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 لجنة مراجعة الحسابات ضعن اجتماضعها السابع واألربعين بعد المائةرئيس تقرير 
إلى القضايا التي نظرت فيها في اجتماعها السابع  مراجعة الحسابات لفت انتباه المجلس التنفيذيتود لجنة  -1

 .2018يناير/تانون الثاني  30واألربعين بعد المائة الذي عقد بتاريخ 

 جدول األضعمال اضعتماد

مراجعة جدول األعمال مع إدراج بند إضافي تحت مسائل أخرى، وهو التفاعل بين لجنة  اعتماد جرى -2
 الحسابات ولجنة التقييم بشأن التقييم المؤسسي للهيتلية المالية للصندوق.

 محاار لجنة مراجعة الحسابات

ها عين بعد المائة. واقترح أحد أعضائاستعرضت لجنة مراجعة الحسابات محاضر اجتماعها السادس واألرب -3
تجاه التمايز بين الجنسين، وتبعات  بعض اإلضافات القتناص نقطة أثيرت حول األرقام الخاصة بالحساسية

دراج خطة عمل الشفافية تبند في  ها لية الشتاوى التي يتبعآالميزنة ذات الصلة بتعميم قضايا الشباب، وا 
 الصندوق.

اتفق أيضا على تنقيح هذه المحاضر تبعا لذلك وعرضها على اجتماع اللجنة الثامن واألربعين بعد المائة و  -4
 ه.للموافقة النهائية علي

 وصول المجلس التنفيذي إلى تقارير المراجعة الداخلية

 ا، وسلط الضوء على أن الوثيقة تقترح إجراءعلى جدول األعمال عة واإلشراف البندجعرض متتب المرا -5
بشأن خطة عمل الشفافية،  2017عمليا لتنفيذ القرارات التي وافق عليها المجلس في ديسمبر/تانون األول 

بتزويد ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي بفرصة الوصول القاضي لقرار ا وعلى وجه الخصوص،
وأشير إلى أن النسخة المنقحة من ميثاق متتب المراجعة واإلشراف التي  إلى تقارير المراجعة الداخلية.

 2018ستعرض على المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة المقررة في أبريل/نيسان 
للتأتيد، ستعتس هذا اإلجراء. تذلك أشير أيضا إلى أن اإلجراء المقترح لن يتطلب إدخال أي تعديالت على 

 اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات.

وعن فحوى نتائج المراجعة في  ،واقترح أعضاء اللجنة إدراج المزيد من التفاصيل على اإلجراء المقترح -6
المجلس  في عضاء ممثلي الدول األجعة واإلشراف، للتيسير ودعم فهم التقرير السنوي عن أنشطة متتب المرا

 متتب المراجعة واإلشراف على هذه االقتراحات.ممثل للموضوع. ووافق 

 تم اعتبار أن هذه الوثيقة قد خضعت للمراجعة. -7

 تعديل ميثاق مكتب المراجعة واإلشراف

متتب  ميثاقعرض متتب المراجعة واإلشراف هذا البند على جدول األعمال، مسلطا الضوء على أن  -8
ويلتزم المتتب بالمعايير الدولية للممارسات . 2010عام  ةالمراجعة واإلشراف قد خضع للتعديل آخر مر 

وأن نطاقه يعتس  ةفي مجال المراجعة الداخلية التي ينص عليها معهد مراجعي الحسابات الداخلي المهنية
هذه المعايير. وأشار المتتب إلى أن التعديالت المقترحة تعتس أساسا التعديالت األخيرة التي أدخلت على 

حاليا، واإلجراء  الجاري 2018لعام توصيات التقدير الخارجي لجودة مهمة المراجعة الداخلية هذه المعايير، و 
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البند السابق. وتم إيضاح أن التغذية الراجعة التي  المنقح لنشر مخرجات المراجعة تما هو موصوف في
توفرت في االجتماع الحالي سوف تدرج في التعديالت المقرر إدخالها على الميثاق، بقصد استتمال الميثاق 
المنقح بحلول فبراير/شباط وعرضه على لجنة مراجعة الحسابات في مارس/آذار لالستعراض. وسوف يغدو 

 عول ما أن يوافق عليه رئيس الصندوق ويؤتده المجلس التنفيذي.هذا الميثاق نافذ المف

على أنه وأتد المتتب  .تما طلب أعضاء اللجنة أيضا بعض التغذية الراجعة عن التقدير الخارجي للجودة -9
هذا التقدير مع اللجنة، وسيتم اقتناصها إلى الحد الذي يمتن تطبيقه ضمن الميثاق  نتائج سوف يتم تقاسم

 المعدل.

 حاطت اللجنة علما بالمعلومات المتوفرة.أ -11

 اختصاصات موفر التقدير المستقل للمخاطر –التقدير المستقل للمخاطر 

االختصاصات  عقدمت إدارة الصندوق هذا البند على جدول األعمال مسلطة الضوء على أنه قد تم وض -11
الستعراض سياسات إدارة  استجابة لطلبات المجلس التنفيذي بتعيين شرتة استشارية خارجيةالمقترحة 

ض هو تفحص السياسات واإلجراءات المخاطر المالية في الصندوق. والغرض األساسي من هذا االستعرا
وتذلك فإنه  تقرير فيما لو تان الصندوق يمتلك اإلطار الصحيح إلدارة المخاطر واإلدارة المؤسسية.و 

المستقبلية في سداد الديون، عالوة  أوالحالية  هتبالتزاماسيضمن أيضا امتالك الصندوق القدرة على اإليفاء 
موسعة من الجملة العلى وجود اإلجراءات الحمائية لحماية حسابات الصندوق من أي مخاطر قد تنجم عن 

أدوات االقتراض. وأشير إلى أن االستعراض سوف يتطرق للمخاطر والسياسات التالية: المخاطر االئتمانية 
في حال  تما هو متعاقد عليه ق من اإليفاء بتسديد أصول المبالغ ورسوم خدمتها)خطر أن ال يتمتن الصندو 

ات قخطر الناجم عن تأخر التدفال(؛ خطر السيولة )للصندوق تان المقترضين غير قادرين على سداد ديونهم
ق سرع مما هو متوقع، بحي  يغدو الصندو أو الصروفات األ العائدة من القروض أو تقلص عائد االستثمار

ضمان وضع الحدود الصحيحة ؛ حجم االقتراض )ل(في سداد ديونه هبالتزاماتغير قادر على اإليفاء 
المعدالت المالية والرفع المالي )امتالك إجمالي المساهمات(؛ من لالقتراض واحترامها، واحتسابها تنسبة 

ومعدالت  ،ق المالية إلى الديونالمعدالت المالية المعيارية المالئمة والمناسبة للسوق، مثل معدالت األورا
السيولة، وغيرها من معدالت الرفع المالي(؛ تقرير الموارد المتاحة لعقد االلتزامات )بضمان وجود السياسة 

فقد أشير إلى أن التقدير  لكتذ المثلى للموارد المتاحة لعقد االلتزامات فيما يتعلق ببرنامج اإلقراض(.
إطار إدارة األصول والخصوم الذي يتطرق إلمتانية عدم التطابق بين الخارجي للمخاطر سوف يغطي أيضا 

 شروط االقتراض الخاصة بالصندوق وشروط القروض التي يتيحها الصندوق لدوله األعضاء.

لتقدير لهذه الوثيقة، طلب أعضاء اللجنة مراجعتها للتطرق لمخاطر هامة أخرى، مثل تلك عن اومع التعبير  -12
واإلجراءات القانونية ونظم تتنولوجيا المعلومات، وتوفير الوضوح الالزم للمصطلحات ، المتعلقة بالموظفين
 الخاصة بالمخاطر.

للقيام بالفعل التزامات أخرى  قد عقددارة وأعضاء اللجنة علما بأن الصندوق اإلوأحاطت تل من  -13
مما  المخاطر وحدها،ر األمر على منظور وذلك دون أن يقتص ،السياسات واألطر باستعراضات وتقديرات

هذه العمليات في  وجوب تبسيط. وقد تم االتفاق على بين هذه التقديرات معه إمتانية بعض التداخل يحمل
 المستقبل.
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بأن إجراءات الشهية للمخاطرة موجودة  وباالستجابة لتعليق عن الشهية للمخاطرة، أوضحت إدارة الصندوق -14
 في إطار االقتراض السيادي.

إلى أنه وبالنسبة للوقت الحاضر، فليس هنالك أي مخصصات من الميزانية لهذا التقدير أشير أيضا و  -15
المستقل للمخاطر. وأن هذا الموضوع سوف يناقش مع متتب الميزانية وتطوير المنظمة إليجاد الموارد 

ة لجنة مراجعأعضاء فقد وافقت إدارة الصندوق على إشراك  لكالمالئمة من الميزانية المؤسسية. تذ
 لهذا التقدير.الجهة الموفرة الحسابات في عملية تعيين 

 على عرض الوثيقة المنقحة على لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الذي سيعقد في مارس/آذار. ق  ف  وات   -16

 مسائل أخرى

لجنة مراجعة الحسابات التفاعل بين لجنة مراجعة الحسابات ولجنة التقييم أعضاء  تحت هذا البند، ناقش -17
 أن التقييم المؤسسي للهيتلية المالية للصندوق.بش

على أن تناقشه  حزيرانيونيو/ 27وأشير إلى أنه من المقرر أن تناقش لجنة التقييم هذا البند في دورتها في  -18
بين هذين ، هنالك فرصة لجنة مراجعة الحسابات في اجتماعها الذي سيعقد في سبتمبر/أيلول. وبالتالي

 مناقشة هذا الموضوع.و جنتين لالجتماع االجتماعين لرئيسي الل

 وتحت مسائل أخرى، تساءل بعض أعضاء اللجنة أيضا عن منهجية التصنيف في المراجعات الداخلية. -19

وأوضح متتب المراجعة واإلشراف بأن منهجية التصنيف ستخضع لالستعراض من قبل التقدير الخارجي  -21
 وسيتم إعالم اللجنة بالنتائج تبعا لذلك. ،المذتور

 ولم تتم مناقشة أي بنود أخرى تحت بند مسائل أخرى. -21


