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 جهاز تنميه المشروعات

 المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 كراسة الشروط والمواصفات 

 لتصميم وتنظيم وتنفيذ برنامج تدريبي فني 

  الحرفية القائمة على مخلفات النخيل "مجموعات اإلنتاج العاملة في مجال الصناعات " تنمية مهارات 

 تجمعاتالمساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خالل تحسين قدرتهن وتنمية المشروع " 

الوكالة االسبانية للتعاون الدولي من اجل التنميةوالممول من “المنتجة   

الموافق الثالثاء جلسة يوم   2021/م 1رقم عامةالالمناقصة   

28/9/2021  
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 كراسة الشروط والمواصفات

الموافق الثالثاء جلسة يوم 2021م/1 رقم عامةال المناقصة)   

28/9/ 2021  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 بند رقم ) 1 ( :-

 العطاءات:تقديم  -

 

التالية البيانات الخارج من عليها ومدون الموقرةهيئتكم /  شركتكم بخاتم ومختومة مالي/  فني مظروفين داخل العطاءات تقدم  

2021/م 1رقم عامةال المناقصة  

 على القائمة الحرفية الصناعات مجال في العاملة اإلنتاج مجموعات مهارات لتنمية فني تدريبي برنامج وتنفيذ وتنظيم تصميم: الموضوع

الجديد( الواديبمحافظات )الفيوم /اسوان / النخيل مخلفات  

9/2021/ 28الموافق الثالثاء يوم جلسة  

 باإلضافة الى -للمدربين الذاتية السيرة - االعمال سابقة - المقترحة التنفيذ منهجية - الرؤيةالفني ) المظروف في العطاء يتضمن أن على 

 ويتضمن ،الفنية المظاريف فض جلسة لحضور جهةال بخاتم ومختوم معتمد تفويض خطاب وكذا (14البند  عليها فيالمستندات المنصوص 

 أي إلى يلتفت ولن ، ( 4وفقا لما ورد في البند و التدريبية المهمة ومخرجات أنشطة لتنفيذ المطلوبة التكلفة  عناصر كافة ) المالي المظروف

. اإللكتروني البريد أو بالفاكس ترد عروض .  

 عروض أي تقبل ولن 9/2021/ 28الموافق الثالثاء يوم من ظهرا   12.30 الساعة تمام وحتى ظهرا   12 الساعة تمام في العطاءات وتقدم هذا

التوقيت هذا بعد ترد .  

 صفحات جميع على العطاء مقدم من التوقيع العطاء إعداد عند ويجب ، دقىال – العز أبو الدين محيي شارع 120ـــــ بـ الجهاز بمقر وذلك

العطاء. صفحات عدد وترقيم الشركة، بخاتم وختمها كراسة الشروط . 
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 بند رقم ) 2 (:

 مدة صالحية العطاء : -

يكون العطاء ساري المفعول لمدة )تسعون يوما ( من تاريخ فض المظاريف , وال يجوز الرجوع فيه أثناء هذه الفترة  وإذا سحبة صاحبة 

قبل المدة المذكورة وقبل إخطاره بقبول عطاؤه فيصبح التأمين االبتدائي المقدم منه عن هذه المناقصة حقا للجهاز بدون الحاجة إلى أية 

 إجراءات قانونية .

 بند رقم )3(:

 اإليضاحات واالستفسارات: -

 ورد عما استفسار أي عن لإلجابة الجهاز مخاطبة في الحق جهاتولل عروضها إعداد قبل بدقةالشروط كراسة  دراسة المتقدمة جهاتال على

كتروني اإلل البريد على وذلك عمل أيام بخمسةها انعقاد موعد قبل وحتى الفنية المظاريف فض دعوة إرسالتاريخ  من بدايةكراسة بال

 Khaled.riad@msmeda.org.eg  وSandra.zaki@msmeda.org.eg 

 بند رقم )4( :

 األسعار:قائمة  -

 

األسعار:يجب إتباع اإلجراءات التالية في كتابة قائمة     

(تكتب األسعار بحبر ال يمحى )رقما وكتابة  -1     

          كتابته والتوقيع بجانبه من صاحب يجب إعادةال يجوز الكشط أو التعديل في جدول الفئات وأي تصحيح في األسعار أو غيرها  -2   

       وختمه.لعطاء ا

.(574965963) هو للجهاز الضريبياألسعار شاملة جميع الضرائب المقررة قانونا  والدمغات علما بان رقم التسجيل تقدم   -3     

.....( وتوضيح إجمالي صفحات العرض في بدايته. ى.... إلعلى جميع الشركات ترقيم صفحات العرض على هيئة )صفحة من -4     

  .المالى بنود الخاصة بكل تدريب لكل محافظة على حدة باإلضافة الى االجمالية للعرضلل تكتب األسعار تفصيال طبقا -5   

 

 بند رقم )5(:

 :المؤقتالتأمين  -

يلتفت إلى أي  الفني ولنالمظروف  في ال غير(جم )أربعة االف جنيها مصريا 4000بواقع يجب على مقدم العطاء إرفاق تأمين ابتدائي  -

من أحد مصارف الدرجة األولى المعتمدة بجمهورية  الدفع صادربشيك مقبول او  التأمين نقداويسدد  ابتدائي،عطاء غير مصحوب بتأمين 

لصالح الجهاز مشروط مصر العربية باسم/ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو خطاب ضمان بنكي غير 

 عطاء(.ساري لمدة تسعون يوما  على األقل )مدة سريان ال

 

 بند رقم )6 ( :

 :يالنهائالتأمين  -

في مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي إلخطاره بقبول من قيمة العقد  %5 ليساويعلى مقدم العطاء استكمال التأمين النهائي 

  .وذلك ضمانا لتنفيذ شروط العقد عطائه،

تنبيه أو وفى حالة عدم استكمال التأمين النهائي في الموعد المحدد فان للجهاز الحق في مصادرة التأمين االبتدائي المدفوع منة دون الحاجة إلى 

قانونية.إنذار أو أي إجراءات   

mailto:Khaled.riad@msmeda.org.eg
mailto:Sandra.zaki@msmeda.org.eg
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 بند رقم )7(: 

العطاء:تقييم    -     

لكل دورة بكل  التقييم النهائي وفقا لألوزان الفنية والمالية التي تحددها الجهة الطالبةسيتم العطاءات األقل في األسعار ليست ملزمة للقبول حيث 

   .مناقصةوطبقا لظروف كل  محافظة

( %70: )الفني الوزن  

التالية: للبنود وفقاالفني  التقييم يتم وسوف الذكر سالف الفني الوزن من درجة 70 الفني للقبول األدنى الحد  

درجة40التدريبي ومنهجية التدريب المحتوى  -   

درجة 30سابقة اعمال الجهة  -  

درجة  30تقييم المدربين  -  

(%30) المالي: الوزن  

درجة ثم الذي يليه عن طريق احتساب نسبته الى 30يحصل اقل العروض المالية والمقبولة فنيا على كامل نقاط الثقل المالي  

 اقل األسعار

فنيا  الحق في اختيار أنسب الطرق لإلسناد دون إبداء األسباب من حيث األخذ بالدرجات الفنية األعلى أو األقل للعروض المقبولة  وللجهاز  -

وبما يحقق افضل استفادة من الخبرات المتاحة وضمان تحقيق الهدف من أنشطة المشروع. وذلك طبقا  لمصلحة الجهاز  

محافظة.ظة واحدة او اكتر من محافيب في يجوز للجهة ان تتقدم لتنفيذ التدر-  

 بند رقم )8 ( :

 السداد:شروط  -

 

 المقترحة والمنهجية للتدريب الزمةلا والمدة التنفيذ خطة يتضمن والذي الفنية الجهة من واعتماده األولى التقرير تقديم بعد 15%

  من الشروط المرجعية  5الوارد في بند  التدريبيبعد تقديم الدليل  15%

   الفنية الجهة من واعتماده دورة لكل النهائى التقرير تقديم بعد 70%

 

 بند رقم )9( :

 التنفيذ:التأخر في  -

 

أو كسر أسبوع  % عن كل أسبوع 1في الموعد المحدد فللجهاز الحق في توقيع غرامة عن مدة التأخير بواقع  في تنفيذ األعمال المورد ا تأخرإذ

وتحميل المورد األصلي وإذا زاد التأخير عن ذلك فللجهاز الحق في التنفيذ من الغير  تنفيذه،% من القيمة لما هو متأخر  5تأخير وبحد أقصى 

الشأن.في هذا  الئحة الجهازإلغاء التعاقد وتطبيق ما تقضى به  معفارق األسعار إن وجدت   

 

 



 
 

 26/5 

 

 

 

 

 بند رقم )10(: 

    -   اإلخالل بشروط التعاقد:

ويـتـم إخـطار المـورد  التعاقد وتحميله فارق السعر إن وجدإذا أخـل المتـعاقـد بـأي شــرط مـن شـروط التـعاقـد كـان للجهاز الحـق فـي فسـخ 

أو البريد االلكتروني أو أي وسيلة أخرى متعارف عليها وذلك دون حـاجـة إلـي اتخاذ أيـة  رسمي موجه للشركة بالفاكساألصـلي بـذلك بخـطاب 

.إجراءات قضــائيـة أو إدارية أخــرى  

 بند رقم )11 ( : 

 المناقصة:إلغاء    -

المطـالبـة بأي تـعويـض. بنـودهـا وبـدون أن يكـون لمقـدم العطـاء الحـق فـي الحـق في إلغاء المنـاقصـة بـالكـامـل أو بعـض للجهاز  

 بند رقم ) 12 ( :

 واإلجراءات:القواعد    -

هية يتــم تطبيـق القـواعـد واإلجراءات الخـاصـة بـدليـل اإلجراءات والسـياسـات الخـاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنا

فيمـا لـم يـرد بـه نــص بدليل اإلجراءات. 2018لسنة  182ويتـم االسترشاد بـالقـانون  الصغر  

 بند رقم ) 13 ( :

 العقد:التنازل عن       -

نازل عـن تـلك ال يجـوز للمتعـهد )المـورد األصـلي( التـنازل عـن العـقد أو المـبالـغ المســتحقة لـه كـلها أو بعضـها ومـع ذلك يـجوز لـه أن يتـ

ي هـذه الحـالـة بتصـديق البـنك ويبقـي المتعـهد )المـورد األصـلي( مسـئوال عـن تنـفيذ العـقد وال يــخل قبـول المبـالـغ ألحـد البـنوك ويكتـفـي فـ

 تنازله عـن المبـالـغ المســتحقة لـه بمـا يـكون لـنا قبــله مـن حقـوق.

 بيانات مقدم العطاء: تقدم في المظروف الفني ( : 14رقم )  بند

 اسم مقدم العطاء -   

 صورة من تسجيل الشركة  /مستخرج حديث من السجل التجاري /لنشاط الرئيسي على ان تكون ساريةصورة البطاقة الضريبية موضحا  بها ا -   

 .االشهار في حالة الجمعيات االهلية قرار التأسيس / المضافةبسجل ضريبة القيمة        

 االتصال الطارئة والعاديها وطرق عنوان الجهة مقدمة العرض وعناوين فروع -   

 الرؤية/المنهجية/السير الذاتية للمدربين/سابقة أعمال الجهة -    

 البيانات الفنية األخرى التي يرغب مقدم العطاء في تقديمها -    

 التأمين االبتدائي. -    

                  عدم وضع أي عروض مالية أو تسعير داخل المظروف الفني. -    
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 بند رقم )15(:

 ا          الشروط المرجعية 

 الشروط المرجعية

 لتصميم وتنظيم وتنفيذ برنامج تدريبي فني 

  مجموعات اإلنتاج العاملة في مجال الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل "" تنمية مهارات 

 :الخلفية. 1

المنتجة  تجمعاتمصر من خالل تحسين قدرتهن وتنمية ال المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيدمشروع "  ستهدفي
والمنفذ بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة االسبانية للتعاون الدولي من “

ية ذات الدخل مهارات العمل وقدرات مجموعات االنتاج النسائية في صعيد مصر أو المناطق الحدود اجل التنمية، تعزيز
المنخفض من خالل التدريب والدعم الفني على تصنيع المنتجات الحرفية ومنها " الصناعات القائمة على مخلفات النخيل" في 

 الوادي الجديد( وذلك من خالل: –أسوان  –محافظات )الفيوم 
 التدريب التخصصي والدعم الفني لصناعة المنتجات. .1

 ي مجموعات اإلنتاج بهدف تحسين دخلهن.تعزيز مهارات العمل لدي النساء ف .2

 تطوير التحالف والشبكات االقتصادية بين المجموعات اإلنتاجية النسائية. .3

 

 التدريب:. أنشطة 2

وطبقاً لالحتياجات  مجموعات اإلنتاج في المناطق المشار اليهاالمهنية التي تستهدف الفنية و من التدريباتيتعين تقديم حزمة 

التجمعات في  السيداتمع سوق العمل واحتياجات  الموضوعات التدريبية وافقأن تت كما يتعين المناطق،الواردة من تلك 

في االستعانة بجهة  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات بالمحافظات الثالثة، وفى هذا اإلطار يرغب جهاز

 الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل "في مجال "  متخصصة للقيام بتصميم وتنظيم وتنفيذ برنامج تدريبي فني

 الوادي الجديد ( . –اسوان  –للفئات المستهدفة بمحافظة واحدة أو عدد من المحافظات الثالثة ) الفيوم 

 على الجهة القيام بها:. المهام الرئيسية التي يتعين 3

 التي تشمل وال تقتصر على االتي: الجهة بالمهامتقوم من المتوقع أن 

 .تعبئة وجلب الفئات المستهدفة بالتعاون مع الجمعيات االهلية وشركاء التنمية بالمحافظة المختارة 
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 للصناعات  بغرض اكساب الفئة المستهدفة للمبادئ والمهارات االساسية فني وعمليتدريب نفيذ تصميم وتنظيم وت

بالمشروع بما المستهدفة التجمعات  في مخلفات النخيل واستخداماتها في تصنيع المنتجات اليدويةالحرفية القائمة على 

 :في ذلك المهام التالية

o الصناعات الحرفية القائمة على مخلفات فيما يتعلق بموضوع التدريب ) ين/اتتقييم مستوى معرفة المشارك

 من التدريب. ينتهدفالمس وجلب المستفيدين/اتمن عملية تعبئة  النخيل( كجزء

o  صور  -)مستندات  الوسائل المختلفة من خاللخالل مراحل العملية التدريبية  ستجرىتوثيق األنشطة التي- 

 الخ(. مقاطع الفيديو ...

o المقابالت  التدريبية وعقد البرامج عن )االعالنالتدريب  لتنفيذ انشطةبجميع األنشطة اللوجستية المطلوبة  القيام

 -والتجهيزات الالزمة  التدريب اتتوفير قاع -االختبارات وتقييم مستويات المهارة القلبي والبعدي  -واالختيار

 الخ(  ... استراحة الشاي والوجبات وسائل الشرح واإليضاح الالزمة، -والخامات المطلوبة  جميع المعدات توفير

o المكافئات والحوافز العينية على سبيل المثال تسليم )حقيبة عدد /  تحفيز المشاركين/ات المتميزين من خالل منح

أدوات / معدات.. الخ( ألفضل خمسة متدربين/ات بحد أدنى في الدورة الواحدة وذلك تشجيعاً للمتدربين/ات ودعم 

 وتنمية مشروعاتهم.

  لضمان التوافق مع أهداف فة، ومكاتبة االقليمية بالمناطق المستهد تنمية المشروعات جهازالعمل بشكل وثيق مع

 .الزمنية واستراتيجيات الرصد والتقييم هالمشروع، أساليبه، أطر

 في االجتماعات وغيرها من األنشطة ذات الصلة بالمهمة شاركةالم. 

  .اتخاذ التدابير الالزمة لتقديم الدعم الفني والتسويقي وتطوير المنتجات المنفذة لتحقيق قيمة مضافة من التدريب 

 أليات التنسيق والدعم: .4

المتاحة المعلومات ب الجهة المختارة وإمدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع سيقوم

 ،“المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خالل تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة " مشروع عن 

 ومراجعة منهجية التنفيذ واالليات المستخدمة والمتابعة أثناء مراحل التنفيذ وتقديم الدعم الالزم.

 لمخرجات. ا5

 رؤية الجهة االستشارية للبرنامج التدريبي ومنهجية التنفيذ والمخرجات المتوقعة )خالل اسبوع من  تقرير أولي عن

 تاريخ التعاقد(.

 تصنيع المنتجات الحرفية القائمة على مخلفات النخيل )خالل اسبوعين  ومهارات مبادئعلى  تقديم دليل تدريبي متكامل

 على: شملي من تاريخ التعاقد(

o المشاركين.دليل و وثيقة تصميم التدريب 

o دليل المدربين 

o المادة العلمية التي سيتم توزيعها على المتدربين. خطة الدرس / 



 
 

 26/8 

 

 

 

o للبرنامج الذي سيتم تنفيذه. شرائح العرض التقديمي 

o .االختبارات المنفذة لتحديد مستوى مهارة المتدربين قبل وبعد التدريب 

o .تقييم المشاركين النهائي 

o .تقييم الدورة التدريبية من قبل المشاركين 

 
 (النخيلتصنيع المنتجات الحرفية القائمة على مخلفات ومهارات  مبادئ) واحدة على األقل عن تدريبية ةتنظيم دور 

 / بحد اقصى اسابيع 7الوادي الجديد( ولمدة  –اسوان  –من المحافظات الثالثة )الفيوم  بكل محافظةللفئة المستهدفة 

 على ان تشمل وال تقتصر على: ، دورة

o والمميزات والعيوب. اواستخداماتهوالخامات المساعدة  التعريف بالمواد الخام االساسية 
o  العرجون ... الخ( –الخوص  –أساسيات ومبادئ تجهيز مخلفات النخيل )الجريد 
o  قص  –استخدام االنوال  -التخريم  –التقشير  –اساسيات ومهارات العمليات اإلنتاجية مثال )الضفائر المختلفة

 تقفيل المنتجات.. الخ( -الصباغة  –الجلود 
o  منتجات الديكور  –ارابيسك  -وحدات إضاءة  –طاوالت  –اساسيات التصميم للموديالت المختلفة )كراسي

 بين التراث والحرف في المنتجات والتصميمات الجديدة.... الخ( والدمج 
o .االبتكار في الدمج بين التراث والحرف والتصميمات الجديدة ومتطلبات السوق 
o  السوق المحلي والتصدير.التدريب على الجودة وكيفية الحفاظ مستوى جودة محدد يتوافق مع متطلبات  
o  عليه.بحقوق الملكية الفكرية وكيفية التسجيل والحفاظ  فالتعري 

 .يشمل التدريب توزيع شهادات التقدير / الحوافز العينية للمتدربين/ات المتميزين/ات من المشاركين 

  خالل أسبوعين المشروع بالجهاز  إلدارةالتدريبية مهمة الباللغتين العربية واإلنجليزية في نهاية تقرير إعداد وتقديم(

 الحصر:يتضمن هذا التقرير على سبيل المثال ال  على ان التدريبية(بعد االنتهاء من تنفيذ الدورة 

 الخطوات التي تم إتباعها في تنفيذ التدريبات •

 على المتدربين / التجمع. والتحسينات التي تم الوصول اليها خالل فترة المهمة التدريبيةنتائج ال •

 المستهدفة.بشأن الخطوات المستقبلية التالية في تحسين قدرات المجموعات  التوصيات •

 أوجه الدعم الفني واإلداري والتسويقي الذي تم وسيتم تقديمة الستدامة المنفعة. •

 . الفئة المستهدفة6

  إعطاء أولوية للمشاركين/ات يتم االعتماد بشكل اساسي على )الحرفيين/ات بالتجمعات اإلنتاجية المستهدفة( مع مراعاة

خالل الزيارات الميدانية التي تمت من خالل أفرع الجهاز بالمحافظات المستهدفة بالتعاون مع الجمعيات والجهات 

 الشريكة من أجل تحديد االحتياجات مع مراعاة مشاركة نسبة من ذوي االحتياجات الخاصة إن أمكن ذلك.

  ب/ة في الدورة الواحدة على اال تقل نسبة مشاركة السيدات في كل دورة عن متدر 25: 20يتراوح عدد المتدربين من

 من أجمالي المتدربين. 75%

 ودورتين على االكثر بكل محافظة من المحافظات الثالثة، وذلك طبقاً لتحديد االحتياجات ا يتم تنفيذ دورة واحدة على األقل

 والتمويل المتاح للنشاط.
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 للتقدم ألداء المهمة:خبرات المطلوبة . ال7 

 يشترط في الجهة المتقدمة أن يكون لديها خبرة كافية فى المجاالت التالية ذات العالقة بموضوع التدريب:    

  المستهدفة. التجمعاتفي مجموعات اإلنتاج النسائية التواصل مع مهارات 

  المتقدمة لمدة كافية في أعمال مشابهة لطبيعة وجود سابق خبرة للمدربين / االستشاريين / الخبراء المرشحين من الجهة

 المهمة االستشارية.

 سنوات. 3لمدة ال تقل عن  ات الفنيةتدريبخبرة في تنظيم وتنفيذ ومتابعة ال 

 .خبرة في التعامل مع البرامج والمشروعات الممولة من مانحين دوليين أو جهات محلية 

 نجليزية.خبرة في إعداد تقارير فنية باللغتين العربية واإل 

  يؤخذ في االعتبار مساهمة الجهة المتقدمة فيما يخص القيمة المضافة لتنمية وتطوير التجمعات من الناحية الفنية

 والتسويقية. 

 طار الزمنى للمهمة:. اإل8

  5,3أشهر / دورة من تاريخ التعاقد وفقا لما هو موضح في الفقرتين  3تم تحديد مدة ال تزيد عن 

 . اللغة:9

 في التدريبات، ويتم استخدام اللغة العربية واالنجليزية في التقارير المرسلة. اللغة العربيةتخدام يتم اس 

 السرية: .10

 المتعلقة بالمهمة المطلوبة، كما  واالنشطة جميع المعلومات مع عامل على نحو سري للغايةتتأن الجهة االستشارية  تتعهد

 الشتراطات الخاصة بالموافقات األمنية الالزمة عند الحاجة.يتعين عليها التنسيق والمشاركة فى تنفيذ ا
 .تتضمن المعلومات كافة األرقام والبيانات التي يتحصل عليها قبل واثناء تنفيذ المهمة االستشارية 
 صريح مسبق إذن على الحصول والوثائق واالفالم والصور الخاصة بالمهمة االستشارية يتطلب استخدام المعلومات 

 مهمة المذكورة.ألي غرض آخر غير أداء الويحظر استخدامها  المشروعات تنمية جهاز من
 لمتعلقة بالسرية.الياته ولكامل لمسؤل االمتثان الصلة لضماوذات امة زلالابير التداجميع  الجهة االستشارية تتخذ 

 

 

 


