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 بعد المائة تقرير رئيسة لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها الثاني والثالثين
 

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي تناولتها اللجنة في اجتماعها  -1
 .4172تموز يوليو/ 3الثاني والثالثين بعد المائة الذي عقد في 

 اعتماد جدول األعمال

 :مد جدول األعمال بالتغييرات التاليةاعت   -2

  ؛ستاافة الآلية العالميةال المالية لتبعاتلإزالة البند المتعلق بالتحديث الشفوي 

  ي ذالصندوق، والقبل القتراض من لتحديث التقدم المحرز في إعداد إطار عام المتعلق بإزالة البند
 ؛الحسابات رسمي للجنة مراجعةالجتما  يير االفي  تناولهسيتم 

  مسائل أخرى تحت 4173مراجعة حسابات الآلية العالمية لعام  بشأنإاافة بند . 

الواردة وثائق الأن  تم ايااحليزية فقط. و تبعض الوثائق باللغة اإلن سبب تقديماألعااء في معرفة ويريب  -3
 .الخارجيين لم تترجم مراجعي الحساباتمن 

 جتماعات لجنة مراجعة الحساباتمحاضر ا

ين الثالثين بعد المائة والحادي والثالثين بعد االجتماع محاريعلى إلى التعليق عااء األ ةالرئيس تدع -4
 على التوالي.  4172 /آذارمارس 41و 42للجنة مراجعة الحسابات اللذين عقدا في  المائة

، وافقت اللجنة على إعادة صياية الجملة بعد المائة الثالثينمن محار االجتما   72وفيما يتعلق بالفقرة  -5
أياا بأن مواو  اقتراح التصنيف حيطت اللجنة علما وأ  " ليتون نصهاالتصنيف االئتماني المتعلقة ب

  تبعاته المالية أياا."في اوء  االئتماني للصندوق مواو  ال بد من النظر فيه

 بعد المائة والثالثين الحاديلى تنقيح محار االجتما  الصندوق ع، وافقت إدارة ألحد الطلباتواستجابة  -6
تحت بند "اإليرادات من الخارجة ي قدمته اإلدارة بشأن التدفقات النقدية ذالتوايح النعتس فيه يل

 االستثمارات." 

باالطال  على نصوص المحاار الحرفية الجتماعات لجنة ا تقدم به أحد األعااء ناقشت اللجنة طلبو  -7
وأبلغ . االجتماعات لمناقشاتتيسير التحاير للسنة الحالية والسنوات السابقة، من أجل مراجعة الحسابات 
النصوص  أنالجتماعات اللجنة و  ةالوحيد ةالرسميالمحاار هي السجالت أن باللجنة  سترتير الصندوق

وأااف سترتير . االنتهاء من إعداد المحاار للمساعدة فيعااء األداة لألمانة و تأال تعمل إال الحرفية 
الطبيعة أشار إلى ه يير أنوفقا لتقدير اللجنة؛ لمحاار لالحرفية النصوص بعض  الصندوق أنه يمتن إتاحة

. تالمداوالعلنا من أجل حماية سالمة وانفتاح  هانشر امان عدم الحساسة لهذه النصوص، والحاجة إلى 
للمحاار عند النصوص الحرفية  االطال  علىوافقت على منح حق و اللجنة وجهة النظر هذه  وأيدت

  الطلب.
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جراءات المحاسبة عنالحسابات الخارجي  مراجعتقرير  ومذكرة استراتيجية مراجع  الضوابط الداخلية وا 
 . 4132 /كانون األولديسمبر 13للسنة المنتهية في الحسابات الخارجي

جراءات المحاسبة  الاوابط، تقرير Deloitteن، و الخارجيمراجعو الحسابات  عرض -8 إلى  وأشارواالداخلية وا 
. 4173 /تانون األولديسمبر 37المراجعة للسنة المنتهية في عملية نشأت أثناء فيه أن التوصيات الواردة 
ى القوائم المالية الموحدة مراجعي الحسابات عل مشفوعة بتحفظ سواء لرأي توصيةأي  وأاافوا أنه ال توجد

 المالي. اإلبالغ الداخلية على  الاوابطاإلدارة على مدى فعالية  تصديقأو 

عمليات البوتتعلق  4173عام لالمراجعة  نشأت عن عمليةوقد تم تحديد قاية واحدة ذات أولوية متوسطة  -9
األنشطة  لتقليلعملية الأتمتة ية بحيث تم التوصالتقارير المالية، و إعداد تشوف المرتبات بالمحيطة  اليدوية
وحدة توصيات السنة السابقة المتعلقة بإدماج وقد ن فذت وتخفيف المخاطر ذات الصلة. إلى أدنى حد اليدوية 

PeopleSoft،  تتنولوجيا حقوق وصول الموظفين إلى و  ،الخزانة رقابةأنشطة و القروض والمنح، نظام و
 جزئيا. تنفيذا وأمن تتنولوجيا المعلومات التغيير إدارة بشأن  توصيتينتم تنفيذ بينما . تنفيذا تامال المعلومات

خطة ونطاق الأن باللجنة  بإبالغشريك مراجع الحسابات ال قامستراتيجية، االمذترة ل هتقديموفي معرض  -11
رت على السنة السابقة باستثناء بعض العوامل الخارجية التي أثمقارنة بإلى حد تبير لم يتغيرا العمل 

 في االعتبار.  واعتالصندوق، و 

في السنة السابقة، بما في ذلك حساب القيمة  المحددةتانت المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها مماثلة لتلك و  -11
والتمييز بين إطار القدرة على تحمل الديون، ومحاسبة العادلة على القروض، وتقييم األصول المالية، 

 . تقديراتهادارة أو أحتام اإلترتيز خاص على مع اإلدارة  من قبلتجاوز الإجراء عادي، وتيرادات، اإل

فيما و . ات ويجري تنفيذهاتدابير تعزيز لمعالجة التوصيواع أنه تقرر مشيرة إلى توصيات الوأتدت اإلدارة  -12
التغيير مسألة إدارة  أتدت اإلدارة أنفقد ، اجزئي تنفيذاالتي تم طرحها وتنفيذها  4174 عام يتعلق بتوصيات

إاافية موارد تتطلب ، في حين أن مسألة أمن تتنولوجيا المعلومات 4172/أيلول بحلول نهاية شهر سبتمبر
 . 4172في عام  وستستتمل

)مثل أتمتة العمليات من أجل  بعض التوصيات سبب صدور واعرفيأن م في هتبعن رياألعااء  وأعرب -13
طلب و الداخليين.  وليس المراجعينالخارجيين  راجعينالممن قبل  تقليل األنشطة اليدوية إلى أدنى حد(

 أتمتة العمليات.  لمشروعات ةاإلنجاز المتوقع تواريختوقيت و عن العااء تفاصيل األ

إلدارة بهدف تحقيق ل غت بل  في سياق عملهم صادفوها القاايا التي  ن أنو الخارجيو الحسابات أواح مراجعو  -14
أسفرت  ة التي أجراها المتتبمراجععمليات الللجنة أن  واإلشرافمراجعة الأتد مدير متتب و قيمة ماافة. 

 عن مالحظات مماثلة تم تامينها في تقارير المراجعة الداخلية. 

مشروعات أتمتة عمليات مرتبات  أنه من المتوقع أن يتم االنتهاء منباللجنة الصندوق أبلغت إدارة و  -15
يبدأ هذا سالمالية، فإن تنفيذ بعض التدابير  القوائمبعملية إعداد . وفيما يتعلق 4172في أوائل عام  الموظفين

 تم اختياره. يعلى الحل الذي  اإلنجازتواريخ  وستتوقفالعام ولتن ال يزال يجري استتشاف حلول. 

 محتويات التقارير. علما باللجنة  وأحاطت -16
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 الموحدةالتقارير المالية 

 الاوء على مسلطةاألول من العام،  للفصلمارات الصندوق تقرير عن حافظة استثالصندوق القدمت إدارة  -17
  4173بين نهاية عام أمريتي مليون دوالر  23.7بمقدارقد زادت  االستثمار قيمة حافظةأن 

يجابية، ودخل االستثمار، اإل ةصافيالتدفقات الهي . وتانت األسباب الرئيسية 4172 /آذارمارس 37و
 ا قدرهإيجابي دخال استثماريا صافيا االستثمار حققت حافظةخالل هذه الفترة، و صرف. الوتحرتات أسعار 

فئات  وتان أداء جميعفي المائة.  1.11 يساوي معدل عائد صافي قدرهمليون دوالر أمريتي وهو ما  71.1
حو على النمستويات الميزانية  دون المخاطر معالمالمدارة خارجيا إيجابيا، وظلت جميع األربع األصول 

 في بيان سياسة االستثمار في الصندوق.  الوارد

 فيالاوء على االتجاه اإليجابي المستمر  ةسلطماألول،  الفصلداء منذ األعلى الصندوق إدارة  وعلقت -18
مراجعة السنوية لبيان سياسة القد بدأت الصندوق بلغت اللجنة بأن إدارة . وأ  /أيارومايو /نيسانبريلأ

لى المجلس التنفيذي في /إلى اللجنة في نوفمبر مراجعة البيانقدم تسو االستثمار.  تشرين الثاني وا 
 . 4172ول تانون األ/ديسمبر

 4حوالي و األول  الفصلفي نهاية في المائة  7 تان قدره حواليالستثمار عائد حافظة ا أنببلغت اللجنة وأ   -19
ظروف السوق البيانات نظرا ألن قراء استلم يتن من الممتن  يير أنهالثاني.  الفصلفي نهاية في المائة 

 ي من االتجاهين. أيمتن أن تتغير في 

األول على  الفصلفي المائة في  7 البالغ العائديمتن حساب : ما إذا تان توايحا بشأنوطلب األعااء  -21
تتعلق تيف و ؛ يدا الدخل يير المتحقق محققاتيف و تاملة؛ الفي المائة للسنة  2يعادل  بوصفهأساس سنوي 

المدة أعلى قليال من  الحافظةسندات األسواق الناشئة؛ وما إذا تانت مدة بنسبة دخل االستثمار التلي 
 . ةشاذالحالة  ههذ تتانإذا أو  اتيةتمسألة سياس المرجعية

في المائة في الربع األول  7أنه ال يمتن استقراء العائد على االستثمار البالغ  الصندوقإدارة  تأواحو  -21
 في المائة. ذلك أن األسواق يير مؤتدة وال تتبع مسارا ثابتا. 2 قدرهعائد في السنة بأتملها ليعني أن ال

في  تجرىالتي  تقديرات القيمةعن  تنشأ يةورقمتاسب أو خسائر ب تتعلقالمتاسب يير المحققة أاافت أن و 
المتاسب تتحقق ، لهذه التقديراتالمحسوبة قيمتها وفقا الستثمارات الفعلي لبيع ال وبعدحاسبة. المنهاية فترة 

دخل  مجمو في المائة من  24 نسبة تذلك أنالصندوق يير المحققة. وأواحت إدارة الخسائر أو 
األصول فإن دخل فئة ، األخرى األصول فئاتمن حيث و سندات األسواق الناشئة. تتعلق باالستثمار 

السندات حققت ، و العائد التليفي المائة من  43.6 نحو ت نسبتهبلغ العالمية المتنوعة ذات العائد الثابت
في المائة. وأواحت اإلدارة تذلك أن  26معا  يشتلفي المائة، وهو ما  44.2المرتبطة بالتاخم نحو 

أو أقصر لفترة أطول  أن تتون االستثماراتلموارد الصندوق م النشطة إدارتهيمتن أن يقرروا امن المديرين 
حيث إنهم يمتن أن يتجاوزا الحدود وجهات نظر المديرين؛ عن ذا القرار ه ويعبر. الفترة المرجعيةمن 

 . باستمرارالمبادئ التوجيهية هذه تم رصد المرجعية بهامش محدد في المبادئ التوجيهية. وي

 محتويات التقرير. علما باللجنة  وأحاطت -22



EB 2014/112/R.15 

2 

 تحديث عن التقدم المحرز في تنفيذ نظام القروض والمنح 

منتصف في العمل بالنظام الجديد  ت بأنه قد بدأر ت  ، وذ  تنفيذ نظام القروض والمنححالة ببلغت اللجنة أ   -23
أن  وامان الصندوقاألشهر الثمانية المااية دمج النظام داخل  وشهدت. 4173 /تشرين الثانينوفمبر

يص وجرى تخص . وتم تحديد بعض التحسينات وسيتم إدخالها في النظام.ات المؤسسيةالعملييتواءم مع 
حتى  منهأمريتي مليون دوالر  1.3 تم إنفاق ستبدال،االمشرو  لمليون دوالر أمريتي  72.16 مجموعه مبلغ

تقديرات  إعداد ايجري حاليمزيد من اإلنفاق على التحسينات؛ و في المستقبل التون هناك يالآن، وسوف 
 .لتتلفةل

 مزيد من التعليقات. الالتحديث دون علما باللجنة  وأحاطت -24

 أخرى  مسائل

  Deloitteمن قبل  الُمرحّلة مراجعة حسابات أرصدة اآللية العالمية

التفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصحر  الترخيصنظر في بأن تإلى اللجنة  اطلبالصندوق قدمت إدارة  -25
ي تم تسليمها ، التوأرصدتهاآللية العالمية للسجالت المحاسبية ل عملية مراجعة إلجراء Deloitte تعاقد معبال

 كهناأن الصندوق إدارة وأواحت . 4173 /أيلولمتافحة التصحر في نهاية سبتمبراألمم المتحدة لالتفاقية 
التي  المالية للصندوق والتيانات القوائممراجعة  ييري خدمات أل Deloitte يحول دون تقديم اتعاقديبندا 

 . يستايفها

إلجراء هذه العملية  Deloitte لتعاقد معبامتافحة التصحر المتحدة لاألمم التفاقية  ترخيصامنحت اللجنة و  -26
 اللجنة في هذا الصدد.آخر من  ترخيص يولم تتن هناك حاجة إلى أ. يتفق عليه فيما بعدوفقا لنطاق 

 


