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 مستخلص 

املشروعات املتوسطة والصغ��ة ور�ادة األعمال، من األهداف االس��اتيجية ب�افة دول العالم، وتتعدد زوايا وأ�عاد ومداخل    �عد

لذا اهتمت العديد من املؤسسات الدولية بنشر مؤشرات قياس وتصنيف فعالية بيئة تنمي��ا، سعيا اليجاد بيئة ومناخ داعم لها،  

 جة ��ذه املؤشرات، كمؤشر بيئة ر�ادة األعمال ومؤشر التنافسية ومؤشر سهولة ممارسة األعمال. األعمال لعدد من الدول املدر 

لهذه   الناجحة  االدارة  توعي��ا ومساعد��ا ع��  أو  تمو�ليا و/  املتوسطة والصغ��ة سواء  املشروعات  لدعم وتنمية  البنوك  و�س�� 

املالية من املفاهيم ا�حديثة �سبيا ع�� بيئة عمل ا�جهاز املصر�� و�س��دف املؤسسات، ويعد مفهوم الشمول املا�� وا�خدمات غ�� 

 �عز�ز القدرات ل�افة فئات ا�جتمع بما ف��ا املشروعات املتوسطة والصغ��ة ور�ادة األعمال. 

 : سعت الدراسة إ��  ولقد

ر�ادة األعمال  معرفة موثقة حول    توف��)  1( الـ  بيئة  �عرف بمصط�ح  القياس ومتطلبات      -  Ecosystemsوما  املفهوم ومؤشرت 

تنمي��ا، واستخالص ماهية أ�عاد تنمية هذه الشر�حة من املشروعات، وفهم احتياجا��ا وتفضيال��ا سواء ما �علق با�جوانب املالية 

يتطلب   وهذا  تنمي��ا،  فرص  �عز�ز   �� ودورها  املالية،  الـ    خلفيات    رصدوغ��  بيئة  �شريعية   Ecosystemومظاهر  سواء  بمصر 

 وتنظيمية وتمو�لية، وتحليل خصائصها وسما��ا �غرض الوصول إ�� فجوة ومتطلبات التحس�ن.  

وماذا قدمت لعالج فجوات سوق و�يئة    دور البنوكفهم  ا�خدمات غ�� املالية والشمول املالية، و   إجابات حول ماهية  توف��)  2(

دوافع وأهداف واتجاهات البنوك  وفهم  ، وتلبية احتياجا��ا املالية وغ�� املالية،  املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر

نحو توسعها و/ أو عدم توسعها �� تقديم ا�خدمات غ�� املالية وخدمات ومنتجات الشمول املا��. وعرض نتائج الدراسة امليدانية  

عدة جوانب أصبحت ا �آلية للبنوك �� تنميةم� استخدامه والتوصيات لإلجابة ع�� كيف يمكن ل�خدمات غ�� املالية والشمول املا�

 املتوسطة. و املشروعات الصغ��ة  حاجات م�حة لتنمية 

ع�� تجميع بيانا��ا من خالل املقابلة ال�خصية ا�خططة، وتصميم استمارة استبيان، تم توج��ها لعدد   اعتمدت الدراسةلقد  و 

بنك من ا�جهاز املصر�� املصري ، وقد تب�ن من تحليل آراء عينة الدراسة واملقابالت ال�خصية، وجود    20من العامل�ن �عدد    158

ا نحو التوسع �� تقديم ا�خدمات غ�� املالية، وتب�ي البنك املركزي املصري قيادة  دوافع ايجابية للبنوك املصر�ة ع�� اختالف أنماطه 

حشد من خاللها العديد من ا�جهات ا�ح�ومية والبنوك والقطاع  أطلق عل��ا " مبادرة رواد النيل"، و  بمبادرة قومية    هذا التوجھ

املشروعات،    ا�خاص تنمية  وجهاز  التخطيط،  ووزارة  الشباب،  وزارة  املصري،  (مثل  املصر��  واملعهد  العل�ي،  البحث  وأ�اديمية 

بنك قطاع عام وخاص وأجن�ي، فضال عن خطة توسع �� دمج   18والهيئة العامة للرقابة املالية، ومنظمة العمل الدولية، ونحو  

با�جهاز املصر�� املصري  ال  ،توف�� سبل الدعم املادي واللوجيس�ي ذلك �غرض  ، و بنوك أخرى  تنمية  لضمان نجاح هذا   �� توجة 

 املشروعات املتوسطة والصغ��ة.  

 Businessفيما �عرف بـ غ�� املالية لتقديم هذه ا�خدمات  �آلية عمل بالبنوك املصر�ية، ،نموذج عمل مق��ح ،الدراسة قدمتكما 

” oSME 360“Banking   وهي�ل تنظي�ي مق��ح داخل البنوك لضمان نجاح آلية التنفيذ .



 
 

 
 
 

 : مقدمـــــة

دورا حيو�ا ع�� املستو��ن االقتصادي واالجتما��، و�عت�� أحد املساهم�ن الرئيسي�ن �� املشروعات الصغ��ة واملتوسطة    تلعب

إ�� الناتج القومي االجما�� ودعم م��ان   التعليمية واملهار�ة، باإلضافة  املدفوعات، وتوف�� فرص عمل �ستوعب �افة املستو�ات 

 حتمية أ�شط��ا كصناعات مغذية للمشروعات الك��ى. 

��    لر�ادة األعمال   كما أن الفردي    تدعيمدورا حيو�ا  لإلبداع  العنان  ا�خالقة، وتطلق  بالقوة  عن    والبحثالتنمية االقتصادية 

ذلك ال�خص االبت�اري الذي يتسم    ؛من هنا يأ�ي املع�ى ا�حقيقي لر�ادي األعمال  .ار�ة لتعميق التصنيع ا�ح��االستثم  الفرص

لتلبية احتياجات السوق وا�جتمع، و�ذلك يقودون التغي��    ،با�خاطرة و��دف إ�� الر�ح من خالل االستخدام االبت�اري لرأس املال

 االقتصادي بما يطرحونھ من سلع وخدمات جديدة.

ب�افة دول    أهمية اس��اتيجية فائقة  ،ور�ادة األعمالغر  ومتناهية الص   الصغ��ة و   املتوسطة   أصبح من املؤكد أن للمشروعات  لذا

لتقديم العديد    ،و�س�� لتقديم سبل الدعم البيئي واللوجيس�ي ع�� مستوى مؤسسات��ا،  متقدمة  وأنامية  �انت دول  ء  سواالعالم  

املالية  املالية و/ أو غ��  ت��ز قضية  لتلبية احتياجات وتفضيالت هذه الشر�حة من املشروعات  ،من ا�خدمات  �شر ثقافة ، كما 

عن    Access to Knowledge� ام�انية الوصول للمعرفة  �توفالعمل ا�حر و�قامة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة الصناعية، و 

مقومات    معرفة ماهيةو ،  ر واقامة مشروع خاصمن يرغب �� العمل ا�ح  م�انياتال ناسب  املشروع  امل  واختيارالسوق واملشروعات  

 Access  ةالتمو�لي  تھاجسبل الوصول الحتياو   ھ،ار  نوع التمو�ل املناسب ملشروعيختاالتنافسية، و   ھعزز من قدرات�، وكيف  هتطو�ر 

to Finance.  

ومساعدة رواد األعمال وأ�حاب املشروعات الصغ��ة    Knowledge Integration (KI)ترسيخ مفهوم ت�امل املعرفة يأ�ي  هنامن 

، وتحديد  املعرفة بطر�قة فعالة  Utilizationواستخدام     Acquisitionواكتساب    Identificationواملتوسطة ع�� كيفية تحديد  

 كيف يمكن تلبي��ا. م�ى و و  اذام

، إ�� الوقوف ع�� محاور تنمية هذه الشر�حة املهمة من املشروعات، وتقديم من خالل هذه الدراسة  املعهد املصر�� املصري   و��دف

موثقة   وعملية  علمية  ف��معرفة  املعر��    ارو��  ا�جانب  اإلجرائي  (ماذا)معا�جة  ا�جانب  وكذلك  ظهور ،  (كيف)،  ظل   �� خاصة 

تنمية  عدة جوانب أصبحت حاجات م�حة ل  مفاهيم جديدة �الشمول املا�� وا�خدمات غ�� املالية، وكيف يمكن ت�املهما �� تنمية

آلية للبنوك املصر�ة لتنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر ور�ادة    بمثابة  وت�ون هذه الشر�حة من املشروعات،  

 .األعمال �� مصر

 

 

 فر�ق البحث                                                                                                                                                       
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 الدراسة االستطالعية: 

املتعلقة بتنمية املشروعات الصغ��ة  و   ال�ي تواجهها البنوك   إ�� التعرف ع�� املشكالت الواقعية  ��دف الدراسة االستطالعية    

، وقد تم ذلك عن طر�ق  دراسة، وت�و�ن فكرة مبدئية عن الظواهر محل الومعوقات وصولها الحتياجا��ا التمو�ليةواملتوسطة،  

ون��م عقد مقابالت �خصية، مع �عض مسئو�� مراكز تطو�ر األعمال ال�ي أ�شأ��ا البنوك املصر�ة، و�عض املدير�ن املباشر�ن و معا

مجموعة من الظواهر ال�ي تم التوصل إل��ا   )1ويعرض ا�جدول رقم (�ذه البنوك،  �   SMEsقطاعات تمو�ل الـ  و �عض العامل�ن ��  

 نتيجة للدراسة االستطالعية: 

 ) 1جدول رقم ( 

 أهم نتائج الدراسة االستطالعية

 املستخلصةاملق��حات ا�حلول و  أهم الظواهر املستخلصة

محفظة اختالف    تنمية  مجال   �� العامل�ن  �عض  لدى  الرؤى 

تقييم    �� املبذول  ا�جهد  حيث  من  البنوك،  ببعض  القروض 

القروض ال�ي ستقدم ملشروع صغ�� وآخر كب��، فينظر إليھ ع�� 

 أنھ جهد متساوي ولذلك هناك فر�قان:

فر�ق يرى أنھ طبقا ملبدأ الت�لفة والعائد فان القروض املوجهة   

��ة، ال تحقق الهامش املناسب الذي ��جع  للمشروعات الصغ

ال��كزات   �خطر  كب��  تجاهل  ذلك  و��  معها.  التعامل  ع�� 

 االئتمانية �� عدد محدود من عمالء االئتمان.

ملبدأ    طبقا  أنھ  يرى  اآلخر  مقابل  والفر�ق  ،  ا�خاطرة  العائد 

يجعل من القروض الصغ��ة قاعدة واسعة �ساعد ع�� توزيع  

و  ظا�خاطر،  ع��  تجنب  أو  العمالء  كبار  تمو�ل   �� ال��كز  اهره 

األقل ا�حد م��ا ويستتبع ذلك تخفيض ا�خاطر باالعتماد ع�� 

ال   الذي  البنك  أن  كما  تمو�لها،  يتم  ال�ي  األ�شطة   �� التنويع 

من   محدودة  مجموعة  ع��  فقط  ويعتمد  جدد  عمالء  يدخل 

��  العمالء، ال يتمكن من تنمية �شاطھ �� املستقبل، بالتوسع  

تقديم ا�خدمات وز�ادة ر�حيتھ، ومن ناحية أخرى، فإن عميل  

تحقق   إذا   
ً
كب��ا  

ً
عميال يصبح  قد  اليوم  الصغ��  املشروع 

يتحرك   جديدة  مقومات  وكسب  واالستمرار  النجاح  ملشروعھ 

ولهذا    معها املشروع إ�� منطقة املشروعات املتوسطة والكب��ة

للبنو  ر�حيھ  الصغ��ة  املشروعات  تمو�ل  املدى  يحقق  ع��  ك 

 البعيد. 

للـ   التوجهات التوسعية �� محفظة تمو�ل البنوك    عمال ع�� دعم 

SMEs  ضمن مراحل    استحداث مرحلة جديدةإ��  ، فاألمر يحتاج

االئتمانية، قطاعات ت�ون    العملية  مع  التعامل  قبل  استباقية 

آلية وصول و�عد بمثابة    ،االئتمان، و�� مرحلة التجه�� والتأهيل

، و�ستطيع التواصل  الفئات من املشروعات للتمو�ل املطلوبهذه  

خصائصها،   اختالف  ع��  تجه��معها  خاللها  ملفا��ا    و�تم 

وتقدمها لقطاعات تثقيفها ماليا ومصرفيا،  �عمل ع��  و االئتمانية  

مرحلة   من  تمو�لها  طلبات  مع  التعامل  لتبدأ  بالبنوك  االئتمان 

تمو�لية ومالية ومصرفية،  الدراسة االئتمانية لتشمل عدة جوانب  

لتوقيتات   وفقا  االئتمانية  القرارات  اتخاذ   �� االسراع  ثم  ومن 

 معيار�ة لتداول ا�حاالت االئتمانية. 

مرحلة     �� سواء  ائتمانيا  املرفوضة  العمالء  طلبات  حجم  ك�� 

العملية   مراحل  خالل  أو  و/  الطلب)  تقديم  (قبل  التفاوض 

من يقوم بدراسة أسباب    االئتمانية، وال يوجد بداخل البنوك 

 1 ،الرفض وعالجها

ام�انية  الطلبات ودراسة مدى  يجب معھ رصد حجم هذه  الذي  األمر 

الـ   عمالء  لدى  الذهنية  الصورة  ع��  املباشر  لتأث��ها  . SMEمعا�ج��ا 

آلية توف��  العميل    وأهمية  وتأهيل  إلعداد  ملن�جية استباقية  وفقا 

 ا�حصول ع�� التمو�ل املصر��. التعامل مع البنوك حال طل��م 

الصنا��    وجود  النشاط  قطاعات  خصائص   �� تباين 

�ل   مع  للتعامل  وا�حاجة  واملتوسطة،  الصغ��ة  للمشروعات 

بـ   ونوع     Concept Noteقطاع  ش�ل   �� سواء  مختلف، 

التمو�ل   أو قيمة  املستندات،  أو خصائص وطبيعة ا�خاطر، 

مباشر  ارتباط  ترتبط  وال�ي  السداد  وأسلوب  منھ  والغرض 

بطبيعة ودورة النشاط، وهذا �لھ معناه اختالف نوعية الدعم  

األمر الذي يتطلب وجود �غذية عكسية للبنوك ومؤسسات التمو�ل عن  

طبيعة وش�ل الطلب لتلبية االحتياجات التمو�لية بطر�قة أك�� كفاءة  

 وفعالية.
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طبيعة   اختالف  عن  فضال  �شاط،  �ل  يحتاجھ  الذي  الف�ي 

 البنوك. وش�ل احتياجات التمو�ل من 

حاجة البنوك لقياس ا�خاطر، وتصميم نماذج قياس ا�خاطر   

تتضمن �ش�ل عام تحديد العوامل املالية وغ�� املالية، السيما  

املالية  البنوك  تطبيق  مع   للتقار�ر  الدو��  �� IFRS9  1املعيار 

قد   ال�ي  اإلقراض  محفظة  وم��ا  لألصول  تكو�ن ا�خصصات 

 Significant increase�شهد ارتفاع جوهري �� مخاطر االئتمان  

in Credit Risk  )SICR  للـ ا�خاصة  للطبيعة  ونظرا   .(SMEs  ،

افق خصائص هذه الشر�حة م ن االقراض  وحاجة البنوك لتو

 . من من�جية قياس ا�خاطر 

يتطلب من    توف��  األمر  الشر�حة  هذه  �عامل  من�جية  لتطو�ر  آلية 

البنوك، مع    Scoring Systemنماذج    تفعيلسرعة  و   املشروعات 

مليون جنيھ، سواء قبل و�عد منح   20للشر�ات ذات املبيعات أقل من

النتائج ��    واستخدامالتمو�ل ودراسة وتحليل نتائج االختالفات بي��ما،  

مراجعة وتقييم السياسة االئتمانية السيما معاي�� قبول العميل وهي�ل  

 السلطات والتسهيالت االئتمانية لهذه الفئة.

الـ    السيما  االئتمان  عمالء  متا�عة  سبيل   ��SMEs    ��ع وح��م 

البنوك   تبذل  املقررة،  السداد  و�رامج  وفقا  من السداد  كث��ا 

، سواء من خالل املتا�عة املكتبية و/  الوقت وا�جهد والت�لفة

امليدانية ع��  أو  فقط  يقتصر  قد  املتا�عة  من�ج  أن  كما   .

استمرار عدم االل��ام بالسداد  الضغط ع�� العميل، و�� حال  

إ��   معھ  البنك  تار�خ االستحقاق، قد يضطر  من  محددة  ملدة 

يتطور التخاذ إجراءات   العميل األمر الذي قد  إعادة تصنيف 

 قانونية وقضائية الستيداء مستحقات البنك. 

يتطلب خلق  األمر  املا��  التثقيف  إطار  الشر�حة    ��  هذه  لدى  الو�� 

إل  الناجحة  ملشروعا��مباملن�جية  النقدية  التدفقات    التوعية و   ،دارة 

واالل��ام   البنكية،  ا�حسابات  ا�حسابات بإدارة  ع��  التعامل  بقواعد 

بموجب الشي�ات، وقيامهم بتنشيط حركة ا�حسابات البنكية    البنكية

وستسهم �حبا و�يداعا لتعكس أرقام النشاط من املبيعات (االيرادات).  

ة هذه العمالء ذوي التصنيفات املنخفضة  هذه ا�خدمات ��  ز�ادة قدر 

والتسهيالت   التمو�ل  خدمة  ع��  وقدر��م  بال��اما��م  الوفاء  ع�� 

، ومن ثم تحسن �� معدالت السداد وخدمة  االئتمانية ال�ي حصلت عل��ا

الدين، و�التا�� تحسن درجات التصنيف االئتما�ي لها، والتخفيف من  

 . IFRS9األثر الك�ي لتطبيق معيار 

مرور عام من تار�خ القيد  SMEs ض البنوك �ش��ط لتمو�ل الـ �ع 

التمو�ل،   طالب  للمشروع  التجاري  ال�جل  من  ��  الرغم  ع�� 

، 2021التيس��ات املقدمة من البنك املركزي املصري �� ف��اير  

الـ   بتمو�ل  للبنوك  دون    SMEsبالسماح  التأسيس  حديث 

ا�حصول ع�� قوائم مالية خالل العام األول من عمر املشروع  

 ح�ى مبيعات عشرون مليون جنيھ. 

البنوك من تمو�ل املشروعا لتمك�ن  آلية  يتطلب وضع  ت حديثة واألمر 

وتمو�ل   والزراعة  التأسيس،  الصناعة  مجال   �� واالبت�ارات  األف�ار 

والتكنولوجيا وال�ي تحقق قيمة مضافة تتمثل �� تصنيع منتج وسيط أو 

تصنيع اسطمبات ومستلزمات إنتاج أو إطار سالسل القيمة وتحد من  

 الواردات وتز�د من فرص العمل للشباب. 

ا  دراسة�عد    أحد  املشروع  جدوى  جدوى  ع��  ل�حكم  ملعاي�� 

 املشروعات من عدة جوانب 

واألمر يتطلب توعية العميل ��ذه ا�جوانب وز�ادة قدرتھ ع�� مناقش��ا  

مع مؤسسات التمو�ل (ل�حصول ع�� تمو�ل) أو هيئة التنمية الصناعية 

شر�اء   ع��  مشروعھ  لعرض  أو  ملشروعھ)  أرض  قطعة  ع��  (ل�حصول 

أو ت�ون أساس يتم  الف�ي أو االداري)،  (ل�حصول ع�� دعمهم املادي أو  

مبيعات   ح�ى  ل�حاالت  التمو�ل  منح   �� عليھ  جم،   20االعتماد   مليون 

فضال عن حاجة أ�حاب املشروعات املتوسطة والصغ��ة لرصد األداء  

ثم   م��ما ومن  �ل   �� والضعف  القوة  نقاط  واملستقب�� وتحديد  ا�حا�� 

التطو�ر والتحس�ن املستمر سعيا ال  ستدامة املشروع و�ل ذلك  محاور 

 من محاور التثقيف املا�� لهذه الفئة من أ�حاب املشروعات. 

 
يناير   17قد أصدر البنك املركزي املصري متطلبات تطبيق البنوك لذلك املعيار بموجب قراره مجلس إدارة البنك املركزي بجلستھ املنعقدة ��  ، لذا ف2018، ليبدأ العمل بھ اعتبارا من أول يناير  2014صدر املعيار �ش�لھ ال��ائي �� يوليو    1

 ، ومن أهم ما تضمنھ:2018

سب التعليمات ا�حالية، وتضم�ن ذل األثر بنموذج معيار كفاية رأس املال وموافاة البنك املركز ��ا  قيام �ل بنك  بالوقوف ع�� األثر الك�ي املتوقع ع�� قيمة ا�خصصات املتوقعھ نتيجة التطبيق مقارنة با�خصصات ح -

 (الرقابة املكتبية) �ل ر�ع سنة. 
 لألوضاع االقتصادية.   ستقبليةيتع�ن ع�� البنوك ملواجهة الز�ادة املتوقعة �� حجم ا�خصصات نتيجة اتباع أسلوب ا�خاطر املتوقعة وال�ي تأخذ �� االعتبار النظرة امل -

ال�ي �عكس    )Probability of Default) PDال�ي ستستخدم عند التطبيق �� ضوء اس��اتيجية �ل بنك، وأهمية توافر نظام تصنيف ائتما�ي داخ�� يتضمن احتمالية التع��   Business Modelsيتع�ن توافر نماذج األعمال   -

الحتساب ا�خسارة االئتمانية املتوقعة   EAD (Exposure at Default)) وقيمة التعرض عن االخفاق  Loss Given Default) LGDساب �ل من معدل ا�خسارة عند االخفاق  �ل درجة من درجات هذا التصنيف، ومن�جية احت 

(Expected Credit Loss) ECLفاية نظم املعلومات وتوافر املوارد البشر�ة وا�خ��ات. ، وهو ما يتطلب توافر البيانات التار�خية وجود��ا استعدادا لتطبيق تلك املن�جيات ومدى ك 
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من تطو�ر التشريعات املتعلقة بتيس�� ا�حصول ع��    الرغمع��   

(قانون   حالة  2017لسنة    17ال��اخيص  مازالت  أنھ  إال   ،(

الغموض لدى شر�حة كب��ة من الراغب�ن �� إقامة مشروعات 

ع��   ا�حصول  ملفات  وتجه��  إجراءات  حول  خاصة، 

 ال��اخيص، 

ر�ادة   بيئة  عناصر  ب�ن  فيما  منسق  توافر  يتطلب  األعمال  واألمر 

امللفات   تلك  تجه��  سبل  لهم  تيسر  واملتوسطة،  الصغ��ة  واملشروعات 

 �أحد مراحل بناء مشروع خاص. 

هناك تباين ب�ن البنوك حول ماهية ا�خدمات غ�� املالية (املفهوم   

،  SMEsوحقيقة الدور ، ونوعية ا�خدمات، وأهمي��ا �� تنمية الـ  

مبادرة  داخل  سواء  تقديمها  ومن�جية  املركزي    وأسلوب  البنك 

ا�خدمات  بتقديم  تقوم  أخرى ال  و�نوك  أو خارجها،  و/  املصري 

 غ�� املالية) 

 األمر يحتاج إ��:  

افر آلية تنسيقية تتعامل مع خصائص هذه الفئة    من املشروعات   تو

الـ   والطلب (عمالء  العرض (البنوك)  ب�ن جان�ي  لتقليل فجوة املعرفة 

SME ومن ثم تحس�ن الصورة الذهنية للبنوك لدى عمالء الـ ،(SME 

لدمج شرائح العمالء    تقديم مجموعة من ا�حلول املالية وغ�� املالية 

غ�� ا�خدومة مصرفيا و/ أو ائتمانيا و�صفة خاصة شرائح العمالء ال�ي  

ح السنو�ة  يبلغ  مبيعا��ا  ايرادا��ا/  حجم    20جم  ز�ادة  جم  مليون 

للـ   املصرفية  األعمال  SMEsاملعامالت  سيدات  �س��دف    ،السيما 

بال��ك�� ع��    SMEsتحس�ن مستوى ا�خدمة و�دارة العالقة مع عمالء الـ  

بالصناعات  العمالء  أفضل  واختيار  املق��ض�ن،  وغ��  املق��ض�ن 

�سهيالت   ع��  ل�حصول  املؤهل�ن  العمالء  قاعدة  وز�ادة  املس��دفة، 

ائتمانية جديدة، واالستخدام الفعال ل�حسابات املدينة، وفقا للغرض  

الـ  خدمات  �سع��  منظومة  واس��داف  التمو�ل،  أجلھ  من  ا�خصص 

SME ز�ادة �سبة مساهم��ا �� هي�ل ر�حية البنك، و.  

اللوجيستية  ا�خدمات  من  حزمة  إلدارة   تقديم  العمالء  لتأهيل 

املتخصصة  ا�و�شغيل مشروع با�خدمات االستشارات  �م واالستعانة 

ور�ط    سيسهم ذلك �� حشد الدعم املؤس�ىيو ،  من مقدمي ا�خدمات

داعمة   بيئة  و��يئة  مختلفة،  وأطراف  قطاعات    Ecosystemsعدة 

و�ناء ثقافة ر�ادة األعمال، والتوفيق ب�ن جان�ي الطلب والعرض، مما  

س��يد من حجم سوق املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ور�ادة األعمال،  

املشروعات   �سبة  بز�ادة  للسوق  الهي�لية  ال��كيبة  توزيع  و�عادة 

بتقديم  البنوك  لقيام  ثم ز�ادة حجم الشرائح املؤهلة  الرسمية، ومن 

ملش�لة  ا�  جزر�ة  حلول  وضع  ثم  ومن  لها،  والتمو�لية  املالية  خدمات 

من   الشباب  معها  وسيصبح  كب��،  عمالة  حجم  باستيعاب  البطالة، 

خالل مشروعھ الصغ�� مصدر لفرص العمل ال طالب لفرصة عمل،  

 .ذلك هو ا�حل العم�� ملش�لة البطالة

البنوك  املشروعات    فهم دور  و�يئة  سوق  لعالج فجوات  قدمت  وماذا 

املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر، وتلبية احتياجا��ا املالية وغ��  

املالية، وفهم دوافع وأهداف واتجاهات البنوك نحو توسعها و/ أو عدم 

وكيف ساهمت خدمات مراكز  توسعها �� تقديم ا�خدمات غ�� املالية  

شاؤها داخل �عض البنوك تحت شعار مبادرة  ال�ي تم ا�  تطو�ر األعمال

النيل عل��ا  رواد  للتغلب  العملية  ا�حلول  تقديم  اس��دفت    ��  وكيف 

 .بمصر SMEsمحاور تنمية الـ 

ع�� عاتق البنوك مسئولية �شر ثقافة الشمول املا��، كما    يقع )

�عد املشروعات الصغ��ة واملتوسطة أحد ر�ائز الشمول املا��، 

ل��كيبة  واستيعا��ا  وأ�شط��ا  خصائصها  وتنوع  حجمها  لك�� 

 متنوعة من فئات ا�جتمع.
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 : الدراسةتحديد مش�لة 

تتعدد مبادرات تنمية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة بمصر، سواء �انت مبادرات �شريعية وتنظيمية وتمو�لية، ومن خالل نتائج 

 �� البنوك  ومشاركة  األعمال  تطو�ر  خدمات  مراكز  ا�شاء  املصري  املركزي  البنك  لتب�ي  ا�حا��  والتوجھ  االستطالعية،  الدراسة 

�� املالية �س��دف تنمية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة، ومبادرات الشمول املالية، واملالحظة  تقديم نوعية جديد من ا�خدمات غ

 : فالتساؤل الذي يطرح نفسھ حاليا النظر�ة حول ت�امل خدمات الشمول املا�� وا�خدمات غ�� املالية،  

 املشروعات املتوسطة والصغ��ة؟تنمية ل كيف يمكن للبنوك استخدام ا�خدمات غ�� املالية والشمول املا�� �آلية 

 و�نبثق عن هذا التساؤل عدة �ساؤالت فرعية:

1(  �� وما  وسماتھ،  خصائصھ   �� وما  بمصر،  الصغر  ومتناهية  والصغ��ة   املتوسطة  املشروعات  سوق  حجم  هو  ما 

 احتياجاتھ وتفضيالتھ سواء �انت مالية و/ أو غ�� مالية؟ 

 ودورها �� تلبية احتياجات املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر؟  ما هو مفهوم ا�خدمات غ�� املالية وأدوا��ا )2

هذه  )3 مثل  بتقديم  قيامها  واألهداف حال  الدوافع  وما  املالية،  غ��  ا�خدمات  تقديم  نحو  املصر�ة  البنوك  اتجاهات  ما 

 النوعية من ا�خدمات؟

 تقديم ا�خدمات غ�� املالية؟  ما �� املمارسات الدولية املث�� وعوامل النجاح الرئيسية �� مجال  )4

ومتناهية   )5 والصغ��ة  املتوسطة  املشروعات  احتياجات  تلبية   �� ودوره  األساسية  ور�ائزه  املا��  الشمول  مفهوم  هو  ما 

 الصغر؟

 هل توجد عالقة ارتباط ب�ن خدمات الشمول املا�� وا�خدمات غ�� املالية؟  )6

غ� )7 ا�خدمات  فعالية  لز�ادة  املق��ح  العمل  نموذج  هو  سوق ما  احتياجات  لتلبية  املا��  الشمول  وخدمات  املالية   �

 املشروعات املتوسطة والصغ��ة واملتوسطة؟ 

 املن�جية:  

خاضعة الشراف    ،بنك   38، وعددها  البنوك املصر�ةمجتمع  ع��    1، تم توظيف املن�ج الوصفي التحلي��،دراسةلتحقيق أهداف ال

تم جمع بيانات الدراسة من مصادر مختلفة أولية وثانو�ة، وتتمثل  كما    ،  2020لسنة    194نون  االبنك املركزي املصري وفقا للق

البيانات الثانو�ة �� الكتب والدور�ات والدراسات املنشورة وغ�� املنشورة، وكذا بيانات ونظم و�جراءات العمل والهيا�ل التنظيمية  

املمثلة  والبيا للبنوك  املنشورة  امل��انيات  إ��  باإلضافة  املركزي املصري،  البنك  ال�ي يصدرها  بالتقار�ر  الواردة  املنشورة  املالية  نات 

الدراسة ا�جال    ،�جتمع  هذا   �� املث��  واملمارسات  األعمال،  بيئة  قياس  مؤشرات  تصميم  من�جية  وتفس��  وتحليل  دراسة   وكذا 

 استخالص معان ودالالت حول التساؤالت البحثية محل الدراسة. �غرض  بالبنوك العاملية، وذلك 

وذلك بتجميع البيانات واملعطيات املوضوعية عن واقع    Quantitative Analysis1  أسلوب التحليل النو��  كما تم استخدام  

املصر�� املصري  بالقطاع  املا��  املالية والشمول  والتمو�ليةوالتطورات  ،  ا�خدمات غ��  والتنظيمية  بمصر   التشريعية  ال�ي حدث 

من   الف��ة  والتنافسية، 2022وح�ى    2014خالل  األعمل،  ر�ادة  مؤشرات  وتحديد  األعمال  بيئة  مؤشرات  بدالالت  ترتبط  وال�ي   ،

 وسهولة ممارسة األعمال، واستخالص إطار مق��ح ملتطلبات بيئة األعمال. 

) لبنوك تقوم بتقديم ا�خدمات غ�� املالية والشمو  1-  1(م�حق رقم    ل عقد املقابالت ال�خصية، من خالثم تأ�ي الدراسة امليدانية

وقوائم االستقصاء    ) لبنوك تقوم بتقديم خدمات الشمول املا�� وال تقوم بتقديم ا�خدمات غ�� املالية، 2  –  1املا��، (م�حق رقم  

، ور�ط االطار النظري والعم�� للدراسة  التوسع �� تقديم ا�خدمات غ�� املالية،تحليل دوافع البنوك املصر�ة حول  ل)،  2(م�حق رقم  

 o(Business Banking SME 360(لألعمال بالبنوك  من أجل تصميم نموذج عمل مق��ح لقطاع ا�خدمات املصرفيةوذلك 

 
التعب�� عن الواقع، النا�ىئ عن شبكة من املتغ��ات املتفاعلة كميا، ، ثم  كما �� �� الواقع   دراسةجمع البيانات واملعلومات وا�حقائق حول مش�لة الب  وذلك   1 

التعب�� عن هذا الواقع �ش�ل كيفي، ��دف ��خيصھ، وتحديد خصائصھ و التعرف ع��  ، وكذا  �� مرحلة ما، و�� ظروف معينة، ��دف تحديد حجم الظاهرة

 .إ�� استنتاجات و�عميمات �ساعدنا �� تطو�ر الواقع الذي ندرسھ صوال، و نقاط القوة والضعف �� ضوء الظروف القائمة

 . 274: 263، املؤلف، القاهرة، ص وث العلوم اإلدار�ة أصول املن�جية العلمية �� بح ملز�د من التفاصيل راجع : د. محمود ا�خطيب،1 
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 الدراسة:  ومفاهيم مصط�حات

ي�� ت  ،فيما  ال�ي  ا أهم املصط�حات  �� املراجع ذات الصلة    ،�� هذه الدراسة  هاماستخدم  إل��ا من خالل ما ورد  وال�ي تم التوصل 

 بموضوع الدراسة: 

األعمال   بيئة .1

 األيكولوجية

Ecosystem 

املؤسسية    �ع�� األطر  ب�ن  املتبادلة  التفاعالت  وكذا  املتجا�سة،  الشاملة  البيئة  عن 

ومساعد��م  األعمال  لر�ادي  داعمة  بيئة  �خلق  بالدولة،  والثقافية  والتنظيمية  والتشريعية 

املوارد   تخصيص  توجيھ  ع��  قدر��م  وز�ادة  النجاح،  محدودي��ا    –ع��  قدر  نحو    –ع�� 

ادة انتاجية العوامل االجمالية لالنتاج، من خالل ابت�ار العمليات االستخدامات املنتجھ، وز�

 ومن ثم زادت قدرة االقتصاد ع�� خلق الوظائف وال��وة. 

 ر�ادة األعمال  .2

Entrepreneurship 

،  Entrepreneurship أدبيات اإلدارة إ�� العديد من نماذج التعر�ب لذلك املصط�ح    أشارت

 ومن ال��جمات ال�ي اق��حت لذلك املصط�ح: املبادرة، الر�ادة، املبادأة، اال�شاء، العمل ا�حر. 

عام   األعمال  لر�ادة  األول  املؤتمر  ترجمة    2009وخالل  ع��  االتفاق  تم  الر�اض  مدينة   ��

 ة األعمال ع�� أ��ا " تتسم بنوع من ا�خاطرة ولكن ا�خاطرة ا�حسو�ة"مصط�ح ر�اد

�ع�ي  األعمال  ال�افية ر�ادة  املوارد  وحشد  مشروع،  تأسيس  خالل  من  جديد  عمل  مزاولة   :

لتنميتھ وتطو�ره، �غرض تقديم نوع مع�ن من املنتجات أو ا�خدمات غ�� املتوافرة أو متوافرة  

أو املطلوب  بالش�ل  ليس  تخدم    ولكن  أهداف ومصا�ح  فتح أسواق عمل جديدة، وتحقيق 

 ا�جتمع، وا�حصول ع�� �سبة ر�ح أك��. 

             ع�� ثالث عناصر رئيسية:  Entrepreneurshipويشتمل هذا التعر�ف وترجمة مصط�ح 

 إبداع وابت�ار   (ج)مخاطرة محسو�ة                  (ب)    عمل حر              (أ) 

 رائد األعمال  .3

Entrepreneur 

إ��    با�خاطرةالذي يتسم    االبت�اري ذلك ال�خص    هو من خالل االستخدام   الر�حو��دف 

االقتصادي    يقودون التغي��. و�ذلك  وا�جتمعاحتياجات السوق    لتلبيةاالبت�اري لرأس املال  

 .سلع وخدمات جديدةبما يطرحونھ من 

 مفهوم تنمية األعمال  .4

Business development 

concept 

األف�ار واملبادرات واأل�شطة ال�ي �ساعد �� تحس�ن األعمال، ودراسة العمالء عن كثب    �شمل

أي �شمل  كما  املستقبل،   �� األعمال  لنمو  اس��اتيجية  شرا�ات  و�ناء  احيتاجا��م،  ضا  وفهم 

دراسة األسواق ا�حالية ومحاولة اكتشاف وتحديد الفرص املستقبلية، وز�ادة الو�� بالعالمة 

 .التجار�ة وتحس�ن املركز التناف�ىي للبنك �� السوق 

 الشمول املا��  .5

Financial Inclusion (FI) 

مختلف ا�خدمات املالية لالستخدام من قبل جميع فئات ا�جتمع، من خالل القنوات   إتاحة

مع   مناسبة،  وت�لفة  بجودة  ا�خدمات،الرسمية،  تلك  من  املستفيدين  حقوق  بما   حماية 

 يمك��م من إدارة أموالهم �ش�ل سليم.

 ا�خدمات غ�� املالية .6

Non-Financial Servicess 

(NFS) 

 للتمك�ن املا��مالئمة    بيئة استشار�ة�خلق  من ا�خدمات غ�� التمو�لية،    مت�املة حزمة    ��

مصر،    والف�ي   �� األعمال  ورواد  واملتوسطة  الصغ��ة  ال�ي للمشروعات  العمليات  و�عظيم 

  و�ناء القدراتعالج التحديات واملعوقات ال�ي تواجهها،  و   امليكنة والتكنولوجيا�عتمد ع��  

 املؤسسية لهذا القطاع ا�حيوي �خدمة ا�جتمع والبيئة". 

مراكز خدمات تطو�ر   .7

 األعمال

 مؤسسات غرضها الرئي�ىي:  ��

تقديم خدمات تنمية األعمال لتحس�ن بيئة عمل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ورواد   .أ

 �ش�ل �حيح.   األداء��  االستدامةاألعمال، والوصول إ�� املعرفة من أجل 
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Business Development 

Services (BDS) 

تمك�ن الشباب الراغب �� تأسيس مشروعات خاصة من اختيار النشاط الذي يناسب  .ب

 ام�انيا��م، وتثقيفهم ماليا ومصرفيا.  

�� تحقيق أهدافهما الرئيسية �� دعم وتمو�ل   املشروعاتمساندة البنوك وجهاز تنمية   . ج

 توسطة . الصغ��ة وامل  واملشروعات األعمالرواد 

أخصائي خدمات تطو�ر   .8

  األعمال

Business Development 

Services Specialist 

امل  هو تقديم  �خصية)  وسمات  ومهارات  (معارف  بجدارات  يتمتع  الذي  شورة  ال�خص 

�� مجال  املهنية  تحقيق رسالتھ  تمكنھ من  باح��افية  والتيس�� والتوجيھ  والدعم واملساندة 

 تنمية مشروعات ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة. 

 :حاضنات األعمال .9

Business incubators 

مساعدة    جمعياتأو    منشآت أو    شر�ات إ��  ��دف  ال�ي  القانونية  الكيانات  من  غ��ها  أو 

املشروعت حديثة التأسيس ومشروعات ر�ادة األعمال ع�� النمو ع�� تقديم خدمات متنوعة  

الستضافة   مناسب  مناخ  توفر  كما  واإلدارة،  والتسو�ق  التمو�ل  مجال   �� األخص  ع�� 

نمو خالل ف��ة البدء عندما ي�ونوا  املشروعات الصغ��ة، وتطو�رها و�ساعهم ع�� البقاء وال

 أك�� عرضھ ل�خطر. 

 الوصول للتمو�ل .10

Access to Finance. 

  ا�حصول ع��قدرة األفراد أو املنشآت ع��  هو
ً
االئتمان، وهنا يجب   خدمات مالية، متضمنة

 إ�� أر�ع مستو�ات:  من ا�خدمات أن نفرق ب�ن غ�� املستفيدين

طوًعا .أ املستفيدين  وهم  غ��  ا�خدمة :  أو  املنتج  من  االستفادة  ع��  القادرون  األ�خاص 

 لك��م اختاروا عدم االستفادة. 

األ�خاص القادرون حالًيا ع�� : هم  غ�� مستفيدين، يقعون ضمن حد الوصول ا�حا��  .ب

 الوصول إ�� املنتج أو ا�خدمة لك��م لم �ستفيدوا م��ا �عد  

األ�خاص الذين يف��ض ��م  : هم  املستقب��غ�� مستفيدين، يقعون ضمن حد الوصول   . ج

أن ي�ونوا قادر�ن ع�� االستفادة من املنتج أو ا�خدمة خالل مدة ت��اوح ب�ن الثالثة أشهر  

إ�� ا�خمسة سنوات املقبلة، بناًء ع�� التغّ��ات �� مالمح املنتج أو ا�خدمة، أو السوق، 

 ع�� التوا��  

املستقب�� . د الوصول  حد  نطاق  خارج  يقعون  و�من  قسرً�ا  :  املستفيدين  غ��  رغب 

 ألسباب متعددة:  
ً
 إل��ا نتيجة

ً
 باالستفادة من ا�خدمات املالية، لك��م ال يمل�ون وصوال

 :
ً

قد ي�ونون غ�� قابل�ن للتعامل بنكًيا ألن دخلهم املنخفض يمنُع خدم��م تجارً�ا (أي    أوال

 ع�� نحو مفيد) بواسطة املؤسسات املالية؛  

لك �سبب وجود تمي�� ضدهم مب�ّي ع�� خلفية اجتماعية، دينية، أو  قد ي�ون ذ  ثانًيا: 

 عرقية؛ 

ا:
ً
قد ي�ونون غ�� قابل�ن للتعامل بنكًيا ألن شب�ات التعاقد واملعلومات (ألسباب مثل    ثالث

املؤسسات  تمنع  االئتمان)  �� معلومات �جالت  أو نقص  شروط ضمان إضا�� عالية 

 �� املستفيدين؛  املالية من تقديم ا�خدمات لهؤالء غ

قد ت�ون أسعار أو مزايا ا�خدمات املالية غ�� مالئمة بالنسبة للفئات الس�انية لغ��   را�عا: 

 املستفيدين.
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 املنتجات االئتمانية .11

Credit Products 

اآللية ال�ي يتبناها البنك من أجل التخصيص الكفء ملوارده ب�ن فروع النشاط ا�ختلفة   ��

الـ   لشرائح  واملتباينة  املتنوعة  ا�خصائص  مع  توف�� SMEsوتتوافق  خاللها  من  وتضمن   ،

 التمو�ل للمشروعات ذات األولو�ة با�حجم والت�لفة وفقا الحتياجا��ا ا�جار�ة واالستثمار�ة. 

 رفة إدارة املع .12

knowledge management 

 

�ستند إدارة املعرفة ع�� ثالث إطار مت�امل من املعلومات ألداء مهمة معينة، و   ��املعرفة  

 محاور رئيسية: 

 ذلك ا�حتوى من املعرفة الذي يحقق الهدف املطلوب ملستخدم املعرفة. ا�حتوى:  .أ

الثقافات   الثقافة:  .ب يناسب  بما  وسهولة االستخدام  البساطة والتحديد والوضوح  و�ع�ي 

 ا�ختلفة. SMEsاملتنوعة لشرائح الـ 

املعرفة:    .ج املعرفة؛    و�شمل:عمليات  تح���شر  دون  الشرائح  ل�افة  اكتساب    -  لتصل 

متنوعة ة؛  املعرف مصادر  ا�حصول عل��ا من  للمعرفة؛    -  بتمك�ن  تنفيذها االستجابة 

 وت�ون ذات تأث�� �� األداء 

 ا�جدارات  .13

Competencies 

املهارات    �� ب�ن  تجمع  ف��ات زمنية طو�لة  ت�ونت خالل  الفرد،   �� ومتأصلة  صفات عميقة 

ا�ختلفة، وقد قسم   �� مراحل حياتھ  الفرد  ال�ي جناها  الطو�لة  واملعرفة والقدرات وا�خ��ة 

إ��   ا�جدارات  اإلدارة  (  31خ��اء  مجموعات:  ثالث  ضمن  مع 1جدارة  التعامل  جدارات   (

 ) جدارات إدارة الذات. 3الو�� التجاري، ( ) جدارات2اآلخر�ن، (

 االستدامة املؤسسية   .14

Corporate 

1Sustainability (CS) 

 Socially Responsible Investing" االستثمار املسؤول اجتماعيا"  مفهوم يرتبط بـ    هو

(SRI)   األعمال اس��اتيجية  عمل  خطة   �� املستدامة  واألساليب  القيم  دمج  طر�ق  عن 

املؤسسية؛ ��دف خلق القيمة ع�� املدى الطو�ل بدال من ال��ك�� ع�� امل�اسب املالية قص��ة  

األجل، وتقليل التأث�� السل�ي �� البيئة وتحقيق منافع للمجتمع، من خالل تقليل اس��الكها  

 ا�حدودة أو ايجاد موارد بديلة منخفضة التأث�� ع�� البيئة. للموارد الطبيعية 

 وهنا تجدر االشارة إ�� الفرق ب�ن املفاهيم الثالثة التالية: 

االستدامة )1 دون  Sustainability  مفهوم  ا�حاضرة  األجيال  احتياجات  تلبية   :

�جنة   �عر�ف  (بحسب  احتياجا��ا  تلبية  ع��  املستقبلية  األجيال  بقدرة  املساس 

 ).1987التا�عة لألمم املتحدة �� عام  Brundtland Commissionتالند برون

املؤسسية )2 االستدامة  اس��اتيجية  Corporate Sustainability   مفهوم   :

ملساعدة الشر�ات واملؤسسات ع�� تخطيط أهدافها املستقبلية بطر�قة صديقة 

إ� سع��ا  أثناء  والبيئي  االجتما��  ا�جانب  ترا��  أ��ا  أي  الر�ح للبيئة؛  تحقيق   �

 والنمو. 

للشر�ات )3 : تصف Corporate Social Responsibility  املسؤولية االجتماعية 

البيئي   الدور  لتعز�ز  الواقع  أرض  ع��  بالفعل  املتبعة  واالجراءات  املمارسات 

 وا�جتم�� للشركة.

 إعداد فر�ق البحث 

 

 

 
1 https://hbrarabic.com/ 
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 املفهوم ومؤشرات القياس ومتطلبات تنمي��ا  - الفصل األول: بيئة ر�ادة األعمال

 : مقدمة:   1 - 1

واملشروعات    ��دف األعمال  ر�ادة  بيئة  مفهوم  تحليل  إ��  الفصل  من  و الصغ��ة  هذا  وتفضيال��ا  احتياجا��ا  وفهم  املتوسطة، 

 ا�خدمات املالية وغ�� املالية، واستخالص أ�عاد تنمي��ا اس��شادا بتحليل مؤشرات قياس وتقييم فعالية بيئة ر�ادة األعمال. 

ذلك سبيل  األعمال    ،و��  لر�ادة  العاملي  املؤشر   : و��  البيئة،  هذه  فعالية  لقياس  مؤشرات  ثالث   Globalسنتناول 

Entrepreneurship Index (GEI)  ومؤشر التنافسية ،Global Competitiveness  ومؤشر سهولة ممارسة األعمال ،Doing 

Business  وذلك من حيث من�جية تصميم املؤشر ور�ائزه األساسية، و�عض املآخذ عليھ، وترتيب وتصنيف مصر ضمن �ل ،

نحاول الر�ط ب�ن هذه املؤشرات فيما يتعلق بأ�عاد تنمية بيئة ر�ادة األعمال واملشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية    ثم،  مؤشر

أل�عاد تنمية هذه الفئة من املشروعات �عرض ملفهوم الشمول املا��، واستعراض حجم السوق املصري وفهم   واستكماال، الصغر

(الف��ة ال�ي �غط��ا    2021وح�ى    2014لتنظيمية والتمو�لية ال�ي تمت خالل الف��ة من  خصائصھ، ور�ط التطورات التشريعية وا

نن�ي هذا الفصل �عرض إطار مق��ح لتحديد متطلبات بيئة   ثمالدراسة)، ودالالت هذه التطورات بمؤشرات بيئة ر�ادة األعمال،  

 لصغ��ة ومتناهية الصغر املتعاملة مع تلك البيئة.  األعمال واحتياجات الفئات من رواد األعمال  واملشروعات املتوسطة وا

 : مفهوم بيئة ر�ادة األعمال واملشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر:   2 - 1

�� إطار من الفرص والتحديات ال�ي تخلقها عوامل    ،املشروعات الصغ��ة واملتوسطة بل والك��ى أ�حاب  �عمل ر�ادي األعمال، و 

متعددة �� بيئ��م، و�جب أن تتش�ل هذه العوامل ع�� نحو ��جع ع�� بدء مشروعات جديدة، و�فتح آفاق نموها وي�جع االبت�ار 

  ع�� نطاق واسع.

النضمام  باأي �ان حجمھ    ، شروعو�تأثر قرار صاحب امل  ، بيئة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة بوجود قطاع غ�� رس�ي كما تتسم  

 :، تتمثل ��ترتبط �عنصري الت�لفة والعائد ،ا�� القطاع غ�� الرس�ي بخمس عوامل أساسية

  .تراجع معدالت النمو االقتصادي و�ؤثر ذلك ع�� قدرة االقتصاد ع�� خلق فرص عمل جديدة وتزايد معدالت البطالة 

 �ى ا�خروج من السوق .�عقد إجراءات التأسيس أو إجراءات التوسع أو ح 

 . عقد إجراءات ا�حصول ع�� التمو�ل� 

  .اإلطار املؤس�ىي للتعامل النقدي وغ�� النقدي واملدفوعات املميكنة وغ�� املميكنة 

   الـ ب�ن األطراف املتعددة واملعنية بخدمة  �� كث�� من ا�حاالت  التنسيق  ا�� االزدواجية وعدم    SMEغياب  مما قد يؤدى 

 الوضوح. 

 العديد من اآلثار السلبية لنمو القطاع غ�� الرس�ي تتمثل �� :  وهناك 

الدولة وا�ع�اسا��ا ع�� تحقيق أر�اح غ��  �شوه �� هي�ل القطاعات االقتصادية ما ب�ن مل��م وغ�� مل��م بتعليمات وقوان�ن   -

 عادلة. 

 عدم حماية حقوق امللكية الفكر�ة أل�حاب املشروعات غ�� الرسمية .  -

 عدم �غطية الضمان االجتما�� للمشروع غ�� الرس�ي.  -

 �سرب حجم كب�� من ناتج �شاطها خارج الناتج القومي اإلجما�� .  -

العاملي لر�ادة األعمال وا  و�قدم    The Global Entrepreneurship and Development Institute  (GEDI)  لتنميةلنا املعهد 

)، فنجد أن رواد األعمال ��  1هي�ل النظام البيئي لر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة، كما هو وا�ح بالش�ل رقم (

قلب النظام البيئي لر�ادة األعمال، وأن شروط إطار عمل ر�ادة األعمال مهمة أل��ا تنظم، أوال: من يختار أن يصبح رائد أعمال، 
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ا�ح� التشريعات  والوتنظمھ  مدى    ة العلمي  دراسةومية  أي  إ��  وثانيا:  الشر�ات،  وقطاع  املا��  والقطاع  التحتية  والبنية  والتعليم 

  1�ستطيع املشاريع ا�جديدة الناتجة تحقيق ام�انات نموها.

 
 ) 1ش�ل رقم (

 هي�ل النظام البيئي لر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة 

Source: Global Entrepreneurship Index (GEI), 2019, P. No. 4. 

ضرورة م�حة وحتمية للتعب�� عن البيئة الشاملة   "بناء أنظمة ايكولوجية لر�ادة األعمال"   Ecosystemsيأ�ي مصط�ح    من هنا

بال والثقافية  والتنظيمية  املؤسسية والتشريعية  ب�ن األطر  املتبادلة  التفاعالت  لر�ادي    ،دولةاملتجا�سة، وكذا  بيئة داعمة  �خلق 

نحو االستخدامات املنتجھ،    –ع�� قدر محدودي��ا    –األعمال ومساعد��م ع�� النجاح، وز�ادة قدر��م ع�� توجيھ تخصيص املوارد  

 �وة. وز�ادة انتاجية العوامل االجمالية لالنتاج، من خالل ابت�ار العمليات ومن ثم زادت قدرة االقتصاد ع�� خلق الوظائف وال�

 : مؤشرات تقييم بيئة األعمال:   3 - 1

مؤشرات تقييم بيئة األعمال �� اقتصاديات الدول، �عرض م��ا ثالث مؤشرات ترصد التحديات خالل رحلة إقامة مشروع   تتعددو 

 خاص، و�شمل:

 Global Entrepreneurship Index (GEI)املؤشر األول: املؤشر العاملي لر�ادة األعمال :  1 - 3 – 1

 137�ستخدم �� قياس كال من جودة ر�ادة األعمال ومدي �حة وعمق البيئة الداعمة لر�ادة األعمال ��  ،  مركبسنوي  وهو مؤشر  

، ثم �عمل املؤشر ع�� ترتيب أداء تلك  ر�ادة األعمال كيفية قيام تلك الدول بتخصيص مواردها من أجل �عز�ز��    دراسةمع ال دولة،

  2ن ر�ادة األعمال �� �ل دولة ع�� النطاق ا�ح�� والعاملي.الدول مقابل �عضها البعض، مما �عطي صورة �املة ع

 : ور�ائزه األساسية املؤشر العاملي لر�ادة األعمال من�جية تصميم:   1-  1  -  3  - 1

 3 :و �� 3As�عرف ب  رئيسية،يت�ون مؤشر ر�ادة األعمال من ثالث مؤشرات 

I. األعمال ر�ادة  اقف  األعمال،   Entrepreneurial Attitudes  مو ورواد  األعمال  ر�ادة  تجاه  ا�جتمعات  موقف  �عكس 

باإلضافة إ�� التعرف ع�� الفرص املتاحة واغتنامها، وتقبل ا�خاطر املرتبطة ببدء عمل جديد، وامتالك ما يلزم من مهارات  

 
1 The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D.C., USA, Global Entrepreneurship Index (GEI), 2019, PP. No 3:4. 
2 Global Entrepreneurship & Development Institute Website: http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/ 
3 Szerb, László & Lafuente, Esteban & Márkus, Gábor & Acs, Zoltan. (2020). Global Entrepreneurship Index 2019 

http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
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مع نماذج يحتذي ��ا من رواد األعمال �� مختلف   إلطالق مشروع تجاري ناجح، إ�� جانب امتالك شبكة واسعة من العالقات

 التخصصات وا�جاالت األخرى.

II.   القدرات الر�اديةأما  Entrepreneurial Abilities   ش�� إ�� صفات رواد األعمال وخصائص أعمالهم، وتختلف خصائص�

العمر والتعليم، وما إ�� ذلك. فقدرات    -األعمال حسب قطاع الصناعة، والش�ل القانو�ي للمؤسسة، وال��كيبة الس�انية  

رائد األعمال �� بيئة   ر�ادة األعمال ترتبط بالشر�ات الناشئة ال�ي بدأها رواد أعمال متعلمون وتم اطالقها من أجل تحف��

فروق ا�جودة �� الشر�ات الناشئة من خالل مستوى التحف�� والتعليم لرائد األعمال،   وُتقاس  غ�� تنافسية بالش�ل ال�ا��.

  .ومدي تفرد املنتج أو ا�خدمة املقدمة

III.  ر�ادة األعمال  بينما ر�ادة   Entrepreneurial Aspirations تطلعات  تطلعات  أو  عرف طموح 
ُ
ا�جهد  � أ��ا  األعمال ع�� 

املبذول من قبل رائد األعمال �� املرحلة املبكرة للمشروع لتقديم منتجات وخدمات جديدة، تطو�ر عمليات وسبل انتاج 

ا�خصائص  املرتفعة من  النمو  والتدو�ل ومعدالت  املنتجات والعمليات  ابت�ار  ا�خارجية. ويعد  اخ��اق األسواق  جديدة، 

 مال. األساسية لر�ادة األع

رك��ة أساسية، و �ل رك��ة �شتمل ع�� عدد   14و�حتوي �ل مؤشر من املؤشرات الثالثة ع�� �عض الر�ائز الرئيسية بإجما�� عدد  

يبلغ عددها   ال�ي  و  " الفردية و املؤسسية"   لقياس مؤشر ر�ادة األعمال    متغ��  28من املتغ��ات 
ً
،  ��افهم طبيعو   ،كالهما ضرور�ا

 �عطي نظرة عميقة نحو نقاط القوة والضعف لتلك الر�ائز املدرجة �� مؤشر ر�ادة األعمال.  وتحليل تلك الر�ائز 

 :العاملي لر�ادة األعمال  مأخذ ع�� املؤشر :  1  -1 - 3 - 1

السنوي لر�ادة ما يؤخذ ع�� املؤشر هو اعتماد القائمون عليھ بال�امل ع�� املتغ��ات الفردية الصادرة عن استبيان املرصد العاملي 

والذي يقتصر فقط ع�� الدول األعضاء، ي��ر القائمون عليھ انھ يمكن    Global Entrepreneurship Monitor- GEM  األعمال

حساب املؤشرات الفردية للدول غ�� األعضاء باستخدام املؤشرات الفردية للدول األعضاء املشاركة �� االستبيان السنوي للمرصد،  

األعضاء تتشابھ مع الدول غ�� األعضاء من حيث السلوكيات واأل�شطة ا�خاصة بر�ادة األعمال كما أ��ا مجاورة باعتبار أن الدول  

 لها جغرافيا. 

ولكن ما يجعل هذا االق��اض غ�� منطقي أن العوامل واملتغ��ات الفردية املع��ة عن مواقف األفراد وسلوكيا��م تختلف من دولھ   

إ�� اختالف   نتيجة  ثم  إ�� أخري  املتبناة. ومن  التعليم والرعاية االجتماعية والسياسات وا�خطط ا�ح�ومية  الثقافات ومستو�ات 

اف��اض وجود متغ��ات وعوامل فردية متشا��ة ب�ن دولت�ن مختلفت�ن من حيث ثقافة وسلوكيات ر�ادة األعمال إ�� حد ما غ�� منطقي  

 1خاصة انھ ال يوجد دليل عل�ي يدعم هذا االدعاء. 

عامليا ��   81سنوات لتحتل املرتبة    4مراكز �� املؤشر العاملي لر�ادة األعمال خالل    10بنحو    مصر تقدم) إ�� 2ويش�� ا�جدول رقم (

 و دولة.    137وذلك ب�ن    2015��    91بدال من الـ    2019
ً
ضع ر�ادة األعمال ع�� أجندة منتدى شباب العالم �عكس مدي اهتمام أيضا

لتحس�ن ترتيب مصر باملؤشر، السيما    تحليل أ�عاد هذا املؤشر،ملز�د من    يحتاج، واألمر  مصر ��ذا ا�جال الهامالقيادة السياسية ��  

 .2019) من ب�ن الدول العر�ية عن عام 12وأن ترتي��ا رقم (

 ) 2جدول (

 2019ح�ى  2015دولة بمؤشر ر�ادة األعمال الف��ة من  137ترتيب وتصنيف مصر عامليا من ب�ن 

 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 81 76 81 89 91 مصر  ترتيب

 Global Entrepreneurship Index (GEI)املصدر: ال��تيب مأخوذ من التقر�ر السنوي ملؤشر ر�ادة األعمال الصادر عن  

 
1 Bonyadi, Ebrahim & Sarreshtehdari, Lida. (2021). The Global Entrepreneurship Index (GEI): a critical review. Journal of Global 

Entrepreneurship Research. P,2 
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   1Global Competitiveness Report ة التنافسي  الثا�ي: مؤشر  ؤشر امل:    2 - 3 -1

العاملي التنافسية  وا�جزئي  مؤشر  الك��  االقتصاد  أسس  دمج  ع��  ويعمل  الوطنية،  التنافسية  القدرة  لقياس  شامل  مؤشر  هو 

القطاع�ن  من  -املعرفة وتحف�� ا�حوار ب�ن جميع األطراف من أ�حاب املص�حة    وف��تو��دف إ��   للتنافسية ا�حلية �� معيار واحد.

وا�خاص القدرة    -العام  تحس�ن  �عرقل  ال�ي  العقبات  ع��  التغلب   �� البلدان  ملساعدة  والسياسات  االس��اتيجيات  أفضل  حول 

 ؛ ودفع صا��� السياسة إ�� اتخاذ قرارات �ساهم �� تحقيق االزدهار طو�ل األجل.2 التنافسية

تقر�ر  و  ما".   2013- 2012يعّرف  بلد  إنتاجية  مستوى  تحدد  ال�ي  والعوامل  والسياسات  املؤسسات  "مجموعة  بأ��ا  التنافسية 

ومستوى اإلنتاجية، بدوره، يحدد مستوى الرخاء الذي يمكن أن يحققھ االقتصاد، كما يحدد معدالت عائد االستثمارات، وال�ي  

 .3�عت�� ضرور�ة للنمو

نجد أن القدرة التنافسية تتضمن م�ونات ثابتة وديناميكية: يتم تحديد اإلنتاجية ع�� أ��ا العامل ا�حدد   ومن التعر�ف السابق،

نمو   إم�انات  تحليل   �� األساسية  العوامل  أحد  وهو  االستثمار،  عوائد  وكذلك  دخلھ  مستوى  ع��  ا�حفاظ  ع��  ما  بلد  لقدرة 

 4.االقتصاد

احتوى تقر�ر مؤشر التنافسية ع�� و ،2018عام    ح�ى   2004املرحلة األو�� من عام   ؛مامر مؤشر التنافسية بمرحل�ي تطور هولقد 

مرحلة تقوم  ، و مرحلة تقوم ع�� الكفاءة والفاعلية، و مرحلة �عتمد ع�� العوامل واملوارد الطبيعية  ثالث مراحل من تطور الدولة ��:

ُجمعت محاور التنافسية �� أر�عة مجاالت رئيسية ح�ى اآلن؛ وخاللها    2018من عام  أما عن املرحلة الثانية    .  ع�� املعرفة واالبت�ار

 . 2018وفًقا لإلصدار ا�جديد من مؤشر التنافسية العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي �� عام 

   5 : ور�ائزه األساسية من�جية تصميم مؤشر التنافسية:   1 -  2 – 3 – 1

يضم  رك��ة أساسية  )  12من خالل (�� أر�ع مجاالت رئيسية، و مركب يقيس القدرة التنافسية ل�ل دولة  التنافسية هو مؤشر  مؤشر  

 من املؤشرات الفرعية،
ً
  ، مؤشر فردي103هو حاصل تجميع    4.0مؤشر التنافسية العاملي    فحساب التصنيفات ��  �ل م��ا عددا

التنفيذي   الرأي  العالم من خالل استطالع  الدولية وكذلك من  املنظمات  البيانات من  املنتدى  مأخوذة عن مجموعة من  يجر�ھ 

. يتم ترجيح املؤشرات الفرعية �� مرحلة 6  االقتصادي العاملي مع شر�ائھ من املعاهد (معاهد البحوث الرائدة ومنظمات األعمال)

البلدان وفقا ملراحل التنمية باستخدام نصيب الفرد من الناتج ا�ح�� اإلجما�� بأسعار الصرف ��    متقسيتطور البلدان؛ لهذا تم  

 . السوق 

معدل    إنتاجية العامل الك��،،  العاملي ع�� سبيل املثال (الناتج ا�ح�� اإلجما��  ،الثابتة مقياًسا موضوعًياالكمية  توفر البيانات  كما  

الكمبيوتر ال�خصية، عدد اإلجراءات املطلو�ة لبدء عمل تجاري، وما إ�� ذلك). كما يتم االستعانة  اإلصابة باملالر�ا، عدد أجهزة  

بأحدث البيانات املتاحة من املنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� وو�االت األمم املتحدة ا�ختلفة واالتحاد 

 ويعرض املؤشر نتائج الدول وفقا للتا��:،  إ�� املصادر ا�حليةالدو�� لالتصاالت)، و�� حال الضرورة يتم الرجوع 

 �لما ارتفع الرقم دل ذلك ع�� تحسن الدرجة  – 100إ��  1من  الدرجة:  -1

 
 كتقر�ر سنوي، و�صنف الدول حسب معيار التنافسية العاملي  2004نتدى االقتصادي العاملي منذ عام يصدر مؤشر التنافسية العاملي عن امل 1

2 The previous reference: World Economic Forum; 2012. Retrieved  from: https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-

2012-2013/. 
3 World Economic Forum (WEF). Global Competitiveness Report 2012–13. Geneva: World Economic Forum; 2012. Retrieved 

from: https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/. 
4 Balkyte A, Tvaronaviciene M. Perception of Competitiveness in the Context of Sustainable Development: Facets of Sustainable 

Competitiveness. Journal of Business Economics and Management. 2010; 11(2): p. 341–365. 
5 Refre to: 

- The Global Competitiveness Report,2009,5  

- World Economic Forum (WEF). Global Competitiveness Report 2019 Geneva: World Economic Forum; 2019. Retrieved from: 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

 2020: 2004عاهد �� تقار�ر املنتدى االقتصادي العاملي من ،  و الشر�اء من املاملت��عون والشكر والتقدير انظر  6 

https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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 . �لما ارتفع الرقم دل ذلك ع�� تدهور ال��تيب – 2019دولة وفقا لتقر�ر  141من أصل  ال��تيب:  -2

 ا�جاالت األر�عة ملؤشر التنافسية: :   2 –  2 – 3 – 1

املنتدى  عن  الصادر  العاملي  التنافسية  مؤشر  من  ا�جديد  لإلصدار  وفًقا  رئيسية  مجاالت  أر�عة   �� التنافسية  محاور  ُجمعت 

 .2018االقتصادي العاملي �� عام 

 توف�� بيئة مواتية  )1

 .استقرار االقتصاد الك�� ، اعتماد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، البنية التحتية، املؤسسات مؤشرات "ترتكز ع�� 

 ا�حفاظ ع�� رأس املال البشري:  )2

 ،  مهارات العمال، القطاع الص��ترتكز ع�� مؤشرات " 

 األسواق:  )3

 .توسعة حجم السوق ، تطو�ر أسواق املنتجات، النظم املالية،أسواق العمل محور ع�� مؤشرات "ترتكز 

 القدرة ع�� االبت�ار:   )4

 . و خاصة املؤسسات الداعمة لالبت�ار سواء �انت عامة أ، وتوافر وُيع�ي بإ�شاء بنية لالبت�ار

 : التنافسية ؤشر م خذ ع�� آ�عض امل:   3 –  2 – 3 – 1

 مجموعة من الدراسات إ�� �عض املأخذ ع�� مؤشر التنافسية نو�حها �� النقاط التالية: أشارت 

�ش�� �عض الدراسات إ�� عدم عدالة املقارنة ب�ن الدول النامية والدول املتقدمة ال�ي تمتلك املوارد واإلم�انيات وال�ي يتمتع  -

نجد الدول النامية  � ح�ن  حتل املراكز األو�� �� التنصيف. �ح�� إجما�� بما يجعلها تا�ف��ا الفرد بنصيب مرتفع من الناتج  

مثلها؛ التطور  بركب  ت�حق  ح�ى  املتقدمة  بالدول  تقتدي  أن  الدول   �س��  أخذ  جدوى  �عدم  رؤ�ة  اآلراء  �عض  فطرحت 

   .1املتقدمة بخاصة الواليات املتحدة األمر�كية واململكة املتحدة كقدوة

لهدف األسا�ىي  فاومن ناحية أخرى لوحظ أن ما يطور من مستوى بلد مع�ن قد ال ي�ون مساعًدا ع�� تطور دولة أخرى.   -

 هو استغالل �ل دولة ملواردها ألجل تنافسي��ا وتنمي��ا؛ لت�ون ع�� قدم املساواة �� التنافسية وتحس�ن استغالل مواردها.   
   40  كما قامت دراسة أخري بفحص عينة م�ونة من -

ً
دولة ومراجعة الر�ائز األساسية ع�� مدار خمس سنوات وقياسها وفقا

  ملستو�ات مؤشر التنافسية العاملي. وتوصلت الدراسة إ�� عدم كفاية املؤشر للتنبؤ بالنمو االقتصادي املستقب��، فهناك 

ية ال�ي ال يوفرها دراسةيتم سد الفجوة الحاجة إ�� املز�د من األ�عاد الفردية و عوامل القوة املرتبطة بالثقافة الوطنية ح�ي  

  2املؤشر �أداة قياس للنمو االقتصادي املستقب��

 2019) إ�� تصنيف مصر وفقا لتقر�ر عام 3ويش�� ا�جدول رقم (.

 ) 3جدول رقم ( 

   2019لعام بمؤشر التنافسية دولة  141من ب�ن ترتيب مصر عامليا 

 

          

 

 2019السنوي ملؤشر التنافسية املصدر: التقر�ر 

 
1 Harald Bergsteiner and  Gayle C. Avery,2018, Misleading Country Rankings Perpetuate Destructive Business Practices, springer. 
2 Ruixia Xia, Tao Liang, Yali Zhang, Sibin Wu, 2012, Is global competitive index a good standard to measure economic growth? A 

suggestion for improvement, researchgate . 
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 ،  Ease of doing business index ممارسة أ�شطة األعمال مؤشر سهولة املؤشر الثالث::   3 – 3 – 1

 ��دف املؤشر إ��: 

ا�ح�ومات للتعديل من قوان�ن ممارسة األعمال، وذلك ألن التصنيف الصادر املوحد   يحفز و�دفعإصدار تصنيف موحد   -

�سُهل فهمھ و تحليلھ ع�� املستوى الدو�� من �ل من السياسي�ن ، وال�حفي�ن، واإلقتصادي�ن و خ��اء التنمية. فبمجرد 

�ل ذلك حافزا لدى ا�ح�ومات للتحس�ن من تصنيفها. 
ّ

 وضع نظام موحد للتصنيف، �ش

بع التطور �� قوان�ن ممارسة األعمال ع�� النقاط الزمنية ا�ختلفة. و  -
ّ
 جود تصنيف موحد من ِشأنھ تت

تخذه ع��  اإلقتصادات.  -
ُ
 إم�انية  قياس متخذى القرارات لتأث�� اإلصالحات امل

، إجراءات مس��دفة لتنظيم   2002بالبنك الدو�� ، الذي بدأ �� عام    Doing Business Projectقدم مشروع ممارسة أ�شطة األعمال  

وقد ،  الشر�ات ا�حلية الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم وقام بقياس القواعد ال�ي تؤثر عل��ا طوال دورة حياة تلك املشاريع  واألعمال.  

شر �� عام  
ُ
اقتصاًدا. كما غطت    133عات من املؤشرات و  ، خمس مجمو   2003غطى التقر�ر األول ملمارسة أ�شطة األعمال ، الذي �

شرت �� عام  
ُ
، قررت إدارة مجموعة البنك    2021و�� سبتم��  .اقتصاًدا   190مجموعة مؤشرات و    11،    2019الدراسة ال��ائية ، ال�ي �

�أ ل�جمهور  متاًحا  األعمال"  أ�شطة  "ممارسة  موقع  يزال  ال   ، ذلك  ومع  األعمال".  "ممارسة  تقر�ر  وقف  للمعرفة الدو��  رشيف 

 . 1والبيانات

 من�جية تصميمھ ومعدالت القياس املستخدمة �� استخراج النتائج :   1 –  3 – 3 – 1

موحد عمل  نموذج  بإستخدام  اإلستبيان  بتصميم  ا�خ��اء  من  العمل  فر�ق  ب�ن     Standardized  يقوم  املقارنة  إم�انية  لضمان 

األعمال،   نماذج  لتلك  القانو�ى  باإلطار  ا�خاصھ  الفرضيات  �عض  وضع  مع  ا�ختلفة،  الزمنية  النقاط  ب�ن  و  الدول  إقتصاديات 

البيانات و العمل عل��ا من قبل اك�� من   تلك  يتم مراجعة  خب�� مح�� لإلقتصادات، متضمنا    1500وحجمها و طبيع��ا...ا�خ. و 

ن و خ��اء إقتصادي�ن و محاسب�ن و ح�ومي�ن....ا�خ. و يجتمع هؤالء ا�خ��اء �� حلقات عدة مع مجموعة عمل تقر�ر ممارسة محام�

 : 2020ا��  2005األعمال . وفيما ي�� تطور عدد املؤشرات و اإلقتصادات املتضمنة �� تقر�ر ممارسة األعمال منذ عام 

 :رئيسية، �شمل ) محاور 10اإلجراءات ا�ح�ومية املنظمة أل�شطة األعمال ضمن ( مؤشر سهولة ممارسة األعمال يقيس

 مؤشرات لقياس األ�عاد التنفيذية: )1

) 3(  ،Getting Electricity  ا�حصول ع�� الكهر�اء)  2، (Starting a business   بدء النشاط التجاري )  1(  و�شمل ما ي��:

 ) 5(  ،Registering Properties  ��جيل امللكية)  Dealing with Construction Permit    ،)4  استخراج تراخيص البناء

 .Trading across borders  التجارة ع�� ا�حدود) Paying Taxes ،)6 دفع الضرائب

 مؤشرات أ�عاد �شريعية: )2

  Enforcing Contracts  العقودإنفاذ  )  8(،  Protecting Minority Investors  املستثمر�ن  صغار  حماية)  7(  و�شمل ما ي��:  

   ،Resolving Insolvency �سو�ة حاالت اإلعسار) 10، (Getting Credit ا�حصول ع�� االئتمان )9(، 

 :   Doing businessمزايا من�جية ممارسة األعمال :   2 –  3 – 3 – 1

 توفر  من�جية "ممارسة أ�شطة األعمال" مزايا عديدة، م��ا:  

أ��ا تتسم بالشفافية ، باستخدام املعلومات ا�حقيقية ا�خاصة بالقوان�ن واللوائح وكذا السماح بالتفاعالت و املقابالت  -

 املتعددة مع ا�خ��اء ا�حلي�ن لتوضيح التفس��ات ا�خاطئة ا�حتملة لألسئلة املوجھ لهم.  

 املن�جية قابلة للتكرار �سهولة ، لذلك يمكن جمع البيانات لعينة كب��ة من االقتصادات.  -

 
1 World Bank: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/doing-business-legacy 
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اخ�ً�ا ، ال �سلط البيانات الضوء ع�� مدى العقبات التنظيمية ا�حددة ال�ي تواجھ األعمال التجار�ة فحسب ، بل تحدد  -

 أيًضا مصدرها و�ش�� إ�� ما يمكن إصالحھ.

 :  Doing Businessمن�جية "ممارسة أ�شطة األعمال" مآخذ ع�� :   3 –  3 – 3 – 1

 �شتمل من�جية "ممارسة أ�شطة األعمال" ع�� خمسة قيود يجب أخذها �� االعتبار عند تفس�� البيانات: 

I.  عض�  �� تختلف  (وال�ي  تجار�ة  مدينة  أك��   �� الشر�ات  إ��  ا�جمعة  البيانات  �ش��   ، االقتصادات  ملعظم  بالنسبة 

 االقتصادات عن العاصمة) وقد ال ت�ون ممثلة للوضع �� اجزاء اخرى من اقتصادات الدول محل الدراسة. 

II.  ش�ل عام شركة ذات مسئولية محدودة (أو ما �عادلها قانونًيا) بحجم  -غالًبا ما تركز البيانات ع�� نموذج عمل محدد�

 سبيل املثال ، امللكية الفردية). وقد ال ت�ون ممثلة للوائح ا�خاصة �شر�ات أخرى (ع��   -محدد 

III.   ش�� املعامالت  �� سينار�و ا�حالة املعيار�ة�Standardized Case Scenario   إ�� مجموعة محددة من املشكالت وال�ى قد

 ال تمثل ا�جموعة ال�املة من املشكالت ال�ي تواجهها الشركة. 

IV. 1�خ��اءتخضع مقاييس الوقت لعنصر ا�حكم النس�ى  من قبل املستجيب�ن ا . 

V.  �� تف��ض املن�جية أن الشركة لد��ا معلومات �املة عما هو مطلوب وال تضيع الوقت عند إكمال اإلجراءات. إال انھ

 ا�حقيقة، قد �ستغرق إكمال اإلجراء وقًتا أطول إذا �انت الشركة تفتقر إ�� املعلومات.

دولة،    190عامليا من ب�ن    114جة متوسط محققة املرتبة  ، بدر 2020) إ�� تصنيف مصر وفقا لتقر�ر عام  4ويش�� ا�جدول رقم (

، وهو ما يحتاج بذل املز�د من ا�جهود لتحس�ن ترتيب مصر من ب�ن الدول العر�ية  11رقم  مصر  ترتيب  )  5كما �ش�� ا�جدول رقم (

 باملؤشر. 

 ) 4جدول (

 2020ح�ى  2006الف��ة من دولة بمؤشر سهولة ممارسة األعمال  190ترتيب وتصنيف مصر عامليا من ب�ن 

 

 
 /egypt-in-ranking-business-doing-of-https://www.statista.com/statistics/1255826/easeاملصدر: 

 ) 5جدول رقم ( 

 مقارنة بالدول العر�ية 2020بمؤشر سهولة ممارسة األعمال عام ترتيب وتصنيف مصر 

 2020املصدر: التقر�ر السنوي ملؤشر سهولة ممارسة األعمال 

 
1 World Bank: https://archive.doingbusiness.org/en/methodology/methodology-note 

https://www.statista.com/statistics/1255826/ease-of-doing-business-ranking-in-egypt/


 
 

 
 
 

 ر�ط مؤشرات ر�ادة األعمال بمؤشرات ممارسة األعمال والتنافسية :    4 – 1

الوصول لرؤ�ة موحدة حول تلك �� محاولة لفهم عالقة االرتباط فيما بي��م من أجل تحديد أ�عاد التحس�ن املس��دفة، و   األعمال بمؤشرات ممارسة األعمال والتنافسية) ر�ط مؤشرات ر�ادة    6�و�ح ا�جدول رقم (و 

   تحقيق النجاح واالستدامة �� ممارسة األعمال.، وتحديد احتياجات أ�حاب املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر ورواد األعمال من بيئة األعمال، لاملؤشرات

 ) 6جدول رقم (  

 ممارسة األعمال والتنافسية  سهولة ر�ط مؤشرات ر�ادة األعمال بمؤشرات 

 املؤشر العاملي لر�ادة األعمال 

Global Entrepreneurship Index (GEI) 
 

 مؤشرات سهولة ممارسة األعمال 

Doing Business Project 
 

  التنافسيةمؤشر 

Competitiveness 
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الفرص  املتغ�� الفردي التعرف ع��   "Opportunity Recognition   والذي ،"

يقيس �سبة الس�ان الذين بإم�ا��م تحديد الفرص ا�جيدة لبدء عمل تجاري  

حجم   ع��  أيضا  �عتمد  الفرص  هذه  وقيمة  ف��ا،  �عيشون  ال�ي  املنطقة   ��

 السوق. 

    

املؤس��ي االقتصاديةاملتغ��  ا�حر�ة   "Economic Freedom    عن �ع��   "

 القوان�ن ال�ي تفرضها ا�ح�ومات وتؤثر ع�� س�� أعمال املشروعات الناشئة. 

“هو تقييم لقدرة األفراد ع�� التمتع بحقوق  Property Rights " حقوق امللكية

أو   �امل"،  �ش�ل  الدولة  تطبقها  وا�حة  بقوان�ن  املضمونة  ا�خاصة،  امللكية 

املطب امللكية  حقوق  تضمن  أخرى،  ثمار �عبارة  ج�ي   �� ا�حق  لألفراد  أن  قة 

 استغالل الفرصة الناجحة وال أحد يصادر أو �سرق ممتل�اتھ أو أعمالھ.

 Starting a businessمشروع  بداية - 

 Getting Creditا�حصول ع�� االئتمان  -

 Protecting Minorityحماية صغار املستثمر�ن  -

Investors 

 Registering Properties��جيل املمتل�ات  -

 Enforcing Contractsفاذ العقود ن -

الك�� -  االقتصاد  العناصر   :استقرار  أهم  من  الك��  االقتصاد  استقرار  �عد 

املؤثرة ع�� القدرة التنافسية للدولة، مع األخذ �� االعتبار أن كال من ال�جز 

املا�� والت�خم يحدان من قدرة القيام باألعمال االقتصادية �ش�ل فعال بما  

يز�د من صعو�ة تحقيق أهداف التنمية املستدامة و�عز�ز القدرات التنافسية 

.
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" النسبة املئو�ة للس�ان    Skill Perception"إدراك املهارةيقيس    املتغ�� الفردي

 الذين �عتقدون أن لد��م مهارات �افية لبدء �شاط جديد.  

    

املؤس��ي املتغ��  التعليم  أما   "Education    ��العا التعليم  مرحلة  عن  �ع��   "

ومدي جودتھ �� دولة ما. لذلك فمتغ�� "التعليم" يلعب دورا حيو�ا �� اكساب 

 املهارات الالزمة ال�ي تمك��م من البدء �� مشروع جديد. رواد األعمال الواعدين 

    

طر
خا

ا�
ل 

قب
ت

 R
is

k Ac
ce

pt
an

ce
 

إ�� النسبة املئو�ة   Risk Perception" إدراك ا�خاطر  فاملتغ�� الفردي " �ش�� 

  �� البدء  من  سيمنعهم  الفشل  من  ا�خوف  أن  �عتقدون  ال  الذين  األفراد  من 

 مشروع جديد. 

    

" فهو يرتبط ارتباطا وثيقا   Country Risk" مخاطر الدولة  املتغ�� املؤس��ي أما  

 با�خاطر املرتبطة بفشل األعمال ال�ي من املف��ض البدء ف��ا �� دولة ما. 

�سو�ة حاالت االعسار، وتصفية النشاط التجاري،  - 

 Resolving Insolvencyحل مشا�ل التع�� و 
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" �ش��    Know Entrepreneurs" بناء عالقات مع رواد األعمال  فاملتغ�� الفردي

  
ً
إ�� النسبة املئو�ة لرواد األعمال ممن �عرفوا ع�� رائد أعمال بدأ �شاطا تجار�ا

 �� غضون عام�ن

    

أحدهما  " يضم م�ون�ن أساس�ن  Connectivity" االتصالأما املتغ�� املؤس��ي

بني��ا  جودة  مدي  قياس   �� واآلخر  الدولة  تحضر  مدي  قياس   �� �ستخدم 

 التحتية الداعمة لر�ادة األعمال.
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" �ع�� عن متوسط النسبة  Career Status" الوضع الوظيفي   فاملتغ�� الفردي

 الذين �عت��وا أن ر�ادة    64  -18املئو�ة من األفراد ال�ي ت��اوح أعمارهم ب�ن 
ً
عاما

 األعمال اختيار وظيفي جيد و�تمتع بم�انھ عالية.  

    

املؤس��ي املتغ��  الفساد  أما   "Corruption   الفساد مستوي  يقيس  فهو   ،"

العالية من الفساد إن وجدت إ�� تقو�ض امل�انة  بالدولة حيث تؤدي املستو�ات  

 العالية واملسارات الوظيفية الثابتة لرواد األعمال الشرعي�ن بدولھ ما.

البيئة املؤسسية تتحدد من خالل الهي�ل اإلداري وتقييم أداء كال   :املؤسسات -   

التنافسية   ع��   
ً
هائال أثًرا  لها  املؤسسية  فالبيئة  وا�خاص.  العام  القطاع�ن 

ووضع   العوائد،  توزيع  اإلنتاج،  االستثمار،  قرارات  اتخاذ  خالل  من  والنمو، 

 املعاي�� ل�حد من الفساد و�عز�ز الشفافية والتنمية. 
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" ع�� النسبة املئو�ة  Opportunity Motivation" دافع الفرصة    املتغ�� الفردي

األو��   مراحلها   �� األعمال  ر�ادة  أ�شطة   Total Early- Stage“إلجما�� 

Entrepreneurial Activity -TEA’. . 

    

هو مز�ج من      Governance”"ا�حوكمة للرك��ة السادسة  أما املتغ�� املؤس��ي

املتمثلة  Good Governance”جودة ا�خدمة ا�ح�ومية املقدمة“هذين امل�ون�ن  

وسليمة  فعالھ  ح�ومية  سياسات  وتنفيذ  صياغة  ع��  ا�ح�ومات  قدرة   ��

 . Taxationاملتمثلة �� فرض الضرائب   و�جما�� ت�لف��ا

 Getting Electricityا�حصول ع�� الكهر�اء  - 

 Dealing withالتعامل مع تصار�ح اإل�شاء  -

Construction Permit 

 Paying Taxesالضرائب دفع  -

إذ يركز هذا ا�حور ع�� مدى توفر البنية التحتية ا�جيدة ��    :البنية التحتية - 

مختلف أرجاء الدولة؛ ومما ال شك فيھ أن بنية تحتية قو�ة �عزز التنافسية 

 واالقتصاد والتنمية. 
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الفردي التكنولوجيا    فاملتغ��  مستوي   "–  Technology Level  عن �ع��   "

  �� �شط  �ش�ل  �عملون  ممن  األعمال  رواد  �شاط  إلجما��  املئو�ة  النسبة 

 قطاعات ومجاالت التكنولوجيا. 

 

    

املؤس��ي املتغ��  التكنولوجيا    أما  عن   Tech Absorption"استيعاب  �ع��   "

قدرة استيعاب التكنولوجيا ع�� مستوي الشر�ات. ع�� سبيل املثال: �� بلدك،  

= ال  1إ�� أي مدي �عمل الشر�ات ع�� تب�ي واستيعاب التقنيات التكنولوجية (

 = إ�� حد كب��).   7 –ع�� االطالق 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: -    تب�ي    اعتماد  ا�حور ع�� مدي  هذا  يركز 

ال��ك�� ع�� قدرة االقتصاد ع�� التطور   االقتصاد للتقنيات التكنولوجية مع 

املعلومات واالتصاالت   �� مجال تكنولوجيا  املستجدات  تم  -ومواكبة  لو  ح�ى 

ا�خارج من  اإلنتاج   -است��ادها  وعمليات  اليومية  األ�شطة   �� واستخدامها 

 .اإلنتاجية وتحف�� االبت�ار لز�ادة الكفاءة وتحس�ن
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الفردي التعليم    فاملتغ��  مستوي   "Educational Level  النسبة عن  �ع��   "

 املئو�ة أل�حاب األعمال ا�حاصلون ع�� مؤهل �عليم أع�� من الثانوي.  
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املؤس��ي العمل    املتغ��  سوق   "Labor Market  حر�ة  " ضرب  حاصل  هو   "

العمل   حر�ة  العمالة".  تدر�ب   * االعتبار   Labor Freedomالعمل   �� يأخذ 

 �� بما  بلد ما،   �� العمل  القانو�ي والتنظي�ي لسوق  ا�ختلفة لإلطار  ا�جوانب 

ذلك اللوائح املتعلقة با�حد األد�ى لألجور، والقوان�ن ال�ي تمنع �سر�ح العمال، 

العمالة   تدر�ب   " الثا�ي  الشق  أما  ا�خدمة.   إ��اء  " Staff Trainingومتطلبات 

مدي أي  إ��  عن  تدر�ب    �ع��   �� االستثمار  ع��  ما  دولة   �� الشر�ات  �عمل 

   .موظف��ا

��تم بتعز�ز فاعلية القوى العاملة، و��� أي مدى تتوفر    :أسواق العمل  محور  -   

 الكفاءات املهنية؛ مع تقييم أثر �جرة العقول ع�� االقتصاد ا�ح�� للدولة.  

تطو�ر القطاع الص�� و�حة العمال ح�ى يتمكنوا من ُ�ع�ي ب  :القطاع الص�� -

تحس�ن ��   القيام باألعمال املو�لة إل��م بصورة سليمة، األمر الذي ي��تب عليھ

 مستوى االنتاجية. 

يجب أن يتم تنمية مهارات العامل�ن ملواكبة التطور العاملي إذ  :مهارات العمال -

إن املهارات املتطورة �ع�ي تقديم خدمات أفضل وهو ما يوفر مستوى تناف�ىي 

أع��؛ سواء عن طر�ق التدر�ب امل�ي أو التعليم األسا�ىي وا�جام��، و��تم هذا  

ب املتعلقة بمعدالت التوظيف، وجودة ونوعية التعليم، وعدد  ا�حور با�جوان

ملهارات  املستمر  التحديث  لضمان  امل�ي  التدر�ب  ونطاق  التعليم،  سنوات 

 العمال. 
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الفردي املنافس�ن  فاملتغ��   "Competitors   املئو�ة النسبة  ألجما��  �ش��   "

لنشاط ر�ادة األعمال �� األسواق ال�ي ال تقدم نفس املنتج أو ا�خدمة كغ��ها 

 من املنافس�ن.  

    

املؤس��ي املتغ��  املنافسة  أما   "Competitiveness املنظمة اللوائح  يضم   "

ب�ن   عادلة  منافسة  وجود  لضمان  االحت�ار  م�افحة  �� لسياسات  الشر�ات 

 األسواق " ومدي هيمنة مجموعات األعمال ع�� الشر�ات �� دولة ما. 

: االهتمام بوجود أسواق متنوعة السلع مع توفر هذه  تطو�ر أسواق املنتجات -   

أسواقها احتياجات  دولة  �ل  لتل�ي   املناسب  الوقت   �� عالية  بجودة  ؛  السلع 

 شر�ا��ا التجار��ن الرئيسي�ن.تلبية احتياجات أسواق باإلضافة  إ�� 
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املؤس��ي واالبت�ار    املتغ��  التكنولوجيا  نقل   " ب  " Tech Transferاملتعلق 

�ستخدم �� تحديد إم�انات دولة ما �� ابت�ار منتج جديد. لذللك متغ�� نقل  

بتطبيق  �سمح  األعمال  بيئة  �انت  إذا  ما  ملعرفة   
ً
مقياسا هو  التكنولوجيا 

 االبت�ارات لتطو�ر منتجات جديدة أم ال.  

االبت�ار -    ع��  �عز�ز    :القدرة   �� �سهم  بما  لالبت�ار  بنية  بإ�شاء  قدرات  وُيع�ي 

األعمال  ف��ا  تقوم  ال�ي  البيئة  فإن  األعمال.  لديناميكية  ومواكب��ا  االبت�ار 

استخدام   ف��ا  يتم  بيئة  تطو�ر  من  البد  وملواكب��ا  م�حوظ،  �ش�ل  متطورة 

األساليب ا�حديثة للتنمية سواء بتحديد األهداف واالس��اتيجيات أو بتطو�ر  

 ع ع�� مجمل االقتصاد. قدرات ومهارات العامل�ن، وهو ما �عود بالنف

" الفردي  املتغ��  جديد    أما  املئو�ة  New Productمنتج  النسبة  عن  �ع��   "

إلجما�� �شاط ر�ادة األعمال املتمثل �� تقديم منتجات ع�� األقل ت�ون جديدة  

 ع�� �عض املس��لك�ن. 
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التقنيات ا�جديدة من قبل الشر�ات الناشئة جنبا إ�� �عكس الرك��ة استخدام  

و�م�انات بلد ما   GERDوالتطو�ر   دراسةجنب مع إجما�� االنفاق ا�ح�� ع�� ال

 التطبيقية.  �� اجراء البحوث

لالبت�ار -    الداعمة  أو   املؤسسات  بصورة  �سهم  خاصة  أو  عامة  �انت  سواء 

وسن تطو�ر  مع  االبت�ار،  بيئة  تحف��   �� حماية    بأخرى  ع��  �ساعد  قوان�ن 

العل�ي. األمر الذي ُ�ساهم بصورة   دراسةامللكية الفكر�ة، و�شر مجموعات ال

كب��ة �� ا�حث ع�� االبت�ار وتطو�ر األعمال ومواكبة التطورات التكنولوجية  

أو   التدر�ب  من  واملكتسبة  املتطورة  العامل�ن  ومهارات  املعرفة  ع��  باالعتماد 

 ا�خ��ة العملية. 
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 ) ب�ن  يجمع  مقياس  هو  النمو  ارتفاع  عالية  1رك��ة  للشر�ات  املئو�ة  النسبة   (

النمو ال�ي تنوي توظيف ما ال يقل عن عشرة أ�خاص وتخطط للنمو أك�� من  

) تطور  3) توافر رأس املال االستثماري و (2�� املائة خالل خمس سنوات (  50

 األعمال. اس��اتيجية 
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�ع�� رك��ة التدو�ل عن مدي انفتاح رواد األعمال �� دولة ما ع�� العالم ا�خار�� 

و�تم قياس هذه الرك��ة بناء ع�� مدي ام�انية الشر�ات الناشئة �� دولة ما من 

دعم رواد  تصدير منتجا��ا ل�خارج، وذلك متوقفا ع�� مدي قدرة الدولة ع��

 األعمال �� انتاج منتجات متطورة قابلة للتصدير إ�� ا�خارج.

اإلنتاجية، فك�� حجم    :توسعة حجم السوق  -  Trading across bordersالتجارة ع�� ا�حدود  -  ع��  ا�ح�� يؤثر  السوق  حجم 

وهو ما يقلل ت�اليف االنتاج، وقد ساعدت   السوق يتيح م��ة وفورات ا�حجم، 

العوملة ع�� انتشار األسواق الدولية؛ خاصة �� الدول الناشئة، حيث أصبح 

الصادرات بديل للطلب ا�ح��، إذ إ��ا فتعت�� التبادل التجاري أسهل مما م�ىى،  

األسواق  من  �ل  ضم  و�ن  النمو،  ودرجة  األسواق  حجم  تحديد   �� �ساهم 

�� قياس وتحديد حجم السوق �عطي م��ة لالقتصاديات ال�ي   ا�حلية واألجنبية

 تضم سوق مش��كة. 
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الغ��   االستثمار  وهما  للتمو�ل  مقياس�ن  ب�ن  ا�خاطر  مال  رأس  رك��ة  تجمع 

أن   حيث  املال،  رأس  سوق  عمق  مدي  وقياس  الناشئة  الشر�ات   �� رس�ي 

ا�خاطر هو تحقيق تطلعات الشر�ات الناشئة �� الغرض من توافر رأس مال  

    النمو.

    

" هو  The Depth of Capital Market" عمق سوق رأس املال    واملتغ�� املؤس��ي

مقياس متطور �حجم وسيولة سوق األوراق املالية، ومستوى االكتتاب العام،  

 وعمليات االندماج واالستحواذ و�شاط سوق االئتمان.

املالية    كفاية    :النظم  كفء  املا��  النظام  �ان  إذا  ما  ا�حور  هذا  توجيھ  �عكس   ��

املدخرات ا�حلية إ�� االستثمارات األك�� إنتاجية، باإلضافة إ�� فعالية التشريعات ال�ي  

 تنظم تبادل األوراق املالية ومدى حماي��ا �حقوق املستثمر�ن.

 
 ، في ضوء بیانات المرجع السابق.  دراسةالمصدر: إعداد فریق ال

 

 

 



 
 

 
 
 

 الشمول املا�� مؤشر لتنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر: :    5 -1

إتاحة مختلف ا�خدمات املالية لالستخدام من  مثل ��  ت، يأ�ي مفهوم الشمول املا�� ليضيف �عدا تنمو�ا آخر، يمن ناحية أخرى 

  حماية حقوق املستفيدين من تلك ا�خدمات،قبل جميع فئات ا�جتمع، من خالل القنوات الرسمية، بجودة وت�لفة مناسبة، مع  

 بما يمك��م من إدارة أموالهم �ش�ل سليم.

امل�ون الرئي�ىي لهذه ا�خدمات ، وال�ي ��ا يتحقق االنتشار املس��دف ليشمل قاعدة عر�ضة   ا�خدمة االلك��ونية والرقميةو�عد  

من ا�جتمع ع�� نطاق جغرا�� واسع، فضال عن املنافع الزمنية وانخفاض الوقت املستغرق �� ا�حصول ع�� ا�خدمة، ومواجهة  

 .مساهم��ا �� خفض ت�لفة ا�حصول عل��ا ومن ثمب��وقراطية االجراءات، 

مك��م من فهم ا�خاطر  بما يا�حرك األسا�ىي للشمول املا��، و�مثل مستوى الكفاءة �� فهم األمور املالية، ؛ التثقيف املا��كما �عد 

وتوج��هم إ�� ا�جهة املناسبة ل�حصول ع�� املعلومات �� حال حاج��م    ،ومساعد��م �� اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة  ،األساسية

تق البنوك مسئولية �شر ثقافة الشمول املا��، كما �ستند هذه الثقافة ع�� �شر ا�خدمات البنكية وتثقيف  �قع ع�� عا، و لذلك

 العمالء ��ذه ا�خدمات والتوعية با�حقوق والواجبات عند التعامل مع املؤسسات املالية. 

لتقديم خدمات مالية جديدة ومتطورة  التكنولوجيا املاليةكما �عد   التكنولوجيا  التكنولوجيا   كما،  �� استخدام  يمكن �عر�ف 

ن بإستخدام التكنولوجيا بحيث يمكن أن  Financial Stability Boardاملالية وفقا �جلس االستقرار املا�� (
ّ

) بأ��ا "ابت�ار ما�� ُممك

من أو  أو عمليات  تطبيقات  أو  أعمال  نماذج  توف��  ينتج عنھ   �� ، و كذا  املالية  �� األسواق واملؤسسات  تأث��   تجات جديدة ذات 

 ا�خدمات املالية."

  ، ) االئتمان والودائع وخدمات ز�ادة رأس املال1أما عن ا�جاالت ال�ي يمكن أن �شملها التكنولوجيا املالية ، ف�ى متعددة لتتضمن: (

 . ) التأم�ن4و (  ،) خدمات إدارة االستثمار و التجارة3(  ،) خدمات املدفوعات واملقاصة والتسو�ة بما �� ذلك العمالت الرقمية2(

افع االبت�ار والتطور التكنولو�� �� قطاعات النشاط االقتصادي::  6 - 1  دو

من أهم دوافع اإلبت�ار والتطور التكنولو�� �� أى قطاع هو �غ�� متطلبات العمالء وكذا تطور املراحل ال�ى تمر ��ا ا�خدمات بذلك 

 القطاع.  ومن هنا يمكن تناول �عض أهم الدوافع نحو التكنولوجيا املالية، كماي��:  

تلك األسئلة قد تجوب �عقل �ل رواد التغي�� الذين �سعون لم ال؟ وأين يمكن أن تأخذنا التجر�ة؟، إن��اج مبدأ التجر�ة،  −

 نحو اقتناص مز�د من الفرص.  

، فتطور طرق اإلرسال  لتجارب أن أى تطور حادث �� اى قطاع  من  شأنھ أن ينعكس ع�� تطور صناعات أخرى اأثبتت   −

صرفية، كما أن تطو�ر ا�خدمات  قطاع ا�خدمات املمن ِشأنھ أن �ستفيد منھ ِ    Messaging systems and Chatbotsمن  

املصرفية و تيسي�� القروض للعمالء مثل قروض السيارات من شأنھ أن ينعكس إيجابيا ع�� قطاعات أخرى مثل قطاعات 

 السيارات...ا�خ.  

، فعمالء جيل األلفية لم  األلفية �� تقديم خدمات أسرع وأك�� تطوراالشباب او جيل  ز�ادة توقعات العمالء وخاصة   −

�عد تنحصر طلبا��م �� إيجاد بنك قر�ب من املن�ل ييسر إجراءات فتح ا�حساب او يوفر القروض بأسعار فائدة مناسبة،  

البيانات  خالل  من  لھ  توف��ها  و  الحتياجاتھ  البنك  فهم  يتوقع  العميل  أصبح  فقد  وتضاعفت.  بل  التوقعات  �غ��ت  بل 

أ    Big Dataال�خمة   خالل ال�ى  من  لتساؤالتھ  خاصة  إجابات  ع��  ا�حصول  يتوقع  أصبح  كما  عنھ،  متاحة  صبحت 

Chatbots   .وليس عن طر�ق الرسائل الصوتية امل�جلة 

 التطور التكنولو�� السريع من شأنھ إلزام القطاع املا�� بمواكبتھ لتلبية متطلبات العمالء وتوقعا��م.   −

: مع تزايد التحرك ع�� ا�حدود فيما ب�ن الدول وتزايد املعامالت ملعامالت املاليةالتوجھ نحو ز�ادة ا�خيارات واملرونة �� ا −

من املالية أن تل�ى احتياجات عمال��م ع�� ا�حدود ومن هنا �شأت ا�حاجة لتمك�ن العمالء  اتالدولية، أصبح ع�� القطاع

 ى م�ان.  إجراء �افة املعامالت املالية ع�� اإلن��نت او ع�� الهواتف ا�حمولة من أ
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بقت ��ا خدمات التكنولوجيا املالية، فيما ب�ن  تزايد استخدام الهواتف ا�حمولة −
ُ
، ال�ى �عت�� من أهم األدوات ال�ى ط

 مختلف فئات ا�جتمع وخاصة الشباب. 

 االفتقار إ�� وجود فروع للبنوك �� �عض املناطق ذات البنية التحتية الضعيفة �عدد من الدول النامية و األفر�قية.  −

% من إجما�� القطاع الرس�ي بدول الشرق األوسط و شمال  90- 80لتبلغ  تزايد �سبة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة   −

�عد املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  . لذا  افر�قيا، تلك املشروعات �ش�ل حافزا لالبت�ار �� مجال اإلقراض للقطاع املا��

 ئصها وأ�شط��ا واستيعا��ا ل��كيبة متنوعة من فئات ا�جتمع. أحد ر�ائز الشمول املا��، لك�� حجمها وتنوع خصا

 حجم سوق املشروعات املتوسطة والصغ��ة  ومتناهية الصغر بمصر  :  7 – 1

بمصر، وحجم مساهمتھ �� متوسطة عدد املشتغل�ن، و�جما�� األجور املوجھ لهم،حجم    SMEs) حجم سوق الـ  7يو�ح ا�جدول رقم (

 االنتاج والت�و�ن الرأسما��.

 )7  جدول رقم (

 مساهمة املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر �� التنمية االقتصادية بمصر حجم و 
 

 مشروعات صغ��ه  مشروعات متوسطة  بيان 
متناهية  مشروعات 

 الصغر 
 إجماليات 

 3742562 3433924 216980 2181 عدد املشروعات

 9746397 7702671 1913127 130599 متوسط عدد املشتغل�ن 

 116,374,739 67,713,724 42,524,494 6,136,521 اجما�� األجور     

 1,237,596,565 534,926,348 527,562,220 175,107,997 حجم اإلنتاج 

 804,186,935 411,512,572 296,318,348 96,356,015 القيمة املضافھ اإلجماليھ

إجما�� التكو�ن الرأسما�� 

 الثابت 
13,134,400 21,779,531 9,713,506 44,627,437 

 .   2018املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، بیانات عام 
 

 خصائص املشروعات الصغ��ة واملتوسطة: 

 ع�� معظم خصائص وسمات هذه املشروعات سواء �� الدول املتقدمة أو النامية ع�� حد سواء. و�مكن الوقوف ع�� و 
ً
هناك اتفاقا

 عدد من ا�خصائص الهامة ال�ي تتم�� ��ا تلك املشروعات لعل من أهمها:  

 - قدر��ا ع�� استيعاب عدد كب�� من العمالة:  )1

 �ساطة املستوى التكنولو�� واآلالت املستخدمة:   )2

 -املرونة الكب��ة �� التعامل مع الطلب ع�� املنتجات املرغو�ة �� السوق:  )3

 سهولة تأسيسها واالنخفاض النس�ي للت�اليف الرأسمالية:  )4

 االنتشار ا�جغرا�� الواسع: )5

 املشاركة الفاعلة للمرأة:  )6

 ا�جمع ب�ن اإلدارة وامللكية  )7

 الفردية  نمط امللكية )8

 



 
 

22 
 
 

 :مؤشرات بيئة األعمال ر�ط التطورات التشريعية والتنظيمية والتمو�لية بمصر وال�ي ترتبط بدالالت  :      8  –  1

التنظيمية والتمو�لية ال�ي انت�ج��ا الدولة و فيما ي�� �ستعرض جهود مصر �� دعم ر�ادة األعمال من حيث التطورات التشريعية  

 : بمصر Ecosystemsبيئة الـ و مؤشر ر�ادة األعمالوال�ي بدورها ساعدت �� دعم 

 : �شريعية لتنظيم املشروعات الصغ��ة واملتوسطةتطورات  :   1 – 8 -1

الف��ة من عام   املصر�ة خالل  ا�ح�ومة  القطاع غ��  2020ح�ى عام    2017لقد سعت  نمو  ل�حد من ظاهرة  إ�� وضع حلول   ،

 للمعهد الدو�� لر�ادة األعمال والتنمية  و   وتحس�ن بيئة ر�ادة األعمال واالستثمار �� مصر،,الرس�ي،  
ً
  مصر  تقدمت،  GEDIوفقا

وذلك  2015��    91بدال من الـ   2019عامليا ��  81سنوات لتحتل املرتبة  4مراكز �� املؤشر العاملي لر�ادة األعمال خالل  10بنحو 

 و دولة.    137ب�ن  
ً
ضع ر�ادة األعمال ع�� أجندة منتدى شباب العالم �عكس مدي اهتمام القيادة السياسية �� مصر ��ذا أيضا

 ��: شملت ما ي ، ا�جال الهام

األعمال   − ور�ادة  الصغر  ومتناهية  واملتوسطة  الصغ��ة  املشروعات  تنمية  جهاز  إ�شاء  رئيس مجلس  تم  قرار  بموجب 

  2018لسنة    2370، واملعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2017أبر�ل سنة    24الصادر ��    2017لسنة    947الوزراء رقم  

ء (بدال من وزارة التجارة والصناعة)، وجاءت أهم ا�حاور ال�ي �عمل  ، ليتبع رئيس مجلس الوزرا2018نوفم��    8الصادر ��  

 عل��ا جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر: 

 وضع و�قرار السياسات العامة واس��اتيجيات تنمية املشروعات ب�افة قطاعات االقتصاد، ومتا�عة تنفيذها.  •

 وزارات وا�جهات املعنية واملبادرات العاملة �� مجال املشروعات.مراجعة وتطو�ر دور ومسئوليات �افة ال •

�عز�ز التعاون والتنسيق ب�ن الوزارات وا�جهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل  •

 للمشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر ور�ادة األعمال �� �افة قطاعات االقتصاد. 

 دور القطاع ا�خاص �� دعم تنمية وتطو�ر املشروعات �� �افة قطاعات االقتصاد.  ��جيع و�عز�ز •

البنك املركزي املصري والهيئة   • الرقابية ذات الصلة وع�� األخص  الهيئات واألجهزة  التنسيق والتشاور املستمر مع 

 العامة للرقابة املالية فيما يتصل بأغراض ا�جهاز. 

 واللوائح املتعلقة بمجاالت عمل ا�جهاز واأل�شطة ذات الصلة.  إبداء الرأي �� مشروعات القوان�ن  •

 وضع معاي�� تصنيف املشروعات بحسب حجم األعمال ورأس املال وعدد العمال أو وفقا ألي من هذه املعاي��.  •

 املوافقة ع�� عقد القروض �� مجال تحقيق أغراض ا�جهاز.  •

 والصغ��ة ومتناهيھ الصغر ور�ادة األعمال. وضع نظم ا�حوافز للمشروعات املتوسطة  •

�� ا�خامس عشر من ،  2020لسنة    152رقم  تنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر  قانون    صدور  −

 من حيث   تناول �ل ما يتعلق ��ذه النوعية من املشروعاتيل    ،2020يوليو  
ً

تصنيفها وتمو�لها وما يتصل بمرافقها، فضال

 عن  
ً
حيو�ا اقتصادًيا  قطاًعا  �و��ا  األعمال،  ر�ادة  وتحف�� و ،  مشاريع  الضر��ى  ا�جتمع  ضبط  نحو  مهمھ  خطوة  يعد 

ترغيب مجتمع االعمال �� االستفادة من املزايا  و االقتصاد غ�� الرس�ى ع�� الدخول �� ظل منظومة االقتصاد الرس�ى  

فاصيل �عض ا�حوافز املقدمة إ�� جميع الكيانات، بما �� ذلك �عكس القانون تكما    .الضر�بية ال�ى يوفرها هذا القانون 

 عن �سهيل عمل الكيانات ال�ي ستدعم هذه املشروعات؛ بما �� ذلك حاضنات  
ً

ا�حوافز الضر�بية وغ�� الضر�بية، فضال

 األعمال التجار�ة، ومسرعات األعمال التجار�ة، وهيئات التمو�ل. 

 : 2017�� أكتو�ر    2310، والئحتھ التنفيذية بموجب قرار رئيس الوزراء رقم  2017لسنة    72قانون االستثمار رقم    صدور  −

�جميع وقد   واملنصفة  العادلة  املعاملة  وضمانات  مصر،   �� االستثمار  تحكم  ال�ي  واملبادئ  األهداف  القانون  حدد 

االست منازعات  و�سو�ة  مصر،  أرض  ع��  املقامة  وا�خاصة  االستثمارات  العامة  االعفاءات  من  حزمة  أقر  كما  ثمار، 

 �� العقارات الالزمة إلقامة املشروعات االستثمار�ة، واالستثمار  واإلضافية وشروط االستفادة م��ا، وتنظيم تخصيص 

�عد   ما  وخدمات  واملنشآت  الشر�ات  تأسيس  وأح�ام  ا�حرة،  واملناطق  التكنولوجية  واملناطق  االستثمار�ة  املناطق 
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تأسيس، وتنظيم إقامة املستثمر�ن غ�� املصر��ن طوال مدة املشروع، ومجاالت مشاركة املستثمر �� التنمية ا�جتمعية،  ال

 و�سب إعفاء هذه املشار�ات من الضرائب، ووضع �عر�ف محدد للمشروعات كثيفة العمالة.  

  1082، والئحتھ التنفيذية رقم  2017لسنة    15قانون تيس�� إجراءات منح تراخيص املنشآت الصناعية رقم    صدور  −

مالمحھ: 2017لسنة   أهم  ومن  للمنشآت   ،  بإخطار  ال��خيص  لي�ون  مصفوفة مخاطر،  ع��  بناء  الصناعات  تصنيف 

ال�ي تنطوي ع�� مخاطر  للمنشآت الصناعية  بيئية وصناعية، و�دراسة مسبقة  ال�ي ال تنطوي ع�� مخاطر  الصناعية 

بالصناعات ذات ال��خيص املسبق (بدون اخطار)، الضوابط التنظيمية لتوفيق   صناعية و�يئية، وتضمن القانون جدول 

أوضاع املنشآت الصناعية القائمة وقت صدور القانون، و�ل ذلك من خالل الهيئة العامة للتنمية الصناعية واعتبارها  

اعية، وال�ي قامت بدورها ا�جهة االدار�ة ا�ختصة بتنظيم ممارسة األ�شطة الصناعية، واصدار تراخيص املنشآت الصن

بإصدار دليل ممارسة النشاط الصنا�� ليشتمل ع�� �افة البيانات واملعلومات املتعلقة بممارسة النشاط الصنا�� من 

قواعد و�جراءات واش��اطات منح ال��اخيص واملتاح من األرا�ىي الصناعية واملناطق ا�حظور ف��ا إقامة أ�شطة صناعية،  

لك��و�ي للهيئة، واصدار دليل ممارسة النشاط الصنا��، واملتاحة ع�� رابط الهيئة العامة للتنمية  وذلك ع�� املوقع اال

 http//:www.ida.gov.eg/Arabic/Services/Pages/industrial_manual.aspx الصناعية التا��:

والصناعة − التجارة  وزارة  الصناعية  2017عام    أطلقت  للمشروعات  االستثمار�ة  ع��  ا�خر�طة  تحتوي  وال�ي   ،343  

�شاط صنا�� فر��)، والقطاع املعد�ي    118قطاعات صناعية رئيسية �شمل: القطاع الهند�ىي (  8فرصة استثمار�ة ��  

�شاط صنا�� فر��)،   41�شاط صنا�� فر��)، وقطاع الغزل والنسيج (  58�شاط صنا�� فر��)، والقطاع الكيماوي (    9(

�شاط صنا��   6�شاط صنا�� فر��)، وقطاع ا�جلود(   23�شاط صنا�� فر��)، والقطاع الدوائي (  54والقطاع الغذائي (

الت وقطاع  (فر��)،  متوسط/    33عدي�ي  صغ��/  (متنا��/  املشروع  �حجم  ووفقا  جغرافيا  موزعة  فر��)،  صنا��  �شاط 

الت�اليف االستثمار�ة للمشروع الصنا�� ومن ثم  كب��)، كما �عرض ا�خر�طة االستثمار�ة نموذجا اس��شادي لعناصر 

 مالمح الفرصة االستثمار�ة.

واملع�ي بتنظيم عملية إعادة الهي�لة    2018لسنة    11� من اإلفالس رقم  قانون تنظيم إعادة الهي�لة و الص�ح الوا�  صدور  −

املالية واإلدار�ة للمشروعات سواء املتع��ة أو املتوقفة عن الدفع �� محاولة إلقال��ا من ع����ا و�دخالها سوق العمل مرة  

ومدين�ن وعامل�ن باملشروع أخري وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق �ش�ل يضمن حقوق جميع األطراف من دائن�ن  

وا�جاذب  املالئم  الص��  املناخ  و�خلق  والوطني�ن  األجانب  املستثمر�ن  لدى  الطمأنينة  بث  إ��  ال��اية   �� يؤدي  مما 

أو   املتع��  املشروع  و��جيع  قضائية  دعاوى  إقامة  إ��  ال�جوء  حاالت  تقليل  ��دف  الوساطة  نظام  و��شاء  لالستثمار، 

 ضمن عدم الزج بصاحب املشروع �� دعاوى تؤثر ع�� سمعتھ التجار�ة. املتوقف عن الدفع بما ي

 تطورات لتحس�ن البيئة التنظيمية والدعم املؤس��ي:  :   2 – 8 – 1

واالستثمارتأسيس   - لر�ادة األعمال  �� عام   Egypt Ventures شركة مصر  برأسمال  2017تأسست  مليون جنيھ،    451، 

والهيئة العامة لالستثمار، وشركة إن أي �ابيتال، و�عد أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات  بمساهمة وزارة التعاون الدو��،  

 .ح�ومية

مليون جنيھ،    92بنحو    2021استثمارات مباشرة وغ�� مباشرة خالل عام    ،�خت شركة مصر لر�ادة األعمال واالستثمار

طار الدور الذي تقوم بھ الشركة لدعم ومساندة الشر�ات  لتعز�ز بيئة ر�ادة األعمال والشر�ات الناشئة �� مصر، وذلك �� إ

  75الناشئة، ودعم توجھ الدولة للتحول ملركز إقلي�ي لالبت�ار ور�ادة األعمال بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفر�قيا، بواقع 

إ��   باإلضافة  ناشئة. هذا  �� شر�ات  مب  17مليون جنيھ استثمارات مباشرة  �� مسرعات  مليون جنيھ استثمارات غ��  اشرة 

مليون جنيھ    184مليون جنيھ، م��ا    334نحو    ٢٠١٧األعمال، و�ذلك ترتفع إجما�� االستثمارات منذ تأسيس الشركة عام  

 1شركة ومسرعة أعمال. 175مليون جنيھ استثمارات غ�� مباشرة، �� أك�� من  150استثمارات مباشرة و

 
 https://www.dostor.org/3668907 2021جهود «التعاون الدو��» �� ر�ادة األعمال خالل عام  1

http://www.ida.gov.eg/Arabic/Services/Pages/industrial_manual.aspx
http://www.ida.gov.eg/Arabic/Services/Pages/industrial_manual.aspx
https://www.dostor.org/3668907
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أ - لدعم   ول إطالق  األعمال  لر�ادة  تفاعلية  وشمال  “منصة  األوسط  الشرق  منطقة   �� واملتوسطة  الصغ��ة  املشروعات 

  SMB Business BOTأفر�قيا

“منصة تفاعلية لر�ادة األعمال  أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بالتعاون مع “فيس بوك” ومؤسسة رايز أب أول 

. وتمثل املنصة إحدى  SMB Business BOTأفر�قيالدعم املشروعات الصغ��ة واملتوسطة �� منطقة الشرق األوسط وشمال 

آليات �شر ثقافة ر�ادة األعمال، ودعم املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ومساندة الشباب ودعم أف�ارهم بتقديم املساعدة 

 الالزمة لهم حول مشروعا��م.

 1: 2030مبادرة رواد إطالق  -

مشروع  ت − إ�شاء  التخطيط    2030م  وزارة  مظلة  واإلصالح  تحت  واملتا�عة 

وزاري   بقرار  من    2017لعام    88اإلداري  الشباب  تمك�ن  ��دف 

ر�ادة   دور  ودعم  تكريس  ع��  والعمل  ا�خاصة  املشاريع  تأسيس 

الدخل وذلك من   تنويع مصادر  و  الوط�ي  اإلقتصاد  تنمية   �� األعمال 

التوعية    -�� ا�شاء وتطو�ر حاضنات االعمال    التوسع  -خالل تنفيذ محاور املشروع ( دعم بناء القدرات وتنمية املهارات  

بأهمية ر�ادة االعمال ) ، و �ساهم املشروع �� توف�� مجموعة من ا�خدمات مثل املنح التعليمية و املاجست�� لدراسة مجال 

 جد
ً
يدة ر�ادة األعمال �ش�ل أعمق و ع�� نطاق أوسع، ودعم وتأسيس حضانات أعمال للشر�ات الناشئة ال�ي تقدم أف�ارا

 .�� سوق العمل

إ�� تحف�� و�ثراء ثقافة اإلبت�ار و ر�ادة األعمال �� مصر من خالل وضع منظومة مت�املة   2030كما ��دف مشروع رواد   −

مصر   إس��اتيجية  لرؤ�ة   
ً
تطبيقا العر�ية  مصر  جمهور�ة  ر�ائز  من  أساسية  رك��ة  يصبح  بحيث  للتنمية    2030لإلبت�ار 

 للعلوم والتكنولوجيا   2030ن ا�جتمع املصري بحلول عام  املستدامة الهادفة إ�� أن ي�و 
ً
، ومنتجا

ً
، مبتكرا

ً
مجتمعا مبدعا

ومخرجات  املعرفة  تطبيقات  و�ر�ط  واملعرفة،  لإلبت�ار  التنمو�ة  القيمة  يضمن  مت�امل  نظام  بوجود  و�تم��  واملعارف، 

بالعز�مة   2030� مؤشر التنافسية العاملية  دولة �  30اإلبت�ار باألهداف والتحديات الوطنية بحيث تصبح مصر من أفضل  

 واالبت�ار.

 ، وفيما ي�� 2021عن عام    2030و قد أصدرت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية تقر�ر حصاد أعمال مشروع رواد   −

 1:أبرز األ�شطة ا�خاصة

 :2030بحلول عام حملة املليون ر�ادي ��دف تأهيل مليون رائد أعمال مصري   2030أطلق مشروع رواد  −

   األعمال.  ��دف رواد  لتأهيل  املطلو�ة  األساسية  املهارات  وا�خلفيات  لتنمية  العمر�ة  الفئات  جميع  من  لشباب 

ا�ختلف منصة،الثقافية  خالل  من  األعمال  :  بر�ادة  املتعلقة  املوضوعات  من  حزمة  مراحل  ،  توفر  ثالث  ع�� 

 .�ية، اللغة اإلنجل��ية، ولغة اإلشارة»�ثالث لغات «اللغة العر و تأهيلية مختلفة اونالين 

 ت «جنوب يوقتم  جامعات   �� وذلك  ��ا  ا�حملة  لتنفيذ  املصر�ة  ا�جامعات  من  العديد  مع  �عاون  بروتو�والت  ع 

 . ، والواحات، وجامعة ه��تفوردشايرBUE الوادى، واألقصر، والفيوم، و���ا»، باإلضافة إ�� ا�جامعة ال��يطانية

 اعتماد ا�حقيبة التدر�بية من جامعة م��وري األمر�كية وتدر�ب ، و املرحلة الثانية من ا�حملة  بدأ املشروع �� تنفيذ

محافظات ح�ى    9تنفيذ ��  التم    ، واملدر��ن ع�� كيفية تنفيذها مع طالب املرحلة اإلعدادية باملدارس ا�ح�ومية

ألف طالب �� املرحلة   44500ن  مدرسة واس��داف أك�� م  84معلم من    500مدرب، وأك�� من    50تدر�ب  و اآلن،  

منسق ع�� أهمية ر�ادة األعمال و أهداف   84مدير مدرسة و    84موجھ عموم و    54األعدادية، باإلضافة إ�� تدر�ب  

 
  2030الموقع االلكترونى الرسمي لرواد  1 
-https://rowad2030.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa

%d8%b9%d9%86%d8%a7/ 
 https://mped.gov.eg/singlenews?id=911&lang=arاملوقع االلك��و�ى لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية الرس�ي  1

https://rowad2030.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d8%a7/
https://rowad2030.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d8%a7/
https://mped.gov.eg/singlenews?id=911&lang=ar
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افتتاح أول فصل من  ، و فصل داخل املدارس ال�ى تم تدر�ب معلم��ا ع�� من�ج ر�ادة األعمال 30ا�حملة، وتجه�� 

بمدرسة ا�خب��ي اإلعدادية   وفصل آخرل�ي ،إدارة عابدين بمحافظة القاهرة،  �� مدرسة الف  2030فصول رواد  

القاهرة،   محافظة  املعادي  بادارة  ابدأ  و بنات  حملة  اطار   �� الطالب  ملشاريع  توثيقي  عرض  املدرسة  قدمت 

 .مستقبلك

 مدير،   246مدرسة و    659معلم، و  1778طالب، و   345940إجما�� عدد املستفيدين من ا�حملة ح�ى اآلن    بلغ

 .موجھ 119و

الذ�اء االصطنا��    10بإ�شاء    2023مشروع رواد  قام   − العامة وأخرى متخصصة مثل «حاضنة   – حاضنات أعمال م��ا 

 حاضنة السياحة»، و��شاء مصنع مصغر بالتعاون مع مبادرة رواد النيل.  

األعمال، وتم اإلن��اء من تنفيذ الدورة األو��  أطلق املشروع ال��نامج التدر��ي لبناء قدرات مديري حاضنات و مسرعات   −

بالقاهرة   األمر�كية  ا�جامعة  أعمال  حاضنة  مع  بالتعاون  األعمال  ر�ادة  منظومة  لدعم  التدر��ي  ال��نامج  من  والثانية 

من مديرى ا�حاضنات �� �ل دورة تدر�بية. هذا فضال عن توقيع بروتو�ول �عاون مع    35ومؤسسة دروسوس، وتدر�ب  

 .جيمناي أفر�قيا للتعاون �� تنفيذ أ�شطة ا�حاضنة املصر�ة األفر�قية �� الدول األفر�قية مؤسسة

حملة «خليك ر�ادي» لت�جيع الفكر الر�ادي ألبناء العامل�ن با�جهات ا�ح�ومية واكتشاف رواد األعمال ا�حقيق�ن عن  −

تأهيل امل يتم  للتطبيق، ومن خاللها  القابلة  الر�ادية  تدر��ن ل�حصول ع�� منحة املليون ر�ادي وال�ي طر�ق خلق األف�ار 

. وتم تطبيق ا�حملة داخل وزار�ي املالية، وال��بية والتعليم والتعليم 2030��دف إ�� تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام  

 .الف�ي 

كما  ،  فاعلية  100حاضنات واملشاركة �� حوا��    10شراكة مع ا�جهات ا�ختلفة وا�شاء    35��    2030شارك مشروع رواد   −

ّرِم املشروع �� االسبوع العاملى لر�ادة االعمال �اك�� جهة داعمة لرواد االعمال، باإلضافة إ�� تكر�مھ �� مؤتمر رواد  
ُ

  2021ك

للتخطيط الوظيفى والتاهيل لسوق العمل من وز�ر الشباب والر�اضة ورئيس جامعة ع�ن شمس، فضال عن تكر�مھ �� 

 .واملشروعات الناشئةمؤتمر ب��نكس لدعمھ للشباب 

ال�ي قدمها املشروع خالل   − التدر�بية  التدر�بة والتعليمية  2021الساعات  ال��امج  بساعة    75000:  ضمن  محور تدر�بية 

املاجست�� امل�ى �� ر�ادة االعمال وادارة االبت�ار بالتعاون ب�ن �ليھ اقتصاد والعلوم السياسية وجامعة   "ب��امجالتعليم  

ساعة    6422عدد  ،  و حملة املليون ر�ادىتدر�بية بساعة    228,475  ونحو    �ام��يدج وشهادة ا�جامعة االمر�كية واالملانية، 

تدر�ب  شملت  ��نامج تاهيل مديرى ا�حاضناتبساعة تدر�بية  4410 ، وعددمحور التوسع �� حاضنات االعمالبتدر�بية 

 .ة�� الدورة الثاني 70مدير �� الدورة األو�� و  35

م املشروع  كما   −   اس��دفت   ، لطالب املدارسباملدارس  من خالل حملة ابدأ مستقبلكو حور التوعية  بمساعة تدر�بية    208قدَّ

طالب �� املرحلة الثانية، فضال عن حملة ابدأ   44,500  اس��دفت در�بية  ساعة ت  104طالب �� املرحلة األو��،    301,440

جامعة �� املرحلة األو��،   20ساعة تدر�بية لطلبة ا�جامعات وصلت ح�ى اآلن إ��    39خاللها    تمستقبلك با�جامعات، قدم 

 .ساعة تدر�بية 780000بإجما��  جامعة  25و�س��دف ا�حملة 

بحملة   − التدر�بية  الساعات  ر�ادي  و�لغت  األو��  6خليك  باملرحلة  ا�حلية  الوزارات  ملوظفي  تدر�بية  و�س��دف ساعات   ،

 .ساعة تدر�بية 6000موظف، و 1000وزارات، بإجما��  3تم التنفيذ �� وزارة �� �ل مرحلة،  12ا�حملة 

املشروع   م  قدَّ التطبي  40كما  بجائزة  ا�خاص  التدر��ي  املعسكر  خالل  من  متدرب  ل�ل  تدر�بية  ا�ح�ومية ساعة  قات 

ساعة تدر�بية ل�ل   15  ، وكذاساعة تدر�بية  1840متدرب، أي تم تقديم إجما��    46(الن�خة األو��)، وحضر املعسكر  

 .ساعة تدر�بية 465متدرب بإجما��  31متدرب من خالل تدر�ب الغرف التجار�ة. وحضر التدر�ب 

وقعت وزارة التخطيط مذكرة تفاهم مع مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس   :  مبادرة قياس تنافسية ا�حافظات -

 ،2030مبادرة قياس تنافسية ا�حافظات وذلك �� إطار رؤ�ة مصر   2019عام الوزراء وا�جلس الوط�ي املصري للتنافسية 

مصر  و  بوضع  ال��وض  ع��  والعمل  ومتنوع،  متوازن  تناف�ىي  اقتصاد  وجود  إ��  ��دف  تحس�ن  ال�ي  خالل  من  التناف�ىي 
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ال�حة  بقطاعات  املرتبطة  العاملية  التنافسية  ر�ائز مؤشر  نتائج   �� �افة، وتحقيق تحسن م�حوظ  التنافسية  مؤشرات 

والتعليم، كفاءة سوق العمل، تحس�ن بيئة األعمال، وتحف�� االبت�ار ور�ادة األعمال، مما سينعكس ع�� أداء مصر طبًقا  

وتوجھ الدولة نحو دعم الالمركز�ة، و�ستند   2030عام. وتأ�ي مذكرة التفاهم �� إطار رؤ�ة مصر  ملؤشر التنافسية �ش�ل  

هذه املبادرة ع�� أساس أن ل�ل محافظة م��ة تنافسية معينة، وأنھ من الهام إبراز هذا التنوع ودعم التوجھ نحو التنافسية 

ا�خطة العامة للدولة �ش�ل أك�� كفاءة مع ال��ك�� ع�� ع�� مستوى ا�حافظات، بحيث يتم توجيھ االستثمارات �� إطار  

ا�حافظات ال�ي لد��ا فجوات تنمو�ة أك��. كما تقوم الدولة �عملية تدر�بات واسعة للعامل�ن داخل ا�حافظات لتأهيلهم 

مركز�ة �� التدر�ب �� إطار قانون ا�حليات ا�جديد الذى �عتمد ع�� فكرة الالمركز�ة، حيث إن ا�خطوة األو�� �� تطبيق الال 

 1ثم إيجاد امل��ة التنافسية ل�ل محافظة مما يؤهلها إلدارة مواردها بنفسها. 

�عمل أجهزة الدولة بالشراكة مع   إدراج مفاهيم اإلدارة الرشيدة بالتعاون مع املعهد القومي ل�حوكمة والتنمية املستدامة:  -

تنفيذ إصالحات ا�حوكمة من خالل إدخال مفهوم وممارسات اإلدارة الرشيدة املعهد القومي ل�حوكمة والتنمية املستدامة ع��  

�� املؤسسات ا�ح�ومية والقطاع ا�خاص وا�جتمع املد�ي، من أجل الوصول إ�� اإلدارة ا�جيدة ملوارد الدولة وا�جتمع، وذلك  

ع�� تحقيق التنمية االقتصادية و�ناء ثقة    وفق عدد من القيم ا�حافزة ل�حكم الرشيد والهادفة إ�� بناء القدرات، ال�ي �ساعد

 .املواطن �� ا�ح�ومة، وغرس ثقافة اح��ام الوظيفة العامة ودعم املشاركة والن�اهة والشفافية واملساءلة

  2019وفقا لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية إ�� أنھ وفًقا لتقر�ر مؤشر التنافسية العاملي لعام  2021و�ش�� بيانات عام 

 .دولة �� املؤشر 141من  93ادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، احتلت مصر املرتبة الص

التحتية، و  73للمؤسسات، و  51وقد �جلت مصر درجات ع�� محاور ا�جاالت األر�عة، حيث �جلت   ��    65للبنية  درجة 

�� حجم السوق،   74ام املا��، و�� النظ  56نقطة �� سوق املنتجات، و  51بالنسبة للمهارات، كما �جلت مصر    54ال�حة و

درجة �� �عقد وتطور بيئة األعمال، و�ش�� البيانات إ�� أن درجة مصر وترتي��ا �� ا�حاور األثن عشر عموًما قد شهدت   56و

 2.مرتبة �� محور البنية التحتية 46مرتبة �� محور املؤسسات و 40نمًوا مطرًدا، حيث تقدمت مصر 

 Generation Nextتنظيم ملتقي   -

  Egypt Venturesتحت شعار "االستثمار �� املستقبل".. نظمت وزارة التعاون الدو�� وشركة مصر لر�ادة االعمال و االستثمار  

ر�اء التنمية مثل البنك الدو�� واألمم املتحدة والبنك  2021خالل يونيو    Generation Nextملتقى  
ُ

، بحضور عدد من ُممث�� ش

 مشارك من ممث�� مجتمع ر�ادة األعمال والشر�ات الناشئة.  400مية، فضال عن أك�� من  األفر�قي للتن

الضوء ع�� االل��ام ا�ح�ومي بتعز�ز بيئة ر�ادة األعمال واالستثمار �� الشر�ات الناشئة من    Generation Nextسلط ُملتقى  

تنمية و�عز  �عمل ع��  ال�ي  األعمال واالستثمار،  لر�ادة  �� االقتصاد املصري  خالل شركة مصر  الناشئة  الشر�ات  ثقافة  �ز 

 وتحف�� تطو�ر بيئة ر�ادة األعمال. 

 دعم وتنظيم تمو�ل املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر: :   3 – 8 – 1

أدواتھ    يوظفاملصرى، و�� سبيل ذلك،   ا�جهاز املصر��  سالمةاألسعار وضمان    استقرارالبنك املركزي تحقيق    �س��دف

من املصرفية ع�� وحدات ا�جهاز املصر��،    الرقابةالنقدية واالئتمانية واملصرفية، و  السياساتواملتمثلة �� صياغة وتنفيذ  

  التخصيص بالش�ل الذي يحقق    وتوظيفهااملدخرات    �عبئةوحدات ا�جهاز املصر�� بدورها الرئيس ��    ناحية أخرى، تقوم

وتوج��ها   للموارد  األولو�ةالكفء  ذات  ع��   للمشروعات  ل��كز  األولو�ة  هذه  وتأ�ي  املناسبة.  واآللية  والت�لفة  با�حجم 

 
وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري توقع بروتوكول �عاون مع مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء إلطالق ،  2019بدون اسم محرر،  1 

 �حافظات، تم الوصول إل��ا من خالل:مبادرة قياس تنافسية ا

%AA%20%D8%B3%D8https://idsc.gov.eg/Event/View/603?PageTitle=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8

%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9 

محرر،  2  اسم  من  ،  2021بدون  إل��ا  الوصول  تم  العاملي،  التنافسية  مؤشر   �� مصر  وضع  �ستعرض  االقتصادية  والتنمية  التخطيط  وزارة 

 https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=262&lang=ar   خالل:

https://idsc.gov.eg/Event/View/603?PageTitle=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://idsc.gov.eg/Event/View/603?PageTitle=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=262&lang=ar
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ال�ي   ومجتمعية،    تخدماملشروعات  اقتصادية  السيما    وتوفرأهداف  للشباب،  عمل  الصغ��ة    تنميةفرص  املشروعات 

السلع الوسيطة لتحل محل الواردات والتصنيع الزرا��، واملشروعات   تنتجعة ا�حلية، وتلك ال�ي  الصنا  و��جيعواملتوسطة،  

 قومي.  اقتصادا�خالقة �� أي  القوةواالبداع، وال�ي �عد  االبت�ار، ومشروعات التصدير�ةالعمالة، ذات القدرات  كثيفة

، ونماذج عمل  �ان البد لھ من محر�ات لألداءأدوات ،  وما يحتو�ھ من أهداف وسياسات و الهرمي    هذا البناء االس��اتي��

  س�� ، ولقد �� خصائص وسمات سوق املشروعات ذات األولو�ة السيما املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  تحدث نقلة نوعية

 إلعطاء قوة دفع للبنوك لتمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة، وم��ا:  املبادراتالعديد من  لطرحالبنك املركزي 

 �� مجال تنظيم تمو�ل املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر:دور البنك املركزي املصري :   1 –  3 – 8 – 1

 �� مصر ليشمل جانب�ن رئيسي�ن:  SMEsتنوع دور البنك املركزي �� مجال تنمية الـ 

 SMEsالـ �� مجال تنظيم ضوابط تمو�ل دور البنك املركزي املصري  :   1 – 1 –  3 – 8 – 1

واملعدل �� التعر�ف املوحد للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة    2015د�سم��    7��    أطلق البنك املركزي املصري  -

، ليوفر معاي�� موحدة �� عرض بيانات وافية عن حجم املبيعات/ رأس املال/ العمالة، واملشروعات 2017مارس    5

التأسيس القائمة،حديثة  واملشروعات  ومتناهية    ،  والصغ��ة  املتوسطة  "املشروعات  فئات  ثالث  إ��  وتصنيفها 

(  الصغر" رقم  با�جدول  املو�ح  والتصنيف  تنمية وهو  )،  8وفقا  بقانون  املوحد  التعر�ف   �� بھ  األخذ  تم  ما 

رقم   الصغر  ومتناهية  والصغ��ة  املتوسطة  وضبط    .2020لسنة    152املشروعات  توحيد  آلية  تتوافر  ثم  ومن 

للعملية   انضباط  فرص  من  �عظم  مما  تمو�ل  مؤسسة  من  ألك��  الواحد  العميل  من  املقدمة  البيانات  ومراجعة 

�رامج وخدمات املساعدة والدعم لصا�ح هذه املؤسسات، و   السياسات والتشريعات،لوضع  ومرجعا    ،االئتمانية 

بيانات و الصغ��ة   بناء قواعد  باملنشآت  املعنية  تحليلها وذلك ملساعدة �ل األطراف  و�مكن  ��ا،  متسقة وموثوق 

ل إجراء املشاورات ووضع واملتوسطة �� فهم هذه املنشآت وتقييم أثر التغ��ات ا�خاصة ببيئة العمل عل��ا من خال 

 ا�حلول املالئمة.

 ) 8جدول رقم ( 

 التعر�ف املوحد للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة ومتناهية الصغر 

 تصنيف املشروع
 مشروعات حديثة التأسيس 

 (بحسب قيمة رأس املال)

 مشروعات قائمة 

 (بحسب قيمة املبيعات السنو�ة)

 تصنيف بحسب عدد العمالة 

 اس��شادي) (معيار 

مشروعات متناهية  

 الصغر 
 مبيعاتھ أقل من مليون جم ألف جم 50رأسمالها أقل من 

 عمال  10أقل من  

 مشروع صغ�� 
  50من 

 ألف جم 

 ح�ى أقل من 

 مليون جم  5 

�شاط 

مبيعاتھ من مليون جم وح�ى أقل   صنا��

 ح�ى أقل من  مليون جم 50من 

 مليون جم  3 

�شاط غ�� 

 صنا��

 مشروع متوسط 

 مليون جم ح�ى 5من 

 مليون جم  15 

�شاط 

مليون جم ح�ى  50مبيعاتھ من  صنا��

 مليون جم  200
 عامل 200عمال وح�ى  10من 

 مليون جم  3من 

 مليون جم 5ح�ى 

�شاط غ�� 

 صنا��

% �سيط 5مبادراتھ لتمو�ل املشروعات الصغ��ة، األو�� �سعر عائد    2016�� يناير    أطلق البنك املركزي املصري  -

ف��اير    �� الثانية  ثم  الصنا�� والزرا��   2016متناقص،  القطاع   �� العاملة  ا�حجم  باملشروعات متوسطة  خاصة 

مدين   عائد  �سعر  واملتجددة  ا�جديدة  وامل7والطاقة  اآلالت  من  احتياجا��ا  لتمو�ل  متناقصة  وخطوط %  عدات 

وملعا�جة أثار تقلبات أسعار الصرف وتأث��ها ع�� ارتفاع أسعار عوامل االنتاج، أصدر   2017االنتاج، و�� مارس  

% �سيطة متناقصة بدون عموالت لتمو�ل احتياجات �شغيل املنشآت الصناعية  12مبادرة تمو�ليھ �سعر عائد  

لقطاع ا�خاص الصنا�� والقطاع الزرا�� وقطاع املقاوالت �سعر والزراعية والطاقة ا�جديدة واملتجددة. ثم مبادرة ا

 % لتمو�ل الشر�ات املتوسطة والك��ى.8عائد 
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املؤسسية - القدرات  لبناء  البنوك  توجيھ  صعيد  وضمان    وع��  واملتوسطة  الصغ��ة  املشروعات  تنمية  لقيادة 

  التطو�رتحقيق أفضل أداء مع مواكبة أحدث املستجدات، خاصة فيما يتعلق بمحور�ن أساسي�ن؛ ا�حور األول:  

مفهوم املرن ملنظومة العمل والهيا�ل التنظيمية بصفة مستمرة واستحداث إدارات جديدة، وا�حور الثا�ي: ترسيخ  

و��  لكفاءة و�عز�ز املنافسة ب�ن البنوك وز�ادة معدالت النمو �� تمو�ل املشروعات الصغ��ة واملتوسطة، وا ا�جودة

 : هذا االطار

، بإلزام البنوك بأن تصبح �سبة محفظة االئتمان املوجهة 2016البنك املركزي املصري قرارا �� يناير    فقد اتخذ -

%   20ال تقل عن    2020للشر�ات واملنشآت الصغ��ة واملتوسطة (التمو�ل املباشر والتمو�ل غ�� املباشر) ب��اية عام  

% من صا�� قيمة محفظة االقراض للبنك 25لتصبح    2021من إجما�� محفظة االئتمان بالبنك، واملعدلة �� ف��اير  

 .  2022، يتم تحقيقها ب��اية عام 2020�� د�سم�� 

الصغ��ة   املشروعات  تمو�ل  محفظة   �� نمو  تحقيق حجم   �� ساهمت  واملبادرات  التحر�ات  هذه  أن  بالذكر  ا�جدير  ومن 

 . 2021وح�ى يونيھ  2016ة من يناير مليار جنيھ استفاد م��ا نحو مليون عميل خالل الف��  268واملتوسطة بلغ 

 بالتعاون مع    كما -
ً
 وماليا

ً
 و�دار�ا

ً
وجھ البنك املركزي البنوك بدعم قدرات القائم�ن ع�� إدارة تلك املشروعات فنيا

 املؤسسات املعنية.  

للبنوك بتمو�ل الشر�ات واملنشآت واملشروعات متناهية الصغر والصغ��ة (بحد أق�ىى حجم مبيعات أقل   وسمح -

مليون جنيھ مصري) بدون ا�حصول ع�� قوائم مالية معتمدة من مراقب ا�حسابات، وذلك �� ظل عمل   20من  

معظمها �� القطاع غ�� الرس�ي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة االئتمانية للبنك الضوابط املناسبة ال�ي تتما�ىى 

 مع تمو�ل هذه النوعية من الشر�ات. 

بدائل أخرى لدراسة تلك الشر�ات وتقييم ا�خاطر ا�خاصة ��ا، وم��ا استخدام    ��توفالبنوك بالعمل ع��    تقومأن   -

 إ�� سلوكيات العمالء و�يانا��م  نماذجوتحليل البيانات البديلة للتقييم االئتما�ي من خالل 
ً
التقييم الرق�ي استنادا

 االجتماعية ومعامال��م املالية وغ�� املالية. 

البنك املركزي املصري �� مجال دعم جهود البنوك لتنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة  دور  :      2  –  1  –  3  –  8  –  1

 ومتناهية الصغر:

يناير   واألهلية 2019��  ا�ح�ومية  ا�جهات  من  عدد  �شراكة  القومية  املبادرات  أك��  من  واحدة  املركزي  البنك  أطلق   ،

�عد التنسيق ب�ن    ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة،والبنوك املصر�ة، تحت شعار مبادرة رواد النيل لدعم  

املبادرة   تلك  وأح�ام  بنود  ع��  الصغر  ومتناهية  والصغ��ة  املتوسطة  املشروعات  تنمية  وجهاز  املصري  املركزي  البنك 

 . 2017لسنة  947إعماال �حكم املادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 

ش�لة البطالة، و�شر ثقافة العمل ا�حر و�قامة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة، وتوف�� �س��دف وضع حلول جزر�ة ملو 

) التا�� 2يو�ح الش�ل رقم (البيئة واألدوات ا�حفزة والداعمة للشباب ع�� إقامة مشروع خاص، من خالل عدة ر�ائز  

 تنفيذ أ�شطة املبادرةالر�ائز األساسية ل
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 : التعليم والتوعية:أوال

)NP Learn  �� الذراع التعليمية �� مبادرة رواد النيل املسؤولة عن برامج التوعية والتدر�ب والتطو�ر املتعددة �� (

 و�تم ذلك من خالل ال��امج واملنصات التالية: ر�ادة األعمال �� مصر.

 (افهم ب���س )   منصة التمك�ن والدعم الف�ي   . أ

الر�ادية   األف�ار  صاحب  الشباب  ب�ن  ا�حر  العمل  ثقافة  و�شر  التعر�ف  إ��  و��دف 

املبتكرة، وذلك من خالل آلية �ستطيع من خاللها صاحب الفكرة التواصل مع مقدمي  

وقع  ، ع�� املا�خدمات املتخصصة �� مجاالت متعددة محاسبية/ مالية/ تكنولوجية وفنية/ إدار�ة وتنظيمية

و�ديرها و�نظم ا�حتوى املنشور ��ا املعهد املصر��     https://efhambusiness.comالتا�� ع�� شبكة االن��نت:  

 املصري، وهو الزراع التدر��ي للبنك املركزي املصري. 

 

 NP Academyأ�اديمية رواد النيل  .ب

لدعم مؤس�ىي الشر�ات الناشئة    HSBC�� منحة ممولة بال�امل من رواد النيل و�رعاية بنك    NPأ�اديمية  

 أشهر حيث سيقومون بتطو�ر قدرا��م ومهارا��م.  6�� تنمية أعمالهم من خالل برنامج مكثف مدتھ 

عمال  ملؤس�ىي الشر�ات الناشئة الفرصة للعمل عن كثب مع خ��اء األ   NP، توفر أ�اديمية  ة أعمالكمسّرعو 

 والتقني�ن لتحديد نقاط الضعف ووضع ا�خطط �� أعمالهم لي�ونوا مستعدين لالنتقال إ�� املستوى التا��.

 Scalability: القابلية للتوسع ثانيا 

 هما: و�تم ذلك من خالل برنامج�ن أساسي�ن، 

 نموذج العمل بجامعة النیل  الجھة الراعیة  اسم البرنامج 

 Export Center ي التصدير  التم�� مركز . أ 

الصادرات    ��دف  �� التم��  إ�� مركز 

أجل  من  املصر��ن  املصدر�ن  تمك�ن 

وتنمية عمليات   توسيع نطاق صادرا��م

نموها فرص  و�عز�ز  أحد �   التصدير 

ملصر  اإلس��اتيجية  األهداف  أهم 

 لتعز�ز النمو الشامل.
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 Value Chain Centerمركز سالسل القيمة  .ب

مركز   توف��  ��دف  إ��  القيمة  سلسلة 

واملؤسسات  للشر�ات  املطلوب  الدعم 

ن�ج  باستخدام  واملتوسطة  الصغ��ة 

هو  الهدف  القيمة.  سلسلة  تطو�ر 

سالسل   �� بأكملھ  السوق  نظام  �عز�ز 

 . القيمة اإلس��اتيجية 

 

 

 Innovation and Design Technologies   تقنيات االبت�ار والتصميم: ثالثا

 ال��امج التالية: و�تم ذلك من خالل 

 نموذج العمل بجامعة النیل  الجھة الراعیة  اسم البرنامج 

 Design Houseالتصميم بيت . أ

Design House    الدراسة قسم  هو 

ن 
ّ

يمك الذي  النيل  رواد   �� والتطو�ر 

ورواد  مصر   �� الهندسية  الصناعة 

من   ف��ا  متطلبات األعمال  تحو�ل 

ملموس  واقع  إ��  وتطو�رها  منتجا��م 

وتوف��   الغيار  قطع  تصنيع  وخدمات 

الهندسة   خالل  من  لها  األولية  النماذج 

 العكسية. 

 
 

 Center of Die Design Excellence COD2Eاالسطمبات   مركز .ب

و��دف أيضا إ�� �عميق الصناعة �� مجال 

التجميع  وتجه��ات  االسطمبات،  انتاج 

 .وال�حام

 
 

   Micro Factoryاملصنع املصغر  .ج

 مساحة التصنيع التعاونية للشر�ات الناشئة �� مجال األجهزة إلنتاج أول دفعة لهاو�� 

  Incubators حاضنات االعمال: را�عا

توفر حاضنات األعمال الدعم املا�� وغ�� املا�� (تمو�ل/ إرشاد/ خدمات ال�جل التجاري، وتراخيص النشاط   

باإلضافة إ�� الدعم التسو�قي) وذلك للشر�ات الناشئة �� محتلف القطاعات االس��اتيجية من خالل دورات �املة  

 و، من خالل برامج االحتضان التالية: لتحو�ل األف�ار االبداعية إ�� شر�ات قابلة للنم
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 نموذج العمل بجامعة النیل  الجھة الراعیة  اسم البرنامج 

 .Creative Design  االبت�ار�ة التصميمات . أ

تطو�ر  مع  التصميم  دمج  إ��  ��دف 

جديد  جيل  لتخر�ج  املتنوعة  املنتجات 

ع��  القادر�ن  ا�ح��ف�ن  املصمم�ن  من 

منتجات   بفعالية  إنتاج  تنافس  مبتكرة 

  QNBبنك قطر الوط�ي األه��   �� األسواق ا�حلية والدولية.

 .Packaging Design  والتغليف التعبئة مواد  .ب

لتنمية   املصري  البنك  برعاية 

الصادرات، و��دف إ�� دعم املبتكر�ن �� 

شر�ا��م  بناء  من  األولية  املرحلة 

الالزمة   بالوسائل  لتحو�ل وتزو�دهم 

  أف�ارهم إ�� مشروعات ناجحة.
 

 . Teach space ا�حاضنة التكنولوجية .ج

الشر�ات  دعم   إ��  ا�حاضنة  ��دف 

تكنولوجية   بوسائل  املصر�ة  الناشئة 

عالية التقنية مثل التعلم اآل��، والذ�اء 

أعمال  نماذج  لبناء  اإلصطنا��، 

أسواق   �� وتنافس  �عمل  مستدامة، 

  عالية �البنوك والتأم�ن.ذات ام�انيات 

 

    Engineeringحاضنة األعمال الهندسية .د

و��دف  والتعم��،  االس�ان  بنك  برعاية 

إ�� دعم الشر�ات الناشئة املبتكرة ال�ي  

مستدامة   اس��اتيجيات  ع��  �عتمد 

ترفع  إبداعية  صناعية  حلول  لتقديم 

   كفاءة االنتاج و�عزز االقتصاد املصري.

 )Business Development Services )BDS   كز خدمات تطو�ر األعمالا: مر خامسا 

املبادر  تنمية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة،  و�� أحد أهم ر�ائز  �� تحقيق أهداف  شر�ك كالبنوك  فقد تم حشد  ة 

خدمات  وتقديم  إ�شاء   �� للبنوك    رئي�ىي  االس��اتي��  التوجھ  هذا  ويعد  األعمال،  نوعيةتطو�ر  إ�� نقلة  فباإلضافة   ،

توجهها التمو��� وتوف�� األموال للمشروعات ذات األولو�ة ا�جتمعية والتنمو�ة با�حجم والت�لفة واآللية املناسبة، فقد  

النوعية من ا�خدمات (ا�خدمات غ�� املا �� تقديم مثل هذه  تنمو�ا وتحديا جديدا  جاءت مشارك��ا  لية) لتضيف �عد 

�� أداء دورها ماهية  للتم��  بالشرح والتحليل  البحث، سنتناول  الوثيق بموضوع  التوجھ وارتباطھ  ، ونظرا ألهمية هذا 

 مراكز خدمات تطو�ر األعمال ع�� النحو التا��:
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 التعر�ف بمراكز خدمات تطو�ر األعمال 

وجه  البنوك  داخل  ا�شاؤها  يتم  وحدات  الدعم ��  خدمات  لتقديم  �س��  ح�ومية  وغ��  ح�ومية  ومؤسسات  ات 

 . فقا لنماذج عمل وتصميميات موحدةروعات الصغ��ة واملتوسطة ور�ادة األعمال، و مشواملساندة لل

 الرؤ�ة: 

مركزا  "   ن�ون  مالئمة  للتم��أن  استشار�ة  بيئة  وخلق  الصغ��ة    للتمك�ن،  واملشروعات  األعمال  لرواد  والف�ي  املا�� 

 ."مصر والشرق األوسط واملتوسطة �� 

 الرسالة: 

ع�� ا�خدمات والدعم االستشاري،   ا�حصول   منورواد األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة،    الشباب  تمك�نب"  

ا�جودة،    وا�حلول  مستو�ات  ألع��  وفقا  للتنفيذ،  القابلة  املالية  وغ��  بالسوق،   لتحس�ن املالية  والف�ي  املا��  أداؤها 

 ."وتحقيق أهدافھ

 :ةهداف الرئيسياأل 

 ا�خدمات غ�� املالية خالل تقديمها �حزمة من من املشروعات ذات األولو�ة  شر�حة تنمية البنوك �� دعم.  

 وال�ي �عد أحد الر�ائز األساسية بتقديم ا�خدمات املالية والتمو�لية الشرائح املؤهلة لقيام البنوكحجم   ز�ادة 

 .للشمول املا��

 بأ�عاد بناء القدرات املؤسسية للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة  العناية 

 ا�خدمات غ��  ال�ا�� من مقاعدة كب��ة ممن يمتل�وا املقومات األولية إلدارة األعمال ولك��م يفتقدوا الدع مساندة

 .خالل مراحل املشروع من الفكرة والتمو�ل ح�ى املنتج والتسو�ق املالية،

   �� ال��كيبة الهي�لية  إعادة توزيعدعم ومساندة �افة أطراف بيئة ر�ادة األعمال واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 .والزراعية والتكنولوجية والصناعية  املشروعات الرسمية، بز�ادة �سبة للسوق 

 الفئات املس��دفة من خدمات مراكز تطو�ر األعمال:

 ، ثالث فئات ع�� النحو التا��: مراكز تطو�ر األعمال �س��دف خدمات

 األولية  املقوماتلد��م  و ، وا�شاء مشروع خاص،  األعمالالراغب�ن �� الدخول مجال    )من ا�جنس�ن (  األعمالشباب   .أ

 . يتناسب مع امكنيا��م و ملشروعهم،�شاط  الختيارمشروع خاص، و�حتاجون إ�� من يرشدهم و�وجههم   إلدارة

لد��م فكرة مشروع  و ، وا�شاء مشروع خاص،  األعمالالراغب�ن �� الدخول مجال    )من ا�جنس�ن األعمال (شباب   .ب

 للتنفيذ الناجح  لهذه الفكرة.خاص و�شاط محدد يرغبون �� تنفيذه ، و�حتاجون إ�� من يرشدهم و�وجههم 

��  . ج والتوجيھ  لالرشاد  و�حتاجو  والنمو،  للتوسع  طموح  ولد��م  السوق   �� بالفعل  القائمة  املشروعات  أ�حاب 

 مرحل�ي تصميم وتنفيذ اس��اتيجي��م للتوسع والنمو.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 3شكل رقم (

 مبادرات البنك المركزي المصري لدعم ومساندة البنوك في تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة تكامل مبادرة رواد النیل مع 

اقع  نماذج   : هار ومتطلبات اختياوحدات تطو�ر األعمال ملو

 ، وفقا لثالث نماذج ع�� النحو التا��:يتم تقديم ا�خدمات غ�� املالية للفئات املس��دفة تحت شعار مبادرة رواد النيل، من خالل مراكز ووحدات، يتم ا�شاؤها 

 النموذج األول 

 مركز خدمات تطو�ر األعمال

 BDS Business Development Service - 

 النموذج الثا�ي 

 تطو�ر األعمالمكتب خدمات 

 Satellite Office 

 النموذج الثالث 

 وحدة خدمات تطو�ر أعمال بوزارة الشباب 

Point Of Presence 
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 ا�جهات املشاركة بمراكز خدمات تطو�ر األعمال:  

 وهم:وحدة جديدة  75إل�شاء عدد  2022وتخطط عام وحدة تطو�ر أعمال،  34مراكز شباب �عدد  5بنك، وجامعت�ن، و 12أوال: مشاركة عدد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، وهم:تطو�ر أعمال  ةوحد 14عدد بتأسيس  2022خالل عام بنوك تقوم  6عدد : ثانيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) خطة التوسع في وحدات خدمات تطویر األعمال بالبنوك  بمبادرة رواد النیل 4شكل رقم ( 
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 خدمات مراكز ووحدات تطو�ر األعمال: 

 التا��:  )9رقم ( وذلك من مرحلة ت�و�ن فكرة املشروع وتأسيسھ ح�ى مرحلة االنتاج والتسو�ق، و��خصها ا�جدول  تأ�ي خدمات مراكز تطو�ر األعمال لتل�ي احتياجات فعلية للفئات املس��دفة
 

 )9جدول رقم (  

   مبادرة البنك املركزي املصري" –" رواد النيل  خدمات مراكز تطو�ر األعمالماهية 

املس��دفةمعلومات عن ا�خدمات كرسائل موجهھ للفئات  ا�خدمات املقدمة  م  

 علشان تصبح صاحب مشروع خاص بك، يحقق لك دخل مناسب، بديال عن البحث عن وظيفة.  • تكو�ن فكرة مشروع جديد  1

 بنساعد الشباب �� إكتشاف ما إذا �انوا يمتل�ون القدرة ع�� تأسيس املشروعات أم ال، علشان �عا�ج فجوة القدرات. •

 ا�حتمل�ن من تحديد أف�ار املشروعات القابلة للتنفيذ.بنمكن الشباب ورواد األعمال  •

 بنساعدك تختار فكرة املشروع ال�ي تتالئم مع سماتك ال�خصيھ وتتوافق مع احتياج ا�جتمع والسوق.  •

 التقييم املبدئي للتأكد من صالحية الفكرة للتنفيذ. •

   hubs/-https://np.eg/bdsمنشورة بموقعنابنتيح لك الفرص االستثمار�ة ذات األولو�ة للمجتمع، و�ت�ون  •

 وأهم حاجة الزم �عرفها أن هذه ا�خدمة مجانا، مقدمة من أخصائي تطو�ر األعمال مؤهل علميا وعمليا.  •

تيس�� ا�حصول ع�� برامج   2

 تدر�بية

 والقانونية أل�حاب املنشآت الصغ��ة واتخاذ قرارات سليمة �� عالم األعمال، بتضمن لهم نجاحهم. هدفنا بناء القدرات اإلدار�ة والتنظيمية  •

 بنقدر نحدد احتياجاتك التدر�بية بتحليل فجوات املعرفة واملهارات لديك عن إدارة املشروعات.  •

 .تخطيط االس��اتيجيو�ناء فرق عمل متم��ة.....بنتيح لك حزمة من ال��امج التدر�بية عن إدارة املشاريع و�دارة النقدية والتسو�ق وال •

 بيشمل التدر�ب �ل أفراد فر�ق اإلدارة �شركتك علشان هما شر�اءك �� العمل. •

تأسيس مشروع جديد،   3

وتيس�� ا�حصول ع��  

 تراخيص النشاط

 املصري تقديم املساعدة لتمكينك من بدء مشروع ناجح وع�� أساس عم�� ومن�ج مدروس ومحا�اة للواقع  •

 املساعدة خطوة بخطوة وتقديم خدمات الدعم والتوجيھ واملتا�عة خالل السنة األو�� من بدء املشروع •

ة ملشروعك �� أمان،  املساعدة �� أن يصبح مشروعك رسمًيا، و�كده تقدر �ستفيد من أي امتيازات توفرها الدولة لتنمية مشروعك، وأن ت�ون حقوق امللكية الفكر� •

 تغطية التأمينية ( تأم�ن الشيخوخة و�صابة العمل والبطالة والتأم�ن الص��) لك وللعامل�ن باملشروعوا�حصول ع�� ال

  مساعدة الشاب ومن يرغب �� إقامة مشروع خاص �� إعداد وتجه�� مستندات و�جراءات التأسيس (األش�ال القانونية / عقود التأسيس •

https://np.eg/bds-hubs/


 
 

36 
 
 

 ت املطلو�ة لت�جيل النشاط أو ا�حصول ع�� ترخيص مزاولة النشاط ومراجع��ا �ش�ل تفصي�� مساعدة العميل �� ا�خطوات واإلجراءات واملستندا  •

 إرشاد العميل ألقرب مراكز الشباك الواحد التا�عة للغرف التجار�ة أو جهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر.  •

 ائي تطو�ر األعمال مؤهل علميا وعمليا. وأهم حاجة الزم �عرفها أن هذه ا�خدمة مجانا، مقدمة من أخص •

 hubs/-https://np.eg/bds: وممكن تتواصل مع أخصائي خدمات تطو�ر األعمال من خالل برنامج حجز موعد ع�� الرابط التا�� •

تيس�� ا�حصول ع��   4

دراسات ا�جدوى وخطة 

 العمل ونموذج العمل 

أكد من ا�جدوى �� بمثابة خطوة أو�� ارشادية لبداية مشروع أو التوسع �� مشروع قائم سواء �علق ذلك بفتح سوق جديد أو منتج/ خدمة جديدة، والتدراسة   •

 ا�جدوى االقتصادية لھ، وكذا تحديد االحتياج التمو��� التمامھ. 

تنقشها مع شر�ك محتمل بمشروعك و/ أو مناقشة مؤسسات التمو�ل �� احتياجاتك   مهمتنا تثقيفية بمحتوى املراحل ا�ختلفة لدراسة ا�جدوى، علشان �عرف  •

 التمو�لية، و/ أو مناقشة هيئة التنمية الصناعية حال طلب قطعة أرض ملشروعك ا�حتمل، كمان ت�ون خارطة طر�ق للتنفيذ ا�جيد ملشروعك.  

 تقديمها ل�جهة التمو�لية حال طل��ا. إعداد و/ أو مراجعة دراسة جدوى مت�املة، تمكن العميل من  •

 إعداد أو مراجعة خطة العمل أو نموذج العمل لوضع أسس املشروع �ش�ل سليم •

 بنوفر لك دراسات جدوى جاهزة �� مجاالت الفرص االستثمار�ة ذات األولو�ة بمصر،   •

 ت واملؤشرات لتتم �ش�ل تلقائي بمجرد إدخال البيانات.بنوفر لك نموذج تفاع�� لدراسة ا�جدوى، ب��بط ب�ن عناصر الدراسة وا�جداول والعمليا •

التجارة ا�خارجية    عرض انفوجراف يو�ح ش�ل خط االنتاج ودورة النشاط والعملية االنتاجية واملنتجات ال��ائية ونوع الرخصة وحجم الصادرات والواردات وفجوة •

 لذلك املنتج. 

تيس�� ا�حصول ع��   5

 خدمات التمو�ل 

 احتياجات من الفجوة التمو�لية ملشروعك، واغتنام فرص التوسع �� السوق.سد  •

 ملطلوب. توف�� معلومات عن املنتجات التمو�لية سواء مصرفية (بنكية) أو غ�� مصرفية طبقا للموقع ا�جغرا�� وطبيعة �شاط الشركة، وحجم التمو�ل ا •

 ل املطلوب، وشرح دور �ل مستند �� جداراتك االئتمانية. تجه�� امللف االئتما�ي واملستندات املطلو�ة لدراسة التمو� •

 بنساعدك �� تحديد نوع التمو�ل املناسب لنوع االستثمار املطلوب.  •

 بتتعرف ع�� املعلومات ال�� بيحتاجها البنك لدراسة طلب التمو�ل ومصادر ا�حصول عل��ا.  •

 م��ا. التوعية بمصادر مخاطر العمال ومخاطر التمو�ل بالديون وازاي تتحوط •

 كيف تتجنب األخطاء ال�� ممكن تأثر ع�� تقييمك االئتما�ي بمؤسسات التمو�ل. •

 ، والبيان ا�جمع، والعميل الواحد واألطراف املرتبطة وايھ أش�ال االرتباط. I-Scoreهتعرف �ع�ي ايھ استعالم بن�ي، والـ  •

https://np.eg/bds-hubs/
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والتعامل بالشي�ات ووسائل الدفع االلك��و�ي، وا�خدمات البنكية الرقمية �� نطاق    التوعيھ بمن�جية التعامل مع مؤسسات التمو�ل و�دارة ا�حسابات البنكية  •

 الشمول املا��، والعوامل ال�ي يجب أخذها �� االعتبار �جنب التصنيف غ�� ا�جيد بمؤسسات التمو�ل سواء مصرفية وغ�� مصرفية. 

 املستثمر�ن ا�حتمل�ن لت�و�ن كيانات قانونية ملشروعك ا�خاص.ست�ون وحدات تطو�ر األعمال بمثابة ملتقى للتشبيك ب�ن  • التشبيك 6

 �شبيك الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة بالسالسل التجار�ة ( قطاع عام/ خاص) مثل سالسل م��و و�ارفور.  •

 �شبيك الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �شر�ات �� نفس ا�حجم (ليس شرط) لتبادل املنتجات وا�خدمات. •

 الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �سالسل التور�د بقطاع مع�ن. �شبيك  •

دة االيرادات وتوف��  مساعدة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ع�� تحس�ن منتجا��ا وخدما��ا للتواجد �� السوق وتوسيع قاعدة عمال��ا مما �سمح لها بالنمو وز�ا •

 فرص عمل أك�� 

 املطلو�ة �� إدارة مشروعك.  واستخدام املعرفة ال�ي تحتاجها ألداء املهام كيفية تحديد واكتسابهتساعدك ع��  • التثقيف املا�� و�شر املعرفة  7

القنوات الرسمية، بجودة وت�لفة مناسبة، والتعر�ف بحقوق وواجبات  هنساعد جميع فئات ا�جتمع للوصول واستخدام مختلف ا�خدمات املالية ، من خالل •

 مك��م من إدارة أموالهم �ش�ل سليم.ا�خدمات، بما ي   املستفيدين من تلك

 س��دف�ن . ام�انية ا�حصول ع�� ا�خدمات ذاتًيا بتوف�� أجهزة حاسب آ�� متصلة باالن��نت، داخل مراكز ووحدات تطو�ر األعمال، واتاح��ا للعمالء امل •

 سة وفعالة، وتوج��هم إ�� ا�جهة املناسبة ل�حصول ع�� املعلومات �� حالمدرو  التثقيف املا��، وفهم األمور املالية، وا�خاطر األساسية، واملساعدة �� اتخاذ قرارات •

 حاج��م لذلك، و�شر ا�خدمات البنكية. 
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 االطار املؤس��ي ملراكز خدمات تطو�ر األعمال: 

ال�وادر البشر�ة، و�ما يضمن التشغيل الناجح لهذه الوحدات، ويشمل ذلك االطار ا�جوانب  �عمل مراكز ووحدات خدمات تطو�ر األعمال وفقا إلطار مؤس�ىي، �شمل وحدة التصميم و�جراءات العمل وتأهيل  

 التالية: 

 

 

خصائي خدمات تطو�ر األعمال  ) نوعية ال��امج التأهيلية أل  5ش�ل رقم (   

) مقومات �شغيل مراكز ووحدات تطو�ر األعمال 6ش�ل رقم (  

) آليات تقديم خدمات تطو�ر األعمال ع�� االن��نت  7ش�ل رقم (   



 
 

 
 
 

 2022 مايو ح�ى  2019نتائج األداء عن الف��ة من يوليو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022 مايوح�ى  2019) نوعية وعدد خدمات تطو�ر األعمال الف��ة من يوليو 10جدول رقم (

2022 مايوح�ى  2019) تطور عدد خدمات تطو�ر األعمال خالل  الف��ة من يوليو 8ش�ل رقم ( 2022 مايوح�ى  2019) تطور عدد ونوعية العمالء املستفيدين من خدمات تطو�ر األعمال خالل  الف��ة من يوليو 9ش�ل رقم (    

 2022 مايوح�ى  2019) تحليل نتائج خدمة تيس�� ا�حصول ع�� التمو�ل خالل  الف��ة من يوليو  10ش�ل رقم ( 



 
 

 
 
 

 

 

 

تطو�ر  - خدمات  مراكز  استطاعت 

عام�ن  األعمال   اس��داف خالل 

من الفئات   عميل  ألف  53.6نحو  

نحو  املس��دفة م��م   ،52.3  %

من  العمر�ة  فئا��م  ت��اوح  شباب 

و�نسبة     35إ��    16 %  28سنة، 

 سيدات. 

تطو�ر   - خدمات  ملراكز  �ان  كما 

�شر   �� م�حوظا  �شاطا  األعمال 

ندوة ولقاءات �عر�فية بر�ادة األعمال و�شر   700التوعية بر�ادة األعمال و�شر ثقافة الشمول املا��، من خالل عقد نحو  

املا�� اس��دفت نحو  ثقافة الشم اللقاءات،    ألف  35ول  التواصل   ألف  12مستفيد حضروا هذه  مشاهد ع�� وسائل 

تقديم نحو   تم خاللها  املا��    47118االجتما��،  الشمول  إطار خدمات   �� الك��ونية،    19460خدمة    11582بطاقات 

، وال��و�ج  النقدية وحلول ادار�ةاستشارة لتحس�ن إدارة    2971خدمات دفع الك��ونية،  12752حساب دائن ومدين،  

 ). POSماكينة  353لعدد 

وقد �ان لهذه ا�خدمات تأث��ها  ،  ألف خدمة  137.4كما تنوعت حزمة ا�خدمات املقدمة محققة طفرة أداء بلغت نحو   -

 املباشر �� دعم الفئات املس��دفة من الشباب ورواد األعمال ع�� النحو التا��:

o   ألف فرصة    80.8ة جدوى وخطة عمل ملشروعات جديدة وقائمة، وفرت نحو  دراس  17040إعداد ومراجعة نحو

 عمل.

o   الرئيسيةدراسة جدوى جاهزة ع�� موقع مراكز تطو�ر األعمال    75إعداد و�شرBDS Hubs (np.eg) -    تتيح للشباب

�سهولة، مع اتاحة ام�انية التواصل مع أخصائيو ا�خدمات ع��   ومن يرغب �� إقامة مشروع خاص من استخدامها

 وسائل التواصل االجتما�� من خالل برنامج حجز موعد ع�� ذات املوقع.

o   بلغ تمو�ل  بإجما��  املصرفية  وغ��  املصرفية  التمو�ل  مؤسسات  خالل  من  التمو�ل  منذ   2.81توف��  جم  مليار 

 ،  ملشروعات حديثة وقائمة. 2022 مايوح�ى  2019االنطالق �� يوليو 

o  جل تجاري وصنا�� ورخصة �شاط.  3503مساعدة العمالء �� استخراج مستندات النشاط الرسمية بنحو� 

الهيئة العامة للرقابة املالية �� دعم وتنظيم تمو�ل املشروعات  :      2  –  3  –  8  –  1 املتوسطة والصغ��ة ومتناهية  دور 

 :الصغر

، بإشراف الهيئة العامة للرقابة املالية، 2018لسنة    176اطالق قانون تنظيم �شاطي التأج�� التمو��� والتخصيم رقم   −

 والذي رخص للشر�ات وا�جمعيات واملؤسسات األهلية ممارسة �شاطي التأج�� التمو��� والتخصيم. 

  2020لسنة    201رقم    الصغر    ةمتناهياملشروعات املتوسطة والصغ��ة و �شاط تمو�ل  مزاولة  إطالق قانون تنظيم   −

  مالي�ن جنية،  20، ليتم ال��خيص للشر�ات املساهمة وال�ي رأسمالها ال يقل عن  بإشراف الهيئة العامة للرقابة املالية

رأسم اليقل  وال�ي  ا�ح�ومية  واملؤسسات  ا�جمعيات  جنيھ،وكذا  مالي�ن  خمسة  عن  املشروعات بتمو�ل    الها  من  أي 

، مع وضع الضوابط االئتمانية عند ممارس��ا ألف جنية للمشروع الواحد   200ح�ى  متناهية الصغر  املتوسطة والصغ��ة و 

 لهذا النوع من النشاط. 

)11ش�ل رقم (  

2022 مايوح�ى   2019تحليل نتائج خدمة التثقيف املا�� و�شر املعرفة خالل  الف��ة من يوليو    

https://np.eg/bds-hubs/
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 �شر ثقافة الشمول املا�� �� مصر: :   4 – 8 – 1

�عز�ز وصول واستخدام �افة فئات ا�جتمع وشرائحھ بالنظام املا�� إن الهدف الرئي�ىي من �شر ثقافة الشمول املا��؛  

بالت�اليف  احتياجا��م  مع  تتناسب  ال�ي  املالية  واملنتجات  ل�خدمات  األعمال  ورواد  واملرأة  الشباب  خاصة  الرس�ي، 

معرف��م و�عز�ز  حقوقهم  وحماية  املعقولة،  االستثماري    والشروط  القرار  اتخاذ  من  يمك��م  بما  املالية  باألمور  ووع��م 

  .السليم

  �� البنك املركزي بدوره  املا�� ع�� إطالق العديد من املبادرات  تو�� هذا اإلطار ومع قيام  طبيق وارساء مفهوم الشمول 

ع�� نظام الدفع والذي ��دف منھ ضمان التدفق النقدي من خالل أنظمة الدفع من   ھإشراف  ، والداعمة لهذا التوجھ

 .أجل تحقيق االستقرار املا�� �شأت عدة مبادرات �� السوق املصري، وال�ي �عد بذور طيبة للتحول لالقتصاد غ�� النقدي

ات ال�ي �عزز من بيئة الشمول املا�� تضمنت منظومة الشمول املا�� �� مصر، العديد من القواعد والقوان�ن والقرار قد  ف

 �� مصر، و�شمل:

و��دف إ�� : تقديم خدمات مالية مبتكرة    إ�شاء ا�جلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس ا�جمهور�ة )1

�عد أك�� مرونة و�ساهم �� خفض الت�اليف، مواجهة الب��وقراطية وطول االجراءات و�عقدها، إم�انية تقديم  

 �ن غ�� املشمول�ن با�خدمات البنكية، توسيع نطاق ا�حصول ع�� ا�خدمات املالية.االمان للمواطن

  finance  تأسست شركة تكنولوجيا �شغيل املنشآت املالية:  املصر�ة ل�حكومة اإللك��ونية املدفوعات خدمة )2

e-  ا�ح�ومية واملؤسسات املالية  لتصميم وادارة و�شغيل نظم األعمال اإللك��ونية �جميع الهيئات   2005�� عام

والشر�ات، و�انت فكرة تأسيسها �� األصل هو العمل ع�� تحو�ل التعامالت النقدية إ�� نظام التداول اإللك��و�ي  

غ��  املدفوعات  ع��  قائم  نظام  أي   �� األساس  حجر  وهو  اإللك��ونية  السداد  نظام   �� وتم��ت  فعملت 

إ� النقدية.   للوصول  الدولة  من  نظام بمبادرة  �شغيل   �� الشركة  و�دأت  النقدي،  غ��  االقتصاد   �� التحول   �

، و�� تقدم العديد من ا�خدمات، فإ�� جانب خدمات الدفع والتحصيل اإللك��و�ي 2009السداد اإللك��و�ي عام  

التأمينات   واش��ا�ات  ا�جمركية  والرسوم  الضرائب  وتحصيل  املرتبات  دفع  خدمات  خاللها  من  توفر  ال�ي 

شركةاالجتما فإن  مركز   e-finance عية  وخدمات  األعمال  تكنولوجيا  وخدمات  التحتية  البنية  خدمات  توفر 

البطاقات وغ��ها من ا�خدمات اإللك��ونية، كما تقوم بتنفيذ ميكنة سداد املعاشات واإلعانات ال�ي تقدمها وزارة 

 .التضامن االجتما��

للبنك املركزي فإن هذا املشروع يمثل �عاونا مش���ا ب�ن   ووفقا:  ا�حكومي اإللك��و�ي  والتحصيل الدفع مشروع )3

البنك املركزي املصري ووزارة املالية، و��دف لدفع املرتبات الشهر�ة و�افة املستحقات األخرى للعامل�ن با�ح�ومة 

ف  وتنفيذا للمشروع أعلنت وزارة املالية ا�خطة ال�ي وضع��ا لصر  من خالل بطاقات تصدرها البنوك املصر�ة.  

 2.5رواتب جميع املوظف�ن العامل�ن بالدولة إلك��ونيا من خالل بطاقات الصراف اآل�� وقد ضم �� البداية حوا��  

و�انت وزارة املالية قد أصدرت منشور يلزم جميع وحدات ا�جهاز اإلداري بالدولة بصرف املرتبات  مليون موظف.  

اف اآل�� ل�ل م��م والتوقف عن صرف املرتبات باألسلوب  الك��ونيا، وتجميع بيانات املوظف�ن واصدار كروت الصر 

تلزم   املالية  وزارة  �عليمات  أن  إ��  باإلضافة  هذا  باملشروع،  املشاركة  البنوك  أحد  مع  التعاقد  خالل  من  الور�� 

وحدات ا�جهاز اإلداري بالدولة بصرف �افة مستحقات املوردين من خالل النظام اإللك��و�ي مع وضع حد أق�ىى 

 ).2018لسنة  269قرار وز�ر املاليةرقم ( جنيھ مصري للمصروفات ال�ي يجوز سدادها نقدا 500 بقيمة

باالش��اك مع شر�ات عاملة �� مجال تكنولوجيا املعلومات    2008تم تأسيس شركة فوري �� عام  : فوري خدمة )4

دفع   لتسهيل  إلك��ونية  مدفوعات  شبكة  الشركة  وتوفر  مصر.   �� عاملة  مثل  و�نوك  واملرافق  الهاتف  فوات�� 

ماكينات   م��ا  متنوعة  قنوات  طر�ق  عن  �لھ  وذلك  والت��عات  التأم�ن  وأقساط  السفر  وتذاكر  واملياه  الكهر�اء 

 .الصراف اآل�� وصغار البائع�ن والصيدليات وم�اتب ال��يد ومن خالل االن��نت ومحفظة ا�حمول 

 2013لنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات �� يونيوأع: ا�حمولة الهواتف بواسطة املدفوعات مبادرة )5

شركة   و�انت  ا�حمول،  الهاتف  ع��  األموال  وتحو�ل  لدفع  بوابة   �� يتمثل  والذي  “فلوس”  مشروع  إطالق  عن 

اتصاالت باملشاركة مع شركة ماس���ارد والبنك األه�� املصري وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولو�� هم أول  
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�� بدأوا  باستخدام    من  اتصاالت  شركة  لدى  للمش��ك�ن  اإلتاحة   �� آنذاك  تمثلت  وال�ي  ا�خدمة،  هذه  تقديم 

ب�ن مستخدمي الشبكة الواحدة. و�انت أول   �� إجراء عمليات الدفع والتحو�ل لألموال بطر�قة آمنة  ا�حمول 

املالية ع��   �� تحو�ل األموال وتقديم ا�خدمات  الهاتف ا�حمول  الهاتف ا�حمول، ثم قامت مبادرة الستخدام 

بتب�ي   الوط�ي  د�ي  اإلمارات  بنك  مع  باملشاركة  ومو�ينيل  والتعم��  اإلس�ان  بنك  مع  باملشاركة  فودافون  شركة 

األه��   البنك  فطرح  جديتھ  اثبت  حيث  االتجاه  هذا  واستمر  ا�حمول،  الهاتف  ع��  املالية  التعامالت  مشروع 

مول باسم فون �اش دون االعتماد ع�� شركة محمول �عي��ا، فالبنك املصري خدمة الدفع عن طر�ق الهاتف ا�ح

 .األه�� يقدم هذه ا�خدمة للمواطن�ن سواء أ�انوا عمالء للبنك أو غ�� عمالء 

املستخدم�ن  , اإلن��نت حيث أصبح عدد  �� عدد مستخدمي  ز�ادة كب��ه  ب��اية عام    65.25هناك    2020مليون 

 .2019مليون مستخدم ��  45.9مقارنھ ب 

إ��    )6 اإللك��ونية، فوصل  ا�حافظ  �� عام    16.3أما عن عدد  مليون عمليھ    81، وهناك    2021مليون محفظة 

مليون عمليھ تحو�ل من محفظة إ�� أخرى، و   35إلك��ونيھ نفذت باستخدام ا�حافظ اإللك��ونية، إضافة إ��  

تبات وت��عات و�سو�ق الك��و�ي بنسبھ نمو  مليون عمليھ سداد فوات��، وتحو�ل مر   5.5مليون عمليھ إيداع و  10

 .2021% خالل عام 323

 

 ) 13( رقم ش�ل                                                                                   )12( رقم ش�ل                        

 محفظة) باملليون  (القيمة  2021 /2020 االلك��ونية ا�حافظ  اعداد                   2020 /2019  مصر   �� اإلن��نت مستخدمي أرقام             

   السا�ع اليوم جر�دة  املصدر:                                                        اإللك��ونيھ الوطن جر�ده املصدر: 

ملستحقيھ باستخدام اآلليات املتاحة بالسوق، واطالق برنامج الدعم النقدي " ت�افل   صرف الدعم ا�حكومي )7

 وكرامة" وهو أحد برامج ا�حماية االجتماعية ال�ي  �س��دف األسر الفق��ة. 

ال�ى أطلق��ا وزارة الزراعة �حماية الفالح والعمل ع�� دعمھ، وهذه   حيازة اإللك��ونية "�ارت الفالح"منظومة ا� )8

املنظومة الرقمية سوف �سمح للدولة بالتعرف وتحديد األرض وحجم اإلنتاج، وتحد من إهدار منظومة الدعم  

 الور�� للمزارع�ن وأ�حاب ا�حيازات الورقية.

ضم أك�� عدد من فئات ا�جتمع إ�� النظام املا�� ع�� ��جيع املواطن�ن ع�� فتح  :  مواطن ل�ل حساب بادرةم )9

حسابات بنكية، من خالل إطالق البنك املركزي مبادرة الشمول املا�� بالتنسيق مع جميع البنوك العاملة �� مصر  

ودعا البنك املصارف إ�� �سهيل فتح حسابات بالبنوك للمواطن�ن دون حد   ، ”مواطنتحت عنوان “حساب ل�ل  

أد�ى لفتح ا�حساب مشددا ع�� ضرورة االنتشار باألقاليم واملناطق النائية واملدارس والنوادي وا�جمعيات وذلك  

 .لتوعية املواطن�ن باملشاركة �� املبادرة

مليارات جنيھ   10، وتم بموج��ا تخصيص مبلغ  2014��اير أطلقها البنك املصري �� ف: العقاري  التمو�ل مبادرة )10

سنة وأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بإعادة إقراضها �حدودي ومتوسطي الدخل �سعر عائد متناقص    20ملدة  

العقاري  بالتمو�ل  ا�خاصة  املركزي  البنك  مبادرة  سمحت  كما  العمرانية،  با�جتمعات  اإلس�ان  بمشروعات 
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% �حدودي الدخل حسب  7% إ��  5فائدة �سيطة �عد تخفيض �سبة الفائدة لت��اوح ب�ن  با�حصول ع�� القرض ب

ألف    950% لفوق متوسطي الدخل �شرط أال يتجاوز سعر الوحدة  10.5% ملتوسطي الدخل و 8دخل الفرد، و  

لة ا�حصول وقد القت هذه املبادرة إقباال كب��ا من املواطن�ن النخفاض �سبة الفائدة ع�� القرض وسهو  جنيھ.  

مليار جنيھ، ثم أطلقت    20إ��   10عليھ، األمر الذي جعل البنك يقر رفع إجما�� األموال ا�خصصة للمبادرة من  

مبادرة اخري للتمو�ل العقاري للشرائح محدودة ومتوسطة الدخل وتمتد مدة السداد ��ا   2021الدولة �� مارس 

 و�سعر فائدة مخفض يصل ا��  30ا�� 
ً
 .مليار جنيھ 100لها الدولة مبلغ  %، وخصصت3عاما

اإلصدار ا�جديد للقواعد   2016أصدر البنك املركزي �� نوفم�� : ا�حمول  الهاتف طر�ق عن الدفع خدمات )11

املنظمة �خدمات الدفع باستخدام الهاتف ا�حمول �� خطوة نحو تحقيق املز�د من الشمول املا��، �عمل ع�� 

 :تحقيق

ا�خدمة ليشمل م�اتب ال��يد وفروع الشر�ات متناهية الصغر وا�جمعيات األهلية للوصول توسيع نطاق مقدمي   )12

 .ألك�� عدد ممكن من املواطن�ن 

 .تقديم جميع أنواع خدمات الدفع والتحصيل اإللك��و�ي داخل ا�جمهور�ة )13

ل متنا�� تقديم خدمات مالية جديدة عن طر�ق الهاتف ا�حمول، مثل صرف الرواتب، تحصيل أقساط التمو� )14

 .الصغر باإلضافة إ�� املدفوعات ا�ح�ومية

ا�حمول نحو )15 ع��  األموال  تحو�ل  خدمة   �� املش��ك�ن  عدد  يوليو    9.2بلغ   �� املبادرة  إطالق  منذ  عميل  مليون 

2017 . 

املنعقدة ، قرر مجلس إدارة البنك املركزي املصري بجلستھ  قياس مستو�ات الشمول املا�� �� مصر و�� سبيل   )16

للشر�ات 2018يوليو    25��   موحد  �عر�ف  إصدار  ودقيقة  وافية  بيانات  توف��  و��دف  إحصائية  وألغراض   ،

واملنشآت اململوكة للمرأة أو ال�ي تدار من قبلها، مع مراعا التعر�ف الصادر عن البنك املركزي للشر�ات واملنشآت 

 لنحو التا��:وذلك ع�� ا 2017مارس  5الصغ��ة واملتوسطة الصادر �� 

 % من رأس مال الشركة المرأة واحدة أو أك��. 51وفقا للملكية (رأس املال): امتالك �سبة ال تقل عن  .أ

% من رأس مال الشركة المرأة واحدة أو  20أو؛ وفقا للملكية (رأس املال) واإلدارة: امتالك �سبة ال تقل عن   .ب

 ي أو نائبھ. أك��، وشغل امرأة واحدة ع�� األقل منصب املدير التنفيذ

 FinTechالتكنولوجيا املالية : خلفيات تتعلق ب  5 – 8 – 1

   ، ع�� النحو التا��: �� مصر تتعدد العوامل الدافعة للم��ي قدما  نحو التكنولوجيا املالية −

 ميلون �سمة، مما يمثل سوق �خم للطلب ع�� تلك املنتجات التكنولوجية   100ارتفاع التعداد الس�ا�ى ليبلغ   −

%، و�� الشر�حة األك�� طلبا ع�� منتجات 41.3) أغلب التعداد بنسبة  39-15يمثل الشباب (فيما ب�ن الفئة العمر�ة −

 التكنولوجيا املالية.  

املا�� نحو   − أو يمتل�ون % ف33تبلغ �سبة الشمول  بالبنوك  البالغ�ن أ�حاب ا�حسابات  قط، و�� تمثل �سبة األفراد 

 كروت مصرفية...ا�خ.  

ان    93.48 − يمل�ون هواتف محمولة، كما  و  50مليون �سمة  لد��م هواتف ذكية  املستخدم�ن  مش���ون % من هؤالء 

 بباقات إن��نت ع�� تلك الهواتف

 .Medium Enterprises Small andة واملتوسطة % من املشروعات بمصر من املشروعات الصغ�� 97 −

 و�� سبيل تحقيق تلك األهداف اتخذ البنك املركزي املصري عدد من املبادرات، م��ا:   −

o   وال�ي تأ�ي �� إطار خطة مت�املة 2019قام البنك املركزي املصري بإطالق اس��اتيجية التكنولوجيا املالية �� مارس ،

 إقلي�ي لصناعة التكنولوجيا املالية عر�يا وافر�قيا. لتحو�ل مصر ا�� مركز 

o   تخصيص فصال �امال للتكنولوجيا املالية،    2020لسنھ    194تضمن قانون البنك املركزي وا�جهاز املصر�� والنقد رقم

�� مجاالت تقديم 206  -201حيث وضعت املواد ( التكنولوجيا ا�حديثة  تنمية استخدام  ل��يئة  التشري��  ) األساس 

خدمات املالية أو املصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك املركزي عل��ا، وذلك ع�� النحو الذي �ش�ل بنية �شريعية  ا�
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  – داعمة للتحول الرق�ي املس��دف. وقد نص القانون ع�� إ�شاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا املالية  

اح بإعفاء شر�ات التكنولوجيا املالية الناشئة املشاركة با�خت��  )  والسمRegulatory Sandboxا�خت�� التنظي�ي  (

بصفة مؤقتة من �عض املتطلبات الرقابية املنصوص عل��ا، والسماح لهم بتقديم تطبيقا��م داخل السوق املصري  

�ل من البنوك  وفقا لالش��اطات ال�ي يتم تحديدها من جانب ا�خت�� التنظي�ي خالل ف��ة اإلختبار. كما ألزم القانون  

) العمالء  االلك��و�ي �حسابات  الوصول  بروتو�والت  بإتاحة  الدفع  ال�ي يضعها  APIومقدمو خدمات  للمعاي��  ) وفقا 

عقود  من  للمحررات  االلك��ونية  للصور  القانونية  ا�حجية  ع��  القانون  نص  وقد  املركزي.  البنك  إدارة  مجلس 

 للقواعد واملعاي
ً
�� الفنية ال�ي يحددها البنك املركزي، بما يضمن عدم التالعب ف��ا. كما  ومراسالت وأوراق تجار�ة وفقا

حظر القانون �افة أش�ال التعامل �� العمالت الرقمية املشفرة سواء بإصدارها أو اإلتجار ف��ا أو ال��و�ج لها أو إ�شاء 

 و�شغيل منصات تداولها دون ا�حصول ع�� ترخيص من مجلس إدارة البنك املركزي.” 

o   البنك املركزي بإطالق خدمات ا�خت�� التنظي�ي لتطبيقات التكنولوجيا املالية  قامSandbox  Regulatory    واإلعالن

يوليو    �� أعمالھ  من  األول  الفوج  لشر�ات2019عن  ا�خت��  يتيح  حيث  املالية   ؛    Startupsالناشئة   التكنولوجيا 

FinTech  نولوجيا املالية �� بيئة اختبار واقعية وع�� عمالء حقيقي�ن  القيام بتجر�ة تطبيقا��م املبتكرة �� مجال التك

بالبنك املركزي املصري، وتجد اإلشارة إ�� أن ا�خت�� قد أعلن عن بدأ الفوج الثا�ي  تحت إشراف و�رشاد إدارة ا�خت�� 

تكنولوجيا ، حيث تقدم إليھ شر�ات ناشئة متخصصة �� العديد من مجاالت ال2020من أعمالھ، �� أواخر نوفم��  

 املالية، و�قوم ا�خت�� حاليا بتقييم تطبيقا��م املبتكرة وفقا ملعاي�� ا�جدارة املنصوص عل��ا. 

o   إ�شاءFinTech  HUB    بمب�ى البنك املركزى املصرى بمقره ال��ا�ي بوسط البلد، و ��دف ذلك إ�� ر�ط جميع عناصر

 �� مصر.  Ecosystemوافراد منظومة التكنولوجيا املالية   

o   إرساء بوابة إلك��ونية اف��اضيةPortal  FinTech  .كمنصة تواصل تر�ط ب�ن �افة أطراف منظومة التكنولوجيا املالية ، 

o National FinTech Problem Statements  -   تحديد متطلبات ومشكالت السوق املا�� واملصر�� املصري بمشاركة �افة

ضوعات تطبيقات التكنولوجيا املالية املطلو�ة �� السوق املصري  أطراف منظومة التكنولوجيا املالية لتحديد أهم مو 

محاور أساسية (الو�� املا��، مشاركة    4مش�لة تمثل متطلبات السوق املصري ��    80وال�ي نتج ع��ا تحديد  أك�� من  

 ولوجيا الرقابية)العمالء، الشمول املا�� ومشكالت تمو�ل العمالء، الشمول املا�� للشر�ات الصغ��ة واملتوسطة، التكن

o   اطالق مبادرةFinYology – FinTech for Youth   لرعاية املواهب الشابة و��جيع طالب ا�جامعات �� التخصصات

التكنولوجيا  �� إطار ادراج مشروعات  املالية وذلك  التكنولوجيا  �� مجال  ابت�ار�ة واعدة  لتقديم حلول  ذات الصلة 

واد العلمية والعملية لطلبة ا�جامعات، ع�� أن تالئم هذه املشروعات طبيعة املالية ضمن ال��امج الدراسية لبعض امل

 .
ً
 واحتياجات السوق املا�� واملصر�� املصري وم��ا تحقيق الشمول املا�� للفئات األك�� احتياجا

o  جيا املالية  اطالق "ا�اديمية التكنولوجيا املالية" ��دف تثقيف و�عداد وتمك�ن املواهب الشابة ورواد أعمال التكنولو

شهور �غطي أساسيات ومبادئ  التكنولوجيا املالية، كما يقوم ال��نامج  3-4وذلك من خالل تقديم برنامج تدر��ي ملدة 

رقمية   تطبيقات  تقديم  إ��  بحاجة  وال�ي  ا�حالية  املصري  واملصر��  املا��  السوق  واحتياجات  مشكالت  ع��  بال��ك�� 

 لتلك املشكالت.مبتكرة قادرة ع�� إيجاد حلول عملية 

o أطلق البنك املركزي املصري عدد من سباقات االبت�ارInnovation Sprint  مجال التكنولوجيا املالية ��   

o   اطالق عن   COVID-19 Innovation Sprintتم  الناجمة  التحديات  ملعا�جة  املالية  التكنولوجيا  حلول  الستخدام 

ب�ن رواد  التعاون والشراكة  إ�� دعم  العاملية، حيث ��دف السباق  بالتنسيق مع عدد من املؤسسات  جائحة �ورونا 

إ�� حلول ت للتوصل  الناشئة ا�حلية والعاملية وأطراف القطاع املصر��،  املالية  التكنولوجيا  كنولوجية قابلة أعمال 

 للتنفيذ ملعا�جة التداعيات والتحديات ال�ي قد تؤثر ع�� القطاع من جراء و�اء �ورونا املستجد. 

o  الشر�ات أمام  للتطور  الفرصة  إتاحة  إ��  املسابقة  هذه  تطمح  حيث  الناشئة  للشر�ات  املصر�ة  الفر�سية  املسابقة 

�� القط النمو  ال�ي تمتلك القدرة ع��  الناشئة  ب�ن فر�سا ومصر و�� املصر�ة  للتعاون  اعات ذات األولو�ة املش��كة 

الرق�ي،  التحول  مجال   �� رائدة  شر�ات  تصبح  �ي  ومساعد��ا  املستدامة"،  واملدن  املالية،  والتكنولوجيا  "ال�حة، 

يد ألف جنيھ، بجانب استفاد��ا من العد  750وستتقاسم الشر�ات الناشئة السبعة الفائزة جائزة قيم��ا اإلجمالية  

 من اإلجراءات ملساند��ا ودعمها بواسطة الرعاة والشر�اء �� املسابقة. 
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o   �� �عد    RecovTech Sprintاالش��اك  ما  تداعيات  بإصالح  يتعلق  فيما  الدول  تلك  واقتصاديات  قدرات  دعم  ��دف 

  وكيفية االستفادة من الفرص املستجدة ال�ي �شأت خالل تلك ا�جائحة وما �عدها. COVID19جائحة 

 تحديد متطلبات بيئة األعمال، واحتياجات الفئات املتعاملة مع تلك البيئة:إطار مق��ح ل:    9 – 1

األعمال، واحتياجات الفئات استعراض اطار مق��ح لتحديد متطلبات بيئة ، يمكن و�عد استعراض من�جية مؤشرات بيئة األعمال

عمل نموذج  وعرض  البيئة،  تلك  مع  لألعمالمق��ح    املتعاملة  املصرفية  ا�خدمات  املالية  لقطاع  وغ��  املالية  ا�خدمات  لتقديم   ،

 .oBusiness Banking (SMEs 360(للـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة فيما �عرف بـ 

احتياجات الفئات املتعاملة مع تلك البيئة وتمثل مواقفهم ا�حالية واملستقبلية استنادا  السؤال الذي يطرح نفسھ اآلن، ما ��  و 

النجاح  وتحقيق  ��ا،  املستمر  للتحس�ن  رئيسية  األعمال، وأهداف  ببيئة  �عد متطلبات أساسية  وال�ي  العاملية،  القياس  ملؤشرات 

�عض النماذج للبنوك الدولية �� مجال تقديم ا�خدمات غ�� وللوصول إ�� ذلك، سيتم استعراض  واالستدامة �� ممارسة األعمال.

م��ا، ثم �عرض لنموذج عمل مق��ح لقطاع ا�خدمات غ�� املالية وما    SMEsاملالية، نتناول متطلبات بيئة األعمال، واحتياجات الـ  

 0SME 360�عرف بالـ 

 أوال: نماذج وممارسات بنوك دولية �� مجال تقديم ا�خدمات غ�� املالية: 

فيما ي��  ، وال�ي �ش�� إ�� اهتمام البنوك ��ذه النوعية من ا�خدمات، و ال�ي تناولت ا�خدمات غ�� املالية والنماذج �عددت الدراسات

وم وا�جال ونوعية ا�خدمات ه ، تو�ح املفIFCع�� موقع مؤسسة التمو�ل الدولية    تان منشور   ، إثنان م��اثالث دراسات�ستعرض  

، والدراسة الثالثة منشورة من خالل مجموعة بنك �� مناطق جغرافية متنوعة   21�شمل نطاق تطبيق عدد  ، كما   (NFS)غ�� املالية

��    وتتناول ،  The Montreal Group (TMG)مون��يال   املالية  ا�خدمات غ��  الصغ��ة واملتوسطة،ع�� وجھ  دور  املشاريع  تنمية 

 :وما �عد األزمة  COVID-19 التحديد �� أوقات

1) DBS BusinessClass: An Engagement Platform for SME Entrepreneur,Case Study on Digital Non-

Financial Services IFC,April 20181  

  2 �� سنغافورة لتقديم خدمات غ�� مالية للمؤسسات الصغ��ة واملتوسطة  DBS��نامج مشاركة من قبل بنك ل� دراسة حالة  �و 

 ال��نامج إ�� أعضائھ �ش�ل أسا�ىي من خالل تطبيق جوال باإلضافة إ�� قنوات أخرى بما �� ذلك ال��يد اإللك��و�ي املباشريصل  ل

(EDM)   ، ن التطبيق املستخدم�ن من التواصل ، وتلقي نصائح ا�خ��اء والرؤى
ّ

وصفحة الو�ب ووسائل التواصل االجتما��. يمك

من واالستفادة   ، العمل  مهارات  ا�حية   و�ناء  لألحداث  كبوابة  أيًضا  التطبيق  �عمل  اإلن��نت.  ع��  املفيدة  األدوات  من  مجموعة 

  .ومن خالل شر�ائھ DBS BusinessClass والتدر�ب ع�� مهارات العمل تحت شعار

، أجرى بنك   2013لتلبية االحتياجات غ�� امللباة �� مجتمع ر�ادة األعمال �� سنغافورة. �� عام  DBS BusinessClassتم تطو�ر وقد 

DBS    دراسة استقصائية ب�ن الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة حددت ا�حاجة إ�� مجتمع موثوق ع�� اإلن��نت ومخصص للشر�ات

مثل   املنصات  تكن  لم  األعمال.  موضوعات  �شأن  ا�خ��اء  مشورة  ع��  ل�حصول  آمنة  وقناة   ، واملتوسطة  و    Facebookالصغ��ة 

LinkedIn ض. مناسبة لهذه األغرا 

عام   والهند   DBS BusinessClassبتجر�ة    DBS Bank  وتوسع،    2014��  وتايوان  والص�ن  �و�غ  هو�غ  لتشمل  سنغافورة  خارج 

 . DBSمجاًنا وال تتطلب أن ي�ون املستخدمون عمالء  تقديمهامستخدم. يتم  70000ضم أك�� من بو�ندونيسيا ع�� اإلن��نت 

 
1 DBS BusinessClass: An Engagement Platform for SME Entrepreneur,Case Study on Digital Non-Financial Services IFC,April 

2018 

ا�خدمات غ�� املالية، بأ��ا خدمات تطو�ر األعمال ال�ي تقدمها البنوك (حيث يتم تصنيف العرض النموذ�� ع�� أنھ خدمات مالية)   BDS�عرف بنك    2 

إ�� املعلومات واملهارات واملشورة واألسواق ا�جديدة. ينقسم دعم تطو�ر األعمال ملساعدة الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة � � التغلب ع�� تحديات الوصول 

 .وا�خدمات غ�� املالية إ�� أر�عة أنواع واسعة: �شر املعلومات ، والتعليم ، واملشورة / التوجيھ ، والشب�ات
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ولوحة الرسائل ، والدردشة ا�حية ،    مجتمع األعمال عرًضا رقمًيا ملنتدى    DBS BusinessClass  خدمات   حزمةال��نامج    تضمن ي

إ�� �جنة خ��اء م�ونة من   و   45والوصول   ، لألعمال  الفيديو املصممة  تمستشاًرا  ومقاطع   ، ، واألدلة  املنسقة  املقاالت  دفًقا من 

أك�� من    DBS BusinessClassخصيًصا الحتياجات الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة. �� وضع عدم االتصال باإلن��نت ، استضافت  

ا للتواصل واملعلومات حول مجموعة من املوضوعات ذات الصلة باملؤسسات الصغ��ة واملتو  60
ً
سطة. باإلضافة إ�� ذلك ، تم  حدث

 . SMEتقديم برنامج تدر�ب ع�� مهارات األعمال التأسيسية �س�ى أ�اديمية 

لبنك  عن  للشر�ات الصغ��ة واملتوسطة  الذهنية لدى    صورة  عن المفيًدا    DBS BusinessClass  �ان التجار�ة املصرفية  العالمة 

DBS سطة. لقد �ان أيًضا أداة مفيدة ألبحاث السوق ، مما يوفر نظرة ثاقبة ، مما عزز سمعة البنك ب�ن الشر�ات الصغ��ة واملتو

بتضم�ن نفسها �� النظام البيئي   DBSالحتياجات العمالء ا�حالي�ن وا�حتمل�ن �� جميع أنحاء املنطقة. �سمح إس��اتيجية املنصة لـ 

 من خالل املنصة.  DBSت املالية األساسية لبنك  ملنتجا الر�ادة األعمال من خالل عرض فر�د ل�خدمات غ�� املالية ، مع توف�� 

 

 

 ) 11جدول رقم ( 

املعلومات والتعليم واملشورة و�� ( األر�عة ملؤسسة التمو�ل الدولية  Non-Financial Financial  (NFS)ا�خدمات غ�� املالية

 BDS Business Class والتشبيك) وال�ي يقدمها 

 خدمات التشبيك 

Networking 

 االرشاد خدمات 

Advice 

 خدمات التعليم 

Education 

 خدمات املعلومات

Information 

  من   األعمال  رواد  ير�ط

 الصغ��ة   الشر�ات

 من  بأك��   واملتوسطة

 خ��اء األقران  من  70000

 من  املنطقة  ��  األعمال

 الرقمية  الشب�ات  خالل

/    ا�جتمعية  واملنتديات

 الرسائل  لوحة  مناقشات

  أحداث   إ��  والدعوات

 ا�حصر�ة  املباشر  التواصل

 الصناعة  قادة   مع

  جميع   من  واملستثمر�ن 

 لمت�س.  العالم  أنحاء

 ا�جتمع/    املستخدم

 ع��  بناء  األحداث  إشعارات

 . واملوقع املوضوع

  �سمح -

  للمستخدم�ن

  باستشارة 

 من  مجموعة

  كبار   من  45

  املستشار�ن 

  وآالف

  املستشار�ن 

  حول   األقران

 األعمال  قضايا

 الوظيفية

 .واالس��اتيجية

 

دورات �� موضوعات األعمال   -

خالل   من  التأسيسية 

 .DBS SME  1أ�اديمية

اإلن��نت   - ع��  وندوات  ندوات 

مواضيع   حول  وأحداث 

  DBSوظيفية محددة من قبل  

 . والشر�اء

ا�جتمع  -  / املستخدم  أ�شأ 

أو  ا�حية  التعليمية  األحداث 

 الرقمية.

اتجاهات    عن   محتوى   يقدم - أحدث 

ش�ل    �� املقدمة  واألف�ار  السوق 

 DBSمقاالت أ�شأ��ا 

أ�شأ املستخدم / ا�جتمع محتوى رقمًيا   -

والفرص   الصناعة  اتجاهات  حول 

 .واملوضوعات الوظيفية

حساب   - إل�شاء  �شعبية  ارتباطات 

طلب   واستمارات  اإلن��نت  ع��  مصر�� 

ذلك    �� بما  األعمال  أدوات  ؛  القرض 

ا أهلية  ،  حاسبات  والقروض  لقروض 

وحلول    ، العامل  املال  رأس  وأدوات 

) التطبيقات  برمجة  مع  APIواجهة   (

ا�حاسبة   املزود    Xeroو    Tallyبرنام�� 

 لتخطيط موارد املؤسسات. 

 
 مجا�ي  إنھ.  DBS BusinessClass  برنامج  شعار  تحت  تقديمھ  يتم  الدراسية  الفصول   ع��  قائم  �علي�ي  برنامج  عن  عبارة  SME  أ�اديمية:  SMEأ�اديمية    1 

 . SPRING SME Center @ ASME16 مع شراكة وهو للمشارك�ن

 ت�ون   بأن  واملتوسطة  الصغ��ة  للشر�ات  �سمح  مما  ،  االبت�ار  وت��ة  �سرع  ال�ي  األساسية  التجار�ة  القدرات  بناء  ��  واملتوسطة  الصغ��ة  املشاريع  أ�اديمية  �ساعد

 الواقعية  والتطبيقات  األساسية  املعرفة  إ��  الوصول   واملتوسطة  الصغ��ة  للشر�ات  العملية  ا�جلسات  تتيح.  التكنولوجيا  مجال  ��  وذكًيا  وفعالية  كفاءة  أك��

  وا�حاسبة   ،  العامل  املال  رأس  وتحس�ن  ،  البشر�ة  املوارد  و�دارة  ،   اإلنتاجية:  رئيسية  منا�ج  خمسة  ال��نامج  يضم.  الت�خيص  أدوات  مجموعات  خالل  من

 . والتسو�ق ، والضرائب
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 املصدر: بيانات الدراسة 

2)   "Why Banks in Emerging Markets Are Increasingly Providing Non-Financial Services to Small and 

Medium Enterprises  ،"2   

تطرح الدراسة �ساؤال جوهر�ا حول، ملاذا تقدم البنوك �� األسواق الناشئة �ش�ل م��ايد خدمات غ�� مالية للشر�ات الصغ��ة  و

 بن�ا حول ثالثة مجاالت رئيسية:   21عن  واملتوسطة؟ كما توفر الدراسة معلومات

  .ا�خدمات غ��املاليةفهم أهداف ودوافع البنوك لتقديم    )1

 .فهم املعروض من ا�خدمات غ��املالية من جانب البنوك )2

 .) IFCمؤسسة التمو�ل الدولية (  مدى معرفة البنوك بمنتجات )3

من خالل عدة مقابالت مع مديري البنوك، ومديري حسابات الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة، ومسؤو�� إدارة الشر�ات الصغ��ة  و 

موقًعا �� إفر�قيا جنوب ال�حراء ، وشرق آسيا وا�حيط الهادئ ، وجنوب آسيا ، وأمر��ا الالتينية   21بن�ا ��    18واملتوسطة ��  

) قائمة بالبنوك محل الدراسة حسب املنطقة ا�جغرافية  12ومنطقة البحر ال�ار��ي ، وأورو�ا وآسيا الوسطى، و�و�ح ا�جدول رقم (

ات الصغ��ة واملتوسطة. و�عد املبيعات السنو�ة املعيار األك�� شيوًعا لتحديد الشر�ات لها �عر�فات مختلفة للشر�   ، وال�ي والبلد

مالي�ن دوالر أمر��ي،   5دوالر أمر��ي إ��    20.000الصغ��ة واملتوسطة ب�ن هذه البنوك، وتتنوع التعر�فات من مبيعات التقل عن  

ا�حد األد�ى �حجم القرض املصر��. ومن ا�جدير بالذكر �عرف و�ستخدم �عض البنوك معاي�� أخرى بديلة، مثل عدد املوظف�ن أو  

 . موظفا 250مجموعة البنك الدو�� الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة بأ��ا شر�ات م�جلة �عمل ��ا أقل من 

 اهم نتائج الدراسة

 - تقديم ا�خدمات غ��املالية :  األهداف الرئيسية من. 1

 : إ�� أن هدفها الرئي�ىي من  تقديم ا�خدمات غ�� املالية للشر�ات الصغ��ة واملتوسطة هو 21 ـ٪ من البنوك  ال94أشارت 

 ع�� املنافس�ن �� السوق املصر��.تم�� ال 

 ا�حالي�ن.  االحتفاظ بالعمالء 

 عز�ز قدرات العمالء املصرفية واالئتمانية� . 

  كما وكيفا.   ملتوسطةنمو محفظة املشروعات الصغ��ة واز�ادة ا�حصة السوقية من العمالء و 

 للعمالء ةتحس�ن مستوى ا�خدمة املقدم.  

 ) 12جدول رقم (  

 مقدمة ا�خدمات غ�� املالية محل الدراسة قائمة البنوك 

 �� إفر�قيا ، وشرق آسيا وا�حيط الهادئ ، وجنوب آسيا ، وأمر��ا الالتينية ومنطقة البحر ال�ار��ي ، وأورو�ا وآسيا الوسطى 

 
2 IFC, (2012 )،Why Banks in Emerging Markets Are Increasingly Providing Non-financial Services to SMEs. 
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   (IFC)مؤسسة التمو�ل الدولية املصدر: من واقع بيانات دراسة 

 ال�ي تقدمها البنوك: ا�خدمات غ�� املاليةمجاالت  . 2

�حصول ع�� معلومات ، واSMEsإ�� أن الهدف من تصميم ا�خدمات هو فهم وتحديد احتياجات عمالؤها من الـ    �ش�� الدراسة

املعلومات    -إ�� حد ما    -تفصيلية حول األعمال والوضع املا�� واالحتياجات املصرفية للشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ، واستبدال  

بيانات املالية املراجعة. لذلك ، يتم تخفيف مش�لة عدم تناسق املعلومات حيث  الصعبة املكتسبة من خالل تقار�ر االئتمان أو ال

 تحصل البنوك ع�� معلومات أك�� دقة عن املتقدم�ن ل�حصول ع�� قروض من الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة. 

واملتوسطة ال يفهمون  نظرا ألن غالبية املتقدم�ن ل�حصول ع�� تمو�ل األعمال الصغ��ة والشر�ات الصغ��ة  و   ،من ناحية أخرى 

يس��دف �عز�ز إدارة األعمال واملهارات املالية أل�حاب  ل  ،مجال ا�خدمات غ�� املالية  فقد جاء تصميم  متطلبات مؤسسة مالية،

املمارسات التجار�ة الهامة مثل إجراء تحليل التدفق النقدي ، و�عداد البيانات املالية ،  وتوعي��م ب  ، املشاريع الصغ��ة واملتوسطة

 و�ناء أنظمة املعلومات ، وتطو�ر خطط عمل طو�لة األجل لتنمية أعمالهم. 

نتيجة .  يفتقرون إ�� فهم أساسيات مسك الدفاتر�م  بإعداد بيانات مالية مدققة ، والعديد م�  واال يقوم  SMEsالـ    عمالء   كما أن

فهم قضايا واحتياجات الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �ش�ل ومديري ا�خدمات املالية ع��    لذلك ، يتم تدر�ب مديري ا�حسابات

حول مسك الدفاتر وفهم كشوف ا�حسابات املصرفية من    هم ثقيفلتحديد احتياجا��م وت  كمستشار�نمعهم     لتفاعلواأفضل  

 خالل الندوات أو ا�جلسات الفردية.

مع العميل ا�حتمل إلكمال بمراجعة خطط األعمال  خدمة األعمال  یقوم موظفو    صالإنشاء مركز ات من  خالل    یتم تقدیم الخدمات

 ح�ى تحليل التدفق النقدي ، وتحليل العمليات التجار�ة.  و   تحليل متعمق لألعمال ، بما �� ذلك امل��انية العمومية و�يان الدخل،

 املنتجات املالية األ�سب الحتياجات العميل.بنك والعميل فهم األعمال �ش�ل أفضل ومستوى ا�خاطر و ال�ستطيع �ل من 

 محل الدراسة:   21) م�خص �جال ونوعية ا�خدمات غ�� املالية املطبقة بالبنوك الـ 13رقم (  يو�ح ا�جدول 

 )13(جدول رقم 

 IFCمجال ونوعية ا�خدمات غ�� املالية املطبقة بالبنوك الدولية بدراسة الـ 

 مجال ا�خدمات غ�� املالية  م
�سبة البنوك املطبقة  

 �جال ا�خدمات
 بالبنوك محل الدراسة  املقدمةاملالية   غ��  نوعية ا�خدمات

1 

من  SMEsء الـ عماللباشر لامل دعمال

 خالل مديري حسابا��م 

  RM Support 

90 ٪ 
، تتضمن  مدير حسابات العمالءمديري خدمات األعمال الصغ��ة    مع  One to Oneجلسات   

، والتثقيف ع�� اإلحاالت املناسبة ملقدمي ا�خدماتو واق��اح ا�حلول املالية  تقديم النصائح  

 املرتيطة باملنتجات وا�خدمات املصرفية. مطتلبات إدارة ا�حسابات البنكية واملعلومات 

2 
 �شر املعلومات  خدمات

Information Dissemination 
81 ٪ 

معلومات    ومنصات  الكمبيوتر  أدوات    SMEsبرامج  (مثل:  الو�ب  إ��   IFC SMEاملستندة 

Toolkit  أو منصةB2B .( 

 برامج تلفز�ون إرشادية  

 واملقاالت اإلعالمية. مشاركة املطبوعات ا�خاصة بالصناعة  

 .SMEsبروشور وفالير با�خدمات املصرفية واملالية املوجهھ للـ  

3 
 خدمات وأ�شطة التدر�ب 

Training Activities 
76 ٪ 

 ورشة عمل / ندوة تدر�بية من خالل نوادي األعمال 

 IFC Business Edgeالتدر�ب من خالل  

تكنولوجيا املعلومات واملنظمات غ�� الر�حية إحاالت تدر�بية ملؤسسات التدر�ب وشر�ات   

 وا�جامعات وغ��ها 

 ) IFC GEMبرامج التدر�ب املتخصصة لصاحبات املشاريع الصغ��ة واملتوسطة ا�حجم ( 

4 
 .املتخصصةاالستشارات خدمات 

Consulting 
19 ٪ 

 Outsourcingاستشار�ة متخصصة مقدمي خدمات 

   (IFC)املصدر: من واقع بيانات دراسة مؤسسة التمو�ل الدولية 
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 : )   outsourcingخارج البنك (خدمات التعهيد ا�خدمات غ�� املالية من . 3

 من ذلك ، هم شر�اء مع مجموعة متنوعة    21ال �ستخدم غالبية البنوك  ال  
ً
مراكز التدر�ب الداخلية لتقديم خدمات التدر�ب. بدال

أنھ يمك��م تحديد مقدمي خدمات �افي�ن     21٪ من البنوك ال  79أفاد    فقد  من مقدمي ا�خدمات ، ع�� الصعيدين الدو�� وا�ح��.  

أمثلة مقدمي ا�خدمات ال�ى يقوم البنك �عمل شراكة معها مؤسسات التدر�ب أو الشر�ات االستشار�ة  من    لالحتياجات ا�حالية.  

 . (NGOs)أو مؤسسات التدر�ب ا�ح�ومية أو املنظمات غ�� ا�ح�ومية  

 �سع�� ا�خدمات غ��املالية ال�ى تقدمها البنوك:. 4

للمؤسسات الصغ��ة واملتوسطة مجانية أو مقدمة �سعر مخفض. ال تجري   21غالبية ا�خدمات غ�� املالية ال�ي تقدمها البنوك الـ  

ل�خدمات غ�� املالية املقدمة  للشر�ات الصغ��ة واملتوسطة أو   (ROI) معظم البنوك ال�ي تمت مقابل��ا حسابات عائد االستثمار

ع�� ر�حية األعمال لعمال��ا من الشر�ات    �ستخدم قياسات كمية بديلة لتحديد آثار ا�خدمات غ�� املالية ع�� ر�حي��ا ا�خاصة أو

 .الصغ��ة واملتوسطة. ومع ذلك ، حددت البنوك ا�حاجة للتحرك �� هذا االتجاه �� املستقبل

3) “Non-financial support for SMEs in times of crisis "The Montreal Group (March 2021)1 

-COVID �� تنمية املشاريع الصغ��ة واملتوسطة،ع�� وجھ التحديد �� أوقات (NFS) تتناول هذه الدراسة دور ا�خدمات غ�� املالية

-COVIDملواجهة جائحة  (TMG)اهم ا�خدمات غ��املالية ال�ى قدم��ا البنوك االعضاء  بمجموعة مون��يال ، و وما �عد األزمة  19

 .أفضل املمارسات الناجحة �� تطبيق ا�خدمات غ��املالية �� اوقات االزمات لت�جيعها و�سهيل تكرارها ، و�عرض 19

 SMEsل�حديث عن خدمات تطو�ر األعمال ال�ي تقدمها البنوك للشر�ات الصغ��ة واملتوسطٍة  (NFS) استخدمت الدراسة مصط�ح

�ساعد الشر�ات الصغ��ة  ا�خدمات غ��املالية   )  هو  أن (TMG�� مجموعة    عليھ البنوك، بما �� ذلك  البنوك االعضاء  ت ما اتفق، و )  (

) (SMEsواملتوسطة  التمو�ل  إ��  الوصول   ��  ( (access financing     التمو�ل تز�د قدر��م ع�� سداد  أ��ا  تحس�ن ممارسا��ا  و كما 

ا�� ا�خدمات غ�� املالية �عزز من نمو املشروعات التجار�ة و�عظيم االستفادة من الفرص ا�جديدة �� مجال االعمال ا�ختلفة و بالت

 الصغ��ة واملتوسطة . 

 - ومن اهم النتائج :  

نظام   - ا��  االحتياج  جائحة     Ecosystemتزايد  للشر�ات  وتحديد    COVID19�سبب  الرئيسية  املالية  غ��  االحتياجات 

من البقاء أو االزدهار ،   الشر�حة من الشر�اتهذه  وتمك�ن    ��االصغ��ة واملتوسطة خالل تف�ىي ف��وس �ورونا، لتلبي

) املهارات  2(.  ) التوجيھ املا��1(    تم الكشف عن ثالث احتياجات رئيسية :، و اعتماًدا ع�� السينار�و ا�خاص ب�ل شركة

  القدرات االدار�ة ) 3( .التشغيلية

و ال��ك�� ع�� �غطية قطاعات األعمال   باعادة التكيف  TMG �ان البد ان تقوم البنوك االعضاء بمجموعة مون��يال  (و  -

نتيجة ازمة    ال�ى ظهرت  املالية املقدمة للمشروعات الصغ��ة     COVID-19 ا�جديدة  و ذلك من خالل ا�خدمات غ�� 

لنظام   و  واملتوسطو  الصغ��ة  للشر�ات  الو�اء  سب��ا  ال�ى  الصعو�ات  �افة  مواجهة  من  التاكد  و  واملتوسطة 

 .  ECOSYSTEMال

البنوك أك�� مرونة لتكييف خدما��ا  مع تطور الوضع. ع�� سبيل املثال ، �� بداية  ازمة جائحة �ورونا ، س��   أصبحت -

هادفة ملساعد��م ع�� تخطى االزمة  ثم �� وقت الحق ، اكتشفوا ا��م بحاجة إ��    رواد األعمال ل�حصول ع�� نصائح  

و�مرور الوقت أصبح   ،  او �سو�قية )  –خطط اس��اتيجية  التخطيط �ش�ل استبا�� لالستفادة من الفرص ا�جديدة (  

 
، وتركز �ش�ل قوي ع�� دعم املشروعات املتناهية الصغر والصغ��ة  2012�� أحد البنوك اململوكة لدولة كندا، أ��ىئ �� عام    (TMG)يال  � مجموعة مون�  1 

واملتوسطة ��   تقديم ا�خدمات غ��املالية للشر�ات الصغ��ة  "هوال�ى تناول��ا مجموعة مون��يال    2021  -   2020واملتوسطة، ومن اهم املوضوعات  للف��ة  

 لذا قام اعضاء مجلس ادارة مجموعة مون��يال �عمل تلك الدراسة .  “ ئحةا�جا وما �عد   COVID-19ئحة  اوقات جا
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تطور الو�اء عن كثب للتأكد من مراقب�ن طوال الوقت البنوك اعضاء مجموعة املون��يال  مستمع�ن �شط�ن لعمال��م و 

 تقديم ا�خدمات غ�� املالية ال�ى �ساعد الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة ع�� تخطى االزمة . 

الطلب امل��ايد من خالل تقديم األدوات   املون��يال  دعمها غ�� املا�� وسرعان ما تكيفت مع  بنوك مجموعة   نوعتكما   -

الرقمية أو االدوات االخرى املتنوعة  املوجهھ لدعم الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة �� ش�ل توف�� املعلومات، التشبيك،  

 التدر�ب ، واالستشارات.  

�ان يتم التقليل من أهمية الشر�ات الصغ��ة �� االقتصادات    COVID 19�ان أحد الدروس الشائعة هو أنھ قبل ازمة   -

البنوك أعضاء مجموعة املون��يال ان تقديم ا�خدمات غ�� املالية والتعامل مع املشروعات ، وخالل األزمة أيقنت  ا�حلية

 إ�� املساعدة �� الرقمنھ ، واالستفادة من الفرص ا�جديدة ع�� اإلن��نتالصغ��ة اصبح ضرورة حيث ا��ا ال تزال بحاجة  

املثال سبيل  االلك��ونية  :ع��  بالتجارة  خاصة  ا�شطة  تقديم  و  اإلن��نت  ع��  التواجد  إشارة    ز�ادة  أل ��  همية  وا�حة 

 .مخاطبة شرائح  جديدة من الشر�ات والقطاعات

-  � �ديدات مختلفة ؛هذه املرة �ان و�اًء ، ومن املمكن ان تواجھ ��ديدات ستواجھ الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة دائًما 

تأكدت  ا�خدمات غ��املالية  تقديم  ف��ة جائحة �ورونا ومن خالل  اثناء  البنوك  ملا واجهتھ  ونظرا   . املستقبل   �� اخرى 

دمج األولو�ات االس��اتيجية    البنوك أن الديناميكية واملرونة أساسيان لبقاء واستمرار�ة األعمال والنمو، وذلك من خالل

)  �� ا�خدمات غ��املالية املقدمة للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة    ecological transitionمثل الرقمنة واالنتقال البيئي (  

 ورواد االعمال �جعلهم اك�� قدرة ع�� التكييف مع اى ازمة و التعز�ز من استمرار نجاحهم مهما واجهوا من تحديات.

الـ   بيئة األعمال واحتياجات  ورواد األعمال م��ا، لتحقيق النجاح واالستدامة �� ممارسة   SMEsثانيا: إطار مق��ح ملتطلبات 

 األعمال

لصاحب املشروع و/ أو رائد   الفردية 1تابا�جدار فإن فعالي��ا يرتبط ارتباط وثيق  و�عد استعراض من�جية مؤشرات بيئة األعمال،

�� و واألطراف ذات العالقة  مقدمي ا�خدمات لهذه الفئة من املشروعات، امل�ون�ن لهذه البيئة ا�جدارات املؤسسيةاألعمال، وكذا 

ة  ) متطلبات بيئ10ا�جدول رقم (ضوء دالالت تحليل مؤشرات بيئة األعمال، ونماذج دولية ل�خدمات غ�� املالية، �عرض من خالل 

النجاح  لتحقيق  م��ا،  األعمال  ورواد  الصغر  ومتناهية  والصغ��ة  املتوسطة  املشروعات  أ�حاب  احتياجات  وتحديد  األعمال، 

 واالستدامة �� ممارسة األعمال. 

 بتوسيع   يقومون   عندما  وا�خ��اء  املستثمر�ن  مع  التواصل  ��  املساعدة   إ��  تحتاج  النمو  سريعة  واملتوسطة  الصغ��ة  الشر�ات  أن   كما  

  قدر��ا  و�حذ  اجتما��  مال  رأس  بناء   ��  واملتوسطة  الصغ��ة   الشر�ات  أ�حاب  ساعدةمل  وهناك حاجة م�حة،  أعمالهم  نطاق

 . التقليدية والتمو�لية املصرفية ا�حلول  تتجاوز  ءهالعمال قيمة تقديم تحتاج البنوك ،، ومن ناحية أخرى التنافسية

 

 
 16راجع مفهوم ا�جدارات بمصط�حات الدراسة ا�حالية ص  1 
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 ، لتحقيق النجاح واالستدامة �� ممارسة األعمال  �ااحتياجات أ�حاب املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر ورواد األعمال م�تطلبات بيئة األعمال و طار مق��ح ملإ

 ورواد األعمال من بيئة األعمال متطلبات بيئة األعمال احتياجات أ�حاب املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر 
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 "   Opportunity Recognitionمتطلبات التعرف ع�� الفرص

 موزعة جغرافيا ع�� محافظات مصر ، ومالمح �ل فرصة استثمار�ة. واألرا��ي الصناعية املتاحة حاليا ومستقبال ، خر�طة بالفرص االستثمار�ة  الصناعية -

عمل تجاري �� املنطقة ال�ي �عيشون  الفرص املتاحة لبدء Utilizationواستخدام   Acquisitionواكتساب  Identification�ساعد رواد األعمال وأ�حاب املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ع�� كيفية تحديد  منصة معرفة، -

 ونماذج وقصص النجاح ��ا. Ready made companies ف��ا، و�شر نماذج مشروعات جاهزة 

 . )والوقت املستغرق، والت�لفة (األش�ال واملستندات القانونية للمشروعات، العالمة التجار�ة وحقوق امللكية الفكر�ة Starting a businessتيس�� اإلجراءات املطلو�ة لبدء مشروع  -

ت�لفة التمو�ل وأسعار الفائدة   ( مصادر التمو�ل املصرفية وغ�� املصرفية، ونوع التمو�ل املناسب لنوع االستثمار املطلوب، اجراءات ومستندات  إعداد امللف االئتما�ي،  Getting Creditام�انية ا�حصول ع�� االئتمان   -

 . )ملاليةاملدينة، التعامل مع العمالء املرفوضة ائتمانيا، التثقيف املا��، والتعامل الناجح مع البنوك واملؤسسات ا

املشورة   - تقديم  �خصية)  وسمات  ومهارات  (معارف  بجدارات  يتمتع  األعمال،  تطو�ر  خدمات  أخصائي  والتنسيق    Coachingواالرشاد    Directorوالتوجيھ    Facilitatorوالتيس��    Mentorوالرا��     Counselingتوافر 

Coordinator واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة، و�طار مؤس�ىي  ومعاي�� ضمان كفاءة وفعالية أداؤه. باح��افية ومهنية �� مجال تنمية مشروعات ر�ادة األعمال 

 Enforcing Contracts، نفاذ العقود Registering Properties، ��جيل املمتل�ات Protecting Minority Investorsإطار قانو�ي يضمن حماية صغار املستثمر�ن  -
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  Skill Perceptionمتطلبات إدراك املهارة 

 نماذج واختبارات اكتشاف القدرات ومهارات بدء �شاط تجاري.  و�شراملقومات األولية واملواصفات ا�خاصة لصاحب املشروع الناجح،  تحديد -

افر -  LOG-Matrix  –  Business Plan  –  Business Modelبأدوات ونماذج تخطيط املشروع (  واالملاممبادرات التوعية ومعا�جة فجوة املعرفة املتخصصة �� مجال النشاط الذي يرغب الباحث عن فرصة �� إدارتھ،    تو

Canvase  –  Feasibility Study  –  Project Plan  ،(إدارة األصول ورأس املال العامل  بمهارات إدارة    االملام ) إدارة   –إدارة واستخدام نقطة التعادل    –إدارة مخاطر األعمال    –إدارة االستثمار العامل    –و�شغيل املشروع

 تحليل وتقييم دالالت املؤشرات املالية). – ة إدارة التمو�ل ةالتدفقات النقدي –التفاوض  –إدارة املوارد البشر�ة والهيا�ل التنظيمية  –إدارة ورقابة الت�اليف  –أ�شطة التسو�ق 

 : ما ي�� هذا وقد لوحظ

للغرف ية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، جهاز تنمية املشروعات)، وآخر تا�ع  �عدد جهات التدر�ب التا�عة �جهات ح�ومية، فم��ا ما هو تا�ع لوزارة التجارة والصناعة (مجلس التدر�ب الصنا��، مص�حة الكفاية االنتاج -

، وأخرى تا�عة لعدد من الوزارات، والهيئات ا�ح�ومية   ITIDAاملعلومات واالتصاالت التجار�ة، وآخر تا�ع للغرف الصناعية، واملعهد املصر�� املصري الذراع التدر��ي للبنك املركزي املصري، وأخرى لهيئة تنمية تكنولوجيا 

 األخرى). 

 ألف إناث.  740ألف ذ�ور،  872% من حجم البطالة بمصر، موزعة 43.6مليون فرد و�نسبة  1.6�ن املؤهالت املتوسطة بلغت نحو �ش�� إحصاءات البطالة أن �سبة البطالة ب -

 ونو��ي: 

 والتخصيص الكفء لألموال املوجهة للتدر�ب والتأهيل امل�ي، نو�ىي بما ي��:قات وعمال ع�� توحيد الرؤ�ة �� نظام مت�امل لسياسات التدر�ب والتأهيل والدعم الف�ي واإلداري لهذه املنشآت، وتخطيط ا�جهود وترشيدا للنف

ا�حيط    تصبح تا�عة لإلشراف املباشر للغرف التجار�ة والصناعية و�� نطاق  دراسة مدى ام�انية توحيد جهة االختصاص �� مجال رعاية التدر�ب امل�ي والتأهي�� �� مجاالت التجارة والصناعة ع�� اختالف تبعي��ا بأن .1

 �ي)، أو  جانب الطلب (طال�ي الدعم واالحتياج التأهي��). ا�جغرا�� الذي �شرف عليھ �ل غرفة فرعية تجار�ة/ صناعية، سواء �علق ذلك بجانب العرض (الشر�ات ال�ي تقدم خدمات التدر�ب والتأهيل الف
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 خاصة بالنسبة للمشروعات الصغ��ة ا�جديدة ال�ي لي  1 

ً
ا�خاطرة ذات طبيعة مركبة ومتشابكة ومتغ��ة دائما، ناشئة عن مصادر متعددة ذات كما أن  س لها سابقة أعمال،  �� عالم األعمال، ال توجد صيغة محددة لضمان النجاح أو للقضاء ع�� ا�خاطر ��ائيا

،   تحكم وتؤثر �� تحديدها عوامل مختلفة ،العملية االنتاجية، مرحلة التسو�ق، والتحصيل، و�دارة األصول ورأس املال العامل والتمو�ل)  إدارة، ومرحلة [مادة خام/ انتاج تام] (مخاطر مرتبطة بمرحلة الشراء، ومرحلة التخز�ن عالقات متداخلة مع �عضها البعض

ع�� طبيعة �ل مرحلة وكيفية  عرف ليت لذا هناك حاجة م�حة لدى من يرغب �� إقامة مشروع خاص،وتمر �عدة أطوار �شمل خمس مراحل ��: مرحلة امليالد (الت�و�ن) والنمو والنضوج وا�جمود والتدهور، منظمات األعمال مهما �ان حجمها لها دورة حياة كما أن 

 هذه املش�لة �� مرحلة أخرى. املشروع نفسجھ وايفالتصرفات املناسبة ملش�لة معينة �� مرحلة النمو مثال قد تختلف عندما  ،مواجه��ا

ا�ختلفة مضاف إل��ا أعباء التمو�ل)،  أو من مصادر خارجية من بداية الدورة وأثناء تحوال��ا ومراحلها املشروع الذي ال �ستطيع أن �ستكمل دورة �شاطھ بنجاح، وال يمكنھ تحو�ل أصولھ إ�� نقدية مرة أخرى ( سواء تم تمو�لها من مصادر ذاتية إن ف عامة بصفة  2 

 امل �سفر �� ��اية األمر إ�� �ع�� املشروع وعدم قدرتھ ع�� سداد ال��اماتھ املستحقة عليھ. وتحقيق هامش ر�ح مناسب يكفي ع�� األقل لتغطية أية ال��امات رأسمالية حسب نصيب هذه الدورة من دورات السنة املالية للمشروع، �لها عو 

ا، �غط��ا املدارس الفنية القائمة، مع إعادة هي�لة املدارس الفنية القائمة وتفعيل من�ج ر�ادة األعمال بتلك املدارس ع�� اختالف نوعي��تحديد فجوة االحتياجات من املدارس الفنية املتخصصة �� مجاالت محددة ال   .2

نية ال�ي تخدم ال�ي تخدم الصناعة �� تلك ا�حافظات،. ع�� أن ت�ون الفو�صفة خاصة املتواجدة �� محافظات ��ا مناطق صناعية و/ أو تتسم بمزايا �سبية، لتخدم أهداف التوسع الرأ�ىي واألفقي �� نوعية املدارس  

ل والشر�ات الك��ى بتوجيھ �سبة من مخصصا��ا �� مجال املسئولية  املدارس الفنية معامل تطو�ر وتحس�ن منتجات املشروعات الصغ��ة واملتوسطة لت�ون قادرة ع�� املنافسة، ع�� تقوم البنوك ومؤسسات التمو�

 ية، لتوف�� احتياجات وا�شاء معامل التطو�ر املس��دفة باملدارس الفنية، مع ال��ك�� ع�� املناطق األك�� فقرا. االجتماع
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 Risk Perception "  1 " إدراك ا�خاطر 

 تحقق أهداف اكتساب املعرفة ومهارة تطبيقها �� مواقف مختلفة قد تواجھ املشروع. Taining Activities، وكذلك خدمات أ�شطة التدر�ب   Information Dessimanationويعتمد ذلك ع�� توافر خدمات �شر املعرفة 

 . كيفية تحديد والوصول إ�� مصادر ا�خاطر ال�ي قد تواجھ املشروع حاليا ومستقبال 

 )، وكيفا (لتحديد هي�ل ونوعية العالقات املسببة لهذه ا�خاطر) �أساس لتب�ي جهود التحرك واملواجهة النسبيةتحديد أهمي��ا لكما ( ا�خاطر املتنوعة قياسكيفية  

 ) تحو�لها لطرف ثا�ي �التأم�ن ضد مخاطر محددةاملناسبة ل  دواتتحديد األ عن مشارك أو  دراسة(قبول أو رفض أو ال هة والتحوط من ا�خاطرالملام بأساليب مواج 

 وف االقتصادية العامة وظروف السوق، وحاالت االنكماش، وحاالت شدة املنافسة. دراك الظر  

 Resolving Insolvency  2�سو�ة حاالت االعسار، وتصفية النشاط التجاري، وحل مشا�ل التع��كيفية  
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 "    Know Entrepreneursرواد األعمال ب�نبناء عالقات  ة و التشبيك واالتصال والشراكمتطلبات 

الوصـــــــول إ��  و اغتنام الفرص  النجاح و ع��   ومن ثم يصـــــــبح لد��م القدرةقدره ع�� التواصـــــــل مع رواد أعمال اخر�ن داخل نطاق الدولة ال�ي �عيش ��ا وحول العالم،  الاملعرفة ال�ـــــــخصـــــــية و  إ�� مز�ج من رائد األعمالحاجة  .1

 .أفضل ملشاريعهمموارد أك�� و 

ــــــــــــهم البعض  .2 ــــــــــــل فيما بي��م ومن ثم ام�انية االختيار ما ب�ن أن �شـــــــــــــار�وا �عضـ ــــــــــــروع توف�� آلية التعرف ع�� رواد أعمال آخر�ن تتيح ام�انية التواصـ   مثل:  .تنفيذ بمفردهالع�� عاتقھ �ل رائد أعمال أو قد يأخذ  �� تنفيذ املشـ

شــبيك أو الّتواصــل" 
ّ
عمالء محتمل�ن   �� ا�حصــول ع��قائمة  ال  اتشــر� وأيضــا دعم ال،  هتطو�ر بدء املشــروع و دعم وتوجيھ خالل املراحل األو�� من ، و ا�حصــول ع�� العمالء ا�جددســاعدة رواد األعمال ع�� مل  "،مجموعات الت

 .هاتف ا�حمول ال، فتجدها صفحات ع�� مواقع الّتواصل االجتما�ّ�، أو نوادي ع�� املقا�� و�� امل�اتب، أو حّ�ى تطبيقات ع�� التشبيك  تتنّوع أحجام وأش�ال مجموعاتو  .  جدد

 ، لتعز�ز النمو والبنية التحتية. Public–private partnership(PPP) أهمية تنمية الشركة فيما ب�ن القطاع العام والقطاع ا�خاص  .3

 م الفرا�شايز).الفصل ب�ن امللكية واالدارة ودمج الكيانات الصغ��ة �� الكيانات الكب��ة صاحبة العالمات التجار�ة  وا�خ��ات اإلدار�ة املتم��ة (نظاالتوعية بأهمية  .4

 .و�دارة ا�حوار وفن الكالم والتعامل مع اآلخر�ن   مهارات التواصلبناء وتطو�ر العالقات و أهمية أ�شطة التدر�ب �� مجال  .5
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 الذين �عت��وا أن ر�ادة األعمال اختيار وظيفي جيد و�تمتع بم�انھ عالية.   64 -18�ع�� عن متوسط النسبة املئو�ة من األفراد ال�ي ت��اوح أعمارهم ب�ن  " Career Status " الوضع الوظيفي
ً
 عاما

 امل�انة العالية واملسارات الوظيفية الثابتة لرواد األعمال الشرعي�ن بدولھ ما. ، فهو يقيس مستوي الفساد بالدولة حيث تؤدي املستو�ات العالية من الفساد إن وجدت إ�� تقو�ض "  Corruption" الفساد

 ع�� التنافسية والنمو، من خالل اتخاذ قرارات االستثمار، اإلنتاج، توزيع العوائد، ووضع املعاي�� :املؤسسات
ً
 ل�حد من الفساد و�عز�ز الشفافية والتنمية.   فالبيئة املؤسسية لها أثًرا هائال

، �غط��ا مبادرة الشمول املا��، ، وع�� مؤسسات الدولة أن تتب�ى نفس املن�ج �� مجاالت األ�شطة ال�ي تقدم من خاللها حزم وهنا يأ�ي دور التوعية والتثقيف با�حقوق والواجبات، وتمثل احتياجات ذات أ�عاد متعددة

 :املا�� األ�عاد التاليةا�خدمات ال�ي تحسن من بيئة الدعم املؤس��ي، و�غطي مبادرة الشمول 

 ��الو�� واإلرشاد لد��م، وتمكي��م من فهم ا�خاطر األساسية،  وهو ا�حرك األسا�ىي للشمول املا��، و�مثل مستوى الكفاءة �� فهم األمور املالية، ويس��دف تطو�ر معارف ومهارات العمالء، ورفع مستوى  ؛  التثقيف املا

 . عالة، وتوج��هم إ�� ا�جهة املناسبة ل�حصول ع�� املعلومات �� حال حاج��م لذلك ومساعد��م �� اتخاذ قرارات مدروسة وف

 ��إ�� منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  :  التعليم املا 
ً
فالتعليم املا�� هو العملية ال�ي �ساهم �� تحس�ن فهم و�دراك املس��لك�ن واملستثمر�ن املالي�ن    OECDهو أداة لتعز�ز الو�� والتثقيف املا�� للمس��لك�ن. واستنادا

كيات الفعالة  توج��ات والنصائح وتنمية املهارات والثقة لد��م. األمر الذي �عزز من قدرات املس��لك�ن واملستثمر�ن التخاذ القرارات الرشيدة والسلو للمصط�حات واملنتجات املالية، ع�� أن يتم ذلك من خالل املعلومات وال

 فاهة املالية لد��م. �� إطار و�� أفضل بالفرص وا�خاطر املالية وا�جهات واألطراف ال�ي قد تقدم لهم املساعدة عند ا�حاجة، مما �ساهم �� �عز�ز الر 

 لتعر�ف البنك الدو�� فالقدرة املالية �� القدرة الداخلية ع�� �ع�� عن قدرة املس��لك�ن الستخدام التثقيف املا�� واملعرفة املالية املكتسبة التخاذ قرارات مستن��ة �شأن إدارة مواردهم املالية. و :  القدرة املالية 
ً
وفقا

 �� االعتبار الظروف االجتماعية واالقتصادية والبيئية ا�حيطة. فالقدرة املالية �شمل املعرفة واملواقف واملالتصرف بما يخدم املص�حة املالي
ً
هارات والسلوكيات ا�خاصة باملس��لك�ن فيما يتعلق  ة للفرد �ش�ل أفضل أخذا

 ناسب احتياجا��م.بفهم واختيار واستخدام ا�خدمات املالية والقدرة ع�� الوصول إ�� ا�خدمات املالية ال�ي ت

 حماية حقوق املس��لك :  
o ال يتجزأ من ثقافة   ي�ون ذلك   وأن ،الفرد واملؤسسة ب�ن  ما  يف�� جميع مراحل العالقة    وذلك :  التعامل بمبدأ العدل واالنصاف 

ً
الدخل والتعليم وكبار    ةمحدود بالفئاتبذل عناية واهتمام خاص  مع    ،املؤسسةجزءا

 .السن وذوي االحتياجات ا�خاصة من ا�جنس�ن

o قدمة  بت  املؤسساتتقوم  :  االفصاح والشفافية
ُ
    ،ودقيقة غ�� ُمضللة  ،سهلة الفهمو   ،ومختصرة  ،بحيث ت�ون وا�حة  ،لعمال��ا حديث معلومات ا�خدمات واملنتجات امل

ً
لها دون عناء خصوصا و�مكن الوصول 

 . وآلية إ��اء العالقة وما ي��تب عل��ا ،وتفاصيل األسعار والعموالت  والغرامات وا�خاطر ،أن �شمل ذلك إيضاح حقوق ومسئوليات �ل طرف  وع�� ،شروطها وم��ا��ا الرئيسة

o قديم ش�اواهم، بحيث ت�ون اآللية عادلة، ووا�حة، وفعالة، ومن خاللها يتم متا�عة ومعا�جة الش�اوى دون تأخ�� وفق �عليمات املؤسسة آلية مناسبة للعمالء لت  املؤسساتتوفر  :  آلية التعامل مع ش�اوى العمالء

 ذات العالقة. 

o  استخدامها أو مشارك��ا مع الغ�� دون ا�حصول ع�� موافقة العميل عدم االفصاح عن بيانات العمالء أو :  حماية بيانات العمالء وسر�ة ا�حسابات . 
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 . TEA’.-Stage Entrepreneurial Activity  -“Total Earlyالنسبة املئو�ة إلجما�� أ�شطة ر�ادة األعمال �� مراحلها األو��  �ش�� إ�� "Opportunity Motivation" دافع الفرصة 

دفع  املتمثلة ��   ات ح�ومية فعالھ وسليمة و�جما�� ت�لف��ااملتمثلة �� قدرة ا�ح�ومات ع�� صياغة وتنفيذ سياس Good Governance”جودة ا�خدمة ا�ح�ومية املقدمة“هو مز�ج من هذين امل�ون�ن   Governance” "ا�حوكمة

 Dealing with Construction Permitالتعامل مع تصار�ح اإل�شاء ، Getting Electricityا�حصول ع�� الكهر�اء ، Paying Taxesالضرائب 

 واالقتصاد والتنمية. إذ يركز هذا ا�حور ع�� مدى توفر البنية التحتية ا�جيدة �� مختلف أرجاء الدولة؛ ومما ال شك فيھ أن بنية تحتية قو�ة �عزز التنافسية :البنية التحتية

توافر أخصائي خدمات تطو�ر األعمال، يتمتع بجدارات   :  وعات الصغ��ة واملتوسطة، مازال االحتياج إ��هنا أيضا، ونظرا لطبيعة وخصائص البيئة املصر�ة وال�ي �� �� مرحلة إعادة هي�لة ل�افة ا�خدمات ر�ادة األعمال واملشر 

باح��افية ومهنية �� مجال تنمية مشروعات ر�ادة األعمال   Coordinatorوالتنسيق    Coachingواالرشاد    Directorوالتوجيھ    Facilitatorوالتيس��    Mentorوالرا��     Counseling(معارف ومهارات وسمات �خصية) تقديم املشورة  

 ، وذلك لتعز�ز فرص بدء املشروع السيما �� مراحلھ األو��.واملشروعات الصغ��ة واملتوسطة، و�طار مؤس�ىي  ومعاي�� ضمان كفاءة وفعالية أداؤه
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�� أي مدي �عمل الشر�ات ع�� تب�ي واستيعاب التقنيات ، و��ع�� عن النسبة املئو�ة إلجما�� �شاط رواد األعمال ممن �عملون �ش�ل �شط �� قطاعات ومجاالت التكنولوجيا   "Technology Level  –" مستوي التكنولوجيا  

، النتاجية، و�عداد مقارنات �عطي نتائج �سيطة وميسرة يمكن أل�حاب املشروعات استيعا��ا وتخلق لد��م االحتياج للتطو�ر اتاحة مصادر ا�حصول ع�� معلومات تكنولوجيا االنتاج ا�حديثة ب�افة األ�شطة ا، و التكنولوجية

 .فاءة وتحس�ن اإلنتاجية وتحف�� االبت�ارواستخدامها �� األ�شطة اليومية وعمليات اإلنتاج لز�ادة الك -ح�ى لو تم است��ادها من ا�خارج-ومواكبة املستجدات �� مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

�عظيم دور برامج التمو�ل   و�عزز قدرات التنفيذ بكفاءة SMEبناء نماذج عمل �ستوعب السمات املم��ة لسوق الـ  تأ�ي ا�حاجة لدور تنسيقي وتوجي�ي خاصة مع بداية املشروع نحو ، و�� سبيل تطبيق هذا التوجھ االس��اتي�� 

تشغيلية، ولكن أيضا تمتد إ�� للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة وأن ي�ون التمو�ل �� ش�ل حزمة مت�املة ال تقتصر فقط ع�� تمو�ل االحتياجات من شراء اآلالت واملعدات ال  Capacity Building�� بناء القدرات املؤسسية  

ستبيان احتياجات املشروعات الصغ��ة  ، وتوافر آلية ال  Retail Bankingهذه الشر�ات، و�عظيم العمليات ال�ي �عتمد ع�� امليكنة والتكنولوجيا، ور�طها بخدمات التجزئة املصرفية  التمو�ل �غرض تحس�ن وتطو�ر آليات عمل  

اسيا �عزز من فرص التم�� �� إدار��ا، تمهيدا لتيس�� سبل استيعا��ا من خالل ا�حاق طلبا��م با�حاضنات التكنولوجية و/ ورواد األعمال إ�� أنظمة تكنولوجيا املعلومات وتطبيقا��ا �� مجاالت متعددة وال�ي أصبحت احتياجا أس

 .أو التواصل مع مقدمي تلك ا�خدمات ع�� منصة مشاريع مصر و/ أو التنسيق مع خدمات هيئة تنمية ت�ونولوجيا املعلومات
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 بتعز�ز فاعلية القوى العاملة، و��� أي مدى تتوفر الكفاءات املهنية؛ مع تقييم أثر �جرة العقول ع�� االقتصاد ا�ح�� للدولة.  ��تم   Labor Freedomحر�ة العمل و  ،Labor Market أسواق العمل محور 

 �� مستوى االنتاجية. تطو�ر القطاع الص�� و�حة العمال ح�ى يتمكنوا من القيام باألعمال املو�لة إل��م بصورة سليمة، األمر الذي ي��تب عليھ تحس�نُ�ع�ي ب :القطاع الص��

يجب أن يتم تنمية مهارات العامل�ن  ، كما  �ع�� عن النسبة املئو�ة أل�حاب األعمال ا�حاصلون ع�� مؤهل �عليم أع�� من الثانوي     "Staff Training" تدر�ب العمالة  و  ،  مهارات العمال"  Educational Level" مستوي التعليم  

التعليم األسا�ىي وا�جام��، و��تم هذا ا�حور با�جوانب املتعلقة بمعدالت التوظيف، ي أو  ملواكبة التطور العاملي إذ إن املهارات املتطورة �ع�ي تقديم خدمات أفضل وهو ما يوفر مستوى تناف�ىي أع��؛ سواء عن طر�ق التدر�ب امل�

 وجودة ونوعية التعليم، وعدد سنوات التعليم، ونطاق التدر�ب امل�ي لضمان التحديث املستمر ملهارات العمال.

 إ�� : وهنا تأ�ي ا�حاجة امل�حة 

 .لتتضمن إطارا مت�امال من التثقيف والتوعية با�حقوق والواجبات كمتطلبات لسوق العمل، وكذا أداب املهنةتنمية برامج التدر�ب من أجل التوظيف،  -

 بناء مصفوفة الكفاءات ا�حالية واملستقبلية استنادا إ�� متطلبات السوق ا�حا�� واملستقب��. -
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 " Competitiveness" املنافسة و "   Competitors" املنافس�ن

البداية   مرحلة   �� خاصة  املشروعات  تب�ي  إ��  ا�حاجة  تأ�ي  وهنا 

، خاصة عندما ي�ون سوق املنتجات وتنويع  تطو�رالس��اتيجية وا�حة ل

منافسة احت�ار�ة، حيث �س�� �ل  انتاجها ذو طبيعة  يتم  ال�ي  السلعة 

با العمالء  شرائح  ع��  وا�حفاظ  استقطاب  إ��  استنادا  منتج  لسوق 

للمنافع املتجدد �ش�ل مستمر �� املنتج، وتتطلب قواعد املنافسة �� هذا  

 السوق إ�� تب�ي اس��اتيجيات التطو�ر والتنويع.

ملتغ��ات  السليم واالستجابة  االدراك  ع��  ب�ى 
ُ
ت عملية مستمرة  التطو�ر 

التوازن   الستعادة  معها  التعامل  لفرص  ال�حيح  والتقدير  السوق، 

الش�ل  النس�ي   و�و�ح  املتغ��ات،  تلك  نتيجة  املشروع  يفقده  قد  الذي 

والتطو�ر  النمو  مرحلة  خالل  اس��دافها  يمكن  ال�ي  ا�جاالت  التا�� 

 .باملشروع
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 [جيد/ ضعيف]  [ضعيف / ضعيف]

يد 
ج

 

 [جيد/ جيد]  [ضعيف/ جيد] 

 جيد  ضعيف 

 األداء ا�حا��  

   و�استعراض املصفوفة السابقة يمكن استخالص السينار�وهات التالية:

جيد    ءدااأل ا�حا�� جيد، ولديھ مقومات استمرار النجاح وتحتاج وضع سينار�و لتفعيل هذه املقومات ليستمر    ءدااأل السينار�و األول: (جيد/ جيد)؛  

أداؤها ا�حا�� ضعيف ولد��ا مقومات جيدة، وتحتاج وضع سينار�و تحو�ل نقاط الضعف واألداء  السينار�و الثا�ي: (ضعيف/ جيد)؛    �� املستقبل.

املستقبل.  �� جيد  ليصبح  ضعيف):  ال  العام  (جيد/  الثالث:  الرؤ�ة  سينار�و  لقصور  ولكن  (مواتية)،  ا�حالية  والظروف  وفقا  جيد،  ا�حا��  أداؤها 

 للمستقبل (�� حالة الظروف غ�� املواتية) قد يتحول أداؤها إ�� ضعيف،  وتحتاج وضع سينار�و ت�حيح املسار ليصبح أداؤها املستقب�� جيد.

داؤها ا�حا�� ضعيف لوجود قصور �� مرحلة البداية وما تالها من مراحل، ف�ي حالة مستمرة من الضعف،  أالسينار�و الرا�ع: (ضعيف/ ضعيف):  

  وتحتاج وضع سينار�و ت�حيح املسار ليصبح أداؤها املستقب�� جيد.
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 ، في ضوء بیانات المرجع السابق.  دراسةالمصدر: إعداد فریق ال
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إضافة منافع جديدة ملنتج قائم لم تكن موجودة بھ من قبل، ويعتمد ذلك  األعمال هم القوة ا�خالقة �� أي اقتصاد، من خالل االستخدام االبت�اري لرأس املال �� انتاج سلع وخدمات لم تكن موجودة بالسوق و/ أو رواد 

 ع��: 

 ملعرفة ما إذا �انت بيئة األعمال �سمح بتطبيق االبت�ارات لتطو�ر منتجات جديدة أم ال.  ،Tech Transfer" نقل التكنولوجيا واالبت�ار  -
ً
 هو مقياسا

افر   - بيئة يتم ف��ا استخدام األساليب ا�حديثة للتنمية  ا البد من تطو�ر بما �سهم �� �عز�ز قدرات االبت�ار ومواكب��ا لديناميكية األعمال. فإن البيئة ال�ي تقوم ف��ا األعمال متطورة �ش�ل م�حوظ، وملواكب�� بنية لالبت�ارتو

 سواء بتحديد األهداف واالس��اتيجيات أو بتطو�ر قدرات ومهارات العامل�ن، وهو ما �عود بالنفع ع�� مجمل االقتصاد. 

 ات ع�� األقل ت�ون جديدة ع�� �عض املس��لك�ن.�ع�� عن النسبة املئو�ة إلجما�� �شاط ر�ادة األعمال املتمثل �� تقديم منتج "New Productمنتج جديد تقديم  " -
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 التطبيقية.  و�م�انات بلد ما �� اجراء البحوث GERDوالتطو�ر  دراسة�عكس الرك��ة استخدام التقنيات ا�جديدة من قبل الشر�ات الناشئة جنبا إ�� جنب مع إجما�� االنفاق ا�ح�� ع�� ال

افر   - العل�ي. األمر    دراسةمجموعات السواء �انت عامة أو خاصة �سهم بصورة أو بأخرى �� تحف�� بيئة االبت�ار، مع تطو�ر وسن قوان�ن �ساعد ع�� حماية امللكية الفكر�ة، و�شر    املؤسسات الداعمة لالبت�ارأهمية تو

 سبة من التدر�ب أو ا�خ��ة العملية.كب��ة �� ا�حث ع�� االبت�ار وتطو�ر األعمال ومواكبة التطورات التكنولوجية باالعتماد ع�� املعرفة ومهارات العامل�ن املتطورة واملكتالذي ُ�ساهم بصورة 

ومن ثم توف�� بيئة مواتية للتطو�ر   Micro Factoryمن ناحية، ومصنع مصغر    Design Houseمعامل للتطو�ر والتحس�ن و�يت للتصميم  �� تنمية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة، لتصبح    دور املدارس الفنيةز�ادة فعالية   -

 .ل�ا�� لهذا النوع من االستثماروالتحس�ن واالنتاج ومتطلبات االستثمار ��ا وال�ي كث��ا ما تفتقر هذه الفئة من املشروعات التمو�ل ا
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 مااليقل  ) النسبة املئو�ة للشر�ات عالية النمو ال�ي تنوي توظيف 1رك��ة ارتفاع النمو هو مقياس يجمع ب�ن (

 ) توافر رأس املال االستثماري  2�� املائة خالل خمس سنوات ( 50عن عشرة أ�خاص وتخطط للنمو أك�� من 

 ) تطور اس��اتيجية األعمال.3و (

 ويش�� الش�ل املقابل إ�� محاور عمليات التوسع والنمو �� الشر�ات للوصول إ�� نقطة توازن جديدة بالسوق.
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�ع�� رك��ة التدو�ل عن مدي انفتاح رواد األعمال �� دولة ما ع�� العالم ا�خار�� و�تم قياس هذه الرك��ة بناء ع�� مدي 

دعم رواد  ام�انية الشر�ات الناشئة �� دولة ما من تصدير منتجا��ا ل�خارج، وذلك متوقفا ع�� مدي قدرة الدولة ع��

 نتجات متطورة قابلة للتصدير إ�� ا�خارج.األعمال �� انتاج م

 Trading across bordersالتجارة ع�� ا�حدود  

وهو ما  حجم السوق ا�ح�� يؤثر ع�� اإلنتاجية، فك�� حجم السوق يتيح م��ة وفورات ا�حجم،  :توسعة حجم السوق 

يقلل ت�اليف االنتاج، وقد ساعدت العوملة ع�� انتشار األسواق الدولية؛ خاصة �� الدول الناشئة، حيث أصبح التبادل 

الصادرات بديل للطلب ا�ح��، إذ إ��ا �ساهم �� تحديد حجم األسواق ودرجة النمو،  فتعت�� التجاري أسهل مما م�ىى،  

�� قياس وتحديد حجم السوق �عطي م��ة لالقتصاديات ال�ي تضم سوق   و�ن ضم �ل من األسواق ا�حلية واألجنبية

 مش��كة.
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ا�خاطر هو تحقيق تطلعات الشر�ات الناشئة �� أن الغرض من توافر رأس مال  تجمع رك��ة رأس مال ا�خاطر ب�ن مقياس�ن للتمو�ل وهما االستثمار الغ�� رس�ي �� الشر�ات الناشئة وقياس مدي عمق سوق رأس املال، حيث  

    النمو.

 " هو مقياس متطور �حجم وسيولة سوق األوراق املالية، ومستوى االكتتاب العام، وعمليات االندماج واالستحواذ و�شاط سوق االئتمان.The Depth of Capital Market" عمق سوق رأس املال 

 حماي��ا �حقوق املستثمر�ن. �� توجيھ املدخرات ا�حلية إ�� االستثمارات األك�� إنتاجية، باإلضافة إ�� فعالية التشريعات ال�ي تنظم تبادل األوراق املالية ومدى �عكس هذا ا�حور ما إذا �ان النظام املا�� كفء كفاية 



 
 

 
 
 

 ا�خالصة:  

ب�ن العوامل واملتغ��ات لبيئة ر�ادة األعمال  Ecologyال��كيبة األيكولوجية  أن   .1 ، تفرض ضرورة فهم واستيعاب العالقة 

 البيئة جهة، وعالق��م بالفردية املع��ة عن مواقف وسلوكيات وعالقات مؤسسات األعمال ومن يديرو��ا �عضهم ببعض من 

 ومدى استجاب��م ملؤثرات هذه البيئة من جهة أخرى.  املادية ا�حيطة ��م 

إ�� أخري  .2 اقف األفراد وسلوكيا��م تختلف من دولھ  إ�� اختالف   أن العوامل واملتغ��ات الفردية املع��ة عن مو نتيجة 

وا�خ والسياسات  االجتماعية  والرعاية  التعليم  ومستو�ات  املتبناةالثقافات  ا�ح�ومية  �عليمهم طط  أهمية  تأ�ي  هنا  من   .

 .  كيفية تحس�ن أنفسهم من أجل تحس�ن البيئة

 : أن الفئات املتعاملة �� بيئة ر�ادة األعمال حاليا ومستقبال، تتش�ل �� ثالث فئات رئيسية .3

لذي يتناسب مع و�فتقدوا للقدرة ع�� اختيار النشاط ا  فئة الشباب ممن لديھ الرغبة �� إقامة مشروع خاص، .أ

 . مهارات��م وام�اني��م، ومتطلبات البداية ال�حيحة 

فئة الشباب ممن يمل�ون املقومات األولية إلدارة مشروع خاص، ولد��م الرغبة �� إقامتھ، ولكن يحتاجون أن   .ب

 تمدهم البيئة بمتطلبات البداية ال�حيحة. 

تصنيفا��ا   . ج اختالف  ع��  قائمة  مشروعات  والنموأ�حاب  للتوسع  وتحتاج  متوسطة)،  صغ��ة/    (متناهية/ 
االدراك السليم واالستجابة ملتغ��ات السوق، والتقدير ال�حيح لفرص التعامل معها   ، ومن ثمستمراملالتطو�ر  و 

 .الستعادة التوازن النس�ي الذي قد يفقده املشروع نتيجة تلك املتغ��ات

  Facilitator  والم�سر  Mentorوالراعي     Counselingالمشورة    مقدم  هناك حاجة ملحة للتعم�م على نطاق واسع لدور .4
أداء و�طار مؤسسي  ومعاییر ضمان �فاءة وفعال�ة    ،Coordinatorوالتنسیق    Coachingواالرشاد    Director  والموجه

يساعد ع�� �شكيل عوامل ومتغ��ات هذه البيئة ع�� و يتناسب مع خصائص البيئة املصر�ة،     عمل  نموذجهذه األدوار وفقا و

، أخذا �� االعتبار املمارسات ��جع ع�� بدء مشروعات جديدة، و�فتح آفاق نموها وي�جع االبت�ار ع�� نطاق واسعنحو  

 البيئة �عضهم ببعض من جهة، وعالق��م ب  املث�� �� مجال تحسي�ن العالقة العضو�ة ب�ن مؤسسات األعمال ومن يديرو��ا

 املادية ا�حيطة ��م من جهة أخرى. 

األمان،    ا�سام .5 السيولة،  الر�حية،   ) محددة  أهدافا  تفرض  األعمال،  منشآت  من  غ��ها  عن  تم��ها  مهمة  �سمات  البنوك 

ي تحكم األ�شطة األساسية و��  املسئولية االجتماعية) ��تدي ��ا إدارة البنك، وتؤثر ع�� �شكيل السياسات الرئيسية ال�

جذب الودائع، وتقديم القروض، واالستثمار �� األوراق املالية،  و�الحظ ع�� هذه األهداف التعارض الوا�ح بي��ا، لذا �سود 

عن �و��ما قيدان ع�� تحقيق هدف �عظيم    ن االعتقاد بأن السيولة واألمان ال ينب�� النظر إل��ما �أهداف، فهما ال يخرجا 

املالك، ومن ثم �عظيم ثروا��م، و�نب�� أن ي�ون هذا الهدف( �عظيم ال��وة) هو املعيار الذي ع�� ضوئھ تتخذ القرارات.   عائد

 و��لمات أخرى، يلزم دائما املقايضة ب�ن ا�خاطرة والعائد. 

، �لما ازدادت أهمية الوفاء  كما توجد قيود أخرى تتمثل �� قيود املالءة وا�خاطرة املصرفية، ف�لما زادت ا�خاطر املصرفية

بمتطلبات كفاية رأس مال البنوك �� ضوء �غ�� ا�خاطر ا�حيطة ببيئة العمل املصر��، لذا فإن السمة األساسية ال�ي تحكم 

 �شاط البنوك �� كيفية إدارة ا�خاطر وليس تجن��ا.

القروض والتسهيالت االئتمانية، املقام األول ب�ن توظيفات البنوك، وتمثل املصدر الرئي�ىي إليرادا��ا، و�توقف نجاح  تحتل .6

البنوك، تتخذها  ال�ي  االئتمانية  القرارات  وكفاءة  سالمة  مدى  ع��  رئي�ىي  �ش�ل  االئتمان  بنظام    وظيفة  ا�خاصة  سواء 

وا�� العملية لوظيفة االئتمان، وال�ي ي��تب ع�� سالم��ا منح قرض لعميل جدير االئتمان بالبنك، أو القرارات املتعلقة بالن

بھ، و�التا�� تحقيق أر�اح البنك، أما �� حالة عدم سالم��ا، في��تب ع�� ذلك منح القرض لعميل غ�� جدير بھ، مما يتسبب  

بالقرض، ومن ثم التحكم �� تأث��ا��ا، ال�ي  �� تحقيق خسائر للبنك. وهنا ت��ز مش�لة تقدير ا�خاطر ا�ختلفة، ال�ي تحيط  

قد تمتد ليس فقط إ�� عدم تحقيق البنك العائد املتوقع من القرض، و�نما إ�� خسارة األموال املقرضة ذا��ا وهذا بالطبع، 

أيضا يؤدي إ�� نتائج باهظة الت�اليف وتأث�� متشابك ع�� ا�جهاز املصر�� والنشاط االقتصادي ليس فقط �� ا�حاضر لكن  

 ع�� املستقبل.
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املنافسة �� السوق املصرفية بدخول شر�ات ومؤسسات غ�� مصرفية مجال تمو�ل الشر�ات املتوسطة والصغ��ة    احتدام .7

ومتناهية الصغر، فضال عن التصر�ح لهذه الشر�ات املؤسسات وا�جمعيات غ�� ا�ح�ومية بتقديم خدمات التأج�� التمو��� 

 ما عالم تقديم ا�خدمات غ�� املالية والشمول املا��. والتخصيم، وحتمية دخول �ل م��

افر .8 داعم    تو مناخ  وخلق  االجراءات  وتبسيط  التيس��  اس��دفت  ومؤسسية  وتمو�لية  وتنظيمية  �شريعية  بيئية  مقومات 

التطبيق نتائج  الغموض حول  توجد حالة من  أنھ  إال  الصغر،  املتوسطة والصغ��ة ومتناهية  األعمال واملشروعات    لر�ادة 

من   مز�د  يحتاج  واألمر  األعمال،  ممارسة  وسهولة  والتنافسية  األعمال  ر�ادة  بمؤشرات  ملصر  املتأخر  التصنيف  �عكسها  

 الدراسة والتحليل للوقوف ع�� األسباب ا�حقيقية ووضع آليات التحس�ن. 

  ، ومن ثم يمكنناشمول املا��ارتباط جوهري ب�ن أهداف وآليات ا�خدمات غ�� املالية وأ��ا تحقق �� مجملها أهداف ال  وجود .9

املا�� وتنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ة تحتاج   ب�ن خدمات ومنتجات الشمول  استنباط فرضية عالقة ارتباط فيما 

املتوسطة   املشروعات  تنمية  ع��  وتأث��ها  العالقة  هذه  واتجاه  قوة  مدى  لرصد  التطبيقية  التحليلية  الدراسات  من  مز�د 

 الصغر.  والصغ��ة ومتناهية

مشاركة البنوك �� مبادرة رواد النيل بإ�شاء مراكز خدمات تطو�ر األعمال، للطبيعة ا�خاصة ل�ل من البنوك (جانب   أهمية .10

العرض) وضرورة توفيق أوضاعها للتعامل مع الطبيعة ا�خاصة للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة (جانب الطلب)، فضال عن  

 . Ecosystems بيئة عمل هذه النوعية من املشروعات ا�حاجة �حشد �افة األطراف الداعمة ل

العديد من العوامل ال�ي �عوق تنمية املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ور�ادة األعمال، ت�ون بنسب متباينة �� معظم    وجود .11

دول العالم، و�زداد تأث��ها �� الدول النامية، وتحد من مساهم��ا �ش�ل أك�� فعالية �� تحقيق أهداف التنمية االقتصادية.  

تمع ع�� من يختار أن يصبح  رائد أعمال، واختياره مجال �شاط يتالئم مع مهارتھ فضال عن تأث�� املواقف السائدة �� ا�ج

 ا�حالية واملستقبلية.  

ايالء العناية الواجبة بأ�عاد بناء القدرات املؤسسية للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة، ودعم ومساندة قاعدة كب��ة  ضرورة  .12

األعمال ولك��م يفتقدوا الدعم ال�ا�� من ا�خدمات غ�� املالية، خالل   من املستفيدين ممن يمتل�وا املقومات األولية إلدارة

و�شمل خدمات تأسيس وترخيص املشروعات، وخدمات تطو�رها   مراحل املشروع من الفكرة والتمو�ل ح�ى املنتج والتسو�ق

تصادية وال�ي �عد ضرورة إل�شاء واجهة املشكالت اإلدار�ة والتسو�قية والبيعية واملعلوماتية واالقوتقديم ا�حلول العملية مل

واستمرار املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ع�� أسس سليمة، ومن ثم دعم وتنمية ثقافة التحول للفكر املنظ�ي ب�ن شباب  

ا�خر�ج�ن بدال من ثقافة الفكر الوظيفي، هذا باإلضافة إ�� �عز�ز فرص حصول أ�حاب املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  

 لتمو�لية من البنوك. ع�� احتياجا��ا ا

ليس البعد الوحيد من أ�عاد معوقات تنمية املشروعات الصغ��ة، من هنا تظهر أهمية توافر أدوات تنسيقية   أن التمو�ل .13

واملتوسطة، الصغ��ة  واملشروعات  األعمال  ر�ادة  بيئة  من  املشروعات و   تحسن  تمو�ل  مجال   �� سوقها  البنوك  تصنع  أن 

مة فيما ب�ن خصائص هذه الشر�ات، والقواعد والضوابط ال�ي تحكم مؤسسات التمو�ل، مع الصغ��ة. �� إطار من املوائ

تطو�ر وتحس�ن أسلوب التعامل مع املشروعات الصغ��ة واملتوسطة من خالل حزمة من ا�خدمات املالية وغ�� املالية فيما  

صرفية لدى أ�حاب هذه املشروعات �� . من خالل عالج تواضع الثقافة املSME Lending، وليس SME Banking�عرف بالـ 

التعامل مع البنوك مما يؤدى ا�� عدم استيفاء املستندات الالزمة التخاذ القرار االئتما�ي املالئم �شأ��ا، االمر الذى يؤثر 

 بالسلب اما ع�� سرعة اتخاذ القرار أو االعتذار عن تقديم التمو�ل املطلوب.

�� القطاع الرس�ي أو غ�� الرس�ي، وكذا تقديم خدمات وتضم�ن املشروعات الصغ��ة    توعية  أن .14 �انت  واملتوسطة سواء 

سوق  حجم  من  س��يد  االقتصادية،  أ�شط��ا  اختالف  ع��  املشروعات  لهذه  واملالية  واإلدار�ة  الفنية  واملشورة  الدعم 

�ادة �سبة املشروعات الرسمية،  املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ور�ادة األعمال، و�عادة توزيع ال��كيبة الهي�لية للسوق بز 

األساسية   الر�ائز  أحد  �عد  وال�ي  والتمو�لية  املالية  ا�خدمات  بتقديم  البنوك  لقيام  املؤهلة  الشرائح  حجم  ز�ادة  ثم  ومن 

 للشمول املا��.
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الشباب   خصوصا  البطالة  مش�لة  أن  .15 شر�حة   ��

والذي يمثل الطاقة ا�خالقة لإلنتاج واالنتاجية قد  

اال  عدم  عن  إ��  ينتج  لتشغيلهم  آلية  بتوف��  سراع 

استقطا��ا   ومن  ام�انية  إدراكها،  ع��  والتشويش 

ا�جتمع   داخل  للهدم  سلبية  أداة  استخدامها  ثم 

   ألعمال مناهضة للتنمية املس��دفة.

أخرى  ناحية  اقتصاديات    من   �� التطور  ومع   ،

ا�جات،    واتفاقية  التكنولوجية  والثورة  املعرفة 

  �� نوعية  نقلة  العملحدثت  سوق  ،  خصائص 

أمر صعب  لفرصة عمل  الشاب  ايجاد  جعلت من 

 املنال، وقد تمثلت هذه ا�خصائص ��: 

 �افة �� العمالة �� فائض وجود •

 .التخصصات

 

                                                  

 

 

 

 

 

 ) 14ش�ل رقم (

 حجم قوة العمل والبطالة وفئا��ا العمر�ة                                      

القوى العاملة للر�ع   دراسةنتائج  -: ا�جهاز املركزي للعبئة العامة واإلحصاء املصدر

 2020/ 15/11در بتار�خ  ) الصا2020سبتم��  –الثالث (يوليو 

 ال رشيقة مؤسسات لتصبح أقل بت�لفة املهارات متعددة �شر�ة موارد ستقطابال  األعمال منظمات س�� •

 .بدينة مؤسسات

 .متعددة جنسيات مع التواصل ومهارات اللغة اتقان  تتطلب متعددة ثقافات ظل �� العمل •

 .عاملية أسواق إ�� محلية أسواق من التحول  •

 .الدولية االتفاقيات مع تن�جم وضوابط �شريعات إ�� محلية ح�ومية وضوابط �شريعات من التحول   •

 .طو�لة تنافسية أذرع  ذات وخارجيا داخليا متحالفة مؤسسات إ�� محليا تنافس مؤسسات من التحول   •

 .البشر عقول  �� ال�امن املعر�� امل�ون  ف��ا يتعاظم خدمات إ�� تقليدية خدمات من التحول   •

 التعامل يتطلب االن��نت، وسيطرة املعلومات تكنولوجيا ثورة بفعل عاملي عميل إ�� مح�� عميل من التحول   •

 .منظمات األعمال داخل البشري  للعنصر تقليدية غ�� جديدة بمهارات معھ،

األمر يتطلب وضع حلول جزر�ة ملش�لة البطالة، و�شر ثقافة العمل ا�حر و�قامة املشروعات الصغ��ة واملتوسطة    لذا

للمعرفة   الوصول  ام�انية  تقدر من خاللها   Access to Knowledgeالصناعية، وتوف��  ال��  عن السوق واملشروعات 

مقومات تطو�ر مشروعك، وكيف �عزز من قدراتك   تأسس أو تختار مشروع يتناسب مع ام�انياتك، أو �عرف أيھ ��

التنافسية، أو  ازاي تأسس ملفك االئتما�ي وتختار  نوع التمو�ل املناسب ملشروعك وتيس�� سبل الوصول الحتياجك 

املعرفة  Access to Financeالتمو���   ت�امل  مفهوم  ترسيخ  ثم  ومن   ،Knowledge Integration (KI)   رواد ومساعدة 

وأ تحديد  األعمال  كيفية  ع��  واملتوسطة  الصغ��ة  املشروعات    Acquisitionواكتساب    Identification�حاب 

 املعرفة ا�خارجية بطر�قة فعالة، وت�ون �ل هذه ا�خدمات مجانية. Utilizationواستخدام 

ع ل�حصول ع��  : حيث �س��دف تضم�ن الفقراء ومحدودي الدخل با�جتم  أهمية الشمول املا�� ع�� املستوى االجتما�� .16

ا�خدمات املالية، وضمان توفر فرصة جيدة ل�افة الفئات �� ا�جتمع للقدرة ع�� إدارة مدخرا��م وأموالهم بطر�قة سليمة  

وآمنة، واالهتمام بتضم�ن املرأة �� سوق العمل و�ما يتيح للمرأة املصر�ة فرصة أك�� �� حياهأك�� استقرارا وأمانا، وتحقيق 

لل املالية  �� ا�جهاز املصر��. كما تت�ح  ا�حماية  الثقة  : تفعيل دور   األهمية االقتصاديةمس��لك وز�ادة   �� املا��  للشمول 

القنوات الرسمية �� تقديم ا�خدمات املالية ومن ثم تحقيق االستقرار املا�� بالدولة، و�عز�ز التنافسية ب�ن املؤسسات املالية  

فئ �ختلف  املقدمة  خدما��ا  تنويع  ع��  املشروعات والعمل  تنمية  محاور  من  هام  محور  عالية،  بجودة  ا�جتمع  ات 

 الصغ��ةواملتوسطة، تضمي��م بالقطاع املا�� الرس�ي للدولة.

فاالبت�ار �� مجال التكنولوجيا املالية سي�ون ��    أهمية التكنولوجيا املالية لتطو�ر القطاع املا�� وتحقيق الشمول املا��:  .17

الت�لفة، السرعة، توافر ا�خدمة و�تاح��ا ع�� نطاق واسع   التالية:  العناصر  املا�� من خالل أحد  تطو�ر خدمات القطاع 

تبسيط  �جميع فئات ا�جتمع ، وكذا ز�ادة مستو�ات التأم�ن، ويعت�� من أهم عناصر الوصول ألوسع قاعدة من العمالء هو
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قدمة. وع�� البنوك أن ت�ون قادرة ع�� التواصل �ش�ل مباشر ودائم مع العمالء  
ُ
إجراءات ا�حصول ع�� ا�خدمات املالية امل

، مما ينتج عنھ بناء ثقة مع العمالء ا�حالي�ن وجذب مز�د من العمالء �� املستقبل مما �سهم �� تحقيق الشمول املا��. كما  

معلومات وف��ة عن العمالء مما يمكن املؤسسات املالية من تقديم خدمات مالية     Big dataسيتيح استخدام خدمات ال

 متناسبة مع احتياجات �ل عميل.  

، �شهد القطاع املا�� واملصر�� �غ��ا سريعا ال يمكن إيقافھ او ح�ى إبطاؤه. فقد �عددت ال��مجيات و ا�حلول  من ناحية أخرى 

 . قدما �� مجال التكنولوجيا املالية مدعومة برضاء العمالء و دعم صناع القرارالتكنولوجية ال�ى تتيح امل�ىى 
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افع واتجاهات البنوك املصر�ة نحو تقديم ا�خدمات غ�� املالية: الثا�يلفصل ا    تحليل دو

 : مقدمة:   1 -2

نحو خدمات الشمول املا�� وا�خدمات   ��ا ك والعامل�ن و ا�خاصة بالبناالتجاهات والدوافع واألهداف هذا الفصل إ�� تحليل  ��دف

الكشف عن عالقة االرتباط ب�ن ا�خدمات غ�� املالية والشمول املا��، ونموذج العمل املق��ح لز�ادة فعالية ا�خدمات  و غ�� املالية،  

 متناهية الصغر. لتلبية احتياجات املشروعات املتوسطة والصغ��ة و  ،غ�� املالية والشمول املا��

 دوات جمع البيانات: أ:   2 –  2

 Google) وذلك باستخدام  2الر�ا�� (م�حق رقم  ع�� مقياس ليكرت  قائمة استقصاء    تصميمتم  ،  أهداف الدراسةسعيا لتحقيق  

Form،  ومدى تحقيقها لألهداف املرجوه م��ما تم عرض االستبيان ونموذج    ول�حكم ع�� والتحقق من دالالت األسئلة والصياغة

 املقابالت ال�خصية ع�� �عض القيادات املصرفية وقطاع البحوث باملعهد املصر�� املصري. 

  وقد استجاب  ،) بنك20للعامل�ن بقطاعات االئتمان والتجزئة املصرفية وخدمة العمالء �عدد (  قائمة االستقصاء تم توجيھوقد 

تنوعت خصائصهم من حيث نوع البنك الذي ينت�ي إليھ، وما ب�ن ذ�ور واناث، وعدد سنوات ا�خ��ة، واملستوى مفردة،    158نحو  

 ). 15التعلي�ي كما هو مو�ح با�جدول رقم ( 

 ) 15جدول رقم ( 

 ائص الديموغرافية لعينة الدراسة  ا�خص

 �سبة% عدد بيان  البيانات ال�خصية

 نوع البنك 

 % 56 88 قطاع عام 

 % 33 52 قطاع خاص مصري 

 % 11 18 قطاع خاص أجن�ي 

 النوع 

 % 74 117 ذكر 

 % 26 41 أن�ى 

 % 65 103 سنة فأك��  11

 سنوات ا�خ��ة 

 % 20 31 سنوات 10إ��  5أك�� من 

 % 9 15 سنوات 5إ�� سنوات  3من 

 % 6 9 سنوات 3أقل من 

 املؤهل التعلي�ي 
 % 66 105 ب�الور�وس 

 % 34 53 ) دكتوراه، ماجست��  ،دبلومةدراسات عليا ( 

تصنيف إجابات عينة  )  16  و�ب�ن جدول (،    Cronbach's Alpha  1تم حساب معامل ألفا لكرونباخ    الدراسة أداة ثبات من وللتحقق

 . ألداة الدراسة الداخ�� ومن ثم الثبات ،0.85حيث بلغ معامل ألفا كرونباخ �جميع الفقرات ، لها والوسط ا�حسا�يالدراسة 

 ) 16جدول رقم (  

 قياس ثبات استمارة االستقصاء 

افق �شدة  تصنيف اإلجابة افق  غ�� مو افق غ�� مو افق �شدة  أو  أو

 4 3 2 1 الدرجة

 4-   3.25 3.24-   2.50 2.49 -   1.75  1.74-   1 املعدل (الوسط ا�حسا�ي)

 
 . ةت��اوح قيمة معامل ألفا ب�ن الصفر والواحد ال�حيح، و�لما اق��بت قيمة املعامل من الواحد ال�حيح دل ذلك ع�� وجود الثبات بدرجة عالي 1 
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  ) من 20عدد (مع    ،وذلك من خالل املعهد املصر�� املصري   )  3(م�حق رقم    املنظمة  املقابالت ال�خصيةإجراء عدد من    كما تم

) بنوك تقوم بتقديم ا�خدمات غ��   9لعدد (    املتوسطة، وقطاع الشمول املا��،و بقطاع املشروعات الصغ��ة  القيادات املصرفية  

�غرض  وذلك    ) بنوك أخرى تقدم خدمات الشمول املا�� وال تقدم ا�خدمات غ�� املالية،9املالية وخدمات الشمول املا��، وعدد (

الكشف و ملالية،  التعرف ع�� االتجاهات والدوافع واألهداف ا�خاصة بالبنك والعامل�ن نحو خدمات الشمول املا�� وا�خدمات غ�� ا

عن عالقة االرتباط ب�ن ا�خدمات غ�� املالية والشمول املا��، ونموذج العمل املق��ح لز�ادة فعالية ا�خدمات غ�� املالية والشمول 

 املا�� لتلبية احتياجات املشروعات املتوسطة والصغ��ة ومتناهية الصغر. 

 :نتائج التحليل اإلحصائي:    3  –  2

خالل   .1 من  العينةأت�ح  أفراد  الصغ��ة 94  أن   إجابات  املشروعات  لعمالء  املالية  غ��  ا�خدمات  عن  معرفة  لد��م  م��م   %

البنك الذي �عملون بھ بتقديم مثل هذه النوعية من ا�خدمات،   من خالل قيام  واملتوسطة حيث تتمثل مصادر معرف��م

ارتفاع مستوى   و�رجع ذلك إ�� أسباب متعددة م��ا:  ،قراءات �خصية ع��ا، أو من خالل برامج تدر�بية باملعهد املصر��و 

، فضال عن توجھ البنوك التا�ع�ن لها لتنمية قدرا��م املعرفية ودور املعهد املصر�� ألفراد العينة  �خ��ة واملستوى التعلي�يا

 �� �عز�ز قدرات العامل�ن بالبنوك بمستحدثات العمل املصر��. 

، وقد لعمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  ةغ�� مالي   خدمات% تقديم   93قبول  أت�ح من خالل إجابات أفراد العينة،   .2

 ): 17تنوعت آرا��م حول األسباب ال�ي قد تدفع البنوك لتقديم مثل هذه النوعية من ا�خدمات ي�خصها ا�جدول رقم ( 

 ) 17جدول رقم (  

 آراء عينة الدراسة لدوافع البنوك لتقديم ا�خدمات غ�� املالية للمشروعات املتوسطة والصغ��ة 

 النسبة الفقرة  م 

 % Acquisition ( 95املشروعات الصغرة واملتوسطة ا�جدد للتعامل مع البنك (جذب مز�د من عمالء  1

 % 94 تقديم خدمات ومنتجات بنكية متنوعة لقاعدة كب��ة من العمالء  2

3 
�شر ثقافة الشمول املا�� وتقليل فجوة املعرفة ب�ن جان�ي العرض (البنوك) والطلب (العمالء) والتوعية  

 عامل عل��ا بوسائل الدفع ا�ختلفة بكيفية إدارة ا�حسابات والت
94 % 

 %91 ا�حفاظ ع�� عمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة ا�حالي�ن 4

 % 89 ز�ادة ر�حية البنك من عائد ا�خدمات البنكية لعمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة  5

 % 93 املتوسط العام  

للكشف عن دوافع البنوك لز�ادة تقديم ا�خدمات غ��  IFC (2012الدولية (وتتفق هذه النتائج من دراسة مؤسسة التمو�ل 

% من عينة الدراسة تقديم خدمات الشمول املا�� �أهداف ودوافع رئيسية من 94، كما تو�ح النتائج قبول SMEsاملالية للـ  

للـ   شمول املا�� وا�خدمات غ�� املالية  ومن ثم أهمية ت�امل األدوار فيما ب�ن خدمات ال،  SMEsتقديم ا�خدمات غ�� املالية 

مليون مشروع،    3يقدر بنحو    SMEsلو اف��ضنا أن مجتمع الـ  التا��:    ف��ا�ىي اال   ، ولتوضيح ذلك، �عرض للمثالSMEsلتنمية الـ  

مليون فرد ��ذه الفئة من املشروعات، و�اف��اض أن    30عمال، فهذا �ع�ي استقطاب نحو    10وأن عدد العامل�ن �� املتوسط  

  SMEsمليون فرد يرتبط جودة حيا��م بتنمية الـ    90أفراد، فهذا �ع�ي وجود    3�ل فرد م��م لديھ أسرة تقدر �� املتوسط �عدد  

حزمة ا�خدمات لز�ادة جدارات الو�� التجاري، وجدارات إدارة الذات، وجدارات العامل مع اآلخر�ن، ومن ثم تصبح  بتقديم  

 .  SMEsخدمات الشمول املا�� وا�خدمات غ�� املالية آلية تنمية حقيقية للـ 

عدم القيام بتقديم  بنوك لال�ي قد تدفع �عض السباب  % من آراء العينة، يروا أن من األ 57كما أو�ح املتوسط العام أن   .3

ارتفاع ت�اليف أداؤها ومن ثم انخفض ر�حي��ا، أو قد يروا    ،  ا�خدمات غ�� املالية لعمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة

بأن البنوك تقدمها ومن ثم قد ال يوجد طلب   SMEsعدم اختصاص البنك بمثل هذه النوعية من ا�خدمات، وعدم و�� الـ  

 عل��ا.
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نوعية  .4 يمكن    وعن  ال�ي  الصغ��ة واملتوسطة ا�خدمات  املشروعات  لتنمية  املالية  ا�خدمات غ��  ، ومن خالل  إدراجها تحت 

املقابالت ال�خصية ال�ي تم اجراؤها، تم التأكيد ع�� أهمية أن يرتبط تصميم هذه ا�خدمات باحتياجات فعلية، تبدأ من  

التأسيس    �� البدء  و�جراءات  الفكرة،  ت�و�ن  ا�جدوى  مرحلة  دراسات  بإعداد  مرورا  النشاط،  تراخيص  ملفات  واعداد 

البنوك  مع  أو  و/  مساهم�ن  شر�اء  جذب  صلة سواء  ذات  جهات  مع  مناقش��ا  يمكن  وكيف  بماهي��ا  والتوعية  والتثقيف 

امللفات االئ الوليد، واعداد  للمشروع  النجاح واالستدامة  لتحقيق  بمثابة خارطة طر�ق  التمو�ل وت�ون  تمانية  ومؤسسات 

 والتوعية املصرفية واملالية إلدارة ا�حسابات والنقدية. 

العاموقد   املتوسط  االستقصاء،    1أو�ح  بيانات  تحليل  من  90قبول  لنتائج  متنوعة  حزمة  تقديم  العينة،  آراء  من   %

) نوعية ا�خدمات ال�ي يمكن ادراجها تحت ا�خدمات غ�� املالية، ومن خالل النتائج   18، و�و�ح ا�جدول رقم (  ا�خدمات

 يمكن تقسيمها ع�� النحو التا��:

 بالبنوك، حيث أو�حت آراء العينة: SMEsأوال: خدمات �عزز من نتائج تنمية محفظة الـ 

 96  توافق ع�� تقديم خدمات التوعية با�خدمات البنكية والتعامل الناجح مع البنوك للـ %SMEs . 

 92موافقة ع�� تقديم خدمات تيس�� ا�حصول ع�� التمو�ل وال��و�ج لل��امج االئتمانية % . 

 92قبول تقديم خدمات تنظيم التدفقات النقدية واالستشارات املتخصصة % . 

 91ومراجعة دراسات ا�جدوى.  % تقديم خدمات إعداد 

فهوم أشمل وأعمق من مك SME Bankingوهذه ا�حزمة من ا�خدمات تتوافق مع التوجھ االس��اتي�� للتحول ملفهوم الـ  

 . SME Lendingالـ 

وتز�د من فرص التعامل الناجح مستقبليا مع  SMEsللـ  خدمات لوجيستية داعمة لبناء القدرات املؤسسيةثانيا: 

 البنوك، حيث أو�حت آراء العينة:

 87.توافق ع�� تقديم خدمات تأسيس الشر�ات % 

 85.توافق ع�� خدمات إصدار ال�جل التجاري % 

 84.توافق ع�� خدمة اصدار تراخيص النشاط % 

للبنوك بالسماح بتقديم   2021�عليماتھ �� ف��اير ومن ا�جدير بالذكر، أن البنك املركزي لھ رؤ�ة استباقية، بإصداره 

 خدمات ال�جل التجاري وخدمات الشهر العقاري.

 ) 18جدول رقم ( 

 نوعية ا�خدمات ال�ي يمكن ادراجها تحت ا�خدمات غ�� املالية  حول آراء عينة الدراسة 

افقة  النسبة االنحراف املعياري  املتوسط  الفقرة  م  درجة املو

 أوافق �شدة  % 96 0.45 3.83 التوعية با�خدمات البنكية والتعامل الناجح مع البنوك خدمات  1

 أوافق �شدة  % 92 0.59 3.70 خدمات تيس�� و�عداد امللفات االئتمانية، والتسو�ق لل��امج 2

 أوافق �شدة  % 92 0.64 3.66 خدمات االستشارات (تنظيم الـتدفق املا��، إعادة الهي�لة، التنسيق)  3

 أوافق �شدة  % 91 0.72 3.63 خدمات إعداد ومراجعة دراسات ا�جدوى  4

 أوافق �شدة  % 90 0.69 3.60 خدمات ت�و�ن فكرة مشروع للراغب�ن �� إقامة مشروع خاص  5

 أوافق �شدة  % 87 0.76 3.49 خدمات تأسيس شر�ات 6

 أوافق �شدة  % 85 0.85 3.39 خدمات إصدار ال�جل التجاري  7

 أوافق �شدة  % 84 0.83 3.38 إصدار تراخيص النشاطخدمات  8

 أوافق �شدة  % 90  3.59 املتوسط العام 

 
و�� العمود األخ�� تم تدو�ن اتجاه الرأي وفقا للمعدل والنسبة وحسب معيار ليكرت كما  4تم احتساب النسبة بقسمة معدل اإلجابات ع��  1

 . مو�ح أعاله وأخ��ا ال��تيب حسب النسبة األك�� لدرجة املوافقة ل�ل فقرة هو 
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دور ا�خدمات غ�� املالية لعمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة �� تحقيق أهداف تنمية محفظة تمو�ل الـمشروعات وعن   .5

، SMEs�عدد محاور تنمية محفظة الـ    اجراؤها، تم التأكيد ع��، ومن خالل املقابالت ال�خصية ال�ي تم  الصغ��ة واملتوسطة

نحو   التوجھ  ائتمانيالتشمل:  مخدومة  غ��  اقتصادية  أ�شطة  قطاعات  ائتمانية    ،خدمة  ومنتجات  برامج  منصة  تصميم 

برامج   ب�ن ال��و�ج  وفعالية  منالفئات     لها  الـ    SMEsالـ    املس��دفة  �سبة  إ��  موجهھ  25للوصول  البنك  محفظة  من   %

لتعامل مع عمالء وضع آلية ل،  تحقيق توقيتات معيار�ة مناسبة لدراسة ا�حالة بالبنوك،  للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

تطبيق  ، �م املشروعات الصغ��ة واملتوسطة املرفوضة ائتمانيا خالل أي من مراحل العملية االئتمانية، و�ناء قاعدة بيانات � 

التعامل مع العمالء غ�� املنتظمة (دون املصنفة) وتنمية مهار��م �� إدارة ،  قبل و�عد منح التمو�ل  Scoring  نماذج القياس

 . النقدية ومن�جية اإلدارة الناجحة ملشروعا��م وتحو�لهم إ�� التصنيفات األفضل، ومن ثم تحس�ن معدالت السداد

دور ا�خدمات غ�� املالية  % من آراء العينة، أهمية  90وقد أو�ح املتوسط العام لنتائج تحليل بيانات االستقصاء، قبول  

 . لعمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة �� تحقيق أهداف تنمية محفظة تمو�ل الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة

 ) 19جدول رقم ( 

  SMEsالـ �� املالية �� تحقيق أهداف تنمية محفظة تمو�ل ا�خدمات غآراء عينة الدراسة حول دور 

 املتوسط  الفقرة  م
االنحراف  

 املعياري 
 النسبة

درجة 

افقة   املو

1 
امداد قطاعات تمو�ل الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة بالبنوك، بمالمح  

 . السوق ومتطلباتھ و�صفة خاصة باأل�شطة غ�� ا�خدومة ائتمانيا
 أوافق �شدة  93% 0.52 3.70

2 
إعداد وتجه�� امللفات االئتمانية، وتثقيفهم مصرفيا، ومن ثم املساهمة  

 . �� تحقيق توقيتات معيار�ة مناسبة لدراسة ا�حالة بالبنوك
 أوافق �شدة  93% 0.54 3.73

3 
الـ   �سبة  إ��  للوصول  االئتمانية  وال��امج  التمو�لية  للمبادرات  ال��و�ج 

 . موجهھ للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة% من محفظة البنك 25
 أوافق �شدة  92% 0.57 3.69

4 
حديثة   واملشروعات  االبت�ار  مشروعات  تمو�ل  من  البنوك  تمك�ن 

 .التأسيس
 أوافق �شدة  91% 0.62 3.63

5 
االئتمانية  املوافقات  تفعيل   �� بالبنوك  االئتمان  إدارات  مساعدة 

 . صناعية املشروطة باستخراج تراخيص و�جالت 
 أوافق �شدة  90% 0.64 3.60

6 
ائتمانيا   املرفوضة  واملتوسطة  الصغ��ة  املشروعات  عمالء  مع  التعامل 

 . خالل أي من مراحل العملية االئتمانية، و�ناء قاعدة بيانات ��م
 أوافق �شدة  89% 0.70 3.56

7 
ذلك:   مثال  التمو�ل  منح  و�عد  قبل  القياس  نماذج  تطبيق  ام�انية 

Behavior Scoring/ Revenue Scoring/  .......... 
 أوافق �شدة  89% 0.66 3.56

8 

التعامل مع العمالء غ�� املنتظمة (دون املصنفة) وتنمية مهار��م �� إدارة  

وتحو�لهم إ�� التصنيفات  النقدية ومن�جية اإلدارة الناجحة ملشروعا��م  

 .األفضل، ومن ثم تحس�ن معدالت السداد

 أوافق �شدة  86% 0.78 3.42

 أوافق �شدة  %90  3.61 املتوسط العام 

، SMEsالـ  ا�خدمات غ�� املالية �� تحقيق أهداف تنمية محفظة تمو�ل لعمالء  ) آراء عينة الدراسة حول دور  19و�و�ح ا�جدول رقم (

 ومن خالل النتائج يمكن تقسيمها ع�� النحو التا��:

 بالبنوك، حيث أو�حت آراء العينة: SMEsمحفظة الـ  ا�جهود التسو�قية لز�ادة�عزز  أدوار أوال: 

 93  %  الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة بالبنوك، بمالمح السوق ومتطلباتھ  امداد قطاعات تمو�ل  يروا ام�انية

 . و�صفة خاصة باأل�شطة غ�� ا�خدومة ائتمانيا 
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 92  %    الـ  يروا ام�انية إ�� �سبة  التمو�لية وال��امج االئتمانية للوصول  للمبادرات  % من محفظة 25ال��و�ج 

 . البنك موجهھ للمشروعات الصغ��ة واملتوسطة 

 91 %  ك�ن البنوك من تمو�ل مشروعات االبت�ار واملشروعات حديثة التأسيستميروا. 

 ، حيث أو�حت آراء العينة: SMEsلـ �عزز من جهود البنوك نحو االختيار ا�جيد لعمالء محفظة ا أدوار ثانيا: 

 93  %  توقيتات تحقيق   �� املساهمة  ثم  ومن  مصرفيا،  وتثقيفهم  االئتمانية،  امللفات  وتجه��  معيار�ة  إعداد 

 . مناسبة لدراسة ا�حالة بالبنوك

 91 %تمك�ن البنوك من تمو�ل مشروعات االبت�ار واملشروعات حديثة التأسيس.. 

 89  %  العملية مراحل  من  أي  خالل  ائتمانيا  املرفوضة  واملتوسطة  الصغ��ة  املشروعات  عمالء  مع  التعامل 

 . االئتمانية، و�ناء قاعدة بيانات ��م

 �عزز من جهود البنوك �� تخفيف مخاطر االئتمان وجودة ا�حفظة، حيث أو�حت آراء العينة:ثالثا: أدوار 

 89  %  ام�انية تطبيق نماذج القياس قبل و�عد منح التمو�ل مثال ذلك:  يرواBehavior Scoring/ Revenue 

Scoring/  .......... 

 86  %  املصنفة) وتنمية مهار��م �� إدارة النقدية ومن�جية اإلدارة  التعامل مع العمالء غ�� املنتظمة (دون  يروا

 .الناجحة ملشروعا��م وتحو�لهم إ�� التصنيفات األفضل، ومن ثم تحس�ن معدالت السداد

بدائل اتاحة البنوك ا�خدمات غ�� املالية لعمالء املشروعات الصغ��ة واملتوسطة مجانية أم  وعن آراء عينة الدراسة، حول   .6

 د جاءت النتائج ع�� النحو التا��:، فقبمقابل

 77  تقدم مجانا كمرحلة أو�� خالل السنة األو�� والثانية من اطالقها، ثم تفرض �عر�فة خدمات لهذه  % يروا أن

 . النوعية اعتبارا من السنة الثالثة 

 75  خدمات التوعية  مقابل عمولة محددة ل�ل ا�خدمات فيما عدا ا�خدمات التالية ت�ون مجانا:  % يروا أن تقدم

 . دراسات ا�جدوى �غرض منح االئتمان بالبنك  -والتثقيف املا��، إعداد امللف االئتما�ي

 74 أن ت�ون �ل ا�خدمات غ�� املالية (مجانية) لتعدد امل�اسب الكمية واملعنو�ة من ورا��ا% يروا . 

 68 تقدم مجانا لعمالء البنك، و�مقابل رمزي لغ�� عمالء البنك% يروا أن . 

مقابل عمولة محددة   ، ثممجانا كمرحلة أو�� خالل السنة األو�� والثانية من اطالقهاأن تقدم  �ىي الدراسة ا�حالية، بوتو 

  - مجانا: خدمات التوعية والتثقيف املا��، إعداد امللف االئتما�ي استمرار تقديمهال�ل ا�خدمات فيما عدا ا�خدمات التالية 

 . لتعدد امل�اسب الكمية واملعنو�ة من ورا��ا، بنكدراسات ا�جدوى �غرض منح االئتمان بال

% ع�� �افة املتطلبات  91حول متطلبات تقديم ا�خدمات غ�� املالية بالبنوك املصر�ة، جاء املتوسط العام باملوافقة بنسبة   .7

�شال�ي   ونظم  عمل  اجراءات  ودليل  تنظي�ي  وهي�ل  �شر�ة،  �وادر  وتأهيل  اختيار  تتطلب  فعالة  أداء  دورة  غيل، تحقق 

، وجاءت و�طاقات وصف وظيفي، استقاللية ا�خدمة عن ا�خدمات املصرفية األخرى، فضال عن تقار�ر متا�عة وقياس األداء

 .)20مرتبة ع�� النحو املو�ح با�جدول رقم (

ومن ا�جدير بالذكر أن هذه املتطلبات تحتاج لتضافر جهود عدة قطاعات متخصصة داخل البنوك، يأ�ي ع�� رأسها قطاع  

املوارد البشر�ة (االختيار والتعي�ن و�طاقات الوصف الوظيفي والتدر�ب والتأهيل والهيا�ل التنظيمية ونماذج تقييم األداء  

ا� وقطاع  املسار)،  وت�حيح  عليھ  والـ  واالثابة  والتجزئة   ITحاسب  الفروع  وقطاع  واالن��نت)،  االلك��ونية  التشغيل  (نظم 

 املصرفية، ومخاطر التشغيل، والشمول املا��، والتسو�ق والعالقات العامة.
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 )  20جدول رقم (  

 متطلبات تقديم ا�خدمات غ�� املالية 

 املتوسط  الفقرة  م
االنحراف  

 املعياري 
 النسبة

درجة 

افقة   املو

 أوافق �شدة  %96 0.38 3.84 اختيار جيد لل�وادر البشر�ة ال�ي تقوم بتقديم هذه ا�خدمات  1

2 
العمالء  ع��  ا�خدمات  هذه  تقديم  أثر  لقياس  متا�عة  تقار�ر  توافر 

 وا�حفظة وأهداف الشمول املا�� 
 أوافق �شدة  94% 0.45 3.77

3 
إدارة   ع��  للقائم�ن  وظيفي  توصيف  من  بطاقات  النوعية  هذه  و�شغيل 

 ا�خدمات 
 أوافق �شدة  94% 0.49 3.77

4 
فنية   مهارات  وتطبيق  الكتساب  املصر��  املعهد  من  املعتمد  التأهيل 

 وسلوكية �� املوقف ا�ختلفة ل�خدمات املقدمة 
 أوافق �شدة  94% 0.50 3.77

 أوافق �شدة  %92 0.53 3.70 هي�ل تنظي�ي ودليل وخرائط تدفق اجراءات العمل  5

6 

أن يقتصر عمل موظف ا�خدمات غ�� املالية ع�� أ�شطة "خدمات تطو�ر  

لألفراد  املصرفية  با�خدمات  تتعلق  أعمال  أية  تتضمن  وأال  األعمال"، 

والشر�ات (فتح حساب، منح قروض، قبول ايداعات ور�ط ودائع، عمالت 

الطلبات   تلقي  العملة،  واستبدال  وااليداع،  باملعامالت ال�حب  ا�خاصة 

ا�خدمات  من  وغ��ها  بالبنك،  ا�ختصة  لإلدارات  وارسالها  املصرفية 

 املصرفية 

 أوافق �شدة  86% 0.81 3.44

7 

توافر مجموعة مستندية متعلقة با�خدمات غ�� املالية بما �� ذلك املواد  

التسو�قية منفصلة عن املستندات األخرى املتعلقة با�خدمات واملنتجات 

البنكية، و�قتصر دور موظف تقديم ا�خدمة فقط ع�� تقديم استشارات 

املشروعات   وحدة  نحو  العمالء  توجيھ  مع  العمالء،  لهؤالء  مالية  غ�� 

إجراءات    �� الس��   �� البدء   �� رغب��م  حال  بالبنك  واملتوسطة  الصغ��ة 

 ا�شاء املشروع لتقديم أصول املستندات

 أوافق �شدة  88% 0.70 3.54

8 
الرئي�ىي  البنك  ب�ن �شاط  التام  الفصل  نظام ميكنة منفصل، مع  وجود 

 و�شاط خدمات تطو�ر األعمال
 أوافق �شدة  81% 0.92 3.26

 أوافق �شدة  % 91  3.64 املتوسط العام  

 

��ا لد��م إدارة / قطاع للشمول املا�� وأن  88أت�ح من إجابات افراد العينة أن   .8 ليس  %  12% من البنوك الذين �عملون 

 لد��م إدارة / قطاع للشمول املا��. 

وفقا إلجابات أفراد العينة أت�ح أن ا�خدمات ال�ي تمثل متطلبات لنشر ثقافة الشمول املا�� تتمثل �� فتح حسابات التوف��   .9

املشروعات الصغ��ة واالدخار، ا�حسابات ا�جار�ة، االقراض، لفئات الدخل ا�ختلفة، وذوي االحتياجات ا�خاصة، وعمالء  

الدفع   مسبوقة  والبطاقات  اإللك��ونية  و/أو  تقليدية  �انت  سواء  البنكية  الدفع  ووسائل  أدوات  استخدام  واملتوسطة, 

والبطاقات االئتمانية، والرقمية �� �سو�ة االستحقاقات املالية ل�افة فئات ا�جتمع وخاصة األقل دخال, التثقيف والتعليم 

ال  التوعية بحقوق وواجبات العمالء املصرفي�ن, إقراض األفراد (قروض املا�� �غرض ز�ادة  للفئات املس��دفة,  املالية  قدرة 

 �خصية/ عقار�ة/ سيارات/ بضمان شهادات وأوعية), اقراض الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة ور�ادة األعمال.

العمالء (أفراد وشر�ات)، �� ح�ن ترتبط    خدمات الشمول املا�� ترتبط ارتباط مباشر بخدمات التجزئة املصرفية وخدمة .10

ا�خدمات غ�� املالية بتنمية الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة وتتضمن أ�عاد غ�� تمو�لية م��ا التثقيف املا�� واملصر�� لعمالء 

 % و�� تقع ضمن مجال املوافقة "موافق �شدة" 87و�نسبة  3.46وشر�ات داخل وخارج نطاق اإلقراض وذلك بمتوسط 
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 oBusiness Banking (SMEs 360(بالبنوك املصر�ة   ذج عمل مق��ح لقطاع ا�خدمات املصرفية لألعمالنمو 

بنموذج العمل املق��ح لز�ادة فعالية ا�خدمات غ�� املالية وخدمات الشمول املا�� لتلبية احتياجات سوق املشروعات  يتعلق  فيما  

ن حول نموذج العمل كهي�ل تنظي�ي لهذه النوعية من ا�خدمات كما هو  تباي  ، فقد أو�حت آراء عينة الدراسةالصغ��ة واملتوسطة

أن النموذج األفضل هو أن تتبع ا�خدمات غ�� املالية الهي�ل التنظي�ي �جموعة/ قطاع املشروعات  )، و   21مو�ح با�جدول رقم (  

 املوافقة "موافق �شدة".% و�� تقع ضمن مجال 83و�نسبة  3.34الصغ��ة واملتوسطة بالبنك بمتوسط  

 ) 21جدول رقم (  

 آراء عينة الدراسة فيما يتعلق بنموذج العمل ل�خدمات غ�� املالية بالبنوك 

 املتوسط  النموذج املق��ح  م
االنحراف  

 املعياري 
افقة  النسبة  درجة املو

1 
�جموعة/   التنظي�ي  الهي�ل  تتبع  املالية  غ��  ا�خدمات 

 واملتوسطة بالبنك قطاع املشروعات الصغ��ة 
 أوافق �شدة  % 83 0.85 3.34

2 

ا�خدمات غ�� املالية والشمول املا�� �� قطاع واحد لتنمية  

الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة، و�تبع مجموعة/ قطاع  

 الـمشروعات الصغ��ة واملتوسطة بالبنك

 موافق % 78 1 3.11

3 
التنظي�ي   الهي�ل  تتبع  املالية  غ��  �جموعة/  ا�خدمات 

 قطاع الشمول املا�� بالبنك
 موافق % 70 1.05 2.82

4 
بالهي�ل   مستقل  قطاع  مجموعة/  املالية  غ��  ا�خدمات 

 التنظي�ي للبنك يتبع مجموعة الفروع والتجزئة املصرفية 
 موافق % 65 1.16 2.61

 واملتمثلة ��: و�� ضوء نتائج الدراسة، 

  والشمول املا�� لتنمية املشروعات املتوسطة والصغ��ةأهمية دور ا�خدمات غ�� املالية . 

 جابية للبنوك �� التوسع �� تقديم ا�خدمات غ�� املالية والشمول املا��يوجود دوافع إ . 

   ز�ادة عدد البنوك ال�ي تقوم بتقديم ا�خدمات غ�� املالية تحت ر�ائز مختلفة بمبادرة رواد النيل سواء من خالل مراكز

 . تطو�ر األعمال و/ أو برعاية حاضنات أعمالخدمات 

 قديم بنوك أخرى ل�خدمات غ�� املالية �شرا�ات مع جهات ذات اختصاص م��ا أ�اديميات تSMEs. 

 .توافر اتجاهات ايجابية للعامل�ن با�جهاز املصر�� لتقديم مثل هذه النوعية من ا�خدمات 

،  ومتطلبات التشغيلنمية محفظة تمو�ل املشروعات املتوسطة والصغ��ة،  �� توعمالء ع�� تحقيق نتائج ايجابية ألهداف البنك   

  �� البنوك �خدمة شرائح املشروعات املتوسطة والصغ��ة من عدة زوايا تصل  ال�ي تقدمها  ت�امل �افة ا�خدمات  وسعيا لتحقيق 

نموذج مق��ح   ، �عرض فيما ي��،املصر�ة  بالبنوك  SME Bankingوعمالء ع�� �عز�ز ثقافة التحول ملفهوم الـ    ،    o 360مجموعة لنحو  

   oBusiness Banking ( SME 360( لقطاع ا�خدمات غ�� املصرفية لألعمال 



 
 

 
 
 

 oBusiness Banking (SMEs 360(بالبنوك املصر�ة  نموذج عمل مق��ح لقطاع ا�خدمات املصرفية لألعمال

 8. شركاء العمل الرئیسیین 
 داخل البنك: -أ

   التجزئة قطاع 
 المصرفیة. 

  .قطاع الفروع 
   الـ مخاطر  قطاع 

SME . 
  .قطاع مخاطر التشغیل 
  .قطاع بحوث السوق 
  قطاع الـIT . 
   السیاسات قطاع 

واجراءات   االئتمانیة 
 العمل. 

   قطاع المتابعة االئتمانیة
 واالستعالمات. 

  .القطاع القانوني 
  .القطاع الخارجي 

 
 البنك:خارج ب. 
   مخاطر ضمان  شركة 

 االئتمان المصرفي. 
   جھاز تنمیة المشروعات

 الصغیرة والمتوسطة. 

Key Activities 
 . األنشطة الرئیسیة 7
   البنیة وتطویر  مراجعة 

 التحتیة التكنولوجیة للبیانات والمعلومات. 
   واستحداث االئتمانیة  السیاسة  وتقییم  مراجعة 

السیما معاییر قبول    BBسیاسة ائتمانیة لقطاع  
و  السلطات  وھیكل  التسھیالت  العمیل  ھیكل 

 االئتمانیة لھذه الفئة. 
  مراجعة وتقییم البرامج االئتمانیة الحالیة ودمج

اقراض   وبنماذج  القطاع،  لھذا  منھا  المناسب 
BB . 

 ) استحداث نموذج للتقییم االئتمانيScoring 
System) ملیون مبیعات 20-) للشركات 

   الـ المعامالت المصرفیة لعمالء  جمع وتحلیل 
SMEs  مقترضین وغیر المقترضین،  سواء لل

التركیز  یتم  التي  الخدمات  مجاالت  وتحدید 
أسعار   وھیكل  إضافتھ،  سیتم  وما  علیھا، 
الخدمات المصرفیة أخذا في االعتبار تعلیمات  
بتسعیر   مضمن  ھو  فیما  المركزي  البنك 
المركزي  البنك  مبادرات  داخل  االقراض 

 . OSMEs 360الطالق برنامج 
   البنكیة الخدمات  حزمة  وتطویر  مراجعة 

للـ   آلیة    SMEsااللكترونیة  واستحداث 
مع   بالشراكة  االلكترونیة  التحصیل 

Outsource . 
  دراسة تطویر آلیة الضمان المقدمة من شركة

لتصبح   المصرفي  االئتمان  مخاطر  ضمان 
المحفظة   مستوى  على  ضمان  اتفاقیة 

Portfolio Guarantee 

Value Proposition 
 

 ءعمالل. القیمة المقدمة ل2
تقدیم مجموعة من الحلول المالیة وغیر المالیة لدمج 
شرائح العمالء غیر المخدومة مصرفیا و/ أو ائتمانیا  
حجم   یبلغ  التي  العمالء  شرائح  خاصة  وبصفة 

ملیون جم من خالل  20ایراداتھا/ مبیعاتھا السنویة 
 الخدمات التالیة:

ملیون جم،   3حتى  برامج اقراض الكترونیة   •
 وفقا لتوقیتات معیاریة في المنح.

وتیسیر   • الحسابات،  فتح  اجراءات  تبسیط 
 استخدام الخدمات االلكترونیة.

متنوعة  • بطرق  التحصیل  خدمات  تقدیم 
الخصم/ شركات   (مندوبي تحصیل/ بطاقات 
فوري  مثل  االكتروني  التحصیل 

 وغیرھا/....).
مدفوعات   • الفئات  میكنة  قروض  التزامات 

الممولة من خالل الجمعیات وشركات إعادة 
یتم  الخصم  بطاقات  باستخدام  االقراض 
اصدارھا لھذه الفئات، وربط استخدامات تلك 
من  تمویل  على  حصولھا  حال  الجھات 

 مصرفنا بتلك البطاقات. 
، SMEsتسعیر ممیز للخدمات المصرفیة للـ   •

 یستند إلى معاییر محددة. 
لتأھیل تقدیم حز • اللوجیستیة  الخدمات  مة من 

 العمالء إلدارة وتشغیل مشروعھم وتشمل: 
   تعلیمات) التجاري  السجل  استخراج 

 ). 2021البنك المركزي في یولیو 
   دراسات ومراجعة  إعداد  خدمات 

للحاالت   والتفصیلیة  المبدئیة  الجدوى 
مبیعات   وتكون    20حتى  جم،  ملیون 

 . عالقات العمالء 4
حتى فرق   • المقترضین  غیر  العمالء  دعم 

 مرحلة الموافقة على التمویل.من خالل: 
    
     
      

لدراسة  • االئتمان  مسئول  إلى  العالقة  تنتقل 
 ومتابعة الحاالت االئتمانیة.

 

Customer Segments 
 شرائح العمالء .1
 
والمؤسسات  الشركات   •

 متناھیة الصغر 
 "            "       الصغیرة     •
 "            "       المتوسطة    •
 الشركات وجمعیات إعادة االقراض.  •
الشركات والمؤسسات التي تقدم دعم  •

 SMEsواستشارات لشرائح الـ 
 العمالء المقترضینا  •
المقترضین و/ أو غیر   عمالء • غیر 

 البنكیة وھم:المستفیدین بالخدمات 
طوًعا .ه المستفیدین  األشخاص غیر  وھم   :

أو   المنتج  من  االستفادة  على  القادرون 
 الخدمة لكنھم اختاروا عدم االستفادة.

الوصول   .و یقعون ضمن حد  غیر مستفیدین، 
 لكنھم لم یستفیدوا منھا بعد   الحالي

الوصول  . ز حد  ضمن  یقعون  مستفیدین،  غیر 
ال  المستقبلي: ثالثة خالل مدة تتراوح بین 

أشھر إلى الخمسة سنوات المقبلة، بناًء على  
التغیّرات في مالمح المنتج أو الخدمة، أو  

 السوق، على التوالي  
الوصول  .ح حد  نطاق  خارج  یقعون  من 

من   المستقبلي: باالستفادة  الرغبة  لدیھم 
الخدمات المالیة، لكنھم ال یملكون وصوًال 

 إلیھا نتیجةً ألسباب متعددة. 
 الغرض:

تقدیم خدمة ، وستوى الخدمةتحسین م .1
 متكاملة عبر القنوات االلكترونیة. 
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   للتنمیة العامة  الھیئة 
 الصناعیة. 

  .الھیئة العامة لالستثمار 
   التجارة تنمیة  جھاز 

 الداخلیة. 
   الصناعیة الغرف  اتحاد 

 والتجاریة. 
   خدمات مقدمي 

 االستشاریة. 
   جمعیات وشركات إعادة

 االقراض. 
   المصرفي المعھد 

افھم   (منصة  المصري 
 بیزنس). 

 

Key Resources 
 . الموارد األساسیة 6

  األعمال تطویر  وحدات  انشاء  في  التوسع 
  لتقدیم الخدمات اللوجیستیة  Satelliteنموذج  

 للشرائح المستھدفة. 
  یتضمن: ھیكل تنظیمي 

 وظیفة أخصائي تطویر أعمال . 
   الخدمات) المالیة  غیر  الخدمات  إدارة 

 . اللوجیستیة) 
   إدارة جمع وتحلیل ومراجعة المعامالت

 . oSMEs 360المصرفیة وتسعیرھا  
  إدارة قروضBB 

منح  في  علیھ  االعتماد  یتم  أساس 
 ملیون جم) 3ویل حتى التم

  .التثقیف المالي والمصرفي 
   النشاط والسجل اعداد ملف تراخیص 

التنمیة   ھیئة  بمنھجیة  الصناعي 
 الصناعیة. 

  والتوعیة والفني  االدارى  التأھیل 
بالخدمات االستشارات    واالستعانة 

الخدمات   مقدمي  من  المتخصصة 
 المعتمدة بمنصة افھم بیزنس. 

Channels 
 

 قنوات التوزیع . 3
یر األعمال ووحدات خدمات تطو  مراكز •

 اللوجیستیة). (مراكز الخدمات 
توزیع   • وفقا وشبكة  العمالء  أقسام خدمة 

 الفروع بالبنك. 
(االنترنت   • المختلفة  االلكترونیة  القنوات 

الـ   لعمالء  فتح   /SMEsبنكینج 
 الحسابات الكترونیا/ ...). 

المناطق   • بحسب  المنتشرین  البیع  رجال 
 الجغرافیة المستھدفة. 

للـ   .2 المصرفیة  المعامالت  حجم  زیادة 
SMEs    في األعمال  سیدات  السیما 

 إطار برامج الشمول المالي. 
المصرفیة  .3 المعامالت  ومراقبة  تحلیل 

الختیار   المقترضین  غیر  للعمالء 
أفضل العمالء بالصناعات المستھدفة،  

المؤھلین وزیادة   العمالء  قاعدة 
ائتمانیة  تسھیالت  على  للحصول 

 جدیدة. 
الـ   .4 لیس    SMEsتمویل شرائح  التي 

نماذج  باستخدام  مالیة   بیانات  لدیھا 
تقییم تستند الى تحلیل البیانات البدیلة 

 (سلوكیة/ اجتماعیة/ مالیة). 
الفعال   .5 االستخدام  معدل  زیادة 

للحسابات الدائنة والمدینة، مع ضمان 
جودة   أعلى في  التحكم  من  مستوى 

 األصول.
الـ   .6 خدمات  تسعیر  ،  SMEمراقبة 

ھیكل  في  مساھمتھا  نسبة  وزیادة 
 ربحیة البنك.

Cost Structure 
 ھیكل التكلفة  .7

 
 

 أھم التكالیف في نموذج العمل في:تتمثل 
 .(مكاتب خدمات تطویر األعمال اللوجیستیة بالفروع) تكلفة انشاء وحدات مصغرة 
  (عدد العمالء/ موظف) تدعیم اإلدارات المقترحة بوظائف 
  میكنة أنظمة العمل (جمع وتحلیل المعامالت المصرفیة للـSME/   

Revenue Streams 
 االیرادات  .5
 
  الخدمات المصرفیة لقاعدة كبیرة من عمالء الشرائح المستھدفة. عائد 

  85زیادة معدل استخدام الحسابات الدائنة والمدینة لنحو.% 
  زیادة نسبة ربحیة الـSMEs   من ھیكل ربحیة البنك.50لتصبح % 
  زیادة محفظة اقراض شرائح عمالء الـSME  ملیون جم. 20التي تبلغ مبیعاتھا حتى 
 تنمیة   المركز  تدعیم في  المركزي  البنك  استراتیجیات  مع  والتوافق  بالسوق  للبنك  التنافسي 

 المشروعات الصغیرة والمتوسطة 
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 هي�ل تنظي�ي �أحد آليات تطبيق النموذج املق��ح: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 15ش�ل رقم (

 oBusiness Banking (SMEs 360لقطاع ا�خدمات املصرفية لألعمال بالبنوك املصر�ةمق��ح هي�ل تنظي�ي �آلية تطبيق نموذج العمل 



 
 

 
 
 

 املراجع: 

− Global Entrepreneurship Index (GEI), 2019, P. No. 4. 

− The Global Entrepreneurship and Development Institute, Washington, D.C., USA, Global Entrepreneurship 

Index (GEI), 2019, PP. No 3:4. 

− Global Entrepreneurship & Development Institute Website: http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-

development-index/ 

− Szerb, László & Lafuente, Esteban & Márkus, Gábor & Acs, Zoltan. (2020). Global Entrepreneurship Index 

2019 

− Bonyadi, Ebrahim & Sarreshtehdari, Lida. (2021). The Global Entrepreneurship Index (GEI): a critical review. 

Journal of Global Entrepreneurship Research. P,2 

− The previous reference: World Economic Forum; 2012. Retrieved from: https://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2012-2013/. 

− World Economic Forum (WEF). Global Competitiveness Report 2012–13. Geneva: World Economic Forum; 

2012. Retrieved from: https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/. 

− Balkyte A, Tvaronaviciene M. Perception of Competitiveness in the Context of Sustainable Development: 

Facets of Sustainable Competitiveness. Journal of Business Economics and Management. 2010; 11(2): p. 

341–365. 

− The Global Competitiveness Report,2009,5  

− World Economic Forum (WEF). Global Competitiveness Report 2019 Geneva: World Economic Forum; 2019. 

Retrieved from: https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

2020: 2004،  و الشر�اء من املعاهد �� تقار�ر املنتدى االقتصادي العاملي من املت��عون والشكر والتقديرانظر  −  

− Harald Bergsteiner and  Gayle C. Avery,2018, Misleading Country Rankings Perpetuate Destructive Business 

Practices, springer. 

− Ruixia Xia, Tao Liang, Yali Zhang, Sibin Wu, 2012, Is global competitive index a good standard to measure 

economic growth? A suggestion for improvement, researchgate . 

− World Bank: https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/doing-business-

legacy 

http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
http://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/
https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf


 
 

2 
 
 

− World Bank: https://archive.doingbusiness.org/en/methodology/methodology-note 

2020التقر�ر السنوي ملؤشر سهولة ممارسة األعمال  −  

− https://www.dostor.org/3668907 

 2030املوقع االلك��و�ى الرس�ي لرواد  −

-https://rowad2030.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa

%d8%b9%d9%86%d8%a7/ 

 https://mped.gov.eg/singlenews?id=911&lang=arاملوقع االلك��و�ى لوزارة التخطيط والتنمية االقتصادية الرس�ي  −

وزارة التخطيط واإلصالح اإلداري توقع بروتو�ول �عاون مع مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار ، 2019بدون اسم محرر،  −

 برئاسة مجلس الوزراء إلطالق مبادرة قياس تنافسية ا�حافظات، تم الوصول إل��ا من خالل: 

− https://idsc.gov.eg/Event/View/603?PageTitle=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%

D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9 

وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية �ستعرض وضع مصر �� مؤشر التنافسية العاملي، تم  ، 2021بدون اسم محرر،  −

 https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=262&lang=ar   الوصول إل��ا من خالل: 

− DBS BusinessClass: An Engagement Platform for SME Entrepreneur,Case Study on Digital Non-

Financial Services IFC,April 2018 

− IFC, ( ، )2012 Why Banks in Emerging Markets Are Increasingly Providing Non-financial Services to 

SMEs. 

) الصادر بتار�خ   2020سبتم��    –نتائج دراسة القوى العاملة للر�ع الثالث (يوليو    -ا�جهاز املركزي للعبئة العامة واإلحصاء   −

15 /11 /2020 

  قة.أعداد متفر  –املعهد املصر�� املصري  –مجلة املصرفيون  −

https://www.dostor.org/3668907
https://rowad2030.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d8%a7/
https://rowad2030.com/%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%86%d8%a7/
https://mped.gov.eg/singlenews?id=911&lang=ar
https://idsc.gov.eg/Event/View/603?PageTitle=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://idsc.gov.eg/Event/View/603?PageTitle=%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
https://www.mped.gov.eg/singlenews?id=262&lang=ar


Headquarters – Nasr City
22 A, Dr. Anwar El Mofty St., Tiba 2000
P.O.Box 8164 Nasr City, Cairo, Egypt

Mohandessin Auxiliary
56 Gameat Al Dowal Al Arabia St.
P.O Box: 89 Mohandessin, Giza, Egypt

Alexandria Auxiliary
Mohamed Fawzy Moaaz Street, 
Smouha Heights Building, Alexandria

Working hours: 9:00 am - 5:00 pm
www.ebi.gov.eg


	مستخلص
	مقدمـــــة:
	الدراسة الاستطلاعية:
	تحديد مشكلة الدراسة:
	المنهجية:
	مصطلحات ومفاهيم الدراسة:
	الفصل الأول: بيئة ريادة الأعمال - المفهوم ومؤشرات القياس ومتطلبات تنميتها
	1 - 1  : مقدمة:
	1 - 2  : مفهوم بيئة ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
	1 - 3  : مؤشرات تقييم بيئة الأعمال:
	1 – 3 - 1 : المؤشر الأول: المؤشر العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Index (GEI)
	1 -  3  -  1  -1  : منهجية تصميم المؤشر العالمي لريادة الأعمال وركائزه الأساسية:
	1 - 3 - 1- 1 : مأخذ على المؤشر العالمي لريادة الأعمال:

	1- 3 - 2  : المؤشر الثاني: مؤشر التنافسية  Global Competitiveness Report 9F1
	1 – 3 – 2 - 1  : منهجية تصميم مؤشر التنافسية وركائزه الأساسية: 13F5
	1 – 3 – 2 – 2  : المجالات الأربعة لمؤشر التنافسية:
	1) توفير بيئة مواتية
	2) الحفاظ على رأس المال البشري:
	3) الأسواق:
	4) القدرة على الابتكار:
	1 – 3 – 2 – 3  : بعض المآخذ على مؤشر التنافسية:

	1 – 3 – 3  : المؤشر الثالث: مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Ease of doing business index،
	1 – 3 – 3 – 1  : منهجية تصميمه ومعدلات القياس المستخدمة في استخراج النتائج
	1) مؤشرات لقياس الأبعاد التنفيذية:
	2) مؤشرات أبعاد تشريعية:
	1 – 3 – 3 – 2  : مزايا منهجية ممارسة الأعمال Doing business :
	1 – 3 – 3 – 3  : مآخذ على منهجية "ممارسة أنشطة الأعمال" Doing Business:

	1 – 4  : ربط مؤشرات ريادة الأعمال بمؤشرات ممارسة الأعمال والتنافسية

	1- 5  : الشمول المالي مؤشر لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
	1 - 6 : دوافع الابتكار والتطور التكنولوجي في قطاعات النشاط الاقتصادي:
	1 – 7  : حجم سوق المشروعات المتوسطة والصغيرة  ومتناهية الصغر بمصر
	1 – 8  : ربط التطورات التشريعية والتنظيمية والتمويلية بمصر والتي ترتبط بدلالات مؤشرات بيئة الأعمال:
	1- 8 – 1  :  تطورات تشريعية لتنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
	1 – 8 – 2  : تطورات لتحسين البيئة التنظيمية والدعم المؤسسي:
	1 – 8 – 3  : دعم وتنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
	1 – 8 – 3 – 1  :دور البنك المركزي المصري في مجال تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
	1 – 8 – 3 – 1 – 1  : دور البنك المركزي المصري في مجال تنظيم ضوابط تمويل الـ SMEs
	1 – 8 – 3 – 1 – 2  : دور البنك المركزي المصري في مجال دعم جهود البنوك لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

	أولا: التعليم والتوعية:
	أ. منصة التمكين والدعم الفني  (افهم بيزنس )
	ب. أكاديمية رواد النيل NP Academy

	ثانيا: القابلية للتوسع Scalability
	ثالثا: تقنيات الابتكار والتصميم   Innovation and Design Technologies
	رابعا: حاضنات الاعمال Incubators
	خامسا : مراكز خدمات تطوير الأعمال   Business Development Services (BDS)
	التعريف بمراكز خدمات تطوير الأعمال
	الرؤية:
	الرسالة:
	الأهداف الرئيسية:
	الفئات المستهدفة من خدمات مراكز تطوير الأعمال:
	نماذج لمواقع وحدات تطوير الأعمال ومتطلبات اختيارها:
	الجهات المشاركة بمراكز خدمات تطوير الأعمال:
	خدمات مراكز ووحدات تطوير الأعمال:
	الاطار المؤسسي لمراكز خدمات تطوير الأعمال:
	نتائج الأداء عن الفترة من يوليو 2019 حتى مايو 2022
	1 – 8 – 3 – 2  : دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

	1 – 8 – 4  : نشر ثقافة الشمول المالي في مصر:
	1 – 8 – 5  : خلفيات تتعلق بالتكنولوجيا المالية FinTech
	1 – 9  : إطار مقترح لتحديد متطلبات بيئة الأعمال، واحتياجات الفئات المتعاملة مع تلك البيئة:
	أولا: نماذج وممارسات بنوك دولية في مجال تقديم الخدمات غير المالية:
	ثانيا: إطار مقترح لمتطلبات بيئة الأعمال واحتياجات الـ SMEs ورواد الأعمال منها، لتحقيق النجاح والاستدامة في ممارسة الأعمال
	الخلاصة:

	الفصل الثاني: تحليل دوافع واتجاهات البنوك المصرية نحو تقديم الخدمات غير المالية
	2- 1  : مقدمة:
	2  – 2  : أدوات جمع البيانات:
	2  –  3  : نتائج التحليل الإحصائي:
	نموذج عمل مقترح لقطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالبنوك المصريةBusiness Banking (SMEs 360o)
	نموذج عمل مقترح لقطاع الخدمات المصرفية للأعمال بالبنوك المصريةBusiness Banking (SMEs 360o)
	هيكل تنظيمي كأحد آليات تطبيق النموذج المقترح:
	المراجع:



