
  
  
  

  وصف البرنامج 

 
 رأس المال البشري  لتطوير التقديمات المالية برنامج 

 "  طالب الجامعاتتدريب "نافذة 
  



 طالب الجامعات نافذة تدريب 

في الس نتين اخييتتين من رتاس ت م المامةيةو والذين يحتامون ىلا اكتس اب المةتفة والم اتال الةملية كةيمة الذين هم  للطالب   ةمتاح  النافذةكون هذا  تس 

المتةلق  الطالب الذين يةملون لرى شتكال محلية في الةمل  نافذة  الستغطي المتوسط أو المتةرم.    ىالمستو علامضافة في يرمال تكنولوميا المةلومال  

الطالب مبلغ ثابل يرفع لمرة    لمتتبالالمواص   الل والبر ل. س   ييص        في هذه النافذة  يةلالماالتةريمال  ولي. يمكن أن تغطي  المحلي أو الربالةميل  

 .ل م وىصرات عةر عمل بروام مزئي وىمتاء تةييم ش تي   ينلمترتبا للطالب  عمل   /تاج الشتكال ىلا تةريم يطة ترتيبأقصاها عامين. ستح

ش   تكة أيتى   لرىنفس الش   تكة أو   لرىىما   كامل بممتر انت اء فتتة الترتيبالروتال الترتيبية المرعومة ىلا وظائف بروام    هذه  أن تؤري  متوقعالمن 

ا أن  في حال لم يتم توظيف المترتب في ن اية فتتة الترتيب  ف  لمتوقعافي الس و.. ومن  بتة التي تس اعر  كتس ب المةتفة الةملية واليان  س يكون قر اأيض ا

في زيارة تأس المال البش تي الماهت في قطا  تكنولوميا المةلومال. س يتم تةريم منا الترتيب    هذه الروتال  س تس اهمعلي   في تأهيل  للةمل في المس تةبل و

التي تحتاج ىلا ص ةل م اتال الةوى  للطالب من أمل الةمل في ش تكال يرمال تكنولوميا المةلومال والش تكال الناش ئة التي ترعم التكنولوميا الفائةة و

أو الم  اتال الفني ة    للةم لرو ت بن اءا علا الةيم ة الس     وقي ة الح الي ة    500ىلا  التات ب للمت رتب  الة امل ة لتوس     يع نط ا. أعم ال  ا. يمكن أن يص     ل مبلغ  

 والتكنولوميا / تةةير المشتو .

  تفاصيل البرنامج:

 المدة

ا من التبع TechStartالمرة التش   غيلية لمش   تو  والتكنولوميا من أمل الش   باب والوظائف  س   يتم فتا باب تةريم الطلبال طوال   (و برءا

 مستمت.بشكل و وسيتم تةييم الطلبال  2022اخول من عام 

 المجموعة المستهدفة
ىتش     ارال ىط ات ااراتة البيئي ة وا متم اعي ة   التي تتوافق مع  وش     تك ال ي رم ال تكنولومي ا المةلوم ال من قط ا  تكنولومي ا المةلوم ال الفلس     طيني و  

 ESMF  )  اليا  ببتنامجTechStart     تش مل الممموعة المس ت رفة ش تكال ناش ئة  ةتيارة اخعمال المحلي  ةيئبلض مان انتش ات واس ع وتأثيت رايل .

ولوميا ناض  مة وممكةنة تكنولوميا ىذا كان بكمكان ا ىثبال المذب / ذال تكنولوميا ناض  مة وممكةنة تكنولوميا. تةتبت الش  تكال ش  تكال ناش  ئة ذال تكن

 ىيتارال.  وتحةيق الطلب في السو.  

   قيمة المنحة

التي يمكن لكل ش تكة التةرم بطلب ا يالل فتتة عمت المش تو  و  اعتماراا علا الفت  التماتية المتحص لة التي    التةريمال المالية  يومر حر أقص ا لةرر 

 تأس المال البشتي(.    لتطويت  التةريمال الماليةتمتلك ا كل شتكة ونماح تنفيذ الرعم السابق في ىطات بتنامج 

 
 الدعم المالي   -تركيبة المنحة  

وو والتي تُرفع مباش تة ىلا الحس اب المص تفي للموظفين الفتريين  المترتبين  طالب  ترتيب  الرعم المالي عباتة عن منحة عينية تغطي مبلغ ونافذةس يكون 

ممتر وبتوط الةامة للمنحة لمةرم الطلب  من الطالب(. س  ييض  ع الرعم المالي للش  توط واخحكام المنص  و  علي ا في اتفاقية المنحة. عنر ايتيات الش  

تواتيخ الص تف  تحرير اخنش طة المؤهلة وايتياتها و س يتم توقيع اتفاقية المنحة مع الش تكة المس تفيرة التي تحرر و من بين أموت أيتى و مبالغ المنحة و

تبرأ من وتش مل ش  ت توقيع  المتوقةة  وكذلك الموار / المس تنرال المطلوبة كرليل علا مرفوعال التمويل المش تتك. س تغطي المنحة النفةال المؤهلة التي  

النفةال المتكبرة  اتفاقية المنحة  بغض النظت عن تاتيخ توقيع ا تفاقية يالل ذلك الش  ت( ما لم يتر يالف ذلك في ا تفاقية. ومع ذلك و لن تغطي المنحة  

 قبل ذلك.

 استخدام األموال -المصاريف المؤهلة  

علا تطويت م اتال الةوى الةاملة الفلس طينية في ممال يرمال   و  HCISتأس المال البش تي  لتطويتالتةريمال المالية  س يةتص ت اس تيرام تمويل منحة و 
س تش اتيينو  تكنولوميا المةلومال ولن يتم اس تيرام  لس رار أي قتوض أو تةريم أي أتباح أو مرفوعال مكاف ل للموظفين أو ااراتة أو المس اهمين أو ا 

 ( غيت مؤهلة.  المؤجلةتميين. المرفوعال بأثت تمةي  أي المرفوعال  أو لرفع أي استشاتال أو توظيف أو أتةاب أو مكاف ل للمستشاتين اليا

قائمة بالم اتال / التكنولوميال المؤهلة   1تغطي هذه النافذة فةط وظائف تكنولوميا المةلومال ذال المستوى المتوسط والمتةرم. يتضمن الملحق 

 التكنولوميال المستبةرة من البتنامج. و بااضافة ىلا أنوا  الم اتال / HCISلالستفارة من منحة البتنامج 

 استخدام األموال -المؤهلة   غير  المصاريف
 تةتبت مميع ما يلي بمثابة نفةال غيت مؤهلة في هذا البتنامج:

 (المؤملةالمرفوعال بأثت تمةي  أي المرفوعال   •

 ا ستشاتيين أو اتفاقيال مشاتكة اايتارالتباح أو مرفوعال مكاف ل للموظفين أو ااراتة أو المساهمين أو خ  أي توزيع •

س رار اخموال التي تم ىقتاض  ا للش تكة من قبل أطتاف ذال ص لة و بما في ذلك المؤس س / توار اخعمال أو اخفتار أو المؤس س ال المالية   •

 اخيتى

 مكاف ل لمستشاتين ياتميينتغطية التسوم التي يفتض ا المستثمتون أو رفع أي تسوم استشاتية أو تسوم توظيف أو  مرفوعال   •



اخنش   طة رايل المحميال الطبيةية أو واس   تيرام اخموال لالنيتاط في أنش   طة تتةاتض مع ىتش   ارال ىطات ااراتة البيئية وا متماعية.   •

 المناطق الميصصة ل ا

 ماليةشتاء اختاضي أو السلع أو الةةور اآلملة أو اخس م أو اخوتا. المالية أو غيتها من اخروال ال •

  ضتيبة الريل التي يمب أن يغطي ا صاحب الةمل وأي ضتائب أيتى مستحةة الرفع من قبل الشتكة أو اخفتار •

 تواتب ا ستشاتيين وأي شي  آيت من غيت الموظفين لرى مةرم الطلب •

 ين سيحصلون علا مزايا الوافرين المحررة(الذ  وافرينمزايا الموظفين و المكاف ل و النفةال الةامة  باستثناء المستفيرين من نافذة مكافئ ل ال •

 
 استخدام األموال   -المشاريع غير المؤهلة  

 لن يرعم البتنامج المستفيرين / المشاتيع فيما يتةلق بأي من المشاتيع أو اخنشطة التالية:  
o    ىنتاج التبغ ومةالمت  وتيزين 
o   الكحول والنبيذ والمشتوبال التوحية 
o   المشاتيع التي تنطوي علا تةريل في اخن ات أو غيتها من البيئال الطبيةية 
o   مشاتيع التةرين 
o مشاتيع قطع اخيشاب 
o   مشاتيع تتفي ية للكبات 
o  مشاتيع الةمات 
o التنمية الةةاتية 
 
 

 عملية االختيار
  تدريب طالب الجامعاتمعايير األهلية لنافذة  

 :يمب أن تتمتع كل شتكة تتةرم ىلا هذه النافذة بكل مةاييت اخهلية التالية من أمل قبول الطلب وريول  متحلة التةييم

يأن تكون ش  تكة مس  ملة   .1  
وتةمل في الض  فة الغتبية وقطا  غزة و أو في طوت التس  ميل الةانوني و أو ملتزمة بالتس  ميل في   بشككككك   قانون 

 .  وزاتة ا قتصار الوطني

الش  تكال المس  ت رفة هي ش  تكال يرمال تكنولوميا المةلومال ومةرمو يرمال اخعمال التماتية الذين يةملون في ممال التكنولوميا في   .2

الكمبيوتت وا س تش اتال و ومةالمة البيانال و وا س تض افة أو اخنش طة ذال الص لة و أو ش تكال التكنولوميا  تطويت البتمميال و وبتممة  

 الناشئة الناضمة /الممكةنة تكنولوميا التي تتمتع ببةض الزيم في السو. وترت ىيتارال بالفةل.  

 

للبتنامج. تةتبت الش  تكة عاملة ىذا كانل تماتس أنش  طة علا أس  اس يومي لزيارة  أش   ت علا اخقل قبل التةرم   6يمب أن تكون عاملة لمرة   .3

 .قيمة المؤسسةو أو لري ا عمالء حاليينو أو لري ا عةور عمل ورفع التواتب

 .بيئية قليلة أو غيت مومورةالالمشاتيع  تأثيتال   .4

 من تفض ا أو قبول ا تم قر كان ىذا ما ا يتيات لتحرير مةاييت علا بناءا  لطلبات ا التةييم ىمتاء اخوليةو سيتم اخهلية لمةاييت الشتكال امتياز بةر

 البتنامج.  قبل

 

 تدريب طالب الجامعاتلنافذة  معايير االختيار  

و  يمب علا الشتكال تةريم رليل علا أن لري ا ىمكانال للنمو ويطة عمل سليمة تماتيااو بما في ذلك تؤية الشتكة ويطة توسيع الةوى الةاملة  .1

 استيرام الطالب المترتبين في أنشطة تطويت أعمال م.   توضياويمكن ا 

 اسبة ونةاط الةوة الشيصية. ال المنتمتلك الشتكة قيارة من ذوي اليبتة وفتيق ىراتي يتمتع بالم ات .2

يمب أن يكون الطالب في الةامين  و  ونطا. عمل للطالب المترتبينو   هارفةو يمب أن يكون لرى الشتكال يطة ترتيب/ استةبال مترتبين  متينة   .3

 بش ارة علمية متتبطة بتكنولوميا المةلومال لكي يةبل تأهيل م.  متوقع تيتم م  اخييتين في المامةة و

 .  يمب أن تةرم الشتكة قائمة بالطالب المترتبين المةتتحين الذين امتازوا مةابلة الشتكة .4

 . 1الوظيفة  الوظائف( المطلوبة متوافةة مع الم اتال / التةنيال المذكوتة في الملحق  .5

مريت تبون أفتاراا مباشتين في عائلة المالك / المريت أو أحر أفتار الةائلة المباشتين لزوج / زومة مالك / : يمب أ  يكون الطالب المترملحوظة

  واخص ات. و اخخو الحفيراخيل / ابن اخخ و الطفلو ابنة: الزوجالمباشتين يشمل أفتار اخستة  الشتكة المتةرمة بالطلب 

 
 

   طلبمحتوى ال
 ىكمال الطلب عبت اانتتنل وتةريم مميع المتطلبال التالية:  ترتيب طالب المامةالنافذة  ليمب علا الشتكال التي تتةرم بطلب  



 مةبئة باللغة اانمليزية  الطلباستماتة   •

 .الوطنيو متفق باستماتة الطلبش ارة تسميل اخعمال التماتيةو أو نموذج التزام موقع للتسميل لرى وزاتة ا قتصار   •

ص غيتة  الس مالل المالية / المحاس بية للس نتين الماض يتين للش تكال التي يزير عمتها عن عامينن بالنس بة للش تكال الناش ئة أو الش تكال ال •

لتبا / اليس  اتة و  أش   ت علا اخقل(  بيانال ا 3عن عامينو يمب تةريم س  مالل لفتتال التش  غيل الس  ابةة    والمتوس  طة التي تةل أعماتها

 .وليس الميزانية الةمومية(

 .قائمة المساهمين / المالك وصوت عن هويات م •

 التئيس التنفيذي / كبات المريتين.السيت الذاتية ااراتية بما في ذلك   •

 يطة الةمل بما في ذلك الميزانية والتوسع والتسويق والمبيةال وما ىلا ذلك. •

 .قائمة الةمالء الحاليين / الزبائن •

   .ة/المترتب  ة/يطة ترتيب الطالب بما في ذلك نطا. الةمل أو الوصف الوظيفي للطالب •

 .قائمة الطالب مع ىثبال التحاق م بالمامةة في واحرة من السنتين اخييتتين •

 .تماشا مع عرر الساعال المةتتحة للةمل وتةةيرال التكنولومياالذي يمب أن ي  التاتبالمةتتح ومرة    التاتبمبلغ   •

 .عن بطاقة ال وية للطالب المةتتحين  نسية •

 طالب المامةال.ترتيب  نافذة  حياة  يطاب التزام موقع لتوقيع عةر بروام مزئي مع الطالب لمرة   •

 .قر تطلب وكالة تنفيذ المشتو  وثائق ىضافية من مةرم الطلب كما تتاه ضتوتياا أثناء تةييم الطلب
 

 إرشادات تعبئة الطلب

 الطلب عبت اانتتنل و يمب علا المتةرمين متاعاة ما يلي:عنر تةبئة  

ميتلفة عنر   تواتبيمكن تةريم طلب واحر فةط لكل ش   تكة و ولكن يمكن للش   تكال تض   مين الطلبال والمس   تنرال المحررة المطلوبة لنوافذ   •

 .التةريم

 .يمب أن تكون مميع المةلومال الواترة في الطلب صحيحة ورقيةة •

 .  يمب تةريم مميع الطلبال بما في ذلك المةلومال والوثائق باللغة اانمليزية •

 .سيتم النظت فةط في الطلبال المةرمة عبت البوابة االكتتونية للبتنامج •

 . لن يتم قبول نسخ وتقية(  الطلب االكتتونييمب تحميل مميع الموار الراعمة للطلب ىلا الةسم ذي الصلة في  •

 .سيتم النظت في الطلبال الكاملة فةط للتةييم •

 تحميل المستنرال: •

o شتكة  رمة بطلبال متامةة أو تةريم مةلومال ىضافية من قبلقر يُطلب من الشتكال المتة DAI  في غضون مرول زمني مةين. 

o  الطلب االكتتونيمةرمو الطلبال هم المسؤولون الوحيرون عن تحميل مميع المستنرال ذال الصلة في اخقسام المناسبة من. 

 قر يؤري عرم استيفاء أي من المتطلبال المذكوتة أعاله ىلا تفض الطلب.

 
 وعملية االختيار  الطلبمراجعة 

التي تم ىنش اؤها لشتح نطا. البتنامج ومةاييت اخهلية بشكل  (FAQs) س ئلة الش ائةةنموذج الطلب االكتتوني علا تابط لوثيةة اخ  يحتوي

  .أفضلو بااضافة ىلا ىتشارال حول كيفية ىكمال الطلب وىتسال 

أو ا    بالطلبيتةرم طوال مرة المش   تو و والتي س   يتم يالل ا متامةة الطلبال علا أس   اس من   نموذج الطلب االكتتوني متوفتس   يكون 

 ةطي التسم البياني التالي ميططاا زمنياا ىتشارياا لمةالمة الطلب.يُ أو ا.  يُرتس طلب 



 

  

 
 الصرف

يتم ص تف    .للتةريمال المالية تتوافق مع قتات اللمنة واحتيامال اخفتار المس تفيرةبناء علا نو  المنحة التي يتم الموافةة علي او س يتم تطويت آلية ص تف  

موال. س يتم تحويل  اخموال للتةريمال المالية  ش  تياا وس يتم ىبالك كل مس تفير بالمس تنرال المطلوبة التي يمب علي  تةريم ا والموافةة علي ا قبل ص تف اخ

  فية للمستفيرين اخفتار.هذه اخموال مباشتة ىلا الحسابال المصت

وقل أن تطلب  تةت الش تكال المس تفيرة بأن التةريمال المالية المرفوعة نيابة عن م لموظفي م هي اس تحةا. للموظف و  يموز للش تكال للمس تفيرة  في أي 

ري ىلا اان اء الفوتي للرعم وا س   تترار الفوتي لمميع اخموال  . عرم ا لتزام ب ذا الش   تط س   يؤىلي اأو تش   تتط ىتما  أي مزء من هذه المرفوعال  

 .المةرمة للمستفيرين

 إنهاء اتفاقيات المنح والتمويل 
 يموز ىن اء المنحة و ويطلب من المستفير من المنحة سرار المنحة بالكامل في ظل الظتوف التالية حيث يكون المستفير من المنحة:

a)   يتةاتض مع اخغتاض المنصو  علي ا في التطبيقيستيرم أموال المنحة بما. 

b) يستيرم أموال المنحة لرفع النفةال المرتمة في النفةال غيت المؤهلة كما هو موضا أعاله. 

c) يستيرم أموال المنحة لتمويل المشاتيع غيت المؤهلة كما هو مذكوت أعاله. 

d)   وقل يالل عمت المنحة في أي  أو غيت كاملة للحصول علا المنحةتةمر تةريم مةلومال ياطئة. 

e)   لمتاقبة والتةييم الالزمة حسب ما يتطلب  مشتو  المطلوبة ل  مةلومالالتةريم  لم يتةاون فيTechStart  ). 

f)  مع مرقةي مشتو  التكنولوميا من أمل الشباب والوظائف  لم يتةاونTechStart  )  أو البنك الروليWB. 

g) لمنصو  علي ا في اتفاقية المنحةينت ك أياا من الضمانال البيئية وا متماعية ا. 

 

 تضارب المصالح
الحت  وااعالن عن أي تض  اتب في المص  الا. س  يُطلب من أي موظف من  ا رتمالالموافةة علا تمويل المنا بأقص    س  يتم تنفيذ مميع ىمتاءال

  مؤس س اتي  في اامتاءال المذكوتة أعاله ااعالن عن أي عالقة ش يص ية أو    أو من أي عض و في لمنة ا يتيات مش اتك  TechStart / DAIموظفي 

 الكشف عن تلك المصالا التي لري م في ا حصة مةينة.   اخفتار المتةرمين للمنحةو و / أو مع أي من أو مصلحة في أي من المؤسسال أو

ب ااض     اف ة ىلا ذل ك و يم ب علا المتة رمين اتي اذ مميع ا حتي اط ال الالزم ة لتمن ب تض     اتب المص     الا أو م ا ق ر يؤري الي  ا ويم ب علي م ىبالك  

TechStart / DAI  ل.  رون تأييت بأي موقف يشكل أو يحتمل أن يؤري ىلا أي تةاتض من هذا الةبي 



نا  يكون هناك تض اتب في المص الا عنرما تكون المماتس ة الحيارية والموض وعية في م ام أي متةرم للحص ول علا منحة أو عض و في لمنة ايتيات الم

يمكن   والمتتبطة بتنفيذ هذا المشتو  مةتضة لليطت خن مةرم الطلب المذكوت أو عضو اللمنة أو الموظف في وضع    TechStart / DAIأو موظفي  

 من مني منافع شيصية من اامتاءال أو الةتاتال المتيذة بصفت  التسمية بسبب الةالقال الشيصية أو الم نية.

 االحتيال والفساد
ولي  من المس  تفيرين ا لتزام بأعلا المةاييت اخيالقيةو ولن يتم التس  اما مع المماتس  ال التالية علا النحو المحرر من قبل البنك الر  DAIس  وف تطلب  

 وستؤري ىلا ىن اء اتفاقية المنحة:

غيت   : عتض أي ش  يء ذا قيمةو أو تةريم و أو تلةي و أو طلب و س  واء بص  وتة مباش  تة أو غيت مباش  تةو للتأثيت بص  وتةو مماتس  ة الفس  ارو   •

 مناسبة علا ىمتاءال طتف آيت.

ن قص  ر أو عن ىهمال ىلا تض  ليل أو محاولة تض  ليل أحر  يؤري ع  فالو بما في ذلك ا رعاء الكاذب بحيث: أي فةل أو ىغو مماتس  ة اليرا و   •

 ية أو غيتهاو أو لتمنب التزام ما.اخطتاف للحصول علا منفةة مال

ومماتس ال التواطؤو هي تتتيب بين طتفين أو أكثت مص مم لتحةيق غتض غيت  ئق و بما في ذلك التأثيت بش كل غيت  ئق علا تص تفال   •

 .طتف آيت

ااعاقة أو اايذاء أو الت رير بااض تات أو ااض تات و بش كل مباش ت أو غيت مباش ت و باخش يا  أو ممتلكات م    والمماتس ال الةس تيةو هي •

 . للتأثيت علا مشاتكت م في عملية الشتاء و أو التأثيت في تنفيذ الةةر

 :التةويةيةو   والمماتسال •

o ار ء ببي ان ال ك اذب ة للمحةةين من أم ل عتقل ة تحةيق البن ك  تةم ر ىتالف أو تزويت أو تغييت أو ىيف اء اخرل ة الم اري ة للتحةيق أو ا

ما الرولي في مزاعم الفس ار أو ا حتيال أو ااكتاه أو التواطؤ ن أو ت رير أو مض ايةة أو تيويف أي طتف لمنة  من الكش ف عن 

 باخموت ذال الصلة بالتحةيق أو من متابةة التحةيق و أو   يةتف 

o ة مماتسة حةو. التفتيش والترقيق الياصة بالبنك الرولياخفةال التي ت رف ىلا ىعاق.   

 

 والتقاريرالرقابة  
 الرقابة 

ؤش تال  حيث ممن المنتظت أن يمتثل مميع المس تفيرين من البتنامج لةمليال المتاقبة المنتظمة. وال رف من ذلك هو تةييم تأثيت الرعم علا الش تكال من 

والوقوف علا التغذية التامةة وتض ا الش تكال واخفتار المرعومين و وتس  يل التةريالل في الوقل المناس ب خنش طة التنفيذ    اخراء التئيس ية للبتنامج

 حسب الحامة.  

 بتةزيز المتاقبة المباشتة والمساعرة الفنية للمستفيرين.  TechStartبااضافة ىلا ذلكو يمكن ىمتاء زياتال ميرانية للسماح لمشتو   

 قارير إعداد الت

 روتية بناءا علا شتوط ا تفاقية وستتكز علا مةلومال المستفير اخساسية المطلوبة لتتبع ىنفا. أموال المنا.    التةاتيتستكون 

الس نة ومن يالل تةتيت ا يتتام الذي س يتم اس تكمال  من قبل الحاص ل    متتين في الس نوي الذي يراتنص ف    المس اس تكون تةاتيت الش تكال من يالل  

ض اهم وترور علا المنحة في يتام المنحة. س يُطلب من المترتبين اخفتار المرعومين من البتنامج تةريم اس تبيان يتامي في ن اية رعم م لالطال  علا ت

أش   ت بةر انت اء عةورهم    6-3مترتبين الذين انت ل عةورهم في الش  تكة المس  تفيرة يالل فةل م وحالة توظيف م. س  يتم امتاء اس  تبيانال المتابةة مع ال

 للتحةق من التوظيف.
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