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 مقدمة
 

یلعب القطاع الصناعي دورًا ھامًا في اقتص�ادیات جمی�ع دول الع�الم حی�ث أن ھ�ذا القط�اع یعتب�ر        
من القطاعات الھامة والتي تساھم مساھمة فعالة في الناتج المحلي اإلجمالي، ومن ھن�ا ف�إن دع�م    

جب أن یكون من األھ�داف األساس�یة   القطاع الصناعي واالرتقاء بمستوى الصناعات الموجودة ی
 ألیة سیاسة تنمویة شاملة، السیما وأن ھذا القطاع لھ وزن نسبي كبیر بین القطاعات االقتصادیة.

ویأتي قطاع الصناعة في مقدمة القطاعات االقتصادیة من حیث المساھمة في االقتصاد الق�ومي،  
% في الناتج المحلي 17.1نسبتھ ساھم قطاع الصناعة التحویلیة بما  2010/2011فخالل عام 

ملیون فرد من إجمالي ق�وة العم�ل أي ُیس�اھم القط�اع      3.0اإلجمالي، ویستوعب ھذا القطاع نحو 
% م��ن ق��وة العم��ل. أم��ا ع��ن ھیك��ل القط��اع      21.14الص��ناعي ف��ي مص��ر ف��ي تش��غیل ح��والي     

لی�ة، حی�ث   الصناعي في مصر، فتحتل الصناعات التحویلیة النصیب األكبر م�ن االس�تثمارات الك  
یعتب��ر ھ��ذه الص��ناعات ھ��ي المحف��ز للنم��و االقتص��ادي، ألنھ��ا تتس��م بارتف��اع اإلنتاجی��ة والق��درة        
التش��غیلیة والتس��ویقیة. وتترك��ز أھ��م الص��ناعات المص��ریة ف��ي ص��ناعة الغ��زل والنس��یج (الس��جاد   
والمفروشات) والمالب�س الج�اھزة والمنتج�ات الغذائی�ة والمش�روبات، وص�ناعة الحدی�د والص�لب         

أللومنیوم، والصناعات البترولیة، والمنتجات المعدنیة والھندسیة ومنتجات األسمدة والمنتجات وا
 الكیماویة والدوائیة ومنتجات مواد البناء واألسمنت والفوسفات. 

 
ویتمیز ھیك�ل قط�اع الص�ناعة ب�التركیز الواض�ح عل�ى المش�روعات متناھی�ة الص�غر والص�غیرة           

مش�روعات متناھی�ة الص�غر والص�غیرة والمتوس�طة قطاع�ا ب�الغ        والمتوسطة، حیث یمثِّل قطاع ال
األھمیة، وصاحب أولویة كبیرة ض�من أولوی�ات التنمی�ة االقتص�ادیة واالجتماعی�ة بأّی�ة دول�ة ف�ي         
الع���الم حالی���ا.وتتكوَّن النس���بة األكب���ر م���ن الوح���دات اإلنتاجی���ة باالقتص���اد المص���ري م���ن ھ���ذه       

ف��ي خل��ق ف��رص عم��ل جدی��دة، واس��تیعاب األع��داد المش��روعات الت��ي یمك��ن أن تلع��ب دورا ھام��ا 
الكبیرة المتزایدة التي تلتحق بسوق العمل المصري عاما تلو اآلخر، باإلض�افة إل�ى تحفی�ز النم�و     
االقتص���ادي واإلس���راع بمعدَّالت���ھ، ودع���م التنمی���ة االقتص���ادیة واالجتماعی���ة ف���ي مص���ر. ولتل���ك  

إلنتاجی�ة باالقتص�اد المص�ري، كم�ا أنھ�ا      المشروعات النصیب األكبر من الوحدات االقتصادیة وا
ف�ي المئ�ة م�ن مجم�وع      75 فھى تس�اھم بح�والى  المسئولة ع�ن توظی�ف أع�داد كبی�رة م�ن العمال�ة.      

مس�اھمتھا ف�ي تك�وین     ف�ان في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي. وم�ع ذل�ك ،   80العمالة وحوالي 
مس�ح  و بن�اء عل�ى نت�ائج    1تواجھھ�ا.  بسبب القیود المالیة التي في المئة 10رأس المال ال تتجاوز 

عام�ًل ق�د    50، ف�إن ع�دد األعم�ال الت�ى یعم�ل بھ�ا أق�ل م�ن          2006سوق العمل ف�ى مص�ر لع�ام    

 92 بینما ح�والى ت الصغیرة والمتوسطة ، شروعاملل ھامنحتم فقط من القروض المصرفیة  في المئة 6فنحو 1 
. ویمك�ن أن یع�زى   ھارفض� ق�د ت�م   الص�غیرة والمتوس�طة    روعاتالمش�  المقدمة م�ن   القروض اتمن طلب في المئة

بھ�ا  ة یوع�دم وج�ود نظ�م محاس�ب     لھ�ذه المش�روعات   خی�ة متین�ة  عدم وجود سجالت تاری ھذا إلى عدة أسباب مثل ؛
 مشروعات الصغیرة والمتوسطة.راجع:لا اقراضالتنبؤ بھا ؛ وارتفاع مستوى المخاطر الناجمة عن 

 Mohammed Omran, Access to Finance for SMEs through the Stock 
Exchange in Egypt: Conceptual Framework and Policy Implications, CASE 
Occasional Papers No.3, the Cairo and Alexandria Stock. June 2008,p3 
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و طبق�ًا إلحص�اء     2006 -1998% ف�ى خ�الل الفت�رة م�ن      4.7زادت بمعدل س�نوي یق�در ب   
ن عش�رة  ملیون منش�أة متناھی�ة الص�غر یعم�ل بھ�ا اق�ل م�         2.4كان ھناك   2006المنشات لعام 

الى  10ألف منشأة آخرى خاصة یعمل بھا من  39ملیون و ھناك ایضا  5.2عمال و یعمل بھا 
وللمشروعات الصغیرة والمتوسطة الخاصة دور في الحفاظ عل�ى الط�ابع الص�ناعي    1عامل. 49

المحلي ومنافسة اإلنتاج األجنبي حی�ث أن�ھ ف�ي ظ�ل االنض�مام للمنظم�ة العالمی�ة للتج�ارة وحری�ة          
ة فإن�ھ یج��ب ترقی�ة اإلنت��اج المحل�ي ع��ن طری�ق مراقب��ة الج�ودة الت��ي تبق�ى الض��مان األول       التج�ار 

والوحید لقدرة المنتجات المحلیة على منافسة المنتجات األجنبی�ة وك�ذالك ع�ن طری�ق تفعی�ل دور      
المشروعات الصغیرة والمتوسطة وخاصة الص�ناعیة منھ�ا ألنھ�ا تض�من المحافظ�ة عل�ى الط�ابع        

في  الصغیرة المشروعات وقد اسفرت تجربة والمحلي أمام المنتجات االجنبیة.الصناعي الوطني 
یفتق�دون   المش�روعات  مص�ر والت�ي تولیھ�ا الحكوم�ة اھتمام�ا متزای�دا ع�ن ان الق�ائمین عل�ي ھ�ذه          

وتض�خم اعب�اء    الكثیر من الخبرات التسویقیة والتصدیریة االمر ال�ذي ادي ال�ي ت�راكم المخ�زون    
الس��وق خاص��ة ف��ى ظ��ل  الكثی��رون وتعث��رت مش��روعاتھم وخرج��ت م��ن التموی��ل وبالت��الي افل��س

  . المجیدة 2011ینایر  25أحداث ثورة 
ویھ��دف ھ��ذا البح��ث باس��تخدام الم��نھج االس��تقرائى التحلیل��ى والوصفى،باالض��افة ال��ى الم��نھج          

االحص��ائى ، لدراس��ة وتحلی��ل دور المش��روعات الص��غیرة والمتوس��طة ف��ى التنمی��ة الص��ناعیة          
لك من خالل التعرف على أھم مالمح قطاع المشروعات الص�غیرة و المتوس�طة ف�ى    وذ لمصر ،
 العقب�ات الت�ى تواج�ھ   واھم ، ،ووضع المشروعات الصغیرة فى الھیكل الصناعى المصرىمصر 

، وأخی�را التوص�یة ب�أھم السیاس�ات الواج�ب       قطاع المشروعات الصغیرة و المتوسطة فى مصر
 ت الصغیرة والمتوسطة  فى التنمیة الصناعیة لمصر.إتباعھا لتعزیز مساھمة المشروعا

  
 مالمح قطاع المشروعات الصغیرة و المتوسطة فى مصرأوال: 

 
 تعریف المشروعات الصغیرة -ا
 

اتجھت الحكومة المص�ریة نح�و ت�دعیم قط�اع المش�روعات الص�غیرة والمتوس�طة، والعم�ل عل�ى          
خفی��ف م��ن ح��دة الفق��ر وتحقی��ق التنمی��ة    تعزی��ز وتط��ویر قدرات��ھ التنافس��یة ف��ي إط��ار جھودھ��ا للت   

 االقتصادیة واالجتماعیة على حد سواء.
ویتوقع للمش�روعات الص�غیرة والمتوس�طة أن تك�ون ق�اطرة للنم�و االقتص�ادي ف�ي مص�ر خ�الل           
العقود القادمة، وأن تساھم في توفیر العدید من فرص العمل الالزم�ة للزی�ادة الس�كانیة المط�ردة،     

یب كبیر في إجم�الي القیم�ة المض�افة وقیامھ�ا بت�وفیر الس�لع والخ�دمات        إلى جانب مساھمتھا بنص
بأس��عار ف��ي متن��اول الی��د لش��ریحة ض��خمة م��ن ذوى ال��دخل المح��دود، وھ��ى تعتب��ر وس��یلة مفی��دة    
لتوجیھ المدخرات الصغیرة إلى االستثمار، كما أنھا قادرة على تدعیم التجدید واالبتك�ار وإج�راء   

للتغییر الھیكلى من خ�الل ظھ�ور مجموع�ة م�ن رواد األعم�ال ذوى      التجارب التي تعتبر أساسیة 
الكفاءة والطموح والنشاط، وھى قادرة أیضا على لع�ب دور أكث�ر ایجابی�ة ف�ي تنمی�ة الص�ادرات       
وفي المساعدة على استحداث منتج�ات جدی�دة، وھ�ى عن�د مس�تویات معین�ة م�ن اإلنتاجی�ة یمكنھ�ا          

یة الكبیرة، وبھذا یتم توفیر النقد األجنبي الذي ینفق العمل كصناعات مغذیة للمشروعات الصناع
على استیراد السلع الوسیطة أو الرأسمالیة. كما أنھا أیضا تعتبر بارومتر ھام لم�دى م�ا یتس�م ب�ھ     

 متاح فى: دكتورة عالیة المھدىراجع عرض تقدیمى لل 1

 www.undp.org.eg/Portals/0/EHDR%20Page/Alia%20El%20Mahdi-Arabic.ppt  
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أل�ف وظیف�ة    550السوق من حیویة وحركة. وقد وضعت الحكومة المص�ریة إس�تراتیجیة لخل�ق    
ع أن یس��ھم قط��اع المش��روعات متناھی��ة الص��غر    ، وم��ن المتوقَّ�� 2017جدی��دة س��نویا حت��ى ع��ام   

 110والصغیرة والمتوسطة بنحو ثلثي ھذا العدد من الوظائف الجدیدة، بحیث تتولَّ�د عل�ى األق�ل    
ألف وظیفة سنویا من خ�الل ب�رامج الص�ندوق االجتم�اعي للتنمی�ة، ال�ذي ُیعتب�ر الجھ�ة األساس�یة          

 لصغیرة والمتوسطة في مصر.المسئولة عن دعم قطاع المشروعات متناھیة الصغر وا
ظلت المشروعات الصغیرة فى مصر تعانى من عدم وجود تعریف واضح ومحدد لھا نظرا وقد 

الخ��تالف النظ��رة إلیھ��ا ل��دى ك��ل م��ن أجھ��زة التخط��یط والتنفی��ذ واإلحص��اء والتمویل.وبص��دور      
الق�انونى  والمسمى بقانون تنمیة المنشآت الص�غیرة،توفر اإلط�ار    2004لسنة  141القانون رقم 

المنظم لتلك المشروعات.وقد عرف القانون المشار إلیھ المنشآت الصغیرة بك�ل ش�ركة أو منش�أة    
فردیة تمارس نشاطا اقتصادیا إنتاجیا أو خدمیا أو تجاریا ال یقل رأسمالھا الم�دفوع ع�ن خمس�ین    

ا یتعل�ق  ألف جنیھ وال یجاوز ملی�ون جنی�ھ وال یزی�د ع�دد الع�املین فیھ�ا ع�ن خمس�ین عامال.وفیم�         
بالمنشآت المتناھیة الصغر فقد عرفھا القانون بكل شركة أو منشأة فردیة تمارس نشاطا اقتصادیا 
انتاجیا أو خدمیا أو تجاریا ویقل رأسمالھا المدفوع عن خمسین ألف جنی�ھ.ویالحظ م�ن التعری�ف    

عات السابق أن المشرع المصرى قد اس�تخدم معی�ارى العمال�ة ورأس الم�ال ف�ى تعری�ف المش�رو       
ق�انون تنمی�ة المنش�آت    وال شك ف�ى أن  . ولم یحدد ھذا التصنیف المشروعات المتوسطة،الصغیرة

خطوة ھامة تھدف الى تنظیم وتنمیة عمل المنشآت الصغیرة فى مصر بھدف رف�ع  یعد الصغیرة 
قدرتھا التنافسیة للمساھمة بصورة أكبر فى عملیة التنمیة.وفیما یلى عرض ألھم ما جاء بالقانون 

 م التعرض لوضع المشروعات الصغیرة فى الھیكل الصناعى المصرى.ث
 

 2004لسنة  141عرض ألھم ما جاء بالقانون رقم  -2
عل��ى أن الص��ندوق االجتم��اعى   2004لس��نة  141ن��ص ق��انون تنمی��ة المنش��آت الص��غیرة رق��م    

ذل��ك و ھ��و الجھ��ة المختص��ة بالعم��ل عل��ى تنمی��ة المنش��آت الص��غیرة والمتناھی��ة الص��غر    1للتنمی��ة
عل��ى قی��ام  بالتع��اون م��ع ال��وزارات والھیئ��ات العامة.وق��د نص��ت الم��واد م��ن الثالث��ة ال��ى الخامس��ة  

بھ��دف تخفی��ف اآلث��ار الجانبی��ة  1991لع��ام  40م أنش��ىء الص��ندوق االجتم��اعى للتنمی��ة ب��القرار الجمھ��وري رق�� 1
لبرنامج اإلصالح االقتصادى على محدودي الدخل م�ن خ�الل خل�ق ف�رص عم�ل جدی�دة للح�د م�ن مش�كلة البطال�ة           
والفقر.وتتك�ون م��وارد الص��ندوق م��ن الم�نح والق��روض الت��ى تق��دمھا الحكوم�ات والمؤسس��ات والمنظم��ات المحلی��ة    

المبالغ التى یتم تخصیصھا من الموازنة العامة للدول�ة. وھ�و مؤسس�ة ش�بھ حكومی�ة      واإلقلیمیة والدولیة،وأیضا من 
مسئولة عن التنسیق ما بین المشروعات الصغیرة، ال�وزارات، المؤسس�ات غی�ر الحكومی�ة و المؤسس�ات األجنبی�ة       

بی�ة. وی�وزع   لیك�ون المنس�ق الرئیس�ي ب�ین تل�ك المش�روعات وال�وزارات المعنی�ة والجھ�ات المانح�ة األجن           -المانحة
% إل�ى  1الصندوق ابتداًء أموال االئتمان التي تتیحھ�ا الجھ�ات المانح�ة ل�ھ بأس�عار فائ�دة تفض�یلیة تت�راوح م�ا ب�ین           

% بحی�ث یغط�ي الف�رق التك�الیف اإلداری�ة والمخ�اطر، بالمقارن�ة م�ع         7% ثم یقرضھا للمشروعات بسعر فائ�دة  4
ویقدم للمش�روعات المتناھی�ة الص�غر والص�غیرة      %.13الي سعر اإلقراض الذي تطبقھ البنوك والمقدر حالیًا بحو

المقترضة خدمات متنوعة مثل دراسات الجدوى والمعلومات التسویقیة والمخاطر وأسماء م�وردي اآلالت. ولھ�ذا   
الغ�رض، فھ�و یخص�ص ح�والي نص��ف م�وارده لمؤسس�ة تنمی�ة المش��روعات الص�غیرة. وأخی�رًا یعت�زم الص��ندوق           

فظ��ة لمس��اعدة المش��روعات ف��ي الحص��ول عل��ى التموی��ل، وك��ذلك ص��ندوق لت��أمین       إنش��اء ص��نادیق ف��ي ك��ل محا  
ملی��ار  5.7نح��و  2004وق��د بلغ��ت المب��الغ المتاح��ة للص��ندوق حت��ى ین��ایر   المش��روعات ض��د المخ��اطر المالی��ة. 

ملی�ار م�ن الجھ�ات     4.4ملی�ار جنی�ھ(منھا نح�و     6.1جنیھ،فى حین بلغ ما ضخھ الصندوق حتى نف�س الفت�رة نح�و    
أل���ف مش���روع وف���رت نح���و ملی���ون فرص���ة  294ملی���ار عوائ���د دورانھا)اس���تفاد منھ���ا نح���و  1.7ة،ونحو المانح���

 عمل.راجع:
،النش�رة   2004لس�نة   141المنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر فى ظ�ل الق�انون رق�م     البنك األھلى المصرى،-

 79،ص 2004السابع والخمسون، القاھرة ، االقتصادیة،العدد الرابع ،المجلد
 متاح فى: عالیة المھدى -
 www.undp.org.eg/Portals/0/EHDR%20Page/Alia%20El%20Mahdi-Arabic.ppt  
 
 

                                                 



وحدات لخدمة المنشآت الص�غیرة والمتناھی�ة الص�غر ف�ى مكاتب�ھ أو       بإنشاءالصندوق االجتماعى 
فروع الھیئة العام�ة لالس�تثمار والمن�اطق الح�رة بالمحافظ�ات تض�م من�دوبین ع�ن كاف�ة المص�الح           

معنی��ة لت��ولى كاف��ة إج��راءات التس��جیل واس��تخراج الت��راخیص لتل��ك المش��روعات خ��الل م��دة ال  ال
تجاوز ثالثین یوما.كما ینشأ فى كل محافظة صندوق أو أكثر لتمویل تلك المشروعات بقرار من 
المحافظ بالتنسیق مع الصندوق االجتماعى،وتتكون موارد تلك الصنادیق من التمویل ال�ذى یت�اح   

الت�ى تخصص�ھا الدول�ة وم�ا      االعتم�ادات وصندوق االجتماعى والھبات والمنح األجنبیة لھا من ال
 تخصصھ المجالس الشعبیة المحلیة.

االجتم�اعى للتنمی�ة بتق�دیم     السابعة الى التاسعة على قیام الص�ندوق من كما نصت المواد  
ال عم�ا یخصص�ھ   ،فض� إدارتھیل الالزم لتلك المشروعات وفقا للقواعد الت�ى یح�ددھا مجل�س    التمو

لصنادیق تمویل المشروعات بالمحافظات،كما یحق لھ الحصول على التمویل الالزم م�ن أس�واق   
اس���تخدامھا ف���ى تموی���ل ص���نادیق تموی���ل     إلع���ادةالم���ال المحلی���ة بالتنس���یق م���ع وزارة المالی���ة   

بالتنسیق مع صنادیق المحافظات نظام�ا لض�مان   المشروعات بالمحافظات،كما ینشىء الصندوق 
 طر االئتمان التى تتعرض لھا المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر.مخا

وقد تضمنت المواد من العاشرة الى السابعة عشر الحوافز والتیسیرات التى أتاحھا الق�انون لتل�ك   
 المشروعات والتى من أھمھا:

% من األراضى الشاغرة المتاحة لالستثمار فى المناطق 10تخصیص نسبة ال تقل عن  .1
یة والس��یاحیة والمجتمع��ات العمرانی��ة وأراض��ى االستص��الح الزراع��ى ألنش��طة   الص��ناع

 المشروعات الصغیرة والمتناھیة الصغر.
یحدد سعر بیع األراضى س�الفة ال�ذكر ف�ى ح�دود تكلف�ة توص�یل المراف�ق لھا،كم�ا یج�وز           .2

 % من الثمن المقدر لھا.50طلب حق االنتفاع بھا بمقابل سنوى ال یزید عن 
صاحبة الحق فى التصرف فى تل�ك األراض�ى من�دوبین عنھ�ا ف�ى وح�دات       تحدد الجھات  .3

التس��جیل  إج��راءاتالص��ندوق االجتم��اعى للتنمی��ة یك��ون لھ��م ص��الحیة التعاق��د واتخ��اذ      
 والشھر.

المحلی���ة الت���ى تتعام���ل م���ع المش���روعات  اإلدارةتتعاق���د ال���وزارات والھیئ���ات ووح���دات  .4
% م����ن منتج���ات تل����ك  10ن الص���غیرة والمتناھی����ة الص���غر لش����راء نس���بة ال تق����ل ع���    

 المشروعات.
% من رأس المال الم�دفوع بح�د أقص�ى خمس�مائة جنی�ھ      1یسدد صاحب المشروع نسبة  .5

للمشروعات الصغیرة ومائتین جنیھ للمشروعات متناھیة الص�غر تح�ت حس�اب الرس�وم     
 ومقابل الخدمات التى تقدم من كافة الجھات الحكومیة.

للمشروعات العدید من الخدمات  مب التمویل الالزیقدم الصندوق االجتماعى للتنمیة بجان .6
األخ���رى والت���ى منھ���ا التعری���ف بف���رص االس���تثمار المتاحة،وتق���دیم دراس���ات ج���دوى      

 للمشروعات،والتعریف بالمعارض المحلیة والدولیة.
یحدد مقابل شغل المشروعات ألماكن توزیع السلع التى تخصصھا األحیاء بما ال یجاوز  .7

 ھا.نصف المقابل المحدد ل
ال یج�وز إیق�اف نش�اط المنش�أة إداری�ا إال ف��ى حال�ة ارتك�اب مخالف�ة تس�توجب الغلق،كم��ا           .8

یشكل بقرار من المحافظ المختص لحنة دائمة یرأسھا أحد رج�ال القض�اء ویش�ترك فیھ�ا     
ممثل من الغرفة التجاریة وآخر من الصندوق االجتماعى للنظ�ر ف�ى التظلم�ات الخاص�ة     

اللجن�ة بالفص�ل ف�ى المنازع�ات الت�ى ق�د تنش�أ ب�ین المنش�أة          بقرارات اإلیقاف،كما تختص 
 والجھات المتعاملة معھا.

وعلى الرغم مما سبق یالحظ أنھ ال یزال ھن�اك بع�ض المعوق�ات الت�ى ت�ؤثر بالس�لب عل�ى عم�ل         
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 -:1تلك المنشآت والتى من أھمھا
لسلب على ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة المواد المستوردة من الخارج،مما ینعكس با .1

جودة المنتجات نظرا الضطرار أص�حاب تل�ك المش�روعات ال�ى االعتم�اد عل�ى خام�ات        
 أقل جودة.

ومناف�ذ   اإلنت�اج بین مناطق  الجغرافينظرا للبعد -فى بعض األحیان-ارتفاع تكالیف النقل .2
 .النھائيالتسویق مما یزید من تكلفة المنتج 

لة ذات تكنولوجی��ا بس��یطة مم��ا  اعتم��اد غالبی��ة المش��روعات عل��ى مع��دات وآالت مس��تعم   .3
 .النھائيینعكس بالسلب على جودة المنتج 

یل��زم ق��انون الض��رائب الجدی��د كاف��ة الوح��دات االقتص��ادیة بمع��اییر المحاس��بة المص��ریة      .4
كأس�اس للمحاس��بة كم��ا یلزمھ��ا ب�أن تلج��أ ال��ى مكت��ب للمحاس��بة وھ�و م��ا یع��د ع��بء عل��ى    

 المشروعات الصغیرة من حیث التكلفة.
لتل�ك المش�روعات إال أن العدی�د منھ�ا     من تقدیم بعض البنوك التمویل ال�الزم  على الرغم  .5

یحج��م ع��ن ت��وفیر التموی��ل أو یخص��ص نس��بة ض��ئیلة م��ن محفظ��ة قروض��ھ لتموی��ل تل��ك  
المشروعات،وھو األمر الذى یعزى لعدة أسباب منھا:ارتفاع نس�بة المخ�اطر المالی�ة ف�ى     

اجھ��ة ض��غوط الس��وق،ارتفاع إق��راض ھ��ذه المش��روعات نظ��را لض��عف ق��درتھا عل��ى مو 
 التكلفة اإلداریة لإلقراض مما یؤثر على ربحیة البنوك.

ع����دم ت����وافر ش����بكة م����ن تج����ار الجمل����ة أو الش����ركات الكب����رى لش����راء منتج����ات تل����ك   .6
 المشروعات،واالعتماد على التعامل المباشر بین المشروعات والمستھلك النھائي.

 
 المصرى وضع المشروعات الصغیرة فى الھیكل الصناعى -3

، فخالل یحتل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حیث األھمیة بالنسبة لالقتصاد القومى فى مصر
% ف��ي الن��اتج المحل��ي  16.2س��اھم قط��اع الص��ناعة التحویلی��ة بم��ا نس��بتھ    2011/2012ع��ام 

ملیون فرد من إجمالي ق�وة العم�ل أي ُیس�اھم القط�اع      3.0اإلجمالي، ویستوعب ھذا القطاع نحو 
 2% من قوة العمل.21.14عي في مصر في تشغیل حوالي الصنا

 

مرج�ع  ، 2004لس�نة   141البنك األھلى المصرى،المنشآت الصغیرة والمتناھیة الصغر فى ظ�ل الق�انون رق�م     1
 83-82،ص ص  سابق

2
 فى : محسوبة من التقریر المالى الشھرى لوزارة المالیة ،متاح 

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/Reportes/2013/4/allparts.pdf,p12 
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1 
 

المنشآت الصناعیة المسجلة بالھیئة عدد  وصلأما عن أصول القطاع الصناعي في مصر، فقد 
كم��ا ھ��و - 2012-2-15 حت��ى موزع��ة طبق��ًا لمحافظ��ات الجمھوری��ة العام��ة للتنمی��ة الص��ناعیة

بل�غ قیم�ة اإلنت�اج ف�ي ھ�ذه      ،یمنش�أة   33046 نح�و  -بنھای�ة البح�ث   )1رق�م ( موضح في الج�دول  
 533999ملیون جنی�ھ، وتبل�غ التك�الیف االس�تثماریة لھ�ذه المنش�آت ح�والي        707410المنشآت 

عام�ل بإجم�الي أج�ور     1786727ملیون جنیھ، بینما یبلغ حج�م العمال�ة ف�ي ھ�ذه المنش�آت نح�و       
 2ملیون جنیھ.  19532بلغت 

ھم الصناعات المصریة في صناعة الغ�زل والنس�یج (الس�جاد والمفروش�ات) والمالب�س      وتتركز أ
الجاھزة والمنتجات الغذائیة والمشروبات، وص�ناعة الحدی�د والص�لب واأللومنی�وم، والص�ناعات      
البترولی��ة، والمنتج��ات المعدنی��ة والھندس��یة ومنتج��ات األس��مدة والمنتج��ات الكیماوی��ة والدوائی��ة        

 . ) بنھایة البحث2كما ھو موضح في الجدول رقم (- بناء واألسمنت والفوسفاتومنتجات مواد ال
 

كما یتمیز ھیكل قطاع الصناعة بالتركیز الواض�ح عل�ى المش�روعات/ المنش�آت متناھی�ة الص�غر       
والصغیرة والمتوسطة، حی�ث یمثِّ�ل قط�اع المش�روعات متناھی�ة الص�غر والص�غیرة والمتوس�طة         

ب أولویة كبیرة ضمن أولویات التنمیة االقتصادیة واالجتماعی�ة بأّی�ة   قطاعا بالغ األھمیة، وصاح
دولة في العالم حالیا. وتتكوَّن النسبة األكبر من الوحدات اإلنتاجیة باالقتص�اد المص�ري م�ن ھ�ذه     

1
 ،متاح فى : 2014-2013مشروع خطة عام :راجع  

http://www.mopic.gov.eg/MopRep/part5_2013.pdf,p115 
2
تاریخ الرجوع   http://www.ida.gov.eg/ehsa2eyaat_1.html،متاح فى :بیانات الھیئة العامة للتنمیة الصناعیة. 

27/5/2013 

                                                 



المش��روعات الت��ي یمك��ن أن تلع��ب دورا ھام��ا ف��ي خل��ق ف��رص عم��ل جدی��دة، واس��تیعاب األع��داد  
تحق بسوق العمل المصري عاما تلو اآلخر، باإلض�افة إل�ى تحفی�ز النم�و     الكبیرة المتزایدة التي تل

ولتل���ك .االقتص���ادي واإلس���راع بمعدَّالت���ھ، ودع���م التنمی���ة االقتص���ادیة واالجتماعی���ة ف���ي مص���ر   
المشروعات النصیب األكبر من الوحدات االقتصادیة واإلنتاجی�ة باالقتص�اد المص�ري، كم�ا أنھ�ا      

من العمالة. وقد أش�ار تقری�ر التنمی�ة البش�ریة الخ�اص بمص�ر        المسئولة عن توظیف أعداد كبیرة
% من 99أن المشروعات متناھیة الصغر والصغیرة والمتوسطة تمثِّل  2008الصادر في عام 

% من الناتج المحلِّي اإلجمالي، باإلضافة إل�ى  80القطاع الخاص غیر الزراعي، وتساھم بنسبة 
االضافة الى عالقاتھ التشابكیة القویة م�ع العدی�د م�ن    بو.% من العمالة في مصر 75أنھا توظِّف 
والخدمی�ة األخ�رى،عالوة عل�ى دوره ف�ى تنمی�ة التج�ارة الخارجی�ة وتحس�ین          اإلنتاجیةالقطاعات 

 میزان المدفوعات.
 

 والمتوسطة الصغیرة المشروعات تواجھ التي العقبات - ثانیا:
 

ة سیاسات صادرات المشروعات الصغیرة قام الصندوق االجتماعى للتنمیة وبمشاركة قطاع تنمی
والمتوسطة بعقد ثالثة ملتقیات لقطاعات صناعات: الطباعة والتغلیف، والنسجیة والمالبس، 

" لكل ملتقى، وتلك الورش ھي: 6" ورشة عمل بواقع "18واألخشاب واألثاث. وتم عقد "
)، مدخالت اإلنتاج، التمویل، العمالة –الفنیة  –التشریعات واإلجراءات، معوقات التنمیة (اإلدارة 

التسویق، الصناعات المغذیة.وناقشت كل ورشة عمل ثالثة محاور: التعرف على االحتیاجات، 
التعرف على المشاكل والمعوقات والتحدیات، وضع المقترحات وتوصیات الحلول والجھات 

عن ھذه ونتج  .جھة 36" مشارك من 300المعنیة باتخاذ اإلجراء. وقد حضر الملتقیات "
صیاغة آلھم التحدیات العامة التى تواجھ قطاع الصناعات الصغیرة بالكامل وھى كما الورش 

 .-یلى:
 أوال: التمویل

عدم الحصول على القدر الكافي من التمویل بما یتناسب مع متطلبات  .1
 المشروعات.

كثرة وصعوبة اإلجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة عند الحصول على  .2
 قروض.

 فاع نسبة مساھمة العمالء.ارت .3
 % في بعض البنوك.16ارتفاع نسب الفائدة على القروض والتي تصل إلى  .4
مغاالة بعض البنوك في طلب الضمانات خاصة الضمانات المالیة والعینیة  .5

 والعقاریة.
عدم تناسب الحد األقصى للقرض الذي یمنحھ الصندوق مع تكالیف المشروع  .6

 الحالیة.
شروع بدًال من التمویل النقدي، یتم تملیكھ بعد سداد عدم وجود نظم منح م .7

 القرض.
ضرورة تركیب اآلالت للحصول على رخصة تشغیل النشاط والتي تتعارض  .8

مع طلبات مؤسسات التمویل بضرورة الحصول على الرخصة أوًال إلمكانیة 
 المنح.

عدم توفر دلیل عن أماكن وشروط تمویل المشروعات الصغیرة وكیفیھ  .9
 علیھ.الحصول 

بنك إال أن  50عدم كفایة منافذ التمویل، فعلى الرغم من وجود حوالي  .10
منھم تھتم بتمویل المشروعات الصغیرة كما أن الصندوق  10أقل من 

فرع بالمحافظات، وتزداد المشكلة في  30االجتماعي للتنمیة ال یملك سوى 
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 المحافظات الحدودیة.
ك المركزي بإعفاء البنوك حرمان قطاع كبیر من االستفادة بقرار البن .11

% االحتیاطي اإللزامي من قیمة القروض الممنوحة للمشروعات 14من نسبة 
الصغیرة بسبب أن القرار عرف تلك المشروعات بأن رأس مالھا ال یقل عن 

ألف جنیھ وتتعامل بحجم مبیعات ال یقل عن ملیون جنیھ وال یزید عن  250
 عشرین ملیون جنیھ في السنة.

اض بنظم التمویل اإلسالمي للمشروعات الصغیرة بالرغم عدم اإلقر .12
 من نجاحھا.

عدم إعطاء میزة نسبیة للمشروعات الصغیرة الصناعیة بمنحھا  .13
 قروض بأسعار فائدة أقل وفترات سداد أطول.

عدم ترحیب البنوك بتمویل المشروعات الجدیدة وخاصة المشروعات  .14
 .التكنولوجیة
 ثانیا:التشریعات واإلجراءات

م تناسب تعریف المشروعات الصغیرة (أال یزید رأس مالھا عن ملیون عد .1
سنوات وحدثت متغیرات  8جنیھ) مع الوضع الحالي حیث أن ذلك تم منذ 

 تتطلب تغیر المفھوم.
صعوبة إجراءات التسجیل والترخیص والموافقات البیئیة ومتطلبات السالمة  .2

 ك اإلجراءات.المھنیة واالشتراطات المساحیة وارتفاع تكالیف تل
 تعدد جھات التفتیش والرقابة مما یتسبب في تعطیل أصحاب ومشروعاتھم. .3
صعوبة الحصول على أراضي ووحدات بالمناطق الصناعیة إلقامة صناعات  .4

 صغیرة، وارتفاع أسعارھا إن وجدت وعدم توفر البنیة التحتیة الالزمة.
عدم منح إعفاءات إلغاء میزة اإلعفاءات الضریبیة على مشروعات الشراكة، و .5

 للمشروعات الغیر ممولة من الصندوق االجتماعي.
صعوبة التصفیة وخروج المشروعات من السوق، وخاصة في حاالت  .6

 اإلفالس.
% 40% لصاحب العمل، و15الضغوط التأمینیة على صاحب المشروع ( .7

 للعامل).
تضخم حجم القطاع الغیر رسمي بسبب عدم وجود تشریعات منظمة ولصعوبة  .8

حویل للقطاع الرسمي بسبب اإلجراءات والتكالیف والمحاسبات بأثر رجعي الت
 تسجیل). -ضرائب –ومنافستھ حیث یتحمل أیة أعباء ( تراخیص

% من التوریدات للمناقصات الحكومیة، وعدم اإلعالن 10عدم تفعیل نسبة  .9
عن المناقصات المطروحة، و عدم قدرة المشروعات الصغیرة على دفع تأمین 

 صات.المناق
زیادة الجمارك المفروضة على الواردات من مستلزمات اإلنتاج على  .10

تلك المفروضة على المنتجات النھائیة مما یسبب زیادة المنافسة ویدمر 
 الصناعة الوطنیة.

التالعب بعض األحیان في الفواتیر المقدمة للجمارك مما یقلل تكلفة  .11
 المنتج المستورد.

اإلغراق والتھریب لحمایة المنتجات عدم االھتمام بقوانین وسیاسات  .12
 المصریة.

 ثالثا:التسویق
 عدم كفایة وجودة طرق نقل البضائع وارتفاع أسعار الشحن. .1
 قلة عدد المعارض المدعمة وعدم وجود معارض دائمة بالمحافظات. .2
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 عدم كفایة عدد المعارض المقامة من خالل الصندوق االجتماعي. .3
 والخارجیة، وارتفاع أسعار االشتراك بھا. عدم توفر بیانات المعارض الداخلیة .4
عدم توفر بیانات عن الدعم المقدم ألنشطة التسویق والتصدیر مع عدم وجود  .5

جھة متخصصة في تسویق منتجات الصناعات الصغیرة، وأخرى لتنمیة 
 صادراتھا.

 Productعدم وجود آلیة من الدولة لمنح شھادات التصدیر( .6
Compliance.( 

 وعات الصغیرة في التسعیر.عدم كفاءة المشر .7
اضطرار أصحاب الصناعات الصغیرة للدفع النقدي لشراء الخامات  .8

 ومستلزمات اإلنتاج وقیامھم بتحصیل قیمة مبیعاتھم باآلجل.
 عدم توفیر الخرائط االستثماریة ودراسات السوق لتحدید الفجوات السوقیة. .9

 رابعا:معوقات التنمیة:
 رة وارتفاع أجرھا،وتسربھا للعمل الذي یحقق عائد سریع.عدم توفر العمالة الفنیة الماھ .1
ندرة العمالة العادیة المستعدة لتلقي التدریب والعمل، وعزوف الخرجین الجدد خاصة  .2

 من المؤھالت المتوسطة عن العمل بالمصانع.
 عدم وجود جھة معلن عنھا تختص بتوفیر العمالة المدربة ألصحاب المصانع. .3
ة تضمن حقوق العاملین وأصحاب األعمال وتقوم بتفعیل القوانین عدم وجود جھة أو نقاب .4

 التي تنظم العالقة بینھما.
عدم كفایة المؤسسات الجیدة لتدریب وتأھیل العمالة، وعدم توحید الجھات المعنیة  .5

بالتدریب للتعاون لرفع مستوى العمالة، وفي ذات الوقت عدم درایة أصحاب الصناعات 
 وأماكنھا وأنواع البرامج التدریبیة التي تقدمھا. الصغیرة بجھات التدریب

عدم وجود تجھیزات وأدوات وآالت حدیثة لتدریب العمالة بمستوى جید، وتھالك اآلالت  .6
 والمعدات المستخدمة وبالتالي عدم االھتمام بالجزء العملي.

عدم توفر كفاءات من المدرسین والمدربین بالمدارس الفنیة الصناعیة وعدم مناسبة  .7
المناھج، والنظة السلبیة لثقافة التعلیم الفني عند أولیاء األمور، وعدم ترسیخ ثقافة العمل 

 وسلوك المھنة واحترام واستغالل وقت العمل لصالح اإلنتاج.
عدم توفر قاعدة بیانات للجھات الداعمة للمشروعات الصغیرة للخدمات غیر المالیة،  .8

المشروعات الصغیرة القائمة أو الجدیدة، وعدم وجود جھة إداریة واحدة تخدم أصحاب 
 وتقوم بتوفیر المعلومات المجمعة لمن یرغب في إقامة مشروع صغیر.

 ندرة التدریب اإلداري المدعم ألصحاب الصناعات الصغیرة. .9
ضعف البحوث والتطویر، وعدم التواصل بین المراكز البحثیة والمصنعین  .10

علمي بالموازنة العامة للدولة، وفي ذات والمناطق الصناعیة، وقلة میزانیة البحث ال
 الوقت عدم كفاءة استخدام التمویل المتاح، وعدم مشاركة القطاع الخاص.

اختالف طرق تصنیع المنتج الواحد وعدم تطبیق المواصفات القیاسیة في  .11
مراحل اإلنتاج المختلفة مما ینتج عنھ عدم مطابقة العدید من منتجات الصناعات 

ت الجودة المصریة، وعدم تفعیل الرقابة واإلشراف على تطبیق الصغیرة لمواصفا
 المواصفات.

افتقار دراسات الجدوى للصناعات الصغیرة المطلوب تمویلھا للدقة أو الجدیة  .12
أو التكامل، وندرة المكاتب االستشاریة وبیوت الخبرة القادرة على إعدادھا، باإلضافة 

 ت.لقصور المعلومات المطلوبة إلعداد الدراسا
 توقف الدعم الذي كان یقدم من مركز تحدیث الصناعة لتحدیث اآلالت. .13
 انخفاض مستوى ثقافة ریادة األعمال عند فئات عدیدة في المجتمع. .14

 خامسا:مدخالت اإلنتاج:
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احتكار بعض التجار لجزء كبیر من مواد الخام المحلیة والمستوردة مما یتسبب في  .1
 االرتفاع غیر المبرر في أسعاره.

 القدرة على شراء الخامات بأسعار منافسة لضعف معدل االستھالك.عدم  .2
 سادسا:الصناعات المغذیة:

عدم ثقة المشروعات الكبیرة في اعتمادھا على الصناعات المغذیة المحلیة لتوفر  .1
المنتجات المغذیة المستوردة بأسعار أقل وعدم التزام المصانع الصغیرة بالجودة 

روعات الصغیرة للمنشآت الكبیرة لعدم وجود جھة المطلوبة ولصعوبة وصول المش
 متخصصة للتشبیك والربط وللتباعد الجغرافي بین أجزاء الصناعات المغذیة والمكملة.

 عدم توفر بیانات ومعلومات عن منتجي الصناعات المغذیة. .2
 صعوبة إصدار تراخیص ألنشطة جزئیة حیث یصدر الترخیص بكامل النشاط. .3
یة المرتبطة بالصناعات المتخصصة، والمغاالة في أسعار ضعف المراكز االستشار .4

 الخدمات المقدمة منھا.
 عدم التخصص الصناعي والحرفي على مستوى المدن الصغیرة والقرى. .5

كما اعد الصندوق مجموعة من التوصیات لمواجھة تحدیات تنمیة المنشآت الصناعیة الصغیرة 
 بنھایة البحث) )1رقم ( لملحقمقسمة طبقًا للجھات المعنیة بالتنفیذ (راجع ا

 
التى  العقبات عدید من والمتوسطة الصغیرة المشروعات قطاع یواجھ ،وباالضافة الى ماسبق 

 مع بالتعاون أعدتھا التى المالیة وزارة دراسة أشارت حیث ،تؤثر على االرتقاء بأدائھ التصدیرى
 فى والمتوسطة وعات الصغیرةللمشر التنافسیة القدرة تعزیز بشأن الخارجیة التجارة وزارة

 التى العقبات أھم أن على والمتوسطة الصغیرة المشروعات جانب من إجماع ھناك أن مصر،الى
 -:فى تتمثل التصدیري أدائھا تعوق
 وكالة وجود الى الحاجة عن الشركات كل عبرت:التصدیر قنوات الى الوصول صعوبة -أ 

 تسویق كنامأ حول قرارات ذاتخا عن مسئوال لیكون التصدیر فى متخصص بیت أو
 .تسویقھا ومواعید تسویقھا الخارج،وكیفیة الى الشركات ھذه منتجات

 أصحاب مع أجریت التى المناقشات فى المشاركون اتفق:التصدیرى الوعى نقص -ب 
 ملمین غیر أنھم الكبرى،على القاھرة فى القطاعات مختلف من المشروعات
 .دولیا تسویقھا یتسنى حتى لمنتجاتا فى المطلوبة التعدیالت أو بالمواصفات

 فى والمتوسطة الصغیرة المشروعات على القائمون أرجع:المدخالت أسعار ارتفاع -ج 
 المنافسة أو التصدیر على قدرتھم عدم (والنسیج المالبس صناعة مثل) القطاعات بعض
 على القدرة یفقدھم اإلنتاجیة،مما مدخالتھم أسعار فى النسبي االرتفاع الى دولیا

 .وبنجالدش الھند مثل النامیة الدول من العدید منتجات أمام المنافسة
 التصدیر فرص الشركات من لعدد توافرت:علیھ الحصول وصعوبة التمویل ندرة -د 

 .التمویل نقص بسبب أوسع نطاق على تنتج أن تستطع لم ولكنھا
 

 رالمشروعات الصغیرة والمتوسطة فى التنمیة الصناعیة لمصتفعیل دور ثالثا:
 

ھناك مجموعة من المغالطات حول دور المشروعات الصغیرة في البدایھ یجدر التأكید على أن 
والمتوسطة والتي البد من توضیحھا خصوًصا في ظل المتغیرات الدولیة التي تستدعي إعادة 

 النظر بالمفاھیم القدیمة.
معزل عن االسترایجیة المغالطة األولى، تتمثل في النظر إلى المشروعات الصغیرة والمتوسطة ب

الصناعیة الشاملة، أو حتى من دون وجود أیة استراتیجیة صناعیة شاملة، ومن دون ربط ھذه 
 المشروعات باحتیاجات التنمیة الصناعیة التي تحددھا ھذه االستراتیجیة إن وجدت.

ب دوًرا ویخشى من أن تؤدى المبالغة في التركیز على ھذا القطاع إلى تھمیش االقتصاد، وأن تلع
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 سلبًیا من حیث تبدیدھا لمقدرات البلد االقتصادیة.
فإنھ لمن غیر المنطقي اعتماد استراتیجیات لتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة قائمة بحد 
ذاتھا، حسبما تدعو إلیھ منظمات األمم المتحدة التي ترعى برامج مخصصة لمساعدة الحكومات 

إلى مسألة التنمیة الصناعیة برمتھا في ضوء مجمل احتیاجات في ھذا اإلطار، بل البد من النظر 
التطویر الصناعي، وفي ضوء أولویات ھذه االحتیاجات، ومدى توفر الموارد المناسبة لتحقیق 
األھداف الصناعیة، وتحقیق احتیاجات تطویر ھذه الموارد، فضال عن مجاالت النھوض والتقدم 

ي تفرزھا المتغیرات الجدیدة وأھمھا ثورة المعلومات وفرص التعامل بكفاءة مع التحدیات الت
واالتصاالت والتحریر التجاري، والتي نجم عنھا تطور في مفھوم المزایا النسبیة وتصاعد في 
التركیز على الكفاءة التنافسیة. والمغالطة الثانیة ھي في وضع استراتیجیات لتنمیة المشروعات 

اجات األسواق المحلیة وأسواق التصدیر المحتملة، الصغیرة والمتوسطة من دون دراسة احتی
ومن دون تحدید مجاالت معینة توجد مزایا نسبیة من إنتاجھا وتتمتع بفرص مجدیة لتوظیف 

 االستثمارات وتحظى بقدرة على التسویق بكفاءة تنافسیة عالیة.
ًیا في درجات سلم والمغالطة الثالثة ھي في اعتبار ھذا القطاع قطاًعا دونًیا یحتل موقًعا متدن

 العملیات الصناعیة.
وأخیًرا، استبعاد الجھات الممثلة للقطاع الخاص في وضع برامج التنمیة الخاصة بھذا القطاع. 

 وحتى تؤتى السیاسة الصناعیة ثمارھا یجب أن ترتكز إلى مجموعة من المبادئ منھا ما یلي:
شركات القطاع الخاص ضروریًا من أجل تقدیم الدعم ومتابعة األداء: یعد الدعم الحكومي ل -1 -

توجیھ أنشطة االستثمار واألعمال التجاریة إلى مجاالت الصناعة ذات األھمیة الحاسمة بالنسبة 
 إلى النمو االقتصادي الطویل األجل وتولید فرص العمل.

یتحقق على أن ھذا الدعم ال ینبغي أن یكون بال غایة. وینبغي التوقف عن تقدیم ھذا الدعم إذا لم 
 خالل فترة زمنیة محددة. -مثل إنتاج السلع التصدیریة التنافسیة  -تحسن في األداء 

المشاركة في اتخاذ القرار: یالحظ في بعض األحیان أن القرارات الحكومیة المتعلقة بالسیاسة -2
الصناعیة قد ال تتوافق مع الظروف العملیة التي تعیشھا الشركات المحلیة ومنظمي المشاریع 
المحلیین. فعلى سبیل المثال، قد ال یتوفر العاملون ذوو المھارات المناسبة؛ وقد ال یمكن الحصول 
على المواد الخام بأسعار تنافسیة؛ كما أن الخدمات المصرفیة والموارد المالیة والتقنیة قد ال 

 تتوفر بصورة كافیة أو مالئمة.
ن المشاورات مع المصنعین أو المصنعین وللتعرف على ما یمكن تحقیقھ، یلزم إجراء المزید م

 المحتملین.
ومن جھة أخرى، فإن البحوث التي تجریھا الحكومة بشأن المجاالت المحتملة لتحقیق التنمیة 
الصناعیة یمكن أن توفر معلومات مفیدة لمنظمي المشاریع تمكنھم من وضع یدھم على الفرص 

 الجدیدة.
ھة نحو تشجیع عملیات البحث التي یقوم بھا القطاع وینبغي للسیاسة الصناعیة، أن تكون موج

 الخاص لكي یتمكن من اكتشاف ما یمكن أن ینتجھ بصورة تنافسیة.
إزالة العقبات التي تعترض سبیل التنمیة الصناعیة: من خالل التشاور مع الشركات المحلیة  -3

ة تحدید الخطوات ومنظمي المشاریع المحلیین والمستثمرین الخارجیین، یمكن على وجھ الدق
 الضروریة لحفز التقدم الصناعي.

ولربما یصبح إدخال تحسینات على الھیاكل األساسیة، مثل الطرق، والسكك الحدیدیة، وإمدادات 
الطاقة الكھربائیة، بمثابة شروط حیویة مسبقة لتحقیق النمو في قطاعات من قبیل الصناعة 

 التحویلیة القائمة على كثافة الید العاملة..
التقییم والمساءلة: ینبغي أن یخضع كل من السیاسة الصناعیة العامة والمشاریع المحددة في  -4

مجال الصناعة للتقییم والمساءلة بشكل دوري، وینبغي تعدیل السیاسات والمشاریع التي تعتبر 
مل قاصرة األداء أو عاطلة، استنادًا إلى المشاورات المكثفة مع الشركات المعنیة، أو وقف الع

 بھا.
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وفي الختام فإنھ من الضروري التأكید على أھمیة وضع سیاسات تنمیة المشروعات الصغیرة 
والمتوسطة في اإلطار األشمل الخاص بالسیاسات االقتصادیة للدولة بصفة عامة والصناعیة 

 بصفة خاصھ.
 وفى ھذا الخصوص ھناك بعض المتطلبات األساسیة منھا:

لواقعي لإلمكانیات االقتصادیة للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، . االستمرار في نشر الفھم ا1
وإشراك جمیع الجھات المعنیة في ذلك، إذ یمكن للضغوط السیاسیة أن تؤدى إلى نتائج مدمرة 

 بالنسبة لوضع سیاسات ھذه المشروعات.
ومن ثم فإن الفصل بین الوھم والحقیقة فیما یتعلق بمختلف الموضوعات المتصلة بھذه 

شروعات بما في ذلك دورھا في خلق الوظائف وتشغیل الشباب وحدیثي التخرج وأیضا الم
 دورھا في محاربة الفقر، یشكل مطلبا أساسیا لصیاغة السیاسات ووضعھا بشكل سلیم.

ویمكن لحمالت التوعیة العامة المخططة والمنفذة بشكل جید أن تلعب دورا ایجابیا في ھذا 
 الصدد.

مج المتصلة بتنمیة ھذا القطاع، حیث ینبغي أن تركز ھذه البرامج على . تجنب تسییس البرا2
 تحقیق نتائج تنمویة بدال من تحقیق أرباح سیاسیة آنیة.

إذ عادة ما یعرض التدخل السیاسي اعتبارات االحترافیة وااللتزام المھني والكفاءة للخطر، ویزید 
 من احتمال تعرض الموارد لسوء التخصیص واالستخدام.

المحافظة على التكامل الوثیق بین سیاسات وبرامج تنمیة ھذه المشروعات وبین التوجھ العام  .3
للسیاسة االقتصادیة، حیث أنھ في ظل االفتقار إلى ھذا التكامل یوجد خطر من أن تكون 
المحصلة النھائیة إطارا مفككا للسیاسات ال یقدم النتائج المرجوة منھ لخدمة ھذا القطاع بشكل 

وخدمة االقتصاد بأكملھ بوجھ عام، وعلى ذلك فانھ یجب إحداث نوع من التعدیل على خاص 
استراتیجیات التنمیة االقتصادیة الستیعاب قضیة تنمیة المشروعات الصغیرة ومختلف الخدمات 

 والسیاسات المطلوبة لتنمیة ھذه المشروعات.
تھا في اتخاذ القرار، ینبغي بذل . زیادة فعالیة تمثیل المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومشارك4

مزید من الجھود لزیادة مساھمة المشروعات الصغیرة في صنع القرار، وأن یتم تشجیع ھذه 
المشروعات على تشكیل منظمات لتمثیلھا وأن یراعى صانعوا السیاسات االقتصادیة إدراج ھذه 

تلك المتصلة بصیاغة  الھیئات التمثیلیة في عملیة صیاغة السیاسة االقتصادیة عموما، وفي
 سیاسات ھذا القطاع خصوصا.

. زیادة استقرار البنیة المؤسسیة وشفافیتھا وإمكانیة التنبؤ بتطوراتھا، حیث یجب التأكید على 5
أنھ بمجرد زیادة فعالیة البنیة المؤسسیة وتنشیطھا بما یسمح لھا بتمثیل ھذا القطاع بفاعلیة 

 القرار.بإدراجھا ھي ومخاوفھا في عملیة صنع 
وینبغي أن تمنح ھذه اآللیة بعض الوقت كي تعمل بدون إعاقة، وكي تتشكل وتترسخ بالتالي في 
شكل نظام، وسیعطیھا ذلك في المقابل مزیدا من المصداقیة في عیون الجمھور ومختلف 

 المنتفعین.
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التكالیف 

االجور السنویةعدد العمالقیمة االنتاجاالستثماریة
متوسط اجر 

العامل
كثافة األموال 

المستثمرة

22195246178310.50.0060.11انتاج نباتى و حیوانى

2416709259.510.010.45إستخراج و تجھیز فحم

البترول و تكریره و 
14402053021219417407.510.0212.07منتجات الغاز الطبیعى

إستخراج خامات 
22371378829.510.0110.27المعادن

استغالل مناجم و 
51473301643153.160.0080.07محاجر

مواد غذائیة و 
6840805941472983072373264.50.0110.26مشروبات تبغ

غزل و نسیج و 
715043014634754997943330.750.0070.09مالبس و جلود

منتجاتھ 27904089966038268273.490.0070.11الخشب و 

منتجاتھ و  الورق و 
1878162681629876747695.010.0090.21طباعة و نشر

كیماویات اساسیة و 
4167946611286132346363821.450.0160.4منتجاتھا

مواد بناء و خزف و 
230050975436271532581925.50.0130.33صینى و حراریات

6688959477674821591644.750.021.09معدنیة أساسیة

ھندسیة و  صناعات 
6451732591664033320413725.90.0110.22الكترونیة و كھربائیة

صناعات تحویلیة 
592277914880928653.350.0060.3اخرى

انتاج و توزیع كھرباء 
3436690841920772289.570.0141.77االنارة و القوى

مراكز الخدمة و 
8555198309117.780.0060.18الصیانة

330465339997074101786727195320.0110.3االجمالى

جنیھ ملحوظة : ( قیمة االنتاج - التكالیف االستثماریة - االجور ) بالملیون 
للتنمیة الصناعیة – 2012-2-15 المصدر : الھیئة العامة 

جدول رقم (1) إجمالى المصانع المسجلة بالھیئة موزعة على األنشطة الصناعیة
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قیمة اإلنتاجعدد المنشأتالمحافظة
التكالیف 

األجورعدد العمالاإلستثماریة
824428099203511943671526 القاھــــرة 

2788890651062262326022515االسكندریھ 

340131171005942328402بور ســعید 

161540294299637683915 الســــویس 

94537648233291190032231حلوان 

06-Oct2514114506565712101402242

106992351940917508178دمیــــاط 

16099614657638513351الدقھلیـــھ 

3910130685673012533282444الشرقیــــھ 

351467958372142430942179القلیوبیــھ 

46527312078941472كفر الشـیخ 

225011830852684715694الغربیـــھ 

1010396352413367557643المنوفیـــھ 

745118581004354807721البحیــــره 

2446310322029058245االسماعیلیھ 

78616085924640169410الجـــــیزه 

2177075896810390110 بنى ســویف 

2043432206011478120الفیـــــوم 

378242229051015381المنیـــــا 

6777627753515653276أســـــیوط 

39919591971854268ســـــوھاج 

18372934459822716325قنـــــــا 

1914073403514389224أســـــوان 

289266872152338االقصــر 

59227064387744561البحر االحمر 

221071289123الوادى الجدید 

1919059699621مطروح 

6618323134301138شمال سیناء 

953635715460499جنوب سیناء 

33046707410533999178672719532اإلجمــــــــــــــــالـى

جنیھ ملحوظة : ( قیمة االنتاج - التكالیف االستثماریة - االجور ) بالملیون 
للتنمیة الصناعیة 2012-02-15 المصدر : الھیئة العامة 

جدول رقم (2) المنشآت الصناعیة المسجلة بالھیئة موزعة طبقاً لمحافظات الجمھوریة 
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ة مقسمة طبقًا أھم التوصیات لمواجھة تحدیات تنمیة المنشآت الصناعیة الصغیر)1رقم ( ملحق
 للجھات المعنیة بالتنفیذ

 أوًال: الصندوق االجتماعي للتنمیة
 

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

عدم ترحیب البنوك بتمویل 1-1
المشروعات الجدیدة خاصة اإلبتكاریة 

 والتكنولوجیة.

إنشاء صندوق لتمویل المشروعات 
االبتكاریة بنظم رأس المال المخاطر 

 والمشاركة.

إدارة  مجلس
الصندوق 
 االجتماعي

ارتفاع نسب الفائدة على القروض 1-1
% في بعض 16والتي تصل إلى 

البنوك، وعدم إعطاء میزة نسبیة 
 للمشروعات الصناعیة والتكنولوجیة.

تشجیع إقامة الصناعات الصغیرة ذات 
القیمة المضافة العالیة بمنحھا قروض 

% عن 2–1میسرة بأسعار فائدة أقل 
باقي المشروعات وفترات سداد تصل 

 لسبع سنوات.

لجنة اإلدارة 
 العلیا

القطاع المركزي 
 لإلتمان

عدم توفر دلیل عن أماكن وشروط 1-1
تمویل المشروعات الصغیرة وكیفیھ 

 یھ.الحصول عل

إعداد وتوفیر دلیل بنظم وشروط 
وإجراءات تمویل المشروعات الصغیرة 
والجھات الممولة، والمستندات المطلوبة 

 لكل جھة.

القطاع المركزي 
 لإلتمان

ارتفاع نسبة مساھمة العمالء في تمویل 1-1
 المشروعات.

تخفیض مساھمة العمالء خاصة للشباب 
أصحاب المشروعات االبتكاریة 

والصناعیة ذات القیمة  والتكنولوجیة
المضافة واالعتماد على جدوى 

 المشروع.

القطاع المركزي 
 لإلتمان

ضرورة تركیب اآلالت للحصول على 1-1
رخصة تشغیل النشاط والتي تتعارض 
مع طلبات مؤسسات التمویل بضرورة 
الحصول على الرخصة أوًال إلمكانیة 

 المنح.

منح قیمة القرض المخصص لآلالت 
الحصول على الموافقة  والمعدات فور

المبدئیة للجھة اإلداریة ومنحھ ترخیص 
مؤقت لشراءھا وتركیبھا، على أن یتم 
منح باقي مبلغ القرض والمخصص 
لرأس المال العامل فور الحصول على 

 الترخیص النھائي.

القطاع المركزي 
 لإلتمان

عدم اإلقراض بنظم التمویل اإلسالمي 1-1
للمشروعات الصغیرة بالرغم من 

 نجاحھا.

التوسع في تمویل المشروعات الصغیرة 
 بنظم التمویل اإلسالمي

القطاع المركزي 
 لإلتمان

عدم الحصول على القدر الكافي من 1-1
التمویل بما یتناسب مع متطلبات 

 المشروع.

توفیر التمویل المناسب طبقًا لالحتیاج 
الفعلي لمتطلبات المشروع وتدفقاتھ 

 دوى.النقدیة بناًء على دراسة الج

القطاع المركزي 
 لإلتمان

والتنسیق مع 
 البنوك

كثرة وصعوبة اإلجراءات المتبعة 1-1
والمستندات المطلوبة عند الحصول 

 على قروض.

تیسیر وتبسیط إجراءات الحصول على 
القرض باإلعالن عن الشروط، 
وتخفیض عدد زیارات العمالء، وخفض 
المستندات المطلوبة للحد األدنى الواجب 

 .استیفائھ

القطاع المركزي 
 لإلتمان

والتنسیق مع 
 البنوك

مغاالة بعض البنوك في طلب 1-1
الضمانات خاصة الضمانات المالیة 

 والعینیة والعقاریة.

التنسیق لتوحید الضمانات، وعدم طلب 
ضمانات مالیة أوعقاریة والتركیز على 
جدوى المشروع وجدیة مقدمھ. وبحث 
إنشاء صندوق لتوفیر ضمان لمخاطر 

ئتمان لتنوع آلیات وجھات التأمین اال
على مخاطر ائتمان المشروعات 

 الصغیرة.

القطاع المركزي 
 لإلتمان

والتنسیق مع 
 البنوك
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 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

عدم كفایة منافذ التمویل، فعلى الرغم 1-1
بنك إال أن أقل  50من وجود حوالي 

منھم تھتم بتمویل المشروعات  10من 
الصغیرة كما أن الصندوق االجتماعي 

فرع  30یملك سوى  للتنمیة ال
بالمحافظات، وتزداد المشكلة في 

 المحافظات الحدودیة.

التنسیق لزیادة عدد منافذ تمویل 
المشروعات الصغیرة، وقیام الصندوق 
بالتعاقد مع عدد أكبر من البنوك 
والجمعیات التعاونیة واألھلیة 
والمؤسسات القادرة، لتغطیة عدد أكبر 

ظات من المدن والقرى خاصة في المحاف
 الحدودیة.

القطاع المركزي 
 لإلتمان 

والتنسیق مع 
 البنوك

عدم كفایة عدد المعارض المقامة من 1-1
 خالل الصندوق االجتماعي للتنمیة.

إقامة معرض شھري بسعر التكلفة لدعم 
وتشجیع منتجات المشروعات الصغیرة 
بالمعرض الدائم للمشروعات الصغیرة 

 التابع للصندوق االجتماعي للتنمیة.

 لجنة المعارض
الفطاع المركزي 
للخدمات غیر 

 المالیة
 إدارة المعارض

زیادة وتنوع التسویق واالھتمام  عدم كفایة وسائل وطرق التسویق1-1
بالتسویق اإللكتروني لمنتجات 
المشروعات الصغیرة وتحدیث وتطویر 
الصفحة المعدة من قبل الصندوق 

 االجتماعي للتنمیة لھذا الغرض.

ي الفطاع المركز
للخدمات غیر 

 المالیة
إدارة التسویق 

 اإللكتروني

عدم توفر قاعدة بیانات للجھات الداعمة 1-1
للخدمات غیر المالیة للمشروعات 
الصغیرة، وعدم وجود جھة إداریة 
واحدة تخدم أصحاب تلك المشروعات 
القائمة أو الجدیدة، وتقوم بتوفیر 
المعلومات المجمعة لمن یرغب في 

 .إقامة مشروع صغیر

تنسیق الصندوق االجتماعي مع وزارة 
الصناعة والوزارات ذات الصلة واتحاد 
الصناعات والغرف التجاریة، وجھات 
تقدیم الخدمات غیر المالیة من منظمات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص 
والنقابات وإعداد قاعدة معلومات ودلیل 
یشمل أنواع الخدمات غیر المالیة 

غیرة وأماكن المقدمة للمشروعات الص
تقدیمھا ورسوم الحصول علیھا (إن 
وجدت) وقیمة الدعم المقدم، ویتم إتاحتھا 

 في أي من أفرع الجھات المشاركة.

الفطاع المركزي 
للخدمات غیر 

 المالیة

عدم وجود جھة أو نقابة تضمن حقوق 1-1
العاملین وأصحاب األعمال الصغیرة 
وتقوم بتفعیل القوانین التي تنظم العالقة 

 نھما.بی

دعم إنشاء نقابة أو رابطة تضمن حقوق 
العاملین وأصحاب األعمال (علمًا بوجود 
نقابة حدیثة بإسم "النقابة العامة للعاملین 
بالقطاع الخاص" مشھرة برقم 

1880/2( 

الفطاع المركزي 
للخدمات غیر 

 المالیة

افتقار دراسات الجدوى للصناعات 1-1
الصغیرة المطلوب تمویلھا للدقة أو 

جدیة أو التكامل، وندرة المكاتب ال
االستشاریة وبیوت الخبرة القادرة على 
إعدادھا، باإلضافة لقصور المعلومات 

 المطلوبة إلعداد الدراسات.

تفعیل إعداد دراسات جدوى أولیة عن 
المشروعات التي تطرح على الراغبین 

" من القانون 14في إقامتھا طبقًا للمادة "
ماذج ، وتطویر ن2004لسنة  141

الدراسات وتوحیدھا مع البنوك، 
واالھتمام بمھارات تقییم دراسات 
الجدوى، والتدریب على إعداد دراسات 

 جدوى وخطط عمل.

الفطاع المركزي 
للخدمات غیر 

 المالیة

 
 ثانیًا: وزارة الصناعة والتجارة الخارجیة

 

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

ھیئة التنمیة  141" من القانون 11"، "10تفعیل المواد "صعوبة الحصول على أراضي 
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 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

بالمناطق الصناعیة ووحدات 
إلقامة صناعات صغیرة، وارتفاع 
أسعارھا إن وجدت وعدم توفر 

 البنیة التحتیة الالزمة.

" من الئحتھ بتخصیص 17"، "8والمواد "
% من األراضي 10نسبة ال تقل عن 

الشاغرة المتاحة لالستثمار (صناعیة، 
صالح زراعي) إلقامة سیاحیة، عمرانیة، است

منشآت صغیرة ومتناھیة الصغر، ویحدد سعر 
بیعھا في حدود تكلفة توصیل المرافق، 
وإمكانیة الطرح بحق االنتفاع بمقابل سنوي ال 

% من الثمن المقدر، وتواجد 5یزید عن 
مندوبین عن تلك الجھات في وحدات خدمات 
المنشآت، وتزوید الصندوق بالخرائط 

األراضي، وینشىء  المساحیة وبیانات
الصندوق قاعدة معلومات عن األراضي 

 المتاحة وتحدیث البیانات دوریاًَ.

 لصناعیة

إنشاء مجمعات صناعیة متكاملة ومتخصصة   
لكل قطاع صناعي للتغلب على مشاكل ندرة 
األراضي وإدخال المرافق والبناء 
والترخیص، ولزیادة مشروعات القطاع 

ویل من القطاع غیر الرسمي، الرسمي والتح
ولسھولة تقدیم الخدمات المالیة وغیر المالیة، 
على أن تسند إدارة المجمعات للمنظمات غیر 

 الحكومیة أو لشركات مستقلة.

ھیئة التنمیة 
 لصناعیة

قلة عدد المعارض المدعمة من 
الھیئة المصریة العامة للمعارض 

 والمؤتمرات.

اقده مع الھیئة دعم الصندوق إلعادة صیاغة تع
 المصریة العامة للمعارض والمؤتمرات.

الھیئة المصریة 
العامة للمعارض 

 والمؤتمرات

إقامة معارض تخصص لعرض منتجات   
المشروعات الصغیرة تنظمھا الھیئة المصریة 
العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع 

 الصندوق االجتماعي للتنمیة.

الھیئة المصریة 
ض العامة للمعار

 والمؤتمرات

عدم توفر بیانات المعارض 
الخارجیة، وارتفاع أسعار 

 االشتراك بھا.

تفعیل دور قطاع نقطة التجارة الدولیة في 
توفیر المعلومات والبیانات باألسواق 
الخارجیة وفرص التصدیر وكمیات 
ومواصفات وأسعار كل فرصة وترشیح 

 الصندوق للمنتجات المتمیزة لتسویقھا دولیًا.

اع نقطة قط
 التجارة الدولیة

عدم كفایة دعم التصدیر لمنتجات 
 الصناعات الصغیرة.

زیادة التصدیر ألسواق جدیدة خاصة مع 
الدول التي بیننا وبینھا اتفاقات تجاریة حالیة 
واإلعالن عنھا وعن المواصفات المطلوبة 

 طبقًا لكل سوق منھم.

قطاع نقطة 
 التجارة الدولیة

ت األسواق الدولیة المتاحة االستعانة بدراسا  
بجھاز التمثیل التجاري للدخول والمنافسة في 

 األسواق الخارجیة.

جھاز التمثیل 
 التجاري

عدم توفر بیانات عن الدعم المقدم 
 ألنشطة التسویق والتصدیر.

إعداد قاعدة بیانات عن الجھات الحكومیة 
وغیر الحكومیة الداعمة لتسویق وتصدیر 

الصغیرة وأنواع الدعم  منتجات المشروعات
المقدم من كل جھة وعن خطة المعارض 
الداخلیة ونظم وشروط االشتراك بكل معرض 
وإتاحة تلك البیانات بھیئات وزارة الصناعة 
والتجارة الخارجیة وغرف اتحاد الصناعات 
المصریة والغرف التجاریة بالمحافظات 

قطاع سیاسات 
  تنمیة الصادرات

واتحاد الصناعات 
 المصریة

واالتحاد العام 
 الغرف التجاریة

تنسیق الصندوق 
 االجتماعي للتنمیة
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 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

ومكاتب الصندوق االجتماعي للتنمیة وتحدیث 
 دوریًا.البیانات 

 

عدم كفاءة المشروعات الصغیرة 
 في التسعیر.

التنسیق مع مجلس التدریب الصناعي لعقد 
دورات تدریبیة في مجاالت التسویق 

ودة والمواصفات والتصدیر والتسعیر والج
 واإلعالن عنھا.

مجلس التدریب 
 الصناعي

عدم توفر العمالة الفنیة الماھرة 
وارتفاع أجرھا، وتسربھا للعمل 
الذي یحقق عائد سریع، وعدم 
كفایة المؤسسات الجیدة لتدریب 
وتأھیل العمالة، وعدم وجود 
تجھیزات وآالت حدیثة وبالتالي 
عدم االھتمام بالجزء العملي، 

توحید جھود الجھات  وعدم
المعنیة بالتدریب، وعدم درایة 
أصحاب الصناعات الصغیرة 
بجھات التدریب وأماكنھا وأنواع 

 البرامج التدریبیة التي تقدمھا.
 

تنسیق مجلس التدریب الصناعي مع كافة 
الوزارات واالتحادات والھیئات ومنظمات 
المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوحید 

لتخصصات الصناعیة من جھود التدریب با
خالل حصر واالستعانة بمراكز التدریب 
المتاحة ووضع آلیات وخطة للتدریب، 
واإلعالن عنھا وعن أماكن التنفیذ وشروط 
االلتحاق بالتدریب وفرص العمل بالمصانع، 
واالتفاق مع اتحاد الصناعات الستغالل 
مصانع القطاع الخاص في تدریب العمال 

 ھادات التدریب.بالمعایشة، واعتماد ش

مجلس التدریب 
 الصناعي

احتكار بعض التجار لجزء كبیر 
من المواد الخام المحلیة 
والمستوردة مما یتسبب في 

 االرتفاع غیر المبرر في أسعاره.

قیام غرف اتحاد الصناعات المصریة 
بالتنسیق مع جھاز حمایة المنافسة ومنع 
الممارسات االحتكاریة بالرقابة على موردي 

 خامات المحلیة والمستوردة.ال

جھاز حمایة 
المنافسة ومنع 

الممارسات 
 االحتكاریة

عدم ثقة المشروعات الكبیرة في 
اعتمادھا على الصناعات المغذیة 
المحلیة لتوفر المنتجات المغذیة 
المستوردة بأسعار أقل وعدم 
التزام المصانع الصغیرة بالجودة 
المطلوبة ولصعوبة وصول 

غیرة للمنشآت المشروعات الص
الكبیرة لعدم وجود جھة 
متخصصة للتشبیك والربط، 
وللتباعد الجغرافي بین أجزاء 

 الصناعات المغذیة والمكملة.

مطابقة الصناعات المغذیة للمواصفات 
القیاسیة والمعاییر المطلوبة، وتدریب 

 منتجیھا.

الھیئة العامة 
للمواصفات 

 والجودة
مجلس التدریب 

 الصناعي

یك الصناعات الصغیرة بالصناعات ربط وتشب 
الكبیرة، والعمل على التكامل بین الصناعات 

 الصغیرة.

 وزارة الصناعة
  تنسیق

الصندوق 
 االجتماعي

العمل على إقامة صناعات مغذیة بالمناطق  
الصناعیة بالقرب من الصناعات الكبرى، من 

 خالل المجمعات الصناعیة المتخصصة.
 غدیة.إقامة معارض للصناعات الم

ھیئة التنمیة 
 الصناعیة

 تنسیق
الصندوق 
 االجتماعي

الھیئة المصریة  إقامة معارض متخصصة للصناعات المغدیة. 
العامة للمعارض 

 والمؤتمرات
 تنسیق

الصندوق 
 االجتماعي

 
 ثالثًا: اتحاد الصناعات المصریة

 التوصیات المشتركة للقطاعات الثالثة 3-1
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 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

عدم القدرة على شراء الخامات 
بأسعار منافسة لضعف معدل 

 االستھالك.

قیام غرف اتحاد الصناعات المصریة 
واالتحاد العام للغرف التجاریة بإنشاء شركات 
لالستیراد الجماعي للخامات ومستلزمات 
اإلنتاج وتوزیعھ على المشروعات الصغیرة 

 بأسعار التكلفة.

 غرف
اتحاد الصناعات 

 ةالمصری

عدم وجود بیانات دقیقة عن 
موردي المواد الخام ومستلزات 

 اإلنتاج.

حصر بیانات موردي المواد الخام 
ومستلزمات اإلنتاج لكل قطاع صناعي 

 وإتاحة المعلومات للمصنعین.

 غرف
اتحاد الصناعات 

 المصریة

عدم توفر بیانات ومعلومات عن 
 منتجي الصناعات المغذیة.

عن للصناعات المغذیة توفیر بیانات كافیة 
والمكملة للمشروعات الكبیرة لسھولة 
الوصول والتعاقد معھا من خالل المواقع 

 اإللكترونیة وإصدار األدلة.

 غرف
اتحاد الصناعات 

 الصریة

 
 رابعًا: وزارة الدولة للتنمیة المحلیة

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

صعوبة إجراءات 
التسجیل والترخیص 

ات البیئیة والموافق
ومتطلبات السالمة 
المھنیة واالشتراطات 
المساحیة وارتفاع 
 تكالیف تلك اإلجراءات.

"، 12والمواد " 141" من القانون 3تفعیل المادة "
" من الئحتھ التنفیذیة والخاصة بمھام وحدة تنمیة 13"

المنشآت من تیسیر لإلجراءات وإزالة المعوقات، 
یتضمن: ضوابط وإعداد دلیل إرشادي لكل  نشاط 

ممارسة النشاط، والتراخیص والموافقات المطلوبة 
وبیان الجھات ذات الصلة بھ، وبیان بالمستندات 
واإلجراءات، ولجان التظلم. والتنسیق لتشكیل لجنة من 

 الجھات المعنیة لتبسیط اإلجراءات.

المحافظون 
بالتنسیق مع 

الصندوق 
 االجتماعي

عدم القدرة على التظلم 
إیقاف نشاط  من قرار

 المنشأة.

، وذلك باستصدار 141" من القانون 17تفعیل المادة "
قرارات من السادة المحافظین لتشكیل اللجان برئاسة 
أحد رجال القضاء بدرجة رئیس محكمة على األقل لكل 
لجنة وعضویة ممثل عن الغرفة التجاریة وآخر من 

 الصندوق االجتماعي.

 المحافظون
بالتنسیق مع 

 الصندوق
 االجتماعي

عدم وجود معارض 
 دائمة بالمحافظات.

إقامة منافذ بیع دائمة أو معارض متكررة لمنتجات 
المشروعات الصغیرة بمختلف المحافظات على 
األراضي وفي األماكن المتاحة التابعة لكل محافظة، 

بأن تقوم  141" من القانون رقم 15وتفعیل المادة رقم "
لعامة بالترخیص لشغل األحیاء وغیرھا من الجھات ا

أماكن للمنشآت الصغیرة ومتناھیة الصغر لتقوم بتوزیع 
منتجاتھا بمقابل رمزي ال یتجاوز نصف المبلغ المحدد 

 لشغل تلك األماكن.

 المحافظون
بالتنسیق مع 

الصندوق 
 االجتماعي

عدم توفیر الخرائط 
االستثماریة ودراسات 
السوق لتحدید الفجوات 

 السوقیة.

عریف بفرص االستثمار المتاحة في كل تفعیل الت
" من 14محافظة وكل منطقة داخلھا طبقًا للمادة "

بتجمیع الخرائط االستثماریة ودراسات  141القانون 
فرص االستثمار، والعمل على تحدید الفجوات السوقیة 
والمشروعات الواعدة المطلوب إقامتھا، وعدم تكرار 

المعلومات المشروعات المشبع بھا السوق، وتوفیر 
 بمكاتب الصندوق االجتماعي للتنمیة.

مراكز المعلومات 
بالمحافظات 

بالتنسیق مع 
الصندوق 
 االجتماعي

صعوبة الحصول على 
أراضي ووحدات 
بالمناطق الصناعیة 

والمواد  141القانون  " من11"، "10تفعیل المواد "
" من الئحتھ بتخصیص نسبة ال تقل عن 17"، "8"

% من األراضي الشاغرة المتاحة لالستثمار 10

 المحافظون
بالتنسیق مع 

الصندوق 
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إلقامة صناعات 
صغیرة، وارتفاع 
أسعارھا إن وجدت 
وعدم توفر البنیة التحتیة 

 الالزمة.

(صناعیة، سیاحیة، عمرانیة، استصالح زراعي) إلقامة 
منشآت صغیرة ومتناھیة الصغر، ویحدد سعر بیعھا في 
حدود تكلفة توصیل المرافق، وإمكانیة الطرح بحق 

% من الثمن 5ابل سنوي ال یزید عن االنتفاع بمق
المقدر، وتواجد مندوبین عن تلك الجھات في وحدات 
خدمات المنشآت، وتزوید الصندوق بالخرائط المساحیة 
وبیانات األراضي، وینشىء الصندوق قاعدة معلومات 

 عن األراضي المتاحة وتحدیث البیانات دوریاًَ.

 االجتماعي

صعوبة إجراءات 
الترخیص وارتفاع 
التكالیف وزیادة الجھات 
الرقابیة عن باقي 
المشروعات حیث أن 
اشتراطات المطابع لھا 
طابع خاص باإلضافة 
لصعوبة ترخیص 
األنشطة الجزئیة 
(الترخیص یصدر 
بنشاط مطبعة كامل في 
حین أن المنشاة تقوم 

 بجزء في الصناعة).

، والسماح بترخیص تسھیل إجراءات ترخیص المطابع
 األنشطة الجزئیة والفرعیة.

وزارة الدولة 
للتنمیة المحلیة 
بالتنسیق مع 

الصندوق 
 االجتماعي

 
 خامسًا: وزارة المالیــة

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

% من التوریدات 10عدم تفعیل نسبة 
للمناقصات الحكومیة، وعدم اإلعالن 

درة عن المناقصات المطروحة، وعدم ق
المشروعات الصغیرة على دفع تأمین 

 المناقصات.

التنسیق مع وزارة المالیة لتفعیل التزام 
الجھات الحكومیة بتنفیذ الشراء من 
المشروعات الصغیرة بناًء على الرقم 
القومي للمنشآت، وطرح المناقصات 

، 141" من القانون 12طبقًا للمادة "
" من الئحتھ التنفیذیة، مع 22والمادة "

خفیض قیمة التأمین االبتدائي والنھائي ت
% من 10%. واحتساب نسبة 1إلى 

المشتریات الحكومیة بالقیمة المالیة 
 ولیس بعدد المناقصات.

إدارة متابعة 
التعاقدات 

الحكومیة مع 
المشروعات 

الصغیرة بالتنسیق 
مع الصندوق 

 االجتماعي

زیادة الجمارك المفروضة على 
نتاج على الواردات من مستلزمات اإل

تلك المفروضة على المنتجات النھائیة 
مما یسبب زیادة المنافسة ویؤثر سلبًا 

 على الصناعات الوطنیة.

إعفاء الخامات ومستلزمات اإلنتاج 
الواردة للصناعات الصغیرة الرسمیة 
من الجمارك أو تخفیض التعریفة علیھا 
حتى تتمكن من منافسة المنتجات 

بعضھا  المستوردة والتي تفرض على
تعریفة أقل، وحتى ال یتجھ المصنعون 

 الستیراد المنتجات تامة الصنع.

 وزارة المالیة

منافسة المالبس المستوردة المھربة 
للصناعة المحلیة، وعدم حمایة المنتج 

 المصري من والتھریب.

الحد من تھریب السلع المستوردة في 
صناعات المالبس الجاھزة حتى یمكن 

 لمصریة ومنافستھا.تطویر المنتجات ا

 مصلحة الجمارك
 

 
 سادسًا:البنك المركزي المصري
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حرمان قطاع كبیر من االستفادة بقرار 6-1
البنك المركزي بإعفاء البنوك من نسبة 
االحتیاطي اإللزامي للقروض الممنوحة 
للمشروعات الصغیرة بسبب تعریف 

ن رأس القرار لتلك المشروعات بأ
ألف جنیھ وحجم  250مالھا ال یقل عن 

مبیعاتھا ال یقل عن ملیون جنیھ وال 
 ملیون جنیھ في السنة. 20یزید عن 

إعادة تعریف البنك المركزي المصري 
للمشروعات الصغیرة  لیتطابق مع 

لسنة  141التعریف الوارد بالقانون رقم 
بأن ال یقل رأس المال المدفوع  2004

ألف  250دًال من ألف جنیھ ب 50عن 
جنیھ وتعدیل حجم تعامل المشروع 

ألف  250الصغیر لیصبح الحد األدنى 
 جنیھ سنویًا بدًال من ملیون جنیھ.

 البنك المركزي

 سابعًا: االتحاد العام للغرف التجاریة

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

عدم توفر بیانات عن الدعم 7-1
المقدم ألنشطة التسویق 

 والتصدیر.

عداد قاعدة بیانات عن الجھات الحكومیة وغیر إ
الحكومیة الداعمة لتسویق وتصدیر منتجات 
المشروعات الصغیرة وأنواع الدعم المقدم من كل 
جھة وعن خطة المعارض الداخلیة ونظم وشروط 
االشتراك بكل معرض وإتاحة تلك البیانات بھیئات 
وزارة الصناعة والتجارة الخارجیة وغرف اتحاد 

اعات المصریة والغرف التجاریة بالمحافظات الصن
ومكاتب الصندوق االجتماعي للتنمیة وتحدیث 

 البیانات دوریًا.

االتحاد العام 
للغرف التجاریة 
بالتنسیق مع 

الصندوق 
 االجتماعي

عدم تقدیم الغرف التجاریة 7-1
الدعم الفني سوى ألعمال 

 الدھانات والتنجید فقط.

لمعنیة بالغرف عقد ورش عمل من خالل الشعب ا
 التجاریة في باقي مجاالت األثاث وخاصة التصمیم.

شعبة األثاث 
باالتحاد العام 

 للغرف التجاریة

 
 ثامنًا: وزارة اإلسكان والمجتمعات العمرانیة

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

صعوبة الحصول على 8-1
أراضي ووحدات بالمناطق 
الصناعیة إلقامة صناعات 

ع أسعارھا صغیرة، وارتفا
إن وجدت وعدم توفر البنیة 

 التحتیة الالزمة.

 141" من القانون 11"، "10تفعیل المواد "
" من الئحتھ بتخصیص نسبة ال 17"، "8والمواد "

% من األراضي الشاغرة المتاحة 10تقل عن 
لالستثمار (صناعیة، سیاحیة، عمرانیة، استصالح 

، زراعي) إلقامة منشآت صغیرة ومتناھیة الصغر
ویحدد سعر بیعھا في حدود تكلفة توصیل المرافق، 
وإمكانیة الطرح بحق االنتفاع بمقابل سنوي ال یزید 

% من الثمن المقدر، وتواجد مندوبین عن 5عن 
تلك الجھات في وحدات خدمات المنشآت، وتزوید 
الصندوق بالخرائط المساحیة وبیانات األراضي، 

راضي وینشىء الصندوق قاعدة معلومات عن األ
 المتاحة وتحدیث البیانات دوریاًَ.

ھیئة المجتمعات 
 العمرانیة

 
 تاسعًا: وزارة التعلیم العالي

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

انخفاض مستوى ثقافة ریادة 9-1
األعمال عند فئات عدیدة في 
المجتمع وندرة التدریب 
اإلداري المدعم للراغبین بدء 

زیادة الندوات وبرامج التدریب على ریادة 
االعمال وكیف تبدأ مشروع صغیر وكیف 
تطور مشروعك بالجامعات (سواء ضمن 

% االختیاریة أو 5الساعات األساسیة أو نسبة 

الصندوق 
 االجتماعي

 بالتنسیق مع
وزارة التعلیم  
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مشروع صغیر أو أصحاب 
 ات القائمة.المشروع

خارج ساعات التعلیم) وتعمیم تجربة قسم إدارة 
المشروعات الصغیرة بالمعھد الفني التجاري 

لوجیة بالمطریة على باقي المعاھد بالكلیة التكنز
 المتوسطة.

العالي والمجلس 
 األعلى للجامعات

ضعف البحوث والتطویر وعدم 9-1
التواصل بین المراكز البحثیة 
وصغار المصنعین والمناطق 
الصناعیة وقلة میزانیة البحث 
 العلمي بالموازنة العامة للدولة،
 وعدم مشاركة القطاع الخاص.

تشجیع الباحثین والمتقدمین للحصول على 
درجات علیا على البحث في المجاالت 
الصناعیة خاصة الواعدة وربطھا ببیئة 
األعمال، وإقامة لقاءات وورش عمل بین 
الجامعات وجھات التدریب والصناعة 
والمصنعین، وتفعیل الدراسات واألبحاث 

ك المجاالت. وربط السابق إعدادھا في تل
مشروعات التخرج من الكلیات والمعاھد العلیا 
العملیة بالجامعات باحتیاجات السوق في 
المجاالت الصناعیة مع تدریب الخریج إداریًا 

 وفنیًا قبل قبول مشروعھ.

وزارة التعلیم 
 العالي

 
االتحاد النوعي 
لجمعیات البحث 

 العلمي
 

تنسیق الصندوق 
 االجتماعي

 
 زارة الدولة للبحث العلميعاشرًا: و

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

ضعف البحوث والتطویر -10
وعدم التواصل بین المراكز 
البحثیة وصغار المصنعین 
والمناطق الصناعیة وقلة 
میزانیة البحث العلمي 
بالموازنة العامة للدولة، 
وفي ذات الوقت عدم كفاءة 
استخدام التمویل المتاح 

لقطاع وعدم مشاركة ا
 الخاص.

تشجیع الباحثین والمتقدمین للحصول على درجات 
علیا على البحث في المجاالت الصناعیة خاصة 
الواعدة وربطھا ببیئة األعمال، وإقامة لقاءات 
وورش عمل بین جھات البحث العلمي والجامعات 
والتدریب والصناعة والمصنعین، وتفعیل الدراسات 

ك المجاالت. وربط واألبحاث السابق إعدادھا في تل
مشروعات التخرج من الكلیات والمعاھد العلیا 
العملیة بالجامعات باحتیاجات السوق في المجاالت 
الصناعیة مع تدریب الخریج إداریًا وفنیًا قبل قبول 

 مشروعھ.

وزارة الدولة 
  للبحث العلمي
  بالتنسیق مع

االتحاد النوعي 
لجمعیات البحث 

 العلمي
والصندوق 
 االجتماعي

ضعف المراكز االستشاریة -10
المرتبطة بالصناعات 
المغذیة المتخصصة، 
والمغاالة في أسعار 

 الخدمات المقدمة منھا.

التنسیق لربط المراكز البحثیة بالمشروعات 
الصناعیة الصغیرة، وتجمیع المشاكل المشتركة 
واالستشارات لتخفیض التكالیف، واإلعالن عن تلك 

مھا بمكاتب الصندوق الخدمات والمراكز التي تقد
االجتماعي وأجھزة وزارة الصناعة والتجارة 

 الخارجیة ومن خالل المواقع اإللكترونیة.

وزارة الدولة 
 للبحث العلمي
بالتنسیق مع 

  وزارة الصناعة
ووزارة التعلیم 

 العالي
والصندوق 

 الجتماعي

 
 حادي عشر: وزارة النقل 

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

ایة وجودة طرق نقل البضائع عدم كف
 وارتفاع أسعار الشحن.

استغالل نھر النیل لنقل المنتجات 
 وخاصة من وإلى صعید مصر.

 وزارة النقل

 التوصیات الخاصة بطلب تفعیل قانون وتعدیل تشریعي من خالل السید رئیس مجلس الوزراء

 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

طلب تفعیل بعض " من القانون 16"، و"3تفعیل المواد "مما یتسبب  تعدد جھات التفتیش والرقابة 1
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 الجھة المسئولة التوصیة التحدي م

" من الئحتھ 12والمادة " 141 في تعطیل أصحاب ومشروعاتھم.
التنفیذیة، والتنسیق مع جھات التفتیش 
لموافاة الصندوق ببرامج التفتیش 
المقترحة متضمنة مواعید وأسلوب 
إجراءھا، وقیام الصندوق بإعداد برامج 

سیر العمل  التفتیش بما ال یخل بحسن
 بالمنشآت.

مواد القانون رقم 
لسنة  141

2004 

عدم تناسب تعریف المشروعات  2
الصغیرة (أال یزید رأس مالھا عن 
ملیون جنیھ) مع الوضع الحالي حیث 

سنوات  8التعریف تم وضعھ منذ 
 وحدثت متغیرات تتطلب تغیر المفھوم.

" من 2"، و"1التوصیة بتعدیل المواد "
والخاصة بتعریف  141لقانون رقم ا

المنشآت الصغیرة لتتوافق مع األوضاع 
الحالیة والمعدالت العالمیة برفع الحد 
األقصى لرأس المال المدفوع وإضافة 
حجم المبیعات مع/ أو رأس المال 
ویقترح أن یكون الحد األقصى لحجم 
المبیعات للمشروعات المتناھیة الصغر 

 للصغیرة. ملیون جنیھ 5ملیون جنیھ و

طلب تعدیل في 
القانون رقم 

لسنة  141
2004 

إلغاء میزة اإلعفاءات الضریبیة على  3
مشروعات الشراكة، وعدم منح 
إعفاءات للمشروعات الغیر ممولة من 

 الصندوق االجتماعي.

تعمیم اإلعفاء الضریبي لیكون خمس 
سنوات للشركات وعدم قصرھا على 
ة المشروعات الفردیة، وتعدیل الفقر

" بقانون الضریبة 31" من المادة "6"
 2005لسنة  91على الدخل رقم 

لیشمل اإلعفاء كل من یقیم مشروع 
صغیر ویستخرج رقم قومي للمنشأة 
سواء للمقترضین من الصندوق 
االجتماعي أو من أي جھة أخرى أو 

 لغیر المقترضین.

طلب تعدیل في 
 91القانون رقم 

 2005لسنة 

ج المشروعات صعوبة التصفیة وخرو 4
من السوق، وخاصة في حاالت 

 اإلفالس.

تعدیل القانون المنظم إلشھار اإلفالس، 
 وتیسیر إجراءات تصفیة المشروع.

 طلب تشریع

الضغوط التأمینیة على صاحب  5
المشروع حیث تبلغ حصة التأمینات 
االجتماعیة المفروضة على صاحب 

% من شریحة الدخل، 15العمل نسبة 
% من األجر األساسي 40وعلى العامل 

% 14% یؤدیھا صاحب العمل، و26(
% من 35تخصم من أجر العامل)، و

% یؤدیھا صاحب 24األجر المتغیر (
 % من أجر العامل).11العمل، و

والمحاسبة التأمینیة على الشھر حتى لو 
 قام العامل بآداء العمل لمدة یوم واحد.

لسنة  108تعدیل أحكام القانون رقم 
حصة التأمینات  بتخفیض 1976

االجتماعیة المفروضة على شریحة 
% إلى 15دخل صاحب العمل من 

%، وعلى األجر األساسي للعامل 10
% وعلى األجر 15% إلى 40من 

%. وتعدیل 10% إلى35المتغیر من 
الالئحة التنفیذیة للتأمینات لیتم حساب 
الحصة على العامل خالل فترة االختبار 

ھ الفعلي وعدم أشھر) طبقًا ألیام عمل 3(
احتساب الشھر كامًال في حالة عدم 

 العمل كامل الشھر.

طلب تعدیل في 
القانون رقم رقم 

لسنة  108
1976 

تضخم حجم القطاع الغیر رسمي بسبب  6
عدم وجود تشریعات منظمة وصعوبة 
التحویل للقطاع الرسمي بسبب 
اإلجراءات والتكالیف والمحاسبات بأثر 

 رجعي.

القطاع غیر الرسمي اعتبار مشروعات 
والراغب أصحابھا في تقنینھا، 
مشروعات جدیدة لتحفیز الدخول 

 للقطاع الرسمي.

 طلب قانون جدید

تطویر وتنمیة ورعایة ملتقیات وورش عمل، تقریر الصندوق االجتماعى للتنمیة ،المصدر:
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 14/11/2012-12/11في مصر،القاھرة،من  المنشآت الصناعیة الصغیرة
 

أھم االجراءات والتدخالت لتنمیة قطاع المشاریع الصغیرة والمتوسطة من   )2رقم ( ملحق
 واقع التجارب الدولیة

 
 االجراءات المشاكل والصعوبات

 المعاملة الجمركیة
 

االعفاء الجمركى التام لجمیع المعدات واألجھزة المستوردة لمعاھد البحوث 
والتطویر فى المشاریع وتعاونیات التكنولوجیا الصناعیة،أو الدارات البحوث 

 الصناعیة.
 

 إعفاءات ضریبیة للشركات الصغیرة لمدد زمنیة بعد تكوینھا. المعاملة الضریبیة
 تخفیض قیمة الدخل الخاضع للضریبة.

االئتمان الضریبى،حیث یتم خصم نسبة مئویة محددة من تكلفة االستثمارات 
 أو نفقات معینة من الوعاء الضریبى

مات عن عدم توافر المعلو
 األسواق

 

 
تجمیع المعلومات الالزمة المتعلقة باحتیاجات ومتطلبات مجتمعات األعمال 
لمساعدتھم بطریقة أفضل لتخطیط استراتیجیتھم وحل مشاكلھم فى ضوء 

 المعلومات السابقة.
تعریف مجتمع األعمال والشركاء بالمنظمات الحكومیة والبرامج التى 

 تساعدھا على تحقیق أھدافھا.
 اعدة المستجدین على بدء مشروعاتھم.مس

 العمل على تبسیط االجراءات مع المنظمات الحكومیة.
انشاء منظمات لتوفیر معلومات حدیثة عن التكنولوجیا المحلیة واألجنبیة عن 

 طریق المطبوعات وشبكات المعلومات الھاتفیة.
 
 

وجود معوقات ھیكلیة ذاتیة 
لغیاب المھارات االداریة 

 والتسویقیة
 

 إنشاء معھد خاص لتعلیم وتدریب العمالة بالمشاریع الصغیرة والمتوسطة.
 إنشاء مركز لإلعالم القومى للمشاریع الصغیرة والمتوسطة.

 

برامج الدعم الفنى و التنظیمى 
 والمؤسسى للمشروعات

 

تزوید المشاریع الصغیرة والمتوسطة باإلرشادات والمساعدات الفنیة 
 والمالیة.

جمیع الشركاء الموجودین فى منطقة واحدة لمساندتھم فى  تنسیق أنشطة
مرحلة بدء المشاریع ومساعدتھم فى عملیات توسیع وتنمیة المشاریع 

 القائمة.
 إصدار قانوانین للمشروعات الصغیرة والمتوسطة .

 توفیر المساعدات المالیة لشراء المعدات الالزمة للعملیة اإلنتاجیة.
 میة وتطویر وسائل اإلنتاج.دعم مشاریع األبحاث العل 

 وضع سیاسات الدعم الخاصة بالتصدیر.
تمیز السیاسات التى تھدف الى تنمیة وتطویر المشاریع الصغیرة بالمرونة 

 والدینامیكیة.
 االھتمام بالجانب التشریعي لتھیئة بیئة تساعد على نمو الشركات الصغیرة.

 لمشاریع الصغیرة.تحفیز البحث العلمي والتطبیقي السیما المرتبط با
 

 التسویق :
 

انشاء ھیئات حكومیة تعمل على تشجیع المشاریع الصغیرة والمتوسطة على -
غزو األسواق الدولیة بمنتجاتھا. إقامة المعارض الدولیة لمنتجات ھذه 

 المشاریع. 
 إتاحة الفرصة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة للحصول على العقـود الحكومیة
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