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 المؤتمر األول بمدينة القاهرة

 والمشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر  اتمستقبل االستثمار

 الفرص والتحديات
 

 محاور المؤتمر والهدف من اقامته. .1

الفرص  –والمشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر  االستثماراتمستقبل  مؤتمر "يهدف 

بعد انتهاء شهر رمضان وقبل  2019 يونيو 18و 17 ينالموافقو اإلثنين والثالثاء يعقده في يوم والمزمع"  والتحديات

لتغيير ثقافة المواطنين  بشكل عام ؛بقاعة ماسة بالحديقة الدولية مدينة نصر بالقاهرةانعقاد كأس األمم االفريقية وذلك 

ولمعرفة حجم  ،هذا المجاللتسويق ما تقدمه الدولة من فرص في ووالمستثمرين المصريين واألجانب للتحول لدولة منتجة، 

المجهودات واإلنجازات الحالية في مصر لعمل نهضة صناعية علي أسس علمية حديثة، ودعوة لالستثمار في مصر وعرض 

االستثمار الحالية في كافة المجاالت وفي محافظات مصر، علي ان يتم عمل إعادة المؤتمر الحقا في أغلب محافظات فرص 

 .مصر بعد انتهاء المؤتمر األول بإذن هللا تعالى

تسهيل وصول المعلومات لكال من المصنعين والشباب وصغار المستثمرين الراغبين في التحول من وذلك بهدف 

 :أجزاء وهيثالثة  إلىالمؤتمر  تم تقسيم ، وعليهأو تطوير صناعتهم اعةالتجارة للصن

والصناعات المشروعات و االستثمارات األول هو المؤتمر حول ما تقدمه الدولة من خدمات في مجال .1

 .هذه المجاالتالصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك العقبات التي تواجه 

وبعض  والجهات المصرفيةتقدمها الوزارات والهيئات الحكومية  يوالت الحلقات النقاشية والبحثية .2

لتسويق ما تقدمه الدولة من فرص في مجال المؤتمر وتغيير ثقافة المستثمرين المصريين وغير المصريين، 

لمعرفة حجم المجهودات واإلنجازات وللتحول لدولة منتجة،  المواطنين المصريين والمستثمرين األجانب

، وكذلك بعض أسس علمية حديثة، ودعوة لالستثمار في مصر علىالحالية في مصر لعمل نهضة صناعية 

  من مستثمرين مصريين وغير مصريين. ةاالستثماريالعروض 

التي  معرض للجهات الوزارية والهيئات الحكومية والجهات المصرفية لتقوم بعرض الخدمات واإلنجازات .3

مادة علمية من مواد فيلمية او كتيبات / بورشورات يقدم فيها تقوم بها الدولة للمواطنين في مجال الصناعة 

تعرض في المؤتمر، حيث سيتم تخصص مكان لكل جهة بالمعرض بوجود مندوب من كل جهة بالمعرض 

وما ترشحه  القاهرةبوكذلك معرض لبعض قصص النجاح للمصانع من  للرد على استفسارات المواطنين.

الوزارات والهيئات المشاركة من قصص نجاح تمت تحت رعايتهم وإشرافهم على مستوي مصر ويلي 
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المؤتمر سلسلة من الورش التدريبية لتحقيق مستهدفات المؤتمر، وعرض الجهات المصرفية لبرامج 

وكذلك عرض من  الصغيرة ومتناهية الصغر.االئتمان لديها سواء لألفراد أو الجهات بما يخدم المشروعات 

 االستثماراتفي مجال  استثماريةالمستثمرين المصريين وغير المصريين لما يمكن ان يقدمه من خدمات 

 والمشروعات والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر
 

ت وهيئات تخصصية لرعاية مجموعة من الوزارا السابق قد تم الموافقة عليه من مع التفضل بالعلم أن المؤتمر

. هذا باإلضافة لمجموعة من الخبراء لجميع تلك الجهات لهذا المؤتمروقد تم تجديد الدعوة  واعتماد تنفيذ أهداف المؤتمر

باقي بومن المستهدف بعد ذلك تكرار المؤتمر  والمستشارين واألكاديميين من الجامعات ومدراء مؤسسات ومراكز تدريبية.

 .ثم في أفريقيا المؤتمر هذا المحافظات تحت نفس المستهدف لمتابعة ما تحقق من التوصيات المتوقعة من
 

 

  :الفرعية المؤتمرأهداف 

 ما تقدمه الدولة من بإلقاء الضوء على للتحول لدولة منتجة ثقافة المواطنين والمستثمرين المصريين واألجانبتغيير  (1

والمشروعات والصناعات  االستثماراتما تقدمه الدولة من خدمات في مجال ودعم للشباب وصغار المستثمرين ل خدمات

لمعرفة حجم المجهودات واإلنجازات الحالية في مصر لعمل نهضة صناعية و، الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر

 . أسس علمية حديثة، ودعوة لالستثمار في مصر على

 تمويل آليات وشرح أسس العلم الحديث، علىمن دولة مستهلكة إلي دولة منتجة صناعية  تحولوفرص ال آليات توضيح (2

 يملك من أو مصنع فتح يريد لمن الدولة من عليها الحصول يمكن التي الدعم وسبل المناسبة والتدريبات المشروعات

 .فعليا مصنع

دراسة السوق العالمي ، توجيه ودعم المصنعين الحاليينالمحلية وزيادة فرص التصدير بللمنتجات رفع القدرة التنافسية  (3

والتي يحتاجها السوق العالمي ويمكن خارجيا لتصدير بعض المنتجات المتاحة التصديرية الصفقات والتعرف على 

 .تنفيذها بمصر

في رفع جودة المنتجات المصرية ومنافستها محليا  ومطابقة المعايير البيئية دور الجودة والسالمة والصحة المهنية (4

 وعالميا.
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 محاور المؤتمر:

 المعوقات وسبل التنمية. ،صناعات الصغيرة ومتناهية الصغرستثمار والمشروعات واللالالفرص والتحديات  .1

الصغر، االستثمارية في مصر ودورها في دعم المشروعات والصناعات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الخريطة  .2

 في هذه الفئة. المتاحة للمستثمرين المصريين واألجانب والفرص

 كالتالي: وورش العمل صغار المستثمرين ومحاور التدريبشباب ودعم  .3

 .(، الرقابة اإلداريةتحديث الصناعة جهاز ، القومي للجودة المعهد، وزارة البيئة )جودة المنتج  •

المشروعات  جهاز ، الهيئة العامة للتنمية الصناعية ،وزارة الشباب والرياضة) كيف تبدأ مشروع صغير •

 .(، برنامج مشروعكوالمتوسطة ومتناهية الصغر الصغيرة

جميع الجهات المقرضة من بنوك ومؤسسات )تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  تدبيركيفية  •

 (.وهيئات

، وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني ، العلمي  والبحثالتعليم العالي وزارة )الدورات التدريبة للمصانع  •

الهيئة العامة للتنمية الصناعية،  جهاز ،  مصلحة الكفاية اإلنتاجية والتدريب المهني ،وزارة القوي العاملة

 .... إلخ(المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، برنامج مشروعك

وزارة االستثمار والتعاون ) سبل التصدير وما هي الدول التي يمكن التصدير لها واآلليات الالزمة لذلك •

 .نقطة التجارة الدولية(و ،تصندوق تنمية الصادرا ،هيئة تنمية الصادرات المصريةالدولي، 

وزارة دور منظمات المجتمع المدني في زيادة الوعي الثقافي لدي المواطن في إطار تحويله لمواطن منتج ) •

 (وزارة الثقافة، التضامن االجتماعي

مجموعة من المستثمرين مصرين وزارة الهجرة،  ،االستثمار والتعاون الدوليوزارة استثمر في مصر ) •

 .(، والمصريين بالخارجمصريينوغير 
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 (.الهيئة العربية للتصنيعتوفير مستلزمات بمعدات وأيدي مصرية ) •

 الصناعات المنزلية ومستقبل النهضة الصناعية في مصر. •

 .والمصانع( التجارب من أصحاب )مجموعةقصص النجاح  •

توليد الطاقة  مشروع“المتاحة، والفرص  بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتجددة وعالقتهاالطاقة الجديدة  .4

الـ  او باستخدام يالجمع بين الحرارة والطاقة لتعظيم االستفادة من الغاز الطبيع الموزع وتقنيةباستخدام تقنية التوليد 

Biogas ."(الكهرباء والطاقة المتجددة،وزارة البترول، )وزارة  في المنازل والمصانع والمزارع والحظائر 

  مهارات البيع والتسويق. إلىنقل مهارات اإلبداع وكيفية دراسة المشروعات اقتصاديا باإلضافة    .5

وزارة ) دمج العلم مع الصناعة، بتبني األفكار العلمية المدروسة وخروجها للنور في حيز التنفيذ برعاية المستثمرين. .6

 (التعليم العالي والبحث العلمي

 (وزارة الشباب والرياضة) .الشباب كمورد لإلبداع وسبل دعمه .7

 

 المؤتمر:التوصيات المتوقعة من 

وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح و ، رئاسة الوزراءوة، رئاسة الجمهوريلمؤسسة  رفع تقرير بنتائج المؤتمر .1

الدولة للتنمية المستدامة وخطة الدولة خطة مستقبلة تتماشي مع خطة بما يحقق  تنفيذ التوصياتلدعم  اإلداري

 .بأ تكليف يسنج للمؤسسة كمنظمة متجمع مدني في هذا الشأنوصياتهم ت، مع ترحيب المؤسسة بتلقي 2030

ببحث سبل الدعم والرعاية والتعاون مع كافة  المشاركة بالحضور أو الرعايةرات والهيئات االوز ةكاف ان تقوم .2

، التي نشأت بالفعل أو التي في طريقها لإلنشاء الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغراالستثمارات و

  لضمان فتح سوق محلي يضمن استمرارها مع تحولها للتصدير مستقبال.

من خالل  وفتح أسواق لها هادعميتم يتم اإلشراف على انتاجها و اتوصناع اتمشروعالان يتم تحديد عدد من   .3

 كوميةحالجهات ال دراسة الحتياجات عملو، يتم اقتراحها من الجهات المعنيةلحكومية خالل فترة زمنية الجهات ا
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يتم التركيز عليها ودعمها بالمتاح لدي أجهزة ، من الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة فعليا المصانعو

 وصغار المستثمرين للبداية هذه الصناعة وإشرافالدولة من دراسات الجدوى والتدريبات الالزمة لدعم الشباب 

ويتم   على هذه الصناعات لضمان جودتها وفتح سوق لها. تالمصانع الموجه لها هذه الصناعا الجهات الحكومية

رفع جودة هذه المنتجات لتصبح منافسة عالمية من ناحية السعر والجودة بحيث يتم االستغناء  هذه الفترة الزمنية خالل

، لتحقيق حد، ثم يتم تكرار التجربة مع مجموعة جديدة من الصناعات ىعن استيرادها او تخفيض االستيراد إلي اقص

 . مستهدف الدولة في التحول من دولة مستهلكة لدولة منتجة

لدعم ربات المنازل والشباب حيث ان أغلب الثورات الصناعية الجديدة ت للصناعات المنزلية تقنين ووضع آليا .4

والبيئة واألمن، لمثل  المهنيةقامت على الصناعات المنزلية، ووضع آليات وقوانين واشتراطات السالمة والصحة 

   الصناعات، وعمل الدورات للتوعية بأهميتها.هذه 

بما يناسب تطوير هذه بتطوير المناهج التعليمية  ،المشاركةوالهيئات  الوزاراتو يةالتعليمان تقوم الوزرات    .5

، مع مستقبالتها الة الالزمة لتغذيمإلنتاج العاالستثمارات والمشروعات والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، 

بهذه  نلتوعية الشباب وصغار المستثمريوالتعاون مع المجتمع المدني والتدريب للتشغيل دعم التدريب التحويلي 

 تأهيل العمالة الفنية.والعمل على  الصناعات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،

والمشروعات االستثمارات بالبدء في سلسلة من الحوارات بين الوزارات المعنية بشكل مباشر وغير مباشر  .6

لكل ما تقدمه الوزرات والهيئات من استعالم منافذ عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بهدف و

افضل الجهات التي يمكن للمستثمر  توضيحدني أو من الدولة لمسواء من خالل المجتمع ال خدمات في هذا المجال،

متناهية الصغر، برنامج ان يتوجه إليها )هيئة التنمية الصناعية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

العمل بمبدأ الشباك التوسع في توحيد جهة التعامل مع الشباب وصغار المستثمرين وأيضا لو، (مشروعك، ... إلخ
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 رائب والمصروفات والدعم الذي يحتاجه المواطن والمستثمر ليبدأ ويستمر في مشروعهالواحد لجهة التعاقد والض

 .بمعلومية ما له وما عليه

برنامج زمني لمتابعة تلك الكيانات الصغيرة والمتناهية الصغر فيما  بوضع المشاركةان تقوم الوزارات والهيئات  .7

والسالمة والصحة المهنية، تمهيد لمنافسة المنتجات المستوردة محليا، وفتح فرص  معايير وضوابط الجودةيتعلق ب

 تصديرية مستقبال من خالل التوعية بمستلزمات التصدير. 

دمه الدولة من خدمات في مجال االستثمارات المشروعات والمشروعات دعم دور المجتمع المدني لفهم ونقل ما تق .8

الصغيرة والمتناهية الصغر، والعمل على تغيير ثقافة المواطنين وسد الثغرة في التواصل بين المواطن والجهات 

للعمل الحكومية، خصوصا ان مواعيد عمل الجهات الحكومية الصباحية والمسائية غير مناسبة للموطنين المؤهلين 

 في هذه المجاالت من حرفيين وفنين في الورش والمصانع.

االتفاق على صيغة تعاون وآلية مشتركة بين جميع الهيئات والوزارات الحكومية ومراكز التدريب المختلفة  .9

 بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمجال التنمية والتدريب إليجاد آلية لرفع مستوي الفرد تدريبيا في

 مختلف المجاالت.

أي وبين  المشهرة المجتمع المدني مؤسساتأحد مصر الحلم للتنمية والتطوير كمؤسسة بين توقيع بروتكول تعاون  .10

في مصر في كافة أنواع التعاون والصناعة والمشروعات الجهات الحكومية ذات الصلة بمجال االستثمار من 

اسناد اإلشراف على  - في أي من المجاالت وأي من الجهاتبية يالتدركأحد الجهات المسموح بها، مثل : ) اعتمادنا 

 -دة في أي من المجالت ذات الصلة ي معتموتقديم دراسات جد -أحد المشروعات الصناعية والتنموية لنا كمؤسسة 

 (.ي فكرة أي مشروع تطلبه الدولة في أي منطقة بمصر بالشكل الكاملمع استعداد المؤسسة لتبن

وسنوافي حضراتكم بالبرنامج النهائي لفعاليات هذ المؤتمر بعد تأكيد سيادتكم وباقي الجهات الحكومية بشأن المشاركة 

 معنا بالدعم او الرعاية أو الحضور.
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 :صورة من إشهار المؤسسة .2
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اسم المسئول عن  –الموقع االلكتروني  –تليفونها  –عنوانها  -نشاطها  –نبذة عن المؤسسة  .3

 المؤسسة وصفته

والتي  “ 2017 مايو 7 في 9إشهار رقم  لقرار طبقاالمؤسسة مشهرة بمديرية التضامن االجتماعي في بورسعيد، "     

تتكون حاليا من العديد من الهيئات االستشارية التخصصية واللجان التنفيذية في مجاالت أنشطة المؤسسة الحالية والمستقبلية، 

االستشارية لمؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير بما فيها من العلماء على مستوي الجمهورية والتي تضم  الهيئةتتميز و

ة الجامعات و)الوزراء والسفراء واللواءات والعمداء( السابقين وبعض اعضاء مجلس النواب الكثير من العلماء واساتذ

  .الحاليين والسابقين  واالعالمين والفنانين واالدباء والشخصيات العامة علي مستوي الجمهورية

والتعاون مع لمحافظة بورسعيد بشكل خاص  والمتكاملة المستدامة، التنمية جودة تحقيق على" المؤسسة" تعملو

 داخل الناجحة واالقتصادية العالمية، والتجارب الخبرات واستغالل تفعيل على والعمللجميع لمحافظات مصر بشكل عام، 

 والسياحي، واالقتصادي، والعمراني، المجتمعي، المستقبلي والتخطيط المستمر، والتحسين التطوير، لتحقيق مصر،

حيث  بورسعيد بمحافظة والسياحية السكنية المناطق وتجميل تطوير، على المؤسسة تعمل كما. لمصر والثقافي والعلمي،

 المصرية، والمؤسسات للهيئات المستقبلي والتخطيط واالستشاري، الفني، الدعم وتقديم ،ان بها أول مقر لفرع المؤسسة

 ،في مختلف المجاالت التي تفيد األفراد والمنشآت تدريبية دورات وعمل الحديثة، الصحية المنشآت وعمل الصحة، وتطوير

والعمل على تنشيط  والشواطئ، الشوارع وتجميل ونظافة، وتشجير، المجتمع، في الناشئ والشباب المرأة دور وتفعيل

 وإقامة والرحالت، ،الندوات إقامة عن فضالا  وعمل الدعاية لزيارة األماكن السياحية. ،السياحة الداخلية والخارجية

 دعما للشباب والمرأة كما سلف الذكر. الصغر ومتناهية صغيرة، مشروعات

 :ميادين عمل المؤسسة

 تنمية المجتمعات المحلية. .1

 التنمية االقتصادية لألسرة وتنمية الدخل. .2

 التنمية السياحية. .3

 الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.   .4

 الخدمات الصحية.  .5

 عليها.حماية البيئة والحفاظ  .6

 الصديقة.الصداقة بين جمهورية مصر العربية والشعوب  .7

 حقوق اإلنسان. .8

 النشاط األدبي. .9

 حماية المستهلك. .10

 وذلك لتحقيق األغراض التالية:

 لمحافظات مصر جميعرسعيد بشكل خاص والتعاون مع لمحافظة بو والمتكاملةتحقيق جودة التنمية المستدامة  •

واستغالل الخبرات والتجارب العالمية واالقتصادية الناجحة إلي داخل مصر، ، والعمل على تفعيل بشكل عام
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لتحقيق التطوير والتحسين المستمر والتخطيط المستقبلي المجتمعي والعمراني واالقتصادي والسياحي والعلمي 

 والثقافي لمصر. 

 بالمحافظة. والسياحيةتطوير وتجميل وانشاء المناطق السكنية  •

 ي واالستشاري والتخطيط المستقبلي للهيئات والمؤسسات المصرية.تقديم الدعم الفن •

 عمل دورات تدريبية في تنمية الموارد البشرية وتفعيل دور المرأة والشباب الناشئ في المجتمع. •

 تطوير الصحة وعمل وتطوير المنشآت الصحية الحديثة. •

وعمل  والخارجية،السياحة الداخلية  تنشيط علىوالعمل  والشواطئ،تشجير ونظافة وتجميل وتطوير الشوارع  •

 الدعاية لزيارة األماكن السياحية.

 اقامة الندوات الرحالت. •

 اقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير. •

وإجراء توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية عن طريق الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والحلقات النقاشية  •

 الميدانية. البحوث

العمل في المجالي األدبي والفني من خالل األدب والشعر والفنون المختلفة والعروض المسرحية والسينمائية  •

 والحفالت.

ين والبائعين والمشاركة في محاربة الغش والمعاونة في رفع جودة الصناعة توعية الجماهير بحقوقهم قبل المنتج •

 المصرية المنافسة في األسواق العالمية.

 

ويمثل المؤسسة المهندس/ محمد إبراهيم زكي مسعد حجاج رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير 

 ، 01001٦٦09٦0، محول رقم: 27٥01011203٦٥٦في بورسعيد، رقم قومي: 

            01210389232&  01001660960: محمول          0663744041: فاكس/  تليفون: التواصل

 2 رقم الشقة الفيروز، برج ،25 علي، عمارة محمد بروتكس، جمعية مشروع الضواحي، حي بورسعيد،: العنوان
 

 يمكن االطالع على كل المعلومات والفعاليات التي قامت بها المؤسسة من على موقع المؤسسة التالي:

 dream.com-the-http://www.egypt :  الموقع اإللكتروني

 /https://www.facebook.com/portsaidinternational :  الموقع على الفيسبوك

 dream.com-the-contact.office@egypt        :                    اإليميل
 

  IFADUIوالرقمية اإلتحاد العالمي للجامعات والمعاهد المهنية  المؤسسة حاصلة علي اعتمادعلما 

http://ifadui.org/members.php 
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