
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUSTER (C_A.3.1_0014)  
 

WP3 -  دراسة حاجيات سوق العمل(A.3.1.1) 
 ستبيان حول احتياجات الهياكل االقتصادية :ا

 مؤسسات صغرى ومتوسطة، مجمعات اعمال 

 المشروع المستهدفة قطاعاتوكل هيكل اعمال في عالقة ب 
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 : يةهياكل االقتصادالاحتياجات  استبيان حول

 قطاعاتبفي عالقة  اعمال مؤسسات صغرى ومتوسطة، مجمعات اعمال وكل هيكل 
 المشروع المستهدفة

 

 
 
 

 المشروع 
 ENI) لحوض البحر األبيض المتوسطا في إطار برنامج CLUSTER  يتم تمويل مشروع

CBC Med  لمتوسطلالمعهد األوروبي يتولى  .لالتحاد األوروبي  (IEMed)  قيادة 
إيطاليا وقبرص وفرنسا )الشركاء من الهياكل وخالل مجموعة  عويتم تنفيذه م للمشروع الذي

 وتونس(.واألردن وفلسطين 
 
( من NEETتزويد )توظيف الشباب / النساء ، من خالل لبيئة داعمة  إلنشاء مشروعاليهدف و

 30 و 18ين تتراوح أعمارهم ب ممنليسوا في التعليم أو التدريب أو التوظيف، ال سيما النساء 
، لدائرياتصاد األزرق، واالقتصاد عاًما بمهارات في أربعة قطاعات اقتصادية مستدامة )االق

لتقني دريب ام والتالتعلي هياكل، والزراعة المستدامة( وتعزيز الشراكات بين واالقتصاد األخضر
 .القرار السياسيوصانعي  موميةوالقطاع الخاص وزيادة وعي السلطات الع والمهني

 االستبيان 
وق سياجات وفهم احتيهدف االستبيان إلى تقييم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة 

ع بات القطابين متطلوالمهارات والكفاءات المطلوبة لسد الفجوة القطاعات المستهدفة في العمل 
 .شروعمعة في التقرير الموحد  للمجسيتم استخدام البيانات المو. والكفاءات لدى الشباب

 قطاعات المشروع المستهدفة 
ك السلع نظام من االنشطة االقتصادية المرتبطة بانتاج وتوزيع واستهال : االقتصاد االخضر

 جيالب االيافضل لالنسان على المدى الطويل لتجن وسالمة والخدمات التي تؤدي الى رفاهية
 بيئي .أو خلل القادمة لمخاطرة بيئية ونقص 

زيد ر الموارد وتاهداات التي تحد من التأثير البيئي ويشير الى االستراتيجي  : االقتصاد الدائري

 ج.انتمن الكفاءة في مراحل اال
واحل، سواء يشمل الصناعات والقطاعات المتعلقة بالمحيطات والبحار والس  : االقتصاد االزرق

لموانئ بسة )اكانت في البيئة البحرية )الشحن والمأكوالت البحرية وتوليد الطاقة( او على اليا
 وأحواض السفن والبنى التحتية الساحلية(.

نية مع الحد الثروة الحيواكز على انتاج المحاصيل وتنوع من الزراعة تر : الزراعة المستدامة
ظام لى النعاالدنى من التأثيرات على البيئة وتحاول ايجاد توازن بين انتاج الغذاء والحفاظ 

 البيئي.
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 بيانات شخصية 

 اسم الشركة / الهيكل  

 اسم الشخص الذي أجريت معه المقابلة 

 اإلداري  المنصب 

 البريد االلكتروني 

 والية نابل .أ
 والية نابلخارج  .ب

 موقع الشركة / المنظمة

 أ. االقتصاد األزرق
 ب. االقتصاد الدائري
 ج. االقتصاد األخضر

 د. الزراعة المستدامة

 القطاع )القطاعات(
 (قطاع)يمكن اختيار اكثر من 

 

 

 
 : التدريب ين والموظفي بتعريفالملف لا

 

 كم عدد الموظفين الحاليين ؟ -1

        50-25 -ج        25-10 -ب         10-0 -أ

 100< -و         100-75-ه         75-50 -د

 ما هو متوسط الفئة العمرية للموظفين؟ -2

 عام ___ 30<عام: ___     30-18 عام: __       18اقل من  

 كم عدد النساء والرجال العاملين حاليا؟  -3

 ______ إناث ذكور ______             

 

 ما هو المستوى التعليمي للموظفين الحاليين؟ -4

 أ. معظمهم من خريجي الجامعات.

ي( ، ي والمهنالثانوية )بما في ذلك التعليم والتدريب التقن التعليم شهادةب. الغالبية حاصلون على 
 وبعضهم حاصل على شهادة جامعية.

ني( ني والمهريب التقالمدرسة الثانوية )بما في ذلك  التعليم والتد التعليم شهادةج. الغالبية حاصلون على 
 .اإلعداديةأو شهادة المدرسة 

 ثانوي. التعليم دون أي درجة متوسط المهاراتد. معظمهم من 

 اخرى ______

 

 الموظفين الحاليين:نسبة كم  -5

 %100-%80%           80-%50%      50-%20%     20أقل من             
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 دوام كلي   -أ

 دوام جزئي -ب 

 هل لديكم وظائف متاحة حاليًا؟ -6

 ال         اخرى _____ -نعم        ب -أ

 اذا نعم ، ماهي المجاالت؟ -7

 

       ___________________ 

 ؟وظيفتالكم مرة تقومون ب -8

 عدة مرات في السنة -أ    

 مرة كل سنة    -ب    

 كل سنتين أو ثالث سنوات -ج    

 أخرى _______ -د    

 [قناة؟ ]ممكن اختيار أكثر من وظيفما هي القنوات التي تستخدمها للت -9

 وكاالت التوظيف العامة / الخاصة  -أ      

 قنوات التواصل االجتماعي  -ب      

 المتخصصة المواقع اإللكترونية -ج      

 لشركة اإللكتروني ل موقعال -د       

 الباحثين عن الكفاءات -ه       

 القنوات غير الرسمية -و       

 آخر -ز       

وظف معيين ما هي الخصائص )التعليم والخبرة( والمهارات التي تبحث عنها عندما تريد ت-10
 جديد؟

  غير مهم محايد مهم مهم جدا 

 
التواصلمهارات و اتاللغ      

خبرات ال      

 مهارات تقنية     

 مهارات رقمية    

 التعليم و المعرفة    

النفس في والثقة لجماعيا العمل      

 التفكير التحليلي وحل المشكالت    
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)اإلجتهاد( االبداع والتحفيز      
 

10-  

 ؟ على مر السنينالموجودة  ماهي الثغرات التي واجهتها في المهارات -11

12-  

 

 لشركتك؟ما هي مجاالت التدريب التي ستكون مفيدة  -12

 االبتكار في تقنيات المعالجة -عملية االبتكار  -1
 تدريب تكنولوجيا المعلومات أو المعدات -االبتكار التكنولوجي  -2
 دورات لمديري الشركات -مهارات اإلدارة  -3
 المهارات الفنية / المهنية -4
 شهادة الجودة والمنتج -5
 تدريب المهارات الشخصية -6
 تسويق  -7
 غير ذلك )يرجى التحديد( -8

 )يرجى الوصف(ما هي التخصصات المطلوبة للعمل في قطاعك / قطاعاتك؟  -13         

 

 

( في التدريب العمل أو ليسوا في التعليم أوالشباب ممن  برأيك ، ما هي التحديات التي يواجهها -14       
 العثور على عمل في الوقت الحاضر؟

 

 

 أو إلى فئة ضعيفة أخرى؟ NEETهل ستوظف شخصا ينتمي إلى فئة  -15

 نعم
 ال

 ............. اخرى

 
 احتياجات الشركة والسوق 

 ما نوع الصعوبات التي تواجهها في توسيع نطاق عملك داخل السوق ؟ -1

 أ. التمويل
 الشخصيات المهنيةوجود ب. قلة 

 ج. الخدمات اللوجستية
 د. الضرائب والرسوم

 المعروضة والمتوافرة  الموادبز. محدودة 
 ه. عدم االستقرار السياسي في البالد

 و. غير ذلك )يرجى التحديد(
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لسنوات اا في القطاعات( الذي تعمل فيه شركتك سيزيد من فرص أعمالهأو هل تعتقد أن القطاع ) -2
 القادمة؟

 نعم -أ
 ال -ب

 اخرى ___________ -ج

 كيف اثرت جائحة كورونا على عملياتك التجارية ؟ -3

 

سوق ل الحسب رأيك ، ما الذي يجب فعله لمساعدة الشركات / المشغلين التجاريين على دخو -4
 وتوظيف فئة الشباب؟

 

 
 المشاركة في أنشطة المشروع :

 
لى تساعد عسمجموعة من األنشطة ستنفذ بالتعاون مع النشطاء في اإلقتصاد اإلجتماعي   مشروعاليقترح 

من  تصميم وتقديم دورات تدريب تتالءم مع احتياجات سوق العمل.  لذلك سيساعدنا معرفة في أي
 : األنشطة التالية تعتقد أن شركتك ستكون أكثر إهتماما للمشاركة

  
o  منظمات أخرى: مجموعات نقاش حول مواضيع ذات صلة في ورشات عمل مع شركات و/أو

 قطاع المشوع
o  تقديم الدعم كخبير في تصميم محتوى المناهج التدريبية 
o استقبال المرشحين للتدريب في شركتك 
o  التدريب من خالل ورشات عمل تدريبية/ التدريبات 
o  إشراك الموظفين في شركتك كموجهين للطالب 

 مدربين لتحسين وتطوير معارفهم ومهاراتهم المتعلقتقديم الدعم للمعلمين وال
 
 

 حماية البيانات الشخصية -الموافقة 
 

بتاريخ  2004/63إني الممضي أسفله وفقًا لسياسة حماية المعطيات الشخصية )القانون األساسي عدد 
 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية(: 27/7/2004

 
  خاصة. الشخصية بما في ذلك تلك التي تعتبر بياناتأوافق بموجب هذا على معالجة بياناتي 
 سسات أوافق بموجب هذا على الكشف عن بياناتي الشخصية للهياكل العمومية والخاصة والمؤ

بحر دان الالخاصة لألغراض المتعلقة  بمشروع "تعزيز االدماج االجتماعي للمرأة والشباب ببل
 األبيض المتوسط".
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