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برئاسة المهندس حسن الشافعي اجتماعها األول الصغيرة والمتوسطة  لجنة الصناعاتعقدت 

بمقر  2018 نوفمبر 26الموافق  االثنيناجتماعا يوم ورئيس اللجنة عضو مجلس إدارة الجمعية 

مناقشة استراتيجية المؤسسات العاملة في المشروعات الصغيرة وذلك بهدف الجمعية بالجيزة 

 .والمتوسطة في المرحلة القادمة

 

بدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من المهندس/ حسن الشافعي رئيس اللجنة حيث أشار إلى النقاط 

 التالية:

المشروعات المتوسطة والصغيرة كونها المحرك األساسي لعملية التنمية  ةتظهر أهمي -1

 المستدامة للدول النامية

% من 25أن تصل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة تهدف اللجنة إلى  -2

نسبة العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى  أن تصل وكذلك صادرات مصر

 خاصمن العمالة في القطاع ال 70%

هناك عدة جهات شركاء للجمعية لالرتقاء بهذا القطاع منها مبادرة رواد النيل، وحدة  -3

الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية، جهاز تنمية المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة، بعض البنوك

تهدف اللجنة إلى وضع خطط استراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة  -4

 سطةوالمتو

 ثم تم فتح باب المناقشات مع السادة الحضور:

 عضو الجمعية: –األستاذ/ مصطفى إبراهيم 

  النقطة األهم في هذا الموضوع هو العمل على إيجاد الشباب المؤهل والقادر على الدخول

 لريادة األعمال

 ة التركيز على المشروعات التي ترتكز على استخدام تكنولوجيا المعلوماتضرور 

 البنك المصري لتنمية الصادرات: -األستاذ/ أحمد عبد العاطي 

  بعد تعريف البنك المركزي للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تم تقسيم هذا القطاع إلى

مليون جنيها سنويا، ويقوم البنك  50صناعات صغيرة بقيمة مبيعات تصل حتى 

 – 50%، أما الصناعات المتوسطة فحجم مبيعاتها يتراوح ما بين 5بإقراضها بفائدة 

 %12 – 7قراضها بفائدة تتراوح مليون جنيها سنويا، ويقوم البنك بإ 200



  يقوم البنك بإقراض المشروعات متناهية الصغر ولكن بطريق غير مباشر من خالل

 مؤسسات تمويل هذه المشروعات مثل جمعية رجال أعمال اإلسكندرية ومؤسسة تضامن

  بعمل معارض في أفريقيا حتى مليون جنيها بفائدة يقوم البنك بتمويل الشركات التي تقوم

 ، كما تم إنشاء قطاع في البنك لتمويل المصدرتسدد على خمس سنوات% 5

 مجموعة شركات لونا: -األستاذ/ محمد محمود رضا 

  اقترح وضع آراء ومقترحات اللجنة لبعض مشروعات القوانين االقتصادية التي يتم

 مناقشتها والتي قد تؤدي إلى خسائر بالنسبة لبعض المستثمرين المصريين

 عضو الجمعية –األستاذ/ عادل فاضل 

  استعرض األستاذ/ عادل فاضل تجربة شركة جنرال موتورز التي قامت بإنشاء مجموعة

من الصناعات المغذية لها داخل مقر الشركة على غرار تجربة شركة فيات في إيطاليا، 

 وقد نجحت هذه التجربة ولكنها كانت قائمة على تغذية شركة جنرال موتورز فقط

 رورة تحديد المشروعات التي تحتاجها مصر وال يترك المجال للشباب لكي يختار كل ض

 فرد المشروع الذي يناسبه.

 جمعية رجال أعمال اإلسكندرية: -األستاذ/ شريف الديواني 

  استعرض األستاذ/ شريف الديواني الدراسة التي قامت بها جمعية رجال أعمال

كبير في الشركات المتوسطة في مصر ألسباب  اإلسكندرية والتي أظهرت أن هناك نقص

 عديدة

  ركزت الدراسة على وجود أربع استراتيجيات يجب التركيز عليها لحا المشكالت التي

 تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في: 

 استخراج التصاريح ودفع الضرائب -1

 تشغيل العمالة: عدم توافر العمالة الماهرة -2

 البنوك: المخاطر التي لدى البنوك ألنها تتعامل بأموال عمالئهاالتعامل مع  -3

 البنية األساسية والخدمات اللوجيستية -4

 عضو الجمعية: –الدكتورة/ أمنية فهمي 

 مجال  قامت الدكتورة/ أمنية فهمي بالتواصل مع الشركات الصغيرة التي تعمل في

القطنيات واألحجار الكريمة، وسوف تقوم بتنظيم معرض لمنتجات الشركات المصرية 

 المتناهية الصغر في رومانيا خاصة في مجال القطنيات

 

 



 مبادرة رواد النيل: -األستاذة/ ميادة الشربيني 

  المبادرة ممولة من البنك المركزي وتقوم بتبني خريجي الجامعات الذين يرغبون في

في ريادة األعمال، ويتم تدريبهم في عدة ورش عمل، وقد تم التعاون مع عدة  العمل

شركات مصرية للعمل على تقليل وارداتها من الخارج من خالل قيام الشباب بإنتاج 

 احتياجات هذه الشركات

 عضو الجمعية: –المهندس/ مجدي مختار الطاهر 

 غيرة والمتوسطة التي يتولى استعرض الدور الذي تقوم به مؤسسة دعم المشروعات الص

رئاستها، وكانت تقوم في الماضي على اإلقراض العشوائي خاصة للمشروعات الخدمية 

 أو التجارية

  االستراتيجية التي تقوم عليها المؤسسة إلى ضرورة التركيز على يتم اآلن تغيير

 المشروعات اإلنتاجية من خالل إنشاء حاضنات للمشروعات في المناطق الصناعية

إلنتاج ما تحتاجه المصانع الكبيرة من خالل التنسيق مع جمعيات المستثمرين لمعرفة 

 احتياجات هذه المصانع

  وبعد نجاحه يتم تدعيمه بشراء سوف يتم تدريب الشباب على اإلنتاج والدورة المستندية

 اآلالت والعنبر الصناعي وتسويق المنتج

  في مدينة اإلسكندرية،  2019بداية عام سيتم البدء في هذا المشروع كمرحلة أولى في

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة اإلسكندرية ومع المجمع الصناعي في مرغم، 

والفائدة ستكون صفر في المائة، ويمكن الرجوع إلى مزيد من التفاصيل من خالل الموقع 

  ( www.efsme.orgاإللكتروني )

 توصيات االجتماع:

( شركة من الشركات التي قام البنك المصري لتنمية الصادرات 15( أو )10دعوة ) -1

 بتمويلها في أحد االجتماعات

تولي الدكتورة/ أمنية فهمي مسئولية تنظيم معارض خارجية للمشروعات الصغيرة  -2

 والمتوسطة، مع تطوير الفكرة

الصغيرة والمتوسطة التي يرأسها  التعاون والدعم الكامل لمؤسسة دعم المشروعات -3

 المهندس/ مجدي مختار الطاهر عضو الجمعية 
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