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آلملخص
تحظى آلمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة باهمية كبيرة سوآءآ على آلمستوي آلفردي آو آلمؤسسي من قبل آلمستثمرين ،آو على مستوى آلقادة وصانعي
آلسياسات وذلك بسبب آهميتها في آالقتصاد آلقومي من توظيف للعمالة ومساهمة في آلناتج آلمحلي آإلجمالي وآلتدفقات آلرآسمالية ودورة رآس آلمال وغير
ذلك من آلعوآمل وآلمتغيرآت آلتي تؤثر تاثيرآ كبيرآ في آالقتصاد آلمحلي.
وتتمثل آهدآف آلبحث في تحديد مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،تحديد آهمية وحجم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة رصد آليات تمويل ودعم
آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،عرض نماذج من آلتجربة آلمصرية ،وتقديم توصيات حول تفعيل وتشجيع تمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
ويقوم آلباحث بدرآسة وتحديد آليات تمويل ودعم هذه آلمشروعات وباالستناد إلى آلتجربة آلمصرية من خالل آلفصول آلتالية:
آلفصل آالول  :آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :آلمفهوم وآالهمية
يقوم آلباحث بعرض وتحليل مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،آهمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
آلفصل آلثاني :آليات دعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
يستعرض آلباحث آال ليات آلمختلفة لدعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل آلتمويل آلرسمي وغير آلرسمي ،رآس آلمال آلمخاطر ،آلتاجير
آلتمويلى ،آلبورصات آلخاصة بالمشروعات آلصغيرة ،آلتمويل آإلسالمي ،برآمج آلتدريب وآلتسويق.
آلفصل آلثالث :نماذج من آلتجربة آلمصرية
قام آلباحث بعرض جوآنب من آلتجربة آلمصرية مثل آلجهات آلرآعية ووسائل آلتمويل ،و آلتجربة آلمصرية في بورصة آلنيل للمشروعات آلصغرى
وآلمتوسطة ،إنشـاء وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبرنامج آلمصري للتنمية آلمشروعات (  ،) EEDPتاسيس بوآبة
آلمشروعات آلصغري وآلمتوسطة بمركز آلمعلومات وعم آتخاذ آلقرآر ،برنامج بنك مصر لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،آلبرنامج آلتدريبي للمجلس
آلقومي للمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وغير ذلك من آلنماذج.
آلفصل آلرآبع :نتائج وتوصيات
توصل آلباحث إلى عدد من آلنتائج مثل آن تعريف آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة هو مفهوم نسبي ،وآن آالثر آالقتصادي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
في آالقتصاد آلمحلي آو آلقومي كبير ،وآن هناك طرق عديد ة لتمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،كما قدم آلباحث عدة توصيات لتفعيل وتشجيع
تمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
آلمنهجية  :آستخدم آلباحث آلمنهج آلوصفي في درآسة آلمفاهيم آلمختلفة مثل مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وآستخدم آلمنهج آلتحليلي وآإلحصائي
في درآسة آثار وحجم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وآليات آلتمويل ،كما آستخدم آلباحث آلمنهج آلتطبيقي من خالل عرض نماذج من آلتجربة آلمصرية

آلخاصة بدعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.

مقدمة
يعد آالثر آالقتصادي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة على درجة عالية من آالهمية فقد ثبت عالميا آن للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة دور في
توفير نحو  %80من مجموع فرص آلعمل في معظم آقتصاديات آلعالم ،وتساهم بنحو  %85من إجمالي آلناتج آلمحلي آإلجمالي لها.
وتحظى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلوقت آلرآهن باهتمام مخططي آلسياسات آالقتصادية وآالجتماعية في مختلف دول آلعالم آلمتقدم
وآلنامي على آلسوآء ،وذلك آنطالقا من آلدور آلحيوي لهذه آلمشروعات في تحقيق آالهدآف آلتنموية آلمستدآمة آالقتصادية وآالجتماعية وآلبيئية،
فالدالئل تشير إلى آن هناك آتجاها عالميا متسارعا لدعم ومساندة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة نظرآ لالهمية آلمتزآيدة لهذه آلمشروعات.

آلفصل آالول  :آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :آلمفهوم وآالهمية
1-1مفهوم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
يعد مصطلح آلمشروعات آلصغيرة مصطلحا وآسع آالنتشار ،ويشمل هذآ آلمصطلح آالنشطة آلتى تترآوح بين من يعمل لحسابه آلخاص آو فى منشاة
صغيرة تستخدم عددآ معينا من آلعمال ،وال يقتصر هذآ آلمصطلح على منشات آلقطاع آلخاص ومالكها وآصحاب آالعمال وآلمستخدمين ولكنه
يشمل كذلك آلتعاونيات ومجموعات آإلنتاج آالسرية آو آلمنزلية)1( .

وتتعدد تعريفات آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة إلى درجة تكاد آن يكون لكل دولة تعريفها آلخاص ،فقد كشفت د رآسة لمعهد والية جورجيا
بامريكا عن آن هناك آكـثر من  55تعريفا مختلفا في  75دولة ،وترجع صعوبة تحديد مفهوم محدد للمشروعات آلصغيرة إلى صعوبة وضع آلحدود
آلفاصلة بين مشروع وآخر آو قطاع وآخر بسبب آلعديد من آلقيود مثل آختالف درجة آلنمو آالقتصادي ،تنوع فروع آلنشاط آالقتصادي ،تعدد
آلمصطلحات آلتي تشير إلى آلمشروعات آلصغيرة)2( .

وآلجدول آلتالي رقم ( )1يوضح آلتعريفات آلمختلفة للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ومعايير آلتعريف
جدول رقم ( )1آلتعريفات آلمختلفة للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وآلمعايير آلمستخدمة
آلدولة
آلواليات آلمتحدة
 مشروعات صغيرةآالتحاد آالوروبى:
مشروعات متناهية آلصغر.مشروعات صغيرة-مشروعات متوسطة

عدد آلعمالة

معايير آخرى

 -آقل من  500عامل.

 -مبيعات آقل من  5مليون دوالر سنويا.

آقل من  10عمال.آقل من  50عامل.-من  50آلى  250عامل.

مبيعات آقل من  7مليون يورو سنويا آو  5مليون يورو حجم آالصول.

تركيا:
مشروعات متناهية آلصغر-مشروعات صغيرة

آقل من  10عمال.-من  10آلى  49عامل.

مبيعات آقل من  40مليون يورو سنويا آو  27مليون يورو حجم آالصول.
ال يوجد.

 -من  50آلى  199عامل.

مشروعات متوسطةتايالند
مشروعات صغيرة مشروعات متوسطةمصر
مشروعات صغيرة
مشروعات متناهية آلصغر
ليبيا
آلمشروعات آلصغيرة
آلمشروعات آلمتوسطة

 من  15آلى  50عامل. -من  51آلى  200عامل.

آلمشروعات آلصغيرة (آقل من  50مليون باهت حجم آالصول).-آلمشروعات آلمتوسطة(آقل من  200مليون باهت حجم آالصول).

ال يزيد عدد آلعاملين فيها على خمسين عامال.

ال يقل رآسمالها آلمدفوع عن خمسين آلف جنيه.
يقل رآسمالها آلمدفوع عن خمسين آلف جنيه.

 ال يزيد عدد آلعاملين بالمشروعات آلصغرى على( )25عنصرآ.
 -ال يزيد عدد آلعاملين بها على  50عنصرآ.

ال تتجاوز قيمة آإلقرآض آي رآس آلمال آلتاسيسي آلذي يمنح لمؤسسة بهذآ آلحجم ()2.5مليون دينار كحد آقصى.
 -ال تتجاوز قيمة آإلقرآض لرآس آلمال آلتاسيسي ( )5ماليين دينار كحد آقصى.

دول مجلس آلتعاون آلخليجي
صغيرة
متوسطة
آسترآليا
آلمشروعات آلصغيرة
آليابان
صغيرة
متوسطة
فلسطين
صغيرة

عدد آلعاملين فيها من  4 -1عمال،

متوسطة

يترآوح عدد آلعمال فيها من  20 -5عامل،

 تلك آلمنشات آلتي يبلغ متوسط رآسمالها آلمستثمر آقل من مليوني دوالر. آلمنشات آلتي يستثمر كل منها  6مليون دوالر.آقل من  100عامل في آلصناعة ،وآقل من 50
عامل في قطاع آلخدمات.
 آلمشروع آلصغير يعمل به آقل من  50فرد -آلمشروع آلمتوسط من 99 -51

رآس آلمال آلمستثمر آقل من  50مليون.

آلبنك آلدولي ومنظمة آلعمل آلدولية
آلمشاريع آلصغيرة وآلمتوسطة
هي آلتي توظف آقل من  50عامال في آلدول
آلنامية ،وآقل من  500عامل في آلدول آلمتقدمة.
آلمنظمة آلعربية للتنمية آلصناعية
وآلتعدين
 -مشروعات متناهية آلصغر

-يعمل بها آقل من  5عمال.

 مشروعات صغيرة -مشروعات متوسطة

 يعمل بها  15-6عامال. -يعمل فيها من  50-15عامال.

 رآسمالها آلمستثمر في آالصول آلثابتة (عدآ آالرض وآالبنية ورآس آلمال آلعامل) آقلمن  5000دوالر آمريكي .
 رآسمالها آلمستثمر في آالصول آلثابتة آقل من  15000دوالر، -تستثمر من  25000 -15000في آالصول آلثابتة

آلمصدر :إعدآد آلباحث ()3

وهناك معايير تعتمد على آلتفرقة بين آلمنشات آلصغيرة وآلمنشات آلكبيرة من خالل آالعتماد على آلمعايير آلكمية ،ومعايير آخرى تعتمد على
تحليل مكونات آلمنشات آلصغيرة ،وهى تقوم على ثالث معايير آساسية هى معيار طبيعة آلنشاط ،معيار تنظيم آإلنتاج ،و معيار آإلطار آلتنظيمي
للنشاط )4(.

 2-1آهمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
ثبت عالميا آن للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة دور في توفير نحو  %80من مجموع فرص آلعمل في معظم آقتصاديات آلعالم ،وتساهم بنحو
 %85من إجمالي آلناتج آلمحلي آإلجمالي لها)5(.

وتحظى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلوقت آلرآهن باهتمام مخططي آلسياسات آالقتصادية وآالجتماعية في مختلف دول آلعالم آلمتقدم
وآلنامي على آلسوآء ،وذلك آنطالقا من آلدور آلحيوي لهذه آلمشروعات في تحقيق آالهدآف آلتنموية آلمستدآمة آالقتصادية وآالجتماعية وآلبيئية،
فالدالئل تشير إلى آن هناك آتجاها عالميا متسارعا لدعم ومساندة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة نظرآ لالهمية آلمتزآيدة لهذه آلمشروعات في
آقتصادآت آلكـثير من آلدول.
وقد حققت هذه آلمشروعات نتائج ملموسة في آإلنماء آالقتصادي وآالجتماعي من عدة جوآنب ،ياتي في مقدمتها تعبئة آلموآرد آلبشرية وآستيعاب
نسبة كبيرة منها وآلحد من ظاهرة آلبطالة ،قدرة هذه آلمشروعات آالقتصادية على إحدآث آلتحول في عالقات وقيم آلعمل وآإلنتاج ،تدعيم
آالقتصاد آلوطني بمشروعات آقتصادية تقع في نطاق آعمال آلتشغيل آلحرة آلقائمة في آلكـثير منها على نماذج آالبتكار وآلتجديد ،وتحقيق آلمنافسة
آالقتصادية وإحدآث آلترآكم آلرآسمالي لالقتصاد آلوطني ،وآلشكل آلتالي يوضح آهمية وخصائص آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة:

شكل رقم ( )1آهمية وخصائص آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة

آلمصدر :عصام آلدين على آلعاصى ،تطوير نظام آلمعلومات آلصناعية بحاضنات آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى آلدول آلعربية ،ندوة تطوير قطاع آلمعلومات
آلصناعية فى آلدول آلعربية،بيروت ،نوفمبر 2010م ،نقال عن بيانات آلبنك آالهلي آلمصري.

كما يالحظ قيام آلعديد من آلدول بمنح حوآفز وإعفاءآت لنشر آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وإنشاء آلعديد من آلهيائت وآلمؤسسات آإلشرآفية
لتطوير وآبتكار هياكل وبرآمج لإلقرآض وآلمساعدآت آلمالية وآلتقنية لضمان نجاحها ومساهمتها في آلناتج آلدآخلي آلخام .فعلى سبيل آلمثال توجد
في كندآ ثالثة منظمات لمساعدة آلموآطنين على تمويل مشروعاتهم بالقروض آو آلضمان ،وهي صندوق آلمشروعات آلصغيرة ،شركة آلتنمية
آلصناعية ،وآلبنك آلفيدرآلي لتنمية آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة.
وفي آلمنطقة آلعربية يحتل هذآ آلقطاع مكانة مميزة ضمن آولويات آلتنمية آالقتصادية وآالجتماعية في آلعديد من آلدول ،ويتوقع لهذه آلمشروعات
آن تكون قائدة لقاطرة آلنمو آالقتصادي آلعربي ،وآن تساهم في توفير آلعديد من فرص آلعمل آلالزمة لموآجهة آلنمو آلسكاني آلمطرد)6(.

وقد شهدت حافظة آرتباطات آستثمارآت مؤسسة آلتمويل آلدولية في آلمؤسسات آلمالية آلمعنية بالمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة آرتفاعا هائال على
مدى آلسنوآت آلخمس آلماضية حيث زآدت بنسبة  271في آلمائة ،لتصل إجماال إلى  6.1مليار دوالر في نهاية آلسنة آلمالية 2009م)7( .

ولكن يجب آلتنويه آن تعدد آلمؤسسات آلصغير ومتوسطة آلحجم ليس بالضرورة آن يكون له آنعكاس إيجابي على آالقتصاد ،وخصوصا إن كانت مؤسسات
متعثرة وتعاني من مشاكل عديدة وباالخص مشاكل متعلقة بانظمتها آإلدآرية ،فإن لم يكن هناك آنظمة إدآرية فاعلة بهذآ آلنوع من آلمؤسسات
فسينعكس ذلك سلبا على كـفاءة آدآئها ،وبالتالي يؤدي إلى تعثرها وإفالسها وتصبح عائـقا آقتصاديا قد يساهم في تفاقم آلبطالة من جهة وآزدياد
مشكلة آلفقر من جهة آخرى)8( .

آلفصل آلثاني :آليات دعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
تحتاج آلمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة إلى آلخدمات آلمصرفية بصفة خاصة النها تفتقر إلى آلتدفقات آلنقدية آلالزمة لتنفيذ آستثمارآت كبيرة ،وهي
ال تتمتع بنفس قدرة آلشركات آلكبيرة على آلوصول إلى آالسوآق آلرآسمالية ،إلى جانب آفتقارها غالبا إلى آلموظفين آلمؤهلين آلقادرين على آدآء
آلمهام وآلوظائـف آلمالية.
وبالتالي يمكن آن تؤدي آلقروض آلبنكية طويلة آالجل إلى تمكين آلمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة من آالستثمار في توسيع آلنشاط دون فقدآن
آلملكية ،وباإلضافة إلى ذلك فإن آلقروض قصيرة آالجل وقروض رآس آلمال آلعامل تساعد هذه آلمؤسسات على تحقيق آلنمو بصورة تدريجية
متصاعدة كما يمكن آن تؤدي خدمات آإليدآع آلمصرفي ومنتجات آلمعامالت آلمصرفية إلى تحسين كـفاءة آلتشغيل وتمكين هذه آلمؤسسات
من إسناد آلوظائـف آلمالية إلى مصادر خارجية.
ومن شان منتجات آلتمويل طويل آالجل ـ مثل آلقروض آلتي لها آجال ذآت آجال آالستحقاق آطول وقيود قليلة للغاية على آوجه آستخدآماتها ـ

آن تتيح للمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة آالستثمار آلرآسمالي آلالزم للتوسع آالسترآتيجي في آنشطة آالعمال كعمليات آلبحوث وآلتطوير آو شرآء آلممتلكات
وآلمعدآت ،وربما توآجه آلمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة صعوبات في آلحصول على هذه آالنوآع من آلقروض بسبب عدم كـفاية آلسجالت آلمالية آو عدم توآفر
آالصول آلتي يمكن آستخدآمها كضمانات رهنية)9( .
وقد جرى آلتركيز خالل آلسبعينيات وحتى آوآئل آلثمانينيات على آلهيكل آلتكنولوجي كـثيف آلعمالة باعتباره آلعامل آالساسي آلذي يمكن
للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة آن تخلق من خالله فرصا جديدة للعمل ،آما خالل آلسنوآت آالخيرة فقد تحول آالهتمام بصورة تدريجية باتجاه
آلديناميكية آلتكنويوجية وروح آلمبادرة لدى تلك آلمشروعات وما تتميز به من مرونة وقدرة على آإلبدآع)10( .

وتتعدد مصادر آلتمويل للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،ويمكن تصنيف تلك آلمصادر كما يلي:
 1-2وفقا لنوعية آلتمويل  :يمكن تقسيم مصادر تمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بحسب آلجهة آلممولة كالتالي:
 1-1-2آلتمويل آلرسمي  :وذلك من خالل آلمؤسسات آلمالية آلرسمية كالبنوك ،وشركات آلتامين ،وصناديق آلتوفير وآالدخار ،وآسوآق رآس
آلمال...آلخ.
 2-1-2آلتمويل غير آلرسمي :وذلك من خالل آلقنوآت آلتي تعمل في آلغالب خارج إطار آلنظام آلقانوني آلرسمي في آلدولة ،كاالقترآض من آالهل
وآالصدقاء ، ،ووكالء آلمبيعات ،وجمعيات آالدخار وآال ئـتما ن...آلخ .ويقدم آلتمويل غير آلرسمي غالبا معظم آلخدمات آلمالية للمشروعات آلصغيرة.
 3-1-2آلتمويل شبه آلرسمي :وذلك من خالل آالعتماد في توفير مصادر آالموآل آلالزمة لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة على مؤسسات
آلتمويل آلرسمية ،وفي إقرآضها على آساليب غير رسمية ،وذلك من خالل عدة برآمج آو نظم فرعية كإقرآض آلمؤسسات آلمالية آلتعاونية،
وصناديق آلتنمية آلمحلية)11(...

ويمكن حصر مصادر هذآ آلتمويل في آلمدخرآت آلشخصية لمالك آلمشروع آو إجمالي آلمدخرآت آلعائلية ،إضافة إلى آالقترآض من آلبنوك آلتجارية
في حالة آلحاجة لذلك ،آو من آلبنوك آلمتخصصة في توجيه آلتمويل نحو قطاع معين ،آو آلبنوك آلمتخصصة في تمويل آلقطاع آلصناعي آو تمويل
آلقطاع آلزرآعي ،آو من مصادر آخرى تتمثل عادة في مؤسسات آإلقرآض آلمتخصصة وعادة ما تكون هذه آلمؤسسات مدعومة من قبل آلحكومة
وآلجهات آلرسمية.

 2-2رآس آلمال آلمخاطر
قامت آلدول آلمتقدمة وآلعديد من آالسوآق آلناشئة ـ في محاولة منها لتعزيز آلقدرة آلتنافسية لمشروعاتها آلصغيرة وآلمتوسطةـ بتشجيع رآس آلمال
آلمخاطر ،ويعنى رآس آلمال آلمخاطر توفير رآس مال يشارك فى آلملكية لتاسيس آلمنشات وتطويرها ،ويتم تجميع رآس آلمال آلمخاطر عادة من
آلمستثمرين فى شكل صندوق يستخدم لتمويل آالستثمارآت فى آالعمال آلخاصة من خالل آلمشاركة فى آلملكية (تكون عادة نسبة %40 -%20

فى ملكية رآس آلمال) ،ويتم تقديم هذه آلخدمة عادة من خالل شركات رآس آلمال آلمخاطر وآلبنوك وآلممولين آالفرآد.
 3-2آلتاجير آلتمويلى :يعد آلتاجير آلتمويلى وسيلة مبتكرة لكى تحصل آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة على رآس مال متوسط آالجل.
وآلتاجير آلتمويلى عبارة عن عقد يسمح بموجبه للمشروع آلصغير باستخدآم آحد آالصول مقابل سدآد دفعات دورية للمؤجر ،وآلذى يحتفظ
بملكية آالصل ،والن شركة آلتاجير آلتمويلى تحتفظ بملكية آالصل فتعتبر حينئذ دفعات آلتاجير تكاليف تشغيل آكـثر منها رسوم تمويل .وفى نهاية
مدة آلتاجير ( 5-3سنوآت) يستطيع صاحب آلمشروع تملك آالصل مقابل سدآد مبلغ معين.
وفى شكل آخر من آشكال آلتاجير (آلشرآء آإليجارى) يسدد آلمستاجر دفعة مبدئية مرتفعة (عادة ما تكون حوآلى  %30من سعر آلشرآء) ثم يتم
نقل آلملكية له تلقائيا عند سدآد آلقسط آالخير ،ويسمح آلتاجير للمشروع آلصغير باالستفادة من آلتحول آلتكنولوجى،باإلضافة إلى آلتمويل
متوسط آالجل ،وبذلك فإن آلتاجير آلتمويلى يقدم بديال جذآبا فى آالقتصادآت آلتى تعانى من نقص فى رآس آلمال مثل آالقتصاد آلمصرى)12(.

 4-2آلبورصات آلخاصة بالمشروعات آلصغيرة
قد ترغب آلجهات آلتى توفر رآس آلمال من خالل آلمشاركة فى آلملكية تصفية آستثمارآتها كي تعيد آستثمارها فى مجموعة جديدة من آلمنشات
آلصغيرة آلقابلة للنمو ،وفى هذه آلمرحلة يحتمل آن تصبح آلمنشات آلصغيرة آلسابقة شركات عامة ناضجة عن طريق آلتخلي عن وضعها كملكية
خاصة ويمكن آن يتم ذلك من خالل طرح آسهمها فى آلبورصة آو من خالل آلطرح آلمبدىئ لالسهم على آلجمهور.
وقد قامت آلعديد من آلدول مثل فرنسا وآلمانيا وبريطانيا بتصميم بورصات خاصة للمشروعات آلصغيرة تالفيا للمعوقات آلتى قد تثنى آلمنشات
آلصغيرة عن آلقيد فى سوق آالورآق آلمالية مثل آلتكاليف آلعالية لاللتزآم بمتطلبات آلتسجيل فى آلسوق ،وتتسم بورصات آلمنشات آلصغيرة
بنظام لوآئح آبسط -يتطلب رفع قدر آقل من آلتقارير -مما يقلل من تكلفة آاللتزآم به ،وتوفر هذه آلبورصات ذآت آلتصميم آلخاص طريقا للخروج من
خالل آلطرح آلمبدىئ لالسهم على آلجمهور لمستثمري آلقطاع آلخاص )13(.

 5-2آلتمويل آالسالمي :وتتمثل آهم مصادر آلتمويل آإلسالمي فيما يلي:
 1-5-2آلصكوك :هناك نوعان من آلصكوك آإلسالمية كالتالي.:
(آ) آلصكوك آلخيرية :وهي صكوك تصدرها مؤسسات آلتمويل وفقا للمبدآ آإلسالمي " وآفعلوآ آلخير" ،وتستخدم حصيلتها في تمويل آلمشروعات
آلمتناهية آلصغر للمحتاجين ،وفي هذآ آإلطار يمكن إصدآر صكوك وقف تمثل صدقة جارية لصاحبها ،وكذلك صكوك للصدقات آلتطوعية وكذلك
صكوك للزكاة ،لتمكين آلفقير من إغناء نفسه بنفسه بصورة تغنيه عن طلب آلمساعدة من غيره .
(ب) آلصكوك آالستثمارية  :هي صكوك تصدرها مؤسسات آلتمويل وتستخدم حصيلتها لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وقد تكون تلك
آلصكوك مخصصة لالستثمار بصيغة آلمشاركة آلمنتهية بالتمليك ،آو آلمضار بة ،آو آلمرآ بحة ،آو آلبيع آالجل ،آو آلسلم ،آو آالستصناع ،آو

آلتاجير آلتمويلي ،آو صكوك عامة تستخدم لالستثمار باكـثر من صيغة من آلصيغ آلسابقة)14(.

آما حصيلة آلصكوك آالستثمارية ،فضال عن برآمج آلتمويل آلمحلية وآلخارجية فيتم توجيهها لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وفقا
الساليب آلتمويل آإلسالمية ،من خالل آلمرآحل آلتالية :
آلمرحلة آالولى :يتقدم صاحب آلمشروع آلصغير آو آلمتوسط بطلب لمؤسسة آلتمويل آلخاصة بالمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة يعبر فيه عن رغبته في تمويل
معين للمشروع.
آلمرحلة آلثانية :تقوم مؤسسة آلتمويل بدرآسة طلب صاحب آلمشروع آلصغير آو آلمتوسط في ضوء درآسة آلجدوى آلمقدمة منه باإلضافة إلى آالستعالم
وآلزيارة آلميدآنية للعميل ،ومن ثم آلتعرف على شخصية آلعميل ،وسمعته ،ورغبته وقدرته على آلسدآد ،وخبرته ومقدرته على إدآرة نشاطه ،مع آلوقوف
على مركزه آلمالي ،وطبيعة ما يمكن آن يقدمه من ضمانات سوآء آكانت ضمانات عينية آو ضمانات شخصية مثل كـفالة شخص آخر مثال.
آلمرحلة آلثالثة :تقوم مؤسسة آلتمويل بتقييم موقف آلمشروع آال ئـتماني ،وقد ترفض آلمشروع ،آو تطلب بيانات إضافية التخاذ آلقرآر آلتمويلي ،آو
تاخذ بالفعل قرآرآ بتمويل آلمشروع إذآ تبين لها سالمة موقفه ،وجدوآه من آلناحية آالقتصادية وآالجتماعية ،ومن ثم تقوم بتنفيذ آلقرآر آلتمويلي
وفقا للمبلغ وآلضمانات وآالسلوب آلتمويلي آإلسالمي آلمناسب ،حيث يتم آختيار وآحد آو آكـثر من آساليب آلتمويل آالتية.

 2-5-2آلمشاركة آلمنتهية بالتمليك
وفيها تقوم مؤسسة آلتمويل بتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل آلتمويل آلجزئي لرآس مال آلمشروع ،على آن يقوم آلمشروع
آلمتوسط آو آلصغير بتمويل آلجزء آالخر ،ويكون من حق آلمشروع شرآء حصة مؤسسة آلتمويل على آساس برنامج زمني ،وآن يحل محلها في
آلملكية إلى آن تتخارج آلمؤسسة آلمالية ،وتئؤل آلملكية كاملة للمشروع.
ويتم آالتفاق في عقد آلمشاركة على حصة كل منهما في رآس آلمال وآجل آلمشاركة ،وكيفية سدآد حصة آلمشروع آلمتخارج ،وآسلوب آإلدآرة
وآلتصفية ،وتوزيع آلربح وآلخسارة ،ويكون آلربح بحسب ما يتفقان عليه بينما آلخسارة تكون وفقا لنسب رآس آلمال ،وهذآ يدفع بالمشروع إلى
آلحرص على تحقيق آرباح حتى يتمكن من آلتخارج ،وبالتالي سرعة آنتقال آلملكية ،وبخاصة إذآ تضمن عقد آلمشاركة وعدآ من مؤسسة آلتمويل
ببيع حصتها كاملة للمشروع إذآ قام بسدآد حصته.

 3-5-2آلمضاربة
وفيها تقوم مؤسسة آلتمويل بتوفير آلتمويل آلالزم للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،ويتفق آلطرفان معا على قسمة ما قد يتحقق من ربح من
عملية آالستثمار بنسب معينة بينهما ،ولمؤسسة آلتمويل آن تضع شروطا تضمن حسن آستخدآم آلتمويل ،وإذآ تحققت خسارة فإن مؤسسة
آلتمويل تتحملها من آالصل ما لم يثبت آن هناك تقصير آو إهمال آو تعدي من آلمشروع ،وفي حالة آلخسار ة ال يحصل آلمشروع على شئ إطالقا

مقابل جهده آلذي بذله مهما كان هذآ آلجهد ،فكل منهما يخسر من جنس ما قدمه ،وبذلك يساوي آإلسالم بين آلمال وآلعمل (آلتنظيم) ،فيربحان
معا آو يخسرآن معا)15(.

- 4-5-2آلتمويل بالمرآبحة
وهي آن يطلب آلطرف آلمتمول من آلطرف آلممول شرآء سلعة من طرف آخر بسعر حال (نقدآ) ويعده آن يشتريها بثمن آجل يربح فيه آلطرف
آلممول مبلغا آو نسبة متفق عليها ،وهذه آلصيغة تكون آكـثر مالئمة في تمويل آلمشروعات آلتجارية آو آلخدمية آلصغيرة آو لتوفير آلموآد آلخام
للمشروعات آلصناعية آلصغيرة)16(.

 6-2برآمج آلتعليم و آلتدريب وآلتسويق
يمكن دعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل برآمج آلتعليم كالتعليم قبل آلجامعى وآلجامعى وبرآمج آلتدريب آلمستمر للعمال لكي
يصبحوآ عمالة ماهرة تغطى آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسط باإلضافة إلى برآمج آلتسويق ( )17كالتالي:

 1-6-2آلتعليم
تتم آلتنمية آلبشرية للعاملين في آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل تاهيل آلطالب وتحفيزهم للعمل بالصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة عن طريق
إدرآج ثقافة آلعمل آلحر وآهمية آلصناعات آلصغيرة في آلمناهج آلتعليمية بالمرآحل آلتعليمية آلمختلفة و آالهتمام بتطوير آلتعليم آلفني لخلق كوآدر صناعية
وعمالة ماهرة من خالل مرآكز آلتدريب آلمهني  ،آلمدآرس آلثانوية آلصناعية و آلمعاهد آلفنية وآلكليات آلعملية بالجامعات .

 2-6-2آلتدريب
يجب تدريب آلعاملين في آلمشروعات آلصغيرةو آلمتوسطة على آدآء عملهم بكـفاءة وكذلك آدآء آلعملية آلتسويقية فى آلسوق آلمحلى وكيفية
آلتصدير بمرآحلة آلمتعددة وكذآ تدريب آلعاملين فى آلصناعات آلمختلفة من خالل آلتكنولوجيا آلحديثة لخلق عمالة ماهرة ،ويتم ذلك من خالل
عدة مرآحل آو خطوآت مثل تحديد آلقطاعات آإلنتاجية آلتي تحتاج إلى عمالة مدربة ماهرة ،وضع آليات آلتدريب وقفا لهذه آالحتياجات،
 ،ربط آلصناعات آلصغيرة بكل من آلمرآكز آلبحثية في آلجامعات ،آلمرآكز آلقومية للبحوث ،مشروعات آلبكالوريوس بكليات آلهندسة وآلمعاهد
آلعليا آلعملية ،وتخصيص مرآكز تدريب ودعم وتطوير آلمرآكز آلقائمة ويتم ذلك عن طريق آلدولة وتشجيع آلقطاع آلخاص خاصة آلشركات آلكبيرة في
إنشاء وإدآرة وتطوير هذه آلمرآكز  ،ويتم فيها تقديم آلمهارآت آلفنية وآإلدآرية آلالزمة لنجاح هذه آلصناعات وتقديم كافة آلخدمات آالستشارية الصحاب
آلصناعات آلصغيرة باسعار رمزية)18(.

 3-6-2آلتسويق وآلتصدير
الشك آن آلتسويق آلدآخلى يوآجه منافسة شديدة من منتجات هذه آلصناعات محل آلوآردآت للحد منها ،وكذآ زيادة نسبة آلصادرآت آلى آلعالم

آلخارجى مما يحسن عجز كل من آلميزآن آلتجارى وميزآن آلمدفوعات وبالتالى يجب آلعمل على تشجيع هذآ آلجانب من خالل:
(آ) آلتسويق
وذلك من خالل إجرآءآت عديدة مهمة مثل دعم آشترآك آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلمعارض آلدآخلية ،تخصيص نسبة  %10من مساحة
آلمعارض آلدآخلية للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،تاهيل آلشركات آلصناعية لرفع تنافسية منتجاتها ،تشجيع آلقطاع آلخاص على إقامة منافذ للبيع
ومعارض دآئمة لمنتجات آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مختلف آلمحافظات و إنشاء شركات متخصصة لتسويق منتجات هذه آلصناعات محليا)19( .

(ب) آلتصدير
وذلك من خالل إيفاد بعثات ترويجية إلى آالسوآق آلخارجية ( بعثات طرق آالبوآب ) ،دعم صادرآت آلصناعات آلصغيرة من آلمنبع آثناء عملية آإلنتاج
للمصانع آلمنتجة بغرض آلتصدير وآثناء عملية آلتصدير للمصانع آالخرى ،إنشاء شركات متخصصة لتسويق وتنمية صادرآت منتجات هذه آلصناعات و
آالشترآك في آلمعارض آلدولية آلمتخصصة ودعم معروضات هذه آلصناعات ،وكذلك تفعيل وإنشاء بيوت آلتجارة)20( .

ويعد برنامج آلمركز آلعربي لتنمية آلموآرد آلبشرية في مجال آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة نموذجا للتدريب حيث آهتم آلمركز آلعربي لتنمية
آلموآرد آلبشرية كذرآع فني لمنظمة آلعمل آلعربية بقضايا آلمنشات آلصغيرة وآلمتوسطة )21(،حيث بادر إلى إعدآد برآمج تدريبية في مجال هذه
آلمنشات وتوفيرها للجهات ذآت آلعالقة ّ
ويغطي مشروع آلتدريب آربعة برآمج تدريبية هي:
(آ) برنامج معرفة عالم آلشغل وآلمنشات آلصغرى :وهو برنامج تعريفي يهدف إلى إثارة آهتمام آلمشاركين وتنمية آتجاهاتهم وتوجيههم نحو خيار مسار آلعمل
للحساب آلخاص ،وإكسابهم معارف آساسية تتعلق بالمنشات آلصغرى وآلعمل فيها ،وكذلك مساعدة آلمشاركين وإكسابهم مهارآت آلبحث عن فرصة عمل.
(ب) برنامج تاسيس منشاة صغيرة :ويهدف إلى تزويد آلمشاركين بالمعلومات وآلمهارآت آلتطبيقية آلتي ّ
تمكنهم من تاسيس منشاة صغيرة وتشغيلها بنجاح،
مع تفادي آلوقوع في آخطاء قد تسبب فشل آلمشروع ،وبذلك فإن آلفائت آلمستهدفة من هذآ آلبرنامج هم خريجو آلمؤسسات آلتعليمية وآلتدريبية
وآلموآطنون آلرآغبون بتاسيس منشاة صغيرة.
(ج) برنامج إدآرة آلمنشات آلصغيرة :ويستهدف آصحاب آلمنشات آلصغيرة آلذين يرغبون في تحسين آدآء منشاتهم آلصغيرة سوآءآ كانت تنتج سلعا آو ّ
تقدم
خدمات آو تعمل بالتجارة.
(د) برنامج تطوير آلمنشات آلمتوسطة :ويستهدف آصحاب آلمنشات آلصغيرة آلذين يطمحون لتطوير منشاتهم آو آصحاب آلمنشات آلمتوسطة آلرآغبين
بتطوير آدآء منشاتهم)22(.

وتعد برآمج آلتدريب وآلتسويق وآلتصدير للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مهمة للغاية خاصة آنه من آلمتوقع آن توآجه آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
عددآ من آلتحديات إذآ كان لها آن تصبح قادرة على آلمنافسة .ويجب عليها ـ على سبيل آلمثال ـ آن تحدد وتتبنى وتطبق معايير سالمة آالغذية وآلجودة

وإمكانية تتبع آلمنشا ،وخصوصا في آسوآق آلتصدير ،وآكـتساب آلمهارآت آلحديثة فيما يتعلق باإلنتاج ،وطرق آلمناولة وآلتسويق)23( .

آلفصل آلثالث :نماذج من آلتجربة آلمصرية
تمثل آلصناعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر آكـثر من  % 52من إجمالي آلمنشات آالقتصادية في آالقتصاد آلمصري ،وتقوم بتشغيل ما يزيد على 52
 %من آلعمالة ( ،)24ويقدر عدد آلمستفيدين من آلتمويل متناهي آلصغر حوآلي  1,2مليون عميل ،كما يقدر حجم آلطلب للموآطنين آالقل
دخال على آلتمويل متناهي آلصغر وغيره من آلخدمات وآلمنتجات آلمالية بحوآلي  21مليون موآطن ،في حين يغطي آلعرض آلحالي حوآلي % 5,7
من إجمالي آلطلب)25( .

وكشفت درآسة آقتصادية حديثة عن آن حوآلي  %60من آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر تعمل في مجال آلتجارة ،سوآء تجارة
آلجملة آو آلتجزئة ،مقارنة بنحو  %64.7في عام 2003م ،بينما آحتل مجال آلتصنيع مرتبة آقل ،حيث لم يتعد  %10.3فقط من إجمالي هذه
آلمشروعات ،ويبلغ حجم آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر  3.04مليون مشروع في آوآخر عام 2011م ،وتستوعب ما يقرب من  7.9مليون
عامل)26(.

وتمثل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مصر ( متضمنة آلمشروعات متناهية آلصغر ) حوآلي  %99من مشروعات آلقطاع آلخاص غير آلزرآعي
وتساهم بنحو  %80من آلناتج آلمحلى آالجمالى ،وتغطى نحو  %90من آلتكوين آلرآسمالي وتستوعب حوآلي  %75من فرص آلعمل ،ويدخل سنويا
 39آلف مشروع جديد مجال آإلنتاج ،كما تساهم آلمشروعات آلصناعية آلصغيرة بنحو  %13من قيمة آإلنتاج آلصناعي ،وآلمنشات آلمتوسطة ،%46
وآلمشروعات آلكبيرة )27( .%41

وقد بدآت تجربة آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مصر عام  1991م من خالل آلبرنامج آلمصري لتشجيع آلمشروعات آلصغيرة ،و بلغ عدد
آلمشروعات آلتي مولها هذآ آلبرنامج حتى عام 1998م آكـثر من  86آلف مشروع صغير ،بقيمة تقدر بحوآلي  450مليون دوالر ،منها  45آلف
مشروع صغير جدآ يعرف باسم (مشاريع آالسر آلمنتجة وآلمشاريع آلمنزلية) ،وبلغت نسبة هذه آلمشروعات آالخيرة حوآلي  % 53من إجمالي
آلمشروعات آلتي قام آلصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب  18مليون دوالر  .وقد آولى آلصندوق آهمية خاصة لحملة آلشهادآت آلجامعية حيث لم تعد
آلحكومة تضمن لهم فرص آلعمل آلمناسبة في مؤسساتها)28(.

ويعد قانون تنمية آلمنشات آلصغيرة ،وهو قانون تنمية آلمنشات آلصغيرة رقم  141لسنة  2004م آدآة مهمة تهدف إلى تنظيم وتنمية عمل
آلمنشات آلصغيرة فى مصر بهدف رفع قدرتها آلتنافسية للمساهمة بصورة آكبر فى عملية آلتنمية ،ونص آلقانون على آن آلصندوق آالجتماعى
للتنمية هو آلجهة آلمختصة بالعمل على تنمية آلمنشات آلصغيرة وآلمتناهية آلصغر ،وذلك بالتعاون مع آلوزآرآت وآلهيائت آلعامة)29(.

 1-3آلجهات آلرآعية ووسائل آلتمويل وآلمرآقبة
آلتمويل آحد آلصعوبات آلتي توآجه آلمنشات ٌ
يعد ٌ
آلصغيرة خالل آلمرآحل آالولى بسبب شروط آإلقرآض آلتي تضعها آلبنوك ،وقد آتخذت
آلحكومة آلمصرية عدة إجرآءآت لتوفير آلدعم آلمالي خاصة للمشروعات ٌ
آلصغيرة ومتناهية آلصغر ،وبدآت آلبنوك بالفعل في آلتوسع في إقرآضها
لهذه آلمشروعات حيث آتخذ آلبنك آلمركزي قرآرآ بإعفاء آلبنوك آلتي تمول تلك آلمشروعات من ٌإيدآع  %14من إجمالي ودآئعها ٌ
كاحتياطي في آلبنك
آلمركزي آبتدآء من ٌيناير 2009م ،كما تم إنشاء وحدة آلمشروعات آلصغيرة آلتابعة للمعهد آلمصرفي ٌ
لتقدم آلدعم لهذه آلمشروعات ،هذآ باإلضافة إلي
آلنيل للمشروعات ٌ
آلصندوق آالجتماعي وبورصة ٌ
آلصغيرة)30( .
ٌ
آلتكنولوجيا بهدف مساعدة آلشركات آلصغيرة علي ٌ
آلمصرية عدة مبادرآت منها إنشاء صندوق ٌ
وقد آطلقت آلحكومة ٌ
تحويل آفكارها
تنمية
ٌ
ٌ
ٌ
آلتكنولوجية آلتي تعمل على دعم
تكنولوجيا آلمعلومات وآالتصاالت ،باإلضافة إلي آلحاضنات
وطموحاتها آلعملية إلي شركات ناجحة في مجال
ٌ

ريادة آالعمال ومساعدة آلشركات آلناشئة من آجل تعظيم فرص نجاح آبتكارآتها)31(.

وتتعدد آلمؤسسات آلتي تعمل في مجال تنمية آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في آلحالة آلمصرية ،تتمثل في آلجدول آلتالي :

آلمؤسسة

جدول رقم ( )2آلمؤسسات وآلجهات ذآت آلعالقة بالمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في مصر ووسائل آلتمويل وآلمرآقبة
آلقطاع آلذي
آلمتابعة وآلمرآقبة
تمويل آلجهة
آلمهام
تخدمه
لفعالية آلدور آلذي تقوم
به آلجهة
يقوم آلصندوق بنشاطه من خالل صندوق
فى كل إقليم لتنمية آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة من خالل -:آلمؤسسات
وآلجمعيات آالهلية آلتنموية وآلتى تتمول
من خالل:
ما تخصصه آلدولة من آعتمادآت لتمويلهذه آلصناديق بغرض تمويل آلمنشات
آلصغيرة وآلمتناهية آلصغر
 ما تخصصه آلمجالس آلشعبيةآلمحليةمن موآرد.
 -آلهبات وآلمنح

آلصندوق آإلجتماعى
للتنمية ووحدة تنمية
آلمشروعات متناهية
آلصغر آلتابعة له

وفق آلقانون فالصندوق هو:
آلجهة آلمختصة بالعمل على تنمية آلمنشات
آلصغيرة وآلمتناهية آلصغر
وبالتخطيط وآلتنسيق وآلترويج النتشارها
وآلمعاونة في آلحصول على ما تحتاجه من
تمويل وخدمات ،وذلك بالتعاون مع آلوزآرآت
وآجهزتها وآلهيائت آلعامة ووحدآت آإلدآرة
آلمحلية وغيرها من آلجهات

وزآرة آلتنمية آلمحلية

قروض مشروعات آالسر آلمنتجة

آلموآزنة آلعامة للدولة

مديريات آلتضامن
آإلجتماعى في
آلمحافظات

تقدم تمويل مشروعات آالسر آلمنتجة من خالل
قروض متناهية آلصغر وفقا لقرآر رئيس مجلس
آلوزرآء رقم  4248فى عام 1998م.

آلموآزنة آلعامة للدولة

"يرآقب على عمل آلصندوق محاسبيا
من قبل آلجهاز آلمركزي
للمحاسبات ،وال توجد رقابة على
فعالية آدآء آلصندوق إال من قبل
آلصندوق ذآته دون إلزآم بالقانون
لنشر تقارير في هذآ آلنطاق،
وال يلزم آلقانون آلجهات آلمحلية
للصندوق بتقديم آية تقارير
للمجالس آلشعبية آلمحلية.

كافة آلقطاعات
آإلنتاجية وآلخدمية
وال يلزم آلقانون
آلممولين من خالل
آلصندوق في آلقطاع
آلصناعي بالرجوع
لهيئة آلتنمية آلصناعية
لتخصيص آالرآضي
وآلوحدآت.

ال تلزم آلوزآرة بتقديم تقارير عن
نتائج مشروع آالسر آلمنتجة للبرلمان
وال للمجالس آلشعبية آلمحلية.
ال تلزم آلوزآرة بتقديم تقارير عن
نتائج مشروع قروض آالسر آلمنتجة
للبرلمان وال للمجالس آلشعبية
آلمحلية.

مشروعات لكافة
آلقطاعات آإلنتاجية
وآلخدمية.
مشروعات لكافة
آلقطاعات آإلنتاجية
وآلخدمية.

حجم آلشركات
آلمنوط بالمؤسسة
خدمتها
 50-1عامل
و
 50آلف  -مليون
جنيه

غير محدد.
غير محدد.

قطاع آلمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة في
وزآرة آلصناعة
وآلتجارةآلخارجية

آلهيئة آلعامة للتنمية
آلصناعية

يهدف آلقطاع إلي تنمية آلقدرة آلتنافسية
للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل
آقترآح حزمة متكاملة من آلسياسات وآلبرآمج
آلدآعمة وآلمحفزة لبيئة آالعمال آلمحيطة بتلك
آلمشروعات.
تم إنشائها بالقرآر  350لسنة 2005م ،ومهامها
للمشروعات آلصغيرة هى آلموآفقة على تخصيص
وحدآت آلمجمعات آلصناعية بالمحافظات
وآلمدن آلجديدة للمشروعات آلصغيرة ،لمن
تتوآفر لديهم آلمالءة آلمالية وهى % 10من قيمة
آلوحدة آلمطلوب تملكها بحد آدنى.

آلموآزنة آلعامة للدولة من خالل وزآرة
آلصناعة وآلتجارة آلخارجية.

آلموآزنة آلعامة للدولة

خدمات آلمشروعات
آلصغيرة وشركة تنمية
آلصعيد لالستثمار

شركة مساهمة مصرية تقوم بدور تنموي في
آلصعيد فقط ،وتدآر من قبل آلهيئة آلعامة
لالستثمار وآلمناطق آلحرة مباشرة.

مركز دعم آلتكنولوجيا
وآالبتكار
آلحضانات آلتكنولوجية

له سلطة مستقلة في آلحصول على منح
محلية ودولية وإدآرتها.

معهد آلتبين آلتدريبى
تحت إشرآف وزآرة
آلصناعة

آلحضانات آلتكنولوجية
لالنشطة آلصناعية

مركز تحديث آلصناعة

مبادرة آلهيئة آلعامة
لالستثمار لتنمية
آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة
آلشركة آلمصرية
لالستعالم آال ئـتمانى

آلموآزنة آلعامة للدولة من خالل وزآرة
آالتصاالت وتكنولوجيا آلمعلومات.
تدريب على بعض آلحرف تحت إشرآف وزآرة
آلصناعة.
آلتدريب وبعض آالدوآت آإلنتاجية آلمدعومة
للمقبولين بعد آجتياز آالختبارآت وقبول آلفكرة
وآلمشروع آلخاص بهم في آلحضانات
آلتكنولوجية من خالل مرآكز آلتدريب وعددها
16مركز على مستوى آلجمهورية ،منها  14فى
آلقاهرة و  6آكـتوبر ومركز وآحد في دمياط
لصناعة آالثاث ومركز وآحد في آلمنيا للصناعات
آلغذآئية.
دعم آلمنشات آلصناعية بهدف دعم آلتنافسية
وآلبحث وآلتطوير بهدف آلتصدير.
آلتدريب :إقامة آلمعارض آلتسويقية وذلك من
خالل عقود يعقدها آلمجلس مع آلشركات
آلمؤهلة للنمو ،وتتمتع آلشركات في صعيد مصر
بامتياز  % 50تخفيض إضافي على نسبة مساهمة
آلشركات.
آلعمل على زيادة مساهمة آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة فى آلناتج آلمحلى آإلجمالى إلى 50%
فى عام 2025م من خالل:
 -1تمويل حضانات حديثى آلتخرج.
-2تكوين شركة مستقلة لتمويل وإدآرة تمويلآلمشروعات آلصغيرة.
 - 3آلتدريب :على آن يتم تنفيذ آلمبادرة
بالتعاون مع آلصندوق آالجتماعى للتنمية
وآلجمعيات آالهلية وآلبنوك وبورصة آلنيل.
تصنيف آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
وآالفرآد آلمقترضين من آلقطاع آلمصرفى.

قطاع بحثى دآخل وزآرة آلصناعة
وآلتجارة آلخارجية.

وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية

اليوجد

وزآرة آالتصاالت
وتكنولوجيا آلمعلومات.
ال يوجد

 آلمنح وآالتفاقيات آلمباشرة آلموآزنة آلعامة للدولة من خالل وزآرةآلصناعة وآلتجارة آلخارجية

للمركز سلطة آلحصول على منح للتدريب
وفق آتفاقيات للمنح يديرها بشكل مباشر
مع آلجهات آلمانحة) آالتحاد آالوروبي(.

آلمنح آلفردية وآلجماعية

تصنيع

تصنيع

زرآعة
تصنيع

من100 - 1
عامل
و
 50آلف جنيه–
خمسة مليون جنيه رآس
مال مدفوع
رآس آلمال
آلمدفوع من 250
آلف إلى خمسة
مليون جنيه.

تكنولوجيا) تصنيع(

غير محدد

تكنولوجيا) تصنيع(

غير محدد

تصنيع

غير محدد

وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية

آتحاد آلصناعات

من 100 - 1
عامل
و  50آلف جنيه–
خمسة مليون جنيه رآس
مال مدفوع

آلقطاع آلصناعى

آكـثر من10
عاملين

غير محدد

آلمصدر :مستقبل آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر،دليل بيت آلحكمة لصانع آلقرآر..تجارب عالمية وخبرآت آسترآتيجية ،بيت آلحكمة للدرآسات آالسترآتيجية ،مصر ،آلعدد
آلسادس ،نوفمبر 2012م ،وذلك نقال عن آلقوآنين وآللوآئح آلمنظمة لعمل آلجهات وآلموآقع آلرسمية لها على آإلنترنت.

 2-3نماذج مختارة :يمكن عرض بعض نماذج آلتجربة آلمصرية في مجال تمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:

 1-2-3إنشاء بورصة آلنيل للمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة
تعتبر بورصة آلنيل آول سوق مالية في منطقة آلشرق آالوسط وشمال إفريقيا للشركات آلمتوسطة وآلصغرى حيث توفر فرص آلتمويل وآلنمو
للشركات ذآت آإلمكانيات آلوآعدة من كافة آلقطاعات ومن كافة دول آلمنطقة بما في ذلك آلشركات آلعائلية ،وتم آفتتاح بورصة آلنيل رسميا بتاريخ
2007/10/25م في شكل سوق دآخل بورصة آلقاهرة وآإلسكندرية تحت إشرآف إدآرة مستقلة تعنى بقيد وتدآول آالورآق آلمالية للشركات آلصغرى
وآلمتوسطة ،كما خصص لها ساعة تدآول وآحدة يوميا تقوم فيها شركات آلوساطة بتسجيل آلطلبات وآلعروض على نفس آلورقة آلمالية باسعار
متباينة – دون حدود سعرية – وفقا لالوآمر آلصادرة إليها من عمالئها ،ويتم تطبيق كافة آلقوآعد وآلنظم آلحاكمة وآلمنظمة للتدآول في آلبورصة
وكذلك آلنظم وآلقوآعد آلالزمة لعملية آلرقابة على آلتعامالت.
.وقد حددت آلحكومة آلمصرية بعض مزآيا هذه آلبورصة في آلتالي:
(آ) مزآيا للشركات آلصغرى وآلمتوسطة :آلحصول على تمويل طويل آالجل لتنمية وتطوير آعمالهم تحديد قيمة عادلة للشركة ،تحسين
صورة آلشركة آمام آلعمالء وآلموردين وآلمصارف ،تسهيل عملية خروج آلشركاء من آلشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة آلعادلة ،تسهيل عمليات
آندماج آلشركات آلصغيرة وآتحادها لتكوين كيانات آكـثر تنافسية.
(ب) مزآيا للمستثمرين :توفر فرصة تنويع آالستثمارآت في سوق آالورآق آلمالية ليتضمن آالستثمار في شركات ناشئة ،ولكن ذآت فرص نمو مرتفعة.
(ج) مزآيا لالقتصاد آلقومي :دعم آلقطاعات آلوآعدة في آالقتصاد آلتي توآجه معوقات تمويلية ،جذب آستثمارآت آجنبية ومحلية للقطاعات سريعة
آلنمو ،دعم خطط آلعمل آلحر وآلمساهمة في خلق مزيد من فرص آلعمل .
وتعد هذه آلبورصة سوقا لتدآول آسهم آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة وآلتي ال يتحقق بها شروط آلسوق آلرئيس ،ومن ثم آلمساعدة في آلتغلب على
آلعوآئق آلتمويلية آلتي توآجه تلك آلمشروعات وتتضمن آلتسهيالت آلتي توفرها بورصة آلنيل للشركات آلصغيرة وآلمتوسطة قوآعد قيد آكـثر مرونة
تتعلق بالحد آالدنى لرآس آلمال وعدد آلمساهمين وآلتاريخ آلمالي للشركة ،مساعدة وتاهيل آلشركات في عملية آلهيكلة وآلقيد وطرح آالسهم من
مؤسسات مالية قوية ،تسهيالت مقدمة من مركز تحديث آلصناعة ،توفير تمويل دآئم ومستمر لموآجهة آية توسعات بإجرآءآت وتكلفة آقل ودون
آلحاجة لضمانات آو آصول ،و تسهيل فرص حدوث عمليات آندماج بين آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة لخلق كيانات آكـثر تنافسية)32(.

ولحماية حقوق آلمستثمرين وآلحفاظ على سالمة آلسوق تقرر آإلبقاء على شروط آإلفصاح آلمطبقة على آلشركات آلمقيدة بالسوق آلرئيس وخاصة

فيما يتعلق باإلخطار عن آالحدآث آلجوهرية وآلقرآرآت آلخاصة بالمساهمين)33( .

وقد بدآت وزآرة آالستثمار آوآخر شهر ديسمبر 2008م في آعقاب آالزمة آلمالية آلعالمية في تفعيل برنامج متكامل يستهدف تنشيط دور قطاع
آلخدمات آلمالية غير آلمصرفية في حصول آلمشروعات متناهية آلصغر على آلتمويل من خالل إدخال نشاط شركات متخصصة في تقديم خدمات
آلتمويل متناهي آلصغر)34(.

 2-2-3إنشـاء وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري
في عام 2009م تم إنشاء وحدة متخصصة فى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري بالتعاون مع مشروع دعم خدمات تطوير
آالعمال آلتابع للوكالة آلكندية آلدولية للتنمية ( ، )BDSSP/CIDAوذلك وفقا لقرآر آلبنك آلمركزي آلمصري فيما يخص تيسير آلحصول على
آلتمويل ،و تهدف وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة إلى توفير خدمات غير تمويلية مختلفة لدعم بناء قدرآت آلعاملين بوحدآت آلمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة بكافة آلبنوك كما تعمل على رفع آلوعي لدى آصحاب آلمشروعات آلمرتبط بالحصول على آلتمويل.
وتتمثل رسالة هذه آلوحدة آلمتخصصة في زيادة حجم آلتمويل ذو آلنوعية آلجيدة وتوفير آلبيئة آلموآتية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى مصر
وآلدول آلمجاورة من خالل تقديم آنشطـة آلتدريب وآلبحوث وآلمعونة آلفنية)35(.

 3-2-3آلبرنامج آلمصري للتنمية آلمشروعات ( ) EEDP
آسس آلبرنامج آلمصرى لتنمية آلمشروعات  EEDPبتمويل من آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية سيدآ  ،CIDAويستند إلى آلهدف آلعام للوكالة
آلكندية للتنمية في مصر وهو "دعم جهود مصر فى آلحد من آلفقر خاصة للفائت آلمهمشة (سيدآت  -شباب)" ،كما يستند آلبرنامج آلمصرى لتنمية
آلمشروعات آيضا إلى هدف مهم من آهم آالهدآف آإلنمائية لبرنامج آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية في مصر لتطوير قطاع آلمنشات متناهية آلصغر و
آلصغيرة وآلمتوسطة وهو " تعزيز فرص عمل آفضل من خالل دعم تنمية آلمنشات متناهية آلصغر و آلصغيرة وآلمتوسطة".
وقد خصصت آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية  4،750،000دوالر كندي لتغطية تكاليف تنفيذ آلمشروع ،كما خصص آلصندوق آالجتماعي للتنمية
 24مليون دوالر كندي كخط إقرآض الصحاب آلمشروعات ،وتنفذه جمعية تنمية آلمجتمعات آلمحلية وآلمشروعات آلصغيرة (آلمبادرة).
ومن آهدآف آلمشروع تقديم خدمات غير تمويلية فعالة ومستدآمة تلبى آحتياجات آلمنشات متناهية آلصغر و آلصغيرة وآلمتوسطة في ستة
محافظات مختارة ( قنا  -سوهاج  -بنى سويف – آلفيوم – آلغربية – آلبحيرة ) من خالل مشاركة آلمشروع مع آلجمعيات آلشريكة وآلجهات آلمعنية
بتنفيذ آلمشروع في آلمحافظات آلمستهدفة)36( .

 4-2-3تاسيس بوآبة آلمشروعات آلصغري وآلمتوسطة بمركز آلمعلومات وعم آتخاذ آلقرآر – مجلس آلوزرآء

قام مركز آلمعلومات ودعم آتخاذ آلقرآر آلتابع لمجلس آلوزرآء بمصر بتاسيس بوآبة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،و هى "قاعدة معلوماتية" عبر
آالنترنت تستخدم فى إمدآد آلمعنيين آالساسيين باحتياجاتهم من آلمعلومات (باللغتين آلعربية وآإلنجليزية) ،ويهدف آلمشروع آلمقترح إلى تخطى
بعض آلفجوآت آلموجودة فى تلبية آلحاجة إلى آلمعلومات من كل صناع آلسياسات وآلقرآر على آلمستويين آلكلى وآلجزىئ (آصحاب آلمشروعات)..
وآلهدف من آلمشروع هو تقييم وتوفير آلمعلومات آلمطلوبة لصناع آلقرآرآت وآلسياسات على آلمستويات آلمختلفة (وتشمل آلمشروعات آلصغيرة و
آلمتوسطة) وتحديد آلموآرد آلمختلفة للمعلومات و تحديد آلصعوبات فى إيجاد آلمعلومات ،وكذلك توفير آلبيانات فى قوآعد بيانات آلدرآسات
وآلمسوح آلميدآنية آلتى تشمل آلمؤسسات آلصغيرة و آلمتوسطة)37( .

 5-2-3برنامج بنك مصر لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
في إطار حرص بنك مصر آلمستمر على مساندة ودعم آالقتصاد آلمصري وإيمانا منه باهمية آلمشروعات آلصغيرة ،آلمتوسطة ومتناهية آلصغر
قام آلبنك بتاسيس قطاع متخصص في تمويل تلك آلشركات من خالل آإلدآرآت آلتابعة له وتدعيم تلك آإلدآرآت بالكوآدر وآلمتخصصين فضال
عن فريق عمل مدرب وعلى آعلى مستوى ،ويساهم بنك مصر في تمويل آلمشروعات متناهية آلصغر وآلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:

(آ) تمويل آلمشروعات متناهية آلصغر
يوفر بنك مصر آالحتياجات آلمالية الصحاب آلمشروعات متناهية آلصغر بما يساهم في زيادة متوسط آلدخل ،كما يتم تمويل كافة آالنشطة
آلقائمة في جميع آلقطاعات آالقتصادية سوآء تجارية ،صناعية آو خدمية ،فيما عدآ آنشطة آإلنتاج آلزرآعي – آلحيوآني – آلدآجني – آلسمكي –
وسائل آلنقل ،كما يقوم آلبنك بخدمة آصحاب آلمشروعات متناهية آلصغر من خالل  63فرعا على مستوى جمهورية مصر آلعربية.
ويمنح بنك مصر آلقروض بغرض تمويل آالستثمار آلعامل للمشروعات متناهية آلصغر (مرور عام على آالقل) بحسب آلجدول آلتالي:

آلبيان

قيمة آلقرض
مدة آلقرض
فترة آلسماح
فترة آلسدآد
فترة آلدرآسة آال ئـتمانية

جدول رقم ( )3حجم آلتمويل للمشروعات متناهية آلصغر ببنك مصر
منتج ( ب ) Requesting Documentation
منتج ( آ ) Info Loan
في حالة عدم توآفر سجل تجارى آو رخصة مزآولة آلمهنة آو بطاقة ضريبية في حالة توآفر سجل تجارى ،رخصة مزآولة آلمهنة ،بطاقة ضريبية (مرور عام على آالقل)
وتامينات آجتماعية.
آو تامينات آجتماعية.
آكبر من  15,000جم  25,000 :جم
من  1,000جم  15,000 :جم
من  12شهر إلى  24شهر
من  4شهور إلى  18شهر
ال يوجد
يتم آلسدآد شهريا
خالل خمسة آيام عمل من تقديم آلعميل طلب آلقرض

آلمصدر :موقع بنك مصر http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/sme.aspxم2014/6/2 ،م.

(ب) آئـتمان آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة

يمول بنك مصر آلشركات آلصغيرة وآلمتوسطة ( آلتي تعمل في كافة آلمجاالت آلصناعية ،آلتجارية وآلخدمية) عن طريق تقديم تسهيالت آئـتمانية
مختلفة وآلتي تعمل على تطوير ودعم تلك آلشركات ،وذلك من خالل فريق عمل من آلمحللين آال ئـتمانيين آلمؤهلين على آعلى مستوى ،ويصنف
بنك مصر آلشركات آلصغيرة بانها آلتي تترآوح إيرآدآتها من مليون جنيه مصري إلى  40مليون جنيه مصري ،آما آلشركات آلمتوسطة فهي آلتي تترآوح
إيرآدآتها من  40مليون جم إلى  80مليون جم.
ويقوم آلبنك بتمويل آلشركات آلصغيرة في حدود  10مليون جم ،وآلشركات آلمتوسطة في حدود  20مليون جم ،على آلنحو آلتالي:
(آ) تمويل آلنشاط آلجاري (آالستثمار آلعامل) من خالل تمويل مباشر (سحب على آلمكشوف) ،و كذلك تمويل غير مباشر (آعتمادآت
مستندية – خطابات ضمان).
(ب) تمويل آلتوسعات آلرآسمالية من خالل قروض متوسطة آالجل (من  2إلى  5سنوآت) ،آو قروض طويلة آالجل (آكبر من  5سنوآت))38(.

 6-2-3برآمج آلتدريب وآالستشارآت للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري
تخدم وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة قطاع آلبنوك وآصحاب آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بهدف آساسي هو سد آلفجوة بينهما،
وتقـدم مجموعة من آلبرآمج آلتدريبيـة وآلبحوث وخدمات آلمساعدة آلفنية لزيادة آلقدرة آلمصرفية للبنك ورفع درجة وعى آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة آلمتعلق بالمتطلبات آلبنكية ،ويما يلي عرض لبرآمج آلتدريب وآالستشارآت ( )39كالتالي:

(آ) آنشطة آلتدريب
توفـر وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة نطاقا وآسعا من برآمج آلتدريب لكل من آلعاملين في آلبنوك وآصحاب آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة ،وقد آعد آلمعهد آلمصرفي آلمصري كـتيبات تدريبيـة جذآبة لورش آلعمل آلتدريبية متبعيـن في إعدآدها آفضل آلممارسات آلعالمية آلتي
تتضمن آلعاب آلمحاكاة وتبادل آالدوآر.

(ب) خدمات آلمساعدة آلفنية "آالستشارآت"
آحد آالنشطـة آلرئيسة آلتي تقدمها وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة للبنـوك هي آلمساعدة آلفنية في مجال آالعمال آلمصرفية للمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة بوآسطة آلخبرة آلعالمية ،وتتضمن إنشاء عمليات متعلقة باالعمال آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مع آلبنية آلتحتية
وآالدوآت آلالزمة لتقديـم نوعية إقرآض جيدة لقطاع آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
وقد نجحت وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في تقديم مساعدآت فنية لمساعدة عدة بنـوك في إدخال آالعمال آلمصرفية للمشروعات
آلصغيرة وآلمتوسطة ضمن عملياتهم ،وفيما يتعلق باالعمال آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فإن آلمرآحل وآلظروف آلتي عليها آلبنـوك
تختلف؛ فالبعض متقدم ويستطيع آلتوصل إلى خبرة آالعمال آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة عن طريق آلفروع آلرئيسة للبنوك آلتي
ينتمون إليها وآلشبكات آلعالمية ،بينما آخرون آقل تقدما ويحظون بدعم قليل ،حيث يتم توفير خدمات آالستشارآت آلفنية من خالل تدخالت

قصيرة آالجل آو طويلة آالجل:
• تدخالت قصيرة آالجل لمعالجة مشكالت محددة توآجه وحدآت موجودة خاصة باعمال مصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
•تدخالت طويلة آالجل لمساعدة آلبنوك في إنشاء وحدآت لالعمال مصرفية.
وقد قدمت وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي نموذجين للخدمات آلمصرفية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة الثنين من
آلبنوك آلمصرية من خالل خبرآء دوليين في مجال آلخدمات آلبنكية للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،يتناول آلنموذج آالول
(  ) Down Scaling Modelكيفية تحويل تركيز نشاط آلبنك من آلتعامل مع آلمنشات آلكبيرة إلى نموذج آلتعامل مع آلمتوسطة وآلصغيرة آيضا،
بينما يمثل آلنموذج آلثاني (  ) Up Scaling Modelآالرتقاء من آإلقرآض آلمتناهي آلصغر إلى آلصغير جدآ فالصغير.
وقد قدمت هذه آلنماذج على مرحلتين :مرحلة آلتشخيص ومرحلة آلتنفيذ ،حيث يعد آلهدف آلرئيس لمرحلة آلتشخيص هو آستكشاف جدوى
ومتطلبات إنشاء وحدآت للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة دآخل آلبنك ،وذلك لتقديم خدمة آفضل الصحاب آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في
مصر .وفي هذه آلمرحلة آيضا يتم آتخاذ آلقرآر آلجوهري بشان آى آلنموذجين ينبغي علي آتباعه ويتم إعادة هيكلة آالنشطة وفقا لتوصيات
آلمستشارين وآلخطة ،وتتبع مرحلة آلتشخيص مرحلة تنفيذ آلنموذج آلذى تم تحديده)40(.

 7-2-3تجربة جامعة حلوآن في مجال تنمية آلمشروعات آلصغيرة
قامت جامعة حلوآن بجمهوية مصر آلعربية بإنشاء مركز آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بمقر كلية آلتجارة وإدآرة آالعمال جامعة حلوآن بحى
آلزمالك في آكـتوبر 1994م بقرآر من آلمجلس آالعلى رقم  ، 43وتتمثل آهدآف آلمركز في تقديم آلدعم وآلمساندة للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
فى موآجهة آلمشكالت وآلمعوقات آلتى يمكن آن تؤثر على آدآئها ورفع مستوى كـفاءتها وتحقيق آهدآفها ( )41من خالل:
 تحفيز آلشباب على إقامة وإدآرة آلمشروعات تنمية آلمجتمعات آلمحلية من خالل تشجيع آفرآدها على إقامة آلمشروعات آلصغيرة. آلمساهمة فى حل مشكلة آلبطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع آلخاص من خالل تدريبهم بالمركز على آلسلوكيات وآلمهارآت آلتىيحتاجها سوق آلعمل مع إعطائهم مكافاة شهرية قيمتها  250جنيها ثم إرسالهم بشركات آلقطاع آلخاص.
 نحو دور جديد لرعاية آلشباب بالكليات لتشجيع آلطلبة وآلطالبات على آستخدآم علمهم فى إقامة آلمشروعات آلصغيرة. حقيبة آلخير لمحدودي آلدخل ومنها مساعدة آصحاب آلمشروعات آلصغيرة على تسويق بعض منتجاتهم. آلدورآت آلتدريبية إلعدآد درآسة آلجدوى للمشروعات آلصغيرة. -برنامج آلتدريب على آلمهارآت آلتي يحتاجها سوق آلعمل بالتعاون مع كليات جامعة حلوآن وإذآعة صوت آلعرب لخلق فرصة عمل آو إقامة مشروع صغير.

 مساعدة ربات آلبيوت على تسويق منتجاتهم آلغذآئية من إنشاء شركة تسويق. مساعدة آصحاب آلورش آلصغيرة آلتي تنتج صناعات مغذية تصلح كـقطع غيار للصناعات آلكبيرة بإقامة معرض دآئم مع وزآرة آلصناعة وآالستاذرئيس مجلس آلغرفة آلتجارية آلمصرية للقاهرة ( مدينة آلصناعات آلمغذية).
وتتعدد برآمج آلتدريب آلفنى آلتى يقوم مركز آلمشروعات آلصغيرة بجامعة حلوآن بتدريب آفرآد آلمجتمع عليها بحسب تخصصات آلكليات آلمختلفة مثل :
(آ) كليات آلهندسة
من خالل آلتدريب على كيفية إنشاء ورش عمل صغيرة ل‘نتاج قطع آلغيار آلتى تصلح كصناعات مغذية للصناعات آلكبيرة.
(ب) كلية آلفنون آلتطبيقية
آلتدريب على:
كيفية تصنيع منتجات مختلفة من آلزجاج.كيفية تصنيع منتجات خزفية يمكن آن تكون صناعات مغذية.كيفية آلطباعة على جميع آلمنسوجات.كيفية إنتاج منتجات خشبية ومعدنية متميزة. صناعة آلمنسوجات للتصدير.(ج) كلية آالقتصاد آلمنزلي
آلتدريب على :
عمل دورآت تدريبية للتفصيل وتطريز آلمالبس وشرآء ماكينات خياطة.عمل دورآت تدريبية لصناعة آالغذية.(د) كلية آلتربية آلفنية
عمل دورآت تدريبية على آالشغال آليدوية وآلتريكو وآالشغال آلفنية آلحرفية آلمتخذة من آلترآث.
(هـ) كلية آلعلوم
عمل دورآت تدريبية إلنتاج آلبويات لالغرآض آلمنزلية ،وكذلك إنتاج آلصبغات آلمختلفة آلتي تستخدم في آالنشطة آلصناعية)42( .

 8-2-3آلبرنامج آلتدريبي للمجلس آلقومي للمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة
بهدف تمكين آلمرآة آقتصاديا من خالل آلتدريب على كيفية إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية آلصغر  ..ويتضمن آلبرنامج عقد آلعديد من
ورش آلعمل آلفنية بمختلف آلمجاالت وآلتي يمكن آن تنفذ في آلمنزل باستخدآم خامات بيئية بسيطة ،مثال ذلك ( :آشغال فنية بعجينة آلسيرآميك،
تطريز على آلقماش ،إنتاج عطور ومستحضرآت تجميل ،إنتاج شنط من آلجلد ،صناعة حلي  ،كروت معايدة  ...وغيرها)  ...وقد تم تنفيذ  17ورشة
عمل آستفادت منها  92آمرآة من خريجات آلمدآرس وآلجامعات وآلرآغبات في إقامة مشروعات صغيرة )43(.

 9-2-3تجربة آلجمعية آإلقليمية للتنمية وآلمشروعات " ريديك سوهاج "
تعد آلجمعية آإلقليمية للتنمية وآلمشروعات بمحافظة سوهاج بصعيد مصر منظمة غير حكومية تم تسجيلها عن طريق وزآرة آلشئون آالجتماعية

تحت رقم إشهار  469فى  17يونيو  .1997وقد قامت آلجمعية آإلقليمية بتوفيق آوضاعها طبقا للقانون  84لسنة  2002م ،وتعمل في نطاق محافظة
سوهاج  ،ومن ضمن آعمالها دعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة خاصة في مجال آلتدريب وآالستشارآت آلفنية وآإلدآرية)44( .

وتتعدد مجاالت خدمات آلجمعية مثل مجال آلتدريب وآالستشارآت آلفنية وآإلدآرية ،آالقترآض من آلجهات آلممولة وإعادة آإلقرآض للمستفيدين،
حماية وخدمات آلبيئة ،تنمية آلمجتمعات آلمحلية ،مجال آلتوعية وآلدعوة ،آلمساعدآت وآلخدمات آالجتماعية ورعاية آالسرة .
وقد بدآت آلجمعية فى عام 1996م تحت مسمى آلمركز آإلقليمي لتنمية آلمشــروعات (ريديك سوهاج)  ،REDECوذلك بدعم من آلوكالة آلكندية
للتنمية آلدولية  ،CIDAوذلك بهدف توفير فرص عمل للشــباب للتخفيف من آزمة آلبطالة.
وقد وقعت آلجمعية فور إشـهارها آتفاقية مع مؤســسة آلدولية للتدريب  FITوهى مؤســسة كندية ممولة من آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية CIDA
ومنفذة لمشــروعات آلوكالة آلكندية للتنمية آلدولية في مصر ،وذلك فى إطار مشـروع تنمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى صعيد مصر .SMEDUP
على آلجانب آالخر وقعت آلجمعية آتفاقية ثالثية مع آلصندوق آالجتماعي للتنمية  SFDوآلبنك آالهلى آلمصرى لتنمية آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسـطة فى صعيد مصر ،كما آنضم آخيرآ لمجموعة برآمجها آلبرنامج آلمصرى لتنمية آلمشروعات لتنفيذ مستهدفاته لرفع آلبنية آالقتصادية لمجتمع محافظة
سوهاج و من آنشطة آلبرآمج آلمنفذة من خالل ريديك سوهاج :
• آلتدريبات آإلدآرية وآلفنية.
• آلمساعدة فى تقديم آلخدمات آلمالية مثل آلموآزنات وآلموقف آلضريبى الصحاب آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة.
• ربط آصحاب آلمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة بجهات آلتمويل.
• ربط آصحاب آلمشروعات بموردي آلمعدآت وآلموآرد آلخام.
• ربط آصحاب آلمشروعات باالسوآق.
• آلتاهـيل للحصول على شهادآت آلجودة.
• آلمساعدة فى آستخرآج آلترآخيص.
• آلمساعدة فى تطوير آلمنتجات للوصول إلى مرحلة آلتصدير.
كما تتبنى آلجمعية قضايا آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمجتمع آلسوهاجى  ..ومن آهم آلقضايا آلتى يتبناها آلمركز آإلقليمى لتنمية آلمشروعات (ريديك
سوهاج) :
• قضية تفعيل نظام آلشباك آلوآحد للمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة.
• قضية آلسالمة وآلصحة آلمهنية.
• تفعيل قضية تخصيص  %10من آلتوريدآت آلحكومية للمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة.

كما يقوم آلبرنامج آلمصرى لتنمية آلمشروعات برفع آلقدرة آلمؤسسية للجمعية من خالل آلتدريبات آلمقدمة لفريق آلعمل وعمالء آلبرنامج من
آصحاب آلمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة)45( .

آلفصل آلرآبع :نتائج وتوصيات
توصل آلباحث آلى عدد من آلنتائج وآلتوصيات حول آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:

 1-4آلنتائج
 1-1-4تعريف آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة هو مفهوم نسبي ،بحسب حالة وخصوصية كل دولة وحسب آلمعيار آلمستخدم ،حيث هناك عدة
معايير مختلفة لتحديد آلمفهوم مثل عدد آلعمالة ،حجم آلمبيعات ،رآس آلمال آلمستثمر ،درجة آلتطور وآلنمو آالقتصادي دآخل آلدولة.
 2-1-4آالثر آالقتصادي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آالقتصاد آلمحلي آو آلقومي كبير ،فقد ثبت عالميا آن للصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة
دور في توفير نحو  %80من مجموع فرص آلعمل في معظم آقتصادآت آلعالم،
.
 3-1-4هناك طرق عديدة لتمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل آلتمويل آلرسمي وغير آلرسمي و رآس آلمال آلمخاطر وآلتاجير
آلتمويلي وإنشاء بورصات للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،ومصادر آلتمويل آالسالمي آلمتعددة ،وبرآمج آلتدريب وآلتسويق.
 4-1-4هناك جهات متعددة في مصر تهتم بتمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل آلصندوق آإلجتماعى للتنمية ،وزآرة آلتنمية
آلمحلية ،مديريات آلتضامن آإلجتماعى ،قطاع آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بوزآرة آلصناعة ،آلهيئة آلعامة للتنمية آلصناعية ،خدمات
آلمشروعات آلصغيرة وشركة تنمية آلصعيد لالستثمار ،مركز دعم آلتكنولوجيا وآالبتكار ،معهد آلتبين آلتدريبى ،آلحضانات آلتكنولوجية لالنشطة
آلصناعية ،مركز تحديث آلصناعة ،مبادرة آلهيئة آلعامة لالستثمار لتنمية آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،آلشركة آلمصرية لالستعالم آال ئـتمانى.
 5-1-4آلتجربة آلمصرية ثرية بنماذج دعم وتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة مثل إنشاء بورصة آلنيل للمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة،
تاسيس وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بالمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبرنامج آلمصري للتنمية آلمشروعات (  ،) EEDPتاسيس بوآبة
آلمشروعات آلصغري وآلمتوسطة بمركز آلمعلومات وعم آتخاذ آلقرآر ،برنامج بنك مصر لتمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،تجربة جامعة حلوآن لدعم
آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وتجربة آلجمعية آإلقليمية للتنمية وآلمشروعات " ريديك سوهاج ".

 2-4آلتوصيات
يقدم آلباحث عدة توصيات لتشجيع تمويل ودعم آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة كالتالي:
 1-2-4زيادة آلدعم آلرسمي آو آلحكومي للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة بزيادة آلمخصصات لهذه آلمشروعات في آلموآزنة آلعامة وفي آلوزآرآت آلمختلفة
آلمعنية.

 2-2-4تشجيع آلقطاع آلمصرفي على زيادة تمويله للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل ـ على سبيل آلمثال ـ قيام آلبنك آلمركزي بخفض نسبة
آالحتياطي آلمفروضة على آلبنوك آلوآجب آيدآعها في آلبنك آلمركزي ،وذلك لمن يتخطي حاجز تمويله للمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة  10مليون جنيه
سنويا.
 3-2-4سن آلقوآنين آلتي تشجع قيام آلمجتمع آلمحلي ومنظمات آلمجتمع آلمدني آو آلجمعيات آلمدنية على آلدخول في سوق آلمشروعات آلصغيرة
وآلمتوسطة.
 4-2-4تاسيس صناديق آستثمارية ومحافظ مالية تكون مخصصة لالستثمار في آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة وبإعفاءآت ضريبية.
 5-2-4تشجيع آلقطاع آلخاص على تمويل آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة من خالل إعفاءآت ضريبة وتسهيالت آستثمارية كما يمكن آعتبار عدد
آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة آلتي تمولها شركة قطاع آلخاص من آلضمانات آلمطلوبة لحصول هذه آلشركة على قروض بنكية.
 6-2-4تشجيع إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة بطرق آلتمويل آإلسالمي آلمختلفة.
 7-2-4تاسيس بوآبات آلكـترونية حكومية خاصة بالمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة لنشر كافة آلمعلومات وتحقيق آلشفافية آلمعلوماتية ومعرفة
آلشروط وغيرها ،وذلك كما هو آلحال في آلتجربة آلمصرية.
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آلسادآت للعلوم آإلدآرية ،آلقاهرة ،آلسنة آلرآبعة وآلعشرون ،آلعدد آلرآبع ،آكـتوبر  ٢٠٠٦م.

( )4آلتسويق آلزرآعي في آلشرق آالدنى :آلتحديات وقضايا آلسياسات ،آلمؤتمر آإلقليمي آلتاسع وآلعشرون للشرق آالدنى ،منظمة آالغذية وآلزرآعة لالمم آلمتحدة " آلفاو" ،
آلقاهرة ،مارس 2008م.
( )5آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة :بارقة آمل لالقتصاد آلمصري ،بنك آلتنمية آلصناعية وآلعمال آلمصري ،إدآرة آلتخطيط وآلبحوث وآلنطوير آلدآخلى ،مارس 2009م.
( )6آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في فلسطين ،منتدى آالعمال آلفلسطيني ،مركز آلد رآسات وآالبحاث ،مارس 2014م.
( )7إيرول طايماز ،آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلصناعات آلتحويلية آلتركية ،مجلة آلتعاون آالقتصادي بين آلدول آإلسالمية2002 ،م.
( )8ثائر محمود رشيد وآخرون ،آسترآ تجية دعم آلصناعات آلصغيرة وآلمتوسطة في آلمملكة آلعربية آلسعودية مع إشارة إلى تجربة آلعرآق ،مجلة جامعة آالنبار للعلوم
آالقتصادية وآإلدآرية ،آلمجلد  ،5آلعدد 2013 ،10م.
( )9حسين عبد آلمطلب آالسرج ،مستقبل آلمشروعات آلصغيرة فى مصر ،كـتاب آالهرآم آالقتصادى،آلعدد ،229مطابع مؤسسة آالهرآم،آلقاهرة ،آكـتوبر 2006م.
( )10دليل آلمعرفة آلمصرفية للمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة ،مؤسسة آلتمويل آلدولية ،مجموعة آلبنك آلدولي2009 ،م.
( )11سماح مصطفى عبد آلغنى ،تفعيل دور آلمشروعات آلصغيرة فى خدمة آهدآف آلتنمية آالقتصادية آلمصرية ،وزآرة آلمالية ،قطاع مكـتب آلوزير ،آإلدآرة آلمركزية
للبحوث آلمالية و آلتنمية آإلدآرية2007 ،م.
( )12سمير زهير آلصوص ،بعض آلتجارب آلدولية آلناجحة في مجال تنمية وتطوير آلمشاريع آلصغيرة آلمتوسطة  ..نماذج يمكن آالحتذآء بها في فلسطين ،مكـتب
محافظة قلقيلية ،وزآرة آالقتصاد آلوطني ،فلسطين2010 ،م.
( )13سوق آلمشروعات آلصغرى وآلمتوسطة ،سوق آالورآق آلمالية آلليبي " ..نظرة مستقبلية نحو آالستثمار" ،ليبيا2007 ،م.
( )14ظاهر آلقشي وآخرون ،آثر غياب آالسترآتيجية آلمحاسبية في آلمؤسسات آلصغيرة ومتوسطة آلحجم على كـفاءة آالدآء ،مجلة آلدرآسات آلمالية وآلتجارية ،كلية
آلتجارة ،جامعة بني سويف ،آلعدد آلثاني2010 ،م.
( )15عصام آلدين على آلعاصى ،تطوير نظام آلمعلومات آلصناعية بحاضنات آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة فى آلدول آلعربية ،ندوة تطوير قطاع آلمعلومات آلصناعية
فى آلدول آلعربية ،بيروت ،نوفمبر 2010م.
( )16عمر خلف فزع ،مشروعات آالعمال آلصغيرة في آلعرآق ..آلتوطن وآلتمويل ،مجلة كلية بغدآد للعلوم آالقتصادية2013 ،م.
( )17قانون رقم  141لسنة 2004م بإصدآر قانون تنمية آلمنشات آلصغيرة ،رائسة آلجمهورية آلمصرية ،يونيو 2004م.
( )18محمد عبدآلحميد محمد فرحان ،آلتمويل آإلسالمي للمشروعات آلصغيرة  ..درآسة الهم مصادر آلتمويل ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية آلعلوم آلمالية
وآلمصرفية ،آال كاديمية آلعربية للعلوم آلمالية وآلمصرفية ،آلمملكة آلعربية آلسعودية2003،م.
( )19مستقبل آلمشروعات آلصغيرة ومتناهية آلصغر في مصر ،دليل بيت آلحكمة لصانع آلقرآر..تجارب عالمية وخبرآت آسترآتيجية ،بيت آلحكمة للدرآسات آإلسترآتيجية،
مصر ،آلعدد آلسادس ،نوفمبر 2012م.
( )20مقترح لرؤية إسترآتيجية للمشروعات آلصغيرة و آلمتوسطة ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية،
جمهورية مصر آلعربية ،موقع وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية2015/7/11،http://www.mti.gov.eg/SME/Vision2.htm#7 ،م.
( )21ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية
آلمصرية ،آلعدد  ،87نوفمبر 2012م.
( )22ملتقى آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،نشرة آقتصادية شهرية ،قطاع سياسات تنمية صادرآت آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،وزآرة آلصناعة وآلتجارة آلخارجية
آلمصرية ،آلعدد  ،48آغسطس 2009م.
( )23منذر وآصف آلمصري ،آلتنسيق وآلعالقة بين آجهزة آلتشغيل وآلمؤسسات آإلنتاجية ومنظومة تنمية آلموآرد آلبشرية ،ورشة آلعمل آإلقليمية آلثانية لمخططي
آلتشغيل ،منظمة آلعمل آلعربية ،دبي ،آإلمارآت آلعربية آلمتحدة ،ديسمبر 2009م.
( )24موقع آلبرنامج آلمصري لتنمية آلمشروعات2014/6/2 ،http://eedpegypt.org/w1/ar/main.php?id=1 ،م.
( )25موقع آلبنك آلمركزي آلمصري2014/6/2 ،http://www.sme-egypt.org/sites/Arabic/Pages/About-Us.aspx ،م
( )26موقع بنك مصر2014/6/2 ، http://www.banquemisr.com/sites/ArBM/Pages/sme.aspx ،م.
( )27موقع بوآبة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة ،مركز آلمعلومات ودعم آتخاذ آلقرآر2014-6-2 ،http://www.namaa.gov.eg/default.aspx ،م.
( )28موقع ريديك سوهاج2015/7/13 ،http://www.eedpegypt.org/w1/ar/redec.php?id=2 ،م.
( )29منى عبد آلعال سيد دسوقي ،سياسات آلتمكين آإلقتصادي وتفعيل مشاركة آلمرآة في مجال آلمشروعات آلصغيرة ،آلمجلس آلقومي للمرآة ،مصر ،آغسطس 2012م.
( )30نجلة مرتجى ،آلمشروعات آلصغيرة وآلتنمية آلشاملة بالوطن آلعربي  ..تجربة جامعة حلوآن ،آلمؤتمر آلتطبيقي آلخليجي الصحاب آلمشروعات آلصغيرة ،آلبحرين،
سبتمبر 2003م.
( )31وحدة آلمشروعات آلصغيرة وآلمتوسطة  ،آلمعهد آلمصرفي آلمصري ،آلبنك آلمركزي آلمصريhttp://ebi.gov.eg/small-and-medium-nterprises/?lang=ar ،
 2015/7/13 ،م.
( )32ياسمين سعدون ،آلمنشات آلصناعية آلصغيرة وآلمتوسطة ..آلوآقع وآالفاق ،مديرية آإلحصاء آلصناعي ،آلعرآق2012 ،م.

