
 

 
وذلك يوم  ،2017/2018تم عقد الحلقة السادسة من نشاط لقاء الخبراء للموسم العلمي 

موضوع "الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتناهية  حول ،13/3/2018الثالثاء الموافق 
 مناقشات حول الورقة المقدمة الالصغر" وقد دارت 

 من أ.د / محمد حسن توفيق والتي تعرضت للنقاط التالية: 
 دور الشمول المالي في تعزيز التنمية المستدامة. 
 الصغر والمتوسطة. الشمول المالي في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية دور 
 ع غير الرسمي في القطاع  الرسمي.دوره في إدماج القطا 
 دوره في تمكين المرأة والحد من البطالة والفقر.  

 



وقد أكد الحاضرون على أهمية هذا الموضوع، حيث تمثل قضية الشمول المالي في الدول  
قر والبطالة الف مع تحدياتالنامية ومن ضمنها مصر تحديًا وأمرًا في غاية األهمية للتعامل 

والسعي نحو عدالة توزيع الدخول واالستخدام األمثل للموارد، كما يعد توجهًا عالميًا بهدف 
تقوية اقتصاد الدول وذلك بدمج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد الرسمي، وقيام هذا 

زيادة  إلى لنهايةالقطاع بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وخالفه، مما يؤدى في ا
الناتج المحلي االجمالي ودفع معدالت النمو االقتصادي نحو التحسن، وفي نفس الوقت توفير 

االقتصاد الرسمي وتشجيعهم وتوفير  إلى الحماية الالزمة للمشروعات الراغبة في التحول
 التمويل المناسب لهم. 

مثل أولوية للدولة في المرحلة وأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ي
مليار جنيه لدعم هذه  200 حوالي الراهنة، حيث جاءت مبادرة البنك المركزي بتخصيص

المشروعات وتمويلها بعائد منخفض ايمانًا منه بالدور الذي تلعبه في النهوض بالصناعة 
لشمول المصرية وتحسن األوضاع االقتصادية بشكل عام، وركيزة أساسية وأداة لتعزيز ا

 المالي. 
استخدام جميع الخدمات المصرفية والمالية من قبل مختلف  إلى كما وأن الشمول المالى يؤدى

فئات المجتمع من صغار المزارعين والفالحين والشباب والمرأة المعيلة، حيث يوفر الشمول 
داث المالي فرصًا لمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بغرض إح

تنمية مجتمعية حقيقية في المحافظات والقرى والنجوع من خالل خلق فرص عمل وتشغيل 
األمام، وبالتالي زيادة التنمية االقتصادية واالجتماعية.  إلى المواطنين ودفع عجلة االقتصاد

مجتمع رقمي من  إلى تقليل التعامل النقدي وتحويل المجتمع من مجتمع نقدى إلى باإلضافة
 دفع االلكتروني. خالل ال

 كما قدم االستاذ الدكتور/محمد حسن تعريفًا للشمول المالي بأنه: 
"تمكين جميع األفراد والمنشآت وكافة فئات المجتمع من الحصول على مجموعة متكاملة من 
الخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم، حيث تقدم بأسعار وتكاليف معقولة 

كما اتفق  فاف وبطرق مناسبة، من خالل أساليب مبتكرة وضعت لذلك.وبشكل عادل وش
 تحقيق ما يلي: إلى الحاضرون على أن الشمول المالي يهدف

كافة فئات المجتمع سواء كان أفراد أو  إلى تعزيز وتحسين فرص وصول الخدمات المالية
النظام المالي الرسمي وتعريفهم بأهمية الخدمات المالية  إلى منشآت، وجذب المستبعدين

 وكيفية الحصول عليها واالستفادة منها.



تعزيز وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المالية من خالل إعداد السياسات والتعليمات 
 وتعريف المتعاملين مع المؤسسات المالية بحقوقهم وواجباتهم.

 التمويل بغرض تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. مصادر إلى العمل على سهولة الوصول
 أ. أيمن صبحي )مساعد المدير العام للقطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة( كما أشار

أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حريص على تذليل  إلى
كافة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها الشباب من خالل تنفيذ مشروعاتهم، وأن استراتيجية 

ترة المقبلة ترتكز على التوسع والتنويع في مجاالت التمويل لخدمة كافة قطاعات الف الجهاز في
تقديم العديد من التيسيرات المالية وغير  إلى الصغيرة ومتناهية الصغر باإلضافةالمشروعات 

 المالية بما يساهم في إتاحة فرص عمل للشباب. 
وأكد على ما تم التصريح به من قبل د/ نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية 

 14 حوالي ام بتمويلالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن الجهاز قد ق
يوم خالل عام الف مليون جنيه في محافظة 230مشروع صغير ومتناهي الصغر بحوالي  الف

تمويل  إلى فرصة عمل ألبناء المحافظة، باإلضافة الف 17رصة لحوالي الف ، مما أتاح2017
عمل يومية  الف 144مليون جنيه "اتاحت نحو  21مشروعات البنية التحتية والمجتمعية بمبلغ 

 في المشروعات كثيفة العمالة الممولة من خالل اتفاقيتي البنك الدولي واالتحاد األوروبي.
عقدًا جديدًا لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية  14ذلك، وقع الجهاز حوالي  إلى وباإلضافة

 محافظات 8الصغر، مع عدد من الجمعيات االهلية في 
)القاهرة والمنيا وبنى سويف، وقنا، وسوهاج، واسوان والبحيرة( وأن القيمة االجمالية لهذه 

مليون جنيه وفرها الجهاز من خالل عدة اتفاقيات تم إتاحتها نتيجة  24العقود تبلغ حوالي 
لجهود وزارة التعاون الدولي وهي اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع واتفاقيتي "تعزيز 

" الممولين من الصندوق الدولي للتنمية SAILرات التسويقية لصغار المزارعين" و"القد
 "االيفاد".

مشروع متناهي  2380ومن المتوقع أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 
الصغر، مما يوفر اآلالف من فرص العمل ألبناء المحافظة الثمانية، على ان يتم توجيه نسبة 

على األقل من اجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات، وذلك بهدف  25%
 دعمهن اقتصاديًا واجتماعيًا. 

ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدم تيسيرات جديدة للشباب  إلى كما أضاف
الصغيرة للحصول على تمويل لمشروعاتهم الناشئة، ويمول الجهاز كافة انواع المشروعات 

الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو الحرفية وكذلك مشروعات الثروة 



مليون جنيه للمشروع الواحد ويشمل نظام  2الحيوانية والسمكية والداجنة والتمويل بحد أقصى 
ع انحاء قراض المباشر من خالل مكاتب الجهاز االقليمية المنتشرة في جميإلالتمويل ما يلي: ا

  الجمهورية.
 االقراض من خالل جهات وسيطة 

  ومؤسسات أخرى(.  - االهلية الجمعيات –)البنوك
  بنظام استغالل حق امتياز التجاري  قراضإلا االقراض بنظام الحساب الجاري المدين.

 )الفرنشايز(.
آالف  10كما أن الجهاز يقدم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبالغ تتراوح ما بين 

مليون جنيه للمشروعات الصناعية، أما المشروعات التجارية فيتراوح التمويل  5جنيه حتى 
 المقدم لها من 

للمشروعات الصناعية، وحوالي  %5مليون جنيه( وبسعر فائدة حوالي  3آالف حتى 10 )
 للمشروعات التجارية.   8,5%

 في سياق المناقشات التي دارت تم التركيز على ما يلي:

أنه رغم ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يقدم لها  إلى أ.د. محمد حسن توفيق أشار
تيسيرات ومبادرات، إال انها تواجه الكثير من التحديات وال سيما ما يعوقها عن حصولها على 

 التحديات التالية:  إلى التمويل الالزم وأشار

عدم التنسيق والتواصل مع المشروعات الكبيرة لرسم  تعدد الجهات التي يتم التعامل معها.
عدم توافر البنية التحتية ادية الخاصة بها تحت مظلة واحدة.االقتصالسياسات المالية و 

 التكنولوجية المناسبة.عدم القدرة على المنافسة ومواكبة التحديات العالمية 
 عدم رغبة أصحاب هذه المشاريع تقنين أوضاعهم والدخول في القطاع الرسمي. 

أن اهم التحديات المرتبطة بالبنوك تتمثل في  إلى اشار سيادته 
اآلتي: صعوبة الحصول على التمويل الالزم من البنوك وال سيما للمشروعات العاملة في 

لمالية، وذلك لعدم دراية القائمين على هذه المشروعات القطاع غير الرسمي. نقص المعرفة ا
 بمتطلبات البنوك من بيانات مالية وغيرها.



صعوبة اجراءات ومتطلبات التمويل بالنسبة لحجم تلك المشروعات نظرُا للمخاطر المصاحبة 
 تاريخ ائتمان إلى لتمويلها ومنها المطالبة بتقديم ضمانات مقابل منح التسهيالت. االفتقار

 الوضع القانوني السليم.  إلى رسمي، وكذلك افتقارهم

  وجود استقرار مالي قوى، من خالل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية. 
 تحقيق النزاهة المالية والشفافية في التعامالت المصرفية ومكافحة عمليات غسيل األموال.

القة بين أطراف تطبيق هدف استراتيجي للحماية المالية للمستهلك من خالل التوازن في الع
  المنظومة، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والعدالة في توزيع الدخل.

أن آليات )متطلبات( دمج القطاع غير الرسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية 
 الصغر في القطاع الرسمي يتطلب ما يلي: 

ومتناهية الصغر بهدف دعم الشمول تحقيق التناغم بين استراتيجيات المشروعات الصغيرة 
 إلى واالستقرار المالي، وذلك حتى تتمكن تلك المشروعات من التحول من القطاع غير الرسمي

 القطاع الرسمي. 
ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين مبادرة الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة 

قر والبطالة ورفع مستوى التنمية الف فحةوالمتناهية الصغر، والتي تلعب دروًا هامًا في مكا
 االجتماعية والبشرية. 

نشر ثقافة الشمول المالي بين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حتى تستطيع االندماج 
 في االقتصاد الرسمي.

أن يكون هناك توجهًا من الدولة في إطار دعم واضح من القطاع المصرفي لتنشيط وتمويل 
يرة بصفتها عصب االقتصاد القومي، وهي التي تتيح فرصًا للتشغيل ودعمًا المشروعات الصغ
 للصناعة الوطنية.

تفعيل دور المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري لتوفير أحدث برامج التدريب 
للعاملين بالبنوك الحكومية المصرية، وبصفة خاصة في االدارات ذات التعامل مع المشروعات 

 الصغر، وذلك من أجل تعزيز قدراتهم التنافسية محليًا وعالميُا. المتناهية 
يجب أن تراعي الدولة مبادرة الشمول المالي على مستوى كل القطاعات وأن يكون هناك كما 

 تعريف موحد للشمول المالي على مستوى هذه القطاعات، ألن اختالف المفاهيم يعيق التطبيق
 عال ألهداف الشمول المالي. الف



بد من دعم الثقة بين الحكومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ال
إلدماجهم في القطاع الرسمي، وذلك من خالل الحوار المجتمعي والتوعية عبر وسائل اإلعالم 

 المختلفة،... الخ. 
وجود محفزات للمشروعات الصغيرة بخالف االعفاءات الضريبية وتشجيعهم على تطبيق 

 .لوائح والقوانين بطرق أخرى تبتعد عن توقيع الجزاءات وفرض الغرامات.. الخال
ضرورة تشكيل ملتقي دائم للشمول المالي، تحت مظلة البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية 
واتحاد بنوك مصر ويختص بإدارة الحوار والتعاون بين البنك المركزي وبين العاملين في 

في والجهات األخرى المعنية من الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع القطاع المالي، والمصر 
 المدني االقتصادي.

تعديل القواعد المنظمة لعمليات الدفع عن طريق الهاتف المحمول لتسمح للبنوك بمنح 
   مستخدمي محافظ الهواتف المحمولة مزايا الحسابات المصرفية العادية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


