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 بالموافقة توصية

لجنة مراجعة الحسابات، المجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على إطار الرقابة الداخلية في  بعد استعراضه من قبل
في تنفيذ، ورصد، وتعزيز الضوابط الداخلية في سائر  اإلدارة الصندوق، والمبادئ الواردة فيه، من أجل استمرار

 الصندوق، وال سيما في ضوء الجهود المعززة لتطبيق الالمرتزية.  

 

 

  الرقابة الداخلية إطار
 ةمقدم – أوال

 "،ضبط اإليقاع على مستوى القمة" خاللمن  ويبدأ ةالرشيد ةتمو لى الحإيرتتز نظام الرقابة الداخلية الفعال  -1
لصندوق واللوائح المالية، تقع المسؤولية النهائية عن ية إنشاء ابموجب اتفاقو  .ار المساءلةإط مع يتسقبما 

هذه عند أداء و  .الصندوق رئيسوضع الضوابط المالية الداخلية المناسبة والمحافظة عليها على عاتق 
 نائب الرئيس، ونواب الرئيس ويسانده في العمل الهيئات الرئاسية؛ المسؤولية، يتون الرئيس مسؤوال أمام

 ن.و خر وأعضاء اإلدارة العليا، وموظفو الصندوق اآل الحوتمة الداخلية،، وآليات نو المساعد

الذين يجب عليهم  وقموظفي الصند جيد على مشارتة جميعالمنفذ بشتل ينطوي نظام الرقابة الداخلية و  -2
يعملوا أن  جميع الموظفينعلى تعزيز بيئة رقابة فعالة داخل الصندوق، ينبغي . وبفهم مسؤولياتهمجميعا 

ومن خالل تطبيق الضوابط المناسبة  ،دعم تحديد المخاطر التشغيلية وتقييمها ويساهموا فيبشتل استباقي 
 المسؤوليات عن الضوابط الداخلية في الصندوق. الرقابة الداخليةويوضح إطار من آثارها.  تخفيفال

طار المساءلة، ،المؤسسية المخاطر إدارة إطار هناك ترابط بين -3 طار و  وا   السلطة تفويضو  ،الرقابة الداخليةا 
نظرة  بالحصول علىمما يسمح  المخاطر، تقييم تنظام تشغيلي متتامل للمساءلة قائم على معا وتعمل

ويحدد المبادئ األساسية ، وظيفي نظرةأخذ إطار المساءلة وي .داخل الصندوق الرقابةشاملة على المخاطر و 
معايير التمتين  إطار الرقابة الداخليةالصندوق، بينما يحدد  أرجاءلضمان الشفافية والمساءلة في جميع 

دعم  باإلضافة إلى ،السلطة تفويضوالرقابة في الصندوق بما في ذلك  شرافاإلالمثلى، ويطبق نماذج 
 .الرقابة في الصندوق نظممع  يتسقتفعيل المساءلة، بما ب تفويض السلطةإطار  ويقوم .ةالرشيد الحوتمة

 .لصندوقا فيأساس وظائف المساءلة والرقابة المتتاملة  معاوتشتل هذه العناصر األربعة 

 حددوي .بشتل فعال في الصندوق المؤسسيةمخاطر الإدارة  إطارلتنفيذ  أساسيا إطار الرقابة الداخليةويعتبر  -4
من أجل رصد واإلبالغ عن  المخاطراستساغة، وتحمل و وحوتمة،  ،سياسة المؤسسيةمخاطر الإدارة  إطار

انطالقا من  مبادئ إطار إدارة المخاطر المؤسسيةوتطبق  المخاطر وخلق ثقافة للمخاطر داخل المنظمة.
إطار الرقابة تنفيذ مع االعتماد على الضوابط الداخلية في المراحل الحرجة. ويسعى استراتيجية وحتى ال
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نهج مستمد من إطار إدارة المخاطر ن خالل الضوابط الداخلية للصندوق م تنفيذلإلى إرساء أساس  الداخلية
يتسق مع مبادئ إطار المساءلة وُينفذ من خالل هيتل الحوتمة في الصندوق بواسطة تفويض  المؤسسية
 السلطة.

 1 الشتل
 لصندوقفي اوظائف المساءلة والرقابة المتكاملة  التي تشكل أساسربعة األ عناصر ال

 

تما  للنظر فيها. إطار الرقابة الداخلية تنفيذ وباإلضافة إلى هذا اإلطار، تم إعداد وثيقة بشأن توجيهات -5
    بوثائق إجرائية مختلفة سيتم وضعها وتقاسمها مع موظفي الصندوق. إطار الرقابة الداخليةسيستتمل 

  هدفال - ثانيا

الرقابة  بشأن همؤسسية ومساءلة لتشغيل نظاممعايير وضع  من أجلإطار الرقابة الداخلية  ُصمم -6
متونات الرقابة الداخلية، بما في ذلك السياسات واإلجراءات و عن طريق تحديد: األهداف والفوائد؛  الداخلية

 ،ورصد ،وتنفيذ ،وضعواألدوات والوحدات المسؤولة ذات الصلة؛ ومسؤوليات المديرين والموظفين عن 
. واحد متماسك وشاملإطار في  لرقابةلآليات  ةدمج عدفي  ههدف يتمثلو  .وتحسين السياسات واألدوات

المعلومات واألدوات الالزمة لموظفي الصندوق  طار الرقابة الداخليةوسوف توفر اإلجراءات التشغيلية إل
  لتنفيذ المتطلبات المختلفة المذتورة في هذه الوثيقة. 

 إطار المساءلة

 إطار تفويض السلطة
إطار الرقابة 
 الداخلية

إدارة المخاطر 
 المؤسسية

 أداءأمثل النتائج لتحقيق الموجه بلنهج المتتامل اتخاذ القرار القائم على المخاطر/يتيح ا

النهج القائم على المخاطر إلدارة 
 المؤسسة وتحقيق النتائج

معايير الرقابة المثلى والرصد 
 هيتل سلطة صنع القرار واإلبالغ على نحو فعال

المبادئ األساسية للمساءلة 
 والشفافية



EB 2019/127/R.39  

3 

 في الصندوقتعريف الرقابة الداخلية  -ثالثا
لها،  1لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواييتواءم تعريف الرقابة الداخلية في الصندوق مع تعريف  -7

 وهو تالتالي:

تُنفذ من قبل الهيئات الرئاسية، واإلدارة، والموظفين اآلخرين في الصندوق ومصممة لتوفير ضمان عملية 
   بالعمليات، واإلبالغ، واالمتثال.معقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف المتصلة 

 نطاق ال - رابعا

إطار الرقابة ( للصندوق، يغطي ةنظيف حسابات) بتحفظات مشفوعالرأي المراجعة غير  تأييدمن أجل  -8
 لها جميعايتون يمتن أن السمعة، والتي االمتثال و والمخاطر المتعلقة ب ،والتشغيلية ،لمخاطر الماليةاالداخلية 

 ،الهامة األعمالجميع عمليات  رصدو  استعراضتطلب هذا النهج وي .الموحدة القوائم الماليةأثر تبير على 
المقر من أجل تقييم المخاطر ومستوى  القطريمستوى الوالمخاطر التشغيلية المتعلقة بهذه العمليات على 

 ديرمثل إجراءات التق ،تالمتعلقة بالعمليا القائمةسيستمر رصد العمليات و  .المتعلقة بها والضوابط الرئيسية
أعمال التحرش الجنسي واالستغالل واالعتداء الجنسيين االجتماعي والبيئي والمناخي، وسياسة منع 

 .من خالل اآلليات القائمة (والتصدي لها

  الرقابة الداخلية طارإل والمبادئ األساسيةفوائد ال - خامسا
لصندوق لالفوائد التالية  وتحقيق ،هاورصد ،هاوتنفيذ ،الضوابط مبادئ لتطوير الرقابة الداخليةإطار يضع  -9

 :األعضاء هودول

 لمخاطر التشغيلية والمخاطر غير الماليةل وتتصدى والبساطة والتفاءة بالفعاليةتتسم ضوابط  توفير (1)
مل عالمخاطر المرتبطة بالالمرتزية وتطور نموذج  إلى أدنى حد من تقليلال، بما في ذلك األخرى

 الصندوق؛

توقيت المعلومات المالية وغير المالية حسن و  ،ومالءمة ،وموثوقية ،ودقة ،الحفاظ على اتتمال (2)
 ؛وتحسينها

مراجعة غير الالموحدة للصندوق ودعم رأي  القوائم الماليةعين على توفير الضمانات الالزمة للموق (3)
 (؛حسابات نظيفة) مشفوع بتحفظاتال

، على الصندوق التي تنطبقوااللتزامات ذات الصلة  ،والتشريعية ،ضمان التقيد بااللتزامات القانونية (4)
 المعايير األخالقية للصندوق وقواعده الداخلية؛ بما في ذلك

هدار األصول والموارد، سواء من خالل  (5) أو األخطاء التي  ،الجهدسوء توجيه الحد من الخسائر وا 
 ؛ ليستدأو ال خدام،إساءة االستأو  ،أو سوء اإلدارة ،يمتن تجنبها

                                                      
 (.2013) إطار متكامل –الرقابة الداخلية ، لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي 1
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وتفاءة  ،ومرونة ،الثقة بين الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في موثوقية الحفاظ على (6)
 .تهاوزياد الصندوقفي دارة اإلنظم 

 تطبيق المكونات الخمسة للرقابة الداخلية -سادسا
للرقابة تريدواي لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة في الصندوق إلى نموذج إطار الرقابة الداخلية يستند  -11

أنشطة و تقييم المخاطر؛ و ؛ الرقابةحدد هذا النموذج خمسة متونات مترابطة للرقابة الداخلية: بيئة وي .الداخلية
 رقابةنظام وجود ل ةبو مطل هذه المتونات جميعو  .الالزمة ، وأنشطة الرصداالتصاالتو  معلوماتوال؛ الرقابة

 .الخمسة والمبادئ الداعمة أدناهالمتونات وترد  .داخلية متتامل وفعال

 2الشتل 
 إطار لجنة تريدوايمكعب 

 (.2013) إطار متتامل –الرقابة الداخلية ، لجنة المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدوايانظر * 
المعايير والعمليات والهياتل التي توفر األساس لممارسة الرقابة الداخلية في على  بيئة الرقابةمل تتش -11

ين يتعتقوم بو  ؛الرقابةشتمل على السلطة التي تشرف بها اإلدارة العليا على أداء أنشطة تتما . الصندوق
 .إجراءاتهممل األفراد المسؤولية عن ح  وتُ وتنمي مهاراتهم وتحتفظ بهم الموظفين األتفاء 

دار  ،هاوترتيب أولويات هاوتقييم ،المخاطر أهملتحديد عملية دينامية وتترارية  تقييم المخاطرويمثل  -12 لدعم  تهاوا 
 .تحقيق أهداف الصندوق

إدارة المتعلقة بهي اإلجراءات التي يتم تنفيذها لضمان تنفيذ توجيهات المجلس التنفيذي  أنشطة الرقابةو  -13
  .لمخاطرل ةالمعلن استساغتهاالمخاطر، بما في ذلك 

مدى إلى أي لصندوق من تقييم االمصادر الداخلية والخارجية الواردة من  المعلومات واالتصاالتوُتمت ن  -14
 .تحقيق أهدافه الرقابة شأنه بدعم العناصر المختلفة لنظامت

التي ُتجرى لمرة وتلك الضوابط الداخلية من خالل التقييمات المستمرة  أداءتتبع  على الرصد أنشطةوتعمل  -15
وتدير المخاطر بنجاح لتحقيق  ،بشتل جيدتعمل أنها ، و موجودة الضوابط المطلوبة أنواحدة للتأتد من 
 .أهداف الصندوق

 بيئة الرقابة
 تقييم المخاطر
 أنشطة الرقابة

 المعلومات واالتصاالت
 أنشطة الرصد
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 1الجدول 
 الداخلية ونطاق تطبيقها في الصندوقمكونات الرقابة 

 أمثلة على نطاق التطبيق المكون

 اإلجراءات، والمعايير، واإلبالغ بيئة الرقابة

سينفذ مع سياسة إدارة المخاطر المؤسسية )مثل تقييمات المخاطر الجديدة لعمليات األعمال، وتقييمات المخاطر القائمة  تقييم المخاطر
 مستوى المشروعات(للمخاطر االئتمانية على 

 ستنفذ ضمن إطار استساغة المخاطر، وتوجيهات تنفيذ إطار الرقابة الداخلية أنشطة الرقابة

 ستنفذ من خالل اإلبالغ، والوعي بالمخاطر والضوابط، وخطة االتصاالت المعلومات واالتصاالت

 (4ستنفذ بأدوات ولبنات بناء الرصد )انظر الشكل  أنشطة الرصد

 

الضوابط الداخلية عملية  وضعمن خالل  2012في الصندوق في عام  ألول مرة إطار لجنة تريدوايُطبق و  -16
 اإلبالغتشمل رسم خرائط لعمليات األعمال الهامة التي تؤثر على التي ، الصندوقفي  على اإلبالغ المالي

توسيعها من خالل والتي يجري  – المرتبطة بتل عملية الضوابطو  المخاطر وتسلط الضوء على –المالي 
 .إطار الرقابة الداخلية إلى جميع عمليات األعمال في سائر أنحاء الصندوق

 أدوار ومسؤوليات الرقابة الداخلية - سابعا
 2الثة لمعهد المراجعين الداخليينخطوط الدفاع الث نموذج يرتتز إنشاء وظيفة فعالة للرقابة الداخلية على  -17

مصرف ة، و يتسق مع النموذج الذي أوصت به لجنة بازل للرقابة المصرفي الذي(، و 3 )انظر الشتل
  .الرائدةالصناعة  ةوممارس، 3التسويات الدولية

  تُقبل علىخط الدفاع األول من وحدات األعمال والدعم في الخطوط األمامية، والتي يتتون 
مع  تتسقطبق ضوابط تأن  أيضاومن المتوقع  .هار اثآ من أن تديرها وتخففمنها ويتوقع  المخاطر

 .لمخاطرلالصندوق  استساغةومدى  ،إطار إدارة المخاطر المؤسسية

  المخاطر التي تقوم الضمانات و إدارة وظائف  ، من بين جملة أمور أخرى،خط الدفاع الثانييشمل
المحاسبة شعبة ل ةالتابع المالية وغيرها من المخاطر إدارة المخاطر اتوحدو  المالية، ةقابالر  ةوحدبها 

مستقل بشتل والضوابط التي يتم تنفيذها ) ،تحملهايتم م المخاطر التي ، والتي: تقي  المالي والمراقب
 ، والتمتين من رصد الضوابط.(األول الدفاعخط عن وظائف 

  الحقة  المتثاللوظائف مثل المراجعة الداخلية، التي توفر تقييمات  منخط الدفاع الثالث يتألف
حدد حاالت عدم االمتثال من خالل تفحص مدى تفاية الضوابط لتخفيف المخاطر، و ت، و للمراجعة

 .تطبيق الصندوق لخطوط الدفاع الثالثةنموذج أدناه  3رد في الشتل وي .الحقة استعراضات

 3الشتل 

                                                      
 ، ورقة موقف صادرة عن معهد المراجعين الداخليينرقابةخطوط الدفاع الثالثة في اإلدارة الفعالة للمخاطر والمعهد المراجعين الداخليين،  2
(2013.) 
   (.2015، "نموذج خطوط الدفاع األربعة" للمؤسسات المالية )11، ورقة غير منتظمة الصدور رقم مصرف التسويات الدوليةنظر ا 3
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 معهد المراجعين الداخليين لثالثة الخطوط الدفاع نموذج 

 الدفاع الثاني والثالث( يتلك الواردة في خط ما عداالدفاع األول ) خط وظائف

عن المخاطر ضمن المنظمة. وهي  في نهاية المطاف المسؤولة وحدات عمل خط الدفاع األول هي الجهات -18
 ،وسياساته ،وقواعده ،الضوابط الداخلية على النحو المنصوص عليه في لوائح الصندوق تفعيل عن ةمسؤول

جراءاته ويتوجب على موظفي الصندوق ضمن هذه الوحدات ضمان تضمين الضوابط المناسبة في  .وا 
عة سر بة عن تحديد الفرص المتاحة لتحسين فعالية وتفاءة الضوابط، واالستجابة يمسؤولال يتولونو  عملياتهم.

من خالل  رفعهاإما عن طريق معالجتها أو  -ضعف محددة في هذه الضوابط  مواطنألي فجوات أو 
أو  ،أو عدم االمتثال ،في الرقابة أوجه قصورأي  رفع الصندوق ى موظفيعلو  .المعمول بهاآليات اإلبالغ 

العليا التي يتبعون لها، اإلدارة ، إلى أو أي مشتلة تشغيلية أخرى تهدد تحقيق أهداف الصندوق ،المخاطر
 وتفعيل وظائف خط الدفاع الثاني حسب الحاجة.

 الثانيالدفاع  خط وظائف

لخط الدفاع الثاني. وتلخص الفقرات أدناه الوظائف الرئيسية  ة، هناك وظائف متعدد3تما يرد في الشتل   -19
 المتعلقة بالرقابة والمخاطر. 

هدف إلى تخط الدفاع الثاني  وظيفة من وظائف هيالمالي  والمراقبالمحاسبة الرقابة التابعة لشعبة وحدة  -21
رصد الضوابط ت، و اتتقييمال وتجري نفذتهي و  .صندوقفي ال رقابة الداخليةطار الإلتنفيذ وضمان االمتثال 

تعرض الصندوق  يمتن أنسلط الضوء على مواطن الضعف التي ت، و وتُبلغ عنها الداخلية للصندوق
 الالمرتزيةالمتاتب في واألدوات الالزمة لتخفيف المخاطر في المقر و  ،والخبرة ،قدم المشورةتتما  .للمخاطر

تروج إلى ذلك،  اإلضافة. وبعلى أمثل وجهوتعمل  تافيةلضمان وجود ضوابط داخلية وعمليات إبالغ 
وتدابير  العمل توازن بين أهداف إقامةوهي تهدف من ناحية إلى ؛ ثقافة الوعي بالرقابة الداخليةلالوحدة 

 الهيئة الرئاسية/المجلس/لجنة مراجعة الحسابات

 اإلدارة العليا

 خط الدفاع األول

اإلدارةضوابط   

 خط الدفاع الثاني

 الرقابة

 خط الدفاع الثالث

 المراجعة الداخلية

 إدارة المخاطر

 االمتثال

 أمن المعلومات

 الجودة

 الصحة والسالمة

تدابير 
الرقابة 
 الداخلية
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، (ةنظيفحسابات ) مراجعة غير مشفوع بتحفظاتالرقابة من أجل حماية الصندوق من المخاطر ودعم رأي 
لى   .ا، من ناحية أخرىز التفاءة في عملياتهيتعز وا 

العمليات المالية، خط الدفاع الثاني إلدارة المخاطر المالية في  لدائرة التابعةوحدة إدارة المخاطر، تمثل و  -21
 .الصندوق

جراءاته، بما في ذلك مدونة قواعد  ،وسياساته ،لقواعد الصندوق االمتثال ةاألخالقيالشؤون متتب يشجع و  -22 وا 
برامج  أيضا ةاألخالقيالشؤون يدير متتب و  .والمساءلة ،والشفافية ،سلوك، ويعزز ثقافة السلوك األخالقيال

 .لصندوقفي اوالوساطة المالية المالي اإلفصاح 

الذي يهدف إلى حماية الصندوق من المخاطر  متتب المستشار العام، فييتمن خط الدفاع الثاني اآلخر و  -23
 ، بما في ذلك المتعلقة بالعمليات،وتقديم المشورة بشأن المصالح القانونية األوسع نطاقا للصندوق ،القانونية
الثاني إلى  والدعم القانوني ضمن خط الدفاعويقدم المشورة القانونية  .وتسوية المنازعات ،لسياساتووضع ا

والقواعد واللوائح  ،لصندوقية إنشاء ا، بما يضمن تنفيذ أنشطة الصندوق وفقا التفاقةالرئاسيات الرئيس والهيئ
  .األخرى

 شعبة تتنولوجيا المعلومات واالتصاالت،تتعلق بأمن المعلومات داخل الثاني لدفاع في خط اهناك وظيفة و  -24
، مع أصحاب روتيس  مخاطر األمن اإللتتروني؛ من خفف تو بيئة رقمية مستدامة وآمنة؛  والتي توفر

 .يةصول المعلوماتاألالثقافة لفهم قيمة في األعمال، تغيير 

  خط الدفاع الثالث فائوظ

وأصحاب المصلحة  ،تينالرئاسي تينوتزويد اإلدارة والهيئ ها،وتقييمالضوابط  عن مراجعةمسؤولية التفوض  -25
وتخط دفاع ثالث، يوفر هذا المتتب  .المراجعة واإلشرافهذه الضوابط إلى متتب بشأن اآلخرين بضمان 

والمجلس التنفيذي بشأن فعالية الضوابط الداخلية  ،لجنة مراجعة الحساباتل اوموضوعي مستقال اضمان
وأن نظام الرقابة  ،ناسبدار بشتل متُ  الحرجةدوق من أجل ضمان أن المخاطر المالية والتشغيلية للصن

 .عمل بفعاليةيالداخلية 

 التعاون بين خطوط الدفاع الثالثة

عمليات اإلبالغ  حولستتون هناك تفاعالت ومشاورات جارية فيما بين خط الدفاع األول والثاني، وال سيما  -26
خط الدفاع  تنفيذ الرصد وأدوات اإلبالغ. وسيساعد خط الدفاع الثاني، باإلضافة إلى الخسائر/الحوادثعن 

األول في إنشاء وتعزيز الضوابط في عمليات عملها، وتقديم دعم الرصد المتعلق باألطر ذات الصلة وخطط 
  قييمات المخاطر.التنفيذ الخاصة بها. وباإلضافة إلى ذلك، سيقدم الدعم واإلشراف من خالل ت

وحدات خط الدفاع الثاني المتعددة التفاعل فيما بينها لضمان نهج موحد ومنسق تجاه المخاطر لينبغي  -27
  والرقابة في الصندوق.
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ينبغي لخط الدفاع الثاني العمل بشتل وثيق مع خط الدفاع الثالث، معتمدا على تقارير خط الدفاع الثالث و  -28
الضعف المحددة، باإلضافة إلى تزويد خط الدفاع الثالث بنتائج الرصد لتعزيز ألن تُبلغ عن المخاطر وأوجه 
  الضوابط اإلجمالية للصندوق.

لضمان التواؤم  خط الدفاع األول، والثاني، والثالثوينبغي أن يتون هناك تفاعالت ومشاورات وثيقة بين  -29
 بادل النتائج والنواتج عقب التقييمات. فيما يتعلق بالمجاالت المشترتة لضعف الرقابة، واتصاالت مستمرة لت

  لرقابةل األساسيةمعايير ال - ثامنا
من أجل وضع الضوابط الداخلية و  .يستند نظام الرقابة الداخلية الفعال إلى مجموعة من معايير الرقابة -31

العام  هاتحدد وتنفذ معايير الرقابة المناسبة التي تستند إلى عملياتها وتعرضأن المثلى، على المنظمة 
القسم التالي معياري الرقابة الرئيسيين اللذين  يعرضضوء تطور نموذج العمل والالمرتزية،  وفي .للمخاطر

توجيهات تنفيذ وثيقة وترد معايير رقابة إضافية في  .في البيئة الالمرتزية للصندوق بالنسبة يزدادان أهمية
 إطار الرقابة الداخلية.

 سلطة إجراء المعامالتنموذج 

مارس . وتنهايتهاحتى و  بدايتهامن  سلطة إجراء المعامالتمستويات من تتطلب تل معاملة أو عملية ثالثة  -31
 ،وااللتزامات والمدفوعات المستلمة توريد،وال ،الصندوق حومنقروض مصروفات هذه السلطات على جميع 

عنصر مهم في نظام  وهي .االستشاريينالخبراء و  ،السفرنفقات و  ،اإلداريةالنفقات و  ،المرتباتمثل  النفقاتو 
 .الرقابة الداخلية الفعال
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 4الشتل 
 نموذج سلطة إجراء المعامالت الرئيسية

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

الموارد التي يتم إنفاقها، إدارة عن  األوليةتحمل المسؤولية ت: المعاملة بدء – األولى سلطة إجراء المعامالت -32
دارة المهمة أو األهداف األساسية ،بموارد الصندوق السليموضمان االلتزام   .وا 

عليها )مثل صرف القروض  توافقتحقق من المعامالت و تالموافقة:  -الثانية  سلطة إجراء المعامالت -33
تمتثل الطلبات ذات الصلة  أنضمان و  ،تشوف المرتبات(و ، ينتسجيل البائعو أوامر الشراء، و والمنح، 

  .ذات الصلة التوجيهاتو  ،واإلجراءات ،لسياساتل

 .المصروفاتو ذن بتنفيذ المدفوعات اإلالصرف:  -الثالثة  سلطة إجراء المعامالت -34

ن تل نظرا ألمعامالت واحدة على أي معاملة واحدة، إجراء لشخص واحد ممارسة أتثر من سلطة  يجوزال و  -35
طبيعة هذه الضوابط،  وفي ضوء. السابقةالسلطة فحص مستقل على  توسيلةمعامالت تعمل إجراء سلطة 

احل قد تتون هناك حاجة إلى موافقات متعددة في تل مرحلة من مر و . موظفو الصندوق يؤديهايجب أن 
 .سلطة إجراء المعامالتنموذج 

 الفصل بين الواجبات

احتمالية الخطأ  تنخفض. و ما عندما ُيطلب من شخصين أو أتثر إتمال معاملة الفصل بين الواجباتيحدث  -36
ضمن الفصل بين الواجبات وي .المعاملة تجهيزرك شخصان أو أتثر في تبشتل تبير عندما يش تدليسأو ال

من خالل السماح ألحد األشخاص بالتحقق من أن المعامالت التي  توازناتالضوابط و المستوى مناسبا من 
عند وضع معايير الفصل بين الواجبات، و  .بشتل سليم وتسويتها ،وتسجيلها ،هاتم اإلذن ببدأها شخص آخر 

 .لضمان الضوابط الفعالة إجراء المعامالت اتسلطإلطار الرقابة الداخلية يستند إلى نموذج رئيسي 

 سلطات إجراء المعامالت الرئيسية

 المبادئ األساسية
 . المعامالت األولى، والثانية، والثالثةال يمتن ألي موظف ممارسة سلطة إجراء •
 مستقل على السلطة األولى. تعمل توسيلة فحصالسلطة الثانية •
 يجب أن تتون السلطة الثالثة منفصلة عن السلطتين األولى والثانية.•

   الموارد التي تنفقإدارة -
 لتزام بموارد الصندوقاال-
 المسؤولون عن الميزانية بشتل عام-

األولى: بدء السلطة 
 المعاملة

1
st
 

  إلخ.(، الموافقة على المعامالت )أوامر الشراء، اإليصاالت، البائعون-
 ضمان االمتثال للقواعد ذات الصلة-

: ثانيةالسلطة ال
 ةوافقالم

2
nd

 

الصرف :ثالثةالسلطة ال  
3 لمدفوعات والمصروفاتااإلذن ب-

rd
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 وحتىمعاملة تاملة من بدايتها  يجرياإلدارة المسؤوليات بحيث ال يمتن لشخص واحد أن  ينبغي أن تعين
  القيام بالموافقة عليها. معامالتال ونأيبدعلى سبيل المثال، ال ينبغي للموظفين الذين و  .نهايتها

برامج في للفصل بين الواجبات اليدوية للضوابط  تعمل بطريقة مماثلةاآللية التي  الضوابط إدماجيمتن و  -37
تصميمها بشتل صحيح، يمتن أن تتون . وعند PeopleSoft ياتبرمج؛ على سبيل المثال، في ياتبرمجال

وضوابط الوصول والحقوق  ،النظم الفريدة مالمحشتل . وتمن اإلجراءات اليدويةأداء اآللية أعلى  الضوابط
 PeopleSoftوتعمل برمجيات  .لنظملأساسية  ضوابطأخرى(  برمجيات)أو  PeopleSoft برمجيات ضمن

( على تعزيز رقابة الفصل بين الواجبات، بحيث FlexCubeوغيرها من البرمجيات في الصندوق )مثل 
 على معاملة ما. إجراء موافقات متعددةتضمن أن ملف أحد المستخدمين ال يمتنه 

 روبوتاتال، أي استخدام أتمتة العمليات اآلليةويمتن تحقيق أتمتة رقابة داخلية أتثر تفاءة وفعالية باعتماد  -38
ا يزيد من تعزيز الرقابة على الفصل بين الواجبات، نظرا إلى أن ملف . وهذلتنفيذ الضوابطاإللتترونية 

  للقيام بعمل مستخدم واحد فقط، وليس هناك خطر من حدوث موافقات متعددة.الروبوت مبرمج 

 ورصدها الضوابط الداخليةعلى اإلشراف  -تاسعا
 التابعة لشعبة المحاسبة والمراقبوحدة الرقابة تهدف األدوات الشاملة لإلشراف والرصد. و  5بين الشتل ي -39

 اآلليات التالية لتقييم فعالية الرقابة الداخلية: و/أو تعزيز إلى وضع المالي

عملية التقييم خرين اآلسوف يستتمل جميع المديرين والموظفين  .للرقابة عملية التقييم الذاتي  (1)
يوفر هذا الدليل . وسللرقابة في الصندوقالذاتي للرقابة، على النحو المبين في دليل التقييم الذاتي 

، بما في ذلك للرقابةالتفاصيل الالزمة إلجراء عمليات التقييم الذاتي اآلخرين للمديرين والموظفين 
ها تجريالتي  ةعمليات التقييم الذاتي الدوريعلى مل العملية تتش. وساألدوات والمراجع ذات الصلة

 وحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقب ستستعرضهاو  ،التي تبدأ المعاملة/الوحدات الشعب
 .ومؤشرات المخاطر الرئيسية الرقابة، التي ستساعد في تحديد فجوات المالي

اإلبالغ عن حوادث الخسارة التشغيلية  موظفينجميع ال سيتون على. عملية اإلبالغ عن الحوادث (2)
 .عملية إبالغ محددة بناء على "وشيتة"الحاالت التي تانت فيها الخسائر و  ،بالمخاطر المتعلقة

 وحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقبتستخدم س .المالي المراقببطاقة الدرجات الخاصة ب (3)
لقياس الخسائر الحالية والمحتملة، ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وتسلط الضوء  رصدأداة  المالي

 .في الصندوق والرقابةالتشغيلية المخاطر على السالمة المالية لبيئة 

تدفق  تيسيرلوحة لرصد المخاطر الرئيسية، و ال وضعت .لوحة المخاطر المؤسسية للصندوق (4)
لجنة أيضا إلبالغ  امتن استخدامهوي .إدارة المخاطر مسائلاتخاذ القرار بشأن  وتمتين ،المعلومات

دارتهامراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي   .عن قياس المخاطر وا 
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ونائب  ،قدم الرئيسي .الضوابط الداخلية على اإلبالغ الماليفعالية  علىاإلدارة  تصديقتقرير  (5)
، والمراقب المالي ومدير والمراقبين الماليينالموظفين تبير و العمليات المالية، لدائرة  الرئيس المساعد

 .سنويا على فعالية الضوابط الداخلية للصندوق تصديقاحاليا ، المالي شعبة المحاسبة والمراقب

جراءاتعلى اإلبالغ المالي و الداخلية شهادة على الرقابة حاليا  الخارجيون نراجعوالميقدم  (6)  ا 
 .للصندوق المحاسبة

 

  5الشتل 
 ورصدها الضوابط الداخليةعلى  اإلشراف

 

 الرقابة الداخليةإطار معايير من ستثناءات اال -عاشرا
ومستويات  ،مثل الفصل بين الواجبات المعايير المثلى للضوابط الداخلية الرقابة الداخليةإطار يعرض  -41

 ،ةالداخليالرقابة إطار معايير من استثناءات  الصغيرةقد تتطلب بعض المتاتب و  .سلطة إجراء المعامالت
مثل هذه الحاالت، يجب طلب استثناءات من  وفي .على سبيل المثال، في النموذج الالمرتزي للصندوق

 ،بشأن الضوابط التعويضية اتوالتي ستوفر توجيه ،المالي وحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقب
نطاق  ضمنو  في حالة امتثالتخفيف المخاطر من أجل ضمان أن يظل الصندوق األخرى لتدابير الو 

 .لمخاطرل استساغته

مقابل المعايير  اتبتقييم طلبات االستثناء المالي وحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقبستقوم و  -41
، استثناءوعقب التقييم، إذا أمتن منح  .44و 43في الفقرتين  المبينة بالتفصيلو  6الرئيسية الواردة في الشتل 

التشاور مع بأو خطة عمل  يةضوابط تعويض المالي الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقبوحدة ستقترح 
 .وقد تزيد أنشطة الرصد التي بدأت المعاملةالوحدة 

الذاتي للرقابةالتقييم   

مؤشرات المخاطر 
 سجل الحوادث الرئيسية

 تحديد المخاطر

 تصميم الضوابط

 اختبار الضوابط

اختيار المخاطر  !
 الرئيسية

تصميم 
 المؤشرات

 تتبع االنتهاكات

 اكتشافها

 تحليلها

 إعادة االختبار

 خطط اإلجراءات التصحيحية / المعالجة
 االستثناءات / الدروس المستفادةتقرير 

عداد النماذجاستعراض السيناريوهات  ة يحرار الخريطة والالضوابط، و  واإلبالغ عن المخاطر وا 
 درجات الرقابةبطاقة و لمخاطر، ل

 وحدات األعمال -
 أصحاب المخاطر -
 أصحاب الضوابط -

 فعالية إطار الرقابة الداخلية -
 الضمان -
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  6 الشتل
 الرئيسية لالستثناءات المعايير

 
تقييما للمخاطر  المالي وحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقب، ستجري االستثناءاتعند طلب و  -42

 المتبقية مخاطراللضمان الحفاظ على مستوى  6في الشتل  الواردةمقارنة بالمعايير الرئيسية السبعة 
 .مقبولال

 .االستثناءيجب استيفاء المعايير التالية للنظر في و  -43

ستقوم  ،الداخلية الرقابةمعايير معيار من المقترح ل االستثناء استعراضعند  :المخاطر ستساغةا (أ )
نح بتقييم المخاطر المتبقية التي قد تنتج إذا مُ  المالي وحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقب

 استساغةمن أجل تلبية هذا المعيار، يجب أن تتون المخاطر المتبقية أقل من حدود و  .االستثناء
 .في الصندوق المخاطر

في الفقرة تما تم تقييمها التي ييجب أن تتون المخاطر المتبقية  لمعامالت:لمنخفضة مخاطر  (ب )
 القوائم الماليةعلى  إلى أدنى حد المحتمل هاأثر محددة لتقليل همية نسبية أعتبة  دون)أ(  43 الفرعية
 .الموحدة

نظر التي يُ في العملية  القائمة ُتدمج الضوابط الرئيسية أن يجب :فعالة رئيسيةذات ضوابط  عملية (ج )
أو  للتشفهذا المعيار، يجب أن يتون للعملية ضوابط تافية )الوفاء بمن أجل و  .فيها لمنح االستثناء

 .(يةوقاال

مناسب التدريب بال المعنيون الموظفون جب أن يتمتعي الموظفين المعنيين:مستوى مهارات/تدريب  (د )
وتنفيذ الضوابط  ،على العملية قيد النظر، بما في ذلك التدريب على تقييم المخاطر ذات الصلة

 ، مما سيساعد على الحد من المخاطر المرتبطة باستثناء محتمل.المناسبة

 .االستثناءقة على تدعم العناصر اإلضافية التالية الموافو  -44

 الداخليةالمعايير الرئيسية لوحدة الرقابة التابعة لشعبة المحاسبة والمراقب المالي بشأن إدارة االستثناءات من إطار الرقابة 

الرصد واإلبالغ عن النشاط  استساغة المخاطر
 األساسي

ضوابط بشأن التشف )إذا تانت 
 تنطبق(

نظام مناسب لتتنولوجيا 
 المعلومات لدعم العملية

تدريب الموظفين المعنيين 
 )المسؤولون عن الميزانية مثال(

 رئيسية ضوابط ذات عملية
 فعالة

 مخاطر منخفضة للمعامالت
)اعتبارات األثر على 

 التتاليف/الميزانية(

! 
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 .ألنشطةا تلكل المستمر الرصدع األنشطة قيد النظر لإلبالغ الدوري لضمان و خض الرصد واإلبالغ: (أ )

من أجل  االستثناءقبل الموافقة على  التشفبشأن يجب تطبيق ضوابط  :الكشفبشأن ضوابط  (ب )
 .تخفيف المخاطر المحددة في التقييم

 يةفي العملية احتمال المدمجيقلل التشغيل اآللي دعم العملية: لتكنولوجيا المعلومات مناسب لنظام  (ج )
 .قبولالالتعرض لمخاطر التشغيل، مما يوفر ضمانا أتبر ب

  اتتحديثالو ، والموافقة ،تطبيقال - حادي عشر
على  إطار الرقابة الداخليةوسيتم عرض  .الصندوق بفعالية وتفاءة في الداخلية إطار الرقابةسوف يتم تنفيذ  -45

إطار الرقابة لجنة مراجعة الحسابات الستعراضه، وعلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه. ولضمان أن يبقى 
المالي تل ثالث  لشعبة المحاسبة والمراقبمالئما، سوف يتم تحديثه من قبل وحدة الرقابة التابعة  الداخلية

يتم س. وباإلضافة إلى ذلك، ةبحسب ما تقتضيه الضرور سنوات، ويمتن إجراء استعراضات مخصصة 
المنقحة، التي تشمل إدارة المخاطر المؤسسية لضمان مواءمته لسياسة  إطار الرقابة الداخلية حديثت

الحوتمة الداخلية، والمساءلة، وتعاريف تصنيف المخاطر، واستساغة المخاطر. وستتم الموافقة على جميع 
خارج دورة الثالث سنوات من قبل  إطار الرقابة الداخليةالتنقيحات والتعديالت المؤقتة التي تجرى على 

 رئيس الصندوق، وتُقدم إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي للعلم.
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 مصطلحات قاموس
 لةءالمسا
وشفاف  واضح نيتعيتم تحديدها من خالل  معينةولين عن تحقيق نتائج ؤ وموظفيها بأن يتونوا مس ما م منظمةاالتز 

شمل المساءلة: . وتمع السياسات والقواعد واإلجراءات المعمول بها بما يتماشىللمسؤولية، رهنا بتوافر الموارد و 
األموال؛ وجميع جوانب  ورعايةاإلبالغ العادل والدقيق عن نتائج األداء؛ و تحقيق األهداف والنتائج استجابة للواليات؛ 

 .األداء

  مخاطر االمتثال
التي قد يتعرض لها الصندوق،  لسمعةالمرتبطة باأو الخسارة  ،الخسارة الماديةو التتلفة/الخسارة النقدية )العقوبات(، 

والناجمة عن الفشل في االمتثال للسياسات الداخلية، واألنظمة، والقواعد، والقوانين، والمعايير الدولية للممارسة 
 السارية.الجيدة 

  لرقابةل التقييم الذاتي
المبذولة جهوده  وتتضمنإطار المخاطر التشغيلية للصندوق، ال يتجزأ من عنصرا  للرقابةتمثل عملية التقييم الذاتي 

دارتهال  .تهاورقاب ،واإلشراف عليها ،لمخاطر التشغيليةلتعزيز فهم اإلدارة  وتهدف هذه العملية إلى .تحديد المخاطر وا 
 .من خالل قياس المخاطر التشغيلية ومواءمة تقييمات رأس المال المؤسسيةهداف األدعم تو 

  امنةالمخاطر الك
هو مقدار المخاطر و  .عامل االحتمال(ا في مضروب األثرلمخاطر قبل وضع الضوابط )لهي تقييم  التامنةالمخاطر 

 .وقوعه واحتمال أثرهأي إجراءات مباشرة أو مرتزة من اإلدارة لتخفيف ظل عدم وجود في 

 الضوابط الرئيسية
المخاطر يعني تقليل  وخفض .المخاطر إلى مستوى مقبول لخفضخذ تتالضوابط الرئيسية هي التدخالت التي 

 هامصممة بشتل جيد وتعمل بفعالية، فإنأدوات الرقابة الرئيسية عندما تتون و  .حدث ضاروقوع احتمالية وشدة 
 .تخفف المخاطر التامنة

 المخاطر الرئيسية 

التأثير على  احتمالعلى أنها أحداث داخلية أو خارجية تنطوي على  مهمةيمتن تعريف المخاطر الرئيسية أو ال
 .تحقيق األهداف العامة للصندوق أو أهداف وحدة عمل فردية

 لمخاطر لالرئيسية مؤشرات ال
واجه تضعها اإلدارة ألهم مجاالت المخاطر التي ت تقديريةأو  ،أو تمية ،تشتمل هذه المؤشرات على مقاييس نوعية

 رصدها، ويتم لها التدهور في مستويات المخاطر التشغيلية والتعرضحاالت بالتحسينات أو  تقرو  .الصندوق
الخط األول والثاني(، تل من تم تقييمها من خالل التقييمات الذاتية للرقابة )وي .التصعيد عواملوتقييمها بمساعدة 

متن أن تتون وي .توى اإلقليميالصندوق على مستوى المقر والمس عبرمن خالل جمع النتائج  رصدهاويتم 
 .ية للتحوالت في اتجاهات المخاطراستشرافمؤشرات 
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 دارةاإل
 .والمديرين القطريين ،ورؤساء المتاتب والمراتز ،والمديرين ،اإلدارة العليا تشمل اإلدارةألغراض هذا اإلطار، 

 اإلدارة العليا
 ،ومتتب الرئيس ،ينالمساعد الرئيس ونواب ،ونائب الرئيس ،اإلدارة العليا الرئيس شملألغراض هذا اإلطار، ت

 .وتبير الموظفين
 نوالموظف

والخبراء االستشاريين  ،والمتدربين الداخليين ،جميع موظفي الصندوقيشملون ن يالموظف فإنألغراض هذا اإلطار، 
 .الصندوق يوظفهوأي شخص آخر 

 المخاطر التشغيلية
عن األحداث الناشئة ، أو نظماألشخاص وال وأالمخاطر الناشئة عن عدم تفاية أو فشل العمليات الداخلية، 

 .(تدليسالخارجية )مثل ال

 المخاطر التشغيلية مصدر )أو حدث(
 يتضمن تصنيف لجنة بازل لألحداث ما يلي:

تسجيل المراتز الصحيحة عن عدم و التهرب الضريبي، و ألصول، سوء التصرف في ا –الداخلي  تدليسال -1
 الرشوة؛و ، عمد

 ؛والتزوير ،طرف ثالثمن وسرقة  ،القرصنةنتيجة تدمير الو  ،سرقة المعلومات -الخارجي  تدليسال -2

 صحة وسالمة العاملين؛و تعويض العمال، و التمييز،  -ممارسات العمل والسالمة في متان العمل  -3
التالعب في السوق، ومتافحة االحتتار، والتجارة غير السليمة،  - األعمالوممارسات  ،والمنتجات ،العمالء -4

 ؛اتالحساب وتدويروعيوب المنتج، واالنتهاتات االئتمانية، 
 ؛والتخريب ،واإلرهاب ،التوارث –األصول المادية بلحق تاألضرار التي  -5

 تعطل األجهزة؛و ، ياتتعطل البرمجو تعطل المرافق،  - نظمتعطل العمل وفشل ال -6
دارة العملية  ،والتسليم ،التنفيذ -7 اإلبالغ في فشل والاألخطاء المحاسبية، و البيانات، إدخال في خطاء األ -وا 

 .اإللزامي

 المخاطر التشغيلية أثر
والتعويضات للعمالء أو األطراف الثالثة،  ،والعقوبات ،الخسائر التشغيلية من خالل الخسائر المالية أثريمتن إثبات 

 .وزيادة التتاليف الناتجة عن اإلجراءات التصحيحية أو الشطب

 مخاطر السمعة
أو  ،أو المستثمرين المساهمين،أو  ،ةنظير أو األطراف ال ،تصور سلبي من جانب العمالءالمخاطر الناجمة عن  

قائمة أو ال األعمالؤثر سلبا على قدرة المؤسسة على الحفاظ على عالقات يي يمتن أن ذالو الجهات التنظيمية 
متانية الوصول المستمر إلى مصادر التمويل ،جديدةإنشاء عالقات      .وا 
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  المخاطر المتبقية
 امضروب التشفبشأن ضوابط البعد  األثرتم تقييمها بعد وضع الضوابط )يالمخاطر المتبقية هي المخاطر التي 
الضوابط التي تم وضعها  مراعاةتبقى بعد تمقدار المخاطر التي  يه. و بعامل االحتمال بعد الضوابط الوقائية(

 .أثرهالتخفيف 

  درجات المخاطرمصفوفة 
على  األثرتراتب محور  وهي تمثل .المخاطر لتقييم أو حساب المخاطر التامنة درجاتيتم استخدام مصفوفة 

 وقوععلى تحقيق األهداف في حالة  األثر( لتحديد مدى خطورة 5-1تطبيق قيم عددية )تم وي .محور االحتمال
 .وقوعهالحدث، واحتمال 


