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عن 
المركـز

المصري -منذ نشأته  الوزراء  التابع لمجلس  القرار  اتخاذ  ودعم  المعلومات  شهد مركز 

الت؛ لُيواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص في  عام ١٩٨٥– عدة تحو�

وزارة  إنشاء  كان  ثم  مصر،  في  المعلوماتية  البنية  بتطوير   (١٩٩٩  –  ١٩٨٥) ا£ولى  مرحلته 

لُيؤدي  رئيسة في مسيرته؛  ل  تحو� (١٩٩٩) نقطة  المعلومات عام  وتكنولوجيا  االتصاالت 

التنمية  مجاالت  في  القرار  ُمتخذ  جهود  تدعم    (�ink Tank) فكر   كُمؤسسة  دوره 

المختلفة.

ى رؤية مفادها أن يكون المركز هو ا£كثر تميًزا في  ومنذ ذلك الحين، أصبح المركز يتبنَّ

اء، وتعزيز  مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّ

ا£مر  ا£سمى،  وهدفها  التنمية  غاية  ُيَعد�  الذي  المصري  المواطن  مع  التواصل  قنوات 

الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العامة، وتعزيز كفاءة جهود التنمية 

وفاعليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة.



رؤى على طريق التنمية

البحثي  بالطابع  تتسم  دورية  غير  سلسلة  هي  التنمية،  طريق  على  رؤى  سلسلة 

تكامل  القرار، من خالل  المركز في دعم متخذي  رسالة  التطبيقي، تساهم في تحقيق 

الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز في المجاالت االقتصادية، 

مناحي  شتى  في  المصرية  الدولة  جهود  ُيثري  مما  كافة؛  واالجتماعية  والسياسية، 

آليات  بناءة تستند على  الوصول الستراتيجيات عمل متكاملة  التنمية، كما تستهدف 

عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.
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ف البنك المركزي المشروعات متناهية الصغر بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من ١٠ عمال. وتجدر اÈشارة  ُيعرِّ
ا وذا أهمية جوهرية في القطاع  إلى الدور المهم لهذه المشروعات في االقتصاد المصري، والتي تعد مكوًنا أساسًيّ

ا في توفير فرص العمل، وخفض الفقر. الخاص في مصر. كما أن لهذه المشروعات دوًرا مهًمّ

فوفًقا لبيانات أحدث تعداد اقتصادي في مصر، فإنها تمثل ٩٧٫٢٨٪ من المشروعات في القطاع الخاص. وتستوعب 
أكثر من ٣/٢ العمالة في القطاع الخاص؛ ٦٧٫٣٢٪ من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، و٦٠٫٨٪ من المشتغالت 
اÈناث. يتولد منها ما يقرب من ٣/١ ا£جور في القطاع الخاص -٣٠٫٩٪ من ا£جور-، ويتولد فيها ما يزيد على ٣/١ القيمة 
المضافة الصافية في القطاع الخاص -٣٤٪ من القيمة المضافة الصافية-، و٢٩٫٥٥٪ من القيمة المضافة الصافية 

على المستوى اÈجمالي -خاص وحكومي وعام-. 

مشكلة الدراسة

في  المحوري  ودورها  االقتصاد  في  لها  الحيوي  الدور  لهذا  إدراًكا  المشروعات؛  هذه  لتنمية  كبير  اهتمام  توجيه  تم 
في  للعمل  للتحرك  عرضة  ا£كثر  هي  المشروعات  هذه  £ن  وإدراًكا  الفقر،  خفض  وفي  مصر،  في  الخاص  القطاع 

القطاع غير الرسمي، وا£قل قدرة على التعامل مع عوائق االستثمار في القطاع الرسمي.

تنمية  "قانون  ٢٠٢٠؛  ١٥٢ لعام  رقم  القانون  المشروعات، أحدثها  التشريعية، لدعم هذه  التعديالت  ُأدخل عدد من  وقد 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".  

الصغيرة  المشروعات  لدعم  المركزي  البنك  مبادرة  المبادرات:  هذه  من  لدعمها،  المبادرات  من  عديد  ي  تبنِّ تم  كما 
التمويل  لشركات  الممنوح  التمويل  أضيف  ا£ول،  بالتمويل؛  يرتبط  كالهما  شقين  تضمنت  والتي  والمتوسطة، 
التسهيالت  محفظة  من  تمويًلا  لها  تخصص  بأن  ملتزمة  البنوك  يجعل  مما  ٢٠٪؛  الـ  نسبة  إلى  الصغر  متناهي 
االئتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيالت كعدم اشتراط الحصول على قوائم مالية معتمدة 
للدراسة  استرشادية  معايير  بإصدار  فيتعلق  كذلك،  بالتمويل  والمرتبط  الثاني  الشق  أما  الحسابات.  مراقب  من 

ا لكن في إطار التمويل. االئتمانية لشركات التمويل المتناهي الصغر، وهو ما ُيعد دعًما فنًيّ

تركز أغلب إجراءات الدعم للمشروعات متناهية الصغر، كاÈجراءات السابقة على التمويل با£ساس. وذلك بالرغم 
ا. وهو  ع هذه المشروعات ال تقتصر على قصور إتاحة التمويل فقط، وإن كان هذا عائًقا مهًمّ من أن عوائق عمل وتوس�
ما يثير التساؤل عن المشكالت ا£خرى المعيقة لعمل وتوسع المشروعات متناهية الصغر، والتي قد تؤدي بها إلى 

الخروج من السوق أو التحول إلى القطاع غير الرسمي.

مقدمة
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تستهدف الورقة في ضوء ما سبق:

ع المشروعات متناهية الصغر في مصر، باستخدام أحدث مسح  تحديد أهم ٣ عوائق لعمل وتوس�

يغطي المشروعات في مصر، وهو مسح تقييم مناخ االستثمار الذي يصدر بياناته البنك الدولي، 

بمختلف  والمشروعات  والمحافظات،  القطاعات  مختلف  تغطي  مصر،  في  دورة  من  بأكثر  وتم 

ا£حجام. وتقييم درجة حدة هذه العوائق، وأسبابها، وتأثيرها على المشروعات متناهية الصغر.

تحديد أهم التدخالت التي يمكن أن تقلل من حدة هذه العوائق، وتدعم فرص تنمية المشروعات 

متناهية الصغر في مصر، وتسترشد الورقة في ذلك بخبرات دول أخرى في هذا اÈطار.

أقسام الورقة
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المنشآت متناهية الصغر  -١
      في االقتصاد المصــري





١١

١-١. تعريف المنشآت متناهية الصغر في العالم

تهتم المنظمات الدولية المختلفة بالمنشآت متناهية الصغر، وتستخدم معايير أساسية في تعريفها. تتمثل هذه 
المعايير في ثالث معايير أساسية؛ عدد العمال المشتغلين بالمشروع، وقيمة ا£صول، وقيمة المبيعات.

يعرف البنك الدولي والمؤسسات التابعة له كمؤسسة التمويل الدولية، المنشآت متناهية الصغر بأنها 
تلك التي يقل فيها عدد المشتغلين عن ١٠ مشتغلين، ويقل كل من قيمة ا£صول والمبيعات السنوية عن 

.(IFC 2012, p.1, WB 2019, p.6, InfoDev 2008, p.15, DCED 2018, p.1) ١٠٠٠٠٠ دوالر

ا£وروبي،  االتحاد  الدولي؛ فيعرف  البنك  الذي يســتخدمه  العمل  ا£وروبي مع معيار  االتحاد  يتماثل تعريف 
المشروعات متناهية الصغر بأنها تلك التي يعمل بها أقل من ١٠ مشتغلين، ويقل كل من قيمة ا£صول وصافي 

.(Wach 2015, p.82, European Commission 2015, p.6) إيرادات المبيعات السنوية عن ٢ مليون يورو

يتطابق معيار العمل الذي تعتمد عليه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مع ما سبق؛ فوفًقا لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية (OECD 2021, OECD 2017, p.13)، يكون المشــروع متناهي الصغر إذا ما 

انخفض عدد المشتغلين به عن ١٠ مشتغلين.

وال يختلف المعيار المستخدم لتمييز المشروع متناهي الصغر في تقارير ا£مم المتحدة، فهو المشروع 
الذي يعمل به كحد أقصى ٩ مشتغلين (UNDESA 2019, p.4). ويتبنى المعيار نفسه؛ وهو العمالة (أقل 
من ١٠ عمال) منظمة ا£مم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) (UNIDO 2005, p.8)، ومنظمة العمل 

.(WTO 2016, p.5) ومنظمة التجارة العالمية ،(ILO 2002, p.3, ILO 2019, p.5) الدولية

تكاد المعايير تتطابق كما هو واضح، إال أن عدًدا محدوًدا من التقارير الدولية تتبنى أحجاًما أقل للمشروعات 
متناهية الصغر. فيحددها تقرير لمركز التجارة الدولية -وهو مشروع مشترك بين منظمة التجارة الدولية 

.(ITC 2021, p.74) وا£مم المتحدة- بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من ٥ مشتغلين

١-٢. األهمية االقتصادية للمنشآت متناهية الصغر في العالم والدول النامية (إنتاج-تشغيل-صادرات)

ا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر  تلعب المشروعات متناهية الصغر دوًرا أساســًيّ
ا في توليد فرص عمل، مولدة للدخل،  (ICSB 2019, p.141, UNDESA 2019, p.13). فهي تؤدي دوًرا مهًمّ
للفقراء، وهو ما يســهم في تقليل التفاوت في ا£جور. وتوفر لهم خدمات أساسية، كخدمات الصرف 
الصحي التي توفرها في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما ُوِجد أن عمالة المرأة وملكيتها 
للمشــروعات، تبلغ أقصاها في المشــروعات متناهية الصغر، بدرجة أكبر من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة؛ مما دعم تحقيق المساواة وتقليل فجوة النوع (UNDESA 2019, pp. 13, 15, 23). وهو ما 
المرأة للمشروعات، في  ا؛ حيث تتركز ملكية  الدول، وبا£خص ا£قل نمًوّ الدراســات في عدد من  أكدته 

 .(UNCTAD 2001, WTO 2016) المشروعات متناهية الصغر

وُتمثل هذه المشــروعات ضرورة في كثير من الدول النامية، كمصدر أساســي الكتساب الدخل، وتعد 
المسؤولة في كل دول العالم عن توفير أكثر من ٨٠٪ من فرص العمل (ICSB 2019, pp.18, 136)؛ إذ تلعب 
هذه المشــروعات الدور الرئيس في توفير فرص العمل في الدول النامية، وبتكلفة منخفضة. وفي دراسة 
لمؤسسة التمويل الدولية، عن ٢٣ مليون مشروع مولتها المؤسسة في العالم، أن المشروعات متناهية 
الصغر التي دعمتها وبلغ عددها ٢٠ مليون مشروع، وفرت ٤٦ مليون فرصة عمل بما يمثل ٤٤٪ من فرص العمل 
 .(IFC 2012, p.2) التي وفرتها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي دعمتها المؤسسة
كما ُلوحظ أن نصيبها من التشــغيل يتجه نحو التزايد عبر الزمن (DCED 2018, pp. 2-3). وتتشكل 
الغالبية العظمى (٧٠ ٪ – ٩٥ ٪) من المشروعات المنشأة حديًثا في كل دول العالم، من مشروعات متناهية 

 .(OECD 2017, p. 36) الصغر

وبينت دراسة أخرى (Li and Rama 2015, pp.3, 5) اعتمدت على المسوح، أن أغلب فرص العمل التي يتم 
توليدها، تتحقق من خالل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، في الدول النامية، حتى في دول الدخل 
المتوسط المرتفع. وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية (ILO 2019)، تبين أن المشروعات متناهية الصغر 
والمشروعات التي يعمل بها فرد واحد هو صاحب المشروع (العمل لدى الذات)، والتي ُتعد وفًقا للتعريفات 
السابقة من المشروعات متناهية الصغر، توفر مًعا ٩٠٫٩٪ من الوظائف في دول الدخل المنخفض، و٨٣٫٩٪ 
في دول الدخل المتوســط ا£دنى، و٣٧٫٧٪ في دول الدخل المتوسط ا£على، و٣٤٫١٪ في دول الدخل ا£على 
(ILO 2019, p. 29). وقد ُوجد أن المشــروعات متناهية الصغر تدفع -عادًة- أجوًرا أعلى من المشروعات 

.(WTO 2016, p. 18) الصغيرة

ال يقتصر هذا الدور المهم على الدول الناميــة؛ ففي المنطقة االقتصادية ا£وروبية، يمثل الـ ٢٠ مليون 
 European Commission) مشروع متناهي الصغر والصغير والمتوسط، مصدًرا رئيًسا لتوفير فرص العمل
p.44 ,2015). وفي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فإنه من بين كل ٣ مشــتغلين، يعمل واحد 
ا كذلك في خفض الفقر  منهم في مشروع متناهي الصغر (OECD 2019, p.3). وهي بهذا تلعب دوًرا محورًيّ

.(ILO 2002, p.1)

ا في إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يتمثل  كما أن هذه المشروعات تلعب دوًرا محورًيّ
هذا الهدف في دعم النمو االقتصادي الشــامل الُمستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتحقيق العمل 
الالئق للجميع. ويتمثل الهدف الفرعي ٨-٣، في دعم السياســات التي تدعم ا£نشطة المنتجة، وتحقق 
العمل الالئق، وريادة ا£عمال واالبتكار، وتشــجع نمو ودمج المشــروعات متناهية الصغر، والصغيرة 

 .(ICSB 2019, p.34) والمتوسطة، في القطاع الرسمي

وبالرغم من اÈمكانات المحدودة لهذه المشروعات، التي تعوق قدرتها على االبتكار ومن ثم زيادة اÈنتاجية، 
فإن الدراسات تظهر أن نسبة من هذه المشــروعات، تصل إلى ٢٥٪ في بعض الدول النامية، تستثمر في 
أنشطة االبتكار في مجالّي اÈنتاج والتسويق (DCED 2018, p. 2)، وتمثل هذه المشروعات ا£ساس لنمو 

.(UNIDO 2005, p.17) القطاع الخاص في الدول الفقيرة

هذا، وقد دعم التطور التكنولوجي المتســارع، فرص نمو أنشطة المشروعات متناهية الصغر ليس في 
نها من الدخول والعمل في ا£سواق  االقتصاديات المحلية فقط، وإنما في االقتصاد العالمي أيًضا، فمكَّ
ا£جنبية. وبهذا ُفِتَحت فرص جديدة تدعم نمو هذه المشروعات. وُيقدر أن ما يقرب من ١٥٪ من المشروعات 
متناهية الصغر، تشترك في أنشطة التجارة الدولية، وتشكل المشروعات متناهية الصغر ما بين ٢٥-٧٠٪ 
من المصدرين في دول العالم، إال أن مساهمتها في إجمالي قيمة الصــــــادرات ما تزال محدودة 

.(OECD 2017, pp.8, 96, 100)

وإدراًكا £همية دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات العالم، فقد حددت 
ا لهذه المشروعات. وفي اليوم العالمي في العام الحالي  ا£مم المتحدة يوم ٢٧ يونيو من كل عام يوًما عالمًيّ
٢٠٢١، أعلنت ا£مم المتحدة أن المشــروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، تشكل ٩٠٪ من 
المشروعات، تســتوعب ٦٠-٧٠٪ من المشــتغلين، وتولد ٥٠٪ من الناتج المحلي اÈجمالي في العالم 

.(UNDESA 2021, p.1)



١٢

١-١. تعريف المنشآت متناهية الصغر في العالم

تهتم المنظمات الدولية المختلفة بالمنشآت متناهية الصغر، وتستخدم معايير أساسية في تعريفها. تتمثل هذه 
المعايير في ثالث معايير أساسية؛ عدد العمال المشتغلين بالمشروع، وقيمة ا£صول، وقيمة المبيعات.

يعرف البنك الدولي والمؤسسات التابعة له كمؤسسة التمويل الدولية، المنشآت متناهية الصغر بأنها 
تلك التي يقل فيها عدد المشتغلين عن ١٠ مشتغلين، ويقل كل من قيمة ا£صول والمبيعات السنوية عن 

.(IFC 2012, p.1, WB 2019, p.6, InfoDev 2008, p.15, DCED 2018, p.1) ١٠٠٠٠٠ دوالر

ا£وروبي،  االتحاد  الدولي؛ فيعرف  البنك  الذي يســتخدمه  العمل  ا£وروبي مع معيار  االتحاد  يتماثل تعريف 
المشروعات متناهية الصغر بأنها تلك التي يعمل بها أقل من ١٠ مشتغلين، ويقل كل من قيمة ا£صول وصافي 

.(Wach 2015, p.82, European Commission 2015, p.6) إيرادات المبيعات السنوية عن ٢ مليون يورو

يتطابق معيار العمل الذي تعتمد عليه منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مع ما سبق؛ فوفًقا لمنظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية (OECD 2021, OECD 2017, p.13)، يكون المشــروع متناهي الصغر إذا ما 

انخفض عدد المشتغلين به عن ١٠ مشتغلين.

وال يختلف المعيار المستخدم لتمييز المشروع متناهي الصغر في تقارير ا£مم المتحدة، فهو المشروع 
الذي يعمل به كحد أقصى ٩ مشتغلين (UNDESA 2019, p.4). ويتبنى المعيار نفسه؛ وهو العمالة (أقل 
من ١٠ عمال) منظمة ا£مم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) (UNIDO 2005, p.8)، ومنظمة العمل 

.(WTO 2016, p.5) ومنظمة التجارة العالمية ،(ILO 2002, p.3, ILO 2019, p.5) الدولية

تكاد المعايير تتطابق كما هو واضح، إال أن عدًدا محدوًدا من التقارير الدولية تتبنى أحجاًما أقل للمشروعات 
متناهية الصغر. فيحددها تقرير لمركز التجارة الدولية -وهو مشروع مشترك بين منظمة التجارة الدولية 

.(ITC 2021, p.74) وا£مم المتحدة- بأنها المشروعات التي يعمل بها أقل من ٥ مشتغلين

١-٢. األهمية االقتصادية للمنشآت متناهية الصغر في العالم والدول النامية (إنتاج-تشغيل-صادرات)

ا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر  تلعب المشروعات متناهية الصغر دوًرا أساســًيّ
ا في توليد فرص عمل، مولدة للدخل،  (ICSB 2019, p.141, UNDESA 2019, p.13). فهي تؤدي دوًرا مهًمّ
للفقراء، وهو ما يســهم في تقليل التفاوت في ا£جور. وتوفر لهم خدمات أساسية، كخدمات الصرف 
الصحي التي توفرها في كثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. كما ُوِجد أن عمالة المرأة وملكيتها 
للمشــروعات، تبلغ أقصاها في المشــروعات متناهية الصغر، بدرجة أكبر من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة؛ مما دعم تحقيق المساواة وتقليل فجوة النوع (UNDESA 2019, pp. 13, 15, 23). وهو ما 
المرأة للمشروعات، في  ا؛ حيث تتركز ملكية  الدول، وبا£خص ا£قل نمًوّ الدراســات في عدد من  أكدته 

 .(UNCTAD 2001, WTO 2016) المشروعات متناهية الصغر

وُتمثل هذه المشــروعات ضرورة في كثير من الدول النامية، كمصدر أساســي الكتساب الدخل، وتعد 
المسؤولة في كل دول العالم عن توفير أكثر من ٨٠٪ من فرص العمل (ICSB 2019, pp.18, 136)؛ إذ تلعب 
هذه المشــروعات الدور الرئيس في توفير فرص العمل في الدول النامية، وبتكلفة منخفضة. وفي دراسة 
لمؤسسة التمويل الدولية، عن ٢٣ مليون مشروع مولتها المؤسسة في العالم، أن المشروعات متناهية 
الصغر التي دعمتها وبلغ عددها ٢٠ مليون مشروع، وفرت ٤٦ مليون فرصة عمل بما يمثل ٤٤٪ من فرص العمل 
 .(IFC 2012, p.2) التي وفرتها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي دعمتها المؤسسة
كما ُلوحظ أن نصيبها من التشــغيل يتجه نحو التزايد عبر الزمن (DCED 2018, pp. 2-3). وتتشكل 
الغالبية العظمى (٧٠ ٪ – ٩٥ ٪) من المشروعات المنشأة حديًثا في كل دول العالم، من مشروعات متناهية 

 .(OECD 2017, p. 36) الصغر

وبينت دراسة أخرى (Li and Rama 2015, pp.3, 5) اعتمدت على المسوح، أن أغلب فرص العمل التي يتم 
توليدها، تتحقق من خالل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، في الدول النامية، حتى في دول الدخل 
المتوسط المرتفع. وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية (ILO 2019)، تبين أن المشروعات متناهية الصغر 
والمشروعات التي يعمل بها فرد واحد هو صاحب المشروع (العمل لدى الذات)، والتي ُتعد وفًقا للتعريفات 
السابقة من المشروعات متناهية الصغر، توفر مًعا ٩٠٫٩٪ من الوظائف في دول الدخل المنخفض، و٨٣٫٩٪ 
في دول الدخل المتوســط ا£دنى، و٣٧٫٧٪ في دول الدخل المتوسط ا£على، و٣٤٫١٪ في دول الدخل ا£على 
(ILO 2019, p. 29). وقد ُوجد أن المشــروعات متناهية الصغر تدفع -عادًة- أجوًرا أعلى من المشروعات 

.(WTO 2016, p. 18) الصغيرة

ال يقتصر هذا الدور المهم على الدول الناميــة؛ ففي المنطقة االقتصادية ا£وروبية، يمثل الـ ٢٠ مليون 
 European Commission) مشروع متناهي الصغر والصغير والمتوسط، مصدًرا رئيًسا لتوفير فرص العمل
p.44 ,2015). وفي دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، فإنه من بين كل ٣ مشــتغلين، يعمل واحد 
ا كذلك في خفض الفقر  منهم في مشروع متناهي الصغر (OECD 2019, p.3). وهي بهذا تلعب دوًرا محورًيّ

.(ILO 2002, p.1)

ا في إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة؛ إذ يتمثل  كما أن هذه المشروعات تلعب دوًرا محورًيّ
هذا الهدف في دعم النمو االقتصادي الشــامل الُمستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، وتحقيق العمل 
الالئق للجميع. ويتمثل الهدف الفرعي ٨-٣، في دعم السياســات التي تدعم ا£نشطة المنتجة، وتحقق 
العمل الالئق، وريادة ا£عمال واالبتكار، وتشــجع نمو ودمج المشــروعات متناهية الصغر، والصغيرة 

 .(ICSB 2019, p.34) والمتوسطة، في القطاع الرسمي

وبالرغم من اÈمكانات المحدودة لهذه المشروعات، التي تعوق قدرتها على االبتكار ومن ثم زيادة اÈنتاجية، 
فإن الدراسات تظهر أن نسبة من هذه المشــروعات، تصل إلى ٢٥٪ في بعض الدول النامية، تستثمر في 
أنشطة االبتكار في مجالّي اÈنتاج والتسويق (DCED 2018, p. 2)، وتمثل هذه المشروعات ا£ساس لنمو 

.(UNIDO 2005, p.17) القطاع الخاص في الدول الفقيرة

هذا، وقد دعم التطور التكنولوجي المتســارع، فرص نمو أنشطة المشروعات متناهية الصغر ليس في 
نها من الدخول والعمل في ا£سواق  االقتصاديات المحلية فقط، وإنما في االقتصاد العالمي أيًضا، فمكَّ
ا£جنبية. وبهذا ُفِتَحت فرص جديدة تدعم نمو هذه المشروعات. وُيقدر أن ما يقرب من ١٥٪ من المشروعات 
متناهية الصغر، تشترك في أنشطة التجارة الدولية، وتشكل المشروعات متناهية الصغر ما بين ٢٥-٧٠٪ 
من المصدرين في دول العالم، إال أن مساهمتها في إجمالي قيمة الصــــــادرات ما تزال محدودة 

.(OECD 2017, pp.8, 96, 100)

وإدراًكا £همية دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اقتصاديات العالم، فقد حددت 
ا لهذه المشروعات. وفي اليوم العالمي في العام الحالي  ا£مم المتحدة يوم ٢٧ يونيو من كل عام يوًما عالمًيّ
٢٠٢١، أعلنت ا£مم المتحدة أن المشــروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوســطة، تشكل ٩٠٪ من 
المشروعات، تســتوعب ٦٠-٧٠٪ من المشــتغلين، وتولد ٥٠٪ من الناتج المحلي اÈجمالي في العالم 

.(UNDESA 2021, p.1)



١٣

١-٣. تعريف المنشآت متناهية الصغر في مصر

أصدر البنك المركزي المصري في عام ٢٠٠٨، القرار رقم ٢٠٠٨/٢٤٠٨، بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، لكن القرار لم يشر إلى المشــروعات متناهية الصغر، كما لم يميز القرار بين المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وإنما تعامل معها ككيان واحد، اعتمد في تحديده على حجم العمال ورأس المال المدفوع؛ إذ 

حدد القرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي:

ا. ١- ال يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه وال يزيد على ٢٠ مليون جنيه سنوًيّ

٢- ال يقل رأس المال المدفوع عن ٢٥٠ ألف جنيه، وال يزيد على ٥ ماليين جنيه.

استمر البنك في تعديل التعريف؛ إذ قام في عام ٢٠١٧، بتعديل التعريف الذي أصدره في عام ٢٠١٥، للمشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة. وقد اعتمد في التعريف با£ساس على معيار العمالة، إضافة إلى حجم ا£عمال 
التأسيس،  حديثة  للمشروعات  المدفوع  المال  ورأس  بالفعل،  القائمة  للمشروعات  السنوية)  اÈيرادات  (المبيعات/ 
وجاء على هذا النحو: تتمثل المشروعات متناهية الصغر في تلك المشروعات التي يقل حجم العمالة فيها عن ١٠ 
أفراد. وتقل حجم أعمالها بالنسبة للمشروعات القائمة عن مليون جنيه، وبالنسبة للمشروعات حديثة التأسيس 

فيقل حجم رأس المال المدفوع عن ٥٠ ألف جنيه (البنك المركزي المصري ٢٠١٧، ص ٣).

وقد عّرف قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٠٨١ لســنة ٢٠١٧، المشــروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة، باالعتماد على معياري حجم ا£عمال ورأس المال المدفوع، دون االشارة إلى حجم العمالة. واقتصر 
التعريف على المشــروعات الصناعية. وقد عرف القرار المشروعات الصناعية متناهية الصغر بأنها "كل شركة أو 
ا ال يجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه. وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة  منشأة تباشر نشاًطا صناعًيّ

التي ليس لها حجم أعمال أال يجاوز رأس مالها المدفوع ٥٠ ألف جنيه".

اعتمد القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤، قانون تنمية المنشــآت الصغيرة، في تعريف المنشآت الصغيرة على معياري 
العمالة (ال يزيد عدد المشــتغلين على ٥٠ عامًلا)، ورأس المال المدفوع. أما في تعريف المنشآت متناهية الصغر، 

فاعتمد على معيار رأس المال المدفوع فقط (يقل عن ٥٠ ألف جنيه).

عرف القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات على أساس 
رأس المال المستثمر وحجم ا£عمال، ولم يشــر إلى معيار العمالة. وعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها "كل 
مشــروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس 

المال المستثمر بحسب ا£حوال عن ٥٠ ألف جنيه".

١-٤. األهمية االقتصادية للمنشآت متناهية الصغر في مصر

ا وكذلك وفًقا لتعريف  ترتكز الدراسة في تحديد المنشآت متناهية الصغر على معيار العمالة، والمتفق عليه دولًيّ
البنك المركزي المصري، أنها تلك المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ١٠ مشتغلين.

 أ. عدد المنشآت:

يبين توزيع المنشآت تبًعا لحجم المشروع، وفًقا لنتائج التعداد االقتصادي، السيادة الواضحة للمشروعات متناهية 
الصغر. إذ تشكل هذه المشروعات الغالبية الساحقة للمشروعات، ويتشكل منها با£ساس القطاع الخاص؛ فمن 
بين إجمالي ٣٧٤٢٥٦٢ منشأة، فإن المنشــآت متناهية الصغر، التي تقل بها العمالة عن ١٠ أفراد تتمثل في ٣٦٣٩٣٦٢ 
منشأة بنسبة ٩٧٫٢٪ من إجمالي المنشآت في مصر (محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء 

٢٠٢٠، جدول ١-٨).

 وتتسم هذه المشروعات متناهية الصغر بأنها (البيانات محسوبة من: جهاز اÈحصاء ٢٠٢٠):

- من ناحية الكيان القانوني، تتشكل المشروعات متناهية الصغر با£ساس من مشروعات فردية (٩٢٫٧ ٪) (جدول 
١-٢)، وهو الشكل الغالب للمشروعات في مصر (٩٠٫٣٪ من المنشآت) (خاص ٢٠٢٠، ص٢١).

- يقل رأس مال غالبيتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيه (٩١٫٩ ٪) (جدول ١-٣).

- يتقلص عدد العمال في ٩٣٫١٪ من هذه المشروعات في عامل واحد (جدول ١-٧).

- تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر التي ال تعمل بكامل طاقتها، ٢٨٫٨٪ من إجمالي المشروعات متناهية 
الصغر (جدول ١-٢٠).

 ب. األنشطة االقتصادية:

تعمل غالبية المنشــآت متناهية الصغر في التجارة، تليها قطاعات الخدمات، ثم الصناعة التحويلية. ويرتفع 
تمثيلها بوضوح في قطاع التجارة عنه بين إجمالي القطاعات. بينما يقل تمثيلها بوضوح في قطاعات الوساطة 

المالية والتشييد والتعدين، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
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١-٣. تعريف المنشآت متناهية الصغر في مصر

أصدر البنك المركزي المصري في عام ٢٠٠٨، القرار رقم ٢٠٠٨/٢٤٠٨، بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، لكن القرار لم يشر إلى المشــروعات متناهية الصغر، كما لم يميز القرار بين المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وإنما تعامل معها ككيان واحد، اعتمد في تحديده على حجم العمال ورأس المال المدفوع؛ إذ 

حدد القرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها تلك التي:

ا. ١- ال يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه وال يزيد على ٢٠ مليون جنيه سنوًيّ

٢- ال يقل رأس المال المدفوع عن ٢٥٠ ألف جنيه، وال يزيد على ٥ ماليين جنيه.

استمر البنك في تعديل التعريف؛ إذ قام في عام ٢٠١٧، بتعديل التعريف الذي أصدره في عام ٢٠١٥، للمشروعات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة. وقد اعتمد في التعريف با£ساس على معيار العمالة، إضافة إلى حجم ا£عمال 
التأسيس،  حديثة  للمشروعات  المدفوع  المال  ورأس  بالفعل،  القائمة  للمشروعات  السنوية)  اÈيرادات  (المبيعات/ 
وجاء على هذا النحو: تتمثل المشروعات متناهية الصغر في تلك المشروعات التي يقل حجم العمالة فيها عن ١٠ 
أفراد. وتقل حجم أعمالها بالنسبة للمشروعات القائمة عن مليون جنيه، وبالنسبة للمشروعات حديثة التأسيس 

فيقل حجم رأس المال المدفوع عن ٥٠ ألف جنيه (البنك المركزي المصري ٢٠١٧، ص ٣).

وقد عّرف قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ١٠٨١ لســنة ٢٠١٧، المشــروعات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوســطة، باالعتماد على معياري حجم ا£عمال ورأس المال المدفوع، دون االشارة إلى حجم العمالة. واقتصر 
التعريف على المشــروعات الصناعية. وقد عرف القرار المشروعات الصناعية متناهية الصغر بأنها "كل شركة أو 
ا ال يجاوز حجم أعمالها السنوي مليون جنيه. وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة  منشأة تباشر نشاًطا صناعًيّ

التي ليس لها حجم أعمال أال يجاوز رأس مالها المدفوع ٥٠ ألف جنيه".

اعتمد القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤، قانون تنمية المنشــآت الصغيرة، في تعريف المنشآت الصغيرة على معياري 
العمالة (ال يزيد عدد المشــتغلين على ٥٠ عامًلا)، ورأس المال المدفوع. أما في تعريف المنشآت متناهية الصغر، 

فاعتمد على معيار رأس المال المدفوع فقط (يقل عن ٥٠ ألف جنيه).

عرف القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المشروعات على أساس 
رأس المال المستثمر وحجم ا£عمال، ولم يشــر إلى معيار العمالة. وعرف المشروعات متناهية الصغر بأنها "كل 
مشــروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه. أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس 

المال المستثمر بحسب ا£حوال عن ٥٠ ألف جنيه".

١-٤. األهمية االقتصادية للمنشآت متناهية الصغر في مصر

ا وكذلك وفًقا لتعريف  ترتكز الدراسة في تحديد المنشآت متناهية الصغر على معيار العمالة، والمتفق عليه دولًيّ
البنك المركزي المصري، أنها تلك المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ١٠ مشتغلين.

 أ. عدد المنشآت:

يبين توزيع المنشآت تبًعا لحجم المشروع، وفًقا لنتائج التعداد االقتصادي، السيادة الواضحة للمشروعات متناهية 
الصغر. إذ تشكل هذه المشروعات الغالبية الساحقة للمشروعات، ويتشكل منها با£ساس القطاع الخاص؛ فمن 
بين إجمالي ٣٧٤٢٥٦٢ منشأة، فإن المنشــآت متناهية الصغر، التي تقل بها العمالة عن ١٠ أفراد تتمثل في ٣٦٣٩٣٦٢ 
منشأة بنسبة ٩٧٫٢٪ من إجمالي المنشآت في مصر (محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء 

٢٠٢٠، جدول ١-٨).

 وتتسم هذه المشروعات متناهية الصغر بأنها (البيانات محسوبة من: جهاز اÈحصاء ٢٠٢٠):

- من ناحية الكيان القانوني، تتشكل المشروعات متناهية الصغر با£ساس من مشروعات فردية (٩٢٫٧ ٪) (جدول 
١-٢)، وهو الشكل الغالب للمشروعات في مصر (٩٠٫٣٪ من المنشآت) (خاص ٢٠٢٠، ص٢١).

- يقل رأس مال غالبيتها عن ١٠٠٠٠٠ جنيه (٩١٫٩ ٪) (جدول ١-٣).

- يتقلص عدد العمال في ٩٣٫١٪ من هذه المشروعات في عامل واحد (جدول ١-٧).

- تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر التي ال تعمل بكامل طاقتها، ٢٨٫٨٪ من إجمالي المشروعات متناهية 
الصغر (جدول ١-٢٠).

 ب. األنشطة االقتصادية:

تعمل غالبية المنشــآت متناهية الصغر في التجارة، تليها قطاعات الخدمات، ثم الصناعة التحويلية. ويرتفع 
تمثيلها بوضوح في قطاع التجارة عنه بين إجمالي القطاعات. بينما يقل تمثيلها بوضوح في قطاعات الوساطة 

المالية والتشييد والتعدين، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

جدول ١

التوزيع القطاعي للمنشآت متناهية الصغر، وتمثيلها في القطاعات المختلفة

التوزيع القطاعي للمنشآت متناهية الصغر، وتمثيلها في القطاعات المختلفة

٪ من المشروعات في القطاع٪ من المشروعات متناهية الصغرالقطاع

الزراعة

التعدين

الصناعة التحويلية

الكهرباء والمياه والتكييف والنفايات

التشييد

التجارة

النقل والتخزين

الغذاء واÈقامة

المعلومات واالتصاالت

الوساطة المالية

العقارات

ا£نشطة العلمية والتقنية

الخدمات اÈدارية وخدمات الدعم

خدمات أخرى (تعليم، صحة، إبداع)

اÈجمالي

٣٫٦

٠٫٠١

١٣٫٥

٠٫٢

٠٫٢

٥٩٫٣

٠٫٦

٤٫٨

٠٫١

٠٫٠٣

٠٫٥

٢٫١

١٫١

١٤

١٠٠

٩٧٫٨

٤٥٫٤

٩٤

٩١٫٥

٥٣

٩٩٫١

٨٩٫٩

٩٥٫٤

٨١٫١

٣٧٫٤

٩٢٫٤

٩٦٫٤

٩٣٫١

٩٦

٩٧٫٢

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (2020). جدول 8-1.
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 ج. استيعاب العمالة، وتوليد الدخول:

يبين الجدول التالي مساهمة المنشآت متناهية الصغر في استيعاب العمالة، وفي توليد الدخل، وذلك على كل من 
المستوى اÈجمالي، ومستوى القطاع الخاص.

ا. ١- ال يقل حجم أعمالها عن مليون جنيه وال يزيد على ٢٠ مليون جنيه سنوًيّ

٢- ال يقل رأس المال المدفوع عن ٢٥٠ ألف جنيه، وال يزيد على ٥ ماليين جنيه.

جدول ٢

استيعاب العمالة وتوليد الدخل في المنشآت متناهية الصغر

استيعاب العمالة وتوليد الدخل في المنشآت متناهية الصغر

القطاع الخاص (٢)إجمالي الجمهورية (١)المساهمة 

٪ من المنشآت

٪ من المشتغلين بأجر

٪ من المشتغلين بأجر- اÈناث

٪ من المشتغلين بدون أجر

٪ من المشتغلين بدون أجر - اÈناث

٪ من إجمالي المشتغلين

٪ من إجمالي المشتغلين-إناث

٪ من إجمالي ا£جور

٩٧٫٢٤

٤٣٫٨

٤١٫١

٩٦٫٢

٩٦٫٢

٦٢٫٩١

٥٧

٢٢٫٩١

٩٧٫٢٨

٤٨٫٨٢

٤٥

٩٦٫٢

٩٦٫٢

٦٧٫٣

٦٠٫٨

٣٠٫٩

المصدر:
(١) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ١-٣. ص٥٢.

(٢) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ٣-٣. ص٥٦.
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تمثل المنشآت متناهية الصغر، الغالبية العظمى للمنشآت، في مصر، وفي القطاع الخاص، وتشكل المستوعب 
ا£ساسي للعمالة، ومصدر الدخل الرئيس للعمالة.

إذ تستوعب المنشآت متناهية الصغر، ما يقرب من ٣/٢ العمالة في مصر، وما يزيد على ٣/٢ العمالة المشتغلة في 
القطاع الخاص. وهو ما يجعلها المستوعب ا£ساسي للعمالة في القطاع الخاص، وفي مصر ككل.

تستوعب ما يقرب من ٢/١ العمالة المشتغلة بأجر، وما يزيد على ٥/٢ العمالة من اÈناث المشتغلة بأجر.

وتعد المنشآت متناهية الصغر المشــغل الذي يكاد يكون الوحيد للمشتغلين بدون أجر، سواء لكل العمالة أو 
للعمالة من اÈناث.

ويتولد في هذه المنشآت ما يقرب من ٣/١ ا£جور التي تتولد في شكل أجور في القطاع الخاص.

ويقارن الجدول التالي أوضاع التشغيل في المنشآت متناهية الصغر، بالوضع على مستوى إجمالي المنشآت في 
مصر، وعلى مستوى منشآت القطاع الخاص.

جدول ٣

أوضاع التشغيل ومتوسط األجر في المنشآت متناهية الصغر مقارنة بإجمالي المنشآت

المصدر:
(١) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ١-٣. ص٥٢.

(٢) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ٣-٣. ص٥٦.

أوضاع التشغيل ومتوسط األجر في المنشآت متناهية الصغر مقارنة بإجمالي المنشآت

القطاع الخاص (٢)إجمالي الجمهورية (١)المنشآت متناهية الصغرالمساهمة 

نسبة المشتغلين بأجر من 
إجمالي المشتغلين ٪

نسبة المشتغلين بأجر 
اÈناث من إجمالي 

المشتغلين ٪
نسبة المشتغلين بدون 

أجر من إجمالي 
المشتغلين ٪

نسبة المشتغلين اÈناث 
من إجمالي المشتغلين ٪

متوسط ا£جر (إجمالي)

متوسط ا£جر (قطاع 
خاص)

متوسط ا£جر للمشتغل 
(إجمالي)

متوسط ا£جر للمشتغل 
(القطاع الخاص)

٤٤٫٢

١٦٫٦

٥٥٫٨

١٤٫٤

٩٧٠٠٫٩

٩٦٩٤

٢١٩٤٢٫٤

٢١٩٢٩٫٦

٦٣٫٥

١٧٫٧

٣٦٫٥

١٥٫٨

٢٦٦٣٨٫٩

٤١٩٤٨٫٦

٦٠٫٩

١٨

٣٩٫١

١٥٫٩

٢١١٤٤٫٧

٣٤٦٩٤٫٣



١٧

تنخفض نسبة المشتغلين بأجر في المنشآت متناهية الصغر، عنها في إجمالي المنشآت، وعنها في مشروعات 
القطاع الخاص، إلى نحو ٠٫٧ من قيمتها.

في المقابل، تزيد نسبة المشتغلين بدون أجر إلى أكثر من ٢/١ المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر، بينما تزيد 
قليًلا عن ٣/١ العاملين في إجمالي المشروعات ونحو ٥/٢ العاملين في القطاع الخاص.

إلى  الصغر  متناهية  المنشآت  في  فيقل  المشتغلين)،  Èجمالي  (المحسوب  ا£جر  متوسط  على  ينعكس  ما  وهو 
٣٦٫٤٪ من متوسط ا£جر في إجمالي المنشآت، وأقل من ٢/١ قيمته (٤٥٫٨٪) في حالة اقتصار التحليل على مشروعات 

القطاع الخاص.

ا£جر  متوسط  حالة  في  أقل،  تكون  ولكنها  الصغر،  متناهية  المشروعات  صالح  لغير  قائمة  ا£جر  فجوة  تظل 
قيمته   ٢/١ من  قليًلا  أعلى  إلى  الصغر  متناهية  المنشآت  في  ا£جر  متوسط  فيقل  بأجر.  للمشتغلين  المحسوب 
(٥٢٫٣٪) في إجمالي المشروعات، وإلى أقل من ٣/٢ قيمته (٦٣٫٢٪) إذا اقتصر التحليل على مشروعات القطاع الخاص.

تتسم العمالة في هذه المشروعات بانخفاض المستوى التعليمي، كما يبين الجدول التالي. إذ تبلغ نسبة العاملين 
غير الحاصلين على تعليم (أمي ويقرأ ويكتب) ٢٣٪ من المشتغلين. ويشكل الحاصلون على تعليم متوسط فأدنى 
٥٤٫٢٪ من المشتغلين، بينما ال يمثل الحاصلون على تعليم جامعي سوى ١٧٫٥٪ من المشتغلين. فبينما يزيد تمثيل 
ا£على  تمثيل  يقل  المشروعات،  إجمالي  في  عنه  الصغر  متناهية  المشروعات  في  تعليًما  وا£قل  المتعلمين  غير 

تعليًما (فوق المتوسط فأعلى).

جدول ٤
ا للمستوى التعليمي توزيع المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر تبعً

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ١-١٠، الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ١-١١.

ا للمستوى التعليمي توزيع المشتغلين في المنشآت متناهية الصغر تبعً

جامعيمتوسطأقل من المتوسطيقرأ ويكتبأميالمستوى التعليمي
 فأعلى

فوق المتوسط وأقل
من الجامعي

٪ من المشتغلين 
في المنشآت 

متناهية الصغر

٪ في إجمالي 
المنشآت

٩٫٨

٩٫٧

١٣٫٢

١١٫٥

١٣٫٢

١٢

٤١

٣٨

٥٫٤

٦٫٧

١٧٫٥

٢٢٫١



١٨

كذلك ينخفض المستوى التعليمي لالحتياجات المستقبلية من العمالة؛ إذ إن غالبية العمالة المطلوبة (٧٣٫١٪) 
في عام ٢٠٢٣ تتشكل من الحاصلين على مؤهل متوسط فقط، بما يزيد على ٣ أضعاف احتياجاتها من الحاصلين 

على تعليم جامعي، وهو ما يتأكد بالمقارنة باالحتياجات المستقبلية من العمالة في إجمالي المنشآت.

ال تمثل المشروعات متناهية الصغر المستوعَب ا£ساسي للعمالة فقط، ولكنها تمثل المالذ ا£ساسي للعمالة 
منخفضة المهارة، كما أنها مشغل مهم للحاصلين على تعليم جامعي.

 د. المساهمة في الناتج، وتوليد القيمة المضافة والتكوين الرأسمالي:

ُتسهم المنشآت متناهية الصغر، في تحقيق الناتج، وتوليد القيمة المضافة، وإن كانت مساهمتها في التكوين 
ا. وذلك كما يوضح الجدول التالي: الرأسمالي كما هو متوقع، محدودة نسبًيّ

جدول ٥
توزيع االحتياجات المستقبلية من العمالة في المنشآت متناهية الصغر 

ا للمؤهل الدراسي للعام ٢٠٢٣ طبقً

جدول ٦
مساهمة المنشآت متناهية الصغر في توليد القيمة المضافة والتكوين الرأسمالي

المصدر:
(١) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ١-٦. ص٧٠، جدول ١-٩، ص ٨٨.

(٢) الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ٣-٦. ص٧٤، جدول ٣-،٩ ص ٩٢.

مساهمة المنشآت متناهية الصغر في توليد القيمة المضافة والتكوين الرأسمالي

في مشروعات القطاع الخاص(٢)في إجمالي المشروعات(١)

٪  من قيمة اÈنتاج اÈجمالي 
بتكلفة عوامل االنتاج

٪ من القيمة المضافة اÈجمالية

٪ من القيمة المضافة الصافية
٪ من إجمالي التكوين الرأسمالي 

الثابت
٪ من اÈضافات الرأسمالية خالل 

العام

٢٢٫٢

٢٨٫٥
٢٩٫٥

٥٫٣

٠٫٩

٢٧

٣٣
٣٤

٧

١٫٤

المصدر: محسوب من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واÈحصاء (٢٠٢٠). جدول ١-٣٢، و٢٠٢٠ – جدول ١-٣٣.

توزيع االحتياجات المستقبلية من العمالة في المنشآت متناهية الصغر
ا للمؤهل الدراسي للعام ٢٠٢٣  طبقً

فوق الجامعيجامعي فوق المتوسط متوسطالمستوى التعليمي

٪ من االحتياجات 
المستقبلية 

من العمالة في 
المنشآت متناهية 

الصغر

٪ من االحتياجات 
المستقبلية 

من العمالة في 
إجمالي المنشآت
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٥٦٫٤

٤٫٧

١٢٫٣

٢١٫٤

٢٩٫٦

٠٫٨

١٫٧
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تسهم المنشآت متناهية الصغر، رغم محدودية حجمها، بنحو ٣/١ القيمة المضافة المتولدة في القطاع الخاص. 
وتقل مساهمتها النسبية في القيمة المضافة على مستوى إجمالي المشروعات.

وُتعد مساهمة المنشآت متناهية الصغر في االستثمارات الجديدة والتكوين الرأسمالي، كما هو متوقع، محدودة. 

ا با£ساس على مواردها الذاتية؛ إذ تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر التي لم  وتعتمد هذه المشروعات تمويلًيّ
تحصل على قروض ٩٧٫٣٪ (جدول ٢-٦).

١-٥. اإلطار التشريعي والمؤسسي الحاكم لعمل المنشآت متناهية الصغر في مصر

تمثلت نقطة البداية في تحديد إطار تشريعي لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في القانون رقم 
١٤١ للعام ٢٠٠٤. ولكنه كان يشــوبه عدد من أوجه القصور بشأن تسهيل إصدار التراخيص، وتسجيل وقيد 
المشروعات، وتخصيص ا£راضي. كما أنه لم يوجه اهتماًما لتبسيط إجراءات التعامل مع اÈدارة الضريبية، 
والذي تحتاج إليه المشــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، £نها في ضوء قدراتها 
المادية والبشرية المحدودة، يكون من الصعب عليها التعامل مع اÈدارة الضريبية باÈجراءات نفسها التي 
تسري في هذا الخصوص، والتي قد تكون أيسر بكثير على المشروعات الكبيرة. وقد قدرت إحدى الدراسات 
(Zamzam 2017, pp. 53, 54) أن تكلفة بدء المشــروع يصل إلى ١٣ مثل قيمة نصيب الفرد من الدخل 

السنوي، وأن اÈجراءات المطلوبة للتسجيل كانت تمثل العائق ا£كبر لبدء مشروع صغير أو متوسط.

كما أن القانون لم يضع معاملة ضريبية خاصة تتناسب وقدرات هذه المشروعات، فظلت العائق ا£ساسي 
لهذه المشروعات، ولم تســتفد من اÈصالح الضريبي في عام ٢٠٠٥ (Abdel Mowla 2012, p. 69). وبينت 
دراســة أخرى (Abdel Mowla 2008, pp. 57, 47) أن من بين ٢٠ عائًقا جاء ترتيب معدل الضريبة واÈدارة 
الضريبية في الترتيب الخامس والســادس مقابل الخامس والعاشر للمشروعات الكبيرة؛ فالمشروعات 
الصغيرة أقل قدرة من النواحي الفنية والمالية على التعامل مع إجراءات اÈدارة الضريبية. وكذلك في حالة 
الضرائب غير المباشرة، فالتعامل مع قواعد ضريبة المبيعات -آنذاك-، كما بينت الدراسة، يتطلب أكثر من 
ا ال تكفي لنفقات محاسب وفواتير وإمساك الدفاتر  الربح المحقق للمشــروع الصغير؛ ٤٥٠ جنيًها شهرًيّ

المطلوبة.

يتمثل اÈطار التشريعي الحالي الذي ينظم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون 
رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، ويمثل هذا القانون أحدث تعديل في اÈطار التشريعي المنظم لعمل هذه المشروعات. 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وليس  الصغر،  متناهية  للمشروعات  محدد  تعريف  بوضع  المشروع  اهتم  وقد 
العقارات  على  االنتفاع  بحق  اهتم  كما  المشروعات.  هذه  تمويل  ترتيبات  على  با£ساس  القانون  وركز  فقط. 
المخصصة £غراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك اهتم المشروع بأداء المشروعات 

المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

وتمثلت أهم عناصر اÈصالح في اÈطار التشريعي المنظم لعمل هذه المشروعات، المتمثل في صدور هذا القانون، 
لحفز تنمية هذه المشروعات، في:

- توفير حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تتمثل أول هذه الحوافز في الحوافز غير الضريبية، 
واستهدفت با£خص حفز تحويل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي إلى العمل في القطاع الرسمي. وفي 

هذا الصدد، ارتكزت الحوافز غير الضريبية، على:

المشروعات  هذه  لدعم  العامة  الموازنة  من  نقدية  حوافز  وتوفير  بالمرافق،  التوصيل  تسهيل   -١

وقدرتها التنافسية. 

٢- اÈعفاء من رسوم براءات االختراع، لحفز االبتكار والتطوير في هذه المشروعات.

٣- توفير تمويل ميسر لهذه المشروعات.

- توفير حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لحفز هذه المشروعات، ولتشجيع تحول 
الحوافز في  التمتع بهذه  الرسمي، حيث تمثل أحد أهم شروط  إلى القطاع  الرسمي  المشروعات من القطاع غير 

إمساك دفاتر وحوافز منتظمة. وتضمنت أهم هذه الحوافز الضريبية فيما يلي: 

١- توحيد الضريبية الجمركية على كل واردات هذه المشروعات عند ٢٪ فقط.

٢- إعفاء ا£رباح الرأسمالية من الضرائب إذا ُأعيد استثمارها في شراء آالت ومعدات للمشروع.

٣- السماح باÈعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية.

حدود  في  ا£عمال،  وريادة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  الداعمة  والمنشآت  للشركات  حوافز  تقديم   -
لتنمية  محفزة  بيئة  يوفر  الشركات  هذه  عمل  إن  حيث  الصغر؛  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  المحفزة  ا£عمال 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تتضمن هذه الشركات الداعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلك 

التي تقدم ضمان مخاطر االئتمان، لتوفير بيئة مناسبة لتوفير التمويل لهذه المشروعات.

- تيسير إجراءات بدء التعامل؛ لتشجيع إنشاء هذه المشروعات في إطار القطاع الرسمي، وذلك مع تحديد رسوم 
إصدار التراخيص والموافقات بما ال يتجاوز ٥٠٠ جنيه للمشروع متناهي الصغر.

- تخصيص نسبة من ا£راضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وغيرها Èقامة 
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في ا£راضي. 

- تخصيص نسبة ال تقل عن ٢٠٪ للتعاقد مع المشروعات المتوسطة، ونسبة ال تقل عن ٢٠٪ للتعاقد مع المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ ا£عمال الفنية أو الخدمات... وغيرها. وذلك مع َقْصر بعض أنواع 

المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- تنظيم إجراءات غلق المشروع، بما يوفر حماية قانونية لهذه المشروعات.

بتنمية  المختص  الكيان  باعتباره  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  تحديد   -
هذه  دعم  تستهدف  التي  أعماله  وتشمل  ا£عمال.  وريادة  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات 
المشروعات، تقديم تمويل ميسر للمشروعات. كما يكون له الحق في الحصول على تمويل من ا£سواق المحلية 
شركات  في  ُيسهم  أن  له  يمكن  التمويل،  على  حصولها  لُيَيسر  أنه  كما  التمويل.  إعادة  في  ليستخدمه  والدولية، 

ضمان مخاطر االئتمان.

إطار  في  العاملة  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  أوضاع  لتوفيق  قسًما  القانون  وخصص   -
االقتصاد غير الرسمي. وذلك من خالل مساعدتها في إصدار تراخيص مؤقتة لتلك المشروعات العاملة في االقتصاد 
غير الرسمي دون ترخيص. وال يتجاوز رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت ألف جنيه كحد أقصى للمشروعات 
كإعفاء  االلتزامات،  بعض  من  إعفائها  خالل  من  أوضاعها،  لتوفيق  المشروعات  هذه  حفز  وكذلك  الصغر.  متناهية 

ن أو صاحب العمل من بعض التزاماته.  المؤمِّ

فترة  الرسمي، خالل  االقتصاد غير  الصغر من مشروعات  المشروعات متناهية  المستحقة على  الضريبة  - تحديد 
سريان الترخيص المؤقت بـ ١٠٠٠ جنيه للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه. و٢٥٠٠ جنيه 
للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين ٢٥٠ ألف جنيه و٥٠٠ ألف جنيه، و٥٠٠٠ جنيه للمشروعات التي يبلغ 

حجم أعمالها ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

عن  المؤقت  الترخيص  بطلب  تقدمت  التي  الرسمي  غير  االقتصاد  لمشروعات  الضريبية  المحاسبة  تتم  وال    -

على  ويشجعها  السابق،  التهرب  ضد  المشروعات  لهذه  حماية  يوفر  ما  وهو  الطلب.  تاريخ  على  السابقة  السنوات 
التحول للعمل في القطاع الرسمي دون التعرض للمساءلة عن الفترة السابقة التي عملت فيها في القطاع غير 

الرسمي.

إلى  تحولها  وتجنب  عملها،  لدعم  الصغر؛  متناهية  للمشروعات  دائمة  مبسطة  ضريبية  معاملة  القانون  يوفر   -
ا التي تصعب عليها التعامل مع اÈدارة الضريبية، حيث: ا ومالًيّ القطاع غير الرسمي، ومراعاة لقدراتها المحدودة فنًيّ

متناهية  للمشروعات  وبا£خص  الدائمة،  الضريبية  للمعاملة  مبسطة  أسًسا  القانون  أرسى   -١

الصغر؛ فيدفع المشروع متناهي الصغر، الذي يقل حجم أعماله السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، ١٠٠٠ جنيه 

ا. سنوًيّ

ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو يزيد على  ٢- ويدفع المشروع متناهي الصغر ٢٥٠٠ جنيه سنوًيّ

٢٥٠ ألف جنيه، ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو يزيد على  ٣- ويدفع المشروع متناهي الصغر ٥٠٠٠ جنيه سنوًيّ

٥٠٠ ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.

 ٩١ رقم  الدخل  الضريبة على  قانون  المنصوص عليها في  المنظمة لëقرارات  القواعد  ٤- ال تسري 

لسنة ٢٠٠٥. وُتعفى المشروعات من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في 

هذا القانون.

وتعطي قوانين أخرى مزايا للمشروعات متناهية الصغر، من هذه القوانين: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تراخيص 
المنشآت الصناعية، الذي يضاعف الحد ا£قصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات، للمشروعات متناهية 

الصغر والصغيرة. كما يعفيها من نصف الرسوم المقررة على الترخيص المسبق، واÈخطار بالنشاط.

والصغيرة، من هذه  الصغر،  المنشآت متناهية  برامج تستهدف دعم  الدولة  وتتبنى عدة مؤسسات من مؤسسات 
البرامج: مبادرة البنك المركزي في عام ٢٠١٥ لدعم هذه المشروعات، والتي تستهدف توفير البنوك تمويًلا للمشروعات 
متناهية الصغر والصغيرة، دون قوائم مالية معتمدة لمدة عامين؛ لجذب هذه المشروعات العاملة في القطاع غير 
نسبة  تقل  ال  وبحيث  االئتمان،  على  الحصول  متطلبات  في  تسهيالت  مع  الرسمي،  القطاع  في  للعمل  الرسمي 
االئتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل ٤ سنوات عن ٢٠٪ من المحفظة االئتمانية. كما تضمنت 
مبادرات البنك المركزي في عام ٢٠١٦، مبادرة إنشاء إدارات متخصصة في البنوك لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية 
 ٪٥ مبادرة  في  المركزي،  البنك  بها  قام  التي  الثالث  المبادرات  إحدى  وتمثلت  والمتوسطة.  الصغيرة  للمشروعات 
لتمويل الشركات الصغيرة. كما تضمنت المبادرة توفير تمويل للجمعيات ا£هلية وشركات التمويل متناهية الصغر. 
وقد سبق تلك المبادرة في عام ٢٠٠٨، إعفاء محفظة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 

االحتياطي اÈلزامية.
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تسهم المنشآت متناهية الصغر، رغم محدودية حجمها، بنحو ٣/١ القيمة المضافة المتولدة في القطاع الخاص. 
وتقل مساهمتها النسبية في القيمة المضافة على مستوى إجمالي المشروعات.

وُتعد مساهمة المنشآت متناهية الصغر في االستثمارات الجديدة والتكوين الرأسمالي، كما هو متوقع، محدودة. 

ا با£ساس على مواردها الذاتية؛ إذ تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر التي لم  وتعتمد هذه المشروعات تمويلًيّ
تحصل على قروض ٩٧٫٣٪ (جدول ٢-٦).

١-٥. اإلطار التشريعي والمؤسسي الحاكم لعمل المنشآت متناهية الصغر في مصر

تمثلت نقطة البداية في تحديد إطار تشريعي لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في القانون رقم 
١٤١ للعام ٢٠٠٤. ولكنه كان يشــوبه عدد من أوجه القصور بشأن تسهيل إصدار التراخيص، وتسجيل وقيد 
المشروعات، وتخصيص ا£راضي. كما أنه لم يوجه اهتماًما لتبسيط إجراءات التعامل مع اÈدارة الضريبية، 
والذي تحتاج إليه المشــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، £نها في ضوء قدراتها 
المادية والبشرية المحدودة، يكون من الصعب عليها التعامل مع اÈدارة الضريبية باÈجراءات نفسها التي 
تسري في هذا الخصوص، والتي قد تكون أيسر بكثير على المشروعات الكبيرة. وقد قدرت إحدى الدراسات 
(Zamzam 2017, pp. 53, 54) أن تكلفة بدء المشــروع يصل إلى ١٣ مثل قيمة نصيب الفرد من الدخل 

السنوي، وأن اÈجراءات المطلوبة للتسجيل كانت تمثل العائق ا£كبر لبدء مشروع صغير أو متوسط.

كما أن القانون لم يضع معاملة ضريبية خاصة تتناسب وقدرات هذه المشروعات، فظلت العائق ا£ساسي 
لهذه المشروعات، ولم تســتفد من اÈصالح الضريبي في عام ٢٠٠٥ (Abdel Mowla 2012, p. 69). وبينت 
دراســة أخرى (Abdel Mowla 2008, pp. 57, 47) أن من بين ٢٠ عائًقا جاء ترتيب معدل الضريبة واÈدارة 
الضريبية في الترتيب الخامس والســادس مقابل الخامس والعاشر للمشروعات الكبيرة؛ فالمشروعات 
الصغيرة أقل قدرة من النواحي الفنية والمالية على التعامل مع إجراءات اÈدارة الضريبية. وكذلك في حالة 
الضرائب غير المباشرة، فالتعامل مع قواعد ضريبة المبيعات -آنذاك-، كما بينت الدراسة، يتطلب أكثر من 
ا ال تكفي لنفقات محاسب وفواتير وإمساك الدفاتر  الربح المحقق للمشــروع الصغير؛ ٤٥٠ جنيًها شهرًيّ

المطلوبة.

يتمثل اÈطار التشريعي الحالي الذي ينظم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون 
رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، ويمثل هذا القانون أحدث تعديل في اÈطار التشريعي المنظم لعمل هذه المشروعات. 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وليس  الصغر،  متناهية  للمشروعات  محدد  تعريف  بوضع  المشروع  اهتم  وقد 
العقارات  على  االنتفاع  بحق  اهتم  كما  المشروعات.  هذه  تمويل  ترتيبات  على  با£ساس  القانون  وركز  فقط. 
المخصصة £غراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك اهتم المشروع بأداء المشروعات 

المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

وتمثلت أهم عناصر اÈصالح في اÈطار التشريعي المنظم لعمل هذه المشروعات، المتمثل في صدور هذا القانون، 
لحفز تنمية هذه المشروعات، في:

- توفير حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تتمثل أول هذه الحوافز في الحوافز غير الضريبية، 
واستهدفت با£خص حفز تحويل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي إلى العمل في القطاع الرسمي. وفي 

هذا الصدد، ارتكزت الحوافز غير الضريبية، على:

المشروعات  هذه  لدعم  العامة  الموازنة  من  نقدية  حوافز  وتوفير  بالمرافق،  التوصيل  تسهيل   -١

وقدرتها التنافسية. 

٢- اÈعفاء من رسوم براءات االختراع، لحفز االبتكار والتطوير في هذه المشروعات.

٣- توفير تمويل ميسر لهذه المشروعات.

- توفير حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لحفز هذه المشروعات، ولتشجيع تحول 
الحوافز في  التمتع بهذه  الرسمي، حيث تمثل أحد أهم شروط  إلى القطاع  الرسمي  المشروعات من القطاع غير 

إمساك دفاتر وحوافز منتظمة. وتضمنت أهم هذه الحوافز الضريبية فيما يلي: 

١- توحيد الضريبية الجمركية على كل واردات هذه المشروعات عند ٢٪ فقط.

٢- إعفاء ا£رباح الرأسمالية من الضرائب إذا ُأعيد استثمارها في شراء آالت ومعدات للمشروع.

٣- السماح باÈعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية.

حدود  في  ا£عمال،  وريادة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  الداعمة  والمنشآت  للشركات  حوافز  تقديم   -
لتنمية  محفزة  بيئة  يوفر  الشركات  هذه  عمل  إن  حيث  الصغر؛  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  المحفزة  ا£عمال 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تتضمن هذه الشركات الداعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلك 

التي تقدم ضمان مخاطر االئتمان، لتوفير بيئة مناسبة لتوفير التمويل لهذه المشروعات.

- تيسير إجراءات بدء التعامل؛ لتشجيع إنشاء هذه المشروعات في إطار القطاع الرسمي، وذلك مع تحديد رسوم 
إصدار التراخيص والموافقات بما ال يتجاوز ٥٠٠ جنيه للمشروع متناهي الصغر.

- تخصيص نسبة من ا£راضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وغيرها Èقامة 
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في ا£راضي. 

- تخصيص نسبة ال تقل عن ٢٠٪ للتعاقد مع المشروعات المتوسطة، ونسبة ال تقل عن ٢٠٪ للتعاقد مع المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ ا£عمال الفنية أو الخدمات... وغيرها. وذلك مع َقْصر بعض أنواع 

المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- تنظيم إجراءات غلق المشروع، بما يوفر حماية قانونية لهذه المشروعات.

بتنمية  المختص  الكيان  باعتباره  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  تحديد   -
هذه  دعم  تستهدف  التي  أعماله  وتشمل  ا£عمال.  وريادة  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات 
المشروعات، تقديم تمويل ميسر للمشروعات. كما يكون له الحق في الحصول على تمويل من ا£سواق المحلية 
شركات  في  ُيسهم  أن  له  يمكن  التمويل،  على  حصولها  لُيَيسر  أنه  كما  التمويل.  إعادة  في  ليستخدمه  والدولية، 

ضمان مخاطر االئتمان.

إطار  في  العاملة  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  أوضاع  لتوفيق  قسًما  القانون  وخصص   -
االقتصاد غير الرسمي. وذلك من خالل مساعدتها في إصدار تراخيص مؤقتة لتلك المشروعات العاملة في االقتصاد 
غير الرسمي دون ترخيص. وال يتجاوز رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت ألف جنيه كحد أقصى للمشروعات 
كإعفاء  االلتزامات،  بعض  من  إعفائها  خالل  من  أوضاعها،  لتوفيق  المشروعات  هذه  حفز  وكذلك  الصغر.  متناهية 

ن أو صاحب العمل من بعض التزاماته.  المؤمِّ

فترة  الرسمي، خالل  االقتصاد غير  الصغر من مشروعات  المشروعات متناهية  المستحقة على  الضريبة  - تحديد 
سريان الترخيص المؤقت بـ ١٠٠٠ جنيه للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه. و٢٥٠٠ جنيه 
للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين ٢٥٠ ألف جنيه و٥٠٠ ألف جنيه، و٥٠٠٠ جنيه للمشروعات التي يبلغ 

حجم أعمالها ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

عن  المؤقت  الترخيص  بطلب  تقدمت  التي  الرسمي  غير  االقتصاد  لمشروعات  الضريبية  المحاسبة  تتم  وال    -

على  ويشجعها  السابق،  التهرب  ضد  المشروعات  لهذه  حماية  يوفر  ما  وهو  الطلب.  تاريخ  على  السابقة  السنوات 
التحول للعمل في القطاع الرسمي دون التعرض للمساءلة عن الفترة السابقة التي عملت فيها في القطاع غير 

الرسمي.

إلى  تحولها  وتجنب  عملها،  لدعم  الصغر؛  متناهية  للمشروعات  دائمة  مبسطة  ضريبية  معاملة  القانون  يوفر   -
ا التي تصعب عليها التعامل مع اÈدارة الضريبية، حيث: ا ومالًيّ القطاع غير الرسمي، ومراعاة لقدراتها المحدودة فنًيّ

متناهية  للمشروعات  وبا£خص  الدائمة،  الضريبية  للمعاملة  مبسطة  أسًسا  القانون  أرسى   -١

الصغر؛ فيدفع المشروع متناهي الصغر، الذي يقل حجم أعماله السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، ١٠٠٠ جنيه 

ا. سنوًيّ

ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو يزيد على  ٢- ويدفع المشروع متناهي الصغر ٢٥٠٠ جنيه سنوًيّ

٢٥٠ ألف جنيه، ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو يزيد على  ٣- ويدفع المشروع متناهي الصغر ٥٠٠٠ جنيه سنوًيّ

٥٠٠ ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.

 ٩١ رقم  الدخل  الضريبة على  قانون  المنصوص عليها في  المنظمة لëقرارات  القواعد  ٤- ال تسري 

لسنة ٢٠٠٥. وُتعفى المشروعات من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في 

هذا القانون.

وتعطي قوانين أخرى مزايا للمشروعات متناهية الصغر، من هذه القوانين: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تراخيص 
المنشآت الصناعية، الذي يضاعف الحد ا£قصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات، للمشروعات متناهية 

الصغر والصغيرة. كما يعفيها من نصف الرسوم المقررة على الترخيص المسبق، واÈخطار بالنشاط.

والصغيرة، من هذه  الصغر،  المنشآت متناهية  برامج تستهدف دعم  الدولة  وتتبنى عدة مؤسسات من مؤسسات 
البرامج: مبادرة البنك المركزي في عام ٢٠١٥ لدعم هذه المشروعات، والتي تستهدف توفير البنوك تمويًلا للمشروعات 
متناهية الصغر والصغيرة، دون قوائم مالية معتمدة لمدة عامين؛ لجذب هذه المشروعات العاملة في القطاع غير 
نسبة  تقل  ال  وبحيث  االئتمان،  على  الحصول  متطلبات  في  تسهيالت  مع  الرسمي،  القطاع  في  للعمل  الرسمي 
االئتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل ٤ سنوات عن ٢٠٪ من المحفظة االئتمانية. كما تضمنت 
مبادرات البنك المركزي في عام ٢٠١٦، مبادرة إنشاء إدارات متخصصة في البنوك لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية 
 ٪٥ مبادرة  في  المركزي،  البنك  بها  قام  التي  الثالث  المبادرات  إحدى  وتمثلت  والمتوسطة.  الصغيرة  للمشروعات 
لتمويل الشركات الصغيرة. كما تضمنت المبادرة توفير تمويل للجمعيات ا£هلية وشركات التمويل متناهية الصغر. 
وقد سبق تلك المبادرة في عام ٢٠٠٨، إعفاء محفظة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 

االحتياطي اÈلزامية.



٢١

تسهم المنشآت متناهية الصغر، رغم محدودية حجمها، بنحو ٣/١ القيمة المضافة المتولدة في القطاع الخاص. 
وتقل مساهمتها النسبية في القيمة المضافة على مستوى إجمالي المشروعات.

وُتعد مساهمة المنشآت متناهية الصغر في االستثمارات الجديدة والتكوين الرأسمالي، كما هو متوقع، محدودة. 

ا با£ساس على مواردها الذاتية؛ إذ تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر التي لم  وتعتمد هذه المشروعات تمويلًيّ
تحصل على قروض ٩٧٫٣٪ (جدول ٢-٦).

١-٥. اإلطار التشريعي والمؤسسي الحاكم لعمل المنشآت متناهية الصغر في مصر

تمثلت نقطة البداية في تحديد إطار تشريعي لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في القانون رقم 
١٤١ للعام ٢٠٠٤. ولكنه كان يشــوبه عدد من أوجه القصور بشأن تسهيل إصدار التراخيص، وتسجيل وقيد 
المشروعات، وتخصيص ا£راضي. كما أنه لم يوجه اهتماًما لتبسيط إجراءات التعامل مع اÈدارة الضريبية، 
والذي تحتاج إليه المشــروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على وجه الخصوص، £نها في ضوء قدراتها 
المادية والبشرية المحدودة، يكون من الصعب عليها التعامل مع اÈدارة الضريبية باÈجراءات نفسها التي 
تسري في هذا الخصوص، والتي قد تكون أيسر بكثير على المشروعات الكبيرة. وقد قدرت إحدى الدراسات 
(Zamzam 2017, pp. 53, 54) أن تكلفة بدء المشــروع يصل إلى ١٣ مثل قيمة نصيب الفرد من الدخل 

السنوي، وأن اÈجراءات المطلوبة للتسجيل كانت تمثل العائق ا£كبر لبدء مشروع صغير أو متوسط.

كما أن القانون لم يضع معاملة ضريبية خاصة تتناسب وقدرات هذه المشروعات، فظلت العائق ا£ساسي 
لهذه المشروعات، ولم تســتفد من اÈصالح الضريبي في عام ٢٠٠٥ (Abdel Mowla 2012, p. 69). وبينت 
دراســة أخرى (Abdel Mowla 2008, pp. 57, 47) أن من بين ٢٠ عائًقا جاء ترتيب معدل الضريبة واÈدارة 
الضريبية في الترتيب الخامس والســادس مقابل الخامس والعاشر للمشروعات الكبيرة؛ فالمشروعات 
الصغيرة أقل قدرة من النواحي الفنية والمالية على التعامل مع إجراءات اÈدارة الضريبية. وكذلك في حالة 
الضرائب غير المباشرة، فالتعامل مع قواعد ضريبة المبيعات -آنذاك-، كما بينت الدراسة، يتطلب أكثر من 
ا ال تكفي لنفقات محاسب وفواتير وإمساك الدفاتر  الربح المحقق للمشــروع الصغير؛ ٤٥٠ جنيًها شهرًيّ

المطلوبة.

يتمثل اÈطار التشريعي الحالي الذي ينظم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون 
رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠، ويمثل هذا القانون أحدث تعديل في اÈطار التشريعي المنظم لعمل هذه المشروعات. 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وليس  الصغر،  متناهية  للمشروعات  محدد  تعريف  بوضع  المشروع  اهتم  وقد 
العقارات  على  االنتفاع  بحق  اهتم  كما  المشروعات.  هذه  تمويل  ترتيبات  على  با£ساس  القانون  وركز  فقط. 
المخصصة £غراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كذلك اهتم المشروع بأداء المشروعات 

المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة.

وتمثلت أهم عناصر اÈصالح في اÈطار التشريعي المنظم لعمل هذه المشروعات، المتمثل في صدور هذا القانون، 
لحفز تنمية هذه المشروعات، في:

- توفير حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تتمثل أول هذه الحوافز في الحوافز غير الضريبية، 
واستهدفت با£خص حفز تحويل المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي إلى العمل في القطاع الرسمي. وفي 

هذا الصدد، ارتكزت الحوافز غير الضريبية، على:

المشروعات  هذه  لدعم  العامة  الموازنة  من  نقدية  حوافز  وتوفير  بالمرافق،  التوصيل  تسهيل   -١

وقدرتها التنافسية. 

٢- اÈعفاء من رسوم براءات االختراع، لحفز االبتكار والتطوير في هذه المشروعات.

٣- توفير تمويل ميسر لهذه المشروعات.

- توفير حوافز ضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لحفز هذه المشروعات، ولتشجيع تحول 
الحوافز في  التمتع بهذه  الرسمي، حيث تمثل أحد أهم شروط  إلى القطاع  الرسمي  المشروعات من القطاع غير 

إمساك دفاتر وحوافز منتظمة. وتضمنت أهم هذه الحوافز الضريبية فيما يلي: 

١- توحيد الضريبية الجمركية على كل واردات هذه المشروعات عند ٢٪ فقط.

٢- إعفاء ا£رباح الرأسمالية من الضرائب إذا ُأعيد استثمارها في شراء آالت ومعدات للمشروع.

٣- السماح باÈعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية.

حدود  في  ا£عمال،  وريادة  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  الداعمة  والمنشآت  للشركات  حوافز  تقديم   -
لتنمية  محفزة  بيئة  يوفر  الشركات  هذه  عمل  إن  حيث  الصغر؛  ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  المحفزة  ا£عمال 
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. تتضمن هذه الشركات الداعمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلك 

التي تقدم ضمان مخاطر االئتمان، لتوفير بيئة مناسبة لتوفير التمويل لهذه المشروعات.

- تيسير إجراءات بدء التعامل؛ لتشجيع إنشاء هذه المشروعات في إطار القطاع الرسمي، وذلك مع تحديد رسوم 
إصدار التراخيص والموافقات بما ال يتجاوز ٥٠٠ جنيه للمشروع متناهي الصغر.

- تخصيص نسبة من ا£راضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وغيرها Èقامة 
المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف في ا£راضي. 

- تخصيص نسبة ال تقل عن ٢٠٪ للتعاقد مع المشروعات المتوسطة، ونسبة ال تقل عن ٢٠٪ للتعاقد مع المشروعات 
الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ ا£عمال الفنية أو الخدمات... وغيرها. وذلك مع َقْصر بعض أنواع 

المناقصات أو الممارسات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- تنظيم إجراءات غلق المشروع، بما يوفر حماية قانونية لهذه المشروعات.

بتنمية  المختص  الكيان  باعتباره  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  تنمية  جهاز  تحديد   -
هذه  دعم  تستهدف  التي  أعماله  وتشمل  ا£عمال.  وريادة  الصغر  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات 
المشروعات، تقديم تمويل ميسر للمشروعات. كما يكون له الحق في الحصول على تمويل من ا£سواق المحلية 
شركات  في  ُيسهم  أن  له  يمكن  التمويل،  على  حصولها  لُيَيسر  أنه  كما  التمويل.  إعادة  في  ليستخدمه  والدولية، 

ضمان مخاطر االئتمان.

إطار  في  العاملة  الصغر،  ومتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشروعات  أوضاع  لتوفيق  قسًما  القانون  وخصص   -
االقتصاد غير الرسمي. وذلك من خالل مساعدتها في إصدار تراخيص مؤقتة لتلك المشروعات العاملة في االقتصاد 
غير الرسمي دون ترخيص. وال يتجاوز رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت ألف جنيه كحد أقصى للمشروعات 
كإعفاء  االلتزامات،  بعض  من  إعفائها  خالل  من  أوضاعها،  لتوفيق  المشروعات  هذه  حفز  وكذلك  الصغر.  متناهية 

ن أو صاحب العمل من بعض التزاماته.  المؤمِّ

فترة  الرسمي، خالل  االقتصاد غير  الصغر من مشروعات  المشروعات متناهية  المستحقة على  الضريبة  - تحديد 
سريان الترخيص المؤقت بـ ١٠٠٠ جنيه للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه. و٢٥٠٠ جنيه 
للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي بين ٢٥٠ ألف جنيه و٥٠٠ ألف جنيه، و٥٠٠٠ جنيه للمشروعات التي يبلغ 

حجم أعمالها ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

عن  المؤقت  الترخيص  بطلب  تقدمت  التي  الرسمي  غير  االقتصاد  لمشروعات  الضريبية  المحاسبة  تتم  وال    -

على  ويشجعها  السابق،  التهرب  ضد  المشروعات  لهذه  حماية  يوفر  ما  وهو  الطلب.  تاريخ  على  السابقة  السنوات 
التحول للعمل في القطاع الرسمي دون التعرض للمساءلة عن الفترة السابقة التي عملت فيها في القطاع غير 

الرسمي.

إلى  تحولها  وتجنب  عملها،  لدعم  الصغر؛  متناهية  للمشروعات  دائمة  مبسطة  ضريبية  معاملة  القانون  يوفر   -
ا التي تصعب عليها التعامل مع اÈدارة الضريبية، حيث: ا ومالًيّ القطاع غير الرسمي، ومراعاة لقدراتها المحدودة فنًيّ

متناهية  للمشروعات  وبا£خص  الدائمة،  الضريبية  للمعاملة  مبسطة  أسًسا  القانون  أرسى   -١

الصغر؛ فيدفع المشروع متناهي الصغر، الذي يقل حجم أعماله السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، ١٠٠٠ جنيه 

ا. سنوًيّ

ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو يزيد على  ٢- ويدفع المشروع متناهي الصغر ٢٥٠٠ جنيه سنوًيّ

٢٥٠ ألف جنيه، ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو يزيد على  ٣- ويدفع المشروع متناهي الصغر ٥٠٠٠ جنيه سنوًيّ

٥٠٠ ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه.

 ٩١ رقم  الدخل  الضريبة على  قانون  المنصوص عليها في  المنظمة لëقرارات  القواعد  ٤- ال تسري 

لسنة ٢٠٠٥. وُتعفى المشروعات من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في 

هذا القانون.

وتعطي قوانين أخرى مزايا للمشروعات متناهية الصغر، من هذه القوانين: قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بشأن تراخيص 
المنشآت الصناعية، الذي يضاعف الحد ا£قصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع الشركات، للمشروعات متناهية 

الصغر والصغيرة. كما يعفيها من نصف الرسوم المقررة على الترخيص المسبق، واÈخطار بالنشاط.

والصغيرة، من هذه  الصغر،  المنشآت متناهية  برامج تستهدف دعم  الدولة  وتتبنى عدة مؤسسات من مؤسسات 
البرامج: مبادرة البنك المركزي في عام ٢٠١٥ لدعم هذه المشروعات، والتي تستهدف توفير البنوك تمويًلا للمشروعات 
متناهية الصغر والصغيرة، دون قوائم مالية معتمدة لمدة عامين؛ لجذب هذه المشروعات العاملة في القطاع غير 
نسبة  تقل  ال  وبحيث  االئتمان،  على  الحصول  متطلبات  في  تسهيالت  مع  الرسمي،  القطاع  في  للعمل  الرسمي 
االئتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل ٤ سنوات عن ٢٠٪ من المحفظة االئتمانية. كما تضمنت 
مبادرات البنك المركزي في عام ٢٠١٦، مبادرة إنشاء إدارات متخصصة في البنوك لتمويل وتقديم الخدمات المصرفية 
 ٪٥ مبادرة  في  المركزي،  البنك  بها  قام  التي  الثالث  المبادرات  إحدى  وتمثلت  والمتوسطة.  الصغيرة  للمشروعات 
لتمويل الشركات الصغيرة. كما تضمنت المبادرة توفير تمويل للجمعيات ا£هلية وشركات التمويل متناهية الصغر. 
وقد سبق تلك المبادرة في عام ٢٠٠٨، إعفاء محفظة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 

االحتياطي اÈلزامية.
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عوائق عمل وتوسع المشروعات  -٢
        متناهية الصغـر في مصــر:
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٢- عوائق عمل وتوسع المشروعات متناهية الصغر في مصر:

ذه البنك الدولي في العام  ترتكز الدراسة على أحدث مسح لمناخ االستثمار، يغطي المشروعات في مصر، والذي نفَّ
الدراسة على  اعتمدت  وقد  الصغر في مصر.  المشروعات متناهية  وتوسع  وتحليل عوائق عمل  لتحديد   ،٢٠٢٠  -  ٢٠١٩

معيار العمالة في تعريف المشروعات متناهية الصغر، باعتبارها تلك المشروعات التي يعمل بها أقل من ١٠ عمال.

جدول ٧

عوائق عمل وتنمية المشروعات متناهية الصغر ودرجة حدتها

عوائق عمل وتنمية المشروعات متناهية الصغر ودرجة حدتها

العائق
٪ من المشروعات تعتبره عائًقا رئيًسا (١)

المشروعات ا£خرىمتناهية الصغر

درجة حدة العائق
 للمشروعات 

متناهية الصغر (٢)

@@١٠٫٧٦

@@@@١٣٫٧

@@٢٣٫٦
@@@@١٨٫٩
@@@@١٤٫٨

@٣٨٫٤
@١٠٫٧
@@١٠٫١
@٩٫٦

@@@@٨٫٩
@٢١

@@@١٤٫٣
@١٥٫٢

@@@@٢٤٫٩

@١٣٫١٢

@@@@١٣٫٦
@١٩٫٨

@@٧٫٥٣

@@@@١٤٫٩

@@٢١٫٤
@@@@١٦٫٤

@@@@١٦٫١
@٢٩٫٩
@٧٫٩
@@٦٫٩

@٦
@@@@٦٫٩

@١٤٫٩
@@@١٤٫٧

@٩٫٤

@@@@٢٢٫٢

@١٢٫٤٧
@@@@١٤٫٩

@١٩٫٤

٢٢٫٤

٢٦٫٧١

٣٥٫٥

٣٠٫١
٢٦٫٩
٤٦٫٨
٢٠٫٩
٢٠٫١
٢٠٫١
١٩٫٣
٣٢

٢٣٫٧
٢٤٫٧

٣٦٫٧

٢٥٫٥
٢٧٫٧

٢٩٫٩

تشريعات العمل

عدم توفر العمالة الماهرة 
التي يحتاج إليها المشروع

معدل الضريبة
اÈدارة الضريبية

إصدار التراخيص والتصاريح
الفساد

المحاكم
تشريعات السالمة المهنية
تشريعات الصحة والنظافة

التشريعات البيئية
التمويل
الجريمة

الحصول على ا£رض
المنافسة من المشروعات 

في القطاع غير الرسمي
النقل

الجمارك وإجراءات التجارة
الكهرباء

(١) عائق حاد أو شديد الحدة.
@ االختالف بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى معنوي عند ٠٫٠١

@@ االختالف بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى معنوي عند ٠٫٠٥
@@@ االختالف بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى معنوي عند ٠٫١

@@@@ االختالف غير معنوي.
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أ- من حيث العمالة:

بلغت نسبة  فبينما  ا£خرى.  المشروعات  بباقي  بها، مقارنة  الماهرة  العمالة  بتدني نسبة  المشروعات  تتسم هذه 
العمالة الحاصلة على تعليم ثانوي ٧٢٫٦٪ في المشروعات ا£خرى، بلغت ٤٢٫٥٪ فقط في المشروعات متناهية الصغر، 
نسبة  يخص  فيما  أكبر،  اتساع  مع  ولكن   ،٠٫٠١ عند  ا  إحصائًيّ ا  معنوًيّ الفارق  ويظل  عند٠٫٠١.  إحصائي  معنوي  والفرق 
العاملين الحاصلين على تعليم جامعي، فنسبتهم في المشروعات متناهية الصغر تقل بوضوح عن ٢/١ نسبتهم 

في المشروعات ا£خرى؛ ١٦٫١٪ مقابل ٣٨٫٨٪.

وبالنظر إلى عوائق عمل وتوسع هذه المشروعات (جدول ٧)، فيما يتعلق بالعمل. نجد أن المشروعات متناهية الصغر 
تعاني بدرجة أكبر من غيرها، للتكيف مع تشريعات العمل (الجدول السابق). وهو ما يدفعها للعمل في القطاع غير 
الرسمي أو تبني عالقات عمل غير رسمية، ال تحقق أدنى متطلبات العمل الالئق للعاملين فيها. وقد ركزت الدولة في 
دعم هذه المشروعات على التمويل، ثم مؤخًرا على التكيف مع التشريعات الضريبية بوضع نظام محاسبة ضريبية 
أبسط لهذه المشروعات. إال أن تشــريعات أخرى كالعمل تحتاج كذلك إلى تبني تشريعات تتناسب وقدرات هذه 
المشروعات، كأن يعدل بها نسبة اقتطاعات الضمان على صاحب العمل، وتتحمل الدولة جزًءا من هذه النسبة معه؛ 
لضمان حقوق العامل من ناحية ومساعدة هذه المشــروعات وحفزها على العمل في القطاع الرسمي، ورسمية 
عالقات العمل بها، كأحد المتطلبات ا£ساسية للعمل الالئق للعمالة المستوعبة في هذه المشروعات، وهي نسبة 

مهمة كما سبق وأوضحنا.

يعد الحصول على العمالة بالمهارات المطلوبة للعمل، أصعب من تشريعات العمل، لكل المشروعات، بما فيها 
بين  ا،  أو حاًدا جًدّ العائق حاًدا  التي تعتبر  المشروعات  الصغر. وال يوجد فرق معنوي في نسبة  المشروعات متناهية 
المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى. وتعد درجة حدة عائق المهارات أكبر من درجة حدة عائق تشريعات 

العمل.

وبينما من السهل على كثير من المشروعات التهرب من العائق الخاص بالتشريعات، من خالل إما عدم رسمية عالقة 
التغلب على صعوبة قصور  والتنازل عن المستحقات، فإن   ٦ أو من خالل ممارسات كالتوقيع على استمارة  العمل، 

المهارات تعد أكثر صعوبة بكثير.

لضعف  نظًرا  التدريب،  خالل  من  المهارات  في  القصور  هذا  تعويض  في  صعوبة  الصغر  متناهية  المنشآت  وتجد 
إمكاناتها البشرية والمالية؛ فتبلغ نسبة العمالة التي توفر لها المشروعات متناهية الصغر تدريًبا، نحو ٥/١ النسبة 
من العمالة التي توفر لها المشروعات ا£خرى تدريًبا؛ ١٫٩٧٪ مقابل ٩٫٢٤٪ حيث الفرق معنوي إحصائي عند ٠٫٠١. تحتاج 
التدخل  التنافسية. وهذا أحد أهم مجاالت  إنتاجيتها وقدرتها  التدريب؛ لدعم  هذه المشروعات إلى دعم في مجال 

الحكومي المطلوبة لدعم هذه المشروعات، ولتشجيع دمجها في القطاع الرسمي.
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ب- من حيث الضرائب:

تعرضت ٧٠٫٨٪ من المشروعات متناهية الصغر لزيارة من اÈدارة الضريبية لمقرها خالل العام الماضي. وُيتوقع أن تقل 
الضريبة  مع  با£ساس  تعامل  القانون  ولكن   .٢٠٢٠ لعام   ١٥٢ القانون  في  الضريبية  الحوافز  تطبيق  مع  الزيارات،  هذه 
ما  وهو  المضافة،  القيمة  كضريبة  المباشرة،  غير  الضرائب  متطلبات  مع  التعامل  عن  التساؤل  ويظل  المباشرة، 

يستلزم توجيه الدولة االهتمام لهذا الجانب.

وتظهر بيانات المسح أن المشروعات متناهية الصغر تواجه صعوبة أكبر من غيرها في التعامل مع اÈدارة الضريبية. 
ويظهر فرق معنوي في درجة عدم الرضا عن هذا التعامل؛ حيث تزيد درجة عدم الرضا فيما يتعلق بالمهنية والنزاهة، 
ا بدرجة  ا إحصائًيّ بين المشروعات متناهية الصغر إلى ٣٦٫٢٪ مقابل ٣١٫٢٪ بين المشروعات ا£خرى، ويعد الفرق معنوًيّ
ثقة ٩٥٪. وبالمثل، تزيد درجة عدم الرضا فيما يتعلق بالشفافية في اتخاذ القرار، بين المشروعات متناهية الصغر إلى 
ا بدرجة ثقة ٩٩٪. وبالمثل فيما يتعلق بالقدرة  ا إحصائًيّ ٢٩٫٨٪ مقابل ٢٧٫٢٪ بين المشروعات ا£خرى، ويعد الفرق معنوًيّ

على تقديم شكوى، ٣٢٫٣٪ مقابل ٢٩٫٧٪، والفرق معنوي بدرجة ثقة ٩٥٪.

وُيعد معدل الضريبة عائًقا أكثر حدة على عمل المشروعات متناهية الصغر، أكثر من غيرها من المشروعات. وُيعد 
عائًقا رئيًسا حاًدا أو شديد الحدة، لما يقرب من ٤/١ المشروعات متناهية الصغر. وال يوجد اختالف معنوي بين نسبة 
ولكنها  ا£خرى.  والمشروعات  الصغر  متناهية  المشروعات  بين  حاًدا،  عائًقا  الضريبية  اÈدارة  َتعد  التي  المشروعات 

تظل بعد تبسيط إجراءات التعامل مع اÈدارة الضريبية منذ عام ٢٠٠٥، أقل حدة من معدل الضريبة.
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ج- التعامل مع اإلدارات الحكومية والتقاضي:

تجد المشروعات متناهية الصغر صعوبة أكبر بكثير من غيرها في التعامل مع اÈدارات الحكومية. وهو ما يحرمها 
من فرص لتنميتها وتوسعة عملها، كالحصول على تعاقدات توريد سلع وخدمات للجهات الحكومية؛ فقد بلغت 
 ٥/١ من  أقل  حكومية،  جهات  من  عقود  على  الحصول  حاولت  أو  حصلت  التي  الصغر  متناهية  المشروعات  نسبة 

النسبة بين المشروعات ا£خرى (٢٫٤٪ مقابل ١٣٫٨٪ والفرق معنوي بدرجة ٩٩٪).

حكومية  جهات  في  معهم  تتعامل  لمن  رسمية  غير  بمدفوعات  للقيام  الصغر  متناهية  المشروعات  وتضطر 
كالضرائب والجمارك وجهات إصدار التراخيص، تقدر بنحو ٤/١ قيمة مبيعاتها السنوية (٢٤٪).

وال يوجد فرق معنوي في حدة عائق الحصول على تراخيص، بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى. 
ا لعمل وتنمية المشروعات متناهية الصغر، كما يظهر من قيمة حدة العائق. وهو ما  ا نسبًيّ ولكنه يظل عائًقا مهًمّ
يفسر استمرار كثير من هذه المشروعات في القطاع غير الرسمي. فما زالت هناك حاجة لتيسير إجراءات ومتطلبات 
إصدار التراخيص، لهذه المشروعات؛ حيث إنه ما زال عائًقا رئيًسا، خاصة إذا أخذنا في االعتبار ضعف رصيدها من رأس 
المال البشري، والمهارات المطلوبة. كما نحتاج إلى جهود من المجتمع المدني لتوجيه ومساعدة هذه المشروعات 

في إتمام هذه اÈجراءات.

ويظهر فرق معنوي في درجة عدم الرضا عن التعامل مع اÈدارات الحكومية الستخراج التراخيص؛ حيث تزيد درجة 
عدم الرضا فيما يتعلق بالمهنية والنزاهة، بين المشروعات متناهية الصغر إلى ٥٣٪ مقابل ٣٢٫٩٪ بين المشروعات 
ا بدرجة ثقة ٩٩٪. وبالمثل، تزيد درجة عدم الرضا فيما يتعلق بالشفافية في اتخاذ  ا إحصائًيّ ا£خرى، ويعد الفرق معنوًيّ
ا  إحصائًيّ ا  معنوًيّ الفرق  ويعد  ا£خرى،  المشروعات  بين   ٪٣٥ مقابل   ٪٥٠ إلى  الصغر  متناهية  المشروعات  بين  القرار، 
بدرجة ثقة ٩٠٪. وبالمثل فيما يتعلق بالقدرة على تقديم شكوى، ٣٢٫٣. فال يوجد فرق معنوي بين المجموعتين، وتصل 

درجة عدم الرضا بين المشروعات متناهية الصغر إلى ٥٠٪.

تعاني المشروعات متناهية الصغر بدرجة أكبر من غيرها من المشروعات، من الفساد. فهذه المشروعات ا£قل قدرة 
على القيام بالمدفوعات غير الرسمية، في ضوء محدودية قدرات هذه المشروعات المالية. وهو ما ينعكس - كما 
سبق- على درجة رضاها على التعامل مع المشروعات متناهية الصغر. وتبين قيمة حدة المشروع، أن الفساد يمثل 

أحد العوائق الرئيسة المتصدرة عوائق عمل وتنمية وتوسع المشروعات متناهية الصغر.

ويعد التعامل مع المحاكم مشكلة أكثر حدة بين المشروعات متناهية الصغر عنه بين المشروعات ا£خرى. ويعد 
ا بدرجة ثقة ٩٩٪.  فالمشروعات  الفرق بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى في هذا الصدد، معنوًيّ
متناهية الصغر ال تمتلك الموارد البشرية والمالية الكافية لمقتضيات وإجراءات التقاضي. ويحتاج دعم المشروعات 
لهذه  القانوني  والدعم  المشورة  بتوفير  المدني،  المجتمع  جهود  إلى  العائق،  هذا  مواجهة  في  الصغر  متناهية 

المشروعات.



٢٩

د- التكيف مع تشريعات السالمة المهنية والصحية والبيئية:

تجد المشروعات متناهية الصغر، صعوبة أكثر من غيرها في المشروعات، في التكيف مع التشريعات المطلوبة، 
لضمان السالمة المهنية وبيئة صحية، وتحقيق التشريعات البيئية. ويعد الفرق في صعوبة هذه التشريعات كعائق 
تشريعات  حالتي  في  ا  إحصائًيّ ا  معنوًيّ ا£خرى  والمشروعات  الصغر  متناهية  المشروعات  بين  المشروعات،  لعمل 

السالمة المهنية وتشريعات الصحة والنظافة. وهو ما يرجع با£ساس إلى محدودية قدراتها.

وهو ما ينعكس سلًبا على بيئة العمل في هذه المشروعات، وفرص تحقيق العمل الالئق في هذه المشروعات، التي 
لتوفير  الحكومية؛  ا£جهزة  من  تدخًلا  يستلزم  ما  وهو  الخاص.  القطاع  في  العمالة  ثلثّي  من  يقرب  ما  تستوعب 
اÈرشادات والتدريب والمقومات الضرورية، لتوفير اشتراطات البيئة التي تحقق متطلبات الصحة المهنية والصحة 

والنظافة. 

هـ. التمويل:

يمثل التمويل عائًقا رئيًسا، لعمل المشروعات متناهية الصغر. فالتمويل يمثل أحد أهم العوائق بالنظر لقيمة حدة 
وتزيد نسبة  الحدة.  المشروعات عائًقا حاًدا وشديد  ٥/١ هذه  أكثر من  ه  وَيعد� السابق.  الجدول  يتبين من  العائق كما 
المشروعات التي تعده عائًقا حاًدا أو شديد الحدة بين هذه المشروعات، معنوًيا بدرجة ثقة ٩٩٪، عنها بين المشروعات 

ا£خرى (٢١٪ مقابل ١٤٫٩٪).

يتبين مما سبق أنه بالرغم من المبادرات التي تم تبنيها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن منافعها ما 
تزال محدودة للمشروعات متناهية الصغر. وهو ما يثير الحاجة إلى مبادرات تستهدف هذه المشروعات تحديًدا، وليس 

كجزء من مبادرات أكبر لدعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٢٫٦ مثل نسبة المشروعات  المالية،  التي حصلت على قرض من إحدى المؤسسات  تبلغ نسبة المشروعات ا£خرى 
متناهية الصغر الحاصلة على قرض (٧٫٨٪ مقابل ٣٪ حيث الفرق معنوي بدرجة ثقة ٩٩٪). ويتمثل المصدر الرئيس 
لتمويل شراء ا£صول في المشروعات متناهية الصغر في مصادر التمويل الذاتي ٨٧٪، بينما مول االقتراض من البنوك 

٧٫١٪ من شراء هذه ا£صول.

ر المساعدة الفنية التي يمكنها توجيه هذه  وهو ما يتأكد بالنظر إلى إمكانات هذه المشروعات، خاصة من ناحية توف�
المشروعات لتوفر مثل هذه المبادرات وإمكانية االستفادة منها.

لمراجعة  خارجي  بمراجع  استعانت  التي  الصغر  متناهية  المشروعات  نسبة  فإن  البشرية،  الفنية  الناحية  فمن 
ا بدرجة ثقة ٩٩٪. ومن ناحية  ا إحصائًيّ حساباتها السنوية، ٦٧٫١٪ مقابل ٨٠٫٩٪ لباقي المشروعات، حيث الفرق معنوًيّ
القدرات المالية وتوفر الضمانات، والقدرة على التعامل من البنوك. فبينما تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر 
التي لها حساب جاٍر أو ادخاري ٥٩٫٧٪، ترتفع النسبة إلى ٨٧٫٥٪ من المشروعات ا£خرى (حيث االختالف بين النسبتين 
معنوي بدرجة ثقة ٩٩٪). كما تقل نسبة المشروعات متناهية الصغر التي تمتلك ا£رض أو المباني التي تعمل فيها 

إلى ٧٧٫٧ و٧١٫٤٪ مقابل ٨٧٫٦ و٨٢٫٩٪ من المشروعات ا£خرى.

وتنعكس القدرات المحدودة للمشروعات متناهية الصغر، على قدرتها على التقدم لطلب االئتمان من البنوك. وقد 
المتناهية الصغر  المشروعات  ٢٫٢ مثل نسبة  ائتمان،  التي تقدمت للحصول على  المشروعات ا£خرى  بلغت نسبة 
التي تقدمت للحصول على االئتمان (٦٫٢٪ مقابل ٢٫٨٪ واالختالف معنوي بدرجة ثقة ٩٩٪). ويتبين بتحليل أسباب عدم 

طلب ائتمان (جدول ٨)، أن أهم ا£سباب المعيقة للمشروعات متناهية الصغر بدرجة أكبر من غيرها تتمثل في:

- تعقد إجراءات طلب القرض، وعدم القدرة على استيفاء كل الخطوات المطلوبة.

- ارتفاع سعر الفائدة.

- الضمانات المطلوبة، وعدم إمكانية توفير ضمانات كافية.

- االعتقاد بأن القرض لن ُيقبل.



٣٠

د- التكيف مع تشريعات السالمة المهنية والصحية والبيئية:

تجد المشروعات متناهية الصغر، صعوبة أكثر من غيرها في المشروعات، في التكيف مع التشريعات المطلوبة، 
لضمان السالمة المهنية وبيئة صحية، وتحقيق التشريعات البيئية. ويعد الفرق في صعوبة هذه التشريعات كعائق 
تشريعات  حالتي  في  ا  إحصائًيّ ا  معنوًيّ ا£خرى  والمشروعات  الصغر  متناهية  المشروعات  بين  المشروعات،  لعمل 

السالمة المهنية وتشريعات الصحة والنظافة. وهو ما يرجع با£ساس إلى محدودية قدراتها.

وهو ما ينعكس سلًبا على بيئة العمل في هذه المشروعات، وفرص تحقيق العمل الالئق في هذه المشروعات، التي 
لتوفير  الحكومية؛  ا£جهزة  من  تدخًلا  يستلزم  ما  وهو  الخاص.  القطاع  في  العمالة  ثلثّي  من  يقرب  ما  تستوعب 
اÈرشادات والتدريب والمقومات الضرورية، لتوفير اشتراطات البيئة التي تحقق متطلبات الصحة المهنية والصحة 

والنظافة. 

هـ. التمويل:

يمثل التمويل عائًقا رئيًسا، لعمل المشروعات متناهية الصغر. فالتمويل يمثل أحد أهم العوائق بالنظر لقيمة حدة 
وتزيد نسبة  الحدة.  المشروعات عائًقا حاًدا وشديد  ٥/١ هذه  أكثر من  ه  وَيعد� السابق.  الجدول  يتبين من  العائق كما 
المشروعات التي تعده عائًقا حاًدا أو شديد الحدة بين هذه المشروعات، معنوًيا بدرجة ثقة ٩٩٪، عنها بين المشروعات 

ا£خرى (٢١٪ مقابل ١٤٫٩٪).

يتبين مما سبق أنه بالرغم من المبادرات التي تم تبنيها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن منافعها ما 
تزال محدودة للمشروعات متناهية الصغر. وهو ما يثير الحاجة إلى مبادرات تستهدف هذه المشروعات تحديًدا، وليس 

كجزء من مبادرات أكبر لدعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

٢٫٦ مثل نسبة المشروعات  المالية،  التي حصلت على قرض من إحدى المؤسسات  تبلغ نسبة المشروعات ا£خرى 
متناهية الصغر الحاصلة على قرض (٧٫٨٪ مقابل ٣٪ حيث الفرق معنوي بدرجة ثقة ٩٩٪). ويتمثل المصدر الرئيس 
لتمويل شراء ا£صول في المشروعات متناهية الصغر في مصادر التمويل الذاتي ٨٧٪، بينما مول االقتراض من البنوك 

٧٫١٪ من شراء هذه ا£صول.

جدول ٨

أسباب عدم تقدم المشروع للحصول على االئتمان*

ر المساعدة الفنية التي يمكنها توجيه هذه  وهو ما يتأكد بالنظر إلى إمكانات هذه المشروعات، خاصة من ناحية توف�
المشروعات لتوفر مثل هذه المبادرات وإمكانية االستفادة منها.

لمراجعة  خارجي  بمراجع  استعانت  التي  الصغر  متناهية  المشروعات  نسبة  فإن  البشرية،  الفنية  الناحية  فمن 
ا بدرجة ثقة ٩٩٪. ومن ناحية  ا إحصائًيّ حساباتها السنوية، ٦٧٫١٪ مقابل ٨٠٫٩٪ لباقي المشروعات، حيث الفرق معنوًيّ
القدرات المالية وتوفر الضمانات، والقدرة على التعامل من البنوك. فبينما تبلغ نسبة المشروعات متناهية الصغر 
التي لها حساب جاٍر أو ادخاري ٥٩٫٧٪، ترتفع النسبة إلى ٨٧٫٥٪ من المشروعات ا£خرى (حيث االختالف بين النسبتين 
معنوي بدرجة ثقة ٩٩٪). كما تقل نسبة المشروعات متناهية الصغر التي تمتلك ا£رض أو المباني التي تعمل فيها 

إلى ٧٧٫٧ و٧١٫٤٪ مقابل ٨٧٫٦ و٨٢٫٩٪ من المشروعات ا£خرى.

وتنعكس القدرات المحدودة للمشروعات متناهية الصغر، على قدرتها على التقدم لطلب االئتمان من البنوك. وقد 
المتناهية الصغر  المشروعات  ٢٫٢ مثل نسبة  ائتمان،  التي تقدمت للحصول على  المشروعات ا£خرى  بلغت نسبة 
التي تقدمت للحصول على االئتمان (٦٫٢٪ مقابل ٢٫٨٪ واالختالف معنوي بدرجة ثقة ٩٩٪). ويتبين بتحليل أسباب عدم 

طلب ائتمان (جدول ٨)، أن أهم ا£سباب المعيقة للمشروعات متناهية الصغر بدرجة أكبر من غيرها تتمثل في:

- تعقد إجراءات طلب القرض، وعدم القدرة على استيفاء كل الخطوات المطلوبة.

- ارتفاع سعر الفائدة.

- الضمانات المطلوبة، وعدم إمكانية توفير ضمانات كافية.

- االعتقاد بأن القرض لن ُيقبل.

أسباب عدم تقدم المشروع للحصول على االئتمان*

المشروعات متناهية الصغر٪ المشروعات ا£خرى٪السبب

٧٢٫٧

٦٫٣

٨٫٦

٦٫٩

٠٫٤
١٫٢
٤

٧٨٫٤

٦

٥٫١

٦٫٧

٠٫٨
٠٫٩
٢٫١

١. عدم الحاجة إلى القرض

٢. تعقد إجراءات طلب القرض

٣. ارتفاع أسعار الفائدة

٤. ارتفاع الضمانات المطلوبة

٥. عدم كفاية حجم القرض
٦. ال ُيتوقع أن تتم الموافقة عليه

٧. أخرى

@ االختالف بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى معنوي عند ٠٫٠١



٣١

و. الحصول على األرض والمرافق األساسية والخدمات األساسية:

تمثل نسبة المشروعات متناهية الصغر التي تجد صعوبة في الحصول على ا£رض ١٫٦ مثل النسبة بين المشروعات 
ا£خرى (١٥٫٢ ٪ مقابل ٩٫٤٪ بدرجة ثقة ٩٩٪). 

من  أكبر  بدرجة  والكهرباء،  كالنقل،  ا£ساسية،  الخدمات  على  الحصول  في  الصغر  المشروعات متناهية  تعاني  إذ 
غيرها من المشروعات.

ز. المنافسة مع القطاع غير الرسمي:

تعاني كل من المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى من المنافسة مع القطاع غير الرسمي. وال يوجد 
القطاع غير  المنافسة مع  َتعد  التي  ا£خرى،  والمشروعات  الصغر  المشروعات متناهية  بين نسبة  اختالف معنوي 

ا أو شديد الحدة. الرسمي، عائًقا حاًدّ

جدول ٩

العائق الرئيس لعمل المنشآت متناهية الصغر

العائق الرئيس لعمل المنشآت متناهية الصغر

العائق
٪ من المشروعات تعتبره العائق الرئيس@

المشروعات ا£خرىمتناهية الصغر

١٠٫١

٠٫٣٦
٤٫٠٤
١٥٫٥٦
٠٫٤٨
٠٫٩٥
٢٫٣٨
٢٫٦١

٢٫٦١

١٫٦٦

١١٫٤

٤٫٩٩

٢٢٫٩٢
١٫٤٣

١٨٫٥٣

٨٫٧٥
٠٫٤٣
٦٫٦٧

١٢٫٩٦
٠٫٢٤
١٫٥٦
٣٫٤
٤٫٩٦

٥٫٠٦

٢٫٢٢

١٠٫٢٣

٣٫٦٤

٢١٫٦١
١٫٥٦
١٦٫٦٩

١-الحصول على التمويل
٢- الحصول على ا£رض
٣-استصدار التراخيص

٤-الفساد
٥-التعامل في المحاكم

٦-الجريمة والسرقة
٧-الجمارك واÈجراءات التجارية

٨-الكهرباء
٩- صعوبة توفر العمالة

 بالمهارات المطلوبة
١٠- تشريعات العمل

١١- ممارسات المنافسة من 
المشروعات في القطاع

 غير الرسمي

١٢-اÈدارة الضريبية 

١٣- معدل الضريبة
١٤- النقل
١٥- أخرى

@ االختالف بين المشروعات متناهية الصغر والمشروعات ا£خرى معنوي عند ٠٫٠١



٣٢

ها المشروعات المتناهية الصغر العائق الرئيس لعمل المشروع (باستبعاد أخرى)، والتي تزيد  تتمثل أهم ٥ عوائق َتعد�
ها العائق الرئيس بين المشروعات متناهية الصغر عنها بين المشروعات ا£خرى، ويعد  نسبة المشروعات التي َتعد�

ا: ا إحصائًيّ الفارق بين النسبتين معنوًيّ

١- معدل الضريبة. وُيتوقع أن تنخفض حدة العائق، وذلك مع تفعيل الحافز الذي قدمه القانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠، والخاص 
بتحديد مبلغ محدد للضريبة، حسب حجم أعمال المشروع. حيث أرسى القانون أسًسا مبسطة للمعاملة الضريبية 
الدائمة، وبا£خص للمشروعات متناهية الصغر. فيدفع المشروع متناهي الصغر، الذي يقل حجم أعماله السنوي عن 
ا، إذا كان حجم أعماله السنوي يبلغ أو  ا، ويدفع المشروع متناهي الصغر ٢٥٠٠ جنيه سنوًيّ ٢٥٠ ألف جنيه، ١٠٠٠ جنيه سنوًيّ
ا، إذا كان حجم أعماله  يزيد على ٢٥٠ ألف جنيه، ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه. ويدفع المشروع متناهي الصغر ٥٠٠٠ جنيه سنوًيّ
السنوي يبلغ أو يزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، ويقل عن مليون جنيه. ال تسري القواعد المنظمة لëقرارات المنصوص عليها 
في قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. وُتعفى المشروعات من إمساك السجالت والدفاتر والمستندات 

المنصوص عليها في هذا القانون.

قد  التي  الرسمية  غير  المدفوعات  تغطية  في  كبرى  صعوبة  الصغر،  متناهية  المشروعات  تجد  حيث  الفساد:   -٢
ُتطلب منهم. لذا فإن تبسيط اÈجراءات اÈدارية، واالتجاه نحو رقمنة الخدمات اÈدارية، يمكن أن يكون لهما أثر إيجابي 

ع هذه المشروعات، وعملها داخل القطاع الرسمي. مهم على تشجيع عمل وتوس�

٣- ممارسة المنافسة من المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي: فالمشروعات متناهية الصغر، أقل قدرة من 
غيرها، على تحمل الخسائر الناجمة عن هذه المنافسة. وهي كمشروعات أقل قدرة على خفض سعر منتجاتها أو 
على  رادعة  عقوبات  وفرض  الرسمي،  القطاع  في  العمل  على  المشروعات  تشجيع  يجب  لذا  نفقاتها؛  خفض 

المشروعات التي ما تزال تعمل في القطاع غير الرسمي.

الصغيرة  للمشروعات  مصرفي  تمويل  لتوفير  تبنيها  تم  التي  المبادرات  كل  من  بالرغم  التمويل:  على  الحصول   -٤
والمتوسطة، فإن المشروعات متناهية الصغر ما تزال ا£كثر معاناة بين المشروعات وا£قل قدرة على الوصول إلى 

التمويل. وهي تحتاج إلى مبادرات خاصة بها، وليس كجزء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

٥- اÈدارة الضريبية: وهو متوقع في ظل قصور المهارات والعمالة المتعلمة بها من ناحية، وقصور قدراتها المالية 
التي ال تسمح لها باالستعانة بالمهارات المناسبة للتعامل مع اÈدارة الضريبية من ناحية أخرى. وُيتوقع مع تفعيل 
تعديالت القانون للمعاملة الضريبية للمشروعات متناهية الصغر، كالعائق ا£ول، أن تنخفض حدة هذا العائق. ولكن 
يظل هناك التساؤل عن الضرائب غير المباشرة؛ ضريبة القيمة المضافة، وصعوبة تعامل المشروع متناهي الصغر 

مع متطلبات العمل معها.
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٣- التدخالت المطلوبة للتغلب على عوائق عمل وتوسع المشروعات متناهية الصغر في مصر:

العمل على عدد من  أن دعم المشروعات متناهية الصغر، تتطلب  إلى  التحليل السابق،  الدراسة في ضوء  تخلص 
للمشروعات  الداعمة  السياسات  عليهما  ركزت  اللتين  الضريبية  والتسهيالت  التمويل  على  تقتصر  ال  المحاور، 
الصغيرة والمتوسطة. وقد تم تحديد التدخالت على محاور العوائق المختلفة، لعمل وتوسع هذه المشروعات، كما 

تبين من التحليل السابق، وذلك على النحو التالي:

أ- العمالة:

ركزت الدولة في دعم هذه المشروعات على التمويل، ثم مؤخًرا على التكيف مع التشريعات الضريبية بوضع نظام 
محاسبة ضريبية أبسط لهذه المشروعات. إال أن تشريعات أخرى كالعمل تحتاج كذلك إلى تبني تشريعات تتناسب 
وقدرات هذه المشروعات، كأن يعدل بها نسبة اقتطاعات الضمان على صاحب العمل، وتتحمل الدولة جزًءا من هذه 
النسبة معه؛ لضمان حقوق العامل، ومساعدة هذه المشروعات وحفزها على العمل في القطاع الرسمي، ورسمية 
عالقات العمل بها، كأحد المتطلبات ا£ساسية للعمل الالئق للعمالة المستوعبة في هذه المشروعات، وهي نسبة 

مهمة كما سبق وأوضحنا.

التنافسية. وهذا أحد أهم مجاالت  إنتاجيتها وقدرتها  التدريب؛ لدعم  إلى دعم في مجال  وتحتاج هذه المشروعات 
التدخل الحكومي المطلوبة لدعم هذه المشروعات، ولتشجيع دمجها في القطاع الرسمي.

ب- الضرائب:

ُيعد معدل الضريبة عائًقا أكثر حدة على عمل المشروعات متناهية الصغر، أكثر من غيرها من المشروعات. وال يوجد 
الصغر  متناهية  المشروعات  بين  ا،  حاًدّ عائًقا  الضريبية  اÈدارة  َتعد�  التي  المشروعات  نسبة  بين  معنوي  اختالف 
والمشروعات ا£خرى. ولكنها تظل بعد تبسيط إجراءات التعامل مع اÈدارة الضريبية منذ عام ٢٠٠٥، أقل حدة من معدل 

الضريبة.

وُيتوقع أن تنخفض حدة العائق، وذلك مع تفعيل الحافز الذي قدمه القانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠، والخاص بتحديد مبلغ محدد 
للضريبة، حسب حجم أعمال المشروع؛ حيث أرسى القانون أسًسا مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة، وبا£خص 

للمشروعات متناهية الصغر.

ولكن يظل هناك التساؤل عن الضرائب غير المباشرة؛ ضريبة القيمة المضافة، وصعوبة تعامل المشروع متناهي 
الصغر مع متطلبات العمل معها.

ج- التعامل مع اإلدارات الحكومية والتقاضي:

ما زالت هناك حاجة إلى تيسير إجراءات ومتطلبات إصدار التراخيص، لهذه المشروعات؛ حيث إنه ما زال عائًقا رئيًسا، 
خاصة إذا أخذنا في االعتبار ضعف رصيدها من رأس المال البشري، والمهارات المطلوبة. كما نحتاج إلى جهود من 

المجتمع المدني لتوجيه ومساعدة هذه المشروعات في إتمام هذه اÈجراءات.

كما أظهرت النتائج أن المشروعات متناهية الصغر تجد صعوبة كبرى في تغطية المدفوعات غير الرسمية التي قد 
ُتطلب منها. لذا فإن تبسيط اÈجراءات اÈدارية، واالتجاه نحو رقمنة الخدمات اÈدارية، يمكن أن يكون لهما أثر إيجابي 

ع هذه المشروعات، وعملها داخل القطاع الرسمي. مهم على تشجيع عمل وتوس�

وكما أظهرت النتائج فإن التقاضي مشكلة أكثر حدة بين المشروعات متناهية الصغر عنه بين المشروعات ا£خرى. 
المشورة  بتوفير  المدني،  المجتمع  جهود  إلى  العائق،  هذا  مواجهة  في  الصغر  متناهية  المشروعات  دعم  ويحتاج 

والدعم القانوني لهذه المشروعات.

د- التكيف مع تشريعات السالمة المهنية والصحية والبيئية:

مع  التكيف  في  المشروعات،  في  غيرها  من  أكثر  صعوبة  تجد  الصغر،  متناهية  المشروعات  أن  النتائج  بينت 
التشريعات المطلوبة، لضمان السالمة المهنية وبيئة صحية، وتحقيق التشريعات البيئية. وهو ما ينعكس سلًبا 
على بيئة العمل في هذه المشروعات، وفرص تحقيق العمل الالئق في هذه المشروعات، التي تستوعب ما يقرب من 
والتدريب  اÈرشادات  لتوفير  الحكومية  ا£جهزة  من  تدخًلا  يستلزم  ما  وهو  الخاص.  القطاع  في  العمالة  ثلثّي 

والمقومات الضرورية لتوفير اشتراطات البيئة التي تحقق متطلبات الصحة المهنية والصحة والنظافة. 

هـ- التمويل:

يتبين من التحليل أنه بالرغم من المبادرات التي تم تبنيها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن منافعها 
ما تزال محدودة للمشروعات متناهية الصغر. وما تزال المشروعات متناهية الصغر ا£كثر معاناة بين المشروعات 
إلى مبادرات تستهدف هذه المشروعات تحديًدا، وليس  الحاجة  يثير  التمويل، وهو ما  إلى  الوصول  وا£قل قدرة على 

كجزء من مبادرات أكبر لدعم كل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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٣- التدخالت المطلوبة للتغلب على عوائق عمل وتوسع المشروعات متناهية الصغر في مصر:
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