
 

ي المحافظات المرصية صاحبات األعمالتنمية 
 
   ف

 
ي سويف   ظةمحاف زيارةب قمتإذا 

 قريببن 
 
ي الصباح فمن المحتمل أن ، ا

  منتجاتب  الباكر  تجد مجموعة من النساء يخرجن ف 

كة ي القرى طرق األبواب  من خالللبيعها  "بروكتر آند جامبل" شر
ة نمحالتهتمر بجوار إحدى أو قد   المحيطة،ف   .  الصغتر

 

كات المملوكة للنساء  ي سلسلة أقل واحدة من ال تزال الشر
كات تمثيال ف  مع محدودية الوصول إىل كل من   التوريد، الشر

ي الوقت  والمنتجات والعمالء. 
ايد أنه  الموردات/ أثبت تنوع الموردين ،ذاتهف  كاتا ةإنتاجي يساعد عىلالمتر   .  األرباح زيادة و  لشر

 

كة بروكتر آند جامبل  هيئة قامت لذلك و  "  توفتر فرص متساوية لرائدات األعمالبرنامج " بإطالقاألمم المتحدة للمرأة وشر

ي سالسل التوريد  الالزم الدعم توفتر و  ن مهارته تحسير  عىل السيدات لمساعدة 
كة مما يعود  ليتم إدماجهن ف  والتوزي    ع للشر

ليتمكنوا    صاحبات األعماللبأسعار الجملة    بروكتر آند جامبليتم توفتر منتجات  حيث  ،  آند جامبلبروكتر  بالنفع عليهن وعىل  

اء المزيد  من ي  ثم من المنتجات بسعر أرخص شر
وزيادة عدد   للوصول للمناطق المهمشة ،المحيطة القرىيقوموا ببيعها ف 

ين  كة بروكتر آند جامباللمنتجات المشتر  .  لشر

 

ي و
،وقت  ف  كات تسجيل تم إنشاء وتجهتر  و   قصتر ي  ترأسها سيداتثالث شر

ي بن 
  هذه  تم تصنيف. موظفة ٣٠  وتضم  سويف، ف 

كات   ي   ير  دائمير  كموزعالشر
كة بروكتر آند جامبل. سالسل ف  اكةوالتوزي    ع التابعة لشر ي األشهر الستة األوىل من هذه الشر

  ،ف 

 . ٪٥٠-٤٠بنسبة  إيراداتهنتمكنت النساء من زيادة 

 

كة بروكتر آند جامبل هيئة تركز  التجارية والمالية  ن لتعزيز مهاراته للسيدات اتعىل توفتر تدريب األمم المتحدة للمرأة وشر

ي المناطق الريفية والمهمشة لبناء   ١٣٠كتر من أل تدريباتتنظيم تم . إدارة األعمال عىل نوتحسير  قدرته
سيدة أعمال ف 

نجحت   لذلك،ونتيجة . والتسويق المالية،والمعامالت  ،وإدارة األعمال األبواب،خالل طرق البيع من  سبلعىل  هنقدرات

ي توسيع نطاق أعمالهن ليشمل 
نسبة رب  ح عالية   ا وحققو  يمشتر  ٧٩,٠٠٠إىل  وا حيث وصل قرية، ٣٤٠سيدات األعمال ف 

 جنية.   ٤٠٠,٠٠٠ تساوي

 

ي سويف لمعرفة المزيد  السيداتهيئة األمم المتحدة للمرأة مع عدد من وتحدثت  
من خالل  أثر عملهن  كيف  عنمن بن 

نامج  . عىل حياتهن المهنية والشخصية التر

 

 

 



 
ي أعمال  ةمحمود، صاحب أمل

كة بروكتر آند جامبل. )صورة:  لهيئةبرنامج "توفتر فرص متساوية لرائدات األعمال" التابع  ف  األمم المتحدة للمرأة وشر
 ( حمدي إسماعيلاألمم المتحدة للمرأة/  هيئة

 

مل محمود  أ  
 
ي عىل االنضمام. "

وا التدريبات وشجعوئ  ي الذين حض 
نامج من خالل أصدقائ  ي  سمعت عن التر

ي ف  ض زوجر البداية عىل  اعتر
ي تمكنت من إقناعه و  الحمل،أثناء  فكرة عمىلي 

ي  اآلنو لكنن 
وع".  يسمون ابن  ي  "ابن المشر

نامج وعمىلي ساعدئ    عىل زيادةالتر
ي 
ي ثقنر

   نفسي ف 
 
فن   وتعلمت كيفية التعامل مع أشخاص من خلفيات مختلفة وكيفية التغلب عىل التحديات. تعلمت أيضا

ي الجامعية والعمل الأدركت الفرق بير  و  التسويق
ي تعلمتها خالل دراسنر

ي مفاهيم النظرية النر
عىل أرض الواقع وكيف   التطبيقر

نامج  ي التر
ي ليستقالا سي و تطوير نف  عىليكمل كل منهما اآلخر. لقد ساعدئ 

نامج،. الرب  ح الجيد الذي نحققه منذ بداية نر زاد   التر
  دخىلي من 

 
 ". أيضا

 
 
 
 



 
ي أعمال  ةصاحب، هنادي ياسير  

كة بروكتر آند جامبل التابع لهيئة برنامج "توفتر فرص متساوية لرائدات األعمال"ف  . )صورة: األمم المتحدة للمرأة وشر
 ( حمدي إسماعيل / األمم المتحدة للمرأة هيئة

 

 هنادي ياسي   

 

ي  يوفر " ت العمل من أجل نفسي ومن أجل  ،عائلتنا كل ما تحتاجه زوجر ي اختر
،لكنن  حنر يعود    هر ننتظ نضطر أنحنر ال   أطفاىلي

اء  ل لشر نامج  احتياجاتنا، إىل المت   ي التر
. ساعدئ  ي اآلن االعتماد عىل نفسي

ي االجتماعية  عىلويمكنن 
ن  أ وعىل توسيع شبكنر

ي  أو عمىلي   مي وأريد أن أن أنجح،. أريد أن كيان وشخصية مستقلة  يكون ىلي 
ي المنتجات النر

 ."نبيعها تنوع ف 

 

 



 
ي أعمال  ةصاحب، صالحمن  

كة بروكتر آند جامبل التابع لهيئة األعمال"برنامج "توفتر فرص متساوية لرائدات ف  . )صورة: األمم المتحدة للمرأة وشر
 ( حمدي إسماعيل / األمم المتحدة للمرأة هيئة

 

صالح  من     

 

" 
 
 ثابتا

ً
 ألنه يوفر ىلي دخال

نامج عىل الشعور باألمان أكتر ي التر
تعلمت كيفية العمل بشكل جيد مع فريق وتنظيم    كما .  ساعدئ 

نامج،من خالل . وتنسيق عملنا بكفاءة  و  فقط،أنا ال أساعد نفسي  التر
 
ي أساعد اآلخرين أيضا

ة من    حيث نسبة  لكنن  كبتر

   ولذلك  صحية،الفوط المنتجاتنا من 
 
  الجيدة ثقف النساء والفتيات حول ممارسات النظافة الشخصيةأن ن نحاول دائما

ي قد تض  بالفوط الهمية استخدام وأ
 من األساليب التقليدية النر

ً
."هنصحتصحية بدال  



  
ي أعمال  ةصاحب، صباح صالح

كة بروكتر آند جامبل التابع لهيئة برنامج "توفتر فرص متساوية لرائدات األعمال"ف  . )صورة: األمم المتحدة للمرأة وشر
 ( حمدي إسماعيل / األمم المتحدة للمرأة هيئة

 
 صباح صالح

 
نامج لم أكن " ي وظيفة  أعملقبل التر وعولكن لم يكن لدينا دخل ثابت.   لذلك دائمةولم يكن لزوجر لدي    أصبح بعد المشر

ي 
ء  عىلدخل شهري مضمون يساعدئ  ي

ء نحتاجه وتوفتر كل شر ي
اء أي شر ،شر   دون طلب المساعدة من أي شخص.  ألطفاىلي

 اشعر بالحرية
 
ي إنفاق  حاليا

ي أبيع فيها الكثتر وأرب  ح  . كيفما أشاء   ماىلي ف 
ي األيام النر

ي أجد مدير ،مبلغ كبتر ف 
ي واإلنجاز  ت ئر شيد ئر

ي عىل العمل بجدية أكتر وإثبات نفسي أكتر و  ،الذي حققته
." هذا يشجعن   

 
 

*** 

 
نامج   نفذ ويبرنامج عالمي لهيئة األمم المتحدة للمرأة هو   متساوية لرائدات األعمال""توفتر فرص  برنامج ي هذا التر

  مض  ف 
يا.  ي مض وي  هدف  وباكستان وجنوب أفريقيا ونيجتر

نامج ف  ي سويف، والمنيا  ،القاهرة)التر
إنشاء مجموعة من  ( ١)  إىل (وبن 

كات المملوكة للنساء  ي سلسلة التوريد الشر
ي يمكن دمجها ف 

كة التوزي    ع منو والنر بروكتر آند جامبل لزيادة التنوع   شر
تمويل هذا  يتم  .  إدارة األعمالقدراتهن عىل  وبناء   مهارتهن التجارية والمالية لتعزيز للسيدات   تدريبات ظيم تن( ٢) ؛واإلنصاف

نامج بدعم كة التر  . ٢٠١٩-٢٠١٧ عىل مدار عامير  من بروكتر آند جامبل من شر
 


