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  ة عشر بعد المائثامنعن اجتماعها الالحسابات مراجعة تقرير رئيس لجنة 

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي تم النظر فيها خالل  -1

وتولى ممثل النمسا رئاسة االجتماع . 2011أيار / مايو3 الثامن عشر بعد المائة الذي عقد في اجتماعها

 .في غياب رئيس اللجنة

  اعتماد جدول األعمال

واستبداله “ التغييرات في سياسة االستثمار في الصندوق ”8بند األصلي رقم لاعدل جدول األعمال إللغاء  -2

وُأدرِج في جدول األعمال بند . “التغييرات التكتيكية على حافظة استثمارات الصندوق”بوثيقة مختلفة 

. مكتب المراجعة واإلشراف، 5يتعلق بتعيين مدير مكتب المراجعة واإلشراف لمناقشته في إطار البند 

مضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدماً على تجديدات ”درِج بندان آخران تحت المسائل األخرى، وهما وُأ

تشرين /وتعديل محتمل على موعد اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر“ الموارد في المستقبل

 .واعتُمد جدول األعمال بعد إجراء هذه التعديالت. الثاني

 شر بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتمحضر االجتماع السابع ع

اعتُمدت بدون تعديالت مسّودة محضر االجتماع السابع عشر بعد المائة والضميمة السّرية التي تغطي  -3

 .الدورة المغلقة لنفس االجتماع

 2010كانون األول / ديسمبر31استعراض القوائم المالية الموحدة للصندوق في 

 القوائم المالية الموّحدة للصندوق التي راجعتها مؤسسة من اللجنة استعراض سطلب الرئي -4

PricewaterhouseCoopers . وحضر االجتماع المراجعون الخارجيون، وذُكِّر األعضاء بإمكانية طلب

 .ودعيت اإلدارة لعرض القوائم المالية. عقد جلسة مغلقة واعتَبر األعضاء أن ذلك غير ضروري

 وحالة 2010رئيسية التي أثرت على المعامالت المالية خالل عام وأشارت اإلدارة إلى العوامل ال -5

وصنِّفت هذه العوامل إلى عمليات داخلية، وأسواق مالية خارجية، وأنشطة . الصندوق حتى نهاية السنة

 .تمويلية، وتطّورات مهمة أخرى خالل السنة

 التشغيلية على الحالة المالية في وفيما يتعلق بالعمليات الداخلية، ُأبلغت اللجنة بأثر زيادة األنشطة -6

 في المائة على السنة 19زيادة بنسبة (الصندوق، بما في ذلك زيادة عدد الموافقات على القروض والمنح 

وفيما . والزيادة في العدد اإلجمالي للمشروعات الجاري تنفيذها والتي تخضع إلشراف مباشر) السابقة

لغت اللجنة باألثر الكبير المترتب على تقلبات أسعار الفائدة وصرف يتعلق باألسواق المالية الخارجية، ُأب

 مليون دوالر أمريكي نتيجة االقتراض من إسبانيا في 383وأشارت اإلدارة إلى تدفقات بلغت . العمالت

 .2010نهاية عام 

ل المقّدم وشملت التطورات األخرى التي تم اإلبالغ عنها تغيير السياسة المحاسبية فيما يتعلق بالتموي -7

وُأدرِج للمرة األولى . ضمن إطار القدرة على تحّمل الديون والتوقّف تماماً عن إقراض األوراق المالية

 .في وثيقة القوائم المالية تعليق من اإلدارة لتوضيح بعض المسائل
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ائم وأبلغ المراجع الخارجي اللجنة بعدم وجود مسائل مهمة وبأنه سيصدر رأيه بدون تحفّظات على القو -8

 .ووّزع تقرير من المراجع الخارجي في بداية االجتماع. المالية

 فرضت مستوى 2010ورّداً على استفسارات األعضاء، أوضحت اإلدارة أن حالة األسواق المالية في عام  -9

 لم يكن هناك أي خيار نهج االستثمار الحاليوبالنظر إلى . اإليرادات التي تمكّن الصندوق من الحصول عليها

ن لالستثمار يمكن أن يحقق عائداً أكبر وفي نفس الوقت يحمي أصول الحافظة ويحافظ على مستوى معّين آم

 وحول مسألة أسعار فوائد اإلقراض، ُأبلغت اللجنة أن أسعار الفائدة على القروض المقدمة بشروط. من السيولة

شروط تيسيرية للغاية متوسطة تقل حالياً عن أسعار الفائدة المنطبقة على القروض المقدمة ب

على أنه لوحظ أن . نتيجة للمنهجية التي تسير عليها األجهزة الرئاسية في تحديد أسعار الفائدة

 سنة بينما تتباين أسعار 40 التيسيرية للغاية محددة بنسبة ثابتة لمدة أسعار الفائدة على القروض

وأسفر .  السائدة في السوق المرتبطة بهاالفائدة على القروض المتوسطة والعادية تبعاً ألسعار الفائدة

 عن انخفاض سعر الفائدة عن السعر المنطبق على القروض المقدمة بشروط 2010ذلك في عام 

وفي حين أن هذا الوضع يمثّل بوضوح خروجاً على المألوف فإنه ال يتعارض مع . تيسيرية للغاية

سؤال بشأن تصنيف شروط  "تشار العام عن المسالصادر الرأي القانونيانظر  (السياسة األساسية

وترجع . )(EB 2011/102/INF.10الوثيقة " اإلقراض المطبقة على التمويل المقدم من الصندوق

 إلى أنشطة اإلشراف المباشر والزيادة الكبيرة في الخبراء االستشاريين تكاليف خدمات الزيادة في

ظفين لم يكن هناك بّد تقريباً من التعامل مع نمو وفي ظل انخفاض تكاليف المو. القروض والمنح المعتمدة

وترجع الزيادة في أرصدة األصول . األنشطة من خالل زيادة في استخدام خدمات الخبراء االستشاريين

.  استبدال نظام القروض والمنحوالتكاليف المتكبدة من أجل مشروع المعدات الحاسوبية، شراءالثابتة إلى 

 حساب أمانة المرفق اإلسباني للقرض الذي حصل عليهاالستثمارات نتيجة وازداد رصيد النقدية و

األموال التكميلية و  أموال الصندوقللتمويل المشترك ألغراض األمن الغذائي الذي جرى توحيده مع

 .األخرى

، ووّجه شكره إلى 2009 الرئيس أن اإليرادات المحتفَظ بها قد انخفضت عن مستوياتها في عام أكدو -10

اعتُبرت القوائم المالية ، ر إلى عدم تلقّي أي تعليقات أخرىوبالنظ. رة على ما قدمته من إيضاحاتاإلدا

 قد روجعت وجاهزة للعرض على 2010كانون األول / ديسمبر31الموّحدة للصندوق للسنة المنتهية في 

والثالثين لمجلس المجلس التنفيذي في دورته المقبلة للتصديق عليها قبيل عرضها على الدورة الخامسة 

 .محافظي الصندوق العتمادها

 مكتب المراجعة واإلشراف

، 2010عرض مكتب المراجعة واإلشراف تقريرين، هما تقرير سنوي يبيِّن أنشطة المكتب في عام  -11

ويساعد هذان التقريران اللجنة في . 2010والتقرير السنوي عن التحقيقات وأنشطة مكافحة الفساد لعام 

ة الضوابط الداخلية ونظم المراجعة في الصندوق، بما في ذلك كفاءة وفعالية وظائف تقييم مدى كفاي

 والوضع بشأن 2010ويبيِّن التقرير األول ما ُأحرز من تقّدم خالل عام . المراجعة الداخلية والتحقيق

السماح اإلجراءات المتخذة من اإلدارة لتنفيذ توصيات المراجعة حتى نهاية السنة؛ والغرض من ذلك هو 

األنشطة  عنويتضّمن التقرير الثاني معلومات . المطروحةللجنة بتقييم مدى معالجة اإلدارة للمسائل 
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وعرضت .  بناء القدراتمن قبيلالمنفّذة، بما في ذلك عدد التقارير التي صدرت واألنشطة األخرى، 

 اإلدارة أعربت عن ثقتها بأن ات عن حاالت االّدعاءات؛ وهذه االّدعاءات آخذة في االزدياد، ولكنءإحصا

وُأبلغت اللجنة أيضاً بمبادرات . ذلك راجع إلى زيادة الشفافية ونوع البيئات التي يعمل فيها الصندوق

 .التعاون المشتركة مع الوكالتين األخريين المتمركزتين في روما

ع للصندوق يعني ازدياد ورّداً على تساؤالت وتعليقات األعضاء، الحظت اإلدارة أن برنامج العمل الموّس -12

وبالتالي فقد تم تعيين موظفين جدد لشغل الشواغر ويتم التعاقد مع . عبء العمل في مجال التحقيقات

وُأبلغت اللجنة أنه قد تم وضع سياسة لإلبالغ عن المخالفات من . أخصائيين خارجيين حسب االقتضاء

 قد تم وضع المسّودة النهائية إلطار تفويض وعلمت اللجنة من المستشار العام أنه. أجل حماية األفراد

 وسيعرض بعد ذلك إدارة العمليات، وسوف تراجعه لجنة  من الرئيس إلى موظفي الصندوقالسلطات

وُأبلغت اللجنة أن تفويض السلطات ال يشمل األجهزة . على لجنة اإلدارة التنفيذية للموافقة النهائية عليه

 .الرئاسية

 .للجنة استعرضت الوثائق وأنها تالحظ المعلومات الواردة فيهاوأشار الرئيس إلى أن ا -13

ووّجه الرئيس انتباه لجنة مراجعة الحسابات إلى المشاورة التي ُأجريت بين رئيس الصندوق ورئيس لجنة  -14

ودعا رئيس اللجنة األعضاء إلى تقديم . مراجعة الحسابات حول تعيين مدير المراجعة واإلشراف

 في إطار من السّرية إلحاطتهم علماً بتلك عليهمسالت التي وّزعها رئيس اللجنة تعليقاتهم على المرا

 .المشاورة

ونظراً لعدم تلقّي أي تعليقات فقد أعلن الرئيس أن اللجنة قد أحاطت علماً بالمشاورة الخاصة بعملية تعيين  -15

 .مدير المراجعة واإلشراف

  ي الصندوقالتقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية ف

عرض التقرير السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية على اللجنة قبل عرضه على المجلس  -16

ويلقي التقرير نظرة عامة على أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية التي أجراها الصندوق في عام . التنفيذي

 .، بما في ذلك الحالة المتعلقة بالمخاطر المؤسسية2010

 2010غرض من هذا التقرير السنوي الثالث الذي يتناول التقدم المحرز في سنة وأوضحت اإلدارة ال -17

 اللجنة بأنه قد تم تركيز المزيد من االهتمام على وضع إطار وجرى إبالغ. 2011والفصل األول من عام 

ظما ولذلك فإن مالمح المخاطر المؤسسية هي األداة الرئيسية التي تتطلّب من اإلدارة تقييماً منت. ناضج

وتشمل مبادرات إدارة المخاطر . ويغطي التقرير أيضاً تدابير الحد من المخاطر. لما يستجد من مخاطر

، وإدخال نظام تأكيدات على الموظفين حالياً التي تطبق إقرارات الدخل من خارج الصندوقالمؤسسية 

وتم التأكيد . الغ الماليعلى اإلبالمفروضة اإلدارة والتصديق الخارجي على فعالية الضوابط الداخلية 

 .للجنة بأن نظام إدارة المخاطر المؤسسية بلغ مستوى طيباً من النضج ويحقق النتائج المرجوة

وشرحت اإلدارة . وأعربت اللجنة عن رغبتها في معرفة أهم المخاطر المحّددة التي يواجهها الصندوق -18

 .الفئات العامة للمخاطر وكيفية انطباقها على الصندوق
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وسوف تُعرض على الدورة الثانية بعد المائة للمجلس . اللجنة أنه قد تم بذلك استعراض الوثيقةورأت  -19

 .التنفيذي للعلم

 التخطيط بشأن اختيار المراجع الخارجي للصندوق

ترشيح مراجع خارجي لكي يوافق ب حيث تقومتم تذكير اللجنة بدورها في تعيين المراجعين الخارجيين  -20

ي بعد عملية طلب تقديم عروض تيّسرها اإلدارة، وهو ما يتطلب استعراضاً لتكاليف عليه المجلس التنفيذ

منح وشمل ذلك . ووضعت اإلدارة خطة لمساعدة اللجنة في هذا الترشيح. التعيين وشروطه التعاقدية

 وسيقتصر ذلك لخارجي أداء خدمات فنية إضافية المراجع اتحظر على من السياسة الحالية التي استثناء

 . على بيان تأكيد الضوابط الداخلية الذي تصدره اإلدارةحاالت التصديقعلى 

 ،وعرضت اإلدارة أهداف عملية االختيار وبّينت النهج المقترح والخطوات المتبعة والجدول الزمني المحّدد -21

تهي ، ستنPricewaterhouseCoopersوجرى تذكير اللجنة بأن فترة والية المراجعين الحاليين، وهم شركة 

 2016- 2012، وأنها لن تكون مخّولة للتقدم لشغل مدة الوالية للفترة 2011حسابات عام  بعد مراجعتها

وعرض جدول زمني مفّصل لعملية تقديم العروض التي تقرر أن يكون . بموجب سياسة التناوب الحالية

رشحها على  حيث ستعرض لجنة مراجعة الحسابات م2011كانون األول /موعدها النهائي ديسمبر

 والية المراجع الخارجي، وهي تشمل عمليات اتولُخِّصت أيضاً صالحي. افقة عليهالمجلس التنفيذي للمو

ونُوقشت بإيجاز أيضاً معايير األهلية . المراجعة السنوية وخدمات التصديق على الضوابط الداخلية

 .المقترحة

مات غير المتعلقة بالمراجعة؛ واشتراك وطلب األعضاء معلومات أخرى عن اإلشارة إلى استثناء الخد -22

الدول األعضاء في عملية االختيار؛ والتوازن بين التكاليف والفوائد، والتشاور مع لجنة مراجعة 

 .الحسابات خالل العملية

 الخدمات غير المتعلقة بالمراجعة هو تحديداً للسماح للشركة استثناءوأوضحت اإلدارة أن الغرض من  -23

وأشارت اإلدارة إلى أنه قد تم االتفاق على ذلك للتأكد . تصديق على الضوابط الداخليةبالقيام بخدمات ال

وعالوة . من أن خدمات التصديق هي وحدها التي يمكن أداؤها كخدمات غير متعلقة بمراجعة الحسابات

 حيث على ذلك فقد رّحبت اللجنة باالنضمام إلى فريق التقييم في أي مرحلة من مراحل عملية االختيار

وأكدت اإلدارة للجنة بأنه سيجري على سبيل التشاور . ستقوم اإلدارة بأداء تلك المهمة بالنيابة عن اللجنة

 .وسوف تشمل هذه الوثيقة تفاصيل أكثر عن معايير االختيار. إطالعها على طلب العروض قبل إرساله

كانت تقدم التي حسابات الة مراجعإحدى شركات ورّداً على تعليق بشأن التضارب المحتمل في مصالح  -24

، تعّهدت اإلدارة بتقييم المسألة ورفع تقرير عنها إلى اللجنة خالل 2010خدماتها للصندوق في عام 

 .الخطوات المقبلة في العملية

 .مقترحخطة اإلدارة لتسريع عملية االختيار حسب ما هو وقالت اللجنة إنها تالحظ وتؤيد  -25

  استثمارات الصندوقالتغييرات التكتيكية على حافظة 
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أبلغ الرئيس لجنة مراجعة الحسابات أن اإلدارة قررت عرض سياسة االستثمار النهائية وبيانها على  -26

وسوف تناقَش التغييرات المقترحة في . أيار/أيلول بدالً من دورة مايو/المجلس التنفيذي في دورة سبتمبر

 .لأيلو/لتين ستعقدان في سبتمبرا اللجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي في دورتيهم

وتم تذكير . آذار/وشرحت اإلدارة خلفية هذا التأجيل مشيرة إلى الندوة التدارسية التي عقدت في مارس -27

وكانت اإلدارة قد . 2001اللجنة بعدم إجراء استعراض شامل لسياسة االستثمار في الصندوق منذ عام 

ي الصندوق وعرض التغييرات المقترحة بعد ذلك في  استعراض شامل لسياسة االستثمار فتقديمقررت 

 .ذلك اإلطار

القتراح إصالح السياسة وآثار التغييرات التكتيكية التي إعرابهم عن التأييد وشملت تعليقات األعضاء  -28

 .تتفق مع السياسة الحالية وتدخل ضمن سلطة رئيس الصندوق

جة مسألة محددة طُرحت في تقرير أعده خبراء وأوضحت اإلدارة أن التغييرات التكتيكية يقصد بها معال -29

ويهدف تغيير ). نسبة العائد إلى المخاطر(استشاريون بشأن العالقة المتوقعة بين العائد والمخاطر 

 .الحافظة إلى تحسين نسبة العائد إلى المخاطر

 لعدم تلقي ونظراً. والحظ رئيس اللجنة أن التحّول سيسفر في األرجح عن سياسة استثمارات أقل تحفظاً -30

 .أي تعليقات أخرى فقد أحاطت اللجنة علماً بالوثيقة

  التقارير المالية الموحدة المعروضة على المجلس التنفيذي

أبلغ الرئيس لجنة مراجعة الحسابات أنه وفقاً الختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي فإن التقارير المالية  -31

وقررت اللجنة النظر في . ضها على المجلس التنفيذيالموّحدة تُعرض على اللجنة الستعراضها قبل عر

وسوف تعيد اللجنة نظرها في اختيار الوثائق . تلك الوثائق المحددة في اجتماعها السابع عشر بعد المائة

 .في المستقبل

 :وأبلغت اإلدارة اللجنة بأنه سيجري استعراض خمس وثائق، هي -32

يعرض  :د الثامن لموارد الصندوقي التجديتقرير عن وضع مساهمات الدول األعضاء ف •

 آخر تقديم معلومات عنعلى كل دورة من دورات المجلس التنفيذي للعلم بغرض 

 .التطورات بشأن وضع المساهمات

تُستخَدم هذه الوثيقة للحصول على موافقة المجلس على : الموارد المتاحة لعقد االلتزامات •

 .االلتزام بموارد للقروض والمنح المعتمدة

عن معدل العائد وإيرادات االستثمار  تتضّمن معلومات: 2010ة االستثمارات لعام حافظ •

 .واألداء العام خالل السنة

تتضّمن معلومات عن أداء االستثمار : 2011حافظة االستثمارات للفصل األول من عام  •

 .في الفصل األول من السنة

وم الخدمة نتيجة لتنفيذ تقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أصول القروض وصافي رس •

  .إطار القدرة على تحّمل الديون
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 واستفسر ، االستثماراتالذي حققتهوهنأ رئيس لجنة مراجعة الحسابات الصندوق على معدل العائد الجيد  -33

وأكدت اإلدارة للجنة أن أداء . عن أداء الصندوق في االستثمار مقارنة بالمؤسسات المالية الدولية األخرى

والحظ الرئيس تكلفة إطار القدرة على تحمل الديون في نفس الوقت الذي .  من المتوسطالصندوق أعلى

 .واعتُبرت الوثائق قد تم استعراضها. أشار فيه إلى أن ذلك كان واضحاً بالفعل عند الموافقة على تنفيذه

  مسائل أخرى

وارد مقدماً؛ وآثار التجديدات  سلطة االلتزام بالمول في إطار المسائل األخرى، وهوقّدم الرئيس البند األ -34

 تثيرها  أنوتوخياً للشفافية فإن هذه الوثيقة تزّود اللجنة بمعلومات عن مسألة من المتوقع. في المستقبل

وعقدت مقارنات بين الفترات األخرى لتجديد . هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق

 إلى أن التجديد الثامن - في بداية عملية تجديد الموارد -ثيقة وتشير الو. الموارد ونسب مساهماتها

وال يمكن االستمرار في تحديد مساهمات المانحين بنسبة منخفضة . لموارد الصندوق ال يمكن أن يتكرر

وأوضحت اإلدارة أثر سلطة االلتزام بالموارد مقدماً مقابل الوضع . نسبياً من مجموع التعبئة المالية

تتفق مع ما دي للصندوق في األجل الطويل وأعربت عن نيتها في التحّول إلى وسائل أخرى المالي النق

 . المؤسسات المالية الدولية األخرىفي هو معمول به

وأكدت . وأثنى األعضاء على نسبة المساهمة المتوقّعة في التجديد التاسع للموارد مقارنة بالتجديد الثامن -35

. ن نسبة مساهمة األعضاء ستزيد على نسبتها في التجديد الثامن للموارداإلدارة أن التوقعات تشير إلى أ

 .وأحاطت اللجنة علماً بالوثيقة

. التقدم المحرز في مشروع استبدال نظام القروض والمنح“ مسائل أخرى”وتناول البند الثاني في إطار  -36

ستبدال نظام القروض وبيَّنت اإلدارة في عرضها التوضيحي ذي الصلة الفوائد المتوقعة لمشروع ا

والمنح؛ ومراحل المشروع؛ والميزانية الرأسمالية والتكاليف ذات الصلة؛ والخطوات المقبلة؛ وعملية 

 .2011وُأبلغت اللجنة بأنه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ في الفصل الثالث من عام . مفاوضات العقود

ورّدت اإلدارة بأنها . جرد البدء في تشغيلهواستفسر األعضاء عن التكاليف المتكررة لصيانة النظام بم -37

 مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك تكلفة استضافة المعدات وصيانة البرامج 1.5تتوقع أن تبلغ التكاليف 

 .التقرير المرحليب  علماً اللجنةوأحاطت. الحاسوبية وتكاليف الموظفين

ال التصديق على الضوابط الداخلية فيتعلق بتحديث عن إدخ“ مسائل أخرى”وأما البند الثالث في  -38

. وعرضت اإلدارة وثيقة تبّين األهداف والفوائد المتوقعة من المبادرة. المفروضة على اإلبالغ المالي

وُأبلغت اللجنة بأنه قد تم تحقيق إنجاز رئيسي، وتعيين شركة خدمات خارجية إلجراء تقييم لمدى استعداد 

وقُدِّمت بعض . في الشركة إلى أن بيئة الرقابة قوية بشكل عاموخلص الخبراء االستشاريون . الصندوق

 .وتم أيضاً تحديد الخطوات المقبلة التي سيجري اتخاذها. التوصيات في التقرير النهائي

 بالترشح لتقديم تجري التقييم الخارجي وتساءل أحد أعضاء اللجنة عّما إذا كان سيسمح للشركة التي -39

مقّدمي حصولها على ميزة غير مستحقة ترجحها على ضوء إمكانية خدمات مراجعة الحسابات في 

وأوضحت . ذلك الخطروأحاطت اإلدارة علماً بالتعليق وأشارت إلى أنها ستقّيم . العروض اآلخرين
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اإلدارة كذلك أنه سيجري استطالع الخيارات األخرى لضمان الشفافية والعمل قدر المستطاع على توفير 

 .وأحاطت اللجنة بالتحديث. مي العروضفرص متكافئة لكل مقّد

. تشرين الثاني/بموعد اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في نوفمبر“ مسائل أخرى”ويتعلق البند األخير في  -40

وُأبلغت اللجنة أن الصندوق تلقّى إشارات من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بشأن إمكانية تغيير 

ولذلك فإن الموعد المحدد لالجتماع الحادي والعشرين . ربعين بعد المائةموعد دورة المجلس الثالثة واأل

تشرين الثاني، قد يلزم تغييره لتالفي التضارب / نوفمبر18بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات، وهو حالياً 

ة وأكدت اإلدارة للجنة أنها ستُبلغ األعضاء بذلك بمجرد تلقي تأكيد من منظم. المحتمل في المواعيد

 .األغذية والزراعة

 . بعد الظهر4.40 وُأعلن اختتام اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في الساعة -41

 


