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تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات ضعن اجتماضعها الثاني واألربعين بعد 
 المائة

فيها ف: اجتماعها الثان:  تالتنفيذي إلى القضايا الت: نظر تود لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه المجلس  -1
 .2016تانون األول ديسمبر/ 1واألربعين بعد المائة المنعقد ف: 

 اضعتماد جدول األضعمال

إطار بند جدول األعمال ف:  ينتنفيذ مشروع بوابة المقترض بشأنجدول األعمال مع إضافة بند  اعُتمد -2
 "مسائل أخرى".

 الحادي واألربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتمحاار االجتماع 

 .اتتعليقأي دون  المحاضرتمت الموافقة على  -3

، 2017برنامج ضعمل الصندوق المستند إلى النتائج والميزانيتان العادية والرأسمالية للصندوق لعام 
وخطته  2017لعام برنامج ضعمل مكتب التقييم المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته و 

 2019-2018اإلشارية للفترة 

 (.EB 2016/119/R.3تم تغطية مناقشة اللجنة لهذا البند ف: تقرير منفصل )ت -4

 2017لعام واإلشراف في الصندوق مراجعة الخطة ضعمل مكتب 

، مشيرا إلى أن الخطة أخذت 2017المقترحة لعام المتتب خطة عمل واإلشراف مراجعة القدم مدير متتب  -5
المخاطر المتعلقة باإلصالحات المالية واإلدارية الت: بدأت ف: وبصفة خاصة ، المتطورةف: االعتبار البيئة 
خطة  وبالتال:، فإنلصندوق. أساليب عمل اف:  اآلن اوالت: أصبح العديد منها معممالسنوات األخيرة، 
على ترتيز قوي على الالمرتزية  وتحافظالجوانب االئتمانية  من الترتيز على اضع مزيدتالعمل المقترحة 

لصندوق، والمشتريات، وتفويض السلطة واألموال لالمتاتب القطرية  عن طريق إدراج مراجعات للعديد من
تبيرة، المؤسسية ال مشروعاتلتقديم مدخالت ل سيواصل متتب المراجعة واإلشراف وأشار إلى أنالتتميلية. 
 الصندوق.ء عمالمثل بوابة 

 .2016 عام أن عدد حاالت التحقيق تان أتثر استقرارا خاللبغت اللجنة بل  وأُ  -6

 2017المقترح لعام  متتب المراجعة واإلشرافخصص ميزانية مأن  متتب المراجعة واإلشرافوأوضح مدير  -7
ف: السنوات السابقة، قد تتون هناك حاجة تان الحال ، وتما 2016 عام تان أعلى قليال مما تان عليه ف:

 الموظفين.غير من إضافية موارد 

الستراتيجيتها واضحة المعالم  متقديرهعن التامل لخطة العمل المقترحة و  همدعمعن أعرب األعضاء و  -8
موال أللالمقترحة  بالمراجعةوالترتيز على الالمرتزية، والضوابط االئتمانية واألموال التتميلية. وفيما يتعلق 

عضاء أيضا األالتتميلية بأتملها. وأتد  األموالبنية  استعراضيستلزم  كلذأن إلى األعضاء  أشارالتتميلية، 
وظيفة المراجعة  تسييرإلى ذلك متد يتوقع بأن عن  وا، وأعربةالمقرر على أهمية تقييم الجودة الخارجية 

متتب المراجعة مدير ورحب . وأدوارهما ذيوالمجلس التنفي لجنة مراجعة الحساباتا بعالقتهو الداخلية، 



EB 2016/119/R.34 

2 

مقابالت مع بعض  قد شمال ينالسابق نالجودة الخارجي تقييم:يجابية وأوضح أن بالتعقيبات اإل، واإلشراف
توقع تغطية مماثلة ف: وبالتال: يُ وظيفة المراجعة الداخلية.  يةواستقالل التسييرترتيبات  تناوالأعضاء اللجنة و 

التقييمات  وفقا للممارسات المتبعة ف:أنه إلى تذلك  متتب المراجعة واإلشرافهذا التقييم. وأشار مدير 
الرئيس االختيار النهائ:  وسيقرراألطراف الخارجية المحتملة  متتب المراجعة واإلشراف، سيحدد السابقة

 التقييم.موضوعية و  يةوذلك لضمان استقالل

لى المجلس التنفيذي ف: إقدم للتأتيد تُ وس قد تم استعراضها متتب المراجعة واإلشرافخطة عمل أن بر واعتُ  -9
 .2016 ديسمبر/تانون األول: التاسعة عشرة بعد المائة ف دورته

 لصندوقفي ا لبيان سياسة االستثماراالستعراض السنوي 

 2016 تنقيحالهدف من  وأشارت إلى أنخلفية واألساس المنطق: لبيان سياسة االستثمار. الدارة اإلقدمت  -11
 تما أندوات للسيناريوهات االقتصادية والمالية الرئيسية  األمجموعة شاملة من  يتمثل ف: ضمان وجود

 نة.اتحسين تفاءة عمليات الخز ف:  يتمثلالغرض منه 

 :على ما يل: فقط 2016تنقيح رتز فعل، لى التحسينات الت: أدخلت بالواستنادا إ -11

 إمتانية إدراج سندات مغطاة تأدوات مؤهلة  )أ(

السيولة  حافظةحديثا ) الحوافظ المنشأةالفردية تعتس معلمات  حوافظمحدثة للمخاطر ميزانية  )ب(
 الرنمينب:(  حافظةالعالمية و 

إمتانية  زيادةا يؤدي إلى مم، الحافظةتخصيص فئات األصول على مستوى اسم  إعادة تحديد ()ج
 ف: المائة. 10المرونة التتتيتية إلى 

قيمة الإلى انخفاض طفيف ف:  تتخصيص فئة األصول أدإعادة تحديد دارة أيضا أن اإل توأوضح -12
 .مشروطةالمعرضة للمخاطر ال

 المدارة الحافظةاألسواق الناشئة، والتوازن بين  حافظةتخصيص الحال: ف: الاللجنة توضيحا بشأن  تطلبو  -13
 لرنمينب:.ل ةمستقل حافظةداخليا وخارجيا، واألساس المنطق: إلنشاء 

فقد فئة أصول استراتيجية،  تعتبرأنه ف: حين أن "األسواق الناشئة"  موضحةإجابات مفصلة،  دارةاإلقدمت و  -14
بهدف الحد  :السوق االنتشافمن هذا  ةسحب استثمارات تبير  ف: 2016 /آبف: أغسطسشرعت اإلدارة 

دارة أيضا أن بعض ت اإلقطاع. وأوضحالتقلبات التبيرة ف: هذا التداعيات السلبية المحتملة الناتجة عن  من
آثار إدخال الرنمينب: الصين: باللجنة  ه سيتم إبالغ، وأن2016أديرت داخليا ف: عام  األنشطة االستثمارية

 من جدول األعمال. 11حقوق السحب الخاصة ف: إطار البند سلة ف: 

التاسعة  ف: دورتهعليه موافقة المجلس التنفيذي لقدم يُ وس قد تم استعراضهسياسة االستثمار  بيانأن بر تُ واع -15
 .2016 ديسمبر/تانون األولف: عشرة بعد المائة 

 2017لعام  لجنة مراجعة الحساباتبرنامج ضعمل 

إلى أنه  الرئيس أشارواعتمدته اللجنة. و  2017لعام لجنة البرنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات رئيس قدم  -16
 تقارير المراجعة الداخلية إلى جدول أعمال اجتماع بشأن أحد محتملةمناقشة  أضيفت، بناء على طلبه
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على الرغم من و إجراء مناقشة ف: المجلس. إلى التقارير والدعوة  أحدمناقشة من أجل ، 2017 /تموزويولي
إشارة من شأن إضافة و ، من قبللم يحدث فللجنة،  اتان دائما متاح ةيداخلمراجعة أن خيار مناقشة تقرير 

عالقة أوثق بين اللجنة وجود تعزز وس ممارسة هذا الخياربعضاء ألبمثابة تذتير ل ذلك أن تعملمحددة إلى 
عمال األجدول  نظرا ألن /تموزف: اجتماع يوليوستعقد مناقشة ال أضاف أن. و متتب المراجعة واإلشرافو 

 البنود للنظر فيها.يحتوي على عدد قليل من 

 2015للسنة المالية  مشروضعاتتقارير مراجعة حسابات ال

ذات  اتدارة المالية للمشروعاإلوأنشطة  مشروعاتتحديثا عن حالة تقارير مراجعة حسابات ال دارةاإلقدمت  -17
من ابتداء وان الوثيقة، عن تعديلدارة أيضا واقترحت اإل. 2015بها الصندوق ف: عام  قامالصلة الت: 

على مراجعة  فقطبدال من الترتيز  اتللمشروعالشامل دارة المالية اإلعتس الترتيز على ي، ل2017 عام
 :بما يل: عضاءاألدارة اإلأبلغت و . مشروعاتحسابات ال

إلى  2014ف: المائة ف: عام  88الفترة السابقة )من بمقارنة  ةمتحفظالغير  اآلراءنسبة ثابتة من  )أ(
 ( 2015ف: المائة ف: عام  89حوال: 

 2014 ف: المائة ف: عام 60، من المحدد الوقتف:  تقديم تقارير مراجعة الحساباتف: زيادة طفيفة  )ب(
  2015ف: المائة ف: عام  62إلى 

من  2015ف: المائة ف: عام  36مؤسسات العليا لمراجعة الحسابات إلى الزيادة االتجاه ف: استخدام  )ج(
 .2014ف: المائة ف: عام  30

، )على سبيل المثال 2016 عام خالل الت: اضطلع بهاضافية اإلمالية الدارة اإلاللجنة عن أنشطة  غتبل  وأُ  -18
وتم متعددة األطراف، للبنوك اإلنمائية اإلدارة المالية  المعن: بمواءمةالصندوق إلى الفريق العامل انضم 
عملية اعتماد إلزامية أطلقت والوزارات، و  مشروعاتالقدرات لدعم البناء منتظمة بشأن أحداث تعلم تنظيم 

 لموظف: اإلدارة المالية(.

بالتقدم المحرز ف: مراجعة حسابات  وأقرتمعينة،  عن مجاالتاللجنة المزيد من المعلومات  بتطلو  -19
 واإلدارة المالية. مشروعاتال

في التجديد  القروض والمنح للتنمية لدضعم برنامجقتراض مع الوكالة الفرنسية ا يةلدخول في اتفاقبااقتراح 
 العاشر لموارد الصندوق

يوفر تمويال سوتوضيح أن القرض عن المقترح بند جدول األعمال من خالل توفير تفاصيل  دارةاإل قدمت -21
 3.2 الذي تبلغ قيمتهالتجديد العاشر لموارد الصندوق  ف:لتمويل برنامج القروض والمنح  اإضافيا مستدام

 .أمريت: دوالرمليار 

إطار  عاييرلمواالستدامة المالية، واالمتثال  الجداول الزمنية لطلبات السحباللجنة توضيحا حول  تطلبو  -21
المحتمل على المخصصات ف: إطار نظام تخصيص الموارد على أساس  هاالقتراض السيادي، وتأثير 

 األداء.



EB 2016/119/R.34 

4 

 التنمية األلمان: مصرفراض الت: اقترحها أن شروط اإلق تدارة معلومات إضافية وأوضحاإلقدمت و  -22
 لمؤسستين.لالمختلف االئتمان:  الوضعوالوتالة الفرنسية للتنمية تعتس 

ف: التاسعة عشرة بعد المائة  المجلس التنفيذي ف: دورتهقدم إلى تُ وس قد تم استعراضهاوثيقة أن البر واعتُ  -23
 .2016ديسمبر/تانون األول 

 االقتراض من أسواق رأس المالبالمتعلقة إحاطة بشأن القاايا التقنية 

وتم تسليط االقتراض من أسواق رأس المال. بعرضا مفصال حول القضايا التقنية المتعلقة  دارةاإلقدمت  -24
ستظل الصندوق ولتن ف: تمويل الأداة مفيدة لتنويع مصادر  يعتبر إطار االقتراض السياديعلى أن  الضوء

فتح فرصة سيأن االقتراض من أسواق رأس المال و  المصدر الرئيس: للتمويل تجديد الموارد ه:مساهمات 
 .إضافية

حتى اآلن الصندوق لتحسين أنشطة التخطيط المال:.  هالمحة عامة عن الخطوات الت: اتخذ دارةاإلقدمت و  -25
أرخص من  اخيار  يوفرمزيد من المرونة و ال أن يضمنولوحظ أن االقتراض من أسواق رأس المال يمتن 

التصنيف من التجربة األخيرة لعملية مستفاد درس وت. إطار االقتراض السياديبموجب حاليا  الخيار المتاح
، للتصنيف دارة األنشطة اإلضافية الت: تضمن عملية تقييم ناجحةاإل، وصفت المؤسسة الدولية للتنميةف: 

إطار القدرة على تحمل ف:  للمنح موثوقالعلى أهمية ضمان التعويض ف: الوقت المناسب و  وال سيما التأتيد
 الدين.

عن اآلثار المحتملة  والصندوق واستفسر المحتمل لئتمان: االتصنيف العلى  تعقيباتهماألعضاء  وتبادل -26
 .والتسييرحتياجات من الموظفين االلعمليات الصندوق و 

 التحديث.باللجنة  ترحبو  -27

 حقوق السحبسلة إدخال الرنمينبي الصيني في جرا  ضعلى الصندوق  ضعما سيترتب من آثار تحديث
 الخاصة

دارة عرضا مفصال عن اآلثار المترتبة على إدخال الرنمينب: الصين: ف: سلة حقوق السحب اإل قدمت -28
أن سوق  أشير إلىسلة(. و الف: المائة من  11 بوزن قدره، 2016 /تشرين األولالخاصة )منذ أتتوبر

تداول للالعملة المستخدمة هو اليوان الصين: ف. اخليا ومتونا خارجيادمتونا يشمل مزدوج سوق الرنمينب: 
 المرتزيبنك اللمعامالت الدولية دون إذن مسبق من ال يستخدم ف: ا ه)داخل الصين(، ولتن الداخل:

 العملة المستخدمة ف: المعامالت الدولية.هو الرنمينب: و الصين:. 

 مرونةالحل األتثر يعتبر الرنمينب: بانتشاف مقوم بمخصصة  حافظةبر أن إنشاء ما سبق، اعتُ  وف: ضوء -29
 النقدة من حيث التتلفة لضمان المواءمة مع سلة حقوق السحب الخاصة من أجل تقليل مخاطر يفعالو 

 األجنب:.

 التحديث.باللجنة  ترحبو  -31

 ضعلى المجلس التنفيذي المعيارية المعرواةالتقارير المالية 

 لية:الوثائق التا دارةاإل عرضت -31



EB 2016/119/R.34 

5 

  (لالستعراض)بها د المتاحة لاللتزام الموار  )أ(

 .)لالستعراض( 2016 عام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للربع الثالث من )ب(

ف: محددة اآلن  أصبحتالصندوق  ف: بها لبرنامج القروض والمنحأن الموارد المتاحة لاللتزام  دارةاإلأتدت و  -32
 المستدام.إطار نهج التدفق النقدي 

ي موجب قدره دخل استثمار صاف:  وأفادت بتحقيق، اتاالستثمار  حافظةأداء  عنتحديثا  دارةاإلقدمت و  -33
بعد ف: المائة  3.87 بعائد نسبته، 2016 /أيلولسبتمبر 30مليون دوالر أمريت: من بداية السنة حتى  56.5
ظلت دون مستوى  المخاطرميع معلمات أن جإلى باالستثمار. وأشارت اإلدارة الرسوم المتعلقة جميع  خصم

 بيان سياسة االستثمار. بموجبالميزانية، تما هو مطلوب 

 أي تعليقات أخرى. دونالتقارير  عرضتواستُ  -34

 خرىمسائل أ

 لتمويل والشروطبشأن اتقييم سياسات ومعايير الصندوق مجموضعة العمل المعنية ب ضعنتحديث  )أ(

سياسات الذي أحرزنه مجموعة العمل المؤسسية ف: استعراض دارة تحديثا شفويا عن التقدم اإلقدمت  -35
لجنة مراجعة استجابة مباشرة لطلبات تأنشئت  مجموعة العملالصندوق. ولوحظ أن ف: تمويل الومعايير 
جراءلالستعراض الأفضل الممارسات تممارسة من والمجلس التنفيذي و  الحسابات ات دوري لسياسات وا 

  السياسات واإلجراءات الحالية للتمويل استعراض (1)أساسا على:  العمل مجموعة تالصندوق. ورتز 
المؤسسات المالية الدولية األخرى  الخاصة بلمنتجات والشروط واألسعار مع تلك إجراء مقارنة مرجعية ل (2)
إطار دراسة آثار  (4  )للصندوقالمنتجات المالية الخاصة باألسعار والمرونة اعتبارات  استعراض (3)

 مواءمة الفرق بين العائد الذي يطبقه، واستمرار الصندوقف: رأس المال تتلفة على  االقتراض السيادي
  العمالءاالقتراض من  تجميع طلبات (5  )البنك الدول: لإلنشاء والتعمير الفرق الذي يطبقهالصندوق مع 

فر منتجات إضافية لتوفير االنظر ف: تو  (7  )حتى اآلن ةاحداستعراض تجربة إطار اإلقراض بعملة و  (6)
درارالمرونة للمقترضين    نظام تخصيص الموارد على أساس األداءدخل إضاف: للصندوق داخل وخارج  وا 

 .استعراض إطار القدرة على تحمل الدين (8)

ت المالية الدولية مرونة من المؤسسااألقل منتجات اإلقراض أقل من  اولوحظ أن الصندوق يقدم عدد -36
لى ذلك، لوحظ أن طرائق تنفيذ باإلضافة إ. و بشروط تيسيرية أفضلاألخرى، ولتن هذه المنتجات تانت 

المؤسسات المالية الدولية األخرى،  الت: تطبقهاتختلف عن تلك  إلطار القدرة على تحمل الدينالصندوق 
 سلب: على االستدامة المالية للصندوق. أثروتان لها 

 لجنة مراجعة الحساباتوأن برنامج عمل  جارياال يزال  االستعراضإلى أن  ةالتحديث، مشير باللجنة  ترحبو  -37
 لتوصيات.استعراضا ليتوخى  2017لعام 

 ينضعن تنفيذ بوابة المقترا تحديث ب()

بوابة الصندوق. وأشارت اإلدارة إلى أن العمالء ف: اللجنة تحديثا شفويا عن حالة تنفيذ بوابة  استلمت -38
العنصر األتثر وضوحا من مشروع استبدال نظام القروض والمنح ألنها تلب:  تتانالصندوق العمالء ف: 
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الرئيس:  المحركتان و أصحاب المصلحة الخارجيين وتوفر خدمات أفضل للمقترضين والمتلقين. احتياجات 
فوائد والتفاءات الرئيسية ال ستعود ،الواقعف: لمشروع هو تحسين تجربة العمالء ف: التعامل مع الصندوق. و ل

مدة  وتخفيض ،على المقترضين والمستفيدين من تمويل الصندوق من خالل تحسين تقديم الخدمات للبوابة
بالغ الصندوق العمالء ف: بوابة والوصول إلى البيانات. وعموما، تان مشروع ات، وتحسين الصورة، دور ال

حديثة قادرة على خدمة أصحاب المصلحة إنمائية ة ف: المستقبل تمؤسسالصندوق  متانةلتحديد األهمية 
ف:  ستنطلقأن البوابة بغت اللجنة بل  . وأُ اإلنمائيةتمويل الرائدة بين مؤسسات و حلول األعمال بأحدث 

من األمت تفاصيل عن التدابير اإلضافية المتخذة لمواجهة مخاطر د  . وقُ 2016تانون األول ديسمبر/ 5
 .السيبران:

 التحديث.باللجنة  ترحبو  -39

 الختام

ف:  عملت، بعد أن مراجعة الحساباتاالنسحاب من لجنة بأعلن عضو السويد قرار الحتومة السويدية  -41
 لجنة لمدة أربع سنوات ونصف.ال

 

 

 


