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 مقدمة -أوال

تفعيل إطار المتعلق ب التحديثللمجلس التنفيذي  الحادية والثالثين بعد المائةفي الدورة  إدارة الصندوققدمت  -1

عدة  ، ُحددتإدارة األصول والخصوم في الصندوق. وفي الوثيقة التي أعدها مكتب إدارة المخاطر المؤسسية

في الصندوق في  دارة األصول والخصومإلشاملة وظيفة الكامل لتنفيذ تحقيق المجاالت للتطوير من أجل 

 2021:1 عام

بيانات واضحة وكاملة ودقيقة في الوقت المناسب الستخدامها  توافرأوال، يجب أن يضمن الصندوق  (1)

إلجراء التحليل المطلوب وإنتاج  قويةفي تحليل إدارة األصول والخصوم. وهناك حاجة إلى بيانات 

 تقارير دورية لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين؛

التحليل لتقييم التعرض العام لمخاطر السيولة  إضافة إلىثانيا، يجب اإلبالغ عن مقاييس محددة  (2)

 ؛المخاطر والعمالت وأسعار الفائدة ودعم القرارات االستراتيجية بشأن استراتيجيات تخفيف

ات الصلة لمهام والمسؤوليات ذاأخيرا، يلزم تعزيز الحوكمة الداخلية إلدارة األصول والخصوم إلسناد  (3)

 بين خطوط الدفاع الثالثة.واضح بشكل 

، استجاب المجلس التنفيذي للتغييرات الشاملة 2020في ديسمبر/كانون األول التي ُعقدت في الدورة نفسها و -2

وإطار  2السيولة،بشأن  جديدةسياسة مالية جديدة تشمل سياسة هيكل أكمل تنفيذ فللصندوق،  ةالمالي يةفي الهيكل

 4.اتاللتزامعقد امنهجية تحديد موارد الصندوق المتاحة لل 2020وتحديث عام   3االقتراض المتكامل،

وباإلضافة إلى سياسة كفاية رأس المال وإطار إدارة األصول والخصوم، تشكل السياسات الجديدة ركائز مهمة 

 دارة األصول والخصوم.إل شاملةمنهجية  لوضع

 الذي قدمهتفعيل إطار إدارة األصول والخصوم الخاص بعرض القدم المحرز منذ وتوضح هذه الوثيقة الت -3

المطلوبة  2021مكتب إدارة المخاطر المؤسسية والموافقة على السياسات الجديدة، والخطوات التالية في عام 

 ينف الخطوظائ بما يشملوظيفة إدارة األصول والخصوم داخل شعبة خدمات الخزانة، ل لتحقيق التنفيذ الكامل

 األول والثاني.

  التقدم المحرز - ثانيا

في تفعيل وثيقة إطار إدارة األصول والخصوم المقدمة في ديسمبر/كانون  على النحو الذي ُسلط عليه الضوء -4

شعبة خدمات الخزانة عددا من المبادرات التي تهدف إلى تنفيذ وظيفة إدارة األصول  ت، بدأ2020األول 

إدارة األصول بشأن مع شركات استشارية متخصصة، وتحديد مقاييس  التعاقدوالخصوم. وتضمنت األنشطة 

في اريين كبار االستش تعيينوالجديدة، و القائمة نظم، ودمج أدوات الحساب في الالتي يتعين رصدهاوالخصوم 

 إدارة األصول والخصوم وإدارة االستثمار.مجالي 

، بدأ مكتب إدارة المخاطر المؤسسية وشعبة خدمات ةإنشاء مكتب إدارة المخاطر المؤسسية كشعبة مستقل بعدو -5

الخزانة في تنفيذ ترتيب حوكمة منقح إلدارة األصول والخصوم. وفي هذا السياق، من الممارسات الشائعة أن 

التشغيلية للمخاطر المالية، في  اإلدارةعن  ةخط الدفاع األول، مسؤول اة خدمات الخزانة، باعتبارهكون شعبت

                                                      

1  23(R)/R.2020/131EB  
2  EB 2020/131(R)/R.20 
3  EB 2020/130/R.31 
4  EB 2020/130/R.35 
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عن  ، مسؤواليثانالدفاع الالمستقل كخط مكتب إدارة المخاطر المؤسسية، بما يتماشى مع دوره  يكونحين 

 مخاطر إدارة األصول والخصوم. رقابة

شعبة خدمات الخزانة ومكتب إدارة المخاطر المؤسسية في  وفقا للمتطلبات المذكورة أعاله، وقعتو -6

وتدفق المعلومات لجميع  الحوكمةضع أسس هيكل ت، اتمستوى الخدمعلى اتفاقية  2021 شباط/فبراير

الهدف الرئيسي ويتمثل والتوقيت والمسؤوليات.  النواتجمجاالت العمل بين خطي الدفاع مع التركيز على 

تطبيع العالقة بين خطوط الدفاع المنفصلة، وإعادة تحديد األدوار  ات فيدممستوى الخعلى التفاقية ل

 اتمستوى الخدمعلى تفاقية اال. وبناء على المقرر إعدادهاوالمسؤوليات واالتفاق على شكل ومحتوى التقارير 

 الفصلل بدأ شعبة خدمات الخزانة في تقديم تقارير منتظمة إلى مكتب إدارة المخاطر المؤسسية خالتهذه، س

 .2021األول من عام 

إدارة األصول والخصوم، يعد توافر بيانات واضحة وكاملة ودقيقة وفي من عمليات وفي صميم أي عملية  -7

من مصدر مركزي، أمرا محوريا إلجراء تحليالت سليمة وفي الوقت  الوصول إليها، ويمكن الوقت المناسب

المخاطر التي مقاييس البيانات إجراء تحليل أكثر اكتماال للمقاييس المالية و ثغراتالمناسب. ويمكن أن تعرقل 

البيانات على  للحصول ةالمؤتمتالقدرات كما أن إدارة األصول والخصوم. إطار عملية في  يجري اإلبالغ عنها

الميزانية العمومية، وبيانات السوق )مثل بيانات  ة عنخارجاللميزانية العمومية والبنود بنود ال يةالنموذج

 أيضا مهمة جدا. تعتبرالفائدة الخارجية(، وتوقيت التدفقات النقدية الداخلة والخارجة  تسيناريو معدال

الثغرات المحددة في توافر  وسلط الضوء علىلصندوق، في ابدأ استعراض شامل لبيئة البيانات المالية و -8

وحسن توقيتها، وحدد العملية المطلوبة لزيادة الكفاءة عند الحاجة إلى  ليهاإصول ووالالبيانات واكتمالها، 

العمليات  شعب دائرةعبر البيانات، بمجرد الحصول عليها من النظم المؤسسية. وُعقدت اجتماعات  التوفيق بين

من متطلبات المعالجة ل ، وشعبة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتمكتب إدارة المخاطر المؤسسيةالمالية، و

 البيانات وجودتها. الوصول إلىالثغرات، وتعزيز  وملءالبيانات، 

تب امنصة متكاملة يمكن أن تعمل كواجهة مشتركة لمك لتصبحالخزانة  نظمتحديث الصندوق  إدارة وتعتزم -9

 مؤسسة بلومبرغ القدرات المحددة لمنصة بتقدير إدارة الصندوق. وتقوم ةالخلفية والوسطى واألماميلخزانة ا

دارة األصول متكاملة إللدعم حسابات وتحليالت إدارة األصول والخصوم التكميلية. ومن المتوقع تطوير أداة 

الحاجة إلى إعداد  لتلبية ت، بينما ستدعم أداة داخلية التحليال2021الثالث من عام  الفصلوالخصوم بحلول 

 تقارير مؤقتة عن إدارة األصول والخصوم.

الصندوق في سيولة النموذج  التي يستند إليهاويجب أن يستند نموذج إدارة األصول والخصوم إلى نفس البيانات  -10

استخدام نفس البيانات يؤدي  (2) ؛جميع التدفقات النقديةتتضمن معلومات نموذج السيولة  (1لسببين: )

من تحديث النموذج  خدمات الخزانةعبة ش تانتهوقد اتساق التقارير.  إلى ضماننموذج السيولة في  المستخدمة

. وسيعمل النموذج المالي للصندوق 2021الثاني من عام  الفصلالمقرر أن يبدأ العمل به في  المالي للصندوق

جميع توقعات التدفقات النقدية لألصول  الذي يوفرللبيانات في نموذج إدارة األصول والخصوم  كمصدر

 ارة األصول والخصوم.وااللتزامات المطلوبة لتحليالت إد

وخبرة مهنية محددة لدعم كل من  تقنيةويتطلب تنفيذ إدارة األصول والخصوم أشخاصا يتمتعون بمهارات  -11

شعبة خدمات الخزانة  عيّنت، 2020 تشرين الثاني/المستمرة للوظيفة. وفي نوفمبردارة اإلمرحلة اإلعداد و

فريق التخطيط المالي سيجلب لحيث إدارة األصول والخصوم في مجال  كبار الخبراء االستشاريينأحد 

 طورتإدارة المخاطر وممارسات إدارة األصول والخصوم التي في مجال معرفة عملية قوية  الوسطوالمكتب 

أحد كبار  ُعيّنمتعددة األطراف الرائدة. وباإلضافة إلى ذلك، الالتنمية  مصارفعاما في أحد  20على مدار 

موظف النمذجة وموظف النظم والتحليالت  -ن ان شاغراغل منصبإدارة االستثمار وشُ ي مجال ف االستشاريين
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إدارة على شراف اإلفي شعبة خدمات الخزانة، المسؤولة عن  الوسطفي وحدة التخطيط المالي والمكتب  -

 األصول والخصوم.

 الخطوات التالية –ثالثا 

. 2021تدريجيا خالل عام  وسيُنفّذفي الصندوق  والخصوماألصول إطار إدارة  تفعيليجري العمل على  -12

بيئة بيانات مركزية وكاملة  إلنشاءالتركيز على الخطوات األولية الالزمة  خدمات الخزانةواصل شعبة توس

مؤخرا،  المعتمدةالتقدم في تنفيذ السياسات  مواصلة، مع األصول والخصومسليمة ونموذج جديد إلدارة 

 شعبة خدمات الخزانة. نظماب، وتحديث وتطوير أدوات الحس

والوظيفي بشكل كامل على المدى القصير، ستركز المرحلة التالية من تطوير  التقنيالتحديث  يعملأن  بعدو -13

التي والميزانية العمومية الخاصة باستراتيجيات التحوط  تعريفإدارة األصول والخصوم في الصندوق على 

 .المشتقات الطبيعي، واستراتيجياتالتحوط أو  ،التوازن الصحيح بين التحوط التشغيلي تحقيقتهدف إلى 

ومن منظور التخطيط المالي طويل األجل وإدارة مخاطر الميزانية العمومية، تأخذ إدارة األصول والخصوم  -14

 .األعمالليات مواءمة نمو وهيكل األصول والخصوم مع النمو المخطط لعمتتيح في االعتبار تطور األعمال و

بالنظر إلى السياق التشغيلي للصندوق، ستعمل استراتيجيات إدارة األصول والخصوم جنبا إلى جنب مع و -15

إلى حلول تحوط طبيعية. ويمكن تعويض  وذات صلة بالمخاطرمالي  طابعمحددة ذات  ثغراتالعمليات لترجمة 

ادرات زيادة الديون الجديدة ولكن بين األصول والخصوم ليس فقط من خالل تخصيص شروط مب الثغرات

القروض الحالية، أو إطالق منتجات قروض جديدة أو تدابير مخصصة  حافظةأيضا من خالل إعادة موازنة 

ل والسداد الأخرى مثل   .طوعيالمبكر السداد المعجَّ

قيود الاألصول ومهمة الصندوق على جانب التي تفرضها قيود ال ضمنغير أن هذا النهج لن يكون ممكنا إال  -16

تطابق الالمشتقات لتقليل عدم بتحوط الاستراتيجيات  وستُستخدم. الخصومقدرة التمويل على جانب ب المتعلقة

  مخاطر العملة ومخاطر أسعار الفائدة. الناتج عن
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 في تنفيذ إدارة األصول والخصوم ةالخطوات التالي

 الموعد المتوقع لإلنجاز الوصف وضع

 الخدماتاتفاقية على مستوى 

مستوى الخدمات تنظم تبادل  على اتفاقية

الخزانة ومكتب خدمات المعلومات بين شعبة 

إدارة المخاطر المؤسسية، بما في ذلك مقاييس 

 إدارة األصول والخصوم واإلبالغ عنها

 ُأنجز

 حلول بشأن ثغرات البيانات

إدارة المخاطر مكتب /عمل دائرة العمليات المالية 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت /المؤسسية

 ثغرات البياناتوملء لمعالجة 

الفصل الثاني من عام 

2021 

 النموذج المالي في الصندوق المحدث النموذج المالي في الصندوق المحدث
الفصل الثاني من عام 

2021 

 بيانات مخصصة ومحرك للحساب واإلبالغ نموذج إدارة األصول والخصوم
عام الفصل الثالث من 

2021 

 


