
 

 

 خبر صحفي 
 

2021نوفمبر  30القاهرة،   
 

المشروعات  مصر: أول دعوة لتقديم عروض  
مبادرة االستثمار من اجل التوظيف  من قبل     

 

  والجهات  خاص بمشاريع االقتصاد األخضر. يمكن للشركات والمؤسسات   وبشكلبشكل عام بالمشاريع من كافة النشاطات نرحب 
مليون يورو لكل مشروع   10منح تمويل مشترك تصل قيمتها إلى  األخرى التقدم للحصول عليها  

 

آلية استثمار لخلق  االستثمار من أجل التوظيف  مبادرةعتبر ت 
وعات  قدم منًحا تنافسية للمشاركة في تمويل مشر ت و  العمل،فرص 
الخاص  القطاع  وشركات مشروعات مؤسسات  العام أو  القطاع

. بما في ذلك مصر أفريقيا، في البلدان الشريكة الثمانية في  
 

للتدريب وخلق فرص  الخاصة المبادرة جزء من  هذه المبادرة
  للتعاون االقتصاديلوزارة الفيدرالية األلمانية التابعة لالعمل 

التي تعمل تحت العالمة   الخاصة،تهدف المبادرة  والتنمية
فرص  خلق   التي تهدف الي ", وظائف استثمر من أجل ال " التجارية

وفرص تدريب جيدة وتحسين ظروف العمل في البلدان   عمل
. الشريكة لها   

 
  ة االقتصاد األخضر ذو األولوية غير الحصريولكن تعتبر مشروعات المشروعات من كافة المجاالت المتعددة   عروض مكن تقديم ي

في مصر المشروعات   لدعوة لتقديم عروض   
وينتج عدد متزايد   عام،تتعرض الموارد الطبيعية لضغوط شديدة. تستخدم الشركات والمنازل المزيد من المياه والطاقة كل  مصر،في 

حددت الحكومة المصرية هدفًا يتمثل في تحقيق نمو   ،2030رؤية مصر من السكان نفايات أكثر من أي وقت مضى. من خالل 
مستوي معيشة   وتحسين بهدف االستدامة في دفع عجلة االقتصاد كفاءة في استخدام الموارد.   أكثرو بطريقة استمرارية اقتصادي 
. المواطن  

 
المساهمة في هذا التحول ويدعو الشركات والهيئات العامة إلى تقديم مقترحات مشاريع  االستثمار من أجل التوظيف  مبادرةيريد 

  بينما تساعد في نفس الوقت على دفع التحول نحو االقتصاد األخضر. يمكن أن تكون مقترحات مستدامة،ساهم في خلق فرص عمل ت 
  للمقترحات التي تساهم في التنمية اهتمام خاصسيتم إعطاء  التمويل،المشاريع من مختلف القطاعات مؤهلة للحصول على 

  والغابات، التنوع البيولوجي  والنقل، أنظمة الطاقة  واالستدامة المستدامة،والزراعة  الخضراء، المدن االقتصادية في مجاالت مثل 
. ايات الصلبة، كفاءة الموارد المياه، مياه الصرف الصحي، النف  

 
 

: روعات متمثلة في أربعة انواعمش هذه الدعوة تهدف الي جذب من خالل   االستثمار من أجل التوظيف  مبادرة  

إمكانية  )  -في القطاع الخاصخلق فرص العمل    بغرض  -العامة  تحتية البنية اللتطوير  غير هادفة للربح مشروعات . 1
( المشروع  ٪ من تكلفة90إلى  تصل  المبادرة  التمويل من خالل  

إمكانية  )  في القطاع الخاص خلق فرص العمل بغرض مشتركة ال اتخدمال من اجل توفير غير هادفة للربح مشروعات . 2
( المشروعات  تكلفة ٪ من75إلى  تصل  المبادرة  التمويل من خالل  

  خلق فرص عمل في  قتصر على ي ولها فوائد / آثر أوسع ال  العمل، ربح التي تعزز خلق فرص لل . المشروعات الهادفة3
( المشروع ٪ من تكلفة50إلى  تصل  المبادرة  إمكانية التمويل من خالل) للمنحة قدمت مالكيان   

٪  25 إلى  تصل  المبادرة إمكانية التمويل من خالل )  التي تعزز خلق فرص عمل من قبل المتقدمربح لل الهادفة المشاريع . 4
( المشروع من تكلفة  
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  يلتزم مقدم الطلب بالمساهمة الستكمال تمويل المشروعوبناء عليه لكل مشروع.  مليون يورو  10مليون و 1 بينتتراوح المنح 
التمويل المشترك على نوع المشروع  مستوى يعتمدو  
 

بتوقيت   6)الساعة  مساًء بتوقيت وسط أوروبا 5الساعة   2022يناير  24حتى  فترة  المنحة  على للحصول  المتقدمة الجهات أمام 
القطاع   منمؤسسات  سواء كانت  األخرى،الشركات واألطراف المهتمة  المبادرة دعو ت . العرض المبدئي للمشروع لتقديمالقاهرة( 

. من مجموعة من المؤسسات اتحاد  أو  إما على شكل كيان فردي العرض المبدئي للمشروعإلى تقديم  خاص،ال عام أو ال  
 

: الشائعة فيرجى الرجوع إلى قسم األسئلة   أسئلة،إذا كانت لديك أي   
https://invest-for-jobs.com/en/ife-faq 

فيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى   تحتاجها،إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات التي   
cfp-ife.egypt@invest-for-jobs.com 

. مساًء بتوقيت وسط أوروبا  5الساعة  2022يناير  17حتى   
 

باإلضافة إلى   المقترحات،لعرض أهداف المنشأة وشروطها لتقديم  بلغة االنجليزية  عبر اإلنترنت الندوات سيتم تنظيم سلسلة من 
صباًحا بتوقيت وسط أوروبا   9الساعة  2021ديسمبر  20و 13و  6خطوات طرق المشاركة. ستُعقد الندوات عبر اإلنترنت في 

التقديم ومتطلبات األهلية. للحصول على الرابط برجاء إرسال   كيفية عن  سيتم االفادة. حيث زووم  على منصة مصر(  صباًحا في10)
:بريد إلكتروني إلى   

cfp-ife.egypt@invest-for-jobs.com 

 
:مشروعك للتقدم أهليةوكيفية التقديم لمزيد من المعلومات    

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

 
:االستثمار للتوظيف مبادرةلمزيد من المعلومات حول    

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

 
: المعلومات العامة والمزيد من خدمات الدعم التي تقدمها المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل   

 https://invest-for-jobs.com 

 
 نحن نتطلع الى االستماع منك  

التوظيف: لالستفسارات العامة المتعلقة بالمبادرة الخاصة ومرفق االستثمار من أجل  
 info@invest-for-jobs.com 

 
في مصر المشروعات لالستفسار عن دعوة تقديم عروض   

cfp-ife.egypt@invest-for-jobs.com 
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