
٨ سنـوات
مـــــن 

التحدى والبناء

٨ سنـوات
مـــــن 

التحدى والبناء

اليــوم العالمــى للمشـــروعـــات
الصغيرة والمتوسطـة ومتناهية الصغـر

جهـــاز تـنميــة المشــروعــات
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

نتـــائــج أداء

فى الفترة من يوليـو ٢٠١٤ حتى مايــو ٢٠٢٢



التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وفق� للمحافظاتوفق� لقطاعات ا�نشطة

وفق� للنوع االجتماعى

محافظات الوجه القبلى:  ٤٥٪

محافظات الوجه البحرى: ٣٧٪محافظات الوجه البحرى: ٣٧٪

المحافظات الحضرية: ١٣٪المحافظات الحضرية: ١٣٪

المحافظات الحدودية:  ٥٪المحافظات الحدودية:  ٥٪

المهن الحرة: ١٪المهن الحرة: ١٪

القطاع الصناعى: ٩٪القطاع الصناعى: ٩٪

قطاع الثروة الحيوانية: ١٠٪قطاع الثروة الحيوانية: ١٠٪

القطاع التجاري ٦٥٪القطاع التجاري ٦٥٪

القطــاع الخدمـى: ١٥٪القطــاع الخدمـى: ١٥٪

٦٨٪ من إجمالى التمويل منذ ١٩٩٢/١/١ حتى ٢٠٢٢/٥/٣١

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

2.310.717
 Job

opportunities٢,٥٧٥,٧٦٦

مليــار جنـيــه

إجمالى التمويل 
للمشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر

١٦٢,٩٧٦٤٤٤,٦٣١

١,٤٧٩,١٩٦٢,١٣١,١٣٥

قيمــة التمـويــل للمشــروعــات الصـغيــــرة

قيمة التمويل للمشروعات متناهية الصغر

مليار جنيه 

١,٦٤٢,١٧٢

٤٠,١

٢٠,٤

١٩,٧

مشروعــــ�

إجمالى عدد المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر

إجمالى فرص العمل 
للمشروعات الصغيرة 

ومتناهية الصغر

فرصة عمل

فرصــة عمــلمشروعــــ�

مليار جنيه 

٪٤٥٪ ٥٥ 

- مايـو٢٠٢٢  ٢٠١٤ يوليو 



- مايـو٢٠٢٢  ٢٠١٤ يوليو 

الخـدمـات غيـر الماليــة

المتـدربـون علــى
٥١٫٩١٨ متدربــــ�ريــــادة ا�عمــــال

١٠٤,٧٤٩٢٦٦٥

التراخيص المؤقتة
للمشروعات الجديدة

التراخيص النهائية
للمشروعات الجديدة

السجـالت
التجارية للمشروعات

التراخيص المؤقتـة
(توفيق أوضاع مشروعات

 االقتصاد غير الرسمى)

التراخيص النهائية
(توفيق أوضاع مشروعات

 االقتصاد غير الرسمى)

١١١,٩١٨٤٨١٣

١٩,١١٥

٢٨,٤٩٧٢٨,١٨١

١٠٩,٧٦٧ ٥٧,١٠٧٢٩,٣٦٤

خـدمـــات
شهـــــادات الشباك الواحد

 تصنيـف المشروعات
شهـــــادات

المزايـا للمشروعات

البطاقـات الضريبيـة
للمشــروعــات

ملفــــات التـأميـنـــــــات
االجتماعية للمشروعات

الرقــم القومـــى
للمشــــروعـــــات

خـدمــــات تـنـمـيــــة ا�عــمـــــال

القيد بسجل الموردين
بالجهــات الحكوميـــة

صفقات التكامل
بين المشروعات

المشروعات المرشحة
 للتصدير

١٩٫٠١٣ عميــًال تم تسجيلهــم 
بسجل الموردين بالجهات الحكومية

 بإجمالـى قيمـة مناقصـــات

          مليــار جنيه

العـمــــالء الحـاصـلـــون
على خدمة الباركود

لمنتجات مشروعاتهم

١٥٩٤ مشروعـ�١١٦٩ عـمـيــــــل

التشبيك بالسالسل التجارية

تشبيك ١٨٢٢ مشروعا بالقنوات التسويقية

لشركات القطاعين العام والخاص 

بحجم مبيعات ٤٩٫٣ مليون جنيه

المشروعات التي تلقت
 التدريب على

 التسويق والتصدير

١٦٩٧ صفقة 
بقيمة ١٣٣٫٤ مليون جنيه

ترشيح ٧٠٢ مشروع

للحصول على فرص تصديرية 

من خالل نقطة التجارة الدولية ١,٠٣٢



المعــــارض ( يوليو ٢٠١٤ - مايـو٢٠٢٢ )

١٦ ٨٠٦

المعارض المحليةالمعارض المركزية

إجمالــى
العـارضيــن

مليون جنيهعـــــارض

 إجمالــى قيمـة
المبيعات والتعاقدات

المعارض الدولية

١٩٧

٢٢,٣٤١٥١٥,٩

١٠١٩  معرض



مشروعات البنية ا�ساسية والتنمية المجتمعية والبشرية والتدريب

يوميات العملالمنصرف بالمليار جنيهالمشروعـــات
للعمالة غير المنتظمة

مشروعات البنية ا�ساسية كثيفة العمالة

مشروعــات تنميـــة المجتمـــع

مشروعات التدريب والتشغيل

7,٧٦٢,٠٨٢ ١,٩

٠,٨

٠,١

2٤,٨٢١,٤٥٠

١٠١,٥٦٥

مشـروعــات
البنيـة ا�سـاسيـة 

والتنمية المجتمعية
والبشريـة والتـدريب ٢,٨٣٢,٦٨٥,٠٩٧

إجمالــــى
المبالغ المنصرفة

يوميــــــات العمــــــل
للعمالة غير المنتظمة

مليـار جنيـه

- مايـو٢٠٢٢  ٢٠١٤ يوليو 



إجمالـى المنصـرف بقـرى المبــادرة الرئاسيــة "حـيـــاة كريمــــة"
٢٠٢١/١/١ - ٢٠٢٢/٥/٣١

محافظات الوجه البحرىمحافظات الوجه القبلى

تــوزيـــع المبـالــغ المنصرفــــة

الخدمــات غيــر الماليــة لجهــاز تنميــة المشروعــات
فى إطـار المبـادرة من ينايـر 2021 - مايـو ٢٠٢٢

المخرجات الخـدمـــــة

ندوات للتوعية بخدمات الجهاز والتعريف بمزايا قانون تنمية المشروعات الجديد 152/٢٠٢٠

الــدورات التـــدريـبـيــــة

رخـــص نـــهــــائيــــــــة

رخـــــص مــؤقــتـــــــة

رقم قومى للمنشأة/شهادات تصنيف للمشروعات

شهادة مزايا للمشروعات

بطــاقـــات ضــريـبــيــــــــة

سجـــــالت تـــجـــاريـــــــــة

شهـــادة التــأمينـــات االجتمـــاعيــــة

٢18 دورة استفـاد منهـا
٤452 متدرب ومتدربة

891

1722

1938

737رخص توفيق ا�وضاع

4374

3710

1219

397

1060

10٫095 خدمة

خــدمــات أخــرى: 
(تكامل بين المشروعات، المساعدة في إعداد دراسات الجدوى، القيد بسجل المورديـن بالجهات

 الحكـوميــة، المشـاركــة فــى المعــارض، عــرض المنتجـات فـى الســالســـل التجاريــة الكبـــرى)

9٨,٢٣١فـــرص العـمـــــل

 المبالغ المنصرفة
 للمشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر

مليــار جنيـه

٥١,٧١٥

١,٤٦

عدد المشروعات

٪76٫٧٪2١٫٩



أنشطــة تـمكيـن الـمـــرأة 

 يوليو 2014 - مايو 202٢

التمويالت الموجهة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

المشـــروعـــــات الصغـيــــرة

المشروعات متناهية الصغر

إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

نسبة القروض الممنوحة للمرأة بالنسبة إلى إجمالي قروض الجهاز

فرص العمل المتولدة من خالل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

محافظات الوجه القبلى

خدمات الشباك الواحد (استصدار التراخيص، البطاقات الضريبيـة
السجـالت التجاريـة، الرقـم القومـى للمشـروعــات...)

خدمات التسويق (التشبيك بالسالسل التجارية، القيد بسجل صغار
الموردين بالجهات الحكومية، التأهيل على متطلبات التصدير ...)

المشاركة فى المعارض الداخلية

المشاركة فى المعارض الدولية

١٢ مليـــار جنـيــــــه
مشـروعـــــ�

 مشروعــــ�

 مشروع�

8٩٤,٣٣١

٪51

           مليار جنيه
 (المرتبة ا¯ولى من التمويل بين المحافظات)

التمويــــــل

المخرجاتالنشاطات

الصحة ا¯ولية

محو ا¯مية

رياض ا¯طفال

التدريب من أجل التشغيل

٪70 -  ٪60
٪90

٪90

٪45

٪29

٪٤٥

التــدريــــب

التدريب على مهارات ريادة ا¯عمال

         مليون يومية عمل
          من إجمالـى يوميـات
 العمل التـى أتاحهـا الجهــاز

أكثر من 2100 سيدةالتدريب المهنى

٪30

٪37

يوميــــات العمـــل المتولـدة للمــرأة مــن خـــالل 
مشروعات التنمية المجتمعية

مشـروعــات التـنـميــة المجتمـعيـــة

االستفادة من خدمات التنمية المجتمعية

الخدمــــات

٧٠٢,٨٨١

3٤,٥٢١

٧٣٧,٤٠٢

٦,٣

١٧,٥
٪٥٤

سيدة 28,825

فرصة عمل


