
 

 



أنشئ جهاز تنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر بمرار السٌد رئٌس مجلس الوزراء رلم 

م لتكون تبعٌته للسٌد رئٌس مجلس الوزراء مباشرة  2018لسنة  2370م المعدل بالمرار رلم  2017لعام  947

لٌصبح بذلن نتاج الخبرات المتراكمة  1991ولد حل الجهاز محل الصندوق االجتماعً للتنمٌة المنشأ منذ عام 

عاما فً مجال توفٌر فرص العمل والتخفٌف من حدة الفمر وخلك بٌئة داعمة للمشروعات  27ألكثر من 

الصغٌرة ومتناهٌة الصغر ونشر ثمافة العمل الحر ورٌادة األعمال إلى جانب تنفٌذ برامج للتنمٌة المجتمعٌة 

.والبشرٌة ومشروعات عامة كثٌفة العمالة أسهمت بفاعلٌة فً االرتماء بمستوٌات المعٌشة للمواطنٌن   

وٌعتبر الجهاز بموجب هذا المرار هو الجهة المعنٌة بتنمٌة المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر 

-:ورٌادة االعمال من خالل   

.ما ٌمدمه من برامج وخدمات بطرٌك مباشر لعمالئه •     

تنسٌك جهود الجهات والجمعٌات االهلٌة والمبادرات العاملة فً مجال تلن المشروعات•     

.ما ٌؤسسه أو ٌساهم فٌه من شركات •     

وٌمارس جهاز تنمٌة المشروعات مهاما وأدوارا أوسع نطالا وٌتمتع باختصاصات وصالحٌات أكثر شموال من 

حٌث التنسٌك لتنمٌة لطاع المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر والعمل على تحمٌك التنمٌة 

0االجتماعٌة وااللتصادٌة   

 نبذة عن جهاز تنمٌة المشروعات



 : الرسالة

 من االعمال ورٌادة الصغر ومتناهٌة والصغٌرة المتوسطة المشروعات تنمٌة

 وتمدٌم الداعمة البٌئة وتوفٌر واتاحة االستهداف وادوات المعرفة نشر خالل
 .التنمٌة شركاء مع الجهود وتنسٌك والمتكاملة المبتكرة التدخالت

   : الرؤٌة

 والصغٌرة المتوسطة المشروعات لتنمٌة رٌادي دور ذات وطنٌة مؤسسة

 االلتصادي التحول محرن لتكون االعمال ورٌادة الصغر ومتناهٌة

 . مصر فً واالجتماعً



 اىخىجهبث االسخشاحُجُت 
 

سؤَت ٍصش  –اىخَُْت اىَسخذاٍت  فًحخَثو  واىخًقطبع اىَششوػبث اىَخىسطت واىصغُشة وٍخْبهُت اىصغش وسَبدة األػَبه أوىىَبث اىحنىٍت اىَصشَت َخصذس 
هزا اىقطبع بذوس ٍحىسٌ فٍ اىَْى االقخصبدٌ  وَقىً.ٍؼشفتأُ حَخيل ٍصش اىحذَثت اقخصبداً حْبفسُبً وٍخىاصّبً وٍخْىػبً، َقىً ػيً االبخنبس واه »فٍ  2030

 .  اىشبٍو وحىفُش فشص اىؼَو ببإلضبفت اىً دػٌ ٍسبس اىخَُْت اىَسخذاٍت
ورىل ٍِ خاله ححسُِ ٍسخَش  اىَصشيىالقخصبد  حقُقًقشاس حبؼُت اىجهبص ىشئبست ٍجيس اىىصساء فٍ اطبس اهخَبً اىذوىت بهزا اىقطبع وسؤَخهب ىه مَحشك  وَأحً

ىنبفت ُت ىبُئت أػَبه داػَت ىيَششوػبث اىَخىسطت واىصغُشة وٍخْبهُت اىصغش وحشجُغ سواد األػَبه ىخؼضَض واسخَشاسَت فشص اىَْى واىْجبح واىخْبفس
 اىَششوػبث 

 



 االستراتيجيةاآلليات 

 
 -:اىىطُْت آىُبث ػَو اىجهبص ىخفؼُو االسخشاحُجُت •

 

بُج خبشة وٍشمض ىيَؼشفت خبص ببىَششوػبث بهذف االسخفبدة ٍِ اىَؼشفت ىىضغ اىسُبسبث واالسخشاحُجُبث : األوىًاِىُت •
 األثشوحؼضَض اىخْسُق وحقٌُُ 

 

بُئت األػَبه بهذف حىفُش بُئت ػَو داػَت حُسش اىقُبً ببإلصالحبث اىقبّىُّت واىخششَؼُت واىخْظَُُت ىَْى : اِىُت اىثبُّت•
 اىَؼُشتاىَششوػبث واىَسبهَت فٍ ححسُِ ٍسخىٌ 

 

 حَُْت اىَششوػبث بهذف حؼضَض اىخْبفسُت وسوابط األػَبه بُِ اىَششوػبث سىاء بطشَق ٍببشش او غُش ٍببشش: اىثبىثتاِىُت •

 
 



 بيت خبرة ومركز للمعرفة خاص بالمشروعات: اآللية األولى•

 اتاحة المعرفة والمعلومات عن المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر ورٌادة األعمال•

 .  ادماج بُعد المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر بكافة االستراتٌجٌات والسٌاسات الوطنٌة ذات الصلة•

 .ازدٌاد مشاركة الجهات واألطراف المعنٌة بفاعلٌة فً نمو المطاع•

 .  تصمٌم برامج وفما آللٌات االستهداف وضمان جودة المعلومات والبٌانات•

 .توفٌر نظام كفء وفعال للمتابعة والتمٌٌم•

 بيئة األعمال : اآللية الثانية•

 .مراجعة وتعدٌل الموانٌن والتشرٌعات ذات األثر على المشروعات المتوسطة والصغٌرة ومتناهٌة الصغر•

 .  على توحٌد الشبان الواحد وفما ألفضل الممارسات الدولٌة بناءاتبسٌط اإلجراءات التسجٌل والتصارٌح للمشروعات •

 .  دعم بٌئة خدمات تنمٌة األعمال•

 .  تحسٌن البنٌة التحتٌة للمطاع المالً مما ٌعزز الشمول المالً•

 للمشروعاتاتاحة البنٌة االساسٌة والمجتمعٌة وتحسٌن مستوٌات المعٌشة لدعم •

 تنمية المشروعات : الثالثة اآللية•

 ..تطوٌر وإتاحة برامج تنمٌة األعمال والتموٌل•

 . على تحلٌل الفجوات النوعٌة بناءا( التجمعات، سالسل المٌمة)تطوٌر برامج التنافسٌة وروابط االعمال •

 .ازدٌاد تموٌل المشروعات ورٌادة األعمال كما ونوعا•

 .  اتاحة خدمات مبتكرة لتنمٌة األعمال ومصممة لخدمة فئات محددة وخاصة رواد األعمال•

 .توفٌر حزم متكاملة من البرامج تشمل التموٌل، دعم األعمال، والتدرٌب•

 

 



 جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحيرة

 
 منذ هاما   دورا   ( سابما   االجتماعي الصندوق ) المشروعات تنمية جهاز لعب البحيرة محافظة في•

 وتدريب الصغر ومتناهية الصغيرة للمشروعات التمويل برامج تنفيذ في م1991 عام في انشاءه
 المالية غير الخدمات من متكاملة حزمة وتمديم االعمال وريادة الحر العمل لسوق الشباب وتأهيل
 مشروعات تنفيذ الى باإلضافة والتسويك والتدريب الفني والدعم واالستشارات المعلومات تشمل
 رصف لطاعات تشمل والتي بالدولة التنفيذية االجهزة مع بالتعاون العمالة كثيفة االساسية البنية
 وصيانة وتطوير الصحي الصرف ومشروعات الشرب مياه شبكات وتجديد واحالل الريفية الطرق

 كثيفة المجتمع تنمية ومشروعات االجتماعية والوحدات الشباب ومراكز والمدارس الصحية الوحدات
 البيئي الوعي رفع مشروعات تنفيذ مشروعات في متمثلة االهلية الجمعيات مع بالتعاون العمالة

  الغير لدى والتشغيل الذاتي التشغيل بهدف والتدريب االطفال ورياض االمية محو ومشروعات والصحي
. 

 



 اىخذٍبث غُش اىَبىُت اىخٍ َقذٍهب جهبص حَُْت اىَششوػبث 

 إتاحة معارض لتسوٌك منتجات العمالء سواء المعارض بالمحافظات او المعارض المركزٌة او الخارجٌة•

 .  عمد ندوات عن نشر فكر ثمافة العمل الحر بٌن أوساط الشباب  •

 ( SYBابداء مشروعن  – GYBحدد فكرة مشروعن  –المهارات الرٌادٌة ) عمد دورات تدرٌبٌة فً مجال رٌادة االعمال •

 .ترشٌح و تسكٌن المشروعات بالسالسل التجارٌة فً لطاع عام و المطاع الخاص •

 .لألسواق الخارجٌة  استرشادٌةعرض دراسات جدوى •

 .عرض دراسات جدوى للمشروعات الصناعٌة و التجارٌة و الخدمٌة •

 . عمد لماءات لصفمات تكامل بٌن المشروعات •

 .بخصم للمشروعات  الباركودتمدٌم خدمة استصدار •

 . خدمة معلومات األعمال للمشروعات  تمدٌم•

 .التسجٌل فً سجل الموردٌن على مولع بوابة التعالدات الحكومٌة •

 .عمل زٌارات للطلبة و الطالبات لفروع الجهاز على مستوى الجمهورٌة للتعرف على الخدمات الممدمة من خالل الجهاز •


