
  أعضاء هيئة المشاورات  السادةمذكرة إلى

  PricewaterhouseCoopers  شركةتمت مراجعة الوثيقة إلدراج ترجمة للتقدير الذي أجرته

  :األشخاص المرجعيون

  :نشر الوثائق  :األسئلة التقنية

Iain Kellet  
  ةآبير الموظفين الماليين ورئيس  دائرة العمليات المالي

  2403 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  i.kellet@ifad.org: لكترونياإلبريد ال

Deirdre McGrenra  
  الموظفة المسؤولة عن شؤون الهيئات الرئاسية

  2374 5459 06 39+ :هاتفرقم ال
  gb_office@ifad.org: لكترونياإلبريد ال
  

  
 

  الثالثة الدورة - الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوقهيئة المشاورات 
  2011تشرين األول / أكتوبر25-24، روما

 
  للعلم

  
  
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Document: REPL.IX/3/R.6/Rev.1 
Agenda: 3 
Date: 14 October 2011 
Distribution: Public 
Original: English 

A 

 

  

  :وثيقتي في الواردة واإلسقاطات االفتراضات  بحث

 التاسع التجديد فترة في التمويل وطرائق متطلبات"

 بالموارد االلتزام سلطة مضامين"و "الصندوق لموارد

  "المستقبل في الموارد تجديدات على مقدما
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   :وثيقتي في الواردة واإلسقاطات االفتراضات  بحث  

 مضامين"و "الصندوق لموارد التاسع التجديد فترة في التمويل وطرائق لباتمتط"  

  "المستقبل في الموارد تجديدات على مقدما بالموارد االلتزام سلطة

 أعضاء على عرضت الصندوق، لموارد التاسع بالتجديد الخاصة المشاورات لهيئة الثانية ةالدور في أثناء -1

 مدى استعراض :الصندوق لموارد التاسع التجديد فترة في التمويل وطرائق متطلبات بعنوان وثيقة الهيئة

 تقديرات ثيقةالو هذهقدمت  وقد .)REPL.IX/2/R.5 الوثيقة( الريفي الفقر لمكافحة الصندوق موارد كفاية

-2013 ةللفتر والمنح القروض برامج تصورات من جملة تمويل طرائق وناقشت الموارد، لمتطلبات

2015. 

 اإلدارة تعد أن األعضاء الدول طلبت الوثيقة، حول دارت التي المناقشات الناتج عن االستنتاج إطار وفي -2

 النماذج وضع في المستخدمة طاتواإلسقا االفتراضات باستعراض للصندوق الخارجي المراجع لقيام

 تجديدات على مقدما بالموارد االلتزام سلطة مضامين ووثيقة التمويل طرائق وثيقة في الواردة المالية

 للمجلس المائة بعد الثانية الدورة على عرضت التي )EB 2011/102/R.48 الوثيقة( المستقبل في الموارد

  .التنفيذي

 التقدير ونتيجة .الطلب لهذا PricewaterhouseCoopers شركة عدتهأ الذي المرفق التقرير ويستجيب -3

 إيجابي وتأكيد المالي، النموذج في المستخدمة االفتراضات بشأن سلبي تأكيد هي الشركةالذي أعدته 

 رأياً معاً التأكيدان نهذا ويشكل . الناتجة عنهاسقاطاتاإلو المستخدمة التاريخية البيانات سالمة بشأن

 .تحفظات من الخالياً الحسابات لمراجعي
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  أجرته شركة ذي التقدير ال
PricewaterhouseCoopers  

  

  :بحث االفتراضات واإلسقاطات الواردة في وثيقتي

  “متطلبات وطرائق التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق”  -

  “مستقبلالمضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدماً على تجديدات الموارد في ”  -

  النموذج المالي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
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  :بحث االفتراضات واإلسقاطات الواردة في وثيقتي

  “متطلبات وطرائق التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق”  -

  “المستقبلمضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدماً على تجديدات الموارد في ”  -

  ولي للتنمية الزراعيةإلى الصندوق الد

متطلبات وطرائق التمويل في فترة التجديد التاسع ” االفتراضات واإلسقاطات الواردة في وثيقتي بفحصقمنا 

) “الوثيقتان”(“ المستقبلمضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدماً على تجديدات الموارد في ”و “ لموارد الصندوق

 واإلدارة مسؤولة عن اإلسقاطات. )“النموذج المالي”(وذج المالي وكذلك الوثائق التي يستند إليها النم

  . المحددة في الوثيقتين المرفقتيناالفتراضاتو

وقد ُأعدت اإلسقاطات الواردة في الوثيقتين ألغراض هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد التاسع لموارد الصندوق 

وبالتالي فإننا ننبه القُراء إلى .  يتوقّع حدوثها بالضرورةباستخدام تصورات افتراضية لألحداث المستقبلية التي ال

  .أن هذه اإلسقاطات قد ال تكون مالئمة ألي أغراض أخرى بخالف ما هو مبين أعاله

  نطاق عملنا

والهدف من . أجرينا عملنا وفقاً للمعيار الدولي اللتزامات التأكيد المنطبقة على فحص المعلومات المالية المتوقّعة

  :حث الذي أجريناه هوالب

استعراض مدى التزام االفتراضات الواردة في الوثيقتين بالحدود المعقولة على ضوء المعلومات المتاحة   )1(

  .في ذلك الوقت، والتحقق من اتساق االفتراضات مع افتراضات الدوائر األخرى في الصندوق

النمذجة استناداً إلى القوائم المالية المراجعة أو استعراض اتساق البيانات التاريخية المستخدمة في عملية   )2(

  .الوثائق الداعمة ذات الصلة

استعراض صحة منهجية النمذجة من المنظور المنطقي والرياضي والتحقّق من اتساق النتائج المتوقّعة   )3(

  .الواردة في الوثيقتين مع ما يمكن توقّع حدوثه في الحدود المعقولة انطالقاً من هذه االفتراضات األساسية

  الوثائق

  :أجرينا بحثنا على أساس الوثائق التالية

  ).الذيل ألف(“ ائق التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوقمتطلبات وطر”  -

  ).الذيل باء(“ مضامين سلطة االلتزام بالموارد مقدماً على تجديدات الموارد في المستقبل  -

 المصدر الكامل بصيغة - PricewaterhouseCoopersالتصور األول لشركة ”النموذج المالي   -

mob.xls “)ر األول الوارد في الجدول ال) الذيل جيممتطلبات وطرائق ” من وثيقة 3ذي يقابل التصو

  .“التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق
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  استنتاجات

 لمنهجية ومعايير التقدير المستخدمة في إعداد االفتراضات الواردة الداعمةبناء على ما أجريناه من فحص لألدلة 

نا ما يحملنا على االعتقاد بأن هذه االفتراضات ال تشكّل أساساً معقوالً لإلسقاطات في الوثيقتين، ليس لدي

  .المستخدمة في وضع تفاصيل اقتراح متطلبات التمويل في فترة التجديد التاسع لموارد الصندوق

  :ونرى كذلك ما يلي

ن والنموذج المالي ال تتعارض مع  الواردة في الوثيقتي2010أن البيانات التاريخية المتعلقة بالسنة المالية   -

:  ذات الصلة، باستثناء ما يليالداعمة أو الوثائق 2010القوائم المالية المراجعة للصندوق للسنة المالية 

تفاصيل توزيع القروض المعتمدة ) 2(مجموع المنح والقروض المعتمدة التي لم تدخل حيز النفاذ، ) 1(

سيرية للغاية ومتوسطة وعادية ومشددة غير المدرجة في القوائم التي لم تدخل حيز النفاذ كقروض تي

  ؛الداعمةالمالية المراجعة للصندوق وإن كانت متفقة مع الوثائق 

أن اإلسقاطات أعدت على أسس سليمة استناداً إلى االفتراضات، حيث المعادالت واللوغاريتمات   -

اً ومتسقة داخلياً ودقيقة رياضياً، ويمكن للنموذج والحسابات الواردة في النموذج المالي متكاملة منطقي

  .المالي أن يولّد مخرجات متسقة مع االفتراضات والمدخالت المستخدمة

وحتى في حال وقوع األحداث المتوقّعة في التصورات االفتراضية المبينة أعاله فإن النتائج الفعلية ستظل مختلفة 

ألحداث المتوقّعة األخرى ال تقع في كثير من األحيان حسب على األرجح عن اإلسقاطات بالنظر إلى أن ا

  .المتوقّع وقد تكون االختالفات جوهرية

**** **** ****  

ُأعد هذا التقرير للعلم ولصالح الجهة الموجه إليها وال يجوز الكشف عنه كلياً أو جزئياً ألي طرف آخر بدون 

  .إذن خطّي مسبق

 أو مسؤولية أو التزام مباشر أو غير مباشر تجاه أي تبعة أي PricewaterhouseCoopersوال تتحمل شركة 

وإذا قررت األطراف األخرى . طرف آخر قد يكشف له أو قد يصل إلى هذا التقرير أو نُسخ أو مقتطفات منه

 بالقيود االعتماد بأي طريقة كانت على محتويات هذا التقرير فإنها تتحمل المسؤولية بالكامل عن القيام بذلك رهناً

  .المذكورة أعاله

  2011أيلول / سبتمبر13روما، 

  PricewaterhouseCoopersشركة 

  

Scott Cunningham 

  )الشريك(
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