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  فهرس الجداول
  ١٠  خصائص األشكال القانونية المتاحة أمام المشروعات الصغيرة): ١-١ (جدول

  ٣١  أهمية القيمة الزمنية للنقود): ١-٢(جدول 

  ٦٨  لمشروعات الصغيرةللقصص نجاح ودراسات جدوى متعددة بها سرد مواقع ): ١-٥(جدول 

  ٧٤  تهدد المشروعات الصغيرةالتى عوامل الأهم ): ٢-٥(جدول 

  ٨٥   التسويق عند مستويات الطلب المتعددة):١-٦(جدول 
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 ١٢٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  المراجع
 
  

  :أوال مطبوعات المشروع
  

كافة هذه الكتب مؤلفة خصيصا للمشروع ويتم تداولها بين المهتمين بالمشروع، كما تم اهداء مكتبـات                

  .ناشر هو المركزالجامعات والكليات والمكتبات العامة نسخ منها وال

  

 ):٢٠٠٧عام  ( العربيةمراجعال) أ(

  

  .طرق قياسها وأساليب تنميتها: المحاجة ،طريف شوقي محمد -١

 .القواعد اللغوية األساسية للكتابة العلمية ،عبدالعزيز محمد حسن -٢

 . "تنمية مهارات البحث العلمى"دليل مشروعات التخرج من برنامج  ،كاسب وعبدالعليم هاشم سيد -٣

  .التخطيط والرقابة ،كامل علي عمران -٤

  .التفكير النمطى واإلبداعىخالد عبدالمحسن طه بدر،  -٥

 .مناهج البحث وكتابة المشروع المقترح للبحث ،سامى طايع -٦

 .التحليل اإلحصائى للبيانات ،موسى أمانى -٧

 .تكوين الفرق والعمل الجماعى، عادل محمد زايد -٨

 .تقييم وإدارة المخاطرمنعم، عاطف محمد عبدال -٩

 .مهارات االتصالعازة محمد سالم،  -١٠

 .مهارات التفاوض ،جالل أحمد فهمى -١١

 .القدرة والمهارة واالسلوب: التفكير التحليلى ،أيمن عامر -١٢

  .حل المشاكل وصنع القرارعبدالرحيم،  عبداهللا محمد -١٣

  .إدارة الضغوط ،جمعة سيد يوسف -١٤

 .المحاسبة لإلدارة وصنع القرار ، حسنلىفرغ أحمد -١٥

  .أساسيات االقتصاد اإلدارىكوثر عبدالفتاح األبجى،  -١٦

  .دراسات الجدوى االقتصاديةخليل محمد خليل وصالح محمد عمران،  -١٧

 .اإلطار المعرفى والتقييم المحاسبى: البيئة والتنمية المستدامة ، حسنفرغلى أحمد -١٨

 .من أجل حياة صحية: إرشادات الصحة العامة ،دوارة سلمى وهانى راتب -١٩
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  .والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة ، وسيد كاسب الدينلاكمجمال  -٢٠

  .أضواء حول الموضوعات المعاصرة سيد كاسب، -٢١

  

  :)٢٠٠٥عام  ( االنجليزيةالمراجع) ب(
 
22- Kamel Ali Omran, Planning and Controlling. 
23- Shaker Abdel Hamid Soliman, Systems and Creative Thinking. 
24- Samy Tayie, Research Methods and Writing Research Proposals. 
25- Amany Mousa, Statistical Data Analysis. 
26- Adel Zayed and Mostafa kamel, Teams and Work Groups. 
27- Atef M. A-Moneim, Risk Assessment and Risk Management. 
28- Inas Mohamed Abou Youssef, Communication Skills. 
29- Ahmed Fahmy Galal, Negotiation Skills. 
30- Ayman Amer, Analytical Thinking. 
31- Mohamed A. Abdel Reheem, Problem Solving and Decision Making. 
32- Gomaa Sayed Yousef, Stress Management. 
33- Ahmed Farghally, Accounting for Management and Decision Making. 
34- Fakhry El-Din El-Feky, Basics of Managerial Economics. 
35- Ashraf El-Sharkawy, Economic Feasibility Studies. 
36- Ahmed Farghally, Health, Safety and Environment. 
37- Mohamed Hani Ratib and Salma Dowara, Wellness Guidelines: Healthful 
Life. 
38- Sayed Kaseb and Abdel-Alim Hashem, General Lectures Directory. 
 

 
  :متنوعةثانيا مراجع 

  
 : عربيةمراجع) أ(

  

مية ، المنظمة العربية للتن   "دارة المشروعات الصغيرة في الوطن العربي     إ" هالة محمد لبيب عنبة،      -٣٩

  .٢٠٠٢دارية، القاهرة، اإل

، مكتبة عين شمس، القـاهرة،      "النظرية والتطبيق : التسويق"طلعت عبدالحميد،   وحمد علي جبر    أ -٤٠

١٩٩٣.  

  .١٩٨٥ مكتبة غريب، القاهرة، ،"الكفاءة االنتاجية-فراددارة األإ" علي سلمي، -٤١

  .١٩٩٣، القاهرة ،تعليم المفتوحمركز ال، "دارة المشروعات الصناعية الصغيرةإ" سمير عالم، -٤٢

  .١٩٩٨، ، القاهرة"دارة المشروعات الصغيرةإ"فوزى مدكور، وبوناعم أ عبدالحميد مصطفى -٤٣
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 ١٣١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  .٢٠٠١، القاهرة ،المؤلف، "المبادئ واالتجاهات الحديثة-التسويق" هالة محمد لبيب عنبه، -٤٤

  .١٩٩٤، القاهرة ،المؤلف ،"دراسات الجدوى" يسرى خضر اسماعيل، -٤٥

  .٢٠٠٢، مجموعة النيل العربية، القاهرة، "مهارات ادارة المشروعات الصغيرة" محمد هيكل، -٤٦

  .٢٠٠٥المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة، ، "إدارة وتقييم المشروعات" نعيم نصير، -٤٧

  .٢٠٠٥ ، مجموعة النيل العربية، القاهرة،"المرجع فى إدارة المشروعات" بهاء شاهين، -٤٨

، مركز تنمية المرأة، القاهرة،     "الدليل اإلسترشادى للمشروعات الصغيرة   " المجلس القومى للمرأة،     -٤٩

٢٠٠٥.  

، دار الفكر العربى، القـاهرة،      "دراسات الجدوى وتقييم المشروعات   " صالح الدين حسن السيسى،      -٥٠

٢٠٠٣. 

  

  

  :أجنبية مراجع) ب(
 
51- Sharon Nelton, "Ten Key Threats to Success", Nation's Business, 1992. 
52- Outline of Small and Medium Enterprise Policies of Japanese government, 
1994. 
53- North-South Consultants Exchange, "Compendium of Foreign-Funded 
Small and Medium Enterprise projects/Programs in Egypt", January 1997. 
54- Best Practice for SME's, Organization for Economic Cooperation and 
development, 1997. 

 
 

  ):٢٠٠٧مارس (ع على شبكة االنترنت  مواقثالثا
  

  :الصندوق االجتماعي للتنمية -٥٥
http://www.sfdegypt.org  

  :مرآةالمجلس القومي لل -٥٦
http://www.ncwegypt.com  

  :بوابة كنانة -٥٧
http://www.kenanaonline.com  

  :جمعية جيل المستقبل -٥٨
http://www.fgf.org.eg/arabic/  

  :جهاز تنمية المشروعات الصغيرة -٥٩
http://www.sedo.org  
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  :غرالبوابة العربية للتمويل األص -٦٠
http://arabic.microfinancegateway.org  

  :شبكة سنابل -٦١
http://www.sanabelnetwork.org  

  :فكر زاد -٦٢
http://www.fekrzad.com  

  :مركز دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة -٦٣
http://www.sme-infocenter.com  

  : تنمية سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطةمشروع -وزارة المالية  -٦٤
http://www.sme.gov.eg  

  :بنك التنمية الصناعية المصري -٦٥
http://www.idbe-egypt.com  

  :المجتمع مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية -٦٦
http://www.Mfk-foundation.com  

  :مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية -٦٧
http://www.sawirisfoundation.org  

  : توسطةشركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والم -٦٨
http://www.cgcegypt.com  

  :مركز تنمية المرأة في مجال المشروعات الصغيرة -٦٩
http://www.ncwwbdc.org.eg  

  :)The Small Business Advisor(عمال الصغيرة الناصح لأل -٧٠
http://www.isquare.com  

  التعليم العالى مشروع الطرق المؤدية الى -٧١
http://www.pathways.cu.edu.eg 
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  المالحق
  

  

  قانون تنمية المنشآت الصغيرة: ١ملحق 

  

  كيفية الحصول علي قرض من الصندوق االجتماعي للتنمية: ٢ملحق 
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  ١ حقلم

  قانون تنمية المنشآت الصغيرة
  

  

يرة بعد سلسلة من االجتماعات      على قانون تنمية المنشآت الصغ     ٣١/٥/٢٠٠٤ في الشعب   وافق مجلس 

.  استمرت على مدار عدة جلسات وذلك بعد إقراره من مجلس الشورى           التيلمتصلة والمناقشات الجادة    ا

ويوفر القانون البيئة المناسبة لنمو المنشآت الصغيرة المصرية، ويتضمن تعريفـا بـسيطا وواضـحا               

تيسيرات والحوافز التي تساعد على إقامـة       ويقدم مجموعة من ال   . للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر   

 للقانون باعتماد السيد الدكتور رئيس مجلـس        الالئحة التنفيذية وقد صدرت    .مشروعات صغيرة ناجحة  

  .وذلك بعد أقل من شهر من صدور القانون ٢٠٠٤ يوليو من شهرالوزراء في األسبوع األول 

  

لدولة على دعـم المـشروعات الـصغيرة        ن نؤكد على حرص ا    أذ نرفق نص هذا القانون نود       إونحن  

  .وكذلك حتى يعلم الشاب القانون الحاكم لهذه المشروعات

   

  :اإلصدارأوال مواد 

تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتوافر فيهـا             : األولىالمادة  

  .شروط تطبيقه

الجهة المختصة بالعمل علي تنمية المنشآت الـصغيرة        الصندوق االجتماعي للتنمية هو      :المادة الثانية 

ومتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج النتشارها والمعاونة في الحصول علي ما تحتاجه مـن   

تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامـة ووحـدات اإلدارة المحليـة               

     مل الصندوق في قيامه بهذه المهام التنفيذية نظام عوتحدد الالئحة. وغيرها من الجهات

تسري أحكام القانون المرفق علي المنشآت القائمة إذا توافرت فيها الشروط المنصوص             :المادة الثالثة 

  .عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية

هر من تاريخ العمل بهذا     ويصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أش          

  .القانون

يبصم وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،              : المادة الرابعة 

  .هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

  

  :ثانيا مواد القانون
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  تعاريف   : الباب األول

 فرديـة تمـارس    منشأة أو   ة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة        الصغير منشأة يقصد بال  :)١(مادة  

خدميا وال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه وال يجاوز            أو   تجاريا أو   نشاطا اقتصاديا إنتاجيا  

  .مليون جنيه وال يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عامال

     

 فرديـة   منـشأة  أو   بيق أحكام هذا القانون كل شـركة       متناهية الصغر في تط    منشأةيقصد بال  :)٢(مادة  

  . تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه أو خدميا أو تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا

    

  امل مع الجهات المحلية واألجنبيةفي التأسيس والتع: الثانيالباب 

في فروع الهيئة بالمحافظات وحدات لخدمة      و   أ  للتنمية في مكاتبه   االجتماعيينشئ الصندوق    :)٣(مادة  

 التـسجيل   إجـراءات  كافـة    - على طلب أصحابها   بناء   –المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى      

الالزمة لممارسة نشاطها، وذلك     تفرضها التشريعات    التيواستصدار التراخيص والموافقات والبطاقات     

 المختـصة بمـنح     اإلداريـة  الجهات   إلىديم المستندات   تجاوز ثالثين يوما من تاريخ تق     تخالل مدة ال    

  .التراخيص

  

وتضم هذه الوحدات مندوبين عن مصلحة الشركات والضرائب والسجل التجاري إلتمـام اإلجـراءات              

كما تضم تلك الوحدات مندوبين عن الهيئات والجهـات          .المشار إليها في الفقرة األولي من هذه المادة       

 ويكون لهم صالحية التعاقـد مـع        منشأةفي األراضي واألماكن التي تلزم ال     المختصة قانونا بالتصرف    

  .أصحاب المنشآت في كافة أوجه التصرف

  

 ترخيصا مؤقتا لمزاولة النشاط فور استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض           منشأةوتصدر الوحدة لصاحب ال   

ية من الجهات األخرى، فإذا لـم       مرفقا به المستندات المطلوبة، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائ        

ترد هذه الجهات خالل مدة الثالثين يوما المنصوص عليها في الفقرة األولي من هـذه المـادة، صـار      

وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدي هذه الوحدات ويعطـي لكـل              .الترخيص المؤقت نهائيا  

  . رقم قومي يستخدم في جميع معامالتهامنشأة

  

التي أصدرت التراخيص الحق في التفتيش علي المنشآت للتأكد من التزامهـا بأحكـام              ويكون للجهات   

القانون بشرط أال يخل ذلك بحسن سيرها ومباشرتها ألوجه نشاطها، وذلك وفقا للقواعد واإلجـراءات               

  . التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون
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 ١٣٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

     

تنسيق بين الجهات والمؤسـسات المحليـة واألجنبيـة          الصندوق االجتماعي للتنمية ال    يتولى :)٤(مادة  

والدولية المهتمة برعاية تلك المنشآت، وعلي كل من تلك الجهات أن تقوم بتحديد الخدمات والتيسيرات               

  .التي تقدمها للمنشآت وأن تخطر بها الصندوق االجتماعي التخاذ ما يلزم لتحقيق التكامل بينها

     

  متناهية الصغر  و ت الصغيرةتمويل المنشآ: الباب الثالث

 ينشأ في كل محافظة، بقرار من المحافظ، بالتنسيق مع الصندوق االجتماعي للتنمية صندوق             :)٥(مادة  

أكثر لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، من خالل المؤسسات والجمعيـات األهليـة وفقـا               أو  

وتتكون موارد   .ت التمويل والتحصيل والمتابعة   للقواعد واإلجراءات التي تحدد في القرار لتنظيم عمليا       

  : هذه الصناديق من

  . التمويل الذي يتاح من الصندوق االجتماعي للتنمية •

ما تخصصه الدولة من اعتمادات لتمويل هذه الصناديق بغرض تمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية              •

  . الصغر

  . ما تخصصه المجالس الشعبية المحلية من الموارد المحلية •

التمويل الذي يتاح من مؤسسات التمويل من الهبات والمنح التي تقدم لـدعم المنـشآت الـصغيرة                  •

  . ومتناهية الصغر

     

 يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمنشآت الـصغيرة والمتناهيـة                :)٦(مادة  

  . فظاتالصغر وتحدد مصادر هذا التمويل بما في ذلك ما يتاح لصناديق المحا

كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما يخص الدولة من االعتمادات التي تترتب علي ما تقدم، سـواء                  

  ".النفقات الجارية"الباب الثاني  أو "التحويالت الرأسمالية"بالباب الرابع 

     

الـصغر مـن    متناهية   أو   يقدم الصندوق االجتماعي للتنمية تمويال ميسرا للمنشآت الصغيرة        :)٧(مادة  

موارده وفقا للقواعد واإلجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق، وذلك فضال عمـا يتيحـه مـن                 

  .تمويل لصناديق تمويل تلك المنشآت في المحافظات

     

يكون للصندوق االجتماعي للتنمية الحصول علي التمويل الالزم من األسواق المالية المحلية            : )٨(مادة  

ضاع التي يتفق عليها مع وزارة المالية ويستخدم التمويل الـذي يحـصل عليـه               وذلك بالشروط واألو  

الصندوق في إعادة التمويل لصناديق تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، وذلك             

  .في الحدود والضوابط التي يقرها مجلس إدارته
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 ١٣٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

     

 مجلس إدارته وبمـساهمة صـناديق تمويـل          ينشئ الصندوق االجتماعي للتنمية، بقرار من      :)٩(مادة  

المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في المحافظات، نظاما لضمان مخاطر االئتمان التي تتعرض لهـا              

هذه المنشآت، ويصبح النظام ساريا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق المشار إليـه ودون أن يترتـب                 

  .موازنات المحافظات أو علي ذلك أية أعباء علي الموازنة العامة للدولة

     

  الحوافز والتيسيرات : الباب الرابع

يخصص من األراضي الشاغرة المتاحة لالستثمار في المنـاطق الـصناعية والـسياحية             : )١٠(مادة  

وذلك إلقامـة المنـشآت     % ١٠والمجتمعات العمرانية وأراضي االستصالح الزراعي نسبة ال تقل عن          

تم تزويد هذه األراضي بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحهـا علـي           الصغيرة والمتناهية الصغر وي   

  .الراغبين في إقامة تلك المنشآت

  

وتحدد الجهات صاحبة الحق في التصرف في هذه األراضي مندوبين عنها في وحـدات الـصندوق،                

صالحية تكون لديهم خرائط األراضي المتاحة ونشرة بشروط البيع واالنتفاع ونماذج العقود ويكون لهم              

  .التعاقد واتخاذ كافة إجراءات التسجيل والشهر

     

خر يحدد سعر بيع األراضـي     آتيسيرات ينص عليها قانون      أو   مع عدم اإلخالل بأية مزايا     :)١١(مادة  

 شـراء األراضـي   منـشأة ولصاحب ال. المشار إليها في المادة السابقة في حدود تكلفة توصيل المرافق    

 تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق االنتفاع بها بمقابل سنوي ال يزيـد              وسداد ثمنها بالشروط التي   

  .من الثمن المقدر لها% ٥علي 

  

تنشئ كل من الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية سـجال لقيـد               :)١٢(مادة  

 مع مراعاة تكافؤ الفرص     المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر الراغبة في التعامل معها، وتتيح كل منها          

تنفيذ الخدمات واإلنشاءات الالزمـة      أو   للتعاقد مع هذه المنشآت لشراء منتجاتها     % ١٠نسبة ال تقل عن     

  . لتلك الجهات

     

من رأس المال المدفوع بحـد أقـصي        % ١ لوحدات الصندوق نسبة     منشأةيسدد صاحب ال  : )١٣(مادة  

 متناهية الصغر من تحت حساب الرسوم ومقابـل         منشأة لل  الصغيرة ومائتي جنيه   منشأةخمسمائة جنيه لل  

الخدمات التي تقدم من جميع الجهات الحكومية وتحصل لحسابها وذلك عن استالم الترخيص المؤقـت               

  .ببدء النشاط
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 ١٣٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

     

مـن   أو   يقدم الصندوق االجتماعي للتنمية، للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مباشـرة          :)١٤(مادة  

  :ين يستعين بهم الخدمات اآلتية علي األخصخالل الخبراء الذ

  . التعريف بفرص االستثمار المتاحة في كل محافظة وفي كل منطقة داخلها–١

  . أولية عن المشروعات التي تطرح علي الراغبين في إقامتهاجدوى إعداد دراسات –٢

رهـا مـن     تقديم المشورة عن أفضل األماكن وأحسن مصادر الشراء لـآلالت والتجهيـزات وغي             –٣

  .المستلزمات

 تزويد أصحاب المنشآت بدليل مبسط للسجالت الكمية والمحاسبية واإلرشادات الالزمة للتعامل مع             –٤

  .كافة الجهات العامة

  . التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المنشآت–٥

  . التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة علي االشتراك فيها-٦

  .دة في الحصول علي المعرفة والتطورات في تقنيات اإلنتاج والتسويق المساع–٧

  .ويخصص الصندوق في موازنته السنوية االعتمادات الالزمة لتقديم هذه الخدمات

     

يكون الترخيص بشغل األماكن للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر فـي األمـاكن التـي              : )١٥(مادة  

جاوز نـصف المقابـل     تلعامة لتوزيع السلع بمقابل رمزي ال ي      تخصصها األحياء وغيرها من الجهات ا     

  .المحدد لشغل تلك األماكن

     

متناهية الصغر إداريا إال في حالـة ارتكـاب          أو    صغيرة منشأةال يجوز إيقاف نشاط أي       :)١٦(مادة  

 إزالتها،   بالمخالفة وبالمدة المحددة   منشأةمخالفة تستوجب الغلق قانونا، وفي هذه الحالة يخطر صاحب ال         

  .ويتم اإليقاف إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة

     

 ، في شأن لجان التوفيق في بعض المنازعات      ٢٠٠٠ لسنة   ٧استثناء من أحكام القانون رقم      : )١٧(مادة  

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة دائمة يرأسها أحد رجال القضاء بدرجة رئيس محكمـة علـي                 

طبقا للقواعد واإلجراءات المقررة في قانون السلطة القضائية ويشترك فـي عـضويتها             األقل يتم ندبه    

 أو  ويدعي للحضور صاحب الـشأن    . ممثل عن الغرفة التجارية وأخر عن الصندوق االجتماعي للتنمية        

  .من يمثله وممثل للجهة المتظلم منه
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 ١٤٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

المادة السابقة علي أن يـتم الـتظلم        وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار اإليقاف المشار إليه في            

ويترتب علي هذا الـتظلم وقـف     .  بقرار اإليقاف  الشأنخالل عشرة أيام من تاريخ إعالنه إلي صاحب         

  .تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا فيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين

  

باالستمرار في وقف  أو اريخ التظلم، بتنفيذ اإليقاف   وعلي اللجنة أن تصدر قرارا، خالل سبعة أيام من ت         

وتختص هذه اللجنة أيضا بالفصل في أي نزاع بين صاحب الـشأن وأي              .تنفيذه مؤقتا حتى يفصل فيه    

  .وال يخل كل ذلك بحق اللجوء مباشرة إلي القضاء .من الجهات المشار إليها في هذا القانون

     

  .حكام هذا القانونيلغي كل نص يتعارض من أ: )١٨(مادة 

  

 )٣/٢٠٠٧شهر (http://www.sfdegypt.org/law_a.asp :المصدر
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  ١٤١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  

  ٢ ملحق

  كيفية الحصول علي قرض من الصندوق االجتماعي للتنمية
  

  

كيف تحصل علي قرض من الصندوق      "جابات تفصيلية عن السؤال     إن هذا الملحق يحتوى على      أرغم  

 لالجراءات والشروط التى تتطلبها الجهـات        متكامال اه نموذج نه يمكن اعتبار  أال  إ" ؟االجتماعي للتنمية 

جراءات وشروط ومستندات   إ حيث تطلب هذه الجهات      المقرضة للمشروعات الصغيرة  /الداعمة/المانحة

  .مماثلة

  

  ؟ للتنميةاالجتماعيكيف تحصل على قرض من الصندوق ) أ(

 أو   للصندوق إقليميرب مكتب    الحصول على قرض من الصندوق أن يتوجه إلى أق         فيعلى من يرغب    

  :  نبذة عن الشروط والمستندات المطلوبةيليوفيما  . الصغيرةتآالمنشمجمع خدمات 

  : المقترضفيأوال الشروط الواجب توافرها 

  . بالقراءة والكتابةوالسلوك واإللمام األهلية القانونية وحسن السير -١

  .المحافظة مكان النشاطنفس  التفرغ للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا ب-٢

  .اإلعفاء أو التأجيل أو  تأدية الخدمة العسكرية-٣

  :)ملف المشروع(يل وترخيص المشروع ثانيا البيانات والمستندات المطلوبة لتسج

عقـد  /البطاقـة الـضريبية   /ترخيص مزاولة النشاط  /التجاريالسجل  ( تسجيل وترخيص المشروع     -١

  .)مستندات الملكية أو اإليجار

  .فر دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع تو-٢

  : للتنميةاالجتماعيمولها الصندوق  يالتيثالثا أنواع المشروعات 

يمول الصندوق كافة المشروعات اإلنتاجية والخدمية والتجارية بما فيهـا المـشروعات االقتـصادية              

دية لهـا ومطابقتهـا     والصناعية والزراعية والسياحية الصغيرة بشرط توفر الجدوى الفنية واالقتـصا         

  .لاللتزامات البيئية

  :رابعا البنوك التى يتعامل معها الصندوق

 – الزراعـي  للتنمية واالئتمان الرئيسي البنك – اإلسكندرية بنك – بنك مصر  – المصري األهليالبنك  

 الـوطني  البنـك    – بنك التعمير واإلسكان     – السعودي المصري بنك التمويل    –بنك الشركة المصرفية    

   .الدولي التجاري البنك –لتنمية ل
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  ١٤٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  ؟ما هى مزايا الحصول على قرض من الصندوق )ب(

 إحدى أهم آليات التخفيف مـن حـدة        باعتبارهافى سبيل تشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة         

البطالة وتوفير فرص العمل يقدم الصندوق العديد من التسهيالت للشباب المـستفيدين مـن قروضـه                

  : نخفاض أسعار الفائدةا فيوتتمثل 

 بالنسبة للمشروعات الجديدة بالنسبة للمشروعات القائمة  قيمة القرض

   %٧   %٩   ألف جنيها٥٠أقل من 

  %٩  %١١   ألف جنيها٢٠٠ – ٥٠

  %١١  %١٣   مليون جنيها– ألف ٢٠٠

  

لمـدة  تحصل المشروعات الصغيرة التجارية والخدمية الجديدة على إعفاء ضريبي           :اإلعفاء الضريبى 

 سنوات  ١٠ أما بالنسبة للمشروعات الصناعية الجديدة فتحصل على إعفاء ضريبى لمدة            ،خمس سنوات 

  .شرط القيد فى السجل التجارى

فى حالة عدم مقدرة المستفيد على إستيفاء الضمانات المطلوبة تقوم جمعية التأمين التعاونى              :الضمانات

شتراك ا ألف جنيها بعد     ٢٠٠القرض بحد أقصى    من قيمة   % ٩٠لضمان المشروعات الصغيرة بضمان     

  .المستفيد بالجمعية

يعقد الصندوق دورات تدريبية للمستفيدين قبل الحصول على القـرض إلكـسابهم             :الدورات التدريبية 

دارة المشروعات الصغيرة، فضال عن إقامة مراكـز الـدعم          الخبرات والمعلومات األساسية الالزمة إل    

لمساعدة الفنية والتكنولوجية للمشروعات الصغيرة بهدف تحـسين إنتاجياتهـا          الفنى المتخصص لتقديم ا   

  .وزيادة قدرتها التنافسية والتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية فى هذا المجال

ينظمهـا الـصندوق     يتم إشراك المستفيد فى المعارض المحلية والخارجية التى        :التسويق والمعارض 

  . والترويج لهالمساعدته فى تسويق منتجاته

  

  القروض المتناهية فى الصغر من وجهة نظر الصندوق االجتماعى؟ ى  ما ه)ج(

ال يوجد تعريف محدد للقروض المتناهية فى الصغر ولكن من وجهة نظر الصندوق االجتماعى تهدف               

فرص هذه المشروعات إلى رفع مستوى الدخول وتحسين الحياة المعيشية لألسر الفقيرة وبالتالى توفير              

  :عمل، وتتسم ببعض الخصائص ومنها

 ١٠ يتراوح عدد العاملين بهذه المشروعات من فرد إلى فردين فى حالة اإلقراض الفردى وحتـى                 -١

  .أفراد فى حالة اإلقراض الجماعى

  . جنيه مصرى١٠٠٠٠و  جنيه مصرى٢٠٠ تتراوح قيمة القرض ما بين -٢

  . الشخصية ألصحابها تعتمد هذه المشروعات على الخبرات والمهارات-٣
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  ١٤٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  . يشكل الجانب األكبر منها القطاع الغير الرسمى-٤

  .  غالبا ما يتم تنفيذها فى منازل أصحابها ويتم تسويق منتجاتها فى السوق المحلى-٥

  

   كيف يمكن الحصول على قرض متناهى فى الصغر؟ )د(

صندوق االجتماعى للتنمية القريبـة      يتقدم المستفيد إلى أحد الجمعيات األهلية والمنفذة لمشروعات ال         -١

  .من محل إقامته للتعرف على الشروط والضمانات المطلوبة

  . تقوم الجمعية بعمل دراسة جدوى مبسطة للمشروع-٢

تتخذ الجمعية الضمانات الكافية وتتـولى صـرف        حيث  عد الدراسة والتأكد من جدوى المشروع        بُ -٣

  .دالقرض المطلوب للمستفيد وتحديد شروط السدا

  .  تتابع الجمعية المشروع ويقوم الصندوق باإلشراف عليها-٤

  

   ما هى الفئات المستهدفة؟ )هـ(

  .األسر الفقيرة النشطة -٢    . المرأة وخاصة التى تعول األسرة بمفردها-١

  .  صغار المزارعين-٤      . شباب الخريجين من الجنسين-٣

  .على اإلنتاج والعمل ذوى االحتياجات الخاصة ولديهم الرغبة والقدرة -٥

  

   ما هى نوعية المشروعات القابلة للتمويل؟ )و(

  . زراعية/إنتاج صناعى/تجارية/إنتاج حيوانى/مشروعات خدمية

  

  المتقدمة للحصول على قرض متناهى فى الصغر؟  أو ما الشروط الواجب توافرها فى المتقدم) ز(

  . سنة٥٥زيد عن  سنة بضمانة ولى األمر، وال ي١٨ أن يبلغ من العمر -١

  . أن يكون مقيماً إقامة دائمة بنفس المحافظة التى يوجد بها مشروعه-٢

  .التوسع فى مشروع قائم أو  أن تكون لديه القدرة على إقامة مشروع جديد-٣

  . أن يمتلك المهارات والخبرات الشخصية لتنفيذ المشروعات-٤

  .زل أن يستطيع المتقدم تنفيذ هذه المشروعات داخل المن-٥

  .  أن يتم تسويق المنتجات فى السوق المحلى-٦

  

   ما هى المستندات المطلوبة للحصول على قرض متناهى فى الصغر؟ )ح(

   )مثل إيصاالت أمانة بمبلغ القرض(ضمانات بسيطة تتناسب مع قيمة القرض 
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  ١٤٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   ما قيمة القرض والفائدة وشروط السداد؟ )ط(

  . جنيه١٥٠٠ والمتوسط ، جنيه١٠٠٠٠ األقصى  والحد، جنيه٢٠٠ الحد األدنى للقرض -١

  . فائدة القرض تكون طبقا لطبيعة المشروعات المنفذة-٢

  . ا شهر١٨و  أشهر٦ وتتراوح بين ،هوحجم  لطبيعة المشروعا شروط السداد تكون طبق-٣

  

  ما دور الصندوق االجتماعى فى دعم المنظمات غير الحكومية مثل الجمعيات األهلية؟   )ى(

الجمعيات األهلية كجهة كفيلة بتقديم مقترحات لمشروعات تنموية تهدف إلى خدمة المجتمع داخل             تقوم  

النطاق الجغرافى لعملها، ويقوم الصندوق بدراسة وتقييم هذه المقترحات، وفى حالـة الموافقـة يقـوم                

  . الصندوق بإعداد وتوقيع العقود مع الجمعيات

  

   التى يتعامل معها الصندوق؟ هلية ما هى أسس تقييم الجمعيات األ)ك(

  . التحليل المالى لميزانية ثالث سنوات سابقة-١

، الذى يتم بموجبه تحديد السقف االئتمانى       GIRAFE للنظام العالمى     تقييم وتصنيف الجمعيات طبقا    -٢

  .للجمعية فى مشروعات اإلقراض المتناهى فى الصغر

ة وتحفيز المشاركة الشعبية فـى قـضايا تنميـة           قدرة الجمعية على الوصول إلى الفئات المستهدف       -٣

  .المجتمع

  .  الخبرات السابقة للجمعية فى تقديم خدمات تنمية المجتمع-٤

  

 ما أساليب تحقيق االستمرارية للمشروعات الممولة من الصندوق االجتماعي والمنفذة من خالل             )ل(

   ؟الجمعيات األهلية

أفـضل  " يـتم تطبيـق نظـام        ،اض المتناهى فى الـصغر    لتحقيق االستمرارية في تقديم خدمات اإلقر     

في تحديد سعر الفائدة بإدخال مبدأ االستمرارية واستعادة التكلفة سـواء بالنـسبة للجهـة               " الممارسات

وللوصول إلى أعلى معدل انتشار لألموال المتاحة فى أعمـاق الريـف            . للمستفيد النهائى  أو   الوسيطة

ويتم تقديم الـدعم الفنـى المناسـب         .ت ميسرة من حيث الضمانات    وعشوائيات المدن يتم استخدام آليا    

للمستفيد، وإتاحة فرص تدوير القروض وإقراض نفس المشروع عدة مرات حتـى يـستفيد صـاحب                

المشروع اقتصاديا من سرعة دورة رأس المال التي تسمح بسداد أسعار فائدة مرتفعة تغطى التكـاليف                

  .لالفعلية لهذا النشاط ونمو رأس الما

  

  )٣/٢٠٠٧شهر  (http://www.sfdegypt.org/faq_a.asp :المصدر
  




