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 المقدمة:
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى القطاعات االقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل 

ية، وذلك بسبب دورها والمنظمات والهيئات الدولية واإلقليمية في ظل التغيرات االقتصادية العالم، دول العالم
وتوليد وزيادة الدخل، وتوظيف العمالة نصف  ،تحسين اإلنتاجيةالتنمية المستدامة، من خالل المحوري فى 

وزيادة القيمة المضافة المحلية، كما أنها تمتاز بكفاءة الماهرة وغير الماهرة، واالبتكار والتقدم التكنولوجي، 
دارته، وحرص المالك على نجاح مشروعه إمباشر لملكية المشروع باستخدام رأس المال، نظًرا لالرتباط ال

مصر،  منها ، تمثل المشروعات الصغيرة عصب اقتصادات العديد من الدولدارته بالطريقة المثلى، ولذلك إو 
، يعمل بها بشكٍل خاص، والتنمية المستدامة بشكٍل عام باعتبارها قوة ديناميكية لتحقيق التنمية االقتصادية

 .كبير من شرائح السكان جزء
باهتمام ورعاية الدول المتقدمة والنامية، إال أن منطلق االهتمام وبالرغم من أن المشروعات الصغيرة تحظى 

لما لها من دور ختلف من الدول المتقدمة عن الدول النامية، فالدول المتقدمة أدركت أهمية هذه المشروعات ي
يأتي اهتمامها لهذه ة، أما في الدول النامية المنتجات الوسيطب في تغذية المشروعات الكبرى والمتوسطة

 يجاد فرص عمل متزايدة للخريجين.وإل ،المشروعات منطلًقا من إجراءات اإلصالح االقتصادي
يتنامى لديها إدراك بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيال توفير الوظائف والنمو وفى مصر 

دارية إلمنها: ضعف القدرات الفنية واالمشروعات تواجه العديد من التحديات  ، ولكن مازالت تلكاالقتصادي
هيكل إداري وتنظيمي جيد من ئمة، و الدرة على إعداد دراسات جدوى ملدى أصحاب المشروعات، وعدم الق

م بجانب إحجاالمالية المقدمة لهذه المشروعات، وارتفاع تكلفة الخدمات زم، الأجل الحصول على التمويل ال
 . ئتمانيةاالالمشروعات الصغيرة لضعف جدارتهم عدد من البنوك عن تمويل قطاع 

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوًصا على عدة نقاط متعلقة ومن خالل هذا التقرير، نستعرض 
 :تتمثل في االتى، مستوى مصر
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 الصغيرة والمتوسطة أواًل: تعريف المشروعات: 
وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعًا  فقد عرفت المشروعات الصغيرة بأنهاوفًقا لمنظمة العمل الدولية، 

وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية, 
وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها اآلخر قد يستأجر عمااًل وحرفيين ومعظمها يعمل برأس 

، وال يزيد رأس المال على االكثرعاماًل  50التى يعمل بها و .ل ثابتمال ثابت صغير أو ربما بدون رأس ما
 .الرألف دو  100الخاص بها عن 

وُتعّرف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو( المشروعات الصغيرة،: بأنها تلك المشروعات التي 
ستراتيجية"، وقصيرة األجل "التكتيكية"، يديرها مالك واحد، ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها طويلة األجل "اال

 عامل. 50لـ  10كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 
عمال  10كما ُيعّرف البنك الدولي المشروعات الصغيرة، بأنها المشروعات التي تعمل فيها أقل من 

لمشروعات الصغيرة، عامل با 50لـ  10بالمشروعات البالغة أو المتناهية الصغر، والتي يعمل فيها ما بين 
 عامل بالمشروعات المتوسطة. 100و 50وتلك التي يزيد فيها عدد العاملين ليتراوح بين 

لقد وضعت مصر تعريًفا خاًصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تستطيع التعامل وفًقا لمؤشراته، و 
 ومضمونه.

على أنها كل شركة أو ، الصغيرة المشروعات 2004لسنة  141يعرف قانون المشروعات الصغيرة رقم و 
وال يتجاوز مليون  ،ألف جنيه 50وال يقل رأسمالها المدفوع عن  ،ا انتاجًيا أو اقتصادًيامنشأة تمارس نشاطً 

فها فقد عرّ  فيما يتعلق بالمنشات متناهية الصغروال يزيد عدد العاملين فيها عن خمسين عاماًل.  ،جنيه
وال يقل رأسمالها  ،ا انتاجًيا أو تجارًيا أو خدمًياأة فردية تمارس نشاطً القانون على أنها كل شركة أو منش

 ،المشرع المصرى استخدم معيار عدد العمال أن ،ويالحظ من تلك التعريفاتألف جنيه،  50المدفوع عن 
 وحجم رأس المال فى تعريف المشروعات الصغيرة.

هو  المشروعات الصغيرةوأصبح تعريف  ،2017م عا ،البنك المركزي أجرى تعدياًل في هذا التعريفإال أن 
 50وال يتجاوز ه، ا صناعًيا ال يقل حجم أعمالها السنوي عن مليون جنيكل شركة أو منشأة تمارس نشاطً 

، وسمح للبنوك هال يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن مليون جني المشروعات متناهية الصغر. أما همليون جني
عامين  ىقصأوبحد  ،مليون جنيه 10لصغر والصغيرة بحد أقصي حجم مبيعات بتمويل المنشأت المتناهية ا

مشروعات القطاع غير الرسمي  ىقوائم مالية معتمدة، للتسهيل عل ىمن تاريخ المنح دون الحصول عل
 .نضمام للقطاع الرسمياال



ا تعريفً ، 2020لسنة  152والصغيرة ومتناهية الصغيرة الصادر برقم  قانون المشروعات المتوسطة حددفيما 
 ا للقانون على النحو التالى:فقد جاء تعريفها وفقً  ،لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرةلا واضحً 

 مليون  200وال يجاوز  ،مليون جنيه 50مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى هي كل  :المشروعات المتوسطة
جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال 

أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله  ،مليون جنيه 15وال يجاوز  ،ماليين جنيه 5
 .ماليين جنيه 5وال يجاوز  ،نيهماليين ج 3المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال 

 مليون جنيه، أو  50ويقل عن  ،كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيههي  :المشروعات الصغيرة
ألف  50كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال 

ر صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس أو كل مشروع غي، ماليين جنيه 5ويقل عن  ،جنيه
  .ماليين جنيه 3ويقل عن  ،ألف جنيه 50المال المستثمر بحسب األحوال 

 كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع هي  :المشروعات متناهية الصغر
 .ألف جنيه 50حسب األحوال عن حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر ب

  الصغيرة والمتوسطة لمشروعاتاثانًيا: خصائص: 
 :دارية إليتولى العمليات الفنية واو  ،الغالبمالك المنشاة هو مديرها في إذ ُيعد  تركيز اإلدارة في المالك

 ا في الغالب مشروعات أسرية الطابع.لكونه ارً للمشروع، وذلك نظ
  ذ إ والقدرة على جذب المدخرات: ،عات الصغيرةنشاء المشرو إل زم ال مال اللالحجم المطلق لرأس اانخفاض

 ستثمار على اعتبارالدخار واإلرتقاء بمستويات اال، مما يساهم في امدخرات أصحابهاتعتمد بشكل كبير على 
 دخارات الخاصة. لإل أنها مصدر جيد

 :نتاجية إلمما يساعد على خفض التكلفة ا ،ليةو ألعتماد على الموارد المحلية ااالإذ يتم  المرونة في اإلنتاج
، مقارًنة بالمصاتع الكبرى، ومن ثم، التي تساعد على تخفيض أسعار منتجات المشروعات للمشروع

 وخدماتها، ومن ثم تسويقها بسهولة.
 نتاجيةإلمما يساهم في تكامل العملية ا ،رى حتياجات المشروعات الكبال تعتبر صناعات مكملة. 
 فى فى أنحاء الدولة، مما ار نتشار الجغاالالقدرة على إذ لدى هذه المشروعات  السوق المحلي:االرتباط ب

 ، وتنمية المناطق الريفية النائية.على تخفيف الهجرة من الريف الى المدن والحضريساعد 
 جور ألارتفاع اوعدم التأثر بالعوامل المؤسسية التى تؤدى الى  ،جور فى المشروعات الصغيرةألانخفاض ا

 .فى المشروعات الكبيرة

https://www.youm7.com/story/2021/7/4/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/5375630
https://www.youm7.com/story/2021/7/4/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9/5375630


 الفنيهبوفرة اإلمكانات ، إذ تتمتع المشروعات تعتبر المشروعات الصغيرة بمثابة مراكز تدريب للعمالة، 
تجعلها بمثابة مرحلة تعليمية وتدريبية لصقل وإعداد العمالة، بإكسابهم المهارات، والخبرات اإلدارية 

ومن ثم امداد ، ع مختلف أطراف العمليات اإلنتاجية والتسويقيةوالتنظيمية، والتمرس على أنماط التعامل م
 . المشروعات الكبيرة بالعمالة الماهرة

 :أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ثالًثا 
 مجاالت العمل، إلى:من حيث  المشروعاتتنقسم أنواع 

يقوم االستيراد، وتعبئة السلع، و يقصد بها مشروعات تجارة الجملة والتجزئة، والتصدير و  التجارية:المجاالت   .1
، أي الفرق بين سعر البيع والشراء، ويقوم لتحقيق الربحذلك النوع من المشاريع الصغيرة على إعادة االستثمار 

 .وتوزيع المنتجات والسلع المصنعة أو عدة سلع مختلفة ومتنوعة ،في األساس على بيع وشراء
والبنكية، والسياحة، واإلصالح، والدعاية واإلعالن، وصناعة  تشمل الخدمات المصرفية الخدمية: المجاالت  .2

كان سيقوم بها  مهيهدف ذلك النوع من المشاريع الصغيرة إلى القيام بخدالسينما، وخدمات االتصاالت، و 
 .العميل بنفسه أو ال يمكنه أن يقوم بها بنفسه، فتقوم المشاريع الخدمية بالقيام بها بداًل منه

يقصد بها المشروعات اإلنتاجية والتحويلية، التي تعمل على تحول المواد الخام إلى  :عيةالصنا المجاالت  .3
منتج نهائي قابل لالستخدام، أو منتج نصف مصنع يكمل إنتاجها بمصنع آخر، مثل: صناعة األلبان، 

 وصناعة المالبس، واألواني الفخارية.
ة، والحيوانية، والسمكية، مثل: إنتاج الفواكة، يقصد بها مشروعات الثروة الزراعي المجاالت الزراعية:  .4

 والخضار، وتربية األبقار والدواجن، ومزارع السمك.
 بالنسبة للتنمية المستدامة الصغيرة والمتوسطة : أهمية المشروعاترابًعا: 

ض تنطلق أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أنها ُتعد إحدى اللبنات األساسية ألي دولة، لتحقيق بع
 أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، وهي:

  كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر ، الذي نص على ضرورة القضاء على الفقر بجميع أشكاله :1الهدف
ز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان  متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي المعزَّ

يها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على نموًّا، بما يكف
 .الفقر بجميع أبعاده

  الذي وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ،ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع :4الهدف ،
ر الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة، بما في الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبانص على أهمية 

، كما 2030ذلك المهارات التقنية والمهنية، للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة األعمال الحرة بحلول عام 



 ،يجب أن تتضمن مهارات ريادة األعمال التجارية المهارات الالزمة إلجرا ء المعامالت التجارية األساسية
التجارية وتسوية المنازعات التجارية، ومساعدة المنشآت التجارية على التنافس في األسواق وتأسيس المنشآت 

 .المحلية والدولية وتنفيذ استراتيجيات لمواجهة الضوائق المالية
  تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير  :8الهدف

تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاجية، ، الذي نص على للجميعالعمل الالئق 
وفرص العمل الالئق، ومباشرة األعمال الحرة، والقدرة على اإلبداع واالبتكار، وتشجع على إضفاء الطابع 

ذلك من خالل  الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ونموها، بما في
 .الحصول على الخدمات المالية

 :وتستطيع الدولة من خالل هذه المشروعات أن تجتاز بعض اإلشكاليات التي تواجهها، والتي تتمثل في
  :إتاحة فرص للتشغيل والقضاء على البطالة .1

 ارً ، نظبابة بين الشخاًص  ،كبر فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالةألثر األللمؤسسات الصغيرة ا
 . تنوعها يتيح الفرصة للعمالة الماهرة وغير الماهرةو ، ونها مشروعات كثيفة العمالةلك

وقد أدركت الدول المتقدمة ألهمية الصناعات الصغيرة، فعملت على دعمها، فعلى سبيل المثال، اصبحت 
جمالي ا% من 52والي بح% من العمالة اليابانية، وتساهم 84الصناعات الصغيرة اليابانية تستوعب نحو 

 قيمة اإلنتاج الصناعي الياباني.
كما تعتبر تكلفة خلق فرص العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متدنية، مقارًنة بتكلفتها في 
الصناعات الكبيرة، إذ تشير بعض الدراسات العالمية، إلى أن تكلفة فرص العمل الدائمة في الصناعات 

 دوالر. 3000لـ  900حين أن المنشآت الصغيرة تتراوح بين  ألف دوالر، في 15الكبيرة 
تقوم هذه المشروعات بتلبية  االنتشار الجغرافي وخدمة احتياجات قطاعات عريضة من المستهلكين: .2

جه أكبر احتياجات األسواق من السلع والخدمات المتخصصة التي ترتبط بأذواق وتفضيالت المستهلكين بدر 
كما أنه، بسبب استيعابها ، والعمالءتصال الشخصي المباشر بين أصحابها الا لرً من المنشآت الكبيرة، نظ

للموارد اإلنتاجية على مستوى االقتصاد، تنتشر في حيز جغرافي أوسع من المشروعات الكبيرة، وتعزز 
 المنافسة في السوق المحلي.

  التجديد واالبتكار: .3
االهتمام ا أو خدمة جديدة لألسواق، ولكن أيًض  يعتمد التطوير على اإلبداع، ليس فقط بتطوير منتج

التجديد لذلك كانت المشروعات الصغيرة مصدر من مصادر  المتزامن في تأمين مشاريع جديدة، ستثمارالبا



وهي النقطة المعيارية في  ،فالمشروعات الريادية قادرة عل سد الفجوة بين المعرفة وحاجات السوق ، بتكار الوا
 .لتزويد المجتمع بمنتجات إبداعية جديدة عملية تطوير المنتج

ومن ثم، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ُتعد مصدًرا للتجديد واالبتكار، وتسهم في خلق كوادر إدارية 
وفنية يمكنها االنتقال للعمل في المشروعات الكبيرة، إلى جانب محافظتها على األعمال التراثية الحرفية 

في بعض األنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة، كما تدعم  ا للمشروعات الكبيرةواليدوية، بجانب مساعدته
أيًضا الصناعات الكبرى باستهالكها لبعض منتجاتها وتحويلها لشكٍل آخر يحتاجه المواطن، فضاًل عن مد 

مة، دخالها في بعض منتجاتها المتقدبعض الصناعات االستراتيجية والحربية بقطع صغيرة من منتجاتها ال
والمعقدة، األمر الذي يمّكن المشروعات الكبيرة من التركيز على األنشطة الرئيسة، ما يؤدي إلى تخفيض 

 تكلفة التسويق.
  توجيه األنشطة للمناطق التنموية المستهدفة: .4

أو تشجع التوجه عمال التكنولوجية ألمثل: ا ،و الريادة في أعمال معينةتجاه نحالتستطيع الدول أن تشجع ا
الصغيرة والريادية صحاب المشروعات ألعن طريق بعض الحوافز التشجيعية  وذلك ،و مناطق معينةنح
 .قامة مشاريعهم في تلك التخصصات أو تلك المناطقإل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة القدرة على االنتشار وتوزيع الصناعة بين األقاليم، ما يساعدها على ولدى 
ي التخفيف من حدة الفقر في المناطق النائية، والحد من الهجرة الريفية نحو المدن، توزيع الدخل بينها، وبالتال

 وكذلك الحد من البطالة، وتحقيق استخدام أمثل للعمالة.
  تنمية الصادرات والمحافظة على استمرارية المنافسة: .5

المواد ات الكبيرة بل تغذيتها للمنظمالصغيرة المساهمة في تنمية الصادارت، ومن خالتستطيع المشروعات 
اجها؛ مما تعتمد عليها المشروعات الكبيرة في إنتاج جزء من إنت حيث يمكن أن الوسيطة التي تحتاج إليها،

نتاج في المشروعات الكبيرة، وإعطائها القدرة على استمرارية المنافسة في إليؤدي إلى خفض تكاليف ا
 .األسواق العالمية

 دي:االقتصاالعمل على تنويع الهيكل  .6
هم هذه  د على تغيير ، كما تساعتنويع الهيكل االقتصادي من خالل نشاطاتها المتعددة المشروعات في ُتسّ 

عن تنمية  اًل نتاجية والخدمية، فضإلالهيكل السوقي من خالل تخفيف زيادة درجة المنافسة بين الوحدات ا
ئد لعواصم الدول ومدنها از ال والتحضركز العمراني دة التمر حنوية مما يساعد على التخفيف من المدن الثا

 .الرئيسية
 



  :قتصاديالتعظيم العائد ا .7
وقد يعود ذلك  أعلى منها في المشروعات الصغيرة، على الرغم من أن إنتاجية العامل في المشروعات الكبيرة

أنه  نجد، ورغم ذلك، ستعمال للعملالقنيات إنتاج غير متقدمة وكثيفة اإلى اعتماد المشروعات الصغيرة على ت
الصغيرة هي سيظهر أن المشروعات  ،قتصادياالالمال المستثمر للعامل والفائض  رأس وجمع عند ربط

 .ورأس المال المستثمر قتصادي لوحدة رأس المال،الكفأ من حيث تعظيم الفائض األا
لمحلي للعديد % من الناتج المحلي العالمي، وكذلك بنسبة كبيرة في الناتج ا46تساهم المشروعات بحوالي و 

% من إجمالي الناتج المحلي، 51من الدول، مثل الواليات المتحدة، التي تساهد هذه المشروعات بنسبة 
 %.85وإنجلترا بنسبة 

كما يعتبر االتجاه نحو االستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عاماًل من عوامل االستقرار 
، وفي فترات عدم االستقرار والركود التي يشهدها الوضع االقتصادي واالجتماعي، خاًصة أثناء االزمات

 االقتصادي من وقٍت آلخر.
األمر الذي يساهم في عدم تلوث البيئة، فضاًل عن إنتاج  إمكانية استغالل المخلفات الزراعية والصناعية، .8

من ثم، فإنها تدعم سلًعا صديقة للبيئة، باإلضافة إلى استخدامها غالًبا موارد متجددة لضمان االستمرارية، و 
 مبدأ االستخدام الرشيد للموارد.

 الصغيرة والمتوسطة واقع المشروعات: 
  عد مصر من أكبر الدول العربية من حيث عدد وكثافة المشروعات تُ  :تعدد المشروعاعلى مستوى

ف حيث يضا، مليون مشروع 2,45ذ يبلغ عدد هذه المشروعات حوالي إالصغيرة والمتوسطة العاملة فيها، 
% من تلك المشروعات تصنف على أنها مشروعات 85ألف مشروع فى المتوسط، ونحو 39ا نحو سنويً 

ا إلحصاءات وفقً  ،% فقط مشروعات متوسطة2% منها مشروعات صغيرة، ونحو 14متناهية الصغر، بينما 
ناهية الصغر إذ بلغت نسبة المشروعات مت ،، بينما كانت تلك النسب مختلفة فى السنوات السابقة2019عام 

مع تراجع شديد  ،%3% من إجمالي المشروعات العاملة، يليها المشروعات الصغيرة بنسبة 97نحو 
 للمشروعات المتوسطة.

 :تعتمد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصورة رئيسية على الملكية الفردية )التي تمثل ما  الهيكل القانوني
 لسهولة تأسيسها. انظرً  ،من إجمالي عدد المؤسسات( %  60يقارب 

 :تميل المشروعات الصغيرة والمتوّسطة إلى التمركز في المحافظات الثالث: الشرقية  التوزيع الجغرافي
لتطورها الحضري والبني  انظرً  ،والقاهرة والغربية. ويفّسر هذا بإقدام الشركات على اختيار هذه المحافظات

مما يؤّثر بدوره  ،سائل نقل تسّهل نقل البضائع بشكل سلسوالمتمثلة بشبكة طرقات وو  ،التحتية المتوفرة فيها



جاء التوزيع الجغرافي لتمويل المشروعات ، كما على إنتاجية المؤّسسات ووصولها لعدد أكبر من العمالء
 .% حدودي5% حضري، و13% بحري، 38% قبلي، 44

 :العائد على مبيعات المشروعات الصغيرة  
ا لعائد على المبيعات فى الغالب على أنها المشروعات األكبر حجمً تصنف المشروعات األعلى من حيث ا

% من تلك المشروعات العائد على مبيعاتها 50.4و حجم رأس المال، فنحو أسواء من حيث عدد العمال 
 ا.لى نصف مليون جنيه سنويً إيصل 

ا لى فى مصر، ووفقً % من الناتج المح80المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بحوالي  وتساهم
لبنك المركزي المصري، فإن الصناعات التحويلية تتجه إليها النسبة األكبر من المشروعات الصغيرة ل

%، وباقي 40% منها، ويليها الشركات العاملة فى مجال تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 51والمتوسطة بواقع 
توفير ، و لتشييد والبناء والصحة والزراعة وغيرهاالشركات الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع السياحة وا

 مليون فرصة عمل 2.2فرص عمل جديدة، بما يعادل 
 :الصغيرة الناجحة في مصر بالمشروعاتفيما يلي بعض األمثلة الخاصة 

عن إلقاء األجهزة المستخدمة في صناديق القمامة يمكن القيام  اعوًض  :مشروع بيع األجهزة اإللكترونية (1
 .عد ذلك المشروع من المشاريع المربحة بشكل كبيرعار بسيطة بعد القيام بإعادة صيانتها، ويُ بيعها بأس

ازداد معدل  خاصًة بعد أن ،الصغيرة البسيطة الناجحة المشروعاتعد من يُ : مشروع إنتاج أكواب ورقية (2
 .، بعد انتشار فيروس كورونااألكواب المصنوعة من الورق وارتفاع الطلب عليها استعمال

في الفترة األخيرة، فقام العديد من األشخاص ببيع  المشروعاتانتشر ذلك النوع من : مشروع تجارة مالبس (3
بجانب   ومواقع التواصل االجتماعي ،من خالل صفحات اإلنترنت المختلفة ،المالبس المستعلمة والجديدة

 .المحالت
 .ببيعه سواء إن كان في محل خاص أو عبر اإلنترنتو  :مشروع تصنيع شموع (4
، فال يتطلب اتجديده يدويً و شراء األثاث المستعمل : من خالل شراء أثاث مستعمل وتجديده  مشروع (5

 .يلتصبح مبهرة في شكلها النهائ قطع األثاث اإلبداع في تجديد يتطلبالمشروع رأس مال كبير، ولكن 
ويوجد من  ،الصغيرة في مصر المشروعاتعد من أشهر أفكار يُ : مشروع فتح مطعم وجبات سريعة (6

 .وتوفير خدمة توصيل تلك األطعمة ،من خالل تحضيرها من المنزل ،يقومون بإتاحة وجبات طعام منزلية
لتموينية يعتبر أحد أحدث المشروعات الصغيرة، الذي يقوم أساًسا على بيع السلع ا :مشروع جمعيتي (7

ويتحقق الربح عن طريق حصول تاجر التموين على نسبة ، تبديل نقاط الخبز، عبر للمواطنين المستهلكين
 ربحية، على كل بطاقة تموين يقوم بصرفها.
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، فهو يحقق في مصر اكبيرً  ايعتبر من المشروعات الصغيرة التي تلقى رواجً : مشروع الصابون السائل (8
فاألمر بسيط  خامات بسيطة وسهلة في التنفيذ، كما أنه يمكنه التنفيذ بالمنازل.مقابل  ا،جيدً  اماديً  اربحً 

يتمثل في إحضار األدوات واألواني البالستيكية لتعبئة الصابون، وبيع المنتجات بمنافذ بيع مختصة بذلك 
 أو للمحيطين.

خاماتها، فخاماتها من أبرز المشروعات الصغيرة التي تمتاز بقلة تكاليف  ُيعد: مشروع اإلكسسوارات (9
مع وضع بعض  ،يمكن معرفة التصاميم المختلفة، كما ويمكن الحصول عليها بسهولة ،متوفرة بالسوق 

 ومن ثم تسويقها عبر اإلنترنت لجمع أكبر عدد من العمالء. ناللمسات اإلبداعية
االتفاق  إذ يتم، من أبزر وأحدث المشاريع التي تم انتشارها مؤخًرا بمصر يعتبر: مشروع تجارة األعالف (10

 مقابل حصول المصنع على ثمن مميز. ،وبيع األعالف لها بالجملة ،مع المصانع الكبرى 
 التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات: 

  ل:مشكلة التموي -
 ،ئتمانيةحيث تعتبر البنوك تمويل تلك المشروعات الصغيرة مرتفعة المخاطرة ومنخفضة الجدارة اال

 وأوراق رسمية مسجلة لمشروعاتهم. ،ظل عدم امتالك معظمهم لسجالت ضريبية ة فىخاًص 
%من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لديها مشاكل في التعامل مع  66وفًقا للبنك المركزي المصري، فإن 

%تتمثل في كثرة الضمانات  61رتفاع الفوائد والعموالت والمصاريف اإلدارية، واتتمثل في  ،المصارف
 .في كثرة المستندات المطلوبة %37في طول اإلجراءات وصعوبتها، و %53بة، والمطلو 

  مشكلة تسويق المنتجات )داخلًيا وخارجًيا(: -
تكمن صعوبة التسويق الداخلي في صغر حجم السوق، أو انعدام اإلمكانية على التسويق بالشكل 

  .المناسب
وتتطلب الكثير من  ،فإنه مهمة ليست سهلة ،ارجأي التصدير إلى الخ ،أما بالنسبة إلى التسويق الخارجي

ومستويات األسعار ، وكذلك المعلومات حول أذواق المستهلكين في الخارج ،اإلمكانيات والمهارات
ومستوى الجودة والنوعية المطلوبة للتصدير، هذا إلى جانب تدني المستوى التكنولوجي للعديد من 

ى ذلك عدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة لإالمنتجات لدى المشروعات الصغير، يضاف 
 ومنتجات المشروعات الوطنية الكبير.

حيث ترتفع سعر الضريبة حتى للشرائح ذات الدخول  النظام الضريبى والتأمينى غير المحفز: -
مما يزيد من صعوبة تسديدها من قبل  ،ا لسنوات دون تحصيلهاالمنخفضة، فضاًل عن تراكمها أحيانً 

 المشروعات الصغيرة، وكذلك ارتفاع رسوم االشتراك فى التأمينات االجتماعية. أصحاب



: حيث تتواضع التكنولوجيا المستخدمة فى تلك المشروعات، نقص الدعم الفني والتدريبى والتكنولوجى -
وعدم توافر المواصفات الفنية المطلوبة فى منتجات تلك المشروعات، ونقص المعلومات عن احتياجات 

 وتفضيالت المستهلكين. السوق 
: مما يؤثر بشكل واضح على أداء المشروعات الصغيرة بحكم كونها مشروعات نقص العمالة المدربة -

ضافية على أصحاب إل تكلفة مثّ يكثيفة العمل، كما أن توفير هذا التدريب داخل المشروعات 
 المشروعات.

 والمتوسطة: دور المشروعات الصغيرةتعزيز جهود المصرية بشأن ال: خامًسا 
أدركت مصر أنه مع زيادة التعداد السكاني، البد أن تزيد معدالت الفقر والبطالة، نظًرا لمحدودية الموارد 
المتاحة، ومن ثم، فسيشّكل هذا عبًئا كبيًرا على اقتصادها، ما دفعها إلى تعزيز دور المشروعات الصغيرة 

ية، عن طريق توظيف األيدي العاملة، الذي ُيعد والمتوسطة ودعمه، ألنه سيحد من هذه المعدالت السلب
بمثابة سالًحا مزدوًجا، إذ سوف يساهم في تراجع نسب البطالة، كما أنه سيزيد من معدالت التنمية التي 

 بدورها تقضي على الفقر.
 :الصغيرة والمتوسطة جهود تعزيز دور المشروعات .1

 :عدد من المحاور، وهيعلى  منظومة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطةتقوم 
  ينطلق  أصحاب االفكار الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة:« رعاية وإرشاد»ول: هو المحور األ

مثل الحصول  ،صاحب المشروع خدماتل يوفر« جهاز حاضن لألفكار الخاصة بالشباب»من وجود 
ونه على إعداد دراسات على التصاريح من كل الجهات، ويقدم له المعلومات الداعمة ألفكاره، ويعا

 .الجدوي، واختيار الموقع، وكل ما من شأنه المعاونة الجادة حتى يقام المشروع ويبدأ فى االنتاج
 توفر الدولة  حيثوهنا يأتى دور الدولة،  :المحور الثاني: يتعلق بتحفيز أصحاب تلك المشروعات

يقيم مشروعه فى منطقة  أوالعمل، من فرص  اكبر عددً أفمن يخلق «. اا ماديً حافزً »لصاحب المشروع 
يكون انتاج مشروعه للتصدير سيحصل على أكبر قيمة للحافز، وليكن هذا الحافز  أو ا،محببة تخطيطيً 

أقصى قيمة للدعم  ، كما أنه% من التكلفة االستثمارية لكل مشروع30% و 10نسبة تتراوح ما بين 
الف  250ا تبلغ متوسط تكلفة الواحد منها نويً المادى الممكن أن تقدمه الدولة لخمسة آالف مشروع س

 .ا فى موازنة الدولةمليون جنيه ترصد سنويً  375جنيه هو 
 حيث أن تنظيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة  :المحور الثالث: يرتبط بالجوانب التنظيمية واالدارية

المستوعبة للمشروعات « الحاضنات الصناعية العادية والمميزة»نشاء إيستلزم أن تتوسع الدولة فى 
، المطلوبة فى المحافظات والمدن التى تتصف بارتفاع معدالت البطالة، وذلك خارج الرقعة الزراعية



وسيساعد ذلك على خفض تكلفة كل مشروع جديد لعدم الحاجة للحصول على االرض، ولعدم الحاجة 
مور غير يسيرة األ إال أن هذهء وتقديم طلبات للحصول على الكهرباء والمياه، للحصول على تراخيص بنا

 .لكثير من منشآت االعمال الصغيرة
  ،بسبب ارتفاع  وتكلفته،المشكلة فى توفير التمويل، تكمن  حيثالمحور الرابع: يتعلق بالجوانب التمويلية

التى تطلبها الجهات  ،مانات العينيةمشكلة الض فضاًل عن ونقص العملة األجنبية، سعار الفائدة،أ
، ولذلك تعمل الدولة على زيادة االستثمارات، وتعزيز الشراكة ا من الشبابخصوًص  ،المصرفية الممولة

مع القطاع الخاص، لزيادة إسهاماته التمويلية، مع تقديم التسهيالت المناسبة، خاًصة للشباب غير 
 العامل.

 الدولة، تتمثل في: تهاذولعل أبرز اإلجراءات التي نف  
  إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: -
 ا لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة بحيث يكون تابعً  ،24/4/2017الدولة فى  أنشأته

يأتي ذلك في و  من خالل تطوير السياسات واالستراتيجيات المتعلقة بهم، تلك المشروعات،المعنية بتنمية 
ار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية إط

عمال والبحث ألريادة اوالعمل على نشر وتشجيع ثقافة  ،زم لتشجيعهاوتهيئة المناخ الال ،الصغر
 .بتكارالوا

  ما يوازى حوالى ، وهو 2018حتى  2014منذ  مليار جنيه لتمويل هذا القطاع 16.7قام الجهاز بضخ
مليار جنيه  8,2وكذلك ضخ تمويل قدره طوال فترة عمله،  %من إجمالى التمويل الذى قدمه الجهاز 50

 2.5بقيمة كما قدم الجهاز قروًضا لتمويل المشروعات الصغيرة ، 2019خالل النصف األول من عام 
 .2018مليار جنية في 

  من خالل نقطة التجارة حصول على فرص تصديرية مشروًعا لل 84، قام الجهاز بترشيح عدد 2020في
 16.5صفقة بقيمة  154الدولية، كما ساهم الجهاز في إبرام صفقات تكامل بين المشروعات بلغ عددها 

 .مليون جنيه
   بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت الماليةة، منصة المشروعات الصغير  الجهاز ندش E-Finance  ،

المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من  كلعلى شبكة اإلنترنت يتيح وهي موقع الكتروني تفاعلي 
الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات األهلية والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة 

وتهدف المنصة إلى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي عبر شبكة ، ورواد األعمال والشركات الناشئة
 :اآلتي، من خالل ة و الخدمات التي تقدمهاالمعلومات الدولي



 .المعلومات الالزمة لبدء المشروعات أو تطويرها بشكل مبسط كلتقديم  -
التي تقدمها مختلف الجهات  ،الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية كلمنصة على التحتوي  -

احتياجات رواد األعمال من تتضمن ، كما المهتمة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
 .معلومات عن مقدمي الخدمات، واإلرشاد والتوجيه في مجال ريادة األعمال

 .تقدم المنصة خدمات إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى وأدوات التمويل المناسبة لها -
ج ، والبرام"كيف تبدأ وتخطط وتنمي مشروعك"ا تعليمية حول تتيح منصة المشروعات الصغيرة، موادً  -

 .والمشروعات القومية والمبادرات ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
، 2020سبتمبر  30، وحتى 2014يونيو  1وقد أظهرت نتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 

لغ قدره مليار جنيه من إجمالى التمويل البا 31،1أنه قد تم ضخ إجمالي تمويل خالل هذه الفترة بلغ 
مليار  28،8مليار جنيه، تتضمن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالي تمويل  53،8

مليار جنيه، كما مولت مليونا  47،6% من إجمالي التمويل البالغ قدره 60جنيه والذى يمثل نسبة 
نح بإجمالى فرص عمل، فضال عن م 103ألفا و 936مشروعا ، ووفرت مليونا و 783ألفا و 321و

مليار جنيه لمشروعات البنية  6،2% من إجمالى التمويل البالغ 37مليار جنيه والذى يمثل  2،3تمويل 
 .األساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.لتلك المشروعات

 24نجح جهاز تنمية المشروعات في تمويل ما يزيد على ، 2021لعام سبتمبر  في الفترة من يناير حتى 
بإجمالي بلغ ، صغير ومتناهي الصغر في مختلف القطاعات التجارية والخدمية والصناعيةألف مشروع 

مما أتاح اآلالف من فرص العمل للمواطنين  ،مليون جنيه في القرى المستهدفة من المبادرة 648.4
 .بالقرى والمراكز المستهدفة

، فقد وصل حجم 2021سبتمبر وحتى  2014سنوات الماضية، أي في الفترة من يوليو  7الـ  دارعلى مو 
 ،مليار جنيه للمشروعات الصغيرة 18.8منها  ،مليار جنيه 35تمويل جهاز تنمية المشروعات إلى حوالي 

 .مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عنه 16.2و
وتنفيذ  ،وتطوير قدراتها ،بمشروعات المرأة فإن الجهاز يهتم  ،وعلى صعيد استراتيجية دعم المرأة المصرية

تم من ، مليار جنيه لمشروعات المرأة  10.4برامج تدريبية لتنمية مهاراتها، حيث قام بضخ إجمالى قدره 
 .ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمختلف المحافظات 675خاللها تمويل 

مليون مستفيد، وبواقع محفظة  3.3نحو  بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغرو 
مليون مستفيد، كما  2وبواقع ، %62بلغت حصة المرأة منهم نحو  نيه،مليار ج 21.7تمويل قدرها نحو 

 .2021%، بنهاية مايو 63بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 



 
التدريب على التسويق والتصدير،  امشروعً  1594تلقى نحو ألف متدرب ومتدربة، و  51.9تدريب كما تم 

ألف عارض حققوا مبيعات  22.3، وصل إجمالي العارضين بها إلى امعرًض  1019بينما قام الجهاز بتنظيم 
 133.4بقيمة  ،صفقة تكاملية بين المشروعات 1697تم إبرام ، و مليون جنيه 515.9بقيمة  ،وتعاقدات

بقيمة مناقصات  ،ألف عميل من مختلف المحافظات بسجل الموردين 19مليون جنيه، باإلضافة إلى قيد 
مشروع للحصول على فرص تصديرية من خالل نقطة التجارة  702تبلغ نحو مليار جنيه، فضاًل عن ترشيح 

 .2022حتى نهاية مايو ، وذلك الدولية
 مشاركة الوزارات والهيئات المصرية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:  -
 مشروعات وتسهيل نمو ال ،تعزيز مناخ االستثمارمن خالل  :الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

 .ل إنشاء نافذة واحدة توفر مجموعة واسعة من الخدمات للشركات الناشئةمن خال ،الصغيرة والمتوسطة
ريطة مصر عن التنسيق مع جهات الوالية لتحديث خ، محمد عبد الوهابأعلن رئيس الهيئة  وقد

 .فرصة 3000وتضم نحو  ،بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،االستثمارية
، التي أنشئت 2019تم البدء في إنشاء ثالثة مناطق استثمارية خالل عام  كما أنه، وفًقا لرئيس الهيئة،

الت الصناعات في فترات سابقة، وتم التركيز على أن تكون كل منطقة متخصصة في أحد مجا
المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمناطق الثالث تقع في مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية 
)صناعات األلومونيوم والصناعات الهندسية(، ومركز الصف بمحافظة الجيزة )صناعات الفخار(، 

تر مربع، بتسهيالت م 30ومدينة بنها بمحافظة القليوبية )الصناعات الغذائية(، بمساحات تبدأ من 
 .وحوافز كبيرة

تم توقيع بروتوكولي تعاون لتوفير تمويل للمستثمرين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و 
والبنك األهلي المصري، باإلضافة إلى قيام الهيئة بتسهيل إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص 

 .والتدريب
متكاملة من الدعم للمستثمرين  لريادة األعمال، الذي يوفر حزممركز فكرتك شركتك الهيئة أسست فيما 

بمرحلة  امرورً  ،بدًء من مرحلة الفكرة ،ورواد األعمال في جميع مراحل تأسيس مشاريعهم ،الصغار
 عن توفير آليات  إلى مراحل التأسيس وتحقيق النمو والتوسع، فضاًل وصواًل  ،التخطيط للموارد المالية

استثمارية حقيقية إلى شركات  االتي تشكل فرًص  ،مكينهم من تحويل أفكارهم االبتكاريةالدعم والتمويل لت
 .ناشئة متطورة



 وخطط التسجيل  ،المساعدة والتوجيه فيما يتعلق بإجراءات التأسيسمن خالل  :هيئة التنمية الصناعية
  .المتاحة للمستثمرين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الصناعية

، كما سوانأو  ،وقنا ،سيوطأمجمعات جديدة بمحافظات  3بـ  ،وحدة صناعية 1000هيئة ال تطرحوقد 
 ،وسوهاج ،والمنيا ،وبني سويف ،والبحر األحمر ،وحدات المرحلة الثانية من مجمعات الغربية تطرح
 ، ما يؤكد% عن تكلفتها الفعلية بمحافظات الصعيد40تخفيض أسعار الوحدات بنسبة ، بقصرواأل

 .لدولة على االرتقاء بالتنمية الصناعية بجنوب مصرحرص ا
"مصنعك جاهز  طار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرإفي و 

 ،لتشجيع االستثمار الصناعي، نشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغيرإمن خالل  ،بالتراخيص"
رئيس ، و المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة ع وقّ  ،فرص العمل للشبابوتوفير  ،وتطوير المنتج المحلي

لى توفير التيسيرات التمويلية إبروتوكول تعاون يهدف ، ميرفت سلطان البنك المصري لتنمية الصادارات
عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة ، واالئتمانية الالزمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات   الستراتيجية وزارة التجارة والصناعةتفعياًل ، الصناعية
الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية   عنفضاًل  ،وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر ،الصناعية

 .ودعم قطاع الصناعات الصغيرة ،الصادرات لتنمية االستثمار الصناعي في مصر
يقوم البنك بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات  ،البروتوكول وبموجب

قساط تصل أبفترات سداد  ،% من القيمة االجمالية لثمن الوحدة100لى إالصناعية للمستثمرين تصل 
 %.5لى إبفائدة متناقصة قد تصل  ،سنوات 10 ىلإ

مجمعات سبق طرحهم  4  عنفضاًل  ،لغردقةوا 2مجمعي مرغم  عالن عناإلوفي سياٍق متصل، تم 
ومجمع بدر للصناعات  ،وهم مجمع مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ى،ولأكمرحلة 
ومجمع ، الذي يخصص ألنشطة صناعية متعددة ،ومجمع منطقة الرسوة جنوب بورسعيد ،النسيجية

 .للصناعات البالستيكية 1مرغم
، الصناعية بمدينة نجع حمادي "هو"مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شاء تم االنتهاء من إن

وحدة بمساحة  86متر مربع للوحدة، و 216بمساحة  ،وحدة 322منها  ،وحدة صناعية 420ويضم 
هذا المجمع مخصص  والجدير بالذكر، أنمتر مربع،  540وحدة بمساحة  12متر مربع، و 432

 .سيةبالكامل لألنشطة الهند
 ل تأسيس المن خ ،المشاريع الصغيرة والمتوسطةترويج من خالل  :هيئة الرقابة المالية المصرية

تستهدف الهيئة االستمرار في توسيع ، و صغر التي تقدم منتجات وخدمات إلى القطاعألشركات التمويل ا



 ومضاعفة ،"2026-2022"قاعدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خالل الفترة 
 ،2026 عام بحلول مستفيد مليون  4.5 إلى ليصل مستفيد مليون  3.5 حوالي من المستفيدين أعداد

 2021مليار جنيه بنهاية عام  27اهي الصغر الممنوح من الجهات من متن التمويل حجم زيادة بجانب
 .2026مليار جنيه بنهاية عام  50إلى 

 :حوافز للبنوك إلقراض المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةخلق من خالل  البنك المركزى المصرى ،
مليار جنيه في الفترة من  316حجم محفظة تمويالت هذه المشروعات بالبنوك إلى فقد استطاع رفع 

بنسبة  ،بأن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة األكبر ا، علمً 2021حتى ديسمبر  2015ديسمبر 
 .%28ة يليه القطاع الصناعي بنسب ،35%

 –مثل تيسير الحصول على التمويل  ،ألف خدمة لعمالء مراكز خدمات تطوير األعمال 111 كما قّدم
 .2022وحتى يناير  2019تيسير الحصول على تراخيص في الفترة من يوليو  –التحليل المالي 

بتمويل نسبة إلزام البنوك مبادرات لدعم هذه المشروعات، منها زيادة باإلضافة إلى تدشين عدة 
% من إجمالي محفظة التسهيالت 25% لـ 20المتوسطة والصغيرة بنسبة تتراوح ما بين  المشروعات

وهو ، 2022خالل عامين تنتهي في ديسمبر % كحد أدنى للشركات الصغيرة، 10وتخصيص ،االئتمانية
الصغيرة رئيس لجنة المشروعات ووفًقا  .ما ساعد في زيادة حجم تمويالت البنوك لهذه المشروعات

إجمالي حجم محفظة تمويالت المشروعات المتوسطة  ، فإنوالمتوسطة باتحاد بنوك مصر محمد العنتبلي
مليار جنيه بنهاية عام  400والصغيرة ومتناهية الصغر بالبنوك العاملة بالسوق المصرية قد تجاوزت 

2021. 
مليار جنيه، والتى ستمكن  2ة بقيم  ،ضمانة لشركة ضمان مخاطر االئتمانالبنك المركزي صدر فيما أ

مليار جنيه مخصصة لشريحة الشركات الصغيرة  20الشركة من إصدار ضمانات للبنوك بنحو 
 ،والمتوسطة، مع التركيز على القطاع الصناعى الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات

 .بما يساهم فى توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات
)باستثناء النشاط التجاري(، التي  "مشروعك" % لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة5مبادرة ك وكذل

وباألخص الشركات والمنشآت الصناعية والمنتجة للمكونات  ،تستهدف القطاعات االقتصادية الهامة
 2000 تذنفّ  ، والتيالوسيطة للصناعة أو إلحالل الواردات، باإلضافة إلى األنشطة ذات الكثافة العمالية

بإجمالى قروض تصل ، محافظاتالفى مختلف ، 2021خالل شهر ديسمبر  ،مشروع صغير ومتوسط
خالل  ت المبادرة،ساهم، كما ألف فرصة عمل للشباب 20وساهم فى توفير  ،مليون جنيه 400إلى 

بقروض تقترب من  ،مشروع صغير ومتوسط في جميع المحافظات 3700فى تنفيذ  ،2022شهر يونيو 



عدد المشروعات التي ، ويبلغ إجمالي ألف فرصة عمل للشباب 14توفير أكثر من و مليون جنيه،  600
مليار جنيه، ووفرت  258بحجم تمويل تجاوز  ،ألف مشروع 200 ، نحوتدخل ضمن مبادرة "مشروعك"

 .مليون شخص 2فرص عمل لـ
  البنك المركزي  ائدة منخفضة منمبادرات ذات ف 5قراًرا بنقل دعم  رئاسة مجلس الوزراء، رغم إصدارو 

وصندوق دعم وهي وزارتا المالية، واإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  ،جهات حكومية 3إلى 
عد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء السياحة واآلثار )أو وزارة السياحة واآلثار(، وهو ما يُ 

، إال أن القرار لم يشمل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد عن موازنة البنك المركزي 
 % سنوًيا.5المدعم 

سنوات  10حتى  % للتمويل متوسط وطويل األجل7ادرة مبوبجانب ما سبق، أطلق البنك المركزي 
لشراء آالت ومعدات وخطوط إنتاج للشركات والمنشآت المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، والزراعي 

% 8مبادرة مليون جنيه للعميل الواحد، فضاًل عن  20وبحد أقصى  ،والطاقة الجديدة والمتجددة
ل الشركات العاملة في كل من القطاع الخاص الصناعي والزراعي لتموي المشروعات المتوسطة والكبرى 

، إال أنه تم إلغاء هذه المبادرة، مليون جنيه فأكثر 50التي يبلغ حجم إيراداتها السنوي  ،والمقاوالت وغيرها
 مع إبقاء المبادرات األخرى الداعمة للمشروعات الصغيرة.

حاضنات أعمال في  6، التي تشمل مبادرة رواد النيل فإن هناك لمبادرات البنك المركزي، واستكمااًل 
مركز خدمات تطوير األعمال في  32و ،ومواد البناء ،والتعبئة والتغليف ،مثل األثاث ،قطاعات مختلفة

بالشراكة مع جامعة النيل لمدة خمس سنوات، ويقوم من ، وذلك محافظة لدعم االبتكار والتنافسية 17
 ،خدمات تطوير األعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مراحلها المختلفة خاللها البنك المركزي بتقديم

إضافة إلى تشجيع الشباب على تبني ثقافة ريادة األعمال وبناء مشروعات  ،من الفكرة حتى النمو بدءً 
يهدف البنك المركزي من خالل هذه المبادرة إلى نشر ثقافة ريادة األعمال والمعارف المتعلقة ، و ناجحة

 .ا لدعم الشباببه
لزيادة  ،صدار وزارة الماليةالذي أ ،دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -

هو عبارة عن دليل منسق و أرباحهم واستغالل المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات اإلدارية، 
ثالثة )القطاع الصناعي، و قطارة فكرة مشروع في القطاعات الرئيسية ال 1100يحتوي على ما يزيد عن 
بعض شـتراك فـي ساسـية لالجراءات األإذ يتضمن هـذا الدليل المعلومـات واإل، التجارة، وقطاع الخدمات(

الفـرص التعاقديـة، لتلبيـة احتياجـات الجهـات العامـة مـن وزارات أو محافظـات أو هيئـات أو مصالـح أو 
جـب علـى أصحـاب تلـك المشـروعات معرفتهـا قبــل اتخــاذ قــرار المشــاركة، التـى ي ،غيـر ذلـك مـن الجهـات
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كمــا يوضــح هــذا الدليــل المزايــا التــى منحهــا قانــون تنظيــم التعاقــدات التـى تبرمهـا الجهـات العامـة 
 ،غيـرة ومتناهيـة الصغـرصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصأل 2018لسـنة  182الصـادر بالقانـون رقـم 

 .خـرى ذات الصلـةضافـة إلـى القوانيـن األلتشـجيعهم علـى المشـاركة والمنافسـة فـي تلـك العقـود، باإل
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة  مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: -

روعات الصغيرة والمتوسطة، ونفذ البنك المركزى مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة للمش 200تخصيص 
% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وبفائدة  5مليار جنيه بفائدة  200بتوفير  2016المبادرة فى يناير 

% متناقصة  12% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، وبفائدة 7
لمال العامل للمشروعات الصناعية والزراعية والطاقة لتمويل المشروعات المتوسطة لتمويل رأس ا

 70ت التى ضخها البنك ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغ إجمالى التموي، و المتجددة
 .ألف مشروع 62مليار جنيه لحوالى 

ا وزارة التي أصدرته ،2020  استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام -
 ،برامج فرعية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 8شملت التي و الصناعة، 

إلى جانب  وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.  ،إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتحويلها 
القروض الميسرة، الذى البرنامج التشريعى الخاص بإصدار تشريع جديد إلصدارها، وفى مقدمتها توفير 

وزيادة ، % من إجمالى التمويل المتاح20يهدف إلى زيادة التمويل الموجه لهذه المشروعات ليشكل نسبة 
بحيث يستفيد منها  ،رأس المال للصناديق المتخصصة فى دعم هذه المشروعات ليصل إلى مليار جنيه

 .ألف شاب 100
وتدشين مؤشة "تميز" لقياس أداء وحركة  ،ةالصغير استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات  -

منهجية هذا  واعتمدت لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، إدارة البورصة المصريةالسوق، التي أعلنتهما 
يضم عينة من الشركات المدرج لها أوراق مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة،  الذي ،مؤشر

شروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين قدراتها على وتعتبر تلك الخطوة بمثابة آلية لالهتمام بتمويل الم
مستوى الحوكمة، واإلفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص 

 .استثمار لجموع المستثمرين
 2018لسنة  182قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم إصدار  -

تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات من أهم مزاياه و  ،لتنفيذيةوالئحته ا
االقتصادية، وتلبية احتياجات الجهات اإلدارية بفاعلية، وتهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة 

انون إلى توفير كما يهدف الق، والصغيرة والمتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات التعاقد
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معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع األعمال مع الجهـات اإلدارية، وفى ذات الوقـت منع ممارسات 
التواطؤ واالحتيال والفساد واالحتكار، فضاًل عن أنه يجب على الجهة اإلدارية إتاحة نسبة ال تقل عن 

 .متوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع تلك المشروعات ال20
والئحته  2020لسنة  152إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم  -

 :الذي يقدم عدة حوافز مالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغر، منها التنفيذية،
 وعقود  ،هر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآتوالش ،عفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيقاإل

 .التسهيالت االئتمانية والرهن وعقود تسجيل األراضي
 5% إلى 2بنسبة تتراوح ما بين  ،خفض الرسوم الجمركية على اآلالت والمعدات الالزمة للتشغيل ،%

 .المشروعاتهذه من المشتريات الحكومية لصالح  %40باإلضافة إلى تخصيص 
  قيمة الضريبة السنوية على  إنام ضريبي مبسط للمشروعات الصغـيرة ومتناهية الصغر، حيث نظوضع

جنيه على  2500جنيه، بينما تكون  1000ألف جنيه تكون  250حجم أعمال المشروع األقل من 
آالف  5الضريبة السنوية لـ ، وقد تصل ألف جنيه 500لـ  250أعمال المشروع التي تتراوح ما بين 

% من حجم األعمال 0.5ألف لـمليون جنيه، و 500بالنسبة للمشروع الذي تتراوح أعماله ما بين  نجنيه
مليون لـ  2%من حجم األعمال التي تتراوح ما بين 0.75مليون جنيه، و 2التي تتراوح ما بين مليون لـ 

 .ين جنيهمالي 10ماليين جنيه إلى  3% من حجم األعمال التي تتراوح ما بين 1ماليين جنيه، و 3
 والمجتمعات  ،إعطاء أولوية لتخصيص األراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية

 .وأراضي االستصالح الزراعي لهذه المشروعات ،العمرانية
  إجراءات مستحدثة وميسرة بالقانون لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة وجود

افة إلى توفير آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال بإقامة المشروعات، باإلض
 ي.االقتصاد غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسم

 
 
 
 
 
 
 



 :سادًسا: التوصيات 
ل القطاع الخاص ة من خالخاًص  ،توسطةمزيد من التمويل للمشروعات الصغيرة والمضرورة تقديم ال .1

تمويل  يساهم في أو الذي يتولى ،للقطاع الخاص والجمركية زايا الضريبيةموالت وتقديم التسهيال ،والبنوك
 .توسطةموال شروعات الصغيرةمال

 صحابأ هاراتمورفع  مع تدريبشروع الصغير وأسسه، مدورات مجانية للشباب حول كيفية بدء ال تقديم .2
 .الجارية توسطةموال الصغيرة شروعاتمال

المهني  ى بما يسهم في االرتقاء بالمستو  ،ه ومراكز التدريب المهنياالهتمام بالتعليم الفني وتطوير  .3
 .للخريجين

وتوفير التمويل  ،عمالوجمعيات رجال األ ،مثل الجمعيات االهلية ،تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني .4
في ظل ما لديها من خبرة في التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  ،لها إلعادة إقراضها

 .ساليب غير تقليديةبأ
بأن يكون هناك نسبة في المدخالت ألصحاب  ،مناقصات حكومية ىالتزام المشروعات التي تحصل عل .5

 .المشروعات الصغيرة والمتوسطة
توفير سبل الدعم الالزم لتيسير البيئة الداعمة للمشروعات االبتكارية والريادية، ووضع معايير ومؤشرات  .6

مشروعات وتقييمه، بهدف الوصول إلى قياس المردود منها على التنمية محددة، ومتابعة أداء تلك ال
 .االقتصادية المستدامة، وبما يسهم في التغيير اإليجابي لألنماط الثقافية الداعمة لثقافة العمل الحر

خلق قاعدة عريضة من رواد األعمال والمبتكرين، وتهيئة البيئة الحاضنة لهم ولمشروعاتهم االبتكارية،  .7
ء من خالل الدعم الفني أو المالي، الحكومي المباشر أو من خالل القطاع الخاص واألكاديمي أو سوا

 .منظمات المجتمع المدني، مع تأكيد أهمية تنسيق تلك الجهود وتشابكها
هناك حاجة ماسة لتضافر جهود الجهات المعنية كافة، الحكومية والخاصة، والتنسيق المستمر بين  .8

رئيسيين؛ لتحقيق التعاون المثمر والبناء بين الجهات الداعمة لبيئات األعمال مختلف الالعبين ال
 :على سبيل المثال والشركات الناشئة، للوصول إلى المستهدفات اآلتية،

 .رفع التنافسية لقطاع ريادة األعمال، وإسهام الشركات الناشئة االقتصادي، وقياس المردود على التنمية 
 وطرح حلول ألهم التحديات التي تواجه االقتصاد القومي في الدول  ،ات الداعمةتنظيم العالقة بين الجه

 وترجمتها إلى فرص للشركات الريادية والناشئة، والترابط بين مختلف الجهات. ،العربية
  توطين التنمية وتعميق سالسل القيمة القائمة على االبتكار، بما ينعكس على جذب استثمارات محلية

 أسواق جديدة.وأجنبية، وفتح 



 الخاتمة:
أولت الحكومة المصرية أهمية كبيرة لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة األعمال، لما لها لقد 

بما يسهم في تحقيق التنمية  االقتصادية، من دور اقتصادي مهم في تعزيز التنافسية، وتحسين المؤشرات
، وذلك عماًل بالدستور المصري الراهن الذي ورد به االقتصادية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات

بالمشروعات  اخاًص  ابأن ألزم الدولة بأن تولي اهتمامً  ،استأثر به عن سائر الدساتير السابقةا، نًص 
 .المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

متنوعة، بما ، دعم بيئة األعمال الريادية واقتصادات المعرفة والتنافسية ال2030ولم تغفل رؤية مصر 
يعود باإليجاب على القطاعات االقتصادية ذات األولوية، واالنتقال بمراحلها لمستويات متقدمة من 

 .البحوث والتطوير القائم على االبتكار، ومن ثم بالنمو المستدام لتلك القطاعات
في  2030ويأتي استهداف اقتصاد معرفي تنافسي متنوع، كأحد األهداف االستراتيجية لرؤية مصر 

متصل مع األهداف األممية للتنمية المستدامة، ويؤكد تكامل الرؤية المصرية للتنمية المستدامة مع  سياقٍ 
أفريقيا مزدهرة ترتكز على النمو الشامل، والتنمية " 2063المنظور األممي لها، وكذا من أجندة أفريقيا 

 ".المستدامة
توسطة في مشروعات الصغيرة والملى من حيث عدد الو رتبة األمالمصر نتيًجة لهذا االهتمام، احتلت و 

، فضاًل عن تحقيق هذه المشروعات في ألف منشأة، تليها السعودية ثم تونس 2454الدول العربية بعدد 
 على مستوى المنطقة العربية. جمالي،حلي اإلمالناتج ال فيمصر أعلى نسبة مساهمة 

 
 
 

 


