
Munich Personal RePEc Archive

The Future of SMEs in Egyptian

Economy

Alasrag, Hussien

2007

Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/1856/

MPRA Paper No. 1856, posted 21 Feb 2007 UTC



  

  

  غو لشد اكةملهه هئهخهدلسدهعئة اكشغيدب كا
  

  

  أعخاخ

  حزيم عاخ اكلضكا اآلزدث

  لخيد اخادب  اهذادب اكةجئدب هاكشمئعب اكلشديب
  

  مصر-القليوبية-بنها-٢٣٨٣٧ ميت راضى ):للمراسلة(منزل 

-مبنى وزارة التجارة والصناعة   - أبراج وزارة المالية   -امتداد شارع رمسيس    - القاهرة :عمل

  ٨حجرة رقم -الدور الرابع-الخامسالبرج 

  ٣٥٣٢١٢٧-٣٥٣١٩٨٣:ت

Mobile (١٢١٧٣٣٨٥٣٥)  

  ٣٥٣١٨٧٨:فاكس

E.Mail:hossien٢٥٩@yahoo.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ايداء اكهادخب ةعاد عم دآه اكائحت هإل ةعقر ائكصدهدب آداء اكلقئم اكخه يمةلو             :لكحهضب
  .اكين

  

  



 ١

  :لقخلب

طة مكانة متميزة ضمن أولويـات التنميـة        والمتوس يحتل قطاع المشروعات الصغيرة   
االقتصادية واالجتماعية فى المرحلة المقبلة،وخاصة فى ظل البرنامج الطموح الـذى طرحـه             

ص العمل الجادة والمنتجة للشباب فى الـسنوات        لرئيس محمد حسنى مبارك لتوفير فر     سيادة ا 
اب يقتحم ميـادين العمـل      الست المقبلة،عالوة على رغبة سيادته فى إيجاد جيل جديد من الشب          

ويتوقـع للمـشروعات    .٢الحر ويشكل طليعة موكب التنمية االقتصادية واالجتماعية المتواصلة       
الصغيرة والمتوسطة أن تكون قاطرة للنمو االقتصادى فى مصر خالل العقـود القادمـة،وأن              

لمـشروعات  فهذه ا .تساهم فى توفير العديد من فرص العمل الالزمة للزيادة السكانية المطردة          
من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعى فى مصر،وتسهم تقريبـا          % ٩٩تشكل أكثر من    

  . ٣فى توفير ما يقرب من ثالثة أرباع فرص العمل التى يوفرها هذا القطاع
 

 بـدعم ومـساندة   االهتمام ضرورة عن السابقة العشرة األعوام خالل الحديث تزايد لذا

 إدراك على مبنية هذه الدعوة وجاءت مصر، فى والمتوسطة الصغيرة المشروعات كفاءة ورفع

 – الحكوميين المسئولين من أو المجتمع المدنى مؤسسات من أو الباحثين من سواء - المهتمين

 ٣:يلى فيما تتمثل حقائق لعدة

ـى  الغالب للمشروعات النمط ة والمتوسط والصغيرة الصغر متناهية المشروعات تعتبر -٢  ف

 .مصر

 بحوالى تقدر العمل المصرية قوة من عريضة لقاعدة عمل فرص توفر المشروعات هذه أن -٣

  .يزيد أو العاملة القوة ثلث

 المـساهمة  هذه حيث قدرت القومى االقتصاد على اإلضافة فى تشارك المشروعات هذه أن -٣

 .المحلى اإلجمالى الناتج من% ٥١-%٣٥ بين ما لتتراوح

 ضخها وإعادة المدخرات الصغيرة لتعبئة ناجحة وسيلة ثلتم الصغيرة المشروعات هذه أن -٥

 .استثمارات صورة فى

 التكلفة منخفضة سلع وخدمات وتوفير ج إنتا فى الفعالة اآلليات من تعد المشروعات هذه أن -٥

                                                 

 مليون فرصـة عمـل      ٣,٥طرح سيادة الرئيس ىف برناصه االنتخايب برناصا طموحا للتشغيل يستهدف توفت ظو              ١

نوات الست القادمة،ويالحظ ىف ذلك الإنامج احتالل اششروعات الصغتة واشتوسطة واشتناهية الـصغر             خالل الس 

 أللف مشتغل جديد خالل الست سنوات القادمـة   ٥٠٠مكانة متميزة،حيث يطمح الإنامج توفت فرص عمل لنحو         

 مليون جنيـه    ٥٠٠ر جنيه جتوسط قدره      مليا ٣ يصل اىل ظو     ىف اششروعات الفردية واشتناهية الصغر بتمويل اخاىل      

 أللف مشتغل جديد خالل الست سـنوات القادمـة ىف           ٨٠٠أليضا يطمح الإنامج لتوفت فرص عمل لنحو        .سنويا

 مليـار جنيـه ىف اشتوسـط        ١٠ مليار جنيه باستثمارات جديدة تبلغ       ٥٠اششروعات اشتوسطة بتمويل اخاىل يبلغ      

ــنويا ــامج اال  .س ـع الإن ــيل راـج ـت ىف     للتفاص ـى االنترنـي ــاح عـل ـرئيس واشت ــاىب لـل نتخ

:www.mubarak٢٠٠٥.com  

وزارة التجارة اسارجية،تيست االجـرايات التنظيميـة للمـشروعات الـصغتة واشتوسـطة،عوذج الـشباك                ٢

  ٥،ص ٢٠٠٢الواحد،القاهرة،يناير 

ركز الدوىل للدراسـات    عصام رفعت،اششروعات الصغتة حول حديد واضح شفهومها،سلسلة مفاهيم،اش       :راجع ٣

  ٥، ص ٢٠٠٥، ابريل ٢، السنة ١٥اشستقبلية واالستراتيجية،العدد 

 



 ٢

 .المنخفضة ذوى الدخول من لمواطنين ا لقطاعات خاصة والسعر

 مصر فى الخاص خاللها القطاع من يعمل ىالت األساسية الركيزة تمثل المشروعات هذه أن -٧

ـى  الخاص القطاع لدور وتدعيما يعد مساندة المشروعات هذه مساندة فإن وبالتالى  النـشاط  ف

 .االقتصادى

لمشروعات الصغيرة فى مصر فى ضـوء       الدور التنموى ل  ويهدف هذا البحث لدراسة     
ـى     االهتمام المتزايد لها وذلك من خالل التعرف على مفهوم المشرو          عات الصغيرة ومكانتها ف

الهيكل الصناعى المصرى ،واألهداف االستراتيجية من وراء تنمية هذه المـشروعات وأهـم             
التحديات التى تواجه تنميتها،وأخير يحاول البحث اقتراح عدد من المحاور لتنمية هذا القطـاع              

  .صاد المصرىالهام والتوصية بالدور الذى يمكن أن تلعبه جميع القوى الفاعلة فى االقت
  

  اكفشل اآلهل

   اإلفةشئخ اكلشدهمضدب عئلب عكو

 وزيادة العمل فرص توفير إلى يؤدي بتنفيذه المصرية الحكومة تعنى الذي اإلصالح برنامج إن

 إصـالحية  وإجـراءات  سياسات خالل من معدالت التضخم وخفض االقتصادي النمو معدالت

 من مصر،وأن في التحتية البنية بناء إعادة شهدت اتالثمانين حقبة أن قلنا ما وإذا النطاق، واسعة

 الحـادي  القرن فإن االقتصادي، اإلصالح برنامج في البدء هو التسعينات فترة شهدته ما أبرز

ـصادي  الترتيب في مصر على دخول شاهد بمثابة يعد والعشرين  بلـدان  بـين  المتقـدم  االقت

 -:وفيما يلى عرض ألهم مؤشرات االقتصاد الكلى.العالم

 اإلفةشئخى اكمله

 االنخفاض من سنوات فبعد أربع . المصري االقتصاد نمو الرئيسية االقتصادية المؤشرات تؤكد

إجمالي  معدل نمو ارتفع  إذ٣١١٥ /٣١١٥ المالي العام في عافيته يسترد المصري االقتصاد بدأ
 % ٥,٩ إلى ٣١١٥-٢٩٩٩كمتوسط سنوي خالل الفترة % ٥,٢فى مصر من  المحلي الناتج

ويمكن تبرير هذا .الحالي المالي العام بنهاية % ٧-٥,٥بين حوالى  ما يتراوح أن المتوقع ومن
االنتعاش فى األداء االقتصادى لمصر بعدة أسباب،قد يأتى فى مقدمتها تحسن مناخ االسـتثمار              

  .واالصالحات الجمركية والضريبية التى أولتها الحكومة أهمية بالغة فى سلم أولوياتها

ـى  الفـرد  دخل ارتفع كما ب             مقارنـة  ٣١١٥/٣١١٥المـالي  العـام  خـالل   جنيـه ٨٩٨٣ إل
 المحلي الناتج إجمالي زيادة إلى الصدد هذا في الحكومة وتسعى . السابق العام في جنيه ٨١٧٥

 إلى والوصول%. ٨نمو بما يزيد عن  معدل إلى  الى والوصول٣١١٨/٣١١٨ المالي العام في

  %٥ إلى الفرد خلدنمو  معدل
  اإلزةتلئد

 هـذا  تحقق وقد لالستثمار، أفضل مالئم مناخ تهيئة أولوياتها ضمن المصرية الحكومة وضعت

 إنـشاء  تـم  الصدد هذا وفي جذبها، في مصر نجحت التي الجديدة االستثمارات عدد خالل من

 تعنى الحرة والمناطق لالستثمار العامة بالهيئة جديدة إدارة

 مـن  التوجـه  هـذا  ويأتي . الحاليين المستثمرين لمساعدة البيع بعد ما خدمات بتقديم خصيصًا

ـصف  حـوالي  أن حيث االستثمارات الموجودة على المحافظة أهمية منطلق  االسـتثمارات  ن

ـي  تأتي المتقدمة البلدان في الدولية الشركات بها تقوم التي المباشرة األجنبية إعـادة   صـورة  ف
 .الحاليين نالمستثمري قبل من استثمار

ـى  إيجابيًا أثرًا ٣١١٥يوليو منذ الحكومة بدأتها التي اإلصالحية لإلجراءات كان وقد  منـاخ  عل

 وبلغ. مصر في مشروعات بدء على المرتقبين تشجيع المستثمرين خالل من وذلك االستثمار،

 برأس ٧٣٣٧  حوالي٣١١٥/٣١١٥المالي العام خالل المنشأة الجديدة الداخلية االستثمارات عدد

ـي  الجديدة االستثمارات بعدد مقارنة مليون جنيه ٢٩٣٣٨ قيمته مصدر مال  المـالي  العـام  ف



 ٣

 اإلجراءات هذه أثمرت وقد.جنيه ٢٢٥٣٣ مصدر مال برأس ٣٨٥٥ بلغت والتي ٣١١٣/٣١١٥

 قيمتـه  مصدر مال برأس ٣١١٥/٣١١٥ المالي في العام بالفعل قائمة شركة ٩٥٥ توسيع عن

 بدا وقد . بها ومزايا االستثمار مصر في المستثمرين ثقة يعكس الذي مراأل جنيه مليون٣٢٣١١

 العام من األول النصف في جديدة شركة ٢٨١٨ خالل تأسيس من واضحًا اإلصالحات تلك أثر

 يعكسه ما إلى باإلضافة هذا .جنيه مليون ٥٣١٥ يبلغ مصدر مال برأس ٣١١٥/٣١١٧المالي 

ـى  الحفـاظ  في الحكومة نجاح مدى من ثمرون الحاليونالمست بها قام التي التوسعات عدد  عل

ـت  هذا الصدد وفي . أعمالهم نطاق توسيع على المستثمرين وتشجيع االستثمارات القائمة  قام

 بـرأس ٣١١٥/٣١١٧ المالي العام من األول  النصف في نشاطها بتوسيع شركة ٥١٢ حوالي

 .جنيه مليون٢٣٥١١ قيمته مصدر مال

 اكةصخل لعخل

ـي  تعنى والتي للتضخم المضادة السياسات بحماية المصري الشعب ثروات تتمتع  األسـاس  ف

ـي  مـشروعاتهم  لتخطـيط  المالئم المناخ وتهيئة االقتصاد في المستثمرين ثقة بزيادة  بيئـة  ف

 خالل المستهلكين ألسعار التضخم معدل متوسط انخفض . والشفافية باالستقرار تتسم استثمارية

 %٣,٨ الى  ٣١١٥/٣١١٧ المالي مالعا من األول الربع

 اكفئئخب آزعئد

 سياسـات  المصري المركزي لبنك اتبني مع خاصة ٣١١٥ يوليو منذ الفائدة أسعار انخفضت

 .للبنوك البينية الفائدة أسعار في التغير تقليل شأنها من كان إصالحية وإجراءات

 اكامهق ايم اكعلإلة ةحهيل مضئل

 األجنبية بالعمالت القروض بتحويل للسماح للبنوك البينية كةالشب نظام تطبيق تم ٣١١٥ عام في

 السوق أسعار بين التقارب وتحقيق األجنبي للنقد ةسيول توفير إلى يؤدي الذي األمر . البنوك بين

 .الموازية والسوق الرسمية

 اكلئكى األشإلج

 مـن  الموازنة عجز على والسيطرة المالي النظام دعم بهدف جديدة إستراتيجية الحكومة تبنت

 إصـالح  مصر شهدتها التي الرئيسية المالية اإلصالحات ومن . الحكومي اإلنفاق ترشيد خالل

 مـن  الرسـوم  بخفض الحكومة قامت كما . للضرائب نموذجي مركز وإنشاء الضريبي النظام

 من %٥ سبق فيما بلغت أن بعد الجمركية الرسوم إزالة تم كما %٩ إلى المتوسط في % ٢٥,٢

  .السلعة قيمة

١اكمقخيب اكزيئزب
 

 األساس في تسعى التي النقدية السياسة وتنفيذ صياغة مسئولية المصري المركزي البنك يتحمل

ـى  الوصـول  على بعمل المركزي البنك يلتزم .األسعار في االستقرار تحقيق إلى  معـدالت  إل

 والحفـاظ  قتصاداال في المستثمرين ثقة على للحفاظ المتوسط المدى على التضخم من منخفضة

 إلى الوصول على بدوره يعمل مما البالد، إلى الداخلة االستثمارات من المرتفعة المعدالت على

ـى  تهـدف  نقدية سياسة بتطبيق المركزي البنك ويقوم . المرجوة االقتصادي النمو معدالت  إل

 .النقدية الظروف على للتأثير جديدة أدوات إلدخال يخطط كما التضخم معدالت خفض

 اكلشدغى األشإلج

                                                 

،مإلخر ٢٠٠٣-١٨٨٧ألداي السياسة النقدية ىف مصر خالل الفترة        : للتفاصيل حول السياسة النقدية ىف مصر راجع       ١

 مـايو   ٧-٥شريع واالحصاي،القاهرة   االقتصاديت اشصريت الرابع والعشرون،ازمعية اشصرية لالقتصاد السياسى والت       

٢٠٠٥.  

  



 ٤

 وفتح للدولة المملوكة البنوك لخصخصة سنوات خمس مدتها شاملة إستراتيجية الحكومة وضعت

 المـال  رأس قاعدة وتوسيع الحكومية البنوك هيكلة وإعادة األجنبي االستثمار أمام القطاع هذا

 اإلجـراءات  واتخاذ اللوائح وتفعيل البنوك بعض ودمج البنوك ملكية في متعددة أطرافًا لتضم

 الحـد  وزيادة الموحد المصرفي القانون على الخطة هذه وتعتمد.المتعثرة القروض تجاه الالزمة

 مـشكلة  معالجـة  الخطـة  تتضمن. بازل اتفاقية لمعايير طبقًا المال رأس من المطلوب األدنى

ـ  لجنة إشراف تحت أعوام ثالثة إلى عامين بين تتراوح فترة خالل المتعثرة القروض  يمالتحك

 من كبيرة كميات تدفق إلى المصري االقتصاد في المستثمرين ثقة أدت .المركزي للبنك التابعة

 .الخارجي الدين وتسديد المتراكمة االحتياطيات يدعم الذي األمر الخاص، األجنبي النقد

 اآلجماى اكمقخ اإلحةيئضى

 إلى ٣١١٧ نوفمبر يف وصل يثح األجنبي النقد احتياطي بناء المصري المركزي البنك يواصل

 مليـار  ٣١,٣ بلـغ  والذي ٢٩٩٨ عام في معدالته أعلى ليتجاوز دوالر مليار ٣٥ما يزيد عن 

 القـدرة  زيادة إلى أدى مما المصري الجنيه قيمة انخفاض إثر الزيادة هذه جاءت وقد . دوالر

 . المصريةللصادرات التنافسية

 اكخئدجى اكخيم

 ديون مستويات على بالقياس نسبيًا متواضع مبلغ وهو الردو مليار ٣٩ الخارجي مصر دين يبلغ

ـصل و.والثبات باالستقرار لمصر الخارجي الدين وضع ويتسم . النامية الدول  الـدين  نـسبة  ت

 وقد . العام القطاع على أغلبها الخارجي الدين إجمالي من% ٩٣,٧ إلى األجل وطويلة متوسطة

 ،  ٣١١٥/٣١١٥ عـام  % ٣١ إلى المحلي لناتجا إجمالي إلى الخارجية الديون نسبة انخفضت
 بما مقارنة  ٣١١٥/٣١١٥فى عام % ٩,٥ إلى الصادرات من الفوائد أقساط نسبة انخفضت كما

 .السابق المالي العام في  % ٢١,٣ يوازي

١اكلائسد اآلجماى اإلزةتلئد
 

ـصر  في المباشر األجنبي االستثمار إجمالي بلغ مـالي  ال العـام   مـن األول الربـع  خـالل  م
 مليـون  ٧١٨ للخارج التدفقات قيمة بلغت حين في دوالر، مليار ٣,٥٥ حوالي ٣١١٥/٣١١٧

 الفترة عن دوالر مليار ٢,٢ مقابل دوالر مليار ٢,٩٥ بلغ االستثمار صافي فإن وبالتالي دوالر،

 اعقط في األجنبية االستثمارات بلغتو.%٨٣ بنسبة زيادة محققا السابق المالي العام من المقابلة

 مقابـل  دوالر مليـون  ٩٢٩,٥ حـوالي  ٣١١٥/٣١١٧ المالي للعام األول الربع عن البترول

 مليون ٩٩ قدرها  زيادة محققا السابق المالي العام من المقابلة الفترة عن دوالر مليون ٨٣١,٨

ـى  االستثمار حجم حقق كما.%٢٣ تساوي زيادة نسبة أي تقريبا، دوالر ـى  المباشـر  األجنب  ف

 المقابلة للفترة دوالر مليون ٣٥٩ مقابل دوالر مليار ٢,٧٣ البترولية غير القتصاديةا القطاعات

 %.٥٣٣ قدرها زيادة بنسبة أي السابق، المالي العام من

                                                 

  : للتفاصيل حول االستثمار األجنا ىف مصر راجع ١

،القاهرة،ألغـسطس  ٢١٣استراتيجية تنمية االستثمار األجنا اشباشر الىل مصر،كتاب األهـرام االقتـصادى،العدد          -

٢٠٠٥.  

وسياسات تنميته ىف ظل العوشة اشاليـة       ) ٢٠٠٣-١٨٨٢( االستثمار األجنا اشباشر الوارد اىل مصر خالل الفترة          -

-٥،مإلخر االقتصاديت اشصريت اسامس والعشرون،ازمعية اشصرية لالقتصاد السياسى والتشريع واالحصاي،القاهرة           

  .٢٠٠٥ ابريل ٥

  

 



 ٥

 البترولية غير االقتصادية القطاعات فى المباشر األجنبى االستثمار حجم أن بالذكر الجدير ومن

 بلغت حين في.المقيمين لغير إنتاجية وأصول اتشرك بيع حصيلة دوالر مليون ٥٢٨,٨ شمل قد

 مقابل دوالر مليار ٢,٣ أموالها رؤوس زيادة أو شركات لتأسيس الواردة االستثمارات حصيلة

 .%٥١٢ تبلغ زيادة بنسبة أي السابق، المالى العام من المقابلة الفترة عن دوالر مليون ٣٣٩,٨

 اكلخغهعئة ليذام

 دوالر مليار ١,٢٥ بحوالي مقارنة دوالر مليار ٥,٥المدفوعات ميزان في الفائض إجمالي بلغ

 كبيرًا فائضًا المال رأس حساب سجل كما . السابق المالي العام في المدفوعات ميزان في عجز

 العام في عجز دوالرمليار ٥,١٢ بمبلغ  مقارنة٣١١٥/٣١١٥ في دوالر مليار  ٣,٣ الى وصل

 .السابق المالي

خالل % ٣١ من تقدر بأكثر زيادة البترول قطاع غير القطاعات من الصادرات شهدت وقد
  مقارنة بالعام السابق٣١١٥/٣١١٥العام المالى 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  تئمواكفشل اك

  لفههل اكلسدهعئة اكشغيدب 

  
مصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه مؤخرا،ويـشمل هـذا           

عمل لحسابه الخاص أو فى منشأة صغيرة تـستخدم         المصطلح األنشطة التى تتراوح بين من ي      
ـصر هـذا      - ال يزيد عن خمسين عامال فى التشريع المصرى        –عدد معين من العمال       وال يقت

المصطلح على منشآت القطاع الخاص ومالكها وأصحاب األعمال والمستخدمين ولكنه يـشمل          
ـى األهميـة     وتجمـع ا  .كذلك التعاونيات ومجموعات اإلنتاج األسـرية أو المنزليـة         آلراء عل

المتعاظمة للمشروعات الصغيرة فى االقتصاد القومى سواء فى الـبالد المتقدمـة أو الناميـة               
ـى     . خاصة فى ظل االحتياج المتزايد لتوليد فرص العمل المنتجة         وتشير بعض اإلحصائيات إل

ـى معظـم         % ٩١أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو        من إجمـالي الـشركات ف
من إجمالى فرص العمل،وتساهم بنسبة     % ٨١ -% ٥١يات العالم كما أنها توفر ما بين        اقتصاد

ـصغيرة                 كبيرة فى الناتج المحلى للعديد من الدول ،فعلى سبيل المثال تـساهم المـشروعات ال
من اجمالى الناتج المحلى فى كل مـن انجلتـرا والواليـات            % ٥٢،  % ٨٥والمتوسطة بنحو   



 ٦

  .٢ترتيبالمتحدة األمريكية على ال
  

  :اكةشميفئة اكخهكيب ككلسدهعئة اكشغيدب: آهإل

  -:٣يمكن تصنيف وحدات المنشآت الصغيرة فى ثالث فئات

  :آمسضب قزا اكقهة آه اكعلل كحزئا اكمفر  - آ

وهى أنشطة يقوم بها أكثر الناس فقرا ليحصلوا على أقواتهم فى غياب الحمايـة بمظلـة                
ون الى المهارات األساسية والخبرة والمـوارد       الضمان االجتماعى،ومعظم هؤالء الناس يفتقر    

وال يكادون يجدون فرصة لعمل مـشروع يمثـل         .الخ..المالية وإمكانية الوصول إلى األسواق      
) أى غيـر مـسجلة    (وهذه األنشطة غير رسمية   .مساهمة أكبر من مجرد الحصول على القوت      

 .وغير مرخص بها قانونا كعمل تجارى

 :يماكلسدهعئة اكحدغيب آه اكحدغي  -  ا

ـك نفـسه                  عرف بعضهم الحرفة اليدوية بأنها تلك التى ال تشمل إال على الحرفى أو المال
 عمال يقومون عادة بأنشطة حرفية      ٢١ونادرا ما يزيد عدد العاملين فى مثل هذه المنشآت عن           

،وتشمل هذه الفئة الصناعات المنزلية التى تدر دخال دون أن يكون لها مقر معـين ،ومعظـم                 
 النساء وال يمتلك الحرفيون أصوال تذكر ألنهم يعملون بأدوات بسيطة بدال مـن              أصحابها من 

ـضهم يـسجل               .الماكينات   ويالحظ أن عدد هؤالء الحرفيون كبير جدا فى الدول الناميـة وبع
 .أنشطته ولكن الغالبية غير مسجلة

 :اكلمسءة اكشغيدب  - ث 

اعية أكثر تنظيمـا،ويقوم    يمكن القول بأن المنشآت الصغيرة هى منشآت خدمية أو صن         
صاحب المنشأة بتشغيل عدد من العمال فى تخصص معين من العمل،وال توجد ميكنة كبيـرة               

 .،كما تميل األصول الثابتة الى أن تكون فى أضيق الحدود،ومعظم هذه األنشطة مسجلة

  

 
  :اكلعئييد اكخهكيب كةعديغ اكلسدهعئة اكشغيدب: تئميئ

بل قد تختلف داخل الدولـة      -ء تختلف من دولة إلى أخرى     تجدر اإلشارة الى أن  اآلرا     
ـى              -الواحدة ـصغيرة،وذلك الخـتالف المعـايير المـستخدمة ف حول تعريف المشروعات ال
وبصفة عامة، يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين عند محاولة تحديد مفهوم المنشآت            .التعريف

وم من خالل التمييز بـين المنـشآت        الصغيرة، حيث يسعى االتجاه األول إلى تحديد هذا المفه        
الصغيرة والمنشآت الكبيرة استناداً إلى االختالفات القائمة بينهما، بينما يحاول االتجاه الثـاني             
ـى                 تحديد مفهوم المنشآت الصغيرة من خالل تحليل مكوّنات النشاط، أي من خالل النظـر إل

ـي         نوعيات األنشطة التي تندرج تحت مظلة األعمال الصغيرة وال         تي تـشترك كـٍل منهـا ف
  .٣مجموعة خصائص متشابهة

                                                 

 ،النـشرة   ٢٠٠٣ لـسنة    ١٣١ البنك األهلى اشصرى،اشنشآلت الصغتة واشتناهية الصغر ىف ظل القـانون رقـم              ١

  ٧٣قتصادية،العدد الرابع ،الد السابع واسمسون، القاهرة ،ص اال

،التقريـر  "خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع االستفادة من حارب الدول األخرى           :"صلس الشورى  ٢

  .٢٠٠٣اشبدئى للجنة االنتاج الصناعى والطاقة،دور االنعقاد العادى الثالث والعشرون،

  

ـــدوة        صمد فتحي صقر   ٣ اششروعات الصغتة  : ،واقع اششروعات الصغتة واشتوسطة وألعيتها االقتصادية ،ـن



 ٧

  لعئييد اكةفدفب ايم اكلمسءة اكشغيدب هاكلمسءة اكقايدب:اإلةجئن اآلهل

يعتمد هذا االتجاه على نوعين من المعايير للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، 
ية، حيث يسهل النوع األول هو المعايير الكمية والتي تصلح لألغراض اإلحصائية والتنظيم

بمقتضاها جمع البيانات عن المنشآت المختلفة ووضع الحدود الفاصلة بين المنشآت الصغيرة 
والكبيرة مما يساعد الجهات التنظيمية المسئولة عن مساندة وتدعيم المنشآت الصغيرة فى  
تحديد نطاق عملها على وجه دقيق، أما النوع الثاني من المعايير فيعتمد على الفروق 

لوظيفية، وهو يصلح إلجراء التحليل االقتصادي وتقويم كفاءة المشروعات وتحديد الدور ا
  .الكامن لكٍل من المنشآت الكبيرة والصغيرة في تحقيق التنمية االقتصادية

ـــب :اكمهط اآلهل   :اكلعئييد اكقلي

أشارت تتعدد المعايير الكمية المستخدمة للتمييز بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، ولقد 
إحدى دراسات البنك الدولي إلى وجود ما ال يقل عن خمسين تعريفاً مختلفاً للمنشآت 

 دولة، كما أوضح وجود اتجاه تفضيلي للمعايير الكمية ٨٥الصغيرة يتم االسترشاد به في 
  :في الدول النامية والدول الصناعية المتقدمة، كما يتضح من البيان التالي

  مة في تحديد أحجام المنشآتالمعايير الكمية المستخد

 الدول المتقدمة الدول النامية المعيار

 ٩ ٧ عدد المشتغلين

 ٢ ٢١ رأس المال المستثمر

 ١ ٢ قيمة المبيعات السنوية

 ٣ ٢ عدد المشتغلين وقيمة المبيعات

 ٣ ٢٧ عدد المشتغلين ورأس المال المستثمر

 ١ ٢ قيمة المبيعات ورأس المال المستثمر

تغلين وقيمة المبيعات ورأس المال عدد المش
 المستثمر

١ ٥ 

 ٢٥ ٣٩ اإلجمالى

  

ــئكب -آ   :لعيئد اكعـل

يعتبر معيار عدد المشتغلين بالمنشأة هو أكثر المعايير استخداماً للتفرقة بين المنشآت 
 في – نسبياً –الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وذلك لعدّة أسباب أهمها توفر بيانات العمالة 

                                                                                                                                            

 ،ص  ٢٠٠٣ يناير   ٢٢-١٨ خهورية مصر العربية،   –اإلشكاليات وآلفاق التنمية القاهرة     : واشتوسطة يف الوطن العريب   

  ١٠-١ص 

  

  



 ٨

ة الدول ولسهولة استخدام هذا المعيار خاصة عند إجراء المقارنات الدولية أو القطاعية، غالبي
كما أنه يسمح بالمقارنة الدقيقة بين المنشآت التابعة للقطاع الواحد والتي تنتج أنواعاً متماثلة 

 ال ولكن يالحظ أن االسترشاد بهذا المعيار وحده قد. من السلع وتتقارب في فنونها اإلنتاجية
يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمنشأة بسبب إغفاله لحجم رؤوس األموال المستثمرة 
وتقنيات اإلنتاج المطبقة ودرجة الكثافة الرأسمالية، هذا إلى جانب اعتماده على بيانات العمالة 
بأجر فقط وإغفاله للعمالة األسرية بدون أجر والعمالة المؤقتة والموسمية، وذلك على الرغم 

ن انتشارها في نطاق األعمال الصغيرة، مما يعنى التقليل من حجم العمالة الفعلية المنتمية م
  . لهذا القطاع، وبالتالي من أهميته النسبية في الهيكل االقتصادي

عالوة على ذلك، يواجه هذا المعيار مشكلة كبيرة عند تطبيقه من حيث االتفاق على 
غيرة والكبيرة، حيث يُالحظ اختالف هذا الحد من دولة الحد األقصى الفاصل بين المنشآت الص

ألخرى، وداخل الدولة الواحدة من قطاع آلخر، بل وداخل نفس القطاع من فترة ألخرى، 
  .وبحسب الجهات المعنية بشئون هذه المنشآت

  :لعيئد دآر اكلئل اكلزةتلد -ا

د معياراً سليماً أو نظراً لألسباب سالفة الذكر، يرى البعض أن معيار العمالة ال يُع
كافياً للتفرقة بين المنشآت الصغيرة والكبيرة وأن االسترشاد بمعيار رأس المال المستثمر قد 
يكون أكثر فاعلية، خاصة بالنسبة لبرامج تنمية المنشآت الصغيرة التي تركز على حجم 

الت والمعدات األصول الرأسمالية عند تقرير اإلعانات أو القروض الميسّرة لتمويل شراء اآل
ومع ذلك يواجه التطبيق العملي لهذا المعيار . أو إلنشاء المناطق الصناعية للورش الحرفية

  : صعوبات عديدة، أهمها

صعوبة الفصل بين األموال والممتلكات الخاصة بصاحب المنشأة واألصول الرأسمالية  -
مال المستثمر أو للمنشأة ذاتها، وإغفال صاحب المنشأة الصغيرة لبعض مكوّنات رأس ال

  . عدم رغبته فى اإلفصاح عنها أو في إظهارها بقيمتها الحقيقية

تعذّر االتفاق على المقصود برأس المال المستثمر، فهل هو رأس المال الكلى بما في ذلك  -
رأس المال العامل الصافي الالزم لتمويل دورة تشغيل واحدة، أم هو رأس المال الثابت 

 يقتصر على اآلالت والمعدات والتجهيزات فقط أم يتسع ليشمل فقط، إذا كان كذلك فهل
  . األرض والمباني وغيرها من اإلنشاءات

صعوبة تقدير رأس المال العامل خاصة المخزون السلعي من الخامات تحت التشغيل،  -
وعدم إمكانية تقدير قيمة األراضي والمباني في حالة تملّك األراضي منذ فترة بعيدة وعدم 

واق حقيقية تعبّر عن قيمة المثل، فضالً عن حساب القيمة في حالة االستخدام وجود أس
المشترك للمبنى كوحدة سكنية وورشة عمل في نفس الوقت، إلى جانب تعذّر التقدير الدقيق 
لقيمة اآلالت والمعدات كأصول ثابتة نظراً لحصول المنشأة عليها في أوقات مختلفة ولتغيّر 

هالك والختالف القيمة الدفترية لألصول عن القيمة السوقية الحالية قيمتها حسب معدالت اإل
أو القيمة االستبدالية، مع صعوبة حساب هذه القيم خاصة في حالة المنشآت الصغيرة، 
فضالً عن احتمال اعتماد المنشأة على اآلالت والمعدات المستعملة واختالف قيمتها الشرائية 

  .عند االنتقال من يد ليد

إجراء المقارنات الدولية بين أحجام المنشآت بسبب مشاكل أسعار الصرف وضرورة تعذّر  -
  .تحويل عمالت الدول المختلفة إلى عملة واحدة



 ٩

عدم إمكانية التعرّف الدقيق على الحجم الحقيقي للمنشآت اعتماداً على رأس المال وحده  -
فة داخل الدولة الواحدة نظراً الختالف الفن اإلنتاجي بين المنشآت وبين القطاعات المختل

  .وبين الدول المختلفة

تعذّر االتفاق على الحد األقصى الفاصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث  -
 كما هو الحال –يالحظ اختالف هذه الحدود الفاصلة من دولة ألخرى، ومن قطاع آلخر  

  .بالنسبة لمعيار العمالة

  ) :اكعلل هدآر اكلئل لعئىب(اكلعيئد اكتمئئى آه اكلذخهث -ث

نظراً لالنتقادات التي وجّهت للمعيارين السابقين، تم المزج بينهما في معيار مشترك 
بحيث يتحدد حجم المنشأة الصغيرة في ظل حد أقصى لكٍل من المشتغلين ورأس المال 

لتي توظف المستثمر، ولكن يُالحظ أن األخذ بهذا المعيار المزدوج يؤدى إلى استبعاد المنشآت ا
أعداداً قليلة من األفراد ولكنها تتطلب استثمارات عالية تفوق الحد األقصى لرأس المال، 
وكذلك المنشآت التي تتميز بارتفاع أعداد المشتغلين بها عن الحد األقصى للعمالة رغم صغر 

وبناًء على ذلك، فإن المنشآت التي يجرى تصنيفها كمؤسسات صغيرة . حجم استثماراتها
جم وفقاً لهذا المعيار يكون عددها بالضرورة أقل من العدد المناظر في حالة تطبيق معيار الح
  .فردى

  :لعيئد حجل األمةئث آه فيلب األمةئث -خ

يتم في بعض الدول تطبيق معيار اإلنتاج السنوي للتمييز بين المنشآت الصغيرة 
ال أن تطبيق هذا المعيار والكبيرة العاملة في بعض القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي، إ

يواجه بعض الصعوبات، أهمها عدم صالحيته بصفة عامة في حالة المنشآت التجارية 
والخدمية، كما أن معيار حجم اإلنتاج ال يصلح في حالة المنشآت متعدّدة المنتجات لصعوبة 

قد يعطى نتائج الجمع العيني، فضالً عن أن معيار قيمة اإلنتاج يعيبه تأثر القيمة باألسعار مما 
  . مضلّلة في حالة التغيّرات الكبيرة في األسعار

ــئة -ـه   :لعيئد فيلب اكلايع

تستخدم بعض الدول معيار قيمة المبيعات السنوية للتمييز بين أحجام المنشآت، حيث 
يتميّز هذا المعيار بصالحيته للتطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، وإن كان 

فر معلومات وبيانات دقيقة عن المبيعات السنوية للمنشآت، وهو ما يتعذر في حالة يتطلب تو
أغلب المنشآت الصغيرة، خاصة تلك التي ال تحتفظ بدفاتر وحسابات منتظمة، كما يصعُب 
تطبيقه  في حالة الرغبة في إجراء مقارنات بين نوعيات مختلفة من األعمال الصغيرة وفى 

  . مبيعاتها بالتغيّرات أو التقلبات الموسميةحالة األنشطة التي تتصف

  :لعيئد اكضئفـب األمةئجيـب -ه

يُطبّق هذا المعيار بصفة خاصة على األنشطة الصناعية، ويكون فعاالً في الصناعات 
، غير أنه ال يعتبر مقياساً دقيقاً للحجم في )مثل صناعة السكر(التي تتخّصص في مُنتج واحد 

، فضالً عن االختالفات )مثل الصناعة النسجية(دّد فيها أشكال المنتج حالة الصناعات التي تتع
القائمة بين المعدات الفنية من حيث الميكنة والكفاءة، كما قد يكون هذا المعيار مضلّالً عندما 

  .تكون المعدات واآلالت غير مستغلة بكامل طاقتها

  :لعيئد اكقيلـب اكلصئغـب -ر

نتاج المنشأة بعد استبعاد قيمة المستلزمات الوسيطة يُقصد بالقيمة المضافة صافى إ
المشتراة من الغير، ويصلح هذا المعيار للتطبيق في مجال النشاط الصناعي حيث يمكن حساب 
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قيمة اإلنتاج أو المبيعات السنوية وقيمة الخامات والمستلزمات الداخلة في اإلنتاج، ولكنه ال 
لقطاعات المختلفة، هذا إلى جانب صعوبة حساب يصلح في إجراء المقارنة بين األنشطة وا

  .تكلفة المستلزمات والقيمة المضافة في حالة األعمال الصغيرة

ـل -ج ـب اكعـل   :لعيئد قتئـغ

تعرّف كثافة العمل بأنها ناتج قسمة رأس المال المستثمر على عدد المشتغلين بالمنشأة، 
ألنه يعكس حجم رأس المال " لتكلفة فرصة العم"ويطلق البعض على هذا المعيار مسمى 
ويختلف الحد الفاصل من قطاع آلخر بحسب طبيعة . الالزم لتوظيف عامل واحد في المنشأة

الكثافة العمالية أو الرأسمالية، حيث يميل إلى االرتفاع في المنشآت المنتمية لقطاعات كثيفة 
ويتطلب هذا . لمالرأس المال وإلى االنخفاض في المنشآت التابعة لقطاعات خفيفة رأس ا

المعيار توفر بيانات دقيقة عن عنصرّي العمل ورأس المال المستثمر، ويتميّز بأن تطبيقه 
يسمح بإدراج المنشآت الكبيرة كثيفة العمالة ضمن األعمال الصغيرة، مما يساعد تلك المنشآت 

ة سكانية على الحصول على خدمات داعمة لتسهم بصورة فعالة في الدول التي تعانى من كثاف
  .ووفرة نسبية في عرض العمل

ـده -ة   :لعئييد آـخ

توجد معايير كمية أخرى ذات صبغة فنية الرتباطها بطبيعة النشاط، منها معيار الطاقة 
، وعدد األنوال )في حالة قطاع النقل(، وعدد المركبات )قدرة حصان(المحرّكة المستخدمة 

وتصلح هذه المعايير  ).  النشاط الفندقيفي حالة(، وعدد الغرف )في حالة صناعة النسيج(
للتطبيق في نشاطات معينة، ولكن يصعب تعميمها واستخدامها للمقارنة بين القطاعات 

  .المختلفة

أنه بالرغم من تعدّد المعايير الكمية، إال أنه يمكن القول بأن معيار عدد المشتغلين : الخالصة
فة عامة، يتوقف المعيار المرجّح على وبص. يعتبر أكثرهم قبوالً على المستوى الدولي

طبيعة القطاع الذي ينتمي إليه نشاط المنشأة وعلى الغرض من التحليل والدراسة 
ونوعية البرامج المقترحة لتنمية المنشآت الصغيرة وتوفير الخدمات الداعمة، ويفضّل 

ومات التي االعتماد على المعايير المزدوجة والمركّبة إذا ما توافرت البيانات والمعل
  .تمكّن من استخدامها وبما يتوافق وخصائص القطاع ونشاط المنشأة التابعة له

  :لعئييد ةعةلخ عكو اكفدهف اكهضيفيب :اكمهط اكتئمو

هناك أربعة فروق وظيفية رئيسية يتم االعتماد عليها في التمييز بين المنشآت الصغيرة 
  :والكبيرة، وهى 

  :خاديب امخفئص اكةخشش غو اكهضيفب األ-آ

يتميّز قطاع األعمال الصغيرة بوجه عام بوجود شخص وحيد لإلدارة، حيث يتولى 
 كافة المهام اإلدارية الخاصة باإلنتاج والتمويل – وربما عدد قليل من مساعديه –المدير  

والمشتريات وشئون العاملين والمبيعات، ونادراً ما يتواجد من ينوب عن المدير في القيام 
دارية المختلفة والمتخصّصة، على عكس الحال بالنسبة للمنشآت الكبيرة التي تقوم بالمهام اإل

  .على التخّصص الوظيفي

  :اإلةشئإلة اكسخشيب اكقهيب -ا

عادة ما يكون مدير المنشأة الصغيرة على اتصال شخصي مع العاملين والمورّدين 
يمية واإلدارية في المنشأة الكبيرة والمستهلكين وكافة المتعاملين، بينما تتعدّد المستويات التنظ

وتتباعد العالقة المباشرة بين مالكي المنشأة واإلدارة العليا وبين العمالء والمتعاملين مع 
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  .المشروع

  :شعهاب اكحشهل عكو اإلئةلئم -ث

تواجه المنشأة الصغيرة عموماً عقبات كثيرة عند اللجوء لالقتراض من البنوك، حيث 
  .منشأة الصغيرة مقارنة بالمنشأة الكبيرةترتفع تكلفة إقراض ال

  :اكقتدب اكعخخيب ككهحخاة اكشغيدب -خ

تتصف المنشأة الصغيرة بالكثرة العددية واالنتشار الجغرافي خاصة في المدن اإلقليمية 
والمناطق الريفية، على نقيض المنشآت الكبيرة التي تميل إلى التمركز في العواصم والمدن 

  .الرئيسية

  

ة إلى الفروق األربعة السابقة، توجد فروق وظيفية أخرى بين المنشآت وباإلضاف
  : الصغيرة والكبيرة، منها 

قلّة عدد مالكي رأس المال، حيث غالباً ما تكون ملكية المنشأة الصغيرة قاصرة على فرد  -
  .أو عدد قليل من األفراد يجمعون بين الملكية اإلدارة

ع المحلى في تدبير مستلزماتها من المدخالت قوة ارتباط المنشأة الصغيرة بالمجتم -
وعناصر اإلنتاج وفى تسويق منتجاتها، وقلّة احتياجها الستيراد خامات ومستلزمات من 

  .الخارج

تواضع النصيب السوقي للمنشأة الصغيرة، وبالتالي ضعف مركزها التفاوضي عند الشراء  -
  .أو البيع

 تركز النشاط في إنتاج سلعة واحدة أو محدودية نطاق العمل في منشأة الصغيرة من حيث -
  .تقديم خدمة محددة

عدم قدرة المنشأة الصغيرة على االستجابة لتطورات الطلب في السوق بسبب محدودية  -
  .الطاقة اإلنتاجية أو الخدمية وضعف مرونتها

  :لعئييد ةعةلخ عكو ةحكيل لقهمئة اكلمسءة اكشغيدب:اإلةجئن اكتئمو

أن مصطلح الصناعات الصغيرة يحمل في طيّاته نوعيات كثيرة ويرتكز هذا االتجاه إلى 
من األنشطة، ونظراً الختالف خصائص تلك النوعيات، فإنه من األفضل وضع معايير يتم 
بناًء عليها تجميع الصناعات ذات الخصائص المتشابهة في مجموعات للتعرّف على قطاع 

 ثالثة معايير أساسية فى هذا وثمة. المنشآت الصغيرة وفقاً لما تشكّله كل مجموعة
  :الخصوص بيانها كالتالى 

  :لعيئد ضايعب اكمسئض -آ

وفقاً لهذا المعيار، يتم التمييز بين المنشآت الصغيرة على أساس ما يُعد منها نشاطاً 
تقليدياً وما يُعد نشاطاً إنتاجياً حديثاً، حيث تتميّز المنشآت الصغيرة الحديثة بالقابلية للتطويع 

تجابة للظروف المتغيرة والقدرة على االستفادة من الفنون اإلنتاجية والتنظيمية الحديثة واالس
المناسبة لظروف الدول النامية، وتكون بالتالي أكثر تلبية الحتياجات االقتصاد الحديث في 
مراحله األولى، بينما يُقصد بالمنشآت الصغيرة التقليدية تلك التي ما تزال تطبّق للتقنيات 

ديمة المتوارثة من أجيال سابقة والتي يظل نشاطها قاصراً على تلبية احتياجات االقتصاد الق
  . الوطني
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 إلى صناعات – حسب مكان مزاولة النشاط -ويتم التمييز بين الصناعات التقليدية 
بيئية يقوم بها / عائلية تتم بالمنزل بواسطة أفراد العائلة الواحدة، وصناعات ريفية / منزلية
مثل المنتجات (أو باالعتماد على خامات البيئة ) مثل طحن الغالل(فراد في المناطق الريفية األ

 حسب نوعية -كما يتم تقسيم الصناعات التقليدية ). المصنّعة من جريد النخل أو البوص
، وصناعات سلعية )مثل خدمات إصالح السيارات والماكينات( إلى صناعات خدمية -المنتج 

، وصناعات حرفية بسيطة إلشباع )مثل السجاد اليدوي والمشغوالت النحاسية (ذات قيمة فنية
  ).مثل أعمال النجارة والحدادة وتفصيل المالبس(االحتياجات المحلية اليومية 

  :لعيئد ةمضيل األمةئث -ا

يرتكز هذا المعيار إلى التطور التاريخي ألسلوب تنظيم اإلنتاج الصناعي واالتجاه 
حيث يتم تقسيم العمل (تخّصص وتقسيم العمل، بدءاً من نظام الصناعة العائلية تدريجياً نحو ال

، ثم نظام )الذي يقوم على التخّصص الحرفي(، ثم نظام الحرف اليدوية )طبقاً للنوع أو السن
ويالحظ أنه ). صغيرة ومتوسطة وحديثة(الورش المبعثرة والوسطاء، وأخيراً، نظام المصانع  

 نظم اإلنتاج الصناعي وتتابعها تاريخياً إال أن ذلك لم يؤد إلى إلغاء أو على الرغم من تطور
اندثار البعض منها، بل إن جميع تلك النظم تعمل جنباً إلى جنب وإن تفاوتت أهميتها النسبية، 
ويُالحظ كذلك أن قطاع الصناعات الصغيرة في الدول النامية يتكون أساساً من أشكال اإلنتاج 

، بينما يتكون قطاع الصناعات )عائالت وحرف وورش مبعثرة(صنع الصناعي بدون م
  .الصغيرة في الدول المتقدمة أساساً من المصنع الصغير

  :لعيئد األضئد اكةمضيلى ككمسئض -ث

يجرى وفقاً لهذا المعيار تصنيف المنشآت الصغيرة على أساس ما يدخل منها ضمن 
وما يدخل )  وتحليلها في إحصاءات كل دولةالذي يمكن جمع البيانات عنه(القطاع المُنظّم 

أي المنشآت التي يصعب تحديد أبعادها ويندر وجود إحصاء شامل (ضمن القطاع غير المُنظّم 
  ).دوري عنها، ويشمل هذا القطاع اإلنتاج المنزلي والحرفي والمنشآت الصناعية الصغيرة جداً

  :اع المُنظّم وغير المُنظّم، منها وتوجد عِدّة معايير عادة ما تستخدم للتمييز بين القط

  .معيار يستند إلى التفرقة بين العمالة بأجر والعمالة بدون أجر 

معيار يستند إلى طبيعة أسواق العمل التي يتم التعامل فيها، حيث يزاول القطاع المُنظّم  
نشاطه في أسواق عمل تتمتع بدرجة عالية من الحماية، في حين تفتقد أسواق العمل ألية 
صورة من صور الحماية في القطاع غير المُنظّم، حيث يتعذر على عنصر العمل االنتقال 
بحرية بين القطاعين بسبب القيود المفروضة على االلتحاق بالقطاع المُنظّم والتي تحفظ له 

  .مستويات أجرية مرتفعة نسبياً

ه الغالب هو معيار يرتكز إلى موقف السياسات الحكومية من القطاعين، حيث أن االتجا 
 –أسواق مُنظّمة في ظل ظروف حمائية (تحيّز هذه السياسات لصالح القطاع المُنظّم 

، في حين ال يتمتع القطاع غير المُنظّم بمزايا ) إلخ… تجهيزات مرافق –تيسيرات تمويلية 
  .مناظرة

  :معيار يستند إلى الخصائص االقتصادية المميّزة لكل قطاع كما يلي  

  القطاع غير المُنظّم مالقطاع المُنظّ
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 سهولة االنضمام للنشاط صعوبة االنضمام للنشاط

 االعتماد على الموارد المحلية االعتماد على موارد غير محلية أساساً

 الملكية العائلية للنشاط الشركات تمثل نمط الملكية الغالب

 محدودية نطاق األعمال اتساع نطاق األعمال

ية واالعتماد على ارتفاع الكثافة الرأسمال
 تقنيات مستوردة

ارتفاع الكثافة العمالية واالعتماد على 
 تقنيات محلية

االعتماد على مهارات بشرية من خالل 
المؤسسات التعليمية ومع االستعانة 

 بخبرات من الخارج

مهارات مكتسبة خارج النظام التعليمي أو 
 التدريبي

التعامل فى أسواق تتوفّر لها سبل الحماية 
 – رسوم جمركية –تراخيص تجارية (

 )حصص استيراد

 التعامل في أسواق تنافسية غير منتظمة

: ونستخلص من المعايير السابقة لتحديد مفهوم المنشآت الصغيرة أن هناك شقين رئيسيين
األول، هو النشاط الصغير التقليدي الذي يتم خارج نطاق المصنع وينتمي للقطاع غير 

مييز داخله بين اإلنتاج المنزلي والحرفي أساساً، والثانى، هو النشاط المُنّظم، ويجرى الت
الصغير الحديث الذي يتم باالعتماد على المصنع الصغير، وينتمى للقطاع الصناعي 

  .الصغير

بعد ذلك االستعراض لمعايير تعريف المشروعات الصغيرة،تجدر اإلشارة بأنه يمكـن           
  -:،ويجب التأكيد على٢واحد أستخدام أكثر من معيار فى التعريف ال

ـصغيرة      : أوال هناك العديد من الدول التى تعتمد معايير مختلفة لتعريف المشروعات ال
ـصاءات عـن                ـصادر مختلفـة لالح من العمالة والمبيعات أو االستثمارات وبالتالى هناك م

  .المشروعات الصغيرة وذلك تبعا للمعايير المستخدمة

مشروعات الصغيرة لمعيار معين ليس موحد فى الدول        حتى التعريف المستخدم لل   :ثانيا
 عامل بينما دول    ٥١١فعلى سبيل المثال هناك دول تعرف المشروعات التى يعمل بها أقل من             

  . عامل ٣٥١بها أقل من أخرى تعرفها بأنها تلك المشروعات التى يعمل 

ـصغيرة بـين المنظـات              : ثالثا ـف المـشروعات ال  أيضا ال يوجد اتفاق حول تعري
ـى                 ٥١الدولية،فالبنك الدول يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بانها التى التى يعمل بهـا حت

 مليون دوالر ،والمشروعات المتناهية الصغر حتى       ٣عامل واجمالى األصول والمبيعات حتى      
ـى        ٢١١ عمال والمبيعات االجمالية السنوية حتى       ٢١  ٢١ ألف دوالر،واجمالى األصـول حت

ـى       ٣١١ا المشروعات المتوسطة حتى     آالف دوالر،بينم   عامل واجمالى الصول والمبيعات حت

                                                 

،التقريـر  "ستفادة من حارب الدول األخرى    خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع اال       :"صلس الشورى  ١

  ١٣اشبدئى للجنة االنتاج الصناعى والطاقة،مرجع سابق،ص

  



 ١٤

 UNATAD ) بينما ووفقا لمصادر مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة .٢ مليون دوالر٢١

 فرد،والمتوسطة تلك   ٢١١-٣١ يتم تعريع المشروعات الصغيرة بأنها تلك التى يعمل بها من            (
رد ،أيضا قسم تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة        ف ٥١١ الى   ٢١٢التى يعمل بها من     

 عامل فأقل ،وفئة الشركات المتوسـطة       ٢١١الى فئة الشركات الصغيرة وهى التى يعمل بها         
وفيما يلى أمثلة لتعريف المشروعات     .  ٣ عامل ٢١١١ عامل وأقل من     ٢١١التى يعمل بها من     

  :الصغيرة فى بعض الدول
  

 خرىمعايير أ عدد العمالة الدولة

  :الواليات المتحدة

  مشروعات صغيرة-

  

  عامل٥١١ أقل من -

 مليـون   ٥ مبيعات أقل من     -
 دوالر سنويا

  :االتحاد األوروبى

  .مشروعات متناهية الصغر-
  مشروعات صغيرة-
 مشروعات متوسطة-

  

   عمال٢١أقل من -
   عامل٥١أقل من -
  عامل٣٥١ الى ٥١من -

ـصغيرة  - ـشروعات اـل الـم
 مليـون   ٨مبيعات أقل مـن     (

 مليـون   ٥يورو سـنويا أو     
  .يورو حجم األصول

ــشروعات - ــ ــ ــ الـم
مبيعات أقـل مـن     (المتوسطة
 مليون يـورو سـنويا أو       ٥١
ــورو حجــم  ٣٨ ــون ي  ملي

  )األصول

 
  :تركيا

  مشروعات متناهية الصغر-

  مشروعات صغيرة-
 مشروعات متوسطة-

  
   عمال٢١أقل من -

   عامل٥٩ الى ٢١من -
  عامل٢٩٩ الى ٥١ من -

  
  دال يوج

 

  :تايالند
  مشروعات صغيرة-

  مشروعات متوسطة-

  
   عامل٥١ الى ٢٥من -

  عامل٣١١ الى ٥٢من -

أقل (المشروعات الصغيرة   -
ـت حجـم      ٥١من    مليون باه

  )األصول
أقل (المشروعات المتوسطة -

 مليون باهت حجـم     ٣١١من  
 )األصول

 ٢٥٢ظل القانون رقم    البنك األهلى المصرى،المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى        :المصدر
  ٨٥ ،مرجع سابق ،ص ٣١١٥لسنة 

  

  :ةجئدا اعص اكخهل غو لجئل ةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب:تئكتئ

يشهد االقتصاد العالمى على نجاح العديد من تجارب الدول التى اتخـذت مـن المـشروعات                
ـ                ك الصغيرة والمتوسطة ركيزة لتحقيق أهدافها التنموية،كما يمكن القـول بوجـه عـام أن تل

                                                 
١
 Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-Kunt, "Small and 

Medium Enterprises Across The Global: a New Database", World Bank Policy 

Research , Working Paper ٣١٢٧ , August ,٢٠٠٣ pp ٣-٢ 

ـت ،يونيـو    ٢٠٠٥اشإلسسة العربية لضمان االستثمار،تقرير مناخ االستثمار ىف الدول العربيـة لعـام              ٢ ،الكوي

  ٧٥،ص ٢٠٠٥



 ١٥

وفيما يلى  .المشروعات كانت السبب الرئيسى لظهور دول النمو اآلسيوية على الساحة العالمية          
  -:٢عرضا مختصرا لبعض التجارب العالمية الناجحة فى هذا المضمار

  :اكةجداب اكقمخيب-١

أدركت الحكومة الكندية أن المشروعات الصغيرة هى أكبر قطاع لخلق فرص العمـل             
فابتكرت عـددا مـن الهياكـل وبـرامج         ) من اجمالى فرص العمل   % ٨١حوالى  (فى الدولة 

المساعدات المالية والفنية لمساندتها فيما تقوم به من أنشطة لتضمن نموا صحيحا لمنظماتهـا              
وقد اختـارت   .حتى تساهم فى زيادة الثروة العامة للدولة وتسهيل عملية خلق الوظائف الجديدة           

ى اإلدارة العامة للعمليات اإلقليمية وخدمات األعمـال        آلية عمل لتنفيذ هذه السياسة تحت مسم      
  -:والتجارة والتعاونيات يرأسها مساعد وزير ،وتتحدد مسئوليتها فيما يلى

  .تزويد المشروعات الصغيرة والمتوسطة باإلرشادات والمساعدات الفنية والمالية .٢

رحلة بـدء   تنسيق أنشطة جميع الشركاء الموجودين فى منطقة واحدة لمساندتهم فى م           .٣
 .المشروعات ومساعدتهم فى عمليات توسيع وتنمية المنشآت القائمة

تجميع المعلومات الالزمة المتعلقة باحتياجات ومتطلبات مجتمعات األعمال لمساعدتهم          .٣
 .بطريقة أفضل لتخطيط استراتيجيتهم وحل مشاكلهم فى ضوء المعلومات السابقة

 -:ومن أهم أنشطة االدارة مايلى

ـى          تعريف مجت  .٢ مع األعمال والشركاء بالمنظمات الحكومية والبرامج التى تساعدها عل
  .تحقيق أهدافها

 .مساعدة المنشأة الصغيرة لدعم مقوماتها الفنية وتعريفها بفرص التمويل .٣

 .مساعدة المستجدين على بدء مشروعاتهم .٣

 .العمل على تبسيط االجراءات مع المنظمات الحكومية .٥

 . مجتمعات األعمال والحكومةالقيام بالتنسيق بين مطالب .٥

ويوجد ثالث منظمات لمساعدة المشروعات الصغيرة على تمويل مشروعاتهم بـالقروض أو            
 :لضماناتها وهى

  .صندوق مساعدة المشروعات الصغيرة،ويغطى مختلف المناطق .٢

 .شركة التنمية الصناعية،وتغطى خدمات التنمية الصناعية .٣

 .يرة والمتوسطة،وتغطى جميع أنحاء كنداالبنك الفيدرالى لتنمية المنشآت الصغ .٣

 
 :اكةجداب اكقهديب-٢

ـصغيرة والمتوسـطة،وقد            أعدت حكومة كوريا الجنوبية مشروعا لتطوير المنشآت ال
اعتمد المشروع على تقديم المساعدات الفنية لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإنـشاء            

وقد منحت الدولة حوافز    .لنوعية من الصناعات  المؤسسات الفنية والمالية التى تقدم الدعم لهذه ا       
  -:وإعفاءات ضريبية لنشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثلت فيما يلى

ـضرائب لمـدة أربـع سـنوات بعـد                 .٢ إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة مـن ال
  .من الضرائب لمدة سنتين بعد ذلك% ٥١تكوينها،وإعفائها من 

يث توجد أنواع معينة من الدخول ال تـدخل         تخفيض قيمة الدخل الخاضع للضريبة،ح     .٣
 .ضمن الوعاء الضريبى منها الدخل العائد من نقل التكنولوجيا والخدمات الفنية

االئتمان الضريبى،حيث يتم خصم نسبة مئوية محددة من تكلفة االستثمارات أو نفقات             .٣

                                                 

،التقريـر  "خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع االستفادة من حارب الدول األخرى           :"صلس الشورى  ١

  .ج الصناعى والطاقة،مرجع سابقاشبدئى للجنة االنتا
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 المـوارد   ومن أمثلة ذلك االستثمار فى التكنولوجيا وتنمية      .معينة من الوعاء الضريبى   
 .وإدخال التكنولوجيا الجديدة وخدمات البحوث والتطوير

ـصروفات بالنـسبة            .٥ االحتياطيات،وينظر الى مختلف االحتياطيات على أنها حسابات م
ومن أمثلة ذلك ،احتياطي االستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسـطة،تطوير         .للضرائب

رجية،وخـسائر االسـتثمار    التكنولوجيا،تغطية خسائر التصدير وتوسيع األسواق الخا     
 .األجنبى

 -:وقد أنشأت كوريا هيئة تطوير الصناعات الصغيرة لتقوم بعدد من المهام لعل أهمها

توفير معلومات حديثة عن التكنولوجيا المحلية واألجنبية عـن طريـق المطبوعـات              .٢
  .وشبكات المعلومات الهاتفية

ألجهزة المـستوردة لمعاهـد     لجميع المعدات وا  % ٨١االعفاء الجمركى التام أو نسبة       .٣
البحوث وتعاونيات التكنولوجيا الصناعية،أو الدارات البحوث والتطوير فى المنـشآت          

 .الصناعية

اعفاء العينات المستوردة لالستعمال فى تصنيع منتج أو تكنولوجيا جديدة من ضـريبة              .٣
 .االستهالك الخاصة

 
 :١اكةجداب اكيئائميب-٣

  

ة مراحل منذ الحرب العالمية الثانية حيث تعتبر الفترة بين عامي               مر االقتصاد الياباني بعد   
ـي               ٢٩٥٥ – م   ٢٩٥٥  م فترة إعادة األعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية ، ف

ـامي              م ٢٩٨١ –م  ٢٩٥٥حـين أن الفتـرة الذهبية لالقتصاد الياباني هي الفتـرة بـين ـع
كما تعتبـر   . سنوياً   % ٢١لها بمعدل يصل إلى حوالي      حيث كان االقتصاد الياباني ينمو خال     

ـى أسـعار             ٢٩٨٥ – م   ٢٩٨١الفترة بين عامي      م فترة تأقلم بعد التغير الكبير الذي طرأ عل
 م وحتى الوقت الحاضر فهي فترة النمو        ٢٩٨٥البترول خالل تلك الفترة ، أما الفترة منذ العام          

  . المتوازن 

ـى                كما هو معلوم فإن اليابان       ـى عل ـصناعية معتمـدة بالدرجـة األول قد بنت نهضتها ال
ـي إال تجمـع إلنتـاج       المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن المشروعات الكبيرة ما ه
الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتكامل أفقياً ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونة فيما بينها تلك              

بان على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل       المشروعات العمالقة ، وكان العتماد اليا     
مـن اليـد العاملـة ، كقاعـدة          % ٨١من عدد المشروعات وتشغل حوالي       % ٩٩,٨حوالي  

عريضة للتنمية االقتصادية أن انخفضت نسبة البطالة وزاد اإلنتاج وتحققت مشاركة ومساهمة            
معدالت وتراكم لرأس المال يتناسب مع      األفراد واألقاليم المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي وب       

  . التنمية التي تشهدها اليابان 

ـي                   وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابـان ه
ـي                 وضع تعريف واضح ومحدد لهذه المنشآت ، فقد نص القانون المـسمي القـانون األساس

والـذي  ) Small and Medium Enterprise Basic Law(للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
ـى ضـرورة                يعتبر بمثابة دستور للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث يشدد هذا القانون عل

  . القضاء على كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع ومحاولة تذليلها 

                                                 

 صلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الدارة البحوث والدراسـات االقتـصادية،ألساليب جديـدة لتنميـة                ١

  ١٥-٨ ـه ،ص ص ١٣٢٣ هـ،السعودية،صفر ١٣٣٠وتطوير،مإلخر الرإلية اشستقبلية لالقتصاد السعودي حا 

  



 ١٧

  م المشروعات الصغيرة   ٢٩٩٩    وعرف القانون والذي عدل في الثالث من ديسمبر من عام           
  :على الشكل التالي 

   

 )مليون ين(رأس المال  عدد العاملين القطاع

  أو أقل٣١١  عامل أو أقل٣١١ الصناعة والقطاعات األخرى 

  أو أقل٢١١  عامل أو أقل٢١١ مبيعات الجملة 

  أو أقل٥١  عامل أو أقل٥١ مبيعات التجزئة 

  أو أقل٥١  عامل أو أقل٢١١ الخدمات 

  

التي اعتمد عليها القانون قبل التعديل تعتمد على  ) Policy Concept( اسة    وقد كانت السي
محاولة ردم الفجوة في اإلنتاجية بين المنشآت الكـبيرة والمنشـآت الصغيـرة والمتـوسطة            

 )Rectify The Gap Between Large Enterprises And SMEs In Term Of 

Productivity . (   دل على سياسة تطوير وتنمية قاعدة عريضة مـن         بينما اعتمد القانون المع
  . المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستقلة لتحقيق التنمية لالقتصاد الياباني 

(Developing And Growing A wide Range Of Independent SMEs For 

Greater Economic Vitality)    
  

ع القواعد والنظم التي تقوم      كما نظم القانون اإلعفاءات من الضرائب والرسوم ووض
الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك بتوفير اإلمكانيات لرفع 
مستوى التكنولوجيا المستخدمة في هذه المشروعات ومعاونتها على تسويق منتجاتها وتشجيع 

عدات وتنظيم العالقة بين المشروعات الكبيرة على التكامل معها وتحديث ما لديها من آالت وم
  . أصحاب المشروعات والعمال 

    كما أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعمل من خالل أطر مؤسسية تقدم لها التراخيص 
وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة االستشارية والتمويلية وذلك من خالل وكالة المنشآت 

 التابعة لوزارة (Small And Medium Enterprise Agency)الصغيرة والمتوسطة 
 وهي الجهة المسئولة عن تنمية المنشآت الصغيرة METI)(االقتصاد والتجارة والصناعة 

ومن أهم السياسات المالية واالقتصادية الموجهة لتشجيع وتنمية . والمتوسطة في اليابان 
من اإلفالس ، وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان سياسات حماية المنشآت 

  .وسياسة إعفاءها من الضرائب ، وسياسات التدريب والتمويل 
     ولعل من المناسب تسليط الضوء على البرامج والسياسات التي تقدمها الحكومة اليابانية 

  . والمتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

  
  :اكةلهيل : آهإلىب 

عدد مصادر التمويل ويتمثل أهمها فيمـا تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اليابان بت
  : يلي 

التي تقوم بتمويل جزء كبير من القروض الالزمة للمنشآت : البنوك التجارية  •
  . الصغيرة والمتوسطة 

ـصغيرة        : هيئات التمويل الحكومية     • هناك هيئات حكومية تمنح قروض للمنشآت ال
ـ          ـابان وهـذه     والمتوسطة ولديها فروع عديدة منتشرة في مناطق مختلفة م ن الـي

  : الهيئات هي 

• Small Business Finance Corporation .  
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• Shoko Chukin Bank .  

• National Life Finance Corporation .  

 

 Creditنظام ضمان القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقـوم بـه   •

Guarantee Corporation .  رقة من  فرعاً منتشرة في أنحاء متف٥٣والتي تملك
  اليابان 

    وال شك بأنه من خالل هذا النظام أصبحت عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من              
  . مؤسسات التمويل عملية سهلة وميسرة 

  :اكخعل اكفمى : تئميئىب 

ـصائيون                 أنشأ نظام خاص بالدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقوم من خالله األخ
ـة            بتقديم الخدمات اإل   ـصغيرة والمتوسـط رشادية والذي تشرف عليه هيئة تنمية المنـشآت ال

   Japan Small And Medium Enterprise Corporation )  (JASMEC .  اليابانية 

  : ولعل من أهم خدماتها 

  . الرد على استفسارات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة  •

ـي        دراسة الوضع القائم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،       • ـى العقبـات الت  والتغلب عل
 . تواجهها 

دراسة المواقع المناسبة إلنشاء المنشآت الصغيرة والمتوسـطة وتقـديم اإلرشـادات             •
 . الخاصة بذلك 

 :اكةخديا : تئكتئىب 

  أعدت الحكومة اليابانية برامج تدريبية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بهـا            
  : توسطة يسمي معهد خاص بالمنشآت الصغيرة والم

(Institute For Small Business Management And Technology) .  
  :ويقدم المعهد البرامج التالية 

برنامج تدريب المديرين ، وذلك نظراً النخفـاض مـستوى الـوعي اإلداري لـدي                •
  . المسئولين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

يم برامج فنية لرفع مـستوى مهـارة        برنامج التدريب الفني ، حيث يقوم المعهد بتقد        •
 . العامل 

 :األخادب : دااعئىب 

تهدف البرامج اإلدارية إلى إيجاد مناخ صحي لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريـق              
تحسين مجاالت اإلدارة بها وتقديم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجـال ، وتقـديم الخـدمات                

  . تمويل والضرائب وقوانين العمل اإلرشادية التي تتعلق باإلدارة وال
  :اكةزهيف : خئلزئىب 

     يوجد في اليابان هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على            
غزو األسواق الدولية بمنتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدولية لمنتجـات هـذه المـشروعات              

ـي          ومساعدتها في الحصول على التكنولوجيا المتطورة       وإجراء المفاوضـات نيابـة عنهـا ف
وفي نفس اإلطار تنشر الحكومة     . اتفاقيات التصدير واستيراد المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج        

اليابانية بشكل دوري خططها بشأن مشترياتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يلـزم              
ـصغيرة      القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكوميـة بإتاحـة الفر          صـة للمنـشآت ال
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  . والمتوسطة للحصول على العقـود الحكومية 
  : األعفئء لم اكصدائا : زئخزئىب 

      اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات متعددة تتعلق باإلعفاء من الضرائب لتشجيع المنشآت           
  : الصغيرة والمتوسطة ، لعل من أهمها 

  . اإلعفاء من ضريبة العمل  •

 . العقارات اإلعفاء من ضريبة  •

 . تخفيض على ضريبة الدخل  •

 . تخفيض على ضريبة الدخل  •

 . تخفيض الضرائب على األرباح غير الموزعة  •

ـي المنـشآت          • نظام ضريبي يشجع على االستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة ف
 . الصغيرة والمتوسطة 

 . نائية نظام ضريبي يشجع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق ال •

 : اكحلئيب لم األغإلر : زئاعئىب 

     تعتبر سياسة الحماية من اإلفالس إحدى السياسات الهامـة الموجهـة لتـشجيع وتنميـة               
المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسات مجموعة مـن المؤسـسات              

ة عن طريق مساهمته بقسط     المالية والتأمينية ، ويمكن للمشروع الصغير االنضمام لهذه الخدم        
ـصغيرة والمتوسـطة اليابانيـة                  تأميني يدفع شهرياً تقوم بموجبه هيئـة تنميـة المنـشآت ال

)(JASMEC            بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر قبل المشروعات الصغيرة األخرى التي  
  . تتعامل معها ، حتى ال يكون إفالس المشروع سبباً في إفالس مشروعات أخرى 

  : مضئل اكسدقئة اكةعئهميب  : تئلمئىب

  .   وهي شركات مملوكة بالكامل ألصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

(National Federation Of Shopping District Promotion Cooperatives)  
وتعمل في مجال شراء الخامات ومستلزمات اإلنتاج وفي مجال تسويق المنتجـات والتوزيـع              

 . جيا ، وفي مجاالت أخرى والنقل ونقل التكنولو

    ويستخلص من التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنها واحـدة مـن              
أغني التجارب العالمية ، وإن كانت تعتمد بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة ، حيث                

  . يعتبر دور القطاع الخاص في دعم هذا القطاع هامشياً 
س المستفادة من هذه التجربة أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي                 ومن الدرو 

على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وليس كما يظن البعض أنها قامت على المشروعات             
  .الكبيرة والعمالقة 

  

  :  اكةجداب األيضئكيب – ٣

شركاته الصغيرة التي تمثل         أهم ما يميز االقتصاد اإليطالي أنه يستمد قوته من مؤسساته و          
ـف               % ٧١ من إجمالي الشركات والمؤسسات العاملة في إيطاليا ، فكل شركة أو مؤسسة توظ

 عامل تصنف في خانة الشركات الصغيرة أو الحرفية ، وتبلغ حصة المؤسـسات              ٣١أقل من   
ـي         ـي      % ٣٣الحرفية في إجمالي النشاط التجاري والصنـاعي والخدم وتوفر فرص عمل ف

من إجمالي سوق العمل ، وبلغت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي اإلجمـالي              % ٣١ حدود
  . من إجمالي صادرات إيطاليا  % ٢٨، وتمثل صادراتها  % ٢٣

     وفي إيطاليا تمارس المنشآت الصغيرة والمتوسطة نشاطها في إطار قانون خاص يحـدد             
ا أن يقوم المستثمر بأداء حصة من مهـام         الوضع القانوني لهذه المنشآت ، ويشترط في إنشائه       

المنشأة شخصياً دون االكتفاء بمهام اإلدارة ، وينص القانون كذلك على االلتزام بالحد األقصى              
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ـي     . للعاملين الذين يختلف عددهم من قطاع حرفي آلخـر           ـي الماض  أي الخمـسينات    –وف
انتقالية في مسار الشركات ،     والستينات كان الطابع الحرفي للشركات في إيطاليا يصنف كحالة          

  . وجرى التركيز على الصناعات الكبرى باعتبارها الكفيلة بخلق قاعدة صناعية ضخمة 
    تغيرت هذه النظرة في السبعينات عندما تبين أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي إحدى             

ـي أتـاح لهـذه      الدعامات األساسية للنسيج االقتصادي واالجتماعي في إيطاليا ، فالتطور الت          قن
المنشآت أن تطور طاقاتها اإلنتاجية كما وكيفاً وأن ترفع إمكاناتها التنافسية حتى بلـغ وزنهـا                

ـث الـوزن النـسبي                % ٨٣,٨النسبي   ، وبذلك تعتبر إيطاليا الدولة الثانية بعد أسبانيا من حي
  .لمنشآت األعمال الصغيرة والمتوسطة في المجموعة األوروبية 

   
  : ١اكهمخيب  اكةجداب – ٥

تمثل المشروعات الصغيرة أهمية خاصة في الهند نظراً لدورها الحيوي في توفير 
فرص العمل وتعبئة الموارد المالية والبشرية المحلية وتقليل التفاوتات اإلقليمية، فضالً عن 
 تنمية القدرة التصديرية للصناعة الهندية وتلبية جانب من الطلب المحلى المتزايد على السلع

 منذ منتصف الخمسينيات –ولقد اتخذت الحكومة الهندية . االستهالكية وأدوات اإلنتاج البسيطة
 عِدّة تدابير لتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة، –وعلى امتداد الخطط الخمسية المتعاقبة 

  :أهمها 

  :غى لجئل اكحهاغذ اكلئكيب  •

مشتروات من مستلزمات اإلعفاء من الضرائب المحلية والضرائب المقرّرة على ال -
  .اإلنتاج

 ٥١١للمشروعات التي يقل إنتاجها عن ) النوعية(اإلعفاء من الضرائب الكمية  -

وتطبيق شرائح )  مليون روبيه األولى٢,٥اـل (من اإلنتاج % ٥١ألف روبيه في حدود 
  .ضريبية منخفضة على بقية اإلنتاج

 من قيمة االستثمارات %٢٥منح إعانة رأسمالية من الحكومة المركزية في حدود  -
الثابتة للمشروعات الصناعية الجديدة، وكذلك بالنسبة لمشروعات اإلحالل والتوسع في 

  .المناطق الفقيرة

  :غى لجئل اكلعئلكب اكةفصيكيب  •

تطبيق أسعار تفضيلية في عقود الشراء الحكومية المبرمة مع المنشآت الصغيرة  -
  %.٢٥بفارق سعر 

فائدة تفضيلية لصغار الصناع والحرفيين من خالل تقديم قروض ميسّرة بأسعار  -
البنوك التجارية وبنك الهند للتنمية الصناعية والبنوك التعاونية والبنوك اإلقليمية 

  .واألجهزة التمويلية األخرى بالواليات المختلفة

التخفيف من القواعد والشروط التمويلية التي تفرضها البنوك عند إقراض  -
  .لصغيرةالوحدات اإلنتاجية ا

  .توفير المعدات المستوردة والمحلية بنظام التمويل التأجيري -
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  .تقديم تسهيالت استيرادية للخامات والمكوّنات الالزمة للمصانع الصغيرة -

  .  بأسعار مدعّمة- إلخ … مياه وكهرباء  -توفير األراضي وخدمات المرافق  -

  :غى لجئل اكقيهخ اكقليب  •

 ٢٩٨٨ سلعة صناعية عام ٢٨١ئمة شملت قامت الحكومة الهندية بإعداد قا -

وقصرت إنتاجها على المشروعات الصغيرة، ثم اتسعت قائمة السلع المحظور إنتاجها 
، ثم إلى أكثر من ٢٩٨٨ سلعة في عام ٥١١على غير المشروعات الصغيرة لتصل إلى 

وتنتمي هذه السلع .  سلعة في بداية الثمانينيات٨٧٣، وإلى ٢٩٨٩ سلعة في عام ٨١١
مجموعة الصناعات الهندسية الخفيفة في المقام األول، وتليها في األهمية مجموعة ل

  .الصناعات الكيماوية، ثم منتجات المطاط والمنتجات الخشبية والمنسوجات

كما أقامت الحكومة الهندية عدداً من المناطق الصناعية المزوّدة بالتسهيالت  -
ة لكافة األغراض الصناعية، ومنها األساسية في مختلف األقاليم، منها مناطق عام

مناطق مخصّصة لصناعات معينة مثل الصناعات المغذية أو الصناعات الريفية في 
  . األقاليم األقل نمواً

هذا باإلضافة إلى إنشاء عدد من المؤسسات والمراكز لتقديم االستشارات التسويقية  -
القومي للصناعات الصغيرة واإلدارية والمالية والفنية وخدمات التدريب، مثل الجهاز 

  .وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة
  

  
ـى تنميـة قطـاع المـشروعات                وبعد ذلك االستعراض الموجز لتجارب بعض الدول ف
الصغيرة،يمكن القول بأن نجاح تجربة المشروعات الصغيرة فى تلك الدول  وغيرها يعـزى              

  ٢ -:الى العديد من العوامل من أهمها

لصغيرة كيان مستقل بل جزء مـن مجموعـة مترابطـة ذات            عدم اعتبار الشركات ا    .٢
،فعلى الرغم من احتدام المنافسة بين الشركات إال )SMEs Cluster(عالقات متداخلة

أن هناك درجة كبيرة من التعاون والتنسيق فيما بينها،حيث يتم تقسيم العملية اإلنتاجية             
  .احدةالى عدة مراحل تختص كل مجموعة من تلك الشركات بمرحلة و

ـصغيرة بالمرونـة               .٣ تميز السياسات التى تهدف الى تنمية وتطـوير المـشروعات ال
 .والديناميكية

اهتمام العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية بتوفير الدعم الالزم للمـشروعات             .٣
 . الصغيرة

 .االهتمام بالجانب التشريعي لتهيئة بيئة تساعد على نمو الشركات الصغيرة .٥

 معدات اإلنتاج ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير التـدريب الـالزم           تطوير وتحديث  .٥
 .للعاملين

 .تحفيز البحث العلمي والتطبيقي السيما المرتبط بالمشروعات الصغيرة .٧

 

  كتاكفشل اكتئ
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  خشئئش اكلمسءة اكشغيدب

هناك مجموعة من الخصائص والسمات التي تشترك فيها المنشآت الصغيرة وتُكسِبها 
 رغم تعدّد مجاالت النشاط وتنوّع النظم اإلنتاجية واختالف األُطُر التنظيمية طبيعة خاصة

   :٢لمكوناتها الفرعية،  ويمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي

  اكخشئئش اكلدةاضب ائكلكقيب هاألخادب هاكةمضيل :آهإل

يغلُب على المنشآت الصغيرة نمط الملكية الفردية، حيث تكون المنشأة مملوكة لفرد  •
 تكون الملكية عائلية يشترك فيها أفراد األسرة، وذلك – وفى بعض األحيان –واحد 

على نقيض الحال بالنسبة للمنشآت المتوسطة والكبيرة التي تكون مملوكة لشركات 
، أو شركات أموال )محاصة / توصية بسيطة / تضامن (سواء شركات أشخاص 

  ).ذات مسئولية محدودة/ توصية باألسهم / مساهمة (

ويترتب على غلبة نمط الملكية الفردية للمنشآت الصغيرة ارتباط اإلدارة ارتباطاً وثيقاً  •
بالملكية، حيث يكون مالك المنشأة هو مديرها في نفس الوقت، مما يكسبها المرونة 
والسرعة في اتخاذ القرارات والتكيّف مع المُستجدات، كما يمنحها صفة االستقاللية في 

لى نقيض المنشآت الكبيرة التي تأخذ شكل الشركات المساهمة، إذ اإلدارة، وذلك ع
يؤدى الفصل بين الملكية واإلدارة في هذه الشركات إلى تعدّد أهداف المنشأة واحتمال 

مثل تحقيق أقصى مبيعات أو أقصى (تبنّى مجلس اإلدارة لدوال منفعة إدارية خاصة 
  .لصادرة من الجمعية العمومية، مع تأثّرهم بالقرارات الرئيسية ا)نمو متوازن

وتختلف وظائف المدير المالك في المنشأة الصغيرة عن وظائف المدير في المنشأة  •
الكبيرة، حيث يقوم صاحب المؤسّسة الصغيرة بعِدّة أدوار في وقت واحد، فهو يلعب 
دور المستثمر الساعي للربح، ودور العامل الذي يتمتع بمهارات فنية عالية تدفعه إلى 

أو دور العامل ذي اإلمكانيات المهارية (الهتمام بالجودة والتطوير والنمو المستمر، ا
، كما يجمع )المحدودة التي تجعله يقنّع بمجرد البقاء في النشاط وتحقيق ربح مناسب

صاحب المنشأة بين وظائف اإلدارة والتخطيط والتنسيق والرقابة والبيع والشراء 
ع مالحظة تفاوت أولوية هذه الوظائف حسب خبرته  إلخ، م…والصيانة والحسابات 

فقد يهمل البعض منها (في كٍل منها واهتماماته واستعداده الشخصي لالضطالع بها 
العتقاده بعدم أهميتها من وجهة نظره، مثل الحسابات وإمساك الدفاتر أو أعمال 

  ).الصيانة والرقابة على الجودة

الك لهذه األدوار المتعدّدة على ثالثة متغيّرات وتتوقف طبيعة وكفاءة أداء المدير الم
  : أساسية 

، حيث تحتاج بعض األنشطة إلى تدخّل مباشر في كل جزئية فنية ضايعب اكمسئض -
من جزئيات العمل، في حين يكون التركيز في أنشطة أخرى على جوانب محدّدة، مثل 

أو التعاقد من الباطن مع توريد الخامات ومستلزمات التشغيل أو تسويق المُنتيفج النهائي 
  .المنشأة الكبيرة

حيث يكون الهدف من النشاط في  ،حجل اكلمسءة اكشغيدب همضل األمةئث اكلضاقب -
هو توليد الدخل الالزم لمواجهة متطلّبات ) العائلية(حالة األعمال الصغيرة المنزلية 

اط، بينما في حالة المعيشة، ويتدخّل صاحب العمل في كافة المهام المطلوبة لمزاولة النش
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 والذي يتواله عمال مهره –الورش الحرفية يجرى الفصل بين الجانب الفني لإلنتاج  
 ويختص به صاحب المنشأة ويكون - والجانب التنظيمي والتسويقي للنشاط –متخصّصون 

 وتسعى المنشأة من خالل هذا التقسيم إلى -تدخّله في الجوانب الفنية بقدر إلمامه بها فقط 
أما في حالة المصانع الصغيرة التي تعمل بتقنيّات . قيق الربح وليس مجرد توليد دخلتح

حديثة وفقاً لنظام المصنع ولكن على نطاق صغير، فإن تركيز المدير المالك يكون على 
  .الجوانب اإلدارية والتنظيمية

 الورش وبذلك نجد أن التحوّل في نظام األعمال المنزلية العائلية الصغيرة إلى نظام
ففي . الحرفية ثم إلى نظام المصانع الصغيرة يستتبعه تغيّراً في مهام ووظائف المدير المالك

حالة األعمال المنزلية العائلية الصغيرة يخّصص صاحب العمل وقتاً طويالً للتخطيط والتنسيق 
 من فني ومراقبة عملية اإلنتاج، ومع التحوّل إلى الورش الحرفية يتغيّر دور المدير المالك

يتحمّل مسئوليات إدارية إلى إداري يتحمّل مسئوليات فنية، ثم مع االنتقال إلى نظام المصانع 
  .الصغيرة يبرز االتجاه نحو التخّصص الوظيفي في المنشأة

، يختلف هذا المناخ في كٍل من الدول المتقدّمة والنامية، مما ينعكس لمئح اكعلل -
فعلى نقيض المناخ السائد في .  أداء األدوار المختلفةعلى قدرة المدير المالك وكفاءته في

غالبية الدول النامية، نجد أن المدير المالك في الدول الصناعية يخدّمه نظام متقدّم من 
االتصاالت ومراكز المعلومات والهيئات والمكاتب االستشارية ومراكز التدريب وخدمات 

رجة عالية من التنظيم، كما يعمل في البنية األساسية وأسواق عمل ورأس مال تتمتع بد
ويؤدى توفّر هذه المقوّمات إلى اضطالع . إطار مؤسّسات متقدّمة مثل االتحادات والنقابات

المدير المالك للمنشأة الصغيرة بالمهام المطلوبة بكفاءة عالية مقارنة بنظيره في الدول 
  .النامية والذي يفتقر إلى الكثير من هذه المقوّمات

 مع بساطة الهيكل التنظيمي –يادة نمط المدير المالك للمنشأة الصغيرة  ويؤدى س •
 إلى سرعة تدفّق المعلومات والتقارب -للمنشأة وسهولة التأسيس وإجراءات العمل 

واالحتكاك المباشر بين العاملين بعضهم البعض وبين المنشأة واألطراف الخارجية 
و العمالء، مما يدعّم العالقات الشخصية المتعاملة معها سواء الموردين أو الوسطاء أ

  .للمنشآت في المحيط الخارجي

  اكخشئئش اكلدةاضب ائكةعئلل غى اآلزهاف  :تئميئ

  :زهف اكعلل 

تعتمد المنشآت الصغيرة بدرجة ملحوظة على العمالة غير األجرية، حيث يزاول 
 ويبرز ذلك بوضوح .صاحب المنشأة العمل بنفسه مع االستعانة بأفراد أسرته وبعض األقارب

في مجال نشاط المزارع الصغيرة وتجارة التجزئة والخدمات البسيطة المتنوّعة، كما يكثر 
وكثيراً ما يجرى . االعتماد على العمالة الموسمية والمؤقّتة، وكذا تشغيل الصبية وصغار السن

لمؤسّسات تشغيل العمالة دون ارتباطات تعاقدية ملزمة للطرفين ودون االلتزام بإبالغ ا
الحكومية المعنيّة، مثل مكاتب العمل ومؤسّسة التأمينات االجتماعية، مما يُكسِب صاحب العمل 

وتزداد هذه السلطة كلما كان سوق العمل يعانى من . حرية وسلطة مطلقة في التعيين والفصل
فائض عرض ومن انتشار البطالة الصريحة، كما تقوى سلطة مالك المنشأة في التوظيف في 

مثل عدم الحصول على تصاريح عمل أو (حالة عدم استقرار األوضاع القانونية للعاملين 
  ). تصاريح إقامة بالنسبة للعمالة الوافدة

  : ويترتب على عدم كمال سوق العمل عِدّة نتائج منها 
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ظهور عوائق في سوق العمل تحول دون سهولة انتقال األفراد من نشاط آلخر أو  -
  .نفس النشاطمن منشأة ألخرى في 

 - خاصة غير المُنظّم –انخفاض مستويات األجور في منشآت األعمال الصغيرة   -

  .مقارنة بمستويات األجور المناظرة بالمنشآت المتوسطة والكبيرة

  .في قطاع األعمال الصغيرة) نقابات واتحادات العمال(ضعف التنظيمات العمالية  -

املين من خالل المؤسّسات التدريبية ضعف االهتمام بتنمية المهارات والخبرات للع -
  .خارج نطاق المنشأة، واالكتفاء بالمهارات المكتسبة من تكرار العمل اليومي

صعوبة الحصر الدقيق للعاملين بالمنشأة الصغيرة لعدم التوثيق الرسمي لكافة  -
ذا تم المشتغلين، األمر الذي يعنى بدوره التقليل من الحجم الفعلي لقطاع األعمال الصغيرة إ

  .االسترشاد بإحصائيات السجالت الرسمية

  :زهف دآر اكلئل 

 على مواردها الذاتية في تمويل النشاط، – بدرجة كبيرة –تعتمد المنشآت الصغيرة 
وعادة ما تتمثّل مصادر هذه األموال في . سواء في مرحلة التأسيس أو في مرحلة التشغيل
ويجرى . صول مملوكة كأراضي أو عقاراتالمدخرات الشخصية أو الميراث أو حصيلة بيع أ

في بعض األحيان تدبير جانب من االحتياجات عن طريق االقتراض من بعض أفراد األسرة 
  .أو األصدقاء الذين تربطهم صالت قوية مع صاحب المنشأة

ويُشجّع صِغيفر حجم االستثمارات المطلوبة لمزاولة النشاط على االعتماد على الموارد 
ضافة إلى تأثير بعض القيم االجتماعية والعادات السلوكية التي تعتبر االقتراض من الذاتية، باإل

ومن الجانب اآلخر، فإن المؤسسات التمويلية عادة ما تتحيّز . البنوك عيباً أو مهانة اجتماعية
لصالح المنشآت الكبيرة عند منحها للقروض والتسهيالت المصرفية ألسباب تتعلّق بالمركز 

ضمانات، مما يقلّل من فرص التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة، بل ويدفع البعض المالي وال
  .منها إلى االقتراض من خارج النظام المصرفي بتكلفة مالية مرتفعة

وفيما يختص بمكوّنات رأس المال المستثمر في قطاع األعمال الصغيرة، يالحظ ما 
  :يلي

ر بسبب صِغيفر حجم النشاط انخفاض نسبة رأس المال الثابت لجملة االستثما -
  .وبساطة ومحدودية أدوات اإلنتاج) مساحة المصنع أو الورشة أو المتجر(

 لجملة رأس المال العامل – وخاصة الخامات –زيادة نسبة المخزون السلعي  -
  .نظراً لطبيعة النشاط وللحاجة إلى توفير خامات بصفة مستمرة لضمان انتظام التشغيل

لمتاحة للتمويل الجاري لرأس المال العامل بسبب ضعف انخفاض نسبة النقدية ا -
  .السيولة النقدية والحاجة المستمرة لتمويل شراء الخامات ومستلزمات التشغيل

 أي نسبة العاملين لجملة رأس –تتميّز المنشآت الصغيرة بارتفاع الكثافة العمالية   -
د على خامات ومستلزمات  وذلك بسبب بساطة تقنيّات اإلنتاج واالعتما–المال المستثمر 

تشغيل محلية رخيصة نسبياً، فضالً عن اختالل أسواق العمل ورأس المال مما ينعكس على 
وهذه تُعد ميزة هامة من منظور . تكلفة األجور مقارنة بتكلفة استخدام األصول الثابتة

 في التوظف بالنسبة للدول النامية المكتظة سكانياً والتي تعانى من مشكلة فائض عرض
  .سوق العمل ومن ندره نسبية في رأس المال
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  :آزهاف اكخئلئة هلزةكذلئة األمةئث 

تعتمد المنشآت الصغيرة على الخامات المحلية، وتحصل عليها إما من المنتجين 
ونظراً . مباشرة في حالة القرب من مراكز اإلنتاج، أو من المورّدين والوسطاء في األسواق

ه المنشآت وافتقارها إلى السيولة، فإنها تلجأ في أحيان كثيرة إلى لضعف القدرة التمويلية لهذ
الشراء باألجل وطلب كميات محدودة وبصفة غير منتظّمة بحسب أحوال السوق، مما يؤثّر 
على انتظام العملية اإلنتاجية وعلى مستوى جودة المنتج والذي يتأثر بدوره بانخفاض نوعيات 

الت التعاقد من الباطن والتي يقوم بموجبها صاحب المنشأة الخامات المستخدمة، باستثناء حا
الكبيرة بتزويد المنشأة الصغيرة بالكميات المطلوبة من الخامات بصفة منتظمة وبالجودة 

  .المناسبة لضمان سالمة المنتج النهائي ومطابقته للمواصفات

  :آزهاف اكزكظ هاكخخلئة 

مما يساعدها على التعامل في األسواق تتميّز المنشآت الصغيرة باالنتشار الجغرافي 
المحلية المحدودة التي ال تستطيع المنشآت الكبيرة أن تفي بطلباتها، حيث يؤدى صِغيفر هذه 
األسواق إلى عدم إمكانية االستفادة من وفورات الحجم سواء المالية أو الفنية، كما تنشط 

بات خاصة، مثل نوعيات معينة معامالت المنشآت الصغيرة في األسواق التي يكون لها متطلّ
من السلع والخدمات تعتمد على األذواق والمواصفات المحلية غير النمطية، والتي يمكن أن 

فضالً عما تقدّم، تبرز المنشآت الصغيرة في مجال . توفّرها المنشأة الصغيرة بكفاءة عالية
قيام ببعض المراحل التعاقد من الباطن مع المنشآت الكبيرة بتصنيع بعض المكوّنات أو ال

  .العملية إلنتاجية الالزمة للمُنتج النهائي

وتتصف أسواق المنشآت الصغيرة بطبيعة تنافسية نظراً لحرية الدخول والخروج من 
النشاط ولتعدّد المنشآت الصغيرة العاملة، كما تزيد من حِدّة المنافسة السوقية الوفورات التي 

ة بسبب كِبر الحجم وتقدّم الفنون اإلنتاجية والتنظيمية، تتمتع بها المنشآت المتوسطة والكبير
فضالً عن المزايا والتيسيرات التي تحظى بها من قِبل المؤسّسات الحكومية والنظم والسياسات 

ولذلك، فإن محدودية النصيب السوقي للمنشآت الصغيرة تُعد . الحمائية التي توفّرها لها الدولة
 لها مقارنة بغيرها من المنشآت، األمر الذي ينعكس بدرجة كبيرة من السمات البارزة المميّزة

  . على حجم المبيعات ومعدّالت العائد من النشاط

  آهل اكضهاهد األيجئايب اكةى ةقةدم اقضئط اآلعلئل اكشغيدب:تئكتئ

تكتسب المنشآت الصغيرة أهميتها في الدول النامية من مجموعة اعتبارات تتعلّق 
قتصادية واالجتماعية، ونسب توفّر عوامل اإلنتاج، والتوزيع المكاني بخصائص هياكلها اال

ويمكن إيجاز أهم الظواهر اإليجابية التي تقترن بقطاع األعمال الصغيرة فيما . للسكان والنشاط
 : يلي 

تستخدم المنشآت الصغيرة فنوناً إنتاجية بسيطة نسبياً تتميّز بارتفاع كثافة  .٢
لنامية التي تعانى من وفرة العمل وندرة رأس العمل، مما يساعد الدول ا

 .المال على مواجهة مشكلة البطالة دون تكبّد تكاليف رأسمالية عالية

تتميّز المنشآت الصغيرة باالنتشار الجغرافي مما يساعد على تقليل  .٣
التفاوتات اإلقليمية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وخدمة األسواق 

غرى المنشآت الكبيرة بالتوطّن بالقرب منها أو بالتعامل المحدودة التي ال ت
 .معها
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توفّر المنشآت الصغيرة سلعاً وخدمات لفئات المجتمع ذات الدخل المحدود  .٣
والتي تسعى للحصول عليها بأسعار رخيصة نسبياً تتفق مع قدراتها 

وإن كان األمر يتطلب التنازل بعض الشيء عن اعتبارات (الشرائية 
 ). الجودة

يوفّر قطاع األعمال الصغيرة فرصاً عديدة للعمل لبعض الفئات، وبصفة  .٥
خاصة اإلناث والشباب والنازحين من المناطق الريفية غير المؤهّلين بعد 

 .لالنضمام إلى قطاع األعمال الكبيرة والقطاع المُنظّم بصفة عامة

تقوم المنشآت الصغيرة بتلبية احتياجات األسواق من السلع والخدمات  .٥
المتخصّصة التي ترتبط بأذواق وتفضيالت المستهلكين بدرجه أكبر من 
المنشآت الكبيرة، نظراً لالتصال الشخصي المباشر بين أصحابها 

 .والعمالء

نظراً لصِغيفر متطلباتها االستثمارية وبساطة تقنيّات اإلنتاج وسهولة  .٧
نشآت االنضمام إليها، فإن األعمال الصغيرة قد تكون أكثر كفاءة من الم

الكبيرة في تعبئة وتوظيف المدخرات المحلية وتنمية المهارات البشرية، 
وبذلك يمكن اعتبارها مصدراً هاماً للتكوين الرأسمالي ومشتالً للمهارات 

 .التنظيمية ومختبراً لنشاطات وصناعات جديدة

تلعب المنشآت الصغيرة دوراً هاماً في دعم المنشآت الكبيرة من خالل  .٨
تها وإمدادها بمستلزمات اإلنتاج، ومن خالل تصنيع بعض توزيع منتجا

مكوناتها وإجراء العمليات اإلنتاجية التي يكون من غير المجزى اقتصادياً 
وبذلك تُسهملم المنشآت الصغيرة في تدعيم . تنفيذها بواسطة المشروع الكبير

 . عالقات التشابك القطاعي في االقتصاد الوطني

 في استغالل موارد الثروة المنتشرة بكميات تساعد المشروعات الصغيرة .٨
محدودة في مواقع متباعدة والتي عادة ما تتقاعس المنشأة الكبيرة عن 
الكشف عنها واستغاللها تجارياً، ومثال ذلك أعمال المحاجر والمناجم 

 .الصغيرة ونشاط المزارع والمصائد الصغيرة

ي من خالل نشاطاتها تُسهملم المنشأة الصغيرة في تنويع الهيكل االقتصاد .٩
المتعدّدة والمتباينة، كما تساعد على تغيير الهيكل السوقي من خالل 
تخفيف حِدّة التركّز وزيادة درجة المنافسة بين الوحدات اإلنتاجية 
والخدمية، وهى ميزة هامة إزاء محدودية األسواق في الدول النامية 

 عن ذلك من واحتماالت هيمنة المنشآت الكبيرة عليها، وما يتمخض
 .سلطات احتكارية غير مرغوبة

 أكثر كفاءة في – في أحيان كثيرة –تعتبر المنشآت الصغيرة  .٢١
استخدام رأس المال، وهو ما أكدّته بعض الدراسات التطبيقية في كينيا 
والهند ومصر وغيرها من الدول من خالل مقارنة إنتاجية رأس المال في 

 .ئد المحقّق من االستثمار في كٍل منهاالمنشآت ذات األحجام المختلفة والعا

تقوم المنشآت الصغيرة بدور هام في تنمية المدن الثانوية مما  .٢٢
يساعد على التخفيف من حِدّة التمركز العمراني والتحضّر الزائد لعواصم 

 .الدول ومدنها الرئيسية
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تُسهملم الصناعات الصغيرة في تنشيط الصادرات كثيفة العمل في  .٢٣
 النامية، مثل الهند وتايوان وكوريا والفلبين وسنغافورة، عديد من الدول

كما تبرز أهمية الصناعات البيئية في إشباع الطلب السياحي على 
  ).مثل منتجات خان الخليلى فى مصر(المنتجات الوطنية 

ويمكن تحديد أهم المجاالت المتاحة أمام المنشآت الصغيرة استناداً إلى مزايا الموقع 
  :نتاجية وحجم وخصائص السوق كما يلى والعملية اإل

  :تسمح هذه المزايا بإقامة النوعيات التالية من المنشآت الصغيرة : لذايئ اكلهفظ  

وحدات تصنيع خامات متنوّعة منتشرة جغرافياً، مثل منتجات األلبان ومنتجات  -
  .المحاجر

حدات إنتاج المياه منتجات لألسواق المحلية التي تواجه مشكلة ارتفاع تكلفة النقل، مثل و -
الغازية والثلج وأعمال النجارة ووحدات إنتاج البلوكات األسمنتية والبالط والطوب 

  .واأللواح المعدنية وقواطع األلومنيوم وعلب الكرتون

صناعات خدمية، مثل المطابع الصغيرة والمشغوالت الذهبية وأعمال اإلصالح للساعات  -
  .إلخ …واألحذية وأعمال الصيانة لألجهزة  

تسمح طبيعة العملية اإلنتاجية لبعض األنشطة بانتشار : ضايعب اكعلكيب األمةئجيب  
  :المنشآت الصغيرة في مجاالت معينة، مثل 

  .أعمال السباكة واللحام وطرق المعادن وغيرها من أنشطة الورش الحرفية المتخصّصة -

  .اد والكليمالحرف اليدوية، مثل المشغوالت الذهبية واألواني النحاسية والسج -

عمليات التجميع والتجهيز البسيطة، مثل تقطيع األخشاب وتصنيع المنتجات الخشبية  -
  .والمفروشات والستائر

وتسمح هذه االعتبارات بظهور المنشآت الصغيرة في المجاالت : اعةائداة اكزهف  
  :التالية 

ها وفورات تصنيع منتجات متميّزة ال يخضع إنتاجها للنمطية، وبالتالي ال تتحقّق ل -
  .الحجم، مثل المالبس الحريمي ومالبس األطفال والمنتجات الجلدية

صناعات تخدّم أسواق صغيرة، مثل أشغال التريكو واألعمال الخزفية وبعض  -
  .إلخ…الصناعات الغذائية مثل تجميد األسماك 

والواقع إن المجاالت المتاحة أمام قطاع األعمال الصغيرة ليست قاصرة على المزارع 
الصغيرة واألنشطة الحرفية والبيئية والمصانع الصغيرة، وإنما تمتد لتشمل الكثير من األنشطة 
التجارية والخدمية، مثل الخدمات الصرفية والفندقية والسياحية، وخدمات الصيانة والتشغيل، 
وخدمات النظافة، وخدمات لنقل والتحميل والتفريغ، وخدمات اإلعالن والنشر والحاسب اآللي، 
ومطاعم الوجبات السريعة والوحدات العالجية الخاصة، هذا باإلضافة إلى أنشطة المحاجر 

  .والمناجم والتشييد والمقاوالت

  

  
  اكفشل اكدااظ

  اآلهخاغ اإلزةداةيجيب اكعئلب كةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب غو لشد
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ة تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المداخل المهمة ضـمن اسـتراتيجي           
التنمية االقتصادية واالجتماعية بمصر،حيث يعتبر تنمية هذه المشروعات أحد أهـم وسـائل             
ـب                مواجهة مشكلة البطالة نظرا ألنها قليلة رأس المال وكثيفة األيدى العاملة،كما يمكن أن تلع

ويمكن تقـسيم األهـداف     .هذه المشروعات دورا كبيرا فى تنمية الصادرات المصرية للخارج        
  -:٢نمية المشروعات الصغيرة الى ثالثة مجموعات  استراتيجية على النحو التالىالعامة لت

  -:وتنقسم بدورها الى عدة أهداف كما يلى:لجلهعب اآلهخاغ اإلفةشئخيب:آهإل
ـشئخه             :اكهخغ اآلهل  ةمهيظ هةهزيظ ةسقيكب اكلمةجئة هخخلئة اإلمةـئث غـو اكهيقـل اإلفة

ـشده  ـصرية  :اكل  وكـذلك الخـدمات االنتاجيـة    product mixتعانى تشكيلة المنتجات الم
services mix  ـصناعى  من محدودية شديدة ونظرة واحدة للتصنيف االقتصادى الدولى أو ال
 ستوضح الى أى مدى يفتقر هيكل االنتاج والخدمات المصرية للتنـوع            ISICالقياسى الدولى   

ة أو الوسـيطة أو     سواء على مستوى السلع والخدمات الصناعية االسـتهالكية أو الرأسـمالي          
وبذلك فان تنويع وتوسيع تشكيلة المنتجات والخدمات االنتاجية المصرية         .الخدمات التكنولوجية 

من خالل المشروعات الصغيرة سواء لتلبية متطلبات السوق المحلى أو التصدير أو االحـالل              
ـصادية الزراعيـة والـسيا              حية محل الواردات وكذلك تغطية احتياجات باقى األنـشطة االقت

  .والخدمية يعتبر هدف استراتيجى شديد األهمية
ـى تنميـة          :ةمليب اكلخخداة اكلحكيب  :اكهخغ اكتئمو  ـصغيرة بفاعليـة ف تساهم المشروعات ال

والعائد على االقتصاد القومى مـن      .المدخرات المحلية حيث تشجع هذا االدخار لالستثمار فيها       
نى ذلك ترشيد االستهالك أوال،كما يعنى      وراء تنمية المدخرات المحلية متعدد الجوانب حيث يع       

  .كبح جماح التضخم ثانيا وأيضا فهو يوفر االستثمارات المحلية الالزمة لألنشطة الجديدة

ـصاد     :أحخات اكةداقل اكدآزلئكو هةمسيض اكحـداق اإلجةلـئعو       :اكهخغ اكتئكت  إن انتقـال االقت
الى حرية السوق وتحرير    المصرى بعد سنوات طويلة من التخطيط المركزى والسوق المقيدة          

قوى العرض والطلب تمهيدا إلحداث تنمية حقيقية من خالل مشاركة القطاع الخاص ورؤوس             
األموال المحلية فى التنمية،ال يمكن أن يستمر وينمو إال من خـالل مـنح الفـرص لألفـراد                  

ت  لتطور المجتمعـا Capital Accumulationوالمجتمع إلحداث التراكم الرأسمالى الالزم 
واألفراد من مجتمع الندرة والحاجة الى مجتمع الوفرة والرفاهية كما أن هذا التراكم الرأسمالى              
ـال           ـى دخ من جهة أخرى ينقل األفراد وطبقات المجتمع من شريحة أقل دخال الى شريحة أعل

والمشروعات .وبما يسمح للحراك االجتماعى الصحى أن يعمل وللمجتمعات أن تنمو الى األمام           
رة هى األقدر على إحداث التراكم الرأسمالى والحراك االجتماعى المنشود للمجتمعـات            الصغي
  .المصرية

ان المشروعات الصغيرة هى األقدر واألكثـر       :ةعضيل ازةخخال اكخئلئة اكلحكيب   :اكهخغ اكدااظ 
استعدادا الستخدام الخامات المحلية ،خاصة تلك الخامات متوسطة أو منخفضة الجودة،ولـذلك            

هذا الهدف االستراتيجي مزدوج الفائدة حيث يحقق قيمة مضافة لالقتصاد القومى فضال            يعتبر  
عن أنه يمنع هدرا لمورد قومى يتمثل فى الخامات المحلية التى تنفر الصناعات الكبيرة مـن                

  .االقتراب منها أو التعامل معها

الصغيرة بمـا   ان المشروعات   :اكلزئهلب غو ةحقيف زيئزب أحإلل اكهادخاة     :اكهخغ اكخئلر 
                                                 

مقترح األهداف االستراتيجية لتنمية اشـشروعات      "جهاز تنمية اششروعات الصغتة بالصندوق االجتماعى للتنمية،      ١

خطة :"موجود ىف  صلس الشورى    "الصغتة والسياسات العامة واالجرائية الستراتيجية اششروعات الصغتة ىف مصر        

،التقرير اشبدئى للجنـة االنتـاج      "ارب الدول األخرى  قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغتة مع االستفادة من ح        

  ١٥١-١٣٢،ص ص ٢٠٠٣الصناعى والطاقة،دور االنعقاد العادى الثالث والعشرون،
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يمكنها أن توفره فى السوق المحلية من سلع وخدمات تساهم فى تحقيق الهدف االسـتراتيجي               
الخاص بإحالل الواردات مساهمة فعالة من خالل عرضها لسلع وخدمات فى السوق المحليـة              

  .بأسعار منافسة وجودة عالية
ـصرية مـن خـالل       وتوسيع تشكيلة المنتجات   ان تنويع :ةمليب اكشئخداة :اكهخغ اكزئخر   الم

األول،من خالل التصدير   :المشروعات الصغيرة يعمل على تنمية الصادرات فى ثالثة اتجاهات        
والثانى،من خالل توفير صناعات مغذية عالية الجـودة ومناسـبة الـسعر            .المباشر لمنتجاتها 

 منتجات  واالتجاه الثالث،من خالل منافسة بعض    .للصناعات الكبيرة التى تصدر منتجاتها بالتالى     
  .المشروعات الكبيرة التى تضطر للتصدير هربا من المنافسة الداخلية

ـصدير  :ةمليب مسئض أعئخب اكةشخيد:اكهخغ اكزئاظ   والـذى  Re-exportمازال نشاط إعادة الت
دول كثيرة مثل اليابان أو النمور القديمة أو النمور الحديثـة لتحقيـق         -ومازالت-اعتمدت عليه 

ويعتمد هذا النشاط على االستيراد بهدف إحداث قيمة        . غائبا فى مصر   نهضتها الصناعية،نشاطا 
  .مضافة ثم التصدير أو إعادة التصدير وهو ما يمكن أن تقوم به المشروعات الصغيرة بكفاءة

ومن الغريب أن جهود التصدير فى مصر تعتمد على تصدير منتجات محليـة مـع ترشـيد                 
دولة صناعية فى العالم حيث أن تـشجيع االسـتيراد          االستيراد،وهذا ما لم تفعله أو تحققه أى        

بغـرض  ) لآلالت والخامات والمستلزمات واألجزاء والمكونات والتكنولوجيا وحتى العمالـة        (
  .إحداث قيمة مضافة ثم إعادة التصدير

وتنقسم هذه المجموعة بدورها الى عدة أهداف كما        :لجلهعب اآلهخاغ اإلجةلئعيب  :تئميئ
  -:يلى

تتميـز  :لقئغحب لسقكب اكاضئكب هةـهغيد غـدش اكعلـل اكحقيقيـب اكلمةجـب            : اكهخغ اآلهل 
المشروعات الصغيرة بقدرتها العالية على توفير فرص العمل،حيث أن تكلفة فرصـة العمـل              
المتولدة فى المشروعات الصغيرة منخفضة بما يناسب الدول النامية،كذلك فـان المـشروعات           

وأخيرا فان المشروعات الصغيرة    .اتى والعمل الخاص  الصغيرة وسيلة جيدة لتحفيز التشغيل الذ     
تحتاج الى تكلفة رأسمالية مناسبة أو منخفضة لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين على بدء النشاط               

  .باالستثمار فيها
ال تساهم المـشروعات    :ةهغيد غدش علل ككعلئكب مشغ اكلئهدب هغيد اكلئهدب       :اكهخغ اكتئمو 

عمل الحقيقية المنتجة،بل تتمتع بميزة اضافية تتمثل فى قدرتها         الصغيرة فقط فى توفير فرص ال     
ـصف المـاهرة وغيـر المـاهرة لـسببين               انخفـاض نـسبة    :األول:على توظيف العمالة ن

 لرفـع  on job trainingوالثانى،هو وجود فرصة أفضل للتدريب أثنـاء العمـل   .المخاطرة
  .سمح به المشروعات الكبيرةالقدرات والمهارات وهو ذلك النوع من التدريب الذى ال ت

رغم محاوالت التحـديث    :مسد اكقيل اكشمئعيب اإليجئايب غو اكلجةلظ اكلشده      :اكهخغ اكتئكت 
ـى                  ـى ف ـى الغالبـة حت للمجتمع المصرى منذ بداية الخمسينيات فما زالت القيمة الزراعية ه

  :و يتمثل فىتلك القيم الزراعية منها جانب سلبى ضد حركة النم.المناطق الحضرية بالمجتمع

  .عدم اإلحساس بعنصر الوقت كأحد موارد الثروة •

 .عدم اعتبار الجودة •

 .عدم االهتمام باإلنتاجية •

 .غياب مفاهيم الكفاءة أو الفاعلية •

 .غياب مفاهيم تقسيم العمل والتخصص •

 .اإلدارة برد الفعل •

 Industrial Valueوهذه القيم السلبية عكسها تماما الهيكل األساسى لمنظومة القيم الصناعية 

System        ـصناعات    . والذى يتمثل فى االلتزام الشديد بمفاهيم واعتبـارات والمـشروعات وال
الصغيرة بقدرتها على االنتشار والتوسع الجغرافى كفيلة بتعميق ونشر القيم الصناعية االيجابية            
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 .التى تفتقدها بعض المجتمعات المصرية

تستهدف استراتيجية التنمية :ب اكةمليب اكلقئميباكلزئهلب غو ةحقيف ازةداةيجي:اكهخغ اكدااظ
من اجمالى مساحة مصر بدال من نسبة % ٣٥المكانية زيادة المساحة المأهولة بالعمران الى 

  .الحالية،ولن يتأتى ذلك اال بتوفير ثالثة اشتراطات للمجتمعات العمرانية الجديدة% ٥,٥ال

  فرص العمل الجديدة •

 .السلع والخدمات •

 .السكن •

الواضح أن سبيل تحقيق الشرطين األولين وجود استثمارات ومشروعات منتجة توفر ومن 
ونظرا ألن أسواق المجتمعات الجديدة هى أسواق جديدة وبالتالى صغيرة،فان .فرص عمل 

أنسب المشروعات لها هى المشروعات الصغيرة،وبالتالى ال يمكن تصور تحقيق االنتشار 
 تنمية المشروعات الصغيرة التى توفر السلع والخدمات من العمرانى والتنمية المكانية دون
 .جهة وفرص العمل من جهة أخرى

تؤدى المشروعات الصغيرة الى تغطية :ةحزيم اكجهخب هذيئخب األمةئجيب:اكهخغ اكخئلر
االستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خالل زيادة إنتاجيتها لصالح المجتمع من جهة 

 والخدمات نتيجة المنافسة ما بين المشروعات الصغيرة وبعضها البعض وتحسين جودة السلع
  .أو بينها وبين المشروعات الكبيرة

وتنقسم هذه المجموعة بدورها الى عدة أهـداف        :لجلهعب اآلهخاغ اكةقمهكهجيب  :تئكتئ
  -:كما يلى

طلب ال يمكن تطوير التكنولوجيا دون وجود :ازةخخال اكةقمهكهجيئة اكلحكيب:اكهخغ اآلهل
حقيقي عليها،وهذا الطلب يتمثل باألكثر فى الصناعات الصغيرة األقل مخاطرة واألكثر مرونة 
الستقبال التكنولوجيات المحلية وتجربتها واستيعابها حيث من غير المتصور للدول النامية أن 

  .تكون الصناعات الكبيرة هى المستفيد األول من التكنولوجيا المحلية

ألن الصناعات الكبيرة تعنى أول :ل ازةخخال اكلمةجئة اكتئمهيب هاكلخكفئةةعضي: اكهخغ اكتئمو
ونظرا ألن مبدأ التخصص اإلنتاجي ال يحبذ تصنيع .ما تعنى وجود منتجات ثانوية ومخلفات 

أو استخدام المنتجات الثانوية بما يعطل النشاط األساسي وبما أن قوانين واعتبارات البيئة تلتزم 
 المخلفات فان تنمية المشروعات والصناعات الصغيرة Recycling تدوير بمعالجة أو إعادة

األكثر قدرة وتأهيال على التعامل مع المنتجات الثانوية والمخلفات يصبح هدف 
  .استراتيجي،خاصة وأن استخدام المنتجات الثانوية عادة ما يرتبط بتنمية تكنولوجيات جديدة

يعانى هيكل النشاط الصناعى المصرى :عو اكلشدهةهاذم هيقل اكمسئض اكشمئ:اكهخغ اكتئكت
من خلل جسيم يتمثل فى غياب القاعدة القوية التى يستند عليها من الصناعات الصغيرة 

وحيث يتمثل الهيكل الصناعى ).كما سيتضح فى الفصل الرابع(المتطورة وعالية التكنولوجيا
محدودة التنوع وان كانت الحالى فى معظمه فى العديد من الصناعات المتوسطة الخاصة 

مثل (كثيرة العدد نسبيا،كما يتضمن الهيكل عدد محدود من الصناعات الكبيرة أو العمالقة
أما القاعدة من الصناعات الصغيرة والتى بامكانها ) الحديد والصلب واألسمنت واألسمدة

 لم تكن غائبة احداث التنوع والترويج لألنشطة الصناعية الكبيرة أو المتوسطة فهى محدودة إن
 والتى يعمل Handicraftsويتوفر بدال منها عدد كبير من األنشطة أو الصناعات الحرفية 

  .Factory Type وليس بنظام المصنع المتطور  Workshop-typeمعظمها بنظام الورشة

 Supportةهغيد اكشمئعئة اكخاعلب كآلمسضب اكشمئعيب اكقايدب هاكلةهزضب : اكهخغ اكدااظ

Industry: تشير أحدث أدبيات تنمية الصناعات الصغيرة إلى دورها الجديد كصناعات
داعمة لكل النشاط الصناعى وخاصة الصناعات الكبيرة والمتوسطة،ويمكن القول أنه بعد نجاح 

 أو كصناعات Feeding Industriesالصناعات الصغيرة فى لعب دورها كصناعات مغذية 
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 أو Backward-Forward Linkagesعات األخرى ذات عالقات أمامية وخلفية مع الصنا
فان هذه األدوار مجتمعة وضعت .Productive servicesكصناعات تقدم خدمات اإلنتاج 

الصناعات الصغيرة المتطورة فى موضع الصناعات الداعمة التى ال يستغنى عنها بالنسبة 
كون مغذية وذات أى أن الصناعات الصغيرة المتطورة تستهدف أن ت.للنشاط الصناعى ككل

  .عالقات تعاقدية مع الصناعات األخرى فى نفس الوقت
إن :ةسجيظ خخهل اكشمئعئة اكشغيدب لجئل ازةخخال اكةقمهكهجيئة اكلةضهدب:اكهخغ اكخئلر

أهم ما يميز التكنولوجيات الجديدة من درجة االنتشار الواسع الذى تحققه ومناسبتها لالستخدام 
ناعات الصغيرة وحتى االستخدام اليومى،ومن هنا فان تشجيع والتعميم فى المشروعات والص

الصناعات والمشروعات على استخدام التكنولوجيا المتطورة هدف استراتيجي يحقق تطورها 
  . كما يحقق تحديث المجتمع

  
  خئلراكفشل اك

  ١اكلسدهعئة اكشغيدب هلقئمةهئ غو اكهيقل اكشمئعو اكلشده

  

عانى من عدم وجود تعريف واضح ومحدد لها        ظلت المشروعات الصغيرة فى مصر ت     
وبصدور .نظرا الختالف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ واإلحصاء والتمويل           

 والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة،توفر اإلطار القانونى        ٣١١٥ لسنة   ٢٥٢القانون رقم   
المنشآت الصغيرة بكل شركة أو منشأة      وقد عرف القانون المشار إليه      .المنظم لتلك المشروعات  

فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين               
وفيما يتعلـق   .ألف جنيه وال يجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عامال             

 أو منشأة فرديـة تمـارس نـشاطا         بالمنشآت المتناهية الصغر فقد عرفها القانون بكل شركة       
ويالحظ من  .اقتصاديا انتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه            

ـف                ـى تعري التعريف السابق أن المشرع المصرى قد استخدم معيارى العمالة ورأس المال ف
طوة هامة تهـدف    وال شك فى أن قانون تنمية المنشآت الصغيرة يعد خ         .٣المشروعات الصغيرة 

الى تنظيم وتنمية عمل المنشآت الصغيرة فى مصر بهدف رفع قدرتها التنافـسية للمـساهمة               
وفيما يلى عرض ألهم ما جاء بالقانون ثم التعـرض لوضـع            .بصورة أكبر فى عملية التنمية    

  .المشروعات الصغيرة فى الهيكل الصناعى المصرى

  
  ٢٠٠٣مب  كز١٣١عدص آلهل لئ جئء ائكقئمهم دفل :آهإل

ـصندوق االجتمـاعى       ٣١١٥ لسنة   ٢٥٢رقم   نص قانون تنمية المنشآت الصغيرة      على أن ال
ـك              ٣للتنمية ـصغر وذل  هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية ال

                                                 

١
،سياسات دعم اششروعات الصغتة يف مصر لتعظيم االستفادة من بروتوكول اشنـاطق الـصناعية              راجع للباحث  

سـبل دعـم    :ى السابع للصناعات الصغتة واشتوسطة ، حت عنـوان          ،جث مقدم اىل اشإلخر السنو    )الكويز(اشإلهلة

  .٢٠٠٥ مايو ٣ - ٣الصناعات الصغتة واشتوسطة ىف ضوي اشتغتات اكلية والعاشية ،جامعة اشنصورة ، 

  

  .بنهاية البحث) ١(راجع اشلحق رقم  ٢

 دف حفيف اآلثار ازانبية لإنامج      ١٨٨١ لعام   ٣٠ألنشىي الصندوق االجتماعى للتنمية بالقرار ازمهوري رقم         ٣

اإلصالح االقتصادى على صدودي الدخل من خالل خلق فرص عمل جديـدة للحـد مـن مـشكلة البطالـة                    



 ٣٢

راجع الملحق  -وقد نصت المواد من الثالثة الى الخامسة      .بالتعاون مع الوزارات والهيئات العامة    
ـصغيرة          -بنهاية البحث  ٢رقم   على قيام الصندوق االجتماعى بإنشاء وحدات لخدمة المنشآت ال

والمتناهية الصغر فى مكاتبه أو فروع الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحـرة بالمحافظـات              
تضم مندوبين عن كافة المصالح المعنية لتولى كافة إجراءات التسجيل واستخراج التـراخيص             

كما ينشأ فى كل محافظة صندوق أو أكثـر         .خالل مدة ال تجاوز ثالثين يوما     لتلك المشروعات   
لتمويل تلك المشروعات بقرار من المحافظ بالتنسيق مع الصندوق االجتماعى،وتتكون مـوارد            
تلك الصناديق من التمويل الذى يتاح لها من الصندوق االجتماعى والهبات والمـنح األجنبيـة               

  .ولة وما تخصصه المجالس الشعبية المحليةاالعتمادات التى تخصصها الد

كما نصت المواد من السابعة الى التاسعة على قيام الصندوق االجتماعى للتنمية بتقديم               
التمويل الالزم لتلك المشروعات وفقا للقواعد التى يحددها مجلس إدارته،فضال عما يخصصه            

لى التمويل الالزم من أسواق     لصناديق تمويل المشروعات بالمحافظات،كما يحق له الحصول ع       
ـى تمويـل صـناديق تمويـل                  المال المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية إلعادة اسـتخدامها ف
المشروعات بالمحافظات،كما ينشىء الصندوق بالتنسيق مع صناديق المحافظات نظاما لضمان          

  .مخاطر االئتمان التى تتعرض لها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
تضمنت المواد من العاشرة الى السابعة عشر الحوافز والتيسيرات التى أتاحهـا القـانون              وقد  

  :لتلك المشروعات والتى من أهمها

ـى       % ٢١تخصيص نسبة ال تقل عن       .٢ من األراضى الـشاغرة المتاحـة لالسـتثمار ف
ـى          المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراع

  .لمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرألنشطة ا

يحدد سعر بيع األراضى سالفة الذكر فى حدود تكلفة توصيل المرافق لها،كما يجـوز               .٣
 .من الثمن المقدر لها% ٥١طلب حق االنتفاع بها بمقابل سنوى ال يزيد عن 

تحدد الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى تلك األراضى مندوبين عنها فى وحدات              .٣
الجتماعى للتنمية يكون لهم صالحية التعاقد واتخـاذ إجـراءات التـسجيل            الصندوق ا 
 .والشهر

تتعاقد الوزارات والهيئات ووحدات اإلدارة المحلية التى تتعامـل مـع المـشروعات              .٥
ـك      % ٢١الصغيرة والمتناهية الصغر لشراء نسبة ال تقـل عـن            مـن منتجـات تل

 .المشروعات

ال المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه      من رأس الم  % ٢يسدد صاحب المشروع نسبة      .٥
للمشروعات الصغيرة ومائتين جنيه للمشروعات متناهية الصغر تحت حساب الرسوم          

 .ومقابل الخدمات التى تقدم من كافة الجهات الحكومية

يقدم الصندوق االجتماعى للتنمية بجانب التمويل الـالزم للمـشروعات العديـد مـن               .٧
ريف بفرص االسـتثمار المتاحة،وتقـديم دراسـات        الخدمات األخرى والتى منها التع    

 .جدوى للمشروعات،والتعريف بالمعارض المحلية والدولية

                                                                                                                                            

وتتكون موارد الصندوق من اشنح والقروض الا تقدمها اسكومات واشإلسسات واشنظمات اكلية واإلقليمية             .والفقر

وقد بلغت اشبالغ اشتاحة للصندوق حا ينـاير        . يتم حصيصها من اشوازنة العامة للدولة      والدولية،وأليضا من اشبالغ الا   

 ٣,٣منها ظـو    ( مليار جنيه  ٥,١ مليار جنيه،ىف حت بلغ ما ضخه الصندوق حا نفس الفترة ظو             ٥,٧ ظو   ٢٠٠٣

مشروع وفرت ظو مليون فرصة      أللف   ٢٨٣استفاد منها ظو    ) مليار عوائد دوراا   ١,٧مليار من ازهات اشاظة،وظو     

،مرجع ٢٠٠٣ لسنة   ١٣١البنك األهلى اشصرى،اشنشآلت الصغتة واشتناهية الصغر ىف ظل القانون رقم           :راجع.عمل

  ٧٨سابق،ص 



 ٣٣

ـصها األحيـاء بمـا ال             .٨ يحدد مقابل شغل المشروعات ألماكن توزيع السلع التى تخص
 .يجاوز نصف المقابل المحدد لها

وجب الغلق،كمـا   ال يجوز إيقاف نشاط المنشأة إداريا إال فى حالة ارتكاب مخالفة تست            .٨
يشكل بقرار من المحافظ المختص لحنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء ويشترك فيها             
ممثل من الغرفة التجارية وآخر من الصندوق االجتماعى للنظر فى التظلمات الخاصة            
بقرارات اإليقاف،كما تختص اللجنة بالفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين المنـشأة             

 .لة معهاوالجهات المتعام

وعلى الرغم مما سبق يالحظ أنه ال يزال هناك بعض المعوقات التى تؤثر بالسلب على عمـل       
 -:٢تلك المنشآت والتى من أهمها

ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة المواد المستوردة من الخارج،مما ينعكس بالـسلب             .٢
ـى   على جودة المنتجات نظرا الضطرار أصحاب تلك المشروعات الى االعتمـا           د عل

  .خامات أقل جودة

نظرا للبعد الجغرافي بـين منـاطق اإلنتـاج         -فى بعض األحيان  -ارتفاع تكاليف النقل   .٣
 .ومنافذ التسويق مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي

اعتماد غالبية المشروعات على معدات وآالت مستعملة ذات تكنولوجيا بـسيطة ممـا              .٣
 .ينعكس بالسلب على جودة المنتج النهائي

ـصرية            يل .٥ زم قانون الضرائب الجديد كافة الوحدات االقتصادية بمعايير المحاسـبة الم
ـى                 ـبء عل كأساس للمحاسبة كما يلزمها بأن تلجأ الى مكتب للمحاسبة وهو ما يعد ع

 .المشروعات الصغيرة من حيث التكلفة

ا على الرغم من تقديم بعض البنوك التمويل الالزم لتلك المشروعات إال أن العديد منه              .٥
ـك                يحجم عن توفير التمويل أو يخصص نسبة ضئيلة من محفظة قروضه لتمويـل تل

ارتفاع نسبة المخاطر المالية فى     :المشروعات،وهو األمر الذى يعزى لعدة أسباب منها      
إقراض هذه المشروعات نظرا لضعف قدرتها على مواجهة ضـغوط الـسوق،ارتفاع            

 .البنوكالتكلفة اإلدارية لإلقراض مما يؤثر على ربحية 

ـك                   .٧ عدم توافر شبكة من تجار الجملـة أو الـشركات الكبـرى لـشراء منتجـات تل
 .المشروعات،واالعتماد على التعامل المباشر بين المشروعات والمستهلك النهائي

 
  هصظ اكلسدهعئة اكشغيدب غو اكهيقل اكشمئعو اكلشده:تئميئ

قتصاد القومى فى مصر،حيث    يحتل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث األهمية بالنسبة لال         
يأتى وفقا لبيانات وزارة التخطيط فى مقدمة القطاعات االقتصادية من حيث مساهمته فى الناتج              

،باالضافة الى عالقاته التشابكية القويـة      )٣١١٥/٣١١٥عام  % ٢٨أكثر من   (المحلى االجمالى 
ـ           ى تنميـة التجـارة     مع العديد من القطاعات اإلنتاجية والخدمية األخرى،عالوة على دوره ف

ـى وضـع              .الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات    ـضوء عل ومن هنا تـأتى أهميـة إلقـاء ال
المشروعات الصغيرة فى هذا القطاع الهام للتعرف على هيكلها وعددها وحجم إنتاجها وعـدد              

  .٣العاملين بها

                                                 

 ،مرجع سـابق    ٢٠٠٣ لسنة   ١٣١ البنك األهلى اشصرى،اشنشآلت الصغتة واشتناهية الصغر ىف ظل القانون رقم            ١

  ٨٣-٨٢،ص ص 

،ص ٢٠٠٥يونيـو   /،ابريـل ) ١(،العـدد )١( التجارة اسارجية والصناعة،التقرير الربع سنوى،الد     وزارة: راجع ٢

 ٨٧-٥٣ص



 ٣٤

  :عخخ اكلمسءة -١

ـصغيرة   يتسم هيكل قطاع الصناعة فى مصر بالتركز الواضح فى المنشآت ا           كمـا  (ل
 ألف منـشأة    ٣٢،حيث ارتفع عدد هذه المنشآت الصناعية من حوالى         )يتضح من الشكل التالى   

من المنـشآت  % ٨٨ ،وهى بذلك تمثل نحو ٣١١٥ ألف عام ٣٣ الى ما يقرب من  ٣١١١عام  
 منـشأة  ٣٥٨١أما المنشآت المتوسطة،فقد ارتفع عددها مـن     .٣١١٥الصناعية القائمة فى عام     

من اجمالى المنشآت،فى حين ظلت نسبة    % ٢٢ ،بما يعادل    ٣١١٥ عام   ٣١٣٨ى   ال ٣١١١عام  
رغم %)٣نحو  (المنشآت الكبيرة من اجمالى المنشآت المسجلة شبه ثابتة خالل الفترة المذكورة          

وفقا لتعريف الجهـاز المركـزى       (٣١١٥ عام   ٥٢٣ الى   ٣١١١ عام   ٥٨٥زيادة عددها من    
ت الصغيرة هى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عـن           للتعبئة العامة واإلحصاء فان المنشآ    

 عامـل ،أمـا     ٥٩٩-٥١ عامل،فى حين يتراوح عدد العاملين فى المنشآت المتوسطة بين           ٥١
ـصرى        ). عامل فأكثر  ٥١١المنشآت الكبيرة فيعمل بها      ـصناعى الم هذا ويتسم هيكل القطاع ال

ـى مجـاالت الغـزل         بتركز غالبية المنشآت الصناعي    ٣١١٥-٣١١١خالل الفترة    ة القائمة ف
،تليهـا  )فى المتوسط خالل الفترة المذكورة    % ٣٣حوالى  (والنسيج والمالبس الجاهزة والجلود   

الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ والصناعات الهندسية وااللكترونية والكهربائية بمتوسط         
  .لكل منها% ٣١حوالى 

هيكل القطاع الصناعى حسب األنشطة الصناعية خالل     
الفترة 2004-2000

غزل ونسيج  
ومالبس  

وجلود; %23

مواد غذائية  
ومشروبات 
وتبغ; %20

صناعات  
هندسية 

والكترونية 
وآهربائية; 

%20

آيماويات 
أساسية 

ومنتجاتها; 
%11

صناعات  
أخرى; %17

الخشب 
ومنتجاته; 

%9

 

هيكل القطاع الصناعى حسب حجم المنشآت خالل الفترة    
2004-2000

المنشآت 
الصغيرة; 

%87

المنشآت 
المتوسطة; 

%11

المنشآت 
الكبيرة; %2

  
  :فيلب األمةئث-٢

كما يتضح من الشكل    (نتاج الصناعى وفقا لحجم المنشآت المنتجة       أما بالنسبة لهيكل اإل   
تنتج الجـزء   )  عامل ٥١١أكثر من   ( كانت المنشآت الكبيرة   ٣١١١،فيالحظ أنه فى عام     )التالى

ثـم المنـشآت    %) ٥١(تليها فئة المنشآت متوسطة الحجم      %) ٥٨(األكبر من اإلنتاج الصناعى   
ـث ارتفـع إنتـاج    ٣١١٥لف قليال فى عـام      غير أن هذا الهيكل قد اخت     %).٢٣(الصغيرة   ،حي

،لتحتل بـذلك   ٣١١٥ مليار عام    ٢١٢ الى   ٣١١١ مليار جنيه عام     ٨١المنشآت المتوسطة من    
 مليار  ٨٥،بينما ارتفع إنتاج المنشآت الكبيرة من       %)٥٧(المرتبة األولى من حيث قيمة اإلنتاج       

،ثـم تـأتى    )من اإلنتـاج  % ٥٢( وتحتل المرتبة الثانية   ٣١١٥ مليار عام    ٩٢ الى   ٣١١١عام  
من قيمة اإلنتاج الصناعى وبقيمة     % ٢٣المنشآت الصغيرة فى المرتبة الثالثة واألخيرة بنصيب        

ـى      ٣١١١ مليار عام    ٣١ مقارنة ب    ٣١١٥ مليار جنيه عام     ٣٨مطلقة قدرها     وهو ما يشير ال
  .تواضع دور المنشآت الصغيرة فى دفع النمو فى االقتصاد المصرى



 ٣٥

االنتاج الصناعى حسب األنشطة خالل الفترة 2004-2000

غزل ونسيج 
ومالبس 

وجلود; %11
مواد غذائية 
ومشروبات 
وتبغ; %25

صناعات 
هندسية 

والكترونية 
وآهربائية; 

%30

آيماويات 
أساسية 

ومنتجاتها; 
%15

صناعات 
أخرى; %10

معدنية 
أساسية; %9

االنتاج الصناعى حسب األنشطة خالل الفترة   2000-
2004

المنشآت 
الصغيرة; 

%13

المنشآت 
المتوسطة; 

%46

المنشآت 
الكبيرة; 
%41

  
  :غ اإلزةتلئديباكةقئكي-٣

كما يتضح من الـشكل     (وبالنظر الى توزيع االستثمارات الصناعية وفقا لحجم المنشآت       
ـى عـام         % ٥٣،نجد أن حوالى    )التالى ـت   ٣١١٥من االستثمارات الصناعية المنفذة حت  قام

ـصيب المنـشآت         ) عامل فأكثر  ٥١١(بتنفيذها منشآت صناعية كبيرة الحجم     ،فى حـين بلـغ ن
،أما المنـشآت   ٣١١٥من االجمالى التكاليف االستثمارية فى عام       % ٣٨ى  متوسطة الحجم حوال  

ـى عـام         % ٩الصناعية الصغيرة فكان نصيبها نحو       فقط من اجمالى االستثمارات المنفذة حت
ـى دفـع االسـتثمار والنمـو                 ٣١١٥ ،وأيضا تدل هذه األرقام على تواضع دور المنـشآت ف

  .االقتصادى فى مصر

التكاليف االستثمارية طبقا لألنشطة الصناعية خالل الفترة 2004-2000

غزل ونسيج 
ومالبس وجلود; 

%12

مواد غذائية 
ومشروبات وتبغ; 

%20
صناعات هندسية 

والكترونية 
وآهربائية; %18

آيماويات أساسية 
ومنتجاتها; %20

صناعات أخرى; %5

معدنية أساسية; 
%13

ترة     2004-2000 الل الف أة خ م المنش التكاليف االستثمارية طبقا لحج

المنشآت  
الصغيرة ; %9

المنشآت  
المتوسطة ; %30

يرة;  المنشآت الكب
%53

  
  :اكعلئكب هاآلجهد-٣

-٣١١١كزت غالبية فرص العمل التى تم توفيرها فى قطاع الصناعة خالل الفترة             تر
، فى المنشآت الصناعية كبيرة الحجم، حيث بلـغ عـدد           )كما يتضح من الشكل التالى    (٣١١٥

ـى      % ٥٣ ألف عامل أو ما يعادل حوالى        ٨٣٣العاملين فى تلك المنشآت      من حجم العمالـة ف
،ثـم المنـشآت   % ٣٢ المنشآت متوسطة الحجم بحوالى ،يليها٣١١٥القطاع الصناعى فى عام     

وهو ما يشير الى محدودية دور المنشآت الصغيرة فى حل          %. ٢٧الصناعية الصغيرة بحوالى    
مشكلة البطالة حتى اآلن وذلك عكس حال العديد من دول العالم سواء المتقدم أو النامى والتى                

ـضا أن       .لصغيرةاستطاعت أن تتوسع فى التشغيل من خالل الصناعات ا         ويوضـح الـشكل أي
،فى حـين   %٧٥نصيب المنشآت كبيرة الحجم من اجمالى األجور فى قطاع الصناعة حوالى            

% ٨،بينما كان نصيب المنشآت الصغيرة حـوالى        %٣٨يبلغ نصيب المنشآت المتوسطة نحو      
  .٣١١٥فقط من جملة األجور فى قطاع الصناعة فى عام 



 ٣٦

هيكل العمالة حسب حجم المنشآت الصناعية خالل الفترة 2004-2000

المنشآت 
الصغيرة; %16

المنشآت 
المتوسطة; %31

المنشآت الكبيرة; 
%53

 

هيكل األجور حسب حجم المنشآت الصناعية خالل الفترة 2004-2000

المنشآت 
الصغيرة; %8

المنشآت 
المتوسطة; %28

المنشآت الكبيرة; 
%64

  
  
   ٢٠٠٢ ةاعئ ككلمئضف اكجغداغيب عئل اكلسدهعئة اكشغيدب قتئغب -٥

من الشكل البيانى التالى،يتضح أن كثافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتركز فى           
 ٥١٢٣٣،يليها منطقة القاهرة الكبرى بنحو      %٥٧,٢ مشروع وبنسبة    ٩٣٥٨٥منطقة الدلتا بنحو  
 منطقـة   ،يليها%٢١,٥ مشروع وبنسبة    ٢٨٣٩٨،ثم منطقة الصعيد بنحو   %٣٥مشروع وبنسبة   

 مـشروع   ٣٧٨٧،يليها منطقة القناة بنحو   %٧,٧مشروع وبنسبة   ٢١٩٥٧الساحل الشمالى بنحو  
  .٢%١,٨ مشروع وبنسبة ٢٢١١،يليها منطقة سيناء بنحو%٣,٣وبنسبة 

نسبة المنشآت الصغيرة تبعا للمناطق الجغرافية عام 2002

القاهرة الكبرى; 24.0

منطقة الدلتا; 56.1

منطقة سيناء; 0.7

منطقة القناة; 2.2

منطقة الساحل 
الشمالى; 6.6

وجه قبلى; 10.4

  
  
  

  

  زئخراكفشل اك

  اكةحخيئة اكةو ةهاجن ةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب غو لشد

  

فى الدول النامية ،العديـد مـن       تواجه المشروعات الصغيرة فى مصر،كما هو الحال        
التحديات التى تحول دون تحقيق أهدافها فى التوسع والنمو وزيادة االستثمار،ويمكن إيجاز أهم             

                                                 

وزارة التجارة اسارجية،خلفية عامة عن اشنشآلت اشتناهية الصغر والصغتة واشتوسطة ىف مصر،مارس : اشصدر١

 ٢٨،ص ٢٠٠٣
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  :٢تلك التحديات فى المجموعتين التاليتين
  اكةحخيئة لم لمضهد آشحئا اكلسدهعئة اكشغيدب:اكلجلهعب اآلهكو

ـضريبى    ة اكشغيدب عكـو آم      يأقخ اكعخيخ لم آشحئا اكلسدهعئ    : اكصدائا :آهإل النظـام ال
  :ونظام التأمينات االجتماعية غير محفز على اإلنتاج،وذلك لألسباب التالية

ارتفاع سعر الضريبة حتى بالنسبة لشرائح الدخل المنخفضة على الرغم من تخفيضها              - أ
  % .٥١بدال من % ٣١لتصل الى 

ى الى تراكم الضرائب    قصور اإلدارة الضريبية فى التحصيل بصورة منتظمة بما يؤد          - ب
ـصغير               لمدد قد تصل الى خمس سنوات حتى تتم المطالبة بها،مما يجعل المشروع ال
عاجزا عن الوفاء بالتزاماته الضريبية المتراكمة مما يؤدى الى إفـالس المـشروع             

 .وإغالقه

ارتفاع سعر االشتراك فى نظام التأمينات االجتماعية بالنسبة ألصحاب العمل والعمال             -  ة
% ٨٥ؤكد أصحاب المشروعات الصغيرة على أنهم يقومـون بـسداد نحـو             حيث ي 

من دخله للتأمينـات    % ٥١للتأمينات االجتماعية كما يقوم العامل بسداد ما يقرب من          
 .٣االجتماعية

  

صعوبة تسويق المنتجات والخدمات ودخول السوق،حيث يواجه هذا        : اكةزهيف هاكةشخيد  :تئميئ
  :٣علقة بالتسويق مثلالقطاع عدد من الصعوبات المت

  .قصور قنوات وشبكات التسويق المحلية  - أ

 نقص المعلومات عن السواق الداخلية والخارجية  - ب

 .عدم كفاية الموارد لتوظيف المتخصصين فى التسويق  - ت

 .ضعف عالقات التشابك بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة واألجنبية  - ث

 .صعوبة النفاذ لمجال التوريدات الحكومية  - ج

ـى الدعايـة               ض  - ح عف القدرة على االستثمار فى مجال بحوث التـسويق واإلنفـاق عل
 .التسويقية

 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أشارت دراسـة وزارة        يةعكف ائآلخاء اكةشخيدى  وفيما  

                                                 

ألعمال اشإلخر السنوى الثاء،متاح جوقع اسزب علـى         راجع ورقة التوجه االقتصادى للحزب الوطة الدغقراطى         ١

  ١٠٥-١٠٢االنترنيت، ص ص 

ومن ألحد العيوب الرئيسية    . يتسم نظام التألمت االجتماعى ىف مصر بألنه ضول جزئيا وذو مزايا صددة وتديره الدولة              ٢

ين عإون على حمـل معظـم   للنظام تلك اشعدالت اشرتفعة اشفروضة على اششتركت فيه،وخاصة ألرباب العمل الذ          

والنتيجة هـى ألن    ) من اشرتبات اشتغتة  % ١٥من اشرتب األساسية باالضافة اىل        % ٢٥(اشتراكات العاملت لديهم  

من منشآلت القطاع اساص ال تشترك باشرة ألو تقتصر اشتراكاا على بعض العاملت لديها،ولـذلك فـان                 % ٣٠

  راجع.ع اساص يشتركون بقدر يقل كثتا عن ألجورهم الفعلية من ألصحاب العمل والعمال ىف القطا% ٣٠

Omnia Helmy, Pension Reforms in Egypt, ECES, working Paper 

No وللتفاصيل راجع الفصل الرابع مـن   .٨٥،ص ٢٠٠٥ مشار اليه ىف تقرير التنمية البشرية ىف مصر لعام  ٨٣

  ٧٥-٧٢التقرير اششار اليه،ص ص 

وزارة االقتصاد،مشروع سياسة قومية لتنمية اشنشآلت الصغتة واشتوسطة ىف مـصر،القاهرة،يونيو            للتفاصيل راجع    ٣

  ٢٥-٢٣ ،ص ص ١٨٨٨



 ٣٨

المالية التى أعدتها بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية بشأن تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت             
ـصغيرة               الصغيرة والمت  ـب المـشروعات ال وسطة فى مصر،الى أن هناك إجمـاع مـن جان

 -:٢والمتوسطة على أن أهم العقبات التى تعوق أدائها التصديري تتمثل فى

ـى وجـود         :صعوبة الوصول الى قنوات التصدير      - أ عبرت كل الشركات عن الحاجة ال
 وكالة أو بيت متخصص فى التصدير ليكون مسئوال عن اتخاذ قرارات حـول مكـان              

  .٣تسويق منتجات الشركات الى الخارج،وكيفية تسويقها ومواعيد تسويقها

اتفق المشاركون فى المناقشات التى أجريت مـع أصـحاب          :نقص الوعى التصديرى    - ب
المنشآت من مختلف القطاعات فى القاهرة الكبرى،على أنهم غير ملمين بالمواصـفات    

 .ها دولياأو التعديالت المطلوبة فى المنتجات حتى يتسنى تسويق

أرجع القائمون على المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى بعض        :ارتفاع أسعار المدخالت    - ت
ـصدير أو المنافـسة        ) مثل صناعة المالبس والنسيج   (القطاعات   عدم قدرتهم على الت

ـى               دوليا الى االرتفاع النسبى فى أسعار مدخالتهم االنتاجية،مما يفقـدهم القـدرة عل
 .يد من الدول النامية مثل الهند وبنجالدشالمنافسة أمام منتجات العد

ـصدير        :ندرة التمويل وصعوبة الحصول عليه      - ث توافرت لعدد من الشركات فـرص الت
 .ولكنها لم تستطع أن تنتج على نطاق أوسع بسبب نقص التمويل

  
نقص التمويل وصعوبة الحصول عليه من المصادر الرسمية وعدم التمتع بأى           : اكةلهيل :تئكتئ

ـصولها           وافزمزايا أو ح   مالية،حيث تعانى أغلب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عدم ح
ـس               على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال العامل والثابت على أس

فقط من المشروعات الصغيرة تحصل على تمويل       % ٥والجدير بالذكر أن    .تتسم باالستمرارية 
ع المالى وأدواته غير مهيأة لخدمة المشروعات الصغيرة وذلك         مصرفى،فأغلب مؤسسات القطا  

ولهذا تشكل الخدمات التمويليـة     .لعدم الخبرة فى أسلوب المتابعة والرتفاع تكلفة الخدمة نسبيا        
مكونا رئيسيا فى جهود تنمية المشروعات الصغيرة ،اال أن ضيق نطاق هذه الجهود باالضافة              

ـى تلبيـة احتياجـات           الى اعتماد أغلبها على مصادر الد      عم الخارجى،يجعلها غير قـادرة عل
  .المنشآت الصغيرة بصورة منتظمة

وعلى الرغم من أن البنوك تعتبر أفضل الجهات المرشحة لتقـديم الخـدمات الماليـة                 
ـى عـدم                ٣للمشروعات الصغيرة   ،إال أن واقع تجارب العديد من الدول بما فيها مصر تشير ال

                                                 

 ٥١، ص ٢٠٠٣ وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشآلت الصغتة واشتوسطة ىف مصر،القاهرة،نوفمإ ١

 بنهاية البحث) ٣(تجاا راجع اشلحق رقم شزيد من التفاصيل حول طرق تسويق اششروعات الصغتة شن ٢

 ٣٥١,٧( حيث ختلك البنوك قدرا ضخما من الودائع الا غكن استثمارها بنجاح ىف اقراض اششروعات الصغتة               ٣

، باالضافة اىل توافر البنية األساسية ا لتقدء تلك اسدمات على نطـاق واسـع               )٢٠٠٣مليار جنيه ىف اية يونيه      

 بنك حارى   ٢٣ فرع منها    ٢٧٨٣ بنكا يتبعها    ٥١ من   ٢٠٠٣ يونيه   ٣٠البنوك العاملة ىف مصر حا      يتكون هيكل   (

 بنك لالسـتثمار    ٣٠ فرع، ٨٢٣ فرع باالضافة اىل البنوك األربعة التجارية الا خلكها اسكومة ويتبعها            ٣٠٨يتبعها  

ـ   ١٨ فرع،١٥٢ بنك مشترك وخاص يتبعها     ١١:واألعمال منها   ٥٨وك ألجنبيـة ويتبعهـا    بنك خثـل فـروع بن

 فرع ،والبنك العقـارى اشـصرى       ١٣وألختا البنوك اشتخصصة وتشمل بنك التنمية الصناعية اشصرى ويتبعه          .فرع

وثانب البنوك السابق ذكرها    . فرع ١١٨٨ فرع ،والبنك الرئيسى للتنمية واالئتمان الزراعى ويتبعه         ٢٧العرىب ويتبعه   

يوجد بنكت ألنشئتا بقوانت خاصة وغت مسجلة لدى البنك اشركزى          -اشصرىوكلها مسجلة لدى البنك اشركزى      –

حست عبد اشطلب األسـرج، ألداي الـسياسة        :راجع).اشصرى وعا اشصرف العرىب الدوىل وبنك ناصر االجتماعى       
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ى إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدد من األسباب لعل         إقدام البنوك على التوسع ف    
  -:٢أهمها

  ادةفئط ةقكفب أفداص اكلسدهعئة اكشغيدب .١

نظرا لعدم تعامل العديد من المشروعات الصغيرة مع الجهاز المصرفى فانه يصبح لزاما             
عليه أن يقوم بعملية تسويق ايجابيـة وواسـعة النطـاق السـتهداف العمـالء بـدال مـن                   

ظارهم،فضال عن تكاليف هذه العملية،فتكلفة التقويم واإلشراف تكون أكثـر ارتفـاع عـن              انت
المعتاد نظرا ألن العديد من المشروعات الصغيرة نادرا ما تحتفظ بالدفاتر والبيانـات الماليـة          

ـصغيرة تكـون صـغيرة             .المطلوبة عالوة على ذلك،فان القروض التى تطلبها المشروعات ال
 .يف الثابتة للبنكبالمقارنة بالتكال

 ادةفئط لخئضد أفداص اكلسدهعئة اكشغيدب .٢

فغالبـا مـا ال     .غالبا ما ينظر للمشروعات الصغيرة على أنها غير جديرة بالثقة االئتمانية          
ـى يقـدمها العمـالء                 يمتلك أصحابها القدرة على التقدم بدراسات الجدوى وخطط العمـل الت

ة تفتقر الضمان الذى يكفل اسـترداد البنـوك         إضافة الى ذلك،فان المشروعات الصغير    .الكبار
ـضائية          .للقروض وحتى إن وجد هذا الضمان فى بعض الحاالت المحدودة،فان اإلجـراءات الق

ـصغيرة،نظرا الرتفـاع              البطيئة والمكلفة تحول دون إقدام البنوك على إقراض المشروعات ال
ا أخذنا فى االعتبار ضآلة قيمة      التكلفة الثابتة لحيازة هذه الضمانات للوفاء بالقروض،وخاصة إذ       
 .تلك الضمانات فى حالة القروض الصغيرة بالنسبة لتكلفة حيازتها

 عخل لإلئلب اكلعئييد هاكسدهض اكلةاعب غو أفداص اكلسدهعئة اكشغيدب .٣

ص               ـصداقية عمالئها،منهـا فـح تستخدم العديد من البنوك المصرية عدة أساليب لتقويم م
وبصفة عامـة،يرتفع مـستوى تقـويم       .وعات،وتقويم الضمانات السجل االئتماني،وتقويم المشر  

عالوة على عـدم قيـام البنـوك        .الضمانات التى تطلبها البنوك للقيام بإقراض عمالئها الكبار       
بتطوير قدرات التسويق والتقويم واإلشراف على إقراض المشروعات الصغيرة والتى ال تتمتع            

 من شروط إقراض المشروعات الصغيرة تتطلب       بالثقل المؤسسي للشركات الكبيرة،فان العديد    
ـى ظـل                ضرورة اقتراض مبالغ كبيرة نسبيا،كما يتعين عليها إثبات مصداقيتها لالقتـراض ف
معايير تقويم االئتمان غير المناسبة السائدة،إضافة الى إحجام البنوك عن التعامل فى قـروض              

 .ترى أنها مرتفعة المخاطر

  
ص الـد    :اكخعل اكفمو    :دااعئ ـى والتـدريبى والتكنولـوجى وانخفـاض جـودة            نـق عم الفن

  :المنتجات،حيث تنخفض القدرة التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة،لعدة أسباب

تواضع التكنولوجيا المستخدمة وعدم وجود عدد مناسب من المراكز المقدمة للخدمات             - أ
  .التكنولوجية المطلوبة

ـضيالت وأذواق المـستخدمين     نقص المعلومات المناسبة عن احتياجات الـسوق وت         - ب ف
 .المحليين واألجانب

                                                                                                                                            

قتصاديت ،جث مقدم اىل اشإلخر العلمى السنوى الرابع والعشرون لال        )٢٠٠٣-١٨٨٧(النقدية ىف مصر خالل الفترة      

تفعيل دور السياسة النقدية ىف االقتصاد اشصرى ، ازمعية اشصرية لالقتصاد السياسى واالحـصاي              :اشصريت بعنوان 

 ٣-٣ ، ص ص ١٢، ص ٢٠٠٥ مايو ٧-٥والتشريع ،القاهرة، 

ع  للتفاصيل راجع، وزارة االقتصاد،مشروع سياسة قومية لتنمية اشنشآلت الـصغتة واشتوسـطة ىف مـصر،مرج               ١

  ١٥-١٣سابق،ص ص 
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 .عدم توافر الموصفات الحديثة عن المنتجات المختلفة المطلوبة  - ت

 
  :وتنقسم هذه المشكلة الى قسمين:مخدب اكعلئكب اكلخداب: خئلزئ

نقص العمالة المدربة وعدم كفاية المعروض لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات            - أ
ـى تتـسم          الصغيرة مما يؤثر بشكل وا     ـصغيرة والت ضح على أداء المشروعات ال

بكثافة استخدامها لعنصر العمل ،بما يضطر المشروع للقيام بمهام التدريب والتعلم           
  .داخل المشروع وهو ما يمثل تكلفة بالنسبة لصاحب المشروع

سرعة دوران العمالة وعدم استقرارها لمدد طويلة بمكان العمل يؤدى الى عـدم               - ب
يرجع ذلك الى عدم وجود عالقة تعاقدية بـين صـاحب المنـشأة             و.كفاءة اإلنتاج 

 .والعمال،لما يترتب عليها من إلتزامات مادية مرتفعة على طرفى العالقة

 
 تعقـد اإلجـراءات الحكوميـة واإلداريـة وارتفـاع تكلفـة             :األجداءاة اكحقهليب : زئخزئ

ى الموازنة بين تكـاليف     إنجازها،حيث يعتمد قرار المنشأة بأن تظل صغيرة أو غير رسمية عل          
االلتزام بالنظم واللوائح من جهة،والفوائد التى تعود عليهـا مـن هـذا االلتـزام مـن جهـة                 

وهنا تتسم اإلجراءات الحكومية بالتعقيد وارتفاع التكاليف ومن ثم يكون قـرار معظـم              .أخرى
فضال . ادىالمشروعات هو عدم االندماج الكلى أو الجزئى فى اإلطار الرسمى للنشاط االقتص           

عن تعدد الجهات التى يتعامل معها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسـطة والمتناهيـة             
الصغر،وذلك بداية من الحصول على التراخيص والموافقات المتعددة الالزمة إلقامة المشروع           

ثم الحصول على ترخيص تشغيل المشروع مـن        .من الوزارات المختصة طبقا لنوعية النشاط     
ارة المحلية مرورا بتدبير التمويل الالزم له وهى بيئة تتسم بالتعقيد وعدم االتساق             وحدات اإلد 

  . وارتفاع تكلفة إتمامها
  

السياسات  وضع فى التسهيل أسلوب انتهاج إلى اتجهت الدولة أن رغم، ةسديعيب لسئقل:زئاعئ
ـى  التطبيـق  ان اال الصغيرة المشروعات تشجيع تكفل لتىاالتشريعية    هـذه لـبعض  العمل
 :المثال سبيل وعلى المشروعات هذه تواجه صعوبات على أدى قد التشريعات

 .النشاط اتحاد رغم التمويل لجهة وفقا الضريبية اإلعفاءات فى التفرقة -

 نوعيـة  على نفس كبيرة ضرائب فرض مع الجديدة المدن فى تماما الضرائب من اإلعفاء -

 .العدالة الضريبية فى فجوة يمثل مما اخرى مناطق فى المشروعات

 انتهـاء  بعد على اإلنتاج كبيرة ضرائب فرض ثم معينة لمدة الضريبة من المرحلى اإلعفاء -

 هذا على للتحايل سبل انتهاج إلى اصحاب المشروعات بعض التجاء على يؤدى مما المدة هذه
  .الوضع
 البداية منذ تهذه المشروعا على معقولة ضرائب فرض إلى االلتجاء المجال هذا فى ويقترح

 عدم الوقت نفس فى وتؤمن بين المشروعات المنافسة عدالة وتحقيق الضريبية العدالة تكفل
 اإلعفاء فترة انتهاء بعد معدالتها فى مبالغ سداد ضرائب من التهرب إلى المنتج التجاء
  .الضريبى

 تكلفة اععلى ارتف تؤدى مرتفعة بنسب اإلنتاج مستلزمات على الجمركيى الرسوم ارتفاع -

 .المستورد نظيره عن النهائى المنتج وسعر اإلنتاج

 .قانونا٢٨ بلغت حيث التراخيص دار بإص الخاصة القوانين وتعدد اللوائح تعقيدات -

 .ترخيص العمل بدون على المشروعات اصحاب ه اتج للضرائب الجزافية للتقديرات نتيجة -

 .الصغيرة مجال المشروعات فى التطبيق ةالواجب القوانين كافة يجمع خاص دليل وجود عدم -

  



 ٤١

ـت  ةعخخ جهئة األسداغ عكو اكلسدهعئة اكشغيدب هاكلةهزضب هاكلةمئهيب اكشغد،         :تئلمئ ظل
المشروعات الصغيرة حتى وقت قريب تعانى من تتعـدد الجهـات المهتمـة بالمـشروعات               

روعات الصغيرة فى مصر بما يحول دون وضع استراتيجية واضحة المعـالم لتنميـة المـش              
ويمكن تمييز أهم الجهات الفاعلة بهذا القطـاع        .الصغيرة وخلق مناخ مشجع لنموها وتطورها     

  :٢يلى ما لتشمل

 اكشغيدب اكلسدهعئة اآلهد اكلعميب  اكجهئة-١
 

 اإلجةلئعيب اكسئهم هذادب – أ

 بـدعم  – مـن المـشروعات   وغيره المنتجة األسر مشروع خالل من – الستينات منذ تهتم

 ."المعيشية المشروعات"عليها يطلق والتى الصغر متناهية األسرية المشروعات

 اكلخةكفب ائكلحئغضئة األعلئل دجئل هجلعيئة اآلهكيب اكجلعيئة – ب

 المشروعات دعم وتنمية فى ، المدنى المجتمع دور عيم تد نحو األهلية الجمعيات جهود تتوجه
 وكـان  ، ٣١١١ عام فى منظماتلتلك ال مبدئى حصر عمل أمكن وقد والمتوسطة، الصغيرة
 عدد ة لقل نظرا المحدود تأثيرها ويالحظ منظمة،٢٢٨ حوالى الحكومية غير المنظمات عدد

 .بأدوار فاعلة تقوم التى األهلية الجمعيات

 اكلحكيب اكةمليب هذادب – ج

 فى ىاألهال مفهوم مشاركة على القائمة المحلية التنمية بمشروعات الثمانينات نهاية منذ أهتمت
ـى  اإلنـاث  برامج تـدريب  ببعض قيامها عن فضال المحلية، المجتمعات تطوير ض  عل  بـع

 لـبعض  الـالزم  التمويـل  االقتصادية وتـوفير  األنشطة لبعض لالزمة ا األساسية المهارات
  ).شروق مشروع ( الصغيرة المحلية المشروعات

 ككةمليب اإلجةلئعو اكشمخهف – د

 المشروعات جهاز تنمية بإنشاء ٢٩٩٩ لسنة ٥٣٥ رقم اقرار الجمهورية رئيس السيد أصدر

 المـشروعات  قطـاع  التعامل مـع  نظم توحد والذى للتنمية االجتماعى بالصندوق الصغيرة
 القطـاع  مـن  وكذلك الدولة كافة أجهزة قبل من للتنمية االجتماعى للصندوق التابع الصغيرة
 المـشروعات  قطـاع  بتنمية صةالخا بوضع السياسات المنوط الجهاز بذلك ويكون الخاص،

 .تنفيذها على واإلشراف الصغيرة
-ـه   اكخئدجيب اكةجئدب هذادب 

 واالدارة العامـة  ٢٩٩٨ عـام  منـذ  والمتوسطة الصغيرة المشروعات وحدة لوزارة باأنشئت
ـصبح قطـاع سياسـات تنميـة                 لشئون المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تم تطويرهـا لت

لـدعم   المشجعة السياسات من إطار وضع عن مسئول سطة وهوالمشروعات الصغيرة والمتو
ـصناعات    تهتم.  وزيادة صادراتهاالصغيرة للمشروعاتالقدرة التنافسية  ـضا بال  الـوزارة أي

 واالتحاد الصناعات اتحاد مع وبالتعاون تحديث الصناعة لبرنامج تنفيذها خالل من الصغيرة
 .األوروبى

- ه  اكلئكيب هذادب 

 تضمين مشروع خالل من الصغيرة المشروعات بقطاع ٢٩٩٩ عام منذ ماليةال وزارة أهتمت
 الرسـمية  غير المشروعات حصر ىف منها رغبة الرسمى القطاع داخل األعمال منشآت كافة

 سعيها فى الضريبى،والوزارة للمجتمع بذلك وضمها رسمية لمشروعات تحويلها بهدف وذلك
ـصغيرة  المـشروعات  عأنوا بكل أهتمت الضريبية القاعدة لتوسيع  والتجاريـة  الخدميـة  :ال

 .والزراعية والصناعية

                                                 

 ٣٥-٣٣عصام رفعت،اششروعات الصغتة حول حديد واضح شفهومها،سلسلة مفاهيم،مرجع سابق،ص ص ١



 ٤٢

 اكشغيدب اكلسدهعئة لظ ةةعئلل اكةو األخاديب اكجهئة -٢

 بداية الصغيرة المشروعات أصحاب معها يتعامل التى الجهات تتعدد وبذلك

 ثم لنوعيته طبقا المختصة الوزارة من المشروع إقامة ترخيص على الحصول من
 بتدبير مرورا المحلية الغدارة وحدات من لمشروع ا تشغيل ترخيص ىعل الحصول
 هذه أهم تعداد ويمكن االتساق، وعدم بالتعقيد تتسم بيئة وهى له الالزم التمويل

 :التالى النحو على الجهات
-آ  اكلسدهط آفئلب كةداخيش اكلئمحب اكجهئة 

 ،)الصحية الشئون مديريات( كانوالس الصحة ،ووزارة جارةالت وزارة ،للتصنيع العامة الهيئة
 الرى مصلحة(المائية الموارد ووزارة ،)البيطرى والطب الزراعة مديريات( الزراعة ووزارة

 التربيـة  ووزارة ، لالسـتثمار  العامـة  والهيئة المحلية، اإلدارة ووحدات السياحة، ووزارة ،)
 الثقافة،والـسجل  ووزارة ،االجتماعيـة  والشئون التأمينات ووزارة الشباب، ووزارة والتعليم،

 .٢الصناعى/التجارى

 اكلسدهط ةسغيل كةداخيش اكلئمحب اكجهئة – ب

 وحدات وهى عات المشرو بتشغيل التراخيص إصدار تتولى التى الجهات

 وهو المحافظات، عموم لدواوين التابعة (ن مد – مراكز – أحياء) المحلية اإلدارة

 عن بمعزل لألحياء المشروعات بتشغيل الترخيص اختصاص يسند الذى األمر

 ومديرياتها المعنية ت الوزارا تملكه الذى المشروعات بإقامة الترخيص اختصاص
 .بالمحافظات

 هاكلةهزضب اكشغيدب اكلسدهعئة عكو اكدفئايب اكجهئة – ج

 : إلى افة باإلض المشروع لغقامة تراخيص تعطى التى الجهات نفس هى

 ومصلحة الضرائب، ومصلحة ،( العاملة لقوىا مديريات) العاملة القوى وزارة
 وزارة) الصناعى واألمن البيئة، شئون وجهاز المبيعات، على الضرائب
 والمحافظات المدنى، والدفاع ،( الصحة وزارة) الصحى واألمن ،(الصناعة

 .الداخلية ووزارة ،(األحياء)
 هذه على بالتفتيش تقوم التى جهات ال تعدد مدى يعكس الذى األمر وهو

 .عملها سير فى يؤثر مما المشروعات
  

  :اكةحخيئة لم لمضهد اإلفةشئخ اكقكو:اكلجلهعب اكتئميب

بجانب السلبيات التى رصدها أصحاب المشروعات الصغيرة،فمن المنظور االقتصادى         
الكلى يالحظ أن المشروع الصغير ما زال يفتقر الى العديد من المقومات التى تجعلـه قـادرا                 

ويرجع ذلك الى ضـعف إمكانيـات    . سواء فى السوق المحلية أو السوق األجنبية       على المنافسة 
المشروع الصغير وتواضع الفنون اإلنتاجية المستخدمة وقصور الخدمات التكنولوجية المقدمة          

ـى منافـسة               .له وكانت النتيجة الطبيعية لهذا الوضع أن أصبح المشروع الصغير غير قادر عل
ق العالمية حتى أن عددا متزايدا من المشروعات قـرر اإلغـالق            المنتج المستورد فى األسوا   

مـن ناحيـة أخـرى ،فمـا زال دور          .وفصل العمال فى ظل عدم قدرته على المنافسة محليا        
المشروعات الصغيرة فى التصدير محدود للغاية،حيث ال تتجاوز نسبة صادراته من المنتجات            

ض الـدول       من اجمالى الصادرات المصرية،بينما     % ٣الصناعية   ـى بـع تتراوح هذه النسبة ف
مـن اجمـالى صـادراتهم      % ٥١-%٣٥النامية مثل كوريا وتايوان والهند والصين ما بـين          

ـصغير             .الصناعية وباإلضافة الى ما سبق،فان عالقات التشابك الصناعية بـين المـشروع ال
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قدرة على  والكبير تكاد تكون منعدمة وتتم فى أضيق الحدود بما يحرم المشروع الصغير من ال             
ـى يمكـن أن           االستفادة من الخبرة الفنية التى يمكن أن يم        ده بها المشروع الكبير والـسوق الت

فى نفس الوقت فانه يحرم االقتصاد القومى مـن االسـتفادة مـن المـشروعات               .يفتحها أمامه 
الصغيرة القائمة كصناعات مغذية للمشروع الكبير أو كصناعات قادرة على إحالل عدد متزايد             

  .من الواردات

ـ      وقد أوضح    ـى أن المـشروعات      ٢ ٢٠٠٥ئل  ةقديد اكةمليب اكاسديب غو لشد كع  ال
الصغيرة لم تتمكن حتى اآلن من توفير فرص عمل كافية،أو تحسين ظروف العمل،أو زيـادة               

  :اإلنتاجية،أو تحقيق مستوى دخل مرتفع للعاملين بها،ألسباب عديدة، أهمها

مازال الوصول الى الخدمات المالية صعبا نظرا لالشتراطات التى البـد           غسل اكزهف،  
ـى أن           من توافر  ـس ف فقـط مـن    % ٢١ها للحصول على القروض،األمر الذى انعك

 .المشروعات الصغيرة هى التى يمكنها الحصول على ائتمان من مصادر رسمية

ـى تحكـم إنـشاء وتـشغيل المـشروعات             اكعهائف اكلأززيب،   نظرا لتعقد اللوائح الت
إضافية أمام  الصغيرة،فان أغلبها يفضل العمل خارج القطاع المنظم،ويعمل هذا كعقبة          

 إقامة روابط مع المـشروعات      تالمشاركة النشطة لهذه المشروعات ويحد من إمكانيا      
 .األكبر واالستفادة من عمليات التوريدات الحكومية

على الرغم من أن هناك إجماع على ضرورة تقديم المساعدات الفنيـة            اكعهائف اكفميب،  
ن مساعدات فنية ال يغطى سوى      لتحسين كفاءة المشروعات الصغيرة ،إال أن ما يقدم م        

ـى هـذا             ٣١١٣من المشروعات فى عام     % ١,٥ ـال ف  وهو ما يبين ضآلة ما يقدم فع
 .المجال

هناك أعداد متزايدة من خريجى الجامعات والمدارس الثانوية ممـن          اكعهائف اكةعكيليب،  
يتجهون للعمل فى المشروعات الصغيرة،وعلى الرغم من أن ارتفاع مستوى التعلـيم            

الى تحسين المعرفة وإتاحة الفرص أمـام أصـحاب األعمـال إال أن التعلـيم               يؤدى  
والمناهج التعليمية ال تمد أصحاب األعمال الواعدين بالمهـارات اإلداريـة والفنيـة             
الالزمة ،األمر الذى يستدعى ضرورة تطوير هـذه المنـاهج وربطهـا بـالخبرات              

 .وق حتى يمكن تعزيز النموالعلمية،وإدخال التدريب القائم على التوجه الى الس

مازالت المفاهيم الثقافية السائدة فى المجتمع المصرى تصور الوظيفة         اكعهائف اكتقئغيب،  
الحكومية على أنها المالذ المثالي من حيث األمان واالحترام االجتماعى،األمر الـذى            
يشكل عقبة فى طريق أصحاب المشروعات الصغيرة وخاصة النساء والالتي ال يمثلن            

،مع العلم أن هناك أنـشطة      ٣١١٣من اجمالى عدد رواد األعمال فى عام        % ٧سوى  
مثل البراعة فى األعمـال اليدويـة       (يمكنها أن تستغل المهارات التى تنفرد بها اإلناث       

ويمكن من خالل حملة توعيـة      ).والفنية،وأعمال الكمبيوتر ومهارات السكرتارية مثال    
لتدريب السليم ودعـم نظـم المعاشـات اكتـساب          قومية إضافة الى التعليم المالئم وا     

ـك المـشروعات              ـى تل المشروعات الصغيرة للطابع الرسمى وأن يحظى العاملون ف
باالحترام الذى يحظى به موظفو الحكومة،ودفع أعداد متزايـدة مـن اإلنـاث لعمـل          

 .مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر لحسابهن

ـى      هعئة اكشغيدب، فكب هادةفئط ةقكفب اآلداصو اكلةئحب ككلسد       نظـرا لقلـة األراض
المناسبة إلقامة المشروعات الصغيرة والتى تكون قريبة من األسواق الكبيرة،فانه غالبا           
ما يقنع صغار أصحاب المشروعات بإقامة مقار أعمالهم فى المناطق الـسكنية،حيث            

وهنـاك كثيـر مـن      .يتمكنون من سرعة التوريد إلى األسواق والحصول على العمال        

                                                 

  ١٠٢-٨٨ ،ص ص ٢٠٠٥معهد التخطيط القومى،تقرير التنمية البشرية ىف مصر لعام  ١



 ٤٤

شروعات غير المسجلة رسميا،نظرا آلن المبانى التى يقيمون بها مشروعاتهم ليست           الم
 .مسجلة أيضا

  
  اكفشل اكزئاظ

  ٢زيئزئة ةمليب فضئط اكلسدهعئة اكشغيدب غو لشد

ـضاء               على الرغم من أن المشرع المصرى قد استطاع من خالل نصوص القانون الق
مشروعات الصغيرة،اال أن هناك ضعفا فى      على العديد من المعوقات التى كانت تواجه عمل ال        

تنافسية المشروعات الصغيرة بما يؤثر سلبا على قدرتها فى دعم جهود التنمية فى مصر،ومن              
ثم يتطلب األمر فى ظل التحديات التى تواجهها مصر حاليا أهمية تفعيل دور هذه المشروعات               

ساق المشروعات الصغيرة مع    فى خدمة أهداف التنمية وهو ما يتطلب إطارا مؤسسيا يحقق ات          
أهداف الدولة والمتغيرات االقتصادية والدولية واإلقليمية من ناحية ،ويتـيح التنـسيق ودعـم              
ـصغيرة مـن ناحيـة                عالقات التغذية المرتجعة بين الجهات الفاعلة فى مجال المشروعات ال

توجيـه دعـم    أخرى،باالضافة الى وضع السياسات المطلوبة على المستويين الكلى والجزئى ل         
ـى تنميـة قطـاع               .أكبر من المشروعات   ـى تـساعد عل وفيما يلى عرض آلهم السياسات الت

  المشروعات الصغيرة فى مصر

ةامو زيئزب هاصحب كةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب هاةزئفهئ لظ اإلضئد اكعئل ككـزيئزب            : آهإل
  :اإلفةشئخيب ككخهكب

ـب وجـود مـنهج واضـح          تشير التجارب الدولية الناجحة للمشروعات الصغيرة ال       ى أنه يج
وأهداف محددة لتنمية المشروعات الصغيرة وأن يتم وضـع سياسـات تنميـة المـشروعات               

وفى هذا الخصوص هنـاك     .الصغيرة فى اإلطار األشمل الخاص بالسياسات االقتصادية للدولة       
بعض المتطلبات األساسية ،ال سيما فيما يتصل بالبناء المؤسـسى الـالزم لوضـع سياسـات                

  -:٣مشروعات الصغيرة وتتضمن هذه المتطلبات مايلىال

ـصغيرة،وإشراك جميـع             .٢ ـصادية للمـشروعات ال نشر الفهم الواقعى لإلمكانيات االقت
الجهات المعنية فى ذلك،إذ يمكن للضغوط السياسية أن تؤدى الى نتائج مدمرة بالنسبة             

ة فيما يتعلـق    ومن ثم فان الفصل بين الوهم والحقيق      .لوضع سياسات المنشآت الصغيرة   
بمختلف الموضوعات المتصلة بهذه المشروعات بما ذلك دورها فى خلـق الوظـائف          
وتشغيل الشباب وحديثى التخرج وأيضا دورها فى محاربة الفقر،يشكل مطلبا أساسـيا            

ويمكن لحمالت التوعية العامـة المخططـة       .لصياغة السياسات ووضعها بشكل سليم    
  .ايجابيا فى هذا الصددوالمنفذة بشكل جيد أن تلعب دورا 

تجنب تسييس البرامج المتصلة بتنمية المشروعات الصغيرة،حيث ينبغى أن تركز هذه            .٣
إذ عادة ما يعرض    .البرامج على تحقيق نتائج تنموية بدال من تحقيق أرباح سياسية آنية          

التدخل السياسى اعتبارات االحترافية وااللتزام المهنى والكفـاءة للخطر،ويزيـد مـن            
 .ل تعرض الموارد لسوء التخصيص واالستخداماحتما

المحافظة على التكامل الوثيق بين سياسات وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة وبين             .٣

                                                 
١
ـــصغتة      ـــشروعات ال ـــستقبل اش ـث ،م ــ ـــع للباح ــراج ـــرام صر، ـم كتاب األه

  ٥٢-٣٥،ص ص ٢٠٠٥كتوبر،القاهرة،أل٢٢٨االقتصادى،العدد
  

وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشآلت الصغتة واشتوسطة ىف مـصر،خهورية مـصر العربيـة، نـوفمإ                  ٢

 ٨١-٨٨،ص ص ٢٠٠٣

  



 ٤٥

التوجه العام للسياسة االقتصادية،حيث أنه فى ظل االفتقار الى هذا التكامل يوجد خطر             
ائج المرجـوة منـه     من أن تكون المحصلة النهائية إطارا مفككا للسياسات ال يقدم النت          

ـك فانـه     ,لخدمة هذا القطاع بشكل خاص وخدمة االقتصاد بأكمله بوجه عام          وعلى ذل
يجب إحداث نوع التعديل على استراتيجيات التنمية االقتصادية الستيعاب قضية تنمية           
 .المشروعات الصغيرة ومختلف الخدمات والسياسات المطلوبة لتنمية هذه المشروعات

 المشروعات الصغيرة ومشاركتها فى اتخاذ القرار،ينبغى بذل مزيد         زيادة فعالية تمثيل   .٥
من الجهود لزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة فى صنع القرار ،وأن يتم تشجيع هذه             
ـصادية            المشروعات على تشكيل منظمات لتمثيلها وأن يراعى صانعوا السياسات االقت

ـك      إدراج هذه الهيئات التمثيلية فى عملية صياغة السيا        سة االقتصادية عمومـا،وفى تل
 .٢المتصلة بصياغة سياسات المشروعات الصغيرة خصوصا

زيادة استقرار البنية المؤسسية وشفافيتها وإمكانية التنبؤ بتطوراتها،حيث يجب التأكيـد            .٥
على أنه بمجرد زيادة فعالية البنية المؤسسية وتنـشيطها بمـا يـسمح لهـا بتمثيـل                 

ـى  .بإدراجها هى ومخاوفها فى عملية صنع القرار      المشروعات الصغيرة بفاعلية     وينبغ
أن تمنح هذه اآللية بعض الوقت كى تعمل بدون إعاقة،وكى تشكل وتترسخ بالتالى فى              
شكا نظام ،وسيعطيها ذلك فى المقابل مزيد من المصداقية فى عيون الجمهور ومختلف             

 .المنتفعين

 والمتوسطة من خالل تعـديل    تحسين مناخ االستثمار فى مجال المشروعات الصغيرة       .٧
  -:بعض القوانين والتشريعات المنظمة لعمل هذه المشروعات ،وهى

التشريعات الخاصة بقانونى الضريبة العامة على الدخل وضريبة المبيعات مع التركيز على            -٢
ـصندوق              مبدأ تحقيق العدالة الضريبية ألصحاب المشروعات الغير ممولة مشروعاتهم مـن ال

  .االجتماعى

ـى           -٣ قانون التأمينات االجتماعية والقرارات الوزارية والقوانين ذات العالقة باالستثمار المحل
  .واألجنبى والتراخيص للمحال التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الفساد وآثاره على زيادة الفجوة بين فئات المجتمع نتيجة التوزيـع الغيـر عـادل للثـروة         -٣
ـى بـالموارد البـشرية              واقتران الثرو  ة بالسلطة وزيادة حدة الفقر فى المجتمع المصرى الغن
  .والثروات

وضع أسس وقواعد وخصائص لحوكمة المحليات والتى تعتمد على المشاركة من خـالل             -٥
تهيئة السبل واآلليات المناسبة للمواطنين كأفراد وجماعات من أجل المساهمة فى عملية صنع             

  .القرار

 
  

  د هااةقئد آخهاة ةلهيكيب جخيخب ةمئزا ضايعب اكلسدهعئة اكشغيدب ةضهي: تئميئ

ـصغيرة،وقد              يعد التمويل الميسر عامال مهما لرفع القدرة التنافسية لقطاع المنـشآت ال
اتخذت مصر خطوات مهمة لتنمية خدمات تمويل المنشآت الصغيرة،السيما بعد دخول البنوك            

 الرغم من أن تمويل المنشآت الصغيرة وقروض        التجارية فى تمويل المنشآت الصغيرة وعلى     
ـى تعزيـز القـدرة                    رأس المال العامل تسد جزًء مهما من الفجوة التمويلية فان  تأثيرهـا عل
التنافسية لقطاع المنشآت الصغيرة وإتاحة المجال له لالنتقال الى األنشطة عالية القيمـة هـو               

                                                 

 والصناعة والا ألقدمت علـى   غكن على اشدى القصت ألن حذوا الكيانات اسكومية حزو وزارة التجارة اسارجية            ١

  . ضم ألصحاب اششروعات الصغتة للمجالس السلعية إلعطاي الفرصة شم على اششاركة



 ٤٦

 هذه المشروعات كان يتسم بالمحدوديـة       تأثير شديد المحدودية كما أن تأثيرها على مسار نمو        
أيضا، وتحاول المنشآت الصغيرة الترقى فى سلم المنافسة من خالل تحديث آالتها ومعـداتها              

  .والحصول على ماكينات ومعدات جديدة وأكثر تطورا مما يعنى الحاجة المتزايدة للتمويل
ـشغيدب    هغيلئ يكى عدص آلهل اآلخهاة اكةلهيكيب اكةو ةكجآ أكيهـئ اكلـسد            هعئة اك

  :هلةمئهيب اكشغد ككحشهل عكو اكةلهيل

  

  :اإلفةداص ضهيل هلةهزض اآلجل:آهإل

يأتي االقتراض طويل ومتوسط األجل من أهم األدوات التى تلجـأ إليهـا المنـشآت               
الصغيرة للحصول على التمويل وبدراسة هيكل أسعار الفائدة المقدمة للمنشآت الصغيرة يتضح            

التى تمنحها البنوك والتي يمنحها الصندوق االجتماعي للتنمية ، فالفائـدة           تفاوت أسعار الفائدة    
للمـشروع  % ٢٢إلى  % ٩للمشروع الجديد ومن    % ٨على قروض الصندوق تبلغ فى الغالب       

  :كما يتضح من الجدول التالى القائم

  أسعار الفائدة على قروض المشروعات الصغيرة

ـصندوق    غيرةفائدة قرض البنك للمشروعات الص اسم البنك ـرض اـل ـدة ـق فاـئ
ــشروعات  ــاعي للـم االجتـم

 الصغيرة

ــدة     ألف جنيه٥١تبدأ بقرض % ٢٣ مصر ــد بفائ ـشروع الجدي الـم
،والمشروع القـائم بفائـدة     %٨
٩% 

سعر الفائدة يقل عن سـعر اإلقـراض         األهلي
 %٣للمشروعات الكبيرة بنسبة 

ــدة    ــد بفائ ـشروع الجدي الـم
،والمشروع القـائم بفائـدة     %٨
٢٢% 

ـصغيرة        هرةالقا سعر الفائـدة للمـشروعات ال
حسب حجم  % ٢١الى  % ٨يتراوح بين   

 القرض ويتم الصرف من فروع محددة 

ــدة    ــد بفائ ـشروع الجدي الـم
،والمشروع القـائم بفائـدة     %٨
٩%  

  

 
ــدة    %٢٥الى % ٢٣الفائدة تتراوح من  اإلسكندرية ــد بفائ ـشروع الجدي الـم

،والمشروع القـائم بفائـدة     %٨
٩% 

ـف جنيـه       % ٢٧ ةالوطني للتنمي سنويا وتبدأ بقرض أل
ـى      ٢١حتى   آالف جنيه ،وتدفع الفائدة ف

 بداية كل شهر والقسط فى نهاية الشهر

 

ـــر  ــ ناص
 االجتماعي

وقيمة القرض تبدأ من ألف     % ٨الفائدة  
ـب     ٢١جنيه حتى    آالف جنيه ،حسب رات

  سنوات٧الموظف والضامن على 

 

  ٣١١٥يونيو ٣٧،األحد ٧،السنة ٣٥٨جريدة العالم اليوم،العدد :المصدر

  

كسعر فائدة على قروض المشروعات     % ٢٣ففي بنك مصر يتم اإلقراض بسعر فائدة         •
 ألف جنيه   ٥١ويبدأ القرض بمبلغ    .الصغيرة،بعد الموافقة على دراسة الجدوى والتمويل     

بعد أن يحصل البنك على األوراق الرسمية من سجل تجارى وشهادة ضريبية أو عقد              
ـصر مـن              مسجل للمشروع بالش   ـك م هر العقاري ،أما الفائدة التي يحصل عليهـا بن



 ٤٧

% ٩للمشروع الجديـد و     % ٨المستفيدين من قروض الصندوق االجتماعي فتبدأ من        
 .ألف جنيه ومضاعفاتها٥١للمشروع القائم، ويبدأ القرض بمبلغ 

 

عـن سـعر    % ٣أما فائدة البنك األهلي المصري للقروض الصغيرة فإنها تقل بنسبة            •
ـي قروضـا        . المعمول به بالبنك للمشروعات الكبيرة     اإلقراض ـك األهل كما يقدم البن

للمشروع الجديـد   % ٨للشباب عن طريق الصندوق االجتماعي بفائدة تصل الى نحو          
 .للمشروع القائم% ٢٢،

 

ـى   % ٨وفى بنك القاهرة تقدم قروض للشباب بفائدة تبدأ من           • حـسب مـدة    % ٢٢ال
ـصندوق        التقسيط والمبلغ الذى يحصل عليه ا      لشاب،باإلضافة إلى تقـديم قـروض ال

 .للمشروع القائم% ٩للمشروع الجديد،% ٨االجتماعي للشباب بفائدة 

 

مع % ٢٥الى  % ٢٣أما بنك اإلسكندرية فيقدم قروضا للشباب تتراوح الفائدة فيها من            •
ـضريبي            تقديم جميع المستندات الرسمية للمشروع كالسجل التجاري للمحل والملف ال

% ٨ويقدم الصندوق االجتماعي من خالل البنك قروضـا بفائـدة           .يك المحل وعقد تمل 
 للمشروع القائم% ٩للمشروع الجديد ،

 

بدون % ٢٧أما البنك الوطني للتنمية فيقرض الشباب حديثي التخرج بفائدة تصل الى             •
 آالف جنيـه    ٢١وتتراوح قيمة القرض بين ألف الى       .أية مستندات أو أوراق رسمية      

 الفائدة فى بداية كل شهر وقسط القرض فى نهاية الشهر،على أال تزيـد              على أن تسدد  
فترة السداد والقرض على عام حتى يتم توسيع دائرة االستفادة لجميع الشباب حـديثي              

 .التخرج

وبعد دراسة هيكل أسعار فائدة اإلقراض السائدة في السوق المصري يالحظ أنها مرتفعة ممـا               
ـي           يعنى زيادة تكاليف المنشآت      الصغيرة وتقليل هامش الربح بها وعدم المقدرة على التوسع ف

ـى البـدايات                 المستقبل في ظل صعوبات التسويق التى تواجهها مثل هذه المنشآت وخاصـة ف
  .األولى لها

  :هغيلئ يكو اعص اكةهشيئة كةحزيم األفداص ككلسدهعئة اكشغيدب

  .وضع قواعد محددة للبنوك إلقراض المنشآت الصغيرة •

م سعر الفائدة السائد فى األسواق لضمان االستمرارية وعـدم اإلخـالل بآليـة              استخدا •
ـى أسـعار                السوق،ويستلزم ذلك التحول التدريجي من أسـعار الفائـدة المدعمـة ال

أيضا قصر الدعم على بعض القطاعات واألنشطة المستهدفة من قبل السياسات           .السوق
ث تزداد احتماالت عجز السوق عـن       استنادا الى القطاعات المحددة سلفا وحي     (القومية

 )تقديم الخدمة تلقائيا

رفع ربحية البنوك المقرضة للمنشآت الصغيرة وكذلك المزايا التى تحصل عليها وذلك             •
من خالل مراجعة التشريعات الضريبية بما يسمح باالعتراف بالمخصصات المكونـة           

بة احتيـاطي البنـوك     ،أيضا تقليص نس  )المشكوك فى تحصيلها  (لمقابلة الديون المتعثرة  
 .لدى البنك المركزى بما يعادل نسبة القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة

هيقةدج غيلئ يكى عخخ لم اآلخهاة اكةلهيكيب اكةو يلقم آم ةإلئل اكلسدهعئة اكشغيدب اكةـو               



 ٤٨

   -:١ةعةقخ آم اكفئئخب لم اآلعائء اكتقيكب عكيهئ

 :دآر اكلئل اكلخئضد:تئميئ

ة والعديد من األسواق الناشئة ،في محاولة منها لتعزيز القدرة التنافسية           قامت الدول المتقدم  
لمشروعاتها الصغيرة والمتوسطة،بتشجيع رأس المال المخاطر، ويعنى رأس المال المخـاطر           
توفير رأس مال يشارك فى الملكية لتأسيس المنشآت وتطويرها ، ويتم تجميـع رأس المـال                

ـى األعمـال         المخاطر عادة من المستثمرين فى       شكل صندوق يستخدم لتمويل االستثمارات ف
، )فى ملكية رأس المال   % ٥١-%٣١تكون عادة نسبة    (الخاصة من خالل المشاركة فى الملكية     

ويتم تقديم هذه الخدمة عادة من خالل شركات رأس المال المخاطر،والبنوك،والممولين األفراد            
ـصر      ، ويواجه هذا النشاط تحديا رئيسيا في أن أصحاب           المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى م

يمتنعون عن التخلي عن ملكية رأس المال فى مشروعاتهم مقابل زيادة معـدالت االسـتثمار               
  -:ولتفعيل هذه األداة فى مصر يقترح.بها

إتاحة مزيد من رؤوس األموال طويلة األجل لشركات رأس المال المخـاطر إنـشاء               •
  .قاعدة بيانات لها

في مجال رأس المال المخاطر والعمل على اجتذاب مؤسسات         تشجيع تأسيس شركات     •
 .ومستثمري رأس المال المخاطر

إيجاد صناديق وبرامج لرأس المال المخاطر تدار بشكل محترف بتمويل من الحكومة             •
 .والجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية أو أى منها

ن المهارات اإلدارية والفنية    تقديم المساعدة الفنية لشركات رأس المال المخاطر لتحسي        •
 .والقانونية

 
  :اكةآجيد اكةلهيكو:تئكتئ

ـى             يعد التأجير التمويلى وسيلة مبتكرة لكى تحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عل
والتأجير التمويلى هو عبارة عن عقـد يـسمح بموجبـه للمـشروع             .رأس مال متوسط األجل   

دوريـة للمؤجر،والـذى يحـتفظ بملكيـة        الصغير باستخدام أحد األصول مقابل سداد دفعات        
وألن شركة التأجير التمويلى تحتفظ بملكية األصل،تعتبر حينئذ دفعات التأجير تكاليف           .األصل

،يـستطيع صـاحب    ) سـنوات  ٥-٣(وفى نهاية مدة التـأجير      .تشغيل أكثر منها رسوم تمويل    
الـشراء  (ير  وفى شكل آخر من أشـكال التـأج       .المشروع تملك األصل مقابل سداد مبلغ معين      

) من سعر الشراء  % ٣١عادة ما تكون حوالى     (،يسدد المستأجر دفعة مبدئية مرتفعة    )االيجارى
ـصغير                  ثم يتم نقل الملكية له تلقائيا عند سداد القسط األخير،ويـسمح التـأجير للمـشروع ال

وبذلك فـان التـأجير     .باالستفادة من التحول التكنولوجى،باالضافة الى التمويل متوسط األجل       
ـصاد              التمويلى يقدم بديال جذابا فى االقتصاديات التى تعانى من نقص فى رأس المال،مثل االقت

ـى هـذا               .المصرى ورغم وجود قانون للتأجير التمويلى ووجود عدد من الشركات العاملـة ف
  -:ويمكن توسيع نطاق هذه األداة من خالل.المجال فى مصر،إال أنه مازال محدودا 

  .تأجير التمويلى التى تستهدف المنشآت الصغيرةتوفير حوافز لشركات ال •

 .توفير حوافز للمنشآت الصغيرة التى تستأجر معداتها بنظام التأجير التمويلى •

 .تعزيز الوعى لدى المنشآت المصرية الصغيرة بمزايا التأجير التمويلى •

توسيع نطاق خدمات شركات التأجير التمويلى القائمة من خالل التعاون مـع بـرامج               •

                                                 

وزارة اشالية،تعزيز القدرة التنافسية للمنشآلت الصغتة واشتوسطة ىف مـصر،خهورية مـصر العربيـة، نـوفمإ                 ١

  ٧٥-٧١،ص ص ٢٠٠٣
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 .مية المنشآت الصغيرة والمنظمات الوسيطة التى يمكن أن تسهل انتقاء المنشآتتن

تمكين منظمات وبرامج ووسطاء تنمية المنشآت الصغيرة من ترويج خدمات التـأجير             •
 .التمويلى لعمالئهم

 
  :اكاهدشئة اكخئشب ائكلسدهعئة اكشغيدب:دااعئ

ـصفية       قد ترغب الجهات التى توفر رأس المال من خالل المشارك          ـى الملكيـة ت ة ف
استثماراتها كي تعيد استثمارها فى مجموعة جديدة من المنشآت الصغيرة القابلة للنمو، وفـى              
هذه المرحلة ،يحتمل أن تصبح المنشآت الصغيرة السابقة شركات عامة ناضجة عـن طريـق            
التخلي عن وضعها كملكية خاصة، ويمكن أن يتم ذلك من خالل طرح أسهمها فى البورصـة                

وقد قامت عديد من الـدول مثـل فرنـسا          .و من خالل الطرح المبدئى لألسهم على الجمهور       أ
ـى قـد              وألمانيا وبريطانيا بتصميم بورصات خاصة للمشروعات الصغيرة تالفيا للمعوقات الت
تثنى المنشآت الصغيرة عن القيد فى سوق األوراق المالية مثل التكـاليف العاليـة لاللتـزام                 

ـب  -وتتسم بورصات المنشآت الصغيرة بنظام لوائح أبسط      .فى السوق بمتطلبات التسجيل    يتطل
وتوفر هذه البورصات ذات التصميم     . مما يقلل من تكلفة االلتزام به      -رفع قدر أقل من التقارير    

الخاص طريقا للخروج من خالل الطرح المبدئى لألسهم على الجمهور لمـستثمري القطـاع              
  . الخاص

جارب الدولية وأفضل الممارسات فى مجـاالت مماثلـة         ونوصى بضرورة دراسة الت       
للتعرف على إمكانية تطبيقها في مصر ومن ثم إصدار تشريعات جديدة لتقديم هذه الخـدمات               

  .للمنشآت الصغيرة وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات 
  
  -:١خدازب ةضايف اعص آزئكيا اكةلهيل اإلزإللو:خئلزئ

 الرئيسى للتمويل االسالمى،فاإلسالم ال يقر بكون اإلقراض        يعد تحريم الربا هو المبدأ    
نشاطا مولدا للدخل ،وقد سمحت الشريعة باالقتراض فى حاالت الضرورة الملحة وليس للعيش             
فى مستويات أعلى من إمكانيات الفرد أو أن يكون اإلقراض وسيلة لتنمية المال بأخذ مقابـل                

ـى        وفيما يلي عرض ألهم صيغ      .نتيجة اإلقراض  التمويل االسالمى التى يمكن االستفادة منها ف
  -:تنمية قطاع المنشآت الصغيرة وتعزيز قدرته التنافسية

  

  :اكلدااحب-١

هي عملية تبادل يقوم بمقتضاها التاجر بشراء سلعة معينة ثم بيعها بعد ذلك بهـامش               
المشروع لـشراء   ربح متفق عليه نتيجة التكلفة التى يتحملها،ويستخدم هذا األسلوب عند حاجة            

ـصول                سلعة معينة مثل اآلالت وغيرها من المعدات الالزمة لبدء النشاط،وال يستخدم في الح
على األموال ألغراض أخرى بخالف شراء السلعة مثل دفع المرتبات وتسوية الفواتير أو أية              
ـى يتفـق معهـا                    ـك الت التزامات أخرى؛ كما يشترط أيضا أن يقوم التاجر أو الشركة أو البن
المشروع الصغير بشراء وتملك السلعة فعليا حتى تتحمل المخاطرة الناتجة عن امتالك السلعة             

  .وبعد ذلك يتم بيعها للعميل خالل عملية صحيحة

والخالصة أنه في عقد المرابحة يتحمل الممول المخاطرة الناتجة عن شـراء الـسلعة              
بلـغ معـين عليهـا كعائـد مقابـل          واالحتفاظ بها لفترة معينة ثم بيعها بعد ذلك بعد إضافة م          

وفى حالة تعثر المـستخدم     .المخاطرة،وهكذا ينتج الربح من خدمة حقيقية تنطوي على مخاطرة        

                                                 

 عن زيادة امكانية حصول اشنشآلت متناهية الصغر والصغتة واشتوسطة          جورج بنفولد وديفيد بينل ،دراسة مرجعية      ١

  ٨٠-٥٥،ص ص ٢٠٠٢تقييم االئتمان ومكاتب االقراض، وزارة التجارة اسارجية،مصر،:على التمويل



 ٥٠

ـضاعة الممولـة وال             )المشروع الصغير (النهائي فان الممول ال يملك حق الرجوع إال على الب
الـذى سـيتم    يمكن فرض رسوم أو جزاءات على أساس المبلغ القائم، وهذا يعنى أن المبلـغ               

  .تسديده ال يزداد بمرور الزمن مثل القروض التقليدية
  

  :اكلصئداب-٢

بإعطاء مبلـغ مـن     ) المالك المستفيد ( هي عقد بين طرفين يقوم بمقتضاه رب المال         
من أجل استخدامه بطريقة متفق عليهـا       )المضارب أو المشروع الصغير   (المال للطرف اآلخر  

ضافة إلى حصة من األرباح متفق عليها سلفا ويحتفظ لنفـسه    يتم بعدها رد رأس المال إليه باإل      
بباقي األرباح وال يتحمل المستثمر خسارة تتجاوز رأسماله كما ال يتحمل المضارب خـسارة              
سوى مجهوده ووقته ولكنه يلتزم بأي خسائر ناجمة عن اإلهمال أو إساءة اسـتخدام التمويـل                

 المشروعات الصغيرة من خالل االتفاق على       ويمكن أن تستخدم هذه الصيغة فى تمويل تشغيل       
  .نسبة معينة فى األرباح

  

  : اكلسئدقب-٣

تكون عادة محددة بمدة معينة ولتنفيذ مشروع معين،وتكون المشاركة إما في مـشروع             
جديد أو بتوفير أموال إضافية للمشروعات القائمة ، ويتم تقسيم األرباح بطريقة متفـق عليهـا    

 بصورة تتناسب مع المساهمة فى رأس المال، وفى هذه الحالة يمكن أن             مسبقا واقتسام الخسائر  
فى شراكة مع مشروع صـغير أو عـدة         ) شركة خاصة بممارسة هذا األسلوب    (يدخل بنك أو  

ـى                 مشروعات صغيرة حيث يشارك كل منهما فى رأس المال المملوك ويمكن أن يـشارك ف
  .لمساهمتهم فى رأس المالإدارة المشروع ويتم اقتسام األرباح والخسائر طبقا 

  
  :اإلجئدب-٣

شـركة  (وهى عملية يتم بمقتضاها نقل حق االنتفاع بملكية معينة من شخص قد تكون              
المـشروع  (الى شخص آخـر     ) متخصصة فى تأجير األصول الالزمة للمشروعات الصغيرة      

ـى   مقابل إيجار متفق عليه، وبمعنى آخر فان اإلجارة تعنى إعطاء حق االنتفـاع            ) الصغير  عل
وتبدو السمة المميزة لهذا النـوع      .أصل معين وليس المقصود إعطاءه مقابل للمجهود االنسانى       

ـي مـدة االجـارة         من المعامالت فى االحتفاظ بملكية األصول حتى يمكن تأجيرها عندما تنته
ـك مـن ناحيـة الـشركة                   السابقة وذلك لضمان عدم بقاء األصول عاطلة لفترة طويلـة وذل

 الحصول على اآلالت والمعدات الالزمة للمشروع الصغير وعـدم تحملـه            المؤجرة،وتسهيل
  .مبالغ تفوق إمكانياته وخاصة في بداية ممارسته للنشاط

  

  :اكزكل-٥

ـى تـاريخ                 وهو عملية بيع سلعة يتعهد فيها البائع بتوريد بعض السلع المعنية للمشترى ف
وهنا يتم دفع المبلغ نقدا ولكـن يـتم         .مستقبلي مقابل مبلغ محدد مقدما ويدفع بالكامل فى الحال        

ـث يـتم                تأجيل توريد السلعة المشتراة، ويصلح هذا األسلوب لتمويل العمليات الزراعيـة حي
ـصاد سـواء مـن                 التعامل مع المزارعين الذين يتوقعون الحصول على سلع وفيرة أثناء الح

ـصو            لهم،والغرض محاصيلهم أو محاصيل غيرهم حيث يمكنهم شراؤها وتسليمها إذا تعثر مح
األساسي من هذا األسلوب هو تلبية المشروعات الزراعية الصغيرة الذين بحاجة الى تكـاليف              

  .زراعة محاصيلهم حتى ميعاد جنى المحصول

إنـشاء  (لذلك فانه يجب دراسة إمكانية إنشاء شركات متخصصة فى التمويـل االسـالمى            
 خـالل األسـاليب الـسابق       من) شركات متخصصة فى كل نوع مع تحديد الفئات المستهدفة        

اإلشارة إليها بجانب البنوك اإلسالمية القائمة وفروع المعامالت اإلسالمية ببعض البنوك وذلك            



 ٥١

الستهداف فئات معينة ودمجها فى النشاط االقتصادى الرسمي مع االستعانة بـبعض تجـارب              
ي مـع مؤسـسات     وأيضا دراسة إمكانية التعاون الحكوم    . الدول التى نفذت مثل هذه األساليب     

  .التمويل اإلسالمية الدولية للمساهمة فى إنشاء وإدارة وتمويل مثل هذه الشركات
  

 :ةسجيظ اكلسدهعئة اكشغيدب غيد اكدزليب ككخخهل اكو اكقضئط اكدزلو: تئكتئ

ال شك فى أن القطاع الغير رسمي يشكل عائقا خطيرا على تنمية قطاع المـشروعات               
اد من االستفادة القصوى منها  سواء بطريقة مباشرة أو غير           الصغيرة الرسمي ويحرم االقتص   

ـصد بـه                 .مباشرة وعلى الرغم من عدم وجود تعريف محدد للقطاع غير الرسمى ،إال أنـه يق
ـصول                  هنا،هى تلك الفئة من الصناع أو التجار التى تعمل فى الخفاء ،وهدفهم األول هـو الح

ـصف القطـاع    .ة سواء تأمينية أو ضريبية    على الربح السريع دون االلتزام بأى أعباء مالي        ويت
  -:٢غير الرسمى بعدد من السمات لعل أهمها

ويقصد هنا عـدم    .غياب تسجيل المنشأة فى السجالت الرسمية للدولة بمختلف أنواعها         •
ـى              تسجيل الوحدة االقتصادية ال المشتغلين بها،وبالتالى فان عدم تسجيل المـشتغلين ف

ظيمات النقابية أو غياب عقد العمل ال يعد معيارا لتعريف          التأمينات االجتماعية أو التن   
  .القطاع غير الرسمى وإنما يمكن إدراجه ضمن خصائصه

تتصف المنشأة فى القطاع غير الرسمى بصغر حجم التشغيل فيها،ويمكن هنا أن يقاس              •
التشغيل بعدد العاملين بأجر بشكل مستمر أو دائم،كما يمكن أن يقاس بجملة العـاملين              

جر سواء الدائمين أو المؤقتين،كما يمكن أيضا أن يقاس بجملة العاملين بأجر وبدون             بأ
 .أجر

تتصف المنشأة فى القطاع غير الرسمى بمحدودية رأس المال المستثمر،وهنا تجـدر             •
اإلشارة الى أنه يوجد اختالف حول نوع األصول التى تدخل فى تقـدير قيمـة رأس                

بتة والمتداولة،أم اجمالى األصول الثابتة وحـدها،أم   المال ،هل هو اجمالى األصول الثا     
حيث من المحتمـل أال تكـون       (اجمالى األصول الثابتة بعد استبعاد األراضى والمبانى      

ـى احتمـال             األراضى أو المبانى مملوكة لصاحب المنشأة وانما مستأجرة،باالضافة ال
 ).وجود تداخل بين استخدام المبنى كمكان عمل وكمحل إقامة

  
منها غيـر   % ٨٣,٧لنسبة لقطاع  المشروعات الصغيرة والمتوسطة فان هناك حوالى          وبا

 كما هـو    ٢٩٨٨فى عام   % ٨٣,٩،مقارنة بنحو   )آخر بيانات توافرت   (٢٩٩٨رسمي فى عام    
  .٣موضح بالشكل التالى

                                                 

  -: شزيد من التفاصيل راجع١

 ٣٧١/٣٧٢العدد  سعاد كامل رزق،تعريف القطاع غت اشنظم ىف مصر من مدخل اشنشآلت،صلة مصر اشعاصـرة،             -

  ١٨٣-١٥٥، ص ص ٢٠٠٣ألكتوبر /،ازمعية اشصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاي والتشريع،القاهرة،يوليو

  ٢٠٠٥ ،ألكتوبر ٥٥٥شحاته سليمان اشليجى،القطاع غت اشنظم ودوره ىف التنمية،كتاب صلة العمل،العدد -

،ص ٢٠٠٣ة الصغر والصغتة واشتوسطة ىف مصر،مارس       وزارة التجارة اسارجية،خلفية عامة عن اشنشآلت اشتناهي       ٢

١٧  
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نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية 
عام 1988

رسمى; 17.1

غير رسمى; 
82.9

 

نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير 
الرسمية عام 1998

رسمى; 16.4

غير رسمى; 
83.6

  
  

  -:هاشفب عئلب،غئم اكقضئط غيد اكدزلو يسقل خضهدب عكو اكقضئعئة اكدزليب لم خإلل

ـى  "بئر الـسلم  "ع وبضائع بعضها مهرب وبعضها األخر من منتجات         ترويجه لسل  .٢ الت
  .٢غالبا ما تضر بصحة المستهلك وال تتفق مع المواصفات القياسية المصرية

ـى القطـاع               .٣  القطاع غير الرسمى يؤثر بطريقة مباشرة على ربحية المـشروعات ف
روضـة مـن    الرسمى حيث يقوم بترويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المع          

 .المنتجات الشرعية

فى ظل الصعوبات التسويقية التى تواجهها المشروعات الصغيرة بصفة عامـة فـان              .٣
 .هذه الممارسات قد تهدد بإغالق المصانع الرسمية

أيضا قد يلجأ بعض المشروعات الصغيرة الرسمية للحصول على بعض لوازم إنتاج             .٥
ـضر بـالمنتج        منتج معين من مصانع القطاع غير الرسمى لتقليل          التكلفة مما قـد ي

 .النهائي لهذه المصانع الرسمية

قد يؤدى تصدير صفقة ما الى األسواق الخارجية بها بعض العيـوب الناتجـة عـن                 .٥
ـصادرات القطـاع             االستعانة ببعض مخرجات القطاع غير الرسمى الى االضرار ب

 .الرسمى وقد يضر بسمعة القطاع الصناعى المصرى ككل

د على أن هناك من األبحاث والدراسات التى قد توصى بأن اإلنتاج            أيضا يجب التأكي   .٧
فى منطقة ما أو فى قطاع ما يحتوى على عدد معين من القطاع غير الرسمى الـذى                 
ـضرة للمـستهلك،الى تقليـل              ينتج منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية وأنها م

المحلية وبالتالى التهديـد    فرص النفاذ لهذه المنتجات سواء فى األسواق الخارجية أو          
 .بإغالق مثل هذه القطاعات

وهنا يجب التأكيد على أن ممارسات القطاع غير الرسمى ال يمكن تركها ألن نتائجها الـسلبية                
تؤدى الى إغالق المنشآت الرسمية والتى لم تعد تحتمل المنافسة الشرسة مع المنتجات األجنبية              

                                                 

من اخـاىل   % ٨٠ يإلكد اشستثمرون ىف القطاع الررى ألن نسبة البضائع غت القانونية وصلت اىل ما يقرب من                 ١

حجم اشصانع الغذائية،مإلكدين على ألن الصناعات الغذائية ىف مصر على األخص تواجه موقفـا حرجـا بـسبب                  

وتتضح .،والا تسبب فوضى باألسواق   "بئر السلم "لا تتمثل ىف التهريب،وكذلك ما غص مصانع        عشرات اششاكل ا  

منها بشكل غت ررى،كما ألن األصول العقاريـة غـت          % ٨٥الصورة ألكثر الذا علمنا ألن الصناعات الغذائية يعمل         

راجع حقيق  .لعقارية غت مسجلة  من اخاىل األصول ا   % ٥٣اشسجلة والا يتواجد فيها هذا القطاع غت الررى خثل          

 ٥،الثالثـاي، ٣٣٠٨نشر ثريدة العامل اليوم بعنوان،احاد الصناعات يبحث عن حل ششكلة اشصانع العشوائية،العدد             

  ٢٠٠٥ألغسطس،
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مجهولة المصدر من جانب آخر والتى يـتم بيعهـا دون           المهربة من جانب ،والسلع المقلدة وال     
االلتزام بأى أعباء مالية ،وهو ما يؤثر بالطبع بالسلب على القطاعات التى تعمل بشكل رسمى               

  .وتلتزم بكل مسئوليتها تجاه الدولة
ومن منطلق اعتبار أن المشروعات الصغيرة ليست كيانا مستقال بحد ذاته وإنما هـو              

ابطة ذات عالقات متداخلة،لذلك فانه على الرغم من وجود منافسة بين           جزء من مجموعة متر   
المشروعات سواء رسمية أو غير رسمية ،إال أنه يمكن أن يكون هناك نـوع مـن العالقـات      
ـضغط               المتبادلة بين القطاعين تتمثل فى تحركات األيدي العاملة والتنقالت بين القطـاعين وال

ك تحركات للمنتجات ،فقد يعتمد القطاع غير الرسـمى         على األجور،أيضا يمكن أن يكون هنا     
على القطاع الرسمى فى الحصول على المواد الخام والسلع الوسيطة ،كما قد يستفيد القطـاع               
ـى               الرسمى من بعض منتجات القطاع غير الرسمى كمدخالت ،كأن يعتمد بعض المشتغلين ف

مات رخيصة بالمقارنة بالحصول    القطاع األول على القطاع الثانى فى الحصول على سلع وخد         
ـب الوحـدات             .عليها من القطاع األول    لذلك فانه يجب التأكيد على أنه عندما تقرر الدولة تعق

االقتصادية غير المنتمية للقطاع الرسمى إلجبارها على استكمال كافة إجراءات التسجيل وعلى            
ـصمود أمـام هـذه      االنضمام للمجتمع الضريبى ،فانه يتوقع أال تستطيع هـذه الوحـدات             ال

ـف عـن ممارسـة                  السياسة،وستحاول االختفاء عن أعين الـسلطات أو أنهـا سـوف تتوق
لهذا تتطلب مواجهـة قطـاع      .نشاطها،وبذلك قد تفقد الدولة قدر كبير من أنشطتها االقتصادية        

المشروعات الصغيرة غير الرسمية ضرورة وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع على             
ـضاء    –التعامل بشكل شرعى جنبا الى جنب مع القطاع الرسمى        االندماج و  دون مطاردته والق
 فهذا القطاع ال يمكن إغفاله أو التغاضي عنه،خاصة أن إدماجه سيساهم فى دعم النشاط               -عليه

الصناعى الرسمى فى مصر،وزيادة الصادرات المصرية،كما سيساعد على رفع معدالت النمو           
،كمـا  %٢,٣قيق زيادة فى الناتج المحلى االجمالى فى حـدود          وتحقيق توزيع جيد للدخل وتح    

سيساعد على الدقة فى التخطيط االقتصادى والقضاء على ظاهرة عدم صحة إحصاءات نسبة             
ـضريبي،ومواجهة آثارهـا الـسلبية              البطالة والدخل القومى والناتج القومى وحجم التهرب ال

  .العديدة
 اكدزلو ككخخهل هاإلمخلئث غو اكقضئط اكدزـلو        هيجا اكةآقيخ عكو آم لزئعخب اكقضئط غيد      

  -:يجا آم يحضو ائهةلئل جليظ اكجهئة اكلعميب،هخكق لم خإلل

ـصادية غيـر              .٢ قيام الجهات المختصة بعمل حصر شامل وكامل لجميع األنشطة االقت
ـى               الرسمية،سواء الصناعية منها أو التجارية وغيرها ثم تقوم بتـسجيل نـشاطها ف

  .اصة بها ،وعلى سبيل المثال مصلحة الرقابة الصناعيةالجهات الرقابية الخ

االستماع لهؤالء الناس لمعرفة آراءهم والتعرف على األسباب التى دفعتهم للعمل بهذا             .٣
 .األسلوب الخاطىء حتى يمكن وضع الحلول المالئمة للقضاء عليها

قطـاع  قيام الحكومة بمساعدة الجهات المختصة بتقديم المساعدات والقروض لهـذا ال           .٣
وبالتالى يسهم هذا القطاع بدوره فى التنمية المحلية ودعم حركة العمل داخليا نظـرا              

 .لما يمثله من نسبة كبيرة ال يمكن تجاهلها

تيسير اإلجراءات عليه وخفض تكلفتها لمساعدته على التواجـد مـن خـالل كيـان                .٥
 .شرعى

ـى    التعامل مع هذا القطاع بمرونة خاصة من جانب الجهات الرقابية            .٥ واإلداريـة الت
تتعامل معه كالتأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين وغيرهـا مـن            
ـى هـذا القطـاع                 الجهات التى تتسبب أحيانا بسبب معاملتها فى خوف العـاملين ف

 .وهروبهم للعمل بهذا األسلوب غير الشرعى
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ـ              .٧ روض تشجيع االنضمام الى القطاع الرسمى من خالل إعطاء مزايـا تمويليـة وق
ائتمانية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعى كأن يكون هناك اشتراط بأن يحصل هذا              

 .الكيان العشوائى على القرض من خالل تسجيله للمحل الذى يعمل به

مراعاة أن هذا القطاع من الهشاشة للدرجة التى ال يحتمل معها فرض نظم التعامـل                .٨
تعامل مع الجهات الرسمية مـن      الرسمية معه مرة واحدة خاصة لعدم اعتياده على ال        

ناحية ولعدم قدرته على تحمل أية أعباء مالية أو ضـريبية أو تنظيميـة أو إداريـة                 
،ولهذا فاألمر يتطلب بحث منح تيسيرات ضريبية وإدارية ومالية لهذا القطاع لفتـرة             

 سنوات حتى يعتاد هذا القطاع العشوائى على التعامل فى العلن           ٥مرحلية ال تقل عن     
فصاح عن نشاطه يمكن بعدها تدريجيا إخضاعه على مراحـل لـنظم التعامـل              واإل

الرسمى بالصورة التى يتم إشهار أنشطته ومعاملته ضريبيا على قدم المـساواة مـع              
 .غيره من األنشطة الرسمية األخرى 

ـصانع               .٨ دراسة إمكانية قيام الحكومة بعمل إطار تشريعى خاص لعـالج مـشكلة الم
د غير الرسمى وذلك لالستفادة منها بشكل يخدم الصناعة الوطنية          العشوائية واالقتصا 

 .ويعود بالفائدة على المصانع والمستهلك

ض رجـال األعمـال بتنظـيم               .٩ قيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بمساعدة بـع
حمالت للتوعية على مستوى المحافظات وأماكن تجمع هذا القطاع غيـر الرسـمى             

همية وفوائد الدخول فى القطاع الرسمى من جهـة وتوعيـة           للتعريف العاملين به بأ   
 .الجهات التى تتعامل مع هذا القطاع والمسئولين عنه من جهة أخرى

 
  :اكةهزظ غو أمسئء اكةجلعئة اكشمئعيب اكعصهيب هحئصمئة اكلسدهعئة اكشغيدب : دااعئ

ـصاد  تعتبر الشبكات والتجمعات الجغرافية للشركات سمة ذات أهمية خاصة من سما     ت اقت
وبالرغم من تحسن قدرة االتصاالت العالمية،فان هناك اتجاها متزايدا بين الـشركات            .المعرفة

ـضمنية      Tacitللتواجد معا فى أماكن مشتركة باعتبارها طريقة فعالـة القتـسام المعرفـة ال

knowledge.               ـى الواليـات المتحـدة ومن أمثلة ذلك بنجالور فى الهند ووادى السيلكون ف
الكمبيوتر وبرامجه فى لندن،وفرانكفورت للبنوك والتمويل،وباريس للموضة ،وهوليود        لصناعة  

وتنجذب الشركات الى المواقع التى توجد بها شركات أخـرى لتـستفيد مـن              .لصناعة السينما 
 Knowledge المعرفة لتل اآلزهاف هامةسئد؛External economics   الوفورات الخارجية

Spillovers  ج والمهارات والموردين المتخصصين والمؤسسات والقـدرات        ،وعناصر اإلنتا
واألهم من ذلك ،هو أن االستفادة من أنشطة االبتكار وكذلك من مراكز المعرفة مثل              .االبتكارية

  .الجامعات والمؤسسات البحثية أصبحت بشكل متزايد محفزات قوية لتكوين التجمعات
فى مجاالت متقاربة،ويمكن أن تحتـوى      والتجمع هو بمثابة تكتل من الشركات التى تعمل         

المجموعة على عدد صغير أو كبير من المنشآت وكذلك على شركات صغيرة وكبيرة بنـسب               
ـى منـاطق               .مختلفة وهناك أنواع كثيرة من التجمعات تتراوح من التجمعات غير الرسـمية ال

ـصناعية والمتنزهــات    ــة،والمناطق اـل ـصدير الخاص ـصادرات،ومناطق الـت ــز اـل تجهي
ـث  (ومن الناحية النظرية يمكن أن تكون التجمعات إما رأسية  .Science  Parksليباكعك حي

حيث تتخصص الـشركات    (أو أفقية   ) تتخصص الشركات فى مراحل مختلفة من سلسلة القيمة       
  .فى نفس المرحلة أو الحلقة من سلسلة القيمة

وتشير .لمناطق الحرة وفى مصر فقد تم استثمار مبالغ كبيرة فى إقامة المناطق الصناعية وا           
 منطقة صناعية فى مختلف مراحل التطوير تتبـع إدارات          ٢١٣التقديرات الى وجود أكثر من      

حكومية مختلفة،ومع ذلك تفتقر معظم هذه المناطق الى التسهيالت العامة التى تتضمن معدات             
مادى عـن   القياس والرقابة ومعامل اختبار المنتجات واستخدام المعدات على أساس دفع مقابل            
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ـى    كل مرة يتم استخدامها فيها،باالضافة الى ذلك ،توجد بعض المناطق الصناعية التى تفتقر ال
  . ٢البنية األساسية المالئمة

وتجدر االشارة الى هناك عدة تجمعات عضوية يمكن للحكومة مساندتها،مثل منطقة شـق             
هليـة يوجـد كـل مـن        الثعبان فى القاهرة المتخصصة فى تصنيع الرخام، وفى محافظة الدق         

ـصنوعة مـن األلومنيـوم               . سالمون القماش فى التريكو ،ميت غمر فى األدوات المنزلية الم

  .ومحافظة دمياط المشهورة بصناعة األثاث وغيرها من األماكن األخرى
من جهة أخرى يجب التوسع فى إنشاء حاضنات المشروعات الصغيرة والمتوسـطة،وهى            

،ويـتم  " سـنوات  ٥-٣"ى مكان له رخصة لمدة زمنية محددة        عبارة عن مجمع توفره الدولة ف     
ومن خالل  .تجميع المشروعات الصغيرة فيه مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات            

هذه الحاضنة تتم مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى أن يخرج من هذه الحاضـنة              
ـى    . ال الى مكان خاص به    بعد أن يكتسب الخبرة ويكتب له النجاح،ويستطيع االنتق        ـضم ال وين

عضوية الحاضنة أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة نظير اشتراك سنوى لالستفادة مـن            
ةةلتل آهل آهخاغ اكحئصـمب     ه.خدماتها،بحيث يتم تمويل الحاضنة ذاتيا الستمرار أدائها لدورها       

  -:غيلئ يكو

ـى إدارة   العمل على نشر ثقافة فكر العمل الحر وتنمية قدرات الشباب           • والحـرفيين عل
ـى تعتـرض                ـى العقبـات الت ـب عل ـصات والتغل المشروعات والدخول فى المناق

 .المشروعات

 .تسهيل بدء المشروعات وتنمية شبكات دعم متكاملة لها لتحقيق معدالت نمو عالية •

المساهمة فى إنشاء قاعدة معلومات عن احتياجات أصحاب المـشروعات والـورش             •
  .ائمة أو المؤقتةالحرفية من العمالة الد

عن طريـق   -بما تملكه من قواعد بيانات    -قيام الحاضنة كوكالة أهلية نموذجية للتشغيل      •
  .تسجيل راغبى العمل وتخصصاتهم

  -:قلئ آم آهل لهئل ههضئئغ اكحئصمب ةةلتل غيلئ يكو

ـصناعية            • إقامة صناعات مغذية ومكملة لسد احتياجات المشروعات القائمة بالمناطق ال
 . الجمهوريةالمنتشرة فى

ض المـشروعات وإقامـة              • االستفادة من بعض الخدمات الوسيطة والمنتجات فى بـع
  .مجموعة من الصناعات عليها

تقوم الحاضنة بتوفير القروض الالزمة لتمويل شراء المعدات ورأس المـال العامـل              •
  .للمشروعات الجديدة والقائمة من خالل الصندوق االجتماعى للتنمية

  .ستشارية الفنية واإلدارية والتسويقية للمشروعات الموجودةتقديم الخدمات اال •

  .إقامة معرض سنوى لمنتجات األعضاء المنتسبين الى الحاضنة •

  
  أمسئء هةحخيت فئعخب ايئمئة عم اكلسدهعئة اكشغيدب: خئلزئ

على الرغم من وجود عدد كبير من أنـشطة جمـع البيانـات المتعلقـة بالمـشروعات                 
ن فرص الوصول الى مجموعة هذه البيانات تكاد تكون محدودة سـواء            الصغيرة،فانه يالحظ أ  

ـصندوق                 تلك التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء،أو التى يقـوم بهـا ال
االجتماعى للتنمية أو حتى تلك التى تشتمل عليها أنظمة التسجيل مثل التأمينـات االجتماعيـة               
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ـصغيرة والمتوسـطة          والسجل التجارى وغيرها من الجها     ـصلة بالمـشروعات ال ت ذات ال
وعلى ذلك فان ثمة حاجة لتحسين أنشطة جمع البيانات ،حيث يعتبر االفتقار            .والمتناهية الصغر 

مـن ناحيـة    .الى التوافق بين مجموعات البيانات وصعوبة الحصول عليها مشكلتين رئيسيتين         
ـى التنـسيق بـين أنـشطة جمـع          أخرى توجد فجوة بحاجة الى معالجة تتمثل فى االفتقار ا          ل

ـضا هنـاك               البيانات،ومن ثم فان هناك حاجة الى التشبيك بالوسائل التقليدية وغير التقليدية،أي
فجوة أخرى تتمثل فى ندرة وجود خدمات الكترونية للمستخدمين الذين يحتاجون الى الوصول             

 من التوصيات بشأن    وفيما يلى عدد  .المباشر وغير المباشر للبيانات عن المشروعات الصغيرة      
  -:٢مجموعة البيانات عن المشروعات الصغيرة

للمعلومات الواردة فى    من الضرورى إجراء تحديث دورى    :ةحخية لجلهعب اكايئمئة   .١
،وسيكون لهذا التحديث المنتظم فائدته الكبرى،ليس      )كل سنتين مثال  (تعداد المشروعات   

  .باره نظاما للمتابعة والرصدفقط فى اطار عمليات االستقصاء بالعينة بل أيضا باعت

ينبغى أن تنال مسألة الحصول على مجموعات البيانات        :ةزهيل اكحشهل عكو اكايئمئة    .٢
ـصغيرة اهتمـام              التى تجمعها الهيئات الحكومية وغير الحكومية عن المـشروعات ال
خاص،ولذلك فانه البد من إعداد بروتوكول يوافق عليه شتى المعنيين لوضع الخطوط            

هج أكثر مرونة للوصول الى ذلك،كما ينبغى أن تبذل مزيد من الجهود حتى             العامة ون 
وفى هذا الصدد يمكن أن تساهم الجهات       .تكون البيانات لتسهيل الحصول على البيانات     

المانحة التى تستثمر فى مجال أنشطة جمع البيانات بدور أكبر فى طلب إتاحة البيانات              
تتوافر بيانات لدى العديد من الجهات ولكنها       قد  .(وقد يكون ذلك عن طريق االنترنيت     

ال تملك القنوات لتزويد المخططين والباحثين بالبيانات الالزمة إلجراء المزيـد مـن             
 ). التحليل

ـف           :اكةهاغف ايم اكايئمئة   .٣ ينبغى النظر فى توحيد مجموعة البيانات الواردة مـن مختل
لتقـوم بتطبيقـه الجهـات      المصادر،كما ينبغى االتفاق على هيكل لقاعـدة البيانـات          

 .المعنية،على الرغم من أن المعلومات تختلف من مستخدم آلخر

هناك حاجة ماسة الى التشبيك بين المعنيـين بالمـشروعات          :اكعلل لم خإلل اكساقئة    .٥
 تقـدم المعلومـات     WEBالصغيرة،ويمكن أن يكون ذلك من خالل إنـشاء صـفحة           

ـصفحة الدا   .للمشروعات الصغيرة فى مصر     أن تنـشأ    Homepageخليـة   ويمكن لل
عالقات مع الجهات التى توفر البيانات،وأن تقوم بوصف مختلف مجموعات البيانـات            

كما يمكـن   .من حيث المنهج ووسائل الوصول إليها ونقاط الضعف بها ومدى تغطيتها          
وهو إنشاء  هتلب لفههل آخد يماغو اكمضد غين،     .أن تكون هذه الصفحة أداة لنشر النتائج      

ـف            مخزن للبيان  ات عن المشروعات الصغيرة يمكن من خالله حفظ البيانات من مختل
 واحد أو أكثر ويتيح لمستخدميه دراسة ملفات البيانـات          Serverالمصادر فى سيرفر    

وقد ترى المنظمات غير الحكومية فى هذا المخزن وسـيلة إلنقـاص            .وإنزال أى منها  
ن االسـتخدام األوسـع لمخـزن       ويجب التأكيد على أ   .تكاليف االحتفاظ بقواعد بياناتها   

ـى                البيانات قد يكون مجرد توفير الجداول أو التبويبات عند طلبها دون الوصـول ال
ملفات البيانات،غير أن ذلك ال يمنع من كون مفهوم مخزن البيانات يجب أن يكون من               

وحتى ينشأ مخزن البيانات نافع ينبغي أن تقـوم جهـة           .المرونة ليالئم كل التفضيالت   
ـى       .باالستثمار فى استضافة المخزن وحفظه    راعية   ويعتمد حجم االستثمار الـالزم عل

حجم البيانات المخزنة التى يجرى تجهيزها،كما يعتمد على نطاق الخدمات التى تقـدم             
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 .لمستخدميه

تتوفر لـدى العديـد مـن الجهـات         :اإلزةفئخب لم لجلهعئة اكايئمئة غيد اكةقكيخيب      .٥
ضها الخاصة،ربما تحتوى هذه المجموعات على      مجموعات بيانات أنشئت لتخدم أغرا    

ـى هـذا      .معلومات مفيدة اذا تم استخراجها بعناية من ملفات البيانات         وينبغى النظر ف
الصدد فى مجموعتين على األقل من البيانـات همـا الـسجل التجارى،والتأمينـات              

ات جهـدا   وقد يتطلب التعاون بين الجهتين اللتين تحتفظان بقاعدتى البيان        .االجتماعية  
كبيرا،ولكن هذا الجهد سيؤدى الى تحسين وتحديث المعلومـات عـن المـشروعات             

 .الصغيرة بأقل تكلفة ممكنة

 
 :١هاكةخدياو اإلزةلداد غو أشإلج اكمضئل اكةعكيلو: زئخزئ

ال شك أن إلصالح نظام التعليم أهمية حيويـة بالنـسبة لتطـوير القـدرة التنافـسية                 
ـى للقيمـة            للمستثمرين والعاملين،وبالتا  لى المنشآت،ذلك أن االرتقاء الى حلقات وسالسـل أعل

ـصرى                ـصاد الم يتطلب التركيز على مجموعة من المهارات تختلف عن تلك السائدة فى االقت
وباإلضافة الى ذلك ،يتطلب هذا االرتقاء أن تلبى منظومة التعليم احتياجات السوق مـن              .حاليا

التى من المفتـرض أن     (ومة القيم الثقافية السائدة     وأخيرا،ينبغى على منظ  .العمالة بشكل أفضل  
ـى والتـدريبى       أن تـشجع إقامـة المنـشآت الخاصـة،والتعليم         ) يعززها النظامـان التعليم

وفى الواقع،ال يمكن تحقيق القدرة التنافسية دون استثمارات ضخمة         .المستمر،واإلبداع واالبتكار 
ى يهدف الى تضييق الفجوة المعرفيـة       فى الموارد والجهود المخصصة لإلصالح التعليمى الذ      

  -:ومن هذا المنطلق يقترح اآلتى.كميا ونوعيا بين مصر وبقية العالم

  -:إقامة نظم تتمتع بحساسية للسوق لتطوير المناهج التعليمية وتعديلها بما يتالءم مع  -٢

 .احتياجات السوق  - أ

 .احتياجات القطاعات ذات األولوية االستراتيجية  - ب

 .المعايير الدولية  - ت

ـى أن               -٣ المزيد من الترشيد فى استثمار الموارد،خاصة فى التعليم الثانوى والعـالى عل
 -:يحقق ذلك

 .جودة التعليم  - أ

 .تعزيز أهمية التعليم الفنى  - ب

 .االستجابة الحتياجات السوق  - ت

 -:تعديل مناهج المدارس االبتدائية لترسيخ  -٣

 .المهارات االستثمارية  - أ

 .االبتكار واإلبداع والتفكير النقدى  - ب

ـا              هغو  اكخةئل يجا اكةآقيخ عكو آم فصيب ةمليب فضئط اكلسدهعئة اكشغيدب هاكلةهزضب يج
آم ةقهم فصيب فهليب يسئدق غيهئ جليظ اكقهه اكفئعكب غو اإلفةشئخ هيلقم أيجئذ خكق غيلئ               

 -:٢يكو
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 :خهد اكحقهلب غو ةمليب اكلسدهعئة اكشغيدب  •

ـصناعى           .٢ ـال   (البد من عمل مسوحات على مـستوى القطـاع ال ل منظمـات   مـن خ
 .وذلك لتحديد الفرص الصناعية المتاحة)متخصصة

ص                .٣ ـى تـخ ـصادية واالجتماعيـة الت إنشاء بنك للبيانات فيما يتعلق باألنـشطة االقت
 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يجب أن تحصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أى بيانات تحتاجها بالمجان أو             .٣
 .بتكاليف مناسبة

 .ية كل من األسواق المحلية وأسواق التصديرالتأكيد على أهم .٥

ـصغيرة             .٥ تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الخام التى تستخدمها المـشروعات ال
 .والمتوسطة

ـى تخفـيض              .٧ حل المشاكل الضريبية المختلفة التى تواجه هذه المشروعات والعمل عل
 .معدالت الضرائب

ـك     التركيز على تدريب المشروعات الصغيرة والمتوسطة        .٨ وخاصة العنقودية منها وذل
بواسطة متخصصين للوصول الى مستويات تنافسية عالميا وذلك من خالل خطة متوسطة            

 ).ثالث سنوات(األجل 

البد أن يكون هدف تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة واضحا على مستوى             .٨
نافـسة مـن    االقتصاد الكلى وفى كل جزء من اقتصاد الدولة،حيث يتطلب ذلك تشجيع الم           

وعلى المستوى الصناعى، يمكن للحكومة أن تعـاون مـع          .خالل تخفيض عوائق التجارة   
ـى             المنظمين األفراد من خالل عرض أفكارهم وزيارة المشروعات الناجحة والتشجيع عل

،والعمل على تكـوين عـدد كـاف مـن          counselorsإحداث التواصل مع المستشارين     
  . الجغرافية المختلفةفى المناطق) بشكل عنقودي(المنظمين 

ـصغيرة            .٩ حث منظمات األعمال والكيانات المتخصصة فى تعزيز دور المشروعات ال
والمتوسطة إلنشاء سوق الكتروني متخصص لهذه المشروعات والتى سوف تدعم قدرتها           
التسويقية والبحث عن الصناعات الكبيرة التى تستخدم المنتجات النهائية لهذه المشروعات           

 .كمدخالت

ع جميع الغرف فى الدول األعضاء للتعاون مع اإلدارة التنفيذية للـسوق للـدخول              دف .٢١
 .به،عالوة على كيفية استخدام واالنتفاع من التسهيالت والخدمات المقدمة

 

 :خهد اكجئلعئة هلداقذ اكاحهت •

ـى        .٢ يجب أن ترتبط هذه المؤسسات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم العون الفن
الل منظمات مانحة أو نسب تخصصها هذه المؤسـسات لـدعم هـذه             لها سواء من خ   
 .المشروعات

التأكيد على تنمية التكنولوجيا القابلة للتطبيق واالستخدام بواسطة هـذه المـشروعات             .٣
 .وليس التكنولوجيا النظرية أو التى ال تصلح لهذه المشروعات

 

 :خهد اكامهق •

                                                                                                                                            

development through the use of local resources within G١٥ 

Countries"  ٢٠٠٥ ،اشإلخر الثاء عشر ، القاهرة،يوليو 
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ـصغيرة     تشجيع البنوك على تخصيص جزء من مواردها إلقـراض         .٢  المـشروعات ال
 .والمتوسطة بشروط ميسرة

تشجيع البنوك على تغيير النظرة التجارية البحتة الى تبنى نظرة تنموية فى معامالتها              .٣
 .مع هذه المشروعات

 

 :خهد اكلسدهعئة اكقايدب •

ـصغيرة             .٢ تشجيع قيام المشروعات الكبيرة على عمل عالقات تعاقدية مع المشروعات ال
 .ابة صناعات مغذية لهاوالمتوسطة لتكون بمث

اعتبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ العقود من الباطن وتجهيـز الـدعم              .٣
 .التنظيمى لذلك

 .إنشاء شركات رأس المال المخاطر مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .٣

 

 :خهد اكلزةتلديم غو اكلسدهعئة اكشغيدب هاكلةهزضب •

ـى        إنشاء شركات تجارية مع المستثمرين بص      .٢ فتهم حملة األسهم لجلب المواد الخام الت
تحتاجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مـع إعطاءهـا سـلطة البيـع المباشـر              

 .ومساعدتهم على تسويق المنتجات النهائية لهذه المشروعات

تنظيم بحوث السوق المجمعة سواء على المستوى الداخلى أو على المستوى الخارجى             .٣
 . ذلكمن خالل مؤسسة متخصصة فى

حث المنظمات غير الحكومية على تشجيع الصناعات الصغيرة فى ضـوء نجاحاتهـا              .٣
 .على مستوى العالم

 .التأكيد على أهمية الصناعات المغذية .٥

حث المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استخدام القيمة الهندسية وتنميـة تكلفـة             .٥
 .الوعى وذلك لتخفيض تكلفتها وتعزيز قدرتها التنافسية

 

 :اكلئمحيم اكخهكييمخهد  •

 .تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول النامية .٢

التيسير على الحكومات والحد من االشتراطات التى قد تؤدى الى تعارض فى الخطط              .٣
 .القومية بها

 .تسهيل شروط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة .٣

 .التأكيد على أهمية التدريب المهنى لهذه المشروعات .٥

ـب بأسـعار              يجب   .٥ أن تكون المساعدة الفنية التى تقدم من الخبراء المحليين أو األجان
 .مناسبة كما يجب أن تتصف بالواقعية

ـى                .٧ حث رجال األعمال على االستثمار فى الدول النامية على اعتبار أن هذه الدول ه
 .أسواق جيدة وتتمتع بالبيئة االقتصادية والسياسية واالجتماعية الجاذبة

 

 :عكهلئة هلداقذ اكةجئدبخهد اكل •

التوسع فى تقديم البيانات التى تسمح بإجراء مقارنات كفؤة للتجديد واالبتكار والتنافسية             .٢
 .والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

ـصغيرة      .٣ العمل على تقوية الشبكات التى تساعد على تنشيط مجتمعات المـشروعات ال
ـصلة بتوسـع األسـواق      والمتوسطة وتحسين مداخل الوصول الى المعلومات ذات         ال



 ٦٠

 .وتنمية المهارات واستخدام التكنولوجيا المناسبة

وللوصول الى تحقيق هذه األهداف البد من تحـسين الـشروط للمنظمـين وتنميـة                .٣
ـى المنـاطق الريفيـة               المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر الحـدود مـشتمال عل

ـال كـان أو      والحضرية،وأيضا الصناعات الحديثة والتقليدية ولكل من المنظ       مين رج
 .امرأة

 

 :خهد لمضلئة اكلجةلظ اكلخمو •

 .ترقية التفاعل وتبادل الزيارات بين وفود األعمال واقامة المعارض والندوات .٢

استكمال نظام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتعيين شركات تسويق دولية للتسويق           .٣
 .لمنتجات هذه المشروعات عالميا

  .علومات من خالل تفعيل دور غرف التجارة والصناعةإنشاء قواعد بيانات وتبادل الم .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١(لكحف دفل 

  

  ٢٠٠٣ كزمب ١٣١فئمهم دفل 

  اؤشخاد فئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب

  

  

  ائزل اكسعا

  دئير اكجلههديب

  :فدد لجكر اكسعا اكقئمهم ايةو مشن،هفخ آشخدمئن

  

  )اكلئخب اآلهكو(

لى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر التى تتـوافر        تسرى أحكام القانون المرافق ع    
  .فيها شروط تطبيقه

  )اكلئخب اكتئميب(
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الصندوق االجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة           
والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج النتشارها والمعاونة فى الحصول على مـا            

 وخدمات،وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحـدات          تحتاجه من تمويل  
وتحدد الالئحة التنفيذية نظام عمل الصندوق فى قيامه بهذه         .اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات    

  .المهام

  )اكلئخب اكتئكتب(

تسرى أحكام القانون المرافق على المنـشآت القائمـة إذا تـوافرت فيهـا الـشروط                
  . عليها فى هذا القانون والئحته التنفيذيةالمنصوص

ويصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من            
  .تاريخ العمل بهذا القانون

  )اكلئخب اكدااعب(

  .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  تم الدولة،وينفذ كقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخا

  

  )حزمو لائدق                                                             (

  ـه١٣٢٥ دايظ ايخد زمب ٢٠شخد ادئئزب اكجلههديب غو 

  ـه٢٠٠٣ يهمين   زمب ٨                         اكلهاغف 

  

  

  

  

  

  

  

  فئمهم 

  ةمليب اكلمسءة اكشغيدب

  آلهلاكائا ا

  ةعـئديغ

يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون،كل شـركة أو منـشأة             ) ٢(مادة
فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين               

  .ألف جنيه وال يجاوز وال يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عامال

  

شأة المتناهية الصغر فى تطبيق أحكام هذا القانون،كل شـركة أو           يقصد بالمن ) ٣(مادة
منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ويقل رأسمالها المدفوع عـن               

  .خمسين ألف جنيه
  

  اكائا اكتئمو

   اكلحكيب هاآلجمايبهاكةعئلل لظ اكجهئةغو اكةآزير 

نمية فى مكاتبه أو فى فروع الهيئة العامة ينشىء الصندوق االجتماعى للت) ٣(مادة
لالستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لخدمة المنشآت الصغيرة والمتناهية 

كافة إجراءات التسجيل واستصدار التراخيص -بناء على طلب أصحابها–الصغر،وتتولى 
وذلك خالل مدة ال والموافقات والبطاقات التى تفرضها التشريعات،والالزمة لممارسة نشاطها،
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تجاوز ثالثين يوما من تاريخ تقديم المستندات الى الجهات اإلدارية المختصة بمنح 
وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجارى .التراخيص

 كما تضم تلك الوحدات مندوبين.إلتمام اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة األولى من هذه المادة
عن الهيئات والجهات المختصة قانونا بالتصرف فى األراضى واألماكن التى تلزم 

وتصدر .المنشأة،ويكون لهم صالحية التعاقد مع أصحاب المنشآت فى كافة أوجه التصرف
الوحدة لصاحب المنشأة ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض 

مطلوبة،وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات مرفقا به المستندات ال
األخرى،فاذا لم ترد هذه الجهات خالل مدة الثالثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة األولى 

وتقيد هذه التراخيص النهائية فى سجل خاص .من هذه المادة،صار الترخيص المؤقت نهائيا
ويكون للجهات . يستخدم فى جميع معامالتهالدى هذه الوحدات ويعطى لكل منشأة رقم قومى

التى أصدرت التراخيص الحق فى التفتيش على المنشآت للتأكد من التزامها بأحكام القانون 
بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها،وذلك وفقا للقواعد واإلجراءات 

  .التى تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون

  
ولى الصندوق االجتماعى للتنمية التنسيق بين الجهات والمؤسسات المحلية يت) ٥(مادة

واألجنبية والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت،وعلى الجهات القيام بتحديد ماهية الخدمات 
والتيسيرات التى تقدمها للمنشآت وإخطار الصندوق االجتماعى للتنمية بها التخاذ ما يلزم 

  .لتحقيق التكامل بينها
  

  

  اكائا اكتئكت

   هلةمئهيب اكشغداكشغيدبةلهيل اكلمسءة 

  

ـصندوق االجتمـاعى           ) ٥(مادة ينشأ فى كل محافظة،بقرار من المحافظ،بالتنسيق مع ال
للتنمية،صندوق أو أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر،من خـالل المؤسـسات            

دد فى القرار لتنظـيم عمليـات التمويـل    والجمعيات األهلية وفقا للقواعد واإلجراءات التى تح     
  -:وتتكون موارد هذه الصناديق من.والتحصيل والمتابعة

  .التمويل الذى يتاح من الصندوق االجتماعى للتنمية .٢

ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغـرض تمويـل المنـشآت               .٣
  .الصغيرة والمتناهية الصغر

 .ية من مواردما تخصصه المجالس الشعبية المحل .٣

ـصغيرة والمتناهيـة              .٥ الهبات والمنح التى تتيحها مؤسسات التمويل لدعم المنـشآت ال
 .الصغر

 
يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة            ) ٧(مادة

كمـا  .والمتناهية الصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما فى ذلك ما يتاح لصناديق المحافظات            
ـى مـا                   يدرج ـب عل ـى تترت  فى الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من االعتمـادات الت

 ".النفقات الجارية"أو الباب الثانى " التحويالت الرأسمالية"تقدم،سواء بالباب الرابع 

  
يقدم الصندوق االجتماعى للتنمية من موارده تمويال ميسرا للمنشآت الصغيرة          ) ٨(مادة

ـضال         والمتناهية الصغر وفقا     للقواعد واإلجراءات التى يضعها مجلس إدارة الصندوق،وذلك ف
  . عما يتيحه من تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت فى المحافظات
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للصندوق االجتماعى للتنمية الحصول على التمويل الالزم من األسواق المالية          ) ٨(مادة

ويستخدم التمويل الـذى    . ماليةالمحلية وذلك بالشروط واألوضاع التى يتفق عليها مع وزارة ال         
ـصغر             يحصل عليه الصندوق فى إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية ال

  .فى المحافظات،وذلك فى الحدود والضوابط التى يقررها مجلس إدارته

  
ـس إدارتـه وبمـساهمة             )٩(مادة ينشىء الصندوق االجتماعى للتنمية بقرار مـن مجل

ـضمان           صناديق تمويل ت   ـى المحافظات،نظامـا ل نمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ف
ـس               مخاطر االئتمان التى تتعرض لها هذه المنشآت،ويصبح هذا النظام ساريا بعد موافقة مجل
إدارة الصندوق المشار إليه ودون أن يترتب على ذلك أية أعباء على الموازنة العامة للدولة أو                

  .موازنات المحافظات

  
  ا اكدااظاكائ

  اكحهاغذ هاكةيزيداة

  

ـصناعية          ) ٢١(مادة يخصص من األراضى الشاغرة المتاحة لالستثمار فى المناطق ال
وذلك % ٢١والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستصالح الزراعى نسبة ال تقل عن           

ـى بـالمرافق وتقـس              يمها إلقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ويتم تزويد هذه األراض
ويكون لهذه الجهات صاحبة الحـق      .وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المنشآت       

فى التصرف فى هذه األراضى مندوبين عنها فى وحدات الصندوق االجتماعى ولديهم خرائط             
لألراضي المتاحة ونشره بشروط البيع واالنتفاع ونماذج العقود ويكون لهم الحق فى التعاقـد              

  .اءات التسجيل والشهرواتخاذ إجر

  
مع عدم اإلخالل بأية مزايا أو تيسيرات أخرى ينص عليها قانون آخر يحدد             ) ٢٢(مادة

ـصاحب                سعر بيع األراضى المشار إليها فى المادة السابقة فى حدود تكلفة توصيل المرافق ول
ـب              حـق   المنشأة شراء األراضى وسداد ثمنها بالشروط التى تحددها الجهة البائعة ويجوز طل

  .من الثمن المقدر لها% ٥االنتفاع بها بمقابل سنوي ال يزيد عن 
  

تنشىء كل من الوزارات وأجهزتها والهيئـات العامـة ووحـدات اإلدارة            ) ٢٣(مادة
المحلية سجال لقيد المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الراغبة فى التعامل معها وتتـيح كـل               

للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها      % ٢١ل عن   منها مع مراعاة تكافؤ الفرص نسبة ال تق       
  . أو تنفيذ الخدمات واإلنشاءات الالزمة لتلك الجهات

  

من رأس المال   % ٢يسدد صاحب المنشأة الصغيرة لوحدات الصندوق نسبة        ) ٢٣(مادة
ـت                المدفوع بحد أقصى خمسمائة جنيه ومائتي جنيه بالنسبة للمنشأة المتناهية الصغر مـن تح

لرسوم ومقابل الخدمات التى تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك            حساب ا 
  .عند استالم الترخيص المؤقت ببدء النشاط

  
ـصغر           ) ٢٥(مادة ـصغيرة والمتناهيـة ال يقدم الصندوق االجتماعى للتنمية للمنشآت ال

  -:مباشرة أو من خالل الخبراء الذين يستعين بهم الخدمات اآلتية وعلى األخص 

  .التعريف بفرص االستثمار المتاحة فى كل محافظة وفى كل منطقة داخلها .٢

 .إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات التى تطرح على الراغبين فى إقامتها .٣
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تقديم المشورة عن أفضل األماكن وأحسن مصادر الشراء لآلالت والتجهيزات وغيرها            .٣
 .من المستلزمات

بسط للسجالت الكمية والمحاسبية واإلرشادات الالزمة      تزويد أصحاب المنشآت بدليل م     .٥
 .للتعامل مع كافة الجهات العامة

 .التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المنشآت .٥

 .التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على االشتراك فيها .٧

ـى تقنيـات اإلنتـاج والتـس              .٨ ويق المساعدة فى الحصول على المعرفة والتطورات ف
 .ويخصص الصندوق فى موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم هذه الخدمات

 
يكون الترخيص بشغل األماكن للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى األماكن          ) ٢٥(مادة

التى تخصصها األحياء وغيرها من الجهات العامة لتوزيع السلع بمقابـل رمـزي ال يجـاوز                
 .ل تلك األماكننصف المقابل المحدد لشغ

  
ال يجوز إيقاف أى منشأة صغيرة أو متناهية الصغر إداريا إال فى حالة ارتكاب              ) ٢٧(مادة

مخالفة تستوجب الغلق قانونا وفى هذه الحالة يخطر صاحب المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة             
  . وإلزالتها ويتم اإليقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة

  
ض        ٣١١١ لسنة   ٨ استثناء من أحكام القانون رقم       )٢٨(مادة  فى شأن لجان التوفيق فى بـع

ـضاء بدرجـة                المنازعات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال الق
ـى قـانون الـسلطة                  رئيس محكمة على األقل يتم ندبه طبقا للقواعد واإلجراءات المقـررة ف

ـصندوق االجتمـاعى          القضائية ويشترك فى عضويتها ممث     ل عن الغرفة التجارية وآخر عن ال
وتخـتص  .للتنمية ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها            

هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار اإليقاف المشار إليه فى المادة السابقة،على أن يـتم الـتظلم                 
ويترتب على هذا الـتظلم     .ن بقرار اإليقاف  خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه الى صاحب الشأ        

ـصحة العامـة وأمـن                    ـى تهـدد ال وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفـات الت
وعلى اللجنة أن تصدر قرارا خالل سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيـذ اإليقـاف أو    .المواطنين

 اللجنة بالفصل فى أى نزاع      كما تختص هذه  .باالستمرار فى وقف تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه       
وال يخل كل ذلك بحـق      .يقوم بين صاحب الشأن وأي من الجهات المشار إليها فى هذا القانون           

  .اللجوء مباشرة إلى القضاء
  
  .يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) ٢٨(مادة

  
  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٥

  

  

  

  

  )٢(لكحف دفل

  فداد دئير لجكر اكهذداء 

  ٢٠٠٣ كزمب ١٢٣١ل دف

  اؤشخاد اكإلئحب اكةمفيخيب كقئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب اكشئخد ائكقئمهم 

  ٢٠٠٣ كزمب ١٣١دفل 

  

  دئير لجكر اكهذداء 

  اعخ األضإلط عكو اكخزةهد   

  ٢٠٠٣ كزمب ١٣١هعكو فئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب اكشئخد ائكقئمهم دفل 

 اؤمسئء اكشمخهف اإلجةلئعو ككةمليب ١٨٨١ كزمب ٣٠هعكو فداد دئير اكجلههديب دفل 
  .هاكقداداة اكلعخكب

  

ـــدد ــ   فــ

  

  )اكلئخب اآلهكو(

مع عدم اإلخالل للصندوق االجتماعى للتنمية من اختصاصات،يعمل بأحكام الالئحـة           
  . المرافقة٣١١٥ لسنة ٢٥٢التنفيذية لقانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 

  

  )يباكلئخب اكتئم(

يقصد فى تطبيق أحكام هذه الالئحة بالمصطلحات اآلتية المعاني المبينة قـرين كـل              
  -:منها

  قانون تنمية المنشآت الصغيرة: القانون -٢

  الصندوق االجتماعى للتنمية : الصندوق -٣

 المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر: المنشآت -٣

 الصناديق التى تنشأ فى كل محافظة لتمويـل       : صناديق المحافظات  -٥

 المنشآت متناهية الصغر

ـصندوق االجتمـاعى       : الرقم القومى  -٥ رقم تسجيل المنـشأة لـدى ال
 .للتنمية

 
  )اكلئخب اكتئكتب(

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  

  

  )آحلخ مضيغ.خ                                                             (
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  اكإلئحب اكةمفيخيب 

  كقئمهم ةمليب اكلمسءة اكشغيدب

  

يضع مجلس إدارة الصندوق البرامج والخطـط الالزمـة لتنميـة المنـشآت             ) ٢(مادة
بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ووحـدات اإلدارة المحليـة وغيرهـا مـن الجهـات                

ر الجهـات المختلفـة     وتعرض هذه البرامج على مجلس الوزراء العتمادهـا وإخطـا         .المعنية
  .لاللتزام بها
  

يختص الصندوق بتنمية المنشآت والترويج النتشارها وزيادة الوعي بأهميتها         ) ٣(مادة
  -:وتشجيع إنشائها وله على األخص فى سبيل ذلك ما يلى

وضع خطة سنوية للتوعية بأهمية المنشآت بوسائل تأسيـسها وانتـشارها وتـسويق              .٢
ت المعنية بها وعلى أن يشمل ذلك إقامـة المعـارض           منتجاتها وذلك بمشاركة الجها   

  .والمؤتمرات وغيرها من التجمعات التى تستهدف تحقيق ذلك

 .إبداء الرأي فى مشروعات القوانين والقرارات المرتبطة بشئون المنشآت .٣

 .التنسيق بين الجهات المعنية بشئون المنشآت إلزالة أية معوقات تعترض نشاطها .٣

تسويق القادرة على الوقوف على احتياجات األسواق من السلع         تشجيع وجود شركات ال    .٥
 .والخدمات وإرشاد صغار رجال األعمال إلنتاجها

تشجيع وجود شركات الرعاية والحضانة الفنية لمعاونة أصحاب المنشآت الصغيرة فى            .٥
ـصدر            الحصول على التصميمات لمنتجاتها والتطوير المستمر لها وإرشادهم ألفضل م

 .لزمات والخامات واآلالت وأماكن التأهيل للعمللشراء المست

التعاقد مع شركات التنمية العقارية بتنفيذ مخططات إقامة معارض الورش والمنـشآت             .٧
 .بجوار المجمعات العمرانية الجديدة أو فى مناطق أخرى مكتملة المرافق

من خالل  إنشاء مراكز التدريب لتأهيل أصحاب المنشآت أو إعداد الراغبين فى إقامتها             .٨
 .تزويدهم بالمهارات األساسية الالزمة لحسن إدارة هذه المشروعات

 
ينشأ فى كل وزارة أو هيئة عامة معنية بالمنشآت وفى كـل محافظـة وحـدة أو                 ) ٣(مادة

مسئول لتنمية المنشآت يتولى االتصال بالصندوق ومعاونته فى تحقيق برامجه والتنسيق معـه             
ـصندوق كافـة            فى تسهيل وتيسير اإلجراءات وإز     الة المعوقات التى تعترضـها وأن يقـدم لل

المعلومات والبيانات الدورية والخطط المتعلقة بتمويل وتنمية المنشآت والمقترحـات الكفيلـة            
وللصندوق أن يعقد مع أولئك المسئولين وممثلى تلك الوحدات االجتماعات الالزمة           .بتحقيق ذلك 

  .وجيه مواردها بما يحقق صالح المنشآتللتنسيق بين هذه الخطط وتجنب تكرارها وت
  

يتولى الصندوق مع الجهات المانحة المصرية واألجنبية والدولية المهتمة بتمويـل           ) ٥(مادة
ورعاية وتنمية المنشآت تحديد الخدمات والتيسيرات التى تقدمها لهذه المنشآت واتخاذ ما يلزم             

ات المعنية بالحصول على تمويل أجنبى      لتفعيلها وعلى أن يتم ذلك التنسيق مع الوزارات والجه        
ويقوم الصندوق بموافاة الجهة المختصة بالحصول على القروض األجنبية         .وفقا ألحكام القوانين  

للمشروعات والبرامج المطلوب توفير تمويل أجنبى لها مصحوبة بالدراسات والبيانات الخاصة           
ة األطراف والثنائية للوقـوف     بها حتى يتسنى عرضها على الهيئات ومؤسسات التمويل متعدد        

  .على مدى إمكانية مساهمتها فى التمويل المطلوب بالتنسيق مع الصندوق

  
يتولى الصندوق التخطيط والتنسيق لمعاونة المنشآت فى الحصول على ما تحتاجه           ) ٥(مادة
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من تمويل وخدمات وذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العالقة بهذه المنشآت ومع الجمعيات              
كما يتم التنـسيق    .المؤسسات الداعمة لها والبنوك والجهات المانحة والمقرضة لتلك المنشآت        و

بين الصندوق والصناديق التى تنشأ بكل محافظة لتمويل المنـشآت مـن خـالل المؤسـسات                
ـصيل                 ـى تـنظم عمليـات التمويـل والتح والجمعيات األهلية وفقا للقواعد واإلجـراءات الت

يم تمويل ميسر من موارده للمنشآت ويكون مسئوال عن إنشاء نظـام            وللصندوق تقد .والمتابعة
ولـه كـذلك أن يعقـد اللقـاءات         .لضمان مخاطر االئتمان والتى قد تتعرض لها هذه المنشآت        

واألنشطة الالزمة للترويج والتعريف بمصادر التمويل والخدمات األجنبية والمحليـة المتاحـة            
  .التى تساعد فى ذلكللمنشآت،وأن يصدر البيانات والنشرات 

  
للصندوق أن يطلب بعد التنسيق مع البنك المركزى المصرى واألجهزة الرقابيـة            ) ٧(مادة

المالية األخرى من البنوك والمؤسسات المالية أن تقدم له البيانات الخاصة بنشاطها فى تمويل              
ه مع عـدم    المنشآت وخططها فى هذا الشأن لوضعها فى إطار برنامج تنمية المنشآت وذلك كل            
  .اإلخالل بالقوانين المنظمة لسرية الحسابات المصرفية والمعامالت المالية األخرى

  
يشترط لتمتع المنشأة بالمزايا والتيسيرات الواردة بالقانون أن تسجل نفسها لـدى            ) ٨(مادة

من القانون وأن تحصل على     ) ٣(الوحدة المختصة من وحدات الصندوق المشار إليها فى المادة        
وعلى أن يتضمن هذا التسجيل بيانا برأس المال للمنشأة         .قومى يستخدم فى جميع معامالتها    رقم  

  .وعدد العاملين بها من خالل النموذج المعد لذلك بالصندوق ووحداته
  

يخطر الصندوق من قبل كل من الهيئة العامـة لالسـتثمار والمنـاطق الحـرة               ) ٨(مادة
المختصة بالتصرف فى األراضى واألمـاكن      ومصلحة الضرائب والسجل التجارى والجهات      

ـى وحـدات                  التى تلزم المنشآت وغيرها من الجهات المعنية بمن تختارهم منـدوبين عنهـا ف
ويتولى هؤالء المنـدوبين اتخـاذ إجـراءات التـسجيل          .الصندوق المخصصة لخدمة المنشآت   

ام كافـة   وإصدار التراخيص والموافقات والبطاقات التى تفرضها التـشريعات وكـذلك إبـر           
  . التصرفات بالنسبة لألراضى واألماكن مع أصحاب المنشآت

  
تقوم الجهات المختصة بالتنسيق مع وحدات الصندوق بإعـداد نمـاذج مبـسطة             ) ٩(مادة

ـصيص             لطلبات التسجيل واستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات وطلبـات شـراء وتخ
  .ها بكل هذه الطلباتاألراضى واألماكن مع بيان بالمستندات الواجب إرفاق

  
يصدر الصندوق بالتنسيق مع الجهات واألجهزة المعنية دليال إرشاديا نوعيا لكل           ) ٢١(مادة

  -:نشاط من األنشطة التى تباشرها المنشآت ويتضمن الدليل على الخص ما يأتي

  .الضوابط العامة والخاصة لممارسة النشاط النوعي -

 المطلوبة لممارسة   التراخيص والموافقات والعقود والتصاريح    -
  .النشاط وبيان الجهات ذات الصلة به

 .بيانا بالمستندات المطلوبة -

 .بيانا باإلجراءات المطلوبة -

 .بيانا بلجان التظلمات فى المحافظات ومقر كل منها -

 .ويتم إيداع هذا الدليل بالصندوق ووحداته بمقابل رمزي

  
ـصول      يقدم صاحب المنشأة إلى الصندوق أو أحد وحد       ) ٢٢(مادة اته طلب التـسجيل والح

على ترخيص مؤقت على النموذج الذى يعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المطلوبة ويمنح              
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صاحب المنشأة ترخيص مزاولة النشاط وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من األمـين العـام             
ـ             رد هـذه   للصندوق وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات المختصة،فإذا لـم ت

ـصة                 الجهات خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تقديم المستندات إلى الجهـات اإلداريـة المخت
وعلى المنشأة مراجعة وحدة الصندوق بعد      .بإصدار التراخيص صار الترخيص المؤقت نهائيا     

ثالثين يوما من تاريخ حصولها على الترخيص المؤقت وذلك لتـسليمها التـرخيص النهـائي               
ـصدر  .جهات المختصة أو لتؤشر على الترخيص المؤقت بصورته النهائيـة         الصادر من ال   وي

األمين العام للصندوق قرار بالقواعد واإلجراءات الواجب على تلك الوحدات إتباعهـا تنفيـذا              
ويقوم الصندوق بإقامة نظام معلومات واتصاالت متكامل فيما بينـه وبـين            .ألحكام هذه المادة  

ذ اإلجراءات الالزمة إلصدار التراخيص فى المواعيد القانونيـة         الجهات المختصة لتيسير اتخا   
  .المقررة
  

على الجهات المختصة بالتفتيش موافاة الصندوق بمشروعات بـرامج التفتـيش           ) ٢٣(مادة
ـى تعـدها لهـذا                 المقترحة على المنشآت متضمنة مواعيد وأسلوب إجرائها وفقا للنمـاذج الت

ـصنيفها           ويتولى الصندوق إعداد برامج ا    .الغرض لتفتيش وفقا للنماذج المـشار إليهـا بعـد ت
ـت وأسـلوب               وتجميعها بحسب طبيعة ونوع كل نشاط وتحديد الجهات المعنية بالتفتيش وتوقي
تنفيذه وذلك بما ال يخل بحسن سير العمل بالمنشآت ومباشرتها ألوجه نشاطها وتخطر المنشآت           

ـصلة          وال يخ .بصورة من التقرير الذى يعد عن نتائج التفتيش        ـك بحـق الجهـات ذات ال ل ذل
ـى إجـراء                 باألنشطة التى يترتب عليها إخالل بالصحة العامة أو أمن وسالمة المـواطنين ف

  .التفتيش المفاجىء على أن يتم إخطار الصندوق بالمبررات التى اقتضت إجراءه

  
  -:يحتفظ الصندوق ووحداته وصناديق المحافظات على األخص بالنماذج اآلتية) ٢٣(مادة

  .موذج طلب التراخيص وفقا لطبيعة كل نشاطن .٢

 .نموذج التراخيص المؤقت للمنشأة .٣

 .نموذج التراخيص النهائي للمنشأة .٣

 .نموذج لطلب تخصيص األراضى .٥

 .نموذج لطلب توصيل مرافق .٥

 .نموذج شهادة إعفاء ضريبي .٧

 .نموذج شهادة إعفاء جمركي .٨

منه مـن بيانـات     نموذج السجل الذى تحتفظ به الوحدات لقيد المنشآت وما يتض          .٨
 .والرقم القومى الذى تسجل به المنشأة

النشرة الخاصة التى يصدرها الصندوق عن المنشآت بأرقامها القومية ونوعيـة            .٩
 .نشاطها وما يطرأ عليها من توقف أو غلق أو تصفية

 
من القانون بصفة أساسـية     ) ٥(تختص صناديق المحافظات المشار إليها بالمادة     ) ٢٥(مادة

شآت داخل النطاق الجغرافي للمحافظة بهدف توسيع قاعدة اإلقراض لرفـع دخـل             بتمويل المن 
وذلك من خالل المؤسسات والجمعيات األهلية      .الفرد وتحسين مستوى األسرة والحد من البطالة      

وفى ضوء السياسات والقواعد واإلجراءات التى يحدده قرار المحافظ بإنشاء صندوق المحافظة            
كون لصندوق المحافظة ميزانية مستقلة ويديره لجنة تسيير برئاسـة          وي.بالتنسيق مع الصندوق  

  -:المحافظ أو من ينوب عنه وبعضوية كل من 

  .عضو من الصندوق .٢

 .عضو عن المؤسسات والجمعيات األهلية بالمحافظة .٣
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 .عضو من الشخصيات العامة بالمحافظة .٣

 .عضو من ذوى الخبرات القانونية أو المصرفية .٥

افظ بإنشاء صندوق المحافظة تعيين مديرا له يكون مقررا للجنة التيسير           كما يتضمن قرار المح   
والجهاز اإلداري الالزم لمعاونته ويمسك سجالت الحسابات وفقا لألصول المحاسبية كما يعـد             
موازنة سنوية بمصروفات الجهاز اإلداري وتتحملها المحافظة،وتقريرا شهريا عـن النـشاط            

منوحة والمستفيدين منهـا واألنـشطة الممولـة والخطـط          موضحا به عدد ونوع القروض الم     
 .المستقبلية لإلقراض،ويرفع هذا التقرير للمحافظ ويخطر الصندوق بصورة منه

  
  -:يصدر مجلس إدارة الصندوق القرارات اآلتية) ٢٥(مادة

القواعد واإلجراءات الخاصة بمنح التمويل الميسر للمنشآت ولصناديق المحافظات          .٢
  .من القانون) ٨(فى المادةالمنصوص عليها 

ـصندوق مـن             .٣ الضوابط والحدود الخاصة باستخدام التمويل الذى يحصل عليه ال
 .السواق المحلية فى إعادة تمويل صناديق المحافظات

 .من القانون) ٩(نظام ضمان مخاطر االئتمان المنصوص عليه فى المادة .٣

 
 المالية ألداء المهام المنوط     للصندوق الحصول على التمويل الالزم من األسواق      ) ٢٧(مادة

من القانون  ) ٨(به وفى حالة قيامه بإعادة تمويل صناديق المحافظات على النحو الوارد بالمادة             
بأسعار فائدة تقل عن األسعار التى تحملها لتدبير المبالغ الالزمة لهذا التمويل مـن األسـواق                

ية هذا الفرق من خالل الموازنة العامـة        ويتولى التنسيق مع وزارة المالية لتغط     .المالية المحلية 
  . للدولة
على الجهات صاحبة الحق فى التصرف فى األراضى موافاة الصندوق كل فى            ) ٢٨(مادة

مجاله بخرائط مساحية وبيانات كافية عن األراضى الشاغرة التى تتاح لالستثمار فى المناطق             
الح الزراعى والتى ال يوجد أى      الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى االستص     

وعلى الصندوق التنسيق مع هذه الجهات      .نزاع بشأن ملكيتها أو االختصاص فى التصرف فيها       
من مساحتها على أصحاب المنـشآت      % ٢١بشأن تزويد تلك األراضى بالمرافق تمهيدا لطرح        

فـة توصـيل   ويحدد سعر بيع األراضى ألصحاب المنشآت فى حدود تكل .لشرائها واالنتفاع بها  
% ٥ويجوز لصاحب المنشأة طلب حق االنتفاع باألراضي بمقابل سنوي ال يزيد على             .المرافق

ـصرف           .من الثمن المقدر لها    ـى المتاحـة للت وينشىء الصندوق قاعدة معلومات عن األراض
ويـتم تحـديث هـذه      .تتضمن المواقع والمساحة والسعر والشروط الالزمة للتعاقد والتصرف       

ـك             .وريةالبيانات بصفة د   ـى تل ويتيح الصندوق ووحداته ألصـحاب المنـشآت اإلطـالع عل
ـى المـساحات المعروضـة              .المعلومات بكافة الوسائل   ويعلن عما يرد إليه مـن تعـديالت ف

  .وأسعارها
من القانون أن تكـون     ) ٢٣(يشترط لقيد المنشأة فى السجل المشار إليه بالمادة         ) ٢٨(مادة

  . الرقم القومى والترخيص النهائىسجلت نفسها لدى الصندوق وحصلت على

ـصلها       ) ٢٣(يتم توريد المبالغ المشار إليها فى المادة        ) ٢٩(مادة ـى تح من القـانون والت
وحدات الصندوق من أصحاب المنشآت وقت تسليم التراخيص المؤقتة للحساب المفتوح باسـم             

 المطالبـة بـأن     وال يجوز لهذه الجهات   .وزارة المالية لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى      
تؤدى إليها تلك المبالغ وال أن تحصل أية مبالغ أو رسـوم أخـرى نظيـر تقـديم خـدماتها                    

ـك الوحـدات              .للمنشآت وتتحمل الموازنة العامة للدولة المبالغ الالزمة لدعم إنشاء وتـشغيل تل
  .لضمان استمرارها فى تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة

المحافظات إصدار نشرات نصف سنوية يتم إبالغهـا        تتولى وحدات الصندوق ب   ) ٣١(مادة
لوحدات الجهاز االدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحـدات             
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ـضمن               اإلدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية الواقعة فى دائرة المحافظة تت
  .تسجيل نفسها لدى هذه الوحداتاألسماء والبيانات الكافية عن المنشآت التى تقوم ب

تقوم كل من الجهات المشار اليها بالمادة السابقة بقيد تلك المنشآت مـن واقـع               ) ٣٢(مادة
مـشتريات مـن    ) ٣(النشرات الدورية التى تصدرها وحدات الصندوق وذلك فى السجل رقم           

 ٢٩٩٨ لـسنة    ٨٩من الالئحة التنفيذية للقانون رقم      ) ٧(السجالت المنصوص عليها فى المادة      

  .الصادر بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
وبمراعاة تكافؤ الفرص نـسبة ال      ) ٣١(تتيح كل من الجهات المشار اليها بالمادة      ) ٣٣(مادة
للتعاقد مع المنشآت لشراء منتجاتها أو تنفيذ الخدمات واإلنشاءات الالزمة لتلك           % ٢١تقل عن   
مناقصات المحلية والحصول منها على عروض فيمـا        كما توجه الدعوة للمنشآت فى ال     .الجهات

  .يتم طرحه للتعاقد باالتفاق المباشر
  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  

  

  

  

  

  )٣(لكحف دفل 

  

  ضدف ةزهيف لمةجئة اكلسدهعئة اكشغيدب غو اآلزهاف اكخئدجيب

  

نظرا لضعف القدرات المالية للمشروعات الصغيرة وعدم تمكينها من تخصيص األمـوال            
قيام بحمالت تسويقية فى األسواق الخارجية فإنها عادة يكون لديها عدد من الخيارات             الكافية لل 

  -:٢التى يمكن من خاللها تصدير منتجاتها،وهى
  

  اكةشخيد اكلائسد:آهإل

من خالل هذه الطريقة يكون على المنتج القيام بالعملية التصديرية بكاملها دون اسـتخدام أى               
مفرده،بداية من تحديد السوق المستهدف ،والعميل المستهدف       وسطاء،ويتحمل كامل المسئولية ب   

حيث يتم تحصيل قيمة الرسالة المصدرة مرورا باإلجراءات التصديرية والجمركية الـسارية            
وهذه الطريقة توفر للمشروع هامشا إضافيا من أرباح التصدير من          .الخ..،واختيار وسيلة النقل  

ومن عيوب هذا النمط تعرض المشروع لمخـاطر        .خالل توفير ما كان يتعين سداده للوسطاء      
ـضائع               عديدة تتمثل فى ضعف المقدرة التسويقية وعدم السداد وارتفاع تكلفة النقل وتعرض الب

ـى        .للتلف بفعل األحوال الجوية وتكرار عمليات المناولة       وفى حالة التصدير المباشر فـان عل
أو الوكيـل مـع     ) المـوزع ( البيع وكيل بالعمولة  أو وكيل    (المصدر اختيار وكيل تجارى عنه    

  .فى السوق المستهدف) المشترى
  

  :اكةشخيد لم خإلل اكهزضئء اكلحكييم:تئميئ

                                                 

وعات الصغتة للنفاذ لألسواق العاشية،جث غت منشور،وزارة التجـارة اسارجيـة            صمد نبيل الشيمى،دليل اششر    ١

  ٢٥-١٨ ص ص ٢٠٠٥والصناعة،القاهرة،
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فى هذه الطريقة يقوم المنتج ببيع منتجاته القابلة للتصدير الى وسيط محلى والذى يقوم              
مخاطر وفى هذه الحالة يتحمل الوسيط كل ما يتعلق بال        .بدوره بتسويقها وتصديرها الى الخارج    

ويحصل المنتج على قيمة الصفقة مخصوما منها كافة التكاليف         .التى قد تقابل الصفقة المصدرة    
ويمكن أن يتم ذلك من خالل بيوت التصدير ومكاتب التصدير وشـركات            .مضافا اليها عمولة  
  .التجارة الخارجية

  
  :اكةعئفخ لم اكائضم لظ سدقئء آجئما:تئكتئ

ألفريقى حيث تقوم الشركات الفرنسية بالتعاقد مـع        يتضح هذا النمط فى دول الغرب ا      
المنتجين المحليين على تسويق منتجاتها فى الخارج نظير عموله محددة أو مقابل المشاركة فى              
قيمة الصفقات من خالل تقديم بعض المدخالت الصناعية أو وضع نظام تعبئة وتغليف أو نقلها               

  .من خاللها

  
  :اكةشخيد اكلسةدق:دااعئ

ـصنع منتجـات              ويعنى و  ـى يمكـن أن ت جود مجموعة من المشروعات الصغيرة الت
ويوفر هـذا   .ويقوم كل مشروع بإنتاج جزء أو استكمال منتج وسيط من صناعة معينة           .متكاملة

  .النمط على أصحاب المشروعات ما كان يمكن أن ينفق على التصدير المنفرد

  
  :اكةشخيد لم خإلل اكلسئدقب غو اكزهف اكلزةهخغ:خئلزئ

معنى هذا أن يشارك المشروع الصغير شريكا محليا فى سوق مستهدف من خالل تأسيس        و
ومثال ذلك ما تقوم به بعض الشركات التونسية من المـشاركة           .كيان مشترك مع شركة محلية    

مع شركات فرنسية إلنتاج قطع الغيار وبعض السلع االستهالكية وتسويقها عالميا تحت اسـم              
ر اتفاقية المشاركة األوروبية التونسية والتى تعطى الحق للمنتجـات         الشركات الفرنسية فى إطا   

  -:ومن أهم مزايا هذا النمط مايلى.التونسية فى الحصول على صفة المنشأ الفرنسى

تسهيل دخول المنتجات الى األسواق المتقدمة تحت اسم ماركات عالمية مـشهود لهـا               .٢
  .بالكفاءة

 .دة الشركات الوافدةخلق كوادر صناعية عالية التقنية بمساع .٣

زيادة الطلب المحلى على المنتجات وتقليل االستيراد ثقة فى المنتج الذى يحمل أسماء              .٣
 .تجارية من شركات كبرى

 .توفر للمشروعات الصغيرة األموال التى كانت تحتاجها لدخول األسواق الخارجية .٥

 
 :اكةشخيد لم خإلل اكشفقئة اكلةقئغئب:زئخزئ

ـصغيرة المـستوفيين          تجيز القواعد المنظمة    لالستيراد والتصدير قيام أصحاب المشروعات ال
 بشأن االسـتيراد أو     ٢٩٨٥ لسنة   ٢٢٨لإلجراءات المنصوص عليها بالالئحة التنفيذية للقانون       

ويجوز تنفيذ هذه العقود ولو مـن غيـر         .التصدير عقد صفقات متكافئة لتبادل سلع أو خدمات         
أن يتم تنفيذ عقد الصفقة من خالل أحد البنوك العاملة فى           ويشترط  .الموقعين على عقد الصفقة     

وفى كل األحوال يتعين على الراغبين فى التصدير من خالل هذا النظام القيد فى كـل                .مصر
من سجل المصدرين وسجل المستوردين ،ويستثنى من ذلك الخاضعين ألحكام قوانين ولـوائح             

  .السجلينتجيز التصدير أو االستيراد دون القيد فى هذين 

  )٣(لكحف دفل 

 ايئم

  اكشغيدب اكلسدهعئة لظ ةةعئلل اكةو هاآلجهذب ائكجهئة

 التعامل موضوع  الجهة  م



 ٧٢

      

٢ 
  

  المحليات

  
 تشغيل رخصة

  

 الصناعة وزارة  ٣

 الصناعى األمن

 للتصنيع العامة الهيئة

 المهنى والتكوين التدريب مراكز

 القياسى للتوحيد العامة الهيئة

  

 الترخيص طاتاشترا تحقيق

 وتجديده الصناعى بالسجل القيد

 النشاط تشغيل لترخيص الموافقة

 الصناعية للمشروعات

 المهارة مستوى قياس شهادة

 تسجيل للمنتج القياسية المواصفات

 التجارية العالمة

  

 االجتماعية التأمينات وزارة  ٣

  
 للمنشأة تأمينى ملف فتح

  وعلى العاملين العمل صاحب على التامين

  المهارة مستوى قياس شهادة   العاملة القوى وزارة  ٥

 الزراعة وزارة  ٥

  
 وتربية مزارع البط الدواجن مزارع تراخيص

  االرانب
 المخصبات الزراعية فى االتجار تراخيص

ـصوب الزراعيـة   مـشروعات  تراخيص  ال

 والمشاتل

 
  

 التموين وزارة  ٧

  
 

 البلدية المخابز تراخيص

 ةالتسويقي المنافذ مشروعات
 ومطاحن األرز مضارب تراخيص

  الغالل

  المقاوالت مشروعات تراخيص   اإلسكان وزارة  ٨

  البيئى  االثر دراسة    البيئة شئون وزارة  ٨

 الداخلية وزارة  ٩

 المدنى الدفاع

 المرور ادارة

  

 التراخيص اشتراطات تحقيق

  مهنية قيادة تراخيص

 المالية وزارة  ٢١

 الضرائب العامة مصلحة

 المبيعات على لضرائبا مصلحة

 العقارية الضرائب

 التجارية الغرفة

 التجارى التسجيل مصلحة

  

 الضريبى واألقرار الضريبية البطاقة

 ٥٥١١١ المبيعات تجاوز حالة فى

 سنويًا

 األفراد شركات عقود تسجيل

 العوائد مشتمالت كشف

 السجل الستخراج بالغرفة التسجيل

 التجارى

 القيد دوتجدي التجارى بالسجل القيد

 التجارى السجل ج مستخر

 عدم البروتستو – اإلفالس عدم شهادة



 ٧٣

  

 العدل وزارة  ٢٢

 العقارى الشهر

  

 – التوثيق – التوقيع على التصديق

 التوكيالت

  

 الصحة وزارة  ٢٣

  
 مستحضرات مشروعات تراخيص

 التجميل

  الصحية الشهادات استخراج

 السياحة وزارة  ٢٣

  
 مالمطاع السياحية المشروعات
  السياحية

  السمكية المزارع تراخيص   السمكية للثروة العامة الهيئة  ٢٥

  المقاوالت مشروعات تراخيص   والبناء للتشييد المصرى االتحاد  ٢٥

  العلمى البحث اكاديمية  ٢٧

  

 االختراع براءات تسجيل

  

  التجارية العالمة تسجيل   التجارية للعالمات العامة اإلدارة  ٢٨

 االتاالتص وزارة  ٢٨

  
 ادخال" االتصاالت مشروعات

  "التليفون

  
  )٥(لكحف دفل 

 ١اكشغيدب اكلسدهعئة لظ اكحقهلو اكجهئذ ةعئلل
 اسـتعراض  وسيتم التعقيد بالغة شبكة وفق الحكومية األجهزة مع الصغيرة المشروعات تتعامل

 :التالى النحو على الموضوع

  )١-٥(لكحف دفل 

 اكلـسدهعئة  ةداخيش ألشخاد اكلمضلب هاإلسةداضئة بدي اكهذا هاكقداداة اكةسديعئة :آهإل

 اكشغيدب

 المقلقة المحال من والتجارية وغيرها الصناعية المحال شأن فى ٢٩٥٥ لسنة ٥٥٣ رقم القانون -

 .والخطرة بالصحة والمضرة للراحة

  )"مرفق" القانون ألحكام الخاضعة والتجارية الصناعية بالمحال جدول به  ملحق(

 الذكر سالف للقانون نفذةالم القرارات

 ٢٩٥٥لسنة  ٥٥٣ رقم القانون أحكام بتنفيذ ٢٩٥٥ لسنة ٢١٥٣ رقم الوزارى القرار -

 .الخاصة باألمن الصناعى االحكام ببعض ٢٩٧٨ لسنة ٩٩٢ رقم الجمهورية رئيس قرار -

 ينب العمل تتبع لتنسيق التى والخطوات النظم شأن فى ٢٩٧٨ لسنة ٨٣١ رقم الوزارى القرار -

 ٩٩٢ الجمهـورى  للقرار تنفيذا التفتيش تتولى التى وتلك الترخيص شئون على القائمة األجهزة

 ٢٩٧٨ لسنة

ـصوص  العمل سير نظام بشأن ٢٩٧٨ لسنة ٢١٥١ رقم الوزارى القرار -  عليهـا  باللجان المن

 بـاألمن  الخاصة األحكام بعض فى شأن ٢٩٧٨ لسنة ٩٩٢ الجمهورى القرار من الثانية بالمادة

 .والتجارية المحال الصناعية بغلق والتراخيص الصناعى

 بمباشـرة  دائرة إختصاصه فى محافظ كل بتفويض ٢٩٧٩ لسنة ٢١٢٨ رقم الوزارى القرار -

 .اإلسكان لوزير المخولة االختصاصات بعض

                                                 

  ٥٠-٣١عصام رفعت ،مرجع سابق،ص ص  ١
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 فيهـا  يؤخذ والتجارية التى الصناعية المحال شأن فى ٢٩٧٨ لسنة ٣٥٨ رقم الوزراى القرار -

 .تراخيصها صرف المحلية قبل بالمجالس الصحية الشئون على القائمة هاتالج رأى

 المحال فى الواجب توافرها العامة اإلشتراطات شأن فى ٢٩٨٥ لسنة ٣٨١ رقم الوزارة القرار -

 .والخطرة بالصحة للراحة والمضرة  المقلقة المحال من وغيرها والتجارية الصناعية

 يصدر التى والمنشآت الصغيرة المحال تحديد شأن فى ٢٩٨٨ لسنة ٥٢٣ رقم الوزارى القرار -

 دون مباشرة المحلية المجالس من بها الترخيص

 رقـم  رئيس الجمهورية قرار من لثانيةا u٢٥٨٥ بالمادة عليها المنصوص اللجنة على العرض

 .بالقانون الملحق من الجدول القسم الثانى محال جميع وهى ، ٢٩٧٨ لسنة ٩٩٢

 المنفـذان  القراران  فندق / مطعم / مقهى العامة المحال شأن فى ٢٩٥٧ لسنة ٣٨٢ رقم القانون

 الذكر سالف للقانون

 ٢٩٥٧ لسنة ٣٨٢ .رقم  القانون أحكام بعض بتفيذ ٢٩٥٨ لسنة ٥٣٣ رقم الوزارى القرار -

ـى  الواجب توافرهـا  العامة باإلشتراطات ٢٩٥٨ لسنة ٥٣٥ رقم الوزارى القرار -  المحـال  ف

 .العامة

 السياحية غير المالهى شأن فى ٢٩٥٧ لسنة ٣٨٣ رقم القانون

 ٢٩٥٧.لسنة  ٣٨٣ رقم القانون بتنفيذ ٢٩٥٨ لسنة ٥٣٥ رقم الوزارى القرار -

 .المالهى فى الواجب توافرها العامة  باإلشتراطات ٢٩٥٨ لسنة ٧٩٨ رقم الوزارى القرار -

 السياحيةو الفندقية المنشآت شأن فى ٢٩٨٣ لسنة ٢ رقم القانون

 الفندقيـة  التـرخيص بالمنـشآت   وإجراءات بشروط ٢٩٨٣ لسنة ٢٨٢ قم ر الوزارى القرار -

 .والسياحية

 ٢٩٨٣لسنة ٢ رقم القانون أحكام بتنفيذ ٢٩٨٥ لسنة ٣٥٣ رقم الوزارى القرار -

ـصناعية  جداول المحـال  تعديل بشأن الصادرة الوزارية القرارات من العديد بخالف ذلك -  ال

 .المحالت أقسام إلى أنشطة بإضافة ٢٩٥٥لسنة  ٥٥٣ رقم القانون ألحكام الخاضعة يةوالتجار

 بـشأن  فى محافظتـة  كل المحافظين قرارات من له حصر ال عدد يوجد سبق ما على عالوة -

 .الصغيرة المشروعات تشغيل رخص

ـصول   بشأن ٢٩٩٨ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء مجلس رئيس قرار وأخيرا - ـى  تيـسير الح  عل

 .المحلية الوحدات دماتخ

 لسنة ٥٥٣ القانون ألحكام الخاضعة والتجارية الصناعية المحال جدول : ثانيا

٢٩٥٥ 

 .نشاطا ٨١ وتتضمن الثانى القسم ومحال نشاطا ٢٢٧ وعددها األول القسم محال تتضمن

 المحلية اإلدارة وحدات تصدرها التى التراخيص :ثالثًا

 :اآلتية القوانين ألحكام الخاضعة المشروعات غيلبتش تراخيص المحلية الوحدات تصدر

 ٥٥ لسنة ٥٥٣ ق ) والصناعية التجارية المحال تراخيص -٢ )

 ٥٧ لسنة ٣٨٢ ق) العامة المحال تراخيص -٣ )

 ٥٧ لسنة ٣٨٣ ق) السياحية غير المالهى تراخيص -٣ )

 لسنة ٥٥٣ رقم ، ٣٨٣ للقانون امرافق الجدول من األول القسم لمحال التشغيل تراخيص تصدر

 بعـد  المحليـة  اإلدارة وحـدات  من ٥٧ لسنة ٣٨٢ القانونين ألحكام ة الخاضع والمحال ، ٥٥

 بالم والصحة والمرافق واإلسكان العمل شئون على القائمة االجهزة من مكونة لجنة على العرض

 لعرضا ون د بها الترخيص فيصدر ( ٥٥ لسنة ٥٥٣ ق) الثانى القسم محال عدا المحلية جالس

 .الذكر سالفة اللجنة على

 بـاألمن  الخاصـة  األحكام بعض شان فى ٧٨ لسنة ٩٩٢ الجمهورى القرار نم u٢٧١٥ ٣ م(



 ٧٥

 .) والمالهىالعامة والمحال لتجارية وا الصناعية المحال بإقامة والتراخيص الصناعى

 )٣-٥(لكحف دفل 

 اكشغيدب اكلسدهعئة ةداخيش كلمج اكحئكيب األجداءاة

  ٥٥  لسنة٥٥٣ القانون ألحكام الخاضعة والتجارية الصناعية المحال خيصترا إجراءات
  من القانون٧ ،٥ ،٥ ،٣ للمواد طبقا المحال لهذه التراخيص إصدار يتم

ـى  الحصول  بشأن تيسير ٨٩ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء مجلس رئيس وقرار ٥٥ لسنة ٥٥٣  عل

 والتجارية الصناعية للمحالت لتراخيصخدمة ا بينها من والتى المحلية، اإلدارة وحدات خدمات

 :التالى النحو على وذلك

 

 )صورته  مرفق(الصدد  هذا فى المعد النموذج الشأن صاحب يستوفى -٢

 وفقـا  الذكر بالنموذج سالف والموضحة المطلوبة والمستندات الطلب به مرفقا ملف فتح يتم -٣

  .به الترخيص المطلوب للنشاط

 –الـشئون القانونيـة   – التنظـيم ) المحليـة  بالوحدة المعنية دارات اإل من الطلب بحث يتم -٣

 .وصوله أو الطلب تاريخ تقديم من ا شهًر يجاوز ال ميعاد فى رأيها وتبدى (اإليرادات

 طبقا المعاينة رسم سداد يتم الثالث اإلدارات هذه من عليه الموافقة بعد -٥

 .النموذج بذات والموضحة للقانون

 ومـدة  بـه  المراد الترخيص النشاط لنوع طبقا المطلوبة باالشتراطات أنالش صاحب يعلن -٥

 .إتمامها

 إبـالغ  من يوما خالل ثالثين النهائية المعاينة تتم بها اعالنه السابق االشتراطات استيفاء بعد -٧

ـى  توافرهـا  الواجب االشتراطات به الترخيص مرفقا صرف ويتم باالستيفاء الشأن صاحب  ف

  .امالدو على المحل

 رسـوم  أو طلب مـستندات  بعدم المحلية الوحدات الذكر سالف ٩٨ لسنة ٣٩٢٨ القرار ألزم -

 الترخيص على للحصول به المحدد بالتوقيت الزمنى االلتزام مع القرار بهذا ورد ما غير إضافية

 .به المطلوبة االشتراطات وتنفيذ المستندات واستيفاء الطلب تاريخ تقديم من أشهر أربعة وقدره

 ألحكام الخاضعة ( فندق / مطعم / مقهى) العامة المحال تراخيص إجراءات

 ٥٧ لسنة ٣٨٢ القانون

 وقـرار  ، ٥٧ لسنة٣٨٢ القانون  من٧ ،٥ ،٥  للمواد طبقا المحال لهذه التراخيص إصدار يتم

 المحلية اإلدارة خدمات على تيسير الحصول بشأن ٨٩ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء مجلس رئيس

 :التالى النحو على وذلك )فندق / مطعم / مقهى (العامة الترخيص للمحال خدمة ها بين نم والتى

 )صورته مرفق( الصدد هذا فى المعد النموذج الشأن صاحب يستوفى -٢

 سـالف  ج الموضحة بـالنموذ و u٢٧١٨ المطلوبة والمستندات الطلب به مرفقا ملف فتح يتم -٣

 .هب الترخيص المطلوب للنشاط وفقا الذكر

 اإليرادات – القانونية الشئون– التنظيم ) المحلية بالوحدة المعنية اإلدارات من الطلب بحث يتم -٣

 .وصوله أو الطلب تقديم تاريخ شهرا من يجاوز ال ميعاد فى رأيها وتبدى (

 والموضـحة  للقانون المعاينة طبقا رسم سداد يتم الثالث اإلدارات هذه من عليه الموافقة بعد -٥

 .النموذج بذات

 ومـدة  بـه  الترخيص لمراد ا النشاط لنوع طبقا المطلوبة باالشتراطات الشأن صاحب يعلن -٥

  )العام المدير من مدها ويجوز يوم ٣١ ( إتمامها

 مـن  يومـا  ثالثين خالل يةالنهائ المعاينة تتم بها إعالنه السابق االشتراطات تلك استيفاء بعد -٧

 اجب الو االشتراطات بها مرفقا النهائية الرخصة وتصرف اتاالشتراط بإتمام خطار األ تاريخ
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 .الدوام على المحل فى توافرها

 رسـوم  أو مـستندات  طلب بعدم المحلية الوحدات الذكر سالف ٩٨ لسنة ٣٩٢٨ القرار الزام -

ـصول  بـه  المحـدد  الزمنى بالتوقيت االلتزام مع القرار بهذا ورد ما غير إضافية  ى عـل  للح
 بتنفيـذه  المحليـة  للوحدة الترخيص طالب إخطار تاريخ من يوما عشر خمسة وقدرة اترخيص

  .العامة المحال فى المطلوبة لالشتراطات

 إصـدار  يتم ٥٧ لسنة ٣٨٣ القانون ألحكام الخاضعة السياحية غير المالهى تراخيص إجراءات

ـس  رئـيس  وقرار ٥٧ لسنة ٣٨٣ القانون  من٥،٧،٨ للمواد طبقا المحال لهذه التراخيص  مجل

 والتى المحلية اإلدارة وحدات خدمات على الحصول تيسير بشأن ٨٩ لسنة ٣٩٢٨ رقم الوزراء

 .السياحية غير للمالهى التراخيص خدمة بينها من

 )صورته مرفق( لذلك المعد ج النموذ الشأن صاحب يستوفى -٢

 .به الترخيص المراد للنشاط وفقا ة المطلوب والمستندات الطلب به مرفقا ملف فتح يتم -٣

 حالـة  وفـى  وصوله تاريخ من شهر يجاوز ال ميعاد قبل فيه الرأى وإبداء الطلب بحث يتم -٣

 .المعاينة رسم بأداء يكلف المبدئية الموافقة

 مـن  يوما وأربعون خمسة يجاوز ال ميعاد فى الموقع على بالموافقة الترخيص صاحب يعلن -٥

 .المعاينة رسم أداء تاريخ

ـى  بـالرأى  اإلبـالغ  الجهة وعلى به، الخاصة الرسومات الطالب يقدم وافقةالم حالة فى -٥  ف

 .وصولها تاريخ من يوما ثالثين خالل الرسومات

 .توافرها الواجب الخاصة الشتراطات با الطالب يعلن الموافقة حالة فى -٧

 ةالرخص ه ل تصرف ذلك من التحقق وبعد االشتراطات بإتمام الجهة الترخيص طالب يخطر -٨
 المالهى فى توافرها الواجب االشتراطات بها مرفقا اإلبالغ تاريخ من يوما ثالثين خالل الدائمة

 .الدوام على

 أو مستندات طلب بعدم المحلية بالوحدات الذكر سالف ٩٨ لسنة ٣٩٢٨ u٢٧٣٥ القرار ألزام -

 أشـهر  ربعـة أ وقـدرة  الخدمة على للحصول به المحددة بالتوقيتات اإللتزام مع إضافية رسوم

 .المطلوبة واألوراق المستندات واستيفاء الطلب تقديم تاريخ من ( يوما ٢٣٥ ) ونصف

 القـانون  الحكـام  الخاضعة المختلفة المحال لألشطة المتطلبة والخاصة العامة االشتراطات -٢

  والتجارية  المحال الصناعية شأن فى ٥٥ لسنة ٥٥٣

 وفى منها نوع فى أو المحال كل فى توافرها واجبال ات االشتراط هى ٧ ل :اكعئل اإلسةداضئة

 .والقروية البلدية الشئون وزيى من قرار بها ويصدر موقعها

 اسباب وجدت إذا الجهات بعض فى االشتراطات هذه بعض أو كل من اإلعفاء منه بقرار ويجوز

 .اإلعفاء هذ تبرر

ـى  محافظ كل بتفويض ٢٩٧٩ لسنة ٢١٢٨ رقم والمرافق سكاناال وزير قرار صدر)  دائـرة  ف

 لـسنة  ٣٨١ رقم والتعمير اإلسكان وزير قرار صدر.(اإلعفاء – للفقرةالثانية بالنسبة اختصاصه

 المحـال  من وغيرها والتجارية الصناعية المحال فى توافرها الواجب العامة باالشتراطات ٨٥

 .والخطرة بالصحة والمضرة للراحة المقلقة

 الخاصة االشتراطات

ـب  عنه المقدم المحل فى توافرها وجوب الرخصة بصرف المختصة الجهة ترى التى وهى  طل

ـصة  الجهـة  ح اقترا على بناء عنه ينيبه من أو الرخص إلدارة العام وللمدير الترخيص  المخت

 .به مرخص محل أى فى توافرها يجب ة جديد اشتراطات إضافة

 االشـتراطات  ) السياحية يرغ المالهى شأن فى ٥٧ لسنة ٣٨٣ القانون ألحكام الخاضعة المحال

 مواقعهـا  وفـى  منها نوع فى أو المالهى كل فى توافرها الواجب االشتراطات هى ٥ م) العامة
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 .والقروية البلدية الشئون وزير من قرار االشتراطات بهذه ويصدر

 أسباب وجدت إذا الجهات بعض فى االشتراطات هذه بعض و أ كل من اإلعفاء منه بقرار ويجوز

 ٢٩٥٨ لـسنة  ٧٩٨ رقـم  والقرويـة  البلـديى  الـشئون  وزير قرار صدر( .اإلعفاء اهذ تبرر

 )المالهى فى توافرها الواجب العامة باالشتراطات

 توافرها وجوب فروعها أو والرخص للوائح العامة اإلدارة ترى التى وهى الخاصة االشتراطات
 المديرية أو المحافظة ترى أخرى اشتراطات ة أي وكذلك الترخيص، طلب عنه المقدم الملهى فى

ـضيف  أن منـه  بقـرار  والقروية البلديى الشئون ولوزير.العام األمن لصالح توافرها وجوب  ي

 والمرافـق  اإلسكان وزير قرار صدر(.به مرخص ملهة أى فى توافرها يجب جديدة اشتراطات

 كـل  من األخيرة للفقرة نسبة بال اختصاصه دائرة فى محافظ كل بتفويض ٨٩ لسنة ٢١٢٨ رقم

 ).الرابعة المادة من ٣ البند ،٢ البند من

 ٨ م)العامة االشتراطات  (العامة المحال شأن فى ٥٧ لسنة ٣٨٢ القانون ألحكام الخاضعة المحال
 بهذه ويصدر مواقعها وفى منها نوع فى أو المحال جميع فى توافرها الواجب االشتراطات وهى

 هـذه  بعض و أ كل من اإلعفاء منه بقرار ويجوز.ةوالقروي البلدية وزير من قرار االشتراطات

 .اإلعفاء هذا تبرر اسباب وجدت إذا الجهات بعض فى االشتراطات

ـب  العامـة  باالشتراطات ٥٨ لسنة ٥٣٥ رقم والقروية البلدية الشئون وزير قرار صدر(  الواج

 .)العامة المحال فى توافرها

ـى  توافرها وجوب األمر يعنيها التى تالجها ترى التى االشتراطات هى الخاصة االشتراطات  ف

 .والرخص للوائح العامة لإلدارة م العا المدير ويعتمدها الترخيص طلب عنه المقدم المحل

ـى  توافرها يجب ة جديد اشتراطات يضيف ان منه بقرار والقروية البلدية الشئون ولوزير  أى ف

 .به مرخص لمح

ـى  كل المحفظين السادة بتفويض ٧٩ لسنة ٢١٢٨ رقم والمرافق اإلسكان ير وز قرار صدر(  ف

 ).السابعة المادة من ٣ والبند ٢ ند الب كل من األخيرة للفقرة بالنسبة اختصاصه دائرة

 فى توافرها الواجب الخاصة االشتراطات موضوع الدورية والكتب واللوائح القرارات وتعالج -

 لـسنة  ٥٥٣ ، ٥٧ لسنة ٣٨٣ نالقانو الحكام الخاضعة سواء ها ب الترخيص المطلوب المحال

 :التراخيص من نوعين تستلزم الصغيرة والمشروعات ٣٨٢ أو ٥٥

 .مشروع كل نوعية حسب المختصة الوزارات من وتصدر المشروع بإقامة الترخيص -٢

 باإلقامـة  التـرخيص  بعـد  المحليـة  اإلدارة وحدات وتصدرها المشروع بتشغيل الترخيص -٣

 أو كـل  وموافقة المستندات واستكمال المشروع نوع حسب لخاصةوا العامة اشتراطات ستيفاءوا

 :التالية الجهات بعض

 .والحريق المدنى الدفاع -

 .الصحى الصرف -

 .المياه مرفق -

 .الصحة -

 .الصناعى األمن -

 .البيطرى الطب -

  .والتزوير التزييف مصلحة -

 .الطباعة غرفة -

 .العام األمن -

 .لعمرانيةا والمجتمعات التعمير هيئة -

 .البيئة شئون جهاز -
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 .الجيزة لمحافظة بالنسبة النظافة هيئة اشتراك -

 اكدزهل -٢

 الخامسة للمادة الصغيرة طبقا المشروعات تشغيل رخصة إلصدار المطلوبة الرسوم حساب يتم

 والتفتـيش  المعاينة رسوم بان تربط قضت والتى ٢٩٥٥ لسنة ٢١٥٣ رقم الوزارى القرار من

 العمال عدد مقارنة من ينتج رسم اعلى بالقانون على المرفق بالجدول المدرجة محالتلل لسنويةا

 لمـا  طبقا ببعضها فيه المخزنة البترولية المواد وكمية والقوى المحركة للمحل االيجارية والقيمة

 .جدول الرسوم فى وارد هو

 اكشغيدب اكلسدهعئة ةسغيل ةداخيش عكو اكةفةيس - ٣

 شـروط  تـوافر  ضمانا الستمرار وذلك للترخيص المانحة الجهات بتعدد التفتيش جهات تتعدد

 المشروعات لهذه مالحقة يمثل بما اإلجراءات منفردة واتخاذ بالتفتيش جهة كل وتقوم الترخيص

 :هى الحصر ال المثال سبيل الجهات على وهذه العمل صالح فى ليست

 .المحلية اإلدارة وحدات -

 .لتدريبوا العاملة القوى مديرية -

 .والسكان الصحة وزارة -

 التكنولوجي والتنمية الصناعة وزارة -

 .البيطرى الطب -

 .العام واألمن الداخلية وزارة -

 .الداخلية والتجارة التموين وزارة -

 .السياحة وزارة -

 .البيئة شئون وزارة -

  .والرى المائية الموارد وزارة -

 .األراضى ح واستصال الزراعة وزارة -

 .الثقافة زارةو -

 .االجتماعية والشئون التأمينات وزارة -

 .الشباب وزارة -

 .والتعليم التربية وزارة -

  
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  اكلداجظ

  



 ٧٩

دور المـشروعات   " اتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات لمجموعة الخمسة عشر، ،           -٢
 Role of"أو "رد المحلية للدول الناميـة الصغيرة والمتوسطة فى تعظيم التنمية باستخدام الموا

SME`s in enhancement of development through the use of local resources 

within G٢٥ Countries"  ٣١١٥ ،المؤتمر الثانى عشر ، القاهرة،يوليو  

 لسنة  ٢٥٢البنك األهلى المصرى،المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى ظل القانون رقم           -٣
  .٣١١٥ ،النشرة االقتصادية،العدد الرابع ،المجلد السابع والخمسون، القاهرة ،٣١١٥
ـصادى ،أعمـال المـؤتمر الـسنوى               -٣ الحزب الوطنى الديمقراطى ،ورقـة التوجـه االقت

   ٣١١٥الثانى،القاهرة،
ـى الـدول العربيـة لعـام               -٥ المؤسسة العربية لضمان االستثمار،تقرير مناخ االسـتثمار ف

  ٣١١٧،يونيو ،الكويت ٣١١٥

  ٣١١٥تقرير التنمية البشرية لمصر لعام ،وآخرون  المعهد القومى للتخطيط -٥
ـصر خـالل الفتـرة                -٧ ـى م -٢٩٩٨(حسين عبد المطلب األسرج، أداء السياسة النقدية ف

ـصريين            )٣١١٥ ـصاديين الم ،بحث مقدم الى المؤتمر العلمى السنوى الرابع والعشرون لالقت
ـصاد             تفعيل دور السياسة  :بعنوان ـصرية لالقت ـصرى ، الجمعيـة الم  النقدية فى االقتصاد الم

  ٣١١٥,٥ مايو ٨-٥السياسى واالحصاء والتشريع ،القاهرة، 
ـصر،كتاب األهـرام          -٨ ـــ،استراتيجية تنمية االستثمار األجنبى المباشر إلى م ــ ــ ـ

  .٣١١٥،القاهرة،أغسطس ٣٢٣االقتصادى،العدد
ـــصغير-٨ ــشروعات ال ــستقبل الـم ـــ،ـم ــ ــ ــرام ـ  ـــصر،كتاب األـه ة م

  .٣١١٧،القاهرة،أكتوبر٣٣٩االقتصادى،العدد

ـــ،سياسات دعم المشروعات الصغيرة في مصر لتعظيم االستفادة من          -٩ ــ ــ ــ ــ  
ـى المـؤتمر الـسنوى الـسابع          )الكويز(بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة    ،بحث مقدم ال

صناعات الصغيرة والمتوسطة فى    سبل دعم ال  :للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تحت عنوان       
  .٣١١٧ مايو ٥ - ٣ضوء المتغيرات المحلية والعالمية ،جامعة المنصورة ، 

ـــ،االستثمار األجنبى المباشر الوارد الى مصر خالل الفترة          -٢١ ــ ــ ــ -٢٩٩٣(ـ 

ـصريين الخـامس           ) ٣١١٥ ـصاديين الم وسياسات تنميته فى ظل العولمة المالية ،مؤتمر االقت
ـصاء،القاهرة        والعشرون،  ابريـل   ٧-٥الجمعية المصرية لالقتصاد السياسى والتشريع واالح
٣١١٧.  

 
جورج بنفولد وديفيد بينل ،دراسة مرجعية عن زيادة امكانية حصول المنـشآت متناهيـة              -٢٢

تقييم االئتمان ومكاتب االقراض، وزارة التجـارة       :الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل    
ص ،ص٣١١٣الخارجية،مصر،  ٩١-٧٧  

ـصانع العـشوائية،العدد             -٢٣ جريدة العالم اليوم ،اتحاد الصناعات يبحث عن حل لمشكلة الم
  ٣١١٥ أغسطس،٥،الثالثاء،٥٥١٨

ـصر             -٢٣ سعاد كامل رزق،تعريف القطاع غير المنظم فى مصر من مدخل المنشآت،مجلة م
ــرة،العدد  ـصاء   ٥٨٢/٥٨٣المعاص ــسياسي واإلـح ـصاد ال ـصرية لالقـت ــة الـم  ،الجمعي

  .٣١١٣أكتوبر /التشريع،القاهرة،يوليوو

شحاته سليمان المليجى،القطاع غير المنظم ودوره فى التنمية،كتاب مجلـة العمل،العـدد            -٢٥
  ٣١١٥ ،أكتوبر ٥٥٥
عصام رفعت،المشروعات الصغيرة حول تحديد واضح لمفهومها،سلسلة مفـاهيم،المركز         -٢٥

  ٣١١٧، ابريل ٣، السنة ٢٧الدولى للدراسات المستقبلية واالستراتيجية،العدد 
 محمد نبيل الشيمى،دليل المشروعات الصغيرة للنفـاذ لألسـواق العالميـة،بحث غيـر              -٢٧



 ٨٠

   .٣١١٥منشور،وزارة التجارة الخارجية والصناعة،القاهرة،
ـصادية              -٢٨ ـصغيرة والمتوسـطة وأهميتهـا االقت محمد فتحي صقر ،واقع المـشروعات ال

ـــدوة اإلشكاليات وآفاق التنميـة    : وسطة في الوطن العربي   المشروعات الصغيرة والمت  :،ـن
   .٣١١٥ يناير ٣٣-٢٨ جمهورية مصر العربية،–القاهرة 
خطة قومية وبرامج لتنمية الصناعات الصغيرة مع االستفادة من تجارب          :"مجلس الشورى -٢٨

ـث  ،التقرير المبدئى للجنة االنتاج الصناعى والطاقة،دور االنعقاد العـادى ا         "الدول األخرى  لثال
  .٣١١٣والعشرون،

مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إدارة البحوث والدراسات االقتصادية،أساليب         -٢٩
ــى  ـصاد الــسعودي حت  ٢٥٥١جديــدة لتنميــة وتطوير،مــؤتمر الرؤيــة المــستقبلية لالقـت

  . ـه ٢٥٣٣هـ،السعودية،صفر 
يونيو /،ابريل) ٢(،العدد)٢(مجلدوزارة التجارة الخارجية والصناعة،التقرير الربع سنوى،ال     -٣١

٣١١٥ .  
ـصغيرة  -٣٢ ــشروعات اـل ــراءات التنظيميــة للم ــسير االج وزارة التجــارة الخارجية،تي

  .٣١١٣والمتوسطة،نموذج الشباك الواحد،القاهرة،يناير 
وزارة التجارة الخارجية،خلفية عامة عن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة -٣٣

 .٣١١٣فى مصر،مارس 

ـى              -٣٣ ـصغيرة والمتوسـطة ف وزارة االقتصاد،مشروع سياسة قومية لتنميـة المنـشآت ال
   .٢٩٩٨مصر،القاهرة،يونيو 

ــى   -٣٥ ــطة ف ـصغيرة والمتوس ــشآت اـل ــسية للمن ــة،تعزيز القــدرة التناف وزارة المالي
 .٣١١٥مصر،القاهرة،نوفمبر 

 والصغيرة والمتوسطة   وزارة التجارة الخارجية،خلفية عامة عن المنشآت المتناهية الصغر       -٣٥
 .٣١١٣فى مصر،مارس 

ـصغيرة   -٣٧ ـصغر واـل ــة اـل ــشروعات متناهي ــة،تعريف الم وزارة التجــارة الخارجي
  .٣١١٥والمتوسطة،القاهرة ،يناير 

٣٨- www.mubarak٢٠٠٥.com 
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Research , Working Paper ٣١٢٧ , August ,٢٠٠٣ . 
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