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الشامل  التقدير المستقل االستعراض الخارجي لسياسات إدارة المخاطراختصاصات 
 للمخاطر المالية

 ةمقدم -أوال
، طلب المجلس نبني إطار قروض الشركاء الميّسرة، واستمرار استخدام إطار االقتراض السياديعلى ضوء  -1

 الماليةممارسات إدارة المخاطر ب لجميع المظاهر ذات الصلة شاملالتنفيذي من الصندوق القيام باستعراض 
 تجريه شركة استشارية خارجية مستقلة. بحيثفي الصندوق المتعلقة بالقدرة على سداد الديون 

سنين، استمر الصندوق في إعداد وتعزيز وتحديث سياساته إلدارة المخاطر في عملياته الوعلى مدى  -2
من مستوى موظفيه في دائرة العمليات المالية لتعظيم القدرة على إدارة  الصندوق رفعالمالية. وكذلك فقد 

الوثائق األساسية التي تحدد سياسات الصندوق كوسيلة توجيه  الموارد المالية. وسيستخدم العديد من
 لالستعراض الخارجي:

 التي حددت سياسات اإلبقاء على سيولة كافية للصندوق لاللتزام بتعهداته، بما في  سياسة السيولة
 (.EB 2006/89/R.40ذلك توفير ما يلزم للهزات غير المتوقعة )

  عملية تقرير تخصيص الموارد لبرنامج الصندوق من القروض والمنح مع  تم تحديد ،2013في عام
جراءات والتعاريف الموضوعة لتقرير الموارد اإلاإلبقاء على سيولة كافية، ووثقت هذه العملية 

 (.EB 2013/108/R.20المتاحة لاللتزام استنادا إلى التدفقات النقدية المستدامة )

 القتراض من الدول السيادية والمؤسسات التي تدعمها دول إطار االقتراض السيادي ا ويتضمن
نائية مع شروع الصندوق بقبول قروض ث بدأتمخاطر جديدة إدارة سياسات سيادية، 

(EB 2015/114/R.17/Rev.1 استنادا إلى تحليل لمخاطر التمويل بديون خارجية أجرته ندوة غير ،)
 .2013األول  نديسمبر/كانو  10تنفيذي في لمجلس الرسمية تابعة ل

  اإلدارة بشأن  مع رسالة تصديقتم إدخال الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي ، 2011وفي عام
ها فيما بعد بشهادة تصديق يصدرها ، والتي تم رفدفعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي

حقة لذلك التاريخ الالوفي السنوات  2012المراجع الخارجي، التي نفذت في ديسمبر/كانون األول 
 .1(AC 2011/121/R.9)انظر الوثيقة 

                                                           

 
. Treadway التابعة لهيئة الذي أدخل استنادا إلى اإلطار المنقح للجنة المنظمات الراعية  اإلبالغ الماليإطار الضوابط الداخلية على 1

والمعلومات/االتصاالت  ابط، تقدير المخاطر، أنشطة الضبطوهي توفر التعريف األساسي لمبادئ الضوابط الداخلية ومكوناتها )بيئة الضو 
تطلبات الضرورية لضمان وجود ضوابط فعالة. وقد تم وضع خرائط لجميع مسارات هذه العملية الم جليةوأنشطة الرصد(، وتوضح بصورة 

واإلشراف لدعم  ، يتم اختبار اإلطار على أساس ستوي من قبل مكتب المراجعة2011الرئيسية وحددت الضوابط األساسية. ومنذ عام 

للتقدير المستقل الشامل للمخاطر المالية. ولسهولة الرجوع إلى  ةالتنفيذي إلى االختصاصات التالينلفت انتباه المجلس 
التعديالت، تظهر التعديالت المقترح إدخالها على نص الوثيقة مع خط تحتها، في حين تظهر المقاطع المحذوفة 

 مشطوبة.
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 معايير الدولية لإلبالغ المالي. ومنذ الوالتي تعد بما يتماشى مع  القوائم المالية الموحدة للصندوق
األدوات المالية: اإلفصاح" كأساس إلعداد " 7لإلبالغ المالي رقم تم تبني المعيار الدولي  ،2011عام 

المالية، مما يتطلب من الصندوق اإلفصاح عن طبيعة المخاطر ومدى المخاطر الناجمة عن القوائم 
 وكيف يقوم بإدارة هذه المخاطر. األدوات المالية التي يتعرض لها خالل فترة اإلبالغ

 سياسة االستثمار في الصندوق بيان ( الوثيقةEB 2017/122/R.31 .) وضعت مسودة بيان سياسة
وفقا لمعايير معهد االستثمار المالي المعتمد بشأن  ،الصندوق مع محلل مالي معتمداالستثمار في 

ن. والتي تقترح مكونات مرغوبة في بيان سياسة يعناصر بيان سياسة االستثمار للمستثمرين المؤسسي
ين. وتتضمن مكونات الحد األدنى من بيان سياسة االستثمار حوكمة ياالستثمار للمستثمرين المؤسس

دارة المخاطراال  .ستثمارات، وأهداف العائد والمخاطر ومعايير األداء وا 

 إطار الضوابط الداخلية على استثمارات الصندوق (EB 2017/122/R.31/Add.1 .) وأما إطار
الضوابط الداخلية على استثمارات الصندوق فقد عرض على المجلس التنفيذي ألول مرة في 

ومع أن بيان سياسة بالتزامن مع بيان سياسة االستثمار في الصندوق.  2011ديسمبر/كانون األول 
االستثمار يوفر اإلطار اإلجمالي إلدارة استثمارات الصندوق، إال أن إطار الضوابط الداخلية يوفر 

 معلومات إضافية تتعلق بهيكلية الضوابط الداخلية الموجودة.

 يتضمن إشارة  2015منذ ديسمبر/كانون األول  .االستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية للصندوق
 (.EB 2016/117/INF.5إلى المعدالت المالية )

  تحديث )كما وردت في نشرة رئيس الصندوق – 2016مسؤوليات لجنة إدارة المخاطر المؤسسية 
PB/2016/03) . إلطالق  2008أنشئت لجنة للمخاطر المؤسسية في الصندوق في أبريل/نيسان
صياغة إدارة المخاطر المؤسسية في الصندوق. وتم تحديث مسؤوليات هذه اللجنة مع  وتوجيه إعداد

 إصدار نشرة الرئيس.

  الذي يتضمن اإلجراءات التي تشير إلى مبادئ ضمانة مستندة إلى اإلدارة المالية ودليل اإلدارة
 .بالمشروعات المخاطر ذات الصلة بتوجيخ التوجهات لتخفيف من المخاطر المالية في المسائل ذات

  .القرار  2013في دورته السادسة والثالثين المنعقدة عام السياسات ومعايير التمويل في الصندوق(
178/XXXVI ،تبنى مجلس المحافظين نسخة منقحة من شروط اإلقراض ومعاييره في الصندوق ،)

الوثيقة تحديثا والتي غدت تسمى اآلن "سياسات ومعايير التمويل في الصندوق". وتوفر هذه 
ذات الصلة بأهداف التمويل، ومعايير اختيار المشروعات والتمويل واستقطاب  للسياسات السابقة

 التمويل، والتنفيذ واإلبالغ.

  رحلة إنمائية يمكن التنبؤ  نهج الذي يعتزم الصندوق اتباعه في إعدادالالذي يحدد إطار اإلنتقال نهج
بها للمقترضين منه، وتتضمن المواضيع الذي سيتم التحري عنها بصروة أكبر من خالل مجموعة 

 العمل المعنية بإطار اإلنتقال التابع للمجلس التنفيذي في الشهور القادمة.
                                                                                                                                                                          

بمراجعة هذا  ، يقوم مراجعو الحسابات الخارجيين في الصندوق2012م ومنذ عاعلى اإلبالغ المالي. السنوي اإلدارة تأكيدإصدار رسالة 
 اإلطار إلصدار شهادة تصديق سنوية على فعالية الضوابط الداخلية مع رأي المراجع الخارجي بشأن القوائم المالية السنوية.
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دارة جميع األموال التي يتم  حيث ، أوجد الصندوق حافظة لألصول والخصوم2015وفي عام  -3 يتم فصل وا 
 الحصول عليها من خالل االقتراض بصورة منفصلة عن حافظة األصول األساسية.

وخاصة االقتراض باستخدام  ،هيكيلية رأسمال الصندوق، يتوقع لالقتراض عرفتهوبعد التطور األخير الذي  -4
 انتتطرق 2017وق. وأعدت دراستان عام نسبة أكبر من تمويل الصند يمثلأن  ،قروض الشركاء الميّسرة

وسيناريوهات التجديد  اإلطار الماليالخاصة بهذه السياسة، وهما:  الماليةللقضايا الجديدة والمخاطر 
 قروض الشركاء الميّسرة مقترح إلطار ( وIFAD11/3/R.3)الحادي عشر للموارد 

(EB 2017/S10/R.2/Rev.1.) 

وباإلضافة إلى تعزيز وتوسيع قدراته الداخلية ومهام ضبط المخاطر، انخرط الصندوق أيضا مع منظمات  -5
، أجرى البنك الدولي دراسة 2011خارجية لتقييم عملياته الداخلية، بما في ذلك التعرض للمخاطر. وفي عام 

صندوق للقروض بعملة وتبعات استخدام ال ،اإلطار الحالي للتحوط من المخاطر في الصندوقبعنوان 
، ركزت على موضوع اإلقراض بعملة واحدة والمخاطر المتأصلة في كون الصندوق عرضة لمخاطر واحدة

 .2015تحركات العمالت، وحدثت هذه الدراسة عام 

وأعد مذكرة تضمنت تقديرا للمخاطر التي  ،، أجرى البنك الدولي استعراض أقران2015وكذلك في عام  -6
كذلك يواجهها الصندوق في مجاالت عديدة، وخاصة فيما يتعلق بإدارة االستثمارات والمخاطر التشغيلية. 

لجدارة الكتساب معرفة أكبر با Moody'sعمل الصندوق مع شركة للتصنيف االئتماني، وهي شركة 
من المخاطر  اهانيا أدناه المخاطر المالية المختلفة وغير ويوضح المقطع ث. االئتمانية للمقترضين منه

 ما يتعلق بقدرته على سداد الديون.لتشغيلية التي يواجهها الصندوق فيا

في  تهذه االختصاصا. وقد نوقشت خارجيين لالستعراض االستعانة بموفرين فيما يلي اختصاصاتيرد  -7
وأدرجت ، 2018يناير/كانون الثاني  31االجتماع السابع واألربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات بتاريخ 

مع التعليقات المستلمة بشأنها. وكما تمت مناقشة أثناء هذا االجتماع، فإن عملية التوريد قد تستفيد من 
ويعرض الملحق  قبل اللجنة نفسها. مشاركة عدد من أعضاء لجنة مراجعة الحسابات يتم تعيينهم من

المخاطر المختلفة التي يواجهها الصندوق لجهة قدرته على سداد الديون. وسيتوقع من شركة استشارية 
. ومن المالحظ أن ذلك لن يكون خارجية أن تقييم وتوفر التوصيات بشأن هذه النقاط على شكل تقرير نهائي

وسيتم إدراج د استعراض لسياسات إدارة المخاطر في الصندوق. ولكن مجر  ابة انخراط لتوفير الضماناتبمث
ة فيجب أن يدرج ممارسات المخاطر، بما الهدف من االستشار هذه البنود في اختصاصات االستعراض. وأما 

في ذلك الخطة المستقبلية للصندوق لالقتراض من األسوال الرأسمالية التي ستخضع لعملية استعراض أقران 
 وستقتصر العملية الحالية على قدرة الصندوق على خدمة التزامات من الديون وتسديدها.مستقل. 

الشامل  التقدير المستقل االستعراض الخارجي لسياسات إدارة المخاطراختصاصات -ثانيا
 للمخاطر المالية

 الديون لسداد ى احترام التزاماتهقدرة الصندوق عل -ألف
يمتلك القدرة على الصندوق كان د فيما لو المخاطر أهمية هو التأكن أكثر فيما يتعلق بالموارد المقترضة، فإ -8

. وستقيم شركة استشارات وبالتالي اإلبقاء على استدامة عملياتهلديونه  المناسب في الوقت سداد ديونهتوفير 
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لط الضوء على أية نقاط ضعف وتس ،دارة المخاطر المالية في الصندوقخارجية بصورة شاملة سياسات إ
أصول  ألن اإلخفاق في تسديد ، بما في ذلكالصندوق لديونهيمكن أن تؤدي إلى صعوبات في تسديد 

الديون أو رسوم خدمتها قد يكون سيئا لسمعة الصندوق وقد يؤدي إلى تبعات مالية تجعل من الصعب على 
باالقتراض في المستقبل. ومن المالحظ أنه قد تكون هنالك مخاطر تشغيلية ذات صلة بعد  الصندوق القيام

اضعة ات، إال أن هذه المخاطر لن تكون خإلجراءات القانونية ونظم تقنية المعلومكفاية الموظفين وا
رد أدناه السياسات/المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى صعوبات في تسديد وت .لالستعراض الحالي

ما  الصندوق لديونه. وسيتوقع من شركة استشارية خارجية أن تقييم سياسات إدارة المخاطر في الصندوق
 يتعلق بما يلي:

 :وذلك  ،قدرة على تسديد الدفعات المطلوبة لمدينيهالخطر عدم  2المخاطر االئتمانية للمقترضين
بسبب عدم قدرة واحد أو أكثر من الجهات المقترضة من الصندوق على اإليفاء بالتزاماتها لتسديد 

لإلبالغ لتنفيذ المعيار الدولي  تي وفرها لها الصندوق. ومع العلم أن الصندوق على استعدادلديونها ا
سيوفر للصندوق معلومات عن المخاطر  الذي، 2018في عام  تدني القيمة" مقطع ": 9رقم  المالي

االئتمانية حسب الجهة المقترضة، إال أن العمل األولي ذي الصلة بهذا المجال يمكن أن يعتبر 
 مدخال.

 التأخير في تحصيل التدفقات العائدة من القروضأنه وبسبب  يتمثل الخطر في 3السيولة: مخاطر، 
له، قد ال يمتلك الصندوق السيولة  اسرع مما كان مخططاألسحوبات الوتقلص دخل االستثمار أو 

الحالي، فإن الوقت في و . هديونأو لتسديد  ،برنامج القروض والمنح ه فيالكافية لإليفاء بالتزامات
السياسات األساسية للصندوق مشار إليها في سياسة السيولة وتقارير الموارد المتاحة لعقد 

 قاعدة. أعرضااللتزامات. إال أنه، قد يتم تنفيذ إطار 

 القتراض في السياسة الحالية في لتم االتفاق على الحدود الموضوعة الموضوعة لالقتراض:  حدودال
سياق مشاورات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وهي تستند إلى نسبة من إجمالي 

وقد تخضع  .الديونالمساهمات، كذلك فإن المعدالت المالية للصندوق تقتصر على إجمالي مبالغ 
ات مالية دولية أخرى الستعراضات أقران مع مؤسس ،على شاكلة سياسات السيولة ،هذه السياسات

 منخرطة في برامج لالقتراض من األسواق.

  :2017ند الوثيقة المعروضة على المجلس التنفيذي في عام تتسالموارد المتاحة لعقد االلتزامات 
(2017/122/R.5 EB .على نهج التدفقات النقدية المستدامة ،)،هذا النهج  ويعتمد هذه السياسة

 السياسةفي الصندوق.  حاليا لتحديد حجم برنامج اإلقراض هو يستخدمو وبصورة كبيرة على السيولة 
لرفع مالي في كشوفات  حصيفذات الصلة بالتزامن مع إدخال  ويتوجب استعراض السياسات

 .حساب الصندوق

                                                           

 
 29الفقرة  EB 2015/114/R.17/Rev.1 نظرا2
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EB 2018/123/R.23 

6 

 :كفاية سياسات المعدالت المالية في الصندوق فيما يتعلق بتوسيع  المعدالت المالية في الصندوق
 برامج االقتراض:

 معدل/األوراق المالية ¯

 تغطية خدمة الدينمعدل  ¯

 السيولةمعدل  ¯

 غيرها من المعدالت الموصى بها ¯

 والخصوم األصولتبعات إدارة  -باء
عدم المطابقة بين ما  التي يمكن أن تنجم عن الماليةوالخصوم ممارسة إلدارة المخاطر  األصولتعتبر إدارة  -9

. وسوف ولغيره من الجهات المتلقيةيقترضه الصندوق والقروض التي يمكن أن يوفرها للدول األعضاء فيه 
السياسات الحالية إدارة األصول والخصوم و  بتوصيات عن والخروجتقييم اليطلب من شركة االستشارات 

 استدامة الصندوق:لواردة في المقطع ألف ذات الصلة با

 موال المقترضة األالصندوق التي تمّول من  ومنحالتي يمكن أن تنشأ عن قروض  4:مخاطر العملة
عملة األموال ضعفت عملة قروض الصندوق مقابل  الت مختلفة. ففي حالوالمعينة بعم خارجيا

فإن ذلك قد يعرض الصندوق لخطر جعله غير قادر على تسديد جزء أو كل األموال  ،المقترضة
 ضها.التي اقتر 

قرضا معينا بالدوالرات األمريكية عندما يكون سعر صرف الصندوق . إذا أخذ 1المثال  ¯
)أي وحدة حقوق سحب  0.714 ي مقابل وحدات حقوق سحب الخاصة هوالدوالر األمريك

وحدات بيقوم الصندوق بتقديم قرض  من الدوالرات األمريكية(. وبعدئذ خاصة مقابل وحدة
نخفاض مقابل الومن ثم يتعرض الدوالر األمريكي ل ،السعرسحب الخاصة بهذا الحقوق 

. 0.950سعر إلى الخاصة ليرتفع األخرى في سلة وحدات حقوق سحب  العمالت األربعة
، 0.714ويستمر الصندوق في تلقي دفعات تسديد أصل القروض ورسوم خدماتها بما يعادل 

يقوض ، مما 0.950 وهو  األعلىولكن يترتب عليه أن يسدد بالدوالرات األمريكية بالمعدل 
 .قرضال من قدرته على تحمل

 أن ال يكون الصندوق قادرا على االلتزام بالدفعات المطلوبة في خطر الوهو  5: خطر إعادة التسعير
بموجب برنامج  االطفاء( ألن جدوى لمقترضة أي )أصل قرض ورسوم خدمتهلتسديد األموال ا

 قاق القرض الذي أخذه الصندوق.القروض يختلف عن شروط التسديد واستح

 2أن يدفع يتوجب عليه أثناءها  سنوات 10. أن يدخل الصندوق في أداة دين لمدة 2المثال  ¯
بالمائة. على أن  2.5بفائدة قدرها  سنة 20هذه األموال لمدة إقراض بالمائة سنويا، ويعيد 
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دفعات الفائدة ستجعل في حين و مستقيم يبدأ بعد السنة الثالثة.  إطفاءجدول  لالثنينيكون 
مقارنة سيتوجب على الصندوق تسديد دفعات إطفاء أعلى قيمة  ،من هذا القرض مربحا

بالموارد المتأتية من إعادة اإلقراض، مما يعني أن الصندوق سيقوم باستخدام أموال من 
 مصادر أخرى، وبالتالي لكن يكون هذا الدين مستداما ذاتيا.

بالمائة سنويا،  2أن يدفع عليه سنة ويتوجب  20وق في أداة دين لمدة . يدخل الصند3المثال  ¯
ومرة أخرى يكون بالمائة سنويا.  2.5سنوات بفائدة تبلغ  10ويعيد إقراض األموال لمدة 

اإلطفاء ودفعات الفائدة ستكون جدول إطفاء مستقيم يبدأ من السنة الثالثة. ومع أن  لالثنين
يتوجب على الصندوق أن يعيد إقراض  ،سنوات 10بعد و  هال أنأعلى من التدفقات الخارجة، إ

بالمائة ليتمكن من االستمرار في خدمة الدين. وبالتالي فإن الصندوق  2بما يتجاوز  األموال
 تحال تراجع يغدو القرض غير مستدام فييعرض نفسه لخطر إعادة االستثمار ويمكن أن 

 بالمائة. 2أسعار الفائدة بما يقل عن 

  أن ال يتمكن الصندوق من تسديد أسعار الفائدة بسبب عدم  خطريتمثل ال 6أسعار الفائدة:خطر
وسعر الفائدة المطبق على حافظة المطابقة بين سعر الفائدة المطبق على األموال الذي اقترضها 

 .صندوققروض ال

بالمائة سنويا، ومن ثم يجد نفسه قادرا  2أن يدخل الصندوق في اتفاقية دين ويدفع  .4المثال  ¯
فقط على إعادة إقراض هذه األموال بشروط تيسيرية، مما يعني أنه يحصل على أقساط 

. في هذه الحالة يكون القرض غير مستدام ذاتيا وتبرز الحاجة بالمائة 0.75سنوية بمعدل 
 تسديد الدين.ن الصندوق من اإليفاء بالتزامه لألموال أخرى كي يتمك

بالمائة سنويا، وثم يعيد إقراض  2وأن يسدد  دينالصندوق في اتفاقية  أن يدخل. 5المثال  ¯
المطبق  هذه األموال على أن تكون مرتبطة بسعر فائدة عائم زائد هامش، مثل سعر الفائدة

 حاليا(. بالمائة 0.60بالمائة نقطة أساس ) 60يف البريطانية زائد لمدة ستة أشهر بين المصا
 1.60ف لندن هو حوالي كان سعر الفائدة المطبق بين مصار  إذا ،سبيل المثالوعلى 

بالمائة،  2.20 هبالمائة، فإن سعر الفائدة المستلم من األموال المقترضة سيكون بما مجموع
ف لندن الفائدة المطبق بين مصار  راجع سعرت إال أنه، وفي حال. امما يجعل القرض مستدام

قسيمة الفائدة التي يستلمها سعر ، فإن ذلك سيجعل من في أحد السنين بالمائة 1.10إلى 
 .غير مستداممن القرض  مما يجعلبالمائة،  1.70الصندوق 

 المخاطر المالية التشغيلية -جيم

في الخسائر المحتملة الناجمة عن عدم كفاية أو إخفاق العمليات  يمكن أن تنجم المخاطر التشغيلية عن -11
جراءات إلويمكن  بما في ذلك الخطر القانوني. ،الموظفين والنظم، واألحداث الخارجيةوقضايا ، الداخل

خفاقه في تكبد الصندوق لخسائر أو إلى إأن تؤدي إلى التخفيف من المخاطر في حال لم تكن جيدة اإلعداد 

                                                           

6
 المرجع السابق 



EB 2018/123/R.23 

8 

 ات حولوسيتوقع من هذه الشركة االستشارية أن تقوم باستعراض معمق وأن توفر التوصيتسديد ديونه. 
 الشواغل التشغيلية التالي:

 الحالية لدائرة العمليات المالية الموارد  خطر أن ال تمتلك الهيكليةة والتنظيمية: يالقدرة المؤسس
الضرورية أو القدرات التنظيمية إلدارة االقتراض المتزايد ومهام اإلقراض وخدمة الديون، بما في ذلك 

 التوزيع المالئم لألدوار والمسؤوليات.

  :هناك ما يكفي من الموارد البشرية أو ال يمتلك الموظفون الحاليون جميع  خطر أال يكونالتوظيف
 الخبرات الضرورية.

 :أو أن تنظم استدامة  ،حالية كافيةالتكون نظم إدارة المعلومات  خطر أال نظم إدارة المعلومات
ة الموجودة في المقطعين ألف وباء األعمال في اإلدارة المالية، وفي الرصد المالئم للمخاطر المالي

 ومنها الهجمات االلكترونية. ،أعاله، وحماية األصول المالية للصندوق من التهديدات الخارجية

 :تكبد ي، ونتيجة لذلك أن يخطر أال تحمي االتفاقيات القانونية مصالح الصندوق بالقدر الكاف قانونية
 خسائر. الصندوق

 مخاطر أخرى -دال

المصالح  تضاربمن الشركة االستشارية تقييمهما، وهما  يتطلبانان آخران يواجههما الصندوق، هنالك خطر  -11
 .والمخاطر األخالقية

  .مالية المحددة.ال معامالتال بعض معظممصالح في قد ينجم تضارب للخطر تضارب المصالح 
الصندوق مكن أن ينشأ عندما تكون مصالح لخطر في وجود تضارب مصالح محتمل يتمثل اوي

خذ ذلك شكل أن يفرض المقترض كها المقترض المحتمل. ويمكن أن يأمختلفة عن تلك التي يمتل
أو  ،معين أو لمجال مواضيعيمشروع معين  أويمنحه للصندوق لبلد معين توجيه القرض الذي 

 محاولته فرض شروط إعادة اإلقراض.

 :ليس التد وهي تتضمن الخسائر المالية مثل سرقة األصول أو غيرها من أشكال المخاطر األخالقية
ما والخطر على سمعة الصندوق )مثال فيدعاءات بالتدليس أو الرشوة، التشريعات أو اال أو انتهاكا

بيئة أو وصول الصندوق إلى أموال من مصادر غير شرعية(. يتعلق بخرق اإلجراءات الحمائية لل
مثل خرق إجراءات  ،األخالقية أيضا سوء السلوك أو السلوك غير المرضي وتتضمن المخاطر

 حماية المبلغين عن المخالفات في الصندوق.

 الناتج المتوقع من االستعراض-هاء

الذي سيكون على شكل تقرير نهائي، أن يغطي جميع أشكال االقتراض  ،يتوقع لناتج هذا االستعراض -12
متطلبات المالية اإلضافية أو لالتقرير ل يغطي. وسوف يتطرق والمنتجات اإلقراضية والشروط المتعلقة بها

المخاطر اإلضافية الناشئة عن االستدامة المالية للصندوق بسبب توسيع األنشطة االقتراضية. وسوف 
 التقرير: يتضمن هذا

 جات لكل مجال من المجاالت المحددة في المقاطع ألف وحتى دال أعاله؛امع استنت اتقدير  (1)
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دارة  ،مجال من المجاالت المقدرةلكل و  (2) الخروج بتوصية لإلدارة للنظر في تحسين اإلدارة المالية وا 
 ارد البشرية.المخاطر ومهام الخزانة، بما في ذلك التكاليف والتبعات المتوقعة المتعلقة بالمو 

جراءات  -13 نما مجرد استعراض لسياسات وا  من المشار إليه إلى أن هذا االنخراط لن يكون إلعطاء الضمانات وا 
 إدارة المخاطر في الصندوق. وسيتم إدراج البنود من المقطع ثانيا في اختصاصات هذا االستعراض.


