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 موجز لالستعراض

لإلحاطة علما بهذا التحديث بشأن العمل الجاري لتعزيز إطار إدارة المخاطر المؤسسية المجلس التنفيذي مدعو 
سياسة إدارة المخاطر المؤسسية وتقديم تعليقاته على خارطة الطريق المقترحة، بما ف: ذلك تنقيح ف: الصندوق، 
ووضع بيانات تقّبل المخاطر ف: الصندوق، الت: ستعرض على لجنة مراجعة الحسابات والمجلس  1،ف: الصندوق

 .2020التنفيذي ف: عام 

 السياق –ألف 
بغ: للصندوق تجديد نموذج عمله، وتنويع شرتائه وأدواته من أجل على أنه ين هناك توافق واسع ف: اآلراء -1

ويسعى تحقيق مهمته ف: السياق الصعب الحال:. وقد زاد الصندوق بشتل تبير من حضوره ف: الميدان، 
شراتات جديدة. وهو يعمق انخراطه مع القطاع الخاص ويغّير الهيتلية المالية )بما ف: ذلك لمن أجل طرائق 

وف: نفس الوقت،  .الذي تعتبر خطواته التالية رهنا بموافقة المجلس( لتصنيف االئتمان:،لقييم بدء إجراء ت
عمل، ووضع األطر العملية عادة هندسة يدرس الصندوق قدرات قوة العمل لديه، ويستتمل استعراضا إل

 الالزمة لدعم نموذج العمل المتطور.

للقيام بمهمته، ولتنها قد تجبر الصندوق على تحمل وسوف تفتح هذه المبادرات فرصا جديدة للصندوق  -2
مخاطر إضافية. وينبغ: أن يتم ذلك بطريقة مستنيرة ضمن إطار يمّتن من المساءلة بالنسبة لإلدارة الفعالة 

 للمخاطر من أجل التخفيف من اآلثار السلبية المحتملة.

يرات على الهيتلية المالية للصندوق، والتغيمثل الالمرتزية، وتفويض السلطة،  ،وتتطلب مجاالت اإلصالح -3
واالنخراط مع القطاع الخاص، نهجا أتثر تتامال ف: إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق، والتنقيح 

طار إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندو  على و ق. المترتب على ذلك لسياسة إدارة المخاطر المؤسسية، وا 
قد يزيدان من بعض المخاطر التشغيلية، إال  التفويض بالسلطةزيز سبيل المثال، ف: حين أن الالمرتزية وتع

إطار إدارة أنهما يمتن أن يحدا من بعض مخاطر تنفيذ البرامج بتقريب الصندوق من عمالئه. وسوف يمّتن 
 اتترتيب أولويو اإلدارة من تحديد  –معززا بإطار للمساءلة والرقابة الداخلية  –المتجدد  المخاطر المؤسسية

دارة المخاطر المرتبطة بها بشتل فعال. دارة المخاطر المتتامل إلطار ييسر اإلو  الفرص الرئيسية وا 
 .القدرة على مواجهة المخاطرأيضا ربط االستراتيجية بمالمح المخاطر، و  المؤسسية

عتبر ، وتطار إدارة المخاطر المؤسسيةبمثابة حجر الزاوية بالنسبة إل بيانات تقبل المخاطروسوف تتون  -4
مة ئواتمف: سائر المنظمة، مع التأتد من أن الضوابط  حدود المخاطرةإلبالغ عن لالطريقة األتثر فعالية 

 .مع الغرض

                                                      
 .2008تمت الموافقة على سياسة إدارة المخاطر المؤسسية ف: الصندوق من قبل المجلس التنفيذي ف: عام  1
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، سيستطيع الصندوق إطار إدارة المخاطر المؤسسيةوبتعزيز يعمل الصندوق ضمن بيئة متطورة وصعبة.  -5
لدعم  رةاستنتثر االمزيد من المخاطر األ اإلقبال على قياس مالمح مخاطره مقابل تقبله للمخاطر، وبالتال:

 التحول الريف: ومساعدة الستان الضعفاء ف: مناطق العالم الت: يصعب الوصول إليها.

 الخلفية -باء

. وتحقيقا لهذه الغاية، اختارت اإلدارة إطار إدارة المخاطر المؤسسية، التزمت اإلدارة بتعزيز 2018ف: عام  -6
إجراء ( 1للقيام بما يل:: ) Marsh Risk Consulting (MRC)، وشرتة Alvarez & Marsal (A&M)شرتة 

دارة المخاطر المالية وغير المالية للصندوق؛ )إطار إدارة المخاطر المؤسسية تحليل لثغرات ( تحديد 2، وا 
 للصندوق.( اقتراح تتوين وظيفة للمخاطر يمتن دمجها ف: الهيتل التنظيم: 3أهم مخاطر الصندوق؛ )

ورد اإلدارة عليه من قبل لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي ف:  A&M شرتةوقد نوقش تقرير  -7
ورد اإلدارة المتعلق به من قبل اللجنة والمجلس  MRC، بينما نوقش تقرير شرتة 2018نوفمبر/تشرين الثان: 

 .2019على التوال: ف: أبريل/نيسان، ومايو/أيار 

ة لتتناسب مصممبشتل عام مع التوصيات، وأشارت إلى أنها ينبغ: أن تتون أتثر تحديدا و واتفقت اإلدارة  -8
مع نموذج العمل المتطور للصندوق. وشمل التقريران بعض اإلجراءات الفورية الرئيسية، مثل التوصيات 

نولوجيا إدارة المخاطر المؤسسية، والبنية األساسية لتتالمتعلقة بالمخاطر المالية، وسياسة وحوتمة 
 للصندوق. خط الدفاع الثانيالمعلومات، والجريمة المالية والمتعلقة بالسلوك، والحاجة لتعزيز 

صقل ( 1من أجل: ) بين الدوائر ةمشترت صغيرة ولدعم اإلدارة ف: هذه المهمة، تم إنشاء مجموعة عمل -9
( تقييم 3للصندوق؛ ) ( وضع بيانات تقبل المخاطر2تصنيف المخاطر المناسبة لنموذج عمل الصندوق؛ )

( خطة عمل متسلسلة لتناول توصيات 4؛ )إدارة المخاطر المؤسسيةخيارات من أجل هيتل حوتمة إطار 
 .MRCتقرير شرتة 

لتصنيف المخاطر، وبيانات تقبل المخاطر  المسودة األولىوف: يونيو/حزيران من هذا العام، ناقشت اإلدارة  -11
وقامت اإلدارة الحقا، وبما يتماشى مع جنة مراجعة الحسابات. لجميع مجاالت المخاطر الرئيسية مع ل

التغذية الراجعة البناءة للجنة، بتحديد الحاجة لدعم خبير لت: يبن: على تقارير المخاطر المستقلة. وف: 
 ةاستعراض سياسة وهيتل ، بدأ الصندوقErnst & Youngتعيين شرتة أوائل أتتوبر/تشرين األول، ومع 

وضع تصنيف المخاطر، وبيانات تقبل المخاطر األتثر عمقا. ب، وباشر المخاطر المؤسسيةإدارة حوتمة 
المخاطر المؤسسية الحالية للصندوق،  واستنادا إلى هذا العمل، سيتم إجراء المزيد من الصقل على لوحة

 ومواءمتها مع بيانات تقبل المخاطر.

، وتقاسم إدارة المخاطر المؤسسيةلتعزيز إطار والغرض من هذه الوثيقة هو توفير تحديث عن وضع العمل  -11
 .2020خارطة الطريق المقترحة إلجراءات إدارة المخاطر المؤسسية ف: عام 
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 التقدم المحرز حتى هذا التاريخ –جيم 
 وضع بيانات تقبل المخاطر في الصندوق

 إطار إدارة المخاطر المؤسسية؟ معبيانات تقبل المخاطر تتالءم كيف 

مناقشته مع لجنة مراجعة الحسابات ف: يونيو/حزيران، يتتون إطار إدارة المخاطر المؤسسية من تما تمت  -12
السياسات، واإلجراءات، وهياتل الحوتمة، والضوابط، والنظم، وثقافة المخاطر الت: تصف مجتمعة تيف 

فئات(، ومنهجية ا إلى هتقوم منظمة ما بإدارة مخاطرها. تما ينبغ: أن يشمل تصنيفا للمخاطر )أو تقسيم
منتظمة، ونهجا منسقا لممارسات إدارة المخاطر. وسياسة إدارة المخاطر المؤسسية عنصر حاسم نظرا إلى 
أنها تحدد التزاما عاما، واتجاها أو نية تجاه إدارة المخاطر. وعلى الرغم من أن سياسة الصندوق الحالية 

تقبل المخاطر، إال أنها ال تتضمن أيا منها. وف: بشأن إدارة المخاطر المؤسسية تشير إلى فائدة بيانات 
، ستتون بيانات تقبل المخاطر جزءا أساسيا من سياسة إدارة المخاطر المؤسسية المنقحة، المض: قدما

طار إدارة المخاطر المؤسسية المعزز.  وا 

 بيانات تقبل المخاطر؟ما هو الغرض من 

أربعة من مجاالت المخاطر ف:  المسموح بها المخاطر تحملل احدودبيانات تقبل المخاطر سوف تضع  -13
المترابطة، ومجالين للمخاطر الشاملة، بما سيشتل األساس لإلبالغ المنتظم بشأن المخاطر. ومتى تم 

المخاطر  الجهات المسؤولة عنسيتم إبالغ وضعها من قبل اإلدارة واتفق عليها مع المجلس التنفيذي، 
بها للتأتد من فهم وتطبيق متسقين لممارسات إدارة المخاطر ف: األداء اليوم: لوظائفهم. وف:  والموظفين

بيانات تقبل المخاطر ل وفقا هاديوتصعبيانات تقبل المخاطر  بالرجوع إلىنفس الوقت، سيتم قياس المخاطر 
 .الحدود المقررةو 

داعمة  مقاييسما شامال وأدلة لتل خطر و بيانات تقبل المخاطر تقييويتطلب تحديد مستويات التحمل ضمن  -14
بشتل جماع: على معرفة متى تجاوز مستوى تحمل المخاطر المتفق عليه. وبعبارة  لمساعدة الصندوق

أخرى، عندما يتم تطبيقها بشتل صحيح، ستترجم بيانات تقبل المخاطر إلى أساليب، ومقاييس، وممارسات 
 .فعالالعمل الر قرا اتخاذإلدارة المخاطر، والت: تمّتن من 

مجاالت المخاطر ف: الصندوق على مستويات مختلفة من التطور. فبعض المجاالت مثل المخاطر المالية  -15
يمتن تقييمها بشتل أتثر موضوعية وتمية حيث أنه من األسهل تحديد مؤشرات ومقاييس المخاطر. وف: 

لتجميع عبر ابشتل أتبر، مما يجعل  ونوع: ذات: البرامج، ما زال تقييم المخاطر مجاالت أخرى مثل تنفيذ
ما يحتاج ووفقا لذلك، فإن وضع بيانات تقبل المخاطر ينبغ: أن يأخذ ف: االعتبار  أتثر صعوبة. فظةاالح

، مع األخذ ف: القياس التم: للمخاطرإليه من الوقت والموارد لبناء المنهجيات، والنظم، والبيانات للسماح ب
 د ال يتون من السهل قياسها تميا.لبعض مخاطر الصندوق، الت: ق الطابع الفريداالعتبار 

دارة المخاطر ف: الصندوق أيضا  -16 تعديل بشتل التقييم و الوسوف تتطلب سمات المخاطر، وتقبل المخاطر، وا 
 ور للصندوق.طمنتظم وفقا لنموذج العمل المت
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 التنفيذي، واإلدارة، والموظفين؟بيانات تقبل المخاطر بالنسبة للمجلس ما هي القيمة التي تضيفها 

نظر مختلفة بشأن مستوى المخاطر الت:  وجهات قد يتون إلدارة الصندوق، وقوة عمله، وهيئاته الرئاسية -17
المخاطرة بها. ومن المتوقع أن تدعم سياسة إدارة المخاطر المؤسسية، وبيانات تقبل  ينبغ: للصندوق

الت: يانات واضحة ورفيعة المستوى بشأن حجم المخاطر من خالل توفير ب تقارب وجهات النظرالمخاطر 
الفئات المختلفة رفيعة المستوى لمواصلة استراتيجيته. وسوف ف:  هاتخاذال ادستعديستطيع الصندوق وعلى ا

على سبيل المثال سوف تساعد و يسمح ذلك بإجراء حوار متسق مع األطراف الخارجية وداخل المؤسسة. 
ها بالنسبة تخاذال على استعدادمخاطر على توضيح تم من المخاطر المؤسسة السياسة وبيانات تقبل ال

 ف: شتل التغيير التحويل:للمشروعات الت: لها مخاطر بيئية أو اجتماعية، ولتن يمتنها تحقيق عائد تبير 
 أو المشروعات ف: األوضاع الهشة والبلدان ذات المخاطر المناخيةللمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، 

ن التحديد الواضح الستعداد المرتفعة للغاية. وباالقتران مع نموذج العمل والهيتلية المالية الجديدين، يحسّ 
، واستدامته، وعمليات عمله، مما يحسن من التنافسية تهقدر لتحمل المخاطر وانتهاز الفرص من الصندوق 
 للقطاع الخاص. ختارمشريك متانته ت

 :1الشكل 
 تصنيف المخاطر
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يضم مشهد المخاطر المؤسسية للصندوق أربعة مجاالت مترابطة للمخاطر ، 1تما هو مبين ف: الشتل  -18
ف: و تنفيذ البرامج. (: المخاطر االستراتيجية، والمخاطر التشغيلية، والمخاطر المالية، ومخاطر 1)المستوى 

سابات. وف: حين تبقى يونيو/حزيران، عرضت اإلدارة نسخة شبيهة من هذا الشتل على لجنة مراجعة الح
 ريف إلظهار العالقات المتبادلة بين تل مناالتع صقلتم مجاالت المخاطر األربعة الرئيسية تما ه:، 

مجاالت المخاطر. وباإلضافة إلى ذلك، تم االعتراف باثنتين من المخاطر الشاملة )القانونية، والمتعلقة 
 وتضمينها ف: سائر هيتل تصنيف المخاطر. بالسمعة(

 اذا يعد تصنيف المخاطر مهما لعمل الصندوق؟لم

ألنننواع المخنناطر فنن: الصننندوق. ويشننتمل تصنننيف المخنناطر  تصنننيف الهرمنن:الأساسننا تصنننيف المخنناطر هننو  -19
؛ مننننع رسننننم لخننننرائط جميننننع المخنننناطر الرئيسننننية( التغطيننننة الشنننناملة 1الجينننند علننننى أربعننننة عناصننننر رئيسننننية: )

( تصنننيف ثابننت مننع مننرور 4تعنناريف واضننحة وفرينندة للمخنناطر؛ )( 3؛ )مناسننبة مننن التفاصننيلالتميننة ال (2)
منننع تغينننر مالمنننح  وتسنننمح بننناإلدارة المناسنننبة للمخننناطر ،الوقنننت، بحينننث تبقنننى التعننناريف والتصننننيفات مالئمنننة

 المخاطر.

ويقننوم الصننندوق حاليننا بتحدينند مجموعننة شنناملة مننن المجنناالت الفرعيننة للمخنناطر لتننل مننن مجنناالت المخنناطر  -21
تامننننة للمخننناطر. واسنننتنادا إلنننى هنننذا التصننننيف، يمتنننن تحديننند مؤشنننرات  عوامنننل محرتنننةنهنننا األربعنننة، لتنننل م

 عها ف: لوحة المخاطر المؤسسية.الرئيسية للمخاطر، وتتب   محرتةالعوامل المخاطر المناسبة لل

مفناهيم وتصنيف المخاطر المتين هنو متنون أساسن: إلطنار إدارة المخناطر الشنامل. لنذلك، ومنن أجنل وضنع  -21
موظفنا واإلدارة فن:  50وتصنيف للمخاطر محددة جيدا، يجري عمل متثف ف: سائر الصندوق يشمل حوال: 

دورات عمننننل مرتننننزة علننننى المخنننناطر تنسننننقها مجموعننننة العمننننل المعنيننننة بننننإدارة المخنننناطر المؤسسننننية وشننننرتة 
Ernst & Young تمنننا أجنننرت شنننرتة .Ernst & Young لمخننناطر منننع أيضنننا دورة غينننر رسنننمية بشنننأن تقبنننل ا

 أعضاء لجنة مراجعة الحسابات.

 الحوكمة

أمر حاسم بالنسبة لتعزينز هيتنل حوتمنة إطنار إدارة  على لغة مشترتة وتصنيف المخاطرالتوصل إلى اتفاق  -22
ن مننن التحدينند المخنناطر المؤسسننية ومننن أجننل تحدينند األدوار والمسننؤوليات الواضننحة ضننمنه. وهننذا بنندوره يمّتنن

تلننك  فنن: نهايننة المطنناف، صنننع القننرار الفعننال بشننأن تيفيننة إدارةومسننار للتصننعيد، و المبتننر للمخنناطر الماديننة، 
. وفنن: حننين أن وضننع تصنننيف متننين للمخنناطر مصننمم ليننتالءم مننع الصننندوق يأخننذ المخنناطر والتخفيننف منهننا

وقتنننا ويتطلنننب اسنننتثمارا؛ فنننإن تنننوفير التننندريب واألدوات سيسننناعد علنننى تعزينننز ثقافنننة مشنننترتة بشنننأن المخننناطر 
 لوقت المناسب، والحوتمة الفعالة.التطبيق المتسق، والرصد المنتظم، والتصعيد ف: الضمان 

وقنند عملننت اإلدارة بشننتل متثننف علننى هيتننل حوتمننة إدارة المخنناطر المؤسسننية، وتسننتعرض حاليننا الخيننارات  -23
منننا لحجنننم الصنننندوق. ت رشنننيقة ومناسنننبةو ، التننن: سنننتمّتن منننن التتامنننل األمثنننل إلدارة المخننناطر، وتتنننون مرتنننزة

 أيضا طرائق واضحة، وسهلة التطبيق، ومنتظمة لتصعيد المخاطر. ينبغ: أن يتضمن هيتل الحوتمة
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خننالل األشننهر الماضننية، زاد الصننندوق مننن الننوع: بالمخنناطر بننين المننوظفين، والخبننراء االستشنناريين، واإلدارة  -24
فيمننا يتعلننق بإطننار إدارة المخنناطر المؤسسننية، بمننا فنن: ذلننك طننرح النسننخة الجدينندة مننن أتاديميننة العمليننات فنن: 

طنار إدارة المخناطر المؤسسنية بشنتل عنام.  الصندوق، مع أجزاء محنددة ترتنز علنى مخناطر تنفينذ البنرامج، وا 
ة خاصة بشأن مخناطر تنفينذ دور موظف  200التشغيل: الشامل الذي عقد مؤخرا بحضور تما شمل المعتتف 

 .Ernst & Youngالمشروعات والدروس المستفادة بمشارتة شرتة 

ئر عامنننة عنننن تقبنننل المخننناطر فننن: سنننا ينننةات تدريبدور  Ernst & Youngوباإلضنننافة إلنننى ذلنننك، نظمنننت شنننرتة  -25
منننن المنننوظفين فننن:  100لجمينننع أعضننناء اإلدارة، ورؤسننناء الوحننندات، وحنننوال:  1مجننناالت مخننناطر المسنننتوى 

أجريننت دورات إعالميننة عننن المفنناهيم الماليننة للمجلننس التنفيننذي، المينندان والمقننر فنن: عمننوم الصننندوق. تمننا 
 لدورات مخصصة للمخاطر للموظفين. ويجري التخطيط

عنننن إدارة المخننناطر المؤسسنننية،  ينننةتدريب منننا يصنننل إلنننى أربنننع وحنننداتأن يقننندم الصنننندوق ا ضنننمننن المقنننرر أيو  -26
منننن منننوظف:  100. ومنننن المتوقنننع أن يتلقنننى أتثنننر منننن 2020والرقابنننة الداخلينننة، والجريمنننة المالينننة فننن: عنننام 

 الصندوق التدريب.

 خارطة الطريق

والوثنننائق الرئيسننننية إلطننننار إدارة المخننناطر المؤسسننننية المتوقننننع خارطنننة الطريننننق المقترحننننة،  لننننذيل األوليبنننين ا -27
 .2020تقديمها إلى لجنة مراجعة الحسابات والمجلس التنفيذي ف: عام 

، يتوقننع أن تقتننرح إدارة الصننندوق بيانننا لتقبننل المخنناطر لتننل مجننال مننن 2020وبنهايننة الفصننل الثننان: مننن عننام  -28
 مجاالت المخاطر األربعة.

، تتوقننع اإلدارة الحصننول علنننى نسننخة منقحننة مننن سياسننة إدارة المخنناطر المؤسسنننية، وبحلننول منتصننف العننام -29
إلطنار معنزز إلدارة المخناطر المؤسسنية فن:  العناصنر األساسنيةموضع التنفينذ  وهيتل الحوتمة، مما سيضع

 الصندوق.

مؤشننرات  ، تتوقننع اإلدارة أن تحصننل علننى البيانننات الضننرورية لتحدينند2020وبنهايننة الفصننل الثالننث مننن عننام  -31
، سننيتم تنقننيح لوحننة المخنناطر 2020المخنناطر الرئيسننية المناسننبة ألهننم المخنناطر فنن: الصننندوق. وبنهايننة عننام 

المؤسسية وعرضها مع مؤشرات المخاطر الرئيسية المتوائمة مع التصنيف الجديد للمخاطر، وتل من بياننات 
 تقبل المخاطر.

أو عملياتهنا ذات الصنلة أطنر المخناطر  لمخاطر المؤسسيةوتشمل الوثائق الرئيسية األخرى الت: تدعم إدارة ا -31
طار المراقبة الداخلية، وسياسة الجرائم المالية، والت: يتوقع أن تستتمل وتعرض جميعها قبنل نهاينة  المالية، وا 

، وسيسنتمر 2020للعملينات فن: الفصنل األول منن عنام  . ومنن المتوقنع أن تسنتتمل وثيقنة االمتثنال2019 عام
. وستستمر عملية التصنيف االئتمان: حتى الفصل 2020تصميم نظم المخاطر حتى الفصل الثالث من عام 

 .2020الرابع من عام 

وطوال تل خطوة، ستتعاون اإلدارة بشتل وثيق مع لجنة مراجعة الحسابات الت: تلعب دورا رئيسنيا فن: تنوفير  -32
 رة.التوجيه والتغذية الراجعة بشأن هذه المباد
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