
 >>خالل االعالن عن مشروع لدعم رواد االعمال والمشروعات الصغیرة والمتوسطة بقیمة 200

 ملیون دوالر

 

 رئیس مجموعة البنك الدولى فى زیارته األولى لمصر: الرئیس السیسى

 یقوم بجهود كبیرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة.. وملتزمون بدعم

 القطاع الخاص وریادة االعمال كمصدر لزیادة النمو فى مصر

 

 >>وزیرة االستثمار والتعاون الدولى:المشروع الجدید سیركز على تمكین الشباب

  والمرأة..ومحفظة استثمارات البنك فى مصر وصلت إلى 16 مشروعا بقیمة 6.6 ملیار دوالر

 د.سحر نصر ورئیس البنك یشهدان توقیع اعالن نوایا بین جهاز تنمیة المشروعات والبنك للتعاون

 فى مجال المشروعات الصغیرة والمتوسطة

 >>د. سحر نصر تصطحب دیفید مالباس فى زیارة لمركز ریادة االعمال بالوزارة..ورئیس البنك

 یلتقى بعدد من الشركات الناشئة ویتفقد اتوبیس "فكرتك شركتك"

 >>د.شهاب مرزبان: مبادرة "فكرتك شركتك" نجحت فى عامها األول فى تمویل وتأسیس أكثر

  من 50 شركة ناشئة من خالل مسرعة األعمال "فلك" وتدریب نحو 300 رائد اعمال*

 

 أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، والسید/ دیفید مالباس، رئیس مجموعة البنك

 الدولى، الیوم السبت 4 مایو 2019م، عن تفاصیل مشروع جدید لدعم رواد االعمال والمشروعات الصغیرة

 والمتوسطة بقیمة 200 ملیون دوالر، والذى وافق علیه مجلس إدارة البنك مؤخرا، وذلك فى مستهل الزیارة

 األولى لرئیس البنك الجدید إلى مصر، بمقر وزارة االستثمار والتعاون الدولى، بحضور السیدة/ نیفین جامع،

 الرئیس التنفیذى لجهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، والدكتور فرید بلحاج، نائب رئیس البنك للشرق

 األوسط وشمال افریقیا، والسید/ سیرجیو بیمنتا، نائب رئیس مؤسسة التمویل الدولیة، والسیدة/ مارینا ویس،

 المدیر اإلقلیمى للبنك الدولى فى مصر، والسید/ ولید لبادى، مدیر مؤسسة التمویل الدولیة لدى مصر، والسفیر

 راجى االتربى، المدیر التنفیذى لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، رئیس شركة مصر لالستثمار فى

 ریادة األعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئیس التنفیذى للهیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة.

 ویأتي هذا المشروع فى اطار دعم البنك لإلصالحات الرامیة إلى توفیر المزید من الفرص للشباب والنساء في

 مصر، وسیركز المشروع على زیادة حجم االئتمان المتاح للشركات الصغیرة والمتوسطة وتعزیز إمكانیة

 حصولها على االئتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئیسیا للنمو وخلق فرص العمل.

 ورحبت الدكتورة سحر نصر،  برئیس مجموعة البنك الدولى فى زیارته األولى إلى مصر، والتى تأتى ضمن

 اوائل الدول التى قرر زیارتها خالل جولته األولى خارج البنك، مشیرة إلى التعاون بین مصر والبنك فى دعم اقامة

 عدد من المشروعات مع التركیز على زیادة الحمایة االجتماعي واالحتواء االجتماعي لجمیع المواطنین، وتحسین

 التنافسیة والبنیة االساسیة في المناطق األقل نموا، ووضع استراتیجیة للتنمیة الرقمیة إلعداد الشباب لشغل وظائف



 المستقبل، وتوجیه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنیة األساسیة، وتطبیق اإلصالحات في قطاعي

 التعلیم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، حیث تتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر

 حالیا من 16 مشروعا بقیمة 6.69 ملیار دوالر.

 وذكرت الوزیرة، أن هذا المشروع فى اطار التعاون بین وزارة االستثمار والتعاون الدولى وجهاز تنمیة

 المشروعات الصغیرة والمتوسطة، ودعم رواد األعمال، وبخاصة المرأة، ألنها حجر الزاویة القتصادات قویة

 ومستقرة، مشیرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتمكین النساء والشباب المصریین لیصبحوا رواد أعمال

 ناجحین، فهذا استثمار یتیح العدید من الفرص لتحسین معیشة المصریین من خالل خلق فرص العمل والمساهمة

 في إرساء أساس قوي القتصاد البالد.

 وأوضحت الوزیرة، أن السید/ دیفید مالباس، سیزور غدا مشروع الطاقة الشمسیة ببنبان فى اسوان، ومشروع

 تكافل وكرامة وعدد من المشروعات الصغیرة والمتوسطة.

 وقال السید/ دیفید مالباس:"أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بدعم القطاع الخاص وریادة االعمال كمصدر لزیادة

 النمو فى مصر، ومساعدة الشباب والمرأة خاصة فى المناطق األكثر احتیاجا فى البدء فى اعمالهم الخاصة،

 وأضاف:"الرئیس عبد الفتاح السیسى یقوم بجهود كبیرة فى خلق فرص العمل للشباب والمرأة فى مصر".

 وأكدت السیدة/ نیفین جامع، الرئیس التنفیذى لجهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، أن اجمالى التعاون

 ما قامت وزارة االستثمار والتعاون الدولى بتوفیر من البنك الدولى لجهاز المشروعات الصغیرة والمتوسطة وصل

 إلى 800 ملیون دوالر، مشیرا إلى أن المشروع الجدید سیعمل على دعم رواد االعمال والمشروعات الصغیرة

 والمتوسطة.

 ویهدف مشروع "تحفیز ریادة األعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى معالجة العقبات الرئیسیة التي یواجهها

 الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، وسیتم ضخ 145 ملیون دوالر عبر المؤسسات المالیة غیر المصرفیة

 التي تمنح قروًضا للشركات الصغیرة التي یقودها شباب ونساء، والشركات الصغیرة في المناطق األقل نموًا في

 جمیع أنحاء مصر، كما سیمول المشروع فرص التدریب للشركات الجدیدة عبر دورة حیاة المشروع لبناء

 المهارات والقدرات الالزمة، ویهدف هذا المشروع إلى زیادة رأس المال التأسیسي ورأس المال في المراحل

 األولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغیرة

 والمتوسطة حدیثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبیرة للنمو وخلق فرص العمل، وسیستثمر المشروع 50

 ملیون دوالر في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي یدیرها القطاع الخاص، كصنادیق االستثمار

 التمویلیة ومسّرعات األعمال وصنادیق رأس المال المخاطر وشركات االستثمار وذلك بغرض بناء المراحل

 األولي لنظام االستثمار بمصر، وسیتم توجیه دعوة لتقدیم مقترحات، مع تشجیع المؤسسات العالمیة على التقدیم،

 وسُتوزع األموال من خالل عملیة اختیار تتسم بالشفافیة والتنافسیة، والهدف من ذلك هو االستفادة من القدرات

 التقنیة والمعرفة الفنیة للقطاع الخاص في استثمار هذه األموال.

 ویعتمد البرنامج الجدید على نجاح المشروع القائم "تشجیع االبتكار من أجل الشمول المالي" والذي یوفر للشركات

 الصغیرة والمتوسطة إمكانیة الحصول على التمویل ویعزز إیجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جمیع أنحاء

 البالد، وحتى الیوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56

 ألف شاب.

 وشهدت الوزیرة ورئیس مجموعة البنك، توقیع اعالن نوایا بین الرئیس التنفیذى لجهاز تنمیة المشروعات

 الصغیرة والمتوسطة، ومدیرة البنك فى مصر، للتعاون فى مجال المشروعات الصغیرة والمتوسطة.



 وعقب ذلك، اصطحبت وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، رئیس مجموعة البنك الدولى، فى جولة بمركز فكرتك

 شركتك بوزارة االستثمار والتعاون الدولى، حیث التقى بعدد من الشركات الناشئة التى دعمتها مسرعة االعمال "

  فلك" بالشراكة مع إي إف جي للتكنولوجیا المالیة، التابعین لمبادرة فكرتك شركتك.

 وقال الدكتور شهاب مرزبان، رئیس مجلس إدارة شركة مصر لریادة االعمال، إن الوزارة بدأت بمبادرة فكرتك

 شركتك بهدف أن تكون منصة لدعم ریادة األعمال فى اطار ما نص علیه قانون االستثمار بدعم هذا المجال، ثم تم

 تأسیس شركة مصر لریادة األعمال بشراكة مع الصندوق السعودى للتنمیة والمجموعة المالیة هیرمیس، اعقبها

 تأسیس مسرعة االعمال فلك و المدیر التنفیذى لشركة "اى اف جى للتكنولوجیا المالیة"، مشیرا إلى أن المبادرة

 نجحت في عامها األول في تمویل وتأسیس اكثر من 50 شركة ناشئة من خالل مسرعة األعمال فلك وشركة مصر

 لریادة األعمال وتدریب اكثر من 3000 متدرب مع عقد اكثر من 1850 جلسة ارشاد وتوجیه فردیة مع رواد

 ورائدات االعمال بمختلف محافظات مصر باستخدام اتوبیس فكرتك شركتك الذي یجول المحافظات لمقابلة رواد

 األعمال واختیار افضل األفكار ودعمها وأیضا استحداث وتعدیل عدد من القوانین التي تحسن بیئة ریادة األعمال

 في مصر.

 واستعرضت شركات ناشئة من خریجى المرحلتین األولى والثانیة من مبادرة فكرتك شركتك، نشاط شركاتهم امام

 رئیس مجموعة البنك الدولى.

 وقالت السیدة/ ندى زاهر، الرئیس المؤسس لشركة "باسبورت Passport"، إنها تقدم منصة إلكترونیة تربط

 الریاضیین الموهوبین في مصر بالمنح الدراسیة للریاضیین حول العالم، حیث تنفق 2000 كلیة حول العالم نحو 3

 ملیارات دوالر على المنح للریاضیین، ولكن الریاضیین في مصر لیس لدیهم المعرفة الكافیة بهذه المنح، وقد

 نجحت "باسبورت" بالفعل في توفیر منح لـ14 قصة نجاح، وهناك 295 ریاضي مصري نبحث لهم حالیا عن منح

  جدیدة.

 وقال السید/ صموائیل سامى، والسید/ أحمد عطا اهللا، مؤسسى "رصیدي Raseedi"، إن التطبیق الخاص

 بشركته یقوم بتوفیر رصید العمالء، عبر تقدیم النصائح حول االستخدام األمثل ومراقبة استهالك الرصید.

 وأوضح السید/ محمد منیر الهاشمى، مؤسس "باى ناس"، أن الشركة هى خدمة تستهدف أصحاب المشاریع

 الصغیرة والذین یریدون التعامل مع القطاع البنكي، حیث تعمل باي ناس كوسیط بینهم ویوفر لهم الخدمات البنكیة

 المختلفة.


