
 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر                                                           
 إدارة المعلومات –المكتب الفنى 

 
 

 



 جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر                                                           
 إدارة المعلومات –المكتب الفنى 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                       

 

 قطاعات التمويل من خالل  مراهلمشروعات الالمنصرف 

 

البنية االساسية 
والتنمية المجتمعية 

والتدريب  

الف يومية عمل 801
للمراه 

من % 52
اجمالى 
يوميات 
العمل 

قروض لتمويل 
المشروعات المتناهية 

مليون جنية 1504
مصرى 

الف  70.0مولت -
قرض متناهى 

الف 127وفرت -
فرصة عمل 

من % 44
عدد 

المشروعات 

قروض لتمويل 
المشروعات الصغيرة 

مليون جنية529.8
مصرى 

الف 4.8مولت -
صغير مشروع 

الف 8.0وفرت -
فرصة عمل 

من % 14
عدد 

المشروعات 

 المشروعات

97.414 
 الف مشروع 44.2

 فرص العمل
 لمشروعات المراة

 الف  135.0

 فرصة عمل

    المراه نسبة 

ضخ الجهاز إجمالي تمويل 

 للمراه حوالى

مليار جنية 2.0  
للمشروعات الصغيرة 

 والمتناهية
  مليار 7.2من اجمالى 

 

38% 
 الف مشروع  199من اجمالى 

  صغير ومتناهى 

 2021خالل عام لتمكين المراه النتائج المالية 

 الف  74.8
  مشروع صغير ومتناهى 

 عدد المشروعات 
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تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الموجه للمراة 

اجمالى التمويل  عدد القروض 

حضرى
11%

بحرى
قبلى34%

50%

حدودى
5%

نسبة المنصرف للمراه لقطاعات التمويل طبقا

للتوزيع الجغرافى

صناعي
4%

تجاري
75%

مهن حرة
1%

خدمي
12% حيواني

8%

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

   (خدمات الشباك الواحدوحدة تقديم الخدمات )

السجل  – الرخص النهائية –المؤقتة  )الرخص من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها %30بلغت 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 
تأهيل العمالء على اليات ومتطلبات  -العامــــــــــــــــــــةبسجالت صغار الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات 

 . التسويق والتصدير بالتعاون مع الجهات المتخصصــــــــــــة(
 

  المعارض :

   %22 يةنسبة مشاركة المراة في المعارض الخارج

  %63نسبة مشاركة المراة في المعارض الداخلية 

 

 

 االمتياز التجاريخدمات 

من خالل )التسويق للشركات مانحة للعالمات  %9 نسبة مشاركة المرأة في طلبات الحصول على خدمات االمتياز التجاريبلغت 
 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.

 الصناعية والدعم التكنولوجي خدمات تطوير المشروعات 

( سيدة 34كود االستجابة السريعة( للمرأة لعدد ) -تم تسهيل الحصول على خدمات التكويد الرقمي للمنتجات )الباركود  -

 من إجمالي عدد المشروعات.  %22بنسبة 

 %27( سيدة بنسبة 3467نماذج دراسات جدوى استرشادية ( للمرأة لعدد ) –تم تقديم االستشارات )معلومات االعمال  -

 من اجمالى عدد الخدمات.

ثانيا: الخدمات غير المالية
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نماذج استرشاديه للمشروعات(  – تدريب –خامات  –لعمالء الجهاز )معدات  االعمال المقدمةخدمات معلومات تقديم  -

  من أجمالي عدد العمالء   %19( سيدة بنسبة 2467للمراءة لعدد )

 2021ومعرض تراثنا  2021وحدة تطوير األعمال بمعرض البازار  تفعيل -

مشروع منها )تصوير احترافي  582عدد للمراءة لوتقديم مجموعة من الخدمات 

استشارات في مجال  –للمنتجات / تصميم مواقع إليكترونية / تصميم جرافيك 

خدام الموبايل تدريب على تصوير المنتجات باست -والتصدير  تنمية األعمال والتسويق

التعريف  -  - QRالتوعية بالتسجيل على منصة المشروعات /التسويق اإلليكتروني / -

  عدد العمالء. أجماليمن  %78نسبة ببخدمات شركة امازون العالمية.....( 

 

 خدمات التدريب الفني: 

 %50تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة بالتعاون مع المراكز التكنولوجية بخصم 

من  %47سيدة( بنسبة 127وبالتعاون مع الجهات الشريكة والقطاع الخاص لعدد )

 األجمالي 

 –تشكيل الشمع  –مصنوعات جلدية  –في مجاالت متعددة منها ) تصميم باترون 

 كيل على المانيكان( تش –صياغة مجوهرات  –تصميم مجوهرات 

 خدمات تطوير المشروعات الزراعية 

 في نرفع مهاراتهسيدة ل 85تدريب عدد تأهيل وتحفيز المرأة الريفية لبدء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر من خالل 

إيجاد فرص عمل للسيدات وزيادة دخل  فيتسهم  ، والتيللمشروعات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغراالقتصادية إعداد دراسات الجدوى 

 .األسرة

  خدمات التدريب لبرامج ريادة األعمال
متدرب لخدمات التدريب  9426دورة تدريبية ريادة ومشاركة لعدد 393 تم  عقد عدد  •

 %62لبرامج ريادة األعمال حيث بلغت نسبة مشاركة المراه فى برامج ريادة االعمال 

) ولد/ حدد فكرة مشروعك و أبدأ وحسن  من اجمالى عدد المتدربين على برامج 

 Getالمهارات الريادية ( وبرامج سيدات االعمال يمضين قدماً  – SIYBمشروعك 

ahead  . 

 ندوة التعريفية بماهية العمل الحر وريادة االعمال 640عدد  •

 للمرآه %48بنسبة  30.256بإجمالي عدد  

 .للمرأة %42رائد ورائدة أعمال بنسبة  4539تم توجيه وتقديم مشورة لعدد 
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  مسابقات ريادة االعمال :

 

تعملللل المسلللابقات عللللى إكتشلللاف األفكلللار اإلبداعيلللة واإلبتكاريلللة التلللى يمكلللن تحويلهلللا إللللى مشلللروعات تعلللود بلللالنفع عللللى المجتملللع  •

تجربلللة العملللل الحلللر وريلللادة األعملللال وإسلللتقطاب جهلللات ،وكلللذلك عللللى بلللث رو  التنلللافس بلللين الشلللباب المبلللدع فلللى خلللوض 

مسللللابقات  5شللللريكة تقللللوم برعايللللة تلللللك األفكللللار مللللن منطلللللق المسللللؤولية االجتماعيللللة وقللللد تللللم تنفيللللذ والمشللللاركة فللللي عللللدد 

 )على مستوى الجهورية، في اسوان واالقصر وقنا(: 2021  لعام

  الفرصة في كلمة أخيرة .1
 

األعمال وأصحاب المشروعات المسابقة تعرض على قناة  هي أكبر مسابقة تلفزيونية لرواد

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  "أون تي فى" بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات

وذلك من أجل تشجيع الشباب أصحاب المشروعات وخاصة االبتكارية ذات القيمة 

جوائز مالية ويتم المضافة واختيار أفضل المشروعات على مدار الحلقات وحصولها على 

مشروع لعرض افكارهم واختيار  85على ثالث مراحل لعدد  تنفيذها على المراحل

  افضلهم .للحصول على جوائز مالية 

 

  2021مسابقة ام حبيبة  .2

ام حبيبة اسوان بالمسابقة للسنة الرابعة حيث استفاد  –تم المشاركة مع مؤسسة اغاخان 

 20متسابق من التدريبات التأهيلية بالمسابقة حيث تم منح جوائز على عدد  42عدد 

 الف جم.  600فائز بقيمة مليون و

 : Covid’19مسابقة اسوان ألفكار مشروعات لتحدي  .3

ام حبيبة اسوان وشركة اشمير لالستشارات وتم منح  –بالتعاون مع مؤسسة اغاخان 

ألف جم، وتم مشاركة الجهاز كعضو من أعضاء لجنة  100فائز جوائز بإجمالي  2عدد 

 التحكيم.

 مسابقة زين الكفوف بمحافظات اسوان، األقصر، قنا:  .4

زين الكفوف" والحصول على الدعم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير واختيار أفضل المشروعات لاللتحاق بحاضنات االعمال "

 والمالي، وتم مشاركة الجهاز كعضو من أعضاء لجنة التحكيم.

 مسابقة بنبانير لريادة االعمال بأسوان: .5

وجمعية مستثمري بنبان لتوجيه الدعم الفني والمالي للشباب بمجتمع بنبان لتنفيذ مشروعات تستهدف  GIZبالتعاون مع الوكالة األلمانية  

 سلة قيمة النخيل والذي يعد ثروة ومورد تتميز به القرى المستهدفة.سل

 %25في المسابقات  المراه  حيث بلغت نسبة مشاركة
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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 %97نسبة استفادة المرأة في مجال الصحة األولية 

هذه تهدف ، مليون جنيه 24 قدره العناية بصحة األم والطفل بتمويل اتتشغيل الفتيات في مبادرل مشروع 24عدد تم توقيع 

 .لمرأة ورفع مستواها وتمكينها والنهوض والحفاظ علي صحتها ورفع كفاءتهاالى تطوير أداء االمشاريع 

 اهم المخرجات كاألتى :

منزليه مليون زيارة  4لعدد برامج للزيارات المنزلية من خالل الرائدات الريفيات  - 

 من خالل الرائدات الريفيات

 عمل عديد من الندوات واجتماعات التوعية لرفع المستوى المعيشى للمرأة الريفية -

 صحيةندوة توعية  259حيث تم عمل  

 يدة وطفلس 107,828 فير الرعاية الصحية األولية لعددتو - 

تنفيذ العديد من القوافل الطبية للوصول إلى المناطق البعيدة عن الخدمات الصحية  -
 قافلة طبية  307حيث تم تنفيذ عدد 

 

 وقد تم تنفيذ االتى : ،المرأة في مجال محو األمية  استفادةنسبة  % 85

مشروع لتشغيل الشباب والفتيات في مبادرات محو األميه والتعلم ورفع  14تم توقيع عدد  
 مليون جنية  14الوعي بتمويل قدره 

 7,650حيث التحق بها فصل جديد لمحو أمية  658 عدد  فتح: تم  اهم المخرجات كاألتى 
 فتاه وسيدة 

 

 

 

 

ثالثا: مشروعات البنية األساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة
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 وقد تم تنفيذ االتى : األطفال،%  نسبة استفادة المرأة في مشروعات رياض  90

لتشغيل الشباب في مشروع رفع كفاءة رياض األطفال مشروعات  5عدد تم توقيع 
تهتم هذه المشاريع بإيجاد فرص عمل مؤقتة للمرأة  ، حيثجنيه مليون 5 قدره بتمويل

 للعمل كمدرسات وعامالت،

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

 طفل 5,912استفاد منها  حضانةفصل  220فتح عدد تم  اهم المخرجات كاألتى : 
  :نسبة استفادة المرأة في مجال التدريب من أجل التشغيل 45%

 فتاة  389تم حتى االن تم توظيف عدد وفني التدريب وال لمهارات الحياتيةعلى ا شاب وفتاة( 1219تم تدريب عدد ) 

 مشروعات تخدم االسرة ككل: 

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

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

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

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

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

 .مما يوفر الجهد والوقت للمرأة
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 االجتماعيشهادة ختم النوع 

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

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

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

 شروعات. الم

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

أول دولة في المنطقة العربية وثاني دولة علي مستوي العالم التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وهذا يعتبر اعتراف دولي 

 مساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المستويات ضمن إطار عملها.في تضمين معايير ال بدور المؤسسات العاملة بمصر

  اعتماد سياسة مواجهة التحرش بجهاز تنمية المشروعات

. والهدف من تفعيل سياسة بالجهازهذه التفعيل لبدء  اإلجرائي لسياسة مواجهة التحرشالدليل  اعتمادقام جهاز تنمية المشروعات ب

تنمية المشروعات هو خلق بيئة عمل سليمة ومجتمع عملي يتسم بالسلمية ويخلو من التحرش والتمييز بين هذه السياسة بجهاز 

الجنسين، وتوفير آلية مناسبة تقوم على الشفافية واالفصا  وتتسم بالسرية في مواجهة ومعالجة التحرش 

  في مكان العمل داخل الجهاز ومع الفئات المستهدفة وشركاء التنمية.

 منذ بداية العام الحالى من خالل االتى : فى التنفيذ الفعلى للسياسة دء الجهاز وقد ب

بدء اإلعالن الداخلي عنها بمقار الجهاز والمكاتب اإلقليمية من خالل عدد من الفاعليات واللصقات  -

 التوضيحية الخاصة 

 االجتماعي،خط منفصل لشكاوى المرأة بالخط الساخن وكذا مواقع التواصل تم تفعيل  -

تم تدريب السادة ضباط االتصال المعنيين بتلقى الشكاوى على أساليب التواصل الفعال مقدمي الشكاوى من السيدات واإلجراءات   -

 ،على مستوى القطاعات المركزية واألفرع اإلقليمية  التالية لذلك

قد قد التنسيق مع المجلس القومي للمرأة  لعرض تجربته باإلضافة الى انه تدريبات للتعريف باآللية التنفيذية للسياسة  عدةوعقد   -

 في اطار شكاوى المرأة والقوانين الحاكمة لذلك. 

 

 

 

دور الجهاز فى تمكين المراه
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 مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبين المجلس القومي للمرأة

فقد قام كل من الجهاز والمجلس  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 

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

 محافظات مصر مع التركيز على القري األكثر فقرا.

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

إقامة مشروع أو  فيي ترغب الت 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 

 :منها األنشطة من العديد تنفيذ التعاون هذا إطار في تم وقد

 الحلوار لقلاءات من عدد بعقد( المصرية األسرة لتنمية القومي)المشروع  توصيات لتنفيذ التعاون تم حيث كريمة حياة مبادرة •

 .المحافظات بكافة المجتمعي

 من خالل تدريب ظباط االتصال  التحرش مواجهة سياسة بتفعيل الخاصة التدريبات في المشاركة •

  الخبرات لتبادل تعريفية وورش لقاءات •

       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 

تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة والمتوسطة، فقد أطلق جهاز 

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

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

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 38والتواصل بهدف الوصول إلى المعلومات الخاصة بالخدمات المالية وغير المالية،  عبر 

 منظمة الكوميسا. رعايةامرأة افريقية تحت 

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

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

لشاملة وتمكين المرأة بالدول اإلفريقية وأهمها البنك األفريقي للتنمية الذي يعتبر من أكبر وأهم الجهات الشريكة والمانحة حيث مول ا
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الكثير من االتفاقيات والبرامج والمشروعات التنموية الكبيرة التي نفذها الجهاز في معظم محافظات الجمهورية منذ بداية إنشائه 

وبناء على  لك مجموعة الكوميسا ، ويكون مسئوال عن إدارة المحتوى والمعلومات الخاصة بمصر على هذه المنصةوحتى اآلن وكذ

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

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

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

 وهي: 

 السوق المشتركة للشرق والجنوب األفريقي )الكوميسا( •

 اإلياك(  (فريقياجماعة شرق أ •

 الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )اإليكواس( •
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 اهم المبادرات القومية الخاصة بالمرأة 

 

من خالل المشروعات مبادرة لتنفيذ مشروع مستقبلنا بايدينا مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية  -1
 المتناهية 

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

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

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

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

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

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

 والمرأة وذوي االحتياجات الخاصة. 

 %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  14.2صرف مبلغ  من خالل عقود موجه للشباب تم •

من اجمالى عدد  %60نسبة تمويل المراه الف مشروع  1.3وعدد المشروعات الموجهة للمراه  الف مشروع  2.2لعدد 

 المشروعات 

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

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

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

 من خالل المشروعات الصغيرة والمتناهية  لتنميةمبادرة الوكالة الفرنسية ل -2
تلللم توقيلللع  اتفاقيلللة مللللع عللللى تطلللوير منتجاتللله وزيلللادة الملللوارد الموجهلللة للسللليدات بصلللفة خاصلللة حرصلللا ملللن الجهلللاز 

وتشللللتمل اإلتفاقيللللة علللللى خللللدمات للللللدعم الفنللللي الوكالللللة الفرنسللللية للتنميللللة تخصللللص بالكامللللل لتمويللللل مشللللروعات المللللرأة 

بهللللدف تهيئللللة بيئللللة اقتصللللادية مواتيللللة إلنشللللاء وتطللللوير المشللللروعات الخاصللللة بللللالمرأة وزيللللادة الشللللمول المللللالي وريللللادة 

مشلللروع صلللغير ومتنلللاهى فلللى الصلللغر  2488مليلللون جنيلللة لعلللدد  87.7صلللرف مبللللغ  األعملللال لتللللك الفئلللة حيلللث تلللم : 

 .ه قروض موجه للمرآ %100 بنسبة
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  من خالل المشروعات الصغيرة والمتناهيةمبادرة البنك الدولى  -3

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

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

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

 الحياة المعيشية ألصحاب المشروعات والعاملين فيها.

اللللف  25 حلللوالى مليلللون جنيلللة مصلللرى لعلللدد 561.4لمشلللروعات الملللراه  صلللرف وقلللد تلللم

ملللللن اجملللللالى علللللدد القلللللروض  %39مشلللللروع صلللللغير ومتنلللللاهى بلغلللللت نسلللللبة الملللللراه 

 .ة والمتناهية الصغير

 
 من خالل الخدمات الغير مالية   ة للتنميةاالسبانيمع الوكالة  مبادرة -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 اإلبرة  اتتدريبعدد من الومن خالل المبادرة تم تنفيذ 

 المستهدفة كالتالى : محافظات الوالتطريز في 

المكون الخاص بالتدريب الفني على الحرف اليدوية القائمة على مخلفات  تنفيذعلى بمحافظة الفيوم سيدة  25تدريب عدد  •

 .النخيل 

تنفيذ المكون الخاص بالتدريب الفني للحرف اليدوية القائمة على على بمدينة سيوة بمحافظة مطرو   سيدة 26تدريب عدد  •

 .أشغال اإلبرة والتطريز اليدوي 
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 :ر السلبية بالمجتمعهمواجهه الظوال اتمبادر

االقلللراض للفئلللات المسلللتهدفة والمقبللللة عللللى الهجلللرة  إلعلللادة والمؤسسلللات االهليلللة للجمعيلللاتتلللوفير تملللويالت يقلللوم الجهلللاز ب

قلللروض لتنفيلللذ  خلللالل وذللللك ملللن القانونيلللة،بلللدال ملللن اللجلللوء لطلللرق غيلللر ، غيلللر الشلللرعية واالتجلللار بالبشلللر كفرصلللة بديللللة

واتاحلللله فللللرص عمللللل حقيقيللللة لهللللم تضللللمن لهللللم دخللللل ثابللللت لرفللللع المسللللتوى وصللللغيرة ـــــللللـة الصللللغر مشللللروعات متناهيــ

، و ذللللك  التلللي تواجللله المجتملللع والظلللواهر السللللبيةمملللا يسلللهم بشلللكل جلللذري فلللي حلللل المشلللاكل  وألسلللرهم،االقتصلللادي لهلللم 

 من خالل االتى :  بالمحافظات المعنية

 

 مكافحة الهجرة غير الشرعية :: اوال 

 (:محافظة 11)االكثر تصديرا للهجرة غيـــر الشرعيــــة  والمراكز بالمحافظاتقام الجهاز بالتركيز على القرى   

 –البحيللللرة  –كفللللر الشللللي   –الدقهليللللة  –الغربيللللة  -اسلللليوط  –االقصللللر  –المنيللللا  –الفيللللوم  

 المنوفية(. –القليوبية  –الشرقية 

الللللف مشللللروع صللللغير  6.3مليللللون جنيللللة لعللللدد 175.6حيللللث اتللللا  الجهللللاز تمويللللل قللللدرة 

 ومتناهي

الصلللللغر فلللللي المحافظلللللات االكثلللللر تصلللللديرا للهجلللللرة غيلللللر الشلللللرعية ، فقلللللد بللللللغ علللللدد  

 المشروعات

 من اجمالي عدد القروض الممولة.  %48الف مشروع صغير ومتناهى بنسبة  3.0 حوالى للمرأة 

 

  مكافة جريمة االتجار بالبشر:ثانيا : 

ذلللك طبقللا لعللدد القضللايا اللللواردة بالبشلللر، والتركيز علللى المحافظللات التلللي تشللهد أعلللى معللدالت لجريمللة االتجللار قللام الجهللاز بلل

 محافظة(: 16)  وفقا لشكاوى الخط الساخنواالمومة، من النيابة العامة وتصنيف المجلس القومي للطفولة 

 اسوان. –الدقهلية  –الفيوم  –االسكندرية  -الجيزة  -القاهرة  -

  الشي .كفر  –االقصر  –ليوبية الق -

  الشرقية –المنوفية  –الوادي الجديد  –المنيا  –سوهاج  –الغربية –أسيوط  -
 

الف مشروع صغير ومتناهي  143.8مليار جنية لعدد  5.3حيث اتا  الجهاز تمويل قدرة 

بتلك بالمحافظات التي تشهد اعلى نسبة لجريمة االتجار بالبشر حيث بلغ عدد المشروعات  الصغر

 المشروعاتمن اجمالي عدد  %37الصغر بنسبة الف مشروع صغير ومتناهى  53.8للمرأة 

 .الممولة
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 مبادرة حياه كريمة : 

فللي ظللل اسللتراتيجية الدولللة المصللرية الموحللدة للقضللاء علللى الفقللر فللي القللرى االكثللر 

، فهللي مبللادرة قوميللة أطلقهللا "مبللادرة حيللاة كريمللة"احتياجللا، تبلللورت أهميللة إطللالق 

الللرئيس عبللد الفتللا  السيسللي رئلليس الجمهوريللة لتوحيللد جهللود الدولللة المصللرية مللع 

حلة الفقلر، وذللك للتخفيلف علن كاهللل القطلاع الخلاص والمجتملع الملدني فلي مللف مكاف

المللواطنين بالمجتمعللات االكثللر احتياجللا فللي الريللف والمنللاطق العشللوائية فللي الحضللر، 

 . لتوفير حياة كريمة للمواطن واالرتقاء بجودة حياته

 1.0اتللللا  الجهللللاز تمويللللل وقللللدره الخللللدمات الماليللللة المبللللادرة فللللى مللللن خللللالل  -

اللللف  14اللللف مشلللروع صلللغير ومتنلللاهى حيلللث بللللغ علللدد المشلللروعات للملللراه  36 حلللوالى جنيلللة لعلللدد مليلللار

 من اجمالى عدد المشروعات %39مشروع صغير ومتناهى بنسبة 

بعقلللد قلللام الجهلللاز  ملللن خلللالل الخلللدمات الغيلللر ماليلللةفلللي اطلللار مبلللادرة حيلللاة كريملللة فلللى بلللرامج ريلللادة االعملللال  -

رفللللع إدراك المللللرأة بأهميللللة دورهللللا فللللي األسللللرة عللللدد مللللن الللللدورات والنللللدوات بالمحافظللللات المسللللتهدفة وذلللللك 

والمجتملللع وقلللدرتها عللللى تحسلللين مسلللتوى المعيشلللة واحلللداث نقللللة نوعيلللة فلللي حيلللاة أسلللرتها  ملللن خلللالل العملللل 

توضلللليح كافللللة الخللللدمات التللللي يقللللدمها الجهللللاز للللللراغبين فللللي إقامللللة مشللللروعات و واإلنتللللاج والتشللللغيل الللللذاتي

هيالت التلللي تقلللدمها وحلللدات خلللدمات المنشلللوت الصلللغيرة المتواجلللدة صلللغيرة أو متناهيلللة، وأيضلللا المزايلللا والتسللل

بكافلللة فلللروع الجهلللاز بالمحافظلللات واللللدورات التدريبيلللة المجانيلللة التلللي ينظمهلللا الجهلللاز لتعلللليم مهلللارات الحلللرف 

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

متدرب لخدمات التدريب لبرامج ريادة األعمال حيث بلغ عدد  979ريبية ريادة اعمال ومشاركة لعدد دورة تد 46عقد عدد   تم •

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

 (.  Get aheadماً وبرامج سيدات االعمال يمضين قد -المهارات الريادية  – SIYBمشروعك 

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

46% 

 

 

 


