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واألربعين بعد  الثالثتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات ضعن اجتماضعها 
 المائة

توّد لجنة مراجعة الحسابات لفت انتباه المجلس التنفيذي إلى القضايا الت: نظرت بها ف: اجتماعها الثالث  -1
 .2017أبريل/نيسان  3واألربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 

 جدول األضعمال اضعتماد 
 اعتمد جدول األعمال، بما ف: ذلك المواضيع التالية تحت بند "مسائل أخرى": -2

 تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات المعروض  لمسودة واستتماوضع ات الصلة بجرااات ذاإل
 على المجلس التنفيذي؛

 جرااات ذات الصلة بللبات الحصول على تقارير المراجعة الداخلية؛اإل 

 جلسة مغلقة[. استعراض بعض تقارير المراجعة الداخلية[ 

 الحسابات مراجعة للجنة المائة بعد واألربعين الثاني االجتماع محاار 

 .تعليقاتأي  دونب المحاضر على الموافقة تمت -3

تقرير بما في ذلك )، 2016ديسمبر/كانون األول   31استعراض القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  
  (فعالية الاوابط الداخلية ضعلى اإلبالغ الماليضعلى شهادة المراجع الخارجي المستقل و تصديق اإلدارة 

للمراجع  المتحّفظغير عرضت إدارة الصندوق هذا البند من جدول األعمال من خالل اإلشارة إلى الرأي  -4
على  ت اإلدارةوأّتد .2016 ديسمبر/تانون األول 31بتاريخ الخارج: على القوائم المالية الموحدة للصندوق 

ال: ف: تقرير تصديق اإلدارة مع شهادة الفعالية التشغيلية لجميع الضوابل الداخلية األساسية على اإلبالغ الم
 المراجع الخارج: المستقل الت: وّفرها المراجعون الخارجيون ف: الصندوق.

مع التأتيد  ،المال: للصندوق والنتائج المبّلغ عنها تؤثر على الوضعحّددت اإلدارة العوامل الرئيسية الت:  -5
اللويل لرصد وثيق. تما تّم توفير بعض  الجدوى على المدى خضوعو  ،الوضع المال: العام متانةعلى 

عالوة على اإلجرااات العديدة ، التفاصيل اإلضافية حول أثر تقّلبات سعر الصرف على القوائم المالية
تانون ية ديسمبر/بنهاو  ،المتخذة للتخفيف من مخالر العمالت مّما تبّناه الصندوق. وأشير أيضًا إلى أنه

أثر تّم التأتيد على و  .ف: الصندوق أعلى من متلّلبات الحد األدنى للسيولة السيولةتانت ، 2016األول 
وأهمية  ،النفقات الت: يتحّملها الصندوق بسبب إلار القدرة على تحّمل الديون على الوضع المال: للصندوق

ى الدول األعضاا تاعتبار رئيس: للجدوى المالية للصندوق علقبل التعويض عن تبّن: هذا اإللار من 
المدى اللويل. وأشير إلى أن مستوى التعهدات المللوبة تتعويض عن تبّن: إلار القدرة على تحّمل الديون 

 .لموارد الصندوقترة التجديد الحادي عشر فمليون دوالر أمريت: خالل  37.1 إلىسيرتفع 

، 2016الل مراجعة عام وّفر المراجعون الخارجيون للصندوق تعليقًا موجزًا عن المجاالت الرئيسية للترتيز خ -6
وافتراضات اإلدارة لالعتراف  ،وأثر أسعار الصرف ،أي محاسبة القيمة العادلة لحافظة قروض الصندوق

 مما هو إجراا معياري لمراجعة الحسابات. ،باإليرادات
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وتّم  .لهاأثنى أعضاا اللجنة على إدارة الصندوق للجودة العالية للقوائم المالية وتفصيلها والذيول الداعمة  -7
 ، ومستوى التتاليف التشغيلية،وتأثيرها المحتمل السع: للحصول على إيضاحات بشأن تقلبات سعر الصرف

 ومستوى مخصصات انخفاض القيمة بالنسبة للقروض غير المسّددة.

الخسائر غير فقد أّتدت على أن  ،وعلى وجه الخصوص .ووّفرت إدارة الصندوق التوضيحات الضرورية -8
 السحب حقوق إعادة ترجمة األصول المعينة أساسًا بوحداتتحرتات سعر الصرف تنبع من المتحققة ل

موجب النموذج ب. و وتنحو ألن تتالشى مع مرور الوقت ،ألغراض اإلبالغاألمريتية الخاصة إلى الدوالرات 
 فإن الصندوق يخّفف من مخالر العمالت من خالل مواامة تعيين العمالت لتل من ،المال: الحال:

األصول )صناديق االستثمار والقروض المستحقة( والتزامات التمويل)المنح والقروض المصادق عليها وغير 
 .المصروفة(

قّلص من األثر المحاسب: لتحّرتات سعر الصرف، ألن أصول يومن شأن تبّن: القروض بعملة واحدة أن  -9
الصندوق قد دخل بالفعل ف: أول اتفاقية  الصندوق سوف تعّين بالدوالرات األمريتية. تما أشير أيضًا إلى أن

عبر العمالت  المبادالتوالمشتقات، والت: ستمّتن الصندوق من إجراا  للمبادالترئيسية مع الرابلة الدولية 
 بصورة أتثر استباقية. توالتحول من مخالر العمال

ة العشرين بعد المائة استعرضت لجنة مراجعة الحسابات القوائم المالية الموحدة الت: ستعرض على الدور  -11
للمجلس التنفيذي للمصادقة عليها قبل عرضها على مجلس المحافظين للموافقة الرسمية عليها ف: 

 .2018فبراير/شبال 

  2016اإلشراف خالل ضعام المراجعة و التقرير السنوي ضعن أنشطة مكتب  
اإلشراف التقرير، مسللا الضوا على غاية هذه الوثيقة والت: تتمثل ف: توفير و  المراجعةعرض متتب  -11

تل تقرير من تقارير المراجعة لوتضمنت الوثيقة موجزا معتبرا . 2016عام لتفاصيل عن أنشلة المتتب 
تذلك فقد وفرت معلومات عن . وأعلت معلومات مفّصلة عن التوصيات المفتوحة، 2016الصادرة ف: عام 

 .التحقيقات أنشلة

 .تمّثل الهدف الرئيس: للمتتب ف: ضمان تغلية مراجعة مالئمة للمتاتب القلرية للصندوق، 2017ف: عام  -12
 راجعمراجعات لمتاتب قلرية تما سّت  ونشر المتتب تقريرًا عن القضايا المؤسسية المتقالعة الناجمة عن

لمخالر عالية بصورة غير مقبولة ف: عرضة ال توضح هذه المراجعات أية مجاالت و أخرى منها.  ستّ 
توصية تتلّرق  94فقد نشر المتتب  ،وعلى وجه العموم .إيصال األهداف المؤسسية الرئيسية للصندوق

منها تتمّتع بأولوّية عالية. أما اإلجرااات  16لمخالر الملحوظة ف: مراجعات المتاتب القلرية هذه، ل
 ،تب القلرية بتوجيهات وأدوات تتلرق لمجاالت مخصوصةالمّتخذة، فتتضّمن إصدار دليل معّدل للمتا

 والتفويض بسللة الميزانية للمتاتب القلرية على أساس تجريب:.

  .2016أولوية ومعّلقة بنهاية عام ب تحظىأية توصية  عدم وجودالمتتب إلى  روأشا -13

المتتب استجابة فعالة وف: الوقت المناسب لمخالفات مزعومة  روفّ ، 2016وف: مجال التحقيقات وخالل عام  -14
ل إغالق أعلى بتثير من السنوات معدوهو  شتوى خالل العام  56من خالل استتمال التحقيقات ف: 

 مّما يضمن على وجه العموم اإلغالق الفعال والفوري للقضايا الملروحة. السابقة 
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خالل مشارتة المتتب ف: األحداث اإلقليمية وغيرها من  وتم تتثيف نشر الوع: بمحاربة الفساد من -15
بما ف: ذلك الشروع بتجربة نموذج التعلم االلتترون: لمحاربة الفساد. وتم تعزيز عمليات  ،األحداث

التحقيقات وفرض العقوبات وقدرة المتتب على إجراا التحقيقات من خالل إصدار إجرااات معّدلة 
، وبوجود بيئات مادية وخاصة بتتنولوجيا االتصاالت بصورة منفصلة ف: شعبة واالستعانة باألدوات القضائية

 التحقيقات.

بخاصة فيما يتعّلق باستضافة و  ،ف: روما األخرتينمتتب مع الوتالتين لفقد أشير إلى التعاون الوثيق لتذلك  -16
الداخل: ف: الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرًا  فالمتتب ليوم التعاون السنوي لجميع العاملين ف: اإلشرا

 جيد.رك للوتاالت الثالث حظ: بحضور تحدث تدريب: مشلها، عالوة على 

وعن مراجعة توريد  ، وعن تقدير ألهمية الدعاوي،وللب أعضاا اللجنة إيضاحات عن عملية التحقيقات -17
 المشروعات.

ضمن الصندوق.  مستويات الموافقة على القراراتجميع اإليضاحات الضرورية، بما ف: ذلك وفر المتتب  -18
. وسترتز مراجعات المتاتب 2017وأشار أيضًا إلى أن توريد المشروعات سيتون مجاال رئيسيا للترتيز عام 

ليضّم متابعة  2018عام  أوائلتقرير موجز شامل ف:  سيصدرو  ،القلرية والبرامج القلرية على التوريد
 بشأن الموضوع ذاته. 2014مراجعة المتتب لعام لالستنتاجات الت: خرجت بها 

 اعتبر أن التقييم قد خضع لالستعراض. -19

 في الصندوقالخاصة بشروط التمويل معايير السياسات و المعنية بالة يعمل المؤسسالتحديث مجموضعة 
منتجات عرضت إدارة الصندوق استعراضًا للتقدم الذي أحرزته مجموعة العمل المؤسسية المعنية باستعراض  -21

بسلسلة من المالحظات بشأن األمدين القصير والمتوسل لت: تنظر  تقدمتو  ،الصندوق وشروله وتسعيره
ولويات للتوصيات اإلفرادية واالتفاق على سبيل المض: قدمًا األ. والعمل جار لوضع العليا فيها دارةاإل

ون، والمنتجات الجديدة، والنظر ف: بما ف: ذلك إلار القدرة على تحّمل الدي ،بالنسبة للمواضيع المختلفة
يجاد احتيال: خاص، واإلقراض بعملة واحدة، الالتسعير، ومبدأ استعادة  تتاليف المالية بصورة تاملة، وا 

دوالر األمريت: أو العمالت صعبة ) إلىالسحب الخاصة حقوق وتحويل القروض الموروثة بوحدات 
المتلورة أو االستتشافية لمناقشات االقتراض وغيره من أشارت اإلدارة أيضا إلى أن اللبيعة و اليورو(. 

 مواضيع التجديد األخرى، سوف يتون لها تأثير على أنشلة وعمليات مجموعة العمل هذه. 

وقد  .لار القدرة على تحّمل الديون يشّتل عنصرا أساسيا لجدوى الصندوق المستقبليةالتأتيد على أن إوتّم  -21
وسوف تعرض  ،إلار القدرة على تحّمل الديون نع ليات التعويضآلشاماًل  أجرت إدارة الصندوق استعراضاً 

وبخاصة ف: سياق  ،وثيقة بالخيارات المختلفة على دورة مستقبلية من دورات إحدى الهيئات الرئاسية
 للموارد. الحادي عشرمشاورات التجديد 

وجود وأوضحت إدارة الصندوق بأنه قد تّم استعراض الضمانات تأداة جديدة محتملة. وأشارت أيضا إلى  -22
الدول األعضاا بالمبادئ األساسية الت: أشار إليها االستعراض، بما ف: ذلك وجوب عدم قبل اهتمام من 

ضوا أنشلة االقتراض ف:  ،وأن العمل على احتيال: خاص ،أي دعم مباشر لفئة من فئات المنتجات تقديم
 ما زال ف: مراحله األولية. ،المعززة
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بالتلورات الهاّمة  اّلالعوللبت اللجنة من إدارة الصندوق البقاا على  ،تّمت اإلحالة علمًا باالستعراض -23
 قصوى بالنسبة للصندوق. ألن هذه القضايا تحظى بأهمية

 يالتقارير المالية المعيارية المقدمة إلى المجلس التنفيذ 
 ستعرضها لجنة مراجعة الحسابات:ت ت:التالية  ةعرضت اإلدارة التقارير الخمس -24

 ؛تقرير عن وضع المساهمات ف: التجديد العاشر لموارد الصندوق 

 ؛2016 تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق لعام 

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

  المدفوعات المتنازل عنها من أصل القروض وصاف: رسوم الخدمة نتيجة تنفيذ إلار القدرة  تقديرات
 على تحمل الديون؛

 2017 احتياجات السحب الثامن والثالثين من مساهمات الدول األعضاا للعام. 

  وّفرت إدارة الصندوق تحديثًا عن وضع التجديد العاشر لموارد الصندوق وأداا حافظة االستثمارات. -25

مسّللة الضوا على األداا  ،ألعضاا اللجنة عن آخر التلورات ف: الحافظة اً قدمت اإلدارة أيضًا تحديث -26
السندات األسواق الناشئة و وعلى التصفيات الهامة الت: أجريت من حافظت:  ،2016اإليجاب: المسّجل عام 

والذي هو ، 2017التضخم، ووّفرت إدارة الصندوق أيضًا أداا تقديريًا للفصل األول من عام المرتبلة بمعدل 
 نقلة أساس. 0.44بحدود 

والت: ستعرض على الدورة العشرين بعد المائة للمجلس ، 2017استعرضت اللجنة احتياجات السحب لعام  -27
 التنفيذي للمصادقة عليها.

 الستعراض.أن التقارير الخمسة قد خضعت ل واعتُبر -28

  مسائل أخرى 
 .أدناه تحت بند "مسائل أخرى" ةنظرت اللجنة ف: البنود الفرعية الثالث -29

المعروض ضعلى تقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات واستكمال االجرا ات ذات الصلة بواع مسوّدة  ( أ)
  المجلس التنفيذي

تقارير  يتم تداول ،األربعين بعد المائةتبعًا للقرار المتخذ ف: االجتماع و  ،ذّتر رئيس اللجنة أعضااها أنه -31
رئيس اللجنة نمليًا بين أعضاا اللجنة للتعليق عليها ولتوفير التغذية الراجعة قبيل استتمالها لعرضها على 

وعلى أساس  ،المجلس التنفيذي. وأشار رئيس اللجنة إلى أنه يعتزم االستمرار ف: مثل هذه الممارسة؛ إال أنه
تقرير هذا االجتماع ألغراض الحصول على تغذية راجعة، وذلك بسب قرب موعد  اوللن يتم تداستثنائ:، 

دورة المجلس التنفيذي. وقال بأنه يمتن أيضا إعادة النظر ف: هذه الممارسة خالل و انعقاد اجتماع اللجنة 
 االجتماع الرابع واألربعين بعد المائة للجنة.
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 ر المراجعة الداخليةاالجرا ات ذات الصلة بطلبات الحصول ضعلى تقاري ( ب)

من حق أي عضو من أعضاا لجنة مراجعة الحسابات للب الحصول على تقارير المراجعة الداخلية   -31
 وناللجنة، على أنه يتوّجب على أي عضو من أعضاا اللجنة ممن يرغب ، ووافقترئيسالومناقشتها. واقترح 

ف: إدراج تقرير من تقارير المراجعة الداخلية على جدول األعمال للنقاش أن يخلر رئيس اللجنة قبل أسبوع 
ومن شأن ذلك أن يتيح  مشيرًا إلى العناصر األساسية ف: التقارير مما يرغب ف: مناقشته. ،على األقل

 لت: ستلرح.لتلرق بصورة مالئمة للقضايا اللمدير متتب المراجعة واإلشراف اإلعداد 

 تقارير المراجعة الداخلية ض)ج( استعراض بع
  عقدت اللجنة جلسة مغلقة مع متتب المراجعة واإلشراف الستعراض عدد من تقارير المراجعة الداخلية. -32

 

 


