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  توصية 

باالحتياطي العام على النحو الوارد في الفقرة  المتعلقةعلى التوصية للمصادقة  ة مدعوتلجنة مراجعة الحسابا
28 .  

 

  مستوى االحتياطي العام

   الخلفية-أوالً 

1980سنة عام االحتياطي الأنشأ مجلس المحافظين  - 1
موارد تجاوز االلتزامات لاحتمال هة لمواج 1

   :ة لما يليجينتالصندوق 

 تقلبات أسعار العملة؛ •

  ض؛وخدمة القردفعات احتماالت التأخير في استالم  •

 .المبالغ المستحقة للصندوق من استثمار أصوله السائلةاسترداد احتماالت التأخير في  •

تغطية إضافية للصندوق لمواجهة احتمال  بالحاجة إلى توفير 2أقر مجلس المحافظين 1999في عام و - 2
 :نجم عنيي قد ذالتجاوز االلتزامات للموارد 

 .انخفاض قيمة األصول بسبب تقلبات القيمة السوقية لالستثمارات •

صالحية اعتماد عمليات لمجلس التنفيذي ل المحافظين  مجلسأعطىالعام  االحتياطي نشئُأ حينماو - 3
 مليون دوالر أمريكي، على أن 100قصى قدره للصندوق بحد أ كمالفائض المتراالتحويل المقبلة من 

 إعطاءوقرر هذا الموقف مجلس المحافظين ل  عد1999وفي عام  .يراعي الوضع المالي للصندوق
 المجلس أقروقد .  آلخرحينمن العام لالحتياطي تعديل الحد األقصى صالحية المجلس التنفيذي 

إلى العام ، مما رفع مستوى االحتياطي 1994 إلي 1980الفترة من التنفيذي عدة عمليات تحويل خالل 
  . أمريكي مليون دوالر95البالغ مستواه الحالي 

االحتياطي مستوى  أن يستعرض، 3يتوجب على المجلس التنفيذي، من خالل لجنة مراجعة الحساباتو - 4
. 2006كانون األول /سمبرجري االستعراض األخير في ديوقد ُأ .العام مرة كل ثالث سنوات على األقل
 بهدف تقديم هذه الوثيقة إلى لجنة مراجعة الحسابات 2009عام وبدأت عملية االستعراض الحالية في 

 يتسنلم  ،2010في بداية عام كثيفاً غير أنه نظرا ألن جدول أعمال اللجنة كان . في بداية السنة الحالية
 .أيلول/إجراء االستعراض إال في شهر سبتمبر

                                                      
1    �  .GC 1980 16/IVا����
2   � GC 1999 22/L.9ا����
����� ا��ا��� ا��   3��, ا��.�-�ت �$"� �,ا+&� ا�*(�'�ت ا���'&� ��%$�# ا��"!� ي و� 2009أ��5ل /� ا�2%�ت �1 0/�%/,ا

)EB 2009/97/R.50/Rev.1.(  
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االحتياطي العام ورفع تقرير إلى المجلس  كفايةمدى استعراض لجنة مراجعة الحسابات ب على يتوجو - 5
 .التنفيذي مشفوعا باستنتاجاتها وتوصياتها

  موارد الصندوقتجاوز االلتزامات ل خطر –ثانيا 

   عموميات–ألف 

كافية بها لملتزم ا  الحيطة بغية ضمان أن تكون األموالعليه أن يتوخىاتفاقية إنشاء الصندوق تفرض  - 6
يقرر المجلس التنفيذي، من : "على أن 7 المادة من) ب(2 وينص البند .لتغطية الخصوم عند استحقاقها

 مع مراعاة قدرة الصندوق على ... سنة مالية كل في ، بهايلتزمنسبة موارد الصندوق التي حين آلخر، 
 ه ينبغي اعتبارمعنى الضمني لذلك هو أن وال."البقاء في المدى البعيد والحاجة إلى استمرار عملياته

دون المنظور أن يواصل الصندوق عملياته في المستقبل  الصندوق مؤسسة مستمرة، أي أن من المزمع
 .بشكل كبيرتقليص نطاقها حاجة إلى تصفية أنشطته أو نية أو 

المحاسبية الدولية  عندما أنشئ االحتياطي العام تطورت المعايير  من القرن العشرينمنذ الثمانيناتو - 7
أكثر  متطلبات واستحدثت ،) الماليةلتقاريررفع االدولية لمعايير ال حد كبير ى محلها إلتالتي حل(

أحكام محاسبية  وضعصار يشترط اآلن و. قدرة المنظمة على الوفاء بديونهاصرامة من أجل ضمان 
األخيرة أحكاما تتعلق بالتأمين الصندوق في السنوات استحدث  ،على سبيل المثال(تغطي مخاطر محددة 

مكافئة  كمية ورصد )، وخصوم الضمانات النقديةالسنداتالصحي لفترة ما بعد انتهاء الخدمة، وإقراض 
 لمواردتجاوز االلتزامات  يقلل خطر  من شأنه أن وهذا.للمنح أو القروض من الموارد ال تُستخدم لها

 .الصندوق

تجاوز االلتزامات خطر تقليص  وضوابط أخرى لضمان آلياتبمرور السنين استحدث الصندوق و - 8
 :ما يليويتضمن هذا  . إلى الحد األدنىمواردهل

 ؛باستعراض واعتماد الموارد المتاحة لاللتزام بهاقبل اعتماده للمشاريع  المجلس التنفيذي قيام •

 ؛لخصوموا منهجية لألصولاستحداث إدارة  •

 ؛ في الصندوقالخزانةداخل شعبة خصوم لاألصول وابإدارة إنشاء وحدة مستقلة خاصة  •

المالية ووضع الموارد في الصندوق عند كل عملية تشاور بشأن للسالمة إجراء تقييم مفصل  •
 .تجديد الموارد

ي البيئة التي فضافية اإلمخاطر بعض البرزت االحتياطي العام، لكفاية منذ استعراض اللجنة األخير و - 9
 إضافية ومتزايدة تسبب بلبلةاألزمات المالية التي الذي تشكله  خطرالأهمها من يعمل فيها الصندوق، 

المالي وقد نجح الصندوق في تخفيف آثار األزمة المالية األخيرة بشكل فعال بفضل نهجه . األسواقفي 
 وتُعقد اجتماعات .يلتزم الحذر الشديدزال ياالستثمار والسيولة، وال ب المتعلقةوسياساته الحذر 
 وتقييم الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات عاجلة للحيلولة دون السوقالستعراض حركة يومية /عيةأسبو
منذ  اتخذت اإلدارة ،عالوة على ذلكو .الخسائر المحتملةالصندوق بحافظة استثمارات تأثر 
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تجاوز التدابير التالية التي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تخفيف مخاطر االستعراض األخير 
 :ت لموارد الصندوقااللتزاما

 ؛2006كانون األول /لسيولة في ديسمبراإقرار سياسة  •

 إنشاء 2009في عام  تاله، و2008 في عام المؤسسيةمخاطر الإقرار سياسة الصندوق بشأن إدارة  •
وإعداد  اتالسياسلقيادة تنفيذ  المؤسسيةمخاطر ال ولجنة إلدارة المؤسسية،مخاطر الإطار إلدارة 
 .تقرير سنوي

المالية، كجزء من التقارير الداخلية على للضوابط  ُأجري تقييم ذاتي ،2009الل عام خفي  •
 لجنة على، وتم إصدار تقرير عرض المؤسسيةمخاطر الالمبادرة األوسع نطاقا المتعلقة بإدارة 

كامل المستقل التحقق الخطوة نحو االنتقال إلى وهذه  .2010 نيسان/مراجعة الحسابات في أبريل
 .2012 المالي الخاص بالسنة المالية التقريرالداخلية على ية الضوابط من كفا

  المخاطر واستراتيجيات التخفيف منها–باء 

  .االحتياطي العاممن هدف الالتالية باستراتيجيات التخفيف من المخاطر المرتبطة باألقسام تتعلق  - 10

  نتيجة لتقلبات أسعار الصرفالصندوق لموارد تجاوز االلتزامات 

حقوق السحب المشكِّلة لعمالت البسلة األصول عموما مواءمة م الحد من هذا الخطر عن طريق يت - 11
القروض والمنح غير أصول الصندوق على نحو يكفل، قدر المستطاع، مناظرة وتدار . الخاصة

بالعمالت المدرجة في سلة العمالت محسوبة بحقوق السحب الخاصة بأصول المحسوبة المصروفة 
بالدوالر األمريكي المحسوبة  وبالمثل، تتم مناظرة االحتياطي العام والتزامات المنح .عينةوبنسبها الم
  .بهذه العملةمحسوبة بأصول 

 نحو التحولهذا ومن شأن . إمكانية اإلقراض بعملة واحدةبشأن جري الصندوق حاليا دراسة جدوى يو - 12
ر حاجاته فيما يتعلق  ويغيالصرفر تعرض الصندوق لتقلبات أسعار  أن يغياإلقراض بعملة واحدة

 .العمالتمواءمة أسعار بإجراءات 

  خدمة القروضدفعات للتأخر في استالم نتيجة الصندوق لموارد تجاوز االلتزامات 

 :هذا الخطر عبر اتخاذ التدابير التاليةيجري التخفيف من  - 13

 اعتمادحدد يو، يجري بصفة مستمرة تقييم احتمال التأخر في استالم دفعات خدمة القروض •
 . وفقا للجدول الزمني المعتمد للتسديدأصل القرضدفعات تلقي ستهالكها في حالة الشك في ال

 مليون دوالر أمريكي 147.2نحو االعتماد  اهذ ت قيمةبلغ 2009كانون األول / ديسمبر31وفي 
 .سميةبالقيمة اال

على ض غير المحتسبة  القرومصاففي  يوما 180القروض المستحقة منذ ما يزيد عن توضع  •
. نقدااستالمها ، وال تعتبر الفوائد ورسوم الخدمة المتصلة بها دخال إال عند االستحقاقأساس 
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يقلل من حجم الموارد  الخدمة، وهورسوم  لعدم استالم الفوائد وتحديد اعتمادويكافئ ذلك، عمليا، 
 .التي يمكن االلتزام بها في المستقبل

 24 أحد أقساط أصل القرض لمدة تزيد عن استالمر في يحسابات للتأخفي الاعتماد كذلك يحدد  •
للقرض اعتماد وضع ي، فإنه  شهرا48 مدة تزيد عن  في تلقي القسط، وإذا بلغ التأخيرشهرا

  . بأكمله السدادالمستحق

وصادقة صورة حقيقية وعرض  القروضتقدير أرصدة مبالغة في العدم من التدابير السالفة الذكر ضتَ - 14
ويتخذ  .بها لتزاملالمتاحة للتأخير في استالم األقساط المعتمدة  المبالغ وليست .الماليةالقوائم ي ف

 : ما يليالمتأخرات مثلأرصدة خطر تراكم من لتخفيف ل الصندوق تدابير إضافية

 . اإلضافيةتوقَف عمليات الصرف يوما، 75ن التي يتأخر تسديدها ألكثر مبالنسبة لكافة القروض  •

 .بأكملهاالحافظة  يوما يتم تعليق 150زادت المدة عن إذا  •

متأخراته  تحسن الوضع فيما يخص حتى وإنزال اهتمام الصندوق بالمخاطر السيادية كبيرا، يال و - 15
 .األزمة الماليةمن رغم بال

في استعادة المبالغ المستحقة للصندوق من استثمار التأخر نتيجة الصندوق لموارد تجاوز االلتزامات 
   السائلةهأصول

 Aa3 وأ) AA- )Standard and Poor'sتنص سياسة االستثمار الحالية على حد أدنى ائتماني هو  - 16
)Moody's (استرداد مما يقلل من المخاطر المرتبطة باحتمال عدم  ،بالنسبة لالستثمارات محددة الفائدة

 .للصندوق من هذه االستثماراتالمبالغ المستحقة 

 عند اختيار اإليداع التزام الحيطةومصرف مدراء االستثمار الخارجيين على الصندوق ويفرض  - 17
 إال يةعقود الخيارالواآلجلية األطراف النظيرة لعمليات االستثمار، وال يسمح بعمليات بيع وشراء العقود 

جل وشهادات اإليداع، فإن الصندوق يستعين ألئع  أما فيما يخص الودا.في األسواق المالية النظامية
 ).Moody's (P1أو ) A1 ) Standard and Poor'sتصنيفها االئتماني عنال يقل بأطراف نظيرة 

بسبب تقلبات القيمة السوقية قيمة األصول الشديد لتدني النتيجة الصندوق لموارد تجاوز االلتزامات 
  لالستثمارات 

منذ ولم يستثمر الصندوق في األسهم  . الصندوقفي بسياسة االستثمار اوثيق ارتباطا الخطر يرتبط هذا - 18
شكل في من حافظة االستثمارات  عليه تفقم اآلن جزء وعالوة على ذلك، صار يوجد .2005عام 

 من الحد من يمكِّن الصندوقَ، و، وهذا يحميها من تقلبات السوقأصول محتفظ بها حتى أجل االستحقاق
المحتفظ بها حتى أجل  السنداتبعض القدرة على التنبؤ بأداء مما يوفر ،  من حافظتهفي جزءالتقلبات 
 .االستحقاق

المبلغ األقصى  من الثقة  في المائة95بنسبة يستخدم الصندوق مؤشر القيمة المعرضة للخطر ليقدر و - 19
في ضة للخطر وقُدرت القيمة المعر .خالل فترة محددةمن حيث القيمة الذي يمكن للحافظة أن تخسره 
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المبلغ  من  في المائة1.23 نسبة زمني قدره ثالثة أشهر بىلمد 2009كانون األول / ديسمبر31
 . مليون دوالر أمريكي32.1حافظة، أي ما يعادل اإلجمالي لل

حاجاته فيما يتعلق ب لتعزيز قدرة الصندوق على الوفاء 2006في عام السيولة  سياسة وقد اعتُمدت - 20
إعادة تقييم مستوى االحتياطي العام بعد وينبغي يا استعراض هذه السياسة،  ويجري حال.بالصرف

  .اعتماد السياسة الجديدة بشكل رسمي

خطر تعرض ألشد ة وفي أعقابها، بالتصدي بفعالية ، قامت اإلدارة، خالل األزمة الماليأعالهكما ذُكر و - 21
حجم إقراض عن طريق تقليل  – السنداتنشاط إقراض  – تدني قيمة األصولمن خالله لالصندوق 
إدارتها تتسنى حتى السندات في الصندوق وإنشاء حافظة منفصلة إلقراض ، إلى حد كبيرالسندات 

تتوخى الحيطة على نحو  الستثمارلتوجيهية مبادئ  استحداثعن طريق  نحو أفضل، وورصدها على
بما في  (ياسته االستثماريةسيستعرض الصندوق ظل  ،2010 الثاني من عام الفصل واعتبارا من .أكبر
 ). 2010 بحلول نهاية عام السنداتمكانية وقف العمل ببرنامج إقراض إذلك 

   المقارنة مع المؤسسات المالية الدولية األخرى–ثالثا 

عتبر تقترض من السوق وتَ تمويل مختلف، فهي نظاملية األخرى وفق تعمل المؤسسات المالية الدو - 22
أي (تمويلها  وخصوم بين األصول التكافؤعدم آثار للتقليل من أس المال االحتياطيات أحد مكونات ر

ألنها ما تفصيلية مقارنة شعبة الخدمات المالية تعقد لم الجوهري، االختالف  ونظرا لذلك ).المخاطر
 :المؤسسات المالية الدولية األخرىفي  التمويل نظاموفيما يلي بعض المعلومات عن . كانت ستجدي

 والسنوات السابقة من السنة الحاليةإيرادات لمجموعة البنك الدولي رادات المحتفظ بها اإلي تتضمن •
لتغطية الخصوم المتكبدة في حال التخلف عن تسديد القروض المقدمة، خاصة محددة واحتياطيات 
 . أخرىضاحتياطيات وفوائباإلضافة إلى 

،  مختلفةطيات وحسابات وفوائضاحتيا لمصرف التنمية اآلسيوي تتضمن اإليرادات المحتفظ بها •
 .مثل احتياطي خسائر القروض، واالحتياطي الخاص، واالحتياطي العادي

تتضمن اإليرادات المحتفظ بها لمصرف التنمية للبلدان األمريكية احتياطيا خاصا منشأ لتغطية  •
 من الخصوم المتكبدة في حال التخلف عن تسديد القروض المقدمة وكذلك احتياطيا عاما مؤلفا

 .عائد السنوات السابقة

  لمحاسبيةاالفئات  -رابعا 

التي  ة المفاهيميلمحاسبلمعايير الالمجلس الدولي  المالية الصادر عن القوائمإعداد وتقديم طار إ يحدد - 23
ويعرف العناصر المختلفة الدولية المحاسبية معايير لا بما يتماشى مع المالية المعدة القوائمليها تقوم ع
أصحاب األموال التي يسهم بها ": أنهاب وفي هذا السياق، فإن األسهم تُعرف .منها هذه القوائملف تتأالتي 
 ،يرادات المحتفظ بهااإلاعتمادات ، واإليرادات المحتفظ بها، واالحتياطيات التي تمثل األسهم

 ."رأس المالتسويات الحفاظ على واالحتياطيات التي تمثل 
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فإن ، ) من الفائض المتراكممحوالً(من عائد السنوات السابقة اعتماداً يشكل بما أن االحتياطي العام و - 24
، ألغراض االحتياطي العام يكشف عنلهذا و. اتي من رأس المال واالحتياطكمكونالصندوق يدرجه 

عام  ئمة الموازنة، كجزء من رأس مال الصندوق واحتياطياته منذقاواجهة في   بشكل منفصلمحاسبية،
 . منذ ذلك التاريخلتقارير الماليةرفع االمعايير الدولية لمتطلبات تتغير ولم  .2006

   تعليقات المراجع الخارجي–خامسا 

برايس شركة ترى ه، اتيطايتعلق بتصنيف االحتياطي العام ضمن رأس مال الصندوق واحتيفيما  - 25
 لهذا تها اإلدارة دعماًالتي قدمذات الصلة  مع الوثائق هذا أمر سليم وأنه يتماشىأن ووترهاوس كوبرز 

 والقرارات الرسمية التي اتخذها مجلس ةالداخليتحديد الموقف  وتتألف هذه الوثائق من وثائق .التصنيف
المخصصة والمبالغ  1980في سنة  إلنشاء االحتياطي العام ةاألصليالقاعدة المحافظين والتي تؤكد 

وليست الشركة في وضع يتيح لها . 1993و  1980خالل الفترة الممتدة بين عامي العام الحتياطي ل
 .إن هذا، كما هو واضح، ليس سوى قرار إداريالتعليق على حجم االحتياطي العام، حيث 

   االستنتاجات والتوصية–سادسا 

كفاية إجراء التقدير األخير لب 2006كانون األول /ديسمبرفي الحسابات منذ قيام لجنة مراجعة  - 26
وبدأت العمل منها للتخفيف  إضافية، واتخذت إدارة الصندوق تدابير ظهرت مخاطر االحتياطي العام

 .بآليات جديدة إلدارة المخاطر

المعمول بها حاليا، فإنها تعتقد أن اإلدارة التخفيف وإذ تأخذ شعبة الخدمات المالية في االعتبار تدابير  - 27
المحتمل وز االلتزامات تجاتقوم بشكل فعال، من خالل طرق تشغيلية ومالية ومحاسبية، بعالج خطر 

 :الناتج عنالصندوق  لموارد

 التقلبات في أسعار الصرف؛ •

 ؛خدمة القروض دفعاتفي استالم التأخر احتمال  •

 ؛ السائلةهالمبالغ المستحقة للصندوق من استثمار أصولاسترداد في احتمال التأخر  •

 .احتمال تدني قيمة األصول بسبب تقلبات القيمة السوقية لالستثمارات •

 قد ازداد، ولهذا فإن تجاوز االلتزامات للمواردوبوجه عام، ليس هناك ما يدعو لالعتقاد بأن خطر 
  . مليون دوالر لالحتياطي العام يعتبر مناسبا95مستوى 

على اتخاذ الصندوق إقدام الحتمال  كذلكذلك من مخاطر، ونظرا يقترن ب البيئة المالية وما لتقلبنظرا و - 28
 يوصى بأن ،ومن ثم .، فإن هناك حاجة لمواصلة التزام الحذر) تمويلطرق ،صكوك(مبادرات جديدة 

 ةيكفا تقييم بإعادةمع مراعاة تنفيذ سياسات االستثمار والسيولة الجديدة،  ،مراجعة الحسابات لجنةتقوم 
 بالتجديد التاسع لموارد الصندوق الخاصة المشاورات اختتامبعد  2012االحتياطي العام في بداية عام 

منها التي سيتم وعناصر التخفيف أثر المخاطر الجديدة والناشئة لى عشاملة صورة  بالتعرفمن أجل 
   .استحداثها من خالل تلك العمليات


