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 بعد المائة الثالثين اجتماعهاعن  الحساباتمراجعة لجنة  ةتقرير رئيس
في اجتماعها  نظرت فيهاتود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى القضايا التي  -1

 .4102مارس/آذار  42الثالثين بعد المائة، المنعقد بتاريخ 

 اعتماد جدول األعمال

البند حد أعضاء اللجنة تأجيل مناقشة تم اعتماد جدول األعمال بدون إدخال أي تعديل عليه. واقترح أ -2
الوقت التافي الستعراض هذه  توفرإلى االجتماع التالي للجنة، نظرا لعدم  لالقتراضاإلطار العام الخاص ب

 موأعلم االجتماع بأنه ل ،وقد تمت اإلحاطة بهذا الشاغل .الوثيقة بسبب عرضها المتأخر على أعضاء اللجنة
ونظرا ألن الموضوع مازال في بدايته، تقرر أن يبدأ النقاش  .وقت أبترفي يتن باإلمتان إتاحة هذه الوثيقة 

 حول هذا الموضوع في الدورة الحالية.

 اإلطار العام لنهج معياري التفاقيات التمويل بالديون

 .وطلبت من إدارة الصندوق تقديم عرضها ،عرفت رئيسة اللجنة بهذا البند -3

في دورته من الصندوق طلب قد قولها أن المجلس التنفيذي بإدارة الصندوق خلفية هذه الورقة  حددت -4
وضع إطار عام  أثناء مناقشته لقرض بنك التنمية األلماني، 4102المنعقدة في ديسمبر/تانون األول 

التجديد العاشر  لالقتراض. وأوضحت اإلدارة أنه وفي حين أن اإلطار العام يتعلق بالتمويل طويل األمد من
وصاعدا، إال أن مفاوضات قرض بنك التنمية األلماني قد جرت ضمن المعايير المالية إلطار التجديد 

التنمية  بنكاالتفاقية مع  ه يجب النظر إلىوأوضحت إدارة الصندوق بأن التاسع وبرنامج عمله المتفق عليه.
بحيث تستفيد تل عملية من العملية األخرى دون أن تعتمد بالضرورة عليها  على أنها عملية موازيةي نمالاأل

 .والمصادقة عليها هاالستتمال

اقتراحات للعمل مع لجنة مراجعة الحسابات لتطوير هذه  ةيإدارة الصندوق بأنها ترحب بتلقي أوأوضحت  -5
 .الورقة

ويجب  ،ارة على مدى األشهر السابقةمعروضة نتيجة لمناقشات أجرتها اإلدمذترة المفاهيمية الالوتأتي  -6
 .ال وثيقة نهائية مستمرة، مرحلة في عمليةاعتبارها 

 وأما العناصر الرئيسية لإلطار فهي التالية: -7

 راض؛تقاستخدامات اال (أ )

 استرداد التتلفة واالستدامة المالية؛ (ب )

 سياسة االستثمار؛ (ج )

 المحاسبة والتخفيف من المخاطر. (د )
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المرحلة إلى الحصول على تأتيد من اللجنة بأن هذه العناصر تتماشى مع وتهدف إدارة الصندوق في هذه  -8
تغطية جميع القضايا واألسئلة  منها توقعاتها لجهة المحتوى والتوجه والتغطية الشاملة. ولم يتن القصد

 الممتنة في هذه المرحلة.

مهد الطريق إلطار ي ،ار  وأتدت مجددا على أن هذه الوثيقة هي عمل ج ،شترت رئيسة اللجنة إدارة الصندوق -9
 ، طالبا تعليقات من األعضاء على العملية وعلى المذترة المفاهيمية المقدمة.عام

وطرح أعضاء اللجنة عددا من األسئلة التقنية وطلبوا إيضاحات تتعلق بالحاجة إلى تعميق ومعالجة بعض  -11
  مسوغات االقتراض تمصدر للتمويل القضايا المخصوصة بصورة أتثر تفصيال منها على سبيل المثال 

التنمية األلماني يجب  بنكوعبر بعض األعضاء عن الرأي القائل بأن قرض  .في تجديدات الموارد العادية
في عن اإلطار العام الذي يتوجب أن يتون عاما دون أن يخصص ألي اتفاقية بعينها.  منفصالأن يبقى 

اإلطار العام البد من أن يستتمل قبل عرض قرض بنك حين عبر عضوان عن وجهة النظر القائلة بأن 
فيما لو تانت التدابير االقتراضية لحصول على إيضاحات لسعي الوتم التنمية األلماني على المجلس. 

تما أشير إلى الحاجة ألن  ،تصويت، وخاصة إذا أخذنا بعين االعتبار الشروط التيسيرية تجتذب حقوق
 ،وفقا للفئات المختلفة للجهة المقرضة "شبه تجارية"أو  "تيسيرية"راض بشروط االقيعرف اإلطار العام أهمية 

تانت اتفاقيات االقتراض ستفرض أية قيود على نمط المستفيدين أو موضوع المشروع المعني أو وفيما لو 
ي ائتمانفيما لو تان يتوجب على الصندوق أن يحظى بتصنيف وورد تعليق  المنطقة الجغرافية في البالد.

 لحماية نفسه والجهة المقرضة في آن واحد.

تذلك أشار أعضاء اللجنة أيضا إلى أن مطابقة شروط الصندوق االقراضية مع شروط اتفاقية االقتراض،  -11
 قد ال تتون مجدية ماليا. واعترف أعضاء اللجنة بأن المذترة المفاهيمية ،وبخاصة في حال االقراض الميسر

وطلبوا  ،تشتل نقطة بداية جيدة لإلطار ألنها تتطرق للعناصر الرئيسية التي أثيرت مع المجلس التنفيذي
ترتيزا أتبر على االستدامة المالية، ومعلومات عن نتائج المناقشات مع المؤسسة الدولية للتنمية والعناصر 

لك طلبوا أيضا أن توضح الوثيقة من ، تذيمتن تبنيهاالتي الموجود لديها و الموجودة في إطار االقتراض 
 .سيتحمل تتلفة التأخير في السداد

لمديونية التي يمتن أن لإيضاحات إضافية حول معدل الحد األعلى وسعى أعضاء اللجنة للحصول على  -12
ة للوصول إلى التمويل االبتتاري توسيللدين اعن دعمهم ألدوات  وعبر بعضهم .يتعرض لها الصندوق

وطلب من إدارة الصندوق  .نة بمحاولة تغطية الفجوات المالية اآلنية في التجديداتمقار  األمدطويل 
تون ويوافق على القروض نظرا ألنها لن ت اإليضاح فيما لو تان المجلس التنفيذي هو الذي سيستعرض

وفيما لو تانت القروض ستدار بموجب نظام تخصيص الموارد على  ،جزءا من مشاورات تجديدات الموارد
 .ةأساس األداء، بما في ذلك طبيعة وتفاصيل اإلجراءات وطرائق إدارة المخاطر المطبق

، والتزام الصندوق ا إضافياقتراضالصندوق نفسه في وضع يتطلب منه اوطلب إيضاح آخر عن تيف وجد  -13
جديد العاشر للموارد، والتيانات األخرى التي يمتن للصندوق أن يأخذ منها فترة الت يتعدىباحترام برامجه بما 

متانية تقديم وثيقة استراتيجية منفصلة تضع المسوغات مثل هذا التمويل بالديون،  وعبر أحد  .لإلطار العاموا 
. األعضاء عن رأيه بأن حقوق التصويت البد أن تقتصر على المساهمات العادية في تجديدات الموارد

توضيح فيما لو تان االقتراض من التيانات األخرى بشروط تيسيرية سيتون تذلك طلب من اإلدارة أيضا 
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وتأتيد أن االقتراض سيتون منفصال عن الموارد العادية وذلك ألغراض  ،مدعوما بموارد الصندوق
 المحاسبة.

وأن معظم األفتار الموجودة  ،لوأشارت إدارة الصندوق إلى أنه قد تم تصور إعداد وثيقة على المدى األطو  -14
التنمية األلماني والمشاورات مع  بنكعلى قرض  ضفي الوثيقة المفاهيمية قد تم استقاؤها من خبرة التفاو 

تماما أن هنالك  أشارت إدارة الصندوق أيضا إلى أنها تعيو  .، مثل البنك الدوليالمؤسسات المالية األخرى
هو فقط  منها فاهيمية مما أثارته لجنة مراجعة الحسابات، وأن الغرضالمذترة الماهر إضافية ال تغطيها مظ

متابعة العمل في المستقبل. لوبالتالي، اقترحت إدارة الصندوق أن يتم إنشاء لجنة فرعية  .إطالق النقاش
وأوضحت إدارة الصندوق بأن المسوغات وراء مبادرة االقتراض تانت وجود احتمال تبير لبرنامج عمل أتبر 

وأن المحرك الرئيسي وراء هذه المبادرة هو العزم على  العادية،يغطيه الصندوق حاليا من المساهمات  مما
لمساهمات العادية في تجديدات الموارد أن يلبي النمو في الطلب، وهذا ما سيتم النمو  ال يحتملإذ  ،النمو

االستدامة المالية،  إلى شواغل ق بالتطرقإيضاحه إما بالوثيقة اإلطارية أو في ورقة أخرى. وفيما يتعل
جميع القروض وعرضها على المجلس التنفيذي للموافقة لأشارت إدارة الصندوق إلى إجراء تحليل مالي تامل 

علمت اللجنة أيضا بأن وانها ال تتصور وجود عدد تبير من القروض في فترة قصيرة من الزمن. وأ   ،عليها
ق موضوع ال بد من النظر فيها بدقة ألنه متلف للغاية. وفي موضوع اقتراح التصنيف االئتماني للصندو 

تحديد مدى المديونية، أشارت إدارة الصندوق إلى أن وضع النماذج المالية سيجري لتقدير النقطة التي البد 
من إيقاف االقتراض عندها استنادا إلى شروط االقتراض المختلفة المحتملة. واستجابة لسؤال فيما لو تان 

الحال سيستخدم نظام تخصيص الموارد على أساس األداء لتخصيص األموال، أعلمت اللجنة بأن  الصندوق
ألن شروط وأوضاع القروض ستتحتم بنهج التخصيص. وتشير المذترة المفاهيمية إلى  ،قد ال يتون تذلك

 أن اإلطار لن يغير أي مظهر من مظاهر األدوات الموجودة حاليا في الصندوق.

فإن الصندوق سوف  ،مختلفة تماماآراء أعضاء اللجنة عن  وبسبب تعبيرالصندوق إلى أنه وأشارت إدارة  -15
 .مناقشات الحقةفي  والتي ستتم معالجتهايضع قائمة بالنقاط التي أثيرت 

ومن بين التعليقات األخرى التي أثارها ممثلون عن الدول األعضاء في المجلس التنفيذي ممن حضروا  -16
يضاحات حول استخدام موارد الصندوق لتوفير الدعم لمقترضين بشروط غير إللبات طالدورة بصفة مراقب، 

بما في ذلك استعراض خبرة تأخيرات  ،واستراتيجية الصندوق في معالجة خطر التأخيرات في السداد ،تيسيرية
 تم السعي للحصول على إيضاحات إضافيةتذلك قد  .السداد مع مرور الوقت بهدف تقدير مدى المخاطرة
على  وقصر االقراض ،والنموذج التشغيلي الجديد ،حول التفاءات والقدرات الموجودة إلدارة القروض

 مجموعة مستهدفة مخصوصة.

ت اللجنة بأن مستوى التأخيرات مدارة بأن الصندوق هو من سيتحمل خطر تأخير السداد. وأعلاإلوأوضحت  -17
وأنه يمتن تشاطر الخبرات التاريخية مع  ،هافي السداد في الوقت الحالي ضئيلة جدا بحيث يمتن إغفال

فإن حجوم دفعات السداد  ،اللجنة بأنه وفيما يتعلق باالستدامة المالية إبالغمرور الوقت. تذلك فقد جرى 
التدفقات العائدة من  توازيوأن معدالت الفائدة والسداد،  ،للمقترض منخفضة للغاية نسبة إلى حجم القروض

إلدارة هذا النوع من التافية سداد القروض وفوائدها. تذلك فقد تم التأتيد للجنة بأن الصندوق يمتلك القدرة 
بأسرها. وتما أوضحت إدارة الصندوق أيضا بأن اإلطار ينظر  المنظمة عبر وأن التحليل قد جرى ،العمليات
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التنمية األلماني يرتبط  ببنكفي حين أن القرض المتعلق  ،4142-4141فاق على المدى األبعد حتى اآلإلى 
 لفترة التجديد التاسع للموارد الموضوعباإلطار المالي 

للمجلس غير رسمية التنمية األلماني على ندوة  بنكوسيتم عرض تقرير مرحلي عن مفاوضات قرض  -18
 .4102مارس/آذار  47تعقد يوم التنفيذي 

ستوفر تحديثا شفهيا لدورة المجلس التنفيذي في  االبند من خالل اإلشارة إلى أنهوأجملت رئيسة اللجنة هذا  -19
أبريل/نيسان حول مداوالت اللجنة بشأن هذا البند، وطلبت قائمة باألسئلة المثارة إلدراجها تملحق بالتقرير 

سمي لها )انظر الملحق(. وبعد مناقشات حول طرائق االجتماع، قررت اللجنة عقد اجتماع شهري غير ر 
 والتقدم المحرز بشأنه استنادا إلى خبرة مشابهة في لجنة التقييم. ،الستعراض ومناقشة اإلطار العام

 للجنة مراجعة الحسابات 921محاضر االجتماع 

 تمت المصادقة على المحاضر بدون إدخال أي تعديل عليها. -21

 التقارير المالية المعيارية المقدمة إلى المجلس التنفيذي

التجديد  المساهمات في ودعت إدارة الصندوق لعرض تحديثات عن وضع ،رئيسة اللجنة لهذا البندعرضت  -21
 سداد أصول منووضع المتأخرات  ،4102التاسع لموارد الصندوق، وتقرير عن أداء االستثمار لعام 

عنها إضافة إلى سداد أصول القروض وصافي رسوم خدمتها المتنازل القروض وفوائدها ورسوم خدمتها، 
 نتيجة المنح المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون.

عرضت إدارة الصندوق تحديثا يسلط الضوء على التطورات الحاصلة منذ استتمال التقرير في يناير/تانون  -22
ودفعات  ،ونيوزيلنداوالمغرب  اووثائق مساهمة من فنلند ،االتحاد الروسيالثاني. إذ تم استالم تعهد من 

سرائيل والرأس األخضر اإلوفنلندا والمغرب و  اونيوزيلندمن النرويج إضافية  مارات العربية المتحدة وا 
مليار دوالر أمريتي، مما يمثل  02242غ إجمالي التعهدات بحدود وهايتي وبتسوانا وسويسرا. وبل يوتيريبات

المساهمة المستلمة حتى  . أما وثائقبالمائة من إجمالي المستوى المستهدف لمساهمات الجهات المانحة 92
 بالمائة من إجمالي التعهدات. 98 إلى فقد وصلت ،تاريخه

في يورو  282 111وأعلمت اللجنة باستالم دفعات مؤخرا من جمهورية توريا الشعبية الديمقراطية بما يعادل  -23
 مليون يورو. 829إلى  هاإجمالي متأخرات حين يصل

، فقد أعلمت اللجنة بأن األداء اإلجمالي تان 4102وق لعام وفيما يتعلق بأداء حافظة استثمارات الصند -24
مليون دوالر أمريتي. وأن الشهرين األوليين من  42بالمائة نتيجة لخسارة ما يقدر بـ  0200سلبيا بما يعادل 

 0824نقطة أساس، مما يمتن ترجمته إلى عائد استثماري يقدر بـ  88يشيران إلى أداء إيجابي بـ  4102عام 
 نقطة أساس. 02دوالر أمريتي، أي بتفوق في األداء على المعدل المعياري البالغ  مليون

بالمائة من مساهمات التجديد  22، بحدود 4102ويقدر طلب السحب من مساهمات الدول األعضاء لعام  -25
 مما يعتس القسط الثاني المستحق من المساهمات المؤهلة. ،التاسع للموارد

رؤية إدارة الصندوق ألداء االستثمارات في  ات حول إيضاحمن األعضاء طلبتضمنت التعليقات الواردة و  -26
 يرات المجراة قد أدت إلى النتائج المتوقعة منها.يوفيما لو تانت التغ ،حتى تاريخه 4102عام 
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 هاولتنها أشارت إلى أنه ومع توقع ،بداية العام يندوق عن رضاها على أداء الحافظة فعبرت إدارة الص -27
تطبيع األسواق خالل فترة  4102عام لعائد صغير سلبي احتمال بداء هذا العام، إال أن هنالك تحسن األل

 وصاعدا. 4102بأتملها. ويتوقع عوائد إيجابية من عام 

ما لو تان هنالك موعد أقصى محدد إلعالن الدول األعضاء يوسأل بعض األعضاء أيضا عن إيضاحات ف -28
قة بين حجم الفجوة التمويلية المتوقعة في التجديد التاسع لموارد الصندوق والعال ،في تجديد الموارد هالتعهدات

، ومسؤولية المجلس التنفيذي في اإلبقاء 4102مليون دوالر أمريتي من حافظة استثمار عام  42وخسارة 
جدوى على المدى الطويل نظرا ألثر التدفقات العائدة المتنازل عنها بسبب المنح المقدمة بموجب العلى 

والحجوم المتوقعة للمبالغ المتنازل عنها من أصول الديون بسبب المنح  ،إطار القدرة على تحمل الديون
، وفيما لو تانت جميع الدول التي تتلقى 4140-4109المقدمة بموجب إطار القدرة على تحمل الديون للفترة 

بالمائة، وأثر  011منح بنسبة المنح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون هي فعال مؤهلة لتلقي هذه ال
 .4102طلب السحب على السيولة وحافظة االستثمارات لعام 

وأوضحت إدارة الصندوق بأن العائد المتوقع لالستثمارات في الوقت الذي جرت فيه مفاوضات التجديد  -29
بالمائة.  2( تان لفترة التجديد التاسع للموارد وما بعدها بحدود 4100التاسع للموارد )أي يونيو/حزيران 

. أما األثر ةوبطبيعة الحال تم بعد ذلك تعديل اإلسقاطات تعديال هبوطيا نظرا للبيئة المالية األقل مواتا
فهو لفترة التجديد التاسع للموارد  تنفيذهالمتوقع لإلسقاطات األقل على برنامج القروض والمنح الذي يمتن 

مليون دوالر  42انت فت 4102. وفيما يتعلق بالخسائر المتتبدة عام دوالر أمريتي مليون 028بحدود 
ت اللجنة بأن قائمة البلدان المؤهلة للحصول على المنح بموجب إطار القدرة على تحمل مأمريتي. وأعل

ات التي تتم المصادقة الديون موجودة في وثيقة تعرض على المجلس التنفيذي بصورة دورية عن المشروع
ت اللجنة أيضا ذه البلدان بناء على الطلب. وأعلمعليها في األشهر الالحقة، إال أنه يمتن توفير قائمة به

تقليص في رصيد حافظة الصندوق متوقع ويتماشى مع التزامات الصرف. وترصد إدارة الصندوق البأن 
 .االدنى من متطلبات السيولة الحدفوق االلتزامات  بقاء مستوىتفل مستوى الحافظة وت

على  ،وجد موعد أقصى إلعالن التعهدات في تجديدات المواردمستشار العام المؤقت على أنه ال يوأتد ال -31
 إلعالن عن تعهداتها في غضون ستة أشهر من تاريخ قرار التجديد.لتشجيع الدول األعضاء الرغم من 

واستجابة لسؤال فيما لو تان يجب على اإلدارة النظر في تغيير حافظة االستثمارات في ضوء األداء السيء  -31
، أعلمت اللجنة بأن سياسة االستثمار التي وافق عليها المجلس التنفيذي تنص على فئات 4102لعام 

ها مع فترة تطبيع األسواق مت مواءمتتو  4102وأن استراتيجية االستثمار قد نقحت عام  ثمرة،األصول المست
إضافة إلى  في احتواء الخسائر. هذا اإلجراءلتقليص األثر السلبي إلى أدنى حد ممتن، وقد ثبت نجاح 

في  ى األداءنظر إلال وجوبأال وهي  ،ذلك، فقد تم استثمار حافظة الصندوق مع وجهة نظر طويلة األمد
دى األقصر قد ال تمثل الوضع تمثيال جيدا. تذلك أتدت إدارة ألن العوائد على الم ،الفترة الزمنية التي تناظره

 تضمن تال من المساهمات العادية والتتميلية.يالصندوق على أن تقرير المساهمات 

 اختتم االجتماع. -32
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 الديونبتمويل التفاقيات ال  معياري لنهج اإلطار العام بشأنالمطروحة  األسئلة قائمة
 .إيضاح العالقة التي تربط بين اإلطار العام والقروض اإلفرادية مثل قرض بنك التنمية األلماني -1

 .قبل استتمال قرض بنك التنمية األلمانيالعام هنالك حاجة إليجاد اإلطار  هل -2

 المساهمات العادية في تجديدات الموارد. إضافة إلىمسوغات االقتراض تمصدر للتمويل مبادرة و  -3

فيما لو تانت التدابير االقتراضية تجتذب حقوق التصويت، وخاصة إذا أخذنا بعين االعتبار الشروط  -4
 .التيسيرية

السعي ت العامة األخرى، تم ياناتتراض من الدول األعضاء والقحيث أن نطاق اإلطار يضم جميع أنواع اال -5
 ن ما الذي يعتبر تيانات عامة تقرض بشروط تيسيرية أو شبه تجارية.بشأيضاحات لحصول على إل

وفيما لو تانت اتفاقيات االقتراض ستفرض أية قيود على نمط المستفيدين أو موضوع المشروع المعني أو  -6
 المنطقة الجغرافية في البالد.

 ؟ي آن واحديتوجب على الصندوق أن يحظى بتصنيف ائتماني لحماية نفسه والجهة المقرضة ف هل -7

شروط الصندوق االقراضية مع شروط اتفاقية االقتراض، وبخاصة في حال االقراض  هل يجب أن تتطابق -8
 ؟ماليا مما قد ال يتون مجدياالميسر، 

 ألخذ بعين االعتبار مستوى الحاجة؟ما هي مستويات اإلقراض التي تستلزم االستدامة المالية مع ا -9

معلومات عن نتائج المناقشات مع بما في ذلك ترتيز أتبر على االستدامة المالية،  أن تعتس الوثيقة لبط   -11
 .والعناصر الموجودة في إطار االقتراض الموجود لديها والتي يمتن تبنيها ،المؤسسة الدولية للتنمية

 أيضا أن توضح الوثيقة من سيتحمل تتلفة التأخير في السداد. طلب -11

 الحد األعلى من المديونية التي يمتن أن يتعرض لها الصندوق.إيضاحات إضافية حول معدل  -12

إيضاح فيما لو تان المجلس التنفيذي هو الذي سيستعرض ويوافق على القروض نظرا ألنها لن تتون جزءا  -13
وفيما لو تانت القروض ستدار بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء،  ،من تجديدات الموارد
 .تفاصيل اإلجراءات وطرائق إدارة المخاطر المطبقةبما في ذلك طبيعة و 

 .طلب إيضاح عن تيف وجد الصندوق نفسه في وضع يتطلب منه اقتراضا إضافيا -14

 .إمتانية تقديم وثيقة استراتيجية منفصلة تضع المسوغات لإلطار العام -15

رد الصندوق، توضيح فيما لو تان االقتراض من التيانات األخرى بشروط تيسيرية سيتون مدعوما بموا -16
 وذلك ألغراض المحاسبة. ،وتأتيد أن االقتراض سيتون منفصال عن الموارد العادية

واستراتيجية  ،حول استخدام موارد الصندوق لتوفير الدعم لمقترضين بشروط غير تيسيرية طلب إيضاح -17
مع مرور  الصندوق في معالجة خطر التأخيرات في السداد، بما في ذلك استعراض خبرة تأخيرات السداد

 .الوقت بهدف تقدير مدى المخاطرة
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إيضاحات إضافية حول التفاءات والقدرات الموجودة إلدارة القروض، و النموذج التشغيلي الجديد، وقصر  -18
 على مجموعة مستهدفة مخصوصة. االقراض

 تعريف الشروط التيسيرية. -19
 


