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 الملخص العربى 
اقتصادية   دراسة  اجراء  رئيسية  بصفة  البحث  يستهدف 
تتلخص   كما  الصغر.  متناهية  والمشروعات  الصغيرة  للمشروعات 

لمشروعات مشكلة الدراسة في تذبذب عدد المشروعات الصغيرة وا
من   الحد  في  دورها  ضعف  الي  يؤدي  مما  الصغر  المتناهية 
البطالة وتأثيرها في النمو االقتصادي خاصة وأن هذه المشروعات  
كثيفة العماله. كما أن ارتفاع األسعار لمعظم المنتجات اشارة الي  
التأثير   وبالتالي  االنتاج  زيادة  في  المشروعات  هذه  تأثير  ضعف 

لهذه المنتجات. هذا وقد توصلت الدراسة الي  علي زيادة األسعار  
 النتائج التالية:

قد    -1 الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  عدد  اجمالي  أن 
معنوية   مستوي  عند  احصائيا  معنوي  موجبا  اتجاها  أخذ 

المشروعات  0.05 اجمالي عدد  السنوية في  الزيادة  وتقدر   .
بنحو   يقدر  الصغر  والمتناهية  مشروع    ألف  7.28الصغيرة 

 %3.68بمدل نمو بلغ نحو  
المشروعات أن    -2 من  المستفيدين  الذكور  عدد  نمو  معدل 

احصائيًا   معنوي  متزايدًا  اتجاهًا عامًا  أخذ  قد  الصغر  متناهية 
معنوية   مستوي  في  0.01عند  السنوي  النمو  معدل  وبلغ   .

نحو   الصغر  متناهية  المشروعات  من  المستفيدين  عدد 
ألف مستفيد من الذكور وفقا    5.02, أي ما يعادل نحو5.5%

المشروعات   من  المستفيدين  الذكور  لعدد  السنوي  للمتوسط 
 متناهية الصغر خالل فترة الدراسة

المشروعات    -3 من  المستفيدات  عدد  نمو  معدل  أن  أن  كما 
عند   احصائيا  معنوي  متزايد  عاما  اتجاها  أخذ  قد  الصغيرة 

,  %4وي نحو  . ويبلغ معدل النمو السن0.05مستوي معنوية  
 ألف مستفيدة.  0.158أي بما يعادل نحو  

قد    -4 الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  قروض  اجمالي 
أخذ اتجاها عاما متزايدا معنوي احصائيا عند مستوي معنوية 

. وتقدر الزيادة السنوية في اجمالي قروض المشروعات  0.01
 .مليون جنيه 501.29الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 

الصغيرة    -5 المشروعات  توفرها  التي  العمل  فرص  أن  الي 
معنوي   متزايدا  عاما  اتجاها  أخذت  قد  الصغر  والمتناهية 

معنوي   مستوي  عند  السنوية  0.05احصائيا  الزيادة  وتقدر   .
في فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو  

 ألف فرصة عمل.  14.23
التجار   -6 القطاع  من  كل  المرتبة  يحتل  الحيواني   واالنتاج  ي 

الصغر,   متناهية  المشروعات  عدد  حيث  من  والثانية  األولي 
نحو   المشروعات  عدد  مشروع,   1199.40ويبلغ  ألف 

نحو    442.81 تمثل  من    %22.1,  %59.86ألف مشروع  
علي   منهم  لكل  الصغر  متناهية  المشروعات  عدد  اجمالي 

 الترتيب خالل فترة الدراسة. 
ك  -7 يحتل  المرتبة    ل كما  الخدمات  وقطاع  التجاري  القطاع  من  

األولي والثانية من حيث عدد المشروعات الصغيرة, ويبلغ عدد  
نحو   مشروع,    74.55المشروعات  ألف    55.067ألف 

نحو   تمثل  عدد    %32.53,  %44.02مشروع   اجمالي  من 
 المشروعات الصغيرة  لكل منهما علي الترتيب. 

لمشروعات متناهية الصغر  من ا  %31.307يتضح أن نحو    -8
يتواجد في ثالثة محافظات هي المنيا التي تحتل الترتيب األول  

من اجمالي عدد المشروعات متناهية    %13.45بنسبة تمثل  
في   الشرقية  محافظة  سويف,  بني  محافظة  وتأتي  الصغر, 

من    %7.527,  %10.33الترتيب الثاني والثالث بنسبة تمثل  
 منهم علي الترتيب. اجمالي عدد المشروعات لكل 
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من اجمالي عدد المشروعات الصغيرة    %30.6كما يتبين أن    -9
الترتيب   تحتل  التي  القاهره  هي  محافظات  أربعة  في  يتواجد 

بنسبة   الصغيرة,    %8.04األول  المشروعات  اجمالي  من 
الترتيب   يحتال  الالتي  أسيوط  الدقهليه,  الجيزه,  محافظات 

  % 6.09,%7.02,  %7.94ثل الثاني والثالث والرابع بنسبة تم
 من اجمالي عدد المشروعات الصغيرة.

الصغر    -10 والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  هذه  عددد  زيادة 
العمل   فرص  وخاصة  المشروعات  بهذه  العمل  فرص  وزيادة 

 بالمشروعات متناهية الصغر بزيادة تمويل هذه المشروعات.
( في  2iY زيادة نسبة مساهمة المشروعات متناهية الصغر) -11

الزيادة السنوية نحو     0.034توفير فرص عمل وتبلغ نسبة 
.% 

بهذه    -12 العمل  المشروعات وفرص  عدم استقرار كل من عدد 
 المشروعات وقروض هذه المشروعات خالل فترة الدراسة.

المفتاحية:   فرص  الكلمات  التمويل,  الصغيرة,  المشروعات 
االقتصادي,   األثر  االستقرار,  معامل  الصغر,  العمل,  متناهية 

 .النشاط االقتصادي

 المقدمة 

تساهم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تحقيق 
في  الفعال  االيجابي  التغير  علي  والعمل  االقتصادية  التنمية 
خاصة   بصفة  النامية  والدول  عام  بصفة  الدول  اقتصاديات 

تمثل   الخصبةالنها    المواهب  وتشجيع لتعزيز المجاالت 
لإلبداعا واألفكار وفرصة  ألصحاب  واالبتكار لجديدة، 

والطموح  الكفاءة ذوى  األعمال رواد من المتميزة المبادرات
الفنية وخبراتهم   والنشاط من خالل توظيف مهاراتهم وقدراتهم 

 والعمل المبادرة روح العملية والعلمية لخدمة مشاريعهم وتشجيع

 يعمشار  وأصحاب أعمال رواد ليصبحوا الشباب لجيل الحر

   العمل فرصة تامين انتظار في طاقاتهم  تجنب هدر  "و خاصة
 نحو الصغيرة المدخرات , ويتم ذلك من خالل توجيهللعاملين

 أن الممكن من كانت التي األموال  رؤوس وتعبئة   االستثمار

 المدخرات واالستثمارات زيادة يعني وهذا االستهالك، نحو توجه

فضال الناتج زيادة وبالتالي احتوائها  القومي.   لآلثار عن 

 من كثير في  االقتصادي اإلصالح لبرامج السلبية االجتماعية

خاصة  عقد بداية منذ القضية هذه تصدرت أن بعد الدول 

  ومؤسسات التمويل الدولية. الحكومات أولويات سلم التسعينيات
المشروعات   هذه  تمثل   فرص  لتأمين الرئيسي المصدركما 

االقتصاديا عموما   العمل وتتميز والنامية المتقدمة ت في   .
الصغر   الصغيرة المشروعات  متناهية   بتنوعها والمشروعات 

 نصف أو الماهرة غير العمالة استيعاب وقدرتها على وكثافتها

تشكل الماهرة  الدول في العمل قوة من الكبيرة النسبة والتي 

قورنت   ما إذا  العمل لفرصة نسبيا   منخفضة وبتكلفة النامية،
 رأس كثيفة اإلنتاجية األساليب تستخدم التي الكبيرة تبالمشروعا

القوى العامله.عالوة علي أنها تمثل  من قليلة  نسبة مقابل المال
كبيرة   مضافة  قيمة  وتحقيق  القيمة  سلسلة  في  مهما  عنصرا 
لمخرجات قطاعات االقتصاد القومي المختلفة. وكذلك قدرتها  

ا  للمشروعات  المدخالت  من  الكثير  توفير  لمتوسطة علي 
هذه التكامل حالة يعزز بما والكبيرة، والمنشأت  المنشآت بين 

 فضال   هيكل االنتاج، وتوسيع وتنويع الحجم  والكبيرة المتوسطة

 للمشروعات  أساسية بذور عن عبارة هي المنشآت هذه أن عن

 .  الكبيرة

الصغيرة   المشروعات  من  كل  أهمية  من  وبالرغم 
تح في  الصغر  متناهية  االقتصادية,  والمشروعات  التنمية  قيق 

اال أن هذه المشروعات تعاني من عدم استقرار سواء في عدد  
المشروعات أو في فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات  
ضرورة  معه  يتطلب  مما  المشروعات  هذه  تمويل  وكذلك 
لهذه   والتمويلي  المؤسسي  واالداري  القانوني  باالطار  االهتمام 

تحقق الهدف من وجودها في دعم  المشروعات حتي يمكن أن  
 االقتصاد القومي. 
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 المشكلة البحثية 
والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  به  تتمتع  مما  بالرغم 
أن   اال  حيازتها,  علي  الكثير  تشجع  عديدة  مزايا  من  الصغر 
هناك الكثيرمما يعانون من عدم االحساس باألمان خاصة في  

عد وكذلك  التمويلية  المؤسسات  مع  غطاء  التعامل  وجود  م 
تأميني ضد المخاطر  لهذه المشروعات مما يؤدي الي الحد  
البطالة   الحد من  من زيادة عددها وبالتالي ضعف دورها في 
المشروعات   هذه  وأن  خاصة  االقتصادي  النمو  في  وتأثيرها 
كثيفة العماله. كما أن ارتفاع األسعار لمعظم المنتجات اشارة 

المشروعات في زيادة االنتاج وبالتالي   الي ضعف تأثير هذه 
 التأثير علي زيادة األسعار لهذه المنتجات. 

 األهداف البحثية 
للمشروعات   اقتصادية   دراسة  اجراء  بصفة  البحث  يستهدف 
دراسة   خالل  الصغرمن  متناهية  والمشروعات  الصغيرة 

 األهداف الفرعية التالية: 
وضع المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة   -1

 2019  – 2009الفترة  خالل
الصغيرة   -2 المشروعات  من  المستفيدين  عدد  تطور  دراسة 

( الفترة  خالل  الصغر  المتناهية    –  200والمشروعات 
2019 ) 

من   -3 بكل  العمالة  وعدد  القروض  تطوراجمالي  دراسة 
الصغر  متناهية  والمشروعات  الصغيرة  المشروعات 

 ( 2019  – 2009بجمهورية مصر العربية خالل الفترة )
الصغر    -4 المتناهية  للمشروعات  النسبي  التوزيع 

وفقا    العمالة  وعدد  القروض  وحجم  الصغيرة  والمشروعات 
  –  2009)  ألهم قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفترة

2019 ) 
الصغر   -5 متناهية  للمشروعات  الجغرافي  التوزيع 

خالل   العمل  وفرص  والقروض  الصغيرة  والمشروعات 
 ( 2019 – 2017) الفترة

الصغر    -6 متناهية  المشروعات  علي  التمويل  تأثير 
 ( 2019 – 2009والمشروعات الصغيرة خالل الفترة)

الصغيرة  تأثير   -7 والمشروعات  الصغر  متناهية  المشروعات 
الفترة) خالل  القومي  والناتج  العمل  فرص    –  2009علي 

2019 ) 
عامة,    -8 بصفة  المشروعات  عدد  من  كل  استقرار    دراسة 

ع عدد  اجمالي  الصغر,  المتناهية  المشروعات  دد 
من   العمل  فرص  اجمالي  الصغيرة,  المشروعات 
العمل   فرص  الصغر,  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 
بالمشروعات الصغيرة, فرص العمل بالمشروعات المتناهية 
الصغيرة  للمشروعات  الممنوحة  القروض  اجمالي  الصغر, 

للمش الممنوحة  القروض  الصغر,  روعات  والمتناهية 
الصغر   متناهية  للمشروعات  الممنوحة  القروض  الصغيرة, 

 ( 2019  – 2009) خالل الفترة
الصغيرة   -9 بالمشروعات  للنهوض  مقترحة  ألية  وضع 

 والمشروعات متناهية الصغر.   

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات 
أساليب   استخدام  علي  أهدافه  تحقيق  في  البحث  يعتمد 

الوصفي   االحصائي  االقتصادية  التحليل  للظواهر  والكمي 
الدراسة.   استخدام  موضع  على  الوصفي  التحليل  اعتمد  وقد 

المئوية   النسب  مثل  البسيطة  اإلحصائية  األساليب 
بعض   استخدمت  كما  النمو,  معدالت  وتقدير  والمتوسطات. 
االقتصادية   الظواهر  وشرح  لتقدير  الكمي  التحليل  أساليب 

استخدم   تم  حيث  بالدراسة،  البسيط المتعلقة  االنحدار  أسلوب 
لتقدير   المزدوجة  واللوغاريتمية  الخطية  الصورة  في  والمتعدد 
والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  علي  التمويل  من  كل  تأثير 
الصغر   الصغيرة والمتناهية  المشروعات  تأثير  الصغر وكذلك 
علي كل من فرص العمل والناتج القومي, هذا باالضافة الي  

 قرار علي النحو التالي: استخدام معامل االست
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معامل 
  االستقرار=

  معينة سنة  في  للمتغير  الفعلية    –القيمة 
 القيمة التقديرية للمتغير في نفس السنة

 x 100ـــــــــــــــــ
 القيمة التقديرية للمتغير في نفس السنة       

هذا وقد اعتمد البحث علي البيانات الثانوية المنشورة من 
 .ي للتعبئة العامة واالحصاءالجهاز المركز 

متناهية   والمشروعات  الصغيرة  المشروعات  من  كل  تعريف 
 الصغر والمشروع حديث التأسيس

• ( رقم  القانون  لسنة  152يعرف  المشروعات    2020( 
مليون   السنوي  أعماله  حجم  يبلغ  مشروع  كل   " الصغيرة 
مشروع   كل  أو  جنيه,  مليون  خمسين  عن  ويقل  جنيه 

التأسيس حديث  رأس    صناعي  أو  المدفوع  رأسماله  يبلغ 
ألف جنيه ويقل   المستثمر بحسب األحوال خمسون  المال 
صناعي   غير  مشروع  كل  أو  جنيه,  ماليين  خمسة  عن 

التأسيس   المستثمر حديث  المال  رأس  أو  رأسماله  يبلغ 
ثالثة   عن  ويقل  جنيه  ألف  خمسون   األحوال  بحسب 

 " ماليين  جنيه
عرفها القانون  علي    أما المشروعات متناهية الصغر فقد •

أنها "كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه  
أو   المدفوع   رأسماله  يقل  التأسيس  حديث  مشروع  كل  أو 
ألف   خمسين  عن  األحوال  بحسب  المستثمر  المال  رأس 

 جنيه" 
أنه"   • علي  القانون  عرفه  فقد  التأسيس  حديث  والمشروع 

تس أو  تأسيسه  علي  يمضي  لم  الذي  أو  المشروع  جيله 
 مزارلة نشاطه أكثر من سنتين". 

 أهمية البحث 

 ترجع أهمية البحث الي األتي:
المعاصره   -1 البحثية  الموضوعات  من  البحث  موضوع  يعد 

الصغيرة  المشروعات  انتشار  مدي  تناقش  التي 
والقدرات   العمل  وفرص  الصغر  متناهية  والمشروعات 

النا علي  ذلك  كل  وتأثير  منهما  بكل  المحلي  التمويلية  تج 
االجمالي,  وهذا يتسق مع  اهتمام الدولة في بناء ونهضة  

 االقتصاد المصري حاليا. 
ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الموضوع, حيث   -2

لم يكن هناك دراسات بحثية تمت من قبل في هذا المجال  
الكافي علي  ,  بالشكل  الحصول  صعوبة  علي  عالوة 

  البيانات المطلوبة.

 ائج البحثية النت
والمشروعات  الصغر  متناهية  المشروعات  وضع  أوال: 

 (: 2019 – 2009الصغيرة خالل الفترة )
يتم دراسة وضع المشروعات متناهية الصغر والمشروعات  
عدد   اجمالي  لكل  الزمني  التطور  خالل  من  الصغيرة 
التطور  الصغيرة,  والمشروعات  الصغر  متناهية  المشروعات 

ات متناهية الصغر, التطور الزمني لعدد  الزمني لعدد المشروع
 المشروعات الصغيرة , كما يلي:

الصغر    -1 متناهية  المشروعات  اجمالي عدد  دراسة تطور 
 (:2019 – 2009والصغيرة خالل الفترة )

( أن اجمالي عدد المشروعات  1يتبين من بيانات جدول )
نحو   بلغ  الصغيرة   والمشروعات  الصغر    197.54متناهية 

مشر  ازداد  ألف  وقد  هذا  الدراسة,  فترة  خالل  المتوسط  في  وع 
نحو  من  الصغر  والمتناهية  الصغيرة   المشروعات  عدد 

عام    145.13 أدني  كحد  مشروع  نحو    2011ألف  الي 
عام    252.24 أقصي  تقدر    2017ألف مشروع كحد  بزيادة 

من اجمالي    % 73.8ألف مشروع تمثل نحو    107.11بنحو  
 .  2011متناهية عام عدد المشروعات الصغيرة وال
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ة بجمهورية مصر  . تطور عدد المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر وعدد المستفيدين من الذكور واالناث الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمي1جدول  
 ( 2019 – 2009العربية خالل الفترة 

اجمالي عدد   السنة 
المشروعات  

 )ألف(

 
 
 
 % 

عدد  
المشروعات  

ناهية  مت
 الصغر 
 )ألف(

 
 
 
 % 

عدد الذكور  
المستفيدين   

من المشروعات  
المتناهية  

 الصغر 
 )ألف(

 
 
 
 % 

عدد االناث  
 المستفيدين

 من 
المشروعات  

 المتناهية 
 )ألف(

 
 
 
 % 

اجمالي عدد  
المشروعات  

 الصغيرة 
 ()ألف 

 
 
 
 % 

عدد الذكور  
المستفيدين  

من  
المشروعات  

 الصغيرة 
 ()ألف 

 
 
 
 % 

عدد االناث  
ن  المستفيدي
من  

المشروعات  
 الصغيرة 
 )ألف(

 
 
 
 
 % 

2009 203.72 9.37 194.1 9.69 74.73 7.43 119.35 11.95 9.62 5.68 6.87 5.47 2.75 6.31 

2010 165.36 7.61 155.93 7.78 70.63 7.03 85.29 8.54 9.43 5.57 6.84 5.44 2.59 5.94 

2011 145.13 6.68 127 6.34 60.6 6.03 66.4 6.65 18.13 10.71 13.4 10.66 4.73 10.85 

2012 166.32 7.65 148.22 7.4 77.29 7.69 70.93 7.1 18.1 10.69 13.64 10.85 4.45 10.21 

2013 186.85 8.6 174.25 8.7 97 9.65 77.25 7.74 12.6 7.44 9.42 7.5 3.14 7.21 

2014 178.44 8.21 162.4 8.1 86.7 8.63 75.6 7.57 16.04 9.47 12.53 9.97 3.51 8.06 

2015 

207.61 9.55 

188.27 9.4 
104.87 10.4

3 

83.4 8.35 
19.34 11.42 

14.95 11.9 
4.39 10.07 

2016 204.66 9.42 187.61 9.36 96.8 9.63 90.81 9.09 17.05 10.07 12.21 9.71 4.84 11.11 

2017 

252.24 11.61 

236.07 11.7
8 

114.8 11.4
2 

121.27 12.14 
16.17 9.55 

11.21 8.92 
4.96 11.4 

2018 

251.1 11.55 

234.56 11.7 
120.22 11.9

6 

114.34 11.45 
16.54 9.77 

12.08 9.61 
4.46 10.24 

2019 

211.53 9.73 

195.27 9.75 
101.44 10.0

9 

93.840 9.4 
16.26 9.6 

12.51 9.95 
3.75 8.6 

  3.96  11.42  15.39  90.77  91.37  182.15  197.54 المتوسط 

 عت و حسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء, الكتاب السنوي, أعداد متفرقة.  المصدر: جم
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عدد   اجمالي  لتطور  العام  االزمني  االتجاه  وبدراسة 
المعادلة   من  يتبين  الصغر,  والمتناهية  الصفيرة  المشروعات 

 ( ) 1رقم  بجدول  الصغيرة 2(  المشروعات  عدد  اجمالي  أن   )
الصغر قد أخذ اتجاها موجبا معنوي احصائيا عند    والمتناهية

. وتقدر الزيادة السنوية في اجمالي عدد  0.05مستوي معنوية  
بنحو   يقدر  الصغر  والمتناهية  الصغيرة    7.28المشروعات 

نحو   بلغ  نمو  بمعدل  مشروع  معامل %3.68ألف  بلغ  كما   .
التي   %50.8نحو    R)2(التحديد   التغيرات  أن  الي  اشارة 
من التغيرات   % 50.8عنصر الزمن مسئولة عن نحو  يعكسها  

التي حدثت في اجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية 
 الصغر خالل فترة الدراسة. 

الفترة   -2 خالل  الصغر  متناهية  المشروعات  عدد  تطور 
(2009 – 2019 :) 

( جدول  بيانات  متناهية 1تشير  المشروعات  عدد  أن   )
نحو   يبلغ  تمثل ألف    182.15الصغر  المتوسط  في  مشروع 

الصغيرة   92.2نحو   المشروعات  عدد  اجمالي  من   %
عدد   اتجه  وقد  هذا  الدراسة,  فترة  خالل  الصغر  والمتناهية 
نحو   من  ازداد  حيث  للتزايد,  الصغر  متناهية  المشروعات 

  236.07الي نحو    2011ألف مشروع كحد أدني عام    127
عام   مشروع  بنحو    2017ألف  تقدر  ألف    109.07بزيادة 

من اجمالي عدد    %85.88مشروع متناهي الصغر تمثل نحو  
عام   الصغر  متناهية  االتجاه 2011المشروعات  وبدراسة   .

يتبين  الصغر  متناهية  المشروعات  عدد  لتطور  العام  الزمني 
 ( رقم  المعادلة  )2من  بالجدول  المشروعات  2(  عدد  أن   )

اتجاها عاما متزايدا معنوي اح صائيا متناهية الصغر قد أخذ 
معنوية   مستوي  عدد  0.05عند  في  السنوية  الزيادة  وتقدر   ,

بنحو الصغر  المتناهية  مشروع    6.731المشروعات  ألف 
  43.8. كما بلغ معامل التحديد نحو  %3.69بمعدل نمو بلغ  

%اشارة الي أن التغيرات التي يعكسها عنصر الزمن مسئولة 
التغيرات التي حدثت في اجمالي عد   %43.8عن نحو   د  من 

 المشروعات المتناهية الصغر. 

  –  2009تطور عدد المشروعات الصغيرة خالل الفترة )  -3
2019 :) 

( جدول  بيانات  من  المشروعات  1يتضح  عدد  أن   )
نحو   بلغ  تمثل    15.39الصغيرة  المتوسط  في  مشروع  ألف 

من اجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية   %7.8نحو  
واتج  الدراسة,  فترة  خالل  الصغيرة   الصغر  المشروعات  عدد  ه 

نحو   من  عام    9.62للتزايد  مشروع  نحو    2009ألف  الي 
عام    16.26 مشروع  بنحو    2019ألف  تقدر   6.64بزيادة 

تمثل نحو   عدد    % 69.023ألف مشروع صغير  اجمالي  من 
عام   الصغيرة  الزيادة  2009المشروعات  متوسط  ويبلغ   .

الصغيرة نحو المشروعات  عدد  في  مشروع    ألف  0.6السنوية 
الدراسة.   فترة  السنوي خالل  النمو  معدل  لعدد    وبتقدير 

رقم   المعادلة  بيانات  من  يتضح  الصغر  متناهية  المشروعات 
معدل نمو المشروعات الصغيرة قد أخذ  ( أن  2( بالجدول )3)

معنوية  مستوي  عند  احصائيا   معنوي  متزايدا   عاما   اتجاها  
الم0.05 عدد  في  السنوي  النمو  معدل  وبلغ  شروعات  . 

ألف مشروع   0.67,  أي ما يعادل نحو%4.4الصغيرة نحو  
فترة وفقا   خالل  الصغيرة  المشروعات  لعدد  السنوي  للمتوسط 

الدراسة. واذا استمر عدد المشروعات الصغيرة في التزايد علي  
الصغيرة  المشروعات  عدد  يصل  أن  المتوقع  فمن  النحو  هذا 

 .  2020ألف مشروع عام  16.93نحو 
الصغيرة   -ثانيا: المشروعات  من  المستفيدين  عدد  تطور 

( الفترة  خالل  الصغر  المتناهية   –  2009والمشروعات 
2019 :) 

يعد تمكين المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتناهية 
تطور   في  األهمية  في  غاية  واالناث  الذكور  من  الصغر 
تطور  دراسة  يتم  الجزء  هذا  وفي  للدولة.  االقتصادي  النشاط 

مستفيدين من الذكور واالناث من المشروعات متناهية عدد ال
 الصغر والمشروعات الصغيرة  علي النحو التالي: 

المشروعات متناهية من  تطور عدد الذكور المستفيدين    -1
  (:2019 – 2009الصغر خالل الفترة )
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 ( جدول  بيانات  من  المستفيدين 1يتبين  الذكور  عدد  أن   )
بل الصغر  المشروعات متناهية  ألف فرد    91.37غ نحو  من 

الذكور   عدد  ازداد  وقد  هذا  الدراسة,  فترة  خالل  المتوسط  في 
  74.73المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر من نحو  

عام   فرد  نحو    2009ألف  عام    101.44الي  فرد  ألف 
بنحو    2019 تقدر  نحو 26.71بزيادة  تمثل  فرد   ألف 

من  35.74% المستفيدين  الذكور  عدد  اجمالي   من 
عام   الصغر  متناهية  المتوسط 2009المشروعات  ويبلغ   .

متناهية  المشروعات  من  المستفيدين  الذكور  لعدد  السنوي 
بنحو   من    2.43الصغر  المستفيدين  الذكور  من  فرد  ألف 

الدراسة. فترة  خالل  الصغر  متناهية  وبتقدير   المشروعات 
لعدد الذكور المستفيدين من المشروعات    معدل النمو السنوي 

المعادلة رقم ) متن الصغر يتبين من  ( أن  2( بجدول )4اهية 
متناهية  المشروعات  من  المستفيدين  الذكور  عدد  نمو  معدل 
عند  احصائيا   معنوي  متزايدا   عاما   اتجاها   أخذ  قد  الصغر 

معنوية   عدد  0.01مستوي  في  السنوي  النمو  معدل  وبلغ   .
ي  , أ%5.5المستفيدين من  المشروعات متناهية الصغر نحو  

نحو يعادل  وفقا    5.02ما  الذكور  من  مستفيد  للمتوسط ألف 
متناهية  المشروعات  من  المستفيدين  الذكور  لعدد  السنوي 
الذكور   عدد  استمر  واذا  الدراسة.  فترة  خالل  الصغر 
علي   التزايد  في  الصغر  متناهية  المشروعات  من  المستفيدين 

ن هذا النحو فمن المتوقع أن يصل عدد الذكور المستفيدين م
ألف مستفيد من 106.46المشروعات متناهية الصغر  نحو  

 .  2020الصغر عام  الذكور من  المشروعات متناهية
المشروعات   -2 من  المستفيديات  االناث  عدد  تطور 

 (: 2019 – 2009متناهية الصغر خالل الفترة )

المستفيدات من  1تشير بيانات جدول ) ( أن عدد االناث 
ألف مستفيدة     90.77بلغن نحو  المشروعات متناهية الصغر

حد  بين  المتوسط  الدراسة, ويقع هذا  فترة  المتوسط خالل  في 
نحو   بلغ  نحو   66.4أدني  بلغ  أقصي  وحد  مستفيدة  ألف 

عام    121.27 مستفيدة  النمو 2019ألف  معدل  وبتقدير   .
الصغر   متناهية  المشروعات  من  المستفيدات  االناث  لعدد 

( أن عدد االناث  2ن الجدول )( م5يتبين من المعادلة رقم )
قد اخذ اتجاها   الصغر  المتناهية  المشروعات  المستفيدات من 

 متزايدا  غير معنوي احصائيا.  
المشروعات    -3 من  المستفيدين  الذكور  عدد  تطور 

 (:2019 – 2009الصغيرة  خالل الفترة )
( أن عدد الذكور المستفيدين 1يتضح من بيانات جدول )

الصغ المشروعات  نحومن  بلغ  مستفيد   11.42يرة   فرد  ألف 
الدراسة,  فترة  خالل  المتوسط  في  الصغيرة  المشروعات  من 
الصغيرة  المشروعات  من  المستفيدين  الذكور  عدد  ويتجه 

الي نحو    2009ألف فرد مستفيد عام  6.87للزيادة  من نحو 
عام    12.51 مستفيد  بنحو    2019ألف  تقدر    5.64بزيادة 

المش من  مستفيد  فرد  نحو  ألف  تمثل  الصغيرة    %82روعات 
من اجمالي عدد الذكور المستفيدين من المشروعات الصغيرة 

وبتقدير معدل النمو في عدد الذكور المستفيدين   .2009عام  
( بالجدول  6من المشروعات الصغيرة, يتبين من المعادلة رقم ) 

المشروعات  2) من  المستفيدين  الذكور  عدد  نمو  معدل  أن   )
أخذ   قد  عند الصغيرة  احصائيا  معنوي  متزايدا  عاما  اتجاها 

معنوية   عدد  0.05مستوي  غي  السنوي  النمو  معدل  وبلغ   .
, أي  %4.5الذكور المستفيدين من المشروعات الصغيرة نحو  

ألف فرد مستفيد من هذه المشروعات    0.514ما يعادل نحو  
 سنويا.  
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الت النمو السنوية لعدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  . نتائج التقدير اإلحصائي لإلتجاه الزمنى العام ومعد2جدول  
 ( 2019-2009وعدد المستفيدين من الذكور واالناث من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  فى مصر خالل الفترة )

رقم 
 المعادلة 

 2R F النموذج المقدر       المتغير التابع
المتوسط  

 )الف(  

معدل النمو  
 السنوى 

1 
ي عــدد المشــروعات الصــغيرة اجمــال

والمشروعات متناهية الصغر )ألف 
 مشروع(

Ŷ1 i= 153.86+7.28Xi 
(9.49)**     (3.046)* 

0.508 (9.28)* 197.54 3.68% 

عـــدد المشـــروعات متناهيـــة الصـــغر  2
 )باأللف(

Ŷ2 i= 141.768 + 6.731Xi 
(8.23)**      (2.65)* 

0.438 (7.023)* 182.15 3.69% 

وعات الصــــــــــــــغيرة عــــــــــــــدد المشــــــــــــــر  3
 )باأللف(

Ŷ5i = e11.518 + 0.044Xi 0.34 (4.68)* 15.39 4.4% 

4 

عـــــــــدد الـــــــــذكور المســـــــــتفيدين مـــــــــن 
المشــــــــــروعات متناهيــــــــــة الصـــــــــــغر 

 )باأللف(

Ŷ3i = e64.174 + 0.055Xi 0.727 (23.9)** 91.37 5.5% 

 5 

عـــــــــــدد االنـــــــــــاث المســـــــــــتفيده مـــــــــــن 
 المشــــــــــروعات متناهيــــــــــة الصـــــــــــغر

 )باأللف(

i0.021X78.261+ = e4iŶ 0.114 -(1.163) 90.77 - 

6 
عـــــــــدد الـــــــــذكور المســـــــــتفيدين مـــــــــن 

 المشروعات الصغيرة )باأللف(

i8.457+ 0.045X=  6iŶ 0.32 *(4.237) 11.42 4.5% 

7 
عـــــــــــدد االنـــــــــــاث المســـــــــــتفيده مـــــــــــن 

 المشروعات الصغيرة )باأللف(

i3.049 + 0.04X= e 7iŶ 0.322 *(4.27) 3.96 4% 

 حيث أن:
1 iŶ = المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر المقدرة )باأللف( اجمالي عدد 
2 iŶ      )عدد المشروعات متناهية الصغر المقدرة )باأللف = 
3iŶ    )عدد الذكور المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر المقدرة )باأللف  =                                       
 4iŶ  من المشروعات متناهية الصغر المقدرة )باأللف(.         = عدد االناث المستفيده 

5iŶ                     )عدد المشروعات الصغيرة المقدرة )باأللف = 
6iŶ  (= عدد الذكور المستفيدين من المشروعات الصغيرة المقدرة )باأللف 
7iŶ )عدد االناث المستفيده من المشروعات الصغيرة المقدرة )باأللف = 

      (غير معنوى -)            . %5معنوي عند مستوي  ) )*             . % 1وي عند مستوي معن ))**
 (1المصدر:  جمعت وحسبت من بيانات جدول ) 
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المشروعات   من  المستفيدين  الذكور  عدد  تزايد  استمر  واذا 
الصغيرة علي هذا النحو, فمن المتوقع أن يصل عدد الذكور  

ألف فرد    13.024يرة نحو  المستفيدين من المشروعات الصغ
 م.  2020مستفيد بحلول عام  

دراسة تطور عدد االناث  المستفيدات من المشروعات    -4
 (:2019 – 2009الصغيرة  خالل الفترة )

( أن عدد االناث المستفييدات من 1تشير بيانات جدول )
نحو   بلغن  الصغيرة  في   3.96المشروعات  مستفيدة  ألف 

الدراس فترة  خالل  االناث  المتوسط  عدد  ازداد  وقد  هذا  ة. 
مستفيده   2.75المستفيدات من المشروعات الصغيرة من نحو  

عام   أدني  نحو    2009كحد  عام    4.96الي  مستفيدة  ألف 
بنحو    2017 تقدر  نحو   21.21بزيادة  تمثل  مستفيدة  ألف 

عام    80.36 المستفيدات  عدد  اجمالي  من   %2009  .
المستفيدات   عدد  في  النمو  معدل  المشروعات  وبتقدير  من 

الدالة رقم) , يتضح من  بالجدول )7الصغيرة  أن معدل  2(   )
نمو عدد المستفيدات من المشروعات الصغيرة قد أخذ اتجاها  

معنوية   مستوي  عند  احصائيا  معنوي  متزايد  .  0.05عاما 
نحو   السنوي  النمو  معدل  نحو %4ويبلغ  يعادل  بما  أي   ,

النمو0.158 معدل  استمر  واذا  مستفيدة.  علي    ألف  السنوي 
الصغيرة  المشروعات  من  المستفيدات  عدد  فان  الوضع  هذا 

 . 2020مستفيدة عام  3.9من المتوقع أن يصل الي نحو 
 مما سبق يتبين األتي: 

بالمشروعات    -1 المشروعات  عدد  حيث  من  الدولة  اهتمام 
بنسبة  األولي  المرتبة  في  جاءت  حيث  الصغر  متناهية 

المش  %92.2تمثل   عدد  اجمالي  الصغيرة من  روعات 
تأتي  حين  في  الدراسة,  فترة  خالل  الصغر  والمتناهية 
الثانية بنسبة تمثل نحو  المرتبة  المشروعات الصغيرة في 

والمتناهية    % 7.8 الصغيرة  المشروعات  عدد  اجمالي  من 
 الصغر خالل فترة الدراسة. 

الصغر   -2 متناهية  المشروعات  علي  الذكور  اقبال  زيادة 
نظرائه مع  المشروعات  بالمقارنة  من  المستفيدين  م 

من  المستفيدين  الذكور  نسبة  تمثل  حيث  الصغيرة, 
بحو   الصغر  متناهية  اجمالي    %88.89المشوعات  من 

الصغير  المشروعات  من  المستفيدين  الذكور  عدد 
 والمتناهية الصغر خالل فترة الدراسة.

الصغر   -3 متناهية  المشروعات  علي  االناث  اقبال  زيادة 
ن مع  يمثل بالمقارنة  حيث  الصغيرة,  بالمشروعات  ظرائهن 

الصغر   المشروعات متناهية  المستفيدات من  االناث  عدد 
نحو   تمثل  االناث   % 95.82بنسبة  عدد  اجمالي  من 

الصغر   والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  من  المستفيدات 
خالل فترة الدراسة, في حين يمثل عدد االناث المستفيدات 

 .     %4.18من المشروعات الصغيرة نحو 

للمشروعات   -4 االناث  بتمكين  الدولة  اهتمام  من  بالرغم 
الذكور   عدد  تفوق  أن  اال  الصغر,  والمتناهية  الصغيرة 
والصغيرة  الصغر  المتناهية  المشروعات  من  المستفيدين 
المتناهية  المشروعات  من  المستفيدات  االناث  عدد  علي 
  الصغر والصغيرة يصبح أكثر وضوحا خالل فترة الدراسة, 

المشروعات   من  المستفيدين  الذكور  عدد  يمثل  حيث 
نحو   تمثل  بنسبة  والصغيرة  الصغر    % 52.04المتناهية 

الصغيرة   المشروعات  من  المستفيدين  عدد  اجمالي  من 
 والمتناهية الصغر خالل فترة الدراسة.

لجهاز    -5 القوية  المتوسطة  البداية  المشروعات  تنمية  جهاز 
الصغر ومتناهية  تم   (MSMEDA)والصغيرة  والذي   ,

  947  -انشاءة  بقرار  من السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 
للتنمية.   2017لعام   االجتماعى  الصندوق  محل  ليحل 

ومتناهية  الصغيرة  المشروعات  عدد  اجمالي  زيادة  حيث 
عام   في  نحو    2017الصغر  تمثل  بنسبة  ذروتها  وبلغت 

الصغيرة   11.61% المشروعات  عدد  اجمالي  من 
األمر  والمتناهية   وكذلك  الدراسة,  فترة  خالل  الصغر 

الصغيرة  المشروعات  من  المستفيدين  لعدد  بالنسبة 
المستفيدين من   عدد  بلغت نسبة  الصغر حيث  والمتناهية 

عام   في  ذروتها  المشروعات  بنحو   2017هذه  وثمثل 
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من اجمالي عدد المستفيدين من هذه المشروعات   11.6%
 خالل فترة الدراسة. 

ا  -6 من  المشروعات  بالرغم  تنمية  لجهاز  القوية  لبداية 
انتشار المتوسطة  و  في  الصغر  ومتناهية  والصغيرة 

عام   الصغر  والمتناهية  الصغيرة  اال    2017المشروعات 
أن عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قد تراجع 

وكانت نسبة المشروعات الصغيرة تمثل نحو   2019عام  
الصغيرة والمتناهية من اجمالي عدد المشروعات    9.73%

الصغر خالل فترة الدراسة. وهذا يتطلب من الدولة دراسة  
 األسباب التي أدت لذلك. 

من   بكل  العمل  وفرص  القروض  تطوراجمالي  دراسة  ثالثا: 
الصغر  متناهية  والمشروعات  الصغيرة  المشروعات 

( الفترة  خالل  العربية  مصر   –  2009بجمهورية 
2019 .) 

 تطور القروض:  -1
والمتناهية   -()أ الصغيرة  المشروعات  قروض  تطوراجمالي 

 (:2019 – 2009الصغرخالل الفترة)
 ( جدول  من  المشروعات  3يتبين  قروض  اجمالي  أن   )

  3254.96الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر يبلغ نحو  
مليون جنيه في المتوسط خالل فترة الدراسة.هذا وقد اتجهت 

ية الصغر الي التزايد, القروض للمشروعات الصغيرة والمتناه
مليون جنيه كحد أدني عام    1034.2حيث ازدادت من نحو  

نحو    2009 عام    5513.6الي  أقصي  كحد  جنيه  مليون 
مليون جنية تمثل نحو   4479.4. وتقدر الزيادة بنحو  2019

الصغيرة    % 433.12 المشروعات  قروض  اجمالي  من 
لسنوية  . ويقدر متوسط الزيادة ا2009والمتناهية الصغر عام  

بنحو  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  قروض  في 
الدولة بقطاع   407.23 اهتمام  الي  مليون جنيه. وهذا اشارة 

في   دورها  وأهمية  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 
االزمني  االتجاه  وبدراسة  االقتصادية.  التنمية  في  اسهامها 

لتطور اجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية   العام 

 ( رقم  المعادلة  من  يتضح  )1الصغر,  بالجدول  أن  4(   )
قد   الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  قروض  اجمالي 
أخذ اتجاها عاما متزايدا معنوي احصائيا عند مستوي معنوية 

. وتقدر الزيادة السنوية في اجمالي قروض المشروعات  0.01
بنحو   الصغر  والمتناهية  جنيه مل  501.29الصغيرة  يون 

حوالي  0.955. كما يبلغ معامل التحديد  %15.4وبمعدل نمو  
اشارة الي أن التغيرات التي يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن  

قروض    %95.5نحو   اجمالي  في  حدثت  التي  التغيرات  من 
 المشروعات الصغيرة والمشروعات المتناهية الصغر.   

الصغرخال  متناهية  المشروعات  قروض  تطوراجمالي  ل  )ب( 
 (: 2019 – 2009الفترة) 

 ( الجدول  بيانات  من  قروض  3يتضح  اجمالي  أن   )
نحو   تبلغ  الصغر  المتناهية  مليون    1371.98المشروعات 

نحو   تمثل  المتوسط  في  قروض    %39.24جنيه  اجمالي  من 
الدراسة.   فترة  خالل  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 

ا الصغر  متناهية  المشروعات  قروض  وتتجه  التزايد هذا  لي 
نحو   من  ازدادت  أدني    472.3حيث  كحد  حنبه  مليون 

نحو     2011عام أقصي    3127.66الي  كحد  جنيه  مليون 
مليون جنيه تمثل   2655.36, بزيادة تقدر بنحو  2018عام  

متناهية   % 562.23نحو   المشروعات  قروض  اجمالي  من 
عام   بدور  2009الصغر  الدولة  اهتمام  الي  اشارة   .

   ية الصغر في تحقيق التنمية االقتصادية.المشروعات متناه 
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بكل منها  خالل . بيان بتطور عدد المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق االجتماعي للتنمية واجمالي القروض وعدد العمالة  3جدول  
                                                                                                                               ( بجمهورية مصر العربية.                         2019 – 2009الفترة )

قروض   السنة
المشروعات 

متناهية 
 الصغر

 )مليون جنيه 

 
األهمية  
 النسبية 

 % 

 % 
اجمالي   من 

قروض  
المشروعات 

الصغيرة  
والمشروعات 

متناهية 
 الصغر 

ض  قرو 
المشروعات 

 الصغيرة 
 ()مليون جنيه 

 
األهمية  
 النسبية 

 % 

 % 
اجمالي   من 

قروض  
المشروعات 

الصغيرة  
والمشروعات 

متناهية 
 الصغر

اجمالي  
قروض  

المشروعات 
الصغيرة  

والمشروعات 
متناهية 
 الصغر 

 )مليون جنيه(

 
األهمية  
 النسبية 

 % 

اجمالي  
العمل   فرص 
بالمشروعات 

متناهية 
 الصغر
 )ألف(

 

 
ة  األهمي

 النسبية 
 % 

 % 
اجمالي   من 
العمل   فرص 

بالمشروعات 
الصغيرة  

والمشروعات 
متناهية 
 الصغر 

فرص   اجمالي 
العمل 

بالمشروعات 
 الصغيرة 
 )ألف(

 

 
األهمية  
 النسبية 

 % 

 % 
اجمالي   من 
العمل   فرص 

بالمشروعات 
الصغيرة  

والمشروعات 
متناهية 

 الصغر

اجمالي فرص  
بكل    العمل 

من  
المشروعات 

متناهية 
عات والمشرو 
 الصغيرة 
 )ألف(

 

األهمية  
 النسبية 

 % 

2009 543.1 39.58 52.51 491.1 2.37 47.48 1034.2 2.89 232.91 9.70 81.99 51.15 7.85 18 284.06 9.3069 

2010 497.9 3.3 45.033 607.73 2.93 54.97 1105.63 3.09 171.52 7.14 74.99 57.2 8.8 25 228.72 7.5 

2011 472.3 3.13 26.84 1287.54 6.27 73.16 1759.84 4.91 139.70 5.82 64.05 78.42 12 35 218.12 7.15 

2012 630.5 4.18 28.99 1544.55 7.46 71.01 2175.05 6.07 163.04 6.79 76.28 50.7 7.78 23.7 213.74 7 

2013 863.7 5.72 36.35 1512.2 7.3 63.65 2375.9 6.63 191.68 7.98 83.47 37.97 5.83 16.5 229.65 7.52 

2014 918.7 6.087 30.32 2111.1 10.19 69.68 3029.8 8.46 151.64 6.32 69.45 66.7 10.2 30.5 218.34 7.15 

2015 1414.06 9.37 31.53 3071.21 14.83 68.47 4485.27 12.5 211.51 8.81 70.58 88.17 13.5 29.4 299.68 9.82 

2016 1537.87 10.19 40.85 2227.16 10.75 59.15 3765.03 10.5 207.66 8.65 78.23 57.78 8.86 21.8 265.44 8.7 

2017 2268.4 15.03 44.62 2815.41 13.59 55.38 5083.81 14.2 277.61 11.56 81.24 64.1 9.83 18.7 341.71 11.2 

2018 3127.66 20.72 57.11 2348.83 11.34 42.89 5476.49 15.3 357.81 14.90 87.87 49.4 7.58 12.1 407.21 13.34 

2019 2817.6 18.67 51.10 2696 13.016 48.89 5513.6 15.4 295.36 12.30 85.5 50.12 7.7 14.5 345.48 11.32 

  277.47 * 21.23  59.25 77.27  218.22  3254.96 * 58.66  1882.98 * 39.24  1371.98 المتوسط

 *الوسط الهندسي =  

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء, الكتاب السنوي, أعداد متفرقة .

 



 1000 2021مارس  -يناير ( 1العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى 

السنوي  النمو  معدل  متناهية   وبتقدير  المشروعات  لقروض 
( أن  4( بالجدول )2الصغر يتضح من بيانات المعادلة رقم )

معدل نمو قروض المشروعات متناهية الصغر قد أخذ اتجاها   
معنوية   مستوي  عند  احصائيا   معنوي  متزايدا   .  0.01عاما  

متناهية   المشروعات  قروض  في  السنوي  النمو  معدل  وبلغ 
نحو   نحو%20.5الصغر  يعادل  ما  أي  مليون    281.26,  

وفقا  جن متناهية  يه  االمشروعات  لقروض  السنوي  للمتوسط 
المشروعات   تمويل  استمر  واذا  الدراسة.  فترة  خالل  الصغر 
أن   المتوقع  فمن  النحو  هذا  علي  التزايد  في  الصغر  متناهية 
نحو   الي   الصغر  متناهية  المشروعات  قروض  يصل 

 . 2020مليون جنيه عام  3098.86
تطور المشروعات    )ت(  قروض  خالل ااجمالي  لصغيرة 
 (: 2019 – 2009الفترة)

( بيانات جدول  المشروعات  3تشير  قروض  اجمالي  أن   )
مليون جنيه في المتوسط تمثل   1882.98الصغيرة يبلغ نحو  

الصغيرة   %58.66نحو   المشروعات  قروض  اجمالي  من 
والمتناهية الصغر خالل فترة الدراسة. ويقع هذا المتوسط بين 

نحو   بلغ  أدني  عام  م  491.1حد  جنيه  وحد    2009ليون 
نحو   بلغ  بنحو    2815.41أقصي  تقدر  بزيادة  جنيه,  مليون 

نحو    2324.31 تمثل  جنيه  اجمالي    % 473.29مليون  من 
عام   بالمشروعات  2009قروض  الدولة  اهتمام  الي  اشارة   .

المصري.  االقتصادي  بالنشاط  النهوض  في  ودورها  الصغيرة 
العام   الزمني  االتجاه  الصغيرة لقروض    وبتقدير  المشروعات 
( رقم  المعادلة  من   )3يتبين  بالجدول  أن  4(  قروض  ( 

معنوي  متزايدا   عاما   اتجاها   أخذت  قد  الصغيرة   المشروعات 
عند مستوي معنوية   السنوية  0.01احصائيا   الزيادة  . وبلغت 

نحو   الصغر  متناهية  المشروعات  قروض    231.79في 
ما بلغ معامل . ك%12.3مليون جنيه وبمعدل نمو بلغ نحو  

التي 0.788نحو    2Rد  التحدي التغيرات  أن  الي  اشارة   ,

من التغيرات   %78.8يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن نحو  
 التي حدثت في اجمالي قروض المشروعات الصغيرة. 

 تطور فرص العمل: -2
لصغيرة  بالمشروعات  العمل  فرص  تطوراجمالي  )ث( 

الفترة) خالل  الصغر   متناهية   –  2009  والمشروعات 
2019 :) 

( أن اجمالي فرص العمل التي  3يتبين من بيانات جدول )
توفرها المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر تبلغ 

فترة    277.47نحو   خالل  المتوسط  في  عمل  فرصة  ألف 
هذه  توفرها  التي  العمل  فرص  واتجهت  هذا  الدراسة. 

نحو   من  ازدادت  حيث  للتزايد,  لف  أ  284.06المشروعات 
ألف فرصة عمل   345.48الي نحو  2009فرصة عمل عام  

ألف فرصة عمل تمثل   61.42, بزيادة تقدر نحو  2019عام  
المشروعات    % 21.62نحو   بهذه  العمل  فرص  اجمالي  من 
. ويقدر المتوسط السنوي لزيادة فرص العمل بنحو 2009عام  

الصغير   5.58 المشروعات  توفرها  عمل  فرص  ألف 
اشارة الي أهمية هذه المشروعات في الحد    والمتناهية الصغر. 

عمل.   فرص  توفير  علي  وقدرتها  البطالة  معدالت  زيادة  من 
العام   الزمني  االتجاه  توفرها    وبتقدير  التي  العمل  لفرص 

(  4المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر, تشير الدالة رقم ) 
المشروعات  4بجدول) توفرها  التي  العمل  فرص  أن  الي   )

و  متزايدا  الصغيرة  عاما  اتجاها  أخذت  قد  الصغر  المتناهية 
معنوي   مستوي  عند  احصائيا  الزيادة  0.05معنوي  وتقدر   .

والمتناهية  الصغيرة  بالمشروعات  العمل  فرص  في  السنوية 
بنحو   يبلغ   14.23الصغر  نمو  وبمعدل  عمل  فرصة  ألف 

, اشارة الي  0.53نحو  2R. ويبلغ معامل التحديد %5.13نحو 
التغيرات نحو    أن  عن  مسئولة  الزمن  عنصر  يعكسها  التي 

من التغيرات التي حدثت في اجمالي فرص العمل التي    53%
 توفرها المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر. 

 
وعدد 4جدول   الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  لعدد  النمو  ومعدالت  الزمنى  لإلتجاه  اإلحصائي  التقدير  نتائج   .
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 (: 2019-2009ين من الذكور واالناث من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  فى مصر خالل الفترة )المستفيد

رقم 
 المتوسط  R2 F النموذج المقدر  المتغير التابع  المعادلة 

معدل  
النمو  
 السنوى 

1 
اجمالي قروض المشروعات  

 )بالمليون جنيه(

Ŷ1i =247.24 + 501.29Xi 
      (1.01)-     (13.89) ** 

0.955 **(192.89) 3254.96 15.4% 

2 
اجمالي قروض المشرعات  

 المتناهية الصغر)بالمليون جنيه( 
Ŷ2i = e320.455+0.205Xi 0.94 (144.529)** 1371.98 19.64% 

 3 
اجمالي قروض المشرعات  
 الصغير ة )بالمليون جنيه (

Ŷ3i= 492.025 +231.79Xi 
        (1.81)-         (5.74)** 

0.788 (33.45)** 1882.98 12.3% 

4 

اجمالي فرص العمل  
بالمشروعات الصغيرة 

والمشروعات متناهية الصغر 
 )باأللف فرصة عمل(

Ŷ4i = 192.09 + 14.23Xi 
        (6.343)**   (3.187)

 *
 

0.53 (10.157)
 *
 277.47 5.13% 

5 

اجمالي فرص العمل  
بالمشروعات متناهية الصغر 

 )باأللف فرصة عمل(

Ŷ5i = 132.03 + 14.36 Xi 
            (4.024)** (2.97)* 

0.495 (8.82)* 218.22 6.58% 

6 

اجمالي فرص العمل  
بالمشروعات الصغيرة )باأللف  

 فرصة عمل( 

Ŷ6i = 60.062 – 0.136 Xi 
             (6.14)**  (-0.094)- 

0.001 (0.009)- 59.25 - 

 حيث أن:
I 1 Ŷ رة )بالمليون جنيه(       = اجمالي قروض المشروعات المقد 
2iŶ )اجمالي قروض المشرعات المتناهية الصغر المقدرة )بالمليون جنيه   = 
 3iŶ     .)اجمالي قروض المشرعات الصغيرة المقدرة )بالمليون جنيه = 
 4iŶ   )اجمالي فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر المقدرة )باأللف فرصة عمل = 
 i5Ŷ    )اجمالي فرص العمل بالمشروعات متناهية الصغر المقدرة )باأللف فرصة عمل = 
      (غير معنوى -)           . % 5معنوي عند مستوي  ) )*              . %1معنوي عند مستوي  ))** 

 (3)   المصدر:  جمعت وحسبت من بيانات جدول

 
المشروعات  توفرها  التي  العمل  فرص  تطوراجمالي  )ج( 

 (: 2019 – 2009هية الصغرخالل الفترة) متنا
( أن فرص العمل التي توفرها  2يتضح من بيانات جدول )

ألف فرصة    218.22المشروعات متناهية الصغر تبلغ نحو  
نحو   تمثل  المتوسط  في  فرص    %77.27عمل  اجمالي  من 

الصغر   والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  توفرها  التي  العمل 
هذا المتوسط بين حد أدني بلغ نحو خالل فترة الدراسة, ويقع  

عام    139.7 فرصة  نحو    2011ألف  بلغ  أقصي  وحد 
عام    385.81 عمل  فرصة  فرص 2018الف  تتجه  أي   ,

تقدر  حيث  للتزايد,  الصغيرة  المشروعات  توفرها  التي  العمل 

بنحو   نحو   246.11الزيادة  تمثل  عمل  فرصة  ألف 
لي  . اشارة ا2011من اجمالي فرص العمل عام    % 176.17

البطالة   من  الحد  في  المشروعات  لهذه  والهام  الحيوي  الدور 
االتجاه  وبتقدير  مناسبة.  عمل  فرص  توفير  علي  وقدرتها 
متناهية  المشروعات  توفرها  التي  العمل  لفرص  العام  الزمني 

المعادلة رقم ) ( أن فرص  4( بالجدول ) 5الصغر, يتبين من 
ق الصغر  متناهية  المشروعات  توفرها  التي  أخذت  العمل  د 

معنوية   مستوي  عند  احصائيا  معنوي  متزايد  عاما  اتجاها 
نحو    0.05 السنوية  الزيادة  تبلغ  فرصة  14.36حيث  ألف 

. كما بلغ معامل التحديد  %6.58عمل وبمعدل نمو بلغ نحو  
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2R    يعكسها  0.495نحو التي  التغيرات  أن  الي  اشارة   ,
نحو   عن  مسئولة  الزمن  التي   %49.5عنصر  التغيرات  من 

المشروعات  حدث توفرها  التي  العمل  فرص  اجمالي  في  ت 
 متناهية الصغر.  

توفرها  )ح(   التي  العمل  فرص  تطوراجمالي  دراسة 
 (: 2019 – 2009المشروعات الصغيرة خالل الفترة)

( جدول  بيانات  توفرها 2تشير  التي  العمل  فرص  أن   )
نحو   تبلغ  الصغيرة   عمل    59.25المشروعات  فرصة  ألف 

% من اجمالي فرص العمل    21.23نحو  في المتوسط تمثل  
خالل   الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  توفرها  التي 
هذه  توفرها  التي  العمل  فرص  وتتذبذب  الدراسة.  فترة 

ألف فرصة العمل عام   37.97المشروعات بين حد أدني بلغ 
الف فرصة عمل عام    88.17وحد أقصي بلغ نحو    2009
العام يتبين من المعادلة رقم    . وبدراسة االتجاه الزمني2015

(6( بالجدول  توفرها 4(  التي  العمل  فرص  معنوية  عدم   )
,  0.01المشروعات الصغيرة عند مستويات المعنوية المألوفة ) 

لع0.05 نتيجة  فترة  د (  خالل  القيم  هذه  بيانات  استقرار  م 
 الدراسة. 

 مما سبق يتبين األتي:  
والم  -1 الصغيرة  بالمشروعات  الدولة  الصغر  اهتمام  تناهية 

المشروعات   هذه  تساهم  حيث  المصري,  االقتصاد  لدعم 
والمرونة   بالديناميكية  تتميز  اقتصادية  أنظمة  ارساء  في 

 تترابط فيها المؤسسات الكبيرة والصغيرة. 
لتمويل   -2 توفيرها  تم  التي  القروض  نسبة  أن  بالرغم 

المشروعات متناهية الصغر أقل من نسبة القروض التي  
, اال أن  %19.42للمشروعات الصغيرة  بنسبة    تم توفيرها

الصغر   متناهية  المشروعات  توفرها  التي  العمل  فرص 
الصغيرة   المشروعات  توفرها  التي  العمل  فرص  من  أكبر 

متناهية %56.04بنسبة   المشروعات  أهمية  الي  اشارة   .
الصغر وقدرتها علي توفير فرص عمل والحد من البطالة  

 كل كبير.وبالتالي دعم االقتصاد بش

الصغيرة   -3 المشروعات  قروض  اجمالي  اتجاه  من  بالرغم 
للتزايد خالل فترة الدراسة, اال أن فرص العمل التي توفرها 
فترة  خالل  للتناقص  وتتجه  بل  تتذبذب  المشروعات  هذه 
الدراسة وان كان هذا التناقص غير معنوي احصائيا. وهذا  
هذه  تمويل  عميات  ربط  ضرورة  الدولة  من  يتطلب 
حقيقية  عمل  فرص  من  توفره  ما  بمقدار  المشروعات 

 بجانب دورها في تحقيق االستقرار للنشاط االقتصادي.  
الصغر   رابعًا: المتناهية  للمشروعات  النسبي  التوزيع 

والمشروعات الصغيرة وحجم القروض وعدد العمالة وفقا  
 –  2009)  ألهم قطاعات النشاط االقتصادي خالل الفترة

2019 :) 
في   للمشروعات  يتم  النسبي  التوزيع  دراسة  الجزء  هذا 

القروض   و  العمل  فرص  وكذلك  الصغر  والمتناهية  الصغيرة 
النشاط االقتصادي التي   بهذه المشروعات علي أهم قطاعات 
قطاع   الحيواني,  االنتاج  الصناعي,  القطاع  في  تتمثل 
األخري,  القطاعات  الحره,  المهن  التجاري,  القطاع  الخدمات, 

 لي النحو التالي: ويتم ذلك ع
لعدد  -1 النسبي  الصغر   التوزيع  متناهية  المشروعات 

النشاط   قطاعات  ألهم  وفقا  الصغيرة  والمشروعات 
 (:2019 –2009االقتصادي خالل الفترة )

 :)أ(: المشروعات متناهية الصغر
( الجدول  بيانات  عدد  5تشير  اجمالي  أن  الي   )

ق أهم  تتضمنها  التي  الصغر  متناهية  طاعات المشروعات 
نحو   تبلغ  المصري  االقتصادي  ألف    2003.68النشاط 

نحو   تمثل  المشروعات    %92.2مشروع  عدد  اجمالي  من 
وبدراسة   الدراسة.  فترة  خالل  الصغر  والمتناهية  الصغيرة 
أهم   علي  الصغير  متناهية  للمشروعات  النسبي  التوزيع 
التجاري  القطاع  أن  يتبين  االقتصادي  النشاط  قطاعات 

يواني  يحتال المرتبة األولي والثانية من حيث عدد  واالنتاج الح
نحو   المشروعات  عدد  ويبلغ  الصغر,  متناهية  المشروعات 

ألف مشروع  تمثل نحو   442.81ألف مشروع,    1199.40
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متناهية   22.1%,  59.86% المشروعات  عدد  اجمالي  من 
الصغر خالل فترة الدراسة لكل منهما علي الترتيب. في حين  

قط من  كل  المهن  يحتل  الصناعي,  القطاع  الخدمات,  اع 
الترتيب  وحتي  الثالث  من  الترتيب  األخري  القطاعات  الحرة, 
نحو  الصغر  متناهية  المشروعات  عدد  يبلغ  حيث  السادس 

ألف    17.23ألف مشروع,    77.14ألف مشروع,    261.68
بنسبة    5.4مشروع,   تمثل  ,  %3.85,  %13.06ألف مشروع 

ا   % 0.27,  0.86% عدد  اجمالي  متناهية من  لمشروعات 
الترتيب. وبدراسة  الدراسة لكل منهم علي  الصغر خالل فترة 
نصيب هذه القطاعات من المشروعات متناهية الصغر يتبين 
التجاري,  القطاع  في  الصغر  متناهية  المشروعات  نسبة  أن 
المهن   الصناعي,  القطاع  الخدمات,  قطاع  الحيواني,  االنتاج 

,  %82.61,  %93.85,  %94.15الحره, أخري تمثل بنسبة  
من اجمالي عدد المشروعات    99.28%,  95.77%,  88.7%

الصغيرة والمتناهية الصغر لكل منهم علي الترتيب خالل فترة  
 الدراسة. 

 : )ب(: المشروعات الصغيرة
( الي أن اجمالي عدد المشروعات  5تشير بيانات الجدول)

االقتصادي   الصغيرة النشاط  قطاعات  أهم  تتضمنها  التي 
  % 7.8ألف مشروع تمثل نحو    169.28ري تبلغ نحو  المص

الصغر   والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  عدد  اجمالي  من 
للمشروعات   النسبي  التوزيع  وبدراسة  الدراسة.  فترة  خالل 
أن   يتضح  االقتصادي,  النشاط  قطاعات  أهم  علي  الصغيرة 
القطاع التجاري وقطاع الخدمات يحتال المرتبة األولي والثانية 

يث عدد المشروعات الصغيرة, ويبلغ عدد المشروعات  من ح
مشروع,    74.55نحو   تمثل    55.067ألف  مشروع   ألف 
المشروعات    %32.53,  %44.02نحو   عدد  اجمالي  من 

في   الدراسة.  فترة  خالل  الترتيب  علي  منهما  لكل  الصغيرة  
الصناعي,   القطاع  الحيواني,  االنتاج  من  كل  يحتل  حين 

القطاعات الحرة,  وحتي    المهن  الثالث  من  الترتيب  األخري 
المشروعات   عدد  يبلغ  حيث  السادس  نحو    الصغيرةالترتيب 

مشروع,    29.014 مشروع,    9.82ألف  ألف    0.76ألف 

,  %5.8,  %17.14ألف مشروع تمثل بنسبة    0.039مشروع,  
الصغ  % 0.023,  0.45% المشروعات  عدد  اجمالي  رة  يمن 

الترتي علي  منهم  لكل  الدراسة  فترة  أن خالل  يتبين  كما  ب. 
بنسبة  يمثل  الصغيرة  المشروعات  من  القطاعات  هذه  نصيب 

5.85%  ,17.38%  ,6.15%  ,11.29%  ,4.23%  ,0.71 %  
من اجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لكل  

 منهم علي الترتيب خالل فترة الدراسة.  
التوزيع النسبي لفرص العمل بين المشروعات متناهية    -2

والمشروعات الصغيرة وفقا ألهم قطاعات النشاط  الصغر  
 (:2019 –2009االقتصادي خالل الفترة )

 :)أ(: المشروعات متناهية الصغر
بيانات   من  )يتبين  فرص  5الجدول  عدد  اجمالي  أن   )

أهم   تتضمنها  التي  الصغر  متناهية  بالمشروعات  العمل 
نحو   تبلغ  المصري  االقتصادي  النشاط    2400.44قطاعات 

مش نحو  ألف  تمثل  العمل    %78.65روع  فرص  اجمالي  من 
التي توفرها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خالل فترة 
بالمشروعات   العمل  لفرص  النسبي  التوزيع  وبدراسة  الدراسة. 

علي أهم قطاعات النشاط االقتصادي, يتضح    متناهية الصغر 
فرص  حيث  من  األول  الترتيب  يحتل  التجاري  القطاع  أن 

القطاع  العمل بهذا  العمل  فرص  اجمالي  يقدر  حيث   ,
فرصة    1421.06نحو نحو  ألف  تمثل  من    %59.2عمل 

اجمالي فرص العمل التي توفرها المشروعات متناهية الصغر  
حين   في  الدراسة.  فترة  خالل  االقتصادي  النشاط  بقطاعات 
يحتل كل من قطاع الخدمات, االنتاج الحيواني الترتيب الثاني 

بعدد   نحو  والثالث  بلغ  عمل  فرصة    403.27فرص  ألف 
نحو    388.87عمل,   تمثل  عمل  فرصة  ,  %16.8ألف 

متناهية   16.2% بالمشروعات  العمل  فرص  اجمالي  من 
الصغر لكل منهم علي الترتيب خالل فترة الدراسة, كما يأتي  
األخري  القطاعات  الحرة,  المهن  الصناعي,  القطاع  من  كل 

بعدد فرص عمل تقدر    في الترتيب من الثالث وحتي السادس
عمل,  148.73بنحو فرصة  عمل,    32.16ألف  فرصة  الف 

بنسبة    6 تمثل  عمل  فرصة    % 0.25,  %1.34,  %6.2أالف 
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لكل   الصغر  متناهية  بالمشروعات  العمل  فرص  اجمالي  من 
وبدراسة نصيب هذه  منهم علي الترتيب خالل فترة الدراسة.   

الص متناهية  بالمشروعات  العمل  فرص  من  غر القطاعات 
يتبين أن القطاع التجاري, االنتاج الحيواني, قطاع الخدمات,  

%,  82.19القطاع الصناعي, المهن الحره, أخري يمثل نحو  
من    99.87%,  81.5%,  56.57%,  76.08%,  80.29%

والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  من  بكل  فرص  اجمالي 
 الصغر لكل منهم علي الترتيب خالل فترة الدراسة.  

 : وعات الصغيرة)ب(: المشر 
من )  يتضح  الجدول  فرص  5بيانات  اجمالي  أن  الي   )

النشاط   لقطاعات  وفقا  الصغيرة  بالمشروعات  العمل 
نحو   تبلغ  المصري  عمل    651.71االقتصادي  فرصة  ألف 

نحو   بالمشروعات    %21.35تمثل  العمل  فرص  اجمالي  من 
وبدراسة   الدراسة.  فترة  خالل  الصغر  والمتناهية  الصغيرة 

النسبي لفرص العمل بالمشروعات الصغيرة علي أهم  التوزيع  
التجاري  القطاع  أن  يتضح  االقتصادي,  النشاط  قطاعات 
يقدر  حيث  العمل,  فرص  حيث  من  األول  الترتيب  يحتل 

ألف فرصة    377.09اجمالي فرص العمل بهذا القطاع  نحو
نحو   تمثل  التي    %47.26عمل  العمل  فرص  اجمالي  من 

المشروعات  االقتصادي    توفرها  النشاط  بقطاعات  الصغيرة 
قطاع  من  كل  يحتل  حين  في  الدراسة.  فترة  خالل  المختلفة 
بعدد  والثالث  الثاني  الترتيب  الصناعي  القطاع  الخدمات, 

  114.18ألف فرصة عمل,    126.76فرص عمل بلغ نحو  
نحو   تمثل  عمل  فرصة  من    % 17.52,  %19.45ألف 

الصغيرة بالمشروعات  العمل  فرص  علي    اجمالي  منهم  لكل 
االنتاج  من  كل  يأتي  كما  الدراسة,  فترة  خالل  الترتيب 
من  الترتيب  في  األخري  القطاعات  الحرة,  المهن  الحيواني, 

بنحو تقدر  عمل  فرص  بعدد  السادس  وحتي    95.47الثالث 
عمل,   فرصة  عمل,    7.3ألف  فرصة  ألف    0.013الف 

بنسبة   تمثل  عمل  من    %0.002,  %1.12,  %14.65فرصة 
الصغاجمال بالمشروعات  العمل  فرص  علي   ةر يي  منهم  لكل 

الدراسة.   فترة  خالل  القطاعات  الترتيب  هذه  نصيب  وبدراسة 
الصغيرة بالمشروعات  العمل  فرص  الصغر  من  , والمتناهية 

يتبين أن نسبة فرص العمل بكل من القطاع التجاري, قطاع 
الحره,   المهن  الصناعي,  القطاع  الحيواني,  االنتاج  الخدمات, 

بنحوا تمثل  ,  %19.71, %23.91,  %17.81ألخري 
العمل    % 0.22,  18.5%,  43.43% فرص  اجمالي  من 

علي   منهم  لكل  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  بالمشروعات 
 الترتيب خالل فترة الدراسة.  

متناهية    -3 المشروعات  بين  للقروض  النسبي  التوزيع 
الصغر والمشروعات الصغير وفقا ألهم قطاعات النشاط  

 (:2019 –2009صادي خالل الفترة )االقت
 :)أ(: المشروعات متناهية الصغر

من )   يتضح  الجدول  قروض  5بيانات  اجمالي  أن  الي   )
النشاط   لقطاعات  وفقا  الصغر  متناهية  المشروعات 

نحو   تبلغ  المصري  جنيه    15091.79االقتصادي  مليون 
نحو   بالمشروعات    % 42.15تمثل  القروض  اجمالي  من 

والمتناه وبدراسة  الصغيرة  الدراسة.  فترة  خالل  الصغر  ية 
التوزيع النسبي لقروض المشروعات متناهية الصغر علي أهم  
قطاعات النشاط االقتصادي, يتضح أن القطاع التجاري يحتل 
 الترتيب األول من حيث قروض المشروعات متناهية الصغر,  
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ت الصغيرة و حجم القروض وعدد العمالة وفقا  لقطاعات . التوزيع النسبي للمشروعات المتناهية الصغر والمشروعا5جدول  
 ( 2019 – 2009للنشاط االقتصادي خالل الفترة) 

 القطاع                        
 

 المشروعات  بنود
 واألهمية النسبية  

 قطاع   القطاع الصناعي 
 االنتاج 

 الحيواني  

 قطاع 
 الخدمات  

 القطاع 
 التجاري  

 قطاع  
 المهن حرة 

اجمالي   أخري 
 قطاعات ال

        متناهية الصغر -أ

 2400.44 6 32.16 1421.06 403.27 388.87 148.73 فرص العمل )باأللف( -1

  0.25 1.34 59.2 16.8 16.2 6.2 األهمية النسبية للقطاع % 

األهمية النسبية للقطاع من 
اجمالي المشروعات الصغيرة  

 والمتناهية الصغر % 

56.57 80.29 76.08 82.19 81.5 99.78 78.65 

 2003.68 5.4 17.23 1199.40 261.68 442.81 77.14 عدد المشروعات)باأللف( -2

  0.27 0.86 59.86 13.06 22.1 3.85 األهمية النسبية للقطاع % 

األهمية النسبية من اجمالي 
 القطاعات % 

88.7 93.85 82.61 94.15 95.77 99.28 92.2 

 15091.79 19.62 194.68 10082.82 2192.84 1915.15 686.68 المنصرق )مليون جنيه( -3

  0.13 1.29 66.81 14.53 12.69 4.55 األهمية النسبية للقطاع % 

األهمية النسبية من اجمالي 
 القطاعات % 

18.45 40.24 40.77 47 38.52 99.37 42.15 

        مشروعات الصغيرة  -ب

 651.71 0.013 7.3 307.99 126.76 95.47 114.18 فرص العمل )باأللف( -1

  0.002 1.12 47.26 19.45 14.65 17.52 األهمية النسبية للقطاع % 

األهمية النسبية من اجمالي 
 القطاعات % 

43.43 19.71 23.91 17.81 18.5 0.22 21.35 

 169.28 0.039 0.76 74.55 55.067 29.014 9.82 عدد المشروعات)باأللف( -2

  0.023 0.45 44.04 32.53 17.14 5.8 األهمية النسبية للقطاع % 

األهمية النسبية من اجمالي 
 القطاعات % 

11.29 6.15 17.38 5.85 4.23 0.71 7.8 

 20712.83 0.124 310.69 11350.63 3185.63 2843.87 3015.79 المنصرق  -3

  0.0006 1.5 54.8 15.38 13.73 14.56 األهمية النسبية للقطاع % 

مالي األهمية النسبية من اج
 القطاعات % 

81.45 59.76 59.23 52.96 61.48 0.63 57.85 

اجمــــــــــــــــــالي القطاعــــــــــــــــــات  -ج
بالمشـــــــــــــــروعات الصـــــــــــــــغيرة 

 والمتناهية الصغر

       

 3052.15 6.013 39.46 1729.05 530.03 484.34 262.91 فرص العمل )ألف( -1

 2172.96 5.45 17.99 1273.95 316.747 471.828 86.96 عدد المشروعات  -2

 35804.62 19.74 505.38 21433.46 5378.47 4759.02 3702.464 المنصرف -3

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء, الكتاب السنوي, أعداد مختلفة.
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القطاع  نحو القروض بهذا    10082.82حيث يقدر اجمالي 
نحو   تمثل  جنيه  ق   %66.81مليون  اجمالي  روض  من 

االقتصادي   النشاط  بقطاعات  الصغر  متناهية  المشروعات 
قطاع  من  كل  يحتل  حين  في  الدراسة.  فترة  خالل  المختلفة 
بقروض   والثالث  الثاني  الترتيب  الحيواني  االنتاج  الخدمات, 

نحو   جنيه,    2192.84تبلغ  جنيه    1915.15مليون  مليون 
نحو   قروض    %12.69,  %14.53تمثل  اجمالي  من 
خالل  المشروعات   الترتيب  علي  منهم  لكل  الصغر  متناهية 

المهن   الصناعي,  القطاع  من  كل  يأتي  كما  الدراسة,  فترة 
وحتي   الثالث  من  الترتيب  في  األخري  القطاعات  الحرة, 

نحو   تبلغ  قروض  باجمالي  جنيه,   686.68السادس  مليون 
جنيه,    194.68 بنسبة   19.62مليون  تمثل  جنيه  مليون 

ن اجمالي قروض المشروعات  م  0.13%,  1.29%,  4.55%
الترتيب.   علي  منهم  لكل  الصغر  نصيب متناهية  وبدراسة 

المشروعات متناهية الصغر من اجمالي قروض المشروعات  
القطاع   أن  يتبين  الصغر,  متناهية  والمشروعات  الصغيرة 
القطاع   الحيواني,  االنتاج  قطاع  الخدمات,  قطاع  التجاري, 

القط الحره,  المهن  يمثل نحو الصناعي, قطاع  اعات األخري 
47  ,%40.77%  ,40.24 %  ,18.45%  ,38.52%  ,

الصغيرة    % 99.37 المشروعات  قروض  اجمالي  من 
 والمتناهية الصغر لكل منهم علي الترتيب خالل فترة الدراسة.  

 : )ب(: المشروعات الصغيرة
من )  يتضح  الجدول  قروض  5بيانات  اجمالي  أن  الي   )

لقطاعات   وفقا  الصغيرة  االقتصادي المشروعات  النشاط 
نحو   تبلغ  نحو    20712.83المصري  تمثل  جنيه  مليون 

الصغيرة   57.85% بالمشروعات  القروض  اجمالي  من 
 والمتناهية الصغر خالل فترة الدراسة

الصغ  المشروعات  لقروض  النسبي  التوزيع   ة ر يوبدراسة 
القطاع  أن  يتضح  االقتصادي,  النشاط  قطاعات  أهم  علي 

الترتيب يحتل  المشروعات    التجاري  قروض  حيث  من  األول 
القطاع   بهذا  القروض   اجمالي  يقدر  حيث  الصغيرة, 

تمثل نحو  11350.63نحو من اجمالي    % 54.8مليون جنيه 
االقتصادي  النشاط  بقطاعات  الصغيرة  المشروعات  قروض 
قطاع   من  كل  يحتل  حين  في  الدراسة.  فترة  خالل  المختلفة 

ال القطاع الصناعي  الترتيب  ثاني والثالث بقروض الخدمات, 
نحو   جنيه,    3185.63تبلغ  جنيه    3015.79مليون  مليون 

نحو   قروض    %14.56,  %15.38تمثل  اجمالي  من 
فترة    الصغيرةالمشروعات   خالل  الترتيب  علي  منهم  لكل 

قطاع   الحيواني,  االنتاج  قطاع  من  كل  يأتي  كما  الدراسة, 
وحتي   المهن الحرة, القطاعات األخري في الترتيب من الثالث

مليون جنيه,    2843.87السادس باجمالي قروض تبلغ نحو  
جنيه,    310.69 بنسبة   0.124مليون  تمثل  جنيه  مليون 

قروض    0.00006%,  1.5%,  13.73% اجمالي  من 
 المشروعات الصغيرة لكل منهم علي الترتيب.

وبدراسة نصيب المشروعات الصغيرة من اجمالي قروض  
تناهية الصغر, يتبين أن  المشروعات الصغيرة والمشروعات م

الحيواني,   االنتاج  قطاع  الخدمات,  قطاع  التجاري,  القطاع 
نحو  يمثل  أخري  الحره,  المهن  قطاع  الصناعي,  القطاع 

52.96  ,%59.23  ,%59.76  ,%81.45  ,%61.48  ,%
% من اجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية 0.63

 سة.  الصغر لكل منهم علي الترتيب خالل فترة الدرا

 مما سبق يتبين األتي: 
زيادة فرص العمل وعدد المشروعات متناهية الصغرعلي    -1

النشاط  قطاعات  بأهم  الصغيرة   المشروعات  عدد 
 االقتصادي خالل فترة الدراسة. 

حجم    -2 علي  الصغيرة  المشروعات  قروض  حجم  زيادة 
 قروض المشروعات متناهية الصغر خالل فترة الدراسة. 

الصغر التوزيع    خامسًا: متناهية  للمشروعات  الجغرافي 
خالل   العمل   وفرص  والقروض  الصغيرة  والمشروعات 

 (: 2019 – 2017الفترة)
 :)أ(: المشروعات متناهية الصغر

للمشروعات   الجغرافي  التوزيع  دراسة  الجزء  هذا  يتناول 
فرص   وكذلك  المشروعات  هذه  وقروض  الصغر  متناهية 
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 : العمل بهاعلي النحو التالي
للتوزيع  بالن  -1 متناهية سبة  المشروعات  لعدد  الجغرافي 

من    % 60.93( أن  6الصغر: يتبين من بيانات الجدول ) 
توزيعه يتم  الصغر  متناهية  ثمانية المشروعات  في  ا 

الفيوم,  الشرقية,  سويف,  بني  المنيا,  هي:  محافظات 
عدد  متوسط  ويبلغ  قنا  الدقهلية,  القاهره,  سوهاج, 

نحو الدراسة  خالل  مشروع,     29.8  المشروعات  ألف 
مشروع,    22.878 مشروع,    16.65ألف    16.2ألف 

مشروع,   مشروع,    15.32ألف  ألف    12.65ألف 
ألف مشروع تمث  9.12ألف مشروع,    12.348مشروع,  

,  %7.31,  %7.527,  %10.33,  %13.45نحو  
اجمالي    4.12%,  5.57%,  5.71%,  6.92% من 

الترتيب. في حين يتم ت وزيع  المشروعات لكل منهم علي 
متناهية   %39.07نسبة   المشروعات  عدد  اجمالي  من 

 . الصغر علي باقي المحافظات خالل فترة الدراسة
متناهية   -2 المشروعات  لقروض  الجغرافي  للتوزيع  بالنسبة 

( جدول  بيانات  من  يتبين  أن  6الصغر:   )61.914    %
يتم   الصغر  متناهية  المشروعات  قروض  اجمالي  من 

محافظا ثمانية  علي  المنيا,  توزيعه  سويف,  بني  هي:  ت 
الشيخ,   كفر  أسيوط,  الدقهلية,  سوهاج,  الفيوم,  الشرقية, 

  331.66ويبلغ متوسط القروض خالل فترة الدراسة نحو  
جنيه,   جنيه,    330.05مليون  مليون    212.57مليون 

جنيه,    183.88جنيه,   جنيه,    177.86مليون  مليون 
جنيه,  173 جنيه,    154.55مليون    130.21مليون 

نحو  ملي تمثل  جنيه  ,  %7.77,  %12.07,  %12.12ون 
اجمالي    5.65%,  6.32%,  6.5%,  6.724% من 

القروض خالل فترة الدراسة لكل منهم علي الترتيب. في 
نسبة   توزيع  يتم  قروض    %38.086حين  اجمالي  من 

المشروعات متناهية الصغر علي باقي المحافظات خالل  
 فترة الدراسة. 

 

 

الجغرا  -3 للتوزيع  توفرها بالنسبة  التي  العمل  لفرص  في 
الصغر:   متناهية  ) المشروعات  الجدول  بيانات  (  6تشير 

نحو   أن  توفرها    % 6.66الي  التي  العمل  فرص  من 
ثمانية  في  توزيعها  يتم  الصغر  متناهية  المشروعات 
سوهاج,   الشرقية,  سويف,  بني  المنيا,  هي:  محافظات 

ع متوسط  ويبلغ  الشيخ  كفر  الدقهليه,  أسيوط,  دد الفيوم, 
فترة  خالل  المشروعات  هذه  توفرها  التي  العمل  فرص 

نحو   عمل,    35.93الدراسة  فرصة  ألف    35.35ألف 
عمل,   عمل,    23.73فرصة  فرصة  ألف    20.88ألف 
عمل   عمل,    20.49فرصة  فرصة  ألف    17.55ألف 
ألف فرصة    14.95ألف فرصة عمل    17.4فرصة عمل  

,  %6.8%,    7.73,  %11.5%,    11.7عمل تمثل نحو  
عدد    4.87%,  5.67%,  5.72%,  6.67% اجمالي  من 

الترتيب.  الدراسة لكل منهم علي  العمل خالل فترة  فرص 
% من اجمالي فرص    39.034في حين يتم توزيع نسبة  

العمل التي توفرها المشروعات متناهية الصغر علي باقي  
 المحافظات خالل فترة الدراسة. 

 : )ب(: المشروعات الصغيرة

الجغرافي لعدد المشروعات الصغيرة: يتبين  بالنسبة للتوزيع -1
الجدول)  نحو  7من  ان  المشروعات    51.57%(  من 

القاهره,   هي  محافظات  ثمانية  علي  توزيعه  يتم  الصغيرة 
الغربية,  االسكندرية,  الشرقية,  أسيوط,  الدقهليه,  الجيزه, 
خالل   الصغيرة  المشروعات  عدد  متوسط  ويبلغ  المنوفية 

نحو   الدراسة  مشرو,    1.383فترة  ألف    1.307ألف 
ألف مشروع, 1.137ألف مشروع,  1.157مشروع, 
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   2019 - 2017. بيان بتطور التوزيع الجغرافي للمشروعات المتناهية الصغير و حجم التمويل و فرص العمل خالل الفترة 6جدول 

  2019 2018  2017 السنه 

 
 المحافظة 

عدد 
 المشروعات 

 )ألف( 

 حجم التمويل 
 مليون جنيه 

 العمل  فرص
 )ألف( 

عدد 
 المشروعات 

 )ألف( 

 حجم التمويل 
 مليون جنيه 

فرص 
 العمل 
 )ألف( 

عدد 
 المشروعات 

 )ألف( 

 حجم التمويل 
 مليون 

 جنيه

فرص 
 العمل 
 )ألف( 

متوسط عدد 
المشروعات   

 )ألف( 

 
 % 

 متوسط 
 حجم التمويل 
 مليون جنيه 

 
% 

 

 متوسط 
 فرص العمل 

 )ألف( 

 
 

% 

 4.71 14.45 4.67 127.68 5.71 12.65 10.83 103.6 8.723 17.46 152.22 12.456 15.056 127.212 16.772 القاهرة

 2.28 7.005 2.29 62.79 3.26 7.23 5.95 59.48 5.975 7.634 66.14 6.800 7.43 62.742 8.916 الجيزة

 2.25 6.9 2.18 59.79 3.02 6.686 5.85 54.46 4.912 7.181 61.71 6.367 7.65 63.21 8.778 القليوبية

 3.51 10.79 3.2 87.543 2.74 6.07 7.05 62.28 3.863 14.92 121.94 7.005 10.4 78.409 7.343 ألسكندريةا

 4.75 14.57 4.5 123.29 4.095 9.07 12.08 114.27 6.597 12.89 108.86 6.63 18.75 146.737 13.983 البحيرة 

 0.13 0.417 0.13 3.625 0.099 0.221 0.48 4.578 0.247 0.521 4.407 0.255 0.25 1.89 0.162 مطروح 

 2.88 8.857 2.73 74.59 2.355 5.216 7.54 70.541 4.226 10.52 89.065 5.615 8.512 64.161 5.806 المنوفية

 3.16 9.7 3.05 83.525 2.4 5.315 9.36 87.81 4.9 11.21 95.67 5.605 8.54 67.095 5.44 الغربية 

 4.87 14.95 4.76 130.21 4.097 9.074 13.78 128.87 7.547 17.07 147.59 9.09 14 114.172 10.585 الشيخ  كفر

 2.44 7.49 2.017 55.167 1.702 3.771 7.306 61.77 3.4 9.098 65.414 4.438 6.07 38.318 3.475 دمياط

 5.67 17.4 6.32 173 5.575 12.348 9.45 178.38 11.79 22.88 187.79 12.59 19.87 152.85 12.664 ة الدقهلي

 0.08 0.25133 0.084 2.298 0.095 0.2103 0.408 3.874 0.33 0.176 1.615 0.143 0.17 1.406 0.158 سيناء  شمال

 0.19 0.5793 0.202 5.54 0.198 0.44 1.033 10.33 0.8 0.592 5.341 0.42 0.113 0.945 0.096 جنوب سيناء

 0.9 2.786 0.92 25.16 0.698 1.546 2.61 26.87 1.4 4.06 35.27 2.13 1.69 13.339 1.109 بورسعيد

 0.85 2.62 0.86 23.61 0.66 1.462 3.138 30.375 1.709 2.987 26.295 1.63 1.74 14.17 1.048 اإلسماعيلية

 0.39 1.204 0.23 6.250 0.272 0.603 1.225 10.28 0.588 1.574 2.291 0.723 0.812 6.181 0.498 السويس 

 7.73 23.729 7.77 212.57 7.52 16.65 23.087 222.23 13.99 26.46 232.41 16.97 21.64 183.081 18.986 الشرقية 

 11.5 35.35 12.12 331.66 10.33 22.878 37.165 377.85 22.672 41.96 387.37 25.65 26.92 229.768 20.312 سويف بني

 6.67 20.49 6.724 183.88 7.31 16.2 23.294 219.73 15.847 23.37 205.4 17.615 14.82 126.513 15.127 الفيوم 

 11.7 35.93 12.07 330.05 13.45 29.8 32.68 312.94 25.302 44.04 406.13 35.484 31.07 271.093 28.61 المنيا 

 5.72 17.55 5.65 154.55 6.56 14.529 16.087 151.55 12.383 20.77 183.52 16.584 15.80 128.571 14.62 أسيوط 

 6.80 20.88 6.5 177.86 6.917 15.32 17.683 163.73 11.612 23.5 198.99 14.515 21.47 170.866 19.84 سوهاج 

 3.64 11.171 3.67 100.46 4.12 9.1253 12.024 114.69 8.636 12.63 113.37 9.94 8.86 73.336 8.8 قنا

 3.51 10.777 3.7 101.84 4.12 9.1247 11.361 116.36 9.458 12.57 117.54 9.67 8.4 71.612 8.246 أسوان 

 0.44 1.361 0.46 12.532 0.154 0.341 0.757 16 0972 1.093 9.89 0.563 1.36 11.706 0.736 الوادي الجديد 

 1.46 4.4887 1.4 38.51 1.097 2.431 5,44 49.84 2.913 4.58 38.99 2.325 3.446 26.71 2.055 البحر ألحمر

 1.70 5.222 1.7 46.544 1.435 3.178 6.835 64.92 4.316 6.06 52.41 3.36 2.77 22.303 1.86 األقصر  

  10.45   101.28   20.206 10.77 104.356 43.19 13.25 115.47 8.688 10.28 84.014 8.74 المتوسط 

 المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء, الكتاب السنوي, أعداد مختلفة 
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 2019 -2017خالل الفترة   . بيان بتطور التوزيع الجغرافي للمشروعات7جدول 
 األهمية النسبية 2019 2018 2017 السنة 

 
 المحافظة 

عدد  
 المشروعات 

 )ألف(

حجم  
 التمويل 
مليون  
 جنيه

فرص  
 العمل 
 ()ألف 

عدد  
 المشروعات 

 ()ألف 

حجم  
 التمويل 
مليون  
 جنيه

فرص  
 العمل 
 )ألف(

عدد  
 المشروعات 

 ()ألف 

حجم  
 مويل الت

مليون  
 جنيه

فرص  
 العمل 
 )ألف(

متوسط عدد  
المشروعات   

 )ألف(

 % 

 متوسط 
 حجم 

 التمويل 
 جنيه  مليون 

 
% 
 

 

 متوسط 
فرص  
 العمل 

 ()ألف 

 % 

 9.72 5.33 8.64 231.76 8.4 1.383 5.13 274.73 1.7 5.54 200.86 1.26 5.32 219.69 1.19 القاهرة 

 9.353 5.13 9.22 247.3 7.93 1.307 3.84 211.9 1.33 7.88 372.4 1.64 3.67 157.59 0.95 الجيزة 

 3.97 2.177 3.77 101.23 4.735 0.78 2.17 118.66 0.97 1.93 84.27 0.68 2.43 100.75 0.69 القليوبية 

 4.145 2.273 3.99 107.08 5.06 0.83 2.36 126.65 1.23 1.7 78.54 0.72 2.76 116.05 0.55 األسكندرية 

 3.707 2.033 3.6 96.39 4.09 0.67 1.96 104.46 0.57 1.88 89.62 0.74 2.26 95.09 0.71 البحيرة 

 0.547 0.3 0.53 14.127 1.27 0.21 0.4 19.66 0.067 0.22 9.85 0.5 0.28 12.87 0.063 مطروح 

 3.537 1.94 3.43 91.907 4.9 0.807 1.16 63.88 0.7 1.99 92 0.9 2.67 119.84 0.82 المنوفية 

 3.96 2.173 3.92 105.177 5.06 0.833 1.99 111.1 0.71 1.92 91.27 0.92 2.61 113.16 0.87 الغربية 

 2.485 1.363 2.48 66.54 2.53 0.417 1.42 79.13 0.35 1.03 49.1 0.4 1.64 71.39 0.5 الشيخ كفر

 2.327 1.277 1.89 50.803 1.012 0.167 3.04 118.97 0.27 0.34 14.17 0.11 0.45 19.27 0.12 دمياط 

 9.037 4.95 8.84 236.9 7.02 1.157 4.26 231.16 1.02 4.16 196.78 1.15 6.45 282.76 1.3 ة الدقهلي 

 0.42 0.233 0.424 11.36 0.453 0.0747 0.29 16.74 0.077 0.22 9.32 0.06 0.19 8.02 0.087 سيناء  شمال

 1.86 1.023 1.78 47.73 1.29 0.213 0.75 40.42 0.208 0.48 21.37 0.17 1.84 81.4 0.26 جنوب سيناء 

 1.173 0.643 1.11 29.87 1.39 0.23 0.71 35.69 0.29 0.53 23.55 0.24 0.69 30.36 0.155 بورسعيد 

 1.422 0.78 1.5 40.203 2.78 0.457 1.09 64.06 0.71 0.79 35.9 0.4 0.46 20.65 0.262 اإلسماعيلية 

 1.38 0.756 1.34 35.87 1.85 0.306 0.82 42.65 0.46 0.74 33.81 0.25 0.71 31.14 0.207 السويس 

 5.7 3.127 5.54 148.47 6.29 1.037 2.89 159.47 0.99 2.74 126.58 1.14 3.75 159.36 0.98 الشرقية 

 2.99 1.643 2.97 79.57 3.56 0.587 1.3 70.76 0.55 1.57 75.91 0.57 2.06 92.04 0.64 سويف  بني

 3.74 2.053 3.71 99.59 3.9 0.64 1.97 103.03 0.66 1.79 88.46 0.67 2.4 107.28 0.59 الفيوم 

 4.278 2.347 4.36 116.88 4.73 0.78 1.93 107.78 0.67 2.03 105.4 0.84 3.08 137.45 0.83 المنيا 

 7.7 4.23 7.92 212.26 6.9 1.137 2.75 155.17 0.65 3.86 188.08 1.4 6.07 293.53 1.36 أسيوط 

 3.68 2.02 3.72 99.85 2.77 0.457 2.3 128.44 0.45 1.46 70.34 0.42 2.3 100.78 0.5 سوهاج 

 3.96 2.173 4.03 108.113 3.54 0.583 2.28 130.02 0.5 1.79 86.42 0.6 2.45 107.9 0.65 قنا 

 2.315 1.27 2.36 63.363 2.73 0.45 0.92 50.34 0.28 0.88 45.21 0.41 2.01 94.54 0.66 أسوان

 3.19 1.75 3.166 84.883 1.8 0.297 0.38 21.2 0.18 1.4 85.01 0.25 3.47 148.44 0.46 الجديد الوادي 

 2.24 1.23 2.32 62.213 2.8 0.46 1.3 73.36 0.46 0.95 47.25 0.39 1.44 66.03 0.53 البحر ألحمر

 1.13 0.62 3.416 91.58 1.206 0.1987 0.67 36.55 0.206 0.56 27.3 0.2 0.63 27.73 0.19 األقصر 

  2.0315  99.3  0.61 1.85 99.85 0.602 1.866 87 0.63 2.374 104.26 0.597 المتوسط 
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مشروع,    1.037 مشروع,    0.83ألف  ألف    0.83ألف 
,  %7.94, %8.4ألف مشروع تمثل نحو    0.807مشروع,  

من    % 4.9,  5.06%,  5.06%,  6.29%,  6.9%,  7.02%
نهم علي الترتيب اجمالي عدد المشروعات الصغيرة لكل م

 خالل فترة الدراسة. 
الصغيرة:   -2 المشروعات  لقروض  الجغرافي  للتوزيع  بالنسبة 

% من قروض    52.47( أن  7يتضح من بيانات جدول )
المشروعات الصغيرة يتم توزيعها في ثمانية محافظات هي  
قنا,  المنيا,  الشرقيه,  أسيوط,  القاهره,  الدقهليه,  الجيزة, 

متوس ويبلغ  نحو الغربية  الدراسة  فترة  خالل  القروض  ط 
جنيه,    247.3 جنيه,    236.9مليون    231.76مليون 

جنيه,   جنيه,    212.26مليون  مليون    148.47مليون 
جنيه,    116.88جنيه,   جنيه,   108.13مليون  مليون 

يمثل نحو    105.177 %,    8.84,  %9.22مليون جنيه 
8.64    ,%7.92%  ,5.54    ,%4.56%  ,4.03%  ,
لي قروض المشروعات الصغيرة لكل % من اجما  3.92

 منهم علي الترتيب خالل فترة الدراسة. 
بالمشروعات    -3 العمل  لفرص  الجغرافي  للتوزيع  بالنسبة 

( الجدول  بيانات  تشير  أن  7الصغيرة:  من    % 54.236( 
اجمالي فرص العمل التي توفرها المشروعات الصغيرة يتم 

ة, الدقهلية,  توزيعها في ثمانية محافظات هي القاهره, الجيز 
ويبلغ  القليوبية.  االسكندرية,  المنيا,  الشرقية,  أسيوط, 
متوسط فرص العمل بهذه المشروعات خالل فترة الدراسة  

فرصة عمل,    5.33نحو   عمل,    5.13ألف  ألف فرصة 
عمل    4.95 فرصة  عمل,    7.92ألف  فرصة  ألف 

عمل,    3.127 فرصة  عمل,    2.347ألف  فرصة  ألف 
عمل,    2.273 فرصة  عمل    2.177ألف  فرصة  ألف 

نحو   ,  %7.7,  %9.037,  %9.353,  %9.72تمثل 
فرص    3.97%,  4.15%,  4.278%,  5.7% من اجمالي 

الترتيب خالل   عمل المشروعات الصغيرة لكل منهم علي 
 فترة الدراسة. 

 

 مما سبق يتبين األتي:  
عدد    -1 حيث  من  الصغر:  متناهية  للمشروعات  بالنسبة 

نحو   أن  يتضح  المشروعات    %31.307المشروعات  من 
يتواجد في ثالثة محافظات هي المنيا التي تحتل الترتيب 

من اجمالي عدد المشروعات    % 13.45األول بنسبة تمثل  
محافظة  سويف,  بني  محافظة  وتأتي  الصغر,  متناهية 

,  %10.33الشرقية في الترتيب الثاني والثالث بنسبة تمثل  
علي   7.527% منهم  لكل  المشروعات  عدد  اجمالي    من 

المرتبة   سويف  بني  محافظة  تحتل  حين  في  الترتيب. 
الصغر   متناهية  المشروعات  قروض  حيث  من  األولي 

نحو   تمثل  قروض    % 12.12بنسبة  اجمالي  من 
المنيا   محافظتي  وتأتي  الصغر,  متناهية  المشروعات 
تمثل  بنسبة  والثالث  الثاني  الترتيب  في  والشرقية 

المشروعات   7.77%,  12.07% قروض  اجمالي    من 
المنيا وبني سويف   تأتي محافظات  الصغر, كما  متناهية 
والشرقية في الترتيب األول والثاني والثالث بالنسبة لفرص  

,  %11.7العمل بالمشروعات متناهية الصغر بنسبة تمثل  
من اجمالي فرص العمل بالمشروعات    7.73%,  11.5%

 متناهية الصغر خالل فترة الدراسة. 
الصغ   -2 للمشروعات  عدد  بالنسبة  حيث  من  يتبين  يرة: 

أن   المشروعات    % 30.6المشروعات  عدد  اجمالي  من 
التي   القاهره  هي  محافظات  أربعة  في  يتواجد  الصغيرة 

بنسبة   األول  الترتيب  اجمالي    %8.04تحتل  من 
أسيوط  الدقهليه,  الجيزه,  محافظات  الصغيرة,  المشروعات 

ت بنسبة  والرابع  والثالث  الثاني  الترتيب  يحتال  مثل الالتي 
المشروعات    % 6.09,7.02%,  7.94% عدد  اجمالي  من 

األولي   المرتبة  الجيزة  محافظة  تحتل  حين  في  الصغيرة. 
بنسبة  الصغيرة  المشروعات  قروض  الجمالي  بالنسبة 

من اجمالي قروض المشروعات الصغيرة, وتحتل   9.22%
محافظات الدقهليه, القاهره, أسيوط الترتيب الثاني والثالث  

بنسب اجمالي    %7.92,  %8.64,  %8.84ة  والرابع  من 
الترتيب.  علي  منهم  لكل  الصغيرة  المشروعات  قروض 
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أن   يتضح  الصغيرة  بالمشروعات  العمل  لفرص  وبالنسبة 
بنسبة   األولي  المرتبة  القاهره تحتل  من    %9.72محافظة 

وتأتي  الصغيرة  بالمشروعات  العمل  فرص  اجمالي 
الترت في  أسيوط  الدقهليه,  الجيزه,  الثاني, محافظات  يب 

تمثل   بنسبة  الرابع     % 7.7,  %9.037,  %9.353الثالث, 
من اجمالي فرص العمل بالمشروعات الصغيرة لكل منهم 

 علي الترتيب خالل فترة الدراسة. 
الصغر    سادسًا: متناهية  المشروعات  علي  التمويل  تأثير 

 (: 2019 – 2009والمشروعات الصغيرة خالل الفترة)

الجزء دراسة   التمويل علي كل من عدد  يتناول هذا  تأثير 
المشروعات متناهية الصغر وعدد المشروعات الصغيرة وعلي  
فرص العمل بهذه المشروعات خالل فترة الدراسة علي النحو  

 التالي: 
 :)أ(: تأثير التمويل علي المشروعات متناهية الصغر

الصغر:    -1 متناهية  المشروعات  عدد  علي  التمويل  تأثير 

المعادلة من  )  يتبين  )1رقم  بالجدول  بزيادة 8(  أن   )
( عدد    %1بنسبة    1i(Xالتمويل  زيادة  الي  يؤدي  هذا  فان 

الصغر) , وهذه  %0.216بنسبة    1i(Yالمشروعات متناهية 
. وهذا  0.01الزيادة معنوية احصائيا عند مستوي معنوية  

معامل  أن  يتبين  كما  االقتصادي.  المنطق  مع  يتفق 
من    %65.6الي أن    اشارة  0.656يبلغ نحو    2Rالتحديد  

التغيرات التي تحدث في عدد المشروعات متناهية الصغر  
فترة  خالل  المشروعات  هذه  تمويل  في  التغير  ترجع 

 الدراسة. 
متناهية   -2 بالمشروعات  العمل  فرص  علي  التمويل  تأثير 

( أن  8( بالجدول رقم )2الصغر: يتضح من المعادلة رقم)
  % 1بنسبة    X) ر )بزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغ

بالمشروعات   العمل  فرص  زيادة  الي  يؤدي  هذا  فان 
( معنوية %0.352بنسبة    2i(Yالصغيرة  الزيادة  وهذه   ,

 .  0.01احصائيا عند مستوي معنوية 

 ( 2019 –  2009تأثير التمويل علي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خالل الفترة ) .8جدول 
رقم 

 المعادلة 
 المعادلة  ابع الت  المتغير

R2 F 

 Log Y1i = 1.595 + 0.216 logX1i عدد المشروعات متناهية  الصغر  1

             (10.003)*  (4.145)** 

0.656 (17.179)** 

 Y2i =  1.251 + 0.352 logX فرص العمل بالمشروعات متناهية الصغر   2

        (5.292)**   (4.549)** 

0.697 (20.69)** 

 Log Y3i =  0.068 + 0.345 logX رروعات الصغيرةعدد المش 3

               (0.288)-    (4.723)** 
0.681 (22.3)** 

 Y4i =  0.009 + 0.095 logX فرص العمل بالمشروعات الصغيرة   4

     (3.516)**   (0.764)- 

0.061 (0.584)- 

 حيث أن:
1iY  مشروع        = عدد المشروعات متناهية الصغر والمقدرة باأللف 
1iX       قروض المشروعات المتناهية الصغر والمقدرة بالمليون جنيه = 

 2iy         فرص العمل بالمشروعات متناهية الصغر والمقدرة باأللف فرصة عمل 
3iy                                                         عدد المشروعات الصغيرة والمقدرة باأللف مشروع = 
4iy      فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمقدرة باأللف فرصة عمل = 

 (2(, ) 1المصدر: جمعت وحسبت بيانات هذا الجدول من جدولي ) 
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التحديد   معامل  أن  يتضح  نحو    2Rكما  اشارة    0.697يبلغ 
بالمشروعات    % 69.7الي أن   العمل  التغيرات في فرص  من 

 ل هذه المشروعات. متناهية الصغر ترجع الي التغير في تموي
 )ب(: تأثير التمويل علي المشروعات الصغيرة: 

تشير   -1 الصغيرة:  المشروعات  عدد  علي  التمويل  تأثير 
( الي أن بزيادة تمويل هذه  8( بالجدول )3المعادلة رقم )
فان هذا يؤدي الي زيادة عدد    % 1بنسبة    X)المشروعات )

ذه  , وه%0.345(  بنسبة  3iYهذه المشروعات الصغيرة )
. وهذا  0.01الزيادة معنوية احصائيا عند مستوي معنوية  

معامل  أن  يتبين  كما  االقتصادي.  المنطق  مع  يتفق 
من    %68.1اشارة الي أن    0.681يبلغ نحو    2Rالتحديد  

الصغيرة   المشروعات  عدد  في تغيرات  التغير  الي  ترجع 
 تمويل هذه المشروعات. 

عدد فرص    يرتوف  تأثير تمويل المشروعات الصغيرة علي  -2
 ( رقم  المعادلة  من  يتضح  المشروعات:  بهذه  (  4العمل 

( المشروعات  8بالجدول  تمويل  أثر  معنوية  عدم   )
عند  يتوفعلي  الصغيرة   المشروعات  بهذه  العمل  فرص  ر 

 مستويات المعنوية المألوفة. 
 مما سبق يتبين األتي:  

الصغر والمشروعات    -1  المشروعات متناهية  أهمية تمويل 
فرص  الصغيرة   وزيادة  المشروعات  هذه  عددد  زيادة  في 

العمل   فرص  وخاصة  المشروعات  بهذه  العمل 
 بالمشروعات متناهية الصغر.  

متناهية    -2 المشروعات  عدد  من  كل  زيادة  من  بالرغم 
العمل   فرص  زيادة  وكذلك  الصغيرة  الصغر والمشروعات 
بهذه المشروعات نتيجة لزيادة تمويل هذه المشروعات اال  

زيادة عدد المشروعات ونسبة زيادة فرص العمل   أن نسبة
, ولذا يجب االهتمام %1بكل منها ضعيفة أي ال تتعدي  

 بزيادة تمويل هذه المشروعات. 
 

 

 

الصغر  ال  :سابعاً  متناهية  للمشروعات  االقتصادي  تأثير 
 (: 2019 – 2009والمشروعات الصغيرة خالل الفترة )

االقتصاد التأثير  دراسة  الجزء  هذا  للمشروعات  يتناول  ي 
متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة من خالل دراسة تأثير  
العمل,   فرص  توفير  في  المساهمة  علي  المشروعات  هذه 
النحو   علي  ذلك  ويتم  االجمالي  المحلي  الناتج  علي  والتأثير 

 التالي: 
فرص    -1 توفير  علي  الصغر  متناهية  المشروعات  تأثير 

( رقم  المعادلة  من  يتبين  بال1عمل:   ) ( أن  10جدول   )
( الصغر  متناهية  المشروعات  عدد  بمقدار  Xبزيادة   )

مشروع(  الوحدة فرص    )ألف  زيادة  الي  يؤدي  هذا  فان 
( المشروعات  بهذه  بنحو  1iYالعمل  فرصة    1.8(  ألف 

معنوية  مستوي  عند  احصائيا  معنوية  الزيادة  وهذه  عمل 
. وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي. كما يتبين أن  0.01

ا نحو    2Rلتحديد  معامل  أن    0.81يبلغ  الي    % 81اشارة 
العمل   فرص  عدد  في  تحدث  التي  التغيرات  من 
بالمشروعات الصغيرة ترجع الي التغيرات التي تحدث في  

 المشروعات متناهية الصغر.عدد  
توفير    -2 في  الصغير  متناهية  المشروعات  مساهمة  نسبة 

الجدول)  بيانات  تشير  العمل:  نسبة 9فرص  أن   )  
في  مساهمة   التشغيل  معدل  في  الصغيرة  المشروعات 

نحو   تبلغ  فترة    %0.856الدولة   خالل  المتوسط  في 
متناهية  المشروعات  مساهمة  نسبة  وتتجه  هذا  الدراسة, 
الصغر في توفير فرص عمل للتزايد, حيث ازدادت من  

عام    %0.587نحو   عام  أدني  نحو    2011كحد  الي 
عام    1.37% أقصي  ن2018كحد  تمثل  بزيادة  حو . 

اال0.783% وبدراسة  نسبة .  لتطور  العام  الزمني  تجاه 
معدل   في  الصغر  متناهية  المشروعات  مساهمة 

 التشغيل, 
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 2019 – 2009بيان بمساهمة المشروعات في توفير فرص العمل وكفاة هذه المشروعات خالل الفترة  .9جدول 
عدد  السنة  

المشتغلين   
 )بالمليون(

*الناتج  
المحلي  
 االجمالي 

ليارجنيه( )م  

اجمالي فرص العمل  
بالمشروعات متناهية  

 الصغر 
 )ألف( 

نسبة مساهمة  
المشروعات متناهية  
الصغر في توفير  

 فرص العمل 

اجمالي فرص  
العمل  

بالمشروعات  
)ألف(  الصغيرة  

نسبة مساهمة  
المشروعات  

الصغيرة في توفير  
 فرص العمل 

2009 22.5 2908.08 232.91 1.035 51.15 0.227 
2010 23 2844.75 171.52 0.746 57.2 0.25 
2011 23.8 2795.42 139.70 0.587 78.42 0.33 
2012 23.6 2658.58 163.04 0.69 50.7 0.21 
2013 24 2539.87 191.68 0.8 37.97 0.16 
2014 24.3 2370.25 151.64 0.624 66.7 0.27 
2015 25 2213.37 211.51 0.846 88.17 0.35 
2016 25.3 2071.59 207.66 0.82 57.78 0.23 
2017 26 1982.92 277.61 1.07 64.1 0.25 
2018 26 1904.97 357.81 1.37 49.4 0.19 
2019 26.1 1846.02 295.36 1.13 50.12 0.19 

559.2 0.856 218.22 2375.984 24.51 المتوسط  0.236 

 حيث أن:
 100ــــــــــــــــــــــــــــــــ× مساهمة المشروعات متناهية الصغر في فرص العمل = ــــ -1
 
 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ×  مساهمة المشروعات الصغيرة في فرص العمل =  -2
 
 االقتصادية  والتنمية التخطيط  وزارة,""2017/ 2016 لعام الثابتة األسعار السوق،  سعر  اإلنفاق،   لعناصر وفقا   اإلجمالي   المحلي الناتج*

 ر: جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء, كتباب االحصاء السنوي, أعداد متفرقة.المصد
 

( أن نسبة مساهمة  10( بالجدول )2يتبين من المعادلة رقم)
( في توفير فرص عمل قد  2iYالمشروعات متناهية الصغر)

مستوي  عند  احصائيا  معنوي  متزايدا  عاما  اتجاها  أخذت 
%.    0.034وتبلغ نسبة الزيادة السنوية نحو  0.05وية  معن

اشارة الي    0.35يبلغ نحو    2Rأن معامل التحديد    كما يتبين
مساهمة    % 35أن   نسبة  في  تحدث  التي  التغيرات  من 

ترجع  العمل  فرص  توفير  في  الصغر  متناهية  المشروعات 
 الي التغير في عامل الزمن. 

توفير  -3 علي  الصغيرة  المشروعات  عمل:    تأثير  فرص 
المعادلة رقم ) بالجدول )3تشير  الي  10(  عدم معنوية ( 

الصغيرة  تأثير   بهذة المشروعات  عمل  فرص  علي توفير 
 عند مستويات المعنوية المألوفة.   المشروعات

 

فرص   -4 توفير  في  الصغرة  المشروعات  مساهمة  نسبة 
الجدول) بيانات  من  يتضح  مساهمة  9العمل:  نسبة  أن   )

رة في معدل التشغيل بالدولة تمثل نحو المشروعات الصغي
وتتجه    % 0.236 هذا  الدراسة,  فترة  خالل  المتوسط  في 

التشغيل   معدل  في  الصغيرة  المشروعات  مساهمة  نسبة 
بين   و   2013عام    % 0.16للتذبذب  أدني    % 0.35كحد 

عام   أقصي  العام 2015كحد  الزمني  االتجاه  وبدراسة   .
( رقم  المعادلة  من  ) (  4يتبين  نسبة  10بالجدول  أن   )

( قد 4iYمساهمة المشروعات الصغيرة في معدل التشغيل)
 أخذت اتجاها عاما متناقصا غير معنوي احصائيا.

 
 

 

المشروعات الصغيرة توفرها مجموع العمالة المحلية التي   

 

 إجمالي القوة العاملة

المشروعات الصغيرة توفرها  مجموع العمالة المحلية التي       

 

إجمالي القوة العاملة   
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(  5التأثير علي الناتج االجمالي: يتبين من المعادلة رقم )   -5
( المشروعات  10بالجدول  عدد  من  كل  بزيادة  أن   )

 %1بنسبة    2iXوالمشروعات الصغيرة    1iXمتناهية الصغر  
المحلي   الناتج  انخفاض  الي  يؤدي  هذا  فان  منهم  لكل 

( بنسبة  5iYاالجمالي  منهم   0.362%,  0.652%(  لكل 
عند  احصائيا  معنوي  االنخفاض  وهذا  الترتيب,  علي 

معنوية   المنطق  0.01مستوي  مع  يتفق  ال  وهذا   .
نحو   يبلغ  التحديد  معامل  أن  كما    0.811االقتصادي. 

أن   الي  التغيرا  %81.1اشارة  المحلي  من  الناتج  في  ت 

المشروعات   عدد  من  كل  في  للتغير  ترجع  االجمالي 
 متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة. 

استقرار    :ثامناً  عمل درجة  وفرص  وقروض  عدد 
خالل  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات 

 (.  2019- 2009الفترة)
( أن معامل استقرار كل من  11يتبين من بيانات الجدول ) 

عدد  اجمالي   الصغر,  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  عدد 
عدد المشروعات الصغيرة,   المشروعات متناهية الصغر,

 ( 2019 – 2009األثر االقتصادي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خالل الفترة ) .10جدول 

رقم  
 المعادلة 

 المعادلة  التابع المتغير
R2 F   المتوسط 

 فرص العمل بالمشرروعات  1
 ناهية الصغر)ألف(مت

Y1i = - 111.167 + 1.808X1i 

     (-2.063)*        (6.206)** 

0.81 (38.516)** 218.22 

   مساهمة المشروعات متناهية  2
 في توفير فرص العمل   الصغير

Y1i =  0.625 + 0.043X1i 

       (4.7)**       (2.2)* 

0.35 (4.89)* 0.856 

 فرص العمل بالمشرروعات  3
 ة  )ألف(الصغير 

Y2i =  25.335 + 2.204X2i 

     (1.32)-       (1.806)- 

0.266 (3.262)- 59.25 

 مساهمة المشروعات الصغيرة  4
 في توفير فرص العمل 

Y1i =  0.26 - 0.004X1i 

      (6.83)**  (-0.69)- 

0.05 (0.504)- 0.236 

 Log Y3i =  5.266 - 0.652 log X1i – 0.362 log x2i الناتج القومي  5

              (15.71)**   (-4.716)**    (-3.485)** 

0.811 (17.152)** 2375.984 

 حيث أن:
1iY     )ألف( 3= فرص العمل بالمشروعات متناهية الصغرiY       )مليون جنيه( 1= الناتج القوميiX )عدد المشروعات متناهية الصغر )ألف = 

2iY  ألف(                                                  = فرص العمل بالمشرروعات الصغير( 2ةiX   )عدد المشروعات الصغيرة )ألف = 
 (9(,) 2(,) 1المصدر: جمعت وحسبت بيانات جداول ) 

الفترة)  .11جدول خالل  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  عمل  وفرص  وقروض  لعدد  االستقرار  -  2009معامالت 
2019 .) 

 حالة االستقرار  االستقرار  معامل البند  م
 غير مستقر  2.45 اجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 1
 غير مستقر  1.98 عدد المشروعات متناهية الصغر 2
 غير مستقر  4.62- عدد المشروعات الصغيرة  3
 غير مستقر  21.16 اجمالي قروض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 4
 غير مستقر  29.77 ض المشروعات متناهية الصغراجمالي قرو  5
 غير مستقر  9.44 اجمالي قروض المشروعات الصغيرة  6
 غير مستقر  2.88 اجمالي فرص العمل بالمشروعات متناهية الصغر 7
 غير مستقر  5.42- اجمالي فرص العمل بالمشروعات الصغيرة  8
 غير مستقر  3.16 اهية الصغر اجمالي فرص العمل بكل من المشروعات الصغيرة والمتن  9

 (3(,) 1المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جداول ) 
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   تاسعًا: األلية المقترحة للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر:

 
 



 2021يونيو   -ابريل ( 2العدد  42)مجلد -مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى                                  

 

1016 

 
الصغر,   والمتناهية  الصغيرة  المشروعات  قروض  اجمالي 
اجمالي قروض المشروعات متناهية الصغر, اجمالي قروض  

الصغي بالمشروعات  المشروعات  العمل  فرص  اجمالي  رة, 
متناهية الصغر, اجمالي فرص العمل بالمشروعات الصغيرة, 
اجمالي فرص العمل بكل من المشروعات الصغيرة والمتناهية 

نحو   بلغ  ,  21.16,  4.62-  ,1.98,  2.45الصغر 
لكل منهم    3.16,  5.42-       ,  2.88,  9.44,  29.77

ارة الي عدم استقرار كل اشعلي الترتيب خالل فترة الدراسة.  
 من هذه المؤشرات.

 التوصيات 
 بناءا  علي نتائج البحث فانه يمكن التوصية باألتي:

والتأسيسية     -1 والقانونية  الحوافزالمالية  من  حزمة  عمل 
غير   القطاع  مشروعات  لجذب  متكامل  برنامج  ضمن 
توفيق   بعد  الرسمي  االقتصاد  في  للدخول  الرسمي 

 أوضاعها. 
كي  -2 المشروعات  انشاء  ربط  علي  يعمل  مؤسسي  ان 

بالمشروعات   الصغر  والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
المشروعات   هذه  فاعلية  وزيادة  استمرارية  لضمان  الكبيرة 
في زيادة الناتج القومي وتوفير فرص العمل للقضاء علي  

 مشكلة البطالة. 
مستقلة    -3 كوحدات  المخاطر  ضد  تأمين  صندوق  انشاء 

بالمشروعا تعمل خاصة  الصغر  والمتناهية  الصغيرة  ت 
هذا   تمويل  تعثرها.ويتم  حال  المشروعات  هذه  دعم  علي 
السنوية  األرباح  من  نسبة  تحديد  خالل  من  الصندوق 

 للمشروعات بنظام األسهم. 
من   -4 ذلك  ويتم  المشروعات  لهذه  التمويل  مصادر  زيادة 

خالل تخصيص وحدات تمويلية وائتمانية مستقلة  تهدف 
 ر التمويل الالزم لهذه المشروعات. الي توفي

والمتناهية   -5 الصغيرة  للمشروعات  الكترونية  منصة  عمل 
تعمل   المركزي,  البنك  أو  الوزراء  لمجلس  تابعة  الصغر 
الفنية  والدراسات  االقتصادية  الجدوي  دراسات  توفير  علي 

 وبرامج تدريبية متنوعة ذات الصلة بنشاط المشروعات. 

 المراجع
السيد   وأخرون,  ابراهيم  دكتور,   االقتصادية الكفاءةعيسي, 

 تواجهه ما ضوء الصغيرة في الزراعية المشروعات لبعض

الغربية, المجلة المصرية لالقتصاد   بمحافظة مشكالت من
الزراعي, المجلد التاسع والعشرون, العددالثاني, يونيو)ب(, 

 . 834, ص2019

ا الكتاب  واالحصاء,  العامة  للتعبئة  المركزي  لسنوي, الجهاز 
 أعداد متفرقة.  

ثائر محمود رشيد, دكتور, اناس محمد رشيد, استرتيجية دعم 
العربية  المملكة  في  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات 
جامعة  مجلة  العراق,  تجربة  الي  اشارة  مع  السعودية 

,  10, العدد 5األنبار للعلوم االقتصادية واتالدارية, المجلد 
 149, ص148, ص  2013

الغني, تفعيل دور المشروعات الصغيرة سماح مصطفي   عبد 
المالية, قطاع  التنمية االقتصادية, وزارة  في خدمة أهداف 
والتنمية  المالية  للبحوث  المركزية  االدارة  الوزير,  مكتب 

 8, ص7االدارية, ص
دور وأخرون,  هللا,  فضل  صالح  علي   المؤسسات صالح 

 المتوسطةو  الصغيرة الزراعية المشروعات  تنمية في التمويلية

الزراعية,  في للعلوم  أسيوط  مجلة  سوهاج,  محافظة 
 231, ص2017(, 4(, عدد )48مجلد)
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 ( رقم  لسنة  152قانون  المشروعات  2020(  تنمية  قانون   ,
الرسمية,  الجريدة  الصغر,  المتوسطة والصغيرة والمتناهية 

 4, ص 3, ص 2020يوليو,  15( مكرر)و(,  28العدد ) 
دكتور, أهمية المشاريع الصغيرة  ,  نشأت مجيد حسن الونداوي 

والمتوسطة في التنمية االقتصادية وسبل النهوض بها في  
السادس,   المجلد  العلمية,  كربالء  جامعة  مجلة  العراق, 

 129, ص 2008العدد الثالث/علمي,  
بالمشروعات  النهوض  وأخرون,  دكتور,  المنعم,  عبد  هبه 

العر  الدول  في  والمتوسطة  والصغيرة  الصغر  بية,  متناهية 
 . 25, ص 23ص 2019صندوق النقد العربي, 

 

بنك  والمتوسطة,  الصغيرة  المشروعات  الدايم,  عبد  هبه 
االستثمار القومي, قطاع االستثمار والموارد, الدعم الفني,  

العدد   دورية,  فبراير  3دراسات  لالستثمار,   ,2017  ,
 11, ص 10ص

 ةمتناهي المشروعات تعريف عن  وزارة التجارة الخارجية, دراسة
م    والمتوسطة والصغيرة الصغر نهائي(,   نتدى)تقرير 

لمشروع البحوث  المشروعات سياسات تنمية االقتصادية 

 بحوث ومركز الخارجية التجارة والمتوسطة, وزارة الصغيرة

 . 66, ص 65, ص2003الكندى,  الدولية التنمية
Aygagari Meghana & Thorsten Beck and Asli Demirguc-

Kunt, "Small and Medium Enterprises Across The Global: 

a New Database", World Bank Policy Research, Working 

Paper 3127, August ,2003 pp 2-3 
 

 

ABSTRACT 

An Economic Study of Small and Micro Projects in the Arab Republic of Egypt 

Ashraf Shebl Mohamed Youness 

The research mainly aims to conduct an economic 

study for small and micro projects. The problem of the 

study is also summarized in the fluctuation of the 

number of small and micro projects, which leads to the 

weakening of their role in reducing unemployment and 

its impact on economic growth, especially since these 

projects are labor-intensive. The rise in prices for most 

products is an indication of the weak effect of these 

projects in increasing production and thus the effect on 

increasing prices for these products. The study reached 

to the following results: 

1- The total number of small and micro enterprises took 

a statistically positive trend at a significant level of 

0.05. The annual increase in the total number of 

small and micro enterprises is estimated at 7.28 

thousand projects, with a growth rate of about 

3.68%. 

2- The growth rate of the number of males benefiting 

from micro-enterprises took a general, statistically 

significant increasing trend at a level of 0.01 

significant. The annual growth rate in the number of 

beneficiaries of micro-enterprises was about 5.5%, 

equivalent to about 5.02 thousand male 

beneficiaries, according to the annual average of the 

number of males benefiting from micro-enterprises 

during the study period. 

3- The growth rate of the number of women 

beneficiaries of small enterprises took a general, 

statistically significant increasing trend at a 

significant level of 0.05. The annual growth rate is 

about 4%, equivalent to about 0.158 thousand 

female beneficiaries. 

4- The total loans of small and micro enterprises took a 

general increasing trend, statistically significant, at 

the level of 0.01 significance. The annual increase in 

the total loans for small and micro enterprises is 

estimated at 501.29 million pounds. 
5- The job opportunities provided by small and micro 

enterprises have taken a general, statistically 

significant, increasing trend at a significant level of 

0.05. The annual increase in job opportunities in 

small and micro enterprises is estimated at 14.23 

thousand job opportunities. 

6- The commercial sector and animal production occupy 

the first and second place in terms of the number of 

micro-enterprises, and the number of projects is 

about 1199.40 thousand projects, 442.81 thousand 

projects represent about 59.86%, 22.1% of the total 

number of micro-enterprises for each of them 

respectively during the study period. 

7- The commercial and service sectors also occupy the 

first and second ranks in terms of the number of 
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small projects, and the number of projects is about 

74.55 thousand projects, 55.067 thousand projects, 

representing about 44.02% and 32.53% of the total 

number of small projects for each them, 

respectively. 

8-It is shown that about 31.307% of the micro-

enterprises are located in three governorates, namely 

Minya, which occupies the first order with a 

percentage representing 13.45% of the total number 

of micro-enterprises, and Beni Suef Governorate and 

Sharkia Governorate come in the second and third 

order with a percentage representing 10.33%, 

7.527% Of the total number of projects for each of 

them, respectively 

9- As it turns out, 30.6% of the total number of small 

enterprises is located in four governorates: Cairo, 

which ranks first with 8.04% of the total small 

enterprises. Giza, Dakahlia, and Assiut governorates, 

which occupy the second, third and fourth places, 

with a rate of 7.94%, 7.02%, 6.09% of the total 

number of small projects. 

10- Increasing the number of these small and micro 

enterprises and increasing job opportunities in these 

projects, especially job opportunities in micro 

enterprises, by increasing the financing of these 

projects. 

11- Increasing the percentage of the micro-enterprises 

(Y2i) contribution to providing job opportunities. 

The annual increase rate is about 0.034%. 

Based on the research results, the following can be 

recommended: 

1- Creating a package of financial, legal and 

institutional incentives within an integrated program 

to attract informal sector projects to enter the formal 

economy after adjusting their positions. 

2-Establishing an institutional entity that works on 

linking medium, small and micro enterprises with 

large projects to ensure continuity and increase the 

effectiveness of these projects in increasing the 

national product and providing job opportunities to 

eliminate the problem of unemployment. 

3- Establishing an insurance fund against risks as 

independent units for small and micro enterprises 

working to support these projects in the event of 

their default. This fund is financed by determining a 

percentage of the annual profits of the projects in the 

equity system. 

4-  Increasing the sources of financing for these projects. 

This is done through allocating independent 

financing and credit units aimed at providing the 

necessary financing for these projects. 

5- Creating an electronic platform for small and micro 

enterprises affiliated with the Council of Ministers 

or the Central Bank, working to provide economic 

feasibility studies, technical studies and various 

training programs related to the activity of the 

projects. 

 
 


