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 31/12/2020حتى 1/7/2014نتائج أعمال الجهاز لتمكين المراه الفترة من       

 قرض متناهى  595,700مولت  -

 فرصة عمل  621,842وفرت  -

من اجمالى عدد القروض للمشروعات  %48تمثل المراه  

 المتناهية 

  الصغيرة   قروض لتمويل المشروعات

 

 المتناهية   قروض لتمويل المشروعات

 

     مليار  5.4

 جنية 

 صغير قرض  27.851مولت  -

 فرصة عمل  80.900وفرت  -

% من اجمالى عدد القروض  25تمثل المراه  

 للمشروعات الصغيرة 

البنية االساسية والتنمية المجتمعية  

 والتدريب 

 من اجمالى يوميات العمل %53تمثل المراه   

 

     مليار  3.7

 جنية 

مليون يومية  16

عمل للمراة    

 جنية 

 

 

 

الصغيرة والمتناهية قامت  مليار جنيه للمشروعات  9.1قام الجهاز بضخ إجمالي تمويل للمراة حوالي 

مليون  1.4% من اجمالى عدد القروض البالغ 46الف قرض موجه للمراه يمثل 623.5بتمويل عدد 

 قرض صغير ومتناهى
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تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الموجه للمراة 

اجمالى التمويل  عدد القروض 

 المؤشرات التحليلية للمراة من خالل الخدمات المالية 
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  يا: الخدمات غير الماليةناث

 

يعمل الجهاز على تقديم حزمة من الخدمات غير المالية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومن أهم هذه 
 إصدار التراخيص والمستندات الالزمة لبدء المشروعات.  -الدعم الفني  –التسويق  –الخدمات التدريب 

   خدمات الشباك الواحد

البطاقة  -الرقم القومى للمنشاة –السجل التجارى  –)الرخص  من إجمالي الخدمات التي يتم تقديمها %29بلغت نسب مشاركـة السيــدات 
  االجتماعية ( التامينات –الضريبية 

  خدمات التسويق:

التسجيل بسجالت صغار  -من خالل خدمات )تشبيك العمالء بالسالسل التجارية المختلفة  %32بلغت نسبة حصول المرأة على أنشطة التسويق 
ومتطلبات التسويق والتصدير بالتعاون مع  تأهيل العمالء على اليات -الموردين بالجهات الحكومية المختلفة وبوابة التعاقدات العامــــــــــــــــــــة

 . الجهات المتخصصــــــــــــة(
 

  المعارض :

   % 37 يةنسبة مشاركة المراة في المعارض الخارج

  % 51ونسبة مشاركة المراة في المعارض الداخلية 

 

 الخدمية خدمات المشروعات

من إجمالي المشروعات الممولة في مجال: تحويل السيارات للعمل بالغاز  %11بلغ نسبة المنصرف لإلناث ضمن المشروعات الخدمية المنفذة 
عقد تنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع  –مشروع تجارة زيوت السيارات مع شركة كارجاس   -الطبيعي مع شركتي كارجاس وغازتك 

 جمعية مستثمري أسيوط بمحافظة أسيوط.

 
 التكنولوجي  خدمات تطوير المشروعات الصناعية والدعم

من اجمالى عدد   %28كود االستجابة السريعة( للمراه بما يمثل نسبة  -تم تسهيل الحصول على خدمات التكويد الرقمي للمنتجات )الباركود 
 المشروعات 

 خدمات مخصصة للمرأة من خالل مشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية : 

تقديم الخدمات التدريب واالسششارة  بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية   BASمشروع دعم الخدمات االستشارية  -1

 سيدة  846واالرشاد والتوجية لعدد 

تقديم خدمات تدريبية للسيدات على تحسين القدرات االدارية والمالية  GIZمشروع ازدهار بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي األلماني  -2

 الشركات المتقدمةمن االجمالى  %30للشركات بنسبة 

حيث تم تقديم تدريبات لمشروعات مملوكة للسيدات  فى  GIZمشروع نمذجة المشروعات الصناعية بالتعاون مع البرنامج االنمائى  -3

 من اجمالى المتقدمين للتدريب %24مجال نمذجة المشروعات الصناعية بنسبة 

حيث ة العاملة فى التجمعات االنتاجية الطبيعة بالتعاون مع بنك التنمية األفريقي مشروع تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغير  -4

 فى تطوير التصميمات الخاصة بصناعة االثاثلتحسين قدراتهم   سيدة من مصممى االثاث  15تم تدريب عدد 
تقديم تدريبات فنية متخصصة  UNWOMEN( بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمرأة OVOPمشروع قرية واحدة منتج واحد ) -5

محافظة  -مناطق جغرافية حسب التجمعات اإلنتاجية ذات عمالة المرأة )تجمع الخرشوف بسيدي غازي  4في  سيدة(  900لعدد ) 

بنى  بمحافظة -تجمع األلبان باالشتراك مع شركة دانون وهيئة كير -تجمع السجاد اليدوي بساقية ابو شعرة بمحافظة المنوفية  -البحيرة

 تجمع البردي بقرية القراموص بمحافظة الشرقية( -سويف
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حيث تم تقديم برامج تدريبية على ) الخياطة   الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية –مشروع االرتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل  -6

من  %90نسبة مشاركة المراه حوالى غت بل،الكوافير والماكياج ، الحاسب اآللى، تدوير المخلفات المنزلية، االكسسورات والحلي ( 

 اجمالى المتدربين

سيدة  4249حيث تم تدريب عدد عدد  UNWOMENمشروع التمكين االقتصادي للمرأة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للمرأة   -7

 على ادارة المشروعات وتحسين قدراتهم الفنية 

 39تقديم تدريبات فنية فى صناعة االلبان لعدد حيث تم   SEEDمشروع تعزيز ريادة االعمال والممول من الوكالة األمريكية للتنمية  -8

 البحيرة( -المنصورة -الفيوم -الغربية –سيدة فى محافات )المنيا 

، EUوالممول من االتحاد األوروبي  ILOولية مشروع" خدمات تنمية االعمال من أجل النمو" المنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الد -9

 وقام المشروع بعمل االتى :  األقصر( –ي )المنيا ــبمحافظت

   األعمال تفعيل وحدة خدمات تطوير •

 والطالب ومساندة اصحاب المشروعات الحرفية والتراثية  بهدف اتاحة فرص لصغار رواد االعمال والمبتكرين   2020بمعرض تراثنا  
 كود االستجابة السريعة –على التصوير االحترافى   (467تقديم مجموعة من الخدمات لعدد )وقد تم 

 استشارات متخصصة  –انشاء صفحات الكترونية  – 
 حيث بلغن نسبة السيداتتحسين اداء االعمال(  –التسويق االلكترونى  للعارضين على )

 العارضين التى قدمت لهم خدمات خالل المعرض  عدد من اجمالى %70حوالى  
 

 محافظة المنيا   -فى مجال صناعة منتجات االلبان / الصوب الزراعية متدربة  41تقديم برامج تدريبة لعدد  •

  محافظة األقصر –في مجال السياحة واألنشطة المرتبطة بها متدربة   8تقديم برامج تدريبية لعدد   •

  الزراعية:خدمات تطوير المشروعات 

متدربة فى مجاالت التمكين اإلقتصادى للمرأة، وتأهيل وتحفيز المرأة  496برنامج تدريبى خاص للمرأة لعدد  14عدد إعداد وتنفيذ  •

 محافظات 7فى عدد  الريفية لبدء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر

 خدمات التدريب الفني: 

 من االجمالى  % 55سيدة( بنسبة 135لعدد ) %50بالتعاون مع المراكز التكنولوجية بخصم تقديم برامج تدريبية فنية متخصصة  •

تشكيل على  –صياغة مجوهرات  –بالستيك  –تصميم مجوهرات  –تشكيل الشمع  –مصنوعات جلدية  –في مجال ) تصميم باترون   •

 المانيكان( 

سيدة( بنسبة  7( ورش عمل لرفع الوعي بأهمية حسن إدارة الموارد وترشيد الطاقة وتحسين اإلنتاجية وجودة المنتج لعدد )3تقديم عدد ) •

 فرد. 100من إجمالي عدد  % 7

 سيدة وفتاة على برامج نموذج العمل ونموذج القيمة المقترح والتسويق والماليات. 424تم تدريب عدد  •
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  برامج ريادة األعمالالتدريب لخدمات 
 .سيدة 426وذلك بالتعاون مع شركة شل .. ) انطالقة ( تم تدريب عدد   ناجح برنامج كيف تصبح صاحب مشروع صغير  •

حيث بلغت نسبة مشاركة المراه فى برامج ريادة  ILOخدمات التدريب لبرامج ريادة األعمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية  •
المهارات  – SIYB) ولد/ حدد فكرة مشروعك و أبدأ وحسن مشروعك  من اجمالى عدد المتدربين على برامج  %54االعمال 

 االتى:على حيث تم تدريب   Get aheadالريادية ( وبرامج سيدات االعمال يمضين قدمًا 
 سيدة وفتاه على برنامج ولد/ حدد فكرة مشروعك. 2733تم تدريب عدد  •
 سيدة وفتاة على برنامج إبدا مشروعك. 6321تم تدريب عدد  •
 سيدة وفتاة على المهارات الريادية. 6902تم تدريب عدد  •
 .Get Aheadسيدة وفتاة على برنامج سيدات االعمال يمضين قدمًا  1561تم تدريب عدد  •
 .We Growسيدة على برنامج  182تم تدريب عدد  •
 .IYBروعك صاحبة مشروع على برنامج حسن مش 57تم تدريب عدد  •
 للمرأة. %51شاب وفتاة بنسبة  106,721ندوة حضرهم  1796تم عقد  •
 للمرأة. %55رائد ورائدة أعمال بنسبة  4772تم توجيه وتقديم مشورة لعدد  •

 مبادرات جديدة لريادة االعمال :

  :لنشر ثقافة ريادة االعمال( Online –عن بعد )اونالين  تم عمل العديد من المسابقات

 بالتعاون مع القطاع الخاص )مؤسسة ابوهشيمة( لريادة االعمالقام الجهاز بتنفيذ مسابقة  Startup Powerمسابقة 
 متسابق على مستوى الجمهورية من خالل الحصول على التدريبات التأهيلية وجلسات التوجيه والمشورة  100يستفيد منها 

 ( ineOnl –كاملة عن بعد )اونالين  وتم تنفيذ المسابقة

 مشروع توظيف شباب مصر وإيجاد سبب للبقاء للحد من الهجرة تم التعاون مع منظمة العمل الدولية    مسابقة نواه

 متسابقة لاللتحاق بالتدريبات  52غير الشرعية للشباب بالمشاركة في مسابقة نواة بمحافظتي القليوبية والمنوفية حيث استفاد منها عدد 

 متسابق من التدريبات التأهيلية  45ام حبيبة اسوان بالمسابقة للسنة الثالثة حيث استفاد عدد  –تم المشاركة مع مؤسسة اغاخان   2020مسابقة ام حبيبة 

لنشر ثقافة ريادة االعمال والفرص المقدمة ام حبيبة اسوان(  –اغاخان بالتعاون مع جهات شريكة بأسوان )محافظ اسوان، جامعة اسوان، مؤسسة   مسابقة شباب اسوان    
( من خالل سلسلة من الجلسات باإلضافة الى تقديم عدد Online –ندوات عن بعد )اونالين  6لشباب النوبة وإلقاء الضوء على المنطقة الصناعية الجديدة بأسوان بتنفيذ عدد 

 إلقامة مشروع جديد. شاب/ فتاة 100دورة تدريبية من برامج تدريبية مختلفة للتأهيل  17
 من اجمالى عدد المشتركين  %25حوالى من هذه المسابقات وقد بلغت نسبة مشاركة السيدات  

 التدريبات المقدمة من وحدة النوع االجتماعى 

 تنفيذ عدد من التدريبات التى تخص المرآه على الحرف التراثية فى بعض محافظات مصر وهى كالتالى :

 والتقليدية: على الحرف التراثية ةسيد 131مبادرة تدريب محافظة البحر األحمر:  •

 سيدة وفتاة من خالل دورة تدريبية على االكسسوار والخرز 20: تدريب عدد  مدينة راس غارب -

 دورات تدريبية على الخياطة واالكسسوار والكروشيه 3سيدة وفتاة من خالل  60تدريب عدد  مدينة الغردقة: -

 دورات تدريبية على الكروشيه والخياطة والتطريز  3سيدة وفتاة من خالل  51: تدريب عدد مدينة القصير -

 والطباعة على المالبس

 الخرز واالكسسوار التطريز.دورات تدريبية على  19سيدة وفتاة من خالل  445تدريب : محافظة شمال سيناء •

 تم من خالل مبادرة تطوير منتجات الخوص وسعف النخيل )مكسبك من نخلتك (  : محافظة الوادى الجديد •

 وذلك بهدف توفير فرصسيدة على صناعة منتجات الخوص  20تدريب عدد  قرية القصير –بمركز الداخلة 

  عمل كما تم تدريب السيدات على ريادة االعمال وكيفية ادارة المشروعات . 
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 سيدة على االعمال اليدوية وصناعة اإلكسسوار والخرز  30تدريب :محافظة المنوفية •

 فتاة من ذوي االحتياجات الخاصة. 12وكان من بينهم 

 مبادرة )نساء سيوة يمضين قدما( لتنمية الحرف التقليدية ودمجها بالحرف : محافظة مطروح •

 دورات تدريبية علي  5سيدة من خالل  40التراثية بمدينة سيوة حيث تم تدريب 

 الخياطة والباتشورك وإنتاج منتجات سيوية بتصميمات وخامات جديدة تواكب السوق المحلي والخارجي.

 سيدة  20على صناعة الحلى النحاسية لعدد ( قريتى شيشة و هيسا) تدريب النوبة: محافظة اسوان  •

  سيدة 45الحلى النحاسية والمنتجات الجلية والمنتجات المصنوعة من الخوص لعدد على صناعات  (قرى وادى كركر)تدريب  

 فتاه  12وكان بينهم عدد  سيدة 25تدريب على الخياطة والتفصيل لعدد محافظة الفيوم :  •

 مركز سنورس( –)قرية سنهورالقبيلة سيدة معيلة على كيفية تصنيع االلبان  75تدريب عدد من الصم والبكم كما 

  دورات تدريبية على فنون صناعة الخيامية 5فتاه من خالل  175تدريب عدد : محافظة المنيا  •

 تنفيذ عدد من التدريبات التى تخص المرآه من خالل برنامج تمكين :  

 فكرة(  -وظيفتك جوه بيتك    -قرية واحدة منتج واحد  -احياء وتطوير الحرف التراثية  -متدربه فى مشروعات )انا رائدة  1286تدريب عدد •
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 مشروعات البنية األساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالةثالثا 

 

يهدف الجهاز من خالل تمويل مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية الى تنمية المجتمع المحلي وتطويره من خالل تنفيذ برامج 

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

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

ولة المختلفة والجمعيات األهلية.  حيث تم تنفيذ برامج تستهدف الوعى وتمكين المراه وتفعيل دورها بالتعاون مع العديد من أجهزِة الد

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

 : وقد تم تنفيذ االتى %90نسبة استفادة المرأة في مجال الصحة األولية  

تهتم هذه المشاريع بالمرأة بهدف ، مليون جنيه  254تشغيل الفتيات في مبادرة العناية بصحة األم والطفل بتمويل ل مشروع 246عدد 

 اهم المخرجات كاألتى : تطوير أدائها ورفع مستواها وتمكينها والنهوض والحفاظ علي صحتها ورفع كفاءتها

 مليون زيارة  46برامج للزيارات المنزلية من خالل الرائدات الريفيات لعدد  -

 منزليه من خالل الرائدات الريفيات

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

 الف ندوة توعية  13حيث تم عمل  

 مليون سيدة وطفل 5.1توفير الرعاية الصحية األولية لعدد  - 

 تنفيذ العديد من القوافل الطبية للوصول إلى المناطق البعيدة عن الخدمات  -

 قافلة طبية   7862الصحية حيث تم تنفيذ عدد   

 

 

 % وقد تم تنفيذ االتى : 70إلى  60نسبة إستفادة المرأة في مجال محو األمية من  

 :اهم المخرجات كاألتى مشروع لتشغيل الشباب والفتيات في مبادرات محو االميه والتعلم ورفع الوعي  78عدد 

 فصل جديد لمحو أمية وتشجيع الفتيات والسيدات 8383 عدد  فتح -

 192.036على االلتحاق بها وقد تم محو امية عدد  
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 % وقد تم تنفيذ االتى : 90نسبة إستفادة المرأة في مشروعات رياض االطفال  

 مليون جنيه ، 60.4مشروع لتشغيل الشباب في مشروع رفع كفاءة رياض األطفال بتمويل  59عدد 

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

 سنوات 6-4وحل لمشكلة نقص الحضانات، وإعداد األطفال في المرحلة العمرية من  

  اهم المخرجات كاألتى :لاللتحاق بالتعليم االبتدائي  

 طفل 38.548فصل حضانه استفاد منها  1356فتح عدد  -
 

  االتى : من اجل التشغيلالتدريب وقد تم تنفيذ من خالل  %45نسبة استفادة المرأة في مجال التدريب من أجل التشغيل 

 ( فتاه على:150تم االنتهاء من تدريب عدد ) 

 مهارات انتاج السجاد وكيفية قراء الرسم الخاص بالتصميم. -

 مهارات تطبيق تركيب االلوان مع الرسم وأنماط اإلنتاج المختلف وعلى -

 مهارات متقدمة في االنتاج تنوع األشكال.   

 متر مربع من السجاد اليدوي  400تم االنتهاء من انتاج  -

 الميدانية من اخصائي المتابعة  120رفع كفاءة وتأهيل عدد  -

 

 مشروعات تخدم االسرة ككل: 

من خالل البنية األساسية الالزمة لبيئة صحية وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمات من خالل توفير مياه الشرب، وتوفير الصرف 
الصحي غير التقليدي، وبيارات للصرف الصحي للمنازل الريفية مما يسهم في الوقاية من التلوث واألمراض، إضافة إلى رصف الطرق 
الريفية لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية بهذه المناطق.  وتصب مشروعات األشغال العامة كثيفة العمالة 

 وتؤدى لتحسين نوعية الحياة فإتاحة المياه مثال أول من يستفيد منه المرأة. في مصلحة األسرة ككل
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 دور الجهاز فى تمكين المراه

 شهادة ختم النوع االجتماعي

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

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 المشروعات. 

ما أن مصر هي أول دولة ويعتبر الجهاز أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم. ك
في المنطقة العربية وثاني دولة علي مستوي العالم التي تختبر معايير ختم المساواة بين الجنسين وهذا 

في تضمين معايير المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في كافة المستويات ضمن  يعتبر اعتراف دولي بدور المؤسسات العاملة بمصر
 إطار عملها.

  سة مواجهة التحرش بجهاز تنمية المشروعاتاعتماد سيا

. والهدف من تفعيل هذه سياسة بالجهازهذه التفعيل لبدء  اإلجرائي لسياسة مواجهة التحرشالدليل  اعتمادقام جهاز تنمية المشروعات ب
والتمييز بين الجنسين، السياسة بجهاز تنمية المشروعات هو خلق بيئة عمل سليمة ومجتمع عملي يتسم بالسلمية ويخلو من التحرش 

وتوفير آلية مناسبة تقوم على الشفافية واالفصاح وتتسم بالسرية في مواجهة ومعالجة التحرش في مكان العمل داخل الجهاز ومع الفئات 
 المستهدفة وشركاء التنمية.

 مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وبين المجلس القومي للمرأة

فقد قام كل من الجهاز والمجلس بمد  للمرأة،بين كال من جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي المستمرة نظرا للشراكة االستراتيجية 
وعلى . وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمكين المرأة المصرية في مختلف المجاالت، 2022 عام تنتهيلثالث سنوات مدة لمذكرة التفاهم 

.  وذلك في كافة محافظات 2030ما بما يتفق مع األهداف الخاصة باستراتيجية مصر، واستراتيجية المرأة المصرية التعاون فيما بينه
 مصر مع التركيز على القري األكثر فقرا.

الفئات المستهدفة والمستفيدة هي المرأة التي ترغب في إقامة مشروع أو صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من  ▪
 –الفئات العمرية وخاصة الشباب، والمرأة المعيلة وخاصة ذوي اإلعاقة، وايضا شركاء التنمية )منظمات مجتمع مدني كافة 

في مجال التمكين االقتصادي ومن المتوقع تنفيذ مجموعة من البرامج الخاصة بالدعم الفنى  جهات مانحة ...( –عنية وزارات م
اصدار بطاقات الرقم كذلك لية واعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تمويلها وكذلك تقديم االستشارات الما واالجتماعي

 القومي للسيدات من قبل كال من الجهاز والمجلس.
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 مليون امرأة إفريقية" 50منصة هيئة الكوميسا "صوت 

عن محتوى جمهورية مصر العربية بمنصة هيئة استطاع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان يصبح الجهة الوطنية المسئولة 
 "صوتمنصة هيئة الكوميسا لتمكين المرأة االفريقية مهام تطوير محتوى الكوميسا من خالل ترشيح وحدة النوع االجتماعى بالجهاز لتولي 

لجهود المبذولة في مجال المشروعات التنسيق والتعاون مع كثير من الجهات الوطنية األخرى فيما يتعلق با وكذلك مليون امرأة أفريقية" 50
 وتمكين المرأة. 

دولة افريقية للسعي لتلبية احتياجات رائدات األعمال في مجال  38مليون امرأة إفريقية" إلى التواجد في  50تهدف منصة "صوت 
 قية.مليون امرأة في مجال األعمال التجارية في شتى أنحاء القارة االفري 50المعلومات وكذلك للربط بين 

 استبيان رائدات األعمال فى مواجهة اثار كورنا 

في ظل الظروف االقتصادية الناجمة عن وباء كورونا العالمي وما نتج من آثار سلبية كبيرة كانت لها آثار مباشرة على السيدات صاحبات 
 استبيان لرائدات األعمال بإطالقالمجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، المشروعات، فقد قام جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع 

 على الموقع االلكترونى للجهاز وكذلك المواقع االلكترونية للجهات المشاركة. ويهدف االستبيان الى التعرف والقياس ألهم التحديات التي
لمختلفة التحديات باإلضافة إلى التعرف على احتياجاتهن من سبل الدعم ا تواجه رائدات االعمال خالل هذه الفترة وسبل تغلبهن على هذه

 وقد جاءت أهم النتائج حول التحديات في: لإلبقاء على عملهن الخاص

من العينة يرون أن تأثير أزمة فيروس كورونا على أعمالهن له تأثير سلبي، حيث أدي إما لتوقف العمل بشكل كامل  79% •
 دات والمبيعات.مرورا بانخفاض اإليرا

 جاء كذلك عدم توافر السيولة النقدية نتيجة األزمة كتحدي رئيسي عاقهن عن القيام بأعمالهن كالمعتاد. •
 حظر التجول وأثاره علي توقف البيع ومنافذ التسويق. •
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 الخاصة بالمرأة القومية اهم المبادرات 

 المالية وغير مالية 

 

 :  UN Womenمبادرة األمم المتحدة للمرأة 

بهدف دعمهم يهدف المشروع الى تحسين األوضاع االقتصادية للفئات المستهدفة وهي السيدات فقط وخاصة المرأة المعيلة 
اقتصاديًا واجتماعيًا، اإلناث من شباب الخريجين العاطالت عن العمل ويرغبن في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتحسين 
المستوي االقتصادي الخاص بهم، اإلناث صاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة ويرغبن فى تنمية مشروعاتهن، وذلك 

حافظة الشرقية و البحيرة و المنيا عن طريق منحهن قروض متناهية في الصغر بهدف توفير بتحسين دخل المستفبدات بنطاق م
فرص عمل جديدة أو الحفاظ على فرص عمل قائمة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة ورفع مستوى الدخل بشكل عام في 

 .%100محافظة الشرقية، ويبلغ نصيب المرأة 

الوعي واإلدراك لدى المرأة في المجتمعات المعنية بأهمية العمل الحر وتحسين قدرة المستفيدات تم عقد دورات تدريبية لزيادة درجة   -
 على إدارة المشروع وإجادة النظم المحاسبية.

من أجمالي  %100مشروع وبلغت نسبة مشروعات المرآه 1596مليون جنية لعدد 8.6ة حوالي بلغت أجمالي المبالغ المنصرف -
 عدد المشروعات.

 -ذوى االحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوى االحتياجات الخاصة : مبادرة -1
والملللللرأة المعيللللللة للللللذوي االحتياجللللللات   تمثلللللل مشلللللكلة األسلللللر الفقيلللللرة ومحلللللدودي اللللللدخل وخاصللللللة ذوي االحتياجلللللات الخاصلللللة

الخاصلللللة عائقلللللا كبيلللللرا للتنميلللللة فلللللي المجتملللللع حيلللللث تتركلللللز هلللللذه األسلللللر فلللللي المجتمعلللللات األكثلللللر فقلللللرا الرتفلللللاع األميلللللة بلللللين 
ة الللللللدخل ، وتعتبللللللر ذوي االحتياجللللللات الخاصللللللة مللللللن النسللللللاء فللللللي هللللللذه المجتمعللللللات وانخفللللللاض نسللللللبة العمالللللللة وعللللللدم كفايلللللل

أكثللللر فئللللات المجتملللللع تللللأثرا بانثلللللار الجانبيللللة لبرنللللامج اإلصلللللالح االقتصللللادي والتلللللي يعمللللل جهللللاز تنميلللللة المشللللروعات عللللللى 
                  تخفيضها وخاصة بالنسبة لذوي االحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوي االحتياجات الخاصة ومحدودي الدخل              

جمعيلللللة  26م التعاقلللللد ملللللع علللللدد الخاصلللللة حيلللللث تلللللتلللللم تخصللللليج تمويلللللل للجمعيلللللات التلللللي تتعاملللللل ملللللع ذوي االحتياجلللللات  -
محافظلللللات )الشلللللرقية، المنوفيلللللة، البحيلللللرة، اإلسلللللكندرية، الفيلللللوم، المنيلللللا، األقصلللللر، اسلللللوان، الدقهليلللللة(  9أهليلللللة بنطلللللاق علللللدد 

 للمشروعات القائمة. %7% للمشروعات الجديدة،  4تفيد النهائي وتقوم الجمعيات بتطبيق سعر الفائدة للمس
 1.728مليللللون جنيلللله مصللللري لعللللدد  12.8وبلغللللت إجمللللالي المبللللالغ المنصللللرفة للمسللللتفيد النهللللائي خللللالل الفتللللرة مبلللللغ وقللللدرة  -

 . المعيلة لهم من ذوي االحتياجات الخاصة او المرأة 
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الصغر )مبادرة بنت مصر للمرأة الريفية المعيلة مع البنك الزراعي مبادرة مشروع بدايتي لدعم المشروعات متناهية  -2
 مليون جنيه: 10المصري بمبلغ 

نظرًا لدعم سياسة الدولة في االهتمام ببرامج التمويل متناهي الصغر التي تهدف إلى زيادة الدخل وتوفير فرص عمل للحد من الفقر 
ع بدايتي )مبادرة بنت مصر( لدعم المشروعات متناهية الصغر للفتيات والسيدات وخاصًا المرأة الريفية المعيلة تم توقيع عقد مشرو 

تم توفيرها من خالل التمويل المقدم من صندوق خليفة لتطوير  12/2/2018مليون جنيه( في  10بجميع المحافظات بقيمة )
توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة لهن وتحسين المشاريع، بهدف التوسع في دعم و إقامة المشروعات متناهية الصغر الخاصة بالمرأة ل

من المبادرة للمستفيدات تحت خط الفقر، و  %60ظروفهن المعيشية واالقتصادية خاصة المرأة الريفية المعيلة وعلى ان يتم توجيه 
وعات من مليون جنيه من خالل توفير قروض ميسرة لتلك المشر  10بمبلغ حوالى للمراه  %100بنسبة مشروع  456قد تم تمويل 

 ألف جنيه. 25خالل فروع البنك الزراعي المصري و يبدأ التمويل من ألف جنيه وحتى 

 مبادرة لتنفيذ مشروع مستقبلنا بايدينا مع مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية  -3
اهم بين جهاز تنمية فى ضوء اهتمام الدولة بالشباب والفئات المهمشة والمرآه المعيلة وذوى االحتياجات الخاصة تم عقد مذكرة تف

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية وذلك لرفع قدرات الفئات المستهدفة من 
اداريا( ثم تمويلهم لتشجيع ونشر ثقافة العمل الحر وسوف يتم تنفيذ المشروع  –خالل حزمة من التدريبات المتنوعة )حرفيا 

 على أن تختج كل جهة بتنفيذ األدوار المنوط بها كالتالي:االف مستفيد/ة  10د مصر ويستهدف بمحافظات صعي

بتدبير التمويالت الالزمة إلقراض الجمعيات  سيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -
على أن يكون مبلغ القرض والمؤسسات المنفذة للمشروع، وفقا لشروط المنح والسياسات االئتمانية المتبعة بالجهاز، 

توجه لمشروعات المراه  %25االف جنيه  على ان يتم تخصيج نسبة ال تقل عن  10للعميل النهائى بحد أقصى 
 دات المبرمة مع الجهات الوسيطة فى كافة التعاق

بتدبير التمويل الالزم لتغطية التدريب والدورات اإلدارية والفنية للعمالء  ستقوم مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية -
النهائيين، وكذلك لتغطية المصروفات اإلدارية والتشغيلية للجمعيات والمؤسسات المشاركة التى تم إختيارها للمشروع، 

     .التعادلعلى ان يستمر تمويل المصروفات اإلدارية لتلك الجمعيات لحين وصول المشروع لنقطة 
 مبادرة مشروع أرض الخير -4

فلللللي إطلللللار توجللللله الجهللللللاز نحلللللو دعلللللم المشللللللروعات الصلللللغيرة الخاصلللللة بللللللالمرأة بهلللللدف تحقيلللللق التمكللللللين االقتصلللللادي لهلللللا وكللللللذا 
تحقيلللللللق التنميلللللللة االقتصلللللللادية فلللللللي المنلللللللاطق األكثلللللللر احتياجلللللللا ملللللللن خلللللللالل التركيلللللللز عللللللللى تمويلللللللل المشلللللللروعات الصلللللللغيرة فلللللللي 

لجهللللللاز بالتعللللللاون مللللللع إحللللللدى الشللللللركة ذات الخبللللللرة فللللللي مجللللللال االنتللللللاج الحيللللللواني والزراعللللللي )شللللللركة المنللللللاطق الحدوديللللللة، قللللللام ا
ارض الخيلللللر "إحلللللدى الشلللللركات التابعلللللة لمؤسسلللللة مصلللللر الخيلللللر"( بتصلللللميم وتنفيلللللذ برنلللللامج تملللللويلي متكاملللللل قلللللائم عللللللى تلللللوفير 

ديثللللة وتللللوفير الللللدعم التسللللويقي سللللواء فللللي كافللللة أنللللواع الللللدعم الفنللللي الللللذى يحتللللاج إليلللله الشللللباب والتللللدريب علللللى سللللبل التربيللللة الح
مرحلللللة شللللراء الللللر وس الحيللللة أو فللللي مرحلللللة تسللللويق اإلنتللللاج مللللع التركيللللز علللللى تمويللللل المللللرأة وكللللذا التركيللللز علللللى المحافظللللات 
الحدوديللللة واألكثللللر احتياجللللا )الللللوادي الجديللللدة، الواحللللات البحريللللة، جنللللوب سلللليناء وأسلللليوط( والمللللرأة المعيلللللة هللللذا وقللللد بلغللللت نسللللبة 

 من إجمالي القروض الموجهة لهذا النشاط. %61ويل الموجهة للسيدات على قوة هذا المنتج التمويلي التم
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 للتنميةالوكالة الفرنسية  مبادرة -5
الوكاللللللة تلللللم توقيلللللع  اتفاقيلللللة ملللللع عللللللى تطلللللوير منتجاتللللله وزيلللللادة الملللللوارد الموجهلللللة للسللللليدات بصلللللفة خاصلللللة حرصلللللا ملللللن الجهلللللاز 

تشلللللتمل اإلتفاقيللللللة عللللللى خللللللدمات لللللللدعم الفنللللللي بهلللللدف تهيئللللللة و الفرنسلللللية للتنميلللللة تخصللللللج بالكاملللللل لتمويللللللل مشلللللروعات المللللللرأة 
 بيئللللللة اقتصللللللادية مواتيللللللة إلنشللللللاء وتطللللللوير المشللللللروعات الخاصللللللة بللللللالمرأة وزيللللللادة الشللللللمول المللللللالي وريللللللادة األعمللللللال لتلللللللك الفئللللللة

 حيث تم : 
ليللللللتم  " دعللللللم المللللللرأة للتمويللللللل متنللللللاهي الصللللللغر " لتنفيللللللذ مشللللللروعمليللللللون جنيللللللة  120.3توقيللللللع عقللللللد بمبلللللللغ  •

مليلللللون جنيلللللة  80.6صلللللرف مبللللللغ للملللللرأة حيلللللث تلللللم العقلللللد للمشلللللروعات المملوكلللللة  توجيللللله كاملللللل قيملللللة هلللللذا
 2020خالل عام للمرآه موجه  قروض %100 بنسبةقرض  3818لعدد 

 المشروعات ية لتنفيذ مشروع لتنميةمليون جن 260توقيع عقود بمبلغ  •
 مليون جنية 221.3تم صرف مبلغ حيث  في مصر للمرأة المملوكة الصغيرة  
 .قروض للمراه  %100بنسبة  قرض 771لعدد  

 مبادرة البنك الدولى  -6
تحفيللللز  مليللللون دوالر أمريكللللي تهللللدف إلللللى 200قللللام الجهللللاز بتوقيللللع عقللللد مللللع البنللللك الللللدولي إلبللللرام اتفاقيللللة قللللرض جديللللد بمبلللللغ 

ملللللن إجملللللالي علللللدد  %30ريلللللادة األعملللللال وخللللللق فلللللرص عملللللل وتسلللللتهدف االتفاقيلللللة تمويلللللل مشلللللروعات الملللللرأة بملللللا يعلللللادل نحلللللو 
 حيث تم : المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي ستمول على قوتها

 %30توجللللله نسلللللبة  لتنفيلللللذ مشلللللروع "المبلللللادرة للتمويلللللل متنلللللاهي الصلللللغر "مليلللللار جلللللم  1.4توقيلللللع عقلللللود بمبللللللغ  •
 11984مليلللللللون جنيلللللللة لعلللللللدد  300تلللللللم صلللللللرف  حيلللللللتملللللللن أجملللللللالي العقلللللللد للمشلللللللروعات المملوكلللللللة للملللللللراه 

 .قرض
مللللن اجمللللالى العقللللد  %3لمشللللروعات الصللللغيرة نوجلللله نسللللبة مللللن خللللالل ا مليللللون جللللم 520توقيللللع عقللللود بمبلللللع  •

 قرض  832مليون جنية لعدد  390للمشروعات الممولكة للمراه حيث تم صرف 
 

  ة للتنميةاالسبانيمع الوكالة  مبادرة -7
لمساهمة في خلق ل ألف يورو 200تفاقية مع الوكالة االسبانية للتنمية لمنح جهاز تنمية المشروعات منحة بمبلغ توقيع ا

تطوير قطاعات المرأة  في نطاق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خالل تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة
 الحرفية والتراثية وبناء قدرات النساء في هذه القطاعات
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مواجهه الظوار السلبية بالمجتمع و التي استهدفت المرأة كحل بديل و اتاحة فرص عمل حقيقية للفئات لمستهدفة مبادرة  -8
 تضمن لهم دخل ثابت بدل من اللجوء للطرق غير القانونية :

 غير الشرعية :مكافحة الهجرة 

 مشروع متناهي الصغر 35.070مليون جنية لعدد  395.5حيث اتاح الجهاز تمويل قدرة 
 في المحافظات االكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية ، فقد بلغ عدد المشروعات 
 الممولة.  القروضمن اجمالي عدد  %52متناهي الصغر بنسبة  قرض 18.520للمرأة  

 

 االتجار بالبشر:مكافة جريمة 

 مشروع متناهي الصغر 411,673لعدد  مليار جنية 5.7حيث اتاح الجهاز تمويل قدرة 
 محافظة 16وعدد بالمحافظات التي تشهد اعلى نسبة لجريمة االتجار بالبشر  
 الممولة.القروض من اجمالي عدد  %40متناهي الصغر بنسبة  قرض 201,156بلغ عدد المشروعات للمرأة  حيث 
 

 

  :مبادرة " حرفتي " مع المجلس القومي للمرأة

 وتسهدف هذه المباردة تنمية المهارات الحرفية للمراه المصرية بالتعاون مع المجلس القومى

 للمراه من اجل التوظيف االمثل ألمكانيتها بما ينعكس على النهوض بذاتها و اسرتها  

المندرجة فى مبادرة حرفتى الورشة االولى والثانية كانت فى محافظة اسوان بهدف اختبار ومجتمعها . وتم تنفيذ بعض الورش التدريبية 
المهارات الحرفية للسيدات والتعرف على منتجاتهن باألضافة لزيارة البيوت النوبية والمزرات االثرية لوضع التصور لبعض التصميمات 

نية التدريب على تنفيذ التصميمات الموضوعه بعد الورشة االولى باستخدام النوبية المستواحاه من الطبيعة . بينما هدفت الورشة الثا
 الخامات البسيطة من اجل الحصول على عينات عصرية ومبتكرة تناسب متطلبات السوق .

 –سيوة تم استكمال انشطة هذه المبادرة من خالل عقد دورة تدريببية على كيفية تصميم وتطوير المنتجات المختلفة للسيدات  بواحة 
 محافظة مطروح وذلك لعدد من السيدات التى تم تدريبهن من قبل على التفصيل والخياطة وريادة االعمال من قبل وحدة الجندر

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elwatannews.com/news/details/3000898&psig=AOvVaw3GCRRUUTiieG53FddWSaZw&ust=1614589875111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCB8ZuejO8CFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elwatannews.com/news/details/3000898&psig=AOvVaw3GCRRUUTiieG53FddWSaZw&ust=1614589875111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCB8ZuejO8CFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elwatannews.com/news/details/3000898&psig=AOvVaw3GCRRUUTiieG53FddWSaZw&ust=1614589875111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCB8ZuejO8CFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elwatannews.com/news/details/3000898&psig=AOvVaw3GCRRUUTiieG53FddWSaZw&ust=1614589875111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCB8ZuejO8CFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elwatannews.com/news/details/3000898&psig=AOvVaw3GCRRUUTiieG53FddWSaZw&ust=1614589875111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCB8ZuejO8CFQAAAAAdAAAAABAt
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.elwatannews.com/news/details/3000898&psig=AOvVaw3GCRRUUTiieG53FddWSaZw&ust=1614589875111000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCB8ZuejO8CFQAAAAAdAAAAABAt
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 أهم مشروعات التمويل متناهي الصغر التي استهدفت المرآه

 

 

  مشروعات الدواجن -

مشروع بنسبة  4,182مشروع، وبلغ عدد المشروعات للمرأة  8851مليون جنية لعدد  59.3حيث أتاح الجهاز تمويل قدرة 

 مليون جنية. 27.6من إجمالي عدد المشروعات الممولة وبإجمالي تمويل حوالي  47%

 

 مشروعات التنمية الريفية والزراعية والتي شملت على اآلتى :  -

مشروع، وبلغ  34,379مليون جنية لعدد  298.1مشروعات التنمية الريفية بصعيد مصر حيث أتاح الجهاز تمويل قدرة  -

 122.8% من إجمالي المشروعات الممولة وبإجمالي تمويل حوالي  44مشروع بنسبة  15,277عدد المشروعات للمرأة 

 مليون جنية.

مشروع، وبلغ 127.620مليون جنيه لعدد  805.5مشروعات دعم االقتصاد والدخل الريفي حيث أتاح الجهاز تمويل قدره  -

 326.0من إجمالي المشروعات الممولة وبإجمالي تمويل حوالي  %44مشروع بنسبة  56.515عدد المشروعات للمرأة 

 مليون جنيه.

مشروع،  12,224مليون جنيه لعدد  208.3مشروعات تطوير الري الحقلي باألراضي القديمة حيث أتاح الجهاز تمويل قدره  -

 62.6من إجمالي المشروعات الممولة وبإجمالي تمويل حوالي  %35مشروع بنسبة  4,298وبلغ عدد المشروعات للمرأة 

 مليون جنيه.

 39,485مليون جنية لعدد  589.0مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين حيث اتاح الجهاز تمويل وقدره  -

المشروعات الممولة وبإجمالي تمويل من أجمالي عدد  %43مشروع بنسبة  16,929مشروع بلغ عدد المشروعات للمرآه 

 مليون جنية. 227.1حوالي 

مليون جنية لعدد  62.0مشروع االستثمارات الزراعية المستدامه ورفع مستوي المعيشة حيث اتاح الجهاز تمويل وقدره   -

من اجمالى عدد المشروعات الممولة وباجمالى  %49مشروع بنسبة  2204بلغ عدد المشروعات للمراه  مشروع   4509

                                      مليون جنية . 27.0تمويل 
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 مبادرات وخطط وبرامج جديدة لتمكين المرآه  

 

 أوال: التمويل متناهي الصغر

الجمعيات النسائية األهلية وجمعيات سيدات األعمال على القيام بدور أكبر في مجال المشروعات متناهية الصغر تنمية قدرات  •
  وذلك من خالل التنمية المؤسسية لهذه الجمعيات وخلق كوادر لها قادرة على إقراض تلك المشروعات.

 الجماعي للسيدات..  دعم تنفيذ منتجات تتناسب مع متطلبات وطبيعة عمل المرأة مثل االقراض •
 الحث على مشاركة المرأة فى المراكز القيادية ومجالس ادارات المؤسسات والجمعيات االهلية. •
لكافة الفئات المستهدفة وخاصة المرأة والعمل على زيادة  منتجات تمويليةتشجيع الجهات الوسيطة للقيام بجهود كبيرة وتقديم   •

 نسبة اتاحة التمويالت لها من خالل تلك الجهات.
 مالية ال: الخدمات غير  ثانيا

 تعزيز القدرات التنافسية لمشروعات المرأة من خالل:

 :خالل اتاحة الخدمات األتيةمن تقديم الدعم الفني للسيدات لمواجهة األزمات وخاصة األزمة الحالية ) فيروس كورونا(  •
تفعيل بعض الخدمات غير المالية الكترونيا مثل خدمة معلومات األعمال وخدمة الباركود وكود االستجابة  -

 السريعة وذلك من خالل منصة المشروعات الصغيرة .
 .تقديم برامج تدريبية اون الين لرفع المهارات وتحسين األداء والتوعية إلدارة األزمات والخروج بأقل الخسائر  -

 
 : التنمية المجتمعية والبشريةثالثا

 توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز ووزارة الصحة والسكان:

مذكرة تفاهم بين كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة فى إطار اهتمام الدولة بالقضية السكانية وتمكين المرأة فقد تم توقيع 

حيث تقوم وزارة الصحة والسكان بمساعدة السيدات في سن االنجاب في اتخاذ  و وزارة الصحة والسكان  والصغيرة ومتناهية الصغر 

رص العمل في المناطق المستهدفة قرار اإلنجاب ويقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتوفير عدد من ف

واالكثر عرضه لظاهرة الهجرة غير النظامية، كوسيلة لتوفير البدائل المحلية المختلفة باإلضافة الى تعزيز التزام الفئات المستهدفة 

 وتغذية شعورهم باالنتماء لمجتمعاتهم المحلية. لتمكين األسرة المصرية صحياً وثقافياً واجتماعيا واقتصاديا .

تنفيذ مشروعات سكانية بالشراكة مع الجمعيات االهلية تهدف الى معالجة تدهور الظروف المعيشية في المناطق المصدرة  من خالل 

للهجرة، باإلضافة الى النقص في الفرص االقتصادية والتشغيل وسيتم معالجة هذه المشكالت من خالل إيجاد فرص عمل قصيرة 

شباب / الفتيات العاطلين و الباحثين عن عمل بهدف توسيع فرص توظيفهم وتنويع وجهات نظرهم ومتوسطة األجل، وبناء مهارات ال

لفرص التشغيل المتاحة. كما يساهم ايضا في تحسين البنية التحتية واالجتماعية في المناطق المستهدفة لتوفير نوعية حياة أفضل 

 بالمجتمعات المحلية .
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 يئة العامة لتعليم الكبار:توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون مع اله

 

ً لالتفاقيات المتاحة لدى  تهدف الى التنسيق والتعاون في تدريب وإعداد كوادر من الشباب /الفتيات بالجمعيات األهلية الشريكة طبقا

والمناطق المستهدفة الجهاز بالتنسيق مع الهيئة على أن يتم البدء باتفاقية الحد من األسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بالمحافظات 

 .وخاصة التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير النظامية

 

 
 

                                 

         

 

 


