
 ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذيالسادة مذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Ruth Farrant 
 المراقب المالي

 شعبة المراقب والخدمات الماليةومدير 
 2281 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

  r.farrant@ifad.org لتتروني:اإلبريد ال

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة متتب

 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لتتروني:اإلبريد ال

Allegra Saitto 
 القائمة بأعمال المدير

 إدارة المحاسبة واإلبالغ المالي
 2405 5459 06 39+ هاتف:رقم ال

 a.saitto@ifad.org لتتروني:اإلبريد ال

 

 

 الدورة الثالثة عشرة بعد المائة –المجلس التنفيذي 
 4102سبتمبر/أيلول  16-15 ،روما
 

 لالستعراض

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

لجنة مراجعة الحسابات عن  تقرير رئيس
 بعد المائة والثالثين الرابعاجتماعها 

 

Document: EB 2014/113/R.22 

A 

Agenda: 11(a) 

Date: 11 December 2014 

Distribution: Public 

Original: English 



EB 2014/113/R.22 

0 

 بعد المائة والثالثين الرابعلجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  تقرير رئيس
 

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي تناولتها اللجنة في اجتماعها  -1
 .4102 نوفمبر/تشرين الثاني 42والثالثين بعد المائة الذي عقد في  الرابع

  اعتماد جدول األعمال

بإضافة مذترة إعالمية بشأن أثر زيادة قيمة الدوالر األمريتي على الحسابات المالية مد جدول األعمال اعت   -2
 تحت البند مسائل أخرى. 4102لعام 

 لجنة مراجعة الحساباتة لالثالث والثالثين بعد المائ جتماعاالمحاضر 

 .تمت الموافقة على المحاضر بدون تعليقات -3

، 5102برنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتين العادية والرأسمالية للصندوق لعام 
ه توخط 5102وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 5102-5102اإلشارية للفترة 

 (.EB 2014/113/R.3ترد مناقشة اللجنة لهذا البند في تقرير مستقل ) -4

 5102مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  لخطة عم

اختيار مشيرا إلى أن  ،4102قدم مدير متتب المراجعة واإلشراف خطة العمل المقترحة للمتتب لعام  -5
سيتم شار إلى أنه أو . المؤسسيةولويات األلمخاطر و لتم على أساس تقييم  4102/4101لفترة المراجعات ل

توسيع نطاق تغطية بعد للمتاتب القطرية للصندوق للسماح مراجعة عن ب  للالترتيز على تطوير نهج 
. وقد تم تصميم الخطة المقترحة لدعم اإلدارة في تحقيق للمتتبالموارد المتاحة  ضمن مظروفلمراجعة ا

 .منظمة أتثر تفاءة وفعاليةبناء األهداف المؤسسية والمساهمة في 

، والجزاءاتترتز على رفع مستوى آلية التحقيق  سوفالتحقيقات  الجهود في مجالغت اللجنة بأن بل  وأ   -6
في متتب متافحة الفساد بوأنه سيتم تتثيف التوعية مؤخرا،  تماستنادا إلى نتائج االستعراض الخارجي الذي 

 .المراجعة واإلشراف

على نفس  4102لعام  تخصيصها المقترح المتتبأن ميزانية وأوضح مدير متتب المراجعة واإلشراف تذلك  -7
ومن تتاليف الموظفين، مع زيادة في التتاليف غير المتعلقة بالموظفين. فيما يتعلق ب ،4102مستوى عام 

 .اتوالتحقيق المراجعة يالمرونة في استخدام الموارد الخارجية في مجال لك أن يتيحشأن ذ

إلبالغها بأي تغييرات  4102إلى اللجنة في سبتمبر/أيلول  وتم التأتيد على أنه سيتم تقديم تقرير مرحلي -8
 ضرورية أدخلت على الخطة.

أي مدى تمت مقارنة نتائج  : إلىما يلي توضيحات بشأن وااألعضاء على خطة العمل وطلب ووافق -9
متتب والدور المحتمل ل ؛من أجل تحديد القضايا المنهجية المتاتب القطرية للصندوق مختلف اتمراجع

درة نهائي لقمخاطر تقييم  بالعالقة إلىاستعراض اإلطار العام لالقتراض بفيما يتعلق  المراجعة واإلشراف
 إدارة االقتراض.في مجال المخاطر في الصندوق  إدارة العمليات المالية أو تقييم لقدرات إدارة
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وأوضح مدير متتب المراجعة واإلشراف أن المقارنات تمت بين نتائج مراجعات مختلف أنواع المتاتب  -11
وأنه تم تناول الموضوعات المشترتة في استعراض المراجعة. تما أوضح أن المتتب أجرى تقييما  القطرية

ه وأن العمليات اإلضافية المرتبطة باإلطار العام لالقتراض سوف تدرج عاما للمخاطر عند تحديد خطة عمل
في تقييم المخاطر هذا. وأ بل غت اللجنة بأن تقرير مراجعة صادر عن متتب اإلشراف والمراجعة في أوائل 

 بشأن اإلدارة الداخلية لالستثمارات خلص إلى أن الضوابط في هذا المجال مرضية. 4102عام 

على النحو التالي:  االستثماراتالتحسينات المضطلع بها في مجال إدارة المخاطر لحافظة  ووصفت اإلدارة -11
والعمل الجاري على وضع إطار إلدارة  4102إنشاء وحدة مستقلة للتخطيط المالي وتحليل المخاطر في عام 

 المخاطر ونماذج أتثر تعقيدا للتدفقات المالية.

المراجعة واإلشراف وستقدم للتأتيد إلى المجلس التنفيذي في استعراض خطة عمل متتب  وبهذا است تمل -12
الضوء على احتمال إجراء  . وسلطت الرئيس4102دورته الثالثة عشرة بعد المائة في ديسمبر/تانون األول 

تعديل على خطة عمل المتتب للتصدي للمخاطر اإلضافية الناتجة عن تنفيذ اإلطار العام لالقتراض خالل 
 .4101 عام أو 4102عام 

 االستعراض السنوي لسياسة االستثمار في الصندوق

اإلدارة معلومات أساسية عن بيان سياسة االستثمار وأساسه المنطقي. وأشارت إلى أن الهدف من  عرضت -13
مواصلة توحيد أحتام السياسات عن طريق إدخال قيد واحد على جودة االئتمان  يتمثل في 4102تنقيح عام 

 االستثمارية لجميع فئات األصول. الدرجةعلى 

 وتانت التغييرات األخرى على النحو التالي: -14

 ؛إزالة القيد المفروض على أهلية فئات من األصول لحوافظ معينة ( أ)

 أعيد تسمية فئة أصول النقد التشغيلي باسم رأس المال العامل. ( ب)

  أسعار العمالت.وطلبت اللجنة توضيحا بشأن تيفية إدارة الصندوق لتعرضه لمخاطر تغير  -15

تمن في مجالين اثنين هما: يالعمالت تغير أسعار لمخاطر الصندوق المحتمل تعرض أن دارة ت اإلوأوضح -16
دارة التدفقات النقدية بامطابقة  مخاطر تغير أسعار  تم تخفيفوي. تالعمالمختلف ألصول والخصوم، وا 
الخصوم غير لتقابل السحب الخاصة  حقوقمرة أخرى إلى  اتاالستثمار  حافظةعن طريق موازنة العمالت 
، األخرىفي الحالة و حقوق السحب الخاصة. تلها في الوقت الحالي بمقومة والالمتعلقة بالقروض، المنصرفة 

 سداد الالصرف و العملة فإن حقوق السحب الخاصة، وبالتالي في الوقت الحالي بجميع القروض مقومة  فإن
ذا قررالنقد األجنبي.  مخاطر بشأن تؤدي إلى التعرض ألي ، عملة واحدةبقروض الالصندوق تقديم  وا 

بشأن أدوات تقييم  لتوفيرإجراء دراسة البنك الدولي من الصندوق  طلبولذلك،  فستنشأ مثل هذه المخاطر.
الحصول على معلومات و لتخفيف مخاطر تقلب أسعار العمالت الصندوق  التي يمتن أن يستخدمهالتحوط ا

  في المؤسسة الدولية للتنمية. ةإلقراض بعملة واحدل التجريبيروع جربة المشعن ت

سياسة االستثمار قيود  بشأنالحسابات  مراجعةلجنة لى عورقة تمهيدية رض عإلى دارة اإل اللجنة رئيس ودع -17
 .نة مع الخبرات وسياسات االستثمار في المؤسسات المالية الدولية األخرىر بما في ذلك ربما مقا ،الحالية
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لمجلس ل الثالثة عشرة بعد المائة وثيقة بيان سياسة االستثمار لعرضها على الدورة وبهذا است تمل استعراض
 التنفيذي.

 الخدمة بيان سياسة االستثمار لخطة التأمين الطبي بعد انتهاء

مجلس ي وافق عليه ذأنه تم تغيير الورقة من أجل اإلبقاء على هيتل التسيير الالصندوق إدارة  أوضحت -18
ه في دورته الثانية والثمانين في الذي عدل المجلس التنفيذي جزء من 41د/024المحافظين باعتماد القرار 

خطة التأمين الطبي بعد انتهاء ، لتبقى سلطة تحويل األموال من الصناديق االستئمانية ل4112سبتمبر/أيلول 
 الصندوق مواردمرة أخرى إلى الصندوق ضمن صالحيات المجلس التنفيذي وتبقى سلطة تحويل  الخدمة

ستئماني ضمن صالحيات الرئيس. وأوضح أيضا أنه يمتن اعتبار الدولي للتنمية الزراعية إلى الصندوق اال
 في المائة زيادة بسيطة. 00أن الزيادة في التمويل البالغة 

خطة التأمين الطبي بعد لصندوق االستئماني الخاصة بال ض بيان سياسة االستثمارااستعر  وبهذا است تمل -19
ى مجلس إل وتقديمهالتنفيذي للنظر فيه لعرضه على الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس انتهاء الخدمة 

 شباط./في فبراير المحافظين

 إطار عام لالقتراض من جانب الصندوقإعداد التقرير المرحلي بشأن 

القتراض. عرض نائب المدير المساعد لدائرة العمليات المالية التحديث المتعلق بإعداد اإلطار العام ل -21
 ح أن اإلطار سينقسم إلى جزأين:ض  و وأ  

 يتناول االقتراض من الدول ذات السيادة والمؤسسات التي تدعمها الدولة؛ – 0الجزء  ( أ)

 يتناول االقتراض القائم على السوق. – 4الجزء  ( ب)

عن  ، الذي سيقدم بصفة دورية معلومات إلى لجنة مراجعة الحساباتوستقوم اإلدارة بإعداد الجزء الثاني
  طلب توجيهات حسب االقتضاء.تالتقدم المحرز و 

ولخصت اإلدارة المسائل األخرى التي نوقشت أثناء فترة االجتماعات غير الرسمية الخمسة للجنة مراجعة  -21
 الحسابات والتي تم تناولها ضمن اإلطار على النحو التالي:

 ؛الصندوق في االقتراض لنظرتوضيح األسباب األساسية  )أ(

رح واضح لحدود االقتراض للتجديد العاشر لموارد الصندوق وتنسبة طويلة األجل للدين إلى رأس مقت )ب(
 المال؛

دعم االقتراض من خالل التي ت المزايا تتون لى المجلس التنفيذي حيثعمقترحات  عرضإمتانية  )ج(
 ؛اإلدارة من وجهة نظرالمخاطر، أتبر من موارد الصندوق 

مثل هذا الخيار بعد  أنه سيتم النظر فيو األجل طويل  ااض من السوق تان خيار االعتراف بأن االقتر  )د(
 ؛االقتضاءوالمجلس التنفيذي حسب الحسابات لجنة مراجعة  والتشاور مع شاملتحليل لدارة إجراء اإل

 إقراض الصندوق؛بأن تتون مهتمة إلى األطراف المحتملة التي تدعو سباب األ )ه(



EB 2014/113/R.22 

2 

حصل عليها يدعم قد منحة ، بما في ذلك أي ليل االستدامة الماليةاتح جميع إجراءه سيتم توضيح أن )و(
 من مصادر أخرى؛الصندوق 

 تقديم التقارير إلى المجلس التنفيذي واستراتيجيات إدارة المخاطر.بشأن مقترحات  )ز(

فإن السادس، م إلى االجتماع غير الرسمي د  ق   0مشروع الجزء  أنأنه على الرغم من  ت اإلدارةوأوضح -22
 القادمالمسائل في االجتماع تسوية تلك في  اعن أمله ت اإلدارةبعض البنود ال تزال قيد المناقشة. وأعرب

 للجنة.

ه بعد تقديمو  4102 /آذارمارس مراجعة الحسابات فيعلى لجنة  0مشروع الجزء  بعرضدارة اإل تأوصو  -23
أي  ه ال يوجد في الوقت الحاليتم تأتيد أنو . للموافقة 4102نيسان أبريل/إلى المجلس التنفيذي في  ذلك

 األجل. خيار طويل ألنه 4الجزء  إلعدادجدول زمني 

 وبشأن لالقتراضأعضاء اللجنة توضيحا بشأن الخطوات التالية في عملية الموافقة على اإلطار العام  طلبو  -24
لدى دائرة العمليات  يتون ضمان أن فضال عن 4الجزء  إعدادانتباه اإلدارة إلى أهمية  واالرأي القانوني ولفت
 الخارجي.االقتراض تافية إلدارة المالية القدرات ال

 القادماإلطار في االجتماع غير الرسمي المتعلقة بالمناقشات  لالنتهاء من هااستعدادعن دارة ت اإلوأعرب -25
رسمية الغير  راسيةالحلقة الدأنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، يمتن تقديم مشروع اإلطار في  ت علىواتفق

استشاري خبير تم التعاقد مع  هأنبغت اللجنة بل  . وأ  4102 /تانون األولديسمبر 00لمجلس التنفيذي في ل
إلى اللجنة هذه المسألة  نوسيقدم تحديث بشأمن اإلطار  4خارجي لمساعدة الصندوق في صياغة الجزء 

 .4102 /أيلولفي سبتمبر

لسندات وذلك بهدف حساب معدل لإطار االقتراض تعريفا يوفر أن  طلببأن  تلمتهاللجنة  رئيس واختتم -26
االجتماع غير الستمرار في مناقشة القضايا العالقة في اه سيتم ح أيضا أنوض  . وأ  السند المدين المقترح/

تقديم  إمتانيةدارة وأعضاء اللجنة وأيدت اإللمناقشة الموضوع. الحسابات الرسمي القادم للجنة مراجعة 
 .4102 /تانون األولي في أوائل ديسمبراإلطار إلى الحلقة الدراسية غير الرسمية للمجلس التنفيذسودة م

  5102برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

 تباب المناقشة باقتراح بعض التعديالت على خطة العمل. وتم برنامج العمل وفتح اللجنة رئيس قدم -27
 مناقشة هذه التعديالت مع المقترحات المقدمة من األعضاء االخرين.

 ة:يبرنامج العمل بالتعديالت التالمراجعة الحسابات وفي الختام، اعتمدت لجنة  -28

الشؤون تل من معدل التضخم وسعر الصرف في  لتحديدإدراج استعراض المنهجية المستخدمة  )أ(
 /تموز؛في اجتماع يوليو 4102لصندوق في عام لاإلدارية 

مبدئيا في  راؤهإجسياسة االستثمار في الصندوق، المقرر  تمهيدية بشأنإدراج استعراض ورقة  )ب(
 /تموز؛اجتماع يوليو

 ؛4102تشرين الثاني /في نوفمبر 0الجزء  - لالقتراضإدراج استعراض تنفيذ اإلطار العام  )ج(

 متاحا.عندما يتون هذا تحديث  لالقتراضإدراج التحديث عن التقدم المحرز في تنفيذ اإلطار العام   )د(
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 5102تقارير مراجعة حسابات المشروعات للسنة المالية 

واألنشطة ذات الصلة  المشروعاتوضع تقارير مراجعة حسابات ا بشأن دارة نظرة عامة وتحديثقدمت اإل -29
 المتحفظة وغير المتحفظةنسبة آراء مراجعي الحسابات  وظلت. 4102بها الصندوق في عام  قامالتي 

 .للمتحفظةفي المائة  41ولغير المتحفظة ة ئافي الم 01حوالي  عندمستقرة 

 4104في المائة في عام  22من  الموعد المحددفي المقدمة تقارير المراجعة  نسبةوتانت هناك زيادة في  -31
 ،راقبةوجود مخاطر تبيرة بشأن المإلى فيها  أشيروفي الحاالت التي . 4102في المائة في عام  20إلى 
  محددة زمنيا. مشروع إعداد خطة عملمن ال لبط  

 على النحو التالي: 4102و 4102بين عامي المنفذة وأبلغت األمانة اللجنة بالتحسينات المقررة و/أو  -31

 4102عام  من الرابع الفصل بدأ الصندوق فيالمخاطر،  القائم علىامتداد لعمليات الصرف ت )أ(
 لتترونيا؛السحب إعملية تجريبية لتقديم طلبات 

ألربع مناطق بين اآلخرين وأصحاب المصلحة  للمشروعاتاإلدارة المالية  ت بشأنتم تنظيم منتديا )ب(
 ؛4102منتدى ألمريتا الالتينية في أوائل عام سي عقد و  4102و 4104عامي 

االتحاد األوروبي لتوفير ضمانات المقدمة من موال األتعزيز إجراءات اإلدارة المالية للحصول على  )ج(
المانحة أتثر الجهات أن مطالب إلى اإلدارة وأشارت . اتثائق المشروعبو أتبر، وال سيما فيما يتعلق 

أن يوفر المفوضية األوروبية اآلن  يطلب مراجعوتعقيدا وصعوبة مما تانت عليه في الماضي، و 
 .والضوابط على إجراءات التحققبانتظام أدلة إضافية  الصندوق

 وأحاطت علما بتقرير الحالة.في هذا المجال وأقرت اللجنة بالتقدم المحرز  -32

 تحديث بشأن تطوير نظام القروض والمنح

نظام القروض والمنح في الشهرين الماضيين  اإلدارة تحديثا بشأن التقدم المحرز في مشروع استبدال عرضت -33
يرات في البت في طلبات السحب المتعددة التي تتون إلزالة التأخ FLEXCUBEبتنفيذ عاجل لتتييف نظام 

بسبب النظام. وباإلضافة إلى ذلك، بدأ العمل على بعض عمليات التتييف والتقارير التي توقف العمل 
عليها مؤقتا ريثما يتم إطالق النظام. وبعد االنتهاء من الموافقات الداخلية، تان من المتوقع تطوير النظام 

 قدره مليون دوالر أمريتي. ابتتاليف تقديرية ال تتجاوز سقف - 0.2 التنفيذ مرحلة –في مرحلة فرعية 

اإلجمالية للمشروع  اليفوقدرت التت مليون دوالر أمريتي. 02.61الموافق عليها قدره الميزانية مجموع  وتان -34
ما يقرب من  ذلكينتج عن . و مليون دوالر أمريتي 0.2، بمبلغ 0.2 ، بما في ذلك مرحلة التنفيذاليومحتى 

 .لتحديد النطاقأولية بدأت بشأنها عملية ي تمن المشروع ال 4مليون دوالر أمريتي للمرحلة  6.2

 التحديث.علما باللجنة وأحاطت  -35

 المجلس التنفيذي المعروضة على المعياريةالتقارير المالية 

 :الحسابات لجنة مراجعةتي تستعرضهما تقريرين ل دارةاإلقدمت  -36

 ؛عقد االلتزاماتلالمتاحة الموارد  ( أ)
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 .4102الصندوق للفصل الثالث من عام  اتاستثمار تقرير عن حافظة  ( ب)

اآلن في إطار نهج  محددةالقروض والمنح  لبرنامجعقد االلتزامات لدارة أن الموارد المتاحة اإلأتدت و  -37
ى المجلس التنفيذي علالمعروضة القروض العادية تمول تان من المفترض أن و . ةمستدامة الالنقدي اتالتدفق

 وأنالتنمية األلماني صرف مالصندوق مع بشأنه من القرض الذي تفاوض  4102للموافقة عليها في عام 
القرض هذا  إال إذا تانالتنمية األلماني صرف ممع أخرى اتفاقيات قروض فردية  فيدخل لن يالصندوق 

 .الذاتيةحتاج إلى دعم من موارد الصندوق ماليا، أي لن ي االفردي مستدام

 الفصلتقريبا خالل  ثابتا مشيرة إلى أن األداء تان، اتاالستثمار  حافظةأداء  بشأندارة تحديثا اإلدمت وق -38
 في المائة. 4.40 نسبتهحتى تاريخه  4102 عام، في حين تان أداء 4102الثالث من عام 

من استثمار األموال الواردة من  يةتاف إيراداتاللجنة توضيحات بشأن: قدرة الصندوق على توليد  تطلبو  -39
في المائة  6 نسبتهانقدية  حيازاتسبب وجود و  ؛القرضبلتغطية التتاليف المرتبطة  التنمية األلمانيصرف م

وسبب االستثمار في  ين؛االستثمارية الخارجي بمديري الحوافظالمعايير المستخدمة لالستعانة و من األصول؛ 
 األسئلة وقدمت تفسيرات.هذه دارة اإلت السندات المرتبطة بالتضخم. وتناول

 تعليقات أخرى. بدونالتقارير  عرضتواست   -41

 مسائل أخرى

ارتفاع قيمة الدوالر األمريتي مقابل العمالت ب في إطار هذا البند مراجعة الحساباتدارة لجنة اإل تأبلغ -41
غت اللجنة بأن الصندوق قد تتبد خسارة بل  المالية للصندوق. وأ   التشوفعلى  لذلكاألخرى واألثر المتوقع 

ما السحب الخاصة تبلغ قوق حالمقدمة بوحدات أصول القروض المتعلقة بالعمالت األجنبية  من تحويل
 اإلدارة أيضا أن خسارة ت. وأوضحاإليرادات تشفمليون دوالر أمريتي وسيتم تسجيلها في  211يقرب من 
ا أي تأثير على الوضع النقدي العام وال على أعمال يتون له لنمحاسبة فقط، و تمثلت في بند  التحويل

 الصندوق.

 
 


