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جن���ح تقرير التنمية الب�رشية  ،2010ال�صادر بعن���وان "�شباب م�رص :بناة م�ستقبلها" يف
و�صف حالة ال�شباب وريادية الأعمال يف م�رص ،وذلك بوقوفه على ما �آلت �إليه الأمور يف
هذا االجتاه ،و�أ�شار التقرير �إىل حت�سن ترتيب م�رص من حيث مناخ الأعمال على ال�صعيد
الدويل ،وف ًقا لتقرير ممار�سة ن�شاط الأعمال لعام  ،2010ف�أ�صبحت حتتل املرتبة 106
م���ن بني  183دولة ،بعد �أن كان ترتيبه���ا  165عام  ،2007لكنه ر�صد -برغم التح�سن-
وجود عدد من املعوقات الأ�سا�سية ،التي مازالت تكتنف مناخ اال�ستثمار.
و�أرج���ع التقرير ك�ث�رة املعوقات �إىل ندرة اجلهود لت�أ�صيل مفه���وم ريادية الأعمال عند
ال�شب���اب يف اال�سرتاتيجيات احلكومية ،مما ترتب عليه ع���دم �شيوع روح الريادية على
نط���اق وا�سع بني ال�شباب يف م�رص ،خا�صة عند مالحظة �ض�آلة م�شاركة ال�شباب يف بيئة
الأعم���ال يف "امل�سح العاملي ملتابعة ريادية الأعم���ال  ،"GEMمطال ًبا احلكومة بن�رش
�آلي���ات فعالة للتعريف مبفهوم ريادية الأعمال عند ال�شباب ،وتقدمي جميع �صور الدعم
للم�ؤ�س�س���ات التي تعمل على توفري امل�ساندة لل�شب���اب للبدء يف م�رشوعاتهم اخلا�صة،
وتفعيل قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار.
ويف ه���ذا التحقيق حتاول "الإ�صالح االقت�صادي" ر�ص���د �آراء املتخ�ص�صني واخلرباء حول
هذا املو�ضوع..

حتقيق :رم�ضان �أبو �إ�سماعيل

ر�أي اخلرباء واملتخ�ص�صني
يف نتائج تقرير التنمية الب�شرية  2010حول ريـــــادية الأعمال:

كثري من املعوق ـ ــات الت�شريعية والبريوقراطية
 ..قليل من فر�ص التمويل وبرامج الت�شجيع  ..انع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام لثقافة الريادية يف مناهج التعليم
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يف البداية� ،أكدت د .هبة حندو�سة -امل�ؤلف الرئي�سي لتقرير التنمية الب�رشية  ،2010و�أ�ستاذ االقت�صاد باجلامعة الأمريكية� -أن فريق عمل
التقرير اجتهد للخروج بر�سائل عدة ،لكي يتوجه بها �إىل كل من يهمه �أمر حت�سني �أو�ضاع �شباب م�رص ،يف �إطار منهج متكامل يت�ضمن �سيا�سات
مالئمة وا�ستثمارات وبرامج حكومية مب�شاركة منظمات املجتمع املدين ،مو�ضحة �أنه يف ظل ت�صدر البطالة ر�أ�س قائمة التحديات التي تواجه
ال�شباب امل�رصي خالل العقود الأخرية ،كان احلر�ص على تناول ق�ضية ريادية الأعمال بالبحث والدرا�سة اجلادة.
و�أ�ضافت �أنه يف م�رص ،عموما ،ال توجد معاملة خا�صة� ،أو م�سار خا�ص لرياديي الأعمال من ال�شباب للبدء يف �إقامة امل�رشوعات،
و�أن الو�سيلة املثلى لت�شجيع ومتكني ال�شباب من �أن ي�صبحوا رياديي �أعمال هي حت�سني املناخ العام للأعمال وقيام ال�شباب بالعمل حل�ساب
�أنف�سهم.
و�شددت د .هبة حندو�سة على �أنه من �أجل حت�سني مناخ الأعمال البد من ال�سعي اجلاد لإ�صالح البيئة الت�رشيعية التي يعمل فيها ال�شباب ،م�شرية
�إىل �أن هناك حاجة ملحة ال�ستحداث قانون جديد يتناول مو�ضوع الإفال�س واحلماية من الدائنني ،للحد من املخاطر املتعلقة بالبدء يف �إقامة
م�رشوع جديد.
وقالت �إن ت�أهيل بيئة �أعمال تدفع ال�شباب �إىل مزيد من الأعمال الريادية ،البد �أن مير عرب الإ�صالح امل�ؤ�س�سي ،وذلك ب�إ�ضفاء الطابع الر�سمي
علىملكيةالعقارات،مماي�سمحملالكهابالبيعوالت�أجريوت�أمنيملكيتهمللأ�صولالعقارية،
كما ي�سمح ذلك باحل�صول على قرو�ض عن طريق الرهن العقاري ،وهذا ال ميكن حتقيقه
مبوجب القانون وحده ،و�إمنا يحتاج لبناء م�ؤ�س�سي وبرنامج �سجل عيني را�سخ ،م�ؤكدة �أنه
من ال�رضوري � ً
أي�ضا توفري الأرا�ضي لل�شباب� ،رشيطة �أن تكون متاحة ب�شكل قانوين وب�سعر
منا�سب ومزودة باخلدمات وقريبة من مناطق ال�سكن.
و�أو�ضحت رئي�سة فريق حترير التقرير �أن ت�شجيع الأعمال الريادية ي�ستوجب � ً
أي�ضا حت�سني
ظروفترخي�صالأن�شطةوامل�رشوعاتال�شبابية،وذلكبالق�ضاءعلىتداخلاالخت�صا�صات
د .هبة حندو�سة:
وتق�صري �أمد الإجراءات وتكلفتها ،الفتة �إىل �أنه من ال�رضوري ال�سماح ب�إقامة امل�ؤ�س�سات
متهيد الطريق �أمام ال�شباب لالنخراط يف �سوق
التخ�ص�صية التي تقدم التمويل متناهي ال�صغر وال�صغري ،والرتخي�ص لها بالعمل ،ودفع
العمل من خالل �إقامة امل�شروعات ال�صغرية،
اجلهود الهادفة لتحقيق منو ملمو�س للخدمات املالية غري امل�رصفية والت�أجري التمويلي
ي�ستوجب �إ�سهام احلكومة يف مدفوعات ال�ضمان
ومتويل الرهن العقاري والتخ�صيم ،ملا ميكن �أن يرتتب عليه من فائدة كبرية بالن�سبة
االجتماعي لوظائف ال�شباب اجلديدة،
للم�رشوعاتال�صغرية.
وتوفري املزيد من برامج دعم امل�شروعات
وخل�صت �إىل �أن دفع ال�شباب للبدء يف تنفيذ املزيد من الأن�شطة والأعمال الريادية �أمر
ال�صغرية� ،سواء بالتدريب �أو التعليم �أو
مرهون يف م�رص بتنفيذ ا�سرتاتيجية قومية ،ت�ضمن بدورها �إتاحة معلومات كافية
توفري املزيد من �سبل التمويل املي�سر.
للم�ستثمرين املرتقبني ورياديي الأعمال حول جميع جوانب القيام بالأعمال ،مثل
املعلومات الدميوجرافية ،ومعلومات عن ال�سوق والأ�سعار ،والتغيريات يف القوانني
واللوائح ،وبذلك يح�صل كل فرد على نف�س الفر�ص يف ظل ظروف مثالية من املناف�سة
احلرة ،مما يحد من عوائق الدخول ويق�ضي على القيود ،التي حتد من قدرات الالعبني
اجلدد على دخول ال�سوق.
ومن جانبه �أو�ضح د .حمدي عبد العظيم ،رئي�س �أكادميية ال�سادات للعلوم الإدارية �ساب ًقا� ،أنه يف ظل ارتفاع معدالت البطالة بني ال�شباب يف
ؤخرا �أنها ال ت�ستطيع
م�رص ،حيث يذهب تقرير التنمية الب�رشية �إىل �أن  %90من �إجمايل املتعطلني يف م�رص من ال�شباب ،ولأن الدولة اعرتفت م� ً
�أن توا�صل القيام بدورها يف توظيف اخلريجني اجلدد ،ف�إن تعاطي املجتمع مع هذا املفهوم �أ�صبح �رضورة ملحة للخروج من هذه احلالة
غري املطمئنة ،خا�صة �أن الدرا�سات والبحوث االجتماعية اتفقت على �أن البطالة بالن�سبة لل�شباب تعني حتوله �إىل �شخ�ص �سلبي قابل للتجنيد من
التيارات املتطرفة ،م�ش ًريا �إىل �أنه يف ظل هذه الظروف البد من التعامل مع كل ما ورد بتقرير التنمية الب�رشية فيما يخ�ص ريادية الأعمال
مبنتهي اجلدية ،وذلك بو�ضع ا�سرتاتيجية قومية وا�ضحة املعامل ،يوكل تنفيذها �إىل امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية ،فالدولة عليها دور،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين عليها دور� ،أما ال�شباب فهم �أداة التنفيذ ،فاملفهوم يحتاج �إىل ترويج بني ال�شباب لكي يتحرك املجتمع ،ويعطي
للريادية قدرها ،فتكون الأ�رسة هي الدافع ل�شبابها لت�أ�سي�س م�رشوع خا�ص بعي ًدا عن "تراب املريي".
أمرا �صع ًبا
وقال د .حمدي عبد العظيم �إنه ال ميكن �أن ننكر �ضخامة حجم التحديات واملعوقات التي جتعل من حتول فكر املجتمع وال�شباب � ً
للغاية ،لكنه يف الوقت ذاته ممكن و�رضوري ،فزيادة ن�سب ال�شباب امل�ؤمن ب�أهمية ت�أ�سي�س م�رشوعات خا�صة ،يجب �أن يكون هد ًفا �أ�صيال لكل
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الأن�شطة التي ت�ستهدف ال�شباب يف املدار�س ومراكز ال�شباب واجلمعيات وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،فال مانع من عقد الندوات وور�ش العمل لن�رش
هذه املفاهيم وغريها من املفاهيم التي ترتبط بالتو�سع يف الأعمال الريادية ،كما �أنه ال مانع �أب ًدا من �أن تتحرك احلكومة مبعاونة املجتمع
املدين لدعم ال�شباب الذين يخاطرون وي�ؤ�س�سون مثل هذه امل�رشوعات.
و�أ�ضاف �أن دعم ه�ؤالء ال�شباب ينبغي �أن يبدو جل ًّيا يف توفري التمويل املي�رس ،واحل�ضانة والرعاية لكل ما يتم ت�أ�سي�سه من �أعمال ،لي�س هذا
فح�سب ،بل البد من �إعادة النظر يف املنظومة الت�رشيعية ،التي تنظم عمل هذه امل�رشوعات ،مت�سائال" :ماذا يعني ق�رص الإعفاء ال�رضيبي ملدة
خم�س �سنوات على امل�رشوعات ال�صغرية املمولة فقط من ال�صندوق االجتماعي للتنمية؟"..
مطال ًبا ب�رضورة تعميم هذا الإعفاء ،وتفعيل الن�ص الت�رشيعي اخلا�ص ب�رضورة تخ�صي�ص
 %10من امل�شرتيات احلكومية للم�رشوعات ال�صغرية.
و�أ�شار د .خمتار ال�رشيف� ،أ�ستاذ االقت�صاد بجامعة املن�صورة� ،إىل �أن ال�شباب ما زالوا
بعيدين كل البعد عن ثقافة الريادية ،وبالتايل ف�إنه من ال�رضوري �أن يكون َهم احلكومة
الأول هو كيفية و�ضع وتنفيذ الربامج الكفيلة بن�رش هذه الثقافة بني ال�شباب ،م�ؤك ًدا �أن قراءة
دورا
ما مت التو�صل �إليه من نتائج ي�ؤكد �أن م�ستوى التعليم والتدريب وجودتهما يلعبان ً
د .حمدي عبد العظيم:
ملمو�سا للغاية ،لكونهما امل�سئولني عن �صقل مهارات ال�شباب ،وتكوين �شخ�صيتهم وت�شكيل
ً
تعزيز ريادية الأعمال يتطلب توفري التمويل
قناعاتهم جتاه االعتماد على النف�س يف احل�صول على فر�ص عمل بتنفيذ م�رشوعهم خا�ص.
املي�سر ،واالحت�ضان والرعاية ،و�إعادة النظر
ولفت د .ال�رشيف �إىل �أن تقرير ريادية الأعمال مب�رص 2008والتابع للم�ؤ�رش العاملي لريادية
يف املنظومة الت�شريعية ،وعدم ق�صر الإعفاء
الأعمال،يذهب�إىل�أن�أ�صحابامل�رشوعاتممنح�صلواعلىم�ستوياتتعليميةعاليةعادةما
ال�ضريبي على امل�شروعات ال�صغرية املمولة فقط
ابتكارا
يكونون�أكرث
وتطويراوقدرةعلىالنمو،و�أنامل�ستوىالتعليمياملنخف�ضللم�رصيني
ً
ً
من ال�صندوق االجتماعي للتنمية ،وتفعيل الن�ص
مو�ضحا �أنه لعظم دور
ب�صفة عامة ي�شكل عائ ًقا لنمو فكر امل�رشوعات الريادية وانت�شاره،
ً
الت�شريعي اخلا�ص ب�ضرورة تخ�صي�ص  %10من
التعليم يف �إذكاء روح املبادرة بني ال�شباب امل�رصي البد �أن تتحرك احلكومة لإ�صالح التعليم
امل�شرتيات احلكومية للم�شروعات ال�صغرية.
يف اجتاه من �ش�أنه �أن يدعم االبتكار ،واالكتفاء الذاتي ،واملبادرات ال�شخ�صية ،والفكر
امل�ستقل.
وطالب ب�رضورة �إدخال فكرة امل�رشوعات الريادية كجزء متكامل يف املواد التعليمية
واملناهج الدرا�سية واحل�ص�ص املدر�سية على جميع م�ستويات النظام التعليمي ،و�أن يتم
م�ضاعفة اجلهود الهادفة لتنمية امل�رشوعات الذاتية اخلا�صة بالإناث -حيث ك�شف تقرير التنمية الب�رشية عن تدين ن�سبة امل�رشوعات اململوكة
للإناث -وذلك بتوفري املزيد من برامج الدعم الفني واملادي لهن.
و�أ�شار د .خمتار ال�رشيف �إىل �أن زيادة �إقبال ال�شباب على تنفيذ امل�رشوعات اخلا�صة م�رشوط بتمهيد الطريق لهم ،وتهيئة البيئة بحيث تكون
�أكرث دع ًما لهم ،ف�إىل جانب �إعادة النظر يف النظام التعليمي ،البد من �إن�شاء ح�ضانات للم�رشوعات الذاتية ،و�إقامة مراكز داخل اجلامعات
والكليات لهذه النوعية من امل�رشوعات ،وت�شجيع البنوك على تقدمي القرو�ض لهذه امل�رشوعات ،وو�ضع �أطر منظمة بهدف ت�شجيع �إن�شاء املزيد
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من �صناديق اال�ستثمار ،وكذلك دفع �أ�صحاب الأعمال ذوي اخلربة والقدرة على تبني فكرة دعم امل�رشوعات ،ودعم �سيا�سة املناف�سة وعدم
الإغراق.
وخل�ص �إىل �أنه لتاليف املعوقات التي ر�صدها تقرير التنمية الب�رشية  2010البد من تعديل مواد قانون العمل لت�شجيع �أ�صحاب امل�رشوعات
على االنخراط يف نظم الت�أمني االجتماعي ،وكذلك تعديل قوانني الإفال�س لتتوافق مع املعايري الدولية ،وبناء الثقافة والوعي عن طريق
�إلقاء ال�ضوء على امل�رشوعات الريادية الناجحة و�أ�صحابها؛ لت�شجيع منو هذه الفكرة يف
املجتمع وبني �أفراد العائلة يف كل بيت وبني الأ�صدقاء ،ودعم وت�شجيع م�رشوعات الن�ساء،
وتفعيل �سيا�سات لتخفي�ض الأعباء ال�رضيبية ،وت�سهيل الإجراءات لبدء امل�رشوعات ،و�إزالة
العوائق البريوقراطية والروتينية ،وت�شجيع جهود البحوث والتطوير ،و�إن�شاء �صندوق لدعم
التكنولوجيا.
يف حني قال خالد فاروق ،ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية امل�رصية ل�شباب الأعمال ،وامل�رشف
على امل�رشوعات الريادية باجلمعية� ،إن نتائج تقرير التنمية الب�رشية  2010تدلل على �أن ثمة
د .خمتار ال�شريف:
تغري حدث ،حيث  %53من ال�شباب م�ستعد لت�أ�سي�س م�رشوعات خا�صة ،و %19بد�أوا بالفعل
امل�ستوى التعليمي املنخف�ض للم�صريني ب�صفة
عامة ي�شكل ً
يف م�رشوعاتهم ،الفتا �إىل �أن اجلمعية تقوم الآن بتنفيذ م�رشوع بالتعاون مع �رشكة موبينيل
عائقا �أمام منو فكر الريادية
يتم مبقت�ضاه توفري  5ماليني جنيه بدون فوائد لتمويل �أف�ضل امل�رشوعات التي يتقدم بها
وانت�شاره ،والبد �أن تتحرك احلكومة لإ�صالح
ال�شباب للجمعية ،وذلك بعد الت�أكد من توافر عدد من ال�رشوط فيما يتم تقدميه من �أفكار؛ للت�أكد
التعليم يف اجتاه من �ش�أنه �أن يدعم االبتكار،
مو�ضحا �أنه يف �إطار هذا امل�رشوع يتم توفري متويل
متوفرة،
امل�رشوع
جناح
فر�ص
أن
�
من
ً
واالكتفاء الذاتي ،واملبادرات ال�شخ�صية،
يرتاوح بني (� )10 - 100ألف جنيه تُ�سدد على عامني بدون فوائد ،بالإ�ضافة �إىل تعاون
والفكر امل�ستقل.
اجلمعية مع عدد من رجال الأعمال الكبار لتوفري نوع من احل�ضانة والرعاية لهذا امل�رشوع
حتى يعرب �إىل بر الأمان ،وبالفعل بد�أت  9م�رشوعات حتى الآن.
مو�ضوعا
و�أو�ضح خالد فاروق �أن ق�ضية ريادية الأعمال لها جذور اجتماعية �أكرث من كونها
ً
اقت�صاد ًّيا ،حيث �إن غالبية الأ�رس يف م�رص ال تر�ضي لأبنائها �أن يكونوا �أ�صحاب م�رشوعات،
فالبطالة �أف�ضل عندهم من �أن يقوم ال�شاب بت�أ�سي�س م�رشوع خا�ص به مهما كان امل�رشوع
ناجحا ومتميزًا ،ولذلك البد �أن يتم �إ�رشاك مراكز البحوث االجتماعية وو�سائل الإعالم
ً
اجلادة يف كل اجلهود الهادفة لن�رش هذا املفهوم يف املجتمع ،لكي تتغري ر�ؤية املجتمع ككل
لهذه امل�رشوعات ،بعد �أن باتت احلل الأوحد ملواجهة البطالة التي و�صلت ن�سبتها �إىل %20
خالد فاروق:
بنيال�شباب.
ق�ضية ريادية الأعمال لها جذور اجتماعية �أكرث من
ون�صح خالد فاروق ب�رضورة ال�سعي اجلاد لإ�صالح منظومة التعليم ،الذي ال يزال يقوم يف
كونها ً
مو�ضوعا ًّ
اقت�صاديا ،حيث �إن غالبية الأ�سر يف م�صر
م�رص على التلقني ،وبالتايل ال يدرب الطالب على االبتكار ،و�أخذ املبادرة ،وهو ما يت�سبب
ال تر�ضي لأبنائها �أن يكونوا �أ�صحاب م�شروعات ..والبد
يف انخفا�ض ن�سبة مبادرات الأعمال بني ال�شباب ،م�شريا �إىل �أن ن�سبة كبرية من م�رشوعات
�أن يتم �إ�شراك مراكز البحوث االجتماعية وو�سائل
ال�شباب تقوم على تكرار نف�س مناذج التجارب الناجحة بحذافريها ،مما يت�سبب يف ف�شل الكثري
الإعالم يف اجلهود الهادفة لن�شر هذا املفهوم يف املجتمع،
من هذه امل�رشوعات التي تعاين الندرة والقلة يف الأ�سا�س لكرثة التحديات التي تواجه كل
بعد �أن و�صلت ن�سبة البطالة بني ال�شباب �إىل .%20
�شاب ي�أخذ على عاتقه ال�سعي لت�أ�سي�س م�رشوع خا�ص به.
و�أكد �أنه يف حاالت كثرية ي�صاب ال�شاب بالإحباط ويرتاجع عن �أفكاره الريادية عندما يتخذ
متاما يف وجهه ،لكونها
قرارا بت�أ�سي�س م�رشوع جديد ،ويذهب �إىل البنوك فيجد �أبوابها مغلقة ً
ً
ال متول �رشكات حتت الت�أ�سي�س ،وت�شرتط لتمويل �أي م�رشوع �أن يتقدم �صاحب هذا امل�رشوع
بالأوراق التي تثبت �أن هذا امل�رشوع حقق �أدا ًء جي ًدا على م�ستوى عام �أو اثنني ،الفتًا �إىل �أنه من ال�رضوري توفري �آلية لتمويل امل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة ،و�أن يتم منح هذه امل�رشوعات ميزات ن�سبية قانون ًّيا و�رضيب ًّيا.
�أما د .هاين �سيف الن�رص ،الأمني العام لل�صندوق االجتماعي للتنمية ،ف�أكد على �أن الرتكيز على طرح ق�ضية ريادية الأعمال يف هذه الآونة
له خ�صو�صية ،حيث تعتلي البطالة دون مناف�س قمة هرم امل�شكالت التي يعاين منها املجتمع امل�رصي ،وال بديل عن التو�سع يف تنفيذ ال�شباب
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للم�رشوعات باعتبارها �شك ًال مه ًّما من �أ�شكال ريادية الأعمال ،حيث �إن التو�سع يف تنفيذ هذه امل�رشوعات هو �أكرب �ضمانة خلروج ال�شباب من
جحيم البطالة ،الفتًا �إىل �أن هذا الأمر مرهون بتوفري بيئة مثالية لتنفيذ وا�ستمرار مثل هذه امل�رشوعات ال�صغرية ،التي توليها احلكومة الآن
اهتمامابالغًا.
ً
و�أ�شار د� .سيف الن�رص �إىل �أن احلكومة حتر�ص على تعميم مفهوم ريادية الأعمال بني ال�شباب عن طريق جعل التعليم �أول الطرق لتعزيز
ثقافة تنظيم امل�شاريع يف م�رص ،وتعبئة ال�رشكاء لدعم ن�شاط امل�شاريع اجلديدة ،بالإ�ضافة
�إىل �إقامة �شبكات ت�شجيع الأعمال احلرة؛ لأن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة هي م�ستقبل
منو االقت�صاد امل�رصي يف الفرتة املقبلة ،كما �أنها كانت ال�ضمانة التي �ساعدت على مواجهة
الأزمة املالية العاملية؛ لكونها م�رشوعات مرنة ميكن حتويل �أ�صولها ب�شكل �سهل ،على
العك�س من امل�رشوعات الكبرية ،التي تت�أثر بالأزمات املالية.
وك�شف الأمني العام لل�صندوق االجتماعي للتنمية �أنه يف �سبيل دعم ثقافة ريادية الأعمال،
قام ال�صندوق بتمويل �أكرث من مليون م�رشوع �صغري ومتناهي ال�صغر با�ستثمارات تقارب
د .هاين �سيف الن�صر:
مو�ضحا �أن امل�رشوعات التكنولوجية تعد من
 10مليارات جنيه خالل الفرتة املا�ضية،
ً
التو�سع يف تنفيذ امل�شروعات الريادية هو �أكرب
�أهم امل�رشوعات ،التي يقبل عليها ال�شباب ،و�أن هناك �أولوية كبرية ي�ضعها ال�صندوق لدعم
�ضمانة خلروج ال�شباب من جحيم البطالة ..ويف
امل�رشوعات التكنولوجية ،التي ال يجب �أن تكون م�رشوعات تروج للتكنولوجيا ب�شكل مبا�رش،
�سبيل دعم ثقافة ريادية الأعمال قام ال�صندوق
بل م�رشوعات ت�ستخدم التكنولوجيا �أو تطور نف�سها با�ستخدام تقنيات و�أ�ساليب حديثة مثل
االجتماعي للتنمية بتمويل �أكرث من مليون
م�رشوعات الفران�شايز ،و�أن دور ال�صندوق ميتد � ً
أي�ضا لتنفيذ تدريبات ل�شباب اخلريجني
م�شروع �صغري ومتناهي ال�صغر با�ستثمارات
لإك�سابهم املهارات املطلوبة للدخول �إىل �سوق العمل.
تقارب  10مليارات جنيه خالل الفرتة املا�ضية.
ؤخرا من
و�أكد د .زياد بهاء الدين ،رئي�س الهيئة العامة للرقابة املالية� ،أن الهيئة انتهت م� ً
�إعداد م�رشوع قانون التمويل متناهي ال�صغر ،ليتوىل تنظيم هذا النوع من التمويل الذي
مو�ضحا �أن القانون
يحتاجه ال�شباب امل�رصي للتو�سع يف ت�أ�سي�س امل�رشوعات الذاتية،
ً
املقرتح ال ي�أتي بجديد؛ لأن هذا النوع من التمويل موجود بالفعل ،لكن ي�أتي لتنظيمه ب�شكل
�أف�ضل ،ويوفر احلماية لأ�صحاب امل�رشوعات متناهية ال�صغر.
و�أ�شار �إىل �أن �أحد �أبرز مالمح هذا القانون تتمثل يف و�ضع حد �أق�صى لقيمة التمويل ،وهو 50
�ألف جنيه وف ًقا للن�ص القانوين املوجود الآن يف وزارة اال�ستثمار ،وهذا بدوره ميثل �ضمانة
كبرية لتوفري التمويل لل�شباب ب�شكل مي�رس ،ويف الوقت ذاته يوفر لل�رشكات التي تعمل يف هذه
النوعية من امل�رشوعات �ضمانات قانونية ،م�ؤك ًدا �أنه منذ الإعالن عن بدء و�ضع هذا القانون
د .زياد بهاء الدين:
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر هي
حتم�ست ال�رشكات التي لديها خطط للتو�سع يف هذا القطاع ،لكونه �سوف ي�سمح لها مبمار�سة ن�شاط
الع�صب الرئي�سي القت�صاد �أية دولة ،وهي الأكرث
الإقرا�ض ال�صغري ولي�س جمرد التو�سط بني العميل والبنك.
مالئمة لظروف االقت�صاد امل�صري ،فهي حتتاج �إىل
وقال د .بهاء الدين �إن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ومتناهية ال�صغر تعد الع�صب الرئي�سي
تكلفة ر�أ�سمالية منخف�ضة ،وال تنطوي على خماطرة
القت�صاد �أية دولة� ،سواء متقدمة �أو نامية ،خا�صة �أن �أكرث ما مييزها هو احتياجها �إىل تكلفة
كبرية ،وميكن �أن يوكل �إليها م�سئولية حت�سني
ر�أ�سمالية منخف�ضة ،وال تنطوي على خماطرة كبرية ،لذلك فهي الأكرث مالئمة لظروف االقت�صاد
الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته ..وو�ضع �سيا�سات
امل�رصي ،وميكن �أن يوكل لها م�سئولية حت�سني الإنتاجية وتوليد الدخل وزيادته ،فعدد هذه
وا�ضحة لتطويرها يدعم مفاهيم ريادية الأعمال.
امل�رشوعات الآن �أكرث من  2.5مليون م�رشوع ،متثل  %99من م�رشوعات القطاع اخلا�ص،
وت�سهم بنحو  %80من الناجت املحلي ،وتوفر �أكرث من  %70من فر�ص العمل.
ولفت رئي�س الهيئة العامة للرقابة املالية �إىل �أن النهو�ض مب�رشوعات هذا القطاع يحتاج �إىل
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتطوير مفاهيم ريادية الأعمال ودعمها ،و�أن ذلك لن يكتب له النجاح �إال
م�شدداعلى�أندعمامل�رشوعاتال�صغريةواملتو�سطةواملتناهيةال�صغرال�سبيلالأ�سا�سيلت�شجيع
عربوجود�آلياتللتن�سيقبنياجلهاتاملعنيةً ،
ريادية الأعمال ،لذا �ستوا�صل الهيئة العمل لتوفري املزيد من الدعم القانوين والت�رشيعي لها ب�إقرار القانون ال�سالف ذكره ،وتفعيل الآليات
اخلا�صة ببور�صة النيل للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة؛ لتوفري املزيد من الدعم وامل�ساندة لهذه امل�رشوعات من خالل تداول �أ�سهمها ،مما
يي�رس توفري التمويل الالزم لها.
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