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 بعد المائة األربعينحسابات عن اجتماعها النة مراجعة تقرير رئيس لج
 ربعيناألالت: نظرت فيها ف: اجتماعها  إلى القضاياالتنفيذي  المجلستود لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه  -1

 . 2016 تموز/يوليو 4المنعقد بتاريخ  بعد المائة

 عمال جدول األ اعتماد

تحديثا بشأن التقدم المحرز  ، تحت بند مسائل أخرى،اإلشارة إلى أن اإلدارة ستقدممع  ،عمالجدول األ مداعت   -2
  بالنسبة للمواضيع التالية:

  تنفيذ المرحلة الثانية من نظام القروض والمنح(LGS 2) ؛ 

 التحول من مجموعات النتائج إلى أعمدة إيصال ةوق ف: التخطيط والميزنة المؤسسينهج الصند :
 النتائج. 

عن مداوالت  نأى بنفسهيود أن ي ،مصالح ظاهرتضارب أشار رئيس لجنة مراجعة الحسابات إلى أنه بسبب  -3
، االجتماع عند Martina Metz. ووافقت اللجنة على أن تترأس ممثلة ألمانيا، السيدة 6، و5، و4البنود 

 النظر ف: هذه البنود.

مالحظات االفتتاحية. وأبلغت الوقبل متابعة االجتماع، أخذ نائب رئيس الصندوق التالم ليدل: ببعض  -4
بينما تتخذ خطوات لتعيين نائب رئيس مؤقت لدائرة العمليات المالية، بدور اآلن  قومنائب الرئيس ي اللجنة أن

. وستنفذ عملية التعيين األتيدة ف: عام المراقب المال:، و تبير الموظفين الماليينرئيس مساعد مؤقت، و 
ف: ظل الرئاسة الجديدة. تما قدمت معلومات بشأن الخطوات المتخذة لزيادة تعزيز دائرة العمليات  2017

عادة توزيع مسؤوليات وواجبات شعبة المراقب والخدمات الماليةالمالية من خالل  ف:  إعادة مواءمة وا 
. ويحدث هذا التغيير ( شعبة خدمات اإلدارة المالية2( شعبة المحاسبة والمراقب؛ )1شعبتين جديدتين: )

على  2016، وسوف يستتمل ف: نهاية سبتمبر/أيلول حدث زيادة ف: الميزانيةالتنظيم: تدريجيا، وهو لن ي  
من  9أقصى تقدير. وقدم نائب الرئيس تحديثا بشأن الخطوات الت: اتخذت حتى اآلن ف: تنفيذ المعيار 

تحرك بسرعة إلحتام أمن نقاط دخوله نظام ن الصندوق المعايير الدولية لإلبالغ المال:. وتمت اإلشارة إلى أ
SWIFT الخطيرة الت: تعرض لها نظام الدفع المصرف: العالم: ية لتتروناإل، ف: أعقاب عدد من الهجمات
SWIFT . 

وذتر نائب الرئيس بأنه ستقدم ثالث مذترات إلى اجتماع لجنة مراجعة الحسابات ودورة المجلس التنفيذي  -5
( القتراح تدابير لحماية المؤسسة من 2توفير معلومات عن تحديد سعر الفائدة؛ )ل( 1ل: )ف: سبتمبر/أيلو 

مليون يورو بموجب  100آخر شريحة بقيمة ( القتراح الحصول على 3مخاطر أسعار الفائدة السلبية؛ )
 االتفاقية اإلطارية الحالية مع مصرف التنمية األلمان:.

 لجنة مراجعة الحسابات ل والثالثين بعد المائة سعتاال جتما االمحاضر 

  .دون أي تعليقات محاضرالتمت الموافقة على  -6
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 واإلجراءات المحاسبيةتقرير المراجع الخارجي عن الضوابط الداخلية 

، تقرير عن الضوابط الداخلية واإلجراءات المحاسبية، مبينا أن Deloitte & Toucheقدم المراجع الخارج:،  -7
. ولم 2015ديسمبر/تانون األول  31التوصيات المدرجة ظهرت خالل عملية المراجعة للسنة المنتهية ف: 

تصديق تقرير للقوائم المالية الموحدة أو تعديل رأي المراجعة سواء بالنسبة لتؤد أي من التوصيات إلى 
 .ى فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المال:اإلدارة عل

، 2015خالل مراجعة عام فوخالل المراجعة، لوحظت تحسينات ف: المتابعة بشأن توصيات السنة السابقة.  -8
تم تحديد قضية واحدة ذات أولوية عالية تتعلق بشعبة خدمات الخزانة، وبالتحديد بتعزيز السياسات الداخلية 

االستثمار الداخلية، وتحسينات قاعدة بيانات الخزانة. تما تمت اإلشارة أيضا إلى أن اإلدارة قد بشأن أنشطة 
 اتخذت بالفعل تدابير استباقية لتنفيذ هذه التوصية.

 تم استعراض الوثيقة، ولم يتن لدى أعضاء لجنة مراجعة الحسابات أي مالحظات رئيسية. -9

 2016ديسمبر/كانون األول  31جي للسنة المنتهية في مذكرة استراتيجية المراجعة للمراجع الخار 

خالل اإلدارة على المساعدة والتعاون اللذين قدمتهما  الشريك مذترة االستراتيجية، شتر المراجعلعند عرضه  -11
بما يتماشى مع العام السابق، تم تحديد أربعة مخاطر مراجعة رئيسية و عملية التخطيط. وأبلغ اللجنة أنه، 

تإجراء قياس:؛  احتساب العمالت األجنبية: حساب القيمة العادلة للقروض؛ و 2016ات عام لمراجعة حساب
 تقديرها. واإلدارة أ اجتهاد، مع الترتيز على تجاوز اإلدارة للضوابطوقيد اإليرادات؛ و 

 اعت بر أن الوثيقة قد تم استعراضها. -11

 2021-2017عقد المراجع الخارجي للفترة منح 

قدمت اإلدارة تحديثا شفهيا بشأن عملية اختيار المراجع الخارج: لفترة العقد الت: تغط: القوائم المالية  -12
 . 2021-2017الموحدة: 

عملية االختيار تما صادقت عليها لجنة مراجعة  ،2016 تمت اإلشارة إلى أن اإلدارة فّعلت ف: مايو/أيار -13
م خالل االجتماع التاسع والثالثين بعد المائة. وبعد تقديم الحسابات وفقا للجدول الزمن: المؤقت الذي قد

تمحيص العروض تعبير عن اهتمام، تم دعوة شرتات مراجعة مؤهلة للمشارتة ف: عملية عطاء. وتم 
 المقدمة من قبل لجنة تقييم تقنية ولجنة تجارية منفصلة.

ممثلة ألمانيا. ، Martina Metzالسيدة تجزء من التقييم التقن:، قدمت تل شرتة مراجعة عرضا حضرته  -14
 7وسيقدم تقرير التقييم النهائ:، الذي يلخص التقييمين التجاري والتقن:، إلى لجنة استعراض العقود ف: 

  ، ممثل الواليات المتحدة، تمراقب.Nicholas Strychaczرك السيد ا. وسوف يش2016يوليو/تموز 

وسيتم عرض النتائج النهائية، باإلضافة إلى تقرير مفصل عن عملية االختيار، على اجتماع لجنة مراجعة  -15
، بهدف تلق: الموافقة النهائية قبيل دورة المجلس التنفيذي ف: 2016الحسابات ف: سبتمبر/أيلول 

 .2016ديسمبر/تانون األول 

 أحاطت اللجنة علما بالتحديث دون أي تعليقات. -16

 صياغة سجالت اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات، والموافقة عليها وتقاسمهاإجراء 
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استجابة لطلب لجنة مراجعة الحسابات ف: اجتماعها التاسع والثالثين بعد المائة، قدم متتب سترتير  -17
صياغة سجالت اجتماعات لجنة ا إلجراءات عام اعرضالصندوق وثيقة تمت الموافقة عليها مؤخرا توفر 

مماثلة أن تنطبق  جراءاتإل يمتن ، والت: ضمت دراسة حول ما إذا تانوالموافقة عليها وتقاسمها ،التقييم
لجنة مراجعة الحسابات. وعند عرضها للوثيقة، سلطت اإلدارة االختالفات اإلجرائية الرئيسية بين  أيضا على

يعة السرية لوثائق لجنة لجنة التقييم ولجنة مراجعة الحسابات. وف: سياق ذلك، تمت اإلشارة إلى الطب
(، تبقى وثائق 2010) الصندوق بشأن نشر الوثائقمراجعة الحسابات، وذترت اللجنة بأنه وفقا لسياسة 

ومحاضر لجنة مراجعة الحسابات محصورة بلجنة مراجعة الحسابات فقط. ولتن ينشر تقرير رئيس لجنة 
 نفيذي.من جهة أخرى، ألنه يعرض على المجلس الت ،مراجعة الحسابات

 وتم عرض الخيارين التاليين: -18

: اإلبالغ القائمين حاليا: يقدم تقرير رئيس اللجنة الستعراض المجلس، وتوزع اإلبقاء على خطّ  (1)
 المحاضر على أعضاء لجنة مراجعة الحسابات؛ أو

تقرير رئيس اللجنة مع أعضاء لجنة مراجعة : اإلبالغ، باإلضافة إلى تقاسم مسودة اإلبقاء على خطّ  (2)
الحسابات للتعليق عليها قبل وضع اللمسات األخيرة عليها لتقديمها إلى المجلس. ولتن تمت اإلشارة 

ر اإلرسال إلى ممثل: الدول عملية الموافقة ويزيد من خطر تأخإلى أن هذا الخيار قد يؤخر بشتل تبير 
 عد انعقاد اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات ودورات المجلس. رب مو اقتاألعضاء ف: المجلس، نظرا ل

وأخيرا، تم التأتيد على أن أي تغييرات على الترتيبات الحالية لإلبالغ قد تتطلب تعديل األنظمة القائمة،  -19
 وموافقة المجلس التنفيذي وفقا لذلك. 

: عضاء على اإلبقاء على خطّ ، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة، اتفق األعند تحليل هذين الخيارين -21
اإلبالغ، وعلى تعميم تقرير رئيس اللجنة قبل وضع اللمسات األخيرة عليه لتقديمه إلى المجلس من أجل 

(، مع الفهم بأن المسؤولية النهائية لوضع 2تلق: التعليقات والمعلومات االرتجاعية من األعضاء )الخيار
لتقديم المعلومات االرتجاعية  الموعد النهائ:اللجنة. غير أن اللمسات األخيرة على الوثيقة تقع على رئيس 

رب موعد انعقاد اقت، نظرا لاسيحدد ف: تل اجتماع، وذترت اللجنة بأن الموعد النهائ: غالبا ما سيتون وشيت
 دورات المجلس واجتماعات لجنة مراجعة الحسابات الذي يحدث مرارا. 

 2017ة الحسابات في عام المواعيد المقترحة الجتماعات لجنة مراجع

، وتم إبالغها 2017الجتماعات لجنة مراجعة الحسابات ف: عام عرضت على اللجنة قائمة بمواعيد مقترحة  -21
بأنه يتم تحديد المواعيد قبل فترة طويلة لتجنب التضارب مع جداول مواعيد العدد المتزايد من األحداث الت: 

 روما.تنظمها الوتاالت الت: توجد مقارها ف: 

وبهذا الصدد، طلب أحد األعضاء أن يتم توفير المزيد من التفاصيل عن االجتماعات واألحداث ف: التقويم  -22
المشترك للوتاالت الت: توجد مقارها ف: روما. وأبلغت اللجنة بأن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

 فير جميع التفاصيل عن االجتماعات. ه: المسؤولة عن تحديث التقويم وسوف يتم االتصال بها لطلب تو 

 تمت الموافقة على المواعيد المقترحة من قبل اللجنة. -23
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 التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي

الستعراض  2016عرضت إدارة الصندوق تقريرا عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل األول من عام  -24
 لجنة مراجعة الحسابات.

ققت الضوء على أن حافظة االستثمارات حوأمين الخزانة الوثيقة، مع تسليط  شعبة خدمات الخزانةقدم مدير  -25
مما يعن: عائد ف: المائة،  1.59نسبته  عائدصاف: معدل ، مسجلة 2016أداء جيدا جدا ف: بداية عام 

 الستثمارات. مليون دوالر أمريت:، بعد خصم جميع الرسوم المتعلقة با 24.4استثمار بقيمة 

وتانت العوامل الحاسمة بالنسبة لهذا األداء التعاف: القوي لألسواق العالمية الذي أحدثه تغير ف: مزاجها بعد  -26
ة. وقد أثرت أ من المتوقع ف: رفع أسعار الفائدمطا أبطاألمريت: قد يتبع ن درال:ياالحتياط: الفإحساسها بأن 
 على حد سواء. والمتحفظةمنها  ذات المخاطرجابية هذه على جميع فئات األصول، ردة الفعل اإلي

يونيو/حزيران. وقد سجل  27وأمين الخزانة تقديرا أوليا ألداء الحافظة حتى  شعبة خدمات الخزانةوقدم مدير  -27
اد األوروب:، لسوق على نتائج االستفتاء ف: المملتة المتحدة بشأن ترك االتحل القوية فعلالذلك معظم ردة 
 يونيو/حزيران. 23والذي جرى ف: 

. حزيران/يونيو 27و 24 ف: التداول جلساتف: أعقاب  الصندوق فظةاح على سلب: أثر أي قياس تمي لم -28
 قد 2016 عام من األول النصف ف: الصندوق حافظة من العائد معدل أن إلى األولية المؤشرات وتشير
 حوال:ب تاريخه حتى/حزيران يونيوشهر  ف:عائد  مع رسوم،البعد خصم  المائة ف: 2.5 حدود ف: تتون
 .للغاية المستقرة غير العالمية األسواق مواجهة ف: بالفعل جدا وهذا أداء إيجاب: – المائة ف: نصف

 يتعلق وفيما. المعيارية بالحدود مقارنة أيضا اجيد تان فظةاحأداء ال نتمت اإلشارة إلى أ المناقشة، وخالل -29
 المالية المؤسسات ريشيست قد الصندوق أن اقترح الخاصة، السحب وقحق مقابل تالعمالبعدم مواءمة 

 مع يةر اجال محادثاتال أن خزانةال وأمينشعبة الخزانة  مدير وأوضح. الدول: البنك سيما وال ،األخرى الدولية
   .ةحافظال إدارة بشأن أقوى تعاون إلى قريبا ؤديت قد الدول: البنك

 اعت بر أن التقرير قد تم استعراضه. -31

 مسائل أخرى

تحت بند مسائل أخرى، قدمت اإلدارة تحديثا شفهيا عن التقدم المحرز ف: تنفيذ المرحلة الثانية من نظام  -31
توفر البوابة سوف و ن ليصبح ببوابة عمالء الصندوقب. (، والذي أعيدت تسميته اآلLGS 2القروض والمنح )

بتصريف أسرع للمعامالت ومعلومات شر لطلبات السحب والتحليالت، مما يسمح تسهيالت للتقديم المبا
ؤ ترتز على احتياجات العمالء. والعامل ف  أدق. وسوف يضمن هذا التغيير أن الصندوق منظمة فعالة وت  

بالفعل، و . المحرك الرئيس: للعمل بالنسبة لهذا المشروع هو تحسين تجربة العمالء ف: تعاملهم مع الصندوق
: تحسين إيصال الخدمات، ن من تمويل الصندوقين والمتلقيالمقترض تعود الفوائد والتفاءات الرئيسية علىس

 . وتقصير زمن الدورة، وتحسين الرؤية والوصول إلى البيانات

ت: ال جهةال الختيار توريدال عملية من 2015ف: الفصل الرابع من عام  االنتهاء تم ه قدأن تمت اإلشارة إلى -32
 المشروع. وميزانية نطاق على العليا اإلدارة وافقت 2015 ولاأل تانون/ديسمبر وف: ،البوابة حلنفيذ بتستقوم 
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 لمعالجة إضافية وظيفة إدراج تم: 2011 عام ف: متصورا تان مما شموال أتثر منصةالنطاق أن يتون  يتوقع -33
 .2015 عام ف: لصندوقجراه اأ صلة ذي مسح ف: ورد تما ،بصورة أوثق المصلحة أصحاب طلبات

 تاملال تصميمال ضمان العليا اإلدارة قررت التنفيذي، المجلس ف: الصلة ذات المناقشات مع تماشياو  -34
  .واإلسبانية الفرنسيةو  اإلنجليزية،و  العربية،: للصندوق الرسمية اللغات جميعب البوابةتشغيل و 

 هجماتال خطر من للتخفيف الممارسات أفضل وعمليات يةاألمن أحدث التقنيات المنصة هذه وستتضمن -35
 .محتملةال تترونيةلاإل

 اإللتترونية الصرف عملية إدراج مع ،للمباشرة ف: الوظائف تدريج: نهج اعتماد تم التنفيذ، لتعقيد ظران -36
 وظيفةب جيم والمرحلة اللغات، اء بطرح نسخب المرحلة تتعلقو . ألف المرحلة ف: أصال المزمعة واإلبالغ
 التشغيل:. العملب تتعلق إضافية

 /أيلولسبتمبر ف: االختبار مرحلةب البدء المقرر ومن. 2016 /شباطفبراير 29ف:  المشروعالعمل ف:  دأب -37
 ف: المتلقين/المقترضين من األولى موجةلل إلتترونية بعمليات صرف للسماح الحل نشرب نته:ستالت: و 

 ستحقاقواال االستعداد معاييراستنادا إلى  المقترضينوسيتم تحديد هؤالء . 2016 ولاأل تانون/ديسمبر
 التنفيذ. استراتيجية من تجزء التتنولوج:

 نفيذلت الجهود تل ستبذلأنه  من الرغم على شهرا، 12 :لمشروع همن ا ألف للمرحلة ةالزمني فترةال -38
تين باء مرحلال تنفيذمن المتوقع البدء بو . 2016 ولاأل تانون/ديسمبر بحلول الوظائف من األولى مجموعةال

 .2017وجيم ف: عام 

من  التحول: ةتحديثا مرحليا موجزا بشأن بنهج الصندوق ف: التخطيط والميزنة المؤسسي دارةاإل قدمت -39
 النتائج أن ضمان إلى تهدف المبادرة هذه أن على مجموعات النتائج إلى أعمدة إيصال النتائجب، مشددة

 .2025-2016 للفترة للصندوق الجديد االستراتيج: اإلطار مع أوثق بصورة متوائمة

 زيادة خالل من نفسه ميوتنظ الصندوق طيخطت يةتيفل استعراضا تمثل العملية هذه تمت اإلشارة إلى أن -41
 خططال بين المواءمة( 2) صندوق؛ال ف: مجموعة تل الت: تخطط لها اتجمخر ال( 1: )والوضوح الشفافية
. والمخرجات النتائجب أفضلبصورة  الميزانياتربط ( 4) ة؛المزمع المخرجات تتلفة( 3) ؛الصندوق وأولويات

دارة ،ورصد ،تحليل تحسينب لصندوقل التحسينات هذه تسمحوس  مخرجاتال وتحقيق االستراتيجية ألولوياتا وا 
 .معالجتها على موارده وترتيززمعة، الم

عدادل ةالسنوي دورةال خالل انتقاليةو  تدريجية بطريقة تحسينات إدخال سيتم أنه إلى أيضا أشيرو  -41  لتخطيط وا 
 .2018لعام  الميزانية

 لإلصالح الرئيس: التوجه وسيتون. والنتائج المخرجات على أقوى ترتيز خلق التحسينات على يترتب وفس -42
 مخرج تل معو  ،إلى المخرجات تنداسومتسق م متزايد نحو على هذه العمل لتيارات التخطيط جعل هو

 ومستندة أينما أمتن إلى تتلفة قياسية لوحدة المخرج. ،به مرتبطة ميزانية

 مع عملها، سير هاولدي الت: المؤسسية مخرجاتال تحديد عملية ف:المختلفة منخرطة  الصندوق داراتإ -43
ت: تمت صياغتها ال النتائج عمدة إيصالأ مع متسقة الجديدة واألولويات التوجهات أن االعتبار ف: األخذ
 يجبب المؤسس: المستوىب مخرجات على الترتيزو . 2025-2016 االستراتيج: للصندوق للفترة طاراإل ف:
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 مراجعة لجنة أعضاء وأبلغ. قابلية للتحقيقو  وجدوى، ا،قاتساو  ا،تماست أتثرمخرجات  قائمة تنتج أن
، ووثيقة 2017 عام لميزانية مرحلية سترد ف: وثيقة االستعراض المسبق رفيع المستوى تحديثاتالحسابات أن 
 ،/تانون األولوديسمبر /أيلولسبتمبر ف: التنفيذي المجلس :تاللتين ستعرضان على دور  2017ميزانية عام 

   .التوال: على

 .تحت بند مسائل أخرىبنود إضافية أي لم تتم مناقشة  -44

 


