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  یس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني والعشرین بعد المائة تقریر رئ

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفیذي إلى المسائل التي نظرت فیها في اجتماعها -1

.2012مارس/آذار 23الثاني والعشرین بعد المائة المنعقد في 

اعتماد جدول األعمال

ل لیتضمن التغییرات التالیة:تم تعدیل جدول األعما-2

استثمارات(و) تقریر عن حافظة 8(ب) تقریر عن التجدید التاسع لموارد الصندوق و8البندینشطب •

بسبب عدم استالم أعضاء اللجنة للوثیقتین المذكورتین 2012الصندوق للشهرین األولین من عام 

وقد عبرت اللجنة فیذي مباشرة للعلم.قبل االجتماع. وسیتم عرض هاتین الوثیقتین على المجلس التن

عن أسفها لعدم توفر هاتین الوثیقتین وشجعت اإلدارة على توفیر جمیع الوثائق في الوقت المحدد 

لها في المستقبل.

ترتیبات استضافة "المعنونةإدراج بندین تحت مسائل أخرى وهما استعراض وثیقة المجلس التنفیذي •

EB("اآللیة العالمیة 2012/105/R.44 (المالیة المحتملة لها، والسیاسة الخاصة والتبعات

لسیارات في مقر الصندوق.لوقوف اباألماكن المخصصة 

والعشرین بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتالحاديضر االجتماع امح

.تمت الموافقة على محاضر االجتماع بدون أي تعلیق من األعضاء-3

تقریر ، بما في ذلك 2011دیسمبر/كانون األول 31ة للصندوق حتى استعراض القوائم المالیة الموحد

جلسة مغلقة مع المراجعین في ذلكاإلدارة على الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي (بما تصدیق

.)اقتضى األمرإذا ،الخارجیین

لعوامل الرئیسیة سلطة الضوء على اعرضت إدارة الصندوق القوائم المالیة على لجنة مراجعة الحسابات م-4

.2011النتائج المالیة للسنة المالیة أبلغت عن و ،للصندوقالتي أثرت على الوضع المالي

لتصل والتي شهدت ارتفاعا قیاسیا ،بلغت اللجنة بزیادة التزامات القروض والمنح في الفترة المبلغ عنهاوقد أُ -5

خاللفي المائة15نموا قدرهةمحقق،یهاملیون دوالر أمریكي من القروض والمنح الموافق عل987.2إلى

وبخاصة على األتعاب ،. وكان لزیادة برنامج العمل أثر على التكالیف اإلجمالیة للصندوق2010عام 

وتم احتواء تكالیف زیادة الموظفین في المكاتب .االستشاریة. كذلك فقد ارتفع عدد المشروعات قید التنفیذ

تعویضات المحلیة والتي هي أقل بكثیر مما هو الحال علیه في مقر الشروطتطبیق من خالل القطریة 

الصندوق. وقد أبلغت اللجنة أیضا باألثر اإلجمالي لتقلبات سعر الصرف على تكالیف الموظفین التي 

ومدفوعات اإلنهاء الطوعي،تسویة مقر العمل للموظفین من الفئة المهنیةازدادت أساسا بسبب عنصر 

رصیدا الذي سبقهالعامة، والتي سجلت في العام اتاستحقاقات إنهاء خدمة موظفي الخدمو ،للخدمةالمبكر

.بالسا
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ألوراق المالیة مقارنة لاإلجمالیةلمساهماتلفقد تم إبالغ اللجنة بالتقلیص النسبي ،بالنسبة للوضع التمویلي-6

للموارد التي التجدید الثامن ة في وثائق المساهموكان هذا التوجه متوقعا بسبب توقیت تدفقات .2010بالعام 

. أما المساهمات التي تم استالمها بالفعل للتجدید التاسع للموارد 2010و2009عاميتم إیداع معظمها 

.2011ملیون دوالر أمریكي بنهایة عام 5.65فكانت بحدود 

د الفوائد من كل من فقد سجل الصندوق زیادة في عائ،2010مقارنة بعام الفائدةومع ارتفاع وسطي أسعار -7

تم لفت انتباه اللجنة أیضا إلى قائمة من القوائم المالیة التي تمثل رصید استثماراته ومن حافظة قروضه. وقد 

هذه القائمة المالیة وتوفرالصندوق بالقیم االسمیة بالدوالر األمریكي وبوحدات حقوق السحب الخاصة. 

محاسبیة.الالت یتعدالن تأثیرات صورة أكثر تبسیطا للوضع المالي للصندوق بدو 

، عجزا إجمالیا بما اإلجماليلعائد لالقائمة الموحدةالعامة، كما هي واردة في الیةمالالتشغیلیةنتائج الوتظهر -8

إلى زیادة النفقات عن العوائد قبل إجراء تعدیل ملیون دوالر أمریكي. ویعود السبب في ذلك 157یعادل 

إلى الخسائر غیر المحققة على تحركات سعر ملیون دوالر أمریكي، باإلضافة60.5القیمة العادلة بما قیمته 

حافظة تحت (أي صافي القیمة الحالیة) لقیمة العادلةتعدیل او ملیون دوالر أمریكي 64.5الصرف بما یعادل 

ملیون دوالر أمریكي.33.7والبالغالقروض 

بالقسم الجدید في وثیقة القوائم المالیة، وهو تقریر لجنة مراجعة الحسابات إدارة الصندوقكذلك أبلغت -9

تصدیق اإلدارة على فعالیة الضوابط الداخلیة على اإلبالغ المالي، وقد تم تذكیر اللجنة بنجاح هذه المبادرة 

. 2010التي تم اإلبالغ عن المعالم البارزة فیها منذ أبریل/نیسان 

ورحبوا بتصدیق اإلدارة على الضوابط ،لقوائم المالیةجودة عرض اعلىوأعرب أعضاء اللجنة عن رضاهم - 10

عن محتویات جداول تحركات اتإیضاحاألعضاء طلبباإلضافة إلى ذلك،الداخلیة على اإلبالغ المالي. 

حولوٕایضاحات ،كان لدى الصندوق سندات حكومیة في االقتصادات النامیة والناشئةلو وفیما ،القروض

ن العام الماضي.عاالستحقاق أجلفظ بها حتى تحركات االستثمارات المحت

وطلب األعضاء أیضا أن یجري في المستقبل تقسیم لتكالیف الموظفین لتحدید أثر تحركات سعر الصرف، - 11

الترابط وزیادة عدد الموظفین والتعدیالت المدخلة على الرواتب. كذلك طلب أعضاء اللجنة معلومات عن

في عملواوعدد المستشارین الذین ؛وتكالیف الموظفین)شخاصأي عدد األ(بین مستویات التوظیف 

الفقیرة المثقلة البلدانعرض محاسبة التخفیف من عبء الدیون بموجب مبادرة دیونو ؛2011الصندوق عام 

قائمةتم معالجة هذا المبلغ في توكیف سبة إطار القدرة على تحمل الدیوند؛ ومحابالدیون في قوائم العوائ

اح عن العجز المسجل الذي ازداد عما كان علیه في السنة التي وتركیبة العائد من القروض؛ وٕایض؛العوائد

.سبقتها

ال و وقد أوضحت اإلدارة فیما یخص محتوى جداول تحركات القروض بأن المبالغ تتعلق فقط بالقروض - 12

یة الجودة للغایة وأنه وتم إعالم اللجنة بأن الصندوق لدیه حافظة تتضمن سندات حكومیة عال.تتضمن منحا

إیضاح قضیة العجز تم تذكیر اللجنة بأن الصندوق لیس وفي معرض.استفاد من ذلك على مدى العام

بالكیان الذي یسعى إلى تحقیق الربح، وٕانما الهدف منه هو دعم المشروعات التي یتم تمویلها بالقروض 

عائد االستثمارات هو تلبیة التكالیف من ود المقصایة، كانالبدفي والمنح المحولة من خالل البلدان. و 
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العوائد األقل تعني تكالیف لم تتم تغطیتها بالكامل. والمقصود بنموذج عمل حتى وٕان كانت،التشغیلیة

.الصرفجات االصندوق هو ضمان توفر السیولة لتلبیة التزامات واحتی

الفائدة وسداد أصول القروض التي وأوضحت اإلدارة أن الدخل من إعادة سداد القروض یتضمن فقط مكون- 13

بشكل نشط وضع متأخرات سداد القروض. وفیما وتابعالصندوقرصد تظهر في قوائم التدفقات النقدیة. و 

فقد تم إبالغ اللجنة بأن عملیة تخفیف أعباء الدیون ، البلدان الفقیرة المثقلة بالدیوندیون یتعلق بمبادرة 

في القوائم المالیة. كذلك فقد تم تذكیر اللجنة باألحكام الواردة في تنعكسبمعاملة محاسبیة ارتباطهایةوكیف

اتفاقیة إنشاء الصندوق والتي كان المقصود بها حمایة قدرة الصندوق على البقاء على المدى الطویل من 

المنح التي بروزتغیر مع ولكن الوضعللقروض والمنح تحقق هذا الهدف. محددة خالل إیجاد وضع نسب 

ستند إلى إطار القدرة على تحمل الدیون. ت

وعلى ضوء األهمیة المالیة إلطار القدرة على تحمل الدیون، قررت لجنة مراجعة الحسابات مناقشة موضوع - 14

إطار القدرة على تحمل الدیون بصورة أوسع في اجتماعها المقبل، وطلبت من اإلدارة اإلعداد لمثل هذا 

جنة ستنظر أیضا في المضامین المالیة للمنح وآفاق استدامتها على المدى فإن الل،النقاش. عالوة على ذلك

المتوسط.

قضایا غیر اعتیادیة أو غیر متوقعة مما قد یؤثر على ةطلب من إدارة الصندوق إعالم اللجنة بأیوتم ال- 15

ى حافظة االستثمارات النتائج المالیة المبلغ عنها لهذا لعام. واستجابة لهذا الطلب، قالت اإلدارة بأن العائد عل

كان أعلى مما هو متوقع وأن عدد البلدان التي هي لیست في وضع االستحقاق قد تقلص.

لإلدالء بعرض عن نتائج ،PricewaterhouseCoopersتمت دعوة المراجع الخارجي، وهو شركة - 16

عة كانت سلسة وأن الشركة شریك المراجع اللجنة بأن المراجال. وأبلغ 2011عملیة مراجعة القوائم المالیة لعام 

النهج أو فيفي العملیةسواءوأنه لیس هناك تغییرات ذات قیمة،المراجعةبشأنبصدد إصدار رأي قاطع 

،الصندوقالمتبع في السنوات الماضیة. وحدد المراجع الخارجي مسؤولیاته باإلضافة إلى مسؤولیات إدارة 

علىلجنة مراجعة الحسابات مساعدةفي جزء منه في یتمثلوأعلمت اللجنة بأن دور المراجع الخارجي 

الصندوق. عالوة على ذلك، وكما كان الحال علیه بهما یقوملضطالع بمسؤولیاتها في التسییر واالمتثال اال

في السنوات الماضیة، فسوف یوفر المراجع الخارجي رسالة توصیة لتحسین الضوابط الداخلیة. وحدد 

ضافیة طبیعة عمله وأكد على أنه لیست هناك قضایا جدیدة بالنسبة للضوابط المراجع الخارجي بصورة إ

للتوصیة من معروضانالداخلیة هذا العام، وأن البندین المحددین في التقریر المتعلقین بالنظام هما بندان 

ابط في أي نشاط لمراجعة الضو االنخراطالمراجع الخارجيطلب منلم ی2011السنة الماضیة. وخالل عام 

على اإلبالغ المالي. وهكذا وفي سیاق هذه القوائم المالیة، هنالك فقط تصدیق اإلدارة على الضوابط الداخلیة 

مراجع خارجي جدید.قبل من 2012الداخلیة. وسوف یتم توفیر رأي مراجعة للقوائم المالیة لعام 

توضیحا عما لو المراجع الخارجينم،التي لم تتلق تقریر المراجع الخارجي قبل اجتماعها،اللجنةوطلبت- 17

وما هي المجاالت التي ظهرت فیها قضایا ؛ المتثالااتلألداء باإلضافة إلى مراجعاتتم إجراء أي مراجع

المراجعة.تقریرتوقیت عرض و ،عنیه تعدیالت المراجعةتوما الذي الضوابط الداخلیة

متثال القوائم المالیة للمعاییر الدولیة لإلبالغ وأوضح المراجع الخارجي بأن تركیز عمله یتمثل في ضمان ا- 18

تسلیط الضوءالمالي. وفیما یتعلق بموضوع الضوابط الداخلیة، فقد تم تذكیر اللجنة بأن القضیتین اللتین تم 
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وأن إجراء مراجعات لألداء لیست من ضمن ،بالفعلإدارة الصندوقمن قبل تطرق لهماالتم یعلیهما 

ارجي.اختصاصات المراجع الخ

وقّ - 19 2عا خاصا بالمراجعة بحلول وقد أعلمت اللجنة أیضا بأن المراجع الخارجي سوف یصدر رأیا م

، في الوقت المناسب لعرضه على المجلس التنفیذي في دورة أبریل/نیسان.2012أبریل/نیسان 

د من وعبرت اللجنة عن تمنیاتها بأن یتم عرض الوثائق في وقت أبكر في المستقبل للسماح بالمزی- 20

ة التي وفرتها اإلدارة والعرض الذي قدمه المراجع األجوببناء على و قائلة بأنه اللجنةواختتمتالمشاورات. 

عرضها على مجلس المحافظین ستعرض القوائم المالیة على المجلس التنفیذي مع توصیة ب،الخارجي

لموافقة علیها.ل

مكتب المراجعة واإلشراف  

.لتقدیم مساهمتهد ودعا مدیر مكتب المراجعة واإلشرافعرض رئیس اللجنة هذا البن- 21

أنشطة ونتائج مكتب المراجعة یوجزاناللجنة بأن التقریرین المعروضین على اللجنة الیوم أعضاءتم إبالغ- 22

نجح في إال أنهشهد تدویرا كبیرا في موظفي المكتب، 2011. وعلى الرغم من أن عام 2011واإلشراف لعام 

مثل المخاطر العالیةمجاالت التي غطت المراجعات وشهدت، إلى حد كبیرالمتوقعة منه إیصال مخرجاته

وسرعة تنفیذ توصیات ،وأنشطة البرامج القطریة،المعلوماتتكنولوجیاالخدمات االستشاریة وأمن شبكة 

خدمات المنظمة،دائرة ات المالیة و دائرتین الجدیدتین وهما دائرة العملیومع إنشاء التحسنًا ملحوظًا.المراجعة 

جدیدة مبادئ توجیهیةومع إصدار ،على الموارد البشریة واإلدارة المالیةإدخالهاومع اإلصالحات التي یتم 

لتنفیذ التوصیات ذات األولویة العالیة في مجاالت الموارد البشریة األرضیةفقد توفرت ،سیاسة االستثماراتل

الرئیسیةالتغییر واإلصالح الجاري تنفیذ التوصیاتجدول أعمالعم المباشر واالستثمارات. وسیدفواإلشرا

.2012عام خاللزالت عالقةذات األولویة العالیة التي ما

كان لدى المكتب أكبر عبء من القضایا التي یتوجب علیه معالجتها منذ أن بدئ وفي مجال التحقیقات فقد - 23

د من خبراء التحقیقات عدتمت االستعانة ب،لتحقیقاتبهذه الوظیفة. ومع تقلیص عدد الموظفین في قسم ا

ومع أخذ هذا المعوق بعین االعتبار فقد تم إیالء وللتطرق للتأخیرات المتراكمة. ،لتعزیز قدرة هذه الوظیفة

األولویة للحاالت التي یترتب علیها تبعات فوریة.

ظائف المراجعة الداخلیة في وزارتي واستمر برنامج بناء القدرات الداخلیة على المراجعة مع تقدیرات و - 24

لمدة ستة أشهر. للعمل في مكتب المراجعة واإلشرافاثنینوندب مراجعین،الزراعة في موزامبیق وزامبیا

وفي .تمویل من خارج المیزانیةالویعتمد االستمرار في هذا البرنامج بعد شهر یونیو/حزیران على توفر 

ات إضافیة مما تم التعهد به لهذا النشاط تحدیدا.ال توجد أیة مساهم،المرحلة الحالیة

وما الذي تطرقت إلیه اإلدارة المستشارین بالخاصةوطلبت اللجنة معلومات إضافیة عن التوصیات العالقة - 25

عبء حاالت التحقیقات.زیادة وٕادارة المنح و ؛لم تتطرق إلیه ولماذاوما

2011مجاالت التي قام المكتب بمراجعتها في عام وقد أوضح مدیر مكتب المراجعة واإلشراف بأن بعض ال- 26

أمن شبكة مجاالت من قبل المكتب على أنها بحاجة للتحسینات أو أنها غیر مرضیة. وهي تتضمن صنفت
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إدارة الصندوق بتوصیات مكتب المراجعة أخذتوالعقود المؤسسیة. وقد واالتصاالتتكنولوجیا المعلومات

.المحددةبعض اإلجراءات التي من شأنها أن تخفف من المخاطر الرئیسیة واإلشراف وقامت بالفعل بتنفیذ

الخطوات التي تم اتخاذها حتى تاریخه لتحسین العملیة اإلداریة االستشاریینبالخاصةةالمراجعتوقد حدد- 27

صة فیما وبخابعد،ولم تستكمل،زالت عالقةوالتعاقدیة الرئیسیة، ولكنهم وجدوا أن التحسینات في الكفاءة ما

بالغ األهمیة إذا أخذنا بعین وهو أمرتخزین ومعالجة وٕادارة بیانات االستشاریین. مأخذ و یتعلق بأتمتة 

وتضمنت اإلیضاحات .نشطته الرئیسیةفي أمن قبل الصندوق لالستشارییناالعتبار االستخدام المكثف 

(والتي لم تتضمن مراجعات لى المنحمكتب المراجعة واإلشراف لعملیة الموافقة عإمكانیة مراجعةاألخرى 

لمنح مخصوصة).

أوضح مدیر مكتب المراجعة واإلشراف بأن الزیادة في عبء حاالت التحقیقات ،وفیما یتعلق بالتحقیقات- 28

لتقلیص نتیجة. وجاء ذلك 2010من عام لترحتحل والتي لحاالت التي لم كان نتیجة ل2011عام لالنشطة 

والذي تفاقم بسبب الزیادة العامة في الحاالت المبلغ عنها على مدى السنوات 2010مستویات الموظفین عام 

الثالث الماضیة. وتعالج إدارة الصندوق مسألة معوقات موارد الموظفین.

ن قبل اإلدارة المخطط اتخاذها مالمتخذة أوحول اإلجراءاتإعداد ورقةطلب رئیس اللجنة ،وفي الختام- 29

بصورة أكثر عمومیة حول تكالیف وٕاجراءات وتقییم الخدمات و ،ات االستشاریةیتعلق بإدارة الخدمفیما

تقاریر متعددة وأوصى فيمعلومات الأال یتم تكرار ،عالوة على ذلك،اقترح رئیس اللجنةاالستشاریة. و 

مكتب مواردبمعوقاتعلماً اللجنة وقد أخذتزالت عالقة. بإدراج جدول ترد فیه التوصیات الرئیسیة التي ما

المراجعة واإلشراف في مجال التحقیقات واإلجراءات التي اتخذها المكتب واإلدارة للتطرق لهذه القضیة.

على عدم وجود حاجة لجلسة مغلقة لمناقشة مدیر مكتب المراجعة واإلشرافمعوقد اتفق أعضاء اللجنة- 30

هذا البند.إغالقمالءمة آلیات اإلشراف الداخلیة وتم 

المستدامةنقدیةتنفیذ نهج التدفقات التحدیث شفهي عن

أطلعت إدارة الصندوق لجنة مراجعة الحسابات على الخطوات المتخذة باتجاه تنفیذ المبادرة منذ آخر تحدیث - 31

تشكیل تنضخطوات تنظیمیة ت، والتي كانت معظمها الرابعة بعد المائةيخالل دورة المجلس التنفیذقدمته

وتعیین موظف مختص في وضع نماذج للموارد مما هو قید ،وتحلیل المخاطروحدة جدیدة للتخطیط المالي 

مرشح لشغل هذا وجودإلى. وقد أشارت اإلدارةللمؤسسةیجاد نماذج متینة التخطیط إلالتنفیذ حالیا، و 

.ینخالل شهر هالمنصب یتمتع بخبرة مسهبة في هذا المجال، وأنه قد یلتحق بعمل

في هذا انیواضحة للعن أعضاء اللجنة إیضاحات عن متى ستكون المخرجات وتضمنت التعلیقات الواردة م- 32

نهج التدفقات النقدیة المستدامة سیحل محل سلطة االلتزام بالموارد مقدما.كانالمجال وفیما لو 

سلطة االلتزام حلمیة المستدامة سیحل في نهایة المطاف ارة الصندوق بأن نهج التدفقات النقدوأوضحت إد- 33

ولكن في الوقت الحالي سیتم تطبیق الطریقتین معا. كذلك فقد أعلمت اللجنة بأنه وفي ،رد مقدمابالموا

شكل هذا النموذج.یسمح لها بإیضاح كیفیةسوف تكون اإلدارة في موقع 2012الفصل الثالث من عام 

تمت اإلحاطة . و 2012في رؤیة شيء ملموس بحلول الفصل الثالث من عام رغبتهاوأكد رئیس اللجنة على - 34

بهذا التحدیث الشفهي.
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التقریر السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسیة في الصندوق

من التقریر السنوي عن أنشطة إدارة المخاطر عرضت إدارة الصندوق تقریرا سنویا یشیر إلى أن الغایة - 35

أنشطة إدارة المؤسسیة في الصندوق هي تزوید الهیئات الرئاسیة في الصندوق باستعراض سنوي عن

وتحدیثا للمخاطر المؤسسیة التي یواجهها. وقد تم إعالم اللجنة ،التي أجراها الصندوقالمؤسسیةالمخاطر

. 2011المؤسسیة لعام بمجال تركیز أنشطة إدارة المخاطر

منظومة المخاطر المؤسسیة في الصندوق هو أحد كذلك فقد تم إعالم اللجنة أیضا بأن إعادة تقدیر - 36

لألخذ 2012في ینایر/كانون الثاني اتم الشروع بهاألخرى إلدارة المخاطر المؤسسیة التيطة الرئیسیةاألنش

بعین الحسبان التغییرات التي طرأت على البیئة التشغیلیة للصندوق واألهداف واألولویات الجدیدة المتفق 

علیها خالل مشاورات التجدید التاسع للموارد.

سیتم تغذیة عملیة التخطیط متوسط األمد في الصندوق ،على هذا الجهدأكثرأكید وقالت اإلدارة أنه للت- 37

بنتائج عملیة منظومة المخاطر المؤسسیة بحیث یتم رفدها بإبالغ داخلي منتظم عن تنفیذ خطط التخفیف 

من آثار هذه المخاطر. 

التدلیس والفساد في كانت مسائلإذاما عت احاضاستیوتضمنت التعلیقات الواردة من أعضاء اللجنة - 38

وتم ،المشروعات التي یمولها الصندوق قد أخذت بعین االعتبار في هذا اإلطار كجزء من عملیة اإلشراف

والفوارق بین المخاطر المالیة ،معلومات أكثر عن التأخیرات في التعیینات التي وردت في الوثیقةطلب

والتنظیمیة.

االقتراح وأماإیفادها حالیا بمعدل بعثة وربع في العام الواحد. وأوضحت اإلدارة بأن بعثات اإلشراف یتم - 39

توفر الموارد. كذلك فإن على فیعتمدلتخفیف من هذا الخطر لكإجراءبعثتي إشراف على األقل سنویا بإیفاد

قد الصندوق ینظر أیضا في التحرك أكثر نحو العملیات المستندة إلى المخاطر وغیرها من الكفاءات بحیث 

بعثتي إشراف في السنة. وقد أعلمت اللجنة أیضا بأن هذه الوثیقة قد إرسالضرورة عدم ذلك أیضا یعني

ناقشت تدني الروح المعنویة للموظفین والتي تم عزوها أساسا إلى انعدام الیقین الذي یحیط بعملیة مراجعة 

عة. وقد تم إحراز تقدم كبیر فیما ومن هنا الحاجة إلى استكمالها واإلبالغ عنها بصورة سری،الوظائف الحالیة

یتعلق بتعیین الموظفین في اإلدارة العلیا للصندوق وعلى مستوى المدراء. وقد تم تخصیص قادة للتخفیف من 

آثار كل خطر من هذه المخاطر المؤسسیة المحددة.

التنفیذيمجلس الالتقاریر المالیة االعتیادیة التي تعرض على 

والعشرین بعد المائة المنعقد في نوفمبر/تشرین الحاديتقرر أثناء اجتماعهاما، وكاللجنة بأنهتم إبالغ - 40

عنها بدعوة أعضاء اللجنة واستعیضالعروض اإلفرادیة للتقاریر تقدیم االستغناء عن سیتم ، 2011الثاني 

ق لعام الصندو اتعرض سریع عن حافظة استثمار لتوفیرلإلدالء بتعلیقاتهم. إال أن إدارة الصندوق دعیت 

.2012لعام اتإلعطاء تحدیث شفهي أمام اللجنة عن بعض مظاهر حافظة االستثمار و 2011

وأعلمت إدارة الصندوق لجنة مراجعة الحسابات بأن حافظة االستثمارات قد شهدت بعض التراجع بما - 41

وازداد.المنحوأن صافي التراجع كان أساسا في التدفقات الخارجة للقروض و ،یتماشى مع التوقعات السائدة

كان متوقعا. والسبب الرئیسي لذلك هو سیاسة االستثمار عماالمائة في 3.82العائد لهذا العام بحدود 
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.  وقد AAAكانت أساسا في السندات الحكومیة ذات التصنیف اتالحصیفة التي تعني أن حافظة االستثمار 

الستثمار یتمثل في ضمان األصول سلطت إدارة الصندوق الضوء على أن الهدف األساسي من سیاسة ا

عائد ى الحصول علواإلبقاء على السیولة الكافیة. وما أن یتم اإلیفاء بهذین األمرین حتى یتم النظر في 

.2011أقل مما كان علیه في عام 2012استثمار جید. وتتوقع اإلدارة أن یكون عائد االستثمار في عام 

والمزید من لنهج االستثمارات المتنوعةجنة تحدیثا للتجربة األولى وتضمنت التعلیقات الواردة من أعضاء الل- 42

إیضاحات للحصول علىالمعلومات عن المكاسب والخسائر غیر المحققة. باإلضافة إلى ذلك فقد تم السعي 

مستوى األتعاب التي تدفع لمدراء االستثمار. كما حدیدوعن أساس ت،النهج المتبع لمدد االستثماراتحول

تعهدات المساهمات في التجدید الثامن لموارد الصندوق لجمالي إالمبلغ الوارد كبینتعلیق عن الفرق أثیر 

المعروض على االجتماعوالمبلغ 2011الورقة التي قدمت للمجلس التنفیذي في دیسمبر/كانون األول في

.الحالي للجنة مراجعة الحسابات

بعد، وبالتالي فإن آثارها غیر ترسیخهالم یتم الجدیدةوأوضحت إدارة الصندوق بأن الحافظة المتنوعة- 43

تقلیل الخسائر عما كان متوقعا. معروفة. كذلك فقد أطلعت اللجنة على بیع سندات برتغالیة مما أدى إلى 

االستثمار یستند إلى التقییمات التقنیة والتجاریة وأن العملیة شفافة أیضا بأن اختیار مدراء اإلدارة وأوضحت 

یة. كذلك ستتم إعادة استدراج طلبات العروض بصورة متكررة. وتنافس

مبلغ إجمالي تعهدات التجدید الثامن لموارد الصندوق، فقد قالت اإلدارة بأنها بالخاصوفیما یتعلق بالفرق - 44

سوف تجیب عن تساؤل أعضاء اللجنة عن طریق المراسلة.

ملیون دوالر أمریكي بتاریخ 1.035بحدود يندوق هلتجدید التاسع لموارد الصلات تعهدوأعلمت اللجنة بأن ال- 45

.2012مارس/آذار 22

تحدیث شفهي عن التقدم المحرز في تطویر نظام القروض والمنح

عرضت إدارة الصندوق تحدیثا عن التقدم المحرز منذ اجتماع لجنة مراجعة الحسابات الحادي والعشرین بعد - 46

.2011المائة الذي عقد في نوفمبر/تشرین الثاني 

،اقتراحاتشطب طلبوقد تم إعالم اللجنة بالتقدم المحرز في عملیة التورید والذي انطوى على إجراء - 47

 Oracle. وقد تم التوقیع على الرخصة والعقود االستشاریة مع Oracle Italiaوبالتالي التعاقد المباشر مع 

Italia القتراحلعناصر التعاقدیة األساسیة ، وتم إبالغ اللجنة با2011دیسمبر/كانون األول 29بتاریخ

. وعرضت إدارة الصندوق آخر إسقاطات 2011دیسمبر/كانون األول مقارنة باقتراح2011مارس/آذار

ملیون دوالر أمریكي، 15.7البالغةو للتكالیف فیما یتعلق بالتكالیف الرأسمالیة الموافق علیها للمشروع 

. تقریباالمائةفي 10وفورات بحدود جدید یتوقع أن یؤدي إلى المشروع الوأعلمت اللجنة بأن نهج تنفیذ 

ملیون دوالر أمریكي سنویا عوضا عما كان 1.1وتشیر التقدیرات إلى أن التكالیف المتكررة الجاریة هي 

ملیون دوالر أمریكي.1.7متوقعا أساسا وهو 

عرض المخطط الزمني لتنفیذ وكذلك تم ؛لمشروع الذي سینفذ على مرحلتینلوتم تزوید اللجنة بمخطط - 48

مع استكمالها وٕاطالقها الذي 2012المشروع الذي یظهر البدایة الفعلیة للمرحلة األولى في مارس/آذار 

المرحلة األولى.. أما المرحلة الثانیة فیتوقع أن تبدأ قبیل نهایة 2013وقع أن یكون في أبریل/نیسان یت
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وفیما ،عن العقد السابقالعقدیرات في یإیضاحات عن التغوتضمنت التعلیقات الواردة من األعضاء طلب - 49

لو كان اإلطار الزمني والتكالیف قد تغیرت مع العقد الجدید، وفیما لو كان تغیر النطاق یؤثر على 

تجاوز التكالیف.وأوما هي المخاطر، إن وجدت، المتعلقة بقضایا التوقیت ،التكالیف

أصال. لذلك وعلى الرغم من لهأسرع مما كان متوقعاسیكونالمشروع لجنة بأن تنفیذالوقد أعلمت اإلدارة - 50

لهاإلطار الزمني كما كان مخططا یبقى ، التعاقدالبسیطة التي تمت مواجهتها في مرحلة التأخیراتبعض 

فقد أكدت اإلدارة مجددا على أنه من المتوقع حالیا أن تكون تكالیف المشروع،أصال. وفیما یتعلق بالتكالیف

مما كان متوقعا في مرحلة سابقة حتى مع النهج المتدرج الحالي. وأشارت اإلدارة في المائة10أقل بحدود

مخاطر تجاوز التكالیف ال یمكن إلغاؤها تماما، وتم التأكید للجنة على أنه لیست هناك أیة أطراف أن إلى 

قیة اإلطاریة الحالیة.بموجب اإلتفاخاضع للحمایة القانونیةتعاقدیة ألن الصندوق سائبة 

مسائل أخرى

تحت بند مسائل أخرى استجابة في المرآب السیارات مسألة األماكن المخصصة لوقوف ناقشت اللجنة - 51

لتساؤل طرحه عضو فیها في بدایة االجتماع.

تستخدم لتسییر وأن الحصیلةأوضحت اإلدارة أن الصندوق ال یطلب مقابال عن استخدام مواقف السیارات، و - 52

تخضیرمبادرة لدعممة الباص المكوكي بین مقر الصندوق ومحطة المترو، كذلك فإنها تستخدم خد

الصندوق.

أن یتم توفیر ، وطلبتبالممارسة الحالیةوأحاطت علماً ،للموظفینالموفرةلخدمةلعن تقدیرها اللجنة وعبرت - 53

اس مشابه بحیث یتم استیعاب سیارات ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذي على أسوقوف أماكن ل

متطلبات المجلس.

ة یاستضافة اآللیة العالماتترتیبوثیقة ومن األمور األخرى التي تم طرحها تحت مسائل أخرى تلك المتعلقة ب- 54

وبعد االعتراف الموجز بالتبعات المالیة المحتملة الواردة في هذه الوثیقة، ). EB 2012/105/R.44(الوثیقة 

الطلب من المجلس التنفیذي عند اإلشارة لهذا البند النظر في المظاهر المالیة لهذه وافقت اللجنة على

ومن ثم سیتم إضافة هذا البند إلى جدول أعمال اللجنة في اجتماعها القادم في یونیو/حزیران. القضیة.

ند حتى تنتهي وتحقیقا لهذه الغایة، فقد أوصت اللجنة أیضا بأن یؤجل المجلس التنفیذي النظر في هذا الب

اللجنة من مداوالتها.

، وشكرته على فیهاوعند اختتام االجتماع، ودعت اللجنة ممثل النمسا الذي لن یشارك فیها بعد اآلن كعضو- 55

.سنوات عدیدة من الخدمة فیها

  

  


