
 وزیرا االستثمار والتعاون الدولى والشباب والریاضة یوقعان بروتوكول تعاون
 إلدراج المنشأت الشبابیة والریاضیة ضمن خریطة مصر االستثماریة ونشر ثقافة رواد

 األعمال بمراكز الشباب
 

 >>توقیع مذكرة تفاهم بین وزارتى االستثمار والتعاون الدولى والشباب
 والریاضة وجهاز تنمیة المشروعات لتوفیر فرص عمل الئقة للشباب والمرأة وتمویل

 مشروعات صغیرة ومتوسطة على مستوى انحاء الجمهوریة
 

 >>د.سحر نصر:تنفیذ توجیهات القیادة السیاسیة بدعـم الشركات الناشئة
 ورواد األعمال والمشروعات متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة لتمكین الشباب

 وصغار المستثمرین
 

 >>د.أشرف صبحى:تنظیم لقاءات مشتركة لشباب المستثمرین بالمحافظات
 لجذب فرص لتدریب وتشغیل الشباب وإنشاء مراكز لریادة األعمال باسم "فكرتك

 شركتك" داخل مراكز الشباب
 

 >>نیفین جامع: إقامة مشروعات صغیرة ومتناهیة الصغر والتوسع في
 المشروعات القائمة المعتمدة على االبتكار وإقامة المعارض مع التركیز على المرأة

 
 وقعت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى، وزیر الشباب

 والریاضة، الیوم األحد 21 أكتوبر 2018م، بروتوكول تعاون بین وزارتي االستثمار والتعاون الدولى والشباب
 والریاضة، لوضع آلیة للعمل المشترك والتعاون بین الوزارتین، لتقدیم خدمات وزارة االستثمار والتعاون الدولي

 للشباب داخل المنشئات الشبابیة لتسهیل وصولها للشباب ونشر ثقافة ریادة األعمال، وذلك انطالقا من سعي الدولة
 الدائم لتوفیر الفرص االستثماریة الجادة للشباب، والعمل على تنمیة االقتصاد الوطني، وفي سبیل تحقیق التعاون

 والتكامل بین كافة مؤسسات الدولة المعنیة لدعـم االقتصاد الوطني وتوفیر آلیة للترویج للمبادرات القومیة الداعمة
 لالقتصاد، كما وقعت الوزیرة ووزیر الشباب والریاضة مذكرة تفاهم مع السیدة/ نیفین جامع، رئیس جهاز تنمیة

 المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر، وذلك لتوفیر فرص عمل الئقة مستدامة للشباب من الجنسین
 والمرأة بتعزیز ثقافة ریادة األعمال ودعم تنمیة مهاراتهم وقدراتهم فى كافة انحاء الجمهوریة.

 
 وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن البروتوكول بهدف إدراج المنشئات الشبابیة والریاضیة ضمن

 الخریطة االستثماریة لجمهوریة مصر العربیة، والعمل كحلقة وصل بین أصحاب المشاریع المبتكرة والجهات
 الحكومیة التي توفر االستشارات والموارد المتنوعة والخدمات للشركات الناشئة، وتقدیم دورات تدریبیة وندوات

 وورش العمل في مختلف المجاالت (مثل: إدارة األعمال، ومهارات العمل الجماعي، والقیادة، والمبیعات والتسویق)
 من خالل شركاء المبادرة من األكادیمیین والمستثمرین ورواد األعمال، وتقدیم الخدمات المتعلقة بدعم وتطویر

 نموذج العمل المناسب طبقا لمبادرة "فكرتك شركتك"، التي تهدف لالستثمار في أفكار مشروعات مبتكرة،
 ومساعدة رواد األعمال على تحویل أفكارهم إلى شركات ناشئة سریعة النمو وقادرة على المنافسة محلیًا ودولیًا،

 والمشاركة في المؤتمرات واألحداث التي تنظمها وزارة الشباب والریاضة) بالتعاون مع األجهزة والمؤسسات
 الدولیة والمحلیة للتعریف بمبادرة "فكرتك شركتك" بهدف زیادة الوعي وتعریف الشباب بممیزات المبادرة



 ومجاالت ریادة األعمال، واالستعانة بمدربي ریادة األعمال التابعین لوزارة الشباب والریاضة لتنفیذ الدورات
 التدریبیة وورش العمل للشباب.

 
 وأكدت الوزیرة، أن وزارة االستثمار والتعاون الدولي تعمل على تنمیة وتشجیع االستثمار فـي مصر،

 وتنمیة وتدعیم عالقات التعاون االقتصادي مع الدول والمنظمات الدولیة واإلقلیمیة، وتحسین بیئة ریادة األعمال في
  مصر.

 
 وذكرت الوزیرة، أنه سیتم تشكیل لجنة تنسیقیة مشتركة تضم ممثلین عن كل وزارة، تكون مهمتها

 اإلشراف العام على األنشطة المشتركة، وتقدیم رؤیة شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعین في أداء ُمهمتها بمن تراه
 من الخبراء والمتخصصین في سبیل تحقیق أهداف البروتوكول، وتضع نظام عملهم.

 
 وأشارت الوزیرة، إلى انه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشباب والریاضة وجهاز تنمیة
 المشروعات فجاءت في اطار حرص الوزارة على إتاحة التمویل المناسب لجهاز تنمیة المشروعات المتوسطة

 والصغیرة ومتناهیة الصغر، لتمویل مشروعات الشباب تنفیذًا لخطة الدولة في تحقیق التنمیة الشاملة ودعم التنمیة
 االجتماعیة واالقتصادیة في مصر والوصول إلى الفئات األكثر احتیاجًا في إطار استراتیجیة الدولة المصریة في

 الفترة المقبلة للتمكین االقتصادي للشباب، موضحة أنه سیتم العمل على إتاحة خدمة التقدیم للحصول على التمویل
 خدمات استثماریة وتمویلیه من خالل مراكز االستثمار وخاصة مراكز "فكرتك شركتك" لریادة األعمال، تقدیم

 الدعم الفني والتدریب لرواد األعمال المتقدمین من خالل مراكز "فكرتك شركتك".
 

 وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزیر الشباب والریاضة، أن الوزارة ستعمل على توفیر خریطة بالمنشآت
 الشبابیة والریاضیة المرشحة لجذب فرص االستثمار المحلي واألجنبي، وارسالها إلى وزارة االستثمار والتعاون
 الدولى، لوضعها ضمن خریطة مصر االستثماریة، وتنظیم لقاءات مشتركة لشباب المستثمرین بالمحافظات لجذب

 فرص لتدریب وتشغیل الشباب، وإنشاء مراكز لریادة األعمال باسم "فكرتك شركتك" داخل مراكز الشباب، والعمل
 على الترویج لمبادرة "فكرتك شركتك" ومجاالت ریادة األعمال المختلفة من خالل األنشطة الشبابیة والریاضیة

 المنفذة بالمحافظات، وتقدیم الدعم اللوجستي لألفراد والفرق المشاركة بمبادرة "فكرتك شركتك" المرتبط نشاطها
 بمجال عمل وزارة الشباب والریاضة، والتسجیل والمساندة الفنیة لشباب رواد األعمال اللذین یعملون في مشاریع

 في مجال خدمات الشباب والریاضة، اضافة إلى رفع كفاءة مدربي وزارة الشباب والریاضة والهیئات التابعة
 وتأهیلهم لتدریب الشباب في مجاالت العمل الحر وبدء مشروعات صغیرة ومتناهیة الصغر من خالل التعاون مع

 جهاز تنمیة المشروعات، مع تعریف الشباب بثقافة ریادة األعمال والعمل الحر من خالل اإلعالم واإلعالن بالوزارة
 والهیئات التابعة، وترشیح المدربین من الوزارة والهیئات التابعة لتأهیلهم لتدریب الشباب في مجاالت العمل الحر،

 وتوفیر أماكن لجهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر في مراكز الشباب الموجودة في كافة
 محافظات الجمهوریة یتم استخدامها في إقامة معارض لمستفیدي الجهاز وذلك بعد التنسیق مع اإلدارة المركزیة

 المختصة بوزارة الشباب والریاضة، وعقد مسابقات للشباب لتشجیع األفكار الجدیدة والمبتكرة وذات القیمة
 المضافة باالشتراك مع الجهاز.

 
 وأوضح أن وزارة الشباب والریاضة تهدف إلى رعایة الشـباب وتأهیلهم وتنمیتهم روحیًا وخلقیًا وعلمیًا

 وبدنیًا واقتصادیا، وتمكینه من المشاركة الفعالة في إنجاز أهـداف التنمیة المستدامة، وفي مقدمتها توفیر فرص
 التدریب والتأهیل للشباب في المجاالت المختلفة والمشاركة في اإلشراف على كافة البرامج واألنشطة الخاصة

 بالتـدریب الفني والمهني، وما یتضـمنه من تطویر وتدریب الشباب مـن أجـل التشغیل مع ربط التدریب باحتیاجات
 سوق العمل وتوعیة المجتمع بأهمیة العمل الفني وتوفیر فرص عمل الئقة جدیـدة للشباب.

 
 وذكرت السیدة/ نیفین جامع، رئیس جهاز تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر، أن

 الجهاز یعمل على وضع برنامج وطني لتنمیة وتطویر المشروعات، وتهیئة المناخ الالزم لتشجیعها، وتحفیز
 المواطنین على الدخول إلى سوق العمل من خالل هذه المشروعات، ونشر وتشجیع ثقافة ریادة األعمال والبحث

 واإلبداع واالبتكار، وتنسیق جهود كافة الجهات المعنیة في هذا المجال، مشیرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع



 وزارتي االستثمار والتعاون الدولى والشباب والریاضة تهدف إلى ترسیخ وتنمیة ثقافة ریادة األعمال والعمل الحر
 وأهمیة المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر، وعقد ندوات ولقاءات عن أهمیة العمل الحر والمشروعات

 الصغیرة ومتناهیة الصغر، وعقد دورات تدریبیة في المهارات الریادیة، وتولید األفكار، وإعداد خطط العمل، وبدء
 المشروعات، ودعم إقامة مشروعات صغیرة ومتناهیة الصغر والتوسع في المشروعات القائمة خاصة المعتمدة
 على االبتكار ودعم إقامة المعارض، والتركیز على الفتاة والمرأة، وذلك بتقدیم خدمات تمویل إقامة مشروعات

 صغیرة ومتناهیة الصغر، أو التوسع في المشروعات القائمة، طبقًا للسیاسات والنظم المتبعة بالجهاز، ودعم
 الشباب في إقامة المعارض وعرض منتجات مستفیدي الجهاز.


