مبادرة سمارت فيجن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إبني مشروعك
التمويل والنمو هو هدفنا
" تدرييب  -تخطيط  -تنظيم  -تمويل  -تنفيذ  -نمو "
مبادرة ومؤتمر سمارت فيجن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أول وأكبر مبادرة من القطاع الخاص الي
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا الي تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي االهتمام
باالستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجية سيادتة إلي ان عام  2016هو " عام الشباب " .
فترغب سمارت فيجن بيت الخبرة في مجال المال واألعمال وتنظيم المؤتمرات في تنظيم مبادرة متكاملة تبدأ
بمؤتمر عالمي كبير ثم تستمر بعد ذلك لمدة  3شهور في ورش عمل وتدريب ودراسات جدوي من اجل ان
يخرج المشروع من المتقدم بشكل علمي مبني علي اسس علمية واضحة وسوف يشرف علي المبادرة
مجموعة كبيرة من كبار االستشارين في كبري الهيئات المالية المصرية والعالمية  .وتنقسم المبادرة الي عدة
أجزاء :
صناعة حلم هي عنوان مبادرة سمارت فيجن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ...الحلم بدء من سمارت
فيجن من خالل مبادرة ومؤتمر سمارت فيجن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كبري البنوك
المصرية  ...هنبدء الحلم من البداية حتي النهاية حتي الحصول علي قرض المشروع وبداية العمل في
المشروع ....
مبادرة سمارت فيجن هتبدء من بداية عمل دراسة الجدوي وكمان تعليم المشارك ازاي يختار الموظفين ايضا
تعليم شامل الي التسويق والمبيعات و كمان االهم في المشروع االدارة المالية وكل العلوم إدارة المشروعات
 PMPو خطط التسويق االلكتروني .
لدور سمارت فيجن القومي في بناء المجتمع المصري وللمساعدة المصريين في عبور المرحلة الصعبة التي
تمر بها البالد قررت سمارت فيجن التضامن مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بحوالي  2مليار جنية مصري من جميع البنوك العاملة في مصر  .ومن منطلق دعم سمارت
فيجن الي االقتصاد القومي اطلقت ملتقي ومشروع " إبني مشروعك " وهذة اول مبادرة من القطاع الخاص

الي دعم االقتصاد المصري وصغار المستثمرين والشباب من خالل اكبر ملتقي و ورش عمل اليف من اجل
الوصول الي مشروعات ناجحة من خالل التالي :
خطوات مبادرة سمارت فيجن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة :
في الصفحات التالية سوف نسرد المراحل االربعة للمبادرة

المرحلة األولي  :المؤتمر
مؤتمر عالمي كبير عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يحضر مجموعة من الوزراء وكبار
رجال الدولة اهم رجال المال واالعمال والصناعة والبنوك وهيكون منتدي كبير في مئات الشباب
ورجال واالعمال ورجال البنوك ويكون النقاش قوي جدا حول المشروعات المفيدة ل الشباب والبلد و
سبل تفعيل دور الشباب والبنوك  ..يوم هام جدا هيكون فية كل خيوط المبادرة من الشباب والبنوك
والوزرات المتخصصة  ...يوم هام جدا في كبري قاعات المؤتمرات في مصر ويتكون المؤتمر من
عدة محاور التالية :
 .1كلمة االفتتاح مع العديد من الوزراء والمسئولين في الدولة المصرية
 .2جلسات نقاش مع مجموعة من الخبراء من أكبر بيوت الخبرة العالمية وعرض سبل نجاح
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 .3عرض قصص نجاح للمشروعات التي حدثت داخل وخارج مصر للحضور والشباب
 .4عرض طرق التمويل من البنوك المصرية من خالل مديري ومسئولي المشروعات الصغيرة
والمتوسطة
 .5اتاحة الفرصة الي  10مشروعات الي عرض المشاريع الخاصة بهم علي الحضور في
المؤتمر في خالل مدة  10دقائق لكل مشارك ونعرض المشروع قبل المبادرة ثم نعرض
المشروع ان شاء هللا في جلسة الختام والتغير الواضح علي المشروعات بعد الدراسة .
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المرحلة الثانية  :مرحلة التأهيل ورش العمل
سوف يتم تقسيم المشاركين الي الي ورش عمل حسب كل تخصص و كل فكرة قريبة من االخري
سوف تكون ورش العمل مع كبري الخبراء وكبري بيوت الخبرة في الشرق األوسط والمحاضرين
يعملون في كبري البنوك والشركات وبيوت الخبرة العالمية وسوف تكون مرحلة التأهيل كالتالي :
الموضوعات المطروحة ضمن مرحلة التأهيل :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

دراسة الجدوي للمشروعات
الدراسة المالية
الخطة التسويقية للمشروع
خطط التسويق االلكتروني
االدارة المالية
الموارد البشرية
إدارة المشروعات PMP

المرحلة الثالثة  :إعداد دراسة الجدوي
في المرحلة دي كل عضو في المبادرة هيجهز دراسة جدوي من خالل الدراسة السابقة وهيكون معاة اكبر
الخبراء هيشرفوا علي الدراسة في النهاية قبل تقديم الدراسة الي البنوك  ..مرحلة مهمة جدا ويكون الشغل
فيها علي مستوي عالي من االحتراف  ..هنا المرحلة االهم في المبادرة المبني عليها الموافقة علي القرض .

الجزء الرابع  :البنوك والتمويل
وهنا الجزء المهم سوف نعرض علي المشارك كل األوراق المطلوبة لحصولة علي قرض من البنوك المصرية
في ظل مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي مبادرة ب حوالي  200مليار
جنية مصري  ...سوف نكون مع المشارك ودعمة في تسهيل الألوراق وتقديم العون الكامل للحصول علي
قرض من احدي البنوك المصرية  .وباالضافة الي كل شروط التمويل من الصندوق االجتماعي للتنمية
للمشروعات وكل االسرار واالوراق المطلوبة من اجل الحصول علي التمويل المطلوب للبداية مشروعك ....
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