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 :تحت رعايه  
ا.د/ مجدى سبع رئيس الجامعة وأ.د/ عماد عتمان نائب 

 . رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

أ.د/ شريف عبد الونيس جبر عميد كليه الزراعه وأ.د/ محمد 

السيد محمد أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

   البيئة.

 -: مقدمه
تفعيالً لخطة خدمه المجتمع و تنميه البيئه لكلية الزراعة جامعه 

المجتمع واجهزه الدوله و كذلك  مع طنطا مع مؤسسات 

 .المحلى

ا.د شريف سعدت إدارة الكليه ممثله في عميد كليه الزراعه 

وكيل الكلية لشئون خدمة  أ.د/ محمد السيد و عبد الونيس

مجموعة الميدانيه لزيارة الب المجتمع وتنمية البيئة بالكلية

جهاز تنمية نا الي المركز االقليمي لطالباتطالبنا و متميزة من 

 –طنطا  -المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

المركز  مدير عامعلي جمعه أ.وأعرب  . محافظه الغربيه 

،عن سعادته بمثل تلك الزيارات، ومدى جهاز االقليمي لل

بالحياه و على الطالب، وزيادة وعيهم العلمي  تأثيرها الجيد

 سيادته اشارما ينعكس عليهم بااليجاب مستقبال. ومتطلباتها 

بمثابة همزة الوصل بين  فهيمثل هذه الزيارات أهمية  الي

متمني لهم كل الفائدة من هذه  الكلية والمجتمع الخارجي.

 .الزيارة ورؤيتهم مرة أخرى
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 :هدف الجهاز  ا
أصحاب األفكار القابلة للتطبيق لتوفير مزيد من دعم  .0

فرص العمل، وليس مطلوبا ممن لديهم أفكار إبداعية 

جديدة إال أن يتقدموا بها للجهاز أو أن يتصلوا على الخط 

الساخن من جميع محافظات الجمهورية، فالجهاز ليس 

حكرا على القاهرة وكبريات المدن فقط، وأن يتركوا 

تصال بهم وبحث تقديم المساعدة الفنية بياناتهم ليتم اال

والمادية لهم، بدءا من تحويل الفكرة إلى دراسة جدوى 

 .مقبولة وتقديم الدعم المادى والفنى لهم

من لديهم أفكار أو حتى رغبات صادقة فى دخول سوق  .2

العمل عليه أن يذهب فقط إلى الجهاز وهناك سيلحقونه 

ومن خالل  ببرنامج تدريبى مع غيره من المتقدمين،

حضور هذه الدورة التدريبية ستتولد لدى المتقدم فكرة 

مشروع تتناسب معه ومع مؤهله والبيئة التى يعيش فيها، 

ومن يعملون من منازلهم لديهم فرصة للتمويل ولكن 

بحدود، فاألفضل أن يحصل الراغب فى بدء مشروعه 

على عقد إيجار لمكان المشروع على أن يساعده الجهاز 

خراج التراخيص واألوراق الالزمة ليصبح فى است

  .مشروعه رسميا وقانونيا

 

 

 

 -تاريخ الزياره :
 .8181ديسمبر 81تمت فاعليات الزياره في يوم الثالثاء 

 

  الغرض من الزيارة :

جهاز تنمية المشروعات الدعم المادى والفنى  هيقدم التعرف ما

ى تنفيذ ألصحاب المشروعات الصغيرة ويساعدهم عل

مشاريعهم، بداية من فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى، 

وحتى التمويل وتسويق المنتج بكل أنواعه ومتابعة 

   .مالمشروعات بعد تمويلها لتذليل أى عقبات تصادفه
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 ف اعليات الزيارة :

في تمام بوصول الطالب و الطالبات بدات فاعليات الزيارة 

و  ( طالب28عدد )الجهاز  رمق اليصباحا  العاشرةالساعة 

و ذلك  طالبه باالضافه الي بعض طالب الدراسات العليا بالقسم

د.دينا   -( مشرفيين )ا.د.احمد الجهري5عدد )تحت اشراف 

ولقد  .د.احمدجبر,د.عبد الله الهرميل , د.هناء نسيم ( , مرتضي

 -:الزياره عده فاعليات  تتناول

 -زياره مقر الجهاز:-اوال

بالجهاز  هات الزيارة تحت اشراف منسق الزيارفعالي تمت

المدير غير المالي بالمركز االقليمي  ريهام كرات /االستاذه

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية ل

هناء عاطف / هدكتور.و ال محافظه الغربيه  –طنطا  -الصغر

ليه وقايه النبات ومدير المركزاالعالمي بكالمدرس بقسم  -نسيم

 .الزراعه جامعه طنطا 

جهاز المركز االقليمي لل مدير عام علي جمعهاستقبل األستاذ /

بمقر الجهاز  كليه لزراعه جامعه طنطا طالبات طالب و  وفد

جهاز تنمية ما يقدمه بإيجاز عن سيادته وتحدث  بطنطا

المشروعات المتوسطة والصغيرة تيسيرات جديدة للشباب 

روعاتهم الناشئة. ويمول الجهاز للحصول على تمويالت لمش

كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة اإلنتاجية، 

والصناعية، والتجارية، والخدمية، والحرفية وكذلك 

مشروعات الثروة الحيوانية، والسمكية والداجنة، والتمويل بحد 

مليون جنيه للمشروع الواحد، وتشمل نظم التمويل ما  8أقصى 
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 يلي:

راض المباشر من خالل مكاتب الجهاز اإلقليمية اإلق .8

 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

الجمعيات  -اإلقراض من خالل جهات وسيطة )البنوك  .8

 مؤسسات أخري(. -األهلية 

 اإلقراض بنظم التمويل اإلسالمى. .3

 اإلقراض بنظام الحساب الجارى المدين. .2

 اإلقراض نظام استغالل حق االمتياز التجارى. .5

هناك عدداّ من البرامج التمويلية التي تبلغ واوضح سيادته ان  

ماليين جنيه حسب طبيعة النشاط و  5ألف إلى  51قيمتها من 

دراسة الجدوى للمشروع وأشارت إلى أن الجهاز يضع ضمن 

أولوياته تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية وعلي 

ات علي ريادة األعمال رأسها التدريب وتأهيل الشباب و الفتي

وعلي كيفية إدارة مشروع صغير بأحدث األساليب اإلدارية 

والمحاسبية مشيرة إلى أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد عدد من 

البرامج التدريبية التي يشارك فيها الشباب والفتيات بكل 

 24شاب وفتاة من خالل  8151حيث تم تدريب المحافظات 

برنامجا تدريبيا بمختلف محافظات الجمهورية منذ بدء انطالق 

آالف شاب وفتاة وبعد انتهاء الدورات  81مبادرة تدريب

التدريبية سيقوم الجهاز بإتاحة برامج تمويلية تتناسب و طبيعة 

تتيح مشروعاتهم، إضافة إلى الخدمات التسويقية والفنية التي 

 للمشروعات الممولة من الجهاز االستمرار والتطور.

مليارات جنيه  5أن الجهاز نجح في ضخ تمويالت تقارب 

للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خالل العام الماضي 

 .ألف مشروع خالل العام الحالي 815، استفاد منها 8182

مليار جنيه، ضخها الجهاز قروضا ألصحاب  2.8 كما ان

روعات الصغيرة خالل تسعة أشهر فقط، من يناير إلى المش

ألف  811، حيث تمت المساعدة فى إنشاء 8181سبتمبر 

ألف فرصة عمل، ومع الوقت يزداد  311مشروع، وتوفير 

الوعى العام بدور الجهاز فى توفير فرص العمل ومساعدة 

المواطنين على إقامة مشروعاتهم والدخول بها إلى نطاق 

سمى ويزيد اإلقبال على الجهاز من جميع االقتصاد الر

المحافظات، لكن األهم من وجهة نظرى، هو الدور الذى يقوم 
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به جهاز تنمية المشروعات فى إحياء روح العمل و الكدح بين 

 .مختلف طبقات المجتمع

 

وعلي راسهم ا.ريهام كرات  ايضاقام فريق العمل بالجهازثم 

 :بعرض فكره عن 

، فهي األهلية القانونية من الجهاز شروط الحصول على قرض

وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة، والتفرغ 

للمشروع وإدارته والتواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو 

المحافظة المجاورة، وتأدية الخدمة العسكرية أو تأجيلها أو 

 .اإلعفاء منه لفترة تغطى مدة القرض

السجل التجارى،  توافرهاالمستندات األساسية المطلوب 

والبطاقة الضريبية، وعقد الملكية أو اإليجار لمقر المشروع 

على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري، وبطاقة الرقم 

القومي للمشروعات الصغيرة، والتراخيص الالزمة لمباشرة 

النشاط، ودراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع، أية 

ي قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة مستندات أو بيانات أخر

 .طلب العميل، والضمانات المطلوبة للحصول على قرض

ألصحاب  الجهاز التسهيالت والمزايا التي يقدمهاعرض 

المشروعات الممولة فهي إعفاء ضريبي لمدة خمسة سنوات 

للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة على تمويل قبل بدء 

ر فائدة يقل عن األسعار التي مزاولة النشاط الفعلي، وسع

تفرضها البنوك، وأفكار مشروعات مصحوبة بدراسات 

جدوى، وتدريب متخصص ودعم فني،وخدمات تسويقية من 

خالل معارض الصندوق التي تقام بجميع أنحاء الجمهورية، 

والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خالل 

للجهاز والمنتشرة مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة 

بجميع المحافظات والتي تعمل بنظام "الشباك الواحد"، وتيسير 

إجراءات منح القروض من خالل تطبيق "النظام الرقمي 

ألف  51للجدارة االئتمانية" على القروض المباشرة حتى 

جنيه، هذا وال يطالب العميل بتقديم أية ضمانات عينية مثل 

 تحويل المرتبات وما إلى ذلك.الرهن التجاري أو العقاري أو 
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 -الجوله التفقديه :  –ثانيا  

لعديد من نجاح ال صقص احد زيارة  له التفقديهجوالشملت 

يرة ومتناهية الصغر بدعم جهاز أصحاب المشروعات الصغ

صاحب  سند العزازىالحاج  هي قصه نجاح تنمية المشروعات

و القائم بعذبه صالح  وهو احد مواطني  مصنع البان جنه

عامال بسيطا باحد مصانع االلبان مواطن بدأ محافظه الغربيه 

وانتهى بمصنع  ، إتقن العمل والبدء من الصفربطنطا 

ته افرع في الغربيه و المحله الكبري و منتجات االلبان له سلل

  . قريبا بالقاهره

 

و إعجابهم الشديد  الباتالطالطالب و  يأبد -:فى نهاية الزيارة

المصنع بما شاهدوه في رغبتهم ببدا مشروع صغير و سعادتهم 

من حسن االستقبال والضيافة وكمية المعلومات التي حصلوا 

اره علي خير في سعاده من ولقد تمت الزي عليها خالل الزيارة.

 .الجميع
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