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 لوحة مخاطر الصندوق
ويستدع: تعرض المؤسسة للمخاطر . تكمن إدارة المخاطر ف: جوهر نموذج عمل الصندوق المعزز -1

س خاطر المؤسسية بين المجلاالتصاالت بشأن المتعزيز تدفق المتطورة تحسين إدارة المخاطر بما ف: ذلك 
دارة الصندوقالتنفي  ،فعالالشراف اإل ممارسةبف: الصندوق أن يسمح للدول األعضاء  ومن شأن ذلك .ذي وا 

 لجنة مراجعة الحسابات.اجتماعات المجلس التنفيذي، و  دوراتف:  المخاطرمهيكل حول الحوار ال وتحسين

إدارة الصندوق مسودة لوحة مخاطر عرضت  أعدتوبتنسيق وثيق مع أعضاء لجنة مراجعة الحسابات،  -2
للجنة مراجعة الحسابات ف: يونيو/حزيران. واستنادا إلى التغذية على الدورة التاسعة واألربعين بعد المائة 

وبما يتماشى مع اإلطار الزمن: الستعراض وتحديث وتعزيز  ،البناءة المستلمة أثناء ذلك االجتماعالراجعة 
ف: الصندوق الت: تغط: المخاطر االستراتيجية والتشغيلية والمالية، أعدت نسخة  إدارة المخاطر المؤسسية

 ليها ف: الملحق.ع االطالعيمكن  1محدثة من لوحة المخاطر،

دارة المخاطر لإلبالغ عن المخاطر هذه الوحة المخاطر  والغرض من -3 لجنة مراجعة الحسابات كل من وا 
ة ف: ددة اللوحة أربعة مجاالت للمخاطر المؤسسية المحدوتغط: مسو  .وقدوالمجلس التنفيذي ف: الصن

( مخاطر 4، )المخاطر التشغيلية( 3، )المخاطر المالية( 2( المخاطر االستراتيجية، )1) :وه: ،وقدالصن
 .البرامجإيصال 

 تتضمن النسخة المحدثة لهذه اللوحة التحسينات التالية: -4

 من هذه المخاطر؛ الجهة المسؤولة عن كل خطر (أ )

 ؛البيانات عن أداء المؤشر (ب )

  عندما يكون ذلك قابال للتطبيق. ،األهداف، النطاقات أو العتبات (ج )

الالحقة الصندوق تقديرات مع وسيتم تطويرها  ،وما زالت النسخة الحالية من لوحة المخاطر مجرد مسودة -5
للمخاطر والتقدير المستقل  ،للمخاطر من خالل تقدير المخاطر المالية المستقل الشامل هلتعرض

الروابط  ستعزز ،ومخاطر إيصال البرنامج ف: الصندوق. وعلى وجه الخصوص ،االستراتيجية والتشغيلية
المؤسسية للصندوق والمخاطر المعروضة ف: لوحة المخاطر بصورة إضافية ف: األشهر بين األهداف 

 .آنفاة وسوف  تستفيد من نتائج تقديرات المخاطر المذكور  ،القادمة

وسيتم إدراج البيانات المتبقية واألهداف المقابلة لها أو النطاقات والعتبات ف: النسخة القادمة من هذه  -6
يناير/كانون الثان:  1من  من المخطط أن يتم بدءا  فاللوحة. وأما اإلبالغ عن طريق لوحة المخاطر هذه، 

2019. 

 

 
                                                      

المؤسسية ف: الصندوق، الذي يغط: المخاطر االستراتيجية والتشغيلية عرض اإلطار الزمن: الستعراض وتحديث وتعزيز إدارة المخاطر  1
 والمالية على االجتماع الثامن واألربعين بعد المائة للجنة مراجعة الحسابات.
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 المخاطر االستراتيجية - الجزء األول

 المخاطر المالية - الجزء الثاني

 المخاطر التشغيلية -  الجزء الثالث

 البرامجمخاطر إيصال  -ع الراب الجزء

 ملحق

 2018 أيلول/سبتمبر 13
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 عدم ظهور األثر اإلجمال: للصندوق على الحد من الفقر بشكل موثوق: 2الخطر 

 2018الفصل األول  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
الجهة المسؤولة 

 الوضع عن الخطر

 دإيصال برنامج القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموار 
  ، تراكم:(1.1.3)المؤشر 

 الهدف:

% 100 

 الهدف:

  دائرة إدارة البرامج %100

 - - 

اإلنجازات اإلجمالية للمشروعات عند االستكمال )مصنفة على 
ف: إطار إدارة النتائج  1.2.2أو أعلى من ذلك( )مؤشر  4أنها 

 لفترة التجديد الحادي عشر للموارد( 

 الهدف:  

 %90 

 الهدف:

  دائرة إدارة البرامج 90 %

 %86.4 %87.4 

 إيصال تقديرات أثر الصندوق مقارنة بالمخطط لها )تراكم:(
 الهدف:  

18-24 

 الهدف:

 18-24 
دائرة االستراتيجية 
دارة المعرفة   وا 

 1 3 

 لبرنامج القروض والمنح وبرنامج العمل المخطط له ي، والتمويل المشتركداالقتراض السياو  دالموار  ديدم كفاية المساهمات المستلمة ف: تج: عد1الخطر 

الجهة المسؤولة  2018األول  الفصل 2017الرابع  الفصل 2017األول  الفصل 
 عن الخطر

 الوضع

تعهدات المساهمات مقابل الهدف الموضوع للتجديد الحادي عشر 
  لموارد الصندوق

 الهدف:

%100 

 الهدف:

 %100 
العمليات دائرة 

 المالية
 

 25.9% 70.5% 

رة )الموقعة لبرنامج االقتراض السيادي وقروض الشركاء الميس  
 القروض والمنح لفترة التجديد الحادي عشر للموارد ، تراكم:(

 

0 0 
العمليات دائرة 

 المالية
 

 

 ديدالنتائج لفترة التجنسبة التمويل المشترك* )مؤشر إطار إدارة 
 (3.1.3/4.1.3الحادي عشر للموارد 

لتمويل المشترك لفترة التجديد الحادي عشر للموارد *سيتم تقسيم ا
 ةوالدولي ةحسب مصادر التمويل المشترك المحلي

 1.4  الهدف:  1.4 الهدف: 

  دائرة إدارة البرامج
 1.01 1.01 

 الجزء األول

 المخاطر االستراتيجية
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 خطر السيولة :3الخطر 

 2018األول  الفصل 2017الرابع  الفصل 2017األول  الفصل 
الجهة 

المسؤولة عن 
 الخطر

 الوضع

 نى من السيولةداأل دالسيولة الفعلية مقابل متطلبات الح
العمليات دائرة  %60< الهدف: %60< الهدف: 

 المالية
 

 %252 %265 

العمليات دائرة  %5 <الهدف:  %5 <الهدف:   يدف: إطار االقتراض السيا دنسبة السيولة حسب ما هو وار 
 المالية

 
 %15.1 %15.5 

 

 : الرفع المال:4الخطر 

 2018الفصل األول  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
الجهة 

المسؤولة عن 
 الخطر

 الوضع

ين إلى األسهم )إطار إدارة النتائج  لفترة التجديد الحادي دنسبة ال
 (2.1.3عشر للموارد المؤشر 

العمليات دائرة  %35> الهدف: %35> الهدف: 
 المالية

 
 5.8 6.7 

العمليات دائرة  %60< الهدف: %60< الهدف:  األسهم إلى إجمال: األصول
 المالية

 
 92.77 91.3 

 

طار الق5الخطر   يوندرة على تحمل الد: المنح وا 

 2018األول  الفصل 2017الرابع  الفصل 2017األول  الفصل 
الجهة 

المسؤولة عن 
 الخطر

 الوضع

العمليات دائرة  %6.5>الهدف:  %6.5> الهدف:  الموضوع بالسقفالمنح المصادق عليها مقارنة 
 المالية

 
 %5.0 0 

طار القدرة على تحمل الديون مقارنة ببرنامج القروض  المنح وا 
 (تراكم:)والمنح 

 
%18.9 0 

العمليات دائرة 
 المالية

 
 

التعويض عن إطار القدرة على تحمل الديون المستلم مقارنة 
عشر  )على المستوى المستهدف للتجديد الحاديبالمستحق 

 للموارد(

 %100الهدف: %100الهدف: 
العمليات دائرة 

 المالية

 

 %25.3 %69.9  

 

 خطر االئتمان: 6الخطر 

 2018األول  الفصل 2017الرابع  الفصل 2017األول  الفصل 
الجهة 

عن  المسؤولة

 الخطر
 الوضع

  وسط: تصنيف المقترضين من الصندوق

Aaa-Baa3 

 %44 

Ba1-B3 

% 25 

 % Caa1–31 غير مصنف 

 ال ينطبق
العمليات دائرة 

 المالية
 

 

 متأخرات القروض ف: الفترة مقارنة بالمبالغ المستحقة
العمليات دائرة  %2.4* %2.4* 

 المالية
 

 %0.9 %1.0 

 (2018-1997*توجه تاريخ: كنقطة مرجعية )

 الجزء الثاني

 المخاطر المالية
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 : خطر السوق7الخطر 

 2017الرابع  الفصل 2017األول  الفصل 
األول  الفصل

2018 

الجهة 
المسؤولة عن 

 الخطر
 الوضع

القيمة المعرضة لمخاطر مشروطة في حافظة الصندوق 
 لعام واحد

العمليات دائرة  %6 >الهدف:  %6 >الهدف:  
 المالية

 
 %1.77 %1.62 

 وسطي مدة حافظة االستثمارات )بالسنوات(
 

2.2 2.1 
العمليات دائرة 

 المالية
 

 

 الجزء الثاني

 المخاطر المالية
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لحاق الضرر بسمعة الصندوق )على مستوى المؤسسة(: 8الخطر   التدليس والفساد والسلوك غير األخالق: الذي يتسبب بخسائر وا 

الجهة المسؤولة  2018الفصل األول  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
 الوضع عن الخطر

دعاءات التدليس/الفساد الت: استلمها مكتب العدد اإلجمال: ال
وق ومستشاريه ندالمراجعة واإلشراف المتعلقة بموظف: الص

 وق وف: المكاتب القطريةدف: مقر الصن -والبائعين له 

مقر 
 الصندوق

المكاتب 
 القطرية

مقر 
 الصندوق

المكاتب 
 القطرية

مقر 
 الصندوق

المكاتب 
 القطرية

مكتب المراجعة 
  واإلشراف

  1 0 1 0  

للمخاطر على سمعة الصندوق )يتم تحديد المؤشر مؤشر مركب 
ع االنتهاك واالستغالل م وسوف يتضمن مبدئيا عدم التسامح

 الجنسيين واإلجراءات الحمائية والشفافية(

   

  
   

 

 وق بصورة كاملة مما يقلص من فعالية المنظمةدف: الصن ديدالجتنفيذ نموذج العمل عدم  :9الخطر 

 2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
الفصل األول 

2018 
الجهة المسؤولة 

 الوضع عن الخطر

وف: دوق نسبة المناصب الوظيفية ف: المكاتب القطرية للصن
اإلجمال:  ددة ف: الميزانية مقارنة بالعدرصو المالمراكز اإلقليمية 

دي عشر الحا ديدارة النتائج ف: فترة التجدللموظفين )إطار إ
 (1.6.3للموارد 

 

%18 %30 
مكتب الميزانية 
  وتطوير المنظمة

 

 (حسب حجم التمويل)نسبة المشروعات االستثمارية للصندوق 
يرها المكاتب القطرية/المراكز القطرية )إطار إدارة النتائج دالت: ت

 (2.6.3ف: فترة التجديد الحادي عشر للموارد 

 
 الهدف:

%100 

 الهدف:

دائرة إدارة  %100 
 البرامج

 
   

نسبة المناصب المهنية الشاغرة ف: الصندوق إلى إجمال: عدد 
 )نسبة مئوية(المناصب المهنية )اإلجمال:/المكاتب القطرية( 

 إجمال: المكاتب القطرية إجمال: المكاتب القطرية إجمال:
المكاتب 
 القطرية

مكتب الميزانية 
 وتطوير المنظمة

 

  13 19 13 23  
 

 واستمرارية عملهوق وأصوله د، مما يشكل خطرا على موظف: الصنيمول فيها مشاريعوق فيها مكاتب أو دان الت: يمتلك الصنداألمن ف: البل :10الخطر 

الفصل األول  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
2018 

الجهة المسؤولة 
 عن الخطر

 الوضع

الحوادث األمنية المبلغ عنها الت: تشمل موظف: الصندوق 
 ومستشاريه )بعيدا عن المقر(

دائرة خدمات  0الهدف:  0الهدف:  
  المنظمة

 0 1 

القطرية ف: مواقع تكون فيها النسبة المئوية من المكاتب 
مستويات المخاطر األمنية المبلغ عنها ف: إدارة األمم المتحدة 
لشؤون السالمة واألمن عالية أو متطرفة )المستوى األمن: أقل 

 (3من 

   

دائرة خدمات 
 المنظمة

 
 38% %38 

النسبة المئوية من البلدان المقترضة ف: مواقع تكون فيها 
األمنية المبلغ عنها ف: إدارة األمم المتحدة  مستويات المخاطر

لشؤون السالمة واألمن عالية أو متطرفة )المستوى األمن: أقل 
 (3من 

   

دائرة خدمات 
 المنظمة

 

 25% 25%  

 الجزء الثالث

 المخاطر التشغيلية
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 اإليصال الناجح للنتائج اإلنمائيةقد تمثل تحديات التنفيذ ف: البرامج القطرية للصندوق خطرا على  :11الخطر 

 2018الفصل األول  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
الجهة المسؤولة 

 عن الخطر
 الوضع

ر المحتمل للمشروعات أن تحقق أهدافها اإلنمائية يمن غ
إدارة المخاطر التشغيلية أقل من )تصنيف األداء حسب نظام 

4) 

 

  دائرة إدارة البرامج %16 %14
 

الحافظة المعرضة للمخاطر )نسبة المشروعات المعرضة 
 للمشاكل(

 
  دائرة إدارة البرامج %26 %24

 

قروض أو منح بموجب إطار القدرة على تحمل الديون أقدم من 
ف: المائة  60خمس سنوات مع رصيد غير مصروف يعادل 

 أو أكثر

 

 دائرة إدارة البرامج %1.2 %1.3

 

  

مع إجراءات التقدير متثال غير المرض: النسبة المئوية لال
 )يتم حاليا تحديد تفاصيل المؤشر(االجتماع: والبيئ: والمناخ: 

   
 دائرة إدارة البرامج

 

    
 

 االنحراف أو سوء استخدام تمويل الصندوق مما يقوض قدرة الصندوق على تحقيق أهداف برنامجه  :12الخطر 

 2018الفصل األول  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
الجهة المسؤولة 

 عن الخطر
 الوضع

النسبة المئوية من المشروعات المصنفة على أنها تشكل 
 مخاطر عالية وفقا لتقديرات اإلدارة المالية

 
%23 %23 

العمليات دائرة 
 المالية

 
 

مرضية غير النسبة المئوية من المشروعات المصنفة على أنها 
إلى حد ما أو أقل من ذلك ف: امتثالها للمبادئ التوجيهية 

 للتوريد

 

  دائرة إدارة البرامج %28 %26
 

النسبة المئوية للمشروعات الت: تصنف على أنها غير مرضية 
إلى حد ما أو أقل من ذلك بالنسبة لجودة المراجعات وتنفيذها 

 ف: الوقت المحدد

 

%13 %10 
العمليات دائرة 

 المالية

 

  

الرقم اإلجمال: الدعاءات التدليس/الفساد الت: استلمها مكتب 
 المراجعة واإلشراف المتعلقة بالمشروعات

 
7 13 

مكتب المراجعة 
 واإلشراف

 

  
 

 األداء الرئيسية اإلضافية على مستوى المشروعاتمؤشرات 

 2018األول الفصل  2017الفصل الرابع  2017الفصل األول  
الجهة المسؤولة 

 عن الخطر
 الوضع

أو  4التصنيف اإلجمال: لجودة تصميم المشروعات )تصنيف 
أعلى من ذلك( )إطار إدارة النتائج ف: فترة التجديد الحادي 

 (1.4.3عشر للموارد 

 
 الهدف:
 95% 

 الهدف:
 95% 

  دائرة إدارة البرامج
 %97 %96 

الوقت الفاصل بين المصادقة على المشروع وأول صرف له 
)باألشهر( )إطار إدارة النتائج ف: فترة التجديد الحادي عشر 

 (2.5.3للموارد 

 12  الهدف:  12 الهدف: 

  دائرة إدارة البرامج
 16.3 15.5 

معدل الصرف )إطار إدارة النتائج ف: فترة التجديد الحادي 
 (3.5.3عشر للموارد 

 دائرة إدارة البرامج %17الهدف:   %17الهدف:  
 

 %19.1 %18.9  

 

 الجزء الرابع

 مخاطر إيصال البرامج


