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ابية املوروثة  م اإلي�ج ، لتعزيز الق�ي �ن م مع الشركاء واملؤسسات املعني�ي ي تعاونها الدا�ئ �ي ي أبوظ�ج ىي �تمع �ن رة ت�نمية امل�ج  تواصل دا�ئ
ية  راتي�ج ي اإلمارة، ومن املهم أن نضع خطة اس�ت ىي �تماعية �ن ي لت�قيق التطور املستدام والت�نمية اال�ج ىي �تمع اإلمارا�ت ي امل�ج ىي �ن
ي على �د سواء. �ن م�ي ي واملق�ي �ن ي �ياة املواطن�ي ىي ي �ن ىي ا�ج �تماعي إل�داث ت�ول إي�ج ي بداية ر�لة سندات األثر اال�ج ىي مدروسة �ن

هة ت�تمثل  . وصفتنا �ج مولىي �تمع م�تماسك �ش ي إنشاء م�ج ىي ديدًا يساهم �ن �تماعي مثااًلي �ج ي سندات األثر اال�ج يمثل برنام��
ي عقود األثر  ر برنام�� “أطم�” هو نقطة البداية ملنظومة برام�� ، نعت�ج �ي ودة �ياة سكان أبوظ�ج ي �ج �ن ي ت�س�ي ىي مهمتها �ن

ي اإلمارة. ىي �تماعي �ن اال�ج

ة  ي معال�ج ىي ا �ن �تماعي يشكل �اًل �يو�يً ي امل�تمثلة بعقود األثر اال�ج ال املالىي ي امل�ج ىي ي مبتكرة �ن ندرك تمامًا أن استخدام نماذ��
يسية ن�و التأسيس  هها اليوم ونتصور أنها ستكون قوة داعمة ور�ئ ي نوا�ج �تماعية املل�ة ال�ت�ي العديد من الت�ديات اال�ج

. �ي ي أبوظ�ج ىي ميع �ن ملستقبل مزدهر وشامل لل�ج

ندة أعماله  ي وأ�ج رنام�� ي تطوير ال�ج ىي يسيًا �ن ة معًا دورًا ر�ئ �تمع متعاون، لعبت هي�ئ ي إنشاء م�ج ىي ام �ن رن انطالقًا من االل�ت
ي اإلمارة. ىي �تماعي �ن ي املزيد من مشاريع سندات األثر اال�ج يع تب�ن�ي لتش�ج

ىي  ابية �ن هود املبذولة ألص�اب املصل�ة ومشاركتهم اإلي�ج رك، يعكس ال�ج ة لعمل مش�ت اء نتي�ج وت�قيق الهدف املنشود �ج
�تماعي.  ي سندات عقود األثر اال�ج رام�� ر األسس املتينة ل�ج توف�ي

 
ىي  �تماعي �ن ، وستساهم سندات األثر اال�ج �ي مان �ياة كريمة لكافة سكان أبوظ�ج �تمع ب�ن رة ت�نمية امل�ج ي دا�ئ ىي لى طمو�اتنا �ن تت�ج

ر. ي عاًما القادمة وأك�ش �ن مس�ي يالنا القادمة على مدى ال�ن بناء مستقبل أفضل لنا وأل�ج

ييل�ي  ر ال�خ ي الدكتور مغ�ي معال�ي
�ي  �تمع أبوظ�ج رة ت�نمية امل�ج يس دا�ئ  ر�ئ

يس كلمة الر�ئ
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�تمع بأسره. عندما  دمة امل�ج ر ل�ن �ي رة ال�ن لة لدعم مس�ي �تمع تصب� قوة ها�ئ ي امل�ج ىي هود القيادة واملؤسسات �ن عندما تتضافر �ج
اد ال�لول املبتكرة املستدامة. �تماعية وإي�ج نعمل معًا ت�ت لواء رؤية وهدف وا�د، يمكننا  التغلب على الت�ديات اال�ج

ي �ياة أفراد  ىي ي �ن ىي ا�ج ي إ�داث ت�ول إي�ج ىي ي تساهم �ن ي باستشراف املستقبل وإبداع األفكار املبتكرة ال�ت�ي �ي ي إمارة أبوظ�ج رن ت�تم�ي
ات  ي الهي�ئ �ن سر ب�ي ي عام 2019 على دعم هذه الرؤية، من خالل بناء �ج ىي ة معًا منذ إطالقها �ن �تمع. وبدورها عملت هي�ئ امل�ج

ي قابل  ىي ا�ج �تماعي  إي�ج �تماعي وإ�داث أثر ا�ج اص والثالث بهدف دعم ثقافة الت�ول اال�ج ال�كومية ومؤسسات القطاع ال�ن
دة. ي الرا�ئ رام�� موعة متنوعة من ال�ج ي اإلمارة من خالل إطالق م�ج ىي للقياس �ن

ي الذي  لي�ج لس التعاون ال�ن �تماعي على مستوى دول م�ج رام�� “أطم�” املشروع األول لسندات األثر اال�ج وأ�د هذه ال�ج
. �ي ي أبوظ�ج ىي تم إنشاؤه لدعم أص�اب الهمم �ن

م والدار العقارية ومؤسسة زايد العليا ألص�اب الهمم  ي كل من الدار للتعل�ي �ي معت �كومة أبوظ�ج ي عام 2020، �ج ىي �ن
م. ي عمل دا�ئ �ن رات الالزمة لتعزيز معارفهم بهدف تأم�ي �ج ة من الشباب باملهارات وال�ن للعمل معًا على تزويد ف�ئ

اًل وفر �لول للت�ديات  ا�ًا ها�ئ ي اململكة املت�دة، شهدنا ن�ج ىي ي عام 2010 �ن ىي �تماعي �ن منذ إطالق أول سندات األثر اال�ج
د،  ي الرا�ئ راليا إلى هذا النه�� ي ذلك الواليات املت�دة األمريكية وأس�ت ىي مت 40 دولة �ول العامل بما �ن �تماعية. واليوم ان�ن اال�ج
ىي  رات ارتقت بالرعاية الص�ية �ن ي إ�داث تغي�ي ىي ي ساهمت �ن اصة بها، وال�ت�ي �تماعي ال�ن إذ أطلقت كل منها سندات األثر اال�ج

ي والية يوتا. ىي لى هذا األثر بوضو� �ن م خالل املر�لة األولى وت�ج ودة التعل�ي اململكة املت�دة وعززت �ج

�تماعي من خالل إنشاء إطار شامل يدعم ال�كومة  ي قيادة عملية الت�ول اال�ج ىي ة معًا دوًرا م�وريًا �ن تلعب هي�ئ
ي يمكن ت�قيقها.  �تماعية ال�ت�ي ي اال�ج �� تها وت�ليل النتا�ئ ي نسعى ملعال�ج �تماعية املل�ة، ال�ت�ي ي ت�ديد الت�ديات اال�ج ىي للمساهمة �ن

�تماعي باإلضافة إلى  رة الت�ول اال�ج ي دفع مس�ي ىي دمات القابلة للتطبيق للمساهمة �ن ر ال�ن ي توف�ي ىي ة معًا �ن كما تشارك هي�ئ
وة. ي املر�ج �� مان ت�قيق النتا�ئ ي ل�ن �ن �تماعي�ي العمل املس�تمر مع املست�شمرين اال�ج

كلمة املدير العام
�تماعية  دمات اال�ج ا�” �يث ي�تمتع مقدمو ال�ن �تماعي على أساس مبدأ “الدفع مقابل ت�قيق الن�ج تعمل عقود األثر اال�ج

ي باألفراد ذوي  �ن اص املمثل�ي وة. سيقوم املست�شمرون من القطاع ال�ن ة املر�ج ب�رية االبتكار إلبداع �لول ت�قق النتي�ج
�تماعي، وستتولى ال�كومة مهمة تسديد رأس  ي سندات األثر اال�ج ىي روات وصناديق االست�شمار، بالعمل على االست�شمار �ن ال�ش

ي املنشودة.  �� دة للمست�شمر  شرط ت�قيق النتا�ئ املال مضافًا له الفا�ئ

ا� وفق  يسية للن�ج االت الر�ئ �ًا مبتكرًا ي�دد امل�ج ًا نا�ج ة معًا نموذ�ج وة أنشأت هي�ئ ي املر�ج �� مان الوصول للنتا�ئ وبهدف �ن
ي ص�ي�. من است�شمار أموال ال�كومة وفق منه�� ية ت�ن راتي�ج اس�ت

ية طويلة األمد ومستدامة تسعى من خاللها إلرساء  راتي�ج طة اس�ت طوة هي نقطة البداية ل�ن ة معًا هذه ال�ن ر هي�ئ وتعت�ج
�تماعي  دة األخرى مثل صندوق االست�شمار اال�ج ر مع املبادرات الرا�ئ ا للتغي�ي يس�يً �تماعي م�وًرا ر�ئ دور سندات األثر اال�ج

�تمعية. ي املشاركة امل�ج �تماعي وبرنام�� وال�اضنة واملسرع اال�ج

�ي  سيد رؤية أبوظ�ج ي ت�ج ىي ة معًا �ن �تمع ، ت�تمثل مهمة هي�ئ رة ت�نمية امل�ج ي �ددتها دا�ئ وانطالقًا من الت�ديات املل�ة ال�ت�ي
�تمع متعاون، وقد ر  ودة �ياة السكان من خالل بناء م�ج ي اإلمارة وتعزيز �ج ىي لة التطور االقتصادي �ن الطمو�ة لدعم ع�ج

يسية ال�نمس. زها الر�ئ �تمعي من خالل ركا�ئ ة على ت�قيق ال�تماسك امل�ج كزت الهي�ئ

ية أدت إلى خلق مبادرات  راتي�ج ي إلى إقامة شراكات اس�ت �ي ي أبوظ�ج ىي دة �ن هات را�ئ ي عن إبرام مذكرات تفاهم مع �ج نت��
استفاد منها اآلالف من سكان اإلمارة. 

�ي  �تمع أبوظ�ج ديدة إلى الوصول لكافة أفراد م�ج موعة من الشراكات واملبادرات ال�ج ة معًا من إطالقها م�ج وتهدف هي�ئ
ر من 3.2 مليون فردًا. والذي يصل عددهم إلى أك�ش

ة معًا بدورها  م هي�ئ رن نا، تل�ت ي وفرت الدعم ملبادراتنا وبرام�ج ي ال�ت�ي �ي ي أبوظ�ج ىي مة �ن وانطالقًا من رؤية واض�ة لقيادتنا ال�ك�ي
�تماعي ستلعب دوًرا  ي ينعكس على �ياة سكان اإلمارة. وأؤمن أن سندات األثر اال�ج ىي ا�ج �تماعي إي�ج ي إ�داث أثر ا�ج ىي د �ن الرا�ئ

رة التطور واالزدهار وبناء غد اإلمارة املشرق.   ي دعم مس�ي ىي �تمع وتساهم �ن ي تعزيز �ياة أفراد امل�ج ىي ا �ن م�ور�يً

مي  سالمة العم�ي
�تمعية ‒ معًا ة املساهمات امل�ج املدير العام - هي�ئ
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�تماعية  مة اال�ج ميع أن�اء العامل. االستفادة من الق�ي ي �ج ىي ايد لل�كومات �ن رن اه عاملي م�ت �تماعية هي ات�ج ريات اال�ج املش�ت
ية  ريات للنهوض باألهداف االقتصادية والبي�ئ ريات ال�الية لل�كومات واستخدام املش�ت من اإلنفاق على املش�ت

�تمعات على املدى الطويل. ي دعم رفاهية امل�ج ىي �تماعية ، يساعد �ن واال�ج

�ن  . ت�س�ي �ن يسي�ي ي ر�ئ �ن ي�ي راتي�ج ي اس�ت �ن �ي رة االسناد ال�كومي على برنام�ج ريات ال�كومية التابع لدا�ئ  يركز مكتب املش�ت
ريات ال�كومية واألنظمة والعمليات  ي من خالل األطر التشغيلية للمش�ت �ي ي أبوظ�ج ىي ريات �ن ي للمش�ت النظام البي�ئ�ي

رة واملتوسطة وأص�اب املهن  ي االقتصاد من خالل استخدام املنشآت املتناهية الصغر والصغ�ي رن املو�دة ، وت�ف�ي
ة. ال�رة والشركات الناش�ئ

ية ، وهي توض� كيف يمكن التعاون  راتي�ج ي االس�ت رام�� �تماعي مع هذه ال�ج � إرشادات التعاقد على األثر اال�ج ت�تما�ش
ي الذين  �ن ي الوقت ذاته ، تستخدم مهارات وابتكار املوردين امل�لي�ي ىي ي األساليب املبتكرة أن ت�سن اإلنفاق العام ، و�ن ىي �ن

. �ي �تمع ويعززون �ياة سكان أبوظ�ج يخدمون امل�ج

ة املساهمة  �تماعي  الصادرة عن هي�ئ ريات ال�كومية استخدام إرشادات التعاقد على األثر اال�ج  يدعم مكتب املش�ت
�تمع ، نأمل أن نواصل تعاوننا  د للم�ج �تماعية – معًا لعام 2021. ومع نمو استخدام هذه اإلرشادات والفوا�ئ اال�ج

ماعي عن طريق مشاركة الدروس املستفادة. نا بشكل �ج مع معًا ، مما يساعد على تطوير برام�ج

وليد سعيد السعيدي
ريات ال�كومية باإلنابة مدير تنفيذي مكتب املش�ت

ريات ال�كومية مكتب املش�ت

ريات ال�كومية مكتب املش�ت

9 8
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إخالء املسؤلية

�تماعي  ر هذا الدليل )“الدليل اإلرشادي”( لتسهيل فهم عمليات عقود األثر اال�ج تم توف�ي
ي ممارسة مهارتهم والعناية  �ن �تماعية – معًا، وأن على املستخدم�ي ة املساهمات اال�ج ي هي�ئ ىي �ن
ما يتعلق باستخدامه والسعي مشورة مهنية مستقلة إذا لزم األمر على  اصة بهم ف�ي ال�ن

ما يتعلق  مانات ف�ي أساس كل �الة على �دة. ال يقدم هذا الدليل اإلرشادي أي تعهدات أو �ن
خلىي “معًا”  بم�تويات أو دقة املعلومات الواردة فيه. إلى ال�د الذي يسم� به القانون، �تُ

ء تم القيام به أو تم إغفاله،  �ي ما يتعلق بأي �ش اه أي شخص أو منظمة ف�ي مسؤوليتها ت�ج
ي هذا الدليل اإلرشادي. ىي اع�تمادًا على املعلومات الواردة �ن

ميع  ب على �ج . ومع ذلك، ي�ج ىي م�توى هذا الدليل هو لإلرشاد فقط بدون وضع قانو�ن
ي العامة، وكذلك املسؤولون ذوو الصلة الذين قد يع�تمدونها عند  ي اتباع املبادى� �ن املستخدم�ي
نب مع قانون تأسيس معًا )القانون  ا إلى �ج ن�جً ب قراءتها �ج مان اإلنصاف. ي�ج الضرورة ل�ن

�تماعي، شروط وأ�كام معًا، مصفوفة  رقم 6 لسنة 2019(، إرشادات معًا لعقود األثر اال�ج
ر  رة اإلسناد ال�كومي، ومعاي�ي سلطة معًا، قانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن إنشاء دا�ئ

ي إمارة  ىي انب أي قانون آخر معمول به �ن ريات املهنية، وذلك ب�ج ي ملمارسة املش�ت �ي أبوظ�ج
ي أو اإلمارات العربية املت�دة. �ي أبوظ�ج

ي هذا الدليل �ي حقوق امللكية الفكرية �خ

وعلى خالف ذلك، �قوق النشر )وأي �قوق ملكية فكرية أخرى، 
ي هذا الدليل اإلرشادي مملوكة من قبل معًا. ىي دت( �ن إن و�ج

ي اإلصدار �ي التحكم �خ

اإلصدار                  التاريخ     املؤلف            موافقة             

1.0                        يوليو )2021(                           معًا 

التعليق
يهات معًا. ي وتو�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي �تماعي �ن ي وهيكلية التعاقد اال�ج صدر �سب الوضع ال�الىي �تُ
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مقدمة وتعريفات  .1

عية التشريعية 1.1 املرحج

ب القانون رقم 6 لسنة 2019. �تمعية “معًا” تم تأسيسها بموحج ة املساهمات املحج هي�ئ
: �ي ووفقًا هذا القانون فإنه من سلطات واختصاصات “معًا” اآل�ت

زء من مسؤوليتهم  اص واألفراد ك�ج ات ال�كومية والقطاع ال�ن هات واملؤسسات والهي�ئ ي تقدمها ال�ج مع املساهمات املالية والعينية ال�ت�ي 1. �ج
�تمع. ي خدمة امل�ج ىي يهها �ن �تمع إلنفاقها أو تو�ج اه امل�ج ت�ج

رات والتدريب ورعاية  �ج ي مثل تقديم ال�ن ر املالىي ي وغ�ي ر الدعم املالىي مل آليات توف�ي �تمعي يسش دمي امل�ج 2. بناء وتطوير منظومة متكاملة للعمل ال�ن
�تمع. ي تهدف إلى خدمة امل�ج وإنشاء وتطوير املنشآت ال�ت�ي

�تمع. دمة امل�ج اد �لول ومشاريع مبتكرة ل�ن ي اإلمارة، وذلك عن طريق إي�ج ىي �تمعية �ن 3. تفعيل املسؤولية امل�ج

ي التعاقدية  مل وضع األطر وال�نماذ�� ي بما يسش ىي �تمع املد�ن اص ومؤسسات امل�ج هات ال�كومية والقطاع ال�ن ي ال�ج �ن م ووضع أطر التعاون ب�ي 4. تنظ�ي
�تمعي ومتابعة تنفيذها. دمي امل�ج للمشاريع ذات الطابع ال�ن

هات املعنية. �تمعية، بالتنسيق مع ال�ج �تماعية، واملساهمة امل�ج دمات اال�ج ات وال�ن 5. تعزيز الوعي باال�تيا�ج

هات املعنية. اص بالتنسيق مع ال�ج ي القطاع ال�ن ىي �تمعي �ن اد وتطوير فرص املشاركة والعمل التطوعي امل�ج 6. إي�ج

ىي  �تماعية بما يسهم �ن ي املشاريع اال�ج ىي �تماعية من املصادر املختلفة، واست�شمارها �ن 7. إنشاء وإدارة م�فظة تهدف إلى استقطاب املساهمات اال�ج
هات املعنية. �تماعية وذلك بالتنسيق مع ال�ج ات اال�ج هة الت�ديات واال�تيا�ج موا�ج

هات املعنية. �تمعية مع ال�ج ي املساهمة امل�ج ي توعوية، وبرام�� �تمعية من خالل برام�� ي التسام� واملسؤولية امل�ج 8. تعزيز مبادى�

االت املرتبطة بأهدفها. ي كافة امل�ج ىي �تمعية امل�لية واالت�ادية والدولية �ن هات امل�ج 9. إنشاء شراكات مع املؤسسات وال�ج

لس التنفيذي. اص بعد موافقة امل�ج هة �كومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع ال�ن ة تفويض بعض اختصاصاتها ألي �ج 10-للهي�ئ

 1.2 الغرض من هذا الدليل

ي يتي� أوصاف وشرو�ات سهلة  ىي �تماعي عامليًا يومًا بعد يوم، والغرض من هذا الدليل هو وضع أساس معر�ن ايد ثمرة عقود األثر اال�ج رن ت�ت
ا ملعرفة م�ت� وكيف يكون التعاقد على األثر  �تماعي بشكل أفضل، وأيصنً �تمع من فهم التعاقد على األثر اإل�ج � امل�ج ل�تمكن مختلف شرا�ئ

ي قيادة ودعم هذه التعاقدات. ىي �تمعية  “معًا” الذي تضطلع به �ن ة املساهمات امل�ج ، وما هو دور هي�ئ �ي ي أبوظ�ج ىي دوى �ن ع وذو �ج �تماعي نا�ج اإل�ج
 

ي هذا التعاقد على نطاق  ي تب�ن�ي رن ، إذ تنبثق ثمة طمو�ات لت�ف�ي �ي �تماعي بأبو ظ�ج ي �داثة التعاقد على األثر اال�ج �ن ي ��ي ىي هذا الدليل يتدارك أنه، �ن
أوسع.

رة والستدامة مواكبته  ات املتغ�ي عته وتعديله وت�ديثه بشكٍل دوري، ليظل يعكس اال�تيا�ج دد”، �يث سي�تم مرا�ج هذا الدليل “مت�ج
�تماعي بمرور الوقت،  ا لتعكس تطور التعاقد على األثر اال�ج . وتلك التعديالت ستكون ضرورية أيصنً �ي ي أبوظ�ج ىي دات �ن واستيعابه آلخراملست�ج

ديدة. وخاصهتً مع ظهور ابتكارات �ج

�تمعية “معًا” أية مشورة مهنية أو قانونية،  ة املساهمات امل�ج دير باملال�ظة، أن م�توى هذا الدليل ال يمثل بأي شكل تقديم هي�ئ ومن ال�ج
ي بشأن استخدامه، وأن يسعى لل�صول على مشورة مستقلة إن  �ن بل على املطلع عليه ومستخدمه أن يبذل املهارة  والعناية الالزم�ي

لزم األمر.

�تمع  رة ت�خمية املحج ية ورؤية دا�ئ راتيحج 1.2.1 التوافق مع اس�ت

: �ي يسية، وهي كاآل�ت �تمع عل� تحقيق ثالثة طموحات ر�ئ رة ت�خمية املحج تعمل دا�ئ

�تمع ق لكل فرد من أفراد امل�ج مستوى معيشة ال�ئ  •
ي على أسر م�تماسكة �تمع متسام� وشامل ومب�ن�ي م�ج  •

�تمع ُمتفاعل نشط ومسؤول م�ج  •

من: ، تت�خ �ج ًا واضحًا لتحقيق عدة النتا�ئ رخ �تمع ترك�ي رة ت�خمية املحج ية دا�ئ راتيحج وتضع اس�ت

�ي ي أبوظ�ج ميع مواط�ن�ي سكن مناسب ل�ج  •
َسر ُم�تماسكة وشاملة ائُ  •
أطفال ُسعداء وآمنون  •

ي اإلمارة بمختلف أعمارهم وظروفهم املعيشية  ىي �تمع �ن ميع أفراد امل�ج �ياة كريمة ل�ج  •
�تمع � امل�ج ميع شرا�ئ أدوار  فعالة ونشطة ل�ج  •

ي أص�اب الهمم من ت�قيق طمو�اتهم �ن تمك�ي  •
ر ُمستقر وُمضطرب ٍ غ�ي إتا�ة فرصة ثانية ملن لديهم ماصن  •

ي كبار السن �ن ة بالنشاط بالنسبة للمواطن�ي رام وَملي�ئ مة على اال��ت �ياة قا�ئ  •
رام اآلخرين ي على التسام� وا��ت �تمع م�تماسك ومب�ن�ي م�ج  •

فوق اإلمارة عالية ي إبقاء شعلة �تَ ىي رياضيون يساهمون �ن  •
عزز الص�ة البدنية املتوازنة ثقافة �تُ  •

�تمع ي خدمة امل�ج ىي ي تساهم �ن ر الرب�ية وال�ت�ي املنظمات الرب�ية وغ�ي  •
�تمع ي خدمة امل�ج ىي املشاركة الفعالة لألفراد �ن  •

ي الشراكة والتعاون مع الشركاء اآلخرين من الوكاالت  �تمع بدعم برنام�� رة ت�نمية امل�ج ، تقوم دا�ئ �� ولت�قيق هذه الطمو�ات النتا�ئ
ركة لتلك الوكاالت واملنظمات أمرًا  عد األنشطة املش�ت . و�تُ �ي ي أبوظ�ج ىي �تماعي �ن ل دعم وتعزيز ت�قيق اإلصال� اال�ج واملنظمات، وذلك من أ�ج

�تماعي األساسية. ا لتعزيز تقديم برام��  وخدمات اإلصال� اال�ج وهر�يً دمات، كما تلعب دورًا �ج ضروريًا لدعم تقديم ال�ن
�تماعي، وذلك لزيادة  يع الشركاء إلنفاذ واستغالل التعاقد على األثر اال�ج �تمع بالعمل على تش�ج رة ت�نمية امل�ج ومن اآلن فصاعدًا، ستقوم دا�ئ

ي على أرض الواقع. فرص األثر الفعلىي

يهات اإلرشادية، ستكون متطلبات ضرورية/��تمية  �تمع أن املوارد والتو�ج رة ت�نمية امل�ج عل تلك الطمو�ات �قيقة، فقد أدركت دا�ئ ول�ج
�تمع مذكرة إرشادية للشراكة وقد َطورت  رة ت�نمية امل�ج ل دعم الشراكات، فقد أصدرت دا�ئ . ومن أ�ج �ي ي أبوظ�ج ىي لدعم أص�اب املصل�ة �ن

يع الشراكات على االنخراط  ي مذكرة تفاهم بما يناسب الغرض. ولتش�ج نب مع نموذ�� ا إلى �ج ن�جً إرشادات لدعم صياغة مذكرة تفاهم، �ج
ا إرشادات بشأن صياغة عقود  �تمع باملثل أيصنً رة ت�نمية امل�ج ي لت�قيق األثر املطلوب، فقد طورت دا�ئ �� ي تركز على النتا�ئ ي استخدام العقود ال�ت�ي ىي �ن

” بما يناسب الغرض. �� ي عقد “الدفع مقابل النتا�ئ نب مع نموذ�� ا إلى �ج ن�جً ”، وذلك مدعوًما بـ “اتفاقية تعاون”، �ج �� “الدفع مقابل النتا�ئ

ي النهوض بالوعي ومعرفة م�ت� وكيف يكون التعاقد على األثر  ىي �تمع، من خالل املساعدة �ن رة ت�نمية امل�ج هود دا�ئ ويستكمل هذا الدليل �ج
ي تؤدي إلى هذا النوع من التعاقد. ي العمليات ال�ت�ي ىي ر �ن دة، ومعرفة كيف يمكن لألطراف امله�تمة التفك�ي �تماعي فعال وذو فا�ئ اال�ج

1.2.2 مهمة “معًا”

ي لدعم  ىي �تمع املد�ن اص وامل�ج ي القطاع ال�كومي والقطاع ال�ن �ن مع ب�ي راير 2019 بهدف ال�ج ي ف�ج ىي �تمعية “معًا” �ن ة املساهمات امل�ج معًا: تأسست هي�ئ
ز للعمل،  �تماعية من خالل خمس ركا�ئ ي تقديم �لول للت�ديات اال�ج ىي ة “معًا” �ن �تمعية. وي�تمثل هدف هي�ئ ثقافة املساهمة واملشاركة امل�ج

ديدة من عقود األثر  �تماعي، وإدخال أشكال �ج ي التطوع اال�ج �تماعي، وبرنام�� ي ال�اضنة واملسرع اال�ج �تماعي، وبرنام�� هي: صندوق االست�شمار اال�ج
�تمعية. �تماعي )SIBs( وكذلك إدارة التوعية امل�ج �تماعي مثل سندات األثر اال�ج اال�ج

ر شرو�ات وأوصاف عملية وسهلة  هُدف إلى توف�ي �تمعية “معًا”، و�يَ ة املساهمات امل�ج ز األساسية لهي�ئ يدعم هذا الدليل ت�قيق الركا�ئ
�تماعي بشكل أفضل، ول�تمكينها من معرفة كيف وم�ت� يكون التعاقد على  �تمع على فهم التعاقد على األثر اال�ج � امل�ج ملساعدة مختلف شرا�ئ

�تماعي. ي التعاقد على األثر اال�ج ىي طوات املتطلب اتخاذها للدخول �ن دوى، وما هي ال�ن �تماعي مفيًدا وذو �ج اآلثر اال�ج
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: �ي ة “معًا” والذي أعطى “معًا” صالحية القيام باآل�ت به تم إنشاء هي�ئ ى مع روح املادة رقم )4( من التشريع الذي بموحج وهذا ي�تما�ش

ي التعاقدية  ي ذلك وضع األطر وال�نماذ�� ىي ، بما �ن ىي �تمع املد�ن اص ومؤسسات امل�ج هات ال�كومية والقطاع ال�ن ي ال�ج �ن طر للتعاون ب�ي م ووضع ائُ “تنظ�ي
�تماعية ومتابعة تنفيذها”. دمة اال�ج ملشاريع ال�ن

ي ألص�اب الهمم”، وهو  ي أطم� للتدريب امله�ن�ي �ي - “برنام�� ي أبو ظ�ج ىي �تماعي )SIB( �ن ة “معا” أول سند أثر  ا�ج ي أبريل 2020 ، أطلقت هي�ئ ىي و�ن
ي. والطمو� هنا ليس فقط لتطوير املزيد من سندات األثر  لي�ج لس التعاون ال�ن ي منطقة دول م�ج ىي �تماعي �ن ر أول سند أثر  ا�ج كذلك يعت�ج

�تماعي. كذلك تطم� “معًا”  ا لب�ث تطوير أشكال أخرى من التعاقدات على األثر اال�ج �تماعي خالل السنوات القليلة القادمة، بل أيصنً اال�ج
�تماعي. أ إليها بشأن التعاقدات على األثر اال�ج ل�ج ي �يُ هة “املهام الصعبة” ال�ت�ي ي وو�ج رن إلى أن تصب� مركز ال�تم�ي

. ويمكن للتعاقد على األثر  �ي ي أبوظ�ج ىي �تماعي �ن ي مؤسسات القطاع اال�ج �ن ي ت�نمية ودعم وتمك�ي ىي باإلضافة إلى ذلك، تضطلع “معًا” بدور هام �ن
ع  ش�ج ي �تُ ي ربطها بالشراكات ال�ت�ي ىي �تماعي، وللمساعدة �ن ي رفع مشاركة ونمو مؤسسات القطاع اال�ج ىي �تماعي أن يكون وسيلة للمساعدة �ن اال�ج

التعاون والتكافل.

تعريفات  1.3

دمة. ي سبيل تقديم ال�ن ىي ز �ن النشاط: العمل املن�ج

به على أساس نوع  به الطرف )أو األطراف( لتقديم خدمة، وي�تم الدفع بمو�ج عقد عل� أساس النشاط: هذا نوع من العقود يتعاقد بمو�ج
دمات املقدمة. م ال�ن و��ج

ي تمول أو تتعاقد لي�تم تقديم خدمة. : املؤسسة ال�ت�ي �خٌ املَكلِّ

ر هذا املصطل� إلى العملية املس�تمرة من التخطيط واالتفاق وخدمات الرقابة. التكليف ليس عماًل وا�ًدا بل عدة أعمال،  التكليف: يش�ي
ي �دود املوارد املتا�ة. ىي ي �ن �� هُدف إلى ت�قيق أفضل النتا�ئ و�تَ

سيد والتصديق للشراكات، من خالل اتفاقية ر�مية  عرف على أنها بمثابة الت�ج راءات املتفردة و�تُ موعة من اإل�ج التعاقد: هذه م�ج
ا. وملزمة قانو�نً

ي تنفيذ األعمال امل�ددة  ىي دمة �ن ي يتكبدها ُمقدم ال�ن به على التكلفة الفعلية ال�ت�ي عقد سداد التكاليف: هو نوع من العقود يع�تمد الدفع بمو�ج
ي العقد، باإلضافة إلى رسوم إضافية. ىي �ن

راٍء ما. والغرض من هذا املصطل� هو أن  ستخدم هذا املصطل� لوصف ما يمكن تصور �دوثه، �ال عدم اتخاذ إ�ج الوضع املغاير للواقع: �يُ
ي ما �دث وما قد يبدو عليه األمر بخالف ذلك. �ن يكون أساًسا للمقارنة ب�ي

ات املستلمة،  دمة أو املخر�ج دمة على أساس مستويات ال�ن به الدفع املقدم ال�ن عقد الدفع مقابل ال�خدمة: هذا نوع من العقود ي�تم بمو�ج
ية(. �� )النها�ئ وليس النتا�ئ

ي ت�قيقه. ىي ي املشروع �ن �� ساهم النتا�ئ األثر: الهدف باملستوى األعلى، الذي �تُ

�تماعي.  ركاء وتنسيق التطورات لغرض التعاقد على األثر اال�ج ي مختلف السشُ �ن مع ب�ي اصة لل�ج ي تؤدي املهمة ال�ن هة ال�ت�ي الوسيط/املنظم: ال�ج
�تمعية “معًا” لتضطلع بدور الوسيط/املنظم بشأن تطوير وتنفيذ عقود األثر  ة املساهمات امل�ج ومن خالل هذا الدليل، فقد تم وضع هي�ئ

. �ي ي أبو ظ�ج ىي �تماعي �ن اإل�ج

ابية. رات إي�ج يات تشغيلية، ُم�ممة إل�داث تغي�ي راتي�ج ي أو اس�ت موعة من برام�� التدخل: التدخل هو م�ج

دمة. ات تقديم ال�ن ي تنشأ عن أنشطة ومخر�ج رة ومتوسطة وطويلة األمد، ال�ت�ي رات قص�ي : التغي�ي �ج النتا�ئ

ي م�ددة. �� ا، على أساس النتا�ئ �يً ز�ئ ا أو �ج �تسب فيها التكاليف، إما كل�يً ي �تُ دمة ال�ت�ي : هو نوع من عقود ال�ن �ج التكليف عل� أساس النتا�ئ

ي أعاله. �� : مشابه للتكليف على أساس النتا�ئ �ج نظام الدفع عل� أساس النتا�ئ

ي أعاله. �� : هو ال�تمويل املتعلق بممارسة الدفع �سب النتا�ئ �ج ال�تمويل عل� أساس النتا�ئ

�تماعية م�ددة وقابلة للقياس.  ي ا�ج �� رم عقًدا للدفع مقابل النتا�ئ �ج هة �تُ : هو �ج �ج الدفع عل� أساس النتا�ئ
هة فرًدا أو مؤسسة. يمكن أن تكون هذه ال�ج

دمة. ي تقديم ال�ن ىي ة امللموسة واملت�ققة عن األنشطة املنفذة �ن ات: النتي�ج /املخرحج املخرحج

دمات العامة على أساس  ا- ُمقابل تقديم ال�ن �يً ز�ئ ا أو �ج دمات -سواًء كل�يً : ممارسة يكون فيها الدفع ملقدمي ال�ن �ج الدفع حسب النتا�ئ
ات. ا األنشطة أو املخر�ج من أيصنً ا ما تت�ن ، ولكنها غال�جً �� من النتا�ئ ي امل�ققة. وكذلك قد تت�ن �� النتا�ئ

ى األطراف املعنية ببعضها البعض، وتتوصل إلى اتفاق �ول كيفية تنفيذ  ي من خاللها تتال�ت ر هذا املصطل� إلى العملية ال�ت�ي الشراء: يش�ي
راءات مختلفة تؤدي إلى التعاقد. فهم الشراء عادة على أنه عملية مص�وبة بإتخاذ إ�ج . و�يُ خطة أو برنام��

. �� : أنظرالدفع �سب النتا�ئ �ج ال�تمويل عل� أساس النتا�ئ

ُمقدم ال�خدمة: مؤسسة ي�تم التعاقد معها أو تمويلها لتقديم خدمة.

ي تكون خاضعة لعقد تقديمها. ي وال�ت�ي �ن دمات والدعم املعين�ي مستخدمي ال�خدمة/املستفيدين: األشخاص الذين يتلقون ال�ن

ا على أساس ت�قيق  �يً ز�ئ ا أو �ج ي بشكل مدروس. ويكون الدفع كل�يً ىي ا�ج �تماعي إي�ج ُهدف إلى ت�قيق أثر ا�ج �تماعي: ترتيب تعاقدي �يَ عقد األثر االحج
�تماعي”. وعلى  ي شكله املختصر - “العقد اال�ج ىي �تماعي، يمكن أ�يـانًا اإلشارة إليه �ن ي عقد األثر اال�ج �ي ي أبوظ�ج ىي ا. �ن �تماعي امل�دد مسب�تً األثر اال�ج

.” �� ا با�م “العقد على أساس النتا�ئ �تماعي أيصنً شار إلى عقد األثر اال�ج الصعيد العاملي، �يُ

دمة- �يث  مل على األقل ثالثة أطراف قانونية مستقلة -املَكِل�نّ واملست�شمر ومزود/ُمقدم ال�ن �تماعي: ترتيب تعاقدي يسش سند األثر االحج
ي على عاتق  �� م النتا�ئ رتبة عن عدم تسل�ي ي م�ددة، و�يث تقع بعض أو كل املخاطر املالية امل�ت �� يًا على ت�قيق النتا�ئ ز�ئ يع�تمد الدفع كليًا أو �ج

املست�شمر.

�تماعية ومالية. د ا�ج قدم رأس املال لغرض ت�قيق عوا�ئ �تماعي: الطرف الذي �يُ املست�شمر االحج

ر الربحية( القطاع الثالث )املنشآت غ�ي

هة �كومية أو سلطة تنفيذية م�لية  ، وال يتبع �ج ىي �تمع املد�ن عد من منظمات امل�ج ي أو ت�ت أي مسمى �يُ ىي ر الربحية: أي كيان قانو�ن املنشأة غ�ي
ارية أو غرض رب�ي أو الدعوة اليه أو االنخراط  اصة بدون مصل�ة ت�ج ية ويعمل على دعم نشاط أو عدد من األنشطة العامة أو ال�ن أو خار�ج

�ن  م�ي ي الدولة أو املق�ي ي أو املؤسسة من قبل مواط�ن�ي مية العامة على املستوى الدولىي ي ذلك الفروع واملنشآت الدولية أو اإلقل�ي ىي فيه، ويدخل �ن
فيها.

ة عن أنشطتها، وإنما  ي ال تؤدي بأي �ال إلى توزيع أربا� نات�ج �تمع وال�ت�ي ي تهدف الى املصل�ة العامة للم�ج ر الربحية: األنشطة ال�ت�ي األنشطة غ�ي
مة باألنشطة  �تمع قا�ئ رة ت�نمية امل�ج ي ت�قيق أهدافها، وت�دد دا�ئ ىي ة أنشطتها لي�تم استغاللها �ن تقوم بإعادة استخدام أي أموال مت�ققة نتي�ج

ر الرب�ية. غ�ي

ركة  ي ينظم فيها األشخاص أنفسهم ملتابعة املصالح املش�ت ي األسرة ال�ت�ي ر ال�كومية خار�� ميع املنظمات غ�ي مل �ج : تسش �ي �تمع املد�خ منظمات املحج
 ، �ن معيات املزارع�ي ماعات �قوق املرأة، �ج ية، �ج ماعات البي�ئ معيات القروية وال�ج �تمعية وال�ج مل األمثلة املنظمات امل�ج ال العام. تسش ي امل�ج ىي �ن

ر  ل اإلعالم غ�ي ارية ومعاهد الب�وث املستقلة ووسا�ئ معيات املهنية والغرف الت�ج املنظمات الدينية والنقابات العمالية والتعاونيات وال�ج
الهادفة للرب�.

: مالحظة حول املصطلحات[. �ي �تمع املد�خ ر ال�كومية ومنظمات املحج . املنظمات غ�ي �ي ي األمم املتحدة اإلنما�ئ ع: برنام�ج املرحج
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ر ال�كومية  ر ال�كومية ]3[ ]4[. املنظمات غ�ي ر حكومية: املنظمات املستقلة عن تدخل ال�كومة ]1[ ]2[ تعرف باملنظمات غ�ي منظمة غ�ي
رهم. عادة ما  ها وغ�ي ي تقدم خدمات ألعضا�ئ معيات ال�ت�ي مل األندية وال�ج ي تسش ي يؤسسها املدنيون، وال�ت�ي موعة فرعية من املنظمات ال�ت�ي هي م�ج

ر رب�ية.  تكون منظمات غ�ي

ر  ي املنظمات غ�ي �ي ي �خ �خ �تماعي�ي ي االحج �خ ي�ي ود األخصا�ئ ي حقيبة سفر: مناقشات أوليفر واردروب ؛ -NGO“ 2” ، قاموس ماكميالن؛ -3 كاليبورن ، إن )2004(. “وحج �ي ع: -1أوروبا �خ ]املرحج
ايسون )11 أغسطس 2017(. “سفن مراقبة  رخ ، حج �تماعي. 49 )2(: 218-207. دوى: sw / 49.2.207.001 / 10.1093. بميد 15124961 ؛ -4 هوروي�ت ال�كومية”. العمل االحج

]ISSN 0362-4331 .رين ترفض إنقاذهم”. نيويورك تايمز عمليات إنقاذ املهاحج

زة على ترخيص من  �تماعية، وتكون �ا�ئ ي الوقت ذاته إلى ت�قيق منفعة ا�ج ىي �تماعي: منشأة خاصة رب�ية تهدف �ن الشركات ذات الهدف االحج
ي املناطق ال�رة املالية. ىي ودة �ن ي ذلك تلك املو�ج ىي ي اإلمارة ملزاولة نشاط اقتصادي، بما �ن ىي رخيص �ن سلطات ال�ت

اصة. ق التأسيسية للمنشأة ال�ن ي الوثا�ئ ىي �تماعية صري�ة ومنصوص عليها �ن �تماعي: مهام و/ أو أنشطة ا�ج الهدف االحج

اصة، وذلك  �تماعية” للمنشأة ال�ن من موافقتها على إصدار تصنيف “شركة ا�ج ي تت�ن �تمع وال�ت�ي رة ت�نمية امل�ج التصنيف. الوثيقة الصادرة عن دا�ئ
بعد استيفاء املتطلبات والشروط املع�تمدة وفقًا أل�كام السياسة.

�تماعي  ديد تصنيف شركة مصنفة ذات هدف ا�ج اّصة لل�صول على أو ت�ج عّده املنشأة ال�ن �تماعي: التقرير السنوي الذي �تُ تقرير األثر االحج
�تمع. رة ت�نمية امل�ج وتقدمه إلى دا�ئ

رية. �ي ة ال�خ ز�ئ رية / سندات التحج �ي السندات ال�خ

ر رب�ية. هات غ�ي رية مدرة للدخل أو �ج معيات خ�ي - سندات عادة ما تصدرعن طريق �ج

ا )أقل من 100  م السندات قليلة نسب�يً د ويمكن أن تكون ق�ي ي التشغيل مشابه للسندات العادية، ولكن عادهتً ما ي�تم تقليل العوا�ئ - نموذ��
.) دوالر أمريكىي

مع مساهمات من القطاع العام والقطاع  �تماعية “معًا” مكلف ب�ج ة املساهمات اال�ج ي هي�ئ ىي �تماعي: عبارة عن  قطاع �ن صندوق االست�شمار االحج
زء املتبقي مل�فظة  د مالية مستدامة، وتخصيص ال�ج معة للمن� وت�قيق عوا�ئ زء من املساهمات امل�ج ي لتخصيص �ج �تمع امل�لىي اص وامل�ج ال�ن

�تماعية على �د سواء. د املالية واال�ج �تماعي لدعم كيانات القطاع الثالث لت�قيق العوا�ئ االست�شمار اال�ج

ي ذلك  ىي دمة، مقابل “املكافآت” ، بما �ن رعات من األشخاص الذين يدعمون أنشطة مقدم ال�ن ماعي عل� أساس املكافأة: الت�ج ال�تمويل ال�ج
ي الذي ي�تم  ارية(، أو املنت�� ب والقمصان ذات العالمات الت�ج ع )على سبيل املثال ، ال�قا�ئ ر الرب�ية، أو البضا�ئ اإلقرار على موقع املنشأة غ�ي

ي نطاق املشروع املَمول. ىي تطويره �ن

�تماعي ما هو عقد األثر االحج  .2

ىي  ا�ج �تماعي اإلي�ج . كما أن هذا األثر اال�ج ىي ا�ج �تماعي وإي�ج هُدف إلى ت�قيق أثر ا�ج ي �تَ م أشكال التعاقد ال�ت�ي امع ي�ن �تماعي هو مصطل� �ج عقد األثر اال�ج
ا هو أساس  �تماعي امل�ددة مسب�تً �تماعي. إن ت�قيق أنواع األثر اال�ج روكًا إلى الصدفة، ولكنه الغاية املقصودة من عقود األثر اال�ج ليس َم�ت

ا. �تماعي امل�دد مسب�تً ا على أساس ت�قيق األثر اال�ج �يً ز�ئ ا أو �ج به كل�يً ، وي�تم الدفع بمو�ج ىي العقد القانو�ن

�تماعي؟ ي التعاقد عل� األثر االحج �ي 2.1  ما هو دور “معًا” �خ

ي التعاقد  ة، النهوض بتب�ن�ي رن ة “معًا”. وتستهدف “معًا” من تطوير هذه الرك�ي ز األساسية لهي�ئ �تماعي أ�د الركا�ئ عد التعاقد على األثر اال�ج �يُ
�تمع. رة ت�نمية امل�ج ية دا�ئ راتي�ج دعم اس�ت عزز و�يَ . وهذا مّما �يُ مولىي �تماعية بأسلوب ُمبتكر و�ش هة الت�ديات اال�ج �تماعي، كأداة ملوا�ج على األثر اال�ج

�تماعي  �تماعي، ويقصد بذلك: سند األثر اال�ج ي من عقود األثر اال�ج �ن ة “معًا” خطوات ُمبكرة لب�ث وتطوير وتنفيذ نوع مع�ي ولقد اتخذت هي�ئ
�تماعي SIBs، ولكن  ي هذا الدليل بسندات األثر اال�ج ىي موعة اإلرشادات �ن ر من م�توى م�ج زء كب�ي )Social Impact Bond(. كما يتعلق �ج

�تماعي  أولها عقد االست�شمار  �تماعي اال�ج سيتوسع نطاقها بمرور الوقت، �يث تقوم “معًا” بتطوير أشكال أخرى من عقود األثر اال�ج
.)SIC( تماعي� اال�ج

�تماعي وأنواع التعاقد ال�الية؟ ي التعاقد عل� األثر االحج �خ 2.2 ما هو الفرق ب�ي
ي عل� أنها تتخذ أحد األشكال اآلتية: ىي ي أبوظ�ج �ي عة �خ ا، يمكن تلخيص ممارسات التعاقد الشا�ئ حال�يً

ي العقود،    ىي ي يتكبدها عند قيامه باألعمال امل�ددة �ن دفع للُمتعهد باألعمال التكاليف الفعلية ال�ت�ي • عقود سداد التكاليف: هذه العقود �يُ
   باإلضافة إلى رسوم إضافية.

 
دمات املقدمة من  ي ال�ن ىي موعة فرعية من الواردة أعاله، �يث ي�تم النظر �ن •  عقود الرسوم مقابل ال�خدمة: يمكن اعتبار تلك العقود م�ج

ا. قبل املتعهد باألعمال بشكل منفصل، وي�تم دفع ثمنها بشكل منفصل أيصنً

دمات املقدمة. م ال�ن ي هذا النوع من العقود يكون على أساس نوع و��ج ىي مة عل� النشاط: الدفع �ن •  العقود القا�ئ

رض أن  دمات العامة من قبل ال�كومة تستند إلى النوايا ال�سنة، فإن هذه األنواع من التعاقد تف�ت ميع أنواع التعاقد على ال�ن ي أن �ج �ن ي ��ي ىي و�ن
ي عن هذه األنشطة نادرًا  ابية ي�تم ت�قيقها من خالل خدمات وأنشطة تتسم بالنية ال�سنة، ومع ذلك فإن األثر النات�� �تماعية اإلي�ج ي اال�ج �� النتا�ئ
ر تعمًدا  عد صال�ة ومناسبة، ولكن ثمة مواقف نرغب فيها أن نكون أك�ش ر من األ�يان �تُ ي كث�ي ىي ما ي�تم قياسه.  إن أشكال التعاقد التقليدية �ن

ما كيفية قياسها ومراقبتها، وما هي ال�وافز املمكن أن نضعها لتعزيزها. و ت�قيقها، ال س�ي �تماعية املر�ج ي اال�ج �� ي قصدنا ن�و النتا�ئ ىي �ن

دمة لتقديم خدمة الص�ة العقلية إلى 5000  ب عقد “على أساس النشاط”، قد تدفع ال�كومة ملقدم ال�ن وعلى سبيل املثال، فإنه بمو�ج
دمة إلى 5000 شخص. ووفقًا لهذا  دمة من ال�كومة على املقابل إذا كان بإمكانه إثبات أنه قّدم بالفعل ال�ن شخص، وي�صل مزود ال�ن

ميع األشخاص البالغ عددهم 5000 شخص بص�ة عقلية أفضل ��ت� بعد تلقيهم  االتفاق، يبقى هناك ا��تمال أن ال ي�تمتع بالضرورة �ج
دمة. ال�ن

ميع األشخاص  دمة فقط إذا كان بإمكانهم إثبات أن الص�ة العقلية ل�ج �تماعي، فقد تختار ال�كومة الدفع ملقدمي ال�ن ا لعقد األثر اال�ج أما وف�تً
ي إلى قياس �الة الص�ة العقلية بطريقة مقبولة  دمة ي�تا�� ي أن مقدم ال�ن البالغ عددهم 5000 شخص قد ت�سنت بالفعل. وهذا يع�ن�ي

معها والت�قق منها من قبل طرف ثالث مستقل. ب أن ي�تم �ج لل�كومة. أو أن األدلة على ت�سن �الة الص�ة العقلية ي�ج

�تماعي ينقل املخاطر املالية عن ضعف  ي أن عقد األثر اال�ج ىي ، �ن �تماعي والتعاقد ال�الىي ي التعاقد على األثر اال�ج �ن وي�تمثل أ�د املفارقات املهمة ب�ي
دمات  ي لن تدفع مقابل ال�ن �تماعي املنشود بها، وبالتالىي ي ت�قق األثر اال�ج دمات ال�ت�ي األداء، بعيًدا عن ال�كومة. وتدفع ال�كومة فقط مقابل ال�ن

دوى. عديمة ال�ج

يسية؟ �تماعي الر�ئ 2.3 ما هي أنواع التعاقد عل� األثر االحج

ديدة من عقود األثر  � ظهور أنواع �ج دير باملال�ظة أنها تتطور باس�تمرار، ومن املر�ج �تماعي. ومن ال�ج هناك أنواع مختلفة من عقود األثر اال�ج
ي املستقبل. ىي �تماعي �ن اال�ج

يسية: د هناك ثالثة أنواع ر�ئ يوحج

�� الدفع �سب النتا�ئ  •
) �� �� )شكل من أشكال الدفع �سب النتا�ئ التعاقدعلى أساس النتا�ئ  •

) �� مة على النتا�ئ �تماعي )شكل من أشكال التعاقدات القا�ئ سندات األثر اال�ج  •

موعة فرعية من السابق.  ويمكن اعتبار تلك االنواع أنها تتخذ شكل التسلسل الهرمي، �يث يكون كل نوع ال�ق عبارة عن م�ج
ي القسم أدناه. ىي وهذا موض� �ن

�ج    2.3.1 الدفع حسب النتا�ئ

ابية م�ددة. ومع ذلك، فإن هذه  ” إي�ج �� ” هو مصطل� مستفيض للتعاقد، �يث ي�تم الدفع مقابل ت�قيق “نتا�ئ �� “الدفع �سب النتا�ئ
ات. وة، أنشطة أو مخر�ج ي املر�ج �� من تلك النتا�ئ . بل يمكن أن تت�ن �� ” ليست بالضرورة النتا�ئ �� “النتا�ئ

ي سياق الت�نمية  العاملية.  ىي ما �ن ”، ال س�ي �� ي ا�م “ال�تمويل على أساس النتا�ئ �� ا على الدفع �سب النتا�ئ طلق أ�يا�نً و�يُ

Payment By Results )PbR(
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ي عن العقود على أساس النشاط، على الرغم من أنه يمكن لكليهما الدفع على أساس األنشطة أو  �� تختلف عقود الدفع �سب النتا�ئ
بها  ابية بشكل �سمي وهادف، ولكن قد ال ي�تم الدفع بمو�ج ي إي�ج �� ي غاية واض�ة لت�قيق النتا�ئ �� . ويكون لعقود الدفع �سب النتا�ئ �� النتا�ئ

ا. ر واقعي أ�يا�نً ، �يث أن ذلك غ�ي �� على أساس النتا�ئ

، ولكن من �يث  �� ” من �يث النتا�ئ �� ي هذه ال�الة، ال ي�تم ت�ديد “النتا�ئ ىي ا طوياًل، و�ن وة وق�تً ي املر�ج �� على سبيل املثال، قد يستغرق ظهور النتا�ئ
وة. ي املر�ج �� ي ت�قيق النتا�ئ ىي ي ستساهم �ن نظر إليها على أنها اللبنات األساسية ال�ت�ي ي �يُ ات ال�ت�ي رة املدى أو املخر�ج األنشطة قص�ي

. وبداًل من الدفع  ىي ي النشاط البد�ن ي الص�ة البدنية للشري�ة املستهدفة من خالل برام�� �ن ي ت�س�ي ىي على سبيل املثال، قد ترغب ال�كومة �ن
 �� ا أطول للظهور، فقد يكون من املعقول الدفع مقابل نتا�ئ � أن تستغرق وق�تً ي من املر�ج على أساس ت�سن �الة الص�ة البدنية، وال�ت�ي

ود اعتقاد قوي بأن مدة النشاط  ع ذلك إلى و�ج ا”. وير�ج ي أسبوع�يً ىي ي النشاط البد�ن ىي ي يشارك فيها الشخص �ن مثل “زيادة عدد الساعات ال�ت�ي
ي الص�ة البدنية. �ن ي ت�قيق الهدف طويل األمد لت�س�ي ىي ساهم �ن ي �تُ ىي البد�ن

، من ال�كومة إلى ُمقدم  �� �� )Payment By Results( تنقل املخاطر املالية عن عدم ت�قيق النتا�ئ كما أن عقود الدفع �سب النتا�ئ
ي مثل هذه  ىي دوى املالية للدخول �ن ي االعتبار، من �يث مراعاتهم العتبارات ال�ج ىي دمات سيقوموا بأخذ هذه املخاطر �ن دمة. ُمقدمي ال�ن ال�ن
ي ت�مل تلك املخاطر. وقد أدى ذلك إلى تطوير مناه��  ىي ي �ن �ن دمة قادرين أو راغب�ي دير باملال�ظة أنه ليس كل ُمقدمي ال�ن العقود. ومن ال�ج

يعهم على املشاركة. وسي�تم شر�  دمات ملثل هذه املخاطر املالية، وذلك لغرض تش�ج وأساليب أخرى ب�يث ال يتعرض فيها ُمقدمي ال�ن
ي أقسام ال�قة من هذا الفصل. ىي ذلك �ن

�ج 2.3.2 التكليف عل� أساس النتا�ئ

ا  �يً ز�ئ ي ي�تم الدفع فيها، ولو �ج ي ال�ت�ي �� موعة فرعية من عقود الدفع �سب النتا�ئ ” إلى م�ج �� ر مصطل� “التكليف على أساس النتا�ئ  يش�ي
. �� على األقل، على أساس النتا�ئ

 ” �� ” إ�م “نظام الدفع على أساس النتا�ئ �� ا على “التكليف على أساس النتا�ئ طلق أ�يا�نً ا �يُ أيصنً
.)Outcome-based Payment Schems(

ي واقع األمر يمكن أن تكون  ىي ، بل �ن �� �� )OBC( أن الدفع يع�تمد بنسبة 100 ٪ على النتا�ئ ًما التكليف على أساس النتا�ئ ي دا�ئ وال يع�ن�ي
زًءا من الدفع على أساس ما يت�قق  مة إلى أن يكون �ج ة دا�ئ ، ولكن هناك �ا�ج �� نسبة معينة من الدفعات مقابل األنشطة أو النتا�ئ

وة. ي املر�ج �� من النتا�ئ

ف  ي وظا�ئ ىي وة هي إل�اق هؤالء الشباب �ن ي املر�ج �� ي إمكانية توظيف الشباب الضعفاء. والنتا�ئ �ن ي ت�س�ي ىي على سبيل املثال، قد ترغب ال�كومة �ن
ىي  . ويمكن لل�كومة أن تختار الدفع فقط عندما يس�تمر الشاب �ن �� مستدامة. ومن املمكن ال�صول على عقد يدفع فقط مقابل هذه النتا�ئ

العمل ملدة 24 شهًرا على األقل.

ي ال�فاظ على التدفق النقدي. لذلك،  ىي ًدا من املخاطر وستكون هناك صعوبات �ن دمة ُمعرض ملستوى عاٍل �ج ي هذا أن ُمقدم ال�ن ولكن، يع�ن�ي
م العقد  ا ت�م�ي مالية للعقد م�صلة عمل الشباب ملدة 24 شهًرا على األقل، ولكن يمكنها أيصنً مة اإل�ج قد تختار ال�كومة دفع ٪40 من الق�ي

ي املؤهل. ب�يث ي�تم سداد ٪20 من املبلغ املدفوع عندما ي�قق الشاب التدريب امله�ن�ي

، وي�تم دفع ٪20 أخرى من املبلغ عندما يكتسب الشاب  كما ي�تم دفع ٪20 أخرى من املبلغ عندما يكتسب الشاب منصب تدريب مه�ن�ي
الوظيفة.

 Outcome-based( �� �� )Payment By Results(، فإن التكليف على أساس النتا�ئ أشبه بعقد الدفع �سب النتا�ئ
دًدا ليس كل ُمقدمي دمة. وكذلك ُم�ج ي من ال�كومة إلى مزود ال�ن �� Commissioning( ينقل املخاطر املالية لعدم ت�قيق النتا�ئ

ي أو قادرين على ت�مل تلك املخاطر. �ن دمة راغب�ي ال�ن

�تماعي  2.3.3 سند األثر االحج

�� PbR، فباملثل ي�تم الدفع  �� OBC أو الدفع �سب النتا�ئ �تماعي SIB هو شكل خاص من أشكال التكليف على أساس النتا�ئ سند األثر اال�ج
ي التقليدي، تستخدم  �� ي ي�تم ت�قيقها. وعلى عكس التكليف على أساس النتا�ئ ي امل�ددة ال�ت�ي �� �تماعي على أساس النتا�ئ ي سندات األثر اال�ج ىي �ن

دمة.  دمة إلعداد وتقديم ال�ن ي املطلوب ملزود ال�ن ىي ي لتغطية رأس املال االبتدا�ئ �ن �تماعي�ي اص من املست�شمرين اال�ج �تماعي ال�تمويل ال�ن سندات األثر اال�ج

. �� د، إذا تم ت�قيق هذه النتا�ئ �تماعي باإلضافة للفوا�ئ وي�تم إعادة الدفع للمست�شمر اال�ج

ع ذلك إلى أن ال�كومة لن  وة، وير�ج ي املر�ج �� �قق النتا�ئ ي �تُ دمات ال�ت�ي ذابة بالنسبة لل�كومة امله�تمة بال�ن �تماعي �ج قد تكون سندات األثر اال�ج
ي ال�كومة إلى الدفع  �تماعي، فلن ت�تا�� وة من سند األثر اال�ج ي املر�ج �� دمة. وإذا مل تت�قق النتا�ئ ا ملزود ال�ن ء مقدم ابتدا�ئً �ي ي إلى دفع أي �ش ت�تا��

. �ن �تماعي�ي للمست�شمرين اال�ج
�تماعي. ي تنتقل إلى املست�شمر اال�ج �� ولذلك فإن املخاطر املالية لعدم ت�قيق النتا�ئ

ي عام 2010. ىي ي اململكة املت�دة �ن ىي �تماعي �ن نشأت أولى سندات األثر اال�ج

ا با�م: �تماعي أيصخً شار إل� سندات األثر االحج �يُ
ي أوروبا(       ىي �تماعي )Social impact partnerships( )�ن شراكات األثر اال�ج  •

ي الواليات املت�دة( ؛ و       ىي ا� )Pay-for-success schemes( )�ن أنظمة الدفع مقابل الن�ج  •
راليا(  ي أس�ت ىي �تماعية  )Social benefit bonds( )�ن سندات املنافع اال�ج  •

 
ي أبريل  ىي �تماعيAtmah SIB  �ن �تماعي الذي أبرمته “معًا” ��ت� اآلن. �يث تم إطالق سند األثر اال�ج وهذا هو النوع األول من عقود األثر اال�ج

. ىي ي العر�ج لي�� ي منطقة ال�ن ىي �تماعي SIB �ن 2020، وهو أول سند أثر ا�ج

ي أدناه: �ي ي الر�م البيا�خ �ي �تماعي SIB وتطويرها، موضحة �خ ي سندات األثر االحج يع تب�خىي وأهداف “معًا” من تشحج

)Outcome Funds( ج� 2.3.4  صناديق تمويل النتا�ئ

�تماعي )SIB( شكل عقد وا�د  �� )OBC( وسند األثر اال�ج �� )PbR( والتكليف على أساس النتا�ئ تأخذ كٍل من عقود الدفع �سب النتا�ئ
دمة معينة. ل�ن

ي عقد وا�د  رد إنتا�� �تماعي. فبداًلي من م�ج ، لتدعم اتساع نطاق التعاقد على األثر اال�ج �� رة، ظهرت صناديق تمويل النتا�ئ ي السنوات األخ�ي ىي �ن
، وي�تم تطوير  �� مة على أساس النتا�ئ ر من املشاريع القا�ئ ��  Outcomes Funds عدًدا أك�ج دمة وا�دة، فتدعم صناديق تمويل النتا�ئ ل�ن

رك. ي إطار عمل مش�ت ىي املشاريع ودعمها بالتوازي، �ن

�تماعية،  ة القضايا اال�ج ل ُمعال�ج ، من أ�ج �� ي هو زيادة مزايا التعاقد على أساس النتا�ئ �� ي من صندوق تمويل النتا�ئ إن الغرض األسا��ي
انيات  رن ي التغلب على ت�دي امل�ي ىي ، �ن �� ي بعض ال�االت، يمكن أن يساعد صندوق تمويل النتا�ئ ىي �تماعية على نطاق أوسع. و�ن ي اال�ج �� وت�قيق النتا�ئ

ة قضية معينة. ي معال�ج ىي ي نفس االه�تمام �ن ىي رك �ن هات مختلفة ولكن تش�ت ي ت�تفظ بها �ج املنفصلة، ال�ت�ي

تقديم عروض/مقترحاتيحفز االبتكار االٜحتماعي
القيمة مقابل املال

1

2

4

5

63

 تحفيز القطاع الثالث وبناء
درات  ال��ُ

� االٜحتماعية والٜحودة تحسين النتأىح�

 االستفادة من رأس مال
 القطاع الخاص

 رفع مستوى الوعي وتطوير عقود
سندات األثر االٜحتماعي في أبوظبي

األهداف

Outcome-based Commissioning )OBC(

Social Impact Bond )SIB(
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هو موض�:

 عدم التركيز بشكل صريح على
. النظر فقط إلى املدخالت  النتأىح�

واألنشطة واملخرٜحات

 التركيز يكون على مٜحموع
� واألنشطة  �ل من النتأىح�

واملخرٜحات تركيز تام على النتأىح�

تركيز أكثر على األنشطة واملخرٜحات تركيز أكثر على النتأىح�

اه  �� )OBC( بات�ج د عقود التكليف على أساس النتا�ئ انب األيسر من السلسلة، بي�نما تو�ج ه ن�و ال�ج �� )PbR( تت�ج عقود الدفع �سب النتا�ئ
انب األيمن من السلسلة. ال�ج

ميع اال�وال. ي �ج ىي ي �ن ر مناسب أو عملىي ه غ�ي ا، ولك�نٌ ا ما يكون ذو مزايا و مؤات�يً ، غال�جً �� ي ال�صري على النتا�ئ رن رك�ي وال�ت

؟ �ج 2.4.2 من يتحمل املخاطر املالية إذا مل تتحقق النتا�ئ

ي بأي ثمار. ىي ي تمولها مل تأ�ت دمة ال�ت�ي ي التعاقد التقليدي للقطاع العام، تت�مل ال�كومة املخاطر املالية إذا كانت ال�ن ىي �ن

 .� ي مل تن�ج �تماعي إلى نقل هذه املخاطر املالية بعيًدا عن ال�كومة، ب�يث ال تدفع ال�كومة مقابل األشياء ال�ت�ي ميع أشكال عقود األثر اال�ج ترمي �ج
�تماعي. ، �سب النوع امل�دد لعقد األثر اال�ج �ن وي�تم نقل هذه املخاطر املالية إلى شركاء مختلف�ي

 �� �� )OBC(، فتنتقل املخاطر املالية عن عدم ت�قيق النتا�ئ �� )PbR( وعقود التكليف على أساس النتا�ئ بالنسبة لعقود الدفع �سب النتا�ئ
ي امل�ددة. �� ي أو النتا�ئ �� دمة النتا�ئ �قق ال�ن دمة إذا مل �تُ دمة. بمع�ن� آخر، ال تدفع ال�كومة ملقدم ال�ن وة إلى ُمقدم ال�ن املر�ج

وة إلى  ي املر�ج �� �تماعي SIG، في�تم نقل املخاطر املالية عن عدم ت�قيق النتا�ئ مان األثر اال�ج �تماعي SIB و�ن أما بالنسبة لعقود سندات األثر اال�ج
. �ن �تماعي�ي املست�شمرين اال�ج

 �� م الدفع على أساس النتا�ئ ي تختلف باختالف ��ج �ن �تماعي�ي دمة أو املست�شمرين اال�ج ة املخاطر املالية املصا�بة ملقدم ال�ن باإلضافة على ذلك، فإن در�ج
ا. �يً ز�ئ ا أو �ج ي إما كل�يً �� ي أو النتا�ئ �� راء الدفعات على أساس النتا�ئ �تماعي إ�ج �تماعي. ويمكن لعقد األثر اال�ج بأي عقد أثر اال�ج

. �� ي على ت�قيق النتا�ئ رن رك�ي ي أدناه،  هذه السلسلة من املخاطر املالية، املصا�بة ملستويات مختلفة من ال�ت ىي يوض� الر�م البيا�ن

 العقود التي يعتمد فيها فقط ٜحأء ضٔىيل

 من الدفع على النتأىح�

مخاطر منخفضة ملقدم الخدمة
أو املستثمر االٜحتماعي

 مخاطر عالية ملقدم الخدمة أو
املستثمر أو االٜحماعي

 العقود التي يعتمد فيها الدفع �ليًا

على النتأىح�

رك،  من إطار عمل مش�ت ر من املشاريع، لي�تم تطويرها �ن ي إلى ت�قيق الكفاءة عن طريق دعمها لعدد أك�ج �� وتسعى صناديق تمويل النتا�ئ
ويت�قق ذلك من خالل تقليل وقت التطوير والتكاليف املصا�بة لكل مشروع على �دا.

 
ف. م أو الوظا�ئ ي على مسألة أو قضية وا�دة، مثل التشرد أو التعل�ي �� وعادة ما تركز صناديق تمويل النتا�ئ

م  اوز �دود اإلقل�ي ا و��ت� قد تت�ج م�يً ي قد تمتد إقل�ي �� ي نطاقاتها، وبعض صناديق تمويل النتا�ئ ىي ر �ن ي إلى �د كب�ي �� تتفاوت صناديق تمويل النتا�ئ
. الوط�ن�ي

ارب املستفادة من سندات األثر  ة للدروس والت�ج ي عام 2012، كنتي�ج ىي ي اململكة املت�دة �ن ىي ي �ن �� لقد تم إطالق أول صندوق تمويل النتا�ئ
ي اململكة املت�دة على صعيد عاملي. �تماعي SIBs السابقة. وي�تم اآلن تكرار نموذ�� اال�ج

�تماعي مان األثر االحج 2.3.5 �خ

 �� �تماعي )SIB( وصناديق تمويل النتا�ئ �� )OCB(، وسند األثر اال�ج �� )PbR( والتكليف على أساس النتا�ئ الدفع على اساس النتا�ئ
ديدة. وأ�دها  ي �ج ي التطور، �يث تظهر أفكار ونماذ�� ىي �تماعي �ن ا. ويس�تمر التعاقد على األثر اال�ج ودة بالفعل �ال�يً )Outcome Funds( مو�ج

.)SIG( تماعي� مان األثر اال�ج هو، �ن

اص،  �تماعي SIG على املست�شمرين من القطاع ال�ن مان األثر اال�ج �تماعي SIB، يع�تمد �ن اص بسندات األثر اال�ج ي ال�تمويل ال�ن وعلى عكس نموذ��
ر نظام  ي ال�تمويل هنا يشبه إلى �د كب�ي ، فإن نموذ�� ي امل�ققة. وبالتالىي �� ك الذين يتعهدون بالدفع مقابل النتا�ئ وليس ال�كومة، وهم أول�ئ

 �� از العمل. إال أنه، إذا مل تت�قق النتا�ئ دمة �ال تمام إن�ج ي عقود القطاع العام، �يث ي�تم الدفع من ال�كومة إلى مزود ال�ن ىي ال�تمويل املستخدم �ن
اص يقومون بتسديد ما دفعته ال�كومة. ي من القطاع ال�ن �ن �تماعي SIG، فإن املمول�ي مان األثر اال�ج ي �الة �ن ىي �تماعية �ن اال�ج

�تماعي قيد  مان أثرا�ج ا أي �ن د �ال�يً مية النظرية وال يو�ج ي املر�لة املفاه�ي ىي �تماعي SIG �ن مان األثر اال�ج و��ت� تاريخ سطر هذا الدليل، ال يزال �ن
ي عام 2021. ىي النفاذ، لكن ثمة خطط إلطالق وا�د �ن

 )Performance-based grants( 2.3.6 املن� عل� أساس األداء

وانب األداء، وذلك من خالل تقييد إمكانية ال�صول على من�ة،  ي بعض �ج ىي ي �ن ىي ا�ج ر اإلي�ج هُدف املن� على أساس األداء إلى االرتقاء بالتغي�ي و�تَ
ي صيغة  ىي وة/منشودة. وي�تم ت�ديد هذه األهداف بشكل عام من قبل سلطة مركزية �ن ل ت�قيق أهداف معينة مستصوبة/مر�ج من أ�ج

ى من الشروط  و/أو مقاييس األداء. ال�د األد�ن

ايد من البلدان، بيد  رن ي عدد م�ت ىي ي ال�كومة املركزية وال�كومة امل�لية، �ن �ن ي التفاعالت ب�ي ىي أصب�ت املن� على أساس األداء ُمتصاعدهتِ الشيوع �ن
راليا  ي أس�ت ىي ري اختبارها ت�ديًدا �ن ة ي�ج ي ناش�ئ دمة. وهناك نماذ�� ي عالقات املَكِل�نّ ومقدم ال�ن ىي ري اختبارها �ن رة ي�ج ي اآلونة األخ�ي ىي ا �ن أنه أيصنً

وأملانيا وفرنسا.

�تماعي املختلفة ة ألنواع عقود األثر االحج رخ يسية املم�ي ص الر�ئ 2.4 ُملخص ال�خصا�ئ

�تماعي وهي: ي األنواع املختلفة لعقود األثر االحج رخ يسيان ل�تمي�ي انبان ر�ئ هناك حج
؟  �� ي املدفوعات املع�تمدة على أساس النتا�ئ مالىي مقدار إ�ج  .1

؟  �� الطرف املت�مل للمخاطر املالية إذا مل تت�قق املَ�صالت أو النتا�ئ  .2

؟ �ج ي املدفوعات املع�تمدة عل� أساس النتا�ئ مال�ي ما مقدار إحج  2.4.1

�تماعي تختلف من حي�شُ  �تماعي. إال أن، أنواع عقود األثر االحج �تماعي تهُدف إل� تحقيق الصالح االحج ميع أشكال التعاقد عل� األثر االحج حج
زاء مختلفة من السلسلة، كما  �تماعي يمكن اعتبار أنها تحتل أحج . واألنواع املختلفة من عقود األثر االحج �ج ي عل� النتا�ئ رخ رك�ي ِمقدار ال�ت

Social Impact Guarantee )SIG(
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2.5 أنواع أخرى من سندات األثر

ي على األثر. وبعض  رن رك�ي ل أخرى ت�مل ا�م “السندات” )bond( وهي تهدف إلى ال�ت �تماعيSIBs ، فهناك وسا�ئ بخالف سندات األثر اإل�ج
رها. وتم شر�هم أدناه. ر من غ�ي ل لها ارتباط مباشر وصري� باألثر أك�ش هذه الوسا�ئ

�تماعيSIBs ، فعلى نفس املنوال تربط  ىي Development Impact Bond )DIB(: يشبه تماًما سندات األثر اإل�ج سند األثر اإلنما�ئ
�تماعي SIBs و سندات األثر  ي سندات األثر اإل�ج �ن ي ب�ي يس�ي ي امل�ددة. واإلختالف الر�ئ �� ىي )DIBs( الدفع بت�قيق النتا�ئ سندات األثر اإلنما�ئ

 �� ا ما يكون الدافع مقابل النتا�ئ ي غال�جً ىي . وبالنسبة لسندات األثر اإلنما�ئ �� ىي DIBs هو مسألة من هو الطرف الذي يدفع مقابل النتا�ئ اإلنما�ئ
ستخدم  رية أو وكاالت املساعدة متعددة األطراف. باإلضافة إلى ذلك، عادة ما �يُ رعة، مثل �كومة أخرى أو مؤسسات خ�ي هة ُمت�ج هو �ج

ي البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل. ىي ىي )DIBs( لوصف سندات األثر، �ن مصطل� سندات األثر اإلنما�ئ
ة  �تماعية “ف�ئ عد السندات اال�ج ىي DIBs، �تُ �تماعي SIBs و سندات األثر اإلنما�ئ �تماعي Social Bond: على عكس سندات األثر اإل�ج السند اال�ج

ي السوق.  ىي ص مالية متشابهة وتسلك معامالتها مسلك مشابه �ن ي لها خصا�ئ ل املالية ال�ت�ي موعة من الوسا�ئ ي أنها م�ج أصول”. وهذا يع�ن�ي
نسيات.  � نفسها. ويمكن إصدارها من قبل ال�كومات أو البنوك أو الشركات متعددة ال�ج ي واللوا�ئ �ن وي�تم تداولها كما تخضع للقوان�ي

ر. د ثابت أو متغ�ي رة زمنية معينة، باإلضافة إلى معدل عا�ئ هة املصدرة سداد السند خالل ف�ت من ال�ج وت�ن

ديدة  ابية، سواًء �ج �تماعية اإلي�ج ي اال�ج �� ي املشروعات ذات النتا�ئ ىي مع أموال، �ن ي ت�ج د ال�ت�ي �تماعية هي استخدام السندات ذات العوا�ئ السندات اال�ج
�تماعية  ي السندات اال�ج �تماعية. مبادى� ي ت�ت السندات اال�ج موعة متنوعة من أنواع املشروعات يمكن أن تندر�� مة بالفعل. وهناك م�ج أو قا�ئ

�تماعية. وتقوم  ة ت�ت السندات اال�ج ي يمكن اعتبارها مندر�ج �دد أنواع املشروعات املختلفة ال�ت�ي )Social Bond Principles - SBP( �تُ
ي بالشفافية واإلفصا�  ي تو��ي �تماعية، من خالل اإلرشادات ال�ت�ي ي سوق  السندات اال�ج ىي اهة �ن رن �تماعية SBPs بتعزيز ال�ن ي السندات اال�ج مبادى�

وإبالغ التقارير.

هة املصدرة،  �تماعي من قبل  ال�ج ب أن ي�تم ت�ديد التصنيف كسند ا�ج ركة. وي�ج ية مش�ت د بي�ئ �تماعية فوا�ئ ا قد يكون لبعض املشاريع اال�ج وأيصنً
يسية للمشاريع األساسية. بناًء على أهدافها الر�ئ

ىي DIBs، فإنه ال يرتبط بشكل مباشر  �تماعي SIBs وسندات األثر اإلنما�ئ �تماعية على عكس سندات األثر اإل�ج ي السندات اال�ج ىي ال�تمويل �ن
رية ألنواع  �تماعية SBPs وأنواع املشروعات على أنها تيس�ي ي السندات اال�ج ا، بل ي�تم التعامل مع مبادى� ي م�ددة مسب�تً �� وصري� بالنتا�ئ

�تماعي SBPs أمر اختياري. ي السندات اإل�ج ي ي�تم ت�قيقها. والتوافق مع مبادى� ي ال�ت�ي �� معينة من النتا�ئ

ة أصول  �تماعية. إال أن السندات ال�نضراء هي ف�ئ ة أصول” مثل السندات اال�ج ضراء، هي “ف�ئ السند األخضر Green Bond: السندات ال�ن
ر منذ عام 2010. ي ال�نمو بسرعة أك�ش ىي ي مطلع القرن ال�ادي والعشرين، و�قيقهتً هي بدأت �ن ىي ا، تم تقديمها �ن ديدة نسب�يً �ج

ية. على سبيل  د البي�ئ مة بالفعل ذوي الفوا�ئ ديدة والقا�ئ ي املشروعات ال�ج ىي ر السندات ال�نضراء وسيلة لزيادة رأس املال واالست�شمار �ن عت�ج �تُ
ددة وإدارة املياه  ي بعض أهداف الت�نمية املستدامة، مثل الطاقة املت�ج ىي ي تساهم �ن مع األموال للمشروعات ال�ت�ي املثال، يمكن استخدامها ل�ج

. وتوزيعها، إلحن

ي تم وضعها من قبل الرابطة الدولية  ضراء )Green Bond Principles – GBP( وال�ت�ي ي السندات ال�ن ضراء مبادى� تتبع السندات ال�ن
ىي  دات من إصدار السند، �ن لسوق رأس املال )International Capital Market Assocciation – ICMA(، وسي�تم استخدام العا�ئ

ي تعزيز الشفافية واإلفصا�، بغية اتسام سوق السندات  ىي ضراء GBPs �ن ي السندات ال�ن ساعد مبادى� ا، و�تُ أنواع املشروعات امل�ددة مسب�تً
اهة. رن ضراء بال�ن ال�ن

ىي DIBs، فإنه ال يرتبط بشكل مباشر وصري�  �تماعي SIBs وسندات األثر اإلنما�ئ ضراء على عكس سندات األثر اإل�ج ي السندات ال�ن ىي ال�تمويل �ن
ي ال�ت�ي  �� رية ألنواع معينة من النتا�ئ ضراء وأنواع املشروعات على أنها تيس�ي ي السندات ال�ن ا. بل ي�تم التعامل مع مبادى� ي م�ددة مسب�تً �� بالنتا�ئ

ضراء أمر اختياري. ي السندات ال�ن ي�تم ت�قيقها. والتوافق مع مبادى�

�تماعية، يشار إليها با�م ضراء واال�ج ي املشروعات ال�ن �ن ي عن قصد ب�ي ي تمز�� سند االستدامة Sustainability Bond: السندات ال�ت�ي
سندات االستدامة.

�تماعي االت ُربما املنطقي فيها، النظر للتعاقد عل� األثر االحج محج  .3

�تماعي ي التعاقد عل� األثر اإلحج االت ال�خدمة املمكن فيها تق�ىي أنواع محج  3.1
�تماعي   ال ال�خدمة مناسب للتعاقد عل� األثر االحج ي اتخاذ قرار أن محج �ي ر املستخدمة �خ املعاي�ي  3.1.1

�تماعي من  دمة مناسب للتعاقد على األثر اال�ج ال ال�ن ي ت�ديد ما إذا كان م�ج ىي ساعد �ن م املوضوعية والذاتية، ل�تُ ر التقي�ي هناك عدد من معاي�ي
ر منصوص عليها أدناه. عدمه، وتلك املعاي�ي

�تماعي  ميع املزايا. على سبيل املثال، العديد من سندات األثر اإل�ج د �ج ي قدًما، ��ت� إذا مل تو�ج �ي �تماعي امل�ن يظل بإمكان التعاقد على األثر اال�ج
�تماعي(. ود سند أثر ا�ج ي �ال عدم و�ج ىي SIBs �ول العامل ليس لديها ت�ليل قوي للوضع املغاير للواقع (أي ما كان سي�دث �ن

ي هذا بالضرورة،  االت السياسة العامة م�ل اه�تمام ال�كومة. وال يع�ن�ي ميع م�ج ي �ج ىي ميع املزايا �ن د �ج ي أن تو�ج �ي ي إطار أبوظ�ج ىي � �ن ر مر�ج ومن الغ�ي
هات املعنية )الشركاء( أن يكونوا على دراية كافية بالت�ديات األخرى  ب على ال�ج �تماعي، بل يتو�ج است�الة استخدام التعاقد على األثر اال�ج

ي تعاقد على األثر  م وتنفيذ برنام�� رة الكافيان إلدارة ت�م�ي �ج ي عليهم بعد ذلك بذل الوقت وال�ن �ن ي قد تنشأ عن ذلك. ومن ثم يتع�ي ال�ت�ي
�تماعي. اال�ج

ىي  ي قد تساعد �ن �تماعية ال�ت�ي ي اال�ج �� ود للبيانات �ول النتا�ئ ، �يث ال و�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي االت سياسة عامة معروفة �ن على سبيل املثال، هناك م�ج
ة إلى طرق أخرى لالتفاق بشأن االستعداد على  د لكن بنسبة لة. وقد تستدعي هذه ال�االت ال�ا�ج وضع أساس معيارية األداء أو تو�ج

ي أو  �� من نسبة أقل من الدفع املع�تمد على ت�قيق النتا�ئ �تماعي مت�ن هات املعنية )الشركاء( أن يكون لديهم عقد األثر ا�ج الدفع، أو قد يختار ال�ج
ل تقليل املخاطر. ي من أ�ج �� النتا�ئ

سبب األهمية املعيار

 . �� هات مستعدة للدفع على أساس النتا�ئ �تماعي إال إذا كانت هناك �ج ود لعقد األثر اال�ج ال و�ج
ًما للقيام بذلك، إما بسبب القلق من القيام  وال�كومة قد ال تكون على استعداد دا�ئ

م عقد األثر  اصة بت�م�ي ع لبعض التعقيدات ال�ن يل الرا�ج ر مألوف، أو بسبب التأ�ج ء غ�ي �ي بسش
ي التعاقد وامل�افظة على الوضع  ىي �تماعي. لذلك قد يفضلون االس�تمرار مع الطرق ال�الية �ن اال�ج

الراهن.

ي وكاالت  �ن �تماعية وا�دة قد ي�تم توزيعها ب�ي ولية بشأن قضية ا�ج إضافة إلى ذلك، فإن املس�ئ
دة هي املسؤولة بالكامل أو قادرة على  د -بشكل واض�- وكالة را�ئ مختلفة، وقد ال تو�ج
مع  ، كونه أ�د طرق �ج �� ي صندوق تمويل النتا�ئ تمويل التدخالت. وهنا قد يساعد منه��

املوارد من مصادر مختلفة.

اد  القدرة عل� إيحج
هات )شركاء( عل�  حج

 استعداد للدفع مقابل

�ج  النتا�ئ

ب أن ي�تم الدفع فقط  ي الهامة. وي�ج �� �تماعي فقط على أنواع النتا�ئ ب أن يع�تمد عقد األثر اال�ج ي�ج
يد امتالكها  ي قد يكون من ال�ج وهرية، وليس على العناصر ال�ت�ي على أساس العناصر الهامة ال�ج

ولكنها ليست ضرورية.

يد، وكذلك ان هناك  من قابليتها للقياس بشكل �ج ي بوضو�، ت�ن �� والقدرة على ت�ديد النتا�ئ
ي أدلة األداء والدفع املطلوب. �ن ي الربط ب�ي ىي شفافية �ن

 القدرة عل� تحديد
ي األساسية �ج النتا�ئ

بوضوح
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ررة، ولكن  ر ُم�ج ب أن تكون قابلة للقياس دون أعباء أو تكاليف غ�ي ي م�ل االه�تمام ي�ج �� النتا�ئ
عد الدليل )دليل االداء( موثوق يُعول عليه وصالح. ب أن تكون قوية بما يكفي، ب�يث �يُ ي�ج

 القدرة القوية عل� قياس
ي األساسية �ج النتا�ئ

ميع فهم ما الذي يعنيه إذا كان املؤشرمرتفع أو  ب أن يكون من السهل على ال�ج ي�ج
ب أن يكون من السهل فهم ما الذي ي�تم اعتباره  منخفض أو يظل كما هو. بمع�ن� آخر، ي�ج

ي تؤدي إلى ا��تمالية  نب أنواع املؤشرات ال�ت�ي ب ت�ج ُدم«. وي�ج �تَ مثل »�تَ يد« أو ما الذي �يُ »�ج
د الدفع. ع�تِ الغموض، ألن هذا �يُ

ر بيانات القدرة عل� تفس�ي
ي بوضوح �ج النتا�ئ

ي منع  ىي ا �ن ، ويمكن أن تساعد أيصنً �ن مان استهداف األفراد املناسب�ي هذه القدرة هامة ل�ن
دمة، �يث قد يقوموا باختيار العمل مع  بل ُمقدمي ال�ن ية« أو »التالعب« من �تِ »االنتقا�ئ

ة إلى  ي �ا�ج ىي األفراد األيسر عليهم العمل معهم، بداًلي من العمل مع األفراد اللذين هم �ن
ا. املساعدة ��تً

درة عل� تحديد الشريحة  ال�تُ
ب أن تستهدفها  املتوحج

ال�خدمة

ي التقدم الذي أ�دثته  ىي ي املساهمة ال�قيقية �ن ى� ب أن تكون هناك ثقة أن ال�كومة تكا�ن ي�ج
وة،  ي املر�ج �� ي ت�قيق النتا�ئ ىي ية أخرى أثرت بشكل مل�وظ �ن ود عوامل خار�ج دمة. و�ال و�ج ال�ن

ة مباشرة للخدمة. خاطر بدفع ثمن أشياء ليست نتي�ج ي فإن ال�كومة �تُ وبالتالىي

القدرة عل� إسناد
ي إل� ال�خدمة �ج النتا�ئ

قُدم امل��تمل، وكيفية  ة ال�تَ م األداء، ودر�ج ساعد هذه البيانات على توضي� كيفية تقي�ي �تُ
يع مستويات األداء املعقولة. مواءمة ال�وافز املالية معه، لتش�ج

 توافر بيانات أساس
املعيارية

ي ال تدفع ال�كومة  دمة، فبالتالىي ود ال�ن ي توضي� كافة ما قد ي�دث �ال عدم و�ج ىي ساعد هذا �ن �يُ
دير باملال�ظة على كل  دمة. ومن ال�ج ة مباشرة ملا �ققته ال�ن مقابل أشياء تكون ليست نتي�ج

عد مقبولة، يمكن أن تختلف من عقد  ي �تُ �ال، أن قوة ومتانة الوضع املغاير للواقع ال�ت�ي
إلى آخر.

القدرة عل� صياغة الوضع 
املغاير للواقع

ي  �� ي سبيل ت�قيق النتا�ئ ىي منة �ن �نَ رن بمخاطر ُم�تَ ا، إال إذا اق�ت �تماعي منطق�يً ال يكون عقد األثر اال�ج
ًما، إذًاي فليس  ي سوف تت�قق قطًعا ودا�ئ �� وة. وإذا كان ثمة سبب لالعتقاد أن هذه النتا�ئ املر�ج
، بما أن  �� به على أساس ت�قيق هذه النتا�ئ من املناسب أن يكون لديك عقد ي�تم الدفع بمو�ج

منة، وإال فإن ال�كومة ال تقوم بنقل أي مخاطر بشكل فعال، بل  �ن ليست هناك مخاطر ُم�تَ
إنها تقوم بكفالة الرب� لآلخرين.

وة من ي املرحج �ج تحقيق النتا�ئ
مون ر م�خ ي غ�ي �ج النتا�ئ

ي التدفق  ىي ا طوياًلي للظهور، فهذا يخلق مشاكل �ن وة تستغرق وق�تً ي املر�ج �� إذا كانت النتا�ئ
دمة. وليت�مل مثل هذه املخاطر، فقد يطلب  زيد من املخاطر بالنسبة ملقدم ال�ن النقدي و�يُ

مة العقد هي  رة فقط من ق�ي دمة رسوًما أعلى أو قد يطلب أن تكون نسبة صغ�ي مقدم ال�ن
. �� مة على أساس النتا�ئ القا�ئ

ي  �ج قدرة ال�خدمة عل� توليد نتا�ئ
رة  ي حدود ف�ت �ي قابلة للقياس، �خ

زمنية معقولة

ي  �� ي سبيل ت�قيق النتا�ئ ىي ر قادرين على ا�تساب تكاليفهم �ن دمة غ�ي إذا كان مقدمو ال�ن
موعة من األنشطة، عندها سيكون من الصعب  رد تقديم م�ج وة، باملقارنة مع م�ج املر�ج

ر العقد. تسع�ي

القدرة عل� تقدير تكلفة 
ال�خدمة

�تماعية املطلوبة.  ة أو امل�صلة اال�ج ب أن يكون هناك أساس واض� لتقدير تكلفة النتي�ج ي�ج
ر أو أقل من الالزم، كما أنها  ي ال�كومة أنها لن تدفع مبالغ أك�ش �ن وهذا من شأنه أن يطم�ئ

دمة بما فيه الكفاية للمشاركة. ع مقدمو ال�ن ستش�ج

القدرة عل� احتساب سعر 
ة أو املَحصلة  معقول للنتيحج

وة املرحج

د ُمقدمي  ب أن يو�ج ال خدمة، ي�ج ي أي م�ج ىي �تماعي �ن د اه�تمام بتطوير عقود األثراال�ج أي�نما يو�ج
ب مراعاتها  من االعتبارات اإلضافية الوا�ج دمة املطلوبة. وقد تت�ن ي لتقديم ال�ن �ن خدمة مؤهل�ي

دمات قادرين على العمل وفق املستوى املطلوب أو قدرتهم على  شرط أن يكون ُمقدمي ال�ن
� معينة مستهدفة. الوصول إلى شرا�ئ

توافر ُمقدمي  ال�خدمة

ي عقد  ىي راض أنهم على استعداد للدخول �ن دمة، ال يمكن اف�ت ود مزودي ال�ن ي �الة و�ج ىي ��ت� �ن
ي )PbR( وعقود التكليف على  �� ب عقود الدفع �سب النتا�ئ �تماعي. �يث بمو�ج األثر اال�ج

ي املطلوبة على  �� رتبة عن عدم ت�قيق النتا�ئ ي )OBC( تقع املخاطر املالية امل�ت �� أساس النتا�ئ
دمات الذين لديهم  ود ُمقدمي ال�ن دمة. وعليه فمن املهم التأكد من و�ج عاتق مقدم ال�ن

قابلية لت�مل املخاطر ذات الصلة، ولديهم القدرة الكافية على إدارة التدفق النقدي 
ي هذه األنواع من العقود. ىي املتطلب  �ن

ي  �ي رغبة ُمقدمي ال�خدمة �خ
ي عقد األثر  �ي راك �خ االش�ت

�تماعي االحج

ي ال�وافز  املالية  �ن �تماعي على أساس ت�قيق االتساق ب�ي ميع عقود األثر اال�ج �يث تعمل �ج
دمات من نوعيات الذين ال  � أن يقوم ُمقدمي ال�ن ر املر�ج ، فمن غ�ي �� وت�قيق النتا�ئ

ب هذه العقود. يد بمو�ج يبون لل�وافز املالية، بالعمل بشكل �ج يست�ج

ي  �ي رغبة ُمقدمي ال�خدمة �خ
ابة ل�وافز مالية االستحج

 

ي سيسفر عن ضعف  االت ال�ت�ي ي امل�ج ىي �تماعي �ن ب على ال�كومة أال تستخدم عقد األثر اال�ج ي�ج
� املستفيدة )مثل اإلضرار بالسالمة  مة على الشرا�ئ دمة فيها، عواقب وخ�ي األداء أو فشل ال�ن

العامة( أو اإلضرار بسمعة ال�كومة.

القدرة عل� تحمل الفشل
أو ضعف األداء

�تماعي ر إضافية لسند األثر االحج معاي�ي

ة  �تماعي SIB تتطلب تموياًلي خاًصا، إذا فهناك �ا�ج نظًرا ألن سندات األثر اإل�ج
دمة امل�ددين. ال ال�ن �تماعيون املناسبون وامله�تمون بالسياسة أو  م�ج لتوافراملست�شمرون اال�ج

ي �خ �تماعي�ي توافراملست�شمرين االحج

ذب  يات املالية كافية ل�ج رن ي تكون فيها الت�ف�ي �تماعي بطريقهتً م عقد األثر اال�ج ب ت�م�ي ي�ج
ي  ىي دمات(. و�ن ي ال�ن ىي ، هؤالء املتوقع تكبدهم املخاطر املالية عن الفشل )�ن �ن �تماعي�ي املست�شمرين اال�ج

ر ضرورية  ب أال تكون املكافآت/األربا� باهظة، بما يؤدي لصرف مبالغ غ�ي الوقت ذاته، ي�ج
ر كفاءة عن طريق  ي بشكل أك�ش �� من القطاع العام، أو أن هناك إمكانية لت�قيق نفس النتا�ئ

أسلوب تعاقد مختلف.

عل معدل  القدرة عل� حج
»املخاطرة مقابل الرب�«  

ذاب ل�مل املست�شمرين  حج
راك،  ي عل� االش�ت �خ �تماعي�ي االحج

مع بقاء قدرتهم عل� تقديم 
يدة مقابل أموال  مة حج ق�ي

ال�كومة
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ر؟       رد استيفاء املعاي�ي �تماعي بمحج هل دوًما ضروري أو مطلوب ال�صول عل� عقد األثر االحج  3.1.2

�تماعي وتنفيذه. م عقد األثر اال�ج ل ت�م�ي ي القسم 3.1.1 ت�دد ما هو مطلوب من النا�ية الفنية أو العملية من أ�ج ىي ر املنصوص عليها �ن املعاي�ي
ًما ال�صول  ي بالضرورة أنه من الضروري أو املرغوب دا�ئ ر الفنية والعملية ال يع�ن�ي ميع املعاي�ي دمة ل�ج ال ال�ن رد استيفاء م�ج ومع ذلك، فإن م�ج

ىي  ي بعض األ�يان عدم الرغبة �ن . وهذا قد يع�ن�ي ىي ي والسيا�ت ىي م الذا�ت �تماعي. بل هناك اعتبارات أخرى تتطلب املزيد من التقي�ي ر ا�ج على عقد تأث�ي
�تماعي ُمفضل على اآلخر. ونسرد هذه االعتبارات أدناه. ا من عقود األثر اال�ج �تماعي، أو أن نوًعا معي�نً م عقد أثر ا�ج ت�م�ي

سبب األهمية املعيار

م والتنفيذ. ي الت�م�ي ىي �تماعي معقدة �ن عادة ما تكون عقود األثر اال�ج
هات قد ال تمتلك املوارد أو املهارات الالزمة للمشاركة فيها وتطويرها وتنفيذها. فضاًلي  ال�ج
ة مل�ة  �تماعي �ال كانت هناك �ا�ج و�� بعقود األثر اال�ج � فأنه ال �يُ عن ذلك، وعلى األر�ج

م  �د بشدة من القدرة على عمل الت�م�ي ابة السريعة س�يُ للتدخل، �يث أن وقت االست�ج
املناسب.

هد ي بذل ال�ج �ي الرغبة �خ

ي  �� ي )PbR( وعقود التكليف على أساس النتا�ئ �� املخاطر املالية لعقود الدفع �سب النتا�ئ
دمة. نقل من ال�كومة إلى ُمقدمي ال�ن ي املطلوبة �تُ �� م النتا�ئ رتبة عن عدم تسل�ي )OBC( امل�ت

ي مثل  ىي راك �ن دمة لالش�ت ه فقط ألنواع معينة بالذات من ُمقدمي ال�ن ود تو�ج ي هذا و�ج يع�ن�ي
ر، �يث ان  دمة الكبار  ولديهم ا�تياطيات أك�ج هذه العقود. على سبيل املثال، ُمقدمي ال�ن

اهزية لت�مل هذه املخاطر. ر �ج علهم أك�ش ص ت�ج صا�ئ تلك ال�ن

ي وعقود التكليف على  �� رتبة عن عقود الدفع �سب النتا�ئ ومؤدى ذلك، أن إ�دى اآلثار امل�ت
ر  ر واألك�ش دمة لصالح ذوي النفوذ األك�ج اه سوق ُمقدمي ال�ن ، هي ميل ات�ج �� أساس النتا�ئ

ثراًء.

دمة  مًا، �يث أن قلة من كبار ُمقدمي ال�ن مهور أو ال�كومة دا�ئ عد هذا من مصل�ة ال�ج وال �يُ
ر بدون مسوغ. منة والتأث�ي قد ينتهوا إلى اله�ي

ي  �� �تماعي بداًلي من عقود الدفع �سب النتا�ئ ولذلك قد تختار ال�كومة SIB سند األثر اإل�ج
، وذلك من خالل نقل املخاطر املالية بعيًدا عن مقدم  �� وعقود التكليف على أساس النتا�ئ

ر تنوًعا.  ا أك�ش دمة للمشاركة وهم أيصنً ر من ُمقدمي ال�ن يع عدد أك�ج دمة، ولل�كومة تش�ج ال�ن
دمات  يع نمو ُمقدمي ال�ن �تماعي SIBs لتش�ج وقد تختار ال�كومة استخدام سندات األثر اإل�ج

�تماعي. بالقطاع اال�ج

 استهداف تطوير سوق
 ُمقدمي ال�خدمة

ي  �ن يع شراكات القطاع�ي �تماعي كوسيلة لتش�ج ستخدم التعاقد على األثر اال�ج ي الغالب �يُ ىي �ن
ي  �ن �تماعي ب�ي ي القطاع اال�ج ىي �تماعي، أو التعاون �ن اص، وشراكات القطاع العام-اال�ج العام وال�ن

اص. ي العام وال�ن �ن القطاع�ي

ر منطقي املشاركة  ي يكون نطاق التعاون ال�قيقي بها م�دوًدا، قد يكون غ�ي االت ال�ت�ي ي امل�ج ىي �ن
ا� هذه  ي الذي يصنع ن�ج يس�ي �تماعي، ألن األدلة توض� أن املكون الر�ئ ي التعاقد على األثر اال�ج ىي �ن

األنواع من العقود هو التعاون الفعال.

 SIG تماعي� مان األثر اإل�ج ا، فإن �ن ي القطاعات املختلفة مطلو�جً �ن إذا كان التعاون ال�قيقي ب�ي
�تماعي باألساس هو شكل من  مان األثر اإل�ج م، �يث أن �ن ر مال�ئ ب فهو غ�ي على الن�و الوا�ج

يع التعاون الشامل  �تماعي ال يهدف إلى تش�ج مان األثر اإل�ج م عقد �ن . وت�م�ي �ن أشكال التأم�ي
ي القطاعات املختلفة. �ن ب�ي

 استهداف التعاون الشامل
للقطاعات املتعددة

 
 

عد  ي االعتبار هل �يُ �ي دير بالتذكر، أن هناك طرق عديدة يمكن من خاللها تمويل ال�خدمات العامة وتقديمها. لذلك، يؤخذ �خ ومن ال�ج
ة إل� أن تكون قادرة عل� شرح سبب  ي حاحج �ي هات �خ ر مالءمة أم ال. كما أن ال�ج �تماعي هو الوسيلة األنسب وأك�ش التعاقد عل� األثر االحج

�تماعي مفضاًل  ي من أشكال التعاقد عل� األثر االحج �خ ، وملاذا قد يكون شكل مع�ي �خ ي سياق مع�ي �ي �تماعي �خ مة التعاقد عل� األثر االحج ُمال�ئ
ره. عن غ�ي

�تماعي  االت ال�خدمة املستخدم بها التعاقد عل� األثر اإلحج بعض محج  3.2

)OBC( وعقود التكليف عل� أساس املَحصالت )PbR( ج� د بها عقود الدفع حسب النتا�ئ االت يوحج أمثلة عل� محج  3.2.1

�� )OBC(، �يث ي�تم استخدام هذه املصطل�ات  �� )PbR( وعقود التكليف على أساس النتا�ئ ي عقود الدفع �سب النتا�ئ هنا تم دم��
ها  ي وأ�يُ �� ي هي �قيقهتً عقود دفع �سب النتا�ئ ي تلك ال�ت�ي �ن ي فعاًلي ب�ي رن ي املمارسة العملية، ومن الصعب للغاية ال�تمي�ي ىي ًرا من األ�يان �ن بالتبادل كث�ي

. �� ي ال�قيقهتً عقود التكليف على أساس النتا�ئ ىي األخرى �ن

ي أي بلد منفرد أو  ىي �� )OBC( �ن �� )PbR( وعقود التكليف على أساس النتا�ئ رد لألعداد الفعلية لعقود الدفع �سب النتا�ئ د ثمة �ج مل يو�ج
ر معروف. ي فإن املدى ال�قيقي لهذه العقود غ�ي ا. وبالتالىي عامل�يً

 
: �ي ع �خ ي بشكل شا�ئ �ج ي وعقود التكليف عل� أساس النتا�ئ �ج د عقود الدفع حسب النتا�ئ توحج

املساعدات الدولية  •
ناء  إعادة تأهيل الس�ج  •

ي العودة إلى العمل  برام��  •
دمات الص�ية ال�ادة ال�ن  •

ي من املخدرات والك�ول  ىي ي التعا�ن برام��  •
ديدة مخططات منازل �ج  •

�ن    �تماعية للبالغ�ي الرعاية اال�ج  •
�تماعية لألطفال      الرعاية اإل�ج  •

الص�ة العامة       •
م واملهارات      التعل�ي  •
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 SIB تماعي� د بها عقود سندات األثر اإلحج االت يوحج أمثلة عل� محج  3.2.2

�تماعي SIBs هي: ي تم فيها تنفيذ عقود سندات األثر اإلحج يسية ال�تىي االت ال�خدمة الر�ئ محج

ت�نمية القوى العاملة  •
ال�د من التشرد والنوم القا��ي  •

سدية والعقلية والرفاهية       موعة واسعة من القضايا املتعلقة بالص�ة ال�ج م�ج  •
رعاية الطفل واألسرة        •

دعم األسرة        •
ي والكفالة       التب�ن�ي  •

االستعداد للمدرسة        •
م       التعل�ي  •

املهارات املهنية وقابلية التوظيف        •
مهارات ال�ياة        •

التوظيف        •
السنوات املبكرة )الطفولة(  •

ية       نا�ئ العدالة ال�ج  •
�تمع(   �ن    )بامل�ج رم�ي ي امل�ج إعادة إدما��  •

ال�د من الفقر        •
ة       البي�ئ  •
الت�نمية        •

�تماعي الشعور بالو�دة واإلقصاء اال�ج  •

مع 421 مليون دوالر من رأس  ىي 33 دولة، وتم �ج �تماعي SIBs �ن ر 2020 ، تم تنفيذ  عدد 196 من سندات األثر اإل�ج اعتباًرا من ديسم�ج
�تماعية. موعة من القضايا اال�ج ة م�ج املال ملعال�ج

 
ي منطقة دول  ىي ا أول سند SIB �ن ي أبريل 2020. وهو أيصنً ىي ي �ن �ي ي أبوظ�ج ىي �تماعي SIB �ن �تماعية أول سند أثر إ�ج ة املساهمات اال�ج معًا: أطلقت هي�ئ

ية الكتساب املهارات املهنية  ي العامل يدعم األشخاص أص�اب اإلعاقة )الهمم( املعرفية واإلنما�ئ ىي ي، وأول سند SIB �ن لي�ج لس التعاون ال�ن م�ج
والوظيفية.

 SIG تماعي� مان األثر االحج د بها عقود �خ االت يوحج أمثلة عل� محج  3.2.3

ي املر�لة  ىي �تماعي SIGs  �ن مان األثر اال�ج مة”، وال تزال عقود �ن مان SIG  “قا�ئ د عقود �ن ي يوليو 2020، ال تو�ج ىي  ��ت� تاريخ سطر هذا الدليل �ن
ي عام  ىي ي الواليات املت�دة األمريكية �ن ىي �تماعي  SIG �ن مان األثر اال�ج ي تقديم عقود �ن ىي ود رغبة صري�ة �ن مية النظرية، على الرغم من و�ج املفاه�ي

.2021

االت يمكن العثور فيها عل� صناديق تمويل املَحصالت أمثلة عل� محج  3.2.4

، من طرف وزارة العمل  �� ي اململكة املت�دة. تم تنفيذ أول صندوق تمويل النتا�ئ ىي ي �ن �� هناك العديد من األمثلة على صناديق تمويل النتا�ئ
ي عام 2012، وهو صندوق االبتكار للشباب، واس�تمر ��ت� عام 2017. وقد دفع هذا  ىي ي اململكة املت�دة )DWP( �ن ىي واملعاشات التقاعدية �ن
ي الذين عمرهم 14 وما فوق. وأبقت  �ن �ي ي �سنت فرص العمل للشباب امل�تا�ج مة على املَ�صالت، وال�ت�ي ي القا�ئ رام�� الصندوق مقابل ال�ج

م خدمات فعالة وذات كفاءة. ي باالبتكار لت�م�ي �ن ى للسما� للمقاول�ي وزارة العمل واملعاشاتDWP  العمليات إلى ال�د األد�ن

ايد بإنشاء صناديق تمويل  رن ، ومعظمها خاص ببلدان معينة ولكن هناك اه�تمام م�ت �� ايد من صناديق تمويل النتا�ئ رن د اآلن عدد م�ت يو�ج
اوز ال�دود الوطنية. ي تت�ج ي ال�ت�ي �� النتا�ئ

ي اململكة املتحدة: �ي مل صناديق تمويل املَحصالت �خ ت�ش

وة املَحصالت املرحج ال ال�خدمة محج ا�م الصندوق
ي – عام �ج صناديق تمويل النتا�ئ

ي الذين يحصلون �خ  زيادة أعدادالعاطل�ي
م عل� عمل دا�ئ

توظيف من الرعاية إلى العمل

 تقليل اإلنفاق العام عل� األسر ال�تىي
�ي ي إل� دعم من أطراف متعددة �خ  تحتاحج

الدولة

ريمة ال�ج
البطالة

�تمع سلوك ُمعاد للم�ج
الص�ة العقلية

لىي رن العنف امل�ن

الت املضطربة  العا�ئ

ية لنسبة من  االستعانة بمصادر خارحج
را و ل�ت ر إنحج رة مراقبة السلوك ع�ج  دا�ئ

ويلز

ريمة ل�ج  ت�ويل إعادة التأهيل

�ي ر من 20 مشروًعا مثل التحكم �خ أك�ش
ل ي أوا�ئ �ي ي أوغندا �خ �ي  انتشار مرض النوم �خ

2000s

الت�نمية الدولية مشاريع املساعدات الدولية

ي من املشاكل املتعلقة �ي التعا�خ
 بإساءة تعاطي املخدرات والكحول من

قبل املستفيدين من ال�خدمة

ي من املخدرات والك�ول الص�ة ىي  التعا�ن

�تماعي ي  – لدعم سندات األثر االحج �ج صناديق تمويل النتا�ئ
SIBs  ه ال�خصوص عل� وحج

م والتدريب ي التعل�ي �ي  زيادة املشاركة �خ
�خ �ي  وكذلك التوظيف للشباب املحتاحج

للرعاية

م والتوظيف  صندوق االبتكار التعل�ي

ي فرص العمل، وانخفاض �خ تحس�ي
 االع�تماد عل� املعونة واح�تمالية ارتكاب

م را�ئ املخالفات/ال�ج

م والتوظيف التعل�ي صندوق مشاركة الشباب

ي املَحصالت، لألشخاص �خ  تحس�ي
املشردين

صندوق الفرصة العادلة     اإلسكان

� ي املرتبطة بشرا�ئ �ج موعة من النتا�ئ  محج
�تماعية مستهدفة مختلفة وقضايا احج

ا ر ا�تيا�جً ي و األشخاص األك�ش ىي �تمع املد�ن �تماعية والتكليف/  امل�ج ي اال�ج �� صندوق النتا�ئ

��  التعهيد/التفويض بصناديق نتا�ئ
أفضل
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ال�د من التشرد اإلسكان �تماعي والنوم  صندوق سندات األثر اإل�ج
  القا��ي

ي املرتبطة �ج موعة من النتا�ئ  محج
باملواضيع املطروحة

 اإلدمان على املخدرات والك�ول،
 وخدمات األطفال، والسنوات املبكرة

 )طفولة(، والشباب، وخدمات كبار
السن وأنماط ال�ياة الص�ية

صندوق فرص ال�ياة

�ي ي من دور الرعاية �خ �خ �ي ارحج  دعم ال�خ
م أو العمل أو التدريب التعل�ي

ي من دور الرعاية �ن �ي ار�ج  ال�ن
Careleavers

�تماعية ي ابتكار الرعاية اال�ج  برنام��
ي من دور SIB -لألطفال �ن �ي ار�ج  ال�ن

الرعاية
 

�ي هم الذا�ت ي واكتفات�ئ �خ �ي �ئ ي الالحج �ن دعم دم�ج �ي �ئ الال�ج ي  املرا�ل االنتقالية ��  صندوق نتا�ئ
�ن �ي �ئ لال�ج

: �ي ريطانية اآل�ت ر ال�ج مل صناديق تمويل املَحصالت غ�ي   ت�ش

ال ال�خدمة محج ا�م الصندوق

م العمل والص�ة والتعل�ي �تماعي صندوق سندات األثر اال�ج
�تماعي(  ي االبتكار اال�ج ىي رتغال  �ن )مبادرة ال�ج

ريت دوى أ�ج ي القطاع العام بشكل عام ودراسات ال�ج ىي  االبتكار �ن
�ن �ي �ئ ي الال�ج ي ذلك ادما�� ىي على مواضيع م�ددة بما �ن

�تماعي )إيطاليا( صندوق االبتكار اال�ج

م التعل�ي مال أفريقيا الشرق األوسط و�ش
م ي التعل�ي �� صندوق نتا�ئ

م التعل�ي ي الهند ىي م �ن ي التعل�ي ��  صندوق نتا�ئ

أهداف الت�نمية املستدامة لألمم املت�دة وأولويات الهند
صندوق األثر الهندي لل�تمويل

ال�د من الفقر
صندوق تمويل أمريكا الالتينية

؟ ىي ي أبو ظ�ج �ي �تماعي �خ االت الفرص للتعاقد عل� األثر االحج ما هي بعض محج  3.3

مة على األدلة. وتمت مقارنة تلك  ي من خالل التقنيات القا�ئ �ي ي أبو ظ�ج ىي �تماعية �ن �تمع ببناء صورة ُمفصلة للقضايا اال�ج رة ت�نمية امل�ج قامت دا�ئ
، ومؤشر الت�نمية البشرية، وتقرير أهداف  ىي ي األمم املت�دة اإلنما�ئ ي مع عدد من املؤشرات واألطر الدولية مثل برنام�� �ي اصة بأبو ظ�ج األدلة ال�ن

رها. ، وغ�ي �ن نس�ي ي ال�ج �ن وة ب�ي الت�نمية املستدامة لألمم املت�دة، وتقرير املنتدى االقتصادي العاملي �ول الف�ج

�تماعي، خضعوا لعملية ت�ديد األولويات املتسندة  ية طويلة تتكون من 40 ت�دي ا�ج مة ابتدا�ئ أدت الت�ليالت واملقارنات املتعمقة إلى قا�ئ
�تمع. وستة  رة ت�نمية امل�ج �تماعي تم ت�ديدهم كأولويات من قبل دا�ئ ر 20 ت�دي ا�ج مة على املعاي�ي ي عن هذه العملية القا�ئ ر. ونت�� إلى 4 معاي�ي

: ىي مل اآل�ت من هذه األولويات تم إ�التها إلى “معًا” وتسش

ي الص�ة العقلية، وتقليل السمنة، وتقليل معدل تعاطي املخدرات، وما إلى ذلك(.  �ن الص�ة )على سبيل املثال، ت�س�ي  •
�تماعي واالقتصادي ألص�اب الهمم(.     ي اال�ج ي اإلدما�� �ن اإلدما�� )مثل ت�س�ي  •

يد مع أسرهم(.  ال�تماسك األسري )مثل دعم ُمقدمي الرعاية لقضاء املزيد من الوقت ال�ج  •
م )مثل ال�د من الت�نمر(.  التعل�ي  •

.) لىي رن ي اإلبالغ عن العنف امل�ن �ن ، وت�س�ي لىي رن ال�ماية والسالمة )على سبيل املثال، ال�د من �دوث العنف امل�ن  •
ي التعامل مع القروض املتدنية األداء، ودعم للمساعدة  على إدارة غالء املعيشة(. ىي ودة وتكلفة املعيشة )مثل الدعم �ن ال�ج  •

�تماعية  االت اال�ج يًدا لكل من هذه امل�ج مها �ج ي تم تقي�ي يدة”، مع أمثلة على التدخالت ال�ت�ي لقد أعدت “معًا” تقرير “املمارسات الدولية ال�ج
ي يمكن أن تصل� للتعاقد  ر هذا التقرير عند الطلب، وهو تقرير ي�توي على أمثلة من التدخالت وال�ت�ي الستة ذات األولوية. كما سي�تم توف�ي

�تماعي. �تماعي، أو نوع آخر من التعاقد على األثر اال�ج ي شكل سندات األثر اال�ج ىي �تماعي، إما �ن على األثر اال�ج

�ي “معًا” ملزيد من املعلومات. �تماعي �خ ى االتصال بفريق التعاقد االحج يرحج

ا  �تمع  هي أيصنً رة ت�نمية امل�ج ي �ددتها دا�ئ �تماعية الـ 14 األخرى اال�ت�ي �تماعية الستة )6(، فإن األولويات اال�ج بصرف النظر عن هذه األولويات اال�ج
�تماعي. د فيها إمكانية لب�ث التعاقد على األثر اال�ج االت تو�ج م�ج

يسية للشراء والتعاقد؟ ي واالعتبارات الر�ئ فهم املبادى�  .4

�خ “الشراء” و “التعاقد”؟ 4.1 ما مع�خى املصطلح�ي

�تماعي. ، نظرًا الرتباطهما بالتعاقد على األثر اال�ج �ن وع إلى الفصل 1 لإلطالع على تعريفات هذين املصطل��ي ا نهيب بالسادة القراء الر�ج لط�نً

وهرية قبل البدء بأي خطوة  ل ال�ج ي بعض املسا�ئ �ي ر �خ ي ملساعدتك عل� التفك�ي 4.2 مبادى�
�تماعي، هي ُمس�تمدة من  ر من اإلرشادات بهذا الدليل واملتعلقة بالشراء والتعاقد ألغراض األثر اال�ج زء األك�ج دير باملال�ظة، أن ال�ج من ال�ج

�تماعي، وتطويرها  ي تدعم التعاقد على األثر اال�ج ، فقد ال تتوافر بعض الهياكل والعمليات ال�ت�ي �ي ي أبو ظ�ج ىي مالية. بي�نما �ن أوروبا وأمريكا السش
�تمعية – معًا. ة املساهمات امل�ج ا وهو األمر الذي تعمل عليه هي�ئ سيستغرق وق�تً

لة  دول أدناه بعض األس�ئ من ال�ج ه ال�نصوص، ويت�ن ي على و�ج �ي ي نطاق أبوظ�ج ىي ر �ن �ثكم على التفك�ي وأثناء التعلم من اإلرشادات العاملية، فن�ن �نُ
دوى. ي قد تكون ذات نفع و�ج ر�ة ال�ت�ي املق�ت
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ي االعتبار ىي ل ألخذها �ن مسا�ئ

، وكانت تستخدم  �� ي ستدفع مقابل النتا�ئ هة �كومية هي ال�ت�ي •إذا كانت �ج
املال العام للقيام بذلك، فهل هناك متطلبات ُمعينة بشأن استخدام 

املال العام؟

�تماعي؟ ي معينة ترتبط بالتعاقد على األثر اال�ج �ن •هل هناك قوان�ي

نبية  نبية و/أوصناديق ال�تمويل األ�ج اص أو املؤسسات األ�ج •هل القطاع ال�ن
؟ �ي �تماعية بأبوظ�ج دمات اال�ج ي تقديم ال�ن ىي يمكنهم املشاركة �ن

ي ُمعينة تتعلق بنطاق أعمالها  �ن وإذا كان األمر كذلك، فهل هناك قوان�ي
التشغيلية؟

ي أنواع معينة من املعامالت  ىي ي األربا� �ن �ن�ي ي ت�ظر �ج �ي ي أبو ظ�ج ىي ي �ن �ن د قوان�ي •هل تو�ج
رية(؟ �ي أو أنواًعا معينة من أص�اب املصل�ة/األطراف املعنية )مثل املؤسسات ال�ن

 Special(اص ي املرتبطة بتأسيس الشركات ذات الغرض ال�ن �ن •ما هي القوان�ي
Purpose Vheicle( ، وما هي األدوار املسمو� لتلك الشركات االضطالع بها؟

ام بها أثناء مباشرة عمليات الشراء  رن د قواعد معينة ينبغي االل�ت •هل تو�ج
�تماعي، وهل تتوافق مع أساليب الشراء والتعاقد  والتعاقد على األثر اال�ج
وز تطبيقها؟ هات ال�كومية؟ وهل هناك أية استثناءات ي�ج التقليدية بال�ج

•هل هناك أي متطلبات تدقيق خاصة يخضع لها هذا النوع من الشراء 
رها؟  والتعاقد؟ وما نوع املعلومات الالزم توف�ي

مية معنية؟ ات تنظ�ي مية أو هي�ئ � تنظ�ي •هل هناك أي لوا�ئ

•ما كيفية امتالك وإدارة االبتكارات، وخاصهتً إذا كان هناك العديد من 
ي و/أو املستفيدين املتعددين؟ �ن املساهم�ي

مي والسيا�ىي ي والتنظ�ي �ي 1. اإلطار القانو�خ
 

•هل األطراف املشاركة  لديهم السلطة واملقدرة على ال�صول على وإدارة عقد 
ا وا�ًدا؟ وإن كان، فما  من يقوم بذلك أن يكون طر�نً �تماعي؟ وهل ينبغي ف�ي أثر ا�ج

السبب وراء ذلك؟

ا إلى املقدرة لعمل ذلك، فهل لديك املوارد والوقت لتطوير  •إذا كنت تفتقر �ال�يً
كلف؟ هذه القدرة؟ وتطويرها كم سيستغرق من الوقت، وكم قد �يُ

يدة؟ •هل األطراف ذات الصلة لديها املهارات الالزمة لتطوير مواصفات �ج

•هل للشريك الذي يقود عملية الشراء والتعاقد القدرة على معرفة كيفية 
م؟ وما أنواع املعلومات املتطلبة لذلك؟ اختيار ُمقدم خدمة مال�ئ

مع واستخدام  • هل األطراف املعنية/أص�اب املصل�ة لديها القدرة على �ج
يدة ملراقبة تنفيذ العقد؟ البيانات ال�ج

ي والقدرة اإلدارية 2. اإلطار املؤس�ىي

ي السوق  لتقديم ما  ىي يدين �ن دمة أو/و �ج ي من مقدمي ال�ن ىي د عدد كا�ن • هل يو�ج
تأمل شراؤه وال�صول عليه؟

�ن )على سبيل املثال: سندات  �تماعي�ي ة إلى إدخال مست�شمرين ا�ج • إذا كنت ب�ا�ج
ي باملوضوع؟ �ن ي كفاية أو مه�تم�ي �ن �تماعي�ي �تماعي(، هل لديك مست�شمرين ا�ج األثر اال�ج

دمات و/ أو املست�شمرين سيقوموا باملشاركة؟ •هل أنت واثق من أن مقدمي ال�ن
•هل سيشكل تقلب العملة مشكلة؟

3. عمليات الشراء وممارسات السوق

• هل الشركاء م�ل ثقة لتقديم تقارير دقيقة عن األداء؟

ي الوقت املناسب؟ ىي • هل الشركاء م�ل ثقة لسداد املدفوعات �ن

• ما هي التوقعات �ول الشفافية؟  فعلى سبيل املثال، ما أنواع األدلة املمكن 
ال العام؟ مشاركتها أو إتا�تها للم�ج

لة؟ اضعون للمسا�ئ    • من هم مختلف الشركاء ال�ن

اهة والشفافية  رخ لة وال�خ 4. ال�خضوع للمسا�ئ

اص  ريات ال�ن ية أنظمة املش�ت لة ألخذها باالعتبار من مشروع منه�ج ز وأس�ئ زء ركا�ئ رس )Traverse( من �ج دول أعاله بواسطة تراف�ي مال�ظة: تم تكييف ال�ج
Organisation for Economic Co-( اص بمنظمة التعاون االقتصادي والت�نمية )Methodology for assessing Procurment Systems – MAPS( ال�ن

.)operation and Development – OECD

ما يتعلق بكيفية أداء القطاع العام لألعمال؟ 4.3 أين يقع الشراء ف�ي

ستخدم مصطل� “التكليف”  ا ما �يُ ي أداء األعمال اليومية االعتيادية. ففي اململكة املت�دة، غال�جً ىي يشارك القطاع العام بطريقة ُمعينة �ن
، إال أن هذا املصطل� ي�تم  �ي ي أبو ظ�ج ىي ستخدم على نطاق واسع �ن ي أن كلمة “التكليف” ال �تُ �ن ي ��ي ىي لوصف العملية املنظمة ألعمال القطاع العام. �ن

ايد على املستوى العاملي. رن اع�تماده بشكل م�ت

هات القطاع  ي تقوم بها �ج ا وا�ًدا. بل إنه العملية املس�تمرة ال�ت�ي ي الشراء والتكليف. �يث ان التكليف ليس نشاًطا أو �د�شً �ن لط ب�ي ال ينبغي ال�ن
ات،  ، ومن ثم تخصيص املوارد، وت�ديد أفضل وسيلة لتلبية تلك اال�تيا�ج ية لتعريف وت�ديد اال�تيا�� راتي�ج العام؛ فهي عملية اس�ت

ي �دود  ىي ي املمكنة لكن �ن �� له يدور �ول عملية ت�قيق أفضل النتا�ئ ويد املناسبة لذلك، والتعلم من العملية.  فاألمر �ج رن ووضع أ�كام ال�ت
املوارد املتا�ة.
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 ، ي فهم نوع ومستوى اال�تيا�� ىي من أفراد مختلفة يقوموا بالعديد من األدوار. مثال على ذلك، عندما يشارك امل�للون �ن عملية التكليف تت�ن
رة الالزمة بشأن ماهية التنفيذ الفعال. فضاًلي عن ذلك، سيكون هناك  �ج ر ال�ن دمة بتوف�ي ي أو مديرين ال�ن �ن بي�نما يقوم املديرين التشغيلي�ي

يه وإدارة األنشطة ب�يث تتوافق مع األولويات  ك الذين يقوموا بتو�ج انيات، كما أن هناك أول�ئ رن ي عن املصادقة على امل�ي �ن أشخاص مسؤول�ي
ية  املنظمة. راتي�ج االس�ت

رابطة: ويمكن تصور التكليف عل� نطاق واسع بأنه سلسلة من أربعة مراحل م�ت

ي والسابق، والوقوف على املتطلبات  م اإلنفاق ال�الىي ويد ال�الية، وتقي�ي رن ط ال�ت ات، ووضع خرا�ئ م اال�تيا�ج مل تقي�ي 1. التحليل: هذا قد يسش
مية املرتبطة بوضو�. التشريعية والتنظ�ي

 
يسية، وتوضي�  وات الر�ئ من، ت�ديد   الف�ج 2. التخطيط: يستند على األدلة والرؤية املتعمقة ملر�لة “الت�ليل”، ومر�لة التخطيط تت�ن

تها بشكل  وات الالزم معال�ج وات، ومناقشة أنسب الطرق لسدها، فضاًل عن ت�ديد األولوية بشأن أي الف�ج املوارد الالزمة لسد تلك الف�ج
ل. عا�ج

 
راء مباشر )على سبيل املثال: تقديم خدمة معينة بشكل مباشر(، أو  ي هذه املر�لة، يمكن للقطاع العام إما اتخاذ إ�ج ىي 3. التنفيذ :�ن

هة ال�كومية من�/�وافز، أو  راء بالنيابة عنه. وهناك طرق مختلفة للقيام بذلك. مثال ذلك، عندما تقدم ال�ج دعوة اآلخرين التخاذ إ�ج
ي. وترتكز القرارات على الفهم التام ملا إذا كان سوق  دمة من خالل تعاقد مع شريك خار�ج ية لتقديم ال�ن قرر االستعانة بمصادر خار�ج �تُ

ر  ي كانت غ�ي مة السوق ال�الىي ود السوق أو مال�ئ ات امل�ددة. و�ال عدم و�ج ي واعد لتلبية اال�تيا�ج دمات متا�، وهل السوق ال�الىي مقدمي ال�ن
، ب�يث يكونوا  �ن دمات ال�الي�ي دمات، أو بناء قدرات مقدمي ال�ن ل “ت�نمية” سوق مقدمي ال�ن ي وسا�ئ ىي هة ال�كومية �ن ملموسة، فقد تنظر ال�ج

مة للمتطلبات. و��تًما هذا سيستغرق وقت. ر مال�ئ أك�ش
 

ع باس�تمرار، هل كانت ال�لول موضع التنفيذ ذات كفاءة وفعالية، سواًء كان ذلك من خالل  ب على ال�كومة أن ترا�ج عة: ي�ج 4. املراحج
هة ال�كومية على تلبية  ي قدرة ال�ج �ن ية، ويمكن استخالص الدروس املستفادة لت�س�ي راء املباشر أو من خالل االستعانة بمصادر خار�ج اإل�ج

ات. اال�تيا�ج

ي أدناه. �ي ي الر�م البيا�خ �ي وهذه املراحل األربعة موضحة �خ

التكليف

الشراء

محصالت
لألشخاص

التحليل

التحليل

تحليل املوارد � ا���دمة ت����

� احتياٜحات السكان تقي��

التشريعة التوٜحيهية تحليل الفٜحوات

�اتيٜحية التكليف اس��
مراٜحعة تقديم ا���دمة

مراٜحعة املحصالت
�اتيٜحية االس��

�اتيٜحية مراٜحعة االس��
وأداء السوق

إدارة عالقات
مقدمي ا���دمة

بناء القدرة

تطوير السوق
/مقدم ا���دمة

التخطيط

التخطيط

املراٜحعة التنفيذ

املراٜحعة التنفيذ

هة  قرر ال�ج ًما إلى الشراء. وعلى سبيل املثال، قد �تُ موعة فرعية من عملية التكليف. فالتكليف ال يتطلب أو يؤدي دا�ئ الشراء هو م�ج
هة ال�كومية أن  ة لعملية التكليف عندما تقرر ال�ج . بل يظهر الشراء كنتي�ج دمة مباشرهتً قدم ال�ن ال�كومية عدم اتخاذ أي خطوة أو أن �تُ

. �ن ي�ي ة لل�صول على شركاء خار�ج هناك �ا�ج

عة” سي�تم تطبيقها على عملية الشراء، �يث أن تلك املرا�ل  ونفس املرا�ل األربعة وهي “الت�ليل” و “التخطيط” و “التنفيذ” و “املرا�ج
هم. عة أدا�ئ ، من خالل العثور على هؤالء الشركاء، و التعاقد معهم ومرا�ج �ن ي�ي ة إلى شركاء خار�ج تتصل بعملية خاصة إلدراك ال�ا�ج

راءات املصاحبة، وأين موقع التعاقد من هذا ي عملية الشراء واإلحج �ي 4.4 املراحل املحددة �خ

ي كل مر�لة من هذه  ىي راءات مختلفة �ن ا على الشراء. ومع ذلك، سي�تم اتخاذ إ�ج املرا�ل األربعة نفسها للتكليف ي�تم تطبيقها أيصنً
املرا�ل األربعة. ويرد الشر� لهذا أدناه:

دمة  ي، وذلك بالنظر ملقدمي ال�ن ب تلبيته عن طريق شريك خار�ج ي الوا�ج 1. التحليل: يتعلق هذا بتوضي� نوع اال�تيا��
ء مشابه، وكذلك بفهم متطلبات املوارد. وتوضي�  �ي دمة/الدعم أو �ش ا مزودي لتلك ال�ن ودين والذين قد يكونوا فعل�يً املو�ج

ي أنواع م�ددة من الشركاء. فعلى سبيل املثال، هل هناك اعتبارات  �ن � معينة تتعلق بتعي�ي إذا كانت هناك تشريعات ولوا�ئ
اص؟  �تماعي مقارنهتً بمقدم خدمة من القطاع ال�ن وء إلى مقدم خدمة من القطاع اال�ج هة ال�كومية الل�ج م�ددة، �ال قررت ال�ج

؟ ي مقارنهتً بشريك م�لىي �ي ن�ج وهل هناك متطلبات مختلفة عند ال�صول على شريك أ�ج

دير باملال�ظة أن  دمة أو الدعم املطلوب من الشريك. ومن ال�ج ي من ال�ن �ن ي نوع مع�ي ىي ر �ن من التفك�ي 2. التخطيط: هذا يمكن أن يت�ن
هة ال�كومية  دمة امل�ددة. بل يمكن لل�ج هة ال�كومية واض�ة بشأن ال�ن ًما أن تكون ال�ج �تماعي ال يتطلب دا�ئ التعاقد على األثر اال�ج

را�ات بال�لول  ي ليقدموا اق�ت �ن ي�ي ار�ج رك األمر للشركاء ال�ن �تماعية امله�تمة بها، ومن ثم ت�ت ي اال�ج �� �دد نوع النتا�ئ ببساطة أن �تُ
ي االبتكار النابع من سوق مقدمي  رن هات ال�كومية ت�بذ القيام بذلك ألنها تستشعر فيه إمكانية ت�ف�ي املناسبة. وبعض ال�ج

دمة. ال�ن

ىي  رت عملية وضع خريطة السوق، و�ن هة ال�كومية قد أ�ج ب أن تكون ال�ج ي هذه املر�لة من عملية الشراء. ي�ج ىي 3. التنفيذ: �ن
صدر “طلب لتقديم العروض” أو “دعوة لتقديم  هة ال�كومية قد �تُ ي السوق. مثال ذلك، أن ال�ج ىي هة بأنشطة �ن الغالب قد تقوم ال�ج

(. أو  �ن ر من الشركاء امل��تمل�ي ل مقيدة )أي فقط بإصدار الطلب والدعوة لعدد صغ�ي العطاءات”. وقد ي�تم ذلك من خالل وسا�ئ
ابة لها(. من خالل املنافسة ال�رة )أي إصدار دعوة عامة يمكن ألي شريك مناسب االست�ج

ي له �قوق ملكية فكرية  رنام�� هة ال�كومية مه�تمة ب�ج اد، أو إذا كانت ال�ج د فقط متنافس وا�د �ج ي بعض ال�االت. عندما يو�ج ىي �ن
من ببساطة منه�� “مزود وا�د فريد” �يث تتعامل  معينة ومملوكة لطرف وا�د فقط، فإن عملية الشراء يمكن أن تت�ن

. �ن هة �كومية مباشرهتً مع شريك وا�د مع�ي ال�ج

: �ي ي املحددة املعمول بها تتطلب الوضوح حول اآل�ت املناه�ج

ات امل�ددة، و )أ( نوعية السوق لال�تيا�ج
. �ي ي أبو ظ�ج ىي ريات املرتبطة، املعمول بها �ن )ب( تشريعات املش�ت

ي عملية التعاقد  ىي ي وإضفاء الطابع الر�مي على هذه االتفاقية، فسي�تم البدء �ن �ن ي عن ممارسة الشراء اتفاقية على التعي�ي إذا نت��
ي ذات  �ي � أبوظ�ج � مع تشريعات ولوا�ئ راءات إلدارة العقود ت�تما�ش هة ال�كومية عند التعاقد إلى وضع إ�ج ي ال�ج امل�ددة. وست�تا��

ي. ار�ج ر املوارد الالزمة إلدارة العالقة مع الشريك ال�ن ا إلى توف�ي ة أيصنً الصلة. وستكون هناك �ا�ج

ي ومن  ار�ج يسية من الشريك ال�ن مل، طلب معلومات مراقبة العقود املنتظمة ومؤشرات األداء الر�ئ عة: وهذه ستسش 4. املراحج
هة ال�كومية بتوليد التعلم املس�تمر واستخدام األفكار والرؤى للعمل  من قيام ال�ج ية ستت�ن ر وقا�ئ عتها. واملمارسة األك�ش ثم مرا�ج

ي ملتطلبات العقد )مثل  ار�ج ي �ال عدم استيفاء الشريك ال�ن ىي ي األداء. و�ن �ن ر فعالية لت�س�ي ي بشكل أك�ش ار�ج مع الشريك ال�ن
ا للشروط  ر صرامة، أو ��ت� إنهاء العقد وف�تً ي إدخال إدارة أداء أك�ش ىي هة ال�كومية ممارسة �قها �ن وز لل�ج األداء الضعيف(، في�ج

ي العقد. ىي املنصوص عليها �ن
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�تماعي،  ي ذكاء التعاقد على األثر اال�ج �ن عة، لت�س�ي ي مر�لة املرا�ج هة ال�كومية املعلومات والرؤى نتا�� ه عام، ستستخدم ال�ج و بو�ج
ي بعمليات الشراء والتعاقد املستقبلية. �ن اص�ي م والتنفيذ ال�ن ي الت�م�ي �ن ��ت� ت�تمكن من ت�س�ي

4.5 االطراف املح�تملة و أدوارهم 

: �ي ي نطاق إمارة أبوظ�ج ىي �تماعي �ن ي الشراء و/أو التعاقد بشأن عقود األثر اال�ج ىي رك �ن يسية م��تملة تش�ت هناك أربعة أطراف ر�ئ

، ففي الغالب  �ي ي م�ددة. وبالنسبة ألبوظ�ج �� م بالدفع مقابل نتا�ئ رن ي تل�ت هات ال�ت�ي هة أو ال�ج �� -  أي ال�ج • الدافع على أساس النتا�ئ
هات �كومية. ي املستقبل القريب، سيكونوا �ج ىي ا و�ن �ال�يً

 �� هُدف إلى ت�قيق أنواع النتا�ئ دمة أو الدعم أو التدخل الذي �يَ مة بتقديم ال�ن رن دمة - أي املنظمة )املنظمات( املل�ت • ُمقدم ال�ن
. �� ( على أساس النتا�ئ �ن امل�ددة من قبل الدافع )الدافع�ي

دمة من  ي مقدم )مقدمي( ال�ن �ن ا، ل�تمك�ي ي تقدم رأس املال ُمسب�تً هات ال�ت�ي هة أو ال�ج �ن - أي ال�ج �ن / املمول�ي �تماعي�ي • املست�شمرين اال�ج
دمة أو الدعم أو التدخل املطلوب. أي�نما يمكن تقديم رأس املال كاست�شمار أو كمن�ة. ويمكن استخدام ال�تمويل املختلط  تقديم ال�ن

ي شكل التعاقد على األثر  ىي ي فقط �ن �ن ي معني�ي �ن �تماعي�ي زء آخر كمن�ة. املست�شمرين اال�ج زء من ال�تمويل كاست�شمار و�ج ر �ج أي�نما ي�تم توف�ي
�تماعي. ي سند األثر اال�ج ىي �تماعي املمثل �ن اال�ج

�تماعية  ا� منظومة العقود اال�ج ي مختلف الشركاء إلن�ج �ن مع ب�ي ي تؤدي وظيفة م�ددة لل�ج هة ال�ت�ي • الوسيط/املنظم - أي ال�ج
�تماعية ومتابعة تطويرها .وقياس أثرها.  وتنسيق وإدارة املشاريع اال�ج

ىي  رك الذي ي�تمثل �ن ي األطراف املختلفة لت�قيق الهدف املش�ت �ن ب تشكيل شراكة ب�ي �تماعي، في�ج ي يعمل التعاقد على األثر اال�ج لكىي
ي هذه الشراكات تختلف األدوار واملسؤوليات. ىي �تماعية. و�ن ي اال�ج �� ي النتا�ئ �ن ت�س�ي

�ج  4.5.1 الدافع عل� أساس النتا�ئ

هة �كومية. ويقوموا بالتكليف لل�صول على  ة عامة أو �ج ي هي�ئ �� ي على أساس النتا�ئ �ن ا ما يكون الدافع�ي ، غال�جً �ي ي أبو ظ�ج ىي �ن
ي بعض األ�يان يتطلب هذا التعاون.  ىي وة. و�ن �تماعية املر�ج ي اال�ج �� دمات، بقصد استخدام التدخالت املبتكرة لت�قيق النتا�ئ ال�ن

ي على  �� ي النتا�ئ �ن ر، لت�تمكن من ت�س�ي ر الدوا�ئ انيات ع�ج رن ميع امل�ي ي لت�ج �� هة الدافعة على أساس النتا�ئ ي ال�ج فعلى سبيل املثال، قد ت�تا��
هات االخري الدافعة  ر من ال�ج ي إلى وا�دة أو أك�ش �� هة وا�دة دافعة على أساس النتا�ئ م �ج ا أن تن�ن ه االمثل. ومن املمكن أيصنً الو�ج

وة. ي املر�ج �� انيات للدفع مقابل النتا�ئ رن ميع امل�ي ماعي، بت�ج ي ب�يث يقوموا بشكل �ج �� على أساس النتا�ئ

ا  ي القسم 1.3، وغال�جً ىي ا �ن �تماعي. كما تم توضي�ه مسب�تً ي التعاقد على األثر اال�ج ىي ي لهم أدوار عديدة �ن �� ي على أساس النتا�ئ �ن الدافع�ي
يبدأ قرار الشراء والتعاقد أو على األقل ي�تم دراسته باستفاضة من خالل عملية التكليف. وسي�تم تطبيق عملية التكليف 

عة”. بمرا�لها التالية “الت�ليل” و “التخطيط” و “التنفيذ” و “املرا�ج

ازات  م اإلن�ج ي إلى وضع األهداف وتقي�ي �� ي الدافع على أساس النتا�ئ ه الت�ديد، ي�تا�� �تماعي على و�ج ي �الة التعاقد على األثر اال�ج ىي �ن
ي امل�ددة  �� مان عدم صرف املدفوعات إال عند ت�قيق النتا�ئ ي �ن ىي ا�. فهذه عناصر بالغة األهمية وتساهم �ن والدفع مقابل الن�ج

وة، وكيف ينبغي إثبات  ي املر�ج �� ي بيان أنواع النتا�ئ ىي ًدا �ن ي بدور هام �ج �� ي على أساس النتا�ئ �ن ا. لذلك،  يضطلع الدافع�ي مسب�تً
ى لن ي�تم  ي املطلوبة؟ وهل هناك �د أد�ن �ن ة الت�س�ي �� )على سبيل املثال، ما هي در�ج ت�قيقها، وكيف يرتبط الدفع بت�قيق النتا�ئ

د/األربا�” امل�دد؟(. الدفع إال بت�قيقه؟ وما هو الدفع املعقول الذي يعكس معدل “املخاطر مقابل العوا�ئ

4.5.2 مقدم ال�خدمة 

دمات من  ي بعض ال�االت، قد يكون مقدمي ال�ن ىي �تماعي. و�ن اص أو القطاع اال�ج دمات يمكن أن يكونوا من القطاع ال�ن مقدمي ال�ن
ر متوقع أن يتخذ هذا شكل اتفاقية تعاقدية. . فمن الغ�ي �ي ي نطاق أبو ظ�ج ىي هات أخرى بالقطاع العام، وإن كان ذلك �ن �ج

�ن  ما ب�ي يع التعاون ف�ي ي باإلضافة إلى تش�ج �تماعي امل�لىي ة “معًا” لديها االختصاص ومكلفة بت�نمية القطاع اال�ج ، هي�ئ �ي ي أبو ظ�ج ىي �ن
�تمع املستهدفة  � امل�ج رات الفنية للعمل مع شرا�ئ �ج �تماعي، وينبغي أن ي�تمتع هؤالء باملهارات وال�ن اص واال�ج القطاعات العام وال�ن

�تماعية معينة. وليس بالضرورة أن يكون لديهم التدفق النقدي أو ا�تياطيات رأس املال  ي موضوعات رعاية ا�ج ىي امل�ددة، �ن
�تماعي. لتقديم عقد أثر ا�ج

يسية لتقديم التدخل امل�دد  �تماعي، فضاًلي عن املسؤوليات الر�ئ ي عقود األثر اال�ج ىي دمات لهم أدواًرا ُمعرفة وُم�ددة �ن مقدمي ال�ن
رن  رك�ي �تماعي  يتطلب منهم ال�ت ي سياق عقد  األثر اال�ج ىي دمة �ن دمات استيعاب أن تقديم ال�ن وقياس فعاليتهم. فمن املهم ملقدمي ال�ن

ي هذا أنه إذا كشفت بيانات املراقبة املس�تمرة أن التدخل قد ال يكون على املسار الص�ي� لت�قيق  . ويع�ن�ي �� على ت�قيق النتا�ئ
ي أو التعديل وكيفية  �ن ي ضرورة التدخل للت�س�ي ىي دمة، وعليه النظر �ن ي املطلوبة، فهناك مسؤولية تقع على عاتق مقدم ال�ن �� النتا�ئ

ي املطلوبة. �� ر قدرة على ت�قيق النتا�ئ ذلك، ليصب� التدخل أك�ش

دمة املتعاقد عليها صرا�هتً وبوضو�،  دمة، فأي�نما ي�تم ت�ديد ووصف ال�ن وعلى عكس العقد التقليدي مثل الرسوم مقابل ال�ن
دمة. ا بشأن ت�ديد تفاصيل تنفيذ ال�ن ي إلى أن يكون إلزام�يً ي ال ي�تا�� ، وبالتالىي �� �تماعي على أساس النتا�ئ يدفع عقد األثر اال�ج

دمة املتعاقد  طلب من مقدمي ال�ن ي أنه قد �يُ ر من مقدم خدمة. وهذا يع�ن�ي �تماعي أك�ش مل عقود األثر اال�ج ي بعض األ�يان تسش ىي �ن
�ن )�نى شراكة(. رك�ي معهم، العمل مش�ت

. �� ا بدور دعمي لتطوير مقاييس النتا�ئ دمات أيصنً �تماعي، قد يضطلع مقدمي ال�ن ي بعض عقود األثر اال�ج ىي و�ن

�تماعي/املمول   4.5.3 املست�شمر االحج

�تماعي شكل  �تماعيون سيقوموا باملشاركة فقط �ال أخذ عقد األثر اال�ج زء السابق. فإن املست�شمرون اال�ج ي ال�ج ىي كما هو موض� �ن
دمة ُمقدًما، وعليه  �تماعيون يوفروا رأس املال الالزم ل�تمويل تقديم ال�ن �تماعي، �يث هؤالء املست�شمرون اال�ج سندات األثر اال�ج

. �� ء إال عندما يتلقى األدلة على ت�قيق النتا�ئ �ي ي إنفاق أي �ش �� فليس على الدافع على أساس النتا�ئ

ي أوقات مختلفة أثناء  ىي ركوا بطرق مختلفة و�ن ا� التدخل. ويش�ت ويت�مل املس�شمرون بعض أو كل املخاطر املالية، اع�تماًدا على ن�ج
�تماعي. فعلى سبيل املثال،  تطوير سند األثر اال�ج

: �ي يمكنهم القيام باآل�ت
ت�ريك املشاريع وقيادتها من البداية.  •

.) �� دمة )وليس مع الدافع على أساس النتا�ئ التعامل بشكل �صري مع مقدم ال�ن  •
دمات. ي ومقدمي ال�ن �� ي على أساس النتا�ئ �ن التعامل مع كٍل من الدافع�ي  •

ي نطاق  ىي ب دورها املنظم/الوسيط �ن ي وستشارك معهم بمو�ج �ن �تماعي�ي ، غالب األمر أن “معًا” ستختار املست�شمرين اال�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي �ن
�تماعي. م وتنفيذ سندات األثر اال�ج رات معينة بشأن ت�م�ي ب مهارات وخ�ج ي الراهن، وذلك بمو�ج �ي أبوظ�ج

. وعلى  �ن ي ي�تم تأسيسها إلدارة العقد املع�ي �تماعي قد تتطلب شركة ذات غرض خاص )SPV( وال�ت�ي بعض سندات األثر اال�ج
�تماعي، على الرغم من أن  اص SPV تكون مملوكة للمست�شمر اال�ج الصعيد العاملي، تلك األنواع من الشركات ذات الغرض ال�ن

ي ت�مل بعض مخاطر تنفيذ املشاريع. ىي ا �ن ي قد يساهم أيصنً يس�ي دمة الر�ئ مقدم ال�ن

اص  ر املتوقع تأسيس الشركات ذات الغرض ال�ن �تماعي الراهن، فمن غ�ي ، ونظًرا ل�ال سوق سندات األثر اال�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي �ن
ي يختلف إلى �د ما بمقارنته  �ي ي أبو ظ�ج ىي اص والغرض منها �ن )SPVs(، خاصة وأن التشريع املتعلق بالشركات ذات الغرض ال�ن

ي اململكة املت�دة أو الواليات املت�دة األمريكية. ىي ودة �ن مع تلك املو�ج
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ي أو مختلف  ىي �تماعي إل�ضار تمويل إضا�ن ي عقود األثر اال�ج ىي ا �ن ، قد يشارك املمّولون أ�يا�نً �ن �تماعي�ي بصرف النظر عن املست�شمرين اال�ج
ي بنسبة ٪100. ومثال على ذلك، عندما  �� �تماعي ال يستند إلى النتا�ئ ي عقد األثر اال�ج ىي للعقد. وهكذا ال�ال عندما يكون الدفع �ن

ي صورة من�ة أو  ىي مها �ن . ونسبة ٪20 املتبقية ي�تم تنظ�ي �� مة العقد على أساس النتا�ئ �تماعي ٪80 من ق�ي يدفع عقد األثر اال�ج
مل  ي تع�تمد على تقديم أنواع وكميات م�ددة من األنشطة. وبتلك ال�الة، سيسش دمة، وال�ت�ي الشكل التقليدي للرسوم مقابل ال�ن

من هذا  . وقد يت�ن �� ي آخرين بخالف الدافع على أساس النتا�ئ �ن ي العقد ممول�ي ىي دمة �ن عنصر املن�ة و/أو الرسوم مقابل ال�ن
رية أو أي شكل آخر من أشكال مدفوعات �سن النية/الت�نمية. �ي رعات ال�ن ري أو الت�ج �ي املساهم ال�ن

4.5.4 املنظم/الوسيط

�تمعية، قد أرست مكانتها لالضطالع بدور املنظم/الوسيط،  نظًرا ملا لديها من  ة املساهمات امل�ج ، فإن معًا: هي�ئ �ي ي نطاق أبو ظ�ج ىي �ن
�تماعي. مة لدعم  التعاقد على األثر اال�ج رات املال�ئ �ج ال�ن

عد خصيًصا لكل موضع تعاقد على �دته، اع�تماًدا على السياق  وعن دور املنظم/الوسيط الذي تضطلع به “معًا”  فهو �يُ
ي بعض ال�االت، تقوم “معًا” بالضطالع بدور إدارة األداء، و��ت� قد تدعم أو تقود عمليات  ىي . و�ن �ن ات الشركاء املختلف�ي وا�تيا�ج
ي أو أن تقود مشاركة  ي والف�ن�ي ي �االت أخرى، قد تقوم “معًا” بدور الدعم الت�ليلىي ىي دمات. و�ن الشراء أو التعاقد مع مقدمي ال�ن

م األثر. ا أن تضطلع بدور تقي�ي ة “معًا” أيصنً . كما يمكن لهي�ئ �ن م�ي ي املال�ئ �ن �تماعي�ي ي أو املست�شمرين اال�ج �ن املمول�ي

4.6 فهم أفضليات األطراف املختلفة

ًدا  تفهم أن التعاقد على األثر  ي أن الشراء والتعاقد قد يصادفونا على أنهم عمليات ر�مية وموضوعية، فمن الهام �ج �ن ي ��ي ىي �ن
رن  يع وت�ف�ي ل والسبل لتش�ج م فإن ثمة ضرورة ملعرفة أفضل الوسا�ئ ي السياق القا�ئ ىي . و�ن �ي ي أبو ظ�ج ىي ًدا �ن ديد �ج �تماعي أمر �ج اال�ج

�تماعي. ى التعاقد على األثر اال�ج الشركاء على املشاركة �ن

�ة  مهور على فهم األفضليات املر�ج ي ب�كومة اململكة املت�دة )GOLab( إطارعمل ملساعدة ال�ج �� ر النتا�ئ لقد أصدر مخت�ج
ابية”.  بالنسبة لألطراف املختلفة املشاركة. ويصيغ GOLab هذه األفضليات على أنها “أفضليات سلبية مقابل أفضليات إي�ج

�تمع وتتداخل عمليات الشراء مع التعاقد. ي بيان كيف يبدو العقد وكيف ت�ج ىي ي الغالب تلعب هذه األفضليات دوًرا �ن ىي و�ن

�ي ا�ب ي >< إي�ب �ي سل�ب الطرف
ي  �� ي تعريف وت�ديد النتا�ئ ىي • يرغب �ن

 ) �� ا� النتا�ئ )ن�ج

• وفهم األنشطة.

ي اختيار األطراف األخرى  ىي • يرغب �ن
راء عمليات الشراء  املشاركة، وإ�ج

مة. والتعاقد املال�ئ

ي إدارة األداء )وقد  ىي ي املشاركة �ن ىي • يرغب �ن
وليات قانونية ل�ماية  يكون عليه مس�ئ

املستفيدين(.

ي الدفع لطرف آخر عند ثبوت  ىي • يرغب �ن
ي تم ت�قيقها. �� أن النتا�ئ

) �ج اح النتا�ئ الدافع عل� أساس )نحج

ي إنشاء عالقة مباشرة  ىي • يرغب �ن
ي و/أو  �� مع الدافع على أساس النتا�ئ

�تماعي. املست�شمر اال�ج
ي استخدام  ىي •قد يشارك بصورة فعالة �ن

ي  �تماعي ك�نموذ�� ي عقد األثر اال�ج ىي مشاركته �ن
مع األموال، وتوليد  ي �ج ىي للمساعدة �ن

دمة  ديد، و/أو توسيع نطاق ال�ن دخل �ج
ال�الية.

•ال يتوقع عالقة مباشرة مع الدافع على 
�تماعي. ي و/أو املست�شمر اال�ج �� أساس النتا�ئ

ُمقدم ال�خدمة

ي إنشاء عالقة مباشرة  ىي • يرغب �ن
ي و/أو  �� مع الدافع على أساس النتا�ئ

�تماعي. املست�شمر اال�ج

ي استخدام  ىي • قد يشارك بصورة فعالة �ن
ي  �تماعي ك�نموذ�� ي عقد األثر اال�ج ىي مشاركته �ن

مع األموال، وتوليد  ي �ج ىي للمساعدة �ن
دمة  ديد، و/أو توسيع نطاق ال�ن دخل �ج

ال�الية.

• ال يتوقع عالقة مباشرة مع الدافع 
ي و/أو املست�شمر  �� على أساس النتا�ئ

�تماعي. اال�ج

ال يتوقع عالقة مباشرة مع الدافع 
ي و/أو املست�شمر  �ج عل� أساس النتا�ئ

�تماعي. االحج

• يسعى إلى إنشاء عالقة مباشرة 
ي ومزود  �� مع الدافع على أساس النتا�ئ

دمة. ال�ن

ي إدارة األداء  ىي ي املشاركة �ن ىي • يرغب �ن
ي الوصول إلى تقارير كٍلي من  ىي والت�كم �ن

األداء  واملالية.

ي امتالك شركة ذات  ىي • قد برغب �ن
غرض خاص.

ي إمكانية تبديل مقدمي  ىي • قد يرغب �ن
دمة. ال�ن

• ال يسعى إلى إنشاء عالقة مباشرة مع 
. �� الدافع على أساس النتا�ئ

ي ال�صول على تقارير كٍلي من  ىي • يرغب �ن
االداء واملالية بشكل دوري.

ي املرونة للدخول و/أو  ىي • قد يرغب �ن
ي أوقات  ىي ي من االتفاق/املعاملة �ن رو�� ال�ن

مختلفة.

�تماعي/املمول املست�شمر االحج

ي  �� ي تعريف وت�ديد النتا�ئ ىي • يرغب �ن
وفهم األنشطة.

ي  ي اختيار األطراف األخرى، ال�ت�ي ىي • يرغب �ن
ي الشراء والتعاقد. ىي مل املشاركة �ن قد تسش

ي قيادة إدارة األداء. ىي • يرغب �ن

ي  ىي ي ال�صول على دور �ن ىي • قد يرغب �ن
م. التقي�ي

ي أتعاب أو من�ة مقابل  ىي • يرغب �ن
دمات املقدمة. ال�ن

املنظم/ الوسيط

اص ب�كومة اململكة  ي ال�ن �� ر النتا�ئ ي ملخت�ج ىي رو�ن رس )traverse(  من املوقع اإللك�ت دول أعاله تم تكييفه من قبل تراف�ي مال�ظة: ال�ج
.GO lab املت�دة
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ب  �تماعي معينة، في�ج ي سياق عقود أثر ا�ج ىي إذ تم استيعاب وإدراك أن األطراف املختلفة يمكن أن يكون لها أفضليات مختلفة �ن
ب على األطراف املختلفة إدارتها. رتب عنها مخاطر مختلفة، ويتو�ج ي املختلفة ي�ت ميع األطراف اإل�اطة بأن املناه�� على �ج

عمليات الشراء والتعاقد   .5

: �ي الفصول السابقة من هذ الدليل وارد بها اآل�ت
�تماعي. ال للتعاقد على األثر اال�ج بعض االعتبارات الفنية والعملية لت�ديد إذا كان أمر ما يفس� امل�ج  •

ابيات والسلبيات املصا�بة لكٍل منها. �تماعي، واإلي�ج األنواع املختلفة للتعاقد  على األثر اال�ج  •
�تماعي. دمات املستخدم فيها التعاقد  على األثر اال�ج االت السياسة وال�ن أمثلة لبعض م�ج  •

�تماعي. ية ذات األربع مرا�ل املقام عليها عمليات شراء والتعاقد على األثر اال�ج العملية املنه�ج  •
�تماعي . ي عقود  األثر اال�ج ىي مية واملؤسسية و السياسية �ول الشراء والتعاقد �ن بعض االعتبارات التشريعية والتنظ�ي  •

ر آلية وطريق  ي األطراف، بل إنها تعت�ج �ن ي ب�ي ىي �تماعي ليست فقط �ول العقد القانو�ن دير باملال�ظة، أن عقود األثر اال�ج ومن ال�ج
وة بشكل أفضل. فإن رو� التعاقد ال تقل أهمية عن الوضع الر�مي  �تماعية املر�ج ي اال�ج �� يع التعاون على ت�قيق النتا�ئ لتش�ج

ي للعقد ذاته. ىي القانو�ن

ي واإلرشادات املواتية  ر من ال�نماذ�� �تماعي. وكث�ي ي شراء والتعاقد على األثر اال�ج ىي يسية �ن ي الر�ئ ي واملناه�� يشر� هذا الفصل ال�نماذ��
ي اململكة املت�دة والواليات املت�دة  ىي ة )مدروسة( �ن راءات الشراء والتعاقد هي مبنية على إلى املمارسة الناض�ج بشأن إ�ج

ىي  مي �ن ي والتنظ�ي ىي ، �يث أن السياق القانو�ن �ي ي نطاق أبو ظ�ج ىي مة على الدوام �ن ر مال�ئ ي غ�ي ه ال�نصوص. وهذه ال�نماذ�� األمريكية على و�ج
. �ن ا أنواع وأفضليات االطراف املعنية/أص�اب املصل�ة امل�لي�ي اإلمارة يختلف عن تلك الدول، كما تختلف أيصنً

ي األسا�ىي دول الزم�خىي 5.1 ال�ج

ي الص�ي�،  ر. ومع ذلك، فباتباع املنه�� ا أمام التغي�ي �تً ريات القطاع العام( عا�ئ ريات العامة )مش�ت ر املش�ت ر من اال�يان تعت�ج ي كث�ي ىي �ن
ر سالسة. تياز عمليات الشراء والتعاقد بشكل أك�ش ميع األطراف ا�ج يمكن ل�ج

ب مراعاتها: ي يحج ي األساسية ال�تىي وهناك بعض املبادى�

دمات. مة ال�ن ة لق�ي ب أن تكون تكلفة الشراء مكاف�ئ مة: ي�ج التكافؤ/املال�ئ
ي مناقصات تنافسية ضخمة أو معقدة بشكل مصطنع، عندما يكون عدد قليل من املنظمات قادر  �� : ال تنسش �ن إشراك الراغب�ي

على تلبية الطلبات.

ر تقييًدا. ي العمليات األك�ش ىي ب أن تكون عملية املنافسة متساوية وعادلة، ��ت� �ن الشفافية: ي�ج

5.1.1 ما قبل الشراء

هة ال�كومية على التواصل بوضو�  ي مر�لة ما قبل الشراء وضع خطة الشراء. وذلك يساعد ال�ج ىي يدة �ن من املمارسات ال�ج
طة ما قبل الشراء أن  مكن ل�ن ي، ف�ي ار�ج ة لالستخدام ال�ن ر�. و�ال ال�ا�ج ي الشراء املق�ت ا، ومناقشة األساس املنطقي ملنه�� داخل�يً

هة، ��ت� تتصف بالشفافية. ي إعالم السوق بنوايا ال�ج ىي ا �ن تساعد أيصنً

 : �ي ب أن تت�م تلك ال�خطة باآل�ت يحج

ي سيصب� هذا ضروري،  �ي ي أبوظ�ج ىي �تماعي – �ن رير استخدام عقد األثر اال�ج ت�ج   •
ًدا.  ر مست�دث �ج �تماعي يعت�ج كون التعاقد على األثر اال�ج  

ي الذي يهدف العقد إلى االسهام فيه. �ن �تماعي املع�ي الت�دي اال�ج  •

وة والتوقعات �ول قياسها. ي املر�ج �� أنواع النتا�ئ  •

م للدفع. األساس املال�ئ  •

�دد أي املعلومات ي�تم مشاركتها. األساس الذي ي�تم من خالله االتصال باملنظمات قبل الشراء واألساس الذي �يُ  •

. �ن رات املتوقعة من مقدمي العطاءات امل��تمل�ي �ج أنواع ال�ن  •

كيفية مشاركة األطراف املعنية/أص�اب املصل�ة اآلخرين.  •

دمة من املشاركة. ي مقدمي ال�ن �ن أي دعم ل�تمك�ي  •

مع االموال و/أو ال�تمويل. ر� بشأن �ج ي املق�ت ي املع�ن�ي املنه��  •

م للعقد. •  النطاق املال�ئ

املدة املتوقعة للعقد.  •

5.2 اختيار عملية الشراء
�تماعي، ويتوقف اختيار كٍل منها وتنفيذه على  هات ال�كومية اتباعها عند شراء عقد أثر ا�ج ي عامة يمكن لل�ج هناك أربع مناه��

دمة امل��تمل. م وتكوين سوق مقدم ال�ن دمة امل��تملة و��ج مشاركة األطراف ومعرفتهم بال�ن

�ن ،   دمات املناسب�ي ر من مقدمي ال�ن ر وربما راسخ وبه الكث�ي ي سوق كب�ي ىي هة تتطلع إلى شراء خدمة �ن إذا كانت ال�ج  •
أن يتخذوا خطوات عملية منافسة �رة.   � فالرا�ج  

ي القادرين على تلبية    �ن دمة امل��تمل�ي ي فقط من مقدمي ال�ن �ن هة تنظر إلى سوق م�دود وبه وا�د أو اثن�ي إذا كانت ال�ج  •
مة. ر مال�ئ ، فإن عملية منافسة م�دودة ستكون أك�ش �� النتا�ئ  

• املعرفة بشأن التعاقد على األثر االٜحتماعي
• مٜحال الخدمة

•  الٜحدوى
• معلومات عن السوق  واملسألة والٜحهات املشاركة

• بحث تفصيلي عن األدلة املثبتة لألثر.
� • تحديد التدخالت ومعايير قياس النتأىح�

• دراسة ٜحدوى األعمال، ومواصفات نمط  الدفع
• خطة الشراء

• إشراك األطراف
� الهيكلي (ان امكن) • اتخاذ قرار بشأن  النموذح�

• صياغة العقود وتوقيعها
• إدارة العقد

• مراٜحعة األداء والتنفيذ

املراٜحعة

التطوير

الشراء

العقد
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هة تتطلع إلى شراء خدمة ي�تم تقديمها من قبل مقدم خدمة وا�د فقط. أو عندما تكون �قوق امللكية   إذا كانت ال�ج  •
الفكرية مملوكة ملنظمة وا�دة، فقد تكون عملية مزود وا�د فريد مناسبة.  

� أن    �تماعية معينة، فمن املر�ج ديدة تماًما، وُم�ممة خصيًصا لقضية ا�ج هة تتطلع إلى إنشاء خدمة �ج إذا كانت ال�ج  •
ي تكوين شراكة مع مقدم خدمة وا�د أو     ىي ر �ن دمة ويمكنهم التفك�ي ي إنشاء تدخل مع مقدم ال�ن ىي يشاركوا �ن  

اص(. ي العام وال�ن �ن ي القطاع�ي �ن راءات الشراكة ب�ي هات أخرى ذات صلة )على سبيل املثال؛ من خالل إ�ج ر، أو �ج أك�ش  

االت السياسة  ي مختلف م�ج ىي دمات الراهن �ن ودة سوق مقدمي ال�ن م و�ج ، أن مسألة ��ج �ي ي نطاق أبو ظ�ج ىي من املستقر عليه �ن
ي شراء   ي ستتب�ن� مناه�� �ي ي أبوظ�ج ىي هات �ن ي الغالب ال�ج ىي �تماعي. و�ن � أنها تشكل عاماًلي ُمقيًدا للتعاقد على األثر اال�ج دمة، را�ج وال�ن

ر تقييًدا. أك�ش

دمات  دمة واالختيار املتا� ملقدمي ال�ن ي االعتبار �الة ال�ن ىي ب اتباعه، ينبغي للمرء أن يأخذ �ن ي الشراء الذي ي�ج عند ت�ديد منه��
دول أدناه: ي ال�ج ىي كما هو موض� �ن

ية الشراء راتيحج اس�ت اختيار مقدمي ال�خدمة حالة ال�خدمة

ي املنافسة. • استخدم منه��
راءات الشراء  • استطالع ما إذا كانت ا�ج

لة، أو املنافسة امل�دودة قابلة.  املع�ج
وهري للتطبيق  �ال كان عامل الوقت �ج

• استهدف أق�� قدر من نقل املخاطر 
مة من خالل آلية دفع  وت�قيق الق�ي

معقولة.

ي  �ن دمة امل��تمل�ي • العديد من مقدمي ال�ن
��تمل  الذين يعرضوا خدمات مماثلة و�يُ

ودة املطلوبة. ر ال�ج ي معاي�ي �ي أن تل�ج

ي  �� يد للنتا�ئ • التعريف والت�ديد ال�ج
�تمعية املستهدفة. والشري�ة امل�ج

مة واألدلة  ر مال�ئ دمة األك�ش • تعريف ال�ن
على ذلك.

ي على  �� • يقدر الدافع على أساس النتا�ئ
ي وشروط للدفع. �� ي إطار عمل النتا�ئ إنتا��

دمة املفضل  •إرساء العقد على مقدم ال�ن
بدون عملية منافسة، ولكن مع شروط 
وأ�كام تمت املفاوضات بشأنها بشكل 

واض�.

• مقدم خدمة وا�د لديه العرض 
ي املطلوب. �ن املع�ي

ي قادر على ت�ديد  �� • الدافع على أساس النتا�ئ
ي  �� وتعريف الشري�ة املستهدفة والنتا�ئ

وة. املر�ج
دمة لديه عرض خدمة خاص  • مقدم ال�ن

ات. ي اال�تيا�ج �ي يل�ج
دمة قادر على مساعدة الدافع   • مقدم ال�ن

دمة. ي ت�ديد ال�ن ىي ي �ن �� على أساس النتا�ئ

ر من  • تطوير شراكة مع وا�د أو أك�ش
هات األخرى. دمات و/أو ال�ج مقدمي ال�ن

ل تتعلق بامللكية  • توضي� أي مسا�ئ
الفكرية و/أو �قوق النشر قد تنشأ عن 

رك  ة بشكل مش�ت ات املنت�ج املخر�ج
ة للشراكة. كنتي�ج

رة  • ت�ديد كيفية الدفع للشركاء خالل ف�ت
رك. التطوير املش�ت

• �فظ �ق أو إمكانية تطوير مناقصة، 
وء إلى  ات الشراكة،  والل�ج ة ملخر�ج كنتي�ج

ي وقت ال�ق. ىي السوق �ن

د سوق م�دد، ولكن على األقل  • ال يو�ج
دمة يظهروا الطمو�  بعض مقدمي ال�ن
مة. ديدة قد تكون مال�ئ لتطوير خدمة �ج

ي  �� يد للنتا�ئ • التعريف والت�ديد ال�ج
والشري�ة املستهدفة.

ر معروفة. دمة غ�ي • تدخالت ال�ن
ر قادر على  ي غ�ي �� • الدافع على أساس النتا�ئ

دمة املناسبة. ت�ديد ال�ن

 How( ”يه: الشراء ىي “كيف تقوم بتو�ج رس Traverse بناًء على إطار عمل GOLab �ن دول أعاله من قبل تراف�ي مل�وظة: تم تكييف ال�ج
 ،)Oxford: Government Outcomes Lab, p.12( ”ي ال�كومية �� ر النتا�ئ to guide: Procurement(؛ و “اوكسفورد: مخت�ج

الصف�ة 12.

ب  م العطاءات/املناقصات/عروض األسعار. وهذا ي�ج ر واض�ة لتقي�ي هة ال�كومية معاي�ي ي غاية األهمية أن يكون لدى ال�ج ىي �ن
رير الال�ق  لتسبيب القرارات. نب الت�ج تعريفه وت�ديده قبل بدء عملية الشراء، ب�يث تكون هناك شفافية ولت�ج

ي أثناء  ىي ر أهمية من اآلخر �ن ي� )مقياس( مرتبط بكل معيار، لبيان ما إذا كان البعض أك�ش ا أن يكون هناك تر�ج من املنطقي أيصنً
يل/اإل�راز ب�يث يكون األطراف املعنية/أص�اب املصل�ة  ا شر� عملية التس�ج م. وقد يكون من املناسب أيصنً عملية التقي�ي

ية. ة النها�ئ على علم  بشأن كيفية ا�تساب النتي�ج

متها ي الهياكل التعاقدية ومدى مال�ئ �ي ر �خ 5.3 التفك�ي

ب  ي الذي قد يكون مناسب، فيحج �خ هيكل العقد مهم ألنه يحدد مسؤوليات املنظمات املشاركة. وعند تحديد الهيكل املع�ي
: هات ال�كومية مراعاة ما يل�ي عل� ال�ج

وة؟ على سبيل املثال، هل نسبة ٪100 من العقد    ي املر�ج �� ما هو مدى نقل املخاطر عن دفع مقابل النتا�ئ   •
ي بعض مقاييس امل�صلة    �ن م�ي ؟ وهل سيكون من املقبول أو املعقول ت�ن �� ستع�تمد على الدفع على أساس النتا�ئ  

ات( كم�فزات للدفع؟ الوا�دة املؤقتة )أو ��ت� مقاييس املخر�ج  
كم شريك قد يشارك؟ على سبيل املثال، هل سيكون هناك مقدم خدمة وا�د فقط أم سيكون هناك العديد من    •
�تماعي(، أم سيكون هناك   ر اال�ج ي �الة سند التأث�ي ىي �تماعي وا�د فقط )�ن د مست�شمر ا�ج دمة؟ وباملثل، هل يو�ج مقدمي ال�ن  

�تماعي وا�د؟ ر من مست�شمر ا�ج أك�ش  
ي أن    ىي هة ال�كومية ترغب �ن ي اإلدارة وال�وكمة أو العقد؟ أم أن ال�ج ىي ي املشاركة بفاعلية �ن ىي هة ال�كومية �ن هل ترغب ال�ج  •

ي إدارة العقود وال�وكمة؟ ىي هة إدارية أخرى تشارك بشكل مباشر �ن ود �ج تكون “مستقلة” مع و�ج  
دمة؟ أوهل ينبغي التعاقد على إدارة األداء   هة ال�كومية القدرة واملهارات ملساءلة مقدم )مقدمي( ال�ن هل لدى ال�ج  •

هة مستقلة؟ مع �ج  



�تمـاعي الـدليـل اإلرشـادي للتعاقد على األثر اإل�ج �تمع ‒ معًا �تمعية امل�ج ة املساهامات امل�ج هي�ئ

45 44

5.4 الهياكل التعاقدية املح�تملة

مة. ومع ذلك، فهناك  مية املال�ئ من األطر التشريعية والتنظ�ي ا ما تعكس هياكل التعاقد سياقات وأفضليات م�ددة، �ن غال�جً
ي الوقت الراهن. ىي ي �ن �ي ي أبوظ�ج ىي يسييان سيكونا مناسبان لألطراف املعنية/أص�اب املصل�ة �ن هيكالن ر�ئ

ي ومقدم ال�خدمة )أي أن هذا ليس  �ج ي الدافع عل� أساس النتا�ئ �خ �تماعي املباشر عن طريق وسيط ب�ي 5.4.1 عقد األثر االحج
.) �خ ر مشارك�ي ي غ�ي �خ �تماعي�ي �تماعي ألن املست�شمرين االحج سند أثر احج

� الدافع وُمقدم ا���دمة �� عقد ما ب��  مقدمة
ا���دمة

 الدافع ع��
أساس

املحصالت

تقديم النتأىح�

الشكل 5أ: عقد اثر اٜح���اعي مباشر

الدفع مقابل النتأىح�

ي مباشرهتً مع  �� �تماعي �يث يتعاقد الدافع على أساس النتا�ئ ر مباشرة للتعاقد على األثر اال�ج هذا هو الشكل األبسط واألك�ش
ًما أن تكون نسبة ٪100 من  ي الفصل السابق، ال يتطلب العقد دا�ئ ىي دمة )أنظر الشكل 5أ(. وكما تمت مناقشته �ن مقدم ال�ن

دمة ��ت�  دمة التأكد من قدرته على تمويل ال�ن ي على مقدم ال�ن �ن ، فسيتع�ي ب هذا ال�نموذ�� . وبمو�ج �� الدفع على أساس النتا�ئ
ي إال عندما يكون  �� وة، �يث لن يدفع له الدافع على أساس النتا�ئ ي املر�ج �� ي الوقت الذي يتوفر فيه الدليل على ت�قيق النتا�ئ �ن ي��ي

. �� دمة قادر على إثبات مثل هذه النتا�ئ مقدم ال�ن

تقديم النتأىح�

عقد مباشر مح���ل

عقد أو اتفاققية الوساطة

ن الدافع ع��
نيابة ع

ل بال
� ح��

 عقد م

نتأىح�
س ال

سا
أ

الدفع مقابل النتأىح�

الدافع
ع�� أساس

النتأىح�

مقدم
ا���دمة

الوسيط

الشكل 5ب: عقد اثر اٜح���اعي عن طريق الوساطة            
دمة. ي إلى ُمقدم ال�ن �� ي بعيًدا عن الدافع على أساس النتا�ئ �� رتبة عن عدم ت�قيق النتا�ئ ينقل هذا العقد املباشر املخاطر املالية امل�ت

ي مثل هذا التعاقد. ومن املمكن أن  ىي ا الثقة الكافية للمشاركة �ن هات ال�كومية �ال�يً � أال تستشعر ال�ج ، من الرا�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي و�ن
ي الوصول  �� ي تدفع على أساس النتا�ئ هة ال�كومية املعنية ال�ت�ي ي مثل هذا التعاقد ��ت� يتس�ن� لل�ج ىي تعمل معًا كوسيط/ُمنظم �ن

رة ودعم إضافيان )انظر الشكل : -5ب(.  إلى خ�ج

�تماعي بقيادة وسيط 5.4.2 عقد سند أثر احج

الدافع
ع�� أساس

النتأىح�

املست���ر
االٜح���اعي

 مقدم
دمة ا���

الوسيط
العقد

االست���ار والعوأىد

� والعقد الدفع مقابل النتأىح�

ٔىح�
نتا

م ال
دي

تق

� والعقد الدفع مقابل النتأىح�

: عقد سند  أثر اٜح���اعي بقيادة وسيط الشكل 5 ح�

ي تعاقد  ىي ي من “معًا” أن تلعب دور وسيط ناشط �ن �ي ي أبو ظ�ج ىي ي �ن ي ال�الىي ا ما يتطلب النظام البي�ئ�ي ا، غال�جً كما أوض�نا ساب�تً
(. ومع ذلك، فإن هذا  ي الشكل )5 �� ىي �تماعي. ومن امل��تمل أن يأخذ ذلك شكل الهيكل التعاقدي  املوض� �ن سندات األثر اال�ج
رة بشأن قدرات الوسيط  ًرا من املسؤولية على الوسيط، كما أنه سيفرض متطلبات كب�ي الهيكل التعاقدي يضع قدًرا كب�ي

ي مع تزايد الثقة واإلملام بسندات  �ي ي أبو ظ�ج ىي هات �ن ي بمرور الوقت، �يث ت�نمو ال�ج راته. لذا فمن املتوقع أن يتطور هذا ال�نموذ�� وخ�ج
�تماعي. األثر اال�ج

ىي  ًما إلى إبرام عقود مباشرة مع كٍل من الشركاء �ن ي الوسيط دا�ئ من هيكل التعاقد هذا، ال ي�تا�� ا مال�ظة أنه �ن من املهم أيصنً
�تماعي. سند األثر اال�ج

ي التعاقد مباشرهتً  ىي ه الت�ديد �ن هات �كومية معينة متوافقة مع  أو ترغب على و�ج بل غالب األمر،على سبيل املثال، أن تكون �ج
، أو أن لديهم  �ن ا من التعاقد مع مقدمي خدمة معين�ي دمة. وقد يكون هذا بسبب أن لديهم بالفعل تاري�نً مع مقدمي ال�ن

ب أن ي�تم من قبلهم. دمة ي�ج ي أن التعاقد مع مقدمي ال�ن رة خاصة و/أو يخضعون ملتطلبات قانونية م�ددة مما يع�ن�ي خ�ج

، قد يكون دور الوسيط هو تسهيل قيام الشركاء اآلخرين بإبرام العقود املباشرة. وبالتالىي
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5.4.3. هياكل تعاقدية أخرى ممكنة، لكن أقل اح�تمااًل 

ي التعاقد املدارة  دمة، أو نماذ�� ي التعاقد املدارة من قبل مقدم ال�ن على الصعيد العاملي، هناك هياكل تعاقدية أخرى، مثل نماذ��
ي من  �ي ي أبو ظ�ج ىي ي �ن ر النظام البي�ئ�ي ، يعت�ج ي الوقت ال�الىي ىي من قبل املست�شمرين، أو التعاقد من خالل شركة ذات غرض خاص. و�ن

ديد للغاية. باإلضافة إلى  �تماعي أمر �ج مة، ألن التعاقد على األثر اال�ج ي للتعاقد مال�ئ ��تمل معه أن تكون تلك املناه�� النوع الذي ال �يُ
ي وضع يمكنها من لعب  ىي ي فهي �ن �تماعي، فبالتالىي ي بت�نمية التعاقد على األثر اال�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي هة املكلفة/املختصة �ن ذلك، فإن معًا هي ال�ج

دور الوسيط بوضو�.
 

م الرقابة والتقي�ي  .6

يدة  عة العقود الفعالة تتطلب معلومات مراقبة/رقابية �ج �تماعي، فإن إدارة ومرا�ج بالنسبة ألي نوع من التعاقد على األثر اال�ج
م م�ت�  هود لتقي�ي ا بذل ال�ج ب أيصنً ، في�ج �ي ي أبو ظ�ج ىي ديدة �ن �تماعي هو من األمور ال�ج خالل مدة العقد. و�يث أن التعاقد على األثر اال�ج
ي أن تفهم على ن�و افضل  ىي مة عند مقارنته بـ “األعمال االعتيادية”. وقد ترغب ال�كومة �ن وكيف يضيف هذا النوع من التعاقد ق�ي

ه القرارات املستقبلية  مة باملقارنة مع ممارسات التعاقد ال�الية. وهذا يمكن أن يو�ج ديد وإضافته ق�ي مدى فعالية التعاقد ال�ج
ر مالءمة لألغراض املختلفة. عد أك�ش ي �تً ي التعاقد ال�ت�ي ا من مناه�� بشأن أ�يً

6.1 الرقابة

6.1.1 تقارير األداء املنتظمة

ي وقدر  رنام�� ي توض� مدى تقدم ال�ج ي ي�تم ت�قيقها، وال�ت�ي ي ال�ت�ي �� تقارير األداء هي عبارة عن ت�ديثات منتظمة بشأن النتا�ئ
ب دفعها. وي�تم ت�قيق ذلك من خالل تقارير ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية من عمر املشروع. ي ي�ج املدفوعات ال�ت�ي

من  ا ما تت�ن ي غال�جً يسية املتفق عليها )KPIs(. وال�ت�ي من تلك التقارير معلومات �ول مؤشرات األداء الر�ئ ب أن تت�ن وي�ج
: مؤشرات  تتعلق بما يلىي

املدخالت؛  مثل:  •
الساعات البشرية املنفقة )ساعات القوي العاملة املنقضية(  •

النفقات الرأ�مالية والنفقات التشغيلية  •
�ن ي املشارك�ي �ن أعداد وأنواع املهني�ي  •

ات؛ مثل: املخرحج  •
عدد األنشطة املنفذة  •

�ن عدد املستفيدين املدعوم�ي  •

؛ مثل: �ج النتا�ئ  •
ي هذه،    �� يسية. وعادة ما تكون أنواع النتا�ئ �تماعي كأهداف ر�ئ ي عقد األثر اال�ج ىي ي امل�ددة بشكل مباشر �ن �� تلك النتا�ئ  •

ي تستلزم الدفع مقابلها. هي ال�ت�ي  
مة إلى إدراك أوسع    ي ق�ي �� ا للعقد، قد تضيف تلك النتا�ئ ي قد ال تشكل أساس للدفع، ووف�تً ي اإلضافية ال�ت�ي �� النتا�ئ  •

ر الشامل. للتأث�ي  

:)The Atmah SIB of Abu Dhabi( ىي �تماعي “أطم�” بأبو ظ�ج مثال: سند األثر االحج

. وكان يستهدف الطالب أص�اب الهمم وخاصة ذوى  �ي ي أبوظ�ج ىي ى ابريل 2020 �ن �تماعي “أطم�” �ن تم اطالق سند األثر اال�ج
ا من أص�اب الهمم على تعلم مهارات مفيدة  �تماعي هنا هو مساعدة 25 طال�جً االعاقات االدراكية. والهدف من سند األثر اال�ج

من مكونات التعلم النظرية والعملية. وكان  رية باململكة املت�دة )ASDAN(. والذي يت�ن �ي ي مؤسسة أسدن ال�ن من خالل منه��
الطمو� لهؤالء الطالب من أص�اب الهمم أن يكونوا قادرين على االلت�اق بعمل مستدام وهادف.

�تماعي “أطم�” كان له ثالثة ُم�صالت تستلزم معها الدفع. وهي: )1( إكمال 6 اشهر من التعلم النظري )2(   سند األثر اال�ج
م بعد 12 شهر. ي فرصة عمل دا�ئ �ن إكمال 6 اشهر من التدريب العملىي )3( تأم�ي

ي أخرى ت�تم  �� ا النتا�ئ ي تقارير األداء املنتظمة، فهناك أيصنً ىي ي الثالثة �ن �� اصة بكٍل من هذه النتا�ئ ي الت�ديثات ال�ن �ن م�ي وب ت�ن ي و�ج �ن ي ��ي ىي �ن
ي ال تستلزم الدفع. �� مراقبتها، ��ت� وإن كانت تلك النتا�ئ

راقب عن كثب مشاركة أسر الطالب أص�اب الهمم، ومشاركة أص�اب  �تماعي “أطم�” س�ي على سبيل املثال، سند األثر اال�ج
ديد. ي ال�ج ي لتقديم املنه�� �ن ي املتدرب�ي �ن العمل ومستويات وعيهم، ومهارات وثقة املهني�ي

ل ت�قيق  ب تأمينها من أ�ج ي ي�ج ي الثانوية هذه مهمة، ألنها تعطي صورة أكمل لألسس األوسع ال�ت�ي �� التزال مؤشرات النتا�ئ
ي ال�قيقي للطالب أص�اب الهمم واستدامته. اإلدما��

مع املعلومات األخرى  ي و�ج �تماعي، �يث تقوم بتق��ي دير عقد األثر اال�ج هة �كومية �تُ راء هذه التقارير من قبل �ج ا ما ي�تم إ�ج غال�جً
ب أن تكون قادرة  هة ال�كومية إلى االضطالع بهذا الدور، �يث ي�ج دمة. وتميل ال�ج املطلوبة من الشركاء اآلخرين، مثل مقدم ال�ن

راء عملية الدفع. على الت�قق من هذه البيانات إل�ج

�تماعي  ي عقد األثر االحج �ي ي �خ �خ ب عل� األطراف املعنية/أصحاب املصلحة املشارك�ي بناًءا عل� كل تقرير خاص بتقدم األداء، يحج
راء تشخيص العوامل املحركة )ُمحفزة(. فمثاًل؛ إحج

. رنام�ج مة موارد ال�ج قد ينظر تشخيص العوامل املحّركة )املحفزة( إل� بيانات “املدخالت” ملطالعة مدى مال�ئ  •
ات” ملطالعة مدى معقولية مستويات    قد ينظر تشخيص العوامل املحركة )املحفزة( إل� بيانات “املخرحج  •

ا. األنشطة، أو ما إذا كان مستوى مشاركة املستفيدين مناس�جً  
ي مختلف انواع    �خ ي االعتبار، التوازن ب�ي �ي ” قد يأخذ �خ �ج تشخيص العوامل املحّركة )املحفزة( لبيانات “النتا�ئ  •

. �ج ي املحققة ح�تى تاريخه، وما اح�تمالية تحقيق مزيد من النتا�ئ �ج النتا�ئ  

ي عقد األثر  �ي ي �خ �خ ب عل� األطراف املعنية/أصحاب املصلحة املشارك�ي راء تشخيص العوامل املحّركة )املحفزة(، يحج بعد إحج
من ذلك استخدام البيانات املبلغ عنها بالتقارير  ا. ويت�خ �تماعي، مباشرة التخطيط لوضع خارطة الطريق مسب�تً االحج

ي و/أو  رنام�ج ي أداء ال�ج �خ ب اتخاذها لتقليل املخاطر وتحس�ي راءات الواحج وتشخيص العوامل املحركة )املحفزة( لبيان اإلحج
: �ي مل اآل�ت العقد. وقد ت�ش

ر كفاءة. • ت�ديد ما إذا كان يمكن توزيع املوارد بشكل أك�ش
ي التنفيذ. �ن • ت�ديد كيفية ت�س�ي

ي أفضل. �� ي و/أو العقد أن ي�قق النتا�ئ رنام�� • ت�ديد كيف يمكن لهذا ال�ج

م األثر أدناه. ي قسم تقي�ي ىي م األثر. وسي�تم مناقشة هذا �ن ري عملية تقي�ي ا تلك التفاصيل الواردة بالتقارير تغذي وت�ش غال�جً
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م 6.2. التقي�ي
م 6.2.1 الغرض من التقي�ي

ي املتعاقد عليه. ويب�ث هذا  رنام�� م لل�ج م. أواًل، هناك تقي�ي انبان للتقي�ي �تماعي  فهناك �ج عندما يتعلق األمر بالتعاقد على األثر اال�ج
. �ي ي أبو ظ�ج ىي مة على األدلة واملمارسة �ن اه السياسة القا�ئ ، من �يث مساهمته ت�ج رنام�� ي مدى كفاءة ال�ج ىي م �ن التقي�ي

�تماعي  ي النظر إلى ما إذا كان النوع امل�دد لعقد األثر اال�ج �تماعي. وهذا يع�ن�ي م للشكل امل�دد للتعاقد على األثر اال�ج ا، هناك تقي�ي ثان�يً
ي فهم ال�كومات ملنه��  ىي ساهم هذا �ن �تماعي. و�يُ “أفضل” من أنواع العقود ال�الية، أو ��ت� باملقارنة مع نوع آخر من عقود األثر اال�ج

ر فعالية وكفاءة. دمة، ب�يث  بمرور الوقت يصب� التعاقد ال�كومي أك�ش االت ال�ن ر مالءمة ألنواع السياسة أو م�ج التعاقد األك�ش

: �خ مات لتحقيق غرض�ي م التقي�ي يمكن ت�م�ي

التكوي�ن�ي  •

الت�صيلىي  •

راؤها  ب هذا العقد. وعادة ما ي�تم إ�ج ي الذي تم التكليف به بمو�ج رنام�� ي العقد و/أو ال�ج �ن مات التكوينية إلى ت�س�ي تهدف التقي�ي
وانب  ي �ج �ن ي املس�تمر، ب�يث ي�تمكن األطراف املعنية/اص�اب املصل�ة من ت�س�ي �ن ة ألغراض الت�س�ي باستخدام األدلة الناش�ئ

مات  ركز التقي�ي ا ما �تُ ر فعالية و/أو كفاءة. وغال�جً ي املتعاقد عليه ب�يث يكون أك�ش رنام�� وانب ال�ج ي �ج �ن العقد وإدارته، فضاًل عن ت�س�ي
يد، وكذلك فهم ما هي ا��تمالية أن ي�قق التنفيذ  م ما إذا كانت تعمل بشكل �ج التكوينية على العمليات والتنفيذ، وعلى تقي�ي

وة. ي املر�ج �� النتا�ئ

راء تعديالت  م إل�ج من املهم وضع �لقات التعلم. ب�يث يمكن استخدام األدلة والدروس املستفادة أثناء التقي�ي
وت�سينات مس�تمرة.

رنام�� ،  ه هذا إلى اإلبالغ والتقرير بعد انتهاء العقد أو ال�ج �”. ويت�ج مات الت�صيلية إلى إثبات األشياء وشر� “ما ن�ج تهدف التقي�ي
ي ساهمت  �، والعوامل ال�ت�ي ي قد ن�ج رنام�� مل�اولة إلقاء نظرة مبعدية من مستوى أعلى، ملطالعة ما إذا كان العقد و/أو ال�ج

ا�ه. ي ن�ج ىي �ن

م م التقي�ي 6.2.2 ت�م�ي

ات(  معهد بروكينغز  م، وهو نسخة معدلة من نات�� )مخر�ج ية التقي�ي ي األفراد على اختيار منه�ج دول التالىي يساعد ال�ج
)Brookings(، ومقره واشنطن العا�مة -  الواليات املت�دة األمريكية.

السلبيات ابيات االيحج م ية التقي�ي منهحج هة ال�كومية هدف ال�ج

• عدم إمكانية إسناد األثر ا • تكاليف منخفضة نسب�يً • ت�قق بسيط ومستقل من 
البيانات اإلدارية إلظهار مدى 

ي �� ت�قيق النتا�ئ

• بداًلي من ذلك، مقارنة 
البيانات اإلدارية مع أساس 

املعيارية السابق

وة،  ي املر�ج �� • ت�قيق النتا�ئ
ا� والدفع فقط مقابل الن�ج

• قد تكون مكلفة وصعبة 
من النا�ية الفنية

م  • إذا تم استخدام ت�م�ي
، فقد يؤدي ذلك  ىي عشوا�ئ

إلى عدم تلقي املستفيدين 
ي للخدمة �ن �ي امل�تا�ج

م  مود الت�م�ي • قد يؤدي �ج
إلى تقييد قدرة ُمقدم 

دمة على االبتكار ال�ن

• إمكانية اإلسناد ية م�كومة  ربة عشوا�ئ • ت�ج
وخاضعة للرقابة

ي �ي ري�ج م شبه ت�ج • ت�م�ي

ي  رنام�� • لت�ديد ما إذا كان ال�ج
ي  ي أفضل باملقارنهتً �� ي�قق نتا�ئ

مع الوضع املغاير للواقع

 
م  6.2.3 عناصر التقي�ي

مات األولويات التالية: ب أن تتناول التقي�ي يحج

ي أفضل؟ �� �تماعي  إلى نتا�ئ هل أدى عقد  األثر اال�ج  •
�تماعي  إلى ت�قيق وفورات )ُمدخرات( لل�كومة؟ هل أدى عقد  األثر اال�ج  •

هل هناك وفورات )مدخرات( استفاد منها االطراف املعنية/أص�اب املصل�ة األخرين، من وراء ال�كومة؟  •
�تماعي؟ مالية لعقد األثر اال�ج د اإل�ج ي الفوا�ئ ىي م صا�ن ما ��ج  •

مة؟ �تماعي امل�دد بالتعاقد التقليدي، وهل هذه التكاليف تضيف ق�ي كيف تقارن تكاليف التعاقد على األثر اال�ج  •
�تماعي ؟ ي تطوير عقد األثر اال�ج ىي هل زادت مهارات ال�كومة وثقتها �ن  •

�تماعية؟ ة القضايا اال�ج ويد على معال�ج رن �تماعي من قدرة شركاء ال�ت هل أزاد عقد األثر اال�ج  •
ما هي أهم مزايا وعيوب التعاقد بهذه الطريقة؟  •

يسية؟  ما هي املخاطر الر�ئ  •

م املتعددة ضرورية لتحديد هذه األولويات. وهي: ستكون مسارات التقي�ي

م العمليات تقي�ي  .1
م األثر تقي�ي  .2

د ت�ليل تكاليف والفوا�ئ  .3
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م العمليات  6.2.4 تقي�ي

�تماعي. ويسلط الضوء على عمليات وهياكل التنفيذ. �يث  م العمليات ويف�ص ما ي�دث على مدار عقد األثر اال�ج يوثق تقي�ي
ي مر�لة “التشغيل  ىي ي �ن رنام�� ي كٍل من مر�لة “اإلعداد”، وكذلك عندما يكون العقد أو ال�ج ىي م العمليات �ن راء تقي�ي ع إ�ج من الشا�ئ
 . رنام�� ي مرا�ل مختلفة من العقد وال�ج ىي � أن تظهر �ن ظهر أن مشاكل التنفيذ املختلفة من املر�ج املتواصل”. وذلك ألن األدلة �تُ

. رنام�� ي اإلدارة املس�تمرة للعقد وتنفيذ ال�ج �ن ي ت�س�ي ىي ي مر�لة “اإلعداد” �ن ىي م العمليات �ن ويمكن أن يساعد تقي�ي

: يسية ما يل�ي م عملية “اإلعداد” الر�ئ لة تقي�ي من بعض أس�ئ تت�خ

العقد
�تماعي وكيف تختلف عن الشراء والتعاقد بالطرق    ي عقد األثر اال�ج ىي ي �ن �ن ي الشركاء املختلف�ي �ن ما هي العالقات ب�ي  •

التقليدية؟  
راتهم عنها؟ اربهم وخ�ج ي إعداد وإبرام العقد، وما هي ت�ج ىي ي قام بها مختلف الشركاء �ن ما األدوار ال�ت�ي  •

�تماعي،  وملاذا أض�ى هذا الشكل من أشكال التعاقد على األثر   كيف انتهى الشركاء إلى الشكل امل�دد لعقد األثر اال�ج  •
ز لألفضلية؟ �تماعي ال�ا�ئ اال�ج  

مع   �تماعي ..وما إلى ذلك( وما مدى  سهولة �ج رتبة على ترتيبات ال�تمويل )مثل؛ املن� و االست�شمار اال�ج ما هي اآلثار امل�ت  •
ال�تمويل املناسب؟  

ي املستقبل؟ ىي ق �ن ما مدى سهولة أو صعوبة التفاوض على العقد، وكيف يمكن التغلب على العوا�ئ  •
يد؟ كيف تم اتخاذ القرار بشأن �وكمة العقد وهل تعمل بشكل �ج  •

رنام�ج ال�ج
، وهل هناك وضو� �ول األدوار واملسؤوليات؟ رنام�� ي تقديم ال�ج ىي من الذي يشارك �ن  •

دمة من املشاركة؟ رة مقدم ال�ن ربة وخ�ج ، وما هي ت�ج رنام�� كيف كان شكل السوق بالنسبة ملقدمي هذا ال�ج  •
ي تقدمها ال�كومة؟ ي األخرى ال�ت�ي رام�� وار ال�ج ي ب�ج رنام�� ما موضع ال�ج  •

؟ رنام�� هل هناك قدرة كافية ومهارات مناسبة لتقديم ال�ج  •
ما هي بعض مخاطر التنفيذ وكيف ي�تم إدارتها؟  •

وة؟ ي املر�ج �� ما يخص ت�قيق  النتا�ئ ما هي بعض التهديدات ف�ي  •

يسية: م عملية “التشغيل املتواصل” الر�ئ لة تقي�ي من بعض أس�ئ تت�خ

العقد 
�تماعي؟ ما هي مزايا وعيوب هذا النوع من التعاقد على األثر اال�ج  •

ي فعاليته و/أو كفاءته؟ �ن �تماعي إلى ت�س�ي ي من هذا النوع من التعاقد على األثر اال�ج هل يؤدي تقديم برنام��  •
يد؟ هل تعمل آلية الدفع بشكل �ج  •

�تماعية؟ ي اال�ج �� ر على النتا�ئ ا أك�ج رنً �تماعي ترك�ي هل يعطى نوع التعاقد على األثر اال�ج  •

رنام�ج ال�ج
�تماعي؟ ربة تقديم خدماته لعقد  أثر اال�ج دمة ت�ج د مقدم ال�ن كيف و�ج  •

؟ رنام�� ي أثر على تقديم ال�ج �� ي على النتا�ئ رن رك�ي هل ال�ت  •
ة عن التنفيذ؟ ما االبتكارات الناش�ئ  •

، وإذا كان األمر كذلك، فكيف؟ رنام�� هل ينبغي توسيع نطاق ال�ج  •
ي املستقبل؟ ىي ي �ن رنام�� ي ال�ج �ن كيف يمكن ت�س�ي  •

وة. ولهذا  ي املر�ج �� ي النتا�ئ ، وملاذا قد يؤديان إلى انتا�� رنام�� ي فهم كيفية عمل العقد وال�ج �ن مات العمليات على ت�س�ي تركز تقي�ي
لة “كيف” و “ملاذا”. ابة على أس�ئ ي اإل�ج ىي مات العمليات بيانات نوعية، ألنها تساعد �ن من تقي�ي ب أن تت�ن السبب، ي�ج

ر  ر األرقام بشكل أك�ش ي تفس�ي ىي م األثر، وتساعدنا �ن ي استكمال البيانات الكمية من تقي�ي ىي ا تخدم �ن وهذه البيانات النوعية أيصنً
ها وما تعنيه. وضوً�ا، ��ت� نفهم ما ورا�ئ

ربة، ألنها تسم�  ر ُم�ج ي التعاقد الغ�ي ي ي�تم فيها توزيع آليات و/أو برام�� االت ال�ت�ي ي امل�ج ىي مة خاصة �ن مات العمليات ذات ق�ي ر تقي�ي تعت�ج
ي إلعداد عقود األثر  �ن ي عملية صنع القرار وتقليل الوقت والتكلفة الالزم�ي �ن بنشر التعلم واملعرفة، وتساعد ال�كومة على ت�س�ي

ى املستقبل. �تماعي املختلفة �ن اال�ج

م األثر 6.2.5 تقي�ي

ىي  �تماعي �ن وة، وكذلك مدى فعالية نوع عقد األثر اال�ج ي املر�ج �� ي ت�قيق النتا�ئ ىي ي �ن رنام�� م إلى فهم مدى فعالية ال�ج يهدف هذا التقي�ي
مة. إتا�ة األثر والق�ي

م األثر ��ت� بعد  ي بعض ال�االت، يس�تمر تقي�ي ىي ميع املدفوعات. و�ن م إال عند انتهاء املشروع وتسديد �ج ال يمكن إكمال هذا التقي�ي
ية. ا أطول ��ت� تصب� مر�ئ ي قد تستغرق وق�تً �� �تماعي، ألن بعض أنواع النتا�ئ انتهاء عقد األثر اال�ج

م األثر. كلتا األدلة النوعية والكمية ستكون متطلبة لتقي�ي

هات قد نفذت  ي املصاحب له، ستكون ال�ج رنام�ج �تماعي وال�ج م عقد األثر االحج وما يستحق التذكر هنا، أنه خالل مرحلة ت�م�ي
بالفعل أنشطة،مثل:

ي والعقد. رنام�� ي هي م�ور ال�ج ي ال�ت�ي �� تعريف وت�ديد أنواع النتا�ئ  •
ي املعرفة وامل�ددة. �� ذكر نوع املؤشرات واملقاييس املطلوبة إلثبات كل م�صلة من النتا�ئ  •

ي امل�ددة، كأساس لرصد ومراقبة مدى التقدم واألداء. �� •  وضع اأُلسس املعيارية لكل م�صلة من النتا�ئ
ي ذلك سيناريوهات لكل ال�االت “منخفضة” و ىي ي امل�ققة، بما �ن �� ي املستوى امل��تمل للنتا�ئ وضع نماذ��  •

  “متوسطة” و “عالية”.

لة التالية: م األثر األس�ئ رنام�ج “قيد النفاذ”، سيطرح تقي�ي رد أن يصب� العقد وال�ج بمحج
�تمعية املختارة؟ ي الشري�ة امل�ج �� ي النتا�ئ ىي ر �ن هل كان هناك تغي�ي  •

ر؟ م هذا التغي�ي ما ��ج  •
ي وليس العوامل أخرى؟ رنام�� ة لل�ج ر املمكن معه القول بأنه نتي�ج ما مقدار التغي�ي  •

ي مختلف األفراد داخل الشري�ة املستهدفة؟ وكيف كان ذلك مقارنهتً بما كان    �ن رات ما ب�ي كيف اختلفت أية تغي�ي  •
متوقع؟  

ا؟ وإذا كان األمر كذلك، فما هي وملاذا ظهرت؟ ي مل تكن مقصودة أصل�يً �� هل وقعت أي نتا�ئ  •
ي امل�ققة مقارنة بما كان متوقع   �� ي مستوى النتا�ئ �ن ي ت�س�ي ىي �تماعي �ن هل ساعد هذا الشكل من التعاقد على األثر اال�ج  •

من التعاقد التقليدي؟  
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ي و/أو نوع التعاقد على   رنام�� رتبة عن ال�ج ي امل�ققة م�ت �� ات واستخالصات قوية عن إذا كانت النتا�ئ القدرة على تقديم استنتا�ج
م  م التقي�ي م”. وت�م�ي م التقي�ي ي القسم السابق “ت�م�ي ىي م املتب�ن� واملع�تمد. وتمت مناقشة ذلك �ن م التقي�ي �تماعي تع�تمد على ت�م�ي األثر اال�ج

اوز” ما كان سي�دث،  ي امل�ققة “تفوق وتت�ج �� ي هذا، هل كانت النتا�ئ ي الظهار مفهوم “اإلضافة”.  ويع�ن�ي يس�ي هو االعتبار الر�ئ
ي أو العقد، وليس بسبب بعض العوامل األخرى. رنام�� ي بسبب ال�ج �� وهل كانت هذه النتا�ئ

ا تنفيذه بواسطة  ي مستقل وموضوعي ومؤهل لذلك، ولكن يمكن أيصنً ِّم خار�ج م هي:  مق�ي راء هذا التقي�ي أفضل طريقة إل�ج
م املشروع املعتاد. زء من تقي�ي هة ال�كومية ك�ج ال�ج

د 6.2.6 تحليل التكاليف والفوا�ئ

د، ب�يث تقوم ال�كومة بتطوير فهم ووعي أفضل ملعرفة إذا كان  ي الفوا�ئ مالىي ي تكاليف املشروع بإ�ج مالىي يهدف هذا إلى مقارنة إ�ج
يدة مقابل املال أم ال. مة �ج ي و/أو العقد يمثل ق�ي رنام�� ال�ج

: هة ال�كومية قد نفذت بالفعل ما يل�ي ب أن تكون ال�ج ي والعقد، يحج رنام�ج م ال�ج أثناء ت�م�ي

ي ي�تم استخدامها لبدء الدفع. ، ال�ت�ي �� ة من النتا�ئ ر كل نتي�ج تسع�ي  •
و ي امل�ققة، لسيناريوهات ال�االت “املنخفضة” �� م، بناًء على املستويات املتوقعة من النتا�ئ ي الدفع املال�ئ وضع نموذ��  •

“املتوسطة” و “املرتفعة”.
�تمع على النطاق األوسع. د االقتصادية للم�ج د املالية لل�كومة، والفوا�ئ تطوير فهم ومعرفة الفوا�ئ  •

ىي   ر مباشرة: الوقت املستغرق �ن من أمثلة التكلفة الغ�ي ر مباشرة. وتت�ن منة امل��تملة، املباشرة والغ�ي تقدير التكلفة املت�ن  •
. مع البيانات وف�صها،  إلحن ي �ج ىي ي �ن �ن هد املبذول�ي يهي، والوقت وال�ج �تماعات الفريق التو�ج �تماعات إدارة العقود أو ا�ج �ضور ا�ج

: د ما يل�ي ي تحليل التكلفة والفوا�ئ �ي عة �خ لة الشا�ئ من األس�ئ تت�خ

العقد
�تماعي؟ هة ال�كومية )والشركاء االخرين( إلعداد وإدارة عقد األثر اال�ج ي تت�ملها ال�ج ما هي التكلفة ال�ت�ي  •

دمات العامة؟ �تماعي إلضافة تكاليف على الشراء وتقديم ال�ن كيف أدى الشكل امل�دد للتعاقد على األثر اال�ج  •
هة ال�كومية وهل كان هناك وفورات )مدخرات( للقطاع العام؟ د لل�ج ي الفوا�ئ مالىي ما هو إ�ج  •

د مع ترتيبات التعاقد السابقة؟ كيف ت�تم مقارنة هذه التكاليف والفوا�ئ  •

رنام�ج ال�ج
ي امل�ققة؟ �� دمة وكيف ت�تم مقارنتها بالنتا�ئ ما هي تكاليف تقديم ال�ن  •

ة على �دة؟ ما هو املبلغ الذي تم إنفاقه على كل مستفيد وكم تم إنفاقه على كل نتي�ج  •

ي ال يوفر السوق لها مقياًسا مباشًرا  ي االعتبار العناصر ال�ت�ي ىي ب أن يأخذ �ن د ي�ج دير باملال�ظة أن ت�ليل التكاليف والفو�ئ من ال�ج
مة املالية. فمثال، للق�ي

م األثر. ا بتقي�ي هة ال�كومية، ويرتبط ارتباًطا وثي�تً راء هذا النوع من الت�ليل من قبل ال�ج عادة ما ي�تم إ�ج
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