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 الموافقةبتوصية 
بقرض  المتعلقمن هذه الوثيقة،  اثالث المقطعالوارد ف:  ،المجلس التنفيذي مدعو للمصادقة على المقترح المفصل

 .الفنلندية الخارجيةالشؤون وزارة  من خاللفنلندا جمهورية توفره سالشريك الميسر الذي 

، وهو يمتثل تماما 2019 آذار/مارس 14والصندوق اتفاقية هذا القرض بتاريخ وزارة الخارجية ف: فنلندا وقد وقعت 
 القرض لألحكام الواردة ف: إطار قروض الشركاء الميّسرة الذي صادق عليه المجلس التنفيذي. وسوف تدخل اتفاقية

 .الحسابات لهالصندوق عليها، ف: أعقاب استعراض لجنة مراجعة ف: ا بعد مصادقة المجلس التنفيذي النفاذحيز 
 

لدعم برنامج  الخارجية في فنلنداالشؤون وزارة ض شريك ميّسر من قر اتفاقية 
 القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد

 موجز تنفيذي –أوال 
صادق المجلس التنفيذي على إطار قروض الشركاء الميّسرة، ف: دورته الخاصة الت: عقدت ف:  -1

، وقد نص هذا اإلطار على المعايير والمعالم القياسية الت: يجوز للصندوق أن 2017أكتوبر/تشرين األول 
يقترض بموجبها من خالل أسلوب قروض الشركاء الميّسرة من الدول السيادية والمؤسسات الت: تدعمها دول 

جديد الحادي دول سيادية. وقد جاء هذا اإلطار استجابة لحاجة الصندوق لتعبئة موارد إضافية خالل فترة الت
كأداة رئيسية ف: اإلطار المال: للمؤسسات المالية الدولية، وكوسيلة  ر للموارد أو ربما بما يتعداها،عش

 لتوسيع قاعدة التمويل بما يتعدى المساهمات األساسية المعيارية.

قرض الشريك الميّسر هو قرض توفره دولة عضو ف: الصندوق أو مؤسسة تدعمها دولة عضو، بموجب  -2
السوق، وآجال استحقاق وفترات سماح طويلة.  أسعارفائدة أقل بكثير من  سعركام وشروط تتضمن أح

 "عنصر المنحة"وتتلقى الدول األعضاء الت: توفر قروض شركاء ميّسرة حقوق تصويت على أساس 
 المتأصل ف: مثل هذه القروض نظرا لشروطها التيسيرية.

 وارد الصندوقتحديث عن التجديد الحادي عشر لم –ثانيا 

فترة التجديد الحادي عشر ف: إلى وجود فجوة تمويلية  للصندوق يشير آخر تحديث عن النموذج المال: -3
الصندوق مليون دوالر أمريك:. ويمثل هذا المبلغ الموارد المالية الت: يحتاج  430للموارد بما يعادل حوال: 

 3.5 بمبلغإذا ما أراد إيصال برنامج القروض والمنح لهذه الفترة والمقدر  ،قتراضللوصول إليها من خالل اال
مستوى المستهدف للمساهمات األساسية ف: هذا التجديد بما المليار دوالر أمريك:، بافتراض الوصول إلى 

 مليار دوالر أمريك:. 1.2يعادل 

على سبيل ومنها ويمكن ردم الفجوة المذكورة أعاله من خالل تقديم الدول األعضاء للمزيد من المساهمات،  -4
قتراض، أوال أن يفّعل نافذة اال المساهمات التكميلية غير المقيدة. أو كبديل لذلك، يمكن للصندوق ،المثال

 لسيادي.قتراض امن خالل إطار اال ئذوبعد ،من خالل قروض الشركاء الميّسرة
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على مدى األشهر الماضية، عقدت إدارة الصندوق محادثات مع العديد من الدول السيادية والوكاالت الت:  -5
وقد تقدمت المناقشات مع فنلندا بصورة مؤهلة إلقراض الصندوق بموجب إطار قروض الشركاء الميّسرة.  تعتبر
، أعلمت فنلندا إدارة 2018مبر/كانون األول وخالل دورة المجلس التنفيذي للصندوق المنعقدة ف: ديس، سريعة

تها توفير قرض من قروض الشركاء الميّسرة لفترة التجديد الحادي عشر للموارد. وعلى هذا الصندوق بنيّ 
األساس ولإليفاء بمعيار أهلية توفير قرض من قروض الشركاء الميّسرة ف: كون المساهمة األساسية ف: تجديد 

: المائة من وسط: المساهمتين األساسيتين ف: فترت: التجديد األخيرتين، أودعت ف 80الموارد تتراوح بين 
مليون يورو، إضافة إلى وثيقة المساهمة  4.62وثيقة مساهمة بقيمة  2019فبراير/شباط  4فنلندا بتاريخ 

إطار  ماليين يورو بما ف: ذلك المساهمة األساسية والمساهمة للتعويض عن 6األساسية الت: بلغت قيمتها 
، أعلنت فنلندا 2019فبراير/شباط  14القدرة على تحمل الديون. وخالل انعقاد دورة مجلس المحافظين ف: 

مليون يورو. وف:  50قرارها بتوفير قرض شريك ميّسر للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق بمبلغ قدره 
 ،Anne-Mari Virolainenا معال: السيدة ، قامت وزيرة التجارة الدولية والتنمية ف: فنلند2019مارس/آذار  14

الت: مليون يورو، و  50بقيمة الشريك الميّسر قرض اتفاقية بالتوقيع على ورئيس الصندوق السيد جيلبير أنغبو، 
 .الحسابات لها مراجعة ستغدو نافذة المفعول بعد مصادقة المجلس التنفيذي عليها ف: أعقاب مراجعة لجنة

لتزام بحوكمة قرض واال  وزارة الخارجية في فنلنداقتراض من مقترح لال –ثالثا 
 الشريك الميّسر بشأن االقتراض

وزارة من  يورومليون  50قتراض مبلغ ول على مصادقة المجلس التنفيذي التسعى إدارة الصندوق للحص -6
 لتمويل جزء من برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد. الخارجية ف: فنلندا

مؤهلة إلقراض الصندوق ألن مساهمتها  فنلندا تعتبرقروض الشركاء الميّسرة،  توبما يتفق مع متطلبا -7
 بالمائة من وسط: مساهمتها األساسية بالعملة 80حدود تتراوح األساسية ف: التجديد الحادي عشر للموارد 

 المحلية ف: فترت: التجديد السابقتين )التجديد التاسع للموارد والتجديد العاشر للموارد(.

 تحليل المقترح - ألف

 الخصائص األساسية لهيكلية هذا القرض على النحو التال::تتمثل  -8

 ؛اليوروعملة التعيين: 

  :سنة؛ 40أجل االستحقاق 

  :سنوات عشرفترة السماح 

  :على المبلغ المتبق: من القرض؛ بالمائة سنويا 0.10سعر الفائدة 

 رسوم االلتزام: صفر؛ 

  بشريحة واحدةالسحب: السحب على. 

باء  -الحساب الواردة ف: المقطعين سادسا   واستنادا إلى الشروط المذكورة أعاله، وبما يتماشى مع معايير -9
لتجديد الحادي عشر للموارد ل فنلنداالقرض الذي توفره  يتضمنمن إطار قروض الشركاء الميّسرة،  وسابعا  
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، مما يرفع المساهمة اإلجمالية لفنلندا ف: فترة التجديد الحادي عشر يورومليون  18.94عنصر منحة بحدود 
 .ف: المائة مقارنة بمساهمتها ف: التجديد العاشر للموارد 127للموارد إلى 

 استخدام األموال المقترضة - باء

الواردة ف: إطار قروض الشركاء الميّسرة، سوف يتم تخصيص الموارد من خالل نظام بما يتفق مع األحكام  -11
تخصيص الموارد على أساس األداء للدول األعضاء المقترضة بشروط مشابهة أو أعلى من تلك المطبقة 
 على قرض الشريك الميّسر، كما هو مالئم، بما يغط: جملة المنتجات اإلقراضية الت: يوفرها الصندوق

 . وسيتم إعطاء األولوية للقروض الموفرة بشروط تيسيرية للغاية أو بشروط مختلطة.لكك

 ةميّسر المعدالت المالية بموجب إطار قروض الشركاء ال -جيم 

تنص الوثيقة المعنونة "استراتيجية الصندوق لفترة التجديد الحادي عشر للموارد وما بعدها" بأنه يحق  -11
مساهمات األساسية ف: تجديد الموارد )أي البالمائة من إجمال:  50لى للصندوق أن يقترض إلى ما يصل إ

مليون دوالر أمريك:(. وتمثل قروض الشركاء الميّسرة الخيار األقل تكلفة للحصول على هذه األموال  600
 ة.ض  ر  المقت  

 تقييم المخاطر -دال 

( من إطار قروض الشركاء الميّسرة أنه وفيما يتعلق بإدارة المخاطر، ستخضع 17)اء ب -تتوقع الفقرة سادسا   -12
حصائل قروض الشركاء الميّسرة لنفس إجراءات التخفيف من المخاطر المحددة ف: إطار االقتراض 

النهج المحدد  سوف يتم اتباع. ولهذه الغاية، 2015السيادي، الذي صادق المجلس التنفيذي ف: أبريل/نيسان 
على  ،يتبع كلما كان ذلك قابال للتطبيق ،قتراض السيادي بشأن إدارة المخاطرإطار اال منلمقطع سابعا ف: ا

 قروض الشركاء الميّسرة.

إعادة إقراض األموال  تتعتبر مخاطر العملة الخطر الرئيس: الذي يمكن أن يتعرض له الصندوق إذا ما تم -13
من إطار االقتراض السيادي، سوف  30ثامنا، ف: الفقرة . وكما ينص عليه المقطع اليوروبعملة مختلفة عن 

يحاول الصندوق التخفيف من هذا الخطر من خالل ضمان إعادة إقراض األموال بنفس عملة القرض، أي 
ن كان ذلك ممكنا، وبعد اتخاذ إجراءات التحّوط المالئمة ضد مخاطر العملة، يمكن النظر أيضا  .باليورو وا 

 .بالدوالر األمريك: ف: إمكانية توفير قروض

 إدارة األموال المقترضة -هاء 

دارتهاسوف يتم تجميع حصائل قرض الشريك الميّسر مع الموارد األساسية للصندوق  -14 وفقا لسياسات  وا 
جراءات الصندوق بهذا الصدد.  وا 



EB 2019/126/R.28 

4 

 اإلبالغ - واو

بموجب اتفاقية قرض الشريك الميّسر واستخدام هذه الموارد ف:  المعبأة سوف ييلغ الصندوق عن الموارد -15
التقرير السنوي للصندوق. ويعتبر هذا القرض جزءا ال يتجزأ من القوائم المالية للصندوق. وبالتال:، وبما 
يتماشى مع إجراءات مراجعة الحسابات واإلبالغ عنها، سوف يوفر الصندوق للمقترض قوائم مالية مجمعة 

تقرير مراجع الحسابات مع بما يتفق مع المعايير الدولية لإلبالغ المال:،  ادهاعدإ ، يتمسنويةصورة بمراجعة 
 .ذي الصلة


