
 

 

يعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة الشباب 

 ( مفتاح مشروعك )والرياضة عن مسابقة 

 :شروط ومراحل المسابقة 

  مقدمة: 

تنمية المشروعات المتوسطة هى مسابقة أطلقها جهاز  "مفتاح مشروعك "مسابقة 

باب والرياضة لدعم رواد االعمال إلقامة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارة الش

من خالل توفير التدريب  (فى مجال صناعى  ، خدمى ، تجارى  ، إنتاجى   )المشروعات 

ألف جنيه مصرى  011الالزم وتقديم المشورة واستشارات االعمال مشاركة الجهاز بمبلغ 

الوزارة مشروع على مستوى جمهورية مصر العربية وتوفير  10كحد أقصى فى أفضل 

 .ألماكن إقامة هذه المشروعات داخل مراكز الشباب الخاصة بها 

  المرحلة األولى للمسابقة:  

  (نوفمبر  01 –أكتوبر  01 ) .فترة التقديم واستالم طلبات االشتراك للمسابقة 

الفرز المبدئى للطلبات ومطابقة الشروط الواجب توافرها فى المشروعات والمتقدمين 

  : للمسابقة وهى

  سنة عند التقدم للمسابقة  01سنة وال يزيد عن  10ة عن  /اال يقل سن المتسابق 

  ة مؤهل متوسط على االقل  /ان يحمل المتسابق 

  ة الجنسية  /ة مصرى  /ان يكون المتسابق 

 اعـــــــــــــــــــــــــــالن

 



  الموقف من التجنيد  :فى حالة الذكور 

 اكز الشباباال تعارض الفكرة المقدمة للمسابقة مع انشطة وبرامج المنشأت مر 

 للمسابقة مع البيئة او الصحة العامة  ةاالتتعارض الفكرة المقدم 

  ة موظفا بالحكومة او شركات القطاع العام  /اال يكون المتسابق 

التواصل مع المقبولين من المرحلة االولى والتعريف بشروط المراحل التالية للمسابقة 

 -:وهى 

 التفرغ للمشروع المتقدم بفكرته للمسابقة  

  االلتزام بشروط المسابقة وكل مراحلها 

  االقامة فى نفس المحافظة التى يرغب بإقامة المشروع بها 

  (من كل محافظة  01 )المرحلة الثانية للمسابقة 

  تقديم التدريب والمشورة واستشارات االعمال فى مجال نموذج العمل والعرض

 وتقديم فكرة المشروع 

 الثالثة  العرض افكار المشروعات للمشتركين واعالن المقبولين والمتأهلين للمرحلة 

  (من كل محافظة  10 )المرحلة الثالثة للمسابقة 

  معسكر تدريبى على كيفية اعداد خطة العمل وتقديم المشورة واستشارات

 االعمال 

 أفكار على مستوى المحافظة  0ئى امام لجنة التحكيم واختيار افضل العرض النها

  (جمهورية مشروع على مستوى ال 10 )

ستثمار من الجهاز مشروع الفائز للحصول على اال 10الشروط الواجب توافرها فى  مطابقة

 -:واماكن المشروعات من قبل الوزارة وهى 



  االهلية القانونية وحسن السير والسلوك 

  كافة االلتزامات الحكوميةسداد ب الفائزة اللتى سيتم تمويلهاالتزام المشروعات   

  (الضرائب ، التأمينات االجتماعية ، استهالك المنافع العامة  )

  ة احكام قضائية ما لم يكن قد رد ايه اعتباره  /اال تكون قد صدرت ضد المتسابق 

  من الذين تنطبق عليهم اليات التمويل المعمول بها  ة /المتسابق ان يكون 

  :طريقة التقديم 

 كترونيا من خالل الرابط التالى لتقديم إلسيتم ا: 

https://goo.gl/forms/Z6JUI0GaAH1iK3n52 
  او من خالل منصة المشروعات الصغيرة:   www.msme.eg  

  او من خالل الموقع االليكترونى لجهاز تنمية المشروعات: 

http://www.msmeda.org.eg 

 خالل الموقع االليكترونى لوزارة الشباب  او من: http://www.youth.gov.eg 

 ز المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية افروع الجه خالل او من 

 لمزيد من المعلومات 

 03700 : رقم لجهاز تنمية المشروعات االتصال بالخط الساخن

وفى حالة الرغبة فى االشتراك يتم التسجيل اليكترونيا او بمكتب الجهاز بالعنوان 

  :والتليفون 

  (الصندوق االجتماعى للتنمية سابقا  )مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة 

 ش ناصر الثورة شارع الهرم بالجيزة  10 :بمحافظة الجيزة 

  00971911  -  00971910 :رقم التليفون  

  07790701 :رقم الفاكس  

https://goo.gl/forms/Z6JUI0GaAH1iK3n52
http://www.msme.eg/
http://www.msmeda.org.eg/
http://www.youth.gov.eg/

