
 

 

المعلومات نشرة   
 

 
والمؤسسات الشركات  طلبات المنح منفتح باب تلقي  عناالستثمار من أجل التوظيف  مبادرة تأعلن

. 2021عام لنوفمبر   30إعتبارا من يوم   
يورو لكل  ماليين  10تقدم للحصول على منح تمويلية مشتركة تصل الي ال فرصة والمؤسسات المشروعاتللشركات و تتيح

 مشروع. 

 

  التي تسعي الي خلق فرص عمالة في مصر للعديد من المجاالت امتاح  المنح على للحصول التقديم سيكون 

.األخضراالقتصاد مشروعات ب المبادرة خاصة ترحب  عامة،بصفة    

 

إذ تتعرض الموارد الطبيعية لضغوط شديدة في تلك الفترة، حيث تستخدم الشركات والمنازل الخاصة  

.ن نفايات أكثر من أي وقت مضىوينتج عدد متزايد من السكا عام،المزيد من المياه والطاقة كل    

حددت الحكومة لنفسها هدف النمو االقتصادي المستدام والفعال للموارد،  ،2030رؤية مصر  وإتساقاً مع 

.بحيث يستمر االقتصاد المصري ومستوى معيشة المواطنين في النمو في المستقبل  

 

يتطلب هذا التحول ضخ استثمارات ضخمة، من أجل تعزيز القدرة على خلق فرص عمل تشتد الحاجة 

المسببة غازات الفي تقليل انبعاثات  الستثمارات في االقتصاد األخضراتساهم يمكن أن   .إليها في البالد 

وزيادة كفاءة الطاقة والموارد، ومنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام   والتلوث،االحتباس الحراري 

.لمختلف المجاالت يظل التقديم متاح .البيئي  

ويدعو الشركات والهيئات    التنموي المساهمة في هذا التحول االستثمار من أجل التوظيف تهدف مبادرة

بما   ،المجاالت عديد منالفي  مستدامةتساهم في خلق فرص عمل  التي العامة إلى تقديم مقترحات مشاريع

. تساعد في دفع التحول نحو االقتصاد األخضر فيها المشروعات التي  

 

لكل  مليون يورو 10مليون إلى منح تمويل مشترك تتراوح من   تمنح المبادرة الهدف،لتحقيق هذا 

سيتم إطالق الدعوة األولى لتقديم مقترحات المشاريع في   .تنافسية ات مشروع من خالل عملية تقديم طلب 

بتوقيت وسط أوروبا للبحث عن طلبات ألربعة أنواع من مساًء  5الساعة  2021نوفمبر   30مصر في 

: األولوية المشروعات ذات   

مؤسسات غير هادفة للربح )منحة تصل   – مشروعات تطوير وانشاء البنية التحتية لخلق فرص عمل  -1
% من تكلفة المشروع( 90الي   

 
% من  75منحة تصل الي غير هادفة للربح )مؤسسات  - مشروعات خدمية بغرض خلق فرص عمل -2

 تكلفة المشروع( 
 

 –باشر وذو أثر ال يقتصر على كيان مقدم الطلب بشكل متعزز خلق فرص العمل  مشروعات  -3
% من تكلفة المشروع( 50مؤسسات هادفة للربح )منحة تصل الي   

 

مؤسسات هادفة للربح )منحة   –من قبل مقدم الطلب  بشكل مباشرتعزز خلق فرص عمل . مشروعات 4
% من تكلفة المشروع(. 25تصل الي    
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بالنيابة عن الوزارة    آلية استثمار أنشأها بنك التنمية األلماني االستثمار من أجل التوظيف مبادرةعد تو

، المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص عملاأللمانية للتعاون االقتصادي والتنمية كجزء محوري من 

إلى إزالة حواجز االستثمار وخلق وظائف   ،الوظائفاستثمر من أجل التي تعمل تحت العالمة التجارية 

وفرص تدريب جيدة في البلدان الشريكة لها في إفريقيا: كوت ديفوار ومصر وإثيوبيا وغانا والمغرب 

   .ورواندا والسنغال وتونس
 

 

:االستثمار للتوظيف وعملية التقديم  مبادرةلمزيد من المعلومات حول    

https://invest-for-jobs.com/en/investing-for-employment 

 

:معلومات عامة ومزيد من خدمات الدعم التي تقدمها المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل  

https://invest-for-jobs.com 

 
 
 

 كيفية التقديم للمنحة؟ 
 

تدعو المبادرة الجهات المهتمة بالتقدم للمنحة من شركات خاصة او جهات حكومية لتقديم مذكرة طلب أولية   -

, الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. 2021نوفمبر  30بداية من فتح باب تقديم الطلبات يوم   

ل االتحاد أو دو ايمكن للشركات المصرية انشاء اتحاد مع مؤسسات اخري من دول أفريقي  -

 األوروبي.

. طريقة التقييم تتضمن مرحلة مبادرة االستثمار من اجل التوظيفسيتم من خالل  تقييم الطلبات  -

اختيار مبدئي مترتبة على مذكرة الطلبات المقدمة. في المرحلة التالية, علي المتقدمين المتأهلين تقديم 

قييم دقيق.    للمشروع المقترح, مما ستتعرض لتمذكرة توضيحية شاملة   

 
 
 
 

! ونحن نتطلع الى االستماع منك  

 

لالستفسارات العامة المتعلقة بالمبادرة الخاصة ومرفق االستثمار  

  من أجل التوظيف
info@invest-for-jobs.com 

 

  لالستفسار عن دعوة تقديم العروض في مصر
cfp-ife.egypt@invest-for-jobs.com 
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