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ویـرأس مجلـس إدارتـه رئـیس مجلـس الـوزراء وتـدیره  جمهـوريبقـرار  ١٩٩١عام  للتنمیة االجتماعينشئ الصندوق أ
 اقتصـــاديأمانـــة فنیـــة مـــن الخبـــراء التنمـــویین لیكـــون أحـــد آلیـــات الدولـــة للحـــد مـــن الفقـــر والتشـــغیل كشـــبكة أمـــان 

والصــندوق منــوط بــه دعــم المشــروعات الصــغیرة ومتناهیــة الصــغر وتقــدیم الخــدمات المالیــة وغیرالمالیــة  يجتمــاعاو 
كمـا أنـه منـوط بالتنسـیق مـع كـل األطـراف  مشروعات البنیة األساسیة والتنمیة المجتمعیـة  فيومشروعات التشغیل 

 .لتطویرهاالمعنیة بالمشروعات الصغیرة  لوضع السیاسات الالزمة 
  

 :للتنمیة الصندوق االجتماعي مجاالت عمل
كـل محافظـات الجمهوریـة وملحـق بمعظمهـا  إقلیمیـافيمكتبـًا  ٣١للتنمیـة مـن خـالل  االجتمـاعيیعمل الصـندوق  -

نهـــاء األوراق المطلوبـــة  ٕ مجمعـــات خـــدمات بنظـــام الشـــباك الواحـــد تتـــیح للمســـتفید ســـرعة الحصـــول علـــى القـــرض وا
 .والبطاقة الضریبیة التجاريوالحصول على خدمات استخراج الرخصة والسجل 

  .تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الشاملةالعمل على تعبئة الموارد الفنیة والمالیة المحلیة والدولیة ل -
 .تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة المتطورة لدعم المشروعات الصغیرة -
  .ن البنیة األساسیة والمجتمعیةیتتیح فرص عمل وتحس التيتمویل المشروعات  -
 .الصغیرة شروعات والصناعاتمتشجیع نشر فكر العمل الحر وربط الصناعات الكبیرة بال -
 
  

 :األهداف 
 .تنمیة وتمویل المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر -
 ٠وتخفیف حدة الفقر ،رفع مستویات المعیشة بالمناطق المستهدفة -
 .إیجاد فـرص عمـل للحد من مشكلة البطالة خاصـة بین الشبـاب والمرأة فيالمساهمة  -
 

  
 : الفئات المستهدفة 

  .الجنسین أصحاب المؤهالت العلیا والمتوسطة وفوق المتوسطةشباب الخریجین من -
 أصحاب الخبرة والقادرون على إدارة المشروعات الصغیرة من المهنیین والحرفیین -
  أصحاب المشروعات الصغیرة والحرفیة القائمة والراغبون فى توسیع وتطویر أنشطتهم -
 الخاصة االحتیاجاتذوى /الفئات المهمشة مثل المرأة-
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٣

  : للتنمیة محاور عمل الصندوق االجتماعي
التنمویـة األساسـیة علـى خمـس محـاور  برامجـهترتكـز  مصـر االجتماعیفيیعتبر الصندوق أحد شبكات األمان 

 :أساسیة 
 .كافة محافظات مصر القومیفيمل تضیف لالقتصاد ع تمویل مشروعات صغیرة قادرة على توفیر فرص-
 .متناهیة الصغر لرفع دخل الفرد وتحسین مستوى المعیشةتنمیة وتمویل مشروعات  -
ثقافـــة العمـــل الحـــر والتـــدریب للتشـــغیل ومشـــروعات البنیـــة األساســـیةكثیفة  ومجتمعیـــة لنشـــرنمیـــة بشـــریة ت -

 ٠بهدف التشغیلالعمالة 
 .توفیر وتطویر الخدمات غیر المالیة للمشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر -
نیــــــة لصــــــیاغة وتطــــــویر إســـــــتراتیجیة قومیــــــة للمشــــــروعات الصـــــــغیرة عمالتنســــــیق مــــــع كــــــل األطـــــــراف ال -

 .ووضعالسیاسات والتشریعات الالزمة لنموها
  

  :آلیات التمویل 
  :اإلقراض

 ٠من مكاتب الصندوق المباشر اإلقراض -
 ٠بنوك المتعاقد معهاال لمن خال للمشروعات الصغیرة اإلقراض -
 ٠وبعض البنوك یةمن خالل الجمعیات األهل للمشروعات متناهیة الصغر اإلقراض -
  

  :المنح
 ٠المنح للجمعیات األهلیة والمحافظات والوزارات لتنفیذ مشروعات بنیة أساسیة وبنیة مجتمعیة كثیفة العمالة -

 
  :الفنيالدعم 

 ٠ةكیقدمه خبراء الصندوق للجهات الشر 
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٤

  
  

  خالل الفترة البحر األحمر للتنمیة في محافظة  لمشروعات الصندوق االجتماعي المنصرفإجمالي -١
  ٣٠/٠٤/٢٠١٥حتى  ١/١/١٩٩٢من 

بتمویل العدید من المشروعات    ٣٠/٤/٢٠١٥حتى  ١٩٩٢قام الصندوق االجتماعي منذ نشأته في عام 
جنیة مـولـت حوالي  ملیون٢٧٥,٣في نطاق المحافظة حیث بلغ إجمالي التمویل المتاح كقروض 

ملیون جنیه لتنفیذ مشروعات البنیة  ٢١مشـروع صـغـیـر ومتنـاهـي الصـغـر ومنح بإجمالي تمویل ١١،٢٧١
  .األساسیة كثیفة العمالة والتنمیة المجتمعیة بالمحافظة

  

  القطاعات
المنصرف الفعلي للمستفید 

  )بالملیون جنیه(النهائي
إجمالي عدد المقترضین      

  )عدد المشروعات (
  ٣،٨٣٥  ٢٢٧،٥  من خالل الجهات الوسیطة مشروعات صغیرة 

  ٢١٧  ١٣،٣  مشروعات اإلقراض المباشر من الصندوق
  ٤،٠٥٢  ٢٤٠،٨  إجمالي المشروعات الصغیرة 

  ٧،٢١٩  ٣٤،٥  والبنوكمشروعات متناهیة الصغر من خالل الجمعیات األهلیة 
  ١١،٢٧١  ٢٧٥،٣  إجمالي المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر

  
  خالل الفترة  البحر األحمرللتنمیة في محافظة  المنصرف لمشروعات الصندوق االجتماعيإجمالي  -٢

  ٣٠/٤/٢٠١٥حتى  ١/١/٢٠١٥من 
بلـغ إجمالي نطاق المحافظة حیث  فيقام الصندوق االجتماعي خالل الفترة بتمویل العدید من المشروعات 

فرصة  ١,٣٥٦ـاهـي الصـغـر وفرت حوالي شـروع صـغـیـر ومتنم٥٢٩ملیون جنیة مولت ٣٤,١القروض المنصرفة
  .عمل 

  القطاعات
المنصرف الفعلي للمستفید 

  )بالملیون جنیه(النهائي
إجمالي عدد المقترضین      

  )عدد المشروعات (
  ١٦٧  ٢٨،٨  مشروعات صغیرة من خالل الجهات الوسیطة 

  ١٥  ١،٦  مشروعات اإلقراض المباشر من الصندوق
  ١٨٢  ٣٠,٤  إجمالي المشروعات الصغیرة 

  ٣٤٧  ٣,٧  والبنوكمشروعات متناهیة الصغر من خالل الجمعیات األهلیة 
  ٥٢٩  ٣٤,١  إجمالي المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر
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  ٣٠/٤/٥٢٠١وحتى  ١/١/٥٢٠١تمویل المشروعات الصغیرة  -  ٣

واإلقراض المباشر ك األهلینالببلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات الصندوق االجتماعي للتنمیة من خالل 
بمتوسط  مشروع صغیر١٨٢ملیون جنیه مولت ٣٠,٤حوالي البحر األحمرمن خالل المكتب اإلقلیمي بمحافظة 

  - :كالتاليعدة قطاعات بیانها  فيوقد تم تمویل تلك المشروعات ، ألف جنیة ١٦٧قیمة قرض حوالي 

  
  
  ٣٠/٤/٥٢٠١وحتى  ١/١/٥٢٠١ الصغر فيالمتناهیة تمویل المشروعات -٤

ة جمعی١وعددوبنك مصر القاهرةبنك من خالل  للمشروعات المتناهیة الصغربلغ إجمالي المنصرف الفعلي 
جنیة، الف ١٠بمتوسط قیمة قرض حوالي  متناهي الصغرمشروع ٣٤٧حوالي ملیون جنیه مولت ٣,٧حوالي أهلیة

  - :كالتاليوقد تم تمویل تلك المشروعات في عدة قطاعات بیانها 

  

  

الصناعى
4%

التجارى
88%

الخدمى 
7%

مھن حرة
1%

المنصرف الفعلى طبقا لقطاعات األنشطة

التجارى
72%

الصناعى
1%

الخدمى
26%

الحیوانى
1%

المنصرف الفعلى طبقا لقطاعات االنشطة

  المنصرف الفعلي   قطاعات األنشطة
  )جنیه بالملیون(

  عدد 
  المشروعات 

  ٦  ١،٢  القطاع الصناعي
  ١٤٦  ٢٦،٧  القطاع التجاري
  ٢٩  ٢،٣  القطاع الخدمي

  ١  ٠,٢  القطاع مهن حرة

  ١٨٢  ٣٠,٤  اإلجمالي

  قطاعات األنشطة
  المنصرف الفعلي 

  )جنیه بالملیون(
عدد  

  المشروعات 
  ٥  ٠,٠٣  القطاع الصناعي
  ٢٤٣  ٢،٧  القطاع التجاري
  ٩٢  ٠،٩٨  القطاع الخدمي
  ٧  ٠،٠٤  القطاع الحیواني
  ٣٤٧  ٧,٣  اإلجمالي
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٦

  ٣٠/٤/٥٢٠١وحتى  ١/١/١٩٩٢تمویل المشروعات الصغیرة  ١- 
بلغ إجمالي المنصرف الفعلي لمشروعات الصندوق االجتماعي للتنمیة من خالل البنك األهلي واإلقراض 

مشروع  ٤،٠٥٢ملیون جنیه مولت  ٢٤٠،٨المباشر من خالل المكتب اإلقلیمي بمحافظة البحر األحمر حوالي 
ألف جنیة، وقد تم تمویل تلك المشروعات في عدة قطاعات بیانها  ٥٩صغیر بمتوسط قیمة قرض حوالي 

  -:كالتالي

  

  ٣٠/٤/٥٢٠١وحتى  ١/١/١٩٩٢ الصغر فيالمتناهیة تمویل المشروعات  ١-٤
جمعیة  ١وعددوبنك مصر بلغ إجمالي المنصرف الفعلي للمشروعات المتناهیة الصغر من خالل بنك القاهرة 

مشروع متناهي الصغر بمتوسط قیمة قرض حوالي  ٧،٢١٧ملیون جنیه مولت حوالي  ٣٤،٤أهلیة  حوالي 
  - :تلك المشروعات في عدة قطاعات بیانها كالتاليجنیة، وقد تم تمویل الف ٤،٧

  
  

  

الصناعى
5.86%

التجارى
64.27%

الخدمى
29.39%

مھن حرة
0.46%

حیوانى
0.02%

المنصرف الفعلى طبقا للنشاط

الصناعى
3%

التجارى
57%

الخدمى
26%

الحیوانى
13%

مھن حرة 
وأخرى

1%

المنصرف الفعلى طبقا للنشاط

  قطاعات األنشطة
  المنصرف الفعلي 

  )جنیه بالملیون(
  عدد 

  المشروعات 
  ٢١٧  ١٤،١  القطاع الصناعي
  ٢،٤٩٢  ١٥٤،٦  القطاع التجاري
  ١،٣٢٣  ٧٠،٧  القطاع الخدمي

  ١٦  ١،١  القطاع مهن حرة
  ٤  ٠،٠٥  انتاج حیوانى

  ٤،٠٥٢  ٢٤٠،٤٥  اإلجمالي

  قطاعات األنشطة
  المنصرف الفعلي 

  )جنیه بالملیون(
  عدد  المشروعات 

  ٢٩٨  ١  القطاع الصناعي
  ٣،٥٩٦  ١٩،٦  القطاع التجاري
  ١،٦٦٧  ٩،١  القطاع الخدمي
  ١،٤٩٩  ٤،٣  القطاع الحیواني

  ١٣  ٠،٠٧  حرة مهن
  ١٤٦  ٠،٣٤  اخرى

  ٧،٢١٩  ٣٤,٤  اإلجمالي
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٧

  الخدمات الغیر مالیة  -٥
یقـــوم الصـــندوق بتقـــدیم خـــدمات غیـــر مالیـــة تشـــمل التســـویق والتـــدریب ودعـــم المشـــروعات وفـــى هـــذا النطـــاق قـــام 

  :بتنفیذ اآلتي  ٣٠/٤/٢٠١٥حتى  ١/١/٢٠١٥الفترة من الصندوق خالل 
  فرد ٤٠٧حضرها حوالي  )الجمعیات األهلیة  –مجمع األعالم –اكز الشبابر ندوةبم) ٧(تم عقد 
  حتـى  ٢٥/٤/٢٠١٥بمدینـة راس غـارب خـالل الفتـرة مـن  لریادة االعمـالتدریبیی جبرنام)  ١( عددتم عمل

 لشباب مدینة راس غارب ٣٠/٤/٢٠١٥
  لــدى الشــباب و الســیدات و طلبــه مــدارس فــرد لریــادة األعمــال ونشــر فكــر العمــل الحــر ) ٣٠٠(عقــد نــدوة

للمـــرأة و جمعیـــة اللغـــات و الترجمـــة      القـــوميبمجمـــع اعـــالم الغردقـــة بالتنســـیق مـــع المجلـــس  الفنـــيالتعلـــیم 
 و مجمع مركز االعالم

  
 ٣٠/٤/٥٢٠١وحتي  ١/١/٥٢٠١ تم تنفیذ اآلتي من خالل مجمع خدمات المنشآت الصغیرة

 الوحدة العدد الصغیرة موجز إنجازات وحدة خدمات المنشآت
 رقم قومي ٤٠٨ إصدار رقم قومي للمنشأة - ١
 بطاقة ضریبیة ١٦ إصدار بطاقة ضریبیة - ٢
 سجل تجاري - إصدار سجل تجاري - ٣
 رخصة نهائیة ٢٣٨ إصدار ترخیص نشاط نهائي - ٤
  التامینات  ٤٣  التأمینات - ٥

 خدمة ٩٠٥ )تراخیص، رقم منشأة، سجل، بطاقة ضریبیة: (إجمالي الخدمات
  

 ٣٠/٤/٢٠١٥منذ نشأتة وحتي  تم تنفیذ اآلتي من خالل مجمع خدمات المنشآت الصغیرة

 الوحدة العدد موجز إنجازات وحدة خدمات المنشآت الصغیرة
 رقم قومي ٤٨٤٣ إصدار رقم قومي للمنشأة - ٦
 بطاقة ضریبیة ٣٥٣ إصدار بطاقة ضریبیة - ٧
 سجل تجاري - إصدار سجل تجاري - ٨
 رخصة نهائیة ٢،٣١٧ نشاط نهائيإصدار ترخیص  - ٩

  التامینات  ٧٨  التامینات -١٠
 خدمة ٧،٥٩١ )تراخیص، رقم منشأة، سجل، بطاقة ضریبیة: (إجمالي الخدمات
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٨

  ٣٠/٤/٢٠١٥حتى  ١/١/٢٠١٥من خالل الفترة  والخدمات المجتمعیةمشروعات البنیة األساسیة  -٦
  مشروعات البنیة األساسیة ١-٦

  ٢,٢إجمالي تمویل ب ٣٠/١٢/٢٠١٤بتاریخ جارى تنفیذ مشروع التنمیة المتكاملة والذى تم التعاقد علیة 
 :والذى یشتمل على المخرجات التالیةملیون جنیة 

  یومیة  ٥٩٣٩ومن المتوقع توفیر خزان تحلیل  ٥٠م،إنشاء عدد ١٦٠مبنى،تكاسى جسور ٢عدد ترمیم
 عمل 

ـــي الصـــغر خـــالل  -٧ ـــالمحقق للمشـــروعات الصـــغیرة والمتناهیـــة ف ـــى  ١/١/٢٠١٥مقارنـــة المســـتهدف ب وحت
٣٠/٤/٢٠١٥  
  

  

  
  
  
  
  
  
 :٥٢٠١ خالل عام األحمرالبحر مستهدفات تمویل الصندوق للمشروعات الصغیرة والمتناهیة في محافظة -٧
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مشروعات متناھیة مشروعات صغیرة 

  2015أبریل - رسم توضیحى للتمویل المستھدف والمحقق الفترة من ینایر 
)بالملیون جنیة (

المستھدف
المحقق 

  المستھدف خالل الفترة  البیان
  )بالملیون جنیھ(

  المحقق خالل الفترة
  بالملیون جنیھ

%  
  نسبة المحقق للمستھدف

  %١٤٥  ٣٠٫٤  ٢٠٫٩  مشروعات صغیرة

  %١١١  ٣٫٧  ٣٫٣٣  مشروعات متناھیة الصغر

  %١٤١  ٣٤٫١  ٢٤٫٢٣  اإلجمالي
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٩

 البحــر األحمــریبلــغ إجمــالي مســتهدفات تمویــل الصــندوق للمشــروعات الصــغیرة والمتناهیــة فــي الصــغر لمحافظــة 
  :ملیون جنیة وذلك كما یلي ٧٢,٧مبلغ  ٢٠١٥خالل عام 

  

  المستھدف اإلجمالي  القطاعات
 )بالملیون جنیھ( 

 ٦٢٫٧ مستھدف مشروعات صغیرة

 ١٠ مستھدف مشروعات متناھیة الصغر

 ٧٢،٧ إجمالي مستھدف تمویل المشروعات الصغیرة والمتناھیة في الصغر

  
  البحر األحمرمؤشرات التنمیة البشریة لمحافظة 

  ) ٢٠١٤وصف مصر بالمعلومات  من خالل كتاب( 
  الصادر من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار

 

  بناء وذلك بالنسبة للمحافظات األكثر فقرا الرابع والعشرونفي المركز البحر األحمر یقع ترتیب محافظة

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

ودراسة بحث الدخل  ٢٠١١واإلحصاء بناءا على أحدث البیانات الخاصة بآخر تعداد سكاني لعام 

 . ٢٠٠٦واإلنفاق لعام 

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

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

  من إجمالى عدد %  ٣٩,٩٥ألف نسمة حیث تبلغ نسبه اإلناث  ٣٢٨,٨٤حوالي  سكانعددالیبلغ

 .السكان

  ٢,٥٣السكانيمعدل النمو یبلغ %. 

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

١٣,٨٣ %. 
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١٠

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

  ٦,٨) سنوات فأكثر ١٠(نسبة األمیة .% 

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

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

  الفصل/تلمیذ ٣١,١٣متوسط كثافة الفصل. 

  


