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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

 الدكتور/ إيهاب فوزي عويس
 أمين الصندوق

 الدكتورة/ منى ذو الفقار
رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ/ مجدي موسى
عضو

األستاذة/ نيفين بدر الدين
عضو

األستاذ/ مدحت عياد
عضو

الدكتورة/ إيمان بيبرس
عضو

الدكتور/ محمد نشأت العريس
عضو

الدكتورة/ سهير المصري
عضو

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T



محتويات العدد
M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

 إهداء وتصميم 
جمعية رجال اعمال 

اسكندرية

رئيس مجلس اإلدارة
الدكتورة / مني ذو الفقار

رئيس التحرير
خالد صالح

تحرير
هبة محمد

14
شركة تنمية ترسم 
مالمح نمو صناعة 
التمويل وتستعرض 
خطتها المستقبلية 

6
الدكتور محمد عمران : 
مسيرة خمس سنوات.. 
تجربة ثرية.. تلهمنا 

الحماس

21
األستاذ حسن إبراهيم: 

الدفع اإللكتروني 
مستقبل صناعة التمويل 

متناهي الصغر

39
مؤشرات صناعة التمويل 
تكشف جهود الدولة 

والجهات المعنية لدعم 
القطاع

9

جهاز تنمية المشروعات 
يستهدف ضخ تمويالت 
بحوالي 12 مليار جنيه 
للتمويل متناهي الصغر

19

األستاذ شريف سامي: 
االستثمار في التمويل 

متناهي الصغر

29

"تساهيل" تتيح التدريب 
للعمالء السيدات عبر 

برنامج المكافحين

www.emff-eg.comالصفحة الرمسية لالحتاد املصري للتمويل متناهي الصغر



العام األول لميالد مجلة التنمية والتمويل
منـذ بدايـة تأسيسـه، لعـب االتحـاد المصـري للتمويـل متناهـي الصغـر دورًا 
اسـتراتيجيًا لدعـم ومسـاندة الصناعـة، سـواء مـن خـال تقديـم الدعـم الفنـي 
وتأهيـل العامليـن بالنشـاط أو رفـع صـوت واحتياجـات الصناعـة فـي اكفـة 
المحافـل ذات الصلـة بالقطـاع، ورأى أنه مـن الضرورة تدشـين مجلة متخصصة 
فـي القطـاع تعزز جوانـب المعرفـة للعاملين بمؤسسـات التمويل وتسـاعدهم 
رف علـى مسـتجدات القطـاع، ومن هنـا جـاءت فكرة تدشـين مجلة  علـى التـع

والتمويل. التنميـة 
صـدرت مجلـة التنميـة والتمويـل منـذ العـام الماضـي، وحـرص فريـق العمل 
رة علـى تقديـم محتـوى متخصـص يلبـي متطلبـات العاملين  طـوال تلـك الفـت
فـي الصناعـة ويليق بكيان ودور االتحـاد والصناعـة كلك، وإذ تحتفل في عددها 

هـذا بمرور عـام علـى ميادها.
وفـي هـذا الصـدد تـود إدارة المجلـة تقديـم الشـكر لافـة الجهـات التـي 
سـاندتها بدايـة مـن الدكتـورة منـى ذو الفقـار، رئيـس مجلـس إدارة االتحـاد، 
والأسـتاذ حسـن إبراهيم، المديـر العام لاتحاد، والأسـتاذ خالد صـاح رئيس تحرير 

المجلـة، بجانـب اكفة أعضـاء مجلـس الإدارة.
وينبغي الإشـادة بدور جمعية رجال أعمال االسـكندرية والأسـتاذ مجدي موسـى  
رة والحرفيـة بالجمعية لدوره  المديـر التنفيـذي لمشـروع تنمية المنشـآت الصغـي
وفريـق العمـل فـي تصميـم المجلـة وتدشـينها بصـورة متميزة خاصـًة خال 

الماضية. القليلـة  الأعداد 
كمـا يتقـدم فريق عمل المجلة بالشـكر لافـة القائمين علـى التمويل متناهي 
الصغـر بالهيئـة العامـة للرقابـة المالية ونخـص بالذكـر الدكتور محمـد عمران، 
رئيـس الهيئـة والمستشـار رضـا عبـد المعطي، نائـب رئيـس الهيئة، والأسـتاذ 
جمال خليفة، المشـرف علـى الإدارة المركزية للتمويـل متناهي الصغر والدكتور 
أحمـد حسـين خبير تنمية نشـاط التمويل متناهـي الصغر نظـرًا لجهودهم في 
توفيـر الدعـم لاعبين بالقطـاع وإتاحـة الفرصة لفريـق العمل بالتواصـل واجراء 

أحاديـث صحفية تنشـر بالمجلة.
وفـي هـذا الصـدد تـود إدارة المجلـة واكفـة العاملين بالنشـاط تقديم الشـكر 
والتقدير للأسـتاذ شـريف سـامي، الرئيس السـابق للهيئة العامة للرقابة المالية 
لـدوره والفريـق المعـاون له في تبنـي القطاع الـذي ُوِلد على يديهـم، ليكون 

أكثـر تنظيمـًا ومن ثم رفـع قدرته علـى المشـاركة بفعالية فـي المجتمع.
كمـا ال يسـعنا أن نشـكر شـركة تنميـة، لكونهـا راعي باتينـي لأنشـطة االتحاد، 
وشـركة تسـاهيل كراعـي ذهبـي، وشـركة تمويلـي كراعـي فضي لأنشـطة 

االتحاد.
فريق عمل مجلة التنمية والتمويل

الدكتور محمد عمران 
مـســيــرة خمـــــس سنـــــوات.. 
تجربة ثرية.. تلهمنا الحماس

56
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ــة  ــة العادل ــفافية والمعامل ــية الش ــه الأساس ــن مبادئ ــة، وتتضم ــة الدولي المالي
وتســوية المنازعــات وحــل شــاوى المتعامليــن وتعزيــز الثقــة، كمــا يلقــي الضــوء 
علــى إلتزامــات العمــاء قبــل التعاقــد علــى المعامــات أو االســتفادة مــن الخدمــة 
وفــي مقدمتهــا الصدق عنــد تقديــم المعلومــات، واالطاع علــى اكفــة المعلومات 
المقدمــة إليهــم بــلك دقــة، والتأكــد مــن فهمهــم لهــا بشــلك واضــح، وترجمــة 
ذلــك علــى أرض الواقــع بــأن يتســم الإعــان عــن خدمــات التمويــل متناهــي الصغــر 
بالأمانــة والدقــة عــن المنتجــات وحظــر حجــب أى حقائــق أو معلومــات جوهريــة 
علــى نحــو قــد يؤثــر علــى ســامة اتخــاذ العمــاء لقراراتهــم، وحظــر إطاق أســماء 
أو أوصــاف علــى المنتجــات التمويليــة المتاحــة مــن خــال مقدمــي الخدمــة مــن 

شــأنها التضليــل أو الخــداع.
وبالتأكيــد مــا نعاصــره خال العــام الحالــي يمثل مرحلــة مهمــة للقطاع مــن االرتقاء 
بمســتوى الخدمــات وتخقيــق الشــمول المالــي، وعليــه أن ينجزهــا لمواكبــة تغيرات 
العصــر وتطــوره نحــو تســهيل المعامــات مــع العمــاء وأداء مســئوليته االجتماعيــة 
ــد  ــادي عن ــبء االقتص ــن الع ــاء بتأمي ــو العم ــل ونح ــط ب ــع فق ــاه المجتم ــس تج لي

مواجهــة أيــة أخطــار تهــدد المواطــن المصــري البســيط مــن وفــاة أو عجــز.
ــات  ــى الخدم ــب عل ــد التــزام الرقي ــيطة بتجدي ــي البس ــي لكمات ويشــرفني أن انه
الماليــة غيــر المصرفيــة باســتمرار جهــوده لتنظيــم وتنمية نشــاط التمويــل متناهي 
ــد مــن التطــور فــي  الصغــر، وليشــهد هــذا القطــاع فــي عامــه الخامــس المزي

النشــاط والخدمــات بغــرض الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن العمــاء.
وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

ــام الأول  ــرور الع ــا بم ــل« احتفاله ــة والتموي ــة »التنمي ــاركة مجل ــعدني مش يس
ــات والمؤسســات  ــض مــن الهيئ ــح لســان حــال قطــاع عري ــى صدورهــا، لتصب عل
والجمعيــات المزاولــة لنشــاط التمويــل متناهــي الصغــر فــي مصــر، والــذي شــهد 
نمــوًا كبيــرًا خــال الســنوات الخمــس الماضيــة منــذ صــدور القانــون المنظــم لــه 
ــم  ــام التنظي ــة مه ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــي الهيئ ــام 2014 وتول ــة ع بنهاي

ــه. ــة علي والإشــراف والرقاب
وبنظــرة ســريعة نرصــد مــن خالهــا حجــم التطــور الــذي شــهده نشــاط التمويــل 
متناهــي الصغــر، فتكشــف لنــا مؤشــرات الأداء أن إجمالــي حجــم التمويــل وصــل 
ــة 2016،  ــي نهاي ــون مقتــرض ف ــه 1.8 ملي ــتفيد من ــه ويس ــار جني ــى 4.5 ملي إل
واســتمر الأداء الإيجابــي فــي النشــاط ليصــل إجمالــي حجم التمويــل إلــى 7.1 مليار 
جنيــه لعــدد 2.3 مليــون مقتــرض فــي نهايــة 2017، وقفــز االتجــاه االيجابــي فــي 
ــه 2.8  ــتفيد من ــه ويس ــار جني ــى 11.5 ملي ــل إل ــم التموي ــي حج ــغ إجمال الأداء ليبل
ــل  ــة نشــاط التموي ــي شــهدت انتشــار مزاول ــة 2018 والت ــون مقتــرض بنهاي ملي
متناهــي الصغــر مــن جانــب مــا يزيــد عــن 900 جهــة مرخــص لهــا مــن الهيئــة 
ــد عــن ألــف فــرع منتشــر بمحافظــات مصــر  ــة النشــاط مــن خــال مــا يزي بمزاول

وبقــوة بشــرية تزيــد عــن 25 ألــف شــخص..
وذلــك مــا يدفعنــي إلــى أن أوجــه رســالة للقائميــن علــى ذلــك العمــل بضــرورة 
ــا  ــى م ــاظ عل ــه للحف ــل وتعظيم ــتمرارية الأداء القــوي، ب ــى اس ــع عل حــرص الجمي
ــاع  ــا قط ــي يقدمه ــة الت ــئوليته المجتمعي ــوم- وأداؤه لمس ــى الي ــازه حت ــم انج ت
ــر  ــن الأكث ــن المواطني ــى م ــريحة العظم ــه للش ــر- بتمويل ــي الصغ ــل متناه التموي

ــع المصــري. ــي المجتم ــل ف ــًا للتموي احتياج
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــور لنش ــيرة التط ــتكملنا مس ــام 2019 اس ــال ع وخ
ــأداؤه القــوي- أن يصبــح عمــاق التمويــل بيــن شــريحة كبيــرة  والــذي اســتحق –ب
ــتخدام  ــو اس ــة نح ــة المصري ــي الدول ــول ف ــه للتح ــع المصــري، ومواكبت للمجتم
وســائل الدفــع غيــر النقــدي فــي المعامــات بيــن الأفــراد، وهــو مــا تبنتــه جهــات 
ــاط  ــة للنش ــى القفــزة النوعي ــة إل ــاء، بالإضاف ــع العم ــا م ــي تعاماته ــل ف التموي
ــر غطــاء  ــة مــن توفي ــه الهيئ ــل متناهــي الصغــر بمــا أقرت بإلتــزام جهــات التموي
ــل  ــاء التموي ــى عم ــتديم عل ــي المس ــز اللك ــاة والعج ــاالت الوف ــد ح ــي ض تأمين

ــر. ــي الصغ متناه
ــر،  ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــن نش ــتفيد م ــن المس ــوق المواط ــة حق ولحماي
أصــدرت الهيئــة فــي الربــع الأول مــن العــام الجــاري دليــل تفصيلــي عــن »حمايــة 
ــة«  ــات الأهلي ــات والمؤسس ــراكت والجمعي ــر للش ــي الصغ ــل متناه ــاء التموي عم
ــات  ــل الممارس ــدول وأفض ــن ال ــد م ــي العدي ــات ف ــل الممارس ــع أفض ــق م يتف
ــات  ــل المؤسس ــن قب ــن م ــة المتعاملي ــي حماي ــة ف ــة الموضوع ــر الدولي والمعايي
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ــل  ــاز للتموي ــات الجه ــى توقع ــا ه م
متناهــي الصغــر خاصــًة بعــد االجــراءات 
التــي تــم اتخاذهــا لدعــم القطــاع بداية 
ــام 2014  ــون 141 لع ــدور قان ــن ص م
بشــأن تنظيــم التمويــل متناهــي الصغر، 
ــا  ــي أصدرته ــة الت ــرارات التالي ــم الق ث
الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة لتنظيــم 

ــاط؟ النش
ــهد  ــع أن تش ــن: أتوق ــدر الدي ــن ب نيفي
ـرًا ليــس  ـرة المقبلــة تطــورًا كبـي الفـت
ــة  فقــط فــي نمــو المحفظــة االئتماني
للقطــاع وانمــا أيضــا فــي تقديــم 
التأميــن  متضمنــة  جديــدة  منتجــات 
ــي  ــر التمويل ــر والتأجي ــي الصغ متناه
فــي  والتوســع  الصغــر  متناهــي 
ــك  ــي، وذل ــع الإلكترون ــة الدف منظوم
الملمــوس  النمــو  إلــى  بالإضافــة 
ــاوز 5  ــذي تج ــة وال ــة االئتماني للمحفظ
أضعــاف قيمتهــا حتــى الآن منــذ صــدور 

لعــام 2014. قانــون 141 
الرئاســية  التوجهــات  بجانــب 
ــات  ــة الجه ــن اكف ــة وتتضام والحكومي
المعنيــة لدعــم والنهــوض بالنشــاط، 
ــذي يامــس  ــي ال ــز الشــمول المال لتعزي
ــي  ــن ف ــرائح المتعاملي ــر ش ــلك كبي بش
التمويــل متناهــي الصغــر والقطــاع غير 
الرســمي و ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي 

ــاط. ــو النش نم
 وأشــير إلــى أنــه يوجــد 6 عوامــل لتعزيز 
معــدالت الشــمول المالــي مــن أهمهــا 
ــى  ــات عل ــة الجه ــن اكف ــق بي التواف
آليــات التطبيــق، وهو مــا يتضــح بصورة 
ــك المركــزي  ــود البن ــي جه ــة ف واضح
ــروعات  ــة المش ــاز تنمي ــري وجه المص
ومتناهيــة  ـرة  والصغـي المتوســطة 
الصغــر والهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة 

جهاز تنمية 
المشروعات 

يستهدف ضخ 
تمويالت بحوالي 12 
مليار جنيه للتمويل 

متناهي الصغر

خالل 3 أعوام مقبلة

ــل  ــرى، والعام ــة الأخ ــات المعني والجه
الثانــي هــو دعــم وتنميــة المشــروعات 
ــة  ــر، بالإضاف ــة الصغ ــرة ومتناهي الصغي
علــى أهميــة اســتخدام الأدوات الرقمية 

ــي. ــع الإلكترون والدف
 وأود أن ألفــت االنتبــاه بأنــه تــم اختيــار 
مصــر مــن بيــن 3 دول فــي العالــم 
والمكســيك  الصيــن  إلــى  بالإضافــة 
ــي،  ــمول المال ــرات الش ــاس مؤش لقي
ومعاييــر االختيــار ارتكــزت على مؤشــرات 
االصــاح والتنميــة االقتصاديــة الإيجابيــة، 
وتحديــدًا فــي مصــر يوجــد أكثر مــن 44 
مليــون شــخص يمكــن تضمينهــم فــي 
ــم  ــي وربطه ــمول المال ــة الش منظوم

ــمية. ــة رس ــات مالي بخدم
 ومــن الجديــر بالذكــر أن معدل الشــمول 
ــام  ــي ع ــى 33% ف ــع إل ــي ارتف المال
2017، مقارنــة بـــ 10% في عــام 2011 
و14% عــام 2014، وأتوقــع أن يتضاعــف 
ــل  ــاس المقب ــق القي ــد تطبي ــدل عن المع

فــي عــام 2020 إن شــاء اللــه.

ــنة  ــون 141 لس ــل قان ــن تعدي ــاذا ع م
المشــروعات  تمويــل  وإدمــاج   2014
ــراف  ــت إش ــطة تح ــرة والمتوس الصغي

»الرقابــة الماليــة«؟

مساهمة النشاط 
تقفز إلى 50% من 

المحفظة االئتمانية 
اإلجمالية للجهاز 

خالل العام الماضي.

ــتاذة  ــا الأس ــل، التقين ــة والتموي ــة التنمي ــه مجل ــردت ب ــي انف ــث صحف ــي حدي ف
نيفيــن بــدر الديــن، رئيــس القطــاع المركــزي للتمويــل متناهــي الصغــر بجهــاز تنميــة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، للتعــرف علــى رؤيــة الجهــاز 
ــتراتيجية  ــب اس ــر بجان ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــهدها نش ــي ش ــورات الت للتط

ــث...  ــص الحدي ــى ن ــة، وإل ــال الفتــرة المقبل ــاع خ ــة دور القط ــاز لتنمي الجه
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بروتوكــوالت آخــري مــع بعــض الجهــات 
ـرأة المعيلــة وذوي  لدعــم فئــات الـم
االحتياجــات الخاصــة والقطــاع الإنتاجــي 

ــي. ــع الإلكترون والدف
ــام  ــم ق ــي ت ــود الت ــدد العق ــت ع وبلغ
ــطة  ــة المشــروعات المتوس ــاز تنمي جه
ــد  ــر بالتعاق ــة الصغ ــرة ومتناهي والصغي
عليهــا مــع الجهــات الوســيطة ) بنــوك 
ــــ جمعيــات ــــ شــراكت ( منــذ النشــأة 
ــر مــن 900 عقــد. ــام 1991 أكث فــي ع
وتــم مــن خالهــا ضــخ حوالــي 15 مليار 
ــم  ــل منه ــون عمي ــو 3 ملي ــه لنح جني
ــام 2016  ــة ع ــذ بداي ــه من ــار جني 8 ملي
ــل  ــون عمي ــل ملي ــه لتموي ــى تاريخ وحت
ممــا يشــير إلــى التوســع الهائــل فــي 
محفظــة الإقــراض فــي الثــاث أعــوام 
الســابقة وذلــك تزامــن مــع تنظيــم 
ــن  ــر م ــى الصغ ــل متناه ــاط التموي نش
ــام 2014  ــم 141 لع ــون رق ــال القان خ
ــاءة  ــع كف ــة ورف ــر المالي ــات غي والخدم
الجمعيــات وتوفيــر منتجــات داعمــة 

ــك  ــن بن ــي تتضم ــر والت ــي الصغ متناه
ــركة  ــك الش ــك القاهــرة، وبن ــر وبن مص
التعميــر  وبنــك   ،SAIB المصرفيــة 
ــري،  ــي المص ــك الأهل ــان، والبن والإس
وبنــك قنــاة الســويس، والبنــك التجــاري 
الصناعيــة  التنميــة  وبنــك  الدولــي، 

ــري. ــي المص ــك الزراع والبن
ويقــوم الجهــاز بدعــم شــراكت التمويــل 
ــوك  ــب البن ــًا بجان ــر أيض ــي الصغ متناه
االهليــة،  والجمعيــات  والمؤسســات 
ــورة  ــواء اكن بص ــراكت س ــول 4 ش إذ نم
ــي  ــوك الت ــال البن ــن خ ــرة أو م مباش
لإعــادة  بتمويلهــا  الجهــاز  يقــوم 
الإقــراض للشــراكت والجمعيــات الأهليــة 
ــم  ــي ت ــات الت ــم التموي ــل حج ووص
ــون  ــغ 170 ملي ــراكت مبل ــا للش إتاحته
ــى  ــا عل ــادة قدرته ــدف زي ــه، به جني
التوســع فــي محفظتهــا االئتمانيــة 
وإتاحــة الخدمــة لأكبــر عــدد مــن العمــاء 

ــًا. ــر احتياج ــات الأكث ــن والفئ النهائيي

ــود التعــرف علــى اســتراتيجية الجهــاز  ن
لدعــم قطــاع التمويــل متناهــي الصغر؟
نيفيــن بــدر الديــن: يــرى الجهــاز أهميــة 
دور التمويــل متناهــي الصغــر فــي 
ــة  ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــة البيئ تنمي
ــرأة  ــا الم ــرائح أهمه ــن الش ــدد م لع
والشــباب، لــذا فــإن الجهــاز خــال 
ــتهدف  ــة، يس ــة المقبل ــنوات الثاث الس
ضــخ 12 مليــار جنيــه فــي القطــاع 
ــة واالتحــاد  وذلــك بالشــراكة مــع الهيئ
ــى  ــز عل ــيطة، والتركي ــات الوس والجه
توفيــر الدعــم الفني        والبيئــة الداعمة 
وتمويــل الجمعيــات الأهليــة فضــًا عــن 
تدشــين ورش عمــل واجــراء دراســات عــن 
ــات  ــدة جه ــع ع ــاون م ــاع بالتع القط

 مع حوالي 
ً
نتعاون فعليا

350 جمعية أهلية وخطة 
للتعاون والتعاقد هذا 
العام مع ما يقرب من 
100 عقد مع الجمعيات 
المصنفة الفئة »ج«.

مــن ضمنهــا مركــز البحــوث االجتماعيــة 
ــة. والجنائي

ــة  ــم إضاف ــاز دع ــتهدف الجه ــا يس كم
التأجيــر  منهــا  جديــدة  منتجــات 
فــي  االســتمرار  بجانــب  التمويلــي، 
برنامــج الترقيــة المؤسســاتية للجمعيــات 
الأهليــة المصنفــة »ج« خــال الســنوات 

ــة. ــة المقبل الثاث
وأؤكــد أن الجهــاز يعــي بصــورة كبيــرة 
ــاط  ــه نش ــذي يلعب ــوري ال ــدور المح ال
ــرص  ــذا ح ــر ل ــي الصغ ــل متناه التموي
تعزيــز  ـرة علــى  الأخـي ـرة  الفـت خــال 
ــاط  ــاهمة النش ــبة مس ــز نس دوره لتقف
ــة  ــة االئتماني ــن المحفظ ــى 50% م إل
الإجماليــة للجهــاز فــي العــام الماضــي 
وهــي ســابقة لــم تحــدث مــن قبــل، إذ 
ــه  ــار جني ــر مــن 3 ملي ضــخ الجهــاز أكث
ــن  ــر م ــي الصغ ــل متناه ــاء التموي لعم
إجمالــي محفظــة ائتمانيــة للجهــاز 
خــال عــام 2019 بلغــت 6 مليــار جنيــه.
مــن  عــدد  الجهــاز  دشــن  أيضــًا 
ــة  ــادرات، أبرزهــم بروتوكــول الترقي المب
ــذي  ــة ال ــات الأهلي المؤسســاتية للجمعي
ــل  ــاد المصــري للتموي ــع االتح ــده م عق

نيفيــن بــدر الدين: عقــدت الهيئــة العامة 
ــع  ــات م ــدة اجتماع ــة ع ــة المالي للرقاب
الجهــات المعنيــة بتمويــل المشــروعات 
ــة  ــر والصغيــرة ومتناهي ــة الصغ متناهي
الصغــر ودارت المناقشــات حــول تدشــين 
ــذا  ــي ه ــة ف ــراكت العامل ــم للش تنظي
المجــال، ومــا إذا اكنــت نفــس الشــركة 
التــي تمــول المشــروعات متناهيــة 
الصغــر لهــا الحــق فــي إضافــة نشــاط 
مــن  والمتوســطة  ـرة  الصغـي تمويــل 
ــتقلة  ــدة أخــرى مس ــيس وح ــال تأس خ
للقطــاع الجديــد أو أن يتــم إشــهار 

ــدة. ــركة جدي ش
كمــا دارت المناقشــات حــول زيــادة 
الحــد الأقصــى لقــرض العميــل متناهي 
الصغــر، والمحــددة بـــ 100 ألــف جنيــه 
ــات  ــة احتياج ــدف تلبي ــك به ــًا، وذل حالي

ــوق. ــات بالس ــة الفئ اكف

ــم  ــي دع ــوك ف ــدور البن ــم ل ــا رؤيتك  م
ــاط؟ النش

ــح  ــم فت ــه ت ــن: أرى أن ــدر الدي ــن ب نيفي
ــال  ــي مج ــول ف ــوك للدخ ــهية البن ش
التمويــل متناهــي الصغــر وخاصــًة بعــد 
ــم،  ــون المنظ ــدة والقان ــط الجدي الضواب
ــارها  ــر مس ــوك تغي ــس أن البن ــا يعك بم
بعدمــا اكنــت تعــزف عــن تمويــل العمــاء 
النهائييــن والجمعيــات الأهليــة العاملــة 
ــك  ــى أن ذل ــير إل ــاط، وأش ــي النش ف
ــاد  ــن االتح ــرة م ــود الكبي ــة الجه نتيج
المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر 
وجهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة 

ــر. ــة الصغ ــرة ومتناهي والصغي
ــة المشــروعات  ــاز تنمي ــا حــرص جه كم
علــى التوســع فــي قاعــدة البنــوك التي 
ــل  ــال التموي ــي مج ــا ف ــل معه تعام



1314

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

ــة  ــم جمعي ــات أبرزه ــن الجمعي ــدد م ع
ــه. ــون جني ــي 3 ملي ــرة بحوال فك

ــات  ــاري تموي ــام الج ــال الع ــا خ ورصدن
ــه،  ــار جني ــى ملي ــل إل ــد تص ــوك ق للبن
ــن  ــوم م ــه يق ــون جني ــم 400 ملي منه
الشــراكت  بتمويــل  البنــوك  خالهــا 
والجمعيــات الأهليــة وتخصيــص 200 
للجمعيــات  منهــم  جنيــه  مليــون 
المصنفــة فئــة »ج« و200 مليــون جنيــه 
لتمويــل الشــراكت والجمعيــات المصنفة 
فئــة »أ« وفئــة “ب “، و600 مليــون 
ــاء  ــل العم ــوك بتموي ــام البن ــه لقي جني

ــرًة. ــن مباش النهائيي

فــي إطــار دعــم جهــات التمويــل 
متناهــي الصغــر، هــل يخطــط الجهــاز 
ــات  ــي للجمعي ــقف التمويل ــع الس لرف
ــي  ــل متناه ــراكت التموي ــة وش الأهلي

ــر؟ الصغ
ــًا  ــد حالي ــل نعي ــن: بالفع ــدر الدي ــن ب نيفي
ــي  ــقف التمويل ــع الس ــي رف ــر ف النظ
ــل  ــراكت التموي ــة وش ــات الأهلي للجمعي
متناهــي الصغــر، و بنــاءًا علــى توجهات 
جــارى  للجهــاز،  التنفيــذي  الرئيــس 
ــس  ــى مجل ــدًا للعــرض عل ــداد تمهي الإع

ــاز. إدارة الجه

ندرس مضاعفة 
الحد األقصى لتمويل 

الجمعيات األهلية 
وشركات التمويل 

متناهي الصغر.

ــاد  ــال االتح ــن خ ــات م ــك الجمعي لتل
ــر . ــى الصغ ــل متناه ــرى للتموي المص

ومنحنــا مــن بدايــة هــذا العــام وحتــى 
نهايــة يونيــو 2019 حوالــي 1.40 مليار 
ــف  ــي 100 أل ــال حوال ــن خ ــه م جني
قــرض ومــن المتوقــع ضــخ أكثــر مــن 3 
ــار لحوالــي 220 ألــف عميــل خــال  ملي

ــام 2019. ع

مــا هــى خطــة الجهــاز للتعــاون مــع 
ــة؟ ــات الأهلي الجمعي

نيفيــن بــدر الديــن: لدينــا تعاقــدات قائمة 
ــة،  ــة أهلي ــن 350 جمعي ــر م ــع أكث م
ونســتهدف التعاقــد مــع مــا يقــرب مــن 
100 جمعيــة مــن الفئــة »ج« خــال عــام 

.2019
يهتــم  الجهــاز  أن  إلــى  وأشــير 
بالجمعيــات الأهليــة الجديــدة مــن الفئة 
ــوق لأول  ــي الس ــل ف ــي تعم »ج« والت
ــة  ــة ائتماني ــا محفظ ــس لديه مــرة ولي
ــى  ــول عل ــي الحص ــة ف ــد صعوب وتج
ــات  ــص الجمعي ــا يخ ــا فيم ــات، أم تموي
الأهليــة القائمــة مــن الفئــة »ج« فنحن 
ندعمهــا مــن خــال بروتوكــول الترقيــة 
ــة »ب«. ــى الفئ ــد إل ــاتية لتصع المؤسس

مــا أخــر تطــورات مبــادرة اشــتراط 
تخصيــص البنــوك التــي يمولهــا الجهاز 

ــة »ج«؟ ــة للفئ ــبة تمويلي نس
نيفيــن بــدر الديــن: أطلقنــا مبــادرة 
ــا  ــي يموله ــوك الت ــام البن مؤخــرًا لقي
الجهــاز بتخصيــص جــزء مــن التمويــات 
للفئــة »ج«، وهــى مبــادرة مازالــت 
بعــض  وبــدأت  الأول،  طورهــا  فــي 
ــك  ــم بن ــا أبرزه ــي تنفيذه ــوك ف البن
قنــاة الســويس وبنــك التنميــة الصناعيــة 
والعمــال المصــري، وبالفعــل تــم تمويــل 

شركة تنمية ترسم مالمح نمو 
صناعة التمويل وتستعرض 

خـطـتـــهــا المـسـتـقــبليــة

في صناعة التمويل متنـــــاهـي الصــغــر

تعتبــر شــركة تنميــة مــن أكبــر الشــراكت العاملــة فــي نشــاط التمويــل متناهــي 
الصغــر، نجحــت فــي قيــادة الســوق فــي عــدد مــن المؤشــرات واســتخدام أدوات 
ــة، كمــا  ــة المالي ــة العامــة للرقاب ــك بعــد موافقــة الهيئ ــة مســتحدثة وذل تمويلي
أنهــا تمكنــت مــن بنــاء كــوادر بشــرية بكفــاءة عاليــة تســابقت الكيانــات الجديــدة 
ــة  ــة التنمي ــت مجل ــذا حرص ــم، ل ــن خبراته ــتفادة م ــتقطابهم لاس ــى اس عل
ــس الإدارة و الرئيــس  ــو عــش، رئيــس مجل ــى لقــاء الأســتاذ عمــرو أب ــل عل والتموي
التنفيــذي لشــركة تنميــة للتمويــل متناهــي الصغــر للتعــرف علــى رؤيتــه للتطــورات 
التــي شــهدها الســوق واســتراتيجية شــركته فــي المرحلــة المقبلــة وإلــى نــص 

اللقــاء...



ــض. ــد البع ــا يعتق ــة كم ــى الصناع عل
ــان  ــج ائتم ــة لمنت ــة الهيئ وأرى أن إتاح
المشــروعات فــي بدايــة وضــع القانــون 
اكنــت بدايــة تشــريعية ســليمة مــن 
وجهــة نظــري للتحكــم والســيطرة على 
ــن  ــد م ــرور مزي ــد م ــن بع ــوق، لك الس
ــدة  ــات الجدي ــد الكيان ــم تج ــت ل الوق
ــدأت  ــراكت وب ــان الش ــج ائتم ــوى منت س
ــض  ــور بع ــم ظه ــن ث ــه وم ــل علي تتقات

ــوق. ــي الس ــلبية ف ــرات الس المؤش
 

مــا هــي التحديــات التــي طــرأت علــى 
صناعــة التمويــل متناهــي الصغــر؟

ــات  ــن الكيان ــر م ــش: كثي ــو ع ــرو أب عم
الجديــدة تســرق موظفــي المؤسســات 
القديمــة، دون تنفيــذ ميثــاق شــرف 
الصناعــة الــذي أصــدره االتحــاد فمثــُا تم 
اختطــاف مــا يقــرب مــن 130 موظــف 
ــد  ــهر، وأؤك ــال 6 أش ــة« خ ــن »تنمي م
ــا  ــا لأنن ــن تضرن ــات ل ــك الممارس أن تل
ملتزميــن بتطبيــق الميثــاق ونحــرص 
ــوادر  ــن الك ــا م ــن موظفين ــي تعيي ف
الجديــدة خاصــة مســئولي االئتمــان، 
ــى  ــتؤدي إل ــات س ــك الممارس ــن تل لك
وارتفــاع  العميــل،  جــودة  انخفــاض 
قاعــدة التاليــف للكيانــات الجديــدة 
ــاض  ــع انخف ــن المتوق ــه م ــًة أن خاص
ــرًا  ــر مؤش ــا يعتب ــدة بم ــدالت الفائ مع

ســلبيًا للصناعــة كلك.
 

مــاذا عــن تطــور الحصــول علــى التمويل 
ــن البنوك؟ م

عمــرو أبــو عــش: تطــور الســوق بصــورة 
واضحــة علــى مســتوى التمويــل الســيما 
ــا  ــي اتخذه ــوات الت ــل الخط ــي ظ ف
البنــك المركــزي المصــري بضــم تمويــل 

ــر  ــة الصغ ــروعات متناهي ــاع المش قط
للنســبة الإلزاميــة مــن التمويــل الموجــه 
والمتوســطة  ـرة  الصغـي للمشــروعات 
والبالغــة 20% مــن المحافــظ االئتمانيــة، 
ــن  ــن الحقيقي ــال للمافحي ــح المج ففت
الجمعيــات  وهــم  الســوق  فــي 
الأهليــة، والتــي اكنــت تواجــه صعوبــات 
ــح  ــب المن ــل وتترق ــي التموي ــي تلق ف
مــن الجهــات الدوليــة بهــدف توســعة 

ــة. ــم االئتماني محافظه
التــي تــم  ـرة  لكــن الكيانــات الصغـي
ــوات  ــذه الخط ــتغلت ه ــها اس تأسيس
بصــورة ســيئة، واتســاءل عــن منــح 
ــا  ــس لديه ــات لي ــان لجه ــوك ائتم البن
ــه  ــة، إذ أن ــر ناضج ــة غي ــظ ائتماني محاف
ـرة  البــد أن تعمــل تلــك الجهــات فـت
زمنيــة طويلــة للموافقــة علــى منحهــا 
ــذا االجــراء  ــى أن ه ــير إل ــل، وأش التموي
سيســهم فــي زيــادة حجم االســتثمارات 
وتحســين جودتهــا، خاصــًة أن أي شــركة 
جديــدة ســتحرص منــذ بدايــة تأسيســها 
علــى إتاحــة اســتثمارات ذاتيــة مــا بيــن 
ــه،  ــون جني ــى 200 ملي ــون حت 150 ملي
ــا  ــًا، بم ــه حالي ــون جني ــل 50 ملي مقاب
يصــب فــي النهايــة فــي مصلحــة 

الســوق كلك.
ــذه  ــخ ه ــذي يض ــتثمر ال ــا أن المس كم
االســتثمارات الضخمــة فــي الســوق 
انتقــاء  علــى  القــدرة  لديــه  يكــون 
العناصــر الإداريــة التــي تديــر المحفظــة 
ــاءة. ــدة بكف ــات الجدي ــة والكيان االئتماني

 
ــات  ــل للكيان ــح التموي ــوك تمن ــن البن لك
ــر  ــدة بهــدف التوافــق مــع معايي الجدي
ــروعات  ــل المش ــزي وتموي ــك المرك البن
ــبتها  ــل نس ــطة لتص ــرة والمتوس الصغي
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نــود التعــرف علــى رؤيــة شــركة تنميــة 
لســوق التمويــل متناهــي الصغــر خاصًة 
بعــد عــدد مــن التطــورات التي شــهدها 

الســوق فــي الفتــرة الماضيــة؟
عمــرو أبــو عــش: مــرت صناعــة التمويــل 
ــورات  ــن التط ــدد م ــر بع ــي الصغ متناه
التشــريعية  بالبيئــة  الخاصــة  منهــا 
ودخــول كيانــات جديــدة، بجانــب البنيــة 
مســتوى  علــى  للدولــة  الأساســية 
التطــورات المرتبطــة بالبنيــة المعلوماتية 

والتكنولوجيــة.
وأود أن أشــير إلــى أن إتمــام عمليــة 
بيــع شــركة تنميــة وشــركة ريفــي 
الجزئــي  والبيــع  جــدد  لمســتثمرين 
ــًا،  ــرًا إيجابي ــر أم ــاهيل يعتب ــركة تس لش
ــرة  ــات كبي ــذب مجموع ــه ج ــيما أن الس
ــض  ــول بع ــن دخ ــتثمرين، لك ــن المس م
ــد  ــد تفتق ــي ق ــدة الت ــات الجدي الكيان
للخبــرة والدرايــة الافيــة بالســوق ربمــا 
يحــدث توســع مفاجــئ وبســرعة عاليــة 
جــدًا ومــن ثــم قــد يــؤدي النهيــار 

ــوق. ــي الس ــي ف جزئ
وتشــير اكفــة الدراســات والأبحــاث التــي 
ــار  ــت النهي ــي تعرض ــدول الت ــت لل ُأجري
التمويــل  لســوق  جزئــي  أو  اكمــل 
الهنــد،  كــدول  الصغــر  متناهــي 
ــا، جواتيمــاال، إلــى أن  المكســيك، نيجيري
ــؤدي  ــوق ي ــي الس ــريع ف ــع الس التوس
لظهــور عــدد مــن المؤشــرات التــي إن 
ــرة  ــلكات كبي ــبب مش ــد تس ــت ق تحقق
ــدد  ــي: أن ع ــل ف ــة، وتتمث ــي الصناع ف
مســئولي التمويــل الجــدد يمثلــوا أكثــر 
مــن 50% مــن إجمالي عــدد المســئولين، 
وأشــير إلــى أننــا نواجــه حالــة شــبيهة 
بذلــك بمؤسســات كثيــرة ويمكــن القول 

ــًا. ــوق أيض ــتوى الس ــى مس ــا عل إنه

المؤشــر الآخــر هــو أن المخاطــر عــادًة 
مــا ترتبــط بالاعبيــن الجــدد وليــس 
القدامــى، فينبغي إدراك أن المؤسســات 
الكبيــرة القديمــة قــادرة علــى التوســع 
بمعــدالت أســرع مــن نظيرتهــا الجديــدة، 
بالتالــي فــإن أضمــن توســع يتــم علــى 
مســتوى الجمعيــات والشــراكت الكبــرى.
ــد  ــدة تعتق ــراكت الجدي ــح أن الش وأوض
االئتمانيــة  االشــتراطات  تســهيل  أن 
لمنــح تســهيات ائتمانيــة للعمــاء هــى 
ــة  أســهل الطــرق لكســب العمــاء وآلي
للســيطرة علــى الســوق، لكــن الاعبيــن 
المخضرميــن بالســوق يدركــون أن ذلــك 
ــادة  ــة وزي ــدد المديوني ــى تع ــيؤدي إل س
عــبء الدين علــى العميــل وفــي النهاية 
ــورة  ــداد بص ــدم الس ــدالت ع ــع مع ترتف
كبيــرة وأعتقــد أن الســوق يشــهد ذلــك 
ــداد  ــدم الس ــبة ع ــت نس ــًا إذ ارتفع حالي
بيــن 1.5 إلــى 2% إلــى بيــن 4 إلــى %5 

ــوق. ــتوى الس ــى مس عل
ــا  ــج م ــورة النتائ ــر خط ــم تظه ــن ث وم
لــم تتدخــل الجهــات الرقابيــة والجهات 
المموِلــة عــن طريــق فــرض اشــتراطات 
مختلفــة للموافقــة علــى منــح التمويل 

للكيانــات الجديــدة.
الهيئــة  تســمح  أن  ضــرورة  وأؤكــد 
لجهــات التمويــل بإضافــة منتجــات 
جديــدة منهــا الإدخــار متناهــي الصغــر 
ــازل  ــراء المن ــل ش Micro Saving، تموي
 ،Micro housing جــدا  ـرة  الصغـي
متناهــي  االســتهاكي  التمويــل 
 Retail أو   Micro consuming الصغــر 
ــات  ــة الخدم ــن إتاح ــًا ع finance، فض
ــا  ــة الأخــرى منه ــر المصرفي ــة غي المالي
ــة  ــورة عام ــى بص ــوال وه ــل الأم تحوي
منتجــات مهمــة جــدا ولــن تؤثــر ســلبًا 



المحافــظ  إجمالــي  مــن   %20 إلــى 
ــة.. االئتماني

ــم  ــو عــش: مــن الأفضــل أن يت عمــرو أب
تعطيــل قــرار ضــم تمويــل المشــروعات 
الإلزاميــة  للنســبة  الصغــر  متناهيــة 
ــبة  ــرض نس ــال ف ــن خ ــه م أو تحجيم
محــددة تصل لـــ 1 أو 2% منهــا للتمويل 
متناهــي الصغــر، وأشــير إلــى أن ذلــك 
قــد ال يكــون فــي صالــح »تنميــة« وإنما 

ــة كلك. ــدم الصناع يخ
 

مــا هــي رؤيــة »تنميــة« للتعديــل 
ــم  ــاص بتنظي ــون 141 الخ المقتــرح لقان

ــر؟ ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي نش
ــة  ــي إتاح ــع ف ــش: التوس ــو ع عمــرو أب
التمويــل للشــراكت الصغيرة والمتوســطة 
يعتبــر قــرار ايجابــي لكــن ينبغــي وضــع 
ــدرة  ــن ق ــد م ــة للتأك ــتراطات واضح اش
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــات التموي مؤسس

ــراكت. ــك الش ــان لتل ــح االئتم ــى من عل
 

مــا رأيــك فــي  تصريــح الأســتاذة لبنــى 
ــك المركــزي  ــظ البن ــب محاف ــال نائ ه
الــوارد  مــن  »أنــه  بشــأن  المصــري 
ــى  ــل متناه ــراكت التموي ــماح لش الس
ــو  ــة التيرت ــى رخص ــول عل ــر بالحص الصغ

ــة«؟ ــة الحق ــي مرحل ف
ــب  ــح نائ ــيد بتصري ــش: ُأش ــو ع عمــرو أب
ــادي  ــا نن ــزي وكن ــك المرك ــظ البن محاف
ـرات  المدـخ باجتــذاب  دائمــة  بصــورة 
ــب  ــن المعــروف أن الطل ــه م ــيما أن الس
علــى خدمــات الإدخــار يماثــل 5 أو 6 
أضعــاف الطلــب علــى خدمــات التمويــل 
ــة، وال  ــول المنخفض ــاب الدخ ــن أصح بي
ــا  ــض وإنم ــم فائ ــك أن لديه ــس ذل يعك
لمجابهــة المعوقــات المعيشــية العادية 

ــًا. ــة أيض ــر العادي وغي
 

ـرح لقانــون 141  نــص التعديــل المقـت
ــل  ــى للتموي ــد الأقص ــادة الح ــى زي عل
إلــى 200 ألــف جنيــه، هــل يعتبــر ذلــك 

ــًا؟ اكفي
ــى  ــك عل ــد ذل ــش: يعتم ــو ع ــرو أب عم
قــدرات لك مؤسســة فــي منــح التمويل، 
لكــن بصــورة عامــة يعتبــر الحــد الأقصى 
المقتــرح اكفيــًا بمعاييــر الصناعــة، وأشــير 
هنــا إلــى أنــه فــي الســابق اكن هنــاك 
ــل  ــى للتموي ــد الأقص ــن الح ــوة بي فج
متناهــي الصغــر والحــد الأدنــى للتمويل 
الممنــوح مــن البنــوك، لــذا فإنــي أشــيد 
ــل  ــات التموي ــماح لمؤسس ــراح الس باقت
ــروعات  ــل المش ــر لتموي ــي الصغ متناه

ــطة. الصغيــرة والمتوس
 

ــركة  ــتراتيجية ش ــى اس ــود التعــرف عل ن
ــة؟ ــال الفتــرة المقبل ــة خ تنمي

ــى  ــى خط ــة عل ــير تنمي ــش: تس ــو ع أب
ــل  ــع داخ ــي التوس ــتمرة ف ــة ومس ثابت
الســوق المحلــي بنفــس الآليــة المتبعــة 
ــرة  ــورة كبي ــعنا بص ــل، إذ توس ــن قب م
خــال العــام الماضــي وفتحنــا 100 
ــبكة  ــول بش ــط للوص ــد ونخط فــرع جدي
الفــروع إلــى 320 فرعــًا بنهايــة العــام 

ــاري. الج
ــات  ــاث والدراس ــة الأبح ــا أهمي وأدركن
ــذا  ــة به ــأنا إدارات متخصص ــك أنش لذل
ــول  ــة الوص ــًا كيفي ــدرس حالي ــأن ون الش
ــة،  ــول الرقمي ــتخدام الحل ــاء باس للعم
فضــًا عــن دراســة إتاحــة منتجــات 

ــدة. جدي
الدراســات  تلــك  محتــوى  هــو  مــا 

لأبحــاث؟ وا

ــم  ــة تقدي ــول آلي ــدور ح ــش: ت ــو ع أب
ــبًا  ــر تناس ــون أكث ــاء لتك ــة للعم الخدم
ــة  ــن الطريق ــدًا ع ــم، بعي ــع احتياجاته م
التقليديــة المتعــارف عليهــا، خاصــًة 
فــي ظــل وجــود بدائــل متعــددة أمــام 
العميــل، لذلــك البــد مــن تطويــر نقــاط 
االتصــال بالعميــل فــي ظــل تطــور 
ــع  ــن المتوق ــي م ــة الت ــول الرقمي الحل

ــتقبل. ــي المس ــا ف ــاد عليه االعتم

مــاذا عــن خطــة »تنميــة« لتقديــم 
الإلكترونــي؟ الدفــع  خدمــات 

أبــو عــش: الهيئــة طالبــت اكفــة جهات 
لتوفيــق  الصغــر  متناهــي  التمويــل 
ــف  ــذا تعك ــهر، ل ــال 6 أش ــا خ أوضاعه
ــف  ــة الهات ــة محفظ ــى إتاح ــة عل تنمي
المدفوعــة  والبطاقــات  المحمــول 

ــل. ــداد والتحصي ــبقًا للس مس

هــل هنــاك خطــة لتقديــم التأجيــر 
التمويلــي ومــاذا عــن التأميــن متناهــي 

ــر؟ الصغ
أبــو عــش: أعتقــد أن تنميــة تعتبــر الجهة 
ــة  ــح بوليصــة اختياري ــي تتي ــدة الت الوحي
بالتعــاون  الصغــر  متناهــي  للتأميــن 
مــع شــركة GIG ونجحنــا فــي بيــع مــا 
ــال 8  ــة خ ــف بوليص ــن 60 أل ــد ع يزي
أشــهر ماضيــة، أمــا فيمــا يخــص التأمين 
الإجبــاري علــى عمــاء التمويــل متناهــي 
الصغــر الــذي أصــدرت الهيئــة ضوابطــه 
ــذ  ــه من ــة« طبقت ــإن »تنمي ــرًا، ف مؤخ
أكثــر مــن 10 ســنوات بأســعار مخفضــة.

ــى  ــة ه ــركة تنمي ــن المعــروف أن ش م
أول مــن طبــق آليــة حوالــة المحفظــة 
ــى  ــا ه ــوق، فم ــي الس ــة ف االئتماني

ــة؟ ــورات الآلي ــر تط آخ
ــازة،  ــر آليــة ممت ــو عــش: بالفعــل تعتب أب
ــع  ــا م ــة« تعاقدن ــص »تنمي ــا يخ وفيم
ـرًا لحوالــة مليــار  أحــد البنــوك مؤـخ
ــة، أكحــد  ــه مــن المحفظــة االئتماني جني
االئتمانيــة  محفظتنــا  تعزيــز  أدوات 
ــع  ــل م ــة« تتعام ــى أن »تنمي ــير إل وأش
ــوق  ــي الس ــة ف ــوك العامل ــر البن أكب
ــي  ــاري الدول ــك التج ــها البن ــى رأس عل
وقطــر الوطنــي الأهلــي وHSBC ومن 
المعــروف أن تلــك البنــوك ال تمنــح 
ــاءة  ــات ذات الم ــات إال للمؤسس تموي

ــزة. ــة المتمي ــة والإداري المالي

ــة  ــة االئتماني ــم المحفظ ــغ حج ــم تبل ك
ــة«؟ ــاء »تنمي ــدة عم ــة وقاع القائم

أبــو عــش: وصلــت المحفظــة االئتمانيــة 
ــدم 360  ــه وتخ ــار جني ــى 3.250 ملي إل
ألــف عميــل، ومــن المســتهدف الوصول 
بيــن 3.5 و4 مليــار جنيــه بنهايــة العــام 
ــاظ  ــم الحف ــن المه ــه م ــاري، إذ أن الج
االئتمانيــة  المحفظــة  جــودة  علــى 
التــي  المرحلــة  تلــك  فــي  خاصــًة 

ــة. ــهدها الصناع تش

ماذا عن الحصة السوقية للشركة؟
أبــو عــش: بلغــت الحصــة الســوقية لـــ 
»تنميــة« 24% وفقــًا لآخــر تقريــر صــادر 
ــة  ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــن الهيئ ع
ــر،  ــي الصغ ــل متناه ــوق التموي ــن س ع
أمــا حصتنــا بيــن الشــراكت العاملــة 
فــي الصناعــة فحققنــا أكثــر مــن 50 % 
علــى مســتوى الجمهوريــة كلك، وذلــك 
فيمــا يخــص الرصيــد القائــم للمحفظــة 

ــة. االئتماني
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ــط  ــة الضواب ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــدار الهيئ ــهدنا إص ــياق ش ــذا الس ــى ه وف
التنظيميــة التــى اســتحدثت صناديــق االســتثمار المتخصصــة فــى التمويــل متناهى 
الصغــر، وأيضــًا إتاحــة توجيــه صناديــق االســتثمار الأخــرى لجزء مــن أموالهــا لتمويل 
الشــراكت والجمعيــات الأهليــة مــن خــال حوالــة جــزء مــن محافظــه بمــا يضــخ 
تمويــل جديــد لهــا. ومازلنــا فــى انتظــار تأســيس وبــدء نشــاط مثــل تلــك الصناديــق 

المتخصصــة فــى التمويــل متناهــى الصغــر.

ــة  ــق الدولي ــذب الصنادي ــات ج ــة متطلب ــوب دراس ــق وج ــك الصنادي ــط بتل ويرتب
المتخصصــة فــى المجــال والتــى توجــه أموالهــا لمؤسســات التمويــل متناهــى 
الصغــر فــى مختلــف مناطــق العالــم وفــى مقدمتهــا الأســواق الناشــئة. فمصــر 
ــوء  ــى ض ــق ف ــك الصنادي ــة لتل ــدول الجاذب ــن ال ــون ضم ــتحق أن تك ــد تس بالتأكي
حجــم ســانها ومعــدالت نمــو الســوق بهــا ومــا تحقــق بهــا علــى أرض الواقــع 
ــدة  ــات وأدوات جدي ــة منتج ــع إضاف ــيما م ــا، الس ــل به ــم التموي ــتدفات حج ومس
ــي  ــن متناه ــاري مدي ــهيل الج ــر والتس ــي الصغ ــي متناه ــر التمويل ــل التأجي مث
الصغــر ومــا يتــم مناقشــته مــن رفــع الحــد الأقصــى للقــروض متناهيــة الصغــر.

هــذا وتشــير االحصــاءات إلــى وجــود أكثــر مــن 90 صنــدوق عالميــًا منتشــرة فــى 
17 دولــة توجــه اســتثماراتها إلــى التمويــل متناهــي الصغــر، وتزيــد أموالهــا عــن 
15 مليــار دوالر بمتوســط معــدل نمــو ســنوى يزيــد عــن 20% خــال العشــر ســنوات 
الأخيــرة. وبتحليــل المناطــق المســتقطبة لتلــك التمويــات نجــد أن أمريــا الاتينيــة 
تأتــى فــى المرتبــة الأولــى حيــث وجهــت لهــا 32% مــن تلــك الأمــوال، تليهــا 
منطقــة شــرق أوروبــا ووســط آســيا بـــ 27%، ثم جنــوب آســيا بنســبة 16%، فجنوب 
شــرق آســيا والمحيــط الهــادي بـــ 14% ، وصــواًل لمنطقة أفريقيــا )جنــوب الصحراء( 
بنســبة 8% وأخيــرًا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا التــي ننتمــى إليهــا 
بـــ 3%. وهــو مــا يســتوجب علينــا العمــل لزيــادة نصيبنــا فــى اســتقطاب جــزء مــن 

تلــك الأمــوال.

ــل متناهــي  ــل المتاحــة لقطــاع التموي ــا ســعيًا لمضاعفــة مصــادر التموي ــذا علين ل
الصغــر، الترويــج لمصــر كمقصــد اســتثماري لتلــك المؤسســات الدوليــة، جنبــًا إلــى 
جنــب مــع البــدء فــى إطــاق صناديــق اســتثمار مصريــة للتمويــل متناهــي الصغــر 
وتشــجيع اســتخدام الأدوات الماليــة المناســبة التــى يتيحهــا ســوق المــال وبصفــة 
خاصــة الســندات قصيــرة الأجــل وهــى منظمــة بصــورة متاملــة مــن قبــل الهيئة 
العامــة للرقابــة الماليــة. وقــد يكــون مفيــدًا أن تؤســس فــى مصــر شــركة تصنيــف 
ائتمانــى تتخصــص فــى جهــات التمويــل متناهــى الصغــر، بمــا يزيــد مــن شــهية 
البنــوك وصناديــق االســتثمار وغيرهــا مــن المؤسســات المحليــة والأجنبيــة علــى 

اتخــاذ قــرارت التمويــل.
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مــرت أربــع ســنوات علــى بــدء نشــاط التمويــل متناهــى الصغــر بصــورة منظمــة 
ــًا مــن حيــث الكــم والكيــف فــى  فــى مصــر، وشــهدت تلــك الفتــرة نمــوًا قوي
النتائــج المحققــة، بفعــل تضافــر جهــود العامليــن فــى القطــاع واهتمــام الهيئــة 
العامــة للرقابــة الماليــة ومــا أبــداه البنــك المركــزى المصــرى مــن تفهــم للصناعــة 
ومبــادرات داعمــة خــال العاميــن الأخيريــن. وبالتأكيــد اكن الســتحداث اتحــاد مصــرى 
للتمويــل متناهــى الصغــر مســاهمة فــى تنســيق ودفــع العديــد مــن المبــادرات 

لخدمــة رســالة ذات عائــد اقتصــادي واجتماعــي يشــار لهــا بالبنــان.

ــر  ــى الصغ ــل متناه ــة التموي ــا رحل ــا به ــى بدأن ــية الت ــة الأساس ــل الفرضي ولع
المنظــم، مســتهدفين التــوازن بيــن التنميــة والرقابــة وحمايــة المتعامليــن، هــى 
أن الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة مــع الشــراكت ســتكون قائــدة النشــاط وليــس 
ــب  ــو تتطل ــاح والنم ــات النج ــدت أن متطلب ــام، وأك ــه الأي ــا أثبتت ــو م ــوك. وه البن
مــوارد تمويليــة وبنيــة إداريــة وكــوادر تتوافــر بالأســاس فــى الشــراكت والجمعيــات 

الأهليــة الكبيــرة. 

ــا  ــى م ــر إل ــاع، وبالنظ ــو للقط ــن النم ــد م ــعيًا للمزي ــبق، وس ــا س ــوء م ــى ض وف
شــهدناه مــن إقبــال علــى تأســيس شــراكت جديــدة واالســتحواذات التى تمــت على 
ــة، أرى وجــوب  ــدة أســهمها بالبورصــة المصري ــات لكهــا مقي بعضهــا، مــن كيان
االهتمــام بتنميــة وتشــجيع فــرص االســتثمار فــى مجــال التمويــل متناهــى الصغر، 
وال ســيما فــى أدوات تمويلــة بمــا يجــذب رؤوس أمــوال وطنيــة وعربيــة وأجنبيــة 

لــه. 

االستثمار فى التمويل 
متناهي الصغر 

ًشريف سامى، خبير مالى ، رئيس 
الهيئة العامة للرقابة المالية سابقا



قــال حســن إبراهيــم، المديــر العــام لاتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن 
آليــات الدفــع الإلكترونــي واســتخدام الأدوات الرقميــة تعتبــر مســتقبل صناعــة التمويل 

متناهــي الصغــر خــال الفتــرة المقبلــة، وتتماشــى مــع خطــة الدولــة.

ــي  ــل متناه ــة التموي ــه صناع ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــى أن أب ــم« إل ــت »إبراهي لف
ــع  ــتخدام الدف ــة اس ــي بأهمي ــر الوع ــي نش ــل ف ــة تتمث ــي الفتــرة الراهن ــر ف الصغ
الإلكترونــي فــي الســداد والتحصيــل وتوافــق مؤسســات التمويــل مــع هــذه الآليــات 
خــال الفتــرة الزمنيــة المقررة، موضحــًا أن قانــون 18 لســنة 2019 ألــزم جميع جهات 
الدولــة بمــا فيهــا المؤسســات التــي تمنح تمويــًا متناهــي الصغــر باســتخدام أدوات 
ــدي  ــر التح ــا يظه ــاء، وهن ــع العم ــة م ــات المالي ــي المعام ــدي ف ــر النق ــع غي الدف
الأكبــر فــي زيــادة وعــى الأعضــاء بأهميــة اســتخدام تلــك الأدوات، لكــن قــد تتضــح 
ــن اكفــة  ــي تبي ــون والت ــة للقان ــق بعــد صــدور الائحــة التنفيذي اكفــة مامــح التطبي

التفاصيــل الخاصــة بالحــد الأدنــى والأقصــى للمعامــات.

ــل  ــة التموي ــات صناع ــة الحتياج ــات المعني ــة الجه ــتجابة اكف ــى اس ــار إل ــا أش كم
ــون  ــى أن يك ــوزراء عل ــس ال ــس مجل ــة رئي ــال بموافق ــًا المث ــر، ضارب ــي الصغ متناه
ــة  ــع اكف ــل م ــي التعام ــق ف ــة »أ« الح ــن الفئ ــة م ــات الأهلي ــات والمؤسس الجمعي
ــذي  ــر ال ــط، الأم ــوك فق ــدى 5 بن ــابات ل ــح حس ــر فت ــا اكن يقتص ــر، بعدم ــوك مص بن
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التمويل متناهي الصغر

حسن إبراهيم،
 المدير العام لالتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر:



يعــزز قدرتهــا علــى الحصــول علــى التمويــل وتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة وهــو 
ــورة  ــاد والدكت ــس إدارة االتح ــس مجل ــار رئي ــى ذو الفق ــورة من ــود الدكت ــس جه يعك
غــادة والــي وزيــرة التضامــن االجتماعــي فــي تنميــة النشــاط وتوســعة المجــال أمــام 

ــر. ــي الصغ ــل متناه ــات التموي مؤسس

قــال المديــر العــام لاتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر أن المحفظــة االئتمانية 
ــا  ــل، بينم ــون عمي ــدم 3.237 ملي ــه، وتخ ــار جني ــجلت 19.5 ملي ــة س ــة للصناع الحالي
تقــدر الفئــات المســتهدفة فــي مصــر بـــ  11 مليــون عميــل محتمــل بمــا يشــير إلــى 
أن نســب االنتشــار الفعليــة وتلبيــة احتياجــات الســوق مــن حيــث عــدد المســتفيدين 

تبلــغ %29.4.

أضــاف أنــه بعــد الأخــذ فــي االعتبــار عــدد مــن المؤشــرات أهمهــا معــدالت الفقــر، 
فــإن المحفظــة االئتمانيــة المحتملــة قــد تصــل إلــى 60 مليــار جنيــه، ويمكــن القــول 

أن تلــك القيمــة قابلــة للتغييــر وفقــًا لمتطلبــات ومتغيراتــه الســوق.

أشــار، المديــر العــام لاتحــاد، إلــى أن الجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي نشــاط التمويل 
تربعــت علــى عــرش الجهــات التمويليــة فيمــا يخــص عــدد المســتفيدين لتخــدم  1.8 
ــز  ــى مرك ــتحوذت عل ــا اس ــام 2019، بينم ــن ع ــع الأول م ــة الرب ــل بنهاي ــون عمي ملي
الوصيــف مــن حيــث قيمــة المحفظــة االئتمانيــة لتســجل 6.575 مليــار جنيــه نهايــة 
ــمبر 2018،  ــة ديس ــًة بنهاي ــو 4.4% مقارن ــة نم ــام 2019، محقق ــن ع ــع الأول م الرب
ونمــوًا بواقــع 28% عــن نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2018، وفقــًا لآخــر تقريــر صــادر 

عــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.

ولفــت إلــى أن شــراكت التمويــل متناهــي الصغــر حصــدت المركــز الثانــي مــن حيــث 
عــدد المســتفيدين، لتخــدم 961 ألــف عميــل، بمعــدل نمــو 10 % عــن نهايــة ديســمبر  

ــام 2018،  ــن ع ــع الأول م ــة الرب ــًة بنهاي ــا 49.4% مقارن ــو قدره ــبة نم 2018  ونس
فيمــا قفــزت محفظتهــا االئتمانيــة 15.7% لتســجل 6.078 مليــار جنيــه نهايــة الربــع 
ــام 2018،  ــن ع ــع الأول م ــًة بالرب ــجل 81.3% مقارن ــو س ــام 2019، بنم ــن ع الأول م

وبذلــك تحتــل المركــز الثالــث مــن حيــث قيمــة المحفظــة.

وقــال »حســن إبراهيــم« أن البنــوك احتلــت المركــز الثالث من حيــث عدد المســتفيدين 
والبالــغ عددهــم 383 ألــف عميــل بنهايــة الربــع الأول مــن عــام 2019 بمعــدل نمــو 
4.1% عــن ديســمبر 2018، وبنمــو بلــغ 22.7 % مقارنــًة بنهايــة الربــع الأول مــن عــام 
2018، بينمــا احتلــت المركــز الأول مــن حيــث قيمــة محفظتهــا االئتمانيــة المباشــرة 
والأقــل مــن 100 ألــف جنيــه والتــي وصلــت إلــى 6.940 مليــار جنيــه بنســبة نمــو 
بلغــت 11.2% مقارنــة بنهايــة ديســمبر 2018 وبنمــو قــدره 52.8% نهايــة الربــع الأول 

مــن عــام 2018.

أوضــح، المديــر العــام لاتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن االتحــاد ال يمنــح 
تمويــات متناهيــة الصغــر وال يتعامــل مباشــرة مــع العمــاء وإنمــا هــو جهــة منــوط 
ــى  ــل عل ــر للعم ــي مص ــر ف ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــم صناع ــة ودع ــا تنمي به

ــا ــيع قاعدته ــارها وتوس انتش

ــى  ــت الإدارة عل ــاد، حرص ــيس االتح ــذ تأس ــة أي من ــة الماضي ــنوات الأربع ــال الس وخ
ــون 141 لســنة 2014  ــات قان ــم الدعــم الفنــي للأعضــاء والتوافــق مــع متطلب تقدي
الخــاص بتنظيــم نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر لــذا بــدأ عملــه بتنفيــذ عــدة مراحــل 
ــة  ــة العامــة للرقاب ــة بالتعــاون مــع الهيئ ــدورات التدريبي ــم عــدد مــن ال ــدأت بتنظي ب
الماليــة، ثــم المرحلــة التاليــة التــي ركــز فيهــا االتحــاد علــى توعيــة الأعضــاء بأفضــل 
ــإن  ــة، ف ــة الحالي ــبة للمرحل ــاط Best Practices، وبالنس ــة للنش ــات العالمي الممارس
ــات  ــاتية للجمعي ــة المؤسس ــج الترقي ــق برنام ــة بتطبي ــة بالغ ــي أهمي ــاد يول االتح

2324

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

ترقية نحو 41 جمعية 
من الفئة »ج« إلى الفئة 

»ب«، و10 جمعيات 
أهلية من الفئة »ب« 

إلى الفئة »أ«

معدالت التعثر في 
 
ً
النشاط منخفضة جدا

ومعدالت السداد في 
 

ً
أغلب المؤسسات خاصة

الكبيرة تتعدى %99



ــع المتغيــرات  ــق م ــاء للتواف ــم الأعض ــن دع ــًا ع ــة، فض ــل الأهلي ــات التموي ومؤسس
ــى الســوق. ــي تطــرأ عل ــة الت ــريعية والتنظيمي التش

وأضــاف أن مفهــوم الترقيــة المؤسســاتية يكمــن فــي رفــع كفــاءة أعضــاء االتحــاد 
مــن مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر ومــن ثــم االرتقــاء بهــم مــن الفئــات الأقل 
إلــى الأعلــي، أي مــن الفئــة »ج« إلــى الفئــة »ب« ومــن الفئــة »ب« إلــى الفئــة »أ«، 
يســتهدف ترقيــة نحــو 41 جمعيــة مــن الفئــة »ج« إلــى الفئــة »ب«، و10 جمعيــات 
أهليــة مــن الفئــة »ب« إلــى الفئــة »أ«، ومــن المعــروف أن مفهــوم تصنيــف تلــك 
الفئــات يعتمــد علــى قيمــة المحفظــة االئتمانيــة النشــطة وهــو مــا حددتــه »الرقابة 

الماليــة« فــي وقــت ســابق.

أكــد، المديــر العــام لاتحــاد، الــدور المحــوري الــذي يلعبــه جهــاز تنميــة المشــروعات 
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر باعتبــاره شــريك اســتراتيجي فــي لك الأحداث 

والفعاليــات التــي يعقدهــا االتحــاد أو يشــارك بهــا.

ــم توقيــع مذكــرة تعــاون مــع الجهــاز يتضمــن  ــه فــي عــام 2018، ت أشــار إلــى أن
ترقيــة 30 جمعيــة ومؤسســة أهليــة مــن الفئــة »ج« إلــى الفئــة »ب« عــن طريــق 
توفيــر الدعــم الفنــي للبنــاء المؤسســي للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة بمجالــي 
)إدارة المراجعــة – إدارة المخاطــر ( ومــن ثــم توفيــر التمويــل الــازم لنمــو المحفظــة 

االئتمانيــة.

قــال أن معــدالت التعثــر فــي نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر، منخفضــة جــدًا ســواء 
علــى المســتوى العالمــي أو فــي الســوق المحلــي، إذ أن معــدالت الســداد فــي أغلب 
المؤسســات العاملــة فــي النشــاط خاصــًة الكبيــرة منهــا تتعــدى 99%، الأمــر الــذي 

يعكــس جاذبيــة النشــاط وكفــاءة العامليــن بــه فــي التعامــل مــع متغيــرات الســوق.
ــل  ــر العــام لاتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن ضــخ أي تموي أكــد، المدي
فــي الأنشــطة االقتصاديــة يســهم فــي توســعتها، ومــن ثــم التأثيــر االيجابــي فــي 
حيــاة الأفــراد اقتصاديــًا واجتماعيــًا ســواء مــن خــال زيــادة قــدرة الفــرد علــى الحفــاظ 
ــدل  ــض مع ــن وتخفي ــغيل أفــراد أخري ــاطه وتش ــة نش ــي أو تنمي ــه الحال ــى وضع عل
ــع  ــق م ــي تتواف ــة الت ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــي التنمي ــاهمة ف ــة والمس البطال

ــة كلك. ــتراتيجية الدول اس

ــي  ــل متناه ــاط التموي ــم نش ــون تنظي ــدور قان ــى أن ص ــد عل ــي التأكي ــع: »ينبغ تاب
الصغــر نهايــة عــام 2014 أســهم فــي تنظيــم الصناعــة التــي اكنــت تفتقــد وجــود 
ــات  ــك الجه ــل تل ــن عم ــة م ــنوات طويل ــال س ــاط خ ــة للنش ــريعية منظم ــة تش بيئ
فــي مصــر والتــي تتعــدى 20 عامــًا، وفــي هــذا الصــدد البــد أن أشــير إلــى أن اكفــة 
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مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر حرصــت علــى التوافــق مــع الضوابط التشــريعية 
التــي وضعتهــا الهيئــة منــذ إقــرار القانــون مــرورًا بالضوابــط المتواليــة لــه«.

قــال حســن إبراهيــم، المديــر العــام لاتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن 
تحديــد ســعر فائــدة منتــج التمويــل متناهــي الصغر يخضــع لآليات الســوق والمنافســة 

بيــن اكفــة الاعبيــن دون التدخــل مــن جانــب أيــة جهــة رقابيــة أو إشــرافية.

وفســر ارتفــاع ســعر الفائــدة فــي صناعــة التمويــل متناهــي الصغــر باعتمــاده علــى 
ــي  ــل الت ــة التموي ــى تلكف ــل وه ــدة عوام ــا ع ــن متغيراته ــابية تتضم ــة حس معادل
ــذا فــإن الأخيــرة تضيــف  ــل، ل ــة وشــراكت التموي ــات الأهلي ــوك للجمعي تمنحهــا البن
ــل  ــق عوام ــدف تحقي ــي به ــل المصرف ــدة التموي ــعر فائ ــد س ــة بع ــش ربحي هوام
االســتدامة، فيمــا يتضــح العامــل الآخــر فــي أن صناعــة التمويــل تتميــز بارتفــاع تلكفــة 
التشــغيل إذ تشــهد كثافــة فــي العمالــة لمتابعــة التمويــات بصــورة مســتمرة، كمــا 
أن ضخامــة عــدد معامــات الســداد والتحصيــل خــال فتــرات زمنيــة قصيــرة ومــن ثــم 

يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة المصروفــات التشــغيلية.

ــتراتيجية  ــع اس ــل وض ــاد المصــري للتموي ــل االتح ــة عم ــن خط ــل تتضم ــع: »بالفع تاب
لتطويــر الصناعــة والعامليــن بهــا، عــن طريــق تنفيــذ عــدد مــن الآليــات علــى رأســها 
رفــع الكفــاءة المهنيــة لاعبــي النشــاط، بجانــب إعــداد الأبحــاث ودراســات الســوق 
للتعــرف علــى احتياجــات الســوق، إضافــة إلــى الســعي للحفــاظ علــى زيــادة كفــاءة 
ــة  ــعار مخفض ــي بأس ــتعام االئتمان ــة االس ــر خدم ــر توفي ــة عب ــظ االئتماني المحاف
بالتعــاون مــع الشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي I-Score، فضــًا عــن التواصــل 
مــع الجهــات المعنيــة منهــم البنــك المركــزي المصــري والمؤسســات الدوليــة لدعــم 

الصناعــة.

أدوات وخدمات مالية لم يتم 
استخدامها في السوق منها التأجير 
متناهي الصغر و صناديق االستثمار 

المتخصصة في التمويل متناهي الصغر



ـزي« تعليمــات  كمــا أصــدر »المرـك
إرشــادية للبنــوك لتقييــم مخاطــر 
االئتمــان للجمعيــات والمؤسســات 
التمويــل  تباشــر  التــي  الأهليــة 
متناهــي الصغــر باعتبارها مؤسســات 
للتمويــل، بمــا أســهم فــي تحقيــق 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــة التموي محفظ
ـرة ملحوظــة خــال العاميــن  طـف

الماضييــن.

2- بنــاء القــدرات الفنيــة لمؤسســات 
التمويــل متناهــي الصغــر:

ـزي لــم  كمــا أن دور البنــك المرـك
يقتصــر علــى الحــث علــى منــح 
ــهم  ــا أس ــي وإنم ــل المصرف التموي
فــي دعــم وتمويــل 80% مــن خطــة 
االتحــاد التدريبيــة لعامــي 2018 – 
ــة  ــد 40 دورة تدريبي ــم عق 2019 ، وت
ــب  ــف محافظــات مصــر وتدري بمختل

ــن. ــن العاملي ــدرب م 1123 مت

ــل  ــة التموي ــي صناع ــدة ف ــات جدي خدم
ــر ــي الصغ متناه

ــة  ــات مالي ــاك أدوات وخدم ــال: » هن ق
ــوق،  ــي الس ــتخدامها ف ــم اس ــم يت ل
ــي  ــي ينبغ ــة الت ــا بالفرص ــًا إياه واصف
اســتغالها مــن مؤسســات التمويــل 
التأجيــر  منهــا  الصغــر،  متناهــي 
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ــل متناهــي الصغــر  متناهــي الصغــر و صناديــق االســتثمار المتخصصــة فــي التموي
والتأميــن متناهــي الصغر، وســجلت قيمــة وثائــق التأميــن متناهي الصغــر 204.980 
مليــون جنيــه لنحــو 20.498 ألــف عميــل نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2019، وذلــك 

ــة. ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــن الهيئ ــادر ع ــر ص ــر تقري ــًا لآخ وفق
أوضــح، المديــر العــام لاتحــاد المصري للتمويــل متناهــي الصغــر، أن »الرقابــة المالية« 
أصــدرت ضوابــط تنظيميــة لافــة تلــك الأدوات، وبالفعــل يحتــاج الســوق مثــل هــذه 
الآليــات المســتحدثة إال أن الإقبــال عليهــا مــازال ضعيفــًا الســيما أن تقديمهــا يتطلــب 
ــز  ــن تركي ــًا ع ــوق، فض ــا الس ــد يفتقده ــة ق ــرات متخصص ــارات وخب ــر مه تواف
مؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر علــى إتاحــة منتــج التمويــل متناهــي الصغــر 

الــذي لــم يتشــبع بــه الســوق حتــى الآن.

محاور استراتيجية االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر
ــاد  ــام لاتح ــر الع ــت »المدي ــا، لف ــتهدف تنفيذه ــتراتيجية المس ــق باالس ــا يتعل وفيم
متناهــي الصغــر« إلــى أنــه اســتكمااًل للخطــة االســتراتيجية التــي وضعهــا االتحــاد 
ــدأت فــي 2015 وتنتهــي عــام 2020، فــإن االتحــاد يتبنــى اســتراتيجية تتضمــن  وب
7 محــاور، تتمثــل فــي تطبيــق مشــروع الترقيــة المؤسســاتية لجمعيــات ومؤسســات 
الفئــة »ج« والعمــل علــى إدارة برنامــج متامــل لترقيــة 41 جمعيــة ومؤسســة أهليــة 
إلــى الفئــة »ب«، مواصلــة تشــجيع البنــوك علــى تمويــل اكفــة أعضــاء االتحــاد مــن 
شــراكت وجمعيــات ومؤسســات أهليــة لتمكينهــا مــن التوســع فــي تقديــم خدمــات 
ــون  ــون إلــى 4 ملي ــادة عــدد المســتفيدين مــن 3 ملي ــل متناهــي الصغــر وزي التموي
مواطــن علــى الأقــل، بجانــب العمــل علــى ضــم جميــع البنــوك العاملــة فــي مصــر 

لعضويــة االتحــاد.

أضــاف أن االســتراتيجية تتضمــن أيضــًا التعــاون مــع الشــراكء المعنييــن لإدخــال خدمــات 
ماليــة جديــدة خاصــة التأميــن متناهــي الصغــر والتأجيــر التمويلــي متناهــي الصغــر 
ــتهدفة  ــات المس ــة الفئ ــد حاج ــك لس ــة وذل ــق الريفي ــبة للمناط ــات المناس والمنتج
مــن تلــك الخدمــات والعمــل علــى زيــادة معــدالت الشــمول المالــي لهــا، وخاصــة 
ــر،  ــي مص ــد فقــرًا ف ــر الأش ــن الأس ــى 30% م ــول حوال ــي تع ــة والت المــرأة المعيل
بالإضافــة إلــى العمــل علــى التوســع فــي اســتخدام النظــم التكنولوجيــة فــي إدارة 
ومتابعــة النشــاط وتقديــم التقاريــر الرقابيــة وكــذا اســتخدام أدوات الدفــع الإلكترونــي 

فــي صــرف وتمويــل وســداد الأقســاط وبنــاء القــدرات لــدى الأعضــاء علــى التنفيــذ.
تابــع: »كمــا تشــمل االســتراتيجية تشــجيع اكفــة أعضــاء االتحــاد بااللتــزام بميثاق شــرف 
صناعــة التمويــل متناهــي الصغــر بمصــر والــذي أقرتــه الجمعيــة العامــة لاتحــاد فــي 
ــي حددتهــا أفضــل  ــة العمــاء والت ــادئ الرئيســية لحماي ــل 2018، ويتضمــن المب أبري
الممارســات العالميــة، بجانــب اســتمرار دعــم منظومــة االســتعام االئتمانــي وتشــجيع 

أعضــاء االتحــاد علــى الوفــاء بالبيانــات الشــهرية.«

الفئات المستهدفة 
في مصر تقدر بـ  11 
مليون عميل محتمل

 5. 19 مليار جنيه 
المحفظة الحالية وعدد 
المستفيدين ارتفع إلى 

3.2 مليون عميل بنهاية 
الربع األول

التعاون مع البنك المركزي 
ــل  ــات التموي ــل لمؤسس ــة التموي 1.إتاح

ــر : متناهــي الصغ
ــر العــام  أشــاد حســن إبراهيــم، المدي
ــي  ــل متناه ــاد المصــري للتموي لاتح
ــذي  ــتراتيجي ال ــدور االس ــر، بال الصغ
المصــري  ـزي  المرـك البنــك  لعبــه 
ــي  ــة ف ــر الصناع ــم وتطوي ــي دع ف
مــن  وذلــك  الماضيــة،  المرحلــة 
ــة  ــا إتاح ــاور أهمه ــدة مح ــال ع خ
التمويــل  لمؤسســات  التمويــل 
هــذا  وفــي  الصغــر،  متناهــي 
الصــدد أود أن أشــير إلــى جهــود 
الدكتــورة منــى ذو الفقــار رئيــس 
ــع  ــت م ــي تواصل ــس الإدارة الت مجل
مســئولي »المركــزي« ليســهم ذلــك 
فــي اســتجابته لتوصيــات االتحــاد 
ــو 2016  ــي ماي ــه ف ــن مبادرت وأعل
ــات  ــات وجمعي ــل مؤسس ــم تموي بض
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــراكت التموي وش
إلــى النســبة الإلزاميــة والمقــررة بـــ 
20% مــن محافــظ البنــوك التمويليــة 
ــطة  ــرة والمتوس ــروعات الصغي للمش

حتــى 2020 .
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أدركــت شــركة تســاهيل منــذ تدشــينها أهميــة تقديــم اكفــة الخدمــات التمويليــة، 
ــب للعمــاء منهــا  ــر خدمــات تدري ــت عــن توفي ــك وإنمــا بحث ــِف بذل ــم تكت لكنهــا ل

ــى التســويق. ــب عل ــن المتخصــص فــي التدري برنامــج المافحي

وقدمــت الشــركة برنامــج المافحين-مصــر منــذ العــام الماضــي بالتعــاون مــع أحــدى 
الماتــب االستشــارية وذلــك فــي 14 فرعــًا مــن شــركة تســاهيل واســتفاد منــه مــا 

يقــرب مــن 3 آالف مســتفيدة.

قــال أيمــن زكريــا، مديــر عمليــات بشــركة تســاهيل، أن فريــق عمــل الشــركة اجتمــع 
بممثلــي المكتــب االستشــاري خــال العــام الماضــي وأبــدى ممثلــي المكتــب رغبتهم 

فــي التواصــل مــع شــركته وتطويــر أعمــال الســيدات وتوفيــر التدريــب لهــم.

ــا 14 فــرع  ــا خطــة واضحــة للبرنامــج خــال الفتــرة المســتقبلية وفتحن ــع: »عملن تاب
ــو ازاى  ــارى ، وه ــب االستش ــاص بالمكت ــوى الخ ــى المحت ــاء عل ــدرب العم ــا ن وبدأن
العمــاء يســتخدموا الهاتــف المحمــول فــي تطويــر أعمالهــم، بــداًل مــن اســتخدامه 
فــي الترفيــه فقــط، فتــم وضــع نظــام تســويق إلكترونــي يســاعد العميــات علــى 
إتاحــة منتجاتهــم علــى الوســائل الإلكترونيــة ومــن ثــم زيــادة قدرتهــم علــى البيــع 

ــطتهم«. ــم أنش ــعة حج وتوس

ــا، إلــى أنــه تــم تجميــع عميــات الفــروع الأربعــة عشــر فــي مجموعــة  لفــت، زكري
علــى »برنامــج الواتــس أب«، بمــا يســهل عمليــة تســويق المنتجــات فيمــا بينهــم، 
كمــا عكفــت الشــركة علــى تأهيلهــم وتعليمهــم كيفيــة مســك الدفاتــر المحاســبية 
والتعــرف علــى االيــرادات والمصروفــات بطريقــة ســهلة وبالتالــي تنميــة عملهــم.

قــال أن البرنامــج التدريبــي القــى اســتجابة ملحوظــة مــن العميــات وأســهم فــي 
تطويــر حياتهــم اجتماعيــًا واقتصاديــًا، مشــيرًا إلــى أن نســبة كبيــرة مــن الشــعب لديــه 

رغبــة فــي التعلــم واســتخدام التكنولوجيــا.

واختتــم، مديــر عمليــات بشــركة تســاهيل، حديثــه بــأن الشــركة تقــوم حاليــًا بتدريــب 
ــع  ــم للبي ــة مهاراته ــاء وتنمي ــب العم ــركة لتدري ــق الش ــن فري ــل م ــات عم مجموع
االلكترونــى ، بمــا يوفــر مزيــد مــن الوقــت والجهــد ويعــزز نمــو أنشــطتهم ، وذلــك 

مــن خــال التعــاون مــع هــذا المكتــب االستشــارى. 

»تساهيل« تتيح التدريب للعمالء 
السيـدات عـبر بـرنامج المكافـحين

منذ العام الماضي

قصص نجاح
 »برنامج المكافحين – مصر«  

)شركة تساهيل - فرع شبرا الخيمة(
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»في غضون ثالثة أشهر، 
, موِزع 

ً
أصبحت ,تقريبا

جملة لمنتجات شركة 
ماى واى إلى محالت الحي، 

وذلك بفضل النصائح 
المتعلقة بجذب الزبائن 

التى تعلمتها خالل 
الدورة التدريبية الخاصة 

بالتسويق«.

حميدة مصطفى 

33 سنة 

المرحلة االعدادىة

بائع تجزئة لمستحضرات التجميل

حميــدة، أم لثاثــة أطفــال، وهــي أحــد عمــاء القــروض المتناهيــة الصغــر 
لشــركة »تســاهيل«  منــذ أكثــر من أربــع ســنوات. اعتــادت حميدة على شــراء 
مســتحضرات التجميــل مــن شــركة مــاى واى ثــم ِاعــادة بيعهــا إلــى زبائنهــا 
مــن جيرانهــا الذيــن يتعاملــون معهــا بشــلك دائــم. فــي مــارس الماضــي، 
أثنــاء ســدادها لقســط القــرض اكلمعتــاد، عرفــت برنامــج المافحيــن. وتقــول 
حميــدة: »قــررت حضــور المحاضــرة التعريفيــة، فــإذا مــا وجــدت الموضــوع 

مفيــد, سأســتمر فــي البرنامــج التدريبــى«.

اكنــت مشــاهدة جــزء مــن مقطــع الفيديــو الأول للــدورة التدريبيــة الخاصــة 
ــدة بالتســجيل فــي  ــاع حمي ــًا لإقن ــارف اكفي بالتســويق خــال محاضــرة التع
الــدورات التدريبيــة )كمــا تســميها(. بــل وأنهــت حميــدة الــدورة التدريبيــة 
ــض  ــق بع ــي تطبي ــور ف ــى الف ــدأت عل ــل، وب ــل أبري ــي أوائ ــويق ف للتس
النصائــح التــي تعلمتهــا. تقــول حميــدة: »لــم أهتــّم ســابقًا بالعــروض علــى 
ــت  ــل واكن ــن ب ــدًا للزبائ ــتمع جي ــن أس ــم أك ــا ، ول ــج له ــات والتروي المنتج
أحاديثــى مقتضبــة بشــلك حــاد مــع الزبائــن ». وقــد تســبب هــذا الســلوك 
الســيئ فــي أن تفقــد »حميــدة« فرصــا الكتســاب زبائــن مــن تجــار الجملــة 
ــميين.  ــا الموس ــن زبائنه ــًا م ــارتها بعض ــًة لخس ــع(، اضاف ــات البي )مح
ــد احتياجاتهــم  »تعلمــت االســتماع إلــى الزبائــن ممــا ســاعدني علــى تحدي

مــن منتجــات مــاى واى ».

ــم  ــد موس ــة عن ــات معين ــى شــراء منتج ــل ف ــهر أبري ــذ ش ــدأت من ــد ب وق
ــا  ــراد عندم ــن الأف ــا م ــا لزبائنه ــم تبيعه ــعار، ث ــى الأس ــات ف التخفيض
يطلبــون. وهــذا ســاعدها علــى تحقيــق هامــش ربــح أكبــر. وعــاوة علــى 
ــى  ــن: وه ــن الزبائ ــدة م ــة جدي ــتقطاب فئ ــى اس ــت ف ــد نجح ــك، فق ذل
ــة  ــات تجاري ــذب 6 مح ــن ج ــت م ــو، تمكن ــهر يوني ــول ش ــات. وبحل المح
ــة  ــع بالجمل ــًا  للبي ــًا تجاري ــك أصبحــت موزع ــن لديهــا، وبذل ــن منتظمي كزبائ

ــة«. ــبرا الخيم ــة »ش ــي منطق ف

ــى  ــعر بمنته ــى تش ــة وه ــال الطموح ــدة االعم ــدة  رائ ــاركتنا حمي وش
الســعادة »إن زيــادة االربــاح التــي حققتهــا فــي الفتــرة مــن أواخــر أبريــل 
إلــى يوليــو مكنتنــي مــن الوفــاء بوعــدي البنــي هــذا العــام وإشــراكه فــي 

ــادي الرياضــي المحلــي«.  ــب كــرة القــدم الصيفــي فــى الن تدري
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»اآلن لدي محل لتصفيف 
 من العمل 

ً
الشعر بدال

من المنزل، وذلك بفضل 
النصائح التي تعلمتها عن 

جذب عمالء جدد«

هند حسين،

30 سنة 

مرحلة الثانوى الفنى  

مصففة شعر / كوافيرة

ــذ خمــس ســنوات فــى الســعى  ــات، من ــد، وهــي أم لأربعــة بن ــدأت هن ب
لتحســين دخــل أســرتها مــن خــال العمــل كمصففــة شــعر )كوافيــرة( مــن 
ــر  ــدة لتطوي ــى شــراء  أدوات جدي ــب ف ــت ترغ ــى لك مــرة اكن ــزل. وف المن
عملهــا  اكنــت تتقــدم بطلــب للحصــول علــى قــرض متناهــى الصغــر مــن 
شــركة تســاهيل. وفــي مــارس الماضــي، انضمــت إلــى برنامــج المافحيــن 
بنــاء علــى دعــوة مــن منســقة شــركة تســاهيل. وقالــت هنــد: »أعجبتنــي 
فكــرة الحصــول علــى شــهادة، ووجــدت أن أول مقطــع فيديــو تــم تشــغيله 
ــي اســتخدامها واالســتفادة  ــح يمكنن ــف، يقــدم نصائ ــاء محاضــرة التعري أثن

منهــا«.

ــى  ــار ال تكف ــاعات النه ــع وس ــان اليتس ــث الم ــزل حي ــن المن ــل م فالعم
ــى  ــاعدها عل ــم يس ــك  ل ــعار لك ذل ــس الأس ــات بنف ــس الخدم ــم نف وتقدي
زيــادة عــدد الزبائــن. وأرادت أن تســتأجر مــان للعمــل )محــل( لكــن لــم تكــن 
ــع  ــاهدة مقاط ــد مش ــد: »عن ــول هن ــك. وتق ــة ذل ــر تلكف ــتطيع توفي تس
ــات  ــم عــروض وصفق ــي تقدي ــر ف ــدأت أفك ــويق ب ــة بالتس ــو الخاص الفيدي
ــى  ــب عل ــة التدري ــع مجموع ــبيك م ــات التش ــاعدتنى عاق ــا س ــدة، كم جدي
ــادة  ــدة وزي ــر عــروض جدي ــد بتطوي ــت هن ــد قام ــن«. فق ــدد الزبائ ــادة ع زي
عــدد ســاعات العمــل حيــث اســتعانت بجــزء مــن وقتهــا فــى عطلــة نهايــة 
الأســبوع. وبالتالــي، فقــد جذبــت فئــة جديــدة مــن الزبائــن وهــى المــرأة 
العاملــة. وعــاوة علــى ذلــك، بــدأت فــي توفيــر  خدمــات أخــرى يحتاجهــا 
زبائنهــا، مثــل بيــع وجبــات نصــف مطبوخــة. واكنــت هــذه الوجبــات عبــارة 
عــن منتجــات زماءهــا مــن المافحــات الآخريــات الاتــى  تعرفــت عليهــن 

.WhatsApp ــس أب ــق الوات ــى تطبي ــب عل ــة التدري ــال  مجموع ــن خ م

وبحلــول شــهر يونيــو، اســتطاعت هنــد زيــادة عــدد زبائنهــا بعــدد 25 زبونــا 
ــا  ــين مهاراته ــي تحس ــتمرت ف ــا واس ــتأجرت مح ــه، اس ــاًء علي ــر. وبن آخ
ــدة الخاصــة بتصفيــف الشــعر،  ــم العــروض الجدي التســويقية. وبجانــب تقدي
اســتخدمت هنــد التواصــل مــع مجموعــة التدريــب علــى تطبيــق الواتــس 
ــى زبائنهــا  ــع منتجــات وخدمــات أساســية أخــرى إل أب واســتمرت فــي بي

ــل والمطهــرات. ــتحضرات التجمي ــل مس مث

وتحــرص هنــد، التــى بــدأت التدريــب الرابــع، علــى تطبيــق جميــع النصائــح 
ــي  ــر ف ــل  أكب ــد مح ــا. »أري ــق طموحه ــي تحقي ــاعدها ف ــد تس ــي ق الت

ــه«. ــم ب ــذى أحل ــل  ال ــز التجمي ــاء مرك ــتقبل لإنش المس
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»التشبيك، واستخدام 
تطبيق الواتس أب  

WhatsApp وحسابى 
على الفيسبوك لتقديم 
العروض الترويجية هي 

ثالث نصائح تعلمتها من 
تدريب التسويق. وبفضل 
هذه النصائح، زاد زبائنى  

الدائمون بنسبة %80 
تقريًبا«.

هند جمال 

22 سنة 

 حاصلة على ليسانس حقوق

بائع تجزئة لمستحضرات التجميل

هنــد جمــال, شــأنها شــأن العديــد مــن الشــباب المصــرى، اضطــرت للبحــث 
ــة.  ــة بالجامع ــنة النهائي ــى الس ــت ف ــذ أن اكن ــر من ــل الح ــة للعم ــن فرص ع
وكمــا اخبرتنــا هنــد »بــدأت كعميــل لــدى شــركة تســاهيل  قبــل عــام عندمــا 
انضممــت إلــى عضويــة شــركة  أوريفليــم )لمســتحضرات التجميــل(. لــم يكن 
لــدّي ســوى 10 زبائــن لكهــم زمائــي«. وتابعــت قائلــة: »كنــت أفكــر فــي 
بــدء مشــروعي الخــاص لأنــه مــن الصعــب البحــث عــن عمــل فــى مهنتــى 

كمحاميــة ».

ــت  ــهرية، دع ــاط الش ــدادها للأقس ــاء س ــارس، أثن ــهر م ــر ش ــي أواخ وف
ــن.  ــج المافحي ــى برنام ــام إل ــى االنضم ــد ال ــاهيل هن ــرع تس ــقة ف منس
الحصــول علــى شــهادة وتعّلــم مهــارات جديــدة اكن أول مــا جــذب هنــد 
لاشــتراك بالبرنامــج. فقــد قالــت: » النصائــح التــى تعلمتهــا خــال تدريــب 
التســويق أقنعتنــى بــأن اســتكمل دراســة باقــي الــدورات التدريبيــة. بالفعــل 
ــبيك  ــات التش ــتخدام عاق ــل اس ــح، مث ــذه النصائ ــض ه ــق بع ــت بتطبي قم

ــي«. ــاق مبيعات ــيع نط ــن، لتوس ــي المتدربي ــع زمائ م

وبــدأت فــي تطبيــق النصائــح ونجحــت فى جــذب 14 زبــون جديــد، فوصلت 
لمــا يقــرب مــن 24 عميلــة دائمــة بحلــول الأول مــن أبريــل 2018. وبحلــول 
شــهر أغســطس، قفــز هــذا الرقــم إلــى حوالــي 60 عميلــة؛ والســبب هــو 
ــات  ــع المافح ــل م ــال التفاع ــن خ ــمية. وم ــات الموس ــدد العمي ــادة ع زي
ــات  ــمية للمنتج ــروض الموس ــر الع ــت تطوي ــب، تعلم ــى التدري ــات ف الأخري

والترويــج لهــا عبــر حســابها علــى الفيســبوك.

ــج   ــات البرنام ــاز لك تدريب ــى اجتي ــع, وُمصــّرة عل ــب الراب ــدأت التدري ــد ب وهن
ــى  ــة. وحت ــيرتها الذاتي ــى س ــا إل ــهادة لإضافته ــى الش ــول عل والحص
ــال  ــن خ ــاري م ــاطها التج ــا ونش ــت معرفته ــا أثقل ــد بأنه ــعر هن الآن، تش

ــة ــدورات التدريب ــال ال ــبتها خ ــى اكتس ــارات الت المه
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»ازداد دخلي الشهري 
بنسبة 30 % منذ أوائل 
أبريل بفضل دروس 

تدريب التسويق 
المصورة«

رانيا جرجس 

35 سنة 

المرحلة االعدادية

مصففة شعر )كوافيرة(

ــاص  ــي الخ ــارها المهن ــدأ مس ــا أن تب ــررت راني ــنوات، ق ــي س ــل ثمان قب
كمصففــة شــعر. واكنــت هــذه هــي خطوتهــا الأولــى فــى عاقتهــا مــع 
ــت  ــر. وقال ــة الصغ ــات القــروض المتناهي شــركة »تســاهيل« اكحــدى عمي
ــن  ــول م ــدد معق ــار وع ــر بالإيج ــل صغي ــل مح ــدي بالفع ــد اكن ل ــا: »لق راني
العميــات الاتــى أغلبهــن مــن أقــرب جيرانــى. لكــن مســتوى زيــادة عــدد 

ــة«. ــا للغاي ــن اكن ضعيًف الزبائ

ومنــذ ســتة أشــهر، التحقــت رانيــا ببرنامــج المافحيــن, واســتحوذ التدريــب 
ــج.  ــى البرنام ــتمرار ف ــررت االس ــّم ق ــن ث ــا وم ــى لك اهتمامه الأول عل
ــى  ــتوعبتها. حت ــى اس ــدروس الت ــدد اكن أول ال ــاء الج ــذب العم ــة ج كيفي
قبــل إكمــال التدريــب، بــدأت رانيــا بتطبيــق بعــض النصائــح التــى تعلمتهــا 
ــا رانيــا »بــدأت أنصــت بإنتبــاه إلــى  فــي أســبوعها التدريبــى الأول.  وتخبرن
زبائنــى، وبالتالــي اســتطعت معرفــة كيفيــة تقديــم عــروض جذابــة لهــم. 
واكن شــهر مايــو الماضــي، نجاًحــا كبيــًرا بالنســبة لــى حيــث أطلقــت أول 

ــد«. عــرض خــاص بالعي

ــي  ــوك  ف ــس ب ــس أب أو في ــل وات ــات مث ــى التطبيق ــا عل ــد راني ــم تعتم ل
ــل  ــة المباشــرة، مث ــتخدمت الأدوات الإعاني ــا اس ــروض. ولكنه ــج للع التروي
الافتــات الثابتــة والمعّلقــة، وذلــك نظــًرا لأن معظــم جيرانهــا ال يســتخدمون 

تطبيقــات المحمــول كثيــًرا.

ــى  ــرص عل ــع وتح ــب الراب ــدأت التدري ــال، ب ــة أطف ــي أم لثاث ــا، وه راني
اســتكمال التدريــب الخامس.«أنــا حريصــة جــدًا علــى الحصــول على شــهادة 

ــا . ــة« كمــا صّرحــت راني البرنامــج النهائي
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قفــزت مؤشــرات صناعــة التمويــل متناهــي الصغــر، اكشــفة عــن جهــود الدولــة 
ــود  ــر جه ــال تضاف ــن خ ــك م ــوه وذل ــز نم ــاط وتعزي ــاندة النش ــا لمس وأجهزته
الجهــات المعنيــة علــى رأســهم البنــك المركــزي المصــري، الهيئــة العامــة للرقابة 
الماليــة، جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهية الصغــر، االتحاد 

المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر، والشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي.
ــات  ــل متناهــي الصغــر مــن الجمعي ــة لجهــات التموي ونمــت المحفظــة االئتماني
الأهليــة وشــراكت التمويــل إلــى 12.6 مليــار جنيــه نهايــة الربــع الأول مــن 2019، 
مقابــل 3.5 مليــار جنيــه نهايــة الربــع الأول مــن 2016، فيمــا نجحــت تلــك الجهات 
فــي زيــادة قاعــدة العمــاء إلــى 2.8 مليــون عميــل خــال الربــع الأول مــن العــام 
الجــاري، بــداًل مــن 1.5 مليــون عميــل الربــع الأول مــن عــام 2016، وفقــًا للتقاريــر 

الدوريــة المصــدرة مــن الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.

ــل  ــا الفض ــي اكن له ــة الت ــات المعني ــتعرض دور الجه ــر نس ــذا التقري ــي ه وف
ــر :  ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــم صناع ــي دع ــي ف الرئيس

الهيئة العامة للرقابة المالية الأب الروحي للنشاط

ــذ فتــرة  ــذي احتضــن الصناعــة من ــى الأب الروحــي للنشــاط ال ــا أن نشــير إل إذا أردن
ــة،  ــط الرقابي ــق الضواب ــذل جهــودًا ملموســة للتأكــد مــن تطبي ــدة وب ليســت ببعي
ــذ  ــت من ــي قام ــة الت ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــى الهيئ ــتتجه إل ــا س ــإن أنظارن ف
ــم أصــدرت فيمــا  ــر 2014، ث ــم النشــاط فــي نوفمب ــون تنظي ــة بتدشــين قان البداي
ــع  ــاط ورف ــم النش ــل لتنظي ــات التموي ــى جه ــة والإشــراف عل ــر الرقاب ــد معايي بع
ــات  ــض المنتج ــط بع ــدار ضواب ــا بإص ــن اهتمامه ــًا ع ــه، فض ــن ب ــاءة العاملي كف
ــر، بمــا أوجــد  ــن متناهــي الصغ ــي والتأمي ــر التمويل ــى رأســها التأجي ــدة عل الجدي
ــن بالنشــاط ويســاعدهم علــى  ــاول الاعبي منتجــات مســتحدثة ومتنوعــة فــي متن

ــر. ــورة أكب ــعية بص ــم التوس ــز عملياته تعزي

وينبغــي أيضــًا إلقــاء الضــوء علــى اهتمــام »الرقابــة الماليــة« بجوانــب الدفــع غيــر 
النقــدي حتــى قبــل صــدور قانــون رقــم 18 لســنة 2019 الــذي يلــزم اكفــة الجهات 
العاملــة فــي التمويــل باســتخدام أدوات الدفــع الإلكترونــي خــال الفتــرة الزمنيــة 

لمقررة. ا

ــر مــع  ــل متناهــي الصغ وخــال الفتــرة الســابقة تعــاون االتحــاد المصــري للتموي
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــم صناع ــاالت لدع ــدة مج ــي ع ــة« ف ــة المالي »الرقاب
ــة  ــركة المصري ــع ش ــد م ــن التعاق ــة م ــراف الهيئ ــاد بإش ــن االتح ــر، إذ تمك بمص
لاســتعام االئتمانــي وتوفيــر منظومــة االســتعام االئتمانــي لأعضائــه بدايــة مــن 
عــام 2015، كمــا تــم وضــع الئحــة استرشــادية لتقديــم التمويــل متناهــي الصغــر 

ــة )ج(. ــات الفئ ــات / مؤسس لجمعي

مؤشرات صناعة التمويل تكشف 
جهود الدولة والجهات المعنية 

لدعم القطاع

وتتضح في نمو المحافظ االئتمانية وعدد المستفيدين

 في المحفظة 
ً
256% نموا

االئتمانية للجمعيات وشركات 
التمويل و82% زيادة في عدد 

المستفيدين منذ بداية عام 2016
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البنك المركزي رمانة ميزان صناعة التمويل متناهي الصغر

َمــن ينظــر بعنايــة لتطــور صناعــة التمويــل متناهــي الصغــر يجــد أن البنــك المركــزي 
المصــري اكن رمانــة ميــزان تلــك الصناعــة، فيمــا يخــص توفيــر التمويــل الــازم مــن 
ــن  ــازم للعاملي ــل ال ــب والتأهي ــم التدري ــي تقدي ــاركة ف ــوك أو بالمش ــال البن خ

بالصناعــة.

وتؤكــد البيانــات التاريخيــة ذلــك ففــي مايــو 2017، أعلــن البنــك إضافــة التمويــل 
متناهــي الصغــر الممنــوح مباشــرة للأشــخاص والشــراكت والمنشــآت، أو مــن خــال 
الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة وشــراكت التمويــل متناهــي الصغــر إلــى نســبة 
الـــ 20% التــى تــم إلــزام البنــوك بتخصيصهــا مــن إجمالــي محفظــة التســهيات 
ــنوات  ــال 4 س ــطة خ ــآت الصغيــرة والمتوس ــراكت والمنش ــل الش ــة لتموي االئتماني

حتــى عــام 2020.

ــع علــى مؤشــرات أداء البنــوك ومحافظهــا االئتمانيــة للتمويــل متناهــي  والُمطِل
ــجلت  ــزة، إذ س ــة وجي ــرة زمني ــال فت ــا خ ــي حققته ــظ القفــزة الت ــر، ياح الصغ
قــروض البنــوك للقطــاع نحــو 6.9 مليــار جنيــه نهايــة الربــع الأول من عــام 2019، 

مقابــل 1.9 مليــار جنيــه نهايــة الربــع الأول مــن عــام 2017. 

ــان  ــر االئتم ــم مخاط ــوك لتقيي ــادية للبن ــات إرش ــزي« تعليم ــدر »المرك ــا أص كم
للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة التــي تباشــر التمويــل متناهــي الصغــر باعتبارهــا 

ــل. ــات للتموي مؤسس

ــك المركــزي المصــري دورًا  ــان للبن ــب، ف ــل والتدري ــب التأهي ــق بجان ــا يتعل وفيم
ــل متناهــي الصغــر  ــة لاتحــاد المصــري للتموي ــذ الخطــة التدريبي هامــًا فــي تنفي
لعامــي 2018-2019 إذ قــام بدعــم وتمويــل 80% مــن الخطــة، ليتــم عقــد 40 دورة 
تدريبيــة بمختلــف محافظــات مصــر، ممــا رفــع كفــاءة القائمــن علــى الجمعيــات 
الأهليــة ومؤؤســات التدريــب وانعكــس فــي النهايــة علــى مؤشــرات الأداء بصــورة 

عامــة.

ــاون  ــر بالتع ــي الصغ ــل متناه ــاد المصــري للتموي ــعى االتح ــام 2018 س ــال ع وخ
ــام  ــق نظ ــة لتطبي ــة المالي ــة للرقاب ــة العام ــك المركــزي المصــري والهيئ ــع البن م
ــاركة 3  ــمل مش ــي يش ــج تجريب ــار برنام ــي إط ــول ف ــف المحم ــر الهات ــع عب الدف
ــي  ــدء ف ــال للب ــم االنتق ــة ت ــة االختباري ــك التجرب ــاح تل ــد نج ــن وبع ــات وبنكي جمعي

ــادرة. ــة للمب ــة الثاني ــذ المرحل تنفي

االتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر حجر أساس دعم النشاط

ــل  ــات التموي ــم مؤسس ــن رح ــر م ــي الصغ ــل متناه ــاد المصــري للتموي ــد االتح ُوِل
ــة  ــي اكف ــة ف ــوت الصناع ــو ص ــه، اكن ه ــة تأسيس ــذ بداي ــر، فمن ــي الصغ متناه
ــة  ــع اكف ــل م ــوم بالتواص ــاط، ليق ــم النش ــتراتيجي لدع ــب االس ــل والاع المحاف
ــل. ــات التموي ــا وجه ــل بينه ــة الوص ــر حلق ــة ويعتب ــة والدولي ــات المحلي الجه

ــم  ــر الدع ــى توفي ــف عل ــه عك ــدرك أن ــينه، ي ــذ تدش ــاد من ــطة االتح ــع لأنش والمتاب
الفنــي لافــة العامليــن فــي النشــاط، إذ عقــد حتــى الآن 92 فاعليــة تدريبيــة فــي 
ــة  ــا 2.053 جه ــتفاد منه ــر، واس ــارج مص ــات خ ــة و3 فاعلي ــة محلي 12 محافظ

ــدرب. ــو 2.762 مت ــاركة بنح مش

ــي  ــة ه ــي الصناع ــن ف ــم العاملي ــات ته ــة موضوع ــدورات التدريبي ــت ال وتضمن
التقييــم المالــي واالئتمانــي، أساســيات التمويــل الأصغــر المســتدام، تحديــد ســعر 
ــال،  ــتدامة الأعم ــر واس ــي، إدارة المخاط ــل المال ــدة وإدارة المتأخــرات، التحلي الفائ
إدارة المراجعــة الداخليــة، إنجــاح التمويــل الأصغــر – الإدارة مــن أجــل تحســين الأداء، 
تطويــر المنتــج، إدارة المــوارد البشــرية، إدارة البحــوث، التحليــل المالــي، إدارة أبحاث 

ــل، الشــمول المالــي. ــات الحصــول علــى تموي الســوق، متطلب

ــموع  ــوت المس ــًا الص ــر اكن دوم ــي الصغ ــل متناه ــري للتموي ــاد المص ولأن االتح
ــوص  ــواب بخص ــس الن ــى مجل ــه عل ــرض رؤيت ــام بع ــة، فق ــن الصناع ــر ع والمعب
قانــون 70 لعــام 2017 والخــاص بالجمعيــات والمؤسســات الأهليــة )وذلــك فــي 
إطــار الحــوار المجتمعــي لمناقشــة تعديــات قانــون الجمعيــات الأهليــة(، وذلــك 
ــر. ــة الصغ ــطة والصغيــرة ومتناهي ــة المشــروعات المتوس ــع لجن ــاع م ــي اجتم ف

ولمــا رأى االتحــاد ضــرورة وجــود ميثــاق يحكــم وينظــم عمل ممارســات مؤسســات 
التمويــل متناهــي الصغــر، أعــد خــال عــام 2018، ميثــاق الشــرف الخــاص 
ــة  ــات الجمعي ــال فاعلي ــراره خ ــم إق ــر، وت ــي الصغ ــل متناه ــات التموي بمؤسس

ــل 2018. ــوم 30 أبري ــاد ي ــة لاتح العام

وللتعــرف عــن قــرب عــن احتياجات ســوق التمويــل متناهــي الصغــر أولــى اهتمامًا 
ملحوظــًا بجانــب الدراســات والأبحــاث، ليوقــع خــال عــام 2018 بروتوكــول تعــاون 
مــع مركــز J-Pal للأبحــاث بهــدف اجــراء دراســة مســحية للســوق المصــري فــي 
عــدة موضوعــات منهــا التعــرف علــى المنتجــات التــي يحتاجهــا الســوق المصــري 
ــة للســوق،  ــة المطلوب ــل متناهــي الصغــر، ورصــد حجــم الفجــوة التمويلي للتموي

وتحديــد المنتجــات التــي تناســب طبيعــة المــرأة المعيلــة.
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ــي  ــز القوم ــع المرك ــاون م ــعة بالتع ــة موس ــراء دراس ــاد الج ــعى االتح ــًا س أيض
للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة لقيــاس أثــر التمويــل متناهــي الصغــر علــى التنميــة 

ــر. ــي مص ــة ف ــة المــرأة المعيل ــة وخاص ــة واالجتماعي االقتصادي

جهاز تنمية المشروعات محور ارتاز لتمويل العاملين بالقطاع

لــم يكــن مــن اليســير إغفــال دور جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة 
ــن فــي  ــل للعاملي ــر التموي ــاز توفي ــه اكن محــور ارت ــة الصغــر، الســيما أن ومتناهي
القطــاع منــذ زمــن بعيــد، واســتكمل دوره الفعــال بعــد صــدور القواعــد المنظمــة 

وتعديــل مســماه وإضافــة مهامــه الجديــدة.

وعكــف الجهــاز خــال تلــك الفتــرة علــى مســاندة الجمعيــات ومؤسســات التمويــل 
متناهــي الصغــر خاصــًة الصغيــرة منهــا وغيــر القــادرة علــى تلقــي التمويــات مــن 
ــع  ــر بتوقي ــي الصغ ــل متناه ــاد المصــري للتموي ــام االتح ــن قي ــًا ع ــوك، فض البن
بروتوكــول تعــاون مــع الجهــاز فــي عــام 2018، بهــدف تطبيــق برنامــج الترقيــة 
المؤسســاتية لـــ 30 جمعيــة ومؤسســة أهليــة مــن الفئــة )ج( إلــى الفئــة )ب( عن 
طريــق توفيــر الدعــم الفنــي للبنــاء المؤسســي للجمعيــات والمؤسســات الأهليــة 
بمجالــي )إدارة المراجعــة – إدارة المخاطــر( و توفيــر التمويــل الازم لنمــو المحفظة 

االئتمانيــة.
كمــا دشــن الجهــاز مبــادرة جديــدة لدعــم الجمعيــات الأهليــة خاصــة مــن الفئــة 
»ج«، إذ تنــص علــى أن تخصــص البنــوك التــي يمولهــا الجهــاز نســبة مــن تلــك 
ــا  ــو محفظته ــزز نم ــي يع ــر ال ــن »ج«، الأم ــة م ــات الأهلي ــات للجمعي التموي

ــوق.  ــي الس ــتدامة ف ــل االس ــق عوام ــم تحقي ــن ث ــة وم االئتماني

الشركة المصرية لاستعام االئتماني العب استراتيجي لرفع كفاءة التمويات

وأخيــرًا ينبغــي الإشــارة إلــى الاعــب االســتراتيجي الــذي أســهم فــي رفــع جــودة 
ــل متناهــي الصغــر، وهــي الشــركة  ــة لنشــاط التموي وكفــاءة المحافــظ االئتماني
المصريــة لاســتعام االئتمانــي I-Score، إذ اكن ينبغــي علــى المؤسســات العاملــة 
فــي النشــاط االســتعام عــن اكفــة التمويــات التــي تزيــد عــن 1500 جنيــه وفقــًا 

للضوابــط التنفيذيــة التابعــة لقانــون 141 لســنة 2014.

لــذا ســارع االتحــاد فــي ســبتمبر 2015 بتوقيــع اتفاقــًا لمــدة ثــاث ســنوات مــع 
الشــركة  تضمــن خفــض تاليــف تقديــم خدمــة االســتعام االئتمانــي للمؤسســات 
التــي تمــارس التمويــل متناهــي الصغــر فــي مصــر والحاصلــة علــى ترخيــص مــن 
ــي  ــل متناه ــري للتموي ــاد المص ــاء باالتح ــة وأعض ــة المالي ــة للرقاب ــة العام الهيئ

الصغــر.
كمــا أنــه فــي أواخــر عــام 2018 تمكــن االتحــاد مــن تجديــد هــذا التعاقــد لمــدة 
ثــاث ســنوات أخــرى مماثلــة قادمــة ليضمــن اســتمرار تقديــم خدمــات االســتعام 

ــر. ــل متناهــي الصغ ــي تمــارس التموي ــي المدعمــة للمؤسســات الت االئتمان

وفــي اتجــاه آخــر اســتطاع االتحــاد دعــم منظومــة االســتعام االئتمانــي مــن خــال 
ــرية  ــوارده البش ــن م ــه 50% م ــام بتوجي ــث ق ــاد حي ــات باالتح ــم المعلوم إدارة نظ
عامــي 2016 – 2017 لخدمــة المنظومــة ، وقــام بعمــل عــدد مــن الجــوالت بأغلب 
محافظــات الجمهوريــة تســهيًا علــى الأعضــاء لتوقيــع عقــود اتفــاق اســتخدام 
ــا  ــة«، كم ــة المالي ــع I-Score و«الرقاب ــاون م ــي بالتع ــتعام االئتمان ــة االس خدم
قــام االتحــاد بتطويــر شــلك تقريــر االســتعام ليتناســب مــع احتياجــات الجمعيــات 

ــة.  والمؤسســات الأهلي

ويســعى االتحــاد فــي الفتــرة المقبلــة بالتعــاون مــع الشــركة المصريــة لاســتعام 
االئتمانــي لعمــل تقاريــر تبيــن وضــع التنافســية وتوزيــع محفظــة التمويــل ونقــط 
التمــاس بشــلك شــهري لتقييــم مخاطــر التنافســية فــي الســوق المصــري فــي 
ظــل االنتشــار والنمــو ذو الوتيــرة الكبيــرة الــذي يشــهده ســوق صناعــة التمويــل 

متناهــي الصغــر بمصــر.

قروض البنوك تقفز إلى 6.9 
مليار جنيه نهاية الربع األول 

 من 1.9 مليار نهاية 
ً
من 2019 بدال

الربع األول من 2017 
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وزارة التضامن االجتماعي واستجابة الحتياجات الصناعة

اســتجابت وزراة التضامــن االجتماعــي الحتياجــات الجمعيــات الأهليــة خاصــًة الفئــة 
»أ«، وقامــت بالتعــاون مــع االتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغــر بمخاطبــة 
رئيــس الــوزراء ليســمح لجمعيــات متناهــى الصغــر مــن الفئــة »أ« بفتــح حســابات 
ــل  ــي التموي ــول عل ــو والحص ــات النم ــن مقتضي ــار أن م ــوك بإعتب ــة البن ــدى اكف ل

التعامــل مــع عــدد أكبــر مــن البنــوك.

ـرارًا يســمح للجمعيــات  وبالفعــل اســتجاب الدكتــور رئيــس الــوزراء وأصــدر ـق
والمؤسســات الأهليــة العاملــة فــى مجــال التمويــل متناهــى الصغــر والمصنفــة 
ضمــن الفئــة )أ( بفتــح حســابات مصرفيــة لــدى جميــع البنــوك المحليــة الخاضعــة 

ــك المركــزى المصــرى. ــة البن لرقاب
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الجمعيـة العامـة لالتحــاد اِّـصـري
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