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 مقدمة:

هات الجلكافة د وبيان وتحديد المعايير والقواعإلى توضيح  اتمشروعلاتنفيذ  اتمقترحتقديم وتقييم دليل هدف ي

ن يضم بما المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشريكة الراغبة فى التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

اعية المقترحات للمشروعات المقدمة، وبما يحقق افضل النتائج االجتم فضلأصياغة وإعداد ثم اختيار 

ئة لكافة لمتكافاوذلك بشفافية كاملة وبدون تحيز مع اعطاء الفرص ، ت المستهدفةواالقتصادية للفئات والمجتمعا

 ة:دئ التاليلمباوفقا ل والتي تم تقييمها وتأهيلها من قبل جهاز تنمية المشروعات الجهات الراغبة فى المشاركة

 

 تحكم اإلجراءات: التيالمبادئ األساسية 

  .الشفافيِة في جميع المراحل 

 لفئات المستهدفة. الوصول إلى ا 

 .الحصول على المعلومات المطلوبِة بأفضل طريقة وفى الوقت المناسب 

 روعاتبمقترحات مشومن أجل المحافظة على هذه القواعد يجب على الجهات الشريكة الراغبة فى التقدم 

 االلتزام بالمعايير التي وضعها جهاز تنمية المشروعات والتى تضمن النزاهة والشفافية.

 

 العامة لتنفيذ مشروعات قطاع تحسين فرص التشغيل  هدافاأل

 لفئات مشروعات خاصة لتيسير فرص التشغيل الذاتي ب، او رر فرص عمل دائمة والئقة لدى الغيتوفي

 المستهدفة، وذلك بعد حصر االحتياجات الفعلية لسوق العمل. 

 مع  ،الحتياجاتتلك ال، والفنية( الالزمة تأهيل وإكساب المستفيدين المهارات المختلفة )السلوكية، والحياتية

 .لخاصةااجات استهداف أكبر عدد من المستفيدين على أن يتم مراعاة اعطاء أولوية للمرأة ولذوى االحتي

  ،ورفع ية، النظام لنتائج السلبية للهجرة غيرللحد من اورفع الوعى المساهمة فى الحد من معدالت البطالة

 . يكون له تأثير إيجابى على المجتمعات المستهدفةمما ستهدفة المستوى المعيشى للفئات الم

 

 المستهدفة:والمناطق الفئات 

 على األقل( وذلك للفئات نصف الماهرة أو غير  %80) سنة 29- 18الفئة العمرية من الشباب والفتيات ب

عيفة او لنشاط ضاتها الفعلية على ممارسة تعريف الفئات نصف الماهرة أو غير الماهرة: هى الفئات التى تكون قدر). الماهرة

ستوى ا كان ممنعدمة ، بغض النظر عن المستوى التعليمى الرسمى حيث يمكن إلتحاق كافة فئات خريجى نظم التعليم فى حالة م

  (مهاراتهم ال يلبى احتياجات سوق العمل

 اجات الخاصةالفئات المهمشة واالولى بالرعاية بالمجتمع كالمرأة المعيلة وذوى االحتي. 

 ،رة للهجرةالمحافظات المصدنطاق فى مشروعات الحيث يتم تنفيذ  ابناء محافظات االستهداف الجغرافى 

حري" الوجه الببلشيخ غير النظامية وهم "البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر ا

ط الفقر ى خرائبناَء علوحددة مالمراكز الوبلي" ومحافظات" المنيا وأسيوط والفيوم واالقصر بالوجه القب

  الجغرافيومعايير االستهداف 

 وال يستهدف البرنامج الفئات التالية:

  شهر أ 6ن "ع)الطالب المقيدون بالمدارس والجامعات/ المقيدون بوظائف ولديهم عقود موثقة لمدة تزيد

 متتالية"

 بقةاا السر شهرفيذها برعاية الحكومة خالل االثنى عشلتشغيل والتى يتم تنأو ا ببرامج تدريب ونالملتحق 

 .لبدء البرنامج(
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 خطة التنفيذ

 لمحددات اء على جهاز تنمية المشروعات بتحديد المناطق الجغرافية المستهدفة )المحافظات والمراكز( بنا قام

 .الواردة بإتفاقية المنحة مع االتحاد االوربى )الجهة المانحة(

 راطات ر واالشتالمؤهلة وتمويلها بناًء على المعايي الشريكةأفضل مقترحات المشروعات للجهات اختيار  يتمس

إجمالى ب ةارنالخاصة بنسبة فرص العمل المحققة، أو نسبة المشروعات الصغيرة الخاصة المستهدف تنفيذها مق

 .المتدربين، ووفقا لمجاالت التدريب المقترحة، واالحتياجات الفعلية

 تشغيل ذاتى( لغير/ايذ لكل مشروع في محافظة واحدة فقط، ويتم اختيار مكون واحد للتنفيذ )تشغيل لدى يتم التنف 

  يتم لتى س، ااإلشراف العام للمشروعاتيتولي قطاع تحسين فرص التشغيل بجهاز تنمية المشروعات مسئولية

 تنفيذها من خالل الجهات الشريكة، في نطاق المحافظات المستهدفة.

 اوجه  كافة هاز تنمية المشروعات على شبكة فروعه المنتشرة بالمحافظات المستهدفة، وذلك لتقديميعتمد ج

دة فى ات المتعدلمشروعتنفيذ أنشطة ال الدائمة متابعةالالمساعدة الفنية التي قد تحتاج إليها الجهات الشريكة، و

ع لجمي نظمات عن تقدم األعمالنطاق محافظاتهم، ومراجعة التقارير الفنية والمالية المقدمة من الم

 المشروعات، ومتابعة تسجيل كافة بيانات المستفيدين من المشروعات. 

 

  وصف أنشطة المشروع:

تيسير ر/ لدى الغي لتشغيال :التاليين بتقديم المقترح متضمنا اختيار أحد المكونينالشريكة المؤهلة  الجهاتتقوم 

العمل.  دين وسوقبناء على احتياجات المستفيالمختلفة  أن تقدم مجموعة من الخدمات هاول، التشغيل الذاتي(فرص 

 :)الوصف التفصيلى لتلك الخدمات فى الملحق الفنى(

 أوال: مكون مشروعات التشغيل لدى الغير

تحديد تقوم الجهات المنفذة بحصر وبحيث الئقة ودائمة للمستفيدين، إلى تحقيق فرص عمل المكون يهدف 

و كافة حد /أأ الالزمة من خاللوالمعارف المهارات حتياجات اصحاب االعمال والمستفيدين تأهيلهم وتزويدهم با

 -و/أو الخدمات المختلفة كما يلي:نماط التدريب أ
 

   :التدريب على المهارات الفنيةvocational training 

 ون ن تكأ طلبها سوق العمل، علىتي يالتخصصات الفنية التعلى تقديم الدورات التدريبية في القطاعات و

ربة املة المدالع في األيدي كبير االولوية للقطاعات والمجاالت االكثر استيعابا للعمالة والتي تعانى من نقص

 طاع الحرف، قاعة: قطاع الصناعة، قطاع التشييد والبناء، قطاع السياحة والفندقة، قطاع الزرومنهاوالماهرة 

 ....اليدوية والتراثية،

  ًعقد على ما ستقوم به الجهات الشريكة من حصر للفرص واالحتياجات بسوق العمل و يتم تحديد المهارات بناء

 . مع أصحاب األعمال بالتشغيل طبقا الحتياجاتهم ياتاالتفاق

 ت جراءاإلبقا يد جهات التدريب طبقا لالحتياجات الفعلية من المهارات، ويتم اختيار تلك الجهات طيتم تحد

ز جتياال معتمدةيضفى المصداقية على ما تمنحه من شهادات مما ، اقدات والمناقصات الخاصة بالجهازالتع

 وإتمام الدورات التدريبية

  مكوناتل وفقاوصياغة الشروط المرجعية تحديد في مجال من الحرية والمرونة  الشريكةسيتوافر للجهات 

اكز اعتماد مرقدمة وطبقا للطبيعة البرامج التدريبية الم، رتيبات تنفيذهاوعناصر البرامج التدريبية ومدتها وت

  لها. التدريب لذلك وايضا أصحاب االعمال

  ى هذه تأهيل فمعايير التطبيق المطلوب فى مجاالت معينة مع مراعاة  الجهات الشريكة المحتوى التدريبتحدد

لتدريب، الت اصصة بمنح شهادات مهارة معتمدة فى مجاالمجاالت، ومع توافر آلية تقييم تسمح للهيئات المتخ

 ب.لتدرياومع مراعاة توافر الحد األدنى من شهادات الخبرة المعتمدة لدى القائمين بتصميم أو تنفيذ 
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  صصة ب المتخلجهات الشريكة الدخول فى اتفاقيات شراكة وإبرام تعاقدات مع معاهد ومراكز التدريل ويمكن

 .لمهارات الوظيفية المحددةلتنفيذ التدريب على ا

  تى يمكن ددة الإكساب المهارات الفنية المحيمكن تعدد وتنوع المجاالت والبرامج التدريبية التى تهدف إلى

 .نفيذها، وتخضع  لمعايير التقييمت
 

   :التدريب بمواقع العمل 

عاقد ت لك فى إطارويكون ذ، اله او تاليا المختلفةالتدريب  حلابمرمقرونا  بموقع العمل عملىيتم تنظيم تدريب  •

 مؤقت يبرم مع أصحاب األعمال.

ب ومدة لتدرياتقوم الجهات الشريكة بتحديد الوظائف المطلوبة قبل التدريب، وبالتالي تقوم بتصميم محتوى  •

 .التدريب والمالمح األساسية للتدريب على أساس االحتياجات المحددة من أصحاب العمل

مان ضأجل  اق مع واحد أو اكثر من أصحاب االعمال كجزء من اقتراحهم، وذلك مناتف تقدم الجهات الشريكة •

 .جودة تجربة التدريب بموقع العمل للمستفيدين

هل لديه رف مؤعلى أن يتم توفير مش ،ويجب تحديد المهام والمسؤوليات للمشاركين فى التدريب بمواقع العمل •

 ضمن مراحلية تتيجب ان تتوافر مادة تدريب، ون فى التدريبالقدرة على نقل المعرفة والمهارات إلى المشاركي

يم تم تقييجب أن ي كماالتدريب واهداف كل مرحلة، واختبارات لقياس اكتساب المهارات وإجادة التطبيق، 

 العملية التدريبية للتأكد من جودة التدريب المقدم. 

 
 

   :التدريب على المهارات الحياتية والسلوكية 

يح قيمة الل توضفي هذا المجال إلى إكساب المتدربين مهارات التعامل داخل بيئة العمل، من خ يهدف التأهيل •

مجهود لزم من الما ي)بذل على سبيل المثال  أخالقيات وقيم سلوكيات العامل داخل بيئة العملثير أواهمية وت

النظافة شخصى وم بالمظهر ال، االهتماخالل فترة العمل، واالنضباط، واإلصرار، والمسئولية، وإدارة الوقت

ل كان العممالعالقات فى  /قوانين وقواعد العمل  المسار الوظيفى/ التوجيه الوظيفى/إدراك  الشخصية (/

 (. واحترام السلطة، وإدارة االنشطة)الحقوق والمسئوليات، 

ؤثر فى ل؛ فهى تالعماكتساب تلك المهارات قبل االلتحاق بسوق من األدلة التى تؤكد على أهمية يوجد العديد  •

 قدرة المستفيدين على السعى بحثا عن عمل، وتؤثر فى أدائهم للعمل الذى التحقوا به، 

 لمثال:ايمكن للبرامج التدريبية أن تستهدف إكساب المهارات فى مجاالت أخرى عديدة منها على سبيل  •

ات/ يد العاد، وترشات تحديد األهدافاالجتماعية، واالنفعالية، والشخصية، والسلوكية، والتوجيهية الخ، ومهار

مل مع ت التعا)الثقة بالنفس، حب االختالط باآلخرين، إدارة العواطف(؛ وحل المشكالت؛ ومهارا السلوكيات

االنشطة وامح(؛ اآلخرين )تبادل اآلراء، والعمل بروح الفريق، وإدارة الصراعات، واحترام االختالف، والتس

، ية )مثاللمجتمعاغذية، والنظافة الشخصية، وتجنب المخاطرة(؛ وقيم المشاركة الحياتية المثالية )اسلوب الت

 المسئولية المدنية، وخدمة المجتمع(.

ربة والمج على الجهات الشريكة أن تعتمد على المناهج التعليمية وطرق التدريب والتقييم الجاهزة يجب •

دراتهم، ربين وقتدريبى وفقا الحتياجات المتدوالمعتمدة، ومن جهة أخرى، قد تدعو الحاجة إلى تصميم محتوى 

 (قاكما ورد ساب في هذا المجالالتدريب تقديم )يتم اختيار جهات ووفقا الحتياجات أصحاب العمل 

 

 :لدى الغير فرص التشغيلتحسين في مجال )إضافية / مكملة( أخرى خدمات 

 ملتقيات التوظيف:

لمتاحة االوظائف عملية التوفيق والتشبيك بين الباحثين عن عمل من جهة والجهات الشريكة بتسهيل  تقوم يمكن أن

  تدقيقولدى أصحاب االعمال والمهارات الالزمة من جهة أخرى، مما يؤدى إلى تخفيض تكاليف البحث 

/أو كال  أحدقيق يتم خالل هذه الملتقيات تحسحيث المعلومات المتاحة ألصحاب العمل والمستفيدين من البرنامج. 

  -خالت التالية :دالت

 )ا( التشبيك والوساطة: 
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باتها من وتحديد متطلبها تحديد فرص العمل الشاغرة  المختلفة بعددعوة الشركات بتقوم الجهات الشريكة  

 االعمال تسجيل بيانات الباحثين عن عمل، وتقوم بتنسيق المقابالت بين اصحابلالشباب دعوة والمهارات، 

 –العمل  تصميم تطبيق إلكترونى يجمع بين طرفى سوق العمل )طالبى او، والمرشحين الراغبين في االلتحاق

 .أصحاب االعمال(

 استمارات التقديم وإجراء المقابالت:  ستيفاءاوة والتوجيه واالرشاد لمشوراجلسات )ب( تقديم 

لتوجهات ااكتشاف على  الجلساتتركز هذه حيث س ،سوف يتم عقد هذه الجلسات على هامش الملتقياتو

 .لمقابلة،ا ياتواالمكانات الشخصية للباحث عن عمل من حيث القدرة على إعداد السيرة الذاتية، وااللمام بتقن

جماعية ال اتالجلسوللجهة المنفذة هنا حرية اختيار أسلوب تنفيذ هذه الخدمات، حسب الحاجة )مثل الجمع بين 

 الشريكةت الجها تقديم الخدمات به(. ويتعين على وفقا للواقع الفعلى للمجتمع الذى سيتمواالستشارات الشخصية 

ن ن الذيتوفير فرص عمل للمتقدميالتى تقدم هذه الخدمات، أن تحدد قاعدة من أصحاب العمل الراغبين فى 

  .يستوفون شروط التعيين

  ،قهاتحقيم فرص التوظيف التى ت نسبفقا لوأداء المستحقات المالية المخصصة لهذه الخدمات يتم  وفوس

 المشورة والتوجيه واالرشاد بعد الحصول على فرص عمل لدى الغير  وجلسات

 

: لغيرال لدى توفير فرص العم مكون الحدود الزمنية والمالية للبرامج التدريبية والخدمات في إطار مشروعات

 )لالسترشاد فقط(  

يوم تدريبى  57أشهر او  3)في كافة المجاالت وبرامج التدريب  خدماتالحد االقصى للمدى الزمنى لكافة  •

 ايهما أقل( 

 لمشروعتتحمل موازنة او )من شهر الى شهرين(،متوسط المدى الزمنى لفترة التدريب بمواقع العمل  •

ل كامل خال من اجمالى قيمة مكافاة التدريب بمواقع العمل ايهما أقلجنيه  750بحد أقصى  %75نسبة 

 حديد لك عند توقد تم مراعاة ذ، وبناء على العقد بين المتدرب وصاحب العملبموقع العمل رة التدريب فت

 .التكلفة االجمالية للخدمات

، واالختبار  لتدريباشهر( تبدأ بعد انتهاء فترة  12ال تقل فترة التعاقد )العقد( مع الشاب بعد تأهيله عن ) •

 . ("1س " طلب التأمين  ةاستمار استالم مكتب التأمينات  من مرفقا به صورة) موثقوفقا لعقد عمل و

من  %50 عن )نسبة ال تزيد يمكن المساهمة في أي من المزايا المقدمه للحاصلين على فرص عمل دائمة •

ا يذه المزاومؤشرات قياسها ودراسة هالتمييز معايير ، بشرط تقديم (لملتزمينا المتدربين المتميزين

ى امين علتمثل شهادة جنية/فرصة عمل،  2000بحد أقصى ) وتوضيحها تفصيال في المقترح المقدم

ايا هذه المز ، ويتم تقييمالتأمين الطبي لمدة عام......( المساهمة في -في المرتب الشهرى مساهمة -ةالحيا

 عند تقديم المقترح.

 

 ثانيا: مكون تيسير فرص التشغيل الذاتي

اإلنتاجية، ويعد العمل  ة ضعيف -البيتهاغ –ة كبيرة من العاملين فى مصر لحسابها الخاص في أنشطة تعمل شريح

 لخاصةالخاص مصدرا رئيسيا لفرص العمل بالنسبة للخريجين الجدد من الشباب، ويُعد مجال المشروعات ا

مل من العوا لعديداوعهم الخاص، وهنالك ختيار جاذب لغالبيتهم، ولكن نسبة قليلة من هؤالء يمكنهم فعال بدء مشرا

وتتمثل هذه  عمال،وكذلك فى إنتاجية وإيرادات أصحاب اال ،التى تؤثر سلبا عند البدء فى التوجه نحو العمل الحر

ج، اإلنتا المعلومات عن فرص األعمال المتاحة، وتقنيات فى ضعف  المهارات؛ ضعف التمويل؛ وندرةالعوامل 

ناسب لدخل المتحقيق ايسبب عدم ا مإلى أسواق بعينها ونظم سالسل القيمة. معوائق الدخول األسعار والعمالء؛ 

ص يسير فرتنفيذ مشروعات " ت مكونوالذى يغطى التكلفة، ولمحاولة التصدي لهذه المشكالت، سيتم في إطار 

 الخدمات التالية: أو/أو كافة انماط التدريب و أحدى" تقديم تالتشغيل الذا
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  يب على المجاالت الفنية واالدارية: التدر

لحصول على للتمويل احتى يمكنهم التقدم لجهات لراغبين واإلدارية لتأهيل اتقديم الدورات التدريبية الفنية  سيتم

ي فتوسع تمويل لبدء مشروعات صغيرة او متناهية جديدة أو إبتكار منتجات إضافية لمشروعات قائمة او ال

المعتمد من  )وفقا لمنهجية )إبدا وحسن مشروعك/شمل برامج دعم العمل الحر وريادة األعمال أنشطتهم، كما ت

 ك من خاللية وذلتتضمن دورات تدريبية على إنشاء وإدارة المشروعات والثقافة المال حيثمنظمة العمل الدولية( 

 : )يتم اختيار جهات التدريب كما ورد سابقا،البرامج التالية

 الفنية )ا( المهارات 

ن / ربية دواجات /تتتركز المهارات الفنية على إدارة نشاط بعينه مثال )صيانة السيارات/ نجارة باب وشباك/ دهان

ق دام/ تطبياستخ (، ويمكن أن يتضمن المهارات الخاصة الالزمة لتنفيذ بعض أو كل عمليات النشاط و/أو.........

 تكنولوجيا إنتاجية معينة.  

ركز ي سوف ت الشريكة المتقدمة بمقترحات مشروعات مطالبة بتحديد نوع القطاع الفنى الذىوسوف تكون الجها

 .عليه التدريب، والمجاالت، والشركاء الذين يمكن ان يوفروا الخبرة الفنية والتدريب

 (الثقافة المالية وإدارة المشروعات الصغيرةالمهارات اإلدارية )( ب)

 لمشروعاتاكيفية إدارة حسابات و ،ة جدوى يمكن تقديمها لجهات التمويلإعداد خطة عمل ودراسكيفية يتضمن 

 رجات؛بطريقة سليمة ومستقلة )فصلها عن حساباتهم الشخصية(؛ وإدارة المخزون وجداول المدخالت والمخ

 األهدافوخاطر ومن الممكن أن يتضمن بحوث مشتركة عن السوق، وكيفية تحديد الم ،وإعداد قوائم نتائج االعمال

هدف ق ، كما يلتسويالمالية، وتخطيط األعمال، وأساسيات وضع الميزانيات المالية، وإمساك الدفاتر، والمبيعات وا

 /إدارة الديونالدخار/على كيفية  إدارة األموال والمفاهيم األساسية لإلدارة المالية مثل اإلى التدريب البرنامج 

لمخاطر لنفقات وااإدارة واب المستهدف فى التعامل مع الجوانب المالية تساعد الشب التىالتأمين لرفع الثقافة المالية 

 يوما بيوم، والتعرف على الفرص االقتصادية واالستفادة منها. 

ب لمجال ويجافي هذا  هذه البرامج االستعانة بالبرامج المعتمدة والموثقةلتنفيذ  تخطيطهاعند وعلى الجهة الشريكة 

الدوار اتخدام التفاعلى والعملى لتحقيق الجانب التطبيقى  فى التدريب )مثال اسان تتضمن البرامج  التدريب 

 التمثيلية ، والتكليفات واالبحاث(.

 

 ( المهارات الحياتيةج)

ير عات توفتكون مماثلة إلى حد كبير للموضوعات المقدمة فى مشرو بحيث ةالتدريبى هذه البرامجيجب تخطيط 

جب الواة تعزيز وتعميق )أو تغيير( التوجهات والسلوكيات الضروري :يز علىالترك معفرص عمل لدى الغير. 

قدرة على ر، واللبدء وإدارة المشروعات كاالنضباط، والمثابرة، والتحوط ضد المخاطر والتعث توافرها بالمتدرب

تعتمد  ة أنك، مع وضع تصورات للمستقبل، وسيتعين على الجهات الشريبأنماطهم المختلفة التعامل مع اآلخرين

 عات. لمشرواعلى مناهج استخدمت من قبل فى برامج "العمل الحر وريادة األعمال" والتى تختلف وفقا لنوعية 

  

 :الذاتي  فرص التشغيل تيسير)إضافية / مكملة( في مجال أخرى خدمات 

  :مثل  تيسير الخدمات المالية

م الالزيتوقع من الجهات الشريكة توفير االئتمان )التمويل( حيث تيسير الحصول على تمويل:  .1

  .للمشروعات الفردية أو الجماعية التى يرغبون فى بدءها

ويل وتوجيه او تيسير حصول الشباب على التمللمشروع ،  بنكىاجراءات فتح حساب  تشجيع وتيسير .2

 ، استخراج المستندات الرسمية الالزمة جهات التمويل االخرىمن الالزم 

فة مختللاالتأمين  الحصول على خدمات حيث يتوقع من الجهات الشريكة تيسير إجراءات خدمات التأمين: .3

 . من خالل مؤسسات مالية معتمدة
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 الخدمات غير المالية:تيسير 

 :هذا االطار مجموعة من الخدمات مثل : فييندرج 

  الخدمات االستشارية:

الالحقة  لمرحلةا خاللويق أثناء بدء المشروع تقديم الدعم االستشارى فى مجاالت اإلنتاج، واإلدارة، والتس .1

 لدى المستفيدين . نظرا لضعف هذه الخبرات المشروعاتلبدء 

ل جة/ حينبغى أن يكون االستشاريين معتمدين وقادرين على إثبات خبراتهم الفنية وقدرتهم على معال .2

يهم عين علاالستشارات استباقيا، ويتالمسائل/المشكالت فور حدوثها. ويجب أن يكون دور مقدم )مقدمى( 

لمشروعات اقع امتابعة أداء المشروع )المشروعات( وتحديد المشكالت أو التنبؤ بها، وسيتطلب ذلك زيارة مو

كونوا ييمكن أن ومتعددة، من خالل المشاركة فى اإلدارة اليومية/ اإلشراف على عملياتها.  ميدانية زيارات 

 ا يلى: مشارية تقديم المشورة، وتتضمن الخدمات االستلمهارات لديهم والوفذة ممن يعملون لدى الجهات المن

احب صالتوجيه والمساعدة اإلدارية عند استخراج تراخيص النشاط وتسجيله وفقا لوضع واحتياجات  -أ

 المشروع

ف للظرو دعم التنظيم الذاتى ألصحاب المشروعات الصغيرة وتسهيل إنشاء المشروعات المشتركة وقفا  -ب

 لمتاحة حيث أن بعض فرص السوق يكون استغاللها أفضل من خالل العمل كمجموعة.ا

ة لمتدربين بصورااستضافتهم فى مقابالت مع االستعانة بأصحاب االعمال من خالل  :التوجيه واإلرشاد -ج

 .منتظمة لتوجيههم وإرشادهم

 ثر تطورا(.المنتج / استخدام تقنيات أك لمساعدة فى تحسين تقنيات اإلنتاج والخدمات )مثل: تحسين تصميما -د

ت وتجمعات المشروعات من خالل التعاون مع االجهزة المحلية لتسهيل الحصول على دعم الحاضنا -ه

 مساحات أراضى او وحدات تجارية او صناعية يمكن لمجموعة من أصحاب المشروعات الصغيرة او

 فى اإلنتاج و/أو التوزيع . المتناهية الصغر فى نفس القطاع أن تستخدمها كمقرات 

 

 الوصول إلى األسواق وسالسل القيمة

 لصغيرة هواالقائمة فى المحافظات، أو القرى أو المجتمعات الجديدة والمشروعات  تواجهمن التحديات التى 

 واقاذ إلى أسبالنسبة للمشروعات المنتجة لسلع قابلة للتداول، فهى تستطيع النف خاصةوحجم السوق،  محدودية

 . أخرى خارج نطاقها الجغرافى و/أو االندماج فى سالسل القيمة

 والنمو ريللتطوقابلة  مبتكرةمشروعات  بدءمساعدة الشباب على التفكير فى 

دف اب المسته، ويتم توجيه وتنظيم الشبالمشروعات فى منطقة ما نجاح الخبرات الفنية لتحديد فرص  يمكن دمج

 لبدء االعتماد على صاحب مشروع أو مجموعة من أصحاب المشروعات ميت لتنفيذ بعض هذه المشروعات، حيث

ى يقات عل)إعادة تدوير مخلفات/ انتاج طاقة جديدة ومتجددة / تطبتقديم خدمات مبتكرة إنتاج منتجات او 

 المحمول/...( 

 

: ذاتىشغيل الالت مكون تيسير فرصالحدود الزمنية والمالية للبرامج التدريبية والخدمات في إطار مشروعات   

 )لالسترشاد فقط(

o ( يوم عمل 75أشهر 4الحد االقصى للمدى الزمنى لكافة مجاالت التدريب).  

o  ىرالدعم االدا -المشروعات شكل من أشكال الخدمات غير المالية التالية )التوجيه تقدميمكن أن- 

 الستمراريةفرص ا زيادةو أشهر كحد أقصى بعد بدء تنفيذ المشروع لدعم جدواها 6التسويق....( لمدة 

o  من المتدربين  %50) /(جنية 0002مبلغ ) بحد أقصى تقديم دعم عينىتتضمن موازنة المشروع

وذلك باإلضافة الى ما يتم تمويله من خالل الجهة  (االفكار المتميزة واصحاب المتميزينالمنظمين و

ى )شركة أفراد/ مشروع جماعى / سلسة إنتاج ويفضل ان يتم تقديم الدعم العينى بشكل جماع الشريكة،
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المساهمة في رأس المال العامل )الدورة التشغيلية االولى( ، أو أقساط  -الدعم العينى : هذاويشمل  (

  .....التامين على القرض ، أو خدمات التسويق

      شريكة العاملة خالل الجهات المن المقدمة  في إطار هذا المكونمقترحات المشروعات ل األفضليةتكون

نشاء أو المرتبطة بتعاقدات أو شراكات او تعاقدات مع جمعيات رجال االعمال مما يحقق فرص إ

يم الصلة بجهات تقد الشريكة ذاتالجهات خالل ، اومن صناعات الكبرىصناعات مغذية تدعم ال

 االمتياز التجارى

 

 

  نماذج تنفيذ المشروعات

العامة،  وطالشرعليها  انطبقتالتى  الجهات الشريكةبواسطة  تحسين فرص التشغيل للشبابعات ذ مشروينفتيتم 

 ضورهاوبعد ح ،لجان الجهاز المتخصصة التى تم تقييمها وتأهيلها من خالل، و جهةوالشروط الخاصة بكل 

الجهاز  اقد معللتعبالمقترح، تمهيدا  عمل مجمعة لمناقشة إعداد وتصميم وأليات تنفيذ االنشطة المخططةورشة ل

 -الجهات الشريكة:هذه  وتشمل

 /فية والحر النقابات المهنية/نية والحرفيةالغرف المه/"جمعيات ومؤسسات تنموية" )منظمات المجتمع المدنى

ت راقا لقدوف، سيتم التعاقد معها على أساس تنافسي، حيث (شركات التوظيف وشركات التمويل المتناهى الصغر

  اق برامجإلى تكامل أهداف المشروعات المقدمة وذلك بغرض توسيع نط باإلضافة، جهاتالتلك  خبراتسابقة و

 ،لمستهدفةنطاق المحافظات افي  "التشغيل الذاتىلدى الغير/ تيسير  فرص عمل"لشباب لتشغيل تحسين فرص ال

 لصلةة ذات اعديد من الكيانات المتخصصمختلفة مع العلى الدخول فى شراكات  الجهات الشريكةحيث يتم تشجيع 

 ة:التالي النماذجأحد من خالل  تنفذ المشروعاتمن أجل تنفيذ البرنامج. وعلى هذا األساس من المتوقع أن 

 مظلة "" جهة شريكةنموذج  )أ( "مقترحات مشروعات تنفذ من خالل 

 فأكثر (%80على)ت المؤسسية( )تقييم القدرا ةفى مرحلحاصلة الجهة الشريكة يجب ان تكون  •

 .هاتج( 4) عنلمظلة شاملة المنظمة االمختلفة  القانونية باشكالها ()القاعديةال يزيد عدد المنظمات المحلية  •

  المسئولة عن إدارة المشروعالجهاز، ومع  الطرف الثانى فى التعاقدهى  المظلة  الجهه •

اعد مما يس شهرة حديثاجمعيات ومؤسسات أهلية مى أو جهات أخر)المظلة الجهة  يندرج تحتأن  يفضل •

بشكل يتم ، و(تقييمال حلةمرقد تم تقييمها في  تلك الجهاتأن تكون  طال يشتركما  هاعلى دعم البناء المؤسسي ل

لمادية  استحقاتها مقيم /نسب و األدواره متابعة تنفيذها لهذتحديد الجهات القاعدية وأدوارها وكيفية  تفصيلى

 .فى المقترح المقدم

 .جنية مليون 3.5  وفقا لهذا النموذج للتمويلالمتاح الحد األقصى  •

 .مستهدفة ة واحدةمن محافظ )في نطاق مركز او اكثر(مستهدفة الفئات اليستهدف المشروع تأهيل  •

 

 "اتحاد"نموذج  )ب( " مقترحات مشروعات تنفذ من خالل 

لقدرات اتقييم ) مرحلةفأكثر فى ( %80)تقييم  حاصلة علىالمتحدة  الجهات الشريكةكافة ب ان تكون يج •

 . (المؤسسية

 .جهات( 3ال يزيد عدد المنظمات المكونة التحاد الشركاء عن ) •

تكاملة مث تكون في المقترح المقدم، بحي بشكل تفصيلى من اتحاد الشركاء جهةيتم تحديد مهام ومسئوليات كل  •

 .لتحقيق هدف المقترح

حاد اتطار إسيكون فى   المشروع ا مع بيان أن تنفيذ هذ متكامل  المشروع نظمات المتحدة مقترحتقدم الم •

ضها فى تهدف إلى التكامل والتنسيق في مجاالت مختلفة يتم عر  وان أنشطة ومخرجات المشروعمنظمات 

 .المستهدفة ةمقترح وذلك في نطاق المحافظال
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األعمال بالقيام و الجهات الشريكةوالتى ستقوم بالتنسيق بين )وحدة إدارة مشروع( مكن تكوين لجنة تنسيقية ي •

 .المراحلاألنشطة وبشأن إدارة كافة  جهاز تنمية المشروعات لة عن مخاطبة والمسؤاالدارية لالتحاد، 

 .جهة شريكةمليون جنية/  1.5   وفقا لهذا النموذج للتمويل المتاح الحد األقصى •

 واحدة مستهدفةة من محافظ)في نطاق مركز او اكثر(مستهدفة الفئات اليستهدف المشروع تأهيل  •

 

 :منفردة(جهة شريكة )نموذج )ج( مقترحات مشروعات تنفذ من خالل 

 .(ؤسسيةتقييم القدرات الم)فأكثر فى مرحلة ( %70 نسبة مئوية ) حاصلة علىأن تكون الجهة الشريكة  •

 .المشروعواالشراف على هى المسئولة عن إدارة لجهة الشريكة ا •

 .جنيةمليون(  2)النموذج وفقا لهذا للتمويل المتاح الحد األقصى  •

 .مستهدفة محافظة واحدة )مركز واحد(يتم تأهيل الفئات المستهدفة فى نطاق  •

 

 ة:ــــــــــــــــروط العامــــــــــــــــــــــالش

 .بناء على المدة المتاحة للتنفيذ لالتفاقية /شهر 24تنفيذ المشروع دة مالحد األقصى ل •

 .)كحد أقصى( توقيع العقدتاريخ من شهر واحد بعد فى تنفيذ أنشطة المشروعات  يتم البدء •

 .سنة 92-18العمرية من المشروع فى الفئة بعلى األقل من المستهدفين  08% •

لشريكة ويحق للجهة ا، للتنفيذ في محافظة واحدةفقط  حدوامشروع مقترح تقديم  جهة شريكةعلى كل  •

، حققةلنتائج الموتقييم ابفاعلية وكفاءة المشروع األول تنفيذ أنشطة  انتهاء فى حالالتقدم بمشروع جديد 

 .من قبل الجهاز تقييم أداء الجهة كامال وكذلك 

ديد تح تم ةيكيف وبيان) ار أحد المكونيناختي الجهات الشريكةعند تقديم مقترحات المشروعات يجب على  •

 .( سوق العملل الفعلية اجاتيحتاال

i.  مع الجهة الشريكة  تواصليثبت ما أن تتضمن لدى الغير يجب  توفير فرص العملمشروعات

تحديد  بشأن( برتوكول تعاون / مذكرات تفاهم /نواياعند إعداد المقترح )خطاب أصحاب األعمال 

 .وسوف تكون أحد عناصر )بنود( وثيقة المشروع، مجاالت محددةفى  هماحتياجات

ii.  تامشروعبمقترحات ال الجهات الشريكة المتقدمةيجب على  العمل الخاصتيسير فرص مشروعات 

 فرص األعمالعن  حدى الجهات المتخصصةإعدادها من خالل إدراسة جدوى متكاملة تم تقديم 

يقة المستهدف، وسوف تكون أحد عناصر )بنود( وثافى رفى النطاق الجغ لمتاحةاواالحتياجات 

 .المشروع

من ( %70 )ال تقل عنوتتضمن تحقيق نسبة وقابلة للقياس أن تكون أهداف مقترح المشروع واضحة  •

 .التشغيل الذاتى تيسير فرصلدى الغير أو  العملفرص 

 

 لتقديم المقترحات  الخاصةالشـــــــــــــــــــــــروط 

عدم خفاق ولتزام بجميع شروط طلب المنحة بعد مراجعتها بدقة، حيث أن اإلاالب الشريكةالجهات تتعهد  •

 .المتقدمةالشريكة  ةالجهتحقيق النتائج المستهدفة يكون مسئولية 

يذ فاعلة ة تنفوأن يتضمن خط، والقياس فضل التقدم بمقترح مشروع أو فكرة مبتكرة وجديدة قابلة للتنفيذي •

 كارتتسم بالتجديد واالبت

الحرية في إضافة  لهاوصفحة(،  30بتقديم مقترح المشروع فيما ال يتجاوز عدد ) الجهات الشريكة تلتزم  •

دراسات أو وثائق ى وألمقترح المشروع المقدم من قبلها،  المعلومات والوثائق التي تراها مناسبة ومدعمة

لخاصة بتحديد احتياجات سوق العمل والتى تكون مرتبطة مثل الدراسات ا)تفيد الغرض نفسه كمرفقات، 
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، ومعلومات حول القدرة على إدارة المشروع تؤكد الجدوى االقتصادية للمشروع مرفقاتوبمنطقة التنفيذ، 

 ة لفكرة ومنهجية المشروع المقترحوغيره من المرفقات المساندة والداعم ،(بشكل جيد

 .  رهاتم االستعانة بها وتوقيت صدوأو بيانات  معلومات ة أيهتحديد واالشارة إلى مصدر وجيجب  •

على  التي ستتقدم بمعلومات ليست للنشر أو التداول مع جهات أخرى أن تضع الجهات الشريكةعلى  •

 الطلب )ليس للنشر(. 

 ه.الالزمة مع المستنداتنموذج "مقترح المشروع" بشكل كامل وواضح وارفاق كافة  استيفاءيتم  •

 .كاملة باللغة العربية ويتم إرفاق أية ملحقات أخرى تراها المنظمة مناسبة تقدم الطلبات •

 2 لىعنسخة إلكترونية  2 من )أصل وجهاز تنمية المشروعات فرع  إلىكنسخة كاملة يسلم المقترح  •

flash desk سم المشروع،االجهة الشريكة، و( في مظروف مغلق ومختوم مبين عليه اسم وعنوان 

 محل تنفيذ المشروع ي ترغب فيه والمحافظة ومجال العمل الذ

م ة عليه يت، وبعد الموافقعوبالفرلتيسير المشروعات عدد من اللجان من خالل  يتم تقييم المقترحات  •

شروعات تقييم الملجنة ثم بالقطاع المركزى للتنمية المجتمعية تقييم المشروعات نة لجالعرض على 

  ازبالجهالتنموية لالدارة العليا 

 وامية المجتمع تن مكون كان سواء فقط واحدتتقدم بطلب التسجيل والتأهيل في مكون  أن المشاركة للجهة يمكن 

 .التأهيل مرحلةاالختيار في بداية  عليهافرص العمل ويتعين  تحسينمكون 

 د المجاالت ذلك في اح( وادنى حد %70التي لم تحصل على النسبة المقررة لتقييم المقترح ) للجهة يجوز

وز لها هلها يجوفى حالة تأ ،مكون تحسين فرص التشغيل فىتنمية المجتمع أن تتقدم للتأهيل  مكوناتبالخاصة 

( %70) ل لى التمويحصول المقترح على الحد األدنى الالزم للحصول عشرط  بمقترح مشروع تمويل التقدم 

 .التفاقيةا خالل من تمويل على الحصول في الجهة تلك حق فيسقط النسبة هذهعلى  المقترحوفى حالة عدم 

 تحسينكون م فى إطار ( أدنيحد  %70للجهة التي لم تحصل على النسبة المقررة لتقييم المقترح ) يجوز كما

 يجوز أهلهات حالة وفى المجتمع، تنميةمكون  احد مجاالت فى لتأهيلطلب التقدم أن ت للشباب التشغيل فرص

 مويلللت المقررة النسبة علىحصول المقترح  شرط مقترح مشروع تمويل على الحصول بطلب التقدم لها

 من لتموي على الحصول في الجهة تلك حق فيسقط النسبة هذه على المقترح حصول عدم حالة وفى( 70%)

 .االتفاقية خالل

 تقييم المقترحات ومعايير االختيار:استالم و

 .يجب التأكد من التزام الجهات الشريكة بالنماذج المعدة وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة 

 نتائجال يسمح بتداول أي معلومات عن المقترحات خالل فترة دراسة المقترحات وحتى اإلعالن عن ال . 

هيل ت التأالتأثير على قرارات اللجنة الفنية قد تؤدي إلى الحرمان من إجراءامحاولة أي جهة متقدمة  •

 والتسجيل

 اعليهفقة لمواا، وبعد فروع بالمحافظاتيتم تقييم المقترحات من خالل عدد من اللجان لتيسير المشروعات بال •

ت لمشروعاتقييم الجنة  مثيتم العرض على لجنة تقييم المشروعات بالقطاع المركزى للتنمية المجتمعية 

ر على اقرا توقيعالتنموية لالدارة العليا بالجهاز، حيث تعمل لجان التقييم بصورة سرية ويقوم اعضاؤها بال

 النزاهة والسرية.

لتى تأخذ حات واالخاصة بتقييم المقتر المحاضر /التقاريرتعتبر اللجان مسئولة عن كافة اإلجراءات وإعداد  •

 ددات ومعايير االختيار.فى االعتبار كافة مح

 ة. مطلوبسيتم دراسة المستندات المقدمة وذلك للتأكد من تطابق العرض مع كافة الشروط التأهيلية ال •

ً إالتى ترد إلى الجهاز مخالفة للنماذج الواردة بكراسة الشروط تعتير غير مؤهلة  المقترحات •  ويتم داريا

 تدخل مرحلة التقييم الفنى . استبعادها وال

المشروعات بتمويل المشروع المقترح ، ويحتفظ الجهاز بحقه في  تنمية دم بمقترح مشروع ال يلزم جهاز التق •

 رفض أي طلب مقدم بناء على تقييم اللجنة الفنية. 
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 تقوم الجهات الشريكة المتقدمة بتقديم إقرارات كتابية بصحة البيانات والوثائق المقدمة. •

تقدم إذا في إجراءات ال من المشاركة -مشروع للتمويلمقترح المتقدمة ب - سوف يتم استبعاد الجهات الشريكة •

قابية عن ت الرين وجود تقارير من الجهاثبت عدم صحة أى مستندات مقدمة أو تم تقديم معلومات خاطئة أو تب

أو يخضعون  -أداءها أو تمت إدانة أعضاء مجالس إدارتها بسبب سوء سلوك مهني جسيم  بخصوصسوء 

كمة مح كمححاليا ألحد العقوبات اإلدارية، أو صدر بشأنها قرار تحفظ من مساعد وزير العدل بناء على 

 .القاهرة لألمور المستعجلة

قديم عرض ، وبناء عليه يمكن تكحد أدنى( %70بدئى لمقترحات المشروعات الحاصلة على )يتم القبول الم •

لتعديالت راء اتقديمى من خالل ممثلى الجهة الشريكة ألعضاء اللجان األولية لمناقشة ممثلى الجهات، وإلج

قييم لى لجنة تمه اقديالالزمة والمؤثرة للوصول بالمقترح إلى الصورة النهائية والمالئمة للتنفيذ، تمهيدا لت

 .المشروعات التنموية بجهاز تنمية المشروعات للموافقة، ثم يتم اتخاذ اجراءات التعاقد

 .سيتم تقييم المقترحات وقبولها على أساس ما يرد أوال يتم تقييمه أوال •

ات لجهل( يمكن %70فى حالة عدم حصول المقترح المقدم على الحد األدنى فى مستوى التقييم )أقل من  •

ل خطاب معتمد تبدأ من تاريخ إرسا عمل( ايام 5)تقديمه خالل وإعادة  الشريكة اجراء تعديل على المقترح 

ات المعمول به طبقا لنظام التظلم( ، وتتم إعادة التقييم %70للجهة يفيد عدم حصول المقترح على تقييم  )

 ة فقط.مرة واحدل، وال يكون ذلك اال المشار إليها بعاليه المحددةبعد ورود المقترح خالل الفترة بالجهاز 

 

 المتطلبات الخاصة بمؤشرات القياس:

 

 تياجاتالحاويحدد بدقة أن يعكس يجب ، ووضوحب وعددهايحدد المقترح الفئات المستهدفة من المشروع يجب أن 

مستهدفين لا تاوتسجيل بيان حديدت يكةجهات الشرللويمكن  ،لهذه الفئاتالمطلوب إكسابها للمهارات الفعلية 

قارنة ت والمعلى دراسة المقترحا، مما يساعد )الخصائص السكانية واالقتصادية وبيانات التشغيل( محتملينال

 تنفيذ المشروع.خالل ة قياس األثر تسهيل عمليو، بينها

ين المستفيد اعداد بخالفروع لقياس تحقيق أهداف المش إضافيةيقدم مؤشرات الذى  كما تكون االفضلية للمقترح

 المباشرة بحيث يمكن قياس أثر المشروع على المجتمع المحيط قبل التنفيذ وبعده.

 

ى من اجمال %80)بالمشروعات الخدمات المقدمة كامل الحاصلين على  الحد االدنى للمستفيدين •

 :ة المختلف وفقا للنماذجوذلك  ( المشاركينالمستفيدين 

 .مستفيد 570وفقا للنموذج )ا(  الحد االدنى •

 .(هتانجحادامستفيد) 500 /(جهات 3 تحادأ) مستفيد 507 وفقا للنموذج )ب( الحد االدنى •

 .مستفيد 325وفقا للنموذج )ج(  الحد االدنى •

 و ،خدماتالحاصلين على كامل ال عدد المستفيدينمن إجمالى  %70الحد األدنى لفرص التشغيل الدائمة  •

ير نسبة توف منها سيتضمن المقترح المقدمالتى  الجهات الشريكةتحصل ، وأدناهلما هو وارد تم قياسها طبقا ي

 .(كفاءة التكلفة )بندتقييم المقترح  على درجات أكثر عند من فرص التشغيل  أكبر
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 تعريف فرصة التشغيل الدائمة:

 

ى إل إلضافةبا، هى المؤيدة بعقد عمل الدائمة الفرصة :لدى الغير توفير فرص العمللمشروعات بالنسبة  •

كشوف  /من بدء العمل للمستفيدأشهر  6لمدة )كشف حساب بنكى شهرى 0االضافية االخر المؤشراتأحد 

ن استالم مصورة  /كارنيه العمل /أشهرمن بدء العمل 6لمدة  حضور معتمدة من إدارة الموارد البشرية 

 . (............(1)س  مكتب التامينات االجتماعية لنموذج

ي فتناهى مالحصول على تمويل للبدء في مشروع صغير أو  :بالنسبة للتشغيل الذاتى )المشروع الجديد( •

 :  مما يأتيمؤشر الصغر، باإلضافة الى اى 

حصول الو ،المعتمد من منظمة العمل الدولية الحصول على كارنيه حضور دورة "ابدا وحسن مشروعك"

 رة شراءعقد إيجار مقر المشروع /فاتوجهاز تنمية المشروعات/  لدىمنشاة جيل البتسعلى رقم قومى 

 لحصولافاتورة شراء خامات وادوات / أو عقد إيجار معدات او ماكينات/ مستلزمات للمشروع الصغير

 مغذية" / الحصول على عقود على أوامر تشغيل / الحصول على طلبات توريد مكونات "صناعات 

ت الحصول على عقد "تمويل" قرض لبدء النشاط/ عقد تمثيل إحدى العالما /باطنمقاوالت من ال

 ( التجارية

ير أو في مشروع صغللتوسع  "قرضالحصول على تمويل ": بالنسبة للتشغيل الذاتى )المشروع القائم( •

ع م راكةشعقد إيجار فرع جديد لمقر المشروع /عقد / متناهى في الصغر، باإلضافة الى اى مما يأتي:

ب بنكى األنشطة/ حسابالمشروع / عقود التوسع )التنوع( فى جديدة شركاء جدد / عقود تشغيل عمالة 

 . خاص بالمشروع عن الثالث أشهر الالحقة للتوسع

 ةومتابع تحديدمن المنفذة للمشروعات تقديم مؤشرات أخرى اضافية بما يمكنها  للجهات الشريكةمكن ي •

 (جهاز تنمية المشروعاتفقة موا ة )بشرطفرص العمل الدائم

 

 : لموازنة التقديريةالرئيسية لمكونات ال

 ملتكلفة التدريب والخدمات والمزايا لتوفير فرصة العمن إجمالي الموازنة تخصص ل  82% •

 مصروفات الدعاية وندوات التوعيةمن إجمال الموازنة تخصص ل 3% •

المشروع والمصروفات التشغيلية  مصروفات إدارةتكلفة من إجمالي الموازنة تخصص ل 7% •

 بحد أقصى واالدارية والمتابعة

  المستهدفة المخرجاتنسب مقابل تحقيق تخصص )كحد أقصى( من إجمالي الموازنة  6% •

 )ال يتم الصرف من هذا البند إال بعد موافقة جهاز تنمية المشروعات( حتياطى عام ا 2% •

 

 المشروع:تمويل دفعات 

 

عة من مجموعلى  بناءمن اجمالى التمويل(  %98)تمثل نسبة دفعات أربع  يل دفعات الموازنة علىتحويتم 

من هذا  ال يتم الصرفاحتياطي عام  %2واإلنجازات، كل دفعة بما يتناسب مع تحقق االنشطة خاصة بشروط ال

  بعد موافقة جهاز تنمية المشروعاتو على أنشطة محددةالبند إال 

  بعد استيفاء المستندات المطلوبة %30مقدمة أولىدفعة  •

الطار المنطقى لوفقا  ترتبط بنسب التنفيذ لألنشطة والمخرجاتلكل منهما  %25تان الثانية والثالثة دفعال •

 تفصيليةالدورية اللتقارير والخطة الزمنية وا

 (طبقا للمنصرف الفعلى %12دفعة نهائية )  •
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ا مشروع وتقييمهة البعد انتهاء جميع أنشطوذلك ، التاليةالمئوية وفقا للنسب يتم صرفها  %6الى  اإلضافة

 يلى: كما، ويتم ذلك وفقا لتقارير رصد وتحقق من جهات مستقلة تحقيق المخرجات الكلية للمشروعو

 

  لمقابل تحقيق فرص العملنسبة الصرف  فرص التشغيل الفعلية المحققة

من المخطط لفرص   %100نسبة التشغيل

 التشغيل

   مقابل تحقيق فرص العملمن  100%

من  %70حتى  %100أقل من  يلنسبة التشغ

 المخطط لفرص التشغيل

  مقابل تحقيق فرص العملمن  70%

من  %50حتى  %70أقل من  نسبة التشغيل

  المخطط لفرص التشغيل

 مقابل تحقيق فرص العمل من  40%

من المخطط لفرص  %50نسبة التشغيل أقل من

 العمل

 ( مقابل تحقيق فرص العمل )ال يتم صرف 
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 من المنحة المقدمةللتمويل القابلة ة غير األنشط

 إنشاء مباني جديدة •

 شراء مركبات )سيارة، اتوبيس... إلخ( •

 .الجهه المانحة شراء البضائع التي يكون منشأها متعارًض مع سياسة •

 .أن تستخدم المنح للمساهمة في وقف أو صندوق خيري •

 أن تستخدم المنح لبرامج االقراض. •

 دينية أو سياسية. أن تستخدم المنح ألغراض •

 .ارسال بعثات أو دعوات في الخارج •

 .تنظيم رحالت جماعية •

 .الضرائب •

 .االجهزة الطبية والتعويضية •

 .شراء االت او معدات كبيرة •

 .بخالف ما يرد في أنشطة وموازنة المشروع برامج ونظم المعلومات •

 

 

 :التقييمالمتابعة و

 شطةنفيذ أنومعدالت توسائل المتابعة والتقييم ألداء خطة وتضمين المقترح ل الجهات الشريكةيجب على  •

 جهاتى )الجهة الممولة للمشروع( وأ جهاز تنمية المشروعاتالمشروع المقترح، وآلية التنسيق مع 

ابعة ة المت، وما إذا كان سيتم االستعانة بأي جهات أخرى خالل انشطللجهات المتقدمةأخرى أو شركاء 

 والتقييم.

لدى  العمللمخرجات والنتائج المتعلقة بمحاور عمل المشروع )عدد فرص لتابعة يجب أن تتضمن الم •

ؤشرات (، وغيرها من المالمشروعات الخاصةالعمل من خالل تيسسر التشغيل الذاتي بالغير أو فرص 

 الهامة.

عة بمة المتابيان مدى توافر التجهيزات واإلمكانات الالزمة لعمل أي من أنظ الجهات الشريكةعلى يجب  •

 الحاسب االلى وشبكة االنترنت.ونظم والتقييم بما في ذلك وجود أجهزة 

تائجه نتقييم إيضاح أساليب التأكد من تحقيق مؤشرات ونتائج تنفيذ المشروع و الجهات الشريكةيجب على  •

 ومخرجاته المخططة. 

العمل  لتي سيتمالمحاور لتحديد ا( لتقييمتابعة وامطار المنطقى للإلا (استيفاء الجهات الشريكة يجب على  •

 .سيتم تحقيقها من خالل المشروع أو النشاط المقترحو عليها

 

 دور الجهة الشريكة في المتابعة :

عرن  د واإلعرالنتلتزم الجهة الشرريكة باتبراع نظرام لمتابعرة كافرة األنشرطة الرواردة بوثيقرة المشرروع منرذ بردء التعاقر

 -خالل الخطوات التالية :من ت واالهداف المخططة وذلك المشروع وحتى تحقق المخرجا

امة، حل اإلق)السن، الموقف التأمينى "غير مؤمن عليه"، مختيار المستفيدين وفقا لشروط، االتأكد من  .1

سبة )بالن في حضور ممثل من فرع الجهاز، وممثل من جهات التوظيف المستهدفة، وذلك المؤهل، ......(

 ير(.لمشروعات مكون لدى الغ

الموافقة  والحصول على نتظام في إرسال بيانات المستفيدين دوريا لمسئول الفرع بالجهاز،متابعة اال .2

 هم.ق عليبالتحاق المستفيدين بعد الكشف علي أسماءهم، والتأكد من انطباق كافة اشتراطات االلتحا

بملفات  تابعةظ تقارير المالمتابعة الدورية لموقف المستفيدين خالل كافة مراحل وانشطة المشروع، وحف .3

 مستقلة او تفريغها على الحاسب االلى بالجهة.
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وسائل نى، بتوثيق كافة أنشطة المشروع خالل المراحل المختلفة طبقا لإلطار المنطقى والبرنامج الزم .4

 وثيق.التوثيق الممكنة، وموافاة مسئول وحدة التنمية المجتمعية بفرع الجهاز دوريا بأدلة الت

ين/ لجان ستفيددقة وانتظام تقارير كافة اللجان المشكلة في إطار المشروع )لجان اختيار الم التأكد من .5

 االختيار والترسية على جهات تقديم الخدمات/ لجان المسألة المجتمعية، ...(

متضمنة د، ة بالتعاقلواردامتابعة إعداد وإرسال كافة التقارير الدورية بانتظام )الفنية /المالية( وفقا للنماذج  .6

 التحديات والتوصيات ومؤشرات جودة تقديم األنشطة، ورضاء المستفيدين .

ظات/ لمالحامتابعة التقارير الواردة من قطاع المراجعة الداخلية بالجهاز من حيث )إعداد الرد على  .7

 ارسال الرد لمسئول فرع الجهاز بالمحافظة/ متابعة اسقاط المالحظات(

غيل لغير/ تشاللمستفيدين بمجالى )لدى المتحقق ، والدخل المادى التشغيلمن توافر فرص  متابعة التحقق .8

 ذاتى( 

 

 : المخرجاتالرصد والتحقق وقياس دراسات  •

 :من خالل روعات المشومخرجات بالتحقق من تنفيذ أهداف  الجهازيقوم 

ل التشغيتهاء وانالمشروع تنفيذ مراحل  بعد انتهاءأنشطة الرصد والتحقق من نتائج ومخرجات المشروعات  -

 جة علىت المدرالبياناوالتقارير النهائية للمشروع ، وذلك بناء على بواسطة جهة محايدة مستقلةللمستفيدين 

 . وفرص العمل تفيدينالنظام االلكترونى الخاص بالمس

 تىالتشغيل الذا)فرص العمل لدى الغير/ تيسير فرص  كونىمن خالل مفرص التشغيل الدائمة حصر  -

ا بم روعاتالمش تنميةالجهات الشريكة لجهاز )من خالل موافاة  التى تم توفيرها.الخاصة(  لمشروعاتل

 يلى :

بشكل و بذلك بشكل دورى وطبقا للنماذج الخاصة مبه بيانات المستفيدين وفرص التشغيل وبيانات االتصال -

 (واضح وكامل على النظام االلكترونى الخاص

  المخرجات الكمية التى تم تحقيقها. -

 ينستفيدمجودة الخدمات المختلفة المقدمة والدورات التدريبية ومدى رضاء التحليل إستمارات قياس  -

 وأصحاب االعمال

 

  تقييم األثر:

شارك لم ي ثير خدمات وأنشطة المشروع على المستهدفين المحتملين سواء من شارك أو. يتم قياس مدى تأ1

انات وعلى الجهات الشريكة تحديد وتسجيل بيحيث يتم مقارنة الفئات المشاركة مع غير المشاركة، 

تياجات اء على اح، وبن( X  2وقع )عدد المستفيدين المستهدفين المحتملين طبقا الجمالى عدد المستفيدين المت

ملية قياس عوذلك إلمكانية المساهمة وتسهيل  (RCTالدراسة الخاصة بتجربة االختيار العشوائى للعينة )

  األثر خالل وبعد تنفيذ المشروع.

 ىلتنفيذ حتافترة  في خاللتقييم األثر  دراسات. على الجهات الشريكة التى سيتم التعاقد معها االنضمام الى 2

م تحت تقييفى نظام ال والتعاون ذه المرحلة يتوقع من الجهات الشريكة مشاركتهانهاية البرنامج، وفى ه

ات لدراسلاشراف جهاز تنمية المشروعات وفريق تقييم خارجى، وما قد يتضمنه من  اعتماد نماذج موحدة 

عة تابدعم ماالستقصائية للخط األساسى والمتابعة واتباع اجراءات محددة للتشغيل واختيار المشاركين و

 المشاركين.

 

 :التقارير

لنماذج التقارير وفقا   إعداديتم ، وبوضع نظم للتقييم من خالل المؤشرات القابلة للقياس الشريكة الجهاتتقوم 

 ما يتم اعداده من، باإلضافة الى اليضاح ما تراه ما تقترحهإضافة للجهات الشريكة  يمكنكما  ،التقارير المرفقة

 كما يلى: جاالت فرص التشغيلمالمستفيدين من كافة األنشطة والخدمات و ببياناتكشوف  تتضمن تقارير دورية
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 .ومالية تفصيلية فنية تقارير شهرية •

 عند التقدم بطلب الدفعات بالمستندات ةفنية ومالية تفصيلية مؤيدتقارير  •

 .فنى ومالى تفصيلى ومؤيد بالمستندات تقرير نهائى •

ماليا وية فنيا والمراجعة الدور المتابعةإجراءات  بالمحافظات وعرلفمن خالل ا ويتولى جهاز تنمية المشروعات

ي متابعة اهم فللمشروعات، وعلى الجهات الشريكة التعاون الكامل مع مسئولي المراجعة ومسئولى الفروع بما يس

 ونجاح المشروع.
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 ويتم تقييم المقترحات المقدمة وفقا للمعايير التالية:

   المعايير  الدرجة

 1 مع االهداف تطابق المقترح    5

  حالمقتر ( لتغطية جميع عناصر2توافر كافة المكونات )وفقا للملحق رقم  1 

  وضوح األهداف والنتائج المتوقعة 2 

  الواقعية في المشروع المقترح 1 

   جودة مرفقات المقترح 1 

 2 القدرة على تحقيق األهداف   10

ارات/ المهاالتفاق مع أصحاب االعمال لتحديد احتياجاتهم من العمالة و ما يؤيد 4 

ت روعااالتفاق مع جمعيات أو جهات لتقديم التمويل أو الدعم أو أفكار المش

 المغذية للمشروعات الصغيرة

 

  بالمجتمع تكامل مكونات المشروع مع تقييم االحتياجات 2 

  تحقيق االهدافيؤدى الى المقترحة المحددة االنشطة   2 

  هيكل واضح إلدارة ومتابعة المشروع 2 

 3 والمشاركة المجتمعية الفئات المستهدفة  7

دفين/ االحتياجات الفعلية للمسته الدراسات واإلحصاءات لتحليلالى الرجوع  2 

 أصحاب األعمال/....

 

صميم توالقيادات الطبيعية بالمجتمع المستهدف فى  المستهدفةاشراك الفئات  1 

 المقترح

 

ق وصف دقيق للفئة المستهدفة واحتياجاتها ومعوقات التشغيل، وخصائص سو 2 

 والمهارات المطلوبة العمل

 

  استهداف المستفيدين من اإلناث و/ أو غيرهم من الفئات المهمشة  2 

 4 جودة خطة ومنهجية التنفيذ     49

  نفردة(وصف واضح آللية التنفيذ )مظلة / اتحاد / م   2 

لمنهجية كل مكون من مكونات المشروع )التدريب، التشبيك،  عرض 10 

 والتوظيف والحفاظ على العمالة والحصول على التمويل وغيرها(.

 

  للتوعية، وحمالت االعالم المستمر عن المشروع استراتيجية  تضمن  2 

جتمعية وصف كيفية التعاون مع الجهات المختلفة ، وتحقيق المسألة الم 3 

 والتواصل مع الشركاء المنفذين 

 

  ثارهاآتحديد المخاطر وتحديد اساليب التغلب عليها أو التخفيف والحد من    5 

   توافر جدول الزمني قابل للتنفيذ )بما في ذلك جدول زمني مفصل( 10 

ين )المخرجات/ األنشطة/ القائم)اطار منطقى( خطة تنفيذ محددة العناصر  7 

 التحديات والبدائل/...(عليها/ 

 

  وصف واضح الليات االختيار للمستفيدين/وفرص العمل/مقدمى الخدمات... 5 

  الختيار مقدمى الخدمات وصف واضح للشروط المرجعية 5 

 5 المتابعة والتقييم  10

  ، مع التركيز على تتبع نتائج المشروع SMARTمؤشرات قياس   5 

لجمع البيانات )الكمية والنوعية( وإجراءات قياس األدوات المناسبة عرض   5   
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 فعالية المشروع

 6 الموازنة وفعالية التكلفة  13

    منطقية الموازنة ومناسبتها مع أنشطة المشروع المقترح 4 

يدين مستففعالية التكاليف )أي القدرة على تحقيق نتائج ألكبر عدد ممكن من ال 5 

حل بنود الميزانية في دعم واستكمال مرا ووصف كل بند من في الميزانية(

  المشروع

 

  بنود الموازنة محددة وواضحة 4 

 7 االستدامة   6

  

2 

 

2 

 :وضع الية عمل لضمان

 ر المشروعتأثياستدامة  

 االستدامة المؤسسية

 

  مدى واقعية و قابلية خطة االستدامة 2 

  االجمالي  100

  

 مقترحالب ة الواجب توافرها المحددات الرئيسي

ئق داعمة تعد وثا ىتوالالمرفقات الفنية التالية والرئيسية  والعناصر مراعاة توافر المحددات الجهات الشريكةعلى 

 :وهىللمقترح وانشطته أفضل  وصياغهعلى تصميم وإعداد  مساعدتهاهامة تساهم في 

 

 :المشروع مقترحمعايير صياغة 

 -الية:التيأخذ بعين االعتبار األمور شامالً ولنشاط المقترح واضحاً ويكون وصف المشروع أو ا يجب أن

 .تمدعمة ببيانات وإحصاءات ومؤشرا سيتم تناولها الرئيسة التي  تحديد االحتياجات والمشكالت •

للوصول  الالزمة إلدارة المشروع يحتوى على جميع المكوناتاألنشطة، يذ فتنخطة لعناصر وصف تفصيلى  •

 .(......التشغيل )التنفيذ/المتابعة/ التقييم/إعداد التقاريرتوفير فرص الى هدف 

•  

 ب(/: أللنموذجين) جهةوتحديد الواجبات والمسئوليات لكل المشروع  إلدارة الجهات المتقدمةكيفية التنسيق بين  •

عات عمل بالمشروتيسير فرص " أو "لدى الغير فرص العمل"المكونين )فى على تحقيق نتائج  التركيز •

 .أنشطة مبتكرةمن خالل "( الخاصة

 

 موازنة المقترح

ي فكل بند موازنة شاملة خالل الفترة المخططة لتنفيذ المشروع مع تفسير وتوضيح ل ضمن المقترحيتيجب أن 

 يلى:  وفقا لما الموازنة 

 ( ةالموازند ن بنوالتكلفة اإلجمالية للمشروع مع تقدير منطقى لقيم بنود الصرف. )مع تحديد تفاصيل كل بند م •

•  

 

 خطة استدامة المشروع والتحديات

 صد وتبينترالمشروع، كما يجب عليها أن أهداف وأنشطة  استدامةأن توضح كيفية ضمان  هات الشريكةالجعلى 

ذه جهة هالتحديات التي يمكن أن تعترض تنفيذ أنشطة المشروع ومحاولة وضع تصورات للحلول الممكنة لموا

 ة أخرى. خالل فترة اإلعداد والتنفيذ وأي تحديات مستقبلياو الحد من تأثيرها التحديات 
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 : تنفيذ المشروعالواجب مراعاتها عند اعداد وأخرى  اعتبارات

 :وع أو م بالمشرح جميع اإلجراءات الالزمة للقيايتوض الجهات الشريكةعلى  االعتبارات القانونية للمشروع

الزمة لوافقات االمطلوبة والمالقانونية وتوضيح اإلجراءات مدة إنجاز اإلجراءات، ، والنشاط إن لزم األمر

إضافة إلى  فقة،ء كل مواالمشروع أو النشاط المقترح مع تحديد الجهات المعنية إلعطا للبدء فى تنفيذ أنشطة

 الجهاتلى ع وني.األخذ بعين االعتبار المسؤوليات القانونية التي ستترتب على أية شراكات تتطلب إيضاح قان

 .ت عليهالجمعياسيتم إطالع انها بالتعاقد والتى إتباع إجراءات التعاقد والشراء التى سيتم تضمي الشريكة

 :مة استدا ية ومؤشراتالمشروع إعداد دراسة جدوى اقتصاد تطلبفي حال  االعتبارات االقتصادية للمشروع

ضح توراسة دعلى  بناءان تقدم المعلومات االقتصادية الالزمة ضمن المقترح  الجهات الشريكةمالية على 

 مشروع المقترح.المخرجات مدى الطلب على 

 :آلثار ضيح امشروع يجب توألى من أنشطة الفي حال وجد أي أثر بيئي متوقع  االعتبارات البيئية للمشروع

 اءات التياإلجروالبيئية السلبية للمشروع المقترح ) مثل وجود مخلفات، تلوث هواء ، مياه ، تربة ...إلخ( 

رورة ضمع  ،بيئيوث الالتقييم لضمان عدم التلءات المتابعة وستتبع للتقليل والحد من هذه اآلثار البيئية وإجرا

 مر.ن لزم األإ ة االدارية المسئولةالجهوالتراخيص من  الحصول على الموافقات ضرورةاالعتبار  فى األخذ 

  االجتماعية المسئولية اعتبارات 

 :سيتم مراجعة والتأكد من هذه االعتبارات

 ها بطريقة مباشرة وغير مباشرة.فرص التشغيل الدائمة التى تم توفير -

 المخرجات الكمية التى تم تحقيقها . -

 المستفيدينمدى رضاء الخدمات المختلفة والتدريبية و البرامججودة  -
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 ( إطار وثيقة المشروع 2ملحق رقم ) 

 بيانات أساسية 1

 نموذج معلومات أساسية                   

 اسم الجهة الشريكة
 

  العنوان

يس اإلدارة العليا للجهة اسم رئ

 الشريكة، ومنصبة 

 

 اسم مسؤول االتصال وتليفونه

 والبريد االلكترونى

 

  رقم هاتف الجهة الشريكة

عنوان البريد االلكتروني 

 للمنظمة

 

  اسم المشروع المقترح

التنفيذالمقترح  موقع

 للمشروع

 محافظة                مركز

 الغير               تيسير فرص التشغيل الذاتى تشغيل لدىالتشغيل لدى مجال عمل المشروع

 نموذج )ب(             نموذج )ج(         نموذج )ا(نموذج )ا(       نموذج التنفيذ

 نفردةاتحاد                    م                  مظلة                    

  الموازنة المقترحةاجمالى 
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 وع:الهدف العام للمشر

 

 

 مبررات تنفيذ المشروع:

 عالقته بالهدف العام لالتفاقية:

 عالقته باالحتياجات بالمجتمع:

 

 

 وصف وتعريف الفئات المستهدفة واحتياجاتهم ومعالجة المشروع لتلك االحتياجات:

 

 

 المستفيدون: 

 عدد المستفيدين المشاركين في عدد من الخدمات 

 الخدمات الالزمة عدد المستفيدين الحاصلين على كافة  

 عدد فرص العمل المحققة  

 % مشاركة االناث  

 

 وصـــــــــــف الِمشــــــــــــــــــروع:

 مقدمة:  

 األهداف:  

 الهدف العام:   

 األهداف المحددة:   

 

 مدة تنفيذ المشروع:

 

 مراحل تنفيذ المشروع:

 المستفيدين األنشطة: االليات والمعايير المختلفة الختيار:

 مقدمى الخدمات      

 نماذج الشروط المرجعية      

      ................. 

 عناصر القيمة المضافة:

 اإلجراءات التكاملية:

 منهجية واليات التنفيذ:

 استراتيجية التوعية:

 :توالمسؤولياإدارة المشروع واالختصاصات 

 

 اليات المتابعة والتقييم:

 

 خطة التنفيذ/ البرنامج الزمنى:

 جدول زمنى مفصل باالشهر   
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 خطة االستدامة للمشروع:

 استدامة التأثير  

 االستدامة المؤسسية  

 

 تحليل المخاطر والتحديات:

 كيفية التغلب/تدابير التخفيف درجة الخطورة المخاطر

1   

2   

 

 الموازنة التقديرية:

 التشغيل لدى الغير

 البند التكلفة 

 ب الفنيالتدري اجمالى جزئى 82% 1

 تدريب المهارات الحياتية

 خدمات أخرى

 دعم عينى ومزايا

 الدعاية وندوات التوعية اجمالى جزئى 3% 2

 اإلدارة والمتابعة بحد أقصى اجمالى جزئى 7% 3

 بحد أقصى المخرجاتمقابل تحقيق  اجمالى جزئى 6% 4

 افقة مكتوبة من الجهاز(حتياطى عام )ال يصرف اال بعد موا اجمالى جزئى 2% 

 

 

 تيسير فرص التشغيل الذاتى

 البند التكلفة 

 التدريب الفني اجمالى جزئى 82% 1

 تدريب المهارات الحياتية

 تدريب الدارة المشروعات

 خدمات أخرى

 دعم عينى ومزايا

 الدعاية وندوات التوعية اجمالى جزئى 3% 2

 ارة والمتابعة بحد أقصىاإلد اجمالى جزئى 7% 3

 بحد أقصى المخرجاتامقابل تحقيق  اجمالى جزئى 6% 4

 حتياطى عام )ال يصرف اال بعد موافقة مكتوبة من الجهاز(ا اجمالى جزئى 2% 

 

 

 االطار المنطقى للتنفيذ:

 المسئولية االفتراضات وسائل التحقق القياس/عدد اسم المؤشر النتائج 
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       الهدف العام

األهداف 

 المحددة

      

 المخرجات

 

 

 

      

       

 

 

  

 


