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 ندوقالصالمخاطر المؤسسية في لوحة 
للصندوق،  اجديد ااستراتيجي ااتجاه حددت هيئة المشاورات الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق -1

ف  العمليات، واستعراض الهيتلية المالية للصندوق، والالمرتزية، وتفويض السلطات، ز التمي  يشمل 
المخاطر المؤسسية وفقا للمعايير  تعزيز إدارةمن بين التغييرات المطلوبة والشفافية، وتعزيز المساءلة. و 

إلى المجلس التنفيذي ولجانه الفرعية بشأن المخاطر  لمعلوماتأفضل لتدفق الدولية من أجل توفير 
 ة مع اإلدارة.المؤسسية، وتيسير المناقشات االستراتيجي

وتعزيز إدارة  بالتنسيق الوثيق مع لجنة مراجعة الحسابات، وضعت اإلدارة إطارا زمنيا الستعراض، وتحديث، -2
من أجل إجراء تقييم مستقل  Marsh Risk Consulting (MRC)المخاطر المؤسسية، وتعاقدت مع شرتة 

 لمخاطر الصندوق االستراتيجية، والتشغيلية، والمتعلقة بتنفيذ البرامج.

بعد المائة للجنة واستنادا إلى نتائج التقييم المستقل، المقدمة ف  هذه الوثيقة إلى االجتماع الثان  والخمسين  -3
، ومع األخذ باالعتبار التعليقات الواردة من األعضاء خالل االجتماع الخمسين بعد المائة مراجعة الحسابات

ديسمبر/تانون األول  11للجنة مراجعة الحسابات، والندوة غير الرسمية للمجلس التنفيذي المنعقدة ف  
)انظر الملحق(. واستنادا إلى التقييم المستقل، سوف ، أعدت اإلدارة لوحة محدثة للمخاطر المؤسسية 2018

 .تضع اإلدارة خطة عمل مع تحسينات إضافية

بجهود اإلدارة لتعزيز اإلبالغ عن المخاطر إلى الهيئات  MRCوف  حين اعترف التقييم المستقل لشرتة  -4
ة دأفضل لشقياس ( 1. وتشمل هذه المجاالت ما يل : )مجاالت للتحسينالرئاسية، فإنه حدد تذلك 

عدد أقل من المؤشرات؛ ( 3( أهداف وعتبات أوضح لتل مؤشر من مؤشرات المخاطر؛ )2؛ )طراخمال
( تمييز أتبر بين األداء 5الضوئية؛ ) أفضل، ربما باستخدام نظام إشارات المرور بيانات مرئية (4)
الت  أعرب عنها مع التوقعات  MRCشرتة تفق . وباإلضافة إلى ذلك، تمؤشرات المخاطر الرئيسيةو 

األعضاء بأن اإلبالغ الفعال عن المخاطر ينبغ  أن يشمل معلومات أتثر إيجازا وموضوعية عن 
 المؤشرات وروابطيرد ذيل يحتوي على تعاريف لتل مؤشر، . وتما تم طلبه، وحالة المخاطر جاهاتتاال
 . امأتثر سهولة ف  االستخد، وذلك لجعل اللوحة ذات الصلة لمؤسسيةهداف ااألب

أهم  وبما يتماشى مع التوصيات الواردة أعاله، تشمل النسخة المحدثة من لوحة المخاطر المؤسسية -5
 لمخاطرا منقحال المخاطرتصنيف  جمعي. و نب مؤشرات المخاطر الرئيسية القابلة للقياساإلى جالمخاطر 

هذه المخاطر داخليا تجزء ويتم رصد  1.على النحو الموصى بهمجاالت استراتيجية، ومالية، وتشغيلية،  ف 
 ستعرض فصليا من قبل لجنة إدارة المخاطر المؤسسية.من سجل المخاطر المؤسسية األوسع الذي ي  

عر ف المخاطر االستراتيجية للصندوق على أنها المخاطر الت  لها أثر على قدرة وفقا للمعايير الدولية، ت   -6
متانة على تحققها ؤثر يوالت  قد وتحقيق أهدافها، المنظمة على تحقيق مهمتها، وتنفيذ استراتيجياتها، 

 وعاتمشر  بتنفيذمن حيث صلتها ويشمل ذلك المخاطر ف  تنفيذ البرامج، الصندوق ف  المشهد اإلنمائ . 
حداث أثر إنمائ . ذات جودة عالية الصندوق،  قائمة موازنةل المخاطر المالية باإلدارة الفعالةتتعلق و ، وا 

                                                      

 يمتن إجراء المزيد من التنقيح على تصنيف المخاطر هذا أثناء إنشاء وظيفة إدارة متتاملة للمخاطر ف  الصندوق. 1
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ت عر ف المخاطر التشغيلية على أنها الخسائر و  ن، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة.وتشمل مخاطر االئتما
الناتجة عن العمليات الداخلية غير التافية أو الفاشلة، أو المشاتل المتعلقة باألفراد، أو النظم، أو األحداث 

المخاطر ل الخارجية. وه  تشمل مخاطر االمتثال المرتبطة بالمشروعات الممولة من الصندوق، مث
 . مخاطر التوريد الخاصة بالمشروعاتاالجتماعية، والبيئية، والمناخية أو 

تنفذ خطة عملها على طول ، ستزيد اإلدارة من تعزيز لوحة المخاطر المؤسسية وه  قدما هامضيف  و  -7
 المنقحة لتقييم المخاطر الت  أوصت بهاإدارة المخاطر المؤسسية. وسوف توجه المنهجية منحنى نضج 

عمليات تقييم المخاطر ف  المستقبل. وبينما اعتمد تقييم المخاطر االستراتيجية، والتشغيلية هذا  MRCشرتة 
بالفعل على القدرات الداخلية المعززة، والت   2020العام على الخبرة الخارجية، سوف تبن  عملية عام 

 مع الهيئات الرئاسية. يزانيةالمالمتعلقة باالستراتيجية و ستوفر بدورها فرصا لتعزيز المناقشات 
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 الجزء األول

 المخاطر االستراتيجية

 
ف  عام  MRCيسلط الجدول التال  الضوء على المخاطر االستراتيجية الرئيسية الت  حددها تقييم المخاطر الذي أجرته شرتة 

إشارة مرور ضوئية  ي  بينما سيتم تقديم تقييم شامل للتعرض للمخاطر )أو  ، والت  تم إيجاد مؤشرات مخاطر رئيسية لها.2019
تنطبق( ف  مرحلة الحقة، فإن مؤشرات المخاطر الرئيسية ذات العتبات الحرجة توفر بالفعل معلومات إضافية. وتعر ف 
العتبات على أنها مستويات التحمل، بحيث تتون نتيجة مؤشر المخاطر الرئيس  خضراء إذا تانت تقع ضمن مستويات 

" إلى اتجاه التغيير لتل مؤشر مخاطر رئيس ، وفيما إذا تان ويسنالتجاه اال. ويشير سهم "التحمل، وحمراء إذا لم تتن تذلك
   االتجاه نحو انخفاض )أخضر( أو زيادة المخاطر )أحمر(.

 لهواالقتراض السيادي لبرنامج القروض والمنح المخطط  ،المستلمة: عدم كفاية مساهمات تجديد الموارد 1الخطر ]العالقة مع المانحين[ 

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

  دائرة العالقات الخارجية والحوتمة 
 

 2018 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه 
 السنوي

تعهدات التجديد الحادي  المستلمة منالنسبة المئوية 
     78 د الحقا  َحد  ت   عشر

االقتراض المؤم ن بماليين الدوالرات األمريتية 
     77 َحد د الحقا  ت   )تراتم (

 كنتيجة غير مقصودة لتنفيذ نموذج العمل الجديد للصندوق االنحراف عن المهمة: 2تين[ الخطر والقدرة على االستجابة االستراتيجي ]الرشاقة
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

  رئيس ونائب الرئيسمتتب ال
 

 2018 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

من الموارد األساسية للتجديد  الحصة المخصصة
البلدان المنخفضة الدخل و للبلدان  الحادي عشر

من خالل نظام  الشريحة الدنياالمتوسطة الدخل من 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

هدف إطار قياس بتثير من  قلأ
ف  نهاية فترة  %90أي ) النتائج

 التجديد الحادي عشر(
     ال ينطبق

 وارد: اإلخفاق في ضمان تصاميم عالية الجودة للمشروعات في ضوء القيود القائمة على الوقت والم3]تنفيذ البرامج[ الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

دائرة إدارة البرامج ودائرة 
دارة المعرفة   االستراتيجية وا 

 

 2018 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

ى أنها علللمشروعات المصن فة نسبة المئوية ال
ة إلجماليللجودة ا إلى حد ما أو أفضل يةمرض

 اتلتصميم المشروع

هدف إطار قياس بتثير من  قلأ
  %(13) النتائج

94.4     

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 فر     أخضرأحمر       برتقال       أص
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 الجزء األول

 المخاطر االستراتيجية

قياس هدف إطار أعلى بتثير من    الموافقةو  يميةهامذترة المفال بينمتوسط الوقت 
  (أشهر 8) النتائج

13     

 تحقيق أهداف النواتج بسبب تحديات التنفيذ: اإلخفاق في 4]تنفيذ البرامج[ الخطر 

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

  دائرة إدارة البرامج
 

 عتبة وجود خطر حرج  مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 

 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

ستثمرة ف  النسبة المئوية من تمويل الصندوق الم
     ال ينطبق َحد د الحقا  ت   المشروعات المعرضة للمخاطر

 االحتياجات المتغيرة للمنظمة : صعوبة توظيف موظفين مؤهلين واالحتفاظ بهم لتلبية5]إدارة الموارد البشرية[ الخطر 

الجهة 
المسؤولة عن 

 الخطر
  دائرة خدمات المنظمة

 

 2018 د خطر حرجعتبة وجو  مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

 سنوات 3أعلى بتثير من متوسط  )وظائف( معدل الشواغر
(13)% 16.5%     

 سنوات 3بتثير من متوسط  قلأ لموظفون( معدل االحتفاظ
(97)% 96.3%     

 سنوات 3بتثير من متوسط  لقأ مؤشر انخراط الموظفين
(75)% 

  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 74%

 

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر
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 ثانيالجزء ال

 يةلماالمخاطر ال

، إطار مدى تفاية رأس المالأهمها حيث أن الصندوق يقوم حاليا بصياغة سياسات من شأنها توفير مقاييس رئيسية جديدة، 
مع بيان  مقاييس المخاطرد من مواءمة . وال بيتون سابقا ألوانهستقييم تامل للمخاطر المالية وسياسة السيولة، فإن إجراء 

 .حمل المخاطروت ،حدد قدرة المؤسسة على مواجهة المخاطريي سذوالاستساغة المخاطر متى تم وضعه والتصديق عليه، 
، سيتم استبدال بعض تم تسليط الضوء ف  الجدول أدناه على ثالثة مخاطر مالية رئيسية مع المؤشرات ذات الصلةيف  حين و 

" إلى اتجاه التغيير لتل مؤشر ويسنالتجاه االويشير سهم " متى أصبحت السياسات الجديدة جاهزة مع نهاية العام.المعدالت 
    مخاطر رئيس ، وفيما إذا تان االتجاه نحو انخفاض )أخضر( أو زيادة المخاطر )أحمر(.

 قائمة الموازنةب فيما يتعلق بمخاطر مقدار رأس المال المطلو بفاظ تحاال: 6[ الخطر والرسملة رفع الماليمخاطر ال]

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

  دائرة العمليات المالية
 

 2018 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

     %6.3 %35أعلى من  رأس المال نسبة الدين إلى

     ال ينطبق ي َحد د الحقا    المتاح القابل للنشررأس المال 

 في األجلين القصير والمتوسطالتعاقدية المستحقة  المالية: مخاطر عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات 7مخاطر السيولة[ الخطر ]

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

  دائرة العمليات المالية
 

 عتبة وجود خطر حرج ر الرئيسيةمؤشرات المخاط
2018 

 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

نسبة السيولة حسب ما هو وارد ف  إطار 
     %11.2 %5أقل من  االقتراض السيادي

     %121 %60أقل من   معدل الحد األدنى للسيولة

 بالتزاماته التعاقديةبلد ما بسبب عدم وفاء : الخسائر المحتملة 8الخطر  مخاطر االئتمان[]

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

  دائرة العمليات المالية
 

 2018 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
 الفصل الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

     %2.8 %5من  ىلعأ  ةض الهالتو لقر بة المئوية لنسال

 

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 برتقال       أصفر     أخضر   أحمر    
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 الجزء الثالث

 المخاطر التشغيلية
 

ف  عام  MRCة الرئيسية الت  حددها تقييم المخاطر الذي أجرته شرتة التشغيلي يسلط الجدول التال  الضوء على المخاطر
إشارة مرور ضوئية  أي  بينما سيتم تقديم تقييم شامل للتعرض للمخاطر )و  ، والت  تم إيجاد مؤشرات مخاطر رئيسية لها.2019

تنطبق( ف  مرحلة الحقة، فإن مؤشرات المخاطر الرئيسية ذات العتبات الحرجة توفر بالفعل معلومات إضافية. وتعر ف 
العتبات على أنها مستويات التحمل، بحيث تتون نتيجة مؤشر المخاطر الرئيس  خضراء إذا تانت تقع ضمن مستويات 

" إلى اتجاه التغيير لتل مؤشر مخاطر رئيس ، وفيما إذا تان ويسنالتجاه االويشير سهم " .كالتحمل، وحمراء إذا لم تتن تذل
 االتجاه نحو انخفاض )أخضر( أو زيادة المخاطر )أحمر(.

 تمويل الصندوق البارزة الناتجة عن تحويل أو سوء استخدام تدليسحاالت ال: 9]التدليس[ الخطر 

الجهة 
المسؤولة 
 عن الخطر

  عمليات الماليةدائرة ال
 

 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

الناتجة عن تحويل أو  تدليسال لحاالتالعدد اإلجمال  
     4 َحد د الحقا  ت    تمويل الصندوق سوء استخدام

 التوريد في المشروعات يؤدي إلى سوء استخدام تمويل الصندوق: 10[ الخطر ثالاالمت]
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

  دائرة إدارة البرامج
 

 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

ة المئوية للمشروعات ذات االمتثال غير المرض  نسبال
 x    ال ينطبق َحد د الحقا  ت   إلى حد ما أو أقل للمبادئ التوجيهية للتوريد

 إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخيعن مخاطر حماية  النقص في اإلبالغ: 11]االمتثال[ الخطر 
الجهة 

المسؤولة 
 عن الخطر

  مجدائرة إدارة البرا
 

 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

نسبة المئوية لتقارير اإلشراف ذات التصنيف غير ال
جراءات التقدير المرض  إلى حد ما أو أقل بالنسبة إل

   ناخ االجتماع  والبيئ  والم
 x    ال ينطبق َحد د الحقا  ت  

 ، والتحرش أو االستغالل الجنسي(سوء استخدام السلطة) خرقا لمدونة السلوك سوء السلوك المحتمل الذي يرتكبه الموظفون: 12]سوء السلوك[ الخطر 

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر
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 الجزء الثالث

 المخاطر التشغيلية

الجهة 
المسؤولة 

عن 
 الخطر

  متتب الشؤون األخالقية
 

 خطر حرجعتبة وجود  مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 
 الرابع

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

متتب الشؤون  عدد ادعاءات سوء السلوك الت  يتلقاها
 المتعلقة بأحد الموظفين أو االستشاريين األخالقية

     13 ال ينطبق

بعد عدد الحاالت المحالة إلى متتب المراجعة واإلشراف 
     0 أو أتثر ةواحد لها متتب الشؤون األخالقيةاستعراض 

 على سالمة وأمن الموظفين حدث كبير أو أزمة تؤثر تأثيرا خطيرا :13الخطر [ استمرارية العملتعطيل ]
الجهة 

المسؤولة 
عن 

 الخطر

  دائرة خدمات المنظمة
 

 عتبة وجود خطر حرج مؤشرات المخاطر الرئيسية
2018 
الفصل 

 لرابعا

2019 
الفصل 
 األول

2019 
الفصل 
 الثان 

2019 
 الفصل الثالث

االتجاه  
 السنوي

عدد الحوادث األمنية المتعلقة بالموظفين أو االستشاريين 
     نطبقال ي ي َحد د الحقا   المبلغ عنها

نسبة المئوية للمتاتب القطرية للصندوق الت  تبلغ عن ال
إدارة  تصنيفات ب)معتدلة( بحس 3 <مستويات أمنية =/

 األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن
     %38 ال ينطبق

 

 

 

 

 

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر

 أحمر       برتقال       أصفر     أخضر
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EB 2019/126/R.6    الملحق 

 الرابعالجزء 

 الذيل

يوفر هذا الذيل تعاريف لتل فئة مخاطر ومؤشر مخاطر رئيس ، باإلضافة إلى الروابط باألهداف ذات الصلة ف  اإلطار االستراتيج  
 .2025-2016للصندوق للفترة 

 مخاطر االستراتيجيةال
على قدرة المنظمة على القيام بمهمتها، وتنفيذ استراتيجياتها،  لها أثر الت  مخاطرالعلى أنها للصندوق ف المخاطر االستراتيجية عر  ت  

نمائ . ويشمل تصنيف المخاطر االستراتيجية ما يل : ف  المشهد اإلالصندوق  ا، والت  قد يؤثر تحققها على وضعوتحقيق أهدافه
ان د( دور وتوقعات البل3( العالقات مع القطاع الخاص والشرتاء الخارجيين؛ )2؛ )ى االستجابة االستراتيجيتينالرشاقة والقدرة عل (1)

( القدرة على االحتفاظ بالمواهب وتوظيفها؛ 5القدرة على تخصيص الموارد المالية والبشرية بشتل فعال؛ )( 4المقترضة والجهات المانحة؛ )
 . إنمائ عالية الجودة وتحقيق أثر  شروعاتمنفيذ تعلق بتي فيما البرامج ( مخاطر تنفيذ6واألتثر أهمية )

أكثر رابط مباشر بأهداف في اإلطار  مؤشر المخاطر الرئيسي
 تعريف مؤشر المخاطر الرئيسي االستراتيجي

النسبة المئوية المستلمة [ 1]الخطر 
 من تعهدات التجديد الحادي عشر

  1رتيزة إيصال النتائج  
 لبرامج القطرية""إيصال ا

  3رتيزة إيصال النتائج  
 "القدرات واألدوات المالية"

 

 لتجديد الحادي عشر لمواردلقيمة التعهدات المستلمة مقسومة على المستوى المستهدف 
 الصندوق.

االقتراض المؤم ن بماليين  [1]الخطر 
 الدوالرات األمريتية )تراتم (

  1رتيزة إيصال النتائج  
 القطرية""إيصال البرامج 

  3رتيزة إيصال النتائج 
 "القدرات واألدوات المالية"

القيمة المؤم نة من االقتراض السيادي، وقروض الشرتاء الميسرة المستلمة بالدوالرات 
األمريتية لالستخدام ف  برنامج القروض والمنح خالل فترة التجديد الحادي عشر لموارد 

 .الصندوق

الحصة المخصصة من  [2]الخطر  
لموارد األساسية للتجديد الحادي ا

عشر للبلدان المنخفضة الدخل 
والبلدان المتوسطة الدخل من 
الشريحة الدنيا من خالل نظام 
 تخصيص الموارد على أساس األداء

  2، و1األهداف االستراتيجية ،
 3و

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

صة من خالل نظام تخصيص الموارد على المخصحصة موارد التجديد الحادي عشر 
للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أساس األداء 

مقسومة على الموارد اإلجمالية للتجديد الحادي عشر المخصصة من خالل نظام 
 تخصيص الموارد على أساس األداء. 

النسبة المئوية  [3]الخطر 
على أنها  للمشروعات المصن فة

مرضية إلى حد ما أو أفضل للجودة 
 اإلجمالية لتصميم المشروعات

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

( 1تصنيف موجز يتم توفيره أثناء عملية ضمان الجودة عبر عدة أبعاد، بما ف  ذلك: )
اتساق  (3لمحلية؛ )( تقييم القدرات المؤسسية الوطنية/ا2المواءمة مع السياق القطري؛ )

 (5جاهزية التنفيذ؛ )( 4األهداف، واألنشطة، والمخرجات والنواتج المتوقعة المقترحة؛ )
 عنيتم اإلبالغ و ( مدى معالجة توصيات الجودة. 6احتمال تحقيق األهداف اإلنمائية؛ )

 شهرا. 24التصنيفات على أساس متوسط 

متوسط الوقت بين  [3]الخطر 
 والموافقة   المذترة المفاهيمية

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

متوسط الوقت المنصرم بين عرض المذترة المفاهيمية على لجنة استراتيجية العمليات 
ال يشمل سوى المشروعات وتوجيه السياسات وموافقة المجلس التنفيذي على المشروع. 

 وذات شهرا السابقة لتاريخ اإلبالغ 36ـ الت  وافق عليها المجلس التنفيذي خالل فترة ال
  المذترات المفاهيمية القائمة بذاتها.

النسبة المئوية من تمويل  [4]الخطر 
الصندوق المستثمرة ف  المشروعات 

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

اليا ف  المشروعات المعرضة ح ةقيمة تمويل الصندوق بالدوالرات األمريتية المستثمر 
 مقسومة على التمويل اإلجمال  للصندوق ف  الحافظة الحالية.للمخاطر 
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 الرابعالجزء 

 الذيل

  المعرضة للمخاطر

معدل الشواغر  [5]الخطر 
 )الوظائف(

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"
 

الفئات مدرج ف  الميزانية ف  جميع عادي يتم تعريف الوظيفة الشاغرة على أنها مرتز 
ون يستشار اأو الت  يشغلها موظفون أو  ، غير المشغولة،والمواقع الت  تم إنشاؤها حديثا

. ومعدل الشواغر هو عدد بعقود قصيرة األجل )الوظائف العادية والميزانية اإلدارية فقط(
ة المحددة المدة الت  عاديالشواغر المعبر عنها تنسبة مئوية من مجموع عدد الوظائف ال

 موظفون معينون بعقود محددة المدة ف  جميع الفئات والمواقع وعدد الشواغر.  يشغلها

معدل االحتفاظ  [5]الخطر 
 )الموظفون(

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"

العدد اإلجمال  للموظفين مخصوما منه عدد حاالت إنهاء الخدمة )باستثناء حاالت 
، اإلنهاء الطوع  للخدمةبشتل متبادل، و ت إنهاء الخدمة المتفق عليها وحاالالتقاعد، 

نهاء الخدمة وغير محددة المدة  ،والوفيات( للموظفين المعينين بعقود محددة المدة ،وا 
الذي على متوسط عدد الموظفين المعينين بعقود محددة المدة وغير محددة المدة )

 .(شهرا السابقة 12يحسب على أساس فترة الـ 

 مؤشر انخراط الموظفين [5]الخطر 
  4رتيزة إيصال النتائج  

"الوظائف، والخدمات، والنظم 
 المؤسسية"

النسبة المئوية للموظفين المنخرطين إيجابيا ف  تحقيق أهداف الصندوق استنادا إلى 
ردود اإليجابية على ستة أسئلة رئيسية ف  مسح الموظفين مقسومة على العدد عدد ال

 لردود.اإلجمال  ل

 

 مخاطر الماليةال
 .وتشمل مخاطر االئتمان، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، موازنةالقائمة ل باإلدارة الفعالةللصندوق المخاطر المالية تتعلق 

أكثر رابط مباشر بأهداف في اإلطار  مؤشر المخاطر الرئيسي
 تعريف مؤشر المخاطر الرئيسي االستراتيجي

 3رتيزة إيصال النتائج   إلى رأس المالنسبة الدين [ 6]الخطر 
 "القدرات واألدوات المالية"

نسبة الدين المستحق إلى رأس المال. ويمتن أن يؤدي الرفع المال  فوق العتبة 
 إلى زيادة ف  المخاطر المالية.

 رأس المال المتاح القابل للنشر[ 6]الخطر 
  3رتيزة إيصال النتائج 

 "القدرات واألدوات المالية"
أس المال المتاح لدعم العمليات استنادا إلى ملف المخاطر. ويمتن لتجاوز ر 

العتبة أن يؤدي إلى الحاجة لتعديل برنامج القروض والمنح و/أو إلى زيادة ف  
 المخاطر المالية.

نسبة السيولة حسب ما هو وارد [ 7]الخطر 
 ف  إطار االقتراض السيادي

  3رتيزة إيصال النتائج 
 دوات المالية""القدرات واأل

)النقدية المتاحة على الفور وف  المصارف + االستثمارات(/إجمال  األصول. 
  ويمتن لنتيجة دون العتبة أن تؤدي إلى زيادة ف  المخاطر المالية. 

  3رتيزة إيصال النتائج   معدل الحد األدنى للسيولة[ 7]الخطر 
 "القدرات واألدوات المالية"

ة لدعم العمليات. ويمتن لنتيجة دون العتبة أن تؤدي معدل الحد األدنى للسيول
 إلى زيادة ف  المخاطر المالية.  

 3رتيزة إيصال النتائج   النسبة المئوية للقروض الهالتة[ 8]الخطر 
 "القدرات واألدوات المالية"

النسبة المئوية للقروض الهالتة المستحقة إلى إجمال  القروض. وسيؤدي 
 خصصات أتبر مقابل مبالغ مطلوبة، وتآتل رأس المال.المستوى العال  إلى م
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 الرابعالجزء 

 الذيل

 مخاطر التشغيليةال
أو النظم، ت عر ف المخاطر التشغيلية على أنها الخسائر الناتجة عن العمليات الداخلية غير التافية أو الفاشلة، أو المشاتل المتعلقة باألفراد، 

تعطيل استمرارية العمل؛  (2التدليس وسوء السلوك الداخليين؛ ) (1التشغيلية: ) مخاطرلل الفئات األساسية أو األحداث الخارجية. وتشمل
دارة العمليات؛ )4( ممارسة العمل وسالمة متان العمل؛ )3) ( المشاتل المتعلقة 7؛ )االمتثال( 6( التدليس الخارج ؛ )5( تنفيذ وا 

 بتتنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

مباشر بأهداف في اإلطار أكثر رابط  مؤشر المخاطر الرئيسي
 خاطر الرئيسيتعريف مؤشر الم االستراتيجي

االت التدليس لحالعدد اإلجمال  [ 9]الخطر 
الناتجة عن تحويل أو سوء استخدام تمويل 

 الصندوق

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"

دعاءات المتعلقة بالممارسات المحظورة بموجب سياسة متافحة الفساد الت  اال
تحقيق من قبل متتب المراجعة التؤدي إلى حاالت تدليس مثبتة عقب 

واإلشراف. والمتتب مفوض باستعراض ادعاءات التدليس والتحقيق فيها، 
مع مراعاة وتحديد ما إذا تان قد تم إثبات هذه االدعاءات من خالل أدلة تافية 

ت الحاالت، فإنها تزيد من باثيتم إعندما و  عتبة األدلة القانونية المعمول بها.
المحتملة تعلقة بالنزاهة و/أو الم ،السمعةالمتعلقة بو/أو  ،المخاطر االئتمانية

 .للمؤسسة

النسبة المئوية للمشروعات [ 10]الخطر 
ذات االمتثال غير المرض  إلى حد ما أو 

 لتوجيهية للتوريدأقل للمبادئ ا

  1رتيزة إيصال النتائج  
 "إيصال البرامج القطرية"

 

مؤشر قائم على التصنيفات يستند إلى تقييم مستنير ألداء المقترض/الوتالة 
المنفذة ف  تنفيذ عمليات التوريد من حيث االمتثال للسياسات، واإلجراءات، 

لتوثيق، وعدد وخطورة وخطة التوريد ذات الصلة، والتفاءة، والشفافية، وجودة ا
ويتم تقييم المؤشر سنويا خالل اإلشراف على المشروعات  الشتاوى الموثقة.

 الجارية.

النسبة المئوية لتقارير اإلشراف [ 11الخطر]
ذات التصنيف غير المرض  إلى حد ما أو 
أقل بالنسبة إلجراءات التقدير االجتماع  

 والبيئ  والمناخ   

   صمود()ال 3الهدف االستراتيج 
 

مؤشر قائم على التصنيفات يقيس تيفية تطبيق متطلبات إجراءات التقدير 
االجتماع  والبيئ  والمناخ  المحددة أثناء تصميم المشروع والمفاوضات 
الالحقة على القروض أثناء تنفيذ المشروع، ومدى استفادة االستثمار من 

االجتماعية الفرص إجراءات التقدير االجتماع  والبيئ  والمناخ  ف  تعزيز 
والبيئية والمناخية، والحد من أي آثار سلبية محتملة على المجتمعات المحلية. 
وال يعتمد التصنيف على تصنيف المشروع، بل يعتمد على التقدم المحرز ف  
تنفيذ تدابير إجراءات التقدير االجتماع  والبيئ  والمناخ  الموضوعة لهذا 

 ويجب أن يتم على أساس سنوي.وهذا التصنيف إلزام   المشروع.
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 الرابعالجزء 

 الذيل

 المخاطر التشغيلية )تابع(

أكثر رابط مباشر بأهداف في اإلطار  مؤشر المخاطر الرئيسي
 االستراتيجي

 تعريف مؤشر المخاطر الرئيسي

عدد ادعاءات سوء السلوك الت   [12الخطر]
المتعلقة  متتب الشؤون األخالقية يتلقاها

 ريينبأحد الموظفين أو االستشا

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"

المتعلقة بأحد الموظفين أو المخالف لمدونة السلوك عدد ادعاءات سوء السلوك 
 من خالل قنواته لإلبالغ.االستشاريين الت  يتلقاها متتب الشؤون األخالقية 

عدد الحاالت المحالة إلى متتب [ 12الخطر]
متتب واإلشراف بعد استعراض المراجعة 

 لها الشؤون األخالقية

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"

 امسبق استعراضا متتب الشؤون األخالقيةجري يوفقا لإلجراءات المعمول بها، 
إذا قرر وجود عناصر  المراجعة واإلشرافحيل األمر إلى متتب يلالدعاءات و 
التحقيق يزيد من  عتبةالوصول إلى دعاءات. و هة لدعم االظاهرة الوجا

 .السمعة المحتملة للمنظمةب المتعلقة مخاطرال

عدد الحوادث األمنية المتعلقة [ 13الخطر]
 بالموظفين أو االستشاريين المبلغ عنها

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"

 .علقة بالموظفين أو االستشاريين المبلغ عنهاعدد الحوادث األمنية المت

النسبة المئوية للمتاتب القطرية [ 13]الخطر
للصندوق الت  تبلغ عن مستويات أمنية 

إدارة )معتدلة( بحسب تصنيفات  3 <=/
 األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن

  4رتيزة إيصال النتائج  
"الوظائف، والخدمات، والنظم 

 المؤسسية"
 

للتهديدات األمنية موظف  الصندوق تعرض مدى ذا المؤشر الخارج  ه يقيس
هدف ال ينطبق وجود و /المتاتب القطرية للصندوق. الميدانية خدمةف  مراتز ال

 .أو عتبة

 
 

 


