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 الصندوق في المخاطر على اإلقبال بيان

 ضميمة

 بيان اإلقبال على المخاطر في الصندوق ىعل ةالتالي الضميمةالتنفيذي إلى  يوجه انتباه المجلس

EB 2021/134/R.21).)  

 محتوى، الثاني تشرين/نوفمبر 23 في المنعقد الثالث والستين بعد المائة اجتماعها في، مراجعة الحسابات لجنة وأيدت

 .تنفيذي موجز إدراج واقترحت الوثيقة

 

 التالي:، أُدرج الموجز التنفيذي على النحو iiالصفحة 

 موجز تنفيذي

 ةالمانحالجهات أن تقوض ثقة  يمكنستراتيجيته، أن يفترض وجود مخاطر اعند تنفيذ يتعين على الصندوق،  -1

 عملياته ونتائجها للخطر. حصائلوالمستثمرين، وتهدد الموارد المالية للصندوق، وتعرض 

المجلس التنفيذي  يحتاج، سليم على نحوولحماية االستدامة التشغيلية والمالية للصندوق، وإلدارة المخاطر  -2

 قدرأي  -واجهها التي تلمخاطر لكل محرك رئيسي للمخاطر على االمؤسسة  إقبالتحديد مدى إلى واإلدارة 

 تحملها في عملياته.ل مستعداالصندوق  يكونالمخاطر التي 

 دارة المخاطر وسيوفرإإزاء لمخاطر أساسيا لتحقيق نهج متكامل ا إلقبال علىفي ضوء ما سبق، يعتبر بيان او -3

وللتعبير شفاف المتسق والللتواصل لمخاطر التي يرغب الصندوق في تحملها، كأساس ا الوضوح بشأن

 .على حد سواء إدارتهاالمخاطر و إزاء هموقف بوضوح عن

قف المنظمة امو ذلك إلى مرتفع، ويمثل منخفضمقياس من  وفقلمخاطر على االصندوق  إقباليُعبر عن و -4

المحتملة  والحصائل اأهدافه تحقيق في سبيلقبولها ل تكون مستعدةالمخاطر، ومقدار ونوع المخاطر التي  تجاه

 هج المختلفة.للنُ 

في سياسة إدارة بدقة لصندوق على النحو المبين في امع تصنيف المخاطر  فإنه يتواءموبطبيعة الحال،  -5

 المخاطر وأنشطة األعمال. اإلقبال علىة، مما يضمن وجود صلة مباشرة بين يمخاطر المؤسسال

، والتي تمثل المكونات 2المخاطر لكل مجال من المجاالت الفرعية لمخاطر المستوى  اإلقبال على ويُحدّد -6

واإلشراف المخاطر الحالية  عنعامة شاملة  لمحةتقديم ل، 1الرئيسية لكل مجال من مجاالت مخاطر المستوى 

وترتيب  ،هاوتحديدعلى المنظمة  المؤثرةالمخاطر  لتوقعنهج شامل  إيجادمما يؤدي إلى ، هاتفاعالتعلى 

 1ها.رصدوإدارتها و ،أولوياتها

 باألثرصلة  ومتناسب وذ 2المخاطر لكل مجال من المجاالت الفرعية لمخاطر المستوى  اإلقبال علىإن  -7

 أُجريلى تحليل استنادا إالمخاطر الفردية  اإلقبال على وُحددالمحتمل للمخاطر ذات الصلة على الصندوق. 

 المخاطر. المسؤولة عن اتوالجه الدوائر المعنيةبالتشاور مع 

 

 

                                                   

 المالحق الثاني والثالث والرابع والخامس. مدرج في 2الفرعية لمخاطر المستوى اإلقبال على المخاطر لكل مجال من المجاالت  1


