
 
 ....دور القطاعات المصرفية فى تمويل حاضنات األعمال واحداث تنمية مستدامة  

 مي سعد محمد مصطفى أحمد حامد رضوان & أ. د/

0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد   
042 

 
 

دور القطاعات المصرفية فى تمويل حاضنات األعمال واحداث تنمية مستدامة في كل 

 من مصر ودول غرب أفريقيا )بالتطبيق على نيجيريا( 

 دراسة مقارنة

 سعد محمد مى                 أ.م.د/ مصطفى أحمد حامد رضوان                    

 باحثة اقتصاد                     أستاذ االقتصاد المساعد بمعهد                      

 جامعة جنوب الوادى                 مصر العالى للتجارة والحاسبات                   

عانى         لل تُ ضخم وخ عدالت الت فاع م من ارت ية  لدول األفريق ظم ا موازين مع في 

القددر   سدديعي يات فددي الموازنددات العامددة لتلددم الدددول م دد   وا ددلالمدددفوتات وت دد  

يد  لم نتي ة لعد ية العشرين وذ ية والخارج مل الداخل ه ا  من العوا ثل؛  مل  وتتم العوا

نتي ة الحروب األهلية تدم االستقرار السياسي   ، اإلدارة االقتصاديةالداخلية في سوء 

ثر  في تلم الدول ل ى   عداألمر ا لى م قةسليياً ت في الم ط ستثمار  خار واال ؛  الت االد

ضريييةضعف الموارد المحلية بسيب  تدة ال لدول  هوو ، ضيق القا لم ا عل ت مر ج األ

ما  مما رتب تصاتد معدالت التضخم . ، الموازنةت    تسرف في إصدار ال قود لسد  

لت  ية تمث مل الخارج تأثرت العوا قد  لدولي ول صادي ا ظام االقت ستقرار ال  تدم ا في 

 .افريقيا به ه العوامل بشكل كيير

يات        تن آل حث  مه للي نت مقد ية ؛ كا لدول االفريق ها ا عانى م  تى ت ناة ال لم المعا ت

صغيرة  شروتات ال مام بالم هى االهت يات  لم اآلل حد ت كا    ها ؛ و من وطأت خالص  لل

لم  فع ت ل ى د مر ا ستدامة ؛ األ ية م ستراتي ية ت مو سى ألى إ حور ر ي سطة كم والمتو

ات ؛ ووجدددوا ضددالتهم فددى القطدداع الدددول لليحددث تددن سدديل تمويددل تلددم المشددروت

غالييددة الدددول  ج ريددة م دد  اسددتقاللتطددورات الدد ى دددهد القطدداع المصددرفى  ؛ هدد ا 

ية  صالح  االفريق برامج اإل يق  تى تطي ماليوح صرفي ال تي ، والم فتح  وال لى   دت إ

مة ، الوط ي الم ال المصرفي  مام القطاع الخاص صة الي وك العا يي وخصخ  واألج 

خارجكل الحووازالة  من ال تراض  من االق يق الي وك  ها ، اج  التي تع ية  واتطاء حر
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شطتها. فى إدارة  ن لة  مالي  كام طاع ال طوير الق برامج ت هدفت  قةو لدول  المطي في ا

ية األفريقية الى تع ي  قدرة القطاتات المالية بها  موارد المال صيص ال ئة وتخ تلى تعي

ضم ت  ، بكفاءة وفاتلية لدول وت لم ا فى ت مالي  طاع ال صالحات الق سعار إ ير   : تحر

ادوات واسددتخدام  ، اال تمانيددة والغداء التوجهددات ، حريددر اسددعار الصددرفوت ، الفا ددة

صالح  ، السياسة ال قدية غير الميادرة ها وا ية ب تات المال مة للقطا شريعات الم ظ  ،الت

 .                                                            واتادة هيكلة المؤسسات المالية المملوكة للدولة

لدتم يت اول اليحث  ترتييا تلى ما سيق       صرفى  طاع الم ثل للق  سيل  التوظيف األم

وذلددم بغيدة إسددتدامة األهدداف الت مويددة وتحقيددق  الصددغيرة والمتوسدطة المشدروتات 

ية معطيات الت مية المستدامة ؛ وذلم بالتركي  فى ال صر العرب ية م تطييق تلى جمهور

             .ك موذج لدول الشمال اإلفريقى ؛ وني يريا  ك موذج لدول الغرب اإلفريقى 

                                                                *إشكالية البحث:

                                                    -االجابة تن التساؤل التالى  :حول تتمحور إدكالية اليحث 

شروتاتللقطاتات المصرفية دور هل       يل الم تم وتمو في د عال  صغيرة"ا ف فى  ل

ها   ؛ بالشكل الدول االفريقية  لة تمك  ال ى يساتد م تمعات تلم الدول    تصل الي حا

                                   من إستدامة االهداف الت موية وتحقيق معطيات الت مية المستدامة .                                  

            .                                                           *أهمية البحث:

 :.                                                                   تظهر  همية اليحث في تدة  وجه 

صرفية بيا  الدور -١ تات الم خاص بالقطا يا التمويلي ال غرب  فريق صر ودول  في م

 (و ثره في تع ي  دور حاض ات األتمال.                                                   )بالتطييق تلى ني يريا

صغيرة-٢ شاريع ال صحاب الم ساتدة   يل  م صادر التمو لى م صول إ سطة للو والمتو

  .                                                           المصرفي في الدول محل الدراسة
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بهدددف تع يدد  المشددروتات  نظددام التمويددل المصددرفي القددا م  هميددة تطددوربيددا   -٣

 الصغيرة والمتوسطة

صغيرة توضيح دور حاض ات األتمال  -٤ شروتات ال ها فى دتم وتمويل الم باتتيار

 .                                                   لتوفير فرص العمل والقضاء تلى اليطالة والفقرإحدى الوسا ل 

صاديات  المشروتات الصغيرة والمتوسطة في االرتقاءالدور الكيير ال ي تلعيه -٥ باقت

الم دداالت واالصددعدة المحليددة الدددول المتقدمددة وال اميددة تلددى حددد سددواء فددي جميددع 

 والعالمية.                 

     :.                                                           *اهداف البحث

  اليحث لتحقيق األهداف التالية:يسعى   

لى  التعرف تلى دور القطاع المصرفي-١ بالتطييق ت يا ) في مصر ودول غرب  فريق

 في تمويل حاض ات األتمال. ني يريا(

 والمتوسطة في الدول محل الدراسة. التعرف تلى واقع المشروتات الصغيرة-٢

فرص  المعرفيالطرح -٣ قدمها لماهية حاض ات األتمال و هدافها وال كن    ت تى يم ال

ساليب  ضوء بوصفها  حد األ فى  صغيرة  شروتات ال ية الم تم وحما في د ثة  ما الحدي

 .تستهدفه استراتي يات الت مية المستدامة للدول محل التطييق ) مصر وني يريا ( 

 : *فرضيات البحث

  -ي اقش اليحث تدد من الفرضيات المتمثلة فى :  

لتمويل المشاريع القروض المم وحة من القطاع المصرفي طييعة العالقة  بين  .١

 ني يريا ( –فى الدول محل التطييق ) مصر وال مو االقتصادي الصغيرة 

حل تأثير  .٢ لدول م في ا سعر الفا دة تلى القروض المم وحة ومستوى التوظيف 

 الدراسة.
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جود ال .٣ بين و قة  مال وعال ض ات األت ية حا ية الوفاتل فيالت م ستدامة  لدول  م ا

 محل الدراسة.

 *منهجية البحث:

له       صادية يعتمد اليحث في تحلي يرات االقت ظواهر والمتغ يق  لل جل تحق من   لم  وذ

 : ما يلىوالتأكد من صحة الفروض  و نفيها تلى األهداف المرجوة م ه 

وذلم من خالل إظهار السياسة اليحث الطريقة االست ياطية  استخدماليحثية: الطريقة -١

عة  ية المتي مل ال قد عة ت لى طيي ه ا ت مردود  سة و حل الدرا لدول م تات في ا القطا

 المصرفية فى تمويل حاض ات األتمال واحداث ت مية مستدامة.

حث -٢ ستخدم الي م هج ا سحيال نات  الم قع الييا لى وا ماد ت توفرة وال باالتت شرات الم

من يد  تن العد صادرة  حل  والدراسات ال لدول م في ا صادية  ية واالقت سات المال المؤس

 الدراسة.

باتتيدداره األسددلوب الم اسددب لتفسددير اسددتخدم اليحددث االسددلوب التحليلددي الوصددفى -٣

 . الظواهر والمتغيرات ذات الصلة بموضوع اليحث

 :*الدراسات السابقة

 اوال الدراسات العربية:-

ية  (:بع وا "دور المشروتات الصغيرة٢٠٠٢)دراسة حرب  -١ في الت م والمتوسطة 

 ":الت ربة السورية( (االقتصادية واالجتماتية 

خالل إلى تحسين وهدفت الدراسة         من  سطة  صغيرة والمتو شروتات ال قع الم وا

سلوب مال لى إي اد ا ي  ت تي  مالترك قات ال لى المعو عرف ت ها والت ها ورتايت  إلدارت

عة حل  اي اد اقتصاد يحاول  تحول دو  مساهمتها الالزمة فى ت مية فى رق م اسب لها 

 .تقودها وتوجهها م ظمات لها من العراقة و سلوب العمل المتطور متحركة 
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تي إلى  نه ه اك وتوصلت الدراسة        صعوبات ال قات وال حولم موتة من المعو  ت

ها بأالمشروتات الصغيرة والمتوسطة في سوريا  دو     تقوم  ما داء دور موى ك الت 

 هو متوقع ومطلوب م ها.

مريم - ٢ نور)دراسة  في (:بع وا "٢٠٠٢او سطة  صغيرة والمتو شروتات ال دور الم

ية االقتصدادية  اليحدر االحمدر مدن حالدة المدر ة فدي واليدة  واالجتماتيدة: دراسدةالت م

٢٠٠٢-١٩٩٥:" 

في دور جمعية بورتسودا  لت مية  فيوتتمثل مشكلة الدراسة        صغيرة  مال ال األت

مرم ال التمويل األصغر  حر االح ير  ،بوالية الي لدت ت تى تو شطة ال يرات واألن والخ

 األهداف التالية: تام وذلم لتحقيق٢٢ال معية لفترة تمل 

 المشروتات الصغيرة فى ت مية المر ة . التعرف تلى دور -١

حات  التعرف تلى المشاكل التى تواجه المشروتات-٢ قديم مقتر صغيرة وت سوية ال ال 

 للحلول.

لى       ستفيدات وقد خلصت الدراسة إ ساء الم تدد ال  فى  يد  ية     ه اك ت ا من جمع

 .٢٠٠٥فى تام ٪٢٢إلى ت مية المشروتات الصغيرة ووصلت نسيتهن 

   ممددا يدددل تلددى  تقليددديال سددوية الصددغيرة ذات طددابع وا  معظددم المشددروتات -

  إلى م يد من التطور. الصغيرة تحتاجالمشروتات 

التعامددل مددع الدد ين يعملددو  فددي م ددال المشددروتات الصددغيرة يفضددلو  ا  معظددم -

 ضعف الوتى المصرفي في ه ا القطاع. الم ظمات مما يدل تلى 

امي ومتوسط مما يدل تلى    ال ساء المستوى التعليمي لعي ة الدراسة يتراوح بين ا  -

 المستوى التعليمي.العامالت في م ال المشروتات الصغيرة يعانين من تدنى 

صغيرة(٢٠١٣دراسة دويس)-٣ سات ال فيض  :بع وا "دور المؤس في تخ سطة  والمتو

 مقارنة بين ال  ا ر وتونس:  ال امية: دراسةمستوى اليطالة في الدول 
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في خلق  إظهار مساهمة المشروتاتإلى وهدفت الدراسة        سطة  صغيرة والمتو ال

حل تلى األسياب التي جعلت من واستحداث فرص العمل والتعرف  شروتات  ه ه الم

 باإلضافة إلى التعرف تلى  سياب اليطالة في ال  ا ر وتونس.امثل لتقليص اليطالة 

لى       سة إ صلت الدرا قد تو م و هى  سطة  صغيرة والمتو شروتات ال بين    الم ن 

لى القطاتات  لدول المساهمة في معال ة ظاهرة اليطالة التى تؤثر سليا ت صاديات ا اقت

  واستقرار م تمعاتها.

دور القطدداع المصددرفي بع ددوا " - (:٢٠١٥وياسددمين سددليما )م ددى فايددد دراسددة -٤

 العاملين بالخارج": فى دتم تحويالت المصريين المصري

لى       لب وهدفت الدراسة إ عرض والط جانيي ال يا   صر  ب حويالت بم سوق الت فى 

صرى  تات ودور القطاع المصرفي الم ترض للقطا خالل  من  نب  ه ا ال ا تم  فى د

 المي انية العامة للدولة.له ا ال  ء المهم من إيرادات المصرفية المصرية الداتمة 

طة  وتوصلت الدراسة إلى       ية المرتي ية الم ت ات المال عد بالتحويالت تدم جاه  ب

هر المالى وج ب الم يد من التحويالت استهداف التضمين  لم ،يظ من ذ .وتلى الرغم 

ها  ية ورغيت سات المال هد حرص المؤس من ال  يد  ج ب الم  طوير الم ت ات في  لت

 .والخدمات المالية بسوق التحويالت 

 وصددانعيالعمالددة تفددرض تلددى الحكومددات وال دددير بالدد كر    معدددالت ه ددرة       

من ضرورة االهتمام باتياع  الماليفي القطاع القرار  يد  مة ل  ب الم  الخطوات الالز

 بالخارج من خالل القطاع الرسمى. تحويالت العاملين

 :ثانيا الدراسات األجنبية-

بع ددوا  "اثددر وفاتليددة برنددامج  : :planet finace&unrwa(2006)دراسددة-١

 ":المقترضين في الوكالة تلى حياةاالقتراض الصغير 
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ل ي إلى التعرف وهدفت الدراسة         صغير ا تراض ال تلى إثر وفاتلية برنامج االق

،وتحسددين ظددروفهم وكالددة غددوث وتشددغيل الالجئددين تلددى حيدداة المقترضددين تم حدده 

 المعيشية.

شروع وتوصلت الدراسة        حاق إلى وجود تالقة طردية بين ربحية الم ترة االلت وف

ير األسرة فإ  الخدمات المالية المقدمة باليرنامج وتلى مستوى  كا  لها  ثر إي ابي كي

جود  نواحي الحياة للعمالء ،وملموس تلى مختلف  بين باالضافة إلى و ية  قة طرد تال

ودرجددة االسددتقاللية لليرنددامج واالسددتفادة مددن خدماتدده مددن جهددة طددول فتددرة اإلنتمدداء 

 األسرة من جهة  خرى.واحترام  فراد 

بددين ال ظريددة  "التمويددل األصددغر االسددالمي ::بع ددوا    khan(2008)راسددةد-٢

 ":والتطييق

سة        هدفت الدرا قد  لىو قوف ت لى الو ية  إ من ال اح سالمي  صغر اال يل األ التمو

سالمية وترض ت ربة  تلى  ساليب التمويل اإلسالمي ،ال ظرية والتعرف  ثة اإل اإلغا

ير العدالم  سات المتيعدة ت دها خاصدة  فى التمويدلت صغر االسدالمي والسيا فدي  األ

سة  ، كوسوفو مكاتيها في كل من اليوس ة والهرسم عا وتعتير ه ه الدرا جا ومرج نموذ

 يعمل وفقا للشريعة اإلسالمية. إسالميليرنامج تمويل 

سة        صلت الدرا ها وتو لى  ن عددة )إ جا لم ت ات مت يل  قدمت نموذ شاريع تمو الم

ستهالكية(  ، الصغيرة قروض اال يد  ،وتمويل االسكا ، وال سة العد ضت الدرا ما تر ك

ها من السياسات  قروض ومتابعت صرف ال ستخدمة واإلجراءات المتعلقة ب ماذج الم وال 

 في ذلم.

: بع ددوا  " اثددر دخددول الي ددوك   Niels hermes&Robert lensinkدراسددة-٣

 الي وك المحلية":المحلى تلى كفاءة  المصرفياألج يية إلى السوق 
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اثددر دخددول الي ددوك األج ييددة إلددى السددوق إلددى تحليددل وقيدداس وهدددفت الدراسددة       

فاءة لى ك لى ت صرفى المح لى  الم ية ت قط  ٢٢الي وك المحل ية ف لدول ال ام من ا لة  دو

 (.١٩٩٢-١٩٩٠) خالل الفترة

لى        لى وتوصلت الدراسة إ صرفى المح سوق الم لى ال ية إ خول الي وك األج ي    د

خول الي وك إلى زيادة الدخل واألرباح والتكاليف للي وك المحليةتؤدى  فا  د ،وبالتالى 

ثر  له   سيكو   ية  ية األج ي لدول ال ام من ا كل  فى  لى  صرفى المح سوق الم لى ال ت

  والمتقدمة

 :الدراسات السابقة ليق على*التع

قد  دارت إلى    ه اك معظمها يالحظ    من خالل استعراض الدراسات السابقة       

مدخل األمر ال ى ي عل م ها  تلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،طليا مت ايد 

برامج ة الفقر تن طريق أوالحد من وط للتخفيف من اليطالة زيادة تدد المستفيدين من 

، كمددا  ددارت بعددض الدراسدات السددابقة إلدى اإلدددكاليات  التمويدل لهدد ه المشدروتات

حث  والتحديات التي يواجهها  كن الي ل لم تم سطة  صغيرة والمتو شاريع ال  صحاب الم

ظرى  حث من االستفادة من تلم الدراسات فى إثراء ال انب ال  ي  الي ما يم حث.وا   للي

طوير  نه  يل وت تم وتمو في د مال يت اول تحليل دور القطاع المصرفي  ض ات األت حا

 المشدداريع الصددغيرة والمتوسددطة فددي القددارة األفريقيددة ،باتتيارهددا مظلددة لت ايددد تلددم 

القطدداع . وذلددم مددن خددالل آليددات بلتطييددق تلددى جمهوريددة مصددر العربيددة وني يريددا 

مالى ،المصرفي والميادرات التي يطلقها الي م المرك ي  فإ   وفكرة الشمول ال ب لم  و

طاع بحاث والدراسات العلمية السابقة لألاليحث يعتير مكمل  ضوع دور الق ثراء لمو وا

مال ض ات األت يل حا تم وتمو في د صرفي  فاض  الم مع وانخ في ب اء الم ت ها  ودور

جد ؛ مستوى اليطالة والفقر  ثر توا تراض وبالتالى تحليل وقياس ا نامج االق ية بر وفاتل

لى  صرفية ت تات الم يق من الي وك  و القطا ثم تحق من  ية و هداف الت مو ستدامة اال ا

 .الت مية المستدامة معطيات 
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 البحث:  خطة 

  -يت اول اليحث ثالثة محاور ر يسية : 

الريدادي فدي  تحقيدق ال مددو ال ظدرى للقطاتدات المصدرفية ودورهددا اإلطدار   -١

 . االقتصادي

صغيرة    -٢ شروتات ال يل الم تم وتمو في د ها  مال ودور ض ات األت قع حا وا

 :والمتوسطة

 .بأهداف الت مية المستدامةالمشروتات الصغيرة والمتوسطة وتالقتها   -٣

  -وفيما يلى بينا لتلك المحاور :

                    اإلطددار النىددرى للقطاعددات المصددرفية ودورهددا الريددادل فددي تحقيددق النمددو        - وال :

  -: االقتصادى

  -:: اإلطار النىرى للقطاعات المصرفية -1

وتعددت  ، االقتصاديةباهتمام واسع في االدبيات حظيت خدمات الوساطة المالية        

مو  ومساهمة خدمات الوساطة فيحول مدى  همية  وجهات ال ظر حداث ن صادي. إ اقت

سيكي  بعد كر الكال كرة    استيعد الف فا  االكت ازف ياره مخال دلباتت صاد ةدالر  ، يةاالقت

لمحسب وجهة ال ظر بو المدخر .ال ى يحصل تليه  والعا دبسيب  همية سعر الفا دة   ت

قق  ،فإ  المدخر هو نفسه المستثمر  تى تح هى ال بين وا  مرونة سعر الفا دة  تواز   ال

 . االدخار واالستثمار من خالل ال هاز المصرفي

قاً       هر الح كرة ،وقد ظ ه ه الف طأ  مدى  خ يين  سيط وت صرفي كو هاز الم ية ال   هم

يل االكت از يعمل لحشد  مدخرات وتقل يار ال كن )باتت حد مم نى  لى  د خار إ االكت از اد

تأتي ، غير م تج( صف  و ما تت قا م ية انطال ساطة المال سات الو ية مؤس لدول ال ام به ا

 لعدة  سياب  همها:تموما من ارتفاع ظاهرة االكت از 

 .ضعف الثقافة المصرفية 

 والتقاليد واالت اهات الدي ية. العادات 
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  سعر يرات  خار لتغ يل االد نة الم خوف  الفا دة ،ضعف مرو ك لم ال تدم و و

 االستقرار السياسي واالقتصادي واالم ى. 

، حيددث  تطددى  هميددة خاصددة لدددور  ثددم جدداء ماردددال لي تقددد الفكددر الكالسدديكي       

صادي لالميادر الريادى باتتياره رافعة ن اح دور إفى الوساطة المالية  مو االقت فق ل  و

دومييتر"  ية " لى نظر مد ت يادر يعت ه ا الم لى    ن اح  كدت ت تى   لى ال صوله ت ح

، حيث طرح المصرفي لت في  األفكار اإلبداتية التي يمتلكها التمويل الالزم من القطاع 

 التمويل .المصرفي تلى القطاع الحقيقي وتير آلية  القطاع تأثير

من        يد  كد العد ه ا تؤ مع  مويلى و طاع الت ية الق لى  هم يات ت تام  ، ال ظر شكل  ب

خاص شكل  صرفي ب صادي والقطاع الم مو االقت عدالت ال  فع م ية  في ر يق الت م وتحق

شر  يارات الي سيع خ لى تو فة إ ستدامة الهاد شرية -الم ية الي ير الت م يف تقر قا لتعر  -وف

شة واليوالقضاء تلى الفقر  ستوى المعي به  طالة ورفع م سلم  من الم صيح  تالى   ، وبال

صادي  ية  همية القطاع المالي فى الفكر االقت لى كم تأثيره ت خالل  من  ست  حديث لي ال

 نوتية االستثمارات  يضا.فحسب بل من خالل تأثيره تلى االستثمارات 

التددى تددربط بددين ال مددو    االدخددار يعتيددر حلقددة الوصددل والق دداة وتيدين األدبيددات       

ية  صادي والت م هدف االقت سيك لدول ،  سا فع  ل يث    ر خار ح عدالت االد قوميم  ال

ية  لدول ال ام في ا يل لتحويل ه ه المدخرات تير ق وات الوساطة المالية و هميتها  لتمو

صادية ، شكل  تمليات االستثمار فى مختلف القطاتات االقت ميسيؤدى ب لى  حت فع إ ر

الدد ى يعكددس القدددرة اإلنتاجيددة الفعليددة رصدديد الم تمددع مددن ر س المددال االقتصددادى 

لدخول  لالقتصاد المحلي ، من ا ما يمك ه  حل ب من مرا لة  طالق كمرح لة االن فى مرح

ية القتصاد المحلي لوذلم لضما  القدرة ال اتية  ،ال مو  موارد المال تلى ال مو وتدبير ال

 لم اضددحى القطدداع المصددرفي مددن وبدد  . الخددارجيوتخفيددف الحاجددة إلددى التمويددل 

،ويسهم في تكوين القيمة المضافة االقتصاديات الحديثة  القطاتات المهمة والمؤثرة في

 (.٢٠١٣تودة،اإلجمالية لالقتصاد )
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 .عالقة القطاعات المصرفية بالنمو االقتصادل فى مصر  -2

قومي األساسيةيعتير القطاع المصرفي  حد  هم القطاتات        صاد ال ليس  ، في االقت

يل فقط لدوره الهام  ل ى في حشد وتعيئة المدخرات المحلية واألج يية وتمو ستثمار ا اال

عالم االقتصادي بل لكونه يمثل حلقة يمثل تصب ال شاط  مع ال ية  ثر  هم صال االك االت

كو   والخارجي  قوة وك لم ل طوره و صاد ت سالمة االقت لى  كم ت يارا للح ضاته مع  و

 . ل  ب رؤوس األموال المحلية والخارجيةوقابليته 

 هيكل القطاع المصرفي المصرل:-1/2

صرفي        طاع الم ضم الق صرفا ،ي عين م فروع  ديكة تدير  رب لغ من ال  ٣٨٢٢٣تي

 المصارف العاملة في مصر إلى ثالث م موتات:وتقسم  فرتا ،

  مصارف ٢مصارف قطاع تام وييلغ تددها . 

  مصرفا . ١٢مصارف  هلية وييلغ تددها 

  مصرفا تربيا و ج يية . ٢٠باإلضافة إلى  

المرتيددة الرابعددة بددين القطاتددات المصددرفية ويحتددل القطدداع المصددرفي المصددري     

صول  يث ح م األ من ح ية  لدول  ،العرب صرفية ل تات الم بين القطا لى  ية االو والمرت

  . العربية غير ال فطية
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 :٢٠١٢تطور بيانات القطاع المصرفي في مصر وييين ال دول التالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 ٥٨١حيددث بلغددت الموجددودات الم معددة للقطدداع المصددرفي المصددري حددوالى        

 ٤٨٠مقابددل  ٢٠١٢مليددار دوالر( ب هايددة دددهر مددارس  آذار  ٢٢٩٨٢تريليددو  ج يدده )

بال  يه  ٪٢٩محققة نسية نمو  ٢٠١٢مليار دوالر( ب هاية تام  ٢١٢٨٩)تريليو  ج يه 

 بالدوالر االمريكي خال الفترة الم كورة. ٪٣٤المصرى  و

مليار دوالر( ب هاية الفصل  ١٩٢٨٥تريليو  ج يه ) ٣٨٥كما بلغت الودا ع حوالى       

نهاية العام  بالدوالر االمريكي تن ٪٣٠بال  يه المصرى و٪٢٢،ب يادة  ٢٠١٢االول 

. وقد بد  الي م المرك ي المصري فى تحويل سياسته ال قدية إلى سياسة توسعية ٢٠١٢

يداع  ، ٢٠١٢م   م تصف دهر فيراير  دياط  لى اال  حيث قام بتخفيض سعر الفا دة ت
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توالى، ٪١٢٨٧٥و  ٪١٧٨٧٥واالقراض إلى  لى  تلى ال فى  ٪١٧٨٧٥و ٪١٢٨٧٥ثم إ

يؤدى ه ا القرار إلى انتعاش  رباح المصارف المصرية  ومن المتوقع    مارس  آذار.

عد  خالل الفترة المقيلة ، والتى تراجعت فى الفترة الماضية نتي ة ل يادة  سعار الفا دة ب

 تحرير ال  يه.

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشمول المالى فى مصر:- 2/2

صر            فى م مالى  شمول ال سية ال فاع ن لدولي ارت نات الي م ا حدث بيا هرت    ظ

من  صرفية(  سابات م كو  ح ل ين يمل يالغين ا سكا  ال سية ال تام  ٪٩٨٧)المتمثلة في ن
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مالى   ٢٠١٧تام  ٪٣٢٨٢و  ٢٠١٤تام  ٪١٤٨١إلى  ٢٠١١ ، وبلغت نسية الشمول ال

 لدى ال ساء. ٪٢٧مقابل   ٪٣٢٨٧لدى الرجال 

شمول        ضع ال ل ى ي صري  ا وجاء ه ا التحسن نتي ة ل هود القطاع المصرفي الم

، وتحسددين مسددتوى  المددالى تلددى ر س اولوياتدده لتحقيددق ال مددو االقتصددادي المسددتدام

المعيشددة وتمكددين المددر ة وتع يدد  تكددافؤ الفددرص وتمويددل المشددروتات الصددغيرة 

فددى إطددار سددعى الي ددم هدد ا و .  ة الفقددر وتدددم المسدداواةأوالمتوسددطة والحددد مددن وطدد

لترسدديم مفهددوم الشددمول المددالى واتترافددا بدددوره االجتمدداتي المركدد ى المصددرى 

تمويددل العديددد مددن الميددادرات  مددن  همهددا : تشدد يع بددإطالق واالقتصددادي الهددام قددام 

 المشروتات الصغيرة والمتوسطة. 

  و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:مبادرة تمويل - 3/2

لق      لع   ط فى مط صري  ك ي الم صيص  ٢٠١٢تام الي م المر فة لتخ يادرة هاد م

المشددروتات الصددغيرة مليددار ج يدده لتمويددل  ٢٠٠نحددو القطدداع المصددرفى المصددرى 

سطة  ضاع لدتم  م خفض ، بعا دوالمتو سين األو شروتات وتح لم الم صادية ت االقت

من تم استخدام ؛ وفى اطار تلم الميادرة  للمصريين  قارب  من  ١٠٠ما ي يه  يار ج  مل

ياء االشريحة  إجمالي يف  ت ها ، لتخف شروتات المخصصة ل لم الم يث  ت ماد ح تم اتت

عدى مت اقص  تا دسعر  صم س ويا  ٪٥ال يت سماح للي وك بخ بل ال يل مقا مة التمو قي

لدى الي م  اإلل اميالمقدم للمشروتات الصغيرة من قيمة االحتياطي الميادر  مودع  ال

 المرك ي.

 -:القطاعات المصرفية وفعاليتها في دول افريقيا  -3

 بلدا  في بالتوسع كييرة، بدرجة محلية يوم ذات كانت إفريقيا، في ب وك حالياتقوم      

 يطلق التي الي وك، وه ه .اليلدا  من كثير في لمصرفي القطاع تلى اآل  وتهيمن القارة

 األوروبية بالي وك واللحاق الحدود تير ديكات بإنشاء حاليا تقوم اإلفريقية، الي وك تليها

 ه ه وتقوم .القارة في المصرفي العمل تلى هيم تها تلى العادة جرت التي واألمريكية،
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 والتكامل المالية الخدمات في التوسع بقيادة ال ديدة المؤثرة اإلفريقية األطراف

 الم طقة له ه الها لة اإلمكانات تحرير تلى يساتد نحو تلى إفريقيا، في االقتصادي

 اقتصادات  كير في األولى بالدرجة اإلفريقية الي وك  شأوتُ  .بسرتة ال مو في اآلخ ة

 مثل ما م طقة داخل تأثير ذات بلدا  ومن والمغرب، وني يريا إفريقيا ج وب مثل القارة،

 لها ، ( Ecobank)  إيكو ب م الكييرة، اإلفريقية ساتدالمؤس ه ه من واحدة    إال .كي يا

 ال ماتة سياق في الثماني ات م تصف في إيكو ب م نشأ وقد . الصغر بالغة توغو في مقر

 الي وك  كير ليس  نه ورغم بلداً، 15 من تتألف التي إفريقيا، غرب لدول االقتصادية

 وفي .ال غرافي االنتشار حيث من جميعا يت اوزها فإنه األصول، حيث من اإلفريقية،

 ييشر خطرا، واألتلى نطاقا األضيق العمليات تن العالمية الي وك فيه ابتعدت وقت

 المؤسسات ه ه به تقوم فما . إفريقيا في المالي القطاع بتطور اإلفريقية الي وك توسع

 تقوم إنها بل الم سحية العالمية الي وك خلفتها التي الثغرات سد تلى يقتصر ال اإلقليمية

  .االقتصادي والتكامل المالي التطور بتع ي   يضاً 

 كييرة ديكات خالل من يتم ال ي المصرفي التوسع له ا االستمرارية تتحقق حتى ولكن

خاطر ت شأ ال وحتى الحدود، تير ية م لة نظام ستقرار تدم من وحا مالي اال  كالتي ال

ماكن في ب وك دهدتها خرى،   عين   كو     يت سع ه ا ي صحوبا التو بة م قوى برقا   

 .الحدود تير التعاو  في وزيادة

صلة المكاسب تلى الحفاظ لضما ه ا و       صيرفة ديكات من الحا ير ال حدود ت  ال

يا، في ضمن    ي ب إفريق ية الي وك ظاهرة تت سين اإلفريق بة تح حدة الرقا  المو

 اتتماد إلى الدولية الممارسات  فضل وتدتو .الحدود تير التعاو  من بم يد وتع ي ها

صرفية، الم موتات تواجهها التي والمخاطر المالم لعمليات موحد م ظور تي الم  وال

في  الواردة المعلومات وتيادل الرقابية الهيئات من لكل اجتماتات تقد تتضمن ما غاليا

فاهمم كرات  ئات بين الت ية الهي ية الت ظيم ستمرار والرقاب غي    .با ضع وي ي  ه ا يو

قات في التعاوني اإلطار هدوء  و ليس ال مة ت دما و حدث  ز يد .ت شار وي   الي وك انت

ية مشكالت ال اجمة تن بالتداتيات التأثر قابلية من اإلفريقية لدا  في مال ية الي  اإلفريق
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تداتيات تلم وقوة هم .ال بدو  ف سيل و تي ال كن ال ها من يم شكالت حل خالل  الي وك م

  .كافية فعالية وحدها للرقابة تكو   ال فمن الممكن المتعثرة،

فع وي ب عايير ر ية الم سيية الت ظيم يا في والمحا لى إفريق ستوى  إ عاييرم ية الم  الدول

سين شفافية لتح ي  ال مل وتع  ي  .التكا صالحات  ولت ف كن ،ه ه اال ضطلع    يم  ت

 ف ية مساتدة تقديم مواصلة في مفيد بدور الدولي ال قد ص دوق مثل الدولية المؤسسات

 .واسعة

 

 -:ودورها في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة واقع حاضنات األعمال   -ثانيا :

يق -1 في تحق يادل  ها الر مال ودور ضنات األع قع حا ية  وا جوة للتنم هداف المر األ

 -:المستدامة في مصر

جل بد ت العديد من الدول ال امية تمليات اليحث       من   لة  يدة فعا يات جد تن آل
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االقتصدددادية المترتيدددة تلدددى تطييدددق سياسدددات اإلصدددالح  مواجهدددة األوضددداع

 دول العالم اال .  سياسات السوق المفتوح التى ت ته ها معظم االقتصادي،ومواجهة 

بة باقتصاديات السوق تؤدى إلى حيث    إدارة قطاتات األتمال  توافر تمالة مدر

ها  بآخر ي يغي لعدة االستفادة م  شكل  و  مل ب سواق الع في   ها  تن وإدخال ضال  ،ف

متعلم  شياب ال بين ال سيما  لة ال سب ارتفاع معدالت اليطا مل الم ا فرص الع ندرة  و

مال لإلتداد الضخمة من الخري ين  ض ات األت مل حا يات ت . ومن ه ا ن د    آل

 .الص اتية المتقدمة بتوظيفها تأتى فى مقدمة الحلول التي قامت العديد من الدول 

 النسيج االقتصادل والصناعي:فى تنمية *دور حاضنات األعمال 

يق       فى تحق ستقرار  ه اك م موتة من األدوار التي تقوم بها حاض ات األتمال  اال

 :  (٧٧-٧٥: ٢٠٠٣الشيراوى،والت مية المستدامة كما يلى  )

 . تش يع خلق وت مية المشروتات الصغيرة ال ديدة 

 . ت مية الم تمع المحلى 

 دتم الت مية االقتصادية. 

  الت مية الص اتية والتك ولوجية.دتم 

 .دتم وت مية الموارد  وخلق فرص العمل 

  كثير من المشكالت الم تمعية.العمل تلى حل 

 مجال حاضنات األعمال:*تجربة مصر فى 

صادى المصدري       ضع االقت ضح الو بة الحاضد ات  ي ب    نو ترض ت ر يل  ق

ية  لة نام ها المصرية ،مصر دو سطة ب صغيرة والمتو شروتات ال ثل الم من  ٪٩٩وتم

تددها   غير ال راتيةح م المشروتات  لغ  يو  ٢٨٥،وتي يا ، مل شروع تقري تألفم  وي

ثل السوق  سمى يم ير ر خر غ سمى وا سوق ر من  صري  لدي ا  ٪٧٥الم ما يع ي     م

ستعانة سوق ضخم  كن اال ستخدمه ويم ض ات إلى جانب األصول الغير م لدتم حا ها  ب
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مال  صر رواد األت في م مال  ض ات رواد األت ت ال حا يث ال  كن ن د . ح هد ،ول الم

ضا   نواع مختلفة  لى احت مل ت ية م ها ،فه اك م ظمات الم تمع المدني التى تع ورتا

 المشروتات الصغيرة وال امعة والحاض ات الخاصة .

ية        صر المرت لت م قد احت صل  ١٣١و سة  ١٢٩من ا ير ممار لة )تقر شطة دو  ن

مال  قا م ٢٠١٢األت لدولي(. ال يب مد خفض ،  تليده الي م ا يه  نده ترت دم ف وممدا ال

و هميتدده وبدددور ذلددم ال يوجددد وتددى للم تمددع بدددور را ددد األتمددال باإلضددافة إلددى 

ض ات والمسداتدات  غم وصدول معددالت الحا قدمها للمشدروتات الصدغيرة ر التدي ت

لوتى  ٪١٣إلى اليطالة  لم ا مي،فال ن د ذ بوى اال  اإلتال سعة والتر ير مو صورة غ ب

مازال  ل ى  توى ا لى مح توى ت يدييح خراط  تقل من االن شياب  كن ال سوق ال يم في ال

 .المصري بأفكار مشروتات جديدة

شروتات        حالى للم ضع ال فل  الو لى وال ي ب    نغ من توا ق ،وت ها  ما يحف و

تى ي ب    التمويل والتسويق والتدريب ، وب اءا تليه سييل المثال  لول ال تيقى من الح

 صانع القرار لت ليل العوا ق التي تواجه المشروتات الصغيرة.يتي اها 

ماتي        ص دوق االجت شاء ال صرية بإن تام وقد قامت الحكومة الم ية   ، ١٩٩١للت م

حور  مالي والف ي ليتم لدتم ال قديم ا حول ت فه  تم هد عده  صغيرة،ومن ب شروتات ال الم

،وهددى  ١٩٩٥المصددرية لحاضدد ات المشددروتات الصددغيرة فددى تددام إنشدداء ال معيددة 

ض ات  شاء حا لى إن مل ت ية تع سة  هل صغيرة مؤس شروتات ال ها للم لف  نوات بمخت

ض ة  شاء  ول حا تم إن عل  تام ،وبالف شروتات  ١٩٩٢فى  ض ة الم سمى حا حت م ت

يين  فى الت ية  ستيعاب التك ولوج عل ا تم بالف شروع ،ولل ١١و ستيعابيةم قوة ا ض ة   حا

 مشروع. ٤٠ تصل إلى

 مصر:*بعض األمثلة لحاضنات األعمال فى 

 بمحافظة القليوبية. حاض ة المشروتات والتك ولوجيا في مدي ة ب ها 

  األتمال والتك ولوجيا في  سوا .حاض ة 
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  بمحافظة سوهاج.الكوثر  حيحاض ة األتمال 

  ب امعة الم صورة.حاض ات التق ية 

 مصر:حاضنات األعمال فى *جدول يبين 
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تحقيددق االسددتقرار والتنميددة فددي دول غددرب أفريقيددا  حاضددنات األعمددال فددىدور  -٢

 )بالتطبيق على نيجيريا(:

ظواهر        من ال ير  حال للكث لت م نت ومازا يا كا سانيا إ  افريق يا وان شة طييع المده

سيس  يضا ظاهرة حقيقية لحركة وثقافياً وجغرافيا ، واال   صيحت  ريادة األتمال وتأ

صاءات  ظيم الشركات ال ادئة ب اءا تلى إح دىء ت يت    ه اك  فة تث سات مختل ودرا

 ومختلف يحدث في القارة السمراء.

ضحت       يث  و لث ""ح عالم الثا سات    دول ال يو تالدرا تى  ت لدول ال ثر ا مة  ك قا 

ها  بين سكانها ،تضم رياديين  سياب  هم من األ شار للعديد  ظا ف وانت سوق الو يار  انه

 من الشياب الم تشر في دول العالم الثالث."الفقر والعدد الها ل 

ية صدر بحث مطول  جرته  ٢٠١٥فى تام        ية اليريطان شيكات الت ار م موتة ال

مد) لدول   Approved Indexالمؤدر المعت صوص ا من ( بخ تدد  ير  ضم  ك تى ت ال

ياديين  عايير الر عدة م ست ادا ل ضيها ، ا لى  را يالغين ت مال ال لرواد األت سية ا ها ن  هم

جأة  نت المفا تا ،كا خال ثاب ليهم د تدر ت شروتات  كو  م ل ين يمل في ا لة  وغ دا     دو

لة رق كيير تن المرك  الثاني افبو ٪٢٢٨١ افريقيا تتصدر القا مة ب سية ال ى دغلته دو
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سية  ند ب  نت نتي ة ا ٪١٢٨٧تايال جأة وكا بة مفا سة بمثا صوروا لدرا ل ين ت يرين ا للكث

 المتقدمة مثل  مريكا وبريطانيا واليابا  .تصدر دول العالم 

كن التى تمثل ت معا إقتصاديا  وفى غرب أفريقيا       كواس" يم قول يعرف باسم "اي ال

قة  لم الم ط في ت سيليكو   نه ثمة ديء ما مهم يحدث  ميالد "وادى  صات ل ثل ارها يم

 واتد".  فريقي

من        يد  شأت العد قة ن لم الم ط فى ت ها و ية ،ابرز صادية واالجتمات مل االقت العوا

 لمشددروتات ت اريددة وصددعود واضددح للطيقددة الوسددطى م اخددات اسددتثمارية  مالءمددة 

شروتاتوتقديم برامج  يه الم دئة وتوج ها  دتم للشركات ال ا ل ي جعل مر ا ية األ الرياد

مدهش بيئة خصية  طور ال ه ا الت ضح ، شكل وا مال ب يادة األت لظهور حركة نشطة لر

طار  فى إ لدولي  صدره الي م ا ير   لى تقر هرت نتا  ه ت يا ظ نامج في غرب  فريق بر

(Doing Business لعام )في  ٢٠١٥ عاج  حيث تم ادراج كل من الس غال و ساحل ال

مة  يات قا  يث آل من ح عالم  فى ال شرة دول  ضل ت شمل  ف مال ت سة األت سهيل ممار ت

 .٢٠١٤ ٢٠١٣الت ارية لعامة 

قة ترصد واقع ريادة األتمال تشير بوضوح وه اك تقارير معي ة        لث العمال إلى مث

كو      األساسي في افريقيا ،ج وب افريقيا( باتتياره المثلث الريادى -ني يريا -)كي يا

تع  ثة تتم لدا  الثال موارد والي من ال ية  ستويات تال صادى بم حراك االقت ية ، ال من ناح

ية  شروتات الرياد شاء الم يات إن فى آل خرى  ية   من ناح حوظ  سين مل كرة وتح الميت

قارة ووفقا  تق ية ، ألدواتخصوصاً المتضم ة  لتقرير يتتيع حركة ريادة األتمال فى ال

قارة(، ي حيث ذكر    : استحوذت كي يا )درق ال يا ني ير قارة(، ج وب افريق ا)غرب ال

من  ٪٢٠ب سية  ٢٠١٢من حصص تمويل المشروتات لعام تلى نصيب األسد  تقرييا 

يادة  ١٤٢مليو  دوالر تم ضخها لتمويل  ١٢٩إجمالي ال قارة ب  فى ال يادة  شروع ر م

 . ٢٠١٥فى تام ٪١٧
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يا       ضخم - وتمثل نيجير لد ال سكانيةالي فة  ير كثا غرب -واألك قة  في م ط قع  ل ى ي ا

مدن  ٪٤٧بهدا مت اميدة بشدكل كييدر ، لدرجدة    حيدث حركدة ريدادة األتمدال  فريقيدا 

شروتات  مالي الم قارة إج ستوى ال لى م حة ت لى ال ا  ة المقتر صول ت يةللح  األفريق

مددن إجمددالي  ٪٧١  ني يريددا. وكانددتكانددت مقدمددة مددن  ٢٠١٥لريددادة األتمددال لعددام 

ية  تات حيو تة المشروتات تستهدف قطا صاالت وال را ص اتة واالت ليم وال هى التع

متلكن في كل من ني يريا وزامييا  ٪٤٠٨٧ووجد     والطاقة . لواتي ي هن من ال ساء ال

ية  شروتات رياد يث م شروع ، ح بإدارة م من  من  و يق ثر  يا  ك غرب  فريق فى  ثل  يم

 هم من ال ساء .ه ه الم طقة من رواد  ٪٢٠

كله خالل الس وات األخيرة ترسل إدارات متصاتدة للعالم  والخالصة أن افريقيا       

 دة األعمال العالمية".قادمة لرياالالقلعة بأنها "

 -: المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعالقتها بأهداف التنمية المستدامة  -ثالثا:

 المستدامة في مصر:دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية   -1

سى  صب الر ي سطة الع صغيرة والمتو شروتات ال شكل الم سواء ت لة  صاد اى دو القت

ية ، مة  و نام قدرتها  متقد ي  ب ما وتتم مل ،ك فرص الع توفير  لى  ية ت سيلة العال ها و  ن

شغيل  ي  الت ل اتيلتحف ها  ا تن  ن ضال  خاص ف مل ال سمالية والع فة ر  لى تكل تاج إ تح

 ال شاط .م خفضة نسييا ليدء 

قددوة دي اميكيددة تدددفع وتمثددل الشددركات الصددغيرة والمتوسددطة ومت اهيددة الصددغر       

ي  وتدتم  ،وترفع مستوى التوظيف االقتصاد نحو ال مو المستدام  الملكية الخاصة وتتم

ها  يث يمك  نة ح عرض بالمرو ظروف ال سوق و فى ال لب  ير الط سرتة لتغي يف ب التك

صدير . ،وتساتد ت وع األنشطة االقتصادية تلى سد احتياجات  في الت ساهم  فراد وت اال

طار تع ي  دور القطاع ي ب توفير سياسات تع ز ومن  جل  سياإل مي المؤس  والت ظي

 للقطاع .توفير معلومات وتوفير المعرفة والوتي المشترك كما ي ب 
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 *حال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

 نمو القطاع الخاص في مصر : -١ ١

تام مليو   ٢٨٤تدد الم شآت بالقطاع الحكومي والخاص بلغ إجمالي         ٢٠١٧فى 

حوالى  ٢٠٠٢فى تام مليو   ٤٨٢،مقابل  قدر ب سية ت قق ن لت  ، ٪٣٩٨٢ مح يث احت ح

سية  لى ن قاهرة  ت ظة ال شآتمحاف غت  للم  يث بل مة ح هاز ) ٢٠١٧تام  ٪١٢العا ال 

 ( المرك ي للتعيئة العامة واالحصاء

تام  ٢٨٤الم شآت العاملة نحو وبلغت        شأة  يو  م  طاع  ، ٢٠١٧مل ها الق س ل م 

 .٪٢ومن ثم القطاع الحكومى ب سية  ٪٩١٨٤الخاص نسية 
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 :توزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لرأس المال - 2/1

صغر        ية ال سطة ومت اه صغيرة والمتو شروتات ال هاز الم ثل  .طيقا لتعريف ج تم

صغر  ية ال صغيرة ومت اه شروتات ال تى ال  ٪٩١الم صر وال فى م شروتات  من الم

حين  ٢٥٠ر سمالها تتعدى  سطة الف ج يه مصري ، في  شروتات المتو ثل الم  ٪٧تم

 .مليو  ج يه مصري ١٥فقط وهى ال يتعدى ر سمالها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير : -3/1

ية ، إذا إ  الم شآت الصغيرة ومت اهية الصغر ال تستطيع         سواق الخارج ال فاذ لأل

ها  نت بمثيالت سية ما قور ساهم ب  يث ت خرى ،ح لدول األ فى  ٪٤في ا صادرات  من ال

فددي  ٪٣١ب  ددوب افريقيددا ،و  ٪٣٢فددى إيطاليددا ، و ٪٤٩مصددر ،بي مددا تسدداهم ب سددية 

 .المغرب
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ياط وتشير االدكال السابقة        جود ارت تدد  إي ابيإلى و مال و من ر س ال كل  بين 

يث ن د    من جهة ومن ال هة األخرى ح م التصدير ين ملالعا خرى . ح ية   من ناح

مال  ما زاد ر س ال صادرات كل يد ح م ال نه ي  مال    لر س ال قا  نه  ،وف عدد وا قا ل وف

بدوره له زاد ح م الصادرات وه ا العاملين  نه كلما زاد تدد العاملين كلما بالضرورة 

 الدولة .نسية التوظيف في تلى  اإلي ابيتأثيره 
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 المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر :حجم العمالة التى توفرها -1/٤

مل رمن ف ٪٧٥والهام في حدودنا يقارب حيث يوفر ه ا القطاع الحيوي        ، ص الع

ه ا  .الف مشروع جديد س ويا  ٤٠ويدخل السوق المصري ما يقرب من وتضع الدولة 

ها  ضمن  ولويات طاع  مة الق ترة القاد فى الف ية  حاور الت م صر لم ستراتي ية م قا ال وف

٢٠٣٠ . 

مل        فرص الع مالي  لغ إج صغيرة وب شروتات ال ه ه الم ها  تى وفرت لف  ٥١٨٢ال ا

 . ٪٧٢٨٢ب سية زيادة  ٢٠١٥الف تام  ٢٢٨٣زادت إلى  ٢٠٠٩فرصة تمل تام 

مل        فرص الع من وزارة وبلغ إجمالي تدد  لة  صغر الممو ية ال شروتات مت اه للم

ترة )الف فرصة تمل  ٢١٨٩التضامن  تاج  يأتي، ( ٢٠١٤-٢٠٠٩خالل الف شاط اإلن ن

يليدده  مدن إجمددالي تدددد فددرص العمددل ، ٪٢٢٨٥ب سددية ال راتدي فددي المرتيددة األولددى 

 . ٪٢٣٨٢األنشطة الت ارية ب سية 

 المشكالت التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر :*

يل-١ شكلة التمو صغيرة  م شروتات ال جه الم تي توا شكالت ال برز الم من   ير  : وتعت

المخدداطر وذلددم ال  المصددارف تددادة تددرى بددأ  مسددتوى  ،والمتوسددطة فددي مصددر 

اكيددر مددن المخدداطر المرتيطددة إلقددراض إلقددراض هدد ه المشددروتات  المرتيطددة 

ستطاتة المشروتات الكييرة  تدم ا لى  لم إ ستغالل . ويعود ذ صغيرة ا شروتات ال الم

 بشكل جيد .المم وح لها  اال تما 

شروتات        ه ه الم يام  تدم ق تن  ضال  باح ف سابات األر قديم ح سا ربت لى  والخ إ

 .المصارف فى األوقات الم اسية  و  نها التقدمها تلى االطالق 

صغيرة        شروتات ال شتكى الم ما ت هاء  الي وكبأ  وغاليا  في إن طويال  تا  خ  وق تأ

تدم  خسا رمما يسيب لها   اال تما معامالت  ه ا نتي ة  بة و  ضمانات المطلو توفر ال

 . الي وكمن قيل 
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لتسيير المشروتات الصغيرة بالشكل  وذلم إلدارة -المؤهلة :ندرة الكوادر االدارية -٢

 . والف يوالمحاسيى واالقتصادي  اإلداري اوك لم انخفاض مستواهالمطلوب 

ية :-٣ ية والخارج سواق الداخل فى األ سويق الم ت ات  سويق  ت صعوبة الت لداخليو  ا

 المطلوب .السوق  و تدم إمكانية التسويق بالشكل تكمن في صغر ح م 

مهمة تتطلب الكثير من اإلمكانيات والمهارات  ما التسويق الخارجي "التصدير "       

ستويات وك لم  خارج وم في ال ستهلكين  حول  ذواق الم ستوى المعلومات  سعار وم األ

لوجى  ستوى التك و تدنى الم من ال ودة وال وتية المطلوبة للتصدير .إلى جانب  يد  للعد

 م ت ات المشروتات الصغيرة .

يا -2 غرب أفريق فى دول  ية   دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنم

 )بالتطبيق على نيجيريا(:

عانو  االستثمار فى  فريقيا يعد         ل ين ي ستثمرين ا صغار الم سية ل في األفضل بال 

سة  سوق بالدهم من كثرة التكاليف  و الم افسة الشر ضاع ال شركات  و  و يرى ال مع ك

كن فه اك  .المتغيرة  تى يم صها فى  فريقيا توافر العديد من الفرص االستثمارية ال اقت ا

وانخفاض التكاليف توجد العديد من الم ايا وبخالف كثرة الفرص  بقليل من التكاليف ،

ثل  ية ،م موارد الطييع فرة ال سرة ، و ستثمار المي قوانين اال بة توافر  :  لة المدر العما

 .  بأسعار رخيصة 

ية  تشكل المشروعات الصغيرةو هذا        يا أغلب في نيجير شروتات والمتوسطة  الم

خري الت ارية وتعتير العامل المحرك لل مو ،  لدول األ من ا . دأنها فى ذلم دأ  كثير 

يا  ساب التك ولوج لوط ى الكت تب ا يا المك في ني ير مل  ها ويع ها وتطوير هوض ب وال 

(NOTAP ، )  طالق لى إ ساتدة  ت لى م ية إ يادرات الرام من الم يد  شركات العد ال

صادي الصغيرة والمتوسطة في ني يريا لتفعيل  مو االقت خالل دورها في ال  من  لم  وذ

 :  كالتاليوهى تقديم تدد من اليرامج 
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  المعلومات المطلوبة في بشأ  بوجود مرك  اإلتالم توتية المواطن ال ي يرى

 سطة .م ال المشروتات الصغيرة والمتو

  سطة ساتدتها تعميم المعلومات التك ولوجية تلى الشركات الصغيرة والمتو لم

سية  طرا قمن تلى االرتقاء  بما لديها  قدرتها الت اف سين  ص ع وم ت ات وتح

 في األسواق الخارجية والداخلية.

 :التي تسعى نيجيريا إلى تحقيقها ومن األهداف 

  هة تحقيق الشمول المالى واالقتصادي المستدام والقادر تلى الصمود في مواج

تات الم اخ من  جل الشياب  من القطا ير  ل ي يعت وخاصة في قطاع ال راتة ا

 .١ المربحة في ني يريا

  مددع تع يدد  المؤسسددات تلددى مسددتوى الواليددات والم تمعددات المحليددة للعمددل

 ية .الر يسالشركات الخاصة فى سالسل القيمة 

 *الخاتمة : 

حداث ت اول اليحث          مال وا ض ات األت يل حا فى تمو صرفية  تات الم دور القطا

يا( ت مية مستدامة في كل  لى ني ير بالتطييق ت يا ) سة من مصر ودول غرب  فريق درا

: سيل تع ي  وقدرة القطاتات المصرفية مقارنة ،حيث ت اول المشكلة الر يسية لليحث 

يل  ض ات فى تمو خالل حا من  صغر  ية ال سطة ومت اه صغيرة والمتو شروتات ال الم

ستدامة  األتمال ية الم يق الت م ضيات ، و ٢٠٣٠ودورها الريادي في تحق ضع فر تم و

سة اليحث في معرفة  سهام السيا مدى إ حث ،و العالقة بين المتغيرات المستخدمة في الي

شاط  عة ال  لى طيي ه ا ت مردود  سة و حل الدرا لدول م في ا ال قدية والمصرفية المتيعة 

 المؤسسات الداتمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومت اهية الصغر .التمويلى 

                                                           

وبين الحكومة ال ي يرية  يقوم لي اء مؤسسات ريفية وارساء    IFADحيث  نه فى  دراكة بين (  ١)

ميادرات إنما ية مدفوتة بالم تمع المحلى ،وت مية األتمال ال راتية التى تعود بالربح تلى  صحاب 

 المشاريع الصغيرة .والسعر إلى تحقيق الشمول المالى لألسر الريفية الفقيرة .
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مو  لى ال  لم ت تأثير ذ مالى و شمول ال كرة ال ترض لف ك لم  ستدام و صادي الم ، االقت

لى  ومدى قدرة الدول محل الدراسة من االستفادة من لم ت ثر ذ ه ه الميادرة الفاتلة ، ا

طاع مستوى التضخم واليطالة  ستوى الق لى م تاجي،وت شة  اإلن ستوى المعي فع م في ر

 .فى كل من مصر ودول غرب  فريقيا "ني يريا" للم تمعوالرفاه 

فيلت امى المشروتات وك لم ترض  سطة  صادي  الصغيرة والمتو مو االقت يق ال  تحق

في  ستثمار  جه اال تي توا صعوبات ال قات وال لى المعو عرف ت وخلق فرص العمل والت

لى ه ا ت مردود  سة و حل الدرا لدول م في ا سطة  صغيرة والمتو  م ال المشروتات ال

 الت مية المستدامة . 

 وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: 

 وه ا  بعد تعويم العملة المحلية.سات اإلصالح االقتصادي اتياع مصر لسيا 

  صري ك ي الم خ ها الي م المر تي ات قرارات ال ها تأثير ال تي يطلق يادرات ال والم

 ومدى ن احها في تمويل المشروتات الصغيرة والمتوسطة .

  لى عة ت ية المتي سية ال قد سعر الفا دة والسيا في  يرات  ثر التغ ستوى ا فاض م انخ

 التضخم في مصر . 

 " صة يا وخا غرب  فريق ثر دول  فيتتع يا"  صادي  ني ير صالح االقت يق اإل طر

 بي ها وبين مصر .وبالتالي البد من تيادل الخيرات والت ارب االقتصادية 

 في مة  ية ودات سات رياد جد مؤس ها  توا يل دور يا وتفع غرب  فريق صر ودول  م

ه ا يساتد في تالج مشكالت اليطالة الت موى  مردود  سة و حل الدرا لدول م في ا

 تلى الت مية المستدامة .

مسدداهمة المشددروتات الصددغيرة والمتوسددطة فددي تحقيددق األمددن واالسددتقرار       

ية  لى الت م السياسي واالقتصادي واالجتماتي في الدول محل الدراسة ومردود ه ا ت

  هدافها . المستدامة وتحقيق
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 ص اتة مى ت ا صة  يا وخا في ني ير سطة  صغيرة والمتو قطاع المشروتات ال

صر األثاث والقطاع ال راتي  بين م ها و يرات بي  يادل الخ من ت بد  وبالتالي ال

 األفريقية األخرى .ومختلف الدول 

  ثل سطة م صغيرة والمتو شروتات ال يل الم يدة لتمو طرق تد يل ه اك  التمو

وانشدداء الرسددمي وغيددر الرسددمي ور س مددال المخدداطر والتددأجير التمددويلى 

سالمي  يل اإل صادر التمو سطة ، وم صغيرة والمتو شروتات ال صات للم بور

 ،وبرامج التدريب والتسويق .

 التوصيات :*

 ما يلى :وهى يقدم اليحث م موتة من التوصيات 

  لدول بين ا صادية  يرات والت ارب االقت يادل الخ صة البد من ت ية وخا األفريق

 دول محل الدراسة ومردود ه ا تلى الت مية المستدامة للقارة .

  في م ال ستثمار  جه اال تي توا البد من إي اد حلول للمشكالت والصعوبات ال

بالتطييق يا  غرب  فريق صر ودول  في م سطة  صغيرة والمتو شروتات ال  الم

 ".ني يريا“ى تل

  ي ددب تفعيددل دور حاضدد ات األتمددال ودورهددا الريددادي فددي تحقيددق ال مددو

 اليطالة. والقضاء تلى االقتصادي المستدام وبالتالي خلق فرص العمل

  ها ي ب وضع حلول لف  نوات لى مخت لمشكالت التمويل من قيل المصارف ت

 وخاصة القروض المم وحة للمشروتات.

  قل سليمة لل  مة  في ضرورة وضع م ظو شكالته  حل م لى  مل ت ته والع بأنوا

قارة وذلم فى إطار تع ي  سيل التعاو  الت اري المشترك بين افريقيا  بلدا  ال

 السمراء.

  ستوى تقديم دورات تدرييية للرواد في م ال التك ولوجيا الحديثة وال هوض بم

خدمات ية  ال سطة ومت اه صغيرة والمتو شروتات ال سويقية للم ية والت اإلنتاج

 محل الدراسة. ، وتيادل الخيرات بين الدول األفريقية وخاصة دول الصغر 
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  مة يوصى اليحث يا بإقا في افريق يادى  صر الر عارض تفعيال لدور م س وية م

في ته  يتم إقام صغر و ية ال  لم ت ات المشروتات الصغيرة والمتوسطة ومت اه

يةمدي ة الثقافة محافظة  سوا  باتتيارها  ياط األفريق ظة دم في محاف ثاني  ، وال

  االثاث. مشروتات صغيرة في م ال خاص بص اتة االثاث ول ي يريا 

 لالسدددتثمار فدددي صددد اديق اسدددتثمارية ومحدددافظ ماليدددة مخصصدددة  تأسددديس

 ضرييية .المشروتات الصغيرة والمتوسطة واتفاءات 

  يل لى تمو خاص ت طاع ال ش يع الق من ت سطة  صغيرة والمتو شروتات ال الم

، كمددا يمكددن اتتيددار تدددد خددالل إتفدداءات ضددرييية وتسددهيالت اسددتثمارية 

شروتات  من الم خاص  طاع ال دركة الق ها  تى تمول سطة ال صغيرة والمتو ال

 الضمانات المطلوبة لحصول الشركة تلى قروض ب كية .

 سعي ك ي  ال شاء ب دم مر صة للمشدروتات الصدغيرة افريقدى إلدى إن ، وبور

 والمتوسطة   فريقية 

  قي مع االفري حول تع ي  ثقافة الريادة في الم ت م ظم  مى ال لوتى العل شر ا ون

في الم اهج ادخال مقررات الريادة  سطة  وإدارة المشروتات الصغيرة والمتو

حر ،متطلب جامعى وذلم بهدف الدراسية  و جعلها  مل ال فة الع  ب اء ونشر ثقا

 تلى  سس تلمية.خاصة بين قطاع الشياب 
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 المراجع 

   اوال المراجع العربية : 

ما  العطية - يع ،ت شر والتوز ، ماجدة ، إدارة المشروتات الصغيرة، الطيعة األولى ، دار الميسر لل 

  .٢٠٠٩. ٢٠٠٢، االرد  

درف - يل ا دكالية تمو ية ،ا مد دول لة مح ية ، م  لدول العرب في ا سطة  صغيرة والمتو سات ال المؤس

حوث  شارات والي ك  االست ية ، مر حوث اإلدار ية الي لوم اإلدار سادات للع ية ال طوير ،  كاديم والت

 . ٢م،ص٢٠٠٢،الس ة الرابعة والعشرو  ،العدد الرابع ،اكتوبر ،القاهرة 

صري، دور- صرفى الم هد الم ية  المع سطة، الي وك الت ار صغيرة والمتو شروتات ال يل الم في تمو

، الي دددددددم المركددددددد ي المصدددددددري ، الموقدددددددع مفددددددداهيم تامدددددددة ،العددددددددد الثدددددددامن 

 .www.ebi.gov.egااللكتروني:

في االقتصداد الفلسدطي ي - ( ،رسدالة ماجسدتير ٢٠١٠-١٩٩٥)بدر حمددا  ، تحليدل مصدادر ال مدو 

 .٢٠١٣،غ ة ،،جامعة األزهر 

يةبيا  حرب - في الت م سطة  صغيرة والمتو شروتات ال صادية  ،دور الم بةاالقت ية: الت ر  واالجتمات

لوم  شق للع عة دم لة جام سورية ، م  لد )ال ية ، الم  صادية والقانون عدد)٢٢االقت شق٢(،ال ، (،دم

٢٠٠٢. 

 . ٢٠٠٩تما  ، توفيق تيد الرحيم حسن ، إدارة األتمال الت ارية ،دار الصفاء لل شر ،-

هرام حسين تيد المطلب - تاب اال صر ، ك فى م صغيرة  صادي االسرج ،مستقيل المشروتات ال االقت

 .١م،ص٢٠٠٢،القاهرة،اكتوبر،مطابع مؤسسة األهرام ٢٢٩،العدد 

تة الي م الصغيرة والمتوسطة ،مؤسسة التمويل الدوليالمعرفة المصرفية المؤسسات  دليل- ة ، م مو
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