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  تنمية تعد المشروعات الصغيرة احدى اآلليات المهمة التي لها القدرة على  

المجتمعات، وتساهم هذه المشروعات في تحسين وتطوير نوعية حياة المواطنين  

وتحقيق الرفاهية من حيث القدرة على استيعاب العمال، وبالتالي الحد من الفقر  

ة. كما تساهم تلك المشروعات والبطالة وتحويل العمالة العاطلة إلى عمالة منتج 

في   وظائف  على  يحصلن  لم  الالتي  وخاصة  للمرأة  عمل  فرص  إيجاد  في 

 .1القطاعين الحكومي والعام 

معدالت   وخفض  الريفية  المرأة  لتمكين  فاعلة  أداة  يعد  المرأة  تشغيل  إن 

المنزل،   خارج  مادي  وعائد  محدد  وقت  له  في عمل  المرأة  فتشغيل  االنجاب، 

اقتصادياً، ويؤدي إلى تفضيل العمل اإلنتاجي على الواجب اإلنجابي   يُمكن المرأة 

وهذا يؤدي إلى إنجاب عدد أقل من األطفال، كما أن تشغيل المرأة يعرضها لتأثير  

    2الشبكات االجتماعية المحيطة وتبديل مفاهيم اإلنجاب وتفضيل األسرة الصغيرة 

 
 2020 السالمجيهان عبد  عباس  1
 2020  شريف و جملطارق  توفيق  2

 السياق 
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من   الرغم  فا همية  أعلى  الصغر  الصغيرة ومتناهية  التنمية    ي لمشروعات 

 3ر مصر، إال أن عدد المشروعات متناهية الصغ   ياالقتصادية واالجتماعية ف

مشروع عام    195277إلى     2018مشروع عام    234531انخفض من  

والذي أدي     عن عام.  2019% عام  17قق تراجع بمقدار  والذي ح   2019

من   المشروعات  بهذه  العمل  فرص  انخفاض  إلى  فرصة    357783بدوره 

 .  2019فرصة عمل عام   295569إلى  2018عمل عام 

النامية األخرى   ومقارنةً    ،  4  بالدول 

  تحتل مصر المركز األخير من حيث 

لكل   الصغيرة  المشروعات  عدد 

في    0.6نسمة ففي مصر بلغ    1000

 . 4.2، واألردن  7.3حين لبنان  

 

 
 . 2020واالحصاء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة  3
 . 2016منظمة العمل الدولية ،  4

  

 التجربة المصرية: المشكلة

9.7
8.8

7.3

5.2
4.3 4.2

1.2 1.1 0.9 0.6

(1)شكل  رقا 
نسمه1000عاا المشروعات الصغيرة لكل 
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% من اجمالي 94حوالي  في مصبببر تمثل نسببببة المشبببروعات المتناهية الصبببغرو

%، وتسببببتهبد  هبذه  47وهي تبدار من المنزل من قببل المرأة بنسببببببة    ،المشببببروعبات

 .5المشروعات االسر الفقيرة والتي غالباً تكون كبيرة الحجم

بيإل النسببباء ومع ارتفاع نسببببة البةالة بيإل اثناا بالمنارنة بالركور حيا تلمنل نسببببتها  

% 6حيإل تنخفض إلى  % بيإل اثنباا غ   17.7حوالى نالنبة ممنبال الرجبال غبلنبو نحو  

. كمبا  20196% عبا   23بيإل البركور، وتبدن  مرببببباركبة المرم  غ  لو  العمبل بحوال   

مإل حيا المربباركة والفرا االلتصببادية غ  مارببر الفجو    اتضببت تدن  ترتيم مصببر

بلداً غ  مجال المسبببباوا  بيإل   141مإل بيإل   135بيإل الجنسببببيإل ، حيا احتلو المركز  

نبتبيبجببة    .7البجبنسبببببيبإل ورلبببت 

 المتناسبم للنسباء غير التمنيل

 وااللتصببباد العا  النةاع غ 

 عدد الرسبم   ومرباركة غير

 منببارنببةً  النسبببببباء مإل مكبر

ً  ولضباانإل مغراد األسبر ، لمنفعة مجر العمل بدوإل غ  بالرجال  نرا مداء غ  ةويالً  ولتا

 حصبة مإل مكبر الرسبم  النةاع غ  الوظائف مإل النسباء العمل. حيا اتضبت اإل حصبة

 
 2018جهاز تنمية المشروعات،  5
 . 2020الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، 6
 . 2018البنك الاولي،  7

41

1.5

4

60

12.5

38

القطاع الرسم  

قطاع خاص رسم  

قطاع خاص غير رسم  

(  2)شكل رقا 
2012مصر -نسبة التشغيل بين الجنسين

نساء رجال
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ألنهإل   ،)للرجال %41 منابل الرسببم  النةاع غ  النسبباء وظائف مإل (60% الرجال

بهرا   الترببببنيل لضببببماإل األماإل الوظيف  غ  العمل العا  غ  النةاع على اعتماداً  مكنر

  غير الرسببببم  منابل   % غنة مإل النسبببباء عامالو غ  النةاع الخاا4بينما   النةاع،

 غيه يعمل الري الرسبم  الخاا النةاع غ  كنيراً  النسببة نره % مإل الرجال، وتنل38

 .%  للرجال12.5 منابل مإل النساء غنة 1.5%

 

كما مرار مست النشء والربام إلى ازدياد نسبة اثناا العامالو بدوإل مجر بيإل عام  

إلى    7مإل    2014و    2009 الترنيل %21  اتساع مرروعاو  إلى  يرجع  %، ونرا 

ير، واعتمادنإل على مرروعاو منزلية متنانية الصنر لدع   ينا  25للربام بعد محداا  

 . 8دخل األسر 

، حيبا غتراو 9كبل نبرا ببدوره يادي إلى ارتفباع مسبببببتوب االنجبام بيإل المتزوجباو

                        المباعد  بيإل المواليد للمرم  النير عاملة ملصر مإل المرم  العاملة

 

 

 
 2014مجلس الوزراء،  8
 2014المست السكان  الصح ،   9
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رهر(، حيا المرم  الت  التعمل او تعمل لحسابها الخاا داخل المنزل   39رهر و  36)

 يمكنها مإل مإل تكوإل متفرغة لمسئولياتها االنجابية واالسرية وزياد  معدالومإل رأنه اإل 

 .10االنجام

 مسببببت نتائج حيا مظهرو 

 عببا  غ  الولببو اسبببببتخببدا 

 النسباء % مإل91 مإل 2015

 منبهبإل ركبرإل البمصبببببريببباو

 .األسبر  ألغراد مجر بال رعاية ياديإل % منهإل27ومإل   مجر، بال معماال منزلية ياديإل

 و %26 إإل إر اثناا، بيإل كبير  بدرجة مكنر انتربباراً  مجر بال المنزل  العمل ويعد

ً  ينضبوإل المصبرييإل الركور مإل غحسبم % 8  مغراد رعاية غ  منزلية مو معمال غ  ولتا

ً  النسباء تنضب  المتوسبة، وغ  .الترتيم على األسبر   األعمال غ  الرجال مإل مكنر ولتا

ً  سبباعة 1.7 و سبباعاو 5 المنزلية )   األسببر   مغراد رعاية وغ  ،)الترتيم على يوميا

الترتيم(، بينما الرجال ينضبيإل غ  المتوسبة سبواء ألداء   على سباعة 1.8 و سباعة2.3)

 كما اتضبت وجود زياد  غ    سباعة .1.8العمال المنزلية مو رعاية اغراد األسبر  حوال  

 
 . 2021سليماإل، حسيإل ،  10

91

2627
83.7 1.8

نساء  رجال

نزلية نسبة النساء والرجال الذين يقمن باالعباء الم( 3)شكل
2015مصر -ومتوسط الوقت المستغرق بالساعات

انشطة منزلية رعاية افراا األسرة متوسط الوقت المستغرق بالساعات
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 االناا الالت   الزواج بحوال  نالنة امنال لهإل سبب  للنسباء الالت  المنزل  معباء العمل

 العمل مإل سباعة 10.9 ينضبيإل يعملإل وال يتزوجإل ل  غالنسباء الالت  .لة  يتزوجإل ل 

ا المنزل ،  المنزل  عملهإل سباعاو غتبلغ يعملإل الزواج وال لهإل سبب  الالت  اثناا ممَّ

 .11ساعة 29.3

تفعيل عمل المرم  غ  المرروعاو  األولوية  تكوإل ل  غف  ظل األوضاع الراننة غإإل لرا

االنجام، معدالو  زياد   الحد مإل  البةالة والفنر و  للنضاء على الصنير  ومتنانية الصنر  

المةلومتكوإل  واإل   بالركل  المرروعاو  المنرود،    إدار   للهدف  الوصول  لضماإل 

باثضاغة إلى ننا البحوا الخاصة بدراسة اآلنار االجتماعية وااللتصادية للعمل غ  

المرروعاو الصنير  وخاصة بيإل النساء، حيا االنتما  األكاديم  بالبحا غيها مازال 

 ً  .ضعيفا

 

 

 

 

 
 . 2018المصدر: البنت الدول ،  11
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إنراء جهاز   بنرار رئيس  المرروعاو تنميةت   الصنر  ومتنانية  والصنير   المتوسةة 

ولد    2018لسنة    2370والمعدل بالنرار رل     2017لسنة    947مجلس الوزراء رلب   

 25والري يلعد نتاج    1991حل الجهاز محل الصندوق االجتماع  للتنمية المنرئ عا   

 .عاماً مإل الخبراو التنموية الراملة متعدد  المجاالو

الصنر   ومتنانية  والصنير   المتوسةة  المرروعاو  تنمية  جهاز  المنصة   بإنراءبادر 

التفاعلية النهوض بنةاع  (msme.eg) االلكترونية  مإل منةل  دوره المحوري غ  

المرروعاو وتنميته وإدراكا منه ألنمية تفعيل كاغة خدماو نرا النةاع مإل خالل ربكة 

 .االنترنو 

المرروعاو على اتاحة كاغة الخدماو والمعلوماو الت  تندمها ماسساو تعمل منصة  

 . 12هالدولة والبنوت والجمعياو األنلية للترجيع عل  البدء غ  تنفير المرروع مو تةوير

 

 
 2018جهاز تنمية المرروعاو،   12

  

نبذة عن المشروعات الصغيرة 

 بمصر
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 مباارات غير حكومية   مباارات حكومية

ملياا  ننيا     200المركزي بتوفير  قياا  البنا    -1

بفائدة مخفضااو وسبطااير إنراءاح ال  ااو  

 على سمويل متناهي ال غر.

قيا  االس اد الم اري للتمويل متناهي ال اغر  -1

بتدشين مباد ة سنمويو متكاملو وشاملو سطتهدف  

سعزيز س قيق التنميو المطااتدامو ومكاف و الفقر   

من  اادمااو   سماكانوا  عمياال    71حياات  من  ألف 

أصاا اا الموااروعاح ااامن المباد ة الرئاساايو  

مليون ننيا    967"حيااة كريماو" بقيماو سعادح  

 .2020نهايو الربع الرابع من عا   

قيا  نهاز سنميو المواااروعاح بالتوساااع في  -2

إسااحاو قروم ميطاااارة والتوسااااع في إقااماو 

 .معا م منتجاح الموروعاح ال غيرة 

سانامايااو  -2 ناهاااز  بايان  سافاااها   ماافكارة  ساوقاياع  سا  

ومؤساااطاااو سااااوير  للتنميو    المواااروعاح

االنتماعيو لتنفيف مواارو" "مطااتقبلنا بنيدينا"  

 مليون نني . 60بتمويل ي ل إلى  

قيا  وزا ة التجا ة وال ااااناعو بتفعيل تلياح   -3

اإلسااتراسيجيو الوينيو للموااروعاح ال ااغيرة 

بتنفياف مجموعاو من المجمعااح    2018-2022

ال ناعيو المتخ  و مثل مدينو دمياي لألثاث  

بااالروبيكي   الجلود  وماادينااو  مجمع  وباادمياااي 

 ال ناعاح البالستيكيو بمرغ  باإلسكند يو.

 "  يهدف المواارو"  مواارو" " اشااتغل حاالا  -3

لتمكين الوااباا والطاايداح اقت اااديا وانتماعيا  

من  ال  برنامج التنميو بالموا كو  في المنايق  

ال ضاااريو  بموااارو" سد يي وسواااغيل الواااباا  

والطايداح في منايق شابرا وقليوا والخ او   

للواااباا من سااان     GIZبالقليوبيو الممو  من  

 .سنو 35إلى  18

البنوك المتخ ااا اااو أو س  إنوااااء مزيد من   -4

الفرو" لتمويل المواا يع متناهيو ال اغر مثل  

 .  الم رف المت د

 

 

  

  
 مباارات اعا المشروعات الصغيرة ومتناهية

بمصر الصغر  
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 مباارات غير حكومية   مباارات حكومية

الوااارو" فى إصااادا  قانون المواااروعاح  -5

ال ااغيرة لما يتضاامن  من حوافز وسيطاايراح  

مثل سخ اااايا أ ااااااي بالمجان أو بمقابل  

لطاااداد سكلفو  منح المواااا يع تنا   – مزي 

سكلفااو    -المارافق من  لجزء  الاادولااو  س ماال 

 التد يي.

 

 

بتنفيااذ    -6 المحليااة  التنميااة  وزارة  قاااماات 

"مباارة مشاااااروعك "ويهاف لتوفير فر  

عمال للشااااابااب في القرا واالحيااء والماان  

وتاحاقايا    الاماحاااافا اااات،  باجاماياع  والاماراكاز 

التنمياة المساااااتاااماة، والحاا من الهجرة من  

واالرتقااء بجواة الحيااة القري إلى الماان ،  

وتكوين جيل جايا من المساتممرين الشاباب.  

  7وتا خالل الفترة الماضاااية توفير ركمر من 

مليارات جنية قروضاا  ميسارة للشاباب لتنفيذ  

رلف فرصااة   200مشااروعات وفرت حوالي 

   عمل بالمحاف ات.
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 الصين

 السنغال 
 

 ااكارا /السنغال

طفل واحتمال   0.64الو ائف غير الزراعية للنساء تقلل من عاا األطفال لكل امررة بنسبة 

قا تؤاي إلى انخفاض   ثنا٪. حيث بينت ريضا عمالة اإل 54.8إنجاب ركمر من طفل بنسبة 

الخصوبة ألن العمل يقلل من الوقت المتاح للمررة، وبما رن تربية األطفال تحتاج إلى وقت  
 .النساء العامالت إنجاب عاا رقل من األطفال رطويل، فقا تختا

 

يتزوجن في سن متأخرة عن مميلتهن الالتي ال  ننهالنساء العامالت الى جانب ا ➢
ينجبن عاا رطفال رقل بكمير، حيث وجا ان عمالة اإلناث تقلل من عاا  ننهيعملن اال ا

 ..% 25األطفال لكل امررة بنسبة 

 

 .تقلل من معال االنجاب بمرور الوقت جربإالمررة التي تعمل  ➢
خارج المنزل يتعين عليها رن توازن بين الوقت الذي تقضيه في   جربإ النساء التي تعمل  ان ➢

العمل ووقتها في المنزل في رااء المهاا المنزلية وقا تكون المشاركة في األنشطة االقتصااية 

 .في المنزل سبب في إنجاب عاا ركبر لبقاءبا

 تجارب اولية

 لومي/توجو 

 
 رن يمكن االقتصااي النشاط في القويةالمشاركة  من تكتسبه الذي المررة استقالل ➢

 لومي.  في االنجاب  انخفاض في السبب يكون
العائلية   والحياة العمل بين  الخلط وعاا من مة، بلوائح التقيا بمواعيا، المررة تشغيل ➢

 واالنجاب .  الخصوبة في االنخفاض لتحقي  الممالي هو األسلوب

عالقة بالمشروعات متناهية الصغر وان نوعية األعمال مع مالح ة ان هذه التجارب ليس لها -
 .1التي تقوا بها السياات هي اعمال صناعية وتكميلية لألعمال الزراعية
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اصحاب المصلحة ذوو السلطة العالية 

 واألهتماا / المصلحة العالية
 

 رئيس الجمهورية .

 رئاسة مجلس الوزراء . -

 البرلمان . -

اصحاب المصلحة ذوو السلطة 

 المنخفضة والمصلحة /األهتماا العالية
 

 المجلس القومى للسكان. -

 البنك المركزا . -

 الجهات المانحة . -

 اإلعالا  -

 الجمعيات االهلية . -

 

اصحاب المصلحة ذوو السلطة المنخفضة 

 االهتماا المنخفضوالمصلحة/ 

 

 رجال االعمال. -

 

اصحاب المصلحة ذوو السلطة العالية 

 والمصلحة / االهتماا المنخفض
 

 تنمية المشروعات الصغيرة .جهاز  - -

 وزارة التضامن. -

 وزارة التجارة والصناعة . -

 

 س ليل أص اا الم الح 
 شبكو الطلطو مقابل الم ل و 
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 الباائل المعايير 
 ارجة المعايير

 المجموع 
1 2 3 

تخاا  الفعالية  التي  الصغيرة  المشروعات  في  التوسع 
في  العمل  تلزا  انشطة  في  الصناعية  المجمعات 

 رماكن بعياة نوعا ما عن المنزل. 

  √  

  √   االقتصااية

    √ العاالة

  √   الفنية 

  √   السياسية 

   √  االاارية

 15     المجموع 

إستراتيجية الفعالية  الحجالألسر    تصميا   صغيرة 
الصغيرة  با البرامج  بلمشروعات  تنفيذ حزمة من 

 صغيرة الحجا والحوافز االيجابية لألسر 

  √  

  √   االقتصااية

  √   العاالة

   √  الفنية 

  √   السياسية 

    √ االاارية

 15     المجموع 

التي إتاحة   الفعالية  الصغيرة  للمشروعات  بيانات  قاعاة 
معاالت   على  تأميرها  لاراسة  مصر  في  تمت 

 االنجاب. 

 √   

    √ االقتصااية

  √   العاالة

  √   الفنية 

  √   السياسية 

  √   االاارية

 15     المجموع 

 تحسن مرتفع   3تحسن متوسط        2تحسن ضعيف      1       الفعالية             

 تكلفة مرتفعة  3تكلفة متوسطة         2تكلفة قليلة            1االقتصااية                

 عاالة مرتفعة   3عاالة متوسطة         2عاالة ضعيفة       1العاالة                     

 امكانيات مرتفعة   3امكانيات متوسطة      2امكانيات ضعيفة    1الفنية                      

 مرتفعة            3متوسط                 2ضعيف            1السياسية ) مقبول (      

 مرتفعة            3متوسط                   2ضعيف             1االاارية )سلطة الجهات( 

 

 

 معايير ا تيا  البدائل
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في   وضعها  تا  الصغر  ومتناهية  الصغيرة  بالمشروعات  المتزايا  االهتماا  ضوء  في 

الستهاافها العايا من الفقراء والشباب العاطلين والمررة التي    الهيكل الصناعي المصري

لذا تسعي الحكومة الي تبني   لا تتمكن من اخول سوق العمل الحكومي رو القطاع العاا

المشروعات  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  بالقطاع وف   للنهوض  المباارات  عاا من 

وفقا   الحيوي  القطاع  هذا  لتنمية  واضحة  ورؤية  تنفيذية  خطط  تفعيل  جانب  الي 

( والتي تهاف لخل  اقتصاا 2030الستراتيجية الاولة للتنمية المستاامة)رؤية مصر  

 .  13ازن قائا علي االبتكار والمعرفة والعاالة واالتجاه السياسي للاولة تنافسي ومتو

 

 

تقاا ورقة السياسة مالمة باائل سياسية، ويعتبر العمل على هذه الباائل بشكل متوازي  

تأمير العمل في   هو األفضل لمعالجة القصور في عاا وجوا سياسة حالية ازاء عاا 

 المشروعات بالشكل الحالي على تخفيض معاالت االنجاب.

 

 

 
 2017منظمة العمل الدولية،   13

 الرؤية المستقبلية

 السياسات البايلة 



                                                    

16 
 

التوسع فى المشروعات الصغيرة التى تخاا المجمعات الصناعية في رنشطة    البايل األول:

 تلزا العمل فى رماكن بعياة نوعا ما عن المنزل . 
 

المانى بتنفيذ  البايل  الصغيرة  بالمشروعات  الحجا  صغيرة  لألسر  إستراتيجية  تصميا   :

 -: حزمة من البرامج والحوافز االيجابية لألسر صغيرة الحجا ممل

ربط منح التمويل المقاا لألسارة صاغيرة الحجا مع عاا رطفال األسارة مع تقايا  -1

 التسهيالت الالزمة لسااا القروض لألسرة صغيرة الحجا بفائاة متناقصة. 

تقايا مزيا من اإلعفاءات الضااريبية للمشااروعات التى تايرها االساارة صااغيرة  -2

  .الحجا

تسااااوي  وترويج منتجات  الحجا فى األولوية في مساااااعاة األساااار صااااغيرة -3

 .المشروع.للمشروعات الصغيرة

 .األولوية لألسر صغيرة الحجا عنا عقا اورات خاصة للمشروعات الصغيرة -4

برامج إقراض خاصاة من شاأنها اساتقطاب فئة الشاباب من الجنساين    ثاساتحاا -5

( ساانة متمملة فى تخفيض فوائا القروض ورقساااط مريحة لتشااجيعها  15-29)

 رجال االعمال لها . ااية مشروعات خاصة بها ومساعاةلب

ضااارورة االساااتممار في الشاااباب والنسااااء من خالل توفير التعليا والصاااحة   -6

والخامات االخرا مما يساااعا على توساايع فرصااهن للعمل وتقليل اعتمااهن 

كمصاااار رزق وذلك من خالل تشاااجيع المشاااروعات الصاااغيرة    على األطفال

لخل  مزيا من فر  العمل المساتاامة للمررة وخروجها من والمتناهية الصاغر  

 .اائرة الزواج وكمرة االنجاب والفقر والبطالة
 

التي تمت في مصاار لاراسااة إتاحة قاعاة بيانات للمشااروعات الصااغيرة   البايل المالث:

 . معاالت االنجابتأميرها على 
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امج االستراتيجية الموجهة لألسر الصغيرة لمشروع قانون المشروعات الصغيرة   -

ووزارة   والبرلمان  الوزراء  ورئاسة  الجمهورية  رئيس  ها  المعنية  واالطراف 

 التخطيط وجهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي. 

إعااا ورقة سياسات عن التمكين االقتصااي للمررة لكسب وتأييا كل من لايه اهتماا   -

المجتمع    المررةباعا   ومن مات  األهلية  والجمعيات  للسكان  القومي  المجلس  ممل 

وتحفيزها علي العمل    المررةالماني ورجال االعمال ليكونوا ذو قوة واهتماا لتمكين  

 لمحاولة ضبط النمو السكاني.

الاخل إلقراضها للقياا بمشروعات تار ال  - توسع في إنشاء بنوك خاصة لمحاواي 

منتجات  بيع  من  ويساا  فائاة  باون  القرض  يكون  رن  علي  شهري  ربح  عليها 

 المشروع بأقساط مريحة وتكون األولوية لألسر صغيرة العاا.

مبسطة   إعااا اليل لكل محاف ة به رحاث المشاريع لمواكبة احااميات العصر وبصورة  -

 ومصورة ليقبل الجميع علي المشاريع ويحاث طفرة لعمل المررة الريفية. 

إعطاء المزيا من االهتماا بالاراسات والبحوث الخاصة باور المشروعات الصغيرة   -

الاراسات  على  التركيز  مع  والفقر،  البطالة  على  تأميرها  وماا  الصغر  ومتناهية 

 االنجاب.  معاالت صغيرة وتأميرها على الخاصة بمساهمة المررة في المشروعات ال

 

 

 

 

 التوصيات
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ابراهيا، عباا المنعا، رمال مصااااار نحو التنمياة المساااااتاااماة، الهيئاة العااماة  •

 .2018لالستعالمات، مصر، 

 .2018البنك الاولي، التمكين االقتصااي للمررة بمصر،  •

االحصاااااائي السااااانوي،  الجهااز المركزي للتعبئاة العااماة واالحصااااااء، الكتااب   •

 .2020مصر،

 .2014المسح السكاني الصحي، الزناتي،فاطمة، وآخرون، مصر، •

توفي ،طارق وجمل، شاااريف، تشاااغيل المررة وامره على االنجاب والخصاااائ    •

 .2020السكانية، ملخ  اراسات وتجارب اولية، المجلس القومي للسكان،

انجازات   تقرير،  لصاغرالمتوساطة والصاغيرة ومتناهية ا جهاز تنمية المشاروعات •
 .2018،الصغر ومتناهية والصغيرة المشروعات المتوسطة تنمية جهاز

ساااليمان، حساااين، الزيااة الساااكانية من زاوية المحااات.. عمل المررة واألمان   •

 .2021االقتصااي، مركز الاراسات السياسية واالستراتيجية، 

اور المشاااااروعات الصاااااغيرة في تحقي  التنمية   عباس، جيهان عبا الساااااالا، •

 .2020، كلية الاراسات االفريقية العليا، جامعة القاهرة،قتصااية فى مصراال

 .2014مركز اعا واتخاذ القرار، مسح النشء والشباب، -مجلس الوزراء •

 .2016من مة العمل الاولية، العمل الالئ  في مصر،  •

فعال لجهاز تنمية المشااروعات الصااغيرة  نحو تعزيز اور   من مة العمل الاولية، •

 .2017، موجز سياسات، والمتوسطة

 المراجع


