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 الملخص

منظمات المجتمع المدني في تمويل المشروعات يهدف هذا التقرير إلى تقديم ورقة عمل لتدعيم دور 
الصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مساهمتها في صنع سياسة الرفاهة االجتماعية في مصر، ومن أجل 
تحقيق هذا الهدف يناقش عددا من المحاور أهمها خصائص المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في 

وأهم المشكالت التي تواجهها، وطرق تمويلها،  مصر، ودورها في رفع معدالت النمو االقتصادي، 
وتشكيالت منظمات المجتمع المدني في مصر، والجمعيات األهلية كأحد أهم هذه التشكيالت في مصر 

 والمعوقات التي تواجهها في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

أن تتبعه الجمعيات ويخلص التقرير إلى عدد من التوصيات لألسلوب األمثل الذي يمكن  
األهلية القراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمها قيام كل جمعية أهلية بدراسة 
احتياجات المجتمع المحيط بها، وتحديد الفئات المستهدفة لكي يتم تقديم خدمات االقراض لها حسب 

ات متناهية الصغر، مع تشكيل المنطقة المحيطة بالجمعية، واستخدام معايير دقيقة لتصنيف المشروع
لجنة لدراسة الفرص والمخاطر والتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها المشروع، وعمل جدولة العطاء 
القرض تكون مرحلية بناء على خطة تنفيذية يتقدم بها طالب القرض، مع عدم اعطاء المبالغ المرحلية 

الجمعيات األهلية للدعم التسويقى والفنى والمالى اال بعد التأكد من تنفيذ المراحل السابقة، مع تقديم 
المتابعة والمراقبة المستمرة للمشروع لتقويم األداء للمشروع الصغير خالل اإلنشاء والتشغيل، وقيامها ب

  .وتنمية اإليجابيات وعالج السلبيات

مة في كما يقدم التقرير توصيات لتدعيم دوره الجمعيات األهلية  والمجتمع المدنى بصفة عا
تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أهمها تعديل التشريعات الخاصة بالجمعيات األهلية، 
وباألخص التشريع الخاص بسياسة العمل االجتماعي، مع مضاعفة االعانات المدرجة في ميزانية الدولة 

أدى إلى نقص لصالح الجمعيات حيث لم تزد االعانات بمعدالت تتوافق مع معدالت التضخم، مما 
قيمتها الحقيقية، وتوفير قواعد حوكمة رشيدة تقوم على التنظيم الجيد لإلدارة العامة والتعاون المتجانس 
بين عناصر المجتمع المدني والهيئات الدولية، وتبسيط القوانين واللوائح والتدريب للموظفين، ورفع معايير 

بأسلوب يتسم بالشفافية، مع تشجيع هذه  اختيارهم وتوظيفهم وذلك لضمان تنفيذ سياسات اقراض
التوجه للقطاع الخاص من خالل استراتيجية متكاملة الجمعيات على االلتزام بمعايير التقريم واألداء، و 

تطبق على كل المحافظات الجمهورية لتعميق قيم المسئولية االجتماعية لرجال األعمال وحثهم على دعم 
 فقر.القطاع األهلي في جهود الحد من ال
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 قدمةم (1)

القتصككاد أيككة دولككة سككواء متقدمككة أو ناميككة حيككث تتميككز بقككدرتها ا رئيسككي اتشكككل المشككروعات الصككغيرة عصككب
التشكغيل الكذاتي والعمكل الخكاص فضكال عكن أنهكا  زالعالية على تكوفير فكرص العمكل، كمكا أنهكا وسكيلة لتحفيك

تتميككز هككذه المشكروعات بقككدرتها علككى ككذلك  تحتكاج إلككى تكلفككة رأسكمالية منخفضككة نسككبيا لبكدء النشككا  فيهككا،
توظيككف العمالككة نصككه المككاهرة وهيككر المككاهرة، كمككا أنهككا تعطككى فرصككة للتككدريب أتنككاء العمككل لرفككع القككدرات 

هكككذه المشكككروعات فكككي تحسكككين اإلنتاجيكككة  هموالمهكككارات، ككككذلك انخفكككاض نسكككبة المخكككاطرة فيكككه ، ككككذلك تسككك
 . قتصادي ومن تم رفع معدالت النمو اال وتوليد وزيادة الدخل

أن تلعبكككه فكككي المسكككاهمة فكككي الصكككغيرة وانطالقككام مكككن الكككدور المهكككم الكككذي يمككككن لهكككذه المشكككروعات  
تحقيككق األهككداف االقتصككادية واالجتماعيككة لتلككك الككدولل فقككد قامككل العديككد مككن الككدول مثككل اليابككان والصككين 

وهكذا مكا سكاعد فكي تحقيكق طفكرة والواليات المتحدة وألمانيا وهيرها بدعم وتشجيع هذا النوع من المشكروعات 
تمثكككل منشكككآت األعمكككال و نوعيكككة مهمكككة وكبيكككرة علكككى المسكككتويين االقتصكككادي واالجتمكككاعي فكككي هكككذه الكككدول. 

من إجمالي عكدد المنشكآت العاملكة فكي االقتصكاد الكوطني لغالبيكة  %80 -50الصغيرة نسبة تتراوح ما بين 
 المجتمعات. 

ر فككي مصككر العديككد مككن المشكككالت التككي تحككد مككن تواجككه المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغو 
القدرة على تنميتهكا وتطويرهكا ومنهكا المشكاكل المتعلقكة ببيئكة االسكتثمار والسكوق والتسكويق والقكدرات اإلداريكة 
والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات، وأخيرا مشكلة الحصكول علكى التمويكل المالئكم فكي الوقكل 

 .التي تواجه هذه المشروعات الرئيسةتمويل من العقبات المناسب ويعد نقص ال

 فكي رئيسكيالسنوات األخيرة المنظمات هير الحكوميكة كفاعكل  فيبرزت قد على الجانب اآلخر فو    
العكككدد والحجكككم والمجكككال، وجكككدير بالكككذكر أنكككه رهكككم وجككككود  فكككيالتنميكككة خاصكككة بعكككد النمكككو هيكككر المسكككبوق 

إال أن  ،القرن التاسع عشر واهتمامهكا بقضكايا مثكل مناهضكة العبوديكةبدايات  الحكومية منذالمنظمات هير 
واقكع المنظمكات هيكر الحكوميكة. ،  فكيونقلكة كميكة وكيةيكة  ام محوريك شكهدت تحكوالم  التي هيالسنوات األخيرة 

تكان  لتمثيكل الجماعكات المهمشكة.  وعلكى صكعيد   وأصكيالم  حقيقيكام  كما تم النظر إليهكا علكى أنهكا تمثكل مقتربكام 
 فعاليكة مكن الدولكة والسكوق معكام  أكثكرتتمتع بمزايا نسكبية عديكدة تجعلهكا  أصحاب القراروجهة نظر  هي منف
الوصكول  فكيفعاليكة  أكثكر تمتلكك أسكاليبفضال عن إنها و عملية التنمية.  يعملية تخصيص الموارد وف في

مويككة للمجتمعككات المحليكككة االسكككتجابة لالحتياجككات التن فككيإلككى الفقككراء، فككقن طريقككة عملهكككا تتسككم بالمرونككة 
 فككي إبككداعام  أكثكرتحكمهكا قواعككد ميسسكية صككارمة. كمكا إنهككا تتمتكع بمهككارات  التككيعلكى خككالف البيروقراطيكة 
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القككدرة علككى  عككن التكلفككة المنخفضككة لمككا تقدمككه مككن خككدمات، وأيضككام  التعامككل مككع المشكككالت.  هككذا فضككالم 
مكككنها قكككائم علكككى المشكككاركة  يمكككن خكككالل تبنككك تماسكككها مكككع النكككام بطريقكككة مباشكككرة جكككذب التمويكككل. وأخيكككرام 

 .القاعدية

والتركيكككز األساسكككي الكككذي تسكككعى إليكككه الدولكككة هكككو تشكككجيع تمويكككل المجتمكككع المكككدنى للمشكككروعات  
الصكككغيرة ومتناهيكككة الصكككغر فكككي إطكككار عمكككل اسكككتراتيجى لزيكككادة فاعليكككة وكفكككاءة الجهكككود المبذولكككة مكككن قبكككل 

متناهيكككة الصككغر فكككي مصكككر. وهككذا يسكككتوجب نظكككام مكككالى لتشكككجيع تنميكككة المشككروعات الصكككغيرة و الحكومككة 
أوسككع نطاقككا وشككمولية ومتعككدد المسككتويات ويتميككز بقلككة العوائككق التككى تحككول دون الككدخول بككه، حيككث تقككوم 
مجموعة متنوعة من العناصر الفعالة في السوق سكواء مكن القطكاع العكام أوو الخكاص بتقكديم مكدى عكري  

ومتناهية الصكغر. ويتطلكب تطبيكق الفككر التجكارى للتمويكل متنكاهى الصغيرة من الخدمات إلى المشروعات 
الصغر على رأم جدول أعمال التنمية في مصكر، حيكث يعكد عنصكرا حاسكما لضكمان تحقيكق االسكتراتيجية 

 للفوائد المرجوة منها. 

ور منظمككات المجتمككع د تككدعيمدراسككة إلككى ه الورقككة سككتهدف هككذتهككذه الخلةيككة وبنككاء علككى ومككن تككم 
مصككر مككن خككالل مسككاهمتها فككي تمويككل  فككيصككنع سياسككة للرفاهككة االجتماعيككة  فككيالمسككاهمة  فككي المككدني

  التساؤالت التالية :  اجابةمن خالل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

رفككع معككدالت فككي  هككادور أهككم خصككائص المنشككآت الصكغيرة ومتناهيككة الصككغر فككي مصككر   ومكا مكا   -1
 ها  ت التي تواجهالمشكالوما أهم   ياالقتصادالنمو 

    متناهية الصغرتمويل المشروعات الصغيرة و ما طرق  -2
صكككنع سياسكككات الرفاهكككة  فككي المكككدنيمككا األسكككباب والمتغيكككرات الدافعكككة للتعويككل علكككى دور للمجتمكككع  -3

   مصر فياالجتماعية 
الالزمكككة لتكككدعيم دور المجتمكككع المكككدني فكككي تمويكككل المشكككروعات الصكككغيرة ومتناهيكككة توصكككيات مكككا ال -4

   الصغر

لهككذه المقدمككة مفهككوم وخصككائص المشككروعات  يككةء التالاجككز سككتعرض األتوإلجابككة هككذه التسككاؤالت  
الصككككغيرة ومتناهيككككة الصككككغر فككككي مصككككر، واألهككككداف االسككككتراتيجية العامككككة لتنميككككة المشككككروعات الصككككغيرة 
ومتناهيككة الصككغر فككى مصككر، والتحكككديات التككى تواجككه تنميككة المشكككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر فكككى 

منظمككككات المجتمككككع المككككدنى وعالقتهككككا طككككرق تمويككككل المشككككروعات الصككككغيرة ومتناهيككككة الصككككغر، و و مصككككر، 
التككي الجمعيككات األهليكة فككي مصكر والمعوقككات ، و فككي مصكر منظمكات المجتمككع المكدنيتشكككيالت بالدولكة، و 

أن لألسككلوب األمثككل الككذي يمكككن والتوصككيات تواجههككا فككي تمويككل المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر، 
تتبعككه الجمعيكككات األهليككة القكككراض أشككخاص لعمكككل مشكككروعات صككغيرة واكككمان اسككتراداد الجمعيكككات لهكككذه 
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 والتوصككيات لتككدعيم دور الجمعيككات األهليككة فككي تمويككل المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر ، األمككوال
 .والمجتمع المدنى بصفة عامة

 ها:وخصائص الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر شروعاتالممفهوم  (2)

تواجه معظم الدول صعوبة فى تحديد تعريف موحد لتصنيف المشروعات االقتصادية ، وتبين من دراسة 
بلد  25تعريف مختله فى  25عن الميسسات الصغيره أن هناك أكثر من اجرتها منظمة العمل الدولية 

تنتمى اليها هذه  ، ويختله التصنيف نسبيا باختالف الدول وقطاعات االعمال التىاجريل عليه الدراسة 
المشروعات، ويوجد عدة معايير لتعريف المشروعات الصغيرة )مثل معيار العمالة ، ورأم المال ، 
والقيمة المضافة ، و....الخ( ، وقد تستخدم تعريفات وفقا للخصائص الوظيةية مثل نوع اإلدارة أو 

  .1التخصص أو أساليب اإلنتاج او اتجاهات السوق 

ورى لتقديم الخدمات والحوافز المشجعة لمساندة هذه المشروعات وزيادة ويعتبر التعريف ار 
قد ظلل المشروعات الصغيرة في مصر تعانى من عدم وجود تعريف وااح ومحدد لها نظرا و كفاءتها، 

الختالف النظرة إليها لدى كل من أجهزة التخطيط والتنفيذ واإلحصاء والتمويل وبصدور القانون رقم 
والمسمى بقانون تنمية المنشآت الصغيرة توفر اإلطار القانوني المنظم لتلك  2004لسنة  141

المشروعات وبناءا عليه يتم تعريف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  اعتمادا على عدة معايير 
 . 2منها عدد العمال ، حجم رأم المال أو خليط بين المعيارين معا

لصغيرة هى التى تستخدم عدد معين من العمال ال يزيد وطبقا للتشريع المصرى ، فقن المنشأه ا
عامال ، وال يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص ومالكها وأصحاب األعمال  50عن 

التعاونيات ومجموعات االنتاج االسرية المنزلية وطبقا للبنك الدولى فقن والمستخدمين ولكن يشمل كذلك 
 افراد تصه كمشروعات متناهية الصغر. 10فيها عن المشروعات التى يقل عدد العمال 

 وتتدرج انواع المشروعات الصغيرة فى تالث انواع رئيسية:

 األعمال األولية والتى تشمل مختله االعمال الزراعية. -

الصناعات التحويلية ، عند قيام المشروع باستخدام المواد األولية أو أية قيمة مضافة  -
 ى لديه.باعتماد األالت والمعدات الت

                                                             
 .75، ،ص  2004لس نة  141البنك الأهىل املرصى،املنشآ ت الصغرية واملتناهية الصغر ىف ظل القانون رمق  1 

 13والطاقة، ،صس الشورى:"خطة قومية وبرامج لتمنية الصناعات الصغرية مع الاس تفادة من جتارب ادلول الأخرى"،التقرير املبدىئ للجنة الانتاج الصناعى لجم 2
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 مشروعات الخدمات والتى تشمل المهن الحرة والتجارة واالستشارات وهيرها. -

 :3ويمكن تصنيف المشروعات متناهية الصغر بصفة عامة تالث انما  على اسام نوع النشا 

 نمط األول الذين يعملون فى انشطة هير مستقرة للبقاء على قيد الحياة: ويقصد بها يشمل ال
د القائمون عليها اعماال أخرى ، ولديهم فى اهلب االحيان مشروعات هير الشركات التى لم يج

مستقرة وتظل لفترة محدودة من الزمن . وتتدرج تحل هذا التصنيف بع  الصناعات المنزلية 
 ، واالنشطة الحرفية والتجارية ، وأنشطة تربية الحيوانات.

 اء على قيد الحياة: وهى أما النمط الثانى فيشمل الذين يعملون فى انشطة اخرى للبق
 المشروعات التى تحقق للقائمين عليها حياة ما تندرج تحل هذا التصنيف.

  أما النمط الثالث واالخير فيمثل االنشطة القادرة على النمو : وهى المشروعات عادة ما تكون
 منتجة وتمتلك إمكانية النمو وتصبح بالفعل مشروعات صغيرة ديناميكية.

يث خصائص المشروعات الصغيرة متناهية الصغر االستعانة بتعداد الجهاز تم ميخرا تحدوقد 
من كافة  %1ل98كمرجع اساسى ، والذى يشير الى ان  2006المركزى للتعبئة العامة واالحصاء لعام 

المشروعات فى مصر تندرج تحل المشروعات متناهية الصغر )التى يعمل بها مشتغل واحد الى اقل 
 %71، ويعمل بها  2450903جمالى المنشآت التى شملها التعداد والبالغ عددها من عشر افراد( من ا

من هيالء يعملون فى انشطة  %58مشتغل ، و 7254033من المشتغلين فى مصر والذى يبلغ عددهم 
االنشطة تنتا سلعا منزلية بما فيها االطعمة والمشروبات وعادة ما تتوجه ترتبط بالتجارة ، وأهلب هذه 

فقط من  %9ل1مشتغلين فأكثر  10المطلوبة لرأم المال العامل. أما المنشآت التى يعمل بها القروض 
من اجمالى المشتغلين. وتمثل المنشآت التى يعمل بها اكثر من  %1ل23اجمالى المنشآت ، ويعمل بها 

 من اجمالى المشتغلين. %8ل5من اجمالى المنشآت وتضم  %1ل0عامل  1000

تى اتسمل بها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ميخرا ايضا عن الخصائص الوقد كشفل 
و  %06ل1أن معدل نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر فى مصر يتراوح بين 

 .مع وجود الجزء االكبر من النمو فى قطاع المشروعات متناهية الصغر %25ل1

                                                             
 ، الس نة الأوىل، املعهد العريب للتخطيط ابلكويت.2002تمنية املرشوعات الصغرية ،دورية جرس اتمنية ، العدد التاسع سبمترب   3
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شروعات متناهية الصغر فى مصر تخلق أما بالنسبة لنصيب هذا القطاع فى التشغيل فقن الم
فرصة عمل كل عام بالنسبة للعاملين بأجر فى القطاع هير الزراعى. وقد وصل معدل  75000حوالى 

مليون عامل. ويمتل العاملون بأجر فى القطاع هير  16الى  2002التشغيل الكلى فى مصر فى عام 
ر رسمى حيث يصل عددهم الى فى القطاع الغي %7ل24مليون ، منهم  8ل9الزراعى حوالى 
التى يعمل بها . ويأتى التركيز االكبر للتشغيل فى القطاع هير الرسمى على المشروعات  3,500,000

مليون عامل، يمثلون ما يقرب  2من فرد الى أربعة، حيث يعمل بالمشروعات متناهية الصغر حوالى 
. كما ان هناك نتيجة مثيرة كشفل ان من القوة العاملة بالقطاع هير الرسمى هير الزراعى %60من 

اجر اكبر تجمع للعاملين يتراوح بين خمسة الى عشرة جنيهات فى اليوم سواء فى القطاع الرسمى او 
فى القطاع  2,630,153مليون عامل يعمل منهم 2ل4هير الرسمى ، حيث يصل عددهم الى حوالى 

أما العامالت فى هذه الشريحة من الدخل  فى القطاع هير الرسمى . 1,492,863الرسمى ، بينما يعمل 
من العامالت الالئى يعملن فى القطاع  485,266من اجمالى  232,928، وعددهن  %48فيمثلن 

 هير الرسمى.

وفضال عن ذلك فقد اشار المسح الذى تم اجراؤه على عنصر الطلب للمشروعات الصغيرة 
من المشروعات متناهية الصغر  %80لى متناهية الصغر الواعدة فى مصر الى ان حوا والمتوسطة

قدمل طلبا للحصول فى المقام االول على قروض بغرض شراء سلع وخدمات رأم مال عامل، يستخدم 
جهزة. وتشير استخدامات رؤوم االموال لجلب السلع والخدمات وفى المقام الثانى لشراء المعدات واأل

ة لنمو المشروعات واستمرارها. وعالوة على ذلك فهناك الى االهمية الهائلة لعملية اتاحة التمويل بالنسب
الذى قامل بتمويله الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  دروم مستفادة من التجربة التى خااها البرناما

وهو برناما اقراض متناهى الصغر للمشروعات القائمة ولمجموعات النساء، حيث اتبتل التجربة أن 
مويل يمكن ان تصبح خطوة متقدمة نحو زيادة اافاء العنصر الرسمى اتاحة فرصة الحصول على ت

 داخل هذا القطاع.

المشاروعات على خصائص معينة تميزهاا عا  المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر  تستحوذ و

 :4وهي كما يليالكبيرة، 

علكككى هكككذه مكككديرها، إذ يتكككولى العمليكككات اإلداريكككة والفنيكككة، وهكككذه الصكككفة هالبكككة  مالكككك المنشكككأة هكككو .1
 لب األحيان.هالمشروعات كونها ذات طابع أسري في أ 

                                                             

مركز تابع ، مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اهميتها ومعوقاتهاالمتوسطة، المشروعات الصغيرة و  ،ماهر حسن المحروق 4 
    2006، لألكاديمية العربية والعلوم المصرفية، األردن
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انخفاض حجم رأم المال الكالزم لخلكق فرصكة العمكل فكي المشكروعات الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر  .2
مقارنككة بالمشككروعات الكبيككرة ممككا يجعلهككا قككادرة علككى تككوفير فككرص العمككل ، وممككا يربطهككا بأنمككا  

غيرة وهكككى الملكيكككة الفرديككة أو العائليكككة أو شكككركات ملكيككة أكثكككر جاذبيككة ألصكككحاب المكككدخرات الصكك
 األشخاص ..

االعتماد على الموارد المحلية األولية، مما يساهم في خفك  الكلفكة االنتاجيكة وبالتكالي يكيدي إلكى  .3
 انخفاض مستويات معامل رأم المال/العمل.

النشكا  سكواء تعتمد بدرجة عالية على مواردها الذاتيكة أو مصكادر خاصكة هيكر رسكمية فكي تمويكل  .4
 في مرحلة التأسيس أو مرحلة التشغيل .

مالءمككة أنمككا  الملكيككة مككن حيككث حجككم رأم المككال ومالءمتككه ألصككحاب هككذه المشككروعات، حيككث  .5
أن تككدني رأم المككال يزيككد مككن اقبككال مككن يتصككفون بتككدني مككدخراتهم علككى مثككل هككذه المشككروعات 

 نظرام النخفاض كلفتها مقارنة مع المشروعات الكبيرة.

الذاتيككة علككى التطككور والتوسككع نظككرام إلهمككال جوانككب البحككث والتطككوير وعككدم االقتنككاع قككدراتها ني تككد .6
 بأهميتها وارورتها.

االرتقاء بمستويات االدخار واالستثمار على اعتبار أنها مصكدرام جيكدام لإلدخكارات الخاصكة وتعبئكة  .7
 رؤوم األموال.

 -وأهمها: قدرتها على عالج العديد من االختالالت االقتصادية .8

االخككتالل بككين االدخككار واالسككتثمار النخفككاض حجككم رأم المككال الككالزم إلقامتهككا مقارنكككة  -أ
 بالمشروعات الكبيرة .

 االختالل في ميزان المدفوعات من خالل التصدير واإلحالل محل الواردات . -ب
يككدة نظككرا قككدرتها علككى االنتشككار الجغرافككي فككي المنككاطق الريةيككة والمككدن والمجتمعككات العمرانيككة الجد .9

لقككدرتها علككى التكيككف مككع مختلككه الظككروف بمكككا يحقككق التنميككة اإلقليميككة المتوازنككة ورفككع مسكككتوى 
هككذا النككوع مككن المشككروعات يسككاعد فككي تطككوير وتنميككة المنككاطق األقككل حظككام فككي معيشككة السكككان. ف

 النمووالتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدالت البطالة.

القككومي فهكككي تسكككاعد علككى ذلكككك خككالل فتكككرة قصككيرة نسكككبيا نظكككرا الن المسككاهمة فكككي زيككادة الكككدخل  .10
إنشاء هذه المشروعات يتم خالل فتكرة اقكل مقارنكة بالمشكروعات الكبيكرة ، وبالتكالي فهكي تكدخل فكي 

 دورة اإلنتاج بشكل أسرع .

حيكث تقكوم المشكروعات الصكغيرة ومتناهيكة  صناعات مكملة للصناعات الكبيرة وكذلك مغذية لهكا. .11
بقنتاج السلع التي تحتاجها األسواق المحلية فضال عكن المكونكات واألجكزاء التكي تحتاجهكا  الصغر



9 

 

ويعكككد التشكككابك القطكككاعي بكككين فكككروع اإلنتكككاج وبكككين   -الصكككناعات المغذيكككة  -الصكككناعات الكبيكككرة 
 المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والكبيرة أحد معايير التقدم االقتصادي.

منكافس محتمكل وفعلكي للمنشكآت الكبيكرة وتحكد مكن قكدرتها علكى الكتحكم توفر المشروعات الصكغيرة  .12
 في األسعار.

صكككعوبة العمليكككات التسكككويقية والتوزيعيكككة، نظكككرام الرتفكككاع كلفكككة هكككذه العمليكككات، وعكككدم قكككدرتها علكككى  .13
 تحمل مثل هذه التكاليف.

 فنيام.االفتقار إلى هيكل اداري، كونها تدار من قبل شخص واحد مسيول إداريام وماليام و  .14

 تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها في الصناعات الكبيرة. .15

منهككا مككا هوسككلبي ومنهككا مككا ومتناهيككة الصككغر الصككغيرة  المشككروعاتأن خصككائص  يالحظظم ممظظا  قظظدمو
ال ترجككع إليهككا مباشككرة بقككدر مككا هككي مرتبطككة  المشككروعاتايجككابي، هيككر أن الجوانككب السككلبية فككي هككذه  هككو

أمكا مكا يجكب التأكيكد عليكه هنكا فهكوأن  ت التي تواجهها وهوما سيتم تفصكيله أيضكام فكي هكذه الورقكة.بالمشكال
يمكنها االسكتمرار مكدة طويلكة دون تحقيكق أربكاح، ولكنهكا سكرعان مكا ومتناهية الصغر الصغيرة  المشروعات

يككة المباشككرة لمثككل هككذه تنهككار حككين تواجههككا دفعككة ماليككة حرجككة ال تقبككل التأجيككل، ولككذلك فككقن التككدفقات النقد
 المشروعات أكثر أهمية من حجم الربح أوعوائد االستثمار.

 األهداف االستراتيجية العامة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر (3)

تعتبككككر المشككككروعات الصككككغيرة ومتناهيككككة الصككككغر أحككككد أهككككم المككككداخل المهمككككة اككككمن اسككككتراتيجية التنميككككة 
بمصكككر، حيكككث يعتبكككر تنميكككة هكككذه المشكككروعات أحكككد أهكككم وسكككائل مواجهكككة مشككككلة  االقتصكككادية واالجتماعيكككة

البطالة نظرا ألنها قليلة رأم المكال وكثيفكة األيكدى العاملكة،كما يمككن أن تلعكب هكذه المشكروعات دورا كبيكرا 
 فى تنمية الصادرات المصرية للخارج. 

تكككة مجموعكككات  اسكككتراتيجية ويمككككن تقسكككيم األهكككداف العامكككة لتنميكككة المشكككروعات الصكككغيرة الكككى تال
 -:5على النحو التالى

 -مجموعة األهداف االقتصادية:وتنقسم بدورها الى عدة أهداف كما يلى: (أ)

تنويكككككع وتوسكككككيع تشككككككيلة المنتجكككككات وخكككككدمات االنتكككككاج فكككككى الهيككككككل االقتصكككككادى الهظظظظظدل ا و : 
ة شكديدة ونظكرة واحكدة المصرى: تعانى تشككيلة المنتجكات المصكرية وككذلك الخكدمات االنتاجيكة مكن محدوديك

                                                             
ية املرشوعات الصغغرية والس ياسغات العامغة والاجرا يغة تسغرتاتيجية هجاز تمنية املرشوعات الصغرية ابلصندوق الاجامتعى للتمنية،"مقرتح الأهداف الاسرتاتيجية لتمن 5

الأخرى"،التقريغر املبغدىئ  جتغارب ادلول جملس الشورى:"خطة قوميغة وبغرامج لتمنيغة الصغناعات الصغغرية مغع الاسغ تفادة مغناملرشوعات الصغرية ىف مرص"موجود ىف  

 151-142،ص ص 2003لث والعرشون،للجنة الانتاج الصناعى والطاقة،دور الانعقاد العادى الثا
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ستواكككح الككى أى مكككدى يفتقكككر هيككككل  ISICللتصككنيف االقتصكككادى الكككدولى أو الصككناعى القياسكككى الكككدولى 
االنتككككاج والخككككدمات المصككككرية للتنككككوع سككككواء علككككى مسككككتوى السككككلع والخككككدمات الصككككناعية االسككككتهالكية أو 

ع تشككككيلة المنتجكككات والخكككدمات الرأسكككمالية أو الوسكككيطة أو الخكككدمات التكنولوجية.وبكككذلك فكككان تنويكككع وتوسكككي
االنتاجيكة المصككرية مككن خكالل المشككروعات الصككغيرة سكواء لتلبيككة متطلبككات السكوق المحلككى أو التصككدير أو 
االحكالل محكل الككواردات وككذلك تغطيكة احتياجككات بكاقى األنشكطة االقتصككادية الزراعيكة والسكياحية والخدميككة 

 يعتبر هدف استراتيجى شديد األهمية.

تنمية المدخرات المحلية: تسكهم المشكروعات الصكغيرة بفاعليكة فكى تنميكة المكدخرات  نى:الهدل الثا
والعائككككد علككككى االقتصككككاد القككككومى مككككن وراء تنميككككة  المحليككككة حيككككث تشككككجع هككككذا االدخككككار لالسككككتثمار فيهككككا.

المكدخرات المحليكة متعكدد الجوانككب حيكث يعنكى ذلككك ترشكيد االسكتهالك أوال،كمكا يعنككى ككبح جمكاح التضككخم 
 نيا وأيضا فهو يوفر االستثمارات المحلية الالزمة لألنشطة الجديدة.تا

إحككككداث التككككراكم الرأسككككمالى وتنشككككيط الحككككراك االجتمككككاعى:إن انتقككككال االقتصككككاد  الهظظظظدل الثالظظظظ :
المصرى بعد سنوات طويلة من التخطيط المركزى والسكوق المقيكدة الكى حريكة السكوق وتحريكر قكوى العكرض 

نميككة حقيقيككة مككن خككالل مشككاركة القطككاع الخككاص ورؤوم األمككوال المحليككة فككى والطلككب تمهيككدا إلحككداث ت
التنميكة،ال يمكككن أن يسككتمر وينمكو إال مككن خككالل مكنح الفككرص لألفككراد والمجتمكع إلحككداث التككراكم الرأسككمالى 
الككالزم لتطكككور المجتمعككات واألفكككراد مككن مجتمكككع النكككدرة والحاجككة الكككى مجتمككع الكككوفرة والرفاهيككة كمكككا أن هكككذا 

تكراكم الرأسكمالى مككن جهكة أخككرى ينقكل األفككراد وطبقكات المجتمكع مككن شكريحة أقككل دخكال الككى شكريحة أعلككى ال
دخككال وبمككا يسككمح للحككراك االجتمككاعى الصككحى أن يعمككل وللمجتمعككات أن تنمككو الككى األمام.والمشكككروعات 

 ت المصرية.الصغيرة هى األقدر على إحداث التراكم الرأسمالى والحراك االجتماعى المنشود للمجتمعا

تعظكيم اسكتخدام الخامكات المحليكة:ان المشكروعات الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر هكى  الهدل الرابع:
األقككككدر واألكثككككر اسككككتعدادا السككككتخدام الخامككككات المحليككككة ،خاصككككة تلككككك الخامككككات متوسككككطة أو منخفضككككة 

قتصككاد القككومى الجودة،ولككذلك يعتبككر هككذا الهككدف االسككتراتيجي مككزدوج الفائككدة حيككث يحقككق قيمككة مضككافة لال
فضككال عكككن أنكككه يمنكككع هككدرا لمكككورد قكككومى يتمثكككل فككى الخامكككات المحليكككة التكككى تنفككر الصكككناعات الكبيكككرة مكككن 

 االقتراب منها أو التعامل معها.

المسكككاهمة فكككى تحقيكككق سياسكككة إحكككالل الكككواردات:ان المشكككروعات الصكككغيرة بمكككا  الهظظظدل الخظظظام :
تسككهم فكككى تحقيكككق الهككدف االسكككتراتيجي الخكككاص  يمكنهككا أن تكككوفره فككى السكككوق المحليكككة مككن سكككلع وخكككدمات

الككواردات مسككاهمة فعالككة مككن خككالل عراككها لسككلع وخككدمات فككى السككوق المحليككة بأسككعار منافسككة  بككقحالل
 وجودة عالية.

تنميكككة الصكككادرات:ان تنويكككع وتوسكككيع تشككككيلة المنتجكككات المصكككرية مكككن خكككالل الهظظظدل السظظظا  : 
فكى تالتكة اتجاهكات:األول،من خكالل التصكدير المباشككر  المشكروعات الصكغيرة يعمكل علكى تنميكة الصككادرات

لمنتجاتها.والثانى،من خالل تكوفير صكناعات مغذيكة عاليكة الجكودة ومناسكبة السكعر للصكناعات الكبيكرة التكى 
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تصككككدر منتجاتهككككا بالتالى.واالتجككككاه الثالككككث،من خككككالل منافسككككة بعكككك  منتجككككات المشككككروعات الكبيككككرة التككككى 
 سة الداخلية.تضطر للتصدير هربا من المناف

-تنميككة نشككا  إعككادة التصككدير:مازال نشككا  إعككادة التصككدير والككذى اعتمككدت عليككه الهظظدل السظظابع:
دول كثيككرة مثككل اليابككان أو النمككور القديمككة أو النمككور الحديثككة لتحقيككق نهضككتها الصناعية،نشككاطا -ومازالككل

تكككم التصككدير أو إعكككادة  هائبككا فككى مصكككر.ويعتمد هككذا النشككا  علكككى االسككتيراد بهككدف إحكككداث قيمككة مضككافة
 التصدير وهو ما يمكن أن تقوم به المشروعات الصغيرة بكفاءة.

ومكككن الغريكككب أن جهكككود التصكككدير فكككى مصكككر تعتمكككد علكككى تصكككدير منتجكككات محليكككة مكككع ترشكككيد 
االسكككتيراد،وهذا مكككا لكككم تفعلكككه أو تحققكككه أى دولكككة صكككناعية فكككى العكككالم حيكككث أن تشكككجيع االسكككتيراد )لككك الت 

تلزمات واألجككزاء والمكونككات والتكنولوجيككا وحتككى العمالككة( بغككرض إحككداث قيمككة مضككافة تككم والخامككات والمسكك
 إعادة التصدير.

 -مجموعة األهداف االجتماعية:وتنقسم هذه المجموعة بدورها الى عدة أهداف كما يلى: (ب)

مكافحككة مشكككلة البطالككة وتككوفير فككرص العمككل الحقيقيككة المنتجككة:تتميز المشككروعات : الهاادف األو 
صككغيرة بقككدرتها العاليككة علككى تككوفير فككرص العمل،حيككث أن تكلفككة فرصككة العمككل المتولككدة فككى المشككروعات ال

الصغيرة منخفضة بما يناسب الدول النامية، كذلك فكان المشكروعات الصكغيرة وسكيلة جيكدة لتحفيكز التشكغيل 
تكلفككة رأسكككمالية الككذاتى والعمككل الخكككاص. وأخيككرا فكككان المشككروعات الصكككغيرة ومتناهيككة الصكككغر تحتككاج الكككى 
 مناسبة أو منخفضة لبدء النشا  مما يشجع الكثيرين على بدء النشا  باالستثمار فيها.

تككوفير فككرص عمككل للعمالككة نصككه المككاهرة وهيككر المككاهرة:ال تسككاهم المشككروعات  :الهاادف النااا ى
فية تتمثككل الصكغيرة ومتناهيككة الصكغر فقككط فككى تكوفير فككرص العمكل الحقيقيككة المنتجككة، بكل تتمتككع بميكزة ااككا

فككككككى قككككككدرتها علككككككى توظيككككككف العمالككككككة نصككككككه المككككككاهرة وهيككككككر المككككككاهرة لسككككككببين :األول:انخفككككككاض نسككككككبة 
المخاطرة.والثانى،هو وجود فرصة أفضل للتدريب أتناء العمكل لرفكع القكدرات والمهكارات وهكو ذلكك النكوع مكن 

 التدريب الذى ال تسمح به المشروعات الكبيرة.

عية االيجابية فكى المجتمكع المصكرى: رهكم محكاوالت التحكديث للمجتمكع نشر القيم الصنا :الهدف النالث
المصرى منكذ بدايكة الخمسكينيات فمكا زالكل القيمكة الزراعيكة هكى الغالبكة حتكى فكى المنكاطق الحضكرية بالمجتمع.تلكك 
 القككيم الزراعيككة منهككا جانككب سككلبى اككد حركككة النمككو يتمثككل فى:عككدم اإلحسككام بعنصككر الوقككل كأحككد مككوارد الثككروة،
وعككدم اعتبككار الجككودة، عككدم االهتمككام باإلنتاجيككة، ايككاب مفككاهيم الكفككاءة أو الفاعليككة، ايككاب مفككاهيم تقسككيم العمككل 

 والتخصص، اإلدارة برد الفعل.

وهككذه القككيم السككلبية عكسككها تمامككا الهيكككل األساسككى لمنظومككة القككيم الصككناعية والككذى يتمثككل فككى االلتككزام 
عات الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر بقكدرتها علكى االنتشكار والتوسكع الجغرافكى كفيلكة الشديد بمفكاهيم واعتبارات.والمشكرو 

 بتعميق ونشر القيم الصناعية االيجابية التى تفتقدها بع  المجتمعات المصرية.
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المسكككاهمة فكككى تحقيكككق اسكككتراتيجية التنميكككة المكانية:تسكككتهدف اسكككتراتيجية التنميكككة :الهااادف الرابااا 
 %5ل5مكن اجمكالى مسكاحة مصكر بكدال مكن نسكبة ال %25هولكة بكالعمران الكى المكانية زيادة المسكاحة المأ

( فكرص العمكل 1الحالية،ولن يتأتى ذلك اال بتوفير تالتكة اشكتراطات للمجتمعكات العمرانيكة الجديكدة، وهكي : 
 ( السكن.3( السلع والخدمات، و2الجديدة، و

شكروعات منتجكة تكوفر فكرص ومن الوااح أن سبيل تحقيق الشرطين األولين وجكود اسكتثمارات وم
عمكل . ونظككرا ألن أسكواق المجتمعككات الجديكدة هككى أسككواق جديكدة وبالتككالى صكغيرة،فان أنسككب المشككروعات 
لهككككا هككككى المشككككروعات الصككككغيرة ومتناهيككككة الصككككغر،وبالتالى ال يمكككككن تصككككور تحقيككككق االنتشككككار العمرانككككى 

ر التكى تكوفر السككلع والخكدمات مكن جهككة والتنميكة المكانيكة دون تنميكة المشككروعات الصكغيرة ومتناهيكة الصككغ
 وفرص العمل من جهة أخرى.

تحسكين الجككودة وزيكادة اإلنتاجيككة:تيدى المشكروعات الصككغيرة ومتناهيكة الصككغر  :الهادف الاااام 
الككى تغطيككة االسككتفادة مككن المككوارد البشككرية المتاحككة مككن خككالل زيككادة إنتاجيتهككا لصككالح المجتمككع مككن جهككة 

ات نتيجككة المنافسككة مككا بككين المشككروعات الصككغيرة وبعضككها الككبع  أو بينهككا وتحسككين جككودة السككلع والخككدم
 وبين المشروعات الكبيرة.

 -مجموعة األهداف التكنولوجية:وتنقسم هذه المجموعة بدورها الى عدة أهداف كما يلى:    (ج)

تكككوفير الصكككناعات الداعمكككة لألنشكككطة الصكككناعية الكبيكككرة والمتوسكككطة: فبعكككد نجكككاح  :الهااادف األو 
اعات الصككغيرة فككى لعككب دورهككا كصككناعات مغذيككة أو كصككناعات ذات عالقككات أماميككة وخلةيككة مككع الصككن

الصكككناعات األخكككرى أو كصكككناعات تقكككدم خكككدمات اإلنتاج.فكككان هكككذه األدوار مجتمعكككة واكككعل الصكككناعات 
الصككككغيرة المتطككككورة فككككى مواككككع الصككككناعات الداعمككككة التككككى ال يسككككتغنى عنهككككا بالنسككككبة للنشككككا  الصككككناعى 

الصكككككناعات الصكككككغيرة المتطككككككورة تسكككككتهدف أن تككككككون مغذيككككككة وذات عالقكككككات تعاقديكككككة مككككككع  كككككككل.أى أن
 الصناعات األخرى فى نفس الوقل.

اسكككتخدام التكنولوجيكككات المحليكككة:ال يمككككن تطكككوير التكنولوجيكككا دون وجكككود طلكككب  :الهااادف الناااا ى
ألكثكر مرونكة السكتقبال حقيقي عليها، وهذا الطلب يتمثل باألكثر فى الصكناعات الصكغيرة األقكل مخكاطرة وا

التكنولوجيككات المحليككة وتجربتهككا واسككتيعابها حيككث مككن هيككر المتصككور للككدول الناميككة أن تكككون الصككناعات 
 الكبيرة هى المستفيد األول من التكنولوجيا المحلية.

تعظككيم اسككتخدام المنتجككات الثانويككة والمخلفككات:ألن الصككناعات الكبيككرة تعنككى أول  :الهاادف النالااث
وجكككود منتجكككات تانويكككة ومخلفكككات . ونظكككرا ألن مبكككدأ التخصكككص اإلنتكككاجي ال يحبكككذ تصكككنيع أو مكككا تعنكككى 

اسكتخدام المنتجكات الثانويكة بمكا يعطكل النشكا  األساسكي وبمكا أن قكوانين واعتبكارات البيئكة تلتكزم بمعالجككة أو 
لكى التعامكل مكع إعادة تدوير المخلفكات فكان تنميكة المشكروعات والصكناعات الصكغيرة األكثكر قكدرة وتكأهيال ع
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المنتجككات الثانويكككة والمخلفكككات يصككبح هكككدف استراتيجي،خاصكككة وأن اسكككتخدام المنتجككات الثانويكككة عكككادة مكككا 
 يرتبط بتنمية تكنولوجيات جديدة.

توازن هيكل النشا  الصناعى المصرى: يعانى هيكل النشكا  الصكناعى المصكرى  :الهدف الراب 
التى يستند عليهكا مكن الصكناعات الصكغيرة المتطكورة وعاليكة  من خلل جسيم يتمثل فى اياب القاعدة القوية

التكنولوجيكككا .وحيكككث يتمثكككل الهيككككل الصكككناعى الحكككالى فكككى معظمكككه فكككى العديكككد مكككن الصكككناعات المتوسكككطة 
الخاصككة محكككدودة التنكككوع وان كانكككل كثيككرة العكككدد نسكككبيا،كما يتضكككمن الهيكككل عكككدد محكككدود مكككن الصكككناعات 

يد والصكلب واألسكمنل واألسكمدة( أمكا القاعكدة مكن الصكناعات الصكغيرة والتكى )مثل الحد الكبيرة أو العمالقة
بامكانهكا احككداث التنكوع والتككرويا لألنشككطة الصكناعية الكبيككرة أو المتوسكطة فهككى محككدودة إن لكم تكككن هائبككة 
ويتوفر بدال منها عكدد كبيكر مكن األنشكطة أو الصكناعات الحرفيكة والتكى يعمكل معظمهكا بنظكام ولكيس بنظكام 

 مصنع المتطور.ال

تشكجيع دخككول الصكناعات الصككغيرة مجككال اسكتخدام التكنولوجيككات المتطككورة:إن  :الهاادف الاااام 
أهكم مككا يميكز التكنولوجيككات الجديككدة مكن درجككة االنتشككار الواسكع الككذى تحققككه ومناسكبتها لالسككتخدام والتعمككيم 

تشكككككجيع الصكككككناعات فكككككى المشكككككروعات والصكككككناعات الصكككككغيرة وحتكككككى االسكككككتخدام اليكككككومى،ومن هنكككككا فكككككان 
والمشكككروعات علكككى اسكككتخدام التكنولوجيكككا المتطكككورة هكككدف اسكككتراتيجي يحقكككق تطورهكككا كمكككا يحقكككق تحكككديث 

 المجتمع. 

 التحديات التى تواجه تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر (4)

ديككد مكككن تواجككه المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر فككى مصكككر،كما هككو الحككال فككى الككدول الناميككة ،الع
التحككديات التككى تحككول دون تحقيككق أهككدافها فككى التوسككع والنمككو وزيككادة االسككتثمار، ويمكككن إيجككاز أهككم تلككك 

 :6التحديات فى النقا  التالية

 النظام الضريبى و ظام التأمينات االجتماعية غير المحفز على اإل تاج، وذلك لألسباب التالية: (أ)

 دخل المنخفضة.بالنسبة لشرائح ال ارتفاع سعر الضريبة حتى -أ

قصككور اإلدارة الضككريبية فككى التحصككيل بصككورة منتظمككة بمككا يككيدى الككى تككراكم الضككرائب لمككدد قككد  -ب
تصكل الككى خمكس سككنوات حتككى تكتم المطالبككة بها،ممككا يجعكل المشككروع الصككغير عكاجزا عككن الوفككاء 

 بالتزاماته الضريبية المتراكمة مما ييدى الى إفالم المشروع وإهالقه.

 راك فى نظام التأمينات االجتماعية بالنسبة ألصحاب العمل والعمال.ارتفاع سعر االشت -ج

                                                             

 106-102راجع ورقة التوجه الاقتصادى للحزب الوطىن ادلميقراطى أأعامل املؤمتر الس نوى الثاىن،متاح مبوقع احلزب عىل الانرتنيت، ص ص  6
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التسويق والتصدير: صعوبة  سويق المنتجات والخدمات و خو  السوق،حي  يواجظ   (ب)

 :7هذا القطاع عد  من الصعوبات المتعلقة بالتسويق مثل

 قصور قنوات وشبكات التسويق المحلية. -أ

 خارجيةنقص المعلومات عن السواق الداخلية وال -ب

 عدم كفاية الموارد لتوظيف المتخصصين فى التسويق. -ج

 اعه عالقات التشابك بين المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة واألجنبية. -د

 صعوبة النفاذ لمجال التوريدات الحكومية. -ه

 اعه القدرة على االستثمار فى مجال بحوث التسويق واإلنفاق على الدعاية التسويقية. -و

ألداء التصديري للمشكروعات الصكغيرة أشكارت دراسكة وزارة الماليكة التكى أعكدتها بالتعكاون وفيما يتعلق با
مع وزارة التجارة الخارجيكة بشكأن تعزيكز القكدرة التنافسكية للمنشكآت الصكغيرة فكى مصكر،الى أن هنكاك إجمكاع 

 -:8من جانب المشروعات الصغيرة على أن أهم العقبات التى تعوق أدائها التصديري تتمثل فى

صعوبة الوصول الى قنوات التصدير:عبرت ككل الشكركات عكن الحاجكة الكى وجكود وكالكة أو بيكل  -أ
متخصكص فككى التصككدير ليككون مسككئوال عككن اتخكاذ قككرارات حككول مككان تسككويق منتجككات الشككركات 

 الى الخارج،وكيةية تسويقها ومواعيد تسويقها.
ل مكع أصكحاب المنشكآت مكن نقص الوعى التصكديرى:اتفق المشكاركون فكى المناقشكات التكى أجريك -ب

مختله القطاعات فى القكاهرة الكبرى،علكى أنهكم هيكر ملمكين بالمواصكفات أو التعكديالت المطلوبكة 
 فى المنتجات حتى يتسنى تسويقها دوليا.

ارتفكككاع أسكككعار المكككدخالت:أرجع القكككائمون علكككى المنشكككآت الصكككغيرة فكككى بعككك  القطاعكككات )مثكككل  -ج
لى التصدير أو المنافسكة دوليكا الكى االرتفكاع النسكبى فكى صناعة المالبس والنسيا( عدم قدرتهم ع

ممككا يفقكككدهم القكككدرة علككى المنافسكككة أمكككام منتجككات العديكككد مكككن الكككدول  أسككعار مكككدخالتهم االنتاجيكككة،
 النامية مثل الهند وبنجالدش.

نككدرة التمويكككل وصككعوبة الحصكككول عليكككه: تككوافرت لعكككدد مككن الشكككركات فكككرص التصككدير ولكنهكككا لكككم  -د
 على نطاق أوسع بسبب نقص التمويل. تستطع أن تنتا

                                                             
 26-24،ص ص  1998لتفاصيل راجع وزارة الاقتصاد،مرشوع س ياسة قومية لتمنية املنشآ ت الصغرية و___ ىف مرص،القاهرة،يونيو ل  7

 61، ص 2004وزارة املالية،تعزيز القدرة التنافس ية للمنشآ ت الصغرية واملتوسطة ىف مرص،القاهرة،نومفرب  8
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  التمويل: (ج)

نقككككص التمويككككل وصككككعوبة الحصككككول عليككككه مككككن المصككككادر الرسككككمية وعككككدم التمتككككع بككككأى مزايككككا أو حكككككوافز 
ماليككككة،حيث تعككككانى أهلككككب المشككككروعات الصككككغيرة ومتناهيككككة الصككككغر مككككن عككككدم حصككككولها علككككى الخككككدمات 

 لعامكككل والثابككككل علككككى أسكككس تتسككككم االسككككتمرارية.التمويليكككة المناسككككبة لتغطيككككة احتياجاتهكككا مككككن رأم المككككال ا
فقككط مككن المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر تحصككل علككى تمويككل مصككرفى،  %5والجككدير بالككذكر أن 

فأهلب ميسسات القطاع المالى وأدواته هيكر مهيكأة لخدمكة هكذه المشكروعات وذلكك لعكدم الخبكرة فكى أسكلوب 
تشككككل الخكككدمات التمويليكككة مكونكككا رئيسكككيا فكككى جهكككود تنميكككة  المتابعكككة والرتفكككاع تكلفكككة الخدمكككة نسكككبيا.ولهذا

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اال أن ايق نطاق هذه الجهود باالاكافة الكى اعتمكاد أهلبهكا علكى 
 مصادر الدعم الخارجى يجعلها هير قادرة على تلبية احتياجاتهابصورة منتظمة.

المرشكحة لتقكديم الخكدمات الماليكة للمشكروعات الصكغيرة  وعلى الكرهم مكن أن البنكوك تعتبكر أفضكل الجهكات 
،إال أن واقع تجارب العديد من الدول بما فيهكا مصكر تشكير الكى عكدم إقكدام البنكوك علكى  9ومتناهية الصغر

  سيتم التعرض لها الحقا. 10التوسع فى إقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرلعدد من األسباب

  الدعم الفنى : ( )

م الفنككككى والتككككدريبى والتكنولككككوجى وانخفككككاض جككككودة المنتجات،حيككككث تككككنخف  القككككدرة نقككككص الككككدع
 التنافسية لقطاع المشروعات الصغيرة، لعدة أسباب:

توااكككككع التكنولوجيكككككا المسكككككتخدمة وعكككككدم وجكككككود عكككككدد مناسكككككب مكككككن المراككككككز المقدمكككككة للخكككككدمات  -أ
 التكنولوجية المطلوبة.

فضككككيالت وأذواق المسككككتخدمين المحليككككين المناسككككبة عككككن احتياجككككات السككككوق وت نقككككص المعلومككككات -ب
 واألجانب.

                                                             

(، ابتضغافة اىل 2004مليغار جييغه ىف يايغة يونيغه  461.7حيث متتكل البنوك قدرا خضام من الودا ع الىت ميكن استامثرها بنجاح ىف اقراض املرشوعات الصغغرية  9

فغرع ماغا  2783بغن  يتععهغا  61من  2004يونيه  30وافر البنية الأساس ية هبا لتقدمي تكل اخلدمات عىل نطاق واسع  يتكون هيلك البنوك العامةل ىف مرص حىت ت

بنغك مشغرتك  11ر والأعغامل ماغا:بنغك لسسغتامث 30فغرع، 923فرع ابتضافة اىل البنوك الأربعة التجاريغة الغىت متلكهغا احلكومغة ويتععهغا  409بنك جتارى يتععها  24

فغرع ،والبنغك  14فرع.وأأخريا البنوك املتخصصة وتشمل بنك التمنية الصناعية املرصى ويتععغه  59بنك متثل فروع بنوك أأجيبية ويتععها  19فرع، 162وخاص يتععها 

ولكهغا مسغجةل دلى البنغك –فرع.وجبانغ  البنغوك السغابك هارهغا  1189عغه فغرع ،والبنغك الر يلغ للتمنيغة وات غامتن الزراعغى ويتع 27العقارى املرصى العرىب ويتععه 

بغد يوجد بنكني أأنشئتا بقوانني خاصة وغري مسجةل دلى البنك املركزى املرصى وهغام املرصغف العغرىب ادلوىل وبنغك جامت الاجامتعى(.راجع:حسغني ع -املركزى املرصى

(، حبغث مقغدا اىل املغؤمتر العلمغى السغ نوى الرابغع والعرشغون لسقتصغاديني املرصغيني 2004-1997رتة  املطل  الأرسج، أأداء الس ياسة النقدية ىف مرصغ خغسل الفغ

، ص ص  12، ص 2005مغايو  7-5بعنوان:تفعيل دور الس ياسة النقدية ىف الاقتصاد املرصى ، امجلعية املرصية لسقتصاد الس ياىس والاحصاء والترشيع ،القاهرة، 

3-4 

 16-13الاقتصاد،مرشوع س ياسة قومية لتمنية املنشآ ت الصغرية و___ ىف مرص،مرجع سابك،ص ص  وزارة للتفاصيل راجع، 10
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 عدم توافر الموصفات الحديثة عن المنتجات المختلفة المطلوبة. -ج

   ندرة العمالة المدربة: (ه)

 وتنقسم هذه المشكلة الى قسمين:

نقص العمالة المدربة وعدم كفاية المعروض لتلبية احتياجات أصكحاب المشكروعات الصكغيرة ممكا  -أ
ى أداء المشكروعات الصكغيرة والتكى تتسكم بكثافكة اسكتخدامها لعنصكر العمكل ييتر بشكل وااكح علك

،بمككا يضككطر المشككروع للقيككام بمهككام التككدريب والككتعلم داخككل المشككروع وهككو مككا يمثككل تكلفككة بالنسككبة 
 لصاحب المشروع.

سكككككرعة دوران العمالكككككة وعكككككدم اسكككككتقرارها لمكككككدد طويلكككككة بمككككككان العمكككككل يكككككيدى الكككككى عكككككدم كفكككككاءة  -ب
ذلك الى عدم وجود عالقكة تعاقديكة بكين صكاحب المنشكأة والعمال،لمكا يترتكب عليهكا اإلنتاج.ويرجع 

 من إلتزامات مادية مرتفعة على طرفى العالقة.

  اإلجراءات الحكومية: (و)

تعقككد اإلجككراءات الحكوميككة واإلداريككة وارتفككاع تكلفككة إنجازها،حيككث يعتمككد قككرار المنشككأة بككأن تظككل 
ين تككككاليف االلتككزام بكككالنظم واللكككوائح مكككن جهة،والفوائكككد التكككى تعكككود صككغيرة أو هيكككر رسكككمية علكككى الموازنكككة بككك

عليهكا مكن هككذا االلتكزام مككن جهكة أخرى.وهنككا تتسكم اإلجككراءات الحكوميكة بالتعقيككد وارتفكاع التكككاليف ومكن تككم 
يككككككون قكككككرار معظكككككم المشكككككروعات هكككككو عكككككدم االنكككككدماج الكلكككككى أو الجزئكككككى فكككككى اإلطكككككار الرسكككككمى للنشكككككا  

تعككككدد الجهكككات التككككى يتعامكككل معهككككا أصكككحاب المشككككروعات الصكككغيرة والمتناهيككككة  االقتصكككادى. فضككككال عكككن
الصكككغر،وذلك بدايككككة مككككن الحصككككول علكككى التككككراخيص والموافقككككات المتعككككددة الالزمكككة إلقامككككة المشككككروع مككككن 
الككوزارات المختصككة طبقككا لنوعيككة النشككا .تم الحصككول علككى تككرخيص تشككغيل المشككروع مككن وحككدات اإلدارة 

 ير التمويل الالزم له وهى بيئة تتسم بالتعقيد وعدم االتساق وارتفاع تكلفة إتمامها. المحلية مرورا بتدب

  عد  جهات اإلشرال على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر (ز)

ظلككل المشككروعات الصكككغيرة حتككى وقكككل قريككب تعككانى مكككن تتعككدد الجهكككات المهتمككة بالمشكككروعات 
وااككحة المعككالم لتنميككة المشككروعات الصككغيرة وخلككق  الصككغيرة فككى مصككر بمككا يحككول دون واككع اسككتراتيجية

( الصككككندوق 1منكككاش مشككككجع لنموهككككا وتطورهككككا.ويمكن تمييككككز أهككككم الجهكككات الفاعلككككة بهككككذا القطككككاع لتشككككمل: 
( وزارة 5( وزارة التنميكككة المحليككككة، 4( وزارة الماليككككة، و3( وزارة التجككككارة والصكككناعة، 2االجتمكككاعى للتنميكككة، 
 التضامن االجتماعي.

 ويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرطرق تم (5)

يعكككد مشككككلة الحصكككول علكككى التمويكككل المالئكككم  أحكككد المشككككالت الرئيسكككة التكككي تواجكككه المشكككروعات 
علكى قكدرة المشكروعات  ةالصغيرة ومتناهاية الصغر،  حيث يعتبر التمويل من أهم العوامكل الحاكمكة والمكيتر 
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واالسكككتمرار والنمكككو وينطبكككق هكككذا علكككى الكككدول الناميكككة الصكككغيرة ومتناهيكككة الصكككغر علكككى اإلنشكككاء والتشكككغيل 
صكعوبات تمويليكة بسكبب حجمهكا )نقكص ومتناهيكة الصكغر تواجكه المشكروعات الصكغيرة والمتقدمة ،  حيث 

الضككمانات( وبسككبب حككداتتها ) نقككص السككجل االئتمككاني ( وعليككه تتعككرض الميسسككات التمويليككة إلككى جملككة 
 –في مختلككه مراحككل نموهككا. ) التأسككيس ومتناهيككة الصككغر غيرة مككن المخككاطر عنككد تمويككل المشككروعات الصكك

 (.   االندماج –النموالفعلي  –النمواألولي  –األولية 

 -:11وتحصل هذه المشروعات على احتياجاتها التمويلية من عدة مصادر أهمها 

ئليكة ، اعتمادا على المدخرات الشخصية لصاحب المشكروع أو إجمكالي المكدخرات العا  الذا ي:التمويل  -أ
ويتصككه قطككاع هككذه المشككروعات فككي مصككر بانخفككاض القككدرة علككى االدخككار، ممككا يحككد مككن التمويككل 
الكككذاتي المتكككاح، ويلجكككأ بعككك  أصكككحاب هكككذه المشكككروعات إلكككى مصكككادر االئتمكككان هيكككر الرسكككمية التكككي 

  تتصه بارتفاع أسعار الفائدة .

المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة فككي تمويككل ودعككم  المصككرفيويتمثككل دور الجهككاز   البنظظوا التجاريظظة : -ب
 -الصغر في :

تقكككديم التمويكككل الكككالزم بشكككرو  و جكككال اسكككتحقاق مالئمكككة إلنشكككاء المشكككروعات الصكككغيرة ومتناهيكككة  -
الصكككغر وللقيكككام بعمليكككات التوسكككع واإلحكككالل والتحكككديث وتمويكككل رأم المكككال المسكككتثمر وألهكككراض 

لكككى الصككعوبات التكككي تواجكككه هكككذه التصككدير ومتابعكككة االئتمكككان الممنكككوح بغككرض تقويمكككه والتغلكككب ع
 المشروعات .

تككوفير التمويككل للميسسككات الماليككة هيككر البنكيككة والتككي تقككوم بككدورها بتمويككل المشككروعات الصككغيرة  -
 ومتناهية الصغر .

التعككككاون مككككع الصككككندوق االجتمككككاعي للتنميككككة فككككي مجككككال تمويككككل وتطككككوير المشككككروعات الصككككغيرة  -
 ويق قروض الصندوق .ومتناهية الصغر من خالل فروع البنوك لتس

إنشككاء الشككركات الداعمككة ألنشككطة المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر مثككل شككركات التمويككل  -
التكككككأجيرى واالسكككككتعالم االئتمكككككاني واكككككمان مخكككككاطر االئتمكككككان المصكككككرفي والتسكككككويق وصكككككناديق 

 االستثمار المباشر...... الخ .
 تمويل إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية والحرفية. -
 فير الخدمات التمويلية الالزمة لصادرات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .تو  -
المشاركة في تنفيذ براما تحديث المشكروعات الصكناعية الصكغيرة حاليكا برنكاما تحكديث الصكناعة  -

 المصرية(.
 تخصيص البنوك لجزء من مواردها المالية إلقراض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  -

                                                             
11 www.ssic2008.com/assets/files/PDF/101-150/121.pdf      

www.nbdegypt.com/Microfinance%20arab.html 

http://www.ssic2008.com/assets/files/PDF/101-150/121.pdf
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 تأسيس شركات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر . المشاركة في -
 استكشاف فرص االستثمار الجديدة وتوجيه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إليها . -
 مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توفيق أوااعها مع البيئة . -
منتجاتهككا مككن خككالل االشككتراك فككي مسككاعدة المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر فككي تسككويق  -

 . المعارض المحلية والدولية

إيجاد صه تان من المسكتثمرين ورجكال األعمكال الكبكار حيكث تسكاعد البنكوك صكغار المسكتثمرين  -
 على توسيع أنشطتهم وزيادة استثماراتهم. 

 ويككيدى زيككادة دور البنككوك فككي تمويككل المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر إلككى توسككيع قاعككدة
تتجنكككب  عمالئهكككا وتنويكككع المخكككاطر وأوجكككه االسكككتثمار ممكككا يكككنعكس ايجابيكككا علكككى المحكككاف  الماليكككة لهكككا. و

  نظرا للمخاطر التي تعود إلى األسباب التالية:البنوك التجارية توفير التمويل الالزم لهذه المشروعات 

م واإلشككراف باإلاككافة تتحمككل البنككوك تكلفككة مرتفعككة عنككد تقككديم القككروض نظككرا الرتفككاع تكلفككة التقيككي .1
إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صكغيرة ال تتناسكب مكع التككاليف الثابتكة التكي 

 تتحملها البنوك .

ارتفككاع درجككة مخككاطر التمويككل نظككرا لعككدم تككوافر الضككمانات الكافيككة لمككنح االئتمككان وطبيعككة تكككوين  .2
أو عائلككة واحككدة واككعه المراكككز هككذه المشككروعات والتككي تعتمككد فككي الغالبيككة علككى شككخص واحككد 

 المالية .

 افتقار أهلب القائمين على هذه المشروعات خبرة التعامل مع الوحدات المصرفية. .3

 ارتفاع تكلفة التمويل )سعر اإلقراض( على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر . .4

لقكدرات التنظيميكة افتقار اهلب القائمين على المشروعات الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر إلكى الخبكرة وا .5
 واإلدارية والفنية والتسويقية .

 اعه الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة مما ييدى إلى انخفاض الجدارة االئتمانية لها.  .6

عككدم مالئمككة  جككال القككروض التككي تطلبهككا المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصككغر مككع العمليككات  .7
ة ومتوسكطة اآلجكل ألهكراض اإلنشكاء ، بينمكا البنكية ، حيث تحتاج في الغالكب إلكى قكروض طويلك
 تفضل البنوك التجارية منح القروض قصيرة اآلجل .

افتقار هذه المشروعات إلى السجالت المالية المنتظمكة والمسكتندات المطلوبكة للتعامكل مكع الجهكاز  .8
 المصرفي .

 االفتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والمواوعية . .9
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والتوزيعيككة نظككرا الرتفككاع تكلفككة هككذه العمليككات وعككدم قككدرتها علككى صككعوبة العمليككات التسككويقية  .10
 تحمل هذه التكاليف .

يلككزم قككانون الضككرائب الجديككد كافككة الوحككدات االقتصككادية بمعككايير المحاسككبة المصككرية كأسككام  .11
للمحاسكككبة كمكككا يلكككزم بكككأن تلجكككأ هكككذه الوحكككدات إلكككى مكتكككب للمحاسكككبة وهكككو مكككا يعكككد عكككبء علكككى 

 تناهية الصغر من حيث التكلفة .المشروعات الصغيرة وم

عكككدم وجكككود عدالكككة اكككريبية ألصكككحاب المشكككروعات هيكككر الممكككول مشكككروعاتهم مكككن الصكككندوق  .12
 االجتماعي للتنمية .

عدم تكوافر شكبكة مكن تجكار الجملكة أو الشكركات الكبكرى لشكراء منتجكات المشكروعات  الصكغيرة  .13
 لنهائي .بين المشروعات والمستهلك ا واالعتماد على التعامل المباشر

وقككد أدت المعوقككات السككابقة إلككى انخفككاض النسككبة التككي تحصككل عليهككا المشككروعات الصككغيرة ومتناهيككة 
فقكط مكن القكروض تمكنح للمشكروعات  %8-6الصغر من البنوك حيث تشير بعك  التقكديرات إلكى أن مكن 

  إلقراض .الصغيرة ومتناهية الصغر حيث ال تزال هذه المشروعات تعتمد على األشكال التقليدية ل

الميسسات اإلقرااية المتخصصكة فكي معظكم دول العكالم جاء إنشاء  ؤسسات اإلقراض المتخصصة:م -ج
، متناهيككة الصككغرككرد فعككل لتجنكب البنككوك التوجكه نحوتككوفير االئتمكان طويككل األجكل للمشككروعات الصكغيرة و 

فككي الوقككل الككذي تركككز فيككه نشككاطها االئتمككاني فككي مجككال القككروض قصككيرة األجككل، للحصككول علككى الككربح 
 المتوسككطةالسككريع. وعليككه، كككان البككد مككن إنشككاء ميسسككات تمويليككة متخصصككة تقككدم التسككهيالت االئتمانيككة 
عكككن تلكككك وطويلكككة األجكككل لمختلكككه القطاعكككات االقتصكككادية، وذلكككك وفقكككام لشكككرو  وأسكككاليب محكككددة ومميكككزة 

عمليككة التنميككة االقتصككادية، وإتاحككة المجككال أمككام مختلككه  للمسككاهمة فككيالمتبعككة فككي البنككوك، فككي محاولككة 
وتنقسككم ميسسكات االقكراض المتخصصككة  المشكروعات الصكغيرة لتلعككب دورهكا المهكم فككي االقتصكاد الكوطني.

  إلى:

أوشكبه حكوميكة إلكى حكد مكا،  هالبام ما تكون هذه الميسسكات حكوميكة التمويلية:المؤسسات والصنا يق  -1
متناهيككة لككدعم المشككاريع الصككغيرة و  إقامتهككاتقككوم الحكومككات بقنشككاء مثككل هككذه الميسسككات وتشككجع علككى 

لهككا، والعمككل علككى زيككادة فككرص  ، والمسككاهمة فككي تطويرهككا عككن طريككق تككوفير التمويككل الككالزمالصككغر
  العمل وتقليل حدة الفقر والبطالة.

 ومثال ذلك في مصر : 

لتمويكككل كافككككة المشكككروعات الصككككغيرة  1991والككككذي أنشككك  عككككام  االجتمظظظظاعي للتنميظظظظة الصظظظندوق -
حسكككب   %15-7اإلنتاجيكككة والخدميكككة والتجاريكككة والحكككرفيين ويقكككدم قرواكككا ميسكككرة بأسكككعار عائكككد 
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حجكم القكرض ويككتم مكنح االئتمكان مباشككرة أو مكن خكالل البنككوك والكوزارات والمحافظكات والجمعيككات 
 األهلية ..... الخ . 

حيكث تكم إنشكاء أول صكندوق لالسكتثمار المباشكر بكين مرككز تحككديث  ا يق االسظتثمار المباشظرصظن -
مليككككون جنيككككه لتمويككككل المشككككروعات الصككككغيرة  250الصكككناعة وشككككركة سككككى  ى كابيتككككال برأسككككمال 

ومتناهيككة الصككغر فككي مصككر، وسككيقوم الصككندوق باإلاككافة إلككى تقككديم التمويككل لهككذه المشككروعات 
ة والفنيكة واإلداريكة والتسكويقية لهكذه المشكروعات، كمكا يسكتعد عكدد مكن البنكوك بتقديم المشكورة الماليك

 إلنشاء صناديق خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

والتكي سكوف  2007وقكد بكدأت فكي أكتكوبر  لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرالنيل لبورصة  -
ناهيكككة الصكككغر فكككي منظومكككة االقتصكككاد تسكككاهم فكككي دمكككا قطكككاع كبيكككر مكككن الشكككركات الصكككغيرة ومت

القيككد فيهككا وذلككك وفقككا إلجككراءات ميسككرة تتناسككب مككع أواككاعها ممككا يزيككد مككن  الرسككمي عككن طريككق
كفككككاءة اإلدارة الماليككككة والتنظيميككككة لهككككذه الشككككركات بسككككبب االلتزامككككات التككككي تتحملهككككا لقيككككدها فككككي 

اهيككككة الصككككغر مككككن بينهككككا البورصككككة ، ويتككككيح القيككككد فككككي البورصككككة مزايككككا للشككككركات الصككككغيرة ومتن
الحصول على التمويل الالزم وإتاحة الفرصة لالقتكراض طويكل األجكل عكن طريكق إصكدار سكندات 
أو زيككادة رأم المككال ، وقككد أعلككن مركككز تحككديث الصككناعة عككن طككرح برنككاما لتفعيككل بورصككة النيككل 

مباشكرة  في إطارين أحدهما المسكاهمة فكي مشكروع قيكد هكذه الشكركات واألخكر الكدخول فكي مشكاركة
 مع المساهمة بقيمة التمويل .

التي يمكن للمشكروعات الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر أن  لتعد احد الوسائ التمويليشركات التأجير  -
تحصكككل مكككن خاللهكككا علكككى رأم مكككال متوسكككط األجكككل وفيهكككا  يقكككوم المقكككرض ) بنكككك أو ميسسكككات 

لكك مكن خكالل عقكود تكأجير تمويلية هير مصرفية ( بشراء المعدات تكم ييجرهكا إلكى المقتراكين وذ
سكككنوات( 5 -3تحكككدد طريقكككة الكككدفع ويحكككتف  المقتكككرض بملكيكككة األصكككل وفكككى نهايكككة مكككدة التكككأجير )

يسكككتطيع صكككاحب المشكككروع تملكككك األصكككل مقابكككل سكككداد مبلكككغ محكككدد ، وقكككد بلكككغ اجمكككالى القيمكككة 
خكاص مليكار جنيكه منكذ صكدور القكانون ال 7ل25التراكمية لعقود التكأجير التمكويلي فكي مصكر نحكو 

 .   2008وحتى نهاية عام  1995بهذا النشا  في عام 

يعتبكككر شككككل مكككن أشككككال تمويكككل المشكككروعات الصكككغيرة ومتناهيكككة الصكككغر  رأ  المظظظا  المخظظظا ر -
طويل األجل وعادة ما يكون مصدر هذا التمويل كبكار المسكتثمرين أو الشكركات الكبيكرة التكي تقكدم 

مكن من بكدء نشكاطها وبموجكب هكذا التمويكل تشكارك األموال والموارد للمشروعات الصغيرة حتى تت
 % 40-% 20المشروعات الكبيكرة فكي جكزء مكن ملكيكة المشكروعات الصكغيرة )تككون عكادة نسكبة 

مكككن ملكيكككة رأم المكككال( ولككككن دون طكككرح أسكككهم فكككي البورصكككة ويمتكككاز رأم المكككال المخكككاطر عكككن 
رأم المكال المخكاطر مسكتعد لتقبكل التمويل التقليدي الممنوح بواسطة البنوك في أن هكذا النكوع مكن 
 درجة عالية من المخاطر وال يتطلب امانات من المقتراين . 
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فكككي أعقكككاب األزمكككة  2008بككدأت وزارة االسكككتثمار أواخكككر شكككهر ديسكككمبر  الشظظظركات المتخصصظظظة -
الماليكككة العالميكككة فكككي تفعيكككل برنكككاما متكامكككل يسكككتهدف تنشكككيط دور قطكككاع الخكككدمات الماليكككة هيكككر 

صكككول المشكككروعات متناهيكككة الصككككغر علكككى التمويكككل مكككن خكككالل إدخكككال نشككككا  المصكككرفية فكككي ح
 شركات متخصصة في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر.

جكاء تأسكيس هكذه الجمعيكات  :NGOsالحكومية المحليظة ا جنبيظة  والمنظمات غيرلهيئات التطوعية ا -2
ماعيكككة لمختلككككه أفكككراد المجتمككككع والهيئكككات نظكككرام للحاجككككة الملحكككة لتكككوفير الخككككدمات االقتصكككادية واالجت

  وشرائحه العديدة وتتوجه هذه الجهات عادةم لقطاعات وفئات محدودة مسبقام.

  ومثال ذلك في مصر :

وتعككانى هكككذه المنظمككات مككن اككعه قكككدرتها علككى تلبيككة االحتياجكككات  المنظمظظات غيظظر الحكوميظظظة -
تعبئكة المكوارد الماليكة ، الضخمة من الخدمات المالية لهذه المشروعات نظرا لضكعه قكدرتها علكى 

ومكن هككذه المنظمككات جمعيككة رجككال األعمكال باإلسكككندرية ، جمعيككة تنميككة المشككروعات الصككغيرة ، 
 برناما مصر للوكالة الكندية للتنمية الدولية، الوكالة األلمانية .... الخ . 

وهكككم الكككذين يعملكككون علكككى دعكككم  الظظظدوليين للمشظظظروعات الصظظظغيرة ومتناهيظظظة الصظظظغر المظظظانحين -
المشكروعات الصككغيرة ومتناهيككة الصكغر مككن خككالل تقكديم الخككدمات التمويليككة وهيكر التمويليككة ومككن 
أهم الذين أسهموا في مجال المشروعات متناهية الصغر و الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر فكي مصكر 
ى الوكالكككة األمريكيكككة للتنميكككة الدوليكككة ، وكالكككة التنميكككة الكنديكككة ، االتحكككاد االوربكككى التعكككاون االلمكككان
الفنككي ،الوكالككة اليابانيكككة للتعككاون الكككدولي ، البنككك اليابككاني للتعكككاون الككدولي، بنكككك التنميككة االلمكككانى 

 ،برناما األمم المتحدة االنمائى ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية . 

 ماليكين جنيكه 10رأسكمالها  قيام اال حا  العام للجمعيظات ا هليظة بتأسظي  مؤسسظة اقتصظا ية أهليظة -
بهدف دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فكي جميكع المحافظكات وسكتعمل هكذه الميسسكة 
مككن خككالل لجانهككا الفنيككة علككى تككوفير التمويككل الككالزم والقيككام بككدور الوسككيط بككين ميسسككات التمويككل 

تحتاا  للاى تمويال و   التقليدية ) البنوك ( وهيرها مكن الجهكات المانحكة واألطكراف المسكتهدفة التكي
 تعرف كيفية الوصول لليه .

  منظمات المجتم  المد ي (6)

 وعالقت  بالدولة  عريف المجتمع المدني (أ)

تعكد منظمككات المجتمككع المككدني عناصككر فاعلككة وقنككوات هامككة فككي تقككديم الخككدمات االجتماعيككة وتنفيككذ بككراما 
مصكككطلح التنميكككة، حيكككث  تلعكككب خبكككرات المجتمكككع المكككدني وتجاربكككه دورا متممكككا للعمكككل الحككككومي، ويشكككير 

المجتمكع المككدني إلكى مجموعككة كبيككرة مكن المنظمككات هيككر الحكوميكة والمنظمككات التككي ال تهكدف للككربح ولهككا 
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وجكككود فكككي الحيكككاة العامكككة، وتكككنه  بعكككبء التعبيكككر عكككن اهتمامكككات وقكككيم أعضكككائها، اسكككتنا إلكككى اعتبكككارات 
 أخالقية، أو تقافية، أو علمية، أو دينية، أو خيرية. 

لتنظيمكات التطوعيكة الحكرة التكي تمكال المجكال بكين األسكرة والدولكة لتحقيكق ويعرف بأنه " مجموعة ا
مصككككالح أفرادهككككا ملتزمككككة فككككي ذلككككك بقككككيم ومعككككايير االحتككككرام والترااككككي والتسككككامح واإلدارة السككككلمية للتنككككوع 

 واالختالف" 

 هى:وأيا كانل تعريف منظمات المجتمع المدني إال أنها ال تخرج عن توافر أربعة أركان أساسية، و 

 بفكرة الطوعية الفعل االرادى الحر أو الطوعى.  يمثل العنصر األول -1

انكككه مجتمكككع مكككنظم يتككككون مكككن منظمكككات أو ميسسكككات تعمكككل بصكككورة منهجيكككة وتقبكككل األفكككراد أو  -2
الجماعكككات فكككي عضكككويتهم بشكككرو  وقواعكككد يكككتم الترااكككي بشكككأنها وقبولهكككا، تكككم قبكككول االخكككتالف 

 ن والتنافس.والتنوع واحترام قيم التسامح والتعاو 

إن القكيم السكابقة تمثككل جكوهر الديمقراطيكة إذ يسككتحيل بنكاء مجتمكع مككدني قكوى دون تكوافر صككيغة  -3
سككلمية الدارة االخككتالف والتنككافس طبقككا لقواعككد متفككق عليهككا بككين االفككراد، ويسككتحيل بنككاء مجتمككع 
مككككدنى قككككوى دون االعتككككراف بحقككككوق االنسككككان االساسككككية، ويسككككتحيل بنككككاء مجتمككككع مككككدنى قككككوى 

 دون"تقافة مدنية" ودون احترام    لقواعد الشفافية والمصداقية والمحاسبية.

إنهكككا عالقكككة تكامككل واعتمكككاد متبكككادل  المككدنيالمجتمكككع منظمككات العالقككة بكككين الدولكككة و  فكككيإن األصككل 
هكككو إال أحكككد تجليكككات الدولكككة  مكككا المكككدنيوليسكككل عالقكككة تنكككاق  أو خصكككومة، فكككالمجتمع  ،وتوزيكككع لكككألدوار

للحقكوق يكنظم ممارسكات كافكة األطكراف والجماعكات  عكن طريكق تقنكين نظكام   تكوفر شكر  قيامكه يالتالحديثة 
القيكام بوظائفكه األساسكية االقتصكادية واالجتماعيكة  فكيداخل المجتمع.  كما أن المجتمع يعتمد على الدولة 

دون مكككن لكككة متالزمكككان، ال دو  المكككدنيوالتعليميكككة مكككن خكككالل مكككا تضكككعه مكككن تنظيمكككات.  فالدولكككة والمجتمكككع 
هككو وليككد قككوة الدولككة ومككن أجككل موازنككة قوتهككا.   المككدنين المجتمككع إدون دولككة، بككل مككن  عوال مجتمككمجتمككع 

والدولككة القويككة حصككيلة  المككدنيالغككرب لتقككوي  الدولككة، لقككد كككان المجتمككع  فككي المككدنيفلككم يتطككور المجتمككع 
 مكدنيتطكور مجتمكع  فكيأو  المكدنيمكع تقويكة المجت فكي.  كما أن الدولة تستطيع أن تسهم المتوازي التطور 
تقكديم حكوافز لكه.  وعلكى  من خالل واع قوانين وااحة قابلة للتطبيق لعمكل هكذا المجتمكع، وأيضكام  صحي

تنفيككككذ عمليككككة  فككككيالمشككككاركة  فككككيفعاليككككة  أكثككككرتصككككبح  المككككدنيالصككككعيد المقابككككل فككككقن منظمككككات المجتمككككع 
 .اسكة قادرة على واع السياسات وتنفيذهاإذا كانل الدولة تتمتع بسلطات متم السياسات العامة،

  شكيالت/  كوينات المجتمع المدنى في مصر  (ب)

ترجكع أهميكة المجتمكع المكدني فكي مصكر لمكا يمككن أن تقكوم بكه ميسسكاته مكن دور فكي تفعيكل مشكاركة عككدد 
أكبككر مككن المككواطنين فككي تقريككر مصككائرهم وفككي التفاعككل مككع السياسككات التككي يمكككن أن تككيتر ايجابيككا علككى 
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ياتهم، لذا تسعى ميسسكات المجتمكع المكدني فكي مصكر إلكى خلكق دور مكيتر وفعكال يهكذف إألى التنميكة، ح
مكككع وجكككود عالقكككة متوازنكككة بينهكككا وبكككين الحكومكككة أساسكككها االحتكككرام المتبكككادل. وتتككككون ميسسكككات المجتمكككع 

 المدني في مصر من:

،  1978ات فككي عككام وعلككى رأسككها : الحككزب الككوطني الككذي أنشككئه السككاد  األحاازاب السياسااية : (1
برئاسككة فككياد سككراج الككدين، وحككزب األحككرار  1978فبرايككر   4وحككزب الوفككد الجديككد الككذى أنشككا فككي 

 . 1979الذي أنش  عام 

نقابة مهنية تغطي كافة المهكن والتخصصكات أقكدمها هكو  26ويوجد في مصر  النقابات المهنية: (2
 . 1941لتي تم انشائها عام ، ونقابة الصحفيين ا1876نقابة المحامين التي انشئل عام 

ينشككأها  جمعيكات خاصكةالمنظمكات هيكر الحكوميكة هكى تنظيمكات أو  :المنظماات غيار الحكومياة (3
الحكومككة. وتنشككأ عككادة كأسككتجابة تلقائيككة للشككعور االفككراد بمبككادرة خاصككة مككنهم وبعيككدا عككن تككأتير 

بالحاجة إلى تنظيم الصفوف من أجل ممارسة نشكا  مكا. ومكن تكم فكقن هكذه المنظمكات تقكوم علكى 
أسام تطوعى أى يتطوع االفراد في الغالب لالنضمام اليهكا نتيجكة ايمكانهم باالهكداف التكى تسكعى 

ق الككربح. وفككى حالككة تحقيقهككا الربككاح معينككة لتحقيقهككا. كمككا أن هككذه التنظيمككات ال تسككتهدف تحقيكك
نتيجككة لقيامهككا بنشككا  مككا فقنهككا التوزعككه علككى أفرادهككا بككل تسشككتخدمه فككي تحقيككق االهككداف التككى 

 قامل من أجلها. 

ويطلككق علككى هككذه المنظمككات صككفه هيككر حكوميككة للتمييككز بينهككا وبككين المنظمككات التابعككة 
تتلقكى تلكك المنظمكات أوامكر مكن الحكومكة وأنمكا للحكومة والتى قد تعمل في نفكس المجكاالت.  وال 

تمارم نشاطها بشكل مستقل عكن االنشكطة الحكوميكة. كمكا أن هكذه المنظمكات تعتمكد فكي تمويلهكا 
بشكككل أساسككى علككى اشككتراكات االعضككاء والتبرعككات التككى تحصككل عليهككا سككواء مككن أفككراد أو مككن 

 هيئات رسمية وهير رسمية.  

 للمنظمات غير الحكومية : ويمكن الحديث عن أربعة أنواع 

مثكل الكروابط الخاصكة  جمعيات مقصاورة علاى أعءااع معيناين تتاوافر فايتم صادات محاددة( 1
بمككوظفين هيئككة أو شككركة معينككة، أو الككروابط التككى تضكككم أبنككاء مدينككة معينككة المقيمككين فككي مدينكككة 

قهليكة المتواجكدين فكي أخرى مثل جمعية أبناء الدقهلية بالقاهرة والتى تقصكر رعايتهكا علكى أبنكاء الد
 القاهرة دون هيرهم 

كجمعيككات رعايككة االسككرة والطفولككة ورعايككة المسككنين والمعككوقين  جمعيااات الرعا ااة ا جتماعيااة( 2
 والمسجونين وتقديم المساعدات االجتماعي 

http://ar.jurispedia.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA_(eg)
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فككي القككرى والوحككدات السكككنية والمجتمعككات الجديككدة وهككى  جمعيااات تنميااة المجتمااع المحلااى( 3
 إلى االنشطة التنموية في تلك المناطق على توفير الرعاية االجتماعية ايضا تعمل باالاافة 

وقككد ازداد عككدد هككذه الجمعيككات  الجمعيااات التااى تقاادم الااادمات الثقاميااة والعمليااة والدينيااة( 4
نتيجككة الزديكككاد التعلكككيم ورسكككوش النكككوازع الدينيكككة فككي نفكككوم االفكككراد. ومكككن أمثلكككة الجمعيكككات الثقافيكككة 

يكككات أصكككدقاء الكتكككاب أو نكككوادى العلكككوم ومكككن أمثلكككة الجمعيكككات الدينيكككة الجمعيكككات والعمليكككة جمع
 الخيرية المختلفة سواء االسالمية او القبطية. 

 :  12ويمكن تصنيف المنظمات غير الحكومية العاملة وفقا  نشطتتا وبرامجتا على ما يلي

مصككري ال يختلككه مككن ويمكككن القككول بصككفة عامككة بككأن العمككل النسككائي ال المنظمااات النسااوية : (1
حيككث الجكككوهر عككن الكككنمط السككائد فكككي العكككالم العربككي مكككن حيككث نخبويكككة العمككل النسكككائي وانحيكككازه 

 المديني ورعائية نشاطه االجتماعي ومظهرية نشاطه الثقافي .

وتهككدف هكذه الجمعيككات إلككى تطككوير المهككن وحمايككة مصككالح أعضككاءها مككن  الجمعيااات المهنيااة :  (2
حككككامين واألطبككككاء والمهندسككككين واالقتصككككاديين والمحاسككككبين ، وأهلككككب المهنيككككين مثككككل جمعيككككات الم

مكن  % 25- 20اعضاء هذه الجمعيات فكي الكدول العربيكة هكم مكن الرجكال واليمثكل النسكاء سكوى 
 العدد الكلي لالعضاء. 

 وهي تشكل التيارات السياسية المختلفة الفاعلة في المجتمع.  الجمعيات السياسية : (3

وتأسسكككل معظكككم هكككذه الجمعيكككات فكككي العقكككدين  : ت األهتماماااات الاا اااةالجمعياااات األهلياااة ذا (4
االخيككرن مككن القككرن المااككي ومطلككع القككرن الحككالي ، وتتجككه هككذه الجمعيككات إلككى تقككديم الخككدمات 
التوعية أو الرعائية لشرائح من السككان لكم تصكل اليهكا الخكدمات الحكوميكة السكباب عديكدة . ومكن 

ولككككة ، وجمعيككككات ذوي األحتياجككككات الخاصككككة ، وجمعيككككات اهككككم هككككذه الجمعيككككات ، جمعيككككات الطف
مكافحة السرطان ، وجمعيات مراى السكري ، والجمعيكات المهتمكة بحمايكة البيئكة ، والجمعيكات 
المهتمة بتنظيم وتنمية االسكرة ، عكالوة علكى الجمعيكات التكي تهكتم بتنميكة المهكارات والهويكات مثكل 

 جمعية هواة الالسلكي والطوابع وهيرها .

وهكككي جمعيكككات تسكككعى إلكككى تحقيكككق أهكككدف انسكككانية ، كمكككا جكككاء فكككي عقكككود  الجمعياااات األهلياااة: (5
تأسيسها ، وتحظى هكذه الجمعيكات بكدعم كبيكر سكواء مكن الحكومكة أو مكن االفكراد ، و تهكدف إلكى 

 تحقيق جملة من االهداف يمكن إيجاز أهمها باألتي :

 فقيرة .تقديم المساعدات العينية والنقدية لالسر المحتاجة وال -
                                                             

12 http://www.annabaa.org/nbanews/2009/12/152.htm 

 

http://www.annabaa.org/nbanews/2009/12/152.htm
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 تقديم المساعدات والمعونات المادية والعينية للمجتمعات المنكوبة في الخارج -

 بناء وترميم بيوت االسر المحتاجة والفقيرة . -

 بناء وترميم المساجد والمراكز الدينية . -

 تقديم خدمات الرعاية الطبية والصحية للمناطق والجماعات واالسر المحتاجة  -

 سن .مساعدة المعوقين وكبار ال -

وهكككي تنظيمكككات شكككعبية تطوعيكككة تقكككوم علكككى الجهكككود الذاتيكككة فكككي التمويكككل  الجمعياااات التعاو ياااة: (6
والتنظككيم والرقابككة وتنظمهككا تشككريعات وقككوانين تكفككل لهككا قككدرا كبيككرا مككن الحركككة فككي كافككة مجككاالت 
النشككا  االقتصكككادي بمضكككمون اجتمكككاعي يبعكككدها عكككن االسكككتغالل أو االحتككككار، فضكككال عكككن أنهكككا 

عضائها سيطرة كاملكة علكى توجيكه المكوارد المتاحكة لهكم مكن واقكع تجميكع امكانيكاتهم الذاتيكة تتيح أل
فككي سككبيل تحقيككق اعلككى عائككد ممكككن لنشككاطهم مككن خككالل مبككدأ ديمقراطيككة اإلدارة الككذي يعككد أهكككم 

 أسام لتنظيم التعاونيات.

والتكى سكوف تفيكدنا  -تهاننا فى هذه الورقة حين نتحكدث عكن المجتمكع المكدنى، فاننكا نعتقكد ان تشكيكال
هكككى المنظمكككات هيكككر الحكوميكككة وبالتحديكككد الجمعيكككات األهليكككة التكككي تعمكككل فكككي المجكككال  -فكككى هكككذه الورقكككة
 . الخيري والتنموي 

ان هذه الورقة التكى قكدمنا لهكا، تسكعى الكى التفكيكر فكى رؤيكة واليكات لتفعيكل دور هكذه الجمعيكات فيمكا 
عات متناهيككككة الصككككغر، لتحقيككككق أهككككداف التنميككككة ومعالجككككة يتعلككككق بتمويككككل المشككككروعات الصككككغيرة والمشككككرو 

 مشكالت الفقر والبطالة.

الجمعيات األهلياة والمعوقاات التاي تواجههاا فاي تقاديم القاروو للمشاروعات الصاغيرة  (7)

 ومتناهية الصغر: 

 : 13الجمعيات ا هلية (أ)

نفيذيكة، والكذي نكص والئحتكه الت 2002لسكنة  84طبقا للقكانون الخكاص الجمعيكات والميسسكات األهليكة رقكم 
فككي المككادة السككابعة مككن مككواد اصككداره علككى الغككاء قككانون الجمعيككات والميسسككات الخاصككة الصككادر بالقككانون 

 1999لسككنة  153، وقككانون الجمعيككات والميسسككات األهليككة الصككادر بالقككانون رقككم 1964لسككنة  32رقككم 
ريفكككا للجمعيكككة فكككي تطبيكككق كمكككا ألغكككى ككككل نكككص يخكككاله أحكامكككه، فكككقن المكككادة األولكككى للقكككانون واكككعل تع

أحكامه، بأنها كل جماعة ذات تنظكيم مسكتمر لمكدة معينكة أو هيكر معينكة تتكأله مكن أشكخاص طبيعيكين أو 

                                                             
ميان محمد حسن، اتإطار القانوين للجمعيات الأهلية يف مرص:  13  ىل ورشة معل حول "اتإطار القانوين للجمعيات"2002 – 1964اإ  13بريوت  ،، حبث مقدا اإ

 .2004يسمرب د 14 –
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اشخاص اعتبارية أو منهما معا اليقل عددهم فكي جميكع األحكوال عكن عشكرة، وذلكك لغكرض هيكر الحصكول 
 على ربح مادي. 

عككككددام مككككن التطككككورات فككككي سككككاحة  2002 وحتككككى عككككام 1976وقككككد شككككهدت الفتككككرة الزمنيككككة مككككن عككككام 
 الجمعيات األهلية أبرزها:

  نمككو ام مضككطردام كميككام وكيةيككام ارتككبط فككي التسككعينيات علككى وجككه الخصككوص بككقدراك متزايككد بقيمككة
الدور الذي تلعبه هكذه التنظيمكات، أسكهمل فكي ذلكك سياسكات التحكول االقتصكادي )الخصخصكة( 

اجهككة اآلتككار السككلبية لتلككك السياسككات. ودعككم مككن هككذا التككي طرحككل الجمعيككات األهليككة كآليككة لمو 
التوجككه سياسككات ميسسككات التمويككل الدوليككة والمنظمككات الدوليككة التابعككة لألمككم المتحككدة والمككيتمرات 
الدوليكككة المتتاليكككة فكككي التسكككعينات، وقكككد ككككان لهكككذين العكككاملين أتكككرام حاسكككمام تجكككاه تقويكككة ودعكككم دور 

 الجمعيات األهلية في مصر.

 1976، ففكي عكام 2002 – 1976دد الجمعيكات األهليكة ارتفاعكام ملحوظكام خكالل الفتكرة ارتفاع عك 
، 1986جمعيككة فككي عككام  11471جمعيككة، ارتفككع العككدد إلككى  7593بلكغ عككدد الجمعيككات األهليككة 
عككككدد  2002ألكككه جمعيكككة أهليككككة، بلغكككل عكككام  16إلكككى حككككوالي  1999ووصكككل فكككي نهايككككة عكككام 

ذه الجمعيككات فككي مجككال التنميككة المحليككة، والغالبيككة مككن هكك %25جمعيككة، ينشككط حككوالي  16505
العظمككككى تنشككككط فككككي الرعايككككة االجتماعيككككة، وتشكككككل الجمعيككككات ذات السككككمة الدينيككككة )اإلسككككالمية 

 (.14من نسيا الجمعيات) %30والمسيحية( حوالي 

  شككهد عقككد التسككعينيات درجككة عاليككة مككن الفعاليككة تجككاه عككدد مككن القضككايا االجتماعيككة واالقتصككادية
أهمهكككا قضكككية الفقكككر والبطالكككة، مكككن تكككم نشككطل العديكككد مكككن الجمعيكككات فكككي مشكككروعات تنظكككيم مككن 

القكككروض الصكككغيرة للشكككباب والنسكككاء، كمكككا تزايكككدت الجمعيكككات النشكككطة فكككي مجكككال حقكككوق المكككرأة 
 وأطفال الشوارع وعمالة األطفال.

 

 

ة المعوقات التي  واج  الجمعيات ا هلية فظي  مويظل المشظروعات الصظغيرة ومتناهيظ (ب)

 الصغر: 

تعكككاني الجمعيكككات األهليكككة فكككي مصكككر مكككن بعككك  المعوقكككات التكككي تحكككد مكككن قكككدرتها علكككى تقكككديم 
 :15القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمها

                                                             
 .154ر ادلميقراطي، ص أأمين عبد الوهاب، اجملمتع املدين وحدود دور امجلعيات الأهلية والنقاابت يف التطور ادلميقراطي، يف وحيد عبد اجمليد  حمررًا(، التطو   14

 2006 ،الصغر متناهي للتمويل القومية االستيراتيجية المصري، المصرفي المعهد مع بالتعاونالبنك المركزي،  15 
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لعل مشكلة التمويل وتوفير األموال الالزمة أهم مشكلة تواجه الخدمة   :16الحصو  على التمويل (1)
سسات العاملة في هذا الميدان. فالتمويل من أهم االجتماعية وتقيد على الجمعيات والمي 

األركان التي تعتمد عليها الجمعيات والميسسات األهلية فبقدر حجم المال المتاح للجمعيات 
وتمويل الجمعيات يعتمد على الموارد الذاتية  بقدر ما يتم من تنفيذ براما وخدمات وأنشطة. 
اد األنشطة والخدمات وتبرعات وهبات وإعانة وهو ما يتمثل عادة في اشتراكات األعضاء وإير 

وزارة التضامن االجتماعي وهذا التمويل يمثل نسبة قليلة من اإليرادات لما تقابله الجمعيات من 
مواجهة خدمات وأنشطة تحتاج إلى التمويل الكافي. ويتأتر تمويل الجمعيات بعدة عوامل 

 -أهمها:

 تمويل العمل االجتماعي ودعمه بالمال والجهد  في المشاركة اإل جابية الدعالة من المواطنين
 والتفكير.

 باعتباره الركيزة التي تعتمد  سياسة الدولة نحو دعم العمل ا جتماعي الذي تقوم به الجمعيات
عليه الدولة في سد احتياجات المواطنين من الخدمات االجتماعية والعلمية والثقافية والدينية 

 وتنمية المجتمعات المحلية.

   لعكام  84فعلكى سكبيل المثكال ال يسكمح القكانون رقكم  البيئة التنظيمية التي تعمال بتاا الجمعياات
للجمعيككات األهليككة بالحصككول علككى ودائككع لزيككادة رأم المككال المخصككص للتمويككل، كمككا ال  2002

يسككمح بالحصككول علككى تمويككل تجككاري مككن البنككوك أو مككن مسككتثمري القطككاع الخككاص، وفككي نفككس 
عيكات األهليكة بحجكم رأم الكذي يمككنهم مكن التحكول إلكى منشكآت متخصصكة فكي الوقل فكقن الجم

التمويككل ممككا يككيدي إلككى تحجككيم قككدرتهم علككى التطككور. يضككاف إلككى ذلككك فتككرات التككأخير الطويلككة 
التي تواجههكا الجمعيكات األهليكة عنكد محاولتهكا للحصكول علكى موافقكة الزاميكة مكن وزارة التضكامن 

والقكككروض التكككي تحصكككل عليهكككا مكككن الجهكككات المناحكككة والمنظمكككات االجتمكككاعي السكككتخدام المكككنح 
 الدولية مما يحد من قدرتها على التوسع في القروض  . 

  على كيةية الحصول على منح  والتعرفعالقة الجمعيات بالتيئات المانحة األهلية واألجنبية
 لتمويل مشروعاتها. 

 حظكرت   ومن الااار   وإلاى الااار   :قيود على قبول التبرعات واألموال وإرسالتا )من الداخل
( مكككن القكككانون علكككى الجمعيكككات قبكككول التبرعكككات مكككن األشكككخاص الطبيعيكككين ومكككن 1/ 17المكككادة )

( 17األشخاص االعتباريين من الداخل إال بموافقكة الجهكة اإلداريكة. أمكا الفقكرة الثانيكة مكن المكادة )
واء مكن شكخص مصكري أو فقكد حظكرت علكى الجمعيكات الحصكول علكى أي أمكوال مكن الخكارج سك

                                                             
. نحو نريد من تفصيل دور الجمعيات واالتحادات. المؤتمر السنوي لالتحاد العام للجمعيات والمؤسسات يوسفإبراهيم إمام 16 

 304. ص 1999. القاهرة، االتحاد، 1999مارس  4-3الخاصة بالقاهرة 
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شكككخص أجنبكككي أو جهكككة أجنبيكككة أو مكككن يمثلهكككا فككككي الكككداخل أو أن ترسكككل شكككيئام ممكككا ذ ككككر إلككككى 
 أشخاص أو منظمات في الخارج إال بقذن من وزير التضامن االجتماعي.

  ضعف القادرة المسسساية وعادم مناساظة نظام الحوكماةGovernance  واإلدارة يشككالن عائقكا
    لية على مورد للتمويل من البنوك التجارية وهيرها.في حصول الجمعيات األه

 عدم إقبا  الموا نين على ما  قدم  الجمعيات من خدمات: وذلك:  (2)

 .اعه كفاءة السياسة التمويلية للجمعيات وقدرة أجهزتها على تنفيذ هذه السياسة 

  ،ل صكناعة حيكث أن تقكديم تمويكنقص المهارات المتخصصكة فكي العكاملين فكي الجمعيكات األهليكة
لهكككا سكككماتها الخاصكككة والتكككي تتطلكككب مكككن الممارسكككين لكككه تنميكككة مهكككارات متخصصكككة، ورهكككم قيكككام 
جهكككات بتكككوفير قكككدر كبيكككر مكككن المسكككاعدة الفنيكككة فكككي شككككل تكككدريب العكككاملين علكككى إدارة مخكككاطر 
التمويككل ، وتحليككل العمليككات الماليككة، مثككل الشككبكة االقليميككة للتمويككل متنككاهي الصككغر )سككنابل( إال 

نكاك عككدد مكن المشككاكل التكي تككرتبط بمثكل هككذا التكدريب أولهككا أن التكدريب يككتم تنفيكذه بأسككلوب أن ه
هيكككر منكككتظم بكككدال مكككن أن يصكككبح جكككزءا مكككن اطكككار عمكككل متكككرابط ، كمكككا أن معظكككم المكككدربين مكككن 
خبرات من الواليات المتحدة وأوربا ويشكل عائق اللغكة مشككلة فكي نقكل المعلومكات أو تفهكم المكواد 

 . فهما كامال

 .اعه اإلعالم عن الجمعية وأنشطتها محليا وقوميا 

يالح  من خالل الدراسة أن ميادين العمل االجتماعي  -الحاجة إلى الوعي والتعبئة االجتماعية: (3)
مازالل في حاجة إلى تقديم المزيد من الخدمات، وبذل المزيد من الجهود لتغطية احتياجات 

ت ال تجذب العدد الكافي الالزم الذي يتناسب مع الجماهير، وبالتالي نالح  أن هذه الخدما
عدد السكان المتزايد وكذلك التخصصات والقدرات المتوافرة في قوى الشعب العاملة والسبب في 
ذلك هو اعه وسائل التوعية بالمجتمع.وهذا راجع إلى قلة عمل الجمعيات األهلية في 

لمشروعات األسرية والمهنية لجميع الميادين التي تحدث على المشروعات الصغيرة للشباب وا
 المواطنين هير القادرين على الكسب.

تشكو الجمعيات األهلية من تعدد الجهات اإلشرافية والمتمثلة في وزارة  -اإلشرال الفني:  (4)
التضامن االجتماعي من الدرجة األولى وديوان عام المحافظة التي تقع الجمعيات األهلية 

وزارة الصحة، وزارة القوى العاملة ووزارة الشباب ووزارة التربية داخل نطاقها والوزارات مثل 
والتعليم ووزارة البيئة فضال عن الخضوع لمراقبة وتفتيش بع  األجهزة كالجهاز المركزي 
للمحاسبات والرقابة اإلدارية باإلاافة إلى الجهات الممولة للخدمات في الجمعيات سواء جهات 

ف على تخصصها. وتعدد هذه الجهات اإلشرافية ييدي في محلية أو دولية، فكل جهة تشر 
 حاالت كثيرة إلى البيروقراطية وعرقلة سير األحوال.
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تخضع الجمعيات األهلية إلى العديد من التشريعات سواء كانل هذه   عد  التشريعات: (5)
التشريعات تشمل أو تخص الجمعيات األهلية أو ما يتعلق بعمل الجمعيات نفسها مما ييدي 

ى التشتل األسلوبي والوظيفي في أحيان كثيرة. باإلاافة إلى كثرة التعديالت والتغييرات في إل
تلك التشريعات ومن التشريعات التي تدخل بدرجة كبيرة في نطاق ميادين عمل الجمعيات 

 األهلية نجد:

 تشريعات خاصة باألمومة والطفولة واألحوال الشخصية. -

 عية والضمان االجتماعي.تشريعات خاصة بالتأمينات االجتما -

 تشريعات خاصة بالعاملين واجباتهم وحقوقهم. -

 تشريعات خاصة بالمعوقين والفئات الخاصة. -

 تشريعات خاصة باألحداث والتسول. -

 تشريعات خاصة باليانصيب. -

 تشريعات خاصة لحماية البيئة وحماية المستهلك. -

لية نفسها أو تشريعات خاصة وهيرها من التشريعات سواء خاصة بالجمعيات والميسسات األه
   ومجاالت عمل الجمعيات والميسسات األهلية.

تواجه السياسات والقيادات العاملة في مجال  -:قاعدة معلومات متكاملة للجمعيات واال حا ات (6)
الجمعيات األهلية، وعدم توافر قاعدة معلومات تضمن كافة البيانات المتخصصة من عمل 

ى لها المشاركة اإليجابية والفعالة مع الجمعيات المهتمة الجمعيات في مصر، حتى يتسن
بالمجال المواوعي الواحد، وإعطاء صورة حقيقية عن الجمعيات وكافة البيانات المتعلقة بها 

ويقوم االتحاد العام للجمعيات اآلن اإلعداد لهذه القاعدة بالتعاون   في كل محافظة داخل مصر.
لقرار التابع لمجلس الوزراء، والتي يتم الحصول على كل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ ا

المعلومات األساسية والمتغيرة لجميع الجمعيات والميسسات المشهرة.  ولقد عقدت العديد من 
الميتمرات والندوات وناقشل هذه المشكالت والمعوقات التي تواجه الجمعيات األهلية التي 

 أدرجل امن التوصيات.

تعكد قضكية تقكديم الضكمانات لالقتكراض مكن القضكايا الحيويكة، والتكي قتظراض :  قديم الضظمانات لال (7)
تمثككل عككائق فككي حصككول كثيككر مككن الشككرائح الراابككة فككي االقتككراض، حيككث أن معظككم التعامككل مككع 
شكريحة مكن السككان مككن ذوي الكدخول المحكدودة قككد يعمكل أفرادهكا فكي أنشككطة رسكمية وهيكر نصككه 
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ة األجككر، وتواهككة هاتككان المجموعتككان صككعوبة فككي تقككديم رسككمية ، أو يعملككون فككي وظككائه منخفضكك
 الضمانات المناسبة. 
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 التو يات 

توصااايات لوسااالول األمثااال الاااذي  مكااان أت تتظعاااه الجمعياااات األهلياااة  قااارا  أ ااااا  لعمااال أوأل: 
 مشروعات صغيرة وضمات الحداظ على استراداد الجمعيات لتذه األموال: 

اجات المجتمع المحيط بها، وتحديكد الفئكات المسكتهدفة لككي يكتم قيام كل جمعية أهلية بدراسة احتي -1
 تقديم خدمات االقراض لها حسب المنطقة المحيطة بالجمعية.

  يتم تكوين لجنة هي المسئولة أو المشرفة على تمويل المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر. -2

 سنة،  45ي سنة إلى حد أقص 25تحديد سن الشباب المسموح لهم بالقرض بحد أدني  -3

اعطاء الحرية كاملة للمقتراين في اختيار انشطتهم االنتاجيكة واالسكتثمارية علكى أسكام معكارفهم  -4
 ومهارتهم.

علكككى طالكككب القكككرض تقكككديم دراسكككة جكككدوى للمشكككروع المقتكككرح وبالتكككالي تقكككوم الجمعيكككة بتحليكككل هكككذه  -5
 الدراسة والتحقق من مدى مصداقيتها للتنفيذ الواقعي.

  :تالية للتقدم بمقترح المشروعواع االجراءات ال  -6

 تقديم مقترح المشروع إلي اللجنة المسئولة عن تقييم المشروعات بالجمعية.  

 المشكككروع وأهدافكككه ومبككررات إقامتكككه، والفئكككات  يتضككمن مقتكككرح المشككروع المقكككدم فككككرة عامككة عكككن
  .لمطلوبة لهوالمدة المتوقعة لتنفيذه ، وقيمة التمويل ا المستهدفة منه، وعرض مختصر لمكوناته

 يككتم إعككداد مسككتندات المشككروع )المقتككرح الفنككي  بعككد الموافقككة المبدئيككة للجنككة علككى المشككروع / 
 وصككه المشككروع( مككع بعكك  التفاصككيل ، واإلاككافات، مثككل الهيكككل التنظيمككي المقتككرح إلدارة

ابعككة المت المشككروع والبرنككاما الزمنككي وبرنككاما التمويككل ، وتحليككل تكلفككة بنككود المشككروع ، وأسككلوب
  .والتقييم والتقارير الدورية

  يكتم تقيككيم المشككروع ، ويكتم إخطككار المتقككدم بالمشكروع بمالحظككات التقيككيم مكع تحديككد المككدة الالزمككة
 .المقترح طبقام للمالحظات أو ما يتفق عليه لمناقشة ، وتعديل

 ويعكرض  للمشكروع بعد استيفاء الجهة المتقدمة بالمشروع لجميع البيانكات يقكوم  بقعكداد ملخكص ،
  .على مجلس إدارة الجمعية

 اتفككاق بككين  بعكد اسككتكمال جميكع مسككتندات المشكروع بالصككورة المناسكبة يككتم إعكداد مسككودة بصكيغة
اإلقكراض والسككداد وككذلك نظككام المتابعككة  يشكمل طريككق(الجمعيكة والمتقككدم باشكتراك اإلدارة القانونيككة
 والتحكم في سير المشروع .. إلخ(.
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ع الصكككغير محكككل القكككرض مكككن حيكككث : المككككان، ونكككوع المنكككتا أو الخدمكككة، دراسكككة وتقيكككيم المشكككرو  -7
 والعائد المادي، والعائد على المنطقة، وذلك باستخدام المعايير التالية 

  جنيككة وذلككك طبقككا  50000جنيككة وحككد أقصككى للقككرض  5000تحديككد حككد أدنككى للقككرض
 لدراسة الجدوى.

 م والتأككككد مكككن أهليكككتهم ، ودرجكككة تقيكككيم األفكككراد المكككراد مكككنح القكككروض لهكككم والتحكككري عكككنه
 تعليمهم، والسمعة، والمستوى االقتصادي، والمستوى االجتماعي.

 أن تكون المشروعات موجهكة إلكى الفئكات والمجموعكات المسكتهدفة التكي حكددتها سياسكة 
الجمعيككككة وأهككككدافها خاصككككة المجموعككككات الفقيككككرة والعاطلككككة والباحثككككة عككككن عمككككل وتحقككككق 

  .األساسية احتياجاتها

 للجمعية بالنطاق الجغرافي يتكامل مع المشروعات الصغيرة المماتلة،  أن 

 بكأن يككون للمشكروع عائكد اجتمكاعي أو  أن يتمتكع المشكروع بجكدوى اجتمكاعي واقتصكادية
 عمل حقيقية.  اقتصادي مقبول وقادر على توفير فرص

  أن يلبككككى حاجككككة المجتمككككع مككككن السككككلع وأن تكككككون منتجككككات المشككككروع ذات جككككودة عاليككككة
  .منافسة وعليها طلب في األسواق بأسعارو 

 أن يستخدم المواد الخام المحلية المتوفرة. 

 أن يكون قادرام على توفير فرص عمل جديدة بتكلفة مناسبة.  

 أن يكون كثيف العمالة بقدر اإلمكان.  

 أن تستخدم تكنولوجيا مالئمة كلما أمكن.  

 أن يكون له قدرة على االستمرار والتوسع.  

 ى شكككراكة المكككرأة كلمكككا أمككككن بكككأن تعمكككل المشكككروعات علكككى توجيكككه اهتمكككام أكثكككر أن يراعككك
  .كمستفيدة مستهدفة أو في إدارته وتنفيذه بالمرأة وتشجيع مشاركتها فيها سواء

  أال يتعارض مع اشتراطات ومتطلبات المحافظة على البيئة.  

 للجمعية تمويليةأن يكون التمويل الالزم للمشروع في حدود اإلمكانيات المالية وال.  

  .ال تزيد تكاليف إدارة المشروع عن نسبة بسيطة من التكاليف الكلية 
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 استخدام المعايير التالية لتصنيف المشروعات متناهية الصغر: -8

 الفقككراء والمسككاكين  تقككوم هككذه اللجنككة مككن خككالل نمككوذج أو إسككتمارة باسككتيفاء أو بحصككر
  .دقيقام في هذه المرحلة على مستوى المنطقة وهذا يتطلب جهدام وتحريام 

 بمعرفكة الطالكب  يقكوم ككل فقيكر أو مسككين باسكتيفاء بيانكات دخكل مقكدم إلكى اللجنكة ويمكأل
العمكل والضكمان  تم تقوم اللجنة بمراجعة بيانات الدخل من قبكل جهكات عديكدة مثكل جهكة

 االجتماعي والجمعيات الزراعية وهيرها.

  والتككي يكتم تقككديرها  المطلوبكة ألسككرة ككل فقيككريكتم إجكراء مقارنككة بكين الككدخل واالحتياجكات
أن احتياجككات األسككرة تفككوق الككدخل يككتم إدراجهككا اككمن  عككن طريككق اللجنككة ، فككقذا تبككين
 األسر المستحقة لالعانات .

   األسر التي تم إدراجها في قوائم المستحقين لالعانات يتم تقسيمهم إلى فئات وذلك
  اإلهناء الالزم على النحو التالي: لتحقيق

دخل لهم وهير قادرين على العمل هيالء يتلقون اإلحسان أو عمل  فقراء ال الفئة أ :
  .أموال الجمعية معاش شهري لألسرة من

أسرة أحد أفرادها قادر على العمل وال يعمل سواء  فقراء يمكن تأهيلهم كحالة الفئة ب:
ولة من عمل له في أحد الصغيرة المم كان ميهالم من عدمه فيتم توفير فرصة

 الجمعية.

لعمل  فقراء لهم مصدر دخل ال يكفي احتياجاتهم يمكن توفير التمويل الالزم الفئة ج:
 مشروع صغير متناهي الصغر إذا كان قادرام على العمل أو صاحب حرفه.

فقراء ال دخل لهم ويمكنهم القيام بمشروعات متناهية صغيرة تقوم اللجنة  الفئة د:
اختيار المشروع بمعرفة الشخص نفسه ويتم عمل الدراسة  مشروعات لهم ويتم بقنشاء
 للمشروع لمعرفة إيجابية من عدمها. الالزمة

مزمنون أو طالب علم فقراء متفوقون دراسيام يتم إهناؤهم بتوفير العالج  مرض الفئة هك:
  .العلم وخالفه من حصيله االعانات الالزم أو كتب

 

 لتهديدات التي يمكن أن يتعرض لها المشروع. تشكيل لجنة لدراسة الفرص والمخاطر وا -9
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فككي حالككة موافقككة اللجنككة المشكككلة علككى قككرض الشككخص المقككدم للطلككب يككتم عمككل اقككرارات يوقكككع  -10
عليهكككا بالمبكككالغ المقتراككككة وتحديكككد مواعيكككد السككككداد بنكككاء علكككى دراسككككة الجكككدوى والخطكككة التنفيذيككككة 

 للمشروع المقدم.

ناء على خطة تنفيذيكة يتقكدم بهكا طالكب القكرض، مكع عمل جدولة العطاء القرض تكون مرحلية ب -11
 عدم اعطاء المبالغ المرحلية اال بعد التأكد من تنفيذ المراحل السابقة.

يمككن اعطكاء فتكرة سكماح لسككداد القكرض بنكاء علكى دراسكة متككى يبكدأ المشكروع فكي الحصكول علككى  -12
 ايرادات بعد فتروة اختبار السوق والتعرف على العمالء. 

فقيككرات والمككرأة المعيلككة يمكككن اعطككاء قككروض صككغيرة وسككداد أسككبوعي وامكانيككة تلقككي للنسككاء ال   -13
 قروض جديدة في حالة سداد األولى.

بالنسككبة لقضكككية الضككمانات الحاليكككة التككي ال تتناسكككب مكككع قككدرات الكككراهبين فككي االقتكككراض القامكككة  -14
مكككرتبهم  المشككروعات متناهيككة الصكككغر، والككذي يتطلككب اكككمان اتنككان مككن المكككوظفين بحيككث يكككون 

 كاف لتغطية قيمة القسط ، فالحل أن يكون المشروع ومدى جديته هو الضمان لسداد القسط. 

 تقديم الدعم التسويقى والفنى والمالى للمشروع الصغير خالل اإلنشاء والتشغيل . -15

يمكككن اسككتخدام جككزء مككن حصككيلة الجمعيككة للعمككل للمسككاعدة فككي تسككويق منتجككات المشككروعات الصككغيرة  -16
الصكغيرة وتوزيعهكا عينكا علكى الفئكات المسكتحقة للزككاة والغيكر  ي شراء منتجكات مكن المشكروعاتالخيري ف

 نضمن توفير التسويق الالزم إلنتاج المشروعات الصغيرة. قادرة على العمل وبذلك

المتابعكككة والمراقبكككة المسكككتمرة للمشكككروع وتقكككويم األداء وتنميكككة اإليجابيكككات وعكككالج السكككلبيات. ويكككتم  -17
  :المشروع كلية في اوء المعايير التالية تقييم أداء

 مدى االلتزام بأهداف المشروع.  

 درجة استهداف الفئات المستفيدة من المشروع.  

 المتولدة( المخرجات الكمية للمشروع )عدد المستفيدين / فرص العمل .  

 نسبة ومعدل الصرف من الموازنة المعتمدة لكل من القرض والمنحة.  

 ا الزمني للتنفيذااللتزام بالبرنام.  

 .اآلتار االجتماعية واالقتصادية للمشروع 
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  وصيات لتدعيم  ور الجمعيات ا هلية في  مويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرثانيا: 

دور الجمعيكككات األهليكككة، ويهمنكككا بالنسكككبة للتشكككريع وسياسكككة العمكككل بكككتعكككديل التشكككريعات الخاصكككة  -18
 ية: االجتماعي تحقيق التعديالت التال

  تحقيكككق حريكككة أكثكككر للجمعيكككات وتكككدخل عكككدد أقكككل مكككن سكككلطات الجهكككات اإلداريكككة والرقابيكككة علكككى
 الجمعيات.

  أن تشكرف علككى الجمعيككات جهكة إداريككة واحككدة هكي وزارة التضككامن االجتمككاعي تصكب فيهككا كافككة
البيانككات والمعلومككات عككن الجمعيككات، وتتككولى الجهككات األخككرى إذا لككزم األمككر الحصككول علككى مككا 

 تاجه من معلومات من الجهة اإلدارية المحددة.تح

يعككد التمويككل أحككد الركككائز التككي تعتمككد عليهككا الجمعيككات فككي تنفيككذ مشككروعاتها وبرامجهككا، وبقككدر  -19
تكككوافر المككككال وتنككككوع مصكككادره بقككككدر نجككككاح الجمعيكككات فككككي تنفيككككذ هكككذه المشككككروعات والبككككراما، وال 

تقتصكككر االعانككات األجنبيكككة علككى عكككدد تتناسككب االعانكككات الحكوميككة مكككع طلبككات الجمعيكككات كمككا 
 محدد من الجمعيات، ويقترح للسياسة التمويلية ما يأتي:

  مراجعككككككة اللككككككوائح التنفيذيككككككة لقككككككانون لقككككككانون الجمعيككككككات األهليككككككة لإلقككككككرار بالجمعيككككككات األهليككككككة
 المتخصصة في اإلقراض. 

  طبقككا للفقككرة حككث البنككوك والشككركات علككى التبككرع لصككالح الجمعيككات ولصككندوق اعانككة الجمعيككات
 ، من قانون الجمعيات.90)هك( من المادة 

  مضككككاعفة االعانككككات المدرجككككة فككككي ميزانيككككة الدولككككة لصككككالح الجمعيككككات حيككككث لككككم تككككزد االعانككككات
 ، مما أدى إلى نقص قيمتها الحقيقية.         التضخمبمعدالت تتوافق مع معدالت 

 رية وتكككككوفير االعتمكككككادات التوسككككع فكككككي مشكككككروعات خطكككككط وزارة التضككككامن االجتمكككككاعي االسكككككتثما
 المناسبة بزيادة االعتمادات المدرجة في موازنة الوزارة.

  دراسككة مواككوع التمويككل المشككترك بككأن تقككوم هيئككة كبككرى ولككتكن االتحككاد العككام للجمعيككات بجمككع
تبرعككات علككى مسككتوى الجمهوريككة بمشككاركة كبككار رجككال السياسككة والككدين لصككالح الجمعيككات ، تككم 

 ات الخدمات التطوعية بنسب تختله باختالف حجم وأهمية كل قطاع. توزع المال على قطاع

  التنسيق بين الدولة والهيئكات والجهكات المانحكة للتمويكل األجنبكي واالتحكادات والجمعيكات لتحقيكق
أكبكككر عائكككد مكككن هكككذه المكككنح، علكككى أن يتكككولى هكككذه المهمكككة االتحكككاد العكككام واالتحكككادات االقليميكككة 

 المخططة والمنسقة للجمعيات.  والنوعية باعبارها الهيئات
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قواعكككد حوكمكككة رشكككيدة تقكككوم علكككى التنظكككيم الجيكككد لكككإلدارة العامكككة والتعكككاون المتجكككانس بكككين  تكككوفير -20
عناصككر المجتمككع المككدني والهيئككات الدوليككة، وتبسككيط القككوانين واللككوائح والتككدريب للمككوظفين، ورفككع 

أسكككلوب يتسكككم بالشكككفافية ، مكككع معكككايير اختيكككارهم وتعيكككنهم وذلكككك لضكككمان تنفيكككذ سياسكككات اقكككراض ب
 واألداء. التقويمتشجيع هذه الجمعيات على االلتزام بمعايير 

تقككديم الككدعم الفنككي للجمعيككات األهليككة بتقككديم بككراما تدريبيككة لبنككاء قككدرات العككاملين علككى معككايير  -21
 التمويل وعلى معايير التقارير المالية، وعلى استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة فعالة. 

 االتفاق على معايير موحدة في مجال االقراض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. -22

زيادة الوعي الجمكاهيرى بأهميكة االقكراض للمشكروعات الصكغيرة ومتناهيكة الصكغر بوصكفهما أحكد  -23
األدوات الفعالة لمكافحة الفقر وازالكة المفكاهيم الخاطئكة عكن االقكراض متنكاهي الصكغر التكي كانكل 

 عدم نمو هذا النشا .أحد أسباب 

 تخطيط حمالت اعالمية خاصة بنشا  الجمعيات وعرض النماذج المشرفة لمشروعاتها. -24

 التكريم األدبي والمعنوي للشخصيات التي تحسن أداء دورها في الخدمة التطوعية. -25

تككوفير الطمأنينككة وحريككة العمككل للحركككة التطوعيككة ، والعمككل علككى حككث المككواطنين علككى المشككاركة  -26
 مل االجتماعي األهلي. في الع

أن تشككمل البككراما التعليميككة مواككوعات عككن العمككل التطككوعي فككي مراحككل التعلككيم المختلفككة ، وأن  -27
 يدرب الشباب داخل الجامعات على العمل التطوعي لخدمة البيئة المحيطة بهم. 

 وأخيرا يبقي في سياق  دعيم  ور المجتمع المدني التأكيد على:

 خككالل اسككتراتيجية متكاملككة تطبككق علككى كككل المحافظككات الجمهوريككة  للقطككاع الخككاص مككن هالتوجكك
لتعميككق قككيم المسككئولية االجتماعيككة لرجككال األعمككال وحككثهم علككى دعككم القطككاع األهلككي فككي جهككود 

 الحد من الفقر.

 ة لجهكود الجمعيكات األهليككة فكي المحافظكات والقككاء الضكوء علكى القصككص حككدراسكة النمكاذج الناج
 لتي كفلل نجاح هذه الجهود.الناجحة واالعتبارات ا

  تقيكككيم انعكاسكككات التكككدريب والتأهيكككل والقكككروض الصكككغيرة علكككى الفقكككراء عامكككة وعلكككى المكككرأة الفقيكككرة
 خاصة، وذلك بهدف تطوير السياسات والبراما.

 

 


