
 
 

 

  
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION  

 منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة

الطماطم قیمة لسلسلة الخدمي التعلیمي لمركزالبنود المرجعیة الخاصة بالمؤسسة المستضیفة ل  

 

 أوالً: خلفیة عامة:
 

 وخدمي يتعلیم مركز إنشاء على  (SAP ID: 170251) "مصر في الطماطم قیمة لسلسلة والمستدامة الشاملة التنمیة"مشروع  ركزیُ 
 الربط طریق عن المصنعة الطماطمب الخاصة قیمةال سلسلة أساسي بشكل المركز یخدمو ،یستھدف سلسلة قیمة الطماطم في مصر

 رلتطوی والجدد الحالیین الطماطم لمصنعي الخدمات من مجموعة تقدیموسوف یعمل المركز على . المزراعین والمصنعینبین 
 اتتقنی أو/  و منتجات تقدیم خالل ومن المتخصصة التدریبیة الدورات خالل من العمل مھارات مستوى رفع من بدًءا صناعتھم

  .والخارجیة الداخلیة األسواق في للمنافسة مبتكرة

 وتعزیز المضافة القیمة زیادة خالل من مصر في للطماطم ومستدامة شاملة قیمة سلسلة تطویر دعم في للمشروع العام الھدف یتمثل
 لضمان مشروعال تصمیم تموقد . بدء أعمالھم الخاصة/  العمل وفرص للتوظیف قابلیتھم تعزیز وبالتالي للشباب، الفنیة القدرات

  :التالیة الثالثة الرئیسیة المخرجات تحقیق

 إلى والوصول القیمة وإضافة والجودة اإلنتاج على) التصنیع طماطم منتجي خاصةً ( المزراعین قدرة تحسین: األول الُمخَرج
  األسواق؛

  احتیاجات حسبحدیثة  وإداریة تقنیة مھاراتالمصنعة  الطماطم صناعة في المشاركة البشریة الموارد اكساب: الثاني المخرج
   ؛الصناعات المتعلقة بمحصول الطماطم قطاع

 باتمتطل مع یتماشى بما ، مبتكرة منتجات أو/  و عملیات أو/  و لحلول والجدیدة الحالیة الطماطم مصانعتقدیم : الثالث لمخرجا
  .التصدیر وأسواق المحلیة األسواق ومعاییر

 أسم المشروع: مصر في الطماطم قیمة لسلسلة مستدامةال و شاملةال تنمیةمشروع ال

شھراً  ٢٤  المدة: 

 مكان المشروع: جمھوریة مصر العربیة

والصناعة التجارة وزارة األراضي؛ واستصالح الزراعة وزارة  الشریك الحكومي: 

(یونیدو) منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة  الجھة المنفذة: 

  :الجھة الممولة  (AICS) اإلنمائي للتعاون اإلیطالیة الوكالة - إیطالیا حكومة



 
 

 لمتصورا النطاق تحدید إلى وتھدف ،الثاني المخرج ضمن المستضیفة للمركزؤسسة تي البنود المرجعیة الخاصة باختیار الموتأ
  .محتملةال ضیفةستمال مؤسسةلل والتقییم االختیار معاییر إلى باإلضافة التطبیق ومتطلبات المركز وخدمات

 ثانیاً: توصیف نطاق عمل المركز والخدمات التي یقدمھا: 
 

  العمل: نطاق  )أ

 
 Tomato Learning and Service Center التعلیمي الخدمي لسلسلة قیمة الطماطم مركزال على تأسیس المشروعیعمل 

(TLSC) الطماطم ولح استشاریة خدمات تقدیمباإلضافة ل ،یقوم بتصنیع منتجات تجریبیة و التدریبیة الدورات والذي سوف یقدم 
 قبل نم إنتاجھا إعادة أو األخرى للمنتجات أو األخرى المناطق في بسھولة تكرارھا یمكن بطریقة المركز  إنشاء سیتمكما . المصنعة

 والمدیرین نوالفنیی للعمالومتخصصة  تدریبات جدیدة ویقدم طاقتھ بكامل یعمل إنتاج بمرفق المركز تجھیز سیتم. الخاص القطاع
 ودةج تضمن ، نموذجیة إنتاج اإلنتاج منشأةیمثل مرفق سكما . الطماطم المصنعة لقطاع الجدیدة الخدمات من مجموعة إلى باإلضافة
 مؤسسة داخل المركز وضع یجب أخرى ناحیة من. النھائیة المنتجات إلى الخام المواد من المستویات جمیع على اإلنتاج وسالمة
 .مفي مجال صناعة الطماط بھم الخاصة عمالاأل تطویر أو باالستثمار المھتم الخاص للقطاع الوصول وإمكانیة االستدامة دعم یمكنھا

 
  ب) الخدمات:         

  
 :یلي كما ھي المركز سیقدمھا التي الرئیسیة الخدمات

 
 زراعة في الممارسات بأفضل یتعلق فیما الطماطم لمزارعي استشاریة خدمات المركز سیقدم :االستشاریة والخدمات االستشارات -

 مثل األخرى االستشاریة الخدمات إلى باإلضافة اآلفات، لمبیدات اآلمن واالستخدامالمیكانیكیة  الزراعة تقنیات مثل الطماطم
 .األعمال وتخطیط الجدوى دراسات

صناعة الطماطم  ألفراد الفنیة القدرات بناءالخاصة ب التدریبات محتوى بتصمیم المركز یقوم سوف :الفنیة القدرات وبناء التدریب -
 .تصنیعھافي  الحدیثة التكنولوجیا على

 فكارأو المصنعة الطماطمجدیدة من  لمنتجات مقترحات تقدیم ھيلمركزل الرئیسیة الخدمات إحدى :واالبتكار اتالمنتج تطویر -
 .المنتجات لتعبئة مبتكرة

 محتملة فرص أي لتحدید األسواق إلى الوصول دراسات عن الطماطممصنعي  بعض یبحث :األسواق إلى الوصول دراسات -
 .إنتاجھم فیھا یصدرون التي األسواق دینامیكیات فھم إلى باإلضافة. الجدیدة األسواق في لمنتجاتھم

 الجدیدة اإلنتاج وتقنیات الجدیدة المنتجات على للتجارب تجریبیة إنتاج وحدة المركز سیتضمن :تجریبي وحقل تجریبیة إنتاج وحدة -
 لشرحل يحقل تجریب شملسی ، أخرى ناحیة من. عائدات للمركز لتولید الصغیر التجاري اإلنتاج أیًضا سیشمل ، ذلك على عالوة ؛

 .الطماطم لزراعة أخرى جیدة ممارسات أي أو اآلالت باستخدام الزراعة في مختلفةال طرقال للمزارعین
 

 ج) المستفیدین:
 

 المستفیدون یلي فیماالتصنیع  قطاع على خاص بشكل التركیز مع بأكملھا الطماطم قیمة لسلسلة خدماتھ المركز سیقدم
  من المركز: الرئیسیون

 
 مزارعین إما الطماطم مزارعي تشمل التي الطماطم قیمة سلسلة من األول الجزء ھم: منتجي الطماطم الطازجة

.للمصانع طازجة طماطم موردي أو زراعیة شركات أو زراعیة تعاونیات أو أفراد  



 
 

 مركزات مصنعي ؛ رئیسیة فئات ثالث إلى وینقسمون القیمة سلسلة في األخیر الجزء ھم: الطماطم مصنعي  
وغیرھا من منتجات  المجففة الطماطم مصنعيو الطماطم مصنعي المنتجات النھائیة من مركزاتو الطماطم

.الطماطم المصنعة  
 

 في الطماطم قیمة سلسلة في أیًضا األفراد على المركز سیركز: الطالب/  القطاع في العاملون/  األعمال رواد
 الذین األعمال رواد إلى باإلضافة ، المجال ھذا في المھنیة حیاتھم یبدأون الذین والطالب عمال التصنیع مثل مصر

. الجدیدة الصغیرة أعمالھم یبدأون  
 

تنمیة  وجمعیات النسائیة الجمعیات منظمات المجتمع المدني ومن بینھا إلى الفئة ھذه تشیر: منظمات المجتمع المدني
 جدیدة حرفًا تعلیمھا خالل من دخلھا لتحسین فقراً  األشد لألسر االقتصادي التمكین على تعمل التي المجتمع المحلي

.بھا خاص صغیر مشروع بدء من وتمكینھا  
 

 ً  :إلنشاء المركز والمالي التقني الدعم. ثالثا
 

 إنشاء ملدع والمالي التقني الدعم للمشروع، المنفذة الوكالة بصفتھا )الیونیدو( منظمة االمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ستقدم
  :المركز كما یلي وتشغیل

o لمركزا موظفي إلى باإلضافة المشروع من المستفیدین لتدریب الضروریون والوطنیون دولیونال خبراءال/  مستشارونال.  
o للمركز العلمیة والمناھج التدریبیة األدلة.  
o المعتمدة المشروع ومیزانیة المحدد العمل نطاق مع یتوافق بما المركز لتشغیل الالزمة المعدات شراء.  
o الطماطم معالجة بصناعة المتعلقة والسوق الجدوى دراسات.  
o ملالع  نطاق مع یتماشى بما ذلك إلى وما دراسیة،ال جوالتالو تجاریة،ال معارضالو ،فعالیات التشبیك في المشاركة دعم 

  .المحدد

 لنالیونیدو  علماً بأن منظمة. والمالیة اإلداریة الشروطو لمشتریاتبا الخاصة الیونیدو لوائح مع یتماشى بما األنشطة جمیع یتم تنفیذ
  ).لكذ إلى وما والمرافق واإلیجار المباشرة المرتبات( التشغیلیة التكالیف أو التحتیة بالبنیة تتعلق تكالیف أي تغطي
 االستدامة ضمانل ذلك إلى وما نموظفیتوفیر الو المركز الستضافة المناسبة التحتیة البنیة بتوفیر  المضیفة المؤسسة تلتزمكما 

  .التقییم رمعاییو التطبیق متطلبات یحدد الذي التالي القسم في بوضوح موضحة التفصیلیة المتطلبات  للمركز، الناجح والتشغیل
  

 ً   التقییم: ومعاییر العرض متطلبات :رابعا
  

 ، للمشروع المنفذة الوكالة بصفتھا الیونیدو، منظمة إلى تقدم أن المركز استضافة في ترغب التي المھتمة المؤسسات على
 :یلي ما یتضمن شامالً  مقترًحا

 
 یمي؛التنظ الھیكل ؛ العمل ونطاق االختصاصات ،المنظمة عن تاریخیة خلفیة ذلك في بما :المضیفة المؤسسة عن لمحة •

 يف خبرة ؛ ودعمھا الطماطم قیمة سلسلة في الفاعلة الجھات مختلف مع العمل في خبرة ؛ المتاحین والموظفین المؤھالت
. والمتوسطة ةالصغیر للشركات خاصة االستشاریة الخدمات تقدیم في خبرة ؛) والمھنیة األكادیمیة( التدریبات وتقدیم تطویر

 .األغذیة تكنولوجیافي  االبتكارو المنتجات تطویر في والخبرة
نظام و والمالي اإلداري الھیكل ذلك في بما ، المركز ستدامةال المؤسسة المستضیفة ضمان یةكیف :األعمال ونھج االستدامة •

 .للمركز المقترح الحوكمة



 
 

 ةالشراك أسس على المركز قیام كیفیة حولالمؤسسة المستضیفة  نھج): PPP( والخاص العام القطاعین بین الشراكة نھج •
 .ھاكتمال بعد المشروع واستدامة للمستفیدین فعالة خدمات تقدیم یضمن مما .والخاص العام القطاعین بین
o وقدرة ةالمحدد االختیار معاییر استیفاء توضح التي والصور والخطط المستندات تتضمن :الداعمة والوثائق المالحق 

 وصالة والمكاتبالتجریبیة  اإلنتاج المخصصة لوحدةالمساحة  الموقع و وتشمل . المركز استضافة على المؤسسة
 .إلخ ،الحقل التجریبيو لألالت العرض

 
 في لمطلوبةا الموضوعیة المعاییر من العدید تغطي أدناه المعاییر من لمجموعة وفقًا المحتملة ضیفةستالم المؤسسات تقییم سیتم

 معیار لكل المخصص النسبي الوزن جانب إلى االختیار معاییر التالي الجدول یوضحو .المركز ستستضیف التي المؤسسة
 .موضوعي

 المعاییر التفصیلیة المعاییر الموضوعیة الوزن النسبي

15% البنیة التحتیة والمرافق  
 اللوجیستیة

.للمركز جدیدة تجریبیة منتجات واختبار تنفیذلت إنتاج وحدة تخصیص  

.للمركز تدریب قاعاتو إداریة مكاتب تخصیص  

 قیمة سلسلة تعزیز فيالتي قد تساعد  واآلالت للمعدات عرض صالة تخصیص
  الطماطم في مصر.

 تخصیص حقل تجریبي لزراعة الطماطم

الھیكل التنظیمي وأسس  15%
 الحوكمة السلیمة

.المركز من والمستفیدین ضیفةستالم المنشأة بین المصالح في تضارب أي یوجد ال  

 قد الذي المستوى إلى التعقید شدید المستضیفة للمؤسسة التنظیمي الھیكل یكون أال 
.المركز عمل یعیق  

  یعمل المركز في ھیكل مالي وإداري مستقل.

.وإدارتھ المركز لتشغیل واإلداري الفني المستویین على مؤھلة كوادر یوجد  

10% 
والقدرة على  االتاحة

 التشبیك والتواصل مع
المصنعة الطماطم قطاع  

.متاحة لمختلف أصحاب المصلحة والمعنیین لالستفادة منھا المركز خدمات  

 ذات التنظیمیة والھیئات الخاص بالقطاع وثیًقا ارتباًطا المضیفة المؤسسة ترتبط
.الطماطم قیمة بسلسلة الصلة  

 واالستشاریین الخبراء إلى الوصول بإمكانیة المضیفة المنظمة تتمتع
.الطماطم المصنعة قطاع في المتخصصین  



 
 

20% 

 ونقل التدریب في خبرة
في مجاالت  المعرفة

 تكنولوجیا األغذیة 
 والزراعة

.العلمي للتدریبات المنھج إعداد في كافیة خبرة المضیفة المنظمة لدى یكون أن  

 المتعلقة والمھني العملي التدریب برامج تصمیم عن خلفیة لدیھم یكون أن
الزراعیة الصناعاتو باألغذیة  

 تعلیمو لتصمیم والمستشارین المدربین إلى الوصول إمكانیة لدیھم یكون أن یجب
 .والمھني العملي التدریب برامج محتوى

 دیدةج منتجات تطویر في خبرتھا تقدیم على قادرة المضیفةالمؤسسة  تكونأن 
 .الطماطم ركزاتوم الطازجة الطماطم من مصنوعة

 كونوست األغذیة تكنولوجیا موضوعات في كافیة بخبرة ةالمضیف المؤسسة تمتعت
 العاملین فراداألو األعمال ورجال الشركات إلى التكنولوجیا نقل على قادًرا

 .الصناعةب

 لمنتجي ةوالمشور التوجیھ تقدیم في سابقة خبرة المضیفة مؤسسةلل یكون أن یجب
 الطازجة من المزارعین. الطماطم

 ماطمالط زراعة في والمحدثة الحدیثة واألسالیب بالتقنیات درایة على یكونوا أن
 .المزارعین من الطازجة الطماطم منتجین إلى المعرفة ھذه لنقل

10% 

 

 المالي االستقالل
 عن للمركز واإلداري

المضیفة المؤسسة  

 .یقدمھا التي الخدمات مقابل رسوم على الحصول لمركزل مكنیُ 

 وتوقیع المحلیة الخاصة الشركات مع شراكة اتفاقیات توقیع للمركز یُمكن
 .الدولیة األغذیة تكنولوجیا معاھد مع توأمة اتفاقیات

 .تالمعامال جمیع توثیق خاللھا من یمكنھ مستقلة مالیة حسابات للمركز یكونأن 

 

 

30% 

االستدامة وھیكل 
الشراكة بین القطاعین 

 العام والخاص

 یةكیف حول رؤیتھا عكست والتي المضیفة المؤسسة اأعدتھ يالت االستدامة خطة
 .اكتمالھ وبعد المشروع أثناء واستدامتھ المركز تشغیل

 متطلبات بتوفیر التزامھم بضمان المضیفة المؤسسة رئیس من التزام خطاب
 .االستضافة

 الدور یوضح والخاص العام القطاعین بین للشراكة واضحین وھیكل نموذج
 .المركز وتشغیل إدارة في الخاص للقطاع القوي

 االجمالي  100%

 

 من المزید طلب یتم قد ، ذلك إلى باإلضافة. المختصرة  التي تصل لمرحلة القائمة المؤسسات لتقییم میدانیة زیارات إجراء یمكن: مالحظة
 .التقدیم لمتطلبات المرشحین استیفاء لضمان المستندات

 

 

 



 
 

  الستضافة المركز: الفئات الُمقترحة من المؤسسات المؤھلة خامساً:
 وغیر ذلك من المؤسسات الخاص القطاع ومؤسسات التكنولوجیا ومراكز والمراكز البحثیة العالي التعلیم الجامعات ومعاھد

 قیمة سلةلسل الخدمي التعلیمي للمركز المستضیفة بالمؤسسة البنود المرجعیة الخاصة متطلبات التي تنطبق علیھا األخرى
  .الطماطم

 ً   :تسلیم المقترحات :سادسا
 ١٧:٠٠، الساعة  ٢٠٢١یونیو  ١٧في موعد أقصاه   شروط المرجعیةوفقاً لل استضافة المركز إرسال مقترحاتھا على المؤسسات الراغبة في

المقترحات كما یجب التنویھ بأن . ) PDF(على أن تكون الوثیقة نسخة . office.egypt@unido.org البرید اإللكتروني: عبر بتوقیت القاھرة
 لن یتم النظر فیھا. المحددالمقدمة بعد الموعد 

 


