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 والثالثين بعد المائة مناثحسابات عن اجتماعها الالنة مراجعة تقرير رئيس لج
 مناالثالتي نظرت فيها في اجتماعها  إلى القضاياالتنفيذي  المجلستود لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه  -1

 . 5162 تشرين الثاني/نوفمبر 61المنعقد بتاريخ  والثالثين بعد المائة

 عمال جدول األ اعتماد

الدوالر األمريتي على  زيادة قيمةمع إضافة بند إلى جدول األعمال يتعلق بتأثير  ،عمالجدول األ مداعت   -2
  .ت بند مسائل أخرىتح 5162الحسابات المالية لعام 

 لجنة مراجعة الحسابات ل والثالثين بعد المائة بعاسال جتما االمحاضر 

  .التحريرية التي تم االتفاق عليها خالل االجتماعمع بعض التغييرات محاضر التمت الموافقة على  -3

، 6102للصندوق لعام  أسماليةر نيتان العادية والاز يبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والم
وخطته  6102نيته لعام زاالمستند إلى النتائج ومي وبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق

 6102-6102اإلشارية للفترة 

  (..3EB 2015/116/Rغطية مناقشة اللجنة لهذا البند في تقرير منفصل )تم تت -4

    6102 الصندوق لعام اف فير جعة واإلشراخطة عمل مكتب الم

، موضحا بأن اختيار 5161 لعام المقترحةمتتب الخطة عمل  افر جعة واإلشراالمعرض مدير متتب  -5
وتم النظر في الحضور الميداني  لمخاطر واألولويات المؤسسية. لإلى تقدير  استند 5161مراجعات لعام ال

 والالمرتزية تمجال أولوية جارية.

تم إدخال نهج المراجعة عن بعد من أجل المتاتب القطرية للصندوق، والذي سمح ، 5162خالل عام  -6
 . 5161وسوف يتم تطبيق هذه الطريقة أيضا في عام  .بتوسيع تغطية المراجعة

حاالت التحقيق الناجم ل العبء الثقيللجنة بأن الجهود ستترتز في مجال التحقيقات على معالجة تم إبالغ ال -7
  .5162خالل عام  افر جعة واإلشراالممتتب  إلى تأجيالتللعن المعدل المرتفع 

هي أعلى  5161أن مخصصات ميزانية المتتب المقترحة لعام  افر جعة واإلشراالممدير متتب أوضح تما  -8
  .5162بقليل مما تانت عليه في عام 

اتفق األعضاء على خطة العمل وطلبوا توضيحا حول المجاالت التي يعتبرها المتتب ذات مخاطر عالية  -9
  األخيرة في حاالت الفساد. التوجهاتوحول 

عملية  تضمنتأن مجاالت المخاطر العالية التي حددها المتتب  افر جعة واإلشراالموأوضح مدير متتب  -11
ة لألموال المتممة التي تشتل عبئا إضافيا على الصندوق. وللتصدي لهذه ئتمانيالالمرتزية والمتطلبات اال

المجاالت، يخطط المتتب لمتابعة زيادة تغطية مراجعة المتاتب القطرية وإلجراء مراجعة للمنح، نظرا إلى أن 
التوجه في حاالت الفساد متباين؛ إال أن العدد وأ بلغت اللجنة بأن أغلبية األموال المتممة تقدم تمنح. 

عدة تدابير لمعالجة . وقد اتخذ المتتب 5162اإلجمالي للحاالت المحالة إلى المتتب قد ازداد في عام 
  الحاالت تبعا للظروف، بما في ذلك اإلحاالت إلى السلطات الوطنية.
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إلى المجلس التنفيذي في ستقدم للتأتيد  تي، الوبهذا است تمل استعراض خطة عمل متتب المراجعة واإلشراف -11
  .5162ة عشرة بعد المائة في ديسمبر/تانون األول دساسدورته ال

 االستعراض السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوق 

ضمان  5162وتان هدف مراجعة عام  .دمت إدارة الصندوق خلفية بيان سياسة االستثمار وأساسه المنطقيق -12
استخدام مجموعة شاملة من األدوات وفقا للسيناريوهات االقتصادية والمالية الرئيسية؛ تما ق صد منها أيضا 

 تحسين تفاءة عمليات الخزانة. 

. واستحدثت التغييرات ميزانية المخاطررتزت المراجعة على فئات األصول واألدوات المالية المؤهلة وشملت  -13
 الرئيسية التالية: 

 ؛ في المائة 61حصيف للحافظة قدره  حد   ضمن، ولتن تفئة أصول مؤهلة سهم السوقتطوير أ (أ )

 ؛ لخلق مصدر ثابت لدخل متواضع من أجل تعزيز العوائد إقراض السنداتإعادة إدخال  (ب )

 .بتعزيز أداة إدارة األصول والخصوم لوسائل المالية المشتقةلسماح ال (ج )

تما أوضحت إدارة الصندوق أيضا أن مستويات ميزانية المخاطر الحالية تافية الستيعاب تعرض محدود  -14
لألسهم، وأنه ال ضرورة ألي تغييرات في ميزانية المخاطر الحالية. وأبلغت اإلدارة اللجنة بأن إدخال فئة 

لى االعتبارات االستراتيجية  إلى عوامل السوق االقتصادية والماليةاألصول تلك سيتون تدريجيا ومستندا  وا 
 والمتعلقة بالسيولة. 

وبهذا الصدد تم  ؛المرتبطة باألنشطة االقتراضية العمالت وتتاليف مخاطروطلبت اللجنة إيضاحات بشأن:  -15
التذتير بضرورة النظر في تتاليف التحوط عند تقدير االستدامة المالية ألي عملية اقتراضية تما يتطلب 

واستخدام المشتقات المالية؛ المقارنات مع المؤسسات المالية الدولية األخرى؛ و لالقتراض؛  ذلك اإلطار العام
األوراق المالية  اتاستحقاق بشأنإقراض األوراق المالية نظرا لعدم اليقين القانوني والمخاطر المرتبطة ب

المؤسسات المالية الدولية المختلفة للموافقة  ومستوى السلطة داخل؛ الطرف المقابل حلقرضة في حالة الم  
على التغييرات في سياسات االستثمار. واستفسر بعض أعضاء اللجنة عن المستويات المستهدفة الممتنة 

 .مخاطر األطراف المقابلةطريقة إدخال األسهم المالية، وتيفية التعامل مع المحددة لعوائد االستثمار، وعن 

تغير للتعرض با األنشطة االقتراضية تزيد من المخاطر المرتبطةلة، موضحة أن قدمت اإلدارة أجوبة مفص -16
تم التعامل مع تلك المخاطر حتى اآلن عن طريق ضمان أن العمليات اإلقراضية  وقد .أسعار العمالت

تستخدم من قبل  المبادالت بين العمالتتما تم التوضيح بأن تعّين بنفس عملة األموال المقترضة. 
ت المالية الدولية األخرى تتدابير تحوط. وأشارت اإلدارة إلى أن الصندوق لم يحدد مستوى مستهدفا المؤسسا

نما ربط ال مخاطر بمعايير خارجية. تما تمت اإلشارة إلى أنه سيتم تناول المختلفة  تفويضاتللعائد وا 
استنادا إلى التصنيف والتحليل  ألطراف المقابلة، واختيار دقيق لضماناتعن طريق طلب  األطراف المقابلة

بمفاوضات حول إطار قانوني، رهن  هواإلضافي. وأوضحت اإلدارة أيضا بأن إدخال المشتقات المالية 
 األمر الذي يمتن أن يتون عملية طويلة.

 للموافقة عليه لى المجلس التنفيذيع يعرض وبهذا اعتبر أن بيان سياسة االستثمار قد تم استعراضه وسوف -17
، مع األخذ بعين االعتبار أنه يجب 5162ة عشرة بعد المائة في ديسمبر/تانون األول دساسته الفي دور 
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السقف بشتل تدريجي، وال سيما في السنة األولى، وأنه يجب لذلك تحقيق سهم استثمارات األحافظة  إدخال
 في المائة بشتل تدريجي أيضا.  61اإلجمالي البالغ نسبة 

 6102برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

قدم رئيس اللجنة برنامج العمل وفتح باب المناقشة باقتراح بعض التغييرات على خطة العمل. وقد تم مناقشة  -18
وضح أن في حين أ  و وعلى وجه الخصوص، إلى جانب اقتراحات من أعضاء آخرين. تلك التغييرات 

 الخاصإدراج البند  في عضاءاألعادية، شتك بعض الشروط لل تعديالل بالضرورة يشتال  ستعراضاال
ن سابقا ألوانه وغير و تسيستعراض على أساس أن اال /أيلولاجتماع سبتمبرفي شروط اإلقراض العادية ب

جر يلم  حيث أنه، تأخر قدعلى العتس من ذلك،  ستعراض،الابأن قائال اللجنة رئيس اعترض و مطلوب. 
  محافظين المعتمد فيبموجب قرار مجلس المع أنه مطلوب على أساس سنوي  5162في عام 

" هومعايير  الصندوق المقدم من لتمويلاالذي اعتمد "سياسات و (، 31-/د611القرار ) 5163 عام /شباطفبراير
أسعار الفائدة  ريتقر " هوتتطلب من المجلس التنفيذيتفوض  ةاألخير الوثيقة  اللجنة على أن رئيسد شدتتل؛ و 

 المجلس التنفيذييستعرض لهذا الغرض، و سنويا. بشروط عادية  المقدمة القروض الواجب تطبيقها على
" وأتد .، إذا لزمعديلهاتمن أجل بشروط عادية  المقدمةق على القروض يطبتالواجبة الفائدة  أسعار اسنوي

 .هذا التفسير عامممثل متتب المستشار ال

إدراج بند "استعراض شروط بأن  امو فهم ، وتانلجنة مراجعة الحسابات برنامج العملت وفي الختام، تبنّ 
التاسع والثالثين بعد المائة في  اللجنة قرر في اجتماعيساإلقراض" في جدول أعمال اجتماع سبتمبر/أيلول 

  مع التعديالت التالية:و ، 5161مارس/آذار 

االقتراض السيادي" من جدول أعمال اجتماع سيتم نقل بند جدول األعمال "استعراض إطار  (أ )
 ؛ إلى اجتماع يوليو/تموزر مارس/آذا

سيتم نقل بند جدول األعمال "تحديث عن إطار االقتراض السيادي" من جدول أعمال اجتماع  (ب )
 .سبتمبر/أيلول إلى اجتماع يوليو/تموز

 

  6104تقارير مراجعة حسابات المشروعات للسنة المالية 

 وأنشطة اإلدارة تقارير مراجعة حسابات المشروعاتا وتحديثا عن وضع عام اعرضدوق قدمت إدارة الصن -19
 . وزادت نسبة 5162المتعلقة بها والتي اضطلع بها الصندوق في عام  للمشروعات المالية

 في المائة في عام 11إلى  5163في المائة في عام  11مراجعة الحسابات من  متحفظ بشأنالرأي غير ال
5162.   

 إلى 5163 في المائة في عام 21في أوانها من حسابات التقارير مراجعة لوحظت زيادة طفيفة في تقديم  -21
لب من المشروعات إعداد ، ط  تتعلق بالرقابة معتبرة. وحيث تم تحديد مخاطر 5162في المائة في عام  11

  . يامحددة زمنخطة عمل 
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 تما يلي:   5162و 5162أبلغت إدارة الصندوق اللجنة عن التحسينات المزمعة و/أو المنفذة بين  -21

ألجهزة العليا للرقابة المالية التي تترس نفسها لبناء قدرات ا زيادة االنخراط في المنتديات الدولية (أ )
 ؛ في البلدان النامية العامة والمحاسبة

المنظمة الدولية لألجهزة العليا للرقابة المالية العامة قدمة إلى تنفيذ المنحة المدعومة من الصندوق الم (ب )
ألجهزة العليا للرقابة المالية العامة تعمل على تعزيز بناء قدرات بعض ا والمحاسبة )اإلنتوساي(

 ؛ في إقليمي أفريقيا الغربية والوسطى وأفريقيا الشرقية والجنوبية والمحاسبة

 . األدوات الشبتية إلدارة دورات مشروعات القروض والمنحن متطوير و/أو تحديث عدد  (ج )

  .لوضعتقرير اعات وأحاطت علما باعترفت اللجنة بالتقدم المحرز في مجال مراجعة حسابات المشرو  -22

 التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي

 :التالية ائقوثالإدارة الصندوق ت عرض -23

 )لالستعراض(؛ لتزاماتالموارد المتاحة لعقد اال (أ )

  ندوق )للعلم(؛الص در او لم رشالعا ديالتجد مساهمات ضعو  عن قريرت (ب )

 )لالستعراض(. 5162من عام  الصندوق للفصل الثالث راتتقرير عن حافظة استثما (ج )

الصندوق في  برنامج القروض والمنحمن أجل  الموارد المتاحة لعقد االلتزاماتأتدت إدارة الصندوق أن  -24
 .نهج التدفقات النقدية المستدامةإطار  في تحدد اآلن

ندوق وأحاطت اللجنة علما بأنه الص در او لم رشالعا ديالتجد مساهمات ضعو قدمت إدارة الصندوق تحديثا عن  -25
في المائة من إجمالي  64.4تقابل  إضافية وثائق مساهمةمنذ تاريخ إصدار التقرير تلقى الصندوق 

 التعهدات.

 تحديثا عن أداء حافظة االستثمارات، وأبلغت عن عائد استثمارات سلبي بقيمةقدمت إدارة الصندوق  -26
في المائة. وأشارت  1.62نسبته  حتى تاريخه 5162عام منذ بداية مليون دوالر أمريتي، مع أداء سلبي  2.1

 المخاطر بقيت تحت مستوى الميزانية تما تتطلب سياسة االستثمار. بارامتراتإدارة الصندوق إلى أن جميع 

لجنة توضيحا عن حافظة استثمارات الصندوق، وال سيما عن األداء مقارنة بالمعايير، وعن مستوى الطلبت  -27
 الخسائر المحققة وغير المحققة.

وأن  يالمعيار المستوى تان أقل من  5162أوضحت إدارة الصندوق أن األداء خالل الفصل الثالث من عام  -28
ال أن جميع الخسائر حتى اآلن غير محققة، ويتوقع لها أن إ؛ ذلك يعود إلى ظروف السوق الصعبة جدا

 . تبقى تذلك، نظرا إلى السيولة التبيرة المتوفرة للصندوق لتلبية متطلبات الصرف

أن تصف بشتل أتثر وضوحا تم االتفاق على أنه ينبغي لإلدارة في عرضها لهذا البند من جدول األعمال  -29
 وغير المحققة. المحققة الخسائرو  المتاسبالمختلفة باإلضافة إلى مستوى  تفويضاتأداء ال

  تم استعراض التقارير دون أي تعليقات أخرى.  -31



 EB 2015/116/R.22 

2 

 مسائل أخرى 

 مصرف التنمية األلماني عن مرفق التقرير المرحلي السنوي  ( أ)

. مصرف التنمية األلمانيالتمويل مع  اتاألول عن ترتيب التقرير المرحلي السنويعرضت إدارة الصندوق  -31
تسليط الضوء على أن القرض يمثل مصدرا لتمويل برنامج القروض والمنح في إطار التجديد التاسع  وتم

وقد تم دمج إدارة أموال المصرف بسالسة في اإلطار التشغيلي للصندوق. وقد تانت لموارد الصندوق. 
مصرف التنمية االتفاقية اإلطارية مع  وضعتهاحد تبير ضمن العتبات التي جميع النسب المالية إلى 

 وّلدت. وقد تان تنفيذ هذه المبادرة تجربة إيجابية إطار االقتراض السيادي، وأيضا ضمن عتبات األلماني
 مستفادة.  ادروس

الذي تان بين المشروعات والموارد فيما يتعلق بالتجديد التاسع لموارد الصندوق، تمت اإلشارة إلى أن الفجوة  -32
، قد تم تضييقها على مدى السنتين األخيرتين تنتيجة دعمهمصرف التنمية األلماني من شأن مرفق 

 و من  مليون يور  311في االفتراضات األساسية للنموذج. ولذا فإنه لن يلزم بالفعل سوى  ابيةجللتغييرات اإلي
لدعم برنامج القروض والمنح لفترة التجديد التاسع لموارد مليون يورو الخاصة بالمرفق  211ال أصل

، وسوف تنظر 5161مليون يورو المتبقية فما زالت متوفرة بموجب المرفق حتى عام  611أما الالصندوق. 
لالقتراض السيادي في إطار التجديد إدارة الصندوق في هذا المبلغ إلى جانب الخيارات األخرى المتوفرة 

 تهوموافق مع المجلس التنفيذي العاشر لموارد الصندوق. ولتن أي ترتيب مثل هذا سيتون موضوع مشاورات
 .مسبقةال

مصرف التنمية  غير المسحوب من تمويل رصيدالترحيل  إمتانيةاللجنة توضيحات حول:  أعضاءطلب  -33
؛ ومنهجية المحاسبة، إلقراض المشتقارد الصندوق؛ والشروط المعتمدة لالتجديد العاشر لمو إلى فترة األلماني 

التزام إدارة الصندوق بإعادة تقدير تم التذتير بو  .في المستقبلبين العمالت  مبادالتالوالتتاليف المرتبطة ب
وعلى أساس  ض إفراديقر  ةاتفاقيأي إبرام بمناسبة  إلطار العام لالقتراضلاالمتثال لشروط االستقرار المالي 
بالغ المجلس التنفيذي بذلك.تطور البارامترات ذات الصلة،   وا 

بموجب مبدأ االستدامة مصرف التنمية األلماني ت إدارة الصندوق أنه تمت الموافقة على مرفق تمويل أوضح -34
جميع األنشطة ذات الصلة. تما تم مخصص لتسجيل  أستاذدفتر الذاتية، وألغراض محاسبية تم فتح 

قد تم إقراضها إلى بلدان مؤهلة للتمويل بشروط عادية  مصرف التنمية األلمانيأيضا بأن موارد  التوضيح
ال تتواءم فيها عمالت األموال المقترضة مع تلك الخاصة باإلقراض فقط وباليورو. وفي الحاالت التي 

إجراء تقدير أتثر  وأتدت إدارة الصندوق على أنه سيتم سوف تؤخذ تتاليف التحوط في االعتبار. ،المشتق
في  إلطار العام لالقتراضلشروط االستقرار المالي لالموقعة  فراديةاإلقروض الاتفاقيات شموال بشأن امتثال 

 .5161الفصل األول من عام 

في دورته  للموافقة عليها لى المجلس التنفيذيع يتم عرضها اعت بر أن الوثيقة قد تم استعراضها وسوف -35
  .5162ة عشرة بعد المائة في ديسمبر/تانون األول دساسال
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 تبعات زيادة قيمة الدوالر األمريكي على الحسابات المالية ( ب)

زيادة قيمة الدوالر أبلغت إدارة الصندوق لجنة مراجعة الحسابات عن التأثير الذي تحدثه بند، هذا التحت  -36
 للصندوق. وأ بلغت اللجنة أنه حتى تاريخ الماليةالقوائم  علىمقابل العمالت األخرى األمريتي 

المتعلقة بأصول من تحويل العمالت األجنبية  غير محققة ، سجل الصندوق خسارة5162سبتمبر/أيلول  31
مليون دوالر أمريتي. وسوف يتم  531القروض المقدمة بوحدات حقوق السحب الخاصة تبلغ قيمتها حوالي 

تمثلت في بند محاسبة فقط، ولن يتون دارة أيضا أن خسارة التحويل . وأوضحت اإلعوائدتسجيلها في قائمة ال
 لها أي تأثير على الوضع النقدي العام وال على أعمال الصندوق.

 


