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 موجز تنفيذي

ن بعد والثالثي السابعةإلى المجلس التنفيذي في دورته  مقد  التالية التي ست   الوثائقلجنة مراجعة الحسابات استعرضت 

 .المائة

 للموافقة:

 بيان سياسة االستثمار  

 المتاحة لعقد االلتزامات الموارد 

  على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعيةتعديالت 

 لإلقرار:

  2023خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام 

 :، البنود التاليةأخرى ملة أمورمن بين ج واستعرضت اللجنة أيضا،

  2022يونيو/حزيران  –تقرير كفاية رأس المال 

  إدارة األصول والخصومتحديث بشأن 

  إطار االقتراض المتكامل في الصندوقتنفيذ تحديث بشأن 

  تحديث بشأن أنشطة التحقيق ومكافحة الفساد 

  والتحسينات الرئيسية بشأن اإلشراف االئتماني في مشروعات الصندوقتحديث بشأن إصالح التوريد 

  :تقرير مرحلي سنوي يشمل استعراض اإلطار المفاهيمي لإلبالغ المالي اإلدارة المالية للمشروعات

 ومراجعة الحسابات في المشروعات الممولة من الصندوق

 عن تنفيذ سياسة الصندوق لمكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب، ووظيفة الرقابة تحديث 

 ، ووافقت عليه.2023استعرضت اللجنة برنامج عمل لجنة مراجعة الحسابات لعام 

الحسابات ونظامها الداخلي حتى اجتماعها في أبريل/نيسان قررت اللجنة تأجيل تنقيح اختصاصات لجنة مراجعة 

2023. 
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 بعد المائة والستين السابعتقرير رئيس لجنة مراجعة الحسابات عن اجتماعها 

بطريقة  2022 تشرين الثاني/نوفمبر 28ن بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات في ووالست السابععقد االجتماع ان -1

 .مختلطة

 للموافقة - (AC 2022/167/R.1) جدول األعمال اعتماد -من جدول األعمال  2البند 

أخرى للنظر فيهما في جلسة مع إدراج تقريرين لمراجعة الحسابات الداخلية تحت مسائل  اعت مد جدول األعمال -2

 .مغلقة

  للجنة مراجعة الحسابات بعد المائة الستينو السادسمحاضر االجتماع  -من جدول األعمال  3البند 

 (AC 2022/167/R.2)( وجلستها المغلقةAC 2022/167/R.2/Add.1 )- للموافقة 

 .دون تعديالت محاضر االجتماع الموافقة علىجرت  -3

 لالستعراض -( AC 2022/167/R.4)الموارد المتاحة لعقد االلتزامات  –من جدول األعمال  5البند 

: أسعار صرف 2022قدمت اإلدارة بند جدول األعمال، وأشارت إلى أن ظروف السوق كانت صعبة في عام  -4

مليار  1.555مبلغ ، وارتفاعات في سعر الفائدة. وأحيطت اللجنة علما بأن تضخم واتجاهاتمتقلبة للغاية، 

بعين االعتبار  تيعتبر مستداما ماليا، إذا ما أخذ 2023برنامج القروض والمنح لعام دوالر أمريكي المتوقع ل

وأبلغت اللجنة  افتراضات النموذج المالي، وخطة التمويل المقترحة، والمستوى المتوقع لرأس المال المتاح.

نوفمبر/تشرين الثاني، وأن  11األوروبي في تثمار ساال بنكجرى التوقيع على القرض السيادي مع  هبأن

يمكن نقله إلى العام المقبل.  ةخاصسندات إصدار مليون دوالر أمريكي ك 250االقتراض المتبقي بمبلغ 

في المائة في فترة التجديد الثالث  41إلى  ينحقوق المساهمالدين إلى من المتوقع أن تزداد نسبة  هوأوضحت أن

في المائة في فترة التجديد الرابع عشر لموارد الصندوق. وستقدم اإلدارة  45الصندوق، وإلى عشر لموارد 

 .2023ا للحد الحالي المرتبط بهذه النسبة في عام مقترح اتصاعدي تنقيحا

في نسب  واالتجاهات: تدابير التخفيف من مخاطر أسعار الصرف، بشأنوطلب أعضاء اللجنة تفاصيل  -5

 وأعربفي سداد القروض.  واالتجاهاتالمتعلقة بعتبات نسبة الدين إلى حقوق المساهمين،  السياساتوالسيولة، 

 .دقيق رصدحتاج إلى ي مما الرصيد غير المصروفلصرف، وتزايد انسبة  إزاء انخفاض الشواغلعن بعض 

مشيرة إلى أن التقدير الذي أجري للموارد المتاحة لعقد االلتزامات يسمح  الالزمةقدمت اإلدارة التوضيحات و -6

بتدفقات نقدية مستدامة في المستقبل. كما قدمت اإلدارة تفاصيل عن إطار أسعار الصرف وتدابير التخفيف من 

 متناميا. اتجاهاتمثل  التدفقات العائدة من القروضوأوضحت بأن المخاطر، 

 .للمجلس التنفيذي للموافقة عليها المقبلةبر أن الوثيقة قد استعرضت وستقدم إلى الدورة اعت نتيجة والمتابعة:ال -7

 تعديالت على الشروط العامة لتمويل التنمية الزراعية -من جدول األعمال  6البند 

(AC 2022/166/R.5) - لالستعراض 

 التعديالت إدماجامة المنقحة هو عقدمت اإلدارة بند جدول األعمال مشيرة إلى أن الغرض من الشروط ال -8

سياسة الصندوق لمكافحة الماضية، مثل  األربعة والعشرينالناجمة عن السياسات الموافق عليها خالل األشهر 

المبادئ ، والتقدير االجتماعي والبيئي والمناخي ، وإجراءاتغسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهاب

 .مشروعاتالالمبادئ التوجيهية للتوريد في ، وخصوصية البياناتبشأن  التوجيهية
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 للمجلس التنفيذي للموافقة عليها المقبلةاعتبر أن الوثيقة قد استعرضت وستقدم إلى الدورة  نتيجة والمتابعة:ال -9

 1(.د) 5-7مع تنقيح للمادة 

  مكتب المراجعة واإلشراف  -من جدول األعمال  7البند 

 الفسادتحديث بشأن أنشطة التحقيق ومكافحة  (أ)

الناجمة عن التحقيقات وحاالت فرض  البارزةوالمسائل  االتجاهاتقدم مكتب المراجعة واإلشراف تحديثا بشأن  -10

مقارنة  ثابت الداخلية الحاالت. وأشير إلى أن عدد 2022نوفمبر/تشرين الثاني  15حتى مؤخرا الجزاءات 

الخاص بمكافحة  بريدالصندوق واستمر في المائة.  20الخارجية بنسبة  الحاالتعدد  ارتفع، بينما ةالسابق سنةبال

 لإلبالغ عن الشكاوى. وكانت االدعاءات أكثر انتشارا في مجال التدليس. القناة األكثر تفضيالالفساد في كونه 

 هموظفيصندوق وهويات لل الرئيسي شعارالاستخدام  مجهول طرف ثالثفيها  أساءبلغت اللجنة عن حاالت وأ   -11

بعدم الوثوق بالمصدر،  وأبلغهمالصندوق على الفور بالضحايا المحتملين  اتصلو. في التوظيف للتدليس

شعبة المستخدم في هذا المخطط التدليسي بالتعاون مع  المجالوطلب إغالق اسم  ،خطاب إيقاف وكفوأصدر 

 .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أكبر عدد على اإلطالق  2022لتدليس والفساد، وأنه فرض في عام ل تصديه كثفقد وأشير إلى أن الصندوق  -12

مع حاالت  عدم التسامح إطالقانهج الصندوق الفعال بمما يدل على ، معينةفي سنة  على اإلطالق من الجزاءات

 التدليس والفساد.

قائمة العناية الواجبة  ،اليشعبة المراقب الموباإلضافة إلى ذلك، أطلق مكتب المراجعة واإلشراف، بالتعاون مع  -13

 كآلية مسبقة للتخفيف من المخاطر. للنزاهة

 .علما بالتحديث يطأح نتيجة والمتابعة:ال -14

 لالستعراض -( AC 2022/166/R.6) 2023خطة عمل مكتب المراجعة واإلشراف في الصندوق لعام  (ب)

قدم مكتب المراجعة واإلشراف بند جدول األعمال، مشيرا إلى أن هذه هي السنة الثانية لفترة التخطيط  -15

استندت إلى اعتبارات المخاطر وأولويات  2023لعام  عمليات المراجعةاالستراتيجي للمكتب، وأن اختيار 

رد الصندوق. وسيبقى تركيز تجديد الثاني عشر لمواللالمراجعة التي يستند إليها التخطيط االستراتيجي 

إدارة المخاطر المراجعة على األنشطة الالمركزية وأنشطة البرامج القطرية، ولكنها ستشمل أيضا جوانب 

لتحقيق السريع والفعال لالمالية ومخاطر األطراف الثالثة. وبقيت األولوية في مجال التحقيقات ومكافحة الفساد 

مكتب المراجعة واإلشراف بصورة . ومن حيث بناء القدرات، سيشارك المزعومة نظاميةالممارسات غير في ال

، 2022نشطة في تنفيذ توصيات االستعراض الخارجي لوظيفة التحقيق المتوقع أن يستكمل في عام 

. وفي 2023الذي سيجرى في منتصف عام وظيفة المراجعة الداخلية واالستعراض الخارجي لضمان جودة 

سيحتاج  ولذلكفي مجال التحقيق،  دوران الموظفينل  عاليامعدالاجعة واإلشراف ، شهد مكتب المر2022عام 

 فورا نه لن تخصصجميع المناصب الشاغرة. وأشير إلى أ إلى أن ت شغَلخارجية الموارد الالعتماد على إلى ا

 .2023في عام مكتب المراجعة واإلشراف جميع موارد الميزانية المطلوبة من قبل 

على  قائمبدال من نهج  بدرجة أكبر المخاطر قائم علىنهج  اتباعإمكانية  بشأنطلب أعضاء اللجنة توضيحات  -16

بشأن  لهمغشوامكتب المراجعة واإلشراف، وعبروا عن في  معدل الشواغراالمتثال. كما أشار األعضاء إلى 

 مكتب المراجعة واإلشراف. ميزنةاستجابة اإلدارة الحتياجات 

                                                   
، بموجب إخطار إلى المقترض/المتلقي، أن تشمل جميع وثائق التوريد في المشروعات العطاءات الصندوقيشترط  يجوز للصندوق أن"" 1

وعقود توريد السلع واألشغال والخدمات الممولة من التمويل أحكاما تقتضي من أصحاب العطاءات والموردين والمتعهدين والمتعاقدين من 

 ...".تشاريينالباطن والخبراء االس
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المخاطر، مشيرا إلى أن  القائمة علىالمراجعة واإلشراف توضيحات بشأن االمتثال واألنشطة قدم مكتب  -17

 قياس فعاليةمن المراجعة واإلشراف ن مكتب استعراضات االمتثال المحدودة النطاق في خطة العمل تمك  

الضوابط المالية. كما أشار المكتب إلى أن التآزر بين التحقيق والتخفيف من المخاطر التشغيلية )من خالل 

 ركان حاسما بالنسبة للتخفيف المبكالمنظم لمعلومات الحاالت مع شعب العمليات في مرحلة مبكرة(  التبادل

المتاح تقريبا وقت الكل ب استخدام ، نظرا إلى أن الحجم الكبير للحاالت تطل2022من المخاطر في عام 

 .التحقيقلمقتضيات ستجابات في االتحقيق لموظفي ال

 لوحظأقل من المستوى المطلوب في بداية السنة قد  ميزانية تخصيصوأوضح مكتب المراجعة واإلشراف أن  -18

بسرعة المراجعة واإلشراف كانت تقدم دائما لمكتب  الالزمةأيضا في السنوات السابقة، ولكن جميع األموال 

مكتب المراجعة لتنفيذ برنامج العمل كانت تخصص دائما ل الالزمة عند االقتضاء. وذكرت اإلدارة أن الموارد

 . على مراحلهذه العملية  جرتواإلشراف، حتى وإن 

تطور احتياجات  مواكبةعن رغبتها في اللجنة  وأعربت. تاعتبر أن الوثيقة قد استعرض نتيجة والمتابعة:ال -19

المراجعة موارد. وأكد مكتب لتخصيص لمن  وما يتصل بذلكالمراجعة واإلشراف مكتب في  ميزنةال

. وستقدم ستبقى على اطالع على آخر المستجدات على النحو الواجب أن لجنة مراجعة الحساباتواإلشراف 

 للمجلس التنفيذي لإلقرار. المقبلةالوثيقة إلى الدورة 

 إدارة المخاطر المؤسسية –من جدول األعمال  9البند 

 لالستعراض -( AC 2022/167/R.7) 2022يونيو/حزيران  –تقرير كفاية رأس المال  (أ)

كان الصندوق ممتثال لجميع  2022قدمت اإلدارة بند جدول األعمال، وأشارت إلى أنه حتى يونيو/حزيران  -20

 نسبة رأس المال القابل للتخصيصحدود المخاطر الموضوعة في سياسة كفاية رأس المال. وقد انخفضت 

في يونيو/حزيران في المائة  39.7إلى  2021في المائة في ديسمبر/كانون األول  40.2بقدر طفيف من 

الصندوق الحالي  وضع رأس مالبما يشير إلى أن  المائةفي صفر الحد . وأشير إلى أن النسبة تمتثل ل2022

عن أن تنشأ  يحتملالتي كاف الستيعاب الخسائر المحتملة الناشئة من عملياته اإلنمائية، بما في ذلك الخسائر 

نسبة رأس المال القابل بأنه من المتوقع أن تنخفض  علما ت اللجنةحيطمتوقعة. وأ  الغير اإلجهاد أحداث 

في المائة في  19.5، التي ازدادت من زيادة التمويل بالدينمع مرور الوقت بما يتماشى مع نسبة  للتخصيص

 زيادة التمويل بالدينوأشير إلى أن نسبة . 2022ي المائة في يونيو/حزيران ف 24.8ديسمبر/كانون األول إلى 

في المائة المحدد في إطار االقتراض المتكامل، وأنه من المتوقع إعادة تقدير  35 البالغ حدالريجيا من تقترب تد

التنقيح المستقبلي ب لمات اللجنة عحيطذج عمل الصندوق. كما أ  وهذه العتبة، مع األخذ في االعتبار تطور نم

ل الذي دعت إليه مجموعة العشرين قاالستعراض المستإلطار كفاية رأس المال، الذي سيجري ربطه بحصائل 

 .متعددة األطرافالمصارف اإلنمائية طر كفاية رأس المال في الأل

نسبة ، وكيف يمكن لها أن تؤثر على زيادة التمويل بالدينفي نسبة  االتجاه أنوطلب أعضاء اللجنة توضيحا بش -21

قد انخفضت بقدر  القابل للتخصيصنسبة رأس المال . وأوضحت اإلدارة بأن رأس المال القابل للتخصيص

لتراجع رأس المال األولي المتاح )بما في ذلك بسبب الخسائر غير المحققة  التأثير المشتركطفيف بسبب 

ألسعار الصرف( والمتطلبات اإلضافية الخاصة بالمخاطر غير األساسية. كما أشارت اإلدارة إلى أن عتبة 

، وسيعاد النظر فيها في نهاية المطاف استنادا 2013ددت في عام ح  نسبة الدين إلى حقوق المساهمين كانت قد 

 إلى تقييم دقيق.

 عرض.است  اعتبر أن التقرير قد  نتيجة والمتابعة:ال -22
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 لالستعراض –( AC 2022/167/R.8) تقرير بشأن مخاطر إدارة األصول والخصوم  (ب)

ي أحرزته شعبة خدمات الخزانة في إنشاء أسس اإلدارة ذالتقدم الكبير الأن ب علما ت اإلدارة اللجنةحاطأ -23

. وأشير 2023المناسبة لألصول والخصوم، والتي ستزيد اإلبالغ المنتظم عن المقاييس الرئيسية خالل عام 

على  المتزايدة االقتراض أنشطةمحدودة، ولكن ينبغي مواصلة رصد مخاطر إدارة األصول والخصوم إلى أن 

إصدار تحليالت إدارة األصول والخصوم. كما أشير إلى أن إدخال فعال، بما في ذلك بعض التحسينات في  نحو

ة يغير من مالمح الدفع في الصندوق، وأن تغطية السيولة لألرصدة غير المصروفة ال تقارن خاصالسندات ال

المالية من  لمشتقاتل السليمة دارةاإلالقدرة على بعد بمثيالتها في المؤسسات األخرى. ومن الضروري ضمان 

 مكتب إدارة المخاطر المؤسسيةويقوم تزايد إلدارة األصول والخصوم. مأجل تنفيذ استراتيجيات فعالة بشكل 

 عن كثب لتقدير مسار النسب المالية. أسعار الصرف غير المحققةبرصد تطور حقوق المساهمين مقابل خسائر 

تركيز المشتقات  بشأنلفت أعضاء اللجنة االنتباه إلى تغطية سيولة الرصيد غير المصروف وطلبوا توضيحا و -24

 .النظيرةالمالية 

وأوضحت اإلدارة بأن الصندوق يعمل بمشتقات مالية نظيرة تمتثل لبعض متطلبات التصنيف، وأن شعبة  -25

المزيد من المشتقات المالية النظيرة بغرض بناء نة تعمل حاليا مع مكتب المستشار العام من أجل اخدمات الخز

 مجموعة أكثر تنوعا من المشتقات المالية النظيرة.

 .اعتبر أن التقرير قد استعرض نتيجة والمتابعة:ال -26

 للعلم - إدارة المخاطر المؤسسيةتفعيل إطار تحديث بشأن   (ج)

 ، وأنفي الموعد المحدد، مشيرة إلى أن التنفيذ يجري إطار إدارة المخاطر المؤسسيةقدمت اإلدارة تحديثا عن  -27

سد الفجوات في السياسات، والعمليات، واألدوات، وإدماج اعتبارات المخاطر في القرارات وهي  –هداف األ

قد  إطار إدارة المخاطر المؤسسية. وأشير إلى أن الخطة المتوسطة األجل لتنفيذ متابعتها بشكل فعالجري ت –

استنادا إلى نهج قائم على المخاطر، وأن معظم مؤشرات األداء الرئيسية  تحديد األولوياتاعتمدت بعض معايير 

كامل من قبل وكاالت بالقد تحققت. كما أن إدماج اعتبارات المخاطر في القرارات جرى االعتراف به 

 التصنيف.

 حديث.اعتبر أن اللجنة قد أحاطت علما بالت نتيجة والمتابعة:ال -28

 للعلم - لوحة المخاطر المؤسسية

، مشيرة 2022مؤشرات لوحة المخاطر المؤسسية الحديثة للفصل الثاني من عام  بشأناإلدارة تحديثا  قدمت -29

ت اإلدارة حاط. وأإلى أن اللوحة تشغل من قبل مكتب إدارة المخاطر المؤسسية، بالتعاون مع جميع الدوائر

 شرحا مؤخرا استحدثووفر الموجز التنفيذي الذي  .ذات صلة جوهريةت خروقابأنه ليست هناك  علما اللجنة

ر أيضا شاأمؤشرات المخاطر الرئيسية التي تقترب من العتبات المحددة أو تتجاوزها،  ، وفي حاللالتجاهات

 تي سلط الضوء عليها.لمسارات الاألسباب الجذرية للمعالجة  الجاريةلمبادرات إلى ا

وأشاروا إلى أن العديد من المسائل التي نوقشت خالل اجتماعات  التقديمي اللجنة بالعرضحب أعضاء رو -30

  في اللوحة. قد أ دِرجتاللجنة 

  .التقديمي اعتبر أن اللجنة قد أحاطت علما بالعرض نتيجة والمتابعة:ال -31

  إطار االقتراض المتكامل في الصندوق تنفيذ تحديث بشأن –من جدول األعمال  9البند 

(AC 2022/167/R.9 )- لالستعراض 

، مشيرة إلى أنه من أجل تمويل برنامج القروض إطار االقتراض المتكاملقدمت اإلدارة تحديثا بشأن تنفيذ  -32

ت حيطمليون دوالر أمريكي كاقتراض. وأ 650تأمين  ، يجبلتجديد الثاني عشر لموارد الصندوقلوالمنح 
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األوروبي سيوفر الموارد المتبقية المطلوبة لتمويل احتياجات التجديد الستثمار ا بنكبأن القرض من علما اللجنة 

الثاني عشر لموارد الصندوق. وأشارت اإلدارة إلى أن االختيار االستراتيجي بالسماح باالقتراض من 

نتائج ناجحة؛ غير أن هناك بعض  حققمتعددة األطراف قد المستثمري القطاع الخاص والمؤسسات اإلنمائية 

طار إلل المقيدة الهامة التي قد تزيد من مخاطر التمويل بالنسبة للصندوق. وينبغي إجراء استعراض العوام

التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق من أجل تزويد الصندوق  في الفترة التي تسبق االقتراض المتكامل

 .حدإلى أقصى  التمويل المقدم للتنميةب والوصوللزيادة موارده  الالزمةباألدوات 

 لب بعض أعضاء اللجنة توضيحا عن الطلب فيما يتعلق بتحديد حجم برنامج االقتراض.طو -33

 .الخزانة ودائرة إدارة البرامجخدمات شعبة  معبالتعاون الوثيق  تحديده جرىقد أوضحت اإلدارة بأن الحجم و -34

 .عرضاعتبر أن التحديث قد است   نتيجة والمتابعة:ال -35

تحديث بشأن إصالح التوريد في مشروعات الصندوق والتحسينات الرئيسية  –من جدول األعمال  10البند 

 لالستعراض -( AC 2022/167/R.10) على اإلشراف االئتماني

قدمت اإلدارة بند جدول األعمال وأشارت إلى الجهود المبذولة لزيادة قدرة التوريد في المشروعات. وسلطت  -36

القطريين  المديرينمن أجل  العام توريدلل اعتماد ر شهاداتإصدااإلدارة الضوء بشكل خاص على إطالق نظام 

من موظفي التوريد في إطار  272وموظفي وحدات إدارة المشروعات. وحتى هذا التاريخ، جرى تدريب 

مصارف الالقطريين. وأشير إلى أن  المديرينلجميع اعتماد برنامج بناء القدرات هذا، وإصدار شهادات 

لبناء قدرات   BUILDPROCامجنبرمنحة الصندوق لخرى تنظر في توسيع نطاق األمتعددة األطراف ال

دائرة إدارة البرامج خطة عمل بشأن المسائل المتعلقة  استحدثت الموظفين في مشروعاتها. وعالوة على ذلك،

يات عمل جميعبالتوريد والمستمدة من تقارير مراجعة الحسابات الداخلية من أجل نشر أفضل الممارسات في 

 الصندوق.

وضيحات عن إصدار دليل التوريد، تحب أعضاء اللجنة بخطوات التقدم الكبيرة التي أنجزت وطلبوا ر -37

 .وتفاصيل عن بناء قدرة األطراف الخارجية

، وقدمت تفاصيل بشأن جهود 2023بأن الدليل سيصدر في يناير/كانون الثاني علما ت اإلدارة اللجنة حاطأو -38

 وحدات إدارة المشروعات.مع  الجاريةالتدريب 

 جرى استعراض التحديث. نتيجة والمتابعة:ال -39

 االستعراض السنوي لبيان سياسة االستثمار في الصندوق  -من جدول األعمال  11البند 

(AC 2022/167/R.11 – Add.1 – Add.2 )- لالستعراض 

لجنة إدارة المخاطر  داخليا وأيدتهقدمت اإلدارة البند وأشارت إلى أن بيان سياسة االستثمار قد استعرض بالفعل  -40

. وستوائم التغييرات المقترحة منهجية الصندوق مع منهجية البنك الدولي لتحسين لجنة اإلدارة التنفيذيةالمالية، و

أنظمة الخزانة،  بمجرد إنشاءبأنه علما ت اللجنة حيطة. كما أكفاءة إدارة المخاطر االئتمانية في حافظة السيول

مؤلفة من متوسط التصنيفات المتوفرة من  أرضية تصنيف عدديالحالية ب قاعدة ثاني أفضل تصنيفستبدل ست  

اثنتين على األقل من وكاالت التصنيف االئتماني الثالث. وتشمل التغييرات األخرى في بيان سياسة االستثمار 

 ما يلي:

 ؛AAAإلى  -Aتعديل المتطلبات الدنيا من التصنيف االئتماني للسندات المغطاة من  (1)

 بإدارة مخاطر العمالت؛ تطابق أصول وخصوم الخزانة فيما يتعلق (2)

 توضيح غرض كل شريحة من شرائح السيولة؛ (3)

 رصد من قبل لجنة إدارة المخاطر المالية؛حدد وي  سي   رأس المال الوقائيبأن مبلغ  ديحدالت (4)
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برنامج من خالل  المتداولة للمخاطر إلجمالي تعرض االستثماراتتوضيح بشأن الحد األقصى  (5)

رصد سيحدد وي  والذي ، لبنك الدوليابخدمات الخزانة  لوحدة التابع االحتياطياتالمشورة واإلدارة بشأن 

 ؛من قبل لجنة إدارة المخاطر المالية

 .ةكأدوات مؤهل التضخمبة طإدراج السندات المرتب (6)

 .معايير أداء االستثمار العالمي، واإلبالغ عن أداء االستثمار بشأنوضيحا تأعضاء اللجنة طلب و -41

هي مجموعة من المبادئ التوجيهية الطوعية المستخدمة  معايير أداء االستثمار العالميأوضحت اإلدارة بأن و -42

التمثيل العادل ألداء الكامل و الكشفمن قبل شركات إدارة االستثمارات في شتى أنحاء العالم لتشجيع 

 ومدير هاحدديلهذه المعايير. كما أوضحت اإلدارة بأن الرسوم . وأكدت اإلدارة على االمتثال الكامل االستثمار

التي و فحص قبل وبعد االمتثال في األنشطة التجاريةالدمت تفاصيل عن عمليات األصول وهي شفافة جدا. وق  

  الحوكمة العالميةالخاصة بالنظم البيئية واالجتماعية و قدميمتجرى باستخدام 

برنامج كما أشير إلى أن الصندوق منح البنك الدولي، بموجب . Sustainalyticsو Bloombergمثل 

إلدارة األموال بالنيابة عن  ية، والية استثمارلوحدة خدمات الخزانة التابع االحتياطياتالمشورة واإلدارة بشأن 

بهدف تعزيز تنويع الفوائد وتحقيق  ،الصناديق التكميلية واالستئمانيةفي عدد من  2017الصندوق في عام 

 للبنك الدولي. نيةلتقالتدريب واالستشارات ا واردماالستفادة في الوقت ذاته من  ، معمن حيث التكاليفلكفاءة ا

للمجلس التنفيذي  المقبلةاعتبر أن بيان سياسة االستثمار قد استعرض وسيقدم إلى الدورة  نتيجة والمتابعة:ال -43

 .للموافقة عليه

تقرير مرحلي سنوي يشمل استعراض اإلطار  المالية للمشروعات:اإلدارة  -من جدول األعمال  12البند 

  المفاهيمي لإلبالغ المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات الممولة من الصندوق

(AC 2022/167/R.12 )- لالستعراض 

وجه وعلى التقدم المحرز في تنفيذ إصالح وظائف اإلدارة المالية للمشروعات. علما بت اإلدارة اللجنة حاطأ -44

باإلنجازات  علما ت اللجنةحيطالخصوص، ستستند طلبات الصرف في المستقبل إلى تقارير مالية مؤقتة. كما أ

المعالجة ( تطبيق 2( إدخال تقارير مالية مؤقتة من أجل جميع المشروعات الجارية؛ )1األخرى، مثل: )

 والن ظم( األدوات 3ة والمتوسطة؛ )المنخفضالمخاطر ذات " لعمليات الصرف المتعلقة بالمشروعات المباشرة"

( تحديث سياسات وإجراءات اإلدارة المالية بحيث تكون قائمة على المبادئ 4المحدثة لتكنولوجيا المعلومات؛ )

األكثر تعرضا وتحويل التحريات إلى المشروعات ذات المخاطر بدال من أن تكون قائمة على المعامالت، 

في موقع الصدارة من حيث ممارسات اإلدارة المالية العامة . وقد وضعت هذه اإلنجازات الصندوق للمخاطر

إلطار المفاهيمي لإلبالغ في المؤسسات المالية الدولية. وأعادت اإلدارة التأكيد على قابلية التطبيق الجارية ل

 .المالي ومراجعة الحسابات في المشروعات الممولة من الصندوق

ممارسات اإلبالغ، لأفضل القطرية من أجل فهم  األفرقةاء اللجنة تفاصيل عن النظم القائمة لدعم طلب أعضو -45

 عن اإلجراء المتخذ من أجل النفقات غير المؤهلة وتقارير مراجعة الحسابات المتأخرة.و

 بشأن، مشيرة إلى أن وظائف الرصد مدعومة ببرمجيات توفر تنبيهات الالزمةوقدمت اإلدارة التوضيحات  -46

 وأنالنفقات غير المؤهلة عن كثب  يرصدون موظفي العمليات ، وأنتقارير مراجعة حسابات المشروعات

 .األساسيوفقا للوضع تطبق  تصحيحيةالجراءات اإل

 .اعتبر أن الوثيقة قد استعرضت نتيجة والمتابعة:ال -47
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الحسابات للمراجع الخارجي للسنة المذكرة النهائية الستراتيجية مراجعة  –من جدول األعمال  13البند 

 لالستعراض – (AC 2022/167/R.13) .2022ديسمبر/كانون األول  31المنتهية في 

في االجتماع  المقدمةقدم المراجعون الخارجيون تحديثا موجزا عن استراتيجية مراجعة الحسابات الخارجية  -48

. وأشير إلى أن المخاطر المضطلع به حتى اآلنالمرحلية الخامس والستين بعد المائة على أساس عمل المراجعة 

ها أبلغ عن سبق أن تحويل العمالت األجنبية، والتيبعند االستهالل و احتساب القيمة العادلة للقروضبالمتعلقة 

 للعمليات. اآللية إلى الطبيعة التنقيحهذا  يعزىوعادية؛ على أنها تقييمها  دأعيقد أنها كبيرة،  على

اآلثار الحديثة لتقلب أسعار الصرف. وأشير إلى أن الصندوق يجري عملياته علما بت اإلدارة اللجنة حاطأو -49

. ونتيجة لذلك، فإن أي ألغراض اإلبالغ األمريكي بالدوالريحتفظ بالسجالت المحاسبية و .بعمالت مختلفة

 مروعلى  حسابات الصندوق.على التحويل إعادة من حيث أثر دائما  لهفي أسعار الصرف كان  جوهريتقلب 

محققة والخسائر غير المحققة. وخالل عام الغير  التحويل السنين، قام الصندوق باإلبالغ عن كل من مكاسب

عملة اإلبالغ في الصندوق، ارتفاعا كبيرا مقابل العمالت األخرى. وهو ، ارتفع سعر الدوالر األمريكي، 2022

في  هاب يحتفظزال الصندوق ي الوعلى وجه الخصوص، كان االرتفاع مقابل حقوق السحب الخاصة، التي 

 599غير المحققة بالدوالر األمريكي حوالي التحويل في المائة. وكانت خسارة  8.6معظم قروضه، حوالي 

نوفمبر/تشرين  25مليون دوالر أمريكي في  459، و2022مريكي في نهاية سبتمبر/أيلول مليون دوالر أ

 .2022الثاني 

بإمكانية تحسين سياسة المحاسبة بشأن قياس األدوات المالية، وأن اإلدارة تقوم، بدعم  علما ت اللجنةحيطكما أ   -50

، بإعادة تقييم مالءمة معايير القياس الحالية لحافظة القروض، بهدف KPMG Internationalشركة من 

، ومع الممارسة بالقيمة االسمية بالفعل عنها ي كشفالتي  قائمة الموازنةمواءمة القوائم المالية للصندوق مع 

دوق كانت ممثلة المعتمدة من قبل المؤسسات المالية الدولية األخرى. وأشير إلى أن القوائم المالية االسمية للصن

دائما لنموذج عمل الصندوق واستخدمت كمرجع خالل عمليات التصنيف الخارجية، وكذلك ألغراض التخطيط 

 المالي.

 عتبر أن اللجنة قد أحاطت علما بالبند.ا نتيجة والمتابعة:ال -51

عن تنفيذ سياسة الصندوق لمكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل  تحديث –من جدول األعمال  14البند 

 لالستعراض – (AC 2022/167/R.14) اإلرهاب، ووظيفة الرقابة

قامت وظيفة الجريمة والتقدم المحرز في وظائف مكافحة الجريمة المالية والرقابة. جرى إطالع اللجنة على  -52

طرفا.  71طرفا، وعززت رصد  34من التعامل مع بمنع الصندوق ، 2020منذ استهاللها في عام  المالية،

من مكاتب الصندوق، وقامت بتوحيد وأتمتة العمليات، وتعزيز  22وقدمت وظيفة الرقابة الدعم في استعراض 

ف ذت برمجيات ، ن  2022عام  لالضوابط، وبناء ثقافة العناية الواجبة في الحضور العالمي للصندوق. وخال

، واستشاري، وشريك، ومانح، وموظف على أساس مورديمة المالية بالكامل للسماح بفحص كل مكافحة الجر

التي تغطي مخاطر مثل غسل األموال، وتمويل  LexisNexisمدخل في قواعد بيانات  مليار 2يومي مقابل 

 اإلرهاب، والتهرب الضريبي، والتدليس والفساد.

نتائج لتصور الجريمة المالية واللوحات الدينامية  لمنعإلى إطالق اإلجراءات المفصلة أيضا أشارت اإلدارة و -53

"، المتوائمة مع معايير الصناعة، على اعرف عميلكالمنقحة لـ " االستبيانات وتجرىها. واإلبالغ عنالفحص 

لمبادئ مع إطالق ا في الصندوق خصوصية البيانات الشخصية عزيزت أساس تقدير المخاطر. كما جرى

تقييم ركائز التوجيهية للمعيار الذهبي، وعملياته، وأدوات نظمه، التي تمك ن جميعها الصندوق من اجتياز 

وظيفة الرقابة التواقيع الرقمية لوثائق الصندوق ونفذت التفويض  واستحدثت. بنجاح االتحاد األوروبي

القطريين في إقليم أفريقيا الشرقية  المديرينفيما يتعلق بمع تطبيق الالمركزية على الميزانية  بالصالحيات
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 النطاق برنامج التدريب الواسعلما بت اإلدارة اللجنة عحاطوالجنوبية، وإقليم أفريقيا الغربية والوسطى. وأ

   الرقابة.وظيفة الجريمة المالية، وخصوصية البيانات الشخصية، و منع بشأنالذي جرى 

تقارير مراجعة نتيجة لالفحص في بعض البلدان ك تدابير بشأنحب أعضاء اللجنة بالتحديث وطلبوا تفاصيل رو -54

 .الحسابات الداخلية

سياسة وبالتعاون مع مكتب المراجعة لأوضحت اإلدارة بأنها اتخذت إجراء فوريا بشأن هذه المسائل وفقا لو -55

 .العامر واإلشراف، ومكتب الشؤون األخالقية، ومكتب المستشا

 .اعتبر أن الوثيقة قد استعرضت نتيجة والمتابعة:ال -56

التابعة للمجلس  لجنة مراجعة الحسابات اختصاصاتنسخة المنقحة من ال –من جدول األعمال  15البند 

 لالستعراض – (AC 2022/167/R.15) ونظامها الداخليالتنفيذي 

تعديالت لتفعيل إجراءات على ، التي احتوت AC 2022/167/R.15الوثيقة بإيجاز ناقش أعضاء اللجنة  -57

 في إطار في الصندوق جراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخيالشكاوى بشأن عدم االمتثال المزعوم إل

 .اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات ونظامها الداخلي

النظر في التعديالت المقترحة، قررت اللجنة تأجيل  أكثر موضوعية النظر بشكل إلتاحة نتيجة والمتابعة:ال -58

هذا البند من جدول  وبالتالي حذف، 2023بند جدول األعمال حتى االجتماع الذي سينعقد في أبريل/نيسان في 

 أعمال دورة ديسمبر/كانون األول للمجلس. وفي هذه األثناء، سيقوم أعضاء اللجنة بتعميم مالحظاتهم.

  - 2023لعام  لجنة مراجعة الحساباتعمل  برنامج –عمال من جدول األ 16البند 

(AC 2022/167/R.16) – للموافقة 

 ، مع التغييرات التالية:2023جرت الموافقة على برنامج العمل لعام  نتيجة والمتابعة:ال -59

 ؛في اجتماع يونيو/حزيران بشأن استمرارية األعمال واحد منظم استعراضإدراج  (1)

المنقحة من اختصاصات لجنة مراجعة الحسابات التابعة للمجلس التنفيذي ونظامها النسخة النظر في  (2)

 .2023في االجتماع الذي سينعقد في أبريل/نيسان  الداخلي

 التغييرات التالية: ليتضمنوعالوة على ذلك، سينقح برنامج العمل 

تقارير فصلية لمتأخرات القروض، وتقارير فصلية  ت عدلن من جدول األعمال،  4كما جاء في البند  (1)

كذيول قائمة بذاتها، وستدمج بدال من ذلك للمساهمات في التجديد الثاني عشر لمواد الصندوق كوثائق 

، من أجل الحد من شعبة المراقب الماليفي المعالم البارزة للقوائم المالية السنوية التي تعدها تكميلية 

 لى الهيئات الرئاسية؛إ مت قدحجم الوثائق التي 

جدول األعمال، ستقدم التحديثات بشأن وظائف الرقابة والجريمة المالية  من 14البند كما جاء في  (2)

، إطار الرقابة الداخليةتحديثات بشأن أي عند مالحظة تغييرات كبيرة، بما في ذلك  حسب الحاجة

 .سياسة مكافحة غسل األموال والتصدي لتمويل اإلرهابو

  19-أثر جائحة كوفيد –استمرارية األعمال وفعالية طرق العمل  –من جدول األعمال  17البند 

، مسلطة الضوء 19-قدمت اإلدارة تحديثا بشأن استمرارية األعمال وأنشطة التكيف استجابة لجائحة كوفيد -60

 على التقدم المحرز منذ االجتماع األخير ومشيرة إلى الدروس المستفادة.

 ييناألخر الوكالتينإلى المكاتب بالتعاون مع تعمل على خطط العودة  تزال البأنها  ة علمااللجنت اإلدارة حاطأو -61

 الطبيين لألمم المتحدة. والمديرينالقطرية لألمم المتحدة،  واألفرقةا، ممن روما مقرا له انتتخذ اللتين
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بأن جميع المكاتب مفتوحة باستثناء مكتبي هايتي وبوركينا فاسو )المغلقين حاليا ألسباب  علما ت اللجنةحيطأ  و -62

 .عن بعدالعاملة، وسيجري تمديد ترتيبات العمل  ىالقوفي المائة من  50حوالي  شغل المقرأمنية(؛ ويمثل 

 85مشيرة إلى أن حوالي التقدم المحرز في تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف، ب علما ت اإلدارة اللجنةحاطوأ -63

 مشروعا في جميع األقاليم. 64مليون دوالر أمريكي قد صرفت لحوالي 

 وأشارت اإلدارة إلى الدروس المستفادة التالية:

 والقادرين على الصمود؛ مع الغرض ينمتوائمال األمن السيبرانيأهمية التكنولوجيا و (1)

، بما في ذلك الحصول على الخدمات الطبية أهمية األمن، والسالمة، والرعاية الصحية لمكان العمل (2)

 واللقاحات؛

 القطرية لألمم المتحدة على األرض؛ واألفرقة تينالشقيق الوكالتينمالءمة التنسيق الفعال مع  (3)

، أي زيادة المرونة التي كانت الحياة/اآلثار اإليجابية والسلبية للعمل عن بعد على التوازن بين العمل  (4)

، وعموماموظفين، والتي يقابلها بعض التحديات فيما يتعلق باحترام حدود العمل. إيجابية جدا بالنسبة لل

 بدا أن مزيجا من العمل في الموقع وعن بعد هو الخيار األكثر كفاءة وفعالية.

عن استمرارية األعمال في  استعراض منظم واحدحديث وطلبت إدراج ترحبت اللجنة بال نتيجة والمتابعة:ال -64

الدروس المستفادة في  حصيلةبما في ذلك  ،في يونيو/حزيران 2023لجنة مراجعة الحسابات لعام  اجتماع

 السنوات األخيرة، وتكيف الصندوق مع الوضع الطبيعي الجديد.

 مسائل أخرى –من جدول األعمال  18البند 

 مراجعة الداخلية التالية في جلسة مغلقة:النوقشت تقارير  -65

 مراجعة اإلشراف على البرنامج القطري في مدغشقر – IAR/22/08 (أ)

 خطة الموظفين والعمليات والتكنولوجيامراجعة  – IAR/22/10 (ب)


