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 االختصارات

 

 

 BDS خدمات تنمية األعمال 

CAPMAS الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

 CBE  البنك املركزي املصري 

DJEP مشروع وظائف الئقة لشباب مصر 

EGP  جنيه مصري 

EU االتحاد األوروبي 

FDI االستثمار األجنبي املباشر 

FY السنة املالية 

GDP الناتج املحلي اإلجمالي 

GEM الرصد العالمي لألعمال الحرة 

GOE الحكومة املصرية 

ILO منظمة العمل الدولية 

MENA الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

MF التمويل املتناهي الصغر 

MOF وزارة املالية 

 MSMEs  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و املشروعات 

MTI وزارة التجارة والصناعة 

NGO منظمة غير حكومية 

OSS وجهة واحدة 

QMS نظام إدارة الجودة 

SDS  استراتيجية التنمية املستدامة2030رؤية ، 

 SME املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

TEA إجمالي أنشطة ريادة األعمال في مراحل مبكرة 

 TVET التعليم والتدريب التقني واملنهي 

VAT ضريبة القيمة املضافة 
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 معلومات عامة 1

 

في "أن تمتلك مصر  2030إّن توجيه االقتصاد الوطني إلى مسار النمو املتوازن واملستدام يأتي على رأس أولويات الحكومة املصرية. وتتمثل رؤية 

 ،
ً
 ومتنوعا

ً
 ومتوازنا

ً
 تنافسيا

ً
يقوم على االبتكار واملعرفة، وعلى العدالة والنزاهة االجتماعية واملشاركة، ويتميز بنظام بيئي تعاوني الحديثة اقتصادا

 .1متوازن ومتنوع، يجمع بين أصالة املكان وبراعة البشر من أجل تحقيق التنمية املستدامة وتحسين مستوى معيشة املصريين.

لقطاع الخاص بحيث يمكن للشركات أن تصل إلى إمكاناتها االقتصادية والتنموية القصوى. وهذا الحكومة ملتزمة بخلق اقتصاد فعال ُيساعد في نمو ا

 املحتمل.يتمثل في بناء اقتصاد عريض مترسخ في مستويات أعلى من االستثمار في األعمال التجارية واألسواق املفتوحة والتنافسية وتعزيز التصدير 

وريادة األعمال في النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل. دعم  املتناهية الصغروتعترف الحكومة بالدور املركزي للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  

 هذا القطاع مهم للوصول إلى اقتصاد متوازن ومتنوع.

( بهدف 'توفير بيئة مالئمة 2020-2016التجارية والصناعية ) ، وضعت وزارة التجارة والصناعة االستراتيجية الوطنية للتنمية2016في نوفمبر عام 

حاور القتصاد شامل مستدام على أساس تعزيز القدرة على املنافسة والتنوع واملعرفة واالبتكار وتوفير فرص عمل الئقة ومثمرة. ويتناول أحد امل

، أصدر رئيس الوزراء قراًرا 2017. في اآلونة األخيرة، في أبريل عام الصغر املتناهيةالخمسة لهذه االستراتيجية تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

يهدف إلى 'وضع برنامج وطني لتنمية وتطوير املشاريع؛ وتوفير  املتناهية الصغر( بإنشاء جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 947/2017)رقم 

خول سوق العمل عن طريق هذه املشروعات؛ نشر وتعزيز ثقافة ريادة األعمال والبحث، بيئة مواتية الزمة لتشجيعها؛ تشجيع املواطنين على د

 واإلبداع واالبتكار؛ وتنسيق جهود جميع الجهات املعنية في هذا املجال.

ات املتوسطة والصغيرة وبالتالي، طلبت الوزارة من الشؤون العاملية الكندية تقديم الدعم الفني في وضع االستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروع 

 عن املشروع  املتناهية الصغرو 
ً
وريادة األعمال. تم تقديم هذا الدعم من قبل قسم التنمية في "السفارة الكندية" في مصر وفريقها االستشاري، فضال

 (.ILOالذي تموله كندا؛ "مشروع وظائف الئقة للشباب في مصر" والذي تنفذه منظمة العمل الدولية )

مممممما مكتبيممممممة وتعيممممممين أتممممممحاب املصمممممملحة واملشمممممماورات النممممممي أجريممممممت معهممممممم. تجسممممممد االسممممممتراتيجية والخطممممممة التنفيذيممممممة  وتضمممممممن وضممممممع 
ً
االسممممممتراتيجية بحوث

وريممادة األعمممال عمليممة شمماملة وتشمماركية تهممدف إلممى تعزيممز التواصممل الفعممال بممين أتممحاب املصمملحة  املتناهيممة الصممغرللمشممروعات املتوسممطة والصممغيرة و 

املتناهيممة ود املبذولممة لوضممع االسممتراتيجية تضممافرت مممع جهممود المموزارة نحممو إنشمماء جهمماز وطنممي لتنميممة املشممروعات املتوسممطة والصممغيرة و الرئيسمميين. الجهمم

وسمممن قمممانون لتنظممميم التنميمممة فمممي همممذا القطممماع. قمممام االتحممماد األوروبمممي، عمممن طريمممق مشمممروع يعمممرف باسمممم "دعمممم تنفيمممذ اسمممتراتيجيات تعزيمممز تنميمممة  الصمممغر

 عن دعم تنفيذ االستراتيجية مع الوزارة. املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و املشروعات 
ً
  في مصر"، أيًضا بدعم هذه األنشطة وسيكون مسؤوال

                                                           

 استراتيجية التنمية المستدامة؛ 2030رؤية الحكومة المصرية 1
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 سياق االقتصاد الكلي 2

 

 في معالجة أوجه القصور 
ً
. تظهر الحكومة املصرية نهًجا جديدا

ً
 رئيسيا

ً
الهيكلية واملؤسسية في ال شك أن وضع االقتصاد الكلي في مصر يشهد تحوال

ركز على الحد من التمويل 1االقتصاد. وهذا يمثل أجندة صارمة لإلصالح االقتصادي. ويمكن تقسيم التدابير املتخذة إلى مرحلتين: 
ُ
( تدابير فورية ت

الخاص وزيادة االستثمارات األجنبية  ( تعزيز تدابير بيئة العمل، بهدف تسهيل عمليات القطاع2الحكومي ومعالجة أوجه النقص في العمالت األجنبية 

 .(FDIاملباشرة )

( في شهر سبتمبر. وزاد القانون معدل الضريبة املوحدة VATومن الناحية املالية، كانت لتدابير اإلصالح السبق مع سن قانون ضريبة القيمة املضافة )

. وقبل ذلك، زادت أسعار فصاعًدا. وشمل فرض ضرائب ع %14و 2016/17في السنة املالية  13إلى  %10من 
ً
لى مجموعة من الخدمات املعفاة سابقا

صدق عليه في عام  %19-%3لألهالي و %47إلى  %22الكهرباء في أغسطس بنسبة 
ُ
 لقانون تعريفة الكهرباء امل

ً
، 2014للمستخدمين التجاريين، وفقا

. عالوة على ذلك، زادت الحكومة 2019يادات السنوية حنى عام ، الني تنص على الز 2016و 2015وقرارات رئيس مجلس الوزراء املحدثة في عام 

 في املائة. ومن املتوقع فرض زيادات إضافية مع مواصلة الحكومة تعديل األوضاع املالية. 33املصرية أسعار التجزئة ملنتجات الوقود بمعدل 

 من املؤسس
ً
ات املالية الدولية ووكاالت التصنيف االئتماني، مع تصنيف شركة القت جهود الحكومة الحتواء جهود تعديل األوضاع املالية استحسانا

. وكانت التدابير املتخذة هي استجابة 2017إلى إيجابية في نوفمبر  2016نوفمبر  11ستاندرد آند بورز لتوقعات البلد من سلبية إلى مستقرة في 

مالي مستقر. وتوفر هذه التدابير الشروط الالزمة للنمو الني توازن  الحكومة لعوة القطاع الخاص بوضع خطة موثوقة لخفض العجز ولتأسيس نظام

 بين القطاعين الخاص والعام، وبين االدخار واالستهالك، مع ضمان وضع برنامج ثابت لزيادة االستثمار في األعمال التجارية والصادرات.

ي للتحّوط ضد التضخم في االستيراد، ساهم تحّول البنك املركزي ومن الناحية النقدية، وبعد تاريخ طويل من السيطرة على سوق الصرف األجنب

لك، يمثل لتعويم العملة بالكامل بالتأكيد في تعزيز ثقة املستثمرين وزيادة فعالية أدوات السياسة النقدية األخرى؛ وخاصة أسعار الفائدة. ومع ذ

 وُيسبب الكثير من االضطرابات في السوق على املدى ا
ً
 في العملة األجنبية، مثل مصدري السلع التغيير تحديا

ً
ولد فائضا

ُ
لقصير. بالنسبة للشركات الني ت

لعاملية. والخدمات، فقد أسهم االنخفاض الحاد في قيمة الجنيه املصري الذي أعقب التعويم في زيادة األرباح وتحسين القدرة التنافسية في السوق ا

 ومن ناحية أخرى، ارتفعت التكاليف اإلنتاجية وال
ً
تشغيلية بشكل كبير للشركات الني تعتمد على الخدمات واملستلزمات املستوردة. ومن املتوقع أيضا

. ومع ذ
ً
شتراة محليا

ُ
لك، ينبغي أن أن ُيلقي تأثير التضخم الناتج عن خفض قيمة الجنيه املصري بظالله على تكاليف العمالة وغيرها من املستلزمات امل

 أن يكون لذلك تأثيُر تستفيد الجهات املعنية على امل
ً
دى الطويل من تحسين أداء سوق النقد األجنبي وتحسين توافر العمالت األجنبية. وُيتوقع أيضا

 إيجابُي كبيُر على تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة واستثمارات املحفظة.

ا تصاعدًيا على األسعار 
ً
، مما يؤثر إلى حد كبير على مستوى الدخل الحقيقي. ودفع هذا التأثير هذه التدابير املالية والنقدية األخيرة قد فرضت ضغط

في املائة. وقد اتخذ البنك املركزي والحكومة املصرية تدابير الحتواء التضخم  23.27ليصل إلى  2016الجماعي التضخم الحضري في ديسمبر عام 

. ومن ناحية، زاد البنك املركز 
ً
 مع تعويم الجنيه في وتخفيف أثره على الفئات األقل حظا

ً
ي أسعار الفائدة املرجعية األساسية ثالثة نقاط مئوية تمشيا

ي البنوك محاولة للسيطرة على توقعات التضخم وتقييد الحصار على املضاربة على سعر الجنيه / الدوالر. عالوة على ذلك، رفع البنك املركزي احتياط

 6.3. ومن ناحية أخرى، زادت الحكومة تغطية برامج التحويالت النقدية املشروطة لتصل إلى 2017في املائة في أكتوبر عام  14إلى  10املطلوب من 

تليها  2016جنيهات في عام  3مليون مستفيد عبر جميع املحافظات بنهاية السنة املالية الحالية وزادت الحصة الغذائية الشهرية لكل مستفيد بمعدل 

قصُر هذه التدابير عن تعويض أثر التضخم على مستويات الدخل الفعلية لألفراد. لذا، فمن 2017جنيه للفرد الواحد في عام  29زيادة 
َ
. ومع ذلك، ت

 في السنة املالية الحالية )السنة املالية 
ً
( بسبب تباطؤ متوقع في االستهالك الخاص على خلفية التضخم 2016/17املتوقع أن يتراجع النمو قليال

 عن تحسين توافر العمالت املرتفع. ومع ذلك، ُيتوقع 
ً
، على املدى املتوسط، من مكاسب اإلنتاجية عن خفض العملة، فضال

ً
أن ينتعش النمو تدريجيا

 األجنبية وزيادة االستثمارات املحلية واألجنبية.

رارات الني تهدف إلى تخفيف أثر كما شرعت الحكومة املصرية في معالجة املسائل القانونية والتنظيمية من خالل عدد من القوانين واللوائح والق 

 على املنافسة. وُيظهر الشكل أدناه قائمة بالقوانين الن
ً
 وقدرة

ً
ي ُسنت، وصّدق التدابير االقتصادية على القطاع الخاص، وخلق بيئة عمل أكثر انفتاحا

تصادية ومسألة خلق بيئة عمل الني تتناولها الحكومة موجهة إلى عليها البرملان أو وافق عليها مجلس الوزراء في انتظار تقديمها إلى البرملان. التدابير االق

 إزالة العوائق الني تواجه القطاع الخاص، ولوضع االقتصاد على مسار االنتعاش.

 : بيئة تنظيم األعمال في مصر1الشكل 
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 مّر به االقتصاد على مدى 
ً
 بارزا

ً
السنوات الخمس املاضية. وأحدث هذا التحول التغيرات الني طرأت على هياكل التكاليف وُيخفي هذا االنتعاش تحوال

ت من التدابير االقتصادية األخيرة. على سبيل املثال، يتحول ارتفاع أسعار الطاقة، نتيجة لترشيد د
ّ
عم الوقود وحدود إمكانية اإلنتاج، الني تعطل

 إلى االستثمار إلى قطاعات الخدمة وا
ً
لطاقة املنخفضة املكثفة. كما أنه فتح الطريق لزيادة االستثمارات في مصادر الطاقة املتجددة، وهي أحد تدريجيا

هور قطاعات مجاالت التركيز الرئيسية للحكومة الحالية. وأدت هذه الديناميكيات املتغيرة إلى تحول في أهمية القطاع في إجمالي الناتج املحلي مع ظ

ى حساب القطاعات التقليدية. إضافة إلى ذلك، يوجد اقتصاد معلوماتي حيوي ومتنامي مع العديد من املشروعات أحدث تكتسب أهمية أكبر عل

 الناشئة في مجال التكنولوجيا والني تمكنت من بناء روابط أمامية وخلفية قوية مع سالسل القيمة العاملية.

 

 

 

 

 

 

 (2014/15إلى  2009/2010املضافة، والنمو خالل خمس سنوات ): القيمة الحقيقية 2الشكل  
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 املصدر: وزارة املالية، ووزارة التخطيط، دي كود لالستشارات االقتصادية واملالية

 

حدد قدرة القطاع الخاص على التكيف مع هذه التغيرات، وفعال
ُ
شكل ديناميكيات السوق الحالية، حصة وتكوين القطاعات في االقتصاد. ت

ُ
ية ت

سطة الحكومة املصرية في إدارة هذا التحول، مسار االقتصاد املصري. وفي هذا السياق، تصبح السياسات التنموية املوجهة نحو املشروعات املتو 

وريادة األعمال إلزامية ألن رواد األعمال وأتحاب األعمال هم في طليعة هذا التحول. ويتطلب اقتناص الفرص الناتجة  املتناهية الصغروالصغيرة و 

سّهل انتقال القطاع الخاص، ومن ثم املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ُ
إلى أنشطة اقتصادية  املتناهية الصغرعن هذا التحول اتجاهات سياسية ت

من املنافسين الجدد  750,000وفي مواجهة التحديات قصيرة األجل الناجمة عن اإلصالحات االقتصادية. مع ما ُيقدر بنحو  ذات قيمة مضافة أعلى،

الجدد  في سوق العمل كل سنة، فإن أعظم محركات النمو والعمل هي الشركات ورجال األعمال. األسواق جيدة األداء مهمة لذلك، فهي تزود املنافسين

 ح وتساعد شاغلي الوظائف الصعبة في أن يصبحوا أكثر كفاءة.بإمكانية النجا
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 (2009/10مقارنة مع  2014/15: تحليل الناتج املحلي اإلجمالي في مصر )3الشكل  

 املصدر: وزارة املالية، ووزارة التخطيط، دي كود لالستشارات االقتصادية واملالية

 

من القطاع الخاص، فإن الحكومة تعترف  %99.7، ألنها تمثل نسبة املتناهية الصغرعلى املشروعات املتوسطة والصغيرة و ورغم أن الفائدة تعود 

داعمة باحتياجات هذه املشروعات الخاصة وأن هذه التدابير تثقل كاهلها بشكل غير متناسب. ومن ثم، يستهدف اتجاه الحكومة املصرية التدخالت ال

فض ي إلى إنشاء مشروعات جديدة، وتشجيع االبتكارات، والني تكون مواتية لخلق ثقافة ريادة األعمال.بالفعل للشركات الح
ُ
 الية، والني ت
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 وريادة األعمال في مصر املتناهية الصغر املشروعات املتوسطة والصغيرة و  3 

 

  املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
هي جزء ال يتجزأ من القطاع الخاص حيث تسهم بشكل كبير في خلق فرص العمل، وتلعب دورا

 في زيادة املنافسة في أسواق محددة، بما في ذلك األسواق الني تهم الفقراء. تحليل خصائص قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
املتناهية حاسما

 طاع.وريادة األعمال يستند إلى تعريف الق الصغر

 في مصر املتناهية الصغرتعريف املشروعات املتوسطة والصغيرة و  3.1

في مصر. حالًيا، هناك ثالثة تعاريف رئيسية: )أ( تعريف  املتناهية الصغرمن الصعب وضع تعريف تشغيلي مّوحد املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

للمنشآت الصغيرة و)ج( تعريف  141/2004( و)ب( تعريف القانون املصري رقم CAPMASتعداد الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء املصري )

 البنك املركزي.

 للجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، يتم التمييز بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  
ً
حسب عدد العاملين، فهو يعّرف  املتناهية الصغروفقا

، واملؤسسات املتوسطة والكبيرة تضم أكثر من  50بأنها تضم حنى خمسة عاملين، واملؤسسات الصغيرة تضم حنى  املتناهية الصغراملؤسسات 
ً
عامال

50 .
ً
 عامال

بأنها كل شركة أو منشأة فردية يقل رأسمالها املدفوع عن  املتناهية الصغراملنشأة  2004لسنة  141يعرف قانون تنمية املنشآت الصغيرة رقم  

جنيه وال يجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد  50000، واملنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية ال يقل رأسمالها املدفوع بين جنيه 50,000

. 50العاملين فيها على 
ً
 عامال

 من حيث املعايير املستخدمة )انظر الشكل أCBEعدل البنك املركزي املصري ) 
ً
 التعريف، والذي يعتبر شامال

ً
دناه(. ألغراض إحصائية، تعريف ( مؤخرا

.تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء هو املصدر الرئيس ي املستخدم في هذه الوثيقة. وتتم اإلشارة إلى مصادر أخرى حيثما كان ذلك من
ً
 اسبا
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 واملتناهية الصغر: تعريف املشروعات املتوسطة والصغيرة 4الشكل 

  املؤسسات القائمة واملنشآت املؤسسات
ً
نشأة حديثا

ُ
 املؤسسات امل

حجم األعمال )املبيعات / 

 اإليرادات السنوية(

 عدد العمال رأس املال املدفوع** عدد العمال*

 10أقل من  جنيه 500,000أقل من  10أقل من  مليون جنيه مصر 1< املتناهية الصغر

 ماليين جنيه مصري  10إلى  1من  املحدودة

 

 

 

 

 200أقل من 

 

مليون جنيه  5جنيه إلى  500,000من 

ماليين جنيه  3)للمشروعات الصناعية( و

 للمشروعات غير الصناعية

 

 

 

 200أقل من 

 مليون جنيه مصري  20إلى  10من   الصغيرة

 

مليون جنيه  100مليون إلى  20من  املتوسطة

 مصري 

ماليين جنيه مصري  10إلى  5من 

ماليين  5إلى  3الصناعية وللمشروعات 

 للمشروعات غير الصناعية

 .
ً
 من حجم األعمال للمؤسسات املنشأة حديثا

ً
يستخدم مالحظة: *حجم العمالة داللي وال ُيحدد تعريف املنشأة؛ **يستخدم رأس املال املدفوع بدال

 تتوفر البيانات، يستخدم حجم العمل لتحديد حجم املنشأة. ملدة سنة واحدة فقط من بدء مزاولة النشاط حنى تتوفر بيانات حجم العمل. وحينما

 الصغر واملتناهيةتوزيع املشروعات املتوسطة والصغيرة  3.2

نوات. العديد من الدراسات الني أجريت حول القطاع تستخدم البيانات املستمدة من تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء الني يجري كل عشر س

 وقد تم إعالن النتائج األولية ولكن النتائج التفصيلية والبيانات األولية لم تنشر بعد. 2017. قد أكتمل تعداد عام 2006في عام وأجري آخر تعداد 

الذي  2017وفًقا لتعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام   2ومن ثم، تصف الرسوم البيانية التالية مؤشرات قليلة عن املؤسسات غير الحكومية 

السابق كما هو موضح  2012يشمل عدد املنشآت حسب الحجم، ومساهمتها في العمل والتوزيع الجغرافي، والني تتفق مع نفس االتجاهات لتعداد 

. متوسطة وكبيرة الحجم %1صغيرة، وأقل من  %2.8، املتناهية الصغرفي املائة منها  97مليون منشأة؛  3.8أدناه. املؤسسات غير الحكومية تصل إلى 

 بنسبة  72وتستخدم الشركات الصغيرة أكثر من 
ً
في املائة في الشركات الصغيرة،  21في املائة من أولئك الذين يعملون خارج القطاع الحكومي، متبوعا

من الشركات،  %46في املائة في الشركات املتوسطة والكبيرة. أما بالنسبة للتوزيع الجغرافي، تسع محافظات في الوجه البحري حيث تعمل  7وأقل من 

 بنسبة  30بينما 
ً
في املائة في املناطق الحضرية )أربع محافظات( واملحافظات  2في املائة و 22في املائة تعمل في تسع محافظات في الوجه القبلي، متبوعا

 الحدودية )خمس محافظات( على التوالي.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 من مؤسسات خارج القطاع الخاص مثل المؤسسات غير الحكومية الجمعيات التعاونية والشركات المملوكة للدولة وغيرها. 75,000يشمل حوالي 2
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: التوزيع الجغرافي للمشروعات املتوسطة والصغيرة 5الشكل  

 2017في عام  الصغر  واملتناهية

 

 : العمالة في املؤسسات غير الحكومية حسب الحجم6الشكل 

 

 2017املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام  

مليون، ولكن النسبة املئوية تظل كما هي تقريًبا، مما  3.8مليون إلى  2.4في خمس سنوات من  ٪60على الرغم من أن عدد املؤسسات قد ارتفع بنحو 

 توظف ما يصل إلى خمسة موظفين فقط. املتناهية الصغريدل على اتجاه قوي نحو تشكيل شركات 

 املؤسسات غير الحكومية حسب الحجم: 7الشكل 

 

 2017املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام           

غير متاحة للجمهور حنى اآلن، ُيلخص مشهد املشروعات  2017كما ذكر آنًفا، ألن البيانات األولية لتعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

والصغيرة الني تضم أقل  تناهية الصغرملا. وتشمل املنشآت 2012في مصر أدناه حسب إلى تعداد الجهاز لعام  الصغر واملتناهيةاملتوسطة والصغيرة 

 نحو  50من 
ً
في املائة من العمالة في القطاع  85مليون من منشآت القطاع الخاص في البلد، وتمثل  2.41في املائة تقريًبا من مجموع  99.62عامال

 فأكثر( أقل من  50الزراعي. في حين أن املنشآت املتوسطة والكبيرة ) أي  الخاص غير
ً
في املائة من إجمالي عدد املنشآت في مصر. وبالتالي فإن  0.4عامال

46%
30%
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2%
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إلى ارتفاع والصغيرة أساًسا  الصغر املتناهيةوالصغيرة. ويعزى هذا امليل نحو املنشآت  املتناهية الصغرتوزيع املنشآت في مصر يميل إلى املنشآت 

 معدالت البطالة. العديد من الشباب العاطلين عن العمل يتجهون إلى إنشاء شركات خاصة بهم، عادة في القطاع غير الرسمي.

في املائة من رجال األعمال في مرحلة مبكرة  31.3؛ حيث إّن 2017- 2016ويتضح هذا النمط من تقرير "الرصد العالمي لألعمال الحرة املصري" عام  

. كما ورد في تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة , معظم %23.2م رواد أعمال بحكم الضرورة، وهو معدل أعلى بكثير من املتوسط العالمي بنسبة ه

صاحبها نزعة منخفضة للنمو املتناهية الصغررجال األعمال بحكم الضرورة يديرون شركات تصنيع أو تجزئة 
ُ
إما في  أو صغيرة. هذه السمة الهيكلية ت

 العمل أو اإليرادات، والني تتضح من حقيقة أن جميع الشركات الخاصة لديها أقل من ثالثة عاملين.

إلى  65ي ويعتبر اإلفراط التنظيمي املحرك الرئيس ي للمستوى املرتفع من النشاط غير الرسمي في مصر. وتؤكد التقديرات أن القطاع غير الرسمي يساو  

 من حجم قطاع 70%
ً
 للمركز املصري  40,000املؤسسات، مع وجود نحو  تقريبا

ً
منشأة في شكل مصانع ومعامل صناعية بأحجام مختلفة. ووفقا

 مليار دوالر أمريكي(. 169-135تريليون جنيه ) 1.5-1.2للدراسات االقتصادية، يتراوح حجم القطاع غير الرسمي بين 

في املائة، وقد زادت  0.5بمعدل سنوي متوسط  املتناهية الصغرملتوسطة والصغيرة و في السنوات الست بين التعدادين، تنامى عدد املشروعات ا

كر 2012وعام  2006في املائة. وبإجراء مقارنة بين بيانات عام  2.3العمالة بمعدل سنوي متوسط 
ُ
، فإن العدد اإلجمالي للمنشآت قد نمى، لكن كما ذ

.
ً
 هذه املنشآت تصير أصغر حجما

ً
 سابقا

 : تحليل املنشآت حسب حجم املنشأة8الشكل  

 
 

 2,336,239 10أقل من 

10-24 53,797 

25-49 10,601 

 9,728 فأكثر 50

 2,410,365 اإلجمالي

 

 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

فيها املشروعات املتوسطة والصغيرة واملتوسطة الصغر، فإن تجارة الجملة والتجزئة هي فيما يتعلق باألنشطة االقتصادية )القطاعات( الني تتركز 

ا. ومن تلك األنشطة %25تليها الخدمات بنسبة  %60املهيمنة بنسبة 
ً
. انظر الرسم البياني أدناه. وهذا يتسق مع هيكل االقتصاد املصري األوسع نطاق

 ملشروع تعداد املنشآت ال
ً
، تظهر املنشآت الصغيرة 2012صغيرة واملتوسطة الذي أجراها املعهد املصرفي املصري في أبريل االقتصادية، ووفقا

 في التصدير، فلم يشارك سوى 
ً
سهم أكثر في  50منها في نشاط التصدير. املنشآت الني تضم أكثر من  %6واملتوسطة أداًء سيئا

ُ
 هي تلك الني ت

ً
عامال

املتناهية . وبالتالي فإن املشروعات املتوسطة والصغيرة و %12.6عاملين بنسبة  10نشآت الني تضم أقل من (، بينما تسهم امل%76.3اإلنتاج الكلي )

 في أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة منخفضة، وهذا ُيعزى إلى عدم وصولها إلى التكنولوجيا وقلة العمالة املاهرة  الصغر
ً
في مصر تنخرط أساسا

 تعلقة بالطلب في السوق. وضعف الوصول إلى املعلومات امل

تعتمد على إنتاج يتطلب عمالة كثيرة، فإن نظم التعليم والتدريب املنهي الحالية قاصرة  املتناهية الصغرورغم أن املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

املشروعات املتوسطة والصغيرة  عن توفير عدٍد كاٍف من العمال للمنشآت الصغيرة. وحنى في ظل هذه التحديات، تظهر الدراسات التجريبية أن

سهم بأكثر من  املتناهية الصغرو 
ُ
في املائة من مجموع العمالة في البلدان ذات الدخل املرتفع، وأكثر من  65من إجمالي الناتج املحلي وأكثر من  %40ت

 ض، وهي فرصة يجب اقتناصها.من مجموع العمالة في البلدان ذات الدخل املنخف %75-65في املائة من إجمالي الناتج املحلي و 60

96.9

2.2 0.5 0.4

Less than 10

Between 10 and 24

Between 25 and 49

50 and more
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دوًرا هاًما في توفير خدمات لألسواق املحلية للسكان ذوي الدخل املنخفض مع القوة  املتناهية الصغرتلعب املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

ا وثیًقا بسالسل تر  الصغر واملتناهيةالشرائية املحدودة. ومع ذلك، ھناك قطاعات محددة من أنشطة املشروعات املتوسطة والصغيرة 
ً
تبط ارتباط

  التوريد العاملیة.
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 حسب القطاع الصغر  واملتناهية: املشروعات املتوسطة والصغيرة 9الشكل  

 

 

 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

 

 الصغر واملتناهية: التوزيع الجغرافي للمشروعات املتوسطة والصغيرة 10الشكل 

 

 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

 

44.4

31.6

22.2

1.8

Lower Egypt

Upper Egypt
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Border governorates



MSME & ENTREPRENEURSHIP STRATEGY AND OPERATIONAL PLAN  15 

 

 

 %31.6( والوجه القبلي )%44.4وتقع معظم املؤسسات املصرية في الوجه البحري )
ً
من املؤسسات موجودة في املحافظات الحضرية  22.6(، تاركة

 املتناهية الصغراملحافظات الحدودية. الشرقية والقاهرة والغربية هي املحافظات الرائدة في إجمالي عدد املشروعات املتوسطة والصغيرة و  في %1.8و

 عم.يؤدي نمط التوزيع املنحرف هذا بشكل كبير إلى كثافة سكانية وفوارق في الدخل والوصول إلى خدمات الد3تليها اإلسكندرية والدقهلية واملنيا.

 الصغر واملتناهيةالجنس واملشروعات املتوسطة والصغيرة  3.3 

وريادة األعمال في مصر هي تّدني مشاركة املرأة في العمل وامللكية التجارية. وبوجه  املتناهية الصغرسمة أخرى بارزة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

( كانت من النساء. وفًقا لتقييم تنمية ريادة األعمال النسائية الصادر %23.6مليون ) 6.8مليون نسمة،  28.4في مصر  2016عام، كان قوة العمل عام 

، وتقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة األخير، فإن نسبة رائدات األعمال في مصر هي األقل في منطقة الشرق 2018عن منظمة العمل الدولية لعام 

( وبلدان "أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". عالوة على ذلك، ُيبين توزيع البالغين النشطين في ريادة األعمال في مصر MENAاألوسط وشمال أفريقيا )

 في ريادة األعمال مقارنة بالرجل عبر املراحل املختلفة لريادة األعمال.  وكما هو موضح في الرسم البياني أدناه
ً
، كانت مشاركة املرأة أن املرأة أقل نشاطا

للرجل.  وهذا  %21( مقابل  36)املرتبة  3.7% (TEA)، مع معدل إجمالي لنشاط ريادة األعمال 2016في عام  %26ريادة األعمال في املرحلة املبكرة  في

ادة مع التحسن في إجمالي نشاط ري 2012يعني أن من بين أربعة رجال ينشؤون شركة جديدة، تقوم امرأة واحدة بذلك. هذا نمط مستمر منذ عام 

 من ناحية أخرى.   2016و 2015من ناحية مقارنة بحلول عام  2012األعمال ومن حيث املقارنة بنشاط الرجل، األبرز منذ عام 

 : نصيب املرأة من إجمالي نشاط ريادة األعمال في مرحلة مبكرة11الشكل 

 
 2017-2016الوطني املصري املصدر: تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة 

 

بأن هذه النسبة أسوأ بالنسبة للشركات املنشأة، حيث إّن صاحبات  2017 - 2016يفيد تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة الوطني املصري لعام 

بالخطر بين النساء. ومع ذلك ، أي من بين ستة أتحاب عمل، توجد امرأة واحدة" ما يشير إلى نسبة توقف عن العمل تنذر %15العمل يبلغن 

 .2016مما يدل على تحسن لم يستمر في عام  2012منذ عام  2015تضاعفت هذه النسبة في عام 

 

                                                           

ساحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مصر: حقائق جديدة من بيانات جديدة،  (.2014هالة السعيد، محمود السعيد، شهير زكي )   3

 161-142، ص 2، رقم 5، المجلد 2014، الواليات المتحدة األمريكية، فبراير 7950-2155مجلة األعمال واالقتصاد، ردمد 



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 16

 

 

 : نصيب املرأة من الشركات املنشأة12الشكل 

 
 2017-2016املصدر: تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة الوطني املصري 

ود الرأسمال رغم أن املؤسسات اململوكة للذكور واإلناث تعمل في نفس بيئة العمل، تختلف التحديات الني تواجهها. املرأة مقيّدة على األرجح بعدم وج

 
ً
لزمها بمسؤوليات األسرة والبيت. وتحديدا

ُ
 من الرجل بسبب األعراف االجتماعية الني ت

ً
، فهي مقيدة بعدم البشري واملالي الالزم، وهي أكثر حرمانا

 غير مستغل 
ً
لألعمال وخلق الوصول إلى الخدمات املالية وغير املالية وعدم الوصول إلى األسواق والتكنولوجيا؛ وشبكات العمل. وال تزال املرأة موردا

ير الرسمية وعدد املؤسسات الني تنمو غ املتناهية الصغرفرص العمل واملساهمة في إجمالي الناتج املحلي في مصر. ُتهيمن املرأة على قطاع املؤسسات 

 .4لتصبح مؤسسات رسمية ضئيل

 في االقتصاد الوطني الصغر واملتناهيةمساهمة املشروعات املتوسطة والصغيرة  3.4

في االقتصاد الوطني في هذا القسم وفًقا لتعريف البنك املركزي حيث إنه  الصغر واملتناهيةيتم تحليل مساهمة املشروعات املتوسطة والصغيرة  

ا لتعريف قانون املنشآت 
ً
 بشكٍل كاٍف،  الصغر املتناهيةيتضمن معايير وحدوًدا مختلفة لفئات مختلفة الحجم، خالف

ً
والصغيرة الذي ال يعد مفصال

. ووفًقا 2012تحليل البيانات املستمدة من تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام ومن املتوقع تعديله في القانون الجديد املرتقب.  يستخدم ال

في املائة من املنشآت حسب  96.8في املائة من املنشآت، و 99.9املحددة حسب حجم األعمال  الصغر املتناهيةلتعريف البنك املركزي، تمثل املنشآت 

 املحددة رأس املال املدفوع.في املائة من املنشآت  92.4عدد املوظفين، و

 

 

 

 

 

                                                           

 .2016منظمة العمل الدولية،  مصر -تقييم تنمية الريادة النسائية 4
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 حسب تعريف البنك املركزي  الصغر  املتناهية: نسبة املنشآت 13الشكل  

 

 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

 

ا ملا يقال عن أن املنشآت 
ً
هي مولدات  الصغر املتناهيةخالف

العمالة، يظهر تحليل متعمق أن عدد العاملين في هذا القطاع عال 

 لعدد املنشآت في حد ذاتها وليس بسبب عدد املوظفين في كل 
ً
نظرا

هذه الفكرة بوصف النسبة املئوية  14منشأة. ويوضح الشكل 

للشركات وعدد املوظفين، حيث إن ثلث الشركات به موظف واحد 

وثلث آخر به موظف آخر واحد فقط. ومع  فقط )ذو مهنة حرة(

ليست مهمة، وأنه  الصغر املتناهيةذلك، هذا ال يعني أن املنشآت 

ال يتعين استهدافها في السياسة الوطنية، وإنما على العكس من 

ذلك هي بحاجة لالستهداف مع الفهم الصحيح كي تستمر في عملها 

 رصة النمو.وأن املنشآت ذات إمكانيات نمو عالية تتاح لها ف

حجم األعمال املعلن من الشركات في تعداد الجهاز املركزي  

منخفض للغاية لدرجة أنه ال  2012للتعبئة واإلحصاء عام 

يستخدم في هذا القطاع ألنه يعتقد أنه ال يعطي مؤشًرا حقيقًيا 

 من ذلك، يستخدم عدد 
ً
ملساهمة الشركات في االقتصاد. بدال

وتحليل مدى مساهمتها في املدفوعات ذات القيمة  الصغر واملتناهيةوع كمعيارين لتعريف املشروعات املتوسطة والصغيرة العاملين ورأس املال املدف

بعدد املوظفين  الصغر واملتناهية، عرفت املشروعات املتوسطة والصغيرة 15الشكل  املضافة الوطنية واملدفوعات الضريبية. كما هو موضح في 

في املائة فقط من القيمة املضافة. ويعطي تعريف  21في املائة من إجمالي تحصيل الضرائب، ويساهمون بنسبة  0.75الذين يدفعون أقل من 

الشكل عن طريق رأس املال املدفوع نتائج مختلفة، لكنه ال يزال يظهر قطاعا غير مستغل كما في  الصغر واملتناهيةاملشروعات املتوسطة والصغيرة 

الني  الصغر واملتناهيةفي املائة، تليها املنشآت الصغيرة  6نشآت املتوسطة أقل من . ويأتي نصف القيمة املضافة من املنشآت الكبيرة، بينما توفر امل16

في  88في املائة على التوالي. بالنسبة ملدفوعات الضرائب، تجمع الغالبية العظمى من الضرائب من املؤسسات الكبيرة ) 13في املائة و 32تساهم بنسبة 

توسطة. وبناء على ذلك، ينبغي وضع سياسة وطنية بطريقة تشجع هذا القطاع على إضفاء الطابع الرسمي في املائة تدفعها املؤسسات امل 7املائة(، و

 على عملياته التجارية، لينمو، ويمتثل للمتطلبات القانونية لتعظيم مساهمته في االقتصاد الوطني.

 

 

 

 

 

 

 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

  96.8العمالة

  92.4رأس المال المدفوع

  99.9حجم األعمال

 : توزيع المنشآت حسب عدد الموظفين14الشكل 
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 محددة حسب العمالة: املساهمة االقتصادية للمشروعات 15الشكل  

 
 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

 

 : املساهمة االقتصادية للمشروعات محددة حسب رأس املال املدفوع16الشكل 

 
 2012املصدر: تعداد الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء عام 

 معوقات النمو الصغرى  3.5

ورجال األعمال بشكل عام تحديات مختلفة تعوق قدرتهم على توسيع وتنمية وزيادة  املتناهية الصغرتواجه املؤسسات املتوسطة والصغيرة و 

رة استثماراتهم. في حين أن معظم هذه املعوقات تواجهها شركات القطاع الخاص من كافة األحجام، فإنها ترهق بشدة املؤسسات املتوسطة والصغي

 والشركات اململوكة من النساء. ناهية الصغراملتو 

اقتصاًدا. وهذا أسوأ من وضعها في  190بين  128يصنف مصر في املرتبة   2018في عام تقرير ممارسة أنشطة األعمال الصادر عن البنك الدولي   

هذه التحديات الصعوبات التنظيمية والتجارة عبر  في العام السابق، ويعكس التحديات الني تعوق نمو القطاع الخاص والتنمية. وتشمل 122املرتبة 

 الحدود ودفع الضرائب وإنفاذ العقود.

نة النظام تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة حول النظام البيئي لألعمال الحرة في مصر يصنف في الربع السفلي في معظم املقاييس. ويتضح من مقار  

ديناميكيات السوق البيئي لألعمال الحرة في مصر مع بلدان الرصد العالمي لألعمال الحرة األخرى، أن أقوى املجاالت هي في البنية التحتية املادية و 

ارنة النقاط الداخلية، في حين أن أضعف املجاالت هي في تعليم ريادة األعمال في كٍل من املدارس ومراحل ما بعد املدرسة ونقل البحث والتطوير. وبمق
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مجاالت مثل تعليم ريادة األعمال  الني أحرزتها مصر في تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة على مدى السنوات الخمس املاضية، يوجد تراجع في عدة

 سريع 
ً
للغاية على مستوى املدارس، والبنية التحتية التجارية والقانونية، وديناميكيات السوق الداخلية حيث إن مستوى التغيير في السوق سنويا

ل للعمليات التجارية.
ّ
 ومعط

 

 

حصول على التمويل، واملعلومات السوقية، والتكنولوجيا املتقدمة، والعمالة صعوبة في ال املتناهية الصغرتواجه املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

حديات املاهرة، باإلضافة إلى عجزها عن الوفاء باملعايير الدولية، وصعوبات الحصول على تراخيص املنشأة والعمليات والخروج. وتتفاقم هذه الت

وافتقار أتحابها للتعليم بهدف االستفادة من مصادر املعلومات ذات الصلة. عالوة  املتناهية الصغربنقص قدرات املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 لضعف مواردها املالية، فمن غير املحتمل أن تستثمر املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
في بحوث السوق أو توظف  املتناهية الصغرعلى ذلك، نظرا

 استقطابها بسهولة. ومن العوائق الوخيمة عدم وجود مؤسسة رئيسية لها رؤية ورسالة لتطو 
ً
ير مواهب التسويق الني يمكن للشركات األكبر حجما

ومنظمات املجتمع املدني القطاع وتنسيق جميع الجهات املعنية. وهناك مجموعة متنوعة من املؤسسات الداعمة والجهات املانحة ورابطات العمل 

 . ولكن دون تنسيق وتوجيه، تذهب هذه الجهود سدى.املتناهية الصغروالقطاع العام الني توفر املساعدة لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

وحظ في تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة 
ُ
املعايير الثقافية واالجتماعية ، 2017-2016ومن ناحية أخرى، هناك تحسينات في بعض املجاالت، كما ل

ألعمال في عام تعكس وعًيا أكبر بأهمية ريادة األعمال إضافة إلى املكانة االجتماعية املرموقة الني ترتبط برجل األعمال. انتعش أيًضا تمويل ريادة ا

من البنك املركزي مع توقعات بتحسين  الصغر واملتناهية؛ بفضل مبادرة إقراض املشروعات املتوسطة والصغيرة 2015بعد االنخفاض في عام  2016

عزى التح
ُ
سينات في بيئة في املستقبل.  يالحظ تقدم معتدل في سياسات الحكومة وديناميات وأعباء السوق الداخلية والبنية التحية املادية أيًضا. وقد ت

لتها الحكومة. ويشمل ذلك قانون اإلفالس الذي تم اعتماده لكن العمل إلى تصور إيجابي ألتحاب العمل ورجال األعمال والخبراء لإلصالحات الني أدخ

 (.2017لسنة  72(، وقانون االستثمار )رقم 2015لسنة  115في انتظار تصديق البرملان عليه وقانون تنظيم الضمانات املنقولة الجديد )القانون  رقم 

، مثل املتناهية الصغرتواجه قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و مواصلة هذه التحسينات، والتعامل مع مجاالت التحديات األخرى الني  

 للجهود بين جميع الوزارات واإلدارات وا
ً
 فعاال

ً
ألجهزة الحصول على التمويل، وخدمات تنمية األعمال، وريادة األعمال والصادرات تتطلب تنسيقا

 الحكومية املعنية.



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 20

 

 

 ملؤسس ي الحالياملحاوالت االستراتيجية السابقة واإلعداد ا 3.6

. وورد املتناهية الصغر، أدركت الحكومة املصرية التحديات الني تواجه قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 2010إلى  2004وفي فترة اإلصالح من 

ايد من رجال األعمال ذلك بوضوح في عدة تقارير رسمية حكومية تفيد بأن "اإلصالحات تهدف إلى تشجيع ريادة األعمال )أي تشجيع املعروض املتز 

خاصة الجدد وتأسيس شركات جديدة، خاصة تلك الني تتمتع بإمكانات نمو أعلى( وكما أن تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة الحالية ذات أهمية 

 للتغيير.
ً
 عن تحالفات اجتماعية عريضة دعما

ً
خرج رابحين بارزين من اإلصالح، فضال

ُ
 ألنها سوف ت

، كانت ريادة األعمال في سياق جهود الحكومة والجهات املعنية مرادفة 2008وقبل نشر تقرير الرصد العالمي لألعمال الحرة في مصر  2008حنى عام  

 99.62)املذهلة  املتناهية الصغر. عالوة على ذلك، عززت حصة املشروعات املتوسطة والصغيرة و املتناهية الصغرللمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

سوف توسع نطاق  املتناهية الصغرفي املائة( في أنشطة القطاع الخاص الفرضية القائلة بأن قاعدة متنامية من املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 وسياسات تهد 1998الفرص االقتصادية وتخلق فرص عمل وتنهض بمستويات معيشة. وفي الواقع، لقد وضعت الحكومة املصرية منذ عام 
ً
ف خططا

 من وثيقة "مسودة السياسة الوطنية" في عام  املتناهية الصغرإلى دعم قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
 1998كحل اجتماعي واقتصادي، بدءا

ت املتوسطة وضعتها وزارة االقتصاد ووثيقة "تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات املتوسطة والصغيرة في مصر" وضعتها وزارة املالية، وقانون املنشآ

تحت عنوان  2008االستراتيجية الوطنية للمؤسسات املتوسطة والصغيرة في عام  -، واستراتيجية وزارة االستثمار 2004لسنة  141والصغيرة رقم 

لسنة  141 " من قبل الصندوق االجتماعي للتنمية، وقانون التمويل متناهي الصغر رقم2012 – 2008 املتناهية الصغر"حشد املؤسسات الصغيرة و 

2014. 

فممممذت، لممممم ُيجممممَر أي تقيمممميم مممممن أجممممل تقيمممميم أثرهمممما االجتممممم
ُ
اعي ولممممم تتجمممماوز معظممممم هممممذه الخطممممط والقمممموانين والتقممممارير مرحلممممة التنفيممممذ، وحنممممى تلممممك النممممي ن

ممن خمالل  تناهيمة الصمغراملحنى اآلن، تم استهداف رجال األعمال في مصر في إطار تنمية املشروعات املتوسطة والصمغيرة و  1998واالقتصادي. من عام 

 بحممد أدنممى تراوحممت بممين جهممات حكوميممة وغيممر حكوميممة وجهممات مانحممة ومنظمممات دوليممة. ورغممم نجمماح بعممض مممن هممذه املبممادرات، فقممد  180
ً
 مختلفممة

ً
جهممة

أنمممه سمممح "بانحرافمممات فمممي كانممت متفرقمممة وغيممر منسمممقة ومنعزلمممة. وأسممهم همممذا بمممدوره فممي تقليمممل األثمممر اإليجممابي لهمممذا القطمماع علمممى االقتصممماد، باإلضممافة إلمممى 

ة السمموق" وفقممدان الثقممة مممن رجممال األعمممال فممي جهممود مماثلممة، واألهممم مممن ذلممك أنممه خلممق حالممة مممن الشممقاق بممين هممذه الجهممود مممن ناحيممة وتوجممه السياسمم

 االقتصادية العامة للحكومة من ناحية أخرى. يلخص العرض الرسومي أدناه املحاوالت االستراتيجية الثالثة السابقة:

 

، ومع التغيير الوزاري في عام  
ً
لفت وزارة التجارة والصناعة "باإلشراف" على القطاع وبموجب هذا التكليف الجديد، أخذت الوزارة 2016مؤخرا

ُ
، ك

 شكل إنشاء جهاز لتنمية املشروعات للتنمية املتوسطة 
ً
والصغيرة على عاتقها دور توحيد الجهود الستهداف القطاع. وقد اتخذ هذا التكليف مؤخرا

 من  املتناهية الصغرو 
ً
تحت إشراف الوزارة، حيث صار الصندوق االجتماعي للتنمية ومجلس التدريب الصناعي ومراكز التكنولوجيا واالبتكار جزءا

 ألهمية دعم الجهاز، شرعت وزارة التجارة والصناعة في هذه الصياغة الحالية "لالستراتيجية الوطنية لتنمية ا
ً
ملشروعات املتوسطة الجهاز. وإدراكا
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بغية تنسيق كافة الجهود والتركيز عليها في التصدي للتحديات الني يواجهها هذا القطاع. يساعد تحديد ومواجهة أكثر  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 القيود امللزمة ضمن قائمة طويلة من القيود الحكومة في استغالل مواردها بكفاءة في خلق نمو اقتصادي.

، م
ً
، من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة بالشراكة مع 2016ن الجدير بالذكر أن استراتيجية االقتصاد األخضر في مصر، الني وضعت في عام وأخيرا

اه ( كاستجابة إلى طلب وزارة البيئة، تركز على أربعة قطاعات ذات أولوية: الزراعة وامليCEDAREمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا )

 .الصغر واملتناهيةوالطاقة والنفايات الصلبة. كل من هذه القطاعات يوفر فرصة لرجال األعمال ولتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 

  



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 22

 

 

 نهج االستراتيجية 4 

 

 املتناهية الصغروالصغيرة و وضعت هذه االستراتيجية ملعالجة أوجه القصور النظامية والسوقية والني تؤثر في أداء قطاع املشروعات املتوسطة 

الصغيرة وريادة األعمال. وتستند إلى فرص التحول الني خلقتها اإلصالحات االقتصادية، وتتصدى للفجوات في تلبية احتياجات املشروعات املتوسطة و 

واملهنيين وتبني قدرتهم من أجل  عن طريق تقديم مبادرات جديدة "للممارسات الجيدة" الني تعزز املعروض من منظمات الدعم املتناهية الصغرو 

 ألنه ال يمكن اعت
ً
بار قطاع تحقيق أعظم أثر على عدد أكبر من املستفيدين. من ناحية أخرى، يستند نهج االستراتيجية إلى االستهداف الفعال. نظرا

 ل املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
 تبعا

ً
ألهداف. وبعبارة أخرى، إذا كان الهدف زيادة مجموعة متماثلة، أصبح االستهداف متغيرا

قد ال يكون الحل األمثل. ومن هذا املنطلق، يقترح إطار هذه االستراتيجية سياسات وبرامج  املتناهية الصغرالصادرات، فإن استهداف املشروعات 

 إلى تحديد املحاور االستراتيجية لخلق محددة لتنمية هذا القطاع تتفق مع حجم ونمو املؤسسة، وفي إطار التوجه العام للحكومة. يه
ً
دف النهج أيضا

 بيئة مواتية لعمل مقدمي الخدمات.

 املبادئ 4.1

 يعتمد وضع االستراتيجية على املبادئ التالية:

الجديد اإلشراف والقيادة في تنمية  املتناهية الصغريوفر جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  التنسيق واإلشراف: .1

وريادة األعمال وبالتعاون مع الوزارة يدعم تنسيق وتوحيد السياسات والبرامج  الصغر واملتناهيةاملشروعات املتوسطة والصغيرة 

ات املجتمع الحكومية عبر كافة الوزارات واإلدارات واألجهزة، وكذلك منظمات العمل وأتحاب العمل وشركاء التنمية، وجميع منظم

 .املتناهية الصغر( األخرى املختصة العاملة في مجال تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و NGOsاملدني واملنظمات غير الحكومية )

وريادة األعمال  املتناهية الصغرتتوافق تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  التوافق مع سياسات الحكومة االقتصادية: .2

 مع
ً
 خطط التنمية االقتصادية للحكومة وتحديد قطاعات اقتصادية محددة للنمو. استراتيجيا

عزز خدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  االستدامة وفرص العمل الالئقة:  .3
ُ
إمكانات النمو االقتصادي  املتناهية الصغرت

 .املتناهية الصغرتوسطة والصغيرة و املستدام والشامل، مع دعم خلق فرص عمل منتجة والئقة في قطاع املشروعات امل

طبق نهج مستدامة ونظامية موجهة نحو السوق بهدف تنمية املشروعات املتوسطة  التدخالت القائمة على السوق: .4
ُ
حيثما أمكن، ت

صغيرة ملواجهة القيود والعوائق الكامنة في القطاع، وضمان استفادة جميع املشروعات املتوسطة وال املتناهية الصغروالصغيرة و 

 من هذه التدخالت. املتناهية الصغرو 

مجاالت التدخالت، املوصوفة أدناه باملحاور الخمسة، مترابطة، وهكذا يالحظ تقديم خدمات متكاملة من خالل  تكامل الخدمة:  .5

 التعاون الوثيق بين مختلف العناصر الفاعلة تحت كل محور، لتجنب الخدمات املجزأة القائمة بذاتها.

. ويتحقق ذلك املتناهية الصغرال ُبد من وجود بيئة عمل مواتية لنمو املشروعات املتوسطة والصغيرة و  :العمل والحوارإصالح بيئة  .6

من خالل عملية مستمرة من التقييم واإلصالح والحوار مع مجتمع األعمال. ويشمل ذلك التركيز الشديد على اإلصالحات الني تشجع 

شاركة في على إضفاء طابع رسمي على الشركات 
ُ
ة(. تعمل جميع الجهات الفاعلة امل

ّ
غير الرسمية )أي تسجيل الشركات غير املسجل

)العام والخاص واملجتمعي(، وقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة  املتناهية الصغرقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  املتناهية الصغرو 
ً
 لضمان أن تكون إجراءاتها مكتملة ومنّسقة، حيثما أمكن. ذاته، ممثلة في منظمات العمل وأتحاب العمل، معا

مصممة بعناية لتلبية االحتياجات والفرص  املتناهية الصغرجميع خدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  االستهداف: .7

 أدناه(. 3-4املحددة الني تواجه فئات مستهدفة محددة من املشاريع )انظر القسم 

م بين وزارات الحكومة املركزية وإداراتها وأجهزتها والبلديات املحلية  دولي:التنسيق الحكومي ال .8
ّ
من الضروري إجراء حوار منتظم ومنظ

 لوضع تدخالت داعمة فعالة وخلق بيئة عمل أفضل. املتناهية الصغروقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
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ولي تنمية املشروعات املتوسطة والصغير  املرأة والشباب:  .9
ُ
واجه املرأة  املتناهية الصغرة و ت

ُ
 بالقيود والتحديات الني ت

ً
 خاصا

ً
اهتماما

 عن تلك سيدات األعمال والشباب الذين لديهم أفكار وخطط جريئة ومبتكرة.
ً
 والشباب الذين يديرون مؤسساتهم الخاصة فضال

 املتناهية الصغرروعات املتوسطة والصغيرة و تجرى االستثمارات في توليد وإدارة املعارف املتعلقة بقطاع املش تقاسم املعرفة: .10

 والتدخالت التنموية املرتبطة بها.

 إلى املبادئ املذكورة أعاله، تهدف االستراتيجية والخطة التنفيذية إلى:
ً
 استنادا

ترعى الحكومة رجال  وتكافأ فيها ريادة األعمال: املتناهية الصغرخلق بيئة يمكن أن ينمو فيها رجال األعمال واملشروعات املتوسطة والصغيرة و  .1

 عن طريق تعزيز املصالح التجارية واملواهب، والسيما بين الشباب والنساء، وعن طريق تبسيط الشروط الالزمة لنقل األع
ً
 مال.األعمال مستقبال

2.  :
ً
 في املجتمع نحو إعطاء رجال تتبنى  إتاحة فرصة ثانية في وقت عاجل لرجال األعمال الشرفاء الذين واجهوا إفالسا

ً
 إيجابيا

ً
الحكومة موقفا

ات األعمال بداية جديدة، بتيسير إجراءات التقدم بطلب إفالس غير مزور، وضمان معاملة هؤالء البادئين من جديد على قدم املساواة مع الشرك

 الناشئة الجديدة.

3. :
ً
 ملبدأ "التفكير في املشروعات الصغيرة أوال

ً
 وستقوم الحكومة باآلتي: وضع قواعد وفقا

a.   قبل طرح هذه  الصغر واملتناهيةضمان مراعاة أثر جميع التشريعات واللوائح الحكومية على قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة

 التدابير؛

b.  ؛غرالص واملتناهيةجعل آليات اإلدارة العامة سريعة االستجابة وملزمة بتلبية احتياجات املشروعات املتوسطة والصغيرة 

c.  وتسهيل مشاركة املشروعات املتوسطة  املتناهية الصغرتكييف أدوات السياسة العامة الحتياجات املشروعات املتوسطة والصغيرة و

 في املشتريات العامة واالستفادة من برامج دعم الشركات الصغيرة. املتناهية الصغروالصغيرة و 

على التمويل ووضع إطار عمل تجاري وقانوني داعم للسداد في حينه في املعامالت  الصغر واملتناهيةتيسير حصول الشركات املتوسطة والصغيرة  .4

 التجارية:

 

 

 

 بتيسير تشجيع رأس مال املجازفة، والقروض الصغيرة والتمويل الثانوي ووضع إطار عمل تجاري وقانوني داعم للسداد  
ً
تقوم الحكومة تحديدا

 في حينه في املعامالت التجارية

تشجع الحكومة االستثمار في البحوث الني  وجميع أشكال االبتكار: املتناهية الصغرالرتقاء باملهارات في املشروعات املتوسطة والصغيرة و تعزيز ا .5

ومشاركتها في برامج دعم البحث والتطوير والبحوث العابرة للحدود وإدارة التكتالت  املتناهية الصغرتجريها املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 .املتناهية الصغرامللكية الفكرية من قبل املشروعات املتوسطة والصغيرة و و 

 من املعلومات والخبرات  من تحويل التحديات البيئية إلى فرص: املتناهية الصغرتمكين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  .6
ً
تقدم الحكومة مزيدا

على استغالل فرص األسواق "الخضراء" الجديدة، وزيادة  املتناهية الصغروالحوافز املالية ملساعدة قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 من خالل تنفيذ أنظمة اإلدارة البيئية في املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
 .املتناهية الصغركفاءة الطاقة، جزئيا

تتعاون الحكومة مع الجهات الفاعلة  الدولية: على االستفادة من نمو األسواق املتناهية الصغرتشجيع ودعم املشروعات املتوسطة والصغيرة و  .7

 األخرى في القطاعين العام والخاص لتيسير سبل توفير الدعم الخاص بالسوق وأنشطة التدريب على العمل.

 الرؤية والرسالة واملحاور املقترحة  4.2

 وريادة األعمال في: املتناهية الصغرتتمثل رؤية تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

عدد متزايد من رجال األعمال املصريين الباحثين عن املشاريع التجارية املبتكرة واملستدامة الني تسهم في قطاع عمل أكثر قدرة على 

 منافسة، تحفيز النمو االقتصادي، وخلق فرص العمل مثمرة والئقة للنساء والرجال، واملساهمة في التنمية الوطنية.
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 هي: املتناهية الصغرلتنفيذية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و رسالة االستراتيجية والخطة ا 

وريمممادة األعممممال النمممي تسممممح للجهمممات الفاعلمممة فمممي القطممماع العمممام  الصمممغر واملتناهيمممةتهيئمممة الظمممروف لتنميمممة املشمممروعات املتوسمممطة والصمممغيرة  

اح والقممممدرة التنافسممممية ونمممممو املشممممروعات املتوسممممطة والخمممماص واملجتمممممع املممممدني بالعمممممل مًعمممما لزيممممادة الفممممرص املتاحممممة لريممممادة األعمممممال والنجمممم

 عبر البالد. املتناهية الصغروالصغيرة و 

 هو: املتناهية الصغرهدف االستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  

، اسممتناًدا إلممى املعرفممة واالبتكممار، (MSME) الصممغر واملتناهيممةتطمموير اقتصمماد قممائم علممى املشمماريع يممبن مجتمممع املشممروعات املتوسممطة الصممغيرة 

يتمتمممع بقمممدرة قويمممة علمممى املنافسمممة فمممي األسمممواق  الصمممغر واملتناهيمممةاألممممر المممذي ممممن شمممأنه الوصمممول إلمممى قطممماع للمشمممروعات املتوسمممطة الصمممغيرة 

 املحلية والتصديرية على السواء، إلى جانب النهوض بمستويات املعيشة في مصر على نحو ملحوظ.

حممول خمسممة محممماور. قممد صممممت هممذه املحمماور ملعالجمممة  املتناهيممة الصممغرتراتيجية والخطممة التنفيذيممة للمشممروعات املتوسمممطة والصممغيرة و تتمحممور االسمم

 ورجال األعمال. الصغر واملتناهيةالشواغل املحددة الني تواجه املشروعات املتوسطة والصغيرة 

، املتناهيمممة الصمممغرتقليمممل األعبممماء اإلداريمممة وتبسممميط البيئمممة التنظيميمممة للمشمممروعات املتوسمممطة والصمممغيرة و  اإلطمممار القمممانوني والتنظيممممي: .1

 واستخدام آلية مؤسسية لتنسيق وتنفيذ االستراتيجية.

تجمات على التمويل بما في ذلك تنويع املن الصغر واملتناهية: تعزيز سبل حصول املشروعات املتوسطة والصغيرة الحصول على التمويل .2

 التمويلية واملبتكرة.

 تحسين ثقافة ريادة األعمال، بما في ذلك تعليم ريادة األعمال. تشجيع ريادة األعمال: .3

علمممى االنمممدماج فمممي سالسمممل  املتناهيمممة الصمممغر: توسمممیع قمممدرة املشمممروعات املتوسمممطة والصمممغيرة و الصمممادرات واالنمممدماج فمممي سالسمممل القيممممة .4

 تنمية التكتالت الصناعية. القیمة املحلیة والعاملیة، بما في ذلك

: وضمع همذا املحمور االسمتراتيجي بهمدف خلمق فمرص للوصمول إلمى خمدمات تنميمة األعممال، بمما فمي ذلمك الوصمول إلمى خدمات تنميمة األعممال .5

 معلومات السوق، وتنمية مهارات العمل.

 إلمى أن املحماور الشماملة ملباشمرة املم
ً
رأة لألعممال الحمرة والبيئمة والتكنولوجيما واالبتكمار يمتم تعميمهما / ويلخص العرض الرسمومي أدنماه همذه املحماور، مشميرا

 تضمينها في اإلجراءات املتخذة في كل ركيزة.
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 الفئات املستهدفة   4.3

ولي االستراتيجية والخطة التنفيذية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ُ
 عناية خاصة بتنمية الفئات املستهدفة التالیة: املتناهية الصغرت

  املتناهية وتوفر تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  اململوكة من النساء والشباب: املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و

 من املشاركة الكامل الصغر
ً
ة في االقتصاد وسوق العمل فيها، مثل آلية قوية للتمكين االقتصادي للفئات االجتماعية املستبعدة غالبا

 لدعم هذه الفئات. املتناهية الصغرالنساء والشباب. ومن ثم، يمكن وضع برامج وخدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  هذه الشركات ألكثر من ثال  املوجهة نحو النمو املرتفع: املتناهية الصغراملؤسسات املتوسطة والصغيرة و 
ً
ث سنوات؛ فهي في أنشئت عادة

الغالب مؤسسات صغيرة أو متوسطة ولديها معرفة جيدة باألسواق الني تعمل فيها، ومع إمكانية الوصول إلى األنواع املناسبة من خدمات 

 ة.تنمية األعمال والخدمات املالية، يكون أمام هذه املؤسسات إمكانية كبيرة لخلق فرص عمل وللتوسع في األسواق اإلقليمية والدولي

  يجب أن تصف خطط التنمية  في القطاعات ذات النمو املرتفع وسالسل القيمة: املتناهية الصغراملؤسسات املتوسطة والصغيرة و

 الطرق الني يمكن أن تنمو بها املؤسسات املتوسطة 
ً
حدد القطاعات الصناعية ذات إمكانات النمو السريع صراحة

ُ
االقتصادية الني ت

 في هذه القطاعات. ويشمل ذلك استراتيجيات لزيادة مشاركتها في سالسل القيمة للقطاعات ذات النمو املرتفع. غراملتناهية الصوالصغيرة و 

   يتم إيالء اهتمام خاص بدعم تنمية املؤسسات املتوسطة والصغيرة  املبتكرة للغاية: املتناهية الصغراملؤسسات املتوسطة والصغيرة و

لتسويق منتجات أو خدمات أو نماذج عمل جديدة مبتكرة. ويشمل ذلك إقامة شراكات مع الجامعات  ، الني تم تشكيلهااملتناهية الصغرو 

 وقطاع البحث والتطوير.
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   العاطلون عن العمل من الرجال والنساء الذين يجبرون على العمل كوسيلة لتحصيل سبل  وغير الرسمية: املتناهية الصغرالشركات

 ما تكون هذه الشركات مملوكة ألسرة ولديها عموما قدرة منخفضة على التوسع وألنها تميل إلى العمل في أسواق مكتظة توفر
ً
 العيش. وغالبا

 ع رسمي عليها )أي لتسجيلها( وإليجاد أسواق جديدة للعمل فيها.عائدات هامشية. وتحتاج هذه الشركات إلى دعم إلضفاء طاب

   املؤسسات املستدامة العاملة في أسواق ذات محتوى كربوني منخفض  الصديقة للبيئة: الصغر واملتناهيةاملشروعات املتوسطة والصغيرة

قتصادية والبيئية الطويلة األجل في مصر. وهي تشمل وصديقة للبيئة لديها القدرة على تحويل االقتصاد وتحسين النتائج االجتماعية واال

أيًضا الشركات الني تحول اإلخطار البيئية إلى فرص مثل تلك الني تقدم حلول أعمال صديقة للبيئة.  هذه املؤسسات تتطلب خدمات دعم 

 مالية وإدارية محددة، إلى جانب إطار قانوني وتنظيمي يحكم األنشطة البيئية لقطاع األعمال.

 املحاور االستراتيجية 4.4 

 : البيئة القانونية والتنظيمية1املحور االستراتيجي 

 الوضع الراهن

بشكل خاص باإلفراط في اللوائح. التكاليف والقيود املتعلقة بسوء البيئة القانونية  املتناهية الصغروتتأثر املؤسسات املتوسطة والصغيرة و 

للشركات الكبيرة. ضعف القوانين واللوائح يحول أيًضا دون حدوث نمو.   الصغر واملتناهيةوالتنظيمية أكبر بكثير من املشروعات املتوسطة والصغيرة 

. ومع ذلك، ال املتناهية الصغراللوائح وخلق بيئة عمل أفضل للمؤسسات املتوسطة والصغيرة و أطلقت مصر سلسلة من مبادرات اإلصالح لتحسين 

 يزال هناك الكثير ينبغي عمله لتطبيق مبادئ التنظيم الجيد من أجل االنفتاح في األسواق. وعلى وجه الخصوص، فإن الشفافية وتجنب القيود

تبدو غير كافية في عملية صنع القرار، مما  املتناهية الصغرأمام املؤسسات املتوسطة والصغيرة و الحكومية واإلدارية غير الضرورية الني تقف عقبة 

 ما يهيمن نظام التفتيش الشامل على إنفاذ القوانين بشكل 
ً
فعال. وُيقدر يخلق أوجه عدم اليقين وأوجه القصور الني تقوض االستثمار والتجارة. وكثيرا

 اليف ممارسة األعمال تنشأ عن األعباء التنظيمية.في املائة من تك 60إلى  40بأن 

ورة ورغم أن الطابع غير الرسمي يتناقص مع زيادة حجم املؤسسة وقيمة رأس املال املستثمر، فإن املؤسسات من جميع األحجام قد تقرر العمل بص 

. إال أن بقاء املؤسسات امل
ً
غير رسمية يحرمها من  املتناهية الصغرتوسطة والصغيرة و غير رسمية عندما يتبين أن تكلفة العمل الرسمي باهظة جدا

 مزايا التقدم بطلب للحصول على قروض رسمية أو الحصول على خدمات تنمية األعمال وعقود سلسلة التوريد، مما ُيحد من إمكانية نموها. کما

، حیث تعتبر هذه املؤسسات تکالیف املتناهية الصغرلصغيرة و يقلل الطابع غير الرسمي من الحمایة االجتماعیة للعاملين في املؤسسات املتوسطة وا

. وأدخلت الحكومة وشركائها في التنمية أيًضا عدًدا من القوانين واللوائح الجديدة ملواجهة الط
ً
ابع غير مساھمات الضمان االجتماعي مرتفعة جدا

انون واللوائح الجديدة لتنظيم الضمانات املنقولة. بيد أن نتائج هذه الرسمي، بما في ذلك قانون االستثمار الجديد وقانون اإلفالس الجديد والق

 املبادرات لم تتحقق.

ضد  اإلنفاق العام أيضا يشكل األسواق. النظام الحالي يجعل الشركات تهدر الكثير من الوقت في ملء االستمارات والبحث عن العقود. إنه يعمل 

املبتكرة والحيوية عن العديد من العقود الحكومية. وتهدف  املتناهية الصغرتوسطة والصغيرة و السوق التنافسية من خالل إبعاد املؤسسات امل

التدخالت إلى إيجاد نظام شراء أكثر تنافسية وشفافية يحسن القيمة مقابل املال. مطلوب أيًضا وضع نظام ضريبي خاص ومبسط للمشروعات 

 .الصغر واملتناهيةاملتوسطة والصغيرة 

في مصر هي عدم وجود سياسة واضحة  املتناهية الصغرعقبات الرئيسية الني تواجه جهود تنمية املؤسسات املتوسطة والصغيرة و إن إحدى ال 

 علی أھمیة قطاع املؤسسات املتوسطة املتناهية الصغرومتسقة ومحكمة تجاه املؤسسات املتوسطة والصغيرة و 
ً
. وفي حين أکدت الحکومة مرارا

، وأکدت أولویاته علی جدول أعمالها، لم یتم وضع وتنفيذ إطار واضح للسياسة. تنسيق السياسات وتنفيذها كان ضعيًفا. الصغر املتناهيةوالصغيرة و 

 يمثل فرصة جديدة ملعالجة هذه املشكلة. املتناهية الصغرإنشاء جهاز جديد لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 تدخالت االستراتيجية

التدخلين في مواجهة التحدیات في إطار هذا املحور: علی مستوى التشریعات الحالیة الني تؤثر في تنمیة املشروعات املتوسطة والصغيرة  وینبغي تنفیذ

م (، وعلی مستوى الدعم لکیان جدید. وفيما يلي تدابير ومهااملتناهية الصغر)بما في ذلك قانون املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املتناهية الصغرو 

 التدخل الرئيسية، مع التفاصيل الكاملة في الخطة التنفيذية.
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 املتناهية الصغرتحسين سهولة ممارسة األعمال لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.1

 املهام

 اإلصالحات الالزمةتبسيط القوانين واللوائح الني تعوق إنشاء الشركات والعملية والخروج، واملؤسسات الني يمكنها تنفيذ  1.1.1

 املتناهية الصغرتبسيط إجراءات الشراء الحكومية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.1.2

 فيما يتعلق بفرص وعمليات الشراء املتناهية الصغرتحسين الوعي بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  1.1.3 

 (OSS) إصالح وتعزيز خدمات التسجيل والترخيص من وجهات واحدة 1.1.4

 تعديل النظم اإلدارية لتسجيل أسرع وأرخص للشركات 1.1.5

 وضع ونشر إجراءات عمل موحدة للموظفين املسؤولين عن عملية تسجيل الشركات 1.1.6

 املتناهية الصغروضع معايير محاسبية ونظام ضريبي للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.1.7

 والضرائب للشركات الناشئةمراجعة وإصالح سياسة املساهمة  1.1.8

ويحد من أعباء  املتناهية الصغرتعديل نظام الضمان االجتماعي ليوفر تطبيق أكثر مرونة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.1.9

 التكاليف واالمتثال، ويحترم أنماط العمالة في هذه املشروعات

 واألراض يتوفير وصول سهل للمرافق )مثل الكهرباء واملياه(  1.1.10

تقييم النظام القانوني والتنظيمي للمؤسسات املستدامة، بما في ذلك شروط املؤسسات الصديقة للبيئة والخدمات التجارية الني  1.1.11

 تركز على البيئة

بما في ذلك تلك الني تمثل  املتناهية الصغرتشجيع وتعزيز إنشاء مجموعات مناصرة لسياسة املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.1.12

 املرأة

 الجديد املتناهية الصغردعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.2

 املهام

1.2.1 
مراجعة التفويضات والهياكل واملؤسسات واملنظمات الحالية الني تدعم املشروعات املتوسطة والصغيرة ومشاركتها في عملية دعم 

 تنمية هذه املشروعات

الذي يضم املنظمات واملؤسسات الحالية الداعمة  املتناهية الصغرإنشاء جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.2.2

 املتناهية الصغرللمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

بما في ذلك مقدمي  الصغراملتناهية دعم الحوار بين الجمهور )بين الهيئات العامة الداعمة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.2.3

ورجال  املتناهية الصغرالخاص بين املنظمات الحكومية واملؤسسات املتوسطة والصغيرة و  -الخدمات( والحوار بين القطاعين العام

 األعمال

والصغيرة  دعم تنفيذ العملية لضمان أن القوانين القائمة والجديدة ال تؤدي إلى نتائج عكسية لتنمية املشروعات املتوسطة 1.2.4

 وريادة األعمال والنساء والشباب املتناهية الصغرو 

1.2.5 
وفرص هذه املشروعات في األسواق املحلية  املتناهية الصغرتطوير معرفة مؤسسية حول أداء املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 واإلقليمية والعاملية

 املراعية للجنسين وتسجيلها ونشرها املتناهية الصغرإنشاء مركز لجمع بيانات املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.2.6
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 : الحصول على التمويل2املحور االستراتيجي  

 الوضع الراهن

 ملؤشر التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى االقتصادي
ً
العالمي  يعتبر الحصول على التمويل من أكثر املشكالت في ممارسة األعمال في مصر. وفقا

القدرة على تحمل ‘دولة في توافر الخدمات املالية واملرتبة الخامسة والثامنين في  137مصر املرتبة الثالثة والسبعين من أصل ، تحتل 2017-2018

صر تكاليف الخدمات املالية واملرتبة السادسة والستين من حيث "سهولة الحصول على القروض".  يعتمد خمس وتسعون في املائة من الشركات في م

 من استخدام البنوك. على التمويل
ً
 ما تكون الهياكل املالية الرسمية مثل املصارف وأسواق 5الداخلي ألصولها الثابتة ورأس املال العامل، بدال

ً
وعادة

من املؤسسات املتوسطة  ٪55. في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا املتناهية الصغررأس املال مغايرة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املتناهية الصغرمن املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  ٪63اململوكة للنساء ال تملك إمكانية الحصول على قروض، و املتناهية الصغروالصغيرة و 

 إلى نقص الشفافية وعدم قدر 
ً
عزى محدودية الوصول إلى الخدمات املالية أساسا

ُ
على تها الرسمية اململوكة للنساء محرومة من الخدمات املصرفية. ت

ات االحتفاظ بسجالت منتظمة إلدارة الحسابات والقدرة غير الكافية إلصدار بيانات مالية مدققة. في حين أنشأت معظم املصارف وحدات للمشروع

 
ً
  املتوسطة والصغيرة أو مراكز خدمة، فإن الحصول على تمويل مصرفي ال يزال يمثل تحدًيا. عالوة على ذلك، ال تمتلك الشركات األصغر حجما

ً
غالبا

 نتاج قطاع غير رسمي كبير يستثني حصة كبيرة من املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
املتناهية ضمانات كافية تكون مطلوبة من البنوك. إنه أيضا

ة بأساليب املحاسبة من املؤسسات املالية الرسمية للديون. إضافة إلى ذلك، فإن عوامل الطلب مثل عدم كفاية اإلملام املالي واملعرفة املحدود الصغر

 تحد من إمكانية الحصول على التمويل.

رة أدت هذه املشكالت إلى مبادرة أطلقها البنك املركزي املصري لدعم املشروعات املتوسطة والصغيرة في الحصول على التمويل. وكجزء من مباد

مليون جينه مصري(، يسعى البنك املركزي إلى توفير  20ون إلى رئاسية لدعم املشروعات املتوسطة والصغيرة )أي تلك الني يتراوح عائدها بين ملي

مليار جنيه على مدى السنوات األربع املقبلة بأسعار تنافسية )بمعدل انخفاض  200قروض مصرفية للمشروعات املتوسطة والصغيرة تصل إلى 

يادة حصة إقراض املشروعات املتوسطة والصغيرة من إجمالي ألف من املشروعات املتوسطة والصغيرة. ويهدف البرنامج إلى ز  350( لتمويل %5بسيط 

 في املائة على مدى السنوات األربع املقبلة. 20محفظة البنوك إلى 

ن مقترض ي لسنوات عديدة، كانت مصر الدولة الرائدة في العالم العربي في مجال التمويل متناهي الصغر. مصر واحدة من الدول الني لديها أكبر عدد م

متناهي الصغر الفعليين وأكبر محفظة للقروض غير املسددة. وتقدم خدمات التمويل متناهي الصغر عموما لتحقيق هدفين متداخلين هما:  التمويل

ج تنموي التخفيف من وطأة الفقر وتشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة. هذه البرامج ترعاها الحكومة والجهات املانحة وهي عادة من مكونات برنام

شارك اليوم العديد من املنظمات غير الحكومية واملؤسسات املالية الرسمية في دعم املشروعات املتوسطة والصغيرة من خالل تقديم كأك
ُ
ل من بر. ت

 بالتنسيق مع أجهزة حكومية و/أو جهات مانحة ثنائية ومتعددة األطراف.
ً
 الخدمات املالية وغير املالية. وتعمل جميع هذه الهيئات فعليا

 لعدة تأخيرات، فاإلطار القانوني والتنظيمي الك
ً
 يزال مجزأ. ومع لفت الهيئة العامة للرقابة املالية بتنظيم قطاع التمويل متناهي الصغر. ومع ذلك، نظرا

 ذلك، تخطط الحكومة لتوحيد وتبسيط هذه الترتيبات.

 ملؤشر القدرة التنافسية ا
ً
(، تحتل مصر 2018-2017لعالمي الصادر عن املنتدى االقتصادي العالمي )وأخيًرا أدخلت تحسينات في سوق األسهم. وفقا

فيما يتعلق بتوافر رأس املال االستثماري. وقد اتخذ عدد من  74دولة للتمويل من خالل سوق األسهم املحلية واملرتبة  137في عينة من  41املرتبة 

بداية للمشروعات املتوسطة والصغيرة يدعم إنشاء صناديق أسهم خاصة للمشروعات املبادرات الجديدة في هذا امليدان. على سبيل املثال، صندوق 

ة املتوسطة و الصغيرة. وهناك أيًضا الكثير من الوعود لتطوير منتجات وخدمات مالية جديدة وغير تقليدية، والني قد تشمل التأجير والوساط

 ملالي. وينبغي تعزيز الروابط وأواصر التعاون مع املعهد املصرفي املصري.التجارية. وباملثل، هناك حاجة إلى تحسين التدريب واإلرشاد ا

 تدخالت االستراتجية 

                                                           

 الدراسة المؤسسية  (2014)البنك الدولي   5
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املاليين التدابير في إطار هذه الركيزة مّوجهة لدعم وتكملة الجهود واملبادرات القائمة بالفعل والني نفذت مؤخرا، بهدف تيسير عمليات الوسطاء 

 الجديدة املوجهة لهذا القطاع.املخلفين، ودعم األدوات املالية 

حفز البنوك على توفير ائتمان للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  2.1 
ُ
 املتناهية الصغرتعزيز مبادرة البنك املركزي الني ت

 املهام

2.1.1 
الجديدة وأدوات التمويل تحسين إمكانية الحصول على التمويل املتناهي الصغر، بما في ذلك إدخال مؤسسات التمويل املتناهي الصغر 

 املتناهي الصغر الجديدة، مع استراتيجيات محددة للمساعدة في تدريج عمالء التمويل املتناهي الصغر في القطاع املصرفي الرسمي

2.1.2 
ظم أثبتت قدرتها في واليات قضائية  املتناهية الصغرتطوير وتضمين نظام تقييم قوي للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

ُ
يستند إلى ن

 أخرى 

 املتناهية الصغرتوفير تدريب متخصص للبنوك والوسطاء املاليين اآلخرين حول تقييم مخاطر املشروعات املتوسطة والصغيرة و  2.1.3

 وتصنيفها وإجراءات التتبع واحتياجات الشركات اململوكة للنساء

للجنسين لرجال األعمال حول التمويل املتاح إلى جانب طلب القرض وعمليات خدمة القروض, أولى في إنشاء مركز وضع دليل مراعي  2.1.4

 تحت إشراف البنك املركزي املصري. املتناهية الصغرمعلومات ائتماني للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 زيادة فعالية برامج ضمان االئتمان 2.1.5

 الخاصة للنساء الخدمات املصرفية 2.1.6

 زيادة الوصول إلى الخدمات املالية غير املصرفية 2.2

 املهام

 مراجعة القوانين الني تنظم إنشاء صناديق رأس املال االستثماري  2.2.1

 توفير تدريب للعاملين في مجال رأس املال االستثماري  2.2.2

 الخاص دعم إنشاء شبكات '"مالك األعمال"' بالتعاون مع القطاع 2.2.3

هج مصممة حسب الطلب  املتناهية الصغرمواصلة الترويج لخدمات التأجير في سوق املشروعات املتوسطة والصغيرة و  2.2.4 
ُ
باستخدام ن

 وزيادة التوعية

األعمال الذين يجنبون زيادة الوعي بالخدمات املالية غير املصرفية، مثل الوساطة وتمويل األسهم والتأجير، بما في ذلك استهداف رجال  2.2.5

 خالف التمويل غير اإلسالمي بالتركيز على أليات التمويل غير مثيرة للجدل املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 الصديقة للبيئة املتناهية الصغروضع آلية تمويل للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  2.2.6

 املتناهية الصغراملبادرات الني تستهدف املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  تحفيز املؤسسات املالية غير املصرفية على تطوير 2.2.7

2.3 
بتيسير قدرتها املتزايدة على االستفادة بشكل كامل من التمويل  املتناهية الصغرزيادة املعرفة املالية في املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املتاح

 املهام

2.3.1 
 املتناهية الصغروالسيما الني تفي بمتطلبات املعرفة املالية في املشروعات املتوسطة والصغيرة و وضع وحدات تدريبية وبدء تنفيذها 

 6وتيسير الحوار مع املؤسسات املالية

                                                           

 خدمات تنمية األعمال. 5هذه المهمة مكملة لرفع مهارات التمويل واإلدارة المالية المفصلّة في الركيزة    6
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 : تشجيع ريادة األعمال3املحور االستراتيجي  

 الوضع الراهن

الخاصة باألجهزة الحكومية واملنظمات املانحة، والباحثين الجامعيين. على مدى العقد املاض ي، برزت ريادة األعمال كمجال اهتمام للسياسة واملمارسة 

حرز تقدم كبير في تعزيز ثقافة ريادة األعمال وخلق بيئة مواتية لرجال األعمال. ومع ذلك، ال تزال خطوة جريئة ألي رجل أعمال يط
ُ
مح في بدء عمل وقد أ

 خاص به.

 من تطوير املهارات الالزمة للتنافس في املنظومة التعليمية في مصر )أي التعليم ما قب 
ً
ل الجامعي والتعليم العالي( تتجه نحو الحصول على شهادة، بدال

ول على فرصة اقتصاد عالمي. ويعتبر التعليم الثانوي العام عقبة يصعب تذليلها لاللتحاق بالجامعة ويفتقر الخريجون عادة إلى املهارات الالزمة للحص

 ذلك، ال يتم تدريس مهارات وسلوكيات ريادة األعمال.عمل منتجة. وعالوة على 

، واحدة من التوصيات الني أعلنها الرئيس املصري كانت 2017وفي اآلونة األخيرة، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في نوفمبر عام 

ويمثل فرصة لالغتنام. لم تحدد تفاصيل خاصة فيما يتعلق  إنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة األعمال في مصر؛ مجال يحصل على الدعم السياس ي

االستفادة  بالتكليف والعالقة مع الجهات العامة والخاصة ونظام إدارة املركز، ومع ذلك، فمن املتوقع أن يكون دور الحكومة بوصفها جهة تنفيذية هو

 من البرامج املوجودة وإدماج األدوار الخاصة بكل منها.

في  15( أن رجال األعمال في مرحلة مبكرة يبلغون حوالي نصف متوسط املعدل العالمي )2016-2015رصد العالمي لألعمال الحرة )وأظهر تقرير ال 

 كبيًرا على العمالة الني يوفرها 26املائة في مصر مقارنة باملتوسط العالمي البالغ 
ً
 في املائة(، مما يدل على أن القوى العاملة املصرية تعتمد اعتمادا

 من ريادة األعمال. على الرغم من ذلك، لقد تغيرت هذه النسبة تغيًرا كبيًرا في تقرير الرصد 
ً
العالمي لألعمال القطاع العام أو الشركات الكبيرة، بدال

دة أعمال املصريين باملائة وزيادة حادة في نشاط ريا 24.6بمصر، حيث أظهرت انخفاًضا في متوسط املعدل العالمي يصل إلى  2017-2016الحرة لعام 

 باملائة. 28.5في مرحلة مبكرة لتصل إلى 

إذا كان على القطاع الخاص التوسع، فعلى مصر ضمان وجود معروض متزايد من رجال األعمال الجدد ليحلوا محل املؤسسات وفرص العمل 

شركات الناشئة واملشروعات املتوسطة والصغيرة الضائعة بسبب "التغيير الخالق" والتحول االقتصادي. وسينبثق النمو من عملية مزج بين ال

 املتناهية الصغرالقائمة واملتوسعة. يأتي النمو من مزيج من الشركات الناشئة الجديدة وتوسيع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املتناهية الصغرو 

 فضال عن مواصلة إجراءات تذليل العقبات
ً
أمام  القائمة، ومن أجل تعزيز هذا النمو، وسيكون تعزيز نماذج ريادة األعمال ورجال األعمال ضروريا

 تسجيل الشركات وتشغيلها وتحسين الوصول إلى موارد البدء والنمو واملساعدة.

 تدخالت االستراتجية

 الركيزة. توجد مشاركتان رئيسيتان في إطار هذه

األعمال تختص األولى بزيادة الفرص الواعدة أمام الحكومة املصرية إلخراج رجال أعمال جدد وشركات ناشئة. ويتضمن هذا األمر تعزيز ثقافة ريادة 

مة لتحسين اتجاهات في أرجاء مصر لألشخاص من جميع األنواع واألعمار واملواقع. وينبغي دعم هذا األمر من خالل برامج التعليم والتدريب املصم

 ريادة األعمال ومهاراتها.

القائمة، وبخاصة تلك املشروعات ذات إمكانات النمو  املتناهية الصغريكمن التدخل الثاني في توفير الدعم للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 العالية.

 ة األعمال والشركات الناشئةزيادة الفرص الواعدة أمام الحكومة املصرية على إنتاج مجموعات جديدة من رياد 3.1 

 املهام

3.1.1 
وضع ثقافة تحمل املخاطر في ريادة األعمال في أرجاء مصر من خالل وسائل اإلعالم والتعليم ما قبل الجامعي ومراكز الشباب واألندية 

 الرياضية
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3.1.2 
ومدارس التعليم و التدريب املنهي و التقني، ومرحلة التعليم تطوير تعليم ريادة األعمال في كل من املرحلة ما قبل الجامعية وتشمل معاهد 

 العالي وتشمل الكليات غير التجارية للمزج بين املهارات واملعرفة الفنية وريادة األعمال.

 تقديم برنامج تدريبي لريادة األعمال املستدامة 3.1.3

 القائمة ذات إمكانات النمو العالية املتناهية الصغردعم الشركات الجديدة واملؤسسات املتوسطة والصغيرة و  3.2

 املهام

ذات إمكانات النمو العالية اململوكة واملدارة  املتناهية الصغرتقديم دعم متخصص للشركات الناشئة واملؤسسات املتوسطة والصغيرة و  3.2.1

 من قبل النساء والرجال

 وحاضنات األعمال ومراكز التكنولوجياتحسين إمكانية الوصول إلى مساحات العمل  3.2.2

 

 

 : الصادرات واالندماج في سالسل القيمة املحلية والعاملية4الركيزة االستراتيجية  

 املوقف الحالي

 عندما يتعلق األمر بالتصدير. تشمل العقبات األساسية الني تعوق  املتناهية الصغراملؤسسات املتوسطة والصغيرة و 
ً
ذات أداء ضعيف عموما

: وجود مشكالت في الوصول إلى قنوات التصدير، ونقص الوعي بفرص التصدير، وارتفاع املتناهية الصغرصادرات املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

مويل، وضعف البنية التحتية، وضعف جودة املنتجات املحلية وآليات مراقبة الجودة. مساعدة تكلفة املشاركات، ووجود مشكالت في الوصول إلى الت

في الوصول إلى أسواق التصدير، أما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل توفير ربط سلسلة  املتناهية الصغراملؤسسات املتوسطة والصغيرة و 

املتناهية الواقع، تكمن إحدى أكثر الطرق فاعلية في دعم نمو املشروعات املتوسطة والصغيرة و  التوريد باملؤسسات الكبيرة سيسهم في نموها. في

 وتطورها في مصر في دمج هذه الشركات بشكل أفضل في سالسل القيمة العاملية. وقد اعتمدت وزارة التجارة والصناعة هذا النهج مؤخًرا، وقد الصغر

 الخاص، من أجل تحديد املعوقات والحلول في سالسل القيمة للقطاعات ذات األولوية. أسست لجان قطاعية تضم ممثلين من القطاع

 املشاركات االستراتيجية 

املتناهية يوجد خمس مشاركات رئيسية في إطار هذه الركيزة. وتشمل تلك األمور تقديم الدعم من أجل تيسير تطوير املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

والشركات الرائدة في  املتناهية الصغر"الجاهزة للتصدير" في القطاعات املستهدفة وتعزيز روابط أقوى بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  الصغر

سوف  ية،القطاعات املستهدفة. وُيمنح أيًضا اهتمام خاص لتعزيز املجمعات واملناطق الصناعية من أجل تحسين االبتكار وتميز املنتجات. وفي النها

 املتناهية الصغرتعمل هذه الركيزة االستراتيجية على تيسير تحسين االبتكار وأنظمة إدارة الجودة داخل قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 باإلضافة إلى منح االهتمام للوصول إلى الخدمات املالية للتصدير.

 في القطاعات املستهدفة املتناهية الصغروالصغيرة و تيسير تنمية االستعداد للتصدير بين املؤسسات املتوسطة  4.1 

 املهام

 7وضع حزم معلوماتية حول متطلبات التصدير واإلجراءات واملعايير الدولية واملشروعات الخضراء واألسواق الدولية ونشرها 4.1.1

                                                           

 .5ليتم زيادتها من خالل خدمات تطوير األعمال الموضحة ضمن الركيزة  7
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 الني تمتلك القدرة على التصدير الستهداف األسواق الخارجية املتناهية الصغرتحفيز املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  4.1.2

وشركات  املتناهية الصغرتيسير الوصول إلى سلسلة القيمة من خالل دعم تنمية الروابط بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  4.2

 التصدير الكبرى 

 املهام

 تعيين الروابط املحتملة وتحديد إمكانيات الوساطة 4.2.1

من أجل تحسين  املتناهية الصغرتطوير حزمة حوافز إلشراك املؤسسات الكبرى / األجنبية في قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  4.2.2 

 املتناهية الصغرالجاهزية واالستعداد للتعاقد من الباطن مع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املتناهية الصغرواملستمرة من املؤسسات الكبرى إلى املؤسسات املتوسطة والصغيرة و تيسير عملية نقل املعرفة األولية  4.2.3

 تشجيع الشركات الكبيرة على التعاقد من الباطن مع املشروعات املتوسطة والصغيرة في عقود أعمال عامة أصغر حجًما 4.2.4 

 إنفاذ االبتكار وإضفاء عنصر التمايز على املنتجاتتطوير تجمعات األعمال واملناطق الصناعية والني من شأنها تسهيل  4.3 

 املهام

 تخطيط املناطق الصناعية واملجمعات الصناعية األساسية وتقييمها 4.3.1

 تيسير تعزيز التكتالت القائمة وتوسيع نطاق توفير املناطق الصناعية 4.3.2 

 بسالسل القيمة العامليةتعزيز تطوير املجمعات الجديدة، وبخاصة تلك املرتبطة  4.3.3

 تيسير وضع السياسات املستندة إلى املعرفة الني تدعم نظم إدارة الجودة واالبتكار 4.4

 املهام

من خالل تنفيذ استراتيجية  املتناهية الصغرتطوير بنية تحتية شاملة لالبتكار تستهدف قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  4.4.1

 2016االبتكار الصناعي 

 املتناهية الصغر( يمكن الوصول إليها من املشروعات املتوسطة والصغيرة و QMSتطوير بنية تحتية شاملة لنظام إدارة الجودة ) 4.4.2 

 واألوساط األكاديمية ومقدمي الخدمات املتناهية الصغرتعزيز روابط أقوى وفرص تعاون بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  4.4.3 

إجراءات التصدير ومستنداته من خالل زيادة االعتماد على التكنولوجيا، والتخلص من األمور الزائدة عن الحاجة، وتدريب تيسير  4.4.4

 املوظفين

 تعزيز الوصول إلى الخدمات املالية للتصدير 4.5

 بالخدمات املالية للتصدير املتوفر وتشمل الضمانات املتناهية الصغررفع وعي املشروعات املتوسطة والصغيرة و  4.5.1

وضع برامج مالية للتصدير تراعي االعتبارات الجنسانية، وحوافز، وإجراءات انسيابية تستهدف املشروعات املتوسطة والصغيرة  4.5.2

 املتناهية الصغرو 

 

 : خدمات تنمية األعمال5الركيزة االستراتيجية 

 املوقف الحالي

الوصول إلى خدمات تطوير األعمال في أرجاء الدولة بأنه محدود. وتعاني معظم خدمات تطوير األعمال من ارتفاع مستويات التدخل الحكومي، يتسم 

 من الطلب، وضعف املراقبة والتقييم، وعدم كفاية التنسيق. ونتيجة لذلك، كانت خدمات تطوير األعمال 
ً
تأثيًرا تمتلك وتبني نهج يميل إلى اإلمداد بدال
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ت يسيًرا وهي غير مستدامة بشكل كبير. وعالوة على ذلك، يتسم سوق خدمات تطوير األعمال بكونه ضعيًفا وتشوهه مستويات عالية من ضعف إعانا

ير الحكومة املستهدفة. يوجد القليل جًدا من مقدمي خدمات تطوير األعمال الخاصين. ومن الضروري أن تحول الحكومة نهجها نحو خدمات تطو 

 األعمال من خالل تيسير تطوير سوق خدمات تطوير أعمال أكثر ديناميكية.

على األسواق املحلية. وتفتقر عادة إلى املهارات والتعليم وغالًبا القدرات اللغوية من  املتناهية الصغرتعتمد معظم املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

في البحث السوقي أو االنضمام  املتناهية الصغرتمل استثمار املشروعات املتوسطة والصغيرة و أجل االستفادة من املعلومات السوقية. ومن غير املح

 إلى شبكات التوزيع.

أيًضا في وضع غير مؤاٍت عندما يتعلق األمر بالحصول على معلومات بشأن اتجاهات السوق  املتناهية الصغرتكون املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

مواصفات األسواق واملنتجات. وتتسم مصادر املعلومات بكونها مجزأة وغالًبا ما تكون غير مخصصة الحتياجات املشروعات وتفضيالت املستهلكين و 

. قلة الوصول إلى املعلومات يقلل قدرة هذه املؤسسات التنافسية. تقدم رابطات املؤسسات املتوسطة والصغيرة املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 بعض الخدمات املعلوماتية لهذه املؤسسات، لكن قدرة وانتشار هذه الرابطات محدود. غراملتناهية الصو 

 تدخالت االستراتجية

 املتناهية الصغرتوسيع نطاق خدمات تنمية األعمال املقدمة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  5.1

 املهام 

 األعمال )على سبيل املثال إمداد خدمات تطوير األعمال(التخطيط والتحليل للبنية األساسية الحالية لخدمات تطوير  5.1.1

، من خالل التمييز بين نوع مالك املتناهية الصغرتحديد الطلب لخدمات تطوير األعمال بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  5.1.2

 املتوسطة والصغيرةالشركات، والقطاعات الصناعية، وحيثما يكون مالئًما املجمعات الني تعمل فيها املشروعات 

دعم أسواق أقوى لخدمات تطوير األعمال وتسهيلها من خالل تحسين إمداد خدمات تطوير األعمال املستدامة وذات التوجه التجاري  5.1.3

 املتناهية الصغرإلى قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

الناشئة واملبادرات املحددة لتنمية  املتناهية الصغروالصغيرة و تعزيز أنشطة الوجهة الواحدة الداعمة للمشروعات املتوسطة  5.1.4

 املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 تعزيز خدمات تطوير األعمال الني تركز على تكنولوجيا املشروعات الخضراء وجدواها االقتصادية   5.1.5

ذات الوصول املحدود من النساء والشباب واملحافظات الحدودية والقطاعات وضع برامج خدمات تطوير أعمال مستهدفة للمجموعات  5.1.6

 األقل تطوًرا ذات إمكانات النمو العالية

 ى املتناهية الصغر رفع مستوى الوعي بمزايا خدمات تنمية األعمال بين مجتمع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  5.2 

 املهام 

5.2.1 
ى حول توافر خدمات تطوير األعمال وأهميتها، بما في ذلك التقدم املتناهية الصغر املتوسطة والصغيرة و رفع الوعي بين املشروعات 

 التكنولوجي وحماية حقوق امللكية الفكرية

 

 

 الجهات املعنية الرئيسية وآليات التنفيذ 5 
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ى املتناهية الصغر وير سياسة املشروعات املتوسطة والصغيرة و على الرغم من أن وزارة التجارة والصناعة تحمل على عاتقها املسؤولية األساسية لتط

ا من أجل دعم التصميم والتنفيذ  املتناهية الصغرومراقبتها، تم تأسيس جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
الذي تم إنشاؤه حديث

 عمال وبرامجها وخدماتها.وريادة األ  املتناهية الصغرالستراتيجيات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

، تشمل املتناهية الصغروهناك مجموعة من املؤسسات األخرى تشارك في وضع السياسة والدعوة لها داخل قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

املشروعات املتوسطة والصغيرة  العديد من الوزارات واتحاد الصناعات املصرية واالتحاد العام للغرف للتجارية املصرية. إضافة إلى ذلك، تنظر لجنة

 في البرملان املصري املسائل الهامة املتعلقة باملشروعات الصغيرة واملتوسطة، ووضع القوانين واللوائح.

 حالًيا.، الذي يخضع للوضع املتناهية الصغروفي النهاية، تؤدي اللجنة البرملانية دوًرا أساسًيا في مراجعة قانون املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

 وريادة األعمال املتناهية الصغر : أصحاب املصلحة األساسيون في تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 17الشكل 

 

 

املتوسطة  وتعّززت البنية التحتية املؤسسية الحالية لدعم املشروعات املتوسطة والصغيرة في مصر بإنشاء االجتماعي جهاز تنمية املشروعات

املذكور أعاله والذي يجمع تحت سقف واحد أنشطة وموارد وموظفي عدة أجهزة هي؛ الصندوق االجتماعي للتنمية،  املتناهية الصغروالصغيرة و 

ية من هذه ومركز تحديث الصناعة، ومجلس التدريب الصناعي، ومراكز التكنولوجيا واالبتكار. وهذا يّوفر املحرك الرئيس ي لتنفيذ التدابير الفرد

 .املتناهية الصغراالستراتيجية، ويعتبر أهم حلقة وصل مباشرة بقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

مسؤول عن تنفيذ سياسات الحكومة املتعلقة بتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة  املتناهية الصغروجهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 هي: املتناهية الصغرسؤوليات الرئيسية لجهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و . واملاملتناهية الصغرو 

   وريادة األعمال والخطة االستراتيجية؛ املتناهية الصغروضع سياسة املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

   ؛ية الصغراملتناهوضع األطر الالزمة لتنفيذ وتنسيق ورصد مبادرات دعم املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

   بما في ذلك برامج تنمية املهارات في هذه  املتناهية الصغروضع البرامج الالزمة للنهوض بقطاع تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و

 املشروعات، وبرامج سلسلة التوريد، ومهارات التسويق لهذه املشروعات؛

   عمال وخلق القدرة التنافسية في األعمال الصغيرة؛تنفيذ برنامج التدابير واألنشطة الرامية إلى دعم ريادة األ 
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  ؛املتناهية الصغرتيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير مدخالت اإلنتاج للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  من خالل املشاركة في املعارض التجارية؛ املتناهية الصغردعم صادرات املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املتناهية الصغروق، ودراسات الجدوى واإلفادة منها في املشروعات املتوسطة والصغيرة و املساهمة في أبحاث الس 

  ؛املتناهية الصغرضخ رؤوس األموال في املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  للتمويل؛ املتناهية الصغرتيسير وصول املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  وترخيصها؛ املتناهية الصغروعات املتوسطة والصغيرة و التعاون مع السلطات املعنية لتسجيل أعمال املشر 

  املتناهية الصغرتأسيس قاعدة بيانات قومية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و، 

  املتناهية الصغرتطوير ونشر خدمات الجهاز من أجل تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 .التعاون مع جميع املبادرات ذات الصلة 

العمل الدولية بعثة ملراجعة الخبرة الدولية لألجهزة املماثلة الستشارة أتحاب املصلحة بشأن آرائهم حول العوامل الني يتعين أن تحكم مّولت منظمة 

كلة في صياغة اتجاهه السياس ي والتكليفات املو  املتناهية الصغر، وذلك في محاولة لدعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 8الجهاز الجديد

ها وهياكلها له وهيكله وأدلته التشغيلية. وثمة تحد خاص يتمثل في أن الجهاز ليس "جديًدا" في الواقع، ولكنه مجموعة من أجهزة قائمة لديها تكليفات

ون لها أدواًرا وثيقة بالفعل الكثير من املؤسسات الني سيك املتناهية الصغروثقافاتها. وعالوة على ذلك، تضم بيئة املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

ستراتيجية الصلة باملوضوع في تنفيذ الخطة التشغيلية بطريقة متكاملة. ويتم توثيق نتائج البعثة املذكورة آنًفا في موجز سياسات، ملحق بوثيقة اال 

يذ املنسق لهذه االستراتيجية. وعلى هذه من أجل تقديم رؤية عن التوجه املستقبلي للجهاز الذي سيتعين عليه تنفيذ هذه السياسية أو قيادة التنف

وليست استراتيجية للجهاز، فمن الحيوي تناولها الجانب  املتناهية الصغرالرغم من أنها استراتيجية وطنية لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 التنسيقي وبخاصة عند النظر إلى البيئة املليئة بالتحديات الحالية.

 

 ومراجعتهاتنفيذ االستراتيجية  5.1

حدد خطة عمل  املتناهية الصغرجهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  
ُ
 لخطة العمل املرفقة. وت

ً
مسؤول عن التنفيذ العام لالستراتيجية، وفقا

التقدم. وتطبق إطار الرصد األجهزة الرئيسية واألطر الزمنية لجميع البرامج واألنشطة. سوف تنسق وزارة التجارة والصناعة بين هذه األجهزة وتراقب 

 لذلك.
ً
 والتقييم وفقا

 .2022سوف تفوض وزارة التجارة والصناعة بمراجعة االستراتيجية في عام 

 التنسيق بين الجهات املانحة  5.2

في البالد. ويمكن أن  الصغراملتناهية ال توجد آلية رسمية للتنسيق بين الجهات املانحة الدولية ودعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 للتنسيق بين الجهات املانحة في مجال تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
، 1. في إطار املحور املتناهية الصغرتوفر هذه االستراتيجية أساسا

نش ئ الحكومة لجنة وطني1.1.5: تعزيز وضع السياسة والتنسيق )النشاط 1.1البرنامج 
ُ
ة للتنسيق بين الجهات املانحة في ، راجع خطة العمل(، ت

بغية التنسيق والتخطيط لبرامج تنمية برامج املدعومة من الجهات املانحة وعمليات إصالح بيئة  املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 العمل.

  

                                                           

 قيادة سموين وايت.  8
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 الخطة التشغيلية 6

 التكاليف اإلجمالية واشتراطات امليزانية 6.1

 التمويليةتبويب االشتراطات 

إجمالي  

 التكاليف

موازنة 

 الدولة
 التمويل الخارجي

املحور  

1: 

جنيه  0جنيه مصري  اإلطار القانوني والتنظيمي 

مصري 

0 

 

جنيه  0جنيه مصري  الحصول على التمويل :2املحور 

مصري 

0 

جنيه  0جنيه مصري  سياسات تنظيم املشروعات :3املحور 

مصري 

0 

وتحقيق التكامل في سلسلة القيمة الصادرات  :4املحور 

 املحلية والعاملية

جنيه  0جنيه مصري 

مصري 

0 

جنيه  0جنيه مصري  خدمات تطوير األعمال التجارية :5املحور 

مصري 

0 

    )الخمسة محاور كافة( اإلجمالي:

 

 

 

 

 

 



 

 

 العمل املنطقيإطار  6.2

 املخاطر واالفتراضات مصادر التحقق املؤشرات القابلة للتحقق منها موضوعيا: الهدف العام

تطوير اقتصاد قائم على املشاريع يبن 

مجتمع املشروعات املتوسطة الصغيرة 

، استناًدا إلى (MSME) املتناهية الصغرو 

املعرفة واالبتكار، األمر الذي من شأنه 

قطاع للمشروعات املتوسطة الوصول إلى 

يتمتع بقدرة  املتناهية الصغرالصغيرة و 

قوية على املنافسة في األسواق املحلية 

والتصديرية على السواء، إلى جانب النهوض 

بمستويات املعيشة في مصر على نحو 

 ملحوظ.

قرر تحقيق الهدف العام من خالل 
ُ
من امل

إعمال اإلجراءات واملهام واألنشطة الداعمة 

هداف االستراتيجية الستة )املحاور لأل 

 الستة لالستراتيجية(.

 :2016املؤشرات املرجعية في مقابل األداء لعام  

زيادة في أعداد املشاريع املتوسطة  .1

لة املتناهية الصغروالصغيرة و  سجَّ
ُ
 امل

زيادة في أعداد الشركات الناشئة الني  .2

باشر السنوات األولى لنشاطها
ُ
 ت

في قطاع  عدد الوظائف الجديدة .3

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

زيادة في قيم الصادرات من قطاع  .4

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 )بالقيمة الحقيقية( الصغر

النهوض بمستوى التنافسية في قطاع   .5

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

قطاع  استيعاب أفضل لعنصر االبتكار في .6

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

حكومة مصر مستعدة لتمويل تنفيذ االستراتيجية،  

وال تزال ملتزمة بهدفها األساس ي وتنفذ عمليات على 

 (2022إلى  2017مدى فترة االستراتيجية )
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 : البيئة القانونية والتنظيمية1املحور 

من شأن اإلجراءات إنهاء حالة  املحور األول  

زيادة التشريعات وتذليل العوائق التشريعية 

بشأن قطاع املشروعات املتوسطة 

؛ فيما يتعلق املتناهية الصغروالصغيرة و 

بأنشطتها وخروجها، إلى جانب تسهيل 

 التأسيس وتحقيق النمو.إجراءات 

قرر تحقيق ذلك من خالل:
ُ
 ومن امل

تبسيط إطار العمل القانوني والتنظيمي 

لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

وكذلك ألتحاب ريادة  املتناهية الصغرو 

 األعمال.

دعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة 

 الجديد املتناهية الصغروالصغيرة و 

لقطاع املشروعات التشريعات الجديدة 

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 وأتحاب األعمال

 

االنخفاض امللحوظ للقيود املفروضة على 

 تأسيس املشروعات

الزيادة امللحوظة في أعداد العقود املمنوحة 

لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 في قطاع املشتريات الحكومية. املتناهية الصغرو 

جيل وترخيص املشروعات زيادة معدالت تس

من خالل  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

املساعدات املباشرة الني تقدمها فروع نظام 

 النافذة الواحدة في مختلف أنحاء مصر.

تبسيط الشروط املحاسبية وتلك الخاصة 

بالنظام الضريبي وتخفيضها لقطاع املشروعات 

 .املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

دة املرونة في نظام الضمان االجتماعي زيا

املفروض على قطاع املشروعات املتوسطة 

 .املتناهية الصغروالصغيرة و 

تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية وبين 

 الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

اتخاذ اإلجراءات الني من شأنها تخفيض مستوى 

تعقيد القوانين الجديدة الحاكمة لعمليات 

املتناهية ات املتوسطة والصغيرة و املشروع

القدرة على طرح اإلصالحات التشريعية الالزمة في   

 إطار النطاق الزمني املحدد.

املقترحات الخاصة باإلصالحات  درجة قبول 

التشريعية مع الجهات املعنية الرئيسية )املؤسسات 

 والهيئات الحكومية(

قدرة قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

على استيعاب التغيير، إلى جانب  املتناهية الصغرو 

ترجمة املزايا إلى أهداف ملموسة قصيرة وطويلة 

 األجل للتنمية املستدامة.

إطار العمل القانوني والتنظيمي في صالح مساهمة 

املتناهية تطوير املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

شّرعين وهيئة اإلصالح التنظيمي 
ُ
مدى التزام امل

 بعملية اإلصالح
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 الصغر

تحسين وصول املشروعات املتوسطة والصغيرة  

 للمرافق املتاحة املتناهية الصغرو 

تحسين أحكام إنفاذ االشتراطات التعاقدية 

وإجراءات الحوكمة للمشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

إتاحة فرص تمكين املشروعات املتوسطة 

وزيادة قدرتها على  املتناهية الصغرو والصغيرة 

املنافسة وتحقيق النمو، إلى جانب تقديم فرص 

دعم حقيق ومباشر لهذا القطاع بفضل إنشاء 

جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

 : الحصول على التمويل2املحور 

من شأن اإلجراءات املساهمة في  2املحور 

تحقيق التسهيل الفّعال لتمويل قطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

، ومن بين عناصره االئتمان ورأس الصغر

مال االستثمار األولي ورأس املال العامل 

قرر كذلك أن 
ُ
والتمويل السهمي. ومن امل

حقق تحسًنا في تدفق التمويالت إلى 
ُ
ت

وذلك من خالل تحسين مجموعة  القطاع

تحقيق وصول أفضل للمشروعات املتوسطة  

للتمويل املتناهي  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 الصغر.

تحسين نظام التصنيف لتقييم املشروعات 

في  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 تشغيلية والحاليةأنشطتها ال

تدريب البنوك وغيرها من الوسطاء املاليين ممن 

يباشرون عملية تقييم املخاطر وإجراء 

التصنيف االئتماني وتتبع القروض للمشروعات 

استعداد البنوك ومؤسسات الوساطة املالية  

صة بحيث تكون مناسبة على  لتقديم خدمات ُمخصَّ

نحو أفضل ملتطلبات مجتمع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

إعداد شبكات رجال األعمال الخيرين على املشاركة 

وسطة والصغيرة مع أعضاء مجتمع املشروعات املت

 املتناهية الصغرو 

املتناهية إدراك املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

ملدى أهمية الحاجة إلى زيادة استثمار  الصغر
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املشاريع القائمة، ودعم الوسطاء املاليين 

 وحشد أدوات التمويل.

قرر تحقيق ذلك من خالل: 
ُ
 ومن امل

تعزيز املبادرات الحالية ودعمها في البنك 

ز البنوك على  املركزي املصري بما ُيحّفِّ

تقديم االئتمان لشريحة املشروعات 

 ة الصغراملتناهياملتوسطة والصغيرة و 

تعزيز موقف الوسطاء املاليين الحاليين، 

وذلك من خالل سن تشريعات أفضل، ومن 

ثم تسهيل الخدمات الني يقدمها الوسطاء 

إلتاحة إمكانات نمو عالية لشريحة 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

زيادة مستويات إملام املشروعات املتوسطة 

بالنواحي املالية  الصغراملتناهية والصغيرة و 

م من قدرتها على تحقيق أقص ى 
ّ
بما ُيعظ

تاح
ُ
 استفادة من التمويل امل

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

تداول كتيب )دليل( ألتحاب األعمال فيما 

 يتعلق بمنح القروض وخدمات التسليف

أكثر فعالية للضمانات صياغة مخططات 

 االئتمانية وإنفاذها

 تعزيز قانون رأس املال االستثماري 

 إتمام تدريب منهي رأس املال االستثماري 

إقامة شبكات لرجال األعمال الخيرين العاملة في 

قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

استغالل أفضل للخدمات املخصصة مع قدرة 

استيعاب املشروعات املتوسطة أكبر على 

 لها املتناهية الصغروالصغيرة و 

استغالل أفضل للخدمات املرتبطة بعناصر 

اإلنتاج مع قدرة أكبر على استيعاب املشروعات 

 لها املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

تقديم التدريب ألعضاء مجتمع املشروعات 

لتحقيق  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 اية إملامهم بالنواحي املاليةغ

 مهارات إملامهم بالنواحي املالية
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 : تشجيع ريادة األعمال3املحور 

من شأن اإلجراءات املساهمة في  3املحور 

تشجيع ثقافة ريادة األعمال ودعمها، بما 

ُيصب في صالح زيادة أعداد الشركات 

 الناشئة

قرر تحقيق هذه الغاية وغيرها من 
ُ
ومن امل

 األهداف من خالل:

زيادة الفرص الواعدة أمام الحكومة 

املصرية على إنتاج مجموعات جديدة من 

 الناشئةريادة األعمال والشركات 

 تحسين مهارات تنظيم ريادة األعمال

تحسين مستوى املعرفة املؤسسية بشأن أداء 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

، وكذلك فيما يتعلق بالفرص املتاحة الصغر

املتناهية أمام املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 في األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية الصغر

انات الخاصة باملشروعات املتوسطة جمع البي

وتسجيلها؛ بحيث  املتناهية الصغروالصغيرة و 

يمكن نشر املعلومات وتداولها على نطاق أوسع 

بين أتحاب املصالحة من الفاعلين في أنشطة 

تسهيل تطوير قطاع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

امل تضمين بنية تحتية تساعد على االبتكار الش

بما يعكس املؤشرات الواردة في استراتيجية 

 2016االبتكار الصناعي 

استحداث بنية تحتية شاملة ألنظمة إدارة 

الجودة وتكون سهلة الوصول بحيث يمكن 

املتناهية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 االستغالل األمثل لها. الصغر

تطوير ثقافة ريادة األعمال في مختلف أنحاء 

 مصر

برامج لتعلم ثقافة ريادة األعمال وريادة  تضمين
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 األعمال

استحداث دعم متخصص يستهدف تحقيق 

معدالت نمو مرتفعة للمشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

 

والشركات الناشئة، بما في ذلك تطوير أماكن 

 العمل ومحاضن وُمسرعات األعمال

مراجعة املمارسات اإلدارية الحالية وتضمين 

نظام إداري ُمصمم لتسجيل أنشطة األعمال إ

، إلى جانب تمديد 
ً
على نحٍو أسرع وأقل كلفة

مراجعة السياسة الضريبية وسياسة املساهمة 

 للشركات الناشئة

: زيادة الصادرات وتحقيق التكامل 4املحور  

 سالسل القيمة املحلية والعاملية

من شأن اإلجراءات املساهمة في  4املحور 

عملية استهداف املشروعات تسهيل 

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

لألسواق التصديرية إما بصفة مباشرة أو 

من خالل املوردين املنسقين في مراحل ما 

قبل اإلنتاج مع الوصول إلى سالسل القيمة 

للشركات األكبر والني تتمتع بقوة في 

 

توفير املعلومات بشأن مدى جاهزية التصدير 

وتداولها بين املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

النهوض باملشروعات املتوسطة والصغيرة 

املتمتعة بحوافز تصديرية  املتناهية الصغرو 

 رتها على استهداف األسواق الخارجيةلتحقيق قد

إتاحة حزم تحفيزية وتنفيذ آليات الدعم األخرى 
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 استهداف األسواق التصديرية.

ومن املقرر أن يتم تحقيق مزيد من الدعم  

من خالل مجموعة من آليات الدعم 

اإلضافية، ومنها الدعم املباشر لتجمعات 

 األعمال واملناطق الصناعية

قرر تحقيق هذه الغاية وغيرها من 
ُ
ومن امل

 األهداف من خالل:

تيسير تنمية االستعداد للتصدير بين 

اهية املتناملؤسسات املتوسطة والصغيرة و 

 في القطاعات املستهدفة الصغر

تسهيل الوصول لسالسل القيمة من خالل 

دعم تطوير الروابط بين املشروعات 

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

والشركات األكبر املشاركة بفعالية في عملية 

التصدير في القطاعات الني تستهدفها 

 الحكومة

ة تطوير تجمعات األعمال واملناطق الصناعي

والني من شأنها تسهيل إنفاذ االبتكار 

 وإضفاء عنصر التمايز على املنتجات

 لتطوير تجمعات األعمال واملناطق الصناعية

 

    : خدمات تطوير األعمال التجارية5املحور 
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تم تصميم األنشطة خصيًصا بحيث تراعي 

الغرض الخاص إلتاحة عملية الوصول 

والصغيرة الجوهري للمشروعات املتوسطة 

املوجهة لتحقيق النمو  املتناهية الصغرو 

للمعلومات واملعرفة ومهارات اإلدارة 

عد حيوية 
ُ
واألنظمة التشغيلية والني ت

 لبقائها وتحقيقها املنافسة والنمو.

 وتتكون من إجراءين هما:

استحداث مجموعة من خدمات تطوير 

األعمال املوجهة بحسب الطلب واملتاحة 

عات املتوسطة والصغيرة لدى قطاع املشرو 

 املتناهية الصغرو 

تطوير مستوى الوعي بشأن الحاجة  

لخدمات تطوير األعمال بين مجتمع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 املحور األول: اإلطار القانوني والتنظيمي

ز النمو الشامل من خالل تسهيل املتناهية الصغرشريعية املفروضة على قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و تم تصميم األنشطة خصيًصا بحيث تراعي تخفيض العوائق الت املحور األول  ، بما ُيعّزِّ

  مباشرة أنشطة األعمال في األسواق املحلية والتصديرية. وتتكون من إجراءين هما:
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 املتناهية الصغرو  تحسين مدى سهولة مباشرة أنشطة األعمال لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة

 الذي تم إنشاؤه مؤخًرا املتناهية الصغردعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 ملخص التمويل املطلوب لتنفيذ أنشطة املحور األول 

 مصادر التمويل الخارجي التمويل من املوازنة )جنيه مصري( (جنيه مصري اإلجمالي )

 

<0> 

 

 

<0> 

 

 املانحة<>إدراج الجهات 

 



 

 

 نظرة عامة اإلطار القانوني والتنظيمي: :1املحور 

 

 األساس املنطقي:

عيق الزيادة املفرطة للتشريعات بشدة قدرة املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ُ
على  املتناهية الصغرت

مباشرة أنشطة األعمال؛ علًما بأن هذه التخمة في التشريعات لها تأثير سلبي مضاعف على عرقلة 

مستويات النمو في القطاع الرسمي وزيادة أنشطة القطاع غير الرسمي، وُرغم هذه السلبيات، إال أن 

ل لها. وهذا صغار الشركات غالًبا ما تنظر إلى القطاع غير الرسمي باعتباره املخرج البديل ا فضَّ
ُ
مل

املوقف كفيل بتقليص مستويات النمو وتثبيط االستثمار وثني صغار الشركات عن استغالل الفرص 

 الواعدة لبدء مباشرة أنشطتها وتحقيق مستويات نمو قوية.

 املجاالت األساسية:

 املتناهية الصغرتحسين سهولة ممارسة األعمال لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الجديد املتناهية الصغرم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و دع

  

 :املجموعات املستهدفة 

 

 املستخدمون النهائيون: 

 

 

 مؤسسات الوساطة: 

 

 

 املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

والقطاعات غير الرسمية الحالية، وكذلك 

 الشركات الناشئة الجديدة الواعدة.

 

 

 البرنامج القومي لإلصالح التنظيمي )إرادة(

 <أخرى >

 املخاطر واالفتراضات:

 القدرة على طرح اإلصالحات التشريعية الالزمة في إطار نطاق زمني محدد.

 درجة قبول املقترحات الخاصة باإلصالحات التشريعية مع الجهات املعنية الرئيسية )املؤسسات والهيئات الحكومية(

 على استيعاب التغيير، إلى جانب ترجمة املزايا إلى أهداف ملموسة قصيرة وطويلة األجل للتنمية املستدامة. املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و قدرة قطاع 

 .املتناهية الصغرمساهمة إطار العمل القانوني والتنظيمي في صالح تطوير املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

شّرعين وهيئة اإلصالح التنظيمي بعملية اإلصالح 
ُ
 مدى التزام امل

 املستندات الداعمة األساسية:
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 <1املستند الداعم >

 <2املستند الداعم >

 <3املستند الداعم >



 

 

 مصفوفة الخطة التشغيلية متعددة السنوات اإلطار القانوني والتنظيمي: :1املحور  

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 املتناهية الصغرالتدبير: تحسين سهولة ممارسة األعمال لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.1

 تحديد القوانين واللوائح الني تعوق إنشاء الشركات والعملية والخروج، واملؤسسات الني يمكنها تنفيذ اإلصالحات الالزمة املهمة: 1.1.1

جمع التقارير واملستندات األخرى ومراجعتها  1.1.1.1

من التقييمات الحالية والسابقة بشأن 

 العراقيل الني تواجه تأسيس أنشطة األعمال.

إعداد قائمة مستندية تضم  

كافة التقييمات ذات الصلة الني 

 سبق مباشرتها

 

مراجعة النتائج والتوصيات 

 وإعداد تقرير موجز

 

للتأكيد إجراء مراجعة سريعة 

على النتائج املدرجة في التقرير 

 املوجز

ملف يحتوي على قائمة  

 باملستندات

 

 

 

مراجعة التقرير املوجز الذي 

 تم إتمامه الوارد في امللف

 

 

مراجعة التقرير الذي تم 

إعداده من املراجعة السريعة 

 وحفظه

     

تشكيل مجموعة مراجعة لتناول ما انتهت  1.1.1.2

من املراجعة السريعة بشأن إليه التقارير 

الضوائق الني تواجه عملية تأسيس أنشطة 

 األعمال

حفظ عضوية مجموعة   إجراء عمل مجموعة املراجعة

 املراجعة والشروط املرجعية

 

محضر اجتماعات مجموعة 

 املراجعة
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 

التوصيات املقرر تنفيذها 

الصادرة عن مجموعة 

 املراجعة

 

التحسينات التدريجية بشأن 

سهولة تأسيس أنشطة مدى 

أعمال جديدة والني تنعكس في 

زيادة أعداد تسجيل 

 املشروعات الجديدة

 املتناهية الصغرتيسير إجراءات الحكومة والشفافية ملشتريات املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.1.2

لسنة  89مراجعة شروط وأحكام القانون  1.1.2.1 

وتفاصيل دعمه والتأكيد عليها  1998

املتناهية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 في تأمين عقود مشتريات القطاع العام.

 

إعداد مستند يوضح تفاصيل آليات دعم  

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

في تأمين عقود املشتريات الحكومية  الصغر

لتوزيعها من خالل قنوات االتصال املؤسسة 

ظمات املمثلة لقطاع املشروعات على املن

 تمت املراجعة

 

 

 

 

 إعداد املستندات وتوزيعها

 

 

 

 

 

 املراجعة املستندية للملف

 

 

 

حفظ املستندات وتفاصيل 

 نشاط توزيع املعلومات

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 .املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

تحديد العقبات الني تواجه املشروعات  1.1.2.2

وحلها  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

فيما يتعلق بالوصول إلى واملشاركة في تنفيذ 

 عقود املشتريات الحكومية

تم تحديد العقبات وإعداد 

 مستند لها

 

تطبيق التدابير الني من شأنها 

تقديم املساعدة الفعلية 

للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

املعنية  املتناهية الصغرو 

واملختصة في تقديم خدماتها 

ًقا لالشتراطات املشتريات وف

 الحكومية ومنها:

  دليل التعليمات بشأن

 اشتراطات الطلبات

  دليل التعليمات بشأن

 الخدمات التعاقدية

   دليل التعليمات بشأن

االشتراطات اإلدارية فيما 

يخص التقّدم بعطاءات 

وخدمات الخاصة بعقود 

 املشتريات الحكومية

وذلك بغرض التداول غير 

شرائح الشركات املشروط بين 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 حفظ العوائق وتوثيقها

 

 

 

 

 

 

 

إعداد األدلة التوجيهية 

والتفاصيل الني سيتم تداولها 

 في نسخ مطبوعة وإلكترونية
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

من خالل قنوات قائمة  الصغر

 ومحددة

 فيما يخص عمليات وفرص املشتريات العامة الصغراملتناهية تحسين الوعي بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.1.3

1.1.3.1         

 (OSSsإصالح وتعزيز خدمات التسجيل والترخيص من وجهات واحدة ) املهمة: 1.1.4

االشتراطات املستندية للنوافذ الواحدة في  1.1.4.1

عملية تسجيل واستصدار لتراخيص لقطاع 

 املتناهيةاملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

وتطويرها بحيث تكون نموذج واحد  الصغر

يناسب للجميع وبما يتماش ى مع أفضل 

املمارسات الدولية، مع تخصيص وحدة 

 للسيدات

 توثيق املستندات

 

توثيق مراجعة أفضل املمارسات 

 الدولية

 

توثيق مستندات التحليل املقارن 

لالشتراطات وأفضل املمارسات 

الدولية وتطبيقها، بما في ذلك 

دليل التسجيل  إعداد

واستصدار التراخيص 

للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

بغرض توزيعه  املتناهية الصغرو 

وتداوله على النوافذ الواحدة في 

 مختلف أنحاء البالد

 حفظ املستندات

 

 املراجعة املستندية للملف

 

ربط التحليل املقارن بأفضل 

املمارسات الدولية الني تم 

 إعدادها

 

التوجيهي وقائمة حفظ الدليل 

 التداول 

     

تنفيذ عملية املراجعة ملقرات النافذة  1.1.4.2

 الواحدة في مختلف أنحاء مصر

إتمام وتوثيق عملية مراجعة 

مقرات النافذة الواحدة، بما في 

ذلك أوجه القصور في ضوء 

      مراجعة التقارير وحفظها 



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

الدليل التوجيهي للنافذة 

 الواحدة

االرتقاء بمستويات األداء للنوافذ الواحدة إلى  1.1.4.3

أفضل املمارسات الدولية وذلك من خالل 

 أنشطة التدريب والتوجيه

إعداد وتقديم ورش عمل تدريبية 

مركزية إلى جانب التدريب 

الفردي ملقرات النوافذ الواحدة 

 في مختلف أنحاء البالد

تقرير التدريب/التوجيه 

 وتسجيل املخرجات

     

 تعديل النظم اإلدارية لتسجيل أسرع وأرخص للشركات املهمة: 1.1.5

مراجعة الخطوات اإلجرائية والتكاليف الني  1.1.5.1

تنطوي عليها عملية تسجيل الشركات 

بصفة  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 إقليمية

مراجعة املستندات بشأن 

 التدابير اإلجرائية والتكاليف

      املستنداتحفظ مراجعة 

تنفيذ عملية مراجعة أفضل املمارسات  1.1.5.2

 الدولية فيما يتعلق بتدابير التسجيل

إتمام عملية مراجعة أفضل 

 املمارسات الدولية وتوثيقها

حفظ مستندات مراجعة  

 أفضل املمارسات الدولية

     

إعادة تأهيل عملية التسجيل بما يتوافق مع  1.1.5.3

أفضل املمارسات الدولية وبما سياق مراجعة 

 يتناسب مع الظروف السائدة في مصر

 

تحديد تكاليف التسجيل املقرر أن تتحملها 

املتناهية الشركات املتوسطية والصغيرة و 

 في ظل إجراءات التسجيل الجديدة الصغر

 توثيق عملية التسجيل الجديدة

 

 

تحديد األساس املنطقي 

 للتكاليف والرسوم املفروضة

ملية التسجيل حفظ ع

 الجديدة

 

 

توثيق التكاليف والرسوم 

 الجديدة وحفظها

 

 

     

تداول عملية التسجيل الجديدة وتوزيعها لدى  1.1.5.4

مكاتب التسجيل في القاهرة وغيرها من 

عملية التسجيل الجديدة والني 

 يجري اإلعداد لتنفيذها

 بدء التنفيذ وإحراز تقدم
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 املحافظات

 

إعداد أنظمة تسجيل حديثة وقوالب 

للمراجعة وتقديم التدريب للموظفين املعنيين 

 اإلجراءات الجديدة.بالتسجيل حول 

 

مراجعة عملية تنفيذ اإلجراءات الجديدة 

 بصفة دورية كل ستة أشهر

 

 

 إعداد قوالب املراجعة

 

تقديم التدريب في مختلف أنحاء 

 مصر

 

 إتمام املراجعة كل ستة أشهر

 

 وحفظها مراجعة التقارير

 

 تسجيل املشاركين

 

 

 تقارير مراجعة كل ستة أشهر

 وضع إجراءات تشغيل قياسية ونشرها للموظفين املسؤولين عن عملية تسجيل األعمال املهمة: 1.1.6

1.1.6.1 
        

 املتناهية الصغروضع معايير محاسبية ونظام ضريبي للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.1.7

وضع معايير مبسطة سهلة االستخدام  1.1.7.1

املتناهية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

بشأن إعداد التقارير ورفعها  الصغر

للسلطات الضريبية والهيئات األخرى ذات 

 الصلة

 

ط ضمن تدابير  تمضين نظام مساءلة ُمبسَّ

املراجعة الوطنية لتحقيق الرقابة واملساءلة 

ة والصغيرة على املشروعات املتوسط

 املتناهية الصغرو 

ط  بسَّ
ُ
حفظ نظام املساءلة امل

وكذلك دليل املستخدم، وإتمام 

 التدابير القانونية

 

ط  تضمين نظام مساءلة ُمبسَّ

لدى الهيئات اإلشرافية والرقابية 

على املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

ط كجزء  نظام تشغيلي ُمبسَّ

الي من تدابير اإلبالغ امل

للمشروعات املتوسطة 

، املتناهية الصغروالصغيرة و 

وكذلك في أنظمة املراقبة 

املالية لهذه الشريحة من 

 املشروعات.

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

ط وتشغيله لشريحة  1.1.7.2 إعداد نظام ضريبي ُمبسَّ

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 .الصغر

االنتهاء من إعداد نظام ضريبي  

ط املشروعات املتوسطة  ُمبسَّ

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

 

تضمين نظام ضريبي حديث 

يكون أكثر بساطة لشريحة 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

في النظام  املتناهية الصغرو 

 الضريبي الوطني للدولة

تسجيل النظام لدى السلطات 

الضريبية وتداوله من خالل 

القنوات املتعارف عليها لقطاع 

املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

 وممثليه

     

 مراجعة وإصالح سياسة املساهمة والضرائب للشركات الناشئة املهمة: 1.1.8

وضع/االتفاق على تعريف للشركات الناشئة  1.1.8.1

الني تندرج أسفل املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

االنتهاء من صياغة تعريف 

للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

وتمريره  املتناهية الصغرو 

 للدوائر التشريعية

االنتهاء من تعريف الشركة 

الناشئة وتضمين التعريف في 

 القانون 

     

مراجعة اشتراطات السياسة الضريبية  1.1.8.2

 وسياسة املساهمة للشركات الناشئة

مراجعة املوقف الحالي إتمام 

بشأن االشتراطات الضريبية 

 واشتراطات املساهمة

      حفظ املستندات ومراجعتها

1.1.8.3 
إعداد حزمة من الحوافز الضريبية / 

اإلعفاءات الضريبية / تأجيل الضريبة 

 للشركات الناشئة

 

تمرير حزمة التعريفات والتدابير الجديدة  

 لسنها قانوًنا

إعداد حزمة إتمام عملية 

ضريبية جديدة للشركات 

 الناشئة

 

 

االنتهاء من اإلقرار القانوني 

إتمام أعمال اإلعداد املستندي 

للحزمة الضريبية الحديثة 

 وحفظها

 

 

 املسودة القانونية 
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  للحزمة الضريبية

 ويحد من أعباء التكاليف واالمتثال، ويحترم أنماط العمالة في هذه املشروعات املتناهية الصغرتعديل نظام الضمان االجتماعي ليوفر تطبيق أكثر مرونة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.1.9

 مراجعة نظام الضمان االجتماعي الحالي 1.1.9.1

 

 

 

إعداد مقترحات لتعديل نظام الضمان  

االجتماعي وجعله أكثر مرونة بما يالئم 

 االحتياجات والعراقيل

توثيق أعمال مراجعة نظام 

الضمان االجتماعي مع إعداد 

 توصيات للمراجعة

 

قائمة املقترحات إلدخال 

تعديالت على نظام الضمان 

االجتماعي الحالي بما يجعله أكثر 

امتثال الشركات مرونة لتحقيق 

املتوسطة والصغيرة واملتناهية 

 الصغير؛ وتحديًدا للسيدات

 املراجعة املستندية للملف

 

 

 

 حفظ املقترحات

 

 سن التعديالت

     

 توفير وصول سهل للمرافق )مثل الكهرباء واملياه( واألراض ي املهمة: 1.1.10 

تخويل شركات املرافق مهام إتاحة سهولة  1.1.10.1

املشروعات املتوسطة والصغيرة وصول 

 إلى املرافق املتناهية الصغرو 

 حفظ مستندات املهام املوكلة توثيق املهام املوكلة

 

تحقيق وصول أفضل وأيسر 

للمشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

للمرافق على الصعيدين 

 التشغيلي واملرئي

     

 البيئة تقييم النظام القانوني والتنظيمي للمشروعات املستدامة، بما في ذلك الشروط الالزمة للمؤسسات الخضراء والخدمات التجارية القائمة على املهمة: 1.1.11 
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1.1.11.1         

 وتقويتها، ويشمل ذلك تلك الني تمثل املرأة املتناهية الصغرالتشجيع على تأسيس مجموعات للدفاع عن سياسة املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.1.12

1.1.12.1         

 الجديد املتناهية الصغرالتدبير: دعم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  1.2

 املشروعاتمراجعة التفويضات والهياكل واملؤسسات واملنظمات الحالية الني تدعم املشروعات املتوسطة والصغيرة ومشاركتها في عملية دعم تنمية هذه  املهمة: 1.2.1

إنهاء عملية مراجعة التكليفات املوكلة إلى  1.2.1.1

املجلس ومن بين املستندات ذات الصلة ما 

 يلي:

   تعريفات محددة وواضحة للمشروعات

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

عّرِّف القطاع
ُ
 الني ت

 تعريفات لهياكل الدعم وتدابير تنفيذها 

  التكليفات املوكلة للجهاز األساس ي وغيره

من املؤسسات املغذية للجهاز داخلًيا أو 

 خارجًيا

  كافة امللخصات اإلنشائية والتشغيلية

املقترحات بشأن تشكيل  كما تنعكس في

جهاز تنمية املشروعات املتوسطة 

واملهام  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 املوكلة إليه

تشكيل جهاز تنمية املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

والتكليفات التشغيلية  الصغر

وتوثيق التشكيل والتكليف 

املنوط مستندًيا بالتوازي مع 

 املستندات التشريعية

قانون املوثق في املدونات ال

القانونية والذي يحدد التشكيل 

األساس ي لجهاز تنمية 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 
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مراجعة األداء املتوازي ألفضل املمارسات  1.2.1.2

الدولية لهيكل جهاز تنمية املشروعات 

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 وتدشينه وتنفيذ مهامه

نموذج شامل بمثابة دليل 

توجيهي ومعلوماتي لألنشطة الني 

 1.2.1.1تندرج في العنوان 

ز يعكس  استعراض مواِّ

التطورات الحالية واملراجعة 

النهائية للمهام واملسؤوليات 

املنوطة بجهاز تنمية املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

     

 املتناهية الصغرالذي يضم املنظمات واملؤسسات الحالية الداعمة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  املتناهية الصغرإنشاء جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.2.2 

تدشين جهاز تنمية املشروعات املتوسطة  1.2.2.1

وتمكين إدارته  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 لبدء تنفيذ التكليفات املوكلة

إتمام فعاليات تدشين جهاز 

تنمية املشروعات املتوسطة 

، املتناهية الصغروالصغيرة و 

وكذلك األنشطة التشغيلية وفًقا 

 للتكليفات املوكلة

التشغيل التام وتفعيل أنشطة 

جهاز تنمية املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

     

نشر الوعي حول جهاز تنمية املشروعات  1.2.2.2

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

 والتعريف بدوره/خدماته

زيادة الوعي بشأن دور الجهاز 

 والخدمات الني يقدمها

زيادة أعداد أنشطة األعمال 

لمة بدور جهاز تنمية 
ُ
امل

املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

واالستفادة من الخدمات الني 

 يقدمها

     

الخاص بين املنظمات الحكومية واملؤسسات املتوسطة  -( والحوار بين القطاعين العاماملتناهية الصغردعم الحوار بين الجمهور )بين الهيئات العامة الداعمة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 0 املهمة: 1.2.3

 /رجال األعمالاملتناهية الصغروالصغيرة و 
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تصميم بوابة إلكترونية وتفعيلها لتسهيل  1.2.3.1

تبادل الحوار ونقل املعلومات بين املؤسسات 

واملنظمات الني من شأنها دعم تطوير 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 

 

تخصيص نقطة اتصال للتواصل عن القطاع 

العام لتحقيق عملية تسهيل أفضل لحوار 

متفق عليه للقطاع العام مع املجموعات 

 املمثلة للقطاع الخاص.

تفعيل البوابة اإللكترونية 

الخاصة بربط الهيئات الحكومية 

املعنية بموضوعات املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

لتقديم الدعم لهذه  الصغر

الشريحة من املشروعات 

ومشاركة البيانات وتبادل 

ات الفاعلة املعلومات بين الجه

 في القطاع العام

 

تفعيل آلية الحوار املتفق عليه 

ن من إقامة جسر  ِّ
ّ
بما ُيمك

للتواصل املستمر بين القطاعين 

 العام والخاص

تصميم بوابة إلكترونية وتفعيل 

 وظائفها

 

 

 

 

 

 

وضع آلية الحوار املتفق عليه 

 وتفعيلها

     

إقامة جسور التواصل وشبكات الحوار بما  1.2.3.2

ل من عملية الحوار بين القطاعين العام  ُيسّهِّ

 والخاص

تفعيل الحوار بين القطاعين  

العام والخاص وتحقيق 

 استدامته

مخرجات الحوار بين القطاعين 

 العام والخاص ونتائجه

 وريادة األعمال والنساء والشباب املتناهية الصغردعم تنفيذ العملية لضمان أن القوانين القائمة والجديدة ال تؤدي إلى نتائج عكسية لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.2.4

تشكيل مجموعة إلجراء املراجعة التنظيمية  1.2.4.1

لخص 
ُ
إلى جانب وضع االختصاصات الني ت

عملية املراجعة للقوانين الحالية والصادرة 

مؤخًرا وسّنها بهدف تبسيط البيئة حيث 

مارس املشروعات املتوسطة والصغيرة 
ُ
ت

تفعيل مجموعة املراجعة 

 يةالتنظيم

 

 

تحديد االختصاصات بوضوح 

درجة لدى 
ُ
املستندات امل

 مجموعة املراجعة التنظيمية

 

اختصاصات مجموعة املراجعة 

 التنظيمية
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للمسؤوليات واملهام واالرتباطات  والسيدات أنشطة أعمالها. املتناهية الصغرو 

في ضوء تشكيل مجموعة 

 املراجعة التنظيمية

 

تفعيل مجموعة املراجعة 

 التنظيمية

 

 

 

 

النتائج املتحصلة من أنشطة 

 املراجعة التنظيميةمجموعة 

تأسيس إشراف مستقل ملجموعة املراجعة  1.2.4.2 

 التنظيمية

شخص مسئول لإلشراف على 

 مجموعة املراجعة التنظيمية

 مستندات التعيين

 

إعداد تقارير اإلشراف الدوري 

على مجموعة املراجعة 

 التنظيمية

     

 وفرص هذه املشروعات في األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية املتناهية الصغرتطوير معرفة مؤسسية حول أداء املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.2.5

أداء مراجعة متعمقة في موضوعات بعينها  1.2.5.1

والني بمقدور مصر أو أنه يمكنها تطوير ميزة 

قطاع تنافسية فيها، إلى جانب التركيز على 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

توثيق املراجعة الني تتناول مبدأ 

التنافسية في قطاع املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

مراجعة تنافسية قطاع 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

مستندًيا  املتناهية الصغرو 

وتداول املستندات بين الهيئات 

 املعنيةوالجهات 

     

1.2.5.2 
إعداد استبيان لخارطة لالبتكار بحيث ُيحدد 

القطاعات والقطاعات الفرعية موضع تركيز 

حيث ُيمكن أن تتمتع هذه القطاعات بفرص 

واعدة لتحقيق مستويات عالية من االبتكار، 

مع تركيز خاص على قطاع املشروعات 

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

توثيق املراجعة الني تتناول  

نشاط االبتكار في قطاع 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

مراجعة عنصر االبتكار لقطاع 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

مستندًيا  املتناهية الصغرو 

وتداوله بين الهيئات والجهات 

 املعنية

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا
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إدارة الجودة إعداد استبيان للنظر في أنظمة  1.2.5.3

بما ُيحدد مستويات إصدار الشهادات 

واشتراطات االمتثال في مختلف القطاعات 

والقطاعات الفرعية مع فرز البيانات حسب 

 نوع الجنس

توثيق املراجعة الني تتناول 

اشتراطات استصدار شهادات 

أنظمة إدارة الجودة وعنصر 

االمتثال في قطاع املشروعات 

تناهية املاملتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

مراجعة أنظمة إدارة الجودة 

لقطاع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

مستندًيا وتداوله بين الهيئات 

 والجهات املعنية

     

 املراعية للجنسين وتسجيلها ونشرها املتناهية الصغرإنشاء مركز لجمع بيانات املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 1.2.6

إعداد وحدة مراقبة مستقلة لقطاع  1.2.6.1 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

)مرَصد إشرافي( مع فرز البيانات  الصغر

 حسب الجنس.

وحدة جمع البيانات وتفعيل  

أنشطتها ونشاط االستبيان الذي 

يشمل قطاع املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

طاع تفعيل أنشطة مرصد ق

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

     

إعداد برامج لجمع البيانات الشاملة  1.2.6.2 

وتفسيرها ونشرها لتقوم وحدة مراقبة قطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 بتنفيذها الصغر

جمع البيانات وتفسيرها وإعداد 

التقارير من خالل لوحة 

ُمعدة ُمسبًقا  معلومات بيانية

 وقوالب رسومية ونصية شارحة

تفعيل أنظمة إعداد التقارير  

ملرصد قطاع املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

وتداولها بين الهيئات  الصغر

 املعنية
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 املحور الثاني: الحصول على التمويل

ألدوات تمويل الدين/املخاطر، ومنها التمويل السهمي، بما في ذلك تطوير ونشر مجموعة من األدوات  املتناهية الصغروصول الشركات املتوسطة والصغيرة و  املحور الثاني أنشطة ُمصممة لتسهيل

 التمويلية الني تستهدف هذا القطاع وتتكون من إجراءين هما:

حّفزة للبنوك لتقديم االئتمان لهذه الشريحة من املشروعاتإلى تمويل ا املتناهية الصغروصول املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ُ
 لدين وذلك من عن طريق دعم مبادرة البنك املركزي املصري امل

قدم من خالل مجموعة من أدوات التمويل الحديثة ودعم وسطاء التمويل السهم املتناهية الصغروصول املشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ُ
ي من خالل إعداد تشريعات إلى املخاطر/األسهم الني ت

 الني تتمتع فرص واعدة لتحقيق مستويات نمو مرتفعة( املتناهية الصغرأفضل وتسهيل دورها في تمويل الشركات املحققة إليرادات متزايدة )املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

خالل زيادة قدرتها على االحتفاظ بالسجالت والدفاتر وتجهيز البيانات املالية الني تفي بمتطلبات املؤسسات  على زيادة رأس املال من املتناهية الصغرتعزيز قدرة املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املالية  

 ملخص التمويل املطلوب لتنفيذ أنشطة املحور الثاني

 مصادر التمويل الخارجي التمويل من املوازنة )جنيه مصري( اإلجمالي )جنيه مصري(

 

<0> 

 

 

<0> 

 

 الجهات املانحة<>إدراج 

 



 

 

 نظرة عامة الوصول إلى التمويل املحور الثاني:

 

 األساس املنطقي:

ا رئيسًيا أمام الشركات في سبيل تحقيقها للنمو والتطور في 
ً
ُيعد نقص الوصول إلى التمويل معوق

العامل والتمويل السهمي ومن ثم، مصر ويشمل هذا طائفة كاملة من رأس املال األولي ورأس املال 

فإن ضعف الوصول إلى تمويل أنشطة األعمال ُيعد عقبة رئيسية أمام الشركات الناشئة، إذ أنه 

ل بإغالق أنشطة األعمال الجيدة ويعوق توسع الشركات الني يكون لها رؤية واضحة وواعدة  ُيعّجِّ

 لتحقيق النمو

عد اإلدارة املالية الجيدة والتخطيط الس
ُ
ليم مدعوًما بالوصول إلى مصادر تمويل خارجية معقولة ت

املتناهية عناصر في غاية األهمية في تطوير قطاع قوي وحيوي للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 املجاالت األساسية: 

  

 :املجموعات املستهدفة

 

 املستخدمون النهائيون: 

 

 

 مؤسسات الوساطة: 

 

 

 املتناهية الصغرو  املشروعات املتوسطة والصغيرة

الحالية في القطاعات الرسمية، وكذلك الشركات 

 الناشئة الجديدة الواعدة

 

البنوك التجارية والحكومية وشركات الوساطة 

سّجلة.
ُ
 املالية امل

 

ز البنوك على تقديم االئتمان لشريحة   املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و تعزيز املبادرات الحالية الني يدشنها البنك املركزي املصري بما ُيحّفِّ

مو عالية لشريحة املشروعات املتوسطة والصغيرة تعزيز موقف الوسطاء املاليين الحاليين، وذلك من خالل سن تشريعات أفضل، ومن ثم تسهيل الخدمات الني يقدمها الوسطاء إلتاحة إمكانات ن

 املتناهية الصغرو 

تاح املتناهية الصغروعات املتوسطة والصغيرة و زيادة مستويات إملام املشر 
ُ
م من قدرتها على تحقيق أقص ى استفادة من التمويل امل

ّ
 بالنواحي املالية بما ُيعظ

 

 املخاطر واالفتراضات:

 املتناهية الصغروتطوير قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و تقطع حكومة مصر التزاًما قوًيا بتمويل و/أو اكتتاب التحويالت املالية كعنصر أساس ي في عملية اإلسراع من مستويات النمو 

 وبمقدوره تقديم الدعم واإلرشاد والرقابة على شركات الوساطة املالية  املتناهية الصغروال يزال النظام املالي يدعم على نحٍو كاف إقراض املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 بمثابة قاعدة جيدة للعمالء التجاريين املتناهية الصغراملالية األخرى جهات شريكة في العملية ككل، بل واعتبروا قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و أصبح القطاع املصرفي وشركات الوساطة 

 النقدية الداخلةبقدرات داخلية جيدة على استيعاب حركة النمو الناتجة عن تدفقات  املتناهية الصغريتمتع قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

إدارة املوارد املالية واستغالل التدفقات املالية الداخلية على نحٍو جيد، إلى جانب دعم تطبيق الشروط واألحكام الشفافية والنزاهة  املتناهية الصغربمقدور قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 64

 

 

 في عملية سداد القروض للوسطاء املاليين

 ساسية:املستندات الداعمة األ 

 <1املستند الداعم >



 

 

 مصفوفة الخطة التشغيلية متعددة السنوات الوصول إلى التمويل املحور الثاني:

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

حفز البنوك على توفير ائتمان للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  2.1
ُ
 املتناهية الصغرالتدبير: تعزيز مبادرة البنك املركزي الني ت

2.1.1 
ر، بجانب استراتيجيات محددة للمساعدة في إيجاد تحسين الوصول إلى التمويل املتناهي الصغر، بما في ذلك إدخال مؤسسات جديدة للتمويل متناهي الصغر، وأدوات جديدة للتمويل متناهي الصغ املهمة:

 عمالء للتمويل متناهي الصغر في القطاع املصرفي الرسمي

للتمويل املتناهي  مراجعة التشريعات الحالية 2.1.1.1

الصغر واملؤسسات املنوط بها تنفيذ تلك 

التشريعات، بما في ذلك التوصيات بشأن 

وسائل تقويم املوقف الحالي بما يسمح بتعزيز 

املتناهية وصول الشركات املتوسطة والصغيرة و 

، وكذلك السيدات املالكة للمشروعات  الصغر

 الصغيرة واملتوسطة إلى تلك التمويالت

ة الخريطة املستندية مراجع

 ووصف املوقف الحالي

قسم التوصيات أو ملحق مستند 

 املراجعة

مراجعة املستندات وتداولها 

 بين املؤسسات املعنية

     

إتاحة بيئة مواتية حيث ُيمكن تنفيذ التوصيات  2.1.1.2

ر صغَّ
ُ
 الصادرة بشأن موضوع التمويل امل

التباحث وعقد املناقشات مع 

لالتفاق على  الجهات املعنية

خطة تنفيذية من شأنها تعزيز 

وصول الشركات املتوسطة 

إلى  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 التمويل املتناهي الصغر

 محاضر االجتماعات 

 

 خطة التنفيذ املوثقة

     

تقديم بشأن خطة التنفيذ في عملية دعم  2.1.1.3

صغر للشركات 
ُ
وسهولة الوصول إلى التمويل امل

، بما في املتناهية الصغروالصغيرة و املتوسطة 

ذلك منح عوامل خاصة للسيدات الني تمتلك 

أحد الشركات الني تندرج تحت فئة الشركات 

)مثل  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

وصول أكبر للشركات الصغيرة 

إلى التمويل  املتناهية الصغرو 

 املصغر

يادة عدد القروض ومبالغ ز 

خصصة إلى قطاع 
ُ
األموال امل

املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

صغر.
ُ
 من مؤسسات التمويل امل
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

ر( صغَّ
ُ
 زيادة اإلقراض الجماعي والتمويل امل

ظم أثبتت قدرتها في واليات قضائية أخرى  املتناهية الصغرتطوير وتضمين نظام تقييم قوي للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 2.1.2
ُ
 يستند إلى ن

إجراء مراجعة شاملة ألنظمة التصنيف  2.1.2.1

لة في ثالث بيئات مناسبة )دول(.
َ
ستغ

ُ
 امل

استخالص التوصيات ملراجعة نظام التصنيف 

في مصر بناء على مخرجات املراجعة وحسب 

تطويع النتائج بما يناسب طبيعة السوق 

 املصري 

 مراجعة املستندات 

 

مستندات املراجعة وتطويعها 

 حسب السوق املصري 

      حفظ املستندات

تنفيذ التوصيات الصادرة عن مراجعة  2.1.2.2

 التصنيف وتطويع النتائج

تطبيق نظام حديث وصارم 

 للتصنيف

تطبيق التصنيفات الحديثة 

عن طريق خدمات التجزئة 

املصرفية وكذلك من خالل 

لة املؤسسات  سجَّ
ُ
املالية امل

قرِّضة لقطاع املشروعات 
ُ
امل

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 

 

     

 وتصنيفها وإجراءات التتبع واحتياجات الشركات اململوكة للنساء املتناهية الصغرتوفير تدريب متخصص للبنوك والوسطاء املاليين اآلخرين حول تقييم مخاطر املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 2.1.3

نطاق خدمات التجزئة املصرفية الني يقدمها  2.1.3.1

 القطاع املصرفي وشركات الوساطة املالية

 

 

وتشتمل مستندات هذا النطاق 

 على:

 

  إعداد قائمة باملصارف

 

 

قائمة باملصارف املحددة 

 وغيرها

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

وضع اشتراطات التدريب في القطاع على نطاق 

 أوسع

واملؤسسات املالية األخرى 

قرر أن تخضع لتدريب 
ُ
امل

متخصص، إلى جانب االتفاق 

 
ً
معها على إبداء التعاون كامال

مع كافة املشروعات املقترحة 

 2.1.3املهمة في إطار 

  تفاصيل الوضع الحالي بشأن

االختصاص فيما يتعلق 

بإقراض املشروعات املتوسطة 

 في  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 

خدمات التجزئة  نطاق

املصرفية الني يقدمها القطاع 

املصرفي وشركات الوساطة 

 املالية

   تحتوي على تحليل

االحتياجات التدريبية بناًء على 

الحاجة لتقديم خدمات 

التجزئة املصرفية الني يقدمها 

القطاع املصرفي وشركات 

 الوساطة املالية

 

قعة بين مذكرة تفاهم مو 

مجموعة محددة من املصارف 

وشركات الوساطة املالية 

 األخرى 

 

 مستندات تقييم الكفاءة

 

 

تحليل االحتياجات التدريبية 

(TNA) 

تطوير وتقديم التدريب على خدمات التجزئة  2.1.3.2 

املصرفية الني يقدمها القطاع املصرفي وشركات 

الوساطة املالية وفًقا ملا يتماش ى مع تحليل 

 تقديم التدريب 

 

 

 مستندات التدريب
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

االحتياجات التدريبية الواردة في املهمة 

2.1.3.1 

 

 اختيار املدربين

 

 

تقديم تدريب للمدربين، إلى جانب عقد 

 جلسات تدريبية للمدربين

 

 رنامج تدريبي نموذجيإعداد ب

 

 

 تقديم التدريب

 

 

 تقييم النتائج

 

 

إعادة تصميم و/أو إعادة تقديم التدريب على 

 نحو دوري

 

 إتمام اختيار وإعداد املدربين

 

 إتمام تدريب املدربين

 

 

إعداد الوحدات التدريبية 

 واالستعداد لتقديمها

 

 إتمام تقديم التدريب

 

 تقييم النتائج

 

 

نجزة 
ُ
مراجعة نتائج التدريب امل

 توثيق النتائج

 

 عقود االستقدام 

 

سجالت التدريب ونتائج 

 االختبارات

 

 إتمام وحدات التدريب

 

 تسجيل املشاركين

 

 

 تقييم النتائج وحفظها

 

 إتمام توثيق النتائج

تحت إشراف  املتناهية الصغرات املتوسطة والصغيرة و وضع دليل لرجال األعمال حول التمويل املتاح )إلى جانب طلب القرض وعمليات خدمة القروض, أولى في إنشاء مركز معلومات ائتماني للمشروع املهمة: 2.1.4 

 البنك املركزي املصري.

      املراجعة املستندية للملفوتوثيق  إتمام عملية املراجعةتأدية عملية مراجعة واسعة النطاق ملصادر  2.1.4.1



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

التمويل بحيث تغطي عدة موضوعات منها 

 طلبات القروض وإجراءات خدمات القروض.

توثيق املستندات وإعدادها في صورة كتيب 

إلكتروني ومطبوع لتوزيعها وتداولها بين قطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 النتائج

 

 

حفظ املنتج وتنسيقه في صورة 

لتوزيعه على املشروعات  كتيب 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

من خالل املنظمات  الصغر

واملؤسسات املمثلة لهم وكذلك 

 على مواقعها اإللكترونية.

 

 

إعداد الدليل في صورة نسخة 

 مطبوعة وإلكترونية وتوزيعه

 زيادة فعالية برامج ضمان االئتمان املهمة: 2.1.5

 مراجعة وإصالح مخططات الضمان االئتمانية 2.1.5.1

 

االستكشاف الدوري للفرص الواعدة لتدشين 

مبادرات أخرى ملخططات الضمان االئتمانية 

مع التركيز على مختلف القطاعات وبما يتماش ى 

لالقتصاد مع الطبيعة الديناميكية املتغيرة 

)على سبيل املثال تفضيل املزيد من القطاعات 

 والقطاعات الفرعية الني تعتمد على االبتكار(

إتمام عمليات املراجعة وتوثيق 

 النتائج

 

إعداد دراسات جدوى حول 

 مخططات الضمان االئتمانية

 

إيالء مزيد من التركيز على 

مخططات الضمان االئتمانية 

االستيعاب الستيعاب املزيد من 

لقطاع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

 وتحقيق املزيد من النتائج الفعالة

 حفظ مستندات املراجعة

 

 

 حفظ دراسات الجدوى 

 

 

استيعاب مخططات الضمان 

االئتمانية وحفظ تقارير 

 النتائج

     

 الخدمات املصرفية الخاصة للنساء املهمة: 2.1.6
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة
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إجراء دراسة لفهم أنماط سلوكيات السيدات  2.1.6.1

 ووضع الرؤى

 

إعداد دراسة شاملة توص ي 

بمجموعة خدمات ُمخصصة بناء 

 على االحتياجات املطلوبة

      

إعداد عروض مخصصة للمنتجات املالية  

الستيفاء سلوكيات السيدات، بما في ذلك 

 التدريب

الخدمات املالية الخاصة 

 للسيدات

      

هوية عالمة تجارية مخصصة لشريحة تشكيل  

 السيدات

 

الوعي باالشتراطات املالية 

الخاصة للسيدات والعروض 

 املناظرة

      

 التدبير: زيادة الوصول إلى الخدمات املالية غير املصرفية .2.2

 مراجعة القوانين الني تنظم إنشاء صناديق رأس املال االستثماري  املهمة: 2.2.1 

االشتراطات القانونية الخاصة بتشكيل تعديل  2.2.1.1

شركات رأس املال االستثماري واملستثمرة في 

قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

إصالح تشريعات رأس املال 

االستثماري بحيث تكون آليات 

 للمشروعات 
ً
التمويل أكثر وصوال

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 سريعة النمو الصغر

مام توثيق اإلصالحات إت

 املقترحة

 

إتمام اعتماد اإلصالحات 

 املقترحة

     

مراجعة الفرص الواعدة للحوافز الضريبية  2.2.1.2

للقطاع الفرعي لرأس املال االستثماري املقرض 

لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

بحث املقترحات الخاصة 

باإلعفاءات الضريبية واإلعانات 

الضريبية وغيرها من الحوافز 

الضريبية بناًء على النتائج الني 

انتهت إلىها تشريع األنشطة، إن 

 أمكن

إتمام توثيق اإلصالح الضريبي 

 املستهدف املقترح واعتماده

     

ا ألنشطة  2.2.1.3
ً
     إعداد نسخ مطبوعة إعداد دليل العمليات ألنشطة استحداث نموذج أكثر استهداف



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

االستثمار السهمي وتداول النتائج  االستثمار السهمي

ضمنة من النشاطين 
ُ
 2.2.1.1امل

 2.2.1.2و

وإلكترونية وتوزيعها على 

الهيئات اإلشرافية والجهات 

 الرقابية ذات الصلة

 توفير تدريب للعاملين في مجال رأس املال االستثماري  املهمة: 2.2.2

إجراء تحليل االحتياجات التدريبية في مختلف  2.2.2.1

 القطاعات الفرعية لرأس املال االستثماري 

 

تطوير وتقديم التدريب للقطاع الفرعي لرأس 

املال االستثماري وفًقا ملا يتماش ى مع تحليل 

 االحتياجات التدريبية

 

 املدربيناختيار 

 

 

تقديم تدريب للمدربين، إلى جانب عقد 

 جلسات تدريبية للمدربين

 

 إعداد برنامج تدريبي نموذجي

 

 

 تقديم التدريب

 

 

 تقييم النتائج

إتمام إعداد االحتياجات  

 التدريبية وتوثيقها

 

 تقديم التدريب

 

 

 وإعداد املدربينإتمام اختيار 

 

 إتمام تدريب املدربين

 

 

إعداد الوحدات التدريبية 

 واالستعداد لتقديمها

 

 إتمام تقديم التدريب

 

 تقييم النتائج

 

 

نجزة 
ُ
مراجعة نتائج التدريب امل

تقرير تحليل االحتياجات 

 التدريبية وحفظه

 

 

 مستندات التدريب

 

 

 

 عقود االستقدام 

 

ونتائج  سجالت التدريب

 االختبارات

 

 إتمام وحدات التدريب

 

 تسجيل املشاركين

 

 

 تقييم النتائج وحفظها
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إعادة تصميم و/أو إعادة تقديم التدريب على 

 نحو دوري

 

 إتمام توثيق النتائج توثيق النتائج

 دعم إنشاء شبكات '"مالك األعمال"' بالتعاون مع القطاع الخاص املهمة: 2.2.3 

تعريف دور شبكة رجال األعمال الخيرين  2.2.3.1 

الشبكة وإعداد مطوية موجزة توضح مفهوم 

 وكيفية الترويج لها ودعمها

إتمام توثيق التعريف وتفصيل 

مفهوم شبكة رجال األعمال 

 الخيرين.

حفظ املستندات واملطويات  

 وتوزيعها

     

تصميم الحمالت الترويجية وتدشينها لجذب  2.2.3.2

 رجال األعمال الخيرين املحتملين

إتمام إجراء تدشين حملة 

 ترويجية

 

 

قاعدة بيانات لرجال إتمام إنشاء 

األعمال الخيرين وتصنيفها 

 قطاعًيا

 إعداد املستندات واملواد املرئية

 

 قاعدة بيانات إلكترونية

     

تصميم دعوة ملقترحات تطوير املشروعات  2.2.3.3 

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

وتدشينها لتشجيع املشاركة في أنشطة رجال 

 األعمال الخيرين

 

 

سلسلة من فعاليات املواءمة لرجال عقد 

إتمام تصميم دعوة رجال  

األعمال الخيرين وإطالقها وتقييم 

 الطلبات وتصنيفها

 

 

إتمام عقد فعاليات املواءمة بين 

 رجال األعمال الخيرين

إعداد املستندات ونتائج 

 التقييم

 

 

 

املواد املقرر تداولها في 

 الفعاليات وتسجيل املشاركين
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 املؤشرات القابلة
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 التمويل املطلوب
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اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 األعمال

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة نموذج أنشطة األعمال الخيرين بناًء 

 M&Eعلى نتائج 

 

الربط بين عالقات أنشطة 

 مال ورجال األعمال الخيريناألع

 

مراقبة عالقات شبكة رجال 

 األعمال الخيرين وتقييمها

 

توثيق املراجعات أو اعتماد 

النموذج الخاضع لإلشراف 

 والتقييم

 

 مذكرات تفاهم

 

 

 M&Eتقارير 

 

 

 املراجعة و/أو التأكيد تقارير

هج مصممة حسب الطلب وزيادة التوعية املتناهية الصغرمواصلة الترويج لخدمات التأجير في سوق املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 2.2.4
ُ
 باستخدام ن

جمع وتحديث قاعدة البيانات للشركات  2.2.4.1 

املؤجرة الني تتعامل في قطاع املشروعات 

والترويج  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

لخدمات تأجير املشروعات املتوسطة 

إلى مجتمع  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 الشركات املؤجرة على نطاق أوسع

 قاعدة بيانات الشركات املؤجرة

 

إعداد املواد الترويجية 

)اإللكترونية واملطبوعة( وتوزيعها 

من خالل املؤسسات الداعمة 

للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

 قاعدة بيانات ُمحدثة )تأجير(

 

 

املواد الترويجية الخاصة 

بخدمات التأجير مع دليل 

 إجراء عملية التوزيع

     

اإلعداد والترويج الشتراطات استيعاب نماذج  2.2.4.2

حقق 
ُ
مكاسب لكال خدمات التأجير بحيث ت

 لكال القطاعين )القطاعات الفرعية( الطرفين

إتمام توثيق النماذج لالشتراك  نماذج التأجير البديلة

 في خدمات التأجير

     

اإلشراف على أنشطة االستيعاب وإعادة تهيئة  

نموذج وفق ما يتماش ى مع االشتراطات التنموية 

نموذج تطويع إصدارات  إعداد نموذج لإليجار وتحسينه

التأجير وفًقا لالشتراطات 

     



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 74
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 املتغيرة حسبما ُيستجد من أمور 

جدل التمويل غير اإلسالمي عن طريق التركيز على آليات  زيادة الوعي بالخدمات املالية غير املصرفية، مثل الخصيم وتمويل األسهم واإليجار، ويشمل ذلك رواد األعمال املستهدفين الذين يتجنبون  املهمة: 2.2.5

 التمويل غير الخالفية املوافقة للشريعة

جمع وتحديث قاعدة البيانات لشركات  2.2.5.1

تخصيم الديون الني تتعامل في قطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

والترويج لخدمات تخصيم الديون بين  الصغر

 مجتمع شركات تخصيم الديون 

 قاعدة بيانات شركات التخصيم

 

إعداد املواد الترويجية 

)اإللكترونية واملطبوعة( وتوزيعها 

خالل املؤسسات الداعمة من 

للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

قاعدة بيانات ُمحدثة )تخصيم 

 الديون(

 

 

املواد الترويجية الخاصة 

بخدمات التخصيم مع دليل 

 إجراء عملية التوزيع

     

اإلعداد والترويج الشتراطات استيعاب نماذج  2.2.5.2

حقق 
ُ
لكال مكاسب خدمات التخصيم بحيث ت

 القطاعين )القطاعات الفرعية(

إتمام توثيق النماذج لالشتراك  نماذج التخصيم البديلة

 في خدمات التخصيم

     

اإلشراف على أنشطة االستيعاب وإعادة تهيئة  

نموذج وفق ما يتماش ى مع االشتراطات التنموية 

 حسبما ُيستجد من أمور 

إعداد نموذج للتخصيم 

 وتحسينه

تطويع إصدارات نموذج 

التخصيم وفًقا لالشتراطات 

 املتغيرة

     

 املتناهية الصغروضع آليات تمويل خضراء للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 2.2.6

2.2.6.1         

 تحفيز املؤسسات املالية غير املصرفية على وضع مبادرات تستهدف املشروعات الصغيرة واملتوسطة. املهمة: 2.2.7

2.2.7.1         

 بتيسير قدرتها املتزايدة على االستفادة بشكل كامل من التمويل املتاح املتناهية الصغرالتدبير: زيادة املعرفة املالية في املشروعات املتوسطة والصغيرة و  .2.3



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
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 9وتيسير الحوار مع املؤسسات املالية املتناهية الصغروضع وحدات تدريبية وبدء تنفيذها والسيما الني تفي بمتطلبات املعرفة املالية في املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 2.3.1

إعداد تقييم متعمق باحتياجات الوعي املالي  2.3.1.1 

والصغيرة بين مجتمع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغرو 

 

إعداد تقييم متعمق للدراية املالية بين مجتمع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 -على نطاق أوسع )املنخفضة  الصغر

 املرتفعة( -املتوسطة 

 تقارير التقييم )احتياجات( 

 

 

 

 تقارير التقييم

 )القدرة(

 

 

دمج )تحليل 
ُ
التقرير امل

 ((TNA)االحتياجات التدريبية 

      

إعداد الوحدات التدريبية للمشروعات  2.3.1.2

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

الستيعاب االشتراطات فيما يتعلق بالدراية 

املالية وعلى صعيد مستويات التعقيد الثالثة 

 )املنخفضة واملتوسطة واملرتفعة(

 

مراجعة مقارنة للوحدات التدريبية إجراء 

ومدى مالءمتها لألشخاص الذين وقع عليهم 

 االختيار من مؤسساتهم املالية

املواد التدريبية املقرر تقديمها  

على صعيد مستويات الكفاءة 

 الثالث

 

 

املواد التدريبية الني تمت 

مراجعتها بناًء على املدخالت من 

 املؤسسات املالية

      

                                                           

 خدمات تنمية األعمال - 5الركيزة ارة المالية المفصلّة في هذه المهمة مكملة لرفع مهارات التمويل واإلد9
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تداول الوحدات التدريبية على صعيد  2.3.1.3 

املستويات الثالثة في املواقع املحددة في مختلف 

 أنحاء مصر

التمويل     تسجيل املشاركين

املشترك مع 

مساهمة 

قطاع 

املشروعات 

املتوسطة 

والصغيرة 

املتناهية و 

 الصغر

  

استعراض ومراجعة )إعادة التصميم حسبما  2.3.1.4

 تقديم التدريب سنوًيايقتض ي األمر( وتكرار 

إتمام إعادة تصميم وحدات 

 التدريب

 

 تسجيل املشاركين

      



 

 

 تشجيع ريادة األعمال املحور الثالث:

من حيث العدد والحجم من خالل التمكن من تنظيم املشروعات وتعزيزها  املتناهية الصغرم تصميم األنشطة خصيًصا بحيث تراعي اإلسراع من وتيرة نمو املشروعات املتوسطة والصغيرة و  3املحور 

 ا املحور من ثالثة إجراءات هم:وتهيئة بيئة مواتية من شأنها تشجيع أتحاب املشروعات الحاليين واملحتملين على بدء مشروعاتهم وأعمالهم التجارية وتطويرها. ويتكون هذ

 املعرفةتسهيل عملية صنع السياسات القائمة على 

 زيادة الفرص الواعدة أمام الحكومة املصرية على إنتاج مجموعات جديدة من ريادة األعمال والشركات الناشئة

 تحسين دعم تنمية األعمال التجارية لألنشطة الجديدة

 ملخص التمويل املطلوب لتنفيذ أنشطة املحور الثالث

 مصادر التمويل الخارجي مصري(التمويل من املوازنة )جنيه  اإلجمالي )جنيه مصري(

 

<0> 

 

 

<0> 

 

 >إدراج الجهات املانحة<
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 نظرة عامة تشجيع ريادة األعمال: :3املحور 

 

من أجل ضمان أن تكون السياسات واالستراتيجيات الني تستهدف قطاع  األساس املنطقي:

ذات صلة وقابلة للتنفيذ وتركز بصفة خاصة  الصغراملتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

على القطاع املستهدف، فإنه ال بد من أن يكون صناع السياسات على دراية تامة دوًما باملعلومات 

 املناسبة عن األداء )بما في ذلك االتجاهات االقتصادية( في هذا القطاع.

عات الناشئة ودعمها، إلى جانب ومن املقرر أن يكون للسياسات الني تركز على تشجيع املشرو 

 املتناهية الصغرإمكانات النمو الكبيرة الحالية الني تتمتع بها املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

مردود إيجابي على املدى القصير واملتوسط سواء من حيث زيادة فرص العمل أو زيادة املساهمة في 

 نمو إجمالي الناتج املحلي

 

 املجاالت األساسية: 

 :جموعات املستهدفةامل 

 املستخدمون النهائيون: 

 

 مؤسسات الوساطة: 

 

 رجال األعمال والشركات الناشئة

 

 مؤسسات التعليم من املستوى الثاني والثالث

 تسهيل عملية صنع السياسات القائمة على املعرفة

 زيادة قدرة مصر على تخريج رجال أعمال جدد وشركات ناشئة جديدة

 الحالية الني تتمتع بإمكانات واعدة للنمو( املتناهية الصغراألعمال التجارية للمشروعات الجديدة والشركات املحققة إليرادات متزايدة ) املشروعات املتوسطة والصغيرة و تحسين دعم تطوير 

 

 املخاطر واالفتراضات:

بتوفير قاعدة بيانات جيدة وموثوقة تتضمن بيانات ومعلومات وأخبار تطور االتجاهات الخاصة بأداء قطاع  ة الصغراملتناهيتلتزم الوزارات والهيئات املختصة بتطوير املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 على القطاع. املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 
ً
 مباشرا

ً
 وأداء املؤسسات األخرى والني يؤثر أداؤها تأثيرا

 للشباب وغيرهم من مختلف الفئات العمرية في مصر.يمكن تطوير فكرة ريادة األعمال لتصبح خيا 
ً
 مهنيا

ً
 را

الل مرحلة البدء في تلك املشروعات واألعمال التجارية ال تزال حكومة مصر ملتزمة بتخفيف أعباء بدء املشروعات واألعمال التجارية الجديدة وتطويرها وتوفير الدعم الالزم ألتحاب املشروعات خ

 خالل املراحل التالية.وتقديم الدعم التطبيقي 



 

 

 املستندات الداعمة األساسية:

 <1املستند الداعم >
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 مصفوفة الخطة التشغيلية متعددة السنوات تشجيع ريادة األعمال: املحور الثالث:

 التدبير: زيادة قدرة مصر على تخريج أتحاب أعمال جدد وشركات ناشئة جديدة .3.1

 ياضيةوضع ثقافة تحمل املخاطر في ريادة األعمال في أرجاء مصر من خالل وسائل اإلعالم والتعليم ما قبل الجامعي ومراكز الشباب واألندية الر  املهمة: 3.1.1

تنظيم حملة توعية عن ريادة األعمال وتعريف  3.1.1.1

الرأي العام بمزايا ريادة األعمال وتحديد 

ينطوي عليها بدء الخطوات اإلجرائية الني 

 املشروعات واألعمال التجارية.

إعداد املواد املطبوعة والسمعية  

والبصرية وتداولها للوصول إلى 

 الفئة املستهدفة

 

عقد الفعاليات بما في ذلك 

العروض التقديمية وتقديم 

املساعدة الشخصية لكل شخص 

من أتحاب املشروعات 

 املحتملين كٍل على حدة

اد وتداولها يتم تسجيل تلك املو 

 
ً
 من خالل قنوات محددة سلفا

 

 

إعداد سجالت ملفات 

 للفعاليات وقوائم املشاركين

     

إطالق مسابقة "صاحب مشروع العام" وأن  3.1.1.2

تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة، بما في ذلك 

تغطية املراحل األخيرة على قنوات التلفاز 

 الرسمية.

عرض برنامج على قنوات التلفاز 

لالحتفاء بأتحاب  الرسمية

املشروعات الناجحة ومكافأتهم 

وتعزيز مفهوم ريادة األعمال بين 

كافة فئات املجتمع وال سيما 

 الشباب

      lإعداد مواد مرئية ومسموعة

3.1.2 
يم العالي وتشمل الكليات غير التجارية للمزج بين املهارات واملعرفة تطوير تعليم ريادة األعمال في كل من املرحلة ما قبل الجامعية وتشمل معاهد ومدارس التعليم و التدريب املنهي و التقني، ومرحلة التعل املهمة:

 الفنية وريادة األعمال.

ريادة األعمال إعداد نماذج لتعلم كيفية تنظيم  3.1.2.1 

إلدراجها في املناهج الدراسية لطلبة املدارس 

 الثانوية

تطوير نماذج لتعلم كيفية  

تنظيم املشروعات وإدراجها في 

املناهج الدراسية لطلبة املدارس 

 الثانوية

تسجيل نماذج التدريب وحفظ 

السجالت الخاصة باملشروعات 

 املقدمة

     

     إنشاء مراكز لتنظيم ريادة مراكز خدمية لتنظيم ريادة إعداد مراكز تنظيم ريادة األعمال في عدد من  3.1.2.2



 

 

األعمال وتزويدها باألجهزة  األعمال الجامعات املختارة

واملعدات وتعيين عدد من 

 املوظفين لتأدية املهام املوكلة

إعداد برنامج "يوم أتحاب املشروعات"  3.1.2.3

التدريب في عدد من الجامعات املختارة لتقديم 

واملؤسسات األخرى للتعليم من املستوى 

 الثالث.

إعداد البرنامج وتقديمه في عدد  

 من املواقع املحددة.

تسجيل البرنامج وحفظ 

السجالت الخاصة باملشروعات 

 املقدمة

     

إعداد برنامج توجيهي لتنظيم املشروعات  3.1.2.4

املشروعات من الوطنية ودعم أتحاب 

 الشباب

إعداد البرنامج وتقديمه في عدد 

 من املواقع املحددة.

تسجيل البرنامج وحفظ 

السجالت الخاصة باملشروعات 

 املقدمة

     

إعداد وتنفيذ برامج للتدريب على بدء  3.1.2.5

 املشروعات الناشئة واألعمال التجارية العامة

يتم إعداد البرنامج التدريبي 

 وتقديمه

تسجيل نماذج التدريب وحفظ 

السجالت الخاصة باملشروعات 

 املقدمة

     

إطالق مبادرة التعليم من أجل تنظيم ريادة  3.1.2.6

( من خالل بوابة إلكترونية E4Eاألعمال )

مخصصة تتضمن مجموعة متطورة من برامج 

التعلم اإللكتروني تستهدف أتحاب 

 املشروعات.

إنشاء بوابة إلكترونية وإضافة  

عدد متزايد من نماذج التعلم 

لة والني  حمَّ
ُ
اإللكتروني امل

 تستهدف فئة معينة

تحميل نماذج التدريب على 

 البوابة اإللكترونية

     

 تقديم برنامج تدريبي لريادة األعمال املستدامة املهمة: 3.1.3

 3.1.3.1         

 القائمة ذات إمكانات النمو العالية املتناهية الصغرالجديدة واملؤسسات املتوسطة والصغيرة و التدبير: دعم الشركات  .3.2

 ذات إمكانات النمو العالية اململوكة واملدارة من قبل النساء والرجال املتناهية الصغرتقديم دعم متخصص للشركات الناشئة واملؤسسات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 3.2.1

3.2.1.1  
ً
تصنيف القطاعات والقطاعات الفرعية وفقا

 لإلمكانات الواعدة للنمو

 

تسجيل القطاعات والقطاعات  

الفرعية ذات اإلمكانات الكبيرة 

 لتحقيق النمو
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 تطوير برامج الدعم املستهدفة لفئة معينة

 

توجيه دعوة أو دعوات للمشروعات املحتمل 

أن تكون سريعة النمو بما في ذلك املشروعات 

الناشئة للتقدم بطلبات للحصول على 

 املساعدة والدعم

 

 

 إعداد إجراءات التقييم

 

 

 

 تقييم الطلبات املقدمة للحصول على الدعم

 

 

 

اختيار املشروعات املتوسطة والصغيرة 

والشركات الناشئة الني  املتناهية الصغرو 

 تحتاج إلى مساعدة في إطار برامج الدعم

 

إعداد برامج الدعم املستهدفة 

 لفئة معينة

 

 توجيه الدعوة )الدعوات(

 

 

 

 

 

تطوير بطاقة األداء ومستويات 

 التقييم

 

 

 تقييم الطلبات املقدمة وتصنيفها

 

 

اختيار املشروعات والشركات  

 الناشئة

 

إعداد مجموعة من برامج الدعم املستهدفة  3.2.1.2

لفئة معينة، والني تدعم نمو الشركات الناشئة 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و واملشروعات 

ذات اإلمكانات الواعدة لتحقيق النمو،  الصغر

 مع التركيز على املشروعات اململوكة للسيدات

       إنجاز مهمة تطوير آليات الدعم

تنفيذ برامج الدعم لعدد محدد من الشركات  3.2.1.3

الناشئة واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 املتناهية الصغرو 

       مهمة تفعيل برنامج الدعمإنجاز 



 

 

 تحسين إمكانية الوصول إلى مساحات العمل وحاضنات األعمال ومراكز التكنولوجيا املهمة: 3.2.2

تعريف مصطلحات أماكن العمل ومحاضن  3.2.2.1

األعمال حسبما يتم تقديمها إلى قطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 لها مراجعة الشروط 
ً
واألحكام الني يتم وفقا

إتاحة أماكن العمل ومحاضن األعمال لقطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

مراجعة أماكن العمل ومحاضن األعمال 

املتاحة )والني تم تخصيصها( لقطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

وفحصها حسب كل منطقة وفي  الصغر

 نحاء البالد.مختلف أ

تعريف أماكن العمل ومحاضن 

 األعمال وتوضيح معناها

 

 

إنجاز مهمة تحديد شروط 

 وأحكام تخصيص أماكن العمل

 

 

إنجاز مهمة مراجعة أماكن العمل 

ومحاضن األعمال املتاحة 

 وفحصها

 توثيق التعريفات وحفظها

 

 

تحديد الشروط واألحكام 

 وتوثيقها

 

 

إتمام أعمال املراجعة 

 والحفظ والفحص

     

اشتراطات الوصول )بشكل إجمالي( وتحديد  3.2.2.2

االشتراطات اإلضافية حسب كل منطقة وفي 

 مختلف أنحاء البالد

إنجاز مهمة تحديد االشتراطات 

 واالشتراطات اإلضافية

إنجاز مهمة توثيق االشتراطات 

اإلقليمية واملحلية وتسجيلها 

 وحفظها

     

)على مدار ثالثة أعوام( وضع خطة ثالثية  3.2.2.3

 إلتاحة أماكن عمل إضافية ومحاضن األعمال

االنتهاء من وضع خطة عمل 

ثالثية )على مدار ثالثة أعوام( 

 لتكون جاهزة للتطبيق

توثيق الخطة الثالثية 

 وتسجيلها وحفظها بالسجالت

     

تحديد القطاعات الفرعية )الصناعية  3.2.2.4

سُتمنح األولوية في والخدمات وغيرها( والني 

 حال نقص املوارد أو القدرات

إتمام مهمة تحديد القطاعات 

 الفرعية ذات األولوية

املوافقة على القطاعات 

الفرعية ذات األولوية وتوثيقها 

 وحفظها بالسجالت

     

إطالق برنامج زيادة القدرة والذي ُيخّصص  3.2.2.5

 مرافق إضافية حال توافرها

برنامج إنجاز مهمة إطالق 

 )الخطة الثالثية( وتنفيذه.

      تنفيذ البرنامج 



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 84

 

 

 املحور الرابع: الصادرات وتحقيق التكامل في سلسلة القيمة املحلية والعاملية

 إلى األسواق التصديرية من خالل قنوات مميزة، وهي: املتناهية الصغراملحور الرابع أنشطة ُمصممة خصيًصا لتسهيل وصول املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  تسهيل الوصول املباشر للعمالء في األسواق التصديرية 

 تسهيل الوصول إلى سالسل القيمة الحالية، وربطها كموردين للشركات األكبر حجًما واألسواق التصديرية الحالية 

  ويتكون هذا املحور من ثالثة إجراءات هم:

  في القطاعات املستهدفة املتناهية الصغراستعداد التصدير بين قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و تطوير مدى 

   والشركات التصديرية األكبر حجًما املتناهية الصغرتسهيل الوصول إلى سالسل القيمة من خالل إنشاء روابط بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 صناعية والني من شأنها تسهيل إنفاذ االبتكار وإضفاء عنصر التمايز على املنتجاتتطوير تجمعات األعمال واملناطق ال 

 

 ملخص التمويل املطلوب لتنفيذ أنشطة املحور الرابع 

 مصادر التمويل الخارجي التمويل من املوازنة )جنيه مصري( اإلجمالي )جنيه مصري(

 

<0> 

 

 

<0> 

 

 >إدراج الجهات املانحة<

 



 

 

 نظرة عامة الصادرات وتحقيق التكامل في سلسلة القيمة املحلية والعاملية: املحور الرابع:

 

 وزيادة نفاذها املتناهية الصغرلتسهيل وصول املشروعات املتوسطة والصغيرة و  األساس املنطقي:

إلى األسواق التصديرية، فمن األهمية بمكان تناول مجموعة من العوامل األساسية الني تعوق حركة 

نمو الصادرات، ومن ثم اقتصار نمو القطاع على القدرات الشرائية للعمالء والعمالء املحتملين في 

ملتوسطة األسواق املحلية. ومن ثم، فإن تحقيق النمو الحقيقي واملستدام لقطاع املشروعات ا

ككل، فإن ذلك يتطلب أن يكون القطاع ُموجًها للتصدير. إضافة إلى  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 املتناهية الصغرذلك، فإنه كظاهرة دولية، أثبتت التجارب أن املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

هة للتصدير تكون أكثر نجاًحا عندما تكون على استعداد للدفاع عن األسوا وجَّ
ُ
ق املحلية في مقابل امل

شابهة.
ُ
 املمارسات الضارة من الواردات والخدمات امل

 

 املجاالت األساسية: 

 :املجموعات املستهدفة 

 املستخدمون النهائيون: 

 

 مؤسسات الوساطة: 

 

ذات  املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 القدرات التصديرية الواعدة

 

 املؤسسات التصديرية

 في القطاعات املستهدفة املتناهية الصغرتنمية االستعداد للتصدير بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة و تيسير 

 وشركات التصدير الكبرى  املتناهية الصغرتيسير الوصول إلى سلسلة القيمة من خالل دعم تنمية الروابط بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  

 عية والني من شأنها تسهيل إنفاذ االبتكار وإضفاء عنصر التمايز على املنتجاتتطوير تجمعات األعمال واملناطق الصنا

 تيسير وضع السياسات املستندة إلى املعرفة تدعم نظم إدارة الجودة واالبتكار 

 تعزيز الوصول إلى الخدمات املالية للتصدير

 

 املخاطر واالفتراضات:

والني تكون قادرة على إنتاج املنتجات والخدمات، أو أنه بإمكانها تحقيق التنويع بإنتاج منتجات وخدمات جديدة حيث يكون هناك  املتناهية الصغرهناك جهة معنية باملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 زيادة في معدالت الطلب في األسواق التصديرية و/أو الطلب من الشركات التصديرية األكبر

 لتطبيق نماذج أنشطة األعمال لتحقيق القدرة على جاهزية تطوير أنشطة تصديرها إلى هذه الشركات هية الصغراملتناتستعد املشروعات الصغيرة واملتوسطة و 
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 املستندات الداعمة األساسية:

 <1املستند الداعم >

 

 

 



 

 

 مصفوفة الخطة التشغيلية متعددة السنوات الصادرات وتحقيق التكامل في سلسلة القيمة املحلية والعاملية: املحور الرابع:

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 

4.1 

 

 في القطاعات املستهدفة املتناهية الصغرالتدبير: تيسير تنمية االستعداد للتصدير بين املؤسسات املتوسطة والصغيرة و 

 وضع حزم معلوماتية ونشرها حول متطلبات التصدير واإلجراءات واملعايير الدولية واملشروعات الخضراء واألسواق الدولية املهمة: 4.1.1

إعداد قائمة مرجعية ومجموعة األدوات  4.1.1.1 

لتقييم جاهزية التصدير ونشرها على مستوى 

قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 من خالل قنوات موحدة املتناهية الصغرو 

يتم إعداد قائمة مرجعية 

ومجموعة األدوات لتقييم 

جاهزية التصدير وحفظها 

 وتداولها

أدوات التقييم والقائمة 

املرجعية املوثقة الني يتم 

حفظها في ملفات وتداولها 

 وتطبيقها

     

إصدار دليل محدث دورًيا للفرص التصديرية  4.1.1.2

الفرعية املختارة )الني املتاحة أمام القطاعات 

تتمتع بجاهزة عالية لتصدير السلع املصنعة 

 والخدمات(

يتم جمع البيانات عن الفرص  

السوقية املتاحة للقطاعات 

 املختارة وتوثيقها وتداولها

نتائج الدراسات االستقصائية  

عن السوق حفظها في ملفات 

وتداولها بين املشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

املستهدفة في  الصغر

حددة
ُ
 القطاعات الفرعية امل

     

 الني تمتلك القدرة على التصدير الستهداف األسواق الخارجية املتناهية الصغرتحفيز املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 4.1.2 

وضع حوافز التمويل املشترك للمشروعات  4.1.2.1 

الني  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

تتمتع بجاهزية التصدير، وتمويل الدراسات 

االستقصائية عن اإلمكانات الني تشكلها بعض 

األسواق الخارجية بالنسبة ملنتجاتها والخدمات 

يتم إعداد برنامج للتمويل  

املشترك، بما في ذلك معايير 

االختيار والتقييم الني تم 

 تحديدها وتوثيقها.

 

أدوات التمويل املشترك الني 

يتم توفيرها، إلى جانب تدابير 

 االختيار والتقييم

 

مستندات الدعوات والطلبات 
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

قدمها
ُ
ات للمشروعات يتم توجيه الدعو  الني ت

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

لتقديم طلبات للحصول  الصغر

 على التمويل

 املقدمة للحصول على التمويل

 وضع حوافز التمويل املشترك للمشروعات 4.1.2.2

الني  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

تتمتع بجاهزية التصدير في الترويج لعروضها في 

 املعارض الدولية

يتم إعداد برنامج للتمويل  

املشترك، بما في ذلك معايير 

االختيار والتقييم الني تم 

 تحديدها وتوثيقها.

 

يتم توجيه الدعوات للمشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

لتقديم طلبات للحصول  الصغر

 على التمويل

أدوات التمويل املشترك الني 

يتم توفيرها، إلى جانب تدابير 

 االختيار والتقييم

 

مستندات الدعوات والطلبات 

 املقدمة للحصول على التمويل

     

 وشركات التصدير الكبرى  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و التدبير: تيسير الوصول إلى سلسلة القيمة من خالل دعم تنمية الروابط بين املؤسسات  .4.2

 تعيين الروابط املحتملة وتحديد إمكانيات الوساطة املهمة: 4.2.1

إنشاء منتديات تضم "كبار الشركات وصغار  4.2.1.1 

املشروعات" وتسهيل عقدها في عدد من 

القطاعات املحددة والني تحدد الفرص 

املشروعات املتوسطة والصغيرة الواعدة أمام 

فيما بين همزة الوصل بين  املتناهية الصغرو 

"عنصر الطلب من الشركات الكبيرة/عنصر 

 العرض من املشروعات الصغيرة".

توسيع نطاق املنتديات لتشمل عرض املنتجات 

يتم عقد املنتديات وتحديد 

 اجتماعاتها

 

 

 تقارير املنتدى

 األنشطة املوسعة للمنتدى

جداول األعمال ومحاضر 

اجتماعات املنتديات وسجالت 

 الحضور 

 

 التقارير املوثقة

جداول األعمال لألنشطة 

عة ومحاضر االجتماعات وسَّ
ُ
 امل

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

بصورة قطاعية من املشروعات املتوسطة 

في القطاعات  املتناهية الصغروالصغيرة و 

لني تم تحديدها ومستويات الطلب الفرعية ا

 من كبار املصدرين

تسهيل إنشاء الروابط من خالل التمويل  4.2.1.2 

الجزئي للمتطلبات الفنية للمشروعات 

لتطويع  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

املخرجات واملنتجات على النحو الذي يلبي 

 احتياجات املصدرين

  
ً
يتم إنشاء آلية للتمويل وأيضا

لعمليات تقديم الطلبات 

 واالختيار بين املشروعات

لدعوات املوجهة لتقديم ا

 املقترحات والطلبات

عملية التوثيق والني تعكس 

 القيام بالتحويالت املالية

     

4.2.2 
من أجل تحسين الجاهزية واالستعداد للتعاقد من الباطن مع املشروعات املتوسطة  املتناهية الصغرتطوير حزمة حوافز إلشراك املؤسسات الكبرى / األجنبية في قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة:

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

مراجعة قانون املناقصات الحالي )قانون  4.2.2.1 

( وتعديله لتحفيز 89املناقصات رقم 

املشروعات الكبيرة على دمج املشروعات 

وإدخالها  املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

في سلسلة القيمة فيما يتعلق بعقود املشتريات 

 الحكومية

يتم إجراء تعديالت على الوثائق 

 التشريعية

التشريعات الني يتم تعديلها 

 وتدوينها باملدونات القانونية

     

 4.2.2.2 
 يتم إنشاء آلية التمويل وتطبيقها وضع آلية خاصة بعملية التمويل وتفعيلها

 

 بالتحويالت املاليةيتم القيام 

اآللية الخاصة بعملية التمويل 

 الني يتم توثيقها وحفظها

 

 مستندات التحويالت املالية

     

 املتناهية الصغرتيسير عملية نقل املعرفة األولية واملستمرة من املؤسسات الكبرى إلى املؤسسات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 4.2.3 
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

بعملية التمويل وتفعيلها وضع آلية خاصة  4.2.3.1 

لتسهيل نقل املعرفة الخاصة بأنواع معينة من 

املنتجات من كبار املصدرين إلى املوردين 

املتناهية باملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

سواء من خالل تدريب وسطاء للقيام  الصغر

 بذلك أو بدون ذلك

 يتم إنشاء آلية التمويل وتطبيقها

 

 ملاليةيتم القيام بالتحويالت ا

 

تتم زيادة روابط التوريد الني 

تربط بين املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

واملصدرين من حيث العدد 

 والقيمة

اآللية الخاصة بعملية التمويل  

 الني يتم توثيقها وحفظها

 

 مستندات التحويالت املالية

 

الزيادة الني يتم تسجيلها في 

 وقيمتهاعدد روابط التوريد 

     

 تشجيع الشركات الكبيرة على التعاقد من الباطن مع املشروعات املتوسطة والصغيرة في عقود أعمال عامة أصغر حجًما املهمة: 4.2.4

4.2.4.1         

 التمايز على املنتجاتالتدبير: تطوير تجمعات األعمال واملناطق الصناعية والني من شأنها تسهيل إنفاذ االبتكار وإضفاء عنصر  4.3

 تخطيط املناطق الصناعية واملجمعات الصناعية األساسية وتقييمها املهمة: 4.3.1

تحديد املجمعات الصناعية القائمة في كل دولة  4.3.1.1 

وتصنيفها حسب املنطقة الواقعة بها وأنشطتها 

وحجمها وهيكلها اإلداري والتنمية التعاونية 

وتوفير الخدمات للمنتجات / الخدمات 

لألعضاء وتسهيل عملية اإلبداع واالبتكار 

 وأنشطته

يتم إعداد تقرير شامل عن 

 املجمعات الصناعية

تقرير تحديد املجمعات 

الصناعية والذي يتم حفظه في 

 امللفات

     

تحديد املناطق الصناعية وتصنيفها حسب  4.3.1.2

املنطقة الواقعة بها وحجمها ونطاق أنشطة 

يتم إعداد تقرير شامل عن  

 املناطق الصناعية

تقرير تحديد املجمعات 

 الصناعية وحفظه

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

املستأجر الفعلي / املحتمل، ومعدل تغيير 

املستأجرين، ومدى توفير املرافق واستيعابها، 

 وتسهيل عملية اإلبداع واالبتكار وأنشطته

 تيسير تعزيز التكتالت القائمة وتوسيع نطاق توفير املناطق الصناعية املهمة: 4.3.2 

إعداد برنامج لتطوير املجمعات الصناعية  4.3.2.1

ز 
ّ
وإطالقه، وتقديم الدعم الفني املرك

ملشروعات املجمعات الصناعية الني تم 

 املوافقة عليها

إعداد مجموعة شاملة من املعايير الني يمكن 

 لها أن  للمجمعات الصناعية
ً
القائمة وفقا

تصبح مؤهلة للحصول على مساعدات مالية 

 تستهدف األنشطة التعاونية في املجمعات.

معايير تمويل املنح الني يتم   يتم تحديد معايير تمويل املنح

 توثيقها

     

إعداد الدعوات وتوجيهها للمجمعات الصناعية  4.3.2.2

لتقديم طلبات الحصول على مساعدات في 

 منحشكل 

 

 إعداد معايير التقييم

 

 

 تقييم الطلبات وتصنيفها

 

 صرف املنح

 

 

 يتم توجيه الدعوات

 

 

 

 يتم وضع معايير التقييم

 

 يتم تقييم الطلبات

 

يتم صرف املنح ملقدمي الطلبات 

 املستوفين للمعايير

 

 يتم مراقبة النظام

الدعوات الني يتم مستندات 

 توجيهها

 

 

 

 كروت التقييم

 

 

 نتائج التقييم

 

 مستندات تحويل األموال
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 التمويل املطلوب
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

مراقبة أنشطة التنفيذ في املجمعات الصناعية 

 على حدة

 

 تقارير الرصد واملتابعة

 تعزيز تطوير املجمعات الجديدة، وبخاصة تلك املرتبطة بسالسل القيمة العاملية املهمة: 4.3.3

إعداد ورقة ترويجية توضح مزايا املجمعات  4.3.2.1 

لقطاع املشروعات املتوسطة الصناعية 

وتوزيعها من خالل  املتناهية الصغروالصغيرة و 

 قنوات النشر

يتم إعداد ورقة ترويجية تدعو 

إلى إنشاء مجمعات صناعية 

كأحد الوسائل الفعالة في نمو 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 املتناهية الصغرو 

املستندات الترويجية الني يتم 

 حفظها

 

 قنوات النشر

     

 التدبير: تيسير وضع السياسات املستندة إلى املعرفة الني تدعم نظم إدارة الجودة واالبتكار 4.4

 2016من خالل تنفيذ استراتيجية االبتكار الصناعي  املتناهية الصغرتطوير بنية تحتية شاملة لالبتكار تستهدف قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 4.4.1

 

تنفيذ املحور األول من استراتيجية االبتكار  4.4.1.1 

 الصناعي:

 

 تحفيز االبتكار

 

 التوعية باالبتكار

 

 

 بوابة إلكترونية للتوعية باالبتكار 

 

 

 

 

 

 

 يتم نشر الوعي عن مزايا االبتكار

يتم إنشاء بوابة إلكترونية 

 لالبتكار وتشغيلها

 

يتم تطبيق آلية إلقامة مسابقات 

استراتيجية االبتكار الصناعي 

: عملية تنفيذ 2016لعام 

 املحور األول في وقتها املحدد

     



 

 

 

 منح جوائز للمبتكرين

 االبتكار ومنح جوائز للمبتكرين

تنفيذ املحور الثاني من استراتيجية االبتكار  4.4.1.2

 الصناعي:

 

 تمكين االبتكار

 

 إنشاء شبكات لالبتكار

 

 

 دعم املجمعات الصناعية 

 

 

 

 دعم املهنيين من الشباب

 تلبية احتياجات القطاع الصناعي 

 

 

 تعظيم قيمة االبتكار

 

 

 

 

 

 

 

يتم تصميم شبكات االبتكار 

الخاصة باملشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

 

يتم توسيع نطاق أنشطة 

املجمعات الصناعية الداعمة 

املشروعات لالبتكار في قطاع 

املتناهية الصغيرة واملتوسطة و 

 الصغر

 

يتم تدريب الشباب وتمكينهم  

 على أساس قيم االبتكارات

 

يتم تدريب مديري االبتكار )قطاع 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 (املتناهية الصغرو 

استراتيجية االبتكار الصناعي 

: متابعة عملية 2016لعام 

تنفيذ املحور الثاني في وقتها 

 املحدد

     

تنفيذ املحور الثالث من استراتيجية االبتكار  4.4.1.3

 الصناعي:

 

 تسهيل االبتكار

 

 

 

 

 

 

استراتيجية االبتكار الصناعي  

: متابعة عملية 2016لعام 

تنفيذ املحور الثالث في وقتها 

 حددامل
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البحث والتطوير )الصناعة / 

 األوساط األكاديمية(

 

 

 

 

 تمكين مركز التكنولوجيا واالبتكار 

 

 

 

يتم إقامة روابط استباقية بين 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

واألوساط  املتناهية الصغرو 

 األكاديمية في املشروعات البحثية

 

يتم دعم مراكز التكنولوجيا 

واالبتكار في تسهيل تنفيذ 

مشروعات االبتكار وتحويلها من 

مجرد فكرة إلى التطبيق على أرض 

 الواقع في األسواق

تنفيذ املحور الرابع من استراتيجية االبتكار  4.4.1.4

 الصناعي:

 

 التسويق لالبتكار

 الوصول إلى االبتكار

 

 

 

 

 

 تأسيس املشروعات تحقيًقا للنمو 

 

 

 

 

 

يتم تسهيل تطبيق الوصول 

املستمر لنتائج املشروعات 

اإلبداعية واالبتكارية في األسواق 

 املستهدفة

 

لتحفيز يتم إنشاء آلية 

االستثمارات الخاصة على 

االستثمار في املشروعات الناشئة 

 املوجهة لالبتكار وتطبيقها.

استراتيجية االبتكار الصناعي 

: متابعة عملية 2016لعام 

تنفيذ املحور الرابع في وقتها 

 املحدد

     

 املتناهية الصغرإليها من املشروعات املتوسطة والصغيرة و ( يمكن الوصول QMSتطوير بنية تحتية شاملة لنظم إدارة الجودة ) املهمة: 4.4.2

إطالق حمالت توعية للتعريف بكيفية  4.4.2.1 

استخدام نظام إدارة الجودة بين مجتمع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

يتم زيادة الوعي لدى مجتمع 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

نحو ضرورة  املتناهية الصغرو 

األعداد املتزايدة للمشروعات 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

  الصغر
ً
الني تسعى حثيثا

     



 

 

 بنطاقه الواسع بما في ذلك: الصغر

ISO 9001 )إدارة النظم( 

ISO14001 )البيئة( 

ISO TC 279 )مطابقة االبتكار( 

عالمة املطابقة لألمان والسالمة األوروبية 

CE   جواز السفر إلى أسواق االتحاد(

 األوروبي(

 

تطبيق املعايير الدولية على 

عملياتها ومنتجاتها والخدمات 

 الني تقدمها.

 
ً
للحصول على االعتماد وفقا

 لألنظمة املختلفة.

 واألوساط األكاديمية ومقدمي الخدمات املتناهية الصغرتعزيز روابط أقوى وفرص تعاون بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 4.4.3

4.4.3.1         

 تعزيز الوصول إلى الخدمات املالية للتصدير 4.5

 بالخدمات املالية للتصدير املتوفر وتشمل الضمانات املتناهية الصغررفع وعي املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 4.5.1

4.5.1.1  
       

 املتناهية الصغروضع برامج مالية للتصدير تراعي االعتبارات الجنسانية، وحوافز، وإجراءات انسيابية تستهدف املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 4.5.2

4.5.2.1         



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 96

 

 

 

 املحور الخامس: خدمات تطوير األعمال التجارية

املوجهة لتحقيق النمو للمعلومات  املتناهية الصغرخصيًصا بحيث تراعي الغرض الخاص إلتاحة عملية الوصول الجوهري للمشروعات املتوسطة والصغيرة و املحور الخامس تم تصميم األنشطة 

عد حيوية لبقائها وتحقيقها املنافسة والنمو.
ُ
 واملعرفة ومهارات اإلدارة واألنظمة التشغيلية والني ت

 وتتكون من إجراءين هما:

  املتناهية الصغراستحداث مجموعة من خدمات تطوير األعمال املوجهة بحسب الطلب واملتاحة لدى قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

   املتناهية الصغرتطوير مستوى الوعي بشأن الحاجة لخدمات تطوير األعمال بين مجتمع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 أنشطة املحور الخامسملخص التمويل املطلوب لتنفيذ 

 مصادر التمويل الخارجي التمويل من املوازنة )جنيه مصري( اإلجمالي )جنيه مصري(

 

<0> 

 

 

<0> 

 

 >إدراج الجهات املانحة<

 



 

 

 نظرة عامة خدمات تطوير األعمال التجارية: املحور الخامس:

 

تتمثل إحدى الظواهر املعروفة عاملًيا في أن الوصول جودة عالية وخدمات  األساس املنطقي:

ميسورة لتطوير أنشطة األعمال ُيعد ركًنا محورًيا في عملية التنمية املستدامة لقطاع املشروعات 

عد جودة هذه الخدمات ومدى إتاحتها في السوق املصري املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 
ُ
. وت

 في 
ً
عرضة عامال

ُ
تطبيق التفكير املستقبلي وإعمال الرؤى التقدمية لهذه الفئة من املشروعات امل

لتأثيرات قلة املعلومات واملعرفة، ومن ثم تكون استمرارية املشروع على املحك، ويكون اقتناص 

 الفرص الواعدة لتحقيق النمو مرهوًنا بجهود هذه الشريحة من املشروعات فحسب.

 

 ة:املجاالت األساسي 

 :املجموعات املستهدفة 

 املستخدمون النهائيون: 

 

 مؤسسات الوساطة: 

 

 املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املستهدفة النمو

 

 مقدمو خدمات أنشطة األعمال

 املتناهية الصغروالصغيرة و استحداث مجموعة من خدمات تطوير األعمال املوجهة بحسب الطلب واملتاحة لدى قطاع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغرتطوير مستوى الوعي بشأن الحاجة لخدمات تطوير األعمال بين مجتمع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

 

 املخاطر واالفتراضات:

 في مصر املتناهية الصغربين مجتمع املشروعات املتوسطة والصغيرة و توجد ثقافة استخدام الخدمات االستشارية في أنشطة األعمال أو أنه يمكن غرس هذه الثقافة وتحقيق استدامتها 

األعمال، وهذه النخبة متاحة ويمكن دعوتها و/أو  وهناك نخبة من االستشاريين املؤهلين بدرجة كافية، في كافة القطاعات التنموية ألنشطة األعمال حيث يكون هناك طلب لتنفيذ خدمات تطوير

 تشجيعها.

 اعمة األساسية:املستندات الد 

 ‹املستند الداعم األول ›

 مالحظة ختامية على املحور الخامس:

. وعلى كٍل، فمن املتناهية الصغرطة والصغيرة و الغرض من التدخل في املحور الخامس هو ضمان توفير الخدمات الكافية والني تركز على نحو تحيح على تطوير أنشطة أعمال املشروعات املتوس

 في إطار سيناريو أكبر ملعدالت الطلبتماًما املتناهية الصغرمنهجية أكثر شمولية لضمان استيعاب معدالت الطلب الواردة من شريحة املشروعات املتوسطة والصغيرة و الضروري تطبيق 
ً
. إضافة
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املعروض على صعيد مواٍز من قبل القطاع ال تؤثر سلًبا على  املتناهية الصغرلذلك، فمن األهمية بمكان ضمان أن دعم القطاع العام لخدمات تنمية األعمال للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 .الخاص



 مصفوفة الخطة التشغيلية متعددة السنوات خدمات تطوير األعمال التجارية: املحور الخامس: 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 املطلوبالتمويل 
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 املتناهية الصغرتوسيع نطاق خدمات تنمية األعمال املقدمة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و   التدبير: 5.1

 التخطيط والتحليل للبنية األساسية الحالية لخدمات تطوير األعمال )على سبيل املثال إمداد جانب خدمات تطوير األعمال( املهمة: 5.1.1 

التخطيط الشامل للبنية التحتية لخدمات  5.1.1.1

تنمية األعمال الحالية على مستوى الدولة 

 لتشمل ما يلي:

 مجموعة الخدمات املتاحة 

  خدمة من عدد املستخدمين لكل

الخدمات املتاحة لتنمية األعمال 

مقسمين إلى املستخدمين اآلخرين من 

املشروعات املتوسطة والصغيرة 

)بما في ذلك املشروعات  املتناهية الصغرو 

الكبيرة واملنظمات األهلية والحكومة 

 الوطنية واإلقليمية وغيرها(

  نتائج تقديم الخدمات الحالية لتطوير

 األعمال

 لية لخدمات تطوير األعمالالتكلفة الحا 

   تصنيف مقدمو الخدمات إلى مقدمي

 خدمات عامة وخاصة

يتم تحديد أنشطة خدمات  

تطوير األعمال الحالية على 

الصعيدين اإلقليمي واملحلي 

 وتوثيقها

 

 

 

 

 
ً
 يتم تحديثها سنويا

تخطيط املستندات الني يتم 

حفظها والني توضح مدى 

إتاحة املعروض من خدمات 

األعمال على الصعيدين تنمية 

 اإلقليمي واملحلي

 

 

 

نتائج املراجعات السنوية الني  

 يتم توثيقها

يتم تكرارها     

 سنوًيا

إعداد نموذج مثالي لإلطار التنظيمي لتقديم  5.1.1.2

خدمات تنمية األعمال واملقتبس من أفضل 

يتم إعداد نموذج لالطار 

التنظيمي والذي ينظم مرحلة ما 

حفظ نموذج مرحلة ما قبل 

 التدخل )السيناريو املثالي(
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 املطلوبالتمويل 
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

املمارسات الدولية في مجموعة مختارة من 

قدم فيها خدمات البيئات والدول املماثلة 
ُ
والني ت

تنمية األعمال بجودة عالية وعلى نحو منظم 

 للغاية

قبل تقديم خدمات تنمية 

 األعمال )جانب العرض( وتوثيقه

، من خالل التمييز بين نوع مالك الشركات، والقطاعات الصناعية، وحيثما يكون مالئًما املجمعات الني املتناهية الصغرتحديد الطلب لخدمات تطوير األعمال بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 5.1.2 

 تعمل فيها املشروعات املتوسطة والصغيرة

 إعداد تقديرات مستوى طلب املشروعات 5.1.2.1

 املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

والقطاعات العامة ومجتمع رجال األعمال على 

نحو أوسع لخدمات تنمية األعمال )مجموع 

قرر استخدامهم خدمات 
ُ
العمالء املحتملين امل

تنمية األعمال في كافة مجاالت الخدمات موضع 

بل قطاع املشروعات املتوسطة  الطلب من قِّ

 (الصغراملتناهية والصغيرة و 

 

 تنقيح النتائج بعد مراجعة الطلب ملا يلي: 

  معدالت الطلب من املشروعات املتوسطة

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

 معدالت الطلب من املشروعات الكبيرة 

  معدالت الطلب من الكيانات األخرى )مثل

املنظمات األهلية والحكومات املحلية 

خدمات يتم توثيق الطلب على 

تنمية األعمال وتوثيقه على 

الصعيدين الوطني واإلقليمي، وال 

سيما مجاالت الخدمات 

الخاضعة لزيادة مستويات 

بل قطاع املشروعات  الطلب من قِّ

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 

يتم تصنيف الطلب على خدمات 

 تنمية األعمال كما يلي:

  معدالت الطلب من

املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغروالصغيرة و 

توثيق إجمالي الطلب الحالي 

على خدمات تنمية األعمال 

)من جميع القطاعات(، والذي 

يغطي مجاالت الخدمات 

الخاضعة للطلب من قبل 

قطاع املشروعات املتوسطة 

 املتناهية الصغريرة و والصغ

 

 

 وتنقسم إلى: 

 i طلبات املشروعات )

املتناهية املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 ii طلبات الشركات الكبيرة )iii )

 طلبات الجهات األخرى 

 

يتم تكرارها     

 سنوًيا



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 املطلوبالتمويل 
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

معدالت الطلب من   واإلقليمية وغيرها(

 الشركات الكبيرة

  معدالت الطلب من

 الكيانات األخرى 

 

 يتم تحديث النتائج 

 

 

 

نتائج املراجعات السنوية الني 

 يتم توثيقها

 املتناهية الصغرملشروعات املتوسطة والصغيرة و دعم أسواق أقوى لخدمات تطوير األعمال وتسهيلها من خالل تحسين إمداد خدمات تطوير األعمال املستدامة وذات التوجه التجاري إلى قطاع ا املهمة: 5.1.3

إجراء تحليل مقارن لجانبي العرض والطلب  5.1.3.1

 فيما يتعلق بخدمات تنمية األعمال املقدمة

املتناهية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 .الصغر

تحديد أوجه القصور بالنسبة لجانب العرض  

 في كافة املجاالت واملناطق وحجمه

يتم إجراء تحليل مقارن وتوثيقه 

بحيث يسلط الضوء على 

الثغرات املوجودة في جانب 

العرض من جانب خدمات تنمية 

األعمال املقدمة لقطاع 

سطة والصغيرة املشروعات املتو 

 املتناهية الصغرو 

حفظ التحليل املقارن في  

 امللفات

 

يتم تكرارها     

 سنوًيا

إعداد خطة واستراتيجية شاملة وتنفيذها  5.1.3.2

لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على 

خدمات تنمية األعمال، وال سيما في قطاع 

املتناهية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 الصغر

 

 لنتائج التقييم 
ً
إجراء املراجعة السنوية وفقا

 1-2-1-5/  1-1-1-5املستمر في إطار األنشطة 

 /5-1-3-1 

إعداد برنامج دعم خدمات تنمية 

 األعمال وتوثيقة

توثيق برنامج تنمية األعمال 

 وحفظه
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 املطلوبالتمويل 
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

بدء تنفيذ بنود خطة دعم تنمية األعمال  5.1.3.3

 مع تقديم خدمات 
ً
مصممة وتنقيحها سنويا

 للسيدات
ً
 خصيصا

يتم إدخال التحسينات املستمرة 

على جانب العرض الخاص 

بخدمات تنمية األعمال املقدمة 

للمشروعات املتوسطة والصغيرة 

على الصعيدين  املتناهية الصغرو 

 املحلي واإلقليمي

الزيادة في عدد موردي خدمات 

تنمية األعمال املسجلين 

)الشركات والتّجار من القطاع 

الخاص وموظفي القطاع العام 

املقدمين للخدمات من خالل 

 آليات القطاع العام

     

 املتناهية الصغرالناشئة واملبادرات املحددة لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املتناهية الصغرتعزيز أنشطة الوجهة الواحدة الداعمة للمشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 5.1.4

إجراء تقييم لنظام الحوكمة املطبق لتفعيل  5.1.4.1

 منظومة الشباك الواحد

يتم إعداد تقرير لتقييم نظام 

الحوكمة بالنسبة ملنظومة 

 الشباك الواحد

      حفظ التقارير 

تقييم أداء أنظمة الشباك الواحد الني يتم  5.1.4.2

اختيارها وتوثيق التحليل املقارن لنماذج تلك 

 وهياكلها التشغيلية وأنشطتها ونتائجهااألنظمة 

يتم تقييم كل نظام من أنظمة 

الشباك الواحد كل على حدة 

باستخدام مصفوفة مقارنة 

للتوصل إلى أوجه الشبه 

واالختالف بين نماذجها وهياكلها 

 التشغيلية وأنشطتها ونتائجها

      حفظ مستندات التقييم

وتنفيذه )املرحلة إعداد برامج تحسين األداء  5.1.4.3

األولى: عملية توحيد اإلجراءات( من خالل 

تجميع أفضل املمارسات من كل مكتب من 

مكاتب الشباك الواحد فيما يتعلق بأنشطة 

محددة وإرسالها لكافة مكاتب الشباك الواحد 

إتمام تخطيط املرحلة األولى 

 وتنفيذها

تسجيل الخطة املوثقة وعملية 

مراحل التنفيذ )لكل مكتب من 

 مكاتب الشباك الواحد(

     



 

 

 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 املطلوبالتمويل 
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

 األخرى في مختلف أنحاء الدولة

قدمها مكاتب  5.1.4.4
ُ
إعادة تقييم الخدمات الني ت

الشباك الواحد على املستوى الوطني 

املتناهية للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 بعد القيام بعملية توحيد اإلجراءات الصغر

      حفظ التقارير تقرير التقييم املؤقت

إعداد نموذج جديد لتلقي خدمات الشباك  5.1.4.5

 إلى أفضل املمارسات الدولية 
ً
الواحد استنادا

في هذا املجال باستخدام نماذج حية من دول 

االتحاد األوروبي، وإدخال اإلصالحات 

التشريعية الالزمة لتعميم نموذج أفضل 

 املمارسات الدولية وتطبيقها في مصر

لنظام يتم إعداد نموذج موسع 

 الشباك الواحد

      حفظ النموذج

تسهيل تطبيق اإلصالحات التشريعية ورفع  5.1.4.6

مستوى خدمات الشباك الواحد للوصول إلى 

 أفضل مستويات املمارسات الدولية

 

 

 

تطبيق نظام جمع التعقيبات وردود األفعال 

باستخدام استمارات استطالع الرأي حيث 

والصغيرة تقوم املشروعات املتوسطة 

الني تستخدم خدمات  املتناهية الصغرو 

 الشباك الواحد باستكمالها

يتم املوافقة على تدابير اإلصالح 

ورفع مستوى خدمات الشباك 

 ألفضل املمارسات 
ً
الواحد وفقا

 الدولية

 

يتم استكمال استطالعات الرأي 

 وتحليلها

توثيق تدابير اإلصالح  

 والتحسينات الني يتم تسجيلها

 

 

العات الرأي الني يتم استط

إتمامها والتحليالت الني يتم 

 توثيقها

 

 

 

     

 تعزيز خدمات تطوير األعمال الني تركز على تكنولوجيا املشروعات الخضراء وجدواها االقتصادية املهمة: 5.1.5 
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 املخرجات األنشطة 
 املؤشرات القابلة

 للتحقق منها موضوعيا

 املطلوبالتمويل 
 املسئول 

اإلطار 

 الزمني
 الخارجي املوازنة اإلجمالي

5.1.5.1         

 ذات إمكانات النمو العالية وضع برامج خدمات تطوير أعمال مستهدفة للمجموعات ذات الوصول املحدود من النساء والشباب واملحافظات الحدودية والقطاعات األقل تطوًرا املهمة: 5.1.6

5.1.6.1         

 ى املتناهية الصغر والصغيرة و  التدبير: رفع مستوى الوعي بمزايا خدمات تنمية األعمال بين مجتمع املشروعات املتوسطة .5.2

 ى حول توافر خدمات تطوير األعمال وأهميتها، بما في ذلك التقدم التكنولوجي وحماية حقوق امللكية الفكريةاملتناهية الصغر رفع الوعي بين املشروعات املتوسطة والصغيرة و  املهمة: 5.2.1 

مباشرة حمالت توعية لتعريف مجتمع  5.2.1.1 

املتناهية املتوسطة والصغيرة و املشروعات 

بنطاقه الواسع بمزايا خدمات تنمية  الصغر

 األعمال وخدمات الشباك الواحد

يتم إطالق حمالت توعية على 

 الصعيدين املحلي واإلقليمي

كافة املخرجات الناتجة عن 

عملية التنفيذ بما في ذلك 

املواد الترويجية )املطبوعة 

واملسموعة واملرئية(، وسجالت 

 حضور هذه الفعاليات

     

5.2.1.2 
استضافة املسابقات السنوية الني تتمتع 

بشهرة كبيرة، واختيار أفضل قصص نجاح بين 
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 املتناهية الصغرملحق: نحو جهاز فّعال لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 

 . ملخص تنفيذي1

تعتبر املشروعات املتوسطة والصغيرة مصدًرا رئيسًيا إليجاد الوظائف. لقد أنشئت الكثير من الحكومات أجهزة دعم خاصة 

، وذلك من أجل دعم النمو االقتصادي املتناهية الصغرشئة وتوسع املشروعات املتوسطة والصغيرة و لدعم الشركات النا

واالبتكار وإيجاد الوظائف. وتتباين تلك األجهزة تبايًنا كبيًرا فيما يتعلق بهيكلها املؤسس ي والتكليفات املنوطة بها وترتيباتها 

 التشغيلية ونطاق البرامج والخدمات الني تقدمها.

ال يوجد مخطط فردي لتحقيق النجاح مع أحد أجهزة تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة. تعكس أكثر األجهزة فاعلية  

السياق السياس ي والقانوني واالجتماعي والثقافي، وتكون قائمة على تشخيص موضوعي لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة، 

ين من القطاع العام والخاص واملجتمعي. ومع ذلك، يوجد دروس مستفادة ويشمل ذلك تخطيط جميع مقدمي الخدمات اآلخر 

 من تجارب األجهزة األخرى وممارسات جيدة ملضاهاتها.

 املتناهية الصغر( لتأسيس جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 947/2017أصدر رئيس الوزراء املصري مرسوًما )رقم  

عداد موجز السياسات هذا من أجل توليف أفضل املمارسات الدولية في تأسيس جهاز قومي . تم إ2017من إبريل لعام  24في 

 لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة، واستخدام هذا املوجز في تقديم توصيات للحكومة املصرية بخصوص الجهاز التابع لها.

 . وصف التحديات السياسية2 

املشروعات املتوسطة والصغيرة تعد مصدًرا رئيسًيا لخلق فرص العمل )انظر منظمة العمل ُيظهر الدليل العملي املتوفر أن 

(. وبسبب هذا األمر وارتفاع مستويات إخفاق املشروعات غالًبا بين املشروعات الجديدة، تحرص الكثير من 2015الدولية عام 

الصغيرة. تتمتع الحكومات بتاريخ طويل من إنشاء الحكومات وشركاؤها االجتماعيين على دعم تنمية املشروعات املتوسطة و 

أجهزة عامة أو شبه عامة لتعزيز املشروعات املتوسطة والصغيرة تعمل على التنسيق بين خدمات دعم تنمية املشروعات 

زة املتوسطة والصغيرة وتوفيرها. لقد نجحت بعض األجهزة في تقديم خدمات مناسبة وقائمة على الطلب، في حين قدمت األجه

األخرى سمعة سيئة نسبًيا بكونها كيانات بيروقراطية أو مهتمة بجانب العرض وال توفر خدمات ذات جودة وفًقا الحتياجات 

املشروعات املتوسطة والصغيرة. وبالتالي، يوجد عدد من املزايا الرئيسية الني يجب مراعاتها في تصميم أجهزة تنمية املشروعات 

 .املتوسطة والصغيرة وإدارتها

  إنشاء مؤسسة عملية وذات توجه سوقي تستجيب لالحتياجات والقيود والفرص الخاصة الني تواجه قطاع املشروعات

 املتوسطة والصغيرة،

 ،تحديد مجموعات أهداف واضحة داخل قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة األوسع ووضع برامج وخدمات مخصصة 
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  امج من شأنها تمييز ورصد التغييرات في األنظمة السوقية الني تعمل فيها تحديد طريقة مستدامة لتقديم الخدمات والبر

 املشروعات املتوسطة والصغيرة وأجهزة الدعم والجهات الفاعلة األخرى.

 .ا
ً
 إنشاء نظام قوي للمراقبة والتقييم وقياس النتائج، يعمل على قياس أداء الجهاز والتأثير األوسع نطاق

في مصر من خالل تحويل عدد من األجهزة القائمة  املتناهية الصغروعات املتوسطة والصغيرة و تم تكوين جهاز تنمية املشر 

ودمجها. ونتيجة لذلك، تتطلب عملية إنشاء الجهاز إدارة حذرة للتغيير من أجل ضمان إملام جميع املوظفين املشاركين في هذه 

خدمات والبرامج الجديدة. ويوص ى أن يتبع إنشاء الجهاز عملية األجهزة بالتغييرات، حسب الحاجة، وإشراكهم في عملية تحديد ال

 بدء محددة بوضوح يتم فيها تحديد سياسات الجهاز واستراتيجياته وبرامجه وإدارته وموظفيه ومخصصات ميزانيته.

 . خيارات السياسة ملواجهة التحديات3 

 . تكليفات الجهاز3.1

ها الحكومة من أجل إنشاء جهاز ذي سلطات وصالحيات ذات صلة، بناًء على يوجد الكثير من اآلليات الني يمكن أن تستخدم

النظام القانوني والسياس ي للدولة. تجدر الحاجة، في بعض الحاالت، إلى استخدام مرسوم رئاس ي أو مرسوم من رئيس الوزراء، 

متع الجهاز بتكليفات واضحة وسلطات وفي حاالت أخرى، تجدر الحاجة إلى إقرار البرملان لوثيقة تشريعية. من املهم ضمان ت

 وصالحيات مناسبة، بجانب خطوط إبالغ واضحة للحكومة إما من خالل وزير أو مجلس.

على الرغم من أن التكليف العام للجهاز قد يكون تنمية قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة، من املهم أيًضا أن يحدد قانون  

جهاز وكيفية محاسبته عن أدائه. يشمل بعض من األهداف والتكليفات األكثر شيوًعا أو مرسوم التأسيس بوضوح الغرض من ال

 ألجهزة تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة األمور التالية:

 زيادة عدد الشركات الناشئة الصغيرة واملتوسطة؛ 

 ،تحسين معدالت بقاء املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 صغيرة،تسريع نمو املشروعات املتوسطة وال 

 ،التشجيع على تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة في املجمعات والقطاعات االستراتيجية 

 ،تعزيز ريادة األعمال واالبتكار 

 .تحسين حجم التوظيف في املشروعات املتوسطة والصغيرة وجودته 

 للتكليفات املنوطة بأي جهاز، في بعض األحيان،
ً
بواسطة الجهاز نفسه من خالل صياغة  قد يتم تحديد األبعاد األكثر تفصيال

 خطة استراتيجية محددة زمنًيا.

( أن تكون أهداف أي جهاز متسقة مع السياسة االقتصادية القومية طويلة األجل، وبناًء 2016توص ي منظمة العمل الدولية ) 

على تحليل لالحتياجات، الذي يجب أن يكون أيًضا جزًءا من مرسوم أو قانون التأسيس. وبالتالي، يجب أن تكون أهداف الجهاز 

 م األخرى ذات الصلة.أيًضا متسقة مع أهداف منظمات الدع



 

 

من املهم أيًضا تحديد املقصود من أي مشروع من املشروعات املتوسطة والصغيرة بوضوح، على الرغم من عدم ارتباط ذلك 

مباشرة بإنشاء جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة. في حالة وجود تشريع آخر يحدد قطاع املشروعات، حينها يجب أن 

سس الجهاز لكي يساعد فيها. تشير وثيقة التأسي
ُ
س إلى هذا األمر. وبخالف ذلك، يجب أن تصف بوضوح نوع املشروعات الني أ

 تهتم هذه املناقشة أيًضا باملجموعات املستهدفة، الني تمت مناقشتها أدناه.

 مصر: تكليفات الجهاز 

. ويمنح هذا املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و لقد أقر مرسوم رئيس الوزراء، في مصر، بإنشاء جهاز لتنمية املشروعات 

املرسوم التكليفات والسلطات والصالحيات ذات الصلة للجهاز املقترح. يوضح املرسوم أيًضا أدوار مجلس اإلدارة ومسؤولياته، 

راتيجية املشروعات والوظائف االستراتيجية للجهاز في نظام املشروعات الوطنية. يتسق إنشاء الجهاز مع النهج املوضح في است

 (.2022 - 2017وريادة األعمال التمهيدية الوطنية ) املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

وريادة األعمال إما مباشرة أو من  املتناهية الصغريعتبر الجهاز الهيئة املسؤولة عن تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

كيانات غير الحكومية، أو من خالل الهياكل الني ينشئها الجهاز أو يشارك فيها. ويتم خالل تنسيق جهود املبادرات والجمعيات وال

تخويل الجهاز "بتنظيم برنامج قومي لتنمية املشروعات وتعزيزها، وتوفير البيئة املالئمة الضرورية لتشجيعها، وتحفيز املواطنين 

عمال والبحث واإلبداع واالبتكار ورعايتها، وتنسيق جهود على دخول سوق العمل عبر هذه املشروعات، ونشر ثقافة ريادة األ 

 جميع الكيانات املعنية في هذا املجال".

تم إنشاء الجهاز من خالل دمج وكاالت قومية موجودة بالفعل وتوحيدها. وبالتالي، حيث إن الجهاز لم يتم إنشاؤه من البداية، 

زة ووضع خطة لتوجيه تحويل هذه األجهزة وبرامجها ذات الصلة وموظفيها تجدر الحاجة إلى تقييم التكليفات املنوطة بهذه األجه

 في هيكل الجهاز الجديد.

 الهيكل املؤسس ي 3.2 

تعرض أجهزة تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة حول العالم مجموعة من الهياكل املؤسسية. قد يكون أحد األجهزة، في 

حكومية، حيث يكون املوظفون مسؤولين عموميين يقدمون تقارير للوزير. وفي حاالت بعض األحيان، ببساطة وحدة داخل وزارة 

أخرى، قد تكون أحد األجهزة أكثر استقاللية من الحكومة. قد يكون الجهاز هيئة مستقلة، يديرها مجلس أو مجلس إدارة، 

ي الجهاز في هذه الحالة مسؤولين حكوميين؛ وتتلقى األموال من الحكومة بجانب القطاع الخاص والرعاة اآلخرين. ال يكون موظف

وعلى الرغم من أن الجهاز قد ال يزال يقدم تقارير للحكومة، فإن حالته قد تكون غير سياسية وأكثر استقاللية. قد يتألف 

 املجلس أو مجلس اإلدارة على األرجح من موظفين من القطاع الخاص.

املشروعات املتوسطة والصغيرة تكمن في توفير خدمة مركزة وعملية تفهم  ألن أحد املزايا الرئيسية إلنشاء جهاز لتنمية 

 احتياجات األعمال وتستجيب لها بكفاءة، من املفيد غالًبا أن يحظى ببعض االستقاللية عن الحكومة. يشمل هذا:

 ،موظفين يتمتعون بخبرة في مجال األعمال وفهم لكيفية العمل مع مجتمع األعمال 

 بة ملطالب السوق واألعمال املتغيرة )على سبيل املثال أقل بيروقراطية من الكثير من الوزارات الحكومية(،قدرة على االستجا 

 ،ثقافة مؤسسية تعكس ممارسات األعمال الجيدة 

 .مجلس أو مجلس إدارة لديه فهم قوي بحوكمة الشركات الجيدة وإشراك القطاع الخاص 



 االستراتيجية الوطنية والخطة التنفيذية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة األعمال 108

 

 

والصغيرة إلى سلطة، باإلضافة إلى تكليف واضح. توص ي منظمة العمل الدولية يحتاج أي جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة 

( بأنه ينبغي على املستوى األعلى في الحكومة تعيين رئيس مجلس أي جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة من أجل 2016)

ير مخاطر حدوث تغييرات في الحكومات، ضمان تمتعه بقيادة قوية. ومع ذلك، يجب تجنب التعيينات السياسية، حيث إنها تث

وهو ما قد يعرقل تطور الجهاز واستمرار السياسات. يجب تمثيل جميع أتحاب املصلحة املعنيين. يفضل أن يشتمل مجلس 

اإلدارة على أشخاص من القطاعين العام والخاص. من املهم تمثيل أتحاب املصلحة املختلفين من القطاع العام والخاص في 

 أو مجلس اإلدارة املشرف على الجهاز.املجلس 

 مصر: الهيكل املؤسس ي 

بمجلس إدارة، يخضع ملسؤولية رئيس الوزراء، من  املتناهية الصغرلقد تم تأسيس جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 خالل وزير التجارة والصناعة. يتم أيًضا إنشاء مجلس أمناء يتألف من الوزراء املعنيين.

، مرسوًما لتأسيس مجلس اإلدارة، الذي يتألف من ثمانية أعضاء 2017أصدر وزير التجارة والصناعة، في يونيو من عام  

 مختارين من القطاع الخاص واملؤسسات املالية الرئيسية واألوساط األكاديمية. عّين املرسوم أيًضا مدير تنفيذي للجهاز.

 املتناهية الصغرإلنشاء مجلس استشاري لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  باإلضافة إلى ذلك، أصدر الوزير مرسوًما 

عضًوا يتم جلبهم من الشركات  15وريادة األعمال ليعمل كشعبة استشارية ملجلس اإلدارة. يتألف املجلس االستشاري من 

ألكاديمية. سوف يقدم املجلس واالتحادات والجمعيات وشركات القطاع الخاص وحاضنات األعمال التجارية واألوساط ا

 االستشاري اآلراء بشأن املوضوعات الني يتناولها الجهاز، وقد يقدم مقترحات حيثما كان ذلك مناسًبا.

 املجموعات التي يستهدفها الجهاز 3.3

روع متوسط مع أن جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة قد يرد بوجه عام على طلبات الحصول على املساعدة من أي مش

وصغير، من املهم غالًبا تحديد أنواع معينة بوضوح من املشروعات املتوسطة والصغيرة الني سيمنحها الجهاز األولوية. يمكن 

استخدام مجموعة من املعايير لتحديد هذه املجموعات املستهدفة وتعيينها: قد تستند إلى حاجة املشروع أو ضعفه أو أهميته 

 صاد على نطاق أوسعاالستراتيجية في االقت

 يشمل بعض من املجموعات املستهدفة األكثر شيوًعا الني أقرتها أجهزة تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة األمور التالية:

 ملكية املشروع )على سبيل املثال، الجنس أو العمر أو من أبناء البلد أو مهاجر(، •

التجارية الزراعية، أو املشروعات املتوسطة والصغيرة في القطاعات القطاعات واملجمعات )على سبيل املثال، األعمال  •

االستراتيجية أو ذات األولوية، أو املشروعات املتوسطة والصغيرة املصدرة، أو املشروعات ذات القيمة العالية، أو 

 املجمعات املرتبطة عاملًيا(،

 شروعات االجتماعية(،الهيكل املؤسس ي )على سبيل املثال، املشروعات التعاونية، أو امل •

 درجة النمو )على سبيل املثال، الشركات الناشئة، أو املشروعات املتقدمة ذات احتمالية النمو(، •



 

 

املداخل )على سبيل املثال، مساعدة املقاتلين السابقين أو العمال املسرحين على االلتحاق بالعمل، أو خريجي الجامعات أو  •

 املدارس(، و

 سبيل املثال، املشروعات في العاصمة أو املراكز اإلقليمية أو املشروعات الريفية(.التركيز الجغرافي )على  •

تعتبر مجموعات املشروعات املستهدفة املحددة من قبل جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة الجهات املستفيدة النهائية 

وسطة والصغيرة أيًضا النساء والرجال املوظفين لدى من الجهاز. ومع ذلك، يشمل املستفيدون من جهاز تنمية املشروعات املت

 املشروعات املتوسطة والصغيرة أو من يحسنون جودة عملهم أو يزيدون رواتبهم.

قد يعمل جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة أيًضا مع جهات فاعلة أخرى لدعم تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة  

 ريب أو حنى املشروعات الكبيرة، باإلضافة إلى هذه املجموعات املستهدفة من املشروعات.مثل البنوك أو مؤسسات التد
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أي مجموعات مستهدفة  املتناهية الصغرلم يصف مرسوم رئيس الوزراء لتأسيس جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

العام. وبالتالي، على الرغم من أنه يجب على الجهاز التفكير في  املتناهية الصغرتتجاوز قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

األسلوب الذي يمكنه به الرد على الطلبات من أي مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، يجب عليه أيًضا التحقيق في تجربة 

الفرعية داخل هذا القطاع. ويجب أن يتم هذا بالتشاور الوثيق مع مجلس اإلدارة واملجلس االستشاري لتنمية  املجموعات

 وريادة األعمال، باإلضافة إلى ممثلي الشركات اآلخرين ومؤسسات التنمية. املتناهية الصغراملشروعات املتوسطة والصغيرة و 

ة بجانب املشروعات املتوسطة املتناهية الصغر من املهم مالحظة أن تكليفات الجهاز الحالي تشمل التركيز على املشروعات  

االهتمام والدعم، تختلف أنواع الخدمات الني  املتناهية الصغروالصغيرة. وهذا يمثل تحدًيا. في حين تستحق املشروعات 

ا كبيرً 
ً
ا عن تلك الخدمات الني تستفيد منها املشروعات األكبر واملشروعات املتوسطة والصغيرة تستفيد منها على األرجح اختالف

األكثر تطوًرا في الغالب. ومن ثم، يوص ى أن يولي الجهاز اهتماًما خاًصا بتحديد متطلبات الدعم للمشروعات ذات فئات األحجام 

 خرى املوضحة أعاله.املختلفة، باإلضافة إلى معايير اختيار املجموعات املستهدفة األ 

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يحدد الجهاز شركاءه األكثر صلة في توفير الخدمات لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة  

وريادة األعمال. في حين أن الجهات النهائية املستفيدة من عمل الجهاز ستكون املشروعات املتوسطة والصغيرة  املتناهية الصغرو 

، سوف يعمل الجهاز مع املؤسسات العامة والخاصة والقائمة على املجتمع األخرى من أجل تحقيق هذا الهدف. الصغراملتناهية و 

 وبالتالي، يوص ى أن يحدد الجهاز شركاءه األكثر صلة ويأخذ بعين االعتبار كيفية العمل مع هذه املجموعات املستهدفة املؤسسية.

 الترتيبات التشغيلية 3.4 

كثير من املسائل املوضحة أعاله على القرارات املتخذة بخصوص الطريقة الني يعمل بها الجهاز وكيفية سيره في سوف تؤثر ال

الوفاء بالتكليفات املنوطة به. تحظى األجهزة املدمجة في الوزارات الحكومية بنطاق أقل مقارنة بتلك األجهزة األكثر استقاللية من 

 على التمويل الحكومي املتكرر، وهي غير قادرة على تلقي أموال  الحكومة. تعتمد األجهزة املدمجة في
ً
الحكومة غالًبا اعتماًدا كامال

من مصادر أخرى )على سبيل املثال، الرعاة، والعمالء(. في حين أن األجهزة الني تعمل بشكل أكثر استقاللية تكون قادرة على 

والوكاالت املانحة. في الواقع، تمثل فرص مزج التمويل من مجموعة استغالل خدماتها وتلقي مساهمات من الرعاة مثل الشركات 

متنوعة من املصادر العامة والخاصة ميزة أساسية للتحلي باالستقاللية من الحكومة وتمثل غالًبا مكوًنا أساسًيا الستدامة طويلة 
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وأنه يجب تطويرها واعتمادها لضمان  ( أن تضع األجهزة خطة مالية طويلة األجل،2016األجل. توص ي منظمة العمل الدولية )

 عدم تعرض الجهاز للخطر بسبب تغير الحكومة.

يوجد، بجانب التمويل املتكرر من الحكومة، عدد من تدفقات اإليرادات املحتملة الني يمكن ألجهزة تنمية املشروعات املتوسطة  

 والصغيرة االستفادة منها. وتشمل هذه األمور:

  يمكن أن يفرض الجهاز رسوًما مقابل الخدمات الني يقدمها للمشروعات  املتوسطة والصغيرة:تسويق خدمات املشروعات

، تتراوح من إعانة أقل من التكلفة إلى رسوم مدرة للربح. يوجد الكثير من املزايا في املتناهية الصغراملتوسطة والصغيرة و 

ن مقدار هذه الرسوم على قدرة العميل على فرض بعض من أنواع الرسوم مقابل الخدمات، وسوف يعتمد القرار بشأ

 الدفع واستراتيجية الجهاز املستدام على نطاق أوسع.

 :تدفع مؤسسة خارجية للجهاز رسوم إدارة )على سبيل املثال، حكومة أو وكالة مانحة( من أجل تقديم  الوكيل اإلداري

 برنامج أو خدمة لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة.

 :ى برامج الجهاز وخدماته العامة دعًما مالًيا )على سبيل املثال، الحكومة أو شركة(.تتلق الرعاية 

( كيفية وجوب دمج جهاز لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة في نظام لتعزيز 2016تصف منظمة العمل الدولية ) 

ملشروعات بالدولة. ويتم وصف هذا على املشروعات القومية. يجب أن تكون أهداف الجهاز متسقة مع مكانته في نظام تعزيز ا

 أفضل نحو غالًبا في إطار استراتيجية قومية لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة.

، أعدت اللجنة املانحة لتنمية املشروعات مبادئ توجيهية حول كيفية تحسين التوعية واستدامة خدمات تنمية 2001في عام  

ل نهج تنمية السوق. يؤكد هذا النهج، الذي جرى اعتماده فيما بعد كمبدأ أساس ي للكثير املشروعات املتوسطة والصغيرة من خال

من برامج وخدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة، أن خدمات التنمية يتم تقدميها بشكل أفضل من خالل آليات السوق 

(. ومن املهم إيجاد التوازن 2001انحة لتنمية املشروعات وليس من خالل التوفير املباشر من قبل املانحين والحكومات )اللجنة امل

املناسب بين توفير خدمات مدعومة أو حنى مجانية لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة، واالعتماد كلًيا على اإلجراءات 

غيرة من أجل االستجابة القائمة على السوق. فعلى سبيل املثال، قد يتم توفير خدمات الدعم لتنمية املشروعات املتوسطة والص

الحتياجات املشروعات املتوسطة والصغيرة على الفور، ولكنها قد ال تكون مستدامة وقد ال تصل إلى عدد املشروعات الضروري 

إلحداث تأثير كاٍف. لذا، على الرغم من أن الحلول غير القائمة على السوق يمكن أن تقدم نتائج قصيرة األجل، فمن املهم تحويل 

هج أكثر استدامة واعتماًدا على األسواق. ويتطلب هذا غالًبا تطبيق الُنهج غير القائمة على هذا ا
ُ
لدعم على األجل املتوسط نحو ن

 السوق في إطار فترة محددة واستخدامها كتجارب الختبار الطلب لتقديم خدمات جديدة وقائمة على السوق.

املتوسطة والصغيرة يكمن في رؤية ما بعد مشروعات العمالء الفرديين الني  ثمة تحٍد يواجه الكثير من أجهزة تنمية املشروعات 

ا الني تعمل فيها املشروعات املتوسطة والصغيرة والقطاع الخاص بكامله. 
ً
ترغب في دعمها وتمييز أنظمة السوق األوسع نطاق

أساس ي للنشاط االقتصادي حيث تكون تصف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تنمية القطاع الخاص بكونها مبدأ تنظيمي 

 مهًما، وحيث تحفز األسواق واملنافسة املنتج، وحيث تحدد املبادرة الخاصة واملخاطرة حركة األنشطة. 
ً
امللكية الخاصة عامال

بإمكان جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة دعم أداء املشروعات املتوسطة والصغيرة داخل هذه األنظمة السوقية 

 تغيير األسباب األساسية لألداء السوقي الضعيف من جانب املشروعات املتوسطة والصغيرة.و 



 

 

 مصر: املتطلبات التشغيلية

وهيكله درجة عالية من املرونة لكيفية  املتناهية الصغرتوفر التكليفات املنوطة بجهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

والجهات الفاعلة األخرى من القطاع العام والخاص والقائمة على  املتناهية الصغرعمله مع املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 املجتمع.

ديق، إما بمفرده من املثير لالهتمام أن نالحظ أن مرسوم رئيس الوزراء يشمل منح السلطات للجهاز لتأسيس الشركات أو الصنا 

. ومن ثم، فإن الجهاز قادر على املتناهية الصغرأو بالتعاون من جهات أخرى، في دعمه لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

العمل مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، باستخدام األدوات املبتكرة إلنشاء استراتيجية مالية مستدامة ودمج نماذج 

سويق خدمات الجهاز. وقد يشمل هذا عقد شراكات وإقامة مشروعات مشتركة مع أكبر املؤسسات التجارية مالية مختلطة وت

 والشركات.

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر الجهاز دوره املنوط به في أنظمة األعمال وأنظمة األسواق املالية عبر الدولة ويضمن أن برامجه  

 ها على هذه األسواق. وتأتي هذه املسائل موضحة أكثر أدناه.وخدماته معدة بفهم واضح لكيفية تأثير 

 البرامج والخدمات 3.4 

توجد مجموعة واسعة من الخدمات يمكن ألي جهاز من أجهزة تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة تقديمها، حسبما توضح 

 القائمة الواردة أدناه:

 االئتماني للمشروعات املتوسطة والصغيرة، والتأمين، والتأجير(،الخدمات املالية )على سبيل املثال، الجانب  •

 الخدمات غير املالية، املعروفة أيًضا بخدمات تنمية األعمال )على سبيل املثال، التدريب، واملعلومات، والتوجيه(، •

 أدوات التشخيص لتقييم املشروعات )يشمل هذا أدوات التقييم ذاتية اإلدارة(، •

 ال،إدارة حاضنات األعم •

تطوير االستراتيجية والسياسة الحكومية نحو تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة )على سبيل املثال، تقديم املشورة أو  •

 الدعم بشأن إعداد سياسة الحكومة أو تطوير االستراتيجية(،

 التنسيق بين البرامج والخدمات الحكومية في قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة، •

 نظيمي )على سبيل املثال مساعدة املشروعات املتوسطة والصغيرة في االمتثال للوائح القانونية والتنظيمية(،االمتثال الت •

اإلصالح القانوني والتنظيمي )على سبيل املثال، تقديم املشورة أو الدعم للحكومات في جهودها لخلق بيئة أعمال أكثر  •

 تمكيًنا(،

 ة وإجراء أبحاث فيه،مراقبة قطاع املشروعات املتوسطة والصغير  •

 توفير سكرتير ملجلس أي مشروع من املشروعات املتوسطة أو الصغيرة أو هيئة استشارية له، •

 خدمات األعضاء )في حالة إدارة جهاز من قبل غرفة تجارية أو رابطة عمل أو منظمة ألتحاب العمل(، •
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 الدفاع عن قضايا تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة. •

من املسائل الني يتعين مراعاتها عند تحديد برامج وخدمات أحد األجهزة. تكون الخطوة األولى في هذه العملية تقييم يوجد الكثير  

الحالة الحالية لخدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة أو تحديد الفجوات أو أوجه الضعف في نطاق الخدمات املقدمة 

املستهدفة املحددة. ويتضمن هذه إجراء بحث استقصائي في املشكالت والفرص  للمشروعات املتوسطة والصغيرة واملجموعات

الني تواجهها املشروعات املتوسطة والصغيرة والطرق الني يمكن دعمها بها. كما يتضمن أيًضا تحديد مقدمي الخدمات اآلخرين 

 وتقييمهم.

خرين وتقييمه. يمكن لألجهزة املمولة من القطاع العام غالًبا من املهم للغاية ألجهزة التنمية فهم تأثيرها على مقدمي الخدمات اآل  

بدون قصد تقويض أو مزاحمة الخدمات الني تقدمها الجهات الفاعلة األخرى. ومن ثم، من املهم تحديد الفجوات في سوق 

لناجحة على فهم واضح خدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة. وبالفعل، تعتمد تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة ا

 لهذه األنظمة وتطوير الردود الني تحسن وظيفة أنظمة السوق.

( بالتخلي عن استخدام األدوات واملشاركات القياسية والتوجه لتصميم أدوات مركبة أكثر 2016توص ي منظمة العمل الدولية ) 

جرد تحديد الجهاز لدوره في نظام الدعم. ومرة للتركيز على مجموعات املشروعات املتوسطة والصغيرة املحددة املستهدفة بم

 للتحديات الني تواجه مجموعات املشروعات املتوسطة والصغيرة املحددة املستهدفة والجهات 
ً
أخرى، يتطلب هذا فهًما مفصال

 الفاعلة األخرى بالسوق.

تها وتقييمها بانتظام. يجب أن يتجاوز هذا وفي النهاية، من املهم مراقبة أداء برامج تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة وخدما

األمر مقاييس النواتج األساسية، مثل عدد العمالء وعدد املوظفين املدربين وما إلى ذلك؛ ويجب أن يركز على نتائج البرامج 

ا، مثل التغييرات في تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة واملشاركة في أسواق التصدير 
ً
واملساهمة في والخدمات األوسع نطاق

 النمو االقتصادي. ومن الضروري إنشاء نظام قوي وموثوق للمراقبة والتقييم وقياس النتائج.

( معيارها لقياس النتائج، ويعتبر إطار عمل مناسب للبرامج من شأنه DCED 2017لقد أعدت اللجنة املانحة لتنمية املشروعات ) 

أنشطتها وزيادة التأثيرات املستدامة والنتائج الحالية املوثوقة. يوفر املعيار إطار مراقبة النتائج وقياسها من أجل تحسين تصميم 

عمل ملساعدة املمارسين في توضيح الفرضية جيًدا وتحديد املؤشرات ومراقبتها بانتظام من أجل توضيح ما إذا كانت األحداث 

ن البرامج من التعلم والتأقلم، بنا
ّ
ًء على بيانات املراقبة الني تجمعها. واملعيار عبارة عن معيار تجري حسبما هو متوقع. وهذا ُيمك

ملراقبة الجودة لضمان تنمية البرامج واستخدام نظام مخصص للمراقبة النتائج وقياسها. يساعد أي نظام مناسب للمراقبة 

ى تأثير أكثر استدامة. ويعمل على وقياس النتائج البرامج في تصميم مشاركات أفضل والتعلم من التنفيذ ويؤدي في نهاية املطاف إل

 تحسين موثوقية النتائج عند إبالغ الرعاة وأتحاب املصلحة اآلخرين.

 مصر: البرنامج والخدمات

 يقترح مرسوم رئيس الوزراء نطاق واسع من البرامج والخدمات للجهاز الجديد:

  بما في ذلك استراتيجيات تنمية الصغر املتناهيةوضع السياسات والبرامج لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و ،

 املهارات وتنمية سلسلة اإلمداد والتسويق،



 

 

  املتناهية الصغروضع اللوائح لتنسيق تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و، 

  تيسير املفاوضة الجماعية من أجل توفير مواد خام من مصدر جيد بأفضل األسعار املناسبة للمشروعات املتوسطة

 ،املتناهية الصغرو  والصغيرة

  على تصدير منتجاتها، من خالل توفير التمويل والحوافز  املتناهية الصغرتشجيع املشروعات املتوسطة والصغيرة و

 لتحسين مشاركتها في املعارض واألسواق الدولية،

 ،املساهمة في دراسات الجدوى والسوق 

  للشركات الناشئة أو التوسع، اهية الصغراملتنتوفير التمويل وتيسيره للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  للقوانين واللوائح ذات الصلة املتناهية الصغراملساعدة في تسهيل امتثال املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

  املتناهية الصغرإنشاء قاعدة بيانات للمشروعات املتوسطة والصغيرة و، 

  الني يقدمها الجهاز، ناهية الصغراملتنشر بيان بخدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

 ،اإلبالغ بجميع املبادرات الني تقدمها الهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة 

  املتناهية اقتراح لوائح وقوانين تمهيدية ضرورية لتحقيق أهداف الجهاز وتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و

 وريادة األعمال، الصغر

 ،إما بمفرده أو بالتشارك مع جهات أخرى، دعًما لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة  تأسيس شركات أو صناديق

 ،املتناهية الصغرو 

  وريادة األعمال. املتناهية الصغرإعداد خطط حوافز للمشروعات املتوسطة والصغيرة و 

لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة ُيوص ى أن يأخذ الجهاز بعين االعتبار مجموعة من البرامج والخدمات الني يمكنه تقديمها 

ومجموعاتها املستهدفة املحددة. ويجب أن ينحصر هذا في خطة استراتيجية للجهاز، قد تغطي فترة تبلغ ثالث  املتناهية الصغرو 

سنوات تقريًبا. وفي أثناء إعداد هذه الخطة، يجب أن ُيجري الجهاز تقييًما لالحتياجات والقيود والفرص السانحة للمجموعات 

ع األولويات املحددة. ويجب أن يشمل هذا تقييًما لألسواق بالنسبة للخدمات املستهدفة املحددة، وأن يعد الخدمات للتعامل م

 املالية وخدمات تنمية األعمال.

 املتناهية الصغريوص ى أن يحدد الجهاز املؤسسات الرئيسية الني سيتشارك معها لدعم تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

جموعات املستهدفة. وفي أثناء قيامه بذلك، يجب أن يأخذ بعين االعتبار وريادة األعمال، حسبما هو محدد في مناقشة امل

متطلبات دعم هذه املؤسسات وإعداد البرامج والخدمات الني تستجيب لها. فعلى سبيل املثال، قد يوفر الجهاز خدمات لبناء 

بيانات حول قطاع املشروعات املتوسطة قدرة مقدمي الخدمات اآلخرين أو توحيد األساليب الني تجمع بها املؤسسات املشاركة ال

 واإلبالغ بنتائجها. املتناهية الصغروالصغيرة و 

 االستنتاجات والتوصيات .4 
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يجب أن يعكس تصميم جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة والتكليفات املنوطة به ووظائفه السياق االقتصادي 

ك، يجب أن يضع الجهاز برامجه وخدماته بناًء على تقييم شامل وقائم على األدلة واالجتماعي والسياس ي والثقافي. باإلضافة إلى ذل

 لقطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة واالحتياجات والقيود والفرص الني تواجه املجموعات املستهدفة املحددة.

 التوصيات الرئيسية ألجهزة تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة: 

 ول األخرى ومحاولة إشراك تحالف عريض من أتحاب املصلحة بالقطاع العام والخاص من دراسة التجارب في الد

 ذوي الصلة في إنشاء جهاز لتعزيز املشروعات املتوسطة والصغيرة.

   دمج الجهاز في نظام لتعزيز املشروعات القومية، وضمان أن التكاليف املنوطة به وأهدافه متسقة مع تلك املنوطة

 شروعات األخرى بالقطاعين العام والخاص.بمؤسسات تنمية امل

  ضمان استقاللية الجهاز من إدارة الحكومة املباشرة قدر املستطاع، من خالل خلق فرص جديدة للشراكة والتعاون

 الهادف بين القطاعين العام والخاص.

 ن يحدد مجموعة على الرغم من أن الجهاز قد يستجيب لطلبات من جميع املشروعات املتوسطة والصغيرة، يجب أ

 واضحة من مجموعات املشروعات املتوسطة والصغيرة املستهدفة.

  إجراء تحليل سوقي مناسب لخدمات املشروعات املتوسطة والصغيرة، يشمل تعيين مفصل ملقدمي خدمات

 املشروعات املتوسطة والصغيرة املوجودين.

  ل قياس نتائج البرامج وتصنيف البيانات حسب إنشاء نظام قوي وموثوق للمراقبة والتقييم وقياس النتائج، يشم

 النوع.

 املتناهية الصغرالتوصيات: الجهاز املصري لتنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و 

واملسائل الخاصة املحددة أعاله،  املتناهية الصغرفي ضوء الوضع الحالي لتطوير جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  

 يتم اقتراح التوصيات التالية.

 ُيوص ى أن يقوم الجهاز باألمور التالية:

الحاليين )بما في ذلك  املتناهية الصغرإجراء تخطيط مفصل ملقدمي خدمات تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة و  .1

املزودين من القطاع العام والخاص والقائمين على املجتمع(، ويشمل تقييًما لصلة هذه الخدمات وقدرة مقدمي 

 الخدمات على دعم مجموعاتهم املستهدفة،

مع  ، وفق تشاور املتناهية الصغرتحديد املجموعات املستهدفة الخاصة داخل قطاع املشروعات املتوسطة والصغيرة و  .2

ممثلي الشركات واملؤسسات وأجهزة تنمية املشروعات، باإلضافة إلى تحليله الخاص لالقتصاد القومي وقطاع 

 األعمال،

تحديد بوضوح عملية بدء يتم فيها صياغة سياسات الجهاز واستراتيجياته وبرامجه وإدارته وموظفيه ومخصصات  .3



 

 

 جهزة الحكومية املحددة،ميزانيته، ويشمل ذلك نقل املسؤوليات واملوارد من األ 

(. 2017إنشاء نظام قوي للمراقبة والتقييم وقياس النتائج للجهاز قائم على البيانات األساسية املجمعة هذا العام ) .4

يجب إيالء اهتمام خاص لقياس تأثير الجهاز على مستوى النتائج )على سبيل املثال، التغييرات الني يحدثها عبر قطاع 

 من عمالء فرديين بمفردهم. املتناهية الصغروالصغيرة و املشروعات املتوسطة 
ً
 واالقتصاد بشكل كامل(، بدال

 موارد وقراءات أخرى  .5 

 املراجع والدراسات السابقة

، ACCA، تنمية املشروعات املتوسطة والصغيرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا( 2016جمعية املحاسبين القانونيين املعتمدين )

 asean.pdf-development-sme-http://www.accaglobal.com/content/dam/ACCA_Global/Technical/smb/pi لندن:

، كامبريدج، DCED، املانحة لتنمية املشروعات لقياس النتائج: ملخصمعيار اللجنة ( 2017الجنة املانحة لتنمية املشروعات )

 إبريل. 11

 ،"(The Blue Book)املبادئ التوجيهية للجنة املانحة لتنمية املشروعات، "الكتاب األزرق  –( خدمات تنمية األعمال 2001) ––

DCEDكامبريدج ، 

، رسالة من وضع التنافسية واالستدامة في مرحلة مركزية -عوملة سياسة صناعية متكاملة لعصر ال( 2010املفوضية األوروبية )

 28.10.2010املفوضية إلى البرملان األوروبي واملجلس واللجنة االقتصادية واالجتماعية األوروبية ولجنة املناطق. بروكسل، 

SEC(2010)1272 

، أقره املؤتمر في فرص عمل كريمة وإنتاجية قرار بشأن املشروعات املتوسطة والصغيرة وخلق( 2015مؤتمر العمل الدولي ) 

 2015يونيو لعام  12في جنيف بتاريخ  104جلسته رقم 

 ، مؤتمر العمل الدولي، يونيواستنتاجات بشأن تعزيز املشروعات املستدامة( 2007) ––

ي لتحقيق املمارسات أجهزة تعزيز املشروعات املتوسطة والصغيرة: هل يوجد إعداد أفضل؟ سع( 2016منظمة العمل الدولي )

 ، مكتب العمل الدولي، جنيفالجيدة

، تقرير صادر عن مؤتمر العمل الدولي، جلسته املشروعات املتوسطة والصغيرة وخلق فرص عمل كريمة وإنتاجية( 2015) ––

 ، منظمة العمل الدولية بجنيف2015، 104رقم 

ال واملشروعات املتوسطة والصغيرة املبتكرة في االقتصاد تعزيز ريادة األعم( 2004منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

، مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية نحو عوملة حصرية وأكثر مسؤولية، ملخص تنفيذي لتقارير مرجعية العالمي،

 2004يو عام يون 5إلى  3في الفترة من ، إسطنبول، تركياالثاني للوزراء املسؤولين عن املشروعات املتوسطة والصغيرة 

 مواقع الويب

 www.BDSKnowledge.org اللجنة املانحة لتنمية املشروعات: بوابة معرفة خدمات تطوير األعمال:
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 business/index_en.htm-http://ec.europa.eu/small بوابة األعمال الصغيرة التابعة للمفوضية األوروبية:

promotion/sustainable-ymenthttp://www.ilo.org/global/topics/emplo- منظمة العمل الدولية: املشروعات املستدامة:
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