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  الثامنفصل ال

  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة
  

  

لذلك أقامت هيئـات    و ؛تقوم الدولة بجهود عديدة لمساعدة الشباب في إنشاء مشروعات صغيرة ودعمها          

هم المجتمع المدني مـن خـالل الجمعيـات          كما يسا  ،وبنوك وصناديق عديدة لهذا الغرض    ومؤسسات  

لذا يستعرض هذا الفصل نماذج مـن الجهـات         . هادفة للربح في هذا الدور    الوالمؤسسات األهلية غير    

بـدعم المـشروعات   فقـط  تقوم هى التى    الجهات   ه هذ أنالداعمة للمشروعات الصغيرة وال يعني هذا       

، وتم عرض هذه الجهـات علـى سـبيل          كرهاذكثير من الجهات اليتسع المجال ل     ال هناكالصغيرة بل   

  .خرىأو عالمية أن يجد جهات مصرية أ، ويمكن للمهتم المثال

  

 من مواقـع االنترنـت لهـذه        أن البيانات الموجودة في هذا الفصل تم تجميعها        إليهومما يجب التنويه    

أن أسـماء   لكن يجب مالحظة    وتم كتابة مصدر البيانات مع نهاية عرض نبذة عن كل جهة و           . الجهات

 وربما يتغير فـي المـستقبل أسـماء         )٢٠٠٧مارس  ( تسجيلها أثناء تأليف هذا الكتاب        تم هذه المواقع 

ي االنترنت عن المـشروعات     لذا يجب أن يتعلم المتدرب كيف يبحث بنفسه ف         .البيانات بها  أو   المواقع

  )بهذا الكتاب ١-٤الجزء راجع (الصغيرة ودعمها 

  

  

  لتنمية لالصندوق االجتماعي ١-٨
  

 وقـد صـمم    ، دورا رائدا في مجال التنمية في مصر       ١٩٩١ه عام   ئلعب الصندوق االجتماعي منذ إنشا    

الصندوق في بداية األمر ليعمل كشبكة لألمان االجتماعي مرتبطة بقيام الحكومـة المـصرية بتنفيـذ                

ا إلنجـاح هـذا      ولذا كان إنشاء الصندوق أمرا ضروري      ؛برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف الهيكلي    

وباعتبار الصندوق من المؤسسات الرائدة في مجال التمكين االقتـصادي وتـوفير المـوارد              . البرنامج

البشرية التي تتمتع بكفاءة عالية والبيئة المالئمة للتنمية البشرية نجح في أن يتحول إلى مؤسسة تنموية                

آلليات التي من شأنها استيعاب مـردود       خلق ا : متكاملة ذات توجه جديد تضطلع بالعديد من المهام منها        

العولمة، وتعبئة الجهود للتخفيف من مخاطر العزلة االجتماعية، والمساعدة على التخفيف من حدة الفقر              

ومن هنا يقوم الصندوق بخلق المزيد من فـرص العمـل ألصـحاب المـشروعات          . ومواجهة البطالة 
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ساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبـة        الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم االئتمانية والم      

  .دولية أو للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية
 

  :ى الصندوق االجتماعي للتنمية إلىيسع

 . الدخلمحدوديو خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل -١

 نحو الخدمات ذات الطبيعة االجتماعية والصحية والتعليميـة         توجيه المزيد من االستثمارات العامة     -٢

  .والبيئية

ة والطفـل وكبـار الـسن وتحـسين         أإيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المر         -٣

  .ذه الفئاته لالمعيشية مستوياتال

  .ستهدفةإشراك الجمعيات األهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات الم -٤

 .تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل األطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار -٥

  .العمل على تكرار نموذج الصندوق االجتماعي بمختلف أنحاء العالم -٦

  

 قنوات التنفيذ

ت وتـضم تلـك الوكـاالت الـوزارا       . تقوم الوكاالت الكفيلة والوسيطة والمنفذة بتنفيذ المـشروعات       

والمحافظات والبنوك والمؤسسات المالية والجمعيات األهلية والتطوعية الخاصة ومؤسـسات القطـاع            

وتعرض الوكاالت الكفيلة مقترحات المشروعات على      . العام والخاص ووكاالت تنمية المجتمع المحلى     

ـ                 ردود الصندوق االجتماعي ليتم تقييمها وفقا لمجموعة من المعـايير وضـعت بعنايـة لمراعـاة الم

ويساعد الصندوق هذه الوكـاالت علـى وضـع         . االجتماعي واالقتصادي كلما اقتضت الضرورة ذلك     

وتوضـح  . مقترحات المشروعات مع التركيز بصفة خاصة على تحديد الفئات المتضررة بشكل دقيق            

عات التي  ات الموقعة بين الصندوق االجتماعي والوكاالت الكفيلة الجداول الزمنية لتنفيذ المشرو          ياالتفاق

  . تتم الموافقة عليها وشروط التمويل ومتطلبات المساعدة الفنية وكذلك مساهمات الوكالة المعنية

  

 :للتنمية الصندوق االجتماعي أنواع المشروعات التي يمولها

يمول الصندوق االجتماعي للتنمية كافة المشروعات اإلنتاجية والخدمية والتجارية بما فيها مـشروعات             

لصناعية والزراعية والسياحية الصغيرة بشرط توافر الجـدوى الفنيـة واالقتـصادية لهـا              األنشطة ا 

 .لتزامات البيئيةومطابقتها لال
 

 : للتنميةاالجتماعيمزايا إقامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بتمويل من الصندوق 

  . الضربيى لمدة تصل لخمس سنوات اإلعفاء-
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  .هاوخارج مصر  للتنمية داخلاالجتماعي ينظمها الصندوق التي المعارض فياالشتراك  -

  . واالدارى المناسبوالتسويقي الفنيالحصول على الدعم  -

    .االستفادة بسعر فائدة مدعوم ويتم حساب الفائدة بنظام الفائدة البسيطة والمتناقصة -

  .ميةللتنالصندوق االجتماعي ويسرد الملحق الثانى كيفية الحصول على قرض من 

  

  شبكة المراكز المصرية لتنمية األعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 بإنشاء شبكة المراكز المصرية لتنمية األعمال للمشروعات الـصغيرة           االجتماعي للتنمية  قام الصندوق 

 وهى تابعة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتصبح الدعامـة األساسـية            ٢٠٠٠ عام   فيوالمتوسطة  

 مجال تنمية مجتمع أعمال ناجح من خالل دعم وتـشجيع المـشروعات الـصغيرة               فيومية  للجهود الق 

   :هدافها كالتالىأ، ويمكن سرد  مصرفيوالمتوسطة 

   .والمتوسطة لقطاع المشروعات الصغيرة واالستشاريةتوفير الخدمات الفنية واإلدارية  -١

ت واالبتكارات الحديثة ويسهم    تكوين قطاع متطور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم المعلوما        -٢

   .المشروعات تحسين القدرة التنافسية لهذه في

  .توفير قاعدة معلومات مناسبة لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة -٣

تأسيس مراكز تكنولوجية محددة القطاع لمـساندة القطاعـات الـصناعية الرئيـسية وتجمعـات                -٤

رامج الدولية والمصرية المهتمة بالمـشروعات      التعاون مع الب  . المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 . الصغيرة والتنمية التكنولوجية
 

خدمات وخدمات إعداد الندوات     و  متخصصة استشاريةخدمات   و دمات معلوماتية  خ تقدم المراكز وحاليا  

 مراكز مصرية لتنمية األعمال بمحافظـات بنـى         ٣يوجد  وتنظيم دورات متخصصة لمجاالت األعمال      

  . بمختلف المحافظاتا مركز١٥أسيوط وجارى إقامة سويف ودمياط و

  

   www.sfdegypt.org   -الموقع االلكتروني للصندوق : المصدر

  

    للصندوق االجتماعيألمانة العامةا :وسائل االتصال

  الجيزة- الدقي – ش محيى الدين أبو العز ١٢٠

  ٣٣٦١٩٨٥:فاكس    ٣٣٦٤٨٧١-٣٣٦٤٨٧٣-٣٣٦٤٨٤٢:تليفون

 ٠٨٠٠٦٦٦٣٦٦٦:الرقم الساخن

    mailmaster@sfdegypt.org :البريد اإللكتروني
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  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ٢-٨
  

يهـدف الجهـاز إلـي      و يعتبر هذا الجهاز أحد المجموعات العاملة في الصندوق االجتماعي للتنميـة،          

تاحـة   تلبية متطلبات نمو وتطوير المشروعات الصغيرة من خالل منظومـة متكاملـة إل             فيالمساهمة  

مـن  % ٥٠ سبيل ذلك ما يقـرب مـن   في االجتماعيالتمويل واإلقراض الميسر ويخصص الصندوق     

ويعمل الجهاز على ابتكار آليات متنوعة للتمويل وتصميم أنظمة متطـورة للمـساندة الفنيـة               . موارده

  .والتكنولوجية

  

 :المهام

ت الممولة وعدد فرص العمل     تحقيق األهداف األساسية للجهاز من حجم التمويل وعدد المشروعا         -١

  .المحققة

 .تمويل المشروعات الصغيرة والعمل على تنميتها وتطويرها إلتاحة فرص عمل دائمة ومستقرة -٢

 . لهاالفنيتصميم وتشغيل برامج لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير الدعم  -٣

 .تدريب الشباب وتأهيلهم إلقامة وتشغيل المشروعات الصغيرة -٤

 .اقتراح اإلجراءات القانونية والتنظيمية واالقتصادية والفنية الالزمة لتطوير هذه المشروعات -٥

 إقامة شبكة معلومات المشروعات الصغيرة وإداراتها بالتعاون مع مجموعة التسويق           فيالمساهمة   -٦

 .واإلدارة

وافـذ المتخصـصة     متنوعة وتطوير آليات للتمويل والتوسـع فـى نظـام الن           ائتمانيةتوفير حزم    -٧

 .لإلقراض

استخدام أدوات متطورة لضمان مخاطر االئتمان وتيـسير الـضمانات ومتابعـة أداء القـروض                -٨

 .واقتراح السياسات الالزمة لتطوير أدائها وإقالة التعثر

 . لمحفظة اإلقراض والعقود الثالثية القائمةالفنيالتقييم  -٩

 تحوى مشروعات غير تقليديـة وأفكـار        التيولوجية  إقامة حاضنات األعمال والحاضنات التكن     -١٠

 .بتكارية وتشغيلها وتوفير المساعدة المالية لهاا

 تصميم حزم مشروعات ناجحة قابلة للتكرار لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة -١١

  . مختلف المحافظاتفيإقامة مراكز تنمية األعمال  -١٢
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 ١١٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرة :وسائل االتصال

   الجيزة- الدقي –ش محيى الدين أبو العز  ١٢٢

   mailmaster@sedo.org :كترونيبريد اإلال

  

  

 مجمع خدمات المنشآت الصغيرة ٣-٨
  

 العمـل   تطويرب  وذلك داف الصندوق اإلجتماعى للتنمية    مجمع خدمات المنشآت الصغيرة أحد أه      يحقق

 .بنظام الشباك الواحد لتقديم حزمة خدمات لكافة األنشطة المرتبطة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر            

 :ويقوم هذا المجمع خدماته للمجتمع من خالل

 وحدة خدمات المشروعات الصغيرة •

  مركز اإلقراض المتكامل •

  

 وحدة خدمات المنشآت الصغيرة

يسير إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط للمنشآت        هي تجمع يعمل بنظام الشباك الواحد لت      

الصغيرة وتسجيلها وحصولها على رقم قومي وتضم مندوبين عـن كافـة الجهـات المتعاملـة مـع                  

 .المشروعات الصغيرة في مكان واحد
 

 :الوحدةخدمات 

  األراضيتخصيص  -

 الترخيص لمزاولة النشاط بالمناطق الصناعية  -

  صناعيالإصدار السجل  -

  والمناطق الحرة لالستثمارخدمات الهيئة العامة  -

 استصدار البطاقات الضريبية  -

 استصدار السجل التجاري  -

يـتم خاللهـا استـصدار      )  يوم ٣٠ساري لمدة   (إصدار ترخيص مؤقت ألصحاب المنشآت الجديدة        -

في حالة عدم الرد خـالل      اعتبار الترخيص المؤقت نهائيا      أو   الترخيص النهائي من الوحدات المختصة    

 مدة الثالثين يوما

 تسجيل ومنح الرقم القومي للمشروعات الجديدة والقائمة  -
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 ١١٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

بالحوافز والتيـسيرات الـواردة     صاحبها  متع  يت منشأة والحصول على رقم ال    منشأةتسجيل ال وعندما يتم   

 :مثل) ٢٠٠٤(بقانون تنمية المنشآت الصغيرة 

 األراضي الشاغرة لالستثمار إلقامـة المنـشآت الـصغيرة          من% ١٠تخصيص نسبة ال تقل عن       -١

  .وتزويدها بالمرافق، ومتناهية الصغر

يحدد سعر بيع األراضي المشار إليها في حدود تكلفة توصيل المرافق ويمكن لصاحب المـشروع                -٢

 سداد الثمن بالشروط التي تحددها الجهة البائعة ويجوز طلب حق االنتفاع بها بمقابـل سـنوي ال                

  .من ثمنها% ٥يزيد عن 

تتيح الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية فرصة ألصـحاب المنـشآت              -٣

من مشترياتها وتوريداتها من أصحاب المنـشآت  % ١٠الصغيرة تتمثل في شراء نسبة ال تقل عن   

   .الصغيرة ومتناهية الصغر

، التـسويق ، جتماعى للتنمية مثل التمويل   دمها الصندوق اال  االستفادة من جميع آليات الدعم التي يق       -٤

  .الدعم الفني واإلداري وغيرها

  

    :الصغيرةإرشادات هامة ألصحاب المنشآت 

   . للنشاطمنشأةالتأكد من مالئمة موقع ال -

  . إلقامة المشروع بهامنشأةمراجعة كافة جهات االختصاص للتأكد من صالحية ال -

  .منشأة الداخلي للمراعاة االرتفاع -

  . لبعض األنشطةمنشأةمراعاة المساحة الداخلية لل -

  . والكتلة السكنيةمنشأةالتأكد من شرط المسافة الداخلية بين ال -

  . في منشآت المواد الغذائيةمنشأةعدم وجود الصرف الصحي داخل ال -

  .البعد عن خطوط كهرباء الضغط العالي -

السريعة والسكك الحديدية والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والكبـاري          عن الطرق    منشأةعد ال ُب -

  .بالمسافة المحددة

  .اختيار آالت ومعدات صديقة للبيئة -

  .أن يكون نوع الوقود صديقا للبيئة -

  .منشأةمراعاة التهوية واإلضاءة في ال -

  

  

  
 



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١١٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  مركز اإلقراض المتكامل

جمعيـة  و يضم مندوبين عن الصندوق االجتماعي للتنمية والبنوك      هو تجمع يعمل بنظام الشباك الواحد       

التأمين على مخاطر االئتمان الختصار الجهد والوقت على المستفيدين للحصول على القروض الميسرة             

 .من الصندوق االجتماعي للتنمية
    

     :المركزخدمات 

  . الصغيرةمنشأةاستقبال راغبى إقامة ال -

  .اد لراغبى إقامة المشروعات الصغيرة الختيار المشروعات المالئمةتقديم النصح واإلرش -

االقتصادية للشباب غير القادر على إعدادها ويمكن أيـضا         و المعاونة في إعداد دراسة الجدوى الفنية      -

  .أن يحصل على دراسة جدوى معتمدة من مكاتب الصندوق

  .إصدار وثائق تأمين ضد مخاطر االئتمان -

  .على القروض وتحويل العمالء للجهات الوسيطةالموافقة  -
    

 :   شروط الحصول على قرض

  .الكتابةو اإللمام بالقراءةو األهلية القانونية وحسن السير والسلوك -

  . وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاطهالتفرغ للمشروع وإدارت -

  .لنهائياإلعفاء ا أو التأجيل أو تأدية الخدمة العسكرية -
    

 :   متطلبات الحصول على قرض

 عقـد   – البطاقة الـضريبية     - ترخيص مزاولة النشاط   -السجل التجاري  (منشأةترخيص ال و  تسجيل -

 ) المستندات الملكية أو اإليجار

   .اقتصادية للمشروعو توافر دراسة جدوى فنية -

  

 http://www.sfdegypt.org/licsenes_unite_a.asp  - للمجمع الموقع االلكتروني :المصدر

  

  

  ةرأ للمالقوميالمجلس  ٤-٨
  

مستقلة تتبع رئاسة   كمؤسسة٢٠٠٠عام ) ٩٠(تم إنشاء المجلس القومي للمرأة بالقرار الجمهوري رقم 

وقد نـص القـرار    األولى بمصر  السيدة–ويشرف برئاسة السيدة الفاضلة سوزان مبارك  الجمهورية
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 ١١٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

وينص  .بالمرأة المصرية في جميع المجاالت ات الهدف منها النهوضالمنشىء للمجلس على عدة تكليف

 ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة للمجتمع اقتراح السياسة العامة"التكليف األول على 

  .وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة واالجتماعي االقتصادي وتمكينها من أداء دورها
 

يقوم المجلـس بتنفيـذ   ى  ن المرأة من أداء دورها االقتصاد     وبالذات في مجال تمكي    ليفوتحقيقا لهذا التك  

وهـو   المـشروعات الـصغيرة   ومنها مركز تنمية المرأة في مجال .وبرامج نموذجية عدة مشروعات

تم إنشاء المركز لمساعدة المـرأة  . للتنمية والوكالة الدولية مشروع مشترك بين المجلس القومي للمرأة

لمشروعات الموجودة باإلضافة إلى تنمية مهـارات       ر ا وتطوي رية على إنشاء مشروعات صغيرة    المص

   .االقتصاديالنمو  الباحثات عن وظيفة كوسيلة لزيادة
 

المـشروعات   ولـصاحبات  إحدى هذه التكاليف هي توفير المساعدة المنهجية لخريجـات الجامعـات  

وورش  التدريبيـة   المركز مجموعة من الجلـسات لهذا يوفر. والمتوسطة في القطاع الخاص الصغيرة

مركز تنمية المرأة في    "وذلك من خالل    والجماعية   وكذلك الجلسات االستشارية الفردية    والندوات العمل

   .على مركزا للمعلوماتالمجلس يحتوي  كما "مجال المشروعات الصغيرة

  

  http://www. ncwegypt.com –الموقع االلكتروني للمجلس : المصدر
 

  المجلس القومي للمرأة :وسائل االتصال

  مركز تنمية المرأة في مجال المشروعات الصغيرة 

   القاهرة– التحرير –كورنيش النيل  ١١١٣

  ٥٧٤٥٠٠٦ - ٥٧٤٧٩٨٠ – ٥٧٤٨٤٩٤: تليفون

  

  

  جمعية جيل المستقبل ٥-٨
  

 بفكـر   ١٩٩٨بر   فى نـوفم   -جمعية أهلية غير حكومية ال تهدف للربح      -تأسست جمعية جيل المستقبل     

أبنـاء  "هلى فى مجال تنمية الموارد البشرية وبقناعة تامة لمجموعـة مـن             يهدف إلى تنشيط العمل األ    

ـ اتهـا   اآمنوا بالدور الحيوى الذى يمكن أن تلعبه الجمعيات األهلية فـى دعـم مجتمع             " مصر  اجتماعي

  . واقتصاديا
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 ١١٩  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 على دور ريادي     أساسيا اة تعتمد اعتماد  ت العالمية الجديد  ن استراتيجية مصر في ظل المتغيرا     إوحيث  

للقطاع الخاص ومن هنا تتضح أهمية دعم قدرات هذا القطاع بموارد بشرية مؤهلة تمكنه من الوصول                

ومن هذا المنطلق فقد أنشئت جمعية جيل المـستقبل         . من الكفاءة والفاعلية واإلنتاجية   إلى أعلى مستوى    

وإكسابها المهارات األساسية التي تتطلبها      هاوتأهيلادر البشرية   من أجل توفير برامج تدريبية لتنمية الكو      

  .ضرورات العمل االقتصادي في عالمنا الجديد

  

  :الرسالة

إن رسالة جمعية جيل المستقبل تتمثل في المساهمة في تنمية االقتصاد المصري والمشاركة في الجهود               

وير وتحديث أداء القـوى العاملـة ورفـع         الرامية إلى التنافس في السوق العالمية وذلك من خالل تط         

  .كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل اليوم وبمعايير عالمية

  

  :البرامج

  ساسية لمجال االعمال برنامج اكتساب المهارات األ-     برنامج االدارة المتقدمة-

   برنامج منحة المايكروسوفت-     برنامج الخريج المتميز-

  عداد القيادات التنفيذيةإبرنامج  -      وراكلأ برنامج -

  لمتخصصاساسية  برنامج اكتساب المهارات األ-

  

 /www.fgf.org.eg/arabic -الموقع االلكتروني للجمعية : المصدر

  

 جمعية جيل المستقبل :وسائل االتصال

  الجيزة-العجوزة ، الدور الثالث، شارع عبد العظيم راشد، مبني مركز إعداد القادة

 ٧٦٠٦٩٣١: فاكس      ٧٦٠٤٩٠٤ - ٧٦٠٤٩٠٣ – ٧٦٠٦٩٢٣ :تليفون

  fgf@fgf.org.eg: البريد اإللكترونى

  

  

   للمنشآت الصغيرةالعربياالتحاد  ٦-٨
 

 وحصل على موافقة االنضمام تحت مظلة مجلـس         ٢٠٠٤ مايو   ٣١هو تنظيم عربي إقليمي تأسس في       

لهيئات واألجهزة والـصناديق    ، وهو يجمع المؤسسات وا    ١/١٢/٢٠٠٤الوحدة االقتصادية العربية في     
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 ١٢٠  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

واالتحادات والجمعيات والمراكز والشركات العامة والخاصة واألهلية التي تعمل فـي مجـال تنميـة               

   .ها ودعمتها ورعايهاوتمويل المنظمات الصغيرة

  

 :االتحادأهداف 

ر يهدف االتحاد بوجه عام إلي تنمية وتطوير وتنسيق مجاالت عمل أعضائه في مجال تنميـة وتطـوي                

المنشآت الصغيرة العربية وتعظيم قدراتها التنافسية وتوثيق الروابط بينهما واإلسهام في تحقيق التكامل             

االقتصادي بين األقطار العربية من خالل ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراتـه ودعـم ومـساندة               

يرة وعلي األخص   المؤسسات والجمعيات والنقابات واالتحادات التي تعمل في مجال المشروعات الصغ         

   :اآلتي

  . تبادل الخبرة والتجارب المكتسبة في مجال تنمية المشروعات الصغيرة -

  . توسيع قاعدة أصحاب األعمال من خالل المشروعات الصغيرة -

  . دعم فرص العمل من خالل الدعم الفني واإلداري -

  . رةتنمية الموارد البشرية واالستغالل األمثل من خالل المنشآت الصغي -

  . تطبيق معايير التكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقل التجارب والممارسات الناجحة -

   .تشجيع االستثمارات العربية والشراكة العربية -

  . إقامة المنشآت الصغيرة المشتركة بوصفها مدخالً للتكامل والتعاون االقتصادي العربي -

التعاون والتكامل الصناعي والزراعـي والخـدمي والتجـاري         تعزيز وتنمية االقتصاد العربي في       -

   .والمعلوماتيوالتكنولوجي 

  . العمل علي توحيد التشريعات العربية الخاصة بتنمية ودعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر -

  .  تعبئة الموارد المالية والتنموية المطلوبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة -

  :منالية لالتحاد تتكون الموارد الم

  . رسوم انضمام لعضوية االتحاد -

   .السنويةاشتراكات األعضاء  -

  . المنح والهبات والتبرعات والهدايا من المصادر العربية ومن الهيئات والمنظمات الدولية -

   .حصيلة الخدمات ذات العائد التي سوف يقوم بها االتحاد -

   

  أجهزة االتحاد

 العمومية وتتألف الجمعية العمومية من جميع األعضاء العاملين فـي           من الجمعية كون  أجهزة االتحاد تت  

االتحاد ولألعضاء المنتسبين واألعضاء المراقبين حضور اجتماعات الجمعية العمومية واالشتراك في           

يشكل مجلس اإلدارة من عـدد      و مجلس إدارة االتحاد  و،  ا دون أن يكون لهم حق في التصويت       مناقشته
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 ١٢١  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

االتحاد ، ينتخب   فى  العاملون  عضاء  األألعضاء يساوي مرة ونصف عدد األقطار التي ينتمي إليها          من ا 

األعضاء الذين ينتمون لكل قطر من األقطار عضوا عنهم في مجلس إدارة االتحاد وتنتخب الجمعيـة                

و العمومية األعضاء المكملين حسب عدد األصوات التي يحصل عليها كل منهم، ويجوز اختيار عـض              

 واألمانة العامة وتتألف األمانـة      –وفق الطريقة ذاتها     -مناوب لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة        

  .العامة لالتحاد من أمين عام ونائبين ويعاونه جهاز من الموظفين طبقاً للهيكل التنظيمي لالتحاد

  

  http://www.sfdegypt.org/Arab_Union_a.asp -لإلتحاد  الموقع االلكتروني: المصدر

  

   للمنشآت الصغيرةالعربياالتحاد  :وسائل االتصال

  . الجيزة–الدقى  ،العز ش محيى الدين أبو ١٢٠

  ٣٣٦١٤٣٧  :فاكس     ٣٣٢٢٢٨٧ - ٣٣٦١٩٧١ :تليفون

      ause@sfdegypt.org :البريد اإللكتروني

  

   

  بنك التنمية الصناعية المصري ٧-٨
  

 ١٩٤٧ لسنة   ١٣١ صدر القانون رقم      حين ،١٩٤٧عام   إلى المصريترجع نشأة بنك التنمية الصناعية      

نتيجة لتطور وتنوع نشاط البنك     .  مساهمة مصرية   كشركة "الصناعيالبنك  "بالترخيص للحكومة بإنشاء    

وتنميـة  يتمكن من القيام بالمهـام الموكلـة إليـه مـن تمويـل              وحتى  خالل العقود الثالث الماضية،     

 آخرهـا عـام     -  عدة مرات   البنك م، تم زيادة رأسمال   المشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة الحج    

 مـصري  مليون جنيه    ٥٠٠ليصبح رأس المال المرخص به مليار جنيه والمصدر والمدفوع           - ٢٠٠٣

  .)مملوك بالكامل للدولة(

  

 كقاطرة لتنشيط االقتصاد وتركيزا على تشجيع المـشروعات  الصناعي من الدولة بأهمية القطاع  اوإيمان

 كونها  إلى باإلضافة    للتصدير توجيههابهدف  طة وصغيرة الحجم كأداة لزيادة اإلنتاجية       الصناعية متوس 

 التمويل المالئـم وإتاحـة      فيأفضل السبل المتصاص البطالة، تحظى هذه المشروعات بأولوية البنك          

ـ     إلعديد من األهداف أهمها     اتحقيق   بغرض وذلك   الفنية واإلدارية خدماته   ة حداث تنمية إقليميـة متوازن

باإلضافة إلى تحديث القاعدة الصناعية      المناطق األقل نموا ومنها محافظات جنوب الوادي،         فيخاصة  

  . الحجمللمشروعات الصناعية متوسطة وصغيرة

  



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٢٢  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

توزيع محفظة القروض تبعا لنشاط بنك التنمية الصناعية المصرى
2005/6/30
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  http://www.idbe-egypt.com -للبنك  الموقع االلكتروني :المصدر

 
  بنك التنمية الصناعية المصري :وسائل االتصال

  القاهرة– شارع الجالء ١١٠

  القاهرة- الفجالة ٨١:صندوق بريد

 ٥٧٧١٥٠٩ -٥٧٧٩٢٤٧ - ٥٧٧٩٠٨٧ -٥٧٧٩١٨٨:تليفون

 ٥٧٨٦٨١٢- ٥٧٥١٢٢٧ - ٥٧٨٦٥٨٠ - ٥٧٨٧٢٤٥:فاكس

 exoffice@idbe-egypt.com :االلكترونيالبريد 

  

  

  المجتمع  د فريد خميس لتنميةمحمؤسسة م ٨-٨
  

 من خالل رعاية الموهبـة  المجتمعية  تسعى لتحقيق التنميةالتي المدنيواحدة من منظمات المجتمع  هي

  .المستدامةأساسيا لتحقيق التنمية  عتبارهما مدخالاوالتفوق ب

  

  

  

  



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٢٣  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 إنجازات المؤسسة

ما بين الفهم العميق للدراسـات       لتخريج شباب يجمع     النموذجيإنشاء مجمع فؤاد خميس االزهرى       -١

 واستخدام الحاسـب    اإلنجليزيةإجادة للغة   ك وفكر يتواكب مع أدوات العصر       ،اإلسالمية من جانب  

  .لى والعلوم الحديثة من جانب آخراآل

 تتبناه المؤسـسة تـوفر لـه كافـه          الذي مشروع محو األمية     فيمحو أمية ألف مواطن كمرحلة       -٢

  . الماليةتاإلمكانيا

كميات مـن   شاء عدد من مراكز التقوية لمرحلة التعليم االساسى تقدم خدماتها بالمجان، وتوفير             إن -٣

  .مستلزمات المدارس سنويا

 لألنشطة الرياضية والفنية بعدد مـن المـدارس بمحافظـة        تاإلمكانياتبنى مبادرة لتدعيم وتوفير      -٤

  . إطار خطة متكاملةفيالشرقية 

اسة عدد كبير من الطالب الفلسطينيين بالجامعـات المـصرية الـذين            تحمل التكاليف المالية لدر    -٥

  .تواجههم ظروف مالية استثنائية

  .تمويل عدد من مشروعات التخرج بالجامعات المصرية -٦

  . بعدد من الجامعات المصريةآليالتبرع بتكاليف معامل لغات وحاسب  -٧

 األليـاف ، صـناعة    تبتر وكيماويا ال مجاالت صناعة    فيتجرى المؤسسة مسابقة علمية ضخمة       -٨

  . قيمة كل جائزة خمسون ألف جنيهاآلالت،الصناعية والغزل والنسيج وتصنيع 

لحـصول علـى    اإلـى    إتمام دراسـتهم الجامعيـة       تتعدىمنظومة الرعاية الشاملة لألوائل     إقامة   -٩

  .الماجستير والدكتوراه

 :تبنى المؤسسة لعدد من األنشطة، أهمها -١٠

  .ة المنتجة للمرأة المعيلة وتسويق إنتاجهامشروع األسر •

  .قوافل الخير بمحافظات أسوان والمنيا وكفر الشيخ والسويس والقاهرة •

  .الشرقيةو  بمحافظات اإلسماعيلية والسويسالجماعيالفرح  •

  . شهر رمضانفيتبرعات عينية ومالية مكثفة  •

  

  www.Mfk-foundation.com -  الموقع االلكترونى للمؤسسة:المصدر

  

  المجتمع مد فريد خميس لتنميةح مؤسسة م:وسائل االتصال

 القاهرة مساكن شيراتون،  خلف فندق شيراتون هليوبوليس١١١٢م مربع ١ش محمود رزق عمارة 

 ٢٦٩٠٤٣٠ :فاكس    ٢٦٩٠٤٢٨ – ٢٦٩٠٤٢٩ :تليفون

    info@mfk-foundation.com :البريد االلكتروني



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٢٤  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

   مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ٩-٨
  

لتنميـة  من أجل ا  تعد مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية أول مؤسسة مصرية مانحة تكرس جهودها            

 تهدف إلى خلق فرص عمل وذلك عن طريق تحديد الفجوات           التيتركز على المشروعات    و ،في مصر 

العاطلين مـع    ثم تقوم المؤسسة بتدريب، أفراد مؤهلين لشغلهابدونسوق العمل حيث توجد فرص  في

سعى المؤسسة جاهـده لتعزيـز روح        ت كما تدريبهمضمان التزام أصحاب العمل بتوظيفهم فور انتهاء        

لتدريب من تتوسم فيهم القدرة على بدء مشروعات         م فرص التشغيل الذاتي بتوفير منح     العمل الحر ودع  

  .رمشروعات صغيرة ومتناهية الصغ وذلك باإلضافة إلى منح القروض لبدء

   

  منهجال

  :عمل المؤسسة في مجال التنمية االجتماعية على ثالث أركان أساسيةيرتكز 

  .معمل له تباع منهج واقعي لخلق فرص عمل حقيقية لمن الا: أوالً

الخـاص لتحقيـق التنميـة     التأكيد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة والقطـاع : ثانياً

  .ةالمتواصل

   .ةتعظيم األثر التنموي لعمل المؤسسلإلعادة والتعميم ل ابلةالسعي إلى تنفيذ مشاريع ق :ثالثاً

  

   الشركاء

والمؤسـسات   تقوم المؤسسة بتنفيذ مشروعاتها من خالل العديد من الشركاء خاصة الجمعيات األهليـة 

وتنفيذ المشروعات على  ويشارك معظم الشركاء في إعداد. التعليمية والشركات وهيئات الحكم المحلي

يم المساعدة للجهة المنفـذة،  تقد  محدد، ويقتصر دور البعض اآلخر علىزمنيت وجدول أساس مخرجا

 .األخرى لتعميمها وتطويرها  بأن مشروعات المؤسسة متاحة للجهات المانحةعلما

  

   www.sawirisfoundation.org- الموقع االلكترونى للمؤسسة :المصدر

  

  يةمؤسسة ساويرس للتنمية االجتماع :وسائل االتصال

   مصر-القاهرة  -  الزمالك- األرضي الدور - المنتزة  شارع 22 

  ٧٣٦ ٢٠١٣ :فاكس   ٧٣٦ ٤٨٤١ - ٧٣٦ ٦٧٨٣ - ٧٣٦ ٢٠١٢ :تليفون

   info@sawirisfoundation.org :الكترونيبريد 



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٢٥  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ١٠-٨
  

 تأسيسها تم   ١٩٨١ لعام   ١٥٩ طبقا لقانون الشركات رقم      -خاص   قطاع   - شركة مساهمة مصرية     هي

أنشئت الشركة  وقد   .١٩٩١ من عام    الثاني النصف   في الفعلي وبدأت نشاطها    ١٩٨٩ ديسمبر   ٩بتاريخ  

 جميع  في بنكا بفروعها المنتشرة     ٣٤ بنوك تجارية وشركة تأمين مصرية كما تم التعاقد مع           ٩بمساهمة  

  . الجمهوريةأنحاء
 

  الشركةرسالة

 توفير فرص عمل وتخفيض البطالة مـن        في والمساعدة   المصري القومي تنمية االقتصاد    فيالمساهمة  

 فـي خالل ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع مؤسـسات اإلقـراض             

  .التعامل مع هذه الفئات المستهدفة

  

  برامج الشركة

  برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة-

  برنامج تنمية المشروعات المتناهية الصغر والناشئة -

  

  www.cgcegypt.com -  الموقع االلكترونى للشركة:المصدر

  

  شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة :وسائل االتصال

  ١١٥١١ القاهرة -لق ثروت  شارع عبد الخا٨: الرئيسيالمركز 

    ٥٧٥٦٤٦٣:فاكس    )ط خطو٦ (٥٧٤٠٤٠١:تليفون

   cgc@cgcegypt.com :لكترونياإلبريد ال

  

  

   بقناجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة ١١-٨
  

بهدف تخفيف حدة برنامج الخصخصة، وذلك فى محاولة جادة للحد مـن             ١٩٩٧جمعية عام   الأشهرت  

  : فإن الجمعية تهدف إلى؛ لذاالفقر وتوفير فرص عمل للشباب مع الحفاظ على البيئة كخيار أساسي

 .إيجاد فرص عمل جديدة للشباب داخل مجتمع محافظة قنا -

 .تقديم المساعدات الفنية ألصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة -



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٢٦  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

 .تقديم الخدمات التمويلية ألصحاب المشروعات -

 . تنمية المهارات لدي أصحاب المشروعات -

 .دعم برامج التعليم -

  .الحفاظ عليهاحماية البيئة و -

  

   التمويلية التى تقدمها الجمعيةالغرض من الخدمات

، رفع مـستوي الـدخل      قنا بصفة عامة والشباب بصفة خاصة     زيادة فرص العمل أمام أهالي محافظة       

عات الـصغيرة   لألسرة الراغبة في العمل، تبني فكر العمل الحر، نشر التوعية الخاصة بتنمية المشرو            

 .والمتوسطة

  

   توافرها في الفئات المستهدفةالزمالشروط ال

 . سنة٥٠ : ٢١سن من اليتراوح أن  -

 .وجود مؤهل دراسي أو إجادة القراءة والكتابة لغير ذوي المؤهالت -

 ).ى إعفاءحاصل علأو  أدي الخدمة العسكرية(موقف نهائي من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور  -

 .مي أو القطاع الخاص بالقطاع الحكوموظفا أو أال يكون طالبا -

 .اإلقامة الدائمة في محافظة قنا -

  

   التى يتم دعمهاشروط المشروعات

 .القائمة وأمويل المشروعات الجديدة يتم ت -

 .يتم تمويل المشروعات ذات الجدوى االقتصادية -

 .يتم تمويل المشروعات غير الضارة للبيئة -

  .ون السن القانوني األطفال دتوظفيتم تمويل المشروعات التي ال  -

 .المشروعات المتواجدة بقائمة المشروعات المرفوضةدعم يتم  ال -

  

  . ألف جنيه٥٠٠ إلي ه أالف جني١٠قيمة القرض للمستفيد الواحد من  :حجم القرض

  .ة السداد تصل إلي خمس سنوات مد:مدة سداد القرض

  .سنويا % ٩تحتسب الفائدة علي القروض بواقع  :الفائدة البنكية

  . شهر١٢ السماح إلي ةتصل فتر :فترة السماح



  الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة  والتحدياتالفرص  :المشروعات الصغيرة: ٢٧/١ك 
 

 ١٢٧  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

حصل المشروعات الجديدة علي إعفاء ضريبي وذلك طبقا لنوع المشروع الممول،            ت :اإلعفاء الضريبي 

 سنوات، والمشروعات التجارية    ١٠حيث تحصل المشروعات اإلنتاجية علي إعفاء ضريبي يصل إلي          

  . سنوات٥والخدمية تحصل علي إعفاء ضريبي لمدة 

   محافظة قنا:لنطاق الجغرافيا
 

   أجزاءةالمساعدات الفنية إلي ثالثتم تقسيم : المساعدات الفنية

  مساعدات قبل تنفيذ المشروع: ألولالجزء ا

 .مناقشة فكرة المشروع مع العميل •

 .زيارة مشروعات مماثلة •

 .عمل دراسة الجدوى االقتصادية •

 .التفاوض مع البنك وعمل الالزم لصرف القرض •

  أثناء تنفيذ المشروع: الثانيزء الج

 .تقديم النصح الفني بشأن شراء المعدات •

 .التدريب الفني علي المعدات •

 .توفير قاعدة بيانات للموردين والمواد الخام •

  بعد تنفيذ المشروع: لجزء الثالثا

 .التدريب علي التسويق •

 .المشاركة في المعارض •

 .التدريب المالي واإلداري •

  

  ركاء التنميةش

  ".ممول رئيسى"الوكالة الكندية للتنمية الدولية  -      .وق االجتماعى للتنميةالصند -

  .هيئة المعونة األمريكية -        .االتحاد األوربى -

  .المجتمع المحلى -

  

  رئيس مجلس اإلدارةإدارة الجمعية و :المصدر

  

   بقناجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة: وسائل االتصال

  .جد أبو بكر الصديقس شارع عمر بن الخطاب، خلف م،١٠حوض  –ا قن: العنوان

  ٠٩٦/ ٥٣٣١٣٥٠ :فاكس    ٥٣٣٤٩٤٧/٠٩٦ - ٥٣٣٥٨١٠/٠٩٦ :تليفون
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 ١٢٨  الطرق المؤدية إلى التعليم العالى
  

  "الطرق المؤدية إلى التعليم العالى"مشروع  ١٢-٨
  

ويهدف المشروع إلى رفع مهـارات       ؛منحة دولية متعاقد عليها بين جامعة القاهرة ومؤسسة فورد        هو  

 وصـقل   مساعدتهم على االندماج السريع فـى المجتمـع       ين من الجامعات المختلفة ل    الطالب والخريج 

  :ىهتدريبية المشروع البرامج و .مهاراتهم بما يتناسب مع حاجة البحث العلمى وسوق العمل

  .تنمية مهارات البحث العلمى -٢           . التفكير واإلدارةتنمية مهارات -١

  . تنمية مهارات التدريس لمدرسى الثانوى-٤  .    األعمال اكتساب المهارات األساسية لمجال-٣

  .تنمية المهارات القيادية -٦              .تدريب المدربين -٥

) الواسـطة  (مفهـوم وهذه البرامج تساعد المتدرب على التفكير بصورة غير نمطية وتجعله ال يستخدم             

بتكارى تمكن كل خـريج مـن       لتبرير الفشل فى الحصول على عمل، فهناك قدرات ومهارات وتفكير ا          

ها، ئالحصول على عمل مميز، وهناك مجال المشروعات الصغيرة التى يجب أن تدرس جيدا قبل بـد               

  . كلما كان العائد المتوقع أكبر– بعيدا عن الوظيفة النمطية –فكلما كانت المخاطرة أكبر 

  

 بـصورة غيـر   –ات الصغيرة نشاء المشروعإن المشروع يساعد الشباب الراغب فى أننا نعتقد   إولذا ف 

  ).٣٨ - ١ من انظر المراجع( التدريبية وكذلك كتب المشروع العديدة  من خالل برامجه–مباشرة 

  

  مدير المشروع و- www.Pathways.cu.edu.eg -للمشروع الموقع االلكترونى : المصدر

  

  "لطرق المؤدية إلى التعليم العالىا"مشروع : وسائل االتصال

  الجيزة -  جامعة القاهرة–كلية الهندسة  -مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث
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