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 وثيقة 

 للبنك الدولي 

 لغايات االستخدام الرسمي فقط 

 PP2397تقرير رقم : 

 الرابطة الدولية للتنمية 

 حولورقة مشروع 

  قرض مقترح
 بمبلغ 

 دوالر أمريكي  420,510

 مقدم لـ 

 المكلفة بالصناعةوزارة االقتصاد والمالية 

 لـ 

جيبوتي: االستراتيجية الوطنية لتطوير 

 االحصاءات 

  وتعزيز انتاج الحسابات الوطنية

  2017 آب 2

 االقتصادات الجزئية والممارسات الدولية لألدارة المالية 

 الشرق االوسط وشمال أفريقيا 
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 العملة مرادف 

 ( 2017آب  2سعر الصرف القائم في )

 وحدة العملة = الفرنك الجيبوتي 

177.72 =  US$1 
 

 

 السنة المالية 

 كانون االول /ديسمبر  31 –ا كانون الثاني/يناير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حافظ م. هـ. غانم نائب الرئيس االقليمي :
 أسد آالم المدير القطري :

 كارولس فيليب جاراميلو مدير اقدم للمارسات الدولية
 كاريكيفن  مدير الممارسات

 جولي ساتي لوهي رئيس فريق المهام
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 المختصرات 

NSDS National Strategy for the Development of Statistics 

 االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات 

NA National Accounts 

 الحسابات الوطنية 
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 معلومات أساسية 

   

 )البلد أو البلدان(  هل المشروع مترابط أقليمياً ؟   

  ال   

 صنيف الت أداة االقراض 

 منح صغيرة  تمويل المشاريع االستثمارية 

 االوضاع التي تبرز فيها حاجة أو مساعدة ملحة / أو قيود على القدرات    [  ]

 الوسطاء الماليون    [  ]

 سلسلة المشاريع   [  ]

OPS_BASI CINFO_TABLE _3    

 فئة التقييم البيئي  تاريخ االغالق  تاريخ الموافقة 

 ليس مطلوباً   -ج    2019يونيو  /حزيران  – 27 2017مارس  آذار/ 20

/المؤسسة الدوليتعاون البنك  سلطة الموافقة 
الدولية 

    للتمويل                   

  

  ال قرار الهيئة 

  الرجاء التوضيح
 
 المدير القطري قد وافق على هذا المشروع  

 

 االهداف االنمائية المقترحة  

قوية القاعدة ، في وضع استراتيجية وطنية واقعية  تنفيذهماتم رکيزتين أساسيتين، إذا ما  منالمشروع المقترح  همسيسا
 في جيبوتي مستدامبشكل بيانات اللتطوير اإلحصاءات وتعزيز نظام الحسابات القومية، وإنتاج 

 
المشروع المقترح في إعداد وثيقة الستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات في ركيزة ال يتمثل الهدف اإلنمائي -1

إجراء تحليالت  وسوف يشتمل ذلك علىمجدية وواقعية.  تتصف بكونهااستراتيجية وطنية جديدة لتطوير اإلحصاءات 
حلقات عمل ورشات أو تطوير النظام اإلحصائي في جيبوتي وتنظيم  تعترضقطاعية لتحديد العقبات الرئيسية التي 

 :.لمناقشة ونشر االستراتيجيات بين أصحاب المصلحة والجهات المانحة

 : المشروعفي الوطني  اتالهدف اإلنمائي لركيزة الحساب  -2
جزئية وأولية. وفي  (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)و (التنمية األفريقي )بنكاإلنجازات التي تحققت بدعم من تظل 
مدة الن ضعيفة  االحصاءات والدراسات الديموغرافية( دائرة )في  فنييننفسه، ال تزال قدرة الموظفين ال الوقت

اإلنجازات الحالية وزيادة تعزيز  المحافظة علىتطلب تواراً بعيدة المدى. التدريب السابقة كانت قصيرة ولم تترك آث
 وهي تتمثل أساساً في االتي: القدرة اإلحصائية في جيبوتي بعض الجهود القصيرة والمتوسطة األجل. 
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الحسابات في اإلنتاج المستدام لمؤشرات ثبات لمشاركة ببهدف تمكينهم من ا فنيواصلة بناء قدرات الفريق الم  (1)

 القومية؛
ثابتة لقياس األداء بأسعار الحسابات القومية  مجموع فيالمدخالت ذات الصلة  ادراجتسمح ب مهمة دواتوضع أ( 2) 

من  التي يمكن الحصول عليها : إحصاءات المؤسسات، مابين اخرى، علىالفعلي لالقتصاد. وتشمل هذه المؤشرات
مؤشرات النشاط االقتصادي: مؤشرات األسعار وحجم األنشطة  ؛إنشاء دليل لألعمال التجارية والمؤشرات المرتبطة به

 2016و  2015الحسابات لعامي  إعداد؛ الخ، ومؤشرات التجارة الخارجية،  رأس المال الصناعية، ومؤشر دوران

استخالص المعلومات من السالسل القديمة (؛ 2017ى عام حت 2016والمؤقتة لعام  2015)الحسابات الختامية لعام 

 .( باستخدام نظام الحسابات الجديد؛ والنشر والتدريب على استخدام تصنيفات األنشطة والمنتجات2008-2012)
   

 المكونات 
بماليين الدوالرات االمريكية( ) التكلفة )      أسم المكون   

 

 0.15     االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات 

 

 0.27    االنتاج المستدام للحسابات الوطنية 

 

 المؤسسات 
  المقترض: 

 
  وزارة المالية المسؤولة عن االحصاءات  

 المؤسسة القائمة بالتنفيذ :
 
  دائرة االحصاءات والدراسات الديموغرافية 

 التمويل الموازي  [    ] صناديق االئتمان  [ ✔ ] تمويل الطرف النظير  [ ✔ ]

 فجوة التمويل  التمويل الكلي :  التكلفة الكلية للمشروع 
   0.47    0.47  

   0.00 
  التمويل )بماليين الدوالرات االمريكية( 

  المبلغ  مصدر التمويل 

  0.05    المحافظات، المقاطعات، المدن( في البلد المقترضالحكومات المحلية )

  0.42    صندوق االئتمان لبناء القدرات االحصائية 

 الكلي 
 

   0.47 
 

 مبالغ الصرف المتوقعة )بالدوالر االمريكي( 

 2019 2018 2017 السنة المالية 

 0.00    0.00    0.00    سنوياً 

 تراكميا
 

   0.00    0.00    0.00 
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 البيانات المؤسسية 

 نطقة العمل )الرئيسية( م

 االقتصادات الجزئية واالدارة المالية 
 
 

 مناطق العمل المساهمة 

 

 رأس المال المستخدم 

 ال 

 فجوة الجندر )النوع االجتماعي( 
 

 هل تشتمل خطة المشروع على القيام بأي من التالي: 
 

التحليالت التي تستهدف تحديد الفجوات المتعلقة بالمشروع بين الذكور واالناث، وبخاصة على ضوء الفجوات القائمة في البلد والتي تم  . أ
 )التشخيص المنهجي للبلد( و)إطار الشراكة مع البلد( تشخيصها من خالل 

 
 ال             

 
 تحسين تمكين المرأة أو الرجل  أو  و/ رة )أ( قمعالجة فجوات النوع االجتماعي في الفتستهدف  محددةاجراءات  . ب

 
 ال             

 
 إدراج مؤشرات في إطار النتائج لرصد المحصالت المرتبطة باالجراءات الواردة في )ب(   . ت

 
 ال             

 
 

 التقييم الكلي للمخاطر 

 فئة المخاطر
 

 التقييم 

 الكلي 
 
 

 عالي 

 االمتثال 

  لسياسةا

 هل ينحرف المشروع عن إطار الشراكة مع البلد أو أي جوانب آخرى ؟

 ال  [✔]      نعم                               [  ]

 

  هل يتطلب المشروع أي تنازالت عن سياسات البنك الدولي 

 ال [✔]      نعم                               [  ]
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 السياسات الوقائية التي يتطلبها المشروع 
 ال نعم  

 االتفاقات القانونية 

 االجزاء والوصف 
 

 التوقيع على ورقة المشروع

 

 الشروط 

 النوع 
 

 الوصف
  

القائمة بالتنفيذتوقيع المؤسسة  التوقيع   
 
 
 

  
 فريق المشروع 

 كادر البنك الدولي 

 الوحدة  التخصص     الدور          االسم 

 جولي ساتي  لوهي  
رئيس الفريق )المسؤولة االدارية(         

                      
 GMF05 خبير اقتصادي      

 GGO05 مختص أقدم بالتعاقدات    )مسؤول إداري(  توريداتمختص بال       عبدالي كيتا 

 روك جبور 
 

  GGO23                  محلل االدارة المالية     مختص باالدارة المالية   

 الفريق الموسع 
 

 االسم 

 
 

 المنصب 

 
 

 المؤسسة
 
 
 

 
 
 الموقع  
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 جيبوتي

 الحسابات الوطنيةانتاج جيبوتي : االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات وتعزيز 

 

 

 

 جدول المحتويات 

I .9  السياق االستراتيجي 

 9 أ. السياق القطري   

 9 ب. السياق القطاعي والمؤسسي  

 10 ج. االهداف العليا التي يسهم فيها المشروع  

II .10  االهداف االنمائية للمشروع 

 10 أ. الهدف االنمائي للمشروع  

 11 ب. المستفيدون من المشروع  

 11 ج. مؤشرات النتائج على مستوى الهدف االنمائي للمشروع   

III .12 وصف المشروع 

 12 أ. مكونات المشروع   

 12 ب. تكلفة وتمويل المشروع   

IV. 13  التنفيذ 

 13 أ. الترتيبات المؤسسية والتنفيذية   

 14 ب. رصد وتقييم النتائج   

 14 ج. االستدامة   

V .14  المخاطر الرئيسية 

 14 أ. تقييم المخاطر الكلية وتوضيح المخاطر الرئيسية   

VI .15  خالصة التقييم 

 15 أ. سياسات االجراءات الوقائية االخرى )إذا تطلب االمر(  

 15 ب. ألية معالجة التظلمات في البنك الدولي   

VII .17  إطار النتائج والمراقبة 
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I.  االستراتيجي السياق 

  السياق القطري . أ

. جيبدوتي أحدد العواقدا الرقيسدية فدييمثل لرصد والتقييم غايات اموثوقة لإلحصاءات  مازال االفتقار

من خالل مشاوراته بموجب  ،قد اعتمدت جيبوتي منذ فترة طويلة على تقديرات صندوق النقد الدوليل

أرقكام النكاتا المحلكي ااجمكالي. ولكم ي كن  وبضمن ذلككأرقام الحسابات القومية ب ، فيما يتعلق 4المادة 

، عندما تم إعداد أول 2011استراتيجية وطنية لتطوير ااحصاءات حتى عام  على االطالقلدى البلد 

 (. ويبكدو أن جيبكوتي شك دت نمكوا  NSDS_ 2011-2015) أستراتيجية وطنية لتطكوير االحصكاءات

غذتكه في المائكة علكى مكدى السكنوات الكثالا الماوكية. ومكف ذلكك، فك ن النمكو، الكذ   6ه معدلبلغ  قويا  

الحديديكة )لكربط جيبكوتي  السك ك فكي تطكوير المكوانب وبنكاءلكروو  االمكوال الم ثفكة األنشكطة  أساسا  

دعكم األنشكطة  المكانحون يواصك من حكدة الفقكر والبطالكة فكي الكبالد. و أخفق في التخفيفقد ب ثيوبيا(، 

معالجة يست دف ( 2035برناما إنمائي وطني )روية  وقد قامت الح ومة بووفانمائية في جيبوتي ا

االفتقار إلى استراتيجية وطنية مالئمكة  ول نالقضايا االجتماعية المتصلة بالفقر واالزدهار المشترك. 

تقيككيم الرصككد والأعمككال تحقيككق  لتطككوير ااحصككاءات وحسككابات وطنيككة موثوقككة مككا زال يحككول دون

لتقييم حجم النمو واآلثار المالية لمختلف البراما والمشكاريف التي البد من ا والتحلي  االقتصاد  ال لي 

 االستثمارية في البلد.

 

 السياق القطاعي والمؤسسي  . ب

 لتطككوير االحصككاءاتاالسككتراتيجية الوطنيككة الجديككدة  بنككاءينبغككي إذا مككا أريككد ل ككا أن تحقككق النجككا ، 

المعوقكات الرئيسكية التكي  شكخي ت تسك م فكيأنشكطة  شكتم  علكىتخارطكة طريكق فعالكة باالستناد الى 

اقامكة ناكام إحصكائي قكو  قويكة االسك  اسكتراتيجية مجديكة وصياغة تعترض تطوير ااحصاءات، 

ومستدام في جيبوتي. وسيتطلب ذلك إجكراء تشخيصكات قطاعيكة للناكام ااحصكائي الكوطنيي وتكوفير 

المجاالت االسكتراتيجية لصكياغة خطكط العمك ي وتحديكد آليكة للرصكد والتقيكيم  الخبرات الالزمة لتحديد

 لالسكتراتيجية الجديكدة لتطكوير االحصكاءات،ااعكداد الفعكال إن على المستويين القطاعي والمؤسسي. 

أدوات  إعدادأن يساعد على تنشيط و من شأنه، المستندة إلى واقف البلد من خالل خارطة طريق قويةو

المتعلقة ب يفية إنتكا  بيانكات إحصكائية علكى نحكو مسكتدام وتم كين  لمواج ة التحدياتطنية إحصائية و

 اسككتخدامب ذلكككسيسككم  كمككا اريف اانمائيككة، وم افحككة الفقككر. رصككد وتقيككيم السياسككات والبككراما والمشكك

 وجع  الناام ااحصائي الوطني أقرب إلى المعايير الدولية ألفض  الممارسات. ةالطرق المبت ر

 

ف علكى ، تكم التوقيك2015-2011للفتكرة  لتطكوير االحصكاءاتوكجزء من تنفيذ االسكتراتيجية الوطنيكة 

 مع كككد غرافيكككة فكككي جيبكككوتي ووااحصكككاءات والدراسكككات الديم دائكككرةاتفكككاق لتقكككديم الخكككدمات بكككين 

الكذ  يمولكه مصكرف التنميكة األفريقكي. وفكي إطكار  (PASED باسد)في إطار مشروع   (أفريستات)

وذلكك جيبكوتي  دائكرة االحصكاءات فكي الدعم لبناء القكدرات ااحصكائية فكي أفريساتهذا االتفاق، قدم 

 ناككككام ايككككريتي (، مككككف اسككككتخدام ,2008ٍSNA) 2008لعككككام  وطنيككككةتنفيككككذ الحسككككابات الب ككككدف 
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ERETES))  برنكاما االمكم المتحكدة  وقكام. 2016مار   آذار/إلى  2015سبتمبر أبلول / من للفترة

لمكدة ثالثكة  وطنيكةعلى إنتا  الحسابات ال دائرة االحصاءاتبتموي  استمرار تدريب موظفي  االنمائي

بتجريككب بعككن األنشككطة خبيككر مع ككد أفريسككتات . وقككام 2016أشكك ر إوككافية حتككى حزيككران / يونيككه 

، وطنيككةئيسككية مككا يلككيص تشككخي  الحسككابات الهككذا األنشككطة الر أشككتملتلتجديككد الحسككابات القوميككة. و

التكدريب ات الجديكدة لألنشكطة والمنتجكات، التصكنيف طبيكقتف حسابات سنة األسا  ااحصائية، تعري

باستخدام ناكام  2008لعام  وطنيةعلى ناام الحسابات ال دائرة االحصاءاتالنار  والعملي لموظفي 

هكذا  قكدمتمصادر البيانات، والتحضير األولي للحسابات القوميكة. و تحديد وجمف ومعالجة ، ويإريت

جكدول الحسكابات )و العكرض(جكدول اسكتخدام )الرئيسية بما في ذلك إنتا   مخرجاتاألنشطة بعن ال

)جمككف مصككادر  2014أعمككال الحسككابات القوميككة لعككام و 2013لعككام األسككا   (االقتصككادية المت املككة

 البيانات(.، معالجة 2014البيانات لعام 

 

 االهداف العليا التي يسهم المشروع في تحقيقها  . ت

فككي هككذا المشككروع فككي  )االسككتراتيجية الوطنيككة لتطككوير االحصككاءات( لركيككزةيتمثكك  ال ككدف اانمككائي 

قابلككة للتطبيككق. وواقعيككة  تصككف ب ون ككاإعككداد وثيقككة اسككتراتيجية وطنيككة جديككدة لتطككوير ااحصككاءات ت

تطكوير  عتكرضتحديكد العقبكات الرئيسكية التكي تتسكت دف إجراء تحليالت قطاعيكة على ذلك وسيشتم  

عمكك  لمناقشككة ونشككر االسككتراتيجيات بككين أصككحاب  ورشككاتالناككام ااحصككائي فككي جيبككوتي وتناككيم 

فككي إطككار سككابقا  مككا تككم تحقيقككه  عزيككز. وسككتقوم هككذا االسككتراتيجية الجديككدة بتوالمككانحينالمصككلحة 

تحكديات لمواج كة من خكالل اقتكرا  حلكول مناسكبة  لتطوير االحصاءات لسابقةااالستراتيجية الوطنية 

قيككا  التقككدم المحككرز فككي تحقيككق أهككداف التنميككة ، بخطككط التنميككة الجديككدة خاصككةإنتككا  البيانككات ال

الجنكككدر )النكككوع  ،والطاقكككة ،واالسكككتدامة البي يكككة ،والمواوكككيف الجديكككدة مثككك  تغيكككر المنككا  ،المسككتدامة

 تصاالت.واال البايولوجي(

فكي بنكاء أسكا  متكين لناكام يتمث  ال دف الرئيسي  فان، ةالوطني اتركيزة تعزيز الحسابب وفيما يتعلق

، فك ن المشكروع المقتكر  الكذ  يتضكمن إذا ماتم تنفيكذا مستدام في جيبوتي. ووموثوق  وطنيةحسابات 

 قويكة وسكليمةأسك   تسكتند الكىووكف اسكتراتيجية وطنيكة واقعيكة  سوف يس م في، ركيزتين اساسيتين

 في جيبوتي. بش   مستدام، وإنتا  بيانات لوطنيةلتطوير ااحصاءات وتعزيز ناام الحسابات ا

 

II.  اهداف المشروع االنماقية 

 االنماقي المشروع هدف  - أ

في وضع استراتيجية وطنية واقعية  رکيزتين أساسيتين منالذي يتألف المشروع المقترح  همسيسا

في بيانات النتاج أ لغاياتوطنية لحسابات المستدام للتطوير اإلحصاءات وتعزيز نظام  سسقوية األ

  .جيبوتي

المشروع في  (الستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءاتلركيزة ) يتمثل الهدف اإلنمائي .1
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مجدية  تتصف بكونهاالمقترح في إعداد وثيقة استراتيجية وطنية جديدة لتطوير اإلحصاءات 

إجراء تحليالت قطاعية لتحديد العقبات الرئيسية التي  سوف يشتمل ذلك علىووواقعية. 

حلقات عمل لمناقشة ورشات أو تطوير النظام اإلحصائي في جيبوتي وتنظيم  تعترض

 .ونشر االستراتيجيات بين أصحاب المصلحة والجهات المانحة

 :في المشروعالوطني  اتالهدف اإلنمائي لركيزة الحساب .2

برنامج األمم المتحدة )و (التنمية األفريقي )بنكاإلنجازات التي تحققت بدعم من تظل 

)دائرة في  فنيينجزئية وأولية. وفي الوقت نفسه، ال تزال قدرة الموظفين ال (اإلنمائي

الن مدة التدريب السابقة كانت قصيرة ولم ضعيفة  االحصاءات والدراسات الديموغرافية( 

تعزيز  ورفع مستوىاإلنجازات الحالية  المحافظة علىتطلب تودى. تترك آثاراً بعيدة الم

وهي تتمثل بعض الجهود القصيرة والمتوسطة األجل. بذل القدرة اإلحصائية في جيبوتي 

 أساساً في االتي: 

i.  في ثبات لمشاركة بمن ا بهدف تمكينهم فنيالفريق الأعضاءمواصلة بناء قدرات

 الحسابات القوميةاإلنتاج المستدام لمؤشرات 

ii. مجموع وادراجها فيتسمح بتوفير المدخالت ذات الصلة  مهمة دواتوضع أ 

ثابتة لقياس األداء الفعلي لالقتصاد. وتشمل هذه بأسعار الحسابات القومية 

 التي يمكن الحصول عليها : إحصاءات المؤسسات، مابين اخرى، علىالمؤشرات

مؤشرات النشاط  ؛ات المرتبطة بهمن إنشاء دليل لألعمال التجارية والمؤشر

رأس  االقتصادي: مؤشرات األسعار وحجم األنشطة الصناعية، ومؤشر دوران

 2016و  2015الحسابات لعامي  إعداد؛ الخ، ومؤشرات التجارة الخارجية،  المال

استخالص (؛ 2017حتى عام  2016والمؤقتة لعام  2015)الحسابات الختامية لعام 

( باستخدام نظام الحسابات الجديد؛ 2012-2008)سل القديمة المعلومات من السال

 .والنشر والتدريب على استخدام تصنيفات األنشطة والمنتجات

 

 المستفيدون من المشروع  - ب

جمهورية جيبوتي وبخاصة المسؤولين الحكومين، وجميع المستفيدون من هذا المشروع هم 

 بيانات مستوى البلد لغايات االعمال التحليلية. مستخدمي 

 

 رات النتائج على مستوى الهدف االنمائي للمشروع مؤش - ت

 تتمثل المؤشرات الرئيسية في هذا المشروع في االتي: 

 توفر الوثيقة الجديدة لالستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات  .1

 النتاج الحسابات الوطنية عامل )يؤدي وظيفته( نظام توفر  .2
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III.  وصف المشروع 

 مكونات المشروع  - أ

 يتألف هذا المشروع من مكونين: 

 وتشتمل على نشاطات معينة بضمنها:  االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات .1

 االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات  إعداد - أ

 نظام االحصاءات الوطني لاجراء تشخيص  - ب

واالستراتيجية ذات الصلة فضالً عن خطط العمل صياغة وثائق الرؤية  - ت

 التي ترتبط بذلك.

 لالستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات لملخصصياغة وثيقة ا - ث

تأييد وترويج لغايات تمويل االستراتيجية الوطنية لتطوير إعداد وثيقة  - ج

 االحصاءات ووثائقها

مع المانحين من أجل حشد تنظيم ورشات العمل/الطاوالت المستديرة  - ح

- 2016الموارد لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات )

2020 .) 

 

 ، وحيث تتضمن النشاطات : انتاج الحسابات الوطنية .2

توفير التدريب للكادر الفني في دائرة االحصاءات حول استخدام  - أ

 وهو برنامج أكثر تقدماً النتاج الحسابات الوطنية.  )اريتيس(

القيام بزيارات دراسة للكادر الفني في دائرة االحصاءات للمشاركة في  - ب

 الورشات التدريبية حول الحسابات الوطنية

 شراء الخودام )السيرفرات( الالزمة لطبع البيانات  - ت

، وبضمن ذلك النقل واالقامة واستئجار القيام بزيارات لجمع البيانات - ث

 المعدات. 

 

 تكلفة وتمويل المشروع  - ب

العداد دوالر  198,534دوالر أمريكي، منها  468,533تقدر التلكفة اللكية للمشروع بـ 

نظام  دوالر لتعزيز 269,999( و1االستراتيتيجة الوطنية لتطوير االحصاءات )الركيزة 

 48,023(. ويتوقع ان تغطي الحكومة فجوة التمويل البالغة (2الحسابات الوطنية )الركيزة 

 دوالر. 
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 تمويل الطرف النظير صناديق االئتمان تكلفة المشروع مكونات المشروع 

    

    التكلفة الكلية 

 $US$. 420,510US$    48.023 US 468,533 تكاليف المشروع الكلية 

 التمويل الكلي المطلوب 
 

 
  

420,510 US$ 

 

IV.  التنفيذ 

 الترتيبات المؤسسية والتنفيذية  - أ

الوطنيتتتة مستتتؤولية التنفيتتتذ اليتتتومي لهتتتذا المشتتتروع وبضتتتمن ذلتتتك  ستتتتتولى دائتتترة االحصتتتاءات

 ، االدارة المالية، الرصد والتقييم.وريدات )المشتريات(الت

ستيتم ووسوف يتم إعداد خطط عمل نصف سنوية يصار الى تنفيذها من قبل دائرة االحصتاءات. 

إلتى أدوات مناستبة للتقيتيم  استتناداً  لتطتوير االحصتاءاترصد عملية إعداد االستراتيجية الوطنيتة 

 مؤسستتتاتالتنستتتيق متتتع ب دائتتترة االحصتتتاءات النتتتتائج تحتتتت مستتتؤوليةالتتتى  المستتتتندةواإلدارة 

عمليتتة إعتتداد ب الخاصتتةالتقتتارير نصتتف الستتنوية  استتتخداميتتتم اإلحصتتاءات القطاعيتتة. وينبغتتي أن 

حتول توصتيات  عووضت ،القيود واالختناقتات يدخطط العمل، تحدفي إعداد االستراتيجية الوطنية 

يأختذ أن التى تنفيتذ االستتراتيجية الوطنيتة عتن منتصتف المتدة تقييم  عمدومن المحبذ أن يالحلول. 

سياستات وبترامج التنميتة أو مراقبتة رصتد  انتتاج االحصتائيات لغايتاتاحتياجتات بنظر االعتبتار 

تنفيذ االستراتيجية مدة تقييم نهائي في نهاية  ىجري  وف االقتصادية وأهداف التنمية المستدامة. وس

ستراتيجية الوطنية وتحقيق األهداف التشغيلية ل االم المستوى الفعلي لتنفيذ خطط عمالوطنية لتقيي

 .واالستراتيجية

 

دعتتم إنتتتاج تقتتديرات النتتاتج المحلتتي علتتى  وطنيتتةإنتتتاج الحستتابات الات الخاصتتة بنشتتاطالمل تشتتتو

 االقستامفتي  الكتادر الفنتيعلتى تتدريب  بشكل خاص اتالنشاط هركز هذتاإلجمالي ومكوناته. وس

وهتتو  -س" ي"إريتتتلبرنتتامج  المتتوظفين لضتتمان إتقتتان وطنيتتةج الحستتابات الاإلحصتتائية علتتى إنتتتا

في  اتولوياألواإلنتاج المستدام للبيانات. وتتمثل  - وطنيةالنتاج الحسابات ال برنامج أكثر تطوراً 

ازات األوليتة متن ختالل التتدريب المستتمر في تحسين اإلنجت لوطنيةتعزيز نظام الحسابات اسياق 

وضتتمان  ،، وجمتتع بيانتتات إضتتافية لتحستتين نوعيتتة البيانتتاتدائتترة االحصتتاءاتفتتي  للكتتادر الفنتتي

 استدامة وموثوقية إنتاج البيانات ونشرها.
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 رصد وتقييم النتائج  - ب

والحتد متن  االقتصتادية للنمتوالحوكمة تحسين في الرئيسية للمشروع المقترح  محصلة ال تمثل ست

السياسات  )مراقبة( عن تحسين رصد الفقر في جيبوتي من خالل تحسين تصميم السياسات فضالً 

 على نحو مستدام.متاحة البيانات الموثوقة  ستصبحوتقييمها، حيث 

 

 االستدامة  - ت

وانتتتاج الحستتابات يستتعى هتتذا المشتتروع التتى ضتتمان ايجتتاد نظتتام مستتتدام لالحصتتاءات الوطنيتتة 

 ل المكونين االساسين فيه.الوطنية من خال

 

V.   المخاطر االساسية 

 توضيح المخاطر االساسية ييم المخاطر الكلية وتق - أ

 القدرات(انخفاض مستوى )مخاطرة تتمثل المخاطرة الرئيسية التي يواجهها المشروع في 

 . عاليةالتي تم تقييمها على إنها 

 

  تم تقييمها على انها عالية قدرات الموارد البشرية وأستراتيجية التخفيف( ) 

 

كافياً من : قد التمتلك حكومة جيبوتي عدداً قدرات الموارد البشريةانخفاض مستوى مخاطر 

وتمتلك دائرة االحصاءات المسؤولة عن تنفيذ هذا للقيام بالنشاطات المطلوبة.  الموظفيين الفنيين

جمع ومعالجة البيانات، انتاج الكفوءين للقيام بمهام  يالً من الموظفين الفنيينالمشروع عدداً قل

 الحسابات الوطنية، واعداد االستراتيجية لتطوير االحصاءات. 

 

 استراتيجية التخفيف 

االستراتيجية الرامية إلى  تشتملوات البشرية، القدرانخفاض مستوى يمكن التخفيف من مخاطر 

 ووطنيين لتنفيذ عمليات التشخيص القطاعية توظيف خبراء دوليينعلى مخاطر هذه التخفيف من 

، بالحسابات الوطنية. وفيما يتعلق لتطوير االحصاءاتإعداد االستراتيجية الوطنية ب المختلفة الخاصة

وظفين لتقديم التدريب الالزم للمبخبراء محليين يمتلكون خبرة عالية  تدعيم دائرة االحصاءاتفإن 

( أعاله( واإلشراف على مختلف األنشطة من شأنه أن يساعد على i)كما ورد في النقطة )فيها  الفنين

قلة الموارد البشرية. إن توظيف الخبراء الوطنيين والدوليين للعمل جنبا إلى مشكالت التخفيف من 

تقاسم ب وانما سيسمح أيضاً ، فقط الموظفين من حيث العدد قدم دعماً لن ي دائرة االحصاءاتجنب مع 

مختلفة. وفي جيبوتي، أثبتت استراتيجية الجمع بين المعرفة لبلدان رات وخبالمعرفة من تجارب 

 فعالة. بانها محليةالخارجية وال
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  على انها عالية( المخاطرة  )تم تقييمالموارد المالية انخفاص 

 

 سيتطلب  جيد المستوى للحسابات الوطنية في جيبوتينظام احصائي كاف واستدامة ضمان وجود إن 

الخبرة الخارجية لدعم األنشطة في إطار االستعانة بو دائرة االحصاءفي  فنيينزيادة عدد الموظفين ال

بعض القدرات المالية، وال سيما في مجال اللوجستيات، يتطلب األمر  وبالتالي فانهذا المشروع. 

ووسائل النقل المعدات، بما في ذلك الحواسيب والبرمجيات االجهزة وخبراء ، وتوفير للوزيارات 

البيانات. ونشر من أجل توحيد )السيرفر( أنحاء البلد، وتجديد الخادم  مختلفلجمع البيانات في 

أولوية كبيرة في جيبوتي، فإن الحكومة قد ال تملك الخبرة تحتل وعلى الرغم من أن قضايا البيانات 

تعتمد الحكومة على دعم . وبةمة المطلوالضطالع بالمهالوطنية الكافية والموارد المالية الكافية ل

صندوق تمويل المقدم من لللهذه الغاية، سيكون  تحقيقلتحسين قدراتها اإلحصائية. وفي المانحين 

  .ائتمان دعم بناء القدرات االحصائية نفع كبير للغاية

 

VI.  خالصة التقييم 

ال يزال االفتقار إلى استراتيجية وطنية مالئمة لتطوير اإلحصاءات وحسابات وطنية موثوقتة يحتول 

الرصتتد والتقيتتيم والتحليتتل االقتصتتادي الكلتتي التتالزم لتقيتتيم حجتتم النمتتو وا ثتتار الماليتتة تحقيتتق دون 

علتى إنشتاء  يستاعدسهتذا المشتروع  فتان، ولتذلكلمختلف البرامج والمشتاريع االستتثمارية فتي البلتد. 

األعمتتال التحليليتتة التتتي لغايتتات نظتتام إحصتتائي قتتوي فتتي جيبتتوتي وستتهولة الحصتتول علتتى بيانتتات 

ستسترشد بها القرارات المتعلقة بالسياسات ورصد وتقييم التقدم المحترز فتي المشتاريع القائمتة. وإذا 

ل سياستات مستتنيرة. هذا المشروع سيعزز التنمية االقتصادية واالجتماعية من خال فان ،تم تنفيذهما 

 .ومن ثم، فإن هذا المشروع سيوفر فائدة كبيرة وقيمة مضافة مقارنة بتكلفته

خبترة فتي  دائترة االحصتاءات. وال يوجتد لتدى عالية تعاقدات أو التوردياتوتعتبر المخاطر العامة لل

التدولي إلتى مراجعتات البنتك  باالضتافةاستخدام إجراءات البنك التدولي. ومن خالل  تعاقداتمجال ال

، ستيتم وعنتدما يتقتضتي االمتر. لتعاقتداترصتد دقيتق لضتمان التنفيتذ الستليم ل ىيجتروف ، سمسبقةال

  .المباشر توفير الدعم العملي

 

 السياسات الوقائية االخرى )إذا ما استدعت الحاجة اليها(  - أ

استتتتراتيجية وطنيتتتة لتطتتتوير وستتتيتألف متتتن إعتتتداد يتتتتم تنفيتتتذ هتتتذا المشتتتروع فتتتي جيبتتتوتي. ستتتوف 

. فتي جيبتوتي. ومتن المتوقتع أن يكتون التنفيتذ مؤسستياً  وطنيةاإلحصاءات وتعزيز إنتاج الحسابات ال

 للسياسات الوقائية. تحليل أي إجراء ضرورة خصائص التنفيذ ال موقع المشروع و تطلبوال ي

بمشروع يدعمه البنك  ل سلبيبشكيمكن للمجتمعات المحلية واألفراد الذين يعتقدون أنهم يتأثرون  - ب

مكتتتب علتتى مستتتوى المشتتروع أو القائمتتة  معالجتتة الشتتكاوىالتتدولي أن يقتتدموا شتتكاوى إلتتى آليتتات 
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ل معالجة من أجإجراء مراجعة سريعة للتظلمات هذا المكتب ضمن يالتابع للبنك الدولي. و اتالتظلم

للمجتمعات المحليتة واألفتراد المتضتررين متن المشتروع تقتديم  ويحقبالمشروع.  تتعلق أي مخاوف

ما إذا كان الضرر قتد حتدث فيما شكواهم إلى هيئة التفتيش المستقلة التابعة للبنك الدولي والتي تحدد 

أو يمكن أن يحدث نتيجة لعدم امتثال البنك الدولي لسياساته وإجراءاته. ويمكن تقديم الشكاوى في أي 

. الردإدارة البنك فرصة واعطاء ، الى هذه المخاوف مباشرة البنك الدوليلفت انتباه  وقت بعد أن يتم

التظلمتات المؤسستية التابعتة للبنتك  مكتتبوللحصول علتى معلومتات عتن كيفيتة تقتديم الشتكاوى إلتى 

-http://www.worldbank.org/en/projectsالتتتتتدولي، يرجتتتتتى زيتتتتتارة الموقتتتتتع التتتتتتالي: 

operations/products-and-services/grievance-redress-service وللحصتتتتول علتتتتى .

معلومتات عتتن كيفيتتة تقتتديم الشتكاوى إلتتى هيئتتة التفتتتيش التابعتتة للبنتك التتدولي، يرجتتى زيتتارة الموقتتع 

 www.inspectionpanel.orgالتالي: 
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VII.  أطار ومراقبة النتائج 

 النتائجعمل إطار 

 البلد : جيبوتي

 جيبوتي : االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات وتعزيز انتاج الحسابات الوطنية

 أهداف المشروع االنمائية 

لتطوير  قوية االسسوضع استراتيجية وطنية واقعية سوف يسهم في   ساسيتيناألرکيزتين الومن خالل المقترح إذا ما تم تنفيذه فان المشروع 
 .بيانات في جيبوتي مستدام، وإنتاج وطنيةاإلحصاءات وتعزيز نظام الحسابات ال

في المشروع المقتترح فتي إعتداد وثيقتة استتراتيجية وطنيتة  االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات لركيزة إعداديتمثل الهدف اإلنمائي  .1
إجراء تحليالت قطاعية لتحديد العقبات الرئيستية التتي وسوف يشتمل ذلك على مجدية وواقعية.  تتصف بكونهاجديدة لتطوير اإلحصاءات 

عمتل لمناقشتة ونشتر االستتراتيجيات فيمتا بتين أصتحاب المصتلحة  ورشتاتيم تطوير النظام اإلحصائي فتي جيبتوتي وتنظت عترض طريقت
 .والجهات المانحة

 :الهدف اإلنمائي لركيزة الحساب الوطني للمشروع  .2
، ال ال تزال اإلنجازات التي تحققت بدعم من مصرف التنمية األفريقي وبرنامج األمم المتحتدة اإلنمتائي جزئيتة وأوليتة. وفتي الوقتت نفسته

تطلتب ت. وستوى تتأثيرات قصتيرة االمتد فتترة التتدريب الستابقة وحيث لتم تتتركضعيفة  دائرة االحصاءاتفي  فنيينقدرة الموظفين التزال 
، ويتمثل بعض الجهود القصيرة والمتوسطة األجلبذل تعزيز القدرة اإلحصائية في جيبوتي  والتوسع فياإلنجازات الحالية  المحافظة على

 ذلك بشكل أساسي في :
i. في اإلنتاج المستدام لمؤشرات الحسابات القومية؛ بهدف تمكينهم من المشاركة بثبات فنيمواصلة بناء قدرات الفريق ال 
ii.    ثابتة لقياس األداء الفعلي لالقتصاد. بأسعار  وطنيةالحسابات ال مجموع الىالمدخالت ذات الصلة  توجيهتسمح بإنشاء أدوات مهمة

إنشتاء دليتل لألعمتال التجاريتة والمؤشترات  التتي يمكتن أن يقتدمها: إحصتاءات المؤسستات اخترىمن بين هذه المؤشرات  تضمنوت

، ومؤشترات العمالتة مؤشترات األستعار وحجتم األنشتطة الصتناعية، ومؤشتر دوران مثل المرتبطة به؛ مؤشرات النشاط االقتصادي

 2016والمؤقتتة لعتام  2015حستابات الختاميتة لعتام )ال 2016و  2015التجارة الخارجية، وما إلى ذلك؛ تطوير الحستابات لعتامي 

ستخدام نظام الحسابات الجديتد؛ من خالل إ( 2012-2008)إستخالص المعلومات من سالسل الحسابات القديمة (؛ 2017حتى عام 

 والنشر والتدريب على استخدام تصنيفات األنشطة والمنتجات.
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 مؤشرات الهدف االنمائي للمشروع

  

 أسم المؤشر
الجزء 
 االساسي

 وحدة

 القياس

 خط

 االساس

 الهدف

 النهائي

 التواتر

 أو مدى التكرار

 مصدر/ منهجية

 البيانات

 مسؤولية

 جمع البيانات

االستراتيجية الوطنية  االسم: 

 لتطوير االحصاءات 

NSDS 2016-2020) 

لم يتم  النصوص   
 إعداده بعد

أن يتم إعداد 
 االستراتيجية

وان الوطنية 
 تصبح جاهزة

 لالستخدام

   

  الوصف : 

    2016.00 2013.00 السنوات     االسم : إنتاج الحسابات الوطنية 

 
  الوصف : 
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 مؤشرات النتائج المتوسطة

 وحدة  الجزء االساسي  أسم المؤشر 

 القياس

 خط 

  االساس

 الهدف 

 النهائي 

 التواتر أو 

 مدى التكرار

 مصدر/ منهجية 

 البيانات

 مسؤولية جمع 

 البيانات 

اعداد االسم: 

التقرير القطاعي 

لدعم إعداد 

االستراتيجية 

الوطنية لتطوير 

  االحصاءات

    N Y نعم/ال 

 الوصف

اكمال االسم: 

الحسابات 

الوطنية للسنة 

، 2013االساسية 

 – 2014الحالية 

، و  2015

2016 

 N Y نعم/ال 

 

   

 الوصف

إعداد االسم : 

مؤشرات التجارة 

  الخارجية

  

 نعم/ ال

 

N 

 

Y 

   

 الوصف

انشاء االسم: 

  سجل االعمال

  

 نعم/ ال

 

N 

 

Y 
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 وحدة  الجزء االساسي  أسم المؤشر 

 القياس

 خط 

 االساس 

 الهدف 

 النهائي 

 التواتر أو 

 مدى التكرار

 مصدر/ منهجية 

 البيانات

 مسؤولية جمع 

 البيانات 

فهارس قصيرة إعداد االسم: 

 االمد/ دورية 

 ، الخ(,IPPI, ICAللفعاليات )

    N Y نعم/ال 

 الوصف

استخالص المعلومات من االسم: 

ت السلسلة القديمة للحسابا

 الوطنية

    N Y نعم/ال 

 الوصف

تصنيف الفعاليات االسم : 

 والمنتجات 

(NAD and NOPROD)   

  

 نعم/ ال

 

N 

 

Y 

   

 الوصف
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 القيم المستهدفة 
 

 مؤشرات الهدف االنمائي للمشروع

 

 الهدف النهائي  خط االساس أسم المؤشر  

 االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات 

(NSDS 2016-2020) 
 بعدلم يتم اعداده 

ان يتم إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير 
 وتكون جاهزة لالستخدام االحصاءات 

 2016.00 2013.00 إنتاج الحسابات الوطنية 

 Y متوسطةمؤشرات النتائج ال

 الهدف النهائي  خط االساس  أسم المؤشر

 N Y اعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات إعداد التقرير القطاعي لدعم 

 N Y 2016، و2015، 2014، الحالية  2013اكمال الحسابات الوطنية لسنة االساس 

 N Y مؤشرات التجارة الخارجية  إعداد

 N Y إنشاء السجل التجاري 

 N Y ، الخ(,IPPI, ICAإعداد فهارس قصيرة االمد/ دورية للفعاليات )

 N Y الوطنية القديمة للحسابات  استخالص المعلومات من السالسل

 N Y (  NAD and NOPRODتصنيف الفعاليات والمنتجات  )
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 ترتيبات االدارة المالية -ملحق  

 الفقر حاربةمشروع المساعدة التقنية لم -جيبوتي  

      مختاطر االدارة الماليتة تتم تقيتيمواستتناداً التى هتذا التقيتيم قام فريق من البنك الدولي باجراء تقييم لالدارة المالية فتي دائترة االحصتاءات فتي جيبتوتي. 

 أي المتعلقة بالثقة( على إنها كبيرة أو اساسية.  –االئتمانية  مخاطرال) كجزء من 

 ( نقتص المتوظفين والخبترة فتي المشتاريع التتي يمولهتا البنتك1: )وذلك عائتد بصتورة رئيستية التى مخاطر اإلدارة المالية على أنها كبيرة لقد تم تقييم 

عنتى بتنفيتذ ي قستمع جوانتب اإلدارة الماليتة متن قبتل معالجتة جميتإدارة مخصصة لتددارة الماليتة، حيتث تتتم لدى دائرة االحصاءات ، وال يوجد الدولي
متن بإعتداد التقتارير الماليتة  دائترة االحصتاءات تقتوموحيتث ( ال توجد إجراءات محاسبية مطبقتة، 2) تحت توجيه مدير دائرة االحصاءات،المشاريع 

تقتوم دائترة االحصتاءات ال  (4)للرقابتة الداخليتة  قائمتة جتراءاتإليستت هنتاك  (3) ،إكسل استتنادا إلتى احتياجتات كتل مشتروع جداولاستخدام خالل 

  للحسابات، وحيث يخضع كل مشروع للتدقيق من قبل مدقق خارجي من القطاع الخاص.باجراء أي تدقيق 
 

ستوف يكتون للمشتروع ترتيبتات إدارة ماليتة مقبولتة بحيتث تلبتي الحتد ، إجتراءات التخفيتفبعتض  التي ترافقهتاهذه المخاطر، وجود الرغم من  یوعل

 يتوجتتب علتتى وبالتتتالي ستتوف. "معتتتدالً"وهكتتذا ستتوف يكتتون تقيتتيم المختتاطر المتبقيتتة  (، OP/BP 10.00االجتتراءات التشتتغيلية )االدنتتى لمتطلبتتات 

 في تصميم المشروع: تاليةالمشروع إدراج التدابير ال

 بتنفيذ وتقوم الدائرةالمسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشروع. هذه الدائرة مدير  تولىمسؤولة عن تنفيذ المنحة. وسيستكون دائرة االحصاءات  التوظيف:
جوانتتب اإلدارة الماليتتة  متتن اجتتل تغطيتتةمتتن هتتذه اإلدارة إختيتتاره تنفيتتذ المشتتاريع. وستتيتم تعيتتين موظتتف متتالي أو ل ختتاصقستتم  اولتتديه عتتدة مشتتاريع

للموظتتف أو مشتتروع. وستتيقدم البنتتك التتدولي التتتدريب التتالزم وبنتتاء القتتدرات فيمتتا يتعلتتق بتتإجراءات اإلدارة الماليتتة واإلرشتتادات المتعلقتتة بتتاإلبال  لل
 .الجديد المسؤول المالي

 
التقارير المالية المرحلية في انتاج ل استخدام جداول بيانات إكسيتم فيه  مؤطرألغراض المنحة، سيتم اعتماد نظام محاسبي  :البالغاونظام المحاسبة 

. وستيقدم البنتك لغايتات المراجعتة والتتدقيق الالحقتين دائترة االحصتاءاتوالوثتائق الداعمتة لتدى  توثيقبتالسوف يتم االحتفاظ و .غير المدققة للمشروع

للمشتروع علتى إعداد التقارير المالية المرحليتة غيتر المدققتة المزيد من التدريبات والتوجيهات إلعداد صيغة التسجيل لجداول البيانات. وسيتم الدولي 

 كل ربع سنة. يوما في نهاية  45 خالل للبنك الدولي وتسليمهاأساس ربع سنوي، 
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للترتيبتات  وصتفعلتى دليل المبستط سوف يشتمل هتذا الت. ودليل مبسط لالدارة الماليةإعداد  تقوم دائرة االحصاءات بإعداد سوف الضوابط الداخلية:

وتتدفق المعلومتات واألمتوال  ،إجتراءات الرقابتة الداخليتة المحتددة ،بما في ذلك اإلدارة المالية وقواعد وإجتراءات المحاستبة)المتعلقة بالثقة( االئتمانية 

 .للمشروع وكل من مكوناته

 

 مبتال المنحتة. وستيتم صترف  مبتال بالتدوالر األمريكتي لتلقتي  منفصتل حستاب تقتوم دائترة االحصتاءات بفتتحستوف  صرف األموال وتدفق األموال: 

 .خطاب الصرف كما هو محدد فيلصرف البنك ا توجيهات بما ينسجم معالمنحة 
 

بإعداد ميزانية سنوية باإلضافة إلى خطة صرف دوريتة. وستيتم تقستيم الميزانيتة الستنوية وخطتة الصترف  دائرة االحصاءاتستقوم  إعداد الموازنة:
وسيتم تحديثها حسب الحاجة. وسيتم تسليط الضوء على جميع الفروق  (كل ثالثة أشهربشكل فصلي )ساس شهري. وسيتم رصد خطة الصرف على أ

 .الرئيسية ومتابعتها من قبل المشروع
 

مشتروع وفقتا للمعتايير الدوليتة لل تتدقيقإجراء بتبتمويتل متن المنحتة، ولتدى البنتك،  يكتون مقبتوالً ختارجي مستتقل  بمتدقق سوف تتم االستعانة التدقيق:
 فتترةكامتل  يتانغطي اللتذين وخطاب الدائرة،تقرير التدقيق  تسليم يصارالى وسوف. لدائرةتقل المطلوب، وإعداد خطاب اللتدقيق، وإصدار الرأي المس

الفتترة.  مثتل هتذهفتي موعتد أقصتاه ستتة أشتهر بعتد نهايتة  التدولي لبنتك، من قبل دائرة االحصاءات لالدوليالمشروع أو أي فترة أخرى يحددها البنك 
من المدقق  وسوف يطلب. غايات استحصال الموافقةللمدقق وتقديمها إلى البنك ل الشروط المرجعيةمسؤولة عن إعداد  دائرة االحصاءاتسوف تكون 

 1فتي  والتتي صتدرت الحصتول علتى المعلومتات ب فيمتا يتعلتق. ووفقا لسياسة البنتك التدولي في المشروع نظام الرقابة الداخلية كفاءة تقديم رأي حول
 لعامة الناس.  لمدققةمع البيانات المالية ا تدقيق المشروعتقرير  يتاح يجب ان، 2010 /تموزيوليو

 
 ترتيبات الصرف المقترحة

تمويل متعدد أو ثنائي  وليس هناكمتعدد المانحين لبناء القدرات اإلحصائية يديره البنك الدولي.  إئتمانيصندوق المشروع من خالل سوف يتم تمويل 

  دوالر أمريكي. 468،533ر تكلفة المشروع بمبل  هذا المشروع. وتقد  ل الوكاالت

 يمكن استخدام طرق الصرف التالية في إطار المنحة: طريقة الدفع : 

 رد أو تعويض المصروفات (1

 الدفعات المسبقة  (2
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 الدفعات المباشرة  (3

 ويمكن تقسيم فئات المنحة على النحو االتي: 

 

 دفعال                        
 االلكترون        ي:
قتتتتتتتتدم البنتتتتتتتتك 
التتتتتتدولي آليتتتتتتة 
الصتتتتتتتتتتتتتتتتترف 
االلكترونتتتتتتتتتتي 
لجميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع 
المشتتتتتتتتتتتتتتتاريع 

رستالها اوضتوئياً الوثتائق الداعمتة المرتبطتة بهتا مستح و الت، سيتم إجراء جميتع المعتام االلكتروني. وبموجب عملية الصرف المدعومة في جيبوتي
متدفوعات وتستهيل للكبيتر تستريع  تحقيتق إلتى االلكترونتيالصترف  وف يتؤدي. وسمن خالل نظام ربط العمالء الخاص بالبنك الدولي االنترنتعلى 

 .تنفيذ المشروع
 
 وحيتثستم المشتروع أب المريكتيا الر، ستيتم فتتح حستابات مخصصتة بالتدوتنفيذ المشروعغايات فر األموال بسهولة للضمان تو :مخصصالحساب ال

قبتل استتالم أول طلتب التدولي بنتك للتوقيعاتهم ونماذج من  لمخولين بالتوقيع،سيتم إرسال أسماء اوأمريكي.  والرد 150،000 يكون السقف االعلى

ستوف تقتوم دائترة االحصتاءات . والتدولي الخاصتة بالصترف البنتكوتوجيهتات الصترف  خطابل اً وفق وسيتم االيداع والدفع من هذا الحسابسحب. 
غيتر  التقتارير الماليتة المرحليتة جنبتاً التى جنتب متعإعداد التسويات الشهرية للحسابات المخصصة وسترسل نسخ من التستويات إلتى البنتك التدولي ب

 المدققة.
 

خاصتة لتوجيهتات البنتك التدولي الخطاب الصرف ووفقتا  كما هو مبين في لتوجيهات البنك الدولي الخاصة بالصرفالمنحة وفقا  مبال صرف  سيتم
متن  اتطلبتات التدفع ستوف يبتدأ تقتديم ووفقاً لذلك،في إطار هذا المشروع.  تالاستخدام الصرف القائم على المعام وسوف يتم. بالصرف للمشاريع

 وسيجب أن تتضمنالحساب المخصص.  وإعادة تغذية، المصروفات تعويضرد أو ا للدفعات المباشرة، السحب إم   اتالمنحة من خالل استخدام طلب
 .الحساب المخصصوتغذية لتسديد التكاليف  بيانات النفقات التفصيليةبما في  الئمةجميع طلبات السحب الوثائق الداعمة الم

. ولتن يتتم االشتخاص المختولين بتالتوقيعموقعتة متن قبتل مع الوثائق الداعمة ذات الصلة،  اتبإعداد طلبات السحب للنشاط دائرة االحصاءات ستقومو

  المبلغ المخصص من المنحة  الفئة 

 يتم التعبير عنه بالدوالر االمريكي()

 النسبة المئوية للنفقات التي 

 تمويلها )شامالً الضريبة(

والتدقيق في ظ  هذا السلف، خدمات االستشاريين، التدريب  (1)

 المشروع

468,533 100% 

 %100 468,533 المبلغ الكلي 
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الحستاب بالمشتروع متن  التتي لهتا عالقتةغيتر تلتك  ورشتات العمتل، والتتدريب / المصروف اليوميأي مدفوعات للخدمات االستشارية، السفر،  تقديم
 المخصص.

 
ستجالت تثبتت النفقتات المؤهلتة )علتى ستبيل المثتال، نستخ متن يجتب تقتديم  (:reimbursementرد المص روفات )تع ويض أو فيما يتعل ق بطلب ات 

دوالر أمريكتي لكتل عقتد أو أكثتر؛ بيتان النفقتات فتي ( XXXX)التي تتم فتي إطتار عقتود بتكلفتة  فيما يتعلق بالمدفوعاتوفواتير الموردين(  اإليصاالت

 .لبنك الدوليمن قبل االمسبقة  عةالعقود الخاضعة للمراجب الخاصةجميع النفقات؛ قائمة المدفوعات  صيغة الشكل المرفق
 

فتواتير المتوردين( ،  قتات المؤهلتة )مثتل نستخ اإليصتاالتالستجالت التتي تثبتت النف : عن النفقات المؤهلة المدفوعة من الحساب المخص ص لإلبالغ

 الخاصتةلجميتع النفقتات؛ قائمتة المتدفوعات  لكتل عقتد أو أكثتر؛ بيتان النفقتات ( دوالر أمريكتيXXXX)للمدفوعات التي تتم بموجب عقتود تبلت  قيمتهتا 

المصترفي للحستاب متع نستخة متن كشتف الحستاب  الحستاب المخصتص ات؛ بيتان نشتاط للمراجعة المسبقة من قبل البنك التدوليالعقود التي تخضع ب
 .المخصص

 
 .: سجالت تثبت النفقات المؤهلة، على سبيل المثال، نسخ من اإليصاالت وفواتير الموردينطلبات الدفع المباشرب فيما يتعلق

 
نتك التدولي عمل البقد المشروع. و محصالتعلى بشكل سلبي قد يؤثر االحتيال والفساد على موارد المشروع، مما يؤثر : ومكافحة الفساد  الحوكمة

فهتم متكامتل ألوجته الضتعف  وتوصتل متع الفريتق التى، )المشتتريات( المختتص بالتوريتداتعمل المشتروع باإلضتافة إلتى عن كثب مع رئيس فريق 
 ،المخاطر. ومن المتوقع أن تعالج الترتيبتات االئتمانيتة المقترحتة أعتاله، بمتا فتي ذلتك دليتل اإلدارة الماليتةعلى إجراءات للتخفيف من  اواتفقالمحتملة 

تفتق الفريتق علتى أالمشتروع. و محصتالتعلتى  ملمتوسالحسابات، مخاطر االحتيال والفساد التي يرجح أن يكتون لهتا أثتر  تدقيقوترتيبات اإلبال  و
 .تنفيذ المشروع حولواصل النقاش تيس، والتوريدات الرقابة المشتركة بين اإلدارة المالية ونظيم ت
 

، وستوف يقتوم بتذلك اإلشتراف العتام علتى المشتروعب فتي إطتار قيامتهاإلشتراف علتى اإلدارة الماليتة للمشتروع الدولي بالبنك  سيقوم : اإلشراف خطة
 .مرتين على األقل في السنة

 FMARالتي تم توثيقها في  تم الحصول عىل جميع الوثائق الداعمة من اجل دعم االستنتاجاتالتوثيق وحفظ السجالت : دعم


