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سمطة المجمس التنفيذي فيما يتصل بمدى مالءمة إطار قانوني بشأن رأي 
  الرقابة الداخمية الستثمارات الصندوق 

أعد ىذا الرأي ردًا على السؤال الذي طرح خالل االجتماع الخامس والعشرين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات 
الرقابة الداخلية الستثمارات الصندوق  بشأن إطار 2012نوفمبر/تشرين الثان:  11االثنين الموافق الذي عقد يوم 

 .مالءمتوودور المجلس التنفيذي ف: تقييم مدى  ،رئيس الصندوق الذي وضعو

يتون من اتفاقية إنشاء الصندوق،  6)د( من المادة 8ووفقا للسلطات المخولة لرئيس الصندوق بموجب البند 
مجلس المحافظين من توجيو ب، وذلك وتنظيم ىيئة موظفيو س الصندوق مسؤوال عن تسيير أعمال الصندوقرئي

 ويحدد رئيس الصندوق ف: أثناء اضطالعو بتلك المسؤولية الييتل الداخل: للصندوق.والمجلس التنفيذي. 

مارات األموال النقدية الت: ال وفيما يخص إطار الرقابة الداخلية إلدارة تمويل الصندوق، خاصة ما يتعلق باستث
تدعو الحاجة إلييا عاجاًل ف: عمليات الصندوق أو نفقاتو اإلدارية، يتصرف رئيس الصندوق بموجب اللوائح 

وعدليا آخر مرة ف: دورتو  1711المالية للصندوق الت: وضعيا مجلس المحافظين ف: دورتو األولى ف: عام 
 الالئحة الثامنة من تلك اللوائح المالية المذتورة على ما يل::. وتنص 2012الخامسة والثالثين ف: عام 

يولة، وف: إطار عند استثمار موارد الصندوق سيراع: رئيس الصندوق أقصى اعتبارات األمن والس"
ىذه الضوابط، ورىنا ببيان السياسة الذي يضعو المجلس التنفيذي، سيسعى الرئيس للحصول على 

 ."أتبر عائد ممتن دون الدخول ف: المضاربة

القواعد واإلجراءات والخطوط رئيس الصندوق يضع وعالوة على ذلك، تنص الالئحة الرابعة عشرة على أن 
 .لضمان اإلدارة المالية الفعالة للصندوق اللوائح الماليةالتوجييية الالزمة لتنفيذ 

وف: إطار ممارسة الرئيس السلطات الممنوحة لو بموجب اتفاقية إنشاء الصندوق واللوائح المالية، يضع الرئيس 
وق. الوثائق القانونية األساسية للصند أحتامإطارًا للرقابة الداخلية على استثمارات الصندوق بما ال يتعارض مع 

ف: الدورة األخيرة من تل سنة حتى وذلك ببيان سياسة االستثمار  مشفوعاً يعرض اإلطار على المجلس التنفيذي و 
 . يتون المجلس على علم بطريقة معالجة مالءمة اإلطار

س لرئيمنو بشأن مالءمة إطار الرقابة الداخلية توجييًا  من شواغل المجلس التنفيذي تل ما يعرب عنو اعتبارويجب 
من تغييرات وفقا للمشورة التخاذ ما يلزم من اتفاقية إنشاء الصندوق  6 )د( من المادة8بموجب البند الصندوق 

 المقدمة.


