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 موجز تنفيذي

 .ن بعد المائة للجنة مراجعة الحساباتووالخمس التاسعاالجتماع عن بُعد انعقد ، 19-ضوء جائحة كوفيد في -1

أو الموافقة عليها  المجلس التنفيذي الستعراضها إلىقدم معظمها من الوثائق، سيُ  اكبير اعدداللجنة  وناقشت -2

 وشملت بنود جدول األعمال ما يلي:. الثالثين بعد المائةو الحادية دورتهفي 

، مصحوبا بإطار الرقابة على استثمارات لبيان سياسة االستثمار في الصندوقاالستعراض السنوي  -

 الصندوق؛

 ؛2021لعام  في الصندوق خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف -

تنفيذ استثمار الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: المرتبطة بخطة  2021 عام ميزانية مخصصات -

 موجه في قدرات الصندوق؛

 المال؛تقرير كفاية رأس  -

 إلى الكيانات دون الوطنية في سياق نموذج العمل الجديد في الصندوق؛ اإلقراض -

 ؛االلتزاماتالموارد المتاحة لعقد  -

 ؛2020 عام نم الثالثللفصل  تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق -

 تقرير منتصف المدة والطريق إلى األمام؛إدارة األصول والخصوم:  -

 سياسة السيولة الجديدة؛ -

 التعديالت المقترحة على النصوص القانونية األساسية للصندوق. -

مت إلى اللجنة أيض -3 بين المصارف، وعملية  ةالفائدة السائد أسعارإصالح  آثارتحديثات شفوية عن  اوقد ِّ

 ، وتنفيذ إدارة المخاطر المؤسسية.االئتمانيالتصنيف 

 

 

 



EB 2020/131(R)/R.34 

1 

 والخمسين بعد المائة التاسعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

أثناء انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي نظرت فيها  في أن تسترعيترغب لجنة مراجعة الحسابات  -1

حالة ضوء  في. و2020 تشرين الثاني/نوفمبر 25و 24 في والخمسين بعد المائة المنعقد التاسعها اجتماع

 .للتداول بالفيديو Zoomباستخدام تطبيق ، ُعقد االجتماع عن بُعد 19-كوفيدجائحة طوارئ الناشئة عن تفشي ال

 جدول األعمال اعتماد

 .جدول األعمال دون إدخال أية تعديالت عليه اعتمادتم  -2

 للجنة مراجعة الحسابات والخمسين بعد المائة الثامنمحاضر االجتماع 

التي عقدت أثناء االجتماع الثامن  ةبعد إدخال تعديل على محاضر الجلسة المغلقعلى المحاضر  الموافقةتمت  -3

 والخمسين بعد المائة.

- (AC 2020/159/R.6) اإلدارة المالية للمشروعات: اآلليات والمستجدات واإلفصاح والنتائج

 )لالستعراض(

آخر المستجدات بشأن تطبيق سياسات وممارسات ضمان اإلدارة المالية وتطورها، والنتائج  على اللجنة اطلعت -4

المنبثقة عن الدورة األخيرة لتقرير مراجعة حسابات المشروعات. وفي هذا الصدد، أكد االستعراض السنوي 

المشروعات الممولة من الصندوق في حسابات الإلبالغ المالي ومراجعة للمبادئ الواردة في اإلطار المفاهيمي ل

. وأشارت اإلدارة انطباقها حتى بعد النظر في أثر أزمة كوفيد على هذا النشاطكفاية هذه المبادئ واستمرار 

روعات مع من أجل موازنة تنفيذ المش 19-اتخاذ تدابير استثنائية إلدارة أثر جائحة كوفيد إلى أنه قد تم بالفعل

 ي.المستويات المطلوبة للضمان االئتمان

تعاون مع مكتب عن الرصيد األعلى للنفقات غير المدعومة، والإضافية وطلب أعضاء اللجنة تفاصيل  -5

ومكتب إدارة المخاطر المؤسسية، وعواقب المشروعات ذات التصنيفات الكبيرة والعالية  المراجعة واإلشراف

 وأسبابالمالية المتبقية )أي التي تتجاوز المستوى المعتدل المقترح لتقبل المخاطر(،  اإلدارةمن حيث مخاطر 

 .اإلبالغ المالياالختالفات اإلقليمية في جودة 

البعثات عن بُعد. كما أخذت عمل  لطريقةوقدَّمت اإلدارة التفاصيل المطلوبة، وأبلغت اللجنة بالمتابعة الشهرية  -6

يق مع مكتب المراجعة واإلشراف واالعتماد القوي على تقارير مراجعة بالتعاون الوث اعلماإلدارة 

حالما تصبح البعثات الفعلية ممكنة مرة المتبقية بمرور الوقت المشروعات. ومن المتوقع أن تتحسَّن المخاطر 

م نصف السنوية لتقييمن خالل االجتماعات  اأخرى وبمجرد أن يكتمل فهم إطار المخاطر الجديد، وذلك جزئي

 تصنيفات المخاطر داخل حوافظ كل إقليم وفيما بينها.

 المخاطر توخي أعلى درجات اليقظة حيالعلى  اإلدارة عتوأشادت اللجنة بالموظفين على عملهم وشج   -7

 .اتم استعراضهقد  الوثيقةواعتُبر أن متابعتها عن بُعد مسألة أكثر صعوبة.  ستكونالمذكورة أعاله التي 

( AC 2020/159/R.7 + Add.1 + Add.2السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوق ) االستعراض

 لالستعراض -

االستعراض السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوق، مشيرة إلى أنه تم إجراء استعراض عرضت اإلدارة  -8

المؤسسات النظيرة لمواءمة الصندوق مع الممارسات المعمول بها في  2020استثنائي في سبتمبر/أيلول 

الدولية كجزء من عملية التصنيف االئتماني. وأكدت أن حافظة االستثمار ستقسَّم إلى شرائح: شريحة معامالت 

لتلبية احتياجات الصرف؛ وشريحة سيولة تشمل أدوات يمكن تصفيتها في غضون مهلة قصيرة لتجديد شريحة 

 .ذات اآلجال األطول المستثمرةلألموال  اتالمعامالت، وشريحة استثمار
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بيان سياسة  بشأنصنع القرارات  حوكمةبشأن طريقة  اورحب أعضاء اللجنة بالوثيقة وطلبوا إيضاح -9

شديدة قرارات في المجاالت المواضيعية دعم رئيس الصندوق في اتخاذ الب القرارات المتعلقة مثل، االستثمار

 وتحديد مستويات تحمل المخاطر. التخصص،

ي اإليضاحات المطلوبة، مشيرة إلى أن القيمة المشروطة المعرضة للخطر هي المقياس الرئيس اإلدارةوقدمت  -10

 لمخاطر حافظة االستثمارات ككل.

 للموافقة عليها. 2020التنفيذي في ديسمبر/كانون األول المجلس  إلى ستقدماللجنة الوثيقة التي  استعرضتو -11

- (AC 2020/159/R.8 + INF.1) 2021م مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعا عملخطة 

 لالستعراض

تُراعي القدرة المتوقعة  2021عام لعمل الأن خطة  مؤكداقدَّم مكتب المراجعة واإلشراف بند جدول األعمال،  -12

 المتصلةبالتغييرات الجارية في العمليات وتطور المخاطر وأجواء عدم التيقن المرتبطة  2021للمكتب في عام 

لة عن أنشطة المراجعة لعام 19-كوفيدبجائحة  ومعلومات عن آخر اتجاهات  2021. وقدَّم المكتب خطة مفصَّ

على الرغم تعديالت على خطة العمل  ةيقترح إدخال أي الالتحقيقات ومكافحة الفساد. وأبلغ المكتب اللجنة أنه 

 نظرا ألن المقترحةبة أقل من الموارد المطلو 2021في ميزانية عام للمكتب من أن المخصصات المرصودة 

 .2021إضافية للمكتب في مطلع عام موارد أنها ستنظر في تخصيص إلى أشارت اإلدارة 

أداء وظيفة أعضاء اللجنة أهمية ضمان تزويد المكتب بالموارد الكافية لتجنب المساس بقدرته على  وأكد -13

أهمية في ظل الضغوط الحالية التي التي باتت أكثر المقررة عمليات البعلى أكمل وجه  االضطالعالمراجعة و

 .تفرضها جائحة كوفيد

 .لتأكيدهاالمقبلة دورته في المجلس التنفيذي ستقدَّم إلى اللجنة خطة العمل التي  استعرضتو -14

( AC 2020/159/R.4خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيا: تنفيذ استثمار موجه في قدرات الصندوق )

 لالستعراض -

عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه المبادرة. وأشارت إلى أنه تم إحراز تقدم جيد على  شامال اتقريرقدَّمت اإلدارة  -15

تم االنتهاء من عملية التخطيط االستراتيجي لقوة العمل وتحديد وقالت إنه أزمة كوفيد.  تحدياتالرغم من 

ديد إلدارة األداء سيبدأ تنفيذه الموافقة على إطار ج وصدرتالتدريب ووضع برنامج إلنهاء الخدمة.  احتياجات

بالتقدم الذي تحقق في مجاالت مسارات عمل العمليات والتكنولوجيا )مثل  ا. وأُبلغت اللجنة أيض2021في عام 

منصة إدارة المواهب(. وُعرضت آخر المستجدات عن استخدام ميزانية خطة الموظفين والعمليات 

. وأُبلغت اللجنة 2021في المائة، وسيتاح الجزء غير المستخدم في عام  80والتكنولوجيا الذي سيقترب من 

سيُقدَّم إلى المجلس التنفيذي في دورته  2021في عام  مليون دوالر أمريكي 4.165 سحب مبلغلب أن ط اأيض

 المقبلة للموافقة عليه.

وظائف التعويض عن  وطلب أعضاء المجلس معلومات عن األدوات الجديدة إلدارة األداء وتدابير ضمان -16

اد الموظفين في ظل انخفاض اعتمادات تخفيض أعدب 2021لعام  المقترحة الجديدةالمكافئين المتفرغين 

التي سيتم إجراؤها  الميزانية المخصصة إلنهاء الخدمة. وُطلبت معلومات إضافية عن عملية مراجعة الوظائف

 .2021في عام 

 أبلغت فيه اللجنة بمشاركتها في مختلف األنشطة. موجزا االموظفين بيان رابطةوقدَّمت  -17

تشمل عمليات إنهاء خدمة  تدابيربمجموعة  سيتحققوأوضحت اإلدارة أن ضمان تخفيض أعداد الموظفين  -18

وستتولى شركة . الرئيسي إلى المكاتب القطرية بتكلفة أقل من المقر ونقل بعض الوظائف الحاليةالموظفين 

 خارجية مراجعة الوظائف.
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 .قد تم استعراضها الوثيقةواعتُبر أن  -19

 للعلم -المؤسسية  رالمخاطإدارة 

مكتب الفي إدارة المخاطر المؤسسية، فتطرقت إلى إنشاء  المستجداتعن آخر  اشفوي اقدَّمت اإلدارة تحديث -20

بتنفيذ إصالحات إدارة المخاطر  اللدفع قدم المخاطر المؤسسية والمبادرات الجارية حاليدارة االجديد إل

 يرأسهإنشاء مكتب مستقل إلدارة المخاطر المؤسسية إن وقالت متكاملة على نطاق المنظمة.  بطريقةالمؤسسية 

 أن من وعلى الرغم. كامل قد أرسى خط دفاع ثان   أمام نائب رئيس الصندوق ويكون مسؤوال مدير المكتب

إدارة دعم تنفيذ  فإن الغرض منه هوولم يكتمل مالك موظفيه بعد،  هذا المكتب الذي ال يزال قيد اإلنشاء

المخاطر المؤسسية من خالل تحديد المخاطر الناشئة التي يمكن أن تؤثر على مركز رأس المال والميزانية 

العمومية في الصندوق، وتوفير اإلشراف على إدارة المخاطر من جانب المسؤولين عن إدارة المخاطر )خط 

في نهاية  الصندوق الوفاء بمهمة وضمانالدفاع األول(، وتوفير الدعم والتوجيه بشأن مسائل المخاطر، 

إلى حماية التصنيف االئتماني للصندوق.  ابفعالية وعلى نحو مستدام. وتهدف جميع هذه األنشطة أيض المطاف

وفي ختام العرض، سلطت اإلدارة الضوء على االلتزام بالمشاركة القوية مع ممثلي الدول األعضاء في 

وجود تلك المشاركة. وسلطت الضوء  مؤكدة ،حسابات والقوائمالمجلس التنفيذي وأعضاء لجنة مراجعة ال

على االلتزام بالتحسين المستمر لجودة المعلومات وزيادة التركيز على لوحة متابعة المخاطر وعلى  اأيض

 جودة البيانات وتواترها.

التقدم المحرز،  حول في االجتماعات المقبلةعقد جلسات إحاطة ودعوا إلى  ،ورحب أعضاء اللجنة بالتحديث -21

اإلشراف على جميع فئات المخاطر. وبينما أشار األعضاء إلى أن اإلشراف على  بشأنوطلبوا إيضاحات 

من الوضوح  االمخاطر المالية وصل إلى مرحلة متقدمة وأن تنفيذ سياسة المخاطر التشغيلية سيكتسب مزيد

صفة خاصة على المخاطر غير المالية ب ا، ركزت األسئلة أيضمتخصص في هذا الموضوعبعد تعيين موظف 

 األخرى، مثل تنفيذ البرامج ومخاطر السمعة.

 ( لالستعراضAC 2020/159/R.9رأس المال ) كفايةتقرير 

، مشيرة إلى أن جميع النسب ال تخرج عن 2020رأس المال حتى يونيو/حزيران  تقرير كفايةقدَّمت اإلدارة  -22

في  40المال. وأضافت أن نسبة رأس المال القابل للتخصيص، وهي ة كفاية رأس في سياس المقررةالحدود 

. ويدل ذلك على أن الوضع 2019بالمقارنة مع أرقام ديسمبر/كانون األول  االمائة، ال تزال مستقرة نسبي

الرأسمالي الحالي في الصندوق يكفي الستيعاب الخسائر التي يمكن أن تنشأ عن عملياته اإلنمائية، بما فيها 

وأشارت اإلدارة إلى أنه بالنظر إلى أن جائحة غير المرجحة.  الضغوطائر التي يمكن أن تحدث بسبب الخس

للمقترضين من الصندوق، تخضع مخاطر األثر المحتمل لتقييم مستمر،  اكبير اال تزال تُشكل خطر 19-كوفيد

ل. وتتوقع  اإلدارة إدخال بعض التحسينات على ومن المتوقع تخفيفها إلى حد ما من خالل وضع الدائن المفضَّ

وستُعرض على المجلس التنفيذي في المستقبل. ولوحظت المعلومات اإلضافية المقدَّمة في  ،النهج الحالي

 لبديلة لقياس المخاطر التشغيلية.التقرير المتعلق بالمنهجية ا

عن أنشطة اإلقراض، و من التفاصيل عن األثر المحتمل لزيادة ابالتقرير، وطلبوا مزيداألعضاء ورحب  -23

القدرة على تحمل  لضغوط. وفي هذا الصدد، قالت اللجنة إنها ترى أن اختبارا تحملالقدرة على اختبارات 

ع اإلدارة على تنقيح صياغتها وطريقة عرضها في التقارير المقبلة.الضغوط   عملية مفيدة للغاية، وإنها تُشج ِّ

 .المقبلةدورته في  الستعراضها التنفيذي إلى المجلسم وستقدَّ  ،الوثيقة قد تم استعراضها أناعتُبر و -24
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 (AC 2020/159/R.12إلى الكيانات دون الوطنية في سياق نموذج العمل الجديد في الصندوق ) اإلقراض

 لالستعراض -

قدَّمت اإلدارة بند جدول األعمال، مشيرة إلى أن التفاصيل اإلضافية قد أُدرجت لمتابعة التعليقات المقدمة من  -25

 ولجنة مراجعة الحسابات في االجتماعات السابقة. وأضافت أن الوثيقة تشمل اآلن تحليال التنفيذيالمجلس 

عن النهج القانوني الذي أشار  اأيضلوثيقة للفرص، وخبرات المنظمات األخرى، والطلب المحتمل. وتُعب ِّر ا

إليه ممثلو الدول األعضاء في المجلس التنفيذي في تعليقاتهم الخطية، وتدعو إلى العمل مع الكيانات دون 

الوطنية فقط بدعم من ضمان سيادي واضح وقابل لإلنفاذ ويفي بمعايير الصندوق. وسيترتب على ذلك تعديل 

 الصندوق ومعاييره. المقدم منات التمويل اساتفاقية إنشاء الصندوق وسي

كي تُعب ِّر عن متطلبات وطلب األعضاء إيضاحات بشأن الصياغة المقترحة لتعديالت وثائق الهيئات الرئاسية  -26

بإقراض الكيانات دون  ترى أن التعديل المتعلقأنها ، بعد أن ذكرت إحدى الدول األعضاء السياديالضمان 

، ُطلبت بعض اإليضاحات بشأن التسعير وباإلضافة إلى ذلك. غير ضروري اتفاقية إنشاء الصندوق في الوطنية

وضع الدائن المفضَّل في هذه الحالة، والحاجة إلى توضيح مفهوم  آلية وتدابير التخفيف من المخاطر، وفعالية

 اإلضافية.

 صياغةإعادة  تحري مزيد من الحصافة في وقالت إنها توافق على، معلوماتمزيدا من الوقدمت اإلدارة  -27

من جدول األعمال المتعلق  15إلى اللجنة ضمن البند  ااتفاقية إنشاء الصندوق، وتقديمه تعديالت مشروع

عدة أعضاء إلى على النصوص القانونية األساسية للصندوق. والحظت اللجنة دعوة  المقترحةبالتعديالت 

 الوثيقة قد تم استعراضها. ، وقالت إنها تعتبر أنالتزام الحذر

 ووظيفة الرقابةسياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب تحديث عن تنفيذ 

(AC 2020/159/R.11 )- لالستعراض 

عن تنفيذ سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب، وإطار الرقابة الداخلية  اقدَّمت اإلدارة تحديث -28

. وأشارت إلى إنشاء وحدتين داخل ُشعبة 2019في عام عليها المجلس التنفيذي في الصندوق، بعد موافقة 

بلغت اللجنة بالتقدم المحرز المراقب المالي، هما وحدة العناية الواجبة لنزاهة األطراف الثالثة ووحدة الرقابة. وأُ 

في  وكذلك الموظفين الملفات الرئيسية للبائعينفي تنفيذ السياسة، ال سيما فحص األفراد والشركات في 

 اعرف"في هذا المجال، وإطالق استبيان  باستخدام قواعد البيانات وفق المعايير المعمول بها - الصندوق

وكذلك دمج البنود الرئيسية المتعلقة بمكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب في مختلف  "لكيعم

األعمال التي تم االضطالع بها لتعزيز رصد  االتوجيهية. ولوحظت أيض والمبادئاالتفاقات واإلجراءات 

 المالي.المراقب ب األداء الخاصسجل الضوابط والتحقق منها وتوثيقها في الصندوق، وإنشاء 

اللجنة بالتقدم المحرز، وطرحوا تساؤالت عن اإلجراءات المتخذة من اإلدارة في حال تلقي  أعضاءورحب  -29

 .الشعبغسل أموال، وطلبوا تفاصيل عن جهود التنسيق مع سائر  تحذر من عمليات مهمة تنبيهات

 التنبيهاتعندما لوحظت بعض  2020وقدمت اإلدارة تفاصيل أخرى أوضحت فيها التدابير المتخذة في عام  -30

 الذي أطلقته ُشعبة المراقب المالي. وأُبلغت اللجنة أيضإلى برنامج التدريب الواسع ا االمهمة. وأشارت أيض

 ف ومكتب إدارة المخاطر المؤسسية.بالعالقة القوية والتعاون في هذا الموضوع مع مكتب المراجعة واإلشرا

في المنظمة توخي أعلى درجات اليقظة على  هاوتشجعوأنها تشيد باإلدارة  ،تالحظ التحديث إنهااللجنة  وقالت -31

معاملة واحدة من إطار أفلتت  وإنمن مخاطر تمس سمعته حتى بأسرها في ظل ما يمكن أن يواجهه الصندوق 

 .الرقابة



EB 2020/131(R)/R.34 

5 

 لالستعراض -( AC 2020/159/R.14) االلتزاماتالموارد المتاحة لعقد 

قدمت اإلدارة بند جدول األعمال، مشيرة إلى أنه يجري تغيير تعريف الموارد المتاحة لعقد االلتزامات كي  -32

م امتطلبات سياسة السيولة الجديدة. ولوحظ أيضعن  اتمام ريعب ِّ   أن وثيقة الموارد المتاحة لعقد االلتزامات تُقد ِّ

 خطة تمويل. األولىللمرة 

التضارب  وكذلك ورحب أعضاء اللجنة بالوثيقة وطلبوا تفاصيل إضافية عن األرصدة الكبيرة غير المستخدمة -33

نح  بين على النحو المحدَّد في وثيقة الميزانية والموارد المتاحة  2021لعام مستويات برنامج القروض والمِّ

 لعقد االلتزامات.

التفاصيل المطلوبة، وأوضحت أن هناك مفاضلة بين زيادة صرف األموال، والكفاءات،  اإلدارةوقدمت  -34

 ومستويات السيولة المالئمة. 

 للموافقة عليها في دورته المقبلة.قد تم استعراضها، وستقدَّم إلى المجلس التنفيذي  الوثيقةواعتُبر أن  -35

 للعلم  - عن إصالح أسعار الفائدة السائدة بين المصارف شفويتحديث 

بين المصارف، بما في ذلك لمحة عامة عن  ةالفائدة السائد أسعارعن حالة إصالح  اشفوي اقد ِّمت اإلدارة تحديث -36

االعتبارات المالية والتشغيلية بالنسبة للصندوق. وأشارت إلى قيام مجموعة عمل مشتركة بين الُشعب بمشاركة 

لي تناول المجاالت الرئيسية المؤسسية  المالية ومكتب إدارة المخاطر العملياتمن دائرة   ألثربإجراء تقييم أو 

إجراءات،  ةال يلزم من اإلدارة اتخاذ أيذلك على الصندوق. وفيما يتعلق بالحسابات المصرفية واالستثمارات، 

إذ ستقوم المصارف أو جهات إصدار السندات بتطبيق السعر المرجعي الجديد. ولن تكون هناك حاجة إلى 

المستخدمة في  أسعار الفائدة المرجعية"ألنها تتضمن إشارة عامة إلى  اض الصندوق نظروات قريتفاقتغيير ا

مع المقترضين لضمان الوضوح بشأن االنتقال.  للتواصل الوثيق. ومع ذلك، سيجري إنشاء قنوات "لصندوقا

 ا(، ونظريوريبورالمصارف ) االقتراض الحالية بسعر الفائدة على معامالت اليورو فيما بينات يوترتبط اتفاق

سعر الفائدة على معامالت اليورو فيما بين المصارف، لن تكون هناك حاجة لتعديل هذه  استبداللعدم 

المنهجية الفعلية  ما على العمليات المحاسبية في الصندوق، وإن لم يكن على اات. وسيؤثر ذلك نوعياالتفاق

للنُظم المالية؛ بينما لن يكون لذلك تأثير يُذكر على نُظم تكنولوجيا المعلومات في الوقت الحالي  لللتقييم العاد

ألن التغيير سيقتصر على مصدر البيانات. وسيجري إطالع لجنة مراجعة الحسابات على آخر المستجدات 

 .2021مرة أخرى خالل عام 

القانونية والتشغيلية والمالية، بما يشمل التسعير،  أهمية هذا الموضوع من وجهة النظروأشارت اللجنة إلى  -37

 إضافية في المستقبل.  تحديثاتوطلبت 

 لالستعراض –االعتيادية التي تعرض على المجلس التنفيذي  الماليةالتقارير 

 (AC 2020/159/R.16) 2020 عام حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثالث من عنتقرير 

التي تتضمن معلومات عن الحالة حتى نهاية  اتاللجنة إحاطة عن وثيقة حافظة االستثمارقدَّمت اإلدارة إلى  -38

 بصورة طفيفة. اكان إيجابي 2020. ولوحظ أن األداء خالل السنة حتى سبتمبر/أيلول 2020سبتمبر/أيلول 

 للعلم - تحديث شفوي عن عملية التصنيف االئتماني

إلى الحصول على تصنيف ثان   التصنيف االئتماني التي أفضت مؤخرعن عملية ا اشفوي اتحديث اإلدارةقدَّمت  -39

 .توقع استقرار التصنيفمع  ،+AAمن الفئة من مؤسسة ستاندرد آند بورز 

بالمعايير الرئيسية والنقاط الرئيسية التي تؤخذ في االعتبار عند منح هذا التصنيف وهي  اوأُبلغت اللجنة أيض -40

للصندوق تشمل ما يلي: )أ( صورة المخاطر المؤسسية القوية وصورة المخاطر المالية القوية للغاية؛  بالنسبة

ِّض جزئي ل الذي يعو   .لالستدعاءعن نقص رأس المال القابل  ا)ب( وضع الدائن المفضَّ
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ت بفحصه اإلدارة من جديد أهمية محافظة الصندوق على هذا التصنيف االئتماني الذي ستقوم الوكاال وأكدت -41

أهمية سياسة السيولة الجديدة وإطار االقتراض المتكامل المقترح لدعم الحصول  مشددة علىوتقييمه بانتظام، 

 على تصنيفات قوية.

درجة  الحفاظ على إلى أنأيضا  وأشارتاألعمال والنتائج العظيمة التي تحققت. اللجنة اإلدارة على أت وهن -42

للسياسات المعتمدة بالفعل وكذلك السياسات التي لم تتم  اسليم اتنفيذ الوقت يتطلب بمرورالتصنيف الممتاز 

 .اعلمبه اإلحاطة  التحديث قد تمت الموافقة عليها بعد. واعتُبر أن

 لالستعراض - (AC 2020/159/R.10: تقرير منتصف المدة والطريق إلى األمام )والخصومإدارة األصول 

عن التقدم المحرز في تنفيذ وظيفة إدارة األصول والخصوم، بما في ذلك تحليل المخاطر  اتحديث اإلدارةقدَّمت  -43

 المالية الشاملة والتعقيبات بشأن تقرير شامل عن إدارة األصول والخصوم.

واألثر المحتمل  ،حرز، وطلبوا معلومات إضافية عن تواتر التقرير وشكلهوأشار أعضاء اللجنة إلى التقدم المُ  -44

ع خطط تتب  ، وكذلك معلومات عن لمخاطر األساسيةوالسيما ابين المصارف،  ةالفائدة السائد سعارأإلصالح 

إلى االقتراض تجنب اإلشارة  ااألصول والخصوم. وُطلب أيضإدارة إنجاز المراحل الرئيسية في تنفيذ إطار 

خارطة طريق من أجل التنفيذ الكامل للسياسة،  اإلدارة بأن تضععموما  أوصت اللجنةوفي الوثيقة. من السوق 

جميع المقاييس المتصورة، وعدم تطابق أسعار الفائدة الذي من المرجح أن ينشأ في ظل وبخاصة فيما يتعلق ب

 الموارد المقترضة.ازدياد استخدام 

 تراض من السوق.إشارة إلى االق ة، ووافقت على إلغاء أيااإلدارة أن التقرير الشامل سيقدَّم سنوي وأوضحت -45

 ، وستقدَّم إلى المجلس التنفيذي في دورته المقبلة الستعراضها.هاقد تم استعراض الوثيقة أن واعتُبر -46

 لالستعراض -( AC 2020/159/R.5الجديدة ) السيولةسياسة 

لجنة مراجعة  المقدمة من تعليقاتال قدَّمت اإلدارة بند جدول األعمال، مشيرة إلى أن الوثيقة قد تم تحديثها لتشمل -47

لقدرة لفي سبتمبر/أيلول. وتتضمن السياسة اآلن اختبارات  ةالسابق همااتفي اجتماعوالمجلس التنفيذي  الحسابات

 والتي تؤثر علىضة للضغوط اإلدارية وغيرها من التدفقات النقدية المعرَّ  النفقات فيالضغوط على تحمل 

عن إنشاء مكتب إدارة المخاطر المؤسسية. وتتضمن هذه  االمستوى المستهدف للسيولة. وتُعب ِّر الوثيقة حالي

 أفضل لمتطلبات السيولة المزدوجة. االنسخة من السياسة وصف

ب أعضاء اللجنة بالسياسة المنق   -48 السيولة قبل التنفيذ حة. وطلبوا إيضاحات بشأن إعادة معايرة مستويات ورحَّ

لضمان االمتثال للحد األدنى الجديد للمتطلبات، باإلضافة إلى مزيد من التفاصيل عن مؤشرات  2022عام  في

رى عن تفاصيل أخ االمبكر للحد األدنى لمتطلبات السيولة والمستوى المستهدف للسيولة. وُطلبت أيض اإلنذار

 التخطيط للطوارئ ومحركاته.

سياسة ل مرتكزا بوصفهبصفة خاصة أن الحد األدنى لمتطلبات السيولة،  ولوحظ .اإلدارة عدة إيضاحات وقدَّمت -49

ساهمات ، وأما المستوى المستهدف للسيولة فهو نطاق يعتمد على ميتسم بقدر أكبر من االستقرارالسيولة، 

 وين احتياطيات السيولة الوقائية.لتك اه تدريجيؤتجديد الموارد وسيجري بنا

وما السيولة بحلول نهاية التجديد الثاني عشر للموارد  يلالمتثال لمؤشر   اإلدارةخطط اللجنة إلى  وأشارت -50

أن المستوى المستهدف للسيولة سيتحقق في غضون مدة تتراوح بين سنتين  منسياسة السيولة تنص عليه 

جنب لت امالئمسنوات من تنفيذ السياسة، وقالت إنها تالحظ أن تحديد مستويات مستهدفة وسيطة سيكون  5و

تعتبر أنه قد تم بذلك استعراض الوثيقة، وأنها جاهزة لتقديمها إلى  وأنهاتأثيرات السقوط في منحدر مالي، 

 رته المقبلة للموافقة عليها.والمجلس التنفيذي في د
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 لالستعراض - (AC 2020/159/R.13التعديالت المقترحة على النصوص القانونية األساسية للصندوق )

( تدوين الممارسات القائمة، بما فيها 1الوثيقة، مشيرة إلى التغييرات المقترح إدخالها من أجل: )قدمت اإلدارة  -51

( تنفيذ 2) مثل المصارف اإلنمائية الوطنية؛ واإلقراض للكيانات دون الوطنية ،الممارسات المتعلقة باالقتراض

قدرة على تحمل الديون، وإطار السداد ، بما في ذلك إصالح إطار الامؤخرالمعتمدة  واالستراتيجياتالسياسات 

ر الطوعي؛ ) ل والسداد المبك ِّ فترة التجديد الثاني عشر لموارد ل باألهداف االستراتيجية( االعتراف 3المعجَّ

تغييرات تكون المناقشات المتعلقة بها مع األعضاء قد وصلت إلى مرحلة متقدمة ولكن  ةوإجراء أي لصندوقا

 إطار االقتراض المتكامل وآلية التحصيل المبكر(. مثللم تتم الموافقة عليها بعد )

يتجزأ  ال اوبناًء على تعليقات الدول األعضاء أثناء مداوالت لجنة مراجعة الحسابات، أُعدت رسالة تُشكل جزء -52

ل وستقدَّم في شكل تصويب إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األو .AC 2020/159/R.13 الوثيقةمن 

 التالية: ةلتوضيح النقاط األربع

 لكيانات دون الوطنيةإلى ااإلقراض  -

 يجوز"ه على أن من اتفاقية إنشاء الصندوق الذي ينص 7)ب( من المادة  1صياغة البند يُستعاض عن 

ضمانات حكومية مناسبة أو ضمانات أخرى، ما بالصندوق عادة  لبايط"بعبارة  يطلب"للصندوق أن 

 ."لم يقرر المجلس التنفيذي خالف ذلك على أساس تقييم شامل للمخاطر والضمانات ذات الصلة

هناك حاجة إلى أن وسيوفر هذا التعديل مزيدا من الوضوح على أن القاعدة العامة يجب أن تكون 

 جانبمن استعراض دقيق تحتاج إلى ساستثناءات محتملة لهذه القاعدة العامة  ةأيوأما  .ضمان سيادي

 المجلس التنفيذي.

 االقتراضأنشطة  -

لتصحيح  االمتيازات والحصانات – )د(2، البند 10المادة  فيإجراء تعديل آخر على التعديل المقترح 

بشرط ما " عبارةنقل في التغيير ببساطة يتمثل  –ال يوجد تغيير في الصيغة نفسها و .خطأ مطبعي

 ." إلى السطر التالييلي:

 المبكر للتحصيلحقوق التصويت  -

 التحصيلأن  من اتفاقية إنشاء الصندوق 6)ج( من المادة  3والبند  4( من المادة ـ)ه 5التوضيح في البند 

 .أيضاائتمان المبكر يمكن أن ينتج عنه خصم ولكن 

 الُمبكر والسداد الطوعيالسداد  -

عامة بأن آلية السداد وفي الشروط الومعاييره الصندوق  المقدم من التوضيح في سياسات التمويل

ل والسداد  ل"من عبارة  الطوعي بدالالُمبكر يحكمها إطار السداد المعجَّ تُعتبر  التي "إطار للسداد المعجَّ

ل والسداد  الُمبكر غامضة أكثر من الالزم. وتُعدَّل كذلك الشروط العامة للتوضيح بأن السداد المعجَّ

 وكذلك الفائدة. الطوعي ال يتعلقان فقط بأصل القرض بل

بشأن تقديم تعليقات في هذه المرحلة من العملية ألن بعض القرارات  القلقوأعرب بعض أعضاء اللجنة عن  -53

فيذي ومجلس المحافظين. إال  في مرحلة الحقة أثناء الدورتين المقبلتين للمجلس التن صفة رسميةلن تكتسب 

وأوضح رئيس لجنة مراجعة الحسابات وأكد من جديد أن دور اللجنة هو استعراض الوثائق قبل عرضها على 

 المجلس للنظر فيها.

 محدَّدة على بعض أقسام الوثيقة: مالحظاتوأبدت اللجنة  -54

لكيانات دون الوطنية، ولكن أحد إلى ابشأن القسم المتعلق باإلقراض في اآلراء  واسع توافقناك كان ه -

 لى تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق؛الحاجة إ القلق بشأنأعرب عن أعضاء اللجنة 
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توافق واسع في اآلراء بشأن صياغة القسم المتعلق بأنشطة االقتراض على الرغم من  اكان هناك أيض -

ما، بينما أعرب سائر األعضاء  انوع "افضفاض" اأن أحد أعضاء اللجنة ذكر أنه ال يُحب ِّذ ما يعتبره نص

 المقترحة بصيغتها المقدَّمة.لتغييرات لعن تأييدهم 

ضفاض، أوضحت اإلدارة بأن الموافقة على هذا النص الشواغل المتعلقة بوجود نص فعلى  اردو

إمكانية لالقتراض من السوق. وسيلزم الحصول على موافقات أخرى من  ةتحمل في طياتها أي ال

الموافقة على عدة  ماسيُطلب منه اللتين -أي المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين  -اسيتين الهيئتين الرئ

لالقتراض من السوق. وأشارت اإلدارة كذلك إلى أن استخدام  مستقبليوثائق متصلة بتنفيذ أي نشاط 

 رضين المحتملين.لمقل يشكل تحديايمكن أن  انص أضيق وأكثر إلزام

 المبكر بتأييد من جميع أعضاء اللجنة. للتحصيلالجزء المتعلق بحقوق التصويت بل وق -

مصحوبة بتصويب في دورته القادمة نفيذي الت، وستقدَّم إلى المجلس هااستعراض تم قد الوثيقة واعتُبر أن -55

 الستعراضها.

 للموافقة - (AC 2020/159/R.15) 2021لعام  برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات

 بين المصارف. ةالصرف السائد أسعارإصالح  عنتحديث  إضافة بعد 2021برنامج العمل لعام  اعتُمد -56

 مسائل أخرى

 أخرى.مسائل كأية بنود إضافية  تُطرحلم  -57


