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 دعوة لتسجيل وتقييم وتأهيل الجهات الشريكة

 لمشروعات تحسين فرص تشغيل الشباب

 من خالل اتفاقية

 "والتشغيل "معالجة اسباب الهجرة غير النظامية من خالل المشروعات كثيفة العمالة

 

تقليص لعملية نظرا للتطور السريع نحو االقتصاد الحر الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وما يصاحبه من 

التشغيل الحكومي في الوظائف العامة من ناحية، وارتفاع لنسبة البطالة بين الشباب من ناحية أخرى، رغم 

احتياج سوق العمل لبعض المهن التي تستوعب إلعداد مرتفعة من العمالة المدربة وتفتقد هذه العمالة، األمر 

ن خالل إعداد الشباب وتأهيله لممارسة هذه الذي أحدث فجوة في سوق العمل المصري تستوجب سدها م

 المهن.

دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى يهدف  تعبئة وإدارة  يأتيهنا ومن 

وتنسيق الموارد المالية المتاحة وتوفير اآلليات التنفيذية لتخفيف األعباء عن المواطنين، ودعم دور المرأة 

قتصادية واالجتماعية، باإلضافة إلى دوره كشبكة أمان اجتماعي واقتصادي، ويتم ذلك بالتنسيق في التنمية اال

والتكامل مع سياسات الدولة وبرامج الحكومة االجتماعية والسياسية ويترجم ذلك إلى إجراءات وبرامج 

المواطن المصري، تنموية غير تقليدية تلبى احتياجات ومتطلبات المجتمع، وتعمل على تحسين جودة حياة 

وترتكز رؤية الجهاز خالل الفترة الراهنة على توفير فرص عمل متنوعة تحد من نسب البطالة، ومن 

بى، وتهيئة البيئة المناسبة وتوجهات الشباب نحو الهجرة غير النظامية وبخاصة نحو دول االتحاد االور

 تعانى من هذه الظاهرة. جرة والتىهألبناء المحافظات المصدرة لل

 

"البحيرة والشرقية والدقهلية  ومحافظاتلوجه القبلي" با االقصر وأسيوط والمنيا والفيوممحافظات" وهم 

طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية  " وذلكوالغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ بالوجه البحري

أكدت العديد من الدراسات أن أسباب ة واالتجار في البشر، حيث والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعي

( نقص الجودة والبنية األساسية فى هذه المناطق مثل شبكات 1ظاهرة الهجرة فى هذه المجتمعات ترجع إلى )

( وتدهور الخدمات المجتمعية العامة. مثل الصحة، 2مياه الشرب والصرف الصحى محو الطرق المحلية. )

 .األفراد وارتفاع مستويات البطالة فى المحافظات المصدرة للهجرة( ضعف المهارات لدى 3بيئة، )التعليم، ال

 

"معالجة األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خالل مشروعات كثيفة  اتفاقيةتم توقيع  اإلطاروفى هذا 

االتحاد االوروبى العمالة والتشغيل" بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و

 .2019في ديسمبر 

  :االتفاقيةأهداف 

االستجابة لظاهرة الهجرة غير النظامية للشباب ومعالجة تدهور الظروف المعيشية فى المناطق  .1

 المستهدفة المصدرة للهجرة من خالل ايجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل.

 باستخدام المجتمعات المحليةبتحسين وتمكين الفئات المستهدفة لالستفادة من الخدمات ذات الجودة  .2

 منهجية العمالة الكثيفة.
 

يعتمد الغرض الرئيسي من المشروع على قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر بإدارة واالشراف على المنحة المقدمة من أجل توفير عدد من الفرص الجاذبة في المناطق المستهدفة 

لى تعزيز إة، كوسيلة لتوفير البدائل المحلية المختلفة باإلضافة واالكثر عرضه لظاهرة الهجرة غير النظامي

 التزام الفئات المستهدفة وتغذية شعورهم باالنتماء لمجتمعاتهم المحلية.

 :االتفاقيةمكونات 

 مكون البنية االساسية  .1

وتجديد  في مجال احالل المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالةسيشمل هذا المكون 
رصف وحماية جسور الطرق الريفية، ترميم تغطية وتكسيه الترع الصغيرة،  ومد شبكات مياه الشرب،

 وصيانة مباني الخدمات العامة.
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 مكون التنمية المجتمعية  .2

الصحة )رعاية االم في مجال  المشروعات الفرعية لمبادرات الخدمات المجتمعيةسيشمل هذا المكون 
 .والتوعية البيئية والمبادرات المجتمعية، محو االمية، كفاءة رياض األطفالالنظافة ، والطفل(

 مكون تحسين فرص التشغيل  .3

 دائمة توفير فرص عمل  للمساهمة فى المشروعات الفرعية لتحسين فرص التشغيل. سيشمل هذا المكون

 

 :محاور العمل بمكون تحسين فرص التشغيل

بعد الي توفير فرص عمل الئقة دائمة للشباب بهدف تيسير استدامة انتقالهم إلى سوق العمل  المكونيهدف 

حصر االحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتحديد الفجوات الفنية الالزمة وتقييمها وتأهيل المستفيدين 

 :وهيالمحاور الرئيسية للمكون  من خالل مة لتلك االحتياجاتبالمهارات الالز

 .لدى الغيرالتشغيل  .1

 تيسير فرص التشغيل الذاتي .2

 من خالل المساهمة في توفير فرص عمل الئقة للشباب في المجتمعات المستهدفة من خالل:

  من تنفيذ دورات تدريبية وفقا الحتياجات فعلية بسوق العمل ووفقا لمستويات مهارة متميزة ومحددة

درة والخبرة وسابقة االعمال التي تؤهلهم لتقديم خالل مقدمى الخدمات التدريبية المتميزة ممن لديهم الق

تنمية المهارات -تدريب الفنى مجاالت )فى تلك الخدمات التدريبية الالزمة طبقا لمعايير وضوابط محددة 

تدريب  أن يكون أى مكن(، وي....الثقافة المالية وإدارة المشروعات الصغيرة  -الحياتية أو السلوكية العامة

 من هذه األنواع، أو خليط منها، متصال بالتدريب فى مجال العمل.  

  تشتمل على فرص العمل المتاحة واحتياجات أصحاب األعمال من المهارات الالزمة، إنشاء قاعدة بيانات

وأيضا مجاالت وفرص العمل المختلفة في الصناعات المغذية وسالسل القيمة، كما يتم ادراج الشباب 

من خالل اقامة ملتقيات التوظيف في العمل، وذلك لتحديد فجوة المهارات. ويمكن أن يتم تنفيذ ذلك  الراغب

االعمال وكذلك  ألصحابفى ايجاد االحتياجات الحقيقية  الشريكةالغرض منها مساعدة الجهات  حيث

د الفرص ، وأيضا تحديتوفير فرص عمل دائمة للفئة المستهدفة في القطاع الرسمى )اقتصاد رسمى(

 خالل الصناعات المغذية وسالسل القيمة. من الصغرومتناهية المختلفة للمشروعات الصغيرة 

 من خالل  المساعدة في توفير فرص تمويل وفرص تسويق للمتدربين في مجال إنشاء مشروعات صغيرة

 .دعم برنامج كيف تبدأ مشروعك

 

 :مشروعات تحسين فرص التشغيلآليات تنفيذ 

يتولى الجهاز مسئولية اإلشراف ومتابعة تنفيذ المشروعات، وذلك من خالل شراكة وثيقة مع الجهات  .1

المنتشرة في النطاق الجغرافى المستهدف فروعه الشريكة، وفي سبيل ذلك سوف يعتمد الجهاز على شبكة 

 جميع المشروعات. تنفيذ أنشطة المشروع به لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية عن تقدم األعمال ل

 ألعدادتم تحديد المناطق الجغرافية المستهدفة وفقا للدراسات التى أجريت على محافظات الجمهورية وفقا  .2

خريطة " خرائط الفقر في مصرووفقا ل غير النظاميةمصدرة للهجرة المحافظات في الالمهاجرين 

بناًء على المعايير واالشتراطات  وتمويل المشروعات المؤهلةاالستهداف الجغرافى"، وسيتم اختيار 

الواردة بكراسة الشروط المرجعية لتقديم وتقييم المقترحات التى يتم الحصول عليها فى حالة اجتياز 

 .الجهة الشريكة للتقييم

الجهاز اإلقليمية باإلشراف ومتابعة تنفيذ  فروعيقوم القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية، و .3

 م المساعدة الفنية التي قد تحتاج إليها الجهات الشريكة المشروعات وتقدي

 

 

 :والتأهيل إجراءات التسجيل والتقييم

 

 -يلي: دعوة الجهات الشريكة الراغبة في التسجيل والتأهيل وفقا لما  .1

  عن دعوة قع االلكترونى للجهاز ووالمالرسمية )جريدة رسمية واحدة على األقل(  بالصحفاإلعالن

التوظيف وشركات  والحرفية المهنيةكة )الجمعيات والمنظمات االهلية، الغرف والنقابات الشريالجهات 
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تحسين فرص للمشاركة في تنفيذ مشروعات ل والتأهيلالراغبة في التسجيل  (والتمويل متناهى الصغر

للحصول  من خالل توفير فرص عمل "تشغيل لدى الغير" وتيسير فرص التشغيل الذاتىلشباب التشغيل ل

 .(1الشريكة )مرفقبتأهيل وتسجيل الجهات  على النموذج الخاص

 

 تقييم الجهات الشريكة  .2

الراغبة فى المشاركة بكامل مستنداتها المطلوبة  بكافة محافظة الجمهورية تتقدم كافة الجهات الشريكة

القدرات المؤسسية للجهات يتم تقييم و محل تنفيذ المشروع المستهدفةالجهاز بالمحافظات  فروعلوالمؤيدة 

من  ، وذلكالشريكة المتقدمة طبقاً الستمارة التقييم والمحدد بها الدرجات الخاصة بتقييم البنود المختلفة

 -يلي: ووفقا لما  (2)مرفق بالجهاز داخلية خالل لجنة 

  التقييم المستندىمرحلة 

من  والتأكدلمستندات الالزمة الخاصة بالجهات الشريكة المتقدمة، ل( أصل/يتم تقييم أولى )صور .1

نسخة الكترونية لكافة المستندات )نموذج التسجيل  2عدد الورقية وأيضا  كافة المستندات استيفاء

م استالم أى ملف اال عند استيفاء تولن يمن قبل ممثلى الجهاز بالفروع،  والمستندات المؤيدة(

، ويتم (3)مرفق  تحقق من توافر المستندات الورقية واالليكترونيةلقا لقائمة اوفكاملة،  المستندات

 التوقيع باالستالم وتسجيل النسخ. 

الستمارة التقييم والمحدد بها يتم عرض المستندات على اللجنة المشكلة لفحصها وتقييمها وفقا  .2

يتم مخاطبة الجهات حالة عدم وضوح أي من المستندات وفى ، الدرجات الخاصة بتقييم البنود المختلفة

وفى  ،المستندات لتوضيح أيام عمل" 5"، مع إعطاء مهلة غايتها الستيفاء ما هو غير واضح يكةالشر

 .وتخطر بذلك غير مؤهلة الجهة الشريكةستيفاء المستندات تعتبر انتهاء المهلة دون حال ا

( فأكثر وذلك %70صولها على نسبة تقييم )المستندى عند حجتازت مرحلة التقييم تعتبر الجهة قد ا .3

، وفى حال حصول المنظمة على تقييم اقل من لميدانى القبلى للمنظمات االهليةبعد اجراء التقييم ا

 النهائي.وذلك بعد االعتماد  نسبة التقييم التى حصلت عليهاات بيتم اخطار الجه، و(70%)

 

  في حالة االحتياج( التقييم الميدانىمرحلة( 

 فأكثر( %70الحاصلة على نسبة )المؤهلة الجهات الشريكة  اريتم تنظيم زيارة )التقييم الميدانى( لمق

القدرة الفنية والمالية من  للتأكد ،جهاز تنمية المشروعات ممثلوذلك من قبل  فى مرحلة التقييم المستندى

على أصول المستندات،  عالتي تم استالمها، واالطال بالمستندات الواردة البيانات منللجهة الشريكة، و

 عمل فريق توافر من التأكدو المتقدمة، الشريكة الجهة مقر ومعاينةأي بيانات الزمة للتقييم،  ومراجعة

محاسبى وكافة الدفاتر والمستندات للتأكد من  نظاممن وجود  والتأكد ودائم، مستقر وظيفى وهيكل بها،

 األنشطةالمتقدمة الدارة المنحة وتنفيذ  الجهةقدرة 

 :التقييم القبلى 
كافة يتم تنظيم زيارة لمقار الجهة الشريكة المؤهلة من قبل قطاع المراجعة الداخلية والتدقيق ومراجعة 

ادارة على للتأكد من قدرة الجهة  المستندات المؤسسية والمحاسبية والنظام المحاسبى للجهة والدفاتر

 المنحةوتنفيذ 

 

 التأهيل:تصنيف الجهات الشريكة طبقا لدرجات  .3

يتم تصنيف الجهات الشريكة وفقا لدرجات التقييم والتأهيل وبناء عليه يتم تحديد التمويل الخاص بكل فئة 

  -:كالتالي

 

  (المظلة/مركزية )االمالجهة الشريكة الالفئة )أ( 

  )الشريكة المتقدمة في إطار هذه الفئة حاصلة  هةلجليجب أن تكون القدرات المؤسسية )الفنية والمالية

 فأكثر( %80على تقييم )

  تقوم هذه الفئة بالتقدم لتنفيذ المشروعات بنظام الجهة المظلة والتى تكون مسئولة عن اختيار منظمات

 باستهدافها.تحت إشرافها فى المناطق التى ستقوم  منفذة( تعملمحلية )

  مليون جنيه 3.5الفئة  لتمويل هذهالحد االقصى المتاح. 
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  جهات( شاملة الجهة االم 4يزيد عدد الجهات الشريكة المحلية )المنفذة( في هذه الفئة عن ) أاليجب

 المشروع.)المظلة( والتى تكون مسئولة أمام الجهاز عن إدارة 

 مؤسسي يمكن أن تضم هذه الفئة عدد من الجهات الشريكة المشهرة حديثا مما يساعد على دعم البناء ال

 لتلك الجهات الشريكة.

 

 الجهات الشريكة اتحادالفئة )ب( 

  يجب أن تكون القدرات المؤسسية )الفنية والمالية( لكافة الجهات الشريكة المتقدمة في إطار هذه الفئة

 فأكثر( %80حاصلة على تقييم )

  الشركاء، ويجب ان تتوافر في كافة شركاء االتحاد  اتحادتقوم هذه الفئة بالتقدم لتنفيذ المشروعات بنظام

 والتأهيل.الشروط الالزمة للتسجيل 

  وتفصيل.يتم تحديد االنشطة وموقع التنفيذ المكلف بها كل شريك )جهة شريكة( بدقة 

  جهة بحد أقصى ثالث جهات المكونة  مليون جنيه لكل 1.5الحد االقصى للتمويل المتاح لهذه الفئة يبلغ

 الشركاء.التحاد 

  يمكن لهذه الفئة تقديم مقترحات مشروعات في مجاالت مختلفة لتدريب وتشغيل الشباب في نطاق كافة

 المحافظات المستهدفة

  منسقة االتحاد( والتى الجهة )الحد االقصى لعدد الجهات الشريكة المتحدة )ثالث جهات(، مع تحديد

ومخاطبة الجهاز بشأن إدارة  لالتحاد،ال االدارية ستقوم بالتنسيق بين الجهات الشريكة والقيام باألعم

 كافة االنشطة.
 

 الفئة )ج( الجهات الشريكة الفردية

  يجب أن تكون القدرات المؤسسية )الفنية والمالية( لكافة الجهات الشريكة المتقدمة في إطار هذه الفئة

 فأكثر( %70حاصلة على تقييم )

 ات الشريكة بالتقدم لتنفيذ مشروع واحد فقط بأحد المناطق المستهدفة فى النطاق الجغرافى هتقوم الج

 لمحافظة واحدة. 

 .تكون هذه الجهة هى الجهة المنوط بها إدارة كافة أنشطة المشروع وتحقيق المخرجات 

  مليون جنيه مصري. 2الحد االقصى للتمويل المتاح لهذه الفئة من الجهات الشريكة 
 

  وارشاداتمالحظات 

 من خالل القطاع المركزى للتنمية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  يقوم

 محافظة 11 عدد) بالمحافظاتخالل فروعه  منو الرسمية بالجريدةباإلعالن المجتمعية والبشرية 

الخاصة بتقييم وتأهيل الجهات الشريكة الراغبة في  المستنداتمن  نسخعن البدء في تلقى  (مستهدفة

ى "تنمية المجتمع" مكون مشروعات تنفيذواالشراف على  دارةاإل)خالل  منالتعاون مع الجهاز 

 صفحة خالل من للتقدم التفصيلية الشروط على الحصول ويتم ،"(للشباب التشغيل فرص تحسين"و

 االنترنتشبكة  على الجهاز

 على ان تكون صورة طبق  (والتحقق حصرال لقائمةوفقا ) ستنداتتقوم الجهة الشريكة باستيفاء كافة الم

 نموذجوكذا   "وفقا لطبيعة المستنداألصل "مختومة بخاتم شعار الجمهورية/او خاتم الجهة المتقدمة 

  تينبتوفير نسخ ايضا كما تقوم الجهات الشريكة المتقدمة ،منسوخ الكترونيا  التسجيل والتأهيل

 من  أيمن ممثل هذه الجهات في حالة عدم توافر للمستندات  االستالم متي نول، كاملتين الكترونيتين

 ،المستندات من المستلمة النسخ جيلتسو باالستالم التوقيعويتم  ،(المستندات تحقق لقائمةالمستندات )وفقا 

هذه الجهات القائم بعملية التسليم في سجل خاص يتم إعداده من خالل فرع الجهاز  ممثل بيانات وتسجيل

 .الغرض لهذا

 مركز /)مقروليس لها مكون "تحسين فرص التشغيل"  إطار فيالراغبة في التعاون مع الجهاز  الجهات

 تنفيذ المشروع بها.  المتوقع جهازال فرعل تقدملل مستهدفةالالمحافظات  في( رئيسي

 .تكون كافة المخاطبات والمراسالت بين الجهة الشريكة والجهاز كتابية 
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  يجوز للمتقدمين الذين يرون أنهم تضرروا نتيجة لخطأ أو مخالفة خالل عملية التقييم أواإلختيار أن

للجهاز خالل أسبوع من تاريخ إعالن النتيجة حيث سيتم دراسة الموقف  يتقدموا بتظلم إلى المقر الرئيسى

 وإعالن القرار

 ال يعد تأهل الجهات الشريكة او حضورها للندوات التعريفية او تقدم الجهات الشريكة بمقترحات شرطا 

 .للحصول على التمويل

 ويشترط عدم تعثر  أو غيره يقوم الجهاز باالستعالم عن الجهات الشريكة المستفيدة من قروض الجهاز

 عليها. ماليه الجهة أو وجود متأخرات

 تنمية  مكون كان سواء فقط واحدتتقدم بطلب التسجيل والتأهيل في مكون  أن المشاركة للجهة يمكن

 .التأهيل مرحلةاالختيار في بداية  عليهافرص العمل ويتعين  تحسينمكون  اوالمجتمع 

 خالل مكون  من( و ذلك ادنىحد  %70للجهة التي لم تحصل على النسبة المقررة لتقييم المقترح ) يجوز

 التقدم لها يجوز تأهلها حالة وفى .المجتمع تنميةمكون  فىأن تتقدم للتأهيل  للشباب التشغيل فرص تحسين

 (%70) للتمويل المقررة النسبة على حصولها شرط تمويل على الحصول بطلب

 مة الجهات إخطار يتم قد تائج المت حدى الجهاز أفرع خالل من بالن مدة اإلخطار طرق بإ نا المعت  قانو

. إلخ/..  الشريكة للجهة اإللكتروني البريد /مخصوص مع مسلم خطاب/  الوصول بعلم مسجل)خطاب 

 .والبشرية المجتمعية للتنمية المركزى القطاع رئيس اعتماد بعد

 

 

 


