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 تقرير رئيس لجنة مراجعة حسابات عن اجتماعها الثالث والثالثين بعد المائة
الثالث التي نظرت فيها في اجتماعها  إلى القضاياالتنفيذي  المجلستود لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه  -1

 Adolfo di Carluccioشتر السيد  وفي البداية،. 2014سبتمبر/أيلول  4المنعقد بتاريخ  والثالثين بعد المائة
رئيسة اللجنة التي انتهت واليتها  ،طلع بدور رئيس اللجنةاضالممثل المعين حديثا للجمهورية اإليطالية الذي 

 . Raffaella Di Maroالسيدة 

 عمال تبني جدول األ

  .عليهتغييرات ية أدخال إعمال بدون تم تبني جدول األ -2

 لجنة مراجعة الحسابات ل الثالث والثالثين بعد المائة جتما االمحاضر 

  .ية تعليقاتأتمت الموافقة على محاضر االجتماع بدون  -3

والميزانيتان ، 2015لعام  المستند إلى النتائجرفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق  المسبق ستعراضاال
 في الصندوق التقييم المستقلواالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب  ،العادية والرأسمالية للصندوق

  2017-2016للفترة  وخطته التأشيرية 2015وميزانيته لعام  المستند إلى النتائج

نسخة أتثر تفصياًل من هذه  ه سيتم توفيردارة الصندوق وثيقة االستعراض المسبق مشيرة الى أنإعرضت  -4
ومن دورة المجلس التنفيذي المنعقدة في  ،الوثيقة تضم التغذية الراجعة من اجتماع لجنة مراجعة الحسابات

الصندوق مؤسسي لتفاءة ويضم اقتراح الميزانية التتاليف المتتررة لخطة عمل التقييم ال .يلول/أسبتمبر
رت اللجنة باستيعاب وذت   .منحالومشروع استبدال نظام القروض و  ،التي يمولها الصندوق العملياتوتفاءة 

 اً تراجع في واقع األمر مما يمثل ،تضخم في الميزانية في السنتين السابقتينالجميع الزيادات الناجمة عن 
  .فيها حقيقياً 

الخطة و  ،برنامج القروض والمنح الواردة في الوثيقة: المجاالت الرئيسيةنتباه اللجنة إلى ا تلفتتما  -5
 برنامج القروض والمنح إلى وتشير إسقاطات .االستراتيجية لقوة العمل في الصندوق والتوازن بين الجنسين

 فمع مصر  مفاوضاتفي ال نتائج إيجابيةالوصول إلى تراض فاب ،مليار دوالر أمريتي 1.056 مستوى قدره
لالحتياجات على الميزانية في التطرق  فيتمثل أثرهالقوة العمل  االستراتيجيةوأما الخطة  األلماني.تنمية لا

  .بما في ذلك في المتاتب القطرية للصندوق ،التشغيلية من الموظفين

ة المؤسسي لتفاء للتقييمالرصيد المتبقي من التتاليف المتتررة الرئيسية للتتاليف في وتتمثل المحرتات  -6
 ،والتتاليف ذات الصلة بنظام القروض والمنح، 2015 لعامالذي يمولها الصندوق العمليات الصندوق وتفاءة 

عند وضع اللمسات  التقديراتوسيتم استعراض جميع هذه  .األسعار وخاصة التضخمالمتعلقة بزيادات الو 
  .األخيرة على مقترح الميزانية

مليون دوالر  152.25بحدود  مقترحة 2015عام لعلمت اللجنة أيضًا بأن الميزانية العادية للصندوق أتما  -7
مليون دوالر 2.61 أي بزيادة قدرها  ،دوالر أمريتي في السنة الماضيةمليون  149.64 مبلغبـمقارنة  ،أمريتي
تفاءة الصندوق لقييم المؤسسي وتغطي هذه الزيادة تتاليف خطة عمل الت .بالمائة 1.7بما يعادل  ،أمريتي

في  .بالمائة 0.8تضخم بحدود الوتفترض زيادة أسعار ناجمة عن  ،وتفاءة العمليات التي يمولها الصندوق
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تتنولوجيا المعلومات ومرافق لتغطية ماليين دوالر أمريتي  4حاليًا بحدود  الرأسماليةحين تقدر الميزانية 
  .األمن أساساً 

التي  2017-2016للفترة وخطته التأشيرية  2015لعام  ه وميزانيتهالمستقل برنامج عملعرض متتب التقييم  -8
في حساب ميزانية  ينتستخدم نفس االفتراضات الخاصة بمستوى التضخم ومستوى التوظيف المستخدم

 والتغذية ،المسبق المقدم بعين االعتبار االستشارات الداخلية في الصندوقاالستعراض ويأخذ  .الصندوق
ويبلغ مستوى  .متتب التقييم المستقل الذي صاغهاالنتقائية إطار عالوة على  ،الراجعة من لجنة التقييم

لتتاليف الموظفين  بالمائة 60منها  ،مليون دوالر أمريتي 6.1يم المستقل يالميزانية التي قدمها متتب التق
وهي  ،2014عن عام  بالمائة 1.9قدرها  اسمية أي بزيادة ،غير المتعلقة بالموظفينلتتاليف ل بالمائة 40و

ميزانية متتب التقييم  تعتبرلجنة التقييم بأن لجنة مراجعة الحسابات  وقد أعلمت .سنوات 6أول زيادة منذ 
 .نومقبوال نامتوازن وبرنامج عملهالمستقل 

ردة من أعضاء وتضمنت التعليقات الوا .المسبق للميزانية االستعراضرحب العديد من أعضاء اللجنة بوثيقة  -9
التنمية  رفمصقرض اللجنة طلبات إليضاح مستوى برنامج القروض والمنح الذي سيتم تمويله من 

تافية لتغطية الزيادة الفعلية ذات الصلة  بالمائة 0.9وفيما إذا تانت نسبة الزيادة الفعلية بحدود  ،األلماني
يضاحات حول ما سيتم و  ،لها الصندوقعمليات التي يمو البالتقييم المؤسسي لتفاءة الصندوق وتفاءة  ا 

والضغط المستمر لإلبقاء على ميزانية ثابتة  ،شتل تتاليف إضافية في الميزانية العاديةسياستيعابه مقابل ما 
السؤال فيما لو تان الصندوق ويثير  ،تراجع فعلينسبيًا تل عام على الرغم من التضخم الذي يترجم إلى 

متانية اإلبالغ عن الوفورات أو التفاءات  ،ةءو بصورة تف عملهيتمتع بالتمويل التافي إليصال برنامج  وا 
يضاحات فيما لو  ،التي يمولها الصندوقوتفاءة العمليات لتفاءة الصندوق  يالناجمة عن التقييم المؤسس وا 

وأساس مستوى  ،تتعلق بالتضخم أو بتتاليف الموظفين 2016م عالتانت الزيادات المقدرة في الميزانية 
التضخم الذي أخذ بعين االعتبار عند وضع الميزانية سواء بالنسبة لميزانية الصندوق أو ميزانية متتب 

لتحليل المستمر للتوازن ل وعبرت اللجنة عن تقديرها .، وترتيبة مرتز التتاليف المؤسسيةهالتقييم المستقل في
 نسين في الميزانية العادية.بين الج

 لىالصندوق عإدارة لة وتعليقات انية المعج  ز المي األخرى طلب إيضاحات عن طبيعة دورة التعليقات وتتضمن -11
سعر أساس إيضاحات عن  تما طلب أعضاء اللجنة أيضاً  .لها المخططالمشترك  لمستويات التموي

في المائة، مقارنة بآخر أسعار الصرف  1دل الذي يفترض زيادة في قيمة اليورو بمع الصرف المستخدم
والمواءمة بين أرقام الميزانية الرأسمالية والميزانية اإلدارية، خاصة  ،معدل التضخمو  ،مقابل الدوالر األمريتي

تعادل حصة تبيرة من  4172مليون دوالر أميرتي لمشروع واحد عام  7بالنظر ألن االهتالتات بما يعادل 
 دالحو  ،والعالقة بين مستويات التمويل واالحتياجات التشغيلية الزيادة المتوقعة على الميزانية اإلدارية،

والتعامل مع حوار السياسات وتعبئة  ،للمخصصات المرصودة للمجموعة الثانيةالواضح في النسبة المئوية 
للمعلومات الخاصة تقسيمًا اح النهائي للميزانية سوف يتضمن الصندوق إلى أن االقتر  إدارة تشار أو  .الموارد

  بالمجموعات حسب الدائرة.

أشارت إدارة الصندوق إلى استخدام معدل تضخم مختلط  ،واستجابة للتعليقات التي أوردها أعضاء اللجنة -11
 بالمائة 2.7ومعدل التضخم العالمي اإلجمالي بحدود  بالمائة 1.5بحدود  اإليطاليتضخم اليستند إلى معدل 
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الزيادة السعرية لغير  باستنباط علمت اللجنةأتذلك  .بالمائة 2.1تقديرات الواردة وهي بحدود الللوصول إلى 
فقط  بالمائة 2.1حدود بمن خالل تطبيق معدل التضخم المفترض  بالمائة 0.8الموظفين الموضوعة بحدود 

إدارة  تأشار  ،وحول سعر الصرف المستخدم .لمخصصة للموظفين في الميزانيةة غير اصعلى الح
مما يعتبر  ،الصندوق إلى أنها تأخذ نفس سعر الصرف تما تان عليه في العام الماضي ألغراض المقارنة

 عند إعدادأن الوسطي الفعلي لسعر الصرف  إلىمشيرة أيضًا  ،ًا في مرحلة االستعراض المبترفصيحأمرًا 
  .من المعدل المفترض جدا االمسبق هذه تان قريب ستعراضقة االوثي

ودعا رئيس اللجنة إدارة الصندوق إلى استخدام قيم واقعية ومحدثة لتل من معدل التضخم وأسعار الصرف  -12
في الوثيقة النهائية للميزانية، مع اإلشارة إلى اإلسقاطات التي تضعها المنظمات الدولية الرئيسية، وآخر 

 ،ر المتوفرة في السوق على التوالي. تذلك فقد دعاها إلى إيضاح االفتراضات الخاصة بتلي المعدليناألسعا
بما في ذلك ترتيبة العمالت المستخدمة في النفقات اإلدارية للصندوق في وثيقة الميزانية النهائية التي 

الصندوق إلى مواءمة األرقام . عالوة على ذلك، دعا رئيس اللجنة إدارة ستعرض في ديسمبر/تانون األول
مع  الخاصة بالميزانية اإلدارية والميزانية الرأسمالية في وثيقة الميزانية النهائية في ديسمبر/تانون األول،

 تضمينها تقسيما حسب سنوات النفقات المالية والرأسمالية المتوقعة ضمن المشروعات الجارية. 

سوف تؤثر أيضًا على  الماضية ارات ومحرتات التتاليفتذلك أشارت اإلدارة أيضًا إلى أن بعض القر  -13
 ،لتزامات األخرى الخاصة بتتنولوجيا المعلوماتاالمثل نظام القروض والمنح و ، 2015مستوى الميزانية لعام 
الصندوق إدارة  أشارتو  .بالمتاتب القطرية بصورة مباشرةالمتعلقة  تتاليف الموظفينوالزيادة الهامشية في 

مع الزيادات السعرية في حدها  ىحتتامل تنعم العمليات بتمويل أن تسعى جاهدة لضمان  هانأيضًا إلى أ
التي تراعي التوازن نة ز مها بإدخال تحسينات إضافية على منهجية الميالتز اوأتدت مرة أخرى على  .ىاألدن

ات الواردة من لجنة إلى التعليق انادتساإلى أن دورة الميزانية المعجلة قد أدخلت  أشارتو  .بين الجنسين
 إدارةتما أتدت . العام الماضي لميزانيةالمجلس واللجنة  مناقشةات والمجلس التنفيذي أثناء مراجعة الحساب

في  لمانيتم الموافقة عليها من قرض مصرف التنمية األتسالقروض التي  أنها أدرجتالصندوق أيضًا على 
في دورته في  ى االتفاقية اإلطاريةفي حال وافق المجلس التنفيذي عل ،برنامج القروض والمنح

إدارة الصندوق اللجنة بأن التقييم المؤسسي لتفاءة الصندوق وتفاءة العمليات التي  تعلمأو  أيلول.سبتمبر/
تخدم التي ستسالوفورات وأنه قد تم بالفعل تحقيق بعض  ،يمولها الصندوق هو مبادرة متعددة الفترات الزمنية

 وأن هذا التوجه نحو تحقيق ،في التتاليف في التضخم وغيرها من الزيادات بعض الزياداتعن  للتعويض
تذلك تم توفير إيضاحات أخرى حول سياسة التمويل المشترك  .التفاءات سوف يستمر على األجل المتوسط

البلدان قدرة ذ بعين االعتبار خلوصول إلى مصادر جديدة للتمويل المشترك مع األلبالسعي التزام اإلدارة و 
مثل  ايتضمن بنود ةوأعلمت اللجنة أيضًا بأن تتاليف مرتز التتاليف المؤسسي .هذا التمويلاإلفرادية على 

  .ات األمومةز جاتتاليف إتغطية و أتعاب المراجعة واالهتالتات 

  2014في الصندوق لعام  فشراعمل مكتب المراجعة واإل تقرير مرحلي عن خطة

في حين  المتتب مهام واردة في خطة عمل خمسعالم اللجنة باستتمال تم إفي مجال المراجعة الداخلية،  -14
 .عداد هذا التقريرإمنذ  اك تقريران إضافيان تم نشرهملوهنا .أن معظم المهام األخرى على المسار الصحيح

 العملعبء مخاطر بسبب إلى تقديرات ال استناداك حاجة إلدخال تعديل طفيف على الخطط لوربما هنا
فقط من  بالمائة 25بقاء توصيات مع الستمر التوجه اإليجابي في وضع تنفيذ يو  .األتثر مما تان متوقعا
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ومع  ،الجديدة تاوىتم استالم عدد من الش وفي مجال التحقيقات، .ولوية معلقةاألتتمتع ب ال التوصيات التي
 .نيخارجيالخبراء البدعم من  15عدد القضايا النشطة إلى  تقلصذلك 

قد طالب و  .علمت اللجنة أيضًا بأن المتتب قد تثف من أنشطة رفع الوعي ألغراض متافحة الفسادأو   -15
 إدارة الصندوقخصصت  ،في السنوات الماضية هي الحالوتما  ،هموارد إضافية لإليفاء بمهامب المتتب

زيادة عالوة  على  ،موارد خالل هذا العامالويعتزم المتتب طلب المزيد من  .على الفور ما يلزم من األموال
الخارجي لعملية  باالستعراضتذلك أعلم مدير متتب المراجعة واإلشراف اللجنة أيضًا  .2015طفيفة عام 

مع  ،اإلجرائية والتنظيمية األطرمة ءوالهادف إلى تقدير مال ،له هذا العامالمخطط التحقيقات والعقوبات 
ية الدولية الت المماثلة التي تتبعها منظمات األمم المتحدة والمؤسسات الملممارسالاهتمام خاص إيالء 
  .األخرى

، وفيما لو تان طويلةلفترة  عالقةطبيعة التوصيات التي مازالت ( 1) :حول اتطلب أعضاء اللجنة توضيح -16
 ،همن إدارة الصندوق توفير  المطلوبحجم التمويل اإلضافي  (2) ؛هنالك مستوى مستهدف لمعدل التنفيذ

 بحرمانجراء والسياسة الخاصة واإل (3؛ )متتررةأو أنها  مسألة عاديةالتمويل هي  مسألةوفيما لو أن 
  .المستشارين

ويتضمن  .إلى أن الهدف الموضوع هو عدم ترك أي توصية معلقةواإلشراف وأوضح مدير متتب المراجعة  -17
إال أنه من الطبيعي أال يتم تنفيذ بعض اإلجراءات ضمن  .دارة عليهاالتوصيات بتاريخ موافقة اإلتنفيذ ذلك 

التوصيات بالمشروعات أو ربط شراف يحاول اإلو ة عن متتب المراجأل المخطط له مبدئيااإلطار الزمني 
ذا ذي الصلة. بالمشروع  التوصية ال تنفيذمستتا حيث يرتبط ،الجارية أو المخطط لها المبادرات المؤسسية وا 

مع  المباشر للتخفيف من الخطرقصير األمد المتتب بإجراء  يوصي الوضع ينطوي على مخاطرة تبيرةتان 
 مام ،ثابتةالتوصيات بصورة  تحسن تنفيذوتم التأتيد على  .محاولة إيجاد حل طويل األمد في الوقت نفسه

  .قصوىوخاصة تلك التي تتسم بأولوية  ،لقضايالاإلدارة بالتطرق  التزاميعتس 

 ال تتعلق بتتاليفلميزانية  لطلب مبدئيالمتتب  بتقديمنة فقد أعلمت اللج ،وفيما يتعلق بقضية التمويل -18
 امالية عوضالموارد الوتم اإليضاح الحقا بأن الحصول على  .مريتيأدوالر  000 300الموظفين بما يعادل 

 ؤ بصورة مسبقةبت حيث ال يمتن التنوخاصة بالنسبة للتحقيقا ،موارد من الموظفين يوفر المرونةالعن 
والوضع المتعلق  ،تموز/يوليوعلمت اللجنة أيضًا بنتائج لجنة العقوبات في شهر أو  .قضاياال حجم وطبيعةب

الذين يتم  مستشارينلل العلنيةالقوائم إلى الوصول من المستشارين وتيف يمتن للصندوق أن يستفيد  بحرمان
  .المؤسسات المالية الدولية األخرى التي تصدرها حرمانهم

 الصندوق  تقتراضالعام اللإلطار عداد اإل نع تحديث
العاشرة بعد دورة النتباه اللجنة إلى المناقشات التي دارت في اللموضوع الفتة  عرضت إدارة الصندوق تحديثا -19

ار المقترح عن اإلطوالتي عرضت فيها وثيقة ، 2013مجلس التنفيذي في ديسمبر/تانون األول لل المائة
 لالقتراض عداد إطار عامإوتيف طلب منها المجلس  ،مصرف التنمية األلمانيمع  بالديونية التمويل تفاقال

ندة إلى التمويل تته المالية المستقبلية المساتاوذلك لتوجيه الصندوق في شر  ،يةتفاقمع هذه اال يبالتواز 
  .القروضب
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الثالثين بعد جتماع العام التي عرضتها اإلدارة على اال الخاصة باإلطاررت اللجنة بالوثيقة المفاهيمية وذت   -21
مسلطة الضوء على البنود األساسية التي أثارت الجدل في  آذار،للجنة مراجعة الحسابات في مارس/ المائة

 لذينونمط المقترضين ا ،طار القانوني لذلكواإل ،قتراضلدخول الصندوق في اال برروهي الم ،المجلس
على السالمة المالية للصندوق واألثر  ،استخدام األموال المقترضةو  ،التعامل معهمب على الصندوق يتوج

دارة، و تتاليفالسترداد او  ،على األجل الطويل جراءات ،والمحاسبة ،ومراجعة الحسابات ،المخاطر ا   وا 
  .الحصافة المطلوبة

جتماع والتي هدفت إلى عقدت بعد ذلك االجتماعاتها غير الرسمية التي اب ىتذلك ذترت اللجنة مرة أخر  -21
عداد جتماعات غير الرسمية إلاالراء التي تم التوصل إليه في اآل بتوافقو  ،تطرق لجميع القضايا المثارةال
من الدول السيادية  قتراضموضوع االلالجزء األول  بحيث يتطرق جزأينعلى  قتراضطار من االإ

 السوق. إلى  استنادا قتراضلمسألة اال يتطرق ء ثانيتبعه جز  ،والمؤسسات المدعومة من الدول

على المسوغ الذي  ااتفاقغير الرسمي والذي تضمن  الخامسجتماع وأبلغت اإلدارة عن التقدم المحرز في اال -22
دراج إشارة إلى وضع سقف الوثيقة وثيقة حية متطورة واعتبار ،اإلطارونطاق  ،الصندوقاقتراض يبرر  ، وا 
دارة مقترحات ،قتراضالل تأشيري دراج مقطع عن إدارة  ،واستخدام األموال المقترضة ،قتراضاال وا  وا 

مما قد يرد من الدول األعضاء المساهمة من  حقوق التصويت بشأن طلبات ةألي قالتطر  يةوتيف ،المخاطر
  خالل اإلقراض.

إذا  ،قتراضوق لدعم االموال الصندألمحتمل الستخدام االرئيسية هي المعلقة المسألة العلمت اللجنة بـأن أ -23
وأعلمت  .المزيد من المناقشات وهي مسألة تنتظر الموافقة عليها وبالتالي فهي تتطلب ،دعت الضرورة

ة الصندوق مسودة ر ستعرض إدا ،جتماع غير الرسمي التالي في أتتوبر/تشرين األولاالوفي  ه،اللجنة بأن
حصول على المزيد من للوستسعى  ،عليها تفاقبما في ذلك النقاط التي تم اال ،لجزء األول من الوثيقةل

 المجلس التنفيذي. التوجيه من اللجنة حول بعض البنود الناقصة وتوقيت عرض هذه الوثيقة على 

عتراف اال تضمنت التعليقات الواردة من أعضاء اللجنة ،الذي قدمته إدارة الصندوق التحديثوفي أعقاب  -24
والحاجة إلى حل القضية الرئيسية المتبقية المتعلقة باستخدام أموال الصندوق  المحرز حتى تاريخه بالتقدم

وتم  .لتيسير مناقشة هذه القضية محددةأمثلة و معلومات  توفير وطلب أعضاء اللجنة .قتراضلدعم اال
مجلس أيضًا على السيعرض  المعروضإيضاحات فيما لو أن التحديث السعي أيضا للحصول على 

 الموضوع ومتى وتيف سيعرض ،قتراضالاوجرت مناقشة قضية استخدام موارد صندوق لدعم  .التنفيذي
  .على المجلس لمناقشته

جتماع غير االفي  اتلمزيد من المناقشإلى ا الت بحاجةالقضية ماز  بقولها أنختتمت اللجنة النقاش او  -25
 من خاللبما في ذلك  ،المعلومات إلى المجلس التنفيذيلنقل مثل هذه  تذلك هناك حاجة .الرسمي التالي

  .لجنة مراجعة الحساباترئيس تقرير 

 إفرادية  امع مصرف التنمية األلماني لمنح الصندوق تقروض اإلطاريةية تفاتقاال 
تنمية ال للتفاوض مع مصرف 2013بعد التفويض الذي منحه المجلس التنفيذي في ديسمبر/تانون األول  -26

وذترت اللجنة بالندوة غير  .يةتفاقرضت إدارة الصندوق التقدم المحرز حتى تاريخه ووضع االع ،األلماني
مصرف التنمية األلماني قرض طالع أعضاء اللجنة على شروط الرسمية التي عقدت في مارس/آذار ال
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القضايا ستتملت في يوليو/تموز حول جميع ابأن المفاوضات قد  وقالت اإلدارة .ره على الصندوقثوأ
 والمالية. للصندوق من وجهة النظر البرامجية مفيدة ية ستتون تفاقإلى أن االوأشارت  ،الرئيسية

  :ط التاليةاالصندوق الضوء على النقإدارة  توقد سلط -27

مستهدف لإليفاء بالمستوى المليون يورو  400أقصاه  امصرف التنمية األلماني مبلغقرض ر سيوف (أ )
مليارات دوالر  3د الصندوق وقدره ر لموالفترة التجديد التاسع المنح الموضوع لبرنامج القروض و 

  .أمريتي

عليها  المطبقستثناء مبلغ القروض اإلفرادية وسعر الفائدة اجميع الشروط بطارية ية اإلتفاقاالستحدد  (ب )
 50منها عن  ةواحد أيقل تالقروض اإلفرادية والتي لن اتفاقيات اتفاقية من تحدد في تل يس ذيال

  .مليون يورو

 تما عاديةالقروض المخطط لها بشروط  ذخيرةستخدم قرض مصرف التنمية األلماني لتمويل يس (ج )
  .2015وخالل عام ، 2014 /تانون األولعليه المجلس التنفيذي في ديسمبر سيوافق

  .خارجية أو استخدام لموارد الصندوق الخاصة ولن يتطلب أي منحة ستدامة ذاتيةاب ضر قيتمتع الس (د )

  .أعوام 5مع فترة سماح مدتها  اعام 20 ،وهو باليورو ،ستحقاق القرضاسيتون أجل  (ه )

 مصارف األوروبيةبين السعر الفائدة الذي سيطبق على هذا القرض على سعر الفائدة سيعتمد  (و )
ية تفاقفرادية ضمن هذه االإية اتفاقتل  هامش يحدد عند توقيع زائد ،أشهر 6لمدة  )يوريبور(

  .إليه المصرف واستخدمه الصندوق في إسقاطاته المعروضة النحو الذي أشار وعلى، اريةطاإل

أو  ير مشروعات الصندوق التي تمول من هذه القروضيمصرف التنمية األلماني في تس يتدخللن  (ز )
  .الموافقة عليها

ي قامت به إدارة الصندوق والنتيجة للعمل الذ امن أعضاء اللجنة تقدير  وتضمنت التعليقات الواردة -28
 أمتنة وفيما لو ة الماليمستداوسعى أعضاء اللجنة للحصول على إيضاحات حول وضع اال المعروضة.

هذا التوقيت مع  مةءوموا ،فراديةوتوقيت تل قرض من هذه القروض اإل ،توضيح ذلك في ضميمة تقنية
يجب أال ينخفض بأي حال  الذي لمصرف التنمية األلمانيمستوى السيولة المتوقع و  ،المواردمن طلبات تمال

، وصيغة اإلبالغ عن تل قرض من هذه القروض اإلفرادية، وفيما لو تانت لجنة من األحوال عن الصفر
التقييم ستدخل في هذا الموضوع نظرا لطلب إدارة الصندوق تفويضها بصالحيات التفاوض على القروض 

الية الهامة للعملية )مثال الهامش الفعلي للفائدة في تل قرض من القروض والتفاوت في بعض المؤشرات الم
الضوابط التي  وطلب من اإلدارة أيضًا توفير ضمانات عن اإلفرادية التي يقدمها مصرف التنمية األلماني(.

وتم السعي للحصول  .األخطاء خطر وقوعأنه عملية يدوية متثفة بهدف الحد من  ستوضع على ما يبدو
مراجعة الفعلية في الوثيقة المقدمة إلى لجنة االتفاقية اإلطارية توضيحات أيضًا عن سبب عدم إدراج  على

قيمة رسوم التعويض حذف سبب و  ،دوالر أمريتيمليون  148 اإلضافي وقدره مبلغالواستخدام  ،الحسابات
رى أسئلة حول العملة التي تضمنت التعليقات األخ اتم .لتزامإدراج رسم اال اإلبقاء على مععن التتاليف 

وأساس حسابات  ،ا للجهة المقترضةئهنتقااستستخدم إلعادة اإلقراض وفيما لو تان من الواجب ترك خيار 
وفيما لو تانت المشروعات ستصدر طلبات السحب قبل أن يطلب  ،الماليةاستدامتها السيولة ومدى 

ربط  احتمالوطلبت إيضاحات أيضًا حول  .الصندوق األموال النظيرة لها من مصرف التنمية األلماني
  .بالصرف للبلدان المقترضة لتزامرسم اال تسديد
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تضعداد إبدأت إدارة الصندوق بإيضاح صعوبة  ،واستجابة لهذه التعليقات -29  حتها مترجمةاميمة مفصلة وا 
 يومفي ميمة موجزة ضعلى توزيع  واتفق .في الوقت المناسب /أيلولفي سبتمبرالمجلس التنفيذي لدورة 

ية تفاقاالوضع جميع شروط  من غير اليسيرإدارة الصندوق أيضًا إلى أنه  أشارتو  .االجتماع على أبعد حد
المعلومات  عدم إمتانية نشردارة الصندوق إلى إ أشارت ،وفيما يتعلق بالرسوم .ميمةضاإلطارية في هذه ال

قيامه بالتفاوض حال وقع الصندوق في ما قد تضر بالمتعلقة برسم التعويض عن التتلفة على المأل ألنه
وأن مصرف التنمية األلماني قد ال يرغب أيضًا في نشر مثل هذه  ،قراض مستقبليةإيات اتفاقعلى 

ه وفي جميع النماذج المستخدمة في هذا التحليل لم يتم إدراج التتاليف اإلدارية ألن .المعلومات على المأل
طات اسقإإدارة الصندوق أيضًا بأن وأوضحت  .تتاليف اإلضافية في الحد األدنىال من المتوقع أن تتون هذه

وأتدت للجنة على  ،سداد التاملالالتدفقات النقدية تظهر قيمة صافية إيجابية بعد عمر القرض عندما يتم 
األلماني قروض مصرف التنمية أموال الصندوق سوف يطبق على في  أن نظام الضوابط الداخلية المطبق
مخاطر  ةوبالتالي فلن يشتل هذا القرض أي ،د الصندوق األخرىر تما هي الحال تمامًا بالنسبة لموا
بأن الفجوة المتوقعة تستند أيضا الصندوق إدارة  توأوضح .دوية متثفةيمخصوصة جديدة نظرًا لتونه عملية 

القروض التي تمول من قرض لعملة نسبة بالو  .اختالفا طفيفاة يالفجوة الحقيق قد تختلفو  ،إلى التقديرات
من صرف األموال بأي عملة  إمتانيةعلى الرغم من و  ،عالم اللجنة بأنهإفقد تم  ،مصرف التنمية األلماني

 .الصندوق تجاه مصرف التنمية األلماني التزاممع عملة  إال أن القرض سيعين باليورو لمطابقته ،العمالت
الصندوق بالتزامات  لإليفاء الالزم فر النقدسيولة يتطرق لتو الصندوق بأن الشتل البياني للت إدارة وأوضح

 ستبقىطات السيولة اسقإبأن أيضًا  الشتل يظهرتذلك  .مستدام هأن، و لتسديد قرض مصرف التنمية األلماني
  .ملهتعمر القرض بأفوق الصفر خالل 

إلى موافقة  استنادامصرف التنمية األلماني قرض اللجنة أيضًا بأنه سيتم السحب من أموال  إعالموتم  -31
ية تفاقوفيما يتعلق بنشر اال .ال على طلبات السحب الواردة من المقترضين ،الصندوق على المشروعات

تقدير تل مقترض عادة ألن  ال تنشر على المأليات تفاقإدارة الصندوق أن مثل هذه اال تأوضح ،ريةااإلط
ية تفاقاالبأن . وذترت اإلدارة لمتانةاما تعتس الشروط هذه  وعادة ،يةعلى حدة يستند إلى متانته المال

تسليط الضوء على جميع شروطها في الوثيقة التي  ومع ذلك سيتم ،الفعلية هي وثيقة طويلة للغايةاإلطارية 
بموجب  بقدرة الصندوق على سحب األموالتما أعلمت اللجنة أيضًا  .ستعرض على المجلس التنفيذي

بالجزء األتبر  لتزامالرغم من أنه من المزمع اال على، 2018ديسمبر/تانون األول حتى اإلطارية ية تفاقاال
  .للمواردالتاسع فترة التجديد ضمن من األموال 

 استعراض الوثيقة.وبهذا تم  -31

 تحديث عن التقدم المحرز في تنفيذ نظام القروض والمنح
تما تم توزيع ضميمة بناء  ،القروض والمنح في الصندوق نظام عرضت إدارة الصندوق تحديثًا عن تطور -32

 على طلب من رئيس اللجنة توفر معلومات إضافية عن تتاليف االهتالك. 

 انقطاعات أو مشاتل بدون 2013نوفمبر/تشرين الثاني  1وأبلغت اللجنة بأنه قد بدأ العمل بهذا النظام في  -33
العمل عما قريب. تذلك يتوقع إجراء المزيد من العمل  ل هذاستتمااوالعمل جار على اإلبالغ. ويتوقع  .تبيرة

 بانتظار موافقة اللجنة التوجيهية للمشروع.  7.2في المرحلة 
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وطلب أعضاء اللجنة معلومات عن توقيت العمل بالمرحلة الثانية واإلطار الزمني المتوقع لها ووضع  -34
 إنجازها. 

وأعلمت اللجنة بأن إدارة الصندوق تقوم بتقدير داخلي لنطاق التتاليف المحتملة للمرحلة الثانية قبل إجراء  -35
المزيد من العمل عليها، وأن المجالين الرئيسيين المتوقعين في هذه المرحلة هما الصروفات اإللتترونية 

 من المتوقعطة المبدئية التي تان وبوابة المقترض. وأعلمت اللجنة أيضا بأن هنالك تأخيرات على الخ
ويعود السبب في ذلك أساسًا إلى االستعراض الجاري  ،2015بنهاية عام  منها المرحلة الثانية استتمال

العاملين التعلم الخاص بالموظفين  ىلنطاقها قبل التعاقد على العمل على المراحل التالية. تذلك فإن منح
 على هذا المشروع وأنشطة اإلبالغ مازالت جارية. 

 التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي

 .2014فصل الثاني من عام للحاطت اللجنة علمًا بتقرير إدارة الصندوق عن حافظة استثمارات الصندوق أ -36

مليون دوالر أمريتي بالقيمة  71.6د استثمارات الصندوق قد تراجعت بحدو  حافظةوأعلمت اللجنة بأن قيمة  -37
 30مليار دوالر أمريتي في  7.121مارس/آذار إلى  31مليار دوالر أمريتي في  2.03الدوالرية من 

 يونيو/حزيران. وأما العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع فتانت التالية:

  ؛الخارجية ألغراض الصرفصافي التدفقات الممثلة بالتدفقات 

  والتتاليف اإلدارية؛المنح 

 .التدفقات الداخلة من التدفقات العائدة من القروض وتحصيل مساهمات الدول األعضاء 

يجابي وتحرتات سعر اإلستثمار االوقد تم التعويض بصورة طفيفة عن صافي التدفقات من خالل عائد  -38
ترجم إلى عائد استثمار صاف بالمائة مما ي 1.28مارات عائدًا صافيًا قدره ثتقد ولدت حافظة االسفالصرف. 

، تان معدل 2014يونيو/حزيران  30مليون دوالر أمريتي. وعلى أساس هذه السنة حتى تاريخ  25.1قدره 
مما يترجم إلى عائد استثمار صاف قدره  ،بالمائة 2.28العائد على حافظة استثمارات الصندوق بحدود 

 مليون دوالر أمريتي. 44.9

فئات األصول األربع المدارة خارجيًا تان إيجابيًا وتعدى المعايير الموضوعة له. وأعلمت اللجنة بأن أداء  -39
بعوائد أقل مواتاة في المستقبل  التوقعاتوعلى الرغم من أن أداء جميع الحوافظ تان جيدًا، هنالك بعض 

ر المخاطرة في معدالت الفائدة. وبقيت جميع معايي وما يرافقه من زيادات النمو االقتصادي العالمي بسبب
 أدنى من مستويات الميزانية الموضوعة لها تما هي واردة في بيان سياسة االستثمار في الصندوق. 

وسلط رئيس اللجنة الضوء على الطبيعة المقيدة  ،أداء الحافظة لىوعبر أعضاء اللجنة عن رضاهم ع -41
وتفرض هذه السياسة  بت.الثا العائدوالتي ترتز على فئات األصول ذات  ،لحافظة استثمارات الصندوق

بعض المعوقات على ترتيبة األصول في الوقت الذي توفر فيه إحساسا باالرتياح لدى الدول األعضاء 
وأصحاب المصلحة، تما أنها تعرض الحافظة إلى مخاطر أسعار الفائدة، وتحد من االستفادة من الفرص 

هذه المخاطرة بصورة تبيرة في األسواق المالية  الهامة التي يتيحها التنويع والتحوط في وقت ترتفع فيه مثل
  العالمية. 
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التحديث الشفهي عن التطورات المتعلقة بالتبعات المالية الستضافة اآللية العالمية التفاتقية األمم المتحدة 
 لمحاربة التصحر

عرضت إدارة الصندوق تحديثًا موجزًا الطالع اللجنة على أنه لم ترد أية تطورات هامة بالنسبة لهذه القضية.  -41
وذترت اللجنة بنقل اآللية العالمية إلى األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة لمحاربة التصحر في بون، مع 

على جميع عمل لمتحدة. وتم عرض عقود إبقاء متتب اتصال لها في منظمة األغذية والزراعة لألمم ا
موظفي اآللية العالمية تقريبًا إما للعمل مع اتفاقية األمم المتحدة لمحاربة التصحر أو مع الصندوق. تذلك 
فقد أخلت اآللية العالمية متاتبها في الصندوق وتم اإلبقاء على األموال المحتفظ بها في حساب ضمان 

باستثناء دفع مبلغ  ،ايا المرفوعة أمام المحتمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةبانتظار القرارات الخاصة بالقض
األغذية والزراعة تأتد صرفها. وأعلمت اللجنة  قدمتها منظمةدوالر أمريتي مؤخرًا مقابل فواتير  000 640

ى حل التصحر يتعاونان بصورة نشطة بهدف الوصول إل لمحاربةبأن الصندوق واتفاقية األمم المتحدة 
رجاعهايرضي الطرفين إلغالق الحساب واإلفراج عن األموال   حاربةإلى اتفاقية األمم المتحدة لم المتبقية وا 

 التصحر.

 تمت اإلحاطة بهذا التحديث.  -42


