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إدارة االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
ــم  ــون رق ــام القان ــر بأح ــي الصغ ــل متناه ــاد المصــري للتموي ــس االتح تأس
141 لســنة 2014 والخــاص بالتمويــل متناهــي الصغــر وصــدر النظــام 
ــم »2«  ــة رق ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــس إدارة الهيئ ــي بقــرار مجل الأساس
لســنة 2015، وتــم انتخــاب مجلــس الإدارة فــي 16/9/2015 كمــا تــم إعــادة 
ــد  ــو 2017. وق ــال يوني ــاد خ ــات االتح ــي انتخاب ــي ف ــس الحال ــار المجل اختي
ترتــب علــى إصــدار القانــون توفيــر بيئــة تشــريعية مواتيــة ومعاييــر موحــدة 
ــة علــى النشــاط، بمــا يضمــن الكفــاءة المؤسســية  ــط محــددة للرقاب وضواب

ــتفيدين. ــوق المس ــة حق ــة وحماي ــتدامة المالي واالس
ــاء  ــب بن ــر، بجان ــاء مص ــة أنح ــي اكف ــه ف ــاط وإتاحت ــة النش ــتهدف تنمي ويس
ــة  ــج تدريبي ــر برام ــال توفي ــن خ ــل م ــات التموي ــدرات مؤسس ــم ق ودع
متخصصــة والمعونــة واالستشــارات الفنيــة، فضــًا عــن توفيــر البيانــات ونظم 

ــاث. ــات والأبح ــداد الدراس ــات وإع المعلوم

 األستاذ/ محمد سعيد مشهور
نائب رئيس

 األستاذ/ خالد صالح طلب
نائب رئيس

 األستاذة/ هالة أبو السعد
أمين السر
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عضو
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عضو
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عضو
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عضو
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عضو
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تمهيد

حرصنـا طـوال فترة نشـر مجلـة التنميـة والتمويـل علـى إتاحة محتـوى متميز 
للعامليـن فـي صناعـة التمويـل متناهي الصغـر ينير لهـم الطريـق في بعض 
النقـاط الهامـة، وفي إطار اسـتعدادنا للعدد الحادي عشـر اكن مـن المفترض أن 
يتضمـن عرض أحـداث الجمعية العامـة لاتحـاد المنعقدة فـي 22 أبريل  2019 

. فقط

رة صـدر قانـون تنظيـم اسـتخدام وسـائل الدفع غيـر النقدي  وخـال تلـك الفـت
ومـا له مـن عاقة وثيقـة بالسـداد والتحصيل داخـل الجمعيات وشـراكت الدفع 
الإلكترونـي، فان لزامـًا علينا اطاع الجمعيات ومؤسسـات التمويـل على البنود 
الهامـة والمتعلقـة بالقانـون وذلـك فـي إطـار الدور المنـوط بـه االتحاد في 

تقديـم اكفة سـبل التوعيـة للجهـات التمويل متناهـي الصغر.

وبالفعـل تواصنـا مـع عـدد مـن الجهـات المعنيـة علـى رأسـهم وزارة المالية 
المصريـة والبنـك المركزي المصـري، والهيئة العامـة للرقابة المالية، وشـراكت 
الدفـع الإلكترونـي بهـدف تغطيـة اكفـة جوانـب الدفع غيـر النقـدي المتعلقة 

بجهـات التمويـل متناهـي الصغر .

وينقسـم العدد الحادي عشـر إلى شـقين الأول تغطية متاملة لفعاليات الجمعية 
العامـة لاتحـاد المنعقـدة فـي 22 أبريل 2019، ثم نسـتعرض في الشـق الآخر 
جوانـب الدفـع غيـر النقدي من خـال بعـض الأحاديـث الصحفية مـع المتحدث 
الرسـمي لشـئون الدفع والتحصيل الإلكتروني بـوزارة المالية وقيـادات التمويل 
متناهـي الصغـر بالهيئة العامـة للرقابة الماليـة، فضًا عن التواصل مع شـركة 

فـوري وأمان للدفـع الإلكتروني.

رًا نشـكر اكفـة الجهات التي اسـتجابت وشـاركت معنـا في إتمـام العدد  وأخـي
بالوقـت والجهـد ونتمنـى أن نكـون قدمنـا عـددًا مفيـدًا يليـق باسـم االتحاد 

المصـري للتمويـل متناهـي الصغـر وأعضائه.

فريق عمل مجلة التنمية والتمويل

االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر 
يعرض حصاد عام 2018
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منى ذو الفقار: هدفنا خدمة 4 مليون عميل بمحفظة إجمالية 20 مليار جنيه
ــاد  ــس إدارة االتح ــس مجل ــار، رئي ــى ذو الفق ــورة من ــتهلت الدكت ــة، اس ــي البداي ف
المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، فعاليــات الجمعيــة العامــة لاتحــاد بشــكر الأعضــاء 
علــى الحضــور وحرصهــم علــى المشــاركة فــي فاعليــات الجمعيــة العامــة، مؤكــدًة 
حــرص االتحــاد علــى تعزيــز ودعــم الصناعــة بالتعــاون مــع لك الجهــات المعنية بنشــاط 
ــك  ــة والبن ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــها الهيئ ــى رأس ــر عل ــي الصغ ــل متناه التموي
المركــزي، بجانــب جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغر، 

بهــدف تنميــة الصناعــة فــي مصــر خاصــة أعضــاء االتحــاد بمختلــف الفئــات.

وأوضحــت أن اســتراتيجية االتحــاد تتضمــن خدمــة 4 مليــون عميــل بمحفظــة إجماليــة 
تتجــاوز 20 مليــار جنيــه  فــي عــام 2020.

تابعــت: »ســجلت المحفظــة االئتمانيــة للصناعــة 17.7 مليــار جنيــه نهايــة عــام 2018، 
وتخطــى عــدد المســتفيدين 3 مليــون عميــل، تخدمهــم الجمعيــات الأهلية والشــراكت 
ــس اقتــراب  ــا يعك ــات مباشــرة(، بم ــون تموي ــن يمنح ــاد مم ــاء االتح ــوك )أعض والبن
ــي  ــل متناه ــة التموي ــة لصناع ــة االئتماني ــتهدفة للمحفظ ــة المس ــق القيم تحقي

الصغــر، وبذلــك فنحــن فخوريــن بالنمــو المحقــق خــال العاميــن الماضييــن.«

قالــت أن الهــدف متوســط الأجــل أي خــال 5  ســنوات هــو الوصــول إلــى لك الفقراء 
ــم 11  ــغ عدده ــاء والبال ــة والإحص ــة العام ــاز المركــزي للتعبئ ــوم الجه ــا لمفه طبق
مليــون مواطــن بمــا يمكــن مــن نشــر التمويــل متناهــي الصغــر وتحقيــق الشــمول 

المالــي.

بتمويل من البنك المركزي.. تصميم مشروع بناء قدرات الجمعيات الأهلية
أضافــت، رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن 
االتحــاد عكــف أيضــًا علــى بنــاء قــدرات الأعضــاء مــن الجمعيــات الأهليــة فــي اكفــة 
المحافظــات مــن خــال تصميــم مشــروع تدريــب وبنــاء قــدرات بتمويــل مــن البنــك  اســتعرضت الدكتــورة منــى ذو الفقــار، رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد المصــري للتمويــل 

ــك  ــام 2018، وذل ــج أعمــال وحصــاد أنشــطة االتحــاد خــال ع ــر، نتائ متناهــي الصغ
أثنــاء انعقــاد الجمعيــة العامــة لاتحــاد فــي 22 أبريــل 2019.

وشــارك الأســتاذ جمــال خليفــة، المشــرف علــى الإدارة المركزيــة للتمويــل متناهــي 
الصغــر، والأســتاذة نيفيــن بــدر الديــن، رئيــس الإدارة المركزيــة للتمويــل متناهــي الصغر 
فــي جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، والأســتاذ 
خالــد صــاح، نائــب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، 
بجانــب ممثــل عــن مكتــب حــازم حســن للمحاســبة والمراجعــة، وذلــك بحضــور عــدد 
كبيــر مــن ممثلــي الجمعيــات الأهليــة وشــراكت التمويــل متناهــي الصغــر، بجانــب 

البنــوك الأعضــاء.
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ــاالت  ــة المج ــام، اكف ــدة ع ــتمر لم ــذي اس ــج، ال ــاول البرنام ــري وتن ــزي المص المرك
ــاالت  ــن المج ــا م ــة وغيره ــر الرقابي ــر والمعايي ــل الأصغ ــيات التموي ــة بأساس الخاص

ــاط. ــة بالنش المتعلق

وتابعــت: »أنــا فخــورة ببرنامــج التدريــب ودعــم القــدرات المنفــذ مــن جانــب االتحــاد 
بدعــم مــن البنــك المركــزي وأود أن انتهــز الفرصــة لشــكره رســميًا علــى تقديــم دعــم 
لصناعــة التمويــل متناهــي الصغــر ونؤكــد اســتمرارهم فــي مســاندة النشــاط فــي 

الفتــرة المقبلــة.«

اتفــاق مــع المركــزي وجهــاز المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر 
للترقيــة المؤسســاتية لجمعيــات »ج«

ــة  أشــارت، رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد، إلــى عقــد االتحــاد اتفــاق مــع جهــاز تنمي
ــة  ــج الترقي ــق برنام ــر، لتطبي ــة الصغ ــرة ومتناهي ــطة والصغي ــروعات المتوس المش

ــة »ب«. ــى الفئ ــة »ج« إل ــن الفئ ــة م ــو 30 جمعي ــاتية لنح المؤسس

أيضــًا يعكــف االتحــاد علــى بــدء مشــروع أكبــر بالتعــاون مــع البنــك المركــزي للترقيــة 
ــى  ــج حت ــتمر البرنام ــة »ج« ويس ــن الفئ ــة م ــة أهلي ــر  100 جمعي ــاتية لأكب المؤسس
ــى  ــى وه ــة الأعل ــى الفئ ــاء إل ــة واالرتق ــك الفئ ــاعدة تل ــتهدف مس ــنوات، يس 3 س
»ب« وإمدادهــا بالنظــم والدعــم الفنــي والبرامــج التــي تمكنهــم مــن دعــم وتعزيــز 

امانيتهــم وقدراتهــم فــي مجــال التمويــل متناهــي الصغــر.

ــب  ــاد يص ــه االتح ــذي يبذل ــر ال ــد الأكب ــار، أن الجه ــى ذو الفق ــورة من ــت، الدكت أضاف
ــن  ــوا مؤهلي ــاعدتهم ليكون ــة »ج«، ومس ــن الفئ ــة م ــات الأهلي ــح الجمعي ــي صال ف

ــة الأعلــى. ــلإدراج فــي الفئ ل

ــود  ــذل مجه ــوق، ونب ــن الس ــات ع ــاث ودراس ــة وأبح ــى المجل ــتغلنا عل ــت: »اش تابع
دائــم مــع البنــوك والبنــك المركــزي المصــري لإتاحــة التمويــل لمؤسســات التمويــل 
ــة »أ«، و»ب«،  ــن الفئ ــة م ــات الأهلي ــته الجمعي ــا لمس ــو م ــر، وه ــي الصغ متناه
ــدأ جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة  أمــا فيمــا يخــص الفئــة »ج« ب

ــة«. ــك الفئ ــل تل ــوك لتموي ــه البن ــر توجي ــة الصغ ومتناهي

وقالــت أن المجهــود المبــذول مــن جانــب االتحــاد انعكــس علــى المحافــظ االئتمانيــة 
ــات  ــل، إذ أصبحــت تحتــل الجمعي ــة وعــدد المســتفيدين مــن التموي ــات الأهلي للجمعي
المركــز الأول مــن حيــث حجــم المحفظــة االئتمانيــة النشــطة وتســتحوذ علــى أكبــر 
عــدد مــن المســتفيدين مــا يقــرب مــن 2 مليــون عميــل، أيضــًا يتواصــل االتحــاد بشــل 
دائــم مــع الأعضــاء مــن القطــاع الخــاص والبنــوك لإمدادهــم بالدعــم الامــل فيمــا 

يخــص القطــاع.

تدريب 4 موظفين بالجمعيات على إدارة المخاطر في لوكسمبرج
أضافــت الدكتــورة منــى ذو الفقــار، أن االتحــاد يبحــث بصــورة مســتمرة عــن فــرص 
دعــم وتدريــب الأعضــاء، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو بالخــارج، وهــو مــا اتضــح 
ــام  ــدار 5 أي ــى م ــمبرج عل ــي لوكس ــا ف ــم عقده ــي ت ــر الت ــي دورة إدارة المخاط ف

تدريبيــة.

قالــت أن المنحــة اشــترطت انضمــام الجمعيــات الأهليــة فئــة »ب« وتــم تشــكيل لجنة 
ــر  ــات المتقدمــة، واســتوفى 4 مرشــحين معايي علــى أعلــى مســتوى النتقــاء الجمعي
المنحــة، أبرزهــا الإجــادة التامــة للغــة الإنجليزيــة والإلمــام بافــة المعلومــات الخاصة 

بالنشــاط، موضحــًة أن لك تدريــب لــه معاييــر محــددة ويتوجــه لشــريحة مختلفــة.

وأكــدت رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن الجمعيات 
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يعكــس دور االتحــاد والهيئــة فــي معالجــة المشــلات التــي تواجههــا الجمعيــات 
ــة. الأهلي

نيفين بدر الدين: الجمعيات الفئة »ج« هى عقل وقلب الجهاز
ــروعات  ــة المش ــاز تنمي ــزي لجه ــاز المرك ــس الجه ــن، رئي ــدر الدي ــن ب ــت نيفي التق
ــراف  ــاد، أط ــس إدارة االتح ــو مجل ــر، وعض ــة الصغ ــرة ومتناهي ــطة والصغي المتوس
الحديــث واصفــة الجمعيــات فئــة »ج«، أنهــا عقــل وقلــب الجهــاز، خاصــًة أن الفئــة 
ــة  ــات تمويلي ــن جه ــل م ــى تموي ــول عل ــر للحص ــة الأكب ــم الفرص »أ و ب«، لديه
متعــددة عكــس الفئــة »ج«، وأشــارت إلــى أنــه تــم توجيــه منحــة لتطبيــق الترقيــة 
ــن  ــر م ــع أكث ــة م ــود قائم ــع عق ــاز وق ــًة أن الجه ــة »ج«، مضيف ــاتية للفئ المؤسس

ــة.  450 جمعي

منى ذو الفقار: نغطي 30% فقط من السوق
قالــت الدكتــورة منــى ذو الفقــار، أن الاعبيــن الحالييــن فــي صناعــة التمويــل متناهي 
الصغــر يخدمــوا نحــو 30% فقــط مــن الســوق، بواقــع 3 مليــون مســتفيد فــي حيــن 
أن الفئــة المســتهدفة تبلــغ 11 مليــون عميــل، بمــا يعكــس أن الســوق كبيــر وواســع.

أشــارت أنــه ينبغــي التحلــي بالصبــر والمثابــرة والحصــول علــى التدريــب مــن االتحــاد، 
ــه  ــر لأن ــي الصغ ــل متناه ــي التموي ــص ف ــة، والتخص ــط الهيئ ــع ضواب ــق م والتواف
ــال  ــة، وضربــت مث ــة والنظــم الداخلي ــع خــاص، فيمــا يخــص القواعــد والرقاب ذو طاب
ــه  ــدأت تدشــينها وشــملت أنشــطة متعــددة، إال أن ــة تحســين الصحــة التــي ب بجمعي

تــم فصــل النشــاط فيمــا بعــد الختــاف طبيعتــه.
 

ــة،  ــات تمويلي ــن 3 جه ــر م ــن أكث ــات م ــى تموي ــل عل ــول العمي ــن حص ــذرت م وح
ــك  ــًة أن ذل ــر، موضح ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــاق شــرف صناع ــص ميث ــبما ن حس
ــاع عــن الســداد وبالتالــي  يتســبب فــي إغــراق العميــل فــي الديــن ومــن ثــم االمتن
ــف  ــه توق ــب علي ــا يترت ــل، بم ــراكت التموي ــات وش ــي للجمعي ــف المال ــف الموق ضع
البنــوك عــن منحهــم التمويــل، لــذا ينبغــي اتبــاع أفضــل الممارســات ومراعــاة نســب 

ــر. المخاط

المنتشــرة فــي المحافظــات اســتفادت مــن 80% مــن التدريــب وحصلــت الفئــة »ج« 
علــى النســبة العظمــى منــه، موضحــًة أن مجلــس الإدارة الحالــي لاتحــاد المصــري 
للتمويــل متناهــي الصغــر يســتهدف تعزيــز نمــو الصناعــة وأداء الجمعيات ومؤسســات 

التمويــل بصــورة عامــة.

جهاز تنمية المشروعات يحث البنوك على تمويل الجمعيات
ــدور محــوري فــي حــث  تابعــت: »البنــوك متــرددة تمولكــم، لكــن الجهــاز يقــوم ب
ــوك  ــروض البن ــن ق ــزء م ــص ج ــترط تخصي ــات إذ اش ــراض الجمعي ــى إق ــوك عل البن

ــاد«. ــام االتح ــى باهتم ــي تحظ ــات الت ــر الفئ ــى أكث ــة »ج«، وه ــات فئ للجمعي

وعلــق ممثــل الجمعيــة المصريــة للتنميــة بفرشــوط محافظــة قنــا قائــًا: »كنــا مــن 
ــب االتحــاد  ــة المؤسســاتية مــن جان ــات التــي خضعــت لبرنامــج الترقي ضمــن الجمعي
وجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر، وحصلنــا علــى 
3 مليــون جنيــه مــن الجهــاز ونعكــف حاليــًا علــى إنهــاء اكفــة االجــراءات المتعلقــة 
بترقيــة الجمعيــة إلــى الفئــة »ب«، وأشــير إلــى أن البنــك الأهلــي وافــق علــى منــح 

الجمعيــة تمويــل بقيمــة مليــون جنيــه.«

واســتطردت رئيــس مجلــس الإدارة الحديــث بضــرورة التأكيــد علــى أنــه ال يمكــن وضــع 
الجمعيــات الأهليــة فئــة »ج« فــي كفــة واحــدة، إذ أن مــا يقــرب مــن 100 جمعيــة 
مــن بيــن أكثــر مــن 850 جمعيــة تتــرواح محفظتهــم االئتمانيــة مــن مليــون لـــ 10 

مليــون، فيمــا تقــل المحفظــة االئتمانيــة للعــدد المتبقــي عــن مليــون جنيــه.

تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة مخالفات 300 جمعية
أشــارت الدكتــورة منــى ذو الفقــار، رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد، إلــى التعــاون مــع 
ــن 300  ــا يقــرب م ــات لم ــض المخالف ــة بع ــة لمعالج ــة المالي ــة للرقاب ــة العام الهيئ
ــات، بمــا  ــات علــى تلــك الجمعي ــر الهيئــة منعــًا لفــرض عقوب جمعيــة خالفــت معايي
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9 جمعيات أهلية تفوز بجوائز اإللتزام 
باالستعالم االئتماني

خالل انعقاد الجمعية العامة لالتحاد
ــز  ــر بجوائ ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــي نش ــة ف ــة عامل ــات أهلي ــازت 9 جمعي ف
 I-Score االســتعام االئتمانــي المقدمــة مــن الشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي
بالتعــاون مــع االتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر والهيئــة العامــة للرقابــة 

ــر. ــة الصغ ــطة والصغيــرة ومتناهي ــة المشــروعات المتوس ــاز تنمي ــة وجه المالي
وتتضمنــت الجمعيــات الأهليــة التســعة: المؤسســة الأولــى للتمويــل متناهــي الصغر، 
ــوة،  ــتقبل بف ــال المس ــيدات أعم ــة س ــر، جمعي ــل الأصغ ــتقبل للتموي ــة المس جمعي
الجمعيــة االقليميــة للتنميــة والمشــروعات بســوهاج، شــباب مصــر لتنميــة المجتمــع 
ــال  ــة رج ــة، جمعي ــرة والحرفي ــروعات الصغي ــع للمش ــة المجتم ــة تنمي ــا، جمعي بالمني
أعمــال اســكندرية، الجمعيــة الخيريــة الإســامية بنجــع الــدار، جمعيــة شــموع للتنميــة 

ــا. المســتدامة بالمني
وفــازت المؤسســة الأولــى للتمويــل متناهــي الصغــر بالجائــزة الخاصــة عن الشــفافية 
ــات  ــات بجائــزة االســتعام وإرســال البيان ــت 6 جمعي ــه، كمــا نال ــف جني بقيمــة 15 أل
منــذ التعاقــد بقيمــة 10  آالف جنيــه، وهــم جمعيــة رجــال أعمــال اســكندرية، جمعيــة 
ســيدات أعمــال المســتقبل بفــوه، جمعيــة المســتقبل للتمويــل الأصغــر، جمعية شــباب 
مصــر لتنميــة المجتمــع بالمنيــا، الجمعيــة االقليميــة للتنميــة والمشــروعات بســوهاج، 

وجمعيــة تنميــة المجتمــع للمشــروعات الصغيــرة والحرفيــة.
ــال  ــزام بإرس ــا بجائــزة الإلت ــتدامة بالمني ــة المس ــموع للتنمي ــة ش ــازت جمعي ــا ف فيم
البيانــات الشــهرية وفقــا للمعاييــر منــذ بــدء المســابقة بقيمــة 5 آالف جنيــه، وحصلت 
الجمعيــة الخيريــة الإســامية بنجــع الــدار بجائــزة الجائــزة عــن الإلتــزام بإرســال البيانــات 

الشــهرية وفقــا للمعاييــر منــذ بــدء المســابقة بقيمــة 5 آالف جنيــه 
وتــم انتقــاء الجمعيــات الفائــزة مــن خــال لجنــة تــم تشــكيلها مــن االتحــاد المصــري 
ــة لاســتعام االئتمانــي وجهــاز تنميــة  ــل متناهــي الصغــر والشــركة المصري للتموي
تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر والهيئــة العامــة للرقابة 

الماليــة.

االئتمانـــي  لالســـتعالم  المصريـــة  الشـــركة  مـــن  مقدمـــة  الجوائـــز 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد المصـــري للتمويل متناهـــي الصغـــر والهيئة 
العامـــة للرقابـــة الماليـــة وجهـــاز تنميـــة المشـــروعات المتوســـطة 

والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر



الدفع غير النقدي 
لجهات التمويل 

متناهي الصغر

1516

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

صورة لفريق العمل



مــن المعــروف أن وزارة الماليــة لهــا دور 
محــوري فــي تطبيــق آليــات الدفــع غيــر 
النقــدي بشــل عــام بالســوق المحلــي، 
الحكوميــة  والمصالــح  الإدارات  فــي 
ــذا اكن مــن الضــروري  كمرحلــة أولــى، ل
التعــرف علــى نتائــج تطبيقهــا لضوابــط 
ــرة  ــا الفت ــي وخطته ــع الإلكترون الدف
ــدي  ــتاذ حم ــا الأس ــذا التقين ــة، ل المقبل
حامــد، المتحدث الرســمي لشــئون الدفع 
ــة  ــوزارة المالي ــي ب ــل الإلكترون والتحصي
ــي  ــوزارة ف ــى دور ال ــا عل ــذي أطلعن ال
تنفيــذ خطــة الدولــة للدفــع والتحصيــل 

ــي.... الإلكترون

ـرار معالــي وزيــر  وبالتالــي صــدر ـق
الماليــة برقــم 269 لســنة 2018، المعدل 
بقــرار 760 لســنة 2019، الــذان ينتهيــان 
إلــى أن المســتحقات الحكوميــة منهــا 
ــن 500  ــر م ــة الأكث ــة والجمركي الضريبي
ــائل  ــدى الوس ــدادها بإح ــم س ــه يت جني
ــوزارة نحــو  ــك نشــرت ال ــة لذل الإلكتروني
 Governmental16 ألــف ماكينــة دفــع
اكفــة  علــى   Point Of Sale  GPOS
ــة  ــات الحكومي ــل بالجه ــاط التحصي نق
المختلفــة )GOP هــى ماكينــات نقــاط 
ــد  ــى ح ــبه إل ــوزارة وتش ــع ال ــع تتب البي
ــتخدمها  ــي تس ــع الت ــاط البي ــر نق كبي
شــراكت الدفــع الإلكترونــي في الســوق 

ــي (. المحل

ــد  ــر المزي ــوزارة لنش ــة ال ــى خط ــا ه م
ــات GPOS ؟ ــن ماكين م

حمــدي حامــد: تتعامــل الــوزارة مــع 
الجهــات  مــن  الــواردة  الطلبــات 
 GPOS ماكينــات  لتوفيــر  الحكوميــة 
بشــل ســريع بهــدف تلبيــة االحتياجــات 
العلميــات  أعــداد  وتزايــد  المتواصلــة 

إلكترونيــًا. المنفــذة 

ــس  ــي المجل ــو ف ــوزارة عض ــار ال باعتب
إلقــاء  نــود  للمدفوعــات،  القومــي 
ــس  ــة المجل ــح خط ــى مام ــوء عل الض
ــع  ــز الدف ــي وتعزي ــمول المال ــو الش نح
المحلــي  الســوق  الإلكترونــي فــي 

ــة؟ ــرة المقبل ــال الفت خ
ــروع  ــذا المش ــر ه ــد: يعتب ــدي حام حم
هــو اســتكمال لتوجــه وزارة الماليــة 
ــائل  ــى وس ــاد عل ــة واالعتم ــو الميكن نح
التكنولوجيــا فــي تنفيــذ المعامــات 

مــا هــى مزايــا وفوائــد تطبيــق الدفــع 
الإلكترونــي؟

ــة  ــة خط ــق الدول ــد: تطب ــدي حام حم
ــدف  ــة به ــة والإداري ــة االقتصادي التنمي
تحقيــق الشــمول المالــي وبالتالــي 
ــا  ــي تديره ــة الت ــاريع الميكن ــت مش اكن
ــوزارة أحــد الأدوات الهامــة للوصــول  ال
إلــى مجتمــع قليــل االعتمــاد علــى 
تطبيــق  إطــار  النقــد، وهــذا فــي 
والإداري،  االقتصــادي  االصــاح  خطــة 
القومــي  المجلــس  وتوجيهــات 
ــق  ــة لتحقي ــه الدول ــات، وتوج للمدفوع

الشــمول المالــي.

الماليــة، وأشــير إلــى أن الــوزارة انتهــت 
ميكنــة  مــن   2017/11/30 فــي 
ــات  ــة والتدفق ــات المالي ــع المعام جمي
النقديــة الخارجــة مــن الموازنــة العامــة 
للدولــة بحيــث تــم إلغــاء الشــيات 
الورقيــة وأصبــح االعتمــاد بشــل اكمــل 
ــة  ــع المميكن ــر الدف ــدار أوام ــى إص عل
واســتكمااًل لهــذا التوجــه، تقــوم الوزارة 
ــرارات  ــا للق ــار تطبيقه ــي إط ــًا ف حالي
ــات  ــة التدفق ــي ميكن ــر ف ــالفة الذك س
النقديــة الداخلــة إلــى الموازنــة العامــة 
ــل  ــات يحص ــل خدم ــت مقاب ــواء اكن س
الجهــات  مــن  المواطــن  عليهــا 
الحكوميــة أو كنــت مســتحقات ضريبيــة 

ــة. وجمركي
ونظــرًا للخبــرة المتراكمــة لــوزارة المالية 
فــي إدارة مشــاريع الميكنــة فــإن البنيــة 
الأساســية لإدارة مثــل هــذه المنظومــة 
ــول  ــي الوص ــال ف ــل فع ــهم بش تس
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وزارة المالية تستعرض 
أبرز محاور تطبيق آليات 

الدفع غير النقدي

 بعد تطبيق قانون الدفع
ً

خاصة



للنتائــج المرجــوة وبمعــدالت أداء عاليــة.
ــا  ــابق ذكره ــدف المشــروعات الس وته
الإدارة الجيــدة للمــال  إلــى تحقيــق 
العــام وتوفيــر بيانــات لحظيــة عــن 
مصروفــات وإيــرادات الجهــات الإداريــة 
ــذي  ــن متخ ــم تمكي ــن ث ــة وم المختلف
ــى  ــاء عل ــاذ القــرارات بن ــن اتخ القــرار م
ــؤدي  ــريعة ت ــة وس ــات لحظي ــر بيان تواف
إلــى قــدرة مخــذي القــرار علــى اتخــاذ 

ــليم. ــرار الس الق

وتحمــل تلــك المنظومــة فوائــد عديــدة 
للمواطنيــن تتمثــل فــي جعــل المعاملــة 
ــًا وســهولة وســرعة،  ــر أمان ــة أكث المالي
ــة  ــات الإلكتروني ــتخدام البطاق إذ أن اس
ــق  ــداد يحق ــائل الس ــن وس ــيلة م كوس
مقارنــًة  الآمــان  مــن  عاليــة  درجــة 

ــة. ــتخدام الأوراق النقدي باس

ــق  ــوزارة لتطبي مــا هــى اســتعدادات ال
ــي؟ ــع الإلكترون الدف

ــب  ــوزارة بتدري ــت ال ــد: قام ــدي حام حم
ــة  ــتخدام المنظوم ــى اس ــن عل القائمي
وهــم 4 مراحــل تدريبيــة، وتضمنــت 
ــب 23.147  ــي تدري ــة الأخيــرة ف المرحل
ــع  ــل ومراج ــن محص ــدرب بي ــف مت أل

دفــع  ومســئول  نقديــة  تســويات 
إلكترونــي وممثــل وزارة ماليــة بالجهــة 

الحكوميــة.

فيمــا يخــص التنســيق مــع البنوك لنشــر 
ــات الدفع؟ بطاق

حمــدي حامــد: يتــم العمــل بشــل 
القطــاع  مــع  وتواصــل  مســتمر 
نشــر  فــي  للتوســع  المصرفــي 
البطاقــات الإلكترونيــة، الســيما فــي 
ظــل حــرص الــوزارة علــى إتاحــة قنــوات 
ــع  ــا الدف ــتقبًا منه ــدة مس ــداد جدي س
ــول أو  ــف المحم ــر الهات ــل عب والتحصي
. QR Code ــواد ــام الإك ــتخدام نظ باس

كمــان تقدمــت بنــوك الأهلــي المصري، 
بنــك مصــر، التجــاري الدولــي، القاهــرة 
البنــك الزراعــي المصــري بمبــادرة إتاحــة 
مجانــًا  الدفــع  مســبقة  البطاقــات 
للمواطنيــن اعتبــارًا مــن 2019/5/1 لمدة 
ــن  ــجيعًا للمواطني ــك تش ــهر وذل 6 أش
ــس  ــا يعك ــزي بم ــك المرك ــة البن وبرعاي
تامــل وتعــاون مؤسســات الدولــة فــي 

ــي. ــروع القوم ــاح المش إنج

هــل يقتصــر التعامــل علــى المنظومــة 

ببطاقــات إلكترونيــة محــددة؟
حمــدي حامــد: تتيــح المنظومــة التعامل 
ــى  ــة وه ــات الإلكتروني ــة البطاق باف
بطاقــات الرواتــب، البطاقــات المربوطة 
ــات  ــة(، والبطاق ــة )مدين ــابات بنكي بحس
ــات  ــب البطاق ــة(، بجان ــة )الدائن االئتماني
مســبقة الدفــع )وهــى تلــك البطاقــات 
ــف  ــحن الهات ــروت ش ــبه ك ــي تش الت
المحمــول يتــم شــحنها حســب الحاجــة 
ــة  ــر الراغب ــن غي ــة المواطني ــب فئ وتناس
ــن  ــة(، ويمك ــابات بنكي ــح حس ــي فت ف
ــات  ــك البطاق ــة تل ــى اكف ــول عل الحص

ــدرة. ــوك المص ــن لك البن م

وماذا عن آليات توعية المواطنين؟
حمــدي حامــد: اكن مــن الضــروري اتخــاذ 
ــة   ــة والمواكب ــر المصاحب ــة التدابي اكف
ــل  ــي تفعي ــدء ف ــق القــرارات والب لتطبي
توعيــة  أهمهــا  ومــن  المنظومــة 
ـرارات  الـق بمضمــون  المواطنيــن 
ــا  ــي تتيحه ــة الت ــائل الإلكتروني وبالوس
المســتحقات  لســداد  الماليــة  وزارة 
والتركيــز علــى نشــر الوعــي ســواء بيــن 
ــة  ــتخدمي المنظوم ــن أو مس المواطني
مــن خــال الحملــة الإعاميــة والإعانيــة 
فــي الراديــو والتليفزيــون واعانــات 

ــف. الصح

ــى  ــط عل ــل مبس ــر دلي ــى نش ــة إل إضاف
الموقــع الإلكترونــي للــوزارة يضــم أهم 
ــي  ــدور ف ــي ت ــة الت ــئلة والأجوب االس
أذهــان المواطنيــن عــن المنظومــة 
وكيفيــة التعامــل معهــا، بجانــب الدليــل 
االسترشــادي المخاطــب بــه مســتخدمي 
الإداريــة  والجهــات  المنظومــة 

المختلفــة، والــذي يتضمــن تعليمــات 
ــة. ــى المنظوم ــل عل التعام

ــاء  ــد أراء العم ــوزارة برص ــوم ال ــل تق ه
ــى وجهــات نظرهــم عــن  والتعــرف عل

ــق؟ ــات التطبي ــهولة أو صعوب س
تفاعلــي  المشــروع  حامــد:  حمــدي 
ومــن أهــم أولويــات الــوزارة هــو 
المتعامليــن  المواطنيــن  أراء  رصــد 
ــة  ــن أي ــتفادة م ــة لاس ــع المنظوم م
فــي  تفيــد  تعليقــات  أو  ماحظــات 
تطويــر هــذه المنظومــة وأدواتهــا 
ــع  ــتمر م ــل المس ــار التفاع ــي إط وف
المواطنيــن مــن خــال قنــوات مختلفــة 
يقــوم فريــق عمــل مــن الــوزارة برصــد 
ــى  ــارات عل ــات واالستفس ــم التعليق أه
الصفحــة الرســمية للــوزارة علــى موقــع 
التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك( 
ــن  ــى أراء المواطني بهــدف الوقــوف عل

ــة. ــن المنظوم ــم ع ــدى رضاه وم

ــيتحملها  ــي س ــة الت ــى التلف ــا ه م
ــد اســتخدامه للمنظومــة؟ المواطــن عن
حمــدي حامــد: المواطــن لــن يتحمــل أى 
ــواء  ــة س ــة إضافي ــة أو تلف ــاء مالي أعب
ــة أو  ــات المالي ــى المعام ــوالت عل عم
أيــة أعبــاء أخــرى وذلــك بمــا يتوافــق مع 
ــام 2019  ــون 18 لع ــن قان ــادة 4 م الم
باســم قانــون تنظيــم اســتخدام وســائل 
ــد حــرص  ــا يؤك ــدي، بم ــر النق ــع غي الدف
الــوزارة علــى تيســير عمليــة الدفــع غيــر 
ــي  ــوك ف ــن دور البن ــًا ع ــدي، فض النق
إتاحــة بطاقــات الدفــع مســبقة الدفــع 
ــن  ــهر م ــال 6 أش ــة خ ــورة مجاني بص

ــون. ــق القان تطبي
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ــه  ــول أجرت ــي مط ــث صحف ــي حدي ف
ــادات  ــل مــع قي ــة والتموي ــة التنمي مجل
الماليــة  للرقابــة  العامــة  الهيئــة 
ــز نشــاط  ــة وتعزي والمســئولين عــن تنمي
حاورنــا  الصغــر،  متناهــي  التمويــل 
ــى  ــة المشــرف عل ــال خليف ــتاذ جم الأس
متناهــى  للتمويــل  المركزيــة  الإدارة 
ــر  ــين خبي ــد حس ــور أحم ــر، والدكت الصغ
تنميــة نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر، 
الســتعراض أهــم محــاور تطبيــق الدفــع 
غيــر النقــدي لجهــات التمويــل متناهي 
الصغــر. وطرحــت قيــادات الهيئــة رؤيــة 
»الرقابــة الماليــة« لتعزيــز آليــات الدفــع 
ــات  ــات والمؤسس ــدي للجمعي ــر النق غي
ــي  ــل متناه ــراكت التموي ــة وش الأهلي
ــن  ــي يمك ــات الت ــل الألي ــر، وأفض الصغ
أن تتبعهــا جهــات التمويــل لضمــان 
ــدور  ــد ص ــًة بع ــا خاص ــتمرارية عمله اس
ــار  ــدي، وانتظ ــر النق ــع غي ــون الدف قان
ــه  ــة ب ــة الخاص ــة التنفيذي ــدور الائح ص
خــال 6 أشــهر قادمــة مــن تاريــخ نشــر 
القانــون فــى الجريــدة الرســمية.. وإلى 

ــوار.. ــص الح ن

ــز الدفــع  ــة لتعزي ــة الهيئ مــا هــى رؤي
وشــراكت  للجمعيــات  النقــدي  غيــر 

التمويــل متناهــي الصغــر؟
جمــال خليفــة: بــدون شــك تخطــو 
الهيئــة علــى نفــس نهــج الدولــة 
ــر  ــات غي ــم المدفوع ــى نظ ــول إل للتح

ــدار  ــة بإص ــت الهيئ ــل قام ــة، ب النقدي
ــات  ــات ومنتج ــتخدام خدم ــط اس ضواب
الدفــع غيــر النقــدي والتــي يمكــن 
جهــات  جانــب  مــن  اســتخدامها 
ــاء  ــع العم ــا م ــي تعاماته ــل ف التموي
قبــل صــدور القانــون، وشــملت شــقين 
ــات  ــات والخدم ــا التحوي ــيين هم أساس
المحمــول،  الهاتــف  طريــق  عــن 
والأخــرى الخاصــة بخدمــات شــراكت 
ــة بصــورة عامــة. المدفوعــات الإلكتروني

ــرة  ــذ فت ــل من ــة بالفع ــت الهيئ وانته
مــن إصــدار القــرارات التنظيميــة الخاصة 
بهمــا ومناقشــتها مــع اكفــة الأطــراف 
ــى  ــل متناه ــات التموي ــة وجه المرتبط
ــة مــن  ــك قدمتهــا الهيئ الصغــر، وكذل
ــل  ــة بش ــل تدريبي ــتي عم ــال ورش خ
مكثــف عقــدت بالهيئــة مؤخــرًا. وقبــل 
انعقادهمــا بفتــرة وجيــزة صــدر قانــون 
الدفــع غيــر النقــدي، بمــا يشــير إلــى أن 
اكفــة الخطــوات تكمــل بعضهــا البعض، 
ــوظ  ــاس ملح ــا انع ــيكون له ــا س كم
يتضــح فــي حجــم التعامــل بيــن جهــات 
ــداول  ــام الت ــا، وأحج ــل وعماءه التموي
غيــر النقديــة، الأمــر الــذي ينعكــس 
بصــورة ايجابيــة علــى الســوق إذ أن 
ــي  ــرى الت ــواق الأخ ــواهد الأس ــن ش م
ــر النقــدي أن تحقــق  طبقــت الدفــع غي

نمــوًا كبيــرًا.

في حديث مطول مع قيادات التمويل متناهي الصغر »بالرقابة المالية«
جهود حثيثة من الهيئة لتحفيز عمليات الدفع غير النقدي
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جمال خليفة:
 وسائل الدفع

 اإللكتروني لجهات التمويل
 متناهي الصغر على قائمة 

األولويات 

أحمد حسين:
 الهيئة أتاحت االختيار 

بين كافة الطرق المتاحة 
الستخدام جهات التمويل 

المدفوعات غير النقدية



وذكــر قانــون الدفع غيــر النقــدي ضرورة 
تطبيــق جهــات التمويل متناهــي الصغر 
ــدء  ــم الب ــر النقــدي، وت لنظــم الدفــع غي
ــة،  ــات الحكومي ــة المدفوع ــًا بميكن حالي
الائحــة  تبيــن  أن  المتوقــع  ومــن 
التنفيذيــة اكفــة تفاصيــل التطبيــق غيــر 
النقــدي لجهــات التمويــل متناهــي 

ــذ. ــن التنفي ــد م ــذا فاب ــر، ل الصغ

مــا هــى آليــة إعــام جهــات التمويــل 
بمواعيــد تطبيــق الدفــع غيــر النقــدي؟

جمــال خليفــة: مــن خــال الائحــة 
التنفيذيــة للقانــون كمــا ســتصدر الهيئة 
تعليمــات لافــة الجهــات التــي تتبعهــا 
متطلبــات  مــع  والتوافــق  ـزام  لالـت

ــون. القان

أنــه  أوضــح  أن  أود  حســين:  أحمــد 
قــد أشــرنا لجهــات التمويــل إلــى 
ــص  ــدي ن ــر النق ــع غي ــون الدف أن قان
ــي  ــل متناه ــات التموي ــم جه ــى ض عل
الصغــر لمنظومــة الدفــع والســداد غيــر 
النقــدي مــن خــال ورشــتي العمــل 
التدريبيــة التــى تــم عقدهمــا بعــد 
ــا  ــون، وأكدن ــدور القان ــن ص ــبوع م أس

ـرة مــا يقــرب مــن 6  أن لديهــم فـت
أشــهر للتوافــق مــع القانــون، ولمســنا 
اســتيعاب الحاضريــن لذلــك ويمكننــا 
القــول أن الهيئــة اكنــت مســتعدة لنشــر 
ثقافــة الدفــع الإلكترونــي قبــل صــدور 
ــا  ــي إصداره ــك ف ــر ذل ــون وظه القان
لمعاييــر الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول 

ــي. ــع الإلكترون ــراكت الدف وش

ــد  ــا التأكي ــي علين ــة: ينبغ ــال خليف جم
ــه  ــي أن ــع الإلكترون ــد الدف ــى فوائ عل
مراحــل  مــن  ـرًا  كبـي جــزءًا  ســيختصر 
العمــل بجهــات التمويــل متناهــي 
ــذول  ــود المب ــف المجه ــر ويخف الصغ
ــت  ــر وق ــداد وتوفي ــي الصــرف والس ف
ــع  ــل م ــى التعام ــاء ف ــود العم ومجه
جهــات التمويــل. وتطالــب الهيئــة منــذ 
ــة بضــرورة اســتخدام نظــم  فتــرة طويل
ــر. ــى مص ــة ف ــر النقدي ــات غي المدفوع

ــن  ــة م ــات الأهلي ــى الجمعي ــد تحظ ق
الفئــة »أ« و«ب« بقدرتهــا علــى تطبيــق 
أدوات الدفــع الإلكترونــي نظــرًا لتمتعها 
بأنظمــة فنيــة متطــورة إلــى حــد كبيــر، 
فمــا هــى وجهــة نظركــم لمــدى 
اســتعداد الجمعيــات الأهليــة مــن الفئــة 
ــر وتفتقــر  ــل العــدد الأكب »ج« التــي تمث
إلكترونيــة  نظــم  أغلبهــا الســتخدام 

ــزة؟ مجه
أحمــد حســين: الجمعيــات الأهليــة مــن 
ــا  ــاص لأنه ــع خ ــا وض ــة »ج« له الفئ
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ــر  ــع غي ــى أن الدف ــد عل ــي التأكي ينبغ
ــًا ــًا إلزمي ــح واقع ــدي أصب النق

ــازم بخصــوص  ــا ال جمــال خليفــة: عملن
التعاقــد  وكيفيــة  الخدمــات  شــرح 
ســواء مــع شــراكت الهاتــف المحمــول 
أو  الإلكترونــي  الدفــع  شــراكت  أو 
مهمــًا  جــزءًا  تعتبــر  التــي  البنــوك 
ــك  ــة تل ــدت اكف ــة، وأب ــن المنظوم م
الجهــات اســتعدادها للتعــاون وتقديــم 
خدمــات الدفــع غيــر النقــدي للجمعيــات 
ــي  ــل متناه ــراكت التموي ــة وش الأهلي
ــدرس  ــه ت ــت نفس ــي الوق ــر، وف الصغ
الصغــر  متناهــي  التمويــل  جهــات 
إتاحــة تلــك الخدمــات لعمائهــا وشــرح 
ــة  ــة سلس ــتخدامها بطريق ــة اس كيفي
الســيما أنــه يعتبــر تغييــرًا للنظــام الــذي 

ــاء. ــع العم ــه م ــل ب ــت تعم اكن

لكــن ينبغــي التأكيــد علــى أن الدفــع غير 
النقــدي أصبــح واقعــًا إلزميــًا خاصــًة بعــد 
صــدور القانــون ومــن المتوقــع صــدور 
الئحتــه التنفيذيــة خــال الفتــرة القادمة، 
ــزام لك  ــل الت ــة تفاصي ــتوضح الائح وس
ــل  ــدء العم ــت ب ــق وتوقي ــة بالتطبي جه

بــه.

ــة  ــة التنفيذي ــع أن الائح ــن المتوق وم
الخدمــة  نــوع  ســتراعي  للقانــون 
والمســتفيد منهــا، إذ أن الُمشــِرع يأخــذ 
ــة االنتقــال  ــاره ســهولة عملي فــي اعتب
مــن المدفوعــات النقديــة إلــى نظيرتها 

غيــر النقديــة، لــذا ينبغــي أن تســارع 
الصغــر  متناهــي  التمويــل  جهــات 
بالتعاقــد مــع جهــة الدفــع ســواء 
شــركة هاتــف محمــول أو بنــك أو 
شــراكت الدفــع الإلكترونــي التــى تــزاول 
نشــاطها فــى الأســواق للحصــول على 
ــا  ــد معه ــد التعاق ــا بع ــات منه الخدم
طبقــا للإجــراءات التــى حددتهــا الهيئــة 

ــات. ــذه الخدم ــتخدام ه الس

مــاذا لــو تأخــرت جهــات التمويــل 
ــات  ــم خدم ــي تقدي ــر ف ــي الصغ متناه

الدفــع الإلكترونــي؟
جمــال خليفــة: ســيؤثر ذلــك ســلبًا علــى 
عمــل جهــات التمويــل متناهــي الصغــر 
ونشــاطها، لأنهــا لــن تتمكــن مــن 
صــرف أو تحصيــل قيمــة القــروض مــن 
ــادة،  ــة المعت ــا النقدي ــاء بطريقته العم
ــات  ــجيع الجه ــًا بتش ــوم حالي ــذا نق ل
ــات  ــى الخدم ــول عل ــدء الحص ــى ب عل
ــد  ــة ق ــيما أن العملي ــتخدامها الس واس
تســتغرق بعــض الوقــت والمجهــود 
وتدريــب العمــاء علــى اســتخدامها 

ــا. ــم فيه وانتظامه



كمــا يجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض تجارب 
ــا أن  ــة منه ــي الناجح ــع الإلكترون الدف
ــون  ــات يتقاض ــاب المعاش ــب أصح أغل
ــع  ــات الدف ــال بطاق ــن خ ــم م أمواله
القوميــة  الهيئــة  أصدرتهــا  التــي 
للبريــد، فضــَا عــن البطاقــات التموينيــة/ 
بطاقــات صــرف الخبــز التــي تشــبه إلــى 

ــبق. ــع المس ــات الدف ــر بطاق ــد كبي ح

هــل مــن الممكــن تقديــم حوافــز 
علــى  لحثهــا  التمويــل  لجهــات 

النقــدي؟ غيــر  الدفــع  اســتخدام 
ــم توضيحهــا  أحمــد حســين: الحوافــز ت
العمــل  ورش  فــي  مٌركــز  بشــل 
وأهمهــا تخفيــض النفقــات التشــغيلية 
لجهــة التمويــل وســرعة صــرف التمويل 
طــوال  الأقســاط  وتحصيــل  للعميــل 
أيــام الأســبوع فــي أي وقــت وإمانيــة 
ــا  ــدة جغرافي ــى شــرائح بعي ــول ال الوص
لخدمتهــا والقضــاء علــى احتمــاالت 
التاعــب أو االحتيــال المالــي ســواء فــي 
عمليــات الصــرف أو التحصيــل. ويعــد 
مــن أهــم الحوافــز نــص قانــون الدفــع 
غيــر النقــدي علــى أنــه فــي حــال عــدم 
ــر  ــع غي ــائل الدف ــق وس ــزام بتطبي االلت

ــات  ــرض جه ــؤدي لتع ــه ي ــدي فإن النق
ــة. ــائلة القانوني ــل للمس التموي

التــي  العمــل  وشــتي  خــال  مــن 
عقدتهمــا الهيئــة مؤخــرًا، هــل رصدتــم 
ــي؟ ــع الإلكترون ــراكت الدف ــات ش متطلب
الدفــع  شــراكت  خليفــة:  جمــال 
ــات  ــا متطلب ــت لديه ــي ليس الإلكترون
بــل بالعكــس لديهــا ســهولة فــي 
التنفيــذ مــن حيــث إتاحــة النظــم الفنيــة 
والإلكترونيــة، ينبغــي علــى جهــات 
فقــط  الصغــر  متناهــى  التمويــل 
ــب فهــم  ــط معهــا، بجان التعاقــد والرب
عليهــا  والتدريــب  للخدمــة  الجهــة 
ــى  ــد عل ــذا أؤك ــا. ل ــل به ــة العم وتجرب
أهميــة بــدء جهــات التمويــل متناهــي 
الصغــر للتعاقــد مــع أحــد مقدمــي 
خدمــات الدفــع الإلكترونــي خــال تلــك 
الفتــرة لبــدء تفعيــل الخدمــة وانتظامها. 
والجهــات التــي لــن تتوافــق مــع 
ــدي  ــر النق ــع غي ــون الدف ــات قان متطلب
ــى  ــر إل ــوف تضط ــة س ــط الهيئ وضواب
ــن  ــاط لحي ــة النش ــن ممارس ــف ع التوق
ــورة. ــات المذك ــع المتطلب ــق م التواف

أحمــد حســين: كنــا فــي تواصل مســتمر 
ــذ  ــي من ــع الإلكترون ــراكت الدف ــع ش م
شــهر أكتوبــر 2018 حتــى الآن، والحظنا 
أنهــم قامــوا بالدراســات الازمــة لفهم 
احتياجــات نشــاط التمويــل متناهــى 
وأوجــدوا  العمــاء  وطبيعــة  الصغــر 
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ــر عــددًا إال أنهــا الأقــل فــي عــدد  الأكث
العمــاء، لكــن أعتقــد أن وســائل الدفــع 
غيــر النقديــة هــى الأفضــل لهــذه 
ــاط  ــل والأقس ــة التموي ــة، لأن قيم الفئ
محــدودة، لــذا فمــن المتوقــع أن تنضــم 

ــي. ــل تدريج ــة بش للمنظوم

ــهولة  ــى س ــير إل ــة: وأش ــال خليف جم
ويســر عمليــة الدفــع الإلكترونــي فمثــًا 
ــة  ــات البنكي ــق البطاق ــن طري ــم ع إذا ت
علــى  فســيكون  الدفــع،  مســبقة 
ــداع أموالهــا فــي حســاب  ــة إي الجمعي
ــوم  ــك أن يق ــغ البن ــن وتبل ــي معي بنك
بتوزيــع قيمــة التمويــل علــى بطاقــات 
العمــاء لســحبها عــن طريــق ماكينــات 
ــوك  ــرع البن ــي ATMs بأف ــراف الآل الص
أو مــن خــال الــولكاء أو منافــذ شــراكت 
الدفــع الإلكترونــي المنتشــرين فــي 

ــة. ــاء الجمهوري ــة أنح اكف

ــاء  ــتخدام عم ــهولة اس ــدى س ــا م م
التمويــل متناهــي الصغــر لأدوات الدفع 

ــدي؟ ــر النق ــع غي الدف
الهواتــف  أصبحــت  خليفــة:  جمــال 
الذكيــة فــي يــد الغالبيــة العظمــى مــن 
ــار أدوات  ــس انتش ــا يعك ــن، بم المواطني
ــه  ــم فإن ــن ث ــم، وم ــا بينه التكنولوجي
ــى  ــاس عل ــاد الن ــع أن يعت ــن المتوق م
الإلكترونــي  الدفــع  أدوات  اســتخدام 
فــي صــرف القــرض وســداده بطريقــة 

إلكترونيــة بســهولة.

ــات  ــى جه ــي عل ــين: ينبغ ــد حس أحم
ــم  ــر أن تصم ــي الصغ ــل متناه التموي
وســائل توعيــة للعمــاء بصــور مبســطة، 
وقــد أهتمــت الهيئــة عنــد وضــع 
وســائل  إتاحــة  بضــرورة  ـراءات  الإـج
ــاء،  ــادية للعم ــطة الإرش ــة المبس التوعي
ــة  ــة ومدعوم ــون واضح ــى أن تك وعل
ــاء  ــليمها للعم ــم تس ــرة يت ــور معب بص
وعرضهــا فــي الفــروع وتوضــح الفكــرة 
عــن طريــق الصــور والمحتــوى البســيط، 
وذلــك لنشــر ثقافــة الدفــع غيــر النقــدي 
ــة  ــاك حاج ــاء. وهن ــن العم ــقيه بي بش
فــي جهــات التمويــل الكبــرى لتخصيص 
إدارة تقــود هــذا الإجــراء مــع عمائهــا.

وينبغــي التأكيــد أن الجمعيــات التــي 
ــر  ــع غي ــدم أدوات الدف ــن تتحــرك وتق ل
ــى  ــا ف ــن تعاماته ــتحد م ــدي س النق
الســوق، لأن قانــون الدفــع غيــر النقــدي 
ســيتم تعميمــه علــى اكفــة المؤسســات 
لافــة  ـزم  مـل وســيكون  بالدولــة 
ــل  الجهــات، ســواء فيمــا يخــص التموي
أو الأنشــطة الأخــرى التــى تمارســها 

ــات. الجه
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التعاقــد مــع شــراكت الدفــع أو شــراكت 
ــك  ــول، وكذل ــف المحم ــغيل الهات تش
وضحنــا دور جهــة التمويــل كوكيــل 
للمــرة الأولــى فــي المعامــات الماليــة 
ــم خدمــات  ــة فــي تقدي للبنــوك التجاري
الدفــع بالهاتــف المحمــول وهــى 
الخطــوة التــي تحركــت فيهــا الهيئــة 
نجاحهــا  لدعــم  ـرة  كبـي ـرة  فـت منــذ 
ــرد أو  ــل منف ــن دورا كوكي ــارق بي والف
ــغيل  ــراكت تش ــع ش ــارك م ــل مش كوكي
ــدور  ــاء ب ــول أو االكتف ــف المحم الهات
مســتخدم للخدمــات فقــط. وفتحنــا 
بــاب الأســئلة فــى نهايــة الــورش للــرد 
علــى اكفــة االستفســارات والأســئلة 
عــن التعاقــد وأســعار الخدمــات والنظــم 

ــا. ــة به الخاص

وفــي النهايــة أتحنــا الفرصــة لشــراكت 
ــغيل  ــراكت تش ــي وش ــع الإلكترون الدف
ــا  ــم خدماته ــول لتقدي ــف المحم الهات
أن  يعكــس  بمــا  التمويــل،  لجهــات 
ــم عرضهــا بشــل متكــرر  المعلومــات ت
ــى  ــا عل ــب لك الأطــراف، وأكدن ــن جان م
ــن  ــل بي ــائل التواص ــادل وس ــرورة تب ض
الدفــع  وشــراكت  التمويــل  جهــات 

والهاتــف المحمــول لإتمــام تقديــم 
الخدمــات لعمــاء التمويــل متناهــي 

ــر.   الصغ

جمــال خليفــة: حرصنــا علــى إتاحــة 
اكفــة البدائــل دون فــرض أداة دفــع 
إلكترونيــة محــددة، إذ يمكــن للجمعيــات 
ــف  ــر الهات ــع عب ــتخدام الدف ــار اس اختي
المحمــول أو وســائل الدفــع غيــر النقدية 

ــي. ــع الإلكترون ــراكت الدف ــة لش التابع

جهــات  مــن  المطلــوب  هــو  مــا 
التمويــل متناهــي الصغــر لتنفيــذ الدفــع 

ــدى؟ ــر النق غي
بالتعاقــد  تبــادر  أن  حســين:  أحمــد 
ــف  ــغيل الهات ــراكت تش ــدى ش ــع إح م
المحمــول أو شــراكت الدفــع الإلكترونــي 
ــة  ــات جه ــب إماني ــا يناس ــا لم وفق
ــن  ــاك طريقتي ــح أن هن ــل، وأوض التموي
ــا Online  أون  ــم إحداهم ــط معه للرب
 Offline اليــن أي ربــط مباشــر وآخــر
أوف اليــن أي ربــط غيــر مباشــر، ويتوقف 
طبيعــة الربــط علــى النظــم الإلكترونيــة 
المتاحــة فــي جهــة التمويــل، وينبغــي 

ــن. ــد النظامي ــن أح ــار بي ــا االختي عليه

مــع االهتمــام الافــي الفتــرة القادمــة 
بتوعيــة موظفيهــا وعماؤهــا بأهميــة 
تيســير  علــى  والعمــل  الخدمــات 

اســتخدامهم لهــا. 
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ــاط. ــة النش ــة لخدم ــول الازم الحل

ــب  ــي ترغ ــات الت ــن المتطلب ــاذا ع وم
جهــات التمويــل فــي معالجتهــا؟

ــعير  ــى تس ــول إل ــين: الوص ــد حس أحم
ــف  ــر الهات ــع عب ــة الدف ــب لخدم مناس
المحمــول، وهنــاك بعــض الشــرائح 
التــي يناســبها هــذه الخدمــة والبعــض 
الربــط مــع  الآخــر قــد يلجــأ إلــى 
شــراكت الدفــع الإلكتروني، أو اســتخدام 
االختيــار  البنكيــة. وهــذا  البطاقــات 
أتاحتــه الهيئــة لافــة الجهــات لاختيار 

ــا. ــن بينه ــب م الأنس

ــدء  ــه فــي حــال الب ــى أن لكــن أشــير إل
ــم  ــادة حج ــع زي ــة وم ــم الخدم بتقدي
ــغيل  ــراكت تش ــد ش ــد تعي ــات ق المعام
الهاتــف المحمــول تســعير الخدمــة تبعًا 
للعائــد المتوقــع مــن زيــادة المعامــات. 
ــات  ــض المطالب ــاك بع ــت هن ــًا اكن أيض
برفــع الحــد الأقصــى للســحب مــن 

ــول. ــف المحم ــة الهات محفظ

جمــال خليفــة: الحــد الأقصــى اليومــي 
ــة  ــن محفظ ــحب م ــه للس ــرح ب المص
ــًا 6 آالف  ــغ حالي ــول يبل ــف المحم الهات
ــة  ــرف قيم ــهل ص ــك يس ــه، وذل جني
القــرض دفعــة واحــدة فــي نفــس 

ــوم.  الي

التــي  النقــاط  علــى  ـرف  التـع نــود 
الخاصــة  العمــل  ورشــتي  ناقشــتها 
ــع  ــول والدف ــف المحم ــع بالهات بالدف

الإلكترونــي؟
العمــل  ورش  إدارة  حســين:  أحمــد 
التدريبيــة التــى تمــت بنظــام B2B الــذى 
ــة  ــر المنظوم ــة عناص ــل اكف ــح تواص يتي
ــيط  ــد مباشــرة دون وس ــي التعاق وطرف
للتعــرف علــى اكفــة التفاصيــل المطلوبة 
ــن  ــن الطرفي ــل بي ــات العم ــة عاق وتنمي
)جهــات التمويــل متناهــى الصغــر، 
ــول  ــف المحم ــغيل الهات ــراكت تش وش
ــا  ــي( وعرضن ــع الإلكترون ــراكت الدف وش
للدفــع  ســواء  الخدمــات  طبيعــة 
إلكترونــي أو للدفــع عــن طريــق الهاتف 
المحمــول، ومزايــا لك نــوع منهمــا، 
والمميــزات لطرفــي التعاقد ســواء جهة 
ــح  ــم توضي ــم ت ــل، ث ــل أو العمي التموي
دورة عمــل لك منهمــا مــن وجهــة 
نظــر جهــات التمويــل وشــراكت الدفــع 
ــف  ــغيل الهات ــراكت تش ــي وش الإلكترون
المحمــول والعميــل، ودور لك طــرف 
فــي المنظومــة، ثــم تــم عرض الشــروط 
والمتطلبــات والمســتندات التــي ينبغــي 
تقديمهــا للهيئــة للموافقــة علــى 



فــي البدايــة، نــود التعــرف علــى خطــة 
شــركة فــوري لتعزيــز الدفــع غيــر النقدي 

بصــورة عامــة؟
ــوري  ــركة ف ــير ش ــة : تس ــد عاش محم
ــة  ــات الدول ــى توجه ــس خط ــى نف عل
فيمــا يتعلــق بالشــمول المالــي وتحويل 
لطــرق  النقديــة  المدفوعــات  اكفــة 
ــي  ــك ف ــح ذل ــة Digital ويتض إلكتروني
بدايــة عمــل الشــركة، إذ اكنــت تتيح فقط 
ســداد الفواتيــر لتتحــول بمــرور الوقــت 
إلــى شــركة تكنولوجيــا ماليــة متاملــة 
FinTech ، تقــدم اكفــة الخدمــات المالية 
منهــا التبرعــات ودفــع تذاكــر الطيــران، 
ــل  ــول، تحوي ــف المحم ــظ الهات محاف
الأمــوال، بجانــب تدشــين شــراكت كبيــرة 
ــر أول  ــي تعتب ــس الت ــوري بل ــا ف منه

ــل بنكــي فــي مصــر. وكي

ومــاذا عــن اســتراتيجية الشــركة لتوفيــر 
ــات  ــدي للجمعي ــر النق ــع غي ــول الدف حل
ــي  ــل متناه ــراكت التموي ــة وش الأهلي

الصغــر؟
محمــد عاشــة: فيمــا يخــص الجمعيــات 
ــل  ــاط التموي ــي نش ــة ف ــة العامل الأهلي
ــوري  ــركة ف ــإن ش ــر، ف ــي الصغ متناه
ـرة   كبـي منصــة  تصميــم  تســتهدف 
Platform، تمكنهــا مــن إتاحــة قنــوات 
الدفــع غيــر النقــدي، وتقديــم اكفــة 
ــرف  ــات ص ــي عملي ــة ف ــا المالي خدماتن
علــى  فنحــن  وســدادها،  القــروض 
ــل  ــل التموي ــة عمي ــة أن ثقاف ــة تام دراي
ــى  ــة عل ــت قائم ــر مازال ــي الصغ متناه
الفكــر التقليــدي الــذي يرتكــز علــى 
الدفــع فــي الأماكــن المتعــارف عليهــا 

ــات. ــا الصيدلي منه

ــل  ــة العمي ــر ثقاف ــع لتطوي ــا نتطل لكنن
وترقيتــه لمرحلــة أخــرى مــن خــال 
ــع  ــداد والدف ــة الس ــوض تجرب ــه يخ جعل
ــر النقــدي  باســتخدام وســائل الدفــع غي
المتنوعــة، وتتضــح ميــزة شــركة فــوري 
فــي قــدرة العميــل علــى إتمــام الدفــع 
ــة  ــددة مربوط ــائل متع ــتخدام وس باس
منهــا  الإلكترونــي  الشــركة  بنظــام 
محافــظ الدفــع عبــر الهاتــف المحمــول 
Mobile Wallets ، الســحب والإيــداع 
ــات الصــراف  ــال ماكين ــن خ ــع م والدف
ــي  ــن الت ــب الأماك ــي  ATMs، بجان الآل
تنتشــر بهــا نقــاط البيــع التابعــة لفــوري 

ــرى. ــرى والكب ــر الصغ ــا المتاج منه

ــدة الخاصــة  ــط الجدي ــف تــرى الضواب كي
بالدفــع الإلكترونــي للجمعيــات الأهليــة 
وشــراكت التمويــل متناهــي الصغــر 
التــي وضعتهــا الهيئــة العامــة للرقابــة 

ــة؟ المالي
هايلــة  الضوابــط  عاشــة:  محمــد 
ــوق  ــت حق ــا ضمن ــة وأرى أنه وواضح
الجمعيــات الأهليــة بشــل كبيــر، وليــس 
لدينــا أيــة تخوفــات تجــاه تلــك الضوابط، 
وأشــير إلــى أن الهيئــة العامــة للرقابــة 
ــل  ــمية ل ــوة رس ــت دع ــة وجه المالي
شــراكت الدفــع الإلكترونــي فــي ورشــة 
أبــرز  علــى  وتعرفــت  اكملــة  عمــل 
المشــلات التــي واجهتهــم، ومــن ثــم 
ــذه  ــة ه ــن معالج ــة م ــت الهيئ تمكن
ــط  ــع ضواب ــال وض ــن خ ــلات م المش

ــوق. ــات الس ــع متطلب ــق م تتواف

لديكــم خبــرة ســابقة فــي التعامــل مــع 
ــات  ــة تحدي ــم أي ــات.. هــل رصدت الجمعي
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»فوري« تستهدف تصميم 
منصة إلكترونية لتقديم الدفع 

غير النقدي للجمعيات األهلية

بهدف التوافق مع خطة الدولة للشمول المالي

تســتهدف شــركة فــوري تصميــم منصــة إلكترونيــة Platform، تمكنهــا مــن تقديــم 
خدماتهــا الماليــة غيــر النقديــة فيمــا يخــص عمليــات صــرف القــروض والســداد لافــة 
الجمعيــات الأهليــة، وأبــدى مســئول الشــركة االهتمــام بالتواصــل مــع اكفــة فئــات 
الجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي الســوق، خاصــًة بعــد الموافقــة علــى قانــون الدفع 

غيــر النقــدي والتوقعــات بصــدور الئحتــه التنفيذيــة خــال 6 أشــهر.

التقــت مجلــة التنميــة والتمويــل المهنــدس محمــد عاشــة، العضــو المنتــدب لــدى 
شــركة فــوري، للتعــرف علــى اســتراتيجية الشــركة في مجــال المدفوعــات غيــر النقدية 

بصــورة عامــة وللجمعيــات وشــراكت التمويــل متناهــي الصغــر بصــورة خاصــة.



فيمــا يتعلــق بالدفــع الإلكترونــي؟
محمــد عاشــة : بالفعــل قدمنــا خدمــات 
لعمــاء جمعيــة  الإلكترونــي  الســداد 
ــا نخطــط  ــة، وكن رجــال أعمــال الدقهلي
للبــدء فــي صــرف القــروض إال أنــه بعــد 
ـرار 8 لعــام 2019 الخــاص  صــدور ـق
بالدفــع الإلكترونــي أوقفنــا التعامــل 
تمامــًا بهــدف التوافــق مــع تلــك 

ــط. الضواب

وأشــير إلــى أن الدفــع الإلكترونــي مــع 
ــت  ــة اكن ــال الدقهلي ــال أعم ــة رج جمعي
ثمارهــا  حصدنــا  إذ  مبهــرة،  تجربــة 
ــق  ــق وتحق ــبوع الأول للتطبي ــن الأس م
ــن  ــرب م ــا يق ــد م ــي بع ــاح الفعل النج
ــور  ــم التص ــك برغ ــف، وذل ــهر ونص ش
الســائد لــدى الجمعيــة وقتهــا أن العماء 

ــة. ــة الإلكتروني ــن الخدم ــيحجموا ع س
ــد  ــك أن الخدمــة وفــرت مزي وأفســر ذل
ــى  ــال عل ــد والم ــت والجه ــن الوق م
الفــرع  إلــى  للذهــاب  المســتفيدين 
ــن  ــرض، وم ــط الق ــة قس ــع قيم ودف
أو دفــع  أعمالهــم  ـرك  ـت ثــم عــدم 
تلفــة االنتقــاالت التــي تــزداد باســتمرار، 
ــير  ــوري التيس ــبكة ف ــن ش ــدف م فاله
علــى العمــاء للدفــع الســيما أنهــا 
تمتلــك أكبــر انتشــار جغرافــي مــن حيث 

القنــوات الإلكترونيــة المتاحــة.

ــا  مــن وجهــة نظــرك، مــا هــى المزاي
التــي يتيحهــا الدفــع غيــر النقــدي 

للجمعيــات؟
الإلكترونــي  الدفــع  عاشــة:  محمــد 
يقلــل مخاطــر التــداول النقــدي للأمــوال 
والتــي تعتبــر مــن أكثــر المشــلات 
التــي تواجههــا الجمعيــات، خاصــًة أنــه 

ال يمكنهــا مــن تحقيــق معــدالت ربحيــة 
ــة. ــي التلف تغط

مــا هــى المتطلبــات التــي ينبغــي على 
الجمعيــات توفيرهــا لإتاحــة خدمــات 

ــر النقــدي؟ الدفــع غي
محمــد عاشــة: المعاييــر الأخيــرة وضعت 
اكفــة االشــتراطات الخاصــة بذلــك، بداية 
ــخة  ــى نس ــاق عل ــد واالتف ــن التعاق م
العقــد المحــددة والمعتمــدة مــن الهيئة 
ــم  ــى أن يت ــة، عل ــة المالي ــة للرقاب العام
ــة  ــى موافق ــول عل ــا والحص تقديمه
الهيئــة بإتاحــة الخدمــة، أمــا فيمــا 
يخــص النظــم الإلكترونيــة فقمنــا بعــرض 
أكثــر مــن حــل إلكترونــي خــال ورشــة 
ــة مؤخــرًا،  العمــل التــي عقدتهــا الهيئ
كمــا أؤكــد أن الضوابــط الأخيــرة قدمــت 
ــن  ــا م ــون إم ــي تك ــول والت ــك الحل تل
ــتخدام  ــط باس ــي أو رب ــط لحظ ــال رب خ

ــف. مل
ــل  ــة العم ــم ورش ــال حضورك ــن خ م
ـرا،ً مــا  التــي عقدتهــا الهيئــة مؤـخ
مــدى اســتعداد الجمعيــات لإتاحــة الدفــع 

ــدي؟ ــر النق غي
محمــد عاشــة: أرى اســتعداد واضــح من 
ــم  ــن اكن لديه ــور لك ــات الحض الجمعي
ــع  ــراكت الدف ــن ش ــات م ــض التخوف بع
ــف  ــا يعك ــًة أن بعضه ــي، خاص الإلكترون
علــى اختــراق ســوق التمويــل متناهــي 
الصغــر مــن خــال تدشــين كيانــات تمنــح 

ــل. التموي

وأشــير إلــى أنــه ينبغــي علــى الجمعيات 
الدفــع  أدوات  لإتاحــة  االســتعداد 
الإلكترونــي، خاصــًة بعــد صــدور القانــون 
ــار  ــذي أش ــدي وال ــداول النق ــل الت لتقلي
ــي  ــع ف ــة الدف ــى ميكن ــوده إل ــي بن ف

ــر. ــي الصغ ــل متناه ــات التموي جمعي
وأتوقــع إقبــال الجمعيــات الأهليــة على 
اســتخدام الأدوات التكنولوجيــة فــي 
ــل  ــي ظ ــيما ف ــل، الس ــداد والتحصي الس
ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــة الهيئ رؤي

ــات. ــل االجــراءات والموافق بتعجي

ــات  ــض الجمعي ــع بع ــم م ــل تواصلت ه
ــق  ــة لتطبي ــاء الورش ــد انته ــة بع الأهلي

ــدي؟ ــر النق ــع غي الدف
ــع  ــا م ــل تواصلن ــة: بالفع ــد عاش محم
ــلنا  ــور وأرس ــات الحض ــن الجمعي ــدد م ع
ــدة  ــدة الجدي ــا المعتم ــود بصيغته العق

الضوابــط  أن  خاصــًة  الهيئــة،  مــن 
ــي  ــود الت ــض البن ــترطت بع ــدة اش الجدي

ــد. ــا للعق ــم إضافته يت
مــا هــى طبيعــة فئــة الجمعيــات »أ، ب، 
ــم  ــى تقدي ــز عل ــيتم التركي ــي س ج« الت

حلــول الدفــع غيــر النقــدي لهــا؟
محمــد عاشــة: تلقيــت قائمــة بأســماء 
ــي  ــب ف ــي ترغ ــة الت ــات الأهلي الجمعي
الربــط مــع شــركة فــوري لتوفيــر حلــول 
الدفــع الإلكترونــي، تتنــوع بيــن جمعيــات 
ــا  ــا ســنتيح خدماتن ــة »أ«، و«ب«، لكنن فئ
لــل فئــات الجمعيــات دون تفضيــل فئة 

عــن أخــرى.

وأؤكــد أن العامــل الوحيــد الــذي يمكــن 
ــن  ــة م ــات الأهلي ــو الجمعي ــزز نم أن يع
ــائل  ــتخدامها وس ــو اس ــة »ج«، ه الفئ

ــر النقــدي. الدفــع غي

مــن وجهــة نظــرك، مــا هــى عوامــل 
ــي  ــي ف ــع الإلكترون ــة الدف ــاح تجرب نج

ــي؟ ــوق المحل الس
محمــد عاشــة: ينبغــي الإلتــزام بتطبيــق 
3 محــاور لنجــاح التجربــة، هــى الإلتــزام 
بمعاييــر الهيئــة العامــة للرقابــة المالية، 
وجــود بنيــة تكنولوجيــة قويــة، بجانــب 
ــة  ــة المتاح ــوات الإلكتروني ــة القن تعددي
ــوة  ــوري بق ــركة ف ــل، وتنفــرد ش للعمي
ــون  ــذ 3 ملي ــة إذ تنف ــا التكنولوحي بنيته
ــى لك  ــد عل ــا تتواج ــًا، كم ــة يومي عملي
الهاتــف  محافــظ  ســواء  القنــوات 
المحمــول أو بالربــط مــع الخدمــات 
ــا  ــوك منه ــا البن ــي تتيحه ــرى الت الأخ
ــاط  ــال نق ــن خ ــي أو م ــت البنك االنترن
الدفــع المنتشــرة فــي اكفــة أنحــاء 

الجمهوريــة.
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وأتوقــع إقبــال عمــاء التمويــل متناهي 
الصغــر علــى اســتخدام المنظومــة، 
ــتخدام  ــت اس ــاءات أثبت ــًة أن االحص خاص
الأفــراد أدوات الدفــع عيــر النقــدي فــي 
ــس  ــر نف ــي تعتب ــف، فه ــحن الهوات ش
مفهــوم الشــحن ولكــن بــداًل مــن 
اســتخدام رقــم الــارت ســيتم اســتبداله 
القــرض  رقــم  أو  المدفوعــة  برقــم 

ــه. وقيمت

كمــا ينبغــي التأكيــد علــى ضــرورة 
تكثيــف الجهــود لتوعيــة مســتفيدي 
التمويــل متناهــي الصغــر ليكــون الدفع 
الإلكترونــي هــو الخيــار الأوحــد أمامــه، 
بمــا يعــزز نجــاح التجربــة بصــورة أســرع.

مــا هــى متطلبــات انتشــار الدفــع 
الإلكترونــي فــي الســوق المحلــي؟
ــز  ــط تعزي ــاج فق ــة: نحت ــد عاش محم
ــع  ــد الدف ــة فوائ ــاء بأهمي ــة العم توعي
الإلكترونــي وال تمانــع شــركة فــوري 

مزايــا  ـرض  ـع فــي  المشــاركة  مــن 
ــن أن  ــي يمك ــدي الت ــر النق ــع غي الدف
ــة  ــة العامل ــات الأهلي ــا الجمعي تقيمه
فــي النشــاط خاصــًة أنــه مــن المتوقــع 
صــدور الائحــة التنفيذيــة لقانــون الدفع 
ــذا  ــهر ل ــال 6 أش ــي خ ــي ف الإلكترون

ــريعًا. ــرك س ــي التح فينبغ

ــي  ــاج انتشــار الدفــع الإلكترون هــل يحت
تقديــم  تســعير  فــي  النظــر  إعــادة 

الخدمــة؟
ــعير  ــة تس ــي سياس ــة: نبن ــد عاش محم
ــى  ــاءًا عل ــي بن ــع الإلكترون ــة الدف خدم
المعطيــات المتاحــة مــن الجمعيــات 
وذلــك بعــد دراســة المبالــغ الماليــة 
المدفوعــة والمتداولــة، كمــا نراعــي 
ــل،  ــب العمي ــة يناس ــعر خدم ــد س تحدي
ــا  ــن إتاحته ــو م ــدف المرج ــه اله لأن
ــن  ــدد م ــع ع ــدات م ــس إبــرام تعاق ولي

الجمعيــات.
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مديــر قطــاع  كمــال،   أحمــد  قــال 
التطويــر فــي شــركة أمــان للدفــع 
الإلكترونــي، أن شــركته مســتعدة لتنفيــذ 
ــف  ــال 40 أل ــن خ ــع م ــات الدف عملي
نقطــة تحصيــل منتشــرة علــى مســتوى 
وســداد  دفــع  لتيســير  الجمهوريــة، 
ــات  ــر للجمعي ــي الصغ ــل متناه التموي
ــي  ــل متناه ــراكت التموي ــة وش الأهلي
ــط  ــر، بهــدف التوافــق مــع ضواب الصغ
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة وقانون 

ــدي. ــر النق ــع غي الدف

أوضــح أنــه مــن المســتهدف زيــادة عدد 
ــة  ــف نقط ــى 50 أل ــل إل ــاط التحصي نق
ــى  ــة إل ــاري، إضاف ــام الج ــة الع بنهاي
ــعار  ــل ش ــًا تحم ــتعانة بـــ 250 مح االس

»أمان للدفع اإللكتروني« : 
مستعدون لتنفيذ عمليات 

الدفع من خالل 40 ألف نقطة 
تحصيل

 يحمل شعار أمان
ً
 عن 250 ألف محال

ً
فضال

ــات  ــة االماني ــا اكف ــان، وبه ــركة أم ش
ــًا أن  ــن، موضح ــزن والموظفي ــن الخ م
ــة  ــا مؤمن ــز بأنه ــات تتمي ــك المح تل

ــوك. ــل البن ــة مث ومراقب

أشــار إلــى أن فكــرة عمــل تلــك المحات 
نالــت إعجــاب كثيــر مــن الجمعيــات 
ــل  ــاط التموي ــي نش ــة ف ــة العامل الأهلي
نظامهــا  بجانــب  الصغــر،  متناهــي 
التكنولوجــي وانتشــارها علــى مســتوى 

ــة. الجمهوري

تابــع: »شــاركنا فــي ورشــة العمــل التي 
ــارات  ــا استفس ــة وتابعن ــا الهيئ عقدته
ــزت  ــي ترك ــراكت والت ــات والش الجمعي
بصــورة رئيســية علــى طريقــة التســوية 
ــراكت  ــار ش ــدى انتش ــع، م ــة الدف وآلي
الدفــع، تأميــن المعلومــات، مواعيــد 

ــل«. ــداد والتحصي الس

ــا  ــي عقدته ــل الت ــة العم ــاد بورش أش
ــدة  ــت مفي ــا اكن ــدًا أنه ــة، مؤك الهيئ
وأســهمت فــي تعريــف الجمعيــات 
الدفــع  بشــراكت  التمويــل  وشــراكت 
الإلكترونــي وطبيعــة عملهــا وتواجدهم 

وانتشــارهم فــي الســوق.
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معامالت صرف التمويل متناهي 
الصغر عبر النظم اإللكترونية تسجل

1  .  8 مليون جنيه

ركن
االرشادات



ــة . 1 ــن جه ــرم بي ــد المب ــة العق ــى طبيع ــا ه م
التمويــل وشــركة الدفــع الإلكترونــي؟

يجــب أن يكــون العقــد المبــرم بيــن جهــة التمويــل 
ــي وفقــًا لإحــدى الطــرق  وشــركة الدفــع الإلكترون

الآتيــة:
ــل أ.  ــة التموي ــع جه ــر م ــي مباش ــط فن رب

)Online( الصغــر  متناهــي 
توفيــر نظــام الدفــع الإلكترونــي دون الحاجة ب. 

ــل مباشــرة،  ــط مــع نظــام جهــة التموي للرب
ــة  ــة متصل ــة إلكتروني ــر واجه ــك بتوفي وذل
بنظــام جهــة التمويــل مــن خــال قنــاة ربط 

ــفرة. ــة ومش آمن
ــن ج.  ــط بي ــات الرب ــي لعملي ــم الفن ــم الدع تقدي

جهــة التمويــل وشــركة الدفــع الإلكترونــي 
مــن خــال طــرف ثالــث ال تتعــارض مصالحــه 
ــراكت  ــد، كش ــراف التعاق ــن أط ــًا م ــع أي م
تكنولوجيــا المعلومــات أو شــراكت تكنولوجيــا 
الخدمــات الماليــة المتخصصــة، لتكــون بمثابة 
ــا  ــي اتصاله ــل ف ــة التموي ــة لجه واجه

ــي. ــع الإلكترون ــركة الدف بش

ويجــب أن يتضمــن العقــد الإلتــزام بالمعاييــر الفنيــة 
التــي تصــدر عــن الهيئة فــي شــأن تنفيــذ المعامات 
الماليــة المتعلقــة بنشــاط التمويــل متناهــي الصغــر 

مــن خــال شــراكت الدفــع الإلكترونــي. 

مــا هــى االجــراءات التــي تضمــن حمايــة العمــاء . 2
وآليــة التحقــق مــن هويتهــم؟

ــي  ــع الإلكترون ــركة الدف ــل وش ــة التموي تلتــزم جه
ــة: ــط الآتي ــل بالضواب ــد صــرف وســداد التموي عن

عند صرف التمويل:
ــف أ.  ــى الهات ــة )SMS( إل ــالة نصي ــال رس إرس

ــا  ــا م ــر به ــل يذك ــاص بالعمي ــول الخ المحم
يفيــد أن التمويــل جاهــز للصــرف بمبلــغ 
ــز  ــون برم ــل يك ــودي للتموي ــم ك ــدد ورق مح
ــم القــرض(. ــل للتكــرار )كرق ــر قاب ــادي غي إرش

التحقــق مــن هويــة العميــل عنــد تقدمــه لصــرف التمويــل مــن خــال إرســال ب. 
ــل.  لكمــة ســر إلــى هاتفــه المحمــول بمجــرد إدخــال الرقــم الكــودي للتموي
وتصــدر لكمــة الســر المذكــورة باســتخدام أجهــزة رمــوز الآمــان ليتــم 

ــة. ــام المعامل ــذ الصــرف لإتم ــدى منف ــط ل ــدة فق ــتخدامها لمــرة واح اس
ــول ج.  ــف المحم ــى الهات ــل إل ــد صــرف التموي ــة )SMS( بع ــالة نصي ــال رس إرس

ــة. ــز للمعامل ــار تعزي ــل إكخط ــاص بالعمي الخ
ــع د.  ــركة الدف ــام ش ــذا قي ــا، وك ــى عماءه ــه عل ــل بالتنبي ــة التموي ــام جه قي

ــرف  ــرورة ص ــن بض ــا المختلفي ــا وولكائه ــي منافذه ــه ف ــي بالتنبي الإلكترون
التمويــل اكمــًا مــرة واحــدة دون تجزئــة، والتحقــق مــن اســتامه اكمــًا والمدة 

التــي يجــب علــى العميــل ســحب التمويــل خالهــا.

وما هى الضوابط التي ينبغي اتباعها تجاه العميل عند سداد التمويل؟. 3
حــق العميــل فــي االستفســار عــن قيمــة القســط المســتحق وقيمة الأقســاط أ. 

ــم  ــل للتكــرار )كرق ــر قاب ــاري غي ــز إش ــوح برم ــل الممن ــن التموي ــة م المتبقي
القــرض(.

إفــادة العميــل قبــل الســداد بقيمــة إجمالــي المبلــغ المطلــوب ســداده بشــل ب. 
تفصيلــي علــى نحــو يكــون مبينــًا بــه قيمــة لك مــن )القســط+ تلفــة الخدمــة(

ــف ج.  ــى الهات ــالة )SMS( إل ــال رس ــداد و/أو إرس ــال س ــل إيص ــليم العمي تس
المحمــول الخــاص بــه، ُيذكــر بهــا رقــم القســط الــذي تــم ســداده والمبلــغ 

ــا. ــداد لصالحه ــم الس ــي ت ــة الت ــك والجه ــخ ذل ــدد وتاري المس
ــن د.  ــه بي ــاق علي ــم االتف ــا يت ــًا لم ــي وفق ــي أو الجزئ ــداد الل ــار الس ــة خي إتاح

ــي. ــع الإلكترون ــركة الدف ــل وش ــة التموي جه

وعلــى شــركة الدفــع الإلكترونــي موافــاة جهــة التمويــل ببيــان بمنافــذ الصــرف أو 
الســداد المتاحــة لعمــاء هــذه الجهــات، مــع التــزام هــذه الشــراكت كذلــك بتوفيــر 
الســيولة الازمــة لإجــراء عمليــات الصــرف المقــررة بشــل سلســل بيــن شــبكة ولكائها.

ــد . 4 ــي اتباعهــا عن ــى شــركة الدفــع الإلكترون ــي ينبغــي عل ــط الت مــا هــى الضواب
ــل؟ ــات صــرف التموي ــق بمعام ــا يتعل ــدي فيم ــر النق ــع غي ــة الدف إتاح

تلتــزم جهــة التمويــل بتغذيــة حســاب شــركة الدفــع الإلكترونــي بقيمــة دفعــة أ. 
الصــرف وإخطارهــا بتمــام ذلــك قبــل إتمــام الصــرف بيــوم عمــل علــى الأقــل.

تلتــزم شــركة الدفــع الإلكترونــي بإتاحــة صــرف التمويــل  مــن خــال منافذهــا ب. 
وولكائهــا فــي يــوم العمــل التالــي لتاريــخ إيــداع قيمــة الصــرف بحســابها.

مــا هــى االجــراءات التــي ينبغــي اتباعهــا فــي حالــة عــدم قيــام العمــاء باســتام . 5
مبلــغ التمويــل فــي الميعــاد المحــدد لذلــك علــى النحــو المتفــق عليــه بيــن جهــة 
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21 سؤااًل شامًا عن 
ضوابط الدفع الإلكتروني 
لجهات التمويل متناهي 

الصغر



التمويــل وشــركة الدفــع الإلكترونــي؟
يكون لطرفي االتفاق على اتخاذ أي من االجراءات الآتية:

ــداد 	  ــة س ــع أول دفع ــل م ــة التموي ــاب جه ــى حس ــغ إل ــل المبل ــادة اكم إع
ــة. ــل الدوري ــتحقات التحصي لمس

قيــد المبلــغ كرصيــد مســتحق لجهــة التمويــل لــدى شــركة الدفــع الإلكترونــي 	 
ــه بيــن الطرفيــن حتــى يتســنى ســرعة اســتخدامه  ــخ المتفــق علي فــي التاري

فــي دفعــات جديــدة.

ــد . 6 ــي اتباعهــا عن ــى شــركة الدفــع الإلكترون ــي ينبغــي عل ــط الت مــا هــى الضواب
ــل  ــة التموي ــن جه ــة بي ــويات المالي ــق بالتس ــا يتعل ــدي فيم ــر النق ــع غي ــة الدف إتاح

ــل؟ ــداد التموي ــات س ــث معام ــن حي ــي م ــع الإلكترون ــركة الدف وش
تلتــزم شــركة الدفــع الإلكترونــي بتحصيــل مســتحقات جهــة التمويــل من خال أ. 

شــبكة منافذهــا وولكائهــا التابعيــن لهــا، وإيداعهــا فــي الحســاب البنكــي أو 
البريــدي الخــاص بجهــة التمويــل )حســاب التســوية( فــي أول يــوم عمــل تــال 
لعمليــة التحصيــل، أو فــي أول يــوم عمــل تــال لبلــوغ المبالــغ المحصلــة للحــد 
الأدنــى المتفــق عليــه كشــرط لإيــداع هــذه المبالــغ بحســاب جهــة التمويــل. 
وفــي جميــع الأحــوال، يجــب علــى شــركة الدفــع الإلكترونــي إيــداع المبالــغ 
ــد  ــل بح ــام عم ــة أي ــل لك خمس ــة التموي ــاب جه ــا لحس ــم تحصيله ــي ت الت

أقصــى.
تلتــزم شــركة الدفــع الإلكترونــي بإرســال تقريــر يومــي بقيمــة المبالــغ التــي ب. 

تــم تحصيلهــا لحســاب جهــة التمويــل، علــى أن يكــون موضحــًا بــه البيانــات 
ــة  ــم القرض-قيم ــه- رق ــاص ب ــي الخ ــم القوم ــل والرق ــم العمي ــة: )اس الآتي
القســط المســتحق- تاريــخ االســتحقاق-تاريخ الســداد- قيمــة القســط الُمســدد- 

قيمــة الجــزء غيــر الُمســدد(.

ــي . 7 ــات ف ــود اختاف ــال وج ــي ح ــا ف ــي اتباعه ــي ينبغ ــى االجــراءات الت ــا ه م
ــض  ــة ف ــي؟ )آلي ــع الإلكترون ــركة الدف ــل وش ــة التموي ــن جه ــة بي ــويات المالي التس

ــات( المنازع
علــى شــركة الدفــع الإلكترونــي إرســال تقريــر لجهــة التمويــل، موضحــًا بــه أســباب 
هــذه االختافــات، ويكــون علــى جهــة التمويــل وشــركة الدفــع الإلكترونــي تســوية 
هــذه االختافــات بصفــة وديــة خــال مــدة معينــة يتــم االتفــاق عليهــا بالعقــد، على 
ــاق  ــول التف ــذر الوص ــال تع ــي ح ــاع ف ــة االتب ــى االجــراءات واجب ــد عل ــص العق أن ين

علــى تلــك التســوية الوديــة.

ــى القضــاء للنظــر  ــوء إل ــة فــي حــال اللج ــاغ الهيئ ــل بإب كمــا تلتــزم جهــة التموي
ــي. فــي أي نــزاع ينشــأ عــن العقــد المبــرم بينهــا وشــركة الدفــع الإلكترون

هل ينص العقد على التلفة المتوقعة للخدمات؟. 8
ــد الصــرف أو  ــواء عن ــات س ــة المعام ــاب تلف ــة الحتس ــة واضح ــد آلي ــب أن العق يج

ــة. ــام المعامل ــد إتم ــاء عن ــح للعم ــل واض ــا بش ــم إظهاره ــى أن يت ــداد، عل الس

هل يجب أن يتضمن العقد بنود أخرى؟. 9
ــة  ــر رقابي ــم تقاري ــي بتصمي ــع الإلكترون ــركة الدف ــد التــزام ش ــن العق ــب أن يتضم يج
لمخرجــات ومدخــات التظــام تنظــم حركــة المدفوعــات )الصــرف والســداد( وبيانــات 
المعامــات التــي تتــم مــن خالهــا لصالــح جهــة التمويــل، وكذلــك تقريــر مجمــع 
عــن معامــات الدفــع لجهــة التمويــل، علــى أن يكــون للهيئــة الحــق فــي االطــاع 

علــى هــذه التقاريــر بصفــة دوريــة أو حيــن طلبهــا ذلــك.

ــداد . 10 ــن س ــي لتأمي ــع الإلكترون ــركة الدف ــن ش ــة م ــات المقدم ــى الضمان ــا ه م
ــل؟ ــة التموي ــة لجه ــة المتوقع ــات النقدي التدفق

ــة  ــح جه ــي لصال ــان نهائ ــاب ضم ــم خط ــي بتقدي ــع الإلكترون ــركة الدف ــزم ش تلت
ــن %150  ــوال ع ــع الأح ــي جمي ــه ف ــل قيمت ــد، وال تق ــي فتــرة التعاق ــل ُيغط التموي
مــن إجمالــي لك مــن قيمــة المبالــغ المتوقــع تحصيلهــا وقيمــة الدفعــات المتوقــع 
صرفهــا للعمــاء فــي خــال فتــرة 5 أيــام عمــل علــى الأقــل، وال يتــم رد هــذا الخطاب 
ــن  ــة بي ــويات المالي ــة التس ــاء اكف ــد وإنه ــاء العق ــد انته ــوال إال بع ــع الأح ــي جمي ف

ــن. الطرفي

هــل يمكــن لجهــة التمويــل التحكــم فــي إيقــاف تنفيــذ المعامــات إلكترونيــًا . 11
حــال تعديهــا حــدود المعامــات المتفــق عليهــا أو لأيــة أســباب أخــرى؟

ــدى  ــتخدمة ل ــات المس ــات والتطبيق ــة والبرمجي ــام الإلكتروني ــمح النظ ــب أن تس يج
ــة  ــطة جه ــه بواس ــم إدارت ــي يت ــاب إلكترون ــود حس ــي بوج ــع الإلكترون ــركة الدف ش
التمويــل، علــى نحــو يســمح باســتمرار المعامــات طبقــًا للضوابــط المتفــق عليهــا 

ــات. ــد اجــراء المعام ــتمر عن ــي ومس ــل تلقائ ــه بش ــث أرصدت ــم تحدي ويت

ويجــب أال يســمح هــذا الحســاب بإتمــام المعامــات حــال عــدم وجــود رصيــد ضمــان 
لصالــح الجهــة أو عــدم تغطيتــه للحــد المنصــوص عليــه بالبنــد الســابق، علــى نحــو 
ــًا  ــذ المعامــات إلكتروني ــل التحكــم الامــل فــي إيقــاف أو تنفي ــح لجهــة التموي يتي
ــدة( حــال تعديهــا حــدود  ــات جدي ــدة أو اســتام تحصي ــات جدي )إيقــاف صــرف دفع
ــه فــي هــذه  ــة بخطــاب الضمــان المشــار إلي المعامــات المتفــق عليهــا والمؤمن
ــار فعاليــة هــذا النظــام عنــد بدايــة  ــر، وعلــى أن تلتــزم جهــة التمويــل باختب المعايي

تشــغيل النظــام والرقابــة علــى ذلــك بصفــة دوريــة.
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هل هناك ضوابط تتحكم في تأمين استمرار خدمة الدفع الإلكتروني؟. 12
يجــب أن يتضمــن العقــد المبــرم بيــن جهــة التمويــل وشــركة الدفــع الإلكترونــي مــا 

يلــي:
ــا أ.  ــي تقدمه ــات الت ــال والخدم ــتمرارية الأعم ــن اس ــل يضم ــام عم ــود نظ وج

ــي  ــات ف ــذه الخدم ــم ه ــة لتقدي ــاءة وفعالي ــي بكف ــع الإلكترون ــركة الدف ش
جميــع أيــام الأســبوع وعلــى مــدار اليــوم اكمــًا )24 ســاعة( وفــي الإجــازات 

ــمية. الرس
قيــام شــركة الدفــع الإلكترونــي بإخطار جهــة التمويل فــي حال تعــذر قيامها ب. 

بتنفيــذ التزاماتهــا بشــأن إتمــام المعامــات الماليــة لجهــة التمويل ســواء في 
حالــة الصــرف أو التحصيــل، مــع مراعــاة قيامهــا بــرد قيمــة التمويــات التــي 
لــم يتــم صرفهــا )إن وجــدت( فــي يــوم العمــل التالــي لتاريــخ تعذرهــا عــن 

تنفيــذ التزاماتهــا بحــد أقصــى إلــى حســاب جهــة التمويــل.
تلتــزم شــركة الدفــع الإلكترونــي فــي حالــة انتهــاء العقد بانتهــاء مدتــه أو لأى ج. 

ســبب آخــر، باالســتمرار فــي تحصيــل القســاط مــن عمــاء جهــة التمويــل خال 
فتــرة يتــم االتفــاق عليهــا بيــن الطرفيــن فــي العقــد بحــد أقصــى 3 أشــهر 
ــل  ــخ المحــدد النتهــاء العقــد، وذلــك حتــى يتســنى لجهــة التموي بعــد التاري
ــظ  ــا يحف ــي بم ــع الإلكترون ــات الدف ــل لخدم ــاد بدي ــا وإيج ــق أوضاعه توفي

معــدالت االســترداد الخاصــة بعمــاء التمويــل متناهــي الصغــر.

هل ينبغي تزويد جهة التمويل بالتقارير الرقابية لمتابعة عمليات النظام؟. 13
ــام  ــات النظ ــة عملي ــة لمتابع ــر الرقابي ــل بالتقاري ــة التموي ــد جه ــي تزوي ــل ينبغ بالفع
لمتابعــة موقــف عمليــات التحصيــل أو الصــرف بشــأن محفظــة العمــاء وذلــك وفقــًا 

للوصــف الــوارد بالمعاييــر.

هل هناك معايير يجب مراعاتها فيما يخص بيانات العماء؟. 14
ــاء  ــات العم ــامة بيان ــة وس ــن صح ــق م ــاة التجق ــل مراع ــة التموي ــى جه ــب عل يج

ــة. ــات المالي ــذ المعام ــل تنفي ــي قب ــع الإلكترون ــركة الدف ــى ش ــلة إل المرس

ما هى ضوابط حماية بيانات العماء؟. 15
ــي  ــع الإلكترون ــركة الجف ــل وش ــة التموي ــن جه ــد المبــرم بي ــن العق ــب أن يتضم يج
ــى  ــتخدامها عل ــار اس ــل واقتص ــاء التموي ــات عم ــرية بيان ــي بس ــًا يقض ــًا  واضح نص
الغــرض المخصــص لهــا، وذلــك مــن خــال آليــة لتشــفير البيانــات الشــخصية والماليــة 

لهــؤالء العمــاء.

كمــا يجــب أن يتضمــن العقــد البيانــات الواجــب تشــفيرها بــدء مــن الخــادم الخــاص 
ــا  ــفير، بم ــح التش ــتخدام مفاتي ــة باس ــم الخدم ــاط تقدي ــى نق ــل وحت ــة التموي بجه

ــر  ــر الخــوادم والشــبات بصــورة مشــفرة طبقــًا للمعايي يؤكــد تخزينهــا ونقلهــا عب
العالميــة المطبقــة فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى نحــو يتيــح رؤيــة بيانــات العمــاء 
الماليــة والشــخصية للطرفيــن )جهــة التمويــل حيــن إرســالها والعميــل فقــط حيــن 

ــة الدفــع دون إتاحتهــا لشــركة الدفــع الإلكترونــي(. إتمــام معامل

مــا هــى آليــة فحــص والتحقــق مــن التــزام شــراكت الدفــع الإلكترونــي بالمعايير . 16
المتفــق عليهــا لتشــفير البيانات؟

ــره  ــي تقري ــاح ف ــي الإفص ــع الإلكترون ــركة الدف ــابات ش ــب حس ــى مراق ــي عل ينبغ
ــة التشــفير المطبقــة للغــرض  ــة آلي ــة بمــدى كفاي ــة النظــم اآلي الســنوي عــن مرجع
ــر  ــي المعايي ــواردة ف ــي ال ــم الإلكترون ــة التحك ــودة خاصي ــدى ج ــذا م ــا، وك منه

ــل. ــة التموي ــن جه ــا م لعمائه

ويجــب أن تقــدم شــركة الدفــع الإلكترونــي مــا يفيــد ذلــك للهيئــة مــرة ســنويًا بحــد 
ــاء  ــاس الأمن ــنوية أو مج ــة الس ــة العام ــاد الجمعي ــن اعتم ــل م ــبوعين عم ــى أس أقص

ــة ذلــك. بحســب الأحــوال لهــا أو حيــن طلــب الهيئ

ما هى آلية التعريف بخدمة الدفع الإلكتروني لموظفي جهات التمويل؟. 17
ــة  ــى كيفي ــل عل ــة التموي ــي جه ــب موظف ــي بتدري ــع الإلكترون ــركة الدف تلتــزم ش
ــل  ــم نق ــنى له ــى يتس ــي حت ــع الإلكترون ــة الدف ــتخدام خدم ــة اس ــل وطريق التعام

ــا. ــم به ــم وتوعيته ــى عمائه ــة إل ــذه المعرف ه

ماذا عن توعية العماء بخدمة الدفع الإلكتروني؟. 18
تلتــزم جهــة التمويــل بإعــداد نمــوذج مطبوعــات إرشــادية بســيطة وســهلة تحتــوي 
ــائل  ــي ووس ــع الإلكترون ــة الدف ــتخدام خدم ــوات اس ــن خط ــة ع ــومات إيضاحي رس

ــاء. ــى العم ــا عل ــك لتوزيعه ــاء وذل ــة العم خدم

كيف سيتم تلقي شاوى العماء فيما يخص الدفع الإلكتروني؟. 19
يجــب أن يتضمــن العقــد ووســائل التوعيــة بالخدمــة طــرق ســهلة وبســيطة لتلقــي 
ــت  ــكوى إذا اكن ــى الش ــرد عل ــل بال ــة التموي ــص جه ــى أن تخت ــاء، عل ــاوى العم ش
تتعلــق بطبيعــة التمويــل، وتختــص شــركة الدفــع الإلكترونــي بالــرد إذا اكنــت الشــكوى 

تتعلــق بالجــزء الفنــي فــي اســتخدام الخدمــة.

ــة . 20 ــة كمرحل ــا للتجرب ــي دون خضوعه ــل فعل ــة بش ــاق الخدم ــيتم إط ــل س ه
ــة؟ مبدئي

تلتــزم لك مــن جهــة التمويــل وشــركة الدفــع الإلكترونــي بتنفيــذ مشــروع تجريبــي 
ــط  ــام والرب ــة النظ ــن صاحي ــق م ــدود للتحق ــاق مح ــى نط ــد عل ــة التعاق ــي بداي ف
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ــل التطبيــق علــى نطــاق واســع. بينهمــا قب

هــل هنــاك ضوابــط ينبغــي مراعاتهــا فــي حــال إذا اكنــت جهــة التمويــل ذات . 21
عاقــة مــع شــركة الدفــع الإلكترونــي؟

بالفعــل، ينبغــي الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة العامــة أو مجلــس أ. 
الأمنــاء –بحســب الأحــوال- لجهــة التمويــل علــى التعاقــد مــع شــركة الدفــع 

ــنويًا. ــة س ــذه الموافق ــد ه ــم تجدي ــى أن يت ــي، عل الإلكترون
اختــاف الشــخص الطبيعــي الممثــل لــل مــن جهــة التمويــل وشــركة الدفــع ب. 

الإلكترونــي عنــد التوقيــع علــى العقــد.
أن يكــون خطــاب الضمــان الُمقــدم مــن جهــة الدفــع الإلكترونــي إلــى جهــة ج. 

التمويــل مغطــى نقــدًا بالامــل مــع تقديــم مــا ُيفيــد ذلــك مــن البنــك المصــدر.
الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند اجراء أي تغيير في العقد.د. 
ــن 	.  ــاص ع ــاح خ ــل إيض ــة التموي ــابات لجه ــب الحس ــر مراق ــن تقري أن يتضم

ــة. ــات المتمم ــي الإيضاح ــًا ف ــر إفصاح ــل أكث ــة بش ــك العاق ــة تل طبيع
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ــات . 1 ــم المدفوع ــات نظ ــة خدم ــى طبيع ــا ه م
باســتخدام الهاتــف المحمــول؟

ــات  ــم المدفوع ــات نظ ــن خدم ــن م ــاك نوعي هن
باســتخدام الهاتــف المحمــول همــا مقــدم الخدمة 

ــة. ــتخدم الخدم ومس

نظــم . 2 خدمــات  تقديــم  ضوابــط  هــى  مــا 
المحمــول؟ الهاتــف  باســتخدام  المدفوعــات 
ــة  ــة الراغب ــات الأهلي ــات والمؤسس ــى الجمعي عل
فــي الحصــول علــى موافقــة وحــدة الرقابــة علــى 
ــتخدم  ــدم أو مس ــر كمق ــي الصغ ــل متناه التموي
ــف  ــتخدام الهات ــات باس ــم المدفوع ــات نظ لخدم
ــل  ــال التحصي ــل وأعم ــح التموي ــي من ــول، ف المحم
ــًا  ــدة وفق ــب للوح ــدم بطل ــاط، التق ــة بالنش الخاص

ــذا الغــرض. ــد له ــوذج المع للنم

مــا هــى المســتندات المطلوبــة للموافقــة علــى . 3
تقديــم الخدمة؟

نســخة مــن التعاقــد المبــرم بيــن الجمعيــة أو أ. 
ــول  ــي الحص ــة ف ــة الراغب ــة الأهلي المؤسس
ــة  ــدم للخدم ــدة كمق ــة الوح ــى موافق عل
ــة  ــراف ورقاب ــة لإش ــوك الخاضع ــد البن وأح
البنــك المركــزي المصــري حــال رغبــة الجمعية 
أو المؤسســة الأهليــة فــي تقديــم الخدمــة 
ــن  ــخة م ــرد(، أو نس ــل منف ــا )وكي بمفرده
التعاقــد المبــرم بيــن الجمعيــة أو المؤسســة 
ــف  ــغيل الهات ــراكت تش ــد ش ــة وأح الأهلي
المحمــول المرخــص لهــا بالعمــل فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة وأحــد البنــوك 
ــك المركــزي  ــة البن ــة لإشــراف ورقاب الخاضع
المصــري حــال رغبــة الجمعيــة أو المؤسســة 
الخدمــة  هــذه  تقديــم  فــي  الأهليــة 
تشــغيل  شــراكت  أحــد  مــع  بالمشــاركة 
ــل مشــارك(، علــى  الهاتــف المحمــول )وكي
أن ينظــم هــذا التعاقــد العاقــة بيــن أطرافــه 
خاصــة بشــأن خدمــة عمــاء نشــاط التمويــل 

أهم 6 تساؤالت عن 
أنظمة خدمات نظم 

المدفوعات باستخدما 
الهاتف المحمول



ــر. ــي الصغ متناه
نســخة مــن وســائل التوعيــة الإرشــادية الُمبســطة عــن الخدمــات المســتهدف ب. 

تقديمهــا لعمــاء نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر توضــح طريقــة االســتخدام 
والــرد علــى االستفســارات، وتعديلهــا بمــا يتوافــق مــع ماحظــات الوحــدة إن 

. ت جد و
تعهــد بالحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن العمــاء علــى اســتخدام خدمات ج. 

ــل  ــاط التموي ــأن نش ــول بش ــف المحم ــتخدام الهات ــات باس ــم المدفوع نظ
ــات الصــرف والســداد أو إحداهمــا. متناهــي الصغــر فــي عملي

ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقرر.د. 

متــى يتــم البــت فــي الطلــب المقــدم لوحــدة الرقابــة علــى التمويــل متناهــي . 4
الصغــر بالهيئــة؟

ــم  ــه، ويت ــب والتأكــد مــن اســتيفاءه لمتطلبات ــى الوحــدة دراســة وفحــص الطل تتول
ــام عمــل علــى الأكثــر مــن تاريــخ تقديمــه مســتوفيًا  البــت فــي الطلــب خــال5  أي

ــة. ــتندات المطلوب للمس

هــل هنــاك شــروط أخــرى للموافقــة علــى منــح الموافقــة الســتخدام خدمــات . 5
نظــم المدفوعــات باســتخدام الهاتــف المحمــول؟

تصــدر الموافقــة بالنســبة للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة الراغبــة فــي الحصــول 
علــى موافقــة الوحــدة كمقــدم أو مســتخدم لخدمــات نظــم المدفوعــات باســتخدام 
ــة  ــة الدوري ــر الرقابي ــم التقاري ــا بتقدي ــن قيامه ــد م ــد التأك ــول بع ــف المحم الهات
وســداد رســم التطويــر ورســوم الإشــراف والرقابــة المســتحقة عليهــا، علــى أن تصــدر 
ــة فــي الحصــول علــى  ــة الراغب ــات والمؤسســات الأهلي الموافقــة بالنســبة للجمعي

موافقــة الوحــدة كمقــدم للخدمــة، بالإضافــة إلــى مــا تقــدم مــا يلــي:
ــنوية أ.  ــة الس ــم المالي ــة للقوائ ــة الأهلي ــة أو المؤسس ــم الجمعي الإلتــزام بتقدي

والدوريــة المطلوبــة فــي مواعيدهــا، مرفقــًا بهــا تقريــر مراقــب مقيــد لــدى 
الهيئــة بســجل مراقبــي حســابات نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر.

اســتيفاء الماحظــات الرقابيــة نتيجــة التفتيــش الميدانــي أو الفحــس المكتبــي ب. 
)إن وجــدت(.

مــا هــى ضوابــط ومعاييــر اســتخدام نظــم المدفوعــات باســتخدام الهاتــف فــي . 6
منــح التمويــل والتحصيــل؟

ــة علــى موافقــة الوحــدة كمقــدم  ــة الحاصل ــات والمؤسســات الأهلي تلتــزم الجمعي
أو مســتخدام لخدمــات نظــم المدفوعــات باســتخدام الهاتــف المحمــول فــي نشــاط 

التمويــل متناهــي الصغــر بالصوابــط الآتيــة:
الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن لك عميل فــي نشــاط التمويــل متناهي أ. 
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الصغــر عنــد اســتخدام خدمات نظــم المدفوعــات باســتخدام الهاتــف المحمول 
ــد اطاعــه علــى  فــي عمليــات الصــرف والســداد أو إحداهمــا، وكــذا مــا يفي
ــب  ــأنها بموج ــكوى بش ــم الش ــة تقدي ــات وكيفي ــوق وااللتزام ــة الحق اكف
التوقيــع علــى نمــوذج موافقــة مســتقلة وفقــًا للنمــوذج االسترشــادي الصادر 
ــا  ــل وم ــة العمي ــظ موافق ــى أن تحف ــأن، عل ــذا الش ــي ه ــدة ف ــن الوح ع
ــم  ــات نظ ــتخدام خدم ــادية الس ــات الإرش ــن التعليم ــخة م ــتامه نس ــد اس يفي

ــل. المدفوعــات مــن خــال الهاتــف المحمــول بملــف العمي
إخطــار الوحــدة بــأى تعديــل يطــرأ علــى التعاقــد المبــرم مــع البنــك أو شــركة ب. 

تشــغيل الهاتــف المحمــول خــال أســبوع علــى الأكثــر مــن تاريــخ حدوثــه.
االحتفــاظ بالتقاريــر الخاصــة بخدمــات النظــام وفقــًا لمــا يصــدره نظــام تقاريــر ج. 

ــي  ــل ف ــا بالعم ــص له ــول المرخ ــف المحم ــغيل الهات ــركة تش ــك أو ش البن
جمهوريــة مصــر العربيــة الُمشــاركة عــن معامــات أوامــر الدفــع المختلفــة 
ــة(  ــة أو ورقي ــة )إلكتروني ــظ آمن ــة حف ــول بطريق ــف المحم ــتخدام الهات باس

وفقــًا للمــدد.
ــم د.  ــات نظ ــتخدام خدم ــن اس ــق ع ــدوري المرف ــر ال ــوذج التقري ــم نم تقدي

ــنوي. ــع س ــل رب ــول بش ــف المحم ــال الهات ــن خ ــات م المدفوع
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