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 مشروع أوالً دليل التقدم للحصول على تمويل 

 الهدف العام

  الود التو  قل لميو يير لالإلومم الممييو ت لالمساتو ت ايوليو    تمليول وولجراءات التقدم للحصول  للو  إالهدف من دليل

  ك ملو  للفئو ت لالممتميو ت المتوتهدف  ل لوف  شوف في امتصو دي تحقو  أللو  ميمو   لالتو المشورلل ت  أفضلاختي ر تضمن 

 المتن فت .االولي   ل دلن تحيز لالط ء الفرص المتك فئ  للمميي ت لالمسات ت

 -اإلجراءات: تحكم تلك  التيالمبادئ األساسية 

 المراحل.ف  جميع شف فيِ  ال  

 المتتهدف .ئ ت فاللصل  إل  ال  

 المن اب.طريق  لف  اللمت أفضل  المطلل ِ   الميللم تلحصل  لل  ا 

   هو   تنميو  جيه  التو  ل و  لميو يير  االلتوزام ايولي لالمسات ت المميي ت من أجل المح فظ  لل  وذه القلالد يمب لل

 ي .لالشف فتضمن النزاو   لالت  المشرلل ت المتلاط  لالصغيرة لمتن وي  الصغر

 وبصفة عامة:

  إ ا  لتقودماالمشو رك  فو  إجوراءات  مونالمميي ت لالمسات ت ايولي  المتقدم   مشرلع للتمليل الف يتم ااتبي د

تموت أل  ميللمو ت خ طئو  أل ك نوت تقو رير المهو ت الرم  يو  اويئ  أ متوتندات مقدمو  أل   وأ تملبولا ثبت أنهوم 

 لن ح لي  يحد اليقل  ت اإلداري .يخضيأل  - إدانتهم  تبب الء اللك مهن  جتيم

 باإلضةاةة مةةالمقد الوثائقبصحة البيانات وبتقديم إقرارات كتابية  تقوم الجمعيات والمؤسسات األهلية المتقدمة 

 .االجتماعي على تنفيذ الجمعية للمشروع وعدم وجود مخالفات تضامنخطاب مواةقة من الإلى 

 تتكولن مونل مح فظو  ل  فورع المهو  مودير قولم  تشوكيله  ي لتقييم لالت ا من مبل لمن  المشرلل تتقييم جميع  يتم :

 ألض ء لل  ايمل(  3 قييم)رئيس ليس له ح  التصليت لاكرتير للدد من ايلض ء الذين يقلملن   لت

   ط  مهوو   تنميوو  المشوورلل ت المتلاوو للتنميوو  الممتمييوو  لالبشووري   المركووز القطوو ع موون  نحضوولر مرامبووليحوو

 )اختي ري (. اإلجراءاتلأل ك ف  المراحل  -من  أ  ف  لمتن وي  الصغرلالصغيرة 

  النزاو  لالتري  إمرار  لتلميع لل   ألض ؤو ليقلم  يمب أن يتم لمل لمن  التقييم  صلرة اري. 

  داتمحود   ر ك فااللتب ف تأخذ الت  للتقييم     التق رير الخ صجراءات لإلداد اإللمن  متئلل  لن ك ف  اللتيتبر 

 االختي ر. لمي يير

  لودم د تسد  إلو  للتأثير لل  مرارات اللمن  الفني  م  مشرلع متقدم الولي  ايمسات  المميي  أل الأ  مح لل  من

 التمليل. الحصل  لل 

 0أل اكثر  %70لل  ا ا حصل  مقترح المميي  مقبل  يتبري 

 المقدمة ثانياً:

 الرئيسية التنمية قضاياالوضع الراهن و

 NCCPIM-TIP ميدانية من قبل المركز الوطني للبحوث االجتماعية والجنائيةالجتماعية واالدراسات العلى  بناء

 . رلتحديد المحافظات والمراكز التي تصدر أعلى معدل للمهاجرين غير النظاميين وأهم محافظات العبو

 ق  للدراا مي  طبف  الهمرة غير النظ  حيث تم اختي ر المراكز لالمح فظ ت الت  املت الميدالت لالنتب المرتفي  

 فظ ت الممهلري  لو  مح فظ  من مح 27مح فظ  من إجم ل  لدد  11لو  . NCCPIM-TIPالت  م مت  ه  

، مصرياكفر الشيخ،  أايلط، المني ، الدمهلي ، البحيرة، الشرمي ، الفيلم، الغر ي ، القليل ي ،:   لتحديد مح فظ ت

لف مركز ف  ت 165من إجم ل  م  يقرب من )مركز كحد أمص   32المشرلع ف  لدد لايتم تنفيذ . المنلفي 

 .، لو  المن ط  المتتهدف  لماتف دة   لدلم الم ل  من خم  المشرلع(المح فظ ت اإلحدى لشر

 حيث تشير الدراا ت ال .
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 يد احتلت ح فظ ت الصيأل حت الحت   ت اإلمليمي  أن محيث  الفقر ميدالت ل ي دة االمتص د  النش ط تب طس

 .ألل  نتب للفقراء 

  ـل  المسوــمت المتلاط  لفـــلق المتلاط  ان  من حم 29-15الفئ  اليمري  ) ف  لغ ميد  البط ل  للشب ب

يد  البط ل  م %27.0نفس الفئ  اليمري  ل لغ  ف ملة اليمل  إجم ل من  %36.1لالم مييـــ  لم  فلمهــــ  

 ئيت رابب  ييد  مم فلمهــــ ط  لالم مييـــ  لم  ــمت المتلاط  لفـــلق المتلاللذكلر من حمـل  المسو

 للهمرة غير النظ مي 

 ل خ ص  الذكلر. ين االطف   لالشب ب  الهمرة غير النظ مي  ميدالت ف  ملحلظ ارتف ع 

 ً  التنفيذ:آليات  ثالثا

  المشرلعيذ اإلشراف لل  تنفمتئللي  الصغر جه   تنمي  المشرلل ت المتلاط ، الصغيرة لالمتن وي  ف   يتلل، 

  ي ت تنميمنظم ت غير الحكلمي  لجمي  إل  ف  إل  ال، المتتهدف  ت من خم  شراك  لثيق  مع المح فظل لف 

تقديم ل    المتتهدفمت  ي  التنفيذ   لمن طمح فظ  ف   ل  المه  فرع لل  المه   الممتمع لف  ابيل  لف الف ييتمد 

  المشرلل ت.م ايلم   لمميع تقد تق رير

  ليل دديدو  ف  تح الت  تم لاالشتراط ت الخ ص اختي ر لتمليل المشرلل ت المسول   ن ًء لل  المي يير لف يتم ا

   لمشرلع.إجراءات اليمل الخ ص 

 ت ج إليه  تحلت  مد   إلشراف لل  تنفيذ المشرلل ت لتقديم المت لدة الفني  ا  لمح فظ ت  المه  تب ك فرع مأقلم تا

  تنفيذ قدرة لل)المنظم ت غير الحكلمي  الت  تتمتع  تمل ح فل من التدخل الن جح لالالكفيل  لالمنفذة المه ت 

 (.المشرلل ت المقترح 

 

 ً  مشروع للالرئيسية  الخصائص :رابعا

  ت، حيث مقترح للتقدم دللة المميي ت المسول  لف  يل تأويل المميي ت لتقييمه  اإللمن لن  آلي  اليمل لل  يتمدت

يتم ا الت   اينشطحيث تتميز  لمشرلل ت تهدف ال  دلم الممتمي ت المحلي المب درات لل  منح التمليل  تلف ترتكز

تم اي حيث متتهدف ال المن ط  ف   المحلي  تاالحتي ج لل   ن ء تحديدو أن تكلن مد تم    لمشرلل ت لامتراحه إدراجه  

 دم تخ تقدم لالت للشب ب  صف  خ ص   لمل فرص تلفر الت  ات االفك ر المبتكرة  ل تلمشرلل إلط ء ايلللي 

 .ل م   صف  أا اي  ممتميي 

 ً  آلية تقديم الطلبات :خامسا

خم  آلي   منتهدف   ت المتمح فظالولي  التنملي  الي مل  ف  لالمميي ت ايلل  تقديم المنح للمسات ت  المب درةتيتمد 

 اليمل الت لي :

اتف مي   تتح منح لل  لدللته  للحصل تم تأويله  ف  المرحل  ايلل   الت المسات ت لالمميي ت ايولي   يتيين لل  1.1

  تتليمهل " لمرفق االنم  ج تيبئ   "الحد من االاب ب المذري  للهمرة غير النظ مي  لالمملل  من االتح د ايلرل   

 .المتتهدف   مح فظ لفرع المه      ليد إل  

يتم ل، بحسب ترتيب وصولها المقدم  من المميي ت لالمسات ت ايولي " مقترح ت المشرلل تتتم مراجي  " 1.2

 يتم االتص  احيث ل(. وذا الدلي الت دس من )القتمالت  تلب  الحد ايدن  من الشرلط اللاردة أدن ه  المقترح تاختي ر 

زليدوم لت، تلف المشرلل تلمن مش   التقديم(خ من ت ري يلم  21 )خم لالمميي ت ايولي  المسات ت  تلف 

 يل.التمل لاشتراط تلل يه  ف  صلرته  النه ئي  لالت  تتف  مع جميع المي يير    لميللم ت الت  يحت جلنه 

متلاط ، ل ت الجه   تنمي  المشرلتس  ملكيته  إل  لن تي د أ  من الطلب ت أل اللث ئ  المرفق  إل  أصح  ه  ل 1.3

 التريّ  الت م  للطلب ت المقدم . ضمني الذ  الصغرن وي  ف  الصغيرة لالمت
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 اردة أدن هييم اللف   لء مي يير التق لمه  اللاردة إل  ااتقلم لمن  التقييم  تقييم جميع "مقترح ت المش ريع"  1.4

 .للتمليل المش ريع الص لح ف  وذا الدليل( لاختي ر  الت  ع)القتم 

 ً  الشروط العامة  سادسا

 لمميي ت أن تلتزم   لشرلط الت لي  لند تقديم المقترح:يمب لل  ا

لبرنو م  اللو  محو لر  اللقو ء التيريفو لأتموت حضولر فو  المرحلو  ايللو  أن تكلن المميي  المتقدمو  مود توم تأويلهو   .1

 .لالمتن وي  الصغر ةلالصغير المتلاط جه   تنمي  المشرلل ت المقدم من مبل 

  تيوومتوسللي  الممي يكولن حيوث أن اإلخفو ق جيودا، مراجيتهو طلوب المنحوو  ل لطاإللتوزام  مميوع شور للو  الممييو ت .2

 تي ر ايلل .ايلللي  ف  لملي  االخ الملتزم   تلف الشرلط ايتم إلط ؤو لالمميي ت  المتقدم  لالمسات ت ايولي 

قترح ت ن ء تحضير م مت  ي  لمل المميي ت أث جه   تنمي  المشرلل ت المتلاط  لالصغيرة لمتن وي  الصغرايقلم  .3

  ااتفت رات.لند الح ج  للإلج    لل  أي  لالدلم الفن  المشرلل ت لتقديم اإليض ح ت الم م  
 وو ف  المطلقوو  فوو  إ لللممييوو ت الحريوو صووفح ،  20ال يتموو ل   للوو  الممييوو ت االلتووزام  تقووديم طلووب المقتوورح  موو  .4

رض تفيود  و لغ ئ لمنح  المقدم من مبله  لأي  درااو ت أل لثو الميللم ت لاإلثب ت ت الت  تراو  من اب  لمدلم  لطلب ا

 يوذ،التنفمرتبطو   منطقو   تكولن ( لالتو النظ ميو  و لهمرة غيور درااو ت خ صو  )للويس حصورا  موثمنفته كمرفق ت، 

 لغيووره موون جيوود حوول  القوودرة للوو  إدارة المشوورلع  شووكل للمشوورلع، لميللموو تمرفقوو ت تسكوود الموودلى االمتصوو دي  

 المت ندة لالدالم  لفكرة لمنهمي  المشرلع المقترح. المرفق ت

 نشر(. لل  المميي ت الت  اتتقدم  ميللم ت ليتت للنشر أل التدال  مع جه ت أخرى أن تضع لل  الطلب )ليس لل .5

 إ ا تم االاتي ن   مه ت أخرى للحصل  لليه .   لت ريخه أ  ميللم  أل  ي ن لتل يح مصدر إل  اإلش رة .6

 نمل ج "مقترح المشرلع "  شكل ك مل للا ح لارف ق ك ف  ايلراق الم م  ميه. أن يتم تيبأة .7

تمويةل بوالمتناهيةة الصةغر  ةوالصةغير المتوسطةجهاز تنمية المشروعات  يلزمال  التقدم بطلب الحصول على تمويل .8

 لفنيةةايةيم اللجنةة مقدم بنةاء علةى تق مقترحةي رةض أي  هحقب ويحتفظ الجهازالمشروع المقترح من قبل الجمعية، 

ى المركز عل الجغراةيالتوزيع  االعتبارحيث ستكون األولوية للمقترحات الحاصلة على أعلى الدرجات مع األخذ ةي 

  العمل.والتنوع ةي محاور  المستهدف

 من اب .تقدم الطلب ت ك مل    للغ  الير ي  المطبلل  لإرف ق أي  ملحق ت أخرى تراو  المميي   .9

لليوه ااوم  لمختولم مبوينملميو  فو  ظورف مغلو   ( USBل CDل  كنتخ ك ملو  مون )أصول لصولرةيتلم المقترح  .10

الصوغر  لالمتن ويو  ةلالصوغير المتلاط جه   تنمي  المشرلل ت ترغب فيه إل   الذ لمم   اليمل  للنلان المميي 

 (1ط  المتتهدف  لكم  ول مبين ف  المدل  رمم ) لالمن المتتهدف   تمح فظ ل 

 

 تقدم بمقترحاتدعوة لل

 أساسية معلومات

 أساسية معلومات نموذج                   

 اسم المحاةظة

 اسم المركز

 

  الجمعية اسم

  العنوان

  المقترح المشروع/  النشاط اسم
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  المشروع أو النشاطتنفيذ  موقع

   اإلدارة مجلس رئيس اسم

  محور العمل 

    الجمعية هاتف رقم

  للجمعية ونيااللكتر البريد

  االتصال مسؤل اسم

  المحمول الهاتف رقم

  لمسئول االتصال اإللكتروني البريد عنوان

 (1جدل  رمم )

 

 

 ً  الشروط الخاصة  :سابعا

 ي :ط الت للب  المش ريع المقدّم  الحد ايدن  من الشرلت" ينبغ  أن مقترح المشرلع ايلل ّ لك  يتم النظر ف  "

 ر المن ط  المتتهدف  طبق ً لخريط  الفقف   الي طلينلالشب ب  الفقيرة لممتمي تأن يتتهدف المشرلع ا -

   النظ مي دلم التنمي  المحلي  للحد من الهمرة غير مب درات   ات صل   لا ح  المشرلعتكلن أوداف أن  -

 دين فقط.تتفيدد المأن يتتخدم المشرلع آلي  لقي س نم ح المشرلع من خم  تأثيره لل  المتتفيدين منه لليس لل  ل -

 للتنفيذ.كرة مبتكرة م  ل  أل ف من الممكن التقدم  مشرلع جديد -

 محو اميه (  –اض أطفال ري –صحة )  المشرلعميم  تمليل  إجم ل من  %70( لن مك فأة لمشرلع ) يم ل  ال نتب  تكلف  تقل أال -

  م  تمليل المشرلع ) البيئ  (من إجم ل  مي %65 ( لنمك فأةأال تقل نتب  تكلف  اليم ل    لمشرلع ) -

 محل ايميه (  –ري ض االطف    –ف  مم   ) الصح   مصر ه جني 1000000لتمليل ل الحد االمص  -

 جنيه ف  مم   ) البيئ  (  1300000جنيه مصر  ال   1000000الحد االمص  للتمليل يترالح من  -

  .شهر 18 شهر حت   15من  مدة المشرلعتترالح  -

 الت  ت تلالمسا  تايلللي  للممييالمشرلع حيث ايتم إلط ء تك ليف  إلجم ل ميزاني  تفصيلي  ش مل   م تقدي االلتزام -

 المقترح.لنلع المشرلع أل النش ط طبق ً تلتزم  منطقي  التمليل الم م 

 .لاال تك رتنفيذ المشرلع تتتم   لتمديد ف لل  ف   آلي تأن يتتخدم المقترح  -

  ت.الفئهذه الفيلي  لالحقيقي  ل  ج تتيحاإلالمتتهدف  من المشرلع، لأن ييكس  أن يحدد المقترح الفئ ت -

تترالح    مني  من فترة تف صيل الخطلات التنفيذي  لل  أن تكلن له  صف  التت  ع لالمنطقي أن تتضمن خط  المشرلع  -

 .شهرا ً 18حت   شهرا 15 من

 .  لتفصيل لطبق ً للنمل ج المرف  المص ريفلتقدم لصف ً لا ح ً لبنلد أن تكلن الميزاني  منطقي   -

 

 ً  صالحة للتمويل الاألنشطة غير  ثامنا

o إنش ء مب ن  جديدة 

o التح د ايلرل   . ااي ا  مع و  متي ر  ً أع الت  يكلن منششراء البض ئ 

o  أن تتتخدم المنح للمت وم  ف  لمف أل صندلق خير 
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o   االمراض.أن تتتخدم المنح لبرام 

o ح يغراض ديني  أل اي اي أن تتتخدم المن. 
o    الخ رج  ف  يث ت أل دللات ارا 
o  جم لي .رحمت تنظيم 
o الضرائب لالتأمين ت 

o  االجهزة الطبي  لالتيليضي 

 معايير تقييم المقترحاتتاسعاً 

 الدرجة

 من
 معايير تقييم المقترحات

10 
 وصف المشروع .1

 (نقط  5لمشرلع لالنت ئ  المتلمي  ملخص لا ح ل

 نق ط( 5ول تيد فكرة المشرلع فكرة جيدة  شكل ل م؟ )

5 

 الهدف العام للمشروع .2
 نقط ( 3) للامي  الهدف الي م من المشرلع مذكلر  شكل لا ح

 نق ط( 2) النظ مي الحد من الهمرة غير  ة   لاحد أل أكثر من مح لر مب درالهدف الي م من المشرلع لل  صل

5 
 األهداف التفصيلية .3

 نقط ( 3)ايوداف التفصيلي  لكل مرحل  من مراحل تنفيذ المشرلع. تّم تحديد 

 نق ط( 2ايوداف التفصيلي  أوداف م  ل  للتحقي  لللقي س. )

10 

 اجاتيتحديد االحت .4
 ( نقط 2تّم  كر القضي  أل المشكل  الت  ايتن لله  المشرلع )

 نق ط( 4ح ج  )المشرلع مبن  لل  ح ج  رئيتي ، لمدلم  نص أل دراا  تبرر وذه ال

 4رلع )م المشمرف    لمشرلع دليل لل  أن المسات  ص حب  المقترح مد أشركت الفئ  المتتهدف    لمشرلع ف  تصمي

 نق ط(

5 
 الفئة المستهدةة .5

 نق ط( 5اليمري  )الفئ   المتتهدف  النلع،ااتط ل  المشرلع تحديد الفئ ت 

20 

 الخطة التنفيذية .6
 6)شريك  مه ت المع تحديد دلر ال  لالمرتبط   تحقي  كل لاحد من ايوداف التفصيلي  تحدد الخط  المهم ت المتلمي

 نق ط(

 نق ط( 6الخط  مفصل  مع جدل   من  للتنفيذ )

 نق ط( 8الخط  تتضمن خطلات تفصيلي  آللي  التنفيذ )

20 

 المشروع وعمالة موظفو .7
 تشغيلاللإجراءات  شغيلهملشرلط ت لمسومتهمالمشرلع  ف الذين اييمللن ألداد ايشخ ص م ئم  تل ح  مرف 

 ط( نق 10لالشف في  )لالت  تحق  اليدال  

 لعالمخرج ت المتلمي  لكل شخص من المش ركين ف  اليمل لل  المشرلينص المقترح  ل لح لل  اللاجب ت 

 نق ط( 10) لاللصف اللظيف  لهم 

5 
 االستدامة .8

 (نقط  3المشرلع  يد انته ء التمليل ايلل  ) يتضمن المشرلع خط  لمل مفصل  لضم ن ااتدام 

 نق ط( 2خط  االاتدام  لاميي  لم  ل  للتحقي  )

3 
 المتابعة والتقييم .9

 (نقط  3لي  المشرلع ) للقي س مدى ف يحدد المشرلع المسشرات الت  ايتم مت  يته 

2 
 قاتالتحديات/ المعو .10

 (  نقط 2رلع )ذ المشلالت  مد يكلن من شأنه  التأثير لل  تنفي م ت الت  مد يلاجهه يحدد المقترح التحدي ت أل الميل
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 الميزانية التفصيلية .11
 نق ط( 5الميزاني  منطقي  )

 نق ط( 10يل ح اللصف الخ ص  بنلد الميزاني  دلر كل  ند ف  دلم ااتكم   مراحل المشرلع )
 

 المجموع 100

 غير النظ ميالهمرة  أاب بمبتكرًا ليمج الت  تقدم طرح ً  نق ط إ  في  للمش ريع 5 ايتم منح . 

 

 المكونات الفنية للمقترح  عاشراً تصميم

تو وم نيو  و مو  اتفلل  المميي ت مراجي  المكلن ت التلجيهي  الت لي  لفهم ك ف  المرفق ت الفني  لالت  تيود لثو ئ  دالمو  

 ف  دلم المميي ت لل  تصميم لإلداد أفضل المش ريع لاينشط  لو : 

 وصف المشروع أو النشاط المقترح: -أوالً:    

 االلتب ر ايملر الت لي : لش ممً ليأخذ  يينيمب أن يكلن لصف المشرلع أل النش ط المقترح لا ح ً 

 مدلم   بي ن ت لإحص ءات لمسشرات تحديد االحتي ج ت لالمشكل  الرئيتي  الت  ايي لمه  المشرلع. 
 خو طر دلوم الممتميو ت المحليو  لتشوغيل الشوب ب لتلليو  الممتموع  م  فوإيم  يو  للو  تحقيو  نتو ئ   التركيز

 .النظ مي غير الهمرة 

   ي النظ م مخ طر الهمرة غير   لمقترح المقدم لتللي  الممتمع  رئيت مكلن اتقلم المميي ت  تنفيذ. 

 اإلطار العام للمقترحات المقدمة

 خم  المميي ت ايولي  شرلل ت  ات تصميم لمكلن ت  تيط  يمكن تنفيذو  من م -1

 ال تحت ج ال  تكنلللجي  ل ليه 

  اهل  التطبي 

  مكلن ت 3لل  أكثر من  تحتل ال 

 ال تحت ج ف  تنفيذو  للتي لن لالشراك  مع أكثر من جهه  

 الميزاني  إجم ل من  %65زاني  المشرلع لن ليم ل   ميلمكلن ا أن التقل المب لغ المخصص  -2

 ئ  الشب ب من المنتين أن يتتهدف المشرلع ف -3

 : مين  أن لل  الممتمع إيم   أن يكلن له تأثير  -4

  النظ مي غير لمج المذلر المتبب  لمشكل  الهمرة  ف يت وم   

   يت وم ف  تحتين متتلى المييش 

  (  مش كل الهمرة غير النظ مي   المش كل الملح  ف  )اللل  ي دة  ف يت وم 

 يقدم خدم ت للممتمع المتتهدف 

   يتهل لصل  خدم ت لفئ ت ميين 

 ن تكلن أللي  التنفيذ للمن ط  الفقيرة لالمحرلم  لالن ئي أ -5

 ن تنفذ ف  نط ق ممتمع المميي ت المتقدم    لمقترح تأ -6

 االتي:مع ضرورة تضمين 

  علمشرلل   لهدف الي م لمدى ارتب طهتنفيذ المشرلع أل النش ط  لايوداف لالغرض من ي ن المبررات. 
  ب فوو  لالخوودم ت المقدموو  للشووب  لالقط لوو ت اللالوودةالفيليوو   لاحتي جوو ت المنطقوو تن اووب يالمقتوورح يمووب أن

 المنطق .
  ااتدام . ل ات مسشراتتحديد أفك ر مش ريع ري دي  مبتكرة 

 
 إدارة المشروع أو النشاط المقترح 

 لت لي : لمقترح من خم  ااتيراض ايملر اف  إدارة المشرلع أل النش ط ا لخط  المميي لل  المميي  تل يح آلي  
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   لح لي .الصف مختصر للهيكل اإلدار  لالتنظيم  الح ل  للمميي  لطريق  االاتف دة منه ف  تنفيذ أنشطته 

  المشرلع.لصف للمه   االدارى لاليم ل  المقترح  إلدارة 

  أل النش ط المقترح. لتنفيذ المشرلعإرف ق الهيكل التنظيم  إلدارة 
 المتابعة والتقييم  خطة

ع   التنتوي  مويمب لل  المميي  أن تقدم إيض ح لن آلي  للاو ئل المت  يو  لالتقيويم يداء لاوير لمول المشورلع المقتورح لآليو

  للمميي .شرك ء  لألأي  جه ت أخرى  جه   تنمي  المشرلل ت المتلاط  لالصغيرة لمتن وي  الصغر

 أخرى.ايتم االاتي ن   أ  جه ت  ك ن جل وذا الغرض لم  إ اإ  ف  إل  أي  أدلات خ ص  مد تتتخدم ي
ت د مون المخرجو حيث ايتم من خم  ووذا النظو م مت  يو  لود ت  ي  لالتقييم لأدلاته المحددةيمب لل  المميي  تطبي  نظ م الم

لمحققو  ا التشوغيلص لودد فور المشورلع،لودد الشوب ب المتوتفيدين مون  ل صف  خ صو لالنت ئ  المتيلق   مح لر لمل البرن م  

 لغيرو  من المسشرات اله م .

 يلو اب ح اوالهوزة لل  المميي   ي ن تلفر البني  التحتي  الم م  ليمل أ  من أنظمو  المت  يو  لالتقيويم  مو  فو   لوف لجولد أج

 االنترنت.لشبك  

لتوزام ت الت  تم االيم نت ئمه لالمخرج تنفيذ المشرلع لتقي لالنت ئ  منللل  المميي  إيض ح آلي  التأكد من تحقي  المسشرات  

  ه . 

 سيتم تحقيقها من خالل المشروع أو النشاط المقترح والنتائج التيالمخرجات 
 آلية استدامة المشروع 

ن تعتةرض أالمعوقةات التةي يمكةن يته كمو  أن للو  الممييو  أن تبوين  ح كيفي   م ن ااتدامته لااتمرارلل  المميي  أن تل

 م ت متوتقبلي لمح لل  ل ع الحلل  الممكن  لملاجه  وذه الميلم ت خم  فترة اإللداد لالتنفيذ لأ  ميلع سير عمل المشرو

 أخرى. 

 أخرى ةي تنفيذ المشروع اعتباراتعشر  حادي

 
 لنش ط إن لوزم جميع اإلجراءات الم م  للقي م   لمشرلع أل ا أن تل حلل  المميي   :للمشروعالقانونية  االعتبارات

 لع أل النشو طاإلجراءات الحكلمي  المطلل   لالملافق ت الم م  إلم م  المشر اإلجراءات لتل يح لمدة إنم   ايمر

تو  لق نلنيو  الإ و ف  إلو  ايخوذ  يوين االلتبو ر المتوسللي ت ا ، المقترح مع تحديد المه ت الميني  إللط ء كول ملافقو 

 اتترتب لل  أي  شراك ت تتطلب إيض ح م نلن .
 

 م ليو   تطلب المشرلع إلداد دراا  جدلى امتصو دي  لمسشورات ااوتدام يف  ح    بارات االقتصادية للمشروع:االعت

دى الطلب الت  تل ح مدراسة السوق لل  المميي  ان تقدم الميللم ت االمتص دي  الم م   من المقترح  ن ءا لل  

 لل  المشرلع المقترح.
 

 :بي  للمشرلعالتلجد أ  أثر  يئ  متلمع للمشرلع يمب تل يح اآلث ر البيئي  ف  ح   ل االعتبارات البيئية للمشروع 

ن ووذه اآلثو ر تر و  ...إلوخ( لاإلجوراءات التو  اوتتبع للتقليول لالحود مو مي ه، ولاء،لجلد مخلف ت، تللث  )مثلالمقترح 

ار البيئيةةة االعتبةةار ا ثةةضةةرورة األخةةذ بعةةين  عمةة البيئوو ،البيئيوو  لإجووراءات المت  يوو  لالتقيوويم لضووم ن لوودم التلوولث 

  األمر.وزارة البيئة إن لزم  والتراخيص منللمشروع والحصول على المواةقة 
 إجوراءات لند تحديد كل مشرلع فرلو   تطبيو  تبييتوه للتصونيف البيئو  الولارد فو  القولانين المصوري  ل مه  يقلم ال

اجتم ليوو (، لثوور  يئوو ، أل إلووداد خطوو  لموول  يئيوو  )إلووداد درااوو  تقيوويم أ التحوو د االلرل وو التوومم  البيئيوو  الخ صوو    

بو ت م ئمو  مرجييو  لقيو س درجو  تبييو  كول مشورلع فرلو  للتصونيف البيئو  الخو ص  وه لفقو  لمتطل مه  ليتتخدم ال

 .ايلرل  االتح د 

  ملخوص لون تصونيف المشورلل ت  مو   دالصوغر  علوداجه   تنمي  المشورلل ت المتلاوط  لالصوغيرة لمتن ويو  يقلم

، ليقلم كذلف  علداد متتندات التلاف  البيئو  لهوذه المشورلل ت. ليوتم االتح د ايلرل  اف  مع آلي  تصنيفه  لنظم يتل
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لمراجيتهوو  لالتأكوود موون تلافقهوو  لاشووتراط ت التوومم  البيئيوو  الخ صوو   االتحوو د ايلرل وو تقووديم الملخووص لالمتووتندات 

 .  التح د ايلرل  
 

 لة االجتماعيةائاعتبارات المس  
  وسائل التحقق 

فو  جتم لي  ف  ك االأمص  درج ت الشف في  لالتطبي  الك مل يلي ت المت ئل   المنفذةتحرى المه ت   لتحق  من  مه  الايقلم 

 :م  يل  مراحل المشرلل ت لالت  تشمل لل  ابيل المث  

 .لغير مب شرةالت  تم تلفيرو   طريق  مب شرة  تشغيلفرص ال -

 تحقيقه .تم   التالمخرج ت الكمي   -
 التخطيط لالمت  ي    لمش رك . -
 الي م . االاتم عجلت ت  -
 المشتري ت.مت  ي   -
 المتتفيدين.جلدة المخرج ت لمدى ر  ء  -

 الشروط الواجب تواةرها ثانى عشر 

بةادة ر العدو –والقةرى المسةتدةةالتشغيل )إعالن ةى مراكز الشباب وإجراءات وعمالة المشروع الجهاز االدراى  تشغيلةي  

لعدالةةة اوالتةةي تحقةةق والوصةةف الةةوظيفى وكيفيةةة اإلختيةةار بةةين المتقةةدمين وأليةةة العمةةل  الجريةةدة المحليةةة ( –المحاةظةةة  –

 مةةةع ضةةةرورة إحتفةةةاظ الجمعيةةةات والمؤسسةةةات األهليةةةة بكشةةةف ب سةةةماء المتقةةةدمين والمسةةةاواة والشةةةفاةية بةةةين المتقةةةدمين

ن عنهةا واإلعةال االختيةاروضةي  معةايير تمةع  االختيةارمةن وقةع علةيهم ومؤهالتهم والفئة العمرية لهم وكشةف أخةر ب سةماء 

 ليو  خ صو  مونمع التل يح يوم القدرات المساتي  للمميي  لانيك اوه  للو  إدارة المشورلع المقتورح  كفو ءة لفي  للمتقدمين

ن آلي  لمشرلع ل ي ء ل ملين ف  االنلاح  الفني  المتيلق   تنفيذ لتشغيل المشرلع من خم  المه   االدارى المقترح لأ  شرك 

  لمشروع.لبالخطة التنفيذية لأاللب إدارة المشرلع آخذة  يين االلتب ر متتلي ت اإلدارة ك ف  ف  المميي  لر ط  لف 

 

 
  الموازنةعشر لث ثا

  ملا ن  ش مل  للفترة المقررة لتنفيذ المشرلع مع تفتير لتل يح لكل  ند ف  الملا ن : المميي أن تقدم 

 األعلى. وليس على سقف التمويل التكلف  اإلجم لي  للمشرلع مع تقدير المصرلف ت التم دا لل  اير التلق  

   يو ج ر مصو ريف %15 ،كحد ادن  للي ملين   لمشرلع ك فأةكمتدفع  %70اليم ل  مكلن أن تكلن تكلف 

 دل يو  لإلومن %3. احتيو ط  %2، كمصرلف ت إداري   %5التللي  نش ط  %5 لمطبلل ت، تشغيللل

 محو األميه ( –رياض األطفال  –)وذلك ةي مشروعات الصحة 

  ( ملين لليو  ك فوأةتودفع كم %65أن تكولن تكلفو  مكولن اليم لو  اما ةيما يخص المشروعات البيئيةة تكةون

 %5نشوووو ط التلليوووو   %5لمطبللوووو ت،  تشووووغيللل ج ريوووو  مصوووو ريف %20 كحوووود ادنوووو ،   لمشوووورلع

 (  دل ي  لإلمن %3. ط  احتي %2، كمصرلف ت إداري  

    م تغطيو  توأن تقدم تل يح ش مل للمت وم  المطلل   من مبل المميي  الاًء ك نت م لي  أل لينيو  فو  حو

 بلهم. جزء من وذه المت وم  من مبل ممل  أخر يمب إرف ق ملا ن  تل ح القيم  الم لي  المغط ة من م

  ( للقيمو  الم ليو  %100  اإلجمو ل  الكلو  )لتغطو التمليولأن تل ح خط  لمل المشرلع مراحل صرف

 المطلل   خم  الفترة المقررة لتنفيذ المشرلع.
 

 معايير اختيار المقترحات عشر  رابع

 
شروعات مية المالمقدمة من الجمعيات ب ةرع المكاتب االقليمية بجهاز تن المقترحاتسوف يتم تشكيل لجنة ةنية لتقييم 

 صغر وسوف يتم التقييم طبقاً الستمارة تقييم بالدرجات معدة لذلك.المتوسطة والصغيرة ومتناهيه ال
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 .ةاكثر من الدرجات %70على  المقترح إذا حصلالمقترحات مقبولة تعتبر  •

 

 إعالن نتيجة التقييم 

و خط  أيجة لرروا نتيقوم كل ةرع مكتب إقليمي بإعالن نتيجة التقييم بمقر المكتب ويجوز للمتقدمين الذين يرون أنهم تض• 

يتم تيجة حيث سن النمخالفة خالل عملية التقييم أو االختيار أن يتقدموا بتظلم إلى ةرع الجهاز خالل أسبوع من تاريخ إعال

 دراسة الحالة واتخاذ القرار.

 المراسالت• 

متناهيةه ة ويجب أن تكون كاةة المخاطبات والمراسالت بين الجمعية االهلية وجهاز تنمية المشةروعات المتوسةطة والصةغير

 الصغر خطية على أن يتم تسليمها باليد يجب توثيق أي تعليمات أو توجيهات شفوية خطيا.


