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٢

  :مقدمة: أوال
ویرأس مجلس إدارته رئیس مجلس الوزراء وتدیره أمانة فنیة  جمهوريبقرار  ١٩٩١عام  للتنمیة  االجتماعينشئ الصندوق أ

والصندوق منوط  يجتماعاو  اقتصاديكشبكة أمان و من الخبراء التنمویین لیكون أحد آلیات الدولة للحد من الفقر والتشغیل 
ل في مشروعات ومشروعات التشغیالمالیة  به دعم المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر وتقدیم الخدمات المالیة وغیر

كما أنه منوط بالتنسیق مع كل األطراف المعنیة بالمشروعات الصغیرة  لوضع  البنیة األساسیة والتنمیة المجتمعیة 
  .السیاسات الالزمة لتطویرها

  :مجاالت عمل الصندوق االجتماعي للتنمیة
مجمعات  بهاكل محافظات الجمهوریة وملحق  في إقلیمیامكتبًا  ٣١للتنمیة من خالل  االجتماعيیعمل الصندوق  -

 .والبطاقة الضریبیة التجاريخدمات بنظام الشباك الواحد تتیح للمستفید خدمات استخراج الرخصة والسجل 
  .العمل على تعبئة الموارد الفنیة والمالیة المحلیة والدولیة لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملة -
 .والمتناهیة فى الصغر المالیة وغیر المالیة لدعم المشروعات الصغیرةتقدیم الخدمات  - 
  .وخاصة المشروعات كثیفة العمالة ن البنیة األساسیة والمجتمعیةیتتیح فرص عمل وتحس التيتمویل المشروعات  - 

  :من خالل فقرا ، وتخفیف حدة الفقر خاصة في المناطق األكثر رفع مستویات المعیشة بالمناطق المستهدفة :األهداف 
 .تنمیة وتمویل المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر - 
فى مشروعات   إیجاد فـرص عمـل للحد من مشكلة البطالة خاصـة بین الشبـاب والمرأة فيالمساهمة  - 

  .تنمیة المجتمع والبنیة األساسیة
 : الفئات المستهدفة 

  .ا والمتوسطة وفوق المتوسطةشباب الخریجین من الجنسین أصحاب المؤهالت العلی -  
 .من المهنیین والحرفیینالجدیدة أصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغیرة   -
  .توسیع وتطویر أنشطتهم فيأصحاب المشروعات الصغیرة والحرفیة القائمة والراغبون   -
  .الخاصة االحتیاجاتذوى /الفئات المهمشة مثل المرأة -

  :آلیات التمویل 
& بنوك المتعاقد معها ال لمن خال للمشروعات الصغیرة اإلقراض& من مكاتب الصندوق  المباشر اإلقراض:اإلقراض

  ٠یة وبعض البنوكمن خالل الجمعیات األهل للمشروعات متناهیة الصغر اإلقراض
 ٠بنیة مجتمعیة كثیفة العمالةالمنح للجمعیات األهلیة والمحافظات والوزارات لتنفیذ مشروعات بنیة أساسیة و :المنــــــح

  ٠یقدمه خبراء الصندوق للجهات الشریكة:الدعم الفني
 

  
  

  
  



  
  ـــــــــــــــــــــوالتقاریر  البیانات دارةإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  ٢٠١٦مايو  حىت البحر األمحرتقرير موجز عن إجناز الصندوق االجتماعي للتنمية يف حمافظة 

٣

  خالل الفترة  البحر األحمرللتنمیة في محافظة  لمشروعات الصندوق االجتماعي المنصرفإجمالي -١
  ٣١/٥/٢٠١٦حتى  ١/١/١٩٩٢من     

بتمویل العدید من المشروعات  في نطاق  ٣١/٥/٢٠١٦حتى  ١٩٩٢قام الصندوق االجتماعي منذ نشأته في عام 
مشـروع صـغـیـر  ١٢,٦٩٦جنیة مـولـت حوالي ملیون ٣٤٧,٣المحافظة حیث بلغ إجمالي التمویل المتاح كقروض 

البنیة ملیون جنیه لتنفیذ مشروعات  ٢١,٢٤ومنح بإجمالي تمویل  ٣٠,٦٥٣ حواليوفرت ومتنـاهـي الصـغـر 
  . فرصة عمل  ٤٢٧٢وفرت حوالي  یة المجتمعیة بالمحافظةاألساسیة كثیفة العمالة والتنم

  

المنصرف الفعلي للمستفید   القطاعات
  )بالملیون جنیه(النهائي

إجمالي عدد المقترضین      
  )عدد المشروعات (

  ٤،٢٩٢  ٢٧٩,٨  مشروعات صغیرة من خالل الجهات الوسیطة 
  ٢٨٤  ٢٢,٧  مشروعات اإلقراض المباشر من الصندوق

  ٤،٥٧٦  ٣٠٢,٥  إجمالي المشروعات الصغیرة 
  ٨,١٢٠  ٤٤,٨  والبنوكمشروعات متناهیة الصغر من خالل الجمعیات األهلیة 

  ١٢,٦٩٦  ٣٤٧,٣  إجمالي المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر
  
  خالل الفترة  البحر األحمرللتنمیة في محافظة  المنصرف لمشروعات الصندوق االجتماعيإجمالي  -٢

  ٣١/٥/٢٠١٦حتى  ١/١/٢٠١٦من     
القروض بلـغ إجمالي نطاق المحافظة حیث  فيقام الصندوق االجتماعي خالل الفترة بتمویل العدید من المشروعات 

ومنح فرصة عمل  ٩٤٢شـروع صـغـیـر ومتنـاهـي الصـغـر وفرت حوالي م ٥٧٥ملیون جنیة مولت  ٢١,٣ المنصرفة
  .یومیة عمل  ٣٢٦٩ حواليوفرت  ٢٢١,٣٨٨تمویل  بإجمالي

  القطاعات
المنصرف الفعلي للمستفید 

  )بالملیون جنیه(النهائي
إجمالي عدد المقترضین      

  )عدد المشروعات (
  ١٦٨  ١٤  مشروعات صغیرة من خالل الجهات الوسیطة 

  ٢٦  ٢,٩  مشروعات اإلقراض المباشر من الصندوق
  ١٩٤  ١٦,٩  إجمالي المشروعات الصغیرة 

  ٣٨١  4.4  والبنوكمشروعات متناهیة الصغر من خالل الجمعیات األهلیة 
  ٥٧٥  21.3  إجمالي المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر
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٤

  ٣١/٥/٦٢٠١وحتى  ١/١/٦٢٠١تمویل المشروعات الصغیرة  -  ٣
بنك االتحاد الوطني  –البنك االهلى  (بلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات الصندوق االجتماعي للتنمیة من خالل

ملیون ١٦,٩ حوالي البحر األحمرمن خالل المكتب اإلقلیمي بمحافظة واإلقراض المباشر ) بنك اإلسكان والتعمیر  -
عدة  فيوقد تم تمویل تلك المشروعات ،  ألف جنیة ٨٧بمتوسط قیمة قرض حوالي  مشروع صغیر ١٩٤جنیه مولت 

  -:كالتاليقطاعات بیانها 

  
  

  ٣١/٥/٦٢٠١وحتى  ١/١/٦٢٠١ الصغر فيالمتناهیة تمویل المشروعات  -٤
  ة أهلیةجمعی ٢وعددوبنك مصر  القاهرةبنك من خالل  للمشروعات المتناهیة الصغربلغ إجمالي المنصرف الفعلي 

جنیة، وقد الف  ١١,٥بمتوسط قیمة قرض حوالي  متناهي الصغرمشروع  ٣٨١حوالي ملیون جنیه مولت ٤,٣٨ حوالي 
  -:كالتاليتم تمویل تلك المشروعات في عدة قطاعات بیانها 

  

  
  

القطاع 
الصناعي

٣%

القطاع 
التجاري

٨٥%

القطاع 
الخدمي

١٢%

انتاج 
حیوانى

٠٫١٨%

القروض المنصرفة على حسب النشاط

القطاع 
الصناعي

١%

القطاع 
التجاري

٧٠%

القطاع 
الخدمي

٢٧%

القطاع 
الحیواني

١%

مھن حرة
١%

القروض المنصرف على حسب النشاط 

  األنشطةقطاعات   
  المنصرف الفعلي 

  )جنیه بالملیون(
  عدد 

  المشروعات 

  ٧  ٠,٥  القطاع الصناعي
  ١٥٠  ١٤,٤  القطاع التجاري
  ٣٦  ٢,٠  القطاع الخدمي

  ١  ٠,٠٣  انتاج حیوانى

  ١٩٤  ١٦,٩٣  اإلجمالي

  المنصرف الفعلي   قطاعات األنشطة  
  )جنیه باأللف(

عدد  
  المشروعات 

  ٦  ٤٣,٠  القطاع الصناعي
  ٢٦٣  ٣٠٧٥  القطاع التجاري
  ١٠٤  ١١٨٧  القطاع الخدمي
  ٧  ٥٣,٠  القطاع الحیواني

  ١  ٢٥,٠  مهن حرة
  ٣٨١  ٤٣٨٣  اإلجمالي
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٥

  ٣١/٥/٦٢٠١وحتى  ١/١/١٩٩٢تمویل المشروعات الصغیرة  ١- 
البنك  –بنك مصر  –بلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات الصندوق االجتماعي للتنمیة من خالل البنك األهلي 

واإلقراض المباشر من خالل المكتب اإلقلیمي بمحافظة البحر وشركة غازتك ) والعدید من البنوك  –التجارى الدولى 
ألف جنیة، وقد تم  ٦٦بمتوسط قیمة قرض حوالي مشروع صغیر  ٤,٥٧٦ملیون جنیه مولت  ٣٠٢,٥األحمر حوالي 

  -:تمویل تلك المشروعات في عدة قطاعات بیانها كالتالي
  
  

  
  

  
  ٣١/٥/٦٢٠١وحتى  ١/١/١٩٩٢ الصغر فيالمتناهیة تمویل المشروعات  ١-٤

أهلیة   ةجمعی ١٥وعددوبنك مصر بلغ إجمالي المنصرف الفعلي للمشروعات المتناهیة الصغر من خالل بنك القاهرة 
جنیة، الف  ٥,٥مشروع متناهي الصغر بمتوسط قیمة قرض حوالي  ٨١٢٠ملیون جنیه مولت حوالي  ٤٤,٨١حوالي 

   - :وقد تم تمویل تلك المشروعات في عدة قطاعات بیانها كالتالي
  

  

القطاع 
الصناعي

٦%

القطاع 
التجاري

٦٩%

القطاع 
الخدمي

٢٥%

القطاع 
مھن 
حرة

٠%

انتاج 
حیوانى

٠%

القطاع 
الصناعي

٣%

القطاع 
التجاري

٥٩%

القطاع 
الخدمي

٢٧%

القطاع 
الحیواني

١٠%

مھن حرة
٠%

اخرى
١%

  قطاعات األنشطة  
  المنصرف الفعلي 

  )جنیه بالملیون(
  عدد 

  المشروعات 
  ٢٣٢  ١٦,٤٩  القطاع الصناعي
  ٢،٩٠٩  ٢٠٨,٤٦  القطاع التجاري
  ١،٤١٤  ٧٦,٢٩  القطاع الخدمي

  ١٦  ١,١٧  القطاع مهن حرة
  ٥  ٠,٠٨  انتاج حیوانى

  ٤,٥٧٦  ٣٠٢,٤٩  اإلجمالي

  قطاعات األنشطة  
  المنصرف الفعلي 

  )جنیه بالملیون(
  عدد  المشروعات 

  ٣١٥  ١,٢  القطاع الصناعي
  ٤٢١٠  ٢٦,٦  القطاع التجاري
  ١٩١٤  ١٢,١  القطاع الخدمي
  ١٥١٦  ٤,٤  القطاع الحیواني

  ١٦٥  ٠,٥  واخرى مهن حرة
  ٨١٢٠  ٤٤,٨  اإلجمالي
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٦

  الخدمات الغیر مالیة  -٥
یقــوم الصــندوق بتقــدیم خــدمات غیــر مالیــة تشــمل التســویق والتــدریب ودعــم المشــروعات وفــى هــذا النطــاق قــام الصــندوق 

  :بتنفیذ اآلتي ٢٠١٦/ ٣١/٥حتى  ١/١/٢٠١٦من  الفترةخالل 
 كلیــة التربیـــة  –مجمــع األعـــالم  –مـــدارس التعلــیم الفنـــي  –اكـــز الشــباب ر بم نــدوة) 8( والمشــاركة فـــى تــم عقـــد– 

 31/٠٥/2016حتى  فرد ٣٩٢حضرها حوالي  )الجمعیات األهلیة 
متــدرب لریــادة األعمـــال بمدینــة ســفاجا خـــالل الفتــرة مـــن  ) ٢٢( تــدریبیي لعـــدد  جبرنــام)  ١( تــم عمــل عـــدد -

 ). SiYB( بمركز شباب سفاجا   ٢٨/٤/٢٠١٦حتى ٢٣/٤
  مستفید من خالل موقع المعرض، ) 10( عرض المنتجات لعدد  www.egymarket.org   

  
  ٣١/٥/٦٢٠١ وحتي ١/١/٦٢٠١ الصغیرةتم تنفیذ اآلتي من خالل مجمع خدمات المنشآت 

 الوحدة العدد موجز إنجازات وحدة خدمات المنشآت الصغیرة
 رقم قومي ٥٠٣ إصدار رقم قومي للمنشأة - ١
 بطاقة ضریبیة ٣٠ إصدار بطاقة ضریبیة - ٢
 سجل تجاري - إصدار سجل تجاري - ٣
 رخصة نهائیة ٣٨٩ إصدار ترخیص نشاط نهائي - ٤
  التامینات  ٣٨  التأمینات - ٥

 خدمة ٩٦٠ )تراخیص، رقم منشأة، سجل، بطاقة ضریبیة: (إجمالي الخدمات
  

  ٣١/٥/٦٢٠١ وحتى نشأتهمنذ  تم تنفیذ اآلتي من خالل مجمع خدمات المنشآت الصغیرة

 الوحدة العدد موجز إنجازات وحدة خدمات المنشآت الصغیرة
 رقم قومي ٦٠٥٢ إصدار رقم قومي للمنشأة - ٦
 بطاقة ضریبیة ٤٠٩ إصدار بطاقة ضریبیة - ٧
 سجل تجاري - إصدار سجل تجاري - ٨
 رخصة نهائیة ٣٢٠٢ إصدار ترخیص نشاط نهائي - ٩

  التامینات  ١٥٦  التامینات -١٠
 خدمة ٩٨١٩ )تراخیص، رقم منشأة، سجل، بطاقة ضریبیة: (إجمالي الخدمات

  
  
  
  
  
  
  



  
  ـــــــــــــــــــــوالتقاریر  البیانات دارةإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  ٢٠١٦مايو  حىت البحر األمحرتقرير موجز عن إجناز الصندوق االجتماعي للتنمية يف حمافظة 

٧

  ٣١/٥/٢٠١٦حتى  ١/١/٢٠١٦من خالل الفترة  والخدمات المجتمعیةمشروعات البنیة األساسیة  -٦
  مشروعات البنیة األساسیة ١-٦

خالل فترة التقریر مبلغ وقدرة  األحمرالبحر بلغ إجمالي المنصرف الفعلي على المشروعات الجاریة بمحافظة 
  :یومیة عمل بیانها كالتالي ٣,٢٦٩ملیون جنیة وفرت   ٢٢١,٣٨٨

  الذي تم توقیعه بتاریخ  رالبحر األحمجنیة لمشروع التنمیة المتكاملة بمحافظة  ٢٢١,٣٨٨مبلغ وقدرة
 : اآلتیةمن المتوقع ان یحقق المخرجات و ملیون جنیة  ٢,١تمویل  بإجمالي ٣٠/١٢/٢٠١٤
یومیة  ٥٩٣٩ومن المتوقع توفیر خزان تحلیل  ٥٠إنشاء عدد  ، م١٦٠،تكاسى جسور  مبنى ٢عدد ترمیم  -

 .عمل 
   



  
  ـــــــــــــــــــــوالتقاریر  البیانات دارةإ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  ٢٠١٦مايو  حىت البحر األمحرتقرير موجز عن إجناز الصندوق االجتماعي للتنمية يف حمافظة 

٨

   البحر األحمرمؤشرات التنمیة البشریة لمحافظة 
  ) ٢٠١٤من خالل كتاب وصف مصر بالمعلومات ( 

  الصادر من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار
 

  بناء على وذلك  بالنسبة للمحافظات األكثر فقرا الرابع والعشرون في المركزالبحر األحمر یقع ترتیب محافظة

خریطة الفقر الذي قام الصندوق االجتماعي بتحدیثها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بناءا 

 . ٢٠٠٦ودراسة بحث الدخل واإلنفاق لعام  ٢٠١١على أحدث البیانات الخاصة بآخر تعداد سكاني لعام 

  وتبلغ الكثافة السكانیة % ٠,٢٥مأهولة بنسبه  ٢كم ٢٩٤منها  ٢كم ١٢٠٠٠٠تبلغ المساحة الكلیة للمحافظة

  .٢كم/ألف نسمة ١,١٢بالنسبه للمساحة المأهولة 

  من إجمالى عدد السكان%  ٣٩,٩٥ألف نسمة حیث تبلغ نسبه اإلناث  ٣٢٨,٨٤حوالي  سكانال عددیبلغ.  

  ٢,٥٣ السكانيمعدل النمو یبلغ %. 

  ١٣,٨٣كما تبلغ نسبه اإلناث من إجمالى قوة العمل %  ٣٤,٦١قوة العمل كنسبة من إجمالي عدد السكان 

%. 

  ٤١,٤ حوالي بین اإلناث البطالة معدلمن قوة العمل كما تبلغ %  ٢١,٦٢ حواليیبلغ معدل البطالة%. 

  ٦,٨) سنوات فأكثر ١٠(نسبة األمیة .% 

  ألف نسمة ٠,٦٧نسمة  تم محو أمیة  ألف ٢,١٢بفصول محو األمیة المقیدین عدد األمیین یبلغ. 

  مركز/ألف نسمة ١٩,٣٤نصیب مركز الشباب من السكان. 

  الفصل/تلمیذ ٣١,١٣متوسط كثافة الفصل.  

  


