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 الملخص التنفيذي
 لتأثر  فى إطار الجهود التى يقوم بها برنامج التنمية املحلية فى صعيد مصر بهدف تحسين بيئة األعمال 

ً
املحلية، وتحسبا

املنشآت الصغيرة واملتوسطة باألزمة نتيجة هشاشة أوضاعها، تم إعداد هذه الدراسة على عدد من املحافظات بصعيد  

مصر، وهى محافظات املنيا، وأسيوط، وقنا، وسوهاج. واستهدفت الدراسة تحقيق عدة أهداف تشمل: التعرف على أوضاع  

قدير أثر األزمة على التشغيل واملبيعات واملوقف املالى للشركات، والتعرف على مدى قدرة  الشركات قبل أزمة كورونا، وت

املنشآت على الوصول للدعم الحكومى، والتعرف على امتالك الشركات آلليات التعافى، والتوصل لتوصيات من شأنها  

 .مساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر على التعافى من األزمة

  
ً
ويعرض هذا التقرير نتائج الدراسة فيما يخص محافظة سوهاج من حيث أثر أزمة كورونا على أوضاع الشركات، وتحديدا

األثر على التشغيل واملبيعات واألوضاع املالية، والقدرة على الوصول إلى الدعم الحكومى، وانعكاسات اإلجراءات التي اتخذتها  

 زمة ومحاولة تعزيز أداء املنشآت في الفترة املقبلة.الحكومة لتخفيف األثر االقتصادي لل 

منشأة إلجمالى املحافظات األربعة بصعيد مصر، املنيا وأسيوط    2400وقد تم تصميم وسحب عينة عشوائية طبقية قدرها  

ة  % لحاالت عدم االستجابة. وتم سحب العين20منشأة فى املتوسط لكل محافظة، مع إضافة  600وسوهاج وقنا، وبواقع 

وقد تم مراعاة أن تمثل   2018من بيانات التعداد االقتصادي الذي أجراه الجهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء عام 

 منشأة بمحافظة سوهاج بشكل نهائي.   610العينة ثالثة محددات املحافظة وحجم العمالة والقطاع، وتم استيفاء بيانات 

ح نبض األعمال التى أعدها البنك الدولي، والتى جري ترجمتها واختبارها ثم جمع  وتم جمع البيانات باإلعتماد على أداة مس

وتم جمع البيانات بطريقتين األولى من خالل االتصال التليفوني وتم    ،2021ديسمبر  –البيانات خالل الفترة أكتوبر 

 استكمال جمع البيانات من خالل زيارات ميدانية. 

: أوضاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر قبل األزمة فى    وبالنسبة للنتائج، تم عرضها على
ً
ثالث مستويات، أوال

: مدى االستفادة من  
ً
: أثر األزمة على املنشآت الصغيرة  واملتوسطة فى محافظة سوهاج ، ثالثا

ً
محافظة سوهاج ، ثانيا

 مسارات التعافى فى محافظة سوهاج. 

بهيكل قطاعى غالبيته فى قطاع تجارة الجملة  قد اتسمت املنشآت فى محافظة سوهاج،  وبالنظر للوضاع قبل أزمة كورونا ف

%، وقطاع  6.3%ثم قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 10.5% من املنشآت، ثم قطاع التصنيع بنسبة 60.1والتجزئة بنسبة 

زيادة كبيرة فى تأسيس وبدء األعمال باملنشآت  االقتصادية فى   2000وقد مثلت مرحلة ما بعد عام  .%5.5الصحة بنسبة 

% من املنشآت  بدأت  61.36% من املنشآت، منها نسبة 83.48حوالى  2000محافظة سوهاج، حيث بدأ العمل بعد عام 

 .  2020و 2010العمل ما بين عامى 

% من الشركات ليس بها  2.6هناك حوالى    كانت    2020ألزمة مباشرة وتحديدا فى يناير  وبالنسبة ألوضاع العمالة قبل بداية ا

 إلى  87.8عمالة، فيما كانت هناك  
ً
أشخاص فقط بما فيهم صاحب    4% من املنشآت  داخل محافظة سوهاج توظف شخصا

% من الشركات باملحافظة،  8.5عامل( نسبة  19-5العمل نفسه. هذا، بينما مثلت أعداد العمالة في املنشآت  الصغيرة )

% من منشآت   93.6    وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  .% من منشآت  املحافظة1.1فيما لم تتخطى نسبة املنشآت  املتوسطة  
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% فقط من املنشآت متناهية  5محافظة سوهاج ال توظف عمالة بعض الوقت، ويتم توظيف العمالة لبعض الوقت فى 

 الصغيرة.% من املنشآت  1.3الصغر، وفى 

،  82.6أما بالنسبة لتوظيف اإلناث في منشآت  محافظة سوهاج، فقد أظهرت الدراسة أن 
ً
% من الشركات ال توظف إناثا

% من املنشآت  الصغيرة فقط، وهو ما  0.9% من املنشآت  متناهية الصغر، وفى نسبة 15.8فيما تم توظيف اإلناث فى 

 ناهية الصغر بمحافظة سوهاج. يعنى اقتصار فرص توظيف اإلناث باملنشآت مت

وبالنظر لهيكل ملكية املنشآت  الصغيرة واملتوسطة بمحافظة سوهاج، فيالحظ زيادة فرص اإلناث فى العمل لحساب  

% من اإلناث فى  9% من أصحاب املنشآت ، كما تعمل  15أنفسهن، أو امتالك حصة فى ملكية املنشآت ، فقد مثلت اإلناث  

 .نشأةوظيفة املدير األعلى للم

%  45.5، فيما حققت 2019% من الشركات لعدم تحقيقها مبيعات عام  4.4وبالنسبة ألوضاع املبيعات فقد أشارت نسبة 

 عام  100من الشركات قيم مبيعات تراوحت ما بين 
ً
% مبيعات ما  20.9، وحققت 2019ألف ومليون جنيها مصريا سنويا

، وكذلك  50بين  
ً
 50ألف جنيها مصريا سنويا و  20% قيمة مبيعات ما بين  15.2حققت    ألف ومائة ألف جنيها مصريا سنويا

% من الشركات من تحقيق مبيعات تتجاوز املليون جنيها مصريا سنويا فى عام  7.8الف جنيها مصريا سنويا، فيما تمكنت 

2019. 

 من  وبالنظر إلى مدى مشاركة املنشآت  فى محافظة سوهاج فى حركة التجارة الدولية، فأظهرت الدر 
ً
اسة عدم مشاركة أيا

. ولم تتجاوز نسبىة الشركات محل الدراسة  2019املنشآت بالعينة فى البيع لشركات متعددة الجنسيات داخل مصر فى عام  

% من املنشآت داخل املحافظة فى إشارة واضحة لضعف التعامل مع العالم  0.2نسبة  2019التى استوردت منتجات عام 

 الخارجي. 

% من الشركات بعدم وجود التزامات مالية واجبة السداد  62.9أشارت لتزامات املالية واجبة السداد فقد أما بالنسبة لال

  .% من املنشآت  بوجود التزامات مالية على الشركة خالل تلك الفترة37.2على الشركة قبيل األزمة، فيما أشارت حوالى 

 من املدفوعات وامل
ً
صروفات على الشركة )مثل الرواتب، ومدفوعات املوردين،  وشملت االلتزامات املالية للشركات كال

 .والضرائب، وسداد القروض(

وبالنظر إلى الجاهزية الرقمية للمنشآت  قبل األزمة، فقد جاء استخدام املنشآت  ملنصات رقمية لحلول املبيعات و/أو  

الستخدام الدردشة على اإلنترنت، أو   % من منشآت  محافظة سوهاج. أما بالنسبة 10املدفوعات الرقمية بما يمثل نسبة 

% من  14للتسويق وتطوير املنتجات فقد بلغت النسبة   Big Data وسائل التواصل االجتماعية، أو تحليل البيانات الضخمة

الواتس أما بالنسبة الستخدام برامج إدارة عالقات العمالء و/أو إدارة سلسلة القيمة أو مجموعات على    .منشآت  املحافظة

 تم استخدام برامج  14أو صفحة على الفيسبوك للتواصل مع العمالء أو املوردين فقد بلغت النسبة 
ً
% من العينة. وأخيرا

 .% من عينة الدراسة2أو لتخطيط العمليات أو إدارة األعمال بنسبة ضئيلة جدا بحوالى  ERP تخطيط موارد الشركات
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% فقط من املنشآت  بإجراء ترقيات قائمة على  2.1، فأكدت نسبة  2020براير  وفيما يخص ممارسات اإلدارة الجيدة قبل ف

% من املنشآت  محل  67.4% بترقيات قائمة على األداء والقدرة، مع مالحظة عدم قيام  30.5األداء والقدرة، فيما لم تقم 

ا بوضع هدف للمبيعات مرة  % من الشركات فقط بقيامه6الدراسة بأي ترقيات للموظفين داخل منشآتهم. وأفادت نسبة 

% من  90أشهر فيما لم تقم  6% من الشركات بالقيام بإعالن مرة على األقل كل 10واحدة على األقل شهريا، وأشارت 

شهور. وهو ما يؤكد على ضعف ممارسات اإلدارة الجيدة بين املنشآت  فى محافظة   6املنشآت باعالنات بشكل منتظم كل 

 سوهاج. 

% 91.8األزمة على املنشآت الصغيرة  واملتوسطة ومتناهية الصغر فى محافظة سوهاج، فقد أكدت نسبة أما بالنسبة ألثر 

من الشركات أنها مفتوحة للعمل بشكل كلى أو جزئي فى الوقت الحالى، فيما لم تغلق أى من الشركات بشكل مؤقت بسبب  

% من  8.1لشركة، بينما أغلقت بشكل دائم نسبة  % من املنشآت  بشكل مؤقت بقرار ا0.1قرارات حكومية، وأغلقت نسبة  

   .الشركات

وبالبحث فى أسباب اإلغالق للمنشآت بمحافظة سوهاج، فقد جاء انخفاض الطلب على السلع والخدمات املقدمة كسبب  

رئيس ي لالغالق، تلى ذلك وجود أزمة فى التدفقات النقدية، وعدم وجود سيولة تكفي لدفع تكاليف التشغيل، ثم مشكلة  

 جود نزاعات قضائية أو ظروف صحية لدى املالك.  الوصول الى املدخالت، وأسباب أخرى تركزت معظمها فى و 

يعد األثر على العمالة من أهم مجاالت التأثر التى خلفتها أزمة كورونا على منشآت  األعمال بمحافظة سوهاج، حيث ارتفع  

املنشآت    % من اجمالي2.6من  2021ووقت الزيارة فى أوآخر ديسمبر  2020عدد الشركات التى ال توجد بها عمالة بين يناير 

أيضا انخفضت نسبة الشركات متناهية الصغر التى توظف عمالة من   .% من اجمالي املنشآت  العينة6.2بالعينة إلى 

وفى ذات    .%2.3بنسبة انخفاض بلغت    2021% فى أوآخر ديسمبر  85.5إلى    2020% من اجمالى الشركات فى بداية يناير  87.8

% من اجمالى الشركات فى بداية  8.5عامل( التى توظف عمالة من  19-5جم )االتجاه انخفضت نسبة الشركات صغيرة الح

 .% من منشآت  محافظة سوهاج14.1بنسبة انخفاض بلغت  2021% فى أوآخر ديسمبر 7.3إلى  2020يناير 

فانخفضت نسبة الشركات  وبالنظر لهيكل العمالة املتأثرة فقد جاء التأثر بشكل رئيس ي فى العمالة التى تعمل كل الوقت. 

% فى أوآخر  86.3إلى  2020% من اجمالى الشركات فى بداية يناير 87.9متناهية الصغر التى توظف عمالة كل الوقت من 

أما بالنسبة للعمالة املؤقتة، فقد ارتفعت نسبة املنشآت متناهية الصغر   .%1.8بنسبة انخفاض بلغت  2021ديسمبر 

% فى ديسمبر. ويشير ذلك  7.6إلى  2020% فى بداية يناير 5.0تستعين بعمالة مؤقتة من  بالعينة بمحافظة سوهاج التى 

 للجوء الشركات للعمالة املؤقتة عند عند حاجة العمل إليها فقط دون أن تعمل بشكل دائم.  

 فى توظيف اإلناث، حيث ظلت نسبة املنشآت  التى ال توجد بها عام
ً
 انخفاضا

ً
الت من اإلناث  وشهدت منشآت  العينة أيضا

وبالنسبة للمنشآت  متناهية   .2021% فى أوآخر ديسمبر 82.2إلى  2020% فى بداية يناير 82.6مرتفعة وتراوحت ما بين 

 من 
ً
 طفيفا

ً
 ارتفاعا

ً
% فى أوآخر ديسمبر  16.0إلى  2020% في يناير 15.8الصغر فقد ارتفعت عدد املنشآت  التى توظف إناثا

 .%1.26، بنسبة زيادة بلغت 2021
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شهور، كما انخفضت نسبة    3أما بالنسبة لتسريح العمالة فقد أشارت معظم املنشآت  لعدم قيامها بتسريح عمالة فى آخر  

% منذ  6.2% من جملة املنشآت  بالعينة مقارنة بنسبة  1.2شهور إلى    3املنشآت  متناهية الصغر التى سرحت عمالة فى آخر  

 لالستقرار النسبى ألوضاع العمالة باملنشآت .  ،  في إشارة واضحة 2020بداية يناير 

قبل األزمة، فقد   2019يوم باملبيعات خالل نفس الفترة من  30وبالنسبة للثر على املبيعات وبمقارنة باملبيعات خالل آخر 

وفي  2019يوم مقارنة بنفس الفترة من عام  30% من الشركات بوجود زيادة فى حجم املبيعات فى آخر 34أفادت نسبة 

 . 2019% بوجود  انخفاض فى مبيعاتها عن عام 66املقابل أفادت النسبة األكبر من الشركات 

أما بالنسبة للثر على التجارة الدولية فيالحظ ضعف ارتباط منشآت  العينة  فى  محافظة سوهاج بسالسل القيمة العاملية  

 من الشركات فى البيع لشركات ، حيث ومحدودية مساهمتها فى حركة التصدير واالستيراد من قبل األزمة
ً
لم تشارك أيا

 2019متعددة الجنسيات داخل مصر فى عام ، ولم تتجاوز نسبىة الشركات محل الدراسة التى استوردت منتجات عام 

 عن االستيراد منذ بداية   % من املنشآت  داخل املحافظة،0.2نسبة 
ً
إال أن تلك النسبة على محدوديتها قد توقفت تماما

زمة فيروس كورونا املستجد، وحتى الوقت الحالى. واستمر كذلك عدم مشاركة أى شركة فى محافظة سوهاج فى األنشطة  أ

 التصديرية.

وللتعرف على أثر األزمة على االلتزامات املالية واجبة السداد للمنشآت  محل الدراسة، فقد تم تتبع التغير فى نسبة الشركات  

، وفترة ما بعد األزمة فى أول  2020الية خالل ثالث فترات رئيسية هى فترة ما قبل األزمة فى يناير  التى أقرت بوجود التزامات م

 من املدفوعات واملصروفات 2021ثم الفترة الحالية فى آخر ديسمبر    2020سبتمبر  
ً
.  وشملت االلتزامات املالية للشركات كال

ب، وسداد القروض(. ويالحظ انخفاض نسبة الشركات التى  على الشركة )مثل الرواتب، ومدفوعات املوردين، والضرائ

، بمعدل  2021% فى ديسمبر  55.7إلى    2020% فى بداية يناير عام  62,9أفادت بعدم وجود التزامات مالية واجبة السداد من  

 بأزمة  % ما بين الفترتين، فى إشارة واضحة للضغوط املالية التى تواجهها الشركات فى الوضع الح11.4انخفاض بلغ  
ً
الى تأثرا

 كورونا. 

وللتعرف على درجة الصمود املالى للمنشآت وفيما يخص البعد الخاص بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية الحالية  

% من املنشآت  بمحافظة سوهاج بقدرتها على االستمرار في دفع كل التكاليف واملدفوعات  67دون مساعدة، فقد أفادت 

% من  33.0أو املوردين، أو الضرائب، أو سداد القروض( باالستعانة بالنقد املتاح، فيما أشارت نسبة  )مثل الرواتب،

% من  54.9املنشآت  داخل املحافظة بعدم وجود نقدية متاحة فى الوقت الحالي لسداد تلك االلتزامات. وأفادت نسبة 

 بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها املالية واج
ً
بة السداد خالل السنة القادمة أو أكثر باالستعانة بالنقد املتاح  املنشآت  تقريبا

 ودون أى احتياج ملصادر تمويل خارجية.  

% فقط من الشركات الحتمالية التعرض لإلفالس خالل األشهر  11.8وأخيرا بالنسبة لتسجيل اإلفالس فقد أشارت نسبة 

% من  3.6وأكدت نسبة  ك خالل األشهر الست القادمة.% لعدم احتمالية تعرضها لذل84.6الست القادمة فيما أشارت 

 املنشآت أنهم قد سجلوا إلجراءات اإلفالس بالفعل.  
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( بهذه  %70.1وبالنظر إلى مسارات التعافى فى محافظة سوهاج وبالنسبة للوصول إلى تمويل فقد أفادت غالبية املنشآت  )

% من الشركات بأنها  29لحاجتها لقروض، كما أشارت نسبة  % من العينة  29.9الدراسة بعدم حاجتها لقروض فيما أشارت  

قد سبق لها التقدم بطلب للحصول على قرض لتمويل أنشطتها من الجهات التمويلية املختلفة.  وقد قوبل طلب القرض  

% من الشركات فى محافظة  0.3% من الشركات التى تقدمت للحصول على قروض بالقبول، فيما واجهت 92في حالة 

 لطلب الحصول على قروض.  وقد جاءت البنوك التجارية فى املرتبة األولى فى تقديم القروض للمنشآت  في  سوهاج 
ً
رفضا

%، تالها الجمعيات األهلية والتى ظهرت كمنافس قوي ساهم فى منح  58.6محافظة سوهاج خالل فترة الدراسة بنسبة 

  من املنشآت  %14.1ضافة إلى صندوق تنمية املشروعات الصغيرة بنسبة  باإل % من املنشآت،  24.1القروض لنسبة  
ً
، وأخيرا

   .% من املنشآت التى تقدمت للحصول على قروض فى محافظة سوهاج3.1بنك ناصر اإلجتماعي الذي منح حوالي 

د، منذ فبراير  بالبحث فى حاجة املنشآت  إلعادة جدولة شروط االئتمان أو سداد القروض و/أو الجدول الزمني للسدا

% بعدم وجود التزامات غير مسددة تحتاج إلى إعادة جدولة فى الوقت  50.8، أكدت حوالى نصف املنشآت  بالعينة 2020

% من املنشآت   20.8% إلى عدم رغبتها فى إعادة جدولة شروط االئتمان لديها، بينما أفادت 28.5الحالى، فى حين أشارت 

 ة شروط االئتمان الخاصة بها.  بالعينة إلى حاجتها إلعادة جدول

،  2020وقد قدمت الحكومة املصرية حزمة واسعة من املساعدات لشركات القطاع الخاص خالل الفترة من فبراير إلى أبريل  

% فقط من الشركات داخل العينة بمحافظة  5وبالسؤال عن تلقي الشركات ألية تدابير أو مساعدات جديدة تبين أن 

وتمثلت أوجه االستفادة   .حصول على مساعدات استجابة للزمة من حزمة التدابير الحكوميةسوهاج قد تمكنت من ال

الرئيسية فى تأجيل املدفوعات، وحصلت بعض الشركات على قروض وائتمانات جديدة، على إعفاءات ضريبية، وحصل  

 رىء بوزارة القوى العاملة . البعض اآلخر على منح نقدية والتى كانت متاحة لقطاع السياحة ومن خالل صندوق الطوا

وبالتقص ي عن السبب الرئيس ي لعدم تلقي الشركة أية مساعدات حكومية خالل األزمة جاء السبب الرئيس ي هو عدم  

% من شركات محافظة سوهاج. فيما رأت  68.2املعرفة بوجود حزمة دعم حكومي للمنشآت  خالل االزمة وذلك بنسبة 

% أنها ربما ال تملك االتصاالت املناسبة للحصول على  11.2اجة لدعم فيما أشارت % من الشركات أنها لم تكن بح18.3

 % من الشركات لعدم انطباق شروط الحصول على تلك الخدمات عليها. 1.2تلك الخدمة إن حاولت، فيما أشارت 

اعي على اإلنترنت، أو  وبالنسبة للتحسن فى جهود التحول الرقمي، وزيادة استخدام اإلنترنت، أو وسائل التواصل االجتم

% من  80.7فقد أشارت ، 2020التطبيقات املتخصصة للبيع أو املنصات الرقمية استجابة لتفش ي وباء كورونا منذ فبراير 

الشركات داخل املحافظة بعدم استخدام اإلنترنت أو وسائل التواصل أو منصات الدفع االلكتروني نتيجة األزمة، فيما  

 نحو استخدام تلك الوسائط، فيما توسعت بالفعل  % من الشركات فى7.1بدأت 
ً
% من الشركات من  1التوجه حديثا

% من الشركات قيامها باستخدام اإلنترنت أو وسائل التواصل أو  11.2استخدامها السابق لتلك الخدمات، وأوضحت 

  .منصات الدفع االلكتروني فى التسويق قبل األزمة ولم يختلف ذلك بعد األزمة
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% من الشركات أى صعوبات فى التحول الرقمي،  22.7بة للصعوبات التى تواجه املنشآت  للتحول الرقمى، فلم تجد  أما بالنس 

% من الشركات بعدم  55.9% لنقص املعارف الفنية للقيام بذلك، بينما رأت 9.4% لنقص املوارد املالية، و9.4وأشارت 

 بة اإلقناع بأهمية التحول الرقمى لنمو املنشآت  فى الوقت الحالى.وجود ضرورة للتحول الرقمى. ، وهو ما يعنى ارتفاع صعو 

ومن مسارات التعافى الهامة االستجابة للتغييرات التى فرضها الوباء من خالل تبنى االبتكارات للتعامل مع األزمة إما بتغيير  

ا بالفعل قد قامت بتغيير بعض  % فقط من العينة إلى أنه 4املنتجات القائمة أو إضافة منتج جديد، وقد أشارت نسبة 

% من املنشآت قامت بتقديم  81منتجاتها استجابة ألزمة فيروس كورونا، ورغم صغر تلك النسبة إال أنه من بينها نسبة 

 منتجات وخدمات جديدة. 

% من شركات محافظة سوهاج فى التصدير  0.2سوي    ويالحظ استمرار ضعف فرص التجارة الدولية للشركات فلم تشارك  

% من العينة لعدم مشاركتها فى أنشطة االستيراد أو التصدير آخر عامين، كما  99.8أو االستيراد فى آخر عامين فيما أشارت 

 .2020كان الحال فى بداية األزمة فى 

من املنتجات أو الخدمات املقدمة إلى الحكومة أو  ندرة التعاقدات الحكومية وضعف نسبة إيرادات املنشآت  كما يالحظ

% من الشركات بعدم وجود ايرادات للبيع  98.7حتى اآلن، فقد أشارت  2020الشركات اململوكة للقطاع العام في عام 

% إلى مبيعات  0.7% وأشارت نسبة 10بيعات فى حدود % لوجود م0.5لشركات القطاع العام أو الحكومة، وأشارت نسبة 

 %  من مبيعاتها للقطاع العام أو الحكومي.50-41تترواح ما بين 

وبالنظر ملدى التزام الشركات باستخراج األوراق الرسمية الخاصة بعمل الشركة فقد جاءت نسب استخراج سجل تجاري  

% واالشتراك فى التأمينات  53.9وترخيص منهي أو صناعي بنسبة % 77.9% واستخراج بطاقة ضريبية بنسبة 72.8فى حدود 

 %.71.5الخاصة بالعمالة بنسبة 

 بالنظر لتوقعات املبيعات خالل الشهور الست القادمة فقد سادت نظرة مستقرة ببقاء املبيعات كما هى بين أصحاب  
ً
وأخيرا

ا سادت نظرة متفائلة بتوقع زيادة املبيعات بين  % من أصحاب األعمال، فيم 61األعمال فى محافظة سوهاج وذلك بنسبة 

 . أصحاب األعمال  % من19% من أصحاب األعمال، وسادت نظرة متشائمة بانخفاض املبيعات بين 20

وتؤكد نتائج الدراسة بالعرض السابق على وجود عدة تحديات هيكلية تواجهها الشركات فى محافظة سوهاج، تظهر واضحة  

 فى عام  فى فترة ما قبل أزمة كو 
ً
، تشمل التركز فى القطاعات الخدمية للتجارة والتجزئة والتركز فى املنشآت  2019رونا وتحديدا

متناهية الصغر، وندرة االتصال باألسواق الدولية، وتعرض املنشآت للضغوط املالية نتيجة ارتفاع االلتزامات املالية واجبة  

ات الرقمية وآليات التحول الرقمى، وضعف املمارسات اإلدارية  السداد لدى املنشآت، إضافة إلى ضعف استخدام املنص 

الجيدة داخل املنشآت، وانخفاض فرص تشغيل اإلناث داخل املنشآت لصالح فرص التشغيل لحساب أنفسهن، أو  

 امتالكهن حصة فى ملكية املنشآت. 

، وما تالها من سنوات،  2020فى عام ومع استمرار تلك التحديات الهيكلبة خالل فترة األزمة لفيروس كورونا املستجد 

فيالحظ إضافة ملا سبق ارتفاع أثر األزمة على معدالت التشغيل ومستويات املبيعات الحالية للمنشآت، وارتفاع حجم  



)محافظة سوهاج( – تأثير جائحة كورونا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في صعيد مصر   

 

 

 10 

االلتزامات املالية واجبة السداد عما سبق، وعدم استفادة غالبية املنشآت من حزمة الدعم الحكومى املقدمة أبان األزمة  

نخفاض معرفتها بتلك الحزمة، وعدم االستفادة من الفرص التى أتاحها التحول الرقمى واالبتكار بعد األزمة، مع  نتيجة ا

عدم استفادة غالبية املنشآت باملحافظة بالتعاقدات الحكومية كأحد املسارات الهامة للتعافي من األزمة واقتصارها على  

األزمة وتحسن األوضاع القائمة فى الوقت الحالى، إال أن غالبية الشركات  عدد محدود من املنشآت. ورغم بداية التعافى من  

 فى عام  
ً
، مع سيادة نظرة مستقرة ببقاء  2019لم تستطع استعادة مستويات التشغيل أو مستويات املبيعات املحققة سابقا

 املبيعات كما هى بين أصحاب األعمال فى مجافظة سوهاج خالل الستة شهور القادمة.  

ى الدراسة بأهمية السعى نحو تعزيز االرتباط بسالسل اإلمداد الدولية، وتعميق الروابط مع سالسل االمداد املحلية  وتوص 

والشركات الدولية العاملة فى مصر الكتساب الخبرات الالزمة، وتسهيل إجراءات التصدير للمنشآت الصغيرة واملتوسطة  

قدات الحكومية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر على املستوى  ومتناهية الصغر. هذا باإلضافة إلى تحفيز التعا

املحلى للمحافظة، وإعداد الدورات التدريبية الالزمة للمنشآت للتعرف على شروط وقواعد الوصول إلى التعاقدات  

 الحكومية ملا لذلك من أثر هام على تحسين مستويات املبيعات والتشغيل لدى املنشآت.  

 بضرورة توافر جهة تنسيقية على املستوى املحلى باملحافظة لتحفيز التواصل الحكومى مع املنشآت  وتوص ى ال
ً
دراسة أيضا

فى مجال االستفادة من حزمة الدعم الحكومية املقدمة للمنشآت أبان األزمة. ويقترح فى هذا الصدد أن يتولى الفرع املحلى  

اهية الصغر باملحافظة التنسيق مع باقى الجهات الحكومية لتذليل العقبات  لجهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتن 

الخاصة بوصول املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر إلى حزمة الدعم الحكومية، وبخاصة التنسيق مع صندوق  

لدعم العمالة غير املنتظمة،   إعانة الطواريء للعمالة املوجود بوزارة القوي العاملة، وخدمات هيئة التأمينات االجتماعية 

والتنسيق مع مقدمى خدمات اإلقراض متناهي الصغر من الجهاز املصرفى والجمعيات األهلية والشركات املالية، والتنسيق  

 مع صندوق دعم الصادرات لدعم عمليات التجارة الدولية للمنشآت. 

قمى واالبتكار وأهمية تعزيز ممارسات اإلدارة الجيدة  كما توص ى الدراسة بضرورة توعية أصحاب املنشآت بأهمية التحول الر 

ومهارات اإلدارة املالية، والتعريف بأهم التطبيقات املجانية واملتاجر االلكترونية التى يمكن االستفادة منها لتعزيز حجم  

عية بآليات إدارة  املنتجات وتطوير طرق اإلدارة الداخلية، وتعزيز الوصول للسواق املحلية والدولية للمنشآت، والتو 

 التدفقات النقدية والتخطيط املالي والتحصيل والتفاوض لدى املنشآت.
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 مقدمة

 برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر  .1

يهدف برنامج التنمية املحلية بصعيد مصر إلى تحسين بيئة العمل لتنمية القطاع الخاص وتعزيز قدرة الحكومة املحلية  

وتتمثل األهداف اإلستراتيجية   التحتية وتقديم الخدمات بجودة في محافظات مختارة في صعيد مصر.على توفير البنية 

( تحسين بيئة العمل والتنافسية وبيئة مناخ األعمال وجعلها جاذبة للمستثمرين ومناخ األعمال وخلق فرص  1للبرنامج في )

وخدمات ذات جودة عن طريق إدارة محلية فعالة؛   ( تحسين إمكانية الحصول على بنية تحتية2عمل محلية مستدامة؛ )

 .( تعزيز املشاركة املجتمعية ودعم الشفافية واليات الحوكمة 3)

 في صعيد مصر مكونات برنامج التنمية املحلية  :١شكل 

 

ويتكون البرنامج من ثالث مكونات تشمل دعم التنافسية والتنمية االقتصادية، دعم البنية األساسية وتطوير اإلدارة املحلية  

 ودعم املشاركة املجتمعية والقطاع الخاص،  

 بالنسبة للمكون الخاص دعم التنافسية والتنمية االقتصادية والذي يشمل عدة مكونات  فرعية هي:

األليات : المكون الثالث
الداعمة 

بناء القدرات والتطوير املؤسس ي

االعتبارات البيئية واالجتماعية

البنية املعلوماتية ودعم النظم 

الجغرافية 

االرتقاء : المكون الثاني
ة بمستوى البنية األساسي
وتطوير اإلدارة المحلية

مجاالت العمل: أوال

برامج التنمية املحلية

التخطيط املحلي

تنفيذ املشروعات

التنمية العمرانية

تحسين الخدمات

تنمية املوارد املحلية 

نظم العمل: ثانيا

تطوير منطومة التخطيط املحلي واالقليمي

إدارة األصول االستثمارية

خطط الصيانة والتشغيل

تطوير نظم املتابعة والتقييم

تظوير نظم املشتريات 

دعم القدرة : المكون األول
التنافسية للقطاعات 

االقتصادية

تنمية التكتالت اإلنتاجية ذات 

امليزة التنافسية

ةتطوير وترفيق املناطق الصناعي

تحسين بيئة ومناخ األعمال 

للمستثمرين 
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 ي األول: ترفيق املناطق الصناعية البرنامج الفرع ▪

 البرنامج الفرعي الثاني: تطوير منظومة إدارة املناطق الصناعية  ▪

 البرنامج الفرعي الثالث: دعم وتطوير التكتالت االقتصادية ▪

 1البرنامج الفرعي الرابع: تحسين الخدمات املقدمة من الحكومة للعمال  ▪

 

 ثر أزمة كورونا على االقتصاد المصريأ .2

تعرض االقتصاد املصرى فى مواجهة أزمة فيروس كورونا املستجد لعدة تحديات تمثلت فى تطبيق اإلجراءات االحترازية  

الحتواء انتشار الفيروس، وتراجع حركة السياحة والنقل الدولية فى ظل غلق املطارات، وتراجع مستويات التصدير، وتأثر  

ترازية بدولهم، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وتراجع فرص العمل والتشغيل  تحويالت العاملين في الخارج باإلجراءات االح 

وارتفاع تأثير ذلك على العمالة غير املنتظمة، وخروج رؤوس األموال من السوق املصرية مع انسحاب املستثمرين من األسواق  

 .2مليار دوالر في شهري مارس وإبريل  16الصاعدة بما قدر بحوالى 

الرغم من تلك التحديات، تمتع االقتصاد املصرى باالستقرار النسبى على مستوى االقتصاد الكلى فى مواجهة جائحة  على 

فيروس كورونا املستجد، وارتفاع القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية الناشئة عن الجائحة. حيث كانت مصر من  

 للنم
ً
 موجبا

ً
، بفضل استجابة الحكومة في الوقت  2020و االقتصادى في األسواق الصاعدة القليلة التي حققت معدال

   .املناسب، والفترة القصيرة من اإلغالق الكلى، والتنوع النسبى للقطاعات االقتصادية املصرية

 للنمو الحقيقي بلغ  تشير بيانات ا
ً
% 3.6، تراجع إلى  2018/2019% في السنة املالية  5.65لنمو االقتصادى إلى تسجيل معدال

، رغم استمرار تأثير جائحة كورونا. كما بدأ  2020/2021% في السنة املالية  3.3، واستقر عند  2019/2020سنة املالية  في ال

القطاع السياحى، والصناعات التحويلية، والصناعات االستخراجية، وإيرادات قناة السويس تحقيق التعافى من آثار األزمة  

نتيجة تحفيز النشاط االقتصادي، وعودة حركة السفر والتجارة الدولية   2020/2021خالل الربع األخير من السنة املالية 

 معدل البطالة من 
ً
% فى الربع األخير من السنة املالية  7.3% في ذروة الجائحة إلى 9.6ملعدالتها الطبيعية. كما تراجع أيضا

2020/20213 . 

طويلة األجل باالقتصاد املصرى والتى تتمثل فى تباطؤ نشاط  ويأتى ذلك مع األخذ فى االعتبار استمرار املشكالت الهيكلية 

 على ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج املحلي  
ً
القطاع الخاص، وانخفاض أداء الصادرات غير النفطية، عالوة

 
 topics/110-https://ueldp.gov.eg/main، 2022أبريل  10الموقع الرسمي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مكونات البرنامج،  1
 
،  2020يوليو  9صندوق النقد الدولى، مقال إخبارى، مصر منهجاً اتسباقياً للحد من تداعيات الجائحة،   2

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/07/09/na070920-egypt-takes-proactive-approach-to-limit-the-
pandemics-fallout 

، 2022أبريل  11البنك الدولي، البنك الدولي فى مصر عرض عام،  3

https://www.albankaldawli.org/ar/country/egypt/overview#1 
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لقطاعي الصحة والتعليم،  اإلجمالى، ارتفاع مدفوعات الفوائد فى هيكل املوازنة العامة للدولة، ومحدودية املوارد املتاحة 

 وانخفاض تدفقات االستثمارات األجنبية باالقتصاد املصرى.  

ويضاف ملا سبق التحديات التى تواجه القطاع الخاص باالقتصاد املصرى بالقطاعات الرئيسية، مثل ضعف الروابط فى  

 لذلك،
ً
ونقص مهارات العمالة وانخفاض إنتاجيتها    سالسل اإلمداد املحلية واالعتماد على استيراد املستلزمات الوسيطة بديال

ومحدودية التدريب الفنى واملهارى الداعم، وانخفاض استخدام الحلول املبتكرة والتقنيات الحديثة الذكية ذات الصلة  

بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، إضافة إلى ضعف االتصال بأسواق التصدير وانخفاض القدرة التنافسية على املستوى  

 الد
ً
 مباشرا

ً
% فقط من الشركات الصناعية(، وصعوبة اإلجراءات املتعلقة  9ولى )بلغت نسبة الشركات املصدرة تصديرا

 .  4بالتأسيس والتسجيل للقطاع الخاص

وقد ساهم فى تحقيق االستقرار النسبى لالقتصاد املصرى على املستوى الكلى فى مواجهة جائحة فيروس كورونا املستجد  

، إضافة إلى توفير حزمة من  2016املصرية بتنفيذ حزمة من اإلصالحات االقتصادية الهيكلية بدأتها فى عام قيام الحكومة 

 . 2020التدابير والدعم الحكومى التى تم إصدارها فى مواجهة األزمة منذ بداية مارس 

 من تعويم سعر صرف العملة، وإص 2016شملت اإلصالحات االقتصادية الهيكلية فى عام 
ً
الح دعم الطاقة، وإتاحة  كال

حزمة مساندة ملحدودى الدخل، وتحسين بيئة األعمال، والعمل على جذب االستثمارات، وزيادة فرص العمل والتشغيل.  

، فى تحسن أوضاع املالية العامة باالقتصاد  2020إلى    2016وقد ظهر أثر تلك اإلصالحات الهيكلية خالل الفترة املمتدة ما بين  

ع االحتياطى من النقد األجنبى لدى البنك املركزى، وتحسن إمدادات الطاقة الكهربائية لالستخدام املنزلى املصرى، وارتفا 

والتجارى والصناعى، إضافة إلى تحسن مستويات الصادرات املصرية، وتراجع مستويات العجز فى امليزان التجارى، والتوجه  

 .5نحو تصدير الغاز للسواق الدولية

، اتجهت الحكومة املصرية نحو إصدار حزمة من  2020مع بداية أزمة كورونا وانتشارها على املستوى العالمى فى فبراير 

التدابير والدعم الحكومى، واتخذت عدة إجراءات احترازية الحتواء انتشار الفيروس وخاصة فى املوجة األولى، مثل غلق  

وتعميم إجراءات التباعد االجتماعى داخل مقار العمل الحكومى والخاص،   املطارات، وفرض حظر التجوال الكلى والجزئى،

 ودعم القطاع الصحى فى مواجهة األزمة.  

للحكومة املصرية الحصول على الدعم الالزم من صندوق النقد الدولى على مرحلتين، حيث قدم  الصندوق   تمكنتكما 

 بقيمة  
ً
، من خالل أداة التمويل السريع، ملواجهة تحديات اإلنفاق  2020يكي فى مايو  مليار دوالر أمر   2,8فى املرحلة األولى تمويال

( فى يونيو  SBAالصحي واالجتماعي فى مصر على إثر الجائحة. وفى املرحلة الثانية تم توقيع االتفاق لالستعداد االئتماني )

 
9f78-453a-daaf-https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6b42349b-، 2020البنك الدولي، خلق االسواق فى مصر، ديسمبر   4

2904e5e0b3a2/CPSD-Egypt-AR.pdf?MOD=AJPERES&CVID=npT2c1I 
، 2021يوليو  14النقد الدولى، مقال إخبارى، مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو،  صندوق  5

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2021/07/14/na070621-egypt-overcoming-the-covid-shock-and-
maintaining-growth 
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 بقيمة    2020
ً
الحكومة املصرية على االستمرار فى اإلصالحات    مليار دوالر أمريكي ملدة عام كامل ملساعدة   5,2الذى يتيح تمويال

 .  20166الهيكلية التى بدأتها منذ عام 

 

استجابة الحكومة المصرية بحزمة تحفيزية لدعم القطاع الخاص لمواجهة  .3

 أزمة كورونا  

 من اإلجراءات الداعمة للقطاع الخاص فى مواجهة أ 
ً
زمة كورونا على املستوى االقتصادى اتخذت الحكومة املصرية عددا

 :7، تمثلت فى 2020، وحتى ديسمبر 2020خالل الفترة من فبراير 

 تأجيل سداد الضريبة العقارية املفروضة على املصانع واملنشآت  السياحية ملدة ثالثة أشهر.  ❑

٪ من  10رفع التحفظات اإلدارية على جميع املمولين الذين لديهم مستحقات ضريبية غير مسددة مقابل سداد  ❑

 الضريبة املستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤالء املمولين عن طريق لجان تسوية املنازعات.

٪ وخفض رسوم الدمغة على  5تخفيضات على ضريبة األرباح للشركات املدرجة في البورصة بمقدار النصف إلى  ❑

 معامالت سوق األوراق املالية. 

بلغ سعر الفائدة على اإليداع لليلة واحدة وسعر اإلقراض    (.٪3نقطة أساس )  300تخفيض أسعار الفائدة بمقدار   ❑

٪ على التوالي. تم تخفيض معدل الخصم واالئتمان  9.75٪ و  10.20٪ و  9.25لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية  

 ٪.9.75إلى 

 تأجيل سداد مستحقات الشركات والعمالء ملدة ستة أشهر.  ❑

البنك املركزي والعمالء املدينين بمجرد اتفاق العمالء مع البنك على  التنازل عن جميع الدعاوى القضائية بين  ❑

شروط الدفع. كما تم حذف هؤالء العمالء من القوائم السوداء للبنك املركزي املصري وتم اإلفراج عن ضماناتهم  

 ٪ من صافي رصيد الدين دون عوائد هامشية. 50بشرط أن يسددوا مدفوعات نقدية أو عينية بنسبة 

٪ ملبادرات البنك املركزي املصري التالية: أ( القطاع الخاص الصناعي ب(  10٪ من 8معدل الخصم إلى  تخفيض ❑

برنامج التمويل العقاري ملشتري املساكن متوسطي الدخل ج( مبادرة لدعم تجديد الفنادق السكنية والعائمة  

 وخدمات النقل في قطاع السياحة د( مبادرة دعم القطاع الزراعي.

 تأثير على القوى العاملة غير املنظمة من خالل تشريعات حماية العمالة وإعانات البطالة.تخفيف ال ❑

تخفيض سعر الفائدة التفضيلي على القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة والصناعة والسياحة واإلسكان   ❑

 للسر ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

عن السداد من خالل التنازل عن الفوائد الهامشية  تخفيف عبء الديون للمنشآت  املعرضين لخطر التخلف  ❑

 ٪.50على الديون التي تقل عن مليون جنيه مصري إذا دفع العمالء 

 
،  2020يوليو  9صندوق النقد الدولى، مقال إخبارى، مصر منهجاً اتسباقياً للحد من تداعيات الجائحة،  6

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/07/09/na070920-egypt-takes-proactive-approach-to-limit-the-
pandemics-fallout 

7 Ministry of International Cooperation, Egypt respond and rebuild policy response to contain the economic 
implications of the pandemic, 2020 
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 تخفيف اللوائح الصادرة والتي تلزم البنوك بالحصول على معلومات مفصلة عن املقترضين.  ❑

   طرح برنامج الحماية االجتماعية والسالمة االجتماعية، واإلصالح االجتماعى. ❑

جنيه( كإعانة بطالة للعمالة غير الرسمية على أن تقوم بالتسجيل في قاعدة   500تقديم تعويض نقدي قدره ) ❑

البيانات املتاحة على موقع وزارة القوى العاملة من خالل مكاتب البريد، وقد تم التسجيل لحوالي مليون شخص  

ديم هذه اإلعانة لثالث مرات على فترات بينية  يعملون في البناء والزراعة وصيد األسماك وما إلى ذلك، وتم تق

 بلغت ثالثة شهور.  

 تسريع الشمول املالي وأجندة اإلصالح الرقمي، واشتمل ذلك على: ❑

تسهيل إجراءات الدفع، فكانت جميع التحويالت املالية املحلية معفاة من الرسوم والعموالت، بهدف   ❑

 تقليل استخدام النقد. 

 1900ألف جنيه مصري ) 30للمعامالت عبر محافظ الهاتف املحمول إلى  زيادة حدود القيمة اليومية ❑

 دوالر أمريكي(.

 تحديث املنتجات املصرفية، حيث أصدرت البنوك بطاقات مدفوعة مسبًقا بدون تالمس. ❑

 تحسين مشهد قبول التاجر من خالل تشجيع رموز االستجابة السريعة وطرق طلب الدفع. ❑

الرقمية من خالل التسجيل التلقائي للعمالء في الخدمات املصرفية عبر  التوسع فى الخدمات املصرفية  ❑

 اإلنترنت واستخدام املعامالت عبر اإلنترنت مجاني 

مليار جنيه لتمويل املشروعات السياحية للتجديد وتطوير الفنادق، وتأجيل سداد الضريبة العقارية   5إتاحة  ❑

 أشهر.  3املستحقة على املصانع واملنشآت  السياحية ملدة 

 عاما.   20مليار لتمويل التطوير العقاري للفئات املتوسطة الدخل من خالل البنوك ملدة  50إتاحة  ❑

جنيه وتخفيض شريحة ضريبة العمل لجميع فئات الدخل   15000جنيه إلى  8000رفع حد اإلعفاء الضريبي من  ❑

 مليار جنيه مصري   4املنخفض واملتوسط بقيمة .

دوالر لكل مليون وحدة   4.5جميع األنشطة الصناعية، ليصل سعر الغاز املوفر إلى خفض سعر الغاز الطبيعي ل ❑

، و 2019دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أكتوبر  6، مقارنة بـقيمة 2020حرارية بريطانية في مارس 

 .2014دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يونيو  8

دوالر( للكيلوواط/ ساعة   0.0064جنيه مصري ) 0.10ات كثيفة االستخدام إلى خفض سعر الكهرباء للصناع ❑

 جنيًها، واستقرار أسعار الكهرباء للصناعات األخرى ملدة ثالث إلى خمس سنوات. 1.10انخفاًضا من 

 شهور.   3تأجيل سداد الضريبة العقارية املستحقة على املصانع ملدة  ❑

 2020مليار جنيه للمصدرين لشهري مارس وأبريل  1تقديم دعم الصادرات بقيمة  ❑

 

ومع ظهور أثر التعافى من جائحة كورونا داخل االقتصاد املصرى، والحفاظ على تحقيق االستقرار االقتصادى خالل االزمة،  

ملنشآت  على  واستمرارية القدرة على تحمل املديونيات الخارجية املرتفعة، وانخفاض األثر الصحى واالجتماعى على األفراد وا

 وبخاصة  
ً
مستوى االقتصاد الكلى؛ بات من الضرورى البحث فى مسارات التعافى املختلفة على مستوى املحافظات أيضا

 على مستوى املنشآت  الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر، والبحث فى درجة استدامة  
ً
محافظات الوجه القبلى، وتحديدا
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طرحها جائحة فيروس كورونا املستجد، ومدى استفادتها من إجراءات تحفيز النشاط  تلك املنشآت  فى ظل التحديات التى ت

 .االقتصادى والدعم الذى قدمتها الحكومة املصرية
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 منهجية الدراسة 

 هدف الدراسة .1

 لتأثر  
ً
فى إطار الجهود التى يقوم بها برنامج التنمية املحلية فى صعيد مصر بهدف تحسين بيئة األعمال املحلية، وتحسبا

املنشآت الصغيرة واملتوسطة باألزمة نتيجة هشاشة أوضاعها، تم إعداد هذه الدراسة على عدد من املحافظات بصعيد  

هاج. ويعرض هذا التقرير نتائج الدراسة فيما يخص املنشآت الصغيرة مصر، وهى محافظات املنيا، وأسيوط، وقنا، وسو 

 واملتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة سوهاج.  

استهدفت الدراسة التعرف على أوضاع الشركات قبل أزمة كورونا، وتقدير أثر األزمة على التشغيل واملبيعات واملوقف املالى  

ى الوصول للدعم الحكومى، إضافة إلى تحديد مسارات التعافى للمنشآت،  للشركات، والتعرف على مدى قدرة املنشآت عل

 إلى استخالص النتائج والتوصيات التى من شأنها مساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر على تعزيز  
ً
وصوال

 األداء وتحقيق االستدامة فى مجاالت التشغيل واملبيعات.   

 العينة  .2

منشأة إلجمالى املحافظات األربعة بصعيد مصر، املنيا وأسيوط   2400شوائية طبقية قدرها تم تصميم وسحب عينة ع

% لحاالت عدم االستجابة.  وتم سحب العينة  20منشأة فى املتوسط لكل محافظة، مع إضافة    600وسوهاج وقنا، وبواقع  

. وقد تم مراعاة أن تمثل  2018االحصاء عام من بيانات التعداد االقتصادي الذي أجراه بالجهاز املركزي للتعبئة العامة و 

 العينة ثالثة محددات أساسية هى تمثيل املحافظة، وتوزيع العمالة، والقطاع االقتصادى.  

 أداة جمع البيانات .3

تم استخدام استمارة مسح نبض األعمال بغرض قياس اآلثار املختلفة ألزمة كورونا على منشآت األعمال، وهى االستمارة  

 فريق العمل بالبنك الدولي، وطبقها فى عدد  التى طوره
ً
دولة من دول العالم. وقد تم ترجمة االستمارة إلى اللغة   79ا مسبقا

العربية، واختبارها للتأكد من وضوح اللغة العربية واملصطلحات املستخدمة لدى املنشآت بالعينة، وتم تعديل االستمارة  

 فيما بعد بناًء على ذلك.  

، والوضع الحالى فى ديسمبر  2020، وأثناء األزمة فى 2019ثالث فترات زمنية، هى فترة ما قبل األزمة فى  وتغطي االستمارة 

 . كما تغطى االستمارة األبعاد التالية: 2021

 الخصائص العامة للمنشأة  .1

 والقطاع االقتصادى واشتملت على الخصائص العامة للمنشأة من حيث رأس املال وحجم العمالة وأنواع املنتجات 

 حالة التشغيل باملنشأة  .2

واشتملت على الوضع الحالي للمنشأة، من حيث التشغيل واإلغالق وأسباب ذلك، والتغير فى العمالة، والتغير فى حجم  

 املبيعات  
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 قنوات التأثير على العمليات   .3

 واشتملت على عدد ساعات العمل باملنشأة، وحجم املبيعات امللغاة

 علي األوضاع املالية للشركة قنوات التأثر  .4

واشتملت على القدرة على الوفاء بااللتزامات املالية واجبة السداد، وإعادة هيكلة الديون، والوصول ملصادر التمويل،  

 والتعرض لإلفالس 

 التوقعات املستقبلية  .5

 ل، والسيناريو املتشائم واشتملت على درجة التوقعات املرتبطة بوجود كل من السيناريو املحايد، والسيناريو املتفائ

 السياسات الحكومية  .6

 واشتملت على درجة االستفادة من حزمة التدخالت والدعم الحكومى املقدم أثناء أزمة كورونا 

 آليات التكيف  .7

واشتملت على اآلليات التى اتبعتها املنشآت للتكيف مع األزمة وهى الحلول الرقمية، والعمل عن بعد، التجديد واالبتكار،  

 وممارسات اإلدارة الجيدة  

 التجارة وسالسل القيمة العاملية .8

 يةواشتملت على درجة ارتباط املنشآت بأنشطة الصادرات والواردات وسالسل اإلمداد والتوريد العامل

 خط األساس  .9

واشتملت على كل من قيمة املبيعات، وقيمة االلتزامات املالية واجبة السداد، وقيمة املبيعات للحكومة، وملكية اإلناث  

 باملنشأت  

 تصميم نظام جمع البيانات .4
مع البيانات  لجمع البيانات، ملا له من مزايا، حيث يسمح بج    Survey Solutionتم استخدام التطبيق الخاص بالبنك الدولي  

، كما يسمح بمراحل متعددة من إجراءات  GPSبأكثر من طريقة، ويتتبع أماكن تواجد الباحثين، ويسجل موقع املنشأة على  

 .  جودة البيانات

ريب فريق العمل الميداني .5  تد

( فرق، تم تقسيمها إلى فريقين للعمل بمركز االتصال وفريقين للعمل امليدانى  4تم تدريب فرق العمل على االستمارة لعدد )

، وقد تم اتباع كافة اإلجراءات  2021لكافة املحافظات محل الدراسة، وذلك خالل الفترة املمتدة من أكتوبر إلى ديسمبر 

 لي أثناء تلك الفترة.  الواردة بدليل جمع بيانات البنك الدو 

 جمع البيانات  .6

( أيام من خالل الهاتف املحمول  6بالنسبة ملحافظة سوهاج، فقد تم جمع البيانات بواسطة فرق مركز االتصال لعدد )

( أيام. صاحب ذلك عمليات مراقبة الجودة، وإعادة  6والتابلت، كما تم جمع البيانات بواسطة فرق العمل امليداني لعدد )
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( منشأة على مستوى محافظة  610بالشركات لتدقيق البيانات. وقد أدت هذه الجهود إلى االستيفاء الفعلى لعدد )  االتصال 

 تم  264( شركة تم استفاؤها بواسطة فرق مركز االتصال، و)346، منها )سوهاج
ً
( بواسطة فرق العمل امليدانى. وأخيرا

 بواسطة البرامج  
ً
 اإلحصائية املعتمدة.  مراجعة البيانات ومعالجتها إحصائيا

 جودة البيانات .7

تم اختيار فريقين للجودة الفريق األول ملراقبة جودة االتصاالت أثناء إجرائها بواسطة فرق العمل بمركز االتصال، والفريق  

بية الذي  الثاني لإلشراف واملراقبة امليدانية على جودة العمل بفرق العمل امليداني. هذا باإلضافة إلى فريق املراجعة املكت

يتولى مراجعة جميع االستمارات املستوفاة للتأكد من اتساق البيانات، وإعادة االتصال بالشركات لتأكيد بعض النتائج.  

 كما تم مراجعة البيانات بواسطة فريق من البنك الدولى.  

 معدل االستجابة .8

 ومدينة بمحافظة سوه 28( منشأة فى سوهاج فى 610وقد تم التواصل مع )
ً
%،  3.7اج، ولم تتعدى نسبة الرفض مركزا

 إضافة إلى حاالت عدم االستدالل على العنوان.   

 ترجيح البيانات  .9

تم سحب العينة وترجيحها على مرحلتين، املرحلة األولى باستخدام تمثيل املحافظة والقطاع وعدد العمالة مع األخذ فى  

 البيانات حيث تم ترجيح العينة على مستوى التعداد االقتصادي. االعتبار معدل االستجابة، تلى ذلك املرحلة الثانية لترجيح  

 معالجة وتحليل البيانات .10

تم معالجة البيانات واعادة تكويد األسئلة املفتوحة وترجمة االستجابات املفتوحة، وقام فريق عمل البنك الدولي بمراجعة  

والتركيز فى عرض النتائج على ثالث محاور باالتفاق مع  ، SPSSالبيانات بعد معالجتها. تم تحليل البيانات باستخدام برنامج 

 فريق البنك الدولى، كما يلي:

 
ً
   سوهاجأوضاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر قبل األزمة فى محافظة  :أوال

 
ً
 سوهاج أثر األزمة على املنشآت الصغيرة  واملتوسطة ومتناهية الصغر فى محافظة  :ثانيا

 
ً
 سوهاج مسارات التعافى فى محافظة  :ثالثا
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الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قبل األزمة فى   منشآت أواًل: أوضاع ال

 سوهاج محافظة 

 هيكل القطاعات االقتصادية  .1

االقتصادية بمحافظة سوهاج بغلبة قطاع تجارة الجملة والتجزئة على األنشطة االقتصادية بنسبة  اتسمت القطاعات 

%، وقطاع الصحة بنسبة  6.3%ثم قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 10.5، ثم قطاع التصنيع بنسبة نشآت% من امل60.1

 %.0.01 %، فيما جاءت قطاعات اإلقامة والنقل والتخزين بنسبة ضعيفة حوالى5.5

 
 

االقتصادية الخاصة فى محافظة سوهاج،   نشآت زيادة كبيرة فى تأسيس وبدء أعمال امل 2000مثلت مرحلة ما بعد عام 

  نشآت  % من امل61.36، منها نسبة  نشآتمن امل  %83.48حوالى    2000حيث وصلت نسبة الشركات التى بدأت العمل بعد عام  

إلى   1990ما بين عامي  نشآت.  فيما بلغت نسبة امل2020و 2010بدأت العمل خالل العشر سنوات األخيرة ما بين عامى 

 % فقط.9.04 حوالى 1999
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القطاعات االقتصادية فى محافظة سوهاج: ٢شكل 
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 حجم العمالة .2

% من الشركات ليس بها عمالة  2.6كانت هناك حوالى  2020بالنظر إلى األوضاع قبل أزمة كورونا مباشرة وتحديدا فى يناير 

 داخل محافظة سوهاج توظف شخص  نشآت % من امل87.8ألسباب مثل اإلغالق، فيما كانت هناك 
ً
أشخاص فقط   4إلى  ا

% من  8.5عامل بنسبة  19- 5الصغيرة  نشآت بما فيهم صاحب العمل نفسه. هذا، بينما فيما مثلت أعداد العمالة في امل

املحافظة. وجدير باملالحظة أن تركز   منشآت% من 1.1املتوسطة  نشآت الشركات باملحافظة، فيما لم تتخطى نسبة امل 

لصغر ال يقتصر على محافظة سوهاج فقط، إنما يمتد إلى باقي محافظات صعيد مصر محل  متناهية ا  نشآت  فى امل   نشآت  امل

 بتلك املحافظات.  نشآت الدراسة حيث تمثل الشركات متناهية الصغر الغالبية العظمى من امل
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و الدائمة هو السائد،  كان هيكل العمالة كل الوقت أ  2020وبالنظر لوضع العمالة الدائمة فتشير نتائج الدراسة أنه فى يناير  

من العمالة الدائمة بسبب إغالقها قبل فترة الدراسة. مع األخذ فى االعتبار أن توظيف العمالة    نشآت  % من امل3.3وإن خلت  

كل الوقت ال يعني بالضرورة وجود عقود عمل موثقة بشكل رسمى أو توافر حماية اجتماعية أو تأمينات صحية أو معاشات  

ركات، وإنما يعني فقط أن هذه العمالة تتسم عالقتها بالشركة باالنتظام من حيث الحضور فى مواعيد  للعمالة بتلك الش

 العمل الرسمية وفى املسئوليات التى تتحملها. 

  

محافظة سوهاج ال توظف عمالة   منشآت % من 93.6أما بالنسبة ألوضاع العمالة بعض الوقت فقد وجدت الدراسة أن 

  نشآت % من امل1.3متناهية الصغر، وفى  نشآت% فقط من امل5بعض الوقت، ويتم توظيف العمالة لبعض الوقت فى 

 الصغيرة.
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٢0٢0عدد العاملين كل الوقت باملنشأة في بداية يناير : ٥شكل 
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% من الشركات ال  82.6في محافظة سوهاج، فقد أظهرت الدراسة أن  نشآت أما بالنسبة لنسبة اإلناث العامالت في امل

، في
ً
الصغيرة   نشآت % من امل0.9متناهية الصغر، وفى نسبة  نشآت % من امل15.8ما تم توظيف اإلناث فى توظف إناثا

 بمحافظة سوهاج.  فى املنشآت متناهية الصغر فرص توظيف اإلناث اقتصار فقط، وهو ما يعنى  
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ال توظف سيدات less than 5 (5-19) (20-99) (100+)

٢0٢0عدد العامالت اإلناث في هذه املنشأة في في بداية يناير : ٧شكل 
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الصغيرة واملتوسطة بمحافظة سوهاج، فيالحظ زيادة فرص اإلناث فى العمل لحساب   نشآت وبالنظر لهيكل ملكية امل

فى  اإلناث % من  9، كما تعمل نشآت % من أصحاب امل15اإلناث ، فقد مثلت  نشآتأنفسهن، أو امتالك حصة فى ملكية امل 

 وظيفة املدير األعلى للمنشأة.

 أوضاع المبيعات .3
 

، وارتبط ذلك إما بإغالق املنشأة أو بتحقيقها خسائر  2019قيقها مبيعات عام % من الشركات لعدم تح4.4أشارت نسبة 

 عام   100% من الشركات قيم مبيعات تراوحت ما بين 45.5فى تلك الفترة. فيما حققت 
ً
ألف ومليون جنيها مصريا سنويا

 وكذلك حققت  50% مبيعات بين 20.9، فيما حققت 2019
ً
% قيمة مبيعات ما  15.2ألف ومائة ألف جنيها مصريا سنويا

% من الشركات من تحقيق مبيعات تتجاوز املليون جنيها  7.8الف جنيها فيما تمكنت    50ألف جنيها مصريا سنويا و  20بين  

 .2019مصريا سنويا فى عام 

 النسبة 2019فى محافظة سوهاج عام التوزيح النسبي للمنشآت  حسب حجم املبيعات  :١جدول 

 4.4 لم يحقق مبيعات  

500 - 2,999 0.1 

3,000 - 5,999 0.2 

6,000 - 9,999 1.1 

10,000 - 19,999 4.9 

20,000 - 49,999 15.2 

50,000 - 99,999 20.9 

9%

91%

نسبة اإلناث كرئيس أو مدير العام لهذا العمل: ٩شكل 

نعم ال

15%

85%

نسبة ملكية اإلناث بين مالكي املنشأة: ٨شكل 

نعم ال
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100,000 - 999,999 45.5 

1,000,000+ 7.8 

 

 الدوليةالتجارة   .4

 فى محافظة سوهاج فى حركة التجارة الدولية، لم تشارك  نشآت وبالنظر إلى مدى مشاركة امل
ً
من الشركات فى البيع   أيا

. ولم تتجاوز نسبىة الشركات محل الدراسة التى استوردت منتجات  2019لشركات متعددة الجنسيات داخل مصر فى عام 

لعالم الخارجي وقد ساهم  فى إشارة واضحة لضعف التعامل مع ا .داخل املحافظة نشآت % من امل0.2نسبة  2019عام 

داخل املحافظة باضطرابات سالسل القيمة العاملية التى سببتها أزمة جائحة فيروس كورونا   نشآت ذلك فى تقليل تأثر امل

 املستجد. 

 

 على المنشأة  واجبة السداد  تزامات الماليةلاال .5

قبيل األزمة، فيما   2020ة في أول يناير % من الشركات بعدم وجود التزامات مالية واجبة السداد على الشرك62.9أشارت 

بوجود التزامات مالية على الشركة خالل تلك الفترة. وشملت االلتزامات املالية للشركات    نشآت  % من امل37.2أشارت حوالى  

 من املدفوعات واملصروفات على الشركة )مثل الرواتب، ومدفوعات املوردين، والضرائب، وسداد القروض
ً
 .(كال

ألف إلى مليون جنيها،    100% عليها التزامات مالية واجبة السداد تتراوح بين  14.4النسب األعلى من الشركات بنسبة  وجاءت  

ألف   10% عليها التزامات مالية واجبة السداد ما بين 6ألف جنيها، و 50ألف إلى  20% عليها التزامات مالية ما بين 8.3و

 .ألف جنيها 20إلى 

   2020لتى عليها التزامات املالية واجبة السداد في أول يناير نسبة الشركات ا:٢جدول 

 62.9 ال يوجد التزمات مالية

500 - 2,999 1.8 

3,000 - 5,999 2.2 

6,000 - 9,999 0.9 

10,000 - 19,999 6.0 

20,000 - 49,999 8.3 

50,000 - 99,999 3.4 

100,000 - 999,999 14.4 

1,000,000+ 0.2 
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 االستعداد الرقمى  .6

ملنصات رقمية لحلول املبيعات و/أو   نشآت قبل األزمة، فقد جاء استخدام امل منشآت وبالنظر إلى الجاهزية الرقمية لل

املدفوعات الرقمية )تحويل النقود عبر الهاتف املحمول وقبول البطاقات البنكية واملدفوعات عبر اإلنترنت( بما يمثل نسبة  

. أما بالنسبة الستخدام الدردشة على اإلنترنت، أو وسائل التواصل االجتماعية )مثل:  سوهاجحافظة م  منشآت % من 10

  منشآت % من  14للتسويق وتطوير املنتجات فقد بلغت النسبة   Big Data الواتس والفيسبوك(، أو تحليل البيانات الضخمة

 .املحافظة

 

العمالء و/أو إدارة سلسلة القيمة أو مجموعات على الواتس أو صفحة على  أما بالنسبة الستخدام برامج إدارة عالقات 

 تم استخدام برامج تخطيط موارد  14الفيسبوك للتواصل مع العمالء أو املوردين فقد بلغت النسبة  
ً
% من العينة. وأخيرا

املحاسبة بنسبة ضئيلة جدا بحوالى  أو لتخطيط العمليات أو إدارة األعمال )على سبيل املثال املوارد البشرية،   ERP الشركات

 .% من عينة الدراسة2

 

14%

86%

ل نسبة استخدام الدردشة على اإلنترنت، أو وسائ: ١١شكل 

ليل ، أو تح(الواتس والفيسبوك: مثل)التواصل االجتماعية 

بل للتسويق وتطوير املنتجات ق Big Dataالبيانات الضخمة 

٢0٢0فبراير 

نعم ال

10%

90%

 نسبة استخدام منصات رقمية لحلول املبيعات: ١0شكل 

حمول تحويل النقود عبر الهاتف امل)أو املدفوعات الرقمية /و

قبل فبراير (وقبول البطاقات البنكية واملدفوعات عبر اإلنترنت

٢0٢0

نعم ال
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من    2%% فى حوالى10-1وبلغت نسبة العمال الذين يعملون عن بعد من املنزل قبل أزمة كورونا نسبة تراوحت بين 

% من املنشآت عمالة تعمل عن بعد  99.2بينما لم يكن لدى  .نشآت % أخرى من امل0.6 % في حوالى 41-50، وبين نشآتامل

 قبل أزمة كورونا.

 
 

 

 

 

99.2

0.2 0.0 0.6
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

ال توجد عمالة عن بعد %١0اقل من  11% - 20% 41% - 50%

٢0٢0نسبة العمال الذين يعملون عن بعد قبل فبراير : ١٤شكل 

2%

98%

ت نسبة استخدام برامج تخطيط موارد الشركا: ١٣شكل 
ERP  الموارد )لتخطيط العمليات أو إدارة األعمال

، 2020قبل فبراير ( البشرية ، المحاسبة

نعم ال

14%

86%

نسبة استخدام برامج إدارة عالقات العمالء أو: ١2شكل 
أو مجموعات الواتس أو صفحة على إدارة سلسلة القيمة 

2020الفيسبوك عليها العمالء أو الموردين قبل فبراير

نعم ال
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زية اإلدارة .7  جاه
 

، 2020وفيما يخص ممارسات اإلدارة الجيدة قبل فبراير 

فاشتمل البحث على ثالثة أبعاد تمثلت فى: ترقية املوظفين،  

ووضع أهداف للمبيعات، وعمل إعالن للمنتجات  

  .والخدمات

  نشآت البعد األول الخاص بترقية املوظفين، تم سؤال امل

محل الدراسة حول ما إذا كانت تلك الترقيات قائمة على  

% فقط  2.1األداء والقدرة فقط للموظفين. وأكدت نسبة 

بإجراء ترقيات قائمة على األداء والقدرة، فيما    نشآت  من امل

% بترقيات قائمة على األداء والقدرة، مع   30.5لم تقم 

محل الدراسة بأي   نشآت % من امل67.4مالحظة عدم قيام 

على توسيع األعمال خالل فترة ما قبل أزمة   نشآت هم. وهو ما يعكس عدم مقدرة تلك املمنشآت ترقيات للموظفين داخل 

  .س كورونا املستجد، وانخفاض درجة تطبيق ممارسات اإلدارة الجيدة داخلهافيرو

% من الشركات بوضع  6ويؤكد ذلك نتائج البعد الثانى الخاص بوضع هدف للمبيعات مرة على األقل كل شهر، ففد أفادت  

   .هدف للمبيعات مرة شهريا

وبالنسبة للبعد الثالث الخاص بعمل إعالنات عن خدمات او منتجات املنشأة بأى شكل على األقل مرة كل ستة أشهر قبل  

% باعالنات بشكل  90أشهر فيما لم تقم    6% من الشركات بالقيام بإعالن مرة على األقل كل  10، فقد أشارت  2020فبراير  

 على ضعف   6منتظم كل 
ً
 بالعينة فى محافظة سوهاج.  نشآت  ممارسات اإلدارة الجيدة بين املشهور. وهو ما يؤكد أيضا

2.1

30.5

67.4

ظف نسبة المنشآت التى قامت بترقية مو: ١5شكل 
2020على أساس األداء والقدرة فقط قبل فبراير 

نعم ال لم أقم بأي ترقيات
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6%

94%

على نسبة املنشآت التى وضعت هدف للمبيعات: ١٦شكل 

٢0٢0األقل مرة واحدة في الشهر قبل فبراير 

نعم ال

10%

90%

 نسبة املنشآت التى عملت إعالن عن خدمات او : ١٧شكل 

أشهر قبل ٦منتجات املنشأة بأى شكل على األقل مرة كل 

٢0٢0فبراير 

نعم ال
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فى   ومتناهية الصغر  الصغيرة  والمتوسطة منشآت ثانياً: أثر األزمة على ال 

 سوهاج محافظة 

 التشغيل واإلغالق .1
 

الشركات    فيما لم تغلق أى من% من الشركات أنها مفتوحة للعمل بشكل كلى أو جزئي فى الوقت الحالى،  91.8أكدت نسبة  

بشكل مؤقت بقرار الشركة، بينما أغلقت بشكل   نشآت % من امل0.1بشكل مؤقت بسبب قرارات حكومية، وأغلقت نسبة 

 .% من االشركات8.1دائم نسبة 

 

%(  8.2دائم وإغالق مؤقت سواء باختيار الشركة أو بقرارات حكومية )وتشكل نسبة    ويالحظ أن الشركات التى أغلقت إغالق

قد أغلق البعض منها قبل أزمة كورونا بينما أغلق البعض اآلخر بعد املوجة الثالثة ألزمة فيروس كورونا املستجد. وتسببت  

% من الشركات فى األعوام ما بين  3.1لقت  فيما أغ  2021و  2020% من املنشآت  بين عامي  5.1أزمة كورونا فى إغالق نسبة  

 . 2019و 2016

89.2

0.0 0.0 0.1

8.1
2.6

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

مفتوحة قرارات )مفتوحة جزئيا 

(حكومية

قرارات )إغالق مؤقت 

(حكومية

اختيار  )إغالق مؤقت 

(الشركة

إغالق دائم اختيار )مفتوحة جزئيا 

(الشركة

الوضع الحالى للشركة من حيث التشغيل واإلغالق: ١٨شكل 
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بمحافظة سوهاج، فقد جاء انخفاض الطلب على السلع والخدمات املقدمة كسبب  منشآت وبالبحث فى أسباب اإلغالق لل

كلة  رئيس ي لالغالق، تلى ذلك وجود أزمة فى التدفقات النقدية، وعدم وجود سيولة تكفي لدفع تكاليف التشغيل، ثم مش 

 نزاعات قضائية أو ظروف صحية لدى املالك.  الوصول الى املدخالت، وأسباب أخرى تركزت معظمها فى وجود 

 
 

 األثر على العمالة .2

األعمال بمحافظة سوهاج، حيث ارتفع    منشآت يعد األثر على العمالة من أهم مجاالت التأثر التى خلفتها أزمة كورونا على 

  نشآت  % من اجمالي امل2.6من  2021ووقت الزيارة فى أوآخر ديسمبر  2020عدد الشركات التى ال توجد بها عمالة بين يناير 

0.0

0.3

2.0

0.7

2.4

2.7

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2016 2017 2018 2019 2020 2021

سنة اغالق املنشأة: ١٩شكل 

46.3

25.3

8.5

0.1 0.0

19.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

الطلب غير كافي ال يوجد نقد كافي لدفع 

التكاليف

عدم القدرة على الحصول 

على التمويل من خارج 

الشركة

مشكلة الوصول إلى 

املدخالت

القلق من اإلصابة أو 

ن األوضاع الصحية فيما بي

املوظفين والعمال

أخرى 

السبب الرئيس ي لالغالق: ٢0شكل 
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%  87.8أيضا انخفضت نسبة الشركات متناهية الصغر التى توظف عمالة من    .العينة  نشآت  % من اجمالي امل6.2العينة إلى  

وفى ذات االتجاه    .%2.3بنسبة انخفاض بلغت    2021% فى أوآخر ديسمبر  85.5إلى    2020من اجمالى الشركات فى بداية يناير  

الى الشركات فى بداية يناير  % من اجم8.5عامل( التى توظف عمالة من  19-5انخفضت نسبة الشركات صغيرة الحجم )

 .محافظة سوهاج منشآت  % من 14.1بنسبة انخفاض بلغت   2021% فى أوآخر ديسمبر 7.3إلى  2020

الصغيرة واملتوسطة تقوم باستبدال العمالة أو فصل عامل وتعيين آخر   نشآت هذا؛ مع األخذ فى االعتبار أن الكثير من امل

 رسمي للتعاقد مع العمالة، وانخفاض مهارات العمالة  فى ذات الوقت.    فى حاالت كثيرة، نتيجة عدم وجود إطار 

 

وبالنظر لهيكل العمالة املتأثرة فقد جاء التأثر بشكل رئيس ي فى العمالة التى تعمل كل الوقت. فانخفضت نسبة الشركات  

% فى أوآخر  86.3إلى  2020يناير % من اجمالى الشركات فى بداية 87.9متناهية الصغر التى توظف عمالة كل الوقت من 

وانخفضت أيضا نسبة املنشآت الصغيرة التى توظف عمالة كل الوقت من   .%1.8بنسبة انخفاض بلغت  2021ديسمبر 

 .2021% فى ديسمبر 6.6إلى  2020% فى بداية يناير 7.9

2.6

87.8

8.5
1.1 0.0

6.2

85.5

7.3
1.0 0.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

ال توجد عمالة (1-4)  (5-19) (20-99) (100+)

والوقت الحالي٢0٢0توزيع الشركات حسب التغير فى عدد العمالة ما بين يناير : ٢١شكل 

في بداية يناير الحالي 
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عمالة  بالعينة بمحافظة سوهاج التى تستعين بارتفعت نسبة املنشآت متناهية الصغر أما بالنسبة للعمالة املؤقتة، فقد 

الصغيرة   نشآت النسبة في حالة امل  تلك انخفضت . بينما   2021فى ديسمبر % 7.6لى إ 2020فى بداية يناير  % 5.0 مؤقتة من

    .بين الفترتين%  0.1% الى 1.3من 
 

 

 فى توظيف اإلناث، حيث   منشآت  وشهدت  
ً
 انخفاضا

ً
اإلناث  التى ال توجد بها عامالت من   نشآت  نسبة املظلت العينة أيضا

متناهية   منشآت وبالنسبة لل .2021% فى أوآخر ديسمبر 82.2إلى  2020% فى بداية يناير 82.6ن مرتفعة وتراوحت ما بي

  نشآت الصغر فقد ارتفعت عدد امل
ً
 التى توظف إناثا

ً
 ارتفاعا

ً
% فى أوآخر ديسمبر  16.0إلى  2020% في يناير 15.8من  طفيفا

 .%1.26، بنسبة زيادة بلغت 2021

3.3

87.9

7.9
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100.0

ال توجد عمالة (1-4) (5-19) (20-99) (100+)

والوقت الحالي٢0٢0توزيع الشركات حسب التغير فى عدد العمالة كل الوقت ما بين يناير : ٢٢شكل 

٢0٢0كل وقت بداية يناير  في الوقت الحالي

93.6

5.0
1.3 0.1 0.0
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

ال يوجد عمالة مؤقتة (1-4) (5-19) (20-99) (100+)

والوقت الحالي٢0٢0توزيع الشركات حسب التغير فى عدد العمالة املؤقتة ما بين يناير : ٢٣شكل 

كل الوقت بداية يناير الوضع الحالى
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 )غير شامل العقود الي تجددت( منذ يناير  
ً
وبالنظر ملجموع العاملين )كل الوقت وبعض الوقت( الذين تم توظيفهم حديثا

  نسبة الشركات التى لم توظف  استقرت  شهور، فقد    3وفى آخر    2020
ً
 حديثا

ً
 بين الفترتين.%  99.5بنسبة   أحدا

ً
وعلى    تقريبا

% فى آخر  0.5% إلى 0.4خالل الفترة من  ة بنسبة طفيفةدي جد ةنسبة الشركات التى وظفت عمالتحسنت الجانب اآلخر 

 ثالثة شهور.   

 

 3% فى آخر 98.9لعدم قيامها بتسريح عمالة، بنسبة بلغت  نشآت أما بالنسبة لتسريح العمالة فقد أشارت معظم امل 

متناهية الصغر التى سرحت عمالة فى   نشآت . وكذلك انخفضت نسبة امل  2020% منذ يناير 91.9شهور، مقارنة بنسبة 

82.6

15.8

0.9 0.7 0.0

82.2

16.0

1.1 0.7 0.0
0.0
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ال توجد عامالت سيدات (1-4) (5-19) (20-99) (100+)

والوقت الحالي٢0٢0توزيع الشركات حسب التغير فى تشغيل اإلناث ما بين يناير : ٢٤شكل 

بداية يناير الوقت الحالى

99.4 99.5

0.4 0.5
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

٢0٢0منذ يناير  شهور ٣في اخر 

 بتوظيف: ٢٥شكل 
ً
تعاقداتغير شاملة تجديد ال( كل الوقت وبعض الوقت)العاملين نسبة املنشآت التى قامت حديثا

لم يوظف احد (1-4)
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لالستقرار    ،  في إشارة واضحة  2020% منذ بداية يناير  6.2بالعينة مقارنة بنسبة    نشآت  % من جملة امل1.2شهور إلى    3آخر  

 .نشآت النسبى ألوضاع العمالة بامل

 
 

%  72فقد أشار حوالى  2019يوم باملقارنة بنفس الفترة من  30وبمقارنة التغير فى عدد ساعات العمل األسبوعية في آخر 

فقط من  % 3.0من الشركات إلى بقاء عدد ساعات العمل عند نفس املستوى بين الفترتين، بينما زادت ساعات العمل في 

بين   نشآت وهو ما يدل على تأثر عدد كبير من امل .نشآت % من امل25.0، وانخفضت عدد ساعات العمل لدى نشآت امل

 .2019الفترتين وانخفاض قدرتها على استعادة مستويات التشغيل وعدد ساعات العمل التى كانت سائدة فى عام 
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٣مة ومنذ تم تسريحهم منذ بداية األز ( كل الوقت وبعض الوقت)نسبة املنشآت التى قامت بتسريح العاملين : ٢٦شكل 

شهور 

٢0٢0منذ يناير  شهور ٣في اخر 
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 بنفس ( قبل املقابلة)يوم ٣0توزيع املنشآت بحسب التغير فى عدد ساعات العمل األسبوعية، في آخر : ٢٧شكل 
ً
مقارنة

٢0١٩الفترة من عام 

زادت تبقى كما هي انخفضت
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)والتى شكلت نسبة    2019يوم باملقارنة بنفس الفترة من    30في آخر    منشآت  وفيما يخص مقدار الزيادة فى ساعات العمل لل

 % من ساعات العمل . 50% إلى 20العينة(، فقد زادت ساعات العمل ما بين  منشآت  % من 3.0

 فى ساعات العمل في آخر  
ً
شكلت  )والتى    2019يوم باملقارنة بنفس الفترة من    30أما بالنسبة للمنشآت  التى شهدت انخفاضا

%، فى إشارة واضحة الرتفاع تأثر  50% الى  11% من منشآت  العينة(، فقد جاءت معظم االنخفاضات فى حدود  25.0نسبة  

 تلك املنشآت  وتراجع أدائها بين فترتى املقارنة. 

  

%  61.1أشار حوالى فقد  2020يوم باملقارنة بنفس الفترة من  30وبمقارنة التغير فى عدد ساعات العمل األسبوعية في آخر 

% من  24.9من الشركات إلى بقاء عدد ساعات العمل عند نفس املستوى بين الفترتين، بينما زادت ساعات العمل فى 

فى نشآت  وهو ما يدل على التحسن النسبى ألوضاع امل  .نشآت  % من امل13.9، وانخفضت عدد ساعات العمل لدى  نشآت  امل

، كما  2019، مع انخفاض القدرة على استعادة أوضاع التشغيل لعام  2020فى عام    الوقت الحالى مقارنة بأوضاع التشغيل

 اتضح من قبل.  
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للشركات التى زادت ٢0١٩يوم مقارنة بنفس الفترة فى ٣0

بها ساعات العمل
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٧0%

خر نسبة التراجع فى ساعات العمل األسبوعية آ: ٢٩شكل 

للشركات التى ٢0١٩يوم مقارنة بنفس الفترة فى ٣0

انخفضت بها ساعات العمل
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)والتى شكلت نسبة    2020يوم باملقارنة بنفس الفترة من    30في آخر    منشآت  وفيما يخص مقدار الزيادة فى ساعات العمل لل

  منشآت أما بالنسبة لل .% من ساعات العمل30% إلى 21العينة(، فقد زادت ساعات العمل ما بين  منشآت % من 24.9

 فى ساعات العمل في آخر 
ً
% من  13.9بة )والتى شكلت نس 2020يوم باملقارنة بنفس الفترة من  30التى شهدت انخفاضا

%، وبالتالى ارتفاع تأثر تلك الشركات بتقليص عدد  50% الى  21العينة(، فقد جاءت معظم االنخفاضات فى حدود    منشآت  

 . 2020ساعات العمل التى أصدرتها الدولة خالل فترة األزمة فى عام 
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بنفس (  قبل هذه املقابلة)يوم ٣0توزيع املنشآت بحسب التغير فى عدد ساعات العمل األسبوعية  في آخر : ٣0شكل 

٢0٢0الفترة من عام 
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للشركات التى زادت ٢0٢0يوم مقارنة بنفس الفترة من ٣0

بها ساعات العمل
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ها للشركات التى انخفضت ب٢0٢0مقارنة بنفس الفترة من 

ساعات العمل
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 األثر على المبيعات .3

قبل األزمة، فقد أفادت    2019بيعات خالل نفس الفترة من  يوم مقارنة بامل  30حول حجم املبيعات فى آخر    نشآت  بسؤال امل 

وفي املقابل  2019يوم مقارنة بنفس الفترة من عام  30% من الشركات بوجود زيادة فى حجم املبيعات فى آخر 34نسبة 

 .2019% بوجود  انخفاض فى مبيعاتها عن عام 66أفادت النسبة األكبر من الشركات 

% من منشآت  العينة( فقد تركزت نسب  34الشركات التى زادت قيمة مبيعاتها العمل )والتي شكلت نسبة وفيما يخص 

أما بالنسبة للشركات التى انخفضت قيمة مبيعاتها )والتي    .% من قيمة املبيعات50% الى  40% و20% إلى  11الزيادة ما بين  

 نسبيا ما بين % من منشآت  العينة(  فقد كان حجم انخفاض امل66شكلت نسبة 
ً
% الى  40% و30% الى 20بيعات كبيرا

 وعدم مقدرتها على استعادة   .% من قيمة املبيعات50
ً
 كبيرا

ً
وهو ما يدل على تأثر شركات العينة من ناحية املبيعات تأثرا

 .2019مستويات املبيعات السابقة التي كانت عليها في عام 

 

% من  42.0فيالحظ استقرار مبيعات الشركات لدى نسبة  2020يوم بالفترة املناظرة من عام  30وبمقارنة املبيعات آخر 

% من  26% من الشركات وارتفعت نسب املبيعات لدى حوالى 32العينة بينما تراجعت نسب املبيعات لدى حوالى منشآت 

   .بين الفترتين نشآت  امل

 

نسبة التغير فى  : 3جدول 

ر في آخ قيمة املبيعات

يوم )قبل هذه   30

املقابلة(ٍ مقارنة بنفس  

 2019الفترة من عام 

نسبة الشركات  

التى حققت  

زيادة فى 

 املبيعات

نسبة الشركات  

التى حققت  

انخفاض فى  

 املبيعات

 3.6 6.2 % 10اقل من 

11% - 20% 48.4 9.6 

21% - 30% 6.9 19.5 

31% - 40% 0.0 10.6 

41% - 50% 37.3 32.6 

51% - 70% 0.5 13.6 

 10.5 0.6 % 70اكثر من 

34%

66%

ي آخر نسبة التغير فى قيمة مبيعات هذه املنشأة ف: ٣٣شكل 

ام مقارنة بنفس الفترة من ع(ٍقبل هذه املقابلة)يوم ٣0

٢0١٩

زيادة انخفاض
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فقد تركزت نسب الزيادة ما  % من منشآت  العينة(  26)والتي شكلت نسبة  وفيما يخص الشركات التى زادت قيمة مبيعاتها  

% من  32)والتي شكلت نسبة أما بالنسبة للشركات التى انخفضت قيمة مبيعاتها  .% من قيمة املبيعات30% إلى 20بين 

% من قيمة املبيعات مقارنة بنفس  50% إلى  40فقد أفادت أكثر الشركات بانخفاض حجم املبيعات ما بين  منشآت  العينة(  

عات واستمرار أثر األزمة على البعض  . وهو ما يدل على التعافى النسبى لشركات العينة من ناحية املبي2020الفترة من عام 

 منها. 

يوم )قبل هذه املقابلة( أن اضطرت هذه املنشأة إلى إلغاء أي طلبات بيع بسبب عدم    30وبسؤال املنشأة هل حدث فى  آخر  

بمحافظة سوهاج بقيامها بإلغاء طلبات   نشآت % من امل8وجود مدخالت لإلنتاج )سواء تأخرت أو توقفت(، أفادت نسبة 

بهذا اإلضطراب فى سالسل القيمة. وتراوحت النسبة املئوية للمبيعات امللغاة  فى   نشآت % من امل92يع  فيما لم تتأثر الب

% ، بينما شهدت  70% واكثر من  30% الى  20% و10التى حدث لديها اضطراب فى سالسل القيمة ما بين اقل من    نشآت  امل

                .%50-40 بما يتراوح ما بين يع إلغاء فى طلبات الب  نشآت  بعض امل نسبة ضعيفة ل

نسبة التغير فى قيمة : ٤جدول 

يوم )قبل   30في آخر  املبيعات

هذه املقابلة(ٍ مقارنة بنفس  

 2019الفترة من عام 

نسبة 

الشركات التى 

حققت زيادة  

 فى املبيعات

نسبة 

الشركات التى 

حققت  

 فى  
ً
انخفاضا

 املبيعات

 9.3 14.4 % 10اقل من 

11% - 20% 39.9 19.7 

21% - 30% 12.0 16.6 

31% - 40% 12.5 7.1 

41% - 50% 6.1 27.0 

51% - 70% 8.1 13.3 

 7.1 6.8 % 70اكثر من 

26%

42%

32%

ي أخر نسبة التغير فى قيمة مبيعات هذه املنشأة ف: ٣٤شكل 

٢0٢0بنفس الفترة من عام ( قبل هذه املقابلة)يوم ٣0

زيادة تبقى كما هي انخفاض
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 الدولية  األثر على التجارة .4

العينة  فى  محافظة سوهاج بسالسل القيمة العاملية ومحدودية مساهمتها فى   منشآت باألخذ فى االعتبار ضعف ارتباط 

 من الشركات فى البيع لشركات متعددة الجنسيات داخل   حركة التصدير واالستيراد من قبل األزمة،
ً
حيث لم تشارك أيا

% من املنشآت   0.2بة نس 2019مصر فى عام ، ولم تتجاوز نسبىة الشركات محل الدراسة التى استوردت منتجات عام 

 عن االستيراد منذ بداية أزمة فيروس كورونا املستجد،    داخل املحافظة،
ً
إال أن تلك النسبة على محدوديتها قد توقفت تماما

 ية.تصدير ال نشطة األواستمر كذلك عدم مشاركة أى شركة فى محافظة سوهاج فى  وحتى الوقت الحالى. 

 

 السداد  واجبة  تزامات الماليةلاألثر على اال .5

محل الدراسة، فقد تم تتبع التغير فى نسبة الشركات    منشآت  للتعرف على أثر األزمة على االلتزامات املالية واجبة السداد لل

، وفترة ما بعد األزمة فى أول  2020التى أقرت بوجود التزامات مالية خالل ثالث فترات رئيسية هى فترة ما قبل األزمة فى يناير  

 من املدفوعات واملصروفات 2021الفترة الحالية فى آخر ديسمبر  ثم    2020سبتمبر  
ً
.  وشملت االلتزامات املالية للشركات كال

 على الشركة )مثل الرواتب، ومدفوعات املوردين، والضرائب، وسداد القروض(. 

داية يناير عام  % فى ب62,9ويالحظ انخفاض نسبة الشركات التى أفادت بعدم وجود التزامات مالية واجبة السداد من 

% ما بين الفترتين، فى إشارة واضحة للضغوط املالية التى  11.4، بمعدل انخفاض بلغ 2021% فى ديسمبر 55.7إلى  2020

 بأزمة كورونا.  
ً
 تواجهها الشركات فى الوضع الحالى تأثرا

النسبة املئوية للمبيعات التي تمتلكها تلك املعامالت  :٥جدول 

 يوم )قبل هذه املقابة( 30امللغاه في اخر 

 2.0 % 10اقل من 

11% - 20% 0.1 

21% - 30% 2.2 

31% - 40% 0.0 

41% - 50% 0.7 

51% - 70% 0.2 

 2.0 % 70اكثر من 

8%

92%

ات نسبة املنشآت التى اضطرت إلى إلغاء أي طلب: ٣٥شكل 

في ( تأخرت أو توقفت)بيع بسبب عدم وجود مدخالت لإلنتاج 

( قبل هذه املقابلة)يوم ٣0أخر 

نعم ال
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% عليها التزامات مالية  14بنسبة سوهاج محافظة  منشآت ( جاءت النسب األعلى من 2021وفى الوقت الحالى )ديسمبر 

  نشآت . كما ارتفعت نسبة امل2020ألف إلى مليون جنيها، وهو ما لم يتغير عن أوضاع يناير  100واجبة السداد تتراوح بين 

. كما  2021% فى ديسمبر 5.5إلى  2020% فى يناير 3.4ألف جنيها، من  90ألف إلى  50التى عليها التزامات مالية ما بين 

% فى يناير  8.3من    ألف جنيها    50ألف جنيها إلى    20ما بين    التى عليها التزامات مالية واجبة السداد  نشآت  ت نسبة املارتفع

% فى ديسمبر  2.7إلى  2020% فى يناير 2.2آالف جنيها من  6آالف جنيها إلى  3ما بين ، و .2021% فى ديسمبر 12.4إلى  2020

2021 . 

االلتزامات : ٦جدول 

لى املنشآت   املالية ع

 بالجنيه املصرى 

نسبة املنشآت  في  

   2020بداية  يناير 

في   نشآتنسبة امل

    2020أول  سبتمبر

فى   نشآتنسبة امل

أخر ديسمبر  

2021 

 55.7 61.6 62.9 ال يوجد التزامات مالية

500 - 2,999 1.8 0.0 2.0 

3,000 - 5,999 2.2 3.9 2.7 

6,000 - 9,999 0.9 4.1 3.0 

10,000 - 19,999 6.0 4.0 4.3 

20,000 - 49,999 8.3 8.0 12.4 

50,000 - 99,999 3.4 5.5 5.5 

100,000 - 999,999 14.4 12.1 14.0 

1,000,000+ 0.2 0.7 0.2 

 

 الصمود المالى .6

بقدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها املالية الحالية واجية السداد  يهتم  تم قياس الصمود املالي من خالل بعدين، البعد األول  

دون مساعدة، والبعد الثاني يركز على قدرة املنشأة على سداد التزاماتها املالية واجبة السداد فى ظل الحصول على دعم  

 من التكاليف واملصروفات الخاصة باملنشأة مثل  مالي من مصدر خارجي. وتشمل اال
ً
لتزامات املالية واجبة السداد كال

يقصد بمصادر التمويل الخارجية كل من السلف من  كما الرواتب، ومدفوعات املوردين، والضرائب، وسداد القروض، 

 األقارب أو املوردين، والحصول على القروض البنكية، وبطاقات االئتمان. 

% من  67لبعد األول الخاص بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية الحالية دون مساعدة، فقد أفادت وفيما يخص ا

بقدرتها على االستمرار في دفع كل التكاليف واملدفوعات )مثل الرواتب، أو املوردين، أو الضرائب،  سوهاج  بمحافظة    نشآت  امل

  ية داخل املحافظة بعدم وجود نقد نشآت % من امل33.0املتاح، فيما أشارت نسبة أو سداد القروض( باالستعانة بالنقد 

 بقدرتها على الوفا نشآت % من امل54.9فى الوقت الحالي لسداد تلك االلتزامات. وأفادت نسبة متاحة 
ً
بالتزاماتها   ءتقريبا

 ح ودون أى احتياج ملصادر تمويل خارجية.  املالية واجبة السداد خالل السنة القادمة أو أكثر باالستعانة بالنقد املتا 
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وبالنسبة للبعد الثاني والذى يركز على قدرة املنشأة على سداد التزاماتها املالية فى ظل الحصول على دعم مالي من مصدر  

يعنى اعتمادها على  محافظة سوهاج ال تستطيع الوصول ملصادر تمويل خارجي مما  منشآت % من 73.7خارجي، تبين أن 

 فى ظل غياب النقد لدى قسم كبير من املالنقدية املتاحة فقط، األمر الذى  
ً
نشآت  يسهم فى صعوبة أوضاعها املالية خاصة

التى أفادت بقدرتها على الوصول إلى مصادر خارجية للتمويل فقد تمثلت مصادر التمويل الخارجي  لها بشكل    نشآت  . أما امل

 ارب واألخوة واألصدقاء.  رئيس ي فى قروض البنوك والسلف من األق

 
 

33.0

1.1 0.0 0.2

6.4

1.4 1.4 0.0 0.8 0.0 0.7

54.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

ال يوجد نقدا 1 2 3 4 6 8 12 16 24 30 سنة أو أكثر

و الضرائب أو سداد مثل الرواتب أو املوردين أ)األسابيع التى تستطيع املنشأة أن تستمر في دفع التزاماتها املالية : ٣٦شكل 

باالستعانة بالنقد املتاح ( القروض

73.7

1.5

15.1

3.2 1.0
5.2

0.2 0.1
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

عدم الوصول إلى 

مصادر التمويل 

الخارجية

1 4 8 12 20 24 سنة أو أكثر

ئب أو سداد مثل الرواتب، واملوردين، والضرا)عدد األسابيع اإلضافية قد تستمر املنشأة في دفع التزاماتها املالية : ٣٧شكل 

ات مثل القروض من األقارب أو املوردين، والقروض البنكية، وبطاق)باالعتماد على مصادر التمويل الخارجية ( القروض

(االئتمان
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وبسؤال الشركات التى ليس لديها نقد متوافر حاليا عن احتمال عدم القدرة على الوفاء باإللتزامات املالية واجبة السداد  

أشارت  % من الشركات إلى  أن لديها التزامات مالية متأخرة عن سدادها بالفعل، بينما 21.2املقبلة اشارت  6في األشهر الـ 

% من  70.9أن التأخير فى سداد االلتزامات املالية متوقع خالل الستة شهور القادمة، فيما أشارت  نشآت % من امل7.9

   لعدم وجود احتمالية عدم السداد وأنها قادرة على الوفاء بتلك االلتزامات خالل الستة شهور القادمة. نشآت  امل

 

 

% فقط من الشركات الحتمالية التعرض لإلفالس خالل األشهر  11.8رت نسبة وأخيرا بالنسبة لتسجيل اإلفالس فقد أشا 

% من  3.6وأكدت نسبة  % لعدم احتمالية تعرضها لذلك خالل األشهر الست القادمة.84.6الست القادمة فيما أشارت 

   املنشآت أنهم قد سجلوا إلجراءات اإلفالس بالفعل.

 

  

21.2

7.9

70.9

0.0

10.0
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40.0
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60.0

70.0

80.0

.وهي متأخرة بالفعل. نعم ومتوقع التأخير. نعم ال

املقبلة٦نسبة الشركات املتوقع أن تتآخر فى سداد  أي من التزاماتها املالية واجبة السداد في األشهر الـ : ٣٨شكل 

3.6

11.8

84.6

0.0
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90.0

لقد سجلت بالفعل. نعم املقبلة٦وسوف تسجل في األشهر . نعم ال

املقبلة٦نسبة الشركات املتوقع أن تسجل حالة تعثر أو إفالس في األشهر الـ : ٣٩شكل 
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 سوهاج محافظة فى  التعافى ممكنات ثالثاً: 

لتعافى الشركات من آثار األزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا املستجد،  وذلك من   ممكناتيمكن التعرف على عدة 

 خالل البحث فى:  

 على الوصول للتمويل للتعامل مع الضغوط املالية التى تواجهها  نشآت قدرة امل .1

 القدرة على إعادة جدولة الديون وااللتزامات املالية واجبة السداد على املنشأة   .2

القدرة على االستفادة من منظومة الدعم الحكومي التى أصدرتها الحكومة املصرية لدعم الشركات فى مواجهة   .3

 األزمة 

ارات تسويق جديدة من خالل تكنولوجيا التحول الرقمي لتعويض نقص الطلب على املنتجات  القدرة على فتح مس .4

 والخدمات 

 العمل على ابتكار منتجات جديدة أو تعديل منتجات قائمة استجابة للتغير فى ذوق العمالء أو نتيجة للزمة  .5

 العمل على البيع لشركات قطاع عام ومؤسسات حكومية   .6

لالستفادة من الخدمات من خالل التعرف على مدى توافر أوراق رسمية   نشآت ملتقييم مدى جاهزية تلك ا .7

 لديها.  

 

 الوصول للتمويل .1

من اآلثار املالية الناتجة عن األزمة، حيث يسهم فى مواجهة  نشآت يعد الوصول للتمويل أحد املسارات األساسية لتعافى امل

  نشآت  السيولة النقدية الالزمة إلدارة وإنفاذ التعاقدات، وتمويل أنشطة امل ضعف التدفقات النقدية للشركات، وعدم توافر  

 والتوسع فى االستثمارات. 

توفر الحكومة املصرية العديد من حزم التمويل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وقد تبني البنك املركزي املصري فى  

% متناقص عبر الزمن، باإلضافة إلى العديد من الشركات  5إقراض األنشطة الخدمية والصناعية بعائد    ”مبادرة مشروعي“

 والجمعيات املرخصة التى توفر خدمات التمويل متناهي الصغر تحت إشراف هيئة الرقابة املالية.  
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% من العينة لحاجتها لقروض،  29.9بهذه الدراسة بعدم حاجتها لقروض فيما أشارت    (%70.1)نشآت  وقد أفادت غالبية امل

% من الشركات بأنها قد سبق لها التقدم بطلب للحصول على قرض لتمويل أنشطتها من الجهات  29كما أشارت نسبة 

   .  التمويلية املختلفة

 

% من  7.7% من الشركات التى تقدمت للحصول على قروض بالقبول، فيما الزالت 92وقد قوبل طلب القرض في حالة 

% من الشركات فى محافظة سوهاج  0.3الشركات فى إطار اإلعداد والتجهيز وانتظار الرد للحصول على القرض، فيما واجهت  

 لطلب الحصول على قروض. 
ً
 رفضا

وقد جاءت البنوك التجارية فى املرتبة األولى فى تقديم القروض للمنشآت  في محافظة سوهاج خالل فترة الدراسة بنسبة  

% من املنشآت، باإلضافة  24.1تالها الجمعيات األهلية والتى ظهرت كمنافس قوي ساهم فى منح القروض لنسبة  %،  58.6

 بنك ناصر اإلجتماعي الذي منح حوالي  14.1إلى صندوق تنمية املشروعات الصغيرة بنسبة  
ً
% من  3.1% من املنشآت، وأخيرا

 .املنشآت التى تقدمت للحصول على قروض فى محافظة سوهاج

29.9

70.1
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نعم أل

لى نسبة املنشآت التى أفادت باحتياج املنشأة إ: ٤0شكل 

قروض

29%

71%

رضنسبة املنشآت التى سبق لها التقدم بطلب ق: ٤١شكل 

نعم أل
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 ألسباب رفض الطلب املقدم من 
ً
صعوبة شروط التقدم  نشآت % من الشركات، فقد ذكرت امل0.3وبالنظر تفصيليا

لقيمة    نشآت  للحصول على قرض، وعدم توافر الضمانات الكافية لديها، وكذلك صعوبة اإلجراءات، وأخيرا حاجة بعض امل

 ية.   قروض منخفضة أو أقل مما هو معروض لدى الجهات التمويل

% على قروض  22.3ألف جنيها، وحصلت    100وبالنسبة لقيمة القروض فقد حصلت أغلبية الشركات على قروض أقل من  

% على  9.9ألف جنيها، فيما حصلت  500% على قروض تصل إلى 5.5ألف جنيها، وحصلت  250ألف إلى  100ما بين 

% من الشركات التى حصلت  0.5املليون جنيه فى حوالى ألف إلى مليون جنيه، وتخطت مبالغ القروض  500قروض من 

   .على قروض بمحافظة سوهاج

 

61.7

22.3
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ألف الي مليون ٥00من  أكثر من مليون 

نسبة املنشآت التى حصلت على قروض من حيث قيمة القرض: ٤٤شكل 

92%

0.3%
7.7%

ض نسبة املنشآت التى تقدمت للحصول على قرو : ٤٢شكل 

من حيث املوافقة على الطلب

نعم ال ينتظر الرد
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الصغيرة 

MSMEDA

أخرى 

ض نسبة املنشآت التى تقدمت للحصول على قرو : ٤٣شكل 

من حيث الجهه اللي أخدت منها القرض
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أية تحديات فى الحصول على تمويل مباشر من ممولين أو  %(  85.5)بنسبة  سوهاج  فى محافظة    نشآت  ولم تواجه أغلبية امل

 لين. % صعوبات فى الحصول على تمويل من ممو 14.5الشراء اآلجل من املوردين فيما واجهت 

 

ضافة إلى ارتفاع مخاطر عدم اليقين  الفائدة باإل ارتفاع سعر  وتتمثل أهم الصعوبات فى الحصول على تمويل من املمولين في  

، وعدم استعداد املوردين الستخدام الدفع  وعدم  وجود ضمانات ،تاريخ ائتماني ضعيفلاملنشأة    ، وامتالكداخل السوق 

   اآلجل لتوفير املدخالت. 
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(من ممولين)نسبة املنشآت التى تواجه صعوبات في الحصول علي تمويل : ٤٥شكل 
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 في الحصول على التمويل: ٤٦شكل 
ً
الصعوبات الرئيسية التي تواجه املنشآت حاليا



)محافظة سوهاج( – تأثير جائحة كورونا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في صعيد مصر   

 

 

 48 

 إعادة جدولة الديون .2

إلعادة جدولة شروط االئتمان أو سداد القروض و/أو الجدول الزمني للسداد، منذ فبراير   نشآت بالبحث فى حاجة امل

ر مسددة تحتاج إلى إعادة جدولة فى الوقت  % بعدم وجود التزامات غي50.8بالعينة  نشآت ، أكدت حوالى نصف امل2020

  نشآت  % من امل 20.8% إلى عدم رغبتها فى إعادة جدولة شروط االئتمان لديها، بينما أفادت 28.5الحالى، فى حين أشارت 

  حظ التى تحتاج إلى إعادة جدولة، فيال   نشآت  بالعينة إلى حاجتها إلعادة جدولة شروط االئتمان الخاصة بها. وفيما يخص امل

هذه  % من 41.4فى ذلك، بينما لم تتمكن بالفعل بالعينة قد نجحت  التى تحتاج إلى إعادة جدولةنشآت % من امل58.6أن 

 وط االئتمان الخاصة بها. ر من إعادة جدولة شمن  سوهاج  فى نطاق محافظة  نشآت  امل

 

 االستفادة من الدعم الحكومى .3

، 2020قدمت الحكومة املصرية حزمة واسعة من املساعدات لشركات القطاع الخاص خالل الفترة من فبراير إلى أبريل 

% فقط من الشركات داخل العينة بمحافظة  5وبالسؤال عن تلقي الشركات ألية تدابير أو مساعدات جديدة تبين أن 

  .ن حزمة التدابير الحكوميةسوهاج قد تمكنت من الحصول على مساعدات استجابة للزمة م 

وتمثلت أوجه االستفادة الرئيسية فى تأجيل املدفوعات، وحصلت بعض الشركات على قروض وائتمانات جديدة، على  

إعفاءات ضريبية، وحصل البعض اآلخر على منح نقدية والتى كانت متاحة لقطاع السياحة ومن خالل صندوق الطوارىء  

 بوزارة القوى العاملة . 
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نسبة املنشآت التى تحتاج إلى إعادة جدولة : ٤٨شكل 

أو تعديل الجدول /شروط االئتمان أو سداد القروض و

٢0٢0الزمني للسداد منذ فبراير 

58.6%

41.4%

/ ونهانسبة املنشآت التى تحتاج إلى إعادة جدولة دي: ٤٧شكل 

قروضها مع الدائنين من حيث نجاحها فى القيام بإعادة 

الجدولة

نعم ال
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وبالتقص ي عن السبب الرئيس ي لعدم تلقي الشركة أية مساعدات حكومية خالل األزمة جاء السبب الرئيس ي هو عدم  

% من شركات محافظة سوهاج. فيما رأت  68.2املعرفة بوجود حزمة دعم حكومي للمنشآت  خالل االزمة وذلك بنسبة 

نها ربما ال تملك االتصاالت املناسبة للحصول على  % أ11.2% من الشركات أنها لم تكن بحاجة لدعم فيما أشارت 18.3

 % من الشركات لعدم انطباق شروط الحصول على تلك الخدمات عليها. 1.2تلك الخدمة إن حاولت. فيما أشارت 

5%

92%

3%

ت مساعدات جديدة أو قائمة أو حكومية وطنية أو محلية صدرت أو توسع/ نسبة املنشآت التى تلقت  أي تدابير: ٤٩شكل 

لالستجابة للزمة 

نعم ال ٢0٢0مغلقة قبل 
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45.7
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تمويل الديون 

لحصول على 

 ائتمانات أو قروض

جديدة

إلعفاءات 

الضريبية أو 

التخفيضات 

الضريبية أو 

التأجيالت 

الضريبية

عانات األجور  املساعدة )الدعم 

أو /التقنية و

العتماد ( اإلعانات

التكنولوجيات 

الرقمية

املساعدة )دعم 

التقنية أو 

ن لتحسي( اإلعانات

ة أو إعاد/تسويقي و

تعبئة املنتج

املساعدة )الدعم 

التقنية أو 

ن لتحسي( اإلعانات

املمارسات 

التنظيمية 

واإلدارية

اخرى 

النسبة املئوية للمنشآت من حيث اإلجراءات التى استفادت بها: ٥0شكل 
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 جهود التحول الرقمى .4

 من انتشار  يعد التحول الرقمي أحد مسارات التعامل مع األزمة بسبب قيود الحركة على املواطنين أثناء أزمة 
ً
كورونا خوفا

 
ّ
 فرصة جيدة للشركات للتواصل  املرض وبقاء األسر داخل املنزل، فقد مث

ً
ل التحول إلى تقديم الخدمات أو عرضها إليكترونيا

  .مع العمالء واملوردين

جتماعي على  وعلى الرغم من تلك امليزة إال أنه بالسؤال عن استخدام أو زيادة استخدام اإلنترنت، أو وسائل التواصل اال 

، فقد أشارت  2020اإلنترنت، أو التطبيقات املتخصصة للبيع أو املنصات الرقمية استجابة لتفش ي وباء كورونا منذ فبراير 

% من الشركات داخل املحافظة بعدم استخدام اإلنترنت أو وسائل التواصل أو منصات الدفع االلكتروني نتيجة  80.7

 نحو استخدام تلك الوسائط، فيما توسعت بالفعل % من الشركا7.1األزمة، فيما بدأت 
ً
% من  1ت فى التوجه حديثا

% من الشركات قيامها باستخدام اإلنترنت أو وسائل  11.2الشركات من استخدامها السابق لتلك الخدمات، وأوضحت 

  .التواصل أو منصات الدفع االلكتروني فى التسويق قبل األزمة ولم يختلف ذلك بعد األزمة

،  2020ؤال هل استثمرت هذه املنشأة في أي معدات أو برمجيات أو حلول رقمية جديدة منذ بداية األزمة في فبراير وبالس

فى محافظة سوهاج أنها قد قامت باالستثمار فى توفير حلول وبرمجيات جديدة داخل   نشآت % من امل 4أوضحت فقط 

 املنشأة منذ بداية األزمة وحتى اآلن.
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املناسبة

ردتقدمت بطلب ولم أتلقى ال ينطبق الشروط لتقديم مرهق أو مكلف جدا

بحيث ال يمكن انجازه

زمة منذ النسبة املئوية للمنشآت من حيث أسباب عدم تلقي أية تدابير حكومية أو محلية صادرة استجابة لل : ٥١شكل 

بداية 
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% من الشركات أى صعوبات فى التحول الرقمي،  22.7للتحول الرقمى، فلم تجد    نشآت  بالنسبة للصعوبات التى تواجه املأما  

% لنقص  9.4% لنقص املوارد املالية، 9.4كما أشارت  من الشركات بعدم وجود ضرورة للتحول الرقمى.%  55.9واشارت 

 فى الوقت الحالى. نشآت صعوبة اإلقناع بأهمية التحول الرقمى لنمو امل املعارف الفنية للقيام بذلك، ، وهو ما يعنى ارتفاع

 

فقد حققت  % من العينة(  19.3)نسبتهم  وبالنسبة للشركات التى بدأت جهود التحول الرقمي بعد األزمة أو حتى بدأت قبلها  

% من تحقيق مبيعات باستخدام التحول الرقمي رغم استخدامهم لتطبيقات  41.5نسب مبيعات مختلفة حيث لم تتمكن  

% من الشركات معظم مبيعاتها من التحول الرقمي فى حدود نسبة اقل من  22.5أو مواقع لهذا الغرض. فى املقابل حققت 

9.4 9.4
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عدم اليقين بشأن 

الفوائد نظرا للحالة 

االقتصادية الراهنة ـ

واملس

من تكلفة التحديث أعلى

الفوائد املتوقعة

 ال أرى ضرورة لتغيير أي

ش يء في الوقت الراهن

لم أجد صعوبة في 

سهل/ التحديث الرقمي 

سهولة التطوير الرقمى / التوزيع النسبى للمنشآت من حيث صعوبة: ٥٤شكل 

4%

96%

 نسبة املنشآت التى استثمرت في أي معدات أو : ٥٣شكل 

برمجيات أو حلول رقمية جديدة استجابة ألزمة فيروس 

٢0٢0كورونا منذ بداية األزمة في فبراير 

نعم ال
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بيقات اإلنترنت، أو وسائل التواصل االجتماعي على اإلنترنت، أو التط

املنصات املتخصصة للبيع مثل نظام الكاشير أو الدفع االلكتروني، أو 

٢0٢0الرقمية استجابة للزمة منذ فبراير عام 



)محافظة سوهاج( – تأثير جائحة كورونا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في صعيد مصر   

 

 

 52 

% فاكثر من  70ات مبيعات باستخدام التحول الرقمي فى حدود  % من الشرك13.2% من املبيعات، وحققت حوالى 10

 املبيعات. 

 

% من الشركات لم تحقق مبيعات  60.3وبالنظر إلى حجم املبيعات الناتج عن التحول الرقمى قبل أزمة كورونا يالحظ أن 

ات التى تحقق أرباح فى ، وكانت معظم الشرك2020رونية أو تكنولوجية رقمية فى بداية فبراير تك يلإباستخدام منصات 

 % أو أقل.   10% من املبيعات أو 20-11شريحة 

 

% من الشركات بعدم وجود أي عمالة تعمل عن بعد، بينما  98.3أما بالنسبة للعمل عن بعد فى الوقت الحالى، فقد أشارت  

 % من العمالة. 70-51% من الشركات لوجود عمالة عن بعد تترواح ما بين 0.7أشارت 
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٢0٢0خاص بها فى فبراير 
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 البتكارمجاالت ا .5

ومن مسارات التعافى الهامة االستجابة للتغييرات التى فرضها الوباء من خالل تبنى االبتكارات للتعامل مع األزمة إما بتغيير  

% فقط من العينة إلى أنها بالفعل قد قامت بتغيير بعض  4املنتجات القائمة أو إضافة منتج جديد، وقد أشارت نسبة 

تقديم  من املنشآت قامت ب% 81 نسبة  استجابة ألزمة فيروس كورونا، ورغم صغر تلك النسبة إال أنه من بينها منتجاتها 

 منتجات وخدمات جديدة. 
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نسبة املنشآت من حيث العمال الذين يعملون حاليا عن بعد: ٥٧شكل 

81%

19%

ر النسبة من املنشآت التى غيرت أو بصدد تغيي: ٥٩شكل 

منتجاتها وينطوي هذا التغيير على منتج جديد أو خدمة

معروضة 

نعم ال

4%

96%

ير النسبة من املنشآت التى غيرت أو بصدد تغي: ٥٨شكل 

في فبراير منتجاتها أو خدماتها استجابة لتفش ي وباء كورونا

٢0٢0

نعم ال
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 التجارة الدولية .6

% من شركات محافظة سوهاج فى التصدير أو االستيراد فى 0.2بالنسبة لفرص التجارة الدولية للشركات فلم تشارك سوي  

% من العينة لعدم مشاركتها فى هذا أنشطة االستيراد أو التصدير آخر عامين، كما كان الحال  99.8ا أشارت  آخر عامين فيم

 .2020فى بداية األزمة فى 

 التعاقدات الحكومية .7

وفيما يخص التعاقدات الحكومية ونسبة إيرادات هذه املنشأة  

من املنتجات أو الخدمات املقدمة إلى الحكومة أو الشركات  

حتى اآلن، فقد أشارت   2020اململوكة للقطاع العام في عام 

% من الشركات بعدم وجود ايرادات للبيع لشركات  98.7

ود مبيعات  % لوج0.5القطاع العام أو الحكومة، واشارت نسبة  

% إلى مبيعات تترواح ما بين  0.7% وأشارت نسبة  10فى حدود  

 %  من مبيعاتها للقطاع العام أو الحكومي.  41-50

 

 

0.2

99.8

 النسبة من املنشآت التى شاركت مباشرة في: ٦0شكل 

التصدير أو االستيراد في السنتين املاضيين
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دمة إلى التوزيع النسبى للمنشآت من حيث نسبة إيرادات المنشأة من المنتجات أو الخدمات المق: ٦١شكل 
حتى اآلن2020الحكومة أو الشركات المملوكة للقطاع العام في عام 
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 أو مستندات الحصول على الدعمالسجالت الرسمية  .8

اري  وبالنظر ملدى التزام الشركات باستخراج األوراق الرسمية الخاصة بعمل الشركة فقد جاءت نسب استخراج سجل تج

% واالشتراك فى التأمينات  53.9% وترخيص منهي أو صناعي بنسبة 77.9% واستخراج بطاقة ضريبية بنسبة 72.8فى حدود 

 %.71.5الخاصة بالعمالة بنسبة 

 

 القادمة أشهر 6توقعات المبيعات فى الـ .9

ببقاء املبيعات كما هى بين أصحاب  بالنظر لتوقعات املبيعات خالل الشهور الست القادمة فقد سادت نظرة مستقرة 

% من أصحاب األعمال، فيما سادت نظرة متفائلة بتوقع زيادة املبيعات بين   61األعمال فى محافظة سوهاج وذلك بنسبة 

 % من أصحاب األعمال 19% من أصحاب األعمال، وسادت نظرة متشائمة بانخفاض املبيعات بين 20
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ترخيص من هيئة التنمية 

ترخيص مزاولة مهنة/ الصناعية

ناتهل املنشأة مشتركة فى التأمي

النسبة من املنشآت من حيث امتالك سجالت رسمية: ٦٢شكل 

20%

19%
61%

شهور القادمة مقارنة بنفس ٦نسبة املنشآت التى تتوقع أن مبيعاتها ستزداد أو تنخفض أو ستظل كما هي، خالل الـ : ٦٣شكل 

الفترة من العام املاض ي 

زيادة انخفاض تبقى كما هي
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يعات خالل الستة شهور القادمة مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ى قد جاءت  ويالحظ أن التوقعات بالزيادة فى املب

% من قيمة املبيعات، بينما جاءت التوقعات باالنخفاض فى املبيعات خالل الستة شهور  30% إلى 10حذرة فى حدود 

 %.  70% إلى 21القادمة مقارنة بنفس الفترة من العام املاض ى فى مدى واسع ما بين 

 
 

 

 )أفضل األوضاع( خالل الستة أشهر القادمة تم سؤال أصحاب األعمال حول نسب  
ً
وبافتراض سيادة السيناريو األكثر تفاؤال

% من  35% من الشركات زيادة فى املبيعات وتوقع 56الزيادة واالنخفاض املتوقعة فى املبيعات فى هذا السيناريو. وقد توقع 

.     نشآت  % من امل9نما توقع  الشركات استقرار املبيعات كما هى، بي
ً
 حدوث انخفاض فى املبيعات فى ظل السيناريو األكثر تفاؤال
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 بنفس الفترة التوزيع النسبى للمنشآت من حيث نسبة الزيادة فى املبيعات املتوقعة خالل الستة أشهر القادمة مقارن: ٦٤شكل 
ً
ة
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ً
قارنة

الفترة من العام املاض ى
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% زيادة فى املبيعات وإن كانت هناك توقعات بنسب زيادة فى 50% إلى  21وتركزت نسب الزيادة فى السيناريو املتفائل ما بين  

%. أما بالنسبة لنسب االنخفاض املتوقعة من أصحاب األعمال داخل السيناريو املتفائل  20-11% و10املبيعات فى حدود 

 لك لدرجة عالية من عدم اليقين بخصوص املستقبل. % ويشير ذ70% إلى 31فقد تراوحت ما بين 

 

 

 )أسوء األوضاع( خالل الستة أشهر القادمة تم سؤال أصحاب األعمال حول نسب  
ً
وبافترض سيادة السيناريو األكثر تشاؤما

مستوى  % من أصحاب األعمال أن يظل 36الزيادة واالنخفاض املتوقعة فى املبيعات فى هذا السيناريو. وقد توقع نسبة 

56%

9%

35%

 ٦التوزيع النسبى للمنشآت بحسب توقعات املبيعات خالل ال: ٦٦شكل 
ً
أفضل)شهور القادمة فى ظل السيناريو األكثر تفاؤال
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 كما هو فى حالة حدوث هذا السيناريو، بينما توقع 
ً
% منهم أن يصاحب سوء األحوال االقتصادية  56املبيعات مستقرا

 فى مبيعاتهم، فيما لم يتوقع سوي 
ً
.8تراجعا

ً
 % أن تتحسن املبيعات فى حدوث السيناريو األكثر تشاؤما

 

 
 

% زيادة فى املبيعات، أما بالنسبة لنسب االنخفاض املتوقعة  70% إلى  51وتركزت نسب الزيادة فى السيناريو املتشائم ما بين  

% ويشير ذلك لدرجة عالية من عدم اليقين  50% إلى  21من أصحاب األعمال داخل السيناريو املتشائم فقد تراوحت ما بين  

 بخصوص املستقبل.  
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 ٦التوزيع النسبى للمنشآت بحسب توقعات املبيعات خالل ال: ٦٩شكل 
ً
أسوء )شهور القادمة فى ظل السيناريو األكثر تشاؤما
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% من  29.8ة حدوث كل سينايو من السيناريوهات الثالثة املحايد واملتفائل واملتشائم، فقد استبعد وبالنظر الحتمالي

% من أصحاب األعمال حدوث  11.5أصحاب األعمال في محافظة سوهاج حدوث السيناريو املتشائم، وكذلك استبعد 

% بينما رأي  50-40تحسن األوضاع بنسبة  % من أصحاب األعمال أنه احتمال تحقق سيناريو  23.6السناريو املحايد، ورأي  

% من أصحاب األعمال، وهو ما يعكس تفاؤل أصحاب األعمال  10% احتمال حدوث سيناريو متشائم بنسبة اقل من  15.3

 ج. بتحسن األوضاع االقتصادية ما بعد األزمة بمحافظة سوها
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(املتفائل واملتشائم واملحايد)احتمالية حدوث كل سيناريو : ٧٢شكل 

سيناريو المحايد سيناريو أكثر تفاؤال  سيناريو أكثر تشاؤما
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  خاتمةرابعاً:

هيكلية تواجهها الشركات فى محافظة سوهاج، ظهرت واضحة فى فترة ما قبل  أظهرت نتائج الدراسة وجود عدة تحديات 

 فى عام 
ً
 ، من بينها: 2019أزمة كورونا وتحديدا

عامل، وفى قطاعات تجارة الجملة   4 - 1تركز معظم منشأت املحافظة فى شريحة املنشآت متناهية الصغر ما بين  .1

دوية، وانخفاض االستثمارات وتراكم رأس املال فى قطاع  والتجزئة وقطاع الخدمات الغذائية، وقطاع الحرف الي

 .% من منشآت املحافظة10.5التصنيع حيث لم يشكل سوى  

% 0.2شاركت فقط نسبة ضعف ارتباط املنشآت بمجاالت التصدير واالستيراد وسالسل اإلمداد الدولية، حيث  .2

 باملحافظة فى التجارة املحلية دون التجارة الدولية. ، وتركيز جهود املنشآت من املنشآت بالعينة االستيراد

  100% من منشآت املحافظة بمبالغ مرتفعة، حيث تمثل شريحة 37.2وجود التزامات مالية واجبة السداد على  .3

% من املنشآت، فى إشارة  واضحة لوجود ضغوط مالية مسبقة علي تلك املنشآت  14.4ألف إلى مليون جنيها على  

 قبل األزمة. 

ف استخدام املنصات الرقمية وآليات التحول الرقمى داخل منشآت املحافظة، فلم تتجاوز نسبة االستخدام  ضع .4

% فقط من املنشآت لكل من الحلول الرقمية للمبيعات واملدفوعات، واستخدام وسائل التواصل  10-14

 االجتماعى، واستخدام برامج إدارة العالقات مع العمالء واملوردين.

 فيما يتعلق بإدارة فرق العمل   انخفاض درجة  .5
ُ
تطبيق ممارسات اإلدارة الجيدة لدى معظم الشركات، وخاصة

% من املنشآت بترقية املوظفين على أساس األداء والقدرة، مع عدم مقدرة  2.1داخل املنشأة حيث لم تقم سوي 

 % من املنشآت على تسويق املنتجات بشكل منتظم خالل فترة ما قبل األزمة.   10سوي 

 للعمل لدى الغير فى منشآت املحافظة، حيث ي .6
ً
% من  15.8تم توظيفهن فى كانت اإلناث العامالت أقل فرصا

فى العمل  هذا؛ بينما ترتفع فرصهن  % من املنشآت الصغيرة فقط،0.9املنشآت  متناهية الصغر، وفى نسبة 

ن أصحاب املنشآت، كما تعمل  % م15لحساب أنفسهن، أو امتالك حصة فى ملكية املنشآت، حيث مثلت اإلناث 

 % من اإلناث فى وظيفة املدير األعلى للمنشأة. 9

 

 وعلى مستوى أثر األزمة على املنشأت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر فى محافظة سوهاج فقد وجدت الدراسة أنه  

 باألزمة فى مجاالت العمالة وعدد ساعات العمل واملبيعات،  •
ً
%  2.6لغت نسبة االنخفاض حيث بالشركات أكثر تأثرا

 بعام  14فى تشغيل العمالة لدى املنشآت متناهية الصغر، وتصل إلى  
ً
. وفى جانب 2019% باملنشآت الصغيرة، مقارنة

ورغم بداية التعافى من األزمة وتحسن  . 2019% بوجود  انخفاض فى مبيعاتها عن عام 66املبيعات أفادت نسبة 
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إال أن غالبية الشركات لم تستطع استعادة مستويات التشغيل أو مستويات   األوضاع القائمة فى الوقت الحالى،

 فى عام  
ً
 . 2019املبيعات املحققة سابقا

 بأوضاع ما قبل األزمة فى إشارة لتراكم  44.3ارتفعت نسبة الشركات التى لديها التزامات واجبة السداد إلى   •
ً
% مقارنة

 الصعوبات املالية لديها. 

البيع  أى شركة فى محافظة سوهاج فى أنشطة االستيراد أو التصدير بعد األزمة، وتوقف استمرار عدم مشاركة  •

 . للشركات متعددة الجنسيات داخل مصر

 وتصل ملدة سنة أو أكثر باالستعانة بالنقد املتاح ودون   •
ً
ارتفاع نسبة الصمود املالى لدى نصف املنشآت تقريبا

آلخر فقد أشار إلى عدم توفر مصادر تمويل خارجية فى الغالب  الحصول على مصادر تمويل خارجية. أما النصف ا

 واقتصار تلك املصادر على القروض البنكية والسلف من األقارب واألخوة واألصدقاء. 

 

 وعلى مستوى االستفادة من مسارات التعافي فقد وجدت الدراسة أنه:  

 داخل املحافظة. واستطاعت تلك   -1
ً
ارتفعت الحاجة إلى تمويل املنشآت بواسطة القروض لدى ثلث املنشآت تقريبا

املنشآت الوصول لفرص تمويلية وتم قبول غالبية الطلبات للمنشآت التى تقدمت للحصول على قروض دون صعوبة  

 اصة بها. % من املنشآت إلعادة جدولة شروط االئتمان الخ58.6مع حاجة تذكر، 

% فقط من  5على نسبة  عدم استفادة غالبية املنشآت من حزمة الدعم الحكومى املقدمة أبان األزمة واقتصر ذلك   -2

ويرجع السبب الرئيس ى لعدم معرفة املنشآت بتوفر تلك الحزمة، وماهية اإلجراءات املطلوبة للحصول  املنشآت، 

 عليها. 

 باط بالفرص التجارية على املستوى الدولى. استمرار األوضاع القائمة الخاصة بضعف االرت -3

االرتفاع الطفيف فى نسب االستخدام للمنصات والحلول الرقمية لدى منشآت املحافظة بعد األزمة حيث لم تتجاوز   -4

ورأت نصف املنشآت باملحافظة بعدم وجود ضرورة    .% من املنشآت19نسبة مستخدمي الخدمة قبل وبعد األزمة  

ا وما يرتبط بذلك من صعوبات التحول الرقمى على املستوى الثقافى ألصحاب املنشآت، إضافة  للتحول الرقمى لديه

 إلى مشكالت نقص املوارد املالية ونقص املعارف الفنية.   

%  4، حيث أشارت نسبة  انخفاض نسبة االبتكارات لدى املنشآت، واقتصارها على تقديم منتجات وخدمات جديدة -5

 الفعل قد قامت بتغيير بعض منتجاتها استجابة ألزمة فيروس كورونا. فقط من العينة إلى أنها ب

عدم استفادة غالبية املنشآت باملحافظة بالتعاقدات الحكومية كأحد املسارات الهامة للتعافي من األزمة واقتصارها   -6

 على عدد محدود من املنشآت.  

سوهاج حيث توقعت أغلب املنشأت حدوث  سيادة التوقعات املتفائلة الحذرة بين أصحاب األعمال فى محافظة  -7

 السناريو األكثر تفاؤال بنسب مرتفعة ثم السيناريو املستقر. 
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 خامسا: التوصيات 

 فى مجال تعزيز االرتباط بسالسل اإلمداد الدولية .1

داخل  هناك ضرورة ملحة لتعزيز بنية التصدير وبنية البيع لشركات دولية على مستوى املنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر 

منشآت املحافظة، ملا لذلك من أثر كبير على تحسين مستويات املبيعات والتشغيل لدى املنشآت، وعلى تحفيز عمليات  

التحول الرقمى، وعمليات التطوير واالبتكار للمنتجات داخل املنشآت. وهو األمر الذى يتطلب تدريب العاملين باملنشآت على  

ة تلبيتها، وإدارة التعاقدات الدولية، وتعميق الروابط مع سالسل االمداد املحلية  آليات تحديد احتياجات العمالء وكيفي

والشركات الدولية العاملة فى مصر الكتساب الخبرات الالزمة، وكذا توفير املعلومات الكافية حول األسواق الدولية، وتسهيل  

 إجراءات التصدير للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر. 

 ل التعاقدات الحكوميةفى مجا .2
تمثل التعاقدات الحكومية أحد مسارات التعافي الهامة، التى يمكن للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر أن  

تستفيد منها فى دعم مبيعاتها فى األجل القصير واملتوسط. ويمكن للدولة ان تلعب دورا هاما فى تحسين معدالت التشغيل  

املنشآت من خالل تطوير نظم التعاقدات الحكومية، وخاصة فى ظل إصدار الحكومة املصرية لقانون  واملبيعات لتلك 

% من املناقصات لصالح الشركات الصغيرة 20،  والذى يتيح تخصيص حصة 2018لعام  182التعاقدات الحكومية رقم 

 ويقترح فى هذا الصدد:  .ومتناهية الصغر

ملحلى للمحافظة للموردين إلى الجهات الحكومية، وإتاحة فترة محددة فى إعداد قاعدة بيانات على املستوى ا  •

 بداية العام املالى لتسجيل املنشآت الجديدة على قاعدة البيانات، وتحديد مجاالت العمل من السلع والخدمات. 

ومية  باملحافظة  تطوير موقع إليكترونى على املستوى املحلى للمحافظة إلعالن املناقصات املحلية والتوريدات الحك •

من خالله، والسماح للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر بالتقدم للمناقصات مع تخفيف الشروط  

 املطلوبة. 

إعداد دورات تدريبية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر باملحافظة للتعرف على آليات التقديم   •

 للمناقصات الحكومية، والشروط واملتطلبات الالزمة لذلك.  

 للقانون    •
ً
املتابعة الدورية لدرجة تحقيق املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر للحصة املحددة لهم وفقا

، والوقوف على األسباب الفعلية النخفاض حصتهم فى التعاقدات الحكومية، مع توفير آلية  2018لعام  182 رقم

 .لبحث شكاوى تلك املنشآت خالل مراحل التعاقدات الحكومية

 فى مجال التحول الرقمي واالبتكار .3
الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر تعزيز التحول الرقمي من خالل التوعية بأهمية التحول الرقمي بين أصحاب املنشأت  

والتعريف بدوره فى زيادة املبيعات والتعريف بأهم التطبيقات املجانية لوضع املنتجات وأهمية املتاجر االلكترونية املتاحة  
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لعرض املنتجات وكذلك التعريف بطرق التسجيل بها. وتعزيز اإلبتكار واالبداع من خالل تعريف الشركات بأهمية بحوث  

 اسات السوق والتدريب على طرق تحديد تحديد شرائح العمالء وطرق تحديد متطلبات العمالء لكل منتج.  ودر 

 فى مجال االستفادة بحزمة الخدمات الحكومية .4
أظهرت الدراسة ضعف استفادة املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر من إجراءات حزمة الدعم الحكومي ألزمة  

ق التواصل الحكومية مع املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر وخاصة باملحافظات. وهو  كورونا، نتيجة ضعف طر 

 األمر الذى يتطلب: 

توفير جهة تنسيقية موحدة على مستوى املحافظة مثل فروع جهاز تنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة بكل   -1

محافظة، يكون من شأنها التنسيق مع كافة الجهات الحكومية املسئولة عن دعم املنشآت فى فترات األزمات. مثل  

العاملة، وخدمات هيئة التأمينات االجتماعية  التنسيق مع صندوق إعانة الطواريء للعمالة املوجود بوزارة القوي 

لدعم العمالة غير املنتظمة، والتنسيق مع مقدمى خدمات اإلقراض متناهي الصغر من الجهاز املصرفى والجمعيات  

 األهلية والشركات املالية، والتنسيق مع صندوق دعم الصادرات لدعم عمليات التجارة الدولية للمنشآت.  

ية باإلعالن عن حزم وإجراءات الدعم الحكومى للمنشآت، واستقبال كافة االستفسارات  قيام الجهة التنسيق   -2

 املتعلقة بالشروط واإلجراءات لالستفادة من الدعم الحكومى.  

املتابعة املستمرة ألعداد املنشآت الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر املستفيدة من حزمة اإلجراءات الحكومية   -3

 وتقييم درجة االستفادة، وأثر تلك الحزمة على أداء املنشآت.   على مستوى املحافظة، 

 في مجال تحسين مهارات ممارسات اإلدارة الجيدة ومهارات اإلدارة المالية .5
الزال مكون املهارات يشكل تحديا أظهرته بيانات الدراسة فى شكل وجود مشكالت فيما يتعلق بإدارة التدفقات النقدية مما  

لتزامات واجبة السداد عبر الوقت، وكذلك ضعف املعرفة بأليات التسويق أو نظم إدارة املوارد البشرية،  ساهم فى ارتفاع اال

 ويحتاج أصحاب األعمال للتعليم والتدريب فى العديد من املجاالت مثل:  

ورش للتعليم والتوعية تخص اإلدارة الداخلية للشركات خاصة إدارة التدفقات النقدية والتخطيط املالي   -1

 التحصيل والتفاوض وغيرها من املهارات املرتبطة بالتدفقات النقدية  و 

 التدريب على تقديم عروض للبيع ووضع حوافز للسداد املبكر للمتحصالت املتأخرة لدى عمالء -2

 ورش تعليمية حول ممارسات اإلدارة الجيدة مثل ادارة املبيعات باألهداف وإدارة املوارد البشرية والتسويق  -3

ة عن القدرة على تحديد فجوات السوق، التسويق، إدارة املوارد البشرية، والتصدير واالستيراد، إدارة  ورش تعليمي -4

سالسل القيمة، وخدمة العمالء وغيرهاـ وتعريف أصحاب األعمال بأماكن تقديم تلك التدريبات سواء في جامعات 

 . مباشرة األعمال اب  أو حاضنات أعمال أو غيرها أو إعداد محتوى مبسط يتم مشاركته مع أصح

 

 


