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 لفعلي إجمالي المنصرف البيــــــــــــــــان
 جنيه( بالمليون )

 عدد
 المشروعات

 إجمالي
 فرص العمل

 10607 16522 764.5 من خالل الجهات الوسيطة المشروعات الصغيرة

 6682 1263 446.1 اإلقراض المباشر
 17.289 17.785 1210.6 إجمالي المشروعات الصغيرة

 151.943 83.980 1972 مشروعات متناهية الصغر 
 169.232 101.765 3.182.6 الصغيرة والمتناهية  إجمالي المشروعات 

 المنصرف الفعلي   البيــــــــــــــــان
 جنيه( بالمليون )

 العملفرص 
 يوميات عمل 

 
 140.488 94.4 البنية األساسية كثيفة العمالة

 1.028.289 48.3 تنمية المجتمع

 12.139 14.7 التدريب والتشغيل

 1.180.916 157.4 إجمالي البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب

مليار جنية مصرى 3.3  

إجمالي ضخ الجهاز 
 تمويل خالل الفترة

قروض لتمويل المشروعات الصغيرة 
جنيه مليار الصغر والمتناهية  

منح لمشروعات البنية االساسية والتنمية  3.2
 المجتمعية والتدريب 

4157.  
 مليون جنية 

   صغير ومتناهي مشروع ألف 101.8 حواليمولت  • 
 فرصة عملألف  169.2 حواليوفرت  •

  يومية عمل مليون  1.2 حواليوفرت  •

  2022 يونيو -ينايرالل نتائج أداء مشروعات الجهاز خ
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أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة  تهدف الخدمات الغير مالية إلى مساعدة
ومن أهم هذه الغير مالية يعمل الجهاز على تقديم حزمة من الخدمات مدربة حيث عمالة وتوفير وزيادة المبيعات وفي توسيع نطاق أعمالهم 

 مركز الشباك الواحد 33من خالل  المشروعاتإصدار التراخيص والمستندات الالزمة لبدء   -الدعم الفني  –التسويق  –الخدمات التدريب 
 

 )وحدة تقديم الخدمات ( بيان لعدد العمالء الحاصلين على خدمات الشباك الواحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمة الشباك الواحد 

2720

رخص نهائية 
للمشروعات الجديدة 1402

رخص نهائية 
لتوفيق االوضاع 

3773

الرخص المؤقتة 
للمشروعات 

الجديدة 

2545

رخصة مؤقته 
لتوفيق االوضاع 

عدد شهادات المزيا 
للعميل 

19167

شهادات التصنيف 
للمشروعات 

19469

214

سجل تجارى

1882

بطاقة ضريبية 

1217

التامينات 
االجتماعية 

 2022يونيو  -انجازات الخدمات الغير مالية خالل الفترة يناير
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خدمات التسويق

مليون 5.9صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة صفقات 112تنفيذ عدد : صفقات تكامل•
جنية 

عميل من جميع المحافظات بالجهات 1417تسجيل عدد : تسجيل بسجل الموردين•
مليون جنية52.7الحكومة بقيمة مناقصات 

دورة 12مشروع لعدد 350لعدد تأهيل المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير •
تدريبية 

شركات)مشروع بالقنوات التسويقية المختلفة 134تم تشبيك ": السالسل التجارية •
مليون جنية2.8بقيمة مبيعات ( القطاع العام والسالسل القطاع الخاص واخرى

خدمات تطوير المشروعات 
الصناعية والدعم التكنولوجى

عميل88تم تكويد منتجات : خدمة الباركود

عميل4927خدمة لعدد 5183:نماذج المشروعات / خدمة معلومات األعمال •

عميل184خدمة فنية لعدد 184: خدمة التدريب الفني•

المشروعات الزراعية 

اج خدمة دعم فني متنوعة لمشروعات زراعية صغيرة فى مجال االنت3274تقديم عدد •
ر مصاد-معلومات فنية -استالم دراسات جدوى-استفسار )والتصنيع الزراعى 

(تدريب متخصص للسيدات-تدريب جمعيات-تدريب فنى زراعى-معلومات

دراسة جدوى استرشاديه للمشروعات الصغيرة في مجال 20اعداد وتحديث عدد •
االنتاج والتصنيع الزراعي

متدرب على اعداد وتقييم دراسات الجدوى 28برنامج تدريبي  لعدد 2اعداد وتنفيذ •
لمشروعاتلمشروعات االنتاج والتصنيع الزراعى وكذلك اجراء المعيانات الفنية لتلك ا

التجارة االلكترونية 

بمنصة B2B-B2Cمشروع جديد على المكون 55تسجيل وتدريب  عدد •
المشروعات

التعاون مع عدد من الجهات الخارجية فى مجال التسويق اإللكترونى والتجارة •
ات عن ندو-التسويق االلكترونى من اجل التصدير-االلكترونية على مهارات جوجول 
مستفيد 502خدمات شركة فورى وذلك  لعدد 

لعدد egymarketتحديث بيانات المشروعات وصور المنتجات بالموقع االلكترونى •
مشروع32

لمشروعات مستفيد على التسويق االلكترونى والتسجيل على منصة ا1304تدريب عدد •
www.msme.eg

خدمات ريادة االعمال 

15509ندوة بأجمالي حضور 217تم تنفيذ عدد  : ندوات لرفع الوعى بريادة االعمال•

دورة تدريبية لتدريب عدد  144تم تنفيذ عدد :التأهيل من خالل البرامج التدريبية•
متدرب ومتدربة باالتفاق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن 3678

االجتماعى ووزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية والجامعات

جلسة توجيه ومشورة 1943تم تنفيذ عدد : توجية وارشاد رواد اعمال•

خدمة االمتياز التجارى 

419ترونية تقييم االستمارات لمشروعات الفرتشايز العمالء المرشحين من البوابة االلك•
عميل

ندوات توعية مع شركاء التنمية3اعداد •

 2022 يونيو -تابع انجازات الخدمات الغير مالية خالل الفترة يناير
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 2022 يونيو -الفترة يناير المعارض خالل

 عارض 1635مليون جنية لعدد  90.0معرض باجمالى مبيعات وتعاقدات  88بلغ اجمالى عدد المعارض 

معارض داخلية 

القاهرة 

10بلغ عدد المعارض •
معرض 

48.4: اجمالى مبيعات •
مليون جنية 

مليون 9.1اجمالى تعاقدات  •
جنية 

عارض 390لعدد •

معارض داخلية 

المحافظات 

75بلغ عدد المعارض •
معرض 

مليون 13.4:اجمالى مبيعات •
جنية

1.6:  اجمالى تعاقدات •
مليون جنية 

عارض 1221لعدد •

المعارض الخارجية 

معرض 3بلغ عدد المعارض •

الف 940.4:اجمالى مبيعات •
جنية 

16.5:  اجمالى تعاقدات •
مليون جنية 

عارض 24لعدد •


