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 بعد المائة والثالثين الخامسلجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها  تقرير رئيس

تود لجنة مراجعة الحسابات أن تلفت انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي تناولتها اللجنة في اجتماعها  -1
 .2102أبريل/نيسان  7والثالثين بعد المائة الذي عقد في  الخامس

  اعتماد جدول األعمال

 .أية تغييرات إدخال دوناألعمال مد جدول اعت   -2

فهو يرغب في النأي  ،في المصالح ظاهرأنه ونظرا للتضارب ال ،وأشار رئيس لجنة مراجعة الحسابات إلى -3
 .7و 2بنفسه عن المداوالت التي ستجري حول البندين 

 من السويد رئاسة االجتماع للنظر في هذين البندين. Eric Jonssonوسيتوّلى السيد 

 لجنة مراجعة الحساباتوالثالثين بعد المائة ل الرابع جتماعاالمحاضر 

 .دون تعليقاتتمت الموافقة على المحاضر  -4

بما في ذلك تقرير  ،4132ديسمبر/كانون األول   13القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى استعراض 
)بما  تصديق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقل على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

 في ذلك جلسة مغلقة تعقد مع مدير المكتب في حال تطّلب األمر ذلك(

ندوق لهذا البند على جدول األعمال من خالل تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قّدمت إدارة الص -5
 وضع الصندوق المالي والنتائج المبلَّغ عنها.

إلى  2102مليون دوالر أمريتي عام  07عائد االستثمار من عائد سلبي قدره تغّير ، 2102خالل عام  -6
د قاد هذا األداء االستثماري اإليجابي لحافظة الصندوق . وق2102مليون دوالر أمريتي عام  27إيجابي قدره 

 الشهية للجوء إلى االستثمارات اآلمنة وتراجع السندات األمريتية ومردودات الشرتات.

، طرأت زيادة تبيرة على قيمة الدوالر األمريتي مقارنة بمعظم العمالت 2102خالل النصف الثاني من عام  -7
األخرى، وعلى وجه الخصوص مقارنة باليورو واليّن. وحيث أن غالبية أصول الصندوق معّينة بوحدات 

وحدات حقوق السحب الخاصة، فإن تعزيز قيمة الدوالر بالتزامات  توازيحقوق السحب الخاصة، أو 
عند التعبير عن أصول الصندوق المعّينة  إلى أثر سلبي تبير بين تحويل العمالتت قد أدّ األمريتي 

د نجم عن ذلك خسائر غير محّققة بوحدات السحب الخاصة بالدوالرات األمريتية ألغراض اإلبالغ. وق
. وقد تم 2102مليون دوالر أمريتي، انعتست في الحسابات المبّلغ عنها لعام  222صرف بقيمة لسعر ال

يضاح أن هذه الخسارة الدفترية أو "الورقية" ال تؤّثر بصورة مادية على عمليات الصندوق وال على جدواه إ
فهي  ،ة في الحسابات، والواردمليون دوالر أمريتي 271المالية. وأما ما تبّقى من خسائر تشغيلية قيمتها 

ماليين دوالر أمريتي والتي  201قّدرة بـ تأتي أساسا نتيجة إلطار القدرة على تحّمل الديون ونفقات المنح الم
 يسجل مباشرة تأوراق ماليةانعتست تتتاليف، في حين أن عائد الصندوق من مساهمات الدول األعضاء 

 المبادئ المحاسبية. عفي تشوف الحسابات بما يتماشى مع ماهو مقبول على العموم م

في حين ازدادت  ،ض والمنح الجديدة ثابتة، بقيت التزامات القرو 2102ومن ناحية العمليات، وفي عام  -8
مليون دوالر  711إلى ما يعادل  2102مليون دوالر أمريتي عام  071الصروفات على القروض والمنح من 
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مليون دوالر  270إلى  مليون دوالر أمريتي 200من  وازدادت تسديدات القروض ؛2102عام أمريتي 
 .2102أمريتي عام 

ق تغييرا في سياسته المحاسبية لوثائق المساهمة المشروطة بهدف أن تتون ، نّفذ الصندو 2102في عام  -9
الممارسات تما تعّبر عنها  فضلمتوائمة بصورة أتثر وثوقا مع المعايير الدولية لإلبالغ المالي، ولتعتس أ

 ير.المؤسسات المالية الدولية األخرى، مثل المؤسسة الدولية للتنمية والبنك األوروبي لإلنشاء والتعم

وأتدت إدارة الصندوق على أن الفعالية التشغيلية لجميع الضوابط الداخلية األساسية على اإلبالغ المالي  -11
الواردة في تقرير تصديق اإلدارة، قد حظيت بشهادة مراجعة خارجية مستقلة من ِقبل المراجع الخارجي. وقد 

على القوائم المالية، مع شهادة المراجع  تّم إصدار ونشر رأي المراجع الخارجي الذي يخلو من أية تحفظات
 فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي، قبيل انعقاد هذا االجتماع.على الخارجي المستقل 

وط لب من إدارة الصندوق توضيح تبعات المتاسب السلبية المحتفظ بها على االستدامة المالية للصندوق،  -11
يضاح فيما لو أنه يمتن االستمرار في استخدام وحدات حقوق السحب  تما ي ظهرها التوجه الحالي، وا 

عضاء اللجنة أيضا إيضاحات عن سبب استمرار أ. وطلب عمليات الصندوق الخاصة تعملة التعيين في
عوضا عن احتسابه تمبالغ مستحقة حتى بعد  ،معاملة إطار القدرة على تحمل الديون على أنه من النفقات

 الموافقة على تعويض التدفقات العائدة من أصول القروض المتنازل عنها.

قضية تعيين العملة، إال أن اإلدارة أوضحت بأن على استعداد للقيام بتحليل أتبر لومع التأتيد للجنة بأنها  -12
 تحويل العمالت ونموذج عمل الصندوق.الخسائر المحاسبية ناجمة عن متونين اثنين وهما: آثار 

لتفاوتات المادية في سعر صرف الدوالر األمريتي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة على قد وّلدت او  -13
الدوام حرتات تبيرة في العمالت مما تان له تبعات تبيرة على حسابات الصندوق، نظرا ألن الغالبية 

اإلبالغ عنها  معة مع سلة عمالت حقوق السحب الخاصة العظمى من أصول الصندوق معينة بـ أو متوائم
 بالدوالر األمريتي. ولم يؤثر ذلك، ولن يؤثر في المستقبل، على االستقرار المالي اإلجمالي للصندوق.

مليون  211وأظهر نموذج عمل الصندوق واإلجراءات المحاسبية توجها نحو خسارة سنوية مستقبلية بحدود  -14
ق مع نماذج األعمال والنتائج المنبثقة عن المؤسسات التي ي متن المقارنة معها، مثل ما يتسبدوالر أمريتي. 

المؤسسة الدولية للتنمية، فإن المتاسب التي يتم اإلبقاء عليها في الصندوق ستستمر في تونها سلبية، في 
بسبب هذه  ة للصندوق لن تتأثرماليحين أن جميع العوامل األخرى ستبقى مستقرة. إال أن األوراق ال

المتاسب السلبية طالما أن التغييرات في مستوى التجديد تنعتس في التغييرات في مستوى برنامج القروض 
 والمنح.

وقد أوضحت إدارة الصندوق أيضا بأن المعاملة المحاسبية إلطار القدرة على تحمل الديون متوائمة تماما  -15
لدولية األخرى، وأن أثرها على حسابات الخسائر تّتبعها المؤسسات المالية ا التي مع أفضل الممارسات

 واألرباح مشابهة لتلك المسجلة في المؤسسات األخرى.

القوائم  م استعراضبحيث تولّخص رئيس اللجنة هذا البند مشيرا إلى المناقشات التي تانت مفصلة وبناءة.  -16
يوافق على الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي لتي  التي ستعرضالمالية الموحدة للصندوق 

 .2100عرضها على مجلس المحافظين للمصادقة عليها في فبراير/شباط على 
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 إطار االقتراض السيادي: االقتراض من الدول السيادية والمؤسسات التي تدعمها الدول السيادية

ن إطار اقتراض الصندوق قد أعّد على مدى ثمانية قّدمت إدارة الصندوق لهذا الموضوع، موضحة بأ -17
اجتماعات غير رسمية. وتشير هذه الوثيقة فقط إلى االقتراض من الدول السيادية والمؤسسات التي تدعمها 
دول سيادية وهي ال تتطرق لموضوع االقتراض من األسواق المالية، تما هو وارد في التوطئة. وقد استفادت 

الواردة من أعضاء المجلس التنفيذي في الندوتين غير الرسميتين األولى والثانية اللتين  الوثيقة من التعليقات
. وخالل الندوة غير الرسمية الثانية، 2102مارس/آذار  01و 2102ديسمبر/تانون األول  00عقدتا بتاريخ 

الوثيقة. وبغية التطرق أدلى العديد من أعضاء المجلس التنفيذي بتعليقات وأثاروا تساؤالت حول مسودة 
واالجتماعية وتلك المتعلقة  ةلبعض هذه التعليقات والتساؤالت المتعلقة بأهمية النظر في المخاطر البيئي

 بسمعة الصندوق، أعّدت اإلدارة ضميمة لهذه الوثيقة. 

جميع اإلشارات إلى االقتراض من السوق من هذه  بطبعض الدول األعضاء عن تفضيلها لشعّبرت  -18
 يقة، وبخاصة من التوطئة، في حين فضلت دول أعضاء أخرى ترك الوثيقة على حالها دون تغيير.الوث

دراجهما داخل متن الوثيقة  -19 وتم االتفاق في نهاية المطاف على دمج فقرتين من التوطئة، بدون تعديلهما، وا 
 بحيث يتم االستغناء عن التوطئة. 

نة مراجعة الحسابات قد استعرضت هذه الوثيقة، وأن النسخة وأوجز رئيس اللجنة هذا البند مشيرا إلى أن لج -21
سوف تعرض على المجلس التنفيذي في دورته الرابعة عشرة بعد  ،والتي تتضّمن ضميمة ،المعدلة منها

 المائة للمصادقة عليها.

)بما في ذلك جلسة  4132عن أنشطة مكتب اإلشراف والمراجعة الداخلية  خالل عام  التقرير السنوي
 في حال تطّلب األمر ذلك( ،لقة تعقد مع مدير المكتبمغ

عرض متتب اإلشراف والمراجعة الداخلية التقرير، مسلطا الضوء على غاية هذه الوثيقة والتي تتمثل في  -21
تقرير من تقارير . وتضمنت الوثيقة موجزا معتبرا عن تل 2102توفير تفاصيل عن أنشطة المتتب عام 

وأعطت معلومات مفّصلة عن التوصيات المفتوحة. تذلك فقد وفرت  2102في عام  المراجعة الصادرة
 معلومات عن أنشطة التحقيقات.

وعلى جه الخصوص، فقد أ شير إلى أن جميع المراجعات الداخلية حول الضوابط المالية ونزاهة اإلبالغ  -22
نات على االلتزام المالي قد حظيت بتصنيف "مرٍض على وجه العموم" من ِقبل المتتب، مما يوّفر الضما

وألول مرة  ، أجرت الوتاالت الثالث التي تتخذ من روما مقرا لها2102التافي بالقواعد والضوابط. وفي عام 
بما يتماشى مع أفضل معايير الممارسة المطبقة في منظومة األمم المتحدة  مراجعة داخلية مشترتة،

ِقبل فريق  منتحقيقات والعقوبات في الصندوق استعراض عمليات الجرى والمؤسسات المالية الدولية، تما 
مع نتيجة عامة مفادها بأن اإلطار العام  2102من الخبراء الخارجيين. ونشر التقرير في أوائل عام 

مالئم. وتضّمن هذا االستعراض توصيات قّيمة لضمان أن تبقى عقوبات الموجود في الصندوق للتحقيقات وال
سسات المالية الدولية. ات في منظومة األمم المتحدة والمؤ أفضل الممارسممارسات الصندوق متوائمة مع 

سوف تعرض و خطة عمل تغطي جميع التوصيات صادق عليها رئيس الصندوق هذا األسبوع،  وصيغت
 على اللجنة في اجتماعها المقرر في سبتمبر/أيلول.
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في الوقت طة المراجعة الداخلية، عّبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ توصيات وأنش -23
الذي طلبوا فيه أن يتون التقرير أتثر تفصيال في المستقبل من حيث محتوى ونتائج وتوصيات مهام 
المراجعة الرئيسية، ألن األخيرة غالبا ما توفر لمحات ثاقبة تتعلق بتفاءة وفعالية نظام الضوابط وسياسات 

 هذا االقتراح.علما بوالمراجعة الداخلية متتب اإلشراف الصندوق ذات الصلة. وأحاط 

ر وذتّ وصوال مباشرا لتقارير المراجعة الداخلية.  طلب أعضاء اللجنة أيضا ،وفيما يتعلق بالمذتور أعاله -24
ب. تذلك أشار المتتب لالمتتب أعضاء اللجنة بأن بإمتانهم بالفعل الوصول إلى هذه التقارير بناء على الط

نة بحل عملي يسمح ألعضائها بالوصول إلى هذه التقارير في الوقت المالئم مع أيضا بأنه سيعود إلى اللج
 واختصاصات لجنة مراجعة الحسابات. ضمان السرية واالمتثال لميثاق المتتب

 واعتبر أن هذا التقرير قد خضع للمراجعة. -25

 عقد مراجع الحسابات الخارجي  تأكيد الموافقة السنوية على
 دارة الصندوق انتباه اللجنة إلى تأتيد العقد السنوي للمراجع الخارجيبموجب هذا البند، لفتت إ -26

والتي حظيت بموافقة المجلس  Deloitte & Touche شرتة . وأشارت اإلدارة إلى تعيين2100-2102للفترة 
على أن يتم تأتيد هذا العقد على أساس سنوي شريطة األداء المرضي. وأتدت  2100-2102التنفيذي للفترة 

 ة بوجود تغيير واحد في الشروط وهووأبلغت اللجن  Deloitte & Toucheإدارة الصندوق رضاها على أداء
ونظرا ألن تعديل الشروط  ،في العقد. وعلى أساس ما ورد سابقا تما تان متوقعاتعديل تتاليف المعيشة، 

لمالية في العقد لم يتن بذي أهمية، فقد أتدت اللجنة على موافقتها على عقد مراجع الحسابات الخارجي ا
 .2102لعام 

 التقارير المالية المعيارية المقدمة إلى المجلس التنفيذي
 عرضت إدارة الصندوق ستة تقارير على لجنة مراجعة الحسابات الستعراضها وهي:  -27

 ي التجديد التاسع لموارد الصندوقتقرير عن وضع المساهمات ف  

  لموارد الصندوقالعاشر تقرير عن وضع المساهمات في التجديد 

  2102تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام  

 تقرير عن وضع المتأخرات من مدفوعات سداد أصول القروض وفوائدها ورسوم خدمتها  

  وصافي رسوم الخدمة نتيجة تنفيذ إطار القدرة على تقديرات المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض
  تحمل الديون

  2102احتياجات السحب السادس والثالثين من مساهمات الدول األعضاء للعام  

ووفرت إدارة الصندوق تحديثا لوضع التجديدين التاسع والعاشر لموارد الصندوق وأداء حافظة االستثمار.  -28
الضوء على مدفوعات التجديد التاسع لموارد الصندوق  ةالمالي ةالمراقب توعلى وجه الخصوص فقد سّلط

بالمئة من إجمالي التعهدات. أما  10مليار دوالر أمريتي مما يمثل في حدود  0.2والتي ازدادت لتصل إلى 
مليار دوالر أمريتي، مما يصل إلى حوالي  0.12تعهدات التجديد العاشر للموارد فقد بقيت ثابتة في حدود 

 .مئة من إجمالي المبلغ المستهدفبال 70
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وأعلم أمين الخزانة لجنة مراجعة الحسابات باألداء اإليجابي لحافظة االستثمار خالل الفصل األول من عام  -29
نقطة أساس. وفي الوقت الذي هنأ فيه الموظفين على األداء الممتاز، أشار رئيس  11، بحدود حوالي 2102

أي فيما  –بما في ذلك النقدية، وتساءل عن محرتات ذلك  ،الحافظة اللجنة إلى بعض التطويل لوسطي م دد
لو تان ذلك بسبب حافز استراتيجي أو بتوجيه من احتياجات الصرف. تذلك ط لبت معلومات عن التطورات 

تما  إلى أن احتياجات الصرف هي المحرك الرئيسي.الحالية والمتوقعة. وعند إجابته أشار أمين الخزانة 
وفي موضوع ذي صلة، أتد رئيس اللجنة على أن  اللجنة بآخر التطورات على الحافظة. أعلم أعضاء

الحدود الحالية لسياسة االستثمار تعيق من قدرة اإلدارة على تعظيم إدارة الحافظة والتحوط ضد خطر سعر 
حتملة لمزيد من الفائدة. وفي هذا الصدد، أعلم أمين الخزانة اللجنة باالستعراض الجاري لتقدير الحاجة الم

 التعظيم. وسيتم تشاطر نتائج هذه العملية مع لجنة مراجعة الحسابات في وقت الحق من هذا العام. 
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ستضافة الآلية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمكافحة تحديث للتطورات المتعلقة بالتبعات المالية ال
 التصحر 

دائرة خدمات له نائبة الرئيس المساعد تلجنة مراجعة الحسابات علما بالتحديث الشفهي الذي وفر  أحاطت -31
المنظمة عن استضافة اآللية العالمية التفاقية األمم المتحدة لمتافحة التصحر. وأ علمت اللجنة أيضا بأن 

 .2102 هذا الموضوع سوف يعرض على الدورة التالية للمجلس التنفيذي في أبريل/نيسان

 مسائل أخرى

 لم تناقش أية بنود أخرى تحت هذا البند من جدول األعمال.  -32


