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 -مقدمـــــــة:

الجمعٌة المصرٌة للتنمٌة الشاملة جمعٌة مسجلة بوزارة التضامن االجتماعً باإلدارة المركزٌة للجمعٌات 

صري وخاصة المناطك العشوائٌة للوصول إلى تنمٌة بغرض تنمٌة المجتمع الم 703/5991تحت رلم  

 –الفٌوم  –اسٌوط  -المرج -مٌدان لبنان والجمعٌة تعمل فى اماكن عدٌدة ) . تعود على جمٌع أفراد المجتمع

 (منشأة ناصر –دار السالم 

محاولة دمج السٌدات  هو مشروع ٌهدف الىو coopaemبتنفٌذ مشروع لذا تموم الجمعٌة المصرٌة 

ومساعدة أصحاب المشروعات ادٌاً ومساعدتهم علً إٌجاد مصادر للدخل من خالل التمكٌن االقتصادي إقتص

الثغرات  بعضسد فً التحوٌل من إقتصاد غٌر رسمً لرسمً ومحاولة وخاصة التى تملكها امرأة الصغٌرة 

ومن  .المصرىها بشكل رسمى فى االقتصاد الحتساب ومحاولة ترخٌصهاالتى تحٌط بالمشروعات الصغٌرة 

خالل هذا المشروع ٌتم االهتمام بالمشروعات الصغٌرة وتوعٌة اصحابها بما ٌخص التراخٌص والتسجٌل 

والتحوٌل من نشاط غٌر رسمى الى رسمى ومحاولة تذلٌل العمبات المانونٌة التى تمابل اصحاب االعمال مع 

عٌة واماكن الذهاب التمامها وكٌفٌة الجهات الحكومٌة المختصة والتعرٌف باجراءات التأمٌنات االجتما

االشتران فى هذه الكٌانات سواء اتحادات او نمابات كما ٌموم المشروع على العمل على تعلٌم حرف للسٌدات 

لمساعدتهم فى الحصول على عمل من خالل خلك مشروع صغٌر ومساعدتها فى الحصول على لرض لبدء 

فعل او مساعدتها فى البحث عن عمل عن طرٌك تعلٌم مشروع صغٌر او التوسع فى مشروعات لائمة بال

المهارات الحٌاتٌة مع العمل على توعٌة السٌدات والرجال عن الحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة كما ٌتم دعم 

   .السٌدات باستخراج االوراق الثبوتٌة للحصول على حمولهم التى توفرها لهم الدولة

 -نبذة عن المهمة :

غير رسمي من اقتصاد  عن اجراءات التحويل" تدزيبإدازة المشسوع في تنفير ب وفً إطار ذلن ترغ

  وذلك تحت إشساف إدازة المشسوعمن خالل استشازي  "لرسمى

 تفاصيل المهمة

قتصاد الرسمى والغٌر رسمى واالجراءات القانونٌة لم بكل ما ٌخص اإلالخروج بفرٌق عمل م  الهدف العام :

 .دٌن اثناء وبعد انتهاء المشروعٌة والمتوسطة لٌكونوا مرشدٌن للمستفالخاصة بالمشروعات الصغٌر

 :التالٌة على الموضوعات  لتدرٌبتنفٌذ االبدء فً   المشروععلً ما سبق تنوي إدارة  وبناء  

 .جتماعٌةاجراءات التأمٌنات اإل .1

طاقة اجراءات التحوٌل من اقتصاد غٌر رسمى القتصاد رسمى ) استخراج السجل التجارى والب .2
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 الضرٌبٌة(

 القوانٌن الخاصة بشأن المحال التجارٌة والصناعٌة .3

 قانون الضرائب وقوانٌن تنظٌم الشرائح الضرٌبٌة .4

 قانون العمل  .5

 المخاطر التى ٌتعرض لها صاحب المشروع الصغٌر اذا لم ٌسجل  .6

 الفوائد التى تعود على صاحب المشروع من التسجٌل  .7

 النتائج المتوقعة من التدريب:

 .جتماعىصبح المتدربٌن على دراٌة كاملة بإجراءات التأمٌن اإلان ٌ -1

 .جراءات التراخٌص والتسجٌل للمشروعات الصغٌرةٌصبح المتدرٌبن على معرفة بإ ان -2

 .ان ٌصبح المتدرٌبن على معرفة باجراءات استخراج السجل التجارى والبطاقة الضرٌبٌة -3

شأن المحال التجارٌة والصناعٌة وقانون ان ٌصبح المتدربٌن على معرفة بالقوانٌن الخاصة ب -4

 العمل.

 ان ٌصبح المتدربٌن على دراٌه بحلول العقبات التى تقابل اصحاب المشروعات الصغٌرة. -5

 ان ٌصبح المتدربٌن على دراٌة بالضرائب المختلفة. -6

 دٌن الصالحٌن للتراخٌص.ٌالخروج بمعاٌٌر اختٌار المستف -7

 ى تعود علٌهم من التراخٌص والتسجٌل.كٌفٌة اقناع المستفٌدٌن بالفؤائد الت -8

 ان ٌصبح المتدرٌبن على دراٌة بقانون العمل فى مصر . -9

 :المهمة المطلوبة

  تدريبية للموضوعات التى تم ذكرها عاليهيام أ 5العمل تدريب داخل القاعة لمدة تدريب فريق 

 .تقديم مادة علميه تضم كل النقاط المطلوبة فى التدريب 

 لتدريب.تقديم تقرير بعد ا 
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 .وضع خطة متابعة وتقييم للعمل 

 منهجية العمل:

 .تدرٌب داخل القاعة 

 .مجموعات العمل 

 .ما ٌقترحه المدرب للوصول ألفضل نتٌجه من التدرٌب 

 المخرجات:

 .فرٌق عمل على دراٌة باالجراءات المطلوبة للتراخٌص والتسجٌل للمشروعات الصغٌرة 

 ٌدٌن بالمشروعات الصغٌرة بالجمٌعة.فرٌق عمل قادر على ان ٌصبح مرشد للمستف 

  انشاء مكتب صغٌر من العاملٌن بالمشروع لالستشارات الخاصة بالتراخٌص واماكن التأمٌنات

 االجتماعٌة واالتحادات العمالٌه.

 .خطة متابعة للعمل علٌها خالل المشروع 

 المؤهالت المطلوبة:

 )محاسب قانونى )استشارى 

  سنوات. 5المدنى ال تقل عن خبرة فى العمل العام والمجتمع 

 جتماعى.ى التعامل مع النقابات وجهات التأمٌن اإللدٌه خبرة ف 

 .لدٌة خبرة فى التراخٌص المحال التجارٌة او المشروعات الصغٌرة والمتوسطة 

  ايام تدريبية 5مدة التنفيذ الفترة الزمنية : 

 المطلوب :

 ط المرجعٌة لمهمة االستشاري ٌتم تقدٌم األتً:ا لألهداف والنتائج المتوقعة الموجودة بالشروطبق  

  ًالعرض الفن 

 ًمتضمنا نظام الدفع والموازنة موزعة علً بنود تفصٌلٌة.  العرض المال 

  األعمال فً هذا المجال. ةمتضمنة سابم للمحاضر/االستشاريالسٌرة الذاتٌة 
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  نمٌة الشاملة مكتب الجمعٌة المصرٌة للتب  2117 مارس 8فى موعد الصاه تمدم العروض

او عن طرٌك اٌمٌل المائم باعمال وحدة  الجٌزة( -المهندسٌن  –ش النٌل األبٌض  31

  karim.alekiaby@hotmail.comالتدرٌب والتنمٌة البشرٌة 

 33148191-33148191او على الفاكس :

اشهر من تارٌخ ارسال  6ملحوظة: ٌرجى توضٌح ان العرض سارى لمدة ال تقل عن 

 العرض 


