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 قائمة االختصارات 
 

AE هيئة معتمدة 

AMA اتفاقية االعتماد الرئيسية 

DAE  المباشرهيئة الوصول 

GCF صندوق المناخ األخضر 

GDP الناتج المحلي اإلجمالي 

GGGI معهد النمو األخضر العالمي 

GHG الغازات الدفيئة 

GOJ الحكومة األردنية 

EE الهيئة المنفذة 

ESS الفحص البيئي واالجتماعي 

JEF صندوق حماية البيئة األردني 

JIC  االستثمار األردنيةهيئة 

LDC   البلدان األقل نماء 

MoA  وزارة الزراعة 

MoENV وزارة البيئة 

MoEMR وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

MoLA  وزارة اإلدارة المحلية 

MoTA  وزارة السياحة واآلثار 

MWI  وزارة المياه والري 

NDA  المخولة السلطة الوطنية 

NDC   المساهمة المحددة وطنيا 

NGGP الخطة الوطنية للنمو األخضر 

NOL  الممانعةخطاب عدم 

O&M التشغيل والصيانة 

PCM إدارة دورة المشروع 

PPF هيئة إعداد المشاريع 

PSF   هيئة القطاع الخاص 

RFP طلبات مقترحات المشاريع 

SAP  اجراءات الموافقة المبّسطة 

SIDS الدول الجزرية الصغيرة النامية 

TOR األحكام المرجعية 

TOC نظرية التغيير 

UNFCCC اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي 
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   مقدمة
  نبيل مصاروه

 وزير البيئة
 

وتجذب   األوسطالشرق عبر يتدفق  عريق و  غني  تاريخ  ذات ومسالمة   مستقرة   دولة األردنية الهاشمية   المملكة تعتبر 

في دعمها  رائدة كانت لقد  ..المعتدل  والمناخ    تنوعها الواسع من الطبيعة مع عامكل العالم من جميع أنحاء الزوار   ماليين

  جاللة  ال  صاحبأكد    .المناختغير ظاهرة العالمية ضد  الحرب تبرزفي  وهي اآلن  ، لمختلف االطياف  للسالم واالستقرار

الدولية الجهود  والمستعدة لتسهيل      القادرة  "  منصة االنطالق" اإلقليمي والمحور      باعتباره    األردن    على دور  الملك عبدهللا الثاني

لتحقيق أهداف التنمية االجتماعية،ووالبطالة والتفاوتات االقتصادية  الفقر والجوع مكافحة أزمة المناخ، فضال عن معالجة في

 . .المستدامة

 

 COVID-19وباء تأثيرات  واآلن   ,لتأثيرات األزمات االقتصادية الدولية ، التوتر السياسي في العديد من المناطق كان  لقد

  اإلنمائية الداخلية التحديات مع المزيد من الضغوط على األردن في التعامل  وضعقد   خالل الفترة الماضية مما , العالمي

 وموارد طبيعية مصادربوجود   في العالم الالجئين ثاني أكبر عدد من وكونه لدينا  .المناخعرضة آلثار تغير وجعلتنا أكثر 

اآلثار السلبية  باإلضافة إلى  احد ذاته التحديات في  واالبتكار للتغلب علىزيادة التنسيق والتعاون واإلبداع دفعتنا إلى  محدودة

في   وشبابنا يتطلب زيادة فرص العمل واالستقرار اإلقليمي واألمن الغذائي واالستقاللية    , , بالدناإن مستقبل   .لتغير المناخ

التي ال يمكن الحصول عليها إال من خالل زيادة جهودنا للتخفيف   اإليكولوجية المتنوعة المزدهرة النظمحماية  ومجال الطاقة

    .األردن  وافق عليها المتعلقة بتغير المناخ التي    الدولية ضمن األطر والتكيف

 

واحدا  من أوائل الدول في المنطقة  أصبح  فقد لدول المحيطةل المثلوضرب  المناخ أزمة  التزامه بمعالجةاألردن أظهر  وقد

تقديم الدعم    وقد تم .  وقعت على اتفاقية باريس وإضفاء الطابع المؤسسي على سياسة تغير المناخ على المستوى الوطني التي

  العمل وخطط    وطنية للتكيفال  الخطة   إطالق  و  2020-2013لعام  لسياسة الوطنية لتغير المناخ  تحديث ا لالبيئة    وزارة  جانب    من

أصحاب   التشاركية مع الحيوية، وتحديد أولويات خطة عمل المركز الوطني للتنمية من خالل  للقطاعات وطنية للنمو األخضر ال

وقد ركزنا على .  عاتجامفي المدارس وال  مفاهيم التغير المناخي في المناهج الدراسية  كما تم تضمين .المصلحة الوطنيين

الوظائف، واالقتصاد الدائري    خلقتحفيز  لتمويل المشاريع من أجل    ؤهلة المناخية المني، واإلجراءات  نطاق الوطلاوتنفيذ  تطوير  

   .القطاع الخاص، وشركاء التنمية، وصناديق المناخ العالمية الشراكة معمع 

  

ويل خبرة في مجاالت إعداد المشاريع وتمتقديم القادة المعين وعقوال  محفزة، األمر الذي يتطلب  نا أن لديالحظ حسن  ومن

وهكذا يسرنا أن نقدم نافذة .   المناخ من أجل تمكين هؤالء القادة من ترجمة أفكارهم إلى إجراءات مناخية قابلة للتمويل المصرفي

جديدة واعدة من الدعم المالي موجهة خصيصا  لمشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه التي يمكن أن تساعد البلدان  

ن في تنفيذ أولوياته المناخية ونقل قطاعاتنا إلى اقتصاد أخضر، مع انخفاض انبعاثات الكربون بالتوازي مع النامية مثل األرد

 .زيادة القدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ
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في األردن، كأداة مرجعية لدعم زيادة قدرة مواطنينا وموظفي " تمويل المناخ وإعداد المشاريع" يسرني أن أقدم أول دليل لـ 

مالية، ومتطلبات الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ من الصناديق العالمية  المفاهيم ال و على فهم شروط المؤسسات الوطنية

ضل وفقا ألفضل الممارسات ونأمل أن يعزز هذا الدليل قدرة األردن على المشاركة بشكل أف .  مثل الصندوق األخضر للمناخ

في التنمية من أجل تحقيق المساهمات الوطنية المحددة وااللتزامات المناخية الشركاء ، و مع القطاع الخاصللشراكة العالمية 

 .    العالمية

 

مل في منارة األ سيظلآثار تغير المناخ، و  معالجة العمل على ونحن على ثقة بأن أدوات مثل هذا الدليل ستدعم األردن في 

  مع الشكر الجزيل لكل من   من خالل تمكين اكبر مورد لدينا وهو العقول واالفكار الفذة التي يمتلكها شعبنا. الوسطالشرق ا

صندوق المناخ األخضر، والمعهد العالمي للنمو األخضر، وكليما كابيتال بارتنرز على شراكتهم مع وزارة البيئة في تطوير هذا  

 .   الدليل

 
 

 
 مصاروه نبيل 
 ة  ـئر البي ـ وزي
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 بالل شقارين

 مدير مديرية التغير المناخي

 وزارة البيئة
 

المملكة األردنية الهاشمية فهي دولة نامية من المحتمل ويعتبر تغير المناخ بمثابة قضية عالمية تؤثر على كل بلد في أنحاء العالم،  

أن تتأثر بتغير المناخ على نحٍو كبير. تمتلك البالد موارد طبيعية محدودة وهي تعتبر واحدة من أكثر أربعة بلدان تعاني من شّح  

الظروف المناخية إلى زيادة الضغط المياه حول العالم. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وما يرتبط به من تأثير على  

تغير المناخ على سبل عيشنا وأمننا الغذائي والمائي ظاهرة والمياه المحدودة في األردن. تتطلب آثار  طبيعيةموارد الالعلى 

التدابير الوطنية للتكيف يز كذلك على  والترك  زيادة وعينا وإجراءاتنا فيما يتعلق بتدابير التخفيف  والنظم البيئية والبنية التحتية هنا

 والمصممة خصيصا  لتلبية احتياجاتنا الوطنية. 

 

المحددة وطنيا  في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  اتيتطلب العمل المناخي الهام موارد مالية ضخمة، وقد قدم األردن المساهم

عام  في  %  14غازات الدفيئة بنسبة  قرر األردن خفض انبعاثات    حيث.  2016في تشرين الثاني   (UNFCCC) بشأن تغير المناخ

% كحد أقصى غير  1.5تكون نسبة أن  الى  %14المساهمة في تخفيض  وزعتوت. مقارنة  بسيناريو العمل كالمعتاد 2030

غازات الدفيئة بنسبة إضافية  ض انبعاثات  يخفتوكذلك    ،  ناالرد  وبتمويل خزينة الدولة في نا الخاصة  مشروطة ويتم تحقيقها بوسائل

 .شريطة  ورهنا  بتوفر المساعدات المالية الدولية ودعم وسائل التنفيذ2030% بحلول عام 12.5إلى  تصل 

 

المحددة وطنيا  والسياسة الوطنية   اتأحد الدوافع الرئيسية التي تم تحديدها في الخطة الوطنية للنمو األخضر وخطة عمل المساهم

  حصول األردن على موارد التمويل الدولية من صناديق المناخ العالمية مثل صندوق المناخ األخضر تسهيل هو لتغير المناخ، 

مليار دوالر أمريكي،    5.7% تبلغ  14الكلفة التقديرية لتحقيق النسبة المستهدفة    ذ أن. إ من أجل تحقيق التزاماتنا المناخية العالمية

نحن  ، و مليون دوالر أمريكي من مواردها الخاصة لتحقيق الهدف غير المشروط 542.75وقد أّمنت الحكومة األردنية فعليا  

لوصول إلى صناديق المناخ العالمية أمرا  بالغ  اتسهيل مليار دوالر إضافية لتحقيق هدفنا المشروط. يعّد  5.157بحاجة إلى 

 تمويل المناخ". "  فجوة األهمية بالنسبة لألردن من أجل تحقيق اقتصاد أكثر خضرة  وسد

 

، فإننا  ة نظمنا الحيويةمرونرفع تماشي ا مع إيماننا بأن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه هو أمر أساسي الستدامتنا و

تمكيننا من زيادة التزاماتنا بخفض وألجل  إلى تحديث المساهمات المحددة وطنيا  من أجل عكس هدف أكثر طموحا  نطمح 

الحصول على تمويل المناخ العالمي من خالل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في  فرص وسبل االنبعاثات، يجب علينا زيادة 

للتمويل المصرفي، حيث يبدأ ذلك بتعزيز القدرة التقنية ألصحاب المصلحة الوطنيين في تمويل  ةقابلال اريعمشاعداد المسار 

 التمويل التي تم إنشاؤها لدعم الدول النامية فيالمناخ وإعداد المشاريع من أجل المشاركة بنجاح مع صناديق المناخ العالمية 

 العمل المناخي. اجراءات تنفيذل
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المعهد العالمي للنمو األخضر وشركة كليما كابيتال بالشراكة مع أعدته وزارة البيئة يعتبر هذا الدليل الصادر بلغتين والذي تم 

والقطاع الخاص، بمثابة أداة مرجعية لجميع أصحاب المصلحة في   الحكومية المؤسساتشركائنا من بارتنرز، وبالتشاور مع 

المناخ األخرى. إنه يقدم صندوق المناخ األخضر وصناديق  آلية عملاألردن من أجل تصميم إجراءات مناخية تتماشى مع 

تعريفات مقبولة عالميا  لمفاهيم تمويل المناخ العامة ويسلط الضوء على العمليات وأفضل الممارسات المطبقة على آليات تمويل 

 صندوق المناخ األخضر.  

 

ما  في أجندة المناخ في على دعمهم ونتطلع إلى المضي قد " جاهزية صندوق المناخ األخضر وبرنامج الدعم التمهيدي" نشكر 

 األردن لضمان مستقبل أكثر نظافة  وإشراقا  واخضرارا  لجميع المواطنين.

 

 
 بالل شقارين

 مدير مديرية التغير المناخي
 وزارة البيئة
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 مالحظات على هذا الدليل
 

 الدليل؟ لماذا تم إعداد هذا   .1

معهد النمو األخضر العالمي لتمكين إيجاد بيئة تمويل سليمة للمشاريع والمبادرات الخضراء     بإشرافتم تطوير هذا الدليل 
)البيئية( في األردن وتوجيه التطوير وصنع القرار وتصميم وتشغيل المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل المصرفي من  

  .خالل منهجية متسقة
يسعى هذا الدليل إلى تحسين جاهزية األردن للحصول على التمويل من أجل التغير المناخي ويقدم التوجيه في الرد على  

 .التساؤالت العملية بشأن كيفية الحصول على التمويل من صندوق المناخ األخضر
 

 لمن تم تخصيص هذا الدليل؟  .2

لبيئة ومديرية التغير المناخي التابعة لها والوزارات األخرى المعنية في إن هذا الدليل موجه للسلطة الوطنية المعنية ووزارة ا
األردن ومنشآت الوصول المباشر ومرشحيها ومنشآت القطاع الخاص المشاركة في تخطيط وتطوير عروض المشاريع 

 .المؤهلة للتمويل المصرفي فيما يتعلق بالتغير المناخي
 

 كيف تم بناء هيكلة هذا الدليل؟  .3

لى مخرجات عملية االستشارات المتخذة في األردن مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، تم تقسيم الدليل  بناء  ع
 :إلى ثالثة مواضيع رئيسية لتغطي حاجات القدرات المحددة ودعم أفضل الممارسات الدولية والمعرفة في التمويل المناخي

 

 األخضر والتغير المناخي والتمويل المناخي : نبذة عامة عن صندوق المناخ 1القسم 

 : تطوير مذكرات التصورات الخاصة بصندوق المناخ األخضر2القسم 

 : تقييم المشروع وبذل العناية الواجبة 3القسم 
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 نبذة عامة عن صندوق المناخ األخضر والتغير المناخي والتمويل المناخي . 1القسم  

 

 
 
 نموذج عمل صندوق المناخ األخضر والحوكمة وقطاعات األنشطة واألدوات المالية .1
 
 هو صندوق المناخ األخضر وما الذي يقوم به؟ما 

صندوق المناخ األخضر هو الصندوق األضخم عالميا  والمخصص لإلجراءات المناخية. إنها منصة عالمية تهدف إلى االستجابة  
لقطاعين  للتغير المناخي من خالل االستثمار في المشاريع والبرامج المقاومة للمناخ وخفيضة االنبعاثات والمطورة من قبل ا

حكومة  194العام والخاص للمساهمة في تطوير أولويات التغير المناخي في البلدان المتطورة. لقد تم إنشاء الصندوق من قبل 

بموجب اتفاقية كانكون   2020في مؤتمر األطراف السادس عشر التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير المناخي في عام  
ات الغازات الدفيئة في البلدان المتطورة )التخفيف( لمساعدة المجتمعات المهمشة على التكيف مع تأثيرات لتحديد أو تقليل انبعاث

  .التغير المناخي )التكيف( والمساهمة في السيناريوهات المشتركة التي تقدم التكيف والتخفيف
مليار دوالر للمشاريع الحاصلة على   5.4مشروع قام بتخصيص  123منذ اليوم، قام صندوق المناخ األخضر ببناء مجلد من 

 1.مليار دوالر 19.3موافقة مجلس الصندوق وتلقي امتيازات تمويل يتخطى 
 
 
 تمويل اإلجراءات المناخية في البلدان المتطورة ▪

يعمل الصندوق على تمويل مشاريع وبرامج التكيف والتخفيف للتغير المناخي في البلدان المتطورة 

بين التخفيف والتكيف في ملفها. هناك تركيز خاص على   50:   50تحقيق توازن وتهدف إلى 
البلدان المهمشة: الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان األقل نماء  والدول األفريقية. لقد عّرف  

  .الصندوق ثمانية مجاالت تأثير لتقديم منافع التكيف والتخفيف الرئيسية للبلدان المستهدفة
 
 
 
 
 
 

 

 
 2020كانون الثاني  31آخر تسجيل على موقع صندوق المناخ األخضر اإللكتروني في  1

 :األخضر المناخ صندوق تصورات مذكرة تطوير عند معرفتها  يجب التي األساسية األمور
 كيف؟  أين؟  لماذا؟  ماذا؟ من؟

 خالل من الصندوق مشاريع ملف عن عامة نبذة على احصل✓
https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard 

 خالل من الصندوق قبل من الممولة والبرامج المشاريع على أكثر تعّرف✓
https://www.greenclimate.fund/projects 

 التغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية في األطراف المتطورة البلدان هي الصندوق من التمويل على للحصول المؤهلة البلدان✓

 https://www.greenclimate.fund/countries المناخي
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 : مجاالت التأثير االستراتيجية لصندوق المناخ األخضر 1الشكل 

 
 
 
 
 تمكين البلدان من الوصول مباشرةً إلى صندوق المناخ األخضر ▪

االستعداد والجاهزية لتعزيز ملكية ووصول يزود صندوق المناخ األخضر البلدان بالوصول مباشرة  إلى الصندوق ودعم أنشطة  
للسلطات الوطنية المعنية ومنشآت الوصول المباشر  – البلد. يوفر برنامج الجاهزية الموارد لتعزيز القدرات المؤسسية للبلدان 

 :)انظر "الممثلين المشمولين في دورة حياة مشاريع الصندوق( أدناه

 
 تعظيم مشاركة القطاع الخاص ▪

المخصصة يقوم صندوق المناخ األخضر بدعم تمويله الخاص من أجل حشد االستثمارات هيئة القطاع الخاص من خالل 

 .المؤسسية مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين أو البنوك التجارية لالستثمار المشترك مع الصندوق
 

 
 
 

 

مجاالت األثر 
االستراتيجي 

       للتكيف
 

مجاالت األثر 
االستراتيجي 

       للتخفيف

 https://www.greenclimate.fund/readiness/process :خالل من الجاهزية برنامج على أكثر تعرف ✓
 :خالل من األردن جاهزية  عرض على أكثر تعرف ✓

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/readiness-proposals-jordan-
gggi-strategic-framework.pdf 

 
 
 

-https://www.greenclimate.fund/document/green :خالل من الخاص القطاع تسهيالت على أكثر تعرف ✓
climate-fund-private-sector-facility 

 :خالل من  الموافقة على الحاصلة الخاص القطاع مشاريع عن عامة نبذة على احصل ✓
https://www.greenclimate.fund/projects?f[]=field_subtype:327 
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 قبل صندوق المناخ األخضر؟ما هو حجم المشاريع الممولة من 
 .سيندرج المشروع المقترح أو البرنامج المقترح المقدم ضمن أربعة فئات لحجم المشروع تابعة لصندوق المناخ األخضر

 

 
 

 
 ؟ من هم الممثلين المشمولين في دورة حياة مشروع صندوق المناخ األخضر وما هي أدوارهم

 
المناخ األخضر من ثالثة ممثلين رئيسيين لكل منهم دور ليلعبه في التفاعل مع الصندوق يتألف إطار عمل نموذج أعمال صندوق  

  :خالل دورات إعداد وتنفيذ المشروع
 

I. منشأة حكومية ونقطة اتصال مع الصندوق مهمتها تنسيق وعكس األنشطة المتعلقة بالتغير السلطة الوطنية المعنية :
 أصحاب المصلحة في البالد ألمانة الصندوق العامة )أي وزارة البيئة األردنية( المناخي وأولويات واهتمامات جميع 

 
 

 
 

II.  :من قبل مجلس صندوق المناخ األخضر ستشرف على تنفيذ وإدارة المشروع المقترح    هيئة معتمدة  المنشآت المعتمدة
أو البرنامج. عند تطوير مشروع الصندوق، يجب أن يحدد مكّون المشروع منشأة الوصول: هناك نوعين من منشآت  

  :الوصول
 

i.  تتوافق مع المنشآت الوطنية أو اإلقليمية أو شبه الوطنية )العامة والخاصة( مثل الوزارات  هيئة الوصول المباشر :
والدوائر الحكومية وبنوك التنمية الوطنية وصناديق المناخ الوطنية والبنوك التجارية والمؤسسات المالية وغيرها 

من خالل االعتماد من قبل مجلس   )مثل بنك تنمية المدن والقرى( التي حققت وصوال  مباشرا  إلى الصندوق
 لالعتماد  السلطة الوطنية المخولةمن قبل  هيئة الوصول المباشرالصندوق. يجب أن يتم ترشيح 

 
ii. منشأة الوصول الدولي: يمكن أن تكون ثنائية الجانب (مثل GIZ) الدولي أومثل البنك ) أو متعددة األطراف 

EBRD  وإقليمية )مثل بنك التنمية اآلسيوي(. يمكن أن تكون خاصة وعامة وال تحتاج   (أو وكاالت األمم المتحدة
 لالعتماد السلطة الوطنية المخولة ألن يتم ترشيحها من قبل 

 
 

 
 

III. بينما تتصرف معظم منشآت االعتماد على أنهم مديري برنامج تمويل البالد وليس كمنفذ المنشآت التنفيذية .
مباشر للمشروع، فإن كل منشآة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ المشروع يمكنها القيام بذلك بالنيابة عن منشآت 

راف إلى المنظمات االعتماد. يمكن أن تكون المنشآت التنفيذية أي شيء من المؤسسات الدولية متعددة األط
 غير الحكومية )مثل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة

 

 

Large

Medium

Small

Micro USD 0 – 10 Million

USD 10 – 50 Million

USD 50 – 250 Million

> USD 250 Million
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 : الممثلين واألدوار 1الجدول 

 الدور نوع المنشأة

السلطة الوطنية 

المعنية / نقطة 

 االتصال 

 اإلشراف االستراتيجي على أولويات البالد

 اجتماع أصحاب المصلحة المحليين

 السلطة الوطنية المخولة تقديم خطابات ترشح العتماد 

 لجميع مشاريع وبرامج صندوق المناخ األخضر ممانعةتقديم خطاب عدم 

 إثبات دعم الجاهزية 

 إثبات اختيار المشاريع التي يجب تمويلها من قبل الصندوق

 للمشروع والبرامجتطوير وتقديم مذكرة تصورات  المنشأة المعتمدة

 تطوير وتقديم عرض تمويل للمشاريع والبرامج 

 اإلشراف على إدارة وتنفيذ المشروع والبرنامج 

 حشد وإدارة نطاق األدوات المالية )المنح والقروض بالشروط الميسرة وحقوق الملكية والضمانة(

 حشد رأس مال القطاع الخاص للدمج مع موارد الصندوق أو الموارد الذاتية

 تطوير وتقديم عرض التمويل للمشاريع والبرامج من خالل المنشآت المنفذة الهيئة المنفذة

 تنفيذ عروض التمويل

 الهيئة المنفذةال حاجة لالعتماد ولكن العمل تحت إشراف وإدارة 

 

 
 ما هي األدوات التالية التي يستخدمها صندوق المناخ األخضر؟

 يمول الصندوق المشاريع من خالل المنح وقروض الشروط الميسرة والضمانات وحقوق الملكية.
 

 : أدوات الصندوق المالية 2الجدول 

 الوظيفة األداة

 المنح
تشجع االستثمار في األنشطة التي غالباً ما تبقى غير ممولة من خالل ضخ القنوات المالية مثل 

أنشطة التكيف من أجل التخفيف من إعاقة األعمال بسبب التغير المناخي في المناطق المهمشة 

 مناخياً 

 قروض الشروط الميسرة
مع االتفاق على أن المال سيتم  توفير السيولة أو استيعاب تكاليف السوق المرتفعة من الدين 

 سداده وفقاً لشروط أكثر تفضيالً من أحكام السوق

 تخفف وتلغي مخاطر التمويل ويمكنها أن تساعد في تخصيص استثمارات القطاع الخاص الضمانات 

 تغذي المشروع في مراحله األولية حتى يصبح مجدياً تجارياً. نوع تمويل أعلى خطورة حقوق الملكية

 
 

 

 https://www.greenclimate.fund/countries يمكن الحصول على دليل المنشآت الوطنية المعتمدة من خالل:  ✓
يمكن الحصول على قائمة المنشآت المنفذة من خالل:  ✓

https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae 
 

https://www.greenclimate.fund/countries
https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae
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 آليات تمويل صندوق المناخ األخضر والغاية منها وعملية التقديم  .2
 2يقدم صندوق المناخ األخضر خمسة أنواع من التمويل بعمليات تقديم مختلفة 

 األخضر والموافقة   المناخ صندوق من التمويل على الحصول أجل من للتقدم العملية التقليدية .2.1

التقليدي والذي يقدم نموذجاً من  أول نوع هو تقديم طلب التمويل 
عمليات الموافقة. الطريقة األكثر شيوعاً للمنشآت المعتمدة للحصول 
على التمويل من خالل الصندوق هي الخضوع لعملية من ستة خطوات 

( بعد 1قبل الموافقة على العرض. يتم إنتاج العروض )الخطوة 
مدة والمنشآت تطويرها بشكل مشترك وتقديمها من قبل المنشأة المعت

(. قبل إعداد عرض 3)الخطوة  السلطة الوطنية المخولةالتنفيذية و
التمويل، يوصى بأن تقوم المنشآت المعتمدة بتطوير مذكرة تصورات 

ً ولكنه بمثابة خطوة مفيدة تسمح  2)الخطوة  (. يعتبر هذا تطوعيا
ة الراجعة من أمانة  للمنشآت المعتمدة بالسعي للحصول على التغذي

الصندوق العامة بشأن ما إذا كان العرض يتوافق مع أهداف ومهمة  
الصندوق. بعدها يخضع العرض للتحليل والتوصيات من قبل أمانة  

( 4الصندوق العامة ومجلس االستشارات الفنية المستقل )الخطوة 

( وأخيراً يتم تنفيذ 5ويتلقى القرار من مجلس الصندوق )الخطوة 
تيبات القانونية ما بين الصندوق والمنشأة المعتمدة للعروض التر

 (.6الحاصلة على الموافقة )الخطوة 
تحتاج جميع المشاريع إلى الحصول على الموافقة على شكل "خطاب 

 . السلطة الوطنية المخولةعدم ممانعة" من 

 

  المشاريعهيئة إعداد  .2.2

والمخصصة لدعم إعدادات المشروع مثل دراسات الجدوى وتقييمات المخاطر  هيئة إعداد المشاريعنوع التمويل الثاني هو 

 مليون دوالر لكل عرض مشروع.   1.5إلى  هيئة إعداد المشاريعوتطوير عرض التمويل. يمكن أن تصل 
المتطورة في دورة إعداد يتم تصميم طلب تسهيالت عرض المشروع للمساعدة في زيادة الدعم المالي والتقني للبلدان 

ً لجميع المنشآت المعتمدة ولكن بشكل خاص للسلطات  المشروع للحصول على التمويل المناخي. يعتبر التمويل مخصصا
الوطنية المعنية من أجل إعداد المشاريع الصغيرة والميكروية. يتم تقديم الدعم من خالل المنح ومنح التعويض ويتم اعتبار 

 ً لمشاريع القطاع الخاص. يجب تقديم عرض التمويل إلى صندوق المناخ األخضر خالل سنتين من الموافقة   حقوق الملكية أيضا
 ، يجب أن تقوم المنشأة المعتمدة بتقديم ثالثة وثائق: هيئة إعداد المشاريع. إتمام تقديم هيئة إعداد المشاريععلى 

 

 
 

 
2 Guide on how to Access the Fund explained step-by-step: 
https://www.greenclimate.fund/projects/process. 

نموذج طلب 
تسهيالت إعداد 

المشروع

خطاب عدم 
الممانعة الخاص 
بتسهيالت إعداد
المشروع

مذكرة التصورات

إرسال الحزمة 
ل للمجلس للحصو
على موافقة 
الصندوق

موافقة المجلس 
على التمويل

أكثر على تسهيالت إعداد المشروع وكيفية التقدم للحصول على دعم إعداد المشروع:   للتعرف ✓

https://www.greenclimate.fund/projects/ppf 
 

https://www.greenclimate.fund/projects/process
https://www.greenclimate.fund/projects/ppf
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 عملية الموافقة المبسطة   .2.3

السريعة والتي تكون مخصصة لمشاريع االستثمار الصغيرة التي تتطلب تمويل النوع الثالث للتمويل هو عملية الموافقة 

 مليون دوالر فما دون. 10.0يساوي 
عملية الموافقة المبسطة هي منهجية تمويل تجريبية تهدف إلى تقليل حجم وتعقيد العملية والوثائق المطلوبة لتقديم عرض 

. السلطة الوطنية المخولة% على األقل إلى 50لمخطط إلى تخصيص تمويل إلى صندوق المناخ األخضر. مع الوقت يهدف ا
الموجه الرئيسي خلف آلية الموافقة المبسطة هي أنها تركيز على المشروع التي ليس لها عوامل خطر اجتماعية وبيئية 

 معروفة أو عوامل مخاطرتها بالحد األدنى ومفهومة ويمكن معالجتها بوضوح.
 

 إن تجربة عملية الموافقة المبسطة تضم ثالثة متطلبات لقانونية المشروع والتي تشمل: 

يكون المشروع / البرنامج جاهزاً للتصعيد ويمتلك القدرة على دعم تحول النموذج إلى خفيض االنبعاثات والتطوير المناخي  .1

 المرن 

 إجمالي كلفة المشروعمليون من  10يتطلب المشروع تمويالً من الصندوق لما يصل على  .2

 المخاطر االجتماعية والبيئية والتأثيرات تكون مصنفة للحد األدنى أو غير موجودة   .3

 

 دوق المناخ األخضرطلبات عروض صن .2.4

النوع الرابع من التمويل هو طلب استدراج العروض الخاص بالصندوق والذي يستجيب للطلبات الخاصة من قبل الصندوق 
والتي يمكن للمنشآت المعتمدة المنشآت الخارجية أن تقوم بالتقديم لتنفيذها. باإلضافة إلى تقديم الطلبات مباشرة إلى الصندوق 

الوطنية المعتمدة ومن الممكن للمنشآت المعتمدة أن تستجيب لطلبات استدراج العروض التي يطلقها عن طريق السلطات 
 الصندوق. حتى اليوم يوجد لدى الصندوق ثالثة مسارات تمويل طلب استدراج عروض، أال وهي:  

  

 البرنامج التجريبي للمشاريع الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم  .1

 تعزيز الوصول المباشرة .2

 حشد التمويل لبرنامج النطاق التجريبي  .3

 

إن طلبات استدراج العروض متطورة باستمرار ويمكنها أن توفر فرصاً بديلة للمؤسسات والمنشآت المعتمدة للحصول على 

 تمويل الصندوق. إن الدراية بطلبات استدراج العروض يعتبر دوراً مهماً أيضاً للسلطات الوطنية المعنية.   

 تسهيالت القطاع الخاص .2.5

بمثابة مبادرة من قبل  هيئة القطاع الخاص وهي مخصصة لمنشآت القطاع الخاص. تعتبر هيئة القطاع الخاص أخيراً، هناك 
الصندوق تهدف إلى تشجيع المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك وشركات التقاعد والتأمين لالستثمار المشترك إلى جانب 

ندوق مع المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة في البلدان المتطورة على الكشف الصندوق. من ناحية أخرى يعمل الص
نطاقاً مرناً من األدوات المالية بما يشمل الديون هيئة القطاع الخاص  عن الحلول المبتكرة للتعامل مع التغير المناخي. تستخدم  

 وحقوق الملكية والضمانات. 
نوع من التمويل، يجب أن يكون لدى المنشأة تاريخاً تشغيلياً يمتد لثالثة سنوات ويمكنها إلى التقدم لكي تصبح للتأهل لهذا ال
أن يثبت أنه هيئة القطاع الخاص قائمة في البالد. يجب على المتقدم للحصول على  هيئة معتمدةأو الشراكة مع   هيئة معتمدة

 "تطوير مذكرات التصورات"(. 2يلبي معايير استثمار المشاريع الستة المحددة من قبل الصندوق )انظر القسم 
 
 
 
 

 https://www.greenclimate.fund/projects/sapتعرف أكثر على عملية الموافقة المبسطة:  ✓

https://www.greenclimate.fund/projects/sap
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 مفاهيم التغير المناخي الرئيسية: التخفيف مقابل التكيف .3
 يظهر الجدول أدناه مفاهيم التكيف مقابل التخفيف والتعريفات والمؤشرات.

 

 : التكيف مقابل التخفيف 3الجدول 

 الصفات
 

  التكيف

 

 التخفيف

 التعريف
اإلجراء المتخذ للتعامل مع المخاطر وتأثيرات 

 التغير المناخي
اإلجراء المتخذ لتقليل االنبعاثات الدفيئة  

 التي تسبب التغير المناخي

 العالقة بالمناخ
التغير تعديل المجتمع واألنظمة البيئية لتحمل 

 المناخي
تعديل المجتمع واألنظمة البيئية لمنع 

 التغير المناخي

السلوك تجاه التغير 

 المناخي

يستفيد من النتائج المفيدة أثناء تقليل النتائج السلبية  

 للتغير المناخي
يركز على منع التغير المناخي بسبب 

 النتائج السلبية 

العالقة بالبيئة غير 

 البشرية

يمكن أن تعدل العناصر البشرية وغير البشرية 

 للبيئة 
تركز على العناصر التي ترتكز على  

 اإلنسان في البيئة

 النطاق المساحي
هي مسألة محلية بشكل أساسي حيث أن التكيف 

 يوفر منافع محلية / وطنية 
هي مسألة عالمية بشكل أساسي حيث أن 

 التخفيف يوفر منافع عالمية 

 النطاق الزمني 

يمكن أن يكون للتكيف تأثير قصير األجل على  

 تقليل تهميش المناخ
للتخفيف تأثير طويل األجل لتعطل 

 النظام المناخي

 القطاعات 
يعتبر التكيف أولوية في القطاعات مثل المياه 

 والصحة والمناطق الساحلية والزراعة  
يعتبر التخفيف أولوية في قطاعات مثل 

 الزراعة والنقل والصناعة والنفايات 

المؤشرات )نوعية / 

  كمية(

مستوى التعرض: مؤشر تعرض األشخاص  -

البيئية والكائنات والسالالت واألنظمة 

والوظائف البيئية والخدمات والموارد 

واألصول االجتماعية أو الثقافية في األماكن 

واإلعدادات والتي يمكن أن تكون متأثرة 

 سلبياً بالتغير المناخي
 
قدرة التكيف: مؤشر قدرة األنظمة  -

والمؤسسات والبشرة وغيرها من األحياء 

على التكيف مع الضرر المحتمل واالستفادة 

 لفرص لالستجابة لنتائج التغير المناخيمن ا
 
الحساسية: مؤشر درجة تأثر النظام أو  -

السالالت إما بشكل سلبي أو باالستفادة من 

 التغير المناخي
 

ي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ف -

 ثاني أكسيد الكربون مكافئ
 

 

 

 

 

 

 

 
ثاني أكسيد الكربون هو  مكافئ*

قياس يستخدم لمقارنة انبعاثات 
الغازات الدفيئة المختلفة على أساس 

احتمالية االحتباس الحراري من 
خالل تحويل كميات الغازات 

األخرى وبشكل أساسي: ثاني أكسيد 
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 الصفات
 

  التكيف

 

 التخفيف

التهميش: مؤشر يقدم وصفاً قياسياً لقابلية  -

تهميش نظام من خالل دمج عدة مؤشرات 

 يفترض أنها تمثل قابلية التهميش
 
احتمالية حدوث حدث طبيعي الخطر: مؤشر  -

أو محفز بشرياً أو توجه أو تأثير مادي يمكن 

أن يسبب خسارة الحياة أو اإلصابة أو غيرها  

من التأثيرات الصحية مثل ضرر وخسارة 

الملكية والبنية التحتية والكائنات وتقديم 

 الخدمة واألنظمة البيئية والموارد البيئية

الكربون والميثان أو أكسيد النيتروز 
دلة لثاني أكسيد الكربون لكمية معا

 بنفس احتمالية االحتباس الحراري  

 
تم شمول بعض أمثلة أفكار مشاريع التكيف والتخفيف التي يمكن تطويرها عبر مذكرة تصورات أو عرض تمويل في الملحق  

1. 
 
 

 مفاهيم التمويل المناخي الرئيسية .4

 
في السنوات األخيرة، كان تمويل التكيف والتخفيف مجال تركيز رئيسي في المعركة العالمية ضد التغير المناخي. سعياً لدعم 

ة البلدان في التخفيف والتكيف، تم إنشاء آليات إقليمياً ودولياً لتمكين المساعدة المالكية من التدفق بين البلدان. بالرغم من المنهجي

ة التي تمّكن تمويل التغير المناخي، إال أنه يبقى مفهوماً واسعاً وديناميكياً بتعريفات النهائية. يعّرف النظامية والشامل

UNFCCC    التمويل المناخي بأنه التمويل المحلي أو الوطني أو بين األمم والذي يتم سحبه من المصادر العامة والخاصة

 والبديلة للتمويل سعياً لدعم إجراءات التخفيف والتكيف التي تتعامل مع التكيف المناخي".

 

 يمكن تصنيف التمويل المناخي بعدة طرق:

 مصدر التمويل: عام أم خاص  -

 +REDDويل: تمويل تخفيف أم تكيف أم نوع التم -

 نوع األدوات: منح أم قروض شروط ميسرة )رئيسية أو تابعة( أو حقوق ملكية أو ضمانات -

آلية تدفق التمويل: محليا  على مستوى الدولة أو ثنائي الجانب من البلدان المتطورة للبلدان النامية أو من عدة أطراف من   -

 اف والمؤسسات المالية الدولية خالل بنوك التنمية متعددة األطر

 

 

 

 

 

 

 ما هو التمويل المناخي بالتحديد؟
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 من ناحية أخرى، هناك عدة صناديق مناخية يتم من خاللها التمويل المناخي وأهمها: 

 

"نموذج أعمال   1صندوق المناخ األخضر: وهو أكبر صندوق مناخي حالياً )انظر القسم  .1

 المالية(صندوق المناخ األخضر والحوكمة وقطاعات األنشطة واألدوات 

 

للتعامل مع القضايا البيئية  1991المنشأة البيئية الدولية. تم إنشاء هذه المنشأة في عام  .2

.  يقع مقرها UNFCCCالعالمية بما يشمل التمويل المناخي كشراكة األطراف الحاليين في 

مليار دوالر من التمويل لسنوات باإلضافة إلى   14.5الرئيسي في واشنطن، وقد قامت بتقديم 

مشروع عالمياً.  قام صندوق المناخ   4000ار دوالر كتمويل خاص تكميلي لحوالي  ملي  75.4

ً بإدارة صناديق أخرى مثل صندوق التغير المناخي الخاص وصندوق البلدان   األخضر أيضا

 األقل نماًء 

 

بموجب بروتوكول كيوتو وتم إطالقه في عام  2001صندوق التكيف: أنشئ في عام  .3

لى التكيف مع التغير المناخي. يركز صندوق التكيف بشكل أساسي لمساعدة البلدان ع  2007

 على )جزء من النص مفقود( وهو معني بشكل أقل بالتمويل

 

 
 

 من يستثمر؟  
تلعب عدة أنواع من المؤسسات المالية دوراً في التمويل المناخي حيث أن تمويل القطاعين العام والخاص ضروري للتعامل مع 

 نطاق التحديات البيئية. يستثمر مستثمرو التأثير في اإلجراءات المناخية بما يشمل: 

 

 البنوك والمؤسسات المالية الخاصة )مثل البنوك التجارية المحلية( ▪

يري األصول المؤسسية بما يشمل صناديق حقوق الملكية الخاصة وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة مد ▪

 السيادية

 استشاريو الثروات الخاصة  ▪

 المؤسسات  ▪

 مؤسسات تمويل التنمية ▪

 الوكاالت العامة ومؤسسات التنمية الدولية  ▪
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معرفتها بشأن تمويل صندوق المناخ أمور يجب  10المالحظات الرئيسية: 
 األخضر 

 

 
 من يقوم بماذا في بلدي؟ .1

كواجهة ما بين الحكومات وصندوق المناخ األخضر. إنها نقطة االتصال األولى ألية  السلطة الوطنية المخولةتعمل 
 استفسارات بشأن الصندوق. 

 
       يمكن للمنشآت المعتمدة فقط تلقي التمويل من صندوق المناخ األخضر .2

ت أن تقدم إلى  ال يقوم صندوق المناخ األخضر بتنفيذ المشاريع مباشرة. يمكن لعروض التمويل / مذكرات التصورا
الصندوق من قبل المنشآت المعتمدة فقط. بمجرد الموافقة على المشاريع والبرامج تقوم المنشآت المعتمدة أو المنفذة 
 بتنفيذ المشروع. إن دور المنشأة المعتمدة هو اإلشراف وإدارة ومراقبة المشاريع والبرامج المعتمدة من قبل الصندوق. 

 
   ية صارمةيعتبر االعتماد بمثابة عمل .3

لضمان مالءمة المنشآت المعتمدة لتوفير اإلشراف واإلدارة والمراقبة الصارمة على المشاريع، يخضع مقدمو طلبات 
االعتماد لعملية صارمة. تحتاج المؤسسات إلثبات قدراتها على التعامل ماليا  مع المشاريع وحماية المشاريع والبرامج 

ي. يمكن للمؤسسات التقدم للحصول على االعتماد بمستويات مختلفة: يمكنها الممولة من الضرر البيئي واالجتماع
التقدم للحصول على التمويل من أجل المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وللمشاريع ذات المخاطر  

 االجتماعية والبيئية المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة. 
واإلقليمية ودون الوطنية التي تتقدم للحصول على االعتماد ستحتاج إلى تقديم   من المهم مالحظة أن المنشآت الوطنية

 خطاب ترشح من المنشآت الوطنية المعنية. 

 
متطلبات وعملية االعتماد من خلل:  على تعرف أكثر  •

https://www.greenclimate.fund/accreditation 
يجوز للمنشآت التقدم للحصول على دعم الجاهزية من أجل تعزيز قدرتهم على السعي للحصول على  •

االعتماد لدى الصندوق:  

introduction-https://www.greenclimate.fund/readiness/process#step 

 
      هيئة معتمدةكيفية المشاركة مع صندوق المناخ األخضر دون أن تكون ال .4

 
للمشاركة في صندوق المناخ األخضر، فيمكنها بدال  من ذلك أن تسعى للحصول    هيئة معتمدةإذا لم تكن المنظمة بمثابة  

الشراكة مع المنشأة المعتمدة في تنفيذ مشروع الصندوق. يمكنها أيضا  التشارك مع السلطات المعنية   – على االعتماد  
 لكي تصبح شريك تقديم من أجل توفير دعم الجاهزية للصندوق.   

 

     وتقديم عرضكيفية تطوير  .5
          خمسة مسارات تمويل بعمليات تقديم طلبات تمويل مختلفة. يوفر صندوق المناخ األخضر

 
 
 

https://www.greenclimate.fund/accreditation
https://www.greenclimate.fund/readiness/process#step-introduction
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       يمكن تقديم مذكرات التصورات في أي وقت  .6

يمكن للمنشآت المعتمدة تقديم المذكرات إلى الصندوق في أي وقت. باإلضافة إلى ذلك، هناك طلبات عروض  
 منتظمة تركز على مواضيع محددة.   

 
     يتطلب تمويل صندوق المناخ األخضر التمويل المشترك من المؤسسات األخرى .7

 ير صندوق المناخ األخضر لمشاريعهم.يجب أن تقوم المنشآت المعتمدة تأمين التمويل من مصادر أخرى غ

 
      ال يترتب على صندوق المناخ األخضر مخصصات خاصة بالبالد .8

لم يقم صندوق المناخ األخضر حتى تاريخه بتعديد أية مخصصات موارد محددة بالبالد ومع ذلك يسعى الصندوق 
 إلى تحقيق الموازنة الجغرافية. 

 
 يزود صندوق المناخ األخضر موارد لتعزيز القدرات المؤسسية للبلدان والسلطات المعنية  .9

مليون دوالر لكل قطر في السنة بموجب برنامج دعم الجاهزية. يجوز للبلدان أن تطلب    1يمكن تزويد ما يصل إلى  

. يمكن  السلطة الوطنية المخولةدوالر أمريكي في السنة إلنشاء أو تعزيز  300,000من هذا المبلغ ما يصل إلى 

يكي لكل بلد من أجل صياغة خطط التكيف الوطنية و/او عمليات تخطيط مليون دوالر أمر 3طلب ما يصل إلى 
 التكيف األخرى.    

 
 الشراكة مع المنشآت المعتمدة التي أبرمت اتفاقية االعتماد الرئيسية .10

تكون المنشأة المعتمدة قادرة على تلقي واستخدام تمويل صندوق المناخ األخضر فقط إذا قامت المنشأة بتوقيع اتفاقية 
عتماد رئيسية واتفاقية مؤسسة مع الصندوق. يجب التأكد من الشراكة مع المنشأة المعتمدة من خالل اتفاقية االعتماد ا

 الرئيسية المبرمة القائمة. 
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 : تطوير مذكرات التصورات الخاصة بصندوق المناخ األخضر 2القسم  

 
تطوير مذكرة تصورات صندوق المناخ األخضر. تم تقديم أمثلة محددة في سياق ما يكّون يقدم هذا القسم التوجيه بشان كيفية 

 المشروع / البرنامج المثالي )مثل منحة أو طلب تمويل قرض / حقوق ملكية / ضمان يدعم إجراءات التكيف والتخفيف(.

تمت اإلشارة إلى سياسات الصندوق مثل عملية الموافقة على العرض من قبل صندوق المناخ األخضر وإطار عمل إدارة النتائج 
 وإطار عمل االستثمار من بين أمور أخرى. يمكن الحصول على جميع وثائق السياسة على موقع الصندوق اإللكتروني.

 

ي تكّون حزمة مذكرة التصورات لمشروع أو برنامج الصندوق. إن مذكرات التصورات ال تعتبر أدناه الوثائق الت  2يقدم الشكل  
 إلزامية ولكن يوصى بها من قبل الصندوق. 

 
 : حزمة مذكرة التصورات 2الشكل 

 
 

 

 أدناه(  3ارجع إلى الشكل  –مالحظة: يعتبر شمول المالحق المعروضة أعاله اختياري )القسم د 
 

 : األقسام التي تكّون مذكرة تصورات صندوق المناخ األخضر 3الشكل 

: مخطط نظرية  2الملحق  : الخارطة 1الملحق  (NOL) خطاب عدم الممانعة  مذكرة التصورات 

 التغيير 

التحليل االقتصادي  :  3الملحق 

 أو المالي 
: دراسة الجدوى  4الملحق 

 المبدئية
: تقرير تقييم  5الملحق 

 المشروع السابق 
: نتائج مسح  6الملحق 

 المخاطر االجتماعية والبيئية 

 قبل أن نبدأ: ما الذي يجعل مشروع صندوق المناخ األخضر جيداً؟ 
يثبت مشروع أو برنامج صندوق المناخ األخضر الجيدة )التخفيف أو التكيف أو الشمول( كيف سيساهم في قيادة يجب أن 

البالد نحو تدني االنبعاثات أو مسار التطوير المرن مناخيا . في صياغة صندوق المناخ األخضر يسمى هذا ب "تحقيق تحول 
 النموذج". إلثبات ذلك، يجب على مكونات المشروع:

 

ن تضمن أن تصف مذكرة التصورات رؤية طويلة األجل من خالل نظرية التغيير وكيف يمكن تحقيقها من خالل أ .1
التغيرات طويلة وقصيرة ومتوسطة األجل عن طريق على سبيل المثال: التغيرات النظامية التي يمكن أن تشمل 

 ت التغيير في األسواق واالقتصادات وغيرها االستثمارات االستراتيجية في اإلجراءات النظامية أو السياسة وسلوكيا
تعزيز ملكية البالد: من خالل التحاذي مع االستراتيجيات الوطنية واألولويات بما يشمل المشاركة االستباقية  .2

والتنسيق والبناء المستمر ما بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة والسلطات الوطنية المعنية والوزارات وغيرها من 
 تهدفة أو خبراء القطاعالمجموعات المس

دمج االستدامة طويلة األجل في تصميم المشروع أو البرنامج لضمان استدامة تأثيراتها بعد الدعم المالي من   .3
 الصندوق ونفاذ مصادر التمويل األخرى

 صندوق   إثبات قيمة المال وحيثما أمكن تأمين التمويل المشترك لتشجيع االستثمارات طويلة األجل بما يتعدى موارد ال .4
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 القسم أ 

ملخص البرنامج / 

 المشروع

 القسم ب

 معلومات البرنامج / المشروع

 القسم ج

معلومات الكلفة / التمويل 

 التوجيهية

 القسم د 

تقديم الوثائق الداعمة 

  6إلى  1الملحق 
 )اختياري(

 التمويل حسب المكونات 1ج. السياق وخط األساس 1ب. 
 

 وصف البرنامج / المشروع 2ب. 
تفسير طلب تمويل  2ج.

 الصندوق
 

 
نتائج المشروع المتوقعة  3ب.

بالتماشي مع معايير استثمار 

 الصندوق

وقابلية تكرار استدامة  3ج.

 المشروع )استراتيجية الخروج(

 

 

السلطة المشاركة ما بين  4ب. 

والمنشآت  الوطنية المخولة

المعتمدة و/أو أصحاب المصلحة 

 المعنيين اآلخرين في البالد

 

 

 

 

 

 ذة عامة عن كل قسم من أقسام مذكرة تصورات الصندوق كما هو مذكور أعاله.فيما يلي نب

 ملخص البرنامج / المشروع –القسم أ  .5

 للحصول على أقسام ونموذج مذكرة التصورات: ✓

template-note-https://www.greenclimate.fund/document/concept 

 نصائح عامة
يوصى بأن يتم ترقيم فقرات مذكرة التصورات / عرض التمويل حيث يسمح هذا ألمانة الصندوق العامة بتقديم  .1

 تغذية راجعة سريعة وواضحة بشأن األقسام المحددة خالل المراجعة
اللغة اإلنجليزية للصندوق هي اإلنجليزية حاليا  وال يتم قبول أية لغات أخرى لتقديم مذكرة التصورات الرسمية  .2

 وعروض التمويل
ولكن يجب تقديم ترجمة معتمدة. يمكن تقديم الخطابات الحكومية أو غيرها من الوثائق الرسمية باللغة األصلية  .3

 من ناحية أخرى فإن جودة ودقة الترجمة يجب أن تكون مضمونة من قبل المنشأة المعتمدة
 يجب أن يكون نمط الكتابة قائما  على الحقائق مع تحديد استخدام األهداف واستثناء الجمل االستهدافية .4
من حيث المعلومات واألشكال التي توفرها بين  يجب أن تكون حزمة العرض المالي / مذكرة التصورات متسقة  .5

األقسام والمالحق. يجب أن يتم تنفيذ تحققات من الجودة واالتساق قبل التقديم الرسمي للمذكرة / عرض التمويل 
 إلى الصندوق

يجب تصميم نموذج مذكرة التصورات لتلخص العناصر الرئيسية التي تنشأ في سياق إعداد المشروع/ البرنامج  .6
ح بتحليل البيانات والحقائق التي توجه المنطق المقترح للمشروع / البرنامج وسبب اعتبارها كمشروع وتسم

 للصندوق وعرض األسباب المناخية وكيفية التوافق مع معايير الصندوق االستثمارية
 صفحة   12توصي األمانة العامة بأال يتجاوز عرض التمويل / مذكرة التصورات أكثر من  .7

https://www.greenclimate.fund/document/concept-note-template
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ملخص لعناصر مذكرة التصورات الرئيسية ويجب أن يعبأ في نهاية عملية تعبئة نموذج المذكرة. تشمل  بمثابة أ القسم يعتبر
 العناصر الرئيسية من هذا القسم ما يلي:

 يشير هذا إلى ما إذا كان العرض مخصصا  لمشروع أو برنامج بمشاريع متعددة 1.أ

لتصنيف ما إذا كان العرض من قطاع عام أم خاص. إذا كان العرض يعتبر بمثابة شراكة بين القطاعين العام والخاص   2أ.
إن كانت تشمل القطاع العام أو فيجب أن يتم توضيح ذلك بجانب المنشأة المعتمدة )على خطاب التغطية لمذكرة التصورات(  

 الخاص المسيطر ويجب أن يتم وضع عالمة اختيار في المربع التابع لذلك 

هي خاصية وصفية لتحديد ما إذا كان العرض نتيجة لطلب استدراج العروض أم ال. إذا تم وضع عالمة على الجواب   3أ.
 نعم، فيجب أن يشير إلى طلب استدراج العروض المحدد 

ياسة اإلفصاح عن المعلومات، يمكن اإلفصاح عن مذكرة التصورات والوثائق اإلضافية المزودة إلى األمانة  بحسب س 4أ.
 العامة ما لم تحمل عالمة على أنها سرية من قبل المنشأة المعتمدة

ف والتخفيف( وبناء  يجب أن تشير المنشأة إلى مجاالت تأثير المشروع أو البرنامج وفقا  لنوافذ التمويل الموضوعية )التكي  5أ.

 ;3( GCF/B.07/11من  9على نتائج إطار عمل اإلدارة )الملحق 

تشير المنشأة إلى تأثير التكيف أو التخفيف. من أجل تحديد تأثير التخفيف، يجب أن يشمل ذلك تقديرا    أن يجب 7.وأ  6. أ
يشمل ذلك تقديرا  لعدد المستفيدين المباشرين ثاني أكسيد الكربون على مدى فترة المشروع. من أجل التكيف يجب أن    لمكافئ

 من مذكرة التصورات 3ونسبة السكان. يجب أن يكون هذا متسقا  مع القسم ب.

يجب أن تشير المنشأة المعتمدة إلى إجمالي كلفة المشروع )حصة الصندوق + التمويل المشترك من مصادر   9وأ. 8أ. 
 الصندوق. يجب أن تكون المبالغ متسقة مع األرقام المبلغ عنها في القسم ج أخرى( وإجمالي المبلغ المطلوب من 

يمكن للعرض أن يستخدم أداة  واحدة أو مزيجا  من أدوات مالية متنوعة )منح وقروض وضمانات وحقوق ملكية(.  10أ.
 يجب أن يكون هذا القسم متسقا  مع المعلومات في القسم ج 

تنفيذ المتوقعة والمحددة بعدد السنوات / األشهر من تاريخ فعالية الصرف بحسب االتفاق يجب أن تحدد المنشأة مدة ال 11أ.
 ما بين المنشأة المعتمدة وصندوق المناخ األخضر وتاريخ اإلتمام )أي فترة السداد(

مدة المشروع  بالنسبة للعروض التي تستثمر في األنشطة بفترة إجمالية محددة على أنها فترة التشغيل والصيانة، فإن 12أ.
البرنامج تعّرف على أنها عدد السنوات لغاية انتهاء خطة التشغيل والصيانة. بالنسبة للقروض، يجب أن تبدأ المدة من   /

 تاريخ توقيع االتفاقية القانونية إلى تاريخ سداد آخر قسط من القرض )شامل مدة إعادة التدفق الكلية(

ذا كانت تسعى لتمويل إعداد المشروع من منشأة إعداد المشروع واإلفصاح عن  يجب أن تبين المنشأة المعتمدة ما إ 13أ.
 مصادر التمويل األخرى 

يستخدم هذا السؤال من أجل بيان فئة الحمايات االجتماعية والبيئية )أ، ب، ج( حيث أن أ هي فئة المخاطر األعلى   14أ.
ة ألنشطة المشروع المحددة خالل عمليات مسح الحمايات  باإلضافة إلى احتمالية الحاجة لخطة إجرائية للمخاطر المصاحب 

 تشمل الفئة ج أنشطة العمل ذات المخاطر و/أو التأثيرات االجتماعية والبيئية األدنى أو غير الموجودة االجتماعية والبيئية. 

حيث حجم المشروع  يجب أن تحدد المنشأة المعتمدة ما إذا كانت مذكرة التصورات تندرج ضمن معايير االعتماد من 15أ.
 )ميكروي، صغير، متوسط، كبير( وفئة المخاطر االجتماعية والبيئية والمعايير االئتمانية

. يعتبر السلطة الوطنية المخولةتحتاج المنشأة المعتمدة إلى تأكيد ما إذا كانت مذكرة التصورات قد تمت مشاركتها مع    16أ.
 قبل تقديمها إلى الصندوق ممانعةى مذكرة التصورات خطاب عدم بمثابة متطلب أن تتلق

 اتفاقية االعتماد الرئيسية هي االتفاقية القانونية التي تحكم العالقة ما بين المنشأة المعتمدة وصندوق المناخ األخضر 17أ.

يع ويجب شمول مذكرة لدى المنشأة المعتمدة برنامج عمل مع الصندوق والذي تقدمه دوريا  على شكل خط مشار 18أ.
 التصورات للمشاريع المقترحة 
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هو ملخص تنفيذي للعناصر الرئيسية من العرض وعرض األسباب المناخية واألهداف والمنهجية التنفيذية بما يشمل  19أ.

 كلمة  100المنشأة المعتمدة وغيرها من شركاء التنفيذ. كما هو موضح في النموذج، يجب أال يتجاوز هذا القسم 

 

  : نموذج القسم أ 4كل الش

 

 

 معلومات المشروع / البرنامج  –القسم ب  .6
ا، مع مراعاة   ا وموجز  هذا هو القسم األساسي المستخدم لشرح تصميم المشروع / البرنامج. من المهم أن يكون هذا القسم واضح 

المشروع / البرنامج، وعالقات السبب  ( الموضحة في النموذج. يجب أن يحدد القسم بوضوح كيفية عمل هيكل  8حدود الصفحة )
األخضر )يوفر المناخ مشاركة صندوق عرض أسباب لمناخي وفسير ابين المستويات المختلفة للنموذج المنطقي، والتالتأثير و

 طوير(.األخضر التمويل المناخي ، وليس تمويل التالمناخ صندوق 
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 السياق وخط األساس 1ب.

إضافي لمشاريع ومحور  األسباب والدوافع المناخية. يجب أن يتم بناؤه بحيث يغطي ثالثة محاور رئيسية    عرضيشكل هذا القسم  
 القطاع الخاص: 

 

غازات الدفيئة، واحتياجات التخفيف والتكيف التي يجب على الوصف نقاط ضعف المناخ وتأثيراته، وملف انبعاثات  1.1ب.

 التدخل المحتمل معالجتها.

يلخص مواطن  إنه السياق الذي يعمل فيه المشروع / البرنامج وبالتالي سبب الحاجة إلى المشروع / البرنامج. يحدد هذا القسم 
غازات الدفيئة في البلد الذي يعتزم المشروع / البرنامج العمل فيه، وال سيما المناطق دون الوطنية  الالضعف المناخية وانبعاثات  

غازات الدفيئة، للتخفيف مع الرجوع الن تقدم معلومات عن خط األساس من حيث انبعاثات  التي يُتوقع تنفيذ األنشطة فيها. يجب أ
إلى المنهجية المستخدمة في التقدير. بالنسبة لمشروعات التكيف، يجب أن يحدد القسم التحديات الرئيسية لبناء القدرة على  

 الصمود أمام تأثيرات تغير المناخ.
)مثل تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير   ذج المناخية ذات الصلة إذا كان ذلك متاحا  يجب اإلشارة إلى الدراسات والنما

 المناخ( التي تصف التهديدات المناخية الحالية والمستقبلية للسكان والبيئات المستهدفة ، إذا لم تتم معالجة هذه القضية. 

 

للبلد وملكيته الكاملة للمفهوم. هل يساهم المشروع / البرنامج بشكل   . وصف كيف يتناسب المشروع مع األولويات الوطنية1.2ب  

مباشر في المساهمات المحددة على المستوى الوطني / المساهمات المحددة وطنيًا أو استراتيجيات المناخ الوطنية أو الخطط 

إذا كان األمر كذلك، فما هي األولويات  األخرى مثل إجراءات التخفيف المالئمة وطنياً أو خطط التكيف الوطنية أو ما يعادلها؟

 المحددة في هذه الوثائق التي يهدف المشروع المقترح إلى معالجتها و / أو تحسينها.

األخضر وهي عالمة على ملكية  المناخ صندوق  تصوراتتعد المواءمة مع األولويات الوطنية أساسية للموافقة على مذكرة 
صفا  لهذا التوافق والقطاعات ذات األولوية التي يتم تقديمها بموجب مقترح مذكرة التصورات و تضمنتالدولة، لذلك يجب أن 

المشروع / البرنامج. تشمل هذه األولويات المساهمة الوطنية المحددة في اتفاقية باريس التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  
 ف الوطنية أو إجراءات التخفيف المالئمة الوطنية.تغير المناخ، والخطط والبرامج األساسية مثل خطة التكي

 

. وصف األسباب والحواجز الجذرية الرئيسية )االجتماعية، والجنسانية، والمالية، والتنظيمية، والتكنولوجية، والمالية، 1.3ب 

 والبيئية، والمؤسسية، وغيرها( التي تحتاج إلى معالجة.

روع ضمن سياقه الخاص مع وصف األسباب الجذرية والعوائق التي سيعالجها  لمشا عرض أسبابيحتاج هذا القسم إلى تقديم 
المشروع / البرنامج. السبب الجذري هو األصل أو المصدر الكامن وراء المشكلة أو أعراضها. في كثير من األحيان، تتحد 

الجذرية ما يجب تغييره ليكون له تأثير األسباب الجذرية المتعددة لتؤدي إلى مشكلة ونتائجها غير المرغوب فيها. تمثل األسباب  
داخل النظام. تشمل هذه األسباب والمشاكل الجذرية تلك المتعلقة بالظروف المالية واالقتصادية واالجتماعية والجنسانية 

 وغيرها.  والتنظيمية أو المالية 
 

 مالحظة: يجب تفصيل عرض األسباب المناخية للمشروع / البرنامج بطريقة علمية.

 يقدم المربع أدناه التوجيه العام بشأن كيفية تقديم عرض األسباب المناخية القائمة على العلوم.  

 نصائح عامة 
 ما أهمية االستجابة لتغير المناخ للبلد والشعب واالقتصاد؟  •

)المناطق( المستهدفة، وما  المتعلقة بالمناخ في المنطقة  المؤشرات  يرات الملحوظة التي تأثرت / فرضتها  التغنوع  ما   •
هي التأثيرات التي يمكن ربطها ومدى )التأكيد على اإلسناد( للقطاع والمجموعات الديموغرافية المختلفة في المنطقة  

 المستهدفة؟ 

ما هي اآلثار المتوقعة التي يحتمل أن تحدث في مواقع العمل في ظل تغير المناخ ضمن إطار زمني لدورة المشروع  •

 (؟ 2040أو  2030لمثال بين اآلن و )على سبيل ا

ما هي االستجابات العامة )أي التدخالت( المقترحة والتي يتم النظر فيها لمعالجة التغييرات واآلثار ذات الصلة   •
 )بالنسبة لمشاريع التكيف، يرجى التأكيد على الحساسية المتغيرة للتأثيرات و / أو التغيير في القدرة على التكيف(؟
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كون هناك استجابات / تدخالت بديلة قابلة للتطبيق لنفس المشاكل المتعلقة بتغير المناخ، وأي منها يتم هل يمكن أن ت •
 اختياره وما هو األساس المنطقي لمثل هذه الخيارات التي يتم اتخاذها؟ 

 المختار / المقترحتحليل العوائق، كما يُنظر إليها في السياق السائد للبلد / المنطقة، أمام تنفيذ التدخل )التدخالت(  •
 

وخاصة بالنسبة لمشروع / برنامج القطاع الخاص، يرجى وصف الخصائص والديناميكيات الرئيسية للقطاع حيثما أمكن  .  1.4ب  

 .أو السوق الذي سيعمل فيه المشروع / البرنامج

وصف حواجز السوق والخصائص    مذكرة التصوراتتضمن  تباإلضافة إلى ما سبق، بالنسبة لمشاريع القطاع الخاص، يجب أن  
 . الرئيسية التي تبرر المشروع وكيف سيتعامل مع هذه الحواجز

 

 وصف المشروع / البرنامج  2ب.

 

وصف المجموعة المتوقعة من المكونات / المخرجات والمكونات الفرعية / األنشطة لمعالجة الحواجز المذكورة أعاله  2.1.ب

 .والتي ستؤدي إلى النتائج المتوقعة

وشركاء التسليم بوضع تصور وتصميم مقترح تمويل من خالل وضع  منشآت المعتمدة هي نهج منهجي يسمح لل نظرية التغيير
التي  األجل ثم العمل بشكل عكسي لتحديد الشروط المسبقة الالزمة لتحقيق تلك األهداف، وهي النتائج والمخرجات  أهداف طويلة  

 .األنشطة المقترحة ستحققها
 ا  منطقييجب أن تحدد عالقات السبب والنتيجة بين األنشطة والنتائج )المكونات( والمخرجات )المكونات الفرعية( المرتبطة 

 . ل المكونات اإلجمالية مع بعضها البعض لتحقيق الهدف المعلن وكذلك كيفية تكام
االفتراضات التي يتم تطويرها بموجبها والعوائق المحددة أمام األهداف المرجوة. بهذه الطريقة توضح    ا  أيض  نظرية التغييرتحدد  

 .شروعبوضوح كيف ستتدرج سلسلة النتائج من بيان جدول المحتويات إلى أنشطة المنظرية التغيير 
 

. من حيث األساس المنطقي، وصف نظرية التغيير وتقديم معلومات حول كيفية استخدامها لتحويل مسار التطوير نحو 2.2ب.

 اتجاه أكثر انخفاضاً لالنبعاثات و / أو المناخ، بما يتماشى مع أهداف الصندوق وغاياته 

بعد اختيار مساهمة تحول النموذج الرئيسية ذات الصلة، يجب أن يكون هناك ملخص موجز لكيفية مساهمة المشروع في 
ا    المرن  التطوير لتأثير إزالة الحواجز  أو المسارات منخفضة االنبعاثات )أو كليهما(. يجب أن يقدم هذا القسم الفرعي سرد ا موجز 

 .ة على المناخ واالستدامة طويلة األجل لنتائج المشروعالمحددة في جدول الخيارات التقني
 

للتوضيح؛ عدد المكونات )النتائج( والمكونات الفرعية ذات الصلة )المخرجات( واألنشطة )مثال  سجل زمني(. على سبيل المثال  

 وغيرها. 1.2.1، 1.1.2، 1.1.1واألنشطة  1.2، 1.1، المكون الفرعي 1المكون 

 نصائح عامة
 : التالية  العناصر باستخدام وصفه ويمكن( أدناه انظر) األساسية التغيير نظرية على  القسمهذا  يتم بناء أن يجب

 

 والمتوقعة؛ الحالية المناخية والعواقب والتهديدات - الحالي الوضع - األساسي السيناريو وصف (أ
 ؛" فيه المناخ مقاومة سمات على يحتوي ال بمشروع"  أو/  و" مشروع بدون سيناريو"  وصف (ب
 المناخية؛  النتائج وتحقيق بنجاح المشروع تنفيذ مع( والمستقبلية الحالية) السيناريوهات وصف (ت
 اإلضافية؛   التكاليف وصف ذلك في بما بدونه، أو المشروع سيناريوهات بين المقارنة في التفكير (ث
 سبيل على) المخرجات/  النتيجة لتحقيق موجودة تكون أن يجب خارجية كعوامل االفتراضات صياغة ينبغي (ج

 من إليها لتوصال بمجرد المناسبة اإلجراءات واتخاذ  التدريب في  للمشاركة استعدادها المجتمعات تؤكد"  المثال
 "(المبكرة اإلنذارات خالل
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 التمويل منحة مقترح –يظهر الجدول أدناه عينة من توجيهات تطوير نظرية التغيير 

 2.2: األسئلة التوجيهية للقسم ب.4الجدول 

 الهدف 

مستوى التأثير الذي ستساهم أنشطة المشروع في تحقيقه. في سياق البلد، من المهم التغيير القائم على الهدف هو 

 األخضر المناخ التفكير دائًما في كيفية توافق الهدف مع معايير االستثمار في صندوق 

 بيان الهدف

ويشرح الروابط السببية بين النتائج والمخرجات  يكون على شكل "إذا حصل كذا فإن كذا بسبب كذا"  بيان الهدف 

 .والهدف الذي ستساعد المنحة في تحقيقه

)على سبيل المثال ، "إذا قام ]البلد[ ببناء بيئات مؤسسية وتخطيطية وبرامجية تمكينية للتكيف على المستوى 

على تحديد وتصميم وتنفيذ استثمارات التكيف بما يتماشى مع  اً قادرالوطني ودون الوطني، فسيكون عندئٍذ ]البلد[ 

ضعف الرئيسية وإدخالها في آليات التنسيق الفعالة وخطط  األولويات الوطنية ألن المعرفة حول سيتم إنشاء نقاط ال

 "( االستثمار من أجل المرونة 

 النتائج
يصف بيان النتائج التغييرات طويلة األجل والمحددة في الظروف أو السياسات أو الهيكل التنظيمي ويتم قياسها 

 بعد عام أو عدة سنوات من اكتمال المشروع 

 المخرجات 
المخرجات الضوء على ما ينوي اقتراح تمويل المشروع تحقيقه على المدى القصير بسبب األنشطة.  يسلط بيان 

 .إلى النتائج المرجوة تطوير المخرجات التي يمكن أن تؤدي مجتمعةً 

 المدخالت 
البرنامج و المنشآت الوطنية المعتمدةتشير المدخالت إلى األولويات المناخية الوطنية )على سبيل المثال 

، ومنجزات المنح السابقة وغيرها من المعلومات )مثل تقييمات االحتياجات( التي ستساهم في التنفيذ (القطري 

 .الفعال ألنشطة المنح

الحواجز  
 )المعيقات( 

المقترحات إلى الحواجز المتصورة والمحتملة التي أعاقت التقدم أو التقدم مقابل النتائج المعلنة يجب أن تشير 

 لألنشطة المقصودة 

الفرضيات  
 والمخاطر 

أو إجراءات   معدّةهي الشروط الضرورية )على سبيل المثال، المشاركة بين الوزارات( لتكون  الفرضيات

تكميلية )مثل التوظيف الناجح للمستشارين( لضمان تنفيذ األنشطة المقترحة بنجاح من أجل تحقيق النتائج 

 .  المذكورة

والفعال لألنشطة المقترحة )على سبيل   المخاطر هي األحداث المحتملة أو المتصورة التي ستحظر التنفيذ الفعال

 (المثال ، مخاطر الكوارث الطبيعية التي تعطل التنفيذ

 

 نصاح عامة
 : هي القسم  هذا مع التعامل لكيفية المقترحة  العريضة الخطوط

  خالل من المشروع سيحققه الذي  المناخي الهدف بوضوح واشرح بإيجاز المحددة( األهداف) الهدف  صياغة  أعد (1
 األخضر، صندوق المناخ له  يروج الذي المناخي" النموذجي التحول"  مع المشروع هدف يتماشى أن يجب. مكوناته
 الرابع العالمي التعاون إلطار الحاكم المستند في المبين النحو على

على    مكون  لكل  األساسية  والمخرجات  األنشطة  بتفصيل  وقم  تحقيقها،  سيتم  التي  النتائج  بوصف  قم  مكون،  لكل  بالنسبة (2
 شكل نقاط؛ 

 و  المناخ األخضر؛صندوق  نتائج عمل إدارة  إطار ونتائج التأثير في مكون كل مساهمة كيفية اربط (3
  اتصالها  وكيفية المعلن الهدف لتحقيق مع ا تعمل وكيف البعض بعضها مع المكونات هذه تكامل كيفية بإظهار اختتم (4

ا   يمكن.  1ب.  القسم   في   ووصفها  تحديدها  تم   التي  الحواجز  وإزالة   المحتويات  جدول  مع   النوعية  هدافاأل  وصف   أيض 
 والنتائج والمخرجات األنشطة مع تتناسب ألنها القسم هذا في بإيجاز
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 .وصف كيفية توافق األنشطة الواردة في االقتراح مع اإلطار التنظيمي والقانوني الوطني، إن أمكن 2.3.ب

 واإلطار التنظيمي للبلد )السياسات واألهداف الموجهة حسب القطاع(.إشارة موجزة إلى التوافق بين أنشطة المشروع / البرنامج  

 

( المعتمدة في وضع جيد للقيام باألنشطة المخطط لها وماذا ستكون منشآت)ال المنشأةوصف الطريقة التي يكون بها  2.4.ب

 .والشركاء المنفذين الهيئة المنفذة ترتيبات التنفيذ مع

والشركاء المنفذين وكيف سيكون لترتيبات التنفيذ تأثير مباشر على  الهيئة المنفذةيجب أن يشرح هذا القسم ترتيبات التنفيذ مع 
ن وأدوارهم الوسطاء المعنيي  /ممثلين  صحيفة الشروط واتفاقية النشاط الممول. أحد العناصر الحاسمة في هذا القسم هو وصف ال

إلشراف والسيطرة على العملية. من المهم أن يكون لديك تصور لهذه الترتيبات المنشأة المعتمدة اضمن تكيف وومسؤولياتهم 
الهيئة  وسيط، يجب تقديم اسم وانتماءالمنشأة المعتمدة كالمعنيين. عندما تعمل الممثلين التنفيذية / المؤسسية التي تظهر جميع 

 .األخضر وتنفيذ المشروع مباشرة على األرضالمناخ عن توجيه عائدات صندوق  ةلمسؤولا المنفذة

 
 أمثلة على ترتيبات التنفيذ

 :في مشاريع القطاع العام، سيكون الهيكل النموذجي لترتيبات التنفيذ والحوكمة كما يلي

والمنشآت األخضر المناخ من ممثلين عن المؤسسات المعنية، بما في ذلك صندوق  تتكون عادةً  -توجيهية الجنة الل (أ

، ومنظمات (ثلي المستفيدين )بما في ذلك الجمعيات النسائية ومجموعات السكان األصليينالوطنية المعنية ومم

الء أدوار  المجتمع المدني، والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية. يمكن أن يكون لبعض أصحاب المصلحة هؤ

ويتمثل دورها بشكل أساسي في توفير اإلشراف   ،على األقل مرة في السنة  التوجيهيةمراقب. يجب أن تجتمع اللجنة  ال

صندوق  ويجب أن تمثل مصالح    اللجنة التوجيهيةزًءا من  المنشأة المعتمدة جوالتوجيه لتنفيذ المشروع. يجب أن تكون  

 المناخ األخضر

فريق الذي ينفذ المشروع ويتخذ قرارات اإلدارة يوميًا. يمكن أن يختلف تكوينها من مشروع ال  -وحدة تنفيذ المشروع   (ب

وحدة   األدوار النموذجية المتوقعة فيتشمل إلى آخر من حيث المتخصصين والخبرة التي يجب أن تشكل الفريق. 

 :ما يليتنفيذ المشروع 

يكون لديه خبرة في اإلدارة العليا في األدوار والخبرات السابقة  قائد الفريق، من المتوقع أن    -مدير / منسق المشروع   -

 المماثلة في البلد / البلدان التي يعمل فيها التدخل؛

كبير المستشارين الفنيين، وعند الضرورة، المزيد من المستشارين الفنيين المبتدئين، بما في ذلك المهندسين  -

أو غيرهم من الخبراء التقنيين المسؤولين عن جودة التقنيات  وأخصائيي األرصاد الجوية والمهندسين الزراعيين

 والحلول المطبقة وسالمتها التقنية؛

 أخصائي الرصد والتقييم -

 خصائي المالية والمشتريات أ -

 ؛(ن )يرجى التحديدأخصائيين آخري -

اقتراح السمات المهنية المطلوبة في المشروع المحدد. في   السلطة الوطنية المخولة  بالتنسيق معالمنشأة المعتمدة دور ج( إن 

للفريق األحكام المرجعية  من الممارسات الجيدة تقديم شرح لدور وحدة تنفيذ المشروع وتضمين    المبدئية؛ يعتبردراسة الجدوى  

  كملحق؛

 التنفيذ؛ أثناء يتّمونهاوصف دور شركاء المشروع المحددين، وتفويضاتهم والمهام المحددة التي د( 

تعرف أكثر على أداة حوكمة صندوق المناخ األخضر من خالل:  ✓
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/Governing_Instrument.pdf/caa6ce4

fb637a9c6235-9e37-4ab0-cd54-5 
 

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45-
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45-
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/574763/Governing_Instrument.pdf/caa6ce45-cd54-4ab0-9e37-fb637a9c6235
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وصف لدور المستفيدين )خاصة بالنسبة للتدخالت المجتمعية لضمان المشاركة الفعالة والمتساوية والهادفة للنساء هـ( 

 ؛ و (والرجال

من شأنها أن ترصد بشكل مستقل أي قضايا أو شكاوى يثيرها المستفيدون من معالجة تنشئ بعض المشاريع أيًضا آلية و( 

 بذلك إذا كان المشروع يعمل في مناطق يتواجد فيها السكان األصليون واألقلياتالمشروع. يوصى 

 

 . يرجى تقديم لمحة موجزة عن المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية وأي تدابير تخفيف تم تحديدها في هذه المرحلة 2.5.ب

الرئيسية وأي تدابير تخفيف تم تحديدها في هذه  أخيرا  يجب أن يقدم هذا القسم لمحة موجزة عن المخاطر المالية والتشغيلية 
المرحلة. يوصى بتزويد جدول بنوع الخطر واحتمالية حدوثه )منخفض، متوسط، مرتفع( والتأثير المحتمل على تنفيذ المشروع 

 )منخفض، متوسط، مرتفع( وتدبير التخفيف المقابل لتقليل التأثير و / أو احتمالية حدوث كل خطر.

 شروع المتوقعة بالتماشي مع معايير استثمار صندوق المناخ األخضرنتائج الم 3ب.

األخضر مثل تأثير تحويل النموذج المناخ صندوق لتسترشد قرارات التمويل بستة معايير استثمار تعكس السمات الرئيسية 
 المهمشة. المتوخى للصندوق على جهود التخفيف والتكيف في البلدان 

 
ودة مقترح المناقشات بشأن ج. ومع ذلك، فإن األخضرالمناخ هذا القسم هو النقطة المرجعية لنتائج التقييم ألمانة صندوق إن 

 .على كيفية وصف األقسام األخرى ا  أيضتعتمد األخضر المناخ تمويل صندوق 

 

 احتمالية التأثير  3.1ب.

 .المشروع تحقيقهيجب أن يبدأ هذا القسم الفرعي بمقدمة لما ينوي 

وصى في هذا القسم بوصف عناصر التأثير المحتمل للمشروع المقترح وتقديم تقرير عن المؤشرات األساسية للتخفيف والتكيف ي
 .أو لكليهما إذا كان اقتراح تمويل شامل

غازات الدفيئة الالتخفيض التقديري أو تجنب انبعاثات  -بالنسبة لمشاريع التخفيف: يجب تقديم المؤشر األساسي للتخفيف 
على أساس سنوي و "العمر االفتراضي" لالستثمار، مع اإلشارة إلى المنهجية المطبقة. ال توجد إرشادات محددة من صندوق 

دفيئة التي ينبغي استخدامها بشكل تفضيلي على غيرها. من المتوقع أن تستخدم غازات الالاألخضر بشأن منهجيات المناخ 
و المعايير الدولية األخرى مثل تلك المستخدمة  ألنظيفة  التطوير اأساليب معروفة وذات مصداقية. تعتبر آلية  المنشآت المعتمدة  

بالغ عن طريقة الحساب المحددة والتفاصيل الخاصة من قبل المؤسسات المالية الدولية هي المنهجيات األكثر قبواًل. يمكن اإل
 .باالفتراضات في ملحق أو في دراسة الجدوى

من الممارسات الجيدة أثناء إعداد المشروع جمع المعلومات عن المشاريع / البرامج المماثلة األخرى المنفذة في البلد وقياس  
القصد من ذلك هو إظهار أن المشروع / البرنامج المقترح يؤدي   إنالمؤشرات األساسية واألثر المتوقع مع التدخالت األخرى.  

https://www.greenclimate.fund/document/initial-يمكنك العثور على معايير االستثمار الستة من خالل:  ✓
essmentsas-indicative-and-criteria-sub-specific-activity-framework-investment 

 

 نصائح عامة
 :القسم  هذا تطوير أثناء مراعاتها يجب التي المهمة العناصرتشمل 

  

ونظرية التغيير  المقترح التصميم من ظهر لما تحليل هو. أخرى أقسام في بالفعل تقديمه تم لما تكرارا   ليس القسم إن هذا (1

 ؛ (GCF / B.09 / 23 من الوثيقة 3الملحق )األخضر  المناخ لصندوق التابع االستثمار إطار  عدسة خالل من
 معيار لكل الفرعية للمعايير االقتراح استجابة كيفية عرض هو ذلك من القصد. موجزا   القسم هذا محتوى يكون أن يجب (2

 و  االستثمار؛ إلطار اإلرشادية التقييم عوامل مع يتوافق وكيف استثمار
 تناولها  سيتم التي الموضوعات لتوجيه استخدامها يمكن التي األداء أسئلة مع معيار لكل جدول إعداد يتم (3

https://www.greenclimate.fund/document/initial-investment-framework-activity-specific-sub-criteria-and-indicative-assessment
https://www.greenclimate.fund/document/initial-investment-framework-activity-specific-sub-criteria-and-indicative-assessment
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بشكل مماثل أو أفضل من تلك المعايير. تساعد المقارنة المعيارية الموثوقة في تقييم األمانة العامة والفريق االستشاري الفني 
 ". المستقل ويمكن أن تزيد من ثقة المجلس في قضايا مثل "القيمة مقابل المال

ينبغي تقديم العدد اإلجمالي المتوقع للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين   -مشروعات التكيف: المؤشر األساسي للتكيف  بالنسبة ل
مفصال  حسب الجنس )انخفاض قابلية التأثر أو زيادة المرونة( وعدد المستفيدين بالنسبة إلى إجمالي السكان مصنفين حسب 

 الجنس:

ر المباشرين. يجب تقديم شرح للطريقة المطبقة للتمييز بين المستفيدين المباشرين وغير عدد المستفيدين المباشرين وغي (أ
 المباشرين. 

النسبة المئوية للمستفيدين المباشرين وغير المباشرين عادة مقابل عدد سكان البلد. بالنسبة للبلدان ذات الكثافة السكانية  (ب
العالية من المهم اإلشارة إلى النسبة المئوية للمستفيدين مقابل إجمالي عدد سكان المناطق اإلدارية دون الوطنية، مثل 

 المقاطعات أو األقاليم؛ و 
المرجح أن يكون التوزيع الجنساني، خاصة في حالة المشاريع التي تضم أعداد ا كبيرة من المستفيدين، تقديري ا )على من  (ت

في المائة من النساء(. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض األنشطة المحددة التي تستهدف النساء بدال  من  50سبيل المثال 
 يمكن مالحظة االختالفات ويجب اإلبالغ عنها الرجال. لذلك، من حيث المستفيدين المباشرين،

 

 . 3.1: األسئلة التوجيهية للقسم ب.5الجدول 

 تأثيرات التكيف / التخفيف المحتملة  اإلطار الزمني للنتائج عنصر التغير المناخي

هل احتياجات التخفيف والتكيف مع تغير   •

المناخ مبررة بشكل كاٍف في هذا المشروع،  

مع مراعاة االحتياجات التنموية والظروف  

 الوطنية؟  

هل تتوافق األهداف والمؤشرات الرئيسية   •

  المناخ المتوقعة مع إطار قياس أداء صندوق 

األخضر ، بما في ذلك المؤشرات التي 

 اعتمدها المجلس؟  

خذ بعين االعتبار المعلومات الواردة في  مع األ •

مقترح التمويل، هل تم تقدير األهداف المقدرة  

مقابل المؤشرات األساسية إلطار قياس األداء  

 بدقة وهل تم توفير منهجية الحساب؟ 
هل يأخذ تصميم المشروع بعين االعتبار تقييم   •

قابلية التأثر بتغير المناخ على المستوى  

 القطري؟ )التكيف فقط(  المحلي أو المستوى
 

• هل من المتوقع تحقيق معظم   •

النتائج األكثر أهمية أثناء تنفيذ  

 ؟  منهاالمشروع؟ اي  
ما هي النتائج المتوقع تحقيقها   •

على المدى المتوسط والطويل  

 بعد االنتهاء من التنفيذ؟ 

• بالنظر إلى المعلومات الواردة في   •

مقترح التمويل ودراسة الجدوى، هل تم  

تقييم تدخالت المشروع المقترحة على  

أنها أكثر خيارات التخفيف / التكيف  

 مالءمة وجدوى؟

كيف تقارن تكلفة خفض انبعاثات   •

الغازات الدفيئة / النسبة المئوية  

للمستفيدين بالمعايير األخرى في نفس 

 ؟  العملالقطاع / البلد / مجتمع 
إذا كان المشروع يستثمر في السلع   •

يمكن لإلجراءات  ، فكيف المتينة

البنية  إغالق المقترحة أن تتجنب 

التحتية أو األنظمة وتضمن نتائج  

 مقاومة للمناخ؟ 

 

 إمكانية تحول النموذج  3.2ب.

األساس، وما يفعله تدخل المشروع المقترح لتغيير النموذج خط  يجب أن يشير هذا القسم إلى نظرية التغيير لعرض ما هو وضع  
األخضر كيف يعتزم المشروع إزالة الحواجز التي تمنع المناخ  يفهم مراجعو صندوق    نظرية التغييرالحالي وتحويله. من خالل  

ويلخص ظرية التغيير نالتغيير التحويلي وكيف يعزز اإلجراء نقلة نوعية. من الممارسات الجيدة إضافة مخطط يوضح نموذج 
الكربون على المدى الطويل وكيفية خفيض كيفية إزالة المشروع للحواجز التي تحول دون مقاومة المناخ والنمو األخضر 

المدى  على  معالجة القضايا الجنسانية. يجب أن يعرض هذا القسم الوضع الحالي وما هو متوخى في نهاية المشروع والتغييرات  
 .من إغالق المشروع والتي يمكن أن تُعزى إلى النتائج الخاصة بالمشروعوالطويل المتوسط 
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ا إمكانية التوسع / التكرار بما في ذلك قدرة المشروع على  المعرفة والدروس التي يمكن إنتاج يجب أن يناقش هذا القسم أيض 
البلدان األخرى وكيف يتم التدخل من المتوقع   تطبيقها على التدخل المناخي المستقبلي في البلد حيث يتم تنفيذ المشروع وكذلك في

 . استثمارات القطاع الخاص أو كيف يمكن أن يكون لها تأثيرات اقتصادية أوسعتحفز أن 

 أدناه المزيد من التوجيه بشأن تطوير سرد الحتمالية تحويل النموذج.  6يقدم الجدول 
 

 : توجيهات تطويل سرد احتمالية تحويل النموذج 6الجدول 

 تمكين االستدامة البيئية للمخرجات  الشمولية واالبتكار 
قابلية التكرار والقياس / إدارة المعرفة  

 والتعلم 

عناصر المشروع منسجمة بشكل   هل •

جيد ومعروضة لالستجابة لنظرية  

 التغيير المقترحة وسلسلة نتائجها؟  

 هل يقدم االقتراح حلوالً مبتكرة؟   •

هل يعتمد االقتراح على الخبرة السابقة   •

التي أثبتتها التقييمات القائمة على  

   األدلة؟

في حالة االفتقار إلى االبتكار في   •

نوع  مبررات في   االقتراح، فهل له 

 االستثمار المقترح في العرض؟ 

هل توجد استراتيجية بيئية تمكينية   •

الستدامة النتائج ومحددة بوضوح في 

االقتراح، بما في ذلك االستراتيجية  

 المالية؟  

التغييرات السلوكية للمؤسسات /   هل •

خوذة بعين  مأاألفراد  المجتمعات 

 ؟ االعتبار ومفسرة

هل المجاالت األخرى التي يمكن   •

تكرارها و / أو توسيع نطاقها قد تم  

 تحديدها داخل البلد أو خارجه؟  

هل يوفر االقتراح إطاًرا لمشاركة   •

المعرفة والمساهمة في التكرار و / أو  

 التوسع؟  

هل يدمج المشروع تدابير التكيف مع  •

دته في  تغير المناخ / التخفيف من ح

السياسات / القوانين واالستراتيجيات 

القطاعية والوطنية وعمليات صنع  

القرار على المستوى الوطني /  

 اإلقليمي / المحلي؟ 

 

 إمكانية التنمية المستدامة  3.3ب.

إنمائي أو تحمل األخضر في تمويل التكاليف المتعلقة بالمناخ. هذا يشمل مقاومة المناخ لمشروع المناخ تتمثل مهمة صندوق 
الكربون". ومع ذلك، خفيض التكاليف اإلضافية التي يمكن أن تنجم عن تحويل االستثمار التقليدي إلى استثمار صديق للبيئة " 

. ذات الطبيعة البيئية واالجتماعية واالقتصاديةطوير من خالل القيام بذلك هناك إمكانية تحقيق العديد من الفوائد المشتركة للت
مقابل خط األساس  ضح هذا القسم الفرعي ما هي هذه الفوائد المشتركة. إذا كان ذلك ممكن ا يجب أن تحددها كميا  يجب أن يو

الحالي. يمكن ذكر إشارة صريحة إلى التزام البلد وحالته بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة في بداية هذا القسم  
 لتمويل مقابل كل منفعة إنمائية مشتركة متوقعة.الفرعي. حدد فقرات فرعية لمقترح ا

 :ةنموذجيلمذكرة التصورات الكما يلي بالنسبة   الداللييمكن أن يكون المحتوى 

: على سبيل المثال، إذا كان مقترح المشروع يشجع الخدمات المناخية وأنظمة اإلنذار المبكر والحد من مخاطر بيئيا   (أ
مشتركة لحماية النظم البيئية وتدهور األراضي واألصول البيئية من األخطار المتعلقة   الكوارث، فعادة ما تكون هناك فوائد

 بالمناخ والتي ينبغي مالحظتها؛

اقتصادي ا: إن أمكن، يجب ذكر الدراسات التي تحدد العائد االقتصادي المحتمل أو التأثير على خلق فرص عمل قصيرة   (ب
 وطويلة األجل؛ و  

فوائد االجتماعية التي تنجم عن تجنب الخسائر من العديد من مشاريع التكيف أو تحسين ظروف  : يجب مالحظة الاجتماعيا   (ت
 سبل العيش للمستفيدين. يمكن أن تكون األمثلة على التأثير على صحة وتعليم المستفيدين وكذلك ظروف األمن الغذائي. 
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شير إلى أي  تللغاية ويجب أن  مختصرة  كون  تيجب أن    جزء من هذا القسم الفرعي.نوع االجتماعي كفقرة عن ال  هناك حاجة إلى

أسئلة إرشادية    7تقييم أو معلومات حول النوع االجتماعي يمكن أن تعكس تأثيرات المشروع على النوع االجتماعي. يقدم الجدول  
 . لمحتوى هذا القسم

 : األسئلة التوجيهية لقسم التنمية المستدامة7الجدول 

 النوع االجتماعي / الشمول  واجتماعي اقتصادي  بيئي

هل من المتوقع أن يعزز المشروع   •

العوامل الخارجية اإليجابية البيئية )مثل  

جودة الهواء، والحفاظ على التربة،  

  والتنوع البيولوجي ، وما إلى ذلك(؟

هل هناك نظام لتحديد العوامل الخارجية   •

 البيئية اإليجابية التي يمكن رصدها؟

هل من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى   •

زيادة الروابط بين الفاعلين االقتصاديين  

واالجتماعيين، مثل القطاع الخاص  

 واألوساط األكاديمية؟ القطاع العام؟  

هل من المتوقع أن يؤدي المشروع إلى   •

زيادة اإلنتاجية المنخفضة االنبعاثات  

 والمقاومة للمناخ في عملية التنمية؟  

وقع أن يقلل المشروع من هل من المت •

 الخسائر و / أو تحقيق الفوائد المالية؟ 

هل من المتوقع أن يساهم المشروع في   •

تحسين الصحة أو السالمة أو التعليم أو  

 التنظيم أو الحفاظ على الثقافة؟

هل يتصدى المشروع بشكل كاٍف   •

لالحتياجات المختلفة للنساء والرجال 

من أجل معالجة عدم المساواة في  

   قابلية التأثر بتغير المناخ ومخاطره؟

ل يعالج المشروع بشكل كاف  ه •

احتياجات النساء والرجال من أجل  

معالجة أنواع أخرى من عدم المساواة 

 )غير المتعلقة بتغير المناخ(؟

 

 حاجات المتلقي  3.4ب.

بالنسبة للمشروعات قيد التكيف، من المهم مناقشة كيف ستستفيد المجتمعات، وال سيما األكثر ضعفا ، من التدخل. يتعلق ذلك 
حيث نظرية التغيير بالمعلومات التي تم توفيرها بالفعل في األقسام السابقة، وخاصة قسم التحول النموذجي. يجب أن تشير إلى 

، بل يجب أن يلخص بشكل إيجابي ارتباط يتم تكرار ما تم ذكرهتم وصف الحواجز المالية واالجتماعية والمؤسسية. يجب أال 
 .بين مخرجات المشروع وإزالة الحواجز أمام التغيير التحويلي رد الفعل –الفعل 

للدولة والمؤسسات )العامة أو الخاصة( والمستفيدين واستدامة الحلول المقترحة من قبل التدخل  متانة  نقطة  أيضا   يجب أن يوضح  
 .( التي يعتزم المشروع دعمهاوغيرها)األسر والشركات الصغيرة والمتوسطة 

 . سئلة إرشادية لتطوير هذا القسمأيضا  أ  8الجدول يقدم 

 : األسئلة التوجيهية لحاجات قسم المتلقي8الجدول 

 االحتياجات المؤسسية  االحتياجات المالية  واالجتماعيةاالحتياجات االقتصادية 

هل المستفيدون المستهدفون وأصولهم   •

اإلنتاجية معرضون للمخاطر الناجمة  

عن تغير المناخ؟ أي من هذه المخاطر 

يستهدفها المشروع / البرنامج  

 المقترح؟ 

  هل الموارد الوطنية والمحلية محدودة؟ •

هل من المتوقع أن يتغلب تمويل   •

األخضر على حواجز  المناخ صندوق 

 معينة )مالية ، إلخ(؟ 

ما هي نتيجة تقييم قدرات المؤسسات  •

 التي ستستفيد من تدخل المشروع؟  

 ما هي المجاالت التي تحتاج إلى تعزيز؟ •

 

 ملكية البالد  3.5ب.

وإسهامه في اإلستراتيجيات الوطنية لتغير المناخ مثل المساهمة  العرض )المقترح(يجب أن يوضح هذا القسم كيفية مواءمة 

( وتقييم NAMAs) ( أو إجراءات التخفيف الوطنية المالئمةNAP( أو خطة التكيف الوطنية )NDCالوطنية المحددة )

السياسات األخرى ذات الصلة على المستوى الوطني والقطاعي )االستراتيجيات االقتصادية ( و  TNAاالحتياجات التكنولوجية )
 ، خطط التنمية ، سياسات الحد من مخاطر الكوارث ، إلخ(. 
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في البلد و   العرضالمقترح في القطاع )القطاعات( المحدد الذي يستثمر فيه  المنشأة المعتمدة خبرةيجب أن يصف هذا القسم 
في هذا النوع من التدخل الذي سيتم إظهاره من خالل األمثلة. يجب اإلشارة إلى جودة ومهارات للمنشأة المعتمدة  سبية"  "الميزة الن
 دعم المشروع.التي تم تصور أنها ستالموظفين 

إلى ما تم  سبب مالءمة كفاءة الطاقة المقترحة في سياق البلد للتنفيذ. يمكن أن يشير هذا الجزء األمور ذاتها بشان يجب وصف 

هذا النوع والحجم من  للمنشأة المنفذة لتنفيذ ( والعناية الواجبة لقدرة اإلدارة المالية  2.4اإلبالغ عنه في ترتيبات التنفيذ )القسم ب
 .األخضرالمناخ المشاريع وإدارة أموال صندوق 

 لمزيد من التفاصيل.  4ب. أصحاب المصلحة وقسم المراجعو ةالسلطة الوطنية المخول اذكر باختصار المشاركة مع ؛ا  أخير

 .لتطوير هذا المعيار التوجيهيةبعض األسئلة   9يقدم الجدول 

 : األسئلة التوجيهية لقسم ملكية البالد9الجدول 

 القدرة التنفيذية تماشي السياسة والدعم  

• سياسات التغير المناخي: هل يتماشى المشروع بشكل جيد مع   •

السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بتغير  

المناخ )مثل المساهمة الوطنية المحددة، إجراءات التخفيف  

الوطنية المالئمة، خطة التكيف الوطنية تقييم االحتياجات  

 التكنولوجية، إلخ(؟  

السياسات األخرى: هل يتماشى المشروع بشكل جيد مع خطة   •

التنمية االستراتيجية الوطنية )مثل خطة التنمية االجتماعية  

واالقتصادية وخطة الحد من الفقر واالستراتيجيات القطاعية  

 وغيرها(؟  

التكامل والتماسك: هل تم تنسيق المشروع بشكل مناسب مع   •

طط لها، بما في ذلك مشاريع  المشاريع المماثلة الجارية والمخ

 صندوق المناخ األخضر؟  

 سياسات خطط عمل النوع االجتماعي إن وجدت  •

في العناصر الرئيسية   مثبتهل يوجد للمنشاة المعتمدة سجل   •

   لمشروع لتنفيذه؟المخصصة لقطاع ا

مكتب ميداني و / أو موظفين كافيين  يوجد للمنشاة المعتمدة هل  •

   مشروع؟في البلدان لإلشراف على ال 

خبرة ذات صلة في الدولة، من حيث  يوجد للمنشاة المعتمدة هل  •

المنشآت  مبالغ تمويل المشروع المماثلة في القطاع والعمل مع 

   المختارة؟المنفذة 

 مع المشروع؟ تتماشى المهمة المؤسسية للمنشأة المنفذة  هل  •

المشروع بما في  القدرة على إدارة  الهيئة المنفذة هل تمتلك  •

ذلك المشتريات والتنسيق والخدمات البيئية واالجتماعية  

وما إلى ذلك؟ هل تم إجراء تقييم لقدرات  النوع االجتماعي و

  اإلدارة المالية وهل تم تقديم النتائج؟

، هل تم توفير خطة  الهيئة المنفذةفي حالة عدم إثبات قدرة  •

ستراتيجية / تدابير لبناء قدرتها أو تم تضمينها في  ا عمل / 

 مقترح التمويل؟ 

 

 الفعالية والكفاءة 3.6ب.

 المناخ يشتمل معيار االستثمار هذا على عنصرين من العناصر ذات األهمية الحاسمة للعناية الواجبة من قبل أمانة صندوق

 اإلدارة. يتطلب هذا المعيار مؤشرين أساسيين لمقترحات التخفيف والتكيف:مجلس و TAP العامة واألخضر 
 

. من المهم اإلشارة مذكرة التصوراتيتم توجيه التكاليف المقدرة للطن من مؤشر مكافئ ثاني أكسيد الكربون في نموذج   (أ
   طبيقه في نفس القطاع والبلد؛ وغازات الدفيئة مقابل معيار يمكن تالإلى كيفية أداء المشروع من حيث تكلفة انبعاثات 

األخضر إلى معيار معياري المناخ  في تقديره في النموذج. ال يشير صندوق    ا  أيضيتم توجيه الحجم المتوقع لمؤشر التمويل   (ب
محدد للتمويل المشترك / الرافعة المالية )بشكل عام، كلما زاد المبلغ الذي يمكن أن يستخدمه تمويل الصندوق من المصادر  

 خرى كان التقييم أفضل(. األ
 

الشروط من المتوقع أن يكون مستوى الشروط الميسرة. هو وعنصر آخر من عناصر المناقشة المتوقعة في هذا القسم هناك 
 لما يلي:  مناسب ا وفق ا الميسرة

 طبيعة األنشطة المقترحة: هل تنتج سلع ا عامة تعاني من فشل السوق؟ (أ
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للتدخل كافية السترداد   نتيجة  إطالقها ة للدخل للخدمات التي تم لنواتج المشروع: هل القدرة المدرّ ة للدخل القدرة المدرّ  (ب
   االستثمار الرأسمالي؟

السياق الوطني: هل التدخل ينفذ في أقل البلدان نموا  أم في اقتصاد مثقل بالديون؟ )ينبغي اإلشارة إلى قدرة البلد على   (ت
 و سقفه تجاه المقرضين الدوليين مثل صندوق النقد الدولي( ، االقتراض من أسواق رأس المال أ

السياق المحلي المحدد: هل يستهدف المشروع المناطق / المجتمعات الضعيفة وذات الدخل المنخفض؟ من هو على وجه   (ث
 الخصوص األكثر ضعفا؟ 

 

فيجب ذكر معدل العائد االقتصادي المتوقع مذكرة التصورات  إذا تم تضمين التحليالت االقتصادية و / أو المالية كمرفقات في

(ERRو )( معدل العائد الداخليFRR)  .التفاصيل والحسابات اختيارية لتقديمها تعتبر  ، وتحليل الحساسية الذي تم إجراؤه بإيجاز

المحددة لمعيار الكفاءة المعايير الفرعية  أحد  ا  مالتحليل االقتصادي و / أو التحليل المالي ونتائجهيعتبر  في القسم د.    2في الملحق  
 .والفعالية

 

القطاع العام، ال يتعين   لعروضعادة  إجراء تحليل مالي. بالنسبة  العامة  القطاع الخاص، تطلب أمانة الصندوق    لعروضبالنسبة  
  الموضحة في القسم ديم التحليل إذا كان من الممكن إثبات فعالية التكلفة من خالل بعض الوسائل األخرى  المنشأة المعتمدة تعلى  

 .، أو إذا كان من الصعب تحديد فوائد المشروع بسبب طبيعة النشاط )مثل بناء القدرات(3ب.

باإلضافة إلى ذلك، ينبغي ذكر توافر خطة تشغيل وصيانة موثوقة وخطاب التزام في هذا القسم حيث أنه عامل مؤشر على  
والمثبتة في البلد أو  المختبرة نب أخرى يجب مراعاتها مثل التكنولوجيا جواهناك االستدامة المحتملة طويلة األجل لالستثمار. 

 في دولة / منطقة أخرى قابلة للمقارنة.

 العتبار أثناء تطوير هذا القسم الفرعي بعين االتي يجب أخذها التوجيهية بعض األسئلة   10يقدم الجدول 

 

 : أسئلة توجيهية بشأن قسم الفعالية والكفاءة 10الجدول 

 الجدوى المالية وأفضل الممارسات  الرافعة المالية والتمويل المشترك  فعالية الكلفة والهيكلية المالية

هل مبلغ التمويل المطلوب من الصندوق  •

مبرر؟ هل التكلفة اإلجمالية للمشروع  

في نطاق مبرر مقارنة بالمعايير 

األخرى التي تم فحصها أثناء إعداد  

 المشروع؟  

هل ينطوي المشروع على مخاطر   •

مزاحمة القطاع الخاص واستثمارات  

القطاع العام األخرى؟ أم أنها بدالً من  

تية لتحفيز استثمارات  ذلك تنتج بيئة موا

 القطاع الخاص؟ 

مبرر؟ هل   الشروط الميسرةهل مستوى  •

الشروط الميسرة  هو الحد األدنى من 

 لجعل االقتراح قابالً للتطبيق؟

هل يستفيد المشروع من مستوى   •

مناسب من التمويل المشترك، محدد  

على أساس كل مشروع على حدة، من  

شركاء آخرين و / أو من الموارد  

   المحلية؟

هل يمكن أن يكون للمشروع تأثير   •

محفز لتعبئة موارد أخرى من ممولين  

آخرين، وخاصة من القطاع الخاص  

 نتيجة لتنفيذه؟

هل يستند معدل العائد الداخلي   •

واالقتصادي إلى افتراضات ذات  

مصداقية ويقدم دليالً على الجدوى  

 االقتصادية والمالية؟  

رج  هل الجدوى المالية للمشروع خا  •

نطاق دعم الصندوق مبررة  

باستراتيجية خروج قوية وخطة  

 ؟ عمليات واستدامة

• هل يدمج المشروع أفضل الممارسات  •

الدروس المستفادة والتقنيات المتاحة   /

في تصميمه؟ هل تم تقييم خيارات  

 متعددة؟ 

 

 

 أصحاب المصلحة المعنيين في البالدالمشاركة ما بين المنشآت الوطنية المعنية والمنشأة المعتمدة وغيرها من  4ب.

في تصميم التدخل ووصف موجز ألصحاب  المنشآت الوطنية المعنية كيفية مشاركة مرجعيات بشأن يجب أن تكون هناك 
 . المصلحة اآلخرين )دوليين ووطنيين ومحليين( والدور الذي سيلعبونه في التدخل
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المستفيدين والجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة   ونشملوالذين يمن المهم اإلشارة إلى أن المشاورات مع أصحاب المصلحة، 
)وحدات الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية وما إلى ذلك( قد تمت أثناء مرحلة  

أصحاب المصلحة( يوضح بالتفصيل كيف تم التقاط مدخالتهم وإبرازها إلى أقصى حد  ركة  تقرير مشااإلعداد وأن هناك ملحق ا )
 .ممكن في تصميم المشروع / البرنامج

 

بالتفصيل كيف شارك ممثلو الرجال والنساء والشباب ومجموعات السكان اذكر الصلة االستشارات والتقارير ذات في تقارير 

 . لهذا القسم  التوجيهيةبعض األسئلة  11. يقدم الجدول األصليين بشكل هادف في هذه المناقشات

 

 وغيرها من أصحاب المصلحة في القسم القطري   السلطة الوطنية المخولة: األسئلة التوجيهية بشأن مشاركة 11الجدول 

 استشارات المالك / صاحب المصلحة 

 هل يضع المشروع مسؤولية صنع القرار على المؤسسات ذات الصلة في الدولة ويستخدم النظام المحلي لضمان المساءلة؟   •

 هل تم تقليل مستوى الفاعلين غير الوطنيين، وإذا كان موجوًدا فهل هو مبرر جيًدا؟   •

المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة )على  هل هناك دليل على أن عرض التمويل قد تم إعداده بالتشاور مع منظمات المجتمع   •

 مستوى اإلقليم والقطاعات المحلية والخاصة، إلخ(؟  

 هل تم أخذ آراء النساء والفئات المستضعفة )بما في ذلك آراء السكان األصليين( في االعتبار أثناء تطوير مقترح التمويل؟   •

 هل تم توفير خطة إشراك أصحاب المصلحة، وهل تحدد الشركاء الرئيسيين؟ هل تم تقييم الخطة المقدمة لتكون شاملة وكافية؟  •

 

 الداللي / معلومات الكلفة التمويل  –القسم ج  .7

 
 التمويل حسب المكونات   1ج.

تفصيال  للمصروفات حسب المكونات / المخرجات. تشير "المكونات" إلى ما يُعرف غالب ا باسم  12يجب أن يقدم الجدول 
 "النتائج" في تسلسل اإلطار المنطقي وفي الوصف العام لألهداف المحددة لالقتراح.

األخضر، وبأي أداة مالية وبأي عملة. يمكن استخدام  المناخ  ومات عن مبلغ التمويل المطلوب من صندوق  يقدم الجدول أدناه معل
التمويل القياسي لمقترح التمويل كمنح وقروض وأسهم وضمانات وأدوات أخرى. يمكن أن يستخدم االقتراح أكثر من أداة مالية  

إذا كانت أدوات الدين مثل القروض مطلوبة، فيجب اإلشارة إلى حيازتها مثل القروض الممزوجة بالمنح ألنشطة المساعدة الفنية.  

 / GCF / B.09من  2 األخضر )الملحقالمناخ صندوق لومعدل الفائدة / التسعير وتطبيقها وفق ا لألحكام والشروط المالية 
23.) 
 

 .التي تقدم التمويل المشترك للمشروع المنشآتيجب تقديم معلومات مماثلة )مبالغ ونوع األداة المالية( من 

 
 : معلومات الكلفة والتمويل الداللية 12الجدول 

 / المكّون 
 المخرجات

الكلفة الداللية  

 (دوالر)
 التمويل المشترك تمويل صندوق المناخ األخضر

القيمة  األداة المالية  (دوالر)القيمة 

 (دوالر)
 اسم المؤسسة  األداة المالية 
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إجمالي الكلفة  

 (دوالر)الداللية 
   

 
 

 صندوق المناخ األخضر تمويل طلب تفسير 2. ج
 القسم محددا  وموجزا  ويجب أن يشمل العناصر التالية:  هذا يكون أن يجب

 

سبب حاجة المشروع / البرنامج للتمويل من الصندوق أي تفسير سبب عدم تمويله من قبل القطاع العام و/أو   تفسير. 2.1.ج
 الخاص في البالد 

 

مذكرة التصورات بما يشمل تحليال  لحواجز . وصف خيارات التمويل البديلة لألنشطة ذاتها التي يتم اقتراحها في 2.2ج.
 المستفيدين المحتملين من الحصول على التمويل وتقييدات مصادر القطاعين العام والخاص من التمويل

 

. تفسير عرض األسباب ومستوى مرونة األداة المالية التابعة للصندوق باإلضافة إلى كيفية تقديمها للمستخدمين النهائيين 2.3ج.
دين. في حالة عرض القطاع الخاص، يجب تقليل أحكام الشروط الميسرة وتفسيرها بحسب المبادئ التوجيهية المطبقة والمستفي

  ( B.05/07 على عمليات القطاع الخاص )القرار

 

 

 

 

 

ن يقدم الصندوق التمويل بالدوالر األمريكي أو اليورو أو الجنيه اإلسترليني أو الين الياباني. إذا  أ  يمكن: العملة  بشأن مالحظة
مالحظة تشير إلى تاريخ سعر التحويل تم طلب عملة أخرى ومن ثم تزويد تحويل للرقم بالدوالر أو اليورو، فيتم وضع 

ومصدره )على سبيل المثال أسعار صرف األمم المتحدة(. إذا كان االلتزامات من الحكومات بالعملة المحلية فيجب تأكيد تطبيق 
 سعر الصرف ذاته في المالحق والمصادر األخرى. 

ك ومع ذلك يعتبر وجود مستوى  معين من التمويل مالحظة بشأن التمويل المشترك: ال توجد لدى الصندوق سياسة تمويل مشتر
المشترك بمثابة ميزة. على سبيل المثال، في المشاريع التخفيفية فإن معدل الدعم )أي كمية التمويل المشترك المقدم من قبل  

ر المناخية المشروع مقابل كل دوالر مزودة من قبل الصندوق( يعتبر بمثابة مؤشر جوهري ويتوقع أن يغطي االستثمارات غي
 الالزمة للمشروع.

مالحظة لرسوم المنشأة المعتمدة: إن الميزانية المطلوبة من الصندوق هي صافي رسوم المنشأة المعتمدة. يجب أن تمتثل المنشأة 

مليون  10ى سبيل المثال، للمشاريع التي تصل إلى عل.1( GCF/B.19/43من  8لسياسة الصندوق بشأن الرسوم )الملحق 

بالمائة من قيمة الصندوق   8.5دوالر، فإن قيمة الحد األقصى التي يمكن طلبها للمنح في القطاع العام هي ما يصل إلى 
 المطلوبة. إذا كان الطلب هو قرض للقطاع العام أو الخاص فسيتم التفاوض على الرسوم على أساس الحالة. 
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و وأكثر فعالية على اعتبار الكلفة المتزايدة أو مخاطر  اعتبار الحد األدنى مطلوبا  لجعل االستثمار مجديا   سبب تفسير 2.4.ج
للحصول على المزيد من التفاصيل(.   B.12/17; B.10/03, B.09/04 أقساط المشروع / البرنامج )ارجع إلى القرارات

 يعتبر تفسير المنح والمنح التعويضية إلزاميا . 

 
 (استراتيجية الخروج)المشروع  تكرار وقابلية استدامة. 3. ج
التي يمكن تقديمها في هذا القسم إلظهار استدامة المشروع طويل األجل ولتحقيق حالة استراتيجية  العناصر بعض يلي فيما

 الخروج الخاصة بالصندوق: 

تفسير كيف يدعم المشروع قدرة المؤسسات المشمولة بما يشمل استراتيجية متينة للحفاظ على الموظفين ومؤشرات  . أ
 ستدامةاال

 تسليط الضوء على كيفية إنشاء ملكية المستفيدين ألفراد ومؤسسات المجتمع .ب
 إظهار كيفية استثمار المشروع في التكنولوجيا المستدامة والمالئمة في السياق المحلي  .ت
 الطويل مناقشة كيفية دعم المشروع للسياسات وأطر العمل التنظيمية التي تؤثر على استدامة النتائج على المدى  .ث
 

 

 

 نصائح عامة
للنفقات المتعلقة ناقش كيف يتعلق المشروع بمهمة الصندوق وقدم عرض األسباب لكيفية تغطية مساهمة الصندوق  (أ

 بالمناخ وليس التطوير أو غيرها من أنواع النفقات )مثل عرض األسباب المناخية(
اشرح من خالل األمثلة والتفسيرات كيف تم تقدير التكاليف المتزايدة بناء  على المعلومات المزودة على أساس أسباب  (ب

 توظيف أرباح الصندوق من أجلها()هذا جزء من التكاليف التي يجب أن يتم  2و ب. 1الزيادة في ب.
قم باإلشارة باختصار إلى المساهمة في المساهمة المحددة محليا  والسياسات األخرى )خطط التكيف الوطنية  (ت

 وإجراءات التخفيف المالئمة وطنيا  وغيرها في حالة مشاريع خدمة المناخ( 
 

 الصندوق في جميع المراحل: من قبل األمانة العامة وتفسير طلب األقساط الميسرة. هذا عنصر أساسي من تقييم 
TAP  :والمجلس. يجب أن يكون طلب المنح مفسرا  على اعتبار العناصر النقاشية التالية 

i.  الحالة االقتصادية للبالد: يجب أن يتم اإلشارة إليها في حال كان المشروع يعمل في بلد مصنف )من قبل البنك
 أنه جزء من مجموعة البلدان متدنية الدخل  الدولي على سبيل المثال( على

ii.   طوبوغرافية البلدان مقابل مجاالت األولوية الجغرافية للصندوق: وضع المجلس أفريقيا والدول الجزرية
الصغيرة النامية والبلدان األقل تطورا  بمثابة مجموعات أولوية للصندوق. إذا كانت البلدان المستهدفة جزء من  

 المجموعات فيجب توضيح ذلكتلك 
iii.  مستوى دين البالد الخارجي: يمكن استخدام صندوق النقد الدولي لتحليل واإلبالغ عن قدرة البلدان المستفيدة

الستيعاب المزيد من الديون من المقرضين الدوليين )إذا كانت قدرة اقتراض المزيد محدودة، يمكن أن ينطبق 
 توسطة الدخل(هذا المؤشر أيضا  على االقتصادات م

iv.  طبيعة الخدمات العامة المقدمة: على سبيل المثال أنظمة الرصد المناخي والعديد من الخدمات المناخية تندرج
 ضمن حاالت فشل السوق ولن يتم تغطيتها باالستثمارات الخاصة 

v. إليرادات وخاصة قدرة إنتاج الدخل: في البلدان المتطورة يعتبر من النموذج أن تكون القدرة شحيحة على إنتاج ا
 في الخدمات المناخية على مستوى يمكن أن يضمن سداد رأس المال المستثمر

vi.   المساهمة في تحقيق سياسات النوع االجتماعي والسياسات البيئية واالجتماعية والمواطنين األصليين الخاصة
 بالصندوق 
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كيف سيتم مراقبة المشروع وما بعد تنفيذه بدعم من الصندوق والمصادر األخرى. يجب أن يحتوي هذا   القسم  يصف  أن يجب
 القسم على العناصر التالية: 

 وصف خطة تقديم تقارير األداء السنوي بالتماشي مع أطر عمل المراقبة والمساءلة الخاصة بالصندوق (أ
المراقبة واإلبالغ الداخلي بأن المشروع سيحدد خالل مرحلة التنفيذ. تقديم المعلومات بشأن العملية التي ستكون  خطة نظام  (ب

 قائمة لضمان إبالغ المنشآت المنفذة وجمع البيانات بشأن المؤشرات ذات الصلة 
على أخصائي مراقبة وتقييم أنشطة المراقبة اليومية وتسليط الضوء على ما إذا كانت الوحدة تحتوي    في  PIUوصف دور   (ت

 مخصص
معلومات بشأن توقيت ودور تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي. يتوقع أن تكون هذه تقييمات مستقلة تشارك فيها شركة   (ث

تقييم أو مقيّم خارجي. باإلضافة إلى تحديد كيف سيستفيد تقييم منتصف المدة والتقييم النهائي من المشروع أو قابلية تصعيده 
 ي المرحلة الثانية. يتوقع أن تركز تلك العمليات االنتباه على اإلبالغ عن القضايا الشاملة مثل النوع االجتماعي ف

 
عمل تصميم المشروع / البرنامج على اتخاذ خطوات لتنفيذ تقييم أثر منظوري ومنهجية تنفيذ هذا النوع من   كيف  صف  أمكن  إن

 التجريبية(. إن هذا طلب مستحدث من وحدة التقييم المستقلة التابعة للصندوق. التقييم )الطرق التجريبية وشبه 

ذلك في مرحلة ما بعد التنفيذ يعتبر بمثابة ممارسة جدية، حيث أن المنشآت التي ستتولى مخرجات المشروع ستقوم إن تحديد 
 بتنفيذ مراقبة منتظمة لكيفية الحفاظ على النتائج على مدى فترة المعدات.

ا ، بالنسبة لألدوات غير المتعلقة بالمنحة مثل القروض والضمانات وحقوق الملكية، فسر كيف سيتم سداد رأس المال  أخير
المستثمر وعلى مدى أي فترة من الزمن. قم بشمول معلومات تتعلق بمدتها مع بيان معدل الفائدة / التسعير وتطبيقه وفقا  لشروط 

 4(  GCF/B.09/23ن م 2وأحكام الصندوق المالية )الملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_23_-اح عبرمت 4
-4b04-7aef-_26_March_2015.pdf/2f71ce99-_24_Board___Ninth_Meeting_of_the_Board__Decisions_of_the_
.15975a1f66ef-7998 

https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_23_-_Decisions_of_the_Board___Ninth_Meeting_of_the_Board__24_-_26_March_2015.pdf/2f71ce99-7aef-4b04-8799-15975a1f66ef
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_23_-_Decisions_of_the_Board___Ninth_Meeting_of_the_Board__24_-_26_March_2015.pdf/2f71ce99-7aef-4b04-8799-15975a1f66ef
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_23_-_Decisions_of_the_Board___Ninth_Meeting_of_the_Board__24_-_26_March_2015.pdf/2f71ce99-7aef-4b04-8799-15975a1f66ef
https://www.greenclimate.fund/documents/20182/24949/GCF_B.09_23_-_Decisions_of_the_Board___Ninth_Meeting_of_the_Board__24_-_26_March_2015.pdf/2f71ce99-7aef-4b04-8799-15975a1f66ef
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 الوثائق الداعمة  – دالقسم  .8
 

 البرنامج  / موقع المشروع  إلى تشير خارطة 1 الملحق
تزويد خارطة لموقع المشروع في البالد. يمكنك شمول أية معلومات أخرى إضافية في الخارطة تتعلق بالمشروع. على سبيل  

أحواض المياه الجوفية في األردن إذا كان المشروع يتعلق بالقيام بأنشطة خاصة بحوض  المثال تظهر الخارطة أدناه خارطة 
 مياه جوفية معين.

 

 : عينة من خارطة األردن 5الشكل 
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 التغيير نظرية مخطط 2 الملحق
يقدم هذا الملحق معلومات تتعلق بشأن نظرية التغيير التي تصف كيف سيعمل التدخل المقترح على تحويل مسار التطوير نحو 

والمنشآت المعتمدة تزويد مخطط لنظرية التغيير   السلطة الوطنية المخولةتخفيض االنبعاثات أو تطوير المناخ المرن. يطلب من  

 من نموذج مذكرة التصورات إلى جانب وصف سردي لنظرية التغيير 1القسم ب.كجزء من 

 

 : نموذج مخطط نظرية التغيير6الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واالقتصادي مع االفتراضات الرئيسية والسيناريوهات المحتملة الهامة  المالي  النموذج: 3 الملحق
 وصف مفصل على  للحصول" الواجبة )الفحص النافي للجهالة( وبذل العناية المشروع تقييم"  3 القسم انظر

بيان المخرجات الذي يسلط الضوء على ما ينوي 
المشروع / البرنامج إنجازه على المدى القصير 

 بسبب أنشطة المشروع / البرنامج 

 

األنشطة هي المهام / التدخالت المنفذة من قبل 

المشروع / البرنامج من أجل تحقيق مخرجات 

 محددة على المدى القصير

يتم صياغتها على أنها العوامل الخارجية التي ينبغي أن تكون موجودة لتحقيق النتيجة / المخرجات )على سبيل المثال "تؤكد الفرضيات: 

  ("إليها من خالل اإلنذارات المبكرة التوصلالمجتمعات استعدادها للمشاركة في التدريب واتخاذ اإلجراءات المناسبة بمجرد 
؛ قد ال تكون بما يكفي لتصميم وتنفيذ المشروع ، قد ال يكون الوضع السياسي مواتيا  في بعض البلدان: المخاطر )والتدابير التخفيفية(

ت المؤسسية ضعف النظم والقدرامع ؛ ستخدام المناسب والمالئم لألموالآليات المساءلة الوطنية أو دون الوطنية قوية بما يكفي لتتبع اال
الموظفين المشاركين في المشروع التصريح / التراخيص الالزمة للعمل دون قيود في البلد؛ قد  قد ال يكون لدىو؛ لتوجيه تنفيذ المشروع

 1ب. يجب أن تتماشى هذه المخاطر مع تلك الموصوفة في القسمين. ال تكون البيئة القانونية والتنظيمية مستقرة بما يكفي لتنفيذ المشروع
 2+ ب.

ات طويلة األجل والمحددة في الشروط والسياسات بيان النتيجة النهائية الذي يصف التغير
 والهيكل التنظيمي ويتم قياسها بعد سنة أو عدة سنوات من إتمام المشروع 

بيان النتيجة النهائية الذي يصف التغيرات طويلة األجل والمحددة في الشروط والسياسات 
 مشروع والهيكل التنظيمي ويتم قياسها بعد سنة أو عدة سنوات من إتمام ال

 بيان التأثير الذي يلخص الفارق الذي يحدثه المشروع / البرنامج مع الوقت 

 

  

 الرؤية

 النتائج النهائية

 النتائج المتوسطة

 المخرجات

 األنشطة

 الحواجز

الفرضيات 
 والمخاطر
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 المبدئية الجدوى دراسة  : 4 الملحق
البرنامج المقترح سليم من حيث األسس التقنية واالقتصادية واالجتماعية  المبدئية إلثبات أن المشروع /    الجدوى  دراسة   تصميم  يتم

 والبيئية. عند إعداد دراسة الجدوى المبدئية، يجوز للمنشآت المعتمدة أن تأخذ ما يلي بعين االعتبار:

 . سب اللزوميمكن أن تستخدم الدراسة المعلومات والبيانات القائمة من مصادر ثانوية وتكملها بالبيانات األولية ح .1

 .يمكن جمع البيانات والمعلومات والدراسات التقنية من مشاريع منفذة سابقاً أو من مشاريع تقارب نهاية فترة التنفيذ .2

المنفذة سابقاً متاحة، يمكن أن تستخدم  / إذا كانت تقارير التقييم ودراسات الجدوى السابقة من المشاريع المستمرة  .3

مان تخصيص الحلول والتكنولوجيات المقترحة وتقييمها لتكون مجدية في سياق في إعداد الجدوى المبدئية مع ض

 .المشروع المقترح

المعلومات المقدمة في عرض التمويل ودراسة الجدوى المبدئية يجب أن تقدم بطريقة منظمة ومختصرة وبطريقة  .4

ة التصورات تشير إلى صفحة يرجى ضمان أن تكون مذكر. ال يتم فيها تكرار المعلومات وتكميلها لبعضها البعض

 .وثيقة الجدوى المبدئية والفقرة التي يتم فيها تزويد التفاصيل اإلضافية والعناوين المتعمقة

 .إن طول دراسة الجدوى المبدئية غير مقيد .5

 

سالمة التصميم التقني دراسة الجدوى المبدئية هو تقديم تقييم لتدخالت المشروع / البرنامج المقترح من حيث    دور  يكون  أن  يجب
والتكاليف والمنافع والتأثيرات االجتماعية والبيئية والبيئات القانونية والنظامية التي يتوقع أن يتم تنفيذ األنشطة / التدخالت  

 المقترحة فيها والجوانب المؤسسية والمالية وأي تحليل آخر لتقييم جدوى االستثمار.

ستنتاجا  واضحا  مع توصيات تفسير منطق هيكلية المشروع وأنشطته. بينما تعمل دراسات يجب أن تقدم دراسة الجدوى المبدئية ا
الجدوى والجدوى المبدئية على تحقيق الغاية ذاتها، إال أن هناك بعض االختالفات من حيث محتوياتها كما هي مقدمة في الجدول  

 أدناه:

 
 دراسة الجدوى ودراسة الجدوى المبدئية : التشابهات واالختالفات الرئيسية ما بين 13الجدول 

 دراسة الجدوى  دراسة الجدوى المبدئية  الصفات 

  / المفهوم )خاصية مماثلة  
 (الغاية

البرنامج المقترح واقتراح    / الحلول المجدية للمشروع    / واجتماعي وتقييم سياسات للخيارات    وبيئي  تقني  تقييم  تقديم

 البرنامج   / المخرجات والتوصيات مع الخيارات األكثر جدوى ومتانة للمشروع  
مصادر بيانات ثانوية مكّملة   على  تعتمد أن يمكن • االختالفات الرئيسية 

 ( حسب الحاجة ) بالمصادر األولية 

تستخدم تقارير التقييم القائمة للمشاريع المنفذة   •

 القائمة  / سابقاً 

تستخدم التكنولوجيات والحلول المثبتة إلثبات  •

 جدوى الحلول التكنولوجية المقترحة 

تقّيم الخيارات المجدية باستخدام البيانات   •

 المتاحة  / والدراسات والمصادر القائمة  

 والثانوية األولية البيانات مصادر تستخدم  •

تدمج دراسات تصميم تقني متعمقة للحلول   •

 التكنولوجية المقترحة 

يمكن أن تشمل دراسة هندسية مفصلة مع فحص   •

 األعمال والتقييمات في الموقع 

 تشمل تحليالً أعمق وفحصاً لكل خيار ذو جدوى   •

 

 : مثال على هيكلية دراسة الجدوى المبدئية 14الجدول 

 المبدئيةهيكلية دراسة الجدوى 

 الملخص التنفيذي .1
 : إعداد السياق .2

 تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمهددات  / تقييم خط األساس وتحليل الموضع   ✓

 اإلقليمي وموقع المشروع / تحليل مخاطر التغير المناخي والتأثيرات وتحليل قابلية التهميش على المستوى الوطني  ✓

 ( أو غيرها NDC, NAPs) عرض السياسة  ✓
 العرض النظامي والقانوني  ✓
أو البناء عليها / بتصعيدها والمشاريع المغلقة الحالية والمؤخرة المتعلقة بالتغير المناخي والتي يقوم المشروع المقترح  ✓

 استكمالها أو ما إذا كان إعداد المشروع مدعماً بالجاهزية أو أنشطة دعم اإلعداد األخرى   / 
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 : تقييم الجدوى المبدئية .3

 ( الخيارات التقنية المقترحة ومواصفات المعدات والبنية التحتية وغيرها)التقييم التقني  ✓
 والبيئية واالقتصاديةالتقييمات االجتماعية  ✓
خيارات التمويل وعرض أسباب األقساط الميسرة المطلوبة والنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية ووصف التشغيل   ✓

 والصيانة
 أو االقتصادي / االستحقاق المالي و  ✓
 استراتيجية الخروج وقابلية االستدامة   ✓
 أخرى  ✓

 (  ال يجب أن تكون مكررة كما في عرض التمويل) معلومات خاصة عن المشروع  .4

 ( انظر المربع أعاله )عرض األسباب المناخية  ✓

 ( إن لزم األمر)عرض أسباب زيادة الكلفة   ✓

 نظرية التغيير ✓
 هدف المشروع ومنطق اإلجراءات والمكونات   ✓

 ( أ2لإلطار الزمني الخاص والمؤشرات يرجى اتباع النموذج في ) ✓

 ( ب2اتبع النموذج الخاص في )الجدول الزمني للتنفيذ  ✓

 أخرى   ✓
 : ترتيبات التنفيذ .5

 تحليل أصحاب المصلحة ودليل االستشارات وخطة مشاركة أصحاب المصلحة  ✓
 بشأن المنشآت المنفذة ( الفحص النافي للجهالة )تقييم القدرات وبذل العناية الواجبة  ✓

مثل نماذج التنفيذ الوطنية واللجان التوجيهية ومكّون وحدة تنفيذ المشروع  ) ترتيبات التنفيذ وحوكمة المشروع  ✓

 ( وغيرها

 المشروع والمؤسسات  / آلية معالجة التظلم على مستوى البرنامج  ✓

المنشورة التي تم استخدامها   قائمة الدراسات والتقارير والمصادر اإلعالمية والكتب والمقاالت المنشورة وغير:  المراجع  .6

   MLAأو  APAيحبذ استخدام تنسيقات المراجع . كمصدر ثاٍن للمعلومات

 :  حسب اللزوم / األقسام التي يمكن إرفاقها في حال الحاجة  / فيما يلي نوع آخر من المعلومات  .  المالحق األخرى الممكنة  .7

 المواصفات التقنية للمعدات   ✓

 محاضر استشارات أصحاب المصلحة  ✓

 

 
 السابق المشروع تقييم تقرير: 5 الملحق

على مشروع سابق، أرفق ملحقا  لتقرير التقييم النهائي للمشروع السابق الذي تم بناء مقترح المشروع  مبنيا   المشروع كان  إذا
 . عليه

 

 االجتماعية والبيئيةالمخاطر  فحص نتائج: 6 الملحق

  النافي  الفحص بموجب هيئة معتمدة كل تقوم أن يجب5وبيئية شامل.  اجتماعية إدارة نظام األخضر المناخ صندوق اعتمد لقد
 التي  المعايير من مجموعة الفحص ذلك يتبع.  والبيئية االجتماعية للمخاطر فحص بإجراء تقوم أن المشروع لتطور للجهالة
  الرئيسية في تنفيذ األنشطة التي سيتم تمويلها من قبل الصندوق.  والبيئية االجتماعية المخاطر معالجة إلى تهدف

 

  

 
  b19-https://www.greenclimate.fund/document/gcf-43متاح عبر  5
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 . )الفحص النافي للجهالة( : تقييم المشروع وبذل العناية الواجبة 3القسم  

 

تعمل المعلومات المقدمة في هذا القسم كتوجيه عالي المستوى لمطوري المشاريع الخضراء وباألخص المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة فيما يتعلق بخطوات عملية تحسين التأهل للتمويل المصرفي لمشاريعهم.

 
 : دورة إعداد المشروع 7الشكل 

 

 
عرض المشروع من اجل جعله مؤهالً للتمويل المصرفي. تعتبر مرحلة اإلعداد مهمة بشكل إن مرحلة إعداد المشروع هي تطوير  

 كبير من أجل نجاح المشروع مستقبالً:

إذا تم تعديله وتقديم الدعم الفعال )للعناصر المالية والتقنية( على هذا المستوى فسيساعد على تجنب العديد من المخاطر  •

 والصعوبات المستقبلية

ة اإلعداد الناجحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تقديم التوثيقات والبيانات )المالية واالستراتيجية تساعد مرحل •

 والمحاسبية( في مراحل مستقبلية

 
% من  10إلى  2تتباين كلفتها باالعتماد على كلفة المشروع الكاملة ولكن تعتبرها العديد من الدراسات في العادة ما بين 

 روع.إجمالي كلفة المش

 

 

 

 
 تعريف المشروع  .9

 المصرفيمرحلة إعداد المشروع هي تطوير عرض المشروع من أجل جعله مؤهالً للتمويل 
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يتعلق تعريف المشروع بإعداد المرحلة المبكرة من المشروع، فهو يغطي المواضيع الرئيسية المطلوبة إلعداد مشروع ناجح.  

 ( دراسة الجدوى المبدئية  2( عرض أسباب المشروع و1يشمل هذا بشكل رئيسي 

 ملخص المشروع .9.1

يجب أن تحدد وثيقة ملخص المشروع بوضوح واتساق عرض التمويل الكلي. يمكن أن يتم إعدادها داخلياً من قبل مطور المشروع 

صفحات. من األمثلة على نموذج عرض أسباب المشروع لتسليط الضوء على التقييمات المختلفة التي يجب   5ويجب أال تتجاوز  

 شمولها ما يشير إليه الشكل أدناه: 

 

 نموذج ملخص المشروع

 

 عرض المشروع

 الحالة القانونية اسم المشروع الصغير أو المتوسط

 دوران رأس المال الموظفين

 النشاط القطاع االقتصادي

 تاريخ التنفيذ ميزانية المشروع

 

 عرض أسباب المشروع .1

 أجب عن أسئلة من وماذا ولماذا وكيف؟

 الفرص الخاصة بالمشروعتفسير الوضع الحالي والحاجات /  -

 أهداف المشروع -

 تفسير التكنولوجيا المطلوبة -

 فوائد المشروع  -

 نبذة عامة مالية .2

 تقديم كلفة االستثمار -

 تقدير الكلفة -

 تقدير اإليرادات  -

 ملخص النظام الحالي .3

 تقديم التشريعات واألنظمة التي تؤثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع البيئية -

 تحليل وتقييم المخاطر .4

 تحديد المخاطر الرئيسية المرتبطة بالمشروع )تقييم المخاطر، الطلب، التحصيل النقدي، الكلفة التشغيلية، موافقات التخطيط، المنافسة( -

 تقديم حلول تخفيف المخاطر -

 التقييم غير المالي .5

 األثر البيئي التقديري -

 األثر االجتماعي التقديري -

 

 

 االقتصاديالملخص 
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 تقدير كلفة المشروع اإلجمالية )بالدوالر(
 

 تكاليف التشغيل والصيانة )بالدوالر(
 

 

 دراسة الجدوى المبدئية .9.2
الهدف من دراسة الجدوى المبدئية في مرحلة إعداد المشروع المبكرة هي اختيار أفضل مسار ممكن لبناء حالة العمل. يمكن أن 

تنفذ داخلياً من قبل مطور المشروع ولكن يفضل أن تنفذ من قبل استشاريين خارجيين من أجل الشفافية والخبرة التقنية والموثوقية. 

 شهر لإلتمام بمجرد جمع جميع البيانات المطلوبة.   2إلى    1دئية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي  تتطلب دراسة الجدوى المب

 

 تم تقديم مثال على هيكلية ومحتوى دراسة الجدوى المبدئية أدناه:

 الملخص التنفيذي  .1

 تقديم المشكلة لحلها وكيفية تحديدها -
 ملخص قصير عن التحليل الذي تم إجراؤه  -
 المسائل الهامة المقدمة  -
  التوصيات   -

 نبذة عامة   .2

 هدف الوثيقة )تقييم المشاريع المختلفة التي يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذها من أجل تحسين قدراتها ونموها(  -
 التقديرية لتنفيذ المشروع من الذي طلب التحليل ومن قام بتنفيذ التحليل وكيف تم تنفيذه والكلفة  – مقدمة المشروع  -
 األحكام واالختصارات  -
  المرجعيات لمعلومات السوق والتاريخ ودراسات الجدوى وتقارير التكنولوجيا وغيرها -

 الخلفية  .3

 تفسير التركيز األولي للمشروع والذي يصف المسائل الرئيسية التي سيعالجها   -
 تقديم مختصر لكيفية إجراء المشروع -
 إدراج المتطلبات السابقة واألسباب الرئيسية لإلطالق والمخرجات المطلوبة من المشروع  -

   

 األهداف والمخرجات   .4

  الحلول مع المستفيدينتقديم وتفسير وتفصيل المنافع المخطط لها من   -
 النطاق  .5

 تفصيل ما هو مشمول في نطاق التحليل   -
 تفصيل ما هو مستثنى من النطاق  -
 تقديم أية مشاكل يتم مواجهتها  -
  تقديم االفتراضات التي أجري  -

 الخيارات )اذكر جميع الخيارات القائمة( .6

الصعب تقديمه، هل تمتلك الموارد الداخلية المعرفة والتكنولوجيا وغيرها(،  : تقديم هذا الخيار من حيث الجدوى التقنية )هل من  1الخيار  
 المميزات والفوائد والسلبيات 

: تقديم هذا الخيار من حيث الجدوى التقنية )هل من الصعب تقديمه، هل تمتلك الموارد الداخلية المعرفة والتكنولوجيا وغيرها(،  2الخيار  
 المميزات والفوائد والسلبيات 

: تقديم هذا الخيار من حيث الجدوى التقنية )هل من الصعب تقديمه، هل تمتلك الموارد الداخلية المعرفة والتكنولوجيا وغيرها(،  3الخيار  
 المميزات والفوائد والسلبيات 

 
 
 
 

  مقارنة الخيارات 

  

 2 الخيار  1 الخيار  عدم فعل شيء  أهداف المشروع 
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 تلبية المعايير بالكامل تلبية المعايير جزئيا   عدم تلبية المعايير  1الهدف 

 تلبية المعايير بالكامل عدم تلبية المعايير  تلبية المعايير جزئيا   2الهدف 

  تقديم الخيار الموصى به بناء  على مقارنة مبكرة 

 تكاليف المشروع  .7

والبناء واإلنشاء والمعدات والتكنولوجيا ورأس المال العامل والفائدة خالل  تقديم جميع التكاليف )مثل الترخيص واألرض   -
 اإلنشاء والتكاليف التشغيلية األخرى( وما إذا كان من المعروف من يمولها

 تنظيم المشروع  .8

التقنيين و/أو مقدم  إدراج أصحاب المصلحة الرئيسين ودور مسؤولياتهم الرئيسية في التنفيذ )مطور المشروع والشركاء  -
 التكنولوجيا والمواد الخام و/أو مزودي مواد التغذية وغيرها( 

 اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع بما يشمل فترة اإلنشاء  -

 المخاطر والتدابير التخفيفية  .9

التكنولوجيا والخطر السياسي  تفصيل جميع المخاطر والتدابير التخفيفية فيما يتعلق بالمشروع المختار بما يشمل خطر السوق وخطر  -
 الشامل إن وجد وخطر اإلنشاء وخطر حجم تزويد مواد التغذية إن وجد وخطر اإلدارة وغيرها /

 

 مصادر التمويل .10
تنطبق قائمة تحقق الموارد المالية على المرحلة الوسطى من إعداد المشروع وتغطي باختصار الخطوات التي تحدث ما بين 

 لمصادر التمويل من أجل إتمام الحزمة التمويلية. هناك أربعة أنواع رئيسية من األدوات المالية:التحديد األولي 

 

المنح: تشمل الدعم المالي المباشر غير واجب الدفع والحوافز الضريبية والمساعدة التقنية المقدمة من قبل منشأة ألخرى  ▪

 المالية المحلية والدولية والمزودة بشكل رئيسي من قبل الدوائر الحكومية والمؤسسات 

الدين: يشمل أدوات الدين التجارية مثل قروض الشروط الميسرة والقروض الطويلة الثانوية وغيرها. الدين هو المبلغ المالي  ▪

 المستحق إلى والمقدم من قبل بنوك القطاعين العام والخاص 

الملكية المباشرة واألسهم التفضيلية واألسهم القابلة لالسترداد حقوق الملكية: تشمل أدوات حقوق الملكية التجارية مثل حقوق   ▪

والتمويل متوسط المخاطر وغيرها. إنها ملكية األصول التي يمكن أن يكون عليها ديون أو غيرها من المسؤوليات الملحقة 

وصناديق استثمار األثر بها والتي يتوالها المستثمرين مثل شركات حقوق الملكية الخاصة وأصحاب رؤوس أموال المشاريع  

 وغيرها

الضمانات: تشمل الوعود المبنية على العقود من قبل الكفيل لتولي مسؤولية دين منشأة أخرى )مستثمر( إذا كانت المنشأة ال  ▪

يمكنها تلبية واجبها بالدفع للدائن. توجد العديد من أدوات إدارة المخاطر المالية مثل الضمانات الجزئية لمتطلبات ضمان 

روض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتغطية مخاطر العملة وتأمينات المخاطر السياسية وغيرها. يتم تزويد هذا بشكل ق

 أولي من قبل البنوك وشركات التأمين

 

أدناه مخطط العديد من األدوات المالية عبر مراحل دورة إعداد المشروع المختلفة مع تسليط الضوء على الممثلين  8يقدم الشكل 

 لماليين الرئيسيين.ا

 

 

 

 : تخطيط األدوات المالية 8الشكل 
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 تشمل المخرجات الرئيسية من التقييم أعاله: 

 أهمية المنح في مراحل إعداد المشروع المبكرة )األثر التحفيزي لدعم أنماط التمويل األخرى في مراحل الحقة( ▪

أن يكون تمويل قروض الشروط الميسرة من مؤسسات يتم رصد صعوبات الحصول على القروض في مراحل مبكرة. يمكن   ▪

 التمويل الدولية وبنوك التنمية سهل الوصول وخاصة في المراحل الوسطى

 حقوق الملكية هي أداة مخاطر عالية وبالتالي فهي أكثر صعوبة للتأمين للمراحل المبكرة وأكثر شيوعاً في المراحل الالحقة  ▪

المتعلق بملف االستثمار الذي يصبح أكثر جذباً للمستثمرين اآلخرين. يمكن تزويده   إلغاء مخاطر الضمانات / تحسين الخطر ▪

 من قبل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية 

 

إلى جانب المنهجية التقليدية لتلك األدوات المالية، تم استخدام بعض نماذج األعمال المبتكرة بناًء على تلك األدوات على نحو 

 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل:واسع 

 

اإلجارة: شكل من أشكال الدين حيث تعمل المعدات التي تم شراؤها بالقرض على شكل ضمان. يساعد هذا المشاريع  ▪

الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى ضمان أو مسارات إيرادات منتظمة أو تاريخ ائتماني. ومع ذلك فإن اإلجارة محدودة 

 المنقولة وتتطلب التأمين وبالتالي تضيف المزيد من التكاليف باألصول 

تنويع مصادر التمويل: التعاقد على قروض مختلفة مع العديد من األطراف. يوفر الموثوقية للمشروع ويعزز قدرة  ▪

 التفاوض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويساعدهم في الحصول على فترات قروض أفضل 

ر المخصص لخلق األثر اإليجابي بما يتخطى العائد المالي. إنه قطاع متناٍم مع سعي المستثمرين استثمار األثر: االستثما ▪

لتحقيق العوائد البيئية واالجتماعية واالستثمار بشكل أكبر في البلدان المتطورة. على الصعيد اآلخر، تنتج تلك االستثمار في 

 القصير بسبب متطلبات اإلبالغ المالية اإلضافية الصارمة  النمو ومراحل المشروع المتقدمة تكاليف أكبر على المدى

االئتمان المتجدد: خط مرن من االئتمان يمكن أن يستخدم باالعتماد على حاجات التدفق النقدي للمشاريع الصغيرة  ▪

قت والمتوسطة. إنه يسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالحصول على قرض واحد فقط والذي يضمن توفر خط ائتمان و

الحاجة، يتم تعديل االئتمان للشركات بعوائد غير منتظمة. ومع ذلك فإن الحصول على االئتمان المتجدد يتطلب وثائق 

 محاسبية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكلفة أكبر )نفقات الفائدة ورسوم االلتزام( 
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ة. يزود المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالنقد دون بيع الديون: يشمل وسيطاً مالياً يعيد شراء ديون الشركة في مقابل عمول ▪

أي تأخير. ومع ذلك فإنه يمكن أن يكون مكلفاً ويضم الكثير من األعمال الورقية ومحدوداً بحل مشكالت التدفق المالي  

 وبالتالي فهو غير كاٍف لشراء المعدات

 

 هيكلية المشروع .11
ي والنمذجة المالية ومعدات اإليرادات. يغطي أيضاً المواد الرئيسية األخرى تغطي المواد الرئيسية فيما يتعلق بتوقع التدفق النقد

 مثل استراتيجية إدارة المخاطر.

 

 الميزانية والجدول الزمني .11.1
للحصول على مثال عن    2تقديم ميزانية مشروع تفصيلية بتفصيل الكلفة واإليرادات الكلية بمكوناتها المختلفة )انظر الملحق   ▪

 ميزانية المشروع(نموذج 

الجدول الزمني هو الجدول الذي يدرج المعالم الرئيسية واألنشطة ومخرجات المشروع. إنه يقدم العمل الذي يجب إتمامه  ▪

 2والموارد المخصصة لكل مهمة. إنه يجدد ما يجب فعله؟ متى؟ من سيقوم بماذا ومن خالل أية موارد؟ )انظر الملحق 

 جدول الزمني(للحصول على مثال عن نموذج ال 

 

 توقعات التدفق النقدي والنسب المالية .11.2
هناك بعض النسب المالية ذات الصلة للمشاريع المؤهلة للحصول على التمويل المصرفي والمحسوبة على أساس التقارير 

الي اثنين من والكشوفات المالية. إنها تعطي مؤشراً على سالمة وربحية الشركة. يقدم النموذج المالي مع حسابات التدفق الم

( دون مشروع جديد. ستسلط المقارنة بين السيناريوهين الضوء على المميزات 2( مع مشروع جديد،  1السيناريوهات المحتملة:  

 المالية للمشروع الجديد. 

 

الحالية ومعدل    ةبمجرد تحديد التدفقات النقدية يجب أن يتم خصمها )مقارنةً بالفترة الحالية( لحساب النسب المالية مثل صافي القيم

 وخصم معدل السداد إلثبات ربحية المشروع. العائد الداخلي 

 

. إن الحساب 2هناك عدة خطوات لحساب التدفق النقدي وتفاصيله وتحليل النسب المالية والتي يمكن الحصول عليها من الملحق 

 واقعية وقابلة للتحمل. بأكمله مبني على افتراضات يجب أن يتم تفصيلها. يجب أن تكون الفرضيات نسبية و

 

 الخطة المالية الكلية .11.3
تتكون الخطة المالية من تحديد تكاليف المشروع األساسية والوسائل المتعددة التي ينوي مطور المشروع من خاللها تمويلها. إنها 

دامة االقتصادية للمشروع تتكون بشكل نموذجي من الديون وحقوق الملكية ولكنها يمكن أن تشمل أيضاً المنح. إنها تتحقق من االست

 من خالل تزويد تفاصيل تتعلق بما يلي: 

 شروط االستثمار )المالية والتقنية وغيرها( ▪

 هيكلية التمويل المختارة وبالتالي أدوات التمويل الالزمة  ▪

 تفاصيل الفرضيات التي تقدم لتحديد هيكلية التمويل ▪

 الدخل(الكشوفات المالية المتوقعة )الميزانية وبيان  ▪

 للحصول على مثال عن نموذجه( 2عرض تقديمي للخطة المالية التخطيطية )انظر الملحق  ▪
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 استراتيجية إدارة المخاطر .11.4
يجب أن يستخدم مطور المشروع تقييم المخاطر الذي تم في مرحلة إعداد سابقة لتقديم جميع مخاطر المشروع المكتشفة. يجب أن 

تنفيذ المشروع الجديد وتفسير أسبابها بوضوح. يمكن أن تكون المخاطر النموذجية مخاطر يتم تحديد جميع المخاطر المتعلقة ب

إنشائية أو تكنولوجية أو مخاطر سوق أو مخاطر سياسية / شاملة أو مخاطر إدارة أو مخاطر مالية أو مخاطر إطالق وغيرها. 

 ر )كمثال باستخدام النموذج المقدم أدناه(.يتم إعداد مسودة استراتيجية إدارة المخاطر لتقديم حلول تخفيف المخاط
 

 : نموذج استراتيجية إدارة المخاطر 9الشكل 

 1عامل الخطر 

 الوصف

 

أو تكنولوجية أو مخاطر سوق أو مخاطر سياسية / شاملة أو مخاطر إدارة أو مخاطر مالية أو مخاطر إنشائية فئة المخاطر: 

 مخاطر إطالق وغيرها

 مرتفع أو متوسط أو منخفض )يعّرف على شكل نسبة من قيمة المشروع(مستوى األثر: 

 احتمالية حدوث المخاطر: مقياس يحدد خالل تقييم المخاطر

 التدابير التخفيفية

 

 
 تحليل السوق والتحليل التنظيمي .12

 الهدف من تحليل السوق هو إظهار فهم ما يلي: 

 المحتملين والقيمة الكلية للسوقحجم السوق والتوقعات: عدد العمالء  ▪

 التموضع االستراتيجي: تحليل نوع العمالء الذين يجب استهدافهم في السوق ▪

 توقعات السوق: يظهر المعرفة بالسوق من خالل شرح الموجهات المتنوعة للطلب ▪

 المنافسين: يقدم عرضاً لمن تتنافس مقابله ▪

 المرتقب أداء السوق: التكاليف والتسعير وحصة السوق والنمو ▪

 يجب أن يشمل تمرين التحليل التنظيمي النموذجي ما يلي: 

 تفسير األنظمة الرئيسية المطبقة ▪

 الخطوات المطلوبة للحفاظ على االمتثال ▪

 
 تقييم األثر االجتماعي والبيئي .13

 :6تماعية والبيئية. يمكن أن تشملإن الغاية من تقييم التأثيرات االجتماعية والبيئية هي تحديد وتقييم وإدارة المخاطر والتأثيرات االج

 تقييم المخاطر االجتماعية والبيئية ▪

 تقييم المخاطر والتدقيقات االجتماعية والبيئية )لمشاريع أو برامج الحقول الداكنة(  ▪

 إطار عمل اإلدارة االجتماعية والبيئية ▪

 خطة اإلدارة االجتماعية والبيئية  ▪

 الحد األدنى من لتوثيقات كل فئة مخاطر للمشروع يطلبها صندوق المناخ األخضر.يمكن اإلشارة إلى الجدول أدناه على أنه 

 

 
 رفي، صندوق المناخ األخضر، توجيهات إعداد مشروع للتمويل المص2019آذار  6
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 : الوثائق المطلوبة حسب فئة مخاطر المشروع 15الجدول 

الحد األدنى  

لوثائق المراقبة 

والتقييم المطلوبة 

من قبل صندوق 

المناخ األخضر 

لكل فئة من  

 المشاريع

 الفئة أ )خطر مرتفع( متوسط(الفئة ب )خطر  الفئة ج )خطر منخفض(

فحص المخاطر   •

 االجتماعية والبيئية
خطة مشاركة أصحاب   •

المصلحة وآلية التعامل  

مع التظلمات على 

  مستوى المشروع

تقييم المخاطر االجتماعية  •

والبيئية )مالئم لجميع 

 األغراض( 
خطة اإلدارة االجتماعية  •

والبيئية )مع تركيز محدود 

 حسب المالئم(
مشاركة أصحاب  خطة  •

المصلحة وآلية التعامل مع 

التظلمات على مستوى 

 المشروع

تقييم المخاطر االجتماعية  •

 والبيئية
خطة اإلدارة االجتماعية  •

 والبيئية )كاملة وشاملة(
خطة مشاركة أصحاب   •

المصلحة وآلية التعامل مع 

التظلمات على مستوى 

 المشروع
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 مقابل التكيف : التخفيف 1الملحق 

يقدم الجدول أدناه أمثلة على مشاريع التكيف والتخفيف حسب قطاع النشاط والتي يمكن تطويرها ضمن مذكرة تصورات  
 واقتراحها على صندوق المناخ األخضر للحصول على التمويل.

 

 التخفيف  التكيف 

 
 الزراعة والصيد والحراجة 

تغيير أنظمة وممارسات إدارة مستجمعات المياه واألراضي   -

 الرطبة والري لتقليل التعرض لتغير المناخ والتأثر بالمناخ؛ 
إنشاء السدود وأنظمة تخزين المياه إلدارة التغيرات في دورة   -

 المياه بسبب تغير المناخ ونقاط ضعفه.  
 الحفاظ على مرونة أنظمة الغابات؛   -
إدراج المخاطر الناجمة عن تغير المناخ وسرعة التأثر  -

 بالمناخ في تخطيط الري / إدارة المياه. 
ازات الصغيرة  بناء قدرات المزارعين / تقنيات أصحاب الحي  -

 والمدخالت وما إلى ذلك. 

تكثيف أو توسيع اإلنتاج الزراعي باستخدام تقنيات تقلل من  -

 غازات الدفيئة أو تزيد من عزل الكربون؛الانبعاثات 
زيادة الغطاء النباتي وعزل الكربون عن طريق تجنب إزالة   -

 الغابات والتشجيع على التشجير؛ 
معامالت سوق تمويل  اإلعداد ألسواق الكربون أو تنفيذ  -

 الكربون؛ 
طوير واختبار وإدخال ممارسات أو تقنيات تقلل من ت  -

غازات الدفيئة في أنظمة إنتاج المحاصيل وأنظمة  الانبعاثات 

تربية الحيوانات وأنظمة إدارة الغابات وأنظمة إدارة تربية  

 األحياء المائية

 
 

 الطاقة والتعدين 

 تقييمات موثوقية أنظمة الطاقة؛ دمج تأثير تغير المناخ على  -
بناء القدرات أو تعزيز قدرات مؤسسات قطاع الطاقة   -

 لتحسين إدارة مخاطر المناخ في قطاع الطاقة؛  
 تحسين مرونة محطات التوليد الحراري للمناخ؛   -
تحسين تصميم األلواح الشمسية لتحمل العواصف الشديدة  -

 الناتجة عن تغير المناخ

ي والمؤسسي لدعم التوسع في توليد  تعزيز اإلطار التنظيم -

 الطاقة المتجددة؛  
إعادة تأهيل محطات الطاقة الحالية لتقليل كثافة انبعاثات  -

   غازات الدفيئة؛ال
تحسين كفاءة الطاقة من خالل قواعد وقوانين البناء، ومعايير  -

 كفاءة الوقود والدعم التنظيمي والوعي واإلنفاذ
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 التخفيف  التكيف 

 
 
 النقل 

تقييم األثر االقتصادي أو البيئي أو االجتماعي لتغير المناخ  -

 والتأثر بالمناخ على النقل؛ 
 إدراج مخاطر تغير المناخ في تخطيط نظام النقل؛   -
إنشاء ممرات للدراجات / الحافالت وطرق جديدة وطرق   -

 سريعة وفقًا لمعايير التصميم المقاومة للمناخ  
 زيادة خيارات النقل العام للسكان -

إصالح القطاع وبناء القدرات لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع   -

 النقل 
إدارة حركة المرور لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لكل   -

 ؛  تنقلوحدة 
التحول إلى أنماط الكربون الخفيضة للنقل البري والطرق   -

 السريعة بما في ذلك البحث والتطوير؛ 
التحول من وسائل النقل عالية الكربون إلى وسائل النقل   -

 الكربون )أي السيارات الكهربائية(خفيضة 

 
 المياه والصرف الصحي )بما في ذلك معالجة الصرف الصحي والمياه( 

إدارة جانب الطلب لالستجابة لتغير المناخ عن طريق تقليل   -

 استهالك المياه أو زيادة كفاءة استخدام المياه؛ 
إدارة جانب العرض لالستجابة لتغير المناخ من خالل توسيع   -

اإلمدادات أو تقليل الفاقد من المياه أو تحسين التعاون في  

 الموارد المائية المشتركة 

لتقليل استهالك المياه لكل وحدة إنتاج   تغيير تقنيات اإلنتاج -

 في الصناعة أو التجارة؛  
تقليل استهالك الفرد من المياه باستخدام تدخالت جانب   -

 الطلب )المنزل، المياه، الدش، المرحاض، غسالة الصحون( 
-  
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 التخفيف  التكيف 

 
 

 اإلدارة العامة )بما يشمل إدارة النفايات وإعادة التدوير( 

أنظمة إدارة النفايات الصلبة  دمج التغييرات في تصميم  -

والفيضانات الناشئة عن تغير   المناخ الشديدةألحداث  استجابةً 

 .المناخ وقابلية التأثر بالمناخ

 إدخال أو توسيع تقنيات طمر السماد؛  -
تحديث مدافن النفايات الحالية الحتجاز الميثان لتوليد الطاقة   -

 أو حرق الغاز لتوليد ثاني أكسيد الكربون؛ 
إعادة  وتقديم العناصر الثالثة إلدارة النفايات: التقليل  -

 إعادة التدوير واالستخدام 

 
 السياحة

 تعميم التكيف في صنع القرار والتخطيط السياحي؛  -
وضع خطط إدارة لمناطق الجذب الساحلية واألراضي   -

 الرطبة  
إجراء عمليات التدقيق البيئي وبرنامج التعديل التحديثي  -

 للفنادق والمراسي إلضافة عنصر تغير المناخ؛ 
مخاطر  التحسين إجراءات تقييم األثر البيئي إلدراج تقييم  -

 األخطار وقابلية التأثر بالمناخ؛و
تدريب الوكاالت الوطنية على رصد آثار تغير المناخ على  -

ظم الطبيعية المفيدة للسياحة والجذب  الموارد الساحلية والن 

 الطبيعي

 تشجيع استخدام السيارات منخفضة االنبعاثات؛  -
 تحقيق عملية محايدة الكربون؛  -
دمج تخفيف الكربون في قطاع اإلقامة عن طريق تقليل  -

 استهالك الطاقة والمياه؛  
 التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير  -
 إنشاء أنظمة إدارة بيئية  -
الفتات  م خيارات العطالت منخفضة الكربون ووضع دع -

 الكربونية التنبيه باالنبعاثات
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 : نماذج هيكلة المشروع 2الملحق 

 

 نموذج ميزانية المشروع .1

        

كة          اسم الشر

وع          اسم المشر

        تاري    خ التنفيذ 

وع     (€) كلفة السفر (€) كلفة المواد (€) العمالةكلفة  ساعات العمل مهمة المشر
 

در
صا

لم
ا

 

          المبيعات
          المعونات 
          المجموع 

 

وع
ر

ش
لم
م ا
مي
ص
ت

 

          تطوير المواصفات الوظيفية
          تعديل التكنولوجيات مع النظام الفعل   
          تطوير خطة فحص القبول 

          دراسة تقييم المخاطر 
          دراسة السوق 
          التخطيط 
          المجموع 

 

وع
ر

ش
لم
ر ا
وي
ط
ت

 

          تطوير المكونات

          دراسة الجدوى 

مجيات  اء البر           شر
اء األجهزة            شر

          إجراء فحص الوحدة / الدمج 
          التسويق والمبيعات 
          االتصاالت 
اخيص القانونية            البر

          المجموع 

 

وع
ر

ش
لم
م ا
دي
تق

 

          تركيب النظام

          تدريب الموظفي    

          اإلنتاج 
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          المخزن 

          التسويق والمبيعات 

          التواصل  

          التسليم 
          المجموع 

 

وع 
ر

ش
لم
ة ا
ار
إد

 

          اجتماعات وتقارير العمالء

          االجتماعات والتقارير الداخلية 

          ضمان الجودة 

          تدريب العمالء والحفاظ عليهم 

          التسويق والمبيعات 

          التواصل  

          المجموع 

 

ى
خر

أ
 

          اإليجار

          األثاث 

          مستلزمات مكتبية 

نت والمرافق            االنبر

          خدمات المحاسبة 

          الخدمات القانونية 

          المجموع 

          اإلجمال    
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 الجدول الزمني للمشروعنموذج  .2

 

                 

                 الشخص المسؤول 

                 االسم الكامل 

  2األسبوع  1األسبوع       المنصب 

      16/10/2020 23/10/2020  

وع   سب  العمل تاري    خ اإلنهاء تاري    خ البدء المهمة مرحلة المشر
16-
Oct 

17-
Oct 

18-
Oct 

19-
Oct 

20-
Oct 

23-
Oct 

24-
Oct 

25-
Oct 

26-
Oct 

27-
Oct  

 البيئة التمكينية 

                     %50 18/10/2020 16/10/2020 إجراء دراسة للسوق
 

 
                     %20 20/10/2020 16/10/2020 التحقق من المتطلبات القانونية 

 

                 

 

وع  مفهوم المشر

 تحديد الهيكلية القانونية
16/10/2020 19/10/2020                        

 
 إطالق طلب التصاري    ح الرسمية

23/10/2020 24/10/2020                 

 
كاء التقنيي   والتنمويي     تحديد الشر

19/10/2020 27/10/2020                      

 
 تحديد المعالم الرئيسية

23/10/2020 27/10/2020                  

 
 المخاطر تحليل تقييم 

25/10/2020 08/11/2020                

 
كاء الماليي   المحتملي     تحديد الشر

                   

 
 التواصل مع ممثل  الحكومة للمعونات المحتملة

                   

 
وع ويجر  للمشر  إعداد الوصف البر

                   

 
وع  إعداد مذكرة المشر

                   

 
وع إل   NCPCتقديم مذكرة المشر

                   

 
 لمالحظات 

ً
وع وفقا  NCPCتعديل مذكرة المشر

                   

 
 السابقة SME RECPدراسة مشاري    ع 

                   

 
 إجراء دراسة الجدوى المبدئية

                           

                 

وع   جدوى المشر

  
 إنشاء وصف وظيف 

                           

 
 اإلعالن عن جلسات التعيي   
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 إعداد المقابالت 

                    

 
 إجراء المقابالت

                    

 
 تحديد أفضل المرشحي   

                    

 
اتيجية إدارة المخاطر  إعداد اسبر

                    

 
 إعداد تقرير إدارة المخاطر

                    

 
 تطبيق منهجية التدفقات النقدية بخصومات

                    

 
  
 إجراء تقييم تقن 

                    

 
 إجراء تقييمات اجتماعية وبيئية

                    

 
 إعداد خطة عمل كاملة

                    

 
كاء الماليي     التواصل مع الشر

                           

  
 

              

وع   هيكلة المشر

 إجراء مفاوضات التفاقيات ما قبل العقد
                           

 
  
 إطالق فحص المنتج السوقر

                           

                 

                              إنهاء العملية 

                 

                              التنفيذ 
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 حسابات التدفق النقدي والمعدالت المالية .3

 

 التحليل المالي المعادلة المعدالت المالية

المعدل الحالي )السالمة 

 المالية(
 األصول القائمة / المطلوبات القائمة

سداد ديونها الفعلية يمثل قدرة الشركة على 

بأصولها الفعلية. كلما كان ذلك أعلى، كان أداء  

هو مؤشر على سيولة  بالتالي فالشركة أفضل. و

 الشركة 

معدل الدين إلى حقوق 

 الملكية )الرافعة المالية(
إجمالي المطلوبات / حقوق ملكية 

 المساهمين

يوضح مقدار الديون التي استخدمتها الشركة 

لتمويل نموها. نسبة مهمة جدًا للمقرض كدليل 

فهو  وبالتاليعلى االستقرار المالي للمرشح. 

 لشركة.الرافعة المالية لمؤشر على 

هامش إجمالي الربح 

 )السالمة المالية(
هامش إجمالي الربح /  –اإليرادات 

 اإليرادات 

دفع تكاليف اإلنتاج. يوضح المبلغ المتبقي بعد 

مدى جودة الشركة في تقديم منتجاتها مقارنة 

فهو مؤشر على إنتاجية  وبالتاليبالمنافسين. 

 تنافسيةأعلى وهيكل تكلفة تشغيل 

العوائد على األصول 

 )الربحية(
 صافي الدخل /إجمالي األصول 

يظهر قدرة الشركة على تحويل األصول إلى  

 إيرادات 

العوائد على حقوق الملكية 

 )الربحية(
 صافي الدخل/ حقوق ملكية المساهمين

يوضح مقدار الربح الذي تحققه الشركة من 

فهو مؤشر على العائد   وبالتاليحقوق المساهمين. 

 على االستثمار
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 الوصف الخطوة

 التدفق النقدي الحرحساب  1

FCF  التغير في رأس  –صافي االستثمارات  –الضرائب  –التكاليف التشغيلية  –= المبيعات واإليرادات

 المال العام 

 

 حساب المبيعات واإليرادات 2

 تقدير حجم الطلب واألسعار ▪

 فعلية السعار األاستخدام  ▪

 

 حساب التكاليف التشغيلية 3

 النفقات العامة واإلدارية + تكاليف البحث والتطويرو= تكلفة البضائع المباعة + البيع  يةتكاليف التشغيلال

 تكلفة العمالة وتكلفة البضائع المباعة = التكاليف المرتبطة مباشرة بنشاط اإلنتاج: تكاليف مواد اإلنتاج 

المرتبطة باألعمال اليومية: إيجار البيع والنفقات العامة واإلدارية = التكاليف غير المتعلقة بالتصنيع،  •

  المكتب والتأمين والشحن وتسليم المنتجات والعموالت واإلدارة ورواتب الموظفين القانونيين

 اليف البحث والتطوير: تكاليف تطوير سلع وخدمات مالئمة بشكل أفضل تك •

 

 حساب الضرائب 4

 الرسمية التي تدفعها الشركة الشركةضرائب  ▪

 بالطريقة التالية: فإنها تحسب الضرائب  الشركة  تدفعإذا لم  ▪

 )متوسط ضريبة الدخل السنوية المدفوعة( / )الربح قبل الضريبة( 

 

 

 حساب صافي االستثمارات 5

 اإلطفاء غير النقدي –صافي االستثمارات = النفقات الرأسمالية 

 

 

 المال العاملحساب التغير في رأس  6

 التغيير في رأس المال العامل =

 المتداولة =مطلوبات التغيير في األصول المتداولة + التغيير في ال

تغيير المخزون + التغيير في النقد + التغيير في الحسابات المدينة + التغيير في المصروفات المدفوعة مسبقًا 

 الدخل المستحقة والمطلوبات + التغيير في الحسابات الدائنة + التغيير في ضريبة
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 حساب صافي القيمة الحالية 7

 Σ(FCF / (1+r)^t) – Co =  صافي القيمة الحالية

Co  =االستثمار األولي للتدفق النقدي 

FCF  = التدفق النقدي الحر 

 : سيولد االستثمار قيمة ويجب القيام به 0إذا كان صافي القيمة الحالية <  ▪

: ال يضيف االستثمار أي قيمة نقدية: يجب أن يستند قرار 0إذا كان صافي القيمة الحالية =  ▪

 االستثمار إلى معايير أخرى 

 : االستثمار يدمر القيمة ويجب عدم القيام به 0صافي القيمة الحالية > ذا كان إ ▪

 

 

 حساب معدل العائد الداخلي 8

 0هو معدل الخصم الذي يكون صافي القيمة الحالية فيه = معدل العائد الداخلي  ▪

 إنه يمثل معدل النمو المتوقع أن يولده المشروع  ▪

 المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال )تكلفة رأس المال(ب هعادة ما تتم مقارنت ▪

سيولد االستثمار قيمة ويجب  :المتوسط المرجح لتكلفة رأس المالمعدل العائد الداخلي < إذا كان  ▪

 القيام به

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: ال يضيف االستثمار أي قيمة كان معدل العائد الداخلي = إذا  ▪

 نقدية: يجب أن يستند قرار االستثمار إلى معايير أخرى 

سيضعف االستثمار من القيمة : المتوسط المرجح لتكلفة رأس المالخلي > معدل العائد الداإذا كان  ▪

 وال ينبغي القيام به
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 الخطة المالية 

 المبلغ بالدوالر األمريكي  المبلغ بالعملة المحلية  مصدر التمويل 

     حقوق الملكية 

     مصادر المطورين الخاصة  (1

     المستثمرين اآلخرين (2

     الدين

     البنوك التجارية المحلية  (1

     البنوك التجارية الدولية  (2

     مؤسسات تمويل التطوير  (3

     المقرضين اآلخرين (4

 إجمالي التمويل 
    

Inspired by "Bankable energy Efficiency Projects (BEEP), Experiences in Central and Eastern 
European Countries" 

 سعر الصرف 
 دوالر = س(  1)

  
 

   العملة المحلية = 
 

 

 

 



 

 شكر وتقدير
 

لتعاون ما بين وزارة البيئة ومعهد النمو األخضر العالمي وصندوق المناخ األخضر وكليما كابيتال اإن هذه الوثيقة هي نتائج 
( كجزء من "مشروع تطوير قدرات اإلعداد" ضمن برنامج جاهزية صندوق المناخ األخضر  CLIMAبارتنرز ال ال سي )

 ألهلية في األردن. لم يكن هذا العمل ممكنا  لوال التعاون والمساهمة خالل االجتماعات التشاورية لتطوير دليل إعداد المشروع 
 . نيين من مختلف الوزارات والقطاع الخاص في األردنلمسؤولين الحكوميين ورؤساء األقسام والفالمصرفي من االتمويل 

 
 . الحقوق محفوظة. ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند دون إذنجميع 
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