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مقدمة:
دور ىاما في إقتصاديات الدول المتقدمة ،وقد تنبيت الدول النامية ومنيا مصر إلى أىمية
تمعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ا
ىذا الدور فأولتيا المزيد من اإلىتمام والرعاية .ويمثل تيسير الحصول عمي التمويل والتنسيق بين األطراف المعنية حمقة أساسية
في منظومة تفعيل دور المنشأت الصغيرة والمتوسطة نحو المساىمة في زيادة الدخل القومي اإلمجمالي .وقد تم تقسيم الندوة الي

مجمستين رئيسيتين حيث المجمسة اإلفتتاحية  -األولي والمبادرات المؤسسية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة اما المجمسة الثانية

فتناولت مناقشات مفتوحة بين األطراف المعنية .وقد بدأت المجمسة اإلفتتاحية بكممة لمدكتورة /ىالة السعيد المدير التنفيذي لممعيد
المصرفي المصري حيث عرض ألىمية دور المعيد في تقديم العون الفني والخدمات غير التمويمية المتعددة بيدف التطوير
المؤسسي وانشأ وحدات بالبنوك إل قراض المنشأت الصغيرة والمتوسطة بإستخدام أفضل الممارسات .كما أفادت الي مبادرة البنك

المركزي المصري والمعيد المصرفي في تنفيذ الحصر الشامل لتمك المنشأت وارساء قاعدة من البيانات يمكن بمقتضاىا وضع

إستراتيمجية وسياسات وبرامج متناغمة ومتكاممة بين تمك المشروعات والمشروعات الكبري منوطة بدفع عمجمة التنمية اإلقتصادية
واإلمجتماعية بمصر أسوة بالتمجارب النامجحة في الكثير من دول العالم .وقد أفادت األستاذة /لبني ىالل وكيل محافظ البنك المركزي
الي ق اررات البنك في مطمع عام  2002والمتمثمة في المرحمة الثانية من برنامج اإلصالح المصرفي والتي تستيدف رفع كفاءة أداء
المجياز المصرفي وزيادة تنافسيتو ومقدرتو عمى إدارة المخاطر المصرفية وذلك من خالل ثالثة ركائز أساسية وىي تطبيق مقررات

(بازل  )2في البنوك المصرية والتي تيدف إلى إرساء قواعد دولية منظمة لممجياز المصرفي باإلضافة الي تحفيز البنوك عمى تقديم
التمويل لممشروعات الصغيرة والمتوسطة لما ليذه المشروعات من دور حيوي في رفع معدالت النمو االقتصادي ومستويات
التشغيل وكذا تطبيق قواعد الحوكمة في المجياز المصرفي .وافادت األستاذة /يمنى مصطفى – المدير اإلقميمى لـ  FSVCلثمرة
التعاون مع المعيد المصرفى المصرى فى تخريج الدفعة األولى لشيادة ” “SME Banking Certificateوالتى شارك فييا 11

متدرباً يمثمون خمس بنوك متنوعة .ونظ اًر لنمجاح تمك التمجربة وطمب البنوك لتكرار ذلك البرنامج فسيتم تنفيذ الدورة الثانية فى

منتصف عام  .2010كما اضافت أ /ليمي العطيفي مدير وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور وانشطة الوحدة في تقديم
الدعم الفني والخدمات غير التمويمية لمبنوك وكذا المنشأت الصغيرة والمتوسطة رغبة في دعم التطوير المؤسسي وزيادة الوعي
بأىمية تمك المشروعات في خطط التنمية المستدامة.
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أهداف الندوة  :ركزت الندوة في أهدافها علي تحقيق النقاط التالية:


التعريف بالدور الرائد لممعيد المصرفي المصري في تقديم الخدمات غير التمويمية لمبناء المؤسسى لذي البنوك واصحاب
المشروعاث الصغيرة والمتوسطت.



التعرف عمي أليات البنك المركزي المصري فى دعم وتنمية اإلقراض لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أىمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعظيم الناتج القومي ومنظومة التنمية المستدامة.



عرض للبرامج والخذماث التمويليت المتاحت لذي المؤسساث التمويليت المتعذدة.



أسس تفعيل دور المؤسساث المصرفيت في إقراض المشروعاث الصغيرة والمتوسطت.



تحديد أىم المعوقات ومشكالت المنشأت الصغيرة والمتوسطة في التعرف والحصول عمي خدمات اإلقراض المالئم
لطبيعت تطوير وتنميت تلك المنشأث.

أهم النقاط التى تناولتها الندوة:


اإلىتمام المتزايد من مجانب الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرمجع في الغالب إلى ما تممكو مثل ىذه المشروعات
عندما تتوافر ليا ظروف النمجاح من تحقيق مزايا اقتصادية وامجتماعية وسياسية عديدة ،لعل منيا قدرتيا عمى امتصاص
أكبر قدر من العمالة وحامجتيا إلى رأس مال صغير يتناسب مع قــدرة اإلقتصاد المصري.



ق اررات وامجراءات البنك المركزى المصرى والنشاط المتميز لممعيد المصرفى المصرى نحو اإلىتمام بتنمية قطاع
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وادا ارت اإلقراض بالمؤسسات المصرفية واختيارعام  2010لتنمية وتشمجيع اإلقراض لتمك
المشروعات.



الدورالحيوى لوحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعيد المصرفى المصرى فى تقديم منظومة متكاممة لمدعم
المؤسسى لمبنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما يمثمو المجانبان من أىمية العمل التشاركى في دفع عمجمة التنمية
اإلقتصادية واإلمجتماعية (شركاء فى التنمية).



العالقة القائمة في مصر األن بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ىي عالقة تنافسية وليست تكاممية كالنموذج
المتبع في األسواق النامجحة ،حيث اثبتت التمجارب النامجحة ومجود عالقات عنقودية بين الشركات الكبري والمتوسطة
والصغيرة.
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أثبتت الدراسات ان  %57من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد عمي التمويل الذاتي ،وبالتالي بات من الضروري
تفعيل دور المؤسسات التمويمية في دعم تمك المشروعات وتغيير مفيوم العمل العائمي الي إدارة األعمال.



أىمية تطوير خطة الدعم المؤسسى والفنى لمؤسسات التمويل واإلستعانة بالتمجارب الدولية النامجحة والخبراء الدوليين
المتميزين فى تقديم برامج تدريبية وندوات معتمدة ومميزة.



إيمجاد حافز لممؤسسات المالية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع أىمية ومجود صناديق ضمان
( )Guarantee Fundsتديرىا منظمات قطاع األعمال والمجمعيات األىمية.



ضرورة إعداد دليل يساعد الشركات الصغيرة عمي تقديم األوراق والمستندات المطموبة من قبل المؤسسات المالية ،
وزيادة الوعي بمؤسسات التمويل والخدمات التمويمية المتعددة والمتاحة.



الوصول إلي تعريف موحد لممشروعات المتناىية الصغروالصغيرة والمتوسطة بما يتوائم والبيئة األقتصادية واإلمجتماعية
المصرية.



اإلتفاق عمي أن المشروع النامجح يستطيع سداد الفائدة التمجارية المطموبة وبالتالي فإن الفائدة المدعمة تحدث خمل في
السوق المصرفي ،كما يمجب تمجنب التنافسية الداخمية في أسعار الفائدة والتركيز في التنافس عمي مجودة الخدمات المقدمة
لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أىمية إستكشاف المعوقات التي توامجو المشروعات الصغيرة والمتوسطو سواء من النواحي التمويمية ،المؤسسية التشريعية,
الفنية أوالتسويقية.



تفعيل مبادرة المؤسسات المصرفية فى تشمجيع ومجذب العمالء لممشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل المقاءات الدورية
وتبسيط اإلمجراءات حيث تمثل تمك المشروعات عصب التنمية اإلقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية.



اإلستفادة من التمجارب الدولية النامجحة إلقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مجنوب أفريقيا ،اليند وماليزيا وتفعيل
دور المعيد المصرفى المصرى فى الربط بين المؤسسات التمويمية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة
المجوانب التمويمية وغير التمويمية.
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الربط  Linkagesبين إحتيامجات المشروعات الكبيرة وتقديميا من خالل الصناعات المغذية ليا من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة طبقا لممواصفات ومتطمبات األسواق العالمية.



ضرورة اإلىتمام بالخدمات غير التمويمية لما ليا أكبر االثر فى ضمان نمجاح تمك المشروعات دون اإلكتفاء بتوفير
مصادر اإلقراض وتمجاىل أىمية التدريب وعناصر اإلدارة والتسويق ووضع األىداف اإلستراتيمجية وخطط العمل.



التمجربة النامجحة لمبنك األىمى فى التوسع إلقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجذب العديد من الموارد المالية
والمقدمة من المؤسسات التمويمية الدولية بأسعار فائدة متميزة لضخيا فى منظومة التنمية الشاممة لممجمل القطاعات
الزراعية والصناعية والتمجارية بتكمفة إقراض تتناسب وطبيعة تمك المشروعات ودرمجة المخاطرة.



الدور الرئيسى الذى يقوم بو المعيد المصرفى المصرى فى اإلعداد لبناء قاعدة بيانات واقعية وطموحة لممشروعات
الصغيرة والمتوسطة وذلك من خالل تنفيذ الحصر الشامل لتمك المشروعات عمى المستوى القومى والتى تساىم بفاعمية
فى توفير تمك البيانات لمقطاع المصرفي ورسم السياسات المستقبمية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة.



أشاد بنك مصر بالدور المحورى لممعيد المصرفى المصرى نحو رفع الكفاءة المؤسسية لمقطاع المصرفى من خالل تنفيذ
العديد من الدراسات والدعم الفنى والتدريب إلى مجانب اإلرتقاء بالفكر والقدرات المؤسسية لممشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتتواكب ومستمجدات البرامج القومية لمتنمية اإلقتصادية واإلمجتماعية.



ترويج بورصة النيل لمفيوميا الحديث نحو تبسيط ومرونة إمجراءات اإلقراض وانخفاض تكمفة القيد والتداول لمشركات
المتوسطة والصغيرة باإلضافة إلى اإلعفاءات المجديدة والمتمثمة فى بعض شروط اإلفصاح والتى ال تخل بسالمة
اإلقراض والمساعدة الفاعمة لتأىيل الشركات فى عممية القيد وطرح األسيم.



الدور اإليمجابى لبنك باركميز من خالل إستراتيمجيتو الطموحة كشريك فى نمجاح إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واستخدام فروعو المنتشرة إفريقياً وعالمياً فى دعم تمك المشروعات وضمان نمجاحيا بتوفير الخدمات التمويمية وغير
التمويمية.



أفادت مجمعية شباب رمجال االعمال بدور البنك المركزى والمعيد المصرفى المصرى فى تنشيط حركة ومساىمة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة التنمية المستدامة مع أىمية التركيز عمى وضع آليات وخطط عمل تخدم
اإلسراع فى تنفيذ ونمجاح تمك المشروعات.
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إتضح من النقاش أن مشكمة اإلقراض ال تتمثل بالضرورة فى إرتفاع اسعار الفائدة بقدر أىمية توفيراإلدارة المجيدة
لممشروع ووضع أسس عممية وعممية لتكمفة القرض وتطوير أداء المؤسسات المالية لمعمل كشريك مع تمك المشروعات.



افاد ممثمي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي كثرة الضمانات لدي البنوك لمحصول عمي القروض المناسبة لتطوير
تمك المنشأت ومدي إمكانية تقميل تمك الضمانات باإلضافة الي كثرة المستندات واإلمجراءات المطموبة وكيفية إختصارىا
واإلسراع في انياء إمجراءات الحصول عمي قرض.

التوصيات (دور المعهد  /الوحدة):


اإلىتمام والتركيز عمى نمجاح ومجودة تنفيذ الحصر الشامل لمجمع البيانات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
متضمنة المعاييراألساسية لمجودة البيان والتى تمثل نواة محورية تساعد المخططين ومتخذى القرار فى وضع إستراتيمجية

وسياسات متكاممة لمنيوض بذلك القطاع الحيوى ،وتوفير وتحديث تمك البيانات بصورة دورية لمقطاع المصرفي.


تنفيذ ممجموعة من حمقات النقاش من خالل وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعيد المصرفى بيدف التعرف عن
كثب وترتيب أولويات حل مشكالت اإلقراض لممشروعات الصغيرة والمتوسطة (إمجراءات ،سياسات ،تشريعات ،تدريب،
إعالم) وتعميق الفكر التشاركى بين المؤسسات التمويمية والعمالء من خالل تقديم المعيد المصرفى لمعون الفنى والتدريب
لمخدمات التمويمية وغير التمويمية.



تقوم الوحدة بعمل مصفوفة تعكس طبيعة العمالء لممشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقاً لمنشاط والمعايير المتعارف عمييا
حتى يمكن توفير وترويج البرامج اإلقراضية التى تتواءم مع طبيعة تمك األنشطة من حيث المجوانب اإلستثمارية واإلنتامجية
والتسويقية واإلدارية.



اإلستفادة من مبادرة اإلمجراءات الطموحة لمبنك المركزى فى تشمجيع المزيد من البنوك فى توفير برامج إقراضية تخدم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز عمى المشروعات المومجية لمتصدير وتقديم الخدمات غير التمويمية لمبنوك
وتمك المشروعات.



فتح قنوات لإلتصال الفعال بين وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمعيد المصرفى وتمك المشروعات من خالل
مصادر متعددة مثل برنامج تحديث الصناعة  -مركز تدريب التمجارة الخارمجية  -الغرف التمجارية  -مجمعيات رمجال
األعمال حيث سيتم وضع خطة عمل ليا تيدف الي زيادة نسبة اإلقراض لتمك المشروعات.



عمل دراسة متعمقة لمتمجارب النامجحة بالدول النامية والمتقدمة لمساىمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اإلقتصاد
القومى وامكانية تطويعيا لخدمة البيئة المصرية.
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الترويج لبرنامج "دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتعامل مع البنوك" من خالل مجمعيات رمجال األعمال ومركز
تدريب التمجارة الخارمجية والتمجمعات الزراعية والصناعية.



أختتم فعاليات الندوة بأىمية التواصل بين المجياز المصرفي ومجميع األطراف المعنية بتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة كقاعدة اساسية تتصل بالمشروعات الكبري في منظومة وبرامج التنمية المستدامة.
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