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الطبعة األوىل باللغة العربية، ٢٠١٨

ــول رقم ٢ املرفق باالتفاقية العاملية لحxية حقوق املؤلف، عىل أنه  ــة بحxية حقوق املؤلف �وجب الربوتوك ــل الدولي ــة العم تتمتع منشورات منظم
يجوز نقل مقاطع قصlة منها دون إذن، رشيطة أن يشار حسب األصول إىل مصدرهــا. وأي طلب للحصول عىل إذن بالنســخ أو الرتجمة يجب أن يوجه 
 ILO Publications  :إىل مكتــب مطبوعــات منظمة العمل الدولية (الحقوق والرتاخيص)، يف منظمــة العمــل الدوليــة يف جنيف عــىل العنــوان التــايل
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ISBN: 9781-030872-2-92- (web pdf)
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ال تنطوي التسميات املستخدمة يف منشورات منظمــة العمــل الدوليــة، الå تتفق مع تلك التي تستخدمها األمم املتحدة، وال العرض الوارد فيها للxدة 
ــز القانو� ألي بلد أو منطقة أو إقليم، أو لسلطات أي منها، أو  ــة بشأن املرك ــل الدولي ــة العم التي تتضمنها، عىل التعبl عن أي رأي من جانب منظم

بشأن تعيF حدودهــا.  
مسؤولية اآلراء املعرب عنها يف املقاالت أو الدراسات أو املساهــxت األخرى التي تحمل توقيعاً هي مسؤولية مؤلفيها وحدهــم، وال Èثل النرش مصادقة 

من جانب منظمــة العمــل الدوليــة عىل اآلراء الواردة فيها. 
ــر رشكات ومنتجات أو  ــx أن إغفال ذك ــة عليها، ك ــل الدولي ــة العم اإلشارة إىل أسxء الرشكات واملنتجات والعمليات التجارية ال تعني مصادقة منظم

عمليات تجارية ليس عالمة عىل عدم إقرارهــا.
ــl من  ــودة يف كث ــة املوج ــا عن طريق املكتبات الكربى أو املكاتب املحلية للمنظم ــة ومنتجاته ــل الدولي ــة العم Èكن الحصول عىل منشورات منظم

البلدان أو مبارشة من: 
ILO Publications, International Labour O ce, CH-1211 Geneva 22, Switzerland. 

وÈكــن الحصــول مجانــاً عــىل بيــان مصــور أو قاUة باملنشورات الجديدة، من العنوان املذكــور أعاله، أو بالربيد االلكرتو�: .pubvente@ilo.org زوروا 
www.ilo.org/publns  :موقعنا

للحصول عىل مطبوعات مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: 
٩ ش د. طه حسF، الزمالك، القاهرة- جمهورية مرص العربية

تليفون: ٢٧٣٥٠١٢٣ (٠٢٢+) 
www.ilo.org/cairo :زوروا موقعنا

طبع يف جمهورية مرص العربية.
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٦

تقديم
يعــد تحفيــز ودعــم الــرشكات الصغــlة واملتوســطة، باعتبارهــا مــن املحــركات الرئيســية ألي اقتصــاد والســيx يف خلــق فــرص عمــل، 
أحــد مجــاالت العمــل الرئيســية ملنظمــة العمــل الدوليــة. فقــد اعتمــد مؤÉــر العمــل الــدويل التابــع ملنظمــة العمــل الدوليــة، يف 
١٩٩٨، توصيــة املنظمــة الخاصــة «بخلــق فــرص عمــل يف الــرشكات الصغــlة واملتوســطة» (التوصيــة رقــم ١٨٩)  تتضمــن مجموعــة 
مــن االرشــادات والتوجيهــات للــدول األعضــاء بعنارصهــا الثالثــة، الحكومــة والقطــاع الخــاص واملنظــxت العxليــة، بشــأن إعــداد 
وتنفيــذ حزمــة مــن السياســات الوطنيــة واالســرتاتيجيات الداعمــة للــرشكات الصغــlة واملتوســطة. وقــد تــم إلحــاق توصيــة مؤÉــر 
العمــل الــدويل لعــام ١٩٩٨ �جموعــة مــن التوصيــات والبيانــات الختاميــة األخــرى خــالل مؤÉــر العمــل الــدويل يف عامــي ٢٠٠٧ 
و٢٠١٥، والتــي تضمنــت املزيــد مــن التفصيــالت حــول نهــج منظمــة العمــل الدوليــة لتمكــF ودعــم الــرشكات الصغــlة واملتوســطة 

�ــا يعــزز مــن اســهامها يف تحقيــق النمــو االقتصــادي التنميــة املســتدامة.

ــا الشــاملة التــي تتداخــل مــع مــع أكــ¶ مــن أولويــة مــن  كــx أن قضيــة دعــم الــرشكات الصغــlة واملتوســطة هــي مــن القضاي
ــات توفــl فــرص عمــل أفضــل وأكــ¶ شــمولية، ودعــم اســتدامة الــرشكات،  ــة. مــن تلــك األولوي ــات منظمــة العمــل الدولي أولوي

ــز االنتقــال مــن الســوق غــl الرســمي إىل الســوق الرســمي. وتحفي

ــادرات منظمــة  ــك مب ــة عمــل أفضــل للــرشكات الصغــlة واملتوســطة، �ــا يف ذل ــl بيئ ــة لتوف ــإن الجهــود الرامي وبشــكل عــام، ف
العمــل الدوليــة، تقــوم عــىل التعامــل مــع أربعــة تحديــات رئيســية ترتبــط بامكانيــة وصــول الــرشكات الصغــlة واملتوســطة إىل مــا 

يلــزم مــن خدمــات ماليــة وغــl ماليــة. التحديــات األربعــة هــي:
١. الوصول إىل األسواق املحلية والدولية،

٢. الوصول إىل املعارف حول مهارات اإلدارة الفعالة لألعxل التجارية، والبيانات األساسية املدققة عن السوق،
٣. الوصول إىل رأس املال، �ا يف ذلك برامج التمويل املوضوعة خصيصاً للرشكات الصغlة واملتوسطة ،

٤. الوصول إىل أيدى عاملة ذات مهارة عالية، والوصول إىل حلول مبتكرة لألعxل وتكنولوجيا املعلومات.

ويف مــرص، نشــهد يف الوقــت الحــايل زخــxً متزايــداً لتعزيــز دور الــرشكات الصغــlة واملتوســطة يف توليــد فــرص العمــل ودفــع عجلــة 
النمــو االقتصــادي. وال شــك أن انشــاء جهــاز تنميــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة واملتناهيــة الصغــر يعــد أكــرب دليــل عــىل عــزم 
الحكومــة املرصيــة توفــl بيئــة مواتيــة لدعــم ²ــو واســتدامة الــرشكات الصغــlة واملتوســطة. وقــد ســاهم مكتــب منظمــة العمــل 
الدوليــة بالقاهــرة يف جهــود دعــم الــرشكات الصغــlة واملتوســطة يف مــرص مــن خــالل تقديــم الدعــم الفنــي لــوزارة التجــارة الصناعة 
مــن أجــل تطويــر االســرتاتيجية الوطنيــة للمرشوعــات املتوســطة والصغــlة واملتناهيــة الصغــر. واســتجابة لطلــب الحكومــة املرصيــة 
قامــت منظمــة العمــل الدوليــة بإعــداد وتطويــر مجموعــة مــن التوصيــات الخاصــة بالسياســة بجانــب تقديــم استشــارات للتطويــر 

املؤســيس، وذلــك بهــدف رفــع كفــاءة جهــاز تنميــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة واملتناهيــة الصغــر الــذي تــم إطالقــه حديثــاً.

ــة الصغــر عــىل الخدمــات املاليــة وغــl املاليــة»،  ويعــد «منتــدى السياســات: حصــول املرشوعــات املتوســطة والصغــlة واملتناهي
الــذي جــرى تنظيمــه مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة واملجلــس الــدويل للمرشوعــات الصغــlة �ناســبة بــدء األســبوع العاملــي 
لريــادة األعxل-نوفمــرب ٢٠١٧، �ثابــة خطــوة أخــرى يف التعامــل مــع التحديــات الرئيســية األربعــة التــي تواجــه الــرشكات املتوســطة 
والصغــlة يف مــرص.  وقــد كان مــن دواعــي رسورنــا أن نــرى مختلــف أصحــاب املصلحــة مــن الخــرباء وصانعــي القــرار ممــن شــاركوا 
يف املنتــدى يناقشــون الوســائل املمكنــة واإلجــراءات الالزمــة لدعــم بيئــة عمــل، ليــس فقــط الــرشكات املتوســطة والصغــlة، ولكــن 
أيضــاً املرشوعــات متناهيــة الصغــر ورواد األعــxل املحتملــF. ولضــxن أن التوصيــات والنتائــج التــي خلــص إليهــا املنتــدى وإتاحتهــا 
ــذ  ــة للتنفي ــات القابل ــن التوصي ــة م ــن مجموع ــذا ليتضم ــات ه ــز السياس ــداد موج ــم إع ــدى، ت ــاركF يف املنت ــاق املش ــارج نط خ

وليكــون �ثابــة مرجــع يخــدم دائــرة الحــوار األوســع بشــأن دعــم دور الــرشكات املتوســطة والصغــlة يف مــرص.

ويف الســياق، أود أن أعــرب عــن تقديــري وامتنــا� لجميــع املشــاركF يف املنتــدى، مــن مســؤولF حكوميــF، ومن صانعي السياســات، 
ومــن الخــرباء والعاملــF يف مجــال التنميــة بشــكل عــام، وممثــيل القطــاع الخــاص، الذيــن حرصــوا عــىل أن يخــرج املنتــدى بنتائــج 

وتدخــالت مقرتحــة قابلــة للتنفيــذ لتوفــl بيئــة مواتيــة لنمــو واســتدامة الــرشكات املتوســطة والصغــlة. 
بيرت فان غوي

مديــر الفريق الفني للعمل الالئق لدول شiل افريقيا 
ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة   



٧

bهيد
ــق  ــذ عــام ٢٠١٦ بهــدف تحقي ــl اإلصــالح االقتصــادي من ــة يف تدشــF حزمــة مــن تداب ــة مــرص العربي ــة جمهوري نجحــت حكوم
إعــادة التــوازن يف االقتصــاد املــرصي وتوفــl بيئــة مواتيــة الســتثxرات القطــاع الخــاص. ومــع رشيحــة كبــlة، بــل ومتناميــة مــن 
الفئــة العمريــة مــن الشــباب، تواجــه مــرص ضغوطـًـا متزايــدة الســتيعاب نحــو ٧٠٠,٠٠٠ مــن الشــباب النضxمهــم إىل ســوق العمــل 
ســنويًا. وللتعامــل مــع هــذا الوضــع، تســعى السياســة االقتصاديــة الحاليــة التــي تنتهجهــا مــرص إىل توفــl فــرص العمــل، وذلــك مــن 
خــالل تحفيــز فــرص االســتثxر ودعــم أنشــطة القطــاع الخــاص وتعزيــز مشــاركة رّواد األعــxل وأصحــاب املرشوعــات يف االقتصــاد 
املــرصي. وعــىل أيــِة حــال، فإنــه مــن الصعوبــة �ــكان اعتبــار ريــادة األعــxل وكأنهــا الســبيل الوحيــد للســعي نحــو تحقيــق النمــو 
االقتصــادي وتوفــl املزيــد مــن فــرص العمــل. وتُشــl الدراســات الســابقة إىل أن ذلــك مــن املمكــن فقــط إذا Éــت إتاحــة بيئــة 
مؤسســية وسياســية مواتيــة داعمــًة ألنشــطة األعــxل، والتــي مــن شــأنها توجيــه أنشــطة القطــاع الخــاص نحــو ريــادة األعــxل 
القاUــة عــىل االبتــكار واإلنتاجيــة يف إطــار رســمي منظـّـم غــl عشــواî. وُرغــم أن Ýــة دالالت عــىل توّســع منظومــة ريــادة األعــxل، 
األمــر الــذي يرجــع ألحــد ســببF؛ إمــا كنتيجــة طبيعيــة آلليــات الســوق أو للتدخــالت الحكوميــة املبــارشة؛ إال أنــه ال تــزال «إمكانيــة 

الحصــول عــىل الخدمــات» هــي إحــدى قضايــا ريــادة األعــxل.

 إن الوصــول إىل الخدمــات (املاليــة وغــl املاليــة) كان هــو محــور منتــدى السياســات الــذي ُعقــد �ناســبة بــدء األســبوع العاملــي 
 (ICSB) ةlــدويل للمرشوعــات الصغــ ــس ال ــة واملجل ــذي شــارك يف تنظيمــه  كل مــن منظمــة العمــل الدولي ــادة األعــxل وال لري
والشــبكة العامليــة لريــادة األعــxل (GEN). وقــد حــَرض هــذه الفعاليــة نُخبــة من الخــرباء وُمقدمــي الخدمــات وصانعي السياســات 
وُمتخــذي القــرار، فقــد تــم تنظيــم جلســات نقاشــية يف صــورة أربــع مجموعــات لتنــاول املوضوعــات الرئيســية: النفــاذ إىل األســواق، 
ــدى  ــكار. هــذا وقــد حــرض منت ــارات الخاصــة واالبت ــالك امله ــل، وامت ــة واملعلومــات، الحصــول عــىل التموي الحصــول عــىل املعرف
ــي  ــات الت ــج والتوصي ــاركF النتائ ــور واملش ــادة الحض ــداول الس ــx ت ــة ، في ــارة والصناع ــر التج ــدس وزي ــيد املهن ــات الس السياس
ــات التــي أÝــرْت عنهــا جلســات النقــاش والتــي تتــxىش مــع  َخلصــْت إليهــا هــذه النقاشــات. ويركــز هــذا املوجــز عــىل التوصي

التوجهــات العامــة ذات الشــأن.  
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امللخص
علينــا أن نعــرتف �حدوديــة نفــاذ املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة إىل األســواق املحليــة والدوليــة، األمــر الــذي يُعــزَى إىل عــدم 
ــط  ــل ويتعــذر عليهــم إقامــة رواب ــدى أصحــاب املرشوعــات حــول معــدالت الطلــب يف األســواق، ب ــات املتاحــة ل ــة املعلوم كفاي
ــربى الــرشكات وذلــك للعديــد مــن األســباب؛ يــأå عــىل رأســها قلــة الثقــة يف عنــرص الجــودة والتخــّوف مــن عــدم التــزام  مــع كُ
املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة �واعيــد توفــl املنتجــات أو تقديــم الخدمــات. ناهيــك عــن أن اشــرتاطات التصديــر وإجراءاتــه 
ــة تقــف حجــر عــ¶ة يف ســبيل القــدرات الواعــدة لرشيحــة املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة  ــة بالفــرص التصديري ونقــص الدراي

ــة.   ــر منتجاتهــا إىل األســواق الخارجي لتصدي

يف الســياق نفســه، فــإن املعلومــات حــول األســواق املحليــة والدوليــة واإلجــراءات الترشيعيــة والتنظيميــة والجهــات القاUــة التــي 
تُقــّدم الخدمــات والربامــج التدريبيــة املتاحــة وغlهــا الكثــl والكثــl، جميعهــا عــىل درجــٍة مــن األهميــة ألصحــاب املرشوعــات، 
ــِق بعــد إىل درجــة  ــر األعــxل Ê ترت ــٍد آخــر، فــإن ســاحة خدمــات تطوي ــق النمــو. عــىل صعي ــك الستكشــاف الفــرص وتحقي وذل

النضــج، فضــالً عــن أنهــا قاUــة عــىل جانــب مــا Èكــن عرضــه مــن خدمــات وليــس مــا هــو مطلــوب.

وÝــَة ســاحٌة أخــرى تشــهد املزيــد مــن التحســينات، أال وهــي الحصــول عــىل التمويــل، إذ يدعــم البنــك املركــزي املــرصي مبــادرة 
املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة والتــي تهــدف إىل زيــادة نصيــب هــذه الفئــة مــن املرشوعــات مــن إجــxيل محفظــة اإلقــراض 
لــدى البنــوك إىل ٢٠ باملئــة. وعــىل نفــس املنــوال، تزيــد املؤسســات املاليــة غــl املرصفيــة، �ــا يف ذلــك صناديــق رأس املــال املخاطــر 
ورشكات التأجــl التمويــيل والتأمــF وشـــراء والتخصيـــم ، مــن خدماتهــا وزيــادة الوصــول ألصحــاب املرشوعــات . ومــع ذلــك ، فإنــه 
غالبًــا مــا يكــون رواد االعــxل عــىل غــl درايــة بالخدمــات املاليــة املتاحــة، فضــالً عــن عــدم اإلملــام بالنواحــي املاليــة والالزمــة إلدارة 

أعxلهــم والحصــول عــىل التمويــل.

 Fة يف ســبيلها نحــو االزدهــار والتوســع. إضافــًة إىل أن تحســlلــة املاهــرة يُعيــق املرشوعــات الصغــxًا، فــإن عــدم توفــر العlوأخــ 
الحصــول عــىل التكنولوجيــا واالبتــكار، إىل جانــب العxلــة املدربــة املاهــرة، مــن شــأنه زيــادة فــرص رشيحــة املرشوعــات الصغــlة 
واملتوســطة عــىل النمــو، �ــا يُســاهم يف إدرار عائــدات كبــlة عليهــم ، األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل زيــادة مســاهمة هــذا القطــاع 

يف االقتصــاد الوطنــي.

̀ات السياسة وتداعياتها تأث

فيــx يــيل اســتعراض وملحــة عــن املوقــف الحــايل لــكل مجــال مــن مجــاالت 
لــة املـُـوىص بها،  الحصــول عــىل الخدمــات، يليــه مجموعــة مــن اإلجــراءات املُفصَّ
والتــي Éــت مناقشــتها خــالل فعاليات منتــدى السياســات. ومن الجديــر بالذكر 
ــات:  ــالل املناقش ــة خ ــية التالي ــادئ الرئيس ــة مب ــة األربع ــراز أهمي ــم إب ــه ت أن

التعــاون واالســتدامة والتكامــل والبنــاء عــىل الجهــود الحاليــة.
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ويُلخــص الجــدول التــايل التوصيــات التــي أÝــرْت عنهــا حلقــات النقــاش، حيــث تــرد اإلجــراءات الخاصــة بــكل توصيــة يف القســم 
ذي الصلــة.

الحصول عىل املعرفة واملعلوماتالنفاذ إىل األسواق

زيادة الوعي بخدمات دعم الصادرات.

تسهيل الحصول عىل Éويل الصادرات.

 بناء القدرات املرشوعات املتوسطة والصغlة 
ومتناهية الصغر حول معايl الجودة واملواصفات.

ميكنة إجراءات التصدير.

 إتاحة املعلومات حول الخدمات التي تُقدمها 
ُمختلف الجهات املعنية .

 زيادة الوعي بشأن التغlات يف البيئة التنظيمية.

دعم تعليم مهارات ريادة األعxل.

 تعزيز خدمات تطوير أنشطة األعxل القاUة عىل 
الطلب.

امتالك املهارات الخاصة واالبتكارالحصول عىل التمويل

 تقديم برامج تُساعد عىل اإلملام بالنواحي املالية 
وخدمات تطوير أنشطة األعxل لفئة املرشوعات 

املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر.

 بناء قدرات املؤسسات املالية يف القضايا التي 
تخص املرشوعات املتوسطة والصغlة وملتناهية 

الصغر.

 رسعة الرد عىل  طلبات التمويل التي ترد من 
املرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر.

 استحداث خدمات التصنيف االئت�x للمرشوعات 
الصغlة واملتوسطة.

 زيادة وعي املرشوعات املتوسطة والصغlة 
ومتناهية الصغر بالفرص والخدمات املالية 

املرصفية وغl املرصفية.

 تبني الهيئة العامة للرقابة املالية ملبادرات مxثلة 
ملبادرة الشمول املايل بالبنك املركزي املرصي.

 دعم الخدمات املالية التكنولوجية.

 تحفيز الرشكات الكبlة عىل تقديم التدريب 
والتعليم الفني واملهني للمرشوعات املتوسطة 

والصغlة ومتناهية الصغر.

 تعزيز جودة برامج التدريب والتعليم الفني 
واملهني.

 مواءمة برامج التعليم وبناء القدرات مع 
احتياجات السوق.

 تشجيع املرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية 
الصغر عىل االستثxر يف واستخدام تكنولوجيا 

املعلومات.

 زيادة الوعي بشأن مميزات تكنولوجيا املعلومات 
ومقدمي هذه الخدمات.
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تناول املوضوع

 ١. النفاذ إىل األسواق

١٫١. نظرة عامة

أصبــح اغتنــام أصحــاب املرشوعــات فرصــة حيــازة حصــة مــن الســوق االســتهالé الكبــl يف مــرص وســهولة النفــاذ لألســواق الدوليــة 
(يف ضــوء املوقــع املتميــز ملــرص) أمــرًا تنافســيًا، بــل أضحــى رضورة ُملّحــة. ويف تقريــر التنافســية العامليــة للعــام ٢٠١٧-٢٠١٨، احتلت 
مــرص املرتبــة ١٠٠ مــن بــF ١٣٧ دولــة، ليعكــس ذلــك تحســًنا طفيًفــا مقارنــة باملراكــز التــي حققتهــا مــرص عــىل مــدار الخمســة 
أعــوام الســابقة. ويوضــح التحليــل أن املــؤرشات املرتبطــة مبــارشًة بالنفــاذ إىل األســواق ســّجلت يف معظمهــا مراكــز متأخــرة. ورغــم 
أنهــا حــازت املرتبــة ٢٥ يف حجــم الســوق، غــl أنهــا حلــْت يف املركــز ٩٠ يف فعاليــة ســوق الســلع، وذلــك للعديــد مــن األســباب؛ منهــا 
عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، عــدم فعاليــة سياســات مكافحــة االحتــكار واالعتــxد عــىل الــواردات. عــالوًة عــىل عــدم فعاليــة ســوق 
العمــل وانخفــاض مســتويات اإلنتاجيــة، ويــؤدى ذلــك إىل ضعــف املوقــف التنافــيس للمرشوعــات. وتُعتــرب أعــداد ومســتوى جــودة 
املورديــن منخفضــة نســبيًا، �ــا يعيــق املدخــالت ويؤثــر عــىل قيمــة املنتــج مقابــل املــال. كذلــك فــإن ارتفــاع معــدالت التضخــم 
واالتجاهــات التــي تتنبــأ بحــدوث زيــادة يف هــذه املعــدالت تؤثــر عــىل أســعار مدخــالت اإلنتــاج واملنتجــات لهــذه املرشوعــات، 
وذلــك رغــم وجــود تحســنات إيجابيــة يف معــدل التضخــم مؤخــرًا عــىل مــدار الشــهرين املاضيــF. ومــن ثــم، فــإن نفــاذ الــرشكات إىل 
بيئــة أقــل تنافســية يعيــق أنشــطتها، وتتفاقــم هــذه املشــكلة عندمــا يتعلــق األمــر باملرشوعــات الصغــlة التــي تُعــا� مــن ضعــف 

قدراتهــا ومحدوديــة وصولهــا لألســواق.

٢٫١. املوقف الحايل

يواجــه قطــاع املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر صعوبــات يف النفــاذ إىل األســواق املحليــة والدوليــة عــىل الســواء 
وذلــك ألســباٍب عــدة. فعــىل صعيــد أنشــطة األعــxل، فمــن املســتبعد اســتثxر رشيحــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة 
الصغــر يف إجــراء بحــوث ســوقية أو اســتقدام خــرباء تســويق أو االنضــxم إىل شــبكات للتوزيــع. ولذلــك، فــإن إقامــة روابــط مــع 
ــم  ــك والتزامه ــم بذل ــات جدارته ــر إثب ــة الصغ ــlة ومتناهي ــات املتوســطة والصغ ــم عــىل رشيحــة املرشوع ــlة يُحتِّ ــرشكات الكب ال
بنفــس املعايــl التــي تشــرتطها الــرشكات الكبــlة، األمــر الــذي يتطلــب بــدوره الحصــول عــىل معلومــات عــن مســتويات الجــودة 
وخدمــات تطويــر األعــxل وغlهــا. هــذا وتُقــّدم جمعيــات املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة بعــض املعلومــات، غــl أن قــدرات 

هــذه الجمعيــات والوصــول إليهــا محــدود.

وعــىل الصعيــد الــدويل، فإنــه عــادًة مــا يكــون هنــاك قصــور لــدى فئــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر يف األداء 
عندمــا يتعلــق األمــر بالتصديــر. ومــن بــF العوامــل التــي تقــف حجــر عــ¶ة أمــام هــذه الفئــة هــى تعــذر الوصــول إىل القنــوات 
التصديريــة وقلــة الوعــي وارتفــاع أســعار مدخــالت اإلنتــاج وصعوبــة الحصــول عــىل التمويــل بتكلفــة مناســبة. وحــرٌي بنــا القــول 
ــة  ــأن تحريرســعر الــرصف املــرصي قــد زاد مــن مكاســب املُصدريــن وتحســF موقفهــم التنافــيس، غــl أن خفــض قيمــة العمل ب
ــا بحزمــة مــن اإلجــراءات األخــرى التــي  وحــده لــن يُثمــر عــن فتــح األســواق أمــام غالبيــة الــرشكات، مــا Ê يكــن ذلــك مصحوبً
اد األعــxل مــن النفــاذ لألســواق. وعليــه، فــإن مســاعدة رشيحــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة  Éُكــن أصحــاب املرشوعــات وروَّ
ومتناهيــة الصغــر للنفــاذ إىل األســواق التصديريــة، إمــا عــىل نحــو مبــارش أو غــl مبــارش، مــن خــالل توفــl روابــط مــع الــرشكات 

الكبــlة، ســوف يصــب يف صالــح تحقيــق ²ــو تلــك املرشوعــات.
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ويف هــذا الصــدد، فــإن إحــدى الطــرق الفّعالــة لتطبيــق ذلــك هــو إدمــاج املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر يف 
سالســل القيمــة الحاليــة، حيــث يتــم ربطهــا بالــرشكات الكبــlة عــىل نحــٍو رســمي يف سلســلة القيمــة إىل جانــب تقديــم الخدمــات 
ــج،  ــذا النه ــراَ ه ــة مؤخ ــارة والصناع ــت وزارة التج ــد تبن ــة ككل. وق ــل القيم ــات) لسالس ــال التســويق واملعلوم ــبيل املث ــىل س (ع
عــن طريــق تشــكيل لجــان قطاعيــة (والتــي تضــم ممثلــF عــن القطــاع الخــاص) لتحديــد املعوقــات والحلــول يف سالســل القيمــة 
للقطاعــات ذات األولويــة. وقــد تأسســت يف ٢٠١٧ هيئــة تنميــة الصــادرات لتكــون هــي الجهــة الحكوميــة املوحــدة التــي تختــص 
ــل  ــب التمثي ــل مكات ــات مث ــث تضــم بعــض الجه ــة؛ حي ــادة الصــادرات املرصي ــىل اســرتاتيجية زي ــم الصــادرات واإلرشاف ع بدع

التجــاري ونقــاط التجــارة الدوليــة ومركــز تدريــب التجــارة الخارجيــة، ومــن ثــم ضــxن توحيــد الجهــود وعــدم إهدارهــا.

ــة باالحتياجــات واالتجاهــات الســوقية والجهــات  ــوا عــىل دراي  هــذا ويتعــF عــىل أصحــاب املرشوعــات ورّواد األعــxل أن يكون
املقدمــة للخدمــات والبيئــة الترشيعيــة عــىل نحــٍو عــام، �ــا يشــl إىل العالقــات املتداخلــة واالعتــxد املتبــادل عــىل مختلــف محــاور 

السياســة وإبــراز أهميــة تطبيــق نهــج شــامل للتنميــة.

٣٫١. األثر عىل السياسات

ــز وصــول املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة إىل األســواق بحاجــة إىل العمــل عــىل  ــي تســتهدف تعزي إن السياســات والربامــج الت
ــاء القــدرات  ــادة الوعــي وبن محــاور مختلفــة. املحــور األول هــو تأهيــل املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة، وذلــك مــن خــالل زي
لتمكينهــم مــن تقديــم منتجــات وخدمــات تســتويف معايــl الجــودة. ويــأå هنــا دور الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغــl الحكوميــة 
 xة، فيــlة واملتوســطة للعمــل مــع الــرشكات الكبــlوإدارة الجــودة والتــي تســتهدف تأهيــل املرشوعــات الصغــ lيف مجــال املعايــ
يتعلــق �وضوعــات الجــودة واالتســاق ورسعــة تســليم املنتجــات والخدمــات. ومــن ثــم، فإنــه مــن املُفــرتض أن تســاعد أنشــطة 
ــة  ــlة ومتناهي ــات املتوســطة والصغ ــد رشيحــة املرشوع ــىل تحدي ــlة ع ــرشكات الكب ــxد يف مســاعدة ال ــهادات أو االعت ــح الش من
الصغــر التــي مــن املمكــن إقامــة روابــط معهــا. يف الســياق نفســه، فمــن شــأن خدمــات تطويــر األعــxل والتدريــب الفنــي واملهنــي 

مســاعدة املرشوعــات الصغــlة عــىل التوســع مــن خــالل املزيــد مــن فــرص النمــو الواعــدة.

ــب يف األســواق  ــب معــدالت الطل ــح، إىل جان ــات عــن الترشيعــات واللوائ ــر، فتشــمل املعلوم ــة للتصدي ــق بالجاهزي ــx يتعل  وفي
الدوليــة واألنشــطة التنمويــة واالتجاهــات الدوليــة وغlهــا. وÝــة عامــل آخــر ينبغــي الرتكيــز عليــه وهــو Éويــل التصديــر وهــي 
ــل. فأصحــاب املرشوعــات وروَّاد  ــد مناقشــة موضــوع الحصــول عــىل التموي ــكايف عن ــxم ال ــا ال تحظــى باالهت ــي غالبً النقطــة الت
األعــxل بحاجــة إىل فهــم مختلــف االشــرتاطات والخيــارات املتاحــة للتمويــل. عــىل صعيــٍد آخــر، فــإن املؤسســات املاليــة (مثــل 
البنــوك ورشكات التأمــF) بحاجــة إىل تطويــر منتجاتهــا لــæ تتوافــق وإمكانــات املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر. 
وعــىل نحــٍو عــام، فإنــه مــن املفــرتض أن تســتهدف مبــادرات دعــم الصــادرات القطاعــات املتطــورة التــي لهــا قيمــة ُمضافــة كبــlة، 

وتلــك التــي تشــهد معــدالت طلــب مرتفعــة يف األســواق األجنبيــة.

 عــالوًة عــىل ذلــك، فإنــه مــن املتوقــع أن تشــهد تجمعــات املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة زيــادة يف النفــاذ إىل األســواق املحليــة 
واألجنبيــة، وتيســl انتشــار املعرفــة والوعــي بــF املرشوعــات الصغــlة واإلرساع مــن وتــlة تنفيــذ أنشــطة خدمــات تطويــر األعــxل 

وتســهيلها وتحقيــق االســتفادة منهــا.

وعــىل صعيــد التدخــالت الحكوميــة، فإنــه ينبغــي أن تركــز كثــlًا عــىل تيســl إجــراءات التصديــر وتبســيط الــدورة املســتندية لتلــك 
 xواإلرشاف عليهــم. كــ Fد عــىل امليكنــة وإلغــاء اإلجــراءات املتكــررة وتدريــب املوظفــxالعمليــة، وذلــك مــن خــالل زيــادة االعتــ
ينبغــي أن يتــم تصميــم املبــادرات، وليــس بالــرضورة أن تكــون هــذه املبــادرات ماليــة، لتشــجيع املرشوعــات الكبــlة عــىل إجــراء 
التعاقــد مــع املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر وإرشاكهــم يف سالســل التوريــد، وذلــك كلــه بالتــوازي مــع إجــراء 
حــرص للــرشكات واملرشوعــات وأنشــطتها والتــي ستُســاهم يف تيســl الخطــوة التاليــة وهــي خلــق الروابــط بــF الــرشكات الكبــlة 

واملرشوعــات الصغــlة واملتوســطة.
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ويلخص الجدول ١ اإلجراءات األساسية ُمرتبًة وفًقا لإلطار الزمني للتنفيذ:

الجدول ١: النفاذ إىل األسواق

 أن تشمل مبادرة البنك املركزي املرصي للشمول املايل للمرشوعات الصغlة واملتوسطة وضع حداً أدä لحصة Éويل 
الصادرات بالبنوك املرصية.

 تضمF وحدة عن التصدير يف الدورات التدريبية والتعليمية التي يتم منحها حول ريادة األعxل بحيث تشمل 
اإلجراءات، والجهات املقدمة للخدمات، ومعلومات حول آليات خلق الروابط بF الرشكات الكبlة واملرشوعات الصغlة 

واملتوسطة.

 بناء قدرات املرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر يف مجال معايl الجودة واملواصفات:
- إجراء حرص للمرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر التي لها قدرات وفرص واعدة للتصدير.

- إجراء التدريب الفني والخدمات االستشارية للمرشوعات حول املعايl الخاصة باملنتجات. 
ميكنة اإلجراءات والدورة املستندية للتصدير..
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 ٢. الحصول عىل املعرفة واملعلومات

١٫٢.  نظرة عامة

عــىل الرغــم مــن تفضيــل  املرصيــF التقليــدي  الحصــول عــىل عمــل مقابــل أجــر ثابــت، إال أن هــذا االتجــاه يشــهد تغــlًا شــيئًا 
فشــيئًا؛ إذ شــاَع بــF أوســاط الشــباب الرغبــة يف بــدء أنشــطة أعxلهــم الخاصــة، غــl أنــه يتعــذر عليهــم معرفــة نقطــة البدايــة، 
بــل ويف بعــض األحيــان ال يعرفــون يف أي قطــاع مــن أنشــطة األعــxل يبــدأون نشــاطهم. ومــن ثــم، فمــن األهميــة �ــكان تقديــم 
املعلومــات ودعــم هــؤالء الواعديــن مــن رّواد األعــxل؛ حيــث ينظــر ٨٣ باملئــة مــن املرصيــF إىل ريــادة األعــxل باعتبارهــا فرصــة 
مهنيــة وخيــاًرا جيــًدا، غــl أنهــم يتمتعــون �ســتويات منخفضــة مــن الخــوف مــن اإلخفــاق، ولكــن يف الوقــت نفســه مســتويات 

محــدودة مــن الثقــة يف قدراتهــم ومهاراتهــم ومعرفتهــم بكيفيــة بــدء مرشوعهــم الخــاص.١

ــي  ــا ه ــة: م ــئلة التالي ــىل األس ــة ع ــك يف اإلجاب ــل ذل ــوة األوىل ويتمث ــي الخط ــxل ه ــادة األع ــول ري ــات ح ــد املعلوم ــذا وتُع ه
ــد  ــار نشــاط مرشوعــك، كيــف تُجــري دراســات الجــدوى، كيــف تُع ــات واملقومــات لتكــون صاحــب مــرشوع، كيــف تخت املتطلب
ــف تُخطــط  ــة إلدارة أنشــطة األعــxل، كي ــارات الالزم ــا هــي امله ــة، م ــم بالنواحــي املالي ــت ُمل خطــط أنشــطة األعــxل، هــل أن
لتوســعة نشــاط عملــك وتحقيــق النمــو؟، وغlهــا. وباملثــل، فــإن الدرايــة الفنيــة تُعــد رضوريــة ُملّحــة، فعــىل صاحــب املــرشوع 
ــي،  ــب املهن ــي و/أو التدري ــم الفن ــم الدع ــة بتقدي ــن املؤسســات معني ــة أي م ــة لنشــاطه ملعرف ــب الفني ــxً بالجوان ــون مل أن يك
واألمــر األكــ¶ أهميــة هــو كيفيــة الحصــول عــىل مثــل هــذه الخدمــات. ومــن بــF الصــور األخــرى للمعلومــات التــي يتعــF عــىل 
أصحــاب املرشوعــات توفlهــا هــي تلــك الخاصــة بالبيئــة أو القطــاع الــذي ينتمــي إليــه النشــاط؛ مثــل الترشيعــات الخاصــة بهــذا 
القطــاع، ومــن هــم املــوردون أو املنافســون أو التطــورات التــي يشــهدها الســوق وظــروف ســوق العمــل والحصــول املســتمر عــىل 

ــة. ث املعلومــات الدقيقــة واملُحدَّ

٢٫٢. املوقف الحايل

عــادًة مــا يصعــب عــىل رواد األعــxل الحصــول عــىل  مختلــف األنــواع مــن املعلومــات. ويواجــه مقدمــو خدمــات تطويــر األعــxل 
العديــد مــن املعوقــات، منهــا انخفــاض كفــاءة التكلفــة وصعوبــة اســرتداد التكاليــف واألثــر واملنفعــة املحدوديــن عــىل املرشوعــات 
الصغــlة واملتوســطة، وضعــف قــدرات املورديــن وإمكاناتهــم، ونقــص األيــدي العاملــة املاهــرة واملدربــة وتــد� مســتويات املتابعــة 
وإجــراءات املراقبــة وســوء التنســيق وتطويــر الخدمــات يف أغلــب األحيــان يف ضــوء مــا Èكــن تقدÈــه مــن جانــب العــرض وليــس 
مــا تحتاجــه املرشوعــات بالفعــل. وفيــx يتعلــق بحصــول العاملــF عــىل املعرفــة وتعزيــز املهــارات، فــإن أنظمــة التعليــم والتدريــب 

املهنــي الحاليــة عاجــزة عــن الوفــاء باحتياجــات املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة.

 وعــىل طــريف نقيــض، Ýــة جهــود بُذلــت يف هــذا الصــدد، وتكمــن الحاجــة يف اســتغالل هــذه الجهــود وتوجيههــا نحــو ســد الفجوات 
الحاليــة، فهنــاك مجموعــة مــن الربامــج التــي تــم تنفيذهــا عــىل مــدار العقــد املــايض، ومنهــا تلــك التــي تســتهدف الطــالب يف 

املــدارس العامــة ومــدارس التعليــم الفنــي والجامعــات، مثــل تلــك التــي نفذتهــا «إنجــاز مــرص».

 يف ســياق متصــل، ســاهمْت حاضنــات وُمرسعــات األعــxل كذلــك يف تقديــم خدمــات تطويــر األعــxل للمرشوعــات ، ورغــم النجــاح 
 lكــن تعميمــه كأحــد الوســائل للحصــول عــىل املعرفــة، نظــرًا ملحدوديــة القــدرات ومعايــÈ أنــه ال lالــذي شــهده هــذا النمــوذج، غــ
ــة أصحــاب املرشوعــات عــىل  ــح وضــxن حصــول كاف ــد مــن الجهــود ملن ــذل املزي ــذي ســيؤدي إىل الحاجــة لب ــار، األمــر ال االختي

.(٢٠١٦-٢٠١٧ GEM) ل املرصيx١ تقرير ريادة األع
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املعرفــة واملعلومــات، علــxً بأنــه يتــم تقديــم خدمــات تطويــر األعــxل مــن قبــل مؤسســات حكوميــة والعديــد مــن املؤسســات 
غــl الحكوميــة. وبفضــل نــرش الوعــي حــول املؤسســات املقدمــة لتلــك الخدمــات، فإنــه Èُكــن بذلــك تعظيــم االســتفادة منهــا 

وزيــادة الحاجــة للمزيــد مــن هــذه املؤسســات يف الســوق وإحــداث تأثــl ُمضاعــف يف أنشــطة ريــادة األعــxل.

 عــىل نحــو آخــر، وفيــx يتعلــق باملعلومــات حــول بيئــة عمــل للمرشوعــات الصغــlة، فقــد شــهد العامــان املاضيــان إصــدار العديــد 
ــة. كــx كانــت هــذه التغيــlات  ــك الحالي ــالت عــىل تل ــدة أو تعدي ــح والتــي أخــذت شــكل قوانــF جدي مــن الترشيعــات واللوائ
ــربزه مــن الفــرص التــي تُقدمهــا  ــّرس مــا تنطــوي عليــه مــن مهــام ومــا تُ الترشيعيــة والتنظيميــة مصحوبــة بحمــالت توعويــة تُف
ملجتمــع األعــxل. عــالوًة عــىل ذلــك، ويف جهودهــا الدؤوبــة إلتاحة املزيــد من املعلومــات، أطلقــت وزارة التجــارة والصناعــة خريطة 
ــات  ــات ومعلوم ــي الخدم ــة حــول ُمقدم ــات الجغرافي ــم املعلوم ــط نُظ ــدم خرائ ــي تُق ــر ٢٠١٧ والت االســتثxر الصناعــي يف أكتوب
األنشــطة القطاعيــة واملناطــق الصناعيــة يف كل محافظــة، وغlهــا مــن املعلومــات. كــx يقــوم جهــاز تنميــة املرشوعــات املتوســطة 
والصغــlة ومتناهيــة الصغــر باإلعــداد إلنشــاء منصــة إلكرتونيــة والتــي مــن املُقــرر أن تكــون أكــ¶ شــمولية إلتاحــة املعلومــات حــول 

املبــادرات التــي تنفذهــا كافــة الجهــات املعنيــة.

٣٫٢. األثر عىل السياسات

  ال يــزال هنــاك املزيــد لتقدÈــه يف مجــال التدريــب عــىل ريــادة األعــxل عــىل كافــة املســتويات، وهــو األمــر املذكــور رصاحــًة يف 
تقريــر ريــادة األعــxل العاملــي لعــام ٢٠١٦-٢٠١٧ والــذي يوضــح احتــالل مــرص املرتبــة األخــlة يف تصنيــف شــمل ٦٦ دولــة يف هــذا 
املجــال. وُرغــم كافــة الجهــود التــي تــم بذلهــا واملوجهــة إىل الغالبيــة مــن غــl ورواد األعــxل نحــو الرغبــة يف بــدء أنشــطة أعــxل 
خاصــة خــالل األعــوام الثالثــة املُقبلــة، غــl أن ارتفــاع معــدل توقــف األعــxل يعكــس الكــم الهائــل مــن الفــرص غــl املســتغلة. 
ومــن بــF التدخــالت اإلجرائيــة إعــداد برنامــج تدريبــي مجانـًـا عــرب اإلنرتنــت لريــادة األعــxل، والــذي مــن املفــرتض أن يصــل إىل أكرب 
قــدر ممكــن مــن أصحــاب املرشوعــات ورّواد األعــxل يف الوقــت نفســه، و�حتــوى موحــد ومســتوى جــودة مرتفــع. عــالوًة عــىل 
ذلــك، هنــاك حاجــة للمناقشــة مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم لبــدء تضمــF وحــدات خاصــة بريــادة األعــxل يف املناهــج الدراســية يف 
مختلــف املراحــل التعليميــة وذلــك لرتســيخ ثقافــة ريــادة األعــxل يف أذهــان الطــالب يف مراحــل مبكــرة. وعــىل نحــٍو مشــابه، فمــن 
 xل، كــxل، ليــس فقــط يف كليــات األعــxاملهــم أيضــاً أن يتــم حــث الجامعــات عــىل تدريــس دورات تدريبيــة متعلقــة بريــادة األعــ
هــو الحــال، ولكــن كذلــك يف كليــات العلــوم التقنيــة والتطبيقيــة والتــي تتمخــض عــن أفــكار مبتكــرة بحاجــة إىل تســويقها تجاريـًـا.

ــة  ــاز تنمي ــزة األساســية. ويف هــذا الشــأن، يعكــف جه ــد الركي ــات يُع ــي الخدم ــادرات حــرص مقدم ــل مب ــإن تكام ــوازى، ف  وبالت
ــة  ــًرصا يف غاي ــتكون عن ــي س ــة، والت ــة تفاعلي ــة إلكرتوني ــر منص ــىل تطوي ــر ع ــة الصغ ــlة ومتناهي ــطة والصغ ــات املتوس املرشوع
األهميــة، بــل آليــة للتحديــث الــدوري يجــب تنفيذهــا وذلــك لضــxن اســتدامة هــذه املنصــة، إضافــة إىل تحقيــق التكامــل مــع 

ــي. خريطــة االســتثxر الصناع

 يف الســياق نفســه، فــإن خدمــات تطويــر األعــxل بحاجــة إىل أن تكــون قاUــة عــىل عنــرص الطلــب وتبنــي ²ــاذج ذات جــدوى 
تجاريـًـا؛ فــإن حــرص مقدمــي الخدمــات عــىل درجــة مــن األهميــة ولكــن االرتقــاء بالخدمــات ذاتهــا أمــر ال غنــى عنــه. ومــن شــأن 
ــة، أو مواقــع جغرافيــة (عــىل ســبيل  الخدمــات املســتهدفة أن تكــون متxشــية األولويــات القوميــة ســواء كانــت قطاعــات معين

املثــال صعيــد مــرص وســيناء)/ أو الفئــات املســتهدفة (مثــل الســيدات والشــباب).
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ويلخص الجدول ٢ اإلجراءات األساسية ُمرتبًة وفًقا لإلطار الزمني للتنفيذ:

الجدول ٢: الحصول عىل املعرفة واملعلومات

 إعداد دليل مطبوع يتضمن معلومات حول الخدمات املالية وغl املالية املتاحة وتداولها مع أصحاب املرشوعات ورواد 
األعxل ممن يفضلون املعلومات املطبوعة عن استخدام املنصة اإللكرتونية.

 تدشF حملة (حمالت) توعوية عامة تغطي كافة التغlات الترشيعية والتي تم سنَّها مؤخراً (عىل سبيل املثال قانون 
تنظيم الضxنات املنقولة).

 التحديث املتواصل للمنصة اإللكرتونية التي سيقوم جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغlة واملتناهية الصغر 
بإطالقها.

تعلم ريادة األعxل:
-  إعــداد مناهــج لتعليــم ريــادة األعــxل ملختلــف املراحــل التعليميــة؛ فبالنســبة ملراحــل التعليــم األســايس يجــب الرتكيــز 
ــدء مــرشوع  ــة ب ــز عــىل كيفي ــي يكــون الرتكي ــوي والفن ــم الثان ــة، وبالنســبة ملراحــل التعلي عــىل ترســيخ هــذه الثقاف

وإدارتــه.
- تدريب املعلمF عىل املناهج املطورة.

- تضمF املحتوى يف املناهج الدارسية بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم.
- إتاحــة الربنامــج التدريبــي  مجانـًـا عــىل اإلنرتنــت مــن خــالل املنصــة اإللكرتونيــة التــي يطورهــا جهــاز تنميــة املرشوعات 

املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغر.
- تشجيع تأسيس جامعات وكليات ومدارس متخصصة يف ريادة األعxل.

دعم خدمات تطوير األعxل:
-  إجــراء تقييــم الحتياجــات املرشوعــات مــن خدمــات تطويــر األعــxل بحيث يشــمل نــوع الخدمــات الالزمــة والتكاليف 

التــي Èكــن لــرواد األعxل ســدادها.
- تقييم مدى استعداد واستجابة جانب العرض مع االحتياجات املحددة.

- تصميم خدمات جديدة لتحقيق التكامل مع الخدمات الحايل وسد الفجوة بF جانبي العرض والطلب.
- تشجيع املشاركة يف االستبيانات والتقارير العاملية الخاصة بريادة األعxل.
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٣. الحصول عىل التمويل

١٫٣. نظرة عامة

يُعــد الحصــول عــىل التمويــل عقبــة تواجــه رشيحــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر عــىل الســاحة العامليــة، 
وليســت مــرص فقــط؛ فــرواد األعــxل بحاجــة إىل Éويــل رشكاتهــم الناشــئة، إىل جانــب Éويــل أنشــطتها وتوســعاتها، ولــكل مرحلــة 
ــم  ــل أنشــطتهم، ث ــم الخــاص لتموي ــxل رأس ماله ــة رواد األع ــا. ويســتخدم غالبي ــن غlه ــبة ع ــ¶ مناس ــة األك ــائل التمويلي الوس
يلجــأون إىل القــروض املرصفيــة. ومــن بــF الوســائل األخــرى غــl التقليديــة واألقــل شــيوًعا بــF املرشوعــات املتوســطة والصغــlة 

ومتناهيــة الصغــر هــي رأس املــال املخاطــر والتأجــl التمويــيل والتخصيــم.

 ومــن الجديــر بالذكــر أن ضعــف قــدرة املرشوعــات الصغــlة عــىل الحصــول عــىل التمويــل يُعــزى ُجزئيًــا إىل مجموعــة من األســباب 
األخــرى غــl املاليــة. فعــىل ســبيل املثــال، يتعــF عــىل رشيحــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر التــي تتقــدم 
بطلبــات للحصــول عــىل قــروض مرصفيــة إثبــات جــدوى مرشوعهــم ونشــاطهم، مثــل تقديــم خطــة املــرشوع ودراســة الجــدوى 
والتــي بحاجــة إىل عرضهــا عــىل نحــٍو جيــد. وعــادًة مــا تنقــص املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر املهــارات إلعــداد 
مثــل هــذه املســتندات، فضــالً عــن ارتفــاع معــدالت توقــف أنشــطة األعــxل يف مــرص، األمــر الــذي يجعــل األمــر أكــ¶ صعوبــة 

أمــام الــرشكات الناشــئة.

 يُذكــر أن ســوق التمويــل يف مــرص يشــهد تطــوًرا كبــlًا ويعمــل كل مــن البنــك املركــزي املــرصي والهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة 
عــىل التنظيــم الجيــد للســوق يف مــرص. وعــىل كٍل، تُعــد الخدمــات املاليــة متاحــة أكــ¶ مــن كونهــا بتكلفــة مناســبة، ال ســيx مــع 

زيــادة أســعار الفائــدة عــىل مــدار الثالثــة أعــوام املاضيــة.

٢٫٣.  املوقف الحايل

يصعــب عــىل غالبيــة املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة الحصــول عــىل التمويــل املــرصيف، وهــو األمــر الــذي يُعــزى بصفــة أساســية 
إىل ضعــف اإلملــام بالنواحــي املاليــة وعــدم القــدرة عــىل أداء مهــام حفــظ الدفاتــر والقــدرات املحــدودة عــىل إصــدار قوائــم ماليــة 
ــا إىل ارتفــاع معــدالت املخاطــرة والتكاليــف  مراجعــة وعــدم كفايــة الضxنــات. ومــن جانــب البنــوك، كان اإلحجــام يُعــزى أساًس
ــن البنــك املركــزي املــرصي مبــادرة تهدف  املرتبطــة بقطــاع املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر. وكنتيجــة لذلــك، دشَّ
إىل توفــl ٢٠٠ مليــار جنيــه كائتــxن مــرصيف عــىل مــدار أربعــة أعــوام لتمويــل عــدد ٣٥٠ ألــف مــرشوع صغــlة �عــدل فائــدة 
منحفــض يبلــغ ٥ باملئــة فائــدة متناقصــة وحــث البنــوك عــىل تخصيــص نســبة ٢٠ باملئــة مــن محافظهــا املاليــة لتلــك املرشوعــات. 
وبحلــول مــارس ٢٠١٨، كان قــد تــم منــح نحــو ٦٧ مليــار جنيــه مــرصي، مــع بلــوغ معــدالت التعــ¶ نســبة ١٫٣ باملئــة فقــط وهــي 

ع املزيــد مــن البنــوك عــىل املشــاركة بفعاليــة يف هــذه املبــادرة. نســبة يف غايــة االنخفــاض، مــx يُشــجِّ

 وفيــx يتعلــق بالتمويــل متناهــي الصغــر، تعتــرب مــرص ســوقًا رائــًدا، حيــث شــهدْت برامــج التمويــل مســتوى كبــl مــن الرعايــة 
ــم أن  ــة ورشكات القطــاع الخــاص. ورغ ــl الحكومي ــxت غ ــة إىل املنظ ــات املانحــة، إضاف ــة والجه ــل املؤسســات الحكومي ــن ِقب م
ــل  ــون التموي ــق بالقــدرات والترشيعــات، غــl أن قان ــx يتعل ــز الســوق في ــل تعزي ــزم عــىل املــدى الطوي ــة تعت الحكومــة املرصي
متناهــي الصغــر قــد يتســبب يف تفتيــت الســوق عــىل املــدى القصــl، إال أن ذلــك لــن يــدوم طويــالً ومــن املفــرتض أن يتضــاءل ذلــك 
ــا، وذلــك بفضــل تغيــl وضــع املنظــxت غــl الحكوميــة لتقــع تحــت إرشاف الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة، وهــي  األمــر تدريجيً

الخطــوة التــي يُتنبــأ بحدوثهــا بدمــج العديــد مــن املنظــxت غــl الحكوميــة املتخصصــة.

لت تحســًنا كبــlًا؛ وقــد تــم توجيــه الجهــود يف ذلــك الصــدد مــن خــالل الهيئــة  يُذكــر أن اســتثxرات رؤوس األمــوال الخاصــة  ســجَّ
العامــة لالســتثxر واملناطــق الحــرة نحــو دعــم تأســيس صناديــق االســتثxر املبــارش للمرشوعــات الصغــlة واملتوســطة (صنــدوق 
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بدايــة) يــًدا بيــد مــع رشكات االســتثxر املبــارش الجديــدة التــي ال تــزال تُعــد رشكات وليــدة. ويُعــد دعــم كافــة املبــادرات التــي 
ــر املنتجــات والخدمــات غــl التقليديــة، فضــالً عــن التدريــب املــايل وغlهــا مــن اإلجــراءات املصاحبــة، أمــرًا ال  تهــدف إىل تطوي
غنــى عنــه لنمــو املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر يف مــرص. يف الســياق نفســه، فقــد رشعــْت الــرشكات العاملــة 

يف مجــال التأجــl التمويــيل والتأمــF والتخصيــم يف تحقيــق ²ــو أنشــطتها وتقديــم خدماتهــا  للمرشوعــات الصغــlة.

٣٫٣. األثر عىل السياسات

مــن منظــور جانــب الطلــب، فــإن املرشوعــات الصغــlة واملتوســطة بحاجــة إىل اإلملــام بالنواحــي املاليــة وخدمــات تطويــر األعــxل 
ــن الربامــج  ــد م ــذ املزي ــن املفــرتض تنفي ــة. وم ــات املؤسســات املالي ــم عــىل نحــو يحقــق متطلب ــف معرفته ــة توظي ــم كيفي وتعل
ومتابعتهــا لقيــاس نتائجهــا يف زيــادة قــدرة املرشوعــات عــىل الحصــول عــىل التمويــل. عــالوًة عــىل ذلــك، فإنــه ينبغــي أن تســتهدف 
برامــج زيــادة الوعــي هــذه الفئــة مــن املرشوعــات إلحاطتهــم علــxً بكافــة املؤسســات املاليــة التــي Èكنهــم اللجــوء إليهــا مــع 
تركيــز خــاص عــىل الخدمــات املاليــة غــl املرصفيــة وغــl املســتغلة Éاًمــا، إىل جانــب كيفيــة الحصــول عــىل مثــل هــذه الخدمــات.

 أمــا عــىل جانــب العــرض، فإنــه ال بــد مــن بــذل املزيــد مــن الجهــود، ويف ســبيل ذلــك، فإنــه يجــب أن تكــون زيــادة خدمــات 
اإلقــراض مصحوبــة بخدمــات تطويــر األعــxل والتــي مــن شــأنها دعــم املرشوعــات الصغــlة وذلــك لتنفيــذ أنشــطتها عــىل نحــٍو 
ــل  ــة ومؤسســات Éوي ــF يف املؤسســات املرصفي ــه عــىل العامل ــات القــروض. كــx أن ــًة إىل االســتجابة الرسيعــة لطلب ناجــح، إضاف
املتناهــي الصغــر األخــرى املشــاركة يف الربامــج التدريبيــة لفهــم االحتياجــات الخاصــة بتلــك املرشوعــات وتلبيتهــا. ويتعــF أيضــاً 
تعريــف املؤسســات املاليــة بارتفــاع معــدالت الســداد لــدى املرشوعــات  الصغــlة وذلــك لتســهيل اتخــاذ قــرارات االئتــxن. وملزيــٍد 
مــن املســاعدة ملســئويل املخاطــر واالئتــxن وتحقيــق مســتوى مراقبــة وإرشاف أفضــل ملبــادرة البنــك املركــزي املــرصي، فإنــه جــاري 
 .(i-score) �xة واملتوســطة مــن قبــل الرشكــة املرصيــة لالســتعالم االئتــlللمرشوعــات الصغــ �xتطويــر خدمــة للتصنيــف االئتــ
ــا عــىل كافــة البنــوك االشــرتاك يف هــذا النظــام، بــل  وÊ يتــم اإلعــالن عــن التفاصيــل بعــد، غــl أنــه مــن املفــرتض أن يكــون إلزاميً
واألمــر األكــ¶ أهميــة هــو موافــاة النظــام بيانــات عمالئهــم. وعــالوًة عــىل ذلــك، فإنــه يجــب دعــم اســتغالل برامــج ضــxن مخاطــر 

االئتــxن والوعــي بهــا، بــل وأن تكــون جــزًءا مــن مبــادرة الشــمول املــايل للبنــك املركــزي املــرصي.

 وعــىل صعيــد الخدمــات املاليــة غــl املرصفيــة، تلعــب الهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة دوًرا مهــxً يف تحقيــق عمليــة الشــمول املــايل 
بالتــوازي مــع اإلجــراءات التــي اتخذهــا البنــك املركــزي املــرصي يف القطــاع املــرصيف. يف الســياق نفســه، يجــب أن تتــويل املؤسســات 
 xل يف املراحــل املبكــرة والــرشكات الناشــئة، كــxمــن جانــب رواد األعــ lاملرصفيــة قــدًرا أكــرب مــن تلبيــة الطلــب الكبــ lاملاليــة غــ
ــك بتشــجيع صناديــق التأمــF عــىل  ــوىص كذل ــم أنشــطة التأمــF والتأجــl التمويــيل متناهــي الصغــر. ويُ يجــب أن تــدرس تقدي

توجيــه جــزء مــن اســتثxراتها إىل أنشــطة رأس املــال املخاطــر.

ومــع التطــور الــذي تشــهده ســاحة التكنولوجيــا املاليــة وتشــجيع االقتصــاد غــl النقــدي، فأنــه ينبغــى تشــجيع اســتخدام الخدمــات 
املرصفيــة عــرب التليفــون املحمــول واملنصــات والحلــول اإللكرتونيــة األخــرى، كحلــول مبتكــرة عــىل مســتوى املرشوعــات املتوســطة 
والصغــlة ومتناهيــة الصغــر وكــذا عــىل مســتوى املؤسســات املاليــة كوســيلة للوصــول إىل عــدد أكــرب مــن العمــالء. وعــىل البنــك 
املركــزي املــرصي والهيئــة العامــة للرقابــة املاليــة تبســيط الترشيعــات واللوائــح التــي تحكــم هــذه الخدمــات وإجــراءات ترخيصهــا.
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ويلخص الجدول ٣ اإلجراءات األساسية ُمرتبًة وفًقا لإلطار الزمني للتنفيذ:

الجدول ٣: الحصول عىل التمويل

 طوير برامج تدريبية للمرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر بشأن اإلملام بالنواحي املالية بالتعاون مع املعهد 
املرصيف املرصي ليتم ادراجها يف حزم خدمية يقدمها جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر 

والجهات األخرى العاملة يف تقديم خدمات تطوير األعxل.

 إنشاء وحدات لتقديم الخدمات االستشارية يف البنوك لتقديم استشارات خدمات األعxل غl املالية ألصحاب 
املرشوعات ورواد األعxل ممن يتقدمون بطلبات للحصول عىل التمويل.

 تنظيم دورات تدريبية إلزامية حول احتياجات املرشوعات الصغlة، يخضع إليها العاملون يف إدارات املرشوعات الصغlة 
واملتوسطة يف البنوك.

 متابعة متوسط املدة املستغرقة للرد عىل طلبات املرشوعات للحصول عىل التمويل واإلرساع من وتlتها.

 �xة واملتوسطة لدى الرشكة املرصية لالستعالم االئتlللمرشوعات الصغ �xاإلرساع من تأسيس نظام للتصنيف االئت 
(i-score) وإلزام البنوك �وافاة الرشكة بالبيانات املتاحة لديها يف هذا النظام.

 تطوير برامج خاصة لضxن مخاطر االئتxن للمرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر.

 إطالق مبادرة بالهيئة العامة للرقابة املالية بحيث تلزم املؤسسات املالية غl املرصفية بتقديم حصة من خدماتها 
للمرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر.

 دعم استغالل املرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر للخدمات املالية املتاحة:
-  إجــراء اســتقصاء ألصحــاب  املرشوعــات حــول األســباب وراء عــدم التقــدم بطلبــات للحصــول عــىل الخدمــات املاليــة 

(املرصفيــة وغــl املرصفيــة).
-  تقييــم قــدرات  املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر عــىل الحصــول عــىل التمويــل (اإلملــام بالنواحــي 

املاليــة والجــدارة االئتxنيــة).
- تطوير تدريبات مخصصة وخدمات استشارية تتناسب مع املتطلبات التي يتم تحديدها.

-  تنــاول مخــاوف أصحــاب  املرشوعــات ورواد األعــxل وأوجــه قلقهــم، بتقديــم األدلــة والرباهــF (عــىل ســبيل املثــال 
الخــوف مــن توقيــع عقوبــة الســجن أو عــدم االمتثــال ملبــادئ الرشيعــة).

  إعداد اسرتاتيجية لتطوير قطاع التكنولوجيا املالية يف مرص.

تشجيع تأسيس صناديق رأس املال املخاطر وصناديق لتحويل األبحاث إىل أفكار تجارية.

.(crowdfunding) عيxوضع إرشادات و تنظيم التمويل الج
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٤. امتالك املهارات الخاصة واالبتكار

١٫٤. نظرة عامة

ســواء مــا إذا كان املــرشوع كثيــف العxلــة أو ال، فــإن كافــة املرشوعــات بحاجــة إىل عxلــة مدربــة ومؤهلــة وذلــك لتنفيــذ أعxلهــا 
ــع باملهــارات أو  ــة ومجموعــة مــن املهــارات، أو التمت ــة مهني ــة ودراي بنجــاح، وقــد تكــون هــذه املؤهــالت يف صــورة معرفــة فني
ــا لتقريــر التنافســية العامليــة (٢٠١٧-٢٠١٨)، تُعــد عــدم كفايــة األيــدي العاملــة املتعلمــة واحــدة مــن  االبتــكار أو اإلبــداع. ووفًق
بــF خمســة مشــكالت رئيســية ملxرســة أنشــطة األعــxل يف مــرص، وهــو األمــر الــذي يُعــزى أساًســا إىل انخفــاض مســتوى جــودة 
صــة وضعــف العالقــة بــF صاحــب العمــل والعاملــF، فضــالً عــن عــدم القــدرة عــىل  ــة املُتخصَّ ــة الربامــج التدريبي التعليــم، وقل
جــذب العxلــة املاهــرة واســتبقائها، ناهيــك عــن تــد� مســتويات مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، األمــر الــذي يشــl إىل ضعــف 

مســتوى اســتغالل العنــرص البــرشي.

 وفيــx يتعلــق باالبتــكار، فــإن اإلنفــاق العــام والخــاص عــىل أنشــطة البحــث والتطويــر متــد� للغايــة، مــع محدوديــة القــدرات 
عــىل االبتــكار، والفجــوة بــF مخرجــات املؤسســات التعليميــة ومتطلبــات املؤسســات الصناعيــة.

وحتــى إذا مــا كانــت العxلــة املاهــرة والتــي عــىل قــدر عــال مــن التدريــب واالبتــكار متاحــة يف بعــض الحــاالت، فقــد يفضلــون 
العمــل لــدى رشكــة كبــlة لهــا وضعهــا وســمعتها يف الســوق والتــي قــد تنجــح يف جذبهــم للعمــل لديهــا عــىل نحــو أيــرس مقارنــًة 

.lباملخاطــرة والعمــل لــدى مــرشوع صغــ

٢٫٤.  املوقف الحايل

ــي خضعــت  ــة، واســعة االطــالع والت ــة املؤهل ــوارد البرشي ــر للم ــة الصغ ــlة ومتناهي ــات املتوســطة والصغ ــالك املرشوع ــد امت يع
لقســط كبــl مــن التعليــم محــدوًدا. ويجــري تنفيــذ العديــد مــن برامــج التدريــب الفنــي واملهنــي، غــl أن الفجــوة ال تــزال كبــlة 
ــم،  ــار والتقيي ــّي االختي ــك فاألمــر يتعلــق بجــودة املحتــوى وعمليت ومتســعة يصعــب رأبهــا عــىل املــدى القصــl، عــالوًة عــىل ذل
ــد أدت هــذه العوامــل إىل أن تعمــل املرشوعــات املتوســطة  ــان ال يتــم تصميمهــx �ــا يحقيــق الغــرض املرجــو بنجــاح. وق واللت

ــة مواردهــا. ــة الصغــر يف أنشــطة ذات قيمــة مضافــة منخفضــة لتتوافــق مــع محدودي والصغــlة ومتناهي

 وعــىل نفــس املنــوال، يعــوز قطــاع املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغر اســتخدام ²ــاذج األعــxل املبتكــرة والتقنيات 
ــس جهــاز تنميــة املرشوعــات املتوســطة والصغــlة واملتناهيــة الصغــر ليكــون تابًعــا لــوزارة التجــارة  املتقدمــة. ومؤخــرًا، فقــد تأسَّ
والصناعــة، والــذي يــرشف عــىل هــذا القطــاع برمتــه، يف محاولــة لتعزيــز الجهــود التــي تســتهدف تطويــر هــذا القطــاع وتنميتــه. 
ويضــم الجهــاز الجديــد الصنــدوق االجتxعــي للتنميــة ومركــز تحديــث الصناعــة ومجلــس التدريــب الصناعــي ومراكــز التكنولوجيــا 
واالبتــكار. ومــن املتوقــع أن يــؤدي ذلــك إىل ربــط الجهــات التــي تقــدم الخدمــات التكنولوجيــة بشــبكة فــروع الصنــدوق االجتxعي 

للتنميــة يف مختلــف أنحــاء الجمهوريــة ومــن ثــم، زيــادة الوصــول إىل الخدمــات التــي يقدمهــا.  

ــادة  ــداع التكنولوجــي وري ــز اإلب ــم تأســيس مرك ــادة األعــxل، ت ــا وري ــكارات القاUــة عــىل التكنولوجي ــوده لتشــجيع االبت ويف جه
األعــxل كجهــة حكوميــة تركــز عــىل دعــم االبتــكار وريــادة األعــxل يف قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات وذلــك مــن خــالل 
حاضنــات األعــxل للــرشكات الناشــئة وتقديــم التدريــب وأنشــطة زيــادة الوعــي حــول حقــوق امللكيــة الفكريــة وآليــات التســويق، 
فضــالً عــن إدارة التكنولوجيــا ليكــون �ثابــة منصــة ملشــاركة املعرفــة واالبتــكار، بــل واألمــر األكــ¶ أهميــة هــو الوصــول إىل طــالب 

الجامعــات واملــدارس.
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٣٫٤. األثر عىل السياسات

يُعــد دعــم برامــج التدريــب الفنــي واملهنــي يف غايــة األهميــة، ليــس فقــط عــن طريــق مجــرد زيــادة أعــداد الربامــج، بــل مــن خالل 
تحســF جــودة هــذه الربامــج وتوافــق محتوياتهــا ومخرجاتهــا مــع احتياجــات ومتطلبــات الصناعــة وتقييــم نتائــج هــذه الربامــج. 
وهــذا الربــط بــF احتياجــات ســوق العمــل مــن ناحيــة واملؤسســات التعليميــة والعلميــة والبحثيــة مــن ناحيــة أخــرى يف حاجــة 

إىل مزيــد مــن الدعــم وبــذل الجهــود.

وقــد تُســاهم هــذه املبــادرات يف اســتغالل خريطــة االســتثxر الصناعــي التــي تــم إطالقهــا مؤخــرًا ملطابقــة أهدافهــا مــع الفــرص 
ــlة  ــطة والصغ ــات املتوس ــة املرشوع ــاز تنمي ــوىل جه ــرَّر أن يت ــن املُق ــتهدفة. وم ــة املس ــع الجغرافي ــات واملواق ــددة والقطاع املح
ــدوق االجتxعــي  ــب الواســعة التابعــة للصن ــك مــن خــالل شــبكة املكات ــود وذل ــف هــذه الجه ــر تنســيق مختل ــة الصغ ومتناهي
للتنميــة ســابًقا واإلرشاف عــىل األنشــطة التدريبيــة وبرامــج بنــاء القــدرات، �ــا يف ذلــك تلــك القاUــة عــىل االتصــاالت وتكنولوجيــا 

املعلومــات.

يف الســياق نفســه، فإنــه يجــري تشــجيع االســتثxر يف االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات واســتغالل هــذه االبتــكارات بــF قطــاع 
املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر، بحيــث يكــون دعــم هــذا املفهــوم قاUـًـا عــىل زيــادة وعــي هــذه املرشوعــات 
باملميــزات العديــدة لخدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ودعــم املؤسســات العاملــة يف هــذا املجــال، فضــالً عــن تحفيــز 
املرشوعــات عــىل االبتــكار واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة. ويجــب أن تُــربز األنشــطة األخــرى لزيــادة الوعــي أهميــة 
حقــوق امللكيــة الفكريــة لــرواد األعــxل؛ كمطوريــن لالبتــكارات الواجــب حxيتهــا مــن ناحيــة، وكمســتخدمF قــد ينتهكــوا عــن 
غــl قصــد الــرباءات وحقــوق امللكيــة الفكريــة املُســّجلة. عــالوًة عــىل ذلــك، ينبغــي أن تركــز برامــج دعــم االبتــكار عــىل تحويــل 
األفــكار إىل مرشوعــات قابلــة للتطبيــق، ال ســيx بــF طــالب الجامعــات ومراكــز األبحــاث، ويجــب كذلــك تقديــم الدعــم الفنــي 
لقطــاع املرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر الراغبــF يف اســتغالل تكنولوجيــا املعلومــات والتــي يعوزهــا املعلومــات 

والقــدرات الفنيــة التخــاذ القــرار.

وعــىل نحــٍو عــام، فثمــة فرصــة لزيــادة التمويــل الحكومــي لدعــم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات والخدمــات يف مــرص 
ــي تقــيض بتشــجيع  البحــث العلمــى وتخصيــص نســبة مــن اإلنفــاق  ــل املــادة (٢٣) مــن الدســتور والت ــك مــن خــالل تفعي وذل

ــا حتــى تتفــق مــع املعــدالت العامليــة. الحكومــي ال تقــل عــن ١٪ مــن الناتــج القومــى اإلجــxىل لــه تتصاعــد تدريجيً



٢١

 ويلخص الجدول ٤ اإلجراءات األساسية ُمرتبًة وفًقا لإلطار الزمني للتنفيذ:

الجدول ٤: الوصول إىل املوهبة واالبتكار

 تشجيع الرشكات واملرشوعات القاUة التي تُنظم برامج التدريب العميل لطالب املدارس الفنية وللعاملF يف املرشوعات 
الصغlة، وذلك عن طريق اعتبار التكلفة ضمن أنشطة املسئولية املجتمعية للرشكات املسموح بخصمها رضيبياً كجزء 

من املرصوفات.

دعم برامج التدريب الفني واملهني:
- إجراء استقصاء للرشكات الكبlة يف قطاع التصنيع حول نوع املهارات الفنية واملهنية املطلوبة.

- تصميم برامج للتدريب الفني واملهني تتوافق مع احتياجات الصناعة.
- تضمF وحدات للتدريب العميل.

 إتاحة املواد الفنية عرب اإلنرتنت مجانًا وخاصة للقطاعات التي تتمتع بفرص واعدة لتحقيق النمو والتي لها مساهxت 
كبlة يف االقتصاد الوطني.

تشجيع املرشوعات املتوسطة والصغlة ومتناهية الصغر لالعتxد عىل ابتكارات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:
- حرص القطاعات التي تتميز بالقدرة عىل االبتكار.

-  تقديــم خدمــات استشــارية وخدمــات بنــاء القــدرات مخصصــة للمرشوعــات املتوســطة والصغــlة ومتناهيــة الصغــر 
العاملــة يف القطاعــات ذات الفــرص الكبــlة والواعــدة.

وضع إطار عمل قانو� وسياسات واضحة لحاضنات ومرسعات األعxل وأماكن العمل املشرتكة.




