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 عشرين بعد المائةتقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعيا السادس وال

في لفت انتباه المجلس التنفيذم إلى القضايا التي نظر فييا اجتماعيا  ترغب لجنة مراجعة الحسابات -1
 .4107مارس/آذار  42السادس كالعشركف بعد المائة، كالذم عقد بتاريخ 

 اعتماد جدول األعمال

 تـ اعتماد جدكؿ األعماؿ مع التغييرات التالية: -2

 يـ الكثيقة، تقرر تأجيؿ النظر في البند الخاص بتحديث كتطكير إطار المحاسبة بسبب التأخير في تقد
المجمس التنفيذي تأجيل نظره في ىذا من طمب الكذلك وافقت المجنة أيضا عمى إلى االجتماع القادـ. 

 .مناقشتو االبند إلى أن يتسنى لي

 لمالية لآللية العالمية.إضافة بند تحت مسائؿ أخرل يتعلؽ بالتطكرات األخيرة في التبعات ا 

 .اقتراح جلسة مغلقة مع مدير متتب المراجعة كاإلشراؼ 

 محاضر االجتماع الخامس والعشرين بعد المائة لمجنة مراجعة الحسابات

 كافقت اللجنة على محاضر اجتماعيا الخامس كالعشريف بعد المائة بدكف أية تعليقات. -3

، بما في ذلك تقرير 2132ديسمبر/كانون األول  13تاريخ استعراض القوائم المالية الموحدة لمصندوق ب
بما ) تصديق اإلدارة وشيادة المراجع الخارجي المستقل عمى فعالية الضوابط الداخمية عمى اإلبالغ المالي

 إذا دعت الحاجة(.في ذلك جمسة مغمقة مع المراجعين الخارجيين 

، كتـ 4104ديسمبر/تانكف األكؿ  70بتاريخ لمنتيي عرضت إدارة الصندكؽ القكائـ المالية المكحدة للعاـ ا -4
 :تسليط الضكء على العكامؿ التالية التي تؤثر على األداء المالي كالنتائج التشغيلية للصندكؽ

 مليار دكالر أمريتي، كزيادة الصركفات. 0زيادة برنامج القركض كالمنح ليصؿ إلى  -5

زيادة برنامج العمؿ الذم يشرؼ عليو  :جمالي مثؿاإل النفقات العكامؿ التي تؤثر على ترتيبة كمستكل -6
إلبقاء علييا؛ كالحد مف عدد المستشاريف حيث الصندكؽ إشرافا مباشرا؛ كتتاليؼ إنشاء المتاتب القطرية كا

تتاليؼ المكظفيف في المتاتب  باحتكاءُأعلمت اللجنة يتـ اآلف تعييف مكظفيف نظامييف ألداء المياـ. كقد 
. كنتيجة للمشاكرات قد تقلص عدد المستشاريف كألفـ مف المكظفيف المعينيف محليا، القطرية ألف معظمي

، تـ إيداع عدد 4104كالتجديد التاسع للمكارد الذم دخؿ حيز النفاذ في نكفمبر/تشريف الثاني التي جرت، 
مريتي في أ مليكف دكالر 347، مما أدل إلى زيادة قدرىا 4104تبير مف كثائؽ المساىمة بحلكؿ نياية عاـ 

 المساىمات باألكراؽ المالية مقارنة مع السنة الماضية.

شرتات قد تراجعت، كأف النتائج كائد السندات الحتكمية كسندات الكقد أعلمت اللجنة بأف معظـ معدالت ع -7
الذم يمتف عزكه  ،مليكف دكالر أمريتي 442أظيرت عجزا بما يعادؿ  4104التشغيلية اإلجمالية في عاـ 

إطار  –كبخاصة تتاليؼ المنح  –لتقليص في العائد المبّلغ عنو، كللزيادة اإلجمالية في النفقات أساسا ل
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على تحمؿ الديكف كالتعديبلت المحاسبية مثؿ القيمة العادلة كالتتلفة االتتكارية للتغطية الطبية بعد  القدرة
 الخدمة.انتياء 

فعالية الضكابط الداخلية على  علىمف إدارة الصندكؽ مع تقرير تصديؽ  المكحدةكقد ترافقت القكائـ المالية  -8
شيادة مف المراجع الخارجي المستقؿ بيذا الشأف. كأثناء االجتماع، تـ تكزيع الرأم ك متكافقة اإلببلغ المالي، 

 المراجع الخارجي حكؿ القكائـ المالية أيضا. أدلى بوالذم  ع بالتحفظك المشفغير 

 لتقديـ تقريره.، Deloitteة، تمت دعكة المراجع الخارجي، شرتة بعد العرض الذم تقدمت بو اإلدار  -9

أعلـ الشريؾ المنخرط في عملية مراجعة الحسابات اللجنة بأف مراجعة الحسابات قد تمت كفقا للخطة  -11
، كأف المراجع الخارجي قد أصدر رأيا غير مشفكع 4104األصلية التي أرسلت للجنة في يكنيك/حزيراف 

 .4104ديسمبر/تانكف األكؿ  70للصندكؽ بتاريخ  المكحدةالمالية  بتحفظ حكؿ القكائـ

 كتمت اإلشارة للمجاالت التالية باعتبارىا مجاالت لمخاطر رئيسية: -11

الجديدة لحساب القيمة العادلة، قاـ المراجع الخارجي بتقدير حساب القيمة العادلة. مع إدخاؿ األداة  (أ )
أف القيمة العادلة تانت تتماشى مع المعايير  مفادىا جةكخرج بنتي ،ىذه العملية على خلفية السياسة

 الدكلية لئلببلغ المالي.

. ككجد أنيا قد تراجع قيمة القركض. تـ استعراض سياسة الصندكؽ تما ىي كاردة في دليؿ المحاسبة (ب )
 طبقت بصكرة متسقة كبما يتماشى مع المعايير الدكلية لئلببلغ المالي.

جراءات التقييـ كالخركج بنتيجة أف القيـ تقييـ األصكؿ المالية. تـ تق (ج ) دير مؤشرات انخفاض القيمة كا 
 تانت مبلئمة كبما يتماشى مع المعايير الدكلية لئلببلغ المالي التي تـ تطبيقيا بصكرة متسقة.

اإلفصاح عف المعايير المحاسبية الجديدة. تبنى الصندكؽ بعض المعايير كالسياسات المحاسبية  (د )
. كأشار 4104، كالتي تتطلب إفصاحا خاصا عنيا في القكائـ المالية لعاـ 4104عاـ في الجديدة 

 التقدير اإلجمالي إلى أف القكائـ المالية المكحدة قد أكفت بمتطلبات المعايير الدكلية لئلببلغ المالي.

تماشى مع السياسات ت تانتاالعتراؼ بالعكائد كاحتماؿ تجاكز اإلدارة، مجاالت أخرل مثؿ كأما فيما يتعلؽ ب -12
 لئلببلغ المالي. ةالمعايير الدكلي

تذلؾ ُأعلمت اللجنة أيضا بتقدير المراجع الخارجي لتصديؽ اإلدارة على فعالية الضكابط الداخلية على  -13
 اإلببلغ المالي، كالتي أدت إلى إصدار المراجع لتقرير الشيادة المستقلة بيذا الشأف.

 بات التالية:فقد تضمنت الطل ،أما التعليقات مف األعضاء -14

المنح المكافؽ علييا كالمنح المكفرة بمكجب إطار القدرة على صكب تكضيح يتعلؽ بالنزعة المتزايدة  (أ )
 تحمؿ الديكف مقارنة بالقركض؛

إيضاحات مف المراجع الخارجي حكؿ تجاكز إدارة الصندكؽ للضكابط كما الذم ينطكم عليو ذلؾ  (ب )
 مف مخاطر؛

عر صرؼ النقد األجنبي أف تؤثر على تقلبات أسكاؽ للتغيرات في س سبب تكفإيضاح حكؿ  (ج )
 االستثمار، كتيؼ يتـ اإلببلغ عف ذلؾ؛

 الفائدة في الفئة التيسيرية للغاية أقؿ مف فئة الشركط المتكسطة؛أسعار  سبب تكفإيضاح حكؿ  (د )

 تأتيد على جكدة مؤىبلت المكظفيف الذيف تـ تعيينيـ في المتاتب المحلية بتتلفة أقؿ؛ (ق )
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 مليكف دكالر أمريتي؛ 41ما يعادؿ الخدمة بانتياء زيادة التزامات التغطية الطبية بعد تكضيح عف  (ك )

مبلغ التخفيؼ مف عبء الديكف الذم استلمتو ىايتي مقابؿ المساىمات اإلجمالية مف الصندكؽ  (ز )
 كالدكؿ األعضاء.

قدرة على تحمؿ في المنح المقدمة بمكجب إطار الزيادة ؾ بالفعؿ لأف ىناعلى كأتدت إدارة الصندكؽ  -15
معايير األىلية. كأما بالنسبة لمسألة تجاكز اإلدارة، فقد تـ إيضاح أف ب اإليفاءالديكف، كذلؾ أساسا بسبب 

تأديتيا بما يتماشى مع المعايير الدكلية لمراجعة  تمف اإلجراءات المعيارية التي تم اجزءيشتؿ ذلؾ 
لضكابط. كأتد المراجع الخارجي على أف عملية ترجمة تجاكز اإلدارة لعدـ  التأتيدات علىالحسابات لتكفير 

سعر الصرؼ ألغراض اإلببلغ تتماشى مع متطلبات المعايير الدكلية لئلببلغ المالي. كأكضحت اإلدارة بأف 
 تقكدىابالمائة، في حيف أف الشركط المتكسطة  1737معدالت اإلقراض بشركط تيسيرية للغاية محددة بػ 

سكاؽ الحالية منخفضة للغاية بحيث أف المعدالت المطبقة على القركض بشركط ، كأف أسعار األاألسكاؽ
انتياء تيسيرية للغاية ىي أعلى حاليا. كأما بالنسبة لئليضاح الخاص بزيادة التزامات التغطية الطبية بعد 

سابات مف قبؿ خبراء ح الخدمة، فيمتف عزكه أساسا لمعدؿ الخصـ المطبؽ على تقييـ االلتزاـ المستقبلي
في المتاتب المحلية ال يعني بالضركرة أف  انخفاض تتاليؼ المكظفيف على تـ التأتيد مجدداك  .التأميف

مؤىبلتيـ أقؿ، ألف تتاليؼ المعيشة المحلية أقؿ، كبالتالي يترجـ ذلؾ إلى مستكيات تعكيضات سكقية أقؿ. 
مليكف دكالر أمريتي  770تكفير مبلغ تـ كبالنسبة للتخفيؼ مف عبء ديكف ىايتي، فقد أعلمت اللجنة بأنو قد 

 ، تما ىك منصكص عليو في جدكؿ أعماؿ التخفيض.4104للتخفيؼ مف عبء الديكف عاـ 

 طلبات بما يلي: مف األعضاء كتضمنت التعليقات األخرل الكاردة -16

تكضيح بشأف سبب انخفاض عائد الفائدة على القركض، مع أف أحجاـ اإلقراض تتزايد كأسعار  (أ )
 تبقى ثابتة؛ الفائدة

 أثر العجكزات المبّلغ عنيا على الرصيد المتناقص لئليرادات المحتجزة؛ (ب )

 لنفقات المبّلغ عنيا الخاصة بإطار القدرة على تحمؿ الديكف تبند مستقؿ.ل على كجكب التطرؽتأتيد  (ج )

للمقترضيف،  المكفرةكفيما يتعلؽ بمكضكع العائد مف الفكائد على القركض، تـ إيضاح أنو بسبب فترة السماح  -17
كاالختبلفات في شركط اإلقراض عبر المنتجات، ليست ىناؾ أية عبلقة خطية مباشرة بيف حجـ القركض 

المشتلة  يتمف جزء مفالممنكحة في سنة ما كالفكائد المبّلغ عنيا التي يتـ جنييا في ىذه السنة تحديدا. تذلؾ 
ات األمريتية. كأكضحت إدارة الصندكؽ بأف أثر سعر الصرؼ لترجمة حقكؽ السحب الخاصة إلى الدكالر في 

كأسعار الفائدة على  الخسائر المبّلغ عنيا ىي أساسا نتيجة النخفاض العكائد األقؿ على االستثمارات
إال أف الصندكؽ يتصؼ باالستدامة مف  ؛ال تغطي الميزانية اإلدارية بأتمليا كال تتاليؼ المنح التيالقركض 

معاملة أف سبب ر التدفقات النقدية على المدل الطكيؿ. تذلؾ تـ إيضاح كمف كجية نظ منظكر المكارد
أنو ليست ىناؾ أية أداة يمتف تطبيقيا  ىكرصيد مستحؽ بإطار القدرة على تحمؿ الديكف تنفقة مقارنة 

للتأتد مف استعادة ىذه المبالغ، كبالتالي كبالعبارات المحاسبية فإف التتاليؼ ذات الصلة بو ال بد مف 
 بارىا مف النفقات.اعت

رت اللجنة كذتّ  ،اإلدارة كالمراجع الخارجي ا مف قبؿالتطرؽ ليقد تـ جميع األسئلة أف بت رئيسة اللجنة كأقر  -18
بأف الجلسة المغلقة مع المراجع الخارجي ىي خيار متاح ليا في حاؿ قرر أعضاء اللجنة ممارسة ىذا 
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المكضكع الخاص نو ليس ىنالؾ حاجة لذلؾ، كأف الخيار. كىك األمر الذم استجاب لو أعضاء اللجنة بأ
 باآللية العالمية سكؼ تتـ مناقشتو تبند منفصؿ تحت مسائؿ أخرل.

دارة الصندكؽ كاختتمت قائلة بأف  -19 المجنة قد استعرضت القوائم شترت رئيسة اللجنة المراجع الخارجي كا 
 نفيذي لممصادقة عمييا.وتوصي بعرضيا عمى المجمس الت 2132عام لالمالية الموحدة لمصندوق 

 مكتب المراجعة اإلشراف 
. كمف 4104ات لعاـ التحقيق كأنشطةعرض مدير متتب المراجعة كاإلشراؼ تقريرا عف المراجعة الداخلية  -21

بما في  ،كخدمات الدعـ للمتاتب القطرية ،المجاالت الحاسمة التي غطتيا المراجعات تصميـ المشركعات
تعراض الضكابط الداخلية على اإلببلغ المالي لتزكيد اإلدارة بالتأتيدات ذلؾ المساىمة المباشرة في اس

 البلزمة تي تكّقع على التصديؽ على ىذه الضكابط.

أقؿ مف السنكات الماضية، كأنو ال تكجد أية  قة تافكأعلمت اللجنة بأف العدد اإلجمالي للتكصيات المعلّ  -21
 على أية مخاطر محددة في ىذا المكضكع.إشارات 

المستقؿ لضماف الجكدة كالتي أشارت نتيجتو إلى أف ، خضع الصندكؽ لبلستعراض الثاني 4104ؿ عاـ خبل -22
معايير الممارسات المينية للمراجعة الداخلية لميمة المراجعة الخارجية في الصندكؽ تمتثؿ على كجو العمـك 

 متف.ف، كىك أعلى تصنيؼ ميف الداخلييمدكنة السلكؾ التي أصدرىا معيد المراجعكل

 تما تعاكفتذلؾ فقد تاف ليذا المتتب تعاكف متّثؼ مع المراجعيف الخارجييف في سنتيـ األكلى للمراجعة،  -23
 أيضا مع الكتاالت األخرل التي تتخذ مف ركما مقرا ليا بشأف برنامج تبادؿ المكظفيف.

ؽ أساسا بالمتأخرات كتعامؿ المتتب مع مستكل أعلى بتثير مف التحقيقيات مقارنة بالسنكات الماضية تتعل -24
عدد الحاالت المعلقة أقؿ بصكرة  تاففي الحاالت التي تـ ترحيليا مف السنكات السابقة. كفي نياية العاـ 

 تبيرة مف بداية ىذا العاـ.

 فتضمنت الطلبات التالية: ،أما التعليقات التي أدلى بيا أعضاء اللجنة -25

المراجعات بشأف ىيتلية دعـ المتاتب القطرية تكضيح بشأف استجابة اإلدارة للقضايا التي أثارتيا  (أ )
 للصندكؽ كعملية تصميـ المشركعات؛

 تكضيح بشأف دكر الكتاالت المستضيفة. (ب )

كأتد مدير متتب المراجعة كاإلشراؼ بأف النتائج قد تـ االتفاؽ علييا مع اإلدارة تما ىك الحاؿ بالنسبة  -26
 كىي تعمؿ على تحسيف العملية. ،افقت على التكصياتكأف إدارة الصندكؽ قد ك  ،للممارسة المعتادة للمراجعة

اتفاقيات مستكل الخدمة مع الكتاالت المستضيفة ىي قيد المراجعة كأتدت إدارة الصندكؽ على أف  -27
كاالستبداؿ في بعض الحاالت. كتـ تكقيع اتفاقية إطارية مع منظمة األغذية كالزراعة لؤلمـ المتحدة لتكفير 

ارات في استضافة المتاتب القطرية للصندكؽ. أما األسئلة األخرل فقد تضمنت المزيد مف المركنة كالخي
 الطلبات التالية:

 حكؿ االتصاالت؛ 4113تكضيح بشأف التكصيات مف تقرير تقدير الجكدة لعاـ  (أ )
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 معلكمات إضافية عف تدريب مكظفي الصندكؽ؛ (ب )

بعض  تمسالتي  اإلجراءات ذات الصلة بأمكاؿ المشركعات غير المصركفة كحاالت الفساد (ج )
 العامليف؛

 إيضاح بشأف التكصيات ذات األكلكية العليا كعمرىا كاإلجراءات التي تتخذىا اإلدارة للتطرؽ ليا؛ (د )

 إيضاح حكؿ المنيجية المتغيرة لتصنيفات المراجعة. (ق )

تيفية تعزيز االتصاالت بعد إصدار تكصية تقدير الجكدة الخارجي  شراؼكأكضح مدير متتب المراجعة كاإل -28
كسلط الضكء على أمثلة مثؿ العمؿ بالجلسات المغلقة مع لجنة مراجعة الحسابات كتقارير  ،4113اـ عل

بشأف تنفيذ خطة عمؿ المتتب. كقد تـ تعديؿ اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات كميثاؽ  المدةمنتصؼ 
 للتطرؽ ليذه التكصيات.  داخليةال راجعةمال

مف قبؿ شعبة المكارد البشرية  التدريبعديؿ تطكير استراتيجية تيفية ت تذلؾ فقد أعلمت اللجنة أيضا عف -29
للتطرؽ لتكصيات متتب المراجعة كاإلشراؼ. كأما بالنسبة لقضايا أرصدة المشركعات غير المصركفة، فإنو 

. كأعلمت اللجنة بأف المتتب سينظر في عمر التكصيات القديمة الحقا تتـ متابعتياكسيتـ رصدىا حاليا 
يا على ىذا األساس بدءا مف العاـ القادـ. كأما بالنسبة لمنيجية التصنيؼ فقد تـ اإليضاح بأنيا كاإلببلغ عن

 آلية إلعطاء إدارة الصندكؽ تعريفا أتثر دقة للتصنيفات الكاردة في التقرير.

فيذ كالمستكيات المختلفة للتن ف كضع التكصيات ذات األكلكية العلياتحديث عكدعيت إدارة الصندكؽ لتكفير   -31
التي يتـ اإلببلغ عنيا. عبلكة على ذلؾ فقد طلبت اللجنة استعراضا منتظما في منتصؼ السنة لتكصيات 

، بحيث يضـ تعليقات اإلدارة على التكصيات ذات األكلكية العليا. كسيتـ مناقشة كاإلشراؼ متتب المراجعة
ة كاإلشراؼ السنكية. ككافؽ ىذا البند بالتزامف مع االستعراض نصؼ السنكم لخطة عمؿ متتب المراجع

 المتتب على ىذه االقتراحات.

كفيما يتعلؽ باالختصاصات، طلبت اللجنة أيضا أف تتاح ليا فرصة الكصكؿ إلى تقارير المراجعة اإلفرادية  -31
"بحاجة للتحسينات". ككافؽ المتتب على  كالتي جاء تصنيفيا على أنيا، 4104التي أصدرىا المتتب عاـ 

 على المكقع المقّيد للجنة مراجعة الحسابات. نشر ىذه الكثيقة

 كبيذا تـ استتماؿ استعراض ىذه التقارير. -32

 إطار القدرة عمى تحمل الديون وتبعاتو الماليةاستعراض   

عرض يأتي تمتابعة للعرض الذم قدمتو اإلدارة في كثيقة مذترة اللجنة بأنو العرضت إدارة الصندكؽ  -33
اللجنة معلكمات إضافية، كبخاصة فيما يتعلؽ بالممارسات التي تتبعيا بعد أف طلبت  4104يكنيك/حزيراف 

 المؤسسات المالية الدكلية األخرل.

 4102كذّترت اللجنة بأف المبلغ اإلجمالي لتسديد أصكؿ القركض الذم ال بد مف تعكيضو في الفترة بيف  -34
بيف فترة مما تـ االلتزاـ بو كالناجـ عف المنح المكفرة بمكجب إطار القدرة على تحمؿ الديكف،  4177ك

مليار دكالر  07227التجديد السابع لمكارد الصندكؽ كفترة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ سيتكف بحدكد 
 أمريتي.
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على أساس الدفع عند  ىذا العجزإليفاء بالتزاـ تعكيض الصندكؽ عف اكتاف ترتيز الكثيقة على نيج  -35
 اء لمساىمات إضافية.االستحقاؽ مف خبلؿ تكفير الدكؿ األعض

مؤسسات مالية دكلية في بحثيا حكؿ أفضؿ الممارسات كىي  ارة الصندكؽ بأنيا قد أدرجت ثبلثإدكأبلغت  -36
مف بيف ىذه الخيارات ك المؤسسة الدكلية للتنمية، كمصرؼ التنمية األفريقي، كمصرؼ التنمية اآلسيكم، كأنو 

تبعو مصرؼ التنمية األفريقي ألنو أبسط كأتثر منطقية الثبلثة أكصت إدارة الصندكؽ باتباع النيج الذم ي
 كقابلية للتطبيؽ بالنسبة لظركؼ الصندكؽ.

 كشملت التعليقات الكاردة مف األعضاء ما يلي: -37

بصكرة جلية في  التي لـ تتف كاضحةنمكذج مصرؼ التنمية األفريقي اختيار تكضيح حكؿ مسكغات  (أ )
 الكثيقة؛

لتي تستخدميا المؤسسات المالية الدكلية األخرل، كاألساس الذم ملحؽ للكثيقة لتحديد المنيجيات ا (ب )
 تستند إليو تكصيات اإلدارة بما في ذلؾ القرار بعدـ النظر في الخيارات األخرل؛

كقع مف الدكؿ األعضاء أف المت مف أنو كخاصة فيما يتعلؽ فيما لك ،إدراج إجراءات تنفيذية مقترحة (ج )
ية المساىمات االعتيادية، كالثاني لمساىمات إطار القدرة على تغطل ك تعيد كاحدتعلف عف تعيديف أ

 تحمؿ الديكف.

كعبر بعض أعضاء اللجنة عف مخاكفيـ مف حصص المساىمة المقترحة كالتي تنطبؽ على جميع  -38
 المساىمات في التجديديف السابع كالثامف للمكارد. 

 إذ أنو مف المقرر إحداث ،مني المكضكع لياالز  كذّترت اإلدارة اللجنة بأف العملية ما زالت سابقة للجدكؿ -39
  .4107اآلليات بحلكؿ نياية عاـ 

عف العمؿ على ىذه الكرقة قبؿ أف يكافؽ علييا المجلس،  كقد أتدت اللجنة مجددا على اعترافيا بمسؤكليتيا -41
 تما تنص عليو مشاكرات التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ.

ة كنماذج المساىمات، تـ الكصكؿ إلى نتيجة أف اللجنة سكؼ كبعد مداكالت أخرل حكؿ خيارات المنيجي -41
تستلـ كثيقة معدلة تتطرؽ للتكضيحات المطلكبة. كما أف يتـ استعراضيا، سترفع إلى المجلس التنفيذم. 

كفي ىذا . 4107الذم سيعقد في يكنيك/حزيراف  تماعياىذا البند في اجتستعرض اللجنة أف  تقررتذلؾ فقد 
طمب من المجمس التنفيذي تأخير النظر في ىذا البند إلى أن ال ة مراجعة الحسابات عمىوافقت لجن الكقت

نجازه.  تستكمل المجنة مناقشتو وا 

تحديد الموارد المتاحة لعقد االلتزامات بناء عمى نيج التدفقات النقدية  اتتعريفإجراءات و 
 المستدامة

عرضت إدارة الصندكؽ معلكمات أساسية عف نيج التدفقات النقدية المستدامة بدءا مف التعريؼ التقليدم  -42
مقدما استنادا إلى التدفقات العائدة المستقبلية كاستخداـ سلطة االلتزاـ بالمكارد  ،لسلطة االلتزاـ بالمكارد

نقلة مف النظرة إجراء رد الصندكؽ للقركض. كقد ارتأت ىيئة المشاكرات الخاصة بالتجديد التاسع لمكا
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االلتزامات بالتقليدية إلى نيج أتثر تكجيا للمتانة المالية للصندكؽ على األجؿ الطكيؿ لقدرتو على اإليفاء 
 المستقبلية مف التدفقات النقدية. كىذا ما أدل إلى نشكء نيج التدفقات النقدية المستدامة.

تدامة على أنو ترتيز على مستكل برامج القركض كالمنح الذم تـ شرح إجراء نيج التدفقات النقدية المس -43
يمتف أف يتكف مستداما مف ناحية التدفقات النقدية، مع األخذ بعيف االعتبار الحد األدنى مف متطلبات 

 السيكلة.

ديد جمليار دكالر أمريتي للت 077مستيدؼ للتجديد بما يعادؿ  كأعلمت اللجنة بأف ذلؾ يستند إلى مستكل -44
برنامج التأقلـ لصالح زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لسع لمكارد الصندكؽ، )مع المساىمات التتميلية التا

مليار دكالر  473كما ينجـ عنيا مف منح(، أما البرنامج المستداـ طكيؿ األمد للقركض كالمنح فيصؿ إلى 
 أمريتي.

النقدية المستدامة في الصندكؽ، تما التدفقات  كضعت إدارة الصندكؽ شتبل بيانيا يسلط الضكء على عرض -45
التدفقات الداخلة كالتدفقات الخارجة  ة، مظير 4100تـ تكضيحو سابقا عندما أدخؿ ىذا المكضكع مبدئيا عاـ 

، مع صافي أكضاع النقد. كقالت بأف أثر نمك الصندكؽ في العمليات ىك ما يؤثر على 4177 عاـ حتى
كبالتالي فإنو يزيد مف المكقؼ اإليجابي منذ ذلؾ الحيف  ،جبةالتدفقات النقدية السالبة بحيث تغدك مك 

، كمما يمتف أف يتغير في المستقبؿ.  كصاعدا. كيستند الشتؿ البياني إلى االفتراضات تما ىي محددة اليـك

 كتتضمف التعليقات الكاردة مف األعضاء طلبات بشأف ما يلي: -46

سيستمر تاف التجديدات المستقبلية، كفيما إذا  تاف ىذا النمكذج يأخذ بعيف االعتبار إذاإيضاح عما  (أ )
 ؛4177ىذا التكجو بالصعكد بعد عاـ 

، عقد االلتزاماتلىما عف المكارد المتاحة اإيضاح حكؿ سبب عرض إدارة الصندكؽ لكرقتيف، أحد (ب )
 كاألخرل عف اإلجراءات كالتعريفات؛

ما يقدر بتاف االحتياطي العاـ إيضاح حكؿ أثر النمكذج على سياسة السيكلة في الصندكؽ كفيما إذا  (ج )
 مليكف دكالر أمريتي ما زاؿ ضركريا؛ 57 حكاليبػ

 عفالتأتيد على المسؤكلية ب ما يتعلؽإيضاح حكؿ التعابير المستخدمة في التكصية، كبخاصة في (د )
 مستكل برنامج القركض كالمنح.كضع 

مع ك  وكأكضحت بأنديد التاسع، إدارة الصندكؽ الفرؽ بيف النمكذجيف، بيف التجديد الثامف كالتج أكضحت -47
استدامة التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ سكؼ يتكف المضي قدما فإف التجديدات المستقبلية المستندة إلى 

. 2033مستمرة بعد عاـ  ليا نفس اآلثار. تذلؾ فقد أعلمت اللجنة أيضا بأف التدفقات النقدية سترتفع بصكرة 
كلعرض المكارد المتاحة لعقد االلتزامات بمكجب نيج التدفقات النقدية  كتـ عرض الكثيقتيف لتكضيح المنيجية

كتـ إيضاح أف االحتياطي العاـ ما  .2013المستدامة بغية مكافقة المجلس على المشركعات المعركضة عاـ 
 ىك إال تعبير محاسبي يصؼ األمكاؿ التي يتـ كضعيا جانبا مف العكائد المحتجزة ألغراض مخصكصة.

اـ، طلبت اللجنة أف تتـ إعادة صياغة التكصية الخاصة بالمكارد المتاحة لعقد االلتزامات ليتـ كفي الخت -48
تم استكمال  ومع ىذا التعديل،بكضع برنامج القركض كالمنح.  تعلؽإيضاح القضية التي أثيرت فيما ي

 لمصادقة عمييا.بااستعراض ىذه الوثيقة وتوصية المجمس التنفيذي 
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 لمعيارية التي تقدم إلى المجمس التنفيذيالتقارير المالية ا

 ركض الفرديةالقاضية باالستغناء عف العالممارسة باستمرار رت اللجنة قدمت رئيسة اللجنة ليذا البند، كذتّ  -49
أنو يجكز ألعضاء اللجنة السؤاؿ أك التعليؽ على أية كرقة تحت ىذا البند  إالالتي تقدميا إدارة الصندكؽ 

قصيرة على ثبلثة بنكد كىي  اعركضسكؼ تقدـ بأف إدارة الصندكؽ  أنيا قالت. إال جدكؿ األعماؿمف بنكد 
 تقرير عف كضع التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ؛ كحافظة االستثمارات؛ كالتقرير عف كضع المتأخرات. 

تحديث عف التعيدات ككثائؽ تعرضت إدارة الصندكؽ تحديثا لكضع التجديد التاسع لمكارد الصندكؽ،  -51
مما يرفع  ىنغاريامف إضافي مساىمة كالمدفكعات المستلمة منذ أف تـ نشر ىذا التقرير. إذ تـ استبلـ تعيد ال

بالمائة مف المستكل المستيدؼ. تذلؾ فقد تـ استبلـ كثائؽ مساىمة مف تؿ مف  54اإلجمالي المستلـ إلى 
ىمة المستلمة إلى إجمالي التعيدات الجزائر كالبرازيؿ كباراغكام كفييت ناـ، مما يجعؿ نسبة كثائؽ المسا

 ،كبكرتينا فاسك ،كسكيسرا ،كفنلندا ،كنيتاراغكا ،بالمائة. كتـ استبلـ دفعات إضافية مف النركيج 32بحدكد 
 ،النمساك  ،كتندا ،كميانمار ،كالسكداف ،كبكتسكانا ،كلتسمبرغ ،كالدانمرؾ ،كاإلمارات العربية المتحدة

 كباتستاف.

. 4104عض المعلكمات األساسية عف أداء حافظة االستثمارات لعاـ ة ببعدئذ عرضت اإلدارة بصكرة كجيز  -51
كتاف الصندكؽ قد استجاب لؤلسكاؽ المالية مف خبلؿ إدخاؿ عدد مف التعديبلت على حافظتو، بما في ذلؾ 
تقليص بعض السندات الحتكمية التي انخفضت إلى ما دكف الحد األدنى مف التصنيؼ اإلئتماني. كبالنسبة 

 نزكحال"اليقيف الحالي، فقد استفادت منو حافظة االستثمارات في الصندكؽ بصكرة عامة. إذ عزز النعداـ 
مف قيمة حافظة الصندكؽ التي تتسـ بمخاطر منخفضة. أما فئات  "إلى األكراؽ المالية ذات الجكدة العالية

ة فتاف أداؤىا جيدا كاألسكاؽ الناشئ A مف فئةاألصكؿ المدرجة حديثا، مثؿ سندات الشرتات التي تصنؼ 
 بالمائة. 7700حدكد إلى للغاية، مما عزز مف عائد االستثمار اإلجمالي ليصؿ 

المتكقعة لعاـ  اآلفاؽمرضية، إال أف  4104كمع أف إدارة الصندكؽ اعتبرت أف العكائد التي تـ تحقيقيا عاـ  -52
بيا، كاالنعتاس المحتمؿ في فئات األصكؿ المسمكح مع تراجع العكائد على جميع  ،أقؿ بصكرة تبيرة 4104

أمر غير محتمؿ على اإلطبلؽ. كتنظر  4104دكرة أسعار الفائدة مما يجعؿ مف تحقيؽ نتائج مشابية لعاـ 
 الناجـ عففئات األصكؿ بيدؼ تجنب األثر السلبي  ساسياتندكؽ في إجراء دراسة معمقة حكؿ أإدارة الص

 تتـ صياغتيا. ماإلى اللجنة باقتراحات عندما كحيثتعكد كس ،الظركؼ المذتكرة أعبله على عكائد االستثمار

فمف بيف المقترضيف الذم يظير تاريخيا.  األخفضكأعلمت اللجنة بأف المستكل الحالي للمتأخرات ىك  -53
التقرير أف لدييـ متأخرات، قاـ العديد منيـ بتصفية ىذه المتأخرات، أك تما ىي الحاؿ بالنسبة لمالي التي 

ة للمتأخرات لعرضيا على المجلس في دكرة أبريؿ/نيساف، كىنالؾ إعادة جدكلة محتملة كضعت حزمة متتامل
فقد قامت بتسديد جزئي. في حيف لـ يتبؽ  الديمقراطية الشعبيةقيد النقاش مع زمبابكم. أما جميكرية تكريا 

 لـ تجر أية اتصاالت.  التيإال الصكماؿ كحدىا 

ثات، كلـ يتف لدل اللجنة أية تعليقات أخرل. كبالتالي فقد كعبرت رئيسة اللجنة عف رضاىا عف التحدي -54
 كأغلؽ البند. ؽائاعتبر أنو تـ النظر في ىذه الكث
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 التأكيد السنوي لمعقد مع المراجع الخارجي  

ذترت إدارة الصندكؽ اللجنة بعملية تعييف المراجع الخارجي: حيث أف العقد الممنكح ىك عقد سنكم، يمتف  -55
ال يتعدل خمس سنكات، شريطة أف يتكف أداء المراجع الخارجي مرضيا. كأبلغت إدارة ما بتمديده سنكيا 

تاف مرضيا. كقد  4104الصندكؽ اللجنة بأنيا تعتبر أف أداء المراجع الخارجي ليذه السنة المالية األكلى 
لمكّقع. ، مما يتفؽ تماما مع عقد التكريد افقط التضخـعامؿ طلب المراجعكف زيادة في األتعاب تعتس 

كبالتالي أكصت اإلدارة بتؿ مف تأتيد العقد مع المراجع الخارجي، كتجديده على أف تتكف األتعاب تما ىي 
 بالنسبة للسنة الحالية زائد التضخـ.

بحيث ترفع إلى أحاطت المجنة عمما بتحديث اإلدارة ووافقت عمى التوصية بتمديد عقد المراجع الخارجي  -56
 عمييا. المجمس التنفيذي لمموافقة

 نظام القروض والمنحتحديث شفيي حول التقدم المحرز في تطوير   

نشطة الرئيسية لتنفيذ األمع استتماؿ عدد مف  أعلمت اللجنة بأف المشركع يسير كفقا للخطة المكضكعة لو  -57
 . 4107بحيث يتكقع أف يبدأ استخداـ ىذا النظاـ بحدكد منتصؼ عاـ  Flexcubeنظاـ 

 لتحديثات الرئيسية التالية:اإلشارة إلى ا تكتم -58

تطرؽ لزيادة عدد التخصيصات بتتلفة إضافية تقدر للالحاجة إلى إدخاؿ تعديليف آخريف على العقد  (أ )
دكالر أمريتي، مما يعني أف تتاليؼ التعديؿ اإلجمالي ألغراض التخصيص تصؿ  402 711بحدكد 

 .دكالر أمريتي، كىي ضمف ميزانية الطكارئ 734 711إلى حكالي 

 الثانية، كيتكقع استتماؿ اختبار المرحلة األكلىستتمؿ المستخدمكف في الصندكؽ اختبار المرحلة ا (ب )
 في أبريؿ/نيساف.

أنو مف الممتف  "أكراتؿ"كمع تطكر التصميـ المفصؿ لنظاـ القركض كالمنح، قرر الصندكؽ كشرتة  (ج )
تصكره بداية. كنتيجة لذلؾ  ـتتحقيؽ الكظيفة المطلكبة باستخداـ نماذج برمجيات أقؿ مف أكراتؿ مما 

دكالر أمريتي،  020 111ما مجمكعو فقد دفع الصندكؽ للحصكؿ على شيادات لنمكذجيف جديديف 
ىنالؾ حاجة ليما. كقد طلب الصندكؽ دكالر أمريتي، مما لـ يعد  70 111كتتلفة دعـ سنكية بحدكد 

ا االقتراح، كاقترحت عكضا عف استعادة تتاليؼ ىذه التراخيص مف أكراتؿ، إال أف أكراتؿ رفضت ىذ
 ذلؾ، استبداؿ ىذه التراخيص بتراخيص أخرل.

كبسبب التتاليؼ العالية غير المتكقعة، تـ تجميد بعض األنشطة مع شرتة أكراتؿ إيطاليا. كتـ تكفير  (د )
تقديرات الحقة، كلتف الصندكؽ لـ يقبؿ بيا. كخرج الصندكؽ بعدئذ بحؿ بديؿ للحد مف التتلفة 

و مع اإلبقاء على تسليـ أكراتؿ لمخزف البيانات كاإلببلغ. كقد قبؿ بيذا الحؿ تبل مف ضمف مسؤكليت
 الصندكؽ كأكراتؿ.

 .Flexcubeتـ التحميؿ األكلي لبيانات الصندكؽ على  (ق )

أما المرحلة التالية كالنيائية مف ىذا المشركع فتتلخص في الكصكؿ إلى الصرؼ اإللتتركني كمكقع  (ك )
اقتضت الحاجة، كيتكقع أف يتـ التنفيذ لضماف االنطبلؽ بيذا النظاـ عاـ  المقترض؛ كالتكريد، إذا

4102. 
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كمف التعليقات الكاردة مف األعضاء طلب إيضاح حكؿ تيؼ يمتف أف يتكف ألنشطة المشركع المجمدة  -59
 كزيادة التتاليؼ عبلقة بالعقد.

إلى  مضاميف األسعار التي لـ تؤدالتغييرات في العقد، ك كفرت إدارة الصندكؽ تكضيحات حكؿ قضية  -61
 استرداد األمكاؿ بسبب طبيعة التسعير في العقد.

و يذا المشركع. كتـ اإليضاح بأنبي قد نظر في تنفيذ العقد الخاص كسألت اللجنة فيما لك تاف المراجع الداخل -61
تنفيذ في الكقت اإلمتاف إجراء مراجعة أخرل للنظر في مرحلة الكب ،مراجعة لعملية التكريد قد أجريت
 المناسب.

كاختتمت رئيسة اللجنة بقكليا أف اللجنة أحاطت علما بالتطكرات باىتماـ بالغ، لتنيا ال تحبذ رؤية الصندكؽ  -62
التعكيضات. كطلبت مف إدارة الصندكؽ إجراء  مف أشتاؿما شتؿ يتـ استخداميا بدكف  لـيسدد ثمف نماذج 

ىذا المكضكع بتفصيؿ أتبر. كتـ اإلحاطة بيذا التحديث،  المزيد مف االتصاالت مع شرتة أكراتؿ لمناقشة
 كطلبت اللجنة أف يبقى ىذا البند على جدكؿ أعماليا إلعبلـ اللجنة بتقدـ ىذا المشركع.

 تحديث عن سياسة السفر في الصندوق والوفورات المحققة  

ضت إدارة الصندكؽ استعراضا بعد مناقشة اللجنة ليذا البند في اجتماعيا الخامس كالعشريف بعد المائة، عر  -63
 للتغييرات المدخلة فيما يتعلؽ بسياسة السفر في الصندكؽ كالكفكرات المتحققة مف خبلؿ ىذه التغييرات.

 في السنتيف األخيرتيف:كفيما يلي التغييرات المدخلة على سياسة السفر في الصندكؽ  -64

مؿ كالندكات الدراسية، بغض كحلقات الع ،إصدار تذاتر سفر بالدرجة السياحية ألغراض التدريب (أ )
 الرحلة.طكؿ النظر عف 

 بالمائة. 01إلغاء العمؿ برفع بدؿ اإلعاشة اليكمي بما يعادؿ  (ب )

تغيير درجة البطاقة الممنكحة لتعكيضات السفر الرسمي مثؿ زيارة الكطف، كزيارة العائلة، كالتعييف،  (ج )
عادة التكطيف، كتغيير مقر العمؿ، بحيث غدت التذاتر مف الدر  جة السياحية عكضا عف درجة كا 

 األعماؿ، تما نصت عليو الممارسة السابقة.

 بالمائة مف بدؿ اإلعاشة اليكمي للسفر ليبل. 71إيقاؼ العمؿ بدفع  (د )

تمبادرة برنامج الفندؽ المفضؿ مع منظمة األغذية كالزراعة. كقد تـ الشركع بيذا البرنامج  إحداث (ق )
 مقرا ليا. لكتاالت األمـ المتحدة التي تتخذ مف ركما

 دكالر أمريتي. 421 111كأعلمت اللجنة بأف الكفكرات المتكقعة مف اإلجراءات الكاردة أعبله تقدر بحكالي  -65

كأعلمت اللجنة أيضا بالخطكات االستشرافية التي تتخذىا إدارة الصندكؽ كالتي تتعلؽ بالسفر بما في ذلؾ  -66
الحالية التي سيقكدىا برنامج األغذية العالمي، عقكد السفر  استدراجعملية  نضماـ إلىلبلاقتناص الفرصة 

 .4102 الة السفر ينتيي في شير مارس/آذارألف العقد الحالي مع كت

 كتضمنت التعليقات الكاردة مف أعضاء اللجنة الطلبات التالية: -67

 المكافقة على سياسة السفر؛ تـ فيويم ذكضيح حكؿ مستكل إدارة الصندكؽ الت (أ )

 الكتاالت األخرل التي تتخذ مف ركما مقرا ليا؛ تكضيح معنى المكاءمة مع (ب )
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 .مع الصندكؽ تانت كتاالت السفر تتقاسـ كفكرات التتاليؼ إذاما معلكمات ع (ج )

أكضحت إدارة الصندكؽ بأف سياسات السفر تكافؽ علييا لجنة اإلدارة التنفيذية كرئيس الصندكؽ. أما فيما  -68
. كفيما يتعلؽ كتاالت األمـ المتحدة في جميعتساؽ الممارسات يتعلؽ بالمكاءمة فقد تـ اإليضاح بأنيا تعني ا

بكفكرات السفر، تـ اإليضاح بأف كفكرات السفر التي تمنحيا خطكط الطيراف لكتاالت السفر تنطبؽ أيضا 
 على الصندكؽ.

طت كاختتمت رئيسة اللجنة ىذا البند، مشيرة إلى أف اللجنة قد شجعت على تحقيؽ المزيد مف الكفكرات كأحا -69
 علما بالتقرير.

 مسائل أخرى  

 تحت بند مسائؿ أخرل، برز طلب لمناقشة التبعات المالية للقضايا الجارية لآللية العالمية. -71

رات يكسلطت إدارة الصندكؽ الضكء على أف قضية التتاليؼ يجب أف يتـ النظر إلييا على ضكء التغي -71
 تـ تكفير التحديثات التالية للجنة مراجعة الحسابات:األخيرة في عقكد مكظفي اآللية العالمية. كبالتالي فقد 

التصحر.  لمتافحةرسائؿ عركض عمؿ مف اتفاقية األمـ المتحدة تلقى جميع مكظفي اآللية العالمية  (أ )
كضماف أف تعرض  ،مؤتمر األطراؼكاليدؼ مف ىذه العملية التي قامت بيا االتفاقية تنفيذ قرار 

ي اآللية العالمية في ركما بإدارة متتب األمـ المتحدة في االتفاقية عقكد عمؿ على جميع مكظف
 .4107أبريؿ/نيساف  0جنيؼ. كتدخؿ ىذه العقكد حيز النفاذ بدءا مف 

تـ تذتير اللجنة بأنو كقبؿ عاـ كفرت إدارة الصندكؽ عدة تصكرات مالية للجنة مراجعة الحسابات ك  (ب )
 فيما يتعلؽ باآللية العالمية.

بدفع  ارية لمنظمة العمؿ الدكلية الخاصا بالحتـ األخير الصادر مف المحتمة اإلدتذلؾ أعلمت اللجنة أيض -72
تعكيضات إضافية لمكظؼ سابؽ في اآللية العالمية. كفي أعقاب ىذا الحتـ، أعلمت إدارة الصندكؽ اللجنة 

 باإلجراءات التالية التي اتخذتيا:

 تـ دفع تامؿ المبلغ اإلضافي للمشتتي على الفكر، (أ )

 الصندكؽ تحقيقا مستقبل عف المكضكع، طلب رئيس (ب )

تتب الصندكؽ إلى المحتمة اإلدارية لمنظمة العمؿ الدكلية مؤتدا مرة أخرل على احترامو كتقديره  (ج )
 لييئة المحتمة اإلدارية.

 بعث مسجؿ المحتمة إقرارا بتلقيو ليذه الرسالة. -73

 كقد طلب األعضاء ما يلي: -74

 تاليؼ اآللية العالمية عليو،إيضاح حكؿ خط الميزانية الذم يتـ تحميؿ ت (أ )

 كغيرىا مف التبعات المالية، دعاكمالمعلكمات عف التتاليؼ اإلجمالية لقضايا  (ب )

ؿ الدكلية، كفيما لك تانت إدارة مالعنظمة ماإلدارية لمحتمة لإيضاحات حكؿ القرار األخير ل (ج )
 الصندكؽ تتكقع مثؿ ىذه النتيجة.
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المبدئي، تذلؾ  تسديد ما نص عليو الحتـ عبرت لجنة مراجعة الحسابات عف قلقيا إزاء التأخير في إنياء -75
التحديثات حكؿ ما يستجد في قضية اآللية العالمية إال  و ال يتـ تكفيرفقد عبرت عف مخاكفيا مف حقيقة أن

تحديثات تكفير قد عبرت عف التزاميا سابقا بأف تقـك بعندما يطلب أعضاء اللجنة ذلؾ، في حيف أف اإلدارة 
 مف اللجنة كالمجلس. منتظمة عف ىذه القضية لتؿ

سيبقى على ىذا الكضع إلى أف تتـ  وقد تـ تحميلو في الحسابات، كأن امبلغكأكضحت إدارة الصندكؽ بأف  -76
معرفة تبعات التتاليؼ النيائية للقضايا القانكنية الجارية الخاصة باآللية العالمية. كالتزمت إدارة الصندكؽ 

حكؿ التحقيقات، عبلكة على تبعات التتاليؼ المحتملة للدعاكم بتكفير تحديثات للجنة في اجتماعيا القادـ 
 الجارية. 

فقد ذىب االجتماع إلى جلسة مغلقة انعقدت بيف أعضاء اللجنة كفيما يتعلؽ بطلب كرد مف أعضاء اللجنة،  -77
 كمدير متتب المراجعة كاإلشراؼ، كاختتـ اجتماع اللجنة باختتاـ مناقشات ىذه الجلسة المغلقة.

 
 


