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«المشروعات الصغيرة والمتوسطة»رجال األعمال تنظم ندوة عن 

ة حول ، غدا اإلثنين ندوجمعية رجال األعمال المصريينبلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطةتنظم

الشركات في والفرص والتحديات التي تواجهوالبرامج التمويلية المتاحة المشروعات الصغيرةمستقبل

.بورصة النيل

ة وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسط

هدف إلى وت« التحديات والفرص..المشروعات الصغيرة والمتوسطة»:بالجمعية، إن الندوة تعقد بعنوان

هاز إلقاء الضوء على المجمعات الصناعية، وآليات التمويل المتاحة بجانب بورصة النيل ودور الج

.المصرفي في إتاحة التمويل

التنموي وأضاف الشافعي، أن الندوة تتضمن جلستين األولى عن المجمعات الصناعية الصغيرة ودورها

هاني عماد في دعم التكامل الصناعي بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبري، بحضور

.الدين محمد رئيس القطاع المركزي للتمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ل للشركات وتابع، كما تتضمن الجلسة الثانية آليات التمويل المتاحة لمساندة القطاع ومنها بورصة الني

لمجموعة الصغيرة والمتوسطة وتتحدث فيها داليا السواح عضو جمعية رجال األعمال والعضو المنتدب ل

.ورصة النيلالمتكاملة لألعمال الهندسية وتستعرض فيها الفرص والتحديات التي تواجه الشركات في ب
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االت تطالب بتسهيالت تمويلية لتشجيع الشباب فى مج" رجال األعمال"

الصناعة والزراعة

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، 

ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة 

ة في والمتوسطة بالجمعية، عن استمرار اللجن

ى سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات عل

تقديم المستويين التمويلي واإلجرائي؛ كمراحل

رؤية لدعم دخول العبين جدد في سوق 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وباألخص

في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب 

.األنشطة الخدمية

ة لندوة ، خالل الكلمة االفتتاحي"الشافعي"وقال 

«  المشروعات الصغيرة التحديات والفرص»:

التي عقدت بمقر جمعية رجال األعمال 

ى مدى المصريين، اليوم االثنين، إن اللجنة عل

ق عام ونصف تتواصل مع كافة أطراف السو

من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة 

الصناعة والجهات المانحة من أجل عمل نمو 

حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة؛ إلعداد جيل جديد من رجال 

.األعمال في المستقبل

ومن جانبه قال محمد أسامة مدير إدارة 

االئتمان المركزي في جهاز تنمية 

من مشاكل % 90المشروعات، إنه تم حل 

7المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 

محافظات، مشيرا إلى أنه تم خفض رسوم 

كراسة الشروط، ومد فترة اإليجار بحيث 

سنوات قابلة للتجديد 5تكون على األقل 

بعد مرات مع بدء تحصيل القيمة اإليجارية10

ى شهور من استخراج التراخيص بحد أقص6

نوك سنة باإلضافة إلى االتفاق مع عدد من الب

.بلتمويل تملك الوحدات الصناعية للشبا

وقال المهندس مجد الدين المنزالوي عضو 

مجلس إدارة جمعية رجال األعمال، ورئيس 

إأن لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية،

لن تحقيق قيمة مضافة لالقتصاد المصري

سطة، يتحقق إال بالصناعات الصغيرة والمتو

لعدد ودعا إلى ضرورة تبني المصانع الكبرى

دتها من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومسان

إداريا وفنيا لضمان استمرارية اإلنتاج 

السوق بالمواصفات المطلوبة وفقاً الحتياجات

.وبالتالي االعتماد عليها كصناعات مغذية

ن ، بضرورة االعفاء م"المنزالوي"كما طالب 

3القيمة اإليجارية للوحدات الصناعية لمدة

.سنوات مع خفض القيمة االيجارية

فيما أكدت داليا السواح عضو جمعية رجال

األعمال المصريين والعضو المنتدب 

ى علللمجموعة المتكاملة لالعمال الهندسية، 

ق ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلى سو

بورصة النيل، مشيرو إلى أنه مع اهتمام 

من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة 

.اإلجرائيةلتقديم التسهيالت االئتمانية والبنوك 

ية ، بدور هيئة الرقابة المال"السواح"وأشادت 

في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات

ق الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سو

بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف 

القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما إشادت 

يل، بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة الن

شركة فقط موجودة في 26منوها إلى أن نحو 

سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جداً ال

يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة 

.من حجم السوق% 90والمتوسطة التي تمثل 

ت وتوقعت داليا السواح، زيادة أعداد الشركا

زايا المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالم

حصول الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء ال

على التمويل وفرص اكبر للنمو بخالف

لى الدعاية المجانية السم الشركة باإلضافة إ

على أنها تعتبر وسيلة آمنة وأرخص للحصول

.التمويل والتخارج في نفس الوقت

وقالت ريم السعدي المدير اإلقليمي لدعم

المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، إن 

الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز 

التحديات التي تواجه نمو المشروعات 

لق أطالصغيرة، مضيفة أن البنك األوروبي 

عد برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة سا

مشروعا، كما يجري العمل على 1000نحو 

رنامج مضاعفات المشروعات المستفيدة من الب

لمشروعات المرأة والشباب والمشروعات 

.المتوافقة مع البيئة
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شبابجمعية رجال األعمال تطالب بتسهيالت تمويلية وإجرائية لتشجيع ال

اعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس

لجنة المشروعات الصغيرةاإلدارة ورئيس

بجمعية رجال األعمال والمتوسطة

ها المصريين، عن استمرار اللجنة في سعي

توي نحو دراسة المشاكل والتحديات علي المس

لدعم التمويلي واالجرائي كمراحل تقديم رؤية

دخول العبين جدد في سوق المشروعات 

ي قطاعالصغيرة والمتوسطة وباألخص في

الي جانب االنشطة الصناعة والزراعة

.الخدمية 

ية ، خالل الكلمة االفتتاح«الشافعي»وقال 

المشروعات الصغيرة التحديات »:لندوة 

جمعية رجال التي عقدت بمقر« والفرص

، ان اللجنة علي مدي عاماألعمال المصريين

ن ونصف تتواصل مع كافة اطراف السوق م

قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة 

الصناعة والجهات المانحة من اجل عمل نمو 

حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة العداد جيل جديد من رجال 

.االعمال في المستقبل

جانبه قال محمد اسامه مدير ادارة االئتمانمن 

م ، انه تجهاز تنمية المشروعاتالمركزي في

من مشاكل المجمعات الصناعية % 90حل 

.محافظات7التي تم طرحها في

، انه تم خفض رسوم «اسامة»وأوضح 

كراسة الشروط، ومد فترة اإليجار بحيث 

سنوات قابلة للتجديد 5تكون علي االقل 

بعد مرات مع بدء تحصيل القيمة االيجارية10

ي شهور من استخراج التراخيص بحد اقص6

نوك سنة باالضافة الي االتفاق مع عدد من الب

.بلتمويل تملك الوحدات الصناعية للشبا

من جانبه اكد المهندس مجد الدين المنزالوي

ة عضو مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة الصناع

والبحث العلمي بجمعية رجال األعمال 

تصاد المصريين، أن تحقيق قيمة مضافة لالق

غيرة المصري لن يتحقق إال بالصناعات الص

.والمتوسطة

ودعا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي

كبري بالجمعية، الي ضرورة تبني المصانع ال

لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها 

ة ومساندتها إداريا وفنيا لضمان استمراري

تياجات االنتاج بالمواصفات المطلوبة وفقا الح

السوق وبالتالي االعتماد عليها كصناعات

.مغذية

ن بضرورة االعفاء م« المنزالوي»كما طالب 

القيمة االيجارية للوحدات الصناعية لمدة

.سنوات مع خفض القيمة االيجارية3

واكدت داليا السواح عضو جمعية رجال 

األعمال المصريين والعضو المنتدب 

ى علللمجموعة المتكاملة لالعمال الهندسية، 

ق ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلي سو

بورصة النيل، مشيرو الى أنه مع اهتمام 

من الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة 

.اإلجرائيةلتقديم التسهيالت االئتمانية والبنوك 

، بدور هيئة الرقابة «السواح»وأشادت 

المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع 

ل الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخو

في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض 

ما مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، ك

صة إشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بور

.النيل

شركة فقط موجودة في 26وأكدت أن نحو 

سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جًدا ال

يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة 

.من حجم السوق% 90والمتوسطة التي تمثل 

ت وتوقعت داليا السواح، زيادة إعداد الشركا

زايا المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالم

حصول الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء ال

على التمويل وفرص اكبر للنمو بخالف

لي الدعاية المجانية السم الشركة باإلضافة إ

على أنها تعتبر وسيلة آمنة وارخص للحصول

.التمويل والتخارج في نفس الوقت

وقالت ريم السعدي المدير اإلقليمي لدعم

المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك 

األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، أن 

الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز 

التحديات التي تواجه نمو المشروعات 

.الصغيرة

لق أط، أن البنك األوروبي «السعدي»وأكدت 

عد برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة سا

مشروعا، كما يجري العمل على 1000نحو 

رنامج مضاعفات المشروعات المستفيدة من الب

مليون دوالر لهذا الغرض 700الذي خصصه 

موجهة إلى مشروعات المرأة والشباب 

.والمشروعات المتوافقة مع البيئة

يل وأشار سعد محي الدين رئيس عمليات تمو

المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك

ي المصري، الي مبادرة البنك المركزاألهلي

لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مليار جنيه ألكثر من 213والتي وصلت إلى 

.مليون مشروعا1.1

أن المبادرة مازالت « محي الدين»وأكد 

يرا مستمرة في تمويل مشروعات الشباب، مش

جاة إلى أن المبادرات الدولية تعتبر طوق الن

.وسطةنسبة كبيرة للمشروعات الصغيرة والمت
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لتشجيع جمعية رجال األعمال المصريين تطالب بتسهيالت تمويلية واجرائية

الشباب في مجاالت الصناعة والزراعة

اعلن المهنددس حسدن الشدافعي، عضدو مجلدس

اإلدارة ورئددديس لجندددة المشدددروعات الصدددغيرة

والمتوسددددددددطة بجمعيددددددددة رجددددددددال األعمددددددددال 

ها المصددريين، عددن اسددتمرار اللجنددة فددي سددعي

توى نحو دراسة المشاكل والتحديات علي المسد

لددعم التمويلي واإلجرائي كمراحل تقديم رؤية

دخدددول العبدددين جددددد فدددي سدددوق المشدددروعات 

ي الصددغيرة والمتوسددطة وبدداألخص فددي قطدداع

الصددددناعة والزراعددددة إلددددى جانددددب األنشددددطة 

.الخدمية 

يدددة ، خدددالل الكلمدددة االفتتاح«الشدددافعي»وقدددال 

المشددددروعات الصددددغيرة التحددددديات »:لندددددوة 

التددي عقدددت بمقددر جمعيددة رجددال « والفددرص

األعمال المصريين، أن اللجنة على مددى عدام

ن ونصف تتواصل مع كافدة اطدراف السدوق مد

قطدددددداع خدددددداص وجهدددددداز مصددددددرفي ووزارة 

الصناعة والجهات المانحة من اجل عمدل نمدو 

حقيقددددي فددددي قطدددداع المشددددروعات الصددددغيرة 

والمتوسدددطة العدددداد جيدددل جديدددد مدددن رجدددال 

.االعمال في المستقبل

من جانبه قال محمد اسامه مدير ادارة االئتمان

م المركزي في جهاز تنمية المشروعات، انده تد

مددن مشدداكل المجمعددات الصددناعية % 90حددل 

.محافظات7التي تم طرحها في 

، انددده تدددم خفدددض رسدددوم «اسدددامة»وأوضدددح 

كراسدددة الشدددروط، ومدددد فتدددرة اإليجدددار بحيدددث 

سدددنوات قابلدددة للتجديدددد 5تكدددون علدددى االقدددل 

بعد مرات مع بدء تحصيل القيمة االيجارية10

ي شهور من اسدتخراج التدراخيص بحدد اقصد6

ندوك سنة باالضافة إلى االتفاق مع عددد مدن الب

.بلتمويل تملك الوحدات الصناعية للشبا

من جانبه اكد المهنددس مجدد الددين المندزالوي

ة عضو مجلس اإلدارة، ورئديس لجندة الصدناع

والبحددددث العلمددددي بجمعيددددة رجددددال األعمددددال 

تصدداد المصدريين، أن تحقيدق قيمددة مضدافة لالق

غيرة المصري لدن يتحقدق إال بالصدناعات الصد

.والمتوسطة

ودعددا رئدديس لجنددة الصددناعة والبحددث العلمددي

كبدري بالجمعية، الي ضرورة تبني المصدانع ال

لعدددددد مددددن المشددددروعات الصددددغيرة وتنميتهددددا 

ة ومسددداندتها إداريدددا وفنيدددا لضدددمان اسدددتمراري

تياجدات االنتاج بالمواصفات المطلوبة وفقدا الح

السدددوق وبالتدددالي االعتمددداد عليهدددا كصدددناعات

.مغذية

ن بضرورة االعفاء م« المنزالوي»كما طالب 

القيمدددة االيجاريدددة للوحددددات الصدددناعية لمددددة

.سنوات مع خفض القيمة االيجارية3

واكددددت داليدددا السدددواح عضدددو جمعيدددة رجدددال 

األعمددددددال المصددددددريين والعضددددددو المنتدددددددب 

ى علددللمجموعددة المتكاملددة لالعمددال الهندسددية، 

ق ضدرورة تشدجيع الشددركات للددخول إلدي سددو

بورصدددة النيدددل، مشددديرة الدددى أنددده مدددع اهتمدددام 

مدن الدولة بالمشروعات الصدغيرة والمتوسدطة

المهددددم اسددددتجابة الجهددددات التمويليددددة خاصددددة 

.اإلجرائيةلتقديم التسهيالت االئتمانية والبنوك 

الية ، بدور هيئة الرقابة الم«السواح»وأشادت 

فدي اتخاذهددا خطدوات مهمددة لتشدجيع الشددركات

ق الصددغيرة والمتوسددطة علددى الدددخول فددي سددو

بورصددة النيددل ومددن أهمهددا خفددض مصدداريف 

القيددد ورسددوم زيددادة رأس المددال، كمددا أشددادت 

.يددلبقيددام البورصددة بإعددادة هيكلددة بورصددة الن

شددركة فقددط موجددودة فددي 26وأكدددت أن نحددو 

سوق بورصة النيل وهدو عددد ضدعيف جدداً ال

يتناسدددددب مددددددع حجددددددم الشددددددركات الصددددددغيرة 

.من حجم السوق% 90والمتوسطة التي تمثل 

ت وتوقعت داليدا السدواح، زيدادة أعدداد الشدركا

زايدددا المدرجدددة فدددي بورصدددة النيدددل لتتمتدددع بالم

حصدول الكبيرة التي تتيحهدا البورصده سدواء ال

علدددى التمويدددل وفدددرص اكبدددر للنمدددو بخدددالف

لددي الدعايددة المجانيددة السددم الشددركة باإلضددافة إ

على أنها تعتبر وسيلة آمنة وارخص للحصول

.التمويل والتخارج في نفس الوقت

وقالدددت ريدددم السدددعدي المددددير اإلقليمدددي لددددعم

المؤسسدددددات الصدددددغيرة بمصدددددر فدددددي البندددددك 

األوروبدددددي إلعدددددادة اإلعمدددددار والتنميدددددة، أن 

الوصدددول إلدددى التمويدددل والمعرفدددة مدددن أبدددرز 

التحددددديات التددددي تواجددددده نمددددو المشدددددروعات 

.الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغيرة

ق أطلد، أن البنك األوروبدي «السعدي»وأكدت 

عد برنددامج لتمويددل المشددروعات الصددغيرة سددا

مشروعا، كما يجدري العمدل علدى 1000نحو 

رنامج مضاعفات المشروعات المستفيدة من الب

مليون دوالر لهذا الغرض 700الذي خصصه 

موجهددددة إلددددى مشددددروعات المددددرأة والشددددباب 

.والمشروعات المتوافقة مع البيئة

يدل وأشار سعد محي الدين رئديس عمليدات تمو

المشددددروعات الصددددغيرة والمتوسددددطة بالبنددددك

ي المصري، الي مبدادرة البندك المركدزاألهلي

لتمويددددل المشددددروعات الصددددغيرة والمتوسددددطة

مليار جنيه ألكثدر مدن 213والتي وصلت إلى 

.مشروعا1,100,000

أن المبددددادرة مازالددددت « محددددي الددددين»وأكدددد 

يرا مستمرة في تمويل مشروعات الشدباب، مشد

جدداة إلددى أن المبددادرات الدوليددة تعتبددر طددوق الن

وسدطةنسبة كبيرة للمشروعات الصدغيرة والمت

ة وانتهددت الندددوة إلددى اقتددراح تشددكيل مجموعدد

عمل مكونة من كافدة الجهدات التدي لهدا عالقدة 

ع كدل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تجتمد

ذه شهرين لبحدث كافدة المشداكل التدي تواجده هد

المشدددددروعات، والتواصدددددل مدددددع الجامعدددددات 

والمعاهددد والمدددارس الفنيددة لعقددد لقدداءات مددع 

لدك الطالب بهدف زيادة وعي الشباب بأهميدة ت

المشدددروعات والتعدددرف علدددى المشددداكل التدددي 

.تواجههم لدخول هذا المجال
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االت تطالب بتسهيالت تمويلية لتشجيع الشباب في مج« رجال األعمال»

الصناعة والزراعة

أعلن حسن الشافعي، عضو مجلس اإلدارة 

ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة بجمعية رجال األعمال 

ها المصريين، عن استمرار اللجنة في سعي

نحو دراسة المشاكل والتحديات على 

ديم المستوى التمويلي واإلجرائي كمراحل تق

رؤية لدعم دخول العبين جدد في سوق 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

وباألخص في قطاعي الصناعة والزراعة 

.إلى جانب األنشطة الخدمية

:  لندوةوقال الشافعي، خالل الكلمة االفتتاحية

«  المشروعات الصغيرة التحديات والفرص»

التي عقدت بمقر جمعية رجال األعمال 

ى مدى المصريين اليوم اإلثنين، أن اللجنة عل

عام ونصف تتواصل مع جميع أطراف 

السوق من قطاع خاص، وجهاز مصرفي 

ووزارة الصناعة، والجهات المانحة من أجل 

عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة إلعداد جيل جديد من

.رجال األعمال في المستقبل

من جانبه قال محمد أسامة مدير إدارة 

االئتمان المركزي في جهاز تنمية 

من مشاكل % 90المشروعات، إنه تم حل 

7المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 

.محافظات

، أنه تم خفض رسوم «أسامة»وأوضح 

كراسة الشروط، ومد فترة اإليجار بحيث

10سنوات قابلة للتجديد 5تكون على األقل 

6عد مرات مع بدء تحصيل القيمة اإليجارية ب

شهور من استخراج التراخيص بحد أقصى

بنوك سنة، باإلضافة إلى االتفاق مع عدد من ال

.ابلتمويل تملك الوحدات الصناعية للشب

من جانبه أكد مجد الدين المنزالوي عضو 

مجلس اإلدارة، ورئيس لجنة الصناعة، 

والبحث العلمي بجمعية رجال األعمال 

تصاد المصريين، أن تحقيق قيمة مضافة لالق

غيرة المصري لن يتحقق إال بالصناعات الص

.والمتوسطة

ي ودعا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلم

كبرى بالجمعية، إلى ضرورة تبني المصانع ال

لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها 

ارية ومساندتها إداريًا وفنيًا لضمان استمر

اإلنتاج بالمواصفات المطلوبة، وفقًا 

يها الحتياجات السوق، وبالتالي االعتماد عل

.كصناعات مغذية

بضرورة اإلعفاء « المنزالوي»كما طالب 

مدة من القيمة اإليجارية للوحدات الصناعية ل

.سنوات مع خفض القيمة اإليجارية3


