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 قطاع الممارسات العالمية للقدرة التنافسية التمويلية واالبتكار
 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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يقتصر توزيع هذه الوثيقة على الجهات واألفراد المرسلة إليهم، ويجوز لهم استخدامها ألداء واجباتهم الرسمية فحسب. وال يجوز 
 بخالف ذلك الكشف عن مضمونها دون إذن من البنك الدولي.



 أسعار العملة والقيمة المعادلة لها 
 

 (2018يوليو/تموز  20)سعر الصرف الساري في  
 

 ائيلي جديدشاقل إسر    وحدة العملة =       

 دوالر أمريكي 0.28 إسرائيلي جديد = شاقل  1   

 شاقل 3.56    دوالر أمريكي = 1           
 

 

 السنة المالية
 يونيو/حزيران 30 –يوليو/تموز  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فريد بلحاج البنك الدولي لشؤون المنطقة: نائب رئيس

 مارينا ويس مدير المكتب:

 دوتز-سيليا بازارباسيوغلو المدير أول بقطاع الممارسات العالمية:

 جان بيسمي المدير بقطاع الممارسات:

 عبد الوهاب الخطيب، ستيفاني ريدنور رئيسا فريق العمل:
 



 
 

 



 قائمة االختصارات واألسماء المختصرة
 

AS 
AF 

BDS 
BF 

 استراتيجية المساعدة
 ل اإلضافيالتموي 

 خدمات تنمية أنشطة األعمال
 التمويل المختلط

CBA 
DA 

 تحليل التكاليف والمنافع 
ص   حساب ُمخصَّ

DCE تجربة االختيارات الحصيفة 
DIB سندات التأثير اإلنمائي 

EE-MG المنح المناظرة لمنظومة ريادة األعمال 
EMP 
EPC 

EOCL 
ERR 

 خطة اإلدارة البيئية
نشاءاتأعمال هندسية وتو    ريدات وا 

 التكلفة البديلة االقتصادية للعمالة
 معدل العائد االقتصادي

ESMF إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية 
ESO مسؤول شؤون بيئية واجتماعية 
FCI 

FCV 
 التمويل والتنافسية واالبتكار

 الهشاشة والصراع والعنف 
FM 
FY 

 اإلدارة المالية
 السنة المالية

F4J ن أجل خلق فرص العملالتمويل م 
GA اتفاقية منحة 

GDP 
GIE 

 إجمالي الناتج المحلي
 المناطق الصناعية بغزة 

GOI 
GP 

GRM 
 الحكومة اإلسرائيلية

 قطاع الممارسات العالمية
 آلية معالجة المظالم

IA اتفاقية تنفيذ 
IBRD البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

ICA تقييم مناخ االستثمار 
ICF  التمويل االستثماري المشترك صندوق 



 
 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصال 
IFC مؤسسة التمويل الدولية 
IFR تقرير مالي مرحلي 
IRR 
ISR 

 معدل العائد الداخلي
 تقارير أوضاع التنفيذ ونتائجه

 MDB 
MDTF 

 بنك تنمية متعدد األطراف
 الصندوق االستئماني متعدد المانحين

MENA 
MFD 
MW 

MIGA 

 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 تعظيم التمويل اإلنمائي 

 ميغاواط
 الوكالة الدولية لضمان االستثمار

MOFP وزارة المالية والتخطيط 
MTR استعراض منتصف المدة 
M&E الرصد والتقييم 

OM دليل العمليات 
PA السلطة الفلسطينية 
 PC الطرف المناظر للمشروع 

PDO ي للمشروعالهدف اإلنمائ 
PIA 

POM 
 الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع

 دليل عمليات المشروع
PPAB 

PRG 
 المجلس االستشاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 ضمان جزئي ضد المخاطر
PSEF 
SME 
SOE 
SOP 

 صندوق تعزيز القطاع الخاص
 مؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة 

 بيان المصروفات
 مشروعات سلسلة

SPF صندوق تدعيم قدرات الدول وبناء السالم 
SRR معدل العائد االجتماعي 

TA المساعدة الفنية 
TFGWB الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية 

TTL رئيس فريق العمل 
WA طلب سحب 



 
 

WBG مجموعة البنك الدولي 
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 (P159337 -روع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل المشروع األم )المش –معلومات أساسية  
   

 رئيس فريق العمل: نوع األداة البلد

 عبد الوهاب الخطيب تمويل خاص الضفة الغربية وقطاع غزة

 مجال المشروع )الرئيسي( Req CC المسؤول CC أداة التمويل الرقم التعريفي للمشروع
P159337  تمويل المشروعات

 ةاالستثماري
GFCMW 

(9282) 
MNC04 

(5562) 
 التمويل والتنافسية واالبتكار

 
 

 وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع: شركة البدائل التطويرية الجهة المنفذة:
 

 
ADD_FIN_TBL1 

هل يحمل هذا المشروع الصفة 
  اإلقليمية؟

  ال

 مستوى المشاركة لدولية   تعاون البنك الدولي ومؤسسة التمويل ا

 نعم

مشروع مشترك يشتمل على تمويل مشترك مع مؤسسة 
التمويل الدولية )قرض، أسهم رأس المال، ميزانية، غيرها( 

 أو موظفين

 فئة التقييم البيئي الحالية فئة التقييم البيئي األصلية  تاريخ االقفال تاريخ الموافقة

 29 2017يوليو/تموز  27
ن أكتوبر/تشري

 2021األول 

 تقييم جزئي )باء( تقييم جزئي )باء( 

 [ وسطاء ماليون   ] [ أوضاع الحاجة الملّحة أو القيود على القدرات  ]

 [ ضمانات مستندة إلى مشروعات  ] [ سلسلة مشروعات  ]
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 الهدف اإلنمائي
 

 اختبار مدى فعالية بعض اإلجراءات التدخلية المالية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل
 

 واردة في تقارير أوضاع تنفيذ المشروع األم ونتائجه(التصنيفات )
  RATING_DRAFT_NO   

 

 

 أحدث تقرير عن أوضاع التنفيذ ونتائجه التنفيذ

 2018-مايو/أيار 28 2017تشرين الثاني نوفمبر/ 21 

 التقدم نحو تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع
مرض 
إلى حد 

 ما
 

مرض 
إلى حد 

 ما
 

 السير العام في التنفيذ
مرض 
إلى حد 

 ما
 

مرض 
إلى حد 

 ما
 

 مرض   التصنيف العام لإلجراءات الوقائية
 

 مرض  
 

 عالية المخاطر العامة
 

 عالية
  

 

 

 (P167675 -تمويل إضافي )المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل  –أساسية  معلومات
 

ADDFIN_TABLE 

 نوع التمويل اإلضافي اسم المشروع الرقم التعريفي للمشروع
أوضاع الحاجة الملّحة أو القيود 

 على القدرات
P167675  تمويل إضافي للمشروع الثاني

للتمويل من أجل خلق فرص 
 العمل

 ال إعادة هيكلة وتوسيع نطاق

  تاريخ الموافقة خط المنتجات أداة التمويل

  2018أغسطس/آب  10 تمويل خاص تمويل المشروعات االستثمارية
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التعاون بين البنك الدولي  التاريخ المتوقع للصرف الكامل
 ومؤسسة التمويل الدولية  

  المستوى المشترك

كميلي أو مستقل مشروع ت نعم 2022فبراير/شباط  28
 يتطلب تنسيقًا نشطاً 

 

  هل يحمل هذا المشروع الصفة اإلقليمية؟

  ال

 [ الوسطاء الماليون   ] [ أوضاع الحاجة الملّحة أو القيود على القدرات  ]

 [ ضمانات مستندة إلى مشروعات  ] [ سلسلة مشروعات✔]

 [ مكون معنّي بالتأهب لمواجهة الحاالت الطارئة  ] [ مؤشرات مرتبطة بالصرف  ]

  [ ترتيبات توريدات بديلة  ]

 

 م ونتائجه(ملخص الصرف )الوارد في تقارير أوضاع تنفيذ المشروع األ 
 

 االرتباطات الصافية مصدر التمويل
إجمالي المبلغ 
 المنصرف

 المنصرف الرصيد المتبقي

     7.65    0.35    8.00    المنح
 

4.4 % 
  

 (P167675 -تمويل إضافي )المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل  –بيانات تمويل المشروع 
 

     
  

  

 شروع )بالمليون دوالر(بيانات تمويل الم
 

 ُملخَّص

 5.00 إجمالي تكلفة المشروع
 5.00 إجمالي التمويل

 0.00  منه تمويل من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية
 0.00 الفجوة التمويلية
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 NewFinEnh1-التفاصيل
 التمويل المقدم من جهات أخرى غير مجموعة البنك الدولي

 5.00 ناديق استئمانيةص
 5.00 تمويل خاص

     
 

 التقَيد
 

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

 [ ال   [ نعم   ]    ] 

 رى من سياسات البنك؟هل يتطلب هذا المشروع أي استثناءات أخ
 [ ال ✔[ نعم   ]    ] 
  

 البيانات المؤسسية
 

 

 مجال الممارسة )الرئيسي(
 التمويل والتنافسية واالبتكار

 

 مجاالت الممارسات المساِعدة
 وظيفة

 

 فحص مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث

 للتأكد من قدرتها على مجابهة مخاطر تغيُّر المناخ والكوارث في األمدين القصير والطويل تم فحص هذه العملية
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 بالمساواة بين الجنسينإجراءات مرتبطة 
 

 هل يعتزم المشروع االضطالع بأي مما يلي؟
 

التي حددتها الدراسة التشخيصية المنهجية )أ( تحليل لتحديد أي فجوات بين الذكور واإلناث فيما يتصل بالمشروع، ال سيما في ضوء الفجوات 
طار الشراكة االستراتيجية  وا 

 
Yes 

 

 )ب( أعمال محددة للتصدي للفجوات بين الجنسين التي تم تحديدها في البند )أ( و/أو لتحسين تمكين المرأة أو الرجل
 

Yes 
 

 )ج( تضمين مؤشرات في إطار النتائج لرصد نواتج اإلجراءات التي تم تحديدها في البند )ب(
 

Yes 
 

 

 فريق عمل المشروع
 

 

 خبراء البنك الدولي
 الوحدة التخّصص الدور االسم

 عبد الوهاب الخطيب
لة رئيس الفريق )المسؤول عن المساء

 GFCMW  واتخاذ القرار(

 GFCMW سندات التأثير رئيس الفريق ستيفاني لين ريدنور

 لينا فتح هللا الرجوب
أخصائي توريدات )المسؤول عن 

 المساءلة واتخاذ القرار(
 GGOPM التوريدات

 GGOMN اإلدارة المالية أخصائي إدارة مالية ريهام حسين
 WFACS خبير مالي فريق العمل عضو أندريانيرينا ميشيل إيريك رانجيفا

 GEN07 السياسات الوقائية البيئية أخصائي سياسات وقائية بيئية إيكاتيرينا غريغورييفا
 GPSJB منهجية خلق فرص العمل عضو فريق العمل فيديريكا ريكالدي

 GSU05 السياسات الوقائية االجتماعية أخصائي سياسات وقائية اجتماعية هيلين ز. شهرياري 
 GFCAE ريادة األعمال عضو فريق العمل د إلينا غارزا نديايجي

 CN3IN مؤسسة التمويل الدولية عضو فريق العمل جولي أوريلي كارلس
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 GFCFC العمليات عضو فريق العمل ماريا أرياناو
 MNC04 رئيس البرنامج عضو فريق العمل مارك يوجين أهيرن 

 GFCE1 ُمحلل بيانات عضو فريق العمل ماتياس تيم

 مستشار قانوني ناتاليا روبالينو
محام  بمكتب الضفة الغربية وقطاع 

 غزة
LEGAM 

 MNC02 مستشار سندات التأثير اإلنمائي عضو فريق العمل بيتر موصلي
 MNC04 صندوق تعزيز القطاع الخاص عضو فريق العمل رنين حسن حسونة

 GFCMW العمليات عضو فريق العمل سيتف دبليو. وان يان لون 
 MNCGZ مساعد برامج عضو فريق العمل سها سالم أيوب رباح

 CMEWJ مؤسسة التمويل الدولية عضو فريق العمل يوسف عيسى توفيق حبيش
 

 الفريق الموسع
 المكان المؤسسة العنوان االسم

   
 
 

  



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )

 
 

 
  

 45من   7الصفحة 2018يوليو/تموز  20
 

 

 

 الضفة الغربية وقطاع غزة 
 

 لعملتمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص ا
 

 جدول المحتويات
 

   

 8 ......................................................................................... أوال: خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافي

 12 ......................................................................................................... ثانيا: وصف التمويل اإلضافي

 16 ................................................................................................................. ثالثا: المخاطر الرئيسية

 18 ........................................................................................................... رابعا: ُملخَّص التقييم المسبق

 28 ................................................................................................. خامسا: معالجة المظالم بالبنك الدولي

 28 ....................................................................................................... جدول موجز بالتغييرات سادسا: 

 29 ............................................................................................................... سابعا: التغّيرات المفصلة

 35 ........................................................................................................... نًا: إطار النتائج ومتابعتهاثام
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 خلفية مرجعية ومبررات التمويل اإلضافيأوال:  
 

 مقدمة وملخص المشروع األم .أ
 

تسعى وثيقة المشروع هذه إلى الحصول على موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لتقديم تمويل إضافي   .1
يين دوالر إلى منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح السلطة الفلسطينية( للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص مال 5قدره 

ماليين دوالر ضمن مبادرة صندوق  5سيتم تمويل هذا التمويل اإلضافي المقترح بمبلغ  (.TF0A5297العمل )رقم المنحة 
-2018استراتيجية مساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة للسنوات المالية تعزيز القطاع الخاص في إطار الركيزة الثانية من 

. سيساعد هذا التمويل اإلضافي على توسيع مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك )المكون الثاني( للمشروع 2021
تم تحديدها من القطاع  الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل وتمويل الفرص االستثمارية المؤهلة لخلق فرص العمل التي

الخاص. ويمكن للتمويل اإلضافي تمويل المقترحات التي وردت استجابًة لدعوة صندوق التمويل االستثماري المشترك في اآلونة 
أو من الدعوات المستقبلية إلى تقديم  2018األخيرة إلى تقديم مقترحات في هذا المجال والتي تم االنتهاء منها في أبريل/نيسان 

رحات حسب الحاجة. صندوق التمويل االستثماري المشترك هو تسهيل لتقاسم المخاطر يقدم تموياًل مشتركًا الستثمارات مقت
القطاع الخاص المجدية من الناحية التجارية التي لن تمضي قدمًا بغير ذلك بسبب بيئة الهشاشة والصراع والعنف عالية 

المناسب من الطلب القوي من القطاع الخاص على التمويل المشترك القائم  المخاطر. وسيستفيد التمويل اإلضافي في الوقت
مه مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك، وسيعمل أيضا على تفعيل نهج مجموعة البنك  على تقاسم المخاطر الذي ُيقدِّ

 .2021-2018ات المالية الدولي لتعظيم التمويل اإلنمائي واستراتيجية مساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة للسنو 

تتألَّف سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل من منحتين: المشروع األول للتمويل من أجل خلق فرص  .2
( والمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل 2015العمل )موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، ديسمبر/كانون األول 

انطلق المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل، الممول  (.2017نفيذيين، يوليو/تموز )موافقة مجلس المديرين الت
مليون دوالر من صندوق تدعيم قدرات  1.5ماليين دوالر من الصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية و 8بمنحة قدرها 

. وهو يستفيد من األعمال التأسيسية للمشروع 2017ين الثاني مليون دوالر إجمااًل(، في نوفمبر/تشر  9.5الدول وبناء السالم )
مكانية توسيع  5األول للتمويل من أجل خلق فرص العمل ) ماليين دوالر(، ويهدف إلى مواصلة اختبار المنتجات التمويلية وا 

للتمويل من أجل خلق فرص  نطاق التمويل الموجه لمنتجات مالية مبتكرة.  وسيكون التمويل اإلضافي مرتبطًا بالمشروع الثاني
 العمل بوصفه مشروعه األم، بما أنه سيوفر تموياًل إضافيًا لمكون صندوق التمويل االستثماري المشترك.

ُصممت سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل كمبادرة الختبار نهج جديدة وتقديم دروس مستفادة،  .3
والمقصود من الهدف اإلنمائي للمشروع هو إبراز هذه الطبيعة "االختبارية"  وذلك بهدف توسيع األدوات التي تحقق نتائج.

لسلسلة المشروعات: "اختبار مدى فعالية بعض اإلجراءات التدخلية المالية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص 
لضفة الغربية وقطاع غزة، بما العمل". وتستهدف األدوات التي خضعت لالختبار مختلف جوانب تحدي خلق فرص العمل في ا

في ذلك تنمية المهارات والتوفيق بين طالبي التوظيف وأصحاب العمل وتقديم الدعم لصناديق االستثمار والشركات الناشئة 
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والتمويل المشترك لالستثمارات الخاصة. ويشتمل المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل على أربعة مكونات، 
( المنح المناظرة لمنظومة ريادة األعمال، 3( صندوق التمويل االستثماري المشترك، و)2ات التأثير اإلنمائي، و)( سند1وهي: )

 ( إدارة المشروع.4و)

 مبررات التمويل اإلضافي والسياق االستراتيجي  .ب

جيين تعزيز خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص عنصر حيوي لتحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي االستراتي .4
كما تنفذ سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق  المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام.

فرص العمل والتمويل اإلضافي أيضًا نهج مجموعة البنك الدولي لتعظيم التمويل اإلنمائي بغية "مساعدة البلدان على تعظيم 
على تمويل القطاع الخاص والحلول المستدامة في القطاع الخاص لتوفير قيمة مقابل المال وتلبية  مواردها اإلنمائية باالعتماد

للمناطق التي ال تتوفر فيها مشاركة القطاع  أعلى معايير المسؤولية البيئية واالجتماعية والمالية وادخار التمويل العام النادر
مار "الطليعي" في مشروع الطاقة الشمسية بقطاع غزة الذي أُعد في إطار الخاص مطلقًا أو بالمستوى األمثل". وُقّدم االستث

سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل )نتناوله بمزيد من التفصيل أدناه( كمثال مبتكر على كيفية تفعيل نهج 
سات مجموعة البنك الدولي تعظيم التمويل اإلنمائي في سياقات الهشاشة والصراع والعنف باالعتماد على أدوات كل مؤس

 وخبراتها.
 

يساهم التمويل اإلضافي في استراتيجية مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تشجع  .5
المخاطر على نحو  محسوب واالبتكار ومشاركة القطاع الخاص التي هي من سمات سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق 

التمويل اإلضافي في تجديد العقد االجتماعي بين الحكومة والمواطنين، وكسب ثقة المواطن من خالل يساهم  فرص العمل.
تعزيز االحتواء االجتماعي واالقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. كما يسهم أيضًا في إعمار غزة 

 وتعافيها.
 

 

)التقرير  2021-2018ساعدة الضفة الغربية وغزة للسنوات المالية يتسق التمويل اإلضافي أيضًا مع استراتيجية م  .6
، والتي تعكس تحواًل كبيرًا نحو 2017( التي ناقشها مجلس المديرين التنفيذيين في ديسمبر/كانون األول GZ-115201رقم: 

حات السياسات والمؤسسات ويشمل هذا تقديم المساندة إلصال إعطاء األولوية للنمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
الضرورية لتطوير نشاط القطاع الخاص )الركيزة األولى(، وكذلك لتحديد وهيكلة وتمويل المعامالت وتخفيف المخاطر وتوفير 

 التمويل المختلط الالزم لتحقيقها )الركيزة الثانية(.

 
االقتصادي المتردي في الضفة الغربية  جاء هذا التحول في االستراتيجية مدفوعًا بحاجة إلى االستجابة إلى الوضع  .7

في الضفة الغربية في  %18في قطاع غزة و %50وال سيما لمحاولة الحد من البطالة، التي وصلت إلى ما يقارب  وقطاع غزة،
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، وبهذا فهو من أعلى المعدالت في العالم. %60. ويصل معدل بطالة الشباب في غزة إلى حوالي 2018الربع األول من 
 وفقًا للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2017فقط في  %2.4إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى وانخفض 

ودعمًا للركيزة الثانية من استراتيجية مساعدة الضفة والقطاع، تعمل مجموعة البنك الدولي على إعداد مبادرة   .8
ة أدوات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة لصندوق تعزيز القطاع الخاص ستفعل نهج تعظيم التمويل اإلنمائي بتعبئ

وسيسد هذا الصندوق فجوة قائمة بتقديم الدعم المباشر والتمويل الالزم لهيكلة  التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان االستثمار.
ويهدف الصندوق إلى تحفيز المشروعات المؤهلة للتمويل المصرفي وتعبئة االستثمارات التي تدر منافع اجتماعية واقتصادية. 

وتعبئة التمويل الخاص لمساندة خلق فرص العمل، والفرص االقتصادية المتاحة لجميع فئات المجتمع، والمنافع االجتماعية 
َنح مؤسسة  التحويلية. وسيستقطب الصندوق تمويل المانحين من خالل عرض طائفة كاملة من المنتجات المالية ومنها مِّ

َنح من خالل التمويل المشترك لالستثمار عن طريق البنك الدولي، وتخفيف المخاطر من التمويل الدولية ل لتمويل المختلط، ومِّ
ل التأمين ضد المخاطر السياسية الذي تديره الوكالة الدولية لضمان االستثمار.  خالل ضمانات المخاطر الجزئية التي سُتكمِّّ

تئماني متعدد المانحين حيث خصص البنك تموياًل مبدئيًا بقيمة أولية سيتم تأسيس صندوق تعزيز القطاع الخاص كصندوق اس
ماليين دوالر سيتم  5مليون دوالر من موارده الذاتية بالصندوق االستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، من ضمنها  20تبلغ 

 تخصيصها للتمويل اإلضافي المقترح.  

تستخدم مبادرة صندوق تعزيز القطاع الخاص سلسلة مشروعات واستنادًا إلى الطلب القوي من القطاع الخاص، س .9
التمويل من أجل خلق فرص العمل كقناة رئيسية لتوسيع نطاق المكون الخاص بصندوق التمويل االستثماري المشترك وتسريع 

المقترح، سيستفيد وتيرة االستثمارات قيد اإلعداد التي تنطوي على إمكانيات لخلق فرص العمل. ومن خالل التمويل اإلضافي 
صندوق تعزيز القطاع الخاص من مشروع التمويل من أجل خلق فرص العمل كمشروع قائم استثمر الكثير بالفعل في ترتيبات 
التنفيذ، وا عداد المشروعات، ومنهجية مبتكرة لمعاينة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية من أجل متابعة العوامل الخارجية لفرص 

معدل العائد االجتماعي(.  وسيبني على الدروس المستفادة بالفعل من خالل مشروع التمويل من أجل خلق العمل )منهجية 
فرص العمل، وسيستمر في استخالص المزيد من الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها على النهج العام لصندوق تعزيز 

في المستقبل على أهداف غير الوظائف، بما في ذلك القطاع الخاص، وبقصد تطبيق نهج التمويل من أجل خلق فرص العمل 
المشاركة االقتصادية للنساء أو مناطق االستثمار عالية المخاطر كالمنطقة )ج(. كما يرمي هذا أيضًا إلى تحقيق أثر إيضاحي 

رسال إشارة قوية إلى السوق، والتشجيع على مزيد من االس تثمارات غير التي بالنسبة لمبادرة صندوق تعزيز القطاع الخاص، وا 
 يساندها من خالل سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل.

 أداء المشروع األم     .ج

يمضي األداء العام للمشروع األم على المسار الصحيح، وال سيما باعتبار الوضع السياسي واألمني متزايد الصعوبة،  .10
لية من االبتكار. يسير كال مشروعي التمويل من أجل خلق فرص فضاًل عن طبيعة مكونات المشروع التي تتسم بالدرجة العا

العمل األول والثاني نحو تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع، وقد ُصنف السير العام في التنفيذ دائمًا كُمرض  إلى حد ما أو أعلى 
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ات التمويل من أجل خلق . وتمضي سلسلة مشروع2018من ذلك في تقارير أوضاع التنفيذ ونتائجه وآخرها في مايو/أيار 
فرص العمل على المسار الصحيح نحو تحقيق النواتج على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع، وتحديدًا الختبار فعالية 

 اإلجراءات التدخلية المالية المعينة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

يسية لسلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل هيكلة تنفيذ المشروع يواصل تقدمه. كان من السمات الرئ  .11
المشروعات بحيث يوفر المشروع األول تموياًل ألنشطة إنشاء األسواق التأسيسية، وأما المشروع الثاني فيمول تدشين األدوات. 

ينها بأسلوب تنافسي في إطار وقد واصلت الجهة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع، التي قامت وزارة المالية والتخطيط بتعي
المشروع األول للتمويل من أجل خلق فرص العمل، بناء قدراتها في مجال تنفيذ المشروع. ويصنَّف أداء الجهة المسؤولة عن 

.  وقد تحركت الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ 2018إدارة تنفيذ المشروع كمرض  في تقارير أوضاع التنفيذ ونتائجه لمايو/أيار 
بسرعة لتوظيف أول أداة تم اختبارها، وهي المنح المناظرة لمنظومة ريادة األعمال، مما أسفر عن مساندة صندوق استثماري 

كما يجري عمل تحضيري مكثف لتدشين أداتي سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل  واحد وثماني شركات ناشئة.
 .األول للتمويل من أجل خلق فرص العملالمشروع االستثماري المشترك في السوق في إطار 

استثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك هي االستثمار "الطليعي" في مشروعات الطاقة الشمسية بقطاع   .12
غزة: سيكون صندوق التمويل االستثماري المشترك المكون األول الذي يصرف من المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص 

. ويعتبر هذا االستثمار 2018فبراير/شباط  20االتفاق االستثماري للطاقة الشمسية بقطاع غزة، الذي ُوّقع في العمل في ضوء 
"الطليعي" التابع لصندوق التمويل االستثماري المشترك اتفاقًا مشتركًا يضم شركة القطاع الخاص بصفتها الجهة الراعية )شركة 

البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان فلسطين لالستثمار العقاري(، على أن يمول 
مليون دوالر لتركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع في المنطقة الصناعية بغزة. وعندما يتم  12االستثمار استثمارًا قدره 

منشأة  32ة في المنطقة الصناعية بغزة وعددها توصيل مصفوفة الطاقة الشمسية الجديدة، ستمد جميع منشآت األعمال الكائن
فرصة عمل  800بالطاقة الكهربائية، وستسمح لبعض منشآت األعمال باستحداث مناوبة عمل إضافية. وهذا بإمكانه خلق 

ي جديدة من خالل أكبر مصفوفة طاقة شمسية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ستبلغ مساهمة البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ف
من  %50مليون دوالر ُتصرف في شريحة واحدة )حوالي  1.7الحزمة التمويلية من خالل صندوق التمويل االستثماري المشترك 

مليون دوالر في إطار المنحة األصلية(. عمل فريق المشروع على  3.5مخصص صندوق التمويل االستثماري المشترك البالغ 
عقود بحيث يتسنى المضّي في هذا بسرعة. وقد حصلت شركة فلسطين لالستثمار العقاري إنهاء تدابير العناية الواجبة وتوقيع ال

مؤخرًا على قرار من مجلس الوزراء للعمل كشركة لتوليد الكهرباء وتوزيعها؛ مما سيمّكن اتفاق غزة للطاقة الشمسية من المضي 
 قدمًا والبدء في عملية اإلنشاء.

 

استكملت الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ مؤخرًا دعوة  ري المشترك اإلضافية:استثمارات صندوق التمويل االستثما  .13
لمساندة استثمارات إضافية من القطاع الخاص لخلق فرص العمل في إطار  2018عامة إلى تقديم مقترحات في أبريل/نيسان 

الخاص. وتعمل الجهة المسؤولة حاليًا على مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك، والتي نالت اهتمامًا كبيرًا من القطاع 
فحص المقترحات وفقًا لمعايير األهلية واألداء الواردة في دليل عمليات المشروع. وبعدئذ ستقوم بزيارات ميدانية الختيار 
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الخاصة المشروعات الفرعية وتنفيذ تدابير العناية الواجبة. ونقدم في القسم الثاني أدناه تفاصيل إضافية حول التوقعات 
 بالمشروعات الجاهزة للتمويل، علمًا بأنه سيتم تنفيذ أنشطة التواصل المستقبلية مع السوق حسب الحاجة.

 
الصرف يتواصل أيضًا بوتيرة مطردة لسلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل. كما هو مسجل في  .14

بلغ الصرف للمشروع األول للتمويل من أجل خلق فرص ، 2018أحدث التقارير عن أوضاع التنفيذ ونتائجه لشهر مايو/أيار 
، %4.4. وأما معدل صرف المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل فيقل حاليًا عن ذلك، حيث يبلغ %42العمل 

دمًا في متى انطلق اتفاق االستثمار في الطاقة الشمسية بقطاع غزة، والذي ُيتوقع أن يمضي ق %20لكنه سيزداد إلى أكثر من 
القرب العاجل في أعقاب قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعاله.  سندات التأثير اإلنمائي عبارة عن أداة تمويل مستند إلى 

)في انتظار االنتهاء من ارتباطات المستثمرين، وهو ما  2019النتائج، وهكذا ال ُيتوقع أن تتم أي عمليات صرف حتى أوائل 
(. عالوة على ذلك فمن المهم أن ندرك أن األدوات المبتكرة التي 2018أكتوبر/تشرين األول -بر/أيلولُيتوقع حدوثه بحلول سبتم

اخُتبرت في إطار سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل بعيدة كل البعد عن "سيناريو الوضع المعتاد"، وهكذا 
تسنى تدشين األدوات، وال سيما في بيئة تغلب عليها الهشاشة والصراع تتطلب استثمارًا كبيرًا في إنشاء األسواق األولية قبل أن ي

والعنف. وهكذا كان من المقبول دائمًا كجزء من تصميم المشروع احتمال أن يستغرق تنفيذ عمليات الصرف بعض الوقت قياسًا 
 على مشروعات البنك التقليدية من أجل تحقيق النتائج المتوقعة.    

 اإلضافي  وصف التمويلثانيا: 
 

إن التغيير الرئيسي المقترح من خالل التمويل اإلضافي هو إضافة تمويل إلى المكون الثاني )صندوق التمويل  .15
ومن  االستثماري المشترك( لتوسيع األنشطة الجاري تنفيذها وتمويل استثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك اإلضافية.

مليون دوالر للمكون الرابع )إدارة المشروع( لمساندة  0.5تمويل اإلضافي، سيتم تخصيص بين الخمسة ماليين دوالر قيمة ال
وقد تم تعديل مؤشرات  الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ في فحص واختيار ورصد صندوق أكبر للتمويل االستثماري المشترك.

 أدناه لالطالع على ملخص(. 2)انظر الجدول األهداف ذات الصلة في إطار النتائج بالزيادة لتعكس التمويل اإلضافي 
 

ن قائم بالفعل، فلن يستلزم إجراء تغيير في الهدف اإلنمائي   .16 لّما كان التمويل اإلضافي عبارة عن توسعة لنطاق ُمكوِّ
من حيث للمشروع أو ترتيبات تنفيذ المشروع األم.  ولن يتم تفعيل سياسات وقائية إضافية، ولن يحدث تغيير لتصنيف المشروع 

 مخصص التكلفة الجديد حسب المكون المقترح في إطار التمويل اإلضافي. 1فئة السياسات الوقائية. يصف الجدول 
 

 . مخصص التكلفة حسب المكون 1الجدول 

 مخصص التكلفة )بماليين الدوالرات(  
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 الحالي
التمويل 
اإلضاف
 ي

إعادة 
 التخصيص

المجمو 
 ع

 5.0 0 0.0 5.0 سندات التأثير اإلنمائي األول:المكون 
 8.0 0 4.5 3.5  المكون الثاني: صندوق التمويل االستثماري المشترك
 0.0 0 0.0 0.0 المكّون الثالث: المنح المناظرة لمنظومة ريادة األعمال

 1.5 0 0.5 1.0  المكّون الرابع: إدارة المشروع
 14.5 0 5.0 9.5  اإلجمالي

 
من المتوقع أن يستفيد من التمويل  رات المقترحة في المكون الثاني )صندوق التمويل االستثماري المشترك(:التغيي .17

اإلضافي حوالي ثالثة إلى أربعة استثمارات إضافية في إطار صندوق التمويل االستثماري المشترك وذلك استنادًا إلى 
وتعكف الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ على إعداد مجموعة من  1التوقعات الحالية الخاصة بالمشروعات الجاهزة للتمويل.

االستثمارات االستراتيجية مع القطاع الخاص والتي يمكن أن تؤدي إلى آثار إنمائية وانعكاسات اقتصادية واجتماعية كبيرة في 
ت من خالل وسائل التواصل الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد نفذت الجهة المسؤولة حملة تواصل ودعوة إلى تقديم مقترحا

االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية، فضاًل عن إقامة حلقات عمل وعقد اجتماعات مع مستثمرين من القطاع الخاص لبيان 
األهداف العامة لمشروع التمويل من أجل خلق فرص العمل وما هو متوقع من أداة صندوق التمويل االستثماري المشترك، مما 

مليون دوالر على هيئة طلبات تمويل  140كبيرًا في القطاع الخاص الفلسطيني، حيث أسفر عن أكثر من  أثار اهتماماً 
لصندوق التمويل االستثماري المشترك.  وفي أعقاب االنتهاء من الدعوة إلى تقديم المقترحات، عكفت الجهة المسؤولة عن إدارة 

نحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي أعقاب المرحلة األولى من طلبًا تم تلقيها من كل أ 120التنفيذ على فحص حوالي 
الفحص، تتركز فيما يبدو الفرص التي ُيحتمل أن تكون واعدة تركيزا أكبر في قطاعات كالصناعات الغذائية والصناعات 

قترحًا، يبلغ متوسط الفجوة م 20التحويلية الخفيفة والتكنولوجيا النظيفة. وبالنسبة للقائمة الطويلة األولية التي تضم حوالي 
مليون دوالر، وتقدر إمكانات كل مشروع على صعيد خلق فرص العمل  1.6التمويلية )متوسط حجم المنح المطلوب( حوالي 

وكما هو الحال مع االستثمار "الطليعي" في مشروع الطاقة الشمسية بقطاع غزة،  وظيفة )مباشرة وغير مباشرة(. 100بأكثر من 
قوية للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في فرص صندوق التمويل االستثماري المشترك االستثمارية على حسب  توجد إمكانية

هيكل التمويل واحتياجات القطاع الخاص. وسيحافظ الفريق على التعاون النشط مع مؤسسة التمويل الدولية وأيضًا مع شركاء 
 التنمية المحتملين اآلخرين.

 

ايير األهلية واألداء التي ُوضعت بالفعل في إطار سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص سيتم االحتفاظ بمع  .18

                                            
جميع األشكال الواردة في هذه الفقرة لإليضاح فقط في هذه المرحلة إلى أن يتسنى للجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ   1

 يل االستثماري المشترك تماماً وفحصها وتقييمها.التحقق من مقترحات صندوق التمو
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ويشمل هذا معايير األداء الرئيسية لمكون  العمل لصندوق التمويل االستثماري المشترك والموثقة في دليل عمليات المشروع.
أن تؤدي االستثمارات المتلقية للمساندة إلى خلق فرص صندوق التمويل االستثماري المشترك، وهي في المقام األول ضرورة 

العمل. وستجري الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ تقييما لكل مقترح للتحقق من األهلية لمساندة صندوق التمويل االستثماري 
قدمًا هو إخفاقات  المشترك لضمان أن يكون كل مشروع من المشروعات سليمًا من الناحية التجارية لكن ما منعه من المضيّ 

السوق. كما تتأكد أيضًا من عدم إمكانية تمويل المقترح من القطاع الخاص. وبعد ذلك ستنفذ الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ 
تدابير العناية الواجبة لكل استثمار مخطط، بما في ذلك االمتثال للسياسات الوقائية البيئية والتحليل المالي وحساب معدل العائد 

الجتماعي الذي يعكس إمكانية المقترح لخلق فرص العمل )انظر موجز التقييم المسبق أدناه لالطالع على التفاصيل(. ويتعين ا
أن تحصل استثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك المقترحة للمساندة على عدم ممانعة من البنك الدولي قبل أن 

هذا يشمل االمتثال لشروط الصرف بصندوق التمويل االستثماري المشترك.  إذا يتسنى المضي قدمًا في تخصيص المبالغ. و 
تجاوزت المقترحات المجدية الستثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك حجم التمويل المتاح، ستعطى األولوية 

العمل من خالل معدل العائد  لالستثمارات التي تتيح أعلى منفعة اقتصادية مقيسة حسب نتائج المشروع على صعيد خلق فرص
 االجتماعي.

 
 

لن يتم تغيير ترتيبات التنفيذ الحالية من خالل الجهة  التغييرات المقترحة في المكون الرابع )إدارة المشروع(:  .19
مليون دوالر من  0.5المسؤولة عن إدارة التنفيذ بالقطاع الخاص )شركة البدائل التطويرية العالمية(، وسيتم تخصيص 

وستواصل يل اإلضافي لمساندة الجهة المسؤولة في فحص واختيار ورصد صندوق أكبر للتمويل االستثماري المشترك. التمو 
الجهة المسؤولة تنفيذ التمويل اإلضافي من خالل اتفاقية تنفيذ مع وزارة المالية والتخطيط. وتعمل الجهة المسؤولة بكامل 

أساسيين من ضمنهم منسق مشروع وأخصائيو إدارة الشؤون المالية والتوريدات طاقتها، وتحقق أداًء مرضيًا حيث تضم موظفين 
دارة المشروع، بما في  وطاقم فني. ويمكن أن ُيستخدم التمويل اإلضافي في تمويل ما يلي: )أ( تكاليف الموظفين اإلضافيين وا 

ما غير متفرغ حسب الحاجة (؛ و)ب( دراسات الجدوى اإلضافية ذلك ربما موظف واحد لشؤون االستثمارات )إما متفرغ وا 
 واالستشاريون الخارجيون.

 
 

. 2021سيتزامن تاريخ إقفال التمويل اإلضافي مع إقفال المشروع األم في أكتوبر/تشرين األول   تاريخ اإلقفال:  .20
ه المرحلة أن التمويل استنادًا إلى الطلب الكبير من دعوة صندوق التمويل االستثماري المشترك إلى تقديم الطلبات، يبدو في هذ

اإلضافي يمكن توظيفه في حدود هذا اإلطار الزمني. لكن نظرًا لالعتماد الشديد في صرف األموال على القطاع الخاص، الذي 
يمكن أن يشهد تقلبات نتيجة تغيرات السوق أو مخاطر سياق الهشاشة والصراع والعنف، سيستفيد فريق مجموعة البنك الدولي 

بغية تقييم ما إذا كان يلزم منح وقت إضافي لصرف  2019صف المدة المستهدف في أكتوبر/تشرين األول من استعراض منت
 التمويل اإلضافي بالكامل أم ال.

 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )

 

 

 
  

 45من   15الصفحة 2018يوليو/تموز  20
 

 

سيظل الهدف اإلنمائي للمشروع فضاًل عن مؤشرات النتائج على مستوى الهدف  التغيرات في إطار النتائج:  .21
سيبقى رأس المال الخاص الذي تمت تعبئته وفرص العمل التي تم توفيرها  ن تغيير.اإلنمائي للمشروع والنتائج المرحلية دو

هما المؤشران االثنان على مستوى الهدف اإلنمائي للمشروع. وتم تعديل مستهدفات مؤشرات النتائج ذات الصلة بصندوق 
الموجز التالي وفي إطار النتائج التفاصيل  التمويل االستثماري المشترك بالزيادة لكي تعكس التمويل اإلضافي. وترد في الجدول

 التي ُحسبت استنادًا إلى التوقعات واالفتراضات الحالية الخاصة بالمشروعات الجاهزة للتمويل.
 

 

 : مستهدفات إطار النتائج المعدلة2الجدول  
المستهدف الحالي )المشروع  اسم المؤشر 

الثاني للتمويل من أجل خلق 
 فرص العمل(

لمعدل المستهدف ا
 )التمويل اإلضافي(

الهدف 
اإلنمائي 

األول 
 للمشروع

 دوالر 8500000 دوالر 4000000 رأس المال الخاص الذي تمت تعبئته

الهدف 
اإلنمائي 
للمشروع 

2 

 وظيفة 2200 وظيفة 1300 عدد فرص العمل التي تم توفيرها

مبادرة 
االستثمار 
المسؤول 

1 

ي تركز على المستفيدون من اإلجراءات التدخلية الت
 فرص العمل

 مستفيد 3400  مستفيد 2500

  
IRI1.1 

المستفيدون من اإلجراءات التدخلية التي تركز على 
 الشباب –فرص العمل 

 مستفيداً  2130  مستفيد 1700

مبادرة  
االستثمار 
المسؤول 

1.2 

المستفيدون من اإلجراءات التدخلية التي تركز على 
 اإلناث –فرص العمل 

 مستفيدة 620  ةمستفيد 450

مبادرة  
االستثمار 

الشركات المستفيدة من مبادرات القطاع الخاص 
 )مباشرة وغير مباشرة(

 شركة 56 شركة 40
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المسؤول 
5 

 

 المخاطر الرئيسيةثالثا: 
 

ويستند هذا إلى التقييم  كما هو الحال مع المشروع األم، يعتبر التصنيف العام لمخاطر التمويل اإلضافي مرتفعًا. .22
التالي للمخاطر المصنفة كمرتفعة وكبيرة: المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة، ومخاطر االستراتيجيات والسياسات القطاعية، 

 ومخاطر التصميم الفني، ومخاطر القدرات المؤسسية، والمخاطر االستئمانية، والمخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة.

عانت الضفة الغربية وقطاع غزة في الماضي القريب  كمة مرتفعة كما هي.تظل المخاطر السياسية والمتعلقة بالحو  .23
. وهناك مخاطر تكمن في 2018من قالقل متواصلة اتسمت بمظاهرات واسعة عّمت البالد، وكان آخرها في أوائل مايو/أيار 

ء زخم استقطاب االستثمارات احتمال أن يؤثر المزيد من التوترات بين الحكومة والمجتمع المدني على أداء المشروع بإبطا
اإلضافية المستهدفة في إطار سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك. وعلى الرغم من أن المشروع ال 
يستطيع تخفيف المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة تمامًا، فإن الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ ستهدف إلى تخفيف هذه 

 اطر من خالل المشاورات واسعة النطاق وتبادل المعلومات عن أنشطة المشروع مع أصحاب المصلحة.المخ

م نحو إرساء السالم والمصالحة عن وضع  تظل مخاطر االقتصاد الكلي مرتفعة. .24 فقد أسفر الفشل في تحقيق تقدُّ
هناك فجوة تمويلية على الرغم من تحسن األداء اقتصادي غير قابل لالستمرار. وشهد دعم المانحين تراجعًا كبيرًا، وما زالت 

وما زال نظام الحكم الداخلي منقسمًا في فلسطين بين قطاع غزة والضفة الغربية، مع   .2017المالي للسلطة الفلسطينية في 
ى إنهاء إل 2014وجود ضبابية بالغة تكتنف عملية المصالحة. وأدى التعافي األولي من الحرب التي شهدها القطاع في عام 

طفرة نمو قصيرة األجل، مما نتج عنه تدهور األوضاع االقتصادية. وأدت أزمة السيولة األخيرة في القطاع إلى حدوث تدهور 
سريع في األوضاع اإلنسانية، بما في ذلك فرص الحصول على العالج الطبي والكهرباء والمياه النظيفة. فوصلت البطالة في 

في الضفة الغربية. ال تزيد نسبة الناشطين في سوق  %18مقارنة بنسبة  2018األول من في الربع  %50غزة إلى حوالي 
. وعلى الرغم من انخفاض معدل المشاركة، فإن البطالة بين هذه الفئة %41عن  29و 15العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 
اقتصادًا في  190من بين  114مركز في غزة. وحلَّت الضفة الغربية وقطاع غزة في ال %65وصلت إلى نسبة مذهلة عند 

ن ترتيبهما بواقع 2018تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام   (.140)المركز  2017مركزًا عن تصنيف عام  26، حيث تحسَّ

ما زال تصنيف هذه المخاطر كبيرًا نتيجة الكثير من قيود السياسات التي  االستراتيجيات والسياسات القطاعية: .25
ى القطاع الخاص بطرق غير متوقعة. وهناك أيضًا المخاطر المرتبطة بها والتي تكمن في احتمال أال يجد يمكنها التأثير عل

القطاع الخاص الحافز الكافي كي يستجيب بالطرق المتوقعة. وبإمكان المخاطر التجارية أو السياسية أن تعوق نشاط القطاع 
الخبرة في القطاع الخاص، بما في ذلك من خالل المجلس الخاص. وسيخفف المشروع هذه المخاطر باجتذاب التمويل و 
 االستشاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص القائم بالفعل.
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مخاطر التصميم الفني كبيرة نتيجة الطبيعة االبتكارية للمشروع الثاني  مخاطر التصميم الفني للمشروع أو البرنامج: .26
هدف المشروع في تحفيز اآلثار اإليضاحية والطليعية. وعلى الرغم من أنه سيتم للتمويل من أجل خلق فرص العمل، إذ يتمثل 

تخفيف مخاطر التنفيذ من خالل الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ التابعة للقطاع الخاص، فإن مخاطر التصميم الفني تظل 
من أجل خلق فرص العمل، فضاًل عن تركيزه كبيرة نتيجة ترتيبات التنفيذ الجديدة ثالثية األجزاء للمشروع الثاني للتمويل 

 المنصّب على اختبار أدوات جديدة في سياق الهشاشة والصراع والعنف.
 

 

على الرغم من أن أنشطة المشروع على مدى السنة المالية  تظل القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة كبيرة. .27
م شغل كافة الوظائف األساسية، هناك مخاطر تكمن في احتمال الماضية حّسنت قدرة الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ، وت

حدوث آثار غير مباشرة للتحديات السياسية وتحديات الحوكمة الحالية. ويتم تخفيف هذه المخاطر نوعًا ما، حيث يتوفر لدى 
شروع تقديم المساعدة الفنية الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ التمويل الكافي وتضم طاقمًا كاماًل من الموظفين. وسيواصل الم

وبناء قدرات لوزارة المالية والتخطيط والجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ من خالل المكون الفرعي في إطار تنفيذ المشروع األول 
 للتمويل من أجل خلق فرص العمل. كما يزداد تعزيز القدرات بتدريبات فنية تكميلية عند الحاجة.

 
 

يظل تصنيف المخاطر كبيرًا، وذلك استنادًا إلى تصنيف مخاطر اإلدارة المالية  تعاقدية:المخاطر المالية وال  .28
باعتبارها كبيرة وتصنيف مخاطر التوريدات باعتبارها متوسطة. ويتم تخفيف المخاطر من خالل جهة ذات خبرة قائم فعاًل تابعة 

بقدرات جيدة، وكذلك من خالل الرقابة عن كثب بمعرفة للقطاع الخاص، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ التي تتمتع 
فريق البنك الدولي فضاًل عن عمليات التدقيق الدورية. وُتعتبر تدابير التخفيف قيد التطبيق حاليًا حيث تحددت الجهة المسؤولة 

في إطار المشروع الثاني عن إدارة التنفيذ في إطار المشروع األول للتمويل من أجل خلق فرص العمل، وواصلت أداءها الجيد 
للتمويل من أجل خلق فرص العمل. وستواصل الجهة المسؤولة تولي المسؤولية عن كافة جوانب اإلدارة المالية والصرف 
والتوريدات فيما يخص التمويل اإلضافي. ونورد التفاصيل فيما يلي في أقسام ملخص التقييم المسبق المعنية باإلدارة المالية 

 والتوريدات.
 

 

مع أخذنا في االعتبار التحديات المحتملة أمام تنسيق أصحاب تظل المخاطر المتعلقة بأصحاب المصلحة كبيرة،  .29
فيما يتعلق بتنفيذ صندوق التمويل االستثماري المشترك، والذي يعتمد نجاحه على المشاركة الخارجية للقطاع الخاص.  المصلحة

ن العام والخاص، الذي يتضمن العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، ويعمل المجلس االستشاري للشراكة بين القطاعي
بمثابة عنصر لتخفيف هذه المخاطر مستقباًل بتوفير هيئة ومنتدى مكرسين اللتقاء أصحاب المصلحة المعنيين. ويلعب المجلس 

وكان المجلس، أثناء االجتماعات  االستشاري دورًا استشاريًا مهمًا في سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل.
العديدة التي عقدت بالفعل، بمثابة منتدى الستطالع اآلراء وتقديم المعلومات وحلقة للمالحظات التقييمية النقدية بين الطرف 
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المناظر للمشروع والجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ وأصحاب المصلحة اآلخرين من القطاعين العام والخاص. كما ُيعتبر 
المجلس االستشاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضًا منتدى لتسجيل الدروس المستفادة بشأن فرص العمل واالستثمار 

 الخاص من سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل والتي يمكن نشرها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 

 

 : ُملخَّص التقييم المسبقرابعا
 

 تصادي والمالي )إن كان ينطبق(التحليل االق .أ
 

أعّدت سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل منهجية جديدة لمعدل العائد االجتماعي لتقييم وقياس  .30
وقد تم اختبار منهجية  قيمة العوائد االجتماعية الناشئة عن خلق فرص العمل لمكون صندوق التمويل االستثماري المشترك.

وباإلضافة إلى   اعي ومعايرتها باستخدام االستثمار الطليعي في مشروع الطاقة الشمسية بقطاع غزة.معدل العائد االجتم
دخل العمالة )الصافي( المتزايد الذي يعزز النهج المعياري في تقدير تدفقات المنافع االقتصادية من الوظائف اإلضافية، فقد 

ْن كانت غير مرصودة في قياس تدفقات تكون هناك عوامل خارجية ناتجة عن الوظائف تعود بالنف ع على المجتمع ككل وا 
 الدخل الخاص )الحالي أو المستقبلي(.

 

عملية العناية الواجبة المقررة لصندوق التمويل االستثماري المشترك، ستطبق الجهة المسؤولة عن إدارة  في إطار  .31
ن الوظائف فحسب، وهي المرصودة بالفعل في معدل العائد التنفيذ منهجية معدل العائد االجتماعي ال لرصد المنافع الفردية م

االقتصادي، بل أيضًا المنافع ذات الصلة بالوظائف، بما في ذلك العوامل الخارجية االجتماعية التي تعود بالنفع على المجتمع 
مل، وهي: )أ( العامل ككل. وهناك نوعان من العوامل الخارجية التي سيقيسها المشروع باعتبارها مستمدة من خلق فرص الع

الخارجي لفرص العمل و)ب( العامل الخارجي االجتماعي. فالعامل الخارجي لفرص العمل هو الفرق بين األجر والتكلفة البديلة 
االقتصادية للعمالة. ويؤدي وجود معدل مرتفع من البطالة و/أو البطالة المقنعة إلى سعر سوقي للعمالة يمكنه أن ينحرف عن 

بديلة للعمالة. وأما العامل الخارجي االجتماعي فهو القيمة العائدة على المجتمع من أجل نواتج أفضل للفئات من قبيل التكلفة ال
الشباب أو النساء أو الشرائح المهمشة. ويمكن اعتبار هذا "أثرًا مضاعفًا" للكسب الخاص. فإذا كان لدى المجتمع أفضليات 

دام المساواة، فسيكون لتوفير وظائف مستدامة للفقراء أثر مباشر من هذه الناحية، ومن لخفض أعداد الفقراء و/أو الحد من انع
ثم سيكون لها عامل خارجي اجتماعي. وعلى صعيد مماثل، ففي سياقات الهشاشة والصراع والعنف، يمكن أن تكون هناك 

رام والتطرف ويساهم في االستقرار عوامل خارجية اجتماعية مرتبطة بتوفير الوظائف للشباب، مما يحد من مخاطر اإلج
االجتماعي. ومن شأن توفير الوظائف للشابات أن يسفر أيضًا عن عوامل خارجية بتيسير تراكم رأس المال البشري في 
أطفالهن، وذلك جزئيًا من خالل خفض معدل الخصوبة، مما يؤدي إلى مكاسب صحية وتغذوية لألطفال، وجزئيًا من خالل 

ي تسيطر عليها النساء، مما يؤدي إلى مزيد من اإلنفاق على تنمية الطفولة المبكرة. ويمكن االطالع على زيادة الدخول الت
وثيقة التقييم المسبق للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص تفاصيل إضافية حول منهجية معدل العائد االجتماعي في 

 العمل.

http://documents.worldbank.org/curated/en/765751501380068491/pdf/West-Bank-Gaza-PAD-PAD2120-07102017.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/765751501380068491/pdf/West-Bank-Gaza-PAD-PAD2120-07102017.pdf
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: أهم الدروس المستفادة من تجربة غزة مع الطاقة الشمسية، بما في ذلك االستفادة من منهجية معدل العائد 1اإلطار  
 االجتماعي.

 

استنادًا إلى االستعداد للدفع لدى المشاركين الفلسطينيين في حسبت أداة معدل العائد االجتماعي القيم االجتماعية للوظائف 
تجربة االختيارات الحصيفة. ثم ُضربت هذه النتائج في عدد ونوع الوظائف التي سيخلقها المشروع، وأضيفت إلى تدفق المنفعة 

ستنادًا إلى الوظائف المخصوم في حساب معدل العائد االقتصادي، وذلك للحصول على معدل جديد للعائد االجتماعي. وا
وظيفة، باإلضافة إلى السبع وظائف المباشرة لمشروع الطاقة الشمسية في غزة، وبناء على  620غير المباشرة، وعددها 

عام  %25، و2019عام  %20افتراض أنه سيتم توفير فرص عمل إضافية في المنطقة الصناعية بغزة تدريجيًا بنسبة 
 ، نقدم النتائج المالية واالقتصادية في الجدول التالي:2024عام  %25، و2023عام  %30، و2022

 

 دون عوامل خارجية   
 

مع العوامل الخارجية 
 لفرص العمل

)معدل العائد 
 (1االجتماعي/

مع العوامل 
 الخارجية االجتماعية

)معدل العائد 
 (2االجتماعي/

 %31 %19 % 10.1   معدل العائد

ة القيمة الحالية للمنفعة االقتصادي
 %(14)مخصومة عند 

شاقل  60428000  -- 
 إسرائيلي جديد

 101486000 
 شاقل إسرائيلي جديد

 القيمة الحالية للتكلفة االقتصادية 

 %(14)مخصومة عند 

شاقل  45476000   --
 إسرائيلي جديد

  37,227,000 
 شاقل إسرائيلي جديد

 2.73 1.33 --  نسبة المنفعة إلى التكلفة 

 

بتضمين العوامل الخارجية  %19إلى  %10.1ذكور في الجدول، يزداد معدل العائد الداخلي المشروع من على النحو الم
متضمنة أيضًا العوامل الخارجية االجتماعية  %31لفرص العمل )بمعنى التصحيح لمراعاة تكلفة الفرصة البديلة للعمالة( إلى 

، مما يمثل مبررًا قويًا 2.73إلى  1.33المنفعة إلى التكلفة من  )وفقًا لتقدير تجربة االختيارات الحصيفة(. وترتفع نسبة
 للمشروع استنادًا إلى المبررات االقتصادية.
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عالوة على ذلك، ُيظهر تحليل الحساسية أنه لكي يتطابق معدل العائد االجتماعي مع معدل العائد الداخلي لألرباح )مع  
وتساوي جميع العوامل األخرى، يجب أن يوفر المشروع وظائف أقل من ( %18استرداد المنحة وضريبة القيمة المضافة، 

وظيفة غير المباشرة المتوقعة، سيكون هناك  620. بمعنى آخر أنه حتى لو أخفق المشروع في توفير الـ %30المتوقع بنسبة 
يكون هناك مبرر )من  (. أما دون هذه العتبة فلن%30وظيفة على األقل ) 200مبرر قوي لتنفيذه، ما دام يوفر حوالي 

 منظور فرص العمل فقط( لمساندة هذا االستثمار.
سيتم تطبيق نتائج تجربة االختيارات الحصيفة )التي أجريت في سياق مشروع غزة( على كل المشروعات المستقبلية الجاري  

دمة في المشروع الطليعي. تقييمها في إطار صندوق التمويل االستثماري المشترك، وذلك باستخدام ذات المنهجية المستخ
وسيسمح هذا للفريق بتقييم العائد الخاص للمشروع والعوائد االقتصادية واالجتماعية اإلضافية، وهو ما قد يبرر التمويل العام 

 في إطار صندوق التمويل االستثماري المشترك.   
 

االجتماعي أنه قبل تطبيق معدل العائد االجتماعي ُتظهر الدروس اإلضافية المستفادة من التطبيق العام لمنهجية معدل العائد 
على المشروعات المعينة قيد اإلعداد، ستتطلب الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ مساندة متواصلة من فريق مجموعة البنك 

ريقا البنك الدولي لالضطالع بمهمة الفحص المسبق والعناية الواجبة بشأن مقترحات المشروعات. وقد اضطلع بهذه الوظيفة ف
الدولي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية سابقًا فيما يخص مشروع غزة الطليعي. وتواجه الجهة المسؤولة عن إدارة 
التنفيذ اآلن عددًا كبيرًا من المقترحات قيد التجهيز، ومن المهم أن تكون قادرة على أن تحدد بوضوح المقترحات التي تستحق 

ويعكف فريق البنك على مساعدة الجهة المسؤولة لبناء قدرات الفحص المسبق للمقترحات بفعالية قياسًا على المساندة العامة. 
مبررات مساندة صندوق التمويل االستثماري المشترك. ونظرا لكثرة عدد الطلبات ومحدودية الوقت، ُعّزز هذا النشاط من خالل 

 ه للرصد عن كثب أثناء تنفيذ المشروع.المدخالت الفنية للبنك في العملية، وُيتوقع خضوع
 

 

من أهم الدروس المستفادة من إعداد معدل العائد االجتماعي وتطبيقه، برز تفضيل واضح للوظائف التي تشغلها   .32
النساء. ويثّمن المشاركون في تجربة االختيارات الحصيفة تثمينًا كبيرًا إطالق مزيد من البرامج التي تشجع العمال المهرة 

امج التي تعزز توفير الوظائف للنساء.  ولعل هذا يرتبط باالنخفاض الشديد والوظائف في قطاع غزة بل واألكثر من ذلك البر 
)من أدنى النسب في العالم(. وفي أعقاب الهبوط  %19في معدل مشاركة القوة العاملة النسائية في سوق العمل، وذلك عند 

لسوق اإلسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية االقتصادي المرتبط بالقيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والعمالة، وتقلص ا
حياء منشآت أعمال  )التي يشغلها الرجال تقليديًا(، ُدعيت النساء إلى المشاركة في األنشطة االقتصادية في القطاع الرسمي وا 

يادية ال ترصد طبيعة األسر المعيشية )كإنتاج األغذية أو بيع أو مقايضة قسائم األغذية مثاًل(. لكن مؤشرات القوة العاملة االعت
عمل المرأة، وغالبًا ما يظل عمل المرأة خفيًا؛ بما أنه ربما ال يكون عماًل رسميًا بأجر. وبالتالي فمساندة مشاركة المرأة في سوق 
العمل، وتوعية القطاع الخاص بأهمية عمل المرأة، ناتج أساسي منشود من نواتج هذا التمويل اإلضافي، وسُيسعى إلى تحقيقه 

 ي إطار استثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك الجديدة التي هي قيد التجهيز.   ف
 

بتوسيع مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك من خالل التمويل اإلضافي، تذهب التقديرات إلى أنه يمكن  .33
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ذلك استنادًا إلى التوقعات الحالية الخاصة مساندة ثالثة إلى أربعة استثمارات إضافية لصندوق التمويل االستثماري المشترك و 
وظيفة إضافية )مباشرة وغير مباشرة(، ويساند حوالي  900بالمشروعات قيد التجهيز للتمويل. وسيسفر هذا عن خلق حوالي 

مال ماليين دوالر من رأس ال 5مستفيدًا إضافيًا من الشباب. وُيتوقع أن يعبئ حوالي  360مستفيدة إضافية، فضاًل عن  180
 الخاص من مساهمة صندوق التمويل االستثماري المشترك في المشروعات االستثمارية الخاصة.

 
 

 الجوانب الفنية .ب

كما هو الحال في سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق فرص العمل، فإن منطلق التصميم الفني للتمويل اإلضافي  .34
وبإمكان تفتت أسواق  يواجه مخاطر سياسية وسوقية بالغة. هو أن استثمار القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة

بالسوق إلى مستويات باهظة. واألكثر من ذلك أن القيود المالية ومحدودية  أسعار التوازن عناصر اإلنتاج والمنتجات أن يرفع 
للفجوات التمويلية في استثمارات الوساطة المالية اللتين يعاني منهما االقتصاد الفلسطيني يمكنهما غلق السبل التقليدية للتصدي 

التي تتولى الحكومة  –يمكنها بغير ذلك أن تكون استثمارات سليمة تجاريًا. فعلى سبيل المثال، قد تكون البنية التحتية الرئيسية 
الفرص  منعدمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولو أريد للقطاع الخاص أن يغتنم –توفيرها في البلدان األخرى كمنفعة عامة 

السوقية التي ستخلق فرص عمل، ستكون النُّهج المبتكرة التي يساندها القطاع العام لتخفيف هذه اإلخفاقات ضرورية في حاالت 
كثيرة. فقد برهن االستثمار "الطليعي" في مشروع الطاقة الشمسية بقطاع غزة على أن اتباع هذا النهج من ُنهج تخفيف مخاطر 

 كين مشروع القطاع الخاص من المضي قدمًا حتى في بيئة بالغة التعقيد والهشاشة كغزة.  االستثمارات من شأنه تم
 

من خالل توسيع مكون صندوق التمويل االستثماري المشترك، سيسعى التمويل اإلضافي إلى التصدي لهذه المخاطر  .35
ى التمويل اإلضافي إلى تمكين استثمارات التي ما زالت تعرقل استثمارات القطاع الخاص وتخفيفها )إلى الحد الممكن(. وسيسع

القطاع الخاص الموفرة لفرص العمل من المضّي قدمًا من خالل توظيف أداة صندوق التمويل االستثماري المشترك لتقاسم 
وكما هو الحال مع استثمار صندوق التمويل االستثماري المشترك "الطليعي" في مشروع الطاقة الشمسية بقطاع غزة،  الخاطر.

توجد إمكانية قوية للتعاون مع شركاء خارجيين، ويمكن أن يكون من بين هؤالء الشركاء مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية 
 لضمان االستثمار، فضاًل عن شركاء القطاع الخاص وشركاء التنمية اآلخرين.

 
 

راتها الفنية على مساعدة السلطة الفلسطينية ال تنبع القيمة الكلية المضافة التي توفرها مجموعة البنك الدولي من قد .36
على التصدي للتحديات السابقة فحسب، بل تشمل أيضًا قدرة مجموعة البنك الدولي الفريدة على تعبئة تمويل أوسع من القطاع 

نامج غير تقليدي الخاص والمانحين اآلخرين، وثقة السلطة الفلسطينية في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتنفيذ التجريبي لبر 
 يتسم بمخاطر مرتفعة لكنه عالي اإلمكانيات في الوقت نفسه.
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 اإلدارة المالية .ج

 تعتبر مخاطر التمويل اإلضافي الكلية من منظور اإلدارة المالية كبيرة. .37

 ستنطبق الترتيبات المالية والتعاقدية الموضوعة في المشروع األم على التمويل اإلضافي أيضًا. وسيستمر تطبيق .38
ترتيبات اإلدارة المالية على النحو الموّثق في وثيقة التقييم المسبق للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل ودليل 
عمليات المشروع ودليل اإلدارة المالية على التمويل اإلضافي.  وسوف تواصل الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ التعامل مع 

والصرف المتعلقة بالتمويل اإلضافي مع رفع التقارير بشكل دوري إلى الطرف المناظر للمشروع في  كافة جوانب اإلدارة المالية
وزارة المالية والتخطيط، فضاًل عن البنك. وستضمن ترتيبات اإلدارة المالية للتمويل اإلضافي استخدام األموال في األغراض 

لية والتخطيط خبرة في إرشادات البنك الخاصة باإلدارة المالية الموضوعة لها. ويملك الطرف المناظر للمشروع ووزارة الما
رام هللا في الضفة الغربية على أن تديره الجهة -والصرف. وسيتم فتح حساب مخصص بالدوالر األمريكي في بنك فلسطين

المالية والتخطيط  المسؤولة عن إدارة التنفيذ من أجل التمويل اإلضافي. وسيتم التصديق على طلبات السحب بمعرفة وزارة
يداع األموال مباشرة في الحسابات المخصصة التي تديرها الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ. واألفضل أن ُيصرف مكون  وا 

 صندوق التمويل االستثماري المشترك من خالل الدفع المباشر بحيث ُتستخدم السلفة في إدارة المشروع في المقام األول.

ة المالية لدى الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ ُمرضية. ويتقيد المشروع بكافة التعهدات المالية، تعتبر ترتيبات اإلدار  .39
وسيتواصل رفع التقارير وفقًا لالتفاق الوارد في الوثائق القانونية وخطاب الصرف. وسيواصل المشروع تقديم تقارير مالية مرحلية 

 45م تقديم هذه التقارير المالية المرحلية ربع السنوية إلى البنك في غضون ربع سنوية تشمل معامالت التمويل اإلضافي. وسيت
يومًا من نهاية ربع السنة باستخدام ذات الصيغة المتفق عليها في إطار المنحة األصلية. وسيستمر المشروع في تدقيق قوائمه 

ي يشمل القوائم المالية المدققة لكافة مصادر التمويل المالية بعرفة مدقق مقبول لدى البنك الدولي. وسيتم إعداد تقرير المدقق الذ
بموجب المهام واالختصاصات المتفق عليها مع البنك فيما يخص المنحة األصلية، على أن ُترفع تقارير المدقق إلى البنك 

كافة طرق شهور بعد نهاية السنة المالية. وفيما يخص الصرف، سيستمر المشروع في استخدام  6الدولي في موعد غايته 
الصرف )سلفة إلى الحساب المخصص ورد المصاريف والدفع المباشر واالرتباطات الخاصة( المتاحة للتمويل اإلضافي. 
 وستنطبق على التمويل اإلضافي ذات شروط الصرف الخاصة بصندوق التمويل االستثماري المشترك في إطار المشروع األم.

المالية والتخطيط بسجالت محاسبية ويضمن تسجيل أنشطة التمويل سيحتفظ الطرف المناظر للمشروع في وزارة  .40
اإلضافي في النظام المحاسبي للسلطة الفلسطينية )بيسان(، على أن يحدث هذا طوال عمر التمويل اإلضافي. ويمكن أن يتم 

سيتخذ النظام، الذي تستخدمه هذا على أساس الدفعة مع القيام بالمحاسبة اليومية بمعرفة الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ. و 
حاليًا مشروعات أخرى في وزارة المالية والتخطيط، مركز تكاليف منفصاًل يتم استخدامه مع حسابات المشروع الثاني للتمويل 

 من أجل خلق فرص العمل.
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يذ مع وزارة لضمان اإلدارة السليمة لموارد التمويل من أجل خلق فرص العمل، أبرمت الجهة المسؤولة عن إدارة التنف .41
المالية والتخطيط اتفاقية تنفيذ معدلة مدعومة بدليل عمليات لكل من المشروع األول والثاني للتمويل من أجل خلق فرص 
العمل. ويحتوي هذا الدليل على تفاصيل تغطي كافة اإلجراءات اإلدارية والمالية والمحاسبية والمتعلقة بالميزانية والموارد البشرية 

ال مشروعي التمويل من أجل خلق فرص العمل. وقامت الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ بتحديث دليل العمليات ذات الصلة بك
لكي يتناسب مع التمويل اإلضافي بحيث يغطي الدليل كافة المشروعات والتمويل في سلسلة مشروعات التمويل من أجل خلق 

 فرص العمل بداًل من اتخاذ أدلة تشغيل منفصلة.

 يداتالتور   .د

تعتبر مخاطر التوريدات الكلية فيما يخص التمويل اإلضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل  .42
 متوسطة.

سيتم تنفيذ التعاقد على أنشطة جديدة في إطار التمويل اإلضافي وفقًا لالئحة البنك الدولي "الالئحة التنظيمية  .43
والتعاقد على توريد السلع وتنفيذ األشغال والخدمات غير االستشارية واالستشارية" للتوريدات في تمويل المشروعات االستثمارية 

؛ و"إرشادات منع ومحاربة االحتيال والفساد في 2017والمنقحة في نوفمبر/تشرين الثاني  2016يوليو/تموز  1المؤرخة 
يوليو/تموز  1سسة الدولية للتنمية"، المعدلة في المشروعات الممولة من البنك الدولي لإلنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤ 

 ؛ واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية المنحة.2016

ستستمر الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ في التعاقد على تنفيذ األنشطة في إطار التمويل اإلضافي.  وعلى وجه   .44
الزمة لعنصر إدارة المشروع )المكون الرابع(، وستشرف على الخصوص، ستنفذ الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ التوريدات ال

التوريدات من جانب متلقي المنحة في إطار المكون الثاني. سيتم تنفيذ التوريدات وفقًا لطرق التوريد المتعارف عليها في القطاع 
ال يتم تحديد حزم توريدات المكون الخاص أو الممارسات التجارية التي وجدها البنك مقبولة وُوثقت في دليل العمليات. وربما 

الثاني مسبقًا نظرًا لطبيعتها المدفوعة بالطلب.  وبالنسبة للمكون الرابع، ستقوم الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ بإعداد خطة 
 توريدات محّدثة العتمادها من البنك وذلك لتضمين األنشطة اإلضافية التي سيتم تمويلها بموجب التمويل اإلضافي.

. وتتولى الجهة المسؤولة عن إدارة 2018يعتبر أداء التوريدات مرضيًا وفقًا لتقرير أوضاع التنفيذ ونتائجه لمايو/أيار   .45
التنفيذ أمر التوريدات وفقًا لخطة التوريدات المعتمدة واإلجراءات المنصوص عليها في دليل عمليات المشروع. وقد تم استكمال 

التوريدات واإلنشاءات بموجب منحة صندوق التمويل االستثماري المشترك الوحيدة المعتمدة توريد عقد األعمال الهندسية و 
لمشروع الطاقة الشمسية في غزة، وستقوم الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ بمراجعة العقد قبل التوقيع عليه. وتعكف الجهة 

تثماري المشترك المستلمة بحلول نهاية المهلة المعلنة لتقديم المسؤولة عن إدارة التنفيذ على مراجعة طلبات صندوق التمويل االس
الطلبات. وسيتم تحديد الطلبات التي تستوفي معايير صندوق التمويل االستثماري المشترك، وستقوم الجهة المسؤولة عن إدارة 

ات األخرى، لتقييم للتوريدات التنفيذ بمتابعتها. ستخضع طلبات صندوق التمويل االستثماري المشترك المختارة، ضمن المتطلب
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بمعرفة الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ، وسُيطلب منها تقديم خطة توريدات مبسطة كشرط مسبق للتوقيع على اتفاقية تنفيذ 
 المنحة.

 الجوانب االجتماعية )متضمنة السياسات الوقائية( .ه

ية االجتماعية المطبقة فيما يخص المشروعين يشتمل التمويل اإلضافي، كمشروع توسيعي، على ذات السياسات الوقائ .46
األول والثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل. ولن يغير التمويل اإلضافي المقترح ترتيبات السياسات الوقائية المطبقة حاليًا 

ئة السياسات فيما يخص المشروع األم. ولن يتم تفعيل سياسات وقائية إضافية، ولن يحدث تغيير لتصنيف المشروع من حيث ف
الوقائية، مع االحتفاظ بالفئة البيئية باء كما في المشروع األم. وسوف تواصل الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ فحص أي 
استثمارات محتملة لصندوق التمويل االستثماري المشترك من حيث المخاطر واآلثار المعادلة لفئة التصنيف البيئي ألف للبنك 

 الدولي.
 

ُتدر األنشطة التي يساندها المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل مكاسب اجتماعية اقتصادية ُيتوقع أن  .47
وأن يكون لها أثر إيجابي كلي. وقد حددت التقييمات األولية القطاعات التالية باعتبارها تنطوي على أكبر اآلفاق لتوفير فرص 

االتصال، و)ج( الصناعات الغذائية، و)د( الطاقة المتجددة، و)هـ( العمل: )أ( السياحة، و)ب( تكنولوجيا المعلومات و 
الصناعات التحويلية الخفيفة. ويواجه االقتصاد المحلي تحديات فريدة مرتبطة بحركة األيدي العاملة. وسوف تكلَّف الجهة 

علقة بالجنسين، واستحداث ممارسات المسؤولة عن إدارة التنفيذ بمهمة تحديد اآلثار السلبية المحتملة، االجتماعية منها والمت
تهدف إلى الحد من هذه اآلثار في المشروعات الفرعية من خالل الفحص والرصد الكافيين. كما ستضمن التدابير االستباقية 
د أيضًا إعطاء األولوية للمشروعات التي يعتبر النساء والشباب المستفيدين الرئيسيين منها من خالل تطبيق منهجية معدل العائ

 االجتماعي )انظر قسم التحليل االقتصادي لالطالع على المزيد من التفاصيل(.     
 

 

بوجه عام، ُيتوقع أن تكون اآلثار االجتماعية السلبية منخفضة. وسيتم توفير أي متطلبات من األراضي )بشكل مؤقت  .48
راضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية أو أو دائم( تلزم لالستثمارات التي سيقوم التمويل اإلضافي بتمويلها من خالل األ

 OP4.12المملوكة لجهات القطاع الخاص. وبالتالي سُتستبعد أية مشروعات فرعية قد تستلزم تفعيل سياسة البنك الدولي 
ل كسب )إعادة التوطين القسري( باشتمالها على نقل األسر المعيشية ونزع ملكية األرض نزعا مؤقتا أو دائما أو آثار على سب

العيش، بما في ذلك اآلثار التي تحدث من خالل فرض قيود على الوصول إلى الموارد. وفي الحاالت التي قد ُتشترى فيها 
أرض من خالل نهج التراضي بين البائع والمشتري أو في حاالت التبرع الطوعي باألرض، سيتعين على الجهة المسؤولة عن 

االختيار، بما في ذلك توثيق ما يثبت توعية المالك بحقه في رفض البيع أو التبرع.  إدارة التنفيذ توثيق ذلك إلثبات حرية
باإلضافة إلى ذلك، ينبغي على الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ التأكد من أن مطوري/منفذي المشروع الفرعي يضمنون إمكانية 

وخلّو األرض من أي مطالبات متنافسة وعدم وجود أي  وصول المالك )المالك( إلى آلية لمعالجة المظالم على مستوى المشروع
مستأجرين لألرض أو شاغلين لها بوضع اليد. ويجب توفير هذه الوثائق )إذا كانت ذات صلة، بمعنى أن المشروع الفرعي 
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يم الوثائق يتطلب نزع ملكية األرض( فيما يخص المشروعات الفرعية لكي تعتبر مؤهلة للتمويل. بعبارة أخرى، إذا لم يتم تقد
المناسبة، سُيعتبر المشروع الفرعي المعنّي غير مؤهَّل. ولفحص المشروعات الفرعية بغية استبعاد ما يلزم استبعاده على هذا 
النحو، ستعتمد الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ على اإلرشادات الواردة في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية فضاًل عن معايير 

بيئية واالجتماعية المتضمنة في دليل العمليات، الذي يتضمن عملية دقيقة لفحص المشروعات الفرعية تتوالها الجهة األهلية ال
المسؤولة عن إدارة التنفيذ. وتشمل الفئات الرئيسية التي تغطيها عملية الفحص االستفسارات التالية على سبيل المثال ال 

 الحصر:
 

 إلى نزع ملكية أراض  خاصة )بشكل مؤقت أو دائم( لتنميتها احتياج استثمارات المشروع الفرعي •
منع األسر والمجتمعات المحلية من الوصول إلى الموارد الطبيعية )كالمراعي ومواقع الصيد والغابات( نتيجة  •

 لالستثمارات على مستوى المشروع الفرعي
 أو أسر أو منشآت أعمال تسبُّب االستثمارات على مستوى المشروعات الفرعية في نقل طوعي ألفراد •
تسبُّب استثمارات المشروعات الفرعية في الفقدان المؤقت أو الدائم ألنشطة اقتصادية، كالمحاصيل أو أشجار  •

الفاكهة أو منشآت األعمال أو البنية التحتية لألسر المعيشية )كصوامع الحبوب والمراحيض الخارجية 
 والمطابخ(

 أفراد/ كيانات يتعدون على أراضي الدولة تسبُّب المشروع في آثار سلبية على •
 

ُصّنف االمتثال الحالي بالسياسات الوقائية االجتماعية كُمرض  وفقًا ألحدث تقرير عن أوضاع التنفيذ ونتائجه  .49
، 2018يونيو/ حزيران  27ويوجز اإلطار المحدث لإلدارة البيئية واالجتماعية، الذي تم اإلفصاح عنه في  .2018لمايو/أيار 

ة لبناء قدرات التنفيذ لالطمئنان على دراية الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ وكيانات القطاع الخاص ببنود السياسات خط
عالوة على ذلك، عينت الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ من موظفيها الحاليين أخصائيًا  الوقائية االجتماعية للبنك الدولي.

ون بيئية واجتماعية بنظام الدوام الجزئي، على دراية بالسياسات الوقائية للبنك الدولي، بما للسياسات الوقائية، وهو مسؤول شؤ 
، ومهمته ضمان أن تؤدي آلية الفحص المذكورة وظائفها بالكامل وتنفيذها ورفع التقارير عنها دوريًا OP4.12في ذلك السياسة 

ة بالسياسات الوقائية. وقد أنشئت آلية لمعالجة المظالم على إلى البنك. كما أن منسق غزة مسؤول عن رصد المخاطر المرتبط
مكانية  مستوى المشروع في الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ متضمنة الخصائص التالية: مسؤول اتصال معين إلدارة النظام، وا 

  في الوقت المناسب.الوصول إلى المجتمعات المحلية، واستخدام سجل في توثيق الشكاوى، والرد على الشكاوى كتابياً 
 

 البيئة )بما في ذلك السياسات الوقائية( .و

)التقييم البيئي( على التمويل اإلضافي. ما زال هذا المشروع مصنَّفًا ضمن الفئة  OP4.01تسري سياسة العمليات  .50
ة التي تتعلَّق بالمواقع ويمكن نتيجة اآلثار البيئية واالجتماعية السلبية المحتمل OP4.01"باء" وفقًا لسياسة عمليات البنك الدولي 

إزالتها، ومن ثم يمكن معالجتها بسهولة بتطبيق إجراءات التخفيف المناسبة. وفي ضوء المعلومات الحالية، قد تشمل هذه اآلثار 
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والمركبات، البيئية السلبية المحتملة ما يلي: قضايا تلوث الهواء والضوضاء وجودة المياه المرتبطة بأعمال البناء، وحركة المشاة 
وغيرها من االختالالت المرتبطة باإلنشاءات، وكذلك الصحة والسالمة المهنية للعمال. وقد تشمل اآلثار المحتملة نفايات 
دارة صناعة البناء آلثار مرحلة اإلنشاءات،  السوائل اإلضافية المرتبطة بالزراعة في الحقول والصوبات و/أو المستودعات، وا 

دارة التخلص من الن فايات اإللكترونية وغيرها من المخلفات على مدى دورة حياة المشروع والمرتبطة بتطوير مصدر بديل وا 
 للطاقة.

 

يشتمل التمويل اإلضافي، كتوسعة لمشروع قائم، على ذات السياسات الوقائية البيئية المطبقة فيما يخص المشروعين   .51
حديث إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ودليل عمليات المشروع األول والثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل. وقد تم ت

الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل وتبسيطهما الشتمال الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشروع حتى تاريخه. وتم 
تى تاريخه إال مشروع . وال يوجد ح2018يونيو/حزيران  27اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية بعد تحديثه في 

فرعي واحد لصندوق التمويل االستثماري المشترك )وهو تركيب ألواح شمسية على أسطح المصانع في المنطقة الصناعية بغزة( 
ُنفذ بشأنه تقييم كاف  وأُعدت له وثائق لتخفيف المخاطر، من ضمنها خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية، بمعرفة الجهة الراعية 

لفرعي وروجعت حسب األصول بمعرفة الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ. باإلضافة إلى ذلك استعانت الجهة للمشروع ا
المسؤولة عن إدارة التنفيذ باستشاري في غزة للقيام برصد دوري أثناء مرحلتي اإلنشاء والتشغيل، مما سمح للجهة المسؤولة 

ة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والوفاء بدورها اإلشرافي كما ينبغي. بتعزيز فهمها العملي للمتطلبات البيئية واالجتماعي
وستواصل الجهة المسؤولة فحص كافة استثمارات صندوق التمويل االستثماري المشترك المحتملة، وفي حالة عدم الوقوف على 

لفرعية إلجراء التقييم المالئم. وقد ُصنف مخاطر معادلة للفئة "ألف"، فستنتقل إلى العمل مع الجهات الراعية للمشروعات ا
.  االمتثال للسياسات الوقائية البيئية كمرض 

 
 

تشمل التغييرات الرئيسية في إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية ما يلي: )أ( إيضاحات بشأن أدوار ومسؤوليات الجهة  .52
سات الوقائية، و)ب( تبسيط عملية فحص الجوانب البيئية المسؤولة عن إدارة التنفيذ بوصفها الجهة الرئيسية المسؤولة عن السيا

واالجتماعية عن طريق دمج استبيانات الفحص المتعددة في الوثيقة، و)ج( صياغة أكثر وضوحًا لعملية الفحص والرصد 
 واإلبالغ عن طريق تقديم رسم بياني مفصل لسير العمل للجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ.

 
 

مدفوعة باعتبارات الطلب لصندوق التمويل االستثماري المشترك، لم ُتعَرف بعد المشروعات الفرعية نظرًا للطبيعة ال  .53
)مكافحة اآلفات( لعدم التأكد مما إذا كان برنامج  OP 4.09لالستثمارات المختارة. ولن يتم تفعيل منشور سياسة العمليات 

ذ ل أي استثمارات زراعية أم ال. وا  ا ما وقع االختيار على استثمار زراعي، فمن غير المتوقع أن تكون التمويل المشترك سيموِّ
اآلثار البيئية التي قد تنجم عنه كبيرة، ويمكن معالجتها من خالل خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية التي ستتضمَّن في تلك 

ات البنك الدولي الخاصة بالتدابير الحالة إجراءات لتخفيف كافة المخاطر ذات الصلة في االستثمارات الزراعية عماًل بسياس
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رشادات مجموعة البنك الدولي بشأن الصحة والسالمة  الوقائية، ومنها تطبيق الممارسات الدولية الجيدة في مكافحة اآلفات، وا 
ة المهنية، وكذلك التشاور مع المجتمعات المحلية بشأن تخطيط المشروع الفرعي وتصميمه ومتابعته.  لكن المشروعات الفرعي

التي تقوم بتصنيع أو نقل و/أو التمويل المباشر الستخدام مبيدات اآلفات سيتم فحصها واستبعادها ضمن الفحص الكلي 
 للمشروعات الفرعية بما يتفق مع إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، ولن تتأهل للتمويل.

 
 

سات البنك الدولي الوقائية لمشروع من الفئة "باء" يشمل إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، الذي أُعد امتثااًل لسيا  .54
 وللقوانين البيئية واالجتماعية للسلطة الفلسطينية، ما يلي:

 
 تحديد طبيعة ومدى اآلثار البيئية واالجتماعية ووصفها التفصيلي؛ •
ئمة سلبية" وقائمة مرجعية لفحص الجوانب البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية المحتملة، والتي تشمل "قا •

بخصائص المشروع الفرعي لكي يتأهل للتمويل )الخصائص التي قد تستلزم تفعيل أي سياسات وقائية أخرى 
 ؛(OP4.01بجانب سياسة العمليات 

والتدابير المقترحة للحد من المخاطر واآلثار لكل فئة من فئات المشروعات الفرعية لكي تؤخذ في االعتبار  •
 ية المحتملة بموجب المشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل؛ضمن تقييم المشروعات الفرع

وتقييم للخبرة التي تملكها الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ في السياسات الوقائية البيئية واالجتماعية، وكذلك  •
 خطة لبناء القدرات، بما في ذلك التدريب والميزانية والجدول الزمني؛

لمصلحة مع أصحاب المصلحة المحتملين المعنيين، بما في ذلك الكيانات التي ونتائج مشاورات أصحاب ا •
ُيحتمل مشاركتها من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات 

 القطاع الخاص.
 

فرعي محتمل من  فيما يخص أي مشروع عملية الفحص وتدابير الحد من المخاطر واآلثار وترتيبات الرصد: .55
مشروعات صندوق التمويل االستثماري المشترك، سيتم استعمال أداة فحص للسياسات الوقائية االجتماعية والبيئة، باإلضافة 
إلى األدوات الخاصة بالمشروعات الفرعية التي ستلزم لتغطية كل من الجوانب االجتماعية والبيئية )على سبيل المثال، خطط 

 الجتماعية الخاصة بالمشروعات الفرعية، اإلرشادات البيئية للمقاولين(.اإلدارة البيئية وا
 

ُعقِّدت ثالث جوالت للتشاور مع أصحاب المصلحة من أجل المشروع  المشاورات العامة واإلفصاح عن المعلومات:  .56
لحة أثناء إعداد ، وُعقدت جولة تشاور واحدة مع أصحاب المص2015األول للتمويل من أجل خلق فرص العمل في صيف عام 

بشأن المشروع الفرعي لتركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية  2016المشروع الثاني في نوفمبر/تشرين الثاني 
بغزة. ومع تحديد مشروعات فرعية الحقة، سيتم تحديد المستفيدين منها والتشاور معهم حسب مقتضى الحال. وستتضمن خطة 

روع فرعي عملية تشاور خاصة بالموقع، على أن تتم أثناء التنفيذ. وُيرسي إطار اإلدارة البيئية اإلدارة البيئية لكل مش
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واالجتماعية أيضًا آلية خاصة بالمشروع لمعالجة المظالم. وقد تم اإلفصاح عن إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية، متضمنًا 
رجي على اإلنترنت وعلى موقع الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ على التمويل اإلضافي بعد تحديثه على موقع البنك الدولي الخا

 .2018يونيو/حزيران  27اإلنترنت في 
 

 

. وقد عينت   القدرات الالزمة لتنفيذ السياسات الوقائية:  .57 ُصّنف االمتثال للسياسات الوقائية البيئية حاليًا كمرض 
ل شؤون بيئية واجتماعية غير متفرغ.   ويشتمل إطار اإلدارة البيئية الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ أحد موظفيها كمسؤو 

واالجتماعية ودليل عمليات المشروع خطة بناء قدرات للتدريب في مجاالت النشاط، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: )أ( 
البنك الدولي المعنية باإلجراءات فحص وْضع ما قبل المشروع والرصد واإلبالغ؛ و)ب( سياسات سلطة جودة البيئة الفلسطينية و 

الوقائية البيئة واالجتماعية؛ و)ج( التشاور مع أصحاب المصلحة وآليات معالجة الشكاوى وسياسات إعادة التوطين القسري؛ 
ص التدريب حسب االقتضاء لموظفي وزارة  و)د( تصميم وا عداد خطط اإلدارة البيئية واالجتماعية للمشروعات الفرعية. سيخصَّ

 مالية والتخطيط وموظفي الجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ واألطراف المهتمة من القطاع الخاص.ال
 

 

 )إن كانت تنطبق( )ز( السياسات الوقائية األخرى 
 

 لم يتم تفعيل سياسات وقائية أخرى بموجب التمويل اإلضافي. .58
 

 

 معالجة المظالم بالبنك الدوليخامسا: 
 

األفراد الذين يعتقدون أنهم تضرروا من أحد المشروعات التي يساندها البنك الدولي أن يتقدموا بشكاواهم إلى يمكن للمجتمعات المحلية و 
ة اآلليات القائمة حاليًا لمعالجة المظالم على مستوى المشروع أو إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك. وتكفل دائرة معالجة المظالم مراجع

جة المخاوف والشواغل المتصلة بالمشروع. كما يمكن للمجتمعات المحلية واألفراد المتضررين من الشكاوى فور تلقيها بغرض معال
نتيجة لعدم التزام  -أو قد يحدث  -المشروع رفع شكاواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك التي تقرر ما إذا كان قد حدث ضرر 

جراءاته. ويجوز رفع الشكاوى  في أي وقت بعد أن يتم لفت انتباه البنك الدولي مباشرة إلى هذه المخاوف، وا عطاء البنك بسياساته وا 
للمزيد من المعلومات عن كيفية تقديم الشكاوى إلى دائرة معالجة المظالم بالبنك، يرجى زيارة الموقع: الفرصة لجهاز إدارته للرد عليها.  

http://www.worldbank.org/GRSن كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك . وللمزيد من المعلومات ع
 www.inspectionpanel.orgالدولي، يرجى زيارة: 

 
    

 

 جدول موجز بالتغييرات سادسا: 
 

http://www.inspectionpanel.org/
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 لم يتغّير تغّير 
    ✔   التغير في إطار النتائج

    ✔   التغّير في المكونات والتكاليف
    ✔   التغّير في السياسات الوقائية المطبقة
 ✔      التغّير في الهيئة المسؤولة عن التنفيذ
 ✔      التغّير في األهداف اإلنمائية للمشروع
 ✔      التغّير في تاريخ )تواريخ( إقفال القرض

 ✔      اإللغاءات المقترحة
 ✔      فإعادة التخصيص بين فئات الصر 

 ✔      التغّير في ترتيبات الصرف
 ✔      التغّير في فئة التصنيف البيئي

 ✔      التغّير في األحكام واالتفاقات القانونية
 ✔      التغّير في الترتيبات المؤسسية

 ✔      التغّير في اإلدارة المالية
 ✔      التغّير في التوريدات

 ✔      التغّيرات األخرى 
 

 

 التغّيرات المفصلةسابعا: 
   

 DETAILEDCHANGES_إطار النتائج
 

 التغّيرات المفصلة مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع
  TABLEPDO_IND_ 

 

 رأس المال الخاص الذي تمت تعبئته
 غ )بالدوالر(المبل وحدة القياس:
 فريق نوع المؤشر:

 

 اإلجراء المستهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس 
 منقح 8,500,000.00 0.00 0.00 القيمة
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أكتوبر/تشرين األول  29 2018-مايو/أيار 11 2017 -سبتمبر/أيلول  1 التاريخ
2021 

 

  

 عدد فرص العمل التي تم توفيرها
 العدد وحدة القياس:

 معتاد المؤشر: نوع
 

 اإلجراء الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس 
 منقح 2,200.00 0.00 0.00 القيمة

أكتوبر/تشرين األول  29 2018-مايو/أيار 11 2017سبتمبر/أيلول  1 التاريخ
2021 

 
 

 
  

 التغّيرات المفصلة المؤشرات الوسيطة
 IO_DETAILED_TABLE 
  

 جراءات التدخلية التي تركز على فرص العملالمستفيدون من اإل
 العدد وحدة القياس:
 أساسي نوع المؤشر:

 

 اإلجراء الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس 
 منقح 3,400.00 0.00 0.00 القيمة

أكتوبر/تشرين األول  29 2018-مايو/أيار 11 2017سبتمبر/أيلول  1 التاريخ
2021 

 

 

 الشباب -جراءات التدخلية التي تركز على فرص العمل المستفيدون من اإل
 العدد وحدة القياس:
 مكّمل مخصوص نوع المؤشر:

 

 اإلجراء الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس 
 منقح 2,130.00 0.00 0.00 القيمة

     
  

 اإلناث -المستفيدون من اإلجراءات التدخلية التي تركز على فرص العمل 
 العدد حدة القياس:و 

 مكّمل أساسي نوع المؤشر:
 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 اإلجراء الهدف النهائي الفعلي )الحالي( خط األساس 
 منقح 620.00 0.00 0.00 القيمة

     
   

 الشركات المستفيدة من مبادرات القطاع الخاص
 العدد وحدة القياس:
 أساسي نوع المؤشر:

 

 اإلجراء ائيالهدف النه الفعلي )الحالي( خط األساس 
 منقح 56.00 0.00 0.00 القيمة

أكتوبر/تشرين األول  29 2018-مايو/أيار 11 2017سبتمبر/أيلول  1 التاريخ
2021  

 

 

  

 المكونات
ن الحالي التكلفة الحالية  اسم الُمكوِّ

 )بماليين الدوالرات(
ن المقترح اإلجراء التكلفة المقترحة )بماليين  اسم الُمكوِّ

 الدوالرات(
سندات التأثير اإلنمائي لتنمية 

 المهارات والتوظيف 
سندات التأثير اإلنمائي لتنمية  ال تغيُّر 5.00

 المهارات والتوظيف
5.00 

صندوق التمويل االستثماري 
 المشترك

صندوق التمويل االستثماري  منقح 3.50
 المشترك

8.00 

المنح المناظرة لمنظومة ريادة 
 األعمال 

لمنح المناظرة لمنظومة ريادة ا ال تغيُّر 0.00
 األعمال

0.00 

 1.50 إدارة المشروع منقح 1.00 إدارة المشروع
 14.50     9.50    اإلجمالي

         

 المبالغ المتوقع صرفها )بالدوالر( 
   ??????????????????????????????????DISBURSTBL 

 تراكمي سنوياً  السنة المالية
2018 350,000.00 350,000.00 
2019 4,410,000.00 4,760,000.00 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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2020 4,800,000.00 9,560,000.00 
2021 4,000,000.00 13,560,000.00 
2022 550,000.00 14,110,000.00 

 

 

 األداة المنهجية لتصنيف مخاطر العمليات
أحدث تقرير عن تصنيف  فئة المخاطر

 أوضاع التنفيذ ونتائجه
 التصنيف الحالي

 

 مرتفعة  مرتفعة  المخاطر السياسية والمتعلقة بالحوكمة
  

 مرتفعة  مرتفعة  االقتصاد الكلي
  

 كبيرة  كبيرة   يات والسياسات القطاعيةاالستراتيج
  

 كبيرة  كبيرة  التصميم الفني للمشروع أو البرنامج
  

 كبيرة  كبيرة  القدرات المؤسسية للتنفيذ واالستدامة
  

 كبيرة  كبيرة  المالية والتعاقدية
  

 متوسطة  متوسطة  البيئية واالجتماعية
  

 كبيرة  كبيرة  أصحاب المصلحة
  

    أخرى 
  

 مرتفعة  مرتفعة  إجماالً  
 

 

 Safguard_Table 
 االمتثال 

 التغّير في السياسات الوقائية المطبقة
 نعم

 المقترح الحالي السياسات الوقائية المفّعلة
منشور سياسة  -التقييم البيئي 

 OP/BP 4.01العمليات/إجراءات البنك 
 

 نعم نعم

 ال المنشور -معايير األداء ألنشطة القطاع الخاص 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 OP/BPسياسة العمليات/إجراءات البنك 

4.03. 
 

منشور سياسة -الموائل الطبيعية 
 (OP/BP 4.04العمليات/إجراءات البنك )

 

 ال ال

ات منشور سياسة العمليات/إجراء -الغابات 
 (OP/BP 4.36البنك )

 

 ال ال

منشور سياسة العمليات  -مكافحة اآلفات 
(OP 4.09) 

 

 ال نعم

منشور سياسة  -الموارد الحضارية المادية 
 (OP/BP 4.11العمليات/إجراءات البنك )

 

 ال ال

منشور سياسة  -الشعوب األصلية 
 (OP/BP 4.10العمليات/إجراءات البنك )

 

 ال ال

منشور سياسة -القسري إعادة التوطين 
 (OP/BP 4.12العمليات/إجراءات البنك )

 

 ال ال

منشور سياسة  -سالمة السدود 
 (OP/BP 4.37العمليات/إجراءات البنك )

 

 ال ال

المشروعات المقامة على مجاري المياه الدولية 
منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك  -
(OP/BP 7.50) 

 

 ال ال

 -مناطق متنازع عليها المشروعات المقامة في
منشور سياسة العمليات/إجراءات البنك 

(OP/BP 7.60) 
 

 ال ال

    



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 2االتفاقات القانونية 

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل ) –االتفاقات القانونية 
  األقسام والوصف

 OPS_LEGAL_CONVENANT_CHILD_NODATA 
 لومات متاحةال توجد مع

 

 الشروط
 

 الوصف النوع
من  1لن ُتسحب أي مبالغ فيما يخص تمويل صندوق التمويل االستثماري المشترك في إطار الفئة  الصرف

اتفاقية المنحة إال إذا: )أ( ُأبرمت اتفاقية لصندوق التمويل االستثماري المشترك فيما يخص تمويل 
وع الصندوق الفرعي بين مؤسسة صندوق التمويل صندوق التمويل االستثماري المشترك لمشر 

االستثماري المشترك والجهة المسؤولة عن إدارة التنفيذ بالنيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية 
متضمنة شروطًا وأحكامًا مرضية للبنك الدولي؛ و)ب( ارتبط مستثمرون من القطاع الخاص في 

% على األقل على هيئة أسهم 80يم ما مجموعه مؤسسة صندوق التمويل االستثماري المشترك بتقد
رأسمال أو سندات دين من حجم االستثمار اإلجمالي؛ و)ج( أبرم جميع المستثمرين في مؤسسة 

صندوق التمويل االستثماري المشترك اتفاقية لضمان التمويل الكامل لمشروع الصندوق الفرعي من 
م مقبولة لدى البنك الدولي؛ و)د( وضعت بدايته إلى مراحل إتمامه، وذلك بموجب شروط وأحكا

مؤسسة صندوق التمويل االستثماري المشترك آليات لرصد الصرف على أن تكون مقبولة لدى 
 البنك الدولي.

 
  



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 ثامنًا: إطار النتائج ومتابعتها 
     

 

 إطار النتائج
 الضفة الغربية وقطاع غزة البلد:

 من أجل خلق فرص العملتمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل 
  RESULT_YES_PDO 

 األهداف اإلنمائية للمشروع
 

 اختبار مدى فعالية بعض اإلجراءات التدخلية المالية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل
 

 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع
 

 خط األساس وحدة القياس أساسي اسم المؤشر اإلجراء
المستهدف 

 لنهائيا
 معدل التكرار

مصدر 
 البيانات/المنهجية

 مسؤولية جمع البيانات
 

رأس المال  االسم: منقح
الخاص الذي تمت 

 تعبئته

8,500,000.0 0.00 المبلغ )بالدوالر(   

0 
 نصف سنوي 

 

مدير سندات التأثير 
اإلنمائي /الجهة 

المسؤولة عن إدارة 
 التنفيذ

 

مدير سندات 
التأثير اإلنمائي 

الجهة المسؤولة /
عن إدارة 

التنفيذ/وزارة المالية 
 والتخطيط

 
 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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ستخدام التمويل الخاص، وذلك يتتبع المؤشر الرئيسي مبلغ التمويل المباشر )على هيئة أسهم رأسمال و/أو سندات دين( الذي تمت تعبئته من جهات القطاع الخاص، وذلك با الوصف:
 ( المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتلك العملية.PE, GE, RE, SF, and GUعملية أو استثمارات البنك الدولي لإلنشاء والتعمير/المؤسسة الدولية للتنمية ) لتمويل استثمارات ضمن

  

عدد فرص  االسم: منقح
 العمل التي تم توفيرها

 ربع سنوي  2,200.00 0.00 العدد   
 

ثير مدير سندات التأ
اإلنمائي /الجهة 

المسؤولة عن إدارة 
 التنفيذ

 

مدير سندات 
التأثير اإلنمائي 

الجهة المسؤولة /
عن إدارة 

التنفيذ/وزارة المالية 
 والتخطيط

 
 

. وقد ُحسبت القيم المستهدفة باستخدام افتراضات معينة عدد فرص العمل التي خلقتها أداتا التمويل اللتان اخُتبرتا )سندات التأثير اإلنمائي وصندوق التمويل االستثماري المشترك( الوصف:
 ماليين دوالر )روجعت لتشمل التمويل اإلضافي للصندوق(. 8ماليين دوالر ومساهمة من صندوق التمويل االستثماري المشترك بقيمة  5لسند تأثير إنمائي بقيمة 

 RESULT_YES_IO 

 مؤشرات النتائج الوسيطة
 

 اسم المؤشر اإلجراء
أساس
 ي

 خط األساس وحدة القياس
المستهدف 
 النهائي

 مصدر البيانات/المنهجية معدل التواتر
مسؤولية جمع 

 البيانات
  

المستفيدون من  االسم: منقح
اإلجراءات التدخلية التي 
 تركز على فرص العمل

 نصف سنوي  3,400.00 0.00 العدد ✔
 

الجهة المسؤولة عن إدارة 
 لتنفيذا

 

الجهة المسؤولة 
 عن إدارة التنفيذ

 
 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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المستفيدون من  منقح
اإلجراءات التدخلية التي 
تركز على فرص العمل 

 الشباب -

 نصف سنوي  2,130.00 0.00 العدد   
 

الجهة المسؤولة عن إدارة 
 التنفيذ

 

الجهة المسؤولة 
 عن إدارة التنفيذ

 

   

ن من المستفيدو  منقح
اإلجراءات التدخلية التي 
تركز على فرص العمل 

 اإلناث -

 نصف سنوي  620.00 0.00 العدد ✔
 

الجهة المسؤولة عن إدارة 
 التنفيذ

 

الجهة المسؤولة 
 عن إدارة التنفيذ

 

 
 

 الوصف:
  

عدد المستفيدين  االسم: ال تغيُّر 
من سندات التأثير 

يستهلون  اإلنمائي الذين
برنامج سندات التأثير 
اإلنمائي وُيتمون تقييمًا 

 مهنياً 

 ربع سنوي  2,100.00 0.00 العدد   
 

مدير سندات التأثير 
 اإلنمائي

 

مدير سندات 
 التأثير اإلنمائي

 

 

عدد المستفيدين من  ال تغيُّر
سندات التأثير اإلنمائي 
الذين يستهلون برنامج 

التأثير اإلنمائي  سندات

 ربع سنوي  600.00 0.00 العدد   
 

مدير سندات التأثير 
 اإلنمائي

 

مدير الجهة 
المسؤولة عن 

إدارة 
التنفيذ/سندات 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 --وُيتمون تقييمًا مهنيًا 
 النساء

 التأثير اإلنمائي
 

 
 

 التأثير اإلنمائي ويستهلون البرنامج رسميًا من خالل تقييم مهني.عدد المستفيدين الذين ُيستقطبون إلى برنامج سندات  الوصف:
  

عدد المستفيدين  االسم: ال تغيُّر
من سندات التأثير 

اإلنمائي الذين ُيتمون 
 البرامج التدريبية

 ربع سنوي  1,400.00 0.00 العدد   
 

مدير سندات التأثير 
 اإلنمائي

 

مدير الجهة 
ولة عن المسؤ 
إدارة 

التنفيذ/سندات 
 التأثير اإلنمائي

 
 

عدد المستفيدين من  ال تغيُّر
سندات التأثير اإلنمائي 
الذين ُيتمون البرامج 

 النساء --التدريبية 

 ربع سنوي  350.00 0.00 العدد   
 

مدير سندات التأثير 
 اإلنمائي

 

مدير الجهة 
المسؤولة عن 

إدارة 
فيذ/سندات التن

 التأثير اإلنمائي
 

 
 

 لتأثير اإلنمائي.عدد المستفيدين الذين ُيتمون البرامج التدريبية )مثاًل: المهارات الفنية، المهارات الحياتية، اللغات، إلخ( من خالل برنامج سندات ا الوصف:
  

عدد المستفيدين  االسم: ال تغيُّر
من سندات التأثير 

اإلنمائي المقبولين في 

 ربع سنوي  730.00 0.00 العدد   
 

مدير سندات التأثير 
 اإلنمائي

 

مدير الجهة 
المسؤولة عن 

إدارة 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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المنح التدريبية الداخلية أو 
 برامج التلمذة الصناعية

التنفيذ/سندات 
 التأثير اإلنمائي

 
 

عدد المستفيدين من  ال تغيُّر
سندات التأثير اإلنمائي 

ين في المنح المقبول
التدريبية الداخلية أو 

برامج التلمذة الصناعية 
 النساء --

 ربع سنوي  150.00 0.00 العدد   
 

مدير سندات التأثير 
 اإلنمائي

 

مدير الجهة 
المسؤولة عن 

إدارة 
التنفيذ/سندات 
 التأثير اإلنمائي

 
 

 

 ح التدريبية الداخلية أو برامج التلمذة الصناعية أو برامج أخرى للتدريب أثناء العمل.عدد المستفيدين المقبولين في المن الوصف:
  

الشركات المستفيدة  االسم: منقح
من مبادرات القطاع 

 الخاص

 نصف سنوي  56.00 0.00 العدد ✔
 

الجهة المسؤولة عن إدارة 
 التنفيذ

 

الجهة المسؤولة 
 عن إدارة التنفيذ

 
 

 الوصف:
  

المستفيدون الذين  االسم: ال تغيُّر 
يرون في استثمارات 
المشروع انعكاسًا 

الحتياجاتهم )النسبة 
 المئوية(

التقارير ربع  85.00 0.00 النسبة المئوية   
 السنوية

 

الجهة المسؤولة عن إدارة 
 التنفيذ/الشركاء المحليون 

 

الجهة المسؤولة 
 إدارة التنفيذ عن

 

 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 سيقيس هذا إلى أي مدى جاءت القرارات المعنية بالمشروع انعكاسًا لتفضيالت المجتمع المحلي بشكل متسق. الوصف:
   

  



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 RESULT_YES_TARGET_VALUES 

 القيم المستهدفة
 

 FY_Result1 مؤشرات األهداف اإلنمائية للمشروع
 

 اإلجراء
 خط األساس اسم المؤشر

السنة          
 السنة الرابعة السنة الثالثة     السنة الثانية األولي

المستهدف 
 النهائي

 8,500,000.00 8,500,000.00 7,500,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 0.00 رأس المال الخاص الذي تمت تعبئته منقح
 2,200.00 2,200.00 1,600.00 825.00 200.00 0.00 عدد فرص العمل التي تم توفيرها منقح

 

 FY_Result1 مؤشرات النتائج الوسيطة
 

السنة         خط األساس   اسم المؤشر اإلجراء
 األولي

 السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية     
المستهدف 
 النهائي

المستفيدون من اإلجراءات التدخلية  منقح
 التي تركز على فرص العمل

0.00 500.00 1,500.00 2,600.00 3,400.00 3,400.00 

المستفيدون من اإلجراءات التدخلية  منقح
 -التي تركز على فرص العمل 

 الشباب
0.00 250.00 1,500.00 1,900.00 2,130.00 2,130.00 

 620.00 620.00 540.00 400.00 80.00 0.00المستفيدون من اإلجراءات التدخلية  منقح



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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 اإلناث -التي تركز على فرص العمل 
عدد المستفيدين من سندات التأثير  ال تغيُّر

اإلنمائي الذين يستهلون برنامج سندات 
 التأثير اإلنمائي وُيتمون تقييمًا مهنياً 

0.00 600.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 

عدد المستفيدين من سندات التأثير  ال تغيُّر
اإلنمائي الذين يستهلون برنامج سندات 

-نمائي وُيتمون تقييمًا مهنيًا التأثير اإل
 النساء -

0.00 200.00 600.00 600.00 600.00 600.00 

عدد المستفيدين من سندات التأثير  ال تغيُّر
 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 200.00 0.00 اإلنمائي الذين ُيتمون البرامج التدريبية

عدد المستفيدين من سندات التأثير  ال تغيُّر
نمائي الذين ُيتمون البرامج التدريبية اإل
 النساء --

0.00 50.00 300.00 350.00 350.00 350.00 

عدد المستفيدين من سندات التأثير  ال تغيُّر
اإلنمائي المقبولين في المنح التدريبية 
 الداخلية أو برامج التلمذة الصناعية

0.00 80.00 850.00 730.00 730.00 730.00 

المستفيدين من سندات التأثير  عدد ال تغيُّر
اإلنمائي المقبولين في المنح التدريبية 
-الداخلية أو برامج التلمذة الصناعية 

 النساء -

0.00 20.00 120.00 150.00 150.00 150.00 



 
  البنك الدولي

 (P167675تمويل إضافي للمشروع الثاني للتمويل من أجل خلق فرص العمل )
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الشركات المستفيدة من مبادرات القطاع  منقح
 56.00 56.00 40.00 26.00 10.00 0.00 الخاص

الذين يرون في استثمارات المستفيدون  ال تغيُّر
المشروع انعكاسًا الحتياجاتهم )النسبة 

 المئوية(
0.00 75.00 80.00 85.00 85.00 85.00 

  

 
 

 

 

 

 


