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 واألربعين بعد المائة الرابعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 
نظر فيها ف: تم ال انتباه المجلس التنفيذي إلى القضايا الت: :أن تسترعتود لجنة مراجعة الحسابات  -1

 .2017 يوليو/تموز 13واألربعين بعد المائة المنعقد ف:  الرابع جتما اال

 اعتماد جدول األعمال

إطار بند جدول ف:  نظام إدارة المخاطر المؤسسية بشأنفرع: جدول األعمال مع إضافة بند  اعُتمد -2
 األعمال "مسائل أخرى".

 واألربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات الثالثمحاضر االجتماع 

الت: عقدت خالل المغلقة  والجلسةمحاضر االجتما  الثالث واألربعين بعد المائة تمت الموافقة على  -3
 .اتتعليقأي دون االجتما  

 الضوابط الداخلية واإلجراءات المحاسبيةتقرير مراجع الحسابات الخارجي عن 

الضوابط الداخلية واإلجراءات  عن، تقرير .Deloitte & Touche S.p.Aقدم مراجع الحسابات الخارج:،  -4
 31مراجعة الحسابات للسنة المنتهية ف:  ظهرت خالل عمليةأن التوصيات المدرجة  مبينا  ، المحاسبية
ء بالنسبة للقوائم المالية ولم تؤد أي من التوصيات إلى تعديل رأي المراجعة سوا. 2016تانون األول /ديسمبر

 .الموحدة أو لتقرير تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المال:

وأن اإلدارة اتخذت بالفعل تدابير استباقية لتنفيذ  ،بالتاملأن جميع توصيات السنة السابقة نفذت  وأشير إلى -5
 .2016ات لعام التوصيات الجديدة الصادرة خالل عملية مراجعة الحساب

 اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها.و  -6

 2017ديسمبر/كانون األول  31مذكرة استراتيجية المراجعة للمراجع الخارجي للسنة المنتهية في  

بأنه اللجنة  الشريك المتلَّف بالقيام بمهمة المراجعة الخارجيةف: معرض تقديم مذترة االستراتيجية، أبلغ  -7
مراجعة  للنظر فيها ف:لمراجعة بشأن اة السابقة، تم تحديد أربعة مخاطر رئيسية تمشيا مع توصية السن

دقة لإلبالغ المال:؛ و : حساب القيمة العادلة للقروض بما يتماشى مع المعايير الدولية 2017حسابات عام 
اإليرادات على النحو المطلوب بموجب المعايير الدولية لمراجعة وقيد حساب تحويل العمالت األجنبية؛ 

أو تقديرها  حتم اإلدارةترتز هذه المخاطر الرئيسية على و لضوابط الداخلية. لالحسابات؛ وتجاوز اإلدارة 
ويتعين إيالء االعتبار الواجب بموجب المعايير الدولية ف: حد ذاتها،  ف: مراجعة الحساباتتمخاطر 
الحسابات  مراجع أشارلى ذلك، باإلضافة إ. و مراجعة الحساباتجميع عمليات لحسابات ف: لمراجعة ا
خالل عملية مراجعة الحسابات لتنفيذ سيجري االضطال  ببعض األعمال التحضيرية أنه إلى  الخارج:
 .2018( ف: عام لإلبالغ المال:المعايير الدولية من  9المعيار المحاسب: الجديد ) المعيار

من  9لتنفيذ المعيار  ةبشأن الضوابط المقرر  Deloitteمن شرتة لب طُ لحصول على التوضيح الذي وتم ا -8
بالتقديرات. وأشار  المحيطة. وقدمت اإلدارة أيضا إيضاحات بشأن األنشطة لإلبالغ المال:المعايير الدولية 

بشأن عملية تقدير خسائر على علم بآخر المستجدات  لجنة مراجعة الحساباتالرئيس إلى أنه ينبغ: إبقاء 
 ايو شف تحديثااإلدارة تأتيدا ف: هذا الصدد. وستقدم اإلدارة  قدمتالمنهجية الجديدة، و  ف: لمتوقعةاالئتمان ا
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 /أيلولف: اجتما  سبتمبر لإلبالغ المال:المعايير الدولية من  9المعيار عن التقدم المحرز نحو تنفيذ 
 المقبل.

 استعراضها.اعتُبر أن الوثيقة قد تم و  -9

 اقتراض الصندوق من األسواق المالية عنتحديث 

االقتراض من األسواق المالية. إمتانية قدمت اإلدارة تحديثا شفويا عن الخطوات المتخذة الستتشاف  -11
 .التشغيليةوبعض األنشطة  المقررةعرض االستراتيجية واشتملت تلك الخطوات على 

تشمل الوصول إلى أسواق رأس سالصندوق، والت:  ف:تراض قالوتم تسليط الضوء على أن استراتيجية ا -11
الرفع على نسب ف: الوقت نفسه  وتحافظتعزز الصلة بين المساهمات وبرنامج القروض والمنح، سالمال، 

 المال: الحذرة.

ومن الناحية التشغيلية، تم تسليط الضوء على أن بعض الخطوات قد أنجزت بنجاح، مثل إعادة تصميم  -12
على عوامل حاسمة أخرى تؤثر على تصنيف الصندوق مثل  اإلدارةال: للصندوق. وتعمل النموذج الم

متانية إبرام عقود المشتقات من  ،نو القدرة على تحّمل الديالتعويض المتعلق بإطار  خالل االتفاقيات وا 
شعبة المحاسبة لوضمان المزيد من بناء القدرات ، المالية الرئيسية للرابطة الدولية للمبادالت والمشتقات

 ، وشعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وشعبة خدمات الخزانة.والمراقب

ف: بنك التسويات  ةالمصرفي للرقابةبلغت اللجنة أيضا بأن الصندوق تان على اتصال بأمانة لجنة بازل وأُ  -13
عن المؤسسات ه: الهيئة المسؤولة عن تعيين أوزان مخاطر رأس المال على الدين الصادر و الدولية. 

 المالية الدولية على الصعيد العالم:.

يمتن بحث  ه، بناء على طلب اللجنة، أن، مؤتدةتتلفة عملية التصنيف علىتعقيبات وقدمت اإلدارة  -14
 ف: النموذج المال: الجديد. القدرة على تحمل الضغوطسيناريوهات اختبار 

المقترح طار المتعلقة باإلمناقشة الدورا هاما ف: تشتيل تؤدي وأتد الرئيس أن لجنة مراجعة الحسابات  -15
اإلدارة وأعضاء اللجنة على عقد اجتما  خاص للجنة مراجعة الحسابات  واتفقت. الميّسرةالشرتاء ض و لقر 

تامل  يتم تناولها بشتلأيلول بهدف توضيح البنود الت: لم /سبتمبر 6ف:  الميّسرةبشأن قروض الشرتاء 
طار باإلالوثيقة التاملة المتعلقة  وسيتم عرضتموز. و/يولي 11راسية التقنية الت: عقدت ف: أثناء الحلقة الد

 بآخر ما وصلت إليهالمجلس  وسيتم إبالغذلك االجتما . على اللجنة ف:  الميّسرةالشرتاء ض و لقر المقترح 
 .الخامسة واألربعين بعد المائة الدورة عنمراجعة الحسابات بشأن هذا البند ف: تقرير الرئيس  مناقشة لجنة

 اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها.و  -16

 إطار االقتراض السيادي في الصندوق عنتحديث 

عد استعراضا تُ  اإلدارةلصندوق، مشيرة إلى أن ف: االسيادي  االقتراضدارة تحديثا شفويا عن إطار اإلقدمت  -17
بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات والدورة الحادية االجتما  الخامس واألربعين رسميا ثانيا، سيعرض على 

 .2017للمجلس التنفيذي ف: سبتمبر/أيلول والعشرين بعد المائة 
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حتى السيادي  االقتراضإطار أن هذا االستعراض الثان: سيستند إلى الدروس المستفادة من تنفيذ  وأشير إلى -18
 الوتالة الفرنسية للتنمية. يةمان: واتفاقاآلن بما ف: ذلك الخبرة المتتسبة من مصرف التنمية األل

 االقتراضإطار وأتدت النتائج األولية استمرار أهمية التحديات الت: تم تحديدها ف: الماض: ف: تنفيذ  -19
 .السيادي

 - الميّسرةقروض الشرتاء مثل االقتراض من السوق أو  -أشتاال أخرى من االقتراض  هناك ولوحظ أن -21
إطار  هناك حاجة إلىتون ت. ومع ذلك، سأتبر تلك التحديات بفعاليةالتغلب على قد تتون قادرة على  الت:

 ات.ياقتراض جديد لتنظيم هذه االتفاق

ستعتمد  السيادي االقتراضإطار على ولوحظ أن طريقة المض: قدما والتغييرات المحتملة ذات الصلة  -21
لحادي عشر لموارد الصندوق، الت: تجري إلى حد تبير على االستراتيجية المالية لفترة التجديد ابالتال: 

 مناقشتها حاليا.

استنتاجات االستعراض األول ولم يوص بإجراء أي السيادي  االقتراضطار إلوأتد االستعراض الثان:  -22
 تغييرات ف: هذا الوقت.

 .أحيط به علماقد  التحديثاعتُبر أن و  -23

 سية لتعزيز التركيز على النتائجتحديث عن نهج الصندوق الجديد بشأن التخطيط والميزانية المؤس

الترتيز على  تعزيزمع  ةالمؤسسي والميزانيةالتخطيط  بشأنالجديد الصندوق لنهج تحديثا دارة اإلعرضت  -24
 النتائج.

خرى ف: الصندوق الرامية إلى إعادة الترتيز األمع المبادرات المؤسسية  يتواءموأشير إلى أن النهج الجديد  -25
عب وخطط أداء جل وخطط إدارة الشُ األالتخطيط على أساس الخطة متوسطة  بنيةدون تغيير  ،على النتائج
 الموظفين.

جديدة  مخرجاتعملية مستمرة وأن اإلدارة ستواصل تحديد تمثل لط الضوء على أن تطوير المنهجية وسُ  -26
 االحتفاظسيتم والميزانية. و  والمخرجاتلتتناسب مع األهداف المنقحة، مع زيادة الصلة بين األهداف 

من  مبترف: وقت  المخرجات وستحدد العملصارمة مثل التخطيط االستراتيج: لقوة التخطيط البعناصر 
 عملية الميزانية.

عب التخطيط على مستوى الشُ  يتواءم ضمان أن ةالمؤسسيوالميزانية ومن شأن ترتيز العملية على التخطيط  -27
 بشتل أفضل مع تخصيص الموارد.

 .أحيط به علماقد  التحديثاعتُبر أن و  -28

 اإلجراء المتعلق بصياغة تقرير الرئيس إلى المجلس التنفيذي واالنتهاء منه

بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات، عرض متتب  واألربعينعقب المناقشة الت: دارت ف: االجتما  الثالث  -29
 .واالنتهاء منهتقرير الرئيس إلى المجلس التنفيذي صياغة بشأن الصندوق خيارين  سترتير
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تعميم تقرير الرئيس  سترتير الصندوقواتفق أعضاء لجنة مراجعة الحسابات على أن يواصل متتب  -31
المجلس التنفيذي. واعتمدت اللجنة هذا الترتيب  االنتهاء منه إلحالته إلىعلى تعليقاتهم قبل للحصول 

 راء المبين أدناه.تممارسة رسمية. وباإلضافة إلى ذلك، أعرب األعضاء عن تفضيلهم لإلج

 :بعد يقعتقرر عقد دورة للمجلس التنفيذي ف: تاريخ يعندما ف -31

طلب من األعضاء تقديم تعليقاتهم ثمانية أيام عمل أو أتثر من اجتما  لجنة مراجعة الحسابات، سيُ  (1)
 على تقرير الرئيس ف: غضون يومين.

طلب من األعضاء تقديم تعليقاتهم الحسابات، سيُ أقل من ثمانية أيام عمل من اجتما  لجنة مراجعة  (2)
 على تقرير الرئيس ف: غضون يوم واحد.

ما إذا تان سيتم يتخذ الرئيس قرارا بشأن ساجتما  لجنة مراجعة الحسابات،  منأقل من خمسة أيام  (3)
 تعميم التقرير.

 2019-2018المواعيد المقترحة الجتماعات لجنة مراجعة الحسابات في 

 2018لى اللجنة قائمة بالمواعيد المقترحة الجتماعات لجنة مراجعة الحسابات ف: عام: رضت ععُ  -32
المواعيد نظرا للعدد المتزايد  تعارضبوقت تاف لتجنب  قبل موعد االجتماعات. وقد حددت المواعيد 2019و

 من األحداث الت: تنظمها الوتاالت الت: تتخذ من روما مقرا لها.

الذي سيعقد  2018اعيد المقترحة، مع تغيير موعد انعقاد االجتما  الثان: ف: عام ووافقت اللجنة على المو  -33
 .حزيران/يونيو 26اآلن ف: 

 التقارير المالية المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذي

لجنة  لتستعرضها 2017من عام  للفصل األولحافظة استثمارات الصندوق المتعلق بالتقرير  اإلدارةعرضت  -34
 مراجعة الحسابات.

أن األداء الجيد للحافظة ف:  وسلط الضوء على ،وعرض مدير وأمين الخزانة، شعبة خدمات الخزانة، الوثيقة -35
األول من عام  للفصلمعدل العائد صاف:  وتشير التقديرات إلى أن. 2017ف: عام  مستمر 2016عام 
 ف: المائة. 1.36 قدره 2017

 حافظة تدار اآلن داخليا تتدبير فعال من حيث التتلفة.أن نصف الإلى أيضا  وأشير -36

بشأن التغييرات ف: تخصيص األصول بما ف: ذلك  إيضاحاتوردا على أسئلة األعضاء، قدمت اإلدارة  -37
مالية عالية الجودة. وقد تم ذلك أيضا الوراق األو  الفائدة ةمتغيِّر  ةذنياإل اتسندالزيادة االستثمارات ف: 

 لمؤسسات المالية الدولية األخرى.ف: التصنيف وتمشيا مع أفضل الممارسات لعملية ا استعدادا

 قد تم استعراضها. التقاريراعتُبر أن و  -38

 مسائل أخرى

 ."مسائل أخرى" تحت البندنظرت اللجنة ف: ثالثة بنود فرعية  -39

 استعراض تقارير المراجعة الداخلية للحسابات )أ(
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مراجعة واإلشراف الستعراض عدد من تقارير العقدت لجنة مراجعة الحسابات جلسة مغلقة مع متتب  -41
 المراجعة الداخلية للحسابات.

 مناقشة أولية بشأن االطال  على وثائق لجنة مراجعة الحسابات )ب(

ئق لجنة وثا باالطال  علىعرضا مفصال عن اإلجراءات الحالية المتعلقة متتب سترتير الصندوق قدم  -41
لى لجنة مراجعة الحسابات تعرض أيضا المعروضة عمراجعة الحسابات. وأشير إلى أن العديد من الوثائق 

على المجلس التنفيذي الستعراضها و/أو الموافقة عليها الحقا. وباإلضافة إلى ذلك، تم التشديد على أن 
الدول متاحة لممثل:  ،ية للحساباتبخالف تقارير المراجعة الداخل الحسابات، جميع وثائق لجنة مراجعة

 .التنفيذي المجلساألعضاء ف: 

وأشير إلى أن لجنة مراجعة الحسابات تعمل تهيئة فرعية تابعة للمجلس التنفيذي؛ ولذلك سيتون من  -42
واإلجراءات الالحقة،  االطال  على الوثائقتوقعه بالفعل من حيث يالمناسب التماس آراء المجلس بشأن ما 

 مالئم ف: مسائل الخصوصية والسرية والحساسية واألمن. بشتللحاجة إلى النظر مع مراعاة ا

 وأتدت اإلدارة أنها ستعد وثيقة توضح اإلجراءات والمخاطر. -43

 إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق )ج(

شة إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق. ورتزت المناق حولدارة اإلقدم الرئيس معلومات عن مناقشته مع  -44
إدارة المخاطر المؤسسية، بالنظر إلى  عنعلى الخيارات المتاحة لتحسين المعلومات المقدمة إلى المجلس 

المتوقع للنموذج التشغيل: للصندوق، وال سيما ف: المجال المال: وف: وجوده ف: الخارج. المتزايد التعقيد 
أن تقترح تنظر ف:  وأنهاذا الموضو ، وأشارت اإلدارة بوضوح إلى أنها على استعداد لدعم اللجنة بشأن ه

لوحة للمخاطر. وسيقدم عرض عن إدارة المخاطر المؤسسية ف: اجتما  لجنة مراجعة المجلس على 
 الحسابات ف: سبتمبر/أيلول.

 تحت البند "مسائل أخرى".ولم تناقش أية بنود أخرى ف: جدول األعمال  -45

 

 
 


