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 تجربة جمهورية مصر العربية في تمويل
 المشروصات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها

 

 محمود المرسى الشين :األستاذ الدكتور  

 .جامعت األزهر -كليت التجارة  –أستاذ المحاسبت                           

 
 :ملخص

تتطرق هده الدراسة إلى تجربة مصر فً 
وسطة تموٌل المشروعات الصغٌرة والمت

 وسبل تطوٌرها عبر محورٌن:
دور أجهزة الدولة فً محور ٌتعلق ب 

 االهتمام بالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة
الصعوبات التً تواجه المشروعات و

 تنمٌة الموارد البشرٌةو تموٌلمن  :الصغٌرة
وجود ومدى عدم توافر المعلومات المتعلقة و

المشاكل وأجهزة أو برامج لتحلٌل المعلومات 
متعلقة بالتسوٌق وشدة المنافسة الداخلٌة ال

تطور القوانٌن والتشرٌعات  ومدى والخارجٌة.
الخاصة بإقامة وتشغٌل المشروعات الصغٌرة 

القٌمة االجتماعٌة السابدة وغٌاب الوعً ذات 
 الخاص بفكر العمل الحر.

دور المإسسات فٌبرز : أما المحور األخٌر
 والمنظمات غٌر الحكومٌة فً االهتمام

مع تقدٌم  بالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة
 نماذج حٌة.

 

Résumé : 

Cette étude a comme thème l’expérience 

de l’Egypte dans le financement des PME et 

les possibilités de leur développement, 

présentées en deux axes : 

Un premier axe lié à l’importance que 

donnent les organismes étatiques aux PME et 

les difficultés que rencontrent les petites 

entreprises telles que le financement et le 

développement des ressources humaines et le 

manque d’informations ainsi que les 

organismes et les programmes d’analyse de 

ces informations et les problèmes liés à la 

commercialisation et à la concurrence accrue  

des agents intérieurs et extérieurs. Et 

l’évolution de la législation concernant  la 

mise en place des petites entreprises et leur 

gestion et l’absence d’une culture du libre 

entreprise. 
Le dernier axe met en exergue le rôle des 

institutions et des organisations non 

gouvernementales et l’importance qu’elles 

donnent aux PME avec des exemples récents.  

 

 .القسم األول. دور أجهزة الدولة فً االهتمام بالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة

 هتمامات المبكرة.اال –أ 

حٌث خصصت الدولة  1923بدأت مصر تهتم بالمشروعات الصغٌرة منذ عام  -1

ال ٌتجاوز أمبة ألف جنٌه أودعتها بنك مصر إلقراض الصناعات الصغٌرة بشرط 
جنٌه وتم زٌادة المبلغ تدرٌجٌاً حتى وصل إجمالً المبلغ المقدم من  1000القرض 

 .1936ٌة الصغٌرة ملٌون جنٌه فً عام الحكومة إلقراض المشروعات الصناع

صدر قانون بإنشاء بنك التعاون العام وتم تطوٌره إلى بنك  1944فً عام  -2

التسلٌف الزراعً المصري ومن ضمن أغراضه تموٌل بعض أنشطة المشروعات 
 .1964الصغٌرة من خالل الجمعٌات التعاونٌة وتم ذلك فً عام 
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بالترخٌص للحكومة بإنشاء  1947لسنة  131صدر القانون رقم  1947فً عام  -3
ولكن الظروف التً أعقبت الحرب العالمٌة الثانٌة وحرب فلسطٌن حالتا  البنك الصناعً

دون قٌام هذا البنك بدور فعال مع المشروعات الصغٌرة واقتصر البنك فً تعامله مع 
حٌث  م1971واستمر البنك الصناعً ٌزاول نشاطه حتى عام  المشروعات الكبٌرة.

وأصبح  –وهو من البنوك المملوكة للدولة  –صدر قرار بإدماجه فً بنك اإلسكندرٌة 
إدارة فً بنك اإلسكندرٌة تخصصت فً العملٌات المصرفٌة لوحدات اإلنتاج الصناعً 

 .جهاز تموٌل الحرفٌٌنوالزراعً والحرفً وأطلق علٌها 

مساهمة مصرٌة شركة  –صدر قرار بتؤسٌس البنك الصناعً  1974فً عام  -4
بنك تم تعدٌل اسمه لٌصبح  1976كإحدى شركات البنك المركزي المصري، وفى عام 

، وكان من أغراض هذا البنك تدعٌم المشروعات الصغٌرة وتزوٌدها التنمٌة الصناعٌة
إال  –عن طرٌق البنك المركزي  –بالقروض، وإذا كان رأس مال البنك مقدم من الدولة 

صورة قروض مٌسرة  فًضافٌة لتقدٌمها للمشروعات الصغٌرة أنه ٌحصل على موارد إ
وٌحصل البنك على هذه الموارد من الحكومة فً شكل معونات وقروض ومن بعض 
مإسسات التموٌل الدولٌة كالبنك الدولً ومن بعض مإسسات التموٌل األوروبٌة 

 .(1)والعربٌة

شروعات الصغٌرة وتطورت القروض التً كان ٌمنحها بنك التنمٌة الصناعٌة للم
 على النحو التالً:

 السنة
حجم القروض 
 بالملٌون جنٌه

عدد المشروعات 
 المستفٌدة

متوسط نصٌب 
 المشروع بالجنٌه

6791 2.2 2482 9972 

6772 47.8 2682 07722 

6777 214.6 6962 671122 

ورغم الزٌادة فً حجم القروض إال أن ذلك لم ٌكن لٌواكب االزدٌاد المضطرد فً 
 د المشروعات الصغٌرة والمتوسطة وٌرجع ذلك لألسباب اآلتٌة:عد

ٌدٌر البنك نشاطه بمفهوم البنوك ولٌس بمفهوم التنمٌة وٌتضح ذلك من  -1
اشتراطات البنك وإجراءاته بالنسبة للضمانات التً ٌطلبها من العمالء فهً ال تختلف 

 عن تلك التً تطلبها البنوك التجارٌة.

بتموٌل المشروعات الصغٌرة وسوف نتحدث ظهور مإسسات أخرى تهتم  -2
 عنها بعد قلٌل.

تعود بعض األسباب فً عدم ازدٌاد حجم القروض للمشروعات الصغٌرة إلى  -3
ن كثٌراً منهم ال ٌعرف كٌفٌة التعامل مع البنوك بل إأصحاب المشروعات أنفسهم، حٌث 

 ولم ٌدخلها وإذا دخلها وعلم ما ٌطلب منه كضمان ٌخرج وال ٌعود.

 دور أجهزة الدولة فً الربع قرن األخٌر. -ب 
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 أوالً. الصعوبات والمشاكل التً تواجه المشروعات الصغٌرة.

تواجه المشروعات الصغٌرة صعوبات عدٌدة ال تجعلها تتطور بصورة طبٌعٌة كما 
أن هذه الصعوبات تقف فً وجه االنتشار الجغرافً لهذه المشروعات وتتمثل أهم هذه 

 الت اآلتٌة:الصعوبات فً المجا

 التموٌل. – 1

ضآلة رأس المال، ارتفاع معدل الفابدة على القروض، الضمانات التً تطلبها 
مإسسات اإلقراض، ِقَصر فترة السماح والسداد، عدم وجود مإسسات إقراض 
متخصصة للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة، عدم توافر الخبرة الكافٌة لدى موظفً 

 مإسسات اإلقراض المالٌة.

 تنمٌة الموارد البشرٌة. – 2

 عدم توافر الكوادر المدربة فً مإسسات دعم المشارٌع الصغٌرة،. -

 ضعف الوعً والمهارات الرٌادٌة لدى أصحاب المشارٌع الصغٌرة. -

ضعف مستوى التدرٌب المهنً وعدم توافقه مع احتٌاجات المشروعات  -
 الصغٌرة.

 عدم التنسٌق بٌن البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة. -

 عدم توافر المعلومات المتعلقة بـ. -3

 سوق العمل واحتٌاجاته، فرص االستثمار. -

 األسواق الخارجٌة: األسعار، الطلب على المنتجات، اإلجراءات القانونٌة. -

 األسواق الداخلٌة من ناحٌة الحجم والقدرة الشرابٌة، المعارض. -

 مصادر المعدات والتكنولوجٌا. -

وتحدٌثها وتبادلها مع المراكز  ل المعلوماتعدم وجود أجهزة أو برامج لتحلٌ -4
كالبالد العربٌة  –واألجهزة التً تعمل فً نفس المجال فً البلدان التً تتشابه ظروفها 

 وكذلك عدم توفر وحدات معلومات متخصصة لدى الغرف التجارٌة والصناعٌة. –

 المشاكل المتعلقة بالتسوٌق وشدة المنافسة الداخلٌة والخارجٌة. -5

رفة أصحاب المشروعات باشتراطات الجودة فً السوق المحلً عدم مع -
 والخارجً.

 عدم وجود منشآت متخصصة لتسوٌق منتجات المشروعات الصغٌرة. -

طالع على المنتجات نقص الخبرة فً االشتراك فً المعارض الخارجٌة واال -
 المنافسة ومعرفة رغبات المستهلك األجنبً.
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 صة بإقامة وتشغٌل المشروعات الصغٌرةعدم تطور القوانٌن والتشرٌعات الخا -6
بما ٌحافظ على مصالح أصحابها ومصالح المستهلكٌن وٌحقق فً نفس الوقت التوجهات 

 االقتصادٌة للدولة.

 القٌمة االجتماعٌة السائدة وغٌاب الوعً الخاص بفكر العمل الحر. -7

عدم اهتمام وسابل اإلعالم والمإسسات التعلٌمٌة بالمشروعات الصغٌرة  -
 تروٌج لها.وال

المراحل األولى من المبادئ األساسٌة للعلوم اإلدارٌة  فًخلو مناهج التعلٌم  -
 والمالٌة واالقتصادٌة.

عدم وجود برامج لتؤهٌل الشباب لدخول سوق العمل لٌكونوا أصحاب مشارٌع  -
 .(2)صغٌرة

 ومحاولة من الدولة للتغلب على المشاكل السابقة وغٌرها والتً تقف فً وجه انتشار
 ونمو المشروعات الصغٌرة قامت بإنشاء األجهزة والمإسسات التالٌة:

 

 ثانٌاً. األجهزة والمؤسسات الحكومٌة.

 : )تتبع وزارة الصناعة والثروة المعدنٌة(الهٌئة العامة للتصنٌع -1

 تقوم الهٌبة العامة للتصنٌع فً مجال دعم وتنمٌة الصناعات الصغٌرة بما ٌلً:

 ٌمكن االستثمار فٌها. التًمشروعات الصناعات الصغٌرة إعداد أدلة إرشادٌة ل -

 مختلف القطاعات. فًإعداد كافة دراسات الجدوى للمشروعات الصغٌرة  -

تقدٌم المساعدات واالستشارات الفنٌة فٌما ٌختص باختٌار الماكٌنات والمعدات  -
 ذات التكنولوجٌا المالبمة.

 القرارات فً شؤن االستثمار. تقدٌم كافة اإلحصاءات والبٌانات الالزمة التخاذ -

توفٌر المعلومات عن التكنولوجٌا المالبمة للصناعات المختلفة وإبرام التعاقد  -
 مع مقدم التكنولوجٌا وفقاً ألفضل الشروط العالمٌة.

 التصرٌح بإقامة المشروعات الصناعٌة فوراً وإصدار شهادة السجل الصناعً. -

 تواجه مستثمري الصناعات الصغٌرة.المساهمة فً حل المشاكل اإلنتاجٌة التً  -

القٌام بكافة األعمال القانونٌة المتعلقة بتعاقدات المشروع الصناعً من مرحلة  -
 .(3)إنشابه حتى بداٌة تشغٌله

 صندوق التنمٌة المحلٌة. -2

كوحدة إدارٌة مستقلة مالٌاً فً « صندوق التنمٌة المحلٌة»م تم إنشاء 1978فً عام 

وٌتحمل الصندوق  –التابع لوزارة اإلدارة المحلٌة  –ة القرٌة إطار جهاز بناء وتنمٌ
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العبء األكبر فً تقدٌم ما حصل علٌه من منح فً تموٌل المشروعات الصغٌرة ذات 
 العابد االقتصادي فً القرٌة المصرٌة.

ونظراً للفجوة الحضارٌة الكبٌرة بٌن مجتمع المدن ومجتمع الرٌف فلقد وضعت 
م برنامجاً للتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة ولعل أبرز 1992ة فً عام وزارة اإلدارة المحلٌ

المشكالت التً تواجه القرٌة المصرٌة هو ضعف دور المشاركة الشعبٌة المنظمة 
م المإتمر األول للتنمٌة 1994مإسسٌاً فً التنمٌة الرٌفٌة، ومن أجل ذلك عقد فً أكتوبر 

 لقومً للتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة شروقالبرنامج االرٌفٌة والذي أقر البدء فً تنفٌذ 
م وحتى 1995وٌبلـغ إجمالً تكالٌف البرامج المكلف بها الصندوق فً الفترة من 

 161م من أجل المشاركة فً برامج التنمٌة الرٌفٌة المتكاملة ما ٌقدر بحوالى 2012
ٌتوقع أن  % ، بٌنما3577ملٌار جنٌه بنسبة  5775ملٌار جنٌه تبلغ مساهمة الحكومة فٌها 

% والباقً عن طرٌق 3878ملٌار جنٌه بنسبة  6275تبلغ مساهمة الجهود الشعبٌة حوالً 
 .(4)اإلعانات الدولٌة

 «.شروق»والذي أطلق علٌه اسم  –البرنامج القومً للتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة 

لرٌفٌة بدأ جهاز بناء وتنمٌة القرٌة المصرٌة وبناءاً على قرار المإتمر األول للتنمٌة ا
 فًم تنفٌذ هذا البرنامج والذي ٌستندا أساساً إلى مبدأ المشاركة الشعبٌة 1994فً أكتوبر 

كافة علمٌات التنمٌة ومراحلها فكراً وتخطٌطاً وتموٌالً وتنفٌذاً بمساندة مالٌة وفنٌة من 
 الدولة.

  من:كالً « شروق»وتشمل األهداف العامة للبرنامج القومً للتنمٌة الرٌفٌة المتكاملة 
 التنمٌة البٌبٌة المحلٌة. -
 التنمٌة االقتصادٌة المحلٌة. -

 التنمٌة البشرٌة المحلٌة. -

 التنمٌة المإسسٌة المحلٌة. -

جانبٌن البد أن ٌتحققا معاً، الجانب « شروق»وٌتضمن الهدف االستراتٌجً لبرنامج 
 األول: التقدم المستمر فً نوعٌة الحٌاة الرٌفٌة ولجمٌع أبناء المجتمع.

 : االرتقاء المتواصل بمستوى مشاركة المواطنٌن فً عملٌات التنمٌة.جانب الثانًال

 طرٌقة تنفٌذ البرنامج.

فً عدد كبٌر  –م 2002حتى نهاٌة ٌونٌو  –تم إنشاء لجان ومندوبٌن للبرنامج  -
لجنة على مستوى المربعات السكنٌة فً القرى وٌتركز  1130من قرى مصر وتبلغ 

فً أن ٌكونوا حلقة الصلة  –ن وهم فً الغالب من المتطوعٌن مهام أعضاء هذه اللجا
كما تم إنشاء مثلها « شروق»الدابمة بٌن أهالً المربع وبٌن أنشطة ومشروعات برنامج 

 للمرأة الرٌفٌة.

 لجنة. 185لجان شروق على مستوى المراكز اإلدارٌة بلغت  -

 لجنة. 26لجان شروق على مستوى المحافظات وتبلغ  -



 ....د.محمود مرسً الشٌنالمشروعات الصغٌرة والمتوسطة وتطوٌره تجربة جمهورٌة مصر العربٌة فً تموٌل

 122 (2004) 03العدد                                                        قتصادٌة وعلوم التسٌٌرمجلة العلوم اال

 لجان تنسٌق مركزٌة ولجنة فنٌة. 4ك كما أن هنا -

ل بعض  وٌعمل جهاز بناء وتنمٌة القرٌة بوصفه أمانة فنٌة عامة للبرنامج وٌموِّ
 تابع تنفٌذ كافة أنشطة البرنامج على المستوى القوى.ٌأنشطته من موارده المالٌة و

 إنجازات برنامج شروق.

ت سواء على مستوى م كثٌراً من اإلنجازا2002حقق البرنامج حتى منتصف عام 

المواطن الرٌفً حٌث ساعد البرنامج على االرتفاع بمستوى مشاركة المواطن فً تنمٌة 
( 200192002 – 9491995مجتمعه، وعلى صعٌد اإلنجازات المادٌة خالل الفترة من )

 ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً:

ملٌوناً  545ملٌوناً من الجنٌهات منها نحو  187778بلغ إجمالً استثمارات البرنامج 
 %.29من الجنٌهات مشاركات شعبٌة بنسبة 

% ومشروعات 7579وقد بلغت استثمارات مشروعات البنٌة األساسٌة منها نحو 
% من جملة 778% ومشروعات التنمٌة االقتصادٌة 1673التنمٌة البشرٌة نحو 

ا منه 76138استثمارات البرنامج، بٌنما بلغ عدد المشروعات التً نفذها البرنامج 
مشروعاً للتنمٌة البشرٌة أما المشروعات  4129مشروعاً للبنٌة األساسٌة،  28764

 :(5)مشروعاً كما ٌتضح من الجدول التالً 43245االقتصادٌة فبلغت 

 

 

 

 

 

 

وعدد المشروعات المنفذة خالل  على مجاالت التنمٌة الرٌفٌة« شروق»جدول توزٌع استثمارات برنامج 
(222192222-4491445الفترة )

(6). 

 المجــــال
 جملة االستثمارات

 عدد المشروعات
 % بالملٌون جنٌه

ٌة
بن
ال

ٌة 
س
سا

أل
ا

 

 60622 24.9 704.7 مٌاه الشرب

 7481 22.4 824.4 صرف صحً وتحسٌن بٌبة

 2182 64.9 072.2 طرق وكباري واتصاالت

 0698 7.1 627.2 كهرباء وإنارة

 24918 97.7 6828.9 مجموع البنٌة األساسٌة

نم
الت ٌة

ش 
الب

ٌة
ر

 

 6172 8.7 76.8 تنمٌة المرأة والطفل
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 767 2.7 81.8 خدمات شبابٌة

 106 2.7 81.2 خدمات تعلٌمٌة

 266 2.2 86.2 خدمات صحٌة

 702 6.8 29.6 خدمات دٌنٌة

 77 6.2 64.7 خدمات ثقافٌة

 847 6.7 07.4 تطوٌر أداء

 8627 61.0 021.0 مجموع التنمٌة البشرٌة

ٌة
نم

الت
ـة 
دٌ

صا
قت
ال
ا

 

 22621 2.9 76.2 إنتاج حٌوانً ودواجن

 7287 6.9 02.0 ورش حرفٌة وصناعٌة

 2711 2.4 67.1 مٌكنة زراعٌة

 6078 2.9 62.8 نقل بضابع

 7288 2.7 62.6 برمجٌات وحاسبات آلٌة

 2267 2.2 7.7 منافذ تسوٌق

 2409 2.0 7.9 ألبان ومناحل

 707 2.2 0.8 ةتقنٌات زراعٌ

 0277 2.7 62.0 مشروعات أخرى متنوعة

 80287 9.4 681.4 مجموع التنمٌة االقتصادٌة

 91604 622 6499.4 اإلجمالً 

 الصندوق االجتماعً للتنمٌة. -3

كانت الدولة ملتزمة بتعٌٌن خرٌجً الجامعات والمعاهد العلٌا والمتوسطة حتى 
سٌاسة اإلصالح االقتصادي على مرحلتٌن: م حٌث توقفت عن ذلك وبدأت مصر 1984
والذي ٌتمثل فً  التثبٌت واالستقرار االقتصاديومهمتها تحقٌق  1993 – 1991األولى 

إتباع سٌاسة انكماشٌة لتقلٌل عجز الموازنة العامة للدولة وتقلٌل عجز مٌزان المدفوعات 
لتخصٌص اإلداري إلى الحدود اآلمنة وتحرٌر سعر الفابدة والتدرج فً إلغاء نظام ا

لالبتمان واستخدام أذون الخزانة لتموٌل عجز الموازنة من موارد حقٌقٌة وإنهاء الرقابة 
على الصرف وتوحٌد نظامه وأسعاره؛ كل ذلك تمهٌداً للمرحلة الثانٌة وهى التمهٌد 

أو اإلصالح الهٌكلً  التكٌٌف الهٌكلًأما  1996 – 1993لعملٌة التكٌٌف الهٌكلً من 

مل فً المرحلة األولى من البرنامج على تعدٌل األسعار النسبٌة للمنتجات فقد أشت
الزراعٌة والصناعٌة ومصادر الطاقة وتحرٌر التجارة وإلغاء حصص التصدٌر وإزالة 
الحواجز بخالف التعرٌفة الجمركٌة وإعادة هٌكلة القطاع العام مع البدء فً برنامج 

القطاع العام( ببٌعها إلى القطاع الخاص تحوٌل الشركات المملوكة للدولة )شركات 
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والقٌام باإلصالح التشرٌعً، كل ذلك من أجل أن تصبح بٌبة األعمال مشجعة على 
. وبدأت الدولة فً التخلص من بعض (7)االستثمار الخاص وتشجٌع االستثمارات الجدٌدة

ى ذلك ارتفاع كبٌر فً نسبة شركات القطاع العام بالبٌع كلٌاً أو جزبٌاً وترتب عل
 البطالة، كما ٌتضح من الجدول التالً:

 .(8)تطور نسبة البطالة فً النصف األخٌر من القرن الماضً

 نسبة البطالة السنة

1950 271% 

1960 271% 

1970 473% 

1980 473% 

1990 1171% 

1999 8% 

الجانبٌة لبرنامج  ومن أجل معالجة مشكلة البطالة وتخفٌفاً لآلثار االقتصادٌة
اإلصالح االقتصادي والتكٌٌف الهٌكلً وتخفٌف وطؤة إجراءات اإلصالح االقتصادي 

م 1991لسنة  450عن طرٌق توفٌر فرص عمل. فلقد صدر القرار الجمهوري رقم 
م لفترة مإقتة لمعالجة األوضاع 1991بإنشاء الصندوق االجتماعً للتنمٌة فً ٌناٌر 

م بقاء 1996م، إال أنه رإى فً عام 1996اً لهذه الفترة نهاٌة المشار إلٌها وكان مقرر

 الصندوق واستمرار نشاطه.

وٌعتمد الصندوق االجتماعً للتنمٌة فً تموٌله للمشروعات الصغٌرة اعتماداً كبٌراً 
ملٌون دوالر  74674م بلغت موارده 1996على التموٌل الخارجً ففً نهاٌة نوفمبر 

ملٌون جنٌه مصري( وهى عبارة عن مساهمات  2526أمرٌكً )أي ما ٌقرب من 
%( ووكالة 3077قدمتها ثمان عشرة جهة دولٌة وإقلٌمٌة أهمها االتحاد األوروبً )

%( وهى إحدى مإسسات البنك الدولً، وثالثة صنادٌق إنمابٌة 2077التنمٌة الدولٌة )
ة الثانٌة أما المرحل (9)%(974%( وألمانٌا )8%( والحكومة المصرٌة )1971عربٌة )

ولقد مول الصندوق  (10)ملٌون جنٌه 2623( فقد بلغت موارد الصندوق 97-2000)
ألف مشروع صغٌر بحجم تموٌل  143م قٌام أكثر من 2000االجتماعً حتى نهاٌة عام 

ألف  117ألف فرصة عمل دابمة و 392ملٌار جنٌه ساهمت فً توفٌر حوالً  278قدره 
 .(11)فرصة عمل مإقتة

ندوق االجتماعً للتنمٌة التموٌل للمشروعات الصغٌرة مباشرة بعكس وال ٌقدم الص
ٌكون القرض الممنوح أحد  «خدمة ائتمانٌة»مإسسات التموٌل المصرفٌة ولكنه ٌقدم: 

عناصرها، هذا باإلضافة إلى التروٌج اإلعالمً لمشروعاته ومساعدة ومساندة 
شكل مبلغ محدد  فًالقروض  المستفٌدٌن قبل بدء مشروعاتهم الصغٌرة، وٌقدم الصندوق

حالة تزاٌد عدد المشتركٌن وتختلف فترة السماح والسداد  فًللمستفٌد الواحد تتضاعف 
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للقرض باختالف طبٌعة المشروعات واألنشطة وتزٌد هذه الفترات عما هو موجود فً 
شهراً أما فترة السداد  18-1مإسسات التموٌل التجارٌة وتتراوح فترة السماح ما بٌن 

 شهراً. 60-18تراوح بٌن فت

% 9% للمشروعات الجدٌدة، 7وبالنسبة لسعر الفابدة فقد تم تخفٌضه لٌبلغ 

للمشروعات القابمة التً ترغب فً التوسع، وبالنسبة للضمانات التً تقدم للجهة 
الوسٌطة فتتراوح بٌن األوراق والمستندات المثبتة للدٌن كالشٌكات والكمبٌاالت 

الت والمعدات لحٌن سداد القرض وهناك أٌضاً الضمانات واالحتفاظ بملكٌة اآل
 .(12)الشخصٌة

وٌالحظ أن أكثر من نصف موارد الصندوق ٌتم توجٌهها إلى المستفٌدٌن من خالل 
% من موارد الصندوق االجتماعً للتنمٌة على ثالثة 90البنوك وقد أُنفق ما ٌقرب من 

وبرنامج  األشغال العامةة هً: برنامج من برامجه الخمسة األساسٌة وهذه البرامج الثالث
% من موارد 50، وٌستخدم ما ٌزٌد عن تنمٌة المشروعاتوبرنامج  تنمٌة المجتمع

، وٌسترد الصندوق هذه إقراض المشروعات الصغٌرةالصندوق لتموٌل عملٌات 
القروض طبقاً للشروط المحددة لذلك، أما باقً أموال الصندوق فإنها تنفق كهبات لتموٌل 

 .(13)روعات البنٌة األساسٌة وتنمٌة كل من الموارد البشرٌة والمجتمعات المحلٌـةمش

 

 

 

االسغال العامة

%32

تنمية المجتمع

%21
تنمية المشروعات

%35

التنمية المؤسسية

%6

التوظيف و اعادة 

الترتيب

%6
االسغال العامة

تنمية المجتمع

تنمية المشروعات

التنمية المؤسسية

التوظيف و اعادة الترتيب

 

 

كما سبق القول فإن الصندوق االجتماعً للتنمٌة ال ٌقوم بتنفٌذ مشروعاته بنفسه، و
وإنما من خالل وسطاء أو وكاالت ترعى هذه المشروعات وتتمثل هذه الوكاالت فً 
هٌبات على مستوى كل من المحافظات والمجتمعات المحلٌة وبنوك ومإسسات مالٌة 
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ومنظمات غٌر حكومٌة وبعض الوزارات وٌالحظ أن أكثر من نصف موارد الصندوق 
% من هذه الموارد 24ٌتم توجٌهها إلى المستفٌدٌن من خالل البنوك وٌتم استخدام نسبة 

% أخرى توجه الستخدامات هٌبات من 15حٌن أن  فًبواسطة المحافظات والمحلٌات 
% من التموٌل الذي ٌوفره الصندوق 40الحكومة المركزٌة ومعنى ذلك أن ما ٌقرب من 

واألنشطة  األشغال العامةٌستخدم الستكمال بنود اإلنفاق فً الموازنة العامة للدولة على 
صحٌة األساسٌة المتصلة بالتنمٌة البشرٌة مثـل جهود القضاء على األمٌة والخدمات ال

للنساء وأخٌراً فإن نصٌب المنظمات غٌر الحكومٌة فى توجٌه موارد الصندوق ال ٌكاد 
% من هذه الموارد بٌنما لم ٌحظ برنامج إعادة التدرٌب والتوظٌف سوى بنصٌب 9ٌبلغ 

م على 1996% منها وٌظهر توزٌع موارد الصندوق حتى نهاٌة 6هامشً لم ٌتعد 
 :(14)برامجه الخمسة كما ٌلً

 (: توزٌع اعتمادات الصندوق االجتماعً للتنمٌة وفقاً للبرامج1شكل )

 مشروع أكادٌمٌة البحث العلمً والتكنولوجً. -4

تقوم أكادٌمٌة البحث العلمً بتقدٌم العون المادي للمشروعات الصغٌرة لشباب 
 جنٌه للمشروع الواحد. 20000جنٌه إلى  500الخرٌجٌن تتراوح بٌن 

 

االهتمام بالمشروعات  فًدور المؤسسات والمنظمات غٌر الحكومٌة : ًالقسم الثان
 .الصغٌرة والمتوسطة

ٌعد من أبرز الظواهر فً االهتمام بالمشروعات الصغٌرة فً مصر فً النصف 
 الثانً من القرن العشرٌن ظهور:

 مٌت غمر. فًبنك االدخار  -1

مٌن بتطبٌق الفكر م على ٌد أحد األشخاص المهت1963ظهر هذا البنك فً عام 

االقتصادي اإلسالمً وإخراجه إلى حٌز الوجود فقام بتجمٌع مدخرات األفراد فً إحدى 
 المدن الصغٌرة بالوجه البحري وكان البنك ٌعمل من خالل ثالثة أنواع من الحسابات:

ٌفتح لؤلفراد من صفر وبدون حد أعلى وللمودع حق سحب  أولها. حساب الودائع
 ٌشاء من هذا الرصٌد دون قٌد وال ٌدفع البنك فابدة أو ربحاً.رصٌده كله أو ما 

: وٌقبل البنك فٌه الودابع بحد أدنى معٌن الحساب الثانً. االستثمار بالمشاركة
ودون حد أقصى، وٌقوم البنك باستثمار أموال هذا الحساب إما بمعرفته مباشرة وإما 

ً بٌبة البنك سواء كانت مشروعات متعددة ف فًبمشاركة ذوى الخبرة واالختصاص 
هذه المشروعات صناعٌة أو زراعٌة أو تجارٌة، وفى نهاٌة كل عام ٌقوم بحساب 

 األرباح والخسابر وتوزٌعها بٌن البنك والمستثمرٌن.

 أما الحساب الثالث. فهو حساب الزكاة والخدمة االجتماعٌة.

ك عنهم بصرفها فً وفٌه ٌقبل البنك أموال الزكاة التً ٌرٌد مخرجوها أن ٌقوم البن
 .(15)مصارفها الشرعٌة
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ونظراً لعدم تعامل البنك منذ نشؤته بالفابدة فلقد زاد عدد المشاركٌن والمتعاملٌن معه 
واهتم البنك بعملٌات تموٌل المشروعات التً أقٌمت فً المنطقة التً أنشا  كبٌرة،زٌادة 

لصناعات الحرفٌة وتنشٌط ا وتم إنشاءفٌها البنك وأوجد بالفعل فرص عمل عدٌدة 
وأخذ البنك ٌشارك أصحاب المشروعات الصغٌرة فً عملهم  (16)والصناعات الصغٌرة

عن طرٌق تزوٌدهم برأس المال العامل وٌشترك معهم فً نتٌجة النشاط الذي كان ٌحقق 
فً الغالب أرباحاً عالٌة ونجح هذا المشروع نجاحاً كبٌراً وأدى إلى ازدهار الصناعات 

 ه المدٌنة والقرى الموجودة حولها.الصغٌرة فً هذ

ولكن لؤلسف لم ٌكتب لهذه التجربة البقاء حٌث تمت تصفٌة هذا البنك بعد فترة 
 وجٌزة من إنشابه ورغم النجاح الكبٌر الذي حققه.

 بنك ناصر االجتماعً. -2

م وٌنص قانون إنشاء 1971لسنة  66أنشا بنك ناصر االجتماعً بالقانون رقم 

وأن ٌباشر البنك نشاطه دون التقٌٌد  –التعامل بالفابدة أخذاً أو إعطاء البنك على عدم 
وكان ذلك أول نص ٌمنع التعامل بالفابدة أخذاً أو  .(17)بؤحكام قانون البنوك واالبتمان

 إعطاًء فً وثٌقة رسمٌة فً أي دولة إسالمٌة وبالتالً فهو ٌعد بحق أول بنك إسالمً.

كمإسسة مالٌة اجتماعٌة شعبٌة تقوم على ولقد أنشا بنك ناصر االجتماعً 
المشاركة فهو ٌدٌر مدخرات األفراد وٌوظفها لتعظٌم العابد منها والذي ٌستخدم لدعم 
األنشطة االجتماعٌة، كما أنه ٌدعم وٌشجع الجهود األهلٌة الخاصة بلجان الزكاة حٌث 

ً عام ٌتلقى الزكاة وٌنفقها فً مصارفها الشرعٌة ولقد بلغت أنشطة البنك ف
ملٌون جنٌه منها أنشطة اجتماعٌة )القرض الحسن وإحٌاء  88279م 200092001

ملٌون جنٌه  9879فرٌضة الزكاة وبرنامج تملٌك وسابل إنتاج لمحدودي الدخل( نحو 

مثـل –جمٌعها للمشروعات الصغٌرة والصغٌرة جدًّ  –وأنشطة مصرفٌة استثمارٌة
وغٌر ذلك وبلغ  –سٌارة أجرة أو نقل  –مشروعات شباب الخرٌجٌن وشراء وسابل نقل

 .(18)ملٌون جنٌه 784700المستثمر فً هذا المجال نحو 

 المصارف اإلسالمٌة. -3

م ثم 1971بعد اختفاء بنك االدخار فً مٌت غمر ظهر بنك ناصر االجتماعً عام 
م والمصرف اإلسالمً الدولً لالستثمار 1977بنك فٌصل اإلسالمً المصري عام 

م وقامت البنوك التجارٌة بإنشاء عدد كبٌر من الفروع اإلسالمٌة 1980 والتنمٌة عام
وتقوم هذه المصارف منذ  م تم تؤسٌس بنك التموٌل المصري السعودي.1988وفى عام 

إنشابها بدور بناء فً تموٌل المشروعات الصغٌرة وإعطاء عناٌة خاصة لصغار 
تثمار وتوظٌف األموال والتً المستثمرٌن وذلك بما تتمتع به من أسالٌب خاصة باالس

 تتناسب مع المشروعات الصغٌرة مثل:

: وهو أسلوب تموٌلً مناسب وأكثر ضماناً لنجاح المشروع التموٌل بالمشاركة
 التأجٌر التموٌلًالصغٌر السٌما فً المراحل األولى من حٌاة المشروع، وكذلك أسلوب 

حتاجها العمل ثم ٌقوم بتؤجٌرها حٌث ٌقوم البنك اإلسالمً بتموٌل شراء األصول التً ٌ
لفترة ما على أن تغطى الدفعات اإلٌجازٌة ثمن األصل وكافة المصروفات وعابد مناسب 
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حٌث  المضاربةللبنك وفى نهاٌة مدة اإلٌجار ٌصبح األصل ملكاً للعمٌل وكذلك أسلوب 
 تتوافر ٌقوم البنك باختٌار من تتوافر فٌهم األمانة والخبرة من رجال األعمال ولكن ال

لدٌهم المقدرة المالٌة فٌدخل معهم البنك شرٌكاً برأس المال وٌكون الطرف األخر شرٌكاً 
وهو من أكثر األسالٌب التً تستخدمها المصارف  المرابحةبعمله، وكذلك أسلوب 

اإلسالمٌة والذي ٌتلخص فً قٌام البنك بشراء معدة أو أي شًء ٌحتاجه المشروع 
وغٌر ذلك من األسالٌب التً تبتعد عن استخدام الفابدة وهى عٌن وٌبٌعه لـه بربح معلوم 

 الربا المحرم شرعاً.

 صندوق تنمٌة األسرة. -4

م بدأ المكتب المحلى فً القاهرة للٌونٌسٌف، بدعم من الحكومة 1993فً عام 

المصرٌة والمنظمات المحلٌة غٌر الحكومٌة مشروعاً لخطة ابتمان موجهة للمجتمع 
.وقد مول الٌونٌسٌف صندوق (19)ق علٌها مشروع صندوق تنمٌة األسرةالمحلى، وٌطل

ألف دوالر )أي ما ٌزٌد عن ملٌون جنٌه  350تنمٌة األسرة بمنحة رأسمالٌة قدرها 
م حٌث قدم 1996م وحتى أبرٌل 1993ٌعمل المشروع منذ بدأ فً نوفمبر  مصري(.و
نفٌذ المشروع من خالل فً صعٌد مصر.وٌتم ت 2765مستفٌداً منهم  3640قروضاً لـ 

المنظمات المحلٌة غٌر الحكومٌة، حٌث تنشؤ بها وحده ابتمان تقوم بالجانب الفنً لعملٌة 
 التموٌل.

وٌشترط أال ٌملك المستفٌد رجالً كان أم امرأة أكثر من نصف فدان من األراضً 
ذلك الزراعٌة وأال ٌزٌد مجموع دخل أسرته أو أسرتها عن أربعٌن جنٌهاً فً الشهر ك

ٌشترط أن ٌكون المستفٌد ضمن مجموعة من األشخاص لهم نفس طرٌقة التفكٌر وتتشابه 
أوضاعهم االقتصادٌة واالجتماعٌة وتتكون كل مجموعة من خمسة أشخاص وإذا تم 
تكوٌن من ثالث إلى خمس مجموعات فً القرٌة أو المربع السكنى ٌنشؤ مركز وٌعتبر 

ثمان مجموعات، وٌعٌن أعضاء المجموعة فٌما بٌنهم حجم المركز مثالٌاً إذا أشتمل على 
لكل عدد  –على أساس إقلٌمً  –قابداً للمجموعة، ثم تتشكل لجنة من قادة المجموعات 

 من المراكز ٌتراوح بٌن خمسة وثمانٌة مراكز.

لبرنامج  –قبل االعتراف بها رسمٌاً  –وعند تكوٌن مجموعة ٌخضع أعضاإها 
ن القواعد التً ٌسٌر علٌها المشروع وحقوق والتزامات تدرٌبً مكثف لمدة أسبوع ع

 المشاركٌن فٌه.

وٌقوم المستفٌدون بإنشاء مشروعات مولدة للدخل مثـل تربٌة المواشً والحرف التً 
تستخدم الخامات المحلٌة البسٌطة ومنخفضة التكالٌف مثـل الحبال المجدولة من لوف 

 .(20)ر ذلكوالمالبس الجاهزة وغٌ هالنخٌل وبٌع الفواك

 جمعٌات رجال األعمال. -5

تقوم جمعٌات رجال األعمال بجهد كبٌر فً تنمٌة وتطوٌر المشروعات الصغٌرة 
ومحاولة ربطها بالمشروعات الكبٌرة وذلك عن طرٌق تقدٌم القروض بسعر فابدة 
منخفض فضالً عن اإلرشاد والتوجٌه ومن األمثلة على ما تقدمه جمعٌات رجال األعمال 

جمعٌة دة تقرٌباً فً معظم المدن التً ٌوجد بها مشروعات صناعٌة ما قامت به الموجو
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حٌث أعدت مشروعاً لتنمٌة وتطوٌر المشروعات الصغٌرة  رجال األعمال باإلسكندرٌة
 م وكانت محصلته كما ٌؤتً:1997وحتى نهاٌة أغسطس  1990منذ عام 

 جنٌهاً  21334250  قٌمة القروض المنصرفة

 قرضاً  75599نصرفةعدد القروض الم

 جنٌهاً 2820متوسط قٌمة القرض الواحد

 جنٌهاً 28542إجمالً عدد المستفٌدٌن

55680عدد فرص العمل التً حققها المشروع
. 
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