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مجلس النواب	 

رئاسة الوزراء	 

البنك املركزي املرصي	 

هيئة الرقابة املالية	 

اتحاد بنوك مرص	 

جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية 	 

واملتناهية الصغر

القطاع املرصيف . 1

جهاز تنمية املرشوعات املتوسطة والصغرية . 2

واملتناهية الصغر

رشكات التمويل الخاصة ومنها التمويل املتناهي . 	

الصغر، والتخصيم 

الجمعيات األهلية. 	

رأس املال املخاطر. 	

التاجري التموييل. 	

بورصة النيل للمرشوعات الصغرية واملتوسطة. . 	

الجهات المسئولة:
  مصادر تمويل المشروعات

 الصغيرة والمتوسطة في مصر:

أسباب وآثار المشكلة:

تحويل محافظ التمويل إىل االستثامر ىف أذون الخزانة 	 

والسندات الحكومية النخفاض املخاطر. 

توسع البنوك يف االقراض االستهاليك وباسعار فائدة عالية 	 

النها أكرث ربحية. يؤدي هذا التخصيص غري املتوازن للموارد 

املالية اىل فقدان القطاعات االنتاجية حصة كبرية من التمويل 

املرصيف الذي كان ميكن أن يساعد يف خلق فرص العمل 

وزيادة القدرات التصديرية.

مغاالة البنوك يف طلب الضامنات من الرشكات املتوسطة 	 

والصغرية وتصل الضامنات اىل مستوى الكفالة الشخصية 

وتوقيع الشيكات والتي قد تؤدي يف حالة الخسارة اىل ضياع 

الرثوة الشخصية لصاحب املرشوع وقد تؤدي أيضا اىل وقوعه 

تحت طائلة قانون العقوبات والحبس.

مطالبة البنوك من املرشوعات املتوسطة والصغرية نفس 	 

املستندات واالجراءات التي تطبقها عىل الرشكات الكربى، 

وهو اسلوب غري واقعي ويؤدي اىل انعدام تكافؤ الفرص يف 

الحصول عىل التمويل.

غياب مفهوم »التمويل الجامعي Crowdfunding« وعدم 	 

وجود إطار ترشيعي له مام يحد من فرص املرشوعات 

املبتدئة يف متويل االفكار املبدعة.

بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة

 ورقة سياسات مقدمة من 
الجمعية المصرية لشباب األعمال  حول

 تـمويـل الـمشروعـات
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عدم تقديم البنوك ومؤسسات التمويل الئتامن املناسب 	 

لتمويل الصادرات بأسعار فائدة تفضيلية منخفضة مقارنة 

بأسعار الفائدة السائدة، خالًفا ملا تتيحه العديد من الدول 

النامية يف هذا املجال. وهذا يقلل من تنافسية املنتجات 

املرصية مثل القطن واملنسوجات.

ارتفاع تكلفة الخدمات التمويلية املقدمة كنتيجة الرتفاع 	 

أسعار الفائدة وكرثة املرصوفات والعموالت. وقد ترتفع هذه 

التكلفة مبعدل يزيد عن 	 % أعىل من متوسط الفائدة العام 

)كوريدور(.

 متتد الفرتة الالزمة للموافقة عىل التسهيالت التي متنحها 	 

البنوك لفرتة طويلة قد تزيد عن السنة بعد استيفاء كافة 

املستندات. 

العزوف عن متويل األصول الرأساملية أو رأس املال العامل 	 

واالتجاه إىل تقديم القروض للعمليات التجارية، وذلك 

النخفاض فرتة السداد الخاصة بالعمليات التجارية، وهو 

ما يضع عبء متويل خطوط االنتاج بالكامل عىل صاحب 

املرشوع.

ضعف التواصل بني البنوك مع الفئات املستهدفة بالتمويل 	 

وعدم وضوح االجراءات املطلوبة من اصحاب املرشوعات يف 

كثري من االحيان. 

عدم وجود كيان راعي يساعد املرشوعات املتوسطة والصغرية 	 

يف التطوير االداري والتنظيمي والقانوين الذي يسهل حصولها 

عىل متويل مرصيف أو مؤسيس وبرشوط جيدة.

عىل الرغم من صدور قانون االفالس رقم 11 لسنة 2018، 	 

إال أن تطبيقه عىل أرض الواقع ما يزال محدودا. فام زالت 

ثقافة جهات التمويل يف التعامل مع املفلس بنفس األسلوب 

القديم الذي يقيض عىل صاحب املرشوع ومينعه من 

االستمرار يف املحاولة ويرفض منحه فرصة جديدة القامة 

مرشوع جديد.

تابع - أسباب وآثار المشكلة:

بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة
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إصدار البنك املركزي توجيهات ملزمة للبنوك برضورة تنويع 	 

محافظها االئتامنية بحيث تكون النسبة االكرب من هذه 

املحافظ موجهة اىل مرشوعات منتجة ويف كافة قطاعات 

االقتصاد، وأن يحدد نسباً مستهدفة للقطاعات االنتاجية التي 

تحتاجها الدولة للتقدم االقتصادي واملنافسة العاملية.

الغاء املامرسات االئتامنية الجائرة مثل طلب الكفاالت 	 

الشخصية وتوقيع الشيكات كضامنة للتمويل، وان يعتمد 

التمويل باالساس عىل طبيعة منوذج العمل ونجاحه.

 	 )Tier 2( الرتخيص والسامح بانشاء بنوك الطبقة الثانية

والتي تكون متخصصة يف التعامل مع املرشوعات املتوسطة 

والصغرية بشكل يتناسب مع حجمها وطبيعة عملها بدال من 

الوضع الحايل الذي يطبق عىل هذه الفئة من املرشوعات 

نفس املعايري واالجراءات املطلوبة من الرشكات الكربى.

 	 )Crowdfunding( اصدار قانون ينظم التمويل الجامعي

لفتح املجال للرشكات املبتدئة للحصول عىل التمويل بشكل 

مبارش من املتحمسني واملشجعني لالفكار املبدعة.

أن يدعم القطاع املرصيف حاضنات األعامل يف تقديم 	 

الخدمات االستشارية للرشكات املتوسطة والصغرية والتي 

تحتاج اىل تطوير إداري وتنظيمي يؤهلها للحصول عىل 

التمويل املؤسيس ويقلص فرتة حصولها عىل املوافقات 

االئتامنية. 

إعادة صياغة االجراءات والرشوط املتعلقة بالقطاعات 	 

التصديرية بحيث توفر لهذه القطاعات التمويل بتكاليف 

معقولة ال ترهق املصدر وتزيد من تنافسية املنتج املرصي يف 

السوق العاملي.

تطوير السياسات التسويقية للبنوك ومؤسسات التمويل 	 

بحيث تصل اىل الفئات املستهدفة بالتمويل بوضوح، وان 

تقوم البنوك بتحديد املستندات املطلوبة بالكامل للحصول 

عىل قرض  واإلعالن عن املستندات املطلوبة عىل املوقع 

األلكرتوىن للبنك، وان تكون خدمة العمالء التليفونية مؤهلة 

للتواصل مع راغبي التمويل وايضاح جميع االجراءات 

والرشوط. 

تحديد مدة زمنية تلتزم بها البنوك لالنتهاء من الدراسات 	 

واالستعالمات واألعامل اإلدارية الخاصة بها إلعطاء العميل 

قرار املوافقة أو الرفض عىل التمويل عىل أال تزيد هذه املدة 

عن ثالثة أشهر.    

أن يقوم البنك املركزي بوضع آلية محددة لتمويل املنشآت 	 

املتعرثة ومتابعة تنفيذها وتشجيع البنوك عيل إقالة هذه 

املرشوعات من التعرث.

توقيع غرامات عىل البنوك الغري ملتزمة بنسبة متويل 	 

املرشوعات املتوسطة والصغرية.

 متديد آجال القروض متوسطة زطويلة االجل لتصل اىل	 

10 سنوات.

االستفادة من صدور قانون االفالس رقم 11 لسنة 2018 يف 	 

اعادة هيكلة املرشوعات املتعرثة بدال من تصفيتها، واعطاء 

املستثمر فرصة النشاء وادارة مرشوعات جديدة ناجحة.

ربط معدالت الفائدة عىل الودائع بالبنوك بنسب التضخم مبا 	 

يتناسب مع املتعارف عليه دولياً ىف مجال األعامل وتشجيع 

االستثامر. 

دعم قدرات رشكة ضامن مخاطر اإلئتامن لتوسيع محفظة 	 

االئتامن يف املرشوعات املتوسطة والصغرية.

إلزام صناديق االستثامر بضخ نسبة ال تقل عن 	 % من 	 

اجاميل اصول هذه الصناديق لالستثامر يف أسهم الرشكات 

املدرجة يف بورصة النيل. 

الحلول المقترحة:

بمساندة من مركز المشروعات الدولية الخاصة
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 )EJB( الجمعية المصرية لشباب األعمال

www.ejb.org.eg

)CIPE( مركز المشروعات الدولية الخاصة 
www.cipe.org  |  www.cipe-arabia.org


