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٢٠٢١ومـتـنــــاهيــــة الـصغــــر
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إجمالى تمويل
المشروعـــــات
الـصـغيــــــــــرة
والمتـنـــاهيــة
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مليـــار جنيـــهالصـغيــــــــــرة
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إجمالى تمويل
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مليـــار جنيـــهالمتـنــاهـيــــة
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فرصــة عمـــل ٢٫١
مليــون

وفرت

نســب أعـداد المشروعــــات للذكــور وا�نـــاث للمشـــروعـات الصغيــرة والمتناهيـــــة

٪٤٦٪٥٤

التمويــل

تمويل المشروعـات الصغيـرة 
ومتناهيـــة الصغــر جغرافيـا
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٪١٣

٪٣٨
٪٤٤
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٢٠١٤/٧ حتى ٢٠٢١/٥/٣١ نتائج أداء مشروعات الجهاز خالل الفترة من ١/

٣٢٫٣



ا�قــــــــراض المبـاشـــــــــر        من خالل أفرع الجهاز بجميع المحافظات ( ٣٣ فرعا تضم وحدات الشباك الواحــد )

التمويل من خالل البنوك       ( ١٧ بنــــك ) وفروعـهـــــا التــــى تـغطــــى محـافـظــــات الجمهـــوريــــــة ومـنـهــــــــا

التمويل من خالل الجهات الوسيطة        (المؤسسات الماليـة غيـر المصرفية وتشمل الجمعيـات ا�هليـة والتعاونيـة  

                                                                                                وا�نتاجيـة، وشركـــات التأجيـــر التمويلـى، وشـركـات التخصيــم التجــارى...)

تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر...

المشروعات الصغيرة

توجه قومى طموح تقوده الدولة المصرية
تطلعاتهـم  تلبيـة  على  ويحـرص  مصــر  بأبنـاء  متميزا  اهتماما  الجمهوريـة  رئيـس  السيـد  يولـى 
والصغيــرة  المتوسطـة  المشروعــات  وتأتــى  وإنجـازات...  نجاحـات  إلـى  وتحويلهــا  وطموحاتهـم 
ومتناهية الصغر على رأس قائمة ا�ولويات التى تتصدر اهتمامات السيد رئيس الجمهورية وتنفذها 
التنمية  مسيرة  دفع  فى  فعال  بشكل  تسهم  التى  اªليات  كأحدى  المعنية  الدولة  أجهزة 

االقتصادية واالجتماعية وبناء المستقبل لشباب وفتيات مصر...

الحزم  تقديم  في  الرئيس  السيد  تولى  فترة  بداية  منذ  المشروعات  تنمية  جهاز  توسع  التوجه،  لهذا  وتنفيذا 

أعداد  إقامة  من  بالفعل  ومكنهم  الجمهورية  أنحاء  جميع  في  الجنسين  من  للشباب  الميسرة  التمويلية 

متضاعفة من المشروعات الصغيرة الجديدة وتطوير المشروعات القائمة شملت جميع القطاعات االقتصادية.

قنوات التمويل
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قروض قصيرة ومتوسطة ا�جل                            قــــــروض نوعيـــــــة متـخصـصــــة 

التـــــأجـيــــــــــر التـمــــويــلــــــــى                             االمتـيـــاز التـجـــارى (الفـرنـشــايــــــز)

التـخـصــيــــــــــــم الـتــجـــــــــارى                             تمويل مشروعات الطاقة المتجددة

االستثمــار ورأس مــال المخـاطـر                              تمويل متوافق مع مبادئ الشريعة ا�سالمية

مجاالت التمويل
 للمشــروعــــات
الـصـغـيــــــــــــرة



المشروعات متناهية الصغر

نجح جهاز تنمية المشروعات ووفقا للتوجيهات الرئاسية في مضاعفة أعداد المشروعات متناهية 
ا�سر  خاص  بشكل  مستهدفا  الجمهورية  محافظات  مستوى  على  يمولها  التى  الصغر 
والمجتمعات من محدودى الدخل وذلك بهدف المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين 
للجمعيات  والمساندة  الدعم  من  المزيد  كذلك  الجهاز  قدم  وقد  المعيشة.  مستويات 
والمؤسسات ا�هلية، وشركات التمويل متناهى الصغر لالرتقاء بقدراتها المالية والفنية وتأهيلها 
على توفير خدمات أفضل تمكنها من الوصول إلى أكبر قدر من العمالء على مستوى الجمهورية. 

الجمعيات والمؤسسات ا�هلية  (٢٢٠ جمعية ومؤسسة أهلية)  تستهدف العمالء بالمناطق النائية وا�كثر احتياجا

شركــات التمــويـــل متناهــى الصغـــر لتـقـــوم بـإعــادة ا�قـــراض للعمـــالء النهـائييــن بالمنــاطق المستـهـدفــــة

الــبنـــــــوك ( ٧ بنوك )  لالستـفادة مــن قــدرتــهـا فــى الــوصـــول إلـــى العمــالء عبـــر فروعهـا بجميـع المحافظـات

المشروعات والبرامج المتخصصة  (برامـج ا�قراض الجماعـى للسيـدات، دعـم ذوى االحتياجات الخاصـة، مشروعـات 

                                                                              التنمية الريفية والزراعية، سالسل القيمة لدعم صغار منتجى الحاصالت البستانية )

قنوات التمويل
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مــجـــــــاالت التمـــويــــــــــــــــل 
للمشـروعات متناهية الصغر

تـــمــويـــل رأس الــمــال العـــامـل للمـشـروعـــــات

 تــمـــويــــــــــــل شـــــــــــــراء آالت ومـــعــــــــــــدات

تمويل مشروعات لدعم الشباب بكافة القطاعات          

تمويل مشروعات لدعم المـرأة بكافة القطــاعات  

 تـمــويــــل مـشـروعــــــات لـدعـــــم ذوى الـهمـم  

تـمــويــل مـشـروعــــات لــدعم القطـــاع الزراعـــى
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الـخـدمــات غيــر المـاليــــة

تـهــدف الخدمـــات غـيـــر الــمـاليـــة إلـى مـسـاعـــدة أصحــاب المشـروعـــات الصغيــرة ومتـنـاهيـــة الصغـــر 
فى تطويـر منتجاتهم وتحسيـن جودتها وزيـادة المبيعـات وتوسيـع نطـاق أعمالهم وتوفيـر عمالـة مدربـة

خدمات
الشباك الواحد

خدمات
الشباك الواحد

٩٨٫١١٣
رخصة نهائية

١٠٣٫٦٩٦
رخصة مؤقتة

١٠٩٫٧٦٧
رقم قومى للمنشأة

١٨٫٥٩٣
سجل تجارى

٥٣٫٣٠٦
بطاقة ضريبية

٢٦٫٥٨٣
ملف للتأمينات

 االجتماعية 

مـن خـالل

٣٣ وحــدة

الشباك الواحد
أطلق الجهاز مبادرة "رخصتك عندنا" بهدف تيسير إجـراءات التأسيس واستصـدار ترخيـص التشغيــل للمشـروعــات وتعمـل 
بمنظومة تضم الجهات المعنية باستخراج المستندات والموافقات الالزمـة لتأسيـس المشـروع وترخيصـه فى مكـان واحـد

تدريـب  ٤٣٫١٦٨  متـدرب ومتدربـة

تدريـب  ٢٥٤١  مـــدرب

اتاحـــة  ٢٫٢٩٨  نــدوة  لعدد ١٢٨٫٤٠٨ متلقى/ ة

خدمات 
ريادة ا�عمال

تكويد المنتجات (الباركود)

تكويد منتجات

 ١٠١٩ عميل

صفقات التكامل بين المشروعات

١٣٩٩ صفقة تكاملية
بقيمة

١١١٫٥ مليون جنيه

القيد بسجل الموردين

١٥٫٩٨٨ عميل من مختلف
المحافظات بقيمة مناقصات

 ٧٧٠٫٦ مليون جنيه

تشبيك المشروعات بالقنوات التسويقية

١٤٨٤ مشـــــــروع 
حجم المبيعـــــــات

٤٢٫٦ مليون جنيه

التدريب على مهارات التصدير

تأهيل ١٠٤٤ مشروع

( من خالل ٤٨ ندوة )

الفرص التصديرية

ترشيح ٧٠٢ مشروع

 للحصـول على فرص تصديريــة 

من خالل نقطة التجارة الدولية

خدمات التسويق



االمتياز التجارى (الفرنشايز)

 ( msme.eg msmeda.org.eg ) ومنصـة المشروعــات  (  يقدم الجهـــاز، من خــالل موقعـه ا�لكترونى ( 
سلسلــة متكاملــة من الخدمـات تشمـل:

التدريب على ريادة ا�عمال

معلـــومــــات ا�عـمـــــــال

تكـويــد المنتـجــات (خدمـــة البــاركـود)

التدريب على مبادرات التسويق والتصدير

التسجيل بسجل الموردين / بوابة التعاقدات العامة

التشبيك بالقنوات التسويقية

الخدمات ا�لكترونية

التسويق ا�لكترونى

 ٣٧٫٦
مليون جنيه

قدمـهــا الجـــهــــاز �قـــامـــة

 ٣٢ مشروعا لالمتياز التجارى

استحدث الجهاز خدمة التسويق ا�لكترونى والتحول الرقمى كوسيلة ترويجية للمشروعات ويتعاون مع 
مصر،  وجوجل  المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مثل  الخدمة  هذه  لتقديم  الشركاء  من  العديد 
إلى  المشروعات بجوميا، وسوق، إضافة  الجهاز لعرض منتجات  ... ويخطط   Rise up (Facebook) وشركة 

المعارض الدولية والشركات السياحية وا�سواق والمتاجر العالميـة.

الـــدورات التـــدريـبـيــــــــة:  ٦٥٣  مشروعا

الدورات التدريبية أون الين:   ٥٨٦  مشروعا

المشروعـات المسجلـة على منصـة المشروعـات: ٢٤١ مشروعـا ( ٥٣١ منتجا )
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فى  وترغب  النظام  بهذا  تدار  التى  والمشروعات  التجارى  االمتياز  بنظام  المشروعات  إقامة  الجهاز  يدعم 

التوسع وكذلك ا�فــراد الـراغبـيـــن فى الحصــول على العـــالمـــة التــجـــاريـــــة �حــــدى الشــــركــــات ...



المعــــارض مــن ٢٠١٤/٧/١ حتــى ٢٠٢١/٥/٣١

٨٧٨ معرض

١٨٠
معرض مركزى

١١
معرض خارجى

٦٨٧
معرض 

بالمحافظات

٣٦٠
مليون

إجمالى مبيعات
وتعاقدات

١٨ ألـف

إجمالى عدد
العــارضيــن
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مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بالتعاون مع الجهات المانحة

إنجازات الجهاز فى الفترة من يوليو ٢٠١٤ حتى مايو ٢٠٢١

7سنـــــوات استقرار وتنمية

ينفذ الجهـاز مـشـروعـات للبنيــة ا�ساسيـة وخدمات التنمية المجتمعيـة وبرامج لتحسيـن فرص التشغيـل
بمحافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة. توفر هذه المشروعات بيئة مناسبة للتوسع
فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهيـة الصغر �بنـاء مصر وتتيح يوميـات عـمـل للعمالـة غير المنتظمـة

ا�تفاقيات الموقعة مع الجهات المانحة

نطاق التنفيذالتمـويـلالجهة المانحة

٢٠ محافظة

٢٠ محافظة 
(التركيز على محافظات الصعيد)

٤ مناطق غير مخططة 
بالقاهرة والجيزة

أسيوط، الجيزة، بورسعيد، 
المنوفية، ا�سكندرية، الشرقية

المنوفية، ا�سكندرية، الشرقية

القليوبية، ا�سكندرية، الجيزة

البحيرة، الشرقية، الدقهلية، الغربية، 
القليوبـــيـة، المنوفيــة، كـفـر الشيخ، 
المنـيـــا، أسيـــوط، الفـيـــوم، ا�قصـر

سوهاج، أسيوط 

٢٠٠ مليون دوالر البـنــك الـدولـــى

االتحــاد اÂوروبــى

الوكالة الفرنسية للتنمية

بنــك االستثمـار اÂوروبــى

البرنامج ا�نمائى لÄم

المتحدة/ الحكومة الكويتية

منظمة الهجرة الدولية/الوكالة 

ا�يطالية للتعاون ا�نمائى

البرنامج ا�نمائى لÄمم 

المتحدة/ الحكومة اليابانية

االتحاد اÂوروبي

(اتفاقية الهجرة غير النظامية)

٧٠ مليون يورو

١٥ مليون يورو

٢٧ مليون يورو

١٥ مليون يورو

٥٠٠ ألف دوالر

٢٩١ ألف يورو

مليون دوالر

From the People of Japan



إجمالـــى المنــح لمشـــروعــات البنيـــة اÂساسيـــة
والتنمـيــة المجتمعيــة والتــدريـــب

مليـار جنيـه
أتاحت٢٫٥

مليون يوميـة عمـل
٣٠٫٤
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٢٫٥

البنيــــة اÂساسيــــة

الـمـخــرجـــــــــاتالتمويل يوميات العمل

مبانى عامةمياة الشربتحسين البيئة والرى

الصرف الصحى

١٫٧
مليار جنيه

٧٫٣
مليون

تنمية متكاملةرصف الطرق

تغطية مصارف    ٢٫٥ كم
صيـانــــة تـــــرع     ٥٣٫٧ كم
إزالــــة حشـائش     ٣١٤٠ كم

تأهيـــــل التــــرع      ١٩٢٫٧ كم

مــــد خــطــــوط مـيــــــاه  ٢٨٨٫٢ كم
إحـالل وتـجـديد شبـكـات   ٧٩٫٨ كم
إنشـاء خـزانات مياه أرضية   ٢ خــزان

إنشاء آبار لتجميع مياه ا�مطار  ٢٠ بئرا

رصف طرق ريفية    ٣٥٢ كم
إنشاء طرق ترابية    ٤٨٠ متر

تدبيش جوانب طرق  ١٫٦ كم
تبليط شوارع  ١٦١٫٠٨٢ متر مربع

تركيب  ٦٣٠ عمود إنارة
تأهيل  ٤٩٦١ منزل

ترميم  ٦٥٩ مدرسة 

ترميم 
 ٣٣٦  مركز شباب
٣١ وحدة صحية

 ٤٢٧ وحدة اجتماعية
 ١٢ وحدة بيطرية
٣ أسواق تجارية

إحالل وتجديد ومد خطوط 
انحــدار لشـبـكــات الصــرف 

٥٦٫٩ كم
إنشاء  ٤٨ خزان تحليل     



التنمية المجتمعية

الـمـخــرجـــــــــاتالتمويل
يـوميــات 
التشغيل

التعليمالبيئةالصحة

٦٨٣
مليون جنيه

٢٣
مليــون

تنفيذ ١٣ ألـف حملــة توعيـة 

صحية استهدفـت ٦٥٢٫٧٩٦ 

تنفيذ  ٤٦٫٤ مليون زيارة منزلية

تنـفيـذ ٨٫٢٤٨ قافـلـة طبيــة

رعايــة ٥٫١ مليـون طفـل وأم

ترقيم ١٨٧٫٢٤٩ منزل وشارع

إنارة ١٤٫٦٠٨ شارع

دهان ١٨٣٫٩٧٠ واجهــة مبانى عامـة

ترميم ودهان أرصفة: ٢٩٤٫٢٣٢ متر

تجميل ٥٤٨ مدخل قرى

زراعة ٢٤٦٫٥٧٣ شجرة

تنفيذ ٥٫٨ مليون  زيارة منزلية

تنفيذ ٥٠٩٣ ندوة بيئية 

فتح ٨٫٣٩٠ فصل محو أمية 

التحق بها ١٩٢٫٠٦٦ أمى وأمية

فتـح ١٤٤٣ فصــل حضــانـــة

تنفيــذ ٣٠١٥ حملـــة توعـيـــة 

حضـــرها ١٢٢٫٣٣٧ مواطــن

التدريب والتشغيل

الـمـخــرجـــــــــاتالتمويل يوميات التشغيل

١١٠
مليون جنيه

٧٢٫٢
ألــف

تدريب ١٧٫٣٦٧ شاب وفتاة من أجل التشغيل

توظيف ١٣٠٦٢ شاب وفتاة من خالل التشغيل لدى الغير أو التشغيل الذاتى

7سنـــــوات استقرار وتنمية
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٩٫٧ مليار جنيه حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة 

عدد القروض

للمشروعات
المتناهية

للمشروعات 
الصغيرة

ألف قرض

نسب االستفادة من مشروعات البنية 

اÂســـاسيــة والمجتمعيــة والتدريـب

٦١٨٫٤
ألف قرض

 ٣٠
ألف قرض

خدمات
الصحة اÂولية

خدمات
محو اÂمية

مشروعات
رياض اÂطفال

خدمات التدريب
من أجل التشغيل

٪٩٠٪٩٠ ٪٤٥٪٧٠

٧٤١٫١٨٢ فرصة عمل
بجميع محافظـات الجمهــوريـة 

حققت

٦٤٨٫٦١٠
للمشروعات الصغيرة
ومتنــــــاهيــــة الصغـر

 نـسـبـــــة المشـــاركـــــة فـــى ٨٨٪

المعارض الداخلية والخارجية

 ٢٤ ألف سيدة على مهارات ريادة اÂعمال

٢٠٠٠ سيـدة علـى الحرف اليدويـة والتراثيـة
تــدريـــب 
أكثر من

٢٩٪ نسبة االستفادة من خدمات الشباك الواحد
(استصدار التراخيص، السجل التجارى، البطاقة الضريبية، الرقم القومى للمنشأة، فتح ملفات التأمينات االجتماعية) 

٣٢٪ نسبة الحصول على خدمات التسويق
( التشبيـك بالسالسـل التجاريـة، القيـد بسجـالت صغــار المورديـن بالجهـات الحكوميـة وبـوابـة التعاقـدات العامـــة،

 التأهيــل على متطلبــات التصديـــر ...)

أكثر من   ١٦ مليون  يومية عمل للمرأة من مشروعات البنية اÂساسية والمجتمعية والتدريب  

تمكيـــن المـــرأة



تمكيـــن المـــرأة
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حصل جهـاز تنمية المشروعات علـى جائزة ختم المساواة بين الجنسين 

ويعتبر الجهاز أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل علــى هـذا الختـم 

من برنامــج ا�مـم المتحـدة ا�نمائــى.

اطالق منصة صوت 50 مليون امرأة افريقيـة تحت رعاية منظمة الكوميسا:

فى إطار توجهات الدولة بتعزيز التعاون االقتصادي مع مختلف الدول ا�فريقيـة وزيادة التبـادل

 التجــارى فيمــا بينهــا وفتـح أسـواق جديـدة خاصـة أمـام منتجــات المشـروعـــات الصغـيــــــرة 

والمتوسطـة، فقـد أطلـق جهـاز تنمية المشروعـات المتوسطة والصغيـرة ومتنـاهية الصغر

 بالتـعـــاون مـــع مجمــوعــة الســوق المشتـركــة  لشـــرق وجنــوب إفريقيـــا ( الكـوميـســـا ) 

منصـــة " صـوت خمسيـن مليـون امـرأة أفريقيـة "، وذلك بهـدف تعزيـز التعــاون بيـن مصــر 

ودول القارة ا�فريقية في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية.

مبـــادرات لـدعــم المـــرأة فـى مجــال الحـرف التقليـديـــــة 
علــى مستــــوى محـــافظـــات الجمهــوريــــة وتشمـــــــــل:

محافظة الوادي الجديد "مكسبك من نخلتك"

سيوه " نساء سيوه يمضين قدما "

محافظـــة البـــحـــر اÂحمــر " تطـويـــر الحـــرف البدويـــة التقليديــــة "

محـافظــة المنيــا " الخيـامـيــــة "

محافظة شمال سيناء " ابدعي وابتكرى "

محافظة الفيوم "بادينا" وشملت المبادرة مهارات الخياطة والتفصيل

 للفئات الخاصة وتصنيع منتجات ا�لبان.



قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
رقم ( ٢٠٢٠/١٥٢ ) والئحته التنفيذية رقم ( ٢٠٢١/٦٥٤ )

إنجاز غير مسبوق بقيادة السيد رئيس الجمهورية لخلق بيئة تشريعية 

وتنظيمية مواتية لريادة اÂعمال فى مصر

المزايــــــــا 
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استكماال لÏنجازات التى تحققها الدولة المصرية، بتوجيهات متواصلة ومباشرة من السيد رئيس الجمهورية 
نحو النهوض بقطاع المشروعات وريادة ا�عمال وتهيئة المناخ المناسب لتحفيز وتنمية ا�عمال بين الشباب 
تأسيس  إجراءات  وتبسيط  الضريبية  والحوافز  والتسويقية  التمويلية  الخدمات  من  ميسرة  حزم  وتقديم 
المشروعات، صدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم ( ٢٠٢٠/١٥٢ ) 
والئحته التنفيذية رقم ( ٢٠٢١/٦٥٤ ) ليتوج جهود الدولة في هذا المجال. يجسد هذا القانون الجديد حرص 
إقبالهم  لزيادة  للشباب  والتيسيرات  والخدمات  المساندة  أوجه  كافة  توفير  على  الجمهورية  رئيس  السيد 
على إقامة المشروعات والتوسع فيها وتحويلهم إلى رواد أعمال ناجحين...   يتيح هذا القانون بيئة استثمارية 
وتشريعيــة داعمــة للمشروعـات ويمثـل نقلـة نـوعـيـة فـى الخدمــات التـى يقدمـهـا الجهــاز �بـنـاء مـصـــر. 

تعــريـــف مـــوحــــد للمشـــروعـــات المتــوسـطـــــة والصـغيـــرة ومتنــاهـيـــــة الصـغـــــــر

آليات مرنة تيسر إتاحة التمويل لرواد ا�عمال وتعزز قدرة المشروعات علي التشغيل وا�نتاج

حوافـز مـاليــة وغيـر ماليـة لقطـاع المشروعـات المتوسطــة والصغيـرة ومتناهيـة الصغــر

نـظــــــام ضــريـبــــى مبـســـط للمشـــروعـــــات الصـغـيـــــرة ومتـنـــاهــيــــــة الصــغــــــــــر

موقف المعامالت الضريبية الجديد

أقل من ٢٥٠ ألف جنيه

أقل من ٥٠٠ ألف جنيه

أقل من مليون جنيه

من مليون إلى ٢ مليون جنيه

من ٢ مليون جنيه إلى ٣ مليون جنيه

من ٣ مليون جنيه إلى ١٠ مليون جنيه

١٠٠٠  جنيه

٢٥٠٠  جنيه

٥ آالف جنيه

٠٫٥ ٪  من حجم المبيعات

٠٫٧٥٪  من حجم المبيعات

١٪  من حجم المبيعات

حجم أعمال ومبيعات المشروع

ا�قرار الضريبى يقدم مرة واحدة كل عام

الضريبية السنوية وفقا لقانون ٢٠٢٠/١٥٢
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إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت 
وعــقــــود الـتـســـهيــــــالت االئــتــمــانيــــــــة والــرهـــــن وعــــقــــــود تــســجـيــــــل ا�راضــــى. 

خـفــض الرســوم الجمركيـــة مــن ٥٪ إلـــى ٢٪ علــى اªالت والمعــدات الـالزمـــة للتشـغـيــــــل

آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال االقتصاد غير الرسمى لتشجيعهــا 
للتحول إلى القطاع الرسمى.

إجراءات مستحـدثـة وميسرة لتسجيــل واستصـدار الموافقـات وتراخيـص التشغيــل الخاصـــة
 بـإقـامــــــة المشـــروعــــــات.

أولوية لتخصيص ا�راضى الشاغـرة المتاحة فـى المناطق الصناعيـة والسياحيـة والمجتمعــات 
العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى لهذه المشروعات.

تخصيص نسبـة ٤٠٪  من المشتريـات الحكوميـة لصالــح المشروعــات المتوسطــة و الصغيــرة 
ومتناهية الصغـر.

إصــــــدار شهـــــادة تصنيــف للمــشـــروع وشهــــادة التعـــامــــل 
مع الجهات الحكومية  (للتمتع بمزايا وحوافز القانون).



المبـادرات الرئاسيـة التى شــارك الجهـاز فى تنفيذهـا
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مبادرة حياة كريمة

يرأس الجهاز "لجنة التنمية االقتصادية وتوفير فرص العمل " أحدى اللجان الفرعية التابعة
 للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ المبادرة

إنجازات الجهاز فى الفترة من يناير إلى مايو ٢٠٢١

٢٥٣٫٦ مليــون جنـيــــه حجــــم التمـويـــــــل        

المشروعات المنفذة        ١٠٫٩٩٥ مشروع صغير ومتناهى الصغر

فــــرص العـمــــــــــل        ١٧٫٢٣٧  فرصـة عمـــل

النطــاق الجغـرافــى         ٢٠ محـــافظــــة 

الـــدورات التدريبـيـــة علــى ريــــادة ا�عـمــــــال         ٣٩ دورة استـفاد منهـا  ٤٦٠  شـاب وفـتـاة

خدمات الشباك الواحد بالمحافظات المعنية         ٢٤٦٧  خـــدمـــة 

(استصدار التراخيص والرقم القومى للمنشأة والبطاقة الضريبية والسجل التجارى والتأمينات االجتماعية)

Òتسجيل المشروعات بسجل الموردين بالجهات الحكومية         ١٨١  مـشـروعـ

إعـــــداد       ١٥٠  دارســـــــة جــــــــدوى لمخـتــلـــف أنـــــواع الـمشـــــروعــــــات



إعادة إحياء الحرف اليدوية والتراث... 
                                مبادرة رئاسية للحفاظ على الهوية المصرية

اÂنشطة..
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أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة طموحة للنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر 
واالرتقاء بالمهارات التصنيعية والتقنية والتسويقية للقائمين على تنفيذ هذه الحرف والصناعات ... 
على  الحرف  هذه  وتشجع  جانب،  من  المصرية  والهوية  التراث  ترسيخ  في  المبادرة  هذه  تسهم 
التطور والنمو وتتيح �صحابها المزيد من فرص التشغيل والتسويق وإبرام التعاقدات والصفقات 
الرئيس وبمساندة أجهزة الدولة،  ... وقد بادر جهاز تنمية المشروعات، برعاية السيد  من جانب آخر 
بتقديم التمويل ومختلف أنواع الدعم والرعاية للحرف والمنتجات التراثية بمحافظات الجمهورية

إجـراء أول حصـر للتجمعـات ا�نتاجيــة في مصـر (١٤٥  تجمعـا إنتاجيـا طبيعيــا بمختلـف المحافظــات 
يضـــم حــوالـــــى ٧٧٫٦٥٤ منشــــأة ). 

إطــالق أول استراتيجيـــة قوميـــة لتطويــر التجمعــات ا�نتــاجيـة الطبيعيـــة بالتعـــاون مـع الــــوزارات 
والجهات الحكومية وغير الحكومية. 

دعـــم التجمعـات الحرفيـة على مستــوى محافظــات الجمهوريــة وتشمـــل:

صنــاعة السجاد اليــدوى

تجمع فوه لصناعة الكليم بكفر الشيخ

تجمــع صنــاعــة ا�ثـــاث بــدميـــــــــــاط

منتجــات السجــاد وا�لبـاستـر با�قصــر

تجمع صناعة ورق البردى بقرية القراموص بالشرقية

تجميع صنــاعــة الـخــزف بقريــة تــونـس بالفيـــوم
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إقامـة معرضى تراثنا ٢٠١٩ و٢٠٢٠ تحت رعاية السيد رئيس الجمهوريـــــة

�عـادة إحيـاء الحـرف اليدويـة والتراثيـة فـى مصــر بهـدف فتــح أسـواق جـديــدة 

لهــذه المنتجـات ورفـع المهـــارات ا�داريـــة والفنيــة والتشغيـليــة �صحــابـــها.

إطـالق مبـادرة الختيـار أفضـل ثـالث جمعيـات وثـالثـة عمـالء فـى مجـال المشروعـات الحرفيـــة 

متناهيــة الصغـر خالل فعاليــات معـرض تراثنا ٢٠٢٠ وتسليمهم جوائــز ماليـة  بقيمة ١٠٠٫٠٠٠ جنيه

إقــــامــة وحــدة تطـويــر ا�عمـــال لتقـديــم خدمــات تـنميـــة ا�عمـــال بمعــرض تـــراثـنـــا ٢٠٢٠

تنظيم معــرض البــازار  ٢٠٢١ للمشغـوالت والحـرف اليدويــة وديكـورات المنـــزل 

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية  (أحد المعارض المتخصصة المنبثقة عن معرض تراثنا)

جار ا�عداد لتنظيـم معـرض تـراثنـا لعام ٢٠٢١ تحـت رعاية السيـد رئيـس الجمهوريــة
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تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى/بنزين
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هتعيش فى بيئة نظيفة

هتوفـــر فلـوسـك

سالمة عربيتك مضمونة

تبنى جهاز تنمية المشروعات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية 
(شركتى كارجاس وغازتك) لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى/بنزين

السيارات
سيـــــارةالمحولة ٤٣٫٨٣٧

يقدم الجهاز قروضا ميسرة لتقسيط قيمة تحويل السيارات للعمالء
بهدف تحويل ١٥٠ ألف سيارة فى جميع المحافظات فى الفترة من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٣

 ٣٧٠
مليون جنيه

حـجـــم التعــاقـــد مـــع شــركـتـــى

كارجاز (٨ مراحل) وغازتك (٤ مراحل)

إنجــازات الجهـاز مــن ٢٠١٤ - ٢٠٢١

٢٧٤٫٥ مليون جنيه بقيمة



تشغيل شباب الخريجين فى المنافذ التسويقية المتنقلة

تبنى جهاز تنمية المشروعات تنفيذ المبادرة بالتعاون مع

 وزارة التموين والتجارة الداخلية     والبنك اÂهلى المصرى

التموينية  السلع  لتوزيع  لتسليم سيارات حمولة واحد طن تعمل كمنفذ تسويقى متنقل 
بجميع   ßاحتياج ا�كثر  ا�ماكن  في  الخبز  نقاط  وفرق  المجمدة  واللحوم  الجافة  والبقالة 

محافظات الجمهورية.

قد تم تنفيذ  خمس مراحـل سابقـة تــم من خاللها: 

         تمويــل  ٢٤١٥  سيارة وفــرت  ٧٢٤٥ فرصة عمــل

        وجارى حاليـß تنفيذ المرحلة السادسة لتمويـل  ١٠٠٠  سيـارة بقيمــة  ١٦٠ مليون جنيه
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يقدم الجهاز قروضÒ ميسرة لتمويل السيارة (المنفذ التسويقى) والبضاعة

إنجازات الجهاز من ٢٠١٤ - ٢٠٢١

١٦٠
مليون جنيه

حجم التعاقد مع
وزارة التموين والتجارة الداخلية 
والبنـــــك اÂهـلــــى المصـــــــرى

بـقيمــــــة ٢٨٫٢ مليون جنيه١٣٦  منفذ تسويقى

المنافـذ الممَولــة



مـن رؤى وتوجهـات ... 
                               إلـى حقـائـق ونجـاحـات
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النجاحات  من  مسبوقة  غير  سلسلة  وواكبتها  والتحديات  الضغوط  من  الكثير  الماضية  السبع  السنوات  شهدت 
وا�نجازات ... فقد وجه السيد رئيس الجمهورية منذ تولى سيادته الرئاسة اهتماما منقطع النظير با�سراع في دفع 
مصر.            بناء  إعادة  مسئولية  عاتقه  على  آخذا  جوانبها  بكافة  الشاملة  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مسيرة 
تجلى ذلك في توجيهاته المستمرة والمباشرة لتفعيل كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لمساندة قضايا التنمية 
منها على سبيل المثال ال الحصر االهتمام بالشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتمكين المرأة وتنفيذ مشروعات البنية 

ا�ساسية والمجتمعية...

وقد حظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة السيد رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد 
أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطنى 
تنمية  قانون  وصدور  ا�عمال  ريادة  مشروعات  لتعزيز  الالزمة  والسياسات  الخطط  وتطوير  القطاع  بهذا  للنهوض 
الصغيرة  المشروعات  قطاع  لدعم  والحوافز  التيسيرات  من  حزمة  تضمن  والذى   ٢٠٢٠ لعام   ١٥٢ رقم  المشروعات 
ومتناهية الصغر و التوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه 
الرسمي  غير  القطاع  في  العاملة  للمشروعات  الحوافز  من  العديد  تقديم  الي  با�ضافة  نجاحها  و  المشروعات 

لتشجيعها لالنضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية..

الماضية الكثير من ا�نجازات تجاوزت بشكل كبير ما حققه قبل فترة  وقد قدم الجهاز على مدار السبع سنوات 
تولى السيد الرئيس، فعلى سبيل المثال، أتاح الجهاز ٣٢٫٣ مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 
بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى السيد الرئيس للمسئولية. كما وفر الجهاز منحا خالل 
كافة  منها  استفادت  المجتمعيـة  والتنميـة  ا�سـاسيـة  البنية  لمشروعات  جنيه  مليار   ٢٫٥ بلغت   الفترة  نفس 
المحافظــات وبخاصـة الصعيــد والمنـاطــق الريفيــة وشمــلت ايضــا تطويـــر للعديد مــن المناطــق العشوائــيــة.

وما كان للجهاز أن ينجح فى تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية 
المتزايد على تعظيم  للجهاز خالل كافة مراحل عمله وحرصه  الكبير  الرئيس وتأييده  السيد  ككل بغير مساندة 
نطاق اختصاصاته وصالحياته حتى أصبح أحدى اªليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية فى تنفيذ التوجهات الرئاسية 

والمبادرات والمخططات القومية للدولة.

هذا ونتعهد بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة تحت رعاية السيد الرئيس لخدمة أهداف التنمية فى 
مصر و المساهمة الجادة فى تنفيذ توجيهاته لتحقيق المستهدفات الطموحة الستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

واá الموفق.. 


