
  السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفیذيمذكرة إلى 

  :األشخاص المرجعیون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنیة

Ruth Farrant  

  ومدیرالمراقب المالي 

  شعبة المراقب والخدمات المالیة

39+هاتف:رقم ال 06 5459 2281  
  r.farrant@ifad.orgلكتروني:اإلبرید ال
  

Conrad Lesa

  مدیر قسم المحاسبة واإلبالغ المالي

  شعبة المراقب والخدمات المالیة

39+2181هاتف:رقم ال 06 5459  
  c.lesa@ifad.orgلكتروني:اإلبرید ال

Deirdre McGrenra  

  شؤون الهیئات الرئاسیةمدیرة مكتب

39+هاتف:رقم ال 06 5459 2374  
  gb_office@ifad.orgلكتروني:اإلبرید ال

  ادسة بعد المائةالدورة الس–المجلس التنفیذي 

2012سبتمبر/أیلول 21-20روما، 

لالستعراض

  
  

Document: EB 2012/106/R.30

A
Agenda: 15(a)

Date: 29 August 2012

Distribution: Public

Original: English

اجتماعها عن الحسابات مراجعة لجنة ةتقریر رئیس

  والعشرین بعد المائةالثالث

  



EB 2012/106/R.30

1

  ن بعد المائةلجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثالث والعشریةتقریر رئیس

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

.2012یونیو/حزیران 22فياجتماعها الثالث والعشرین بعد المائة والذي عقدته

  اعتماد جدول األعمال

لخاصة التي في الدورة ااالتي تم التوصل إلیهقبیل اعتماد جدول األعمال، ذكــّرت رئیسة اللجنة باالتفاقیة- 2

مایو/أیار، 3أبریل/نیسان، وكذلك بدورة المجلس التنفیذي الخاصة المعقودة في 16عقدتها اللجنة بتاریخ

تقدیم تحدیثات وذكرت اللجنة بأن اإلدارة قد وافقت على .فیما یتعلق بترتیبات استضافة اآللیة العالمیة

على إضافة هذا ووفقوعلى هذا األساس،.عن وضع هذه المسألةالحساباتاجعةمر منتظمة إلى لجنة 

كذلك تم تعدیل جدول األعمال لیشمل بنودًا .البند إلى جدول أعمال االجتماع تحت عنوان "مسائل أخرى"

:إضافیة تحت بند المسائل األخرى نفسه

" :؛"والخصومل ٕادارة األصو و الخزانة واإلجراءات في التحدیاتعرض بعنوان  

المساهمات في التجدید التاسع لموارد الصندوق؛وضععن تحدیث  

 ؛2013العملیة الجاریة إلعداد المیزانیة لعام  

 مسألة توافر أماكن وقوف السیارات للممثلین في المجلس التنفیذيعنتحدیث.  

  الحساباتمراجعةاني والعشرین بعد المائة للجنة محضر االجتماع الث

اجتماعها الثاني والعشرین بعد المائة والدورة الخاصة التي ينة، دون أي تعلیق، على محضر وافقت اللج- 3

.أبریل/نیسان16عقدتها اللجنة بتاریخ 

تقریر المراجع الخارجي للحسابات عن الرقابة الداخلیة واإلجراءات المحاسبیة

اجعة حسابات الصندوق لعام عرضت الرئیسة هذا البند وأبلغت اللجنة أن التقریر صدر في أعقاب مر - 4

ودعي شریك عملیة المراجعة، من شركة برایس ووترهاوس .، وأن تعلیقات اإلدارة علیه أدرجت فیه2011

.كوبرز، لعرض التقریر

ما یلي: بوهي تتصل .وأبلغ الشریك اللجنة أن التقریر یتضمن مسائل تاریخیة هي في طریقها إلى الحل- 5

تعزیز أمن و لیة لدعم األنشطة المحاسبیة لمبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون؛ أداة آو نظام القروض والمنح؛ 

اطالع نه على أوأبلغ الشریك اللجنة .مسألة تكنولوجیا المعلوماتو البیانات المتعلقة بـأداة "القیمة العادلة"؛ 

وأوضح أن .المباشرةالمشروع الحالي الذي سیحل محل نظام القروض والمنح، وهو سیتناول المخاطرعلى

نظام القروض والمنح ومبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون ومسائل القیمة العادلة كلها مسائل تتعلق أساسًا 

ویجري حالیا وضع نظم .بالمخاطر المصاحبة للتدخل الیدوي في جداول بیانات برنامج مایكروسوفت إكسیل

وقد ألمحت اإلدارة إلى أن بند تكنولوجیا المعلومات عولج .قوةجدیدة ألتمتة هذه العملیات وجعلها أكثر 

ویتفق المراجعون الخارجیون مع ذلك، ولكنهم یحذرون من أنهم لم یتمكنوا من االختبار .بشكل كامل
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والتحقق من تنفیذ هذه التوصیة في سیاق عملیة مراجعة الحسابات، حیث أن أنشطة التصحیح جرت بعد 

.انتهائهم من عملهم

تضمنت تعلیقات األعضاء ما یلي: توضیح موقف مراجع الحسابات فیما یتعلق بمسألة ضوابط تكنولوجیا - 6

إجراءات عاجلة؛ وتأكید الجدول الزمني لتنفیذ تتطلبالمعلومات؛ وتوضیح الجدول الزمني لتنفیذ البنود التي 

.ة للوثیقة المقدمةمشروع استبدال نظام القروض والمنح؛ وطلب للحصول على الترجمة الفرنسی

عولجت بصورة كاملة عند تنفیذ الخاصة بأمن تكنولوجیا المعلوماتوأوضحت اإلدارة أن النقطة الرابعة- 7

استضافة البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات في مركز األمم المتحدة الدولي للحساب اإللكتروني في 

أما بالنسبة ألداة القیمة .بدو أنها تسیر بشكل جیدیوحتى اآلن، تشیر التجارب إلى أن األمور .مارس/آذار

العادلة، فقد تم التعاقد مع خبیر استشاري لتطویر أداة تلبي معاییر الرقابة الموصى بها، والعمل جار لتحقیق 

وقد تم تطویر واختبار قاعدة بیانات البلدان .ومن المتوقع أن یتم االنتهاء منه في نهایة یولیو/تموز.ذلك

وفیما یتعلق بالجدول الزمني .رة المثقلة بالدیون، ومن المتوقع تعمیمها في یولیو/تموز أو أغسطس/آبالفقی

اللجنة أن شعبة المراقب المالي والخدمات المالیة،،لتنفیذ نظام القروض والمنح، أبلغ المدیر والمراقب المالي

، وأكد أنه سیتم األولىهاء من المرحلة كموعد لالنت2013الجدول الزمني الحالي یشیر إلى أبریل/نیسان 

التعامل مع مخاطر عدم المرونة المشار إلیها في التوصیة الصادرة عن مراجعة الحسابات مع االنتهاء من 

.تلك المرحلة

.الصندوق أنه ال توجد ترجمة ألن الوثیقة أتت من طرف ثالثسكرتیروبخصوص مسألة الترجمة، أوضح - 8

الصندوق ذكر أنه یحتمل سكرتیرعلى أن .بالصیغة التي جاء فیها وتم توزیعه بهاالتقریر األصليبقيوقد 

وثائق قد وردت في الوقت هذه الفي المستقبل، شریطة أن تكون وثائق األطراف الخارجیة لأن تقدم ترجمات 

.المحدد

.إغالق هذا البنداألخیر لفترة والیتهم، وتم ، وهو تقریرالوشكرت رئیسة اللجنة مراجعي الحسابات على - 9

    2012كانون األول دیسمبر/31لسنة المنتهیة في ااستراتیجیةمذكرة المراجع الخارجي عن 

وذكرت .Deloitte LLPكة بمراجعي الحسابات الخارجیین الجدد، شر عرضت الرئیسة هذا البند، ورحبت - 10

لشریك الرئیسي في عملیة ودعت ا.األعضاء بأن هذا البند نوقش في السنوات السابقة في جلسات مغلقة

.جعة إلى عرض االستراتیجیةالمر ا

وقدم الشریك كبار أعضاء فریق المراجعة الحاضرین، والذي ضم ممثلین عن شركات من المملكة المتحدة - 11

 Deloitteكةاللجنة بأن مجاالت التركیز في شر وأبلغ الشریك .االستراتیجیةیطالیا، ثم انطلق إلى عرض إ و 

LLP وأشار إلى أن أحد هذه المجاالت هو القیمة العادلة للقروض، وذلك بسبب .وجدیدةیةحكممعقدة و

وقد تم تحدید مجاالت أخرى للتركیز على النحو التالي:.تعقیداتها وانطوائها على تقدیرات اإلدارة

انخفاض قیمة القروض والمساهمات المستحقة والسندات اإلذنیة للمساهمات؛  

ات المالیة؛تقییم األصول والمشتق  

 ؛2012تغییرات السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المتوقعة في عام  
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السنة األولى من المراجعة، وما یتصل بها من مخاطر متأصلة.  

، في جمیع هذه المجاالت، على دقة الحسابات، ومالءمة السیاسات Deloitte LLPكة وسوف تركز شر - 12

.مالياللإلبالغالمحاسبیة وفقا للمعاییر الدولیة 

ما إذا كانت عملیات المراجعة ستشمل كال من االمتثال التساؤل عوشملت تعلیقات األعضاء ما یلي: - 13

ومراجعة األداء؛ والمنهجیة المتبعة في تحلیل المخاطر؛ وتوضیح نهج القیمة العادلة في ضوء ظروف 

.لیس واألخطاءالسوق الحالیة؛ والسیاسة الجدیدة الخاصة باألصول الثابتة؛ والفرق بین التد

وآلیات تحدید القیمة العادلة من األرقام المخصومة الماليلإلبالغوأوضح الشریك متطلبات المعاییر الدولیة - 14

لتطبیق القیمة العادلة، وكیفیة انطباقه على وجه التحدید وأوضح الشرط الالزم .للتدفقات النقدیة المستقبلیة

باألصول الثابتة فهي تتعلق بتنفیذ عتبة الرسملة الجدیدة، أما السیاسة الجدیدة الخاصة.على الصندوق

وحول مسألة التدلیس، أبلغ اللجنة أن معاییر المراجعة .وتعني رسملة األصول الثابتة أكثر من ذي قبل

كما أوضح أن القیمة العادلة هي .الدولیة تتطلب من المراجعین الخارجیین النظر في ذلك في سیاق عملهم

وذكر اللجنة أن الصندوق یطبق القیمة العادلة في بیاناته .بطبیعتهاوحكمیةز ألنها معقدة مجال للتركی

.2006المالیة منذ عام 

وأكد مراجعو الحسابات الخارجیون أن االستثمار هو أحد مجاالت التركیز في عملهم، وسوف یشمل أیضا - 15

كما تم .ماليالاإلبالغط الداخلیة على للضوابةاإلدار تهم حول فرض اختبار للضوابط لتسهیل إصدار شهاد

.للغایةالتیسیریةأسعار الفائدة إلىمما یستند توضیح موقف الصندوق إزاء نهج تقییم القروض، 

وشكرت الرئیسة مراجعي الحسابات الخارجیین على هذه االستراتیجیة، وأعربت عن تطلعها إلى عملهم - 16

.الق هذا البندوتم إغ.وتقریرهم عن السنة المالیة القادمة

استعراض مدى كفایة االحتیاطي العام

عرضت الرئیسة هذا البند وأبلغت اللجنة أن اإلدارة أجرت استعراضا للمسألة وهي تقترح الحفاظ على - 17

.المستوى الحالي نفسه

لي إلى المستوى الحالیصلوقدمت اإلدارة هذا البند، وذكــّرت اللجنة بتاریخ االحتیاطي العام وكیف تطور- 18

، وقد تقرر 2010كما ذكــّرت اللجنة بأن االستعراض السابق أجري في عام .ملیون دوالر أمریكي95البالغ 

.إجراء استعراض آخر قبل فترة الثالث سنوات المعتادة الختبار صحة الفرضیات والتحلیالت التي أجریت

صدي لمخاطر تجاوز التزامات موارد وأشیر إلى أن الهدف الرئیسي من الحفاظ على االحتیاطي العام هو الت

الصندوق مما یتأتى عن المخاطر التالیة:

تقلبات أسعار الصرف؛  

التخلف المحتمل عن تلقي مدفوعات خدمة القرض؛  

 التخلف المحتمل عن استرداد المبالغ المستحقة على استثمارات الصندوق؛  

انخفاض في قیمة األصول المالیة.
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الخطوط العریضة لمختلف اآللیات واالستراتیجیات المعتمدة للتخفیف من وقدمت اإلدارة وثیقة تتضمن- 19

، وأكدت المخاطرتلكالمخاطر المذكورة أعاله، وتحدد كمیا الخسارة المحتملة في إطار كل فئة من فئات

ویتمثل دور المراجعین الخارجیین.ملیون دوالر أمریكي95أن المبلغ الكلي للخسارة المحتملة هو أقل من 

في هذا المجال في تقییم االمتثال للمعاییر المحاسبیة في كشف وعرض االحتیاطیات في البیانات المالیة، 

وتعتبر اإلدارة أن المستوى الحالي .ولیس في استعراض مدى كفایة أو معقولیة مستوى االحتیاطي العام

على نهج استدامة التدفق كاف، وأوصت بإجراء استعراض آخر في غضون عامین لتقییم اآلثار المترتبة

.النقدي، والستمرار الحاجة إلى االحتیاطي العام

وشملت التعلیقات ما یلي: التعبیر عن الرضا بالحجج المقدمة لتبریر مستوى االحتیاطي العام، وكذلك حث - 20

اإلدارة على مواصلة االستعراضات؛ وتوضیح دور مراجعي الحسابات الخارجیین والسبب في أن مستوى 

سنوات، على الرغم من تغیر الظروف االقتصادیة؛ 10حتیاطي العام ظل عند هذا المستوى لمدة اال

.عوامل المخاطرة عبر فترات زمنیة متنوعةمراعاة وتوضیح حول احتساب األثر التقدیري مع 

وأوضحت اإلدارة أن مستوى االحتیاطي العام یقي نفسه لبعض الوقت ویرجع ذلك أساسًا ألن الصندوق - 21

ة النقدیات ، واآلن نهج التدفقبالموارد مقدماضع تدابیر أخرى تضمن االستمراریة، من قبیل سلطة االلتزام و 

وسیتم إجراء مزید من التحلیل حول وضع آلیة لتقییم .االلتزامنب المبالغة في، الذي یهدف إلى تجالمستدامة

ضمان أن تكون األموال الملتزم بها بهدفوتوجیه عملیة صنع القرار فیما یتعلق بحجم القروض والمنح

وأوضحت أیضا أن تقدیر مجموع الخسائر الناجمة عن تبلور عوامل .ضمن قدرة المنظمة من الموارد

.وبالتالي ال یفترض بالضرورة أن تستند إلى نفس األفق الزمنيمنفصلةالخطر یستند إلى اعتبارات 

حفاظ على المستوى الحالي لالحتیاطي العام وأن اللجنة وأكدت الرئیسة عدم وجود اعتراضات على اقتراح ال- 22

.2012ستوصي بالموافقة على الوثیقة في دورة المجلس التنفیذي في سبتمبر/أیلول 

إطار القدرة على تحمل الدیونبموجبالمنح المقدمة وضعاستعراض 

بناء على طلب من ألعمال جدول اعلىكان قد أدرج هعرضت رئیسة اللجنة هذا البند، وذكــّرت اللجنة أن- 23

وأبلغت اللجنة أن الوثیقة تعرض وضع إطار القدرة على تحمل الدیون، وتقترح .الحساباتمراجعةلجنة 

.أصول القرض المتنازل عنهانهجًا تساهم بموجبه الدول األعضاء في سداد مدفوعات 

الدیون منذ موافقة المجلس وقدمت اإلدارة الوثیقة وهي تستعرض تاریخ مبادرة إطار القدرة على تحمل- 24

كما تقدم الوثیقة وصفا موجزا للمبادئ األساسیة إلطار القدرة على .2007یها في أبریل/نیسان لالتنفیذي ع

أصول القرض المتنازل عنهاتحمل الدیون، وآلیات التنفیذ، بما في ذلك مبدأ الدفع أوال بأول لسداد مدفوعات 

اإلدارة اللجنة بأن الهدف من الوثیقة وذكرت .عوضا عن القروضح وذلك بالموارد المقدمة على شكل من

هو استهالل المناقشة حول كیفیة وفاء الدول األعضاء بالتزاماتها نحو المساهمة في تلبیة تكلفة التعویضات 

.تلك

منذ بدایة إطار - حتى اآلن المتنازل عنهال الدیون و وكانت اإلدارة قد حددت كمیا قیمة مدفوعات أص- 25

وبتمدید الفترة .ملیون دوالر أمریكي773.6بمبلغ –2011عامإلى2007القدرة على تحمل الدیون في عام 

المتنازل عنهال الدیون و ، فإن مجموع مدفوعات أص2015لتشمل التجدید التاسع لموارد الصندوق حتى عام 
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في التبلور في عام لمتنازل عنهااومن المتوقع أن تبدأ المدفوعات .ملیار دوالر أمریكي1.446یصل إلى 

2018.

نهج هووعرضت اإلدارة عددًا من الخیارات لتنفیذ مساهمات الدول األعضاء، وأوصت بأن الخیار األنسب- 26

ثم اقترحت اإلدارة أن یتم تشكیل فریق عامل مخصص .تقاسم األعباء الذي تأخذ به الرابطة اإلنمائیة الدولیة

.المتاحة لتقاسم األعباء وتقدیم التوصیات إلى المجلس التنفیذي للموافقة علیهالمواصلة النظر في الخیارات 

واإلعراب عن وشملت تعلیقات األعضاء ما یلي: اإلعراب عن التقدیر لطرح هذه المسألة على المناقشة؛- 27

ل كلها في عملیة االستعراض، والدعم القوي لذلك، بدال من تشكیالحسابات مراجعة تفضیل إشراك لجنة 

؛ وطلب تقدیم عرض للخیارات أكثر تفصیال، بما في ذلك الممارسة المعتادة في المؤسسات لذلكفریق عامل

المالیة الدولیة األخرى، وخاصة فیما یتعلق بوثائق قانونیة محددة بشأن هذه المسألة؛ وتوضیحات بشأن ما 

.ب إطار القدرة على تحمل الدیونإذا كان یتم إبالغ المجلس مسبقًا بالمبالغ التي سیوافق علیها بموج

" تقدم في كل دورة من دورات المجلس المزمعةوأبلغت اإلدارة اللجنة أن وثائق "أنشطة المشروعات - 28

أنه تم االتفاق على إال .في ذخیرة المشروعاتإطار القدرة على تحمل الدیونممولة بموجب للمشروعات ال

كما أخذت اإلدارة أن توفر اإلدارة تقریرا منتظما حول المبالغ الفعلیة بموجب إطار القدرة على تحمل الدیون.

.علمًا ببقیة التعلیقات

في الحسابات مراجعة ماع لجنة اجتقدم إلى توتم إغالق هذا البند على أساس أن اإلدارة ستعد وثیقة منقحة - 29

.ولدیسمبر/كانون األ

الصندوقالخدمات االستشاریة فيتكالیف 

معلومات تقدیمكانت قد طلبت إلى اإلدارة الحسابات مراجعة أن لجنة بعرضت الرئیسة هذا البند، وذكـــّرت - 30

أن الغایة هي إدراج تحلیل للموضوع وعدم وأوضحتتكالیف الخدمات االستشاریة، حولأكثر تفصیال

.ودعت اإلدارة إلى تقدیم الوثیقة.االكتفاء بذكر التكالیف وحدها

وأبلغت اإلدارة اللجنة أن القصد األصلي من الوثیقة كان یتمثل بتوفیر رؤیة إرشادیة للتوزیع وللعوامل التي - 31

، بما في ذلك 2011و2010وتقدم الوثیقة تحلیال لتكالیف الخدمات االستشاریة لعامي .تتسبب بهذه التكالیف

.الستشاریة الموقعة، موزعة حسب الدوائر والشعبإحصاءات عن عدد العقود ا

وقدمت اإلدارة للجنة عرضًا موجزًا لتوزیع التكالیف حسب الدوائر، وأوضحت أن أعلى التكالیف تطرأ في - 32

دائرة إدارة البرامج، نظرا الختالف طبیعة المهارات المطلوبة للتعامل مع العمل المیداني في المناطق 

.المختلفة

ت األعضاء ما یلي: طلب المزید من التحلیل حول الخلفیة والمعلومات األساسیة؛ ومقارنة وشملت تعلیقا- 33

والرقابةتكالیف االستشاریین على المستوى المؤسسي ومستوى المشروعات؛ وتوضیح دور وحدة التوظیف، 

2011نیة لعام على العمل الذي یقوم به االستشاري؛ وٕایضاحات بشأن التباین بین المبلغ المرصود في المیزا

.وثیقةالوالمبلغ الفعلي المعروض في 
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في الجداول، فإن التكالیف التي تتكبدها دائرة إدارة البرامج الوارد وأوضحت اإلدارة أنه وفقا لتوزیع التكالیف - 34

هي أساسًا لالستشاریین المنخرطین في العمل في المشروعات والبرامج التي یمولها الصندوق، في حین أن 

الخاصة االستشاریةالخدمات وأوضحت أیضا أن تكالیف .المؤسسیة تتحملها اإلدارات األخرىالتكالیف

كما .الذین یستعان بهم في الصندوق هم وحدهم الذین تدرج تكالیفهمشروعات ال تدرج وأن االستشاریینبالم

أن شعبة الموارد أبلغت اللجنة بأن الشعب هي المسؤولة عن التعاقد مع الخبراء االستشاریین، في حین

سكرتیركما أوضحت اإلدارة أن مكتب .البشریة تقوم بدور داعم بالتعاون مع الشعب التي تقوم بالتوظیف

.به من توظیف للمترجمین والمحررینهو الصندوق یدیر ما یقوم 

هذه واختتمت الرئیسة هذا البند مشیرة إلى أن اللجنة تتطلع إلى الحصول على مزید من المعلومات حول- 35

.المسألة، على أن تعرض هذه المعلومات على اجتماعها في سبتمبر/أیلول

تحدیث شفهي حول تطویر نظام القروض والمنح

.دعیت اإلدارة لتقدیم تحدیث شفهي حول الموضوع- 36

وأبلغت اإلدارة اللجنة أنه تم االنتهاء من خطة المشروع، بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنیین، وأن - 37

، من النظام القدیم إلى الجدیدظیفي، وارتحال البیاناتمجال الو رئیسیة: المجاالتینقسم إلى ثالثة المشروع 

.وأكدت للجنة أن المشروع یسیر وفقا للخطة دون أي تأخیر كبیر.ونقاط االتصال بالنظم األخرى

.كالیف بشكل عاممختلف الوسائل للحد من تأثیر التخصیص والتاستكشفكما أبلغت اللجنة بأن الصندوق - 38

تنقیحات معینة على إجراءات خدمة الدیون والقدرة على تأریخ المعامالت بأثر رجعي إدخالویشمل ذلك

.دون تغییر األنظمة القائمة

وقد بلغ المشروع حالیا مرحلة تدریب خبراء في الموضوع على النظام الموحد تمهیدا لتحدید معاییر وثوابت - 39

.ع بعملیة لتنظیف البیانات التاریخیة في النظام القدیم بهدف إعدادها للتحویلكما یجري االضطال.النظام

.ومن المتوقع االنتهاء من هذه الخطوات في نهایة شهر یولیو/تموز

.وأخذت اللجنة علمًا بالتحدیث دون أیة تعلیقات من األعضاء- 40

والخصومالخزانة وٕادارة األصول-مسائل أخرى 

."والخصوماألصولعن "الخزانة وٕادارة لتقریراإلدارة لمسائل األخرى، في تقدیم اتمثل أول بند في إطار- 41

ویغطي ذلك بشكل .في مجال االستثمارات، فضال عن العوامل المؤثرةالمستجدةوأبرزت اإلدارة المسائل - 42

ا شهر 18- 12شهرا الماضیة، وقــُدم على شكل خمسة تحدیات تم تحدیدها على مدى 12رئیسي فترة الـ 

الماضیة:

بیان بإصداروعولج ذلك .االعتراف بأن السیاسة واالستراتیجیة ال تتماشیان مع أفضل الممارسات  )أ(

  .جدید لسیاسة االستثمار، تتماشى معه المبادئ التوجیهیة لالستثمار، وبوضع إطار للرقابة الداخلیة

وقد عولج .أفضل للمخاطربوجود قدر كبیر من عدم الیقین في السوق وبالحاجة إلى إدارة التسلیم  )ب(

  .تشكیل وحدة جدیدة إلدارة األصول، خارج نطاق الخزانة، لمراقبة المخاطربذلك 
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ویجري تناول ذلك عن طریق التحول من اإلطار .االعتراف بوجود صعوبات في إدارة االستثمار  )ج(

ركیب أداة وقد تم ت.االستثماري القائم على توزیع األصول إلى إطار یستند إلى میزنة المخاطر

  .داخلیة لرصد المخاطر، وهي نظام "بارا"

التخلص من، جرى في الصندوقردًا على خفض تصنیف بعض االستثمارات التي تدار داخلیًا   )د(

  .إلى مالذات أكثر أمناً تبعض االستثمارات في بلدان االتحاد األوروبي الهامشیة ونقل

وسیجري تنفیذ برمجیات ،د عملیات التسویةوأخیرا، تم تعزیز المعاییر المصرفیة المؤهلة، وتوحی  )ه(

  .خاصة بالجزاءات السریعة

االستثمارات، بما في التخلص منتعلیقات األعضاء طلبا للحصول على مزید من المعلومات عن شملتو - 43

ذلك تحدید المبالغ والبلدان، وما إذا كانت هناك أیة خطوات إضافیة متوقعة؛ وتوضیح األساس المنطقي 

ق المالیة التي انخفض تصنیفها، أي ما إذا كان البیع یستند إلى سیاسة ما أو إلى مجرد قرار لبیع األورا

.كما طلبت توضیحات عن آجال استحقاق هذه السندات.إداري داخلي

وتم .إلدارة اللجنة أنها خرجت من تلك األسواق نتیجة لخفض درجة تصنیف االئتمان الخاصة بهااوأبلغت - 44

االستحقاق والتي تدار داخلیا؛ تاریخیة من حافظة الصندوق للسندات المحتفظ بها حتى بیع األوراق المال

كل ثالثة الحوافظ(ملحوظة: یتم إبالغ المجلس التنفیذي عن هذه سبانياإلحساب األمانةحوافظمن و 

كانت و .)]سبانياإلحساب األمانة[وحكومة إسبانیا االستحقاق]، تاریخللسندات المحتفظ بها حتى [أشهر 

المبالغ المصفاة على أساس القیم السوقیة كما یلي:

194االستحقاق، وتاریخملیون یورو من السندات المحتفظ بها حتى 29( ملیون یورو 223سبانیا: إ

  )؛سبانياإلحساب األمانةملیون یورو من استثمارات 

ملیون 27االستحقاق، وتاریختى ملیون یورو من السندات المحتفظ بها ح21ملیون یورو (48یطالیا: إ

  )؛سبانياإلحساب األمانةیورو من استثمارات 

:الستحقاقاتاریخورو من السندات المحتفظ بها حتى یمالیین5البرتغال.  

االستثمارات األخرى كان التخلص منملیون یورو مع البرتغال، غیر أن 1.6وقد تحققت خسارة دنیا قدرها - 45

لغت اللجنة أنه یجري استعراض ضرورة االستمرار في اإلبقاء على حافظة السندات وأب.دون خسارة عموماً 

االستحقاق، فقد كانت أنشئت عندما خرج الصندوق من االستثمار في األسهم في تاریخالمحتفظ بها حتى 

ول وأبلغت اللجنة أن اإلدارة نظرت، في سیاق التوصل إلى قرار البیع، في ما إذا كانت األص.2007عام 

.هدف إلى ضمان المحافظة على رأس المالیوعلى هذا، فقد صدر قرار إداري .بشكل دائمتضررت

، للصندوقالمالیة من اللوائح كما أوضحت اإلدارة أن إدارة استثمارات الصندوق تتم بموجب الالئحة الثامنة - 46

يالتة بیانات سیاسة االستثمار وتنظم الالئح.والتي تعطي األولویة لألمن والسیولة أكثر من تحقیق المردود

العام الماضي، كما تنظم، على المستوى العملي، المبادئ التوجیهیة خاللالمجلس التنفیذياعتمدها 

.الستثمارات الصندوق، والتي تحدد األدوات المؤهلة حسب التصنیف االئتماني

هیل، وفي حین أنه دون مستوى التأوأبلغت اإلدارة اللجنة أنه في حال تخفیض التصنیف االئتماني للسندات - 47

یوما من تاریخ 30الصندوق الخارجیین التخلص من األوراق المالیة في غضون ظافو حراءیتعین على مد
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أجل المحتفظ بها حتى وافظالحالتخلص منتخفیض التصنیف من قبل وكالة التصنیف، فإن البت في 

ما إذا كان التدهور الكبیر في الجدارة االئتمانیة بیتعلق االستحقاق یتطلب حكمًا من اإلدارة، وهو حكم 

نظر إلیها على أنها وٕاذا .أم التضررتأم ال، وبالتالي ما إذا كانت هذه السندات قد اً للسندات مؤقت

بالحوافظوهذه العملیة ضروریة فیما یتعلق .، فإن اإلدارة تأذن للخزانة بالتخلص من االستثمارتضررت

االستحقاق، وذلك من أجل اإلبقاء على استقرار أساس التقییم لألغراض المحاسبیة، ریختاالمحتفظ بها حتى 

وأوضحت اإلدارة أن .مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصول الصندوق الستخدامها في القضاء على الفقر

.2015و 2012آجال االستحقاق في السندات المباعة تتراوح بین عامي 

ه وبالرغم من أن قرار البیع یقع ضمن أنإلى ت أشار ها للمعلومات المقدمة، و وأعربت الرئیسة عن تقدیر - 48

لدیها مخاوف من بیع مؤسسة مالیة دولیة عامة ألصول سیادیة بآجال استحقاق مسؤولیات اإلدارة، فإن

.وأخذت اللجنة علمًا بالتحدیث.قصیرة

صندوقالتجدید التاسع لموارد المساهماتوضعتحدیث حول -مسائل أخرى 

الحد وذكـــّرت اللجنة أن .التجدید التاسع لموارد الصندوقمساهمات وضعقدمت اإلدارة تحدیثا عن - 49

یونیو/حزیران، بلغت 21وحتى .ملیار دوالر أمریكي1.5للتجدید التاسع لموارد الصندوق كان المستهدف 

في المائة من 70.6هو ما یمثل ملیار دوالر أمریكي، و 1.058للمساهمات العادیة والتكمیلیة التعهدات

150یونیو/حزیران، أعلنت المملكة المتحدة أنها ستقدم مساهمة تكمیلیة بحوالي 22وفي .الهدف المحدد

بوصفه هذا المبلغلم یتم بعد تأكیدعلى أنه، اً مشروطاً جزءوهي مساهمة ستتضمن، إسترلینيملیون جنیه 

في 86.8یصل إلى لمجموع التعهدات هذا یرفع احیة النظریة، فإن ومن الن.مساهمة تكمیلیة ساریة المفعول

.في المائة85المائة، متجاوزا بذلك هدف الـ 

ن ذلك بجدول یبین وشملت تعلیقات اللجنة طلبًا لتقدیم تحدیث آخر في سبتمبر/أیلول، على أن یقتر - 50

.حسب البلدانالتعهدات 

المحدد عند وضع تاریخ الیوما من 15تحدیثا بعد أن رئیس الصندوق یرسل بذكرت اإلدارة اللجنة و - 51

.معیاریة، باإلضافة إلى الوثیقة المتوقع أن تقدم إلى المجلس في سبتمبر/أیلول كوثیقة التعهدات

عن وضع وأخذت اللجنة علمًا بهذا البند، على أنها أكدت مجددًا الحاجة إلى جدول یتضمن تحدیثًا - 52

.في اجتماعها في سبتمبر/أیلولالحسابات مراجعة لجنة المؤكدة ویقدم إلىالتعهدات

2013عامإعداد میزانیة-مسائل أخرى 

طلب أحد األعضاء توضیحا بشأن عملیة إعداد المیزانیة، بما في ذلك تأكید ما إذا كانت العملیة سوف تبدأ - 53

.في المائة7.4انطالقًا من أن المیزانیة ستكون أقل من العام السابق بنسبة 

اإلدارة أن المیزانیة المتوقع أن یتم عرضها على المجلس ستكون میزانیة صفریة تأخذ بالحد وأوضحت- 54

.وستجري، مع ذلك، عملیة إعادة توازن داخلیة للموارد وفقا الحتیاجات الدوائر.األدنى من النمو فیها

.ة توزیع المواردفي المائة هو خلق حیز تبدأ فیه إعاد92.5والمقصود من نقطة البدء المحددة بنسبة 
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موقف السیارات-مسائل أخرى 

والمتعلقة الحسابات مراجعة ثیرت في االجتماع األخیر للجنة طلب أحد األعضاء تحدیثًا عن المسألة التي أ- 55

.المجلس التنفیذيلسیارات ممثلي الدول األعضاء فيبتوفیر أماكن وقوف 

األماكن المتاحة المخصصة لوقوف السیارات محدود وردت اإلدارة بأنه تم النظر في المسألة غیر أن عدد - 56

وعلى المجلس على أساس كل حالة على حدةواقترحت إتاحة هذه األماكن بناء على طلب ممثلي .فعالً 

.توفیر الخدمة لمن یطلبها أوالمبدأ

ه أعرب العضو عن عدم رضاه عن هذا الترتیب، وذكر اإلدارة أن رئیس الصندوق كان قد أشار إلى أنو - 57

.سیتم حل هذه المشكلة

.الطلب سیلقى مزیدًا من النظرواختتم النقاش على أساس أن- 58

اآللیة العالمیة-مسائل أخرى 

طلب أحد األعضاء تحدیثًا عن مجموع التكالیف التي تم تكبدها حتى اآلن، وفقا للمعلومات المقدمة إلى - 59

.المجلس التنفیذي

ومفاده أنه، باإلضافة إلى ، 2012المجلس الخاصة في مایو/أیار ة وجرى تذكیر اللجنة بالرد المقدم إلى دور - 60

دوالر 000192تكبد مبلغ إضافي قدره تم، فقدالذي یمثل تكلفة الحكمدوالر أمریكي 000438مبلغ

.أمریكي كتكالیف قانونیة

إلى المجلس في عن ذلك وأخذت اللجنة علمًا بأن الصندوق لم یتكبد أیة تكالیف إضافیة منذ تقدیم تقریر - 61

.شهر مایو/أیار

.واختتم االجتماع- 62

  


