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أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس 

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين، رئيس 

عية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجم

أنه تم االتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة بمجلس النواب على إعداد دراسة 

ن متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع األعمال لتمكي

المشروعات الصغيرة في االقتصاد المصري 

والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل 

الفنية واإلجرائية التي تواجه أصحاب 

ي جاء ذلك خالل الندوة الت.المشروعات الصغيرة

نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات

ات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيان

جديدة ونمو الكيانات القائمة

يعلم وقال الشافعي في افتتاح اللقاء أن الجميع

أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها 

مل االيجابي على االقتصاد المصري وعلينا الع

معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات 

ل وإيجاد الصغيرة في االقتصاد لتوفير فرص العم

فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات

لى االقتصادية تساهم في الدخل القومي مشيرا إ

ان اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبادرات 

ي نمو لتمويل المشروعات الصغيرة له اثر كبير ف

كبيرة القطاع إال أن عقبات التطبيق ضيعت فرص

مؤكدا على أنه على الرغم من قوة هذه 

يةالمبادرات إال انها اصطدمت بالتعقيدات اإلجرائ

واكد على أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب

من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات 

ن الصغيرة في الدخل القومي والتي ال تزيد ع

في دول % ٧0و٥0مقارنة بأكثر من % 20

مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم

المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال 

لى األعمال المصريين أكد في افتتاحية اللقاء ع

حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات 

اعي الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصن

والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من 

شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في

تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي

ة وأكدت داليا السواح عضو اللجنة وعضو جمعي

رجال االعمال المصريين أن الحوار بين مجتمع

ول األعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوص

لف إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في م

المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات

تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح 

بيقيا أن والئحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتط

الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف

الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى 

رفع مستوى األداء االقتصادي وزيادة فرص 

االستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي

بيرة تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية ك

الت وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهي

وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا 

.يروالتي أثرت على االقتصاد العالمي بشكل كب

محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات 

س الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجل

ة النواب أكد على أن قانون المشروعات الصغير

ل راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتموي

ة المشروعات وأن اللجنة ترحب بمقترحات جمعي

رجال األعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع

كافة األطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو 

طةفي العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوس

ال وقال إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعم

حريصون على نجاح القانون وتالفي كل 

المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون

ي والئحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل ف

التطبيق سيتم تعديلها

وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة 

نه والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أ

تم االتفاق مع وزارة الصناعة على إطالق 

ا عدة خريطة استثمارية لكل محافظة تشترك فيه

وزارات تتضمن دراسات جدوى ومجمعات 

صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة 

.بمبادرة السيد الرئيس حياة كريمة

وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب على

اج أن التحدي األساسي هو استكمال البناء واإلنت

اسات وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سي

رة عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل مشي

إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق 

مة جلسة نقاشية بين المجلس والحكو٣٣حوالي 

وكافة األطراف من الصناعة والتجارة والمالية 

منها من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تض

القانون وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان 

ه خروج القانون بهذا الشكل إال أنه يمكن تعديل

ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند 

التطبيق

ذا وقالت أبو السعد أننا ندرك تماما مدى تأثير ه

اع القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القط

بابفي تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الش

أما أحمد بهاء عضو اللجنة في مجلس النواب 

أكد على عدد من النقاط اإليجابية في القانون

عات والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشرو

ير متناهية الصغر وتوفيق أوضاع االقتصاد غ

ر من الرسمي مشيًرا إلى أهمية تقديم حوافز أكث

%  20بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 

من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة 

وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل 

وتوصيل المرافق

ة وأكد المهندس مجد الدين المنزالوي رئيس لجن

الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة 

جمعية رجال االعمال على ضرورة ربط الخريطة 

ت االستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعا

الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى 

حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي 

تنمية االحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق ال

االقتصادية المستدامة

وأكد محمد أسامة مدير إدارة االئتمان بجهاز 

تم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه ي

ت تعديل السياسة التمويلية لمواكبة التطورا

ئدةالتشريعية في القانون ومالئمة أسعار الفا

وقال أن هناك تواصل دائم مع مجلس النواب 

وكافة األطراف لمساندة قطاع المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

ن وأكد مصطفى مكرم خبير الضرائب أن القانو

الجديد للمشروعات الصغيرة تضمن إعفاءات

ومزايا ألصحاب المشروعات مشيرا إلى أن 

القانون مهم جدا في تسهيل اإلجراءات وتقديم

مي الحوافز الضريبية لضم االقتصاد غير الرس

واإلعفاء من رسوم الشهر العقاري والضريبة

العقارية مشيرا إلى أهمية صدور الالئحة 

طاع التنفيذية متضمنة إجراءات محفزة لضم الق

.غير الرسمي لمنظومة االقتصاد 

عن مواجهة التحديات أمام « النواب»تعد دراسة لـ« رجال األعمال»

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

https://www.almasryalyoum.com/editor/details/560
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المشروعات »على معالجة معوقات « النواب»و« رجال االعمال»اتفاق 

«الصغيرة
نرحب بمقترحات الجمعية: رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس 

اتفاقإدارة جمعية رجال األعمال المصريين، عن

طة الجمعية مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوس

بمجلس النواب على إعداد دراسة متكاملة تمثل 

وجهة نظر مجتمع األعمال لتمكين المشروعات 

لى أهم الصغيرة في االقتصاد المصري والتركيز ع

تي المطالب لمواجهة المشاكل الفنية واإلجرائية ال

.تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة

ية وقال الشافعي خالل الندوة التي نظمتها الجمع

طة قانون المشروعات الصغيرة والمتوس»بعنوان 

بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات

الجميع يعلم أهمية هذه النوعية من :«القائمة

المشروعات وتأثيرها االيجابي على االقتصاد

المصري، ونعمل معا من أجل تعزيز مشاركة 

رص المشروعات الصغيرة في االقتصاد لتوفير ف

ن العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد م

.الكيانات االقتصادية تساهم في الدخل القومي

م وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتقدي

مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له أثره 

ق الكبير في نمو القطاع، إال أن عقبات التطبي

.ضيعت فرصا كبيرة

وأكد أنه رغم قوة هذه المبادرات إال أنها 

ة اصطدمت بالتعقيدات اإلجرائية، ولذا فالجمعي

تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة 

، مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي

٥0مقارنة بأكثر من % 20والتي ال تزيد عن 

.بدول مثل الهند والصين وماليزيا% ٧0و

وفي السياق، أكد المهندس علي عيسى، رئيس

جمعية رجال األعمال المصريين، على حرص 

رة الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغي

ي والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراع

يز فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعز

مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة 

.مضافة ونمو اقتصادي حقيقي

إن الحوار : وقالت داليا السواح، عضو الجمعية

بين مجتمع األعمال والسلطة التشريعية يهدف

يق للوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطب

ى في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إل

إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح 

ائيا وصريح، والئحة تنفيذية صريحة، تؤكد إجر

.وتطبيقيا أن الدولة تدعم هذا القطاع

في المقابل، أكد محمد كمال مرعي، رئيس لجنة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر بمجلس النواب، على أن قانون 

المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية 

وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات، مشيرا إلى

أن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال األعمال

ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة األطراف

في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي 

.المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف، جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال

وقات حريصون على نجاح القانون وتالفي كل المع

نفيذية، التي تظهر عند تطبيق القانون والئحته الت

هالة أبو السعد، عضو مجلس النوابفيما أكدت

على أن التحدي األساسي هو استكمال البناء 

واإلنتاج، موضحة أن قانون المشروعات 

جلسة نقاشية بين ٣٣الصغيرة استغرق حوالي 

المجلس والحكومة وكافة األطراف من الصناعة 

والتجارة والمالية لتقديم حوافز وإعفاءات 

.ضريبية تضمنها القانون

وأوضحت أنه رغم كل هذا الجهد من أجل ضمان 

ه خروج القانون بهذا الشكل إال أنه يمكن تعديل

ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند 

.التطبيق

وأضافت أبو السعد، ندرك تماما مدى تأثير هذا

ع القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطا

.بابفي تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الش

، وأكد أحمد بهاء، عضو اللجنة في مجلس النواب

تي على عدد من النقاط اإليجابية في القانون وال

اهية تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متن

ي الصغر وتوفيق أوضاع االقتصاد غير الرسم

ها إلزام مشيًرا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بين

من % 20الجهات الحكومية بشراء نسبة 

احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل 

الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل 

.المرافق

نة وقال المهندس مجد الدين المنزالوي، رئيس لج

الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة 

جمعية رجال األعمال على ضرورة ربط الخريطة 

االستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات

قية الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقي

تراعي متطلبات كل منطقة، وتلبي االحتياجات

صادية الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية االقت

.المستدامة

دراسة متكاملة لمواجهة التحديات أمام المشروعات الصغيرة": رجال االعمال"
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دراسة لمواجهة تحديات المشروعات الصغيرة : جمعية رجال األعمال

والمتوسطة

أعلن عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال 

رة المصريين ورئيس لجنة المشروعات الصغي

، والمتوسطة بالجمعية المهندس حسن الشافعي

أنه تم االتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة بمجلس النواب على إعداد دراسة 

متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع األعمال لتمكين

المشروعات الصغيرة في االقتصاد المصري 

والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل 

الفنية واإلجرائية التي تواجه أصحاب 

.المشروعات الصغيرة

وأكد الشافعي على أهمية هذه النوعية من 

د المشروعات وتأثيرها االيجابي على االقتصا

المصري ، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل 

تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في 

االقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص

ادية حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات االقتص

.تساهم في الدخل القومي

وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية وتقديم 

مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له اثر 

كبير في نمو القطاع إال أن عقبات التطبيق

م ضيعت فرص كبيرة مؤكدا على أنه على الرغ

من قوة هذه المبادرات إال انها اصطدمت 

.بالتعقيدات اإلجرائية

وأكد على أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب

من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات 

الصغيرة في الدخل القومي والتي ال تزيد عن

في دول % ٧0و٥0مقارنة بأكثر من % 20

.مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال األعمال 

ة المصريين المهندس علي عيسى حرص الجمعي

على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة 

عي والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزرا

زيز فقط، بل في كل القطاعات التي من شأنها تع

مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة

.مضافة ونمو اقتصادي حقيقي

من جانبها قالت عضو جمعية رجال األعمال 

ع المصريين داليا السواح إن الحوار بين مجتم

ول األعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوص

لف إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في م

المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات

تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح 

بيقيا أن والئحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتط

الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف

الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع

مستوى األداء االقتصادي وزيادة فرص 

االستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي

تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية 

.كبيرة

الت وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهي

وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا 

.يروالتي أثرت على االقتصاد العالمي بشكل كب

من جانبه أوضح رئيس لجنة المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس

النواب محمد كمال مرعي أن قانون المشروعات 

ؤى الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الر

لتمويل المشروعات، منوها بأن اللجنة ترحب 

بمقترحات جمعية رجال األعمال ومساهمتها في 

تعزيز التعاون مع كافة األطراف في واحدة من

أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات 

.الصغيرة والمتوسطة

إننا جميعا سلطة تشريعية ومجتمع :"وقال 

أعمال حريصون على نجاح القانون وتالفي كل

المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون

ي والئحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل ف

".التطبيق سيتم تعديلها

وأعلن رئيس لجنة المشروعات الصغيرة 

نه والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب أ

طة تم االتفاق مع وزارة الصناعة على إطالق خري

ارات استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وز

تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية 

حياة "جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة 

".كريمة

من جانبها أوضحت هالة أبو السعد عضو مجلس

ء النواب أن التحدي األساسي هو استكمال البنا

بيق واإلنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتط

سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة 

العمل ، مشيرة إلى أن قانون المشروعات 

جلسة نقاشية بين ٣٣الصغيرة استغرق حوالي 

المجلس والحكومة وكافة األطراف من الصناعة 

والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز 

ل وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون وبرغم ك

هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا 

ة الشكل إال أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أي

.إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق

ر إننا ندرك تماما مدى تأثي:"وقالت أبو السعد 

هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح 

دى القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر ل

".الشباب

ة وأكد المهندس مجد الدين المنزالوي رئيس لجن

الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة 

جمعية رجال األعمال على ضرورة ربط الخريطة 

ت االستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعا

الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى 

حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي 

تنمية االحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق ال

.االقتصادية المستدامة

ة من جانبه أشار مدير إدارة االئتمان بجهاز تنمي

المشروعات الصغيرة والمتوسطة محمد أسامة 

كبة إلى أنه يتم تعديل السياسة التمويلية لموا

عار التطورات التشريعية في القانون ومالئمة أس

.الفائدة

طفى وفي نفس السياق أكد خبير الضرائب، مص

مكرم أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة

تضمن إعفاءات ومزايا ألصحاب المشروعات ، 

مشيرا إلى أن القانون مهم جدا في تسهيل 

اإلجراءات وتقديم الحوافز الضريبية لضم 

هر االقتصاد غير الرسمي واإلعفاء من رسوم الش

ة العقاري والضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمي

حفزة صدور الالئحة التنفيذية متضمنة إجراءات م

.لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة االقتصاد
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• Date: 11/03/2021

• Journalist: أسماء إبراهيم

تعد دراسة لمواجهة تحديات المشروعات الصغيرة « رجال األعمال»

والمتوسطة

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس 

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس 

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

بالجمعية، أنه تم االتفاق مع لجنة الصناعات

اد الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على إعد

دراسة متكاملة، تمثل وجهة نظر مجتمع األعمال 

لتمكين المشروعات الصغيرة في االقتصاد 

.المصري

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال األعمال 

يز المصريين، خالل اجتماع للجمعية، على الترك

على أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية 

واإلجرائية التي تواجه أصحاب المشروعات 

الصغيرة، مشيًرا أن الجميع يعلم أهمية هذه 

ى النوعية من المشروعات وتأثيرها اإليجابي عل

االقتصاد المصري وعلينا العمل معا من أجل 

تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في 

االقتصاد، لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص

ادية حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات االقتص

.تساهم في الدخل القومي

إلى ان اهتمام القيادة " الشافعي" وأشار 

ات السياسية وتقديم مبادرات لتمويل المشروع

الصغيرة له اثر كبير في نمو القطاع إال أن 

ا على عقبات التطبيق ضيعت فرص كبيرة، مؤكد

أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إال انها 

.اصطدمت بالتعقيدات اإلجرائية

واكد أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من 

أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة

%  20في الدخل القومي، والتي ال تزيد عن 

في دول مثل الهند، % ٧0و٥0مقارنة بأكثر من 

.والصين، وماليزيا وغيرهم
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• Date: 11/03/2021

• Journalist:مباشر

نُعد دراسة لمواجهة تحديات المشروعات الصغيرة ": رجال األعمال"

والمتوسطة بمصر

أعلن حسن الشافعي عضو ورئيس لجنة 

ل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجا

األعمال المصريين، أنه تم االتفاق مع لجنة 

اب الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النو

على إعداد دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر 

مجتمع األعمال لتمكين المشروعات الصغيرة 

باالقتصاد المصري ومواجهة المشاكل الفنية

.واإلجرائية

وأكد حسن الشافعي، أهمية هذه النوعية من 

د المشروعات وتأثيرها اإليجابي على االقتصا

يز المصري، مشيراً إلى أهمية العمل من أجل تعز

مشاركة المشروعات الصغيرة في االقتصاد 

لظهور لتوفير فرص العمل، وإيجاد فرص حقيقية

ي جيل جديد من الكيانات االقتصادية تساهم ف

.سطالدخل القومي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق األو

درات وقال إن اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبا

ي نمو لتمويل المشروعات الصغيرة له أثر كبير ف

اً القطاع، إال أن عقبات التطبيق ضيعت فرص

كبيرة، منوهاً بأنه على الرغم من قوة هذه 

.يةالمبادرات فإنها اصطدمت بالتعقيدات اإلجرائ

وأضاف أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب 

من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات 

ى الصغيرة في الدخل القومي والتي ال تزيد عل

بالمائة ٧0و٥0بالمائة مقارنة بأكثر من 20

.في دول مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم

من جانبه، أكد علي عيسى رئيس جمعية رجال

ة األعمال المصريين، حرص الجمعية على مساند

ي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس ف

القطاع الصناعي والزراعي فقط، بل في كل 

ب القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحا

المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو 

.اقتصادي حقيقي

من جانبه، أوضح محمد كمال مرعي رئيس لجنة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 

الصغر بمجلس النواب، أن قانون المشروعات 

ؤى الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الر

لتمويل المشروعات، منوًها بأن اللجنة ترحب

بمقترحات جمعية رجال األعمال ومساهمتها في 

تعزيز التعاون مع كافة األطراف في واحدة من

أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات 

.الصغيرة والمتوسطة

عمال إننا جميعاً سلطة تشريعية ومجتمع أ"وقال 

حريصون على نجاح القانون وتالفي كل 

المعوقات التي قد تظهر عند تطبيق القانون

ي والئحته التنفيذية وفي حال وجدت مشاكل ف

".التطبيق سيتم تعديلها

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة 

نه والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أ

طة تم االتفاق مع وزارة الصناعة على إطالق خري

ارات استثمارية لكل محافظة تشترك فيها عدة وز

تتضمن دراسات جدوى ومجمعات صناعية 

جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة السيد

.الرئيس حياة كريمة

من جانبها، قالت هالة أبو السعد عضو مجلس 

اء النواب، إن التحدي األساسي هو استكمال البن

بيق واإلنتاج وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتط

سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة 

رة العمل مشيرة إلى أن قانون المشروعات الصغي

جلسة نقاشية بين المجلس٣٣استغرق حوالي 

والحكومة وكافة األطراف من الصناعة والتجارة

بية والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضري

.تضمنها القانون

فيما أكد مجد الدين المنزالوي رئيس لجنة 

الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة 

جمعية رجال األعمال، على ضرورة ربط 

الخريطة االستثمارية بالخريطة الصناعية 

ت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسا

لبي جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وت

تنمية االحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق ال

.االقتصادية المستدامة
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• Date: 11/03/2021

• Journalist:محمد حمدي

جمعية رجال االعمال المصريين تعد دراسة لمواجهة التحديات أمام 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس حسن الشافعي عضو مجلس 

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس 

عية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجم

أنه تم االتفاق مع لجنة الصناعات الصغيرة 

والمتوسطة بمجلس النواب على إعداد دراسة 

متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع األعمال لتمكين

المشروعات الصغيرة في االقتصاد المصري 

والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل 

الفنية واإلجرائية التي تواجه أصحاب 

.المشروعات الصغيرة

جاء ذلك خالل الندوة التي نظمتها الجمعية تحت 

عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات 

.القائمة

وقال الشافعي في افتتاح اللقاء أن الجميع يعلم

أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها 

االيجابي على االقتصاد المصري وعلينا العمل 

معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة 

في االقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص 

حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات االقتصادية

تساهم في الدخل القومي مشيرا إلى ان اهتمام 

القيادة السياسية وتقديم مبادرات لتمويل 

المشروعات الصغيرة له اثر كبير في نمو القطاع 

إال أن عقبات التطبيق ضيعت فرص كبيرة مؤكدا 

على أنه على الرغم من قوة هذه المبادرات إال 

.انها اصطدمت بالتعقيدات اإلجرائية

واكد على أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب 

من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات 

الصغيرة في الدخل القومي والتي ال تزيد عن 

في دول % ٧0و ٥0مقارنة بأكثر من % 20

.مثل الهند والصين وماليزيا وغيرهم

المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال 

األعمال المصريين أكد في افتتاحية اللقاء على 

حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي 

والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من 

شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في 

.تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي

وأكدت داليا السواح عضو اللجنة وعضو جمعية 

رجال االعمال المصريين أن الحوار بين مجتمع 

األعمال والسلطة التشريعية يهدف إلى الوصول 

إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف 

المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات 

تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح 

ا أن والئحة تنفيذية صريحة تؤكد إجرائيا وتطبيقي

الدولة تدعم قطاع المشروعات الصغيرة وتقف 

الحكومة مساندة وداعمة للجهود الرامية إلى رفع 

مستوى األداء االقتصادي وزيادة فرص 

االستثمار في هذه النوعية من المشاريع التي 

تحقق أهدافا تنموية واقتصادية واجتماعية 

.كبيرة

وطالبت بوضع بند يسمح بمزيد من التسهيالت 

وقت أي أزمات مفاجئة كأزمة كورونا حاليا 

.والتي أثرت على االقتصاد العالمي بشكل كبير
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• Journalist: عزة الراوي

دراسة متكاملة لمواجهة تحديات المشروعات: «رجال األعمال»

أعلن المهندس حسن الشافعي عضو مجلس 

إدارة جمعية رجال األعمال المصريين ورئيس 

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

بالجمعية، أنه تم االتفاق مع لجنة الصناعات

اد الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على إعد

دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع األعمال 

لتمكين المشروعات الصغيرة في االقتصاد 

المصري والتركيز على أهم المطالب لمواجهة 

حاب المشكالت الفنية واإلجرائية التي تواجه أص

.المشروعات الصغيرة

ت جاء ذلك خالل الندوة التي نظمتها الجمعية تح

ة عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسط

بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات

.القائمة

م، إن وقال الشافعي في تصريحات صحفية اليو

الجميع يعلم أهمية هذه النوعية من المشروعات

علينا وتأثيرها االيجابي على االقتصاد المصري و

العمل معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات 

وإيجاد الصغيرة في االقتصاد لتوفير فرص العمل

فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات

لى االقتصادية تساهم في الدخل القومي مشيرا إ

أن اهتمام القيادة السياسية وتقديم مبادرات 

ي نمو لتمويل المشروعات الصغيرة له أثر كبير ف

القطاع إال أن عقبات التطبيق ضيعت فرص 

كبيرة، مؤكدا أنه على الرغم من قوة هذه 

.يةالمبادرات إال أنها اصطدمت بالتعقيدات اإلجرائ

وأكد أن الجمعية تتعاون مع مجلس النواب من 

أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة

%  20في الدخل القومي والتي ال تزيد عن 

في دول مثل الهند % ٧0و٥0مقارنة بأكثر من 

.والصين وماليزيا وغيرهم
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• Journalist: مي طارق

ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلجراءات : داليا السواح

تحفيزية واضحة

أكدت داليا السواح عضو اللجنة المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة، وعضو جمعية رجال 

االعمال المصريين، أن ملف المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى إجراءات 

يذية تحفيزية يدعمها قانون صريح والئحة تنف

.واضحة 

وأضاف السواح ، أن الدولة المصرية تستهدف

تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة عن طريق 

مساندتها له بالجهود الرامية إلى رفع مستوى

هذه األداء االقتصادي وزيادة فرص االستثمار في

وية النوعية من المشاريع التي تحقق أهدافا تنم

واقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرة إلى أن

ية الحوار بين مجتمع األعمال والسلطة التشريع

.يهدف إلى الوصول إلى وضع حلول جذرية

وطالبت عضو اللجنة المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، وضع بند في قانون المشروعات

يسمح بمزيد من التسهيالت وقت أي أزمات 

مفاجئة كأزمة كورونا حاليا والتي أثرت على 

.االقتصاد العالمي بشكل كبير

ل جاء ذلك خالل الندوة التي نظمتها الجمعية رجا

االعمال، تحت عنوان قانون المشروعات 

ت الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانا

.جديدة ونمو الكيانات القائمة


