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المستوى الثالث تخصص االقتصاد  –محاضرة السادسة مقرر البرامج والمشروعات االرشادٌة 

 والتنمٌة الرٌفٌةواالرشاد الزراعى  

 :والمتوسطة الصغٌرة الصناعات تموٌل مصادر

 الجدٌدة وسواء مستوٌاتها، مختلف على الصناعٌة المشارٌع جمٌع أن فً شك من هناك لٌس

 وتحقق تنمو حتى المالئمة اإلدارٌة والمهارات المناسب للتموٌل تحتاج إنما القائمة، أو منها

 فرص لخلق مهماً  مفتاحاً  ٌشكل الصغٌرة المشارٌع تطور أصبح وقد مقبولًٌن، وربحا دخالا 

 والمجتمعات للفئات بالنسبة وخصوصاً  المتكافئة، واالقتصادٌة االجتماعٌة وللتنمٌة العمل

 .حظاً  واألقل الفقٌرة

 فترات فً التموٌل إلى تحتاج والمتوسطة الصغٌرة المإسسات أن إلى هنا اإلشارة من بد ال

 حالة فً وكذلك وتحدٌثه، وتنمٌته تطوٌره وأثناء وانطالقه، المشروع بتؤسٌس بدءاً  حٌاتها

 المشروعات وتحتاج. التصدٌرٌة األسواق نحو االنطالق إلى الصناعة أو المشروع استعداد

 ومساٌرة األسواق ومتابعة والتدرٌب البحث مجاالت فً للتموٌل والمتوسطة الصغٌرة

 .استثنائً حدث ألي المشروع فٌها ٌتعرض التً الحاالت إلى إضافة اإلنتاج، تطورات

 فً: التموٌل هذا مصادر حصر وٌمكن

  العائلٌة، المدخرات إجمالً أو المشروع لمالك الشخصٌة المدخرات 

  لذلك، الحاجة حالة فً التجارٌة البنوك من االقتراض إلى إضافة

  معٌن، قطاع نحو التموٌل توجٌه فً المتخصصة البنوك من أو

  الزراعً، القطاع تموٌل أو الصناعً القطاع تموٌل فً المتخصصة والبنوك

 هذه تكون ما وعادة المتخصصة، اإلقراض مإسسات فً عادة تتمثل أخرى مصادر من أو

 .الرسمٌة والجهات الحكومة قبل من مدعومة المإسسات

 :من ٌتكون العالم فً دولة أي فً المصرفً والقطاع

 : المركزي البنك -1

 .المصرفً الجهاز على والرقابة باإلشراف والمعنٌة النقدٌة السلطة وهو

 : التجارٌة البنوك -2
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 نشاطها ٌعتمد التً المإسسات من مجموعة على دولة أي فً المصرفً النظام ٌقوم

 المشروعات متناول فً ووضعها المجتمع، ألفراد المحلٌة المدخرات تجمٌع على

 الجهاز عاتق على وٌقع القروض، على الحصول فً الراغبٌن واألشخاص

 مسإولٌة االستثمار، وبنوك التجارٌة البنوك من مجموعة من ٌتكون الذي المصرفً

 فً االستثمارات نحو وتوجٌهها المجتمع، أفراد مدخرات حفظ فً تتمثل كبٌرة

 .اإلنتاجٌة المشارٌع

 مإسسات اإلقراض المتخصصة: -3

العالم كرد فعل لتجنب البنوك جاء إنشاء المإسسات اإلقراضٌة المتخصصة فً معظم دول 

التوجه نحو توفٌر االئتمان طوٌل األجل للمشروعات الصغٌرة والمتوسطة، فً الوقت الذي 

تركز فٌه نشاطها االئتمانً فً مجال القروض قصٌرة األجل، للحصول على الربح 

نٌة السرٌع. وعلٌه، كان البد من إنشاء مإسسات تموٌلٌة متخصصة تقدم التسهٌالت االئتما

المتوسطة وطوٌلة األجل لمختلف القطاعات االقتصادٌة، وذلك وفقاً لشروط وأسالٌب محددة 

وممٌزة عن تلك المتبعة فً البنوك، فً محاولة للمساهمة فً عملٌة التنمٌة االقتصادٌة، 

وإتاحة المجال أمام مختلف المشروعات الصغٌرة والمتوسطة لتلعب دورها المهم فً 

 االقتصاد الوطنً.

 المإسسات والصنادٌق التموٌلٌة: - أ

غالباً ما تكون هذه المإسسات حكومٌة أو شبه حكومٌة إلى حد ما، حٌث تقوم الحكومات 

بإنشاء مثل هذه المإسسات وتشجع على إقامتها لدعم المشارٌع الصغٌرة والمتوسطة، 

ادة فرص والمساهمة فً تطوٌرها عن طرٌق توفٌر التموٌل الالزم لها، والعمل على زٌ

 العمل وتقلٌل حدة الفقر والبطالة.

 :NGOs الصنادٌق والهٌئات التطوعٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة المحلٌة األجنبٌة - ب

جاء تؤسٌس هذه الجمعٌات والهٌئات نظراً للحاجة الملحة لتوفٌر الخدمات االقتصادٌة 

الجهات عادًة لقطاعات واالجتماعٌة لمختلف أفراد المجتمع وشرائحه العدٌدة وتتوجه هذه 

 .وفئات محدودة مسبقاً 
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 ؟ الحاضنة ماهً

 ٌدار,مناسب مجهز مكان على تحتوي متكاملة عمل منظومة عن عبارة هً الحاضنة

 نجاح نسب لزٌادة الالزم الدعم أنواع جمٌع توفر متخصصة محدودة مجموعة بواسطة

 . الصغٌرة المشارٌع

 ؟ الحاضنة ماهً: تابع 

 إلى ٌحتاج ولٌد كؤنة صغٌر مشروع فكل الصغٌرة المشروعات لتبنً مبتكر أسلوب هً

 من لتحمٌة مولدة منذ تضمه حاضنة إلى ٌحتاج وكذلك.الشامل االهتمام و الفائقة الرعاٌة

 ذلك بعد تدرٌجٌا به تدفع و... االستمرارٌة بطاقة تمده و والسوق المشروعات مخاطر

 . الحاضنة خارج السوق مع ٌتفاعل أن ٌستطٌع و ناجح و النمو على قادرا قوٌا لٌكون

 ؟ الحاضنة ماهً: تابع

 :االتً للمشروع الصغٌر توفر متخصصة مجموعة بواسطة ٌدار مكان

 . مناسبة بؤسعار واحدة خزمة فً مشتركة خدمات -

 .المبادرٌن لدى الحر العمل مهارات لتنمٌة مالئم مناخ -

 .السوق فً محٌط نجاح و مبكر نمو عوامل -

 . للمشروع متكاملة أساسٌة ببٌئة مزود مناسب عمل مكان -

 .المهنٌة الخدمات و التكنولوجً التموٌل بمصادر االتصال -

 

 إٌجاد فً تساهم و التنفٌذ موضع المتطورة و الجدٌدة األفكار وضع فً فعاله ألٌه إنها كما

 وتذلٌل مالئمة بٌئة فً الجدٌدة التكنولوجٌة األفكار وتنفٌذ للشباب جدٌدة عمل فرص

 فى تكون التى المشروعات بحماٌة تقوم فهً. لها المعوقات

 السوق الى االنتقال بعد فٌما تمكنها حماٌة و ومساندة خاص دعم الى حاجة فً بداٌتها   

 .  الخارجً

  الحاضنات من المختلفة االنواع

 كوادر تكوٌن حاضنة
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  أعمال حاضنة

 والٌدوٌة التقلٌدٌة للصناعات مشروعات حاضنة

 رٌفٌة تكنولوجٌا حاضنة

 للمرأة متخصصة أعمال حاضنة

 متخصصة حاضنة

                     عالمٌا األعمال حاضنات أهمٌة

 مإسسات تكوٌن و عمل فرص خلق و أعمال إلنتاج  أداة هً األعمال  حاضنة     

 -: االتى ٌالحظ و الجدٌدة األفكار و التكنولوجٌا تطوٌر على قادرة متوسطة و صغٌرة

 خالل من الصغٌرة المشارٌع نجاح نسبة أن وجد األوروبً لالتحاد دراسة فً-1

 %.55 حاضنات بدون عامة النجاح نسبة بٌنما% 88 الحاضنات

 من% 15 عن نتجت العمل فرص من%  95  1191 عام منذ المتحدة الوالٌات فً -2

 .الصغٌرة المإسسات

 منتجات تصدٌر اجمالً رفعت مالٌزٌا فى الصناعٌة الحدائق و األعمال حاضنات-3

 . مالٌزبا صادرات ثلث وتمثل 1119 فً دوالر بلٌون 9 الى العالٌة التكنولوجٌا

  الحاضنات إنشاء من المتوقع العائد   

  مبتكرة أفكار ذات مشارٌع خلق -1

  المختلفة والبحث التعلٌم ومإسسات بالمجتمع الحاضنة إرتباط -2

 الحاضنة فٌها تنشؤ التى المحلٌة البٌئة تنمٌة على المساعدة -3

 مباشرة وغٌر مباشرة عمل فرص خلق على المساعدة -4

 األولى سنواتها فى الصغٌرة المشارٌع نجاح فرص زٌادة -5

 وبعض بعضها الصغٌرة المشارٌع بٌن قوٌة إتصاالت شبكة خلق -6

        الصغٌرة المشارٌع لتنمٌة جٌد صناعى مناخ خلق -9

 والمتوسطة رةٌالصغ للصناعات الحاضنات تقدمة الذى الدعم

  التقلٌدٌة الصناعات فٌه الحتضان مكان توفٌر -1 

 االجٌال الى القدٌمة االجٌال من الخبرات نقل او فنٌآ مدربة جدٌدة عمالة وتوفٌر خلق -2

 الجدٌدة
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  التدرٌب ومعدات مكان توفٌر -3

 المعدات وشراء المالى التموٌل تسهٌل -4

  والتصدٌر والمعارض التسوٌق دعم -5

  المنتج وتطوٌر والجامعات البحوث بمراكز االتصال -6

 الفكرٌة للملكٌة الحماٌة باهمٌة التوعٌة -9

  التقلٌدٌة بالصناعات ماٌتعلق كل عن بٌانات قاعدة توفر -8

  والتسجٌل التراخٌص استخراج تسهٌل -1

  بها العاملٌن على والتؤمٌن الحماٌة -15

                                                                          ةطوالمتوس لصغٌرةا للمشروعات الحاضنة تقدمها التى والخدمات الدعم انواع

  ادارى دعم

  مالى دعم

  فنى دعم

  تسوٌقى دعم

  الجدٌدة للمشروعات مشروعات اماكن

 عالمٌا المشروعات حاضنات أداء مإشرات

 بالوالٌات 1555 منها حاضنة 3155 من اكثر العالم مستوى على الحاضنات عدد

 تزاٌد فى وهى النامٌة بالدول حاضنة 551و بالصٌن 555و بؤوروبا 555و المتحدة

 . النامٌة الدول فى وخاصة مستمر

  صغٌر مشروع 25 الى 15 حاضنة كل من المدعومة المشروعات عدد

 . الثالث عامها نهاٌة فى 455 الى355 من حاضنة كل اتاحتها التى الوظائف عدد

 % .85 الحاضنات داخل المشروعات نجاح معدل

        العام فى مشروعات 5 الى3 حاضنة كل من التخرج معدل

 :والمتوسطة الصغٌرة المشروعات تواجه التً والمشاكل المعوقات
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 ٌواجه العالم أنحاء كافة فً والمتوسطة الصغٌرة المشروعات قطاع وتطور نمو إن

 ولكن آلخر قطاع ومن ألخرى منطقة من مختلفة تكون قد وهذه المشاكل، من مجموعة

 المشروعات تواجه علٌها متعارف أو موحدة مشاكل تعتبر التً المشاكل بعض هناك

 لها تتعرض التً المشاكل طبٌعة وتعتبر. العالم أنحاء كافة فً والمتوسطة الصغٌرة

 من جزء ٌعتبر عام وبشكل. البعض بعضها مع متداخلة والمتوسطة الصغٌرة المشروعات

 حٌن فً صاحبها، بسبب أو المإسسة داخل تحدث التً المشاكل وهً داخلً المشاكل هذه

 بهذه المحٌطة البٌئة أو خارجٌة عوامل تؤثٌر بفعل حدثت إذا خارجٌة مشاكل تعتبر أنها

 باإلمكان كان الخصوص، بهذا السابقة والدراسات األدبٌات مراجعة خالل ومن. المنشآت

 كافة فً عام وبشكل والمتوسطة الصغٌرة المشروعات تواجه التً المشاكل أهم تلخٌص

 :العالم أنحاء

 :المال رأس كلفة .1

 من الطلب خالل من المشروعات هذه ربحٌة على مباشرة تنعكس المشكلة هذه إن 

 تدفعه الذي بالسعر مقارنة مرتفع فائدة سعر بدفع والمتوسطة الصغٌرة المشروعات

 على والمتوسطة الصغٌرة المنشآت تعتمد ذلك إلى إضافة. الكبٌرة المنشآت

 .تتحملها التً الكلفة زٌادة إلى ٌإدي مما البنوك من االقتراض

  :التضخم .2

 إلى حتماً  سٌإدي مما العمل وكلفة األولٌة المواد أسعار ارتفاع فً تؤثٌره حٌث من

 مواجهتها وهً رئٌسٌة مشكلة المنشآت هذه تعترض وهنا. التشغٌل تكالٌف ارتفاع

 األسعار رفع على قدرتها من وٌحد ٌمنعها مما الكبٌرة المشروعات من للمنافسة

 .األولٌة المواد وأسعار العمالة أجور ارتفاع أثر لتجنب

  :التموٌل .3

 نقص) حجمها بسبب تموٌلٌة صعوبات والمتوسطة الصغٌرة المشروعات تواجه

 المإسسات تتعرض وعلٌه،(  االئتمانً السجل نقص)  حداثتها وبسبب( الضمانات

 فً والمتوسطة الصغٌرة المشروعات تموٌل عند المخاطر من جملة إلى التموٌلٌة

 – الفعلً النمو – األولً النمو – األولٌة – التؤسٌس. ) نموها مراحل مختلف
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 لهذه الالزم التموٌل توفٌر التجارٌة البنوك تتجنب المخاطر لهذه ونظراً (.  االندماج

 .المودعٌن نقود على لحرصهم نظراً  المشروعات

 

  :الحكومٌة اإلجراءات .4

 التً والتعلٌمات األنظمة جانب فً خصوصاً  النامٌة الدول فً متعاظمة مشكلة وهذه

 .والمتوسطة الصغٌرة المإسسات عمل بتنظٌم تهتم

  : الضرائب .5

 الصغٌرة المشروعات تواجه التً المشاكل أهم أحد الضرائب نظام ٌعتبر

 ألصحاب سواء جانبٌن من المشكلة هذه وتظهر. العالم أنحاء جمٌع فً والمتوسطة

 مشكلة كذلك وهً الضرائب ارتفاع حٌث من والمتوسطة الصغٌرة المشروعات

 جهاز عمل ٌضٌق مما المنشآت هذه عن الكافٌة البٌانات توفر لعدم نظراً  للضرائب،

 .الضرائب

 : المنافسة .6

 الصغٌرة المشروعات لها تتعرض التً الجوهرٌة المشاكل من والتسوٌق المنافسة 

 .الكبٌرة والمشروعات الواردات هً المنافسة مصادر وأهم والمتوسطة،

 :األولٌة المواد ندرة .9

 إلى اللجوء وضرورة التخزٌن على القدرة وعدم الطبٌعٌة الندرة حٌث من 

 .الصرف أسعار وتغٌرات االستٌراد

 الزراعٌة للمشروعات مستمر تقوٌم إجراء بمكان األهمٌة من فإنه هذا وعلى

 ثم ومن ونتائجها ومسبباتها مشاكلها على والتعرف تحلٌل بهدف وذلك العاملة

 تقوٌم ٌشمل أن وٌمكن ألهدافها وتحقٌقها لحلها الالزمة والبرامج السٌاسات وضع

 : ماٌلى المشروعات

 والمعدات والتجهٌزات واإلنشاءات المدنٌة األعمال بمختلف ٌتعلق فنى تقوٌم - 1

 والصٌانة الغٌار وقطع وإدارتها والقطعان اإلنتاج وبرامج نظم وكذلك الموجودة

 تحسٌن حٌث من الموقع وخدمات والمٌاه بالتربة وماٌتعلق السلعى والمخزون
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 الرى(أكفاء رى طرق واستخدام المٌاه استخدام وترشٌد والمٌاه التربة خصائص

 والطرق والكهرباء المٌاه مثل العامة الخدمات وتحسٌن....) بالتنقٌط الرى بالرش

 - -. إلخ..  الكهرباء التلكس - الفاكس التلٌفون

 الكمٌة الناحٌة من للمشروع والتنظٌمى اإلدارى بالجهاز ٌرتبط إدارى تقوٌم  -2

 والتسوٌقٌة واإلدارٌة والمالٌة الفنٌة اإلدارة مستوٌات مختلف هذا وتشمل, والنوعٌة

 .العادٌة والعمالة

 والحسومات واألسعار واألسواق المباعة الكمٌات ونوعٌة مقدار وٌضم تسوٌقى تقوٌم  -3

 .إلخ..  واإلعالن والدعاٌة البٌع ومنافذ والنقل والتخزٌن والتغلٌف والتعبئة والتجهٌز

 من الذى والدعم واالعفاءات المزاٌا صور كل مثل العامة السٌاسات تقوٌم  -4

 .األساسى ونظامه تؤسٌسه لعقد وفق المشروع منها ٌستفٌد أن الضرورى

 : على ٌشمل وقد مالى تقوٌم  -5

 المال رأس بتكوٌن المتعلقة وخاصة) وجدت إن( التموٌلٌة المشاكل تحلٌل 

 الخاصة وكذلك , السنوٌة الفوائد أو الدٌن أقساط أكانت سواء الدٌن خدمة وأعباء

 .المشروع تشغٌل مستلزمات بتموٌل

 .كفاءته ورفع المالى اإلنفاق ترشٌد 

 : حٌث من األجنبى القطع مشاكل 

 . توفره -

 .الصرف أسعار وتعدد تذبذب عن الناتجة والفروق صرفه أسعار -

 .تحوٌله -


