تدريب الفتيات على الحرف اليدوية  -شركة يدوي ،نقادة ،قنا

بيانات أســــاسية

مشـروع تعزيز ريادة األعمـال وتنمية المشروعات )(SEED
تدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من خالل مشروعها "تعزيز ريادة األعمال وتنمية المشروعات ( ")SEEDمشروعات ريادة
األعمال بين الشباب والنساء وتشجع على نمو وتنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خالل تحسين فرص
الحصول على الخدمات من مؤسسات القطاعين العام والخاص بجودة عالية .يركز المشروع على سالسل القيمة الخاصة بالمالبس
الجاهزة وصناعة البالستيك والصناعات المغذية للسيارات ومنتجات األلبان ومصائد األسماك .كما يركز على المشروعات المتوسطة
والصغيرة ومتناهية الصغر التي تملكها المرأة أو المشروعات التي تتميز بقدرتها على توظيف أعداد كبيرة من الشباب والنساء في كافة
محافظات مصر.
يعمل مشروع "تعزيز ريادة األعمال وتنمية المشروعات ( ")SEEDعلى النهوض بقدرة حاضنات األعمال ومقدمي خدمات تطوير
األعمال لدعم تأسيس ونمو وتوسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر؛ إذ يعزز من قدرة مقدمي الخدمات المالية
لتسهيل وإتاحة التمويل لهذه المشاريع؛ وكذلك مقدمي خدمات تطوير األعمال لتقديم التدريبات والمساعدة الفنية التي تحتاجها تلك
المشروعات .ويسعى المشروع إلى نشر ثقافة ريادة األعمال والتوجيه واإلرشاد ومسابقات ريادة األعمال؛ وربط الشركات الكبرى
ا
فضال عن العمل مع جمعيات رجال األعمال بهدف تحسين وتسهيل بيئة مزاولة
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،
تأثيرا إيجابياا على تمويل القطاع الخاص من خالل تشجيع المسؤولية
األعمال التجارية في مصر .ومن المقرر أن يؤثر هذا المشروع
ا
االجتماعية للشركات (.)CSR
باإلضافة إلى العمل مع القطاع الخاص ،تعمل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية على تحسين بيئة األعمال في مصر من خالل العمل مع
القطاع العام على القيام بتحليل المشكالت والقضايا اعتمادا على األدلة باإلضافة إلى تنفيذ السياسات ذات الصلة .وييسر المشروع أيضاا
الحوار بين القطاعين العام والخاص حول القوانين واللوائح األساسية التي تؤثر على رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر.

األنشــــطة الرئيســــية







تحسين وتوفير خدمات تطوير األعمال وسهولة إمكانية الوصول إليها ،بما في ذلك الخدمات المالية وربط رواد األعمال
والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهذه الخدمات.
دمج ثقافة ريادة األعمال في العملية التعليمية في المدارس والجامعات.
تشجيع ومساعدة الشركات غير الرسمية على تقنين وضعها وربطها بالشركات الكبرى للمساعدة في دمجها في سالسل القيمة
الدولية.
توفير المساعدة القائمة على مفهوم "العرض والطلب ،مما يسمح للمؤسسات المعنية بالحكومة المصرية وجمعيات األعمال
بتحديد أولويات المساعدة الفنية؛ وتقديم الدعم الفني لتحليل السياسات والمشاركة في الحوار بين القطاعين العام والخاص فيما
يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.
تعزيز مفهوم المسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص كوسيلة لتحقيق االستدامة المالية للبرامج التنموية.

النتائــــــج
ريادة األعمال :قام مشروع تعزيز ريادة األعمال وتنمية المشروعات ( )SEEDمن خالل  15مسابقة في ريادة األعمال ،بربط ما يقرب
من  2793شاباا من رواد األعمال بشبكة من الموجهين البارزين لمساعدتهم في تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال ،ومساعدة نحو 1413
من رواد األعمال اآلخرين على التواصل مع حاضنات األعمال واالستفادة منها .ومن خالل هذه الخدمات المقدمة ،استطاعت الشركات
المحتضنة تحقيق نمو في إيراداتها بما يوازي  ،%314بينما حققت الشركات التي تملكها رائدات أعمال نموا في الدخل يعادل .%495
باإلضافة إلى ذلك ،قام المشروع بدعم  1152من رواد األعمال لتحسين نماذج أعمالهم وإطالق مشاريع قابلة لالستمرار ،ودعم 3105
صا للحصول على فرص عمل جديدة أو االنتقال إلى عمل أفضل .وعلى مدى السنوات الثالث الماضية من عمر المشروع قامت
شخ ا
 143شركة ناشئة بتقديم منتجات جديدة إلى السوق وذلك بدعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
الخدمات المالية :من خالل التدريب على تطوير المنتجات وإدارة األداء االجتماعي ،تم دعم  27مؤسسة للخدمات المالية لتمويل
أكثر من  8700من رواد األعمال الواعدين ،بما فيهم النساء والشباب.
ا
مركزا لتطوير األعمال ،و 11حاضنة أعمال لتقديم خدمات تطوير األعمال ،مما
خدمات تطوير األعمال :قام المشروع بتدريب 62
ساعد  712من المشروعات متناهية الصغر و 137من المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم على تحسين أساليب اإلدارة لديهم
استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية .كما يجري تطوير اثنين من التطبيقات اإللكترونية لزيادة إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات.
دمج األعمال :المساهمة في دمج  193من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سالسل التوريد األكبر والتي أدت
دوالرا أمريكياا.
إلى توليد استثمارات بمبلغ  2مليون
ا
تيسير تنفيذ األعمال :المساعدة في صياغة مجموعة اللوائح المقترحة لحاضنات ومسرعات األعمال الناشئة إلدراجها في
مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد ،وتحديد أهم تحديات السياسات االقتصادية ودعم
عملية صياغة قانون االمتياز التجاري الجديد من خالل الحوار مع الشركات الخاصة والمستثمرين ،وبالتعاون مع الجمعية
المصرية لتطوير الفرنشايز (حقوق االمتياز) والمبادرة المصرية إلصالح مناخ األعمال "إرادة".
شبكة رائدات األعمال :إطالق شبكة رائدات أعمال مصر ( )WENبالشراكة مع عدد من المنظمات الرئيسية في مجال ريادة
األعمال مثل المجلس القومي للمرأة ( ،)NCWوجمعية سيدات أعمال اإلسكندرية ( ،)ABWAواتحاد الصناعات المصرية ( ،)FEIمما
يساعد شبكة رائدات األعمال على صياغة رؤيتها الهادفة إلى خدمة المرأة بصورة أفضل لبداية تنفيذ وإدارة مشروعاتها.

خلفيـــــة
الشريك المنفذ للمشروع :إيكوم للتنمية الدولية AECOM؛ يمتد المشروع من  1نوفمبر  2015حتى  30أبريل 2020؛ بموجب االتفاقية
الثنائية (ترويج التجارة واالستثمار في مصر ( )TIPEوبرنامج تحديث النظام المالي  /البيئة التنافسية لالستثمار ()FSMP / CEI؛ في
المحافظات التالية :اإلسكندرية ،أسيوط ،القاهرة ،الدقهلية ،الغربية ،الجيزة ،المنوفية ،المنيا ،بورسعيد ،القليوبية ،قنا ،سوهاج.

