
 

 

 

 اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 2020 نوفمبر 23 االثنين

 

الشافعي   حسن  المهندس/  برئاسة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لجنة  بعنوان  عقدت  ندوة 

الحادية عشر  في الساعة  وذلك    والفرص"  التحديات والمتوسطة...    المشروعات الصغيرة"

 بمقر الجمعية بالجيزة.   2020 نوفمبر 23الموافق   االثنينيوم   صباح

 

 : االجتماع كل من شارك فيوقد 

عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث    –المهندس/ مجد الدين المنزالوي   •

 العلمي

 الهندسية للمجموعة المتكاملة لألعمال  عضو الجمعية والعضو المنتدب    -داليا السواح  األستاذة/   •

المدير اإلقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل    -  الدكتورة/ ريم السعدي •

والمتوسطة الصغيرة  المشروعات  بمصر   وتنمية  والتنمية  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  البنك 

(EBRD ) 

بالبنك    رئيس عمليات تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة  -  سعد محى الديناألستاذ/   •

 االهلي المصري 

أسامة  ا • محمد  الصغيرة    -ألستاذ/  المشروعات  تنمية  جهاز  المركزي  االئتمان  إدارة  مدير 

 والمتوسطة 

 

الشافعي المهندس/   الصغيرة    عضو  حسن  المشروعات  لجنة  ورئيس  الجمعية  إدارة  مجلس 

 : والمتوسطة 

بالحضور، مؤكدا على أن القطاع الخاص  بقيام المهندس/ حسن الشافعي بالترحيب  االجتماع  أ  بد  •

من االقتصاد المصري، كما أن الجمعية لها دورا كبيرا   %70له أهمية كبيرة حيث أنه يمثل  

تواجه   التي  المشاكل  على  التركيز  خالل  من  المصري  االقتصاد  تحسين  على  العمل  في 

 القطاعات االقتصادية ومحاولة حلها.

من   %60متوسطة أهمية كبيرة للشباب حيث أنهم يمثلون  تولي لجنة المشروعات الصغيرة وال •

 تعداد الشعب المصري 



جرائي  إلالتمويلي وا  ىاللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات علي المستو   تستمر •

أجل والمتوسطة   من  الصغيرة  المشروعات  سوق  في  جدد  العبين  دخول  لدعم  رؤية  تقديم 

 نشطة الخدمية جانب األ  إلىوباألخص في قطاعي الصناعة والزراعة 

طراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي أمع كافة    عامين  قبلمنذ نشأتها  اللجنة  تتواصل   •

نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة    تحقيقجل  أمانحة من  جهات  و   ووزارات معنية

 عمال في المستقبل ألعداد جيل جديد من رجال اإل والمتوسطة 

الوظائف   • عدد  ألن  وذلك  الصناعية  المجمعات  عدد  بزيادة  الشافعي  حسن  المهندس/  طالب 

 ألف وظيفة.  700المطلوب سنويا يزيد عن  

الش • بعدد  الخاصة  اإلحصائات  عن  باإلعالن  أيضا  البنك طالب  مبادرة  من  المستفيد  باب 

 المركزي، حجم إنتاجيتهم...

ب • وبيعها  كما طالب  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  منتجات  لشراء  مساهمة  إنشاء شركة 

لها مميزات وإعفاءات  فيها من رجال األعمال( ويكون  )المساهمين  حتى   محليا وتصديرها 

 بالنسبة للشباب. يمكن حل مشكلة التسويق

 ضرورة تخصيص التمويل الالزم لألبحاث والتطوير والتكنولوجيا العالية  •

 

 : مدير إدارة االئتمان المركزي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -األستاذ/ محمد أسامة  

اإلسكندرية،  ( محافظات هي: مجمع مرغم بمحافظة  7( مجمعات صناعية في )7تم طرح عدد ) •

بني   محافظة  مجمع  الغربية،  محافظة  مجمع  األحمر،  البحر  بمحافظة  الغردقة  مدينة  مجمع 

 سويف، مجمع محافظة المنيا، مجمع محافظة سوهاج، مجمع محافظة األقصر. 

من هذه من العقبات والمشاكل التي كان يعاني منها الراغبون في االستفادة    %99تم حل حوالي   •

 .المجمعات 

، ومد  جنيه  300ليصل ثمنها إلى  للحصول على الوحدات    رسوم كراسة الشروط  تم خفض  •

بمتوسط سعر يبلغ  مرات 10 لمدة سنوات قابلة للتجديد  5االقل  ىفترة اإليجار بحيث تكون عل

شهور من استخراج التراخيص بحد   6مع بدء تحصيل القيمة االيجارية بعد  جنيه للمتر،    25

 .االتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب   إلىضافة  إل سنة با  أقصى

الوحدات خالل شهر  • تملك  أو  إيجار  الصناعية على  التنمية  هيئة  موافقة  على  الحصول  يتم 

تعتبر تأمين في حالة آالف جنيه لجدية حجز    10ونصف من تقديم األوراق المطلوبة، ويتم دفع  

 الموافقة على الطلب المقدم، وتسترد في حالة رفض الطلب.

( وحدات مع سداد مبلغ 8في حالة التقديم ألكثر من وحدة، فإن الحد األقصى المسموح به هو )  •

، علما بأنه في حالة أن المشروع  ( آالف جنيه أيا كان عدد الوحدات المطلوب تأجيرها10)

 وحدات فإنه يتم فحص ودراسة الطلب  (8يحتاج ألكثر من ) 

تم تبسيط الشروط المالية واإلجرائية في كراسة الشروط، وفي حالة عدم القدرة على تنفيذها،  •

 يتم اللجوء إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تنفيذها 

يحتاجه من مواد سنوات أما ما    5يمكن تمويل طلبات العميل من آالت ومعدات بقرض مدته   •

 خام الزمة لإلنتاج فيتم التمويل حتى يتم استخراج أول دورة إنتاجية.



أحيانا يتم رفض الطلب بسبب أن نوعية المشروع المقدم ال تتناسب مع طبيعة المنطقة حيث   •

أنه تم تخصيص المجمعات الصناعية على حسب النشاط المطلوب لكل منطقة تتواجد بها تلك 

 أيام.  10حق العميل الطعن على هذا الرفض ويتم الرد عليه خالل ، ومن المجمعات 

متر على األقل   100بمساحة    وحدة  600  –  200تتراوح عدد الوحدات في كل مجمع صناعي   •

 متر 500للوحدة الواحدة حتى 

 

المنزالوي   الدين  مجد  والبحث    – المهندس/  الصناعة  لجنة  ورئيس  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو 

 :العلمي

ترتبط لجنة الصناعة والبحث العلمي بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألهمية المكونات   •

أن تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد المصري لن يتحقق إال  ، كما  التي تدخل في العملية اإلنتاجية

 .والمتوسطةبالصناعات الصغيرة 

ضرورة تبني المصانع الكبري لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريا وفنيا   •

االعتماد  وبالتالي  السوق  وفقا الحتياجات  المطلوبة  بالمواصفات  االنتاج  استمرارية  لضمان 

 عليها كصناعات مغذية 

ارية للوحدات في المجمعات طالب المهندس/ مجد الدين المنزالوي باإلعفاء من القيمة اإليج •

سنوات ألن الدورة اإلنتاجية تتحقق بعدها، مع إمكانية خفض القيمة اإليجارية    3الصناعية لمدة  

وأن يكون هناك نوعا من الدعم بصورة مرحلية لهذا المشروع القومي، وإمكانية توفير كراسة 

 الشروط على الموقع اإللكتروني مع شرط دفع قيمتها للحصول عليها. 

 

 : للمجموعة المتكاملة لألعمال الهندسية عضو الجمعية والعضو المنتدب  -األستاذة/ داليا السواح 

بورصة النيل هي البورصة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي يترواح رأسمالها  •

 مليون جنيه.  100مليون جنيه، مع إمكانية زيادة رأس المال إلى  50السوقي من مليون إلى  

 اإلدراج في بورصة النيل هي أضمن وسيلة لزيادة رأس مال الشركات  •

أنها  • يعني  هذا ال  ولكن  للمقاصة  إسمها في شركة مصر  بتسجيل  أي شركة مساهمة ملزمة 

 مدرجة في البورصة. 

الهيئة   • إلى شركة مساهمة عن طريق  كيانها  تغيير  يتم  بالبورصة  أي شركة  إدراج  يتم  لكي 

من قيمة األسهم في البورصة، مع قيام أحد المكاتب   %49  –  20العامة لالستثمار، وطرح  

االستشارية لتقييم قيمة أسهم الشركة ثم عرض هذا التقييم على هيئة الرقابة المالية للحصول  

 على موافقتها لإلدراج في البورصة 

الشركات  أشادت   • لتشجيع  مهمة  خطوات  اتخاذها  في  المالية  الرقابة  هيئة  الصغيرة  بدور 

والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم  

 % 50بنحو  زيادة رأس المال

شركة فقط موجودة في سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جداً ال يتناسب   26نحو  هناك   •

 من حجم السوق   %90مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل  



لزيادة عدد   business plan، وتم وضع  بإعادة هيكلة بورصة النيلمصرية  الالبورصة    قامت  •

لتتمتع بالمزايا  وذلك    شركة إضافية خالل عام  20الشركات المقيدة بها ومن المنتظر قيد حوالي  

الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء الحصول على التمويل وفرص اكبر للنمو بخالف الدعاية 

رخص للحصول على التمويل  أأنها تعتبر وسيلة آمنة و  إلىسم الشركة باإلضافة  إلالمجانية  

 والتخارج في نفس الوقت 

 

المدير اإلقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر مجموعة تمويل وتنمية    -الدكتورة/ ريم السعدي  

 : (EBRDالمشروعات الصغيرة والمتوسطة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية بمصر )

الصغيرة  • المشروعات  نمو  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  والمعرفة  التمويل  إلى   الوصول 

 والمتوسطة 

في شرق أوروبا،    1992مويلية مقره في لندن بدأ نشاطه منذ عام  ت البنك األوروبي هو مؤسسة   •

عام   منذ  المتوسط  وجنوب  شرق  وإقليم  مصر  في  نشاطه  القاهرة 2012وبدأ  في  ويعمل   ،

 واإلسكندرية واإلسماعيلية وقريبا في أسيوط 

قام البنك بمساعدة حوالي ألف مشروعا صغيرا ومتوسطا ليكونوا بمثابة نموذجا لهذا النوع من   •

 المشروعات. 

يقوم البنك بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل البنوك المحلية حيث تم ضخ   •

 إلقراضها لهذه المشروعات  مليون دوالر في البنوك المحلية 700حوالي 

استشاري أجنبي يقومون بتقديم    1500استشاري محلي و  400يضم البنك قاعدة بيانات بها   •

من أتعاب االستشاري،    %70الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تحمل البنك  

 % 80وفي حالة المشروعات الموجهة للسيدات يقوم البنك بتحمل 

للتعرف على المشاكل التي تواجه    استقصاءليوم واحد عبارة عن    diagnosticقام البنك بعمل   •

 وتحديد أولويات التدخل لحل تلك المشكالت.  المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من المالحظ أن السيدات هم أقل حصوال على القروض وذلك بسبب خوفهم من المخاطرة،  •

 البنك األهلي على ابتكار أدوات تمويل مختلفة لحل هذا الموضوع ويعمل البنك األوروبي مع 

لدعم   • )برنامج  النيل  لبورصة  برنامج خاص  بإعداد  الحالية  الفترة  في  األوروبي  البنك  يقوم 

 الشركات المدرجة في بورصة النيل( 

 

بالبنك االهلي    رئيس عمليات تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة  -  سعد محى الديناألستاذ/  

 : المصري

مليار جنيه    213وفقا للبنك المركزي فقد بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة   •

 إلى حوالي مليون ومائة ألف عميل 

المركزي    أطلق • سعر  مبادرة  البنك  تحرير  بعد  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لدعم 

لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصرف، وارتفاع التضخم، حيث تم رصد إمكانية خروج ا

 . من السوق، فكانت هذه المبادرة بمثابة طوق النجاة لها للحفاظ على استمراريتها

 عدد من القرارات منها:  المبادرة هذه صاحب  •

 وضع تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  -1



2- ( والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  لتمويل  محافظ  بتكوين  البنوك  المح  %20إلزام  فظة  من 

 االئتمانية( 

 عمل دعم لشركة ضمان مخاطر االئتمان.  -3

ناك اهتمام استراتيجي من قبل البنك األهلي المصري بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ه •

، كما فروع البنك الخمسمائة وعشرينموظفا لتقديم هذه الخدمة في كافة  1350فهناك حوالي 

الجديدة   المشروعات  يمول  البنك  المشروعات  أن  استهداف  تم  أنه  إلى  باإلضافة  والقائمة، 

والجمعيات)  الشركات  طريق  عن  مباشرة  غير  بطريقة  الصغر  عميل    500المتناهية  ألف 

 ممولين من خاللهم(.

المشروعات   • تنمية  إلى جهاز  باإلضافة  النيل،  رواد  مبادرة  في  رئيسي  البنك مشارك  يعتبر 

 التعامالت(  مليار جنيه حجم 17الصغيرة والمتوسطة ) 

 يتم تطوير أداء موظفي البنك بشكل مستمر حتى يمكن تقديم الخدمات بشكل أفضل •

 

 :التوصيات

التي خرج بها هذا االجتماع توصيات  حسن الشافعي رئيس اللجنة عن الوفي النهاية أعلن المهندس/  

 والتي تمثلت فيما يلي: 

لها   -1 التي  الجهات  كافة  من  مكونة  عمل  مجموعة  الصغيرة تشكيل  بالمشروعات  عالقة 

 والمتوسطة تجتمع كل شهرين لبحث كافة المشاكل التي تواجه هذه المشروعات 

ب  -2 العمل  مجموعة  الفنية  قيام  والمدارس  والمعاهد  الجامعات  مع  الفنية التواصل  والورش 

بأهمية تلك المشروعات والتعرف على    هم بهدف زيادة وعي  الشباب لعقد لقاءات مع  والحرفية  

 حتى يكون هناك تأثير أقوى وأسرع لحلها.  اكل التي تواجههم لدخول هذا المجالالمش

قيام األستاذة/ داليا السواح عضو الجمعية بالتنسيق لعقد اجتماع تعريفي ببورصة النيل خالل  -3

 . الفترة القادمة بمقر جمعية رجال األعمال المصريين


