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 بعد المائة األربعينو  الحادي حسابات عن اجتماعهاالنة مراجعة تقرير رئيس لج

الحادي الت: نظرت فيها ف: اجتماعها  إلى القضاياالتنفيذي  المجلستود لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه  -1
وعند افتتاح االجتماع، رحب رئيس اللجنة . 2016 أيلول/سبتمبر 7المنعقد بتاريخ  بعد المائة ربعيناألو 

 بممثل: الصين وفرنسا الجديدين، وبالمستشار العام المؤقت الجديد.

 عمال جدول األ اعتماد

تغييرات ف: ترتيب عرض بعض البنود. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه بسبب مع  عمالجدول األ مداعت   -2
فقت اللجنة على أن تترأس ممثلة ت. وا4عن مداوالت البند  نأى بنفسهيود أن ي ظاهرتضارب مصالح 

  .البند، االجتماع عند النظر ف: هذا Martina Metzألمانيا، السيدة 

السيد  أنببلغت اللجنة مالحظات االفتتاحية. وأ  النائب رئيس الصندوق ببعض  دلىوقبل متابعة االجتماع، أ -3
Mikio Kashiwagi ،1سينضم إلى الصندوق ابتداء من  ،أمين الخزانة السابق لمصرف التنمية اآلسيوي 

تما أ بلغت . مؤقتال المراقب المال:و  الماليين، الموظفين وتبيرنائب رئيس مساعد، أتتوبر/تشرين األول ت
 اللجنة أيضا باألمور التالية:

 ر الفائدة على اسعأ تحديدسبتمبر/أيلول بشأن  المجلس التنفيذي ف: دورة تقديم وثيقة إعالمية إلى
 القروض العادية والمتوسطة؛

  للموافقة؛ سبتمبر/أيلول على دورة المجلس التنفيذي ف: معينة بعملة واحدةالعرض بعض القروض 

  ف: الصندوق.  هوشروط ه، ومعايير اإلقراض م لسياساتتقييإلجراء تشتيل مجموعة عمل مؤسسية
وتقوم اإلدارة بإجراء استعراض لطرائق إطار القدرة على تحمل الديون وأثرها على االستدامة المالية 

لموارد  دي عشراحئة المشاورات الخاصة بالتجديد الهيللصندوق. وسيتم عرض النتيجة ف: سياق 
 .الصندوق

 جتما  األربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات االمحاضر 

  دون أي تعليقات.تمت الموافقة على المحاضر  -4

 2016تقرير مرحلي عن خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

. وتم تسليط الضوء 2016من عام ق دم للجنة موجز ألنشطة متتب المراجعة واإلشراف لألشهر الستة األولى  -5
على أن الحضور الميدان: والالمرتزية يبقيان األولوية الرئيسية للمراجعة. وتستمر اإلدارة ف: إيالء أهمية 

توصية متأخرة، تلها  19، لم يتن هناك سوى 2016يونيو/حزيران  30لتنفيذ توصيات المراجعة. وحتى تبيرة 
أن توضع صالحات عمليات التحقيق والجزاءات جاٍر، ومن المتوقع ليست بذات أولوية عالية. وتنفيذ إ

اللمسات األخيرة على معظم اإلجراءات بحلول نهاية الفصل الثالث. وقد تحتاج بعض التغييرات المتفق 
وف: إلى موافقة الهيئات الرئاسية.  (المبادئ التوجيهية للتوريد ف: الصندوقعليها )مثل التعديالت على 

قد  2015 الحاالت المرحلة من عام تراتمإال أن ، اعالياالدعاءات  ق:التحقيقات، ظل معدل تلمجال 
ديدة خالل األشهر الستة الجلقة و اعالالحاالت عدد تبير من االنتهاء من انخفض بشتل ملحوظ من خالل 

ع السنوي االجتما متتب المراجعة واإلشراف استضاف /تموز،ف: أوائل يوليوو . 2016األولى من عام 
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متتب أن على لط الضوء أيضا س  تما . روما ف: هار امق وجدلوتاالت الت: تل وظائف اإلشراف الداخل:ل
من الموارد البشرية من أجل ما  د مالية إضافية لتغطية احتياجاتهعلى موار  طلب وحصل المراجعة واإلشراف
التحقيق باعتبارها وسيلة أتثر فعالية  ف: وظيفة ينفوظمالأن اإلدارة تدرس بنشاط زيادة تبقى من السنة، و 

 .جالالما معالجة الحاجة المتتررة ف: هذل

أثنى أعضاء اللجنة على العمل الجيد الذي اضطلع به ف: تنفيذ برنامج العمل وطلبوا بعض التفاصيل عن 
لمتتب ر أعضاء آخرون عن قلقهم بشأن تفاية الموارد المخصصة وضع تنفيذ التوصية والتحقيقات. وعب  

التفاصيل اإلضافية المطلوبة،  وقدم متتب المراجعة واإلشراف. والتيق ن من وجودها المراجعة واإلشراف
طلع اللجنة على آخر وسوف ت  متطلبات متتب المراجعة واإلشراف من الموارد، تدرس  أن اإلدارةوأوضح 

 .المعلومات

  عت بر أن التقرير المرحل: قد تم استعراضه.ا -6

 2021-2017لفترة للصندوق لاجع الخارجي اختيار المر 

وخضعت المقترحات الثالثة . 2021-2017اإلدارة عملية اختيار المراجع الخارج: للصندوق للفترة رت يس   -7
 لجنةلتقييم تقن:. وأجري تقييم تجاري ف: وقت الحق من قبل  طلب اإلعراب عن االهتمامالناجمة عن 

للخدمات المطلوبة، وبما يتماشى مع عمليات االختيار السابقة،  عالية. ونظرا للطبيعة التقنية الةمنفصل
ف: المائة للتقييم التجاري. وقدمت النتائج  30ف: المائة للتقييم التقن: و 70بنسبة  الترجيحية الدرجاتحددت 

شرتة لبمنح العقد  تبير موظف: التوريدة إلى لجنة استعراض العقود الت: استعرضت العملية وأوصت جمعالم
Deloitte & Touche.  عرض أقل الرسوم. وقد م ثلت لجنة تما أنه وقد تان العقد األسلم من الناحية التقنية

 Nicholasالسيدخالل التقييم التقن:، ومن قبل  Martina Metzالسيدة مراجعة الحسابات من قبل 

Strychacz اجتماع لجنة استعراض العقود. اللاألمريتية ف: المجلس التنفيذي( خ )ممثل الواليات المتحدة 

لجنة مراجعة الحسابات على تقديم المقترح إلى الدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس التنفيذي وصادقت  -8
 .2016ف: ديسمبر/تانون األول 

 وأثنت ممثلة ألمانيا على العملية لشفافيتها وتفاءتها. -9

المستند إلى النتائج والميزانيتين العادية االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق 
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في 2017والرأسمالية للصندوق لعام 

 2019-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

والميزانيتين العادية الرئيسية لبرنامج العمل،  التتاليف المتتررة للعناصر المقترحة الميزانية تتضمن -11
لبرنامج عمل متتب التقييم المستقل ف:  امسبق ااستعراض. تما قدمت الوثيقة أيضا والرأسمالية للصندوق

 .  2019-2018وخطته اإلشارية للفترة  2017الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 المسبق مشيرة إلى أنه سيتم توفير نسخة أتثر تفصيال قبل دورة المجلسقدمت اإلدارة وثيقة االستعراض  -11
ومن دورة  من لجنة مراجعة الحسابات معلومات ارتجاعيةتتضمن  التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول

سبتمبر/أيلول للمجلس. تما نو هت بأنه ستتم مراجعة االفتراضات والتتاليف تجزء من عملية الميزنة العادية 
 .ضع اللمسات األخيرةو قبل 
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. وسيتم 2016ر صرف عام اسعأافتراضات عدت باستخدام وتمت اإلشارة إلى أن الميزانية المقترحة قد أ   -12
ر الصرف المتفق عليها من أجل تحديد متونات التتاليف المختلفة اسعأإعداد الميزانية النهائية وفقا لمنهجية 

 لك.ذة للموظفين وفقا لللميزانية. وسوف يتم تعديل التتاليف المعياري

 1.50 بقيمة سيتون 2017وسلطت اإلدارة الضوء على أن: برنامج الصندوق للقروض والمنح المتوقع لعام  -13
مليون دوالر أمريت:  150.78 بقيمة ستتون 2017لعام  المقترحة مليار دوالر أمريت:، والميزانية العادية

مليون دوالر أمريت:. ويمثل ذلك زيادة اسمية بنسبة  146.71والبالغة  2016مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 
ف: المائة. ومن  1.1ف: المائة، وزيادة سعرية بنسبة  1.7ف: المائة، متونة من زيادة حقيقية بنسبة  2.8

تتنولوجيا الخاصة بالنفقات الضرورية ل 2017غير المتوقع أن تتجاوز الميزانية الرأسمالية اإلجمالية لعام 
 1.14 ـوتشمل الميزانية مبلغا يقدر بمليون دوالر أمريت:.  2.5 والنفقات الرأسمالية السنوية العاديةمات المعلو 

 خاصة لعملية التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق.النفقات المليون دوالر أمريت: من أجل ميزانية 

 .2017تما قدمت اإلدارة تفاصيل عن محرتات التتاليف الرئيسية لمقترح عام  -14

، مسلطا الضوء على أن الترتيز 2017وميزانيته لعام  هبرنامج عملمتتب التقييم المستقل ف: الصندوق قدم  -15
)أي تفاية واستدامة األدوات المالية الت: يستخدمها  لهيتلية المالية للصندوقسيتون على تقييم مؤسس: ل

مبتترة ممتنة خارج نطاق مصادر الصندوق لتمويل برنامجه للقروض والمنح( لغرض تحديد مصادر تمويل 
ضافة الستراتيجيات و لالمتتب التقييم المستقل خمسة تقييمات جري تجديد الموارد. تما سي   برامج قطرية. وا 

إلى ذلك، سيتم توسيع التغطية الجغرافية لتقييماته من أجل زيادة تعزيز التعلم والمساءلة. وتبلغ ميزانية 
ف: المائة  1.6مليون دوالر أمريت:، بزيادة اسمية نسبتها  5.76 ما قيمته 2017المتتب المقترحة لعام 

 1.6مليون دوالر أمريت:. وتتتون الزيادة االسمية بنسبة  5.67والبالغة  2016مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 
محدد لتعيين  ناجمة عن زيادة تتاليف الموظفين نتيجةف: المائة،  0.3ف: المائة من زيادة حقيقية بنسبة 

  ف: المائة.  1.3وزيادة سعرية بنسبة ، 4-بمستوى ف المدة

ف: المائة من برنامج القروض  0.39تشتل نسبة  2017وتمت اإلشارة إلى أن ميزانية المتتب المقترحة لعام  -16
المائة ف:  0.9والمنح للصندوق المتوقع للعام القادم، وه: أقل بتثير من سقف ميزانية المتتب المحدد بنسبة 

 . والمعتمد من قبل المجلس التنفيذي

، الواقعة جنوب الصحراء التبرىطلب أعضاء اللجنة معلومات إضافية عن التخصيص الخاص بالبلدان  -17
. وفيما يتعلق القضايا المواضيعية، ووضع مبادرات االقتراضومستوى التمويل المشترك، ومخصصات 

، 2016بالموضوع األخير، تمت اإلشارة إلى مبلغ االقتراض المقد ر ف: فترة الثالث سنوات بدءا من عام 
ودعا بعض أعضاء اللجنة إلشراتها ف: وقت مبتر بشأن مبادرات االقتراض. تما أشار عضو أيضا إلى 

ر تحديث عرض على المجلس التنفيذي تون التتاليف ذات الصلة بالالمرتزية أعلى من تلك الواردة ف: آخ
للتتلفة، ف: إشارة محددة إلى عملية  تقديراأتثر وتم دعوة اإلدارة ألن تتون  ف: أبريل/نيسان الماض:.

 الالمرتزية.

 قدمت اإلدارة التفاصيل المطلوبة. -18

 .قد تم استعراضهعت بر أن االستعراض المسبق للميزانية ا -19
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ض التجديد العاشر لموارد ار ن مصرف التنمية األلماني ألغض مار مقترح للوصول إلى مرفق االقت
 الصندوق

بموجب االتفاقية اإلطارية الحالية  مليون يورو 100قدمت اإلدارة مقترحا الستخدام األموال المتبقية البالغة  -21
 . وتم تذتير لجنة مراجعة الحساباتمصرف التنمية األلمان: ألغراض التجديد العاشر لموارد الصندوقمع 

منح المجلس التنفيذي موافقته على إبرام الصندوق التفاقية إطارية مع مصرف التنمية  2014بأنه ف: عام 
مليون يورو. وعلى مدى فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق، اقترض  400األلمان: القتراض ما يصل إلى 

وبما يتسق مليون يورو متاحا.  100مليون يورو. وبالتال:، ما زال هناك مبلغ  300الصندوق ما مجموعه 
 يعاد إقراض األموال المقترضة فقط للمقترضين من الصندوق بشروط عادية. سوف بقة،مع الممارسة السا

الشروط  جميع محتر ويمليون يورو اإلضاف: مستدام ماليا  100 ـوتمت اإلشارة إلى أن اقتراض مبلغ ال
االتفاقية اإلطارية مع للصندوق، على الرغم من حقيقة أن  االقتراض السيادي إطار ف: المنصوص عليها

 .إطار االقتراض السياديتم التوقيع عليها قبل اعتماد مصرف التنمية األلمان: 

تفاصيل عن الشروط المقدمة من قبل مؤسسات سيادية أخرى، ومقارنة مع الشروط طلب أعضاء اللجنة  -21
 سبة لألنشطة االقتراضية. الت: تحصل عليها المصارف متعددة األطراف بالن

أوضحت اإلدارة أن شروط االقتراض مرتبطة بتصنيف البلد، وبما أن ألمانيا إحدى البلدان عالية التصنيف،  -22
من تان أفضل الخيارات المتاحة للصندوق. تما أشارت اإلدارة إلى أنه سيتون  مصرف التنمية األلمان:فإن 

األموال ف: األسواق الرأسمالية،  تجمعألنها ة األطراف األخرى مضلل إجراء مقارنة مع المؤسسات المتعددال
 ف: حين أن هذا الخيار غير متاح للصندوق ف: الوقت الحال:.

 ا.قد تم استعراضهوثيقة عت بر أن الا -23

   استعراض إطار االقتراض السيادي

االقتراض  إطارقدمت اإلدارة بند جدول األعمال، وسلطت الضوء على بعض التحديات الت: طرحها  -24
محادثات مع مقرضين محتملين. وتتعلق هذه التحديات أساسا بما يل:: )أ( حجم القروض؛ الخالل  السيادي
 ؛ )ج( القيود المواضيعية؛ )د( بنود ضد مخاطر االستبدال.عملة التعيين)ب( 

. ولتن تمت ، ولم ت قترح أية تغييرات ف: الوقت الحاضرطار االقتراض السياديوتان هذا أول استعراض إل -25
أن يتون أداة مرنة تنسجم مع احتياجات الصندوق والواقع  طار االقتراض السيادياإلشارة إلى أنه ينبغ: إل

 على أفضل وجه. متحولةو  لت: تخدم الصندوق تمؤسسة ديناميتية

تفاصيل عن الدروس المستفادة وتوقيت االستعراضات المقبلة، وأتدوا مجددا على  اللجنة طلب أعضاء -26
ية مساهمات تجديد الموارد. واقترحوا تسليط الضوء على المقترحات الخاصة بأية تدابير تصحيحية، أهم

طار االقتراض التحديات والمخاطر، ف: االستعراض المقبل إل القيود وتوفير تحليل أتثر تعمقا، بما ف: ذلك
    .   السيادي

إطار االقتراض على أية اتفاقات بموجب  لدقيقبالمعنى ا أوضحت اإلدارة بأنه لم يتم إضفاء الطابع الرسم: -27
إطار تم التوقيع عليها قبل اعتماد مصرف التنمية األلمان: االتفاقية اإلطارية مع  ، نظرا إلى أنالسيادي
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. وأتدت اإلدارة للجنة على أنه سيتون هناك تفاعل منتظم ف: المستقبل حول الدروس االقتراض السيادي
 .إطار االقتراض السيادييد من الخبرة ف: استخدام المستفادة مع اتتساب المز 

 ا.قد تم استعراضهوثيقة عت بر أن الا -28

 االقتراض من األسواق المالية

قدمت اإلدارة تحديثا شفهيا عن الخطوات التحضيرية الضرورية لالقتراض من األسواق المالية، مسلطة  -29
الضوء على أن حاجة الصندوق إلى تعبئة موارد إضافية قد تم معالجتها جزئيا من قبل اإلدارة من خالل 

الل فترة التجديد العاشر . وقد ش جعت اإلدارة من قبل المجلس التنفيذي، خاالقتراض السياديتنفيذ إطار 
ونطاق  إمتانات، على إجراء دراسة جدوى وأعمال تحضيرية لتحري (2016-2018) لموارد الصندوق

 االقتراض من األسواق المالية.

نحو دراسة جدوى  يةعمللا تقدمت اإلدارة بتحديث شفه: للخطواتستفسار من المجلس التنفيذي، الستجابة ا -31
وه: تتضمن إيجاد اتصال مبدئ: مع وتاالت التصنيف لفهم منهجية  .بشأن االقتراض من األسواق

التصنيف المطبقة على الصندوق، مفاوضات مع الرابطة الدولية لصتوك المقايضة والصتوك االشتقاقية، 
والقيام بالتوثيق مع الجهات النظيرة للمصارف مما هو ضروري لتنفيذ عقود المشتقات الخاصة بالتحوط 

عداد خارطة طريق لوضع قائمة لجميع الخطوات واإلجراءات الضرورية للسماح ألخطار الصرف،  وا 
 للصندوق بإصدار السندات ف: األسواق المالية. 

 تمت اإلحاطة بالتحديث. -31

 االحتياطي العاممستوى استعراض كفاية 

 1980ف: عام االحتياط: العام  أنشأ مجلس المحافظينقدمت اإلدارة بند جدول األعمال وأشارت إلى أن  -32
على مدى السنوات، تمت . و حتمال تجاوز االلتزامات لموارد الصندوقأربعة مخاطر محددة اللمواجهة 

 مليون دوالر أمريت:. 95 البالغاه الحال: مستو إلى االحتياط: العام  رفعتحويالت، مما عدة على  ةوافقالم
ا تمت اإلشارة إلى أن استراتيجيات وآليات تم .ابدأاالحتياط: العام لم يتم استخدام حتى هذا التاريخ، و 
اإلطار  تقد عزز الت: اعتمدت على مدى السنوات  لمواردل احتمال تجاوز االلتزاماتلتخفيف من مخاطر ا

 .مع ممارسات العمل الناشئة ماشىالمال: الذي يعمل الصندوق ضمنه، بما يت

تدامة طويلة األجل تآلية لتحديد قدرة الصندوق إدخال نهج التدفقات النقدية المس شارة إلى أنه منذإلوتمت ا -33
. ومنذ التجديد التاسع لموارد الصندوق، تم التخفيف من تقلصت أهمية االحتياط: العام ،على االلتزام

عن طريق ضمان توافر سيولة تافية لتلبية االحتياجات اإلجمالية  تجاوز االلتزامات لموارد الصندوقمخاطر 
على الصندوق أن ينفذ مبدأ محاسبة جديد  2018بحلول عام تما سلطت اإلدارة الضوء على أنه للصرف. 

 100 ـبيقدر وسوف يتون لهذا أثر والذي سيتطلب تدابير استهالك أتثر صرامة على األصول المالية. 
إلدارة، ، من غير أي تبعات على التدفقات المالية. وقد أوصت اإضاف:مليون دوالر أمريت: تاستهالك 

لتوسيع  ومن أجل المحافظة على نهج حصيف نظراآخذة ف: االعتبار اإلطار المال: السليم للصندوق، 
نطاق األنشطة االقتراضية، وعملية التصنيف الممتنة، واألثر المحتمل لتنفيذ مبدأ المحاسبة الجديد، بأن يتم 
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ون دوالر أمريت:، على أن تتم إعادة النظر ملي 95االحتفاظ باالحتياط: العام عند المستوى الحال: البالغ 
 .2017ف: هذا التقدير ف: عام 

ا، وتمت المصادقة على التوصية لعرضها على المجلس ف: دورته الثامنة قد تم استعراضهوثيقة عت بر أن الا -34
 عشرة بعد المائة.

 ر الفائدة سعاأل إدخال حد أدنىر الفائدة المتغيرة في الصندوق: منهجية أسعا

سعر الفائدة الت: أظهر فيها تاريخيا و غير المسبوقة  األعمال. واستجابة لحالة السوققدمت اإلدارة بند جدول  -35
ة، البقيمة س اليابان: لينالنسبة لب سعر الفائدة السائد بين مصارف لندنو  السائد بين المصارف األوروبية

مصارف لندن وسعر الفائدة السائد بين ن: سعر الفائدة السائد بين متو  ف: ألي انخفاض إضاف: وتحسبا 
، تم اقتراح تعديل على منهجية وضع المصارف األوروبية لسعر الفائدة المرجع: الذي يطبقه الصندوق

وسيدخل هذا الت: تنطبق على القروض المعتمدة بشروط عادية.  1أسعار الفائدة المتغيرة ف: الصندوق
 .2017يناير/تانون الثان:  1ا من ءدالتعديل حيز النفاذ ب

ن: سعر الفائدة السائد بين مصارف لندن وسعر حد أدنى صفري على متو  سوف يسمح التعديل بإدخال  -36
على القروض  يطبقسالذي ، و الصندوقف: الفائدة السائد بين المصارف األوروبية لسعر الفائدة المرجع: 

 القائمة والمعتمدة حديثا بالشروط المذتورة أعاله.

يسمح لإلدارة بتخفيف آثار ساشى المقترح مع الممارسات الناشئة ف: المؤسسات المالية الدولية األخرى و يتم -37
 مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة باألموال المقترضة.

 ،واستجابة لسؤال مخصوص عن المخاطر القانونية المحتملة للحافظة الجارية وتمتابعة لطلب اللجنة، -38
ر ف: المنهجية ال يتطلب تعديل اتفاقيات القروض القائمة. تما أوضحت اإلدارة أوضحت اإلدارة أن التغيي

األثر اإلجمال: مضمونة نظرا إلى  مصرف التنمية األلمان:التفاقية اإلطارية مع ل الجدوى الماليةأيضا أن 
 لجميع الشروط الواردة ف: االتفاقية.

 تمت المصادقة على المقترح. -39

 المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذيالتقارير المالية 

  ت: تستعرضه اللجنة. 2016ن: من عام ت الصندوق للفصل الثااعن حافظة استثمار  اتقرير عرضت اإلدارة  -41

اء اإليجاب: أطلع أمين الخزانة اللجنة على آخر التطورات المتعلقة بالحافظة، مسلطا الضوء على األد -41
مخاطر لا بارامتراتأغسطس/آب. تما تمت اإلشارة إلى أن جميع  19أساس بتاريخ  نقطة 3.72المتمثل ف: 

 .بيان سياسة االستثمار ف: الصندوقبقيت تحت مستوى الميزانية المحدد ف: 

  عت بر أن التقرير قد تم استعراضه.ا -42

 مسائل أخرى

 .تحت بند مسائل أخرىتتم مناقشة أية بنود لم  -43
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