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 قطاعات التمويل من خالل  مراهلمشروعات الالمنصرف 

 

البنية االساسية 
والتنمية المجتمعية 

والتدريب  

الف يومية 788.5
عمل للمراه 

من % 67
اجمالى 
يوميات 
العمل 

قروض لتمويل 
المشروعات المتناهية 

مليون جنية 846
مصرى 

الف  43.5مولت -
قرض متناهى 

الف 64.1وفرت -
فرصة عمل 

من % 52
عدد 

المشروعات 

قروض لتمويل 
المشروعات الصغيرة 

مليون جنية223.8
مصرى 

الف 2.1مولت -
صغير مشروع 

الف 3.0وفرت -
فرصة عمل 

من % 12
عدد 

المشروعات 

 المشروعات

97.414 
 الف مشروع 44.2

 فرص العمل
 لمشروعات المراة

 الف  67.1

 فرصة عمل

    المراه نسبة 

ضخ الجهاز إجمالي تمويل 

 للمراه حوالى

مليار جنية 1.1  
للمشروعات الصغيرة 

 والمتناهية
  مليار 3.2من اجمالى 

 

45% 
 الف مشروع  101.7من اجمالى 

  صغير ومتناهى 

 2022يونيو  –يناير خالل لتمكين المراه النتائج المالية 

 الف  45.6
  مشروع صغير ومتناهى 

 عدد المشروعات 
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تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الموجه للمراة 

اجمالى التمويل  عدد القروض 

حضرى
10%

بحرى
28%

قبلى
57%

حدودى
5%

نسبة المنصرف للمراه لقطاعات التمويل طبقا

للتوزيع الجغرافى

القطاع 
الصناعى

5% ى القطاع الحيوان
6%

القطاع الخدمى 
10%

القطاع التجارى
78%

المهن الحرة 
1%

نسبة المنصرف للمراه لقطاعات التمويل طبقا 

للقطاعات االقتصادية 

 اهم المؤشرات التحليلية للمراه 
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يعمل الجهاز على تقديم حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن أهم 

 دات الالزمة لبدء المشروعات.إصدار التراخيص والمستن  -الدعم الفني  –التسويق  –هذه الخدمات التدريب 

   (خدمات الشباك الواحدوحدة تقديم الخدمات )

السجل  – الرخص النهائية –المؤقتة  )الرخص من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها %26.3بلغت نسب مشاركـة السيــدات 
  (شهادة تمتع بالمزايا –شهادة تصنيف  المشروع  – التامينات االجتماعية –البطاقة الضريبية  -–التجارى 

  خدمات التسويق:

التسجيل  -)تشبيك العمالء بالسالسل التجارية المختلفة من خالل خدمات  %30على أنشطة التسويق بلغت نسبة حصول المرأة 
على اليات ومتطلبات تأهيل العمالء  -بسجالت صغار الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات العامــــــــــــــــــــة

 . التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصــــــــــــة(
 

  المعارض :

   %33 يةنسبة مشاركة المراة في المعارض الخارج

  %58نسبة مشاركة المراة في المعارض الداخلية 

 

 : االلكتروني خدمات التسويق

من خالل )ندوات توعية وتدريبات على التسويق االلكتروني  %84بلغت نسبة حصول المرأة على أنشطة التسويق االلكتروني  
 تسجيل العمالء على منصات التجارة االلكترونية(. -Online, Offlineوالتجارة االلكترونية 

 االمتياز التجاريخدمات 

من خالل )التسويق للشركات مانحة للعالمات  %9 على خدمات االمتياز التجاريبلغت نسبة مشاركة المرأة في طلبات الحصول 
 التجارية و الشباب/ات الذى يرغب في بدء مشروعة بنظام االمتياز التجاري و الشركات مقدمي خدمات االمتياز التجاري(

 خدمات المشروعات الخدمية

من إجمالي المشروعات الممولة في مجال: تحويل السيارات  %12بلغ نسبة المنصرف لإلناث ضمن المشروعات الخدمية المنفذة 

مشروع المنافذ  –مشروع تجارة زيوت السيارات مع شركة كارجاس   -للعمل بالغاز الطبيعي مع شركتي كارجاس وغازتك 

 التسويقية المتنقلة.

 

 

 

ثانيا: الخدمات غير المالية
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 خدمات تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي 

سيدة بنسبة  (24)كود االستجابة السريعة( للمرأة، لعدد  -التكويد الرقمي للمنتجات )الباركود تسهيل الحصول على خدمات  -

 عميل. (88(من إجمالي عدد  % 27

 عميل ( 2545)من إجمالي عدد  %31سيدة بنسبة ( 779)تقديم النماذج االسترشادية لدراسات الجدوى للمرأة، لعدد  -

سيدة بنسبة ( 751)التدريبية للمرأة، لعدد  الخامات( والجهات –معدات ال)االعمال عن موردي خدمات معلومات تقديم  -

  عميل.( 2382)من أجمالي عدد  31%

سيدة تتضمن  (307) للمرأة، لعددوتقديم مجموعة من الخدمات بالمناطق الجغرافية المستهدفة تفعيل وحدة تطوير األعمال  -

 –يم مواقع إليكترونية / تصميم جرافيك )تصوير احترافي للمنتجات / تصم

تدريب على تصوير  -والتصدير  استشارات في مجال تنمية األعمال والتسويق

التوعية بالتسجيل على منصة المشروعات /التسويق  -المنتجات باستخدام الموبايل 

من  %61نسبة بالتعريف بخدمات شركة امازون العالمية.....(  -  - QRاإلليكتروني /

 ( عميل 497)  عدد العمالء أجمالي

 خدمات التدريب الفني: 

تقديم خدمات التدريب الفني من خالل برامج تدريبية فنية متخصصة في تقديم  -

تدوير  –التصميمات والموضة –االكسسورات  –مجاالت متعددة منها )المالبس 

 %50 اشغال االبرة( بالتعاون مع المراكز التكنولوجية بخصم –مخلفات النخيل 

 من األجمالي %92بنسبة سيدة( 170)والجهات الشريكة والقطاع الخاص، لعدد 

 ( عميل.184)

 خدمات تطوير المشروعات الزراعية 

سيدة من خالل فروع  55تدريب عدد تأهيل وتحفيز المرأة الريفية لبدء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر من خالل 

للمشروعات الزراعية الصغيرة االقتصادية إعداد دراسات الجدوى  في نرفع مهاراتهل (30+ الدقهلية  25الجهاز بمحافظتي )الفيوم 

 .إيجاد فرص عمل للسيدات وزيادة دخل األسرة فيتسهم  ، والتيومتناهية الصغر
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  مالخدمات التدريب لبرامج ريادة األع
دورة تدريبية ريادة ومشاركة لعدد متدرب لخدمات التدريب لبرامج ريادة األعمال حيث بلغت نسبة مشاركة  144تم عقد عدد  •

ولد/  )من أجمالي عدد المتدربين على برامج  %71المرآه في برامج ريادة االعمال 

المهارات الريادية (  – SIYBحدد فكرة مشروعك و أبدأ وحسن مشروعك 

 .  Get aheadوبرامج سيدات االعمال يمضين قدماً 

 ندوة التعريفية بماهية العمل الحر وريادة االعمال 217عدد  •

 للمرآه % 54بنسبة  15509بإجمالي عدد  

 .للمرأة %53رائد ورائدة أعمال بنسبة  1943تم توجيه وتقديم مشورة لعدد 

 للمرأة. %38مدرب بنسبة  13لبرنامج إدارة المشروعات وخطة العمل للمنطقة األولى لعدد  ((TOT 1عدد  •

 
  مسابقات ريادة االعمال :

 

تعمللللل الماللللا اات علللللك ا تشللللاف ااالبللللاة التداعيللللة واهتتباةيللللة التللللب لمفللللن تحويل للللا  لللللك مشللللروعات تعللللو   للللالن   عللللللك  •

الم للللد  الللللب خللللو  تجر للللة المجتملللل ذ و للللبل  علللللك تللللن ةوش التنللللاال  تللللين الشلللل ا  

العملللل الحلللر وةيلللا و ااعملللال واشلللتاطا    لللات شلللريفة تالللو  ترعاللللة تلللل  ااالبلللاة 

 3ملللللن منطللللللة المالللللؤولية اه تماعيلللللة وقلللللد تلللللم تن يلللللب والمشلللللاة ة اللللللب علللللد  

 )علك ماتوى الج وةيةذ(: 2022 ماا اات لعا 

 الجامعة ال ريطانية:  .1
ل المشروعات لاللتحاق  حاضنات اهعمال  التعاون م  الجامعة ال ريطانية واختياة أالض

 والحصول علك الدعم ال نب والمالبذ وتم مشاة ة الج از  عضو من أعضاء لجنة التحفيم
  2022ماا اة ا  ح ي ة  .2

 تم المشاة ة م  مؤشاة ا  ح ي ة اشوان  الماا اة للانة الخاماة علك التوالب.

 :  Startup powerماا اة أتو هشيمه  .3

اتوهشيمة لتن يب الناخة الثانية من ماا اة أتو هشيمة للمشروعات  التعاون م  مؤشاة 

للحصول علك ت دف "نشر ثااالة ةيا و اهعمال والعمل الحرذ  Startup Powerالناشئة 

 الدعم ال نب والمالب.

 %.25حين تلغت نا ة مشاة ة المرآه الب الماا اات                               
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يهدف الجهاز من خالل تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية الى تنمية المجتمع المحلي وتطويره من خالل تنفيذ برامج 

متكاملة، وتأتى المرأة كأحد أهم محاورها من خالل رفع الوعي لديها وتأهيلها ومحو أميتها وتمكينها اجتماعيا وصحيا وبيئيا تنموية 

وإكسابها المهارات والخبرات العملية الالزمة للخوض في سوق العمل واالهتمام بمرافق البينة األساسية وتنمية الموارد البشرية هذا 

من أجهزةِ الدولة المختلفة والجمعيات األهلية  حيث تم تنفيذ برامج تستهدف الوعى وتمكين المراه وتفعيل دورها بالتعاون مع العديد 

 فى المجتمع  حيث تمثل نسب استفادة المرأة من مشروعات التنمية المجتمعية والتدريب، ما يلي:

 : وقد تم تنفيذ االتى %98نسبة استفادة المرأة في مجال الصحة األولية 

 .لمرأة ورفع مستواها وتمكينها والنهوض والحفاظ علي صحتها ورفع كفاءتهاالى تطوير أداء اهذه المشاريع تهدف 

 اهم المخر ات : 

مليون زيارة  3.5لعدد برامج للزيارات المنزلية من خالل الرائدات الريفيات   -

 منزليه من خالل الرائدات الريفيات

 واجتماعات التوعية لرفع المستوى المعيشى للمرأة الريفيةعمل عديد من الندوات  -

 صحيةندوة توعية  238حيث تم عمل  

 سيدة وطفل 177.419 فير الرعاية الصحية األولية لعددتو - 

تنفيذ العديد من القوافل الطبية للوصول إلى المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية حيث تم  -
 قافلة طبية  328تنفيذ عدد 

 وقد تم تنفيذ االتى : ، المرأة في مجال محو األمية استفادةنسبة  89%

 فتاه وسيدة  5.094حيث التحق بها فصل جديد لمحو أمية  333 عدد  فتحتم  اهم المخرجات :

 

 وقد تم تنفيذ االتى :األطفال نسبة استفادة المرأة في مشروعات رياض  98%

تهتم هذه المشاريع بإيجاد فرص عمل مؤقتة للمرأة للعمل كمدرسات  حيث
 وعامالت،

مشكلة نقص الحضانات، وإعداد األطفال في المرحلة العمرية كذلك التغلب على و 
 .لاللتحاق بالتعليم االبتدائي  سنوات 6-4من 

 طفل 1.045استفاد منها  حضانةفصل  29فتح عدد : تم اهم المخرجات  

 

 

ثالثا: مشروعات ال نية ااشاشية والخدمات المجتمعية  ثي ة العمالة
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  :نسبة استفادة المرأة في مجال التدريب من أجل التشغيل 62%

 فتاة . 455تم توظيف عدد ، فني التدريب وال لمهارات الحياتيةعلى ا شاب وفتاة(  1601تم تدريب عدد ) 

 فتاة  389تم حتى االن تم توظيف عدد وفني ل

 مشروعات تخدم االسرة ككل: 

صحية وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات من خالل توفير مياه الشرب، وتوفير من خالل البنية األساسية الالزمة لبيئة 

الصرف الصحي غير التقليدي، وبيارات للصرف الصحي للمنازل الريفية مما يسهم في الوقاية من التلوث واألمراض، إضافة إلى 

ية بهذه المناطق.  وتصب مشروعات األشغال رصف الطرق الريفية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماع

 الى المنازل والتي تستفيد مياه الشرب النقية توصيل مثل العامة كثيفة العمالة في مصلحة األسرة ككل وتؤدى لتحسين نوعية الحياة

إلى تخفيف هذا العبء  بصورة مباشرة حيث تتحمل المرأة العبء األساسى فى نقل وتوفير المياه لالسرة ويؤدى المشروع المرأة امنه

 .مما يوفر الجهد والوقت للمرأة
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 شهادة ختم النوع االجتماعي

( وهو بمثابة Gender sealاستطاع الجهاز الحصول على شهادة خاتم النوع االجتماعي ) 

ين وتمكين المرأة وذلك شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنس

من خالل دمج سياسات النوع االجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع 

 المشروعات. 

ويعتبر الجهاز أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم. كما أن مصر هي أول دولة في المنطقة العربية وثاني 

في  معايير ختم المساواة بين الجنسين وهذا يعتبر اعتراف دولي بدور المؤسسات العاملة بمصر دولة علي مستوي العالم التي تختبر

 تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المستويات ضمن إطار عملها.

  سياسة مواجهة التحرش بجهاز تنمية المشروعات تفعيل

سياسة هذه التفعيل  وبدء اإلجرائي لسياسة مواجهة التحرش الدليل اعتمادقام جهاز تنمية المشروعات ب

. والهدف من تفعيل هذه السياسة بجهاز تنمية المشروعات هو خلق بيئة عمل سليمة ومجتمع عملي بالجهاز

يتسم بالسلمية ويخلو من التحرش والتمييز بين الجنسين، وتوفير آلية مناسبة تقوم على الشفافية واالفصاح 

بالسرية في مواجهة ومعالجة التحرش في مكان العمل داخل الجهاز ومع الفئات المستهدفة وشركاء وتتسم 

  التنمية.

 مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبين المجلس القومي للمرأة

م كل من الجهاز والمجلس فقد قا للمرأة،بين كال من جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي المستمرة نظرا للشراكة االستراتيجية 

. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين المرأة المصرية في مختلف المجاالت، 2022 عام تنتهيلثالث سنوات مدة لبمد مذكرة التفاهم 

وذلك في كافة  2030وعلى التعاون فيما بينهما بما يتفق مع األهداف الخاصة باستراتيجية مصر، واستراتيجية المرأة المصرية 

 ظات مصر مع التركيز على القري األكثر فقرا.محاف

مختلف المجاالت، تشمل  فيالطرفين فيما يخص المرأة المصرية والسعي لتمكينها  ألهدافووفقا  الموقعةتهدف مذكره التفاهم حيث 

إقامة مشروع أو  في التي ترغب المرأة هيالفئات المستهدفة والمستفيدة و كافة محافظات مصر مع التركيز على القري األكثر فقرا

صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من كافة الفئات العمرية وخاصة الشباب، المرأة المعيلة وخاصة ذوى اإلعاقة، 

 جهات مانحة .....(. –وزارات معنية  –وايضا شركاء التنمية )منظمات مجتمع مدنى 

دور الجهاز فى تمكين المراه
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عن االستراتيجية الوطنية لتمكين المراه فيما يخص الجهاز ويتم تحديثة بصفة  2022تم اصدار تقرير الربع االول من وبناء عليه 

 ربع سنوية 

       مليون امرأة إفريقية" 50منصة هيئة الكوميسا "صوت 

 في إطار توجهات الدولة بتعزيز التعاون االقتصادي مع مختلف الدول األفريقية 

المشروعات  وزيادة التبادل التجاري فيما بينها وفتح أسواق جديدة خاصة أمام منتجات 

الصغيرة والمتوسطة، فقد أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

الصغر بالتعاون مع مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا( منصة 

يقية"، وذلك يأتي تأكيدا على تعزيز التعاون بين مصر صوت خمسين مليون امرأة أفر»

ويعد مشروع صوت ،  ودول القارة اإلفريقية في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية

خمسين مليون امرأة افريقية أداة استراتيجية تستهدف التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة من خالل توفير منصة لالتصال 

مليون  50اطالق منصة صوت  دولة 38وصول إلى المعلومات الخاصة بالخدمات المالية وغير المالية،  عبر والتواصل بهدف ال

 منظمة الكوميسا. رعايةامرأة افريقية تحت 

وتهدف المنصة إلى تفعيل التواصل التجاري والصناعي بين ماليين النساء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات 

بالقارة اإلفريقية، والمنصة تعد تتويجا لجهود الجهاز في التنسيق مع مختلف المنظمات والمؤسسات الرائدة في مجال التنمية األعمال 

الشاملة وتمكين المرأة بالدول اإلفريقية وأهمها البنك األفريقي للتنمية الذي يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة حيث مول 

يات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التي نفذها الجهاز في معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه الكثير من االتفاق

وبناء على  وحتى اآلن وكذلك مجموعة الكوميسا ، ويكون مسئوال عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصة

المعنية من خالل ممثلي بعض جهات لعديد من المليون امرأة إفريقية" ممثال ل 50تشكيل الفريق الوطني لمنصة "صوت  ذلك فقد تم

الجمعيات المعنية بقضايا المرأة المصرية وكذلك االتحادات والروابط والهيئات الداعمة  الوزارات والمؤسسات والمجالس القومية

مجموعات اقتصادية أفريقية تعمل على تنفيذ المشروع  دولة في إطار ثالث 38ذلك عبر والبنك المركزي المصري.جانب للمرأة إلى 

 وهي: 

 السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي )الكوميسا( •

 اإلياك(  (جماعة شرق أفريقيا •

 الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( •

عدد  اجمالىمن مستخدم  الف 44.6االولى من بين دول االعضاء من حيث عدد المستخدمين حيث بلغ  المرتبةتصدرت مصر وقد 

  %33الف مستخدم بنسبة  136.4
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 اهم المبادرات القومية الخاصة بالمرأة 

 

من خالل المشروعات م ا ةو لتن يب مشرو  ماتا لنا  ايدينا م  مؤشاة شاويرس للتنمية اه تماعية  -1
 المتناهية 

فى ضوء اهتمام الدولة بالشباب والفئات المهمشة والمرآه المعيلة وذوى االحتياجات الخاصة تم عقد مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية 

الصغر و مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية وذلك لرفع قدرات الفئات المستهدفة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

اداريا( ثم تمويلهم لتشجيع ونشر ثقافة العمل الحر وسوف يتم تنفيذ المشروع بمحافظات  –خالل حزمة من التدريبات المتنوعة )حرفيا 

 األدوار المنوط بها كالتالي: االف مستفيد/ة على أن تختص كل جهة بتنفيذ 10صعيد مصر ويستهدف 

سيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتدبير التمويالت الالزمة إلقراض الجمعيات  •

وذلك لمشروعات دعم الشباب  والمؤسسات المنفذة للمشروع، وفقا لشروط المنح والسياسات االئتمانية المتبعة بالجهاز

 جات الخاصة. والمرأة وذوي االحتيا

 %100مليون جنية مصرى مشروعات متناهية بنسبة  1.2للمراه تم صرف مبلغ  اموجه باجمالى قيمته عقودمن خالل  •

 قروض موجه للمراة 

مليون جنية مصرى مشروعات متناهية موجهة لشباب من الجنسين  8.8من خالل عقود موجه للشباب تم صرف مبلغ  •

 من اجمالى عدد المشروعات  %66نسبة المراه مشروع  866وعدد المشروعات الموجهة للمراه  الف مشروع  1.3لعدد 

ستقوم مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية بتدبير التمويل الالزم لتغطية التدريب والدورات اإلدارية والفنية للعمالء  •

لمؤسسات المشاركة التى تم إختيارها للمشروع، على النهائيين، وكذلك لتغطية المصروفات اإلدارية والتشغيلية للجمعيات وا

     .ان يستمر تمويل المصروفات اإلدارية لتلك الجمعيات لحين وصول المشروع لنقطة التعادل

 من خالل المشروعات الصغيرو والمتناهية  م ا ةو الو الة ال رناية للتنمية -2
تااام توقياااع  اتفاقياااة مااااع ة للسااايدات بصااافة خاصاااة علاااى تطاااوير منتجاتاااه وزياااادة الماااوارد الموجهاااحرصاااا مااان الجهااااز 

وتشااااتمل اإلتفاقيااااة علااااى خاااادمات للاااادعم الفنااااي الوكالااااة الفرنسااااية للتنميااااة تخصااااص بالكاماااال لتموياااال مشااااروعات الماااارأة 

بهاااادف تهيئااااة بيئااااة اقتصااااادية مواتيااااة إلنشاااااء وتطااااوير المشااااروعات الخاصااااة بااااالمرأة وزيااااادة الشاااامول المااااالي وريااااادة 

مشاااروع صاااغير ومتنااااهى فاااى الصاااغر  2298ملياااون جنياااة لعااادد  109.3صااارف مبلاااغ  ة حياااث تااام : األعماااال لتلاااك الفئااا

 .قروض موجه للمرآه  %100 بنسبة
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  من خالل المشروعات الصغيرو والمتناهيةم ا ةو ال ن  الدولك  -3

المرأة بما يعادل نحو  تهدف هذه االتفاقية إلى تحفيز ريادة األعمال وخلق فرص عمل وتستهدف االتفاقية تمويل مشروعات

حيث  من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستمول على قوتها 30%

تتيح تلك المشروعات فرص عمل وتعمل على زيادة اإلنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين 

 الحياة المعيشية ألصحاب المشروعات والعاملين فيها.

 32.6 حااااوالى مليااااون جنيااااة مصاااارى لعاااادد 590.2لمشااااروعات المااااراه  صاااارف وقااااد تاااام

مااان اجماااالى عااادد القاااروض  %49.5الاااف مشاااروع صاااغير ومتنااااهى بلغااات نسااابة الماااراه 

 .الصغيرة والمتناهية 

 من خالل الخدمات الغير مالية   ة للتنميةاهش انيم  الو الة  م ا ةو -4
لمساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد ل ألف يورو 200لمنح جهاز تنمية المشروعات منحة بمبلغ تهدف هذه االتفاقية 

تطوير قطاعات المرأة الحرفية والتراثية وبناء قدرات  في نطاق مصر من خالل تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة

 .النساء في هذه القطاعات

على الحرف اليدوية القائمة على مخلفات النخيل وكذلك الحرف القائمة على  اتتدريبعدد من الومن خالل المبادرة تم تنفيذ 

تم تقديم التدريب والدعم الفني من خالل تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتي استمرت لمدة شهر / للدورة حيث  اإلبرة والتطريز

الوادي الجديد( وكذلك الحرف القائمة  –أسوان  –لفيوم ( سيدة بمحافظات )ا127التدريبية الواحدة، حيث تم تقديم التدريب لعدد )

 جنوب سيناء( –على اشغال االبرة والتطريز اليدوي بمحافظات )مطروح 

 : 2022يونيو2021حتى مبادرة حياه كريمة 

فااي ظاال اسااتراتيجية الدولااة المصاارية الموحاادة للقضاااء علااى الفقاار فااي القاارى االكثاار 

، فهااي مبااادرة قوميااة أطلقهااا "مبااادرة حياااة كريمااة"احتياجااا، تبلااورت أهميااة إطااالق 

الاارئيس عبااد الفتاااح السيسااي رئاايس الجمهوريااة لتوحيااد جهااود الدولااة المصاارية مااع 

القطااع الخااص والمجتماع المادني فاي ملاف مكافحاة الفقار، وذلاك للتخفياف عان كاهاال 

ر، المااواطنين بالمجتمعااات االكثاار احتياجااا فااي الريااف والمناااطق العشااوائية فااي الحضاا

 . لتوفير حياة كريمة للمواطن واالرتقاء بجودة حياته

اتااااااح الجهااااااز تمويااااال وقااااادره الخااااادمات المالياااااة المباااااادرة فاااااى مااااان خاااااالل  -

 23الااااف مشااااروع صااااغير ومتناااااهى حيااااث بلااااغ عاااادد المشااااروعات للمااااراه  55 حااااوالى جنيااااة لعاااادد مليااااار1.5

 % من اجمالى عدد المشروعات42الف مشروع صغير ومتناهى بنسبة 

بعقاااد قاااام الجهااااز  مااان خاااالل الخااادمات الغيااار مالياااةفاااي اطاااار مباااادرة حيااااة كريماااة فاااى بااارامج رياااادة االعماااال  -

رفااااع إدراك الماااارأة بأهميااااة دورهااااا فااااي األساااارة عاااادد ماااان الاااادورات والناااادوات بالمحافظااااات المسااااتهدفة وذلااااك 

؛ مااان خاااالل العمااال والمجتماااع وقااادرتها علاااى تحساااين مساااتوى المعيشاااة واحاااداث نقلاااة نوعياااة فاااي حيااااة أسااارتها
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توضاااايح كافااااة الخاااادمات التااااي يقاااادمها الجهاااااز للااااراغبين فااااي إقامااااة مشااااروعات و واإلنتاااااج والتشااااغيل الااااذاتي

صاااغيرة أو متناهياااة، وأيضاااا المزاياااا والتساااهيالت التاااي تقااادمها وحااادات خااادمات المنشااا ت الصاااغيرة المتواجااادة 

التاااي ينظمهاااا الجهااااز لتعلااايم مهاااارات الحااارف بكافاااة فاااروع الجهااااز بالمحافظاااات والااادورات التدريبياااة المجانياااة 

  وبناء علية تم عمل االتى اليدوية أو مهارات إدارة المشروعات بكفاءة وتطويره بنجاح.

 : 2021فى خالل عام 

متدرب لخدمات التدريب لبرامج ريادة األعمال حيث بلغ  979دورة تدريبية ريادة اعمال ومشاركة لعدد  46عقد عدد   تم -

) ولد/ حدد فكرة مشروعك و أبدأ  من أجمالي عدد المتدربين على برامج %63متدربة بنسبة مشاركة  618عدد المرآه 

 (.  Get aheadسيدات االعمال يمضين قدماً وبرامج  -المهارات الريادية  – SIYBوحسن مشروعك 

بنسبة  6079وعدد المرأة  13311ندوة التعريفية بماهية العمل الحر وريادة االعمال بإجمالي عدد حضور  323عدد  -

 %46مشاركة 

 2022يونيو  –وفى خالل يناير 

متدرب لخدمات التدريب لبرامج ريادة األعمال حيث بلغ عدد المرآه  287ريادة اعمال ومشاركة لعدد  دورات تدريبية عقد   تم •

) ولد/ حدد فكرة مشروعك و أبدأ وحسن مشروعك  من أجمالي عدد المتدربين على برامج %67متدربة بنسبة مشاركة  194

SIYB –  وبرامج سيدات االعمال يمضين قدماً  -المهارات الرياديةGet ahead  .) 

 %76بنسبة مشاركة  795وعدد المرأة  1043ريفية بماهية العمل الحر وريادة االعمال بإجمالي عدد حضور ندوة التع 25عدد  •

 

 

 


