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ة،         ة دول صادي ألی ل االقت ي الھیك زة ف ة متمی صغیرة أھمی شروعات ال ل الم تحت

دخل               وین ال ي تك ال ف دورھا الفع صادیة نظرا ل ة االقت وتمارس دورًا مھمًا في تحقیق التنمی

ة             رة إلقام اد فرص كبی دخرات، وإیج ذب الم ل، وج د من فرص عم ق العدی ومي، وخل الق

شروع ام      الم واد الخ ستخدم الم ا ی ا أن معظمھ ضة، كم مالیة المنخف ة الرأس ات ذات التكلف

ت             س الوق ي نف رة، وف صناعات الكبی صنعة الناتجة عن ال المحلیة، أو المنتجات نصف الم

ر   . تقوم بتلبیة احتیاجات الصناعات الكبیرة من بعض المنتجات الوسیطة     دور الكثی ولذلك ت

صغیرة والمتوسطة      من التوقعات الرسمیة وغیر الرس     شروعات ال ار أن الم میة حول اعتب

ة            ود القادم ي العق ة ف دول العربی ي ال صادي ف و االقت اطرة للنم ذه   . ستكون ق ى دور ھ ویتجل

صناعات       ة ال ة بأھمی ت القناع د ظل ة، وق ة البطال ائف ومكافح ق الوظ ي خل سات ف المؤس

ر اال          ى الفك ة عل صف    الكبیرة في النشاط االقتصادي واالجتماعي مھیمن ى منت صادي حت قت

صف     ي منت ة ف ذه القناع رت ھ ا تغی رعان م ن س شرین، لك رن الع ن الق سبعینات م د ال عق

سور شموكلر        اب البرفی ور كت ع ظھ سبعینات م و   ( Small is Beautifulال صغیر ھ ال

ل  ور     )األجم صنیع والتط زًا للت ل رم ردة تمث رة منف صناعات الكبی د ال م تع الي ل ، وبالت

  (Mahmood & Omran , 2011) قتصاديالتكنولوجي والنمو اال

وفر               ع، وی ي مرتف ستوى حرف ز بم صر، تتمی ي م ة ف  صناعة األثاث صناعة عریق

سبیًا                ضة ن الیف منخف سة، وتك ى األسواق الرئی ي سھولة الوصول إل صر الجغراف موقع م
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المي        ابع اإلس ھ الط دخل فی ز، ی شبي متمی اث خ صناعة أث تھرت ب اھرة، واش ة الم للعمال

ھ                 والبریطاني ا فی اج، بم دد من مراحل اإلنت ى ع اث عل ناعة األث :  والفرنسي؛ وتنطوي ص

ا           ع؛ كم د، والتجمی ع، التنجی دھان، التلمی تقطیع األخشاب، النجارة، لصق القشرة، الحفر، ال

ال     بیل المث ام،     : تنطوي على صناعات داعمة، منھا على س ناعة الرخ ناعة الزجاج، ص ص

س  .اإلكسسوارات المعدنیة وغیرھا   ر           وبح صین أكب د ال ة، تع ل الدولی ة العم ر منظم ب تقری

ر     ي أكب اث ف ن األث صر م صادرات م سین ل صة  ١٠المناف ة بح واق عربی ن % ٣٢ أس م

سبة  %١٣ تلیھا تركیا بنسبة  ،الواردات ة    %١٠، ثم إیطالیا بن دة األمریكی ات المتح ، فالوالی

    .%٥لكل منھما، وألمانیا بنسبة % ٦واإلمارات المتحدة بنسبة 

 

ت               صر، وحقق ي م اث ف ناعة األث ى عرش ص اط عل ة دمی ت مدین ة ترّبع لعقود طویل

ول    م وص ؤخًرا رغ ا م ت عنھ ا تراجع ا، لكنھ ا وعالمًی ة محلًی ة متقدم صناعتھا مكان ب

اث      .  ملیار جنیھ٥٠٠االستثمارات بھا إلى ما یزید على       تھالك نجح األث ادة االس ورغم زی

ي إزاحة     ستورد ف ص       » دمیاطيال«الم ة األرخ سلع الردیئ د سوق ال ع تزای عن عرشھ، م

ت         صناعة، غاب ي ال دھور ف سعًرا، مما استدعى اتخاذ إجراءات حاسمة وفّعالة لمواجھة الت

ن     اإلعالن ع رة ب سنوات األخی ي ال داركھا ف ل ت ابقة، قب ود س ي عھ رار ف ذي الق ن متخ ع

  . العریقة إلى مكانتھا مجدًداتأسیس مدینة دمیاط لألثاث، بحًثا عن إعادة ھذه الصناعة

ن          رة م وبسبب العدید من المشكالت، تراجعت صادرات مصر من األثاث خالل الفت

ون  ٢٢٧ ملیون دوالر مقابل  ١٧٤، لتسجل نحو    %٢٤بنسبة  ) ٢٠١٩ أغسطس -ینایر(  ملی

س   . ٢٠١٨دوالر خالل نفس الفترة من عام    كما كشف التقریر الشھري الصادر عن المجل

ام    ٨ثاث، أن صادرات القطاع خالل الـ   التصدیري لأل  ى من ع ت  ٢٠١٩ أشھر األول  ھبط

جلت     ن      ٢٧٣للسنة الثالثة على التوالي، حیث س رة م س الفت ون دوالر خالل نف  ٢٠١٧ ملی

ل  ون دوالر ٢٦٢مقاب سبة    . ٢٠١٦ ملی اث بن ادرات األث اض ص ح انخف ا أوض % ٤٤كم

ام    ن ع سطس م ھر أغ الل ش سجل ٢٠١٩خ ون دوالر١٢٫٧ لت ل  ملی ون ٢٢٫٧ مقاب  ملی
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ام  ن ع رة م س الفت الل نف و ٢٠١٨دوالر خ الل یولی ت خ ا تراجع ى ٢٠١٩، كم  ٢١٫٨ إل

  .م٢٠١٨ ملیون دوالر خالل نفس الفترة من عام ٢٥٫٢ملیون دوالر مقابل 

ول دون     ي تح شكالت الت ن الم د م اط العدی ة دمی ي محافظ اث ف ناعة األث اني ص  تع

سة باعتبارھ   ى المناف درتھا عل ادة ق ة   زی صفة عام صري ب صاد الم ري لالقت ود الفق ا العم

ة  صفة خاص دمیاطي ب صاد ال ك    . واالقت دمیاط أن تل اث ب ناعة األث راء ص رى خب ث ی حی

سبب ضعف            ة ب صنیع مغلق الصناعة تشھد اآلن ركودًا لم تشھده من قبل، فمعظم ورش الت

رة ا   ارض الكبی شركات والمع سة ال شغیل أو مناف الیف الت ة تك ى تغطی درتھا عل ع ق ي تبی لت

اث          صنیع األث راء ت صر خب الغرف بأسعار منخفضة بأسعار تقل عن تكلفة اإلنتاج، ولقد ح

  :أسباب تلك المشكلة فیما یلي

  وتقفیل المنتجات بصورتھا " تفنیش"یعاني قطاع تصنیع األثاث من مشكالت

 .النھائیة

  ،ارتفاع تكالیف المشاركة في المعارض الخارجیة ومن ثم ضعف الصادرات

عف اإلمكانیات التي تمكن من تنظیم المعارض الداخلیة وخاصة بالنسبة وض

 .للورش الصغیرة

  زیادة نسبة المكون األجنبي في الصناعة مما یرفع سعرھا، بل وتحكم

المستوردون الكبار في الواردات من المواد الخام التي یعتمد علىھا تصنیع 

د بورصة ألسعار وعدم وجو .كالخشب الزان والبیاض واألبلكاش الغرف

األخشاب تحدد األسعار بدقة وموضوعیة بعیدًا عن استغالل بعض المستوردون 

 .الكبار لتلك الخامات

  وعدم وجود "التوریث"عدم وجود عمالة فنیة مدربة بسبب اعتماد المھنة على ،

 .برامج مھنیة وتدریبیة قائمة على أساس علمي تقدمھا جھات تدریبیة موثوق فیھا

 میمات الحدیثة، والمیل إلى التقلید والمحاكاة لما ینتجھ الغیر، وعدم غیاب التص

 .وجود ابتكارات في التصمیم، مما یخلق عبئًا على المنتجات المصدرة
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  عدم وجود سوق لخامات صناعة األثاث تخضع لرقابة أجھزة الدولة لمنع

إضافة . االستغالل، مما یدفع بعض التجار إلى احتكار سوق خامات تصنیع األثاث

إلى انخفاض مستوى جودة الخامات المستوردة ودخول السوق خامات جدیدة 

بكمیات كبیرة ساھمت في " ألواح األم دي أف بي في سي ومینامین وأیكرلیك"كـ

 .تدني مستوى جودة تشطیب المنتج النھائي

  عدم وجود نقابة خدمیة ولیست ربحیة خاصة بصناع وعمال األثاث أسوة بباقي

 . التي تخدم المھن المختلفة وتقدم خدمات ألعضائھا وتنادي بحقوقھمالنقابات

  اتجاه الدولة نحو تأثیث الجھات الحكومیة وتأثیث عمارات اإلسكان الجدیدة من

خالل التعاقد مع كبار الشركات والمعارض وعدم إتاحة الفرصة أمام الورش 

یر واالستمراریة والمعارض الصغیرة للدخول في المنافسة لتشجیعھا على التطو

 .في اإلنتاج

  ضعف الدور الذي تقوم بھ ھیئة الرقابة على الصادرات والواردات لضمان

 .استیراد خامات جیدة ولضمان خروج منتج جید یلیق باسم ومكانة محافظة دمیاط

  ضعف دور ھیئة تحدیث الصناعة في مواكبة التطور العالمي الحادث في صناعة

 .جدید من آالت وخامات وطرق تشغیل في ھذا المجالاألثاث ومتابعة كل ما ھو 

  اعتماد تسویق األثاث في دمیاط بصفة أساسیة على السماسرة الذین یطاردون

العمالء القادمین لدمیاط عند مداخل المدینة والحصول على عموالت من الورش 

امل التي یجلبون لھا العمالء، وعدم االعتماد على استراتیجیة تسویقیة واضحة للتع

 .مع العمالء

  التوسع في استیراد األثاث الصیني، مما أثر على صناعة األثاث في مصر بشكل

عام، والدمیاطي بشكل خاص، فالمنافسة بین المنتجین غیر متكافئة العتماد األثاث 

 جنیھ، مقارنھ بأربعة ٦٠٠الصیني على أخشاب صناعیة یصل سعر المتر منھا لـ 

  .یعيآالف جنیھ لمتر الخشب الطب
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  ارتفاع سعر الدوالر، مما أدى إلى ارتفاع سعر األثاث الدمیاطي؛ نظرًا ألن المواد

ومستلزمات اإلنتاج یتم استیرادھا من الخارج وتعتمد على ) األخشاب(األولیة 

سعر الدوالر، إضافة إلى أن ورش التصنیع تعمل بأقل من الطاقة المعتادة؛ مّما 

تقلیص العمالة وتسریح العدید من العمالة خفض من حجم اإلنتاج ومن ثم تم 

  .المؤھلة بسبب الركود في تلك الصناعة

  ،صعوبة وتعقد اإلجراءات البنكیة في الحصول على التمویل الالزم من البنوك

 ومنھا

ضرورة وجود ضامن ومبلغ التأمین الشخصي وضرورة التأمین على العاملین 

 قبل

 .العمل بالوحدة

 ة للعاملین في صناعة األثاث، فجمیعھم یقع ضمن فئة عدم وجود مظلة تأمینی

 العمالة

  .غیر المنتظمة

    وإذا كانت دمیاط تتمتع بموروث حضاري ومھني في 

صناعة األثاث تتفوق بھ على جمیع صناع األثاث على مستوى العالم، وإذا كانت تلك 

سة تحاول اإلجابة على تساؤل الصناعة العریقة تحتضر اآلن في دمیاط، فإن ھذه الدرا

  :رئیسي وھو

 

  :ویتفرع عن ھذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعیة على النحو التالي

 ھل تختلف األھمیة النسبیة لتأثیر تلك العوامل على صناعة األثاث باختالف: 

 العمر 

 مي المستوى التعلی 

 عدد سنوات الخبرة  
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 الموقع الجغرافي للمشروع  

 عدد الدورات التدریبیة  

 نوع المشروع  

  ھل من الممكن اقتراح مجموعة من التوصیات تكن بمثابة خارطة طریق للنھوض

 .بصناعة األثاث الدمیاطي من كبوتھا

  .ولعل اإلجابة على تلك التساؤالت ھو ما تسعى الدراسة الحالیة نحو تحقیقھ

 

  :تستھدف الدراسة الحالیة تحقیق ما یلي  

ة        .١ ي محافظ اث ف ناعة األث دالت نجاح ص ى مع ؤثرة عل ل الم م العوام ى أھ التعرف عل

 : دمیاط، مثل

 العوامل االقتصادیة. 

 العوامل التسویقیة. 

 العوامل التمویلیة. 

 المعوقات اإلداریة والتنظیمیة. 

 العوامل اإلنتاجیة والفنیة. 

ي          ق .٢ اث ف ناعة األث ى نجاح ص ل عل یاس األھمیة النسبیة لمدى اختالف تأثیر تلك العوام

 : محافظة دمیاط باختالف

 العمر. 

 المستوى التعلیمي . 

 عدد سنوات الخبرة . 

 الموقع الجغرافي للمشروع . 

 عدد الدورات التدریبیة . 

 نوع المشروع . 
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تراتیجیات ا   .٣ ن االس ة م ضمن مجموع ق تت ة طری راح خارط ا  اقت ن خاللھ ن م ي یمك لت

ي     الح الھیكل ة لإلص ى خط شمل عل اط وت ة دمی ي محافظ اث ف صناعة األث وض ب النھ

ا          ام بھ وب القی ام المطل شطة والمھ ة توضح االن لصناعة األثاث في دمیاط وخطة تنفیذی

ذ          ي للتنفی ستوى زمن د م ع تحدی شطة م ك االن ام بتل  Action(والجھات المنوط بھا القی

Plan ( 

 

ترجع أھمیة قیام جامعة دمیاط بإجراء ھذه الدراسة للدور الحیوي الذي تلعبھ 

صناعة األثاث في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على مستوى المحافظة بصفة 

  :خاصة وعلى مستوى مصر بصفة عامة، وذلك لألسباب التالیة

 المجتمع المحلي وخاصة أھمیة الدور الذي تلعبھ جامعة دمیاط في خدمة قضایا 

محافظة دمیاط، من خالل التناول العلمي ألھم مشكالت صناعة األثاث بالمحافظة 

 .واقتراح حلول علمیة وعملیة للنھوض بتلك الصناعة االستراتیجیة في المحافظة

  من إنتاج % ٨٠ ألف ورشة صغیرة تمثل ٣٥یوجد بمحافظة دمیاط أكثر من

 .طة والكبیرة المنتشرة في جمیع مدن المحافظةالتصدیر وبعض المصانع المتوس

  أن محافظة دمیاط تنتج ما یقرب من ثلثي اإلنتاج من األثاث الخشبي في مصر

 .ذات الجودة والذوق الراقي الذي یسایر أحدث التصمیمات العالمیة

  ألف عامل بھذه الحرفة من أبناء محافظة دمیاط ٥٠٠اشتغال حوالي   

ظات المجاورة، فضًال عن األنشطة الصناعیة والتجاریة ومثلھم من أبناء المحاف

    .المساعدة

  زیادة حاجة صغار صناع األثاث في دمیاط إلى دعم الدولة ألن ھذه الفئة من

الصناع ھم أكثر المتضررین من حالة الركود التي عانت منھا صناعة األثاث 

م وضعف قدرتھم خالل السنوات الخمس األخیرة، نظرا لغالء ارتفاع المواد الخا

 على التسویق ومنافسة أصحاب الورش والمعارض الكبري
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  احتالل األثاث الدمیاطي مكانة متقدمة على الخریطة التصدیریة لینافس اإلنتاج
العالمي ویتفوق علىھ، نظرًا لجودة المنتج الدمیاطي من األثاث وتوائمھ مع ما 

 .یحدث من تطور عالمي لھذه الصناعة
 مة لصناعة األثاث بمحافظة دمیاط یتم من خاللھا عرض كافة  وجود معارض دائ

 .المنتجات التي تصنع داخل المحافظة
  صیاغة إستراتیجیة متكاملة تركز على مضاعفة حجم الصادرات من األثاث، وھذا

یتطلب جذب المزید من االستثمارات خاصة في مجال الصناعات المغذیة، مع 
 للقطاع الرسمي واالستفادة من الخدمات تشجیع صغار المنتجین على االنضمام

التي تقدمھا الدولة من خالل مدینة األثاث الجدیدة، بغرض وضع آلیات عملیة 
وحلول للعوائق والمشكالت التي تواجھ صناعة األثاث بشكل یخدم جمیع 

 .األطراف
           وض سوق والنھ اش ال ي إنع دة ف اث الجدی ة األث وي لمدین دور الحی ل ال تفعی

صناعة، ث بال ناعة  حی ي ص صة ف ة ومتخص ة متكامل ة مدین ر بمثاب  تعتب
طة،        غیرة ومتوس ناعات ص رف وص ن ح ا م ق بھ ا یتعل ل م اث، وك األث
زًا    سویقیة ومرك ة وت ة تجاری شمل منطق ا ت ا، كم ة لھ ة ومكمل ناعات مغذی وص

 . ورشة١٣٤٨ ھنجرًا بإجمالي 54تكنولوجیًا وتضم 
  األثاث في محافظة دمیاط تقدیم خارطة طریق یمكن من خاللھا النھوض بصناعة

بالشكل الذي یحقق أفضل استفادة من الكفاءات البشریة المتمیزة في صناعة 
 .األثاث بالمحافظة

  
 تصنیع األثاث سواء لإلنتاج  ومصانعیتكون مجتمع الدراسة من كافة ورش

لزمات الصناعة، المحلي او التصدیر ومعارض البیع بمحافظة دمیاط ومستوردي مست
 مفردة من تلك الورش والمعارض الموجودة ٥٠٠وقد تم اختیار عینة عشوائیة قوامھا 

بمدن وقرى محافظة دمیاط، وقد تم توزیع قوائم االستقصاء من خالل معاوني أعضاء 
 ٣٦٣ھیئة التدریس بكلیة التجارة، وبلغ عدد القوائم الصحیحة القابلة للتحلیل اإلحصائي 

  %.٧٢٫٦٠ل استجابة قائمة بمعد



 

 ٣٢٦ – 

– 

 
  :   اعتمد فریق الدراسة على مصدرین أساسیین لجمع البیانات والمعلومات، وھما

البحث عن البیانات من مصادر  Secondary Sources: المصادر الثانویة -١
ة ذات منشورة، وغیر منشورة كالكتب، والمقاالت، والتقاریر، والدراسات السابق

 . الصلة بالموضوع
 بعد االطالع على األدبیات المتعلقة Primary Sources :المصادر األولیة  -٢

تم إجراء العدید من المقابالت الشخصیة مع بموضوع البحث واالستفادة منھا، 
البیئة المرتبطة بصناعة األثاث للوقوف على اھم المشاكل المتعلقة بھذه الصناعة 

تجاه ھذه المشكلة تناولت المقابالت الشخصیة مع الفئات وتحدید رؤیة المجتمع 
 رجال صناعة –مجلس إدارة جمعیة المستثمرین بدمیاط الجدیدة ( المختلفة 

 بعض مصدري األثاث ومستوردي الخشب والمواد –األثاث بدمیاط الجدیدة 
  مسؤولي مدینة دمیاط– الغرفة التجاریة بدمیاط –التحویلیة المرتبطة بالصناعة 

قام فریق الدراسة ولقد )  أصحاب الورش الصغیرة والمتوسطة –لألثاث 
بتطویر قائمة استقصاء خاصة بالجانب المیداني بناء على نتائج المقابالت 
الشخصیة و االدبیات المختلفـة، حیث تكـونت القائمة من جزئین على النحو 

 :التالي
 بالخصائص الشخصیة ویتضمن مجموعة من البنود التي تتعلق : الجزء األول

ألصحاب المعارض وورش تصنیع األثاث وبعض البنود التي تتعلق 
التعرف على أھم الخصائص الشخصیة  بالمشروع، وھذا الجزء یستھدف

لكل من صاحب الورشة أو المعرض وكذا المشروع والتي یمكن أن تكون 
 .محددًا لنجاح صناعة األثاث بمحافظة دمیاط

 ن من مجموعة من العبارات التي تقیس ردود فعل یتكو: أما الجزء الثاني
أصحاب المعارض وورش تصنیع األثاث تجاه أھم المشكالت التي تعترض 
تحقیق النجاح والتمیز المنشود مثلما كان متعارف علىھ في صناعة األثاث 

 .بدمیاط
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 Group Focused Studyاعتمدت الدراسة على منھجیة دراسة المجموعات 

حیث قام فریق الدراسة بتصمیم قائمة استقصاء وفقًا لھذه المنھجیة مرورًا بالمراحل 

  : العلمیة التالیة

 االنطالق من األدبیات العلمیة السابقة في الصیاغة المبدئیة لقائمة االستقصاء، :أوًال

  .إضافة إلى االطالع على نتائج التجارب السابقة في ھذا الصدد

عینة من خبراء صناعة األثاث بمجلس ادارة ار المقابلة الشخصیة مع تصمیم إط: ثانیًا

مستثمري دمیاط الجدیدة بناء على دعوة منھم للتعرف على أھم المعوقات التي 

باالعتماد على منھجیة تحول دون تحقیق قطاع األثاث لألھداف المنشودة منھ 

5 W’s .  

5 W’s

Who When

Why Where

What

  
   في تصمیم إطار المقابلة الشخصیةW’s 5منھجیة ) ١(     شكل رقم 

االستفادة من نتائج الخطوة السابقة في إعادة صیاغة أداة الدراسة بحیث تعكس :  ثالثـًا
وجھة النظر العلمیة السابق تجمیعھا في الخطوة األولى، ووجھة النظر التطبیقیة 

 .ھا من الخطوة الثانیةیالمتحصل عل
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 Cause and Effect Analysis أسلوب تحلیل السبب واألثر االعتماد على: رابعـًا
في التعرف على أھم المعوقات التي تحول دون تحقیق صناعة األثاث ألھدافھا، 

 .سواء ألصحابھا أو للدولة
 االعتماد على األسالیب االحصائیة المتقدمة في تتبع تأثیر المعوقات بمختلف :خامسًا

األثاث في تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة أنواعھا في الحد من قدرة صناعة 
محافظة دمیاط بصفة خاصة وعلى مستوى مصر واالجتماعیة على مستوى 

  .بصفة عامة
 وضع إستراتیجیة اإلصالح الھیكلي لمنظومة صناعة األثاث بدمیاط لكي تحقق :سادسًا

  .الھدف وھي صناعة واعدة ذات تنافسیة دولیة
  

  في تحلیل بیانات الدراسة  SPSSاعتمد فریق الدراسة على البرنامج اإلحصائي 
المیدانیة وذلك في ضوء طبیعة البیانات المیدانیة بعد ترمیزھا وتھیئتھا للتحلیل 

  .اإلحصائي
  

  :ُأجریت الدراسة في ضوء مجموعة من المحددات یمكن ذكرھا على النحو التالي
اقتصرت الدراسة على ورش ومعارض األثاث المنتشرة بمدینتي : محددات مكانیة .١

 .دمیاط الجدیدة والقدیمة والقرى المشھورة بصناعة األثاث بمحافظة دمیاط
اقتصرت الدراسة على ورش ومعارض األثاث القائمة : محددات زمنیة .٢

   ـ١/٢/٢٠٢٠والممارسة للنشاط حتى 
 

 

أسفرت نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة عن احتالل المعوقات 
االقتصادیة المرتبة األولى في تأثیرھا على حالة الركود التي تعاني منھا صناعة األثاث 
بمحافظة دمیاط، یلیھا المعوقات التمویلیة، في الوقت الذي جاءت فیھ المعوقات اإلداریة 

  ). ١(ظیمیة في المرتبة األخیرة كما ھو موضح بالجدول رقم والتن
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  )١(جدول 

  ترتیب األھمیة النسبیة للمعوقات المؤثرة في صناعة األثاث بمحافظة دمیاط

  األھمیة النسبیة  معوقات صناعة األثاث في محافظة دمیاط  م

  8092  المعوقات االقتصادیة  ١

  7967  المعوقات التمویلیة  ٢

  7050  نتاجیة والفنیةالمعوقات اإل  ٣

  7003  المعوقات التسویقیة  ٤

  6898  المعوقات اإلداریة والتنظیمیة  ٥

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  )١(شكل 

  األھمیة النسبیة لمعوقات صناعة األثاث في محافظة دمیاط

  :یتضح من الجدول والشكل السابقین ما یلي

 المتسبب األول في ركود صناعة األثاث بمحافظة دمیاط، وقد العوامل االقتصادیة ان .١

یرجع ذلك إلى الظروف االقتصادیة التي عانت منھا البالد في أعقاب ثورة الخامس 

 . ٢٠١١والعشرین من ینایر 
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 لتحتل المرتبة الثانیة في أسباب ركود صناعة األثاث في المعوقات التمویلیةجاءت  .٢
دمیاط، ولعل ذلك یتفق مع المنطق الذي یربط بین العوامل االقتصادیة محافظة 

والعوامل المالیة، حیث یترتب على تدھور الوضع االقتصادي ارتفاع في تكلفة 
التمویل وتشدد في شروط الحصول على قروض لتمویل المشروعات الصغیرة التي 

 .ث بدمیاطتمثل غالبیة الورش والمصانع العاملة في مجال صناعة األثا
ترتب على تدھور الحالة االقتصادیة وصعوبة الحصول على تمویل بشروط میسرة  .٣

ضعف إمكانیة تطویر اآلالت والمعدات المستخدمة في صناعة األثاث وتتعقد برامج 
الصیانة مما یترتب علیھ ضعف مستوى جودة المنتجات وعدم قدرتھا على منافسة 

 في المعوقات اإلنتاجیة والفنیةلیھ، جاءت وبناء ع. األثاث المستورد من الخارج
 .المرتبة الثالثة والتالیة مباشرة للمعوقات التمویلیة

 المرتبة الرابعة في تأثیرھا على ركود صناعة األثاث المعوقات التسویقیةاحتلت  .٤
بمحافظة دمیاط بسبب ضعف قدرة معظم الورش والمصانع الصغیرة على تطویر 

وأذواق العمالء، مما كان سببًا في انصراف معظم العمالء وتنویع إنتاجھا بما یتفق 
. إلى شراء األثاث المستورد ذو الجودة العالیة واألرخص سعرًا من نظیره المحلي

إضافة إلى عدم رؤیة تسویقیة واضحة في أذھان العدید من أصحاب الورش الصغیرة 
السماسرة في تسویق في إنتاج األثاث الدمیاطي؛ بل واعتماد معظمھم على الوسطاء و

منتجاتھم مما كان لھ تأثیره الواضح على ارتفاع تكلفة اإلنتاج والعشوائیة في تسویق 
 .الغرف

 في المرتبة األخیرة، وقد یرجع ذلك إلى أن المعوقات اإلداریة والتنظیمیةجاءت  .٥
جمیع ورش ومصانع األثاث مملوكة للقطاع الخاص الذي تتركز جمیع قراراتھ في ید 

المشروع، وبالتالي فال توجد تعقیدات بیروقراطیة في اتخاذ القرارات صاحب 
المتعلقة بتنمیة مھارات العاملین أو تحسین مستویات جودة المنتجات، اللھم إال بعض 
التعقیدات اإلداریة المتعلقة بالتعامل مع بعض الجھات الحكومیة مثل مصلحة 

 الحصول على رخص مزاولة الضرائب ووزارة الكھرباء واإلدارة المحلیة عند
 .  النشاط أو التوسع فیھ
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ى النحو            ل عل اط بالتحلی اث بمحافظة دمی ناعة األث وسوف نتناول تحلیل أھم معوقات ص

  :التالي
 

  )٢(جدول 

  ترتیب األھمیة النسبیة للمعوقات التسویقیة المؤثرة في صناعة األثاث بمحافظة دمیاط

األھمیة   التسویقیةالمعوقات   م
  النسبیة

ضعف االھتمام بتنظیم المعارض الكبیرة منخفضة التكلفة لتسویق منتجات   ١
  .الورش الصغیرة

.8006  

عدم وجود أجھزة متخصصة تعنى بتوفیر المعلومات عن خصائص مستھلكي   ٢
  .األثاث في مصر

.7967  

سویقیة لورش عدم وجود جھة غیر ربحیة متخصصة في تقدیم االستشارات الت  ٣
  .تصنیع األثاث

.7961  

  7901.  .ضعف الجھود الترویجیة المبذولة لإلعالن عن منتجات األثاث  ٤
  7708.  .انخفاض الحصة السوقیة للورش الصغیرة  ٥
  7355.  .ضعف المھارات التسویقیة لدى معظم أصحاب ورش تصنیع األثاث  ٦
  7240.  .ارإغراق السوق بالغرف منخفضة األسعار من كبار التج  ٧
  7201.  .ال توجد نظم شراء آجلة تناسب معظم أصحاب الدخول المنخفضة  ٨
  6854.  .ارتفاع شدة المنافسة بین أصحاب الورش وأصحاب المصانع والمعارض الكبیرة  ٩

  6336.  .عدم االھتمام بدراسة سلوك المستھلك  ١٠
  6039.  .تجاھل العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستھلك  ١١
  6006.  .تحدید أسعار األثاث دون دراسة مسبقة لقدرات المستھلكین  ١٢
  5857.  ). األنتریھات– الصالونات–غرف النوم(ضعف االھتمام بتطویر المنتجات   ١٣
  5609.  .عدم درایة أصحاب الورش أو المعارض بطبیعة وخصائص سوق األثاث  ١٤

 7003.  متوسط الترتیب العام للمعوقات التسویقیة
  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  :یالحظ من الجدول السابق ما یلي

ضعف االھتمام بتنظیم المعارض الكبیرة منخفضة التكلفة لتسویق منتجات  - ١
، حیث یعتبر ھذا من أكثر المعوقات التسویقیة تأثیرًا الورش والمصانع الصغیرة
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من ورش  % ٩٥حوالي على ركود صناعة األثاث في دمیاط، فنظرًا ألن 
 ٥ومصانع األثاث تصنف على أنھا من المشروعات الصغیرة التي یعمل فیھا 

عمال أو أقل؛ فإن ھذا یضعف من قدرة تلك الورش الصغیرة على تنظیم 
من . المعارض الكبیرة التي یمكن من خاللھا الترویج لمنتجاتھم بتكلفة منخفضة

غیرة العدید من الصعوبات في ناحیة أخرى، یواجھ معظم أصحاب الورش الص
توزیع منتجاتھم وتعریف المستھلكین بھا مما یجعلھم عرضة الستغالل التجار 
والوسطاء، ومن ثم فإن عدم وجود جھات حكومیة متخصصة في تنظیم 
المعارض الكبیرة لبیع منتجات تلك الورش یقلل من فرص تعریف المستھلكین 

 ھامش الربح الممكن تحقیقھ من بمنتجات تلك الورش من ناحیة ویضعف من
حیث أشار بعض مفردات العینة إلى أن عدم وجود استراتیجیة  .ناحیة أخرى

تسویقیة متكاملة لدى معظم الورش كان سببًا رئیسیًا في ركود المخزون من 
الغرف؛ وأوضح بأنھم لم یخطو خطوات إیجابیة باتجاه التسویق إال مؤخرًا من 

ث في دمیاط ومحافظات الصعید والقاھرة لوضعھم خالل معارض لتسویق األثا
 .على خریطة المعارض الدولیة في صناعة األثاث

 والتي یمكن ضعف المعلومات عن خصائص سوق مستھلكي األثاث في مصر، - ٢
أن یستفید بھا أصحاب الورش والمصانع في تخطیط منتجاتھم وتسعیرھا بما یتفق 

انات بصفة عامة بالدول النامیة تتسم  فقواعد البی.مع إمكانات وأذواق العمالء
وعدم وضوح المعاییر التي تقدر على أساسھا الكثیر من المفاھیم بالقصور 

االقتصادیة، وتزداد مشكلة قصور المعلومات حدة في ظل الورش والمصانع 
الصغیرة، وخاصة في ظل عدم وجود أجھزة متخصصة تتولى تجمیع البیانات 

اث في مصر وتصنیفھا وفقًا لمجموعة من عن خصائص سوق مستھلكي األث
األسس التي یمكن أن یستفید منھا أصحاب الورش والمصانع في اتخاذ العدید من 

یقع معظم أصحاب الورش والمعارض في خطأ تسویقي . القرارات التسویقیة
كبیر وھو االعتماد على السماسرة في تسویق منتجاتھم بشكل أساسي؛ حیث 

لقانون السمسرة لما یترتب علىھا من عائد كبیر، فضًال تمتھن فئة خارجة عن ا
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عن قیام بعض كبار الصناع والتجار بالمبالغة في األسعار والمضاربة على 
 .حساب صغار الصناع

، غیاب األجھزة المتخصصة في تقدیم االستشارات ألصحاب الورش والمصانع - ٣
ث في دمیاط فبالرغم من وجود بعض األجھزة المتخصصة في دعم صناعة األثا

مثل مركز تكنولوجیا األثاث، إال أنھ ال یقدم في الغالب استشارات فنیة ذات طبیعة 
تطبیقیة للعاملین في صناعة األثاث، فھو یعتمد على المحاضرات النظریة أكثر 

ھذا، وتشیر نتائج الدراسات السابقة إلى أن  .من تقدیم المشورة الفنیة المتخصصة
ھھا مشكلة عدم وجود أجھزة متخصصة في جلب المشروعات الصغیرة تواج

وتطویع نظم المعلومات المتطورة وخاصة في ظل التقدم الذى تشھده ساحة 
 في  ( Irefin, 2012 )األعمال في مجال تكنولوجیا المعلومات، حیث أوضح

دراستھ التي أجراھا على عینة من المشروعات الصغیرة بالجوس في دولة 
 من المشكالت التي تواجھ تلك المشاریع في ھذا الشأن نیجیریا أن ھناك العدید

 إن لم یكن انعدام –ارتفاع تكلفة الحصول على تلك التكنولوجیا؛ انخفاض : ومنھا
 الدعم الحكومي المقدم في سبیل الحصول على تلك التكنولوجیا؛ وكذا عدم –

 الورشة للعدید إن افتقاد مالك .مالئمة البنیة التحتیة لتطبیق مثل ھذه التكنولوجیا
من المھارات التسویقیة التي تمكنھ من التعامل مع السوق بكفاءة تجعلھ بحاجة إلى 
جھة متخصصة في تقدیم االستشارات التسویقیة، ولكن بسبب ضعف اإلمكانیات 
فغالبًا ما یطمع أصحاب تلك الورش في وجود جھة غیر ربحیة تنشأھا الدولة یكن 

 التسویقي والفني للقائمین على تلك الصناعة من أھم أھدافھا تقدیم الدعم
االستراتیجیة في دمیاط، من ھنا جاء قرار الدولة بإنشاء مدینة متكاملة لألثاث 
تعمل كمحفز لالستثمار لتنافس السوق العالمیة من خالل النھوض بتصمیم 
المنتجات وتطویر خطوط اإلنتاج وخلق فرص تصدیریة لصناعة األثاث بما 

  .   افسة على المستویین اإلقلیمي والدوليیؤھلھا للمن
 فالترویج ھو ضعف الجھود الترویجیة المبذولة لإلعالن عن منتجات األثاث،  - ٤

األداة األساسیة في تعریف المستھلك بما تقدمھ الورشة أو المصنع من منتجات، 
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إال أنھ من المالحظ افتقار أصحاب الورش والمصانع الصغیرة التباع سیاسة 
ي ترویج منتجاتھم، إذ تتصف معظم جھودھم في ھذا الصدد باالرتجالیة سلیمة ف

والعشوائیة، ففي بعض األحیان تستخدم قنوات ترویجیة قد ال تصل إلى السوق 
الذین یخدمونھ إما بسبب نقص المخصصات الموجھة لنشاط الترویج أو بسبب 

شخصیة التي تتم عدم االقتناع أساسًا بھذا النشاط واالقتصار على االتصاالت ال
بین صاحب الورشة والعمالء، واعتماده بصفة أساسیة على السماسرة في جلب 
العمالء ولعل ھذه الظاھرة نالحظھا جمیعًا عند الدخول لمدینة دمیاط في الصباح 
حیث ینتشر العدید من السماسرة الذین یحاولون إقناع العمالء التعامل مع ورشة 

 .أو معرض بعینھ دون غیره
، ویرجع ذلك بشكل أساسي نتیجة فاض الحصة السوقیة للورش الصغیرةانخ - ٥

تفاقم مشكلة المنافسة بین الورش والمصانع الصغیرة بسبب تعدد تلك الورش 
نظرًا لعدم احتیاجھا إلى رأس مال كبیر، إضافة إلى المنافسة الموجودة بین 

ین األثاث الورش الصغیرة والمصانع والمعارض الكبیرة من ناحیة وبینھا وب
كما أن أصحاب تلك الورش یفتقدون . المستورد من الخارج من ناحیة أخرى

الكثیر من المعلومات عن المنافسین في السوق في مجال األسعار والمواصفات، 
مما یفقدھم القدرة على تقییم أداء ھؤالء المنافسین بشكل سلیم ووضع خطط 

والمحاكاة ضافة إلى ظاھرة التقلید باإل. التعامل مع تلك المنافسة من ھذا المنطلق
التي تعاني منھا معظم المجتمعات العربیة، حیث یترتب على دخول أحد األفراد 
في مشروع معین والنجاح فیھ إلى دخول العدید من أفراد المجتمع إلى نفس 
النشاط وتقلیده مما یزید من المنافسة وتشبع السوق وتحقیق الفشل على المدى 

 .البعید
، وھذه تعتبر لمھارات التسویقیة لدى معظم أصحاب ورش تصنیع األثاثضعف ا - ٦

من أھم المشكالت التي تواجھ أصحاب الورش والمصانع الصغیرة، نظرًا ألن 
غالبیتھم یفتقدون للمھارات التسویقیة التي تمكنھم من الفھم الجید لسوق األثاث 

تشبع حاجات ورغبات ھ تقدیم منتجات قد ال یوحاجات المستھلكین، مما ترتب عل



 

 ٣٣٥  
 

––  

وقد  .المستھلك وبأسعار لم تحدد بشكل سلیم مما یفقدھم شریحة كبیرة من السوق
یرجع سبب ركود مبیعات األثاث في دمیاط للسماسرة وشركات التصنیع ودخول 

" ألواح األم دي أف بي في سي ومینامین وأیكرلك"السوق خامات جدیدة كـ 
 إضافة إلى عدم االھتمام بنشاط التعبئة .وبمستوى جودة منخفض .بكمیات كبیرة

والتغلیف للغرف المصنعة؛ فمعظم التغلیف یعتمد على الطریقة التقلیدیة من 
الورق وال یعتمد على طرق مبتكرة تستطیع جذب العمالء وتشجیعھم على شراء 

فأسواق التصدیر تتطلب اشتراطات ومعاییر . المنتج وخاصة العمالء األجانب
األثاث داخل الحاویات وأثناء التخزین والتداول في مخازن معینة لحمایة 

 . الجمارك
، یعتبر التسعیر بمثابة إغراق السوق بالغرف منخفضة األسعار من كبار التجار - ٧

التقییم الموضوعي لما یقدمھ المنَتج من خدمات وبالتالي فإن وجود سعر عادل 
ستھلك، حیث یشعر للمنتج یعود بالنفع سواء على صاحب الورشة أو على الم

األول بأنھ حصل على مقابل عادل لمنتجاتھ، وفي نفس الوقت یشعر المستھلك 
إال أن نتائج الدراسة المیدانیة أوضحت استغالل بعض . بأنھ لم ُیغَبن من قبل البائع

التجار وأصحاب المصانع الكبیرة فرصة انخفاض تكالیف التصنیع والتشغیل 
نخفضة تفوق قدرة أصحاب الورش والمصانع لدیھم في تقدیم غرف بأسعار م

الصغیرة على مسایرتھا بسبب ارتفاع تكالیف التصنیع لدیھم، مما كان لھ دورًا 
واضحًا في جذب العمالء نحو الغرف ذات األسعار المنخفضة وتراكم المخزون 

 .لدى أصحاب الورش الصغیرة غیر القادرین على المنافسة
، إن ضعف  معظم أصحاب الدخول المنخفضةعدم وجود نظم شراء آجلة تناسب - ٨

القدرات واإلمكانات المالیة ألصحاب الورش والمصانع الصغیرة یضعف من 
مستوى مرونتھم في تقدیم نظم للشراء اآلجل، ونظرًا ألن الغالبیة العظمى من 
العمالء ومستھلكي األثاث من أصحاب الدخول المنخفضة؛ فإن ھذا یفقدھم 

لكي األثاث في مصر وبالتالي تزداد احتماالت تعرضھم شریحة كبیرة من مستھ
 .للفشل والتعثر المالي
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، ارتفاع شدة المنافسة بین أصحاب الورش وأصحاب المصانع والمعارض الكبیرة - ٩
وھذه النقطة سبق اإلشارة إلیھا من ضعف التنسیق الواضح بین العاملین في صناعة 

فنظرًا ألن معظم الورش . األثاث في مصر بصفة عامة ودمیاط بصفة خاصة
والمصانع العاملة في األثاث من الحجم الصغیر؛ فإن تكلفة اإلنتاج والتسویق 
والتوزیع تكون مرتفعة مقارنة بالمصانع والمعارض الكبیرة القادرة على تخفیض 

ومن ھنا یترتب على المنافسة غیر العادلة في صناعة . ھذه النوعیة من التكالیف
عدید من الورش والمصانع الصغیرة لخسائر قد تودي بحیاة األثاث إلى تكبد ال

 .المشروع خالل فترة قصیرة
فالمستھلك ھو سید السوق وھو الموجھ ، عدم االھتمام بدراسة سلوك المستھلك -١٠

لمعظم قرارات الورش والمصانع والمعارض في مجال صناعة األثاث، وبالتالي 
المستھلك ورغباتھ وتصمیم فإن تجاھل أو حتى عدم االھتمام بدراسة سلوك 

ھ إنتاج العدید من المنتجات التي قد ال یالمزیج التسویقي في ضوء ذلك؛ یترتب عل
تتوافق مع اھتمامات وقدرات ورغبات المستھلكین سواء من حیث تصمیم الغرف 
أو من حیث أسعارھا أو من حیث إقامة المعارض التي یمكن توزیع المنتجات من 

ث اختیار وسیلة الترویج التي یمكن من خاللھا الوصول خاللھا أو حتى من حی
  .للعمالء الحالیین أو المرتقبین

، یتأثر المستھلك في تجاھل العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستھلك -١١
اتخاذ قراراتھ الشرائیة بالعدید من العوامل سواء كانت ترتبط بخصائصھ 

ھ المزاجیة، ولذلك فإن تجاھل تلك الشخصیة أو إمكانات المالیة أو حتى حالت
العوامل من ِقَبل أصحاب الورش والمصانع یجعلھم یضلون الطریق في وضع 
سیاسات تسویقیة تتناسب مع خصائص العمالء وتلبي احتیاجاتھم الحالیة 

 .وتوقعاتھم المستقبلیة
 لقد ترتب على حالة ،تحدید أسعار األثاث دون دراسة مسبقة لقدرات المستھلكین -١٢

لركود االقتصادي التي یعاني منھا العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة ا
ضعف القدرات الشرائیة لمستھلكي األثاث بسبب ارتفاع تكلفة تأثیث أي بیت، مما 
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وبالرغم من تلك . ساھم في انخفاض حجم الطلب على األثاث خاصة مرتفع الثمن
ش والمصانع أحجمت عن التحدیات التي تواجھ صناعة األثاث، إال أن معظم الور

تخفیض أسعار الغرف بنسب تتساوى تقریبًا مع نسب التضخم في االقتصاد، مما 
ساھم في خفض حجم الطلب على األثاث وأصبحت الورش والمعارض ملیئة 

ھا طلب فعلى بسبب ارتفاع أسعارھا، وبذلك خلت یبالغرف التي ال یوجد عل
 .اء األثاث وملحقاتھمن راغبي شر) على غیر عادتھا(شوارع دمیاط 

، ) األنتریھات– الصالونات–غرف النوم(ضعف االھتمام بتطویر المنتجات  -١٣
تسبب ضعف اھتمام ورش تصنیع األثاث بتطویر الغرف التي تقوم بتصنیعھا في 
خفض الطلب على انتاج تلك الورش والمصانع الصغیرة، فمعظم الورش اعتمدت 

و إنتاج تصمیمات جدیدة تتفق وأذواق على التصمیمات التقلیدیة ولم تبادر نح
العمالء المتغیرة من ناحیة أو تضاھي تصمیمات الغرف المستوردة من ناحیة 
أخرى، مما كان لھ أبلغ األثر تراكم حجم المخزون من إنتاج الورش والمصانع 

 .الصغیرة وضعف قدرتھا على تصریفھ
، وقد یرجع ألثاثعدم درایة أصحاب الورش أو المعارض بطبیعة وخصائص سوق ا - ١٤

ذلك من وجھة نظر فریق الدراسة إلى ضعف االھتمام الواضح بأنشطة التسویق لدى 
معظم ورش تصنیع األثاث وعدم وجود خطة تسویقیة واضحة لتصریف إنتاج تلك 
الورش، مما ساھم في خفض معدل دوران المخزون وضعف قدراتھا على تولید النقدیة 

یتضح أن  .ل االقتصادي لمعظم ورش تصنیع األثاثالالزمة لمواصلة عملیة التشغی
وجود العدید من المشكالت التسویقیة كان من أھم األسباب التي أسھمت في فشل ورش 

 Moorthy et) تصنیع األثاث الصغیرة موضع الدراسة، وھذا یتفق مع ما توصل إلیھ 
al., 2012) مشروع )٣٠٠( وزمالؤه في دراستھم التي أجروھا على عینة قوامھا 

صغیر یعملون بالقطاع الصناعي بمالیزیا، حیث اتضح وجود عالقة ارتباط موجبة بین 
وجود نظام للمعلومات التسویقیة بتلك المشروعات وبین قدرتھا على تحقیق النجاح في 

كما أكدت الدراسة أیضا على أھمیة تطویع تكنولوجیا المعلومات الحدیثة لخدمة . السوق
 .مشروعات الصغیرةالنشاط التسویقي لل
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  )٢(شكل رقم 

  األھمیة النسبیة للعوامل التسویقیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاط

  

  . نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة:المصدر

  )٣(جدول 

  نسب موافقة عینة الدراسة للعوامل التسویقیة المؤثرة على صناعة األثاث بمحافظة دمیاط

  نسبة الموافقة المتجمعة  نسبة الموافقة  عدد اإلجابات  قةدرجة المواف
  ١٧٫٩٠  ١٧٫٩٠  ٦٥  موافق تمامًا

  ٥٨٫١٠  ٤٠٫٢٠  ١٤٦  موافق
  ٩٠٫١٠  ٣٢٫٠  ١١٦  محاید

  ٩٨٫١٠  ٨  ٢٩  غیر موافق
  ١٠٠  ١٫٩٠  ٧  غیر موافق إطالقًا

    ١٠٠  ٣٦٣  اإلجمالي

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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  )٣(شكل رقم 

  وافقة عینة الدراسة حول العوامل التسویقیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاطنسب م

 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

م    دول رق ن الج ضح م والي ) ٣(یت ة   % ٩٠٫١٠أن ح ة الدراس م عین ن حج   م

ول         ي تح ات الت م المعوق ن أھ سویقیة م ات الت ار المعوق ى اعتب ون عل اح یوافق    دون نج

اط     ة دمی اث بمحافظ ناعة األث ور ص ة     . وتط ى نظری اد عل ن االعتم ذلك یمك   ول

ة   رص المتاح وارد والف ي Opportunity- Resources Propensityالم    ف

ة،           اح المأمول دالت النج ق مع ي تحقی صغیرة ف شروعات ال شل الم باب ف سیر اس   تف

ي ت            ن االفتراضات الت ى مجموعة م ة عل تغالل    حیث تقوم ھذه النظری ة اس دور حول كیفی

اًء          ھ؛ وبن المشروع للموارد المتاحة لدیھ في االستفادة من الفرص المتاحة بالبیئة المحیطة ب

ي                   صغیر، وف شروع ال دى الم ا ل ة أنواعھ وارد بكاف وافر الم ستوى ت علىھ لو استعرضنا م

ا      ھ یمكنن شروع؛ فإن ة بالم ة المحیط ة بالبیئ وافر الفرص ستوى ت درنا م ت ق س الوق   نف

شكل              حھ ال ا یوض و م تحدید موقع مشروع صغیر بعینھ على خریطة النجاح أو الفشل، وھ

  ).٤(رقم 
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وبذلك یمكن القول بأن صناعة األثاث في دمیاط تقع في المربع الذي تتسم 

المشروعات فیھ بأن مواردھا المتاحة متوسطة والفرص الموجودة بالبیئة متوسطة، 

تمر بمرحلة ركود تنذر بفشلھا خالل الفترة القادمة إن لم وبالتالي یمكن اعتبارھا بأنھا 

تبذل جھود مخلصة من أجل النھوض بھا سواء من قبل الدولة أو أصحاب المشروعات 

  .  ذاتھا أو من الغرفة التجاریة

مدى اختالف األھمیة النسبیة لتأثیر العوامل التسویقیة على صناعة األثاث باختالف 

  :افیةبعض المتغیرات الدیموغر

لم تثبت نتائج التحلیل اإلحصائي اختالف درجة تأثیر ھذه العوامل باختالف 

الحجم أو المنطقة الجغرافیة التي تقع فیھا الوحدة اإلنتاجیة أو المستوى التعلیمي لمالكھا 

وھذا یشیر إلى وجود اتفاق معنوي بین مفردات . أو الفئة العمریة التي ینتمي الیھا األخیر
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ة حول تأثیر تلك العوامل التسویقیة على صناعة األثاث بدمیاط، مما یشیر عینة الدراس

إلى تأثر جمیع الورش الصغیرة والمصانع الكبیرة ومعارض بیع األثاث بدمیاط بتلك 

العوامل، األمر الذي یستدعي ضرورة وضع حلول عاجلة واستراتیجیة تسویقیة متكاملة 

  .ت التسویقیة لصناعة األثاث بدمیاطیمكن من خاللھا التغلب على أھم المعوقا

ANOVA 

   Sum of 
Squares df  Mean Square F Sig.  

Between Groups 1.071 3 .357 .669  
Within Groups 191.464 359 .533   المعوقات

 التسویقیة
Total 192.535 362   

.571 
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تأثر االقتصاد المصري خالل العقود الثالثة االخیرة بمجموعة من التطورات 
االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة الداخلیة والخارجیة،  منھا على سبیل المثال برامج 
اإلصالح والتكیف الھیكلي التي طبقت منذ أوائل التسعینات واخرھا برنامج اإلصالح 

 وأزمة الغذاء ٢٠٠٨ واالزمة المالیة العالمیة عام ٢٠١٦قتصادي الذي طبق عام اال
 وتداعیاتھا السلبیة  على ٢٠١٤ ویونیھ ٢٠١١العالمیة والثورات السیاسیة ثورة ینایر 

االقتصاد المصري بوجھ عام وعلى صناعة األثاث في محافظة دمیاط بوجھ خاص، أي 
عاني منھا صناعة األثاث في دمیاط في الوقت أن مشكلة الركود االقتصادي التي ت

الحاضر ال ترجع للمعوقات السائدة حالیًا فقط، ولكن تمتد جذورھا إلي مجموعة العوامل 
  .سالفة الذكر والتي ساھمت بدرجة كبیرة في ظھورھا

أسفرت نتائج الدراسة عن تصدر المعوقات االقتصادیة في تأثیرھا على ركود 
 دمیاط لكافة العوامل والمعوقات األخرى التي تشمل الجوانب صناعة األثاث بمحافظة

التمویلیة والتسویقیة والفنیة واإلنتاجیة واإلداریة والتنظیمیة، وتباینت األھمیة النسبیة 
للعوامل االقتصادیة المؤثرة في ركود صناعة األثاث بمحافظة دمیاط فكانت على النحو 

  ).٤(الموضح بالجدول رقم 
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  :أن العوامل االقتصادیة المؤثرة تمثلت فیما یلي) ٥(والشكل ) ٤(ول یتضح من الجد

من  حیث أوضحت نتائج الدراسة المیدانیة أنھاضعف القدرة الشرائیة للمستھلكین ،  .١

أكثر المعوقات االقتصادیة تأثیرًا على ركود صناعة األثاث في دمیاط، واحد العوامل 

لصناعة، حیث الطلب ھو عبارة عن المؤثرة على جانب الطلب على منتجات ھذه ا

رغبة مقترنة بقدرة شرائیة، ومن مسببات ضعف القدرة الشرائیة للمستھلكین ارتفاع 

المستوى العام لألسعار وانتشار ظاھرة البطالة وانخفاض مستویات الدخول المحققة 

وغیرھا من العوامل االقتصادیة التي تتسبب في ذلك، ویمكن التغلب على ھذا العائق 

وتنشیط جانب الطلب على ھذه الصناعة عن طریق وسائل الترویج المختلفة من 

خالل تطبیق أسالیب البیع بالتقسیط ومنح القروض المیسرة للمستھلكین بضمانات 

 .الوظیفة وبأسعار فائدة بسیطة سواء من بنك ناصر االجتماعي أو البنوك التجاریة

  )٤(جدول 

  القتصادیة المؤثرة في صناعة األثاث بمحافظة دمیاطترتیب األھمیة النسبیة للمعوقات ا

  األھمیة النسبیة  المعوقات االقتصادیة  م
  8716.  .ضعف القدرة الشرائیة للمستھلكین  ١
  8468.  .ارتفاع معدالت التضخم  ٢
  8441.  .ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفیة  ٣
  8336.  .ئیسیة وأھمھا الدوالرانخفاض قیمة الجنیھ أمام العمالت األجنبیة الر  ٤
  8331.  .زیادة تكلفة استیراد المواد الخام واألصول الالزمة لصناعة األثاث  ٥
  8220.  .عدم وجود دعم وحمایة من اإلغراق في سوق األثاث  ٦
التوسع في إنشاء الورش والمعارض دون مراعاة الحجم األمثل للوحدة   ٧

  االنتاجیة 
.8182  

  7642.  .ن الورش الصغیرة والمصانع الكبیرةغیاب التكامل بی  ٨
  7565.  .عدم توافر البنیة األساسیة المحفزة على تصدیر األثاث  ٩

  7019.  عدم االھتمام بإعداد دراسات جدوى سلیمة وموضوعیة   ١٠

 0.8092  متوسط الترتیب العام للمعوقات االقتصادیة

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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––  

  )٥(شكل رقم 

  ترتیب األھمیة النسبیة للعوامل االقتصادیة المؤثرة في صناعة األثاث بدمیاط

  
ارتفاع معدالت التضخم نتیجة تحریر سعر الصرف وإلغاء الدعم كلیًا او جزئیًا  .٢

، وكذلك تطبیق برنامج اإلصالح أو دعم السلع الغذائیةسواء دعم الطاقة 

من . میة على االقتصاد ككلاالقتصادي وما تبعھ من أثار انكماشیة وتضخ

المعروف وجود عالقة عكسیة بین ارتفاع معدالت التضخم والقوة الشرائیة للنقود، 

وھذا یؤثر سلبًا على جانبي الطلب والعرض لصناعة األثاث، فمن ناحیة یؤدي إلى 

ارتفاع تكالیف اإلنتاج في جانب العرض؛ ومن ناحیة أخرى یؤثر بالسلب أیضا 

إضافة إلى أنھ تسود حالة من . یقیة للمستھلكین وقدراتھم الشرائیةعلى الدخول الحق

حاالت عدم التأكد في االقتصاد وبدًال من التوسع في االستثمار یلجأ األفراد 

للمالذات االستثماریة األمنة من أصول مادیة وعمالت أجنبیة، ویحتل ھذا العامل 

ت االقتصادیة والتي تسھم في المرتبة الثانیة في ترتیب األھمیة النسبیة للمعوقا

 ویمكن للدولة التغلب على ھذا 84,68%ركود صناعة األثاث في دمیاط بمتوسط 

 .العائق باستخدام السیاسات المالیة والنقدیة المالئمة
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 ویحتل المرتبة الثالثة من المعوقات ارتفاع أسعار الفائدة على القروض المصرفیة، .٣
رتب على ارتفاع أسعار الفائدة على ، حیث یت %٨٤٫٤١االقتصادیة بنسبة 

القروض زیادة تكالیف إنتاج الصناعة بشكل عام وصناعة األثاث بصفة خاصة، 
وتؤثر سلبًا على االستثمار ومن ثم تشكل عبئًا إضافیًا على المنتجین لألثاث وبشكل 

ویمكن التغلب على ھذه المشكلة من . خاص المقترضین لالستثمار في ھذه الصناعة
التوسع في الدعم التمویلي الذي یقدمھ جھاز تنمیة المشروعات الصغیرة خالل 

والمتوسطة ممثًال في المكتب اإلقلیمي لھ في محافظة دمیاط، وھذا المعوق ذو 
 .طبیعة اقتصادیة وتمویلیة في آن واحد

، والناجم عن تحریر سعر صرف الجنیھ زیادة تكلفة استیراد المواد الخام .٤
 وكذلك احتكار قلة من المستوردین ٢٠١٦ھ في نوفمبر المصري وتخفیض قیمت

لھذه الخامات ومستلزمات اإلنتاج، مما جعل ھذا العامل یحتل المرتبة الخامسة في 
ویمكن التغلب على ذلك بقیام  %. 83.33مجموعة المعوقات االقتصادیة بمتوسط 

نع الصغیرة مدینة األثاث بتوفیر مستلزمات اإلنتاج والمواد الخام للورش والمصا
والمتوسطة، وتطبیق أسعار صرف تفضیلیة للحصول على ھذه الخامات ومن ثم 
تخفیض تكالیف اإلنتاج والتصدي الستغالل كبار المستوردین وھذا بدعم من البنك 

 .المركزي وھیئة الرقابة على الصادرات والواردات وأیضا بنك تنمیة الصادرات
عة األثاث ناھیك عن ارتفاع تكلفة عدم وجود الحمایة والدعم الكافي لصنا .٥

التي االستثمار وغیاب المناخ والبیئة المالئمة لالستثمار في ھذه الصناعة الھامة، 
توفر العدید من فرص العمل، سوف یؤثر سلبیا على ھذه الصناعة في صمودھا 
أمام المنافسة الدولیة والمحلیة للمنتجات المستوردة من الخارج وبصفة خاصة 

 الصینیة الرخیصة الثمن، ویجب على  الدولة  أن توفر الحمایة الالزمة المنتجات
لھذه الصناعة بدعمھا تمویلیًا وتسویقیًا وفنیًا، ونشر الوعي بین المستھلكین بأھمیة 
تفضیل المنتج المحلي وكذلك إلزام الجھات الحكومیة بالتعاقد على احتیاجاتھا من 

 . من خالل جھاز مدینة األثاثاألثاث مع الوحدات اإلنتاجیة المحلیة
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 والذي یعد تحدي رئیسي عدم مراعاة الحجم األمثل للوحدة اإلنتاجیة عند االنشاء، .٦

أمام ھذه الورش الصغیرة في التوسع واالستمرار في الصناعة واالستفادة من 

إن عدم . وفورات الحجم في ضوء متطلبات االمن الصناعي والتركز الصناعي

ل للورش المصنعة لألثاث بدمیاط یزید من أعباء التكالیف مراعاة الحجم األمث

الثابتة علیھا وال یمكنھا من المنافسة مع الشركات الكبیرة، مما ُینذر بخروجھا 

 .مبكرًا من سباق المنافسة مع تلك الكیانات الكبیرة

غیاب التكامل والتكتل بین الكیانات الصغیرة والكیانات الكبیرة في تصنیع األثاث  .٧

، وھذا یؤدي إلى احتدام المنافسة بینھما وتكون بالطبع في صالح الكیانات یاطبدم

بالرغم من أھمیة الورش الصغیرة، إال أن تحقیقھا للنجاح یتطلب رسم . الكبیرة

استراتیجیة تكاملیة مع الشركات الكبیرة بحیث ترتكز تلك االستراتیجیة على 

الصغیرة دورًا مھمًا في سلسلة التكامل ولیس التنافر، بحیث تؤدي تلك الورش 

 .القیمة المؤدیة لنجاح صناعة األثاث

، فمعظم الورش الصغیرة تم االفتقار لوجود دراسات جدوى اقتصادیة سلیمة .٨

تأسیسھا في ضوء خبرة مؤسسیھا فقط دون االعتماد على خبراء متخصصین في 

ثاث في اتخاذ فبالرغم من أھمیة خبرة صناع األ. إعداد دراسة الجدوى االقتصادیة

قرار تأسیس الورشة، إال أن ھذا ال یعد بدیًال عن االعتماد على مشورة الخبراء 

االقتصادیین المتخصصین في ھذا الصدد، حیث لدیھم من األسانید العلمیة ما 

یمكنھم من دراسة كافة العوامل المؤثرة في العرض والطلب على صناعة األثاث 

د اتخاذ قرار بتأسیس الورشة والبدء في نشاط مما یوفر حد أدنى من األمان عن

 .صناعة األثاث

ویوضح الجدول والشكل التالیین درجة اتفاق عینة الدراسة حول تأثیر العوامل 

  .االقتصادیة على ركود صناعة األثاث بمحافظة دمیاط
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  )٥(جدول 

   بمحافظة دمیاطنسب موافقة عینة الدراسة حول العوامل االقتصادیة المؤثرة على صناعة األثاث

  نسبة الموافقة المتجمعة  نسبة الموافقة  عدد اإلجابات  درجة الموافقة
  ٤٩٫٣٠  ٤٩٫٣٠  ١٧٩  موافق تمامًا

  ٨٣٫٧٠  ٣٤٫٤٠  ١٢٥  موافق
  ٩٧٫٢٠  ١٣٫٥٠  ٤٩  محاید

  ٩٨٫٦٠  ١٫٤٠  ٥  غیر موافق
  ١٠٠  ١٫٤٠  ٥  غیر موافق إطالقًا

    ١٠٠  ٣٦٣  اإلجمالي
  . المیدانیةتحلیل بیانات الدراسة: المصدر

  )٦(شكل رقم 

  نسب موافقة عینة الدراسة حول العوامل االقتصادیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاط

  
  . نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة:المصدر

مدى اختالف األھمیة النسبیة لتأثیر العوامل االقتصادیة على صناعة األثاث باختالف 

  :لدیموغرافیةبعض المتغیرات ا

لم تثبت نتائج التحلیل اإلحصائي اختالف درجة تأثیر ھذه العوامل باختالف 

الحجم أو المنطقة الجغرافیة التي تقع فیھا الوحدة اإلنتاجیة أو المستوى التعلیمي لمالكھا 

وھذا یشیر إلى وجود اتفاق معنوي بین مفردات . أو الفئة العمریة التي ینتمي الیھا األخیر
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 الدراسة حول تأثیر تلك العوامل االقتصادیة على صناعة األثاث بدمیاط، مما یؤكد عینة

  .أھمیة التغلب على المعوقات االقتصادیة التي تواجھ القائمین على صناعة األثاث بدمیاط

ANOVA 

   Sum of 
Squares df  Mean 

Square F 
 

Sig.  

Between Groups .401 3 .134 .251  
Within Groups 191.441  359 .533   المعوقات

  االقتصادیة
Total 191.842 362   

.861 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  :المعوقات التمویلیة: ثالثًا

من خالل الدراسة االستطالعیة تم رصد ستة عشر مشكلة أو معوق لھا عالقة 

ألثاث بدمیاط، ولقد تبین من خالل التحلیل بالعوامل التمویلیة المؤثرة على صناعة ا

االحصائي أن أكثر المعوقات أو المشكالت المالیة من منظور العینة محل الدراسة كما 

  ).٦(وكذا الجدول رقم ) ٧(ھو موضح بالشكل رقم 

  )٧(شكل رقم 

  األھمیة النسبیة للعوامل التمویلیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاط

  
  .التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة نتائج :المصدر
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  )٦(جدول 

  ترتیب األھمیة النسبیة للمعوقات التمویلیة المؤثرة في صناعة األثاث بمحافظة دمیاط

  األھمیة النسبیة  المعوقات التمویلیة  م
  8452.  .ضعف ھامش الربح الذي تحققھ الورشة  ١
  8446.  .ارتفاع أسعار الفائدة على القروض  ٢
  8209.  .طول إجراءات الحصول على تمویل من البنوك  ٣
  8138.  .تراكم مدیونیة الورشة خاصة خالل السنوات األولى للنشاط  ٤
  8116.  .عدم مالئمة صیغ التمویل البنكیة التقلیدیة لمعظم الورش الصغیرة  ٥
  8050.  .عدم وجود رأس مال كاف للتوسع مستقبًال في صناعة األثاث  ٦
الورش الصغیرة في الحصول على التمویل الالزم بشروط ضعف قدرة   ٧

  .میسرة
.8033  

ضعف قدرة معظم الورش الصغیرة على إعداد ملف ائتماني یمكن تقدیمھ   ٨
  .للبنوك للحصول على التمویل الالزم

.8017  

  7983.  .ضعف كفاءة تحصیل الدیون من العمالء في مواعیدھا  ٩
  7972.  .لصغیرةضعف الھیاكل التمویلیة للورش ا  ١٠
  7967.  . خالل فترة قادمةصعوبة التنبؤ بإیرادات ومصروفات الورشة  ١١
  7785.  .صعوبة توفیر ضامن للحصول على قرض من البنوك  ١٢
إحجام البنوك عن تمویل الورش الصغیرة نتیجة عدم توافر الضمانات   ١٣

  .الكافیة لمنح التمویل
.7642  

تخصصة في تمویل ودعم أنشطة صناعة ندرة المؤسسات والصنادیق الم  ١٤
  .األثاث

.7598  

عدم االعتماد على دراسات جدوى مالیة فعلیة قبل بدء إنشاء الورشة أو   ١٥
  .المعرض

.7576  

  7482.  .عدم توافر تقاریر مالیة سلیمة لتقییم المركز المالي للورشة  ١٦
  7967.  متوسط الترتیب العام للمعوقات التمویلیة

  .ل بیانات الدراسة المیدانیةتحلی: المصدر

ن    ات م ك المعوق سبیة لتل ة الن صف األھمی ة ی ات التمویلی سابق للمعوق ب ال والترتی

ة ل الدراس ردات مح ور المف ربح  . منظ امش ال عف ھ و ض وق األول ھ ك أن المع ین ذل وب

ار            ب كب ن جان واء م اث س ناعة األث ال ص ي مج سة ف ة المناف س شراس ك یعك ل ذل ولع

اث  المنافسین المحلیی  اث      . ن أو حتى من خالل مستوري األث افس األث رة ن ة األخی ي اآلون فف

ي  اث المحل ناعة األث وة ص ستورد بق ى  . الم ة عل ستوى االعتمادی اض م ن انخف الرغم م وب
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ودة          ى ج دت عل سة اعتم دمیاطي إال أن عناصر المناف اث ال ة باألث ستورد مقارن اث الم األث

  . ةالتشطیب واالعتماد على خامات منخفضة التكلف

ك          دمیاط وذل اث ب ناعة األث ي ص ورة ف داث ث ن اح د م ك الب وء ذل ي ض   وف

ة                  نخفض التكلف اث م صنیع األث ى ت املین عل دریب الع صنیع وت من خالل تطویر تقنیات الت

صنعة          ات م ى خام ي      . والذي یعتمد في أغلب األحوال عل ذب شرائح العمالء الت ك لج وذل

اث    ن األث ات م ك النوعی ذب لتل الطبع . تنج ك ب صناعة    وذل ة ال ب المحافظ ى جان  إل

ى      ستندة إل ودة الم ى الج ل إل الء تمی ن العم ات م ب نوعی ا تج ة لكونھ فات الحالی بالمواص

  .اعتمادیة المنتج

اني        ن ثم ت م ضح أن س ة یت ة المعروض ات التمویلی تقراء المعوق الل اس ن خ وم

ات ا    . معوقات ترتبط بشكل أو بآخر بالقطاع المصرفي   ك المعوق ى رأس تل ي عل اع  وأت رتف

ة              ك المركزي والھیئ ى رأسھا البن ة وعل ات المعنی یة للجھ أسعار الفائدة وھنا ینبغي التوص

وفیر           ى ضرورة ت صغیرة والمتوسطة إل العامة للرقابة المالیة وجھاز تنمیة المشروعات ال

صادي    ذلك  .  مبادرات لتمویل صناعة األثاث بأسعار فائدة رمزیة وذلك بدافع وطني واقت ك

ي أن تق  سیط         ینبغ ستھدف تب ي ت ل الت ادرات وورش العم ن المب دد م ات ع ك الجھ ود تل

ناعة       اع ص ب قط رة تناس ل مبتك یغ تموی وفیر ص روض وت ى الق صول عل راءات الح إج

ة            رامج التدریبی ن الب األثاث ومنھا على سبیل المثال صیغ االستئجار، وتصمیم مجموعة م

ناعة     صانع وورش ص درات م ي مجال تطویر     وورش العمل تتعلق بكیفیة دعم ق اث ف  األث

  . ملف ائتماني والحصول على التمویل بشروط میسرة

ن       ك م اث وذل صنیع األث ة ورش ت راكم مدیونی شكلة ت ع م ل م ي التعام ذلك ینبغ ك

صغیرة       شروعات ال ة الم از تنمی وك أو جھ ت بن واء كان ة س ات الدائن ع الجھ اوض م التف

غر  ل األص ات التموی طة أو جمعی ك . والمتوس ون ذل د یك ورش   وق ك ال نح تل الل م ن خ  م

ك     یفترات سماح أو اعفاء تلك الورش من الفوائد المتراكمة عل      ویم تل ا أو تع ھا أو جزء منھ

ي عن     . المشروعات من خالل تمویل إضافي  ورش التخل ك ال كذلك ینبغي على أصحاب تل



 

 ٣٥٠ – 
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رأس           م ل ن دع ك م ي ذل ا ف راكات لم یس ش ة وتأس شروعات الفردی یغة الم   ص

  . الحصول تمویل مصرفي بشروط أفضل نتیجة متانة المركز الماليمال الورش وإمكانیة

ة      ل التمویلی ى العوام ة عل ة الدراس ردات عین ة مف ة موافق یح درج ن توض ویمك

م            دول رق ى النحو الموضح بالج دمیاط عل اث ب ناعة األث ي ص م   ) ٧(المؤثرة ف شكل رق وال

  .التالیین) ٨(

  )٧(جدول 

  تمویلیة المؤثرة على صناعة األثاث بمحافظة دمیاطنسب موافقة عینة الدراسة للعوامل ال

  نسبة الموافقة المتجمعة  نسبة الموافقة  عدد اإلجابات  درجة الموافقة
  ٤١٫٠  ٤١٫٠  ١٤٩  موافق تمامًا

  ٨١٫٢٠  ٤٠٫٢٠  ١٤٦  موافق
  ٩٤٫٧٠  ١٣٫٥٠  ٤٩  محاید

  ٩٩٫٢٠  ٤٫٤٠  ١٦  غیر موافق
  ١٠٠  ٠٫٨٠  ٣  غیر موافق إطالقًا

    ١٠٠  ٣٦٣  اإلجمالي

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  )٨(شكل رقم 

  نسب موافقة عینة الدراسة حول العوامل التمویلیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاط

  
  . نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة:المصدر
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––  

ألثاث باختالف مدى اختالف األھمیة النسبیة لتأثیر العوامل التمویلیة على صناعة ا

  :بعض المتغیرات الدیموغرافیة

أثبتت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم اختالف درجة تأثیر ھذه العوامل باختالف 

الحجم أو المنطقة الجغرافیة التي تقع فیھا الوحدة اإلنتاجیة أو المستوى التعلیمي لمالكھا 

ین مفردات عینة الدراسة وھذا یشیر إلى وجود اتفاق معنوي ب. التي ینتمي الیھا األخیر

  :حول تأثیر تلك العوامل التمویلیة على صناعة األثاث بدمیاط، على النحو التالي
ANOVA  

   Sum of 
Squares df  Mean 

Square F  
Sig.  

Between Groups 4.161 3 1.387 2.697 
Within Groups 184.586 359 .514   المعوقات

 التمویلیة
Total 188.746 362   

.046 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

 سنة والفئة العمریة ٣٠ إلى أقل من ٢٠إال أنھا اختلفت بالنسبة للفئة العمریة من 

 إلى أقل من ٢٠من ( سنة ولصالح الفئة العمریة صغیرة السن ٣٥ إلى أقل من ٣٠من 

جھون العدید من المشكالت التمویلیة التي وھذا دلیل على أن صغار الصناع یوا)  سنة٣٠

تعوقھم عن تحقیق النجاح في صناعة األثاث وخاصة أنھم ال یزالون في بدایة حیاتھم 

المھنیة التي یحتاجون خاللھا لمزید من الدعم المالي من قبل الجھات التمویلیة المانحة، 

  : وھو ما یوضحھ الجدول التالي

ANOVA  

      Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
 
Sig. 

المعوقات 
 التمویلیة

 إلى أقل ٢٠من 
  سنة٣٠من 

 سنة ٣٠من 
إلى أقل من 

  سنة٣٥
-.31738-* .14773 .032 -

.6079- -.0269- 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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العمریة  سنة والفئة ٣٠ إلى أقل من ٢٠كما أنھا اختلفت بالنسبة للفئة العمریة من 

)  سنة٣٠ إلى أقل من ٢٠من ( سنة فأكثر ولصالح الفئة العمریة صغیرة السن ٤٠من 

حیث أشارت نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة أن فئة أصحاب 

 سنة فأكثر یستطیعون التغلب على المعوقات ٤٠مشروعات األثاث ذوي األعمار 

ویعكس ذلك تزاید القدرة على تمویل حلول . األقلالتمویلیة أكثر من الفئات العمریة 

للمشكالت والمعوقات التمویلیة وربما یكون ذلك نتیجة القدرة على مواجھة العدید من 

المشكالت التمویلیة وتطویر حلول لھا، وربما یكون ذلك بسبب التراكم الرأسمالي لدیھم 

، وھوما یوضحھ .تمویلیةنتیجة سنوات العمل ما یمكنھم من التغلب على المعوقات ال

  : الجدول التالي

ANOVA  

  المعوقات التمویلیة
Sum of 

Squares 
df  

Mean 

Square 
F Sig. 

 ٣٠ إلى أقل من ٢٠من 

  سنة فأكثر٤٠سنة؛ من 
-.33399-* .12917 .010 -.5880- -.0800- 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

التحلیل اإلحصائي أن الحاصلین على تعلیم جامعي یتمتعون كذلك أوضحت نتائج 

ویعكس ذلك أثر . بفروق معنویة فیما یتعلق بالتعامل مع المعوقات أو المشكالت التمویلیة

التعلیم على تطویر حلول ابتكاریة للتغلب على المعوقات التمویلیة، وكذلك المستوى 

فاءة الذاتیة المالیة ما یمكنھ من حسن التعلیمي یسھم في تمتع صاحب مشروع األثاث بالك

إدارة أموال المشروع من جانب وسھولة الوصول إلى مصادر تمویل خارجیة مثل 

جمعیات المستثمرین وجھاز تنمیة المشروعات، كذلك تسھم تلك الكفاءة في تحسین قدرة 

تحمل أصحاب المشروعات على اتخاذ القرارات االستثماریة والمالیة وتدعم میولھم نحو 

  .المخاطرة
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––  

 

احتلت العوامل اإلنتاجیة والفنیة المرتبة الثالثة في التأثیر على صناعة األثاث 

بدمیاط، وھو ما یعكس ترتیب وتوالي تأثیر العوامل موضع الدراسة على ركود صناعة 

ت بھا مصر خالل العشر األثاث، حیث أن الظروف االقتصادیة غیر المالئمة التي مر

سنوات األخیرة كان لھا أبلغ األثر في التأثیر على مناخ االستثمار والتصنیع في ھذه 

من ھنا جاء تأثیر العوامل اإلنتاجیة متقدمًا بعد العوامل . الصناعة الحیویة بمحافظة دمیاط

الصیانة بمعظم االقتصادیة والتمویلیة على التوالي، بسبب تأثیر برامج اإلنتاج والتشغیل و

ورش تصنیع األثاث بانخفاض معدالت الطلب على اإلنتاج وارتفاع تكلفة التمویل 

من ناحیة أخرى، تباینت درجة تأثیر العوامل اإلنتاجیة والفنیة على صناعة . والتشغیل

  ). ٨(األثاث بدمیاط كما ھو موضح بالجدول رقم 

  )٨(جدول 

  ترتیب األھمیة النسبیة للمعوقات اإلنتاجیة والفنیة المؤثرة في صناعة األثاث بمحافظة دمیاط

األھمیة   المعوقات اإلنتاجیة والفنیة  م
  النسبیة

  7686.  .تقلید معظم التصمیمات التي تقدمھا المصانع األخرى  ١
  7554.  .تعامل بعض الورش في الخامات منخفضة التكلفة مما یؤثر على الجودة  ٢
عدم وجود مصانع للخامات المغذیة من إكسسوارات وحداید ومصانع لألبلكاش   ٣

  .والصنفرة والغراء والمسامیر والزجاج
.7212  

  7030.  . التي تقوم بنفس عمل األویمجيCNCدخول ماكینات الـ   ٤
  5769.  .ضعف القدرة على مسایرة التصمیمات الحدیثة في صناعة األثاث  ٥

 7050.  ب العام للمعوقات اإلنتاجیة والفنیة متوسط الترتی

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

  : ھذا وقد اسفرت نتائج الدراسة المیدانیة عما یلي

، وقد تقلید معظم ورش تصنیع األثاث للتصمیمات التي تقدمھا المصانع األخرى .١

لمعارض من ظھر ذلك جلیًا في شكوى الكثیر من أصحاب الورش والمصانع وا

سرقة التصمیمات التي تقدمھا المصانع والورش التي لھا اسم تجاري وشھرة ذائعة 
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في سوق األثاث، لدرجة أن بعض المعارض ترفض قیام العمالء بتصویر الغرف 

 .أثناء المعاینة خوفًا من سرقة التصمیم أو تقلیده من اآلخرین

كلفة لمجاراة الظروف اعتماد بعض الورش على الخامات الشعبیة منخفضة الت .٢
، فقد أوضحت معظم مفردات الدراسة اعتمادھا على خامات االقتصادیة الصعبة

منخفضة التكلفة لمسایرة ارتفاع األسعار في األسواق ورغبة منھم في تقدیم غرف 
 .بأسعار مخفضة حتى ولو كان ذلك على حساب مستوى الجودة

غذیة لھذه الصناعة من خلو سوق تصنیع األثاث بدمیاط من الصناعات الم .٣
، إكسسوارات وحداید ومصانع لألبلكاش والصنفرة والغراء والمسامیر والزجاج

وعدم وجود مثل ھذه الصناعات المغذیة یزید من اعتماد تلك الصناعة على 
االستیراد من الخارج بأسعار مرتفعة وخاصة في ظل ارتفاع سعر الدوالر من 

لتلك الخامات األساسیة للصناعة والتحكم في ناحیة واحتكار المستوردین الكبار 
أسعارھا من ناحیة أخرى، مما تسبب في ارتفاع التكلفة وضعف القدرة على تقدیم 

 . غرف بأسعار تنافسیة في سوق األثاث بدمیاط
التحول النوعي في طبیعة صناعة األثاث، فصناعة األثاث من الحرف الیدویة التي  .٤

 التي تقوم CNCدخول ماكینات الـ ، وبالتالي فإن عھتعتمد على ابتكار العمل وإبدا
بنفس عمل األویمجي قلل من شعور العامل بأھمیتھ في إضافة لمساتھ الفنیة التي 
تعود علیھا من ناحیة وأن معظم تلك الماكینات تم استیرادھا مستعملة ولیست على 

 على طبیعة درجة عالیة من الكفاءة من ناحیة أخرى، مما كان لھ تأثیره الواضح
التصمیم وتمیزه التي تعود علیھا األویمجي عندما یتعامل بحرفیة في تصمیم الغرف 

 . باختالف أنواعھا
، بسبب شدة ضعف القدرة على مسایرة التصمیمات الحدیثة في صناعة األثاث .٥

المنافسة من األثاث المستورد ذو األسعار المنخفضة مقارنة بالتصمیمات المحلیة 
، مما جعل المستھلك ینصرف إلى األثاث المستورد على حساب مرتفعة الثمن
  .نظیره المحلي



 

 ٣٥٥  
 

––  

  )٩(شكل رقم 

  األھمیة النسبیة للعوامل اإلنتاجیة والفنیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاط

  
   نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة :المصدر

  )٩(جدول 

وقات اإلنتاجیة والفنیة المؤثرة على صناعة األثاث نسب موافقة عینة الدراسة حول المع

  بمحافظة دمیاط

  نسبة الموافقة المتجمعة  نسبة الموافقة  عدد اإلجابات  درجة الموافقة
  ٢٨٫٧٠  ٢٨٫٧٠  ١٠٤  موافق تمامًا

  ٦٠٫٩٠  ٣٢٫٢٠  ١١٧  موافق
  ٨٩٫٣٠  ٢٨٫٤٠  ١٠٣  محاید

  ٩٦٫٧٠  ٧٫٤٠  ٢٧  غیر موافق
  ١٠٠  ٣٫٣٠  ١٢  غیر موافق إطالقًا

    ١٠٠  ٣٦٣  اإلجمالي
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  )١٠(شكل رقم 

  نسب موافقة عینة الدراسة حول العوامل اإلنتاجیة والفنیة المؤثرة على 

 صناعة األثاث بدمیاط

  
  . نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة:المصدر

م     دول رق ات الج شیر ببیان والي   ) ٩(ت اق ح ى اتف ردات  % ٨٩٫٣٠إل ن مف   م

ي تحول دون تطویر          العینة حول  ات الت م المعوق ن أھ ة م  اعتبار المعوقات اإلنتاجیة والفنی

اط ة دمی اث بمحافظ ناعة األث ور  . ص ى ظھ سبة إل ك الن تالف تل بب اخ ع س د یرج   وق

ا               المي، مم ستوى الع ى الم اث عل ناعة األث ي مجال ص ة ف العدید من التطورات التكنولوجی

ا      صناع األث سي ل ز التناف عف المرك ي ض سبب ف ة    ت صفة عام اط ب ة دمی   ث بمحافظ

دات        ك المع راء تل عار ش اع أس رًا الرتف ة، نظ صفة خاص صغیرة ب ورش ال حاب ال وأص

ى شراء اآلالت            اد عل ھ االعتم وضعف قدرة أصحاب الورش على شرائھا، مما ترتب علی

و     ا ھ ي كم ى األویمج اد عل صنیع أو االعتم ي الت وب ف ض العی ر بع ي ُتظھ ستعملة الت الم

ھ،  ارف علی ة       متع ودة مقارن ستویات الج ن م ل م ة ویقل ة اإلنتاجی ن الطاق ض م ا یخف  مم

  .بالمنافسین
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––  

مدى اختالف األھمیة النسبیة لتأثیر العوامل اإلنتاجیة والفنیة على صناعة األثاث 

  :باختالف بعض المتغیرات الدیموغرافیة

 أثبتت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم اختالف درجة تأثیر ھذه العوامل باختالف

الحجم أو المنطقة الجغرافیة التي تقع فیھا الوحدة اإلنتاجیة أو المستوى التعلیمي لمالكھا 

وھذا یشیر إلى وجود اتفاق معنوي بین مفردات عینة الدراسة . التي ینتمي الیھا األخیر

  :حول تأثیر تلك العوامل اإلنتاجیة والفنیة على صناعة األثاث بدمیاط، على النحو التالي

ANOVA  

   
Sum of 

Squares 
df  

Mean 

Square 
F Sig.  

Between 

Groups 
.646 3 .215 .269 

Within 

Groups 
287.876 359 .802  

معوقات إنتاجیة 

 وفنیة

Total 288.522 362   

.848 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر

 

ت العوامل اإلداریة والتنظیمیة في مؤخرة العوامل المؤثرة على صناعة جاء

األثاث في محافظة دمیاط، ویمكن تفسیر ذلك كما سبق القول بسبب أن جمیع ورش 

ومصانع األثاث یمتلكھا القطاع الخاص في دمیاط، مما ساھم في تقلیل العدید من 

لي یرى معظم أفراد العینة أن تلك المعوقات البیروقراطیة عند اتخاذ أي قرار، وبالتا

ویمكن توضیح مدى اختالف األھمیة . العوامل تؤثر بشكل ضعیف على صناعة األثاث

 ).١٠(النسبیة لتأثیر تلك العوامل في الجدول رقم 
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  )١٠(جدول 

  ترتیب األھمیة النسبیة للمعوقات اإلداریة والتنظیمیة المؤثرة في صناعة

   األثاث بمحافظة دمیاط

األھمیة   لمعوقات اإلداریة والتنظیمیةا  م
  النسبیة

  8275.  .ضعف التنظیم النقابي للعاملین في مجال صناعة األثاث  ١
  7923.  .افتقار العاملین في صناعة األثاث لخدمات التأمین الصحي  ٢
عدم وجود برامج تدریبیة تساعد العاملین في مجال صناعة األثاث على تنمیة   ٣

  .مھاراتھم
.7240  

  7174.  .عدم تبني نظم تحسین الجودة في معظم ورش تصنیع األثاث  ٤
  7041.  .عدم الفصل بین اإلدارة والملكیة في مجال صناعة األثاث  ٥
  6617.  .تصنیف العاملین في مجال صناعة األثاث ضمن فئة العمالة غیر المنتظمة  ٦
  6501.  .عدم وجود خطة تشغیل واضحة لمعظم ورش تصنیع األثاث  ٧
  6226.  .التركز الجغرافي لمعظم ورش تصنیع األثاث في مدینة دمیاط  ٨
  6160.  .اتخاذ القرارات دون دراسة مسبقة  ٩

  5807.  .نقص المھارات اإلداریة لدى مالك الورشة  ١٠
 6898.  متوسط الترتیب العام للمعوقات اإلداریة والتنظیمیة 

  . تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة:المصدر

  :من تفسیر بیانات الجدول السابق ما یليیتضح 

ذي              .١ ابي ال یم النق ن ضعف التنظ اث م صنیع األث ي ت املین ف ن الع شكوى العدید م

م        یضمھم وفر لھ وقھم وی ب بحق ، فمعظمھم یرى أنھ ال یوجد تنظیم نقابي فعال یطال

صیبھم      ن أن ت ي یمك ة الت اطر المھن ن مخ یھم م ي تحم ة الت ا التأمینی ق . المزای تتف

ل   النتیج أثیر العوام شأن ت سابقة ب ات ال ن الدراس د م ائج العدی ع نت سابقة م ة ال

ا       ة أجراھ ي دراس صغیرة؛ فف شروعات ال اح الم ى نج ة عل  Song) التنظیمی

Teng, 2011)        ود ضح وج سنغافورة ات صغیرة ب شروعات ال ن الم ة م ى عین  عل

ك          اح تل ستوى نج ى م أثیر عل ي الت ومي ف دور الحك وى لل وي ق أثیر معن ت

شروع اد     الم وعى واإلرش دیم ال ي تق تلخص ف ومي ی دور الحك ح أن ال ات، وأوض

ت           س الوق ي نف ة، وف دورات التدریبی الل ال ن خ شروعات م ك الم حاب تل ألص
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یس           متابعتھم عن قرب لتذلیل ما قد یعترضھم من مشكالت سواء خالل مرحلة تأس

یاغة      المشروع أو خالل ممارسة النشاط، كما أكدت ھذه الدراسة على ضرورة ص

ن      ى یمك نموذج ریاضي للتنبؤ باحتماالت نجاح أو فشل المشروعات الصغیرة، حت

) ٢٠٠٩( وزمالؤه  Bowenوأكد ذلك  . تجنیب الریادیین احتماالت الفشل مستقبالً    

سیط    الل تب ن خ صغیرة، م شروعات ال م الم ي دع ؤثر ف ومي ی دور الحك ن أن ال م

الل         ة خ سرة، وخاص شروط می روض ب نح الق یس وم راءات التأس ل إج  المراح

ل        ھ مث األولى من بدایة المشروع والتي تعتبر بمثابة الفترات الحرجة من حیاتھ مثل

 .الطفل الرضیع

اث،            .٢ صنیع األث ي ت املین ف ة للع د یرجع   ضعف خدمات التأمین الصحي المقدم وق

ر           ة غی م عمال ى أنھ صنفون عل صناعة ی ك ال املین بتل م الع سبب أن معظ ك ب ذل

سبب         منتظمة، وبالتالي ال یقوم      ا ب ھ، إم املین لدی ى الع أمین عل صاحب الورشة بالت

ى    ع عل ا یق صھ إنم رار ال یخ ك الق رى أن ذل ھ ی سبب أن أمین أو ب ة الت اع تكلف ارتف

د            . عاتق الدولة  انون جدی صدار ق ى است اعي إل وھذا ما دفع وزارة التضامن االجتم

م و       ة لھ ع بالحمای ألسرھم سواء   یكفل للعمالة غیر المنتظمة وعمال المقاوالت التمت

 .بتوفیر معاشات لھم وألسرھم أو توفیر العالج والرعایة الصحیة

ة         .٣ ى تنمی اث عل ناعة األث ال ص ي مج عدم وجود برامج تدریبیة تساعد العاملین ف

ي            مھاراتھم ین ف دى االمل ارات ل ساع فجوة المھ ، مما كان لھ تأثیره الواضح في ات

ة لت   ل النھائی الل المراح ة خ اث وخاص ناعة األث شطیبات  ص ن ت تج م دیم المن ق

ف  ة والتغلی ى التعبئ افة إل د إض ات وتنجی ك . ودھان ارات تل وة المھ ك أن فج وال ش

اث       ن األث ة ع ت معروف ي كان ة الت ة اإلیجابی صورة الذھنی ض ال ي خف اھمت ف س

 .الدمیاطي لدى المستھلكین المحلیین واألجانب

اث           .٤ صنیع األث ي معظم ورش ت سین الجودة ف ي نظم تح ورش   ، فمعدم تبن عظم ال

اع             سبب ارتف داع ب ار واإلب والمصانع تعتمد على التقلید والمحاكاة وتبعد عن االبتك
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ا                ا بھ ي جودتھ ور منتجات متواضعة ف ي ظھ سبب ف ا ت سة، مم التكلفة وحدة المناف

ودة    اییر الج اة مع دم مراع سبب ع شطیب ب اج والت وب اإلنت ن عی د م لعدی

اض م    ة وانخف ة أو العالمی فات المحلی وء   والمواص ام وس واد الخ ودة الم ستوى ج

 .تخزینھا وغیاب الرقابة على األسواق

اث      .٥ ناعة األث ال ص ي مج ة ف ین اإلدارة والملكی صل ب دم الف ك  ع رًا ألن مال ، نظ

ة      ة للورش د إدارة محترف ھ ال توج ا، فإن غر حجمھ سبب ص دیرھا ب و م ة ھ الورش

ا       ا، مم ى   قادرة على تخطیط وتنظیم وتوجیھ ورقابة مختلف األنشطة بھ  انعكس عل

لوب        مستوى أداء الورشة واعتمادھا على العشوائیة أكثرھا من اعتمادھا على األس

 .العلمي

، وھذا تصنیف العاملین في مجال صناعة األثاث ضمن فئة العمالة غیر المنتظمة     .٦

صحیة،            ھ ال األمر ُیشعر العامل بعدم االستقرار الوظیفي وأن دخلھ یعتمد على حالت

ا      ًا م راد أسرتھ         فإذا مرض یوم ي أف ھ ویكف ى دخل یكفی صول عل ستطیع الح ن ی . ل

ة             ستقبل لمعظم العمال ن الم الخوف م شعور ب تقرار وال للقضاء على حالة عدم االس

ة           ك الفئ ة لتل صحیة واالجتماعی ات ال ة التأمین د مظل غیر المنتظمة، قررت الدولة م

ا با           ى إنتاجیتھ نعكس عل ا ی ًا   من العمالة بغرض إشعارھا باالستقرار مم اع كم الرتف

اً  صول    .وكیف عوبة الح ي ص وظیفي ف تقرار ال دم االس ؤثر ع ة أخرى، ی ن ناحی  وم

ل       اث مث صنیع األث ي ت ك ف ستلزم ذل ي ت شطة الت ام باألن ة للقی ة مؤھل ى عمال : عل

سویق         ھ، والت ت علی شب والنح یم الخ شرة، وتطع صق الق شاب، ول ة األخ معالج

 .والعنایة بالعمالء والمبیعات

ة ت    .٧ ود خط دم وج اث   ع صنیع األث م ورش ت حة لمعظ ك  شغیل واض اد تل ، واعتم

ویر    سویق أو تط اج أو الت واء لإلنت یط س دم التخط شوائیة وع ى الع ورش عل ال

  .المنتجات بما یتفق واألذواق المتغیرة باستمرار في مجال صناعة األثاث
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ة    التركز الجغرافي لمعظم ورش تصنیع األثاث في مدینة دمیاط    .٨ ن أھمی الرغم م ، ب

صادر   الترك ن م رب م سبب الق شغیل ب ل والت الیف النق ض تك ي خف ي ف ز الجغراف

ادة        المواد الخام والمراحل النھائیة لتشطیب الغرف، إال أن ھذا التركز ساھم في زی

الى       ع الغرف بدرجة مغ حدة المنافسة غیر العادلة التي تسببت في خفض أسعار بی

یض    فیھم مما ترتب ضعف قدرة الورش الصغیرة من مجاراة ت        سة وتخف ك المناف ل

  .أسعار بیع منتجاتھا فتراكم المخزون لدیھا

سبقة  .٩ ة م رارات دون دراس اذ الق وة  اتخ اع فج ى اس ك إل ع ذل د یرج   ، وق

اع   ي ارتف اھم ف ا س ة، مم احب الورش دى ص ة ل ة والفنی ارات اإلداری   المھ

دریب    سویق والت شغیل والت ي الت حة ف ط واض ان لخط دم االرتك ة وع   التكلف

اء          واعتماد نظا  ن اآلب اء م ھ األبن م التدریب على نظام التلمذة الصناعیة الذي یتوارث

اث،         ناعة األث ي ص د ف ع الجدی وعدم وجود خطة واضحة للتدریب والتأھیل یتفق م

ات          ات والتكنولوجی ستطیع إدخال التقنی ر الرسمي ال ی دریب غی وھذا النوع من الت

ا          رتبط بالمھ ة ت سبة    الجدیدة أو تقدیم خلفیات معرفیة قوی ستخدمة سواء بالن رات الم

اء        ة واالرتق ن اإلنتاجی یة م ستویات مرض للعاملین أو المدیرین وتسمح لھم بتقدیم م

ة       فات العالمی اییر والمواص ك      . بالجودة وفقًا للمع دى مال ة ل ارات اإلداری نقص المھ

 .الورشة

ة   . ١٠ ك الورش دى مال ة ل ارات اإلداری ص المھ ورش  نق حاب ال ر أص ث یفتق ، حی

صغیرة إل  ر     ال دیًا آخ ل تح ا یمث ة مم شروعاتھم بفعالی الزم إلدارة م دریب ال ى الت

ة     ة ومحافظ صر عام اث بم صنیع األث ا ورش ت اني منھ ي تع ارات الت وة المھ لفج

ائج دراسة     . دمیاط بصفة خاصة ع نت ة م  Arasti et(وتتفق نتائج الدراسة الحالی

al., 2012)        دى ة ل ارات اإلداری م المھ ى دع ضا عل د أی ي تؤك حاب   والت أص

االت          ن احتم ل م ا یقل ر رسمي بم المشروعات الصغیرة سواء بشكل رسمي أو غی

 .فشل تلك المشروعات مستقبًال
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  )١١(شكل رقم 
 األھمیة النسبیة للعوامل اإلداریة والتنظیمیة المؤثرة على صناعة األثاث بدمیاط

  
  . نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة:المصدر

  )١١(جدول 

نسب موافقة عینة الدراسة حول المعوقات اإلداریة والتنظیمیة المؤثرة على صناعة األثاث 

  بمحافظة دمیاط

  نسبة الموافقة المتجمعة  نسبة الموافقة  عدد اإلجابات  درجة الموافقة
  ٢١٫٨٠  ٢١٫٨٠  ٧٩  موافق تمامًا

  ٥٥٫٤٠  ٣٣٫٦٠  ١٢٢  موافق
  ٨٧٫٦٠  ٣٢٫٢٠  ١١٧  محاید

  ٩٧٫٠  ٩٫٤٠  ٣٤  غیر موافق
  ١٠٠  ٣٫٠  ١١  غیر موافق إطالقًا

    ١٠٠  ٣٦٣  اإلجمالي

  .تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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مدى اختالف األھمیة النسبیة لتأثیر العوامل اإلداریة والتنظیمیة على صناعة األثاث 

  :باختالف بعض المتغیرات الدیموغرافیة

ة تأثیر ھذه العوامل باختالف أثبتت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم اختالف درج

الحجم أو المنطقة الجغرافیة التي تقع فیھا الوحدة اإلنتاجیة أو المستوى التعلیمي لمالكھا 

وھذا یشیر إلى وجود اتفاق معنوي بین مفردات عینة الدراسة . التي ینتمي الیھا األخیر

یاط، مما یؤكد أھمیة حول تأثیر تلك العوامل اإلداریة والتنظیمیة على صناعة األثاث بدم

تذلیل المعوقات اإلداریة والتنظیمیة التي تعترض طریق تطویر صناعة األثاث بدمیاط، 

  :وھو ما یوضحھ الجدول التالي

   Sum of 

Squares 
df  

Mean 

Square 
F Sig.  

Between Groups .685 3  .228 .318 

Within Groups 257.306 359 .717  
معوقات إداریة 

 وتنظیمیة
Total  257.991 362   

.812 

  .نتائج التحلیل اإلحصائي لبیانات الدراسة المیدانیة: المصدر
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یح            دمیاط من خالل توض اث ب صناعة األث ق للنھوض ب یمكن تصور خارطة طری

  . الیةأھم الجھات الفاعلة واألدوار المنوطة بھا في الفقرات الت

  :یمكن بیان أھم األطراف الفاعلة في ھذا الصدد على النحو التالي

  

ن           دمیاط م اث ب صناعة األث یجب على الدولة أن تقوم بدورھا الفاعل في النھوض ب

 :خالل ما یلي

صنیع         .١ ة للت ات الالزم تیراد الخام اث باس ة األث حاب    قیام مدین ى أص ا عل  وتوزیعھ

ة           الورش حسب الطاقة اإلن    ن الممارسات االحتكاری ل م ا یقل ل ورشة وبم ة لك تاجی

  .في سوق المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج

ة              .٢ ن مدین شتراة م دات الم ة الوح داد قیم ة س صغیرة مھل ورش ال منح أصحاب ال

ورش       األثاث ، من خالل تخصیص الوحدات بدون مقدم لحین تمكن أصحاب تلك ال

 .من تحقیق األرباح والقدرة على السداد

اط  .٣ ي دمی اث ف صنیع األث ركات ت ة ش ینتجزئ ى فئت ى:  إل حاب األول   ، أص

رف        ن الغ ي م سوق المحل ات ال اج احتیاج تص بإنت صغیرة، وتخ ورش ال   ال

ة     ن الدول افي م دعم الك ى ال صل عل ب أن تح ة، ویج ودة المالئم ستوى الج   بم

ة دون                  ة حكومی اج من جھ ستلزمات اإلنت ا من م ى احتیاجاتھ لضمان الحصول عل

ا ستوردین  احتك ار الم ن كب ة. ر م رة،   والثانی صانع الكبی حاب الم   ، أص

شریة    ة وب ات مادی ن إمكان دیھا م ا ل صدیر، لم ل الت ن أج اج م تص باإلنت وتخ

ب أن          ت یج س الوق ي نف ة، وف واق األجنبی ة األس ن دراس ا م ة تمكنھ وتكنولوجی

سیر                ة وتی اءات الجمركی ا بعض اإلعف افي من خالل منحھ دعم الك ى ال تحصل عل

 . اءات التصدیرإجر
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اث   .٤ ة األث ل مدین ة داخ شاء ورش متكامل ورش   إن حاب ال ن ألص ث یمك   ، بحی

ل      صنیع بمقاب دھان والت صمیم وال دمات الت ى خ صول عل صغیرة الح   ال

نخفض  ن  . م ر م زء كبی وفیر ج اث ت ة األث دمات بمدین ك الخ وافر تل ى ت ب عل یترت

ا            ا یمكنھ دات، مم ي اآلالت والمع ن    استثمارات الورش الصغیرة ف تفادة م ن االس م

ي         سة ف ى المناف ھذا الوفر في شراء الخامات ومستلزمات اإلنتاج وزیادة قدرتھا عل

 .السوق

اث         .٥ ناعة األث ي ص داع ف ل واإلب ى العم شجع عل اخ الم ة المن الل  تھیئ ن خ   ، م

ى      شجع عل دة ت شریعات جدی دار ت ة وإص شریعات الحالی ي الت ر ف ادة النظ إع

ة    االستثمار في صناعة األثاث واعتم  ة أجنبی ِدر عمل ادھا كسلعة تصدیریة أساسیة ُت

سیاسات    . تساھم في تصحیح االختالل في میزان المدفوعات    ك تطویر ال ویشمل ذل

ناعة    ویر ص ي تط سھم ف ا ی تثماریة بم ضریبیة واالس ة وال ة والجمركی التمویلی

 . األثاث

دة            .٦ اث الجدی ة األث ورش بمدین صغیرة ل ورش ال ك أصحاب ال تیسیر إجراءات تمل

ي             دمیاطب ب ف ن یرغ ل م ات ك ق وإمكان سداد تتف ي ال سیرات ف دیم تی ، من خالل تق

 .االنتقال لمدینة األثاث

اث         .٧ ناعة األث ي ص ار ف ع االحتك ارمة لمن صفة خاصة   وضع سیاسة قویة وص ، وب

اث    . في مجال تجارة خامات ومستلزمات االنتاج    ة األث ویتحقق ذلك من خالل مدین

صناعة     بحیث تصبح ھي المسئول األول عن        اج ال ستلزمات إنت استیراد خامات وم

ل ورشة بأسعار        اج لك ستلزمات اإلنت وتسجیل جمیع بیانات الورش بھا وصرف م

 .ثابتة ومعلنة

ا  .٨ رویج لھ اث والت ن األث صریة م صادرات الم مان ال م وض ورش دع شجیع ال   ، وت

اث           ناعة األث دیث ص ة تح ان ھیئ دى لج ولى إح ى أن تت صدیر، عل ى الت   عل

ترات ع اس دیم   بوض اث وتق ن األث صادرات م شجیع ال ة لت   یجیة متكامل
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ة    واق الخارجی تح األس ة ف ى كیفی ورش عل صة لل شارات المتخص   االست

صفة    دمیاطي ب ة وال صفة عام صري ب اث الم ن األث ا م ة احتیاجاتھ   ودراس

 .خاصة

سوق       .٩ از لبحوث ال ھ           إنشاء جھ م وظائف ن أھ اث تك ناعة األث دیث ص ة تح ع ھیئ  یتب

ن   ات ع وفیر المعلوم حاب     ت ة أص ة، ومعاون واق العالمی ة واألس واق المحلی  األس

 .الورش في صیاغة خططھم التسویقیة

ات . ١٠ ـم التحالف اث،    دع ال األث ي مج ة ف شركات العامل ین ال ة ب د العالق   ، وتوطی

رص          ادة ف ن زی ي م ستوى األفق ى الم واء عل ل س واع التكام ع أن شجیع جمی   وت

صص، أ       س التخ ي نف ة ف ورش العامل ین ال اون ب ن   التع ي م ستوى الرأس ى الم و عل

ات أو        دھا بالخام وم بتزوی ي تق ورش الت رة لل شركات الكبی ض ال ك بع الل تمل خ

 .اإلنتاج الوسیط

ة . ١١ ویر االدارة المحلی شروعات  تط ة الم شكالت عالق ل م ساد، وح ة الف ، لمكافح

ة،              ات ذات العالق ا، والجھ ة جوانبھ ى كاف ذه االدارة عل اث بھ العاملة في مجال األث

 .لحصول على التراخیص، وتنفیذ فعلى لمضمون الشباك الواحدوتسھیل ا

ناعة          . ١٢ ى ص ة عل ي الرقاب ستثمرین ف ة الم ة وجمعی ة التجاری ویر دور الغرف تط

اث وانین      األث راح الق صناعة، واقت ك ال ھ تل ي تواج ات الت ذلیل المعوق رعة ت ، وس

 . والنظم التي تعود بالنفع على تطویر صناعة األثاث

الس االس  . ١٣ شكیل المج رفین  ت ین الح صانع وب حاب الم ار أص ین التج شاریة ب ت

صغیرة    ورش ال ل       أصحاب ال ذا المجال والعم ي ھ ات النظر ف ادل وجھ ك لتب ، وذل

ضمان    ن ل ر ولك رف اآلخ ساب الط ى ح رف عل از ألي ط ا دون االنحی ى حلھ عل

 .تحقیق الرضاء العام الذي یعود بالنفع على الجمیع

ات     . ١٤ دة للخام وارد جدی صادر وم ن م ث ع صناعة  البح ة لل واد ( الالزم   م

شاب ة لألخ ن   )بدیل ب القط ن حط نویًا م وفرة س رة مت ات كبی ك كمی صر تمتل   ، فم
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وفرة     صادیة ومت ة اقت وارد ذات قیم ي م ل وھ ف النخی ش األرز وزع   وق

ن    ھ ممك م أن ع رغ حیة للمجتم ة وص شاكل بیئی ي م ا ف سبب حرقھ   ویت

صانع     زارع وال ناعة     . أن ُیعاد استخدامھا وتصنیعھا بما یفید ال ة ص ت غرف د قام وق

تخدام         ن اس ھ یمك دت أن ي أك ات الت اث والدراس ن األبح د م شاب بالعدی   األخ

ل        واح مث دیًال لألل ون ب ي أن یك حطب القطن وقش األرز بعد التجارب والمعالجة ف

سطحات  MDFالكونتر و  ة     .  الذي یستخدم في الدوالیب والم ن الدول اج م ذا یحت وھ

 :أن تقوم ب

o  و ات وبح راء دراس ات واآلالت   إج ذه الخام ن ھ ة م ل خام ن ك ة ع ث متكامل

  .والماكینات الالزمة للتعامل مع كل خامة

o القیام بدراسات جدوى اقتصادیة . 

o       ع راكة م ي ش دخول ف شروع وال ل الم وى لتموی ستثمر ق اد م   إیج

ورش    حاب ال بة ألص عار مناس اج بأس ستلزمات اإلنت ات وم ع الخام ة لبی الدول

 .الصغیرة

ر   . ١٥ ات ش د اتفاقی ة  عق صریة أوروبی ة –اكة م صریة عربی س    م ام المجل ل قی ، مث

ى                 ك الدراسات واألبحاث إل دیم تل صریة بتق اث الم التصدیري وغرفة صناعة األث

شاریع    ك الم ویر تل الي لتط ب اإلیط ع الجان راكة م د ش الي وعق ب اإلیط الجان

 . واالستثمار بھا بعد ثبوت جدواھا االقتصادیة

ارض الدو    . ١٦ ة المع ي إقام ع ف شاب التوس ة لألخ ت   لی ارض تح ذه المع ام ھ   ، وتق

اث   شاب واألث ات األخ ة منتج صناعة وغرف ارة وال ة وزارة التج   رعای

شاب       دولي لألخ اھرة ال ل معرض الق  Cairo wood showباتحاد الصناعات مث

ات             صناعة، الخام ات ال شاب، ماكین ي مجال األخ والذي یعرض كل ما ھو جدید ف

وا   اج، م ستلزمات اإلنت ة، م ارب   البدیل صنعین وتج ار الم رات كب دھانات، خب د ال

ن      ة    ٤٠الحرفیین، حیث یشارك في المعارض الدولیة أكثر م ة وعالمی  شركة محلی
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ن حوالي       سوارات م ات واإلكس اث والماكین ناعة األث ي ص صة ف ة ٦٠متخص  دول

  . حول العالم

صناعة    . ١٧ ي ال شاب ف ساندة لألخ ات الم صانع للخام شاء م ي إن ع ف داخل  (التوس ت

ا دن) تالخام ل المع ي  : مث اث وف ن األث ات م بعض المنتج دعائم ل ستخدم ك ذي ی ال

شة  –تصنیع بعض عناصر اإلضاءة الحدیثة الداخلیة لقطع األثاث، والزجاج         األقم

ام    – الجلود   – ة األسطح   ( الرخ تیك )لتغطی دائق والطاوالت    : ، والبالس ي الح كراس

 ). حیث تتحمل عوامل التعریة ویتمیز بالمرونة(

وفیر م . ١٨ صناع ت صغار ال ة ل ة   صادر تمویلی ماح معقول رات س داد وفت زات س  بممی

  .وتسھیل إجراءات الحصول على التمویل وشروطھ

 وخاصة الصین وتركیا باعتبارھم من أخطر     وضع ضوابط لالستیراد من الخارج     . ١٩

 .المنافسین في مجال األثاث في السوق المصري الدمیاطي

ال األث  . ٢٠ ي مج صة ف الت متخص د ومج دار جرائ ستلزماتھإص ھ اث وم  ونوعیات

تغالل   ن اس د م أول للح ستویاتھ أوًال ب ف م عار بمختل روض لألس ة وع المختلف

 . المستھلك

ارض      . ٢١ ة مع ى إقام ة عل ن   تشجیع األجھزة الحكومیة والغرف التجاری سابقات م  وم

 . وتقدیم حوافز وخصومات للصانعین المتمیزین

  . ي حفظ حقوق العمال ودورھا فتفعیل الدور المجتمعي للنقابات العمالیة . ٢٢

ستیة      . ٢٣ دعم اللوجی دمات ال دیم خ ي تق ع ف ل     التوس ائل النق وفیر وس الل ت ن خ    م

ق عل       روف ومتف ادي مع ل م ف بمقاب زین والتغلی غ والتخ شحن والتفری   ھ یوال

صغیرة         ومعلن للجمیع، حتى ال یتحكم أصحاب تلك الحرف في أصحاب الورش ال

ة    ن تكلف د م ا یزی ائي مم ستھلك النھ ي الم عار  أو ف اع أس الي ارتف اج وبالت    اإلنت

 .بیع الغرف
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سماسرة،   فرض مستویات عالیة من األمن والتنظیم     . ٢٤ ، خاصة فیما یخص ظاھرة ال

ة     رور، والحمای ة، والم وال المدنی دمات األح اء بخ ة، كاالرتق ر المدین ة زائ كحمای

 .المدنیة

  

ناعة ا   - ١ ال ص ي مج ل ف ة التأھی شریة عالی وادر ب وفیر ك اثت ق ألث   ، ویتحق

ل              ى األق اث أو عل ناعة األث صمیم وص ي ت صة ف ة متخص شاء كلی ذلك من خالل إن

ین         الخریجین والفنی صناعة ب تطویر عمل قسم األثاث لیلبي سوق العمل و لتزوید ال

  . المھرة

 وتأھیلھم بالمھارات التي تمكنھم من تلبیة احتیاجات   التركیز على جودة الخریجین    - ٢

 .كوادر والكفاءات البشریةصناعة األثاث من ال

ودة       - ٣ ستوى ج اء بم ي االرتق ي ف دریب المھن ل والت ة التأھی ى أھمی د عل التأكی

شریة    الخریجین وادر الب  كعنصر أساسي في تلبیة احتیاجات صناعة األثاث من الك

 .كمًا وكیفًا

ة     - ٤ الب الجامع ین ط ال ب ادة األعم ر وری ل الح ة العم شر ثقاف ي ن ع ف   ، التوس

ى تول دریبھم عل ة   وت صفة خاص ر وب ل الح ال العم ي مج ة ف ار ابتكاری د أفك   ی

شروعات      ي إدارة الم ي ف لوب العلم ق األس ا، وتطبی اث وملحقاتھ ناعة األث ص

 .الصغیرة

داع - ٥ ار واإلب شجیع االبتك شجیعیة  ت ائزة ت شاء ج الل إن ن خ ك م ق ذل ن تحقی ، ویمك

دریس أ         ة الت و الطالب  یحصل علیھا من یقدم أفكارًا ابتكاریة سواء من أعضاء ھیئ

 .في مجال تطویر صناعة األثاث

ي       - ٦ اث ف حفز الطالب والباحثین على تطبیق مشروعاتھم البحثیة على صناعة األث

ك     دمیاط راع لتطویر تل ، وتقدیم أفكارًا ابتكاریة والتشجیع على تسجیل براءات اخت

 .الصناعة
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الي - ١ شمول الم ق ال ذین تحقی صغیرة ال ورش ال حاب ال م  ألص ك معظمھ د ال یمتل  ق

صرفیة متطورة      . حسابات مصرفیة  دمات م دم خ ي تق وزیادة عدد فروع البنوك الت

 .للعاملین في صناعة األثاث

ى       تیسیر إجراءات الحصول على القروض     - ٢ صول عل اث والح ناعة األث ل ص  لتموی

نح            روط م ن ش ف م صنیع، والتخفی صمیم والت ي الت ورة ف ة ومتط دات حدیث مع

 .، مع منح مھملة إضافیة للمتعثرین في السداداالئتمان المصرفي

صغیرة       تقدیم االستشارات الفنیة   - ٣  في مجال إعداد دراسات الجدوى للمشروعات ال

 .والمتوسطة في مجال صناعة األثاث

اث    - ٤ صناعة األث ة ب ة خاص زم ائتمانی صمیم ح نح   ت راءات م وفیر إج ستھدف ت ، ت

دمات        دیم الخ دة وتق عر الفائ اء س ف أعب روض وتخفی ال   الق ي مج شاریة ف االست

 .دراسات الجدوى المالیة والتسویقیة ألصحاب ورش ومصانع األثاث

  

 .تنفیذ البرامج التدریبیة للعاملین في مجال صناعة األثاث - ١

 .إتاحة الفرصة إلقامة المعارض المحلیة لتسویق األثاث - ٢

 .اظ على البیئةمشاركة اإلدارة المحلیة في مجال التوعیة بالحف - ٣

اث         - ٤ ناعة األث المشاركة في تحسین البنیة االجتماعیة والثقافیة للعاملین في مجال ص

ى            درة عل ادة الق افي وزی وعي الثق ستوى ال اء بم أنھ االرتق ن ش ذا م دمیاط، فھ   ب

شكل      ة ب التعامل بفعالیة مع العمالء والموردین ودراسة األسواق الداخلیة والخارجی

 .جید

 .ل أخالقي للوسطاء في مجال صناعة األثاثصیاغة میثاق عم - ٥
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اث،    االھتمام بتوفیر البنیة التحتیة    - ١ ناعة األث ي ص  الالزمة لتسھیل مھمة العاملین ف

 .وخاصة الطرق والمیاه وشبكات الكھرباء وتطویر المناطق العشوائیة

راخیص      - ٢ نح الت راءات م سیط اج ویر وتب ضمو  تط ي لم ذ الفعل شباك  كالتنفی ن ال

رى ذات        ات األخ ة والجھ ات العمرانی تثمار كالمجتمع ة االس ع ھیئ ًا م د تعاون الواح

 .العالقة

ات        - ٣ ى سوق الخام ة عل ة     الرقابة الفعال ة والمغذی یة والتكمیلی ستلزمات األساس  والم

ي         ین ف رین أو المتالعب ات رادعة للمحتك للصناعة، ووضع قوانین صارمة وعقوب

 .أسعار ھذه الخامات

  

ي       - ١ اث ف ناعة األث ال ص ي مج ستثمرین ف صغار الم صناعیة ل نات ال ة الحاض إقام

 .المحافظة

 .التوسع في منح االئتمان للمشروعات الناشئة - ٢

ة     - ٣ ل المحافظ اث داخ صناعة األث ة ل سویق المحلی ارض الت ة مع ي إقام ساھمة ف الم

 .وخارجھا

ـ  - ٤ ة      تنظی صناعات المكمل اث، كال صناعة األث صة ل ة متخص رامج تدریبی ل ب م وتموی

 .لھا

ناعة           - ٥ ي مجال ص ة ف صغیرة والمتوسطة العامل شروعات ال ي للم ـم الفن ـم الدع تقدی

 .األثاث

ناعة          - ٦ ال ص ي مج شتركة ف وث الم ل البح ذ وتموی ي تنفی شاركة ف   الم

ات ومرك   ة الجامع صفة خاص ة، وب ات ذات العالق ع الجھ اث م دیث األث ز تح

 .الصناعة
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 .النقل والتحدیث التكنولوجي لصناعة األثاث في المحافظة -١

 .تشجیع الوصول إلى منتجات وخامات جدیدة من خالل تشجیع ودعـم االبتكار - ٢

ون          - ٣ ة والفن ات الھندس ع كلی اون م ورش بالتع ر لل ي المباش ـم الفن ـم الدع   تقدی

 .لتطبیقیةا

ص    - ٤ رات لفح ود مختب ى وج ل عل ات، والعم ودة المنتج حة لج اییر واض ع مع وض

 .جودة األثاث ووضع معاییر لمستوى جودة الخامات ومستلزمات اإلنتاج

ة            - ٥ ى المنتجات الحالی دیالت عل مواكبة التطور والموضة وتغیر األذواق وإدخال تع

ي الجودة           سوق سواء ف ات ال شطیب   أو القدیمة بما یناسب متطلب صمیم أو الت  أو الت

 .أو أدوات اإلضاءة والتركیبات الحدیثة

  

ار         - ١ دوث أي احتك ع ح اج ومن ستلزمات اإلنت ام وم واد الخ وق الم ى س ة عل الرقاب

.للخامات المستوردة من جانب كبار المستوردین

ستلزم             - ٢ ام وم واد الخ ن الم ا م وفیر احتیاجاتھ صغیرة وت ورش ال حاب ال ات دعم أص

.اإلنتاج

ك         - ٣ ورش، وذل اج ال سویق إنت ة لت ة والخارجی ارض المحلی یم المع ي تنظ ساھمة ف الم

ي      ة ف دول األجنبی صلیات ال فرات وقن دى س ارض ل ة المع شجیع إقام الل ت ن خ م

الل        ن خ دول م ك ال ي لتل اج المحل رویج اإلنت ة ت الیف ومحاول ضًا للتك صر خف م

.سفاراتھا في مصر

 

دمیاط             اث ب صناعة األث یجب أن تضطلع مدینة األثاث بدورھا الرائد في النھوض ب

: من خالل القیام بما یلي
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شرى  .١ صر الب ة للعن ل تدریبی دات ومعام شغیل وح ز وت ي تجھی دء ف ث أن الب ، حی

دة محاور،          دریب ع ذا الت األیدي العاملة ھي أساس الصناعة ووقودھا، ویتضمن ھ

  :منھا

. اإلنتاجیةكیفیة إدارة الوحدة  -

. أھمیة الفصل بین الملكیة واإلدارة -

رادات    - الیف واإلی ث التك ن حی شروع م ة للم ة متوازن ع دراس ح (وض امش رب ھ

).مناسب

تم    - صناعة وی ي ال ة ف ر األذواق والموض وجي وتغی ور التكنول ة التط ة مواكب كیفی

ة          ة محلی ذلك من خالل عرض كتالوجات ونشرات وصور لمنتجات وقطع نھائی

.ة مع فیدیوھات توضیحیة لطرق وأسالیب التصنیع وخطواتھاوعالمی

تمكن   توفیر االشتراك في الوحدات والبرامج التدریبیة بمقابل مادي بسیط     .٢ ى ت  حت

شائھا       ن إن ة م تفادة المرغوب ق االس امج وتحقی ضمام للبرن ن االن رة م ات كثی فئ

ي ت     ). النظرة البعیدة للمستقبل  ( ل ف ي ال یتمث ذه    حیث أن العائد الحقیق راد لھ ق إی حقی

ام                    ى القی ادرین عل صناع الق ال وال ن العم وادر م نع ك ي ص ل ف الوحدات وإنما یتمث

ة      دورات التدریبی رامج وال وء الب ي ض ة ف الیب الحدیث ق األس ع تطبی صناعة م بال

.المكتسبة

تعلم           .٣ ي ال ة وسرعة ف ارة ودق وا مھ ساب  انتقاء العمال أو الصناع الذین أثبت  واكت

:ازات وحوافز لإلبداع مثلالخبرة ومنحھم امتی

  .شروط سداد أسھل لسعر الوحدة اإلنتاجیة واألقساط -

.خصم بنسبة محددة على أسعار الخامات ولمدة محددة -

.مشاركتھم في المعارض التي تقیمھا الدولة -
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َدد            .٤ ة وُتَح ساحات مختلف اث بم ة األث ي مدین ة ف دات اإلنتاجی َرض الوح أن ُتع

ا     وموقعھا األسعار وفقًا لمساحة الوحدة    ائم بم شاط الق  من المدینة وحسب حجم الن

. یناسب القدرة المالیة للصانع أو صاحب الورشة الصغیرة

صناعة             .٥ یة لل ات األساس تیراد الخام ي اس صة ف  التوسع في إنشاء شركات متخص

صة       شركة المتخص ھ ال ضل أن تتج ا، ویف اش بأنواعھم شب واألبالك ل الخ مث

ودة ا شاب ذات الج تیراد األخ ا   الس ل كوب ل مث سعر األق دول ذات ال ن ال ة وم لعالی

ل                  ى مث سعر األعل ل وال دول ذات الجودة األق ن ال شراء م والیابان، والتحول عن ال

ت               ي كان ا والت ي رومانی شاب ف ات األخ صین لغاب ار ال رومانیا، حیث أنھ بعد احتك

شب         تیراد خ زان (المصدر األول واألھم لمصر في اس شب    ) ال ت أسعار الخ ارتفع

ن الخارج            الرو تیراد م الیف االس ى تك تیراد   . ماني للضعف باإلضافة إل بح اس فأص

صفة              دمیاطي ب صانع ال ى ال صریة وعل ة الم ى المیزانی الخشب الروماني عبء عل

.خاصة

اني    .٦ شب الروم دائل الخ ى ب اه إل سالفیة   االتج زان الیوغ شاب ال تیراد أخ  واس

ت   ا وأثبت ت تجربتھ ا تم ث أنھ ة، حی ة والیونانی ا واألوكرانی ا ومالءمتھ  جودتھ

  .للصناعة ومناسبة أسعارھا للسوق المصري

 إنشاء مصانع للمستلزمات التكمیلیة واالكسسوارات والخامات المغذیة للصناعة      .٧

ع         ة للقط سوارات الخارجی ل اإلكس بة مث عار مناس ا بأس ًا وتوفیرھ ا محلی وإنتاجھ

. الصنفرة– الغراء - المسامیر– الحدید –النھائیة 

دات  .٨ شاء وح دات     إن ة اآلالت والمع ى كاف وي عل اث تحت ة األث ة بمدین  ممیكن

ك     والماكینات الالزمة للصناعة  ذي ال یمل صغیر ال ي ال  وتوفیرھا للصانع أو الحرف

اع      (ثمن شراء ھذه الماكینات      أجیر أو االنتف دده    ) من خالل نظام الت ن تح ل ثم مقاب

.الوحدة حسب القدرة المالیة للصانع وحجم نشاطھ
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ن الجودة       خاصة بالتشطیب والدھاناتإنشاء وحدات  .٩ الي م ستوى ع ى م  تكون عل
.والتطور ومواكبة لألذواق العالمیة

في االتجاھین ) النقل والتوزیع (إنشاء شركات متخصصة في الخدمات اللوجستیة      . ١٠
.المحلى والدولي

ائي (إقامة معرض شامل     . ١١ ة        ) انتق ات النھائی صریف المنتج ي ت صص ف ون متخ یك
تم           الصغیرة للوحدات اإلنتاجیة  ارض ی صانع والمع ل الم رة مث ورش والكبی ل ال  مث

:بیعھا وفقًا لطریقتین
  ى ستھلك      : األول ستھلك والم رد للم شكل منف صي وب ع الشخ لوب البی الل أس من خ

  . المحلى عن طریق أصحابھا
 ب،         : الثانیة ح مناس امش رب ل سعر وھ بیعھا من خالل معارض تابعة للدولة مقاب

ارض    ثم تقوم الدولة بدورھا    ذه المع  في إقامة معرض شامل متمیز ونختار من ھ
سوق    ة لل ر مواكب از واألكث شطیب الممت زة والت ودة المتمی ات ذات الج المنتج
ة       صفة عام صریة ب صناعة الم ة لل صورة الذھنی س ال ي تعك المي والت الع

  .والدمیاطي بشكل خاص تمھیدًا لتصدیرھا
  :مھمتھا األساسیةتكون  والتصدیر إقامة شركات متخصصة في التسویق . ١٢
 التعریف الجید بالمنتج المصري عالمیًا والترویج لھ.  
 عقد اتفاقیات مع الدول األوربیة والعربیة تدعم بھا المنتج المصري.
 الوصول إلى قیمة جمركیة متوازنة.
 الحصول على إجراءات وتیسیرات دولیة.
 فتح منافذ توزیع جدیدة لألثاث الدمیاطي في كل أنحاء العالم.
ي     . ١٣ ھم ف صص أو أس م ح ون لھ ورش أن یك حاب ال صناع وأص ة لل ة الفرص إتاح

صانع شركات والم م    ال ون لھ ث یك ة بحی سب معین یة بن ات األساس ة للخام  المنتج
صلحتھم             ظ م ى حف سلطة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتحریك األسعار بما یؤدى إل

. وعدم استغاللھم

. العمل وإعانات فوریة إلصابات إنشاء صندوق تكافل . ١٤
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اعي         ل الرب صور للتحلی ى النحو        ویمكن وضع ت اط عل ي دمی اث ف صناعة األث ل

:التالي

  Weakness (W)نقاط الضعف  Strength (S) نقاط القوة
 الخبرة العالیة في الصناعة  
  حب الدمایطة لصناعة األثاث 
 القدرة على خفض تكالیف اإلنتاج 
 توارث المھنة من اآلباء واألجداد 
 یة بدء النشاط على نطاق ضیق أسفل إمكان

 بیت العائلة
 التخصص في إنتاج غرف معینة 
 مرونة اإلنتاج وقصر الفترة الزمنیة 
 السمعة الطیبة ألصحاب الورش الصغیرة 

 ضعف القدرات المالیة لصاحب الورشة   
 تقادم أدوات التصنیع 
  ضعف مھارة التعامل مع ماكینات التصنیع

 الحدیثة
 لمراقبة الجودةعدم وجود نظام علمي  
  تقلید إنتاج الغیر وعدم وجود عالمة تجاریة

 .خاصة بكل ورشة
  االعتماد على العمالة غیر المنتظمة بصفة

 أساسیة
 اإلنتاج دون مراعاة ألذواق العمالء 
  االعتماد على السماسرة في تسویق األثاث 

 Threats (T)التھدیدات Opportunity (O)الفرص 
 میز للمحافظةالموقع الجغرافي المت  
 إنشاء مدینة األثاث الجدیدة بشطا 
 الدعم الحكومي المقدم لصناعة األثاث 
 فتح أسواق تصدیریة جدیدة 
  زیادة الطلب على األثاث مع تزاید عدد

 السكان
  تطور تكنولوجیا صناعة األثاث على 

 المستوى العالمي
  القرب من میناء دمیاط وما یترتب علىھ

 الخامات من تیسیر إجراءات استیراد
 وتصدیر المنتج النھائي

  وجود كلیة للفنون التطبیقیة بجامعة
 دمیاط

  وجود مركز تكنولوجیا األثاث ومدارس
  كول –مبارك : فنیة بالمحافظة مثل

  انطالق مبادرة رئیس الجمھوریة
 بتحسین أوضاع العمالة غیر المنتظمة

 المنافسة األجنبیة خاصة األثاث الصیني  
 دوالرعدم استقرار سعر ال 
  احتكار بعض المستوردین لخامات

 ومستلزمات اإلنتاج
  میل بعض العمالء تفضیل الغرف األقل

 جودة وسعرًا
  البیروقراطیة والروتین 
  ضعف خدمات الدعم اللوجیستي

 المرتبطة بصناعة األثاث
 غیاب الرقابة على سوق األثاث 
  االفتقار لوجود كلیة تكنولوجیة

 حافظةمتخصصة في صناعة األثاث بالم
  التشدد في معاییر منح التمویل ألصحاب

 الورش الصغیرة
  تواضع الدور الذي تقوم بھ الغرفة

 التجاریة في حمایة صناعة األثاث
  انخفاض جودة خریجي الجامعات وعدم

 مالئمتھ الحتیاجات سوق العمل 
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ت عنھ الدراسة من نتائج، وفي ضوء نتائج التحلیل الرباعي في ضوء ما أسفر

السابق اإلشارة إلھا، یمكن اقتراح استراتیجیة لتحسین مستوى تنافسیة صناعة األثاث 

  :بمحافظة دمیاط ترتكز على خمسة ركائز أساسیة لتحقق أھدافھا، تتمثل في اآلتي

 ورش ومصانع األثاث، من تطویـر التكنولوجیـا المسـتخدمة فــي: الركیزة األولى 

  :خالل زیادة االھتمام بما یلي

  التوجھ نحو استخدام ماكیناتCNC في تصمیم وتطویر اإلنتاج من الغرف 

 .بمستوى جودة مرتفع یتفق مع مستوى المنافسة المحلیة والعالمیة

 تطویر أسالیب التعبئة والتغلیف. 

 استخدام معدات حدیثة في لصق القشرة وتطعیم الخشب. 

 شطیب الخشب والدھانات والتنجیدت. 

 تطویــر أسالیب اإلنتــاج ونقــل المعرفــة بین صناع األثاث بما : الركیزة الثانیة

یستھدف زیادة اإلنتاجیـة كمًا وكیفًا، وفي الوقت نفسھ الحد مـن إھـدار المـوارد 

 في  ویتحقق ذلك من خالل تنمیة مھارات العاملین.خالل مراحل التصنیع المختلفة

 :صناعة األثاث على

 نقل التكنولوجیا واالستشارات الفنیة لصناعة األثاث. 

 دعم المھارات المرتبطة بمراحل اإلنتاج المختلفة لألثاث. 

 تورید الخامات واألخشاب. 

 تصمیم الغرف 

 تسویق المنتجات النھائیة في األسواق المحلیة والخارجیة. 

 مجال صناعة األثاثالوفاء بمعاییر الصحة والسالمة المھنیة في . 

 وضع منظومـة متطـورة للفحـص ومراقبة الجـودة خالل المراحل : الركیزة الثالثة

المختلفة للتصنیع، وبما یمكن من االرتقاء بمستوى جودة إنتاج الغرف لتستطیع 



 

 ٣٧٨ – 

– 

 ویتحقق ذلك من خالل تنظیم ورش عمل .المنافسة على المستویین المحلي والدولي

 :ة تركز على النواحي التالیةودورات تدریبیة مھنی

 اختبار جودة المنتج ومتانتھ واختبار المواد الداخلة في اإلنتاج والتنجید أیضًا. 

 وضع معاییر للجودة یمكن التقییم في ضوئھا. 

 منح شھادات للجودة معترف بھا في مجال صناعة األثاث. 

 تشجیع الورش والمصانع على ابتكار تصمیمات جدیدة. 

  اختراع جدیدة وتجنب التقلید والمحاكاةتسجیل براءات. 

  إنشاء بنك معلومات لصناعة األثاث بدمیاط لتوفیر المعلومات على مدار سلسلة

 .القیمة المرتبطة بتلك الصناعة بدًء من توفیر المواد الخام وحتى خدمة ما بعد البیع

 تطبیق المعاییر البیئیة والتنظیمیة المطلوبة. 

 جـودة التعبئة والتغلیـف بالشكل الذي یحافظ على مستوى تحسـین: الركیزة الرابعة 

جودة المنتج النھائي بصفة أساسیة، وفي نفس الوقت جذب العمالء على مستوى 

 ویتحقق ذلك من .األسواق الخارجیة بصفة خاصة واألسواق المحلیة بصفة عامة

 :خالل

 دراسة أذواق العمالء بشأن مواد التعبئة والتغلیف. 

 تعبئة وتغلیف صدیقة للبیئةاختیار مواد . 

  مناسبة التعبئة والتغلیف لمراحل تداول منتجات األثاث حتى وصولھا للمستھلك

 .النھائي في األسواق المحلیة أو الخارجیة

 زیادة االھتمام بتأھیل الكــوادر البشریة في مجال صناعة األثاث، : الركیزة الخامسة

تھا وتغلیفھا والتعامل مع التكنولوجیا وخاصة فــي مجــال تصمیم المنتجات وتعبئ

وحتى یمكن التغلب على فجوة مھارات التورید، یجب . المتطورة في صناعة األثاث

 :توفیر كفاءات بشریة قادرة

 تقییم جودة المواد الخام وخاصة األخشاب. 
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 معالجة وتجفیف األخشاب قبل التصنیع. 

 تشغیل التكنولوجیا الحدیثة في تصنیع األثاث. 

  القشرة وتطعیم الخشب وصناعة المقاعد والخزائنلصق . 

 التعبئة والتغلیف الجید والقادر على حفظ المنتج وجذب العمالء في آن واحد. 

 تسویق منتجات المشروع من األثاث وصیاغة خطط تسویقیة طموحة. 

  أو مع ورش ) تكامل أفقي(تكوین شراكات مع الورش األخرى في نفس التخصص

الخ ....... التصنیع كاألبلكاش والخشب والرخام والزجاج، أخرى توفر مدخالت

 ).تكامل رأسي(

 تنظیم المعارض المحلیة والدولیة.  

  )١(شكل رقم 

 االستراتیجیة المقترحة لتحسین مستوى تنافسیة صناعة األثاث بدمیاط

  
  .إعداد فریق الدراسة: المصدر

 
تطویر تكنولوجیا 

  التصنیع

 
تحسین جودة التعبئة 

  والتغلیف

 
الرقابة على جودة 

  اإلنتاج

 
  إدارة المعرفة

تأھیل 
وتدریب 
الموارد 
 البشریة
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ة        ي لمنظوم الح الھیكل تراتیجیة اإلص ائز اس ق رك ة لتطبی ة تنفیذی ع خط تم وض ی

سئولیات     صناعة األثاث دمیاط لتطویر الصناعة في شكل مصفوف انشطة وخطة عمل وم

  : كما یوضحھا الجدول التاليAction Plan)(لجھات مختلفة ومدي زمني للتطبیق 

2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب لمعوقات التسویقیةا

ضعف االھتمام بتنظیم 
المعارض الكبیرة منخفضة 
التكلفة لتسویق منتجات 

 .الورش الصغیرة

  تنظیم معارض

عدم وجود أجھزة متخصصة      
تعنى بتوفیر المعلومات عن 
خصائص مستھلكي األثاث 

 .في مصر

انشاء مرصد معلومات 
 لألثاث

     
عدم وجود جھة غیر ربحیة 
متخصصة في تقدیم 
االستشارات التسویقیة لورش 

 .تصنیع األثاث

 تقدیم خدمات استشاریة
 تسویقیة

     
ضعف الجھود الترویجیة 
المبذولة لإلعالن عن 

 .منتجات األثاث
 

     
انخفاض الحصة السوقیة 

 .للورش الصغیرة
تجمیع الورش الصغیرة 

      في كیانات كبیرة
ضعف المھارات التسویقیة 
لدى معظم أصحاب ورش 

 .تصنیع األثاث

رفع المھارات التسویقیة 
      للحرفیین

راق السوق بالغرف إغ
منخفضة األسعار من كبار 

 .التجار

تجمیع الورش الصغیرة 
 تفعیل -في كیانات كبیرة

      قانون مكافحة االحتكار
ال توجد نظم شراء آجلة 
تناسب معظم أصحاب 

 .الدخول المنخفضة

الشراء بكمیات كبیرة 
بسعر منخفض وتوزیعھ 

      على صغار الصناع
ة بین ارتفاع شدة المنافس

أصحاب الورش وأصحاب 
 .المصانع والمعارض الكبیرة

 بین تنظیم آلیات المنافسة
       صناع األثاث في دمیاط

عدم االھتمام بدراسة سلوك 
 .المستھلك

دراسة سلوك وأذواق 
      المستھلك

تجاھل العوامل المؤثرة في 
قرارات الشراء لدى 

 .المستھلك
 دراسة قرارات المستھلك
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2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب لمعوقات التسویقیةا

حدید أسعار األثاث دون ت
دراسة مسبقة لقدرات 

 .المستھلكین
 دراسة قدرات المستھلك

     
ضعف االھتمام بتطویر 

 –غرف النوم(المنتجات 
 ). األنتریھات–الصالونات

دعم عملیة البحوث 
      والتطویر لألثاث

عدم درایة أصحاب الورش 
أو المعارض بطبیعة 

 .وخصائص سوق األثاث

 الورش تعریف أصحاب
      بالمعارض

  

2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب  المعوقات التمویلیة
ضعف ھامش الربح الذي 

 .تحققھ الورشة
تخفیض تكلفة 

 االنتاج
تجار المواد الخام 

      والمستوردین
ارتفاع أسعار الفائدة على 

 .القروض
تخفیض الفائدة 
      البنوك على القروض

طول إجراءات الحصول على 
 .تمویل من البنوك

تسھیل إجراءات 
الحصول على 

 القرض
 البنوك

     
تراكم مدیونیة الورشة خاصة 

 .خالل السنوات األولى للنشاط
جدولة الدیون على 

      البنوك الورش
عدم مالئمة صیغ التمویل 
البنكیة التقلیدیة لمعظم الورش 

 .الصغیرة

خلق صیغ تمویل 
 البنوك بة مناس

     
عدم وجود رأس مال كاف 
للتوسع مستقبًال في صناعة 

 .األثاث

توفیر المتطلبات 
 البنوك المالیة

     
ضعف قدرة الورش الصغیرة 
في الحصول على التمویل 

 .الالزم بشروط میسرة

تیسیر حصول 
الورش على 
 التمویل الالزم

 البنوك
     

ضعف قدرة معظم الورش 
داد ملف الصغیرة على إع

ائتماني یمكن تقدیمھ للبنوك 
  .للحصول على التمویل الالزم

اعداد الملفات 
االئتمانیة للورش 

 الصغیرة

تعاقد غرفة األثاث 
مع المكاتب 

الخارجیة إلعداد 
ملف ائتماني للورش 
مقابل الحصول على 

رسوم محددة 
ومخفضة من 
      صاحب الورشة

ضعف كفاءة تحصیل الدیون 
      البنوك جدولة الدیون . مواعیدھامن العمالء في
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2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب  المعوقات التمویلیة
ضعف الھیاكل التمویلیة 

 .للورش الصغیرة
دعم الھیاكل 

      البنوك التمویلیة 
صعوبة التنبؤ بإیرادات 
ومصروفات الورشة خالل 

 .فترة قادمة

الحیطة والحذر في 
 أصحاب الورش التوسع في االنتاج

     

صعوبة توفیر ضامن للحصول 
 .نوكعلى قرض من الب

التغاضي عن 
 وجود ضامن

     
إحجام البنوك عن تمویل 
الورش الصغیرة نتیجة عدم 
توافر الضمانات الكافیة لمنح 

 .التمویل

تصمیم برامج 
ورش اقراض لل

 میسرة ومحفزة

البنوك بالتعاون مع 
غرفة صناعة 

األثاث ویمكن ان 
تكون غرفة صناعة 
األثاث أحد طرفي 
التعاقد للتسھیل 
ولتشجیع البنوك 
 على االقراض

     

ندرة المؤسسات والصنادیق 
المتخصصة في تمویل ودعم 

 .أنشطة صناعة األثاث

زیادة حجم التمویل 
 للورش الحرفیة

انشاء 
برنامج /صندوق

خاص لتمویل ورش 
األثاث في دمیاط في 

الصندوق 
      االجتماعي للتنمیة

عدم االعتماد على دراسات 
 جدوى مالیة فعلیة قبل بدء

  .إنشاء الورشة أو المعرض

اعداد دراسة 
جدوى فعلیة 
 وتعكس الواقع

تعاقد غرفة األثاث 
مع المكاتب 

الخارجیة إلعداد 
ملف ائتماني للورش 
مقابل الحصول على 

رسوم محددة 
ومخفضة من 
      صاحب الورشة

  

2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب المعوقات اإلنتاجیة والفنیة

تقلید معظم التصمیمات التي   
 .تقدمھا المصانع األخرى

     
ى مسایرة        درة عل ضعف الق
ي   ة ف صمیمات الحدیث الت

 .صناعة األثاث

تشجیع الورش 
والمصانع على 

ابتكار تصمیمات 
، أو استخدام جدیدة

  تصمیمات جدیدة

غرفة األثاث بالمحافظة 
أو انشاء كیان جدید 

یضم اصحاب الورش 
      .الصغیرة

ي    ورش ف ض ال ل بع تعام
ة    ضة التكلف ات منخف الخام

 .مما یؤثر على الجودة

تفعیل عملیة الرقابة 
على مدخالت 

اإلنتاج سواء كانت 
 محلیة ام مستوردة

 الجھات الرقابیة
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2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب المعوقات اإلنتاجیة والفنیة
ات      عدم وجود مصانع للخام
سوارات   ن إكس ة م المغذی
اش    صانع لألبلك د وم وحدای
راء   صنفرة والغ وال

 .زجاجوالمسامیر وال

زیادة حجم اإلنتاج من 
 القطاع الخاص تلك االصناف

     
ـ     ات ال  CNCدخول ماكین

ل     نفس عم وم ب ي تق الت
 .األویمجي

استخدام ماكینات 
CNC أصحاب الورش 

     
  

2024 2020202120222023 القائم بالعمل العمل المطلوب المعوقات اإلداریة والتنظیمیة
ضعف التنظیم النقابي 

ین في مجال صناعة للعامل
 .األثاث

انشاء نقابة خاصة 
للعاملین في صناعة 

 األثاث

غرفة صناعة 
      األثاث

افتقار العاملین في صناعة 
األثاث لخدمات التأمین 

 .الصحي

التأمین الصحي على 
 أصحاب الورش العاملین

     
عدم وجود برامج تدریبیة 
تساعد العاملین في مجال 

یة صناعة األثاث على تنم
 .مھاراتھم

 تنمیة المھارات للعاملین

     
عدم تبني نظم تحسین 
الجودة في معظم ورش 

 .تصنیع األثاث

إجبار الورش على تبني 
 نظم الجودة

غرفة صناعة 
 األثاث

     
عدم الفصل بین اإلدارة 
والملكیة في مجال صناعة 

 .األثاث
 أصحاب الورش فصل الملكیة عن االدارة

     
ملین في مجال تصنیف العا

صناعة األثاث ضمن فئة 
 .العمالة غیر المنتظمة

تشغیل العاملین بعقود 
 أصحاب الورش مسجلة

     
عدم وجود خطة تشغیل 
واضحة لمعظم ورش 

 .تصنیع األثاث
الحرفیین  زیادة المبیعات

      والصناع

التركز الجغرافي لمعظم 
ورش تصنیع األثاث في 

 .مدینة دمیاط

نشر الورش في 
المحافظة وعدم التركز 
لكن بشرط وجود سوق 

 وطلب على االنتاج

المحافظة من 
 خالل التراخیص

     
اتخاذ القرارات دون دراسة 

 .مسبقة
رفع الوعي لدي 

 الحرفیین
غرفة صناعة 

      األثاث
نقص المھارات اإلداریة 

 .لدى مالك الورشة
رفع المھارات لدي 

 الحرفیین
غرفة صناعة 

      األثاث
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توفیر كوادر بشریة عالیة التأھیل في مجال صناعة األثاث، ویتحقق ذلك من  .١

تطویر خالل إنشاء كلیة متخصصة في تصمیم وصناعة األثاث أو على األقل 

ة بالخریجین كلیة الفنون التطبیقیة لتزوید الصناعدور قسم صناعة األثاث ب

 . والفنیین المھرة

التركیز على جودة الخریجین وتأھیلھم بالمھارات التي تمكنھم من تلبیة احتیاجات  .٢

 .صناعة األثاث من الكوادر والكفاءات البشریة

التأكید على أھمیة التأھیل والتدریب المھني في االرتقاء بمستوى جودة الخریجین  .٣

 .عة األثاث من الكوادر البشریة كمًا وكیفًاكعنصر أساسي في تلبیة احتیاجات صنا

التوسع في نشر ثقافة العمل الحر وریادة األعمال بین طالب الجامعة، وتدریبھم  .٤

على تولید أفكار ابتكاریة في مجال العمل الحر وبصفة خاصة صناعة األثاث 

 .وملحقاتھا، وتطبیق األسلوب العلمي في إدارة المشروعات الصغیرة

ار واإلبداع، ویمكن تحقیق ذلك من خالل إنشاء جائزة تشجیعیة تشجیع االبتك .٥

یحصل علىھا من یقدم أفكارًا ابتكاریة سواء من أعضاء ھیئة التدریس أو 

 .الطالب في مجال تطویر صناعة األثاث

تحفیز الطالب والباحثین على تطبیق مشروعاتھم البحثیة على صناعة األثاث في  .٦

ریة والتشجیع على تسجیل براءات اختراع لتطویر تلك دمیاط، وتقدیم أفكارًا ابتكا

  .الصناعة
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ة            .١ دول العربی ة ال ائي، وجامع ة   ) ٢٠٠٩(برنامج األمم المتحدة اإلنم دیات التنمی تح

 .٤٤. ، الجزء األول، ص نھج التنمیة البشریة-في الدول العربیة 

ل ت آلیات )٢٠١٢(ایھاب   مقابلة، .٢ شاریع  دور فعی ة  الم صغر  المتناھی صغیرة  ال  وال

شكلة   الحد في والمتوسطة ة  من م ة  :البطال ال  بیئ ؤتمر  الوظائف،  وجودة  األعم  م

 سلطنة مسقط، 2012 ثاني كانون 8 - 7" الدیموغرافیة والتحوالت سوق العمل“

  .عمان

دوح  .٣ ادات، مم شكلة  ) ٢٠١٠(الزی ن م د م ي الح صغیرة ف شروعات ال دور الم

 .ة في األردن، كلیة العلوم اإلداریة والمالیة، جامعة العلوم التطبیقیة الخاصةالبطال

ستقبل،    ) ٢٠٠٤(ستار جبار خلیل     .٤ ز  معالجة مشكلة البطالة، مجلة العرب والم مرك

 .١٠، السنة الثانیة، ص)٩و٨(، العددان دراسات وبحوث الوطن العربي

ة    معوقات تمویل المنشآت الصغیرة  ) ٢٠٠٢( باعامر سمیر .٥ ة من وجھ غیر الحرفی

  .٦ ، ص ندوة الریاضنظر مصرفیة، 

اطف   .٦ شبراوي، ع ال  ) ٢٠٠٥(ال نات االعم ارب   –حاض ة وتج اھیم مبدئی  مف

  .٩، المنظمة االسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة، ایسیسكو، صعالمیة

صغیرة      ) ٢٠١٢(الشمیمرى، أحمد عبد الرحمن وآخرون       .٧ شآت ال ع المن دراسة واق

 .صندوق تنمیة الموارد البشریةفیر فرص عمل للمواطنین، ودورھا في تو

صالحي  .٨ الح ال ي   ) ٢٠٠٤(ص طة ف صغیرة والمتوس شروعات ال ة الم الیب تنمی أس

ي       االقتصاد الجزائري،    السجل العلمي لندوة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ف

  .١٦٩، القاھرة، ص  اإلشكالیات وآفاق التنمیة–الوطن العربي 

ي  الناجحة الدولیة التجارب بعض) ٢٠١٠( یرزھ  سمیر،الصوص .٩ ة  مجال  ف  تنمی

 .فلسطین في بھا االحتذاء یمكن نماذج: المتوسطة الصغیرة وتطویر المشاریع
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اض   . ١٠ صناعیة بالری ة ال ة التجاری ات  ) ٢٠٠٢(الغرف صغیرة محرك شآت ال المن

اض       دى الری ى منت ة إل ل مقدم ة عم شود، ورق صادي من و اقت یة لنم أساس

  .االقتصادي

شآت    ) ٢٠٠٢(غرفة التجاریة الصناعیة بجدة     ال . ١١ ة وتطویر المن أسالیب جدیدة لتنمی

دوة     الصغیرة والمتوسطة،     ة لن ل مقدم ة عم صاد    " ورق ستقبلیة لالقت ة الم الرؤی

 .)م٢٠٢٠( ھـ ١٤٤٠السعودي حتى عام 

ضان         . ١٢ ي رم د زك سعودیة     ) ٢٠٠٤(لؤي محم صغیرة والمتوسطة ال شآت ال  –المن

ویر   ات التط ع ومعوق ي،  الواق سجل العلم صغیرة  ، ال شروعات ال دوة الم لن

ي    وطن العرب ي ال طة ف ستقبل،  : والمتوس اق الم كالیات وآف اھرة، ص  اإلش  الق

١١٦-١١٤.  

سعودیة   . ١٣ صناعیة ال ة ال رف التجاری س الغ ـ١٤٢٣(مجل ة  ) ھ دة لتنمی الیب جدی أس

صغیرة والمتوسطة،      شآت ال ة       وتطویر المن ؤتمر الرؤی ى م ة إل ل مقدم ة عم ورق

ستقبلی ى الم سعودي حت صاد ال ـ١٤٤٠ة لالقت ات  ھ وث والدراس ، إدارة البح

  .االقتصادیة

ة   . ١٤ د      )  ٢٠٠٨(منظمة العمل العربی ار للح صغیرة والمتوسطة كخی شروعات ال الم

ة،        دول العربی ي ال شباب ف شغیل ال ة وت ن البطال ي   م ل العرب ؤتمر العم دورة م  ، ال

 .الخامسة والثالثون، شرم الشیخ ،مصر ،

اطرة     ) ٢٠١١(عربي مؤتمر العمل ال   . ١٥ صغیرة والمتوسطة ق صغرى وال المنشآت ال

شغیل،    ة للت و الداعم ي    النم ل العرب ب العم ام لمكت دیر الع ر الم دورة تقری ، ٣٨، ال

 .القاھرة

صناعة         . ١٦ ارة وال رف التج ام لغ اد الع ة لالتح ة العام رحال، األمان شقیة س ي دم م

صناعات العرب     امي لل دور المتن ة، ال بالد العربی ة لل صغیرة  والزراع ة ال ی

ة،        رات الدولی ي       والمتوسطة في ظل المتغی ى العرب ى الملتق ة إل ل مقدم ة عم ورق
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صناعیة   ة ال ي التنمی طة ف صغیرة والمتوس صناعات ال دور ال اھرة، األول ل ، الق

١٩٩٨. 

ود            . ١٧ د محم یدم، أحم د وص ة الخریجین ودور    ) ٢٠١٢(النمروطى، خلیل أحم بطال

ا،   ي عالجھ صغیرة ف شاریع ال دم  الم ث مق ي بح ة ف شباب والتنمی ؤتمر ال لم

 . ٢٠١٢ أبریل ٢٥ -٢٤، المنعقد بالجامعة االسالمیة بغزة الفترة من فلسطین

ي  . ١٨ رحمن الھیت د ال وزاد عب ي دول ) ٢٠٠٦(ن طة ف صغیرة والمتوس صناعات ال ال

 .٣، ص٣٠، السنة الرابعة، العدد مجلة علوم انسانیةمجلس التعاون، 

رحمن       . ١٩ د ال وزاد عب ي دول     ا) ٢٠٠٦(الھیتي، ن صغیرة والمتوسطة ف صناعات ال ل

ي اون الخلیج س التع ستقبلیة، : مجل دیات الم ائم والتح ع الق وم الوض ة عل مجل

 ).٣٠(، العدد إنسانیة

یام   . ٢٠ ا ص د زكری ة،  ) ٢٠٠٤(ولی ل العولم ي ظ صغیرة ف شاریع ال اح الم رص نج ف

 .٧٨، ص )١٠٠(، العدد مجلة آفاق اقتصادیة

ص  ) ٢٠٠٢(یوسف العمادي    . ٢١ صناعات ال ستقبل،   –غیرة والمتوسطة  ال ع والم  الواق

صادیة          بحث مقدم إلى،     ة االقت ى العولم ق إل دوة قطر والطری  ١٤-١٣، الدوحة  ن

 .١١-١٠مارس، ص 
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 ٣٩١  
 

––  

العمل ق   :فر

 رئیس الفریق        أستاذ المحاسبة والمراجعة        د یاسر محمد عبد العزیز سمره.أ -

  نائـبًا    أستاذ إدارة االعمال والموارد البشریة    مصطفي محمد أحمد الكرداوي/ د .أ -

           عضوًا     ذ مساعد إدارة االعمالأستا            أمیر المرسي شوشھ/ د. م.أ -

       عضوًا                     مدرس بقسم االقتصاد          رشدي فتحي محمود حسن/ د -

              عضوًا  مدرس بقسم االحصاء            محمد ابراھیم محمد احمد. د -

أستاذ مساعد _ لنقیب أنور محمود عبد العال ا/ ولقد استعان فریق الدراسة بالسید الدكتور

  .بأكادیمیة السادات ومستشار السیاسات االقتصادیة بمجلس الوزراء_ االقتصاد 

                         
 

– 

 

  


