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مركز بداية لريادة األعمال 

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تعمل الهيئة العامة لل�صتثمار واملناطق احلرة على تقدمي م�صر كمركز للأعمال 

برامج  رعاية  خلل  من  مب�صر  العمل  فر�ص  زيادة  دعم  طريق  عن  واالبتكار 

ومنمطة  مي�صرة  خدمات  تقدمي  ودعم  واملحلي،  االأجنبي  لل�صتثمار  الرتويج 

وفعالة للم�صتثمرين والرتويج ل�صيا�صات حكومية داعمة لبيئة اال�صتثمار. 

لذلك يرتكز عمل الهيئة على خم�صة حماور رئي�صة هي: الرتويج جلذب اال�صتثمار 

االأجنبي وتنمية اال�صتثمار املحلي، تقدمي وتطوير خدمات اال�صتثمار وتهيئة بيئة 

امل�صروعات  دعم  واأخريًا  الداعم،  املوؤ�ص�صي  التطوير  واال�صتثمارية،  احلرة  املناطق  وتنمية  تطوير  االأعمال، 

الريادية وال�صغرية واملتو�صطة.

االأخرية  االآونة  يف  الهيئة  تقوم  امل�صري،  االقت�صاد  بها  مير  التي  الراهنة  الفرتة  بطبيعة  الهيئة  من  واإدراكًا 

بتحديث منظومتها لدعم وتنمية اال�صتثمارات ال�صغرية واملتو�صطة ودعم ان�صاء ال�صركات النا�صئة مع الرتكيز 

على امل�صروعات ذات الطبيعة االبتكارية وريادة االأعمال، وذلك من خلل مركز بداية لريادة االأعمال وتنمية 

امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، التابع للهيئة، والذي ُيقدم حزمة متكاملة من اخلدمات واالأعمال مبا ي�صهم 

يف تنفيذ اإ�صرتاتيجية التنمية امل�صتدامة 2030 يف م�صر والتي ت�صتهدف باالأ�صا�ص خلق اقت�صاد تناف�صي ومتوازن 

قائم على املعرفة.

تمهيد من الرئيس التنفيذي 
للهيئة العامة لالستثمار

���������������������
�����������������
����

محمد خضير

 الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة
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�صهد عام 2016 فرتة من الن�صاط املكثف ملركز 
بداية على حماور عمله االأ�صا�صية يف جمال ريادة 
على  ف�صًل  االأعمال  تنمية  وخدمات  االعمال 
حمور النفاذ ملوؤ�ص�صات التمويل واأخريًا التوا�صل 
االأعمال  جمتمع  يف  االأ�صا�صيني  اللعبني  مع 
eco system والتعاون مع املوؤ�ص�صات الدولية 

اال�صتثمارات  ودعم  االأعمال  لريادة  الداعمة 
ال�صغرية واملتو�صطة. 

التنمية 2030 وخطة وزارة اال�صتثمار والهيئة  اإجنازات يف �صوء خطة  ويعمل املركز على ا�صتكمال ما مت من 
العامة لل�صتثمار يف جمال دعم قيام �صركات نا�صئة تناف�صية قائمة على اأفكار ابتكارية تدعم االقت�صاد املعريف 

وت�صاعد على خلق فر�ص عمل يف قطاعات اقت�صادية خمتلفة.

ويتطلب ذلك توثيق التعاون بني مركز بداية وكافة االأطراف االأ�صا�صية يف جمتمع االأعمال �صواء من اجلهات 
احلكومية اأوالقطاع اخلا�ص اأو موؤ�ص�صات املجتمع املدين املختلفة ف�صًل عن املوؤ�ص�صات االأكادميية الداعمة. 

يعمل املركز على جعل ال�صركات النا�صئة ركيزة فاعلة يف االقت�صاد امل�صري ف�صًل عن ن�صر فكر ريادة االأعمال 
واالبتكار على نطاق اإقليمي مو�صع مبا يعود بالنفع على وطننا احلبيب.

مركز بداية لريادة األعمال وتنمية

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 مركز ریادة األعمال

و تنمیة المشروعات الصغیره والمتوسطة
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مركز بداية لريادة األعمال 
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مركز بداية يف سطور

رقم  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  قرار  �صدر 
لتنفيذ  بداية  مركز  باإن�صاء   2009  -  5/97
االأعمال  ريادة  دعم  يف  الهيئة  اإ�صرتاتيجية 
واملتو�صطة  ال�صغرية  اال�صتثمارات  وتنمية 
الريادي  الذراع  املركز هو  ليكون   )SMEs(
لوزارة اال�صتثمار واملعني بتنمية اال�صتثمارات 
�صكل  يف  االبتكار  على  القائمة  الريادية 
ال�صغرية  اال�صتثمارات  تدعم  نا�صئة  �صركات 
هذه  م�صاهمة  زيادة  بهدف  واملتو�صطة 
اال�صتثمارات يف الناجت القومي االإجمايل كما 

يعني بتقدمي اخلدمات املختلفة لتنمية االأعمال خلل املراحل املختلفة من عمر امل�صروع.

النا�صئة ذات  ال�صركات  دور  تعظيم  بالرتكيز على  املركز  ا�صرتاتيجية عمل  تطوير  العام احلايل مت  بداية  مع 
الطبيعة االبتكارية وتقدمي كافة ا�صكال الدعم لهذة ال�صركات و�صباب رواد االأعمال مبا يدعم تناف�صيتها ومبا يعزز 

اال�صتثمارات  هذه  دور  من 
القطاعات  يف  وتوجيهها 
امل�صتهدفة مبا ي�صاهم يف دعم 
عام  ب�صكل  القومي  االقت�صاد 
وتعزيز دور االقت�صاد املعريف 
اإطار  يف  وذلك  خا�ص  ب�صكل 
املنوط بهيئة اال�صتثمار  الدور 
به  القيام  اال�صتثمار  ووزارة 
وبالتزامن مع ذلك مت اطلق 
موقع اإلكرتوين جديد للمركز.

الرئيس التنفيذي للهيئة

ادارة التخطيط و الدراسات

االدارة العامة لريادة االعمال و االبتكار

ادارة االعداد والتأهيل
)ماقبل االحتضان( 

ادارة حاضنات األعمال
Incubators

ادارة الخدمات التمويلية

ادارة الخدمات الغير تمويلية
ادارة مسرعات النمو

Accelators

االدارة العامة لتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة

ادارة التواصل و الترويج

)مركز بداية لريادة االعمال و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة(
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:املرك ية عمياش�ات اكمر 

امل�صروع ون�صر  االأعمال خلل املراحل املختلفة من عمر  ل�صباب رواد  املتكاملة  •  تقدمي حزمة من اخلدمات 
اآليات  دعم  يف  الدولة  روؤية  مع  يتما�صى  مبا  املختلفة  امل�صرية  املحافظات  يف  االأعمال  وريادة  االبتكار  فكر 

االقت�صاد املعريف، ف�صًل على العمل على تكامل ال�صركات النا�صئة مع القطاعات اال�صتثمارية املختلفة.

واالأهم  االأخرية  املرحلة  والتي متثل  االعمال  الرئي�صي حلا�صنات  الناجت  باعتبارها  النا�صئة  ال�صركات  ربط   •
اال�صتثمار  لهيئة  التابعة  اال�صتثمارية  واملناطق  باملناطق احلرة  القائمة  بال�صركات  االأعمال  ريادة  يف جمال 

بهدف:

تطوير اإنتاج عدد من املنتجات الو�صيطة اأو النهائية التي ت�صتهدفها هذه ال�صركات.  -

دعم �صل�صل القيمة من خلل اإنتاج بع�ص املكونات الو�صيطة حمليًا، بهدف االإحلل حمل الواردات.  -

امل�صاعدة يف التغلب على م�صاكل ومعوقات االإنتاج التي تتطلب حلواًل ابتكاريه اأو تكنولوجية متطورة على   -
نطاق حمدد ميكن توفريه حمليًا )ما يعرف باالبتكار الت�صاركي(.

قام مركز بداية خلل عام 2016 بتنفيذ اال�صرتاتيجية امل�صتهدفة من خلل حماور عمل مركز بداية واملتمثلة 
يف:

- حمور ريادة االأعمال.

 .Business Development Services (BDS) حمور خدمات تنمية االأعمال -

.Access to finance حمور النفاذ للتمويل -

- التعاون مع املوؤ�ص�صات الدولية والعمل على تعزيز مناخ ريادة االأعمال عن طريق املبادرات املختلفة.
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أوالً: محور ريادة األعمال:

اإند"  "ويك  برامج  طريق  عن  الفكرة  مرحلة  من  بدءًا  الريادي  للم�صروع  الدعم  من  متكاملة  حزم  يقدم   •
و"اأكادميية بداية"، وو�صواًل ملرحلة االحت�صان للم�صروعات مبقري مركز بداية بالقاهرة و�صوهاج.

:نا اية وي رنام           

ميثل اأحد اأهم القنوات الرئي�صية لن�صر فكر ريادة االأعمال يف خمتلف املحافظات امل�صرية بهدف اإتاحة الفر�صة 
على نطاق اإقليمي وا�صع ل�صريحة وا�صعة من رواد االأعمال وال�صركات النا�صئة واأ�صحاب االأفكار االبتكارية للتعرف 
على مفاهيم ريادة االأعمال ب�صكل عام و�صبل حتويل االأفكار اإىل م�صروعات فعلية من خلل برنامج مكثف ملدة 

ثلثة اأيام ويف �صوء ذلك مت تنظيم "بداية ويك اإند" يف كًل من �صوهاج، ودمياط، وقنا.

:شوها� نا اية وي

فيه  و�صارك  مار�ص،   19 اإىل   17 من  الفرتة  خلل 
واأبناء  االأعمال  رواد  من  وفتاة  �صاب   300 من   اأك
العام  املركز  توجه  �صمن  ال�صعيد  حمافظات 
احتياجًا   واالأك تنمية  االأقل  املحافظات  با�صتهداف 

لتوليد فر�ص العمل.

:دميا نا اية وي

خلل الفرتة من 18 - 20 اأغ�صط�ص 2016 و�صارك به 
250 �صاب وفتاة من ابناء حمافظة دمياط واملن�صورة 
وبور�صعيد، حيث اأنتهى الربنامج باختيار 3 فرق فائزة 
اإبداعية تخ�ص واقع حمافظة دمياط  باأفكار  تقدمت 

ومت تقدمي جوائز مادية لهذه الفرق.
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اية وي ان قا:
خلل الفرتة 3 - 5 نوفمرب 2016، بح�صور اأك من 
باملحافظة  االأعمال  ورواد  ال�صباب  من  م�صارك   500
كنواة  متميزة  اأفكار   4 باختيار  الفعاليات  وانتهت 
باإقامة  الفعاليات  ت�صتكمل  اأن  على  ريادية  مل�صروعات 
عام  مطلع  قنا  يف  النا�صئة  لل�صركات  بداية  اأكادميية 

.2017
خلل فعاليات )بداية ويك اإند( يتم التن�صيق والتعاون 

على م�صتويني : 
�صمن  العلمي  البحث  اأكادمية  مع  بالتعاون  الفعاليات  تنظيم  يتم  الر�صمي حيث  امل�صتوى  هو  االأول:  امل�ستوى 
الرئي�صية  والكيانات  للفعالية  امل�صت�صيفة  املحافظة  مع  والتعاون  التن�صيق  يتم  حيث  اإنطلق  بروتوكول  اأن�صطة 
واملراكز  للتنمية،  االجتماعي  وال�صندوق  والريا�صة،  ال�صباب  وزارة  املختلفة،  اجلامعات  ت�صمل  والتي  املعنية 
والفني  املهني  التدريب  مراكز  عن  ف�صًل  املحافظة  يف  ال�صناعة  حتديث  ومركز  املتخ�ص�صة،  التكنولوجية 

املختلفة.
امل�ستوى الثا: يتمثل يف التوا�صل مع كافة املبادرات ال�صبابية وجتمعات ال�صباب على اأر�ص املحافظة ل�صمان 
االقت�صادي  الواقع  تخدم  مل�صروعات  اإبداعية  اأفكار  لديهم  ممن  نطاق  اأو�صع  على  والتفاعل  امل�صاركة  حتقيق 

للمحافظة وتعمل على حل م�صكلته.

 اأكادية اية لل�شركات الاشة:

اإند  ويك  بداية  برنامج  من  تخ�ص�صًا   اأك برنامج 
يتم من خلله اإمداد رواد االأعمال واأ�صحاب االأفكار 
الإن�صاء  اللزمة  والقدرات  باملهارات  االبتكارية 
اأعمالهم وذلك يف املجاالت املختلفة )الفنية،  واإدارة 
القانونية  اجلوانب  عن  ف�صًل  واملالية(  واالإدارية، 
والت�صويقية للم�صروع، ومتثل اأكادميية بداية لل�صركات 
برنامج  اإىل  للن�صمام  االأ�صا�صي  الرافد  النا�صئة 

حا�صنات بداية.
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وقد مت تنظيم اأكادميية بداية لل�صركات النا�صئة مبحافظة �صوهاج خلل �صهري اأبريل، ومايو 2016 بدعم علمي 
مقدم من جامعة النيل، حيث مت تاأهيل 15 �صركة وم�صروع نا�صيء من رواد االأعمال مبحافظة �صوهاج والذين 
حا�صنة  يف  واحت�صانهم  فائزة  فرق  خم�ص  اختيار  مت  الربنامج  نهاية  ويف   ، ميثلون نتاج برنامج   

مركز بداية مبحافظة �صوهاج.

 رنام اشاتم�شرعات المو:

متثل فرتة االحت�صان املرحلة االأهم من مراحل برنامج 
لدورها  االأ�صا�صية  اخلطوة  متثل  حيث  االعمال  ريادة 
لدخول  موؤهلة  نا�صئة  �صركة  لي�صبح  امل�صروع  تاأهيل  يف 
يوم  بتنظيم  تنتهي  والتي  اآلياتـه  مع  والتعامل  ال�صوق 
الفرق  بني  والت�صبيك   ،)Demo Day( العـــــــر�ص 
املحت�صنة -اأ�صحاب املنتجات من جهة- ورجال االأعمال 

وامل�صتثمرين من جهة اأخرى.

حا�صنتي  من  بكل  فعليًا  االحت�صان  برنامج  بداأ  وقد 
اإنطلق املوقع بني هيئة اال�صتثمار  اأن�صطة بروتوكول  القاهرة و�صوهاج خلل �صهر يونيه املا�صي وذلك �صمن 
واأكادميية البحث العلمي با�صت�صافة م�صروعات مبقر حا�صنة بداية ملدة ترتاوح ما بني )6 - 9( �صهور مع اإتاحة 
احل�صول على متويل لتطوير النموذج االأويل ي�صل اإىل 150 األف جنيه للم�صروع الواحد، ويتم يف الوقت احلايل 

احت�صان 11 م�صروع بالقاهرة، و4 م�صروعات ب�صوهاج.

اإمكانية  توفري  عن  ف�صًل  والعلمية  الفنية  اخلدمات  من  متكاملة  حزمة  على  املحت�صنة  امل�صروعات  حت�صل 
ا�صتخدام املعامل املتخ�ص�صة للجهات التي يتم التعامل معها من قبل املركز والتي تقدم خدمات دعم وتطوير 
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ملخص أعمال مركز بداية 2016

اإمكانيات الت�صبيك مع جمتمع االأعمال والتاأكد من �صلحية التكنولوجيا املُبتكرة  النماذج ال�صناعية واأخريًا 
واال�صتفادة من برنامج الرتويج اال�صتثماري والتكنولوجي ونقل اخلربات وح�صور املوؤمترات املختلفة.

املوقعملخ�ص الفكرةاللوجوا�شم ال�شركة

Bubble

باإ�صتخدام  �صنوات   10-  3 عمر  من  ال�صغار  لتعليم  مب�صطة  علمية  مو�صوعة 
تتيح  بحيث  الذكي  للهاتف   )Augmented Reality( املعزز  الواقع  تقنية 
لهم طرق تعلم ممتعة باإ�صتخدام االلعاب والعرو�ص التو�صيحية ثلثية االبعاد 

واملو�صيقي.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Easy 
Electronics for 
Kids (EEK)

لل�صغارعن  للإلكرتونيات  اال�صا�صيه   املباد وتعليم  حماكاةلتب�صيط  منوذج 
طريق مكونني رئي�صني. املكون االأول : ال�صوفتوير ل�صرح املادة العلمية لل�صغار. 

والثاين هو الهارد وير امل�صكل لنموذج املحاكاة.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Qabess
الكهربائية  الطاقة  وف�صل  �صريان  يف  يتحكم  ذكي  كهربائي  )قاب�ص(  في�صة 
خا�صة يف االأوقات التي ال تعمل فيها االأجهزة بهدف توفري الطاقة الكهربائية.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Solar Trap
من  للحـد  كبديل  احليوية  للمكافحة  ي�صتخدم  للبيئة  �صديق  هند�صي  منوذج 
ا�صتخدام املبيدات، يعمل بالطاقة ال�صم�صية وم�صمم من مواد مقاومة لل�صداأ 

�صهلة الفك و الرتكيب و�صهلة التنقل من مكان الآخر.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Conative labs

Conative labs وهو نظام خم�ص�ص  ل�صركة  االول  املنتج  بوت" هو  "نايل 
ملراقبة جودة املياه باملزارع ال�صمكيه عن طريق االنرتنت، بحيث يعمل كنظام 
اإنذار مبكر ملراقبة قيا�صات عوامل املياه باملزرعةوالتحكم فيها با�صتمرار وعلي 

مدار اليوم و من اأي مكان.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Visible scene

 Virtual(االفرتا�صي الواقع  تكنولوجيا  باإ�صتخدام  متطور  حماكاة  منوذج 
تعلم  يف  املحمول  تطبيقات  ا�صتخدام  مع  الدرا�صيه  املناهج  يف   )Reality
اإمكانية تطبيق هذا  باال�صافة ايل  وم�صوقه،  العلمية بطريقه ممتعه  الدرو�ص 

النموذج فى جماالت وقطاعات عديدة منها ال�صياحة واال�صتثمار.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Nano Fib Tech

)الكايتوزان(  طبيعية  �صكرية  مركبات  حتويل  فى  النانوتكنولوجي  ا�صتخدام 
ملوا�صفات  املطابقة  البوليمرية  املواد  خلطهاببع�ص  بعد  نانونية  اإىلالياف 
حماليل  ت�صنيع  فى  وا�صتخدامها   )FDA( العاملية  واالأدوية  الغذاء  منظمة 
امل�صت�صفيات  وحوائط  كاأر�صيات  املختلفة  االأ�صطح  على  ر�صها  ميكن  مطهرة 
وامل�صانع الطبية بهدف منع واحلد من انت�صار البكرتيا على االأ�صطح ب�صورة 

اأف�صل واأك تاأثريا مقارنة مبحاليل التطهري املتاحه باالأ�صواق.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Green Sky
منوذج ي�صمح بعر�ص حما�صيل اخل�صر الورقية يف اأماكن البيع. يقوم منوذج 
Green Sky باإمداد النباتات باملاء والعنا�صر الغذائية طول فرتة العر�ص يف 

اأماكن البيع وبالتايل تقليل معدالت التلف اأو الذبول لهذه املنتجات.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Nano Ebers

نانويه م�صنوعه من تركيزات  الياف  نانو ايربز تتكون من  �صمادات اجلروح 
عاليه من الع�صل وال�صيتوزان امل�صتخرج من ق�صور اجلمربي والكابوريا. 

�صمادات اجلروح نانو ايربز حتتوي على مواد طبيعيه مثبطه للبكترييا وت�صاعد 
على التئام اجلروح.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Lamina

تطوير طابعات ثلثية االأبعاد 3D Printers للتطبيقات ال�صناعية والتجارية. 
تعمل Lamina حاليًا على تطوير منوذج خا�ص ب�صناعة الذهب واملجوهرات 
يتم ا�صتخدامه بداًل من الطرق التقليدية. ُتعد الطابعة بديل منخف�ص التكلفه 
على  تعمل  حيث  املجوهرات  وم�صانع  وور�ص  املجوهرات،  م�صممي  قبل  من 
اإمكانيات  وتعطي  املجوهرات  وم�صانع  لور�ص  بالن�صبة  االإنتاج  تكلفة  خف�ص 

كبرية يف اإنتاج الت�صميمات املعقدة.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة
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ويف اإطار هذا الربنامج يتم تقدمي الدعم الفني والتقني والعملي للفرق املحت�صنة حيث يتم اال�صتعانه با�صت�صاريني 
فنيني دائمني طوال فرتة احلا�صنة )ا�صت�صاري فني عام للم�صروعات، ا�صت�صاري يف جمال ت�صميم املنتج( ف�صًل 
النا�صئةاجلوانب  النا�صئة املحت�صنة لدعم اجلوانب العملية والفنية لل�صركة  عن تنظيم ور�ص العمل لل�صركات 

املختلفة على النحو التايل:

واآليات  ال�صوق  ودرا�صة  معرفة  اإىل  تهدف   ،2016 يوليو   21-20 من  الفرتة  يف  ال�صوق  درا�صات  عمل  ور�صة   -
العر�ص والطلب للم�صروعات النا�صئة املتواجدة داخل احلا�صنات.

 4  -  2 اأيام   )Tech. Validation( للم�صروع  امل�صتخدمة  التكنولوجية  �صلحية  مدي  لتاأكيد  عمل  ور�صة   -
اأغ�صط�ص 2016. 

- ور�صة عمل خا�صة بت�صميم مناذج العمل تهدف اإىل م�صاعدة اأ�صحاب امل�صروعات على مراجعة مناذج العمل 
اخلا�صة مب�صاريعهم يومي 9 - 10 اأغ�صط�ص 2016.

واإعطاء بع�ص  وتوجيهم  الفرق  املقدمة من  ال�صوق  Mentorship يف جمال درا�صات  وتوجيه  ور�صة متابعة   -
االإر�صادات اخلا�صة باالأعمال املوكلة اإليهم يف 25 اأغ�صط�ص 2016.

احلديثة  االإدارية  االأ�صاليب  تطبيق  اآليات  على  التعرف  - تنظيم ور�صة عمل بعنوان”Lean Startup” بهدف 
يف زيادة كفاءة وفاعلية اأداء ال�صركات النا�صئة يف اأقل وقت وباأقل تكاليف ت�صغيل خلل الفرتة من 28 اإىل 

30 اأغ�صط�ص 2016.

املوقعملخ�ص الفكرةاللوجوا�شم ال�شركة

Aquafoton
العلمية  االأبحاث  فى  ت�صتخدم  اآلية  غوا�صة  منوذج  و�صناعة  ت�صميم 
واال�صتك�صافات البحرية ومن اأهم ا�صتخداماتها مراقبة حركة ال�صفن وتاأمني 

املوانئ.

حا�صنة بداية 
بالقاهرة

Sendan
Academy
اكاديمية سندان

لذوي  اليدوية  وامل�صغوالت  احلرف  على  التدريب  يف  متخ�ص�صة  اأكادميية 
وتاأهيلهم  اللزمه  باملهارات  الإمدادهم  واملكفوفني،  اخلا�صة  االحتياجات 
للح�صول على فر�ص للعمل والتوظيف الذاتي وتنفيذ م�صروعات مدرة للدخل 

من اأجل حت�صني الظروف املعي�صية يف حمافظات �صعيد م�صر.

حا�صنة بداية 
ب�صوهاج

 New G
يتميز  طبيعية.  اإ�صافات  مع  والتمر  البلح  م�صتقات  من  م�صتخرج  قهوة  منتج 
القهوة  م�صروب  عن  �صحي  بديل  وُيعد  الكافيني  على  احتوائه  بعدم  املنتج 

التقليدي.

حا�صنة بداية 
ب�صوهاج

Tatweer
تطوير 

تتيح  له  حممولة  خارجية  وحدة  باإ�صافة  ذاتيًا  التكييف  لتنظيف  اآلية  تطوير 
عملية التنظيف الذاتي.

حا�صنة بداية 
ب�صوهاج

Market Research 
Center (MRC) 
مركز أبحاث السوق

بوجه عام  وال�صعيد  ال�صوهاجي،  ال�صوق  ت�صتهدف خدمة  �صوق  اأبحاث  �صركة 
نظرًا لعدم وجود �صركات تعمل يف هذا املجال يف �صوهاج.

حا�صنة بداية 
ب�صوهاج



12

���������������������
�����������������
����

مركز بداية لريادة األعمال 

وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ملخص أعمال مركز بداية 2016

التطوير املوؤ�ش�شي ورفع كفاءة العاملني يف جمالت ريادة الأعمال:
اأهم  العلمي عن  البحث  باأكادميية  االإقليمية  املراكز  بداية وممثلي  للعاملني مبركز  تاأهيلي  القيام بربنامج   -
املفاهيم واالأطر العامة للحا�صنات واخلدمات املقدمة للفرق املحت�صنة واآليات التخرج للم�صاريع خلل الفرتة 

من 10 اإىل 14 يوليو 2016.

املالية  لل�صتدامة  التدريبي  بالربنامج  امل�صاركة   -
من  الفرتة  خلل   USAID مع  بالتعاون  للحا�صنات 

21-23 اأغ�صط�ص.

ريادة  جمال  يف  والأن�شطة  الفعاليات  اأهم 
الأعمال:

على  التعرف  بهدف  ماليزيا  دولة  اإىل  زيارة  تنظيم   -
اخلربات والتجربة املاليزية يف جمال اإدارة احلا�صنات 

التكنولوجية و�صبل دعم بيئة ال�صركات النا�صئة ال�صغرية واملتو�صطة ومناق�صة اأوجه الدعم املتاحة لل�صركات 
املحت�صنه بحا�صنة بداية وذلك خلل الفرتة من 29 اأغ�صط�ص اإىل 3 �صبتمرب 2016.

امل�صاركة بجناح ملركز بداية يف ملتقى اإنتاج وتطوير �صناعة التمور بواحة �صيوة خلل الفرتة من 27 اإىل 29   -
اأكتوبر 2016.

حيث   ،2016 نوفمرب  و20   19 يومي  الثالث  للبتكار  الدويل  القاهرة  معر�ص  فعاليات  تنظيم  يف  امل�صاركة   -
كاأف�صل   Nano Fib. Tech �صركة  بتكرمي  الفعاليات  وانتهت  بداية  �صركات حمت�صنة مبركز   10 �صاركت 

م�صروع نا�صيء ف�صًل عن تكرمي �صركتي قاب�ص و�صوالر تراب من قبل �صركة schneider العاملية.

:BDS ثانيًا: محور خدمات تنمية األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وهي اخلدمات ال�صرورية الأي م�صروع �صغري اأو متو�صط والتي البد من وجودها لتغطية االحتياجات الفنية �صواء 
وقدراتها  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  تلك  كفاءة  رفع  �صاأنها  من  )والتي  ت�صغيله  واأي�صًا  امل�صروع،  الإن�صاء 

االإنتاجية وكذا النهو�ص بقدرة اأ�صحابها على االإدارة واملناف�صة(.

اأ�صحاب ال�صركات النا�صئة والتي حتتاج اإىل الدعم والتوجيه فيما يتعلق ب�صئون االإدارة  ي�صتهدف هذا املحور 
والت�صغيل. يتم ذلك من خلل برنامج "عيادات االأعمال" حيث يتم تقدمي اخلدمات اال�صت�صارية يف خمتلف 
اإما  طريق  عن  اخلدمة  طالب  على  تكلفة  وبدون  املتطوعني،  اخلربة  وذوي  اال�صت�صاريني  خلل  من  املجاالت 
عامة  عمل  ور�ص  خلل  من  اأو   “One-to-One” املتطوع  واال�صت�صاري  العميل  من  كل  بني  فردية  اجتماعات 
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)قانونية - تاأ�صي�ص - اإعداد القوائم املالية - ت�صويق...الخ( ومتخ�ص�صة )كالبدء مب�صروعات التكنولوجيا(. 
وخلل عام 2016 مت القيام بتنظيم ور�ص العمل التالية:

 .2016/2/17 بتاريخ  لل�صركات  واملحا�صبية  املالية  االإدارة   •

.2016/3/3 بتاريخ  ال�صركات  تاأ�صي�ص   •

.2016/3/10 بتاريخ  النا�صئة  التكنولوجية  ال�صركات   •

 .2016/5/29 بتاريخ  الت�صويق   •

User Experience بتاريخ 2016/6/14. امل�صتخدمني  خربات   •

 .2016/6/16 بتاريخ  املنتج  ت�صميم   •

مت ا�صتقطاب 10 ا�صت�صاريني جدد ل�صبكة ا�صت�صاريني بداية يف جماالت خمتلفة.  -
"م�صتقبل خدمات تنمية االأعمال يف م�صر" يف 29 نوفمرب 2016، حتت رعاية ال�صيد  تنظيم ندوة بعنوان   -
اأهمها  العديد من اجلهات  لل�صتثمار ومب�صاركة  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  االأ�صتـاذ/ حممد خ�صري 
االجتماعي  وال�صندوق  ال�صناعة،  حتديث  ومركز  ال�صناعية،  التنمية  وهيئة  امل�صرية،  ال�صرائب  م�صلحة 

للتنمية، واجلمعية امل�صرية ل�صباب االأعمال. 

وقد ناق�صت هذه الندوة اآخر امل�صتجدات املتعلقة بخدمات تنمية االأعمال مب�صر يف �صوء التطورات الت�صريعية   
املنظمة لهذه اخلدمات. كما �صهدت فعاليات هذه الندوة تكرمي عدد من اال�صت�صاريني املتطوعني يف برنامج 
عيادات االأعمال على جمهوداتهم يف دعم ال�صركات النا�صئة وامل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة خلل الفرتة 

ال�صابقة، وكذلك توقيع عدد 10 اتفاقيات تعاون جديدة ل�صبكة ا�صت�صاريني بداية يف جماالت خمتلفة.

- تنظيم ور�صة عمل بعنوان تاأ�صي�ص ال�صركات واالأ�صكال القانونية مبقر مركز بداية يوم 28 دي�صمرب 2016.
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:Access to Finance ثالثًا: محور النفاذ إىل التمويل

�صركة  اإدارة  واملتو�صطة يف فرباير 2013 حتت  ال�صغرية  ال�صركات  بداية لل�صتثمار يف  اإطلق �صندوق  - مت 
االأهلي لل�صتثمار والتنمية براأ�صمال 134 مليون جنيه م�صري وفقًا لل�صوابط التي ت�صعها الهيئة العامة ل�صوق 
املال. وقام ال�صندوق باال�صتثمار يف خم�ص �صركات �صغرية ومتو�صطة باإجمايل ا�صتثمارات 20 مليون م�صري. 
ترتاوح قيمة اال�صتثمار يف كل �صركة بني 2 مليون و12 مليون جنيه م�صري كما تتنوع جماالت تلك اال�صتثمارات 

لت�صمل القطاع اخلدمي والطبي وال�صناعي واملواد الغذائية.

خلل  من  وقرو�ص  متويل  على  احل�صول  يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  من  الراغبني  املركز  ي�صاعد   -
مبادرة البنك املركزي )5%( عن طريق جتهيز ملفاتهم وتوجيهم لنقاط ات�صال يف البنوك املمولة يف اإطار 

املبادرة.

مقابلة ما يزيد عن 50 �صركة �صغرية ومتو�صطة وتقدمي ا�صت�صارات مالية لهم باالإ�صافة اإىل توجيههم للبنوك.  -

رابعًا: محور التعاون مع المؤسسات الدولية والمشاركة بالمبادرات:

ي�صتهدف هذا املحور دعم التوا�صل والت�صبيك مع املنظمات الدولية يف جمال دعم ريادة االأعمال وتنمية ال�صركات 
النا�صئة ال�صغرية واملتو�صطة عن طريق التعاون مع عدد من املنظمات الدولية، وخلل عام 2016 مت ما يلي:

عنقودي  جتمع  لتطوير  االأوروبي،  االحتاد  من  املمول   )LACTIMED( م�صروع  اختتام  مت   2016 مطلع   -
�صنوات، حيث مت  امل�صروع حوايل ثلث  تنفيذ  بلغت مدة  وقد  املتو�صط،  االألبان مبنطقة  يف جمال منتجات 
اختيار حمافظتي االإ�صكندرية والبحرية كمناطق م�صتهدفة لتنفيذ امل�صروع حيث اأنهما ميثلن 20% تقريبًا 
االألبان من  اإنتاج وجتميع  لتطوير  اإن�صاء م�صروع جتريبي  وقد مت  اللنب اخلام يف م�صر.  اإنتاج  اإجمايل  من 
خلل اإقامة اأول جتمع عنقودي ملنتجات االألبان التقليدية مبدينة النوبارية مبحافظة البحرية الإنتاج منتجات 

تقليدية عالية اجلودة مما ميكنها من املناف�صة وفتح اأ�صواق جديدة لها باخلارج.

 ANIMA التوا�صل مع املفو�صية االأوروبية و�صبكة اأنيما  -
واملوافقة املبدئية على م�صاركة هيئة اال�صتثمار )مركز 
االبتكارات يف م�صر  بداية( يف م�صروع جديد لدعم 

ومنطقة املتو�صط يف 23�صبتمرب 2016.

يوم   OECD الـ  موؤ�ص�صة  وفد  مع  االجتماع   -
اإ�صرتاتيجية  وعر�ص  الهيئة  مبقر   2016/10/30
امل�صروعات  دعم  يخ�ص  فيما  بداية  ومركز  الهيئة 

ال�صغرية ورواد االأعمال.
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خامسًا: التعاون مع الشركاء المحليين:

�صل�صلة من االجتماعات التن�صيقية بني مركز بداية وال�صندوق االجتماعي للتنمية خلل اأبريل ومايو لبحث   -
�صبل التكامل يف تقدمي خدمات دعم امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، حيث مت القيام بزيارات متبادلة ملجمع 

خدمات اال�صتثمار بالهيئة وال�صباك الواحد بال�صندوق.
بالتعاون مع وزارة االت�صاالت، مت اإطلق املوقع االإلكرتوين اجلديد اخلا�ص باملركز يف فرباير 2016، وتكثيف   -

التواجد على مواقع التوا�صل االجتماعي املختلفة من ناحية اأخرى.
- توقيع بروتوكول تعاون مع املراكز التكنولوجية املتخ�ص�صة التابعة لوزارة التجارة وال�صناعة لدعم ال�صركات 

النا�صئة واملحت�صنة بحا�صنة بداية.

سادسًا: المشاركة بمؤتمرات وورش عمل:

الدويل: امل�ستوى  على   •

و�صع  بهدف  مايو   1 حتى  اأبريل   24 من  الفرتة  خلل  الأملانيا   GIZ مبوؤ�ص�صة  اخلا�صة  باجلولة  امل�صاركة   -1
 Eco System املعنية  كافة اجلهات  للبتكار يف م�صر �صمن جمموعة من ممثلي  متكاملة  ا�صرتاتيجية 

مبمار�صة االأعمال.

2- متثيل الهيئة يف ملتقى دعم �صيا�صات تنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة وريادة االأعمال ملنطقة ال�صرق 
االأو�صط و�صمال اأفريقيا، والذي نظمته منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية OECD بدبي يومي 8-9 مار�ص 

2016، وعر�ص ا�صرتاتيجية الهيئة ومركز بداية يف دعم ال�صركات النا�صئة وريادة االأعمال.

3- امل�صاركة بفعاليات االجتماع الوزاري ملنظمة OECD بتون�ص خلل الفرتة من 2-3 اأكتوبر 2016، يف اإطار 
مبادرة املنظمة من اأجل تعزيز النمو االقت�صادي امل�صتدام، وعر�ص جتربة الهيئة ومركز بداية.

للم�صروعات  التمويل  على  احل�صول  وفر�ص  ال�صيا�صات  "حت�صني  بعنوان  التدريبية  الدورة  يف  امل�صاركة   -4
ال�صغرية واملتو�صطة يف منطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال اإفريقيا" املنظمة من قبل مركز �صندوق النقد الدويل 

للقت�صاد والتمويل يف ال�صرق االأو�صط خلل الفرتة من 21-24 نوفمرب 2016 بدولة الكويت.

االجتماع بتاريخ 2016/10/30 مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي واالأوروبي CEDARE لبحث �صبل   -
التعاون فيما يخ�ص املنحة ال�صوي�صرية مبجال اإعادة تدوير املخلفات.

التعاون  اأطر  ب�صاأن   USAID-Egypt م�صر  يف  االأمريكية  املعونة  هيئة  مع  االجتماعات  من  �صل�صلة  عقد   -
امل�صتقبلي بني مركز بداية وبرنامج SEED االإمنائي التابع للمعونة يف اأغ�صط�ص 2016.
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5- امل�صاركة ومتثيل الهيئة يف فعاليات موؤمتر تطوير التعاون ال�صناعي والتجاري مبنطقة اخلليج و�صمال اأفريقيا 
.ANIMA والتي نظمتها منطمة Midgeneration والبحر املتو�صط وندوة

املحلي: امل�ستوى  على   •

1- امل�صاركة باحل�صور يف موؤمتر "موؤ�صر اأداء املحافظات امل�صرية يف دعم امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة" 
الذي نظمه املركز امل�صري لل�صيا�صات العامة يف 2016/1/31. 

2- امل�صاركة مبلتقى ومعر�ص EDUVATION Summit واخلا�ص بربط �صيا�صات التعليم بالتكنولوجيا وريادة 
االأعمال يف اأبريل 2016 واملقام باحلرم اليوناين باجلامعة االأمريكية بالقاهرة.

3- امل�صاركة باحل�صور يف ور�صة عمل بعنوان "مبادرة البنك املركزي لتمويل امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة" 
التي نظمها االحتاد العام لل�صناعات - غرفة ال�صناعات الهند�صية بتاريخ 2016/4/12.

4- امل�صاركة باحل�صور يف ور�صة عمل بعنوان "اإقامة نظم وطنية لنقل التكنولوجيا يف بلدان خمتارة يف االإ�صكوا" 
التي نظمتها اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز االإ�صكوا للتكنولوجيا بتاريخ 2016/5/8

 AUC Venture Lab Demo 5- امل�صاركة بفعاليات يوم العر�ص اخلا�ص بحا�صنة اعمال اجلامعة االمريكية
Day  مبقر اجلامعة االمريكية يف 16 مايو 2016.

"من البحث العلمي التطبيقي اإىل ريادة االأعمال" التي نظمها  6- امل�صاركة باحل�صور يف ور�صة عمل بعنوان 
املجل�ص القومي للمراأة وعقدت بكلية الزراعة - جامعة القاهرة يف الفرتة من )25-26( مايو 2016.

7- امل�صاركة باحل�صور يف ملتقي م�صر الثاين لل�صتثمار الذي نظمه االحتاد العام للغرف التجارية يف الفرتة 
من 28-29 مايو 2016

8- امل�صاركة بجناح مبعر�ص وملتقى )بلدنا( يف الفرتة من )19 - 22( مايو 2016 حتت رعاية مركز حتديث 
واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صروعات  اأ�صحاب  دعم  ا�صتهدف  والذي  املوؤمترات،  مبركز  اأقيم  والذي  ال�صناعة 

ورواد االأعمال يف عر�ص منتجاتهم واأفكارهم على زوار املعر�ص. 

9- امل�صاركة كمتحدث يف فعاليات موؤمتر م�صاحات العمل امل�صرتكة ودورها يف تنمية مناخ ريادة االأعمال واملقام 
مبكتبة االإ�صكندرية خلل الفرتة من 19/18 يوليو 2016.

10- امل�صاركة كمتحدث مبوؤمتر موؤ�ص�صة اأوتاد يوم 2016/7/28 وذلك لعر�ص نتائج درا�صة للتعرف على بيئة 
ريادة االأعمال و متكني املراأة يف دول ال�صرق االأو�صط و�صمال اأفريقيا وذلك بالتعاون مع منظمة االأمم املتحدة.

11- امل�صاركة كمتحدث يف فعاليات موؤمتر smart vision لتنمية االأعمال ودعم ريادة االأعمال بالقاهرة يف 
22 اأغ�صط�ص.
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12- امل�صاركة يف فعاليات يوم الهند�صة امل�صري بقاعة املوؤمترات بالقرية الذكية وذلك يومي 2016/9/5-4.

اخلا�صة  امل�صتديرة  املائدة  يف  كمتحدث  امل�صاركة   -13
باملوؤمتر الذي نظمه الربنامج االإمنائي للأمم املتحدة
العربية  البوابة  الإطلق  يوم 2016/9/20    UNDP

للتنمية.

ال�صغرية  امل�صروعات  متويل  موؤمتر  ح�صور   -14
 2016/9/26 يوم  اجلزيرة  ب�صوفيتيل  واملتو�صطة 
مع  بالتعاون  ال�صناعة  حتديث  مركز  نظمه  والذي 

مكتب متثيل املفو�صية االأوربية بالقاهرة.

15- ح�صور فعاليات يوم التخرج Demo Day اخلا�ص بجمعية ات�صال وحا�صنة اإبني التابعة لوزارة االت�صاالت 
يوم 2016/9/28.

Technopreneurship Towards Inclusive Economy املنظم من قبل جلنة  16- امل�صاركة مبوؤمتر 
االأمم املتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغرب اآ�صيا )االإ�صكوا( واأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون 
مع حا�صنة االأعمال ج�صر التابعة ملوؤ�ص�صة م�صر اخلري وذلك خلل الفرتة من 10 اإىل 12 اأكتوبر 2016 بفندق 

رم�صي�ص هيلتون.

17- امل�صاركة يف االجتماع مع م�صئويل مبادرة النزاهة املقدمة من اجلمعية امل�صرية ل�صباب االأعمال بتاريخ 6 
نوفمرب 2016 مبقر الهيئة العامة لل�صتثمار، للتعرف على املبادرة وبحث �صبل التعاون املمكنة لدعمها.

نوفمرب  يوم 7  بفندق ماريوت  ال�صناعة 2020-2016  وزارة  ا�صرتاتيجية  اإطلق  18- ح�صور فعاليات موؤمتر 
.2016

19- امل�صاركة بورقة عمل يف ندوة "حا�صنات االأعمال يف م�صر" التي نظمها املركز امل�صري لل�صيا�صات العامة 
يف 2016/11/9.

20- امل�صاركة يف املائدة امل�صتديرة املنظمة من قبل برنامج SEED االإمنائي التابع للمعونة االأمريكية يف م�صر 
حتت عنوان "خدمات تنمية االأعمال لل�صركات ال�صغرية واملتو�صطة: التحديات والفجوات واأف�صل املمار�صات 

واحللول" يف 13 نوفمرب 2016.

21- م�صاركة حا�صنة بداية �صوهاج بفعاليات اليوم االأملاين ب�صوهاج �صمن ال�صركات النا�صئة احلا�صرة يوم 21 
نوفمرب.
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22- امل�صاركة بفعاليات موؤمتر االإبداع واالبتكار بالتعاون 
مع غرفة التجارة االأملانية العربية بفندق �صمريامي�ص 

يوم 25 نوفمرب.

23- الربنامج التدريبي خلدمات تنمية االأعمال والذي 
 6-5 من  الفرتة  خلل   USAID منظمة  نظمته 

دي�صمرب، 12-13 دي�صمرب .

جمال  يف  الفنلندي  للخبري  بداية  مركز  ا�صتقبال   -24
ريادة االأعمال وتنمية امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 

من جامعة TURKU، وذلك في إطار التعاون المؤسسي مع جامعة النيل في مجال تبادل الخبرات يوم 13 ديسمبر 
..2016

25- امل�صاركة وح�صور فعاليات الدورة ال�صابعة من اأعمال حا�صنة اأعمال اجلامعة االأمريكية مبقر اجلامعة يوم 
7 دي�صمرب.

26- امل�صاركة يف ملتقى اخلدمات امل�صرفية للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة يف منطقة �صمال اأفريقيا وال�صرق 
االأو�صط.

27- امل�صاركة يف املائدة امل�صتديرة حول القوانني واالأدوات الت�صريعية املنظمة للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة 
التي نظمتها الوكالة االأمريكية للتنمية SEED بالتعاون مع مبادرة "اإرادة" يوم 20 دي�صمرب 2016. 

28- ح�صور فعاليات يوم العر�ص Demo Day ملوؤ�ص�صة  Inoventures بالقاهرة يوم 6 دي�صمرب.

خامسًا: أعمال أخرى:

- التن�صيق بني مركز بداية ووحدة امل�صروعات القومية واإعداد ت�صور لكيفية ا�صتخدام اأر�ص قفط كنواة لبدء 
دعم امل�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، واال�صتقرار على اإعداد مقرتح ال�صتغلل املنطقة اال�صتثمارية مبيت غمر 
الإقامة جتمع �صناعي متكامل للم�صروعات ال�صغرية واملتو�صطة، والقيام بزيارة ميدانية للمنطقة اال�صتثمارية 
مبيت غمر بتاريخ 2016/8/30 للتعرف على واقعها الفعلي واإعداد مذكرة معلومات متكاملة حول املنطقة من 
قبل جمموعة العمل التي مت ت�صكيلها من مركز بداية وقطاع املناطق اال�صتثمارية ووحدة امل�صروعات القومية، 
ال�صغرية  للم�صروعات  متكامل  �صناعي  جتمع  الإقامة  املنطقة  ا�صتغلل  مبقرتح  اخلا�صة  التو�صيات  الإعداد 

واملتو�صطة وجاري عر�ص املقرتح على جمل�ص اإدارة الهيئة للح�صول على موافقة.
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- التوا�صل مع خمتلف قطاعات الهيئة ومع كافة اجلهات املعنية اخلارجية )الوزارات املختلفة - ال�صادة اأع�صاء 
جمل�ص النواب - الهيئات االقت�صادية املختلفة( ب�صاأن خطة تنمية ريادة االأعمال وروؤية الهيئة يف دعم ال�صركات 

النا�صئة واال�صتثمارات ال�صغرية واملتو�صطة. 

ووزارة  اال�صتثمار،  هيئة  دور  اإطار  يف  بداية  مركز  ا�صرتاتيجية  حول  عمل  ورقة  باإعداد  بداية  مركز  قيام   -
اال�صتثمار الداعم لقيام ال�صركات النا�صئة ذات الطبيعة االبتكارية وعر�ص االإطار االم ملحاور عمل املركز بناء 

على هذا الدور.


