
  
  
  

 وصف البرنامج  

 
 رأس المال البشري  لتطوير برنامج التقديمات المالية 

 "نافذة التدريب من أجل التوظيف"  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نافذة التدريب من أجل التوظيف  

التدريب من أجل التوظيف لخريجي الجامعات )الذين ال يمتلكون عقد عمل محلي بدوام كاملل فلي و لت تقلديم ال للبذ واللذين فرصة نافذة ستوفر هذه ال

ذ. ستكون نافذة التلدريب 1إلى اكتساب المعرفة والمهارات العملية في خدمات تكنولوجيا المعلومات المتوس ة أو المتقدمة كقيمة مضافة )الملحق   بحاجة

التقلديمات الماليلة المحلي أو الدولي المرتب  بالعميلل. يمكلن أن تي لي  السوقفي  ن للعمل كمتدربين في شركة محلية ظيف متاحة للخريجيجل التوأمن  

الشلركات تقلديم  سيتعين عللىكون ساري لمدة أ صاها ستة أشهر. يمبلغ ثابت وس ذه النافذةسيخصص له.  للمتدربين  نافذة المواصالت والبدالتمن هذه ال

الشلركات إجلرات تقيليم شلهري سليتعين عللى خ ة عمل للمتدربين و دراسة جدوى لكيفيلة مسلاهمتهم فلي أعملال الشلركة ط أنشل ة البحلو والت لوير. 

 إصدار عقود عمل بدوام كامل ) صيرة األجل إذا لزم األمرذ لفترة برنامج التدريب من أجل التوظيف.    موسيتعين عليهللمتدربين  

 حاليلة للوظيفلة أو المهلارة الفنيلة وخبلرة المرشل دوالر، اعتملاداا عللى القيملة السلو ية ال 1200الراتب الممول من المشروع إللى يمكن أن يصل مبلغ  

نسلبة في المائة من إجمالي أجر المتدربين. ستعتمد  50 إلى 20تعقيد التكنولوجيا ط المشروع. سيتعين على الشركات المساهمة بنسبة تتراوح بين مدى  و

فلي  المتواجلدةستستفيد الشركات الصييرة والشلركات وحجم الشركة ومقترحات األعمال. ، إمكانات النمو، التمويل المشترك على الوضع المالي للشركة

 ة.  طالمتدرب في المائة فق  من أجر  30إلى    20غزة من مت لبات أبس  للتمويل المشترك. بالنسبة للمتدربات، سيتعين على الشركة المساهمة بنسبة  

 تفاصيل البرنامج:

 المدة

ا ملن الربلع األول ملن علام TechStartسيتم فت  باب تقديم ال لبات  وال المدة التشييلية لمشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظلائف ) ذ" بلدتا

 مستمر.  بشكل ، وسيتم تقييم ال لبات    2022
 المجموعة المستهدفة

ذ  الخللاص ESMFإرشللادات إ للار اةدارة البيئيللة واالجتماعيللة ) التي تتوافق مع تكنولوجيا المعلومات من   اع تكنولوجيا المعلومات الفلس يني، وشركات خدمات  

تكنولوجيللا ناضللجة وممك نللة  ذ لضمان انتشار وتأثير واسع داخل بيئة ريادة األعمال المحلية. تشمل المجموعة المسللتهدفة شللركات ناشللئة ذات TechStartببرنامج  )

 إيرادات.وتحقيق تكنولوجياا. تعتبر الشركات شركات ناشئة ذات تكنولوجيا ناضجة وممكنة تكنولوجياا  إذا كان بإمكانها إثبات ال لب في السوق و

  قيمة المنحة
التي يمكن لكل شركة التقدم ب لبها خالل فترة عمر المشروع ، )اعتماداا على الفرص التجارية المتحصلة التلي التقديمات المالية  ال يوجد حد أ صى لعدد  

 ذرأس المال البشري  لت ويرالتقديمات المالية  تمتلكها كل شركة ونجاح تنفيذ الدعم السابق في إ ار برنامج 

 
  تركيبة المنحة  - الدعم المالي

، والتي تُدفع مباشرة إلى الحساب المصرفي للموظفين الفلرديين التوظيف  نافذة التدريب من أجلسيكون الدعم المالي عبارة عن منحة عينية تي ي مبلغ 

ل للب وبمجلرد )المتدربينذ. سيخضع الدعم المالي للشرو  واألحكام المنصوص عليها في اتفا ية المنحلة. عنلد اختيلار الشلرو  العاملة للمنحلة لمقلدم ا

ريخ الصلرف تحديد األنش ة المؤهلة واختيارها، سيتم تو يع اتفا ية المنحة مع الشركة المستفيدة التي تحلدد، ملن بلين أملور أخلرى، مبلالغ المنحلة وتلوا

لتي تبدأ من وتشلمل شلهر تو يلع المتو عة  وكذلك المواد ط المستندات الم لوبة كدليل على مدفوعات التمويل المشترك. ستي ي المنحة النفقات المؤهلة ا

لنفقلات المتكبلدة اتفا ية المنحة )بيض النظر عن تاريخ تو يع االتفا ية خالل ذلك الشهرذ ما لم يرد خالف ذلك في االتفا ية. ومع ذلك، لن تي ي المنحة ا

  بل ذلك.

 المصاريف المؤهلة  - استخدام األموال
رأس الملال البشلري" عللى ت لوير مهلارات القلوى العامللة الفلسل ينية فلي مجلال خلدمات   التقلديمات الماليلة لت لويرسيقتصر استخدام تمويلل منحلة " 

ستشلاريين، تكنولوجيا المعلومات ولن يتم استخدامه لسداد أي  روض أو تقديم أي أرباح أو مدفوعات مكافلتت للملوظفين أو اةدارة أو المسلاهمين أو اال
 و توظيف أو أتعاب أو مكافتت للمستشارين الخارجيين. المدفوعات بأثر رجعي )أي المدفوعات المؤجلةذ غير مؤهلة.  أو لدفع أي استشارات أ

المؤهلة   تغطي هذه النافذة فقط وظائف تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى  المتوسط والمتقدم .يتضمن الملحق 1 قائمة  بالمهارات  /التكنولوجيات

   .المستبعدة من البرنامجباةضافة إلى أنواع المهارات ط التكنولوجيات ، HCISبرنامج لالستفادة من منحة ال

 
 المصاريف غير المؤهلة  - استخدام األموال

 :تعتبر جميع ما يلي بمثابة نفقات غير مؤهلة في هذا البرنامج

 ذالمؤجلةالمدفوعات بأثر رجعي )أي المدفوعات   •

 مكافتت للموظفين أو اةدارة أو المساهمين أو االستشاريين أو اتفا يات مشاركة اةيراداتأي توزيع ألرباح أو مدفوعات   •

سداد األموال التي تم إ راضها للشركة من  بل أ راف ذات صلة ، بما في ذللك المؤسلس ط رواد األعملال أو األفلراد أو المؤسسلات الماليلة  •

 األخرى



 ن أو دفع أي رسوم استشارية أو رسوم توظيف أو مكافتت لمستشارين خارجيينمدفوعات تي ية الرسوم التي يفرضها المستثمرو •

استخدام األموال لالنخرا  فلي أنشل ة تتعلارض ملع إرشلادات إ لار اةدارة البيئيلة واالجتماعيلة. واألنشل ة داخلل المحميلات ال بيعيلة أو  •

 المنا ق المخصصة لها

 م أو األوراق المالية أو غيرها من األدوات الماليةشرات األراضي أو السلع أو العقود اآلجلة أو األسه •

 ضريبة الدخل التي يجب أن يي يها صاحب العمل وأي ضرائب أخرى مستحقة الدفع من  بل الشركة أو األفراد •

 رواتب االستشاريين وأي شخص آخر من غير الموظفين لدى مقدم ال لب •

 )باستثنات المستفيدين من نافذة مكافئتت الوافدين الذين سيحصلون على مزايا الوافدين المحددةذمزايا الموظفين ، المكافتت ، النفقات العامة  •

 
  المشاريع غير المؤهلة - استخدام األموال

  :لن يدعم البرنامج المستفيدين / المشاريع فيما يتعلق بأي من المشاريع أو األنشطة التالية
o   إنتاج التبغ ومعالجته وتخزينه 
o   الكحول والنبيذ والمشروبات الروحية 
o   المشاريع التي تن وي على تعديل في األنهار أو غيرها من البيئات ال بيعية 
o   مشاريع التعدين 
o مشاريع   ع األخشاب 
o   مشاريع ترفيهية للكبار 
o  مشاريع القمار 
o التنمية العقارية 
 
 

 عملية االختيار
 التوظيفمعايير األهلية لنافذة التدريب من أجل 

 :يجب أن تتمتع كل شركة تتقدم إلى هذه النافذة بكل معايير األهلية التالية من أجل  بول ال لب ودخوله مرحلة التقييم

وتعمل في الضفة اليربيلة و  لاع غلزة ، أو فلي  لور التسلجيل القلانوني، أو ملتزملة بالتسلجيل فلي  بشكل قانونيأن تكون شركة مسجلة  .1

 .وزارة اال تصاد الو ني

هي شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات ومقدمو خدمات األعمال التجارية اللذين يعمللون فلي مجلال التكنولوجيلا فلي المستهدفة  الشركات    .2

ت وير البرمجيات ، وبرمجة الكمبيوتر واالستشارات ، ومعالجة البيانلات ، واالستضلافة أو األنشل ة ذات الصللة ، أو شلركات التكنولوجيلا 

اضجة ط الممكنة تكنولوجيا أو الشركات الناشئة الناضجة القائمة على التكنولوجيا ط التكنولوجيا التي تتمتع ببعض الزخم في السلوق الناشئة الن

 وتدر إيرادات بالفعل.  

ي لزيلادة أشهر على األ ل  بل التقدم للبرنامج. تعتبر الشركة عاملة إذا كانلت تملارس أنشل ة عللى أسلاس يلوم  6يجب أن تكون عاملة لمدة   .3

 . يمة المؤسسة ، أو لديها عمالت حاليين ، أو لديها عقود عمل ودفع الرواتب

 بيئية  ليلة أو غير موجودة.ال  المشاريع  تأثيرات .4

 بولها أو رفضها من   بعد اجتياز الشركات لمعايير األهلية األولية، سيتم إجرات التقييم ل لباتها بناتا على معايير االختيار لتحديد ما إذا كان  د تم

  بل البرنامج. 

 

 معايير االختيار لنافذة التدريب من أجل التوظيف 

،  يجب على الشركات تقديم دليل على أن لديها إمكانات للنمو وخ ة عمل سليمة تجارياا، بما في ذلك رؤية الشركة وخ ة توسيع القوى العاملة  .1

 استخدام المتدربين في أنش ة ت وير أعمالهم.   توضي ويمكنها 

   .مناسبة ونقا  القوة الشخصية تمتلك الشركة  يادة من ذوي الخبرة ومتكاملة وفريق إداري يتمتع بالمهارات ال  .2

 يجب أن يكون لدى الشركات خ ة تدريب  وية وموجهة ون اق عمل للمتدربين.  .3

المقترح .4 المتدربين  تقديم  ائمة  الذين اجتازوا مقابلة الشركة، ويجب على الشركة  المتدربون موظفين جدد بدون وظيفة محلية  ين  يجب أن يكون 

   . حالية بدوام كامل

 . 1ائفذ الم لوبة متوافقة مع المهارات ط التقنيات المذكورة في الملحق الوظيفة )الوظ .5

أفراداا مباشرين من أفراد العائلة للمالك ط المدير أو أحد أفراد األسرة المباشرين لزوج ط مالك ط مدير  المتدربون يجب أال يكون  ملحوظة:

 ال فل، ابنة األخت ط ابن األخ، األخ، الحفيد واألصهار. الشركة المتقدمة بال لب  أفراد األسرة المباشرين يشمل: الزوج، 

  الطلب محتوى
 :  إكمال الطلب عبر اإلنترنت وتقديم جميع المتطلبات التالية  من أجل التوظيف  التدريب لنافذة  ب لب يجب على الشركات التي تتقدم



 استمارة ال لب معبئة باللية اةنجليزية •

 التجارية ، أو نموذج التزام مو ع للتسجيل لدى وزارة اال تصاد الو ني ، مرفق باستمارة ال لب.شهادة تسجيل األعمال   •

السجالت المالية ط المحاسبية للسنتين الماضيتين للشركات التي يزيد عمرها علن علامين ب بالنسلبة للشلركات الناشلئة أو الشلركات الصلييرة  •

أشلهر عللى األ للذ )بيانلات اللرب  ط الخسلارة ،   3قديم سجالت لفترات التشييل السلابقة )والمتوس ة التي تقل أعمارها عن عامين ، يجب ت

 وليس الميزانية العموميةذ.

  ائمة المساهمين ط المالك وصور عن هوياتهم. •

 السير الذاتية اةدارية بما في ذلك الرئيس التنفيذي ط كبار المديرين. •

 تسويق والمبيعات وما إلى ذلك.خ ة العمل بما في ذلك الميزانية والتوسع وال •

  ائمة العمالت الحاليين ط الزبائن. •

 بما في ذلك ن اق العمل أو الوصف الوظيفي لل البطة المتدربطة.    المتدربينخ ة تدريب   •

 .  مبلغ الراتب المقترح ومدة الراتب الذي يجب أن يتماشى مع عدد الساعات المقترحة للعمل وتعقيدات التكنولوجيا •

 .  المقترحين  للمتدربين  والسيره الذاتيه  ب ا ة الهويةنسخة عن  •

 لمدة نافذة الرواتب.  المتدربينخ اب التزام مو ع لتو يع عقد بدوام جزئي مع  •

  . قد تطلب وكالة تنفيذ المشروع وثائق إضافية من مقدم الطلب كما تراه ضروريًا أثناء تقييم الطلب

 

 إرشادات تعبئة الطلب

  : عند تعبئة الطلب عبر اإلنترنت، يجب على المتقدمين مراعاة ما يلي

مختلفلة تقلديمات ماليلة يمكن تقديم  لب واحد فق  لكل شركة ، ولكن يمكن للشركات تضمين ال لبات والمستندات المحلددة الم لوبلة لنوافلذ  •

 عند التقديم.

 يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في ال لب صحيحة ود يقة. •

 يجب تقديم جميع ال لبات بما في ذلك المعلومات والوثائق باللية اةنجليزية.   •

 سيتم النظر فق  في ال لبات المقدمة عبر البوابة اةلكترونية للبرنامج. •

 يجب تحميل جميع المواد الداعمة لل لب إلى القسم ذي الصلة في ال لب اةلكتروني )لن يتم  بول نسخ ور يةذ. •

 ل لبات الكاملة فق  للتقييم.سيتم النظر في ا •

 تحميل المستندات: •

o  د يُ لب من الشركات المتقدمة بال لبات مراجعة أو تقديم معلوملات إضلافية ملن  بلل شلركة DAI  فلي غضلون جلدول زمنلي

 معين.

o لكتروني.مقدمو ال لبات هم المسؤولون الوحيدون عن تحميل جميع المستندات ذات الصلة في األ سام المناسبة من ال لب اة 

 . قد يؤدي عدم استيفاء أي من المتطلبات المذكورة أعاله إلى رفض الطلب

 

  مراجعة الطلب وعملية االختيار

التي تم إنشاؤها لشرح ن اق البرنامج ومعايير األهلية بشكل  (FAQs) نموذج ال لب اةلكتروني على راب  لوثيقة األسئلة الشائعة  يحتوي

  .إرشادات حول كيفية إكمال ال لب وإرسالهأفضل، باةضافة إلى 

أوالا  يتقلدم بال للب وال مدة المشروع، والتي سيتم خاللها مراجعلة ال لبلات عللى أسلاس ملن  اا سيكون نموذج ال لب اةلكتروني متوفر

 .أوالا. يُع ي الرسم البياني التالي مخ  اا زمنياا إرشادياا لمعالجة ال لب يدرس  لبه



 

 
 

 الصرف
يلتم صلرف  مستفيدة.بنات على نوع المنحة التي يتم الموافقة عليها، سيتم ت وير آلية صرف للتقديمات المالية تتوافق مع  رار اللجنة واحتياجات األفراد ال

موال. سليتم تحويلل األموال للتقديمات المالية  شهرياا وسيتم إبالغ كل مستفيد بالمستندات الم لوبة التي يجب عليه تقديمها والموافقة عليها  بل صرف األ

 هذه األموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمستفيدين األفراد.  

 ت لب  في أي وقت أن للشركات للمستفيدة المدفوعة نيابة عنهم لموظفيهم هي استحقاق للموظف وال يجوز التقديمات المالية بأن تقر الشركات المستفيدة

إلوى اإلنهواء الفووري للودعم واالسوترداد الفووري لجميوع األمووال الشر  سيؤدي  عدم االلتزام بهذا .إليها إرجاع أي جزء من هذه المدفوعات تشتر  أو

 .المقدمة للمستفيدين

 

  إنهاء اتفاقيات المنح والتمويل
 :يجوز إنهاء المنحة ، ويطلب من المستفيد من المنحة سداد المنحة بالكامل في ظل الظروف التالية حيث يكون المستفيد من المنحة

aيستخدم أموال المنحة بما يتعارض مع األغراض المنصوص عليها في الت بيق. ذ 

bلدفع النفقات المدرجة في النفقات غير المؤهلة كما هو موض  أعالهيستخدم أموال المنحة   ذ. 

cيستخدم أموال المنحة لتمويل المشاريع غير المؤهلة كما هو مذكور أعاله ذ. 

dتعمد تقديم معلومات خا ئة أو غير كاملة للحصول على المنحة في أي و ت خالل عمر المنحة. ذ 

eا بة والتقييم الالزمة حسب ما يت لبه مشروع )لم يتعاون في تقديم المعلومات الم لوبة للمر ذTechStart. ذ 

fلم يتعاون مع مد قي مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف ) ذTechStart  ذ  أو البنك الدوليWB. 

gينتهك أياا من الضمانات البيئية واالجتماعية المنصوص عليها في اتفا ية المنحة. ذ 

 

 تضارب المصالح
إجراتات الموافقة على تمويل المن  بأ صى درجات الحرص واةعالن عن أي تضارب في المصال . سيُ لب من أي موظف من موظفي  سيتم تنفيذ جميع 

TechStart / DAI    أو من أي عضو في لجنة االختيار مشارك في اةجراتات المذكورة أعاله اةعالن عن أي عال ة شخصية أو مؤسساتية  أو مصلحة في أي

 ت أو مع أي من األفراد المتقدمين للمنحة، و ط أو الكشف عن تلك المصال  التي لديهم فيها حصة معينة .من المؤسسا

  TechStart / DAIباةضافة إلى ذلك ، يجب على المتقدمين اتخاذ جميع االحتيا ات الالزمة لتجنب تضارب المصال  أو ما  د يؤدي اليها ويجب عليهم إبالغ  

 .  دون تأخير بأي مو ف يشكل أو يحتمل أن يؤدي إلى أي تعارض من هذا القبيل



ن  أو مللوظفي يكون هناك تضارب في المصال  عندما تكون الممارسة الحيادية والموضوعية في مهام أي متقللدم للحصللول علللى منحللة أو عضللو فللي لجنللة اختيللار الملل 

TechStart / DAI   عرضة للخ ر ألن مقدم ال لب المذكور أو عضو اللجنة أو الموظف في وضع يمكنه من جني منافع شخصية والمرتب ة بتنفيذ هذا المشروع م

 . من اةجراتات أو القرارات المتخذة بصفته الرسمية بسبب العال ات الشخصية أو المهنية

 االحتيال والفساد
من المستفيدين االلتزام بأعلى المعايير األخال ية، ولن يتم التسام  مع الممارسات التالية عللى النحلو المحلدد ملن  بلل البنلك اللدولي    DAIسوف ت لب  

 وستؤدي إلى إنهات اتفا ية المنحة:

ة، للتلأثير بصلورة غيلر "ممارسة الفساد": عرض أي شيت ذا  يمة، أو تقديمه، أو تلقيله، أو  لبله، سلوات بصلورة مباشلرة أو غيلر مباشلر  •

 مناسبة على إجراتات  رف آخر.

"ممارسة الخداع": أي فعل أو إغفال، بما في ذلك االدعات الكاذب بحيو يؤدي عن  صد أو عن إهمال إللى تضلليل أو محاوللة تضلليل أحلد   •

 األ راف للحصول على منفعة مالية أو غيرها، أو لتجنب التزام ما.

ترتيب بين  رفين أو أكثر مصمم لتحقيق غرض غير الئق ، بما في ذلك التأثير بشكل غيلر الئلق عللى تصلرفات "ممارسات التوا ؤ" هي   •

  رف آخر.

"الممارسات القسرية" هي اةعا ة أو اةيذات أو التهديد باةضلرار أو اةضلرار ، بشلكل مباشلر أو غيلر مباشلر ، باألشلخاص أو ممتلكلاتهم  •

 الشرات ، أو التأثير في تنفيذ العقد للتأثير على مشاركتهم في عملية

 "الممارسات التعويقية": •

o  تعمد إتالف أو تزوير أو تييير أو إخفات األدلة المادية للتحقيق أو اةدالت ببيانات كاذبلة للمحققلين ملن أجلل عر للة تحقيلق البنلك

أو تخويف أي  رف لمنعه من الكشف علن ملا  الدولي في مزاعم الفساد أو االحتيال أو اةكراه أو التوا ؤ ب أو تهديد أو مضايقة

 يعرفه باألمور ذات الصلة بالتحقيق أو من متابعة التحقيق ، أو 

o   .األفعال التي تهدف إلى إعا ة ممارسة حقوق التفتيش والتد يق الخاصة بالبنك الدولي 

 
 

 والتقارير  الرقابة
 

 الرقابة 

من المنتظر أن يمتثل جميع المستفيدين من البرنامج لعمليات المراقبة المنتظمة والهدف من ذلك هو تقييم تأثير الدعم  على الشركات من حيث مؤشرات 

األداء الرئيسية للبرنامج والوقوف على التغذية  الراجعة ورضا الشركات واألفراد المدعومين، وتسهيل التعديالت  في الوقت المناسب  ألنشطة التنفيذ 

 .   حسب الحاجة

 .  بتعزيز المراقبة المباشرة والمساعدة الفنية للمستفيدين TechStart  باإلضافة إلى ذلك ،  يمكن إجراء زيارات ميدانية للسماح لمشروع

 إعداد التقارير 

  .  ستكون التقارير دورية بناءً  على شروط االتفاقية وستركز على معلومات المستفيد األساسية المطلوبة لتتبع إنفاق أموال المنح

مرتين في السنة ومن خالل تقرير االختتام الذي سويتم اسوتكمال  مون قبول الحاصول  السنوي الذي يدار نصف المس   ستكون تقارير الشركات من خالل

على المنحة في ختام المنحة .سيُطلب من المتدربين األفراد المدعومين من البرنامج تقديم استبيان ختامي في نهاية دعمهم لالطالع على رضاهم وردود 

فعلهم وحالة توظيفهم .سيتم اجراء استبيانات المتابعة مع المتدربين الذين انتهت عقودهم فوي الشوركة المسوتفيدة خوالل 3-6 أشوهر بعود انتهواء عقوودهم 

 .  للتحقق من التوظيف
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