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  الموافقةبتوصية 

 اللوائح المالية للصندوق علىالنظر في مشروع القرار الخاص بإدخال تعديالت لس التنفيذي مدعو إلى المج

 شباط / والموافقة على عرضه على مجلس المحافظين في دورته الخامسة والثالثين في فبراير،الوارد في الملحق

   . لتبنيه2012

   للصندوقتعديالت على اللوائح المالية

الية مكتب المستشار العام في الصندوق بالتشاور مع كبير الموظفين الماليين؛ ومدير أعد الورقة الح -1

 وهي تتعلق بإدخال تعديالت على اللوائح المالية .شعبة المراقب والخدمات المالية؛ وأمين الخزانة

 ومن ثم، للنظر فيها للصندوق لعرضها على المجلس التنفيذي من خالل لجنة مراجعة الحسابات

 .2012شباط /ا على مجلس المحافظين في فبرايرعرضه

 الفئات المتعددة يخص المرحلة فيما المبالغإلجراء  تعديل يسمح بالتشغيل المالئم –أوال 

  للميزانية اإلدارية

الميزنة في عملية عكس تطور يأن  لترحيل المخصصات الناظم اإلجراءيتوجب على   1 -  أوال

 الصندوق

 أدخله قرار الذي بالمائة 3 بحدود من ترحيل المخصصات التعديل المقترح الهذ السبب األساسي ينبثق -2

 :نص على مايليي اإلجراء وقبل هذا التعديل كان). 2004( 27-د/133مجلس المحافظين رقم 

تمثل المخصصات لميزانية المنظمة التي يقرها مجلس المحافظين للسنة المالية التالية تفويضا "

االلتزامات ودفع المبالغ لألغراض المحددة لهذه المخصصات التي تم لرئيس الصندوق لتحصيل 

 بشأنها حتى نهاية السنة المالية فيتم التزامأما المخصصات التي ال يترتب أي . التصويت عليها

  ."إلغاؤها

 في المبالغ غير المستخدمةإجمالي "  يترتب أي التزام بشأنهاالالمخصصات التي "ويعني مصطلح  -3

 النحو على 2- السادسةالالئحة ومنذ التعديل المذكور أعاله، أصبح نص .نة مالية بعينهانهاية أي س

 :التالي

تمثل المخصصات لميزانية المنظمة التي يقرها مجلس المحافظين للسنة المالية التالية تفويضا "  

 تم لرئيس الصندوق لتحصيل االلتزامات ودفع المبالغ لألغراض المحددة لهذه المخصصات التي

عند إغالق  المخصصات التي ال يترتب أي التزام بشأنهاوهي تنص على أن . التصويت عليها
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 في المائة من ميزانية السنة 3السنة المالية يمكن ترحيلها إلى السنة المالية التالية بنسبة ال تتعدى 

  ."المالية المعنية

ئة  بالما3 الـحساب بناء عليه  يتم  المبلغ الذي يمثل األساس الذيهو قضية ما الالئحةوتطرح هذه  -4

 على أساس إجمالي الميزانية غير المستخدمة يتم بالمائة 3 الـ والسؤال فيما لو كان تحديد. المرحلة

 الميزانية في المخصصات التي ال يترتب أي التزام بشأنهافي نهاية سنة مالية بعينها، أي إجمالي 

 مكتب التقييم المستقل في الصندوق، أو فيما إذا كان من اإلدارية والميزانية الرأسمالية وميزانية

  . أو ميزانية مكتب التقييم المستقل/ الميزانية الرأسمالية واستثناءالضروري 

 فيما يتعلق بميزانية مكتب الناظم لترحيل المخصصات جراءاإل تشغيل وجوب يةتوضيح كيف  2 -  أوال

 التقييم المستقل والميزانية الرأسمالية

 التمييز) 1: (قضيتين نشأتا على مر الزمن وهمال التطرق الذي يتم السعي إليه إلى التوضيحف يهد -5

اإلجراء الناظم مكتب التقييم المستقل في الصندوق ألغراض تشغيل ميزانية  والعاديةبين الميزانية 

لوائح  من ال2- السادسة للمادة الميزانية الرأسمالية عدم خضوعتوضيح ) 2(؛ لترحيل المخصصات

  .الحالية

 من اتفاقية إنشاء ،10 البند ،6 للمادةنه ووفقا للتعبير الحرفي  لهذا التوضيح هو أالحاجةوسبب  -6

أي ". الميزانية اإلدارية"فإن مجلس المحافظين يوافق على ميزانية واحدة تسمى ) االتفاقية(الصندوق 

 حقيقةمن غير ي ولكن ذلك ال .صندوق لل ميزانية واحدة فقطارتأت وجودبعبارة أخرى فإن االتفاقية 

 ما بين الميزانية اإلدارية والميزانية قريفأنه وفي السنوات األخيرة كان عرض هذه الميزانية 

 أخرى، لم تكن اتفاقية إنشاء الصندوق وال ةالرأسمالية وميزانية مكتب التقييم المستقل، أي بعبار

 أنه منذ أن قرر مجلس المحافظين أن الموارد المالية  إال.اللوائح المالية تتصور وجود ثالث ميزانيات

ال بد من لمهمة التقييم يجب أن تكون متميزة، وأنه ال بد من وجود ميزانية رأسمالية، المخصصة 

ميزانية منفصلة لفي خلق فئة  تعكس الرغبة بحيثالطلب من مجلس المحافظين تعديل اللوائح المالية 

 .أسمالية ضمن الميزانية اإلداريةلميزانية الرلمكتب التقييم و

 بالمائة 3 تتعلق بالميزانية اإلدارية للصندوق، فإن مبدأ الـ  من اللوائح الحاليةالسادسة الالئحةبما أن  -7

وبالفعل فإن .  إلى إجمالي الميزانية اإلدارية، بغض النظر عن الفئات ضمن هذه الميزانيةحرفيا يشير

إال أنه، وبغض ". بما يتماشى مع االتفاقية...  اللوائح  تفسير هذهوجوب" توضح تماما الالئحة األولى

 3الـ كان يتم احتساب  ، أنهالممارسة العمليةمن حيث  ،النظر عما ذكر سابقا، فإنه يبدو للمجلس

ميزانية في  غير المستخدمة في الميزانية الرأسمالية والمخصصات بعين االعتبار األخذبالمائة دون 

 يرحل المستقل ألن التقييم وجود حاالت يحتاج فيها مكتبوقد أظهرت الخبرة . المستقلمكتب التقييم 

 .المنظورةبهدف إجراء بعض األنشطة غير  المخصصات التي ال يترتب أي التزام بشأنها

 بالمائة المرحلة في عام 3 الـ إجراء أدخل مجلس المحافظين سجل يظهر أنه عندما أيليس هناك  -8

قرار مجلس  (2001أدخلت عام التي ي اعتبار لتبعات ذلك على الميزانية الرأسمالية  تم إيالء أ2004

 .أو على ميزانية مكتب التقييم المستقل) 2000، 23-د/116المحافظين رقم 
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 مع الممارسة المتبعة امواءمتهيمكن بسهولة تصحيح المضامين التقنية لهذا السهو السابق، بحيث تتم  -9

 من اللوائح الحالية والالئحة السادسة الثانية الالئحةة شكوك يوصى بتعديل  ولتجنب أي.تاريخهحتى 

 :لتتضمن النقاط التالية بالنص الوارد أدناه

  الالئحة الثانية

 ،10 البند ،6المادة تعني الميزانية اإلدارية السنوية للصندوق المشار إليها في "  اإلداريةالميزانية"  )ح(

 وميزانية ، والميزانية الرأسمالية،العاديةوالتي تتألف من الميزانية  ،من اتفاقية إنشاء الصندوق

  مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛

 مجلس المحافظين ألغراض إدارة يقرهاتعني فئة الميزانية اإلدارية التي " العاديةالميزانية "  )ط(

 ؛لصندوق والميزانية الرأسمالية ل الصندوق باستثناء مكتب التقييم المستقل فيه

اللتزامات ل مجلس المحافظين يقرها تعني فئة الميزانية اإلدارية التي "الميزانية الرأسمالية"  )ي(

 والتي يتم شطب تكلفتها في العادة على مدى عدد ،والمدفوعات الخاصة بتمويل البنود الرأسمالية

 ؛االفتراضي لألصل المفيد العمر التي تشكل المالية السنواتمن 

 مجلس يقرهاتعني فئة الميزانية اإلدارية التي "  في الصندوقنية مكتب التقييم المستقلميزا"  )ك(

 .الصندوقفي المحافظين إلدارة مكتب التقييم المستقل 

  الالئحة السادسة

 تقديرات الميزانية اإلدارية السنوية للصندوق ويعرضها على المجلس رئيس الصندوقيعد  -1

 .اإلجماليةحافظين إلقرارها بأغلبية ثلثي األصوات التنفيذي إلحالتها إلى مجلس الم

التقييم مكتب  وميزانية العاديةالمخصصات التي يقرها مجلس المحافظين في الميزانية  تمثلسوف  -2

لتزامات ودفع المبالغ ال العقد للسنة المالية التالية تفويضا لرئيس الصندوق المستقل في الصندوق

ال يترتب أي وأما أية مخصصات . ت عليها لهذه المخصصاتلألغراض المحددة التي تم التصوي

 أو ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق على التوالي العاديةبموجب الميزانية التزام بشأنها 

 .بالمائة 3نسبة الـ يتجاوز ال ما بفيجوز ترحيلها في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية 

 تخصيص إعادةدوق، لمواجهة متطلبات الصندوق، وبموافقة المجلس التنفيذي، يجوز لرئيس الصن -3

 .في إطار بنود الميزانية اإلداريةالمبالغ 

 أعاله، سوف تمثل مخصصات الميزانية الرأسمالية التي يقرها 3دون المساس بأحكام الفقرة  -4

لتزامات ودفع المبالغ مجلس المحافظين للسنة المالية التالية تفويضا لرئيس الصندوق لعقد اال

 . لألغراض المحددة لهذه المخصصات

 لعقدلميزانية الرأسمالية التي يقرها مجلس المحافظين حصرا ا مخصصات تستخدم  )1(

  . طويلة األجلالنفقاتااللتزامات ودفع المبالغ لتمويل 
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 التي  الميزانية الرأسماليةبموجب جميع المخصصات التي ال يترتب أي التزام بشأنها  )2(

، ما لم يقرر مجلس يتم إلغاؤها  يقرها مجلس المحافظين في نهاية السنة المالية الثالثة

 . المحافظين خالف ذلك

   فيما يتعلق بسياسة االستثمارتنفيذيمجلس الال تعزيز دور –ثانيا 

  الحاجة إلى تعزيز دور المجلس التنفيذي 1 – ثانيا

ممارسات الصندوق االستثمارية، وجد رئيس الصندوق  وزيادة حجم وتعقد المنظمة، تطورضوء في  -10

 بحيث يتبنى  الحالية في اللوائح الماليةكما يردأن من المنصوح به إعادة النظر في تقسيم العمل 

وقد وجد أنه .  من اللوائح المالية ةالثالثة عشرالالئحة رئيس الصندوق السياسة االستثمارية بموجب 

ولهذا الغرض يقترح . مجلس التنفيذي دورا حاسما في هذا الموضوععطى المن المالئم أكثر أن ُي

  : بحيث يصبح نصها كما يلي2 الفقرة ،الالئحة الثامنةتعديل 

 أقصى اعتبارات األمن والسيولة، وفي رئيس الصندوق الصندوق سيراعي مواردعند استثمار "

، سيسعى الرئيس يذياسة الذي يضعه المجلس التنفيورهنا ببيان السإطار هذه الضوابط، 

  ".للحصول على أكبر عائد ممكن دون الدخول في المضاربة

 غير رسمية عقدت قبيل ندوة لهذه التغييرات، أبلغت إدارة الصندوق المجلس التنفيذي خالل وتوقعا -11

، سياسة 2011أيلول / ستعرض عليه للموافقة في سبتمبرا بأنه،الدورة الثانية بعد المائة للمجلس

وقد نظر المجلس التنفيذي في بيان سياسة االستثمار . ستثمارالسياسة اكامالً ل اًتتضمن بياناستثمارية 

 EB(ة ــوما رافقها من مذكرة معلومات أساسي، )EB 2011/103/R.33الوثيقة (في الصندوق 
2011/103/R.32(، ووافق على أن يعرض بيان سياسة االستثمار النهائي على لجنة مراجعة 

 قبل عرضه على المجلس التنفيذي للمصادقة عليه في دورته المنعقدة في استعراضه بغيةالحسابات 

  .2011كانون األول /ديسمبر

   الترميز-ثالثا 

  الالئحة الثانية عشرة 1 -  ثالثا

 المجلس الذي فوض 77/2 رقممجلس المحافظين  لتعكس قرار الالئحة األولى من هذه الفقرةتم تعديل  -12

ولهذا .  المجلس التنفيذي في المسائل ذات الصلة بتعيين المراجع الخارجيإلى بموجبه السلطة

  : بحيث يصبح نصها على النحو التالي، الفقرة األولىالالئحة الثانية عشرة،الغرض يقترح تعديل 

  مستقل ومؤهلخارجيتراجع حسابات الصندوق مرة على األقل سنويا بواسطة مراجع حسابات "

  ".ييعينه المجلس التنفيذ

  الالئحة الثالثة عشرة جديدة، الئحة 2 -  ثالثا

 لتعكس إنشاء "االحتياطي العام - اللوائح المالية من الالئحة الثالثة عشرة" جديدة وهي الئحةتم إعداد  -13

-د/111 و4- د/16القراران  (المحافظيناالحتياطي العام، وتستند إلى قرارات سابقة اتخذها مجلس 
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بحيث  ،الالئحة الثالثة عشرةوهي  ، جديدة في اللوائح الماليةالئحة دراجإ يقترحولهذا الغرض ). 22

  :يكون نصها على النحو التالي

   االحتياطي العام– لالئحة الثالثة عشرةا"

احتمال خطر المبالغة في عقد االلتزامات نتيجة لتقلبات سعر سيتم إنشاء احتياطي عام لتغطية 

م مدفوعات خدمة الديون أو استعادة المبالغ المستحقة الصرف والتأخيرات المحتملة في استال

  .للصندوق من االستثمارات في األصول السائلة

  :وسيتم تنفيذ األحكام التالية فيما يتعلق باالحتياطي العام

 المتراكم إلى االحتياطي العام، يحددها المجلس التنفيذي الفائضتحويالت سنوية من إجراء   )أ (

  الوضع المالي في الصندوق؛بعد األخذ بعين االعتبار 

 ؛قيام المجلس التنفيذي باستعراض كفاية موارد االحتياطي العام بصورة منتظمةوجوب   )ب (

 سقف االحتياطي العام من وقت إلى تعديل للمجلس التنفيذي يجوزرهنا لما ورد أعاله،   )ج (

  آخر؛

  ."لتنفيذيلمجلس ال المسبقة ة مرهونا بالموافقالعام السحب من االحتياطي وجوب أن يكون  )د (

  .الالئحة الرابعة عشرةمن اللوائح المالية الحالية، فستغدو الالئحة الثالثة عشرة وأما  -14
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  35.د.../القرار 

  مشروع قرار إدخال تعديالت على اللوائح المالية للصندوق

  إن مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

  نشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؛من اتفاقية إ) و(2 البند، 6 المادةبموجب  عمالً

، والذي عدل 2004 الذي تبناه مجلس المحافظين في دورته السابعة والعشرين عام 27.د/133 القرار إذ يستذكر

يترتب أي  المخصصات التي ال من اللوائح المالية للصندوق، بحيث ترحل )2( ة، الفقرالالئحة السادسةبموجبه 

 بالمائة 3 ال يتجاوز الـ بمقدار نهاية السنة المالية إلى السنة المالية الالحقة حتىخصصة  غير المالتزام بشأنها

  السنة المالية المذكورة؛من 

 والذي ينص ،2001الذي تبناه مجلس المحافظين في دورته الثالثة والعشرين عام  23.د/116 القرار وإذ يستذكر

  ؛ اإلدارية الميزانية الرأسمالية ضمن الميزانيةعلى إدخال

، على سياسة 2003 نيسان/ في أبريلفي دورته الثامنة والسبعينقد وافق  أن المجلس التنفيذي وإذ يستذكر أيضا

  كجزء من الميزانية اإلدارية؛للمكتب التقييم في الصندوق التي نصت على مبدأ وجود ميزانية سنوية منفصلة 

 سوف يعرض على لجنة مراجعة الحسابات كي تستعرضه ةبحالته النهائي أن بيان سياسة االستثمار وإذ يدرك

  ؛2011كانون األول / في دورته المنعقدة في ديسمبرلى المجلس التنفيذي للموافقة عليهإ ترفعه ثّمومن 

الذي يفوض بموجبه مجلس المحافظين بسلطاته إلى المجلس التنفيذي في 77/2  القرار يضع في اعتبارهوإذ 

  يين المراجع الخارجي؛القضايا ذات الصلة بتع

   على إنشاء احتياطي عام؛اللذان ينصان 22.د/111 والقرار 4.د/16 أيضا القرار يضع في اعتبارهوإذ 

  :يقرر ما يلي

  : الثانية من اللوائح المالية للصندوق بحيث يصبح نصها على النحو التاليالالئحةتعديل   - أوال

  ةالثانيالالئحة 

 10 البند 6عني الميزانية اإلدارية السنوية للصندوق المشار إليها في المادة ت"  اإلداريةالميزانية"  )ح(

من اتفاقية إنشاء الصندوق، والتي تتألف من الميزانية العادية والميزانية الرأسمالية وميزانية 

  مكتب التقييم المستقل في الصندوق؛

 مجلس المحافظين ألغراض إدارة هايقرتعني فئة الميزانية اإلدارية التي " العاديةالميزانية "  )ط(

 ؛ والميزانية الرأسمالية للصندوقالصندوق باستثناء مكتب التقييم المستقل فيه

اللتزامات ل مجلس المحافظين يقرها تعني فئة الميزانية اإلدارية التي "الميزانية الرأسمالية"  )ي(

لفتها في العادة على مدى عدد  والتي يتم شطب تك،والمدفوعات الخاصة بتمويل البنود الرأسمالية

 ؛لألصلاالفتراضي  المفيد العمر التي تشكل المالية السنواتمن 
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 مجلس يقرهاتعني فئة الميزانية اإلدارية التي "  في الصندوقميزانية مكتب التقييم المستقل"  )ك(

 .الصندوقفي المحافظين إلدارة مكتب التقييم المستقل 

  : من اللوائح المالية للصندوق بحيث يصبح نصها على النحو التالي السادسةالالئحةتعديل   - ثانيا 

  الالئحة السادسة

يعد رئيس الصندوق تقديرات الميزانية اإلدارية السنوية للصندوق ويعرضها على المجلس التنفيذي  -1

 .إلحالتها إلى مجلس المحافظين إلقرارها بأغلبية ثلثي األصوات المالية

قرها مجلس المحافظين في الميزانية العادية وميزانية مكتب التقييم سوف تمثل المخصصات التي ي -2

المستقل في الصندوق للسنة المالية التالية تفويضا لرئيس الصندوق لتحصيل االلتزامات ودفع المبالغ 

وأما أية مخصصات ال يترتب أي . لألغراض المحددة التي تم التصويت عليها لهذه المخصصات

 الميزانية العادية أو ميزانية مكتب التقييم المستقل في الصندوق على التوالي التزام بشأنها بموجب

 .بالمائة 3فيجوز ترحيلها في نهاية السنة المالية إلى السنة المالية التالية بما ال يتجاوز نسبة الـ 

يجوز لرئيس الصندوق، لمواجهة متطلبات الصندوق، وبموافقة المجلس التنفيذي، إعادة تخصيص  -3

 .مبالغ في إطار بنود الميزانية اإلداريةال

 أعاله، سوف تمثل مخصصات الميزانية الرأسمالية التي يقرها مجلس 3دون المساس بأحكام الفقرة  -4

المحافظين للسنة المالية التالية تفويضا لرئيس الصندوق لعقد االلتزامات ودفع المبالغ لألغراض 

 . المحددة لهذه المخصصات

ت الميزانية الرأسمالية التي يقرها مجلس المحافظين حصرا لتحصيل تستخدم مخصصا  )1(

  .االلتزامات ودفع المبالغ لتمويل التكاليف المنفقة طويلة األجل

جميع المخصصات المخصصات التي ال يترتب أي التزام بشأنها في إطار الميزانية   )2(

 السنة المالية الثالثة، ما لم الرأسمالية التي يقرها مجلس المحافظين فيتم إلغاؤها في نهاية

 . يقرر مجلس المحافظين خالف ذلك
  : من اللوائح المالية للصندوق بحيث يصبح نصها على النحو التالي2-لثامنة االالئحةتعديل   -ثالثا 

   2 - الالئحة الثامنة

ار عند استثمار مصادر الصندوق سيراعي رئيس الصندوق أقصى اعتبارات األمن والسيولة، وفي إط

، سيسعى الرئيس للحصول على أكبر ورهنا ببيان السياسة الذي يضعه المجلس التنفيذيهذه الضوابط، 

  .عائد ممكن دون الدخول في المضاربة

  : من اللوائح المالية للصندوق بحيث يصبح نصها على النحو التالي1 -   الثانية عشرةالالئحةتعديل  - رابعا

    1 -   الثانية عشرةالالئحة

يعينه  جع حسابات الصندوق مرة على األقل سنويا بواسطة مراجع حسابات داخلي مستقل ومؤهلترا

  .المجلس التنفيذي
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لتعكس إنشاء "  االحتياطي العام-الالئحة الثالثة عشرة من اللوائح المالية "تم إعداد الئحة جديدة وهي  -خامسا 

  :االحتياطي العام

  عام االحتياطي ال–الالئحة الثالثة عشرة 

احتمال خطر المبالغة في عقد االلتزامات نتيجة لتقلبات سعر الصرف سيتم إنشاء احتياطي عام لتغطية 

والتأخيرات المحتملة في استالم مدفوعات خدمة الديون أو استعادة المبالغ المستحقة للصندوق من 

  .االستثمارات في األصول السائلة

  :االحتياطي العاموسيتم تنفيذ األحكام التالية فيما يتعلق ب

إجراء تحويالت سنوية من الفائض المتراكم إلى االحتياطي العام، يحددها المجلس التنفيذي بعد   )أ(

  األخذ بعين االعتبار الوضع المالي في الصندوق؛

 وجوب قيام المجلس التنفيذي باستعراض كفاية موارد االحتياطي العام بصورة منتظمة؛  )ب(

  ، يجوز للمجلس التنفيذي تعديل سقف االحتياطي العام من وقت إلى آخر؛رهنا لما ورد أعاله  )ج(

  . التنفيذيوجوب أن يكون السحب من االحتياطي العام مرهونا بالموافقة المسبقة للمجلس  )د(

  .ستغدو الالئحة الرابعة عشرةفالالئحة الثالثة عشرة من اللوائح المالية الحالية،  أما –سادسا 

 القرار والتعديالت المقترحة على اللوائح المالية للصندوق حيز النفاذ ما أن يتم تبنيه، ويغدو  سيدخل هذا–سابعا 

  .2012سارياً ابتداء من السنة المالية 


