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 المؤسسية المخاطر لوحة

 عام استعراض -أوال

 من للصندوق الرئاسية والهيئات اإلدارة بين المخاطر بشأن حوارال تمكين يف المؤسسية المخاطر لوحة من الهدف يتمثل -1

 .معينة زمنية فترة في الصندوق يواجهها التي مخاطرال أهم عن وشاملة موجزة معلومات توفير خالل

. المخاطر عن الرئاسية الهيئات إبالغ لتعزيز الحسابات مراجعة لجنة مع باالشتراك المؤسسية المخاطر لوحة ووضعت -2

 االستشارات شركة بها أوصت تحسينات وتتضمن ،الماضية ةعشر الثماني األشهر مدار على اللوحة تطورت قدو

Marsh Risk Consulting (MRC). 

 المؤسسية المخاطر لوحة تأخذو. المؤسسية المخاطر إدارة إطار لتعزيز اإلجراءات من واسعة مجموعة حاليا اإلدارة تتبعو -3

 سمحت ما بقدر 2019 عام نهاية في التنفيذي والمجلس الحسابات مراجعة لجنة قدمتها التي التعليقات االعتبار في المرفقة

 التوصيات دمج في اإلدارة بدأت ،ذلك إلى باإلضافةو. الصندوق لدى المتاحة والمعلوماتاالستحقاق  آجالمخاطر  به

التي  المخاطرمعلومات  عن سريعة لمحةإعداد  (1) ذلك في بما ،Ernst & Young (EY) شركة قدمتها التي األولية

 )قيد الحسابات مراجعة لجنة مع مناقشتها يتعين التي المخاطر ألهم المستوى رفيع ملخص شكل في اإلدارةتواجهها 

 .مكني حيثما الصندوق في مخاطرال وتعاريف اتتصنيف مع المواءمة (2) ؛التنفيذ(

. MRC شركة حددتها التي الحالية مؤشرات المخاطر الرئيسيةو األولية المخاطر أهم المؤسسية المخاطر لوحة تتضمنو -4

 لوحة تقدم ،الحالي الوقت وفي. بالكامل واالتجاهات التسامح درجاتو العتبات المؤسسية المخاطر لوحة عكست الو

 لتوضيح ،لذلك وتبعا. المطاف نهاية في عززةالم المؤسسية المخاطر لوحة عليه كونتس لما عامة نظرة المؤسسية المخاطر

 ربطت ،مؤخرا منه االنتهاء تم الذي الصندوق في المؤسسية مخاطرال وتصنيف المؤسسية المخاطر لوحة بين الصلة

 (مؤشرات مخاطر رئيسية التي يوجد لها حاليا) 2 المستوى من للمخاطر رئيسيةال فرعيةال المجاالت ،ينطبق حيثما ،اإلدارة

 المحتمل من ،المقاييس على العمل تطور معو. المؤسسية المخاطر لوحة مخاطر فئات من فئة كلب الجديد التصنيف من

 بمخاطر الحالية المؤسسية المخاطر لوحة ضمن مؤشرات المخاطر الرئيسيةو المخاطر بعض عن االستعاضة يتم أن

 .جديدة ومؤشرات

 وكان. اونضجه الصندوق في المخاطر ثقافة تطور مع بانتظام تحسينها سيتم يةدينام أداة المؤسسية المخاطر لوحة وتعتبر -5

 لوحة تعزيز نحو مهمة أولى خطوة الصندوق في المؤسسية المخاطر مجاالت عبر المؤسسية المخاطر تصنيف وضع

 أساسية مسألة عنه معلومات ميوتقد المخاطر مجاالت من مجال كلب صلة ذات مقاييس وجود سيكونو. المؤسسية المخاطر

 .المستقبل في اللوحة تعزيز في

 متكاملة عملية تطبيق اإلدارة ستواصل ،EY وشركة المؤسسية المخاطر إدارة بإطار المعنية عملال مجموعة من بدعمو -6

 فرص وتحديد ،حاليا عنها المبلغ المؤسسية المخاطر لوحة في المدرجة مخاطرال مقاييس جودة لتقييم الدوائر بين مشتركة

 بيانات إعدادو استعراض في اإلدارة بدأت ،ذلك على عالوةو. واإلبالغ للرصد جديدة مقاييس ووضع واقتراح ،لتحسينل

 تمتس ،تحديدها وبعد. بها المرتبطة لمقاييسا اتعتبل مستويات ستتضمن والتي ،المخاطر على اإلقبال مدى عن كمية

 2 المستوىة من الرئيسيالمخاطر و 1 المستوى مخاطر عبر االلتزام مدى لتتبع المؤسسية المخاطر لوحة تعزيزمواصلة 

 ،2019 الثاني تشرين/نوفمبر في الحسابات مراجعة لجنة إلى المقدمة التتابع خطة في موضحال النحو وعلى. مجال كل في

 .2020 عام نهاية في الحسابات مراجعة لجنة إلى المعززة المؤسسية المخاطر لوحة تقدم نأ اإلدارة تتوقع

 المخاطر عن سريعة لمحة -أوال

 لمخاطرل المنقح التصنيف في المخاطر مجاالت من مجال لكل مؤشرات المخاطر الرئيسية تعزيز أو/و تحديد بمجرد -7

 التي مؤشرات المخاطر الرئيسيةو للمخاطر المنظمة مستوى على أولويات تحديد لعملية الصندوق سيخضع ،المؤسسية

 .المؤسسية المخاطر لوحة في عنها بالغاإل يتعين
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. المخاطر عن المسؤولة الجهة من العمل وخطط االتجاهات ذلك في بما ،المخاطر أهم على الضوء تسليط القسم هذا وسيتناول -8

 .اإلدارة حددتها التي الصندوق في الرئيسية التركيز مجاالت ناقشت   كما

 التكيف على والقدرة االستدامة/والرسملة المالي الرفع -ألف

 ذلك في بما ،النفقات لتغطية الموارد( تجديد مساهمات سيما الو) بما فيه الكفاية الدخل استقرار عدم مخاطر إلى ذلك يشير -9

 يؤدي وقد. العمليات إجراء على القدرة تقلص أو/و المال رأس استنفاد إلى يؤدي مما ،الديون تحمل على القدرة إطار منح

 هؤالء مع المتميز موقعهل انهوفقد االستراتيجيين شركائه لدى الصندوق أهمية ضعف في المتمثلة المخاطر جانب إلى ،ذلك

 .االستراتيجية أهدافه تحقيق عن الصندوق قدرة عدم إلى ،الشركاء

 والعدد (الديون تحمل على القدرة إطار إصالح سيما )وال للصندوق ةالمالي يةالهيكل في األخيرة التغيرات ضوء وفي -10

 لتجديدل المساهمات في زيادة الصندوق يؤمن أن المهم من ،للغاية حرجة مديونية حالة من تعاني التي البلدان من المتزايد

 حالة مديونية حرجة من تعاني التي البلدان ألفقر المالي الدعم مستوى على الحفاظ من ذلك نهوسيمك  . مواردلل عشر الثاني

 للميزة إثباتا الزيادة هذه مثل تأمين وسيتطلب. األعضاء الدول توقعات مع يتماشى بما بمهمته الوفاء وبالتالي ،تهزياد أو

 لالستثمار المتاح التمويل سينخفض ،المساهمات في الزيادة هذه تحقيق ذرتع إذاو. المال مقابل والقيمة للصندوق النسبية

 ض،سينخف الصندوق في والمنح القروض برنامجحجم  ألن ،العالم بلدان أفقر من العديد في والزراعية الريفية التنمية في

 .البلدان ألفقر الموجهة المخصصات حيث من سيما وال

 عشر الثاني بالتجديد الخاصةالمشاورات  هيئة إطار في ،الدول األعضاء اإلدارة تستعرض ،المخاطر هذه لتخفيفو -11

 إطار على االتفاق أجل من القادمة السنوات مدى على للصندوق االستراتيجية واألولويات التوجهات الصندوق، لموارد

 تأمين في الهدف يتمثلو. المانحة الجهات ساهماتمل مناسب مستوى ذلك في بما ،للموارد عشر الثاني للتجديد عام تمويل

 للبلدان دعمه على والحفاظ ،2030 عام بحلول رهثأ مضاعفةل طريق على الصندوق ووضع المساهمات في كبيرة زيادة

 المدى على المالية استدامته في الوقت ذاته ضمانو ،الدعم هذا ةزياد أو حرجة مديونية من تعاني التي الدخل منخفضة

 .الطويل

 العامة القدراتو القدرات من حيث المواهب/المخاطر -باء

 اإلدارة حددت ،بها التكليف تم التي الخارجية الدراسات وبناء على ،الصندوق أجراها التي األخيرة لإلصالحات نتيجة -12

 اإلنمائية أهدافه لتحقيق المناسبة تكنولوجياتوال العملياتو قدراتالو العمل لقوة الصندوق امتالك عدمب المرتبطة مخاطرال

 .الطموحة

 مسارات ثالثة إلى المقترحة الخطة نقسموت. تالقدرا في لالستثمار مستهدفة خطة اإلدارة وضعت ،المخاطر لهذه للتصديو -13

 .التكنولوجيا (3) ،الموظفون (2) ،العمليات (1) شاملة: عمل

 ،التكنولوجية هوحلول عمله ساليبأل الكلية الكفاءة بتحسين ،عامين فترة مدى على ،الصندوق سيقوم كيف الخطة تحددو -14

 .المتنوع عمله برنامج لدعم المناسب البشرية الموارد أساس لديه يكون أن وضمان

 قوة مخاطر القدرات في لالستثمار مستهدفةال خطةال تتناول ،العامة قدراتالو القدرات من حيث المواهبب يتعلق فيماو -15

 ومتسق كلي نهج وضع ،التكنولوجيا تدعمه الذي المواهب إدارة نظام خالل من ،للصندوق ستتيحو ،الصندوق في العمل

 .2024 عام بعد لما والمستقبلية الحالية هعمل قوة في البشرية والموارد المواهب إلدارة

 العالمي المستوى على السمعة مخاطر -جيم

 فيما كبيرة لمخاطر الصندوق يتعرض ،األخرى األطراف المتعددة المنظماتو المتحدة األمم منظمات مع الحال هو كما -16

 نوع على القائم العنفأعمال ب الرئيسية السمعة مخاطر وترتبط. األعمال بقطاع المرتبطة عملياته جميع في سمعةبال يتعلق
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التي تنطوي على أحد  الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي والتحرش الصندوق يمولها التي المشروعات في الجنس

 .الخاص القطاع انخراط في المتوقعة الزيادة مع وخاصة - شركائه أو الصندوق عمل قوة أفراد

 كانت سواء ،كاءالشر أنشطة في أوجه القصور فإن ،عموما والشراكات الخاص القطاعمع  نخراطاال بزيادة يتعلق فيماو -17

 أو محددة برامج للخطر تعرض وال للصندوق بالنسبة لسمعةل كبيرة مخاطر تخلق أن يمكن - ال أم بمشروع مرتبطة

 التنمية ومجتمع والمستفيدين األعضاء والدول اآلخرين الشركاء لدى الصندوق سمعة أيضا ولكن ،فحسب القطرية الحافظة

 التسييرو السليم والفرز الواجبة لعنايةا خالل من المخاطر هذه تخفيف إلى الرامية الجهود زيادة الصندوق ويتوقع. عموما

 .الوثيق والرصد القوية القانونية واألدوات القوي

 سياسات عززست   1المعززة والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات فإن ،الجنس نوع على القائم بالعنف يتعلق فيماو -18

 تحصل التي المؤسسات/المقترضين من سي طلبو. الصندوق يمولها التي المشروعات على المطبقة الوقائية الضمانات

 واالستغالل الجنسي التحرش ومخاطر ،اتبالمشروع المرتبط الجنس نوع على القائم العنف مخاطر تقييم المنح على

 ،االقتضاء وحسب. مشروعاتبال المتأثرة المحلية والمجتمعات ألفرادا معاملة وإساءة واالتجار ،الجنسيين واالعتداء

 توفير ذلك في بما ،لها والتصدي المخاطر هذه لمنع محددة تدابير المنح على تحصل التي المؤسسات/المقترضون سيعتمد

 .الدعم وتقديم الحوادث عن لإلبالغ سرية قنوات

 إجراءاتب الخاصة الشكاوى آلية خالل من المستلمة الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي التحرش شكاوى تحالو -19

 الصندوق في األخالقيات مكتب إلى الصندوق يمولها التي المشروعاتب المتعلقةو والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير

 التحرش أعمال منع بشأن الصندوق سياسة إطار في الشكاوى هذه البت في يويجر. بشأنها إجراءات اتخاذ لمواصلة

 نيسان/أبريل في سياسةال هذه إصدار منذ ،ذلك على عالوةو 2.لها والتصدي الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي

 .الصندوق فيها يعمل التي األقاليم جميع في والتدريب التوعية دورات وأجريت ،واإلجراءات السياسات تعزيز تم ،2018

 الشامل النهج بشأن 3دوراته من دورة كل في التنفيذي المجلس إلى حديثة معلومات تقديم اإلدارة ستواصل ،وأخيرا -20

 تتماشى )والتي يمولها التي ةنشطواأل عملياتال في الجنسيين واالعتداء واالستغالل الجنسي التحرش لمكافحة للصندوق

 .واالستجابة( الوقاية تدابير لتعزيزعلى نطاق المنظومة  واستراتيجية نهجتباع ال المتحدة لألمم العام األمين استراتيجية مع

 المخاطر مجاالت -ثالثا

 المخاطر تقييم في تحديدها تم التي المخاطر اإلدارة تبرز ،المؤسسية المخاطر لوحة مخاطر مجاالت من مجال كل في -21

 ارتباط لكيفية توضيح ويرد. سنوي ربع أساس على مؤشرات المخاطر الرئيسية بيانات عنها تتوفر والتي 2019 لعام

 .ةالسابق المؤسسية المخاطر لوحةب (مؤشرات مخاطر رئيسيةالتي يوجد لها حاليا ) 2 المستوى من المنقحة مخاطرال فئات

  

                                                      

 خالل هذا العام. إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخيمن المقرر إصدار تحديث  1
2  detail/asset/40738506-https://www.ifad.org/en/document  
 ..EB 2019/128/R.51و EB 2019/127/R.42و EB 2019/126/R.39و R.14 EB/2018/125و EB 2018/124/R.41و EB 2018/123/R.39انظر  3

https://www.ifad.org/en/document-detail/asset/40738506
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 االستراتيجية المخاطر – أوال

ف -1  مرنا يكون أالو استراتيجياته وتنفيذ مهمته تحقيق عن الصندوق قدرة عدم مخاطر أنهاب االستراتيجية المخاطر ت عر 

 موقعهو الصندوق أهمية على محتمل سلبي أثر إلى يؤدي مما ،المتطورة االستراتيجية أهدافه تحقيق في االستجابة وسريع

 .الزراعية التنمية ساحة في الفريد

 السابق المؤسسية المخاطر لوحة بقالب المخاطر ارتباط توضيح

 التمويل جهات مع ةاالستراتيجي عالقاتال"المعنونة  2 المستوى من الجديدة المخاطر فئة تحل :1 الخطر 

عدم كفاية مساهمات تجديد الموارد " كان يتم اإلبالغ عنها سابقا تحت عنوانالمخاطر التي  محل "والشركاء

 ."لبرنامج القروض والمنح والمخطط لهالمستلمة، واالقتراض السيادي 

 فئة تحت يظهر أن المرجح غير ومن ،الصندوق في المخاطر تصنيف مع رسميا الخطر هذا يتواءم ال :2 الخطر 

 هذا في النظر يمكن أنه غير. المؤسسية المخاطر وحةلمن  المستقبلية اإلصدارات في االستراتيجية المخاطر

 األولويات تحديد لعملية الصندوق إجراءو المقاييس وضع من االنتهاء بمجرد البرامج إيصال فئة ضمن الخطر

 .المنظمة مستوى على

توظيف الموظفين المؤهلين  "صعوبة خطر عن اإلبالغ تميكان  ،المؤسسية المخاطر لوحةمن  السابق اإلصدار في -2

 نظرا نهأ غير. االستراتيجية المخاطر فئة تحت (3 السابق )الخطر للمنظمة"واالحتفاظ بهم لتلبية االحتياجات المتغيرة 

 المؤسسية لمخاطرا تصنيف في التشغيلية المخاطر تحت وتصنف بطبيعتها تعمل البشرية المواردب المتعلقة المخاطر ألن

 .النحو هذا على عنه واإلبالغ هرصد سيجريو التشغيلية المخاطر فئة إلى 3 الخطر نقل تم فقد ،المنقح

 ]منقح[ :1 الخطر

 بأنشطة للقيام مناسب بشكل الخاص، القطاع من والشركاء التمويل جهات مع المثال سبيل على التعاونية، والعالقات الشراكات تنظيم عدم خطر :والشركاء التمويل جهات مع االستراتيجية العالقات
 .للصندوق االستراتيجية األهداف تحقيق على القدرة وعدم السمعة على وآثار التمويل في محتملة فجوات عنه ينتج مما الصندوق، برامج إيصال في المساهمة أو الموارد تعبئة

 الجهة
 المسؤولة

 الخطر عن

    والحوكمة الخارجية العالقات دائرة

 المخاطر تحمل مستوى الرئيسيةمؤشرات المخاطر 
 من األول الربع

 2019 عام

 من الثاني الربع

 2019 عام

 من الثالث الربع

 2019 عام

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه 

 الحادي التجديد تعهدات من المستلمة المئوية النسبة 1-1

 عشر
 ينطبق ال 84 84 83 82 الحقا ي َحدَّد

ن االقتراض 1-2   األمريكية الدوالرات بماليين المؤم 
 الثاني التجديد لفترة والمنح القروض لبرنامج الستخدامه

 )تراكمي( للموارد عشر

 الحقا ي َحدَّد
 دوالر مليون 134

 أمريكي

 مليون 134

 أمريكي دوالر

 مليون 134

 أمريكي دوالر
 مليون 247

 أمريكي دوالر
 ينطبق ال

 أخرى[ مرة يظهر أال المرجح ]من التنفيذ تحديات بسبب النواتج أهداف تحقيق في الفشل :2 الخطر

 الجهة
 المسؤولة

 الخطر عن

    البرامج إدارة دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 من األول الربع
 2019 عام

 من الثاني الربع
 2019 عام

 من الثالث الربع
 2019 عام

 من الرابع الربع
 2019 عام

 االتجاه 

 غير أنها على المصن فة للمشروعات المئوية النسبة 2-1

 الهدف تحقيق الحتمال أقل أو ما حد إلى مرضية

 اإلنمائي

 ينطبق ال 9.2 9 8.9 8.2 الحقا ي َحدَّد

  التشغيلية[ المخاطر ]انظر ةللمنظم المتغيرة االحتياجات لتلبية بهم واالحتفاظالمؤهلين  الموظفين توظيف صعوبة :3 الخطر
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 البرامج إيصال مخاطر – ثانيا

ف -1  برامجه أو همشروعات في المتوقعة النتائج تحقيق على الصندوق قدرة على مخاطر بأنها البرنامج إيصال مخاطر ت عرَّ

 .المقصودة غير العواقب ومخاطر استراتيجياته أو

 السابق المؤسسية المخاطر لوحة بقالب المخاطر ارتباط توضيح

 المخاطر التي كان يتم  محل المشروع" "نطاق المعنونة 2 المستوى من الجديدة المخاطر فئة حلت :4 الخطر

 ."اتالمشروع تصميم جودة ضمان في "اإلخفاق اإلبالغ عنها سابقا تحت عنوان

 عواملأن تؤدي  مخاطر بأنها فةوالمعر   ،التقنية بالسالمة المتعلقة المخاطر يشمل المشروع نطاق :مالحظة

 دمج كفاية عدمأو  ،كفايتهما عدم أو االبتكار أو الطموح في اإلفراط أو ،التعقيد في اإلفراط مثل - التقني التصميم

 )بما التحليلية األسس ضعفأو  ،االقتصادية المنطقية األسس ضعفأو  ،الممارسات وأفضل المستفادة الدروس

 اإلنمائية هدافاأل وتحقيق اتالمشروع تنفيذ ضيقوت إلى – الجمود شديد تصميمال أو (توافرها لعدم ذلك في

 .اتلمشروعل

 من  المستقبلية اإلصدارات في يظهر ال وقد المؤسسية المخاطر تصنيف مع رسميا الخطر هذا يتواءم ال :5 الخطر

 على األولويات تحديد لعملية الصندوق إجراءو المقاييس وضع من االنتهاء بمجرد المؤسسية المخاطر وحةل

 .المنظمة مستوى

 اتالمشروع في التوريد"و المالية" "اإلدارة المعنونتان 2 المستوى من تانالجديد الخطر فئتا تحل :6 الخطر" 

للغرض  األموال استخدام ضمان في اإلخفاق"المخاطر التي كان يتم اإلبالغ عنها سابقا تحت عنوان  محل

 ."المخصصة له

 المخاطر التي  محل والمناخية" واالجتماعية البيئية اآلثار" المعنونتان 2تان من تحل فئتا الخطر الجديد :7 الخطر

 ."بشكل فعال والبيئية االجتماعية الضمانات تطبيق اإلخفاق في"كان يتم اإلبالغ عنها سابقا تحت عنوان 

 ]منقح[ :4 الخطر

 المشروع بنطاق متعلقة عوامل نتيجة اتللمشروع (اإلنمائية هدافاأل) اإلنمائي هدفال تحقيق عدم خطرنطاق المشروع: 

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

 دائرةو البرامج إدارة دائرة

 وشعبة والمعرفة االستراتيجية

 المالية اإلدارة خدمات

  

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 من األول الربع

 2019 عام

 الثاني الربع

 عام من

2019 

 الربع

 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

النسبة المئوية للمشروعات المصن فة على أنها  4-1

غير مرضية إلى حد ما أو أقل بالنسبة للجودة 

 اإلجمالية لتصميم المشروعات 

 ال ينطبق 6.45 صفر صفر ال ينطبق 10

 النتائج تحقيق في المشروعات تنفيذ إخفاق :5 الخطر

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

   البرامج إدارة دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 من األول الربع

 2019 عام

 الثاني الربع

 عام من

2019 

 الربع

 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

 في المستثمر الصندوق تمويل من المئوية النسية 5-1

 للمخاطر المعرضة المشروعات
 ينطبق ال 15.1 14.1 15.1 13 الحقا ي َحدَّد

 أنها على المصن فة للمشروعات المئوية النسبة 5-2

 التنفيذ ألداء بالنسبة أقل أو ما حد إلى مرضية غير
 ينطبق ال 11.7 13 12.6 11.2 الحقا ي َحدَّد
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 ]منقح[ :6 الخطر

 .والفعالية والكفاءة لالقتصاد الواجبة المراعاة مع منه المقصود للغرض التمويل استخدام وعدم للصندوق المالية اللوائح ألحكام وفقا اتالمشروع أنشطة تنفيذ عدم خطر المالية: اإلدارة

 التوجيهية المبادئ مع شىاتمت ما بقدر ،التمويل المؤسسة التي تحصل على/لمقترضا لدى التوريد لوائح ألحكام وفقا المشروعات في التوريد أنشطة تنفيذ عدم خطر :اتالمشروع التوريد في

 .الصندوق في للتوريد

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

 العمليات ودائرة البرامج إدارة دائرة

 المالية
  

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 من األول الربع

 2019 عام

 الثاني الربع

 عام من

2019 

 الربع

 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

 أنها على المصن فة للمشروعات المئوية النسبة 6-1

 لالمتثال بالنسبة أقل أو ما حد إلى مرضية غير

 للتوريد التوجيهية للمبادئ

 ينطبق ال 30.1 29.7 31.9 29.3 الحقا ي َحدَّد

 أنها على المقيمة للمشروعات المئوية النسبة 6-2

 المالية لإلدارة عالية مخاطر ذات
 ينطبق ال 21 22 24 23 الحقا ي َحدَّد

 ]منقح[ :7 الخطر

 اعنه رجعة ال أو تراكمي أو مؤقت طابع ذات آثار في أو المناخ، تغير أمام الضعف زيادة أو كبير اجتماعي أو بيئي ضرر في اتالمشروع تسببت أن خطر والمناخي: واالجتماعي البيئي األثر

 .خارجها الواقعة أو/و اتالمشروع تستهدفها التي المنطقة على تؤثر مسبوقة غير أو

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

   البرامج إدارة دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 من األول الربع

 2019 عام

 الثاني الربع

 عام من

2019 

 الربع

 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

 على اإلشراف لتقارير المئوية النسبة 7-1

 ما حد إلى المرضي غير التصنيف ذات المشروعات

 والبيئي االجتماعي التقدير إلجراءات بالنسبة أقل أو

 والمناخي

 ينطبق ال 12 11.7 10.4 11.8 الحقا ي َحدَّد
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 المالية المخاطر – ثالثا

ف -1  المالية الموارد إدارة على الصندوق قدرة عدم عن الناتجة المالية الخسارة مخاطر بأنها المالية المخاطر ت عر 

 .المالية بااللتزامات والوفاء واقتصاد بكفاءة

 السابق المؤسسية المخاطر لوحة بقالب المخاطر ارتباط توضيح

 في (10 )الخطر واالئتمان (9 )الخطر والسيولة (8 )الخطر والرسملة المالي الرفع عن اإلبالغ تم 

 المخاطر تصنيف لتعكس ريفاالتع تحديث وجرى. المؤسسية المخاطر لوحةمن  السابقة اإلصدارات

 .المنقح المالية

 ]منقح[  :8 الخطر

 .مستمرة كمنشأة االستمرار على قدرته لحماية يينكاف الرأسمالي وضعه أو الصندوق رسملة تكون أال خطر :والرسملة المالي عالرف مخاطر

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

   المالية العمليات دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية

 األول الربع

 عام من

2019 

 الربع

 من الثاني
 عام

2019 

 الربع

 من الثالث
 عام

2019 

 من الرابع الربع
 2019 عام

 االتجاه

 ينطبق ال %8.1 %7.6 %7.2 %6.2 %35 المال رأس إلى الدين نسبة 8-1

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال الحقا ي َحدَّد لالستهالك القابل المتاح المال رأس 8-2

  ]منقح[ :9 الخطر

 .القنوات تلك خالل من األموال جمع على القدرة عدم خطر أو ،مواتية غير بأسعار التمويل أو المالية األوراق مبيعات خالل من األموال جمع عن الناتجة الخسائر خطر :السيولة مخاطر

 الجهة

 المسؤولة
 الخطر عن

   المالية العمليات دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 األول الربع
 عام من

2019 

 الربع

 من الثاني

 عام
2019 

 الربع

 من الثالث

 عام
2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

 االقتراض إطار في وارد هو ما حسب السيولة نسبة 9-1

 السيادي
 ينطبق ال %10.7 %11.6 %12.1 %12.1 أدنى كحد 5%

 ينطبق ال 4%5.97 %205 %219 %207 %60 للسيولة األدنى الحد معدل 9-2

 ]منقح[ :10 الخطر

 .يمال تعاقدي بالتزام أخرى بطريقة الوفاء أو قرض سداد في المقابل الطرف أو المقترض فشل عن ناتجة مالي إيراد فقدان أو لقرضل األصلي المبلغ فقدان خطر االئتمان: مخاطر

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

   المالية العمليات دائرة

 المخاطر تحمل مستوى الرئيسيةمؤشرات المخاطر 

 األول الربع

 عام من
2019 

 الربع
 من الثاني

 عام

2019 

 الربع
 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

 ينطبق ال 2.6 2.7 2.8 2.8 5  المتعثرة للقروض المئوية النسبة 10-1

                                                      

جمالية، حيث يكون الحد التدفقات الخارجة اإل/سيولةخارجة من ال، سيتم اإلبالغ عن النسبة على أنها تدفقات فصاعدااعتبارا من هذا الربع  4

في المائة من  60/نها سيولةأ علىقبل كان يتم اإلبالغ عنها من ) ةجمالياإلفي المائة من التدفقات الخارجة  60األدنى لمتطلبات السيولة 

بات حيث إن كال النسبتين أصبحت النسبة المحدثة اآلن قابلة للمقارنة بشكل مباشر مع الحد األدنى من المتطلو(. ةجمالياإلالتدفقات الخارجة 

 .السنوية ةجمالياإلالتدفقات الخارجة  مجموع -على نفس األساس  انتقاس
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 التشغيلية المخاطر – رابعا

 البشرية الموارد كفاية عدم أو ،هافشل أو الداخلية العمليات كفاية عدم عن ناتجة مخاطر بأنها التشغيلية المخاطر ت عَرف -1

 .الصندوق بسمعة اإلضرار أو مالية خسارة إلى تؤدي قد التي الخارجية األحداث عن أو النظم أو

 السابق المؤسسية المخاطر لوحة بقالب المخاطر ارتباط توضيح

 محل السلوك" وسوء المرض غير "السلوك المعنونة 2 المستوى من الجديدة المخاطر فئة تحل :11 الخطر 

 في نيالموظف المرتكب من قبل المحتمل السلوك سوء"المخاطر التي كان يتم اإلبالغ عنها سابقا تحت عنوان 

 "الصندوق في السلوك قواعد لمدونة خرق

 المخاطر التي كان يتم  محل األمنية" "المخاطر المعنونة 2 المستوى من الجديدة المخاطر فئة تحل :12 الخطر

 الموظفين" وأمن سالمة على خطر بشكل تؤثر رئيسية أزمة أو رئيسي "حدثاإلبالغ عنها سابقا تحت عنوان 

 .(12 )الخطر

o :إدارة لنظام األمنية السياسات إطار مع األمنية" "المخاطر فئة تحت المخاطر محركات تتواءم مالحظة 

 عمليات رصد يتيح قياسمب استبداله يتم وقد 2-12 المؤشر تنقيح وسيجري. المتحدة باألمم األمن

 .(شديد) 6 إلى )كبير( 4 المستوى من األمنية المناطق في الصندوق

 فئة "العامة قدراتالو القدرات من حيث المواهب"المعنونة  2 المستوى من الجديدة المخاطر فئة :13 الخطر 

 "صعوبةالمخاطر التي كان يتم اإلبالغ عنها سابقا تحت عنوان  محل وتحل التشغيلية المخاطر إطار في جديدة

 .ة"للمنظم المتغيرة االحتياجات لتلبية بهم واالحتفاظ المؤهلين الموظفين توظيف

o قرار عقبو. االستراتيجية" "المخاطر عنوان تحت سابقا هذا الخطر عن اإلبالغ تمكان ي :مالحظة 

 المتعلقة المخاطر رصد يمكن ،المؤسسية المخاطر تصنيف في ينعكس الذي النحو علىو اإلدارة

 .التشغيلية" "المخاطر مجال ضمن عنها واإلبالغ البشرية بالموارد

 ]منقح[ :11 الخطر

 موظفي أحد رتكبهي اإلهمال، عن ناتجا أو متعمدا ذلك كان سواء ،الفعل عدم أو فعل ألي نتيجة الناشئ السلوك سوء أو المرض غير السلوك احتمال خطر السلوك: وسوء المرض غير السلوك
 ال المثال سبيل على ذلك في بما - الصندوق في سار   آخر داخلي إجراء أو قاعدة أو سياسة أي أو االستشاريين الخبراء كتيب أحكام بموجب الصندوق قِبل من المعينين األفراد أحد أو الصندوق
 .التقاضي أو للصندوق فعلي بضرر أو الصندوق بسمعة اإلضرار إلى تؤدي قد والتي - السلوك قواعد مدونة الحصر

 الجهة
 المسؤولة

 الخطر عن

   األخالقية الشؤون مكتب

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية
 األول الربع
 عام من

2019 

 الربع

 من الثاني

 عام
2019 

 الربع

 من الثالث

 عام
2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
 االتجاه

 الشؤون مكتب يتلقاها التي السلوك سوء ادعاءات عدد 11-1

 )فصليا( االستشاريين أو الموظفين بأحد المتعلقة األخالقية
 ينطبق ال 2 9 11 8 صفر

 بعد واإلشراف المراجعة مكتب إلى المحالة القضايا عدد 11-2

 لها األخالقية الشؤون مكتب استعراض
 ينطبق ال 2 4 3 صفر صفر

 ]منقح[ :12 الخطر

 عن نيابة يعملون موظفينوفاة  أو إصابة أو/و بالسمعة اإلضرار أو/و مالية خسارة إلى يؤدي قد مما والعمليات، واألصول الموظفين وأمن سالمة ضمان على الصندوق قدرة عدم خطر األمن:
 .معه شراكة في أو الصندوق

 الجهة
 المسؤولة

 الخطر عن

   المنظمة خدمات دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية

 األول الربع

 عام من
2019 

 الربع

 من الثاني

 عام

2019 

 الربع
 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
  االتجاه 

 على انطوت والتي عنها أبلغ التي األمنية الحوادث عدد 12-1
 خطيرة إصابة إلى أدى مما وأصوله ومبانيه الصندوق يموظف

 البرنامج عمليات استمرار على بشدة أثرت التي أو وفاة أو

 ينطبق ال صفر 1 1 1 الحقا ي َحدَّد

 عن تبلغ التي للصندوق القطرية للمكاتب المئوية النسبة 12-2
 األمم إدارة تصنيفات بحسب )معتدلة( 3 =/< أمنية مستويات

 واألمن السالمة لشؤون المتحدة

 ينطبق ال 38 38 38 38 ينطبق ال
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 ]جديد[ :13 الخطر

 العامة قدراتالو القدرات من حيث المواهب

 قدرة على تؤثر أن يمكن التي الجديدة المبادرات/التغيير وحجم والمهارات الموظفين من مواردال كفاية عدم ذلك في بما ،الموظفين وإدارة العمل بقوة المتعلقة المسائل عن الناشئة المخاطر
 .االستراتيجية أهدافه تحقيق على الصندوق

 الجهة

 المسؤولة

 الخطر عن

   المنظمة خدمات دائرة

 المخاطر تحمل مستوى مؤشرات المخاطر الرئيسية

 األول الربع

 عام من
2019 

 الربع

 من الثاني

 عام

2019 

 الربع
 من الثالث

 عام

2019 

 من الرابع الربع

 2019 عام
  االتجاه 

 )الوظائف( الشواغر معدل 13-1
 الحقا ي َحدَّد

 (%13 سنوات: 3 متوسط)
 ينطبق ال 9.6% 13.3% 17.3% 16.5%

 )الموظفون( االحتفاظ معدل 13-2
 الحقا ي َحدَّد

 (%97 سنوات: 3 متوسط)
 ينطبق ال 96.8% 96.0% 95.7% 96.3%
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 الذيل – خامسا

 اإلطار في الصلة ذات باألهداف الروابط إلى باإلضافة ،مؤشرات المخاطر الرئيسية من مؤشر لكل تعاريف الذيل هذا يوفر

 .2025-2016 للفترة للصندوق االستراتيجي

 مخاطرلل المنقح التصنيف في المخاطر مجاالت من مجال لكل مؤشرات المخاطر الرئيسية تعزيز أو/و تحديد بمجرد :مالحظة

 لوحة في عنها اإلبالغ سيتم التي مؤشرات المخاطر الرئيسيةو للمخاطر أولويات تحديد عملية الصندوق سيجري ة،يالمؤسس

 .المستقبلية اإلصدارات في الجدول هذا يتغير أن المحتمل منو. المؤسسية المخاطر

 الرئيسي المخاطر مؤشر
 اإلطار في بأهداف مباشر رابط أكثر

 االستراتيجي
 الرئيسي المخاطر مؤشر تعريف

 1 الخطر

 من المستلمة المئوية النسبة 1-1
 عشر الحادي التجديد تعهدات

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 3 النتائج إيصال ركيزة  

 المالية" واألدوات "القدرات

 

 الحادي للتجديد المستهدف المستوى على مقسومة المستلمة التعهدات قيمة

 .الصندوق لموارد عشر

  1 الخطر

 بماليين المؤم ن االقتراض 1-2
لالستخدام  األمريكية الدوالرات

القروض والمنح في برنامج 
خالل فترة التجديد الحادي عشر 

 )تراكمي(لموارد الصندوق 

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 3 النتائج إيصال ركيزة  

 المالية" واألدوات "القدرات

 

نة القيمة  المستلمة رةالميس   الشركاء وقروض السيادي، االقتراض من المؤم 

 فترة خالل والمنح القروض برنامج في لالستخدام األمريكية بالدوالرات

 .الصندوق لموارد عشر الحادي التجديد

 2 الخطر

 للمشروعات المئوية النسبة 2-1
 مرضية غير أنها على المصن فة

 تحقيق الحتمال أقل أو ما حد إلى
 اإلنمائي الهدف

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 

 للفعالية، الفردية التصنيفات من مستمد تجميع عن عبارة التصنيف هذا

 .النطاق وتوسيع واالستدامة، اإلنمائي، والتركيز

 [13 التشغيلي الخطر ]انظر 3 الخطر

 )الوظائف( الشواغر معدل 3-1

 4 الخطر

 للمشروعات المئوية النسبة 4-1
 مرضية غير أنها على المصن فة

 للجودة بالنسبة أقل أو ما حد إلى
 المشروعات لتصميم اإلجمالية

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 

 على التنفيذي المجلس عليها صادق التي المشروعات عدد إجمالي نسبة

 تحت ذلك من أقل أو 3 أنها على والمصنفة شهرا، 24 مدته وسطي أساس

 .المشروع لتصنيف اإلجمالية الجودة فئة

  5 الخطر

 تمويل من المئوية ةبالنس 5-1
 في المستثمرة الصندوق

 للمخاطر المعرضة المشروعات

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 

 في حاليا المستثمرة األمريكية بالدوالرات الصندوق تمويل قيمة

 للصندوق اإلجمالي التمويل على مقسومة للمخاطر المعرضة المشروعات

 .الحالية الحافظة في

  5 الخطر

 للمشروعات المئوية النسبة 5-2
 مرضية غير أنها على المصن فة

 ألداء بالنسبة أقل أو ما حد إلى
 التنفيذ

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 

 إدارة من الفردية التصنيفات من مستمد تجميع عن عبارة التصنيف هذا

 .المالية واإلدارة المشروعات،

  6 الخطر

 للمشروعات المئوية النسبة 6-1
 مرضية غير أنها على المصن فة

 لالمتثال بالنسبة أقل أو ما حد إلى
 للتوريد التوجيهية للمبادئ

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 

 المقترض/الوكالة ألداء مستنير تقييم إلى يستند التصنيفات على قائم مؤشر

 واإلجراءات، للسياسات، االمتثال حيث من التوريد عمليات تنفيذ في المنفذة

 وعدد التوثيق، وجودة والشفافية، والكفاءة، الصلة، ذات التوريد وخطة

 .اإلشراف خالل سنويا المؤشر تقييم ويتم. الموثقة الشكاوى وخطورة

  6 الخطر

 للمشروعات المئوية النسبة 6-2
 مخاطر ذات أنها على المقيمة
 المالية لإلدارة عالية

 1 النتائج إيصال ركيزة  

 القطرية" البرامج "إيصال

 

 تستخدمها التي المالية اإلدارة بنظم المتعلقة المخاطر إلى التصنيف هذا يشير

 تستخدم األموال بأن ضمانة توفر التي لمشروعا في الداخلية الضوابط وبيئة

 حصيلة من النفقات تكون أن وينبغي. منها المقصودة لألغراض

 )بما األخرى الممولة الجهات حصيلة إلى باإلضافة الصندوق قرض/منحة

 وتتبعها عليها لتعرفل قابلة التمويل( في نووالمشارك الحكومة ذلك في

 )أحدث( نتائج أخذ ويتم. واإلبالغ عنها دوريا المحاسبي النظام في بسهولة
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 استعراضات ونتائج وخبرة المؤقت، المالي واإلبالغ السنوية، المراجعات

 الكامنة المخاطر في كما باالعتبار، اإلشراف بعثات خالل المالية اإلدارة

 والنظم المحاسبة، مهنة وقدرات )الفساد، القطرية بالبيئة المرتبطة

 .المنفذة والوكالة القطرية(،

  7 الخطر

 لتقارير المئوية النسبة 7-1
 ذات المشروعات على اإلشراف
 حد إلى المرضي غير التصنيف

 جراءاتإل بالنسبة أقل أو ما
 والبيئي االجتماعي التقدير

 والمناخي

 3 النتائج إيصال ركيزة 

 "الصمود"

 التقدير إجراءات متطلبات تطبيق كيفية يقيس التصنيفات على قائم مؤشر

 والمفاوضات المشروع تصميم أثناء المحددة والمناخي والبيئي االجتماعي

 من االستثمار استفادة ومدى المشروع، تنفيذ أثناء القروض على الالحقة

 الجوانب تعزيز في والمناخي والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات

 على حتملةم سلبية آثار أي من والحد والمناخية، والبيئية االجتماعية

 يعتمد بل المشروع، تصنيف على التصنيف يعتمد وال. المحلية المجتمعات

 والبيئي االجتماعي التقدير إجراءات تدابير تنفيذ في المحرز التقدم على

 يتم أن ويجب إلزامي التصنيف وهذا. مشروع لهذا الموضوعة والمناخي

 .سنوي أساس على

  8 الخطر

 المال رأس إلى الدين نسبة 8-1

 3 النتائج إيصال ركيزة 

 المالية" واألدوات "القدرات

 فوق المالي الرفع يؤدي أن ويمكن. المال رأس إلى المستحق الدين نسبة

 .المالية المخاطر في زيادة إلى العتبة

  8 الخطر

 القابل المتاح المال رأس 8-2
 ستهالكلال

 3 النتائج إيصال ركيزة 

 المالية" واألدوات "القدرات

أن يؤدي  ويمكن. المخاطر ملف إلى استنادا العمليات لدعم المتاح المال رأس

 زيادة إلى و/أو والمنح القروض برنامج تعديلإلى  الحاجة إلى العتبة تجاوز

 .المالية المخاطر في

  9 الخطر

 هو ما حسب السيولة نسبة 9-1
 االقتراض إطار في وارد

 السيادي

 3 النتائج إيصال ركيزة 

 المالية" واألدوات "القدرات

 االستثمارات(/إجمالي + المصارف وفي الفور على المتاحة )النقدية

 .  المالية المخاطر في زيادة إلى العتبة دون نتيجةأن تؤدي  ويمكن. األصول

  9 الخطر

 للسيولة األدنى الحد معدل 9-2

 3 النتائج إيصال ركيزة 

 المالية" واألدوات "القدرات

 العتبة دون نتيجةأن تؤدي  ويمكن. العمليات لدعم للسيولة األدنى الحد معدل

 .  المالية المخاطر في زيادة إلى

 10 الخطر

 للقروض المئوية النسبة 10-1
 المتعثرة

 3 النتائج إيصال ركيزة 

 المالية" واألدوات "القدرات

 وسيؤدي. القروض إجمالي إلى المستحقة المتعثرة للقروض المئوية النسبة

 رأس وتآكل مطلوبة، مبالغ مقابل أكبر مخصصات إلى العالي المستوى

 .المال

 11 الخطر

 سوء ادعاءات عدد 11-1
 مكتب يتلقاها التي السلوك
 بأحد المتعلقة األخالقية الشؤون
 االستشاريين أو الموظفين
 )فصليا(

 4 النتائج إيصال ركيزة  

 والخدمات، "الوظائف،

 المؤسسية" والنظم

 

 الموظفين بأحد المتعلقة السلوك لمدونة المخالف السلوك سوء ادعاءات عدد

 قنواته خالل من األخالقية الشؤون مكتب يتلقاها التي االستشاريين أو

 .تراكمي( )غير فصلي أساس على العدد عن اإلبالغ ويتم. لإلبالغ

  11 الخطر

 إلى المحالة قضاياال عدد 11-2
 بعد واإلشراف المراجعة مكتب

 الشؤون مكتب استعراض
 لها األخالقية

 4 النتائج إيصال ركيزة  

 والخدمات، "الوظائف،

 المؤسسية" والنظم

 

 استعراضا األخالقية الشؤون مكتب يجري بها، المعمول لإلجراءات وفقا

 قرر إذا واإلشراف المراجعة مكتب إلى األمر ويحيل لالدعاءات مسبقا

 عتبة إلى والوصول. االدعاءات لدعم الوجاهة ظاهرة عناصر وجود

 .للمنظمة المحتملة بالسمعة المتعلقة المخاطر من يزيد التحقيق

  12 الخطر

 األمنية الحوادث عدد 12-1
 أو بالموظفين المتعلقة

 )فصليا( عنها المبلغ االستشاريين

 4 النتائج إيصال ركيزة  

 والخدمات، "الوظائف،

 المؤسسية" والنظم

 

 من عنها المبلغ االستشاريين أو بالموظفين المتعلقة األمنية الحوادث عدد

 .واألمن بالسالمة المتعلقة الحوادث تسجيل نظام منصة خالل

  12 الخطر

 للمكاتب المئوية النسبة 12-2
 تبلغ التي للصندوق القطرية
 3 =/< منيةاأل هامستويات
 إدارة تصنيفات بحسب )معتدلة(

 السالمة لشؤون المتحدة األمم
 واألمن

 4 النتائج إيصال ركيزة  

 والخدمات، "الوظائف،

 المؤسسية" والنظم

 

 للتهديدات الصندوق موظفي تعرض مدى الخارجي المؤشر هذا يقيس

 ينطبق وال. للصندوق القطرية الميدانية/المكاتب الخدمة مراكز في األمنية

 .عتبة أو هدف وجود

  13الخطر 

معدل الشواغر  13-1
 )الوظائف(

  4ركيزة إيصال النتائج  

"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"

ف مدرجة في الميزانية في جميع عادية الوظيفة الشاغرة بأنها وظيفة  ت عر 

موظفين بشغلها تم الفئات والمواقع التي تم إنشاؤها حديثا أو لم يتم شغلها أو 

ميزانية الو المنتظمةوظائف البعقود قصيرة األجل ) خبراء استشاريينأو 

المعبر عنه  الوظائف الشاغرةهو عدد  الشواغرمعدل ودارية فقط(. اإل

كنسبة مئوية من مجموع عدد الوظائف الثابتة المحددة المدة التي يشغلها 

موظفون معينون بعقود محددة المدة في جميع الفئات والمواقع وعدد 

 .فصلفي نهاية كل  ويجري اإلبالغ عنهالشواغر. 
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  13الخطر 

معدل االحتفاظ  13-1
 )الموظفون(

  4ركيزة إيصال النتائج  

"الوظائف، والخدمات، 

 والنظم المؤسسية"

انتهاء الخدمة )باستثناء عدد حاالت إجمالي عدد الموظفين مطروحا منه 

، وإنهاء اطوعيالخدمة  وإنهاء، انتهاء الخدمة باتفاق الطرفينالتقاعد، و

المعينين بعقود محددة المدة وغير محددة المدة ، والوفاة( للموظفين العمل

على متوسط عدد الموظفين المعينين بعقود محددة المدة وغير محددة المدة 

 شهرا(. 12 كلمتجددة  )مدة

 


