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 لفعلي إجمالي المنصرف البيــــــــــــــــان
 جنيه( بالمليون )

 عدد
 المشروعات

 إجمالي
 فرص العمل

 28,995 15,087 1716.7 من خالل الجهات الوسيطة المشروعات الصغيرة

 13,419 2,983 764.6 اإلقراض المباشر

 42.414 18.070 2481.3 إجمالي المشروعات الصغيرة

 182,409 120,005 1891.0 مشروعات متناهية الصغر 

 224.823 138.075 4372.3 الصغيرة والمتناهية  إجمالي المشروعات 

 المنصرف الفعلي   البيــــــــــــــــان
 جنيه( بالمليون )

 فرص العمل
 يوميات عمل 

 
 292,900 131.9 األساسية كثيفة العمالةالبنية 

 - - تنمية المجتمع

 27,116 6.5 التدريب والتشغيل

 320.016 138.4 إجمالي البنية األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب

مليار جنية  4.5  

إجمالي الجهاز ضخ 
 تمويل خالل الفترة

 2020الل عام نتائج أداء مشروعات الجهاز خ

 

قروض لتمويل المشروعات الصغيرة 
 مليار جنيه الصغر والمتناهية

منح لمشروعات البنية االساسية والتنمية  4.4
 المجتمعية والتدريب 

138.4 
 مليون جنية 

 
 صغير ومتناهي قرض الف 138مولت حوالى  •
 فرصة عملالف  224.8وفرت حوالى  •

  يومية عمل ألف  320وفرت حوالى  •
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ة تصنيف المنصرف لقطاعات التمويل طبقا للقطاعات االقتصادي

قطاع تجارى قطاع صناعى قطاع حيوانى  قطاع خدمى قطاع مهن حرة

 
 58 للذكورالموجه نسبة التمويل  بلغت -

قرض من اجمالى  80.596 لعدد %
 للمشروعات الصغيرة ومتناهية التمويل
 الصغر

 42نسبة التمويل الموجه لإلناث بلغت  -
 أجماليقرض من  57.482% لعدد 

للمشروعات الصغيرة التمويل 
   والمتناهية 

 

يحتل القطاع التجارى المرتبة األولى من حيث  -
يمثل جنية بما مليار  3.1بلغ التمويل حيث 

التمويل الموجه  أجماليمن  70%
 للمشروعات الصغيرة والمتناهية 

 660 تمويليلية القطاع الخدمى باجمالى  -
إجمالي من  %15 يمثلبما مليون جنية 

التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة 
 والمتناهية 

 323.6تمويل  بأجمالي الحيوانيالقطاع  يليه -
من إجمالي التمويل  %7مليون جنية بنسبة 

 الموجه للمشروعات الصغيرة والمتناهية
تمويل  بأجمالي الصناعيالقطاع  يليه  -

من  %7يمثل بما مليون جنية  293.3
الموجه للمشروعات الصغيرة  لتمويلا أجمالي

 والمتناهية
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تصنيف المنصرف لقطاعات التمويل طبقا للتوزيع الجغرافى  

حضرى بحرى قبلى  حدودى 

يحتللل محللا اللات الوجلله القبلي المرتبللة  -
التمويلللللل الموجللللله األولى من إجملللللالي 

للمشلللللللللروعات الصلللللللللغيرة والمتناهية  ي 
مليار  2.0حيث المنصللللللللر   الصللللللللغر

من اجملللللالى  %47يمثلللللل بملللللا  جنيلللللة
 المنصر  

 الوجه التمويلل الموجلة لمحلا الاتيليلة  -
مليار  1.5منصللللللللر   البحري بأجمالي

من اجملللللالى  %35يمثلللللل بملللللا جنيلللللة 
للمشلللللللللللروعات الصلللللللللللغيرة  المنصلللللللللللر 

 والمتناهية 
يليللللللة التمويللللللل الموجللللللة للمحللللللا اللللللات  -

 495.6الحضللللللللللللللريللة بللاجمللالى تمويللل 
من اجمالى  %11مليون جنية   بنسبة 

المنصلللللللللللر  للمشلللللللللللروعات الصلللللللللللغيرة 
 والمتناهية 

يليللللللة التمويللللللل الموجللللللة للمحللللللا اللللللات  -
 322.3تمويلللللل  الحلللللدوديلللللة بلللللأجملللللالي

 أجماليمن  %7يمثل بما مليون جنية 
 المنصر   

 

سلللللللنة  40-30تحتل الشلللللللريحة العمرية من  -
المرتبللللة األولى من حيللللث التمويلللل الموجللله 
للمشللروعات الصللغيرة والمتناهية  ي الصللغر 

مليللللار ويمللللا يمثللللل  1.6بللللأجمللللالي تمويللللل 
من أجمللالي التمويللل للمشللللللللللللللروعللات  36%

 الصغيرة والمتناهية 
 

يلية التمويل الموجة للشللللللللللللللريحة العمرية من  -
مليار  1.2يل سلللللللللللللنة بأجمالي تمو  40-50

من اجملللللللالى  %32جنيلللللللة ويملللللللا يمثلللللللل 
 المنصر  للمشروعات الصغيرة والمتناهية 
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مياه الشرب رصف الطرق صيانة مدارس الصرف 
الصحى

تنمية متكاملة المبانى العامة

الة المنصرف على مستوى القطاعات لمشروعات كثيفة العم

المبلغ بالمليون

 
بلغلللللللت نسلللللللبة تمويلللللللل المشلللللللروعات  •

ملللللللللللللللن اجملللللللللللللللالى  %20الجديلللللللللللللللدة 
 التمويل 

 %36بلللللغ عللللدد القللللروض الجديللللدة  •
مللللللللللللن أجمللللللللللللالي عللللللللللللدد القللللللللللللروض 

 للمشروعات الصغيرة 

 2020مشروعات البنية االساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خالل عام 
 

 كثيفة العمالةالبنية االساسية مخرجات 
 :  رصف الطرق والشوارع

بالمناطق غير المخططة باستتتتتتتتخدام البدط المتداخل 
ألف متر مربع،  133)األنترلوك( بمستتتتتتتط  حوالى 

وذلك في إطار تحسين األوضاع المعيشية للمستفيدين، 
وتستتت يل اقنت ال والتجارو ووصتتتول خدمات الطوار  

 بالمناطق الف يرو المست دفة.

  صرف صحي:

كيلو متر  11.9إحدل وتجديد خطوط اقنحدار بطول 
بالمناطق  في إطار تحستتين األوضتتاع الصتتحية والبيئية

 المحرومة من الخدمات.

مبنى من  13ترميم وصيانة عدد  المباني العامة:
 1وحدات صحية، عدد  3المباني العامة تشمل عدد 

 مدارس.  9مركز شباب وعدد 

احدل وتجديد ومد خطوط مياه جديدو  مياه الشررررررررب:
كيلو متر، باإلضافة إلى انشاء خزان مياه  54.6بطول 

 مكعب.متر  6000أرضى سعة 

  مخرجات التنمية البشرية

 ومن خدل ع ود التنمية البشتتتتتتترية تم تحستتتتتتتين فر 
 يومية عمل  27,116التشغيل للشباب وفرت 
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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 

 . ندات الالزمة لبدء المشروعاتالتراخيص والمستإصدار   -الدعم الفني  –التسويق  –الخدمات التدريب 

 

 خدمات الشباك الواحد:

 رخصة نهائية 8,663رخصة مؤقتة،  8,955اصدار •

 رقم قومي للمنشأة 9,478إصدار  •

 سجل تجارى  508صدار إ •

 بطاقة ضريبية 2,824 صدارإ •

 مشروع خالل العام 1,650االجتماعية لعدد تقديم خدمات التأمينات  •

 التسويق:خدمات 

 مليون جنية  16.7بين المشروعات بقيمة صفقات  صفقة تكامل 296تنفيذ عدد  تكامل:صفقات  •
 مليون جنية 199.6مستفيد من جميع المحا اات بالجهات الحكومة بقيمة مناقصات  2403عدد  الموردين: تسجيلتسجيل بسجل  •
 مشروع 414 ندوة لعدد 21المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير  تأهيل •
سل شركات القطاع العام والسال)بالقنوات التسويقية المختلفة مليون جنية  6.2مشروع بقيمة مبيعات  312تشبيك  ": تمالسالسل التجارية  •

 و اخرى( القطاع الخاص

 خدمات تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي

 عميل184تكويد منتجات تم خدمة الباركود: •
 عميل 5107األعمال:خدمة معلومات  •
 عميل5221خدمة نماذج المشروعات:  •
 عميل 503خدمة  نية لعدد  517خدمة التدريب الفنى:  •
 تدريبات اون الين  6سيدة من خالل  158خدمة استشارات األعمال للسيدات:تدريب عدد  •

 مشروعات الحاضنات 

 قصربحاضنات تال والمنصورة وأسيوط واأل مشروع جديد 88تم احتضان/ انتساب  •
 من الخدمات التالية:مجموعه متكامله من التدريبات وخدمات تنمية األعمال خدمة ك 645تقديم  •

 دعم  ني 79دعم إداري/  122مساعدة  ي استخراج التراخيص  101ساعدة  ي اعداد دراسات الجدوي/ م 37 -
 تسويق الكتروني( -معارض -تشبيك -دعم تسويقي )تدريب 175 -
 78خدمات مالية / معلومات وييانات  47تدريب ريادة أعمال/  6 -

 

 2020انجازات الخدمات الغير مالية خالل عام 
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 المشروعات الزراعية

 خدمة دعم  ني متنوعة لمشروعات زراعية صغيرة  ى مجال االنتاج والتصنيع الزراعى  7712تقديم عدد  •
 دراسات تحليلية لوضع حلول لبعض مشاكل القطاع الزراعي 3اعداد  •
 استرشادية للمشروعات الصغيرة   ى مجال االنتاج والتصنيع الزراعى دراسة جدوى  31اعداد وتحديث عدد  •

 مشروعات  الفرنشايز

 مستفيد 104ندوة تعريفية عن مشروعات الفرنشايز لعدد  12تنفيذ عدد  •
ملتقى شركات الفرنشايز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتشجيع الشباب على الدخول  ى مجال العمل الحر وضم الملتقى  1تنفيذ عدد   •

 شركة ذات العالمة التجارية المعرو ة 15عدد 
 شركة جديدة وتم ضمها الى محفاة الشركات المانحة للعالمة التجارية 16ترشيح عدد  •
 استمارة لعمالء راغبين  ى مشروعات الفرنشايز من خالل المكاتب اإلقليمية والموقع اإللكترونى لبوابة الفرنشايز 327تسجيل عدد  •

 مشروعات التجارة االلكترونية

 بمنصة المشروعات B2B-B2Cمنتج على المكون  471مشروع جديد بواقع   158تسجيل عدد  •
  B2B-B2Cتسجيل  ى المنصة على المكون مشروع لل 372مكتب اقليمى  ضاًل عن عدد 31تدريب   •
 :التعاون مع الجهات الخارجية  ى مجال التسويق اإللكترونى والتجارة االلكترونية مثال  •

 مشروع من مستفيدي الجهاز من مبادرة قدوة.تك  42تم تدريب  حيث وزارة االتصاالت  -
دوله  14دولة اورويية ،  12مشروع مع المبادرة الستفادة المشروعات من وكالء التصدير  ي  17تشبيك  حيث تم GIT-Zoneشركة  -

 ا ريقية
 Facebook, Instagramعلى احترا ية  مشروع  187تم تدريب حيث   Riseupشركة  -

 .2020مستفيد  ى معرض تراثنا  67تقديم استشارات تسويق الكترونى لعدد   •
  egymarket اإللكترونيصور المنتجات بالموقع الالمشروعات و من  332تحديث بيانات  •
 مشروع جديد ألضا تها  194حيث تم استحداث  egymarketإضا ة مشروعات مصرية متميزة جديدة على موقع  •

  خدمات ريادة االعمال •

 12.953حضور  بأجماليندوة  201تنفيذ  :االعمالندوات لرفع الوعى بريادة  •

مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن االجتماعى ووزارة القوى العاملة ومنامة العمل تم االتفاق  :خالل البرامج التدريبيةالتأهيل من  •
ويرامج سيدات االعمال  SIYBولد/ حدد  كرة مشروعك و أبدأ وحسن مشروعك الدولية والجامعات على تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية 

 متدرب ومتدرية  8049 دورة تدريبية لتدريب 249حيث تم تنفيذ عدد   Get aheadيمضين قدمًا 
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عدد  نوع المعرض م
 المعارض

مبيعات  أجمالي
 بالمليون  وتعاقدات

 عدد العارضين

 1405 73.5 14 معارض مركزية 1
 629 5.0 57 معارض داخل المحافظات 2
 27 1.3 2 معارض خارجية 3

.879 73 االجمالي  2061 

 2020انجازات المعارض خالل عام  
 


