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 موجز تنفيذي

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

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

 وشملت بنود جدول األعمال ما يلي:. الثالثين بعد المائةو الثالثة دورتهعليها في 

 ؛2026-2022للفترة  الحسابات الخارجي للصندوقاختيار مراجع تحديث بشأن  -

 ؛2020ديسمبر/كانون األول  31تقرير كفاية رأس المال حتى تاريخ  -

 ؛سياسة إدارة المخاطر المؤسسية -

 .إطار االقتراض المتكاملأدوات تنفيذ تحديث بشأن  -

 كما ناقشت اللجنة واستعرضت بنود جدول األعمال األخرى كالتالي:

 ةيالمحاسبجراءات اإلوالداخلية رقابة الخارجي عن التقرير المراجع  -

ديسمبر/كانون األول  31مذكرة المراجع الخارجي بشأن استراتيجية مراجعة الحسابات للسنة المنتهية في  -

2021 

 مراجع الحسابات الخارجي للصندوق والخدمات التي يقدمها سياسة تناوب تحديث بشأن  -

 19-أثر جائحة كوفيد – طرق العملفعالية استمرارية األعمال و -

 .2021خالل األشهر الخمسة األولى من عام تحديث عن التحقيقات التي قام بها مكتب المراجعة واإلشراف  -
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 بعد المائة الحادي والستينتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

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

طوارئ الناشئة الحالة ضوء  في. و2021 حزيران/يونيو 28 في بعد المائة المنعقد الحادي والستينها اجتماع

 .للتداول بالفيديو Zoomباستخدام تطبيق ، عُقد االجتماع عن بُعد 19-كوفيدجائحة عن 

 انتخاب رئيس لجنة مراجعة الحسابات

من  11من المادة  1، ووفقا للبند 2021في أعقاب تعيين أعضاء لجنة مراجعة الحسابات في أبريل/نيسان  -1

عي أعضاء لجنة مراجعة الحسابات إلى انتخاب رئيس للجنة للفترة التي دُ النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، 

لرئاسة إيطاليا من القائمة ألف باإلجماع  وجرى انتخاب .2024تنتهي مع أول دورة للمجلس التنفيذي في عام 

 لجنة مراجعة الحسابات.

 (AC 2021/161/R.1) جدول األعمال اعتماد

 .تعديالت عليهدون إدخال أية  جدول األعمال اعتُمد -2

 وجلسته المغلقة للجنة مراجعة الحسابات بعد المائة الستينمحاضر االجتماع 

(AC 2021/161/R.3/Rev.1) - للموافقة 

 .دون إدخال أية تعديالتعلى المحاضر  الموافقةتمت  -3

 (AC 2021/161/R.7 + Corr.1) 2022المواعيد المقترحة الجتماعات لجنة مراجعة الحسابات في عام 

 للموافقة -

 وافقت اللجنة على عقد اجتماعاتها كما هي مقترحة في الوثيقة. -4

 للعلم - 19-أثر جائحة كوفيد –فعالية طرق العمل استمرارية األعمال و

يا عن تدابير استمرارية األعمال المعتمدة خالل حالة الطوارئ الناشئة عن جائحة وقدمت اإلدارة تحديثا شف -5

 في هذا الصدد هي من اختصاص رئيس الصندوق.لقرارات . وأشير إلى أن ا19-كوفيد

روف ظللعدة سيناريوهات لالستجابة  تضعووُ لتحديد استجابة الصندوق للجائحة.  فرقة عمل أنشئت -6

قيود أخف. وجرت اإلشارة إلى التعاون فرض كل شيء إلى  يغلق فيهامتطرفة  المتطورة، من سيناريوهات

 والسلطاتحكومة إيطاليا، ومنظمة الصحة العالمية، والمديرين الطبيين لألمم المتحدة،  والتوجيه من الوثيق

 للصندوق.المحلية على مستوى المكاتب القطرية 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تبقى جانبا حيويا من استمرارية األعمال.  ةنظمأوأشارت اإلدارة إلى أن  -7

. يةا بفعالهجميع وقد عولجت، خالل الجائحة زيادة كبيرة في الهجمات السيبرانية والحوادث األخرى تولوحظ

 000الفترة، انعقد أكثر من  هذه وخاللوقد تم الحفاظ على جميع مشروعات تكنولوجيا المعلومات الجارية. 

 اجتماع افتراضيا، وأجريت جميع اجتماعات الهيئات الرئاسية عن بعد. 100

التي يتعين اعتمادها  البدنيةة عن تدابير السالمة كما زودت اإلدارة جميع الموظفين بتحديثات ومعلومات مستمر -8

في مقر الصندوق، وشارك  19-كز اختبار خاص بكوفيد. وأنشئ مرالعمل ةلفرق تقارير المنتظمةالمن خالل 

مكتب الموظف المكلف ظمت من خالل التي نُ  المشتركة بين إيطاليا واألمم المتحدة الصندوق في حملة التلقيح

 )المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة(. في إيطاليا
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الطبيعي الجديد"، والخطوات الضرورية الوضع وللمضي قدما، سلطت اإلدارة الضوء على الحاجة لتعريف " -9

مي الخدمات ذات األهمية الحاسمة، ومواصلة من خالل مقدلتعزيز إطار استمرارية األعمال القائم، بما في ذلك 

تنفيذ التوقيعات اإللكترونية، وزيادة التعزيز والتطبيق المتسق لممارسات إدارة السجالت الصوتية القائمة في 

 جميع مجاالت المنظمة حول العالم، وتعزيز طرائق العمل عن بعد.

 من قبل اإلدارة خالل األزمة. أعضاء اللجنة عن تقديرهم للتحديث وللتدابير المتخذة بعرأو -10

 التنفيذي المجلس المقدمة إلىالتقارير المالية المعيارية 

 - (AC 2021/161/R.11) 2021 للفصل األول من عامتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق 

 لالستعراض

والتشجيع على في معرض الترحيب بالعوائد اإليجابية للصندوق على الرغم من ظروف السوق المتقلبة،  -11

الحفاظ على حماية عالية إزاء المخاطر، استعرض أعضاء اللجنة الوثيقة المشار إليها أعاله، والتي ضمت 

 .2021معلومات حتى نهاية مارس/آذار 

 والستين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات الثانيمسودة جدول األعمال المؤقت لالجتماع 

(AC 2021/161/R.10/Rev.1) - لالستعراض 

 وافق أعضاء اللجنة على جدول األعمال المؤقت لالجتماع الثاني والستين بعد المائة، مع إضافة البنود التالية: -12

  ؛بنود في الميزانيةالفصل  -ميزانية لالتخصيص الذكي ل -

 ؛تحديث لعناصر التسعيرقروض الصندوق المقدمة بشروط عادية:  -

 .19-تحديث بشأن جائحة كوفيد -

 - (AC 2021/161/R.4) ةيالمحاسباإلجراءات الداخلية و رقابةتقرير المراجع الخارجي بشأن ال

 لالستعراض

، والتي كانت متوائمة 2021مراجعة الحسابات لعام أتعاب قبل مناقشة البند، جرى إبالغ اللجنة عن مستويات  -13

 .معيشةالتسوية غالء من أجل السابقة، زائد مبلغ طفيف  السنواتمع 

لم  هوذكرت أنة، يجراءات المحاسباإلالتقرير عن الرقابة الداخلية و Deloitte & Touche ت شركةقدمو -14

إلى تحفظ رأي مراجعتها سواء على القوائم المالية الموحدة أو تقرير تصديق  التوصياتمن  ة توصيةأي ؤد  ت

أنه لم يكن هناك سوى توصية على  الضوءوسُل  ط . فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي بشأناإلدارة 

 .2020واحدة ذات أولوية متوسطة بانتظار التنفيذ، بينما أُغلقت التوصية األخرى خالل عام 

اللجنة عن تقديرهم للتقرير، وطلبوا تفاصيل عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ التوصية المفتوحة  أعضاءأعرب و -15

جراءات المتخذة إلغالق التوصية المتعلقة بالمكاتب القطرية. بشأن التزامات االقتراض ومعلومات عن اإل

تنفيذ نظام إلدارة ين إلى أن اإلدارة تعمل على وقدم المراجع الخارجي واإلدارة التفاصيل المطلوبة، مشير  

الخزانة، والمحاسبة، واإلبالغ، والرقابة، وأن هذا المشروع سيعالج التوصية المفتوحة بشأن التزامات 

اض. كما أشير إلى أن التوصية بشأن الضوابط الداخلية والالمركزية قد أُغلقت كنتيجة لإلجراءات االقتر

 .المتخذة إلنشاء وتنفيذ وظيفة الرقابة في شعبة المراقب المالي

 استعراضها. جرىقد  الوثيقةواعتُبر أن  -16
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 ديسمبر/كانون األول 31في مذكرة المراجع الخارجي بشأن استراتيجية مراجعة الحسابات للسنة المنتهية 

2021 (AC 2021/161/R.5/Rev.1 )- لالستعراض 

 2021اللجنة بأن مراجعتها لعام  Deloitte & Toucheعند عرض مذكرة االستراتيجية، أبلغت شركة  -17

مع العام السابق: احتساب القيمة العادلة على القروض من أجل االتساق مع المعايير الدولية  متسقةستكون 

األجنبية؛ وتدوين اإليرادات كما هو مطلوب بموجب المعايير  تلإلبالغ المالي؛ ودقة حسابات تحويل العمال

كخطر مراجعة  ارة أو تقديرهاحكم اإلد الدولية لمراجعة الحسابات؛ وتجاوز اإلدارة للضوابط، مع التركيز على

الضوء على تنفيذ أنشطة مراجعة إضافية لمعالجة المخاطر المحتملة  Deloitteحسابات. كما سلطت شركة 

. وقد يكون للتأثيرات على األسواق المالية العالمية مدلوالت محاسبية بالنسبة 19-المنبثقة عن أزمة كوفيد

على حافظة قروض الصندوق، والمساهمات، وحافظة  تداعياتتوقع بشكل خاص حدوث للصندوق، ويُ 

استثمارات الصندوق، بما في ذلك ارتفاع مخاطر التدليس بشكل عام. وأشير إلى أن تقدير مخاطر االستدامة 

 المالية هو ممارسة معيارية للمراجعة.

 اضها.قد جرى استعر الوثيقةعلى اتفاقهم مع نهج مراجعة الحسابات. واعتُبر أن  األعضاءوأكد  -18

 عملية اختيار المراجع الخارجي

 للعلم -( 2026-2022تحديث عن اختيار المراجع الخارجي )

 .2026-2022تحديثا شفويا عن عملية اختيار المراجع الخارجي للفترة  اإلدارةقدمت  -19

شر طلبا لإلعراب عن االهتمام بالنيابة عن اللجنة، نُ  2021 وأشير إلى أن اإلدارة أصدرت في أبريل/نيسان -20

نماذج على شبكة اإلنترنت. واستعرض فريق تقني مكون من موظفي الصندوق  ةيالرئيسفي مواقع التوريد 

ومن بين األطراف الخمسة التي اإلعراب عن االهتمام المستلمة على أساس معايير تقييم موضوعة مسبقا. 

 عبرت عن االهتمام، لم يكن سوى طرف واحد مؤهال تقنيا.

إيطاليا والمملكة المتحدة(، ومن أجل تأمين  أيلجنة مراجعة الحسابات ) وين منمع عض اإلدارةتشاورت و -21

شركة مراجعة حسابات مستقلة على درجة عالية من الكفاءة، مع ضمان قاعدة تنافسية أوسع في نفس الوقت، 

لى درجة ، وأبلغ شركات مراجعة حسابات ع2021يونيو/حزيران  2أطلق الصندوق عملية مناقصة كاملة في 

لجنة مراجعة الحسابات  يو  عالية من الكفاءة عن الفرصة. وستواصل اإلدارة العمل بصورة وثيقة مع عض

االتصال بالنسبة لهذه العملية( وإشراكهما في العملية. كما قدمت اإلدارة  اإليطاليا والمملكة المتحدة )جهت

قنية لهذه الخدمة وبما يتماشى مع عمليات تفاصيل عن إجراءات االختيار، وأوضحت أنه نظرا للطبيعة الت

في المائة، بينما سيكون الوزن الترجيحي  70االختيار السابقة، سيكون الوزن الترجيحي للعناصر التقنية 

ُ  30للعناصر المالية  جرى وسيُ  ستعرض من قبل فريق تقييم تقني،في المائة. كما أشير إلى أن العروض ست

 واعد التوريد في الصندوق.استعراض تجاري منفصل وفقا لق

لجنة مراجعة عرض النتائج النهائية وتقرير مفصل في اجتماع  جريأعضاء اللجنة بأنه سي اإلدارةكما أبلغت  -22

 ُ في ديسمبر/كانون األول  منح الموافقة النهائية للمجلس التنفيذيالحسابات في سبتمبر/أيلول، ويتوقع أن ت

2021. 

 الحسابات الخارجي للصندوق والخدمات التي يقدمهامراجع سياسة تناوب تحديث بشأن 

(AC 2021/161/R.6 )- لالستعراض 

قدمت اإلدارة بند جدول األعمال وأشارت إلى أن الغرض الرئيسي من الوثيقة هو مواءمة السياسة الحالية،  -23

لصندوق، ل القدرة التنافسية على المحافظةو، مع قريناتها لضمان اتساق الممارسة 2006الموافق عليها في عام 

 .نفس الوقت في استقاللية وشفافية خدمات مراجعة الحسابات وضمان
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وأعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم لتنقيح السياسة التي استندت إلى استعراضات األقران، وأفضل الممارسات،  -24

ُ  . وكضمانالتنظيميةوالنُهج  وقائمة  تعابسقف لأل ق أيضا على تضمينف  الستقاللية مراجع الحسابات، ات

 بالخدمات المحظورة في السياسة.

 .2021تضم تلك التنقيحات في اجتماع لجنة مراجعة الحسابات في سبتمبر/أيلول  وثيقةستعرض و -25

 لالستعراض -( AC 2021/161/R.8) تقرير كفاية رأس المال

. وأوضحت أن نسبة 2020قدمت اإلدارة عرضا عاما لتقرير كفاية رأس المال حتى ديسمبر/كانون األول  -26

في  39إلى  2019في المائة في ديسمبر/كانون األول  40للتخصيص انخفضت قليال من  القابلرأس المال 

الصندوق لدى ، مما يؤشر على أن في المائة 0. وامتثلت النسبة لحد الـ 2020المائة في ديسمبر/كانون األول 

تنشأ  التي قد تلككافيا الستيعاب الخسائر المحتملة الناجمة عن عملياته اإلنمائية، بما في ذلك رأس مال  احالي

 محتملة.الغير  جهاداإلعن حوادث 

تدهور االئتمان يبقى أحد المخاطر الرئيسية التي تواجه الصندوق. كما أشير إلى أن نسبة رأسمال  أنوأشير إلى  -27

وأشير إلى أن الحسابات . 19-لم تتأثر بشكل مادي، على الرغم من جائحة كوفيد الصندوق القابل للتخصيص

اآللية الجديدة المخاطر ضمن  دخالت رئيسية لتحديد الحدود القطرية القائمة علىالواردة في التقرير تمثل مُ 

ح بأن أداة اإلدارة المكملة هذه ستساهم في ضمان إبقاء يوضتم الت. كما للحصول على الموارد المقترضة

 استهالك رأس المال ضمن مستويات مستدامة.

ساب إطار القدرة على تحمل الديون تحاطلب أعضاء اللجنة تفاصيل عن أثر زيادة مستويات االقتراض، وو -28

كفاية رأس المال. وقدمت اإلدارة التفاصيل الضرورية، مسلطة الضوء على اآلثار المحتملة على مستويات في 

 توافر رأس المال.السيولة ومستويات 

 استعراضها. جرىقد  الوثيقةواعتُبر أن  -29

 لالستعراض -( AC 2021/161/R.9سياسة إدارة المخاطر المؤسسية )

دورا محوريا  ؤديوأوضحت أن هذه السياسة تقدمت اإلدارة سياسة إدارة المخاطر المؤسسية لالستعراض.  -30

ساة التي يرتبط بها المخاطر في الصندوق. وهي ليست دليال إلدارة المخاطر، وإنما المر إدارةفي تفعيل إطار 

غير وجود سياسة إلدارة المخاطر  حوكمة وأدوات تحقيق فعالية إدارة المخاطر. كما أوضحت أنه منالهيكل 

تقديم جميع التحسينات الالزمة على هيكلية إدارة المخاطر، بما في ذلك سيكون من الصعب جدا  ،المؤسسية

دورا محوريا نظرا  ؤديأن سياسة إدارة المخاطر المؤسسية ت ذكربرنامج لتعزيز ثقافة تتعلق بالمخاطر. كما 

 ُ المستوى، وتأخذ في االعتبار  الرفيعةالمبادئ مع  وتتواءمفعال، الإلطار لفص ل السمات الرئيسية إلى أنها ت

 المالمح المؤسسية للصندوق، وهيكليته المالية، وهيكله التنظيمي، وقدراته، وموارده.

 :ما يليب اللجنةكما أُبلغت  -31

  لجنةعلى ألول مرة لسياسة اتغييرات رئيسية على هيكل الحوكمة منذ عرض أي إدخال  يجر  لم 

، بل مجرد عدد كبير من التحسينات. ووفقا لتوصية اللجنة، 2020مراجعة الحسابات في مارس/آذار 

. ويعكس هيكل الحوكمة المعتمد اآلن نائبا لرئيس الصندوقأصبح رئيس لجنة إدارة المخاطر المؤسسية 

دد، ، ووضعه المحأفضل الممارسات، وهو مصمم ليتناسب خصيصا مع تصنيف مخاطر الصندوق

 وحجمه، وتعقيده.

 لنجاح إدارة المخاطر في  حاسماتوقيت عرض سياسة إدارة المخاطر المؤسسية والموافقة عليها  كان

 الصندوق ودعم الحفاظ على التصنيف االئتماني للصندوق.

 .ستدع م سياسة إدارة المخاطر المؤسسية تطورات إضافية في اإلجراءات والمبادئ التوجيهية 
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على برنامج لتعزيز ثقافة تتعلق بالمخاطر. وقد  العملقد بدأ إدارة المخاطر المؤسسية  مكتبوأشير إلى أن  -32

 تحديد تعزيزات تنسيق كافية لتنفيذه. جرىأصبح جزء كبير من الوحدات المعيارية للبرنامج متوفرا بالفعل، و

تفاصيل عن دور مكتب المراجعة واإلشراف، وعن التدريب على تنفيذ برنامج تعزيز  اللجنةوطلب أعضاء  -33

 ثقافة المخاطر، وعن تصنيف المخاطر. 

كخط دفاع ثالث، وتنسيقه مع مكتب  وقدمت اإلدارة توضيحات، مشيرة إلى دور مكتب المراجعة واإلشراف -34

. كما قدمت اإلدارة تفاصيل عن برنامج ، ومكتب التقييم المستقل في الصندوقالمؤسسيةإدارة المخاطر 

التدريب، وإنشاء لجان تقنية في اآلونة األخيرة من أجل اإلشراف على المخاطر، باإلضافة إلى توضيحات 

 .تحديدا للسيناريوهات المالية اإلجهاد اتواختبارعن تصنيف المخاطر، ومالءمة النمذجة 

والتي قدمت اإلدارة توضيحات بشأنها، اعتبرت اللجنة بين جملة نقاط أخرى، من أعاله،  النقاطوبعد طرح  -35

 لمجلس التنفيذي.ى الإاستعراضها، واقترحت تقديمها  جرىقد  السياسةأن 

  التي أجراها مكتب المراجعة واإلشرافتحديث بشأن التحقيقات وأنشطة مكافحة الفساد 

واإلشراف تحديثا عن أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد التي قام بها في األشهر الخمسة  المراجعةقدم مكتب  -36

كان  2021في عام . وأشار إلى أن معدل الشكاوى الجديدة الواردة إلى المكتب 2021األولى من السنة المالية 

ه الرئيسية إلى العدد مستقرا، مما أتاح للمكتب بالتالي معالجة وتخفيض تراكم التحقيقات )الذي تعود أسباب

التي أعاقت عمليات  19-بكوفيد، والقيود المتعلقة 2020-2019المرتفع من الشكاوى المستلمة في الفترة 

 ، والدوران الكبير للموظفين واالستشاريين الذي شهده المكتب خالل العام الماضي(.2020التحقيق في عام 

، 2021الثاني من عام  الفصلدا انضم إلى الصندوق خالل وأشار مكتب المراجعة واإلشراف إلى أن محققا جدي -37

 هي في مرحلة متقدمة. ينين آخر  ين جديد  موظف  تعيين  عمليةوأن 

  مكتب المراجعة واإلشراف، وال سيما فيما يتعلق بالتالي: الترويج التي يضطلع بهاكما أُبلغت اللجنة عن أنشطة  -38

ك مع البنك الدولي، االجتماع السنوي لوظائف النزاهة اشتراالاستضاف مكتب المراجعة واإلشراف، ب -

 متعددة األطراف، والمؤسسات المالية الدولية.الفي المصارف اإلنمائية والتحقيق 

استضاف مكتب المراجعة واإلشراف، باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية  -

 العالمي، المؤتمر السنوي للمحققين الدوليين.

محقق من مكتب المراجعة واإلشراف النقاش في االجتماع السنوي لموظفي التحقيق في الوكاالت أدار  -

 التي تتخذ من روما مقرا لها.

نقص  تراكم عمليات التحقيق، وتساءلوا عما إذا كانت هناك مخاطرعن إضافية طلب أعضاء اللجنة تفاصيل و -39

ب بعض التوضيحات ووافق على أن يقدم تفاصيل في القضايا الداخلية. وقدم المكت وتوجهاتفي اإلبالغ 

 إضافية عن أثر عمليات التراكم في اجتماعات اللجنة القادمة.

 . بالتحديثوأحيط علما  -40

 للعلم –، والخطوات التالية إطار االقتراض المتكاملتحديث عن أدوات تنفيذ 

قدمت اإلدارة تحديثا عن أدوات تنفيذ إطار االقتراض المتكامل، وأشارت إلى أنه بعد موافقة المجلس التنفيذي  -41

، وافق مجلس المحافظين في فبراير/شباط 2020المتكامل في ديسمبر/كانون األول  االقتراضعلى إطار 

ت، تحرز اإلدارة تقدما في تنفيذ على تعديالت ذات صلة على اتفاقية إنشاء الصندوق. ومنذ ذلك الوق 2021

اإلطار بهدف أن يكون جاهزا لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق. وأشير إلى أن اإلدارة تضع وثائق 

 خاصة.السندات الوآليات معيارية إلصدار 
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ات اليورو المستشارين الماليين والقانونيين الخارجيين، يقوم الصندوق بإعداد برنامج سند كباربتوجيه من و -42

متوسطة األجل. وهذه أداة معيارية ضرورية لتنفيذ إطار االقتراض المتكامل الذي سيتيح إصدار السندات ال

 . تتسم بكفاءة التكاليفالخاصة في الوقت المناسب وبطريقة 

متوسطة األجل ليس في حد ذاته معاملة اقتراضية. ووفقا إلطار الوأوضحت اإلدارة أن برنامج سندات اليورو  -43

متوسطة األجل الاالقتراض المتكامل، فإن معامالت إصدار السندات الخاصة وفقا لبرنامج سندات اليورو 

متوسطة الاإلدارة برنامج سندات اليورو  تقدمستقدم بشكل منفصل إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها. وسوف 

للموافقة  2021لمجلس التنفيذي في سبتمبر/أيلول ا إلى لجنة مراجعة الحسابات الستعراضه، ومن ثم إلى لاألج

 عليه.

 ،مع مستثمري المؤسسات الخاصة عملهلدعم  والتوعيةللتواصل بوضع أدوات  أيضا قام الصندوق وبالتوازي، -44

 لمستثمري األثر من المؤسسات الخاصة للتوعيةأداة إطار تمويل التنمية المستدامة. وهذا اإلطار هو  وأهمها

وبما يتماشى مع أفضل ممارسات المؤسسات األخرى، التي سيستهدفها الصندوق من أجل سنداته الخاصة. 

أعد الصندوق أيضا عرضا للمستثمرين، يلخص أهم المعلومات للمستثمرين بشأن الصندوق، ومهمته، 

 وعملياته.

مراجعة الحسابات المرتبطة بخطاب التطمين الذي سيصدره المراجع  أتعابمعلومات عن  اإلدارةكما قدمت  -45

 متوسطة األجل، وطلبت استعراض اللجنة لهذا البند.السندات اليورو الخارجي للصندوق فيما يتعلق ببرنامج 

مراجعة الحسابات، وتفاصيل  أتعاببالتحديث وطلبوا تفاصيل عن تواتر ومبالغ أحاط أعضاء اللجنة علما و -46

 . وقامت اإلدارة بتقديمها.الممارساتعن أفضل 

 وجرى استعراضه. بالتحديثأحيط علما  -47

 مسائل أخرى

ُ لم  -48  خرى.األمسائل ال في إطار إضافيةأية بنود ناقش ت


