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وزارة التجارة والصناعة
مهمتنا

.توفير المناخ المناسب للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة واالبتكار وتوفير فرص عمل الئقة ومنتجة

.على وجه الخصوص، تعمل الوزارة على زيادة مساهمة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد وخلق فرص عمل الئقة ومنتجة

.الوزارة الخدمات التالية لرائدات األعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةتقدم 

زراعيالوالتصنيعالغذائيةالصناعاتتكنولوجيامركزيوفر:الوصف▪

وخدماتالجودةمراقبةوخدماتالفنيةواالستشاراتالفنيالتدريب

.المعمليةاالختبارات

، طوال العام (ساعة تدريب32و 4بين )تختلف حسب الموضوع : المدة▪

.العميلبناًء على طلب 

ي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة ف: الشروط▪

.والزراعةقطاع األغذية 

.الجمهوريةبكل تدريب، على مستوى متدربا 15-6: التغطية▪

.مجهزمصانع العميل أو مركز تدريب : الموقع▪

ية قم بزيارة مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائ: المزيد والتقديملمعرفة 

والتصنيع الزراعي

الدعم الفني ودعم المشروعات. 1

جالتدريب على تطوير المنت.بالتدريب المهني.أ

وجياتكنولومركزوالموضةالتصميماتتكنولوجيامركزيشترك:الوصف▪

حولفنيةتدريباتلتقديممختلفةكياناتمعالحليتكنولوجياومركزالجلود

وطباعةالكمبيوتروتصميمالنماذجتصميممثل)مختلفةموضوعات

.(وغيرهااليدويوالتطريزالمنسوجات

طوال،(تدريبساعة130و30بين)الموضوعحسبتختلف:المدة▪

.الطلبعلىبناءً العام

يفالعاملةوالمتوسطةوالصغيرةالصغرمتناهيةالمشروعات:الشروط▪

.اليدويةالحرفقطاع

.الشريكمعتحديدهايتم:التغطية▪

.الشريكمعتحديدهيتم:الموقع▪

لى قم بزيارة مركز التصميات والموضة للتعرف ع: المزيد والتقديملمعرفة 

أحدث شراكاتهم والبرامج المتاحة

ليوالحوالجلودوالموضةالتصميماتتكنولوجيامراكزأطلقت:الوصف▪

يةواإلدارالماليةاالستشاراتلتقديم(تفانين)أعمالحاضناتبرنامج

.واللوجستيالقانونيالدعمجانبإلىوالتسويقية

(2021أغسطسفيالثانيةالدورةبدأت)شهًرا16:المدة▪

اتجاريً نشاًطاويمتلكعاًما،50-20بينالمشاركعمريتراوح:الشروط▪

،الجلديةالمنتجاتأوالحليأوالمالبسمجاالتفيعملفكرةلديهأو

.بالكاملالبرنامجوحضور

نأيمكنولكنالقاهرة،فياألعمالحاضنةخدماتتقديميتم:التغطية▪

.محافظةأيمنالمتقدمونيكون

.بالقاهرةوالموضةلتصميماتتكنولوجيامركزمقر:الموقع▪

أووضةوالمالتصميماتتكنولوجيامركزبزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

tafaneenproject@gmail.comعلىاستفساركأرسل

حاضنات األعمال.ج

املةشخضراءتطبيقاتالنظيفاإلنتاجتكنولوجيامركزيقدم:الوصف▪

.النفاياتوإدارةالتدويرإعادةخدماتذلكفيبمااألخرىالمراكزلعمالء

رمضانمنالعاشرفيالزراعيةالنفاياتإلدارةمركزانالوزارةلدى

.ياتالنفاإدارةعلىوالمصانعوالباحثيناألعمالروادمعيعمالنوقويسنا

.المصانعبينالنفاياتلتبادلمنصةالوزارةأطلقتكما

.العامطوال:المدة▪

.التكنولوجيامراكزأحدعميليكونأن:الشروط▪

.الجمهوريةمحافظاتجميع:التغطية▪

لهعالتابالتكنولوجيابمركزاالتصالمسؤولاسأل:والتقديمالمزيدلمعرفة

الخدمات الخضراء.د



تصديريةالوالمجالسالصناعةتحديثومركزالصغرومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالمشروعاتتنميةبجهازالتكنولوجيامراكزعمالءربط:الوصف▪

.المشروعاتفيالتوسعخططلدعماألخرىوالمنظمات

.العامطوال : المدة▪

.التكنولوجياأن يكون عميل أحد مراكز : الشروط▪

.الجمهوريةجميع محافظات : التغطية▪

اسأل مسؤول االتصال بمركز التكنولوجيا التابع له: المزيد والتقديملمعرفة 

التشبيك. 2

ااتصل بن

:  الموقع اإللكتروني
http://www.mti.gov.eg/English/aboutus/Sectorsandentities/Industry/Entities/TechnologyandInnovatio

nIndustrialCouncil/Pages/default.aspx

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064624098321: فيسبوك

itic.mti.eg@gmail.com: البريد اإللكتروني

 2794784802: هاتف

مركز التصميمات والموضة

شارع الظاهر، عابدين، القاهرة، مبنى الشركة القابضة 7: العنوان

.طريق جناكليس637للغزل والنسيج، 

 239603702-3960376-035767599: التليفون

مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي

ة، شارع البساتين، متفرع من شارع جامعة الدول العربي9: العنوان

القاهرة

 3571198002-35712165-35712019: تليفون

مركز تكنولوجيا الجلود

شارع الظاهر، عابدين، القاهرة، مبنى الشركة 7: العنوان

.والنسيجالقابضة للغزل 

2392086402–23920644: تليفون

مركز تكنولوجيا الحلي

شارع الظاهر، عابدين، القاهرة، مبنى الشركة 7: العنوان

القابضة للغزل والنسيج

023919639-23902875: تليفون

http://www.mti.gov.eg/English/aboutus/Sectorsandentities/Industry/Entities/TechnologyandInnovationIndustrialCouncil/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064624098321
mailto:itic.mti.eg@gmail.com


غرجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الص
مهمتنا

األعمال في مصر، وتنسيق وتوحيد جهود جميع األطراف المعنية والمنظمات غير الحكومية وريادة الصغرتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 

.والمبادرات العاملة في هذا المجال

المحافظات،أنحاءجميعفيمنتشرإقليميًافرًعا33منشبكةخاللمنالصغرومتناهيةوالصغيرةالمتوسطةالمشروعاتتنميةجهازيعملالخصوص،وجهعلى

منوعددمصرمحافظاتجميعفيمنتشربنكيفرع1800والصغيرة،المشروعاتبتطويرمعنيةحكوميةغيرمنظمة600حواليمعالشراكةإلىباإلضافة

الجهازدميق.الجمهوريةمستوىعلىاألعمالولروادوالمتوسطةوالصغيرةالصغرمتناهيةللمشروعاتالخدماتمنمجموعةلتقديموذلكالمحليين،التنميةشركاء

.المختلفةعملهممراحلفياألعماللروادماليةوغيرماليةخدمات

يقدم الجهاز الخدمات التالية لرائدات األعمال والمشروعات الصغيرة

تدريب المستوى األول

مهارات بتثقيف الشباب حول ال" اكتشف قدراتك"يقوم تدريب : الوصف▪

.مشروعهمالالزمة لبدء 

ساعة تدريبية18: المدة▪

ً يكونأنسنة،35و18بينالمشاركعمر:الشروط▪ أن،مصريا

ً يكونأنكامالً،البرنامجيحضر هابيوجدالتيالمحافظةفيمقيما

.التدريب

.المحافظاتجميع : التغطية▪

.بالمحافظاتمراكز التدريب المحلية : الموقع▪

عبر أنشئ حسابًا على موقع جهاز وأرسل طلبًا: المزيد والتقديملمعرفة 

:  اإلنترنت من خالل هذا الرابط

https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/ServiceInf

o.aspx?ServiceId=20  أو قم بزيارة أقرب مكتب للجهاز واستيفاء

.استمارة التدريب

الخدمات غير المالية.  1

التدريب على ريادة األعمال . أ

المستوى الثاني والمستوى الثالث التدريب

ِّن:الوصف▪ العملارأفكتصفيةمنالشباب"مشروعكفكرةولد"تدريبيُمك 

خطةءلبناالشباب"مشروعكابدأ"برنامجيدعم.مشروعفكرةأفضلواختيار

.مشروعاتهملفكرةعمل

ساعة تدريبية45: المدة▪

يحضروأنمصرياً،يكونأنعاًما،55-21بينالمشاركعمر:الشروط▪

عيقمجاورةمحافظةفيأوالمحافظةفيمقيمايكونوأنبالكامل،البرنامج

ةخدموحالةاألقل،علىمتوسطتعليمعلىحاصالً ويكونالتدريب،فيها

.الشخصيةالمقابلةواجتيازللذكور،واضحةعسكرية

.المحافظاتجميع : التغطية▪

.بالمحافظاتمراكز التدريب المحلية : الموقع▪

اإلنترنت أنشئ حسابًا على موقع الجهاز وأرسل طلبًا عبر: المزيد والتقديملمعرفة 

:  من خالل هذا الرابط
https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/ServiceInfo.aspx

?ServiceId=20  يبأو قم بزيارة أقرب مكتب للجهاز واستيفاء استمارة التدر.

تدريب المستوى الرابع

يفللتوسعاألعمالأصحاب"مشروعكتحسين"تدريبيدعم:الوصف▪

البشريةوالمواردالتمويلعلىالتدريبحزمخاللمنمشروعاتهم

.والتسويق

.تدريبيةأيام 5-4: المدة▪

يحضروأنمصرياً،يكونأنعاًما،55-21بينالمشاركعمر:الشروط▪

ً يكونوأنبالكامل،البرنامج رةمجاومحافظةفيأوالمحافظةفيمقيما

ويجتازاألقلعلىواحدعاممنذقائمعملولديهالتدريب،بهايوجد

.الشخصيةالمقابلة

.المحافظاتجميع : التغطية▪

.بالمحافظاتمراكز التدريب المحلية : الموقع▪

عبر أنشئ حسابًا على موقع الجهاز وأرسل طلبًا: لمعرفة المزيد والتقديم

:  اإلنترنت من خالل هذا الرابط

https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/ServiceInfo

.aspx?ServiceId=20  أو قم بزيارة أقرب مكتب للجهاز واستيفاء

.استمارة التدريب

تدريب المستوى الخامس

على تطوير مهارات الشباب " مهارات ريادة األعمال"يعمل تدريب : الوصف▪

.لبدء مشروع صغير

.تدريبأيام 3: المدة▪

يحضروأنمصرياً،يكونأنسنة،35و18بينالمشاركعمر:الشروط▪

ً يكونوأنكامالً،البرنامج .التدريببهايوجدالتيالمحافظةفيمقيما

.المحافظاتجميع : التغطية▪

.بالمحافظاتمراكز التدريب المحلية : الموقع▪

ر اإلنترنت أنشئ حسابًا على موقع الجهاز وأرسل طلبًا عب: المزيد والتقديملمعرفة 

:  من خالل هذا الرابط

https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/ServiceInfo.a

spx?ServiceId=20 أو قم بزيارة أقرب مكتب للجهاز واستيفاء استمارة

.التدريب



مشروعبدءفيالراغبينللشبابومشورةإرشادجلسات:الوصف▪

فيللتوسعالقائمةالمشروعاتأصحابوالشبابالمشروعلتخطيط

.مشروعاتهم

األجل،وطويلةومتوسطةقصيرةتكونأنيمكناإلرشادخدمات:المدة▪

عدبالخدمةوتنتهيالمحددةالمشاكلعلىالمشورةخدماتتتوقفبينما

.المشكلةحل

ولديهمصرياً،يكونوأنعاًما،21عنالمشاركعمريزيد:الشروط▪

.مشروعهيبدأأنيعتزمأومشروع

.المحافظاتجميع : التغطية▪

.المشروعاتموقع : الموقع▪

امأل الطلب اإللكتروني على منصة الجهاز : المزيد والتقديملمعرفة 

(https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/default.

aspx)أو قم بزيارة أقرب فرع للجهاز واستيفاء النموذج الورقي

اإلرشاد والمشورة.  ب

ودعمالجدوىودراسةالعملمقرالحاضناتخدماتتشمل:الوصف▪

ويقوالتساألعمالتشغيلأنظمةوتصميمالترخيصوثائقعلىالحصول

.التمويلومنتجاتواإلداريالفنيوالدعم

أيفيجدوىودراسةعملخطةالمهتمونالمتقدمونيقدم)سنتان:المدة▪

.(الحاضناتخدماتتلقيفيفسيبدأونقبولهم،تموإذاوقت،

يدجدمنتجفكرةأوناشئةجديدةعملفكرةالمشاركلدىيكون:الشروط▪

رةفكوتستخدمجدوى،ودراسةتسويقيةوخطةعملوخطةقائملمشروع

ةبالبيئضررأوتلوثعنهاينتجولنمتقدمةتقنيةالمقترحةالعمل

الصغرمتناهيةالمشروعاتأواألعمالرواديكونأنيجب.المحيطة

المحافظاتأوالمحافظةبنفسالمقيمينمنوالمتوسطةوالصغيرة

.للحاضنةالمجاورة

.األقصرأسيوط،المنوفية،الدقهلية،:التغطية▪

.بالجهازاألعمالحاضناتمباني:الموقع▪

تبالمكبزيارةقمأوللجهاز،الساخنبالخطاتصل:والتقديمالمزيدلمعرفة

.المذكورةالمحافظاتفيللجهازالمحلي

.األعمالجلسات توعوية وفعاليات لتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة : الوصف▪

.واحدأحداث يوم : المدة▪

.يوجدال : الشروط▪

.المحافظاتجميع : التغطية▪

(.مثل المكتبات العامة والنوادي وما إلى ذلك)األماكن العامة : الموقع▪

الفيسبوك  صفحة أو   www.msmeda.org.egاتصل بالخط الساخن للجهاز، أو قم بزيارة جدول الفعاليات على موقع الجهاز  : لمعرفة المزيد والتقديم

www.facebook.com/msmeda.eg.

المعارض

مالينظم الجهاز العديد من المعارض في مقر معرض الجهاز الدائم في القاهرة، وعلى مستوى المحافظات بالشراكة مع غرف التجارة وجمعيات األع: الوصف▪

(.على سبيل المثال معرض األثاث بدمياط ومعرض تراثنا للحرف اليدوية)بالمحافظات والمعارض السنوية المركزة على قطاعات محددة 

.يوما12-5ما بين : المدة▪

.رضلمعأن يمتلك رواد األعمال أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منتًجا مصريًا عالي الجودة وأن تكون طبيعة المنتج متوافقة مع طبيعة ا: الشروط▪

.المحافظاتجميع : التغطية▪

.بالمحافظاتمقر معرض الجهاز الدائم في القاهرة ومقار الجهاز : الموقع▪

الفيسبوك صفحة أو www.msmeda.org.eg: اتصل بالخط الساخن للجهاز، أو قم بزيارة جدول الفعاليات على موقع الجهاز اإللكتروني: لمعرفة المزيد والتقديم

www.facebook.com/msmeda.eg  أو قم بزيارة أقرب فرع للجهاز.

التسويق اإللكتروني

والشراكة مع جوميا   http://www.egymarkets.orgتسويق منتجات المشروعات مباشرةً من خالل موقع: الوصف▪

(https://www.jumia.com.eg) لتسويق منتجات المشروعات مقابل تكاليف مخفضة.

.المشروعات التي لديها منتجات عالية الجودة وحجم إنتاج يمكن أن يستجيب للطلب المتوقع وتسليم الطلبات في الوقت المحدد: الشروط▪

.جميع المحافظات: التغطية▪

عبر اإلنترنت: الموقع▪

اتصل بالخط الساخن للجهاز أو قم بزيارة مقر الجهاز: لمعرفة المزيد والتقديم

دعم التسويق. ه

فعاليات التوعية. د

حاضنات األعمال. ج



.برامج مخصصة للنساء إلدارة أعمالهن الصغيرة وربط النساء بالمنظمات التي تقدم خدمات مالية وغير مالية: الوصف▪

.تدريبيةأيام 5: المدة▪

.سنة، وتجيد القراءة والكتابة ولديها مشروع أو تعتزم بدء مشروعها50-18للمرأة بين عمر : الشروط▪

.جميع المحافظات: التغطية▪

.مراكز التدريب المحلية بالمحافظات: الموقع▪

.قم بزيارة أقرب مكتب للجهاز واستيفاء استمارة التدريب: المزيد والتقديملمعرفة 

دعم المرأةخدمات . و

منبقيمةوقروضشريكةحكوميةغيرمنظمة400خاللمنجنيه25,000حتىجنيه1,000بينقيمتهاتتراوحللمستفيدينقروًضاالجهازيقدم:الوصف▪

.الشريكةالبنوكخاللمنجنيه50,000حتىبقيمةوقروضالشريكة،التمويلشركاتخاللمنجنيه35,000حتىجنيه1,000

القرضالستخدامخطةولديهوالكتابة،القراءةويمكنهالمشروع،بهايوجدالتيالمحافظةنفسفيدائمبشكلويقيمعاًما،21عنالمشاركعمريزيد:الشروط▪

.قائممشروعفيالتوسيعأومشروعلبدء

.المحافظاتجميع:التغطية▪

التاليالرابطخاللمناإلنترنتعبرالجهازقروضعلىللحصولبطلبتقدمأوالجهازمقربزيارةقمأوللجهاز،الساخنبالخطاتصل:بطلبوالتقدمالمزيدلمعرفة

https://www.msme.eg/ar/msmeda/Pages/ServiceInfo.aspx?ServiceId=20

لمثال، على سبيل ا)يربط الجهاز رواد األعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمجموعة كبيرة من مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت : الوصف▪

(.االستشارات، والتدريب، والقروض اإللكترونية، والتسويق اإللكتروني، وغيرها

.والشريكتختلف حسب الخدمة : المدة▪

.والشريكتختلف حسب الخدمة : الشروط▪

.والشريكتختلف حسب الخدمة : التغطية▪

.والشريكيختلف حسب الخدمة : الموقع▪

الل هذا يمكن ألصحاب المشروعات المهتمين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة زيارة الموقع والتسجيل في الخدمة من خ: المزيد والتقديملمعرفة 

(https://www.msme.eg/ar/Pages/Services/OnlineServices.aspx): الرابط

متناهية الصغيرةالقروض .  أ

الخدمات المالية. 2

خدمات الدعم المالي وغير المالي عبر اإلنترنت. 3

ااتصل بن



ااتصل بن

https://www.msme.eg/ar/Pages/default.aspx: الموقع اإللكتروني

https://www.facebook.com/msmeda.eg: فيسبوك

Support.Portal@msmeda.org.eg: البريد اإللكتروني

16733: الخط الساخن

الجيزةالدين ابو العز، الدقي، محي 120: العنوان

مكتب المنيا
كورنيش النيل، برج اللؤلؤة، امام نادى الشرطة، المنيا: العنوان

0862340167-0862340168: التليفون

مكتب بني سويف
كورنيش النيل، خلف شركة وادى النيل، بنى45شارع 3: العنوان

سويف

35711980-35712165-35712019: تليفون

مكتب الفيوم
ومأ شارع جمال عبد الناصر، برج العدالة، بالفي36: العنوان

08442168996-08442168995: تليفون

https://www.msme.eg/ar/Pages/default.aspx
https://www.facebook.com/msmeda.eg
mailto:Support.Portal@msmeda.org.eg


وزارة الشباب والرياضة
مهمتنا

زاز بالهوية عتواالتحسين جودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خالل محاور التنمية الشبابية والرياضية الشاملة مما يؤدي إلى تعزيز االنتماء 

.الوطنية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم

.اضيريلوعلى وجه الخصوص، توفر الوزارة فرص عمل الئقة وكريمة للشباب والشابات من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطالق فرص االستثمار ا

تقدم الوزارة الخدمات التالية لرائدات األعمال والمشروعات متناهية الصغر 

نوعةمتتدريبيةمواضيع)والمتقدماألساسيالمهنيالتدريب:الوصف▪

وخدمات،(اإللكترونياتوصيانةوالميكانيكاالخشبيةاألعمالمثل

المتوسطةالمشروعاتتنميةجهازمعوالربطالمهني،اإلرشاد

.الماليوالدعمالتمويلعلىللحصولالصغرومتناهيةوالصغيرة

لىعوتدريبأسبوعلمدةاألساسيةالفنيةالمهاراتعلىتدريب:المدة▪

.(العامطوال)واحدأسبوعلمدةالمتقدمةالفنيةالمهارات

.سنة40-18بينالمشترك:الشروط▪

.والفيومسويفوبنيالمنيا:التغطية▪

.الوزارةشبابمراكز:المكان▪

علوماتمعلىللحصولشبابمركزأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

.والرياضةالشبابمديريةإلىأو

دعم المشروعات والدعم الفني. 1

دعم التسويق. بالتدريب المهني. أ

اتالمنتجلتسويقالمعارضفيمدعومةبأسعارالمشاركةفرص:الوصف▪

.القاهرةفي"تراثنا"معرضمثلبمعارضوالتعريفاليدوية

.(العامطوال)واحدأسبوعحتىأيام3:المدة▪

.الصغرمتناهيمشروعالمشاركيمتلك:الشروط▪

.والفيومسويفوبنيالمنيا:التغطية▪

.بالقاهرةالمركزيةاألماكنبالمحافظات،الوزارةشبابمراكز:الموقع▪

أوماتمعلوعلىللحصولشبابمركزأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

.والرياضةالشبابمديريةإلى

طواليبالتدرسيقدمان(رئيسيانمدربان)منسقاناألعمالريادةلوحداتسيكون.والمنياسويفبنيفياألعمالريادةوحداتإطالقبصددالوزارة:الوصف▪

الوزارةوالوحداتمنسقيوتدريباختيارتم.األعمالبريادةتتعلقأخرىومواضيعاألفكاروتوليدالماليةواإلدارةاألعمالريادةمجالفياألعماللروادالعام

.المحافظتينكلتافياألعمالريادةوحدةمقراختياربصدد

.التصميمقيدزالتما:المدة▪

.فكرةلديهأوشركةالمشاركيمتلك:الشروط▪

.سويفبنيالمنيا،:التغطية▪

.الشبابمراكز:الموقع▪

.والرياضةالشبابمديريةإلىأومعلوماتعلىللحصولشبابمركزأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

وحدة ريادة األعمال.ج



علىالتوظيفمعارضلحضوروفرصالتوظيفخدمات:الوصف▪

يحضرونالذينالعملأصحاب.المحافظةومستوىالمركزيالمستوى

والموظفين،العمالعنيبحثونمحليةمصانعهمالتوظيفمعارض

.النساءتوظيفالجاهزةالمالبسمصانعتطلبخاصةوبصفة

.(محافظةكلفيالسنةفيمرتينأومرة)يومان:المدة▪

.سنة35-18بينالمشتركعمر:الشروط▪

.والفيومسويفوبنيالمنيا:التغطية▪

.الوزارةشبابمراكز:المكان▪

.اتمعلومعلىللحصولالشبابمركزبزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

ملالتوفيق إليجاد فرص الع. بمعارض التوظيف. أ

فيلوالتسجيالوظائف،عنالبحثوتكتيكاتأدواتعلىالتدريب:الوصف▪

العملبوأصحاعملعنالباحثينبينالتوفيقلخدماتاإلنترنتعبرمنصة

.وموظفينعمالعنالباحثين

.سنة35-18بينالمشتركعمر:الشروط▪

.والفيومسويفوبنيالمنيا:التغطية▪

.اإلنترنتعبر:الموقع▪

https://tawarwghayar.comبزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

يتملك،ذإلىباإلضافة.بالوظيفةالمتعلقةالموضوعاتمنوغيرهاالذاتيةالسيرةوكتابةالمقابلة،ومهاراتعمل،عنالبحثأساليبعلىتدريب:الوصف▪

.المستثمرينوجمعياتالعملأصحابمععملعنللباحثينالتواصلفرصتوفير

.(الشهرفياألقلعلىتدريبان)أيام5لمدةتدريب:المدة▪

.سنة35-18بينالمشتركعمر:الشروط▪

.(تدريبكلفيمتدرب20)سويفبني:التغطية▪

.وظيفةعنالبحثنادي:الموقع▪

.والرياضةالشباببمديريةاالجتماعيىالخاصةالتواصلووسائلمحافظتكفيوظيفةعنالبحثناديبزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

اإلرشاد المهني. ج

فرص العمل والتوظيف. 2

ااتصل بن

https://www.facebook.com/emysofficial: فيسبوك

https://www.youtube.com/channel/UCef3IOObALdvlMaq5zalxNw/videos: يوتيوب

https://www.emys.gov.eg/en: البريد اإللكتروني

19133: الخط الساخن

.الجيزةعرابى، العجوزة، شارع احمد 50: العنوان

مديرية الشباب والرياضة بالمنيا
أسوان الزراعى مجمع شلبى، بجوار جامعة المنيا، -طريق مصر 

المنيا

0862325402: التليفون

مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف
.كورنيش النيل، بجوار االستاد الرياضى، بنى سويف: العنوان

 bns.youth@yahoo.com: بريد إلكتروني

مديرية الشباب والرياضة بالفيوم
يوم شارع احمد شوقي، وسط البلد، بجوار استاد الف: العنوان

الرياضي، الفيوم

0846350512: تليفون

https://www.facebook.com/emysofficial
https://www.youtube.com/channel/UCef3IOObALdvlMaq5zalxNw/videos
https://www.emys.gov.eg/en


وزارة التنمية المحلية
مهمتنا

.تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وزيادة موارد المحافظة والحفاظ على ممتلكات الدولة وحقوقها

، والوقت روعوعلى وجه الخصوص، تقوم الوزارة بصياغة مشاريع لتحسين األوضاع االقتصادية في القرى واألحياء الفقيرة، وتحديد األولويات وجدوى كل مش

.الالزم لتنفيذه، وبرنامج التمويل الخاص به

تقدم الوزارة الخدمات التالية لرائدات األعمال والمشروعات متناهية الصغر

اليدويةالحرفمنتجاتلبيعاإللكترونيةالتجارةمنصة:المقدمةالخدمة▪

(https://ayadymisr.com/)

اليدويةالحرفمجالفيمشروعالمشاركةلدى:الشروط▪

.(سويفوبنيوالمنياالفيومذلكفيبما)المحافظاتجميع:التغطية▪

اإلنترنتعبر:الموقع▪

https://ayadymisr.com:الموقعبزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

دعم األعمال. 1

الدعم المهني. بدعم التسويق. أ

.انيكاوالميكوالنسيجوالجلودالنجارةعلىالمهنيالتدريب:المقدمةالخدمة▪

.(أشهر3إلى2متوسط)التدريبموضوعحسبتختلف:المدة▪

.سنة50-18بينالمشتركسن:الشروط▪

،(جونسيجلود،ميكانيكا،نجارة،)بالفيوممهنيتدريبمراكز4:التغطية▪

تدريبمراكز4و(ونسيججلود،نجارة،)بالمنيامهنيتدريبمراكز4و

.(ونسيججلود،نجارة،)سويفببنيمهني

.المحليةالتنميةبوزارةالمهنيةالمراكز:الموقع▪

نيالمهالمركزالمحلية،المديرياتأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

جنيه22,000و5,000بينقيمتهتتراوحقرضتقديم:المقدمةالخدمة▪

.جدوىدراسةإلعدادالمشاركينمعوالعمل.٪6فائدةبنسبة

سنوات3حتىونصفسنتينمتوسط)العملطبيعةحسبتختلف:المدة▪

(ونصف

.القرضقيمةحسبالمعاييرتختلف:الشروط▪

.معاييريوجدال:مصريجنيه5,000:القرضقيمة▪

مشروًعاالمشاركونيمتلكوأكثر،مصريجنيه7,000:القرضقيمة▪

امنضوجودمعلتجارية،عملياتهمنطاقلتوسيعالقرضوسيستخدمون

.للقرض

.المنياسويف،بنيالفيوم،:التغطية▪

.المحليةالمديرية:الموقع▪

محليةمديريةأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

ةصندوق التنمية المحلي. أ

فرص المشروعات متناهية الصغر . 2

مشروعك. ب

جنيهمليونحتىجنيه50,000عنيزيدقرضتقديم:المقدمةالخدمة▪

.ويقيتسودعموقانونيةوماليةإداريةخدماتوتقديم.السوقفائدةبأسعار

.المشروعطبيعةحسبتختلف:المدة▪

.البنوكتحددها:الشروط▪

ياوالمنالفيومذلكفيبماالمحافظاتجميعفيإداريمركزا282:التغطية▪

.سويفوبني

.المحليةالمديرية:الموقع▪

محليةمديريةأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة



ااتصل بن

الفيوم
ديوان عام المحافظة ، دلة، الفيوم: العنوان

0846336577: التليفون

 :faium@idsc1.gov.egالبريد اإللكتروني

: http://www.fayoum.gov.egالموقع

المنيا
ديوان عام المحافظة ، كورنيش النيل، المنيا: العنوان

01006382860، 0862342723، 0862343001: الهاتف

menya@idsc1.gov.eg: بريد إلكتروني

 :http://www.minia.gov.eg: الموقع

بني سويف
فديوان عام المحافظة، كورنيش النيل، بني سوي: العنوان

082-2323000: تليفون

 :baniswif@idsc1.gov.egبريد إلكتروني 

 :http://www.benisuef.gov.egالموقع 

https://mld.gov.eg/en/projects: الموقع اإللكتروني

/https://www.facebook.com/MOLD.eg: فيسبوك

https://www.youtube.com/channel/UCWm5a2QFdIoDJFA2RFBBd2w: يوتيوب

info@mld.gov.eg: البريد اإللكتروني

37497656-33356708: رقم الهاتف

شارع نادي الصيد، الدقي، الجيزة، مصر4: العنوان

mailto:menya@idsc1.gov.eg
https://mld.gov.eg/en/projects
https://www.facebook.com/MOLD.eg/
https://www.youtube.com/channel/UCWm5a2QFdIoDJFA2RFBBd2w
mailto:info@mld.gov.eg


وزارة التضامن االجتماعى
مهمتنا

.الحماية االجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين االقتصادي للمواطنين المنطبقة عليهم شروط الخدمات دون تمييزتوفير 

للدخل مدرة وجه الخصوص، توفر الوزارة فرًصا بديلة للمجموعات الفقيرة من الشباب والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وتخلق بيئة داعمة للمشروعات العلى 

.والمشروعات متناهية الصغر وسالسل القيمة

الوزارة الخدمات التالية للباحثات عن عمل ورائدات األعمال والمشروعات متناهية الصغرتقدم 

.جلسات اإلرشاد المهني، والتدريب على المهارات الحياتية والفنية، وخدمة التوظيف: الخدمة المقدمة▪

.الوظيفةتعتمد على طبيعة : المدة▪

."تكافل وكرامة"سنة ويمكنهم القراءة والكتابة واالستفادة من برنامج تكافل 45-18أفراد األسرة الذين تتراوح أعمارهم بين : الشروط▪

(.بما في ذلك الفيوم والمنيا وبني سويف)محافظات 8ألف مستفيد في 15: التغطية▪

.االجتماعيالمنظمات غير الحكومية المحلية بشراكة مع وزارة التضامن : الموقع▪

.االجتماعيقم بزيارة أقرب مديريرة أو مركز توظيف تابع لوزارة التضامن : المزيد والتقديملمعرفة 

فرص العمل. 1

التوظيف. أ

بعدالتسويقوخدمات،(الحكوميةغيرالمنظمات)المحليالمنفذأجراهسريعمحليتقييمعلىبناءً النهائيينالمستفيدينإلىاألصولتحويل:المقدمةالخدمة▪

.ذلك

.(تدريبأيام4متوسط)العملطبيعةعلىتعتمد:المدة▪

:لمثالاسبيلعلى)األصوللتلقيمواتيةظروفولديهمالمستهدفة،القيمةبسلسلةالمرتبطينسنة،55-18بينأعمارهمتتراوحالذيناألسرةأفراد:الشروط▪

."وكرامةتكافل"برنامجمنواالستفادة(الماشيةلتربيةمساحة

.(سويفوبنيوالمنياالفيومذلكفيبما)محافظات8فيمستفيدألف35:التغطية▪

.االجتماعيالتضامنوزارةمعبشراكةالمحليةالحكوميةغيرالمنظمات:الموقع▪

اجتماعيتضامنمديريةأقرببزيارةقم:والتقديمالمزيدلمعرفة

تحويل األصول. أ

فرص المشروعات متناهية الصغر . 2



ااتصل بن

مديرية التضامن االجتماعي بالمنيا
ديدةالحي األول، خلف جهاز مدينة المنيا الجديدة، المنيا الج: العناوين

0862295671-0862295670: التليفون

مديرية التضامن االجتماعي بالفيوم
ة مساكن التعاونيات، وسط البلد، بجوار المدينة الجامعي: العنوان

للطالبات بالفيوم

0846343581-0846343344-0846333060: الهاتف

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx: الموقع اإللكتروني

admin@moss.gov.eg: البريد اإللكتروني

16439: الخط الساخن

العجوزة، الجيزة، مصرالمراغى، 19:العنوان

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
mailto:admin@moss.gov.eg
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