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 ول رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الخاص األ تقرير 

 هاعلقضايا الت: نظرت فيها خالل اجتماإلى ا يالمجلس التنفيذ انتباهلفت ت أن جعة الحساباتاتود لجنة مر  -1
 .2017يلول سبتمبر/أ 6بتاريخ  ول المنعقداألالخاص 

 .تنظيمها لهذا االجتماع ف: وقت قصير الصندوق على إدارةجنة د افتتاح االجتماع، شكر رئيس اللعن -2

 عمال جدول األ اعتماد

 .يراتيتغ دول االعمال بدون أيةج اعتمادتم  -3

 الشركاء الميسرةمقترح إلطار قروض 

الصندوق هذا البند مسلطة الضوء على الخصائص الرئيسية إلطار قروض الشركاء الميسرة  إدارةقدمت  -4
منها على وجه الخصوص ، خرىأطر الت: تبنتها مؤسسات بين األوأوجه الشبه بينه و  ،لصندوقلالمقترح 

على خبرة إطار  :اإلطار يبنن هذا أشير الى أ  و  .:فريقصندوق التنمية األالمؤسسة الدولية للتنمية و 
 .المقترضةالموارد  إدارةف: الصندوق لجهة  يقتراض السياداال

صل ف: قروض الشركاء الميسرة ينبثق عن شروط تمويل أن عنصر التيسيرية المتأيضا أ دارةوضحت اإلوأ -5
لتتطابق مع شروط طول ستحقاق أا قل وآجالوق، بما ف: ذلك سعر فائدة قسائم أشروط السر مواتاة من ثاك
 الصندوق. كثر تيسيرية الت: يطبقهااألقتراض اال

ت بشأن إدارة يضاحاعدة إ بواوطلوعّبر أعضاء اللجنة عن شواغلهم بشأن استدامة هذه األداة الجديدة،  -6
  موال.تخصيص األو  ،معدل الخصم احتساب إلىدت أالمنهجية الت: و  ،القروض مخاطر أموال هذه

نفس المنهجية الت: تتبعها المؤسسة الدولية  :فقد تم تبن ،بالنسبة لمعدل الخصمو  ،نهأ دارةوضحت اإلأو  -7
ه نأال إالدولية األخرى.  المالية صال ف: المؤسساتأطار الموجود للتنمية بحيث ال يبتعد الصندوق عن اإل

، المقترضة موالم مع خبرة الصندوق مع األبحيث تتواء ،وبخاصة تكلفة التمويل ،المؤشرات قد تمت معايرة
 قتراض المبرمة بالفعل.تفاقيات االاشارة الى بالتال: اإلو 

طار شامل جديد إ ةستتم صياغ بأنهالصندوق اللجنة  إدارةعلمت أ ،جنةاؤالت من أعضاء اللواستجابة لتس -8
 .نه سيتم تشاطر وثيقة بهذا الشأن العام القادم، وأاالقتراضأشكال جميع يضم 

 :بالبناء على الخبرة الت ،قروض الشركاء الميسرة ستدار داخليا   أموالن أوق بدالصن دارةإوضحت أ ،خيرا  أو  -9
مالئمة ال دارةلضمان اإلي. و السياد االقتراضالمقترضة بموجب إطار  موالن األالصندوق بشأ هاراكم

بشروط تيسيرية للغاية من  األولسيتم تخصيص موارد هذه القروض ف: المقام  ،االستدامةلمخاطر الشروط و 
لهذه القروض  ن السداد المسبقأب أيضا دارةوضحت اإلأو  .داءساس األأخالل نظام تخصيص الموارد على 

 خيار لصالح الصندوق.

طار عداد جدول يقارن اإلإ عّبرت اللجنة عن تقديرها للمنهجية المختارة الحتساب معدل الخصم، وطلبت -11
 ضعالوة على استعرا ،:ة الدولية للتنمية وصندوق التنمية االفريقؤسسمف: الهو موجود  ماالمقترح مع 
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ء قروض الشركاالسيادي، و  االقتراضذات الصلة بكل من خطط نماذج المخاطر المختلفة  أومتطلبات 
 الميسرة، واالقتراض من األسواق.

  .هذه الوثيقة قد حظيت بالمراجعة أنتم اعتبار  -11

 خرىأمسائل 

  أخرى.بنود تحت مسائل  أيلم تناقش  -12

 
 
 
 
 
 

 
 


