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 موجز تنفيذي

 .عن ب عد بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات والستين الثانيقد االجتماع ع  ، 19-وفيدكجائحة ضوء  في -1

 سياسة تناوب مراجع الحسابات الخارجي للصندوق والخدمات التي يقدمها. على  جنةللا ووافقت -2

 :واستعرضت اللجنة الوثائق التالية التي ست قدم إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها -3

  ن بعد المائةدورته الثالثة والثالثيفي: 

 برنامج الصندوق لسندات اليورو المتوسطة األجل :االقتراض المتكامل تنفيذ إطار -

 ؛المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح والتعهدات للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -

 في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة: 

 ؛(2026-2022)الخارجي مراجع الحسابات  اختيار -

 .المقدم من الصندوق ومعاييرهسياسات التمويل  تنقيح -

 :لالستعراض ةالمقبلفي دورته المجلس التنفيذي من البنود التي ست قدم إلى  اعدداستعرضت اللجنة و -4

 تحديث لعناصر التسعير :قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية -

 تقرير عن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق -

 والميزانيتيناالستعراض المسبق رفيع المستوى لبرنامج عمل الصنــدوق المستند إلـى النتائــج  -

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم 2022العادية والرأسماليـــــة للصنـــدوق لعــام 

 وخطته اإلشارية  2022المستقل في الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 2024-2023للفترة 

 :جدول األعمال كالتاليأخرى من واستعرضت بنود وق دّم إلى اللجنة أيضا تحديث  -5

 19-أثر جائحة كوفيد –العمل  أساليباستمرارية األعمال وفعالية  -

 2021تقرير مرحلي عن خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  -

 الذكي للميزانية(تعزيز الكفاءة وإدارة الموارد )التخصيص  -

 المقترضةآلية الحصول على الموارد  -

 إدارة المخاطر المؤسسية -
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 بعد المائة والستين الثانيتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

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

طوارئ الناشئة عن الحالة ضوء  في. و2021 أيلول/سبتمبر 2 في بعد المائة المنعقد والستين الثانيها اجتماع

 .للتداول بالفيديو Zoomباستخدام تطبيق ، ع قد االجتماع عن ب عد 19-كوفيدجائحة 

 (AC 2021/162/R.1) جدول األعمال اعتماد

-09تقرير المراجعة الداخلية اعت مد جدول األعمال، بما في ذلك، في إطار البند "مسائل أخرى"، استعراض  -2

 للنظر فيه في جلسة مغلقة. عن مراجعة اإلشراف على البرنامج القطري في بوركينا فاسو 2021

 للموافقة - (AC 2021/162/R.2) للجنة مراجعة الحسابات بعد المائة الستينالحادي ومحاضر االجتماع 

 .دون إدخال أية تعديالتعلى المحاضر  الموافقةتمت  -3

  2021تقرير مرحلي عن خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

 (AC 2021/162/R.4)- لالستعراض 

لع بها بالفعل خالل اضط   التحقيقات وأنشطة مكافحة الفساد التيقدم مكتب المراجعة واإلشراف تحديثا عن  -4

مكتب المراجعة واإلشراف أكمل اختيار المكاتب القطرية والبرامج القطرية  وأشير إلى أن. 2021السنة المالية 

، بما يضمن التوازن في تغطية هياكل المكاتب القطرية والمناطق 2021التي ستخضع للمراجعة في عام 

شهر كبيرا للموظفين في األ دوراناالجغرافية المختلفة. وأ بِلغت اللجنة بأن مكتب المراجعة واإلشراف قد شهد 

األخيرة وأنه يجري اآلن تعزيز قدرات الموظفين من خالل تعيين موظفين جدد، مما سيمكن مكتب المراجعة 

 واإلشراف من تنفيذ خطة العمل المحدثة.

 اتوالمسائل المؤسسية الناشئة عن مراجعوالجامعة "المسائل الشاملة وأ بِلغت اللجنة باستكمال مراجعة  -5

 شكل تقارير المراجعة. قام بتبسيطمكتب المراجعة واإلشراف  أنوأشير أيضا إلى المركز". 

، وتخطيط العمل والحالة الراهنة لخطة العمل، والتقدم التوظيفاحتياجات عن  تفاصيلطلب أعضاء اللجنة و -6

بمتخصصين  واالستعانةواتجاهاتها،  اتالتحقيق ادعاءاتالمحرز في تنفيذ توصيات المراجعة، وأسباب 

طة بناء القدرات الوطنية لمكتب المراجعة واإلشراف، واآلثار المؤسسية للنتائج المتكررة فيما خارجيين، وأنش

 كز والمكاتب القطرية.ايتعلق بأنشطة المر

وأوضح مكتب المراجعة واإلشراف أن دوران الموظفين وأثره على تنفيذ خطة العمل نتج عن اغتنام الموظفين  -7

ذلك . وعلى الرغم من أن ةإعادة االنتداب المؤسسيلفرص الترقية في وكاالت األمم المتحدة األخرى وعملية 

الخطة  لتنفيذ بذل قصارى جهدهيمكتب المراجعة واإلشراف ، فإن 2021على تنفيذ خطة العمل لعام  أثر

اللجنة بإحراز تقدم كبير في تنفيذ مكتب المراجعة واإلشراف أبلغ و. 2022إلى عام  ترحيلالمحدثة وتقليل أي 

كز المتعلقة بالعمليات المؤسسية على االمر اتنتائج مراجعه جرى تناول بعض التوصيات ذات الصلة، وأن

أي إشارة  عدم وجودإلى مكتب المراجعة واإلشراف  وأشار. املالشالمستوى المؤسسي من خالل التقرير 

وأن االتجاه المتزايد في التي ال يمكن التنبؤ بها ادعاءات الممارسات المحظورة  حاالتواضحة إلى أسباب 

الشؤون مكتب ، وسلط الضوء على أن بمفرده االدعاءات الداخلية ال يمكن أن ي عزى إلى أي سبب محدد

 للتحقيق.ها يحال جدا من قليالوأن عددا  معظم هذه القضايا بفعالية في يبت ةاألخالقي

 أحيط علما بالتحديث.و -8
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 اختيار المراجع الخارجي عملية  :من جدول األعمال 7البند 

 للموافقة - (AC 2021/162/R.5( )2026-2022اختيار المراجع الخارجي ) (أ)

ذكرت اإلدارة الدعم و. 2026-2022للفترة  ينالخارجي ينالمراجعدارة اللجنة بنتائج عملية اختيار اإلأبلغت  -9

  لجنة مراجعة الحساباتتلقيه طوال العملية من ممثلي جرى الذي  الذي ال يقدر بثمن

 وأشير إلى أن)إيطاليا(.  Gian Paolo Ruggiero)المملكة المتحدة( والسيد  Angela Cameronالسيدة 

أنه بغت اللجنة أ بلِ وهة لضمان منافسة واسعة بين شركات مراجعة الحسابات. العملية كانت تقنية للغاية وموج

جميع المتطلبات يفي ب، كان العرض الوحيد المؤهل بالكامل الذي استدراج العروضعند االنتهاء من عملية 

 .PricewaterhouseCoopers S.p.Aشركة نية والتجارية هو من تقال

طلب بعض األعضاء توضيح وللغاية المضطلع بها.  للعملية القويةوأعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم  -10

 معترف بها دوليا. مراجعةلجذب شركات  المناقصة عملية خالل تخذالخطوات التي ات  

 اظروف شهدت اأقرانه. كما أشارت اإلدارة إلى أن التوريددارة التفاصيل الالزمة عن مراحل عملية اإلقدمت و -11

 مماثلة ألسباب مختلفة مذكورة.

إلى الدورة الرابعة والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي  المقدم التقريرات وأيدت اللجنة يببالتعق وأحيط علما -12

لتقديم خدمات المراجعة الخارجية  PricewaterhouseCoopers S.p.Aللموافقة على منح العقد لشركة 

 .2026-2022للفترة 

 اسة تناوب مراجع الحسابات الخارجي للصندوق والخدمات التي يقدمها تحديث بشأن سي (ب)

(AC 2021/162/R.6 )- للموافقة 

سياسة مع الصندوق  من الوثيقة هو مواءمة سياسةالغرض قدمت اإلدارة بند جدول األعمال وأشارت إلى أن  -13

وأشير إلى أن النص المنقح المقترح يتيح  لصندوق.القدرة التنافسية ل دعمالممارسة وفي تساق اال لتحقيق أقرانه

، فضال عن بعض المرونة، بينما يضمن استقاللية وشفافية خدمات الرائدة التشريعاتو األقرانمع  المواءمة

 المراجعة.

 .الصياغةوطلب أعضاء اللجنة عدة توضيحات بشأن  -14

ية األخرى وأوضحت كذلك وأوضحت اإلدارة مواءمة النص المقترح مع ممارسات المؤسسات المالية الدول -15

 اإلبقاء عليه في التنقيح.يجري وس يكتسي أهمية بالغةأن مبدأ استقاللية مراجعي الحسابات 

 بر أنه جرى استعراض السياسة والموافقة عليها.ولذلك، اعت   -16

 للعلم - 19-أثر جائحة كوفيد :العمل أساليبفعالية استمرارية األعمال وتحديث بشأن 

يا عن تدابير استمرارية األعمال المعتمدة خالل حالة الطوارئ الناشئة عن جائحة وتحديثا شفقدمت اإلدارة  -17

في  والمتدرجةعلى وجه الخصوص، قدمت اإلدارة تفاصيل عن خطة العودة إلى المكتب المرنة و. 19-كوفيد

 المقر والمكاتب القطرية.

بشكل صارم مع توجيهات البلد المضيف والمبادئ التوجيهية التي وضعتها  متوائمةالخطة  وأشير إلى أن -18

وأفرقة األمم المتحدة ، وفريق إدارة األمن، واألفرقة الطبية التابعة لألمم المتحدةمنظمة الصحة العالمية، 

من يوم  عتباراا موظفا 250 عودةخطة العودة إلى المكتب في مقر الصندوق تتوخى  وأشير إلى أن .القطرية

معايير إضافية لألمن  تطبقبحلول نهاية الشهر. و 350إلى عددهم يرتفع و، سبتمبر/أيلول 6االثنين الموافق 

في الموقع. ولكي ي منح الموظفون  فيروس كورونا مرافق فحصو الحجر الصحي الذاتيالصحي، بما في ذلك 

الصادر  19-كوفيدريح األخضر الخاص بالتصكون لديهم إما شهادة تطعيم كامل )تالمقر، يجب أن  دخولحق 

لمدة أسبوع واحد، مع ما يترتب  صالحسلبي )متاح في الموقع(  اتمستضد( أو اختبار عن االتحاد األوروبي
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من الصندوق. وسلطت اإلدارة الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز  طبيتصريح ذلك من إصدار  على

روعا تجريبيا بشأن ترتيبات العمل عن بعد المرنة سيبدأ اعتبارا أن مشب وأفادت القائمةسياسات العمل عن بعد 

في  100العمل عن بعد بنسبة  ظروفمكتبا قطريا تعتمد  19أن بغت اللجنة . وأ بلِ تشرين األول/أكتوبر 1من 

 .متفاوتةبظروف عمل  امكتبا قطريا مفتوح 27المائة، في حين أن 

 أعضاء اللجنة عن تقديرهم للتحديث وللتدابير المتخذة من قبل اإلدارة خالل األزمة. بعرأو -19

  والستين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات الثالثمسودة جدول األعمال المؤقت لالجتماع 

 (AC 2021/162/R.12) - لالستعراض 

، للجنة مراجعة الحسابات والستين بعد المائة الثالثجدول األعمال المؤقت لالجتماع جرى استعراض مسودة  -20

 :مع مالحظة إدراج عدة بنود كما يلي

 ؛تحديث بشأن تعزيز الكفاءة وإدارة الموارد )التخصيص الذكي للميزانية( -

حساب أمانة خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة لموظفي في سياسة االستثمار استعراض  -

 ؛الصندوق

 ؛ومراقبة السيولةإدارة األصول والخصوم  تقرير -

 ؛عليهما الرقابةتحديث بشأن تنفيذ سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب و -

 ؛المقترضةآلية الحصول على الموارد تحديث بشأن تنفيذ  -

 :مسائل أخرى -

 ؛تحديث شفوي بشأن التصنيف االئتماني

 بين البنوك؛ تحديث شفوي بشأن أسعار الفائدة السائدة

 تحديث شفوي بشأن التوقيعات الرقمية في العمليات التي ينفذها الصندوق.

 بالترتيبات الخاصة اللجنة الصندوق سكرتيرواعت بر أن جدول األعمال قد جرى استعراضه وسيبلغ مكتب  -21

 بتمديد مدة االجتماع الثالث والستين بعد المائة.

 إلى المجلس التنفيذيالتقارير المالية المعيارية المقدمة 

 - (AC 2021/162/R.13) 2021تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق للفصل الثاني من عام 

 لالستعراض

 ،2021 معلومات حتى نهاية يونيو/حزيران تضمنتاستعرض أعضاء اللجنة الوثيقة المشار إليها أعاله، والتي  -22

المتخذة لتنويع  جزئيا إلى اإلجراءات عزىي ذلك أنب ت اإلدارةفادأ وقد ،المخاطر مستويات انخفاضوالحظوا 

 وتخفيف المخاطر المرتبطة بحافظة االستثمار.

 تقارير المراجعة الداخلية – من جدول األعمال (ب)17البند 

في مراجعة اإلشراف على البرنامج القطري في  ، في جلسة مغلقة،لجنة مراجعة الحساباتنظر أعضاء  -23

بوركينا فاسو. وسيستمر إطالع اللجنة على التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات. وعالوة على ذلك، اقترح بعض 

المشروع لتقييم كفاءة  لتوريداتعية يضااألعضاء أن ينظر مكتب المراجعة واإلشراف في إجراء مراجعة مو

 ت الجديدة المنفذة لمواجهة المخاطر ذات الصلة.وفعالية النظم والعمليا
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 للعلم - تعزيز الكفاءة وإدارة الموارد )التخصيص الذكي للميزانية(

قدمت اإلدارة تحديثا شفويا للخطوات المتخذة لتلبية طلب المجلس التنفيذي لتوضيح وتبسيط قياسات معدل  -24

اإلدارة أجرت تحليال شامال للممارسات التي اعتمدتها المؤسسات المالية الدولية األخرى  وأشير إلى أنالكفاءة. 

تحديد التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة، وما يترتب  وأشير أيضا إلى أنووكاالت األمم المتحدة. 

 تحسينوأن هذا سيعني  -على ذلك من إسناد إلى نتائج المشروع، سيكون ذا صلة بتعزيز الكفاءة والشفافية 

 تدابير الكفاءة.

وأشار أعضاء اللجنة إلى التحديث وسلطوا الضوء على الحاجة إلى تكييف تدابير الكفاءة وفقا لنموذج أعمال  -25

 الصندوق وأهمية مقارنة ممارسات الميزنة في الصندوق بممارسات الميزنة في المؤسسات المالية المماثلة.

العادية  والميزانيتينمستوى لبرنامج عمل الصنــدوق المستند إلـى النتائــج االستعراض المسبق رفيع ال

، واالستعراض المسبق لبرنامج عمل مكتب التقييم المستقل في 2022والرأسماليـــــة للصنـــدوق لعــام 

  2024-2023وخطته اإلشارية للفترة  2022الصندوق المستند إلى النتائج وميزانيته لعام 

 (AC 2021/162/R.3) - لالستعراض 

. وجرى 2022قدمت اإلدارة بند جدول األعمال، وأشارت إلى الدوافع الرئيسية للتكاليف في ميزانية عام   -26

في المائة وزيادة في  4.75تشمل زيادة حقيقية نسبتها  2022تسليط الضوء على أن زيادة الميزانية لعام 

 :في المائة مدفوعة بما يلي 6.25الزيادة االسمية الناتجة البالغة  إلى أنوأشير في المائة.  1.5األسعار نسبتها 

الالمركزية وما ترتب عليها من إعادة تحديد مشهد الحضور الميداني للصندوق والحضور الميداني  -

 الجديد؛

 ؛McKinseyشركة موظفي الصندوق وفقا لدراسة ل السليمالحجم تحديد  -

 عشر لموارد الصندوق.تنفيذ التزامات التجديد الثاني  -

الخدمات االستشارية تكاليف الزيادات المتوقعة انخفاض في  يقابل جزء من ه من المنتظر أنوأشير أيضا إلى أن -27

 والسفر.

 :على النحو التالي 2022ستكون الميزانية المقترحة لعام و -28

 ؛مليون دوالر أمريكي 169.37 بمبلغ 2022رحت الميزانية العادية لعام اقت   :الميزانية العادية 

 6.2بين  2022من المتوقع أن تتراوح الميزانية الرأسمالية اإلجمالية لعام  :الميزانية الرأسمالية 

 ؛يمليون دوالر أمريك 6.8مليون دوالر أمريكي و

  في المائة. 95حوالي  2021استخدام ميزانية عام  يبلغمن المتوقع حاليا أن 

الضوء على أن مكتب  وسلط، 2022مكتب التقييم المستقل في الصندوق برنامج عمله وميزانيته لعام  وقدم -29

التقييم المستقل سيبدأ تقييما مواضيعيا جديدا بشأن المساواة بين الجنسين وتقييما لمجموعة مشروعات التمويل 

ر إجراء خمسة تقييمات جديدة ألداء الريفي في منطقة أفريقيا الشرقية والجنوبية. وأشير إلى أنه من المقر

في المائة من تقارير إنجاز  100وأن مكتب التقييم المستقل سيتحقق من صحة  2022المشروعات في عام 

 المشروعات.

ميزانية  كانتمليون دوالر أمريكي ) 5.84قدرها  2022وستكون ميزانية مكتب التقييم المستقل المقترحة لعام  -30

مليون دوالر أمريكي(. وبالتالي، فإن الميزانية المقترحة لمكتب  5.81 قدرها 2021عام مكتب التقييم المستقل ل

في المائة من برنامج القروض والمنح المتوقع للصندوق للعام المقبل، أي أقل من  0.51 ستبلغالتقييم المستقل 

قوبل المجلس التنفيذي. وقد  ااعتمدهي تالوفي المائة  0.9 ةميزانية مكتب التقييم المستقل البالغل الحد األقصى

 أعضاء اللجنة.جانب من  ترحيبالبميزانية مكتب التقييم المستقل  مقترح
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ورحب بعض أعضاء اللجنة بمقترح الميزانية في ضوء هدف الصندوق المتمثل في مضاعفة اآلثار بحلول  -31

، قوة العملزية، وتخطيط مزيد من التفاصيل بشأن الالمركال. وطلب أعضاء آخرون توضيحات و2030عام 

الصندوق ومكاسب الكفاءة التي تحققت من خالل اإلصالحات، وتنفيذ التزامات التجديد الثاني عشر لموارد 

المؤسسات المالية الدولية بالحاجة إلى تقييم الزيادة في الميزانية مقارنة  وأشير أيضا إلى .المرّحلةوالميزانية 

ما هي التأكيد على أن هناك فرصة لتوضيح  جرىأخيرا، والتي تطبق عادة نهجا أكثر انضباطا.  النظيرة

لةمرة واحدة والتي يمكن تمويلها عن طريق األموال المتكبدة لالتكاليف المتكررة وما هي التكاليف  رحَّ  الم 

 والعمليات والتكنولوجيا. الموظفينخطة من سحب الو

، وسلطت الضوء على تفاصيل محددة عن الكفاءة المرتبطة بالتخطيط الدينامي لقوة تعقيباتقدمت اإلدارة و -32

توفير تفاصيل إضافية خالل  سيجريطمأنت اإلدارة اللجنة بأنه وواإلصالحات التي أجريت بالفعل.  العمل

 الدورة الثالثة والستين بعد المائة للجنة.

 .الستعراضها ةالمقبلفي دروته المجلس التنفيذي واعت بر أن الوثيقة قد جرى استعراضها وستعرض على  -33

 التجديد الثاني عشر لمواد الصندوق  -من جدول األعمال  13البند 

 المستوى المستهدف لبرنامج القروض والمنح والتعهدات للتجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  (أ)

(AC 2021/162/R.10) - لالستعراض 

 للعلم - (AC 2021/162/R.11) الصندوقتقرير عن التجديد الثاني عشر لموارد  (ب)

 جدول األعمال، وأشارت إلى أن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  بنديقدمت اإلدارة  -34

مليار دوالر أمريكي.  1.16قد وصل إلى مستوى فعالية بمستوى تعهدات قدره  2021أغسطس/آب  18في 

مليار دوالر أمريكي على  1.3صل المساهمات إلى أنه من المتوقع أن تإلى ، بدرجة عالية من اليقين، وأشير

األقل. وبالنظر إلى هذا المستوى إلجمالي المساهمات المتوقع في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، فإن 

 وأشارتمليار دوالر أمريكي.  3.5المستوى المستدام لبرنامج القروض والمنح المقترح للموافقة عليه قدره 

 لمستوىاحالة عدم تحقيق سيؤدي، في مليار دوالر أمريكي  3.8رنامج القروض والمنح البالغ أن بإلى اإلدارة 

القصير والمتوسط، مما  ، إلى مستويات أعلى بكثير من االقتراض على المديينلمواردالتجديد  المستهدف

 يعرض الصندوق لسلسلة من المخاطر التي يمكن أن تقوض استدامته المالية.

عن قلقهم إزاء بعض أعضاء اللجنة  وأعربسليم من الناحية المالية.  أن المقترحأعضاء اللجنة  ورأى -35

 ،لموارد المخصصة للبلدان المنخفضة الدخلوحجم ا المقرراالنخفاض في حجم برنامج المنح والقروض 

 االضطالع قهذا الوضع، وال سيما عن طري ةلجاعمالسبل الممكنة ل جميع استكشاف الصندوق علىوشجعوا 

 بعمليات إضافية لتعبئة الموارد.

كذلك إلى أن مستوى وأشارت إضافية بشأن استمرار جهود تعبئة الموارد، وضمانات قدمت اإلدارة تفاصيل و -36

العملية،  الزمنية منالتعهدات في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الذي تحقق حتى اآلن، في هذه المرحلة 

 يمثل أحد أعلى المعدالت على اإلطالق في تاريخ الصندوق.

في دورته الثالثة والثالثين بعد  لمجلس التنفيذياواعت بر أن الوثيقتين قد جرى استعراضهما وستعرضان على  -37

 :على النحو التاليفيهما،  للنظر المائة

 للموافقة؛ الثاني عشر لموارد الصندوقتحديث عن المستوى المستدام لبرنامج القروض والمنح للتجديد  -

 .للعلمتقرير عن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق  -
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 لالستعراض - (AC 2021/162/R.7تحديث لعناصر التسعير ) :قروض الصندوق المقدمة بشروط عادية

د جدول األعمال، وسلطت الضوء على التغييرات المقترحة على القروض المقدمة بشروط وقدمت اإلدارة بن -38

 الفائدة أسعارق وفرالمقترح لعادية، وتحديثات التمايز بين عالوات آجال االستحقاق في الصندوق، والتعليق 

 لفترة التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، ووقف عرض القروض المقومة بحقوق السحب الخاصة. ةالثابت

ثابتة وإمكانية الفائدة الوطلب أعضاء اللجنة تفاصيل عن توقيت استعراض القروض المقدمة بفروق أسعار  -39

 إعادة تقديمها في المستقبل.

ثابتة ستعتمد على نتيجة إصالح الفائدة الق أسعار وأوضحت اإلدارة أن إمكانية إعادة تقديم القروض بفرو -40

اإلدارة ستقدم تحديثا شفويا عن إصالح أسعار الفائدة  وأشير أيضا إلى أنأسعار الفائدة السائدة بين البنوك. 

 .2021السائدة بين البنوك في اجتماع اللجنة القادم في نوفمبر/تشرين الثاني 

في سبتمبر/أيلول  ةالمقبل في دروته وستعرض على المجلس التنفيذي اعت بر أن الوثيقة قد جرى استعراضهاو -41

 للموافقة عليها. كانون األول/ثم تحديثها حسب االقتضاء لتقديمها إلى المجلس التنفيذي في ديسمبر الستعراضها

  برنامج الصندوق لسندات اليورو المتوسطة األجل :تنفيذ إطار االقتراض المتكامل

(AC 2021/162/R.9) - لالستعراض 

إلى أن إطار االقتراض المتكامل هو الركيزة الرئيسية  وأشارتعرضت اإلدارة بند جدول األعمال،  -42

إطار االقتراض المتكامل  وأشير إلى أنالستراتيجية االقتراض للصندوق في التجديد الثاني عشر للموارد. 

متوسطة األجل المقومة السندات  برنامجيمّكن الصندوق من إصدار سندات خاصة باستخدام أدوات مثل 

عبارة عن مجموعة  برنامج الصندوق لسندات اليورو المتوسطة األجلعلى أن  تسليط الضوء جرى. وباليورو

 اإلصدارات من السنداتالتي ستنطبق على جميع  المعياريةالرئيسية التي تحدد الشروط واألحكام  الوثائقمن 

التي يحتاج المستثمرون والوسطاء إلى تحليلها مرة واحدة فقط، ثم التركيز بعد ذلك على تفاصيل  الخاصة

مع أفضل ممارسات  ويتواءموالوقت  التكاليفأن هذا النهج فعال من حيث إلى اإلدارة  وأشارتالمعامالت فقط. 

 الصناعة.

ستدرج فيها  التي بورصاتالوالتقويم عملة وبشأن  ،طلب أعضاء اللجنة توضيحات بشأن آجال االستحقاقو -43

 .للتكاليفالتي تعتبر عوامل دفع و المالية األدوات

م في البداية باليورو و اإلصداراتوأوضحت اإلدارة أن  -44 لمطابقة عمالت  األمريكيدوالر الالخاصة ست قوَّ

مخصصة ، التي لديها بورصة خضراء لكسمبرغإلدراج في بورصة االصندوق  ويعتزمأصول الصندوق. 

الخاصة المزمعة للصندوق. وتوضح اإلدارة أن الصندوق يهدف إلى  اإلصداراتمثل  صدارات المستدامةلإل

آجال استحقاق مدتها سبع سنوات وما فوق لمطابقة خصائص أصول  اإصدار سندات مستدامة، مستهدف

اليورو المتوسطة األجل برنامج الصندوق لسندات أخيرا، أوضحت اإلدارة أن بعض تكاليف إنشاء والصندوق. 

 تكاليف التصنيف، على سبيل المثال، متكررة.ستكون بينما  ن لمرة واحدةتكوس

 عليها. استعراضها وستعرض على المجلس التنفيذي للموافقة جرىواعت بر أن الوثيقة قد  -45

 للعلم - المقترضةتحديث بشأن آلية الحصول على الموارد 

آلية  نشره سيجري وأشير إلى أن. المقترضةلى الموارد حصول عالجديدة للقدمت اإلدارة تحديثا شفويا لآللية  -46

في بداية فترة التجديد الثاني عشر للموارد، وأنه يجري االنتهاء من قائمة المقترضة الحصول على الموارد 

جلس على الم روعاتستعرض المش ،الدول األعضاء إلبداء االهتمام. وبعد ذلك ت رسل إلىالبلدان المؤهلة وس

توفير مزيد من التفاصيل للدورة الرابعة والثالثين بعد  سيجريغت اللجنة بأنه التنفيذي للموافقة عليها. وأ بلِ 

 .2022 عام وثيقة ميزانية وبرنامج عملالمائة للمجلس التنفيذي كجزء من 
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 وأحيط علما بالتحديث. -47

 لالستعراض – (AC 2021/162/R.8التعديالت على سياسات التمويل المقدم من الصندوق ومعاييره )

قدمت اإلدارة بند جدول األعمال، وسلطت الضوء على أن التعديالت المقترحة على سياسات التمويل في  -48

الصندوق ومعاييره واعتماد إطار العمل بشأن شروط التمويل ضرورية نتيجة استحداث آلية ثانية للحصول 

وتحديث شروط التمويل  ،الحصول على الموارد المقترضةعلى الموارد التي يقترضها الصندوق، وهي آلية 

سياسات التمويل في الصندوق ومعاييره مع إبقائها  لتبسيطالجهود المبذولة إلى اإلدارة  وأشارتفي الصندوق. 

 وثيقة رفيعة المستوى قائمة على المبادئ.

الصندوق.  مهمةواءمة مع بإدراج محور تركيز استراتيجي والم جرى استعراضهاواعت بر أن الوثيقة قد  -49

 وستعرض الوثيقة على المجلس التنفيذي في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة للموافقة عليها.

 للعلم – إدارة المخاطر المؤسسية

قدمت اإلدارة تحديثا شفويا بشأن أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية، وسلطت الضوء على أن سياسة إدارة  -50

وأشير المخاطر المؤسسية ستعرض على المجلس التنفيذي في دورته الثالثة والثالثين بعد المائة للموافقة عليها. 

وتحسين الخطوات المهمة التي تؤدي إلى  مكتب إدارة المخاطر المؤسسية واصل بناء القدرات الداخلية إلى أن

إطار إدارة المخاطر المؤسسية. والحظ األعضاء التقدم المحرز في مجال اإلشراف على  تفعيلمواصلة 

، والتي ست قدم رسميا لوحة معلومات المخاطر المؤسسية؛ وفي التحسينات التي أجريت على التشغيليةالمخاطر 

 ما يتعلق بجمع بيانات المخاطر.في الجاريةقريبا؛ وفي المبادرات 

 وأحيط علما بالتحديث. -51

 مسائل أخرى

الطبي بعد انتهاء  التأمينقدمت اإلدارة معلومات محدثة شفوية عن استعراض سياسة االستثمار في خطة  -52

شركة استشارية إلجراء استعراض إلدارة األصول التعاقد مع  جرىأنه  وأشارت إلىالخدمة في الصندوق، 

والخصوم بغرض تنويع الحافظة. والحظت اإلدارة أنه، بناء على نتيجة الدراسة، ست عرض التعديالت على 

تقديم سياسة منقحة إلى  يتمثل فيالستعراضها، بهدف نهائي  لجنة مراجعة الحساباتسياسة االستثمار على 

 عليها في دورته الرابعة والثالثين بعد المائة.المجلس التنفيذي للموافقة 

لى وأشارت إ، التنمية األلماني مصرفوقدمت اإلدارة أيضا تحديثات بشأن اتفاق االقتراض الجديد مع  -53

وفقا ومليون يورو.  400يصل إلى ما عادل يم بالدوالر األمريكي بمبلغ قرض جديد مقوّ  علىالتفاوض 

ثم تقديمه إلى المجلس  لجنة مراجعة الحساباتإلكترونيا من قبل  الستعراضه رحالمقتنشر للممارسة السابقة، سي  

 كي تستعرضهاالتنفيذي للموافقة عليه من خالل التصويت عن طريق المراسلة. وتهدف اإلدارة إلى نشر الوثيقة 

 .تشرين األول/في أوائل أكتوبر لجنة مراجعة الحسابات

 وأحيط علما بالتحديثات. -54


