
 

 وثيقة صادرة عن

 البنك الدولي

 لالستخدام الرسمي فقط
 
 

  PAD2831 رقم التقرير:
 
 

 المؤسسة الدولية للتنمية
 

 وثيقة التقييم المسبق للمشروع

 بشأن ائتمان مقترح

 
 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة 5.01بمبلغ 

 مليون دوالر( 51)ما يعادل 
 

 مقدمة إلى

 
 جمهورية جيبوتي

 
 روع ممارسة النساء والشباب ريادة األعماللمساندة مش

 8.52مايو/أيار،  51

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قطاع الممارسات العالمية للتمويل، والمنافسة، واالبتكار

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 

 
  

تحديثها حيث يجوز  وال يعني ذلك التوصل إلى نتيجة مفترضة، أُتيحت هذه الوثيقة للجمهور قبل أن ينظر فيها مجلس المديرين التنفيذيين0
 بعد أن ينظر المجلس فيها، وسيتم نشر نسخة محدّثة منها للجمهور وفقاً لسياسة البنك الدولي المعنية بتداول المعلومات0
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 أسعار العملة المقابلة

 

 (8.52أبريل/ نيسان  .0)سعر الصرف الساري في 

 

 يبوتيفرنك ج وحدة العملة =

 دوالر 0.5. فرنك جيبوتي واحد =

 وحدة من حقوق السحب الخاصة 010. دوالر أمريكي =
 

 
 السنة المالية

 ديسمبر/كانون األول 05 –يناير/كانون الثاني  5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 حافظ غانم نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:

 أسعد عالم :اإلقليميالمدير 

 دوتز-زارباسيوجلوسييال با مدير أول بقطاع الممارسات العالمية:

 جان بيسمي  رئيس قطاع الممارسات:

 رويا فاكيل، بنجامين هيرزبيرج رئيس فريق العمل:
 



 االختصارات واألسماء المختصرة
 

ADDS وكالة جيبوتي للتنمية االجتماعية 

AGOA رص النمو في أفريقيااتفاقية ف 

CASAF مركز المساعدات االجتماعية وتمكين المرأة  

CBD بنك جيبوتي المركزي 

CCD غرفة تجارة جيبوتي 

CLE  مركز القيادة وريادة األعمال 

ASEMOC  السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 

AEMA اتحاد االئتمان واالدخار 

BD ممارسة أنشطة األعمال 

BEOMB ارة اإلحصاءات والدراسات السكانيةإد 

MDC كل شيءإال السالح 

MLC التوظيف وسبل كسب الرزق للمراهقين 

DBMB  صندوق جيبوتي للتنمية االقتصادية 

FIRST إصالح القطاع المالي وتعزيزه 

PBE إجمالي الناتج المحلي 

PGEoG حوكمة تنمية وتمويل القطاع الخاص 

PEDE ن أجل الشمول المالي الشراكة العالمية م 

PRO 
EAI 

 دائرة معالجة المظالم
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال

EBC 
EDR 

 المؤسسة الدولية للتنمية
 تقرير مالي مرحلي غير مدقق

EED 
FOBD 

 صندوق النقد الدولي
 الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية

MEFI  وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة 

MENA/MNA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

EDB تعظيم التمويل من أجل التنمية 

MSME 
OECD 

 منشآت األعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

PCG  صندوق الضمان الجزئي لالئتمان 

PDO الهدف اإلنمائي للمشروع 

EDO 
PIU 
EEE 

 ة للمشروعالبيانات المالي
 وحدة تنفيذ المشروع
 دليل تنفيذ المشروع

PNPG  السياسات الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين 

PROPEJA مشروع تعزيز الفرص االقتصادية في جيبوتي 

SCD الدراسة التشخيصية المنهجية 

OEM مشاريع صغيرة ومتوسطة 

SOEs بيان النفقات 

TVET الفنيالتعليم والتدريب المهني و 

UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

USAID الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  

WFD  تنمية قوة العمل 
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 ����معلومات أساسية 

 معلومات أساسية

 
 جدول المعلومات األساسية 

 اسم المشروع البلد/البلدان:

 مساندة ممارسة النساء والشباب ريادة األعمال في جيبوتي جيبوتي

 فئة التقييم البيئي أدوات التمويل لتعريفي للمشروع:الرقم ا

P165558 غير مطلوب –ج  تمويل مشروع استثماري 

 
 إجراءات التمويل والتنفيذ

 الطارئةمكون االستجابة [   ] لنهج البرامجي متعدد المراحلا[   ]

 الدول الهشة [✓] سلسلة المشاريع[   ]

 الدول الصغيرة [✓] المؤشرات المرتبطة بالصرف[   ]

 هشة داخل بلدان غير هشة[   ] مؤسسات الوساطة المالية[   ]

  لصراعأثناء ا[   ] ضمانات تستند إلى المشروع[   ]

 التصدي للكوارث الطبيعية أو التي يتسبب فيها البشر[   ] السحب المؤجل[   ]

  ترتيبات الشراء البديلة[   ]

 

 

 التاريخ المتوقع إلغالق المشروع ةتاريخ الموافقة المتوقع

 8.80ديسمبر/كانون األول  05 8.52يونيو/حزيران  7

 التعاون مع البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية

 ال

 
 األهداف اإلنمائية المقترحة

 
  الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين الفرص االقتصادية لرواد األعمال المستهدفين0

 
 المكّونات

 
  التكلفة )بماليين الدوالرات(  الُمكّوِّن اسم

  6.00     بناء قدرات رواد األعمال من النساء والشباب
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  7.00     إلى الخدمات والتمويل وسالسل القيمة التنافسية تحسين وصول رواد األعمال من النساء والشباب

  2.00     مساندة تنفيذ ومتابعة المشروع

 
 

 المنظمات
 

  وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة -جمهورية جيبوتي    ترض:البلد المق

  مركز القيادة وريادة األعمال  الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ:

 

 بيانات تمويل المشروع )بماليين الدوالرات(

 
 

 5تمويل جديد-موجز

 15.00 التكلفة الكلية للمشروع

 15.00 مجموع التمويل

 15.00  ك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنميةمن البن

 0.00 الفجوة التمويلية

  
 5تمويل جديد-تفاصيل

 التمويل من مجموعة البنك الدولي

 15.00 المؤسسة الدولية للتنمية

          IDA Credit 15.00 

 
   

 اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية )بماليين الدوالرات(

 المبلغ اإلجمالي مبلغ المنحة مبلغ االعتماد 

ى التخصيص المستند إلى األداء عل 
 المستوى الوطني

15.00 0.00   15.00 

 15.00   0.00 15.00  اإلجمالي

 
 

  المبالغ المتوقع صرفها )بماليين الدوالرات(
  

ة للبنك السنة المالي
  الدولي

   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 2.97 4.72 3.53 1.90 1.20 0.69 0.00    سنويا  
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 15.00 12.03 7.31 3.79 1.89 0.69 0.00    تراكميا  

  
  

 البيانات المؤسسية
 

 

دة مجال الممارسة )الرئيسي(  مجاالت الممارسة المساعِّ

  نية بالتمويل، والمنافسة، واالبتكارقطاع الممارسات العالمية المع

 
 تغير المناخ وتقييم الكوارث

 تم تقييم هذه العملية للوقوف على مخاطر تغير المناخ والكوارث في األجلين القصير والطويل

 

 وسم المساواة بين الجنسين

 

 هل يخطط المشروع للقيام بأي مما يلي؟

روع بين الذكور واإلناث، ال سيما في ضوء الفجوات القطرية التي تم تحديدها من أ0 تحليل لتحديد الفجوات ذات الصلة بالمش
 خالل الدراسة التشخيصية المنهجية وإطار الشراكة 

 نعم

 نعم ب0 إجراء )إجراءات( معين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في )أ( و/أو تحسين تمكين النساء أو الرجال

 نعم في إطار النتائج لرصد نواتج اإلجراءات المحددة في )ب(ج0 إدراج مؤشرات 

 

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات

 
 

 التصنيف فئة المخاطر
 

 متوسطة  الجوانب السياسية ونظام الحوكمة 50
  

 متوسطة  االقتصاد الكلي 80
  

 متوسطة  اإلستراتيجيات والسياسات القطاعية 00
  

 متوسطة  التصميم الفني لمشروع أو برنامج 40
  

 كبيرة  القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة 10
  

 كبيرة  والتعاقديةالشؤون المالية  10
  

 متوسطة  الشؤون البيئية واالجتماعية 70
  

 منخفضة  أصحاب المصلحة 20
  

 منخفضة  أخرى 00
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 متوسطة  اإلجمالي 5.0
 

 

 االمتثال 

 
 السياسة

 هل يحيد هذا المشروع عن إطار الشراكة من حيث المضمون أو أي جوانب أخرى مهمة؟

 [ ال✓]     نعم [ ] 

 

  هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات من سياسات البنك؟

 [ ال✓]    نعم  [ ] 

  
 ال نعم السياسات الوقائية التي قد تُفعّل بسبب المشروع

 

  ✔    (SE/DE 40.5التقييم البيئي )

  ✔  OP/BP 4.03 صمعايير األداء ألنشطة القطاع الخا

  ✔    (SE/DE 40.4الموائل الطبيعية )

  ✔    (SE/DE 4001الغابات )

  ✔    (SE 40.0مكافحة اآلفات )

  ✔    (SE/DE 4055الموارد الحضارية المادية )

  ✔    (.SE/DE 405شعوب األصلية )ال

  ✔    (SE/DE 4058إعادة التوطين القسري )

  ✔    (SE/DE 4007سالمة السدود )

  ✔    (.SE/DE 701المشروعات المقامة على المجاري المائية الدولية )

  ✔    (.SE/DE 701زع عليها )مشروعات مقامة في مناطق متنا

 
 االتفاقيات القانونية

  
 األقسام والوصف

شهور من دخول المشروع  ستقوم وحدة تنفيذ المشروع بتعيين مدير مالي، بالمؤهالت واالختصاصات المقبولة لدى البنك، في موعد ال يتجاوز ثالثة

 حيز التنفيذ0

 
 

 
 الشروط

  
 الوصف النوع

التفاقية التمويل بشكل ومضمون مرضيين  08ب من الجدول 5اعتمد البلد المستفيد دليل تنفيذ المشروع وفقا للقسم  الفاعلية
 للمؤسسة الدولية للتنمية0



 
  البنك الدولي

 ( 855111Pمساندة جيبوتي لممارسة النساء والشباب ريادة األعمال )

 

 

  
  61 من 5 صفحة 

     
 

    
 الوصف النوع

 تأسيس مركز القيادة وريادة األعمال0تبنى البلد المستفيد قانونا ل الفاعلية
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 جمهورية جيبوتي

 مساندة جيبوتي لممارسة النساء والشباب ريادة األعمال
 
 

 جدول المحتويات

 
I. 8........................................................................................................................... االستراتيجي السياق 

 8 ........................................................................................................ لجيبوتي العام السياق0 أ

 9 ............................................................................................. والمؤسساتي القطاعي السياق0 ب

 14 ......................................................................... تحقيقها في المشروع يسهم التي العليا األهداف0 ج

II. 15 ................................................................................................................. للمشروع اإلنمائية األهداف 

 15 ................................................................................................. للمشروع اإلنمائي الهدف0 أ

 15 ................................................................................................ المشروع من المستفيدون0 ب

 16 ............................................................ للمشروع اإلنمائية األهداف مستوى على النتائج مؤشرات0 ج

III. 16 ............................................................................................................................. المشروع وصف 

 16 ......................................................................................................... المشروع مكونات0 أ

 19 ...................................................................................... التمويلية وموارده المشروع تكلفة0 ب

 20 ..................................................................... المشروع تصميم في ةوالمجسد المستفادة الدروس0 ج

II. 21 ......................................................................................................................................... التنفيذ 

 21 ........................................................................................... والتنفيذية المؤسساتية الترتيبات0 أ

 22 .................................................................................................... وتقييمها النتائج رصد0 ب

 22 ................................................................................................................. االستدامة0 ج

 23 .............................................................................................................. الشركاء دور0 د

I. 23 ............................................................................................................................ الرئيسية المخاطر 

 23 ....................................................................... الرئيسية المخاطر وشرح للمخاطر العام التصنيف0أ

II. 24 ........................................................................................................................ المسبق التقييم موجز 

 24 ....................................................................................................... :االقتصادي التحليل0 أ

 24 ............................................................................................................. الفني التحليل0 ب

 25 ................................................................................................... المالية اإلدارة ترتيبات. ج

 26 ................................................................................................................. المشتريات. د

 27 ..................................................................... (الحماية إجراءات فيها بما) االجتماعية اإلجراءات. هـ

 27 .......................................................................... (الحماية إجراءات فيها بما) البيئية اإلجراءات. و

 28 ......................................................................... (بها معموال كان إن) األخرى الحماية سياسات0 ز

 28 ............................................................................................ الدولي بالبنك المظالم معالجة. ح
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 29 ...................................................................................................................... ومتابعتها النتائج إطار .سابعا

 42 ............................................................................................................ للمشروع المفصل الوصف: 1 الملحق

 47 ......................................................................................................................... التنفيذ ترتيبات :2 الملحق

 54 ........................................................................................... جيبوتي في األعمال ريادة بيئة استعراض :3 الملحق

 54 .................................................................................................................... جيبوتي في األعمال ريادة بيئة

 54 ..................................................................................................................... البشري المال رأس

 55 ....................................................................................................... المؤسسات ودعم األساسية البنية

 56 ....................................................................................................................... والقيادة السياسات

 57 ........................................................................................................................... التمويل توافر

 57 ...................................................................................... الخدمات على والحصول األسواق إلى الوصول

 58 ..................................................................................................................... األعمال ريادة ثقافة

 59 .................................................................................................................. األعمال ريادة عملية نمو مراحل

 60 ...................................................................................................................... األعمال بريادة المرأة اشتغال

 60 ...................................................................................................... المقترحة التدخل وأساليب المقبلة الخطوات
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I. السياق االستراتيجي 

 

 أ. السياق العام لجيبوتي

 

التاريخية، ومن الناحية  تقع جيبوتي، هذا البلد الصغير المنخفض الدخل، في موقع جيوسياسي مهم استراتيجيا في القرن األفريقي.   .1

وباإلضافة إلى ذلك، فإن  كانت جيبوتي بوابة لشرق أفريقيا، وملتقى طرق بحرية للتجارة، ومركزا للتزود بالوقود والشحن العابر0

موقع جيبوتي االستراتيجي القريب من بؤر الصراع في الشرق األوسط، ومناطق نشاط القرصنة، إلى جانب استقرارها السياسي 

ونتيجة لذلك، يعتمد اقتصادها منذ فترة طويلة على خدمات الموانئ والخدمات  عا مهما للقواعد العسكرية األجنبية0النسبي، جعلها موق

 اللوجستية وإيجارات القواعد العسكرية0

وقد حافظت جيبوتي على نمو مطرد لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في السنوات الست عشرة الماضية باستغالل أصلها  .2

ووفقا لمؤشرات التنمية في العالم، زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  وهو جغرافيتها0 رئيسي ومصدر ميزتها النسبية:ال

نتيجة التوسع في البنية  8.57-8.54سنويا في  ٪401، وتسارع إلى 8.57و  5..8في المتوسط سنويا بين عامي  ٪005بنسبة 

في عام  %85إلى ما يقدر بنحو  8..8في عام  %48جع الفقر المدقع بمقدار النصف من وترا التحتية للنقل واللوجستيات0

كما وضع هذا البلد على مسار صحيح  ، مما وضع جيبوتي بين البلدان النامية التي ربما حققت أول األهداف اإلنمائية لأللفية8.5710

إلى  8..8في عام  ٪01نخفض الفقر المدقع بوتيرة أسرع، من ، ا02 وفي مدينة جيبوتي.8.0للقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 

واضح عن ضعف األداء االقتصادي واالجتماعي  تغير0 وكان هذا النمو المبهر والحد من الفقر بمثابة 8.57في  ٪54ما يقدر بنحو 

 0المتوسط في السنة في ٪405، عندما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  3(5005-0..8في العقد السابق )

فعلى الرغم من النمو المتسارع في الفترة  قد انخفضت في السنوات األربع األخيرة. 4الفقرومع ذلك، يبدو أن مرونة النمو إزاء  .3

وبينما استفادت بعض المناطق في مدينة جيبوتي من  ، لم يستفد جزء كبير من سكان جيبوتي منه أو يسهمون فيه8.54-8.570

ة التحتية، ال يزال االفتقار إلى الخدمات األساسية يعوق المناطق المجاورة والمناطق الريفية0 قُدر معدل البطالة/البطالة تطوير البني

 8.510في عام  %00أجرته السلطات للعمالة والقطاع غير الرسمي واستهالك األسر المعيشية بنسبة  اإلجمالي في مسح 5الجزئية

 من السكان أقل من ٪71 -فالبطالة بين الشباب ه الخصوص من االفتقار إلى الرخاء المشترك.ويعاني الشباب والنساء على وج .4
وباإلضافة إلى ذلك، ال يزال عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل  (0٪71أعلى بكثير من معدل البطالة اإلجمالي ) -عاما 01

فقط من النساء الالتي درسن  %14عاما، و 14و  51هن بين من النساء الالئي تتراوح أعمار %80كبيرا، حيث ال يعمل سوى 
كبيرة بين معدالت مشاركة الذكور واإلناث،  0 وهناك تباينات6الرجال(من  ٪71ثالث سنوات على األقل في الجامعة )مقارنة مع 

( ٪10وأكثر انتشارا في الريف )(، ٪04( مقارنة بالرجال )٪40أعلى بين النساء ) . والبطالة7بكثيرالمرأة أقل  حيث معدالت مشاركة

 (0٪07مقارنة بالمدن )

ومع تنفيذ مشروعات  .7152ارتفع العجز في المالية العامة والحساب الجاري بشكل ملحوظ ولكنه مؤقت قبل انخفاضه في عام  .5
العجز في المالية العامة والحساب كبيرة في البنية التحتية ممولة من الخارج )الموانئ، السكك الحديدية، أنابيب المياه، وغيرها(، ازداد 

من الناتج  ٪001و  %805، ارتفاعا من 8.57و 8.54من الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي  ٪5705و  %5102الجاري إلى 
من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ٪.00 ونتيجة لذلك، قفز الدين العام الخارجي إلى 8.50و ...8المحلي اإلجمالي بين عامي 

0 ومع االنتهاء تدريجيا من مشروعات البنية التحتية الضخمة، انخفض العجز بشكل كبير بل حققت الميزانية فائضا صغيرا بلغ 8.51
من الناتج  ٪05404 ومع ذلك، كان االنخفاض في عجز الحساب الجاري أقل )8.57من الناتج المحلي اإلجمالي في عام  08٪.

 تظل تغطية مجلس العملة تأثير المشروعات على صادرات الخدمات يستغرق وقتا أطول0( إذ أن 8.57المحلي اإلجمالي في عام 
، في حين بلغت االحتياطيات الدولية الرسمية ما يعادل 8.57في عام  ٪5.7مريحة، إذ بلغت نسبة االحتياطيات إلى النقد األساسي 

                                            
 (، وإن لم تكن قابلة للمقارنة تماما80..8( ونتائج المسح الثاني لألسر الجيبوتية )8.57النتائج األولية للمسح الرابع لألسر الجيبوتية ) 1
 يوبيا(0لبيانات األولية أيضا انخفاض الفقر في الجنوب )أرتا، وعلي صبيح، ودخيل، وجميعها تقع على خط السكك الحديدية والطريق الرئيسي إلى إثتظهر ا 2
 ، والتي أسفرت عن مقتل اآلالف50040إلى عام  5005شهد جزء من هذه الفترة الحرب األهلية التي استمرت من عام  3
 ي نسبة خفض معدالت الفقر المرتبطة بالتغير في النسبة المئوية لمتوسط الدخل القومي )للفرد(0مرونة نمو الفقر ه 4
أيام ، ومستعد للعمل، وكان يبحث عن وظيفة خالل مدة ال تقل  7عاما، والذي لم يعمل لمدة  14و  51في جيبوتي، يتم تعريف العاطل عن العمل بأنه الشخص الذي يتراوح عمره بين  5

 يوما0 .0عن 
 08.57 أيه0 كيرييف0  سعي جيبوتي من أجل تحقيق النمو الذي يشمل الجميع0 .57/87ورقة عمل لصندوق النقد الدولي رقم  6
 المرجع السابق0 50 7
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ساعدت  سعار السلع والخدمات غير المتداولة ثابتة0، إذ ظلت أ8.57في عام  ٪01.وبلغ معدل التضخم  شهر0 101قيمة واردات 
 ترتيبات مجلس العملة على بث الثقة وتحسين القدرة على التنبؤ في المعامالت الدولية0

الفيضانات الساحلية، والحرارة  فالبلد معرض بشدة للكوارث الطبيعية:يسهم تغير المناخ في سياق تعرض جيبوتي للمخاطر.  .6

، فإن هذا البلد القاحل الواقع في 9ووفقا للموجز اإلعالمي الخاص بتغير المناخ في جيبوتي 80ابات والبراكينالشديدة، وحرائق الغ

وستتزايد هذه التهديدات للتنمية االقتصادية ولجهود تخفيف حدة الفقر، والتي يحتمل حدوثها  القرن األفريقي معرض أيضا للجفاف0

وسيشهد  اع درجات الحرارة والتغير في أنماط هطول األمطار وارتفاع منسوب البحار0بالفعل، من حيث التواتر والشدة مع ارتف

وسيتعرض رأس  القطاع الزراعي في جيبوتي تقلبات كبيرة في معدل هطول األمطار، األمر الذي قد يعرض األمن الغذائي للخطر0

فالمجموعات السكانية المنخفضة  (، للخطر أيضا8.510من مساحة البلد ) ٪08.المال الطبيعي، بما في ذلك الغابات التي تغطي 

، عرضة أيضا للمخاطر وتفتقر إلى القدرة 10(8.54من سكان جيبوتي الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني ) %80الدخل، مثل 

شمال أفريقيا، وأخيرا، فإن جيبوتي، شأنها شأن باقي بلدان منطقة الشرق األوسط و 110المناخعلى التكيف مع الصدمات الناجمة عن 

، فإن نقص المياه سيحدّ من نمو الناتج 12البنك الدوليوكما أبرز تقرير "ما بعد الندرة" الذي أعده  تعاني من انعدام األمن المائي0

0 وسيؤدي تغير المناخ باختصار .8.1بحلول عام  %54إلى  %1المحلي اإلجمالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بنسبة 

، 13(8.51تدرك مساهمات جيبوتي الوطنية لمكافحة تغير المناخ ) مواطن الضعف القائمة، ويزيد من حدة األوضاع الهشة0إلى تفاقم 

، بما في ة(، مدى خطورة التحدي الذي يشكله تغير المناخ وتدعو إلى استجابة طموح8.51)المساهمات المحددة وطنيا التي أصبحت 

تشير استراتيجية  مليار دوالر لجهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية0 101ذلك تخصيص موارد تمويلية تصل إلى 

)تم تمديدها لسنة واحدة( واستعراض األداء والتعلم، إلى  8.57-8.54مجموعة البنك الدولي للشراكة مع جيبوتي للسنوات المالية 

وسيساعد  قترح تنفيذ مشروعات إلدارة مخاطر الكوارث0ضعف البلد الشديد إزاء تغير المناخ، ونقص القدرة على التكيف، وت

المشروع المقترح، على الرغم من أنه ال يرتبط بشكل مباشر بتغير المناخ، في بناء قدرة المستفيدين على االعتماد على الذات 

هذه المشروعات وإيجاد اقتصاديا والمرونة من خالل زيادة المساندة للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ومنظومة تمويل 

عقلية أكثر تطورا في مباشرة ريادة األعمال بين السكان المستهدفين، وتعزيز ريادة األعمال واالبتكارات التي تراعي تغير المناخ في 

 قطاعات الصناعة المفتوحة أمام طائفة متنوعة من األسواق اإلقليمية والعالمية0

 ب. السياق القطاعي والمؤسساتي

ال يمكن للقطاع العام المتضخم أن يوفر فرص  تي قطاع خاص غير متطور، مما يقيد تحقيق النمو الذي يشمل الجميع.لدى جيبو .7

في  ٪.5) %.0من الوظائف، بينما يقدم القطاع الخاص  %.1ويوفر القطاع العام  عمل كافية للوافدين الجدد إلى سوق العمل0

النمو االقتصادي في  وكان  14الخاص0المتبقية يعملون لحسابهم  ٪.5ونسبة في القطاع غير الرسمي(  ٪.8القطاع الرسمي و 

السنوات القليلة الماضية مدفوعا باالستثمارات كثيفة رأس المال في الموانئ واألنشطة ذات الصلة، لكن آثار انتشار منافع االستثمار 

  ب انخفاض قاعدة المهارات المحلية0وحصلت العمالة الوافدة على كثير من الوظائف الجديدة بسب كانت محدودة0

واستنادا إلى مؤشرات البنك الدولي  وللتحفيز على تنمية القطاع الخاص، اتخذت السلطات خطوات ملموسة لتحسين مناخ األعمال.  .8

 (8.570في عام  575)من  8.52بلدا في عام  .50من بين  514السنوية لممارسة أنشطة األعمال، فقد حلت جيبوتي في المرتبة 

مع إدخال نظام الشباك الواحد، وتبني قانون تجاري، والتخفيضات في تكلفة تسجيل الشركات، وقانون مدني جديد )األول منذ استقالل 

جيبوتي(، وتعديالت القوانين المالية لخفض تكاليف بدء النشاط التجاري وتسجيل العقارات، تحسن مناخ ممارسة األعمال في جيبوتي 

 سنوات القليلة الماضية0بشكل كبير في ال

عدد من لديهم حساب  وعلى الرغم من هذه التحسينات، ال يدعم القطاع المالي بشكل فعال النمو االقتصادي وخلق الوظائف. .9

، 8.51و  1..8وبين عامي  ، وتعاني البالد من نقص في االئتمان األصغر وتنوع األسواق150مصرفي في جيبوتي هو عدد ضئيل

، كان عدد الوظائف %.0إلى حوالي  %.8دة القروض للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي من على الرغم من زيا

                                            
8 djibouti-http://thinkhazard.org/en/report/70 
 8.52موجز البنك الدولي اإلعالمي عن تغير المناخ في جيبوتي،  9

 2118بة المناخ، بيانات مراق 10
 2116موجات الصدمات: إدارة اآلثار الناجمة عن تغير المناخ على الفقر، تغير المناخ والتنمية، البنك الدولي،  11
 21180ما بعد الندرة: األمن المائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقرير التنمية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، البنك الدولي،  12
 2115مساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ في جمهورية جيبوتي، جمهورية جيبوتي، أغسطس/آب ال 13
 21150، أوضاع التوظيف في جيبوتي عام 2116إدارة اإلحصاءات والدراسات السكانية في جيبوتي،  14
 (2118من الرجال )مؤشر التنمية في العالم  ٪16.6مع فقط من النساء لديهن حسابات في مؤسسة مالية مقارنة  ٪8.8، فإن 2111وفقا لبيانات عام  15
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من اقتصاد جيبوتي وتتركز في  %.1وتمثل المشروعات غير الرسمية )معظمها لألفراد( حوالي   16التي تم توفيرها متواضعا جدا

  عة الصغيرة0التجارة واالستيراد والتصدير والبناء والخدمات المتنو

تعتبر البنوك إقراض المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أمرا ينطوي على مخاطرة كبيرة، مما يحد من قدرتها على  .11

وبالنظر إلى  0٪0و  ٪50والفجوة كبيرة بين متوسط معدالت اإلقراض والودائع، وهي على التوالي  الوصول إلى التمويل األساسي.

تفرض  وتكلفة التمويل، فإن تكلفة االئتمان هذه تعكس بشكل كبير عالوة المخاطر التي تتحملها البنوك0انخفاض مستويات التضخم 

البنوك حواجز كبيرة وتزيد من تكلفة االئتمان بسبب المخاطر الكبيرة للتخلف عن السداد المرتبطة بالمشروعات الصغرى والصغيرة 

من القروض في  ٪24ك، فإن الضمانات )األصول غير المنقولة( مطلوبة في ونتيجة لذل والمتوسطة جراء عدم اتساق المعلومات

في منطقة الشرق األوسط وشمال  ٪.50من أصل مبلغ القرض كضمان )مقارنة مع  ٪882جيبوتي، وتطلب البنوك، في المتوسط، 

  17في أفريقيا جنوب الصحراء(0 ٪570أفريقيا و 

ن المشاركة في القطاع الخاص نظرا الفتقارهم إلى المهارات المناسبة لسوق والشباب على نحو خاص أكثر عرضة لالستبعاد م .11

وفي حين أن إمكانية الوصول على التعليم االبتدائي والثانوي تحسنت بدرجة كبيرة خالل العقد الماضي، فإن معدالت التسرب  العمل.

وال يشارك معظم  ءة والكتابة، السيما في المناطق الريفية0بعد التعليم االبتدائي ال تزال مرتفعة مع انخفاض معدالت اإللمام بالقرا

سنة0 وال  .0بين الشباب الذين تقل أعمارهم عن  %.7الشباب في االقتصاد الرسمي، ومن المرجح أن تكون البطالة أكثر من 

أصحاب المهارات والقدرة  يتناسب المعروض من فرص التدريب المهني الحالية وال نوعيتها مع الطلب المتزايد في سوق العمل على

  على التحدث بلغات مختلفة، وخاصة اإلنجليزية0

تبلغ نسبة  كما أن النساء في وضع غير موات فيما يتعلق بالتعليم والمهارات التي تساعدهن على الحصول على الفرص االقتصادية. .12

0 وبينما تمثل النساء 18خارج العاصمة %88ى للرجال(، وتنخفض إل %1.05)مقابل  %0001معرفة اإلناث بالقراءة والكتابة نحو 

من السكان النشطين اقتصاديا في جيبوتي، تدير النساء عادة شركات صغيرة وغير رسمية في القطاعات ذات القيمة المضافة  00%

رة النطاق، 0 ويبدو أن بعض برامج المساندة صغي19األقل، التي تدر عائدات أصغر على الدائنين، مما يعيق وصولهن إلى التمويل

والتدريب على المهارات الحياتية ومهارات العمل الحر تؤتي ثمارها، لكن صاحبات المشروعات الحرة يواجهن صعوبات في 

  الحصول على التمويل وإطالق مشاريع رسمية0

يت لبرنامج شبكات وفقا للمشاورات المجتمعية والبحوث النوعية التي أجر ومع ذلك، هناك فرص لزيادة تمكين المرأة اقتصاديا. .13

من النساء غير النشيطات اقتصاديا في جيبوتي إنهن ال  %17األمان االجتماعي الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية، قال أكثر من 

من الوصول إلى  ومع ذلك، أشارت النساء إلى أن أفراد األسرة الذكور ال يثنونهن أو يمنعونهن يعملن بسبب مسؤوليات األسرة0

وعالوة على ذلك، تدير المرأة بشكل كبير  ب أو فرص العمل، وال توجد أي عوائق قانونية أمام اشتغال النساء باألعمال الحرة0التدري

دخل األسرة وتشترك في اتخاذ القرارات بشأن النفقات، مما يوحي بأن الدخل اإلضافي الذي تحققه النساء يمكن أن يعزز مباشرة 

 200تمكينهن االقتصادي

 نظيم العمل الحربيئة ت

وتتألف  والسيما الشباب والنساء. -الكبيرة على توفير وظائف لجميع األشخاص في سن العمل  بقدرتها 21الحرةتتميز األعمال  .14

ويعاني الكثير من الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة  غالبية الشركات الخاصة في جيبوتي من أفراد في القطاع غير الرسمي0

وإلى جانب غياب رأس المال االبتدائي، وهو أمر  ائمة في المهارات األساسية ألصحاب المشروعات الحرة المحتملين0من الفجوات الق

 ضروري إلطالق أي مشروع، فإن خيار بدء عمل تجاري أصبح بعيد المنال بالنسبة للعديد من األطراف الفاعلة المحتملة في السوق0

وضعت الكثير من السفارات  يتيح فرصة غير مستغلة ألصحاب المشاريع الجيبوتيين.كما أن وجود عدة قواعد عسكرية أجنبية  .15

يعزى هذا الوضع إلى حد كبير  والقواعد برامج لتوفير فرص التعاقد للمؤسسات المحلية، غير أن عدد الطلبات الحالية ال يزال ضئيال0

ات الالزمة للعقود المعلن عنها، وافتقار المشروعات الصغيرة إلى عدم فهم عمليات المشتريات عبر اإلنترنت، ونقص المهارات/القدر

                                            
 2117تقييم البنك الدولي السريع للقطاع المالي في جيبوتي، ديسمبر/كانون األول  16
 2116، يوليو/تموز 16/249تقرير صندوق النقد الدولي، ورقة الموضوعات المختارة عن جيبوتي، رقم  17
 جيبوتي-94513تقرير البنك الدولي رقم:  18
 2113ط وشمال أفريقيا"، مايو/أيار تقرير مؤسسة التمويل الدولية "االستعداد للنمو:  حلول لزيادة سبل حصول المشروعات المملوكة لنساء على التمويل في منطقة الشرق األوس 19
 جيبوتي-94513تقرير البنك الدولي رقم:  20
الشتغال في ريادة األعمال، من وجهة نظر أصحاب المشروعات، على أنه عملية لتكوين ثروة جديدة، ولكن من منظور ( كيف أن هناك إدراكا عاما ل2111يصف كالبر وآميت وجيلين ) 21
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يحتاج أصحاب المشروعات الحرة في جيبوتي إلى  والمتوسطة المحلية بشكل عام إلى روح المبادرة للتقدم للحضول على هذه العقود0

( فهم واستيفاء نماذج الطلبات، 8ها، )( العثور على المعلومات في مكان واحد عن فرص المشتريات المعلن عن5) المساعدة فيما يلي:

 ( تحسين جودة طلباتهم للوفاء بالمعايير واالحتياجات الدولية00)

عاما، فإن السياسات التي تركز على تحسين المهارات وتسهيل دخول االقتصاد الرسمي  51ألن أغلب السكان تقل أعمارهم عن  .16

ومن المرجح أن تكون االستثمارات في  ساهمة مهمة في خلق الوظائف.من شأنها أن تمكن أصحاب المشاريع الشباب من تقديم م

ينبغي أن  التعليم القائم على المهارات ذات أهمية بالغة في معالجة عدم المساواة إذ يمكن أن تحسن فرص توظيف الشباب والنساء0

لمواطنين، وليس المغتربين، لشغل الوظائف ينصب التركيز على ضمان تدريب القوة العاملة لتلبية احتياجات سوق العمل، وإعداد ا

  220الناشئة عن االستثمارات واسعة النطاق

قادت عدة هيئات خاصة، بينها غرفة التجارة في جيبوتي، تاريخيا تنمية أنشطة المشروعات الحرة في البلد، ولكنها تفتقر إلى  .17

فة التجارة على سبيل المثال، تقدم مساندة تدريبية للشركات فغر الموارد والقدرات المطلوبة لتحقيق تأثير وتواصل على نطاق واسع.

كما تقدم غرفة التجارة المساندة لسيدات األعمال )مع وزارة  الناشئة، حيث توفر أدوات إلضفاء الطابع الرسمي والمحاسبة والمنح0

يشكل و ي للمعونة االجتماعية وتمكين المرأة0األسرة( من خالل برامج التعليم الفني والمهني التي يقدمها المركز الوطن المرأة وشؤون

وحاليا  8.850-8.55المساواة بين الجنسين من السياسة الوطنية لتعزيز  ًجزءا اشتغال المرأة باألعمال الحرةهذا التركيز على 

  توفر عدة برامج وجامعات برامج تدريب على مباشرة األعمال الحرة، وإن كان على نطاق محدود نسبيا0

تعزيز الفرص االقتصادية في ، اشترك البنك الدولي مع الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية في إطالق مشروع 7151م وفي عا .18

مليون دوالر، بهدف تحسين الوصول إلى التدريب على  8070تنفذ الوكالة الجيبوتية للتنمية االجتماعية منحة قدرها  .جيبوتي

من الشباب والنساء ذوي المهارات المنخفضة  ...0ت كسب العيش لما ال يقل عن االشتغال بالعمل الحر والتمويل ومهارا

وقاد هذا المشروع التدريب األساسي في مجال  والمتوسطة في المجتمعات الفقيرة في مدينة جيبوتي، وأرتا، وتاجورة، وعلي صبيح0

 فضال عن دمج سالسل قيمة الحرف اليدوية للنساء0تنظيم المشروعات الحرة ومسابقات لخطط األعمال التجارية المصغرة للشباب، 
 ..51على األقل من المستفيدين المباشرين من المشروع، في حين ستمثل النساء ما ال يقل عن  ..88من المتوقع أن يمثل الشباب 

  من العدد اإلجمالي(0 %.1مستفيد )

قدمت حكومة الهند تمويال  جديد للقيادة وريادة األعمال. كزمر 23بإنشاءوعلى مستوى أعلى، قامت وزارة االقتصاد والمالية مؤخرا   .19

يهدف المركز إلى أن  "0لسياسة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لجيبوتيلبناء المركز فضال عن صياغة إطار مفاهيم "

ير مركز موارد، وخدمات يكون منصة مادية وافتراضية لدعم المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جيبوتي من خالل توف

وسيتولى مركز القيادة  لتلك المشروعات، وحاضنة داخلية، ومجمع ألنشطة األعمال، فضال عن خدمات تنمية القطاع التنافسي0

وريادة األعمال تبسيط بيئة تنظيم العمل الحر في جيبوتي لتسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى الخدمات الرئيسية، وفرص 

 السوق0 التواصل، وروابط

على سبيل المثال، وأطلقت وزارة المرأة وشؤون األسرة عدة مبادرات على نطاق محدود بغية مساندة اشتغال المرأة بالعمل الحر.  .21

توفر مراكز العمل االجتماعي التابعة لهذه المبادرات أماكن عمل وموارد لصاحبات المشاريع )تركز في المقام األول على الخدمات 

ر، والطبخ، واألزياء( لمدة عامين، بينما يُطلب من المستفيدات فتح حساب توفير لدى اتحاد االئتمان واالدخار وهو مثل تصفيف الشع

وباإلضافة إلى ذلك، في يناير/كانون  امرأة مع هذا المركز0 .28، تعاملت 8.57في  0الجهة المحلية التي تقدم التمويل األصغر

األعمال" لتوفير التدريب )تنظيم المشاريع، وتنمية  ون األسرة برنامج "يوم االثنين لريادة، أطلقت وزارة المرأة وشؤ8.52الثاني 

ومن خالل شراكة مع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، عملت  امرأة كل يوم اثنين لمدة ستة أسابيع0 .8المهارات( لمجموعات من 

  دتها في تحسين المنتجات وتسويقها0الوزارة مع الجمعيات النسائية في القطاع الحرفي، لمساع

إن التمويل األصغر ألصحاب المشاريع المحتملين والمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة )خاصة النساء والشباب( غير متطور  .21

غر وجد تقييم أجراه البنك الدولي مؤخرا أن عدد المقترضين النشطين في مجال التمويل األص بشكل ملحوظ ويصعب الحصول عليه.

                                            
 17/271ورقة عمل لصندوق النقد الدولي/ 22
0 وتصديق البرلمان على مشروع القانون شرط لبدء سريان 2118القانون الذي أنشيء بموجبه مركز القيادة وريادة األعمال في أبريل/نيسان  وافق مجلس الوزراء على مشروع 23
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وفيما يتعلق  المقترضون والمودعون(0 -ألف مستخدم  .51بالضبط( مقارنة بالممكن )حوالي  5.55صغير بدرجة غير عادية )

  24فقط من إجمالي القطاع المالي0 %0.4.مليون فرنك جيبوتي، أو  .50بالقروض المستحقة، يمثل التمويل األصغر 

بتعميم   االدخار باعتباره المقدم الرئيسي للتمويل األصغر في البلد النهوضوفي وضعه الحالي، ال يستطيع اتحاد االئتمان و  .22

عبارة عن شبكة من ثالث تعاونيات مالية على المستوى دون الوطني  25واتحاد االئتمان واالدخار الخدمات المالية في جيبوتي.

م االتحاد نوعين من التكافل والقروض ويقد فقط من السكان البالغين(0 ٪0عضو ) ...51، ولديه نحو 8.55تأسست في عام 

وتحتاج شبكة اتحاد االئتمان واالدخار تعزيز قدرتها ومهاراتها )إدارة  من محفظة االتحاد0 ٪.7وتمثل اعتمادات التكافل   26الفردية0

   28، وتوفير االئتمانات، وتطوير منتجات جديدة، وغيرها(، وتطوير أنشطة تجارية صرفة270المخاطر

، أنشأ مرسوم رئاسي صندوق الضمان الجزئي لالئتمان لخفض مخاطر إقراض البنوك التجارية للمشروعات 5715في عام   .23

قدم البنك الدولي مساعدة تقنية )من خالل منحة من مبادرة إصالح  029الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ولكنه لم يبدأ عمله بعد

دوق للضمان الجزئي لالئتمان مخاطر االئتمان بالنسبة للمقرضين مع يخفف صن وتعزيز القطاع المالي( لمساندة تصميم الصندوق0

يجمع الضمان الجزئي لالئتمان عادة عنصر إعانة  زيادة إمكانية وصول المشروعات الصغرى و الصغيرة والمتوسطة إلى االئتمان0

واق االئتمان مقارنة مع أشكال تدخل أكثر مع ترتيبات مستندة إلى السوق لتخصيص االئتمان، مما يترك مجاال أقل لالختالالت في أس

  30مباشرة، مثل البنوك المملوكة للدولة0

عالوة على ذلك، ال يستطيع صندوق التنمية االقتصادية الجيبوتي الذي ترعاه الدولة ومهمته تقديم التمويل للمشروعات الصغرى  .24

صحاب المشروعات بسبب غياب الحوكمة الفعالة وإدارة والصغيرة والمتوسطة المحرومة من الخدمات، تلبية احتياجات كثير من أ

مشروعا  181مول صندوق التنمية االقتصادية، الذي يدير قرضا بقيمة سبعة مليارات فرنك جيبوتي،  المخاطر والمنتجات المناسبة.

منتج الحالي للصندوق ال يبدو أن عرض ال غير قادرين على السداد0 ٪.1من "الخريجين الشباب"(، منهم نحو  .1فقط )بما في ذلك 

والقروض التي  يتوافق مع احتياجات المقترضين من المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، خاصة المملوكة للنساء والشباب0

مليون فرنك جيبوتي( وحد أدنى للمساهمة  7051 -مليون 0012يقدمها الصندوق للشباب ذات حدود عليا من حيث مبالغ القروض )

 (0٪.8مقترض )الشخصية لل

وبشكل عام، بينما أصبحت ريادة األعمال من محاور تركيز حكومة جيبوتي، ال تزال المنظومة مجزأة وغير منسقة ويصعب على  .25

يتم حاليا تعزيز ريادة األعمال من قبل العديد من الجهات  الكثير من أصحاب المشاريع، وال سيما النساء والشباب التعامل معها.

الوصف األولى لمختلف الجهات الفاعلة في منظومة العمل الحر في جيبوتي )انظر  ة، ومعظمها في القطاع العام0الفاعلة المختلف

  31(00والملحق  5الشكل 

تحتاج جيبوتي  إن االستفادة من القدرة التحويلية للقطاع الخاص من خالل تعزيز العمل الحر أمر غاية في األهمية بالنسبة لجيبوتي. .26

بسرعة لمعالجة انخفاض مستوى االستثمار الخاص في الصناعات الصغيرة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إلى أن تتحرك 

الشباب والنساء الذين يشتغلون بالعمل الحر، وانخفاض مستوى خلق الوظائف في األنشطة غير الزراعية بالمناطق  وانخفاض عدد

والمتوسطة في سالسل إمداد الصناعات التحويلية للقطاعات ذات القيمة المضافة الريفية، والتطور المحدود للمشروعات الصغيرة 

  المحلية، والتي يمكن تعزيزها من خالل استراتيجية موجهة نحو التصدير0

 

                                            
 جيبوتي-94513تقرير البنك الدولي رقم:  24
( الوفورات، 3تسهيالت ائتمان حكومية ومانحين دوليين آخرين أو وزارات للبرامج المستهدفة،  (2( تسديدات العمالء الحاليين، 1تأتي موارد اتحاد االئتمان واالدخار في األساس من:   25

 ( هامش الفائدة40
دوالرا أمريكيا(0 القروض  5591إلى  281فرنك جيبوتي )حوالي  311111و  51111سنويا( هي قروض تتراوح بين  ٪1.5أعضاء، وسعر الفائدة الشهري  6إلى  3قروض التكافل ) 26

من محفظة  %71دوالرا أمريكيا(0 تمثل قروض التكافل  5591إلى  1671ألف ومليون فرنك جيبوتي )حوالي  311شهريا( هي قروض تتراوح بين  %2الفردية )سعر الفائدة الشهري 

 اتحاد االئتمان واالدخار
 (0%2)أفضل الممارسات ال تتجاوز عادة  %4.6يوما(  31تمثل المحفظة المعرضة للخطر ) 27
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 القطاعات التنافسية

وتستفيد جيبوتي من عدد  اص.تتمتع جيبوتي بإمكانيات قوية لتكون مركزا صناعيا وتجاريا للمنطقة، مما سيدعم تنمية القطاع الخ .27

من السياسات التفضيلية، مثل اتفاقية فرص النمو في أفريقيا، وكل شيء ما عدا األسلحة، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، 

سيؤدي إنشاء خط سكك حديدية جديد بين  التي يمكن أن تسهل إنشاء مركز لتجهيز الصادرات والصادرات الصناعية حول الميناء0

يبوتي وإثيوبيا إلى تعزيز كبير في كفاءة الخدمات اللوجستية وقدرات النقل بين البلدين، مع إمكانية أن تصبح جيبوتي العبا أساسيا ج

  0أثيوبيافي تصنيع وتغليف منتجات الصناعات التحويلية الخفيفة، خاصة إذا تمكنت من جذب استثمارات إقليمية من 

، يمكن ”حزام واحد طريق واحد“تصادية الخاصة الجديدة، فضال عن مبادرة الصين للبنية التحتية ومن خالل الميناء والمنطقة االق .28

 للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة في جيبوتي أن تكون في وضع جيد يمكنها من االضطالع بدور في النمو االقتصادي للبلد.

 رات صينية ضخمة، والتي يمكن أن تعزز الكثير من القطاعات، وهي:قامت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي بتأمين استثما

( التداول )بورصة البضائع غير المعبأة، المعارض، تجارة التجزئة المعفاة من الرسوم 8( نقل اللوجيستيات والتخزين والتوزيع؛)5)

المعلومات والفنادق ومراكز التدريب وخدمات  ( مساندة األعمال )الخدمات المالية وخدمات4( الصناعات التحويلية؛ )0الجمركية(؛ )

إلى قطاعات محددها  32الوكالة األخرى(0 وباإلضافة إلى ذلك، تشير الدراسات القطاعية المختلفة التي أجراها البنك الدولي وآخرون

لتي ستلقى مساندة قريبا يمكنها توفير فرص العمل وتحقيق الدخل مثل مصائد األسماك وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وا

  من بنية تحتية جديدة مثل المنطقة الحرة0

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه اإلمكانات سيتطلب روابط قوية مع المشروعات المحلية الصغرى والصغيرة والمتوسطة وبرنامج  .29

حقيق نمو كبير وتوفير فرص عمل يعد التنويع أمرا ضروريا بالنسبة لجيبوتي لتطوير قطاعات يمكنها ت مستدام لتعزيز االستثمار.

مثل السياحة وصيد األسماك، والحد من المخاطر المرتبطة باالعتماد على قطاع واحد )خدمات( موجه بشكل رئيسي لعميل واحد 

0 ويجب أن يتضمن هذا وضع وتنفيذ استراتيجية لجذب المستثمرين األجانب المهتمين بالتصدير0 وسيتوقف النجاح على 33)إثيوبيا(

 بيئة العمل الحر وقطاع خاص نشيط، وتقليل حواجز تأسيس الشركات وتشغيلها0 ويرتط

 ج. األهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها

0 08.01 أحد أهداف البلد هو تحويل جيبوتي إلى اقتصاد متوسط الدخل بحلول عام 7151يدعم المشروع المقترح رؤية جيبوتي  .31

امة المعنية بالحد من عدم المساواة بين الجنسين ودعم الشباب، تركز الرؤية على خمسة ركائز تمثل وباإلضافة إلى المحاور الع

 التحديات الرئيسية للتنمية في جيبوتي، بما في ذلك "اقتصاد متنوع قادر على المنافسة يمثل القطاع الخاص محركه الرئيسي للنمو:

 "340؛ وتطوير السوق المالية؛ وتحسين سلسلة التوريدنمو متنوع، مع قطاع خاص يقود نموذجا جديدا للنمو

سيساند  وعالوة على ذلك، سيقدم المشروع المقترح دعما مباشرا للجهود التي تبذلها الحكومة لتدعيم وتعزيز بيئة العمل الحر. .31

عم العديد من الجهات الفاعلة وتد المشروع بشكل مباشر مهمة وجهود مركز القيادة وريادة األعمال، الذي يلقى دعما واسعا في البلد0

مركز القيادة وريادة األعمال  –بما في ذلك وزارة المرأة وشؤون األسرة والغرفة التجارية  -األخرى في مجال تنظيم المشاريع 

 والجهود المبذولة إلنشاء منصة شاملة للجميع0

كما  وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام. ويتسق المشروع المقترح مع هدفي مجموعة البنك الدولي إلنهاء الفقر المدقع .32

يسعى المشروع المشترك لتقديم يد العون للنساء والشباب لدخول قوة العمل كأصحاب عمل )توفير الوظائف( وموظفين، وتشجيع 

رح الركيزة يدعم المشروع المقت المؤسسات على دخول القطاع الرسمي، وهو ما يمكنها من الحصول على التمويل واغتنام الفرص0

(، والتي تحدد تعزيز مناخ ممارسة 57-54من استراتيجية الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لجيبوتي )السنوات المالية  8

يجري حاليا إعداد الدراسة التشخيصية القطرية المنهجية وإطار الشراكة  األعمال وزيادة فرص الحصول على التمويل كنتائج رئيسية0

كما استفاد تصميم المشروع من الدروس المستقاة من تقرير مجموعة التقييم المستقلة لعام  800-50ديد للسنوات المالية القطرية الج

والذي الحظ أهمية الجهود المبذولة لتحفيز تقديم التدريب وخدمات  ،35حول مشاركة مجموعة البنك الدولي في الدول الصغيرة 8.51

                                            
 صاد الهيكلي الجديد، ريادة المناطق الحرة لتحقيق التحول االقتصادي وإيجاد فرص العمل في جيبوتي: من وجهة نظر االقت2118انظر: تقييم المصائد في جيبوتي، ليزلي ويدمان، البنك الدولي،  32

؛ النقل والخدمات اللوجستية في جيبوتي: المساهمة في خلق فرص عمل وتنويع 2116مركز االقتصاد الهيكلي الجديد في جامعة بكين ومبادرة صنع في أفريقيا، ديسمبر/كانون األول 

 IooCeAGTT؛ خطة العمل الخاصة باالستراتيجية الوطنية لتنمية التجارة، مشروع صندوق 2113اط األنشطة االقتصادية، مذكرة السياسات، وحدة النقل التابعة للبنك الدولي، فبراير/شب

 ؛2111التابع لالتحاد األوروبي، 
 16/249ورقة الموضوعات المختارة لجيبوتي، تقرير صندوق النقد الدولي، رقم  33
 2135استراتيجية تسريع النمو وتعزيز العمالة، رؤية جيبوتي  34
امج المجمع للبلدان، مجموعة مجموعة البنك الدولي في الدول الصغيرة حاالت منظمة دول شرق البحر الكاريبي، وكابو فيردي، وجيبوتي، وموريشيوس، وسيشيل، تقييم البرنانخراط  35

 2116التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، 
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كما يمكن المشروع من الوصول إلى التمويل التجاري عن طريق  من خالل وسطاء فاعلين0تطوير األعمال ألصحاب المشروعات 

تتسق هذه المكونات مع نهج "تعظيم  توفير بناء القدرات لصندوق الضمان الجزئي لالئتمان، إلى جانب تعزيز قطاع التمويل األصغر0

ستخدام األمثل للموارد العامة الشحيحة للتأكيد على أن بوسع التمويل من أجل التنمية" من خالل االستفادة من القطاع الخاص واال

النساء والشباب تحسين قدراتهم على تأسيس وتطوير مشروعات صغرى وصغيرة ومتوسطة ناجحة في جيبوتي، وزيادة إمكانية 

 حصولهم على التمويل التجاري0

اتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط ويسهم المشروع المقترح في تنفيذ تجديد ركيزة العقد االجتماعي الستر .33

تلعب  وشمال أفريقيا من خالل تعزيز القدرة على التكيف عبر تطوير القطاع الخاص وتحسين المهارات بما يلبي متطلبات السوق.

كما  ماعية التي قد تحدث0هذه المهارات و السلوكيات دورا حاسما في بناء قدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات االقتصادية واالجت

يهدف المشروع إلى تعزيز المؤسسات العامة من أجل تقديم الخدمات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية من خالل تعزيز مختلف الجهات 

  الحكومية المسؤولة عن تشجيع وتمويل المشروعات الحرة والصناعات التنافسية0

البنك الدولي للمساواة بين الجنسين وخطة عمل منطقة الشرق األوسط  مجموعة استراتيجيةيساند المشروع المقترح كذلك هدف  .34

وشمال أفريقيا للمساواة بين الجنسين من خالل تعزيز المساواة بين الجنسين في األسواق المالية وتطوير القطاع المالي، والحد من 

ة الستراتيجية المساواة بين الجنسين المتعلقة وسيدعم المشروع الركائز الرئيسي التفاوت بين الجنسين في الحصول على التمويل.

وعلى وجه التحديد، ينطوي المشروع  بإزالة القيود المفروضة على توفير وظائف أكثر وأفضل، وتعزيز صوت المرأة وواليتها0

عالجة الفجوات في المقترح أيضا على التدخالت المدعومة من البنك الدولي لالستثمار في البيانات المصنفة حسب الجنس، وتقييم وم

  الحصول على الخدمات التي تواجهها المرأة في المشروعات0

 العالقة مع مشروعات البنك الدولي األخرى

يساند مشروع تعزيز فرص كسب الدخل اختيار  .تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتيسيستفيد المشروع المقترح من مشروع  .35

رين النظراء؛ وتعبئة الشباب و ويساند أيضا  التدريب األساسي لهم؛ ومسابقات خطط األعمال الُمصغَّرة؛ والتوجيه0وتدريب الُميّسِّ

تطوير األعمال وتسويقها والحصول على التمويل )التحويالت النقدية إلى المنظمات على مستوى المجموعات والتي بدورها تخصص 

اشر من المشروع ومن المتوقع أن يتجاوز المشروع مستفيد مب ..51وحتى اآلن، تم تدريب  األموال ألعضاء مجموعة المنتجين(0

من الذين يتلقون التحويالت  ٪41من الشباب الملتحقين بالتدريب حتى اآلن و %.1تمثل النساء  شاب0 ...0أهدافها ويصل إلى 

من تمويل المجموعات شهرا  58إلى  0واستنادا إلى تقديرات الدفعة األولى من المستفيدين من التحويالت النقدية، فبعد  النقدية0

دوالرا( لمجموعة من عضوين  881فرنك ) ....4دوالر( وأرباحها  ..1فرنك جيبوتي ) ....0التشغيلية بلغ متوسط مبيعاتها 

  في المتوسط0

الذي يهدف إلى تحسين مناخ  حوكمة تطوير وتمويل القطاع الخاصوسيغتنم المشروع المقترح الفرص التي يتيحها مشروع  .36

تأسيس  يساند مشروع حوكمة تطوير وتمويل القطاع الخاص تحسين مناخ األعمال، بما في ذلك عمال في جيبوتي.ممارسة األ

وسيكمل المشروع المقترح  الشركات والحصول على االئتمان، وسوف يدعم أيضا صياغة استراتيجية وطنية لتشجيع االستثمار0

يز أصحاب المشاريع الذين يمتلكون أعمالهم، وتحسين جودة االئتمان بشكل مباشر هذه الجهود من خالل العمل على إيجاد وتعز

لهؤالء المقترضين )جانب الطلب(، وتطوير جودة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في القطاعات ذات 

  األولوية وسالسل القيمة0

II. األهداف اإلنمائية للمشروع 

 
 أ. الهدف اإلنمائي للمشروع

 نمائي للمشروع هو تحسين الفرص االقتصادية ألصحاب المشاريع المستهدفين0الهدف اإل .37
 

 ب. المستفيدون من المشروع
 

ب صحاأ( رواد األعمال الطموحين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب؛ ب( أ يشمل المستفيدون من المشروع: .38
سيكون المستفيدون  ن أن توفر فرص كبيرة لتوظيف النساء والشباب0المشروعات الصغيرة و المتوسطة الجديدة أو الحالية التي يمك

المرحليون هم كيانات بيئة تنظيم المشاريع التي تقدم المساندة والتمويل ألصحاب المشاريع والمشروعات الصغرى والصغيرة 
 ة0والمتوسطة مثل برامج التوجيه، وبرامج التدريب، ودعم تطوير المشروعات، والخدمات االستشاري
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 ج. مؤشرات النتائج على مستوى األهداف اإلنمائية للمشروع

 

 سيتم قياس الهدف اإلنمائي للمشروع على ضوء مؤشرات النتائج التالية: .39

عدد الشركات الجديدة التي سجلها أصحاب المشاريع الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع )النسبة المئوية  0أ

 للشباب(لإلناث( )النسبة المئوية 

 المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( عدد المستفيدين الذين يحصلون على تمويل في إطار 0ب

 فضال عن ذلك، سيتم قياس المؤشرات الوسيطة التالية: .41

 وية للشباب(عدد المستفيدين من المشروع الذين يحصلون على منح/تحويالت نقدية )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئ 0أ

(i) المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( عدد المستفيدين الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار 

(ii)  )الفائزون في مسابقات خطط األعمال )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب 

 )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(المشروع  المستفيدون من خدمات تطوير األعمال التي يقدمها 0ب

 عدد ضمانات االئتمان الجزئية المقدمة من خالل صندوق الضمان الجزئي لالئتمان الذي يدعمه المشروع 0ج

 الذي يتم تعبئته من خالل صندوق الضمان الجزئي لالئتمان الذي يدعمه المشروع مقدار التمويل التجاري 0د

 اتحاد االئتمان واالدخار في إطار خطة عمل إعادة الهيكلة التي تم تطويرها بموجب المشروع اعدد التوصيات التي نفذه 0ه

 في إطار خطط عمل تطوير سلسلة القيمة التي جرى تطويرها بموجب المشروع عدد التوصيات التي تم تنفيذها 0و

III. وصف المشروع 

 

 أ. مكونات المشروع

ات جديدة جيدة األداء، والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك سيدعم المشروع األنشطة التي ستشجع إنشاء شرك .41

ويرتكز المشروع  سالسل القيمة التنافسية، وفرص وجود الشباب والنساء كرواد أعمال، وكذلك كموظفين في هذه الشركات الجديدة0

 على المبررات التالية:

الصحوة،  يها، تتماشى أنشطة المشروع مع المراحل األربعة لتنمية العمل الحر:فيما يتعلق بدعم المستفيدين والبيئة التي يعملون ف .42

 (00النشاط، الديناميكية، والتحفيز )الشكل 

( 5وفيما يتعلق بتحسين فرص حصول النساء والشباب من أصحاب المشاريع الحرة على التمويل، سينخرط المشروع في مستويين: ) .43

نقدية للمؤسسات حديثة التأسيس، وكذلك الفائزين في مسابقات خطط األعمال لوضع تصور من خالل تقديم المنح/التحويالت ال

( تحسين عمليات األدوات المالية الحالية لمساعدتها على توفير التمويل بشكل أفضل لهؤالء 8ألفكارهم/االستفادة منها تجاريا، و)

يتمتع صندوق  والتقنية للصندوق المزمع للضمان الجزئي لالئتمان0سيقدم المشروع مساعدة فنية لدعم القدرات اإلدارية  المقترضين0

 سيبني المشروع على العمل الذي أنجز بالفعل لتأسيس هذه اآللية، وتفعيلها0 الضمان الجزئي لالئتمان بالفعل بإطار قانوني وتنظيمي0
شبكة اتحاد االئتمان واالدخار لتحفيز توفير  كما سيوفر المشروع المساعدة الفنية لتحسين منتجات التمويل األصغر التي تقدمها

  خدمات التمويل األصغر المناسبة ألصحاب المشاريع من النساء والشباب0

 



 
  البنك الدولي

 ( 855111Pمساندة جيبوتي لممارسة النساء والشباب ريادة األعمال )

 

 

  
  61 من 17 صفحة 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 نظرية التغيير للمشروع المقترح8الشكل
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 0 إطار تنمية ريادة األعمال0الشكل 

 

 

 حسين الحصول على:ويهدف هذا المكون إلى ت ماليين دوالر(. 5بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب ) :5المكون .44

( دورات تدريبية في تنمية المهارات وتطوير األعمال )من خالل توسيع نطاق المشروع الحالي لتعزيز فرص كسب الدخل في 5)

)أي منح/تحويالت نقدية ممولة في إطار المشروع  ( المعلومات والموارد ألصحاب المشاريع00( التمويل الصغير، )8جيبوتي(، )

  ات الرسمية(0ستكون فقط للمؤسس

 ماليين دوالر(. 1هو بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب ) 5.5المكون الفرعي 

سيعمل هذا المكون الفرعي على توسيع نطاق نموذج مشروع تعزيز فرص كسب  التدريب على مهارات العمل الحر: .أ
لنساء والشباب مما يؤدي إلى استكمال خطة العمل الدخل في جيبوتي لتوفير برامج تدريبية شاملة على تنظيم المشاريع ل

  سيحصل أصحاب المشاريع الذين يكملون التدريب على نحو مرض على شهادة0 وإعداد عملية إضفاء الطابع الرسمي0

ستقدم المنح للمؤسسات الرسمية المسجلة حديثا  منح إضفاء الطابع الرسمي )التحويالت النقدية( للمتخرجين من التدريب: .ب
  تي أنشأها أصحاب المشاريع من النساء والشباب الذين تم تدريبهم واعتمادهم في إطار برنامج التدريب0ال

تُقدم  والتوجيه التالي: 36مسابقات خطط األعمال مع منح التسويق التجاري/تطوير التصورات )التحويالت النقدية( .ج
ات خطط األعمال )ربما/وربما ال يشمل المستفيدون أولئك المنح/التحويالت النقدية للمؤسسات الرسمية التي تفوز في مسابق

الذين حصلوا على منح إضفاء الطابع الرسمي من خالل التدريب، ولكن يجب تسجيل أي مشروع يتلقى منحة/تحويال نقديا 
 بشكل رسمي(0

  )مليون دوالر(. هو تحسين حصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب على المعلومات والموارد 5.7المكون الفرعي 

 إنشاء بوابة افتراضية للمعلومات والموارد ألصحاب المشاريع الحرة .أ

 توعية أصحاب المشاريع والحمالت اإلعالمية .ب

                                            
0 المنتج تحسين( 3 و االختراع، براءات على الحصول/ الفكرية الملكية تسجيل( 2) السوق، تجربة/اختبار( 1ما يلي: قد تشمل األنشطة المؤهلة بموجب هذه المنح/التحويالت النقدية  36

المسؤولين معايير اختيار محددة، مثل  تمشيا مع نموذج مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي، ستتخذ قرارات التمويل من قبل لجنة إقليمية للتنمية المجتمعية تشكلت على أساس
ممثلين عن النساء والشباب والفقراء0 سيحدد دليل المنتخبين، والزعماء المحليين، وممثلي المؤسسات المالية ومركز القيادة وريادة األعمال، وممثلي القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، و

 ة0تنفيذ المشروع تفاصيل اختيار اللجنة ومعايير أهلية المستفيدين واألنشطة المؤهل
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ماليين  2إلى الخدمات والتمويل وسالسل القيمة التنافسية ) تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب :7 المكون .45
تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل من خالل تحسين يهدف هذا المكون إلى  دوالر(.

وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة في بيئة ممارسة األعمال، وعبر تفعيل صندوق الضمان الجزئي لالئتمان وتعزيز شبكة اتحاد االئتمان 
لتقنية للمساهمة في تحديد وتطوير القطاعات وسالسل القيمة التنافسية وسيوفر هذا المكون أيضا المساعدة ا واالدخار للتمويل األصغر0

 وتمكين المؤسسات من تلبية احتياجات هذه القطاعات الحيوية الجديدة على نحو أفضل0

 ماليين دوالر( 4هو تحسين الخدمات التي تقدمها بيئة تنظيم األعمال ) 7.5المكون 

ستقدم المساعدة التقنية للجهة الراعية )الحاضنة( تحت مظلة  القيادة وريادة األعمال0يقدمها مركز  مساندة خدمات الرعاية التي .أ
  مركز القيادة و ريادة األعمال في مجاالت، من بينها:

( تطوير وتنفيذ عرض خدماتها )الذي يمكن أن يشمل شراء المعدات المكتبية 0( تطوير توجهها االستراتيجي؛ )8التشغيل؛ ) .ب
)ب( دعم بناء القدرات ( بناء قدرات العاملين في مركز القيادة وريادة األعمال40نولوجيا المعلومات؛ و )الخفيفة/أجهزة تك

لمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ستُقدم المساعدة التقنية للمشغلين المؤهلين للجهات الفاعلة في بيئة تنظيم المشاريع0

من خالل خدمات الدعم والتواصل، بما في ذلك توفير برامج تدريبية لتحسين قدراتهم على مساعدة أصحاب المشاريع 

متخصصة في تنظيم المشاريع تركز على تطوير األعمال والمحاسبة ووظائف النمو )مثل الموارد البشرية، والتسويق، 

  واإلدارة المالية طويلة األجل، وإدارة المخزونات، وروابط سلسلة التوريد، وغيرها(0

  هو تعزيز قدرة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل )مليون دوالر( 7.7ي المكون الفرع

سيتم توفير الدعم الفني  المساعدة التقنية لصندوق الضمان الجزئي لالئتمان للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة0 .أ

الصندوق استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، وتشكيل مجلس الصندوق ولمهامه اليومية، ويشمل ذلك مساندة حوكمة  لتفعيل

 إدارة، والمشاركة مع البنوك التجارية، والتخطيط للتمويل الخاص المشترك، إلخ0 )المشروع لن يوفر رأس المال للصندوق(0

وصيات محددة إلعادة هيكلة ( خطة عمل تتضمن ت5) سيقدم الدعم الفني لما يلي: المساعدة الفنية التحاد االئتمان واالدخار: .ب

و/أو تحسين العمليات واإلدارة )أي إدارة المخاطر، توفير االئتمان، الضوابط، تطوير منتجات جديدة، إلخ(، باإلضافة إلى 

( التدريب على تطوير المهارات التشغيلية للعاملين في اتحاد االئتمان 8تطوير األنشطة التجارية للتمويل المستدام، و)

 )المشروع لن يوفر رأس المال لالتحاد(0 واالدخار0

  مليون دوالر( 7هو تطوير سالسل القيمة ذات األولوية ) 7.5المكون 

ستقدم المساعدة التقنية لوضع استراتيجيات وخطط عمل لسلسلة القيمة، وتنفيذ التحالفات  مساندة تطوير سالسل القيمة التنافسية0 .أ

 ريد، وتطوير خدمات تسويق الصادرات، لتشجيع توظيف الشباب والنساء0بين القطاعات، وإنشاء روابط سلسلة التو

سيقوم هذا المكون بتمويل المساعدة الفنية وتكاليف المعدات  (:مليون دوالر أمريكي 7مساندة مشروع التنفيذ والرصد) :5 المكون .46
( بناء المؤسسات، 5) م وحدة تنفيذ المشروع التالية:والتدريب والتشغيل لفريق مركز القيادة وريادة األعمال حتى يتمكن من القيام بمها

 وسيدعم هذا المكون أيضا مركز القيادة وريادة األعمال في مجاالت ( تقييم المشروع40( متابعة المشروع، )0( تنفيذ المشروع، )8)
 المحاسبة وإدارة الميزانية والمشتريات والوظائف اإلدارية العامة0

 

 التمويلية ب. تكلفة المشروع وموارده

 

مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة للمؤسسة الدولية  5.01المشروع المقترح هو عملية تمويل مشروع استثماري بتمويل قيمته  .47
 مليون دوالر( لجمهورية جيبوتي0 51للتنمية )ما يعادل 

 
 تكلفة المشروع مكونات المشروع

 )بالمليون دوالر(
التمويل من المؤسسة 

 ةالدولية للتنمي
 )بالمليون دوالر(

 6.0 6.0 بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب -5المكون 
 5.0 5.0 بناء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباب :5.5المكون الفرعي 



 
  البنك الدولي

 ( 855111Pمساندة جيبوتي لممارسة النساء والشباب ريادة األعمال )

 

 

  
  61 من 20 صفحة 

     
 

تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب على  :5.7المكون الفرعي 
 المعلومات والموارد

1.0 1.0 

إلى الخدمات  تحسين وصول أصحاب المشاريع من النساء والشباب-7 المكون
 والتمويل وسالسل القيمة التنافسية

7.0 7.0 

 4.0 4.0 تحسين الخدمات التي تقدمها بيئة تنظيم األعمال :7.5المكون الفرعي 
تعزيز قدرة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على  :7.7المكون الفرعي 
 لتمويلالحصول على ا

1.0 1.0 

 2.0 2.0 تطوير سالسل القيمة ذات األولوية :7.5المكون الفرعي 
 2.0 2.0 مساندة تنفيذ ومتابعة المشروع - 5المكون 

 15.0 15.0 إجمالي تكاليف المشروع

 

 ج. الدروس المستفادة والمجسدة في تصميم المشروع

 

ويعد الحصول على التمويل  رته على الوساطة لخدمة احتياجات االقتصاد0يحتاج القطاع المالي في جيبوتي إلى النمو وتعزيز قد .48
وعلى الرغم من وجود بيانات محدودة عن العالقة بين  عنصرا رئيسيا في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل0

قد أظهرت الدراسات أن المشاريع نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق الوظائف في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ف
ووجدت دراسة عالمية أنه مع نمو  الصغيرة والمتوسطة تسهم في كثير من األحيان في نمو العمالة أكثر من الشركات الكبيرة0

بيل على س (، فإن معدالت توظيفها تنمو أكثر من الشركات الكبرى0..5و  5الشركات الصغيرة )التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 
 من الناتج المحلي اإلجمالي0 ٪00من إجمالي العمالة و  ٪02بما ال يقل عن  المثال، تسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

  37الرسمي0غير ع لقطاالمتوسطة في ة والصغيرن التأثير أكبر عند تضمين الشركات ايكوو

 

عد في تنويع القاعدة االقتصادية ألي بلد؛ وتشجع على االبتكار، معظم الوظائف الجديدة وتسا تقدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .49
وتساعد في توصيل السلع والخدمات إلى أسفل الهرم االجتماعي؛ ويمكنها أيضا أن تكون قوة فاعلة في دمج النساء والشباب في 

خلق اقتصاد أكثر تنوعا وحيوية ومن شأن تأسيس قطاع تنافسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يساعد في  النشاط االقتصادي0
كما أن وجود قطاع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نابض بالحيوية والنشاط يعزز  ومرونة مع تعزيز اإلنتاجية والقدرات التنافسية0

ألمن االبتكار، ويمكن أن يساعد في تنويع النشاط االقتصادي جغرافيا، كما يمكنه المساعدة في دعم أهداف إنمائية أخرى مثل ا
  38الغذائي، وتحسين الصحة والتعليم، والحد من تغير المناخ0

 

ومن بين الشكاوي  تحتاج سيدات األعمال الالئي يوسعن مشروعاتهن متطلبات تمويلية تتجاوز الحدود القصوى لالئتمان الصغير0 .51
لتمويل الرسمي الضروري لنمو أعمالهن وسط وشمال أفريقيا عدم القدرة على تأمين األالرئيسية لسيدات األعمال في منطقة الشرق ا

أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء تنمو بمعدل  8.55أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية عام  التجارية0
الحصول على  وكان أحد العوامل الرئيسية التي عزت إليها الدراسة معدالت النمو األبطأ هو أبطأ من نظيراتها المملوكة للذكور0

كما أن هناك قيودا على وصول  التمويل، والذي يتضمن تحديات تتعلق بالجنس مثل عدم وجود ضمانات وسيطرة أقل على الممتلكات0
النساء الالتي يمتلكن مشاريع صغيرة ومتوسطة المملوكة إلى التدريب، والتكنولوجيا، واألسواق، والنماذج التي يحتذى بها، والحماية 

على الرغم من أن القروض الصغرى يمكن أن تكون مفيدة في توسيع خيارات التمويل أمام الفقراء، والسيما النساء،  قانون0بموجب ال
وسيساعد المشروع المقترح صاحبات المشاريع على  39إال أنها ال تكفي لتلبية كل احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة0

سيكون بمثابة رأسمال ابتدائي في غاية األهمية، كما سيسهم في بناء تاريخهن االئتماني من الوصول إلى التدريب والتمويل، وهو ما 
 أجل التقدم بطلب للحصول على التمويل التجاري الرسمي0

 

استفاد المشروع المقترح من أدلة قوية منبثقة عن مجموعة واسعة من التدخالت التي تهدف للتمكين االقتصادي للشباب والمرأة  .51
ومن  ت توفير سبل العيش التي تستند إلى المجتمعات المحلية، بما في ذلك مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي0وتدخال

                                            
 2113ط وشمال أفريقيا"، مايو/أيار تقرير مؤسسة التمويل الدولية "االستعداد للنمو:  حلول لزيادة سبل حصول المشروعات المملوكة لنساء على التمويل في منطقة الشرق األوس 37
 2117لمتوسطة"، تقرير البنك الدولي "ماذا يحدث في الوسط المفقود؟  دروس مستفادة من تمويل المشروعات الصغيرة وا 38
 2113ط وشمال أفريقيا"، مايو/أيار تقرير مؤسسة التمويل الدولية "االستعداد للنمو:  حلول لزيادة سبل حصول المشروعات المملوكة لنساء على التمويل في منطقة الشرق األوس 39
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األمثلة المحددة للتدخالت الناجحة التي استفاد منها تصميم المشروع المقترح برنامج التوظيف وكسب العيش للمراهقين التابع للجنة 
، وبرنامج فرص الشباب التابع لصندوق العمل االجتماعي في شمال أوغندا الذي يدعمه 40جالديشالمساعدة في إعادة التأهيل في بن

البنك الدولي، والعديد من المشروعات التي يمولها البنك الدولي والصندوق الياباني للتنمية االجتماعية لتعزيز سبل كسب الرزق في 
 المناطق الريفية في جنوب آسيا0

 

  ة ما يلي:تتضمن الدروس الرئيسي .52

 
لذا، يقدم المشروع  في األغلب ال يكون رأس المال أو التدريب وحدهما كافيين لبدء أو تنمية األنشطة القائمة على حد الكفاف0 .أ

 المقترح مزيجا من بناء القدرات والوصول إلى التمويل0
 

و األمية والصحة اإلنجابية، أمور حاسمة، بالنسبة للشابات، تعد زيادة الدخل وبناء األصول مع الخدمات االجتماعية، مثل مح  .ب
لذلك يركز المشروع بقوة على المهارات الحياتية األساسية  خاصة في حاالت انخفاض الدخل والسياقات المحافظة اجتماعيا0

  ت0، حيث يتيح المعلومات والمشورة بشأن مواضيع ذات صلة مباشرة بحياة الشابات الفقيرا5-5والتوجيه في المكون الفرعي 
 

سيختبر المشروع ما إذا  مسؤولين عن المنح التي يستخدمونها للتدريب وتنمية األعمال0 يمكن للشباب البالغين أن يكونوا متلقين .ج
كانت المساءلة داخل المجموعة والمجتمع المحلي يمكن أن تخفض الحاجة إلى هياكل معقدة لتنفيذ المشروعات واإلشراف 

  عليها0
 

ة من الخدمات، التي تستهدف كال من إنتاج المنتجات أو الخدمات وتسويقها، أن تلعب دورا رئيسيا في يمكن لمجموعة متكامل .د
والمنح، بل يشمل أيضا دمج سالسل قيمة  وبالتالي، ال يقتصر المشروع على تجريب بناء القدرات رفع إنتاجية المرأة الريفية0

  لألسر والمجتمعات المحلية0المنتجات المحلية في ضوء تعزيز إمكانات توليد الدخل 

 
تقدم الدروس المستفادة من مشروع سبل كسب الرزق للشباب في جنوب العراق الذي يموله الصندوق الياباني للتنمية االجتماعية،  .53

ارية ( تمويل مرن يستند إلى االحتياجات االستثم5) المزيد من اإلرشادات بشأن خصائص التصميم المحددة، بما في ذلك الحاجة إلى:
( توجيه الشباب بصورة فاعلة، وخاصة الفتيات، في اختيار األنشطة االقتصادية المحتملة 8المتنوعة لألنشطة االقتصادية المختلفة، )

  لتشجيع التنويع، وكذلك )ج( استهداف مساندة العمل الذاتي0

 

IV. التنفيذ 

 أ. الترتيبات المؤسساتية والتنفيذية

ويتولى  عمال على تنفيذ المشروع، تحت إشراف وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة0سيقوم مركز القيادة وريادة األ .54

  المركز تنسيق تنفيذ أنشطة المشروع، والمشتريات واإلدارة المالية للمشروع0

ث جهات رئيسية وسيمول المشروع العاملين في ثال تم بالفعل تعيين منسق للمشروع وأخصائي مشتريات من قبل وزارة المالية0 .55

هي وحدة تنفيذ المشروع في مركز القيادة وريادة األعمال )موظفون غير حكوميين(، ومنسق المشروع، ومسؤول المشتريات، 

ستضمن الحكومة دفع  على األقل0 8.50مارس/آذار،  05والمسؤول المالي، خالل الفترة من تاريخ سريان المشروع وحتى 

، وحتى موعد 8.50لموظفين الرئيسيين من الموازنة العامة اعتبارا من األول من أبريل/نيسان مرتبات المجموعات الثالثة من ا

وافق مجلس الوزراء على  ستدفع الحكومة رواتب كل العاملين اآلخرين في مركز القيادة وريادة األعمال0 إغالق المشروع0

0 وتصديق البرلمان على مشروع 8.52أبريل/نيسان  مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه مركز القيادة وريادة األعمال في

 القانون شرط لبدء سريان المشروع0 

يتمتع مركز القيادة وريادة األعمال عن طريق وزارة االقتصاد والمالية والصناعة، بتفويض لجمع األطراف المعنية وبالرؤية  .56

  الالزمة لإلشراف على إعداد وتنفيذ المشروع0

                                            
 لجنة المساعدة في إعادة التأهيل في بنجالديش 40



 
  البنك الدولي

 ( 855111Pمساندة جيبوتي لممارسة النساء والشباب ريادة األعمال )

 

 

  
  61 من 22 صفحة 

     
 

ادة األعمال مؤسسة شبه عامة ال تستهدف الربح لها مجلس مديرين يتألف من ممثلين عن القطاعين العام يعتبر مركز القيادة وري .57

( تشجيع 8( تنسيق وإصالح برامج تنظيم المشاريع وتطوير األعمال، )5) يتمثل التفويض األساسي للمركز فيما يلي: والخاص0

( تحفيز قدرة القطاع 4( تنشيط األعمال التجارية، )0ت الرعاية، )ريادة األعمال بين الشباب وأنشطة التنمية ومساندة خدما

 الخاص على المنافسة في قطاعات النمو 0

 يرأس المركز مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزارة االقتصاد والمالية والصناعة0 .58

التوجيهية، من بين جهات أخرى، من ممثلين عن ستتألف اللجنة  سيكون مجلس مديري المركز بمثابة اللجنة التوجيهية للمشروع0 .59

وزارة االقتصاد والمالية والصناعة، ووزارة المرأة وشؤون األسرة، وجامعة جيبوتي، وهيئة الموانئ، وغرفة التجارة، ورابطة 

تيجي وخطة العمل ( التوجه االسترا5) وتتولى اللجنة التوجيهية المسؤولية عن اآلتي: المصرفيين، ونادي رجال األعمال الشبان0

( مشروع الميزانيات السنوية 0( التنظيم اإلداري للمركز وتعريف إجراءاته؛ )8السنوية لمركز القيادة وريادة األعمال؛ )

( تحديد وإنفاذ النظام 1( تقديم التقرير السنوي والبيانات المالية وتقارير المراجعة وتقرير أداء المدير؛ )4والحسابات المؤقتة؛ )

 ( صياغة دليل عمليات المركز10ي لمركز القيادة وريادة األعمال ؛ )الداخل

ويمكن أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على دعوة  سيجتمع مجلس المديرين مرتين في السنة على األقل، بناء على دعوة مديره0 .61

  من مديره أو على طلب ثلث أعضائه0

شروع )إما نتيجة إلكمال التدريب بشكل مرٍض و/أو الفوز في مسابقة خطة العمل أي مؤسسة تتلقى منحة/تحويال نقديا من خالل الم  .61

(، سيطلب منها فتح حساب باسمها في مؤسسة مالية رسمية )أو إثبات وجود حساب نشط لها( ليكون 505بموجب المكون الفرعي 

من خالل ربط المستفيدين  لمؤسسات الرسمية0أي منح/تحويالت نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط ل بوسعها تلقي األموال0

بحسابات اإليداع، يشجع هذا المكون على الشمول المالي من منظور السماح للمستفيدين بالتأهل للحصول على التمويل األصغر 

 الرسمي بمجرد إنشاء أنشطتهم االقتصادية كما ينبغي0

ل ترتيبات التنفيذ واإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أنشطة المشروع، ستقوم حكومة جيبوتي بإعداد دليل تنفيذ المشروع، الذي يفصّ  .62
يعتبر اعتماد دليل تنفيذ المشروع بشكل ومحتوى يرضيان المؤسسة الدولية للتنمية شرطا لبدء سريان  وسوف تقدمه إلى البنك الدولي0

  المشروع0

 

 ب. رصد النتائج وتقييمها
 

وسيقوم مركز القيادة وريادة األعمال بجمع وعرض البيانات  سيا من تصميم المشروع0سيكون رصد وتقييم النتائج جزءا أسا .63
وستتيح المناقشات التي تجري خالل هذه  والتقارير الستعراضات نصف سنوية بالتعاون مع بعثات دعم التنفيذ التابعة للبنك الدولي0

المراجعات الفنية، والزيارات الميدانية، أدوات فعالة لمتابعة التقدم البعثات ذات الصلة ببناء القدرات المؤسسية، والسالمة المالية، و
وسيضم فريق مركز القيادة وريادة األعمال أخصائيا في الرصد والتقييم لتنظيم جمع البيانات ومعالجتها، وتتبع مؤشرات  المحرز0

 المشروع، وإعداد التقارير الدورية عن النتائج0
 

 ج. االستدامة
 

ع إنشاء كيان جديد، هو مركز القيادة وريادة األعمال، الذي يهدف إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الناحية المالية وعدم يساند المشرو .64
باإلضافة إلى الخدمات القيمة التي ستواصل  -وستكون هذه المؤسسة بحد ذاتها االعتماد على المشروع لتمويل المرتبات والموظفين0

  للمشروع0 بمثابة ميراث -دخلية للمشروع والمساعدة الُمقدمة لهتقديمها نتيجة لإلجراءات الت
 

تم تصميم المشروع لتعظيم استدامة المساندة عبر السعي إلى تحقيق أهداف جيبوتي لتنمية ريادة األعمال وخلق فرص العمل والنمو  .65
قت والجهد لضمان مشاركة والتزام مختلف الو 0 وقد أنفق الكثير من8.01تتسق اإلجراءات التدخلية مع رؤية جيبوتي  االقتصادي0

 الهيئات المسؤولة عن التنفيذ، وال يتضمن أي مكون أي إجراءات تدخلية مكلفة ال يمكن للحكومة تمويلها بعد انتهاء المشروع0
 

ظفيه مباشرة وسيمول مركز القيادة وريادة األعمال، الذي سيكون الجهة المنوطة باإلشراف على تنفيذ المشروع، جميع مرتبات مو .66

صراحة إلى أن إحدى  وعالوة على ذلك، يشير مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه المركز )وليس من خالل عائدات المشروع(0

  وظائفه األساسية ستكون تنسيق الموارد المخصصة لتنمية ريادة األعمال واألنشطة التجارية، فضال عن جذب موارد إضافية0
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، سيعزز المشروع الهياكل المجتمعية )في لجان تقييم خطط األعمال(، وقد تم بالفعل عقد العديد منها في 5-5وبالنسبة للمكون الفرعي  .67

ومن خالل إنشاء وتعزيز هياكل المجتمعات  إطار مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي، في ضوء بناء قدرات محلية دائمة0

ويستفيد المشروع  سات المحلية التي يمكن أن تستمر بعد انتهاء مدة المشروع0المحلية القائمة على الروابط، يشجع المشروع المؤس

ستكون عملية اتخاذ القرار بشأن اختيار المقترحات الناجحة للحصول على منح  ويعزز في الوقت ذاته هياكل صنع القرار المحلية0

ة المؤلفة من مسؤولين محليين وممثلين عن المجتمعات مسابقات خطط األعمال غير مركزية، مع االستفادة من لجان اإلدارة اإلقليمي

وفي  وهكذا يواصل المشروع المقترح تعزيز هذه المؤسسات المحلية بدال من إنشاء هياكل موازية قائمة على المشروع0 المحلية0

القرارات المحلية في المستقبل المناطق التي ستحتاج إلى إنشاء لجان جديدة، يمكن لهذه الهياكل الجديدة أن تمثل آلية مؤسسية لصنع 

 خارج نطاق المشروع0 

وعن طريق تشجيع مدخرات المستفيدين وفتح  وتهدف الروابط مع مؤسسات التمويل األصغر واألسواق إلى معالجة الحواجز الهيكلية0 .68

وفضال عن  في المستقبل0 حسابات مصرفية للمستفيدين من المنح/التحويالت النقدية، سيسهل المشروع الحصول على التمويل الرسمي

ذلك، فمن خالل مساندة التحول إلى الصفة التجارية ووضع المفاهيم )عن طريق مسابقات خطط العمل(، وكذلك تطوير سالسل القيمة 

  في القطاعات التنافسية، سيتمكن المستفيدون من المشروع من تعزيز الروابط مع أسواق جديدة0

 د. دور الشركاء

 

مليون  840021( بقيمة 2021 - 8.51األمريكية للتنمية الدولية مشروع تطوير القوة العاملة ومدته خمس سنوات )أطلقت الوكالة   .69

بهدف خفض البطالة في جيبوتي عن طريق تحسين إعداد القوة العاملة وقدرتها التنافسية وفقا الحتياجات السوق0 والغرض من  دوالر

ولتعزيز قوة العمل بغرض تلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، سيركز  العمل النشطة0 المشروع هو زيادة عدد الجيبوتيين في قوة

( إنشاء روابط إنتاجية مستدامة 8المهني الجيد للقوة العاملة، ) ( التوسع في برامج اإلعداد5) مشروع تطوير القوة العاملة على ما يلي:

( تعزيز االلتحاق بالعمل واالحتفاظ به، وخدمات 0خدمات التوظيف، ) مقدميبين المؤسسات العامة للتعليم والتدريب المهني/التقني و

 التطوير0

وهو  "تمكين المرأة وتعزيز المجتمع المحلي"قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية منحة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان   .71

الالئي يعشن في الضواحي والمناطق الريفية من خالل تعزيز نشاط يستغرق عامين ونصف العام لتمكين الفقيرات المحرومات 

( بناء القدرات المؤسسية لوزارة المرأة 5 ولهذا النشاط ثالثة أهداف رئيسية: مهاراتهن وتمكينهن من ممارسة أنشطة مدرة للدخل0

( تشجيع التعاونيات 0يدة؛ و ( تعزيز مهارات النساء المدرة للدخل حتى يتمكّن من خلق فرص اقتصادية جد8وشؤون األسرة؛ و

جمعية نسائية، التدريب  51امرأة عضوا، من  247ويسعى هذا النشاط إلى بناء قدرات الوزارة وسيقدم لنحو  النسائية الجديدة0

 واألدوات الالزمة لالنخراط في أنشطة اقتصادية صغيرة الحجم في المناطق الخمسة لمدينة جيبوتي وضواحيها النائية0

"لسياسة المشروعات الصغرى مة الهند تمويال لبناء مركز القيادة وريادة األعمال فضال عن صياغة إطار مفاهيم قدمت حكو  .71
 والتي تقوم على نهج متكامل للتطوير الشامل لتلك المشروعات0 "والصغيرة والمتوسطة لجيبوتي

 

V. المخاطر الرئيسية 

 

 أ.التصنيف العام للمخاطر وشرح المخاطر الرئيسية

 
 ترتبط المخاطر المصنفة بأنها كبيرة بالقدرات المؤسسية على التنفيذ واالستدامة، واالئتمان0 تصنيف العام للمخاطر معتدل0ال .72

 
 . شرح موجز للمخاطر الرئيسية وإجراءات تخفيف المخاطر5الجدول 

 الشرح وإجراءات تخفيف المخاطر المخاطر الرئيسية
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 الشرح وإجراءات تخفيف المخاطر المخاطر الرئيسية

القدرات المؤسسية 
 )التصنيف = كبير

للتخفيف من هذه المخاطر، قام  تقر مركز القيادة وريادة األعمال حاليا إلى الموظفين المكرسين لتنفيذ المشروع0يف
وبجانب دور التنفيذ  المركز بتعيين منسق للمشروع سيقوم باإلشراف على تنسيق وإدارة المشروع بشكل عام0

لية/المحاسبة وإدارة العقود، مع توفير الرقابة وضبط األوسع، سيتعامل المركز مباشرة مع المشتريات واإلدارة الما
يستفيد المركز من كونه مؤسسة شبه  الجودة للجهات القائمة على التنفيذ التي تتعامل مباشرة مع مهام المكونين0

  عامة ال تستهدف الربح تعمل تحت رعاية وزارة االقتصاد والمالية وسيستفيد من مواردها وموظفيها0

لتصنيف = االئتمان )ا
 كبير

بناء على التقييم، تم تصنيف المخاطر المرتبطة باإلدارة المالية، باعتبارها أحد جوانب المخاطر االئتمانية، على أنها 

( ليس لدى مركز القيادة وريادة األعمال برنامج محاسبة يستخدم لتسجيل 5) وتم تحديد المخاطر التالية: كبيرة0

لدى المركز قدرات بشرية محدودة، كما يفتقر إلى الخبرة في تنفيذ المشروعات التي  ( حاليا،8المعامالت اليومية؛ )

( يندرج المركز تحت نظام التدقيق في المؤسسة العليا 4( لديه إجراءات محدودة للضوابط الداخلية؛ )0يمولها البنك؛ )

 يمولها البنك0لمراجعة الحسابات، والتي ليس لديها خبرة في مراجعة حسابات المشروعات التي 

ثانيا، سيحصل المركز على  أوال، سيعين المركز مديرا ماليا0 وستكون إجراءات تخفيف المخاطر المقترحة كالتالي:

ثالثا، لغرض المشروع، سيضع المركز دليال للتنفيذ سيحتوي على فصل  برنامج محاسبة مخصص لغرض المشروع0

كما سيتضمن  إلدارة المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية0مخصص لإلدارة المالية يشرح بالتفصيل إجراءات ا

رابعا، سيتعاقد المركز مع مراجع  معلومات عن األدوار والمسؤوليات المفصلة للمركز وأصحاب المصلحة المختلفين0

تقديم باإلضافة إلى ذلك، ول خارجي مستقل وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك لفحص بيانات المشروع المالية0

تأكيدات إضافية بشأن النتائج واستخدام األموال، سيتعاقد المركز مع مراجع خارجي إلجراء مراجعة فنية/مراجعة 

ومن خالل إجراءات التخفيف المقترحة، سيلبي المركز متطلبات  لألداء لجميع األنشطة التي تنفذ في إطار المشروع0

  يل المشروعات االستثمارية0اإلدارة المالية لسياسة البنك الدولي بشأن تمو

 

VI. موجز التقييم المسبق 

 :أ. التحليل االقتصادي

 

ستمتد مساهمة المشروع االقتصادية في توفير الوظائف على األجلين المتوسط والطويل، بينما يقوم رواد األعمال بتنمية مهاراتهم  .73

سيكون هناك تأثير إيجابي على القطاع المالي إذ يظهر  عالوة على ذلك، وخطط أعمالهم، ويستغرق التمويل وقتا لتحقيق عائدات0

المقترضون المحتملون أهلية ائتمانية كمستفيدين من البرنامج )كمتلقين للقروض من خالل صندوق  القروض المدعوم من المشروع( 

 وسيتولى ذلك نظام المصارف التجارية0 

 التحليل الفني. ب

ووفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، تشير األدلة الحديثة إلى أن  سب الجميع0ال يوجد إطار واحد لريادة األعمال ينا .74

تقديم الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق أكبر قدر من النجاح عندما يقترن بخدمات استشارية أو مشورة تجارية أو 

توعية المالية بشكل عام، ألن هذه الخدمات يمكن أن تعالج المهارات المالية غير توفير فرص للتواصل للمستفيدين من البرنامج، أو بال

وعالوة على ذلك، تشير األدلة إلى أن دعم رائدات األعمال أصبح هدفا أساسيا للكثير من السياسات  المتطورة أحيانا لرواد األعمال0

ق الناشئة الحاجة إلى جعل سياسات دعم المشاريع الصغيرة وأدركت حكومات كثيرة في بلدان المنظمة وبلدان األسوا والبرامج0

والمتوسطة أكثر شموال وذلك لمساعدة أعضاء المجتمع األقل تمثيال على ريادة األعمال، وبالتالي المساهمة في النمو االقتصادي 

 41والرخاء0

                                            
 العناوين الرئيسية" :2117ميدان االقتصادي "تمويل مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال تقرير منظمة التعاون والتنمية في ال 41
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نساء، والتمكين االقتصادي والتصميم الذكي" إلى أن ال يشير بحث أجراه مركز التنمية العالمية من أجل تقرير "إعادة النظر فيما ينجح: .75

كما أظهرت النتائج التي تم  التدريب عالي الجودة لمدة معقولة يمكن أن يحقق نتائج اقتصادية إيجابية لرائدات األعمال الفقيرات0

ل التجاري لرائدات األعمال الفقيرات التوصل إليها بعد ستة أسابيع من التعليم األساسي المدعوم بالكامل وعالي الجودة في مجال العم

من أصحاب المشاريع الصغرى بالمناطق الريفية في المكسيك زيادة العائدات بين المشاركات في البرنامج، وذلك إلى حد كبير من 

هر وبالمثل، ساعد تدريب مكثف لمدة ثالثة أش (8.500خالل الممارسات المحاسبية المحسنة )كالديرون وكونها ودي جيورجي 

 42)ثالث ساعات ثالث مرات أسبوعيا( قدمه خبراء متخصصون على زيادة مبيعات صاحبات المشروعات الصغرى في ليما ببيرو0

، ليس 43ووفقا لتحليل للظروف التي تعزز ريادة النساء لألعمال ذات اإلمكانيات العالية أجراه المعهد العالمي لريادة األعمال والتنمية .76

وبدال من التركيز على الشركات "سريعة النمو" التي  األعمال الالتي سينجحن في تنمية أعمالهن بشكل هائل0 من السهل تحديد رائدات

سنويا لمدة أربع سنوات على األقل، تبدأ بقاعدة مليون دوالر، قد تكون االستراتيجية األكثر إنتاجية هي تعزيز  ٪.8تزيد إيراداتها 

وعة متنوعة من الشركات "ذات اإلمكانات العالية" المملوكة للنساء والتي يمكن أن تتحول إلى بيئة سليمة لريادة األعمال تساند مجم

ورائدات األعمال "الالتي يتمتعن بقدرات كبيرة لتنمية أعمالهن" هن من يظهرن خصائص مرتبطة بنتائج النمو  شركات سريعة النمو0

وهكذا، فإن رائدات األعمال الالئي يتمتعن بالقدرة على تطوير  نجازا0المرتفع ولكن هذا قد يكون في الوقت الراهن طموحا وليس إ

وتلعب رائدات األعمال دورا أساسيا في تنمية  أعمالهن هن من يتوسعن في السوق ويتجهن إلى التصدير ويمتلكن مشروعات مبتكرة0

ود عدد قليل من رائدات األعمال "الالتي يتمتعن ويؤدي وج وحينما ال يستغل بلد ما كامل إمكاناته، فإن االقتصاد يعاني0 االقتصاد0

ومن  بإمكانات عالية" إلى تطبيق عدد أقل من األفكار، وانخفاض مستوى االبتكار وحجم التصدير، وخلق عدد أقل من الوظائف0

ّن أيضا النسيج خالل أنشطتهن في ريادة األعمال، تزيد رائدات األعمال ذوات اإلمكانات العالية من رفاههن االقتصادي، وتحس

 االقتصادي واالجتماعي للمجتمع من خالل توفير فرص العمل، والمنتجات والعمليات والخدمات المبتكرة، والتجارة عبر الحدود0

وع مشرر طاإلتي صممت في ر االستثمااتيجية تعزيز استراجزئيا من ري الذي يشجع التصدير الستثماوالقطاعي النهج وسينبثق ا .77

  لي0ولدالبنك ايموله ي لذل القطاع الخاص احوكمة تطوير وتموي

وقد أثبت نهج تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، الذي يجمع بين تعزيز القطاع من خالل الحوار مع الدمج وتعزيز الصادرات  .78

لة للمناطق واالستثمار، أنه يحقق نتائج ملموسة في بلدان أخرى مثل هايتي، أو األردن، أو إثيوبيا، التي تنتهج سياسات مماث

وسيتم االستعانة بفريق الحلول العالمي للمنافسة المالية والممارسات العالمية لالبتكار   الصناعية، والتي تواجه مشاكل بطالة كبيرة0

  لدعم المشروع وتنفيذه0

 ترتيبات اإلدارة المالية. ج

 
وسيكون مركز القيادة وريادة األعمال  مشروعات االستثمار0سيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتوافق مع سياسات البنك الدولي لتمويل  .79

وقد جرى تقييم اإلدارة المالية لمركز القيادة وريادة األعمال خالل  والمركز مؤسسة تتبع وزارة المالية0  الجهة المنفذة للمشروع0
  اإلعداد للمشروع0

 
 باعتبارها أحد جوانب المخاطر المالية والتعاقدية، على أنها كبيرة0 بناء على التقييم، تم تصنيف المخاطر المرتبطة باإلدارة المالية، .81

( لدى 8ليس لدى مركز القيادة وريادة األعمال برنامج محاسبة يستخدم لتسجيل المعامالت اليومية؛ ) وتم تحديد المخاطر التالية:
( لديه إجراءات محدودة 0التي يمولها البنك؛ )المركز قدرات بشرية محدودة حاليا، كما يفتقر إلى الخبرة في تنفيذ المشروعات 

وللمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات  ( يندرج المركز تحت نظام التدقيق في المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات0 4للضوابط الداخلية؛ )
قد ال تقوم المؤسسة  0 دور محدود في مراجعة حسابات المؤسسات العامة وال تتمتع بأي خبرة في تدقيق مشروعات يمولها البنك

العليا لمراجعة الحسابات بمراجعة المشروع على وجه التحديد في إطار عمليات مركز القيادة وريادة األعمال، مما يعطي ضمانا 
 محدودا حول استخدام أموال المشروع0

 
مسؤولية جوانب اإلدارة المالية  أوال، سيعين المركز مديرا ماليا سيتولى وستكون إجراءات تخفيف المخاطر المقترحة كالتالي: .81

ثانيا، سيحصل مركز القيادة وريادة األعمال على برنامج  ويوفر البنك التدريب الالزم فيما يتعلق بإجراءاته لإلدارة المالية0  للمشروع0
وسيتم  ير المدققة0وسوف يستخدمه لتسجيل التعامالت اليومية وإعداد التقارير المالية المرحلية غ محاسبة مخصص لغرض المشروع،

يوما  41وستعرض هذه التقارير على البنك في موعد ال يتجاوز  االتفاق مع البنك على شكل التقارير المالية المرحلية غير المدققة0

                                            
 (21160بر/تشرين الثاني مايرا بوفينيتش وميجان أودونيل، "إعادة النظر فيما ينجح: المرأة ، التمكين االقتصادي والتصميم الذكي "مركز التنمية العالمية )نوفم  42 
 (21150: تحليل للظروف التي تعزز رائدات األعمال ذات اإلمكانات العالية "؛ المعهد العالمي لريادة األعمال والتنمية )2115تيرجيسين، وأينسلي لويد، "مؤشر ريادة المرأة لألعمال  سيري  43 
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ثالثا، لغرض المشروع، سيضع المركز دليال للتنفيذ سيحتوي على فصل مخصص لإلدارة المالية يشرح  بعد نهاية كل فصل0
كما سيتضمن معلومات عن األدوار والمسؤوليات المفصلة للمركز  اءات اإلدارة المالية، بما في ذلك الضوابط الداخلية0بالتفصيل إجر

رابعا، سيتعاقد المركز مع مراجع خارجي مستقل وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك لفحص  وأصحاب المصلحة المختلفين0 
ذلك، ولتقديم تأكيدات إضافية بشأن النتائج واستخدام األموال، سيتعاقد المركز مع مراجع  باإلضافة إلى بيانات المشروع المالية0 

ومن خالل إجراءات التخفيف المقترحة،  خارجي إلجراء مراجعة فنية/مراجعة لألداء لجميع األنشطة التي تنفذ في إطار المشروع0
  بشأن تمويل المشروعات االستثمارية0سيلبي المركز متطلبات اإلدارة المالية لسياسة البنك الدولي 

 
 وسيتم فتح حساب مخصص منفصل بالدوالر األمريكي للمركز باسم المشروع في بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى البنك الدولي0 .82

المالية سيتم سحب النفقات المؤهلة على أساس بيانات النفقات وفقا لإلجراءات المطبقة الواردة في خطاب المصروفات والمعلومات 
 وسيكون مركز القيادة وريادة األعمال مسؤوال عن تقديم طلبات تجديد الموارد على أساس شهري0 ودليل البنك الدولي للصرف0 

وسوف تخضع  وينبغي توثيق جميع طلبات السحب وحفظها بالكامل وإتاحتها للمراجعة من قبل البنك ومراجعي حسابات المشروع0
    قية التمويل واإلجراءات المحددة في خطاب المصروفات والمعلومات المالية0 جميع المدفوعات لشروط اتفا

 
)أ( ستغطي حسابات المشروع جميع مصادر أموال المشروع  ومبادئ المحاسبة العامة المستخدمة في المشروع هي كما يلي:  .83

المحاسبة النقدية، و)ب(  سيتم فصل تعامالت وستستند محاسبة المشروع على  واستخداماتها ، بما في ذلك المدفوعات والمصروفات0
 وأنشطة المشروع عن أنشطة أخرى ينفذها مركز القيادة وريادة األعمال0

 
)أ(ويجب أن تشمل  وستشمل التقارير المالية للمشروع تقارير مالية مرحلية غير مدققة وبيانات مالية سنوية خاصة بالمشروع: .84

( بيان بمصادر 5)  ويجب أن تشمل هذه التقارير ما يلي: ة بيانات عن الوضع المالي للمشروع0 التقارير المالية المرحلية غير المدقق
( بيان استخدام األموال حسب 8التمويل واستخداماتها للفترة المشمولة ورقم تراكمي، بما في ذلك بيان عن رصيد حساب المشروع؛ )

بيان تحليل الميزانية يشير إلى التوقعات واالختالفات بالنسبة  (4( كشف تسوية الحساب المخصص؛ )0المكون وفئة اإلنفاق؛ )
( قائمة شاملة بجميع األصول الثابتة؛ )ب( سيقوم مركز القيادة وريادة األعمال بإصدار تقارير مالية مرحلية 1للميزانية الفعلية؛ و )

ويجب أن تشمل البيانات المالية السنوية  يوما في نهاية كل فصل0 41غير مدققة كل ربع سنة ويرفعها إلى البنك في غضون 
( تحليل 4( بيان بااللتزامات الجارية؛ )0( بيان ختامي عن الوضع المالي؛ )8( بيان التدفقات النقدية؛ )5) للمشروع ما يلي:

إعداد  )ج( سيتم ( جرد كامل لجميع األصول الثابتة المكتسبة في إطار المشروع10المدفوعات والمسحوبات من كل حساب؛ و )
 التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية للمشروع على أساس أنظمة المحاسبة0

 
وستغطي  وستتم مراجعة البيانات المالية للمشروع سنويا وستغطي جميع جوانب المشروع واستخدامات األموال والنفقات الملتزم بها0 .85

الية ونظم الرقابة الداخلية واإلدارة المالية، فضال عن استعراض شامل لبيان مصروفات كال مراجعة الحسابات أيضا العمليات الم
( خطاب إدارة حول 8( رأي المراجع في البيانات المالية السنوية للمشروع، )5) وسيتضمن تقرير المراجعة السنوي ما يلي: الجهتين0

 ى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية0وستُرفع التقارير السنوية إل الضوابط الداخلية للمشروع0
 

وستكون المراجعة شاملة وستكفل االلتزام بمبادئ االقتصاد  وسيتم إجراء مراجعة فنية/مراجعة لألداء لتغطية جميع أنشطة المشروع0 .86
( إقرار 8األنشطة قد نفذت بفاعلية؛ ) ( تصديق المراجع على أن5) وسوف تشمل المراجعة: والكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشروع0

( المالحظات والتوصيات المقترحة لتعزيز 0النتائج/المخرجات التي تم إنجازها وإذا كانت تتماشى مع األهداف اإلنمائية للمشروع؛ )
سنويا وسيرفع  وستتم المراجعة ( رد الجهة المنفذة على جميع المسائل المهمة التي أثيرت خالل المراجعة40أداء المشروع؛ و)

   التقرير السنوي إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية0

 

 المشتريات . د

 
سيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتماشى مع لوائح مشتريات المقترضين التي وضعها البنك الدولي في إطار تمويل المشروعات  .87

ستتولى الجهة  ، وشروط خطة المشتريات8.570وتم تحديثها في نوفمبر/تشرين الثاني  8.51االستثمارية في األول من يوليو/تموز 
وفقا لقانون المشتريات  المنفذة )مركز القيادة وريادة األعمال( تنفيذ أنشطة مشتريات المشروع باعتبارها وحدة التنفيذ الحكومية0

ماليين فرنك جيبوتي  أو أكثر، بتقديم عملية المشتريات للمراجعة  الوطني، يلتزم المركز، بالنسبة للعقود التي تبلغ قيمتها خمسة
ويخضع المشروع إلرشادات البنك الدولي لمنع ومكافحة االحتيال والفساد في  المسبقة من جانب اللجنة الوطنية للمشتريات العامة0

 51مؤسسة الدولية للتنمية  الصادرة بتاريخ المشاريع الممولة بقروض من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من ال
 8.510واألول من يوليو/ تموز  8.55والمنقحة في يناير/كانون الثاني  1..8أكتوبر/تشرين األول 
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  من لوائح المشتريات0 104وعندما يستخدم المقترض ترتيبات التوريد الوطنية للمنافسة المفتوحة، ستخضع هذه الترتيبات للفقرة  .88

 
يطبق المقترض ترتيبات توريد وطنية أخرى غير ترتيبات التوريد الوطنية للمنافسة المفتوحة، تخضع هذه الترتيبات للفقرة وعندما   .89

 من لوائح المشتريات0 101
 

مل مركز القيادة وريادة األعمال الخطة األولية لمشتريات المشروع وسيقوم البنك الدولي بمراجعتها قبل تنفيذها0 وباتباع إطار ع أعد .91

البنك الدولي للمشتريات، سيتم تدريب موظفي المركز المشاركين في تنفيذ المشروع، وخاصة موظفي المشتريات ومنسق المشروع، 

على لوائح المشتريات الجديدة للمقترضين من تمويل المشاريع االستثمارية، ووثائق المناقصات القياسية، والعقود، وأشكال مختلفة 

  ي للوائح المشتريات الوطنية فضال عن وضع استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية0مقبولة من البنك الدول

 
وستتمثل تدابير التخفيف األخرى المقترحة لتحسين تنفيذ المشروع في استعراض تنظيم وأداء لجنة العطاءات الداخلية وتشجيع  .91

 مشاركة أفضل للقطاع الخاص في المشتريات/العقود العامة0
 

وبشكل عام أظهرت استراتيجية  لعميل استراتيجية أولية لمشتريات المشروع من أجل التنمية بناء على لوائح المشتريات0وضع ا .92
ومع ذلك،   مشتريات المشروع أن أنشطة المشتريات يمكن إدارتها بسهولة دون وجود عقود معقدة أو عالية القيمة ضمن المشروع0

األعمال وخطة لالتصاالت( باعتبارهما ضروريين في تنفيذ المشروع ويتطلبان متابعة عن  تم تحديد نشاطين )التدريب على ريادة
وفيما يتعلق بقدرة المقترض، يتعرف الموظفون الرئيسيون على إجراءات تمويل البنك، وال توجد حاجة إلى  كثب لتحسين اإلعداد0

 لتفاعالت مع فريق البنك الدولي0تعزيز مساندة التنفيذ الفعلي، باستثناء بناء القدرات المعتاد وا
 

وفي إطار استراتيجية مشتريات المشروع من أجل التنمية، اقترح المقترض خطة توريد للثمانية عشر شهرا األولى على األقل من  .93
 المشروع وتمت مناقشتها مع البنك0 

 
 ستنشر خطة المشتريات على موقع البنك الدولي بعد أن يسجلها المقترض في التتبع المنهجي لتبادل المعلومات في مجال المشتريات0  .94

 

 (الحماية إجراءات فيها بما) االجتماعية اإلجراءات. هـ
 
يق تقديم منح ألصحاب المشاريع من النساء والشباب، سواء من المتوقع أن يحقق المشروع المقترح منافع اجتماعية كبيرة عن طر  المنافع االجتماعية0 .95

)أ( تعزيز مصادر الدخل،  ستشمل النتائج االجتماعية ونتائج محاربة الفقر للمشروع المقترح على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: الذكور أو اإلناث0
  )ب( تخفيض عدد الفقراء بين المستفيدين، )ج( تخفيف الضغوط االجتماعية0 

كان ممثلو الحكومة الوطنية ومجتمع األعمال،  عقدت مشاورات بشأن تصميم المشروع على عدة مستويات0 المشاورات ومشاركة المواطنين0 .96
ومن بين المانحين الدوليين الذين أبدوا  ومسؤولو الحكومة المحلية، ومجتمع المانحين الدوليين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تمت استشارتهم0 

    ساندة خاصة للمشروع، مشروع تنمية القوى العاملة الذي أطلقته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي0 م
 سيما وال المصلحة، أصحاب من وغيرهم المشروع من المستفيدين مع منتظمة مشاورات إجراء عن مسؤوال األعمال وريادة القيادة مركزسيكون  .97

 نتائج وتتبع األهداف تحديد في األعمال وريادة القيادة مركز لمساعدة التدريب توفير وسيجري إرشادات الدولي البنك0 وسيوفر والشباب ساءالن
 0المشروع تنفيذ أثناء المشاورات

موعد التسليم وتكاليف المعامالت وسيتم جمع آراء المواطنين بشكل دوري عن مختلف جوانب الخدمات المقدمة، مثل الفاعلية والشمول والجودة و  .98
، سيتم تقديم المساعدة إلى مركز القيادة لتصميم 508وضمن المكون الفرعي  واالستهداف، وكذلك االستفادة من الموارد أو عمليات المشاركة0

 استطالعات قياس درجة الرضا، وتنظيم مناقشات مجموعات التركيز، وإنشاء خط ساخن لدعم المواطنين والشكاوى0
 ال يستدعي هذا المشروع تطبيق أي سياسات وقائية وجرى تخصيصه ضمن الفئة البيئية )ج(0 .99

 

 (بما فيها إجراءات الحماية)اإلجراءات البيئية . و

 
 يعتبر المشروع من الفئة )ج( فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية السلبية المحتملة وال يستدعي تطبيق أي سياسات وقائية0 .111
وتشمل األنشطة المؤهلة للحصول على المنح/التحويالت النقدية  على بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية0 وسيركز المشروع .111

( 5 للمشاريع الرسمية المسجلة حديثا التي أنشأها رواد األعمال من النساء والشباب ما يلي: 505المقدمة في إطار المكون الفرعي 
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ولن تكون هناك أنشطة   0المنتج تحسين( 0 و االختراع، براءات على الحصول/ الفكرية الملكية تسجيل( 8) السوق، تجربة/اختبار
 بناء/إصالح في إطار هذه المنح/التحويالت النقدية0

 

 (إن كان معموال بها)سياسات الحماية األخرى ز. 

 

 معالجة المظالم بالبنك الدولي. ح

 

 اآلليات إلى بشكاواهم يتقدموا أن الدولي البنك يساندها التي المشاريع أحد من تضرروا همأن يعتقدون الذين واألفراد المحلية للمجتمعات يمكن .112
 تلقيها فور الشكاوى مراجعة المظالم معالجة دائرة وتكفل 0بالبنك المظالم معالجة دائرة إلى أو المشروع مستوى على المظالم لمعالجة حاليا القائمة

 إلى شكاواهم يرفعوا أن المشروع من المتضررين واألفراد المحلية للمجتمعات يمكن كما 0بالمشروع ةالمتصل والشواغل المخاوف معالجة بغرض
0 ويجوز وإجراءاته بسياساته البنك التزام لعدم نتيجة - يحدث أن يمكن أو - ضرر حدث قد كان إذا ما تقرر التي للبنك التابعة المستقلة التفتيش هيئة
 من للمزيد 0عليها للرد إدارته لجهاز الفرصة وإعطاء المخاوف، هذه إلى مباشرة الدولي البنك انتباه لفت يتم نأ بعد وقت أي في الشكاوى رفع

-http://www.worldbank.org/en/projects: الموقعهذا  زيارة يرجى بالبنك، المظالم معالجة دائرة إلى الشكاوى تقديم كيفية عن المعلومات
operations/products-and-services/grievance-redress-service.  

وقع: للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي، يرجى زيارة هذا الم .113
www.inspectionpanel.org.  . 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/
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 إطار النتائج ومتابعتها سابعا.

    
 إطار النتائج  

 
 اإلنمائية للمشروعاألهداف 

 
  الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين الفرص االقتصادية لرواد األعمال المستهدفين0

 
      هدف اإلنمائي للمشروعال-إطار النتائج

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع حسب األهداف/النتائج
مؤشرات مرتبطة 

 بالصرف
CRI  الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس 

      

 تحسين الفرص االقتصادية لرواد األعمال المستهدفين

على خدمات الذين يحصلون رواد األعمال عدد الشركات الجديدة التي سجلها 
 يدعمها المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(

 1,000.00 0.00 العدد    

الشركات الجديدة التي سجلها رواد األعمال الذين يحصلون على خدمات يدعمها 
  المشروع )النسبة المئوية لإلناث(

 50.00 0.00 النسبة المئوية    

الشركات الجديدة التي سجلها رواد األعمال الذين يحصلون على خدمات يدعمها 
 المشروع )النسبة المئوية للشباب(

 90.00 0.00 النسبة المئوية    

لمئوية عدد المستفيدين الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع )النسبة ا
 لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(

 5,000.00 0.00 العدد    

 50.00 0.00 النسبة المئوية     المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع )النسبة المئوية لإلناث(

يل في إطار المشروع )النسبة المئوية المستفيدون الذين يحصلون على تمو
 للشباب(

 90.00 0.00 النسبة المئوية    
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      الهدف اإلنمائي للمشروع-إطار النتائج

 مؤشرات النتائج المرحلية حسب المكونات
مؤشرات مرتبطة 

 بالصرف
CRI  الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس 

      

 ء قدرات أصحاب المشاريع من النساء والشباببنا

عدد المستفيدين من المشروع الذين يحصلون على منح )النسبة المئوية لإلناث( 
 )النسبة المئوية للشباب(

 2,300.00 0.00 العدد    

ي عدد المستفيدين من المشروع الذين حصلوا على شهادات استكمال التدريب ف
 إطار المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(

 3,000.00 0.00 العدد    

عدد المستفيدين من المشروع الذين حصلوا على منح مسابقات خطط األعمال 
 )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(

 600.00 0.00 العدد    

عدد المستفيدين من المشروع الذين حصلوا على منح مسابقات خطط األعمال 
  )النسبة المئوية لإلناث(

 60.00 0.00 النسبة المئوية    

المستفيدون الذين حصلوا على شهادات استكمال التدريب في إطار المشروع 
 لإلناث( )النسبة المئوية

 50.00 0.00 النسبة المئوية    

المستفيدون الذين حصلوا على شهادات استكمال التدريب في إطار المشروع 
 )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(

 90.00 0.00 النسبة المئوية    

 50.00 0.00 النسبة المئوية      ن حصلوا على منح )النسبة المئوية لإلناث(المستفيدون الذي

 90.00 0.00 النسبة المئوية      المستفيدون الذين حصلوا على منح )النسبة المئوية للشباب(

خطط األعمال )النسبة المئوية  المستفيدون الذين حصلوا على منح من مسابقات
  للشباب(

 90.00 0.00 النسبة المئوية    

المستفيدون الذين حصلوا على خدمات تطوير األعمال التي تقدم في إطار 
  المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(

 6,000.00 0.00 العدد    

 لرواد األعمال من النساء والشباب تحسين الحصول على الخدمات، والتمويل، وسالسل القيمة التنافسية

 250.00 0.00 العدد     عدد ضمانات االئتمان الجزئية التي قدمها صندوق الضمان الجزئي لالئتمان
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      الهدف اإلنمائي للمشروع-إطار النتائج

 مؤشرات النتائج المرحلية حسب المكونات
مؤشرات مرتبطة 

 بالصرف
CRI  الهدف النهائي خط األساس وحدة القياس 

      

د االئتمان واالدخار في إطار خطة عمل إعادة عدد التوصيات التي نفذها اتحا
 الهيكلة التي تم تطويرها بموجب المشروع

 10.00 0.00 العدد    

عدد التوصيات التي تم تنفيذها في إطار خطة عمل سلسلة القيمة التي تم تطويرها 
 بموجب المشروع

 

 20.00 0.00 العدد    

حجم التمويل التجاري الذي تم تعبئته من خالل صندوق الضمان الجزئي لالئتمان 
 الذي يدعمه المشروع

 2,000,000.00 0.00 المبلغ بالدوالر    

 مشاركة المواطنين

 90.00 0.00 النسبة المئوية     المستفيدون من المشروع الراضون عن التدريب

 80.00 0.00 النسبة المئوية     المستفيدون من المشروع الراضون عن خدمات تطوير األعمال
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 PDO Indicators خطة المتابعة والتقييم: مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع

  

 اسم المؤشر
الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة رواد األعمال لتي سجلها )أ( عدد الشركات الجديدة ا

 المئوية للشباب(0

  التعريف/الوصف

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 الشباك الواحد لتسجيل األعمال التجارية

 

 منهجية جمع البيانات
 ال حاالت تسجيل المستفيدين/شهاداتسيتعقب مركز القيادة وريادة األعم

 

 مسؤولية جمع البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

   

 الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع )النسبة المئوية لإلناث( رواد األعمال عدد الشركات الجديدة التي سجلها  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
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 الذين يحصلون على الخدمات التي يدعمها المشروع )النسبة المئوية للشباب( رواد األعمال عدد الشركات الجديدة التي سجلها  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  تمسؤولية جمع البيانا
  

 عدد المستفيدين الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

 

 منهجية جمع البيانات

فذة للخدمات التي يدعمها المشروع في تحديد البيانات المتعلقة بالحصول على التمويل كنتيجة سيشارك المركز مع المستفيدين والجهات المن
 للمشروع0 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال
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 المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع )النسبة المئوية لإلناث(  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  تواترال

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
  

 المستفيدون الذين يحصلون على تمويل في إطار المشروع )النسبة المئوية للشباب(  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
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 مؤشرات النتائج الوسيطة ابعة والتقييم:خطة المت
 

 عدد المستفيدين من المشروع الذين يحصلون على منح )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

 

 منهجية جمع البيانات
 مسؤوال عن تسجيل كافة المستفيدين الذين تلقوا المنحسيكون المركز 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

   

 المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( )ب( عدد المستفيدين الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
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 عدد المستفيدين الذين فازوا بمنح من مسابقات خطط األعمال)النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب(  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  بياناتمسؤولية جمع ال
  

 المستفيدون الذين فازوا بمنح من مسابقات خطط األعمال)النسبة المئوية لإلناث(  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
  

 النسبة المئوية لإلناث( المشروع ) المستفيدون الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
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 المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( المستفيدون الذين يحصلون على شهادات تدريب في إطار اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
  

 المستفيدون من المشروع الذين يحصلون على منح )النسبة المئوية لإلناث( اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
  

 المشروع الذين يحصلون على منح )النسبة المئوية للشباب( المستفيدون من اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
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 المستفيدون الذين فازوا بمنح من مسابقات خطط األعمال)النسبة المئوية لإلناث(  اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

  التواتر

  مصدر البيانات

  منهجية جمع البيانات

  مسؤولية جمع البيانات
  

 المستفيدون من خدمات تطوير األعمال التي يقدمها المشروع )النسبة المئوية لإلناث( )النسبة المئوية للشباب( اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

 

 هجية جمع البياناتمن
 سيكون المركز مسؤوال عن تعقب وتسجيل كافة المستفيدين من خدمات تطوير األعمال التي يدعمها المشروع 

 

 مسؤولية جمع البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال
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 عدد ضمانات االئتمان الجزئية المقدمة من خالل صندوق الضمان الجزئي لالئتمان  اسم المؤشر

  تعريف/الوصفال

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 صندوق الضمان الجزئي لالئتمان

 

 منهجية جمع البيانات

سيرفع صندوق الضمان الجزئي لالئتمان تقارير لمركز القيادة وريادة األعمال عن عدد الضمانات التي تم أصدرها بمجرد بدء المساعدة 
  الفنية للمشروع

 

 مسؤولية جمع البيانات
 ركز القيادة وريادة األعمالم

   

 اتحاد االئتمان واالدخار في إطار خطة عمل إعادة الهيكلة التي تم تطويرها بموجب المشروع عدد التوصيات التي نفذها اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 اتحاد االئتمان واالدخار

 

 منهجية جمع البيانات
 الئتمان واالدخار تقارير لمركز القيادة وريادة األعمال عن عدد اإلجراءات التي اتخذهاسيرفع اتحاد ا

 

 مسؤولية جمع البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال
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 عدد التوصيات التي تم تنفيذها في إطار خطط عمل سالسل القيمة التي جرى تطويرها بموجب المشروع اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 تواترال
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

 

 منهجية جمع البيانات
 سيتابع مركز القيادة وريادة األعمال تنفيذ التوصيات

 

 مسؤولية جمع البيانات
 مركز القيادة وريادة األعمال

   

 زئي لالئتمان الذي يدعمه المشروعالذي يتم تعبئته من خالل صندوق الضمان الج مقدار التمويل التجاري اسم المؤشر

  التعريف/الوصف

 التواتر
 سنويا

 

 مصدر البيانات
 صندوق الضمان الجزئي لالئتمان

 

 منهجية جمع البيانات

سيطلب مركز القيادة وريادة األعمال تقارير من صندوق الضمان الجزئي لالئتمان حول حجم القروض التي شملتها مظلة الضمان التي 
 صندوق يوفرها ال

 

 مسؤولية جمع البيانات
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 الوصف المفصل للمشروع :5 الملحق

  

 الهدف اإلنمائي للمشروع

 الهدف اإلنمائي للمشروع هو تحسين الفرص االقتصادية لرواد األعمال المستهدفين0 50

الصحوة،  ستفيدين والبيئة التي يعملون فيها، تتماشى أنشطة المشروع مع المراحل األربعة لتنمية ريادة األعمال:فيما يتعلق بدعم الم 80

 (10التنشيط، الديناميكية، التحفيز )الشكل 

خالل هذه المرحلة، ولتعزيز المهارات يجب وضع التدريب المهني موضع التنفيذ لمنح المجموعات السكنية  الصحوة: .أ

وعادة ما يكون هذا النوع  الفرصة للتفكير في بدء المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة أو المشاركة فيها0 المستهدفة

تم تجريب مرحلة الصحوة، التي تهدف إلى تحديد وتدريب قادة  من النشاط مصحوبا بحمالت توعية حول ريادة األعمال0

الل برنامج البنك الدولي "مشروع تشجيع توظيف الشباب المشروعات من مجموعات الشباب والنساء، في جيبوتي من خ

(، الذي سيتم تطبيق نموذجه وتوسيع نطاقه من أجل هذا مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتيوالحرف اليدوية" )

 المشروع0

م المنح/التحويالت إلضفاء الطابع الرسمي على مشروعاتهم من خالل تقديرواد األعمال بمجرد تدريبهم، يمكن تحفيز  التنشيط: .ب

التي تدار من خالل مسابقات خطط  -تعد المنح/التحويالت النقدية المقدمة إلضفاء الطابع التجاري وصياغة المفاهيم النقدية0

 من األمور الحاسمة في هذه المرحلة إلطالق ونمو المؤسسات الناشئة الرسمية0  -األعمال

وتعمل  رين على الحصول على الخدمات والتمويل ضمن بيئة تقدم المساندةيجب أن يكون أصحاب المشاريع قاد الديناميكية: .ج

للوصول إلى الموجهين، وحاضنات األعمال،  يشمل هذا تقديم مساندة من أجل التسجيل، وإقامة شبكات بفاعلية وبشكل واضح0

الصغرى والصغيرة والمتوسطة تسمح مرحلة الديناميكية للمشروعات  وعوامل التسريع، والمعلومات، والوصول إلى التمويل0

التدريب المعتمد والخدمات التي تركز على وظائف التنمية )مثل الموارد البشرية، والتسويق،  بالتطور والنمو من خالل

 واإلدارة المالية، وإدارة المخزونات، وغيرها(0 

في سالسل القيمة التي يتم دعمها  على لعب دور تساعد مرحلة التحفيز المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التحفيز: .د

عند الضرورة عير التنسيق بين القطاعات، وتعزيز االستثمار األجنبي المباشر، والتصدير، واستحداث أقطاب للنمو، والتمويل 

 والحوافز الضريبية التي تشجع زيادة اإلنتاجية في القطاعات المستهدفة0
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ن النساء والشباب على التمويل، يخطط المشروع لتقديم المساعدة الفنية لدعم القدرات وفيما يتعلق بتحسين حصول رواد األعمال م 00

 يتمتع صندوق الضمان الجزئي لالئتمان بالفعل بإطار قانوني وتنظيمي0 اإلدارية والفنية لصندوق الضمان الجزئي لالئتمان المزمع0

كما سيوفر المشروع المساعدة الفنية لتحسين قدرات شبكة  ، وتفعيلها0سيبني المشروع على العمل الذي أنجز بالفعل لتأسيس هذه اآللية

  اتحاد االئتمان واالدخار وما تقدمه من منتجات لتحفيز توفير خدمات التمويل األصغر المناسبة لرواد األعمال من النساء والشباب0

 روع، على النحو التالي:سيقوم المشروع المقترح على مكونين رئيسيين، مع مكون ثالث لدعم تنفيذ المش  40

 ماليين دوالر( 5بناء قدرات رواد األعمال من النساء والشباب ) :5المكون 

الوصول إلى الدورات التدريبية في تنمية المهارات وتطوير األعمال )من خالل توسيع نطاق المشروع  يهدف هذا المكون إلى تسهيل 10

  تحسين إمكانية وصول رواد األعمال إلى المعلومات والموارد0الحالي لتعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي(، وزيادة و

سيطلب من رواد األعمال الذين يحصلون على منح/تحويالت نقدية في إطار المشروع فتح حسابات بأسمائهم في مؤسسة مالية رسمية  10

شمول المالي من منظور السماح من خالل ربط المستفيدين بحسابات اإليداع، يشجع هذا المكون ال ليكون بوسعهم تلقي األموال0

 للمستفيدين بالتأهل للحصول على التمويل األصغر الرسمي بمجرد إنشاء أنشطتهم االقتصادية كما ينبغي0

أي منح/تحويالت نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط  والنطاق الجغرافي للمكون متاح لجميع المناطق والبلديات في جيبوتي0 70

 للمؤسسات الرسمية0

تشمل األنشطة المستبعدة من جميع المنح/التحويالت النقدية  ولن تكون هناك أنشطة بناء/إصالح في إطار هذه المنح/التحويالت النقدية0 20

تلك التي تتطلب نزع ملكية األراضي، مثل اإلنشاءات والبنية التحتية التي تؤدي إلى إعادة التوطين القسري وفقدان القدرة على الوصول 

 ول واإليرادات و/أو سبل كسب الرزق0إلى األص

 0 إطار تنمية ريادة األعمال5الشكل 
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 :44بغض النظر عن توجهها القطاعي، قد تشمل األنشطة التي تمولها المنح )على سبيل المثال ال الحصر( 00

o              استحداث نماذج أولية 
o              براهين على صحة األفكار 
o              إجراء مسوح السوق  
o              نشطة األعمال وضع خطط أ 
o              اختبار/تجربة السوق  
o              تسجيل الملكية الفكرية/الحصول على براءات اختراع  
o              تحسين المنتج 
o              التسجيل/إنشاء الشركة 

حصر( البيع بالتجزئة، والنقل، والخدمات يمكن أن تشمل القطاعات التي تمولها المنح/التحويالت النقدية )على سبيل المثال ال ال 5.0

 اللوجستية، والخدمات، وتطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة، ومصايد األسماك، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات واالتصال0

 عمليات المشروع0 سيتم تحديد معايير األهلية وعملية التقييم واالختيار باإلضافة إلى رصد وتقييم األنشطة في إطار هذا المكون في دليل 550

 سيطلب من الوسطاء اعتماد دليل عمليات المشروع وإجراء الرصد الالزم ورفع التقارير إلى وحدة تنفيذ المشروع0

  ماليين دوالر(. 1هو بناء قدرات رواد األعمال من النساء والشباب ) 5-5المكون الفرعي 

تنفيذ التدريب على ريادة األعمال بفاعلية إلتاحة الفرصة أمام مجموعات يجب  ماليين دوالر(: 3التدريب على مهارات ريادة األعمال ) 580

سيعمل هذا المكون الفرعي على توسيع نطاق نموذج السكان المستهدفة للتفكير في إقامة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة0 

مشاريع للنساء والشباب تتبع أفضل الممارسات مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في جيبوتي لتوفير برامج تدريب شاملة على تنظيم ال

 تتضمن التدريب على المهارات الحياتية وسبل كسب العيش، مما يؤدي إلى استكمال خطة العمل وإعداد عملية إضفاء الطابع الرسمي0

 سيحصل رواد األعمال الذين يكملون التدريب على نحو مرض على شهادة0 

ستقدم المنح لكل المؤسسات الرسمية  :الرسمي لرواد األعمال من النساء والشباب )مليون دوالر(منح/تحويالت نقدية إلضفاء الطابع   500

الجديدة التي أنشأها رواد األعمال من النساء والشباب الذين تم تدريبهم واعتمادهم في إطار برنامج التدريب المفصل في المكون الفرعي 

5-50 

ستشمل دورة  ة للتسويق التجاري/تطوير المفاهيم والتوجيه والمتابعة )مليون دوالر(:مسابقات خطط األعمال مع منح/تحويالت نقدي 540

( المنافسة بما في 8( الوعي بأمور ريادة األعمال، والدعوة إلى الترشح، واالختيار؛ )5) مسابقات خطط األعمال ثالث مراحل متميزة:

ع الموجهين، واختيار أفضل الخطط وجوائز المنح/التحويالت النقدية، ذلك بناء القدرات في تطوير خطط األعمال، وإعداد خطط العمل م

وقد تشمل األنشطة المؤهلة بموجب هذه المنح/التحويالت النقدية استحداث نماذج أولية،  أشهر(0 1( التوجيه والمتابعة )لمدة 0و )

حول الطابع التجاري األفكار أو األبحاث أو وي وبراهين إلثبات صحة األفكار، وإجراء مسوح السوق، ووضع خطط ألنشطة األعمال0

( 5 قد تشمل األنشطة المؤهلة بموجب هذه المنح/التحويالت النقدية ما يلي: النماذج األولية إلى منتجات يمكن بيعها في السوق0

خذ قرارات التمويل من وستت ( تحسين المنتج00( تسجيل الملكية الفكرية/ الحصول على براءات االختراع، و 8اختبار/تجربة السوق، )

قبل لجنة تشكلت على أساس معايير اختيار محددة، مثل المسؤولين المنتخبين، والزعماء المحليين، وممثلين عن اتحاد االئتمان 

ممثلين واالدخار، ومركز القيادة وريادة األعمال، والوكالة الجيبوتية للتنمية االجتماعية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، و

 سيحدد دليل عمليات المشروع تفاصيل اختيار اللجنة ومعايير أهلية المستفيدين واألنشطة المؤهلة0  عن النساء والشباب والفقراء0

 هو تحسين حصول رواد األعمال من النساء والشباب على المعلومات والموارد )مليون دوالر(  7-5المكون الفرعي 

إنشاء بوابة رقمية )داخل مركز الموارد التابع  مليون دوالر(0 04.ت والموارد ألصحاب المشاريع )إنشاء بوابة افتراضية للمعلوما 510

لمركز القيادة وريادة األعمال( للحصول على معلومات عن الفرص القطاعية وفرص التدريب وعقود القواعد العسكرية وخدمات النظام 

  لكتروني0البيئي وكيفية الوصول إلى التمويل ودورات التعلم اإل

                                            
غير مؤهلين لمنح مسابقات خطط األعمال ألنواع معينة من األنشطة التي تم توفيرها  قد ال يكون رواد األعمال الذين يحصلون على خدمات الرعاية من مركز القيادة وريادة األعمال 44 

 .بالفعل نتيجة لعالقة الرعاية التي تربطهم بالمركز
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لمعالجة النقص العام في الوعي بين النساء والشباب حول إمكانيات تنظيم  مليون دوالر(: 01.توعية رواد األعمال وحمالت التوعية ) 510

المشاريع، سيدعم المشروع تطوير حمالت توعية منتظمة إلبراز مزايا وإمكانيات تنظيم المشاريع، وتقديم معلومات عن أنواع الخدمات 

  حة للمهتمين باألمر0المتا

 ماليين دوالر(. 2إلى الخدمات والتمويل وسالسل القيمة التنافسية ) تحسين وصول رواد األعمال من النساء والشباب :7المكون 

يهدف هذا المكون إلى تحسين وصول رواد األعمال من النساء والشباب إلى الخدمات والتمويل من خالل تحسين وتعزيز قدرات  570

اعلة في بيئة ممارسة األعمال، وعبر تفعيل صندوق الضمان الجزئي لالئتمان وتعزيز شبكة اتحاد االئتمان واالدخار للتمويل الجهات الف

 األصغر0

وبغية نمو وتطوير ريادة األعمال بطريقة مستدامة في جيبوتي، من المهم أن تكون هناك سالسل قيمة قوية لكي تشارك فيها مؤسسات  520

ستلزم سالسل القيمة القوية )التي تركز على التصدير( ذات القيمة المضافة المحلية العالية وجود شركات محلية ريادة األعمال0 وست

ولتحقيق هذه الغاية، سيسعى هذا المكون أيضا إلى تقديم  صغرى وصغيرة ومتوسطة األمر الذي سيؤدي إلى توظيف الشباب والنساء0

ير القطاعات وسالسل القيمة التنافسية وتمكين المؤسسات من تلبية احتياجات هذه القطاعات المساعدة التقنية للمساهمة في تحديد وتطو

 الحيوية الجديدة على نحو أفضل0

 ماليين دوالر( 4هو تحسين الخدمات التي تقدمها بيئة تنظيم األعمال ) 5-7المكون 

ستقدم المساعدة التقنية للجهة الراعية )الحاضنة( تحت  ا دوالر(:مساندة خدمات الرعاية التي يقدمها مركز القيادة وريادة األعمال )مليون 500

( تطوير وتنفيذ عروض خدماتها 0( تطوير التوجه االستراتيجي؛ و)8( التشغيل؛ و)5) مظلة مركز القيادة و ريادة األعمال في مجاالت:

 العاملين في مركز القيادة وريادة األعمال0  ( بناء قدرات4)الذي يمكن أن يشمل تجهيزات مكتبية خفيفة/تكنولوجيا معلومات(؛ و)

ستُقدم المساعدة التقنية للقائمين المؤهلين على تشغيل  مساندة بناء القدرات للجهات الفاعلة في بيئة تنظيم المشاريع )مليونا دوالر(: 8.0

الدعم والتواصل، بما في ذلك  منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين قدراتهم على مساعدة رواد األعمال من خالل خدمات

توفير برامج تدريبية متخصصة في تنظيم المشاريع تركز على تطوير األعمال والمحاسبة ووظائف النمو )مثل الموارد البشرية، 

  والتسويق، واإلدارة المالية طويلة األجل، وإدارة المخزونات، وروابط سلسلة التوريد، وغيرها(0

  ز قدرة الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل )مليون دوالر(.هو تعزي 7-7المكون الفرعي 

ستقدم المساعدة  مليون دوالر(: 01.المساعدة التقنية لصندوق الضمان الجزئي لالئتمان للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة ) 850

سيتم توفير الدعم الفني لحوكمة الصندوق استنادا إلى أفضل  الئتمان0الفنية للتنشيط وأنشطة التشغيل اليومي لصندوق الضمان الجزئي ل

(، وتشكيل مجلس إدارة، والمشاركة مع 45الممارسات الدولية )والمبادئ التي طورها البنك الدولي مؤخرا "لبرامج االئتمان العامة"

 المال للصندوق(0 البنوك التجارية، والتخطيط للتمويل الخاص المشترك، إلخ0 )المشروع لن يوفر رأس

( خطة عمل تتضمن توصيات محددة 5) سيقدم الدعم الفني لما يلي: مليون دوالر(: 01.المساعدة الفنية التحاد االئتمان واالدخار ) 880

إلى إلعادة هيكلة و/أو تحسين العمليات واإلدارة )أي إدارة المخاطر، توفير االئتمان، الضوابط، تطوير منتجات جديدة، إلخ(، باإلضافة 

 ( التدريب على تطوير المهارات التشغيلية للعاملين في اتحاد االئتمان واالدخار80تطوير األنشطة التجارية للتمويل المستدام، و)

 )المشروع لن يوفر رأس المال لالتحاد(0

 هو تطوير سالسل القيمة ذات األولوية )مليونا دوالر( 5-7المكون 

ستقدم المساعدة الفنية إلدارة القطاعات التنافسية التابعة لمركز القيادة وريادة األعمال بغية وضع  ة:مساندة تطوير سالسل القيمة التنافسي 800

استراتيجيات وخطط عمل سلسلة القيمة، وتنفيذ التحالفات بين القطاعات، وإنشاء روابط سلسلة التوريد، وتطوير خدمات تسويق 

  الصادرات، من أجل تشجيع توظيف الشباب والنساء0

                                            
ريق عمل عالمي لتحديد وصياغة ، شكلت مجموعة البنك الدولي ومبادرة إصالح وتعزيز القطاع المالي، بالتنسيق مع منتدى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ف8.51في عام  45 

ل0 الهدف من المبادئ هو توفير مجموعة من مبادئ لتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الحكومية لضمانات التسهيالت االئتمانية بغية تحسين حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التموي
جع عالمي لتصميم وتنفيذ وتقييم البرامج الحكومية لضمانات التسهيالت االئتمانية0 تقترح المبادئ الترتيبات المناسبة الممارسات الجيدة المقبولة بشكل عام، والتي يمكن أن تكون بمثابة مر

ية إلى جانب على مصادر تمويل إضاف للحوكمة وإدارة المخاطر، عالوة على قواعد تشغيل برامج ضمانات التسهيالت االئتمانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تحسين التواصل والحصول
ا في ذلك نتائج االستطالعات العالمية واإلقليمية، االستدامة المالية0 تستند المبادئ على المؤلفات الموجودة حول الممارسات الجيدة للبرامج الحكومية لتسهيالت الضمانات االئتمانية، بم

البلدان0 سيستخدم المشروع المقترح المبادئ لتوجيه إدارة صندوق الضمان الجزئي لالئتمان في جيبوتي  واالستفادة من الممارسات السليمة في البرامج التي تم تنفيذها في العديد من
 ..لتطوير تنظيمه وعملياته وممارساته إلدارة المخاطر
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 مساندة تنفيذ ومتابعة المشروع )مليونا دوالر( :5المكون 

 وسيمول هذا المكون المساعدة الفنية، والتجهيزات، والتدريب، وتكاليف تشغيل:  840

 إدارة المشروع ومراقبة التنفيذ، 0أ

 رصد وتقييم المشروع، 0ب

وإدارة الميزانية والمشتريات والوظائف  المحاسبة وسيدعم هذا المكون التعزيز المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع وخاصة في مجاالت 810

 اإلدارية العامة0
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 ترتيبات التنفيذ :7الملحق 
 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية للمشروع

سيتولى المركز تنسيق  سيتولى مركز القيادة وريادة األعمال تنفيذ المشروع، تحت إشراف وزارة االقتصاد والمالية المسؤولة عن الصناعة0 50

  ة المشروع، والمشتريات واإلدارة المالية للمشروع0تنفيذ أنشط

  ستدفع الحكومة كل الرواتب0 تم بالفعل تعيين منسق للمشروع وأخصائي مشتريات من قبل وزارة االقتصاد والمالية0 80

وتصديق البرلمان على 0 8.52وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي أنشيء بموجبه مركز القيادة وريادة األعمال في أبريل/نيسان  00

 مشروع القانون شرط لبدء سريان المشروع0 

يتمتع مركز القيادة وريادة األعمال عن طريق وزارة االقتصاد والمالية والصناعة، بتفويض لجمع األطراف المعنية ووضع الرؤية الالزمة  40

شبه عامة ال تستهدف الربح لها مجلس مديرين يتألف من  يعتبر مركز القيادة وريادة األعمال مؤسسة لإلشراف على إعداد وتنفيذ المشروع0

( تنسيق وإصالح برامج ريادة األعمال وتنمية أنشطة 5) يتمثل التفويض األساسي للمركز فيما يلي: ممثلين عن القطاعين العام والخاص0

( تحفيز قدرة القطاع 4( تنشيط األعمال، )0( تشجيع ريادة األعمال بين الشباب وأنشطة التنمية ومساندة خدمات الرعاية، )8األعمال، )

 الخاص على المنافسة في قطاعات النمو0

 يرأس المركز مدير يُعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزارة االقتصاد والمالية والصناعة0 10

 ع0والمركز مطالب بالحفاظ على تفويض وتشكيل وموارد مرضية للبنك الدولي في جميع األوقات خالل المشرو 10

وتتألف اللجنة التوجيهية، من بين جهات أخرى، من ممثلين عن وزارة االقتصاد  سيكون مجلس مديري المركز بمثابة لجنة توجيه للمشروع0 70

والمالية والصناعة، ووزارة المرأة وشؤون األسرة، وجامعة جيبوتي، وهيئة الموانئ، وغرفة التجارة، ورابطة المصرفيين، ونادي رجال 

( التوجهات االستراتيجية وخطة العمل السنوية لمركز القيادة وريادة األعمال؛ 5) وتتولى اللجنة التوجيهية المسؤولية عن: شبان0األعمال ال

( تقديم التقرير السنوي والبيانات 4( مشروع الميزانيات السنوية والحسابات المؤقتة؛ )0( التنظيم اإلداري للمركز وتعريف إجراءاته؛ )8)

( صياغة دليل عمليات 1( تحديد وإنفاذ النظام الداخلي لمركز القيادة وريادة األعمال ؛ )1قارير المراجعة وتقرير أداء المدير؛ )المالية وت

 المركز0

أي مؤسسة تتلقى منحة/تحويال نقديا من خالل المشروع )إما نتيجة إلكمال التدريب بشكل مرض و/أو الفوز في مسابقة خطط العمل بموجب   20

(، سيطلب منها فتح حساب باسمها في مؤسسة مالية رسمية )أو إثبات وجود حساب نشط لها( ليكون بوسعها تلقي 5-5الفرعي  المكون

من خالل ربط المستفيدين بحسابات اإليداع،  أي منح/تحويالت نقدية ممولة في إطار المشروع ستكون فقط للمؤسسات الرسمية0 األموال0

لي من منظور السماح للمستفيدين بالتأهل للحصول على التمويل األصغر الرسمي بمجرد تأسيس أنشطتهم يشجع هذا المكون الشمول الما

 االقتصادية كما ينبغي0

 ستتولى حكومة جيبوتي إعداد دليل لتنفيذ المشروع يفصل ترتيبات التنفيذ واإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ أنشطة المشروع، وسوف تقدمه 00

  يعتبر اعتماد دليل تنفيذ المشروع بشكل ومحتوى يرضيان المؤسسة الدولية للتنمية شرطا لبدء سريان المشروع0 إلى البنك الدولي0

 إدارة الشؤون المالية

يضم اإلطار القانوني لجيبوتي بشكل  لدى جمهورية جيبوتي مجموعة كاملة وكافية من النصوص لتوجيه اإلدارة السليمة لماليتها العامة0 5.0

الخاص بقوانين التمويل والذي يحدد القواعد  AN/00/107( القانون رقم 8؛ و)5008سبتمبر/أيلول  4( دستور 5) :خاص ما يلي

  المتعلقة بتحديد الموارد والنفقات، وإعداد الميزانية السنوية والتصويت عليها، وتنفيذ ومراقبة الميزانية0

يلبي اإلطار المؤسسي االحتياجات المتعلقة بإعداد الميزانية  لية العامة0يحتوي اإلطار المؤسسي على الهياكل الالزمة لإلدارة الما 550

وينطبق هذا بصفة خاصة على استخدام إجراءات تقليص  غير أن بعض الممارسات تؤثر على كفاءة النصوص0 وتنفيذها ومراقبتها0

 النفقات العامة، وكذلك االفتقار إلى االنضباط في الميزانية0
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تشجيع ممارسة المرأة والشباب ريادة األعمال وفقا لسياسة البنك الدولي الخاصة بتمويل المشروعات االستثمارية سيتم تنفيذ مشروع  580

الذي يتبع وزارة االقتصاد والمالية والصناعة، ويتمتع بتفويض قانوني لإلشراف على إعداد  وعن طريق مركز القيادة وريادة األعمال،

وسيجري صرف  ز بالموظفين الكافيين لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المناسب طوال فترة المشروع0سيتم تزويد المرك وتنفيذ المشروع0

أموال المشروع من حساب مصرفي مخصص للمركز تحت اسم المشروع وباستخدام سُلف لحساب محدد ومدفوعات مباشرة وسحوبات 

 ات وتتبع اإلجراءات السارية ودليل البنك الدولي للصرف0يجب أن تكون عمليات السحب مصحوبة ببيانات المصروف للنفقات المؤهلة0

راض وتُستخدم التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية للمشروع كآليات إلعداد التقارير المالية، ولكن ليس ألغ

 الصرف0 

 
  تقييم إدارة الشؤون المالية

 

 تيبات اإلدارة المالية في مركز القيادة وريادة األعمال0استعرض فريق إدارة الشؤون المالية تر  500

 رة0بناء على نتائج تقييم المركز، تم تصنيف المخاطر المرتبطة باإلدارة المالية، باعتبارها أحد جوانب المخاطر االئتمانية، على أنها كبي 540

ات اإلدارة المالية وفقا لسياسة البنك الدولي بشأن ومن خالل إجراءات تخفيف المخاطر المقترحة، سيتولى المركز المسؤولية عن متطلب

  تمويل المشروعات االستثمارية0

( ليس لدى مركز 5) وبالنظر إلى المخاطر المحددة ونقاط الضعف الملحوظة، فإن المخاطر اإلجمالية لإلدارة المالية تعتبر كبيرة0 510

( لدى المركز قدرات بشرية محدودة ويفتقر أيضا إلى الخبرة في 8ية؛ )القيادة وريادة األعمال برنامج محاسبة لتسجيل المعامالت اليوم

( يتبع المركز وزارة المالية ويخضع الختصاص 4( لدى المركز ضوابط داخلية محدودة؛ )0تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك؛ )

محدود في مراجعة حسابات المؤسسات العامة وال  التدقيق للمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات0 وللمؤسسة العليا لمراجعة الحسابات دور

قد ال تقوم المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات بمراجعة المشروع على وجه التحديد  تتمتع بأي خبرة في تدقيق مشروعات يمولها البنك0

  ال0في إطار عمليات مركز القيادة وريادة األعمال، مما يعطي ضمانا محدودا حول استخدام المشروع لألمو

وبناء على المخاطر، تم االتفاق على إجراءات التخفيف التالية من أجل تقليل مستوى مخاطر اإلدارة المالية وتأسيس نظام مناسب  510

سيقوم البنك بتوفير التدريب  ( سيعين مركز القيادة وريادة األعمال مديرا ماليا يتولى جوانب اإلدارة المالية للمشروع5) لإلدارة المالية:

سيحصل مركز القيادة على برنامج محاسبة محدد لغرض  (2) زم للمدير المالي فيما يتعلق بإجراءات البنك لإلدارة المالية،الال

وسيتم االتفاق مع البنك  المشروع، وسوف يستخدم البرنامج لتسجيل التعامالت اليومية وإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة0

يوما بعد نهاية كل  45سيتم تقديم التقارير غير المدققة للبنك في موعد ال يتجاوز  لية المرحلية غير المدققة0على شكل التقارير الما

( لغرض المشروع، سيضع مركز القيادة دليال للتشغيل، يتضمن فصال عن اإلدارة المالية يصف بالتفصيل إجراءات إدارة 3فصل؛ )

( سيتعاقد مركز القيادة مع مراقب حسابات خارجي مستقل يستخدم الشروط المرجعية 4لية؛ )الشؤون المالية، بما في ذلك الضوابط الداخ

وسيتعاقد مركز  سيعد المراقب الخارجي تقرير مراقبة الحسابات وخطاب اإلدارة0 المقبولة لدى البنك لمراجعة البيانات المالية للمشروع0

وفقا للشروط المرجعية المقبولة للبنك إلجراء فحص األداء/المراجعة الفنية القيادة وريادة األعمال مع مراقب حسابات خارجي يعمل 

وسيرفع مركز القيادة تقرير المراجعة السنوي وخطاب اإلدارة مع تقرير مراجعة األداء/المراجعة الفنية إلى البنك  ألنشطة المشروع0

   خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية0

 الية وترتيبات الصرفاإلدارة الم

سيتم تشكيل فريق للمشروع في مركز القيادة وريادة األعمال، يتألف من منسق المشروع، والمدير المالي وأخصائي  الموظفون: 570

سيقدم البنك التدريب الضروري  سيتولى المدير المالي جوانب اإلدارة المالية للمشروع وسيرفع التقارير لمدير المشروع مشتريات0

سيكون تعيين المدير المالي في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد دخول  المالي فيما يتعلق بإجراءات البنك إلدارة الشؤون المالية0 للمدير

   المشروع حيز التنفيذ تعهدا قانونيا0

سيقوم المركز  المالية0 يعد مركز القيادة ميزانيته على أساس سنوي وتشكل جزءا من الميزانية اإلجمالية لوزارة إعداد الميزانيات: 520

سيتم إعداد الميزانية على أساس سنوي وتقديمها للبنك في  بإعداد ميزانية سنوية منفصلة وخطة صرف لغرض المشروع0

وستغطي خطة الصرف كل سنة مالية، وسيتم تقسيمها على  نوفمبر/تشرين الثاني/ديسمبر/كانون األول من كل عام لتغطي السنة التالية0
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سيرصد مركز القيادة االختالفات في خطة الصرف ويقدم مبررات  وتقديمها مع التقارير المالية المرحلية غير المدققة0أساس فصلي 

 ألي تباينات كبيرة0

وسوف يستخدم برنامج المحاسبة  سيحصل مركز القيادة على برنامج محاسبة مخصص لغرض المشروع0 نظام المحاسبة في المشروع: 500

سيرسل المركز التقارير المالية غير المدققة إلى البنك في  ومية وإعداد التقارير المالية المرحلية غير المدققة0لتسجيل التعامالت الي

المدير المالي للمشروع في مركز القيادة مسؤول عن إعداد التقارير المالية المرحلية  يوما بعد نهاية كل ربع سنة0 41موعد ال يتجاوز 

وسيقوم المدير المالي أيضا بإجراء تسوية دورية بين كشوف الحسابات  ى مدير المركز للموافقة عليها0غير المدققة قبل إرسالها إل

 والتقارير المالية المرحلية غير المدققة0

( تغطي محاسبة المشروع جميع مصادر واستخدامات أموال المشروع، بما 5) ومبادئ المحاسبة الرئيسية المستخدمة في المشروع هي: 8.0

( سيتم إدراج جميع التعامالت 0( اتباع األساس النقدي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛ )8لمدفوعات والمصروفات؛ )في ذلك ا

 المتعلقة بالمشروع في النظام المحاسبي0

عمليات  سيتم إدراج سيتولى مركز القيادة وريادة األعمال إدارة الحساب المخصص للمشروع0 سيتم فتح حساب مخصص للمشروع0 850

وسيتم فصل تعامالت وأنشطة المشروع عن األنشطة األخرى التي ينفذها مركز  الصرف من الحساب المخصص في النظام المحاسبي0

ص القيادة وريادة األعمال0 سيقوم مركز القيادة وريادة األعمال بشكل ربع سنوي بإصدار التقارير المالية المرحلية غير المدققة التي تلخ

وسيلتزم جدول حسابات المشروع  واإليرادات والمصروفات في إطار المشروع باستخدام نماذج وضعت لهذا الغرض0 االلتزامات

بتصنيف النفقات ومصادر األموال المشار إليها في جداول تكاليف المشروع، وكذلك مع تفاصيل الميزانية العامة باإلضافة إلى دليل 

بات إدخال البيانات لتسهيل المراقبة المالية لنفقات المشروع بحسب المكون والمكون ويجب أن يتيح جدول الحسا تنفيذ المشروع0

 الفرعي والفئة0

ويجب أن تشمل التقارير المالية  تشمل التقارير المالية للمشروع تقارير مرحلية غير مدققة ربع سنوية والقوائم المالية السنوية للمشروع0 880

 ع المالي للمشروع من بينها: المرحلية غير المدققة بيانات عن الوض

 بيان اإليرادات والمدفوعات النقدية حسب الفئة والمكون0 0أ

( "قائمة بجميع العقود 5) السياسات المحاسبية والمالحظات التفسيرية بما في ذلك اإلفصاح الوارد في الحواشي بشأن الجداول: 0ب
( كشف تسوية الحساب المخصص، 8سددة بموجب كل عقد، )الموقعة لكل فئة" توضح المبالغ الملتزم بها والمدفوعة وغير الم

التوقعات والتباينات لى إنية يشير الميزن تحليل ا( بيا4ت، )لنفقا( بيان المدفوعات النقدية التي تم دفعها باستخدام بيانات ا0)
 للمشروع0 لثابتة بجميع األصول ا( قائمة شاملة 1، )لفعليةانية الميزالى إبالنسبة 

يوما من نهاية  41ركز القيادة وريادة األعمال وضع التقارير المالية المرحلية غير المدققة وإرسالها إلى البنك في غضون ويجب على م 800

( بيان ختامي للوضع المالي؛ 8( بيان التدفقات النقدية؛ )5) ويجب أن تشمل: يجب وضع البيانات المالية للمشروع كل سنة0 كل فصل0

( بيان اإليرادات والمدفوعات النقدية 1( تحليل المدفوعات والمسحوبات من الحساب المخصص؛ )4ارية؛ )( بيان بااللتزامات الج0)

( بيان المدفوعات النقدية التي تمت باستخدام أساس بيانات النفقات؛ 7( كشف تسوية الحساب المخصص؛ )1حسب الفئة والمكون؛ )

 ( الجرد السنوي لألصول الثابتة للمشروع20)

لغرض هذا المشروع، سيقوم مركز القيادة وريادة األعمال بإعداد دليل تنفيذ المشروع، الذي سيحدد األدوار والوظائف  الداخلية:الرقابة  840

سيحتوي دليل التنفيذ على فصل منفصل عن اإلدارة المالية يشرح بالتفصيل اإلدارة المالية  والمسؤوليات للجهة المنوطة بالتنفيذ0

وسيكون االنتهاء من دليل التنفيذ وإرساله شرطا لبدء سريان  وسيشمل أيضا إجراءات الرقابة الداخلية0 واإلجراءات المحاسبية

 المشروع0

مدير مركز القيادة وريادة األعمال، ومدير إدارة التمويل الخارجي في وزارة  ستتطلب المدفوعات ثالثة توقيعات: تدفق األموال: 810

وسيتم تحويل األموال من البنك بناء على طلبات السحب المقدمة  دارة الديون في وزارة الميزانية0االقتصاد والمالية والصناعة، ومدير إ

وسيحول البنك األموال من خالل الحساب المخصص المنفصل بالدوالر األمريكي المفتوح في بنك تجاري في جيبوتي  من المشروع0

اب المؤسسة الدولية للتنمية إلى الحساب المخصص واستخدامها في سيتم صرف الدفعات المقدمة من حس مقبول لدى البنك الدولي0

 نفقات المشروع0

 وسيضم المشروع فئتين من النفقات:  810

 00، والمكون 0-8، و8-8، و5-8، و8-5التي ستغطي المكونات الفرعية  :5الفئة  .أ
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 50-5التي ستضم المكون الفرعي  :8الفئة  .ب

لعمل، والسلع، والخدمات االستشارية، والخدمات غير االستشارية، والتدريب وورش العمل الفئات الفرعية المعيارية ل 5ستمول الفئة  870

 والتكلفة التشغيلية للمشروع0

 50-5من المشروع نشاط تقديم المنح/التحويالت النقدية الصغيرة إلى المستفيدين المعينين في إطار المكون الفرعي  8وستشمل الفئة  820

يم أنشطة تدريبية باإلضافة إلى منح /تحويالت نقدية فرعية لمؤسسات األعمال التي سيؤسسها أصحاب يتعلق هذا المكون الفرعي بتقد

    المشاريع من النساء والشباب0

من بين الخمسة ماليين دوالر، سيتم تخصيص مليوني دوالر كفئة مستقلة في  تم تخصيص مبلغ خمسة ماليين دوالر للمكون الفرعي0 800

مليون دوالر ستخصص كمنح/تحويالت نقدية لمؤسسات األعمال )المستفيدين( بمجرد إضفاء  ذا المبلغ:إطار المشروع0 سيشمل ه

الطابع الرسمي عليها واعتمادها من خالل شهادة تدريب على االشتغال بالعمل الحر، ومبلغ مليون دوالر كمنح/تحويالت نقدية إلى 

  مؤسسات رسمية فازت في مسابقات خطط األعمال0

حويل األموال الخاصة بالمنح/التحويالت النقدية من مركز القيادة وريادة األعمال إلى حسابات مصرفية للمستفيدين والتي يجب وسيتم ت 0.0

  أن تُكون في مؤسسة مالية رسمية0

لنقدية إلى وبمجرد استيفاء مؤسسات األعمال لمعايير محددة، سيقوم مركز القيادة وريادة األعمال بتحويل أموال المنح/التحويالت ا 050

 وحينها يمكن لمؤسسات األعمال استخدام األموال0  حساباتها المصرفية0

 سيتم تطبيق ترتيبات الرقابة التالية ضمن هذه الفئة: 080

سيعد مركز القيادة وريادة األعمال دليال صغيرا عن المنح مخصصا للمنح/التحويالت النقدية لشرح اإلجراءات والعمليات  .أ

 وسيكون دليل المنح الصغير جزءا من دليل تنفيذ المشروع0 لتفصيل0الخاصة بهذا النشاط با

سيتناول االتفاق بالتفصيل آلية تلقي  اتفاقا مع كل مؤسسة رسمية )المستفيد( تحصل على منحة/تحويل نقدي0 سيوقع مركز القيادة .ب

 إلى أدوار ومسؤوليات كل طرف0 المنح والمعايير التي يتعين على كل مؤسسة الوفاء بها من أجل تلقي األموال باإلضافة

 ستقوم كل مؤسسة بفتح حساب مصرفي منفصل في مؤسسة مالية رسمية لتلقي األموال في شكل منح/تحويل نقدي0 .ج

سترفع كل مؤسسة تقارير إلى مركز القيادة وريادة األعمال عن األنشطة التي يتم تنفيذها بمجرد استالم األموال مع تقرير  .د

 التقدم المالي0

 ولن يتم تعديل دليل المنح الصغير دون موافقة البنك0 تفصيل كل الترتيبات المذكورة أعاله في دليل المنح الصغير0 وسيتم .ه

 

سيتحمل مركز القيادة وريادة األعمال المسؤولية الكاملة عن ضمان استخدام األموال المدرجة تحت هذه الفئة في األغراض المحددة   000

 لتقارير0وسيتابع عن كثب التنفيذ ورفع ا

 
 ترتيبات المراجعة )التدقيق(:

 

ستشمل المراجعة الخارجية السنوية للبيانات المالية للمشروع المعامالت المالية والضوابط الداخلية  مراجعة البيانات المالية للمشروع: 040

 كما ستشمل استعراضا شامال لبيانات النفقات0 ونظم اإلدارة المالية0

ويجب أن تتم عملية المراجعة  ألعمال مراقب حسابات خارجيا وفقا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك0سيعين مركز القيادة وريادة ا 010

ينبغي  وسوف تشمل مراجعة الحسابات جميع األنشطة التي ينفذها مركز القيادة: المحاسبية بناء على معايير المراجعة المحاسبية الدولية0

( خطاب 8تقرير مراجعة سنوي يتضمن رأيه/رأيها بشأن البيانات المالية السنوية للمشروع، )( 5) أن يقوم مراقب الحسابات بما يلي:

وسيرفع مركز القيادة التقرير السنوي إلى البنك الدولي في غضون ستة أشهر  إدارة حول الضوابط الداخلية للمشروع في كال الجهتين0

أشهر من بدء سريان  1لحسابات الخارجي سيتم في موعد أقصاه وسيضمن المركز أن تعيين مراقب ا من نهاية كل سنة مالية0

وسيمكن هذا مراقب الحسابات من بدء العمل الميداني مبكرا وبالتالي تقديم تقرير المراجعة وخطاب اإلدارة في المواعيد  المشروع0

 المحددة، وتجنب أي تأخير0 
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األعمال اتفاقا مع مراقب حسابات خارجي يعمل وفقا للشروط المرجعية  سيبرم مركز القيادة وريادة مراجعة األداء/المراجعة الفنية: 010

لألنشطة التي تنفذ في إطار  ستشمل المراجعة استعراضا شامال المقبولة للبنك إلجراء مراجعة األداء/المراجعة الفنية للمشروع0

وستؤكد  ألنشطة وفقا لألهداف اإلنمائية للمشروع0المشروع وسيضمن تطبيق مبادئ االقتصاد والكفاءة والفاعلية وتحقيق نتائج/نواتج ا

سيعين مركز القيادة وريادة األعمال مراقب الحسابات في  المراجعة أيضا جودة النتائج المحققة وستقترح توصيات لتعزيز األداء0

ر من إغالق كل سنة أشه 1أشهر من دخول المشروع حيز التنفيذ، وستكون المراجعة مطلوبة على أساس سنوي وتقدم بعد  1غضون 

 مالية0

سيتولى مركز القيادة وريادة األعمال مسؤولية إعداد التقارير الدورية عن التقدم في تنفيذ المشروع، فضال عن  تداول المعلومات: 070

بما في ذلك ستستند هذه التقارير على التقدم المتحقق في أنشطة المشروع )بحسب المكون وفئة اإلنفاق(،  اإلنجازات المادية والمالية0

 المعلومات الفنية والمادية التي تقدم على أساس ربع سنوي0 

 سيتولى مركز القيادة مسك دفاتر المشروع وإعداد البيانات المالية السنوية والتقارير المالية المرحلية غير المدققة كل ربع سنة0 020

 
  . ملخص اإلجراءات التي يجب اتخاذها5الجدول 

 
 الموعد النهائي ولة:الهيئة المسؤ  اإلجراءات

مركز القيادة وريادة  تعيين مدير مالي للمشروع
 األعمال

أشهر  0موعد ال يتجاوز 
تعهد بعد تاريخ السريان )

 ( قانوني

إعداد فصل عن اإلدارة المالية في إطار دليل تنفيذ المشروع يشرح بالتفصيل إجراءات 
  اإلدارة المالية والمحاسبة0 

مركز القيادة وريادة 
  األعمال

في موعد ال يتجاوز تاريخ 
 السريان

مركز القيادة وريادة   الحصول على برنامج محاسبة
 األعمال

 0في موعد ال يتجاوز 
 أشهر من تاريخ السريان

تعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة بيانات المشروع المالية وفقا للشروط المرجعية 
 المقبولة لدى البنك

مركز القيادة وريادة 
 ألعمالا

 1في موعد ال يتجاوز 
 أشهر من تاريخ السريان

مركز القيادة وريادة  تعيين مراقب حسابات خارجي لمراجعة األداء وفقا للشروط المرجعية المقبولة لدى البنك
 األعمال

 1في موعد ال يتجاوز 
 أشهر من تاريخ السريان

 
 المصروفات

وسيتم  للمبادئ التوجيهية للبنك الدولي وينبغي استخدامها لتمويل أنشطة المشروع0 سيتم صرف أموال المؤسسة الدولية للتنمية وفقا  000

صرف عائدات المشروع وفقا إلجراءات الصرف التقليدية للبنك، وستستخدم لتمويل األنشطة من خالل إجراءات الصرف المتبعة 

ستردة، وااللتزامات الخاصة مصحوبة بالوثائق الداعمة المناسبة الدفعات المقدمة، والمدفوعات المباشرة، والمبالغ الم حاليا، بما في ذلك:

)الكشوف الملخصة مع السجالت و/أو بيان النفقات( بما يتماشى مع اإلجراءات الموضحة في خطاب المصروفات والمعلومات المالية 

  و"المبادئ التوجيهية للصرف" الخاصة بالبنك0

سيتم تحديد الحد األقصى للحساب المخصص عند  ة وريادة األعمال باسم المشروع0سيتم فتح حساب مخصص للمشروع لمركز القياد 4.0

سيكون الحد األدنى لطلبات السحب للمدفوعات  ألف دوالر0 سيكون مركز القيادة مسؤوال عن إرسال طلبات السحب الشهرية0 .71

 المخصص0 من الحد األقصى للحساب  %.8المباشرة والمبالغ المستردة وااللتزامات الخاصة 

 
 توزيع عائدات االئتمان – 7الجدول 

 

النسبة المئوية للمصروفات المطلوب  المبلغ المخصص)بالدوالر األمريكي( الفئة
 تمويلها )شاملة الضرائب(

( األشغال والسلع والخدمات غير 5)
االستشارية والخدمات االستشارية 

والتدريب وورش العمل وتكاليف التشغيل 

13,000,000 100% 
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المراجعة ضمن المكونات اإلضافية وأعمال 
والمكون  0-8و 8-8و 5-8 ،8-5الفرعية 

  من المشروع 0

( النفقات المؤهلة في إطار المكون 8)
 من المشروع 5-5الفرعي 

2,000,000 100% 

  15,000,000 اإلجمالي

 
 الحسابات الُمخصصة

ويل الخارجي في وزارة االقتصاد والمالية والصناعة حسابا مخصصا منفصال نيابة عن مركز القيادة وريادة األعمال، ستفتح إدارة التم 450

 بالدوالر األمريكي باسم المشروع في بنك تجاري في جيبوتي مقبول لدى البنك الدولي لتغطية نصيب المشروع من النفقات المؤهلة0

  د الموارد مع ما يلزم من مستندات داعمة0وسيكون مركز القيادة وريادة األعمال مسؤوال عن تقديم الطلبات الشهرية لتجدي

 بيان النفقات

 وبالنسبة لطلبات المبالغ المستردة واإلبالغ عن المصروفات المؤهلة المدفوعة من الحساب المخصص: 480

 (50من خطاب المصروفات والمعلومات المالية للفئة  8بيان النفقات )بالشكل الوارد في المرفق  .أ
 من خطاب المصروفات والمعلومات المالية(0 0د في المرفق بيان النفقات )بالشكل الوار .ب
  من خطاب المصروفات والمعلومات المالية(0 4كشف تسوية الحساب المخصص )بالشكل الوارد في المرفق  .ج

 

ت، فواتير سجالت تثبت المصروفات المعتمدة، على سبيل المثال، صور من اإليصاال بالنسبة لطلبات الدفع المباشر والمبالغ المستردة: 400

 الموّردين فوق الحد األدنى لحجم الطلب0

 الحوكمة ومكافحة الفساد

وقد عمل خبراء اإلدارة المالية في البنك الدولي  من شأن االحتيال والفساد التأثير على موارد المشروع وبالتالي التأثير سلبا على نتائجه0 440

متكامال ألوجه الضعف الممكنة واتفقوا على إجراءات للتخفيف من عن كثب مع رئيس فريق عمل المشروع ومستشاريه ووضعوا تصورا 

ومن المتوقع أن تتصدى الترتيبات االئتمانية المقترحة، بما في ذلك دليل تنفيذ للمشروع يضم فصال مفصال عن اإلدارة المالية،  المخاطر0

  لتي يرجح أن يكون لها تأثير مادي على نتائج المشروع0وترتيبات اإلبالغ ومراجعة الحسابات واالستعراض، لمخاطر االحتيال والفساد ا

 خطة اإلشراف

 يقوم البنك الدولي باإلشراف على اإلدارة المالية للمشروع مع اإلشراف العام عليه ويتم ذلك ثالث مرات سنويا على األقل0 410

  المستندات المؤيدة وحفظ السجالت

 ستنتاجات المسجلة في تقييم اإلدارة المالية0سيتم الحصول على جميع المستندات المؤيدة لدعم اال 410

 المشتريات

)تم تعديلها  8.51سيتم تنفيذ المشروع المقترح بما يتماشى مع لوائح مشتريات المقترضين التي وضعها البنك الدولي في يوليو/تموز  470

ة وريادة األعمال" بإدارة أنشطة المشتريات ستقوم وكالة التنفيذ "مركز القياد ( وبنود خطة المشتريات8.570في نوفمبر/تشرين الثاني 

 الخاصة بالمشروع باعتبارها وحدة تنفيذ المشاريع الحكومية0

وبناء على المستندات المؤيدة لمشتريات المشروع التي أعدها العميل، ال يتضمن المشروع أي أنشطة شراء معقدة ويشارك بالفعل   420

ذلك مسؤول مشتريات معين من قبل الحكومة0 ومن ثم، يتم تقييم مخاطر  فريق أساسي للمقترض في إعداد المشروع، بما في

  سيواصل البنك جهوده في بناء القدرات والتواصل المنتظم مع العميل0 المشتريات على أنها كبيرة في هذه المرحلة0

 اإلجراءات البيئية واالجتماعية )بما في ذلك السياسات الوقائية(

 فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية السلبية المحتملة وال يستدعي تطبيق أي سياسات وقائية0 يعتبر المشروع من الفئة )ج( 400



 
  البنك الدولي

 ( 855111Pمساندة جيبوتي لممارسة النساء والشباب ريادة األعمال )

 

 

  
  61 من 53 صفحة 

     
 

وتشمل األنشطة المؤهلة للحصول على المنح/التحويالت النقدية المقدمة  وسيركز المشروع على بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية0 1.0

( 5) حديثا التي أنشأها أصحاب المشاريع من النساء والشباب ما يلي:للمشاريع الرسمية المسجلة  5-5في إطار المكون الفرعي 

ولن تكون هناك أنشطة  ( تحسين المنتج00( تسجيل الملكية الفكرية/ الحصول على براءات االختراع، و 8اختبار/تجربة السوق، )

 بناء/إصالح في إطار هذه المنح0 

لمقترح منافع اجتماعية كبيرة عن طريق تقديم منح رواد األعمال من الشباب، سواء من المتوقع أن يحقق المشروع ا المنافع االجتماعية. 150

وعلى هذا النحو، سيعود المشروع بالنفع أيضا على األطفال )الفتيات والفتيان والرجال البالغين( في  الذكور أو اإلناث، أو النساء البالغات0

)أ( تعزيز مصادر  محاربة الفقر للمشروع المقترح على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: ستشمل النتائج االجتماعية ونتائج جميع مناحي الحياة0

  الدخل، )ب( تخفيض عدد الفقراء بين المستفيدين، )ج( تخفيف الضغوط االجتماعية0

ع األعمال، ومسؤولو ان ممثلو الحكومة الوطنية ومجتم خضع تصميم المشروع للتشاور على عدة مستويات0 المشاورات ومشاركة المواطنين. 180

ومن بين المانحين الدوليين الذين أبدوا مساندة  الحكومة المحلية، ومجتمع المانحين الدوليين أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تمت استشارتهم0

  حدة اإلنمائي0خاصة للمشروع، مشروع تطوير القوى العاملة الذي أطلقته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج األمم المت

 ال يستدعي هذا المشروع تطبيق أي سياسات وقائية وجرى تخصيصه ضمن الفئة البيئية )ج(0 100
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 46جيبوتياستعراض بيئة ريادة األعمال في  :5الملحق 
 

في إطار اإلعداد  8.57أطلقت بعثة مجموعة البنك الدولي استعراضا لبيئة العمل الحر في جيبوتي في أكتوبر/تشرين األول  .1

درست البعثة دورة حياة ريادة األعمال وحللت ستة  لمشروع "تمويل ومساندة ممارسة النساء والشباب ريادة األعمال في جيبوتي"0

( الوصول إلى األسواق 0( توفر األموال والتمويل، )8( رأس المال البشري، )5 جوانب مختلفة لمنظومة ريادة األعمال في جيبوتي:

 ( الثقافة10( البنية التحتية والدعم المؤسسي، )1والقيادة، )( السياسة 4والمنتجات، )

مقابلة مع مختلف الجهات الفاعلة في منظومة ريادة األعمال )انظر  88( مجموعة أولى من 5 تستند هذه النتائج األولية على ما يلي: .2

  ب(00ق ( استعراض أول للبحوث الوطنية والدولية الخاصة بالموضوع )انظر الملح8أ(، 0الملحق 

ن وهذا التحليل المبدئي ليس دراسة شاملة وال تحليال تجريبيا ألداء بيئة ريادة األعمال لكنه يحدد النتائج األولية والمجاالت التي يمك .3

( مسح على اإلنترنت يستهدف رواد 8( مقابالت ومناقشات جماعية إضافية؛ )5 وسيتم استكمال وتعزيز هذا من خالل: التحرك فيها0

( دراسات حالة قصيرة )من صفحة واحدة( لرواد األعمال 0ل والشركات الصغيرة والمتوسطة إلثراء التحليل الكمي؛ )األعما

  والشركات إلعطاء جانب براجماتي لهذا االستعراض0

 بيئة ريادة األعمال في جيبوتي

 رأس المال البشري

ويعتبر العثور على رأسمال بشري  لخريجين، في جيبوتي:أشارت مختلف الجهات الفاعلة إلى ضعف في تأهيل قوة العمل، حتى ا .4

(، ٪.1(، حتى بين الخريجين الشباب )نحو ٪10ويتجلى هذا في معدل البطالة المرتفع للغاية ) ،47القائمةمؤهل عائقا أمام الشركات 

ناك فروق ملحوظة بين وعلى مستوى سكان العالم، ال يزال أداء المدارس في جيبوتي ضعيفا نسبيا وه من بين عوامل أخرى0

 0 48ومعدالت االلتحاق بالمدارس ومتوسط سنوات الدراسة المتوقعة في جيبوتي منخفضة، وجودة التعليم محدودة الجنسين0

، بتدريب الشباب في عدة مجاالت فنية )هندسة الطاقة 1..8فعلى المستوى الجامعي، تقوم جامعة جيبوتي، التي أنشئت عام  .5

لطب، والعلوم(، والعلوم اإلنسانية )القانون، واالقتصاد، واإلدارة(، وكذلك تضم اثنين من معاهد التكنولوجيا والهندسة المدنية، وا

ومع ذلك، تظل  من خالل برنامج التعليم العالي للتكنولوجيا الصناعية0 49"ريادة األعمال واالبتكار" يتم توفير التدريب على الصناعية0

كما أن الروابط مع الكليات  -حيث يتعلم الطالب بشكل أساسي مفاهيم ريادة األعمال -منها عمليةهذه الدرجة العلمية نظرية أكثر 

طالب ينتظمون  ...7كان هناك أكثر من  التقنية )الهندسة والعلوم( واإلدارة، وكذلك القطاع الخاص، تظل ضعيفة في الوقت الحالي0

 8.54050-8.50في الجامعة في سبتمبر/أيلول 

استكشاف الطاقة الحرارية  بالبحوث والتطوير، يتمتع مركز الدراسات والبحوث في جيبوتي ببعض مجاالت الخبرة: وفيما يتعلق .6

وال تزال الروابط مع القطاع الخاص، ورجال  األرضية، الموارد المائية )شح المياه(؛ رسم الخرائط الجيولوجية؛ بحوث التعدين0

 غير موجودة0 األعمال على وجه الخصوص، ضعيفة للغاية أو

ال يوجد سوى مركز تدريب خاص واحد معتمد للتعليم العالي، والذي يوفر التدريب في مجال المحاسبة وإدارة األعمال )المعهد العالي  .7

 0 ويتمتع المعهد بسمعة جيدة لجودة التدريب الذي يقدمه0 8.55للمحاسبة وإدارة األعمال(، الذي تأسس عام 

بيا من البرامج التدريبية المختلفة، ومعظمها صغيرة الحجم، لرواد األعمال التي تقدمها الجهات الفاعلة حددت البعثة عددا كبيرا نس .8

والبعض منهم لديه مبادرات مثيرة لالهتمام )وكالة جيبوتي للتنمية  العامة، والجمعيات، والقطاع الخاص، بدعم من مختلف المانحين0

 جيبوتي( والتي يمكن االستفادة منها في أنشطة جديدة0 االجتماعية/مشروع تعزيز فرص كسب الدخل في

وال تزال المهارات في مجال المشاريع الفنية والبشرية/الشخصية )"المهارات الفنية ومهارات التواصل"( قليلة بالنسبة لمعظم السكان،  .9

                                            
 .8.52بع األخير من 0 وسيتم االنتهاء منه في الر8.57يستند هذا االستعراض المبدئي إلى مهمة نفذها البنك الدولي في أكتوبر/تشرين األول  46 
 .8.58متوسطة "، أغسطس/آب مديرية الشركات الصغيرة والمتوسطة: "خطة العمل لتعزيز ريادة األعمال وإضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغرى/الشركات الصغيرة وال 47 
 .8.57وثيقة التصورات، مايو/أيار  جمهورية جيبوتي، دراسة تشخيصية منهجية: 48 

 http://www.univ.edu.dj/images/pdf/ud_offres_de_formations.pdf0يب، جامعة جيبوتي: عرض التدر 49

 .8.57سفارة فرنسا في جيبوتي،  صحيفة وقائع جيبوتي حول تنظيم التعليم العالي ،  50 
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  وبين الخريجين الشباب وغير الخريجين والنساء تحديدا0

0 تحفيز التدريب على تنظيم المشاريع، واالستهداف بحسب الجمهور 5 ص جيدة من أجل:هناك فر مجاالت العمل المحتملة: .11

( وبحسب مرحلة تنظيم المشاريع )الصحوة، والتنشيط، والديناميكية، 51)الخريجون الشباب، غير الخريجين، والنساء، الطالب 

0 زيادة وضوح وسهولة قراءة برامج 8استدامة؛ من خالل خطط أعمال ومسابقات أكثر  -والتحفيز(، والتركيز على أول مرحلتين

التدريب المتاحة لرواد األعمال، التي تتوزع عبر مختلف المنظمات والوزارات، من خالل بوابة إلكترونية واحدة لريادة األعمال، 

ات القائمة لرواد 0 تعزيز وزيادة جودة وتوافر التدريب والخدم0والتي يمكن أن تجمع منتجات وخدمات مختلفة في مكان واحد؛ 

  األعمال، على سبيل المثال من خالل غرفة التجارة والهيئات الخاصة األخرى0

 البنية األساسية ودعم المؤسسات

هناك عائقان رئيسيان يتعلقان بالبنية األساسية المادية يقفان حجر عثرة في سبيل تنمية ريادة األعمال في  البنية األساسية المادية: .11

أظهر آخر  ويمثل سعر الكهرباء عائقا رئيسيا دائما أمام تنمية القطاع الخاص: الكهرباء والوصول إلى شبكة اإلنترنت0تكلفة  جيبوتي:

من الشركات تعتبر تكلفة الكهرباء المشكلة الرئيسية بالنسبة لها،  ٪40، أن 8.58مسح أجراه البنك الدولي لمؤسسات األعمال في 

ومن ناحية أخرى، فإن تحسين الوصول إلى بشبكة اإلنترنت )بما في ذلك الهاتف  ث هذا االستنتاج0وتؤكد المقابالت والبيانات األحد

يساعد رواد األعمال إلى سوق أوسع ول الوصول تسهيمن يمكن هذا فقط وال  المحمول( أمر مهم للغاية لتنمية ريادة األعمال0

)التطبيقات اعد أيضا في تنظيم مشاريع األعمال الرقمية يسولكن أعمال/موردين، نماذج في البحث عن منتجات/المحتملين 

0 ومن األمثلة على ذلك ضعف التجارة اإللكترونية في جيبوتي، 52هذه البنية األساسيةعلى وجود  ًأساساتوقف والتي ت، والخدمات(

  في بلد يتركز فيه معظم االقتصاد في توفير الخدمات0

 

رواد األعمال  يود الطاقة والمياه المختلفة إلى تشجيع ريادة األعمال "التي تراعي البيئة":وفي "القطاعات الواعدة"، قد يؤدي وجود ق .12

في مجال كفاءة الطاقة، وشركات خدمات الطاقة )شركات الخدمات التي تقوم بمراجعة وخفض فواتير الطاقة في القطاعين الخاص 

ة الشمسية للفقراء، مع بطاريات التخزين لتحل محل المولدات والعام(، وحلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة )نظام بيكو للطاق

إال  وباإلضافة إلى جيبوتي، تمثل البلدان المجاورة أيضا أسواقا كبيرة محتملة لهذه الحلول0 للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة(0

ت واالتصال ونشرها إلى تشجيع أصحاب وقد يؤدي تطوير تكنولوجيات المعلوما أن هذه الحلول تحتاج إلى إطار تشريعي مالئم0

المشاريع في القطاعات الرقمية، لكن يمكن أن يكون لذلك أيضا فوائد جانبية في جميع القطاعات األخرى )مثل "التتبع الرقمي" في 

  مجال النقل والخدمات اللوجستية(0

 
الي بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع العام وتتوزع جهود تشجيع ريادة األعمال في الوقت الح مؤسسات دعم ريادة األعمال: .13

والنتيجة هي  ترد أدناه خريطة مبدئية لمختلف الجهات الفاعلة في بيئة تنظيم المشاريع في جيبوتي0 )كثير( والقطاع الخاص )قليل(0

وتتصرف فيها الجهات  وفي وضع التصورات واألفكار في األساس، بيئة وليدة ولكن مجزأة، تدعم رواد األعمال بصورة عشوائية

 الفاعلة بشكل غير منسق، إن لم يكن متداخال0

                                            
51 z.org.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127&NewID=1http://www.inja 

 par exemple pour l’enseignement secondaire ; http://enactus.org/where-we-work/ par exemple pour l’éducation supérieure0 
52 http://www.djiboutidatacenter.com/en/home. 

http://www.injaz.org.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=127&NewID=1
http://enactus.org/where-we-work/
http://www.djiboutidatacenter.com/en/home
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 األعمال، لرواد فعلية مساحة سيوفر ،8.52 عام منتصف بحلول الهندية الحكومة ستموله الذي ،"األعمال ريادة مركز" إنشاء إن .14

 كان إذا خاصة جيدا، أمرا المادي الحيز يرتوف كان إن حتى ذلك، ومع 0أوضح رؤية األعمال رواد لمنح جيدة وسيلة يكون أن ويجب

 هذا نجاح في الحاسم األمر فإن اإلنترنت، وتكلفة الطاقة تكاليف مثل التحتية البنية حيال الطموحين األعمال رواد مخاوف سيقلل

 يتجاوز األمر فإن ذلك، على وعالوة 0المقدمة الخدمات( ج) و ؛ األعمال ريادة بيئة داخل موقعه( 8) إدارته؛( أ :يلي ما هو المركز

 التي واألدوار األعمال ريادة بيئة في األخرى الفاعلة الجهات استبعاد وبالتالي واحد، مكان في" األعمال ريادة كل" تركيز مجرد

 أو مرحلة ؛(الشباب الخريجون أي) الجمهور :بوضوح استهدافها المحبذ فمن تجلبها، أن يمكن التي والخدمات بها تقوم أن يمكن

 أكثر أو واحد عرض العام، التدريب إلى باإلضافة أمكن، وإذا ،( النمو والتجهيز، اإلعداد التفكير،) األعمال بريادة االشتغال مراحل

 بالشراكة تطويرها يمكن التي ،(ذلك إلى وما للبيئة، والمراعية الرقمية، المشروعات :المثال سبيل على) القطاعية التخصصات من

 المزمعة اإلدارة لفهم الراهن الوقت في للبعثة المتاحة الوثائق تكفي وال 0األعمال ريادة منظومة في األخرى ةالفاعل الجهات مع

  0وتوجهه ورؤيته، يستهدفه، وما االستراتيجي، ووضعه للمركز،

تيجية وطنية لتنظيم توضيح وضع مختلف الجهات الفاعلة في بيئة ريادة األعمال من خالل وضع استرا .1 مجاالت العمل المحتملة: .15

0 تقديم دعم المفاهيم لتحديد الوضع االستراتيجي 8المشاريع، يمكن أن تسهل تنسيق مختلف الجهود العامة والخاصة في هذا المجال؛ 

 واإلدارة والخدمات التي يقدمها مركز ريادة األعمال0

 السياسات والقيادة

لقطاع الخاص، من المسلم به أن غالبية المؤسسات الخاصة مملوكة على الرغم من أوجه القصور في اإلحصاءات األخيرة عن ا .16

وينبغي أن تؤدي اإلصالحات الجارية من خالل إنشاء نافذة  ألفراد وفي القطاع غير الرسمي، مع نسبة صغيرة في القطاع الرسمي0

ه الصحيح لتسهيل تأسيس األعمال واحدة للحد من العوائق أمام ممارسة األعمال إلى تحسين بيئة األعمال والتحرك في االتجا

ومع ذلك، تظل الشركات الجديدة فئة فرعية خاصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة/المشاريع الصغرى والصغيرة  التجارية0

والمتوسطة، ومن هنا جاءت التوصية بإيجاد حالة من رواد األعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص كما هي موجودة في عدة بلدان، 

 0 خريطة بيئة ريادة األعمال في جيبوتي5الشكل 
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 تعرف على ما يميزها ومساعدتها على النمو0لل

 

ال يعد تنظيم ريادة األعمال شكال قانونيا، والذي يبقي على وضع الشركات الفردية، ولكنه  قانون تنظيم ريادة األعمال )فرنسا، المغرب
 ....1/....8وز حدا معينا )تستهدف هذه األداة األشخاص الطبيعيين بمعدالت دوران ال تتجا يسمح بتبسيط إجراءات إعالن النشاط0

في فرنسا، يمكن له/لها ممارسة هذا بالتوازي مع نشاط رئيسي، أي  يمكن لرائد األعمال القيام بنشاط تجاري أو حرفي أو خدمي0 دوالر(0
تبسيط ال يمكن لرائد األعمال العمل من المنزل في المغرب0 باإلضافة إلى وضع آخر )موظف، باحث عن عمل، متقاعد، طالب000(0

من معدل دوران األنشطة  ٪5فرض ضرائب بنسبة  تم تبسيط إعالن معدل الدوران، وتخفيض الضريبة )في المغرب: والمساعدة:
 لتقديم الخدمات(0 ٪8الصناعية والتجارية والحرفية و

 
ؤيدين داخل الحكومة يدعمون ومع هذا، فإن العديد من الم ال توجد استراتيجية أو سياسة وطنية لتشجيع االشتغال بريادة األعمال0 .17

  بشدة هذا الموضوع0

 
( فرصة لتطوير استراتيجية وطنية لريادة األعمال يمكن أن تسهل تنسيق مختلف الجهود العامة والخاصة 5) مجاالت العمل المحتملة: .18

األعمال التجارية من أجل تسهيل ( إمكانية استكشاف إيجاد حالة المشاريع الذاتية من خالل إصالحات مختلفة لبيئة 8في هذا المجال؛ )

 إنشاء ونمو الشركات الجديدة0

 

 توافر التمويل

في مرحلة التفكير، ال يوجد سوى تمويل ضئيل في شكل منح صغيرة  وما زال وصول رواد األعمال الجيبوتيين إلى التمويل صعبا0 .19

أصحاب المشاريع الطموحين وتدريبهم، ويتلقى  لبدء نشاط واعد، كما يندر إعداد مسابقات خطط األعمال التي تتضمن البحث عن

في جيبوتي، لكن بعض رواد األعمال تلقوا  53ال توجد شبكة من المستثمرين الممولين الفائزون منحا صغيرة )تبرعات( لبدء أعمالهم0

وما زال  محدود للغاية0لكن هذه الممارسات تبقى داخل العائلة، أو على مستوى  ولو بشكل غير منتظم تمويال من رجال أعمال كبار:

من الصعب الوصول إلى صندوق التنمية االقتصادية الجيبوتي، وهو الكيان الوحيد المستدام الذي يدعم رواد األعمال ماليا في مرحلة 

يكفي من وال يجد صندوق التنمية االقتصادية، ولديه "نافذة تمويل" لرواد األعمال من الشباب والنساء، ما  التفكير وبداية المشروع0

المشاريع الجيدة ليقدم لها التمويل، مما يسلط الضوء على نقص الدعم والخدمات الجيدة المقدمة إلى رواد األعمال0 في الوقت نفسه، ال 

خاصة بالنسبة للشباب والنساء الذين ال يملكون  -تزال البنوك في جيبوتي مغلقة أمام معظم رواد األعمال بسبب الضمانات المطلوبة

  ت في أغلب األحيان0ضمانا

 
0 8زيادة قدرة صندوق التنمية االقتصادية على تقييم مشروعات الشباب والنساء والتمويل المتاح لهم؛  .1 مجاالت العمل المحتملة: .21

 استكشاف إمكانية فتح "نافذة تمويل" للمنح الصغيرة لرواد األعمال الذين ينفذون مشروعاتهم من خالل الصندوق0

 

 سواق والحصول على الخدماتالوصول إلى األ

، صغيرة، ومعزولة ومجزأة نسبيا، بين مدينة جيبوتي من ناحية والمناطق 54السوق الجيبوتية، حيث يقترب عدد السكان من المليون .21

ب أن نظام الشباك الواحد الذي يج ومع ذلك، يبدو من المحتمل أن تؤدي عدة عوامل إلى موازنة هذه القيود: األخرى من ناحية ثانية0

يسهل التجارة عبر الحدود مع البلدان المجاورة وخاصة إثيوبيا؛ موقع جغرافي استراتيجي؛ والعديد من قطاعات النمو المحتملة قيد 

 8.510التطوير، والتي تم تحديدها في رؤية 

د من الفرص القطاعية التي وتوجد العدي وهناك فرص لتعزيز الروابط بين القطاعات الواعدة ورواد األعمال المحتملين والحاليين0 .22

يمكن أن تكون مهمة العتماد وتوجيه بعض مبادرات ريادة األعمال، والتي تمثل أيضا قطاعات مهمة من النمو المحتمل القتصاد 

0 االقتصاد المائي )مصايد األسماك وتصنيع األطعمة 8اللوجستيات والنقل؛  .1 جيبوتي حسبما جاء في خطة التنمية االستراتيجية:
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يعزز التحليل السطحي  0 االقتصاد الذي يراعي اعتبارات البيئة )الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إلخ(040 السياحة؛ 0لبحرية(؛ ا

ويمكننا أن نرى معظم أنشطة األعمال  -للبيانات األولى للشباك الواحد الخاص بإنشاء مشروعات جديدة فكرة "قطاعات النمو" 

  باإلضافة إلى الشركات الصغيرة0 -االستيراد/التصدير والخدمات اللوجستية/ النقل لية:الجديدة في القطاعات التا

الجيبوتيين، للمساعدة في تحديد الفرص الملموسة  يجب تشجيع الدراسات القطاعية وسالسل القيمة لتحديد الفرص لرواد األعمال  .23

تم إطالق دراسة لمجموعة  ر موجودة و/أو يتعذر الوصول إليها0غي‘ أبحاث السوق/معلومات السوق‘لتنمية تنظيم المشاريع، حيث أن 

ومن المزمع التوصية بإجراء دراسات أخرى، على سبيل  البنك الدولي في جيبوتي حول سلسلة القيمة في المصايد/االقتصاد المائي0

النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة المثال، بشأن الروابط بين المنطقة االقتصادية الخاصة والنسيج االقتصادي المحلي، وقطاع 

وفي كوت ديفوار، على سبيل المثال ، حددت دراسة قطاعية لسلسلة القيمة في قطاع السياحة  وتكنولوجيا المعلومات واالتصال0

 رى0فرصا لزيادة الروابط بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد األعمال من جهة، والفنادق الدولية الكبرى من ناحية أخ

نشر/وضع دراسات قطاعية محددة لتحديد فرص السوق في بعض القطاعات الواعدة ألصحاب المشاريع  .1 مجاالت العمل المحتملة: .24

0 النقل 01 القطاع الرقمي، 04 االقتصاد المراعي للبيئة، 00االقتصاد المائي، 8السياحة،  .1 والشركات الصغيرة والمتوسطة )مثل:

 8.010شيا مع رؤية جيبوتي والخدمات اللوجستية، تم

 ثقافة ريادة األعمال

تنظيم المشاريع شائع في جيبوتي، فهناك الكثير من األنشطة والمبادرات واالجتماعات واألحداث على المستويين الوطني واإلقليمي،  .25

 يع عائقا أمام نموها0ومع ذلك، يمكن أن يكون فهم عملية تنظيم المشار والدعم السياسي القوي على أعلى مستوى من الحكومة0

إن تأثير يوم وطني لريادة األعمال، والذي  في الماضي، تم تخصيص عدة أيام وطنية لالبتكار وريادة األعمال0 تشجيع ريادة األعمال: .26

طنية سيتزامن، على سبيل المثال، مع أحداث مماثلة على المستوى العالمي، مثل األسبوع العالمي لتنظيم المشاريع، لن يعطي رؤية و

 بل دولية ألهمية تشجيع تنظيم المشروعات في جيبوتي0

رئيسيين من ‘ نوعين‘وهناك في العادة  رواد األعمال هم أطراف يريدون إنشاء أعمال تجارية جديدة0 ريادة األعمال:‘ مراحل‘أنواع و .27

عمال الساعين لكسب قوتهم تدفعهم إن رواد األ أجل كسب الرزق ورائد أعمال قابلة للنمو0 صاحب مشروع يعمل من رواد األعمال:

إن رائد األعمال الذي تحركه الحاجة هو من بدأ نشاطه ألنه ال توجد أمامه  الحاجة بينما رواد األعمال القابلة للنمو تحفزهم الفرص0

مبتكرة أو آفاقا ويستخدم بوجه عام تكنولوجيات وعمليات قديمة وغير منتجة، وال يمتلك أفكارا  فرص عمل أخرى قابلة لالستمرار0

ويهدف إلى االبتكار وتحقيق نمو قوي في  أما رائد األعمال الذي تحفزه الفرص فيطمح إلى الربح واالستقاللية0 لتحقيق نمو قوي0

إن رواد األعمال القابلة للنمو هم من يقودون اقتصاد  مشروعه، بما في ذلك التوسع خارج األسواق والمنتجات والخدمات المحلية0

كما  وتفرق معظم برامج دعم ريادة األعمال بين هذين النوعين من رواد األعمال0 ويخلقون وظائف خارج نطاق ريادة األعمال0البلد 

أن الخدمات والتمويل الالزمين لدعم رواد األعمال هؤالء تختلف أيضا، تبعا للمراحل المختلفة لنمو أعمالهم )الرسم التوضيحي 

وصى في كثير من األحيان بوضع استهداف واضح للخدمات المقدمة لرواد األعمال "الشباب والنساء"، وباإلضافة إلى ذلك، ي أدناه(0

)ضعيف لم يحظى بأي تدريب أو يملك موارد  ( رواد األعمال الشباب غير المتعلمين5) بسبب احتياجاتهم الخاصة، مع التمييز بين:

( 8الصغيرة(، وتراجع فرص الوصول إلى نظم الدعم والمشورة(؛ )منخفضة أو تغيرات في القطاع غير الرسمي خاصة الشركات 

  ( النساء00الخريجين الشباب؛ )
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)أ( استهداف رواد  ‘:خصائص المشاريع‘استهداف وتقسيم خدمات دعم رواد األعمال من خالل  .1 مجاالت التحرك المحتملة: .28

0 مساندة يوم وطني لريادة األعمال ، 8)ج( استهداف النساء؛  األعمال الشباب غير المتعلمين؛ )ب( استهداف الخريجين الشباب؛

 بالتزامن مع أحداث على المستوى الدولي0

 مراحل نمو عملية ريادة األعمال
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( ونظرت في وجهات نظر مختلف الجهات الفاعلة 8درست البعثة مراحل نمو ريادة األعمال في جيبوتي )الرسم التوضيحي  .29

 المختلفة من دورة حياة ريادة األعمال0 ومشاركتها في المراحل

 
 ويبدو أن معظم الخدمات المقدمة لرواد األعمال تتركز إما في المرحلة األولى أو األخيرة )التفكير/االكتمال( من تطوير المشروع0  .31

ويجب زيادة هذه  م:وتعتبر المساعدة في المرحلة األولى، وهي مرحلة التفكير، ضعيفة من حيث النوعية وغير كافية من حيث الك

وهناك أيضا "وادي الموت" بين الدعم  ويجب استكمال جانب التمويل، الغائب تقريبا في هذه المراحل األولية0 الخدمات وتعزيزها0

 والتمويل المصرفي، وهو ما ينبغي أيضا تعزيزه0 المالي في المرحلة األولى

 اشتغال المرأة بريادة األعمال

 
، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسط 55من السكان النشطين ٪00تشكل النساء  ديا مهما في جيبوتي0تلعب النساء دورا اقتصا .31

0 وكما هو الحال في الكثير من 56(٪.1(، ولكنها أقل من المتوسط العالمي )٪88اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )

 ن في األغلب في القطاع غير الرسمي في مجاالت منخفضة القيمة:البلدان النامية، هن في األساس سيدات أعمال فرادى ويعمل

والوضع  57من الشركات في القطاع غير الرسمي بجيبوتي0 %18، امتلكت النساء 8.58في عام  التجارة، وبيع الكعك والقات أيضا0

وبغض النظر عن  تات ال تزال قائمة0القانوني للمرأة في جيبوتي أفضل على الورق مقارنة بالعديد من الدول الناهضة، ولكن التفاو

 مستوى تعليمهن، تجد النساء صعوبة بالغة في الحصول على التمويل وبالتالي تطوير أعمالهن0

فعلى سبيل المثال، نظرا إلى القيود المفروضة على وضعهن  ومن أجل تحفيز ريادة المرأة لألعمال، هناك حاجة إلى نهج موجه0 .32

 أو سيحتجن إلى دعم لوجستي لرعاية األطفال أثناء تدريبهن0 نساء الخروج سوى في ساعات محدودةاالجتماعي، عادة ال يمكن لل

يوصى أيضا بالمبادرات الشخصية للتدريب لرائدات األعمال، وهو أمر مهم على نحو خاص للنساء ألنهن بحاجة إلى قدر أكبر من 

 يات إلى حد كبير، ويتعين أن يالءم التدريب ذلك0والنساء في القطاع غير الرسمي أم المساندة لبدء مشروعاتهن0

 
استكشاف المزيد من التفاصيل عن عروض التدريب والوصول إلى التمويل المستهدف لرائدات  .1 مجاالت التحرك المحتملة: .33

 األعمال في جيبوتي

 الخطوات المقبلة وأساليب التدخل المقترحة

 تعزيز بيئة ريادة األعمال .5
، يحتاج تطوير ودعم ريادة األعمال في جيبوتي إلى هيئة للتحفيز، تتمتع بتفويض واضح يمكن إنشاؤها من خالل على المستوى المؤسسي

ويجب على  استراتيجية وطنية، لتوحيد الجهات الفاعلة ومعالجة القيود المتعلقة بالقدرات، واالستثمار، وتوعية رواد األعمال والتواصل0
وستكون زيادة وضوح بيئة ريادة األعمال من  اج إلى تعزيز، أن يلعب هذا الدور بشكل مثالي0كيان مركزي غير حكومي والذي سيحت

وأخيرا، فإن زيادة وضوح شبكات ريادة  خالل شباك افتراضي واحد لخدمات ومعلومات ريادة األعمال مفيدة للغاية لرواد األعمال0
 عمال، تمشيا مع األيام العالمية، سيضمن أيضا زيادة الوضوح0األعمال ورواد األعمال، من خالل تنظيم يوم وطني لريادة األ

 
 بناء قدرات رواد األعمال .7

كما أن تحسين االستهداف )النساء، الخريجون الشباب، الشباب دون شهادة دراسية(، وزيادة كمية ونوعية تدريب رواد األعمال في 
ويجب أن يتم ذلك عمليا من خالل  طط العمل وتدريب أكثر استدامة(0المراحل األولى من تأسيس نشاطهم يبدو أمرا ضروريا )مسابقات خ

إن تطوير برامج تقديم النصح  نشر المعلومات، واستهداف بعض التكوينات، من خالل اإلضافات القطاعية "لألسواق المحتملة"0
 يساعدهم في النمو بشكل أسرع0والمشورة ألصحاب المشاريع من الشباب والنساء )بما في ذلك النصح االفتراضي( من شأنه أن 

 
 توفير التمويل لرواد األعمال .5

وتعد زيادة قدرات وموارد الجهات الفاعلة في القطاع المالي، وقبل كل شيء صندوق التنمية االقتصادية الجيبوتي، من أجل "بدء ضخ" 

                                            
 8.510األعمال والقانون، بيانات مجموعة البنك الدولي، المرأة وأنشطة تقرير  55 
 .8.51بيانات مجموعة البنك الدولي، األعمال والقانون، المرأة وأنشطة تقرير  56 
 .8.58مايو/أيار  82و 87تقرير ورشة العمل حول إضفاء الطابع الرسمي على ريادة األعمال،  57 
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ل المنح لرواد األعمال المحتملين في مرحلة التمويل للشابات ورواد األعمال، وال سيما من خالل تعزيز خط ائتمان خاص، وكذلك أموا
 التفكير شروط إنمائية أساسية لزيادة حجم ونوعية رواد األعمال الشباب والنساء0

 


