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 موجز تنفيذي

 .عن بُعد بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات الستونانعقد االجتماع ، 19-ضوء جائحة كوفيد في -1

أو  المجلس التنفيذي الستعراضها إلىقدم معظمها من الوثائق، سيُ  اكبير اعدد مراجعة الحسابات لجنة وناقشت -2

 وشملت بنود جدول األعمال ما يلي:. الثالثين بعد المائةو يةثانال دورتهالموافقة عليها في 

 ؛2021واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام احتياجات السحب الثاني  -

، بما في ذلك تقرير 2020ديسمبر/كانون األول  31استعراض القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى  -

 تصديق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقل على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي؛ 

 ؛مكتب المراجعة واإلشرافبشأن أنشطة السنوي تقرير ال -

( 2024-2022المالي )اإلطار مواضيع متعلقة بنموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق و -

 لالستعراض: –

 (AC 2021/160/R.7 + Add.1)آلية الحصول على الموارد المقترضة  (أ)

 (AC 2021/160/R.8 + Add.1 + Add.2)تحديث شروط التمويل في الصندوق  (ب)

  .دام األموال المرحلةتحديث استخ -
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 ين بعد المائةستالتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

أثناء انتباه المجلس التنفيذي إلى المسائل التي نظرت فيها  تسترعيفي أن ترغب لجنة مراجعة الحسابات  -1

جائحة طوارئ الناشئة عن الحالة ضوء  في. و2021 نيسان/أبريل 7 في بعد المائة المنعقد الستينها اجتماع

 .للتداول بالفيديو Zoomباستخدام تطبيق ، ُعقد االجتماع عن بُعد 19-كوفيد

 جدول األعمال اعتماد

 .جدول األعمال دون إدخال أية تعديالت عليه اعتُمد -2

 للجنة مراجعة الحسابات والخمسين بعد المائة تاسعالمحاضر االجتماع 

 .ت التي اقترحها أعضاء اللجنةتعديالما في ذلك بعض البعلى المحاضر  الموافقةتمت  -3

 علملل - (AC 2021/160/R.10) 2026-2022خطة الختيار المراجع الخارجي للفترة 

والخدمات التي يقدمها المراجع الخارجي،  سياسة الصندوق بشأن التدوير بما يتماشى معأشارت اإلدارة إلى أنه  -4

. 2021، واليته الثانية بمراجعة القوائم المالية لعام Deloitte & Touche SpAُسينهي المراجع الخارجي، 

 2022ية الجديدة لوالية تغطي الفترة من وقدمت اإلدارة عرضا عاما لعملية اختيار شركة المراجعة الخارج

 ضمنا. 2026إلى 

التي ستعمل بصفتها المملكة المتحدة دعم عملية االختيار من قبل  سيجريإلى أنه  وأُشيراستعرضت الوثيقة  -5

، بنفسه جهة اتصال للجنة مراجعة الحسابات، في حين شجع رئيس اللجنة، الذي التزم أيضا بمتابعة العملية

 .أفضل جهد بذل ه أيضا على أساسذاتالشيء ب يقومواأن اآلخرين على  اللجنة أعضاء

 –( AC 2021/160/R.11) 2021السحب الثاني واألربعين من مساهمات الدول األعضاء لعام  ياجاتحتا

 لالستعراض

مع أحدث  ، بما يتماشى2021للسنة المالية اإلدارة بند جدول األعمال مشيرة إلى احتياجات السحب  درجتأ -6

 ستقدمواستعرضت الوثيقة من قبل أعضاء اللجنة و الموارد المتاحة لعقد االلتزامات والصروفات المتوقعة.

 لدورة القادمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليها.إلى ا

 لالستعراض – التنفيذي المجلس المقدمة إلى التقارير المالية المعيارية

  (AC 2021/160/R.13) 2020للعام تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق  (أ)

  (AC 2021/160/R.16الصندوق ) عشر لمواردثاني تقرير عن وضع مساهمات التجديد ال (د)

 ةالمتعلق بالتقلبات تتأثر والتي، 2020أداء حافظة االستثمارات للسنة المالية عن  ةعام لمحةقدمت اإلدارة  -7

 لموارد الصندوق.التجديد الثاني عشر وضع  حولوقدمت تحديثا بكوفيد، 

 .للعلم إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذيكلتاهما واستعرضت اللجنة الوثيقتين، اللتين ستقدمان  -8

 مسودة جدول األعمال المؤقت لالجتماع الحادي والستين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات: 

(AC 2021/160/R.12 )- لالستعراض 

 سيُعقدمشيرة إلى أن االجتماع  ،واعتمدته الحادي والستين بعد المائةاستعرضت اللجنة جدول أعمال االجتماع  -9

 .2021يونيو/حزيران  28في 
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 مسائل أخرى

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية تحديث بشأن مقترح الدخول في ترتيب لالقتراض مع  (أ)

 للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الكندية لدعم برنامج القروض والمنح

وزارة الشؤون الخارجية والتجارة مؤخرا مع  المتفق عليهات اإلدارة تحديثا شفهيا لترتيبات االقتراض قدم -10

 تصويت بالمراسلةعلى القرض بالفعل عن طريق القد وافق المجلس التنفيذي  أن. وأشير إلى والتنمية الكندية

 .2021مارس/آذار  5في 

 وأحاطت اللجنة علما بالتحديث. -11

 أكبرمساءلة من أجل خطة عمل زيادة الشفافية  (ب)

الموافق ، أكبرمساءلة من أجل قدم مكتب المراجعة واإلشراف تحديثا شفهيا عن خطة عمل زيادة الشفافية  -12

ترصد التقدم المحرز في تنفيذ  شعبة سياسات العمليات والنتائجوكانت . 2017في ديسمبر/كانون األول  عليها

الذي أصبح يعمل اآلن بكامل ، 42التزامات التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، بما في ذلك االلتزام 

قد  المدرجة في خطة العمل 22مكتب المراجعة واإلشراف بالفعل أن جميع المبادرات الـ . واستنتج طاقته

 2020صدر تقريرا مرحليا لعام وبموافقة اإلدارة، لم يُ  ،لك، وبناء على ذ2020نفذت بشكل كبير قبل عام 

 تقديرينظر في إدراج سمكتب المراجعة واإلشراف آخر. كما أن نظرا إلى الفائدة المحدودة لتقرير مرحلي 

تحديثا عن اإلجراءات  شعبة سياسات العمليات والنتائج ت. وقدم2022نهائي لخطة العمل في خطة عمله لعام 

 الجارية.

 ،لضمان المزيد من الشفافية في نشر البيانات ات بالمنحالحكومدعم طلب أعضاء اللجنة توضيحا بشأن إمكانية  -13

 عنأيضا اللجنة  أعضاءسأل و .أصحاب المصلحة الواردة منالتشغيلية  التعقيباتإطار وكذلك بشأن تنفيذ 

 ة التفاعلية للدول األعضاء.في الوقت المناسب على المنصتقارير المراجعة الداخلية إمكانية نشر 

اإلدارة المستندة إلى النتائج، بما في ذلك  فيقدرة الحكومات  لتحسين المقدمةالمنح باإلدارة اللجنة  وأعلمت -14

أن تقارير المراجعة الداخلية تنشر ب. كما أوضح مكتب المراجعة واإلشراف والحصائلالنتائج  اإلبالغ عن

 سينسقمرحلة مبكرة،  فيوفقا لإلجراءات الحالية، وبالنظر لطلب اللجنة إتاحة تلك التقارير ألعضاء اللجنة 

 المراجعة مكتب ميثاق وسيعدل. قدما المضي مع هذا يطبق أن لضمان الرئيس معالمراجعة واإلشراف  مكتب

 .اإلجراء هذا يعكس لكي األمر، لزم إذا واإلشراف،

 علما بالتحديث. وأُحيط -15

 لالستعراض –القوائم المالية للصندوق 

، بما في ذلك 2020ديسمبر/كانون األول  31حتى استعراض القوائم المالية الموحدة للصندوق  (أ)

تقرير تصديق اإلدارة وشهادة المراجع الخارجي المستقل على فعالية الضوابط الداخلية على 

 )بما في ذلك جلسة مغلقة مع المراجع الخارجي، عند االقتضاء( اإلبالغ المالي

(AC 2021/160/R.3 + Add.1 + Add.2 + Add.3) 

 للصندوق لعام الموحدة ستعراض رفيع المستوى للقوائم المالية اال (ب)

2020 (AC 2021/160/R.4)    

للمراجع الخارجي بشأن  متحفظالمراجعة غير الاإلدارة بند جدول األعمال هذا، مشيرة إلى رأي  وأدرجت -16

، أكدت 2020. وبالنسبة للسنة المالية 2020ديسمبر/كانون األول  31القوائم المالية الموحدة للصندوق حتى 

الضوابط الداخلية الرئيسية على اإلبالغ المالي في تقرير تصديق اإلدارة، اإلدارة على الفعالية التشغيلية لجميع 

 المراجع الخارجي للصندوق.صادرة عن مستقلة شهادة مع 
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 مع التركيزحددت اإلدارة العوامل الرئيسية التي تؤثر على الوضع المالي للصندوق والنتائج المبلغ عنها، و -17

طويلة األجل بشكل وثيق. وأشير إلى أنه في الرصد الجدوى  يجريعلى أن الحالة المالية الشاملة سليمة وأنه 

ت جميع النسب المالية ضمن عتبات سياسة الصندوق وأن السيولة كانت كان 2020 ديسمبر/كانون األولنهاية 

. وقدم المراجع الخارجي تفاصيل عن أنشطة المراجعة الحد األدنى لمتطلبات السيولة أعلى من

 .19-أجريت في ضوء المخاطر المحتملة التي تفرضها جائحة كوفيدالتي ضافية اإلتقديرات الختبارات/االو

اآلثار المحتملة الناجمة  بشأنعن بعض التوجهات واالفتراضات، وتوضيحا  معلوماتة وطلب أعضاء اللجن -18

 عن عملية التصنيف على إعداد القوائم المالية.

أوضح المراجع الخارجي بأن إعداد القوائم المالية يمتثل لمعايير الصناعة و .وقدمت اإلدارة التفاصيل الالزمة -19

 يتأثر بعملية التصنيف. مول

الدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  إلى وستقدمالقوائم المالية الموحدة قد استعرضت واعتبر أن  -20

 .2022للمصادقة عليها، قبل الموافقة الرسمية عليها من قبل مجلس المحافظين في فبراير/شباط 

واستعراض كفاية آليات اإلشراف ، 2020خالل عام  التقرير السنوي عن أنشطة مكتب المراجعة واإلشراف

 لالستعراض -( AC 2021/160/R.5الداخلي )

وأوضح . 2020في عام  والتحقيقاتن األنشطة الداخلية للمراجعة عقدم مكتب المراجعة واإلشراف التقرير  -21

قد الكبيرة في الصندوق  واألعمال بالقوى العاملةالمكتب بأن اإلصالحات التنظيمية، والمالية، والمتعلقة 

وأشير إلى أن  .أيضاضغوطا على قدرة الموظفين وعلى بيئة الرقابة  فرض، مما 2020استمرت في عام 

اتخذ مجموعة واسعة من التدابير في الوقت المناسب  فاقمت من التحديات، وأن الصندوق 19-وفيدكجائحة 

 خففت من أي أثر سلبي.

للمراكز اإلقليمية، والبرامج القطرية، وتكنولوجيا  المراجعة واإلشراف مكتبلمراجعة ال أعمالوكشف  -22

امتثال عن المعلومات واالتصاالت، وعمليات األمن، وإدارة مخاطر التدليس، والضوابط المالية بشكل عام 

مخاطر التشغيلية المرتبطة بالتغييرات المؤشر على أن أي جيد للضوابط والقرارات المؤسسية. ولم يكن هناك 

 .شكل كبيربأي  حققكانت تتئحة الجارية أو الجا

البرامج القطرية إلى الحاجة إلى زيادة  بشأنالمراجعة واإلشراف لمكتب  ةالمراجعة المحدود أعمال توأشار -23

تعزيز إشراف الصندوق على التوريد في المشروعات وأنشطة إدارة العقود. وأشار المكتب إلى أنه كانت 

. كما أفاد المكتب بأن منح 2020هناك مؤشرات واضحة على تعزيز كبير للهيكلية المالية للصندوق في عام 

تصنيف في الجزء األخير من العام أظهر التقدم الكبير لل وكالتينن قبل م  +AAتصنيف ائتماني عام من فئة 

 للمخاطر المالية. القويةالمحرز في هذا المجال واإلدارة 

توجه بدأ في عام  وهو، 2020في عام  اتعالية من ادعاءات الفساد المتعلقة بالمشروعالنسبة الاستمرت و -24

  ، على الرغم من تباطؤ األنشطة التشغيلية بسبب الجائحة.2018

 لموظفينل الكبير دورانتحديات تتعلق بالقدرات بسبب الالمراجعة واإلشراف ، واجه مكتب 2020وفي عام  -25

أيضا قدم المكتب و. ستغرق وقتا طويالالتي ت التوزيععملية إعادة واالستشاريين، ومشاركة أربعة موظفين في 

 أعلمتحديثا للجنة بشأن ميزانيته وتخصيص اإلدارة للموارد اإلضافية المطلوبة لتلبية احتياجاته للعام. كما 

 ا اآلن.متنفيذه جرىالتوصيتين المتعلقتين بالبرنامج القطري لبنن قد كلتا المكتب اللجنة بأن 

يذ اإلصالحات الجارية متكررة، وأن تنفال المسائل منالبرامج والتوريد  تنفيذوأشار أعضاء اللجنة إلى أن  -26

: توقيت بشأنخالل هذه الفترة المحفوفة بالتحديات قد شكلت ضغطا على بيئة الرقابة. وطلبت اللجنة تفاصيل 

مكتب المراجعة  أعمالوظيفة المراجعة؛ والتدابير المتخذة لحماية استمرارية  لجودةالمطلوب التقدير الخارجي 

كافية للمخاطر المحددة )مثل التغطية ال، ولضمان في التوظيفلتغييرات الجارية إلى ا نظراواإلشراف 
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الصندوق من أجل منع وتخفيف  فيالنتائج المتعلقة بالتدليس/الفساد  ومشاركةالمتزايدة(؛  السيبرانيةالمخاطر 

 المخاطر؛ والتباطؤ الظاهر في تنفيذ توصيات المراجعة.

تجرى بصورة روتينية كل خمس  للجودة ةالخارجي اتالتقديراإلشراف إلى أن وأشار مكتب المراجعة و -27

، برنامج ضمان الجودة وتحسينهاالذاتي السنوي في إطار  ديرالعملية الصارمة للتقسنوات، وأنه بالنظر إلى 

إلى أن  ، أشيراألعمالالقادم. ومن حيث استمرارية  التقدير الخارجي للجودة موعدفإنه ال يرى حاجة لتقريب 

 غير من فإنه ، وبالتاليلمهامدقيقة لعملية تسليم المكتب لديه إجراءات ناضجة، ومستقرة، وشاملة قائمة، و

المتعلقة ببنن  تصحيحيةالجراءات . وقد نفذت جميع اإلنتيجة لعملية االنتقالكالمتوقع حدوث اضطرابات كبيرة 

صيات عائدا بشكل رئيسي إلى الحاجة لضمان المواءمة ونيجيريا؛ وكان سبب التباطؤ الذي شوهد في تنفيذ التو

تقدم رصد بفي الصندوق  لجنة اإلدارة التنفيذية تقوم. واألعمالمع اإلصالحات الجارية الستعراض عملية 

المعلومات المنبثقة عن التحقيقات بشكل  يقوم بمشاركةالمكتب األعضاء بأنه  وأعلمالتنفيذ المحرز بشكل وثيق. 

دارة لتيسير التخفيف من المخاطر. وسلطت اإلدارة الضوء على دور االجتماعات الفصلية بين منتظم مع اإل

، وشعبة المراقب المكتب وجميع الدوائر/الشعب المعنية )دائرة إدارة البرامج، وشعبة خدمات اإلدارة المالية

 المالي( في ضمان التخفيف الفعال لمخاطر التدليس والفساد.

 .استعراضها جرىقد  الوثيقةاعتُبر أن و  -28

 لالستعراض -( AC 2021/160/R.6تحديث استخدام األموال المرحلة )

 2020قدمت اإلدارة تحديثا عن استخدام األموال المرحلة، مشيرة إلى أن الرصيد اإلجمالي المرحل من عام  -29

المائة تقريبا من األموال  في 17.8اللجنة بأن نسبة  وأُعلمتمليون دوالر أمريكي.  15.48بلغ  2021إلى عام 

  تخصيصها واستخدامها. جرىقد 

المطبقة على األموال  مبادئ التخصيصمكاتب االتصال، و بشأنطلب أعضاء اللجنة بعض التوضيحات و -30

موال المرحلة، وتحديث عن والدعم المتبادل المحتمل لألنشطة من خالل استخدام األ، 2020للعام المرحلة 

 الحالية. المراجعة الصندوق لتوصيات  معالجةكيفية 

استخدام األموال  بشأنعلى تقديرهم الكبير الستمرار التحديثات المنتظمة مجددا أكد أعضاء اللجنة كما  -31

 المرحلة، وعلى أنه ال ينبغي استخدام تلك األموال لتغطية التكاليف المتكررة.

مان أن األنشطة غير المتكررة هي وحدها تطبق لضهذه صارمة التخصيص الوأوضحت اإلدارة بأن مبادئ  -32

بأن المجاالت  على وجه التحديد ذكرنظام لتجنب الدعم المتبادل. كما  أُنشئل من األموال المرحلة. وقد التي تمو  

ارتبطت بالتحديات المنبثقة عن كوفيد )مثل ضمان األمن الرئيسية التي استخدمت من أجلها األموال المرحلة 

  .2.0الالمركزية والمادي والسيبراني( 

 استخدام األموال المرحلة سينجز كما هو مخطط له في سبتمبر/أيلول. بشأنوأكدت اإلدارة بأن التحديث القادم  -33

 لدورة القادمة للمجلس التنفيذي. إلى اوأحيط علما بالتحديث الذي سيقدم  -34

 –( 2024-2022) المالي اإلطاربنموذج عمل التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق ومواضيع متعلقة 

 لالستعراض:

 (AC 2021/160/R.7 + Add.1)آلية الحصول على الموارد المقترضة  (أ)

 (AC 2021/160/R.8 + Add.1 + Add.2)تحديث شروط التمويل في الصندوق  (ب)

، استنادا إلى وضع كلتا الوثيقتين بالتوازي جرىأنه باإلدارة بندي جدول األعمال، وأوضحت  أدرجت -35

التابعة للمجلس  مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء فيالمحادثات التي جرت 
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على الموارد آلية الحصول  وضع إلى أنوأُشير وخالل ندوتين غير رسميتين للمجلس التنفيذي. التنفيذي، 

 إصالح الهيكلية المالية للصندوق.في كان عنصرا رئيسيا  المقترضة

. مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداءاستفادت اللجنة أيضا من مداخلة رئيس و -36

تركز على المبادئ وتنظر  على الموارد المقترضةآلية الحصول بأن الورقة المقدمة بشأن  أوضحت اإلدارة

 في المعايير التالية:

نتقائية القطرية وأهلية البلدان: ثالثة معايير وفقا للتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق )التركيز اال -

على الموارد لية الحصول ومستوى المديونية بالنسبة آلالقدرة االستيعابية، والملكية( واالستراتيجي، 

 فقط؛ المقترضة

على االقتراض الملتزم به/المؤمن واالقتراض المقرر، في  سيُنطر: ات من الموارد المقترضةمداداإل -

 من أجل التمويل؛ ،لتزاماتالالنحو المعّرف في منهجية الموارد المتاحة لعقد ا

قائمة على المخاطر الرشادية للبلدان اإلحدود تلك الستُقدر : حدود القطرية القائمة على المخاطرال -

كه لرأس الباعتبارها مقدار التعرض الحصيف الذي يتعين الحفاظ عليه لكل بلد فيما يتعلق باسته

 ؛المال

 : سيلتزم بالمبادئ الواردة في ركائز التخرج؛شروط التمويل المتمايزة -

الفعالية مبادئ و، مهمة الصندوق، وأولويات الحكومة، بما يتماشى مع حصول القائم على الطلبال -

     .نمائيةإلا

وباإلضافة إلى ذلك، أشارت اإلدارة إلى أن تحديث شروط التمويل هو الركيزة الرابعة من الركائز الخمس  -37

تستند إلى المقترحة بأن شروط التمويل أيضا أوضحت اإلدارة و. على الموارد المقترضةلية الحصول آل

البلدان  تمتع مما يضمنللبلدان، المبادئ الشاملة لشروط التمويل المتمايزة وفقا للمسارات االقتصادية 

إلى أن هيكل التسعير الحالي الذي يستخدمه الصندوق  أُشيربأعلى مستويات التيسيرية. كما منخفضة الدخل ال

سيستمر في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق بشرط أن يضمن هذا االستدامة المالية للصندوق. وسوف 

 .دون أثر رجعيصاعدا فالثاني عشر لموارد الصندوق تنفذ التغييرات اعتبارا من التجديد 

الحصول.  تحديد أولوياتللمخاطر، وبشأن  سقوف/حدود تحديدطلب أعضاء اللجنة بعض التفاصيل بشأن  -38

المطبقة  األسعارالبلدان واإلبالغ الكافي، وأهمية ضمان أن  عوسلط األعضاء الضوء على الحاجة للتشاور م

على مبدأ العالمية،  دك  وأُ  تتجاوز متوسط تكلفة االقتراض. على الموارد المقترضةعلى تمويل آلية الحصول 

دراسات لتقدير الطلب، مع اإلشارة  حولتفاصيل  والتُمستباإلضافة إلى ضمان إمدادات كافية من األموال. 

 عدم توازن بين العرض والطلب.في حاالت وجود آلليات في نفس الوقت إلى الحاجة 

الستفسار عما إذا كان يمكن استخدام التسعير كأداة لتحفيز المشروعات ذات األثر اإلنمائي الكبير وبينما تم ا -39

 هذه النسخةإزالة االقتراح األولي إلدخال الرسوم من سأل بعض أعضاء اللجنة عن سبب التي تشكل تحديات، 

تكاليف االقتراض ذات ل، وتضمن تغطية الصندوق شائعة ومتوقعة، مشيرين إلى أن هذه ممارسة من الوثيقة

وتضمن بالتالي االستدامة المالية لتلك العناصر. وأشارت اإلدارة إلى رغبتها في إجراء مناقشات أكثر  ،الصلة

 تعمقا مع األعضاء قبل إدخال الرسوم.

ا لضمان االستدامة تفاصيل حول سقوف المخاطر والتدابير المطبقة على حافظة الصندوق أيضقدمت اإلدارة و -40

، وأفادت بأن اإلبالغ السنوي األموالتلك  على للحصولالتسلسل المالية. وأوضحت اإلدارة العملية التي ستحدد 

  .على الموارد المقترضةسيتضمن تفاصيل عن موارد آلية الحصول 

الدورة القادمة للمجلس التنفيذي للموافقة عليهما  إلى وستقدمان، اماستعراضه جرىقد  تينالوثيقاعتُبر أن و -41

لموافقة عليها من قبل مجلس المحافظين في من أجل ات القانونية ذات الصلة عديالوللمصادقة على الت

 .2022فبراير/شباط 
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 لالستعراض –( AC 2021/160/R.9تحديث عن إدارة األصول والخصوم )

وافق المجلس أن قدمت اإلدارة تحديثا عن إطار إدارة األصول والخصوم، مشيرة إلى التقدم المحرز منذ  -42

، مثل التعاون بين شعبة خدمات الخزانة 2019في ديسمبر/كانون األول  لإلطار التنفيذي على التعزيز األخير

التي وقعت مؤخرا، على مستوى الخدمات الداخلية تفاقية الاومكتب إدارة المخاطر المؤسسية من خالل 

 .البيانات الماليةرسم خريطة لاإلضافية، والعمل المنجز والموارد 

. على مستوى الخدماتالداخلية تفاقية الل الكافية مرونةال بشأن اللجنة أعضاءطمأنة  جرت، على سؤالردا و  -43

 استعرضت.قد واعتبر أن الوثيقة 

 للعلم -إدارة المخاطر المؤسسية 

 قدمت اإلدارة تحديثا عن التطورات األخيرة في إدارة المخاطر المؤسسية، متطرقة إلى العمل الذي قام به -44

ه قد أعيد النظر في نضج المخاطر . وأشير إلى أن2020إدارة المخاطر المؤسسية منذ نهاية عام مكتب 

. كما أشير اطر وإدارة المخاطركأساس للتفعيل الفعال لعدة مجاالت من اإلشراف على المخ وتقديرهالمؤسسية 

مع األخذ في ، الحصول على المواردفي  وشرعإلى أن مكتب إدارة المخاطر المؤسسية قد حدد األولويات 

 األدوات القائمة. االعتبار الواجب

وقدمت اإلدارة تفاصيل حول حوكمة المخاطر، مشيرة إلى أن إنشاء لجان المخاطر سيسمح، من بين أمور  -45

الصندوق بشكل أكثر فعالية. وستكون هذه اللجان بمثابة جهة االتصال  فيخ الوعي بالمخاطر أخرى، بترسي

إلى أنه ستكون  وأُشير الخاصة باإلشراف من أجل استعراض المخاطر في الوقت المناسب، ومن أجل رصدها.

هناك ثالث لجان تقنية ترفع تقاريرها إلى لجنة إدارة المخاطر المؤسسية. كما قدمت اإلدارة تفاصيل عن التقدم 

الحفاظ دمت معلومات عن أهمية الذي يتم إحرازه في إنشاء نسخة محسنة من لوحة المخاطر المؤسسية. كما قُ 

االنخراط مع وكاالت التصنيف المطلوب للحفاظ عليها. على التصنيفات االئتمانية المنجزة وعن مستوى 

  ابة وفي تفاعل مستمر مع محللي الوكاالت.قوالصندوق حاليا في مرحلة الر

التحديات المنبثقة عن الخطوات اإلضافية التي ستتخذ وسط اللجنة بالتحديث وأحاطوا علما ب رحب أعضاء -46

 إنشاء ثقافة تتعلق بالمخاطر.

    وأحيط علما بالعرض. -47

 مسائل أخرى

 مسائل أخرى.كأية بنود إضافية  تُطرحلم  -48


