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يرة  تقييم سياسات دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغأثر  
 والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة

 
 (3)ماجد يسري الخربوطلي -(2)محمود عبد الهادي صبح -(1)بثينة رمضان مرسي

ة ( كلي2طالبة دراسات عليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ( 1
 ( معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات3ة، جامعة عين شمس التجار 

 

 صلخستمال
استهدف هذا البحث التعرف على دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 
الصغر فى تحقيق التنمية المستدامة من خالل دراسة عالقة معوقات تنفيذ المشروعات 

، معوقات تسويقية، معوقات سياسية الصغيرة )معوقات تمويلية، معوقات إنتاجية وفنية
الجمعيات األهلية فى دعم تطوير المشروعات الصغيرة  وحكومية، ومعوقات إدارية( ودور

 بأداء المشروعات الصغيرة )الربحية، النمو والحصة السوقية، البقاء(، وبدور المشروعات
رة فى إيجاد الصغيرة فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى )مدى إسهام المشروعات الصغي

فرص عمل جديدة، مدى إسهام المشروعات الصغيرة فى التكامل مع المشروعات الكبيرة 
ات لتوفير السلع والخدمات، مدى إسهام مؤسسات التمويل فى توفير التمويل المناسب للمشروع

 الصغيرة(.
من أهم النتائج التى توصل إليها ان هناك عالقة إرتباط عكسية بين معوقات تنفيذ 

ط ، وأن هناك إرتباناهية الصغر وأداء هذه المشروعاتلمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتا
طردى بين أداء المشروعات الصغيرة ودور هذ المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى 

  المحلى بمحافظة دمياط.
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، معوقات تنفيذ  الكلمات المفتاحية:

 المشروعات الصغيرة، أداء المشروعات الصغيرة، سياسات دعم المشروعات الصغيرة.
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 المقدمة ومشكلة البحث
ث تتجه أنظار حكومات العالم الى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حي

 امهتمتعتبر هذه المشروعات من العناصر الهامة لتنمية االقتصاد، عالوة على ذلك فقد نبه اال
الحالى بمشكالت خلق فرص التوظيف وفرص العمل المدرة للدخل وتوزيع الدخل خاصة فى 

ر الصغ الدول النامية واالقل تقدمًا الى اهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
صادر ر المفى التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدول النامية إذ يعد هذا القطاع حاليًا من أكث

 البديلة اهمية لخلق فرص العمل فى المستقبل.
 كما تعد المشروعات الصغيرة المحرك الرئيسى فى تفعيل استراتيجية التنمية من خالل

وزيع تزيادة فرص العمل وزيادة قاعدة الملكية، باالضافة الى مواجهة الفقر والبطالة وإعادة 
لسوق االكثر فعالية فى االنتقال الى الدخل. لذا فالمشروعات المتوسطة والصغيرة هى االداة ا

وله ما يحالمفتوح من خالل إعادة الهيكلة حيث انها تمثل القوة الرئيسية لتنمية القطاع الخاص ب
 (2020)رزق,  .2030الى قطاع متقدم ومستدام يخدم استراتيجية مصر 

قات المعو  وعلى الرغم من اهمية المشروعات الصغيرة اال ان هذا القطاع يواجه العديد من
، ة منهالتى قد تحد من قدرته على االستمرار وتحقيقه لالهداف االقتصادية واالجتماعية المرجو 

دعم قات و ومن ثم كان لزامًا على الدولة إتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة لمواجهة تلك المعو 
 (2018المشروعات الصغيرة خاصة فى ظل التحديات الحالية. )سقراط, 

( ان قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يعد احد 2021اسة )زعزوع, وأوضحت در 
القطاعات المتضررة من ازمة فيروس كورونا، كما ان هناك إتفاق من قبل العديد من 
المؤسسات ان ازمة كورونا من اشد االزمات تاثيرًا على االقتصاد باالضافة الى ان استمرار 

مما سيؤدى الى استمرار معاناة المشروعات المتوسطة  تفشى الوباء سيؤدى لتفاقم الوضع اكثر
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والصغيرة اكثر لعدة عناصر مثل انخفاض االيرادات الخاصة كنتيجة النخفاض الطلب على 
 منتجات هذه المشروعات بجانب االستمرار فى سداد التكاليف الثابتة والمتغيرة للمشروع.

لى المستوى الدولى والمستوى المحعلى جانب اخر، نجد ان هناك اهتمامًا متزايدًا على 
بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمثل فى المشروعات المدعومة من قبل 

لدول االجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، االتحاد األوروبى، البنك الدولى باألخص فى 
شروع مدينة االثاث النامية، ومن اهم المشروعات المدعومة فى مصر فى الوقت الحالى م

 بمحافظة دمياط.
 

 أهمية البحث
غر على الرغم من تناول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الص: األهمية العلمية

الى  تعرض بالدراسة من قبل العديد من الباحثين فى البيئة البحثية العريبة، إال أن القليل منها
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية  استعراض عالقة اإلرتباط بين معوقات تنفيذ

الصغر وأداء هذه المشروعات، وعالقة اإلرتباط بين أداء المشروعات الصغيرة ودور هذ 
المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى. ولعل هذا البحث محاولة لإلسهام فى سد 

 ورلمشروعات الصغيرة، ودحاجات المكتبة العريبة من الدراسات واألبحاث فيما يتعلق أداء ا
 الجمعيات األهلية فى دعم تطوير المشروعات الصغيرة، ودور هذ المشروعات فى دعم النشاط

 اإلقتصادى المحلى.
يكتسب هذا البحث اهميته من خالل االهمية التى تحظى بها المشروعات : األهمية العملية

عملية التنمية االقتصادية  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والمتناهية الصغر فى
واالجتماعية التى تظهر من خالل اتفاق االقتصاديين والسياسيين على ان المشروعات 
الصغيرة والمتناهية الصغر تمثل قوة تنموية هائلة لالقتصاد الوطنى فى اى دولة، وان معظم 
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برامج خاصة دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء بدأت فى االعتماد على سياسات و 
من شأنها دعم وتشجيع هذه المشروعات، كما تتجلى اهمية هذه المشروعات فى الحد من 

 مشكلة البطالة وعالج الفقر.
 

 أهداف البحث
  دراسة دور الصندوق االجتماعى للتنمية فى توفير الخدمات المالية وغير المالية

 للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
  وعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تحسين دراسة دور جهاز تنمية المشر

 منظومة تمويل المشروعات من خالل تطبيق اليات تحقيق متطلبات االستراتيجية الوطنية
  (.2023 - 2018للمشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة األعمال )

  امة المستددراسة دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى تحقيق التنمية
ج من خالل ما تقدمه من حلول عملية ال نظرية على مستوى الواقع فى المساهمة فى النات

 المحلى وتحسين دخل الفرد وتوفير فرص العمل.
 

 فروض البحث
ت ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعا: الفرض الرئيسي األول

 حافظة دمياط على أداء هذه المشروعات.المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بم
 ويتفرع من هذا الفرض ثالثة فروض فرعية:

 ة تناهيال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والم
 الصغر بمحافظة دمياط على ربحية هذه المشروعات. 

 ة تناهيات المتوسطة والصغيرة والمال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروع
 الصغر بمحافظة دمياط على النمو والحصة السوقية لهذه المشروعات. 
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 ة تناهيال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والم
 الصغر بمحافظة دمياط على بقاء هذه المشروعات. 

م ة فى دعير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهليال يوجد تأث: الفرض الرئيسي الثاني
وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على أداء هذه 

 المشروعات.
 ويتفرع من هذا الفرض ثالثة فروض فرعية:

  ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات
 متوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على ربحية هذه المشروعات.ال

  ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات
ه المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على النمو والحصة السوقية لهذ

 المشروعات.
  داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات ال يوجد تأثير ذو

 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على بقاء هذه المشروعات.
وسطة ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المت :الفرض الرئيسي الثالث

ور هذ المشروعات فى دعم النشاط والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على د
 اإلقتصادى المحلى بالمحافظة.

 ويتفرع من هذا الفرض ثالثة فروض فرعية:
 لصغر ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ا

بمحافظة دمياط على مدى إسهام هذه المشروعات فى إيجاد فرص عمل جديدة 
 بالمحافظة.
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 لصغر يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ا ال
بمحافظة دمياط على مدى إسهام هذه المشروعات فى التكامل مع المشروعات الكبيرة 

 لتوفير السلع والخدمات بالمحافظة.
 صغر تناهية الال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والم

بمحافظة دمياط على مدى إسهام مؤسسات التمويل فى توفير التمويل المناسب لهذه 
 المشروعات بالمحافظة.

 

 منهجية البحث
 يسعى البحث الحالى إلى تقييم سياسات دعم وتنمية المشروعات مجتمع وعينة البحث:

فى  دور الجمعيات االهليةالمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باالضافة الى التعرف على 
دعم وتطوير المشروعات الصغيرة. وقد تم إختيار صناعة االثاث كنموذج لهذه النوعية من 
المشروعات، وتم إختيار محافظة دمياط كمجتمع للدراسة نظرًا لتركز صناعة االثاث بها 

 .حيطة كما هو موضح بالجدول التالىمقارنة بباقى المحافظات الم
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 عام حافظات مصر المجاورة لها خاللتسويق االثاث من محافظة دمياط لم حجم :(1جدول )
2018 

حجم الغرف  المحافظات
 )باأللف غرفة(

حجم المبيعات 
 النسبة المئوية )باأللف جنيه(

 %23,10 10800 9 البحيرة
 %17,90 8400 7 الغربية
 %15,40 7200 6 الدقهلية
 %12,80 6000 5 الشرقية
 %10,30 4800 4 القاهرة

 %7,70 3600 3 االسكندرية
 %7,70 3600 3 بورسعيد

 %5,10 2400 2 كفر الشيخ
 %100 46800 47 االجمالى

يوضح الجدول السابق كيف ان انتاج محافظة دمياط من منتجات االثاث )الغرف( 
غرفة يتم توزيعه على المحافظات المجاورة  47000للسوق المحلى والذى يبلغ ما يقرب من 

ج ب متباينة، تستحوذ محافظات البحيرة، الغربية، الدقهلية تقريبًا على نصف حصة انتابنس
 غرفة(.  22000محافظة دمياط المخصصة للتسويق الداخلى بالمحافظات المجاورة )حوالى 

ويتمثل مجتمع البحث الحالى فى عدد ورش صناعة االثاث بمحافظة دمياط والذى يبلغ 
 .حو التالى ذكره فى الجدول التالىة مراكز رئيسية على النورشة موزعة على خمس 22960

 (2019)السجان, 
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 أعداد ورش صناعة االثاث بمحافظة دمياط :(2) جدول
 النسبة المئوية أعداد ورش صناعة االثاث المناطق / المراكز

 %88,40 20296 دمياط
 %4,26 980 كفر سعد
 %4,12 946 فارسكور

 %1,82 417 كفر البطيخ
 %1,40 321 لزرقاا

 %100 22960 االجمالى
 ورشة 2400 مدينة دمياط لألثاث

يوضح الجدول السابق ان مركز )مدينة( دمياط من اكبر المراكز فى المحافظة من حيث 
 عدد ورش تصنيع االثاث ذلك أن مدينة دمياط من اكثر المناطق تسويقًا لألثاث فى محافظة

لذا تركزت الورش فى مركز دمياط عن باقى المراكز دمياط بسبب سهولة الوصول اليها، 
ورشة تم االنتهاء من  2400الخمسة. على جانب اخر تتضمن مدينة دمياط لالثاث 

 2400ورشة بمحافظة دمياط يضاف لها  22960تخصيصها ليصبح اجمالى مجتمع الدراسة 
ل تعمل كلها الزا ورشة بمديمة دمياط لالثاث. )مع مالحظة ان ورش مدينة دمياط لالثاث لم

 هناك بعض الورش فى مرحلة التجهيز لبدء التشغيل(. 
تم تطبيق البحث الحالى على عينة عمدية من المشروعات المتوسطة  :عينة البحث

ورشة لتصنيع  50والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث تم توزيع استقصاء الرأى على عدد 
ة بمدينة دمياط لالثاث. وعمدية عينة ورش 20ورشة بمركز )مدينة دمياط( و 30االثاث: 

الدراسة مصدره انه تم تعمد ان تتضمن الورش محل الدراسة بعض الورش التى حصلت على 
تمويل من جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد فرع دمياط )كمثال إلحدى الجمعيات 

ن لحرفييالداريين وكبار اتم توزيع استقصاء الراى على المالك وا االهلية غير الهادفة للربح(.
  إستقصاء رأى. 400استقصاءات رأى لكل ورشة باجمالى  8بهذه الورش بمتوسط 
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 Small Enterprise Developmentوجمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد )

Association of Port Said 266( هى جمعية أهلية غير هادفة للربح مشهره تحت رقم 
بمزاوله نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة  1001يص رقم , تحت ترخ1991لسنه 

 العامة للرقابه الماليه.
 تتضمن مصدرين من البيانات هما: أنواع البيانات ومصادرها:

لك اسة وذهى البيانات التى تم الحصول عليها من خالل االطار النظرى للدر  البيانات الثانوية:
 تب ومقاالت ودراسات سابقة عربية وأجنبية سواء منإعتمادًا على المراجع المتنوعة من ك

حاث االب الرسائل العلمية الخاصة بالماجستير أوالدكتوراه ذات العالقة بموضوع الدراسة وبالمثل
 المنشورة.

ة لدراسهى البيانات التى جمعها ميدانيًا من خالل قوائم االستقصاء فى ا البيانات األولية:
 50قصاء ميدانى مع المالك واالداريين وكبار الحرفيين بعدد الميدانية من خالل عمل است
 استمارات لكل وحدة. 8ورشة ومصنع صغير بمتوسط 

ية من تم استخدام قائمة االستقصاء كأداة رئيسية للحصول على البيانات األول أداة البحث:
 ت شيوعاً مجتمع البحث وقد تم اختيار قائمة االستقصاء ألنها من أكثر وسائل جمع البيانا

ئمة واستخدامًا لمناسبتها ومواءمتها من الناحية الخاصة بطبيعة الدراسة, وقد تم تصميم قا
 االستقصاء فى ضوء أهداف البحث الختبار فروض البحث والتى تم إعدادها بناء على مراجعة

الدراسات السابقة واألبحاث العلمية المتخصصة فى الموضوع. وتتضمن قائمة االستقصاء 
 اور التالية:المح
 يتضمن التعرف على معوقات تنفيذ المشروعات الصغيرة. :المحور األول 
 يتضمن التعرف على دور الجمعيات االهلية فى دعم وتطوير المشروعات  :المحور الثانى

 الصغيرة.
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 يتضمن التعرف على واقع أداء المشروعات الصغيرة. :المحور الثالث 
 ور المشروعات الصغيرة فى دعم النشاط اإلقتصادىيتضمن التعرف على د :المحور الرابع 

 المحلى.
 (، والتيSPSS27اعتمدت الباحثة على الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )برنامج 

ر تحتوى على عدة أساليب إحصائية تستخدم في معالجة وتحليل قوائم االستقصاء وذلك الختبا
 صحة فروض الدراسة وتحقيق أهدافها.

 تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية التى تتناسب مع ليل اإلحصائى:أساليب التح
طبيعة الفروض من حيث دراسة العالقة ومدى التأثير واالرتباط بين مجموعة المتغيرات 

 :المستقلة والتابعة، ومن بين تلك األساليب
 تحليل ألفا كرونباخ Cronbach Alpha لحساب صدق وثبات المقياس المستخدم فى :

 حث من خالل قياس درجة االتساق الداخلى للمقياس.الب
  اإلحصاءات الوصفيةDescriptive Statistics من خالل التكرارات والمتوسطات :

 الحسابية لتحديد أهمية العبارات الواردة فى استمارة االستبيان.
  لبيرسونمعامل االرتباطPearson  ات: لدراسة قوة العالقة واتجاه االرتباط بين متغير 

 البحث.
 تحليل االنحدار المتعددMultiple Regression Analysis  للتعرف على عالقة :

 التأثير بين المتغيرات والتنبؤ بقيمة أحد المتغيرين بداللة المتغير اآلخر.
  اختبارF – test.للتأكد من جودة نموذج العالقة وصحة االعتماد عليه : 
  اختبارT – Test هرى للمتغيرات المستقلة على المتغيرات: للتأكد من وجود تأثير جو 

 التابعة.
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 اإلطار النظرى والمف اهيمى للبحث
 ال يوجد تعريف متفق عليه: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ا فى يوضح مفهوم المشروعات الصغيرة، ويرجع ذلك إلى تنوع المعايير التى يتم االعتماد عليه
و العاملين بالمشروع، حجم رأس المال، المستوى التكنولوجى، االتصنيف والتعريف مثل عدد 

ت حتى طبيعة االسواق والعمالء التى يستهدفها المشروع. إال أن هناك مجموعة من التعريفا
 ة بماتتشكل من خالل رغبة متخذ القرار التى يؤثر عليها غالبًا السياسات االقتصادية بالدول

 جتماعية معينة.يتماشى مع تحقيق أهداف تنموية وإ
)قانون تنمية المنشات الصغيرة( تعريف المشروعات  2004لسنة  141ورد فى القانون رقم 

  بأنواعها كما يلى:
ز كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى خمسون مليون جنيه وال يتجاو  المشروعات المتوسطة:

ال لمدفوع أو رأس الممائتى مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله ا
المستثمر فيه خمسة مليون جنيه وال يتجاوز خمسة عشر مليون جنيه. أو كل مشروع غير 

يه صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر فيه ثالثة مليون جن
 وال يتجاوز خمسة مليون جنيه.

وى مليون جنيه، ويقل عن خمسون كل مشروع يبلغ حجم أعماله السن المشروعات الصغيرة:
مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال 
المستثمر فيه خمسون الف جنيه، ويقل عن خمسة مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى 

ن ويقل ع جنيه، حديث التأسيس يبلغ رأسمال المدفوع أو رأس المال المستثمر فيه خمسون ألف
 .ثالثة مليون جنيه
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: كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل المشروعات متناهية الصغر
مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر فيه عن خمسون ألف 

 جنيه.
بين ومن ثم يمكن ان نميز بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و 

 المشروعات االخرى وفقًا للمعايير التالية:
 شراف المباشر لمالك المشروع على ادارة المشروع.اإل 
 .إمكانية إقامتها فى المناطق النائية او المدن الصغيرة او المناطق الريفية 
 .إنخفاض درجة المخاطرة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر 

ار ثآهم أ من  :التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية أهمية المشروعات الصغيرة فى عملية
المشروعات الصغيرة على مستوى صاحب المشروع هو تاثيرها على مستوى المعيشة 
والرفاهية المتاحة له، باالضافة الى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية والتعليمية 

احب والسكنية. ويمكن عرض اهم االثار االقتصادية للمشروعات الصغيرة على ص
 (2017المشروع نفسه فى الجدول التالى ذكره. )ايهاب, 

 ثار االقتصادية للمشروعات الصغيرة على صاحب المشروع نفسههم اآلأ  (:3جدول )
تحسين مستوى دخل صاحب المشروع  - 1

 الصغير
المساهمة فى زيادة حجم االصول لى  - 5

 صاحب المشروع الصغير
 مساعدة صاحب المشروع الصغير فى - 2

 الحصول على التمويل
تعديل هيكل انفاق صاحب المشروع  - 6

 الصغير وظهور بنود انفاق جديدة لديه
المساهمة فى تحسين بيئة مسكن صاحب  - 3

 المشروع الصغير
تقليل مخاطر الفقر على صاحب المشروع  - 7

 الصغير
رفع مستوى رفاهية صاحب المشروع  - 4

 الصغير
وض وحماية المساهمة فى تسديد القر  - 8

 صاحب المشروع الصغير من التعثر
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كذلك أوضحت الدراسات ان اثر المشروعات الصغيرة يتجاوز اصحابها ليصل الى 
سر. سرة بما يساعد فى زيادة دخل هذه األفراد األأهم حيث انها تساهم فى تشغيل بعض اسر 

 .لتأثيرات على النحو التالى ذكرهويمكن عرض هذه ا
 ار االقتصادية للمشروعات الصغيرة على االسرةاهم االث (:4جدول )

بخالف صاحب  –زيادة دخل االسرة  – 1
 المشروع

زيادة قدرة االسرة على اتخاذ القرارات  – 5
 االقتصادية الضرورية

تدريب افراد االسرة ومساعدتهم لالنتقال  – 2
 لوظائف اخرى 

تغيير هيكل الموجودات واالصول الخاص  – 6
 باالسرة

ساهمة فى رفع مستوى االستهالك فى الم - 3
 االسرة وبالتالى تغيير هيكل االنفاق

المساهمة فى تسديد التزامات االسرة  – 7
 وحمايتها من التعثر

المساهمة فى رفع معدل ادخار االسرة وزيادة  – 4
 تعزيز دور المرأة فى االسرة – 8 حجم الودائع لها

التنموى للمشروعات الصغيرة ان االثار جاء فى بعض الدراسات التى تناولت االثر 
االيجابية للمشروع على صاحب المشروع وعلى اسرته تشير الى وجود اثار ايجابية على 

ة مستوى االقتصاد ككل. وما يعزز من هذا الراى هو ان بناء هذه المشروعات فى مناطق معين
ين الدخل وتقليل التبا يزيد من فرص عمل ابناء المجتمع المحلى كما يساعد فى اعادة توزيع

فى مستويات الدخول بالمجتمع. ويوضح الجدول التالى اهم االثار االقتصادية للمشروعات 
 الصغيرة على المجتمع المحلى.

 ثار االقتصادية للمشروعات الصغيرة على المجتمع المحلى واالقتصادهم اآلأ  (:5جدول )
المساهمة فى تدريب عمالة من االسرة  – 1

 المحلىوالمجتمع 
المساهمة فى تنمية المنطقة الجغرافية التى  – 4

 يقع فى نطاقها المشروع
توفير سلع وخدمات الفراد المجتمع المحلى  – 2

 باسعار مناسبة
زيادة االنتاج الوطنى )المنتجات محلية  – 5

 الصنع(
خلق فرص عمل جديدة ألبناء المجتمع  – 3

 المحلى
المحلى )التنويع  زيادة الخيارات اما المستهلك – 6

 االقتصادى(
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(، 2017)عبد المجيد،  :المعوقات والمشاكل والتحديات التى تعوق المشروعات الصغيرة
 (2019)فهمى، 

 عدم توائم معايير االقراض البنكية مع خصائص المشروعات الصغيرة. -أ
عدم وجود ضمانات كافية لتمويل المشروعات الصغيرة مما يتطلبه االئتمان بالبنوك  -ب

 المؤسسات المالية.و 
 غالبية المشروعات الصغيرة تعمل فى إطار اإلقتصاد غير الرسمى. -ج
 ال يوجد فصل بين الذمة المالية للمشروع والذمة المالية لصاحب المشروع. -د
 إعتماد المشروعات الصغيرة على المدخرات العائلية عند التأسيس. -ه
 ومات المتعلقة باالئتمان.إرتفاع تكلفة إقراض المشروعات الصغيرة، وإختالف المعل -و
 إرتفاع مخاطر إقراض المشروعات الصغيرة. -ز
عدم تالئم المعايير البنكية مع طبيعة المشروعات الصغيرة ومتطلباتها للحصول على  -ح

 التمويل.
التى  بعد إستعراض المعوقات والمشاكل والتحديات :متطلبات إستمرارية المشروعات الصغيرة

ن ن لنا ان نصنف هذه المشاكل لتصنيفين رئيسيين: إما ان تكو تعوق المشروعات الصغيرة يمك
المشاكل داخلية على مستوى المشروع الواحد )مشاكل متعلقة بوجود إختالل فى الهيكل 

 شروع.الداخلى للمشروع(، او مشاكل خارجية مرتبطة بالبيئة او المناخ االقتصادى المحيط بالم
  (2013)نيفين, 

ى ثير من اإلهتمام والدعم حتى تتحول االفكار واالبداعات الفالمشروع يحتاج الى الك
مشروعات ناجحة تدر دخل مناسب على اصحابها، وال تتناقص اهمية دعم المشروع فى 
مراحل الحقة وطول عمر المشروع الصغير حتى يمكن للمشروع االستمرار فى السوق 

 ومواجهة صعوبات المنافسة فى ظل االسواق المفتوحة.
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فير احتياجات المشروعات الصغيرة التى تحتاج اليها من خالل اليات الدعم وعند تو 
وسع والت والتنمية، فان هذا يعمل على زيادة القدرة االستثمارية لهذه المشروعات وتحقيق النجاح

مما يحقق استمرارية المشروعات الصغيرة، ويحقق لالقتصاد الوطنى القدرة على االكتفاء 
دة ل االعتماد على االستيراد وزيادة الصادرات المصرية وبالتالى زياالذاتى من خالل تقلي

 مصادر توفير العملة الصعبة.
ومن ضمن اليات دعم المشروعات الصغيرة التى تبنتها مصر مؤخرًا تطبيق الية 
حاضنات االعمال بمختلف انواعها لدعم المشروعات الصغيرة سواء ذات االعمال التخصصية 

كنولوجية او حاضنات االعمال المخصصة لقطاع محدد من المستفيدين مثل الحاضنات الت
 مثل الشباب او مشروعات المرأة وغيرها.

ان هناك عوامل حرجة  ) ,2010Saudأوضحت دراسة ) :عوامل نجاح المشروعات الصغيرة
 لنجاح المشروعات الصغيرة مقسمة فى ثالث مجموعات على النحو التالى:

 ل مرتبطة بالمستثمرالمجموعة األولى: عوام: 
 عمر صاحب المشروع 
 المستوى التعليمى لصاحب المشروع 
 عدد الساعات المبذولة إلدارة المشروع 
 الخبرات السابقة لصاحب المشروع 
 رأس مال المشروع 
 المجموعة الثانية: عوامل مرتبطة بالمشروع نفسه: 
 الموقع 
 التسويق 
 إستخدام التقنيات التكنولوجية 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 سن وآخرون ح بثينة رمضان مرسي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

100 

 ةالمهارات االداري 
 االهتمام برضاء المستفيدين 
 جودة المنتج والخدمة 
 المجموعة الثالثة: عوامل مرتبطة بالبيئة المحيطة 
 اإلهتمام بالنواحى القانونية 
 شبكة العالقات 
 توافر خدمات الدعم الفنى والخدمات اإلستشارية 
 توافر العمالة الماهرة 
 توافر الدعم الحكومى 

 :لصغرالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ادور المنظمات غير الحكومية فى دعم 
هناك الكثير من التسميات للعمل التطوعى وللمنظمات  :تعريف المنظمات غير الحكومية

 التطوعية ومن الجائز أن تختلف هذه المسميات حسب طبيعة المجتمع الذى تعمل فيه، فمثالً 
 رف فىطاع الغير هادف للربح بينما تعتعرف هذه المنظمات فى الواليات المتحدة المريكية بالق

دول أوروبا بالمنظمات اإلجتماعية فى حين أنها تعرف فى دول العالم الثالث بالمنظمات 
ى األهلية او المنظمات الغير حكومية. وعلى الرغم من إختالف المسميات إال أنها تشير إل

 لمعاناة عن الفقراء اونفس المعنى وذات الهدف حيث أن هذه المنظمات معنية الى تخفيف ا
تمع محتاجين وتعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة باالضافة إلى إضطالعها بتنمية المج

  (2008المحلى. )عبد السالم, 
يعرف البنك الدولى المنظمات غير الحكومية بأنها تلك المنظمات التى تتضمن العديد 

لتى يكون لها أهداف إنسانية أو تعاونية من المؤسسات والجماعات المستقلة عن الحكومة، وا
أكثر من أن يكون لها أهداف تجارية أو ربحية. أى أنها وكاالت خاصة تقوم بدعم التنمية فى 
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المجتمع، وقد تأخذ شكل جماعات دينية منظمة إقليميًا أو دوليًا أو تأخذ شكل جماعات تنشأ 
 Hiesos, 2010))فى القرى أو المجتمعات البسيطة. 

تتعد وظائف المنظمات غير الحكومية مابين وظائف  :ف المنظمات غير الحكوميةوظائ
ف إقتصادية وتنموية وإجتماعية باإلضافة إلى وظائف تتعلق بالتوعية والمشاركة )وهى وظائ

 تعكس إمتداد للدور اإلجتماعى والتنموى للدولة( ويمكن عرض أهم هذه الوظائف على النحو
  (2009)غبارى,  التالى:

 حيثتتطور أدوار المنظمات غير الحكومية تبعًا لديناميكية الواقع وإحتياجاته المتنوعة ، 
تطورت هذه المنظمات من منظمات تعنى باإلغاثة واإلستحسان الى منظمات تعنى بتقديم 

عمل خدمات الرعاية ثم الى منظمات تسعى الى تنمية المجتمع المحلى تنمية مستدامة بما ي
 فراد فى أن يعيشوافى بيئة متجددة ذاتيًا.على كفالة حق األ

 ان المنظمات غير الحكومية ال تبنى فقط على المنظور المؤسسى، بل تقوم باالساس على 
ول القيم واالخالقيات االيجابية التى تساهم فى نشرها داخل الجسم االجتماعى بحيي تتح

 الى اسس ومعايير توجه السلوكيات وتحكمها.
 منظمات غير الحكومية على القيام ببعض المشروعات التى يفيد منهاال تقتصر أنشطة ال 

 اسبابافراد المجتمع، انما تلعب دورًا فاعاًل فى توعية افراد المجتمع بقضايا المجتمع و 
 مشكالته باالضافة الى كيفية معالجتها بشكل يحقق االستدامة.

 لمستدامة من خالل إحداثتقوم المنظمات غير الحكومية ايضًا بدور فاعل فى التنمية ا 
لى ركز عالتوازن بين فئات المجتمع وبين األجيال الحاضرة واالجيال المستقبلية، كما انها ت

 راس المال االجتماعى وتنمية االفراد بما يخدم التنمية المستدامة.
هناك اكثر من تصنيف يوضح اشكال المنظمات غير  :تصنيف المنظمات غير الحكومية

لعالم اعتمادًا على تقسيمات المتخصصين لهذه المنظمات وفقًا للتصنيفات الحكومية فى ا
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الفرعية المتعلقة بطبيعة النشاط، الفئة المستهدفة. وسيتم االشارة فى هذا المجال الى تصنيف 
)جونز هوبكنز( الذى تم اختباره بشكل مقارن من خالل الموائمة بين البيانات المتعلقة 

فى اثنتى عشر دولة فى القارات الرئيسية واالديان واالنظمة  بالمنظمات غير الحكومية
االجتماعية المختلفة. ويمكن عرض التصنيف بشكل مختصر فى الجدول التالى: )الكثيرى, 

2013 ) 
الذى وضعته مجموعة )جونز التصنيف الدولى للمنظمات غير الحكومية  (:6جدول )

 هوبكنز(
 اخل كل مجموعةالتصنيف الفرعى د المجموعات وأرقامها

 (1المجموعة )
 الثقافة والترفيه

 1100 الثقافة 
 1200 الترفيه 

 1300 أندية الخدمات 

 (2المجموعة )
 التعليم والبحث

 2100  التعليم اإلبتدائى والثانوى 
 2200 التعليم العالى 
 2300 التعليم االخر 

 2400 البحث 

 (3المجموعة )
 الصحة

 3100 المستشفيات والتأهيل 
 3200  التمريضبيوت 

 3300 الصحة العقلية واألزمات 
 3400  خدمات صحية أخرى 

 (4المجموعة )
 الخدمات االجتماعية

 4100 الخدمات االجتماعية 
 4200 الطوارىء واإلغاثة 

 4300 دعم الدخل والمحافظة عليه 
 (5المجموعة )
 البيئة

 5100 البيئة 
 5200 الحيوانات 

 (6المجموعة )
 التنمية واإلسكان

 6100 يةالتنم 
 6200 اإلسكان 

 6300 التوظيف والتدريب 
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 اخل كل مجموعةالتصنيف الفرعى د المجموعات وأرقامها

 (7المجموعة )
 الدفاع والسياسة

 7100 الدفاع والمواطنة 
 7200 القانون والخدمات القانونية 

 7300 المنظمات السياسية 
 (8المجموعة )

 الوسائط الخيرية وتنمية التطوع  8100 الوسائط الخيرية وتنمية التطوع
 (9المجموعة )

 االنشطة الدولية
 9100  االنشطة الدولية ومنظمات الصداقة بين

 الدول
 (10المجموعة )
 التجمعات والروابط الدينية  10100 الدين

 (11المجموعة )
 روابط واتحادات العمال والمهن  11100 روابط واتحادات العمال والمهن

 منظمات أخرى لم تصنف بعد  (12المجموعة )
عة تواجه المنظمات غير الحكومية مجمو  :يةالصعوبات التى تواجه المنظمات غير الحكوم

متنوعة من الصعوبات التى تحد من قيامها بدورها على الوجه األكمل، وبالطبع هذه 
قدمة الصعوبات تكون اكثر حدة فى المنظمات التى توجد فى الدول النامية عنها فى الدول المت

رنة ى فى الدول المتقدمة مقاألسباب عدة قد يكون أهمها إرتفاع المستوى الثقافى واإلقتصاد
 كوميةبتدنى المستويين بالدول النامية. ويمكن تقسيم الصعوبات التى تواجه المنظمات غير الح

الى صعوبات راجعة للمنظمة بأعضائها واهدافها وإدارتها، وأخرى راجعة للمجتمع المحيط 
 (2013بأفراده ومؤسساته وتشريعاته. )الكثيرى, 

 ة:صعوبات راجعة للمنظم 
 أعضاء المنظمة 
 أهداف المنظمة 
 إدارة المنظمة 
 موارد المنظمة 
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 االتصال والتنسيق مع المجتمع المحيط 
 :صعوبات راجعة للمجتمع المحيط 
 ضعف ثقافة التطوع لدى افراد المجتمع 
 ضعف التشريعات والقوانين المنظمة للعمل األهلى 
 غياب األجهزة التنسيقية أو عدم تفعيلها بين المنظمات 
 ف الدعم الذى تقدمه مؤسسات القطاع الخاصضع 

 2018) تقييم سياسات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خالل الفترة
– 2020): 

حجم تمويل اقراض المشروعات الذى تم ضخه ومسارات هذا التمويل خالل الفترة من 
 .31/12/2020حتى  1/1/2018

 2018 /1 /1روعات الذى تم ضخه خالل الفترة من حجم تمويل اقراض المش :(7جدول )
 2020/ 12/ 31حتى 

 2020عام  2019عام  2018عام  البيان
أجمالى التمويل الذى تم ضخه خالل 

 مليار جنيه 4,4 مليار جنيه 5,6 مليار جنيه 5,4 العام

الف  211,5 الف مشروع 251 عدد المشروعات الممولة
 الف مشروع 138 مشروع

التى وفرتها المشروعات  فرص العمل
 الصغيرة الممولة

ألف فرصة  407
 عمل

ألف  345,7
 فرصة عمل

ألف  224,8
 فرصة عمل

قيمة تمويل مشروعات البنية االساسية 
مليون  138,4 مليون جنيه 69,5 مليون جنيه 31,7 والتنمية المجتمعية

 جنيه
فرص العمل التى وفرتها مشروعات 

 مجتمعيةالبنية االساسية والتنمية ال
الف يومية  209

 عمل
الف يومية  110

 عمل
الف يومية  320

 عمل
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إلقراض  2019يوضح الجدول السابق ان أجمالى التمويل الذى تم ضخه خالل عام 
تقريبًا، فى  %4بنسبة  2018المشروعات الصغيرة زاد عن التمويل الذى تم ضخه خالل عام 

خفض عن التمويل الذى تم ضخه عام ان 2020حين ان التمويل الذى تم ضخه خالل عام 
)وذلك بسبب جائحة كورونا وتداعياتها(. على جانب اخر انخفضت  %21-بنسبة  2019

عن مثيلتها لعام  2019فرص العمل التى وفرتها المشروعات الصغيرة الممولة خالل عام 
عن  2019بالرغم من زيادة تمويل المشروعات الصغيرة فى عام  %15-بنسبة  2018
ويعزو هذا االنخفاض الى ان متوسط عدد العمالة للمشروع الواحد قل خالل عام  2018
 .2018عن عام  2019

وفى سياق مشابه، انخفضت فرص العمل التى وفرتها المشروعات الصغيرة الممولة 
بسبب ان جزء كبير من قيمة هذه التمويالت تم  2019عن مثيلتها لعام  2020خالل عام 

ص مشروعات البنية االساسية والتنمية المجتمعية مما ادى الى زيادة فر توجيهه الى تمويل 
عادل يالعمل التى وفرتها مشروعات البنية االساسية والتنمية المجتمعية )يوميات العمل( بما 

  .2019ثالثة اضعاف نفس فرص العمل التى تم توفيرها خالل العام السابق 
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 31/12/2020حتى  1/1/2018ترة من مسارات تمويل اقراض المشروعات خالل الف
حتى  2018 /1 /1مسارات تمويل اقراض المشروعات خالل الفترة من  (:8جدول )

31/12/2020 

 البيان

 2020عام  2019عام  2018عام 

المنصرف بالمليار 
جنيه

 

عدد المشروعات
ص العمل 

إجمالى فر
المنصرف بالمليار  

جنيه
 

عدد المشروعات
ص العمل 

إجمالى فر
 

الم
نصرف بالمليار 

جنيه
 

عدد المشروعات
ص العمل 

إجمالى فر
 

المشروعات الصغيرة من 
خالل الجهات الوسيطة

 

1,3 12524 27700 1,8 12671 32435 1,7 15087 28995 

ض المباشر
اإلقرا

 

1 4025 21747 0,9 3585 17675 0,8 2983 13419 

إجمالى المشروعات 
الصغيرة

 

2,3 16549 49447 2,7 16256 50110 2,5 18070 42414 
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 (:8تابع جدول )

 البيان

 2020عام  2019عام  2018عام 
المنصرف 
بالمليار جنيه

عدد المشروعات 
ص  

إجمالى فر
العمل

المنصرف  
بالمليار جنيه

عدد المشروعات 
ص  

إجمالى فر
العمل

المنصرف  
بالمليار جنيه

عدد المشروعات 
ص  

إجمالى فر
العمل

 

مشروعات متناهة 
الصغر

 

3,1
 234525

 357796
 

2,9
 195292

 295595
 

1,9
 120005

 182409
 

إجمالى المشروعات 
الصغيرة والمتناهية

 

5,4
 251074

 407243
 

5,6
 211548

 345705
 

4,4
 138075

 224823
 

يوضح الجدول السابق مسارات تمويل قروض المشروعات الصغيرة ما بين إقراض مباشر 
الصغيرة ومتناهية الصغر( او إقراض من )من خالل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و 

خالل الجهات الوسيطة )الجمعيات والمؤسسات األهلية الغير هادفة للربح غير الحكومية 
"NGOs ويتضح من خالل االحصائيات ان السياسة العامة لالقراض أعطت مساحة .)"

قترضين من لمنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى تمويل المشروعات الصغيرة ومعاونة الم
 الناحية المالية والفنية )بما فى ذلك التدريبات والدعم الفنى(.

والمساحة التى أفردتها الدولة لدعم منظمات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمعات 
واالفراد من خالل انشطة التنمية االقتصادية هى ظاهرة صحية جدا للتنمية الشاملة حيث 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 سن وآخرون ح بثينة رمضان مرسي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

108 

ة من خالل منظمات المجتمع المدنى فى زيادة مطردة يالحظ ان نسبة المشروعات الممول
الى ضعف عدد المشروعات الممولة بشكل مباشر  2020خالل الثالث شنوات لتصل عام 

من الصندوق وهو ما يعكس سياسة الدولة فى تمكين منظمات المجتمع المدنى كشركاء 
  حقيقيين للتنمية بمصر.

 

 دراسات سابقة
  هدفت دراسـة(Julija K, 2017)  إلى فحص تأثير اإلبتكار على أداء المؤسسات

 وتوصلت الدراسة إلى أن كفاءة .( بتنزانياSMEsالمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر )
تنظيم المشروعات من العناصر الضرورية ألصحاب المشروعات حتى يتمكنوا من أداء 

رها ات الريادية وتأثيأعمالهم بنجاح. ومع ذلك، فهناك نقص كبير فى االبحاث حول الكفاء
على الممارسات المبتكرة. عالوة على ذلك، فإن األبحاث حول هذين المتغيرين بين 

 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قليلة جدًا.
 ( كما هدفت دراسـةSara Foghani; Batiah Mahadi and Rosmini Omar 

K. 2018) طة والصغيرة ومتناهية الصغر توفر إلى التأكيد على أن المشروعات المتوس
النطاق لتحقيق  أهمية حاسمة فى الروابط الصناعية إلنطالق سلسلة من ردود الفعل واسعة

وتوصلت الدراسة إلى أنه بدون المشروعات المتوسطة والصغيرة  .التنمية الصناعية
دة ومتناهية الصغر كمقاولين من الباطن وموردى المدخالت الوسيطة للمنشات متعد

(، قد ال يكون النمو الصناعى فى LSEs( والشركات المحلية الكبيرة )MNEsالجنسيات )
البلدان النامية قادرًا على الحفاظ على زيادة القيمة المحلية والعمالة اإلنتاجية والروابط 
الصناعية. وبالتالى، فان القدرات التنافسية المتزايدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة 

 الصغر تصبح قضية حرجة.ومتناهية 
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  عمها دإلى توضيح األهمية الكبيرة لدور الدولة فى  (2018)البلقاسى, أيضًا هدفت دراسة
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودورها الفعال في تحقيق التقدم 
االقتصادي وحل الكثير من المشكالت المعاصرة باإلضافة إلى وضع اطار يمكن من 

اول تقنية إدارة المعرفة واالستفادة منها في تسهيل إجراءات الحصول على خالله تن
 .ية الخدمات التمويلية والتسويقيةالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات وخاص

 وتوصلت الدراسة إلى أن تبني استراتيجية واضحة لتنمية المشروعات الصغيرة وتطويرها
ات ب طبيعة تلك المشروعات بتفعيل دور البنوك كمؤسسوابتكار أدوات تمويلية جديدة تناس

 تمويلية تساهم في تقديم قروض ميسرة ال يمكن للجهاز تقديمها.
  كما هدفت دراسـة(Maman, Setiawan & Nury, Effendi & Ratni, 

Heliati & Alfi, Waskito, 2019)  إلى إختبار العوامل المؤثرة على الكفاءة الفنية
(TEللمؤسسات ا ) )لصغيرة ومتناهية الصغر )المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ومحدداتها في قطاع التصنيع اإلندونيسي الذى يغطي قطاعات فرعية شاملة، وتوصلت 
الدراسة إلى أن حجم الشركة، موقع الشركة، التصدير اإلقليمي والعالمي، المستوى 

إيجابي على الكفاءة الفنية التكنولوجي، والتعليم الجامعي كلها عوامل أثرت بشكل 
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بينما يؤثر عمر المشروع سلًبا على الكفاءة الفنية 
للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمؤسسات الصناعية الصغيرة 
اإلندونيسية. كذلك اوضحت الدراسة ان القانون يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

ديد من الجوانب التي تغطي التمويل والمعدات والبنية التحتية والمعلومات التجارية، الع
 الشراكة ورخص العمل والترويج للمشروعات الصغيرة ومنتجاتها.

  إستهدفت دراسـة(Abimbola, Windapo & Oluseye, Olugboyega & 

Sunday, Odediran, 2020) ثير على التحقق من أن استراتيجيات الشراء لها تأ
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(، وما إذا كان حجم SMEsوالمتوسطة الحجم ) النسبة المتزايدة لعدد المشروعات الصغيرة
وتوصلت الدراسة إلى أن مجتمع  .المشروع وهيكله له تأثير وسيط على هذه العالقة أم ال

المشروعات المتوسطة والصغيرة ليس متجانس وال يمكن لهذه المشروعات النمو بنفس 
ستراتيجيات شراء مماثلة. النمو النسبي للمشروعات المتوسطة والصغيرة المعدل في ظل ا

في مجال البناء يعتمد على تطلعات المشروعات متناهية الصغر لتحقيق النمو 
االقتصادي. يمكن أيضًا استنتاج أن االتجاه التقليدي الموجه الستراتيجيات الشراء مفيد 

مجال البناء حيث ان حجم المؤسسات  لضمان نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة في
المتوسطة والصغيرة في مجال البناء يضبط العالقة بين استراتيجيات الشراء ونسبة نموهم. 
كما خلصت الدراسة إلى أن استراتيجية الشراء التقليدية أكثر مالءمة لنمو المؤسسات 

دارة مثالية لنمو الصغيرة والمتوسطة الحجم، بينما استراتيجية الشراء الموجهة نحو اإل
 المؤسسات الصغيرة جًدا.

  كما إستهدفت دراسـة(Maizaitulaidawati, Husin & Razali, Haron, 2020) 
دراسة القدرة التنافسية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في صناعة 

تجاه الخدمات اللوجستية لتحديد تصور للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 
 SWOTوتوصلت الدراسة إلى أن االستعانة بتحليل  .شروع "تكافل" )التأمين اإلسالمي(م

أوضحت عدة نقاط قوة )مثل البنية التحتية المتقدمة، واالرتفاع فى عدد الوافدين الجدد 
والمساهمة في االقتصاد المحلي(، كما اوضحت نقاط ضعف مثل )نقص الثقافة الرقمية 

برة(، أيضًا أوضحت بعض الفرص مثل )المبادرات الحكومية الداعمة والتدريب ونقص الخ
وتطور اإلنترنت عبر الهاتف المحمول(، كما أوضحت أهم التهديدات مثل )تغيير توقعات 
العمالء والتمويل المحدود للخدمات(. أوضحت الدراسة أيضًا أن الممارسون يحتاجون إلى 

سوق )التأمين اإلسالمى( وتقديم عروض جذابة ابتكار استراتيجيات فريدة لالستفادة من 
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لدعم سياسات صناعة الخدمات اللوجستية بهدف تقليل التعرض للمخاطر حيث تلعب هذه 
 الشركات دوًرا رئيسًيا في التنمية االقتصادية الشاملة.

  إلى التعرف على األساليب الفعالة لتمويل  (2020)شعيبى, أيضًا هدفت دراسة
لزيادة نموها وخلق بيئة عمل مناسبة ومناخ استثماري يساعد على  المشروعات الصغيرة

تحقيق القدرة التنافسية ألصحاب هذه المشروعات، كما هدفت الى معرفة كيفية إدارة 
 لىإوتوصلت الدراسة  .المشروعات الصغيرة لتكون ذات فاعلية في زيادة القدرة التنافسية

يل طرق التسويق لمنتجاتهم الرفع قدرتها دعم وتشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة وتسه
ر على المنافسة، وإلى إعداد دورات تدريبية وندوات تثقيفية متكاملة تهدف الى التبصي

 لتغلبباالتجاهات اإليجابية المشروعات الصغيرة، وتحديد االتجاهات السلبية لمعالجتها وا
  .عليها

 

 الدراسة الميدانية
 :ات الديموجرافيةتوصيف عينة البحث طبقا للمتغير 
 وصف عينة البحث تبعًا لطبيعة العمل:

 على فئات البحث حسب طبيعة العمل توزيع العينة :(9جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 طبيعة العمل
 %29,70 119 مالك
 %52,30 209 إدارى 

 %18,00 72 فنى )صنايعى(
 ائج التحليل اإلحصائىمن اعداد الباحثة إعتمادًا على نت المصدر:
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ل يتضح من الجدول السابق ان النسبة االكبر من عينة البحث وفقًا لمتغير طبيعة العم
ة للفئ %18,00للفئة "مالك"، و %29,70للفئة "إدارى"، يليها فى الترتيب نسبة  %52,30هى 

 "فنى صنايعى"(.
 توصيف عينة البحث تبعًا للعمر:

 ات البحث حسب العمرالعينة على فئتوزيع  :(10) جدول
 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 العمر
 %40,30 161 سنة 40ألقل من  20من 
 %24,70 99 سنة60ألقل من  40من 

 %35,00 140 سنة فما فوق  60من 
 من اعداد الباحثة إعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
ر من عينة البحث وفقًا لمتغير العمر هى تضح من الجدول السابق ان النسبة االكبي

 60للفئة "من  %35,00سنة"، يليها فى الترتيب نسبة 40ألقل من  20للفئة "من  40,30%
 سنة". 60ألقل من  40للفئة "من  %24,70سنة فما فوق"، و

 توصيف عينة البحث وفقًا لموقع الورشة:
 وصيف عينة البحث حسب موقع الورشةت :(11جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 موقع الورشة

 %30,40 122 الشعراء
 %13,00 52 السنانية

 %22,70 91 الشيخ ضرغام
 %17,30 69 المنزلة
 %10,30 41 التوفيقية

 %6,30 25 مدينة دمياط لألثاث
 من اعداد الباحثة إعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
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ة لسابق ان النسبة االكبر من عينة البحث وفقًا لمتغير مكان الورشيتضح من الجدول ا
للورش  %22,70للورش التى تقع فى منطقة الشعراء، يليها فى الترتيب نسبة  %30,40هى 

للورش التى تقع فى منطقة المنزلة،  %17,30التى تقع فى منطقة الشيخ ضرغام، ثم نسبة 
 %10,30نطقة السنانية، يليها فى الترتيب نسبة للورش التى تقع فى م %13,00يليها نسبة 

 لورش مدينة دمياط لألثاث. %6,30للورش التى تقع فى منطقة التوفيقية، ثم نسبة 
 توصيف عينة البحث وفقًا لعدد العمال:

 توصيف عينة البحث حسب عدد العمال :(12) جدول
 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 عدد العمال

 %11,80 47 5اقل من 
 %15,80 63 9الى  5من 
 %47,70 191 14الى  10من 
 %14,20 57 19الى  15من 

 %10,50 42 فاكثر 20من 
 من اعداد الباحثة إعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:

 يتضح من الجدول السابق أن النسبة االكبر من عينة البحث وفقًا لمتغير عدد العمال
"، يليها فى الترتيب نسبة 14الى  10للفئة "من  %47,70بالورش محل الدراسة هى 

"، يليها نسبة 19الى  15للفئة "من  %14,20"، ثم نسبة 9الى  5للفئة "من  15,80%
 فأكثر".  20للفئة "من  %10,50نهاية نسبة "، وفى ال5للفئة "أقل من  11,80%

 فيها وتشير هذه النتيجة الى ان نصف عدد الورش محل الدراسة تقريبًا يتراوح عدد العمال
، عامل وهو عدد ليس بقليل فى نطاق الورش القديمة بمراكز مدينة دمياط 14الى  10ما بين 

زز ن متوسطة الى كبيرة وهو ما يعحيث يعنى هذا العدد ان هذه الورش تعمل بطاقة انتاجية م
ية لمكانامن نتائج الدراسة ومقدار تالمسها مع واقع الورش المتواجدة بالنطاق الجغرافى للحدود 

 للدرسة.
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 توصيف عينة البحث تبعًا لعمر المشروع:
 على فئات البحث حسب عمر المشروع توزيع العينة :(13جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات الخاصية

 عمر المشروع
 %16,30 65 اقل من سنة
 %39,80 159 سنوات 3من سنة القل من 

 %26,30 105 سنوات 5القل من  3من 
 %17,80 71 سنوات فاكثر 5

 من اعداد الباحثة إعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
ع ر عمر المشرو يتضح من الجدول السابق ان النسبة االكبر من عينة البحث وفقًا لمتغي

للفئة  %26,30سنوات"، يليها فى الترتيب نسبة  3للفئة "من سنة ألقل من  %39,80هى 
 %16,30سنوات فأكثر"، يليها نسبة  5للفئة " %17,80سنوات"، ثم نسبة  5ألقل من  3"من 

  للفئة "أقل من سنة".
دات الورش التى بوتشير النتيجة السابقة الى ان اكثر الورش تعاونًا مع الباحثة كانت 

سنوات فأقل وليست الورش ذات العمر االقدم فى السوق، وتعزو الباحثة هذه  5عملها من 
النتيجة الى ان الورش االحدث فى حاجة اكبر لتحسين مكانتها السوقية مما شجعها على 

ها التعاون مع الباحثة لالستفادة المحتملة "بالنسبة لهم" من نتائج الدراسة لتحسين نشاط
 التسويقى.

يوضح الجدول التالى ذكره : اختبارات الصدق والثبات للمقياس المستخدم في البحث
نتائج اختبار ثبات مقاييس الدراسة بالنسبة لكل بعد من أبعاد متغيرات الدراسة )المتغيرين 
المستقلين والمتغيرين التابعين(، ويقصد باختبار ثبات المقياس أن تعطى قائمة االستقصاء 

النتيجة حتى لو تم إعادة توزيعها أكثر من مرة بنفس الشروط وخالل نفس الظروف فى نفس 
كل مرة يتم توزيعها فيها، أى أن ثبات المقياس أو )قائمة االستقصاء( يشير إلى استقرار نتائج 
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قائمة االستقصاء وعدم تغيرها بشكل كبير إذا ما تم إعادة توزيعها على األفراد خالل فترات 
لقياس ثبات  "Cronbach Alpha Coefficient"ختلفة. ويستخدم معامل ألفا زمنية م

المقياس، وكلما اقتربت قيمة المعامل من الواحد الصحيح كلما كان الثبات قوى، بينما 
( 0,6( يشير إلى انخفاض الثبات الداخلي حيث أن قيمة )0,6انخفاض قيمة المعامل عن )

ا كرونباخ، وقد كانت نتائج هذا االختبار على النحو هي الحد األدنى المقبول لمعامل ألف
 .لىالتا

 ت الصدق والثبات لمتغيرات البحثنتائج حساب معامال :(14جدول )
متغيرات 
عدد  البيان البحث

 العبارات
معامل 
الثبات 

(Alpha) 

معامل 
الصدق 
 الذاتي**

المتغيرين 
 المستقلين

معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة 
لمتناهية الصغر، دور الجمعيات االهلية فى وا

 دعم وتطوير المشروعات الصغيرة
30 0,829 0,910 

المتغيرين 
 التابعين

اداء المشروعات الصغيرة، دور المشروعات 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى دعم 

 النشاط اإلقتصادى المحلى
25 0,813 0,901 

متغيرات 
الدراسة معًا 
)المستقلة 

 التابعة(و 

معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر، دور الجمعيات االهلية فى 
دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر، اداء المشروعات المتوسطة 
والصغيرة والمتناهية الصغر، ودور المشروعات 
 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى دعم

 النشاط اإلقتصادى المحلى

55 0,791 0,889 

 من اعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:
 **معامل الصدق الذاتي = الجذر التربيعي لمعامل ألفا كرونباخ
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ل يعرض الجدول السابق قيمة معامل ألفا كرونباخ لمتغيرات البحث، حيث تشير قيم معام
لغت بق الذاتي لكل متغير إلى أن قائمة اإلستقصاء تتمتع بثبات عالي إذ الثبات ومعامل الصد

باخ ، كما بلغت قيمة معامل ألفا كرون0,829قيمة معامل ألفا كرونباخ للمتغيرين المستقلين 
يرين ، وأيضًا بلغت قيمة معامل ألفا للمتغيرات كلها معًا )المتغ0,813للمتغيرين التابعين 
رتفع وهذه النتائج تؤكد أن ثبات قائمة اإلستقصاء م 0,791التابعين(  المستقلين والمتغيرين

 ودال إحصائيًا.
(، 16، )(15توضح الجداول أرقام ): المتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى ومعامل اإلختالف

ى لحسابا( المتغيرات الفرعية المكونة للمتغير المستقل والمتغيرات التابعة وفقًا للمتوسط 17)
 ، اإلنحراف المعيارى.المرجح
 غيرات المستقلة ترتيبًا تنازلياً ترتيب مؤشرات قياس المت :(15جدول )

 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى المتغير الفرعى م
 0,75 3,53 بعد المعوقات االدارية 1
 0,69 3,51 بعد المعوقات االنتاجية والفنية 2
 0,71 3,46 بعد المعوقات السياسية والحكومية 3
 0,70 3,43 بعد المعوقات التمويلية 4
دور الجمعيات االهلية فى دعم وتطوير  بعد 5

 0,64 3,39 المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر
 0,66 3,37 بعد المعوقات التسويقية 6

 من اعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
ق ان اكثر االبعاد توافرًا الخاصة بمعوقات تنفيذ المشروعات يتضح من الجدول الساب

المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط هى على الترتيب: المعوقات االدارية 
(، %70,50( وبنسبة إتفاق بلغت )3,53باستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )

( 3,51ستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )يليها المعوقات االنتاجية والفنية با
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(، ثم المعوقات السياسية والحكومية باستجابة تشير الى الموافقة %70,25وبنسبة إتفاق بلغت )
(، يليها المعوقات التمويلية %69,29( وبنسبة إتفاق بلغت )3,46وبوسط حسابى مقداره )

(، %68,59( وبنسبة إتفاق بلغت )3,43قداره )باستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى م
( 3,37وفى النهاية المعوقات التسويقية باستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )

(. يضاف الى ذلك بعد دور الجمعيات االهلية فى دعم %67,47وبنسبة إتفاق بلغت )
بة تشير الى الموافقة وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باستجا

 ( %64,00( وبنسبة إتفاق بلغت )3,39وبوسط حسابى مقداره )
ترتيب مؤشرات قياس المتغير التابع أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة  :(16جدول )

 لمتناهية الصغر ترتيبًا تنازلياً وا
 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى المتغير الفرعى م
 0,65 2,43 عات الصغيربعد ربحية المشرو  1
 0,77 2,43 بعد البقاء للمشروعات الصغيرة 2
 0,59 2,29 بعد النمو والحصة السوقية للمشروعات الصغيرة 3

 من اعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
 طةيتضح من الجدول السابق ان اكثر االبعاد توافرًا الخاصة بأداء المشروعات المتوس

والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط هى على الترتيب: بعد ربحية المشروعات 
 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باستجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره

(، يليها بعد بقاء المشروعات المتوسطة والصغيرة %48,56( وبنسبة إتفاق بلغت )2,43)
اق ( وبنسبة إتف2,43استجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره )والمتناهية الصغر ب

(، وفى النهاية بعد النمو والحصة السوقية للمشروعات الصغيرة باستجابة %48,55بلغت )
 (.%45,81( وبنسبة إتفاق بلغت )2,29تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره )
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تابع دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ترتيب مؤشرات قياس المتغير ال :(17جدول )
 قتصادى المحلى ترتيبًا تنازلياً والمتناهية الصغر فى دعم النشاط اإل

 االنحراف المعيارى  المتوسط الحسابى المتغير الفرعى م

بعد اسهام المشروعات الصغيرة فى التكامل مع  1
 0,69 2,84 المشروعات الكبيرة

تمويل  بعد اسهام مؤسسات التمويل فى 2
 0,82 2,82 المشروعات الصغيرة

بعد اسهام المشروعات الصغيرة فى ايجاد فرص  3
 0,68 2,75 عمل جديدة

 من اعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
 يتضح من الجدول السابق ان اكثر االبعاد توافرًا الخاصة بدور المشروعات المتوسطة

ة الصغر فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بمحافظة دمياط هى على والصغيرة والمتناهي
الترتيب: بعد اسهام المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى التكامل مع 

فاق ( وبنسبة إت2,84المشروعات الكبيرة باستجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره )
سات التمويل فى تمويل المشروعات المتوسطة (، يليها بعد اسهام مؤس%56,83بلغت )

( 2,82والصغيرة والمتناهية الصغر باستجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره )
(، وفى النهاية بعد اسهام المشروعات المتوسطة والصغيرة %56,37وبنسبة إتفاق بلغت )

لمحايدة وبوسط حسابى والمتناهية الصغر فى ايجاد فرص عمل جديدة باستجابة تشير الى ا
 (.%55,06( وبنسبة إتفاق بلغت )2,75مقداره )

 إختبار صحة الفرض الرئيسى األول والفروض الفرعية المتفرعة منه:
طة ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعات المتوس": نص الفرض األول

 ".المشروعات والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على أداء هذه
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وإلختبار صحة أو عدم صحة هذا الفرض تم إستخدام معامل اإلرتباط الخطى لبيرسون 
لدراسة إتجاه وقوة عالقة اإلرتباط بين معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة 

 .بمحافظة دمياط على النحو التالى والمتناهية الصغر وأداء هذه المشروعات
اهية رتباط بين معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنمعامالت اال :(18جدول )

 هذه المشروعات بمحافظة دمياط وأداء الصغر

 أبعاد أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر  المتغير
 بمحافظة دمياط

معوقات تنفيذ 
المشروعات المتوسطة 
والصغيرة والمتناهية 

 الصغر

 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لمشروعاتربحية ا **0,213-
المتوسطة والصغيرة  النمو والحصة السوقية للمشروعات **0,264-

 والمتناهية الصغر
 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقاء المشروعات **0,263-

 إرتباط عكسى ضعيف **0,303- اإلرتباط الكلى
 نتائج التحليل اإلحصائي المصدر:

 (0,01ستوى معنوية )دال إحصائيًا عند م
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد عالقة إرتباط عكسى ضعيف بين معوقات تنفيذ 
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأداء هذه المشروعات بمحافظة دمياط 

اد وكان حيث أشارت قيمة معامل إرتباط بيرسون إلى إرتباط سالب ضعيف فى جميع األبع
-) ترتيبها من حيث قوة االرتباط: ربحية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

 (، النمو والحصة0,263-(، بقاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر )0,213
(، وقد بلغت قيمة 0,264-السوقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر )

( مما يدل على وجود عالقة عكسية ضعيفة عند مستوى 0,303-رتباط الكلى )معامل اإل
 (.0,01معنوية )
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ى وبناء على النتيجة اإلحصائية التى تم التوصل إليها سابقًا يتم رفض الفرض الرئيس
ات يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروع" األول وقبول الفرض البديل وهو:

 ."غيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على أداء هذه المشروعاتالمتوسطة والص
كما يتم رفض الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى األول وقبول الفروض البديلة 

 وهى:
 هية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنا

 هذه المشروعات.  الصغر بمحافظة دمياط على ربحية
 هية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنا

 الصغر بمحافظة دمياط على النمو والحصة السوقية لهذه المشروعات. 
 هية يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنا

 مياط على بقاء هذه المشروعات.الصغر بمحافظة د
 إختبار صحة الفرض الرئيسى الثانى والفروض الفرعية المتفرعة منه:

ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم " :نص الفرض الثانى
وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على أداء هذه 

 ".تالمشروعا
وإلختبار صحة أو عدم صحة هذا الفرض تم إستخدام معامل اإلرتباط الخطى لبيرسون 

ت لدراسة إتجاه وقوة عالقة اإلرتباط بين دور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعا
هذه المشروعات على النحو  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط وأداء

 .التالى
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معامالت االرتباط بين دور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات  (:19جدول )
 ظة دمياط وأداء هذه المشروعاتالمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحاف

 أبعاد أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر  المتغير
 بمحافظة دمياط

دور الجمعيات األهلية 
فى دعم وتطوير 

شروعات المتوسطة الم
والصغيرة والمتناهية 

 الصغر

 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ربحية المشروعات **0,115-
المتوسطة والصغيرة  النمو والحصة السوقية للمشروعات **0,159-

 والمتناهية الصغر
 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقاء المشروعات **0,133-

 إرتباط عكسى ضعيف **0,168- اإلرتباط الكلى
 : نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر

 (0,01حصائيًا عند مستوى معنوية )دال إ
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد عالقة إرتباط عكسى ضعيف بين دور الجمعيات 
األهلية فى دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأداء هذه 

افظة دمياط حيث أشارت قيمة معامل إرتباط بيرسون إلى إرتباط سالب المشروعات بمح
ضعيف فى جميع األبعاد وكان ترتيبها من حيث قوة االرتباط: ربحية المشروعات المتوسطة 

(، النمو والحصة السوقية للمشروعات المتوسطة 0,115-والصغيرة والمتناهية الصغر )
اء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية (، بق0,159-والصغيرة والمتناهية الصغر )

( مما يدل على وجود 0,168-(، وقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط الكلى )0,133-الصغر )
 (. 0,01عالقة عكسية ضعيفة عند مستوى معنوية )

وبناء على النتيجة اإلحصائية التى تم التوصل إليها سابقًا يتم رفض الفرض الرئيسى 
يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى " فرض البديل وهو:الثانى وقبول ال
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دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على أداء 
 ."هذه المشروعات

 كما يتم رفض الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى الثانى وقبول الفروض البديلة
 وهى:

  تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات يوجد
 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على ربحية هذه المشروعات.

  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات
ه فظة دمياط على النمو والحصة السوقية لهذالمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحا

 المشروعات.
  يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات

 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على بقاء هذه المشروعات.
 نه:إختبار صحة الفرض الرئيسى الثالث والفروض الفرعية المتفرعة م

غيرة ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والص" :نص الفرض الثالث
والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على دور هذ المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى 

 ".المحلى بالمحافظة
وإلختبار صحة أو عدم صحة هذا الفرض تم إستخدام معامل اإلرتباط الخطى لبيرسون 

ر الصغ لدراسة إتجاه وقوة عالقة اإلرتباط بين أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية
محلى بالمحافظة على بمحافظة دمياط ودور هذ المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى ال

 .النحو التالى
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لصغر معامالت االرتباط بين أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية ا (:20جدول )
 ط اإلقتصادى المحلى بالمحافظةبمحافظة دمياط ودور هذ المشروعات فى دعم النشا

 دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى دعم النشاط المتغير
 اإلقتصادى المحلى بالمحافظة

أداء المشروعات 
المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر 
 بمحافظة دمياط

المتوسطة والصغيرة والمتناهية  ام المشروعاتمدى إسه **0,394
 الصغر فى إيجاد فرص عمل جديدة بالمحافظة

0,367** 
المتوسطة والصغيرة والمتناهية  مدى إسهام المشروعات

الصغر فى التكامل مع المشروعات الكبيرة لتوفير السلع 
 والخدمات بالمحافظة

تمويل المناسب مدى إسهام مؤسسات التمويل فى توفير ال **0,372
 للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة

 إرتباط طردى متوسط **0,461 اإلرتباط الكلى
 : نتائج التحليل اإلحصائيالمصدر

 (0,01حصائيًا عند مستوى معنوية )دال إ
يتضح من الجدول السابق أنه يوجد عالقة إرتباط طردى متوسط بين أداء المشروعات 

 متوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط ودور هذ المشروعات فى دعم النشاطال
اإلقتصادى المحلى بالمحافظة حيث أشارت قيمة معامل إرتباط بيرسون إلى إرتباط موجب 
ضعيف فى جميع األبعاد وكان ترتيبها من حيث قوة االرتباط: مدى إسهام المشروعات 

(، 0,394اهية الصغر فى إيجاد فرص عمل جديدة بالمحافظة )المتوسطة والصغيرة والمتن
مدى إسهام مؤسسات التمويل فى توفير التمويل المناسب للمشروعات المتوسطة والصغيرة 

(، مدى إسهام المشروعات المتوسطة والصغيرة 0,372والمتناهية الصغر بالمحافظة )
 وفير السلع والخدمات بالمحافظةوالمتناهية الصغر فى التكامل مع المشروعات الكبيرة لت

 ( مما يدل على وجود عالقة طردية0,461(، وقد بلغت قيمة معامل اإلرتباط الكلى )0,367)
 (. 0,01متوسطة عند مستوى معنوية )
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ى وبناء على النتيجة اإلحصائية التى تم التوصل إليها سابقًا يتم رفض الفرض الرئيس
وسطة جد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتيو " الثالث وقبول الفرض البديل وهو:

والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على دور هذ المشروعات فى دعم النشاط 
 ."اإلقتصادى المحلى بالمحافظة

 كما يتم رفض الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى الثالث وقبول الفروض البديلة
 وهى:

 ر اللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغيوجد تأثير ذو د
بمحافظة دمياط على مدى إسهام هذه المشروعات فى إيجاد فرص عمل جديدة 

 بالمحافظة.
 ر يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغ

وعات فى التكامل مع المشروعات الكبيرة بمحافظة دمياط على مدى إسهام هذه المشر 
 لتوفير السلع والخدمات بالمحافظة.

 ر يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغ
بمحافظة دمياط على مدى إسهام مؤسسات التمويل فى توفير التمويل المناسب لهذه 

 المشروعات بالمحافظة.
ير ين تأثتم اإلستعانة باإلنحدار المتعدد لتب: ر المتعدد إلختبار صحة فروضنموذج االنحدا

 كل متغير فرعى للمتغير "أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة
 دمياط" على المتغير "دور هذه المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بالمحافظة"،

 .نحدار المتعدد كما يلىنموذج اإل وقد كانت نتائج
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 تقديرات نموذج اإلنحدار المتعدد نتائج :(18جدول )

 
 من اعداد الباحثة اعتمادًا على نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:

 بدراسة الجدول السابق يتضح ما يلي: 
 0,01وهى دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية  36,307" للنموذج تساوي Fقيمة اختبار "

ى جودة النموذج وصحة االعتماد على نتائجه بدون أخطاء، وتشير قيمة معامل و تدل عل
إلى أن المتغير )أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة  0,216والتي تساوي  "2Rالتحديد "

عات والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط( يفسر التغير الحادث في المتغير التابع )دور المشرو 
بة ناهية الصغر فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بالمحافظة( بنسالمتوسطة والصغيرة والمت

ة تفسرها عوامل أخرى باإلضافة إلى األخطاء العشوائي %78,40تقريبًا وتبقى نسبة  21,60%
ثير الناتجة عن دقة اختيار العينة ودقة وحدات القياس وغيرها )وهو تأثير ضعيف مقارنة بتأ

ى دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فباقى العوامل التى قد تؤثر على 
 دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بالمحافظة(.

" إلى أن تأثير أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية Tوتشير قيمة اختبار "
الصغر بمحافظة دمياط على دور هذ المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى 

يمكن أن يصل إلى الصفر بمعنى أن أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة ال 
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والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط له تأثير على دور هذ المشروعات فى دعم النشاط 
 اإلقتصادى المحلى بالمحافظة.

" Variance Inflation Factor "VIFويالحظ من الجدول أن معامل تضخم التباين 
الرتباط بين المتغيرات المستقلة بعضها ببعض( للثالث متغيرات هو: )لقياس مدى خطورة ا

لمتغير  1,331لمتغير ربحية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر،  1,540)
لمتغير  1,467النمو والحصة السوقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، 

 ة لكللمتناهية الصغر( لم يتخطى القيمة المثلى بالنسببقاء المشروعات المتوسطة والصغيرة وا
 لكل متغير من المتغيرات على حدى(. 10وتقبل حتى  5متغير )القيمة المثلى حتى 

دور كما يتضح من الجدول أن كل المتغيرات المستقلة الثالثة تؤثر في المتغير التابع )
النشاط اإلقتصادى المحلى المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى دعم 

 بمحافظة دمياط( وكان ترتيب دخولها في النموذج كما يلى:
 ربحية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. - 1
 النمو والحصة السوقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.- 2
 بقاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.- 3

 تناهيةدور المشروعات المتوسطة والصغيرة والم هى: فتكون معادلة نموذج اإلنحدار المتعدد
 0,259الثابت +  1,597الصغر فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بمحافظة دمياط = 

النمو والحصة السوقية  0,156ربحية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر + 
بقاء المشروعات المتوسطة  0,093والصغيرة والمتناهية الصغر +  للمشروعات المتوسطة

 .والصغيرة والمتناهية الصغر
وتوضح المعادلة السابقة انه يمكن التنبؤ بمقدار دور المشروعات المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بمحافظة دمياط حيث ان زيادة ربحية 
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, زيادة النمو والحصة 0,259لمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمقدار المشروعات ا
بقاء  ، وزيادة 0,156السوقية للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمقدار 

يؤدى الى زيادة مقدار دور  0,093المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمقدار 
ة والمتناهية الصغر فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى المشروعات المتوسطة والصغير 

 بمحافظة دمياط بمقدار وحدة واحدة.
 

 النتائج والتوصيات
 أهم النتائج:

 م تتمتع مقاييس قياس )معوقات تنفيذ المشروعات الصغيرة، دور الجمعيات األهلية فى دع
الصغيرة فى  تطوير المشروعات الصغيرة، أداء المشروعات الصغيرة، دور المشروعات

دعم النشاط اإلقتصادى المحلى( بدرجة عالية من الثبات والصدق الذاتي بما يمكن 
ا الباحثين من إمكانية تطبيقها لقياس نفس الظواهر البحثية حيث بلغت قيمة معامل ألف

هلية كرونباخ للمتغيرين المستقلين )معوقات تنفيذ المشروعات الصغيرة، دور الجمعيات األ
، كما بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ 0,829وير المشروعات الصغيرة( فى دعم تط

اط للمتغيرين التابعين )أداء المشروعات الصغيرة، دور المشروعات الصغيرة فى دعم النش
تغيرين ، وأيضًا بلغت قيمة معامل ألفا للمتغيرات كلها معًا )الم0,813اإلقتصادى المحلى( 

ء مرتفع وهذه النتائج تؤكد أن ثبات قائمة اإلستقصا 0,791( المستقلين والمتغيرين التابعين
 ودال إحصائيًا.

  أوضحت نتائج اإلحصاء الوصفى أن اكثر معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة
والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط هى على الترتيب: المعوقات االدارية باستجابة تشير 

(، يليها المعوقات االنتاجية والفنية باستجابة 3,53ه )الى الموافقة وبوسط حسابى مقدار 
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(، ثم المعوقات السياسية والحكومية 3,51تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )
(، يليها المعوقات التمويلية 3,46باستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )

(، وفى النهاية المعوقات 3,43باستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )
 (.3,37التسويقية باستجابة تشير الى الموافقة وبوسط حسابى مقداره )

  أوضحت نتائج اإلحصاء الوصفى أيضًا أن المتوسط الكلى لبعد )دور الجمعيات االهلية
( مما 3,39فى دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر( بلغ )

اك توافر بنسبة مرتفعة لوجود دور واضح للجمعيات االهلية فى دعم يدلل على أن هن
 وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط.

  وعات كما أشارت نتائج اإلحصاء الوصفى إلى أن اكثر االبعاد توافرًا الخاصة بأداء المشر
 اط على الترتيب: ربحية المشروعاتالمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمي

اره المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باستجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقد
الى  (، يليها بقاء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باستجابة تشير2,43)

ت السوقية للمشروعا(، وفى النهاية النمو والحصة 2,43المحايدة وبوسط حسابى مقداره )
 (.2,29الصغيرة باستجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره )

  ختتمت نتائج اإلحصاء الوصفى بعرضها اكثر االبعاد توافرًا بدور المشروعات المتوسطة او
والصغيرة والمتناهية الصغر فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بمحافظة دمياط هى: 

وسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى التكامل مع المشروعات اسهام المشروعات المت
(، يليها اسهام مؤسسات 2,84الكبيرة باستجابة تشير الى المحايدة وبوسط حسابى مقداره )

التمويل فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باستجابة تشير الى 
النهاية بعد اسهام المشروعات المتوسطة (، وفى 2,82المحايدة وبوسط حسابى مقداره )
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والصغيرة والمتناهية الصغر فى ايجاد فرص عمل جديدة باستجابة تشير الى المحايدة 
 (.2,75وبوسط حسابى مقداره )

  أوضحت نتائج إختبار صحة الفرض الرئيسى األول والفروض الفرعية المتفرعة منه رفض
يذ جد تأثير ذو داللة إحصائية لمعوقات تنفالفرض الرئيسى وقبول الفرض البديل وهو: يو 

المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على أداء هذه 
المشروعات، كما أوضحت النتائج رفض الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى 

نفيذ تلمعوقات األول وقبول الفروض البديلة والتى تشير إلى وجود تأثير ذو داللة إحصائية 
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على ربحية هذه 

 المشروعات، وعلى النمو والحصة السوقية لهذه المشروعات، وعلى بقاء هذه المشروعات.
  أوضحت نتائج إختبار صحة الفرض الرئيسى الثانى والفروض الفرعية المتفرعة منه رفض

ات وقبول الفرض البديل وهو: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لدور الجمعيالفرض الرئيسى 
األهلية فى دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة 
دمياط على أداء هذه المشروعات، كما أوضحت النتائج رفض الفروض الفرعية المتفرعة 

لة بديلة والتى تشير إلى وجود تأثير ذو دالمن الفرض الرئيسى الثانى وقبول الفروض ال
إحصائية لدور الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على ربحية هذه المشروعات، وعلى النمو والحصة 

 السوقية لهذه المشروعات، وعلى بقاء هذه المشروعات.
 حة الفرض الرئيسى الثالث والفروض الفرعية المتفرعة منه رفض أوضحت نتائج إختبار ص

الفرض الرئيسى وقبول الفرض البديل وهو: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية ألداء 
المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط على دور هذ 

وضحت النتائج رفض المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بالمحافظة، كما أ
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الفروض الفرعية المتفرعة من الفرض الرئيسى الثالث وقبول الفروض البديلة والتى تشير 
إلى وجود تأثير ذو داللة إحصائية ألداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 
الصغر بمحافظة دمياط على مدى إسهام هذه المشروعات فى إيجاد فرص عمل جديدة 

وعلى مدى إسهام هذه المشروعات فى التكامل مع المشروعات الكبيرة لتوفير بالمحافظة، 
السلع والخدمات بالمحافظة، وعلى مدى إسهام مؤسسات التمويل فى توفير التمويل 

 المناسب لهذه المشروعات بالمحافظة.
ومن ثم يمكن تلخيص نتيجة اختبار العالقات االحصائية فى سبيل التحقق من صحة 

عدمه إلى أن عالقة اإلرتباط بين متغير معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة  الفروض من
ير والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط، ومتغير دور الجمعيات األهلية فى دعم وتطو 

بين و المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط )المتغيرات المستقلة( 
ات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هى عالقة إرتباط عكسي متغير أداء المشروع

ضعيفة، بينما عالقة اإلرتباط بين متغير أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية 
الصغر بمحافظة دمياط و دور هذ المشروعات فى دعم النشاط اإلقتصادى المحلى بالمحافظة 

 عالقة ارتباط طردى متوسطة.
أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى ان هناك عالقة إرتباط عكسية بين  أهم التوصيات:

معوقات تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأداء هذه المشروعات 
بمحافظة دمياط وهى نتيجة منطقية تتماشى مع الواقع العملى، ومن ثم ستتجه التوصيات 

عات هذه المعوقات ليقل تأثيرها على أداء المشرو المتعلقة بهذه النتيجة نحو محاولة تخفيف 
 الصغيرة بالمحافظة.

كما أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى ان هناك عالقة إرتباط عكسية بين دور 
الجمعيات األهلية فى دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأداء 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 سن وآخرون ح بثينة رمضان مرسي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

131 

مرضية النها مخالفة للواقع المأمول بالنسبة هذه المشروعات بمحافظة دمياط وهى نتيجة غير 
لمنظمات المجتمع األهلى التى تسعى لدعم الدور التنموى الذى تلعبه مثل هذه المشروعات 
فى تنمية المجتمع المحلى المحيط، ومن ثم ستتجه التوصيات المتعلقة بهذه النتيجة صوب 

متوسطة والصغيرة والمتناهية تعميق دور منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمشروعات ال
 الصغر لتحسين أدائها وتأثيرها المأمول.

أيضًا أوضحت نتائج التحليل اإلحصائى ان هناك إرتباط طردى بين أداء المشروعات 
 المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة دمياط ودور هذ المشروعات فى دعم النشاط

مرضية حيث تلعب إيرادات هذا النوع من  اإلقتصادى المحلى بالمحافظة وهى نتيجة
 المشروعات دورًا إيجابيًا فى دعم األنشطة االقتصادية بالمجتمع المحلى، ومن ثم ستتجه

اهية التوصيات المتعلقة بهذه النتيجة نحو تحسين أداء المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتن
  ع المحلى بمحافظة دمياط.الصغر لزيادة مساهمتها فى دعم النشاط اإلقتصادى بالمجتم

 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية 

 سن وآخرون ح بثينة رمضان مرسي
 

 2022 السادس، الجزء الثالث، يونيو العددون، لخمساالحادي و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

132 

 بحثتوصيات ال
البعد / مؤشر  م

الجهات  آليات التنفيذ ـــــــــةتوصيـــال القياس
 المعنية

البعد 
 الزمنى

المعوقات  1
 التمويلية

تنويع مصادر تمويل 
المشروعات الصغيرة 
بالشراكة مع منظمات 

 المجتمع المدنى

القيام بمبادرات تمويلية من قبل 
مصرفى )البنوك( بشروط الجهاز ال

ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة 
سواء لتطوير المشروعات القائمة 

 او لتنفيذ مشروعات جديدة.

البنوك 
المحلية 

الموجودة فى 
المجتمعات 

 المختلفة

مبادرة 
 مستمرة

المعوقات  2
 الفنية

تشديد الرقابة على 
المواد الخام 

 ومستلزمات اإلنتاج

كومى تفعيل الدور الرقابى الح
بهدف ضبط جودة المواد الخام 
وستلزمات اإلنتاج الداخلة فى 

 المشروعات الصغيرة.

األجهزة 
الرقابية مثل 
)جهاز حماية 
المستهلك، 
مصلحة 
الرقابة 

 الصناعية(

مبادرة 
 مستمرة

المعوقات  3
 التسويقية

قيام المؤسسات 
التمويلية بتقديم 
الدعم الفنى 

 للمشروعات الصغيرة

لتمويل بتوفير قيام مؤسسات ا
دراسات جدوى وفقًا لطبيعة 

المشروع وحجم راس المال المراد 
البدء به، وتوفير الدعم 

التكنولوجى الذى قد تتطلبه 
المشروعات الصغيرة )برامج جاهزة 

لمتابعة وتقييم نتائج اعمال 
 المشروع(

البنوك 
المحلية، 
الجمعيات 
األهلية، 
األجهزة 
الحكومية 
المعنية 

بالمشروعات 
 لصغيرةا

مبادرة 
 مستمرة

المعوقات  4
 الحكومية

تسهيل وتسريع 
االجراءات الحكومية 
المتعلقة بالمشروعات 

 الصغيرة

تبنى الجهات الحكومية المعنية 
باعتماد التراخيص والموافقات 
للمشروعات الصغيرة لسياسة 
تسهيل اجراءات الترخيص 
 والتسجيل والتوسع فى النشاط

فروع جهاز 
تنمية 
ات المشروع

المتوسطة 
والصغيرة 
ومتناهية 

 الصغر

مبادرة 
 مستمرة
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البعد / مؤشر  م
الجهات  آليات التنفيذ ـــــــــةتوصيـــال القياس

 المعنية
البعد 
 الزمنى

5 

دور 
الجمعيات 
األهلية فى 

دعم 
المشروعات 

 الصغيرة

تقديم الجمعيات 
االهلية للدعم الفنى 
 والتدريبى للمقترضين

قيام الجمعيات األهلية بدعم 
وتطوير المشروعات الصغيرة من 

خالل تقديم التدريبات الفنية 
ة المشروعات وانظمة تقييم ومتابع

بما يضمن المتابعة المستمرة 
 لمقدار تقدم المشروعات الصغيرة

الجمعيات 
االهلية 
المعنية 
بتمويل 

المشروعات 
 الصغيرة

مبادرة 
 مستمرة

6 

توصيات 
عامة تتعلق 

بدعم 
المحافظات 
للمشروعات 
الصغيرة 
المتواجدة 

 لديها

بناء وتنفيذ خطة 
تنفيذية لكل محافظة 
تعرض من خاللها 

يزات التنافسية الم
التى تتمتع بها 

وطبيعة المشروعات 
الصغيرة القائمة بها، 
وفرص االستثمار 

الواعدة للمستثمرين 
الراغبين فى 

االستثمار بهذه 
 المحافظات

اهتمام المحافظة بالموقع 
اإللكتروني الخاص ليتضمن 

معلومات عن قطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة داخل 

ن التمويل المحافظة، وحصر ألماك
داخل المحافظة، وأماكن التدريب، 
وعرض معلومات عن كيفية إقامة 
وإنشاء أي مشروع، باالضافة الى 
عرض قصص لتجارب مشروعات 

 ناجحة

فريق العمل 
بدواوين 
عموم 

المحافظات 
باالشتراك مع 

االساتذة 
بكليات 
التجارة 

الواقعة فى 
النطاق 
الجغرافى 
 للمحافظة

مبادرة 
 مستمرة

7 

توصيات  تابع
عامة تتعلق 

بدعم 
المحافظات 
للمشروعات 
الصغيرة 
المتواجدة 

 لديها

توسيع النطاق 
الجغرافى والعمرانى 
لالماكن المخصصة 

للمشروعات 
المتوسطة والصغيرة 
ومتناهية الصغر مع 

تقديم تسهيالت 
االنشاء وتوفير 
مصادر الطاقة و 
المياه والصرف 

الصحى والتخلص 
 االمن من المخلفات

ء مجمعات صناعية وتجارية إنشا
مخصصة للمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، وتعيين معاون محافظ 
في كل محافظة  االستثمار لشئون 

معنى بمتابعة كل ما يتعلق بقطاع 
المشروعات الصغيرة فى نطاق 

 المحافظة.
تنظيم المعارض وفتح منافذ لبيع 

 منتجات المشروعات الصغيرة
إنشاء حاضنات المشروعات 

يرة بغرض دعم المقترضين الصغ
المبتدئين الذين لديهم أفكار فى 

 سبيل إنجاح مشروعاتهم

السادة 
المحافظين 

 والنواب
مبادرة 
 مستمرة
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ABSTRACT 

This research aimed to identify the role of medium, small and 

micro enterprises in achieving sustainable development by studying the 

relationship of obstacles to the implementation of small projects 

(financing obstacles, production and technical obstacles, marketing 

obstacles, political and governmental obstacles, and administrative 

obstacles) and the role of NGOs in supporting the development of small 

enterprises with the performance of Small enterprises (profitability, 

growth and market share, survival), and the role of small enterprises in 

supporting local economic activity (the extent to which small 

enterprises contribute to creating new job opportunities, the extent to 

which small enterprises contribute to integration with large enterprises 

to provide goods and services, the extent to which financing institutions 

contribute to providing Appropriate financing for small projects. 
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Among the most important findings he reached is that there is an 

inverse correlation between the obstacles to the implementation of 

medium, small and micro projects and the performance of these 

projects, and that there is a direct correlation between the performance 

of small projects and the role of these projects in supporting local 

economic activity in Damietta Governorate. 

Keywords: medium, small and micro projects; obstacles to 

implementing small projects; performance of small projects; policies to 

support small projects. 


