
 
  
  
  

  وصف البرنامج
 

 رأس المال البشري  لتطوير برنامج التقديمات المالية 
 "نافذة التدريب من خالل العمل"  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نافذة التدريب من خالل العمل 

تغطية أجور موظفي تكنولوجيا المعلومات الجدد )الخريجين الذين ليس لديهم عقدد عمدم ميلدي اددوام كامدم فدي ويدت تقدديم الطلد     نافذةهذه ال  ستدعم

للمستوى المتوسط أو المتقددم والتدي ي يمكدن الع دور عليهدا اسدهولة لددى القدوى  مضافةوالذين ييتاجون إلى اكتسا  المعرفة والمهارات العملية كقيمة 

 .ةدولي شركاتالعاملة ولكنها ضرورية للتوظيف كمصادر جديدة في مشاريع خدمات تكنولوجيا المعلومات مع  

سييتاج األفراد إلى توييدع عقدد عمدم اددوام كامدم )يصدير األجدم إذا لد م األمدر  مدع شدركة   المالية التقديمات هذه مؤهلين لليصوم على الكي يكونو

 سداريا    سيكونو ا  . سيكون الرات   ااتةدوليشركة في مشروع للشركة لديها اخصوصه خطا  نوايا مع ستوظفهم تكنولوجيا معلومات فلسطينية، والتي 

 وتعقيد المشروع.    اعتماد ا على التكنولوجيا  لمدة أقصاها عام واحد

ا شركة تكنولوجيا المعلومات الفلسطينية  ى  لدالعاملة    القوةلكي تكون   مؤهلة للمنية، ستيتاج إلى أن ت ات في طلاهدا أن المتددراين سديتلقون تددريا ا عمليد 

تيديد مالغ الرات  اعتمداد ا علدى القيمدة السدويية الياليدة على المتدراين. سيتم هذه الشركة وان تتم موافقة   ةالدولي  كةالشروريااة أ ناء المشروع من يام  

 تعقيد التكنولوجيا / المشروع.مدى للمنص  أو المهارة الفنية، وخارة المرشح، و

توضديح إلى ستيتاج الشركة وسيُطل  من الشركات الميلية تغطية جميع التكاليف العامة اما في ذلك المسايات المكتاية والمرافق التكنولوجية واإلدارة. 

ا إلدى تقدديم تفاصديم عدن المدوارد الاشدرية والتقنيدة ةالدوليالشركة  مع  عقد العمم المتويع  في ظم  العاملة  للقوى  ات   ولراجدوى   . ستيتاج الشدركة أيضد 

 والمرافق والموارد األخرى التي ستساهم اها في التدري  من خالم العمم والتأكد من مالءمتها.  

   البرنامج:تفاصيل  

 المدة
ا مدن الرادع األوم مدن عدام TechStartسيتم فتح اا  تقديم الطلاات طوام المدة التشغيلية لمشروع "التكنولوجيا من أجدم الشداا  والوظدا)ف )  " اددء 

 مستمر.اشكم   ، وسيتم تقييم الطلاات    2022

 المجموعة المستهدفة
إرشدادات إطدار اإلدارة الاي)يدة وايجتماعيددة   التدي تتوافدق مدعالمعلومدات مدن يطداع تكنولوجيدا المعلومددات الفلسدطيني، وشدركات خددمات تكنولوجيدا 

(ESMF(  الخاص اارنامج   TechStart لضمان انتشار وتأ ير واسع داخم اي)ة ريادة األعمدام الميليدة. تشدمم المجموعدة المسدتهدفة شدركات  

تكنولوجيا ناضجة وممّكنة  تكنولوجيا . تعتار الشدركات شدركات ناشد)ة ذات تكنولوجيدا ناضدجة وممكندة تكنولوجيدا   إذا كدان اإمكانهدا إ ادات ناش)ة ذات  

 إيرادات. تيقيق  الطل  في السوق و

 قيمة المنحة  
رة عمر المشروع ، )اعتماد ا على الفرص التجارية المتيصلة التدي التي يمكن لكم شركة التقدم اطلاها خالم فتالتقديمات المالية  ي يوجد يد أيصى لعدد  

  رأس المام الاشري .  لتطويرالتقديمات المالية  تمتلكها كم شركة ونجاح تنفيذ الدعم السااق في إطار ارنامج 

 

 الدعم المالي  -تركيبة المنحة 
نافددذة تددري  الطالدد ، والتددي تدُددفع مااشددرة إلددى اليسددا  المصددرفي للمددوظفين الفددرديين سديكون الدددعم المددالي عاددارة عددن منيددة عينيددة تغطددي مالددغ 

سيخضع الدعم المالي للشروط واأليكام المنصوص عليها في اتفايية المنية. عند اختيار الشروط العامة للمنية لمقدم الطل  وامجدرد تيديدد  )المتدراين

ية المنيدة مدع الشدركة المسدتفيدة التدي تيددد ، مدن ادين أمدور أخدرى ، مادالغ المنيدة وتدواري  الصدرف األنشطة المؤهلة واختيارها ، سيتم توييع اتفاي

م شدهر توييدع المتويعة  وكذلك المواد / المستندات المطلواة كدليم على مدفوعات التمويم المشترك. ستغطي المنية النفقات المؤهلة التي تادأ من وتشدم

ري  توييع ايتفايية خالم ذلك الشهر  ما لم يرد خالف ذلك في ايتفايية. ومع ذلك ، لن تغطي المنية النفقات المتكاددة اتفايية المنية )اغض النظر عن تا

 يام ذلك.

 استخدام األموال -المصاريف المؤهلة 
" علدى تطدوير مهدارات القدوى العاملدة الفلسدطينية فدي مجدام خددمات رأس المدام الاشدري  لتطدوير  التقدديمات الماليدةسيقتصر استخدام تمويدم منيدة " 

ستشداريين، تكنولوجيا المعلومات ولن يتم استخدامه لسداد أي يروض أو تقديم أي أرااح أو مدفوعات مكافدتت للمدوظفين أو اإلدارة أو المسداهمين أو اي
   غير مؤهلة.المؤجلةارجيين. المدفوعات اأ ر رجعي )أي المدفوعات  أو لدفع أي استشارات أو توظيف أو أتعا  أو مكافتت للمستشارين الخ

يا)مة االمهارات / التكنولوجيات المؤهلة   1تغطي هذه النافذة فقط وظا)ف تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى المتوسط والمتقدم. يتضمن المليق 

 التكنولوجيات المستاعدة من الارنامج. ، ااإلضافة إلى أنواع المهارات / HCISلالستفادة من منية الارنامج 

 استخدام األموال -المصاريف غير المؤهلة 
 تعتار جميع ما يلي ام ااة نفقات غير مؤهلة في هذا الارنامج:

 المدفوعات اأ ر رجعي )أي المدفوعات المؤجلة  •

 ن أو اتفاييات مشاركة اإليراداتأي تو يع ألرااح أو مدفوعات مكافتت للموظفين أو اإلدارة أو المساهمين أو ايستشاريي •



سداد األموام التي تم إيراضها للشركة من يام أطراف ذات صلة ، اما في ذلدك المؤسدس / رواد األعمدام أو األفدراد أو المؤسسدات الماليدة  •

 األخرى

 تشارين خارجيينمدفوعات تغطية الرسوم التي يفرضها المست مرون أو دفع أي رسوم استشارية أو رسوم توظيف أو مكافتت لمس •

استخدام األموام لالنخراط فدي أنشدطة تتعدارض مدع إرشدادات إطدار اإلدارة الاي)يدة وايجتماعيدة. واألنشدطة داخدم الميميدات الطايعيدة أو  •

 المناطق المخصصة لها

 الماليةشراء األراضي أو السلع أو العقود اآلجلة أو األسهم أو األوراق المالية أو غيرها من األدوات   •

 ضرياة الدخم التي يج  أن يغطيها صاي  العمم وأي ضرا)  أخرى مستيقة الدفع من يام الشركة أو األفراد •

 روات  ايستشاريين وأي شخص آخر من غير الموظفين لدى مقدم الطل  •

 الوافدين الذين سييصلون على م ايا الوافدين الميددة م ايا الموظفين ، المكافتت ، النفقات العامة )ااست ناء المستفيدين من نافذة مكاف)تت   •

 
 استخدام األموال  -المشاريع غير المؤهلة 

 لن يدعم الارنامج المستفيدين / المشاريع فيما يتعلق اأي من المشاريع أو األنشطة التالية:  
o   إنتاج التاغ ومعالجته وتخ ينه 
o   الكيوم والنايذ والمشرواات الرويية 
o ي تنطوي على تعديم في األنهار أو غيرها من الاي)ات الطايعية  المشاريع الت 
o   مشاريع التعدين 
o  مشاريع يطع األخشا 
o   مشاريع ترفيهية للكاار 
o  مشاريع القمار 
o التنمية العقارية 
 
 

 عملية االختيار
 

  معايير األهلية لنافذة التدريب من خالل العمل
  

 :ياوم الطل  ودخوله مريلة التقييميج  أن تتمتع كم شركة تتقدم إلى هذه النافذة اكم معايير األهلية التالية من أجم 

وتعمم في الضفة الغراية ويطداع غد ة ، أو فدي طدور التسدجيم القدانوني ، أو ملت مدة االتسدجيم فدي  بشكل قانونيأن تكون شركة مسجلة  .1

 و ارة اييتصاد الوطني  

الشركات المستهدفة هي شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات ومقدمو خدمات األعمام التجارية الدذين يعملدون فدي مجدام التكنولوجيدا فدي   .2

تطوير الارمجيات ، وارمجة الكمايوتر وايستشارات ، ومعالجة الاياندات ، وايستضدافة أو األنشدطة ذات الصدلة ، أو شدركات التكنولوجيدا 

 ة /الممّكنة تكنولوجيا التي تتمتع ااعض ال خم في السوق وتدر إيرادات االفعم.  الناش)ة الناضج

أشهر على األيم يام التقديم للارنامج. تعتار الشركة عاملة إذا كانت تمدارس أنشدطة علدى أسداس يدومي ل يدادة  6يج  أن تكون عاملة لمدة  .3

 عمم ودفع الروات ييمة المؤسسة ، أو لديها عمالء ياليين ، أو لديها عقود 

 اي)ية يليلة أو غير موجودة.ع الالمشاريتأ يرات   .4

رفضها من  أواجتيا  الشركات لمعايير األهلية األولية، سيتم إجراء التقييم لطلااتها اناء  على معايير ايختيار لتيديد ما إذا كان يد تم ياولها   اعد

 .يام الارنامج

 

 من خالل العمل معايير اختيار نافذة التدريب 

،  يج  على الشركات تقديم دليم على أن لديها إمكانات للنمو وخطة عمم سليمة تجاري ا، اما في ذلك رؤية الشركة وخطة توسيع القوى العاملة  .1

 ويمكنها توضيح استخدام المتدراين في أنشطة تطوير أعمالهم.  

   .إداري يتمتع االمهارات المناساة ونقاط القوة الشخصية تمتلك الشركة ييادة من ذوي الخارة ومتكاملة وفريق   .2

3. ( نوايا  خطا   المتقدمة  الشركات  لدى  يكون  أن  المتدراين  LOIيج   من  عدد  إلى  الياجة  على  ينص  الدولي  ال اون  من  ذلك  شااه  ما  أو    

 . والمهارات التي سيتم تدرياهم عليها

النوايا    .4 الميددين في طلاهم يد تمت المويج  على الشركات إظهار دليم )كج ء من خطا   المقتريين  المتدراين  افقة عليهم من يام  على أن 

   .يج  أن يكون المتدراون موظفين جدد ادون وظيفة ميلية يالية ادوام كاممو  ، ال اون الدولي

والتكنولوجي .5 المهمة،  لنطاق  الدولي  ال اون  مع  متاادم  اشكم  عليها  متفق  موج ة  خطة  تقديم  الشركات  على  وعدد  يج   المطلواة،  الميددة  ا 

 . المتدراين ومدة المهمة / التدري 

 . 1الوظيفة )الوظا)ف  المطلواة متوافقة مع المهارات / التقنيات المذكورة في المليق  .6



الشركة  مدير  أفراد ا مااشرين من أفراد العا)لة للمالك / المدير أو أيد أفراد األسرة المااشرين ل وج / مالك /   المتدراونيج  أي يكون  ملحوظة:

 واألصهار.  األخ، اليفيداألخت / اان األخ،  الطفم، اانة: ال وج، يشمم أفراد األسرة المااشرين المتقدمة االطل  

 

 محتوى الطلب
 اطل  لنافذة التدري  من خالم العمم إكمام الطل  عار اإلنترنت وتقديم جميع المواد التالية:يج  على الشركات التي تتقدم  

 .استمارة الطل  معا)ة االلغة اإلنجلي ية •

 .شهادة تسجيم األعمام التجارية، أو نموذج الت ام مويع للتسجيم لدى و ارة اييتصاد الوطني، مرفق ااستمارة الطل  •

االنساة للشركات الناشد)ة أو الشدركات الصدغيرة  شركات التي ي يد عمرها عن عامين. أماساية للسنتين الماضيتين للالسجالت المالية / الميا •

أشدهر علدى األيدم  )اياندات الدراح / الخسدارة ،  3يج  تقديم سجالت لفتدرات التشدغيم السدااقة )ف  ها عن عامينوالمتوسطة التي تقم أعمار

 .وليس المي انية العمومية 

 .المساهمين / المالك وصور عن هوياتهم  يا)مة •

   .السير الذاتية اإلدارية اما في ذلك الر)يس التنفيذي / كاار المديرين •

 خطة العمم اما في ذلك المي انية والتوسع والتسويق والمايعات وما إلى ذلك. •

 .يا)مة العمالء الياليين / ال اا)ن •

 .ةالدوليالشركة  إكمام وتوييع خطا  النوايا من يام   •

 .ونسخة من سيرهم الذاتية واطاياتهم الشخصية  ةالدوليالشركة  يا)مة المتدراين المعتمدين من يام   •

 .مالغ الرات  المقترح ومدة الرات  التي يج  أن تتماشى مع الخارة وتعقيد التكنولوجيا •

لنطاق التدري  اما في ذلك عدد المتدراين ومدة التددري  ويا)مدة المهدارات التدي سديتم اكتسدااها انهايدة   الشركة الدوليةخطة متفق عليها مع   •

 .المهمة

 .خطا  الت ام مويع من الشركة الميلية ينص على التوييع على عقد ادوام كامم مع المتدراين لمدة نافذة الرات  •

 .  طل  كما تراه ضروري ا أ ناء تقييم الطل يد تطل  وكالة تنفيذ المشروع و ا)ق إضافية من مقدم ال
 

 إرشادات تعبئة الطلب
 عند تعا)ة الطل  عار اإلنترنت ، يج  على المتقدمين مراعاة ما يلي:

مختلفدة عندد  تقدديمات ماليدةيمكن تقديم طل  وايد فقط لكم شركة، ويمكن للشركات تضمين الطلاات والمستندات الميدددة المطلوادة لنوافدذ  •

 التقديم.

 يج  أن تكون جميع المعلومات الواردة في الطل  صييية ودييقة. •

  ية.  يج  تقديم جميع الطلاات اما في ذلك المعلومات والو ا)ق االلغة اإلنجلي •

 سيتم النظر فقط في الطلاات المقدمة عار الاوااة اإللكترونية للارنامج. •

 يج  تيميم جميع المواد الداعمة للطل  إلى القسم ذي الصلة في الطل  اإللكتروني )لن يتم ياوم نس  وريية . •

 سيتم النظر في الطلاات الكاملة فقط للتقييم. •

 تيميم المستندات: •

o متقدمة االطلاات مراجعة أو تقديم معلومدات إضدافية مدن يادم شدركة يد يُطل  من الشركات الDAI  فدي غضدون جددوم  مندي

 معين.

o .مقدمو الطلاات هم المسؤولون الوييدون عن تيميم جميع المستندات ذات الصلة في األيسام المناساة من الطل  اإللكتروني 

 الطل .  يد يؤدي عدم استيفاء أي من المتطلاات المذكورة أعاله إلى رفض

 

 مراجعة الطلب وعملية االختيار 
  التي تم إنشداؤها لشدرح نطداق الارندامج ومعدايير األهليدة اشدكم أفضدم، FAQsييتوي نموذج الطل  اإللكتروني على رااط لو يقة األس)لة الشا)عة )

 ااإلضافة إلى إرشادات يوم كيفية إكمام الطل  وإرساله.  

أوي .  يُددرس طلادهأوي   يتقدم االطل طوام مدة المشروع، والتي سيتم خاللها مراجعة الطلاات على أساس من    ا  سيكون نموذج الطل  اإللكتروني متوفر

 :يُعطي الرسم الاياني التالي مخطط ا  مني ا إرشادي ا لمعالجة الطل 



 

 

 
 

 الصرف
يدتم صدرف  .مستفيدةاناء على نوع المنية التي يتم الموافقة عليها، سيتم تطوير آلية صرف للتقديمات المالية تتوافق مع يرار اللجنة وايتياجات األفراد ال

تم تيويدم للتقديمات المالية  شهري ا وسيتم إاالغ كم مستفيد االمستندات المطلواة التي يج  عليه تقديمها والموافقة عليها يام صرف األموام. سدياألموام  

  هذه األموام مااشرة إلى اليسااات المصرفية للمستفيدين األفراد.

نهم لموظفيهم هي استيقاق للموظف وي يجو  للشركات للمستفيدة  في أي ويت أن تطلد  تقر الشركات المستفيدة اأن التقديمات المالية المدفوعة نيااة ع

. عدم ايلت ام اهذا الشرط سديؤدي إلدى اإلنهداء الفدوري للددعم وايسدترداد الفدوري لجميدع األمدوام إليها  أو تشترط إرجاع أي ج ء من هذه المدفوعات

  المقدمة للمستفيدين.

 

 هاء اتفاقيات المنح والتمويل إن
 يجو  إنهاء المنية ، ويطل  من المستفيد من المنية سداد المنية االكامم في ظم الظروف التالية ييث يكون المستفيد من المنية:

a  .يستخدم أموام المنية اما يتعارض مع األغراض المنصوص عليها في التطايق 

b    المدرجة في النفقات غير المؤهلة كما هو موضح أعاله.يستخدم أموام المنية لدفع النفقات  

c  يستخدم أموام المنية لتمويم المشاريع غير المؤهلة كما هو مذكور أعاله. 

d  .تعمد تقديم معلومات خاط)ة أو غير كاملة لليصوم على المنية في أي ويت خالم عمر المنية 

e  م الال مة يس  ما يتطلاه مشروع )لم يتعاون في تقديم المعلومات المطلواة للمراياة والتقييTechStart.   

f  ( لم يتعاون مع مديقي مشروع التكنولوجيا من أجم الشاا  والوظا)فTechStart  أو الانك الدولي   WB. 

g  .ينتهك أي ا من الضمانات الاي)ية وايجتماعية المنصوص عليها في اتفايية المنية 

 

 
 

 تضارب المصالح



موافقة على تمويم المنح اأيصى درجات اليرص واإلعدالن عدن أي تضدار  فدي المصدالح. سديُطل  مدن أي موظدف مدن سيتم تنفيذ جميع إجراءات ال

أو مدن أي عضدو فدي لجندة ايختيدار مشدارك فدي اإلجدراءات المدذكورة أعداله اإلعدالن عدن أي عاليدة شخصدية أو  TechStart / DAIموظفي 

 ن األفراد المتقدمين للمنية، و / أو الكشف عن تلك المصالح التي لديهم فيها يصة معينة. مؤسساتيه أو مصلية في أي من المؤسسات أو مع أي م

ااإلضددافة إلددى ذلددك ، يجدد  علددى المتقدددمين اتخدداذ جميددع اييتياطددات الال مددة لتجندد  تضددار  المصددالح أو مددا يددد يددؤدي اليهددا ويجدد  علدديهم إاددالغ 

TechStart / DAI أن يؤدي إلى أي تعارض من هذا القايم.    دون تأخير اأي مويف يشكم أو ييتمم 

نح يكون هناك تضار  في المصالح عندما تكون الممارسة الييادية والموضوعية في مهام أي متقدم لليصوم على منية أو عضو في لجندة اختيدار المد

و عضدو اللجندة أو الموظدف فدي وضدع والمرتاطة اتنفيذ هذا المشروع معرضة للخطر ألن مقدم الطل  المدذكور أ TechStart / DAIأو موظفي 

 يمكنه من جني منافع شخصية من اإلجراءات أو القرارات المتخذة اصفته الرسمية اسا  العاليات الشخصية أو المهنية.

 

 االحتيال والفساد
التالية علدى النيدو الميددد مدن يادم الاندك الددولي من المستفيدين ايلت ام اأعلى المعايير األخاليية، ولن يتم التسامح مع الممارسات   DAIسوف تطل   

 وستؤدي إلى إنهاء اتفايية المنية:

"ممارسة الفساد": عرض أي شيء ذا ييمة، أو تقديمه، أو تلقيده، أو طلاده، سدواء اصدورة مااشدرة أو غيدر مااشدرة، للتدأ ير اصدورة غيدر   •

 مناساة على إجراءات طرف آخر.

تضدليم أيدد  "ممارسة الخداع": أي فعم أو إغفام، اما في ذلك ايدعاء الكاذ  اييث يؤدي عن يصد أو عن إهمام إلدى تضدليم أو مياولدة  •

 األطراف لليصوم على منفعة مالية أو غيرها، أو لتجن  الت ام ما.

"ممارسات التواطؤ" هي ترتي  اين طرفين أو أك ر مصمم لتيقيق غرض غير ي)ق، اما في ذلك التدأ ير اشدكم غيدر ي)دق علدى تصدرفات  •

 طرف آخر.

ر أو اإلضدرار، اشدكم مااشدر أو غيدر مااشدر، ااألشدخاص أو ممتلكداتهم "الممارسات القسرية" هي اإلعايدة أو اإليدذاء أو التهديدد ااإلضدرا •

 للتأ ير على مشاركتهم في عملية الشراء، أو التأ ير في تنفيذ العقد

 "الممارسات التعويقية": •

o  تيقيدق الاندك تعمد إتالف أو ت وير أو تغيير أو إخفاء األدلة المادية للتيقيق أو اإلديء اايانات كاذادة للميققدين مدن أجدم عريلدة

الدولي في م اعم الفساد أو اييتيام أو اإلكراه أو التواطؤ؛ أو تهديد أو مضايقة أو تخويف أي طرف لمنعه مدن الكشدف عدن مدا 

 يعرفه ااألمور ذات الصلة االتيقيق أو من متااعة التيقيق، أو  

o   الدولي.  األفعام التي تهدف إلى إعاية ممارسة يقوق التفتيش والتدييق الخاصة االانك 

 

 الرقابة والتقارير
 

 الرقابة 

ييث مؤشدرات من المنتظر أن يمت م جميع المستفيدين من الارنامج لعمليات المراياة المنتظمة. والهدف من ذلك هو تقييم تأ ير الدعم على الشركات من 

ألنشدطة التنفيدذ األداء الر)يسية للارنامج والويوف على التغذية الراجعة ورضا الشركات واألفراد المددعومين، وتسدهيم التعدديالت فدي الويدت المناسد  

 يس  الياجة.  

 اتع ي  المراياة المااشرة والمساعدة الفنية للمستفيدين. TechStartااإلضافة إلى ذلك، يمكن إجراء  يارات ميدانية للسماح لمشروع  

 إعداد التقارير 

 لتتاع إنفاق أموام المنح.    ستكون التقارير دورية اناء  على شروط ايتفايية وسترك  على معلومات المستفيد األساسية المطلواة

صدم ستكون تقارير الشركات من خالم المسح نصف السنوي الذي يدار مرتين في السنة ومن خالم تقريدر ايختتدام الدذي سديتم اسدتكماله مدن يادم اليا

هاية دعمهم لالطالع على رضداهم وردود على المنية في ختام المنية. سيُطل  من المتدراين األفراد المدعومين من الارنامج تقديم استايان ختامي في ن

أشدهر اعدد انتهداء عقدودهم  6-3فعلهم ويالة توظيفهم. سيتم اجراء استايانات المتااعة مع المتدراين الذين انتهت عقدودهم فدي الشدركة المسدتفيدة خدالم  

 للتيقق من التوظيف.

 
  



 ملحق  1

  TECHSTART HCIS أنواع خدمات تكنولوجيا المعلومات/ التكنولوجيات المؤهلة بموجب برنامج 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 


