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 التنفيذي الملخص

 األهداف ولها مصر، في األصغر للتمويل والتنظيمية القانونية للبيئة شامل تشخيصي تقييم إجراء هو الدراسة هذه من الغرض

  : لتاليةا المحددة

 شركات إلى الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات تحول تعوق التي األساسية القانونية والعراقيل العقبات تحديد •

 األصغر؛ للتمويل

 مؤخراً إعدادها جرى التي العامة القواعد مع تتوافق أن ينبغي التي الصلة ذات المصرية واللوائح القوانين تحديد •

 األصغر؛ التمويل بشركات والخاصة

 . السابقين الهدفين في المحددة المشاكل لحل محددة توصيات إعداد •

  

 والمنظمات البنوك تعتبر اليوم، وحتى. المتاحة الكبيرة السوق إلى بالنظر النمو مكتمل غير مصر في األصغر التمويل زال ما

 يونيو 30 من اعتباراً النشطين العمالء دعد ويقدر. مصر في األصغر التمويل تقدم التي الوحيدة الجهات هي الحكومية غير

 من 360 على يزيد ما قبل من القروض هذه تقدم حيث ،)النساء من منهم بالمائة 60( مقترض مليون 1.2 من بأكثر 2008

 جنيه مليار 1.9 من بأكثر تقدر قائمة محفظة بإجمالي والبنوك الحكومية غير المنظمات تديرها التي األصغر، التمويل برامج

 غير المنظمات من أغلبها – األصغر للتمويل مؤسسة عشرة خمس حوالي قامت ).أمريكي دوالر مليون 340( مصري

 . النشطين العمالء إجمالي من بالمائة 85 على يزيد ما بتمويل – الحكومية

  

 وأعدت. األصغر يالتجار للتمويل تنظيمي كقائد االستثمار وزارة ظهرت عندما كبير تطور حدث ،2008 عام بداية وفي

 التابع الصغر متناهية المشروعات تمويل مشروع من فني بدعم الحرة والمناطق لالستثمار العامة والهيئة االستثمار، وزارة

 لشركات العامة للقواعد مسودة –) سيجاب( الفقراء لمساعدة االستشارية والمجموعة بمصر، الدولية للتنمية األمريكية للوكالة

 صدق ،2009 عام بداية وفي . دولياً عليها المتفق عليه واإلشراف األصغر التمويل ممارسات ألفضل طبقاً راألصغ التمويل

 المنظم بقانون التقرير هذا يف إليه والمشار المصرفية، غير المالية واألدوات األسواق على الرقابة تنظيم قانون على البرلمان

 الهيئة وبتأسيس ،)2009 يوليو أول في الساري( القانون هذا وبسن. 2009 رسما في الرسمية الجريدة في نشره وتم الواحد،

 الصناعة، هذه نمو على ذلك يؤثر أن المتوقع من – الوحيد بالمنظم التقرير في إليها والمشار -  المالية للخدمات المصرية

  . المصرفية وغير الرسمية، المالية الخدمات إلى الوصول زيادة إلى ويؤدي

  

 أعمال ذات األصغر التمويل مؤسسات بعض فإن والرسوم، الضرائب من اإلعفاءات من الكبيرة المجموعة من لرغما وعلى

 القدرة) 1: (منها ومتعددة كبيرة فوائد التحول في ترى وهي. األصغر للتمويل شركات إلى للتحول تسعى الناجحة، التمويل

 خالل من التمويل إلى الوصول تحسين) 2( الصغر، متناهية قروضال بجانب المتعددة األصغر التمويل خدمات تقديم على

  . الحكومية غير المنظمات قانون ظل في الحالية العراقيل وتجنب) 3( األسهم، أو الديون

  

  

 األصغر التمويل مؤسسات قدرة من تحد أو تعوق التي التالية الفنية والمتطلبات الرئيسية القانونية العقبات الدراسة وحددت

  :بمواجهتها الخاصة التوصيات إلى باإلضافة األصغر، للتمويل شركات إلى التحول ىعل



4 
 

  

 من يقين عدم يوجد األصغر، للتمويل شركات إلى التحول في الراغبة الحكومية غير األصغر التمويل لمؤسسات بالنسبة .1

 من هذا على التغلب ويمكن. تجارية ةشرك في أسهم تمتلك أن حكومية غير لمنظمة مسموحاً كان ما إذا القانونية الناحية

 وبدعم المالية للخدمات المصرية والهيئة االجتماعي، التضامن وزارة من كل بموافقة للتحول واضح طرق خلق خالل

 . المانحين

 الالزمة والتغييرات العملية الستكمال الالزم والوقت التحول تكلفة اعتبارها في الحكومية غير المنظمات تأخذ أن يجب  .2

 إجراءات تنفيذ الملكية، هيكل تحديد العمل، خطة تحديث تحول، إعداد مثل( والمالية والتشغيلية، المؤسسية، أنظمتها في

  ).إلخ...  الحكومية غير للمنظمة العينية بالمساهمات الخاصة التقييم

 األصغر، التمويل لشركات يميةالتنظ البيئة لتعزيز وذلك مواجهتها، وتوصيات القانونية، التحديات بعض الدراسة وحددت

  : عليها واإلشراف للودائع المتلقية غير األصغر التمويل مؤسسات لتنظيم العالمية الممارسات أفضل مع والتوافق

  

 المدنية العمليات كل على المقرر الفائدة سعر هو إنشائها المزمع األصغر التمويل شركات يواجه الذي األساسي التحدي .1

 هذه من المعفية الوحيدة الهيئات هي والبنوك. المدني القانون في عليه والمنصوص% 7 بحوالي يقدر والذي والتجارية

 ،األصغر التمويل وشركات الحكومية، غير األصغر التمويل مؤسسات على قانوني خطر تشكل والتي االستنزافية القاعدة

 نسبة من األصغر التمويل أنشطة إلعفاء تشريعي دخلت يلزم ولذلك. قضائياً الفائدة نسبة على العمالء اعترض إذا وذلك

 . األصغر التمويل وشركات الحكومية، غير المنظمات من لكل العليا الفائدة

 بالنسبة القروض خسارة تقنين أو المال لرأس أدنى بحد اإللزام بتطبيق واإلشراف للتنظيم السليمة الممارسات توصي ال .2

 .الودائع ةمتلقي غير األصغر التمويل لمؤسسات

 شركات أو للبريد، القومية للهيئة أو للبنوك كوكالء تعمل أن األصغر التمويل لشركات" العامة القواعد مسودة" تسمح ال .3

 واستجابتها منتجاتها مجموعة تنويع على قدرتها يعوق مما التحويالت أو االدخار بخدمات للقيام وذلك األموال، تحويل

 المالية المؤسسات لهذه كوكالء بالعمل األصغر التمويل لشركات بالسماح يوصى ولذلك. الخدمات لهذه العمالء لطلب

 . المعنية الهيئة من مسبقة بموافقة التحويالت أو االدخار خدمات تقديم من لتتمكن وذلك المتبعة، القواعد وفق المنظمة

  

  : الصناعة هذه نمو على ؤثرت إضافية تحديات لمواجهة التدخالت ببعض الدراسة توصى ذلك إلى باإلضافة

  

 التمويل إلى الوصول هو األصغر التمويل وشركات الحكومية، غير األصغر التمويل لمؤسسات األساسي التحدي .1

 قبل االجتماعي التضامن وزارة من مسبقة موافقة طلب الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات على يجب .والسيولة

 دائماً وهو ضمان تتطلب البنوك من القروض أن إلى باإلضافة. ومعقدة طويلة يةعمل وهي الخارج، من تمويل أي قبول

 موافقة على البنوك تحصل أن يجب كما الحكومية، غير المنظمات أو األصغر التمويل شركات من أي لدى متاح غير

 هذه حل ويمكن. بيةأجن بعملة ضمان ودائع مقابل في المصري بالجنيه االئتمان تقديم عند المصري المركزي البنك

 عن المصري المركزي والبنك الموافقة، إجراءات في  اإلسراع قطري عن االجتماعي التضامن وزارة بدعم القضايا

 األصغر التمويل وشركات الحكومية غير األصغر التمويل لمؤسسات االئتمان خدمات تقديم على البنوك تشجيع طريق

 التمويل مجال في والخبرة الوصول على قدرتها من ولالستفادة المؤسسات لهذه القروض محافظ جودة على بناًء وذلك

 . األصغر
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 المعلومات، في فجوة يخلق مما الحالي االئتمان مكتب نظام في مشتركة غير الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات .2

 االستثمار وزارة دعم ويعتبر. الصغيرة القروض قيمة إلى بالنظر الخدمة هذه تكلفة ارتفاع في االعتقاد بسبب وهذا

 مكتب مع عملية ترتيبات إلى الوصول على الحكومية غير األصغر التمويل وشركات مؤسسات لمساعدة مهم والمانحين

 . التسعير قضايا بخصوص االئتمان

. التدخالت من العديد لدعم ضرورية المتناسقة المانحين جهود تصبح األصغر، التمويل لشركات العامة القواعد إعداد مع .3

 وذلك الجديدة الوحيدة المنظمة الجهة وخاصةً القرار، صناع مستوى على القدرات بناء دعم هو األساسي فالتدخل

 ذلك، على عالوة. مصر في األصغر التمويل بقطاع النهوض إلى الهادف االبتكار وتشجيع القطاع، إنجازات الستدامة

 تعقيد االعتبار في الوضع مع األهمية، بالغ التحول في الراغبة لحكوميةا غير للمنظمات ومساعدتهم المانحين دعم فإن

  . الكبيرة وتكلفتها التحول عملية
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  مقدمة: األول القسم

 مستوى على مؤسسة 100 أفضل قائمة على وردت التي 1األصغر التمويل مؤسسات من بثالثة مصر تباهي من الرغم على

 غير عام بشكل مصر في األصغر التمويل صناعة فإن ، MIX(2( األصغر التمويل اتمعلوم تبادل سوق عن الصادرة العالم

 القانوني اإلطار أن إلى النمو في النقص لهذا الرئيسي السبب ويرجع. المتاحة الكبيرة السوق إلى بالنظر النمو مكتملة

 محدود عدد يقدم وبينما ،)الرابع الجزء رأنظ( عديدة بطرق القطاع هذا تنمية من يحد األصغر التمويل يحكم الذي والتنظيمي

 ناحية ومن. واسع نطاق على األصغر لالئتمان محافظ البنوك هذه تكون لم الصغر، متناهية القروض التجارية البنوك من

 وزارة ويحكمها مصر، في األصغر لالئتمان الرئيسي المصدر هي الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات تعد أخرى،

 مؤخراً العمل بدأت الالعبين من ثالثة شريحة وهناك. القطاع نمو أمام أساسية عقبات أيضاً هذا ويمثل .الجتماعيا التضامن

 األصغر، االئتمان لتقديم للبنوك كوكالء حالياً تعمل التي األصغر التمويل لخدمات شركات وهي األصغر، التمويل سوق في

  . الالزمة والتراخيص الموافقات على تحصل أن بعد مباشرةً االئتمان اتخدم لتقديم الشركات لهذه السماح المتوقع ومن

 فأعدت األصغر، التجاري للتمويل تنظيمي كقائد االستثمار وزارة ظهرت عندما كبيرة طفرة حدثت ،2008 عام بداية وفي

 التابع بمصر الصغيرة روعاتالمش تمويل مشروع من فني بدعم الحرة والمناطق لالستثمار العامة والهيئة االستثمار وزارة

 التمويل لشركات العامة القواعد مسودة ،)سيجاب( الفقراء لمساعدة االستشارية والمجموعة الدولية للتنمية األمريكية للوكالة

 صدق ،2009 عام أوائل وفي. دولياً عليه المتعارف عليه واإلشراف األصغر التمويل تنظيم ممارسات ألفضل طبقاً األصغر

 في إليه والمشار) 2009 لسنة 10 رقم قانون( البنكية غير المالية واألدوات األسواق على الرقابة تنظيم قانون على انالبرلم

 بداية من اعتباراً( القانون هذا وبسن. 2009 مارس في الرسمية الجريدة في نشره وتم الوحيد، المنظم بالقانون التقرير هذا

 االنتهاء يتم أن يتوقع الوحيد، بالمنظم التقرير هذا في إليها والمشار المالية، للخدمات يةالمصر الهيئة وبتأسيس ،)2009 يوليو

  . 2009 عام في وتبنيها األصغر التمويل لشركات العامة القواعد وضع من

  

 رغي وصول زيادة إلى سيؤدي مما الصناعة هذه نمو على الجديدة األصغر التمويل شركات تأسيس يؤثر أن المتوقع ومن

 مع متعادل، بمستوى ليس كنول السوق، في التنافس زيادة إلى أيضاً ويؤدي. الرسمية المالية للخدمات البنوك مع المتعاملين

 التمويل شركات ظهور أن كما. األصغر التمويل لمؤسسات الثالثة األنواع تحكم التي القانونية األطر االعتبار في الوضع

 التقرير هذا ويهتم. بها ستعمل التي والتنظيمية القانونية البيئة تحليل الضروري من يجعل السوق في جديد كالعب األصغر

 للتمويل شركات إلى التحول في ترغب التي الحكومية غير األصغر التمويل بمؤسسات الخاصة التحول بقضايا خاصة بصفة

 . األصغر

  

 ومنهجيتها الدراسة أهداف

 مصر في األصغر للتمويل والتنظيمية القانونية للبيئة شامل تشخيصي يمتقي عمل في الدراسة هذه من الغرض يتمثل •

                                                            
 التمويل مؤسسات ترتيب: األصغر التمويل معلومات تبادل لسوق مؤسسة 100 أفضل قائمة(ESED و بالدقهلية، األعمال رجال جمعية التضامن،  1

 ). 2008 ديسمبر. األصغر
 تضم عينة ضمن من( األصغر للتمويل مؤسسة 100 أفضل لتقديم محاولة هي األصغر التمويل معلومات تبادل لسوق مؤسسة 100 أفضل قائمة  2

: األصغر التمويل معلومات تبادل لسوق مؤسسة 100 أفضل قائمة. (والشفافية والفعالية، االنتشار،: مناطق ثالثة في) األصغر للتمويل مؤسسة 652

 ). 2008 ديسمبر. األصغر التمويل مؤسسات ترتيب
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  :التالية باألهداف

 شركات إلى الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات تحول دون تحول التي الرئيسية القانونية والمعوقات العقبات تحديد •

 األصغر؛ للتمويل

 مؤخراً؛ الموضوعة ةالعام القواعد مع توافقها بيج التي الصلة ذات المصرية واللوائح القوانين تحديد •

 . السابقين الهدفين في المحددة القضايا لحل محددة توصيات إعداد •

 الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع مصر في للمشروعات األصغر التمويل مشروع قام الدراسة، استكمال سبيل وفي

 وتحديد العمل، نطاق بإعداد ،)سيجاب( الفقراء لمساعدة االستشارية للمجموعة بعالتا للسياسة االستشاري الفريق مع بالتنسيق

/ والسيدة الدراسة، ليرأس بسيجاب السياسات مستشار – عباسي عالء/ السيد هما بالدراسة للقيام االستشاريين من اثنين

 خالل في الدراسة استكمال وتم ة،والتشخيصي القانونية المراجعة في للمساعدة مصري قانوني مستشار – عقباوي سوزان

 الكامل التنسيق الدراسة إعداد خالل روعي وقد. أدناه مبينة مراحل أربعة وهي ،)2009 مايو إلى فبراير من( أشهر أربعة

  .  الممارسات بأفضل الخاصة التوصيات تعكس وأن القضايا لكل الدراسة تغطية لضمان بسيجاب االستشاري الفريق مع

 مصر، في األصغر التمويل قطاع بشأن حديثاً أعدت التي والوثائق التقارير لجميع مكتبي باستعراض الدراسة بدأت

 بالقوانين الخاصة القضايا لجميع قانوني استعراض وكذلك ،العالمي المستوى على التحول قضايا غطت التي وللمطبوعات

 والحكومة، المعنية، األطراف مع مقابالت إجراء تم مث ،)القوانين قائمة: 2 ملحق( الدراسة بأهداف الصلة ذات المصرية

 التي والقضايا الدراسة أهداف بشأن آراء على للحصول وكذلك والمانحين، والخبراء، والبنوك، األصغر، التمويل ومؤسسات

 المعنية فاألطرا مع الدراسة وتوصيات نتائج مناقشة وتمت ،)المقابالت قائمة: 3 ملحق( المكتبي االستعراض خالل حددت

  . التقرير وإعداد آرائهم على للحصول

 مجال في التنمية حالة على الضوء الثاني الجزء ويلقي. مصر في المالي للقطاع استعراض التقرير من األول الجزء ويقدم

 التمويل يمقدم) 1( من لكل األصغر للتمويل والتنظيمي القانوني لإلطار شرح الثالث الجزء ويقدم. مصر في األصغر التمويل

) 3(و ،)إلخ...  الضريبي، والنظام االئتمانية المعلومات مشاركةو التمويل،( مثل المساعدة األساسية البنية) 2( األصغر،

 لمعالجة التدخالت بشأن التوصيات وتقديم التحديات تحليل األخير القسم ويتناول. بالتحول الصلة ذات والقانونية الفنية القضايا

 األصغر، التمويل لشركات العامة القواعد مسودة) 2( العامة، المشتركة القضايا) 1: (من بكل يتعلق فيما التحديات من كل

  . بالتحول الصلة ذات والقانونية الفنية القضايا) 3(و
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  مصر في المالي القطاع استعراض: الثاني القسم

 إشراف تحت البنوك وتعمل. المصرفية غير ةالمالي والمؤسسات البنوك، من أساسي بشكل مصر في المالي القطاع يتكون

 ويكلف). البنوك قانون( 2003 لسنة 88 رقم القانون وهو المركزي، البنك قانون ويحكمها المصري، المركزي البنك

 السياسة سياق في وذلك المصرفي، النظام وسالمة األسعار، استقرار تحقيق على بالعمل" المصري المركزي البنك القانون

   3."للدولة العامة ديةاالقتصا

 على تقوم قليلة، سنوات منذ المصرفي القطاع إلصالح خطة المصري المركزي البنك وتبني

) 3( للدولة، المملوكة للبنوك واإلدارية المالية الهيكلة إعادة) 2( المصرفي، القطاع وتوحيد ةصخصخ) 1: "(محاور أربعة

  4."المصري المركزي بالبنك اإلشراف اعقط تحديث) 4( المتعثرة، القروض مشكالت مواجهة

 بنوك إنشاء أجل من مصر في حالياً تعمل التي 5البنوك عدد تقليل على الماضية السنوات خالل المركزي البنك ركز وبالتالي،

.جديدة لبنوك تراخيص أي المركزي البنك يصدر لم الماضية سنوات العشر خالل ثم، ومن  6.أكبر أموال برؤوس قوية
 7 

 يوف

 األقسام عجمي إصالح" أجل من للدولة المملوكة البنوك هيكلة إلعادة سنوات ثالث لمدة خطة المركزي البنك تبنى ،2005 عام

 8".التكنولوجية واألنظمة

 ناصر، وبنك الدولي، العربي البنك إلى باإلضافة هذا ،)1 جدول أنظر( فرع 3300 حوالي ولها مصر في عامل بنك 40 وهناك

 27 أيضاً وهناك. المركزي البنك إلشراف يخضعا وال المركزي، بالبنك مسجالن غير وهما ،أخرى بقوانين إنشائهما مت واللذين

9.الدولية للبنوك تمثيل مكتب
 

  مصر في البنوك أنواع): 1( جدول

 الفروععدد البنوكعدد البنوكأنواع

 التجاريةالبنوك

 العام القطاع بنوك •

 المساهمة والشركات والخاص العام القطاع بنوك •

 الخارجية البنوك •

  
3  

27  
7 

  
837  

1145  
63 

 المتخصصةالبنوك

 المصري الصناعية التنمية بنك •

 المصري العربي العقاري البنك •

 الزراعي واالئتمان للتنمية الرئيسي البنك •

  
1  
1  
1 

  
14  
28  

1210 

 40 3,297  اإلجمالي

                                                            
 .البنوك قانون من 5 مادة  3
 . 14. ص ،2007/2008 السنوي التقرير – المصري المركزي البنك  4
 ،2007/2008 المصري المركزي للبنك السنوي للتقرير وفقاً ،2004 ديسمبر في بنك 54بـ مقارنة 40 هو 2008 يونيو من اعتباراً البنوك عدد  5

 . ج. ص
 .ج.ص ،2007/2008 السنوي لتقريرا – المصري المركزي البنك  6
: المحلية البنوك في األجنبية المشاركة على حدود مصر تفرض ال العالمية، التجارة منظمة بموجب اللتزاماتها وفقاً ،1987 منذ  7

(p. 188) http://www.ustr.gov/Document_Library/Reports_Publications/2007/2007_NTE_Report/Section_Inde x.html 
 في الخطة نتائج وستنشر ،2008 في سنوات لثالث الممتدة الخطة انتهت. ج.ص ،2007/2008 السنوي التقرير – المصري المركزي البنك  8

 . 2009 أغسطس نهاية في المركزي للبنك السنوي التقرير
 .106. ص ،2007/2008 السنوي التقرير – المصري المركزي البنك  9
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. 2004 عام في االستثمار وزارة إشراف تحت الصلة ذات التنظيمية والهيئات المصرفية غير المالية الخدمات أصبحت وقد

 وأنشطة المحافظ، وإدارة المالية، السمسرة وأنشطة لالستثمار االستشارية الخدمات المصرفية غير المالية األنشطة وتشمل

 خاضعة كانت األنشطة هذه من وكل 10.والرهن اإليجار، وتمويل لعوملة،وا المعاشات، مزايا ونظم التأمين، وإعادة التأمين،

 على للرقابة المصرية الهيئة كانت ،"الوحيد المنظم القانون" إصدار وقبل. االستثمار وزارة مظلة تحت مختلفة إشرافية لجهة

 المال، وسوق العقاري، والرهن التأمينات على تشرف المال سوق وهيئة العقاري، التمويل لشئون العامة والهيئة التأمينات،

 مثل األخرى المصرفية غير المالية األنشطة على تشرف الحرة والمناطق لالستثمار العامة الهيئة وكانت. التوالي على

  . المالية األوراق وإصدار والعوملة، اإليجار،

  

 لشئون العامة الهيئة: وهي االستثمار، لوزارة التابعة المختلفة اإلشرافية الجهات استبدال سيتم ،2009 يوليو من واعتباراً

 المنظم قانون بموجب المكلف الوحيد بالمنظم التأمينات، على للرقابة المصرية الهيئةو المال، سوق وهيئة العقاري، التمويل

 أسواق الحصر، ال المثال سبيل على ،فيها بما المصرفية غير المالية واألدوات األسواق، على واإلشراف بالتنظيم" الوحيد

 األوراق وإصدار والعولمة، المالي، والتأجير العقاري، والتمويل التأمينية، واألنشطة والمستقبلية، السلعية قواألسوا المال،

."المالية
 11

 غير المالية المؤسسات أنواع جميع تحكم التي المختلفة القوانين أحكام تطبيق أيضاً الوحيد للمنظم يجوز كما

).إلخ المالي، التأجير قانونو العقاري، التمويل وقانون ات،التأمين وقانون المال، رأس أسواق قانون مثل( المصرفية
 12

  

 العالمية المالية األزمة تأثير

13.اآلن حتى أفريقيا وشمال األوسط الشرق منطقة في األصغر التمويل قطاع على كبير بشكل العالمية المالية األزمة تؤثر لم
 

 الشرق منطقة دول في النمو معدل تالشى الملحوظة تأثيراتال ومن. المنطقة اقتصاديات على أثرت المالية األزمة ولكن

2009.14 عام في% 3.3 إلى 2008 عام في% 5.5 من أفريقيا وشمال األوسط
  

 المحلي الناتج نمو معدل تراجع مصر، وفي

 من الثاني ربعال في بالمائة 4,1و األول، الربع في بالمائة 5,8 إلى 2007/2008 المالي العام في بالمائة 7,1 من اإلجمالي

.2009/2010 المالي العام في بالمائة 4.0 إلى انخفاضه المتوقع ومن 2008/2009،15 المالي العام
 16 

 يرجع االنخفاض وهذا

17الصادرات وانخفاض التصنيع، قطاع في البطيء النمو معدل إلى
 
.السويس قناة وعوائد ،

 18 
 انخفض أخرى، ناحية ومن

 المحلي الناتج إجمالي وارتفع ،200919 فبراير في% 13,5 إلى 2008 أغسطس في% 23,6 من السنوي التضخم معدل

                                                            
 10 GB/NBFS/Read+More+about+NBFS/‐.gov.eg/MOI_Portal/enhttp://www.investment 

 .الوحيد المنظم قانون من الثانية المادة  11

 . www.investment.gov.eg على القوانين جميع على العثور يمكن. الوحيد المنظم قانون من الثالثة المادة 12 
 . أفريقيا وشمال األوسط الشرق في 2009 المالية األزمة عن نبذة سيجاب، إصدارات  13
  . 2009 أبريل 23 – أفريقيا وشمال األوسط والشرق العالمية المالية األزمة بشأن وجواب سؤال  14

Q&A on the Global Financial Crisis and MENA – April 23, 2009.  
WS/0,,contentMDK:22153569~pagePK:34370~piPK:34 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NE

424~theSitePK:4607,00.html 

 ). www.cbe.org.eg( 2009 أبريل – الشهرية اإلحصائية النشرة – المصري المركزي البنك 15 
 . 2009/2010 المالية نةللس واالجتماعية االقتصادية الخطة. االقتصادية التنمية وزارة  16

 . السويس قناة عوائد ).www.cbe.org.eg( 2009 أبريل – الشهرية اإلحصائية النشرة – المصري المركزي البنك 17 
 الشهرية النشرة – الوزراء مجلس اتمعلوم مركز. 2008 بفبراير مقارنةً ،2009 فبراير في بالمائة 26 بنسبة السويس قناة عوائد تراجعت  18

 . 2009 أبريل – واالجتماعية االقتصادية للمؤشرات
 .السابق المصدر  19
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.2008/2009 المالي العام خالل% 5,0 بنسبة )الثابتة باألسعار(
 20  

  

 بنفس بالمقارنة% 13.8 بمقدار 2008/2009 المالي العام من ديسمبر وحتى يوليو من الفترة في االستثمارات إجمالي وزاد

 العام من الثاني الربع في أمريكي دوالر مليار 4,8 من المباشر األجنبي االستثمار صافي وتراجع سابق،ال العام من الفترة

 شهد أخرى، ناحية ومن. 2008/2009 المالي العام من الفترة لنفس أمريكي دوالر مليار 2,3 إلى 2007/2008 المالي

 وتراجعت ،2008/200921 المالي العام من األول صفالن خالل أمريكي دوالر مليار 0,5 مقداره عجز المدفوعات ميزان

 والذي نشاطاً، الشركات ألكثر السعر إلى اإليراد ومعدل مصري جنيه مليار 813,3 بنحو تقدر كانت التي السوق رسملة

.2009 فبراير في التوالي على 10,37و مصري، جنيه مليار 348,4 إلى 15,73 بنحو يقدر كان
 22

  

 عام في% 33 من المحلي الناتج إجمالي من كنسبة الصادرات إجمالي تراجع المتوقع من حيث اتالصادر نمو معدل وتأثر

.2008/2009 عام في% 27 إلى 2007/2008
 23 

% 35,6 بنسبة القومية الصحف في عنها المعلن الشاغرة الوظائف عدد وتراجع

 في% 8,84 من البطالة نسبة انخفضت ولكن 2008،24 العام من الفترة بنفس بالمقارنة ،2009 مارس إلى يناير من الفترة في

.2007 من األخير الربع في% 9,12 بنسبة بالمقارنة 2008 من األخير الربع
 25  

  

  : 26تشمل التي المبادرات من عدد خالل من االقتصادية األزمة لتأثير المصرية الحكومة استجابت وقد

 والقطاع لألسر االئتمانية األوعية نمو ومعدل ،%15 عند يةالمحل السيولة نمو معدل على الحفاظ – النقدية السياسة •

 .التضخم معدل خفض وكذلك ،%10 عند الخاص

 مستوى عند االجتماعية التنمية وبرامج والتعويضات األجور لتغطية المقررة المخصصات على الحفاظ – المالية السياسة •

 .العام اإلنفاق إجمالي من% 55

 .الصادرات لدعم مصري نيهج مليار 2.1 تخصيص – التصدير •

 المحلية، التنمية وبرامج األساسية، البنية مشروعات لدعم مصري جنيه مليار 15 بحوالي تقدر تحفيز حزمة تخصيص •

 .المباشر األجنبي االستثمار في المتوقع االنخفاض تقليل أجل من استثماراته لزيادة المحلي الخاص القطاع وتشجيع

 . الحكومة خطة لتحقيق مصري جنيه مليار 200 عن يزيد بما استثمارات ضخ •

                                                            
 ).www.cbe.org.eg( 2009 أبريل – الشهرية اإلحصائية النشرة – المصري المركزي البنك 20 

 .السابق المصدر  21
 .السابق المصدر  22
 .2009/2010 المالية للسنة واالجتماعية االقتصادية الخطة. االقتصادية التنمية وزارة  23
 . 2009 أبريل – العمل سوق في الطلب اتجاهات – الوزراء مجلس معلومات مركز  24
 25 www.capmas.gov.eg 

 .2009/2010 المالية للسنة واالجتماعية االقتصادية الخطة. االقتصادية التنمية وزارة  26
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  مصر في األصغر التمويل قطاع استعراض: الثالث القسم
 الداعمة األساسية والبنية األساسيين الفاعلين

 األعمال رجال وجمعية للتنمية، الوطني البنك أطلق عندما وذلك عاماً، عشرين منذ مصر في األصغر التمويل خدمات بدأت

 30 في النشطين العمالء عدد يقدر ،)MAP( األصغر التمويل برامج لخريطة وطبقاً. األصغر للتمويل نامجينبر باإلسكندرية

 لمنظمات تابعة األصغر للتمويل برنامج 360 حوالي وقدم ،)النساء من منهم% 60( 27مقترض مليون 1,2 من بأكثر يونيو

 دوالر مليون 340 حوالي( مصري جنيه مليار 1,9 على تزيد إجمالية بمحفظة القروض هذه وبنوك حكومية، غير

 خريطة وتقدر .النشطين العمالء عدد إجمالي من% 86 لحوالي خدمات األصغر للتمويل برنامج 15 أكبر وقدم). 28أمريكي

 يومياً دوالرين من أقل على يعيشون الذين للسكان اإلجمالي العدد إلى األصغر االئتمان تدخل نسبة األصغر التمويل برامج

  %. 5,7 بحوالي 29القومي الفقر خط تحت يعيشون الذين السكان وإلى ،%3,9 بحوالي

 للمشروعات تقدم التي الفردية القروض: المصري السوق في تقدم األصغر اإلقراض منتجات من رئيسيين نوعين وهناك

 .اقتصادياً النشطين الفقراء للنساء أساسي بشكل تقدم التي الجماعية التضامن وقروض القائمة، الصغر والمتناهية الصغيرة،

 نسبة وتقدر. التوالي على جماعية وقروض فردية قروض على العمالء عدد إجمالي من% 47,3و% 49,7 حوالي وحصل

 القروض تدخل نسبة تقدر بينما% 24,1 بنحو المستحقة الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات إلى الفردية القروض تدخل

 ضيق نطاق على أساسي بشكل تقدم التي األخرى المنتجات وتشمل ،%5,1 بنسبة المستحقات الفقيرات النساء إلى الجماعية

   31.األصغر التأمين وقروض 30اآللي، الحاسب وقروض الزراعية، والقروض التعليم، وقروض المستهلك، قروض

 عمالء إجمالي من% 82 واليح تخدم مؤسسة 355 على يزيد بما الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات عدد ويقدر

 القروض هي الرئيسية المنتجات ولكن ذكرها، السابق المنتجات أنواع جميع الحكومية غير المنظمات وتقدم. األصغر االئتمان

 ويقدم). 32%16و% 13,5 بين يتراوح الفائدة معدل( الفردية والقروض ،%)26و% 24 بين يتراوح الفائدة معدل( الجماعية

 الوطني والبنك االسكندرية، بنك: هما الخاص القطاع بنوك من وبنكين مصر، وبنك القاهرة، بنك هما للدولة، مملوكين بنكين

 وذلك الفعليين العمالء إجمالي من% 18 بحوالي تقدر مجمعة سوقية بحصة الصغر متناهي المباشر اإلقراض خدمات للتنمية

 الوطني البنك ويعتبر%. 16 فائدة بنسبة القائمة للمشروعات رديةالف القروض األربعة البنوك ويقدم. 2008 يونيو 30 في

 من المقدمة الفردية القروض وأحكام شروط وتتشابه الفائدة، بنفس الصغيرة التعليم قروض يقدم الذي الوحيد البنك – للتنمية

.كبير حد إلى الحكومية غير والمنظمات البنوك
 33

 

  

                                                            
 .PBDAC وبنك ناصر بنك عمالء باستثناء  27
 . للدوالر مصري جنيه 5.6 صرف بسعر  28
 في 1,423 عن يقل ما 2005 في أنفقوا الذين المصريين فإن المحلية، التنمية ووزارة الدولي، البنك أعده الذي الفقر تقييم تحديث لتقرير وفقاً  29

 في. 2007 يونيو). 3 الصفحة في 3 الحاشية. (الفقر من قريبين للسنة، المتوسط في 1,854و 1,424 ينب أنفقوا والذين فقراء، يعتبروا للسنة المتوسط

 . القومي الفقر خط دون يعيشون الذين الفقراء من والقريبين الفقراء، اعتبر الخريطة،
 . الثاني اإلصدار. مصر في األصغر التمويل برامج خريطة  30
 . التأمين شركات مع بالتعاون لعمالئها األصغر التأمين بتقديم مؤخراً صغراأل التمويل مؤسسات بعض قامت  31
 . بالمائة 8 فائدة بنسبة الفردية القروض الصغيرة الحكومية غير المنظمات بعض تقدم  32
 . الثاني اإلصدار. األصغر التمويل برامج خريطة  33
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 الصلة ذات واللوائح األصغر التمويل مؤسسات أنواع

 الخدمية الشركات وبدأت. مصر في األصغر االئتمان لخدمات الرئيسي المقدم هي والبنوك الحكومية غير المنظمات تعد

 أنواع من كل التالي القسم ويقيم. األصغر االدخار خدمات للبريد القومية الهيئة تقدم كما للبنوك كوكالء العمل في مؤخراً

  . الصلة ذات اإلشرافية والهيئة واللوائح المؤسسية الهياكل

 حكومية غير كمنظمات مسجلة مصر في األصغر التمويل خدمات مقدمي من الساحقة األغلبية .الحكومية غير المنظمات

 بقانون الحقاً إليه المشار( 200234 لسنة 84 رقم الحكومية غير المنظماتو الجمعيات قانون يحكمها) مؤسسات أو جمعيات(

 في أساسي بشكل الحكومية غير المنظمات وتعمل. االجتماعي التضامن وزارة عليها وتشرف ،)حكوميةال غير المنظمات

 تأسيس خالل من الجغرافية حدودها خارج خدماتها بتقديم لها يسمح ولكن كالهما، أو بها تأسست التي األحياء أو المحافظات

 المنظمات قانون يمنعها التي األنشطة عدا فيما للتنمية يهدف نشاط أي في بالعمل الحكومية غير للمنظمات ويسمح. لها فروع

.صراحةً الحكومية غير
 35

  

 وهي المجتمع، تنمية بجمعيات تعرف األولى الفئة. فئتين إلى األصغر التمويل مؤسسات تقسيم يمكن باألعمال، يتعلق وفيما

 برامجها من واحد األصغر االئتمان ويعتبر األحياء، أو القرى مستوى ىعل تعمل صغيرة حكومية غير منظمات عن عبارة

 أعمالها، تواضع وكذلك للوصول، محدود بنطاق الحكومية غير المنظمات من الفئة هذه وتتميز. المجتمعية للتنمية العديدة

 القروض خالل من التمويل على الجمعيات هذه معظم وتحصل. الغالب في العالمية الممارسات أفضل تطبق ال وهي

 .للتنمية االجتماعي الصندوق من الصغيرة

 التمويل خدمات مقدمي أكبر تتضمن التي" (المتخصصة" الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات من الثانية الفئة وتتكون

 بالتخصص الحكومية غير المنظمات من الفئة هذه وتتميز. لألعمال كجمعيات جلةمس الغالب في وهي ،)مصر في األصغر

 ممارسات أفضل تطبيق وكذلك األعمال، مجال في الخلفية ذات إدارتها مجالس وقوة األصغر، لتمويلا مجال في المهني

.عالمياً عليها المتعارف األصغر التمويل
 36 

 يتم تجاري بنك في أودعت المانحين، من كبيرة بمنح أعمالها الفئة هذه بدأت وقد

 ويمكن). الحساب لهذا المقترضين قبل من السداد أقساط هوتوج( المؤسسة اسم يحمل مجمع واحد حساب خالل من اإلقراض

 على المنظمات هذه حصول إمكانية ولكن. البنكية القروض خالل من تجاري تمويل على المنظمات هذه تحصل أن حالياً

 بةصعو لمواجهة رسمية مالية مؤسسة إلى للتحول حاجتها عن المنظمات هذه من عدد عبر حيث محدودة التجاري التمويل

 . التقرير هذا من الرابع القسم في مناقشتها تمت أخرى قضايا أو عقبات إلى باإلضافة التجاري التمويل على الحصول

 التمويل لمؤسسات القروض تقديم خالل من أو المباشر األصغر االئتمان خالل من األصغر التمويل في البنوك تعمل .البنوك

 برامج تقدم بنوك أربعة يوجد وحالياً. المباشر األصغر االئتمان في مصر في بنوكال معظم تعمل وال. الحكومية غير األصغر

                                                            
 القانونيين الشكلين بين االختالفات بعض مع المدنية والمؤسسات الجمعيات: سساتالمؤ من مختلفين نوعين الحكومية غير المنظمات قانون يعرف  34

 . للشكلين لإلشارة" حكومية غير منظمات" لفظ يستخدم التقرير، هذا وألغراض). واإلدارة للدمج المختلفة والمتطلبات اإلجراءات: المثال سبيل على(
 التي واألنشطة والسياسية، العسكرية األنشطة جميع في المشاركة المنظمات على تحظر 2002 لعام الحكومية غير المنظمات قانون من 11 مادة  35

 . المنظمات أهداف لتحقيق وليس األرباح إدرار في منها الوحيد الهدف يتمثل التي الوطنية واألنشطة التضامن تهدد أو العام النظام تنتهك
 . 11. ص. األصغر للتمويل القومية االستراتيجية  36
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 اإلسكندرية بنك( الخاص القطاع من وبنكان ،)37مصر وبنك القاهرة بنك( عموميان بنكان منهما المباشر، األصغر التمويل

 في وذلك مستفيدين،ال للعمالء اإلجمالي لعددا من% 15,6 بحوالي البنوك لهذه السوقية الحصة وتبلغ). للتنمية الوطني والبنك

.2008 يونيو 30
 38 

 الرئيسي البنك وهما األصغر، المستوى على االئتمان تقديم في متخصصين بنكين هناك أن إلى باإلضافة

 ويقوما فيدين،المست عمالئها أو منتجاتها أنواع تبين تقارير بنشر منهما أي يقوم وال ناصر، وبنك الزراعي، واالئتمان للتنمية،

  . مؤخراً هيكلة إعادة عملية بإجراء

 غير األصغر التمويل لمؤسسات القروض تقديم في مؤخراً البنوك بعض بدأت الحكومية، غير المنظمات إلقراض وبالنسبة

 ية،الحكوم غير األصغر التمويل لمؤسسات بالجملة تمويل تقدم التي البنوك بين ومن. ضمانات خطوط مقابل في الحكومية

 التي والبنوك ،)39باريبا بي إن بي وبنك جنرال، سوسيتيه األهلي البنك مثل( المباشر األصغر االئتمان تقدم ال التي البنوك

 لإلقراض الزمة المصري المركزي البنك موافقة أن إلى اإلشارة وتجدر). اإلسكندرية بنك مثل( األصغر للتمويل برامج لديها

  . األجنبية بالعملة انضم مقابل في المصري بالجنيه

 لخدمات شركة وهي –" ريفي" إنشاء عند عامين منذ مصر في األصغر التمويل خدمات شركات نموذج ظهر. الشركات

 تقديم في الراغبة الخاص القطاع لبنوك كوكيل العمل بهدف تأسيسها تم مساهمة شركة وهي للمشروعات، األصغر التمويل

40.مباشر غير بشكل األصغر التمويل خدمات
  

 قدم االتفاق، وبمقتضى الدولي التجاري البنك مع لها اتفاق أول" ريفي" ووقعت

  41.التحصيل ومتابعة القروض، وتوزيع ،العمالء انتقاء وتشمل التشغيلية العناصر بتولي" ريفي" تقوم حين في التمويل البنك

 ولم النموذج، نفس على ،2009 عام أوائل في –" نميةت" الصغر متناهية المشروعات لخدمات تنمية – ثانية شركة أنشئت وقد

.بعد عملياتها تبدأ
 42
 الهيئة حالياً عليها وتشرف خدمية، كشركات الشركات قوانين مظلة تحت" تنمية"و" ريفي" تأسيس تم وقد 

 . الحرة والمناطق لالستثمار الهامة

  

 الرغم وعلى. االئتمان لتقديم مصرفية غير شركات بتأسيس يسمح معلن قانوني إطار لغياب نتيجة الخدمي النموذج هذا وظهر

 بشكل األصغر االئتمان تقديم من ممنوعة مصر في التجارية الشركات فإن 42،"مصرفي نشاط" يعتبر ال اإلقراض أن من

" الوحيد لمنظما" يمنح والذي الجديد، الوحيد المنظم القانون على مؤخراً البرلمان تصديق بعد هذا تغير المتوقع ومن. مباشر

" تنمية"و ،"ريفي" من كل وتعتزم. المصرفية غير المالية األنشطة جميع وتنظيم لترخيص 43تنفيذية قواعد إصدار سلطة

 األصغر التجاري باالئتمان لسماحا بمجرد أخرى مصرفية غير مالية خدمات إلى باإلضافة األصغر االئتمان في االنخراط
                                                            

 من وغيرها اإليجار، وعقد العمل، تصريح دليل مثل أخرى متطلبات إلى باإلضافة مؤيدة ملحوظات مقابل عادةً الصغر متناهية القروض تقدم  37

 ). بصيلي أكمل. د مع مقابلة( اإلجراءات
 .الثاني اإلصدار. مصر في األصغر التمويل برامج خريطة  38
 جودة على ذلك ويعتمد. القرض من المعزز للجزء ضمان وملحوظة كضمان تستخدم وديعة مقابل وميةحك غير لمنظمة اإلجمالي القرض يقدم  39

 ).  عباس، هشام مع مقابلة. (للبنك الالزمة واإلجراءات الحكومية غير المنظمات قروض محفظة
 . 2008 أبريل. المصري األصغر للتمويل واإلشرافية التنظيمية البدائل: األصغر التمويل سياسات عمل إطار  40
 . 2007 الدولي، التجاري للبنك الصغر ومتناهية والصغيرة المتوسطة المشروعات فرص  41
 ". تنمية" إدارة فريق مع مقابلة  42
 لكت واستثمار التمويل على والحصول الودائع قبول واعتيادى أساسى بشكل يتناول نشاط " بأنه البنكي النشاط تعرف البنوك قانون من 31 مادة  43

 أعمال من اعتباره على المصرفى العرف يجرى ما وكل ، الشركات أموال رؤوس فى والمساهمة االئتمانية والتسهيالت التمويل تقديم فى األموال
 ."البنوك
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   44.الصلة ذات األصغر التمويل لشركات العامة القواعد ومسودة "الوحيد المنظم القانون" بمقتضى

  

45.للبريد القومية الهيئة
 

 تنقسم متعددة خدمات تقدم وهي ،1982 لسنة 19 رقم لقانون وتخضع ،1865 عام في أنشئت

 إلى افةباإلض البريد، وخدمات االجتماعية، والخدمات العامة، الحكومية الخدمات: وهي رئيسية، أنواع أربعة إلى

 وذلك مودع، مليون 17,9 يخدم مميكن مكتب 2841 منها مصر، أنحاء في مكتب 3669 وللهيئة. المالية الخدمات

 تحويل عملية مليون 2,5 على يزيد ما 2007/2008 المالي العام في التحويالت عدد وبلغ. 2008 يونيو 30 من اعتباراً

  . مصري جنيه مليار 2,5 قدره بإجمالي

  : الهيئة تقدمها التي المالية تالخدما ومن

 . الدفتر لفتح مصرية جنيهات 10 أدنى بحد: التوفير دفاتر •

 10 من ألقل فضية وحسابات مصري، جنيه آالف 10 من أكثر للمبالغ ذهبية حسابات: اليومية الفائدة ذات الحسابات •

  .مصري جنيه آالف

 . الدفتر لفتح مصري جنيه 100 أدنى بحد: البريدية االستثمار دفاتر •

  . البريدية التحويالت •
 

  بالصناعة المعنية األطراف

 أمان كشبكة ليعمل حكومية شبه كمنظمة 199146 في للتنمية االجتماعي الصندوق أنشىء .للتنمية االجتماعي الصندوق

 تنمية دعم إلى ةللتنمي االجتماعي الصندوق ويهدف. المصرية الحكومة تنفذها التي االقتصادي اإلصالح برامج تدعم اجتماعي

 وغير المالية الخدمات تقديم خالل من األسر دخل زيادة أجل من وذلك الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 الموارد تنمية وبرامج األساسية البنية برامج من عدد بتنفيذ للتنمية االجتماعي الصندوق يقوم ذلك، إلى وباإلضافة. المالية

 وقطاع الصغيرة، المشروعات تنمية منظمة بينها من 47قطاعات عدة من للتنمية االجتماعي صندوقال ويتكون. البشرية

 بينما البنوك خالل من والمتوسطة الصغيرة للمشروعات القروض الصغيرة المشروعات تنمية منظمة وتقدم. األصغر التمويل

.الحكومية غير المنظمات لخال من الصغر متناهية للمشروعات االئتمان األصغر التمويل قطاع يقدم
 48 

 31 من واعتباراً

 خدماتها تقدم حكومية غير منظمة 415 بتمويل للتنمية االجتماعي للصندوق التابع األصغر التمويل قطاع قام ،2008 ديسمبر

.النشطين العمالء من 195,645 إلى
 49

  

 ومتناهية الصغيرة المشروعات بقانون الحقاً ليهإ والمشار ،)2004 لسنة 141 رقم( الصغيرة المشروعات تنمية قانون ويعتبر

) 1: (من لكل تعريف القانون ووضع. الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات بقطاع يختص مصر في قانون أول هو الصغر،

 التسهيالت) 3( القطاع، هذا تطوير في للتنمية االجتماعي الصندوق دور) 2( الصغر، ومتناهية الصغيرة المشروعات

                                                            
 . مطول إجراء وهو البرلمان تصديق إلى تحتاج وال تعديلها يمكن ثم ومن التشريعي، التنظيم في للقوانين القواعد هذه تخضع  44
 45 http://www.egyptpost.org 

 . 1991 لسنة 40 رقم رئاسي قرار بموجب للتنمية االجتماعي الصندوق أنشئ  46
 . بالصندوق كبرى أقسام أو إدارات هي القطاعات  47
 48 http://www.sfdegypt.org 

 . 2009 أبريل 16- للتنمية االجتماعي بالصندوق العمليات مدير – الدين بدر نيفين من إلكترونية رسالة  49
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.الصغر ومتناهية الصغيرة للمشروعات وحةالممن
 50 

 تعريف في الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات قانون ركز وقد

 بالشكل موضح هو كما المشروع لتعريف أساسي كمعيار المدفوع المال رأس على الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات

 . المسجلة غير أو الرسمية غير المشروعات التعريف يشكل ال ولكن التالي،

  الصغيرة المشروعات قانون في والصغيرة الصغر متناهية المشروعات تعريف) 2( جدول

المشروعحجم المدفوعالمالرأس  العاملينعدد   

الصغر متناهي مصري جنيه ألف 50 من أقل  منطبق غير   

مصري جنيه مليون إلى ألف 50 من صغير 50 يتعدى ال   

 

 وتنسيق تخطيط عن المسئول الجهاز ليصبح للتنمية االجتماعي الصندوق الصغر متناهيةو الصغيرة المشروعات قانون وكلف

 وغير المالية الخدمات على الحصول في تقييمها إلى باإلضافة مصر في الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات إنشاء وتعزيز

. سلطوي أو إشرافي وليس" تنسيقي" دور تنميةلل االجتماعي الصندوق القانون منح فقد ثم، ومن). 2 مادة( الالزمة المالية

 لتنسيق رئيسية وخطة الصغر، ومتناهية الصغيرة المشروعات قطاع لتنمية إطار وضع للتنمية االجتماعي فللصندوق ولهذا،

51.المتعددة المعنية األطراف أنشطة لرصد آلية وكذلك المتعددين، الفاعلين أنشطة
 

  

 السابق للتعريف طبقاً – الصغر ومتناهية الصغيرة للمشروعات يمكن الصغر، ومتناهية ،الصغيرة المشروعات لقانون وطبقاً

 يمنحها التي المزايا من لالستفادة وذلك" القومي الرقم" على والحصول للتنمية االجتماعي الصندوق في التسجيل – ذكره

  :المزايا هذه وتشمل. القانون

 المختلفة المحافظات في اإلجراءات جميع إلتمام مراكز للتنمية االجتماعي الصندوق أقام :اإلجراءات جميع إتمام مركز •

. التسجيل إجراءات استكمال في الصغر ومتناهية الصغيرة المشروعات المختلفة الحكومية األجهزة ممثلي يساعد حيث

 لتسجيل قصىأ حد جنيه 500و الصغر، متناهية للمشروعات مصري جنيه 200 أعلى بحد تسجيل رسم القانون وحدد

.الصغيرة المشروعات
 52

 

 المالية الخدمات لتقديم 53متعددة تمويل مصادر باستخدام المحافظة مستوى على محلية صناديق تأسيس: المحلية الصناديق •

.الحكومية غير المنظمات خالل من الصغر ومتناهية الصغيرة للمشروعات
 54

 

 ومتناهية الصغيرة المشروعات حصول االئتمانية للتنمية االجتماعي الصندوق ضمانات تسهل: االئتمانية الضمانات •

.التمويل على الصغر
 55

 

 المرافق ربط مع االستثمارية للمناطق الحكومة تخصصها التي األراضي من األقل على% 10 تخصيص: األراضي •

.الصغيرة بالمشروعات
 56

 

                                                            
 . 2004 يوليو. الصغيرة المشروعات تنمية قانون: 2 رقم ورقة. زياد الدين بهاء  50
 السابق المصدر  51
 . 13و ،10و ،3 المادة والمتوسطة، الصغيرة المشروعات قانون  52
 . المحلية والمجالس الدولة، وميزانية والمنح، الصندوق، موارد  53
 .5 المادة المتوسطة،و الصغيرة المشروعات قانون  54
 .9 المادة والمتوسطة، الصغيرة المشروعات قانون  55
 .10 المادة والمتوسطة، الصغيرة المشروعات قانون  56
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57.الصغر ومتناهية الصغيرة لمشروعاتل األقل على العامة األشغال عقود من% 10 منح يتم: العمومية التعاقدات •
 

 في بما الصغر ومتناهية الصغيرة للمشروعات المالية غير الخدمات تقديم للتنمية االجتماعي للصندوق يحق: الفني الدعم •

 الحديثة التكنولوجيا على والحصول واالستشارات، العمل، خطط وإعداد االستثمار، فرص عن المعلومات تقديم ذلك

.التسويق خدمات إلى باإلضافة
 58

 

  

 التمويل خدمات من الحاليين المستفيدين من بها يستهان ال نسبة يشكل والذي الرسمي غير القطاع أن إلى اإلشارة وتجدر

 القانون اعتبار يمكن ولكن الصغر، ومتناهية الصغيرة للمشروعات الممنوحة التسهيالت من تستفيد لن 59مصر في األصغر

.الرسمية المالية المؤسسات إلى الوصول من ليتمكن الرسمي غير طاعالق إعداد لتشجيع وسيلة
 60

 
 

  61.األصغر للتمويل المصرية الشبكة

 قانون مظلة تحت كجمعية 2006 عام في األصغر للتمويل المصرية الشبكة أنشئت

 مصر، في األصغر التمويل مؤسسات أكبر من 12 منهم( مؤسس عضو 13 بمساهمات وذلك الحكومية، غير المنظمات

 بإنشاء األصغر للتمويل القومية االستراتيجية توصية نتيجة الشبكة تأسيس وجاء). للتنمية االجتماعي الصندوق إلى باإلضافة

 التمويل قطاع تنمية في بدور للقيام وذلك األصغر، التمويل مؤسسات وخصوصاً المعنية، األطراف جهود لتنسيق هيئة

 على وافقوا قد المؤسسين األعضاء أن إلى باإلضافة. األصغر التمويل ممارسات ضلأف تعزيز خالل من المصري األصغر

 أكثر سياسات بيئة إيجاد على وتشجع األصغر، التمويل مؤسسات مصالح تمثيل لها يرخص منظمة إلنشاء البالغة األهمية

  . أيضاً الرسمي المالي القطاع مع اتحاده أجل من ولكن فحسب، األصغر التمويل قطاع نمو أجل من ليس دعماً،

 أعضائها مع العمل )1: (أنشطتها تصميم في القومية االستراتيجية توصيات على األصغر للتمويل المصرية الشبكة واستندت

) 3( التنظيمية، البيئة لتحسين السياسات دعم مبادرات إطالق) 2( التقارير، رفع ومعايير األصغر، التمويل شفافية تحسين على

 يةمعلومات أساسية بنية لتقديم دورية دراسات إجراء) 4( المستهلك، وحماية االجتماعي األداء في الممارسات لأفض تعزيز

 من المقدم الفني الدعم خالل ومن اآلن، وحتى. االئتمانية المعلومات تبادل نظام تأسيس) 5( الصناعة، بهذه المعنية لألطراف

 منتدى أول األصغر للتمويل المصرية الشبكة أطلقت األمريكية، لمعونةل التابعة للمشروعات راألصغ التمويل مشروع

 مرتبات عن مسح أول وأجرت مصر، في األصغر للتمويل برامج خريطة أول وأعدت. مصر في األصغر التمويل لسياسات

 األصغر، لالتموي مؤسسات إدارات لمجالس تدريبية دورات أجرت كما. مصر في وتعويضاتها األصغر، التمويل مؤسسات

 التقارير رفع أساسيات"و ،"األصغر بالتمويل الخاصة للمراجعة االستراتيجية المبادئ" عن والداخليين الخارجيين والمراجعين

  ". المالية

  

 62.المانحون

 مؤسسات إنشاء على الماضية السنوات في األصغر التمويل برامج أو مشروعات بتنفيذ القائمون المانحون ركز 

 إال). مصر في المانحين برامج – 4 الملحق أنظر( األصغر التمويل في الممارسات ألفضل طبقاً تعمل األصغر، لللتموي قوية

 وقت حتى عرقلت األصغر التمويل لمؤسسات جغرافية احتكارات خلق مما جغرافياً، مركزة كانت األصغر التمويل برامج أن

  . وتنوعاً ابتكاراً أكثر اتمنتج وجود إلى تؤدي أن يمكن كان التي المنافسة قريب

                                                            
 .12 المادة والمتوسطة، الصغيرة المشروعات قانون  57
 . 14 المادة والمتوسطة، الصغيرة المشروعات قانون  58
 ).رفعت( والصغيرة المتوسطة المشروعات من مصر في الرسمي غير القطاع من بالمائة 82 أن األدبيات تقدر  59
 .2004 يوليو. الصغيرة المشروعات تنمية قانون: 2 رقم ورقة. زياد الدين بهاء  60
 .EMFN عمل خطة  61
 . 8- 5. ص, 2005 أبريل. مصر في األصغر للتمويل المانحين لدعم اإلرشادية الخطوط: 6 رقم ورقة. طلعت الملك، عبد  62
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 البنوك من قليل وعدد الحكومية، غير المنظمات من للعديد والفنية المالية المساعدة من كل على المانحين مساعدة وركزت

 على معتمدة ظلت األصغر التمويل مؤسسات من الساحقة األغلبية أن إال. األصغر للتمويل ومستدامة قوية برامج تأسيس لدعم

 البنية دعم على مؤخراً المانحون وركز. المنتجات وتطوير العاملين تدريب وخاصةً لها، الفني الدعم احتياجات لتقديم نالمانحي

 المعلومات، ومراكز البرمجيات، ومطوري الفني، الدعم مقدمي مثل( المستدامة األصغر التمويل لصناعة الالزمة األساسية

  ). بالجملة التمويل وآليات والشبكات

  

 بدأ األصغر، للتمويل القومية االستراتيجية بوضع ولكن عام، بشكل المانحين بين التنسيق في نقص هناك عامة، بصفةو

 المانحين مجموعة خالل من تنسيقها وزيادة االستراتيجية عمل خطة في مطروحة كثيرة توصيات تنفيذ دعم المانحون

  . والمتوسطة الصغيرة للمشروعات المساعدة

  

 عليها، األمثلة ومن. مصر في األصغر التمويل صناعة لتخدم االئتمان مبادرات بعض إطالق تم .االئتمان اناتضم منظمات

 الصغيرة المشروعات لتأمين التعاونية والجمعية ،)CGC( الحجم ومتوسطة صغيرة للمشروعات االئتمان ضمانات شركة

)CIS.(
 63 

.الحكومية غير المنظمات تمويل على البنوك تشجيع في كبير نجاح بعد المنظمتين كال تحقق ولم
 64 

 أن إلى باإلضافة

 أطلقت للتنمية الفرنسية والوكالة الدولية، للتنمية األمريكية والوكالة ،kfw للتنمية األلماني البنك مثل المانحة الوكاالت بعض

  . االئتمان لضمان برامج إطالق تعتزم أو

 ضمان توفير بهدف 1981 عام في للتأمين وشركة بنوك تسعة قبل من ماعياالجت االئتمان ضمانات شركة إنشاء تم وقد

 للحصول تؤهلها التي الكافية الضمانات تمتلك ال غالباً والتي( والمتوسطة الصغيرة للمشروعات الممنوحة للقروض جزئي

. مصر في بنك 30 مع تعاون اتفاقيات اآلن حتى االئتمان ضمانات منظمات ووقعت). البنوك من التجارية القروض على

 الفتتاح برنامج الدولية للتنمية األمريكية الوكالة مع بالتعاون االئتمان ضمانات منظمات نفذت األصغر، بالتمويل يتعلق وفيما

 ضمانات منظمات ودور األصغر، التمويل برامج تدير التي الحكومية غير والمنظمات البنوك خالل من إقراض وحدة 30

 توفير) 2( التعادل، نقطة إلى تصل حتى اإلقراض لوحدات والتشغيل البدء تكلفة تقديم) 1: (هو البرنامج هذا في االئتمان

   65.الوحدات هذه تقدمها التي الصغر متناهية القروض ضمانات من% 100 تقديم) 3( بالوحدات، للعاملين الالزم الفني الدعم
  

 وتنظيمها التأمينات على الرقابة قانون مظلة تحت 1999 عام في للتأمين التعاونية الجمعية للتنمية االجتماعي الصندوق وأنشأ

)1981 لسنة 10 رقم قانون(
 66 

 برامج إلى باإلضافة ،"التكلفة وفعالة مناسبة وأحكام بشروط" للعمالء تأمين أنظمة تقديم بغرض

.الحكومية غير األصغر يلالتمو مؤسسات تقدمها التي الصغر متناهية القروض تأمين بينها ومن القروض تأمين
 67 

 ولالستفادة

 مصري جنيه 100( الجمعية في أسهم بشراء وذلك عضواً العميل يصبح أن يجب للتأمين، التعاونية الجمعية خدمات من

.القرض قيمة من% 80 بنسبة ضمان على الحصول للعميل عندئذ يحق). للسهم
 68

  

  

 للبنوك الخدمات يقدم الذي الوحيد االئتمان مكتب ومالك مدير 2005 عام حتى المصري المركزي البنك ظل .االئتمان مكتب

                                                            
 . 2005 نوفمبر. التنفيذي الملخص: االئتمان وضمانات االئتمان، بشأن بحثية دراسة. والمتوسطة الصغيرة المشروعات تنمية مشروع  63
 . 12. ص. مصر في األصغر للتمويل القومية االستراتيجية  64
 65 http://www.cgcegypt.com 

66  http://www.cis‐se.com 
 .السابق المصدر  67
 68 egypt.orgwww.sfd 
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 سكور، آي الخاص، بالقطاع ائتمان مكتب أول للتنمية االجتماعي والصندوق بنك، 25 أنشأ ،2005 عام وفي. مصر في

."االئتماني والتصنيف المعلوماتية، الخدمات تقديم" بغرض مصري جنيه مليون 30 قدره مال برأس
 69 

 لمكاتب الترخيص مويت

 البنك طريق عن الخاص القطاع ائتمان مكاتب للوائح طبقاً المصري المركزي البنك طريق عن الخاص القطاع ائتمان

.البيانات مشاركة ونظم والمعلومات االئتمان مكاتب للوائح طبقاً المصري المركزي
 70 

 جميع قامت ،2009 مارس 31 وحتى

 بتقديم الصغيرة المشروعات تنمية ومنظمة المالي، اإليجار وشركات العقارية، شركاتوال ناصر، بنك باستثناء البنوك،

 وسيتم. األصغر للتمويل برامجها عن معلومات القاهرة وبنك للتنمية، الوطني البنك من كل وقدم. سكور آي إلى التقارير

.القريب المستقبل في التجزئة وتجار المحمول الهاتف خدمات مقدمي استهداف
 71

  

  

 خدمات بتقديم الخاص القطاع لشركات بالترخيص المصري المركزي البنك الخاص القطاع ائتمان مكاتب الئحة وتفوض

 والسلع، الخدمات مقدميو المالي، اإليجار وشركات العقارات، وشركات البنوك، عمالء عن االئتمانية والدرجات المعلومات،

 في إليها المشار( المنظمات من آخر نوع وأي األصغر، التمويل ومؤسسات ،للتنمية االجتماعي الصندوقو التأمين، وشركات

 موافقة على الحصول البيانات مقدم على ويجب. االئتمان مكتب من الهدف تخدم معلومات لديها – البيانات بمقدمي الالئحة

 من كل على وتطبق العميل لخصوصية صارمة حماية اللوائح وتتضمن. االئتمان لمكتب البيانات هذه لتقديم عمالئه من كتابية

 بقواعد االلتزام بعدم يتعلق فيما عليها منصوص والسجن بالغرامة عقوبات وهناك. البيانات ومقدمي االئتمان، مكتب

 في العميل حق ذلك في بما المستهلك، حقوق لحماية التحفظات من العديد تشمل اللوائح أن إلى باإلضافة. البيانات خصوصية

.به الخاصة االئتمانية المعلومات دقة في الطعن
 72

  

  

 خالل من تمويل على األصغر للتمويل المصرية الشبكة حصلت فقد األصغر، التمويل في المتخصص االئتمان لمكتب وبالنسبة

 مؤسسات من أعضائها عمالء تاريخ عن معلومات تبادل نظام لتأسيس وذلك 2006 عام في للتنمية االجتماعي الصندوق

 إنشاء تم وإذا النظام، لتأسيس القانوني التقييم فينانس بالنت استكملت وقد. فينانس بالنت من فني بدعم وذلك األصغر، لالتموي

 األصغر التمويل مؤسسات رفع بشأن حالياً نقاش هناك أن إال. سكور آي مع المعلومات يتبادل أن المتوقع فمن النظام، هذا

   73.عادل سعر على اتفاق ظل في اشرةًمب سكور آلي للتقارير الحكومية غير

  

  األصغر للتمويل القومية االستراتيجية
 

 للتنمية األمريكية الوكالة ودعم المصري، المصرفي المعهد خالل من( المصري المركزي البنك ترأس ،2004 عام في

 في األصغر للتمويل القومية ستراتيجيةاال إلعداد مشروع )للتنمية األلماني والبنك اإلنمائي، المتحدة األمم وبرنامج الدولية،

 خدمات تقدم التيو القادمة، الخمسة السنوات خالل في األصغر التمويل صناعة إيجاد" هو االستراتيجية هدف وكان. مصر

 ،والتنوع بالشمول ويتميز واسع، نطاق على مالي لقطاع الكلية التنمية في والمدمجة السوق في الدنيا للشرائح مستدامة مالية

                                                            
 69 score.com.eg‐Http://www.i 
 70 http://www.cbe.org.eg 

 .الدولية التمويل بمؤسسة 2009 مارس 31 – سكور آلي العام المدير – رفعت محمد عرض  71
 وإرفاق الشكاوى نموذج تخدامباس التقرير، استالم يوم من اعتباراً يوم، 15 خالل االئتماني) ها( تقريره في البيانات دقة بشأن الشكوى للعميل يحق  72

 اللوائح( الالزمة التصحيحية التدابير واتخاذ أيام، 10 خالل للعميل واالستجابة الشكاوى، في االئتمان مكتب يحقق أن ويجب. بالشكوى المؤيدة الوثائق

 ). http://www.cbe.org.eg/public/new_credit_bureau.pdf -  االئتمان لمكاتب التنفيذية
 السابق المصدر 73
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."القطاعات تنمية منهج تبني خالل من وذلك
 74 

 األطراف مع استشارية عملية على معتمد عامين مدى على المشروع واستمر

 في األصغر التمويل صناعة على تؤثر التي األساسية القضايا عن مستديرة مائدة مناقشات سبعة خالل من المختلفة المعنية

 األصغر، التمويل صناعة حالة عن مكتبي وبحث أفريقيا، وجنوب وغندا،أل دراسيتين زيارتين أيضاً شمل كما. مصر

  .المستقبل في التنمية أجل من واحتياجاتها

 التمويل لصناعة المستدام النمو تعزيز أجل من تدخالت عدة وحددت ،2005 ديسمبر في القومية االستراتيجية إطالق تم وقد

 الموصى األعمال حددت أعوام خمسة ذات عمل خطة على اشتملت لوثيقةا أن إلى باإلضافة. مصر في وتنميتها األصغر،

 األولوية مستوى إلى باإلضافة تدخلها يجب التي الفرعية والهيئات التنفيذ عن المسئولة الرئيسية والهيئة تدخل لكل بها

 ويهدف األصغر المستوى) 1( :مستويات ثالثة إلى القومية االستراتيجية توصيات وقسمت. للتنفيذ المقترح الزمني والجدول

 ويهتم المتوسط، المستوى) 2( العمالء، من أكبر عدد إلى للوصول األصغر التمويل لمؤسسات المؤسسية القدرة تحسين إلى

 تدخالت على ويركز الكلي، المستوى) 3( التمويل، وآليات الفني، الدعم ومقدمي للمعلومات، داعمة أساسية بنية بإنشاء

 مع بالتنسيق القومية االستراتيجية إعداد تم وقد. األصغر التمويل لنمو تمكينية بيئة خلق أجل من الالزمة ظيموالتن السياسات

 الصغيرة المشروعات قطاع لتنمية الشاملة استراتيجيته ضمن التوصيات وضع قرر الذي للتنمية االجتماعي الصندوق

.مصر في الصغر ومتناهية
 75

 

  76:التالية األساسية المبادرات ،نفذت التي التوصيات بين ومن

 الصندوق إلى باإلضافة حكومية غير أصغر تمويل مؤسسة 12 قبل من األصغر للتمويل المصرية الشبكة تأسيس •

 وتطورها؛ نموها ودعم الصناعة، هذه مصالح لتمثيل وذلك للتنمية، االجتماعي

 الوكالة من فنية بمساعدة األصغر للتمويل المصرية الشبكة قبل من األصغر التمويل لسياسات منتدى أول تأسيس •

 صناعة على المؤثر التنظيمية البيئة لتعزيز الحكومة مع السياسات بشأن الحوار على للحفاظ الدولية، للتنمية األمريكية

 األصغر؛ التمويل

 مصر في األصغر التمويل برامج في العاملين ألجور مسح وأول مصر في األصغر للتمويل برامج خريطة أول وضع •

 الدولية؛ للتنمية األمريكية الوكالة من فني وبدعم األصغر، للتمويل المصرية الشبكة قبل من

 البنوك؛ من بالجملة لإلقراض الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات وصول لتسهيل االئتماني للضمان آليات إنشاء •

 من األصغر للتمويل المصرية الشبكة أعضاء بين يةاالئتمان المعلومات تبادل نظام لتأسيس الرائدة المبادرة إطالق •

 آي( مصر في الخاص االئتمان مكتب مع المعلومات هذه المعلومات مشاركة نظام وسيتبادل. األصغر التمويل مؤسسات

 ؛)سكور

 ثلم( المانحين من بدعم األصغر، التمويل لمؤسسات المؤسسي التطوير لدعم فنية ومساعدة تدريبية برامج عدة تنفيذ •

 ). األوروبي واالتحاد للتنمية، األلماني والبنك الدولية، للتنمية األمريكية الوكالة
 
 

                                                            
 . 2005 مصر، في األصغر للتمويل القومية االستراتيجية  74
 .السابق المصدر  75
 حفل في) للتنمية االجتماعي الصندوق – العمليات مدير( الدين بدر نيفين عرض. األصغر للتمويل القومية االستراتيجية توصيات تنفيذ بشأن تحديث  76

 . 2008 يونيو 1. األصغر التمويل ألثر القومية الدراسة غذاء
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  الحالي والتنظيمي القانوني اإلطار: الرابع القسم

 في يوجد ذلك، من الرغم وعلى. لإلقراض تصريح على الحصول يقتضي علني قانوني إلزام يوجد ال المصري، للقانون وفقاً

.الحكومية غير والمنظمات البنوك، وهما األصغر، اإلقراض خدمات يقدمان فقط وحيدين قانونيين نينكيا الحالي الوقت
 77 

 يوجد ال حين وفي. المصرفي القانون حددها كما األخرى المصرفية األنشطة وتقديم اإليداعات تشجيع فقط للبنوك ويسمح

 الصغيرة المشروعات من كل الصغر، ومتناهية يرةالصغ لمشروعاتا قانون عرف فقد األصغر، للتمويل قانوني تعريف

 الخاصة القوانين مثل مصر في األصغر التمويل صناعة تحكم متعددة قوانين وهناك). الثاني القسم أنظر( الصغر ومتناهية

 القواعد ومسودة الوحيد، المنظم والقانون البنوك، وقانون الحكومية، غير المنظمات قانون أي األصغر التمويل بمؤسسات

 هذه على تؤثر التي الصلة ذات األخرى القوانين إلى باإلضافة إصدارها، سيتم التي األصغر التمويل لشركات العامة

 إلى باإلضافة مصر في األصغر التمويل بمؤسسات الصلة ذات والتنظيمية القانونية البيئية بشرح القسم هذا ويقوم. الصناعة

  . وأدائها الصناعة نمو على تؤثر التيو العالقة، ذات المتشعبة القضايا

  مصر في األصغر التمويل لمقدمي التنظيمي اإلطار

 أو" جمعية" أنها على تسجل أن الحكومية غير للمنظمة يمكن الحكومية، غير المنظمات لقانون وفقاً. الحكومية غير المنظمات

 كيانات أو األقل على أشخاص 10 من مكونة تكون نأ) 1: (الحكومية غير المنظمة على يجب كجمعية، ولتأسيسها ،"مؤسسة"

 اإلدارة مجلس أعضاء عدد) 3( عضواً، عشر خمسة إلى خمسة من مكون إدارة مجلس يديرها) 2( كالهما، أو قانونية

 كالهما أو قانوني كيان أو أكثر أو لشخص ويمكن. يفوقه أو المصريين غير المنظمة أعضاء عدد يساوي أن يجب المصريين

 ويتولى. ربحية وألغراض المؤسسة لصالح المنقولة أو الثابتة واألصول التمويل تخصيص في الرغبة حال في مؤسسة يلتسج

 أو اإلدارة لمجلس المسموح غير ومن. المؤسسة بإدارة جنسية أي من عضواً عشر خمسة إلى ثالثة من المكون األمناء مجلس

 غير اشتراك على قيود أي هناك وليس. المؤسسة في عملهم مقابل يضتعو أي تلقي الحكومية غير المنظمة في األمناء

 بالعمل أجنبية حكومية غير لمنظمة التصريح االجتماعي التضامن لوزارة يجوز كما الحكومية، غير المنظمات في المصريين

.المصرية الخارجية وزارة مع المؤسسة تلك اتفاق على بناء مصر في
 78

 

 القانون يفرق ال ولذلك المجتمع، تنمية خدمات تقدم التي الحكومية غير المنظمات ليحكم لحكوميةا غير المنظمات قانون صدر

 الرغم وعلى. المجتمع خدمة برامج تنفذ أخرى حكومية غير منظمة أي وبين الحكومية، غير األصغر التمويل مؤسسات بين

 غير األصغر التمويل مؤسسات تواجه ،)الجمركية الرسوم فيها بما( الضريبية اإلعفاءات: مثل المزايا ببعض تتمتع أنها من

 : ومنها 79األصغر، التمويل لخدمات السريع للتوسع بخططها يتعلق فيما المعوقات بعض الكبرى الحكومية

 اإلدارة سالمة •

 يرغ المنظمة خزانة أمين والمؤسسات بالجمعيات والخاصة الحكومية، غير المنظمات بقانون الملحقة اللوائح تلزم -

 وفي. الحكومية غير األصغر التمويل لمؤسسة عملي غير نظام وهو المنظمة، تصدره شيك أي بتوقيع الحكومية

                                                            
 . اقتصادي نشاط للفقراء األصغر االئتمان تقديم يعتبر  77
 . الحكومية غير المنظمات قانون من 1 مادة  78
 . 5-3. ص. الثاني االجتماع تقرير: األصغر التمويل سياسات منتدى الدولية، كيمونكس  79
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 إلى السلطة هذه يفوض أن يمكن الخزانة أمين أن البحث فريق علم 80االجتماعي، التضامن وزارة مسئولي مع مقابلة

 بأن العلم مع االجتماعي التضامن لوزارة المعنى هذا يحمل رسمي بطلب وذلك بالمنظمة العمل فريق أفراد من أي

 .المعامالت جميع عن شخصي بشكل مسئوالً يظل الخزانة أمين

 على( محددة غير المجلس من فرد أي عضوية مدة ولكن سنوات، 6 هي اإلدارة مجلس والية مدة فإن للقانون، وفقاً -

  ). الزمن من محددة غير لمدة المجلس في ةعضوي له يكون أن اإلدارة مجلس غير لعضو يمكن: المثال سبيل

  : والمراجعة المالية التقارير تقديم متطلبات •

 للنفقات اليدوية الحسابات دفاتر حدود في المنظمة عمليات عن المبسطة التقارير رفع الحكومية غير المنظمات قانون يقتضي

 التمويل مؤسسات بها تلتزم والتي عالمياً، عليها المتعارف التقارير إعداد معايير مع يتفق ال اإللزام هذا ومثل. واإليرادات

 التمويل مؤسسات قطاع على اإلشراف من االجتماعي التضامن وزارة عمل طاقم يمكن ال اإللزام هذا أن كما األصغر،

  . مناسب بشكل وتنظيمه األصغر

  

 األصغر التمويل مراجعة بمتطلبات معني غير الحكومية غير للمنظمات اإلشرافي اإلطار فإن ذلك، إلى باإلضافة -

 التضامن لوزارة االجتماعية المهام من الرغم وعلى. الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات في ومراقبته بالتحديد

 الحكومية غير األصغر التمويل لمؤسسات المالية العمليات على اإلشراف على القدرة لديها فليس االجتماعي،

  . المتخصصة

) أمريكي دوالر مليون 89 حوالي( مصري جنيه مليون 500 هو مصر في للبنوك المطلوب المال لرأس األدنى دالح .البنوك

 تنظيمية أو قانونية معوقات أية توجد وال. األجنبية البنوك لفروع 81الحرة بالعملة يعادلها ما أو أمريكي دوالر مليون 50 أو

 إلى باإلضافة أنه إال. الفقراء العمالء أو الصغر متناهية المشروعات ميلمنظ لها المرخص البنوك قبل من المباشر لإلقراض

 المركزي البنك سياسات أو البنوك قانون يعنى ال 82،األصغر التمويل في الرغبة أو الخبرة، ونقص الوصول، معوقات

 أو فيها التوسع أو ألصغرا التمويل برامج تقديم في لالنخراط للبنوك حوافز يقدما ال ولذلك األصغر، بالتمويل المصري

 منح على البنك قدرة من تحد وتقديمها القروض بتصنيف الخاصة المصري المركزي البنك متطلبات أن إلى باإلضافة. كالهما

 انعدامها أو قليلة مادية لضمانات المقترضين امتالك عند الصغر متناهية للقروض مشتركة خاصية وهي مأمونة، غير قروض

  . اإلطالق على

 بإعفاء وذلك والمتوسطة الصغيرة المشروعات إقراض على البنوك بتشجيع قراراً المصري المركزي البنك أصدر مؤخراً،و

 يعرف القرار ولكن 83%).14( القروض خسارة احتياطي التزام من والمتوسطة الصغيرة للمشروعات البنوك قروض

 جنيه مليون 20و مليون 1 بين السنوية مبيعاتها حجم ريقد التي المشروعات أنها على والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 من العظمى الغالبية التعريف هذا يتضمن وال. مصري جنيه مليون 5و جنيه ألف 250 بين فيما مدفوع مال ورأس مصري،

 . األصغر التمويل مؤسسات عمالء

                                                            
 . 2009 مايو 5  80
 . forex سوق في المدرجة العمالت  81
 البرادعي، أحمد السيد مع ومقابلة ،2009 مارس BNP Paribas، 18 عباس، هشام مع مقابلة ،2009 مارس 16 بصيلي، أكمل. د مع مقابلة  82

 . 2009 مارس 19 ريفي،
 ." والمتوسطة الصغيرة المشروعات تمويل على البنوك بتشجيع" يتعلق افيم 2408/2008 رقم المصري المركزي البنك إدارة مجلس قرار  83
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 شركات بشأن المقترض العامة قواعدال ومسودة الجديد" الوحيد المنظم القانون" يسهل وسوف .األصغر التمويل شركات

 األجنبية، العملة استبدال وخدمات الودائع، استقبال وباستثناء. الصغر متناهي التجاري اإلقراض األصغر التمويل

 المباشر االئتمان بتقديم" الشركات لهذه األصغر التمويل شركات بشأن المقترحة العامة القواعد مسودة تسمح والتحويالت،

 ويسمح." بدونه أو ملموس وبضمان كوكالء مباشر غير أو مباشر بشكل والشركات المشروعات ومنظمي األسرو لألفراد

 ذات القوانين ومتطلبات بشروط التزامها بعد األخرى البنكية غير المالية الخدمات تقديم أيضاً األصغر التمويل لشركات

 مسودة ظل وفي). األصغر االستئجار حالة في اإليجار انونوق األصغر، التأمين حالة في التأمينات قانون مثل( الصلة

 القواعد مسودة وتنص. إغالقها أو موقعها تغيير أو األصغر التمويل لشركات فروع فتح على قيود توجد ال العامة، القواعد

 على ويجب. التقارير رفع متطلباتو 84القروض، خسارة وأحكام المال، لرأس المطلوب األدنى الحد على أيضاً العامة

 حماية وقانون العامة القواعد في عليه منصوص هو كما وخصوصيته المستهلك حقوق حفظ األصغر التمويل شركات

 . االئتمان لمكتب دوري بشكل االئتمانية المعلومات تقديم عليها يجب كما المستهلك،

.للتقارير أساسية متطلبات وجود مع زارةالو عليها وتشرف االجتماعي، التضامن بوزارة مسجلة التعاونيات .التعاونيات
 

85
. التعاونيات في أسهم تمتلك أن الحكومية، غير والمنظمات األخرى، للتعاونيات المسموح من األفراد، إلى وباإلضافة

 إقراض للتعاونيات ويمكن. أسهمها من% 20 من أكثر امتالك التعاونيات في عضو ألي يمكن ال العامة الهيئات وباستثناء

 حدودها داخل وفي التعاونيات، بأهداف الصلة ذات اإلنتاجية األنشطة أغراض في القروض استخدام ويجب فقط، ائهاأعض

 يمكن كان إذا الواضح من ليس ولكن الداخلية، للوائحها طبقاً الودائع استقبال للتعاونيات يمكن أخرى، ناحية ومن. الجغرافية

 تعاونيات عن معلومات أي حالياً يوجد وال 86.فيها الوساطة أو الودائع هذه تشجيع أو الناس عامة من ودائع قبول للتعاونيات

  . الناس عامة من الودائع تقبل أو األصغر التمويل في تنخرط

 الفائدة لسعر األعلى الحد

.والتجارية المدنية المعامالت جميع على% 7 بنحو يقدر الفائدة لمعدل أعلى حد المدني القانون يحدد 87البنوك، باستثناء
 88 

 تمت وإذا. المدني للقانون مخالفة يشكل قد مما بكثير أعلى الفائدة بتحصيل حالياً الحكومية غير المنظمات معظم تقومو

 األعلى الحد هذا وينطبق. قانونية غير الحكومية غير المنظمات فائدة أسعار اعتبار خطر هناك سيكون المحاكم، في مقاضاتها

 العامة للقواعد طبقاً تسجيلها عند المزمعة األصغر التمويل شركات على وبالتالي أيضاً التجارية الشركات على للفائدة

 قانونية مقاضاة أية توجد ال اآلن إلى ولكن. الجديد" الوحيد المنظم القانون" ظل في األصغر التمويل شركات بشأن المقترحة

  . الفائدة ألسعار معروفة

 الضريبية المعاملة

 الدمغات ورسوم العقارية، الضرائب الجمركية، الرسوم التسجيل، رسوم الدخل، ضريبة من معفاة الحكومية غير المنظمات

                                                            
 لوزارة وفقاً االحترازي، اإلجراء هذا وراء المنطق فإن الجمهور، من الودائع قبول لها يسمح ال األصغر التمويل شركات أن من الرغم على  84

 العامة والهيئة االستثمار، وزارة مع مقابلة( األصغر التمويل اتشرك في المصلحة وأصحاب المؤتمنين مصالح حماية إلى يرجع االستثمار،

 ). لالستثمار
 . 1956 لسنة 317 رقم التعاونيات قانون  85
 . شهر على يزيد لما االستحقاق مواعيد ذات الودائع من بالمائة 70 إلى يصل ما استخدام للتعاونيات تسمح للتعاونيات التنفيذية للقائمة 4 المادة  86
 . فائدة أسعار بدون رسوم فرض البنوك لجميع تتيح البنوك قانون من 40 ادةم  87
 %. 7 على تزيد أال شريطة الفائدة سعر على الموافقة في الحق لألطراف لألحزاب المدني القانون يقدم  88
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).العقارات: مثل( العقود كل على المفروضة
 89 

 والبنوك التجارية الشركات كل على موحدة دخل ضريبة تفرض وبالمقابل،

 ضريبة من معفاة اإلقراض خدمات أن إلى باإلضافة. األسهم على ضريبة هناك وليس الربح صافي من% 20 بقيمة

  . الدمغة لرسم خاضعة ولكن المبيعات،

 االئتمان مكتب

 الممنوحة واالئتمانية المالية، التسهيالت كل عن المعلومات تقديم البنوك على يجب البنوك، لقانون التنفيذية للوائح طبقاً

 القروض جميع عن المصري المركزي البنك في بيانات بقاعدة متصل إلكتروني تسجيل نظام خالل من وذلك لعمالئها،

 ،)الثالث القسم أنظر) (سكور آي( الخاص االئتمان مكتب وبتأسيس. مصري جنيه مليون تتعدى والتي للشركات والمقدمة

) 2( لألفراد، وحةالممن االئتمانية التسهيالت جميع) 1: (عن تقارير تقديم البنكية غير المالية والمؤسسات البنوك على يجب

.للشركات الممنوحة مصري جنيه يونمل من األقل االئتمانية التسهيالت
 90

  

 من. ذكرها السابق االئتمانية المكاتب نظم أي من جزءاً األصغر اإلقراض في المنخرطة الحكومية غير المنظمات تعد ال

 المركزي البنك قاعدة من جزء تكون أن من دهايستبع الحكومية غير األصغر التمويل لمؤسسات القانوني الوضع أن ناحية

 يصدرها التي االئتمانية التقارير تكلفة الكبرى الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات تعتبر أخرى، ناحية ومن. االئتمانية

 غير األصغر التمويل اتمؤسس من المقدمة الصغر متناهية القروض بحجم مقارنةً اآلن إلى للغاية مرتفعة) سكور آي(

 آي( مع لالندماج األصغر للتمويل المصرية الشبكة في المؤسس المعلومات تقاسم لنظام الرائد المشروع ويخطط 91.الحكومية

  . معقولة بتكلفة وشامل عليه يعتمد ائتمان مكتب نظام إنشاء أجل من) سكور

 ائتمانية معلومات تقديم األصغر تمويلال شركات جميع على يجب األصغر، التمويل لشركات العامة القواعد مسودة وبمقتضى

 عميل ألي قرض أي منح األصغر التمويل شركات على ويحظر. ولوائحه المكتب لقواعد طبقاً االئتمان لمكتب دوري بشكل

  . العميل لهذا االئتماني التقرير طلب دون
 

 التمويل ىإل الوصول

.أمني تصريح على الحصول عدا فيما المالية الشركات في بياألجن االستثمار على قيود أية توجد ال .األجنبي االستثمار
92
 

 مصري شخص 93المحدودة المسئولية ذات الشركة يدير أن يجب مصر، في الشركات قانون بمقتضى أنه إلى باإلضافة

94.المصريين غير من اثنين إلى باإلضافة األقل على واحد
  

 95المساهمة الشركات على ينطبق ال اإلداري الشرط وهذا
 

 التي

  . جنسية أي من يكونوا أن إدارتها مجلس ألعضاء يمكن

                                                            
 . الحكومية غير المنظمات قانون من 13 مادة  89
 . 2009 مارس 31 في سكور آي مع االجتماع  90
 . للطلب واحد دوالر حوالي فرض سكور آي رحتاقت  91
 التصريح من االنتهاء أثناء والترخيص التسجيل إجراءات تستكمل ما عادة ولكن أشهر، ستة يستغرق قد األجانب للمستثمرين األمني التصريح  92

 . أمني ترخيص على الحصول في األجنبي المستثمر شلف حالة في سحبها يتم قد التراخيص أو السابقة الموافقات جميع أن مخاطر دائماً وتوجد. األمني
 ). دوالر 40 حوالي( مصري جنيه 200 بقيمة المال رأس متطلبات من أدنى حد المحدودة المسئولية ذات الشركات لدى يوجد  93
 .أخرى صالحيات أي بالضرورة يمنح وال العقاري الشهر في الشركة المصري المدير يمثل  94
 ). دوالر ألف 50 حوالي( مصري جنيه ألف 250 المساهمة للشركة المال رأس متطلبات من ىاألدن الحد يصل  95
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 تمويالت بتلقي لها المسموح غير من فإنه مصر في ثالث طرف من التبرعات بتلقي الحكومية غير للمنظمات يسمح وبينما

.االجتماعي التضامن وزارة من تصريح على الحصول دون مصرية، أو أجنبية مصادر من كانت سواء الخارج من
 96

 

 غير للمنظمات التجارية القروض تقديم على البنوك الحكومية غير للمنظمات التنظيمي اإلطار يشجع ال .التجارية القروض

 األصغر التمويل بشأن البنوك بين الكافي الوعي غياب مثل عديدة أسباب إلى يرجع وهذا. ضمان لديها يكن لم إذا الحكومية

 معلومات على للحصول طريق البنوك لدى وليس 97خاص، بشكل األصغر تمويلال مؤسسات وعمليات عام، بشكل كصناعة

 أن كما البنوك، في والوسطى العليا اإلدارة وخاصةً الحكومية، غير األصغر التمويل مؤسسات أداء تقييم على تساعدها كافية

 كضمانات أصولها استخدام يمكن ال وبالتالي 98،"عامة منفعة منظمات" أنها على معلنة الحكومية غير المنظمات من الكثير

99.البنكية للقروض
  

 إقراض على المصري المركزي البنك موافقة طلب تجاري بنك أي على يجب ذلك، إلى وباإلضافة

   100.األجنبية بالعملة ضمان مقابل في المصري بالجنيه حكومية غير منظمة

  

  المستهلك حماية

  

 خاطئة معلومات أي تقديم المالية الخدمات فيها بما الخدمات ومقدمي وردينالم على 2006 لعام المستهلك حماية قانون يحظر

 للمستهلكين الحق وكفل المستهلك، حماية بهيئة تعرف رقابية هيئة القانون وأسس. وخدماتهم منتجاتهم طبيعة عن مغلوطة أو

 تعويض أو عالج على الحصول في المستهلكين حق تضمن ومجانية وبسيطة سريعة إجراءات خالل من الشكاوى تقديم في

  . الخسائر عن

 يجب المستهلك، حماية قانون وضعها التي القواعد إلى وباإلضافة األصغر، التمويل لشركات العامة القواعد مسودة وبمقتضى

 فراطاإل وتجنب العمالء، شكاوى مع للتعامل نظام وتبني لخدماتها، الحقيقية التكلفة عن الكشف األصغر التمويل شركات على

  .العمالء خصوصية على والحفاظ للعمالء المديونية في

 العمالء غالبية أن 102الحكومية غير التمويل مؤسسات قبل من المستهلك حماية مبادئ تطبيق مدى عن 101حديثة دراسة وتبين

 أن أيضاً الدراسة نتائج أظهرت كما. الفائدة معدل وحساب السداد، شروط ذلك في بما القرض وأحكام بشروط وعي على

103.بالقرض الخاص االتفاق أو العقد من صورة العمالء تعطي ال األصغر التمويل مؤسسات بعض
  

 المعوق بسبب وهذا

 تم قد العمالء كان إذا واضحاً يكن ولم. المدني القانون بمقتضى% 7 بنحو يقدر الفائدة لسعر أعلى حد يفرض الذي القانوني

 عدم حال في أنه يعرفون العمالء ولكن األصغر، التمويل بمؤسسات العاملين من اواهمشك لتقديم محددة آلية بوجود إعالمهم

                                                            
 . الحكومية غير المنظمات قانون من 17 مادة  96
 . 6. ص. 2007 يونيو. الثالث االجتماع تقرير: األصغر التمويل سياسات منتدى. الدولية كيمونكس  97
 . العامة للمنفعة الحكومية غير المنظمات ألصول القانونية الموارد تحظر الحكومية، غير المنظمات قانون من 50 للمادة وفقاً  98
 . 9. ص. 2008 أبريل. المصري األصغر للتمويل واإلشراف التنظيم بدائل: األصغر التمويل سياسات عمل إطار. الدولية كيمونكس  99

 ). BNP Paribas بنك مع مقابلة( الدوالر إلى التحويل/الصرف مخاطر لتخفيف المصري المركزي البنك قبل من منفذة سياسة  100
 الجوع، من الحرية مع بالتعاون الدولية للتنمية األمريكية للوكالة التابع األصغر التمويل مشروع قبل من 2008 صيف في أجري للسوق بحث  101

 برنامج وضعها التي المالية التدريبية المناهج لتعديل البحث جنتائ استخدام وتم. األصغر التمويل عمالء تواجه التي المستهلك حماية قضايا لتحديد

 . العالمي المالي التدريب
 . فقط الحكومية غير المنظمات عمالء مع الدراسة إجراء تم المالية، والموارد الوقت، لمحدودية نظراً  102
 . 2008 سبتمبر. مصر – والتدريب البحث: المستهلك حماية تقرير. الدولية كيمونكس  103
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    104.الفرع لمدير الشكوى تقديم هي التالية الخطوة فإن شكوى، في بالتحقيق القروض موظف قيام

 الودائع على التأمين

 . الودائع على تأمين بمصر يوجد ال

 الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات تحول

 الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات بعض تفكر والرسوم، الضريبية اإلعفاءات من الكبيرة المجموعة من الرغم على

 أساسيتين فائدتين وجود في تعتقد وهي. األصغر للتمويل شركة إلى التحول في الناجحة األصغر التمويل أعمال ذات الكبرى

 الوصول تحسين) 2( األصغر، االئتمان بجانب األصغر التمويل خدمات من ةمتنوع مجموعة تقديم على القدرة) 1: (للتحول

 المعوقات من بالهروب التحول في للرغبة األخرى األسباب وتتعلق. األسهم أو 105القروض خالل من سواء التمويل إلى

 عن النظر ضبغ طريقةال بنفس الحكومية غير المنظمات جميع عاملي) 1: (الذي الحكومية غير المنظمات لقانون الحالية

 على الحكومية غير المنظمات قدرة من يحد) 3( فيها، واإلدارة بالحكم المتعلقة األمور على قيود ضعي) 2( عملياتها، طبيعة

106.ومالياً إدارياً المتقدمة اآللية النظم من المثلى االستفادة
  

 الحصول الحكومية غير المنظمات على يجب ذلك، على وعالوة

  .الخارج من تمويل أي تلقي قبل عياالجتما التضامن وزارة موافقة على

 امتالك من صراحةً الحكومية غير المنظمات يمنع الحكومية، غير المنظمات قانون ذلك في بما مصري، تشريع يوجد ال

 يوجد ال أنه على عالوة. تجارية شركة في بأسهم كالهما أو أصولها أو حافظتها استبدال من أو تجارية شركات في أسهم

 عدد هناك الواقع، ففي. للربح هادفة شركة في أسهم امتالك من صراحةً األجنبية الحكومية غير المنظمات يمنع تشريع

107.مساهمة شركات في شريكة تكون أو أسهم تمتلك أن لها سمح التي الحكومية غير المنظمات من محدود
  

 هذه فتحت وقد

 مع التحول احتماالت مناقشة عند ولكن. نفسه الشئ عمل في ترغب التي وميةالحك غير المنظمات أمام الطريق األمثلة

 للتمويل حافظاتها تبيع أن الحكومية غير للمنظمات المسموح من أنه هو المباشر الرد كان االجتماعي، التضامن وزارة

108.تجارية ةشرك في عادية أسهم مقابل في حافظاتها استبدال عليها ويمنع فقط، نقدي مقابل في األصغر
  

 هذا في والسبب

 في المشاركة الحكومية غير المنظمات على القانون يحظر )1: (في يتمثل االجتماعي التضامن وزارة نظر وجهة من الحظر

 عن الحكومية غير المنظمات تحيد أن يمكن) 2( ،)مضاربة األسهم تجارة االجتماعي التضامن وزارة تعتبر( المضاربة

 الضريبية والمعاملة األرباح توزيع) 3( لألسهم، الرئيسي المالك هي تكون ال عندما خاصة شركة حتصب أن بمجرد مهمتها

    . للربح هادفة غير منظمات هي الحكومية غير المنظمات بأن العلم مع األرباح لهذه

                                                            
 السابق المصدر  104
 . والرقابة اإلدارة قضايا بسبب الحكومية غير المنظمات عن التجارية الشركات مع التعامل البنوك غالبية تفضل  105
 التضامن وزارة من رسمياً المدموغة واإلدارية المالية بالسجالت وتحتفظ المنظمات تستخدم أن الحكومية غير المنظمات قانون يقتضي  106

 .ياالجتماع
 تقديم( أخرى حكومية غير ومنظمات ،)االجتماعي التضامن لوزارة تابعة( ناصر بنك مع الحجاج لسياحة مساهمة شركة إنشاء تم ،2009 في  107

 . تجارية أسهم هيئة على منحة – مصرية حكومية غير منظمة – الطعام بنك قبل وقد. مساهمة كأطراف) الحج خدمات
 . االجتماعي التضامن بوزارة الحكومية غير المنظمات إدارة سرئي يوسف، عزيزة مع اجتماع  108
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 من الحكومية غير راألصغ التمويل لمؤسسات منع أي هناك ليس األصغر، التمويل لشركات العامة القواعد مسودة وبمقتضى

 األصغر التمويل مؤسسات على يجب األصغر، التمويل لمقدمي موحد قانوني شكل اللوائح تتطلب أن يجب ال وبينما. التحول

 بشكل قادرة الجديدة األصغر التمويل شركات تنافس أن تستطيع حتى ذلك على تكون أن التحول في الراغبة الحكومية غير

 خاصة معوقات أي اعتبارها في تأخذ أن يجب مانحين قبل من الممولة الحكومية غير المنظمات أن إلى باإلضافة. متواز

 .المانحة الجهات موافقة المثال سبيل على فيها بما التحول تمنع أن يمكن التي بالتعاقدات

 الحكومية غير المنظمات حولت في ضريبي التزام هناك يكون لن الحالية، الضريبية للوائح وطبقاً الضريبية للمعاملة وبالنسبة

 أي ذلك يشمل وال. أسهم أو نقدي مقابل في أصولها أو الحكومية غير المنظمات قروض حافظة استبدال طريق عن سواء

109.الحكومية غير للمنظمات الممنوحة العامة لإلعفاءات طبقاً الجمركية الرسوم من السابق في إعفائها تم محولة أصول
  

 والرسوم الضرائب من إعفائه تم األصول من أصل تحويل في حكومية غير منظمة أي أرادت اإذ المثال، سبيل على

 تمتلكها التي األصول على ذلك ينطبق وال المختصة للسلطات الرسوم هذه سداد حينذاك فيجب السابق، في الجمركية

 . سنوات خمس من ألكثر الحكومية غير المنظمات

                                                            
 . الحكومية غير المنظمات قانون من 13 المادة  109
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  توالتوصيا التحديات: الخامس القسم

). الرابع القسم في مناقشتها تمت( والتنظيمي القانوني اإلطار قضايا عن الناتجة المعوقات أو التحديات القسم هذا يحدد

  . التحديات هذه من كل لعالج توصية وضع تم أنه إلى باإلضافة

 والتوصيات المشتركة التحديات

 الفائدة ألسعار األعلى الحد

 معوقاً يكون أن يمكن والتجارية، المدنية المعامالت جميع على% 7 بنحو يقدر الفائدة لسعر ىأعل لحد المدني القانون تحديد إن

 متناهية للقروض العالية التكلفة بسبب وذلك لالستدامة، الهادف األصغر اإلقراض في المشتركة األصغر التمويل لمؤسسات

 غير القاعدة هذه من المعفاة الوحيدة الكيانات هي وكالبن أن على البنوك قانون وينص. األخرى بالقروض بالمقارنة الصغر

 تمت إذا األصغر، التمويل وشركات الحكومية، غير األصغر التمويل مؤسسات على قانونياً خطراً تشكل والتي المنصفة

 أيضاً ميةالحكو غير األصغر التمويل مؤسسات ذلك وسيمنع. المؤسسات هذه عمالء قبل من المحاكم في الفائدة أسعار مقاضاة

 حماية قانون ظل في المستهلك حماية قواعد ينتهك الذي القانوني الخطر لتجنب وذلك عمالئهم، مع الكاملة الشفافية من

  . األصغر التمويل لشركات العامة القواعد ومسودة المستهلك

. المدني القانون يف عليه المنصوص للفائدة األعلى الحد من األصغر التمويل عمليات إلعفاء قانوني تعديل بوضع ونوصي

 هناك ليس ولكن". الوحيد المنظم" عليها يشرف التي البنكية غير المالية المؤسسات أجل من التعديل هذا مثل يجري أن ويتوقع

 من ولذلك. أيضاً الحكومية غير الصغر التمويل مؤسسات إعفاء إمكانية على يدل تم، الذي الميداني العمل على بناء دليل،

 . عادل تنافس مجال خلق أجل من األصغر التمويل مؤسسات الفائدة لمعدالت العليا الحدود من إعفاء أي يشمل أن المهم

 االئتمان مكتب

 ولكن فقط، الحكومية غير األصغر التمويل وشركات لمؤسسات ومخاطره االئتمان تكلفة يقلل لن شامل ائتمان مكتب وجود إن

 خدمات مقدمي من الكثير يعتقد ولكن. المباشر األصغر التمويل خدمات تقديم في راكهااشت زيادة على أيضاً البنوك سيشجع

 بقيمة المقارنة عند العالية تكلفته بسبب األصغر التمويل لمؤسسات حالياً جدم غير االئتمان مكتب نظام أن األصغر التمويل

 أن الممكن من أنها بوضوح ،)سكور آي( لخاصا االئتمان مكتب إدارة صرحت أخرى، ناحية ومن. الصغر متناهية القروض

  . األصغر االئتمان مقدمي يالئم معقول سعر هيكل إيجاد على تعمل

 أجل من معقول سعر لتقديم ترتيبات إلى للوصول الجهود وبذل المانحين، مع بالتنسيق االستثمار وزارة تقوم أن المقترح ومن

 التمويل ومؤسسات األصغر، التمويل وشركات البنوك، من كل بين االئتمانية المعلومات تقاسم يعزز شامل ائتمان مكتب إنشاء

 . األخرى المالية والمؤسسات الحكومية، غير األصغر

 التجاري التمويل

 األصغر التمويل لمؤسسات األساسية التحديات من واحد األسهم أو االستدامة طريق عن سواء التمويل إلى الوصول يعتبر

 عملية وهي االجتماعي، التضامن وزارة من مسبقة موافقة الخارج من تمويل أي على الحصول تطلبفي. الحكومية غير

 لوزارة فيمكن. وسريعة مبسطة إجراءات االجتماعي التضامن وزارة تبني خالل من هذا على التغلب ويمكن. ومرهقة طويلة
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 العمل ويمكن المعروفة الدولية المنظمات من لتمويلا على السريعة بالموافقة تسمح محددة معايير وضع االجتماعي التضامن

  . المؤسسات هذه على المسبقة الموافقة أجل من االجتماعي التضامن وزارة مع

  

 البنوك من االئتمانية التسهيالت تتطلب) 1: (وهما البنوك، من بالقروض يتعلقان أساسيين معوقين هناك ذلك، على عالوة

 البنوك حصول ينبغي) 2( الحكومية، غير المنظمات أو األصغر التمويل شركات من كل ىلد متوفرة دائماً ليست ضمانات

  . األجنبية بالعملة ضامنة ودائع مقابل في المصري بالجنيه االئتمانية التسهيالت لتقديم المصري المركزي البنك موافقة على

  

 مرسوم وبإصدار الموافقة عملية في اإلسراع قطري عن التأخير المصري المركزي البنك يمنع أن يمكن الصدد، هذا وفي

 تمويل على" البنوك تشجيع" بشأن 2408/2008 رقم المركزي البنك محافظي مجلس قرار مثل األصغر التمويل قطاع يشجع

 خدمات وتقديم التخفيف على البنوك تشجيع طريق عن مباشر بشكل بهذا القيام ويمكن. والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 التمويل وشركات لمؤسسات االئتمانية التسهيالت تقديم على البنوك بتشجيع مباشر غير بشكل أو لعمالئها األصغر لالتموي

 في وخبرتها الوصول على قدرتها من ولالستفادة المؤسسات هذه قروض محافظ جودة على بناًء الحكومية غير األصغر

 . األصغر التمويل

  

 ومساعدتهم المانحين تنسيق

 والتدخل. متعددة تدخالت لدعم المتناسقة المانحين لجهود ضرورة هناك األصغر، التمويل لشركات العامة القواعد وضع مع

 إنجازات استدامة أجل من الجديد" الوحيد المنظم" وخاصةً السياسات، صانعي مستوى على القدرات بناء دعم هو األساسي

  . المصري األصغر لالتموي قطاع تقدم سبيل في اإلبداع وتشجيع القطاع،

 التحول عملية بتعقد علماً للغاية مهم أمر هو التحول في الراغبة الحكومية غير للمنظمات ومساعدتهم المانحين دعم أن كما

 : التالية القضايا على المانحين يركز أن يمكن الصدد، هذا وفي. العالية وتكلفتها

 للتمويل شركات إلى التحول في والراغبة المؤهلة حكوميةال غير المنظمات لدعم التمويل توفير إمكانية تقرير .1

  .األصغر

 األموال استخدام الممكن من كان ما إذا لتقرير وذلك األمر، لزم إذا وتعديلها، والمنح التعاونية االتفاقات مراجعة .2

 استيفاء انضم وكذلك. فيها أسهم امتالك أو أصغر تمويل شركة تأسيس في حكومية غير لمنظمة المقدمة واألصول

 .مهمتها عن الشركة انحراف تقليل وكذلك الممنوحة واألصول األموال استخدام لمتطلبات األصغر التمويل شركة

 لذلك سيكون أنه حيث الثانوي أو الرئيسي المالك ستكون الحكومية غير المنظمة كانت إذا لتقرير الملكية هيكل مراجعة .3

 أو الموظفين امتالك نظام ومالئمة قبول ضمان إلى باإلضافة. ومهمتها األصغر التمويل شركة في الحكم على نتائج

 .وجد إن لألسهم األفراد

 تحسين لدعم التمويل لتقديم وكذلك المانحين اتفاقات مع تناسق في الجديد األصغر التمويل شركة إدارة مجلس كون ضمان .4

 . الشركة في الحكم

 في األصغر التمويل شركة بمتطلبات للوفاء وذلك ،واإلجراءات والسياسات، ،النظام لتحديث التمويل أو الفني الدعم توفير .5

 واالستراتيجيات التقارير وإعداد الداخلية، والمراجعة والرقابة اإلدارية، المعلومات ونظم البشرية، الموارد إدارة مجاالت

 . المالية
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 استراتيجية لديهم ربما الذين الجدد المنافسين واجهةم في جيد بشكل لتجهيزها األصغر التمويل لشركات الفني الدعم توفير .6

 .بالفعل موجودة جيدة

 وذلك الرائدة، المشروعات انتقاء وكذلك األصغر، للتمويل إشرافية وحدة خالل من الصناعة بهذه الخاصة الدراسات دعم .7

 . المستفادة والدروس المعلومات وتقاسم بها، الموصى واإلجراءات السياسات لوضع

 . والمحتملين الحاليين األصغر التمويل مؤسسات شركاء لمساعدة بالجملة والتمويل االئتمانية الضمانات لياتآ وضع .8

 شريك ألي االتفاق قبل ما بتقييم األصغر التمويل تصنيف وكالة تقوم بأن اإللزام) 1: (طريق عن وتشجيعها الشفافية دعم .9

 خفض أجل من وذلك( التقدم لقياس أساسي معيار توافر إلى باإلضافة وذلك واالحتياجات، القدرات لتحديد وذلك مستقبلي،

 االلتزام) 2( ،)الفقراء لمساعدة االستشارية وعةبالمجم الخاص الموارد لتقييم اإلرشادي الدليل استخدام ويمكن التكاليف،

 بتطبيق يقوم خارجي مراجع كالهما، أو جديد شريك وأي انحونالم يدعمها التي الخارجية المراجعة تستخدم بأن

 أي يشمل بأن االلتزام) 3( الفقراء، لمساعدة االستشارية بالمجموعة الخاصة الخارجية للمراجعة اإلرشادية التوجيهات

 ). MIX( األصغر التمويل معلومات تبادل سوق إلى التقارير رفع على الشركاء مع اتفاق

 إلى الوصول أجل من االئتمان مكتب مع التفاوض ليةعم في الحكومية غير األصغر التمويل ومؤسسات شركات دعم .10

  . وفعال شامل ائتماني مكتب نظام وضع إلى ذلك بعد تؤدي مناسبة ترتيبات
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  والتوصيات التحديات – األصغر التمويل لشركات العامة القواعد مسودة

 المال لرأس المطلوب األدنى الحد

 تتلقى ال التي األصغر التمويل لشركات المال لرأس أدنى بحد االلتزام يعتبر 110والرقابة، التنظيم في الجيدة للممارسات طبقاً

 على هذا تطبيق يجب ال حيث. النضمامها ضروري غير عائق فقط األصغر االئتمان في المشاركة في والراغبة الودائع

 الحفاظ وعليه احترازية للوائح الكيانات هذه تخضع أن يجب ال ألنه اإلقراض أنشطة في الدخول في فقط ترغب التي الكيانات

  . وقدراته المشرف موارد على

 القروض خسارة أحكام

 ضروري غير عبء تضيف أن للودائع المتلقية غير للكيانات بالنسبة القروض خسارة أحكام مثل االحترازية للوائح يمكن

 اللوائح تطبيق من الغرض إلى التنظيم ممارسات بأفضل الخاصة االستشارية المجموعة توصيات وتشير. الرقابية الهيئة على

 من جدوى هناك ليس ذلك، على وعالوة. المودعين صغار ومصالح المالي، النظام سالمة على الحفاظ فقط وهو االحترازية،

  . بحذر المصري المركزي البنك يراقبها التي البنوك من تقترض ألنها فقط كيانات على االحترازية اللوائح تطبيق

 لوكالةا اتفاقيات

 اإليجار، مثل( فقط البنكية غير المالية الخدمات لمقدمي كوكالء بالعمل األصغر التمويل لشركات العامة القواعد مسودة تسمح

 أو للبنوك كوكالء تعمل أن األصغر التمويل لشركات يسمح ال ولكن. المختصة الجهة بموافقة) االئتمان ومقدمي والتأمين،

 شركات قدرة سيعوق وهذا. كالهما أو التحويالت أو االدخار خدمات لتقديم األموال تحويل شركات أو للبريد القومية الهيئة

 لشركات السماح يمكن ولهذا. الخدمات هذه مثل على العمالء لطلب واالستجابة منتجاتها مجموعة تنويع على األصغر التمويل

 تحويل وشركات والبنوك، للبريد، القومية الهيئة مثل( المقننة المالية المؤسسات عن بالنيابة كوكالء بالعمل األصغر التمويل

 مثل مطلوبة متنوعة خدمات تقديم على قادرة األصغر التمويل شركات ستكون هذا وبعمل المختصة الجهة بموافقة) األموال

  . الصغيرة والتحويالت المدخرات

 والتوصيات التحديات – التحول

 في الالزمة والتغيرات العملية الستكمال الالزم والوقت التحول تكلفة االعتبار في يةالحكوم غير المنظمات تأخذ أن يجب

  : يلي ما مراعاة التحول في ترغب التي الحكومية غير المنظمات على ويجب. والمالية والتشغيلية المؤسسية أنظمتها

 يكون أن الحكومية غير ظمةللمن األفضل من أنه األمثلة أوضحت وقد. للتحول مدير وتعيين للتحول خطة وضع .1

  .التشغيلية والعمليات التحول بإدارة العليا اإلدارة قيام من بدالً العملية يدير شخص لديها

، "المنظم الوحيد"تحديث خطط األعمال ومهمتها ورؤيتها وأهدافها، ليس فقط من أجل الوفاء بمتطلبات المانحين، و .2

 .يفاء متطلبات المانحين المحتملين، وكذلك تجنب الحياد عن المهمةووزارة التضامن االجتماعي، ولكن أيضاً الست

                                                            
 . األصغر التمويل على واإلشراف لتنظيم اإلرشادية المبادئ – األصغر التمويل على لإلجماع اإلرشادية الخطوط 110
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سيكون من الضروري لمديري الكيان المتحول أن يكونوا نشطين ومتفرغين ولديهم نطاق واسع من التجارب والخبرات  .3

 .المساعدة في تطوير شركات التمويل األصغر الجديدة، وخصوصاً في بيئة تنافسية متنامية
إذا كانت المنظمة غير الحكومية ستصبح المالك الرئيسي؟ هل سيتمكن المستثمرون من أن : مثل(لملكية تحديد هيكل ا .4

للعاملين؟ هل اإلدارة ستكون مالك األسهم؟ ما هي  يكونوا أصحاب المصلحة الرئيسية؟ هل سيكون هناك نظام أسهم

تيجية خروج المستثمرين المحتملين، إن لزم استراتيجية خروج المنظمة غير الحكومية، إن لزم األمر؟ ما هي استرا

 )بالمستثمرين المستقبليين؟األمر؟ وما هي الخطط الخاصة 
، وذلك في )سواء أصول أو حافظة القروض(االنتباه الشديد إلجراءات تقييم المساهمات العينية للمنظمة غير الحكومية  .5

شارية القانونية، وتحديث أنظمة المعلومات اإلدارية، والخدمات االست 112وقضايا الموارد البشرية، 111تعامالت التحول،

ومتطلبات الحد األدنى لرأس المال، ومتطلبات رفع التقارير، وأحكام خسارة القروض، والرقابة على شركة التمويل 

 . األصغر الجديدة
  

 التحول، مجدد طريق ابغي بسبب وذلك التحول، كيفية المصرية الحكومية غير األصغر التمويل لمؤسسات الواضح غير ومن

 وزارة وخاصةً الصلة، ذوو القرار صناع على ويجب. الخامس الجزء في مناقشتها تمت التي القانونية بالمعوقات وعلماً

 :خالل من ذلك تحقيق ويمكن. علني بشكل الحكومية غير المنظمات لتحول محدد طريق توضيح االجتماعي التضامن
 

 بوضوح ينص األصغر التمويل لشركات العامة القواعد لمسودة بند إضافة: "دالوحي المنظم/"االستثمار وزارة .1

 األصغر، التمويل شركات في أسهم بامتالك التحول في الراغبة الحكومية غير للمنظمات السماح على

 غير المنظمات يمنع ال ألنه الحكومية غير المنظمات قانون مع تناقص هناك يكون ولن. أرباح على والحصول

  .التجارية الشركات في أسهم امتالك من صراحة كوميةالح

 أسهم أي تقييم أيضاً يجب مستقل تقييم نظام طريق عن المحفظة تقييم من التأكد :"الوحيد المنظم/"االستثمار وزارة .2

 إذا) المنظمة تحولها التي األخرى واألصول( المحفظة نظير في الحكومية غير المنظمة عليها تحصل شركة في

 ).البورصة في درجةم غير األسهم كانت إذا: مثل( واضحة غير السوقية القيمة كانت
 في ألسهم مالكة الحكومية غير األصغر التمويل مؤسسات تصبح أن على الموافقة: االجتماعي التضامن وزارة .3

 أجل ومن. تهاعمليا تدرها التي واإليرادات المانحين من المقدمة المنح استخدام خالل من األصغر التمويل شركات

 غير للفقراء وخدماتها منتجاتها تقديم في ستستمر األصغر التمويل شركات أن توضيح المهم من الموافقة، هذه تحقيق

 عن انحراف هناك يكون ولن األصول على فعالة رقابة هناك ستكون كما. الدخل محدودي من بالخدمات المتمتعين

 . األصغر التمويل صناعة في التحول أمثلة وعي رفع خالل من وذلك المهمة
يجب تنسيق الجهود لتسهيل التحول مع االهتمام بشكل خاص بتطور  :االجتماعي التضامن ووزارة االستثمار وزارة .4

نماذج التحول وأسبابه وأنشطته وكذلك الدعم الحكومي المطلوب باستمرار، باإلضافة : التجارب ذات الصلة، مثل

 . إلى الرقابة
 

                                                            
 محفظة تقييم إجراءات كانت ما إذا على يعتمد ذلك أن إال األصغر، التمويل لشركات عامةال القواعد مسودة بموجب مسموح القروض محفظة تبادل  111

 . األصول مثل الطريقة بنفس ستعامل القروض
 . عمل سنة لكل شهرين قيمة العمل إنهاء عند للموظفين السداد على العمل صاحب يجبر العمل، لقانون وفقاً  112
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  استعراضها تم التي القوانين قائمة – األول الملحق

  . المصري المركزي البنك وقرارات التنفيذية، واللوائح ،)2003 لسنة 88 قانون( واألموال المصرفي القطاع قانون

  . ةالتنفيذي واللوائح) 1981 لسنة 159 قانون( الشركات قانون

   .التنفيذية واللوائح) 2006 لسنة 67 قانون( المستهلك حماية قانون

  . األصغر التمويل لشركات العامة القواعد مسودة. التنفيذية واللوائح) 1956 لسنة 317 قانون( التعاونيات قانون

  .المصري المدني القانون

  . المصرية الخاصة االئتمان لمكاتب التنفيذية اللوائح

 ). 2009 لسنة 10 قانون( المصرفية غير واألدوات المالية األسواق على واإلشراف يمالتنظ قانون

  . التنفيذية واللوائح) 2002 لسنة 84 قانون( الحكومية غير والمنظمات الجمعيات قانون

  ). 1982 لسنة 19 قانون( للبريد القومية الهيئة قانون

 ). 2004 لسنة 140 قانون( الصغيرة المشروعات تنمية قانون
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 المقابالت في المشاركين قائمة – الثاني الملحق

  مارس 19-15 – الميدانية المهام

 مارس 15 األحد

 الدولية للتنمية األمريكية الوكالة •

o والصغيرة المتوسطة المشروعات إدارة أخصائي( زيات اهللا ذكر السيد - PPS/PS( 

o المشروع إدارة مساعد( يعقوب سالي/ األستاذة - PPS/PS( 

o ممارس - موسى مجدي/ سيدال . 

 مارس 16 االثنين

 لالستثمار العامة الهيئةو االستثمار وزارة •

o المالية لوزير أول استشاري( إبراهيم الحميد عبد السيد( 

o لالستثمار العامة الهيئة رئيس نائب( الشافعي نيفين األستاذة( 

o االستثمار وزارة – اقتصادي محلل( عاشور داليا األستاذة( 

o لالستثمار العامة الهيئة – اقتصادي محلل( األستاذة( 

 الحكومية غير المنظمات من األصغر التمويل مؤسسات •

o التنفيذي المدير( نصيف أشرف السيد – FMF( 

o الدقهلية أعمال رجال جمعية – التنفيذي المدير( فريد حسن السيد( 

o ليد مؤسسة – التنفيذي المدير( فانوس كريم السيد( 

o اإلسكندرية أعمال رجال جمعية – التنفيذي المدير( الطباع معتز السيد( 

 الضرائب مصلحة •

o الضريبية للسياسات الوزارة وكيل مساعد( المنير عمر السيد( 

 مصر بنك •

o اإلدارة مجلس رئيس مستشار( بصيلي أكمل. د(  

  

 مارس 17 الثالثاء

 تنمية •

o التنفيذي المدير ونائب اإلدارة مجلس رئيس نائب( العزم أبو عمر السيد( 

o مدني حازم السيد 

o العيش أبو مرع السيد 

 المانحون •

o اإلنمائي المتحدة األمم برنامج – المقيم الممثل مساعد( والي غادة األستاذة( 

o األوروبي االتحاد – المشروع مدير( كوتيزون ألبرتو السيد( 

o الدولية التمويل مؤسسة – العمليات مسئول( البيلي هشام السيد( 

o الدولية التمويل مؤسسة – العمليات سئولم( سمير شيرين األستاذة( 
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 مارس 18 األربعاء

 االجتماعي التضامن وزارة •

o تحاداتواال للجمعيات المركزية اإلدارة رئيس( يوسف عزيزة األستاذة( 

o التوثيق إدارة – مدير نائب( الموجود عبد أيمن السيد( 

 سنابل •

o التنفيذي المدير( فراج شيرين السيد( 
• BNP Paribas 

o التجارية المعامالت مكتب رئيس( عباس امهش السيد( 

 فينانس بالنت •

o القطري المدير( سيرفيير كارول األستاذة( 

o الفنية للمساعدة اإلقليمي المدير( شومان محمد األستاذ( 

  

 مارس 19 الخميس

 ريفي •

o التنفيذي المدير( البرادعي أحمد السيد( 
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 مصر في المانحين برامج – الثالث الملحق

 بأنشطة يتعلق فيما اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن الصادر 2008 لعام لمصر البشرية التنمية تقرير اليالت الجدول يلخص

  . الصغر ومتناهية والمتوسطة الصغيرة المشروعات قطاع تنمية إلى الهادفة المانحين

المانحةالجهة الخدمةنوع  الرئيسيةالخدمات المنطقة   

 الكندية الوكالة

يةالدول للتنمية  

الخدمات غير المالية مثل التدريب،  •

واالستشارات، والمساعدة الفنية من خالل 

 .الخدمات المنسقين، ومقدمي
قرض،  3500تم تقديم (االئتمان األصغر  •

 ). للمقترضين من النساء% 23

 صعيد مصر •
 اإلسكندرية •
  دمياط •

 القطاع الصناعي •
  التجارة بالتجزئة •

 األلمانية الوكالة

الفني للتعاون  

 التدريب الفني •
الخدمات غير المالية للمشروعات الصغيرة  •

  )االستشارية والخدمات ،R&D(والمتوسطة 

 محافظة 24 •
اإلسكندرية،  •

ومدينة 

السادات، 

والقاهرة، 

 6ومدينة 
 أكتوبر، والمنيا

القطاع الصناعي،  •

التصنيع، والقطن 

 .المصري، والفاكهة
قطاع التجارة الخارجية،  •

 . والبيئة والتكنولوجيا

 األمريكية الوكالة

الدولية للتنمية  

برامج التمويل األصغر للمشروعات  •

 .الصغيرة والمتوسطة
  .المساعدة الفنية •

معظم  •

 الحكومات

 

 االتحاد

 األوروبي

 خدمات السوق االستشارية •
 تصميم المنتجات وضمان الجودة •
تحديد فرص االئتمان للمشروعات الصغيرة  •

 والمتوسطة من النظم البنكية

ظم مع •

 الحكومات

القطاع الصناعي، خاصةً  •

المنسوجات، واألخشاب، 

 . والمنتجات الغذائية

 اليابانية الوكالة

الدولي للتعاون  

 وتحليل فرص العمل التدريب •
 تطوير نظم التدريب الفنية في مصر •

جميع  •

 المحافظات

 .القطاع الصناعي •

 .الصادرات •

اإليطالي التعاون  
ة من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسط •

 الخطط ودراسات الجدوىخالل إعداد 

جميع  •

 المحافظات
 . القطاع الصناعي •

 
 
 


