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 المرحلة األولى

 األهلية(وتسجيل الجمعيات  )تأهيل

 الخلفية واألهداف

اري تواجه اإلصالح الهيكلي والتشريعي واإلد والتي تتبنى نهجالموضوعة  طالخطفى إطار و 2030انطالقا من رؤية مصر 

حات والتلي االستجابة للمطالب الملحة لوضع اقتصادي صعب مع متابعة هذه االصلال ات وعلى راسهاالتحدي العديد من مصر

اللة تمرار البطانخفلا  قيملة العمللة بسلبب اسليجنى ثمارها على االمد البعيد. مع تصاعد أسعار السللع والخلدمات ااساسلية و

 الفقر. تمعدالفي مما أدى إلى ارتفاع  المواطنينعلى حياة بدوره وركود سوق االستثمار والذي أثر 

ر أكثلهرة هل  اهرة وشلبه الملاغيلر الملالفقيلرة  ولقد كان الشباب من الجنسين وخاصلة أولكلا العلاطلين علن العملا ملن العماللة

اب اعد على اكتسلتس التياالقتصادية حيث ازداد معدل بطالة الشباب بشكا كبير. مع ندرة الوظائف  اازمات تأثرا من الفكات

زيلد يوقلد   .شاشةهالفكات بالد مما جعله  اكثر بالالمهارات والحصول على دخا للحفاظ على التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 ة الهامة لهذه القضي سببا لزعزعة االستقرار، ومن ث  الحاجة الملحة للتصديهذا من تعقيد المرحلة االنتقالية ويمكن أن يكون 

فلي المائلة ملن الشلباب اللذين تتلراوح  17.2 حلوالى أن 2014ن علا  علالدراسات االستقصائية للشباب فلي مصلر  وقد اثبتت

ا اعلى او ظامية للبحث عن دخسنة لديه  "تطلعات" للهجرة بشكا عا  وبشكا خاص الهجرة غير الن  29، 15أعماره  بين 

 الحصول على فرصة وظيفية  

كثلر االتجلاه ااو االرتفلاع،االعتبار ان عدد المصريين الذين يهاجرون بصورة غير منتظمة إلى أوروبا آخذ في  فيمع االخذ 

 .  (18ن إثارة للقلق هو أن نسبة كبيرة من المصريين الذين يصلون إلى أوروبا ه  قُصَّر غير مصحوبين )دون س

وخاصلة فلي  باإلضافة إلى ذلا، يوجد عدد من المهلاجرين المصلريين العائلدين ملن الخلارب بسلبب علد  االسلتقرار اإلقليملي،

هذا االرتفاع في عدد العائدين من الضغوط التي يواجها سلوق  صري، ويزيدممليون عاما  2-1ليبيا، التي استضافت حوالى 

 خاصة للشباب.يؤثر على المجتمعات الفقيرة و بصفة  إضافي، اما ضغطتكون عالعما المصري، والتي بدورها 

الية الموارد الم الصغر  يختص بتعبكة وإدارة وتنسيق فيالصغيرة و المتناهية وولما كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  

نفيذيللة لليللات التاقتصللادي وتللوفير المتاحلة للمعاونللة فللي تنفيللذ بللرامج تسلاعد علللى تقليللا الثللار الجانبيللة لسياسلة اإلصللالح اال

البيكلي لتخفيف ااعباء عن المواطنين عن طريق إيجاد فرص عملا والحلد ملن البطاللة ورفلع المسلتوى المعيشلي والصلحي و

 ص والمجتملعالقطلاع الخلا المشروعات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية في الصغر ممثللة فلي دع  دوروللفكات المستهدفة، 

 فليحملا ت تنمويلة تلتنمية االقتصادية والتقنية، ومساندة الخطة القومية لتشغيا الشباب عن طريق تنفيذ مشروعاالمدني  في ا

 لمجتمع المصري بصفة عامة والشباب المصري بصفة خاصة ..لخدمة اطياتها البعد االجتماعي واالقتصادي 

سلتهداف اهرة الهجلرة غيلر النظاميلة ملن خلالل ايستهدف التصدي لجذور مشكلة وظل الذيومن ث  جاءت فكرة هذا المشروع 

تللا فلي  دفةللفكلات المسلتهتوفير عدد من الفلرص الجاذبلة  المشروع في المجتمعات ااكثر عرضة لتلا الظاهرة حيث يساعد

 صالل خللق فلرخلالمناطق كوسيلة لتوفير بدائا لمحاوالت الهجرة غير النظامية وتعزيز الشعور باالنتماء إلى مجلتمعه  ملن 

 بهلدف توسليع وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العما اسلتجابة لززملة االقتصلادية الحاليلة ااجا،عما قصيرة ومتوسطة 

ير نوعيلة ستهدفة لتلوفالتحتية المادية واالجتماعية في المناطق الم البنيةوتنويع آفاق عمله . كما سيساه  المشروع في تحسين 

 حياة أفضا للمجتمعات المحلية.
  

 :الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيهلومن األهداف الرئيسية 

 لجمهوريلة عللى مسلتوى ا تنميلة المجتملعالعامللة فلي مجلال  ااهليلة الجمعيلات والمؤسسلات نتنسيق الجهود والتعلاون بلي

 بهدف تحقيق التكاما في الخدمات التي تؤديها تلا الجمعيات.

 ة ركة حقيقيلون مع كافة هيكات المجتمع من جهات أهليلة أو شلعبية أو حكوميلة ملن اجلا تحقيلق مشلاتحقيق التنسيق والتعا

 تعود بالنفع على المجتمع
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 لمتاحة.امكانيات الخدمات في ظا اإل تلا وتقيي  ااهلية الجمعيات المشروعات التنموية والتي يت  تنفيذها بمعرفة تمويا 

  

 رية للهجرة غير النظاميةاتفاقية مواجهة األسباب الجذاهداف 

وف الظر يهدف المشروع الى االستجابة لظاهرة الهجرة غير النظامية للشباب من خالل معالجة تدهور
يتم يل. سالمعيشية في المناطق المصدرة للهجرة، باإلضافة الى النقص في الفرص االقتصادية والتشغ

ب طة األجل، وبناء مهارات الشبامعالجة هذه المشكالت من خالل إيجاد فرص عمل قصيرة ومتوس
 العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم وتنويع وجهات نظرهم لفرص التشغيل المتاحة.

ية حياة نوع كما يساهم المشروع في تحسين البنية التحتية واالجتماعية في المناطق المستهدفة لتوفير
 أفضل بالمجتمعات المحلية.

ة ناهيشروع على قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتيعتمد الغرض الرئيسي من الم
اطق الصغر بإدارة واالشراف على المنحة المقدمة من أجل توفير عدد من الفرص الجاذبة في المن

ضافة لفة باإللمختالمستهدفة واالكثر عرضه لظاهرة الهجرة غير النظامية، كوسيلة لتوفير البدائل المحلية ا
 التزام الفئات المستهدفة وتغذية شعورهم باالنتماء لمجتمعاتهم المحلية. الى تعزيز

 

 الهدف العام:

طلعات ئل لتتعزيز الحماية والقدرة على الصمود للفئات األكثر احتياجا، كوسيلة لتوفير بدا 
 ومحاوالت الهجرة غير النظامية.

 

 األهداف المحددة: 

 هما : يشتمل المشروع على هدفين محددين

 تعزيز االكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة والمجتمعات المحلية.• 

 ية.المحل تحسين وتمكين الفئات المستهدفة لالستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات• 
 

 من خالل: وذلك

 . ات المستهدفةمحافظالتوفير فرص عما مؤقتة للعاطلين عن العما وخاصة الشباب في  .1

 ة.لعمالاكثيفة  مشروعاتالبنية التحتية المجتمعية والخدمات االجتماعية باستخدا   تنفيذ مجموعة من مشاريع .2

 لمشاريعانفيذ تعلى المشاركة في  تشجيع المقاولين المحليين من القطاع الخاص من المجتمعات المستهدفة بالمحافظة .3

 المختارة.

ثر راعاة اامع م ، ات المستهدفةمحافظالاقعة في ة في القرى المستهدفة الواالجتماعي المواردو تعزيز البنية التحتية .4

 المعيشة وتنمية المشاريع الصغيرة .اإليجابي على الصحة والبيكة ومستويات 

 لمطلوبينالعمال الشريكة من خالل توفير برامج التدريب وتأهيا الكوادر وا للجمعياتتنمية قدرات الموارد البشرية  .5

 .لتنفيذ وإدارة المشاريع 
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 تنفيذ:الآليات 

 اكة الل شرخ مسكولية تنفيذ المشروع، وذلا من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر يتولى

 ةقليمياإل هتباكفرع مأعلى الجهاز والمنظمات غير الحكومية وفي سبيا ذلا سوف يعتمد  ات المستهدفة وثيقة مع المحافظ

 –البحيرة   -االقصر –كفر الشيخ  –ا المني -نوفية الم –الدقهلية  –الغربية   –قية الشر -اسيوط ات المستهدفة وهى )محافظالب

  عات.المشرويع تقد  ااعمال لجم تقدي  تقاريروالتنفيذ بالمناطق المستهدفة  وذلا لمتابعة القليوبية( –المنوفية 

   بنلاء عللى  بتحديلد المنلاطق الجغرافيلة المسلتهدفة جهاز تنمية المشروعات المتوسلطة والصلغيرة ومتناهيله الصلغرسيقو

ملا سليقو  . كالنظاميلةالمنلاطق بمشلكلة الهجلرة غيلر  تلأثرو ايضلا ملدى الجغرافلي فلي مصلر االسلتهدافخرائط الفقر وآليات 

 ملاجلراءات العالتلي تل  تحديلدها فلي دليلا إ الخاصلةواالشلتراطات باختيار وتمويا المشروعات المؤهلة بنلاء  عللى المعلايير 

 بالمشروع.الخاص 

  نيلة التلي قلد باإلشلراف عللى تنفيلذ المشلروعات وتقلدي  المسلاعدة الفالمسلتهدفة  اتمحافظلالب تلب الجهلازافلرع مكأقو  تس

ة عللى لناجح والقلدراتتمتع بسجا حافا من التدخا  التي( الحكومية/ أو المنظمات غير  ةات الكفيلة )المحافظتحتاب إليها الجه

 المقترحة(.تنفيذ المشروعات 

 

 

 

 

 

 -مرحلتين: سيتم تنفيذ البرنامج عل 

 

 وتسجيل الجمعيات األهلية  تأهيل -األولى:  مرحلةال .1

  الجهللاز تللبافللرع مكأالجمعيللات بالتوجلله إلللى حيللث تقللو  يللت  اإلعللالن عللن مرحلللة التأهيللا والتسللجيا بالجرائللد الرسللمية 

 التسجيا.أهيا ومتطلبات كراسة الشروط الخاصة بالت الستال  بالمحافظات المستهدفة

  فةات المستهدفظمحاالب تب الجهازافرع مكأالمستندات وتسليمها إلى  واستكمالالنماذب المرفقة  باستيفاءتقو  الجمعيات 

  مخصصلة للدرجات الالتقيلي  وا السلتمارةبتقيي  القدرات المؤسسية للجمعيات المتقدمة طبقا   بالمحافظات لجهازا أفرع يقو

 ود التقيي .لكا بند من بن

  لهلا وتسلجيلها بأنهلا قلد تل  تأهييوملا ملن تسلجيا الجمعيلات (  21) وذلا خلالل إعالن النتيجة وإخطار الجمعيات المؤهلة

 .التموياكجمعية مؤهلة تمكنها من التقد  بمقترح مشروع للحصول على 

 

 المقترحات  وتقييم تقديم  -: الثانية مرحلةال. 2

بتقللدي   لخللاصا تمويلاالدليلا التقللد  للحصلول علللى  باسللتال للتقلد  بمقترحللات وتقلو  الجمعيللات يلت  دعللوة الجمعيلات المؤهلللة 

 بالمحافظات المستهدفة . تب الجهازافرع مكأالمقترحات من 

 تعليمات عامة

 فتح العروضو استالم .1

  المطلوبة.وشاملة لكافة الوثائق  بالنماذب المعدةالجمعيات  التزا التأكد من 

 النتائج.أي معلومات عن العرو  خالل فترة دراسة العرو  ولحين اإلعالن عن  ال يسمح بتداول  
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  االتأهيلءات للتأثير على قرارات اللجنة الفنيلة قلد تلؤدي إللى الحرملان ملن إجلرا جمعية مقدمه للعر أي محاولة من أي 

 .والتسجيا

 العروضوتقييم  دراسة .2

  هدفةبالمحافظللات المسللت توسللطة والصللغيرة ومتناهيلله الصللغرجهللاز تنميللة المشللروعات المأفللرع سلليت  تشللكيا لجنللة مللن 

  الجمعيات.لدراسة وتقيي  المستندات المقدمة من 

   من تطابق العر  مع كافة الشروط التأهيلية المطلوبة.  المستندات المقدمة وذلا للتأكددراسة سيت 

   تلدخا  ستبعادها والر غير مؤهلة إداريا  ويت  ابمخالفة للنماذب الواردة بكراسة الشروط تعت الجهازترد إلى  التيالعرو

 الفني.مرحلة التقيي  

 التسجيا.بإرفاق المستندات والنماذب المطلوبة فسيت  استبعادها من  اتإذا ل  تلتز  الجمعي 

 

 أوالً الشروط العامة 

 .التضامن االجتماعي أن تكون مسجلة كجمعية مصرية في وزارة  .1

 .ااقاعلى  سنوات ثالثمعية أن يكون قد مر على تأسيس الج .2

   تنموية.تنفيذ مشروعات ومبادرات  فيأن يكون لديها خبرات سابقة  .3

 .وجهاز إداري متكاما  المقترحنطاق عما المشروع  ومناسب فيلديها مقر مجهز أن يكون  .4

 الشروط الخاصة ثانياً : 

 نزاعات.  وليس بهفعال  جيد، منتخب،لديها مجلس إدارة  .1

 ر الجهات الرقابية جيدة أن تكون تقاري .2

 .معتمدتين ميزانيتينأن يكون لديها  .3

 .لذلاتؤهلها  يتالالعما به والخبرات  فيترغب  الذيأن تبرز الجمعية مجال العما  .4

 لصاغرجهااز تنمياة المشاروعات المتوساطة والصاغيرة ومتناهياه اعن الجمعيات المستفيدة من قروض  استعالميتم عمل 

 متأخرات.متعثرة أو عليها  نال تكوة مؤهلة أن ويشترط لكى تكون الجمعي

 

  ومتطلبات التأهلاالختيار عايير م

 القدرة المؤسسية -1

طة شلروعات المتوسلجهلاز تنميلة المالعما ملع  فيلديها القدرة والرغبة  والتيعاملة النشيطة وال ااهليةجمعيات لتقد  ات

صلداقية وتتمتلع بم بصلفة عاملةوتشلغيا الشلباب لة البطاللة بمشلكالمشلروعات المتعلقلة  في والصغيرة ومتناهيه الصغر

  -ولديها:  مجتمعاته داخا  وسمعة طيبة

 موظفين 

 ةالبطالرة والهج ات تتعلق بمشكلةلديه  الخبرة المطلوبة لتنفيذ مشروع لجمعيةابلعاملين لأن يكون   -

  .النظاميةله خبرة في مجال الهجرة غير  ويفضا من وتشغيا الشباب

 ت الفنية: القدرا

 ناجحة. وادارة مشروعاتلدى الجمعية سجا موثق عن تنفيذ  -

  المطروحة.خبرات فنية كافية متعلقة بالمجاالت لدى الجمعية  -

 اخرى.جهات  لدى الجمعية شراكات مع جمعيات او -

 اإلدارة المالية:  -2

 .معدات( عاملين،لدى الجمعية خبرات ادارية مناسبة ) -

  محاسبية.وسجالت ية سليمة لدى الجمعية ممارسات مال -
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 معايير االختيار

ات ميلة المشلروعجهلاز تنب ةتلب االقليميلافرع المكأبلتشكيا لجنة فنية لتقيي  المستندات المقدمة ملن الجمعيلات يت   سوف

 لذلا.معدة  بالدرجات تقيي  الستمارة طبقا  وسوف يت  التقيي   المتوسطة والصغيرة ومتناهيه الصغر

 بمقترحات.لكيفية التقد   تعريفيت المؤهلة إلى حضور لقاء يت  دعوه الجمعيا 

  الدرجاتمن  %60تعتبر الجمعية مؤهلة إذا حصلت على 

 

 تعليمات عامة 

ون تمع او مكلمشاركة أن تتقد  بطلب التسجيا والتأهيا في مكون واحد فقط سواء كان مكون تنمية المجايسمح للجهة  -1 .1

 ختيار في بداية مرحلة التأهيا.تحسين فرص العما ويتعين عليها اال

 
 

2.  

 

حد  %70حد ادنى ( على النسبة المقررة لتقيي  المقترح ) %60الجهة التي ت  تأهيلها بنجاح ) في حالة عد  حصول -2 .1

ى والذ,آخر جوز لها التقد  مرة أخرى في مجالمحو أمية( ي -ريا  أطفال -بيكة –ادنى( في أحد المجاالت التية  )صحة 

لنسبة الها على د  حصوعالمرتبة الثانية كاحتياب للمجتمع طبقا لنتائج دراسة البحث الميداني بالمجتمع وفى حالة يكون في 

 .لمجتمعفيسقط حق تلك الجهة في الحصول على تمويل من مكون تنمية االمقررة لتقيي  المقترح للمرة الثانية 

 
 

2.  

 

3.  

 

4.  

ت الخاصة حد ادنى( و ذلا في احد المجاال %70لتقيي  المقترح ) جوز للجهة التي ل  تحصا على النسبة المقررةي -3 .5

ى لحصول علطلب اببتنمية المجتمع أن تتقد  للتأهيا في مكون تحسين فرص التشغيا وفى حالة تأهلها يجوز لها التقد  

ق تلك حفيسقط ( وفى حالة عد  حصولها على هذه النسبة %70تمويا شرط حصولها على النسبة المقررة للتمويا )

 الجهة في الحصول على تمويل من خالل االتفاقية.

 

سين فرص حد ادنى( و ذلا من خالل مكون تح %70لتي ل  تحصا على النسبة المقررة لتقيي  المقترح )ايجوز للجهة  -4

مويا تعلى صول ب الحالتشغيا للشباب أن تتقد  للتأهيا في مكون تنمية المجتمع، وفى حالة تأهلها يجوز لها التقد  بطل

الجهة في  فيسقط حق تلك( وفى حالة عد  حصولها على هذه النسبة %70شرط حصولها على النسبة المقررة للتمويا )

 الحصول على تمويل من خالل االتفاقية.

 

 

 

 إعالن نتيجة التقييم 

   تضرروا نتيجة أنه للمتقدمين الذين يرون  المكتب ويجوزبإعالن نتيجة التقيي  بمقر  يإقليممكتب فرع يقو  كا 

ملن تلاري   خلالل أسلبوعالجهلاز فلرع تظل  إللى أن يتقلدموا بل االختيلارلخطأ أو مخالفلة خلالل عمليلة التقيلي  أو 

 القرار. واتخاذحيث سيت  دراسة الحالة  إعالن النتيجة

  المراسالت 

  على أن يت يةرسم ظات المعنيةبالمحافجهاز افرع الوالجمعية االهلية يجب أن تكون كافة المخاطبات والمراسالت بين 

  . تسليمها باليد


