
 «َشروعو » املشروع ايكوَي يًتهُية اجملتُعية وايبشرية واحملًية      

 رئيص اجلًُوية/ بدأ املشروع ايكوَي إستحابة يتوجيًات ايشيد                     

 يتحكيل ايتهُية  ايشاًَة باملشارنة  بني ايوطو واملواطو                                    

َو خالٍ إقاَة  املشروعات َتهايية ايصػر وايصػرية واملتوسطة يف نافٌ ايكطاعات  

ايصهاعية  أو ايزراعية أو ايتحارية  أو اخلدَية    

 وايتى متجٌ قاطرة ايتهُية االقتصادية

 ايبهوى املشارنة مببادرة َشروعو

 .ايبهو ايزراعي املصري  –بهو ايتعُري واالسهاى   - بهو االسههدرية  –بهو ايكايرة  –بهو َصر  –ايبهو األيًى  

 اخلدَات ايتى يكدًَا َشروعو

 .متويٌ املشروعات املتوسطة و ايصػرية و َتهاييٌ ايصػر   يف نافة ايكطاعات  -

 .اصدار ايرتاخيص املؤقتٌ يًُشروعات ايتحارية ملدة مخص سهوات  -

 اهلدف

خًل جيٌ جديد َو صػار املشتجُريو يتحكيل فرص عٌُ جديدة بعيدًا عو ايعٌُ احلهوَي غري منطية وغري  -

.تكًيدية   

.االيتُام بايشباب واملرأة وذوى ايًحتياجات اخلاصة  -  

:املكررة عًى املهح  نشبة ايفائدة  

.فرتة سداد مخص سهوات / يف ايعام يتُويٌ َشروعات صهاعية %  5  

.فرتة سداد ثالث سهوات / يف ايعام  يتُويٌ َشروعات جتارية %  7  

.فرتة سداد مخص سهوات /  يتُويٌ َشروعات ايجروة احليوانية يف ايعام%  8  

 نافة َرانز احملافظة: ايهطام اجلػرايف 

 



 2021/5/31حتى 2015/4/26تصنٌف المشروعات الممولة طبقاً لطبٌعة النشاط فً الفترة من 

 اجمالً مهن حرة حٌوانً خدمً حرفً صناعً تجاري

11740 406 890 1018 9383 619 24056 

49%  2%  3.5%  4%  39%  2.5%  

 (المرأة / الذكور ) تصنٌف المشروعات طبقاً للنوع 

 النسبة اجمالً مهن حرة حٌوانً خدمً حرفً صناعً تجاري النوع
%54 12921 509 3671 630 797 314 7000 الذكور  
%46 11135 110 5738 385 90 92 4720 المرأة  

 24056 619 9409 1015 887 406 11720 االجمالً

 ادارة مشروعك بالمحافظة: مصدر البٌان 
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 "مشروعك" موقف المشروع القومً للتنمٌة المجتمعٌة والبشرٌة والمحلٌة 
 من بداٌة المشروع 

 2021/5/31حتى 

 فرص العمل المحققة قٌمة القروض الممنوحة عدد المشروعات الممولة

24056 2,211 67253 
 اثنان ملٌار ومائتان واحدى عشر ملٌون

حتى  2015/4/26عدد المشروعات الممولة خالل سنوات المشروع فً 

2021/5/31 

فترة 

2015 
 اجمالً 2021فترة  2020 2019 2018 2017 2016

725 

 مشروع

2114 

 مشروع

4047 

 مشروع

3277 

 مشروع

4341 

 مشروع

6371 

 مشروع

3181 

 مشروع
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اربعة وعشرون الف 

وستة وخمسون 

 مشروع

  

حتى  2015/4/26قٌمه القروض الممنوحة خالل سنوات المشروع فً 

2021/5/31 

فترة 

2015 
 اجمالً 2021فترة  2020 2019 2018 2017 2016

63.500 

 ملٌون جنٌه

109.200 

 ملٌون جنٌه

378.400 

 ملٌون جنٌه

305.100 

 ملٌون جنٌه

402.700 

 ملٌون جنٌه

546 

 ملٌون جنٌه

406.100 

 ملٌون جنٌه

2,211 

اثنان ملٌار ومائتان 

 واحدى عشر ملٌون

حتى  2015/4/26فرص العمل المحققة خالل سنوات المشروع فً 

2021/5/31 

فترة 

2015 
 اجمالً 2021فترة  2020 2019 2018 2017 2016

2030 

فرصة   

 عمل

5488 

 فرصة عمل

10622 

 فرصة عمل

8520 

 فرصة عمل

11890 

 فرصة عمل

17838 

 فرصة عمل

10865 

 فرصة عمل

67253 

سبعه وستون الف 

ومائتان وثالثة 

 وخمسون 



ً ( .. طبقاً لقٌمة القروض الممنوحة)موقف مشروعك تفصٌلً لمراكز محافظة البحٌرة   تنازلٌا

    2021/5/31وحتى  2015/4/26من بداٌة المشروع  

 المركز م
عدد 

 المشروعات 
 عدد الرخص المؤقتة فرص العمل المحققة قٌمة القروض الممنوحة

 600 8540 300,220,721 3050 اٌتاي البارود 1
 308 7311 301,000,000 2647 دمنهور 2
 330 9825 301,893,800 3509 الدلنجات 3
 223 7985 283,859,160 2852 كفرالدوار 4
 386 3682 187,899,897 1315 ابوالمطامٌر 5
 30 4245 159,186,882 1516 كوم حماده  6
 291 6720 135,653,595 2400 شبراخٌت 7
 123 3777 148,152,763 1349 ابوحمص 8
 0 3643 82,505,600 1301 رشٌد 9

 90 1870 88,558,674 668 حوش عٌسً 10
 17 1666 64,459,403 595 بدر 11
 16 5213 100,170,856 1862 المحمودٌة 12
 1 2066 43,394,850 738 الرحمانٌة  13
 26 344 14,420,000 123 وادي النطرون 14
 0 366 11,23,350 131 ادكو 15

 2441 67253 2,211,376,201 24056 اجمالً المحافظة


