
 

 

 خبر صحفي 
 

2022سبتمبر  25، القاهرة  
 

حات المشاري    ع  دعوة تطلق "التوظيف أجل من االستثمار" مبادرة  : مص   تقديم مقبر
ي سوق العمل المصي  

 
 الخاصة "بسيدات االعمال" لدعم مشاركة المرأة ف

 

كات  تمويل  لللحصول عىل منح لات التقدم بطلبهادفة للرب  ح  والغي  الحكومية  ؤسساتالمو يمكن للشر
ك تصل قيمتها إىل ال وع  10مشير ن يورو لكل مشر  . ماليي 
 

ي االقتصاد المصي
 
 أو  عملصاحبة ك سواء ،تهدف المبادرة الي زيادة مشاركة الدور الفعال للمرأة ف

 موظفة أو منصب اداري
 

 
كاتعىل الرغم من أن     الشر

  مرص  عمال أسيدات  تديرها أو لكهاتتم التر
  تؤدي فن

 
  دورا

 
ايداقتصاديا ن  مير

 ك  تقطعه. أمامه يزال، إال أنه ال األهمية
ً
 طويال

 
  ا شوطا

 
ن  العالمية لفجوة"ا لتقرير  وفقا ن  بي    لعام "الجنسي 

كة فإن ،2022 ن  من فقط واحدة شر ن  كل بي  كة خمسي     شر
اء حصة األغلبية، نسال فيها  تمتلك مرص فن

كاتبينما تمثل    تديرها سيدات نسبة  الشر
   ستةالتر

  مرص  السيدات وتمثل . هذافقط المئة فن
 أقلفن

   ةزائد  تمثيل، عىل الرغم من تمتعهّن بنسبة العاملة  القوة رب  ع من
 عام، بشكل  و  .الرسم   غي   القطاع فن

  
   مرص تأتر

ن  من 129ال   المرتبةفن    دولة 146 بي 
ن  " تقرير واردة فن ن الفجوة العالمية بي  ، حيث  "الجنسي 

   المرأة تمثيل عدم يشكل
  .االقتصادي النمو  أمام حقيقية عقبة المرصي االقتصاد فن

 
  و
الخاصة عوة الدبإطالق  "االستثمار من أجل التوظيف " بادرةم تقوم، س2022نوفمير  14فن

  سوق العمل المرصي"بسيدات االعمال" 
حات لدعم مشاركة المرأة فن      المشاري    ع لتقديم مقبر

فن
  المقام األول  مرص. وتهدف الدعوة
   فن

ديرها  تو  ترأسها إىل دعم المشاري    ع واألعمال التجارية التر
 عن سيدات

ً
  تأمام اإتاحة التمويل ، فضال

 توظيف المرأة.   دعملمشاري    ع التر
 

كات وال "االستثمار من أجل التوظيف"  مبادرةكما ستدعو     عروضالعامة إىل تقديم  مؤسساتالشر
  القطاع الخاص. و 

  خلق فرص عمل مستدامة فن
 مشاري    ع تسهم فن

 
قدم  ت،  ه الغايةلتحقيق هذسعيا

 بادرة مالم
 
اوح  نحا ك تير ن قيمتها للتمويل المشير وع.   ماليي   يورو 10مليون وبي  عملية عتمد وتلكل مشر

وع،  تنافسية  ةدراس اختيار المشاري    ع عىل تقديم حات إعطاء  يتمو  لكل مشر  مكتملةاألولوية للمقير
ك فعالية الجودة والجاهزة للتنفيذ. وس ،األركان لمشاري    ع األكير قابلية  لقط وف ُيمنح التمويل المشير

 لعمل. أكير لللتطبيق من حيث الجدوى التشغيلية واالستدامة المالية وخلق فرص 
 

 
 
 
 



 

Published by: 
Facility Investing for Employment 

Contact: 
info@invest-for-jobs.com 
 
Date of publication: 
23 September 2022 

Company Address: 
Investitionen für Beschäftigung 
(Investing for Employment) GmbH 
Eulenkrugstrasse 55-57 

22359 Hamburg│Germany 
 

 
 المشاري    ع: تستهدف الدعوة استقبال الطلبات ألربعة أنواع من 

 
 المشاري    ع غي  الهادفة للرب  ح بهدف خلق فرص عمل )بدون تحقيق تدفقات نقدية(:  .1
 .٪ من إجماىل  قيمة االستثمار90ما يصل إىل  مبادرة" االستثمار من أجل التوظيف" تغط  

 
  المشاري    ع غي  الهادفة للرب  ح بهدف خلق فرص عمل )مع تحقيق تدفقات نقدية(:  .2
  .٪ من إجماىل  قيمة االستثمار75ما يصل إىل  من أجل التوظيف"مبادرة" االستثمار  تغط  

 
  خلق فرص العمل:  .3

 فن
 
 المشاري    ع الهادفة للرب  ح ذات التأثي  األوسع نطاقا

 ٪ من إجماىل  قيمة االستثمار. 35مبادرة" االستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إىل  تغط  
 

 المشاري    ع الهادفة للرب  ح بهدف خلق فرص عمل:  .4
 .٪ من إجماىل  قيمة االستثمار25مبادرة" االستثمار من أجل التوظيف" ما يصل إىل تغط  

 
   قام بتأسيسها آلية استثمار ه   " التوظيف أجل من االستثمار مبادرة "وتعتير 

بنك التنمية االلماتن
(KfW( بالنيابة عن الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية )BMZ)،  ن  م أساس   جزء ه  و

  تعمل. العمل فرص وخلق  للتدريب الخاصة المبادرة
 استثمر " شعار تحت  وتهدف هذه المبادرة، التر

    عقبات والحواجز إزالة ال"، إىل الوظائف أجل من
االستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة فن

يكةالبلدان ال   أفريقيا  شر
 ورواندا والسنغال وتونس.  والمغربإثيوبيا وغانا ار و كوت ديفو   : مرص و ، وه  فن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 \ \ \ \ \ \  
 
 
 
 
 
 
 

 الطلبات؟  تقديم عملية تتم كيف

ها من المؤسسات تقديم عروض المشاري    ع وكافة المستندات ذات الصلة   • كات الخاصة وغي  تستطيع الشر

وط ومراحل التقديم، باإلضافة إىل قائمة البلدان   من خالل مرحلة تقديم الطلبات. وسيتم اإلعالن عن شر

.   المؤهلة للتقديم عىل   
وتن  الموقع اإللكير

كات التقدم بطلبات فردية أو جماعية ضمن كيانات أخرى من قارة إفريقيا و / أو االتحاد   • يمكن للشر

 األوروتر  و / أو رابطة التجارة الحرة األوروبية. 

  سيتم خلقها من خالل المشاري    ع المقدمة تحت مظلة القطاع الخاص. أيجب  •
 ن تكون الوظائف التر

وستشمل عملية التقييم عدة   "،االستثمار من أجل التوظيف " سيتم تقييم المشاري    ع من ِقبل مبادرة  •

  
  للمشاري    ع المقدمة. ثم فن

 لدراسة العرض المبدت 
 
  ستتم وفقا

مراحل، منها مرحلة االختيار األوىل  التر

ن المختارين تقديم دراسة تفصيلية للمشار    ي    ع، والالمرحلة الثانية، سُيطلب من المتقدمي 
خضع إىل  تس تر

 .
 
 تقييم أكير تدقيقا
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 :ات، يرجر زيارةاالستثمار من أجل التوظيف وتقديم الطلب مبادرة لمزيد من المعلومات حول 

jobs.com/ife-for-https://invest 
  اإل دعم  ال عامة وخدمات المعلومات لل

    ضافن
:  ، يرجر زيارةلتدريب وخلق فرص العمللتقدمها المبادرة الخاصة   التر

jobs.com-for-https://invest 
 

 :هذه الدعوة لتقديم العروض حول لالستفسارات
jobs.com-for-egypt@invest-cfp.wib 

 
ن   دعمسيتم توفي  مكتب  ا  للمتقدمي   من بدء 

 :2022نوفمير  1 يوم
invest.com-wib@ife-helpdesk 
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