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  المائة بعد رعش التاسع اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة رئيس تقرير
  

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

 .2011 حزيران/يونيو 20 في عقد الذي المائة بعد عشر التاسع اجتماعها

 األعمال جدول اعتماد

  :التالية التغييرات إلدراج األعمال جدول عدل -2

 نظام استبدال مشروع إعداد في المحرز التقدم بشأن الشفهي حديثالت "المعنون البند شطب •

 ".والمنح القروض

 المتعلقة بالمقترحات مختصرة قائمة ووضع المقترحات كل استعراض "المعنون البند تعديل •

 الشفهي التحديث "ليصبح" اللجنة على للعرض فيها النظر المقرر للصندوق الخارجي بالمراجع

 ".2016-2012 للفترة للصندوق الخارجي المراجع اختيار في المحرز التقدم بشأن

 .)مغلقة جلسة (الداخلي اإلشراف آليات مالءمة مدى استعراض "المعنون البند شطب •

 للتنمية الدولي للصندوق المالية اللوائح على تعديالت إدخال "المعنون البند بإسقاط اقتراح •

 .الزراعية

 التجديد فترة في التمويل وطرائق ومتطلبات مقدماً بالموارد مااللتزا سلطة بشأن جديد بند إدراج •

  .الصندوق لموارد التاسع

 وردت الذي مقدماً بالموارد االلتزام سلطة بند تحت مناقشته المقرر من كان لما توضيحاً األعضاء طلب -3

 إدراج وطلبوا ندوق،الص لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الثانية الدورة في إليه اإلشارة

 موجزاً مسبقاً شفهياً عرضاً أيضاً األعضاء وطلب. الرئيسي األعمال جدول من كجزء البند ذلك

 بشأن المناقشة طريقة أن اللجنة رئيس وأوضح. للصندوق المالية اللوائح على إدخالها المتوقع للتعديالت

 هذه إجراء بعد األعمال جدول واعتمد. اللجنة أعضاء لتقدير متروكة مقدماً بالموارد االلتزام سلطة مسألة

   .التعديالت

  الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد عشر الثامن االجتماع محضر

 أرسل عضو إلى اإلشارة هو – مقترح واحد تعديل مع المائة بعد عشر الثامن االجتماع محاضر اعتمدت -4

 بتقديم لها سبق شركة تمتع عن المتابعة لسبي على سؤال طرح وقد. الحضور عدم عن مسبقا اعتذارا

 الصندوق إدارة أوضحت وقد. الخارجي المراجع اختيار عملية في لها مبرر ال بميزة للصندوق خدمات

 .   األعمال جدول على الصلة ذي البند تحت تناولها يرد سوف المسألة هذه أن

   اسبةالمح وإجراءات الداخلية الضوابط بشأن الخارجي المراجع تقرير

 للمذكرات مشابهة الداخلية الضوابط مذكرة أن وذكر التقرير الخارجي للمراجع الممثل الشريك عرض -5

 الرئيسية األربع القضايا بين ومن. األولويات وتوزيع الصيغة حيث من السابقة السنوات في قدمت التي

 تكنولوجيا بأدوات احدةوو والمنح القروض بنظام منها ثالث تتعلق سابق، وقت في أيضاً أثيرت التي

. العادلة القيمة أساس على والمحاسبة بالديون المثقلة الفقيرة ديون البلدان بمبادرة الخاصة المعلومات
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 استبدال مشروع استكمال عند حلها يتوقع والمنح القروض بنظام المتعلقة الثالث القضايا كل أن وذكر

. أدنى بأولوية فتتمتع المعلومات، تكنولوجيا بضوابط لقةالمتع الرابعة، القضية أما والمنح، القروض نظام

 كل أخذت ما إذا الصندوق تواجه محددة مخاطر أي هناك ليست أنه للجنة المذكور الشريك وأكد

 .االعتبار في األوضاع

 لها المحدد الوقت في التوصيات تنفيذ تواجه التي العقبات عن إضافية واحدة معلومة اللجنة أعضاء طلب -6

 أوجدت الضوابط في اليدوية التدخالت أن الخارجي المراجع أوضح وقد. مخاطر من بذلك يرتبط وما

 . المخاطر تلك لتخفيف يكفي ما المطبقة الضوابط من هناك أن غير المخاطر، بعض

 . 2013 عام في والمنح القروض نظام استبدال مشروع إكمال المقرر من أنه اللجنة الصندوق إدارة أبلغت -7

 األول كانون/ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للحسابات الخارجية المراجعة استراتيجية مذكرة نوقشت -8

 . مغلقة جلسة في 2011

 بالموارد االلتزام وسلطة الصندوق لموارد التاسع التجديد فترة في التمويل وطرائق متطلبات

  مقدماً

. المسألة هذه تجاه اتباعه ينبغي الذي النهج بشأن األعضاء أمام المناقشة باب وفتح البند اللجنة رئيس قدم  -9

 لموارد التاسع التجديدب الخاصة المشاورات هيئة تتوقعه لما توضيحاً األعضاء طلب ذلك، على ورداً

 خارجي لطرف يمكن الذي التأكيد نوع وأيضاً القضايا هذه باستعراض اللجنة قيام طلبها من الصندوق

 الصندوق لموارد التاسع التجديد فترة في التمويل وطرائق متطلبات تقرير محتويات متانة بشأن تقديمه

 .للموراد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الثانية الدورة على عرض الذي

 أوضح تعريف على الحصول بدون المعلومات توفير على قدرته بعدم اللجنة جيرالخا المراجع أبلغ -10

 النموذج وفهم التكليف، لذلك الزمني لإلطار مؤشر على لوالحصو ذلك، عليه ينطوي الذي للعمل

 بمهالت عملها في التقيد على كوبرز ووترهاوس برايس شركة قدرة للجنة وأكد. األساسية واالفتراضات

 غياب في التكاليف تقدير عن وأحجم. الحالية صالحياتها مع تعارض هناك يوجد ال وأنه ضيقة، زمنية

 .المطلوب للعمل واضح فهم

 بالموارد االلتزام سلطة انعكاسات سيتناول االستعراض كان إذا ما تأكيد األعضاء إلى اللجنة رئيس طلب -11

 وطرائق متطلبات يتناول الذي التقرير على أو الموارد بتجديدات المتعلقة المستقبلية الوثائق على مقدماً

 . الصندوق لموارد التاسع التجديد فترة في التمويل

 وضع الصندوق إدارة إلى اللجنة طلبت وقد. التمويل طرائق وثيقة االستعراض يتناول أن على االتفاق تم -12

 مراجعة لجنة أعضاء يقوم سوف المسألة، هذه إللحاح ونظرا. العملية لهذه الخاصة المهام تعريف

 ووتر برايس شركة إطالع يتم وسوف. بالمراسلة موافقتهم وإبالغ الطرائق هذه باستعراض الحسابات

 وقد. واألتعاب الالزم الزمني اإلطار من لكل تقدير على منها للحصول المهام تعريف على كوبرز اوسه

 في التنفيذي المجلس على عرضه سيتم المقترح بأن اللجنة وأبلغ البند هذا مناقشة اللجنة رئيس اختتم

 . أيلول/سبتمبر
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 في زيادة أي هناك تكون لن بأنه اللجنة كوبرز هاوس ووتر برايس لمؤسسة الممثل الشريك أبلغ وقد -13

. التضخم لمراعاة األتعاب تعديل عدا فيما وذلك ،2011 لعام المالية القوائم مراجعة عن المستحقة األتعاب

 . البند هذا مناقشة وأقفلت بذلك علما اللجنة أحيطت وقد

 الزراعية للتنمية الدولي للصندوق المالية اللوائح إدخال تعديالت على بشأن الشفهي التحديث
 ال الداخلية المشاورات عملية ألن األعمال جدول من أسقط البند ذلك بأن اللجنة الصندوق إدارة أبلغت -14

 العليا اإلدارة تستعرضه تقرير وضع يتم سوف المشاورات، عملية بإكمال يتعلق وفيما. جارية تزال

 وردت. المتوقعة التعديالت تفاصيل األعضاء طلب وقد. الحسابات مراجعة لجنة على ويعرض للصندوق

 وببعض المالية اللوائح من الثامنة الالئحة بتعديل أهمها يتعلق التعديالت تلك بأن للصندوق العليا اإلدارة

 لتعديل الدقيقة الطبيعة معرفة في رغبتهم عن األعضاء وأعرب. بالميزانة الخاصة الغامضة النقاط

 في التنفيذي والمجلس الصندوق رئيس من كل بدور يتعلق التعديل لكذ بأن أبلغوا وقد. الثامنة الالئحة

 .الشأن بهذا التنفيذي المجلس إلى توصية يقدم سوف الرئيس وأن الموارد استثمار

 . الشفهي التحديث بذلك علما اللجنة أحاطت وقد -15

 يةعمل على الداخلية للضوابط المستقل التصديق في المحرز التقدم بشأن الشفهي التحديث

   المالي اإلبالغ

 الموضوع، هذا بشأن تقديمه السابق الشرح بعد بأنه اللجنة أبلغت وقد. شفهيا تحديثا الصندوق إدارة قدمت -16

 أهم تحديد تم وقد. الخارجي التقييم تقرير في وردت التي التوصيات تنفيذ على الصندوق إدارة ركزت

 : يلي فيما التنفيذ مجاالت

 من لمزيد تخضع وسوف مسودة إعداد تم: المشروع منهجية نطاق بتحديد الخاصة الوثيقة •

 .التقدير

 صياغة على أيضا تشتمل وسوف مستمرة العملية هذه: القاعدة إلى القمة من المخاطر تقدير •

 أقصاه موعد في ذلك إتمام المتوقع ومن. حدة على كيان كل مستوى على الضوابط وثائق

 . واإلشراف المراجعة مكتب عرضهايست وسوف 2011 تموز/يوليو شهر نهاية

 االنتهاء المتوقع ومن" العمليات مالكي "قبل من العمليات بفرادى المتعلقة الوثائق تعزيز يجري •

 .  2011 حزيران/يونيو نهاية أقصاه موعد في منها

 للوثائق؛ خارجي استعراض إجراء: يلي كما وهي المبادرة، تلك في التالية بالخطوات اللجنة أبلغت -17

 مستقل اختبار وإجراء حدة؛ على كيان كل مستوى على موثقة ضوابط لوضع مستقلين بخبراء االستعانةو

 . الضوابط تصميم فعالية ولمدى الضوابط ألهم واإلشراف المراجعة مكتب قبل من

 .الشفهي بالتحديث علما اللجنة أحيطت -18

-2012 للفترة للصندوق الخارجي المراجع اختيار في المحرز التقدم بشأن الشفهي التحديث
2016  

ذكرت إدارة الصندوق اللجنة بالخطة والنهج المتعلقين بعملية االختيار واللذين تمت الموافقة عليهما في  -19

وقد أبلغت اللجنة بأن إدارة الصندوق اضطلعت منذ ذلك الحين . االجتماع الثامن عشر بعد المائة للجنة
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ير تعيين مراجع خارجي من خالل عملية توريد نيابة عن لجنة بالمسؤولية المتفق عليها المتمثلة في تيس

 . مراجعة الحسابات

 :  الخطوات التي اتخذتها إدارة الصندوق فيما يليتمثلت -20

 الحسابات مراجعة لجنة أعضاء على العروض طلبات وتعميم الرغبة عن اإلعراب طلبات نشر •

 الشأن، هذا في تعقيب أي تتلق لم دوقالصن إدارة ألن ونظراً. نشرها قبل وإقرارها الستعراضها

 .اللجنة على به عممت الذي النحو على العروض طلبات نشر في اإلدارة مضت فقد

 طلب الصندوق إدارة أصدرت الرغبة، عن اإلعراب طلب على محدودة ردود لورود ونظراً •

 30 يختار تحديد وتم. المراجعة لجنة عليها وافقت التي المناقصات خطة حسب عالمي عروض

    . العروض لتلقي موعد آخر باعتباره 2011حزيران /يونيو

 فريق تشكيل: يلي فيما هذه وتتمثل. المسؤولة واألطراف التالية بالخطوات اللجنة الصندوق إدارة أبلغت -21

 المقدمة التقنية العروض إلى واالستماع التقني؛ التقييم في والبدء العروض مظاريف وفتح التقني؛ للتقييم

 العقود؛ استعراض لجنة على النتائج وعرض المالية العروض واستعراض المرشحة؛ الشركات من

 المقرر الحسابات مراجعة لجنة اجتماع في المتاحة والخيارات التوصيات مع النهائية النتيجة وعرض

 على المرشحة المراجعة شركة اسم بعرض الحسابات مراجعة لجنة وقيام الثاني؛ تشرين/نوفمبر في عقده

 . 2011 األول كانون/ديسمبر شهر في عقدها المقرر دورته في التنفيذي المجلس

 قد يكون التي للشركة مبررة غير ميزة وجود إمكانية عن اللجنة أعضاء أحد قبل من تعقيب على رداً -22

 إدارة بأن اللجنة أبلغت المالي، اإلبالغ عملية على الداخلية للضوابط خارجي تقدير في اإلسهام لها سبق

 عمليات الستعراض المحتملين العطاءات أصحاب كل إلى العروض طلب في دعوة أدرجت قد الصندوق

 بشأن أيضا توضيح أعطي وقد. الشركة تلك قبل من استعراضها سبق والتي المطبقة الداخلية الضوابط

 .   أخرى حسابات مراجعة لشركة بالنسبة المصالح لتعارض محتملة حالة

 التصديق خدمات تقديم يعرض أن الخارجي المراجع مقدور في كان إن عما اللجنة ضاءأع أحد وتساءل -23

 الحصول الالزم من أنه اللجنة رئيس أوضح وقد. المالية للقوائم سنوية بمراجعة الوقت ذات في القيام مع

 ةإدار عليه أكدت ما وهذا. التنفيذي والمجلس الحسابات مراجعة لجنة من كل محدد من تفويض على

  .  أيضاً الصندوق

 


