






 
 

االتحاد یواصل تحقیق انجازاتھ بعد بناء منظومة االستعالم االئتماني لألعضاء
مــجــــلة التنــمیة والتمـــــویل العدد الســــــــابــــع

 

طرحت ماجدة سالمة، مدیر إدارة نظم المعلومات

باالتحاد المصري للتمویل متناھي الصغر، مالمح خطة

االتحاد لضوابط االستعالم االئتماني عن عمالء

الجمعیات ملقیة الضوء على مؤشرات النجاح التي

حققھا االتحاد فیما یخص ھذا الشأن، مؤكدةً أھمیة

اإللتزام بآلیات االستعالم السیما أنھ یعتبر ركیزة

أساسیة لنمو الصناعة التي تزداد مؤشراتھا بصورة

واضحة وإلى نص الحوار:

نود التطرق إلى رؤیة االتحاد لخدمات االستعالم االئتماني
باعتبارھا أحد أھم الخدمات المتاحة للجمعیات والسوق

ككل؟
 

في البدایة أود اإلشارة إلى أن االتحاد المصري للتمویل
متناھي الصغر نجح منذ تأسیسھ في تحقیق عدد من
االنجازات الھامة على رأسھا القفزات المحققة في
مؤشرات االستعالم االئتماني عن عمالء الجمعیات
ومؤسسات التمویل األھلیة، إذ قفزت مؤشراتھ منذ
نھایة عام 2015 من 43.024 ألف عملیة استعالم من
خالل اشتراك عدد متواضع من المؤسسات بلغ 11
جمعیة فقط إلى أن قفزت عدد عملیات االستعالم إلى
653.491 ألف عملیة تخدم 65جمعیة ومؤسسة أھلیة

 
في عام 2016. 

كما حققنا 940.863 ألف عملیة خالل عام 2017 عبر
اشتراك 152 جمعیة ومؤسسة أھلیة، وتجاوز عدد
عملیات االستعالم االئتماني 482.103 ألف عملیة
خالل الخمس أشھر األولى من العام الجاري لخدمة
154 جمعیة ، بما یؤكد دورنا في خدمة مؤسسات

 
التمویل والنشاط بصورة عامة. 

 
 

 
 

وأشیر إلى أننا بدأنا االنطالق الفعلي لنشر وتوسیع
استخدام الخدمة بین مؤسسات التمویل بعد نجاح االتحاد
بالتعاون مع الھیئة العامة للرقابة المالیة في إتمام التعاقد
I-Score مع الشركة المصریة لالستعالم االئتماني
لخفض مصروفات االستعالم التي تتم من خالل االتحاد
لتكون جنیھاً واحداً لصالح الشركة بدالً من 5 جنیھات،
ً لالتحاد عن كل عملیة كما یتم تحصیل 50 قرشا
استعالم بما ساھم في خفض التكلفة وحث الجمعیات

 
على االستعالم عن العمالء. 

لیشھد عام 2016 بدایة انطالق الخدمة وزیادة استخدام
الجمعیات لھا بصورة أكبر، لتستمر في التطور خالل
العام الماضي وذلك بعد زیادة اشتراك الجمعیات
بخدمات االستعالم في االتحاد، بجانب نمو عدد عمالء

القطاع.
 

نود التعرف على خدمات االستعالم االئتماني الحالیة وخطة
التوسع في إتاحة منتجات جدیدة؟

 

بدأ االتحاد بتوفیر خدمة االستعالم االئتماني عن
العمالء فقط لكن استحدثنا مؤخراً خدمة جدیدة وھى
امكانیة إضافة تقریر یقدم احصاء عن التقییم الرقمي أو
الجدارة االئتمانیة التي یحصل علیھا العمیل الُمستَعلم
عنھ، بحیث تتوافر لدى الجمعیة أو مؤسسة التمویل
تقاریر تعبر عن درجة جودة ومستوى سداد العمالء
وما إذا كان ممتازاً أو متعثراً، بجانب التعرف على

 
تفاصیل المتكاملة عن السداد. 

وبدأت الجمعیات تبدي رغبتھا في االشتراك بالخدمة إذا
أرسلت 5 جمعیات طلبات للحصول على الخدمة
بصورة شھریة، إذ أوضحوا أنھا تفیدھم في اجراء
احصائیات عن تصنیف مستوى االخصائیین لدیھم
ومدى حسن اختیارھم للعمالء، بجانب التعرف على
مستوى جودة العمیل لدیھم، ومن ثم تمكنھم في اجراء

 
دراسات تفیدھم في مجال العمل. 

وأشیر إلى أن الخدمة مجانیة في الوقت الراھن، إال أنھ
سیتم استحداث خدمات جدیدة في الفترة المقبلة مقابل
عائد مادي لضمان استدامة تقدیمھا واستمرارھا في

إفادة األعضاء.
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فیما یخص خدمة التقییم الرقمي أو الجدارة االئتمانیة، ھل
یمكن اعتباره مؤشراً لسوق التمویل متناھي الصغر في

مصر؟
 

من الصعب اعتباره مؤشراً ألداء عمالء السوق في

ظل عدد الجمعیات التي ترسل بیانات العمالء لالتحاد،

فال یمكن إصدار تقریر على عمالء ما یقرب من 185

جمعیة في حین إن إجمالي السوق یتضمن ما یزید عن

800 جمعیة، لكن في حال إرسال البیانات كاملة فإنھ

في حال إرسال كل الجمعیات للبیانات یمكن ذلك من

 
صدور تقریر أو احصاء شامل للسوق بأكملھ. 

وأود أن أناشد الجمعیات ومؤسسات التمویل إلرسال

بیانات العمالء، السیما إنھ یفید كافة األطراف إذ أنھ

یجعل الجمعیة متوافقة مع القانون المنظم للنشاط

الصادر من الھیئة العامة للرقابة المالیة، كما أنھ یفید

مؤسسات التمویل بصورة عامة السیما أنھ یمنع العمیل

المتعثر من تلقي قروضاً جدیدة من البنوك أو مؤسسات

التمویل األخرى ومن ثم یتوجھ العمیل للجمعیة صاحبة

المدیونیة السابقة لسدادھا وبالتالي یساھم ذلك في

حصول الجمعیة على أموال كانت معدومة أو كانت

ھناك صعوبة في تحصیلھا منذ سنوات طویلة، إضافة

ً عن جودة عمالء إلى أن الخدمة تمنح مؤشراً دقیقا

التمویل متناھي الصغر في السوق.

ما ھى خطة االتحاد لتوعیة الجمعیات بأھمیة خدمة
االستعالم االئتماني؟

 

یواص االتحاد دوره في خدمة القطاع ویسعى لتطبیق

أكثر من محور بھدف توعیة الجمعیات بأھمیة

االستعالم االئتماني وخدماتھ األخرى، منھا تدشین

حملة موسعة بین الجمعیات أو إضافة ركن عن

االستعالم في الدورات التدریبیة التي یقدمھا االتحاد

بصورة دوریة، إذ أن ھناك عدد من الجمعیات التي

وقعت عقوداً مع االتحاد للحصول على خدمة االستعالم

االئتماني إال أنھا ال تتلقى الخدمة، برغم انخفاض

التكلفة االجمالیة من خالل االتحاد.

ھل ھناك خدمات جدیدة لالستعالم االئتماني یحتاجھا السوق
ومؤسسات التمویل؟

كنا نرغب في تقدیم خدمة جدیدة تفید القطاع بصورة

كبیرة وھى التعرف على العمالء المشتركین بین

الجمعیات في منطقة واحدة "التماس بین الجمعیات"

بمعنى فیھ كام عمیل بیاخد من أكثر من جمعیة من نفس

المنطقة السكنیة فمثالً منطقة امبابة بھا أكثر من 10

جمعیات على سبیل المثال یتنافسوا على العمالء

المقیمین في تلك المنطقة، في حین أنھ ھناك احتمال

حصول العمیل على أكثر من قرض من جمعیات

مختلفة.

لكن لماذا لم یتم إتاحة تلك الخدمة، السیما أنھا تعطي
احصاءات ھامة عن السوق؟

واجھتنا صعوبة في التطبیق وھى ضعف استجابة

الجمعیات إلرسال البیانات المطلوبة، فنحن لدینا

البیانات الخاصة بالجمعیات التي تستعلم عن العمالء

من خالل االتحاد، إال أن الجمعیات التي تجري

االستعالم االئتماني من خالل I-Score ال ترسل

 
بیاناتھا لالتحاد. 

ال یحتاج االتحاد أیة تفاصیل عن العمالء في تلك

التقاریر وإنما الرقم القومي للعمیل والنطاق الجغرافي

I-Score الذي یسكن بھ فقط، وال یمكننا التواصل مع

ً التفاقیة سریة البیانات الموقعة بصورة مباشرة تطبیقا

بین الطرفین. 

I-Score الجمعیات التي تستعلم مباشرة من خالل

تكتفي بتبادل البیانات مع الشركة فقط دون الحاجة

إلمداد االتحاد بتلك البیانات، وقد یرجع ذلك لعدم
احتیاجھا لتلك الخدمة، كما أنھا ترسل للشركة تقاریراً

في شكل أو صیغة معینة، تختلف عن التي یحتاجھا

االتحاد، لكني أؤكد أن االتحاد على استعداد الستقبال

تلك البیانات أو الملفات في صیغتھا الحالیة وتعدیلھا

بمجھود ذاتي من االتحاد للصیغة المطلوبة.
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ما ھى التحدیات التي تواجھ االتحاد فیما یخص خدمة
االستعالم االئتماني؟

 
 

ضعف البنیة التكنولوجیة لدى كثیر من الجمعیات وعدم

إرسالھم للبینات المطلوبة بشكل دوري، لذا أناشد

الجمعیات على ضرورة تطویر بنیتھا التكنولوجیة

لتالئم تطور متغیرات السوق، بجانب أھمیة إرسالھم

للبیانات بما یساھم في تشكیل رؤیة متكاملة عن السوق.
 
 

نود إلقاء الضوء على شروط االشتراك في خدمة االستعالم
االئتماني؟

 
 

كحد أدنى من االشتراطات أن یكون عضواً في

االتحاد، أنھى التوقیع على عقد ملحق 1 الخاص

باالستعالم، سداد قیمة االشتراك السنوي منذ الحصول

على ترخیص مزاولة النشاط حتى تلك الفترة، بجانب

 
وجود خط ھاتف أرضي لسھولة التواصل. 

 

 

 
 
 

وال یشترط االتحاد أن تمتلك الجمعیة برنامج متابع

excel للقروض، وإنما یرسل لھ االتحاد ملف اكسیل

بسیط یقوم بإضافة البیانات المطلوبة فیھ، وأشیر إلى

أننا نتابع بصورة مستمرة مع مسئولي الجمعیات الذین

ال یمتلكون أي معرفة ببرنامج االكسیل، ونراجع معھم

باستمرار خاصةً أنھ ینبغي إدراج البیانات بصورة

 
معینة في البرنامج. 

 

 

في بدایة تطبیق القانون توجھت مع مسئولي الھیئة

وشاركنا بدورات توعیة عن االستعالم االئتماني إال إنھ

ھناك صعوبة في االستخدام في حال عدم التطبیق بعد

التدریب، لذلك فكرنا في تدشین دورة تدریبیة تستغرق

ساعتین لكن ارتفاع تكلفة حضور الجمعیات من

المجافظات قد تعرقل ذلك، لكننا أعددنا دلیل لالستعالم

وأخر إلعادة االستعالم ودلیل لملئ البیانات وتم إرسالھ

للجمعیات إال أن كثیر منھم یفضل االستفسار عبر

 
الھاتف بدالً من قراءة الدلیل. 
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"الرقابة المالیة" تعرض تفاصیل حوالة المحفظة االئتمانیة لنشاط التمویل متناھي
الصغر
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قال جمال خلیفة، المشرف على اإلدارة المركزیة
للتمویل متناھي الصغر بالھیئة العامة للرقابة المالیة،
أن الجھات التي تمتلك محفظة ائتمانیة للتمویل
متناھي الصغر یمكنھا إجراء حوالة المحفظة لجھات
محددة فى سبیل الحصول على تمویل، وتلك الجھات
ھى البنوك أو شركات التوریق أو جھة مرخص لھا
ممارسة نشاط التمویل متناھي الصغر وذلك بعد

الحصول على موافقة الھیئة العامة للرقابة المالیة.

أوضح أن دور الھیئة یتمثل في الموافقة على إجراء
الحوالة بعد التأكد من اإللتزام بالشروط والمعاییر
المحددة لحوالة المحفظة والتأكد من عدم تغییر شروط
العقود المكونة لھا مثل سعر الفائدة ومكان سداد أقساط

التمویل والفترة الممنوحة للتمویل. 
لفت إلى إصدار الھیئة قرارین مؤخراً برقم 11 و12
لسنة 2018 بخصوص إضافة إمكانیة إجراء حوالة
المحفظة االئتمانیة لصنادیق االستثمار القائمة في
مصر، مشیراً إلى أن الصنادیق المصدرة یمكنھا
االستفادة من القرار وشراء محفظة قروض من
الجمعیات وشركات التمویل متناھى الصغر سواء
الصنادیق المصدرة من البنوك أو نظیرتھا التي أطلقتھا

بنوك االستثمار.
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

أضاف أن القائمین على إدارة االستثمارات یتبعون
نسب توزیع استثمارات الصندوق طبقا للنظام األساسى
لھ الذى یحدد مجال االستثمارات ونسب األدوات
االستثماریة مثل األسھم أو سندات الشركات أو نظیرتھا
الحكومیة، مشیراً إلى إتاحة االستثمار فى القیم المنقولة
ومنھا تحدیدا حواالت المحافظ االئتمانیة الخاصة
بجھات التمویل متناھى الصغر لصنادیق االستثمار
یضیف عدد من المزایا منھا قدرة الجھات العاملة في
التمویل متناھي الصغر للحصول على سیولة نقدیة
وتمویل یحقق لھا القدرة على التوسع في عملھا، خاصةً

 
أن صنادیق االستثمار تدیر أمواالً بملیارات الجنیھات. 

 
 

َ تتمثل المیزة األخرى التي یمكن أن تستفید منھا أیضا
صنادیق االستثمار وھى إتاحة أداة جدیدة جاذبة السیما
في ظل جاذبیة سعر فائدة التمویل متناھي الصغر الذي
یكون عادةً أعلى من فائدة البنوك، بما یشیر إلى أنھ
محفظة التمویل متناھي الصغر ستحقق مزایا مالیة

لعمالء استثمار الصندوق. 
 

لفت إلى بعض االشتراطات الجراء جھات التمویل
متناھي الصغر حوالة المحفظة االئتمانیة إلى صنادیق
االستثمار وھى أنھ ینبغي إضافة بند االستثمار في تلك
األدوات بنشرة االكتتاب الخاصة بالصندوق وتعدیل
النظام األساسي، وذلك بعد موافقة حملة وثائق
الصنادیق بجانب التقدم للھیئة بطلب إضافة حوالة

المحفظة ضمن األدوات التي یمكن االستثمار بھا.
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یمكن للصنادیق األجنبیة االستثمار في أخرى محلیة
تستثمر بالقطاع

 
 

 
وأضاف أنھ یمكن لصندوق االستثمار األجنبي ضخ
أمواالً في صنادیق أخرى محلیة تستثمر في حواالت
المحافظ االئتمانیة لجھات التمویل متناھي الصغر، بما
یرفع معدالت دخول النقد األجنبي والسیولة بالسوق

 
المصرى. 

 
 

قال أنھ یجب تقییم المحفظة االئتمانیة فى ضوء متوسط
سعر الفائدة والمدة المتبقیة لمحفظة القروض ومدى
ً أنھ من الجائز االتفاق بین صندوق جودتھا، موضحا
االستثمار وجھة التمویل متناھى الصغر على متابعة
الجھات المتخصصة في التمویل لعملیات المتابعة

 
والتحصیل نظراً لقربھا ومعرفتھا بالعمالء. 

 
 

قال أنھ من المتاح اآلن تأسیس صنادیق استثمار
متخصصة في التمویل متناھي الصغر، مشیراً إلى
ضرورة اإلفصاح عن غرض التأسیس والسیاسة

االستثماریة للصندوق.
 

 
 
 
 
 
 

ً حوالة المحفظة لصنادیق االستثمار بدیالً تمویلیاً جیدا
 

لفت إلى أن حوالة المحفظة االئتمانیة لصنادیق
االستثمار یعتبر بدیالً جیداً للحصول على التمویالت،
خاصةً أن الجمعیة أو الشركة یمكنھا متابعة العمیل
وإدارة العالقة معھ ومتابعة التحصیل والرد على

 
استفساراتھ. 

 
 

لفت إلى أن قرار مجلس إدارة الھیئة رقم 11 لعام
2018 والخاص بتعدیل بعض أحكام قرار مجلس
اإلدارة رقم 173 لعام 2014 بشأن قواعد وضوابط
ممارسة الشركات لنشاط التمویل متناھي الصغر،
أوضحت أنھ یستبدل نص الفقرة األولى من المادة من
المادة (42) من قرار مجلس إدارة الھیئة رقم (173)
لسنة 2014 المشار إلیھ، النص التالي: "ال یجوز حوالة
كل أو جزء من المحفظة االئتمانیة لشركة إال جھة
أخرى مرخص لھا بممارسة نشاط التمویل متناھي
الصغر أو بنك أو شركة توریق أو صندوق استثمار،
وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من الھیئة، على
أن یتضمن الطلب المقدم بیانات تفصیلیة عن المحفظة
المطلوب حوالتھا والجھة المستھدف اإلحالة إلیھا
ومسئولیة تحصیل أرصدة تلك المحفظة وكیفیة إخطار
العمالء بھا ویرفق بھا ما یفید موافقة مجلس إدارة
الشركة على تلك الحوالة فیما ال یجاوز نصف محفظة
الشركة، وموافقة الجمعیة العامة العادیة فیما یتعدى تلك

 
النسبة وللھیئة أن تطلب استیفاء أي بیانات إضافیة". 

 
 

لفت إلى أنھ بعد إضافة صنادیق االستثمار لقرارات
حوالة المحفظة االئتمانیة، فإن الھیئة ساعدت جھات
التمویل متناھي الصغر في الحصول على قروض
سواء من التمویل الذاتي أو البنوك أو حوالة المحفظة

االئتمانیة لجھة تمویلیة أو صنادیق االستثمار.
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بعد إعالن الھیئة العامة للرقابة المالیة السماح
لصنادیق االستثمار بحوالة المحفظة االئتمانیة لنشاط
التمویل متناھي الصغر، استطلعت مجلة التنمیة
والتمویل أراء بعض المتخصصین في ھذا الشأن
للتعرف على رؤیتھم للقطاع وخطة اقتحامھ في

المرحلة المقبلة.
 
 

من جانبھ قال شریف سامي، الرئیس السابق للھیئة
العامة للرقابة المالیة، أن صنادیق االستثمار
المتخصصة في التمویل متناھي الصغر تعد أحد
اآللیات المتعارف علیھا في العالم واألسواق الناشئة

بصورة خاصة والتي تعتبر مصر أحدھا. 
 

أوضح أن صنادیق االستثمار المعنیة بالتمویل متناھي
الصغر تعتبر أفضل األدوات لالستثمار األجنبي فبدالً
من تدشین شركات متخصصة في القطاع أو المساھمة
بحصة في شركة یستغرق مزید من الوقت واالجراءات
لإلنشاء أو التخارج من السوق فیما بعد، فإنھ یمكنھ

 
ضخ رؤوس األموال في تلك الصنادیق بسھولة. 

 
أشار إلى أنھ ال یمكن التكھن بموعد تدشین صنادیق
االستثمار المتخصصة في القطاع وإنما قد یتطلب األمر
مزید من الدراسة للسوق وما إذا كان توقیت إنشاء
ً أن بعض الصندوق مناسب لكافة األطراف، موضحا
المستثمرین ناقشوه في ھذا الشأن إال أن األمر قد
یتطلب بعض الوقت للدراسة النوع الجدید من

االستثمار ومدى جدواه.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

70 لـ 80 صندوق في التمویل متناھي الصغر حول العالم
 
 

أضاف أن ھذا النوع من االستثمارات لھ انتشار عالمي
إذ یوجد ما بین 70 لـ 80 صندوق في ھذا القطاع حول
العالم، بما یعكس جاذبیتھ وسھولة استخدام تلك األداة
على النطاق العالمي، مشیراً إلى سھولة اجراءات
تأسیسھ والتخارج منھ على غرار بعض الصنادیق
المتخصصة األخرى كالصنادیق العقاریة أو صنادیق

المؤشرات.
 
 

محمود نجلة، مدیر صنادیق الدخل الثابت فى األھلى
كابیتال، قال أن القرار سیساھم في زیادة حجم التمویل
والسیولة الموجھة لقطاع التمویل متناھي الصغر، كما
أنھ سیجتذب البنوك لالستثمار في القطاع، خاصةً أن
طالب التمویل متناھي الصغر أغلبھم من شریحة

 
البسطاء، الذین ال یتعاملون مع المصارف. 

 
 

وفضل أن یتم االعتماد على صنادیق االستثمار الجدیدة
ً لدعم ھذا القطاع، خاصةً أن الصنادیق والمنشأة حدیثا
القائمة قد یصعب إقناع حملة الوثائق باالستثمار في
قطاع جدید یتسم بارتفاع نسبة عالیة من المخاطرة،
مقابل بعض القطاعات التي یستثمر بھا بعض تلك

الصنادیق من حیث المخاطر المنخفضة.
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الصنادیق المغلقة ھى األكثر مالءمة للقطاع

لفت إلى أن الصنادیق المغلقة تعتبر األنسب لالستثمار
ً لتغیر حجم في التمویل متناھي الصغر، وذلك منعا
الصندوق بالزیادة أو النقصان بشكل ملحوظ عكس
نظیرتھا المفتوحة، كما أنھ یفضل لبنوك االستثمار أن
تدعو المؤسسات المالیة لتأسیس الصندوق كالبنوك
وشركات التأمین دون األفراد، خاصةً في ظل ارتفاع
مخاطر الصندوق واستغراق مزید من الوقت للتخارج

 
وھو ما قد ال یلقى ترحیباً من األفراد. 

 
 

وأبدى استعداد األھلي كابیتال إلدارة صندوق استثمار
متخصص في التمویل متناھي الصغر، نظراً لخبرتھم
الطویلة في مجال إدارة صنادیق االستثمار المغلقة، إال
ً أن األمر قد یحتاج مزید من الدراسة بشكل أكثر عمقا

للقطاع واالجراءات المفروض اتباعھا. 
 
 

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة
مصر إلدارة األصول، أن قرار سماح الصنادیق
لالستثمار في حوالة المحفظة االئتمانیة لجھات التمویل
متناھي الصغر یعتبر خطوة ھامة من الھیئة في إطار
استراتیجیة دعم الشمول المالي واالھتمام بشریحة

عریضة من المجتمع.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

أشار إلى أن التمویل متناھي الصغر یحظى باھتمام
كبیر السیما أنھ یرتبط بعدد كبیر من المواطنین،
موضحاً أن اقتحام صنادیق االستثمار المجال قد یتطلب
ً لدراسة حجم النشاط وآلیات دخول وخروج وقتا
صنادیق االستثمار في القطاع، فضالً عن جدواه لكافة
األطراف، بجانب التعرف على كافة المصروفات

 
المتعلقة بحوالة المحفظة االئتمانیة. 

 
 

لفت إلى أن كثیر من بنوك االستثمار قد تنتظر خوض
أحدھم المبادرة للتعرف على نتائجھا ثم اتباع النھج بعد
ذلك، مستبعداً اجتیاز "رسملة" التجربة األولى في
الوقت الحالي لتدشین صنادیق استثمار متخصصة في

التمویل متناھي الصغر.
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قال حمدي عزام، نائب رئیس مجلس إدارة بنك التنمیة
الصناعیة والعمال، أن البنك یرى أھمیة قطاع التمویل
متناھي الصغر في تحقیق خطة الدولة في الشمول
المالي وتوفیر فرص عمل ومن ثم تحقیق التنمیة

المستدامة.
 
 

أشار إلى أن محفظة التمویل متناھي الصغر تخطت
900 ملیون جنیھ حالیاُ، ومن المستھدف رفعھا إلى
ملیار جنیھ نھایة یونیو 2018، مشیراً إلى أن تلك
المحفظة تتضمن التمویل المباشر ومن خالل مؤسسات

 
التمویل متناھي الصغر. 

 
ً على تدشین شركة لفت إلى أن البنك یعكف حالیا
متخصصة في القطاع بالتعاون مع جھاز تنمیة
المشروعات الصغیرة والمتوسطة، مشیراً إلى استمرار
مفاوضات التدشین لكن لم یتم اتخاذ قرارات فعلیة حتى

 
اآلن. 

 

 
 
 

وأوضحت الھیئة العامة للرقابة المالیة على موقعھا
اإللكتروني أنھا منحت رخصة مزاولة نشاط التمویل لـ
5 شركات ھى خدمات المشاریع متناھیة الصغر
"ریفي"، تساھیل للتمویل متناھي الصغر، تنمیة
لخدمات المشروعات متناھیة الصغر، أمان لتمویل
المشروعات متناھیة الصغر، بجانب سندة للتمویل

 
متناھي الصغر. 

 
وكشفت الھیئة عن ارتفاع أرصدة محافظ شركات
التمویل متناھى الصغر بمبلغ 3.3 ملیار جنیھ بنھایة
الربع األول من العام الحالى، مقابل 1.2 ملیار جنیھ
خالل نفس الفترة من العام الماضى، بنمو%39.5
بنھایة مارس الماضى مقابل 26 %خالل الفترة ذاتھا
من 2017، وارتفع نشاط التمویل متناھى الصغر إلى
8.4 ملیار جنیھ حتى نھایة مارس الماضى مقابل 4.9
ملیار بنھایة مارس 2017، وشھد حجم التمویل متناھى
الصغر قفزة ھائلة بعد قرار البنك المركزى إطالق
مبادرة تمویل البنوك لھذا القطاع بھدف تولید فرص

 
العمل ومكافحة الفقر. 

 
وأشار التقریر إلى أن عدد عمالء الشركات تضاعف
من 339 ألفا بنھایة الربع األول من 2017 إلى 643

ألفا بنھایة الربع األول من 2018.
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بعد افتتاح جمیع المناطق المستھدفة للتمویل بدأت
الحكایة وبدأت العجلة تدور وبدأت اسمع وأرى كل
یوم حكایة الحزین والسعید ... المبكى والمفرح ...
المتفائل والمتشائم بدأت أعیش ما لم أعشھ من قبل

وكان أكثر ما یؤرقنى الفقر والجھل.
 
 

لقد تحملت الكثیر والكثیر آن ذاك إذ كانت أول مرة فى
حیاتى أرى رجال مؤمن وطیب اتخذ قرار الموت لكنھ
لم ینتحر، أتى إلى البنك لیقترض وكان لدیھ ورشة
إلصالح األحذیة وبیع مستلزماتھا، واقترض أكثر من
مره السیما أنھ كان مثاالً لالنتظام والسمعة الحسنة
حتى أتى یوم ذھبت لتحصیل القسط منھ فلم أجده
وعلمت أنھ مریض وبدأ التوقف عن السداد فكلما ذھبت
إلیھ یتھرب منى وبعد أكثر من شھرین توقف عن

 
السداد. 

 
وقتھا قررت أن اذھب إلیھ مع زمیلى وقررت أیضا أن
أنتظره فى المحل حتى یأتى فذھبت إلیھ وأرسلت إلیھ
ابنھ األكبر لیستعجلھ ویبلغھ بقرارى وكان كل ما یھمنى
أن أحافظ على نسبة المتأخر الخاصة بعملي وبالفعل
أتى ھذا الرجل وعندما رأیتھ أصابنى الذھول لشدة
مرضھ حتى لونھ تغیر ولون عینیھ تغیر تماما وبدالً
من الرجل القوى الذى كنت أراه رأیت رجالً ضعیفاً
جدا ال یقوى حتى على الوقوف وإلحساسى بھذا قررت

 
أن اقابلھ بترحاب عكس ما كان یتوقع. 

 
وبالفعل وقفت أنا وزمیلى وسلمنا علیھ بكل الود والحب
وقررت أن أعكس قرارى فى لحظة وال أطالبھ بأى
أقساط وجلس الرجل ألخبره أننى أتیت لألطمئنان علیھ
بعد علمى بأنھ مریض وھو أیضا قرر أن یحكى لنا عن
مرضھ و فاجئنا بأنھ أُصیب بفشل كلوى ولدیھ عدة
ألتھابات فى مناطق الجھاز البولى وطبعا ألننى لست
طبیب وال أفھم ما أصابھ سألتھ عن كیفیة العالج
فأخبرنى بأنھ البد من اجراء غسیل كلوى لكنھ لیس
لدیھ تأمین صحى وال یملك المال للعالج وكان فى ھذا
الوقت مراكز العالج قلیلة عكس المتاح في الوقت

 
الحالي. 

 

 
 
 

ولذلك قرر أال یخوض مرحلة العالج وأن یتحمل األلم
وانخرط فى البكاء وحاولت تھدأتھ وقال لى أنا لست
خائف من الموت ولكن األلم یعتصرنى كل یوم ألف
مرة وطلبت من الطبیب مسكنات ولكنھا ال تنفع فأتحمل
ألم ال یتحملھ بشر، فھدأناه وحاولنا أن نعطیھ القوة
ونساعده نفسیا ولكن مع دموعنا التى بدأت التى بدأت
تسیل وبكاءنا الذى بدأ یعلو صوتھ لم یكن ینفع دعمنا
النفسى وھنا قال الرجل لقد قررت االحتمال حتى
یشفینى هللا من عنده أو یأخذنى عنده فھو أرحم على من
الدنیا و من فیھا و خرجت من المحل باكیاً وال استطیع
أن أُوقف دموعى و رجعت إلى منزلي ادعو هللا أن
یشفیھ و كان أكثر ما یقلقھ الدین فھو ال یرید الموت
وعلیھ دین مع أننى اخبرتھ بأنھ فى حالة تقدیم
االقرارت الطبیة للبنك سیعدم الدین فالدین یعدم فى
حالة العجز والوفاة وھذا كان یعد من أفضل قرارات

 
البنك. 

 
لكن الرجل رفض تقدیم أى اقرارات ورفض إعدام
الدین وقرر أن یدفعھ وبدأت أتصل بإدارة البنك لشرح
الموقف وبعض االصدقاء وقبل أن یتخذ البنك قراره
بإعدام الدین أتى إلي فاعلي خیر لیدفعوا الدین كلھ
ویتركوا بعض المال لتعینھ على العالج ففرحت جداً
وذھبت فوراً إلى ھذا الرجل القوى ومعي مخالصة

 
القرض والنقود. 

 
وصلت إلى المحل ألجد المحل مغلق ألول مرة وقتھا
قُبِض قلبى فھذة ھى المرة األولى التى أرى فیھا ھذا
المحل مغلق وعندما وصلت أمام المحل وجدت ورقة
ملصقة على المحل تعلن عن وفاة ھذا الرجل الكریم
وتعلن عن صالة الجنازة فى نفس الحي بعد صالة
الظھر فذھبت إلى المسجد ألصلي علیھ صالة الجنازه
ودخلت المسجد وفى یدي األوراق والنقود التى تخصھ
ألجلس بجانب النعش وأنا اطلعھ أن الدین قد تم سداده
برغم عدم قدرتي على حبس دموعي فھذه المرة األولى

التى أرى فیھا انسان مؤمن با� یتخذ قرار الموت.
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دعوت لھ كثیراً وذھبت بعد وداعھ وتصورت أن
دوري كباحث ائتمان انتھى بوفاة العمیل وعندما
رجعت بیتى بدأت التفكیر واكتشفت أن دور التمویالت
الصغیرة والھدف األساسي منھا قد بدأ فى ھذه اللحظة
أى بعد وفاة العمیل وبدأت اخطط كباحث ائتمان

 
محترف كیف احافظ على نشاط العمیل وأسرتھ. 

 
 
 

نعم قد مات العمیل ولكن النشاط قائم وأدركت أن ھذا
السوق وھذه النوعیة من العمالء لیس لھا أى سند فى
الحیاه فعندما یمرض العمیل أو أى من أسرتھ أو یموت
العمیل ینتھي النشاط وربما تموت أو تضیع أسرتھ
بالكامل، وبدأت اخطط كیف یمكن أساعد أسرة ھذا
العمیل وخطر لى أن اعطیھم نقود شخصیة بعیداً عن

البنك.. 

ولكنى سألت نفسى وبعد نفاذ النقود ماذا سیفعلون ؟؟؟؟
 
 
 
 

وھنا قررت أن أمول النشاط من جدید عن طریق االبن
الحاصل على مؤھل متوسط ووصل السن القانونى
الذى یمكني من التعامل معھ وھو االبن الكبیر لھ وبعد
أسبوع ذھبت إلى ابن العمیل ألعطیھ المال الذى تركھ
لھ فاعلي الخیر وأسألھ ماذا ستفعل فوجدت االبن حزین
ولدیھ احساس بالضیاع فھو اآلن مسؤل عن أم وأربعة

 
أبناء غیره.. ماذا سیفعل ؟؟ 

 
 
 

ولیس لدیھ أى مال وكیف سیزوج أخوتھ البنات وكیف
سیأكلون ویتعلمون.. سأل نفسھ كثیراً ھل ھو قادر على

 
ذلك؟؟ 

 

 
 

ً وأساعده على وجلست معھ عدة جلسات ألدعمھ نفسیا
البدء وأعطیھ ثقة فى نفسھ خصوصاً أنھ كان یعمل مع
والده ولدیھ الخبرة والمھارة فى نشاطھ وأساعده على
وضع قدمھ على الطریق من جدید والوقوف مكان والده
وبالفعل استطعت إقناعھ وبدأ المشوار من جدید فقد تم
فتح المحل من جدید مع بعض التطویر وإدخال فكره
على العمل وبدأ فعال فى التصنیع بجانب التصلیح
وبدأنا فى تمویلھ وبدأت العجلة تدور لیصبح المحل من
المحالت الجیدة فى منطقتھ وبدأ المكان فى الزیادة
والعلو ویرزقھ هللا من حیث ال یحتسب وبالفعل یكمل
المشوار ویعلم أخوتھ ویزوجھم ویتزوج ویكمل الرسالھ
التى تركھا لھ والده ولیس فقط لیبدأ حیاة جدیدة لھ
شخصیاً وتوقف عن اإلقراض وبدأ فى تمویل نفسھ فقد

 
اصبح لدیھ مدخرات تمكنھ من تطویر نشاطھ. 

 
 
 

وال أخفیكم سراً كم ھو جمیل بل رائع أن ترى ثمرة
عملك بعد سنوات وأن ترى ماذا فعلت ومن ھنا أدركت
دور التمویالت الصغیرة فى المجتمع، فلیس بأیدینا أن
نمنع االقدار ولیس لنا دوراً فى أن نعطى الصحة أو
الحیاة كل ھذا من أمر ربي ولكن بأیدینا أن نجعل
المصائب أقل ضرراً وأن نعلّم مجتمعنا جیداً لیكون
مجتمع یتمتع بالصحة، ولنجعل لھم أحالما یعیشون من

 
أجلھا. 

 
فى مجتمعنا المصري ھناك مقولة لقد قُِسم ظھره أو لھ
ظھر فنحن نقوم بھذا الدور نحن الظھر لمن ال ظھر لھ،
نحن المساعد الذي یمد یده لھ فى المحن ستجد
التمویالت الصغیرة بجانبك فى كل أزمة وستجدھا

 
المساند والصدیق الذى یعاونك على صعوبة الحیاه . 

 
والبد من خلق جیل من موظفى التمویالت الصغیرة
مؤمن بما یفعلھ ویعلم أنھ مقاتل خرج فى سبیل هللا وفى
سبیل وطنھ وأن كان قدر لھ أن یخوض حرب ضد
الفقر أن یكون قوى ومقاتل شرس ضد الفقر وأن یعد

 
أعداد جید یسمح لھ بالدخول فى ھذا المجال . 
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M-Pawa بعد عام واحد من استخدام الدفع عبر الھاتف المحمول: كیف أثر على
حیاة المواطنین في تنزانیا؟؟؟ 
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في یونیو 2014، أطلق البنك التجاري االفریقي
M- ومؤسسة فوداكوم تنزانیا، خدمة ،CBA
PAWA للدفع عبر الھاتف المحمول لإلدخار
واإلقراض. وقدمت الخدمة الجدیدة فرصة متمیزة
لسكان المناطق الریفیة في تنزانیا، خاصةً أن %93
منھم لم یستخدموا منتجات بنكیة من قبل، ویمكن
النظر إلى نتائج الخدمة بعد عام من تدشینھا وكیف
استخدمھا سكان تنزانیا وتأثیرھا على حیاتھم وما
ھى التطورات التي یمكن استیعابھما في الفترات

الالحقة؟؟

وأوضحت اجابات االستبیان عن أكثر من 400 ریفي
بتنزانیا أنھ تم الوصول لـ 4 نتائج رئیسیة ھى أن
ً بشأن الخدمة الفالحین أصبح لدیھم تصوراً ایجابیا
وخدمات الدفع عبر الھاتف المحمول التابعة لشركة
فوداكوم Vodacom، كما بدأ العمالء بشكل أساسي
یحصلون على قروض ألعمالھم التجاریة
ولألغراض االستثماریة من خالل الخدمة، بجانب
تحول المرأة لتصبح لدیھا القدرة والقوة على اتخاذ
القرارات المالیة بعد استخدام الخدمة، وأخیراً إدراك
أن نقص المعرفة المالیة تحد من استخدام الخدمة على

 
نطاق أوسع. 

 
 

 
 
 
 
 

M-Pawa التصورات االیجابیة لخدمة •

M-Pesa على مؤسسة M-Pawa ارتكز تدشین خدمة
للدفع عبر الھاتف المحمول، وتم ذلك بھدف طرح
منتجات بنكیة إضافیة عبر الھاتف، وتشمل حسابات
توفیر بفائدة وخدمة القرض الفوري (وھو ما یطابق
M- بعض الحلول األخرى في كینیا تحت عالمة

 
.(Shwari Brand

 
وحسبما أوضحت نتائج البحث الذي أجرتھ CGAB فإن
M-Pawa نجح في توصیل صورة ایجابیة وفعالة عن
المنتجات البنكیة عبر الموبایل، إذ أن أكثر من 90% من
المشاركین في االستبیان اتفقوا على أن الخدمة "سھلة
االستخدام، آمنة، تتمتع بخصوصیة عالیة، وتم ربطھا

 
 ."M-Pesa بشكل جید مع خدمة

M-Pawa وأوصى 78% من مستخدمي خدمة
باستخدام الخدمة لشخص واحد على األقل، فیما اقترح
54% منھم استخدام الخدمة لـ 4 أشخاص أو أكثر،
وكانت النساء الفئة األكثر نقالً وتأكیداً على توصیة

استخدام الخدمة من الرجال.

• استخدام قروض المستھلكین الصغرى في األغراض
التجاریة

ً وھو منح قرض وتعرض الخدمة خیاراً واحداً بسیطا
ً بفائدة 9%، وذلك من خالل طلب لمدة 30 یوما
المستخدمین القرض على أن یقوم بنك CBA بالتسجیل
الفوري للطلب باالعتماد على البیانات التاریخیة للھاتف
المحمول، وأوضحت البیانات أن 61% من مستخدمي
M-Pawa سجل أنھا "مخزن آمن لألموال"، السیما إن

 
عدد كبیر متحفز لمزایا القروض. 
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وبالنظر إلى الصعوبة التي یواجھھا مواطني تنزانیا
في الحصول على قروض رسمیة فإنھ ال یثیر الدھشة
للحاجة القویة لمنتج القرض الفوري، لكن ما یثیرھا
ھو على الرغم من ضآلة حجم القرض (عادة یكون
بین دوالر و15 دوالر) وقصر الفترة الزمنیة لھ (30
یوماً) لھذه القروض، فإن االستثمارات التجاریة ال
تزال واحدة من أھم األسباب لطلب القرض، حسبما

أوضح المزارعین الذین تمت مقابلتھم. 
وتتضمن االحتیاجات التجاریة (البذور، الماشیة
والمعدات)، بینما تشمل االستثمارات التجاریة في (
البضائع إلعادة بیعھا، مساحات المتجر، وغیرھا)،
وذكر العدید من المزارعین ومالكي األعمال
الصغیرة انھم یستخدمون السحب واإلیداع بفاعلیة من
حساباتھم بھدف زیادة الحدود االئتمانیة للقروض

 
 .M-Pawa المستقبلیة عبر خدمة

وتاریخیاً، یعاني المزارعون الریفیون من نقص في
القدرة على الحصول على القروض من الجھات
الرسمیة، إال أن خدمة M-Pawa تمنحھم وسیلة
سھلة لتلقي القروض، وفتح فرص جدیدة لتمویل

 
مصروفاتھم واستثمارتھم. 

وتذكر النساء كیف سمحت لھن الخدمة بأن یكن أكثر
قدرة على االستقالل المالي، وقالت إحداھن:" الخدمة
مفیدة جداً وتساعدني على الوصول ألموالي
واستخدامھا في تلبیة أغراض عائلتي دون أن أطلب

 
من زوجي، وأصبحت النزاعات أقل". 

• قبل M-Pawa، اعتادت النساء تخفي األموال أو
ً إحضارھا للحقل یومیا

قبل استخدام M-Pawa، اعتادت النساء تخفي
األموال أو إحضارھا معھا للحقل یومیاً، حتى وإن
كانت تمتلك حساباً بنكیاً، وكانت تضطر إلخفاء بطاقة
M- الحساب البنكي من اآلخرین. لكن بعد استخدام
Pawa مّكن النساء من تخزین األموال بشكل آمن
ومنحھن درجة عالیة من الخصوصیة على ھواتفھم

المحمولة. 
وتشیر األبحاث إلى أن 24% من النساء المتزوجات
یدخرن أموالھم عن طریق الخدمة دون معرفة
أزواجھن، ورفع قدرتھم على اتخاذ القرارات المالیة

دون طلب إذن أزواجھن.

 
 
 
 

• نقص المعرفة المالیة یقلص من نشر المنتجات

ومن المعروف أن ھناك انخفاض في مستوى المعرفة
المالیة بین سكان الریف، فعلى سبیل المثال قالت إحدى
المزارعات:" في البدایة كنت أعتقد أن M-Pawa أشبھ
بالشیطان أو الشر الخفي فكیف أحصل على مزید من
األموال من خالل وضع نقودي في المحفظة، خاصةً أنھ

في الماضي كانت تسلب البنوك األموال منا". 
لذا فإنھ بالنسبة ألولئك الذین لیس لدیھم خبرة محدودة في
الخدمات المالیة، یٌعتبر ھناك صعوبة في فھم الخدمة
الجدیدة، ولدیھم خلط بشأن معدل فائدة اإلدخار ولماذا
ً ھم أكثر یستغرق 3 أشھر قبل إضافة الفوائد، أیضا
ً بشأن حدود القروض وكیفیة زیادتھا، بینما ھم ارباكا
على درایة بھا من الرادیو، اللوحات اإلعالنیة، ورسائل
الھاتف النصیة، بجانب جلسات التدریب التي
تعقدھاVodacom/ TechnoServe، إلیكم رابط
التقریر باللغة االنجلیزیة لالطالع:
http://www.cgap.org/blog/m-pawa-1-year-
mobile-banking-perceptions-use-tanzania
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إن التأجیر التمویلي ھو نوع من الخدمات المالیة التي
یمكن إضافتھا لخدمات قطاع التمویل األصغر فھو
عبارة عن منح األصول ( أدوات ومعدات ) عبر
وسائل منظمة ولفترة معینة وھو اتفاق تعاقدي بین
المؤجر والمستأجر ینتقل بمقتضاه إلى المستأجر حق
استخدام أصول أو معدات لمدة محددة ویعتبر التأجیر
التمویلي من الخدمات التي تسھل عملیة الوصول
لألدوات والمعدات التي یحتاجھا صاحب المشروع من
خالل دفع قیمة استئجار األصل وعند انتھاء اتفاقیة

تأجیر األصل یجوز أن یمتلك العمیل األصل.

في قطاع التمویل األصغر یمكن تقدیم منتج للعمالء من
الشباب عبر منح األصول أو المعدات التي یحتاجونھا
واستخدامھا للبدء في مشاریعھم وبعد ذلك یمكن للشباب
تملك المعدات أو األصول ویمكن أن یساھم التمویل
التأجیري في تمكین الشباب من تنفیذ المشاریع الخاصة

 
بھم. 

ونظام التأجیر التمویلي نظام قدیم منذ أكثر من 5000
سنة حیث كان اإلغریق والروم یستخدمونھ في
الزراعة وانتاج الغذاء ویمكن أن یساعد ھذا النظام
العدید من الشباب وخاصة الذین لدیھم مھارات حرفیة
أو حصلوا علي تدریبات تمكنھم من العمل وال
یستطیعون عمل مشروعات بسبب عدم وجود المعدات

 
أو األصول الالزمة لتنفیذ المشروع. 

وتجدر اإلشارة إلى أن ھناك أنواع للتأجیر یمكن
االختیار منھا: 

1- اإلیجار إذا كان الشخص یحتاج إلى األصل المؤجر
لفترة زمنیة قصیرة ولیس فى نیتھ االستمرار فى

 
االنتاج. 

2- التأجیر التشغیلي إذا كان الشخص یحتاج إلى
األصل المؤجر لفترة زمنیة تزید عن عام ولیس ھناك

 
تأكد من الحاجة إلى األصل بعد ذلك . 

3- التأجیر التمویلي إذا كان الشخص یحتاج إلى
األصل المؤجر لفترة زمنیة تزید عن عام ولیس ھناك

 
تأكد من الحاجة لألصل بعد ذلك. 

 
بالنظر إلى مزایا التأجیر التمویلي كأداة تمویلیة مقارنة
بالقروض البنكیة سنجد العدید من المزایا ومنھا إن
التأجیر التمویلي آلیة مناسبة لتمویل المشروعات
الصغیرة والمتوسطة للمشروعات التي ال تملك تاریخ
ائتماني طویل كما أنھ یحافظ علي رأس المال العامل

 
للمشروع ومستوى السیولة النقدیة للمستأجر. 

كما أنھ بالنسبة للضمانات المطلوبة كقرض فإن
الضمانات تقتصر عادة على األصل موضوع التأجیر
ً بذاتھ مملوكا لشركة فقط ألن األصل المؤجر ضامنا
التأجیر حتي نھایة العقد وبدون حاجة للرھن التجاري
كما أن من المزایا األخري للتأجیر التمویلي حمایة
المستأجر من آثار التضخم في حالة ثبات تكلفة التمویل
المستخدم بالعقد و الخالصة أن التأجیر التمویلي أحد
وسائل التمویل التي تلعب دوراً بارزاً في تمویل
االستثمار خاصة فیما یتعلق بالصناعات المتوسطة
والصغیرة الراغبة في شراء المعدات واآلالت وما إلى
ذلك من مستلزمات وخاصة النشاط الصناعي لتقلیل

 
التكلفة االستثماریة. 

كما أن سوق التأجیر التمویلى ینقل السوق من محلیة
إلى دولیة یتیح للشركات استئجار أحدث األصول
الرأسمإلىة عالیة التقنیة، في ظل أفضل الشروط، وفي
الوقت ذاتھ تمنح الفرصة للشركات المؤجرة إمكانیة

 
تأجیر أصولھا الرأسمالیة في األسواق المحلیة. 

كما أن التأجیر التمویلى یعمل على تیسیر سبل
الحصول على التمویل للمشروعات الصغیرة ومتناھیة
الصغر واستخدام األصول المنقولة كضمانات للتمویل
حتى ال یتوقف االستثمار على وجود ضمانات عقاریة
وبالتالى زیادة فرص حصولھا على التمویل الالزم من

خالل التأجیر التمویلي.
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الحاج رجب أحمد عبد المجید، 63 عاما، عمیل فرع برج العرب باألسكندریة، یعمل في الدوكو وسنكرة السیارات
منذ أكثر من 30 عاما، كما أن ورشتھ مسجلة رسمیة وتقع على 45 متراً، ویعمل معھ اثنان آخران ویستعین

بعمالة أخرى في حالة وجود ضغط عمل.
 
 

یعمل معھ بنفس الورشة ابنھ محمد، 29 سنة، وقد تخرجت ابنتھ وردة من كلیة التجارة. 
 

 
الحاج رجب طّور العمل بورشتھ حیث أصبح یستعین بالتكنولوجیا الحدیثة بدال من العمل الیدوي قدیما. 

 

 
خالل سنوات عملھ الماضیة تعلم فن الصنعة على یده الكثیر من الصبیة الذین أصبحوا اآلن أصحاب ورش مستقلة. 

 
تطور نشاطھ بحیث لم یعد یعمل فقط لألفراد وإنما یعمل كذلك وبشكل أكبر لصالح مصانع وشركات كبرى في

 
العامرة وبرج العرب. وتمكن من شراء عربة نصف نقل. 

 

 
یعجبھ في التعامل مع جمعیة رجال أعمال أسكندریة "سرعة الصرف، وتوفیر السیولة الالزمة وقت الطلب." 

 
ویرى أن من أھم أسباب نجاحھ في عملھ ھو" االلتزام بالكلمة مع الزبائن وحسن المعاملة والصدق." 

 
حصل على أول قرض من جمعیة رجال أعمال أسكندریة في أبریل 1995 بقیمة 1500 جم وأخر قرض في مایو

2017 بقیمة 20 ألف جنیھا.
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شخصیات مصریة رائدة
مــجــــلة التنــمیة والتمـــــویل العدد الســــــــابــــع

 

حافظ یمتلك ورشة صغیرة لصیانة قطع غیار الخالطات إذ یشتري كمیات من قطع غیار الخالطات من مخازن
الخردة ثم یقوم بفرزھا وتفكیكھا ثم صیانتھا وبیعھا للمحالت المخصصة لبیع ھذه المنتجات فى منطقة وسط البلد,
یقوم بتسلیم ھذه المنتجات ثالث مرات اسبوعیاً إال أنھ كان یحتاج لوسیلة نقل مثل التروسیكل بدالً من استئجاره

لكل مرة یقوم فیھا بعملیة النقل بمبلغ 80 جنیھ.

 

واجھت حافظ صعوبة في شراء التروسیكل إذ أنھ ال یملك تكلفتھ ففكر فى اقتراض بعض المال لیتمكن من شرائھ،
وبالفعل مع أول قرض حصل علیھ قام بشراء التروسیكل مباشرة ووفر قیمة ایجاره فى شراء الخامات الالزمة

الستكمال العمل بھذا النشاط، إلى أن حصل حالیاً على قرض بقیمة 12 ألف جنیھ.

 

 

في البدایة كان یستخدم أدوات بسیطة جداً فى التنفیذ لكنھ بمرور الوقت أصبح بحاجة لشراء معدات تمكنھ من انجاز
عملھ وإنتاج كمیات أكبر وبالفعل تم ذلك مع االنتھاء من القرض األول الذى حصل علیھ، بعد زیادة بمبلغ أكبر بھدف
شراء الماكینات والمعدات المستخدمة فى خراطة وتصنیع المعادن وتمكن من إدخال منتجات أخرى یقوم بتصنیعھا
وخراطتھا مثل شعالت البوتاجاز مما جعلھ توسع فى المشروع واصبح یقوم بالتوزیع لعدد كبیر من المحالت
الموجودة بمنطقة األزھر وتمكن أیضا من تشغیل عامل معھ لیساعده فى انجاز العمل المطلوب وحالیا المشروع
أصبح یحقق ربح جید شھریا یمكنھ من شراء المزید من الخامات التى یحتاجھا عملھ وأیضا تغطیة مصروفاتھ

الشھریة.
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جمعیات تطرق باب التمیز
مــجــــلة التنــمیة والتمـــــویل العدد الســــــــابــــع
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جمعیات تطرق باب التمیز
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ركـــن االرشـــــــادات
مــجــــلة التنــمیة والتمـــــویل العدد الســــــــابــــع

كیف یمكن أن تستوفى الجمعیة أو المؤسسة األھلیة شروط الترخیص النھائي؟

حتى یعتبر النموذج طلب الترخیص النھائي مستوفى ینبغي على الجمعیة أو المؤسسة األھلیة أن ترفق المستندات
المذكورة في الجداول التالیة وفقا لتصنیف الجمعیة أو المؤسسة ووفقا للمواد الواردة في قواعد ومعاییر ممارسة
نشاط التمویل متناھي الصغر للجمعیات والمؤسسات األھلیة )قرار مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة المالیة رقم
31 لسنة( 2015 جدول (1) للجمعیات والمؤسسات األھلیة فئة (ج): حجم المحفظة القائمة أقل من 10 ملیون

جنیھ مصري
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ركـــن االرشـــــــادات
مــجــــلة التنــمیة والتمـــــویل العدد الســــــــابــــع

جدول (2) للجمعیات والمؤسسات األھلیة فئة (ب): حجم المحفظة القائمة أكثر من 10 ملیون جنیھ حتى 50

ملیون جنیھ
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ركـــن االرشـــــــادات
مــجــــلة التنــمیة والتمـــــویل العدد الســــــــابــــع

 

جدول (3) للجمعیات والمؤسسات األھلیة فئة (أ): حجم المحفظة القائمة أكثر من 50 ملیون جنیھ
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