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 موافقةبالتوصية 

 . من هذه الوثيقة 10 الفقرةقة على التوصية الواردة في فاوالمجلس التنفيذي مدعو إلى الم

 للتمويل المشترك ةياإلطار االتفاقيةالخلفية والغرض من  – أوال

عن اهتمامها بالمشاركة في تمويل Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP ) ؤسسةمأعربت  -1

التي  جهودالفي مما يسهم ، االتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق وما بعده ل فترةاستثمارات الصندوق خال

 اللتزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وفقاالمشترك الدولي  التمويل هدفالصندوق لتحقيق  يبذلها

 الموازي أو المشتركالتمويل  المشاركة في ألغراض CDPمؤسسة  م منالتمويل المقد   مظروفسيُستخدم و -2

 اتاجتماع عقد على CDPمؤسسة  مع اتفق الصندوقوالصندوق.  مشروعات ذخيرةستثمارات مختارة من ال

 سيجريوعمليات الموافقة الداخلية على االستثمارات التي  ،الصندوق مشروعات ذخيرةلمناقشة  ةمنتظم

في  CDPمؤسسة ستشارك التي  المشروعاته اختيار التي ستوج   واألولويات اإلقليمية والمواضيعية ،تمويلها

 تمويلها.

 تمويل، على شروط وأحكام قدر اإلمكان، تنطويفي شكل قروض  CDPمؤسسة لسيكون التمويل المشترك و -3

 التي يقدمهامخاطر التخلف عن سداد القروض  وستقعالصندوق.  مماثلة لشروط وأحكام تمويل للمقترض

 CDPمؤسسة والصندوق  -الصندوق على عاتق كل طرف  مشروعاتلتمويل أحد  CDPمؤسسة والصندوق 

 اتفاقيات فيتماشى مع األحكام المتفق عليها ت، وسيتخذ كل طرف تدابير به الخاص لتمويلفيما يتعلق با –

 لطرفلقرض  أي سدادفي  للتخلف تلقائي تعميم أي لن يكون هناكومع المقترض.  الموقعة ذات الصلة التمويل

 .هتلقائي لتسريع سداد تعميمأو  هتلقائي لتعليق سداد تعميم أو لمقترض نفسهمع ااآلخر 

كجزء والصندوق.  عن طريقإلى المقترض مباشرة، دون توجيهها  CDPمؤسسة  أموال وسيجري تحويل -4

من الصندوق تقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة  CDPمؤسسة  ، طلبتيةاالتفاق ههذ بشأنمن المفاوضات 

ستدفع المالية، والتي  تهادارإو عليها واإلشراف في تمويلها CDPمؤسسة التي ستشارك  المشروعات بتصميم

 يجري تمويله بصورة مشتركة.يورو لكل مشروع  000 450مقابلها رسوم خدمة قدرها  CDPمؤسسة 

تمويل  يةاتفاق CDPمؤسسة وع الصندوق ، سيوق  في تمويله CDPمؤسسة تشارك مشروع بكل  وفيما يتعلق -5

باإلضافة إلى و. على أساس كل حالة على حدة ،الطرفينكل من دوار ومسؤوليات أ لتحديد ةمشترك منفصل

، بالتفاوض والتوقيع على ةمشترك بصورة تمويله يجريبالنسبة لكل مشروع  ،CDPمؤسسة ستقوم ذلك، 

 تمويل مع المقترض. يةاتفاق

 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ؤسسةم – ثانيا

قوانين جمهورية إيطاليا،  بموجبكشركة مساهمة  Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ؤسسةمتأسست  -6

طويلة األجل الستثمارات اال من خاللاالقتصادية  التنمية تحقيق مجال فيالمؤسسة اإليطالية الرئيسية  وهي

 على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية.

القانون رقم  بدأ العمل به بموجبن اإلطار العام الجديد للتعاون اإلنمائي الدولي لجمهورية إيطاليا، الذي عي  و -7

مهمة دعم المبادرات الهادفة ب تضطلعكمؤسسة مالية إيطالية للتعاون اإلنمائي  CDPمؤسسة ، 125/2014

 إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
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للتعاون  المتجدد، مثل الصندوق أموال عامةإدارة  CDPمؤسسة  ىتتول، 2016 يناير/كانون الثاني 1منذ و -8

النامية. وهي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة اإلنمائي، وتمويل الكيانات العامة والخاصة في البلدان 

مستدامة على نطاق عالمي، بما يتماشى مع األولويات المواضيعية، مثل  مشروعات وإنشاءالسبعة عشر 

 الشباب، واالبتكار، والبيئة وتغير المناخ، والهجرة، والمساواة بين الجنسين. عمالة

 الصندوقمة مع استراتيجيات ءالموا – ثالثا

للتمويل المشترك مع األهداف والسياسات االستراتيجية  المقترحة االتفاقية اإلطارية وهدفمبادئ  تتواءم -9

 وفقاهدف التمويل المشترك الدولي  تحقيقالساعية إلى للصندوق، وسوف تساهم االتفاقية في جهود الصندوق 

 اللتزامات التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق.

 وصيةالت – رابعا

رئيس الصندوق  إلى تفويض مدعو المجلس التنفيذي فإن من اتفاقية إنشاء الصندوق، 8من المادة  2فقا للبند و -10

 Cassa Depositi e Prestitiشركة وبين الصندوق للتمويل المشترك  االتفاقية اإلطارية إبرامصالحية ب

S.p.A  في هذه الوثيقةعلى النحو الوارد والتوقيع عليها. 

التي جرى التوقيع عليها إلى  CDPمؤسسة طارية للتمويل المشترك بين الصندوق واإلتفاقية االوستُقدم  -11

 .للعلم في دورة الحقة لتنفيذياالمجلس 


