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

 .2017 سبتمبر/أيلول 6واألربعين بعد المائة المنعقد ف:  الخامس جتما اال

 اعتماد جدول األعمال

نظرا ، إطار بند جدول األعمال "مسائل أخرى"دون إدراج تقارير المراجعة الداخلية ف: جدول األعمال  اعُتمد -2
 .أي طلب من األعضاء ورود ملعد

 محاضر االجتماع الرابع واألربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات

 .اتتعليقأي دون المغلقة  والجلسةمحاضر االجتما  تمت الموافقة على  -3

االستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصندوق المستند إلى النتائج، والميزانيتان العادية 
، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل المستند إلى 2018والرأسمالية للصندوق لعام 

 2020-2019، وخطته اإلشارية للفترة 2018النتائج وميزانيته لعام 

 تينوالميزانيلصندوق ابرنامج عمل من لعناصر الرئيسية ليزانية المقترحة التكاليف المتكررة تضمنت الم -4
مكتب التقييم لبرنامج عمل االستعراض المسبق العادية والرأسمالية للصندوق. وعرضت الوثيقة أيضا 

 .2020-2019 للفترة اإلشاريةوخطته  2018الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام ف: المستقل 

تعتبر محورية ف: سياق  2018، مشيرة إلى أن ميزانية عام االستعراض المسبقدارة وثيقة اإلوعرضت  -5
الضوء على االفتراضات والتكاليف  تكما سلط .بموجب التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق اإليصال

 .العمليةمن  ستعرض كجزء من عملية الميزنة العادية قبل االنتهاءتُ وف سالت: 

ف: الصندوق المتوقع برنامج القروض والمنح ، ظل 2017بالنسبة لعام دارة الضوء على ما يل:: اإلوسلطت  -6
 مليون دوالر أمريك:؛ 877، من المقرر أن تبلغ قيمته 2018وف: عام  أمريك:، دوالرمليار  1.50 بقيمة

عليها  وافقأمريك: مقارنة بميزانية م دوالرمليون  157.82 قدرها 2018لعام المقترحة والميزانية العادية 
ف: المائة، تتألف  5.6 نسبتها. ويمثل ذلك زيادة اسمية 2017أمريك: ف: عام  دوالرمليون  149.42قدرها 

ف: المائة. وتقتصر الميزانية الرأسمالية  1 نسبتهاف: المائة وزيادة ف: األسعار  4.6 نسبتهامن زيادة حقيقية 
عملية وميزانية لمرة واحدة ل يةرأسمالعلى ميزانية مل تتشه: مليون دوالر أمريك:. و  2.5على  2018لعام 
 مليون دوالر أمريك:. 12 -دوالر أمريك:  ماليين 10قدرها  النتائج إلحرازالتشغيل:  التميُّز

، وأبرز أنه سيجري تقييما 2018عرض مكتب التقييم المستقل ف: الصندوق برنامج عمله وميزانيته لعام و  -7
القيمة المناصرة للفقراء. وسيجري مكتب التقييم المستقل  سالسلجديدا لمساهمة الصندوق ف: تنمية مؤسسيا 

استعراض  جرى، سيُ 2019-2018 الفترة وخاللقطرية. وبرامج  الستراتيجياتأيضا خمسة تقييمات جديدة 
 5.91 قدرها 2018لعام المقترحة نية مكتب التقييم المستقل ميزاو الصندوق.  ف:وظيفة التقييم ل :نظراء خارج

 -ف: المائة من برنامج القروض والمنح المتوقع للصندوق ف: العام المقبل  0.6أمريك:، أي  دوالرمليون 
ف: المائة الذي اعتمده  0.9ميزانية مكتب التقييم المستقل البالغ ل الحد األقصىعن  بكثيروهو ما يقل 
 فيذي.المجلس التن
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المرتبطة بالركائز،  المخرجاتلى نهج المستندة إوأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لوثيقة الميزانية األولى  -8
 ،الوضوح والمزيد من ،أكثر تفصيال للميزانية يم بيانات كميةدتقهم سلطوا الضوء على أنه من المتوقع ولكن

. وأبرز بعض األعضاء عدم التالية من الوثيقة النسخةف:  لبعض النفقات الرئيسيةأفضل منطق: أساس و 
 لتحقيقجميع اإلجراءات الممكنة  أن تسعى إلى اتخاذت اإلدارة على جع  ارتياحهم للزيادة ف: الميزانية، وشُ 

وعملية فعالية التكاليف وتخفيف التكاليف، مع اإلشارة أيضا إلى التوسع المتوقع ف: تطبيق الالمركزية 
، النتائج إلحرازالتشغيل:  التميُّزالمتعلق بعملية عرب عن تقدير للعرض . وأُ النتائج حرازإلالتشغيل:  التميُّز
األعضاء أن الميزانية  الحظ. كما التحديدزال ف: مرحلة ال ينه نظرا أللب مزيد من التفاصيل طُ ولكن 

 واق، ولذلك طلبهيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندو  نواتجحد ما  إلىتفترض 
 جميع السيناريوهات المتوقعة. تحدثأن تتحقق إن لم  يمكنإيضاحا بشأن المخاطر الت: 

وتسريع تنفيذها،  الالمركزيةدارة أن الزيادة ف: الميزانية بالقيمة الحقيقية تتعلق بتحسين خطة اإلأوضحت و  -9
ويرجع ذلك أساسا إلى جهود الصندوق الرامية إلى تحقيق أولوياته المؤسسية وأهداف التنمية المستدامة. 

االعتراف  هو العملية هذهأن الغرض من  توضيحتم  ،النتائج إلحرازالتشغيل:  التميُّزبعملية  وفيما يتعلق
من عبر مجموعة المفضل  شريكالو ف: فئته فضل أداء على المستوى الدول: بوصفه األالصندوق ب

ه تصميمو  المشرو  تحديدمراحل ) إلى النتائج إلحرازالتشغيل:  التميُّزعملية  تقسيم. وقد تم العمليات
والخارجيين.  داخليين، وسيجري استشارة جميع أصحاب المصلحة التشاركية تماما(. وستكون العملية هتنفيذو 

محددة لمعالجة القضايا، وأخيرا،  مخرجاتوخالل مرحلة التصميم، سيتم تحديد إجراءات ملموسة ف: شكل 
مع أولويات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق. وأوضحت  الناشئةسيتم تنفيذ اإلجراءات. وتتسق النتائج 

 محركاتفقط من عدة  اواحد ل إال محركاال يشكمنح القروض و أعلى للأيضا أن تحقيق برنامج  اإلدارة
 للتكاليف.

، وتطلعوا إلى الحصول على المزيد من التفاصيل، بما ف: ذلك عن ورحب األعضاء بالمعلومات المقدمة -11
عملية التقدم المحرز ف:  عناللجنة  إلى محدثةبانتظام معلومات اإلدارة تقدم أن وطلبوا  الميزانية المقدرة

 .النتائج حرازإلالتشغيل:  التميُّز

 قد تم استعراضها.االستعراض المسبق اعتُبر أن وثيقة و  -11

 2017في الصندوق لعام  مكتب المراجعة واإلشرافتقرير مرحلي عن خطة عمل  

. وال 2017مراجعة واإلشراف خالل األشهر الستة األولى من عام الاللجنة موجز ألنشطة مكتب  ُقدم إلى -12
يزال الحضور الميدان: والالمركزية يمثالن األولوية الرئيسية للمراجعة. وتواصل اإلدارة إيالء أهمية كبيرة 

متفاوتة الحاالت  كانتمعدل تلق: االدعاءات عاليا، و  مراجعة. وف: مجال التحقيقات، ظلاللتنفيذ توصيات 
. وأشير إلى أن العقوباتلجنة لى علم إت بعض الحاال وُنقلت؛ معينة اتجاهاتتشير إلى وجود ولم تكن 
 مراجعة واإلشراف طلب موارد مالية إضافية وحصل عليها لتغطية احتياجاته من الموارد البشرية.المكتب 
قدم استقالته وأن المكتب يتخذ خطوات لتعجيل  اداخلي االلجنة أن مراجع مراجعة واإلشرافالمكتب وأبلغ 

 .2017طا  ف: إيصال المخرجات المقررة لعام تعيين بديل له للحد من أي انق

المجاالت  وأشاروا إلى أن ف: تنفيذ برنامج العمل الذي اضطلع بهالعمل الجيد على أعضاء اللجنة  وأثنى -13
تتواءم مع القضايا الت:  النتائج إلحرازالتشغيل:  التميُّزعملية الت: يسعى الصندوق إلى معالجتها عن طريق 
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كجزء من عمله ف: مجال المراجعة.  اإلدارة إليها هانتبا باستمرار مراجعة واإلشرافالمكتب فريق  يلفت
مراجعة المكتب ، وعلق الموارد ف: ضوء الالمركزيةكفاية مدى  عنبعض التفاصيل وطلبت اللجنة 

. وأكدت اإلدارة 2018مكتب ف: عام الدعمت تعزيز قدرات موظف: قد اإلدارة على ذلك قائال إن  واإلشراف
 موارد كافية.بمكتب الالتزامها بتزويد 

 قد تم استعراضه. التقرير المرحل:اعتُبر أن و  -14

 التوجيهية لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوقورقة نهج لتنقيح المبادئ 

الت: و ، لمراجعة حسابات المشروعات ف: الصندوقالحالية التوجيهية عرضت اإلدارة التنقيح المقترح للمبادئ  -15
المقترح التطورات  يراع: التنقيح. و 2011عرضت بعد ذلك ف: عام ، واستُ 2003صدرت ألول مرة ف: عام 

، والتنسيق مع 2011يتضمن الدروس المستفادة منذ عام واإلبالغ. و  للمراجعةالمعايير الدولية العديدة ف: 
 الصندوق. رات المؤسسية ف:يالمصارف اإلنمائية المتعددة األطراف األخرى والتغي

يتمثل المتطورة. و لمراجعة واإلبالغ االوثيقة المقترحة إلى مبادئ إلنشاء آلية مرنة لمعالجة ممارسات تستند و  -16
عرض اإلطار المفاهيم: ف: اجتما  لجنة مراجعة الحسابات القادم من أجل التماس  ف:الهدف من ذلك 

تدريجيا خالل  اإلطار . وسيتم تنفيذ2017انون األول /كالموافقة النهائية من المجلس التنفيذي ف: ديسمبر
الحالية التوجيهية . وسيحل اإلطار المفاهيم: الذي سيوافق عليه المجلس التنفيذي محل المبادئ 2018عام 

 اإلبالغتشغيليا عن  كتيبا. وبدال من ذلك، ستصدر اإلدارة لمراجعة حسابات المشروعات ف: الصندوق
 لتوفير ف: آن واحد المال: ومراجعة الحسابات للمشروعات الت: يمولها الصندوق للمقترضين والمتلقين

 المال: ومراجعة الحسابات.بشأن اإلبالغ إرشادات تفصيلية بشأن المعايير المطلوبة ومناقشة 

وقدمت هذه وعلقت اللجنة على العمل اإليجاب: بشأن هذا الموضو  وطلبت بعض التوضيحات التقنية.  -17
 اعتُبر أن الوثيقة قد تم استعراضها.و . عنها رضاهاالت: أعربت عن إلى اللجنة  التوضيحات

 السياديةوالمؤسسات التي تدعمها الدول  السياديةمن الدول  طار االقتراض السيادياالستعراض الثاني إل
 في الصندوق

 بموجب ةالموقع ىاألول يةأن االتفاق مشيرة إلىعرضت اإلدارة االستعراض الثان: إلطار االقتراض السيادي،  -18
 مع الوكالة الفرنسية للتنمية. : تلك المبرمةهذا اإلطار ه

بجميع أشكال  علقسيجري قريبا وضع إطار شامل جديد يت حيثتغييرات على اإلطار الحال:،  ةقترح أيوال تُ  -19
 األموال المقترضة.

بموجب ات يتفاقالمزيد من االسيوسع من إمكانية إبرام  مبادالت العمالتوأشير أيضا إلى أن الدخول ف:  -21
إلطار  . وأشار األعضاء إلى بعض أوجه عدم االتساق بين التقييمات اإليجابيةاالقتراض السيادي إطار

 الت: تفرضها األداة نفسها على الرغم من ذلك.المحتملة االقتراض السيادي والتحديات 

سيستمر كأداة صالحة  دارة أن إطار االقتراض السيادياإلحت أعضاء اللجنة، أوضمن وردا على أسئلة  -21
واالقتراض الشركاء الميسرة قروض المحتمل لتنفيذ الحتى بعد  للمساهمة ف: تمويل الصندوق ف: المستقبل

 .من أسواق رأس المال

 وثيقة قد تم استعراضها.الاعتُبر أن و  -22
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 استعراض مدى كفاية مستوى االحتياطي العام

العام ف:  االحتياط:، مشيرة إلى أن مجلس المحافظين قد أنشأ األعمالدارة هذا البند من جدول اإلعرضت  -23
الزائد بموارد الصندوق. وعلى مر السنين،  االلتزام ف: حالةأربعة مخاطر محددة  لتخفيف أثر 1980عام 

مليون  95لحال: البالغ وافق المجلس التنفيذي على عدة تحويالت، مما رفع االحتياط: العام إلى مستواه ا
مخاطر  أثرمدت على مر السنين لتخفيف الت: اعتُ  واآلليات االستراتيجيات. وأشير إلى أن أمريك: دوالر
 األعمالالمال: الذي يعمل فيه الصندوق، بما يتماشى مع ممارسات  اإلطارالزائد قد عززت  االلتزام

 المتطورة ف: الصندوق.

لتحديد قدرة الصندوق على  كآليةفقات النقدية المستدامة على المدى الطويل نهج التدإدخال ولوحظ أنه منذ  -24
، انخفضت أهمية االحتياط: العام لهذا العنصر. ومنذ التجديد التاسع لموارد الصندوق، تم بالموارد االلتزام

بية ضمان توافر سيولة كافية لتل خاللالزائد بموارد الصندوق من  االلتزاممخاطر أثر التخفيف من 
 لصرف.من ا اإلجمالية االحتياجات

لمدى كفاية االحتياط: العام،  2016وأشارت اإلدارة أيضا إلى أن الوثيقة الحالية أعدت بعد استعراض عام  -25
المخاطر المالية، بما ف: ذلك  أثراعتباره آلية مرنة لتخفيف و مما أسفر عن توسيع غرض االحتياط: العام 

 نشطة االقتراض.الناشئة الناجمة عن أالمخاطر 

عليها ف: دورته الحادية المجلس على التوصية لموافقة  المصادقةوتمت  وثيقة قد تم استعراضهاالاعتُبر أن و  -26
 والعشرين بعد المائة.

 زيادة الشفافية من أجل زيادة المساءلة

صحاب أل، مشيرة إلى التزامها بتحسين توافر المعلومات األعمالدارة هذا البند من جدول اإلعرضت  -27
وأهميتها وسهولة الوصول إليها وحسن توقيتها. وتقدم الوثيقة لمحة عامة عن المصلحة ف: الصندوق 

ألصحاب  الصحيحةالحالية وتستكشف السبل الممكنة لضمان توفير المعلومات لصندوق اسياسات 
بعد إجراء تقييم أول:  واقترحتها الوثيقةف: الوقت المناسب. وحددت اإلدارة اإلجراءات المقترحة ف: المصلحة 
الناتجة عن  التعقيباتوالمخاطر واآلثار على الموارد واإلجراءات المحتملة. واستنادا إلى  النظراءلممارسات 
نهائية إلى المجلس التنفيذي ف:  وثيقة، وستقدم هار يتطو مواصلة يتم وس ات اإلجراءاتأولويحدد ذلك، ستُ 
 وتعرض؛ اإلدارةالت: اتخذتها  لإلجراءاتتحديثا ستُقدم : النهائية الوثيقةوهذه . 2017 األولكانون /ديسمبر

ذا تطلب األمرمقترحات نهائية تتطلب موافقة المجلس؛ و  سياسات الصندوق ذات على تنقيحات ستقترح ، ا 
 الصلة.

اللجنة على اإلدارة لعرضها هذه الوثيقة وأعربت عن تقديرها للمقترحات المتعلقة بتعزيز الشفافية.  وأثنت -28
 كانالعلن:،  بالكشف يتعلق وفيمااستكشاف ما يتجاوز المقترحات ف: مجاالت معينة. واقترح األعضاء 

مالية المؤسسات البالفعل  اهتستخدممع تلك الت:  ممارساتهالصندوق الفرصة لمواءمة  يغتنمأن  هواالقتراح 
سياسة حماية و  ،وتصنيف المقترضينوشروط اإلقراض،  ،البشريةالموارد  سياسةخرى، مثل نشر األ دوليةال

رح كذلك تقديم معلومات إضافية إلى لجنة مراجعة الحسابات )مع االحترام المبلغين عن المخالفات. واقتُ 
ءات الت: كان من الممكن التحايل عليها أو الضوابط الت: اإلجرا عن دالكامل للسرية(، وعلى وجه التحدي

 الحاالتالتحقيقات أو ف: سير كان يمكن تجاوزها ف: الحاالت الت: تم الكشف عنها وتحليلها أثناء 
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مزيد من وضع  عندإيجاب:  ستراعى بشكل. وردت اإلدارة بأن هذه االقتراحات العقوباتلجنة المرفوعة إلى 
سرية للجنة الوثائق اللى عممثل: المجلس  اطال للجنة أيضا على أن موقفها بشأن جراءات. وعلقت ااإل

. وف: الوقت نفسه، أوضحت اللجنة أنها تأمل ف: أن تكون هذه المسألة يتعلق باإلفصاحمراجعة الحسابات 
نظرا نظرا لما يترتب عليها من آثار ف: العديد من المجاالت، موضع نقاش ف: المجلس التنفيذي  الحساسة

القرار. وأخيرا، اقترحت اللجنة أن تنظر اإلدارة ف: إمكانية تيسير إدارة أنوا  معينة  هو صاحبلمجلس ان أل
ف: وثيقة واحدة. وأشارت لجنة مراجعة الحسابات بصفة خاصة إلى  إيجازهامن المعلومات عن طريق 

عدة أنوا  من  رؤيةتسمح بو واسع  قستخدم على نطاد المجلس بلوحة للمخاطر، وه: أداة تُ إمكانية تزوي
وأخيرا، تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية  ها بسهولة.السيطرة عليق ائالمخاطر التنظيمية المشتركة وطر 

 ف: المسائل التشغيلية، بما ف: ذلك من خالل تعقيبات المستفيدين.

 .يقة قد تم استعراضهاوثالاعتُبر أن و  -29

: من المعايير الدولية لإلبالغ المالي 9المعيار المتعلق باضمحالل القيمة في قسم ال تحديث بشأن تنفيذ
 األدوات المالية

 يتألف المعيارولوحظ أن  .من المعايير الدولية لإلبالغ المال: 9المعيار  تنفيذعن حالة  تحديثاقدمت اإلدارة  -31
 من ثالثة أقسام:

المالية استنادا إلى  األصولالذي يتطلب من الصندوق تصنيف  القسم الخاص بالتصنيف والقياس (1)
 ،الصندوق بنجاح هاعتمد، والذي الصندوق عملالنقدية التعاقدية وضمن نموذج  هاخصائص تدفقات

 بشأن هذا القسم.إضاف: عمل أي  يتبقى الوبالتال: 

تعرض  يوالذ، المحاسبة الدوليةمن معايير  39 معيارالار القسم المتعلق بمحاسبة التحوط، ف: إطو  (2)
القواعد، وبالتال: ال يعكس أنشطة إدارة  يستند إلىنه معقد و ألنتقاد ف: كثير من األحيان لال

، فإن محاسبة التحوط من المعايير الدولية لإلبالغ المال: 9لمعيار لوفقا و . المنظمةالمخاطر ف: 
المالية. ومع ذلك، فإنه للمنظمة على الكشوف أنشطة إدارة المخاطر  أثرتستند إلى المبادئ وتعكس 
، ولكنه سيكون حتى اآلن. وهذا المبدأ المحاسب: ليس إلزاميا هتنفيذف: ال يزال معيارا معقدا للغاية 

 المشتقات.التعامل بمفيدا عندما يبدأ الصندوق ف: 

" اضمحالل القيمة"ويمثل . 2018عام ا ف: يإلزام سيكونالذي باضمحالل القيمة  الخاصالقسم و  (3)
 9تم تصميم المعيار وقد المالية.  ألدواتاللمقترضين أو مصدري  االئتمانيةتدهورا كبيرا ف: الجدارة 

. وهو يمثل تطورا من األساس 2008المالية لعام  لألزمةاستجابة  من المعايير الدولية لإلبالغ المال:
نموذج "الخسارة باسم عرف يُ كان الذي المحاسبة الدولية من معايير  39 معيارالالمنطق: الوارد ف: 

على  دليل على أنه المنظمةالمتكبدة"، على أساس االعتراف بتدهور الجدارة االئتمانية ف: دفاتر 
، ياتطلعيمثل نموذجا  اضمحالل القيمة نموذج، فإن 9 المعيار بموجبو . أدى إلى ذلك وقو  حدث

 دورةطوال ( ضمثل القرو ) المالية لألدوات المتوقعة االئتمانية الخسائر إلى مةاضمحالل القييستند و 
المالية  األداةأو شراء  إصداراحتمال التخلف عن السداد عند المنظمة م قي  تُ  أنيتطلب ذلك و حياتها. 

 .األساسية المالية األداةاستحقاق  أجلأو القرض وبعد ذلك حتى نهاية 
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مخاطر ف: العكس التغيرات تباستمرار، بحيث  اورصده المتوقعة االئتمانية الخسائروينبغ: تحديث تقييم  -31
 .وتطور تلك المخاطر لألدوات المالية أو القروض يةاالئتمان

مدى فترة زمنية  علىالمقترض حسب نظام تصنيف داخل:  وضعلصندوق ف: بالنسبة لويتمثل التحدي  -32
من المعايير الدولية  9المعيار أن تطبيق  أشير إلىوق. و قروض الصندفترة مدة أو طول  ف: ضوءطويلة، 

العديدة الت: اتخذت نحو  اتالخطو إلى اإلدارة  أشارتيمثل تحديا للصناعة المالية برمتها. و  لإلبالغ المال:
 فضال عنالمؤسسات المالية الدولية األخرى، المقارنة المرجعية بالتنفيذ الكامل لهذا المعيار، بما ف: ذلك 

 الصندوق. عملنموذج وفقا ليف النهج ياستشارية لتك شركةالعمل مع 

 .بهعلما ت اإلحاطة قد تم التحديثاعتُبر أن و  -33

 إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق

معالجة  بشأنالنهج الشامل الذي اعتمده الصندوق مشيرة إلى ، األعمالدارة هذا البند من جدول اإلعرضت  -34
سياسة على المجلس التنفيذي  وصادق، 2008أنشئت لجنة إدارة المخاطر المؤسسية ف: عام قد المخاطر. و 

عمليات  كافة. وتندرج هذه السياسة ف: نفسه الصندوق ف: العامف: ذات الصلة إدارة المخاطر المؤسسية 
 خطرا  18اإلدارة وصنع القرار على جميع المستويات. وف: سياق التجديد العاشر لموارد الصندوق، تم تحديد 

 ةمن خالل نظام إدار  تهاعالجتتم م. و (ستراتيجية والمالية والتشغيليةالا) ت رئيسيةالمجابها وربط ا،مؤسسي
دارة أكبر لمخاطلستخدم سجل ضافة إلى ذلك، يُ إلالمركزي مخصص. وبا  10ر المؤسسية لتحديد وتقييم وا 

تجديد  نواتجالسجل كل ثالث سنوات على األقل ف: ضوء  يتم تقييمالصندوق. و  يواجههامخاطر مؤسسية 
عداد الخطة متوسطة األجل. ولوحظ أن وحدة التفتيش المشتركة لألمم المتحدة ومكتب  مراجعة الالموارد وا 

إدارة المخاطر مسؤولية مشتركة بين تعد خاطر المؤسسية ف: الصندوق. و إطار إدارة الم اواإلشراف استعرض
 اإلدارة والمجلس التنفيذي.

دراج المخاطر  مدى اإلقبال علىالعرض وطلبوا توضيحا بشأن على أعضاء اللجنة  وأثنى -35 المخاطر وا 
مواصلة التوضيحات، مؤكدة التزامها بدارة إل. وقدمت االنتائج إلحرازالتشغيل:  التميُّزعملية بأنشطة المتعلقة 

 بشأن هذا الموضو . مراجعة الحساباتالتعاون مع لجنة 

 .اإلحاطة علما به تقد تم رضعالاعتُبر أن و  -36

 المعيارية المعروضة على المجلس التنفيذيالتقارير المالية 
ك: تستعرضه  2017حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثان: من عام المتعلق ب تقريرالعرضت اإلدارة  -37

 اللجنة.
أطلع أمين الخزانة اللجنة على آخر التطورات المتعلقة بالحافظة، مسلطا الضوء على األداء اإليجاب: و  -38

. كما تمت اإلشارة إلى أن جميع بارامترات 2017آب /أغسطس 28 بتاريخنقطة أساس  1.75المتمثل ف: 
 المخاطر بقيت تحت مستوى الميزانية المحدد ف: بيان سياسة االستثمار ف: الصندوق. 

 اعتُبر أن التقرير قد تم استعراضه.و   -39

 مسائل أخرى 

 لم تتم مناقشة أية بنود تحت بند مسائل أخرى.  -41


