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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
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مــا هــى المزايــا التــي قدمهــا قانــون 
ــة  ــات الأهلي ــنة 2019 للجمعي 149 لس
العاملــة فــي التمويــل متناهــي الصغر؟

ــن  ــدد م ــون ع ــح القان ــاد: من ــان حم حن
ــة  ــات الأهلي ــب للجمعي ــا والماس المزاي
منهــا أن يكــون لهــا بعــض التصرفــات 
الماليــة غيــر المصرفيــة ويمكــن القــول 
أن أكبــر انتصــار للمجتمــع المدنــي هــو 
أن الجمعيــة فــي مجاالتهــا المنصــوص 
ــي  ــام الأساس ــة النظ ــي الئح ــا ف عليه
لهــا القدرة على تأســيس أو المســاهمة 
فــي تأســيس شــراكت وصناديق اســتثمار 
خيريــة، بمــا يســهل مشــاركتها بإيجابية 

ــة . ــة فــي الأنشــطة المجتمعي وفعالي

ــون  ــن القان ــادة م ــذه الم ــا أن ه كم
ســتخضع لضوابــط يتــم االتفــاق عليهــا 
ومزيــد مــن التيســيرات عنــد إعــداد 
الائحــة التنفيذيــة ويؤخذ رأي مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ومناقشــته فــي 
ــا  ــن مواجهته ــي يمك ــات الت المعوق
الشــراكت  تأســيس  تيســير  بهــدف 
ــن  ــة ويضم ــتثمار الخيري ــق االس وصنادي
ــل أن  ــذي يأم ــل ال ــدور الام ــك ال بذل
ــل  ــرص عم ــر ف ــي توفي ــه ف ــوم ب يق

وتقليــص معــدالت البطالــة.

 23 رقــم  المــادة  أســهمت  كيــف 
ــي  ــة ف ــابات بنكي ــح حس ــة بفت الخاص
دعــم المؤسســات العاملــة فــي نشــاط 
التمويــل متناهــي الصغــر و مؤسســات 

العمــل الأهلــي كلك؟

حنــان حمــاد: أفــادت هــذه المــادة 
اكفــة الجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي 

قانون مؤسسات المجتمع 
المدني يمنح مكاسب 

حقيقية لجهات التمويل 
متناهي الصغر

حنان حماد »مدير اإلدارة العامة 
للجمعيات بوزارة التضامن االجتماعي«

ــنة  ــون 70 لس ــيما أن قان ــوق، الس الس
2017 اقتصــر على قيــام الجمعيــة بفتح 
حســاب فــي بنــك واحــد، ويخــرج منــه 
ــون  ــن القان ــة أخــرى، لك ــابات فرعي حس
ــو  ــد وه ــى بجدي ــنة 2019 أت 149 لس
أنــه مــن حــق الجمعيــة فتــح حســابات 
ــال  ــي ح ــك وف ــي ذات البن ــددة ف متع
ــن 5  ــا ع ــا أو مصروفاته ــادة إيراداته زي
مليــون جنيــه فيكــون مــن حقهــا فتــح 

ــوك أخــرى. ــي بن ــابات ف حس

لــذا فمــن حــق الجمعيــات الأهليــة 
العاملــة فــي نشــاط التمويــل متناهــي 
محفظتهــا  تجــاوزت  التــي  الصغــر 
تفتــح  أن  جنيــه  مليــون   5 الماليــة 
ــددة،  ــوك متع ــي بن ــة ف ــابات بنكي حس
وأشــير أن االســتفادة لــم تقتصــر فقــط 
ــاط  ــي نش ــة ف ــات العامل ــى الجمعي عل
ــًا  ــا أيض ــر وإنم ــي الصغ ــل متناه التموي
لافــة الجمعيــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي التــي تعــدت محفظتهــا أو 
مليــون   5 ومصروفاتهــا  إيراداتهــا 
جنيــه، فلكمــا تعــددت أنشــطة الجمعيــة 
أســهم ذلــك فــي الحاجــة إلــى تعــدد 

ــة. ــابات البنكي الحس

تواصل دائم مع 
»الرقابة المالية« 

واالتحاد لدعم 
الجمعيات األهلية

عــدد  فــي  المســتمرة  الزيــادة  مــع 
ــرت  ــي ظه ــع المدن ــات المجتم مؤسس
ــدة  ــط جدي ــدور ضواب ــة لص ــة الملح الحاج
ـرات  تغـي وتائــم  احتياجاتهــا  تواكــب 
ــنة 2017،  ــون 70 لس ــدر قان ــرة، ليص الفت
لكنــه مــا لبــث أن واجــه انتقــادات عديــدة 
بشــأن تنظيــم عمــل تلــك المؤسســات، لذا 
اكن مــن الضــروري تعديلــه أو صــدور قانون 
ــا،  ــن الرض ــة م ــبة عالي ــى بنس ــد يحظ جدي
ــى  ــة عل وبالفعــل أخــذت الجهــات المعني
ــون  ــدر قان ــة وص ــذه المهم ــا ه عاتقه

149 لســنة 2019.

قالــت الأســتاذة حنــان حمــاد، مديــر الإدارة 
ــن  ــدى وزارة التضام ــات ل ــة للجمعي العام
ــواد  ــذ م ــًا تنف ــي، أن الإدارة حالي االجتماع
ــة  ــداد الائح ــى إع ــف عل ــون وتعك القان
ــا  ــع صدوره ــن المتوق ــي م ــة الت التنفيذي
ــل انقضــاء   أشــهر المنصــوص عليهــا  قب
بالقانــون، الفتــًة إلــى إن قانــون 149 
ــب  ــن الماس ــدد م ــح ع ــنة 2019، من لس
لمؤسســات المجتمــع المدنــي بصــورة 
عامــة وللجمعيــات الأهليــة العاملــة فــي 
ــى  ــًا وإل ــر أيض ــي الصغ ــل متناه التموي

ــث.... ــص الحدي ن
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ــع  ــتراك م ــراكت باالش ــك التح ــم تل وتت
االتحــاد العــام للجمعيــات الأهليــة، الذي 
ــع  ــى جم ــادر عل ــان ق ــر كي ــر أكب يعتب
وتلقــي مقترحــات اكفــة الجمعيــات 

ــي. ــع المدن ــات المجتم ومؤسس

ــغ الفتــرة  مــن وجهــة نظــرك، كــم تبل
ــة  ــداد الائح ــن إع ــاء م ــة لانته الزمني

ــة؟ التنفيذي

ــى أن  ــون عل ــص القان ــاد: ين ــان حم حن
صــدور الائحــة التنفيذيــة يســتغرق بحــد 
ــون،  ــن إقــرار القان ــهر م ــى 6 أش أقص
رئيــس  الســيد  مــن  وبتوجيهــات 
الجمهوريــة والســيد رئيــس مجلــس 
ــة  ــدور الائح ــع ص ــن المتوق ــوزراء م ال
التنفيذيــة للقانــون قبــل انقضــاء المــدة 

ــددة. المح

ونأمــل أن ننتهي مــن الائحــة التنفيذية 
ــة، الأمــر  ــة المقبل خــال الأشــهر القليل
الــذي يعتبــر أكبــر تحــدي يواجهنــا 
حاليــًا، خاصــًة أننــا نبــذل قصــارى جهدنــا 
ــد  ــة مزي ــة التنفيذي ــل الائح ــى تحم حت
ــع  ــات المجتم ــيرات لمؤسس ــن التيس م
المدنــي بمــا يوجبــه القانــون، كمــا 
ــع  ــا المجتم ــى رض ــوز عل ــل أن تح نأم

ــون. ــى غــرار القان ــي عل المدن

وأتوقــع أن تحــوز الائحــة التنفيذيــة 
ــون  ــاه القان ــذي الق ــول ال ــس القب نف
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
بنســبة ال تقــل عــن 80%، الســيما أن 
ــن  ــون ال يمك ــة لأي قان ــة التنفيذي الائح

ــون.  ــواد القان ــف م أن تخال

ــة  ــه اكف ــع علي ــج يجم ــد منت ــه ال يوج أن
الآراء.

لتنفيــذ  الإدارة  مــا هــى اســتعدادت 
2019؟ لســنة   149 قانــون 

ــق إذ  ــًا مطب ــون حالي ــان حمــاد: القان حن
أنــه يتــم العمــل بــه مــن اليــوم التالــي 
ــق  ــى تطبي ــة إل ــخ نشــره، بالإضاف لتاري
مــواد الائحــة التنفيذيــة لقانــون 84 
لســنة 2002، لحيــن صــدور الائحــة 
التنفيذيــة لقانــون 149 لســنة 2019، 
ــي  ــادة ف ــف أي م ــا ال يخال ــك بم وذل
ــنة  ــون 70 لس ــيما أن قان ــون الس القان
ــة. ــة تنفيذي ــه الئح ــدر ل ــم تص 2017 ل

ــًا نحــن فــي انتظــار صــدور قــرار  وحالي
ــة  ــكيل لجن ــوزراء بتش ــس ال ــس مجل رئي
تتولــى مهــام إعــداد الائحــة التنفيذيــة 

لقانــون 149 لســنة 2019، إذ نحــرص أال 
يكــون القــرار ممثــل فــي جهــة واحدة 
ــة وذات  ــات المعني ــة الجه ــا لاف وإنم
ــدد  ــم ع ــون أبرزه ــذ القان ــة بتنفي الصل

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــن منظم م

ــن  ــد أن وزارة التضام ــي التأكي ــه ينبغ لكن
باعتبــار  المشــاركين  أكبــر  ســتكون 
ــة بالمجتمــع  ــر الجهــات معني أنهــا أكث
وزارة  بــدأت  وبالفعــل  كلك،  المدنــي 
التضامــن االجتماعــي فــي التواصــل مع 
الجهــات المعنيــة وجمــع مقترحــات 
ــبها،  ــق أنس ــي لتطبي ــع المدن المجتم
ـراءات التــي  ـرار الإـج وذلــك علــى ـغ

ــون. ــدور القان ــل ص ــا قب اتبعته

ــى  ــل عل ــن ورش العم ــدد م ــا ع إذ نظمن
الجمهوريــة  محافظــات  مســتوى 
الماحظــات  وبالفعــل جمعنــا اكفــة 
الناتجــة عــن ورش العمــل وطبقنــا غالبية 
مــا جــاء بهــا عنــد إعــداد القانــون، ونحن 
الآن بصــدد انتهــاج نفــس النهــج فيمــا 

ــة. ــة التنفيذي ــص الائح يخ

ــع  ــدات المجتم ــاء وح ــم انتق ــف يت كي
المدنــي المشــاركة فــي إعــداد الائحــة 

ــع القــرار؟ ــة وصن التنفيذي
حنــان حمــاد: عقدنــا مؤخــرًا اجتماعــًا مع 
ــة إذ  ــات الأهلي ــار الجمعي ــن كب ــدد م ع
تعتبــر جمعيــات قاعديــة وهــى بدورهــا 
تتواصــل مــع الجمعيــات الأهليــة الأصغر 
علــى مســتوى محافظــات الجمهوريــة، 
ــة  ــع اكف ــل م ــة التواص ــن الصعوب إذ م
ــورة  ــي بص ــع المدن ــات المجتم منظم
مباشــرة الســيما أن عددهــم يتجــاوز 50 

ألــف جمعيــة أهليــة.

نــود إلقــاء الضــوء علــى أوجــه التعــاون 
مــع االتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي 
للرقابــة  العامــة  والهيئــة  الصغــر 

ــة؟ المالي

ــوار  ــيق وح ــاك تنس ــاد: هن ــان حم حن
دائــم بيــن الإدارة المركزيــة للجمعيــات أو 
الوحــدة المركزيــة- باعتبــار مــا ســيكون- 
للرقابــة  العامــة  الهيئــة  وقيــادات 
ــة  ــام الرقاب ــص إح ــا يخ ــة فيم المالي
ــيما أن  ــة، الس ــات الأهلي ــى الجمعي عل
الهيئــة تشــرف وتراقــب نشــاط التمويــل 
ــة  ــات الأهلي ــر بالجمعي ــي الصغ متناه
ــى النشــاط  ــى الإدارة الإشــراف عل وتتول

ــر. ــوي الآخ ــي والتنم االجتماع

ــع  ــل م ــن قب ــا م ــى تواصلن ــير إل وأش
ــري  ــاد المص ــة« واالتح ــة المالي »الرقاب
للتمويــل متناهــي الصغــر« للســماح 
لجمعيــات الفئــة »أ« بفتــح حســابات 
بنكيــة فــي اكفــة البنــوك، وذلــك بعــد 
ــواد  ــي م ــوزراء، لتأت ــس ال ــة رئي مخاطب
ــة  ــى إتاح ــص عل ــي وتن ــون الحال القان
المجتمــع  مؤسســات  لافــة  ذلــك 
أو  إيراداتهــا  تزيــد  التــي  المدنــي 
جنيــه  مليــون   5 عــن  مصروفاتهــا 
ــع  ــدى جمي ــح حســابات ل بالتواصــل وفت

البنــوك.

المجتمــع  فعــل  هــل رصدتــم ردود 
القانــون؟ تجــاه  المدنــي 

حنــان حمــاد: لمســنا ردود فعــل إيجابيــة 
الأول  اليــوم  منــذ  القانــون  علــى 
ــوق %95،  ــبته تف ــا نس ــدوره، ورض لص
ــدة جــدًا خاصــًة  وأشــير أنهــا نســبة جي
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ــل  ــق العم ــة فري ــدى كفاي ــو م ــا ه م
الجمعيــات  علــى  للإشــراف  بالــوزارة 
الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
الســيما أنهــا تتجــاوز 50 ألف مؤسســة؟

حنــان حمــاد: بنــص القانــون 149 لســنة 
2019، ســيتحول نظــام العمــل بــداًل 
مــن الإدارة المركزيــة للجمعيــات ليكــون 
ــى  ــب وتشــرف عل ــة تراق ــدة مركزي وح
ــي،  ــع المدن ــات المجتم ــل مؤسس عم
ــدد  ــتعانة بع ــتقدام واالس ــنقوم باس وس
ـرات مــن اكفــة الأطيــاف  مــن الخـب
لتيســير العمــل ومــن ثــم مراعــاة انتقــاء 

ــدة. ــي الوح ــن ف الأفــراد العاملي

بــالإدارة  العامليــن  أن  إلــى  وأشــير 
بالوحــدة  يلتحقــوا  لــن  المركزيــة 
ــون  ــا القان ــص عليه ــي ن ــة الت المركزي
ــارات  ــض االختب ــم لبع ــد خضوعه إال بع
وفقــًا لعــدد مــن المعاييــر ليكونــوا 
ــة فــي التعامــل مؤسســات  ــر فاعلي أكث
المجتمــع المدنــي ومتطلباتــه الجديــدة.

نرحب بكافة 
المقترحات إلعداد 
الالئحة التنفيذية 

لقانون مؤسسات 
المجتمع المدني

ــي  ــات الت ــاة التحدي ــت مراع ــل تم ه
شــابت قانــون 70 لســنة 2017 عنــد 

إعــداد قانــون 149 لســنة 2019؟

حنــان حمــاد: بالفعــل عنــد صــدور قانــون 
ــات  ــت مؤسس ــنة 2017، واجه 70 لس
ــات  ــض المعوق ــي بع ــع المدن المجتم
الجهــة  وعكفــت  التطبيــق،  عنــد 
ــير  ــى تيس ــان عل ــدر الإم ــة بق الإداري
ــدت الإرادة  ــك انعق ــون لذل ــذ القان تنفي
السياســية علــى تغييــر القانــون وصــدرت 
توجيهــات بإجــراء بعــض التعديــات على 

ــون. القان

ـرار رئيــس مجلــس الــوزراء  وصــدر ـق
بتشــكيل لجنــة تولــت إعــداد تعديــًا 
ــون 70 لســنة 2017،  مقترحــًا علــى قان
لكننــا وجدنــا أن التعديــات طالــت كيــان 
القانــون كلك بهــدف تيســير أو القضــاء 
علــى المعوقــات القائمــة، لذلــك وجدنــا 
ــد  أنــه مــن الأفضــل إصــدار قانــون جدي
ــذي  ــنة 2019 ال ــون 149 لس ــو قان وه
ــات  ــن المعوق ــي 95% م ــى حوال أنه
ــي  ــي ف ــع المدن ــا المجتم ــي قابله الت

ــنة 2017. ــون 70 لس قان

تلــك  أهــم  إلــى  الإشــارة  ويمكــن 
ــون 149  ــا قان ــي أزاله ــات الت المعوق
لســنة 2019 وهــى المــادة التــي تنــص 
علــى الموافقــة علــى المنــح والهبــات 
والتــي أوضــح القانــون أنــه فــي حــال 
الإداريــة خــال 60  عــدم رد الجهــة 
يومــًا ُاعتبــر ذلــك موافقــة منهــا علــى 
ــن  ــي حي ــات، ف ــح والهب ــول المن قب
نــص قانــون 70 لســنة 2017 أنــه فــي 
حــال مــرور 60 يــوم أعُتبــر ذلــك رفضــًا.

بنك مصر يضع 
استراتيجية جديدة 

لدعم »متناهي 
الصغر«

شريف البحيري رئيس 
قطاع المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة بالبنك

يعكــف بنــك مصــر علــى تطبيــق اســتراتيجية جديــدة متاملة لدعــم قطــاع التمويل 
متناهــي الصغــر ترتكــز علــى تبســيط اجــراءات منــح القــروض وإضافــة الخدمــات 
ــي،  ــمول المال ــق الش ــة لتحقي ــة الدول ــة خط ــدف مواكب ــة به ــة الرقمي المالي
اســتعرض الأســتاذ شــريف البحيــري رئيــس قطــاع المشــروعات الصغيرة والمتوســطة 
ــة  ــة والتمويــل مامــح االســتراتيجية ورؤي ــة التنمي بالبنــك خــال حديثــه مــع مجل

قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر.



بمــا يعــزز ســرعة منــح التمويــل بكفــاءة 
ــة. عالي

كــم يبلــغ عــدد المســتفيدين الذيــن 
طبقــوا هــذه االجــراءات للحصــول علــى 

ــروض؟ الق

ــتفيدي  ــدد مس ــغ ع ــريف البحيــري: بل ش
انضمــوا  والذيــن  المنظومــة  هــذه 
للقطــاع الرســمي نحــو 60 ألــف عميــل 
الماضيــة،  الثــاث  الســنوات  خــال 
المواطنيــن  تجنــب  أن  إلــى  وأشــير 
تطبيــق اجــراءات الإندمــاج فــي القطــاع 
معرفتهــم  قلــة  بســبب  الرســمي 
بفوائــده وال عاقــة لــه بالتلكفــة أو 

ـراءات. صعوبــة االـج

فمثــًا عنــد ضــم االقتصــاد الرمــادي 
لنظيــره الرســمي وحصــول الدولــة على 
اكفــة بياناتــه، فــإن ذلــك يســمح بالتعرف 
علــى أماكنهــم واجــراء احصــاءات تمكن 
الدولــة مــن توفيــر اكفــة المرافــق 
ــم  ــن ث ــطتهم وم ــم أنش ــة لدع الازم
ــاد  ــاش االقتص ــا وانتع ــة نموه مضاعف

كلك.

هــل يشــير ذلــك إلــى أن الجهــات 
المســئولية  عليهــا  تقــع  التمويليــة 
الأكبــر فــي ضــم المواطنيــن لمنظومــة 

االقتصــاد الرســمي؟

شــريف البحيــري: ينبغــي التأكيــد على أن 
ــدًا  ــوك تحدي ــة أو البن ــات التمويلي الجه
ــاد  ــة االقتص ــن منظوم ــزءًا م ــر ج تعتب
اللكيــة، وتقــوم بدورهــا فــي حــث 
المواطنيــن العمــاء علــى الإندمــاج فــي 
االقتصــاد الرســمي، لكــن علــى الجانــب 
الآخــر فــي حــال مواجهــة العمــاء 
ــراءات  ــق االج ــات لتطبي ــض الصعوب بع
الحكوميــة الأخــرى، فــإن ذلــك ســيدفع 
العميــل للعــزوف عــن الســير قدمــًا فــي 
هــذا الطريــق واالكتفــاء بتجديــد قيمــة 
القــرض والحصــول علــى الحــد الأقصــى 
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ــوات  ــيادتكم للخط ــة س ــى رؤي ــا ه م
ــات  ــم آلي ــة لدع ــا الدول ــي اتخذته الت

ــي؟ ــمول المال الش

الإشــادة  ينبغــي  ـري:  البحـي شــريف 
ـزي  بخطــوات الدولــة والبنــك المرـك
ــاة  ــًا علــى االقتصــاد وحي وتأثيرهــا إيجاب
المؤشــرات  وتعكــس  المواطنيــن، 
ــدد  ــع ع ــاح إذ ارتف ــذا النج ــة ه االحصائي
مرتــادي القطــاع المصرفــي بصــورة 
واضحــة خــال الفتــرة الماضيــة، فعلــى 
ســبيل المثــال يجــذب بنــك مصر شــهريًا 
مــا اليقــل عــن 4 أو 5  آالف عميــل جديــد 
لــم يرتــاد عتبــات القطــاع المصرفــي أي 
ــي  ــل ف ــف عمي ــن 50 أل ــرب م ــا يق م

ــد. ــام الواح الع

ويشــير ذلــك إلــى الثقــة التي بــدأ يبنيها 
ــن،  ــع المواطني ــي م ــاع المصرف القط
فــي ظــل المعتقــدات المتوارثــة منهــا 
الخــوف مــن محاصــرة الضرائــب للعميــل 
وعــدم وضــوح تطبيــق بعــض االجــراءات 
الحكوميــة، فمثــًا العميــل قــد ال يكــون 
علــى درايــة بكيفيــة عمــل ســجل تجــاري 
التأمينــات لشــركته  إنهــاء ملــف  أو 

ــن أنفســهم. وللعاملي

لــذا فــإن تطبيــق اكفــة جوانب الشــمول 
مــن  مزيــد  يســتغرق  قــد  المالــي 
ــة الشــرائح،  ــى اكف ــول إل ــت للوص الوق
ــن  ــدات المواطني ــة ومعتق ــر ثقاف وتغيي
والمصرفيــة  الماليــة  الخدمــات  عــن 
وأهميتهــا لافــة الأطــراف، بمــا يعكس 
ــق  ــة تطبي ــي بأهمي ــر الوع ــرورة نش ض
ــي  ــمول المال ــات الش ــن لآلي المواطني
وإدماجهــم فــي المنظومــة الرســمية.
ــم نشــر  مــن وجهــة نظركــم، كيــف يت

ــن؟ ــن الموطني ــي بي الوع

ــال،  ــبيل المث ــى س ــريف البحيــري: عل ش
لدينــا فــي بنــك مصــر شــرائح للقــروض، 
ــف  ــى 30 أل ــه حت ــن 5 آالف جني ــدأ م تب
جنيــه ولمنــح القــرض فإننــا نحتــاج مــن 
العميــل بعــض المتطلبــات البســيطة 
وهــى الرقــم القومــي »ســاري«، إيصال 
ــاء، ووجــود ضامــن، وحينمــا يجــد  كهرب
ــريحة  ــذه الش ــت ه ــدرج تح ــل الم العمي
ــم  ــز حج ــي تعزي ــاعده ف ــرض س أن الق

ــادة القيمــة. ــب زي ــه يطل نشــاطه، فإن

فــي ذلــك الوقــت، يبــدأ مســئولي 
ــى  ــام إل ــه للإنضم ــي توجيه ــك ف البن
ــال  ــن خ ــك م ــمي، وذل ــاع الرس القط
اشــتراط تقديــم بعــض المســتندات منها 
ــاري،  ــجل التج ــة، الس ــة الضريبي البطاق
والتأمينــات وبالفعــل يطبــق العميــل 
المطلــوب منــه للحصــول علــى القرض.
وأشــير إلــى أن البنــك وضــع خطــة 
لدعــم قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر، 
ترتكــز علــى تبســيط االجــراءات الداخليــة 
الخدمــات  وإدخــال  التمويــل  لمنــح 
 Digitalization الرقميــة  والمنتجــات 

تبسيط اجراءات 
منح القروض 

والخدمات 
الرقمية أهم 

الركائز

جذب4  آالف 
عميل جديد 

 لم يرتاد 
ً
شهريا

عتبات البنوك 



ــه. ــف جني ــد 30 أل ــى عن ــريحة الأول للش
وأؤكــد أنــه ال ينبغــي إلقــاء اللــوم علــى 
الجهــات الحكوميــة وحدهــا وإنمــا أيضًا 
ثقافــة ووعــي العميــل، بجانــب ضــرورة 
توجيــه حوافز لشــراكت التطويــر العقاري 
وتجاريــة  صناعيــة  مناطــق  لإنشــاء 
ــا  ــة، بم ــن الدول ــة م ــة ومرخص مخصص
ــة  ــي منظوم ــاج ف ــير الإندم ــزز تيس يع

ــمية. ــاد الرس االقتص

لتحقيــق  البنــك  آليــات  هــى  مــا 
الشــمول المالــي وخطــة دعــم التمويــل 

متناهــي الصغــر؟

البدايــة  فــي  أود  ـري:  البحـي شــريف 
ــم  ــزي ض ــك المرك ــرار البن ــادة بق الإش
ــبة %20  ــر لنس ــي الصغ ــل متناه التموي
المشــروعات  لتمويــل  والمخصصــة 
ـرة والمتوســطة مــن إجمالــي  الصغـي
المحفظــة االئتمانيــة للبنــوك، بمــا منــح 
ــاع  ــي القط ــد ف ــة للتواج ــوك فرص البن
ــل  ــال تموي ــن خ ــر م ــر مباش ــلك غي بش
ــل  ــراكت التموي ــة وش ــات الأهلي الجمعي

ــر. ــي الصغ متناه

وتمتلــك جهــات التمويــل متناهــي 
لتنفيــذ  المقومــات  اكفــة  الصغــر 
اســتراتيجية الدولــة منهــا االنتشــار فــي 
اكفــة القــرى والنجــوع، وفريــق العمــل 
الكبيــر بمــا يمكنهــم مــن متابعــة 
القــروض بصــورة أفضــل، إذًا فنحــن 
ــا  ــح فيم ــق الصحي ــى الطري ــير عل نس
ــا  ــى لن ــي ويتبق ــب التمويل ــص الجان يخ
بالتطــورات  المتعلــق  الآخــر  الجانــب 
المســتقبلية وهــو Digitalization أو 

الخدمــات الرقميــة.

ــتجابة  ــدى اس ــك لم ــى توقعات ــا ه م
عمــاء التمويــل متناهــي الصغــر لرقمنة 

ــة؟ ــات المالي الخدم

ــريف البحيــري: قــد يواجــه اســتخدام  ش
بعــض  الرقميــة  الماليــة  الخدمــات 
المقاومــة فــي البدايــة، لكنــه مــع 
ــن  ــة م ــادة التوعي ــت وزي ــرور الوق م
ــات  ــتخدام الخدم ــار اس ــع انتش المتوق

الرقميــة بيــن المواطنيــن.
بنــك  المثــال يقــوم  فعلــى ســبيل 
مصــر حاليــًا بتجربــة اســتخدام الأجهــزة 
ــل  ــح التموي ــي من ــة Tablets ف اللوحي
ــف  ــتخدم موظ ــر، إذ يس ــي الصغ متناه
البنــك الجهــاز فــي إدخــال بيانــات 
تقييمــه  علــى  ـرف  ويتـع العميــل 
االئتمانــي ويطلــع علــى تقاريــر الإفاس 
ــاذ  ــه اتخ ــم يمكن ــن ث ــتو وم والبروتس
ــارة  قــرار المنــح فــي نفــس وقــت الزي
الميدانيــة للعميــل بمــا يعــزز تيســير 

ــروض. ــح الق ــرعة من وس

وخــال هــذه التجربة نســعى الســتخدام 
الأدوات الإلكترونيــة فــي منــح القروض، 
ــا  ــتعانة به ــا االس ــًا ال يمكنن ــا أيض لكنن
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60 ألف عميل 
انضم للقطاع 
الرسمي خالل 

السنوات الثالث 
الماضية

نخوض تجربة 
 Tablets استخدام
في إتاحة التمويل 

متناهي الصغر



بشــلك اكمــل دون االعتمــاد علــى الأوراق 
والمســتندات، إذ يقــوم العميــل بالتوقيع 
لإتمــام  المســتندات  بعــض  علــى 
عمليــة المنــح، الســيما أن القانــون ال 
ــة  ــع أو البصم ــتخدام التوقي ــمح باس يس
الإلكترونيــة، بمــا يقتضــي ضــرورة تعديل 
ــة  ــع طبيع ــم م ــريعات للتوائ ــض التش بع

الفتــرة.

لكــن بشــلك عــام، نعكــف علــى التواصل 
ــوا  ــن خاض ــك الذي ــي البن ــع موظف م
اللوحيــة  الأجهــزة  تطبيــق  تجربــة 
التحديــات  علــى  ـرف  التـع بهــدف 
ــي  ــم ف ــي واجهته ــات الت والمعوق
مرحلــة التنفيــذ، لمعالجتهــا عنــد تعميــم 

التجربــة بباقــي المحافظــات.

ــة  ــات المصرفي ــر الخدم ــإن نش ــذا ف ل
الإلكترونيــة مرهــون بـــ 3 عوامــل هــى 
مائمــة التشــريعات لمتطلبــات التطبيق، 
ــك  ــوك لإضافــة تل وارتفــاع شــهية البن
الخدمــات الســيما أنهــا تتطلــب تلكفــة 
تكنولوجيــة  بنيــة  لإضافــة  مرتفعــة 
ــاء  ــال العم ــرًا إقب ــة، وأخي ــاءة عالي بكف
ــك الأدوات، وأرى أن  ــتخدام تل ــى اس عل
العامــل الأخيــر هــو الأســهل فــي 

ــة. ــك المرحل ــال تل ــق خ التطبي

الأهليــة  الجمعيــات  أن  ـرى  ـت هــل 
وشــراكت التمويــل متناهــي الصغــر 
لديهــا القــدرة واالمانيــات لإضافــة 

لأنظمتهــا؟ الإلكترونيــة  الأدوات 

شــريف البحيري: قــد ترتفع تلكفــة أدوات 
ــتخدامها  ــد اس ــة عن ــة المالي التكنولوجي
فــي البدايــة، إال أنــه مــع مــرور الوقــت، 

تنخفــض تلكفتهــا بصــورة كبيــرة، وهــو 
اســتخدام خطــوط  عنــد  مــا حــدث 
الهاتــف المحمــول فــي مصــر واقتصــر 
ليقــل  الصفــوة،  علــى  اســتخدامها 
ســعرها بالتدريــج وتصبــح فــي متنــاول 

ــع. الجمي

وأتوقــع بــدء شــراكت التمويــل متناهــي 
ــة »أ«  ــة فئ ــات الأهلي ــر والجمعي الصغ
ــة  ــدف مواكب ــك الأدوات به ــة تل لإضاف
لديهــا  أن  كمــا  العصــر،  مســتجدات 

ــك. ــى ذل ــدرة عل الق

وفــي النهايــة نعمــل فــي تامــل مــع 
ــا  ــز بقدرته ــي تتمي ــات الت ــذه الجه ه
علــى الوصــول لافــة القــرى والنجــوع 
مقارنــًة بالبنــك القــادر فقــط علــى 
الوصــول إلــى مراكــز المــدن والعواصــم 

ــط. فق
مــاذا عــن اســتخدام الأدوات التكنولوجية 
فــي صــرف وســداد التمويــات متناهية 

؟ لصغر ا

ــة  ــرورة إتاح ــرى ض ــري: ن ــريف البحي ش
خــال  للمســتفيدين  الخدمــات  تلــك 
الفتــرة المقبلــة، إال أنــه تواجهنــا بعــض 

الصعوبــات، فعلــى ســبيل المثــال ال 
ــر  ــداد عب ــع والس ــتخدام الدف ــا اس يمكنن
ــل  ــي ظ ــًة ف ــول، خاص ــف المحم الهات
للصــرف  القصــوى  الحــدود  تواضــع 
ــل  ــة يص ــد المحفظ ــداع، إذ أن رصي والإي
يصــل  بينمــا  جنيــه،  آالف   10 إلــى 
متوســط القــرض بالبنــك إلــى 40 ألــف 

ــه. جني

فضــًا أن تلــك الآليــة قــد ال تمكــن البنك 
ــوال  ــل الأم ــط غس ــق ضواب ــن تطبي م
ــاب،  ــل الإره ــة تموي ــد مافح أو قواع
وأشــير إلــى أن آليــة التمويــل متناهــي 
الصغــر بالبنــك تتمثــل فــي منــح العميــل 
نســبة ضئيلــة مــن التمويــل نقديــًا، 
بينمــا يقــوم العميــل بتحويــل المورديــن 
ــيطة  ــلع الوس ــوال الس ــع أم ــك لدف للبن
ــن  ــل وم ــروع العمي ــتخدمة بمش والمس
ثــم يمكننــا التعــرف علــى أوجــه صــرف 
القــرض، وذلــك بمــا يتوافــق مــع 

ــك المركــزي المصــري. ــط البن ضواب

 QR ــة ــة خدم ــك بإتاح ــوم البن ــًا يق أيض
ــي  ــل متناه ــج التموي ــع منت Code م

الصغــر، وهــى ورقــة تتضمــن رمــز 
كــودي يتــم قراءتــه مــن خــال الهاتــف 
المحمــول ومــن ثــم تتــم عمليــة الشــراء 
ــر  ــي تعتب ــود، وبالتال ــتخدام النق دون اس
ــي  ــمول المال ــق الش ــد أدوات تطبي أح
ــة  ــك المركــزي والدول ــي يعكــف البن الت

ــه. ــى تحقيق عل

ــل متناهــي  ــغ محفظــة التموي كــم تبل
ــر بالبنــك؟ الصغ

ـري: وصلــت المحفظــة  شــريف البحـي
االئتمانيــة للتمويــل متناهــي الصغــر 
ــف  ــًا لتعري ــه وفق ــف جني ــى 250 أل حت
البنــك المركــزي للنشــاط إلــى 4.3 مليــار 
ــة  ــف المحفظ ــظ لتصني ــه، والماح جني
ــى  ــتحوذ عل ــل الأفــراد يس ــد أن تموي يج
ــة  ــر رؤي ــر الســيما بعــد تغي النســبة الأكب
لتصبــح  الجمعيــات  لتمويــل  البنــك 
ــح  ــا اتض ــو م ــل، وه ــريك المكم الش
فــي مؤشــرات المنــح لترتفــع إلــى 300 
ــف  ــل 80 أل ــهريًا، مقاب ــه ش ــف جني أل

ــابق.  ــي الس ــه ف جني
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العائد على حقوق الملكية لمؤسسات التمويل 
متناهي الصغر يتخطى %15

 لتقرير االستقرار المالي عن صندوق النقد العربي وتقرير السالمة 
ً
وفقا

المالية عن البنك المركزي

ســجل معــدل العائــد علــى حقــوق 
الملكيــة لمؤسســات التمويــل متناهــي 
الصغــر بمصــر مــا يزيــد عــن 15% بنهاية 
العــام الماضــي، فيمــا بلــغ معــدل العائد 
علــى الأصــول مــا يقــرب مــن %10 

ــس الفتــرة. ــة نف نهاي
وأوضــح تقريــر صــادر عــن صنــدوق النقد 
العربــي بعنــوان » االســتقرار المالــي 
ــام 2019«، أن  ــة لع ــدول العربي ــي ال ف
ــل الأصغــر الســودانية  مؤسســات التموي
حيــث  مــن  الأول  المركــز  اقتنصــت 
ــى  ــد عل ــن العائ ــلك م ــى ل ــدالت أعل مع
الأصــول والعائــد علــى حقــوق الملكيــة 
ــا  ــت 13.3% و25.9% تليه ــدالت بلغ بمع
ــة  ــر اللبناني ــل الأصغ ــات التموي مؤسس
ــى  ــت 11.4% و19.5% عل ــدالت بلغ بمع

ــي. التوال

وفــي نفــس الســياق، أشــار تقريــر 
ــن  ــرًا ع ــادر مؤخ ــة الص ــامة المالي الس
ــاع  ــى ارتف ــك المركــزي المصــري إل البن
معــدل العائــد علــى أصــول شــراكت 
ــى %13  ــر إل ــي الصغ ــل متناه التموي
ــة  ــل 9% نهاي ــام 2018، مقاب ــة ع نهاي
ــد  عــام 2017، فيمــا ارتفــع معــدل العائ
ــي  ــة ف ــات العامل ــول الجمعي ــى أص عل
 %37 مــن  بــداًل   ،%39 إلــى  النشــاط 

ــام 2017. ــة ع نهاي

وأوضــح التقريــر أن معــدل العائــد علــى 
ــى  ــز إل ــراكت قف ــة للش ــوق الملكي حق
ــل %45  ــام 2018، مقاب ــة ع 69% نهاي
انخفــض  بينمــا  نهايــة عــام 2017، 
ــة  ــوارد الذاتي ــى الم ــد عل ــدل العائ مع
 %20 مقابــل   ،%14 إلــى  للجمعيــات 

نهايــة عــام 2017.

وأشــار البنــك المركــزي في تقريــره إلى 
ــة  ــا بممارس ــص له ــات المرخ أن الجه
الصغــر  متناهــي  التمويــل  نشــاط 
بخدمــة نحــو 2.8 مليــون مســتفيد، 
وقــد جــاء النشــاط التجــاري فــي الترتيب 
الأول مــن حيــث القطاعــات االقتصاديــة 
الممولــة مــن قبــل هــذا النشــاط فــي 
نهايــة عــام 2018، كمــا اســتحوذت لك 
ــة  ــات الأهلي ــات والمؤسس ــن الجمعي م
ــاث  ــة الإن ــذا فئ ــل، وك ــات تموي كجه
ــتفيدين  ــردي كمس ــل الف ــج التموي ومنت
أرصــدة  الأكبــر مــن  النصيــب  علــى 
ــل متناهــي الصغــر، وقــد بلغــت  التموي
نســبة القــروض الخطــرة لأكثــر مــن 30 
يــوم نحــو 2.5% فــي عــام 2018، بمــا 
ــل  ــة التموي ــودة محفظ ــى ج ــير إل يش

ــر. ــي الصغ متناه

ــام  ــر الع ــم، المدي ــن إبراهي ــال حس ق
لاتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي 
ــا  ــابق ذكره ــر، أن المؤشــرات الس الصغ
تعكــس الأداء المالــي المتميــز والربحيــة 
المرتفعــة للشــراكت والجمعيــات العاملة 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــي نش ف

حسن إبراهيم: 
مؤشرات الصناعة 
إيجابية وتعكس 

األداء المالي 
والربحية المتميزة 

للنشاط
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معدل العائد على أصول 
الشركات يرتفع إلى %13 

و39% للجمعيات

بالســوق المحلــي، بمــا يؤكــد نجاحهــا 
وقدرتهــا علــى مواكبــة اكفــة التغيــرات 

ــًا. ــًا وخارجي ــي تطــرأ محلي الت

إلــى  الإشــارة  يجــب  كمــا   « تابــع: 
ــهدها  ــي يش ــة الت ــورات الإيجابي التط
الســوق المحلــي منهــا خفــض البنــك 
ـزي المصــري ســعر الكوريــدور  المرـك
ـره المباشــر علــى تراجــع ســعر  وتأثـي
متناهــي  التمويــل  علــى  الفائــدة 
الصغــر، بمــا يســمح لافــة المؤسســات 
ــدة  ــز قاع ــن تعزي ــوق م ــة بالس العامل
ــا،  ــاط عمله ــعة نش ــتفيدين وتوس المس
ــي  ــة الت ــى القــرارات المتتالي ــة إل إضاف
للرقابــة  العامــة  الهيئــة  تصدرهــا 
الماليــة والتــي تصــب فــي صالــح 
الاعبيــن بالنشــاط، لــذا فــإن اكفــة 
ــة  ــة صناع ــد جاذبي ــك المؤشــرات تؤك تل
ــر  ــي مص ــر ف ــي الصغ ــل متناه التموي
ــز رؤوس الأمــوال  ــى تحفي وقدرتهــا عل

بالصناعــة«. لاســتثمار 

ــر العــام لاتحــاد المصــري  وطــرح، المدي
تســاؤاًل  الصغــر،  متناهــي  للتمويــل 
بشــأن عــدم اقتحــام صناديــق االســتثمار 
قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر، رغــم 
توافــر اكفــة الضوابــط والمعاييــر الخاصة 
المحفظــة  بحوالــة لك أو جــزء مــن 

ــه  ــة لتلــك الجهــات، مؤكــدًا أن االئتماني
يجــب اقتنــاص الفرصــة التــي لم تســتغل 
بعــد وذلــك إذا تــم مقارنــة الصناعــة بأية 

ــة أخــرى. صناع

ُيشــار إلــى أن مجلــس إدارة الهيئــة 
ــرار  ــدر ق ــة أص ــة المالي ــة للرقاب العام
ــد  ــأن قواع ــنة 2018، بش ــم 11 لس رق
وضوابــط ممارســة الشــراكت لنشــاط 
ــى  ــص عل ــر، ن ــي الصغ ــل متناه التموي
ــن  ــة لك أو جــزء م ــوز حوال ــه :« ال يج أن
ــى  ــركة إال إل ــة لش ــة االئتماني المحفظ
ــة  ــا بممارس ــص له ــرى مرخ ــة أخ جه
نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر أو 
بنــك أو شــركة توريــق أو صنــدوق 
علــى  الحصــول  وبشــرط  اســتثمار، 
ــى  ــة، عل ــن الهيئ ــبقة م ــة مس موافق
أن يتضمــن الطلــب المقــدم بيانــات 
تفصيليــة عــن المحفظــة المطلــوب 
حوالتهــا والجهــة المســتهدف الإحالــة 
إليهــا ومســئولية تحصيــل أرصــدة تلــك 
المحفظــة وكيفيــة إخطــار العمــاء بها 
ــس  ــة مجل ــد موافق ــا يفي ــق م ويرف
إدارة الشــركة علــى تلــك الحوالــة فيمــا 
ال يجــاوز نصــف محفظــة الشــركة، 
وموافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة 
فيمــا يتعــدى تلــك النســبة وللهيئــة أن 

ــة. ــات إضافي ــتيفاء أي بيان ــب اس تطل
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أحمد خورشيد 
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

خطــة لتوريــق المحفظــة االئتمانيــة 	 
خــال النصــف الثانــي مــن 2020

االنتشــار الجغرافــي يشــمل الوصــول 	 
بشــبكة الفــروع إلــى 47 فــرع منها 

7 فــروع بمقــار البريــد المصــري
ــج 	  ــم منت مفاوضــات مــع GIG لتقدي

ــًا ــن متناهــي الصغــر اختياري التأمي
التوســع فــي تمويــل وســائل النقــل 	 

الخفيــف المنظمــة
ــي 	  ــع الإلكترون ــات الدف ــم خدم تقدي

ــي«  ــع »ب ــاري« وم ــاون »مص بالتع
Bee و»البريــد« كمرحلــة أولــى

خطة  تنتهج  »تمويلي« 
قطـــاع  فـــي  توســـعية 
الصغر التمويل متناهي 

في لقاء مطول مع 
الشـــركة قيـــادات 

عمرو أبو العزم
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

750 مليــون جنيــه حجــم المحفظــة 	 
االئتمانيــة و اجتــذاب 60 ألــف عميــل 

بنهايــة العــام الجــاري 
شــراكت 	  مــع  التعاقــد  دراســة 

لإضافــة   Pay Mobو المحمــول 
ــة  ــن قائم ــة ضم ــة الذكي المحفظ

الإلكترونيــة البدائــل 
ــي 	  ــقف التمويل ــع الس ــوب رف مطل

إلــى 500 الــف جنيــه لســد الفجــوة 
مــع البنــوك

ــي 	  ــر ف ــة الس ــادرة المركــزي لكم مب
ــهدها  ــي ش ــة الت الطفــرة التمويلي

ــوق مؤخــرًا الس
التوقيــع مــع 11 بنــك للحصــول 	 

علــى تمويــات إضافيــة فــي إطــار 
ــعية  ــة التوس الخط

للتواصــل 	  فعالــة  آليــات  تطبيــق 
البشــرية الكــوادر  ودعــم 

»متناهــي 	  لـــ  الحقيقــة  التنميــة 
ــب  ــات صاح ــي إماني ــر« تراع الصغ

المشــروع



تمكنــت شــركة تمويلــي خــال عــام واحــد فقــط مــن تأسيســها مــن كســب ثقــة 
ــى  ــواًل إل ــاط وص ــن بالنش ــتفيدين والعاملي ــن المس ــة م ــوق بداي ــة أطــراف الس اكف
البنــوك وجهــاز تنميــة المشــروعات، وربمــا يرجــع ذلك إلــى الرؤيــة الشــاملة لقيادات 
الشــركة وخبراتهــم المتراكمــة بالســوق المصــري بجانــب انفتاحهــم علــى التجــارب 

الدوليــة المشــابهة.

ــو العــزم،  ــرو أب ــتاذ عم ــركة الأس ــادات الش ــل« قي ــة والتموي ــة »التنمي ــاورت مجل ح
رئيــس مجلــس الإدارة والعضــو المنتــدب والأســتاذ أحمــد خورشــيد، الرئيــس التنفيــذي 
وعضــو مجلــس الإدارة المنتــدب للتعــرف علــى مامــح االســتراتيجية التــي تقــف وراء 

نجــاح الشــركة وإلقــاء الضــوء علــى خطــة النمــو المســتقبلية.

فــي البدايــة، نــود التعــرف علــى الآليــات التــي اعتمــدت عليهــا تمويلــي لكســب ثقــة 
اطــراف الســوق ؟

عمــرو أبــو العــزم: مــّر علــى تأســيس »تمويلي« عــام واحــد فقــط واســتخدامنا أدوات 
تمويليــة مناســبة للعميــل بجانــب توفيــر بيئة مواتيــة للعامليــن الزمــاء بالشــركة، الأمر 
الــذي قــد يعكــس ســبب رحيلهــم مــن الكيانــات الأخــرى والتحاقهــم بـــ »تمويلــي« 

لرؤيتهــم اهتمــام الشــركة وتقديرهــا للكــوادر البشــرية القائمــة.

كمــا تتماشــى اســتراتيجية »تمويلــي« مــع خطــة الشــمول المالــي والسياســة العامة 
للدولــة وتعظيــم االســتفادة من المــوارد الماليــة للجهــاز المصرفــي وأود أن أضيف أن 
جهــات التمويــل بالســوق المصــري أصبحــت تتمتــع بفرصــة ذهبيــة لــم تكــن متاحــة 
ــة  ــل المشــروعات متناهي ــم تموي ــك المركــزي بض ــماح البن ــى س ــابق وه ــي الس ف

الصغــر لمبــادرة تمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة.
ومــن ثــم التوســع فــي إتاحــة التمويــل مــن خــال البنــوك التجاريــة للنشــاط، فضــًا 
ــح  ــا اتض ــو م ــر وه ــي الصغ ــل متناه ــاع التموي ــم قط ــي دع ــة ف ــة الهيئ ــن رغب ع
بصــورة واضحــة فــي إصدارهــا ضوابــط المنتجــات الجديــدة منهــا التأجيــر التمويلــي 

والتأميــن متناهــي الصغــر.

وأشــير إلــى أنــه فــي حــال قــدرة شــراكت التمويــل متناهــي الصغــر الوصــول لصيغة 
مناســبة تجمــع بيــن الخبــرات المتراكمــة فــي القطــاع المالــي غيــر المصرفــي علــى 
أن يكــون بصــورة مناســبة وســعر عــادل، فــإن ذلــك يشــلك فرصــة جيــدة لنمــو هــذا 
القطــاع وتوفيــر فــرص عمــل ورفــع العــبء عــن اكهــل الحكومــة فــي هــذا الشــأن.

ماذا عن خطة التوسع في النشاط ؟
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أحمــد خورشــيد: تســعى شــركة تمويلــي فــي الفتــرة المقبلــة لدعــم توســعها علــى 
ــل  ــف عمي ــى 60 أل ــل إل ــاء لتص ــدة العم ــم قاع ــط لدع ــًا تخط ــدة، فمث ــة الأصع اكف
ــة  ــة االئتماني ــب المحفظ ــى جان ــًا، وعل ــل حالي ــف عمي ــل 45 أل ــام، مقاب ــة الع بنهاي
المصــدرة فــإن الشــركة تعتــزم رفعهــا إلــى مليــار جنيــه نهايــة العــام، مقابــل 720 

مليــون جنيــه حاليــًا.

أيضــًا تســتهدف »تمويلــي« زيــادة المحفظــة االئتمانيــة القائمــة إلــى 750 مليــون 
جنيــه بنهايــة عــام 2019، مقابــل 500 مليــون جنيــه حاليــًا، فضــًا عــن دعــم خطــة 
االنتشــار الجغرافــي 47 فرعــًا منهــم 7 فــروع بالبريــد كمرحلــة أولــى )6 فــروع فــي 
وجــه قبلــي، وفرعــًا واحــدًا فــي محافظــة الشــرقية(، مقابــل 37 فرعــًا حاليــًا، أمــا 
فيمــا يخــص المنتجــات الجديــدة فــإن الشــركة تعكــف علــى تقديــم التأميــن متناهــي 

الصغــر والتوســع فــي إتاحــة منتــج وســائل النقــل الخفيــف.

نود إلقاء الضوء على تفاصيل المنتجات الجديدة؟

أحمــد خورشــيد: لدينــا حاليــًا منتجيــن همــا التمويــل متناهــي الصغــر ومنتــج تمويلــي 
ــن  ــج التأمي ــم منت ــركة GIG لتقدي ــع ش ــد م ــم التعاق ــد ت ــروعات الصغيــرة، وق للمش
ــة  ــه للوثيق ــى 50 جني ــد أدن ــاء بح ــر العم ــاء وغي ــاري للعم ــر االختي ــي الصغ متناه

ــي. ــه فــي حــال الوفــاة والعجــز اللكــي والجزئ ــى 10 آالف جني وتغطــي حت

ــن  ــة م ــف المنظم ــل الخفي ــائل النق ــل وس ــج تموي ــي منت ــع ف ــعى للتوس ــًا نس أيض
ــب. ــي 8 راك ــل الجماع ــيارات النق ــيلك، وس ــلك، الموتوس ــا التريس ــة منه الدول

هل يمكن الإشارة إلى المنتج الأكثر استحواذًا على المحفظة االئتمانية؟

ــل متناهــي الصغــر علــى النســبة العظمــى  ــج التموي أحمــد خورشــيد: يســتحوذ منت
ــات. ــي التموي ــة بمــا يقــرب مــن 80% مــن إجمال مــن المحفظــة االئتماني

عمــرو أبــو العــزم: يســيطر تمويــل القطــاع التجــاري علــى حصــة الأســد مــن المحفظة 
االئتمانيــة يليــه تمويــل القطــاع الخدمــي، ثــم النســبة الأقــل للقطــاع الصناعي.

ويمكــن تفســير ذلــك بــأن 65% مــن الســان تنــدرج تحــت 45 عــام، و50% أقــل مــن 
30  عــام، وتبعــًا لطبيعــة الســوق والمســتفيدين فــإن النمط االســتهاكي هو الســائد 

والــذي يرتبــط بصــورة مباشــرة بالأنشــطة التجاريــة.

ــر،  ــل أكب ــى تموي ــل عل ــريعة وتحص ــا س ــأن دورة عمله ــة ب ــطة التجاري ــز الأنش وتتمي



ــتوى  ــى المس ــة عل ــطة التجاري ــيطرة الأنش ــط وس ــذا النم ــر ه ــد تأثي ــن رص ويمك
ــادة  القومــي إذ أنــه ال يــؤدي لتنميــة حقيقيــة لكــن يوفــر فــرص عمــل ويحقــق زي
فــي الدخــول ومــن ثــم يرفــع حــدة الفقــر، بالتالــي ال يشــلك النشــاط الصناعــي نســبة 

كبيــرة مــن االقتصــاد.

هــل يتشــابه فــي ذلــك الســوق المصــري مــع الأســواق الأخــرى التــي تتيــح التمويــل 
ــي الصغر؟ متناه

ــات  ــس الصف ــل نف ــي تحم ــواق الت ــع الأس ــابه م ــل، يتش ــو العــزم: بالفع ــرو أب عم
الديموغرافيــة وســيطرة النمــط االســتهاكي علــى ســلوك ســانها، بعكــس الــدول 
التــي تمتلــك أنشــطة صناعيــة كبيــرة، فــإن القطــاع الصغيــر والمتوســط ينمــو بســرعة 

وبكثافــة وليــس المشــروعات متناهيــة الصغــر.

فضــًا عــن طبيعــة االقتصــاد المصــري، إذ أن االقتصــاد غيــر الرســمي يلقــي بظالــه 
ــة،  ــس لديهــم حســابات بنكي ــلك االقتصــاد كلك، إذ أن 85% مــن الأفــراد لي ــى هي عل

بالتالــي فــإن تلــك العوامــل تشــلك إطــار أو ظواهــر متاملــة تعكــس بعضهــا.

مــا هــي آخــر تطــورات تطبيــق الضوابــط الجديــدة التــي أصدرتهــا الهيئــة العامــة 
ــي  ــل متناه ــاء التموي ــى عم ــي عل ــن الإلزام ــها التأمي ــى رأس ــة عل ــة المالي للرقاب

الصغــر؟

عمــرو أبــو العــزم: تعتبــر تمويلــي مــن أوائــل الشــراكت التــي طبقــت معاييــر الهيئــة 
فــي هــذا الشــأن حتــى قبــل صــدور الضوابــط، الســيما أننــا نؤمــن بالمنتج إيمــان لكي 
ــة  ــه،  وأشــيد بقــرار الهيئ ــل وأســرته فــي حــال وفات ــة العمي ــه فــي حماي وأهميت

فــي إلــزام جهــات التمويــل بإضافــة التأميــن علــى الحيــاة الإلزامــي.

مــاذا عــن التوافــق مــع ضوابــط اســتخدام خدمــات الدفــع الإلكترونــي فــي ســداد 
وصــرف التمويــل؟

ــأن،  ــذا الش ــي ه ــة ف ــات المتخصص ــع الجه ــات م ــري محادث ــيد: نج ــد خورش أحم
بهــدف تقديــم خدمــة مميــزة للعميــل لتلقــي التمويــل وســداده، لــذا خاطبنــا شــركة 
مصــاري وشــركة بــي Bee والبريــد المصــري ،الســيما أن تلــك الشــراكت تتمتــع بانتشــار 
جغرافــي متميــز، كمــا أن الهيئــة تمتلــك 4200 مكتــب علــى مســتوى الجمهوريــة، 
ومــن المنتظــر تطبيــق الخدمــة فــي الفتــرة القليلــة المقبلــة بعــد الحصــول علــى 

موافقــة الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة.
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عمــرو أبــو العــزم: تســعى »تمويلــي« لإضافــة اكفــة الأدوات التكنولوجيــة الجديــدة 
منهــا إتاحــة التمويــل مــن خــال المحافــظ الذكيــة Smart Wallet، بجانب اســتخدام 
ــي  ــركتي ب ــع ش ــد م ــق بالتعاق ــنبدأ الطري ــا س ــي، لكنن ــع الإلكترون ــات الدف بطاق

ــى الخطــوات الأخــرى فيمــا بعــد. ــد المصــري لتتوال ــب البري ومصــاري، بجان

ــع، إذ  ــلك متتاب ــة الأخــرى بش ــنضيف الأدوات التكنولوجي ــل، س ــيد: بالفع ــد خورش أحم
نــدرس حاليــًا التعاقــد مــع شــراكت المحمــول وPay Mob لإضافــة المحفظــة الذكيــة 
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ما هى آليات التعامل مع المنافسة خاصًة مع دخول كيانات جديدة للسوق؟

عمــرو أبــو العــزم: ال أرى وجــود منافســة بيــن الكيانــات بالســوق، الســيما أن الســوق 
كبيــر ويتميــز بنمــو ســاني مســتمر، بمــا يخلــق حاجــة متزايــدة لهــذا التمويــل.

كمــا أود أن أؤكــد أن آليــات »تمويلــي« وتواجدهــا القــوى و طريقــة تقديــم الخدمــة 
ــاء  ــا ال ُنحمــل العميــل أيــة أعب للعميــل بمصداقيــة تعكــس تميــز الشــركة، الســيما أنن
ــة  ــادة القيم ــراض( أو زي ــعر الإق ــة )س ــص التلكف ــا يخ ــواء فيم ــة س ــة إضافي مالي
ــح  ــل وال تتي ــات العمي ــًا الحتياج ــل وفق ــي« التموي ــح »تمويل ــًا تمن ــة، فمث التمويلي
تمويــل أكبــر بهــدف زيــادة المحفظــة االئتمانيــة دون التأكــد مــن قدرتــه على الســداد 
ــمى  ــت مس ــتتر تح ــتهاكي مس ــل اس ــس تموي ــه ولي ــل لأغراض ــتخدام التموي واس

ــر. ــي الصغ ــل متناه التموي

وبشــلك عــام، نــرى تقليــص التمويــل للعمــاء، بحيــث ال يمكــن للعميــل الحصــول علــى 
قــروض مــن جهــات متعــددة قــد تتجــاوز 6 جهــات فــي نفــس الوقــت، بمــا يشــلك 
ــه علــى الســداد  ــة لعــدم قدرت ــًا علــى اكهــل العميــل ويــؤدي فــي النهاي ــًا مالي عبئ
وتشــير التجــارب الدوليــة إلــى انهيــار بعــض الأســواق جــراء تجاهلهــا لهذا المؤشــر.

هــل تــرى أن الســوق يحتــاج بعــض التعديــات التشــريعية الأخــرى مــن الهيئــة العامــة 
للرقابــة المالية؟

ــيما  ــه، الس ــف جني ــى 500 أل ــل إل ــي ليص ــقف التمويل ــع الس ــو العــزم: رف عمــرو أب
أن الســوق يواجــه فجــوة تمويليــة بيــن جهــات التمويــل متناهــي الصغــر والبنــوك 
وهــو نفــس ســقف التمويــل المطلــوب، وأشــير إلــى أنــه لدينــا القــدرة علــى توفيــر 

هــذا التمويــل عنــد طلبــه.

لكــن فــي النهايــة يظــل الســقف التمويلــي المقتــرح عنــد 200 ألــف جنيــه مناســب 
لطبيعــة النشــاط فــي الفتــرة الحاليــة، أمــا عــن المقتــرح الخــاص بتمويل المشــروعات 
الصغيــرة والمتوســطة، فإننــي أرى أن الشــراكت القائمــة حاليــًا ليــس لديهــا االمانيــة 
لتقديــم هــذا المنتــج فــي ظــل الوضــع القائــم، لكــن ربمــا يتــم تقديمــه مســتقبًا 

بعــد بنــاء أنظمــة وكــوادر مؤهلــة لذلــك.

ماذا عن إمانية قبول الإيداعات من العماء؟

عمــرو أبــو العــزم: ال أرى أن الوضــع الحالــي لهيــلك جهــات التمويــل متناهــي الصغــر 
يؤهلهــا لقبــول إيداعــات مــن العمــاء، وأوضــح أن بعــض الأســواق الدولية الشــبيهة 

ضمــن قائمــة البدائــل الإلكترونيــة المتوقــع اســتخدامها مســتقبًا.

أمــا عــن منتــج بطاقــات الدفــع الإلكترونــي، فإنــه مــن الممكــن تقديمــه بالتعــاون 
ــض  ــى بع ــص عل ــم تن ــد المصــري، إذ أن مذكــرة التفاه ــة للبري ــة القومي ــع الهيئ م

ــد. ــة بالبري ــي الخاص ــع الإلكترون ــات الدف ــتخدام بطاق ــا اس ــات منه الخدم

ــة  ــرارات الهيئ ــل ق ــي ظ ــات ف ــراكت المدفوع ــع ش ــل م ــزم: نعم ــو الع ــرو أب عم
ــر  ــد نظ ــة ُبع ــل، واكن للهيئ ــيتحمله العمي ــا س ــة وم ــة بالتلكف ــا المتعلق ومعطياته

ــأن. ــذا الش ــي ه ــادية ف ــود االسترش ــض العق ــت بع ــا أتاح حينم

نــود إلقــاء الضــوء علــى التعــاون مــع الهيئــة القوميــة للبريــد، الســيما أن »تمويلــي« 
مــن أوائــل الجهــات المتعاقــدة معهــا؟

أحمــد خورشــيد: وقعنــا بروتوكــول تعــاون مــع البريــد المصــري فــي فبرايــر الماضــي، 
وينــص علــى إمانيــة تواجــد موظفــي الشــركة فــي بعــض فــروع البريــد المتفــق 

عليهــا، ليقدمــوا خدمــات التمويــل متناهــي الصغــر بصــورة مباشــرة للعميــل.

كمــا ينــص البروتوكــول علــى التعــاون التكنولوجــي بيــن الطرفيــن، إذ يســمح بإصــدار 
ــتوى  ــى مس ــد المنتشــرة عل ــة فــروع البري ــال اكف ــن خ ــل م ــاط التموي ــداد أقس وس
ــن  ــل م ــى صــرف التموي ــدرة عل ــن الق ــًا ع ــًا، فض ــة 4200 فرع ــة والبالغ الجمهوري

ــد. ــة للبري ــة القومي ــي التــي تصدرهــا الهيئ خــال بطاقــات الدفــع الإلكترون

بصــورة عامــة، هــل تــرى أن الضوابــط الجديــدة تمثــل تحديــًا أمــام جهــات التمويــل 
متناهــي الصغــر؟

ــل  ــة لموفــري التموي ــة متامل ــم خريط ــا رس ــة يمكنن ــي البداي ــو العــزم: ف عمــرو أب
متناهــي الصغــر بالســوق، لدينا شــراكت تمويــل متناهــي الصغــر والجمعيــات الأهلية 
ــل متناهــي  ــة »أ«، »ب«، »ج«، وأتصــور أن شــراكت التموي ــة فــي النشــاط فئ العامل
الصغــر لــن تواجــه أيــة مشــلكات فــي تطبيــق الضوابــط الجديــدة لمــا لديهــا مــن 

رؤوس أمــوال اكفيــة وخبــرات تراكميــة فــي القطــاع.

أيضــًا بعــض الجمعيــات التــي تنتمــي للفئــة »أ«، والتــي اكنــت تتعــاون بالفعــل مــع 
ــن »ب«، و  ــدى الفئتي ــات ل ــض المعوق ــى بع ــا يتبق ــي، ربم ــع الإلكترون ــات الدف جه
»ج« بشــلك أكبــر، لــذا فمــن المتوقــع أال تلجــأ تلــك الجهــات إلــى إتاحــة الخدمــات 
ــًا  ــل متواضعــة بمــا قــد يشــلك عبئ والمنتجــات المســتحدثة، خاصــًة أن قيمــة التموي

ــًا علــى المســتفيد النهائــي. مالي
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عمــرو أبــو العــزم: بالفعــل، وأشــير إلــى أن قــرارات البنــك المركــزي بإتاحــة التمويــل 
للقطــاع عبــر مبادرتــه لتمويــل المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة تعتبــر لكمــة الســر 
فــي الطفــرة الهائلــة التــي حدثــت للقطــاع خــال الأعــوام القليلــة الماضيــة، وليــس 

زيــادة عــدد جهــات التمويــل متناهــي الصغــر بالســوق.

ــة  ــة العامــة للرقاب ــارات التــي اتاحتهــا الهيئ كيــف اســتفادت »تمويلــي« مــن الخي
الماليــة مؤخــرا مثــل ســجل الضمانــات المنقولــة والتأجيــر التمويلــي متناهــي الصغر، 

وتوريــق المحفظــة االئتمانيــة؟

أحمــد خورشــيد: تعتبــر »تمويلــي« أول شــركة وقعــت التعاقــد مــع الشــركة المصريــة 
ــات  ــة بالســجل الإلكترونــي للضمان ــات المنقول لاســتعام االئتمانــي لإشــهار الضمان
المنقولــة، أيضــًا نحــن بصــدد االنتهــاء مــن خطــة اســتخدام منتــج التأجيــر التمويلــي 
ــا  ــة كم ــط المطلوب ــد اســتيفاء الضواب ــا بع ــم فيم ــس الإدارة، ليت ــى مجل ــا عل لعرضه
نخطــط لاســتعانة بتوريــق المحفظــة االئتمانيــة وإحالتهــا لأحــد الجهــات التمويليــة 

علــى أن يتــم ذلــك فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2020.

نــرى اهتمــام ملحــوظ مــن جانــب إدارة »تمويلــي« بالكــوادر البشــرية العاملــة، نــود 
إلقــاء الضــوء علــى هــذا الجانــب؟

أحمــد خورشــيد: ســجل عــدد موظفــي الشــركة حاليــًا 700 موظــف علــى مســتوى 
ــي التخــرج  ــن حديث ــوازن بي ــق الت ــًا بتحقي ــم دائم ــروع، ونهت ــي والف ــز الرئيس المرك
ــذب  ــات لج ــة الكيان ــن اكف ــة بي ــدوث منافس ــي ح ــن الطبيع ــاب الخبــرات، وم وأصح
ــة  ــي اكف ــدث ف ــا يح ــو م ــب وه ــرض والطل ــات الع ــًا لآلي ــرية وفق ــوادر البش الك

ــال. ــبيل المث ــى س ــوك عل ــات الأخــرى اكلبن المؤسس

ونطبــق آليــات فعالــة للتواصــل ودعــم الكــوادر البشــرية ويتــم إجــراء زيــارات للفــروع 
ــة  ــع اكف ــر م ــل المباش ــدف التواص ــام به ــدار الع ــى م ــات عل ــة المحافظ ــي اكف ف
الموظفيــن، فضــًا عــن بعــض الأنشــطة الأخــرى منهــا تكريــم الموظفيــن المتميزيــن 
ــراكت  ــك التح ــة تل ــإن اكف ــذا ف ــركة، ل ــال الش ــز أعم ــي تعزي ــم ف ــر جهوده وتقدي
ــض اكن  ــم أن البع ــا، برغ ــاق به ــم  لالتح ــاع و تدفعه ــن بالقط ــار العاملي ــذب أنظ تج

يتقاضــى راتــب أقــل مــن الجهــة التــي اكن يعمــل بهــا فــي الســابق.

جديــر بالذكــر أن »تمويلــي« بــدأت نشــاطها فــي شــهر أغســطس 2018 ويســاهم 
فــي رأســمالها تحالــف مكــون مــن ثــاث شــراكت هــم شــركة إن آي اكبيتــال القابضة 

لاســتثمار، وأيــادي لاســتثمار والتنميــة، وشــركة البريــد لاســتثمار.

أتاحــت القــدرة علــى قبــول إيداعــات لشــراكت أو بنــوك متوســطة وصغيــرة الحجــم 
لكــن بعــد تطبيــق ضوابــط وقواعــد رأســمال مختلفــة، منهــا ســوريا وأوغنــدا، وجنوب 

. يقيا فر ا

هــل أدى تعــدد التمويــل للعميــل الواحــد مــن جهــات تمويليــة مختلفــة إلــى ارتفــاع 
نســبة التعثــر بالســوق كلك؟

ــر،  ــل منقطعــة النظي ــا بالســوق المصــري وفــرة فــي التموي ــو العــزم: لدين عمــرو أب
ــت  ــتخدامه، وأتاح ــاءت اس ــر أس ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــض المؤسس ــن بع لك
ــل  ــح العمي ــم من ــًا حينمــا يت ــر مدروســة للعمــاء، فمث ــة بصــورة غي ــات إضافي تموي
تمويــل بـــ 10 آالف جنيــه للمــرة الأولــى، ويعــاد إقراضــه بعــد عــدة أشــهر بنحــو 30 
ــف  ــو 50 أل ــهر أخــرى بنح ــدة أش ــد ع ــر بع ــل آخ ــه تموي ــاد منح ــم ُيع ــه، ث ــف جني أل
جنيــه، فــإن ذلــك يشــير إلــى نمــو المشــروع 300 ضعــف خــال عــام واحــد، وهــو ال 

يتماشــى مــع النمــو الطبيعــي لبعــض المشــروعات.
فنحــن نمــول العميــل الحاصــل علــى تمويــل مــن جهتيــن بحــد أقصــى تجنبــًا الرتفــاع 
معــدالت المخاطــر وحرصــًا علــى العميــل نفســه، وبذلــك ُتســهم السياســة االئتمانيــة 

التــي نتبعهــا فــي جــذب شــريحة جديــدة مــن العمــاء. 

ما هي آخر تطورات المفاوضات مع البنوك لتلقي التمويات؟

ــاط  ــم نش ــات لدع ــى تموي ــول عل ــًا للحص ــع 11 بن ــع م ــم التوقي ــيد: ت ــد خورش أحم
ــي  ــري، الأهل ــاري المص ــادرات، العق ــة الص ــري لتنمي ــك المص ــم البن ــركة، وه الش
المصــري، قطــر الوطنــي الأهلــي، بلــوم مصــر، التعميــر والإســان، الإمــارات دبــي 
الوطنــي، التجــاري وفــا، التنميــة الصناعيــة، قنــاة الســويس، بنــك عــودة، بنــك مصــر 

ــي. ــك العرب والبن

كمــا نجــري مفاوضــات مــع بنــوك جديــدة هــى التجــاري الدولــي والأهلــي الكويتي، 
وبنــك القاهــرة، أيضــًا وافــق جهــاز تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة علــى 

منحنــا تمويــات تلقيناهــا مــن خــال بعــض البنــوك.
عمــرو أبــو العــزم: ينبغــي التأكيــد علــى الــدور المحــوري الــذي يلعبــه جهــاز تنميــة 
المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، فــي توفيــر التمويــل للجهات 
العاملــة فــي النشــاط، وأشــيد بالجهــود التــي يبذلهــا الجهــاز خاصــًة فــي الفتــرة 

الأخيــرة.

ــر  ــي الصغ ــل متناه ــاع التموي ــل قط ــوك لتموي ــة البن ــر رؤي ــك تغي ــس ذل ــل يعك ه
ــاط؟ ــهيتها لإقــراض النش ــح ش وفت
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أربــع ســنوات فقــط مــرت علــى نشــأة االتحــاد، بــذل خالهــا جهــودًا مضنيــة لتعزيــز 
وعــي جهــات التمويــل متناهــي الصغــر مــن أعضــاء االتحــاد واكن النبــراس الــذي أضاء 
الطريــق أمامهــا، فحــرص خالهــا علــى انتقــاء موضوعــات بنــاء القــدرات التــي تلبي 
ــة  ــة المالي ــة العامــة للرقاب احتياجــات، ســواء فيمــا يخــص الضوابــط الخاصــة بالهيئ
ــارف  ــات المتع ــل الممارس ــاير أفض ــا يس ــا بم ــع كفاءته ــاء ورف ــين أداء الأعض أو بتحس

عليهــا عالميــًا.
ــال  ــي مج ــاد ف ــازات االتح ــي انج ــال التال ــال المق ــن خ ــم م ــتعرض معك وأود أن اس
ــن  ــرة م ــك الفت ــال تل ــاد خ ــن االتح ــاء، إذ تمك ــدرات الأعض ــاء ق ــي وبن ــم الفن الدع
تقديــم 92 دورة تدريبيــة فــي مختلــف محافظــات الجمهوريــة بعــدد أيــام تدريبيــة 
301 يومــًا، واســتفاد منهــا  1996 جهــة مشــاركة بإجمالــي 2811 متــدرب بجهــات 

التمويــل مــن الأعضــاء، واســتحوذت الفئــة »ج« علــى  النصيــب الأكبــر من المشــاراكت 
فــي الــدورات التدريبيــة وعــدد المســتفيدين، بمــا يؤكــد دور االتحــاد فــي دعــم تلــك 

الفئــة خاصــًة فــي ظــل تنامــي احتياجهــا للتوعيــة وتعطشــها لبنــاء القــدرات. 

2016

ــم  ــبتمبر 2015، ت ــف س ــي منتص ــاد ف ــس إدارة االتح ــاب مجل ــم انتخ ــث أن ت ــا لب فم
وضــع خطــة تدريبيــة متاملــة لعــام 2016، أثمــرت عــن تنفيــذ 12 دورات تدريبيــة في 
ــة  ــات محلي ــع 4 جه ــوان( بالشــراكة م ــيوط- أس ــكندرية-المنيا –أس )القاهــرة- االس
ــر  ــل الأصغ ــبكة التموي ــي، ش ــند الألمان ــدوق س ــى صن ــاء، ه ــم الأعض ــة لدع ودولي
ــع  ــي م ــج تدريب ــن برنام ــًا ع ــنابل(، SEED Foundation، فض ــة )س ــدان العربي للبل

ــي. ــتعام االئتمان ــة لاس ــركة المصري ــة، الش ــة المالي ــة للرقاب ــة العام الهيئ
وأشــير إلــى أن الــدورات التدريبيــة التــي قدمهــا االتحــاد بالتعــاون مــع صنــدوق ســند 
الألمانــي اســتحوذت علــى نصيــب الأســد مــن إجمالــي الــدورات التدريبيــة المقدمــة 
فــي عــام 2016، إذ تــم تقديــم 5 دورات تدريبيــة اســتفاد منها139  جمعية ومؤسســة 

أهليــة بعــدد متدربيــن 237 متدرب.

ــنابل(، رأى  ــة )س ــدان العربي ــر للبل ــل الأصغ ــبكة التموي ــة لش ــرات التراكمي ــًا للخب وتبع
ــك  ــوق المصــري بتل ــات الس ــد مؤسس ــبكة لتزوي ــع الش ــاون م ــرورة التع ــاد ض االتح
ــاد  ــدم االتح ــذا ق ــر، ل ــي الصغ ــل متناه ــاع التموي ــي قط ــارات ف ــرات والمه الخب
بالتعــاون مــع )ســنابل( تدريــب الجمعيــات فئــة »ب«، اســتفاد منهــا 18 متــدرب وتــم 

ــنابل«.  ــن »س ــن م ــن معتمدي ــدد 3 متدربي ــج ع ــج تخري ــذا البرنام ــال ه ــن خ م
وأخيــرًا عقــد البرنامــج التدريبــي مــع الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة علــى تطبيــق 
ــات  ــاد الجمعي ــوان، لإرش ــرة وأس ــي القاه ــي محافظت ــيط ف ــبي بس ــام محاس نظ
ومؤسســات التمويــل متناهــي الصغــر علــى اتبــاع معاييــر محاســبية منظمة، الســيما 
أنــه اكن مــن الضــروري إرشــاد الجمعيــات الأهليــة ومؤسســات التمويــل للتوافــق مــع 
الضوابــط الجديــدة التــي وضعتهــا »الرقابــة الماليــة« للتوافــق مــع قانــون تنظيــم 

النشــاط 141 لعــام 2014.

4 أعوام من الشراكة االستراتيجية 
وبناء القدرات ألعضاء االتحاد

بقلم: مريم زكريا 
مسئول أول إدارة التدريب باالتحاد المصري 

للتمويل متناهي الصغر



3334

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T 2017

ــع  ــل م ــددة للتواص ــارات متع ــام 2017، مه ــال ع ــب خ ــاد اكتس ــد أن االتح وأؤك
ــذا  ــاء، ل ــة للأعض ــات التدريبي ــاف االحتياج ــن اكتش ــًا ع ــة، فض ــات الدولي المؤسس
عكــف علــى دعــم خطتــه التدريبيــة عبــر عقــد 34 دورة تدريبيــة خدمــت 846 جهــة 
تمويــل متناهــي الصغــر لإجمالــي 1046 متــدرب فــي محافظــات )القاهــرة- الجيزة- 

ــا(. ــوان- قن ــوهاج- أس ــويف- س ــي س ــيوط- بن ــا- أس ــوم- المني ــكندرية- الفي االس
وحــرص االتحــاد علــى تقديــم هــذه الــدورات التدريبيــة من خــال دعــم أواصــر التعاون 
مــع شــبكة ســنابل، مؤسســة SEED، الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، ويمثــل التعاون 
الأخيــر مــع الجهــات الســابقة تأكيــدًا لجهــود االتحــاد وقدرتــه علــى التواصــل ودعــم 

جهــات التمويــل متناهــي الصغر.

ــاز  ــع جه ــاون م ــة بالتع ــر دورات تدريبي ــد لتوفي ــا أول تعاق ــام 2017، وقعن ــي ع وف
تنميــة المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر )الصنــدوق االجتماعــي 
للتنميــة ســابقًا( الــذي يتعــاون مــع جهــات التمويــل متناهــي الصغــر خاصــة الفئــة 
 ،I-Score ــي ــتعام االئتمان ــة لاس ــركة المصري ــع الش ــاون م ــن التع ــًا ع »ج«، فض

ــة. ــية للتنمي ــة الفرنس ــب الواكل ــر، بجان ــي الصغ ــل متناه ــة للتموي ــركة تنمي وش

ــع ثقتهــم فــي أداء  ــا مــع اكفــة الجهــات الســابقة، أكــد الجمي ومــن خــال تعاونن
االتحــاد خــال الفتــرة االنتقاليــة بيــن صــدور الضوابــط التنفيذيــة للنشــاط والعمــل بها، 
الســيما فــي ظــل الأداء الجيــد الــذي امتــاز بــه االتحــاد فــي تنظيــم تلــك الفاعليــات. 

2018

وقــدم االتحــاد بالتعــاون مــع شــراكؤه فــي عــام 2018 نحــو 30 دورة تدريبيــة داخــل 
ــن 804  ــدد متدربي ــر، لع ــي الصغ ــل متناه ــة تموي ــة 569 جه ــر، لخدم ــارج مص وخ
متــدرب يعمــل فــي الجهــات الأعضــاء وذلك فــي محافظــات )القاهــرة- االســكندرية- 
الفيــوم- الغربيــة- المنصــورة- أســيوط- ســوهاج- المنيــا- قنــا- أســوان- بنــي ســويف- 

لوكســمبرج، لبنــان(.

إذ اســتكمل خــال هــذا العــام برنامــج الدعــم الفنــي وبنــاء القــدرات للأعضــاء بالتعــاون 
ــتفادة  ــى اس ــاد عل ــف االتح ــا عك ــر، كم ــي الصغ ــل متناه ــة للتموي ــركة تنمي ــع ش م
ــًا، لــذا تمكــن مــن تقديــم منحــة  ــًا وخارجي الأعضــاء واقتنــاص الفــرص المتاحــة محلي
ــة  ــع الجمعي ــة م ــن دورة تدريبي ــًا ع ــمبروج، فض ــي لوكس ــر ف ــة لإدارة المخاط تدريبي
اللبنانيــة للتنميــة، المجموعــة قــروض لــذوي الدخــل المحــدود بعنــوان برنامــج الدعــم 

الفنــي الدولــي يتنــاول بنــاء القــدرات فــي مجــال إدارة المراجعــة الداخليــة.

كمــا أنــه بقــدوم عــام 2018، يكــون قــد مــّر عاميــن علــى تأســيس االتحــاد أكســبته 
ــف  ــب وتثقي ــي وتدري ــم الفن ــال الدع ــي مج ــعة ف ــل وخبــرات واس ــك الفتــرة ثق تل
ــي  ــك ف ــح ذل ــر، واتض ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــة ومؤسس ــات الأهلي الجمعي
ــة متامــل أســهم فــي  ــك المركــزي المصــري فــي برنامــج تدريب التعــاون مــع البن

ــر. ــي الصغ ــل متناه ــات التموي ــز أداء جه تعزي

ــو  ــي يوني ــج ف ــدأ البرنام ــبة 80%، وب ــج بنس ــل البرنام ــك المركــزي تموي ــى البن وتول
ــة فــي قــدرة  ــذي يشــير تنامــي ثقــة المؤسســات الحكومي ــام، الأمــر ال واســتمر ع
ــي  ــل متناه ــات التموي ــع جه ــل م ــي التواص ــه ف ــه وفعاليت ــاءة إدارت ــاد وكف االتح
ــي  ــمول المال ــق الش ــي تحقي ــين ف ــن الرئيس ــد الاعبي ــه أح ــن كون ــًا ع ــر، فض الصغ

ــة. ــي الفتــرة المقبل ــة ف ــه الدول ــي إلي ــذي ترم ال

وأود توضيــح ثمــار تعــاون االتحــاد مــن خــال البرنامــج التدريبــي مــع »المركــزي« خال 
عــام 2018 إذ قــدم 24 دورة تدريبيــة اســتفاد منهــا 403  جهــة عضــو بإجمالــي 625 
متــدرب فــي عــدد مــن الموضوعــات الرئيســية منهــا التحليــل المالــي- تحديــد ســعر 
ــي  ــل متناه ــات التموي ــة بمؤسس ــة الداخلي ــدة وإدارة المتأخــرات- إدارة المراجع الفائ

الصغــر- أساســيات التمويــل الأصغــر.
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قصص نجاح
 »المكافحين من  مصر«  

2019

وواصــل االتحــاد إكمــال البرنامــج التدريبــي بالتعــاون مــع البنــك المركــزي المصــري، 
ــي  ــدرب ف ــة 499 مت ــاري، لخدم ــام الج ــال الع ــة خ ــاد 16 دورة تدريبي ــم االتح لينظ

ــويف(. ــي س ــيوط- بن ــوهاج- أس ــوان- س ــا- أس ــات )القاهــرة- المني محافظ
ــات  ــب محافظ ــة بأغل ــاد 40 دورة تدريبي ــذ االتح ــل نف ــج المتام ــال فتــرة البرنام وخ

ــتهدف. ــن المس ــادة   115% ع ــدرب بزي ــور 1124 مت ــة بحض الجمهوري

وفــي هــذا الصــدد، ينبغــي الإشــارة إلــى الجهــود التــي بذلهــا االتحــاد للتواصــل 
مــع اكفــة الجهــات لرعايــة الأنشــطة التدريبيــة المقامــة وتقديــم التدريــب بمقابــل 
مــادي يتناســب مــع القــدرات الماليــة لتلــك الجهــات، ومــن ثــم عــزز ذلــك مــن رفــع 
ــوق  ــين أداء س ــي تحس ــهم ف ــا أس ــة، م ــورة ملموس ــاء بص ــات الأعض ــاءة الجه كف
ــاط  ــي مؤشــرات نش ــوح ف ــح بوض ــا يتض ــو م ــر كلك، وه ــي الصغ ــل متناه التموي

ــل متناهــي الصغــر التــي يصدرهــا االتحــاد بشــلك دوري. التموي

ــاء،  ــدرات الأعض ــاء ق ــي بن ــاد دوره ف ــة االتح ــى مواصل ــد عل ــب التأكي ــًا، يج وختام
ــة  ــة للرقاب ــة العام ــع الهيئ ــل م ــي متام ــج تدريب ــد برنام ــى عق ــًا عل ــف حالي إذ يعك
الماليــة بعنــوان الدليــل التطبيقــي لقواعــد ممارســة نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر 
وإعــداد التقاريــر الرقابيــة يســتفيد منهــا نحــو 412 عضــو مخالــف لمســاعدة أعضائــه 
لإســتيفاء الضوابــط القانونيــة لممارســة نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر، وبتمويــل 
مــن شــركة تســاهيل وذلــك فــي إطــار البروتوكــول الموقــع مــع الشــركة لدعــم 

أنشــطة االتحــاد.

وأشــير إلــى أنــه اســتكمااًل للتوســعات والنجاحــات التــي حققهــا االتحــاد المصــري 
للتمويــل متناهــي الصغــر خــال الفتــرة الماضية، تمكــن االتحاد مــن توقيــع بروتوكول 
ــاهيل،  ــة، تس ــركة تنمي ــى ش ــر ه ــي الصغ ــل متناه ــراكت تموي ــع  3 ش ــاون م تع

ــة أنشــطة االتحــاد خــال الســنوات المقبلــة. وشــركة تمويلــي، بهــدف رعاي
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»تمكنت من زيادة ِاقبال 
العمالء بنسبة %25 ، 

والحظت زيادة فى طلبات 
الشحن من 120 إلى 150 

صفقة شهرًيا بفضل ِاتباع 
النصائح التي تعلمتها 

من الفيديو الخاص بدورة 
التسويق عبر اإلنترنت«.

عبير عادل

25 سنة 

بكالوريوس سياحة وفنادق

الشركة المتحدة للشحن 

واللوجستيات

مثــل العديــد مــن رائــدات الأعمــال المصريــات، اكنــت عبيــر تســعى للحصــول 
علــى قــرض تمويــل متناهــى الصغــر لزيــادة دخلهــا. ومنــذ حوالــى عــام، 
تقدمــت بطلــب للحصــول علــى قــرض متناهــى الصغــر واســتلمت القــرض 
ــت  ــا اكن ــر.  ولأنه ــى الصغ ــل متناه ــاهيل للتموي ــركة تس ــال ش ــن خ م
ــن- أحــدى عميــات شــركة تســاهيل فُســرعان مــا عرفــت برنامــج المافحي
ــر، خريجــة لكيــة الســياحة  ــدأ فــى مــارس 2018. واكنــت عبي مصــر الــذى ب
والفنــادق والبالغــة مــن العمــر 25 ســنة، واحــدة ضمــن المجموعــة الأولــى 
ــي فكــرة  ــل. »أعجبتن ــة أبري ــي التحقــن بالبرنامــج بداي مــن الســيدات اللوات
الحصــول علــى شــهادة فــي مهــارات المشــروعات التجاريــة والتــى لهــا 

عاقــة بعملــي«، قالــت عبيــر.

ــدورة  ــواردة ب ــو ال ــع الفيدي ــي مقاط ــة ف ــويقية المقدم ــح التس  النصائ
ــر، لدرجــة أنهــا قامــت  ــاه عبيــر بشــلك كبي التســويق اســتحوذت علــى انتب
بتنزيلهــا علــى جهــاز الكمبيوتــر الــذى تســتخدمه فــى عملهــا. بــل وقــررت 
ــحن.  ــال الش ــي مج ــا  ف ــى عمله ــح ف ــذه النصائ ــن ه ــًا م ــق بعض تطبي
وتقــول عبيــر: »لقــد بــدأت فــي دراســة الخدمــات والأســعار التــي يقدمهــا 
المنافســون، وبــدأت أفكــر كيــف أتمكــن مــن التوصــل إلــى تقديــم عــروض  
أفضــل بهــدف زيــادة حجــم التعامــل مــع أكبــر عميــل  لدينــا وهــو مصانــع 

ــات«. الســويدي للاب

وقامــت عبيــر بتطويــر عــروض  الخدمــات الجديــدة بمــا فــي ذلــك خفــض 
أســعار بعــض البنــود، ممــا أدى إلــى زيــادة عــدد البائعيــن وجــذب عمــاء جدد. 
عــاوة علــى ذلــك، زادت مبيعــات شــركة الســويدي مــع الشــركة بنحــو %60 
أكثــر مــن ذي قبــل. »كنــت ســعيدة جــدا لأننــى حصلــت علــى عمولــة أعلــى 
ــه مــن معــارف مــع  ــم قــررت مشــاركة مــا تعلمت ــب. ث ــادة فــى المرت وزي

زمائــي«.

ــدورة  ــو الخاصــة ب ــر بتدريــب فريقهــا باســتخدام مقاطــع الفيدي ــدأت عبي ب
التســويق. وحتــى الآن، قامــت بتدريــب 8 أعضــاء مــن الفريــق. وفــي غضون 
ثاثــة أشــهر مــن تلقــي التدريــب، تمكــن زمائهــا مــن زيــادة عموالتهــم 
ــدد  ــاء ج ــذب 10 عم ــن ج ــا م ــاء فريقه ــد أعض ــن أح ــبة 80%. وتمك بنس
وأصبــح وكيــًا مســتقًا لخدمــات الشــحن. وأعربــت عبيــر: »مــا زلــت أتعلــم، 
لكِننــى الآن متأكــدة مــن قدرتــي علــى تحســين مســتوى دخلى ومســتقبلى 

المهنــى«.



3940

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

»بفضل نصائح الدورة 
التدريبية الخاصة 

بالتسويق، حصلت على 
ترقية ألكون من ضمن 

فريق موظفي السكرتارية 
اإلدارية«

مروة فاروق 

32 سنة 

معهد فنى  

سكرتيرة ادارية، شركة سيد 

لالدوية  

مــروة أم شــابة لطفليــن واكنــت تعانــي مــن المرتــب الــذى لــم يعــد يلبــي 
ــل  ــا، قب ــين دخله ــعار. ولتحس ــد الأس ــبب تصاع ــة بس ــا اليومي احتياجاته
ــلك مــن شــركة أفــون  ــات ل ــق المبيع ــى فري خمــس ســنوات، انضمــت إل
ــع المنتجــات  ــل  )وهــى تقــوم ببي Avon ومــاى واى لمســتحضرات للتجمي
ــدء  ــن الب ــن م ــى تتمك ــل\ة(. وحت ــر العمي ــى مق ــر ف ــع المباش ــام البي بنظ
فــى مشــروعها الصغيــر ، أصبحــت عميلــة لــدى شــركة تســاهيل l وأخــذت 

ــدء نشــاطها التجــاري. ــا مــن أجــل ب قرًض

 Tasaheel عندمــا دعاهــا موظــف / مســؤول القروض فى شــركة  تســاهيل
إلــى حضــور اللقــاء التعريفــى االول لبرنامــج المافحيــن فــي فــرع الهــرم، 
ــول مــروة:  ــج. تق ــى البرنام ــت بســرعة إل ــور وانضم ــي الحض ــم تتــردد ف ل
»شــعرت أنهــا فرصــة جيــدة للتعلــم والحصــول علــى شــهادة فــى مجــال 
التســويق، وفــي نفــس اليــوم بــدأت فــي تصفــح الــدورة التدريبيــة الخاصة 
ــبوع الأول  ــذ الأس ــارات«. ومن ــع االختب ــل جمي ــن ح ــت م ــويق وانتهي بالتس
فــى التدريــب، بــدأت مــروة فــي تطبيــق النصائــح الخاصــة بالتســويق التــي 
ــس  ــق وات ــى تطبي ــال: اســتخدام مجموعــة عل ــى ســبيل المث تعلمتهــا؛ عل
أب WhatsApp للترويــج لمنتجــات مســتحضرات التجميــل واكتســاب زبائــن 
ــة  ــون خمس ــي غض ــبة 50% ف ــا بنس ــاح مبيعاته ــت أرب ــد ارتفع ــدد. وق ج

أســابيع منــذ انضمامهــا إلــى البرنامــج.

ــس  ــى الفي ــركتي عل ــات ش ــج لمنتج ــي التروي ــاذا ال يمكنن ــم فكــرت لم »ث
ــن  ــات يمك ــو للمنتج ــع فيدي ــاك مقاط ــت هن ــوك Facebook ؟! إذا اكن ب
للنــاس مشــاهدتها علــى الفيــس بــوك، فســتكون دعايــة جيــدة للشــركة، 

ــات!« ــادة المبيع ــة لزي ــون فرص ــد تك ــا ق ــب أنه بجان

ــذي  ــي، ناقشــت الفكــرة مــع مديرهــا المباشــر، ال ــوم التال ــاح الي فــي صب
قــام بــدوره بإبــاغ الفكــرة الــى فريــق التســويق. وبفضــل اقتــراح مــروة، 

تطــورت الفكــرة لتصبــح أداة مــن أدوات الترويــج فــى الشــركة.

ــن  ــي، لك ــو الماض ــهر يوني ــي ش ــة ف ــى ترقي ــروة عل ــت م ــد حصل وق
ــا. ــا أيض ــب زمائه ــى تدري ــة عل ــا حريص ــة. إنه ــه نهاي ــس ل ــا لي طموحه



4142

M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

»ارتفع صافى أرباحي 
بنسبة 40% خالل الشهرين 
الماضيين بعد أن تعلمت 
مسك الدفاتر والتواصل 
بشكل جيد مع الزبائن.«

رشا جاد الكريم 

36 سنة 

مؤهل ثانوى فنى

بائع تجزئة لالدوات المنزلية

اكنــت رشــا عميــًا دائمــا وملتزمــا فــى الســداد لــدى شــركة تســاهيل  وهى  
تقــوم بتشــغيل مشــروعها التجــارى الحالــي منــذ 5 ســنوات. اعتــادت رشــا 
علــى شــراء الأجهــزة المنزليــة نقــدًا مــن تاجــر الجملــة، ثــم بيعهــا للزبائــن 
بنظــام أقســاط لتحقــق  ربحــًا صافيــا بنســبة 30% كتاجــر تجزئــة. ومــع ذلك، 
ــع  ــن جم ــن م ــم أتمك ــا »ل ــا رش ــث صارحتن ــات، حي ــض التحدي ــت بع واجه
ــع  ــت م ــادة المــزاج وتواصل ــا ح ــت دائم ــي كن ــن لأنن ــن الزبائ ــاط م الأقس
ــن  ــي م ــع أموال ــل لجم ــن وكي ــت بتعيي ــك قم ــيئ. ولذل ــلك س ــن بش الزبائ
ــر، اال  الزبائــن«. وعلــى الرغــم مــن أن رشــا اكنــت تدفــع للوكيــل مرتــب كبي
ــى  ــر الت ــل اكن يتاعــب بالدفات انهــا اكتشــفت فــي وقــت الحــق أن الوكي
هــى عبــارة عــن ورق مكتــوب بخــط اليــد,  واختلــس بعــض الأقســاط التــي 

تــم جمعهــا.
 

ســمعت عــن برنامــج المافحين  lمن خــال عميات شــركة  تســاهيل  وقررت 
االنضمــام للبرنامــج. وتقــول: »فــي البدايــة اكن مــن الصعــب فهــم هــذه 
االمــور التــى تتعلــق بالتعامــل عبــر الإنترنــت، لكــن االســتاذة مــي )منســقة 
ــو  ــع الفيدي ــي مقاط ــع أعجبتن ــي الواق ــاعدتني، وف ــاهيل( س ــركة تس بش
واســتطعت اســتيعاب محتواهــا بشــلك جيــد«. اكنــت مقاطــع الفيديــو هــي 
نشــاطها التعليمــى االساســى  عبــر الإنترنــت، شــاهدتها عــدة مــرات حتــى 
اتمكــن مــن اجتيــاز االمتحــان )حســب  فهمهــا فــي البدايــة(. تعلمــت رشــا 
مــن خــال مقاطــع الفيديــو تحســين مهــارات االتصــال الخاصــة بهــا؛ علــى 

ســبيل المثــال: تعلمــت االســتماع إلــى الآخريــن وعــدم مقاطعتهــم.

ــن  ــة ع ــة لطيف ــم بطريق ــى وأخبره ــال بزبائن ــدأت االتص ــا: »ب ــا رش وتخبرن
المنتجــات الجديــدة التــي يمكننــي تقديمهــا.« وفــي شــهر واحــد 
ــل  ــي تحصي ــدأت ف ــى وب ــا القدام ــة زبائنه ــتعادة  ثق ــا اس ــتطاعت رش اس
ــداًل  ــر ب الأقســاط بنفســها. وســرعان مــا تمكنــت مــن اســتئجار محــل صغي
مــن تعييــن وكيــل. وتعلمــت أساســيات مســك الدفاتــر وجذبــت زبائــن جــدد. 
ــدورة  ــت بال ــا التحق ــون عندم ــى دي ــة وعل ــت حزين ــد كن ــا: »لق ــول رش وتق
ــتطيع  ــي أس ــعيدة لأنن ــرتي س ــي، والآن أس ــارس الماض ــي م ــة ف التدريبي

ــن«. ــه االخري ــى وج ــام ف االبتس
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»تعلمت االستثمار في 
بعض مستحضرات 

التجميل عنمد يكون عليها 
تخفيضات، مما أدى لزيادة 
أرباحي بنسبة 30 % ألول 

مرة منذ أن انضممت 
إلى شركة ماى واى 

لمستحضرات التجميل.«

مها فهمى 

22 سنة 

المرحلة االعدادية 

خياطة وبائعة تجزئة لمستحضرات 

التجميل

وثمــة عميــل آخــر لـــشركة  »تســاهيل« والتــى تعرفــت مؤخــرًا عــن برنامــج 
ــا  ــي »مه ــر ه ــورة أكب ــر بص ــن الأم ــق م ــررت أن تتحق ــن« وق »المافحي
ــج  ــى برنام ــا إل ــت مه ــنة. انضم ــا 22 س ــزل عمره ــة من ــي«، رب فهم
المافحيــن  فــي أوائــل شــهر يوليــو 2018، حيــث جذبتهــا فكــرة امانيــة 
ــو  ــا ه ــة ومنزله ــا خّياط ــا. مه ــم مجاًن ــن التعلي ــد م ــى مزي ــول عل الحص
ــة  ــًا خياط ــيدات، وأحيان ــاتين للس ــل فس ــوم بتفصي ــث تق ــا حي ــر عمله مق
أطقــم مايــات. قبــل عاميــن انضمــت إلــى شــركة مــاى واى لمســتحضرات 
ــوم  ــت أق ــا: »كن ــول مه ــة. وتق ــات المنزلي ــن المنتج ــا م ــل وغيره التجمي
ــارة  ــى زبائنــي مباشــرًة وبنفســى، وهــم عب ــوج عل بعــرض إصــدارات الكتال

ــاتين«. ــم الفس ــط له ــت اخي ــى كن ــيدة الات ــدد 15-20 س ــن ع ع

ــت  ــد أكمل ــج مؤخــًرا، فق ــى البرنام ــا إل ــام مه ــن انضم ــم م ــى الرغ وعل
ــت  ــى وتعلم ــة الأول ــدورة التدريبي ــة بال ــو الخاص ــع الفيدي ــاهدة مقاط مش
الكثيــر مــن النصائــح التــي يمكنهــا اســتخدامها لتعزيــز نشــاطها التجــاري. 
ــواد  ــات م ــال اعان ــة إرس ــدورة التدريبي ــاء ال ــت اثن ــا: »تعلم ــول مه تق
ــس  ــر الوات ــب عب ــى بالتدري ــة زمائ ــى مجموع ــل إل ــتحضرات التجمي مس
ــي  ــا ف ــة مه ــن 20«. تجرب ــر م ــي أكث ــدد زبائن ــازداد ع أب WhatsApp، ٍف
اســتخدام مجموعــة التعلــم علــى تطبيــق الواتــس اب كســوق صغيــر هــى 
ــن. وقــد  ــد مــن المافحي ــا العدي ــى اســتفاد منهــا أيًض احــد المميــزات الت
بــدأت مهــا الآن أيضــا فــي تســليم أطقــم المايــات والفــرش التــي تصنعها 

ــا. ــة لشــراء منتجاته ــار التجزئ ــذب تج ــى تج ــل حت ــة أجم ــي أغلف ف
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»يوضح مقطع  الفيديو 
أهمية التغليف؛ لذلك 
قمت بتعبئة الصابون 

السائل واستطعت ان ابيع 
برميل وزنه 30 كيلوجرام 
 من 

ً
في غضون أسبوع بدال

شهر كما في السابق«

شيماء سيد 

29 سنة 

معهد خدمة اجتماعية 

بائع تجزئة للصابون السائل

ــم  ــن لديه ــاهيل  مم ــركة تس ــاء ش ــد عم ــن وأح ــابة لطفلي ــيماء أم ش ش
ــع منتجــات التنظيــف  ــع شــيماء جمي ســجل يشــهد بإلتزامهــا بالســداد. تبي
المنزليــة فــي محــل صغيــر يقــع فــي احــد الحــوارى  الضيقــة فــي حــي 
المــرج غــرب القاهــرة. وفــي نهايــة شــهر يونيــو، تــم تســجيل شــيماء في 

ــن. برنامــج المافحي

ــو  ــع الفيدي ــاهدة مقاط ــق مش ــن طري ــم ع ــيماء: »ان التعل ــول ش وتق
ــا  ــات، أم ــم الموضوع ــى فه ــاعدتنى عل ــى س ــر االدوات الت ــًدا أكث تحدي
بالنســبة لاختبــارات الأخــرى، فكنــت أطلــب مــن االســتاذة مــي )المنســقة( 
مســاعدتي«. التعبئــة والتغليــف واحــدة مــن االســاليب التســويقية المهمــة 
حتــى يكــون المنتــج أكثــر جاذبيــة، ومــع ذلــك، كمــا تخبرنــا شــيماء، فإنهــا 
ال تســتطيع رفــع الأســعار حتــى ال تفقــد أي مــن زبائنهــا. ولكــن باســتخدام 
عاقاتهــا الجيــدة مــع جيرانهــا تمكنــت مــن إقناعهــم بإعطائهــا الزجاجــات 

ــداًل مــن إلقائهــا. الباســتيكية الفارغــة ب

ــادة  ــي زي ــة ف ــرة ناجح ــت فك ــة اكن ــة للتعبئ ــات الفارغ ــتخدام الزجاج اس
ــيماء  ــت ش ــة. وقال ــف إضافي ــل أي تالي ــر دون تحم ــرعة أكب ــات بس المبيع
ــائل 1  ــون الس ــوة الصاب ــت عب ــر أصبح ــعة 1 لت ــي س ــة البيبس »إن زجاج
ــد  ــل وعن ــى الحم ــم ف ــهل عليه ــا اس ــترون  أنه ــد المش ــد وج ــم! فق كج
االســتخدام وبــدون أي تلكفــة إضافيــة. أســعدنى كثيــرًا أننــى اســتطعت البيع 
بشــلك أســرع«. علــى الرغــم مــن أن شــيماء ال يــزال لديهــا 4 دورات أخــرى 
ــة(، إال أنهــا تمكنــت  ــدورة الثاني لإســتكمالها )فهــي الآن مســّجلة فــي ال
فــي مرحلــة مبكــرة مــن تطبيــق المعرفــة التــي اكتســبتها، وتتطلــع إلــى 

ــة. ــدروس الأخــرى القادم ــة ال دراس
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نظمــت الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة منتصــف ســبتمبر الماضــي ورشــة عمــل 
ــب  ــن جان ــتخدامه م ــة اس ــة وأهمي ــات المنقول ــجل الضمان ــون وس ــول قان ح
ــر  ــر، وحض ــي الصغ ــل متناه ــراكت التموي ــة وش ــات الأهلي ــات والمؤسس الجمعي
الورشــة قيــادات الهيئــة والشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي، بجانــب ممثليــن 

ــل متناهــي الصغــر.  عــن عــدد مــن جهــات التموي

اســتهل الدكتــور أحمــد حســين، المشــرف علــى نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر 
بالهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، حديثــه بإلقــاء الضــوء علــى الموضــوع الرئيســي 
لورشــة العمــل التــي تتنــاول التعريف بســجل الضمانــات المنقولــة وآلية اســتخدامه 

فــي تعزيــز نشــاط التمويــل متناهــي الصغــر.

ــد  ــتجدات لقواع ــض المس ــة بع ــتمرار لإضاف ــة« باس ــة المالي ــعى »الرقاب ــع: تس تاب
ــة  ــى إتاح ــة عل ــت الهيئ ــر، إذ وافق ــي الصغ ــل متناه ــة التموي ــل وممارس العم
ســجل الضمانــات المنقولــة لاســتخدام منــذ مــا يقــرب مــن عــام ونصــف لجهــات 
التمويــل المختلفــة، لــذا ينبغــي علــى العامليــن فــي النشــاط التعــرف علــى أهميــة 

»الرقابة المالية« تعقد ورشة عمل 
لتعريف جهـــــــات التمويل متناهي 
الصغر بسجــــــل الضمانات المنقولة

خالل منتصف سبتمبر
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اســتخدام الأداة الجديــدة ودورهــا فــي دعــم الصناعــة وخفــض معــدالت المخاطر«.
وقــال: »يشــرفنا حضــور الأســتاذ عبــد الحميــد إبراهيــم، عضــو مجلــس إدارة الهيئــة 
وكبيــر مستشــاريها والــذي تــرأس مجموعــة العمــل فــي إصــدار قانــون الضمانــات 
المنقولــة واالشــراف علــى تنفيذ الســجل الإلكترونــي للضمانــات المنقولة، والأســتاذ 
محمــد كفافــي، رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي وعدد 

مــن قيــادات الشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي«.

ولفــت الأســتاذ عبــد الحميــد إبراهيــم، عضــو مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للرقابــة 
الماليــة، أن التمويــل متناهــي الصغــر هــو الحصــان الرئيســي الــذي تشــرف عليــه 
ــغ  ــي إذ بل ــمول المال ــز الش ــد راكئ ــه أح ــيما أن ــة، الس ــي الفتــرة الحالي ــة ف الهيئ
عــدد عمــاء القطــاع المصرفــي مــا يقــرب مــن 17 مليــون عميــل فــي حيــن عــدد 
مســتفيدي التمويــل متناهــي الصغــر ســجل 3 مليــون عميــل فــي خــال 5 ســنوات 
ــة  ــل متناهــي الصغــر فــي نهاي فقــط مــن صــدور قانــون تنظيــم نشــاط التموي

عــام 2014 ومــن المســتهدف الوصــول إلــى 4 مليــون عميــل عــام 2022.

وقــال أن قانــون الضمانــات المنقولــة جــاء لتيســير العمــل علــى جهــات التمويــل 
لإضافــة شــلك جديــد للضمانــات، إذ اكن فــي الســابق يتــم االعتمــاد علــى الضمانــات 
العقاريــة فقــط عنــد الموافقــة علــى القــروض، والتــي ال يمتلكهــا أغلــب عمــاء 
ــون  ــة، وســمح القان ــات منقول ــر لكنهــم يملكــون ضمان ــل متناهــي الصغ التموي
ــتخدام  ــر اس ــذا يعتب ــروع، ل ــب المش ــن أو صاح ــازة المدي ــي حي ــل ف ــل الأص أن يظ
إشــهار الضمانــات بســجل الضمانــات المنقولــة- إن لــزم الأمــر- أحــد آليــات الحــد 

مــن المخاطــر.

أشــار إلــى أن الهــدف مــن القانــون هــو تنظيــم الحصــول علــى التمويــل بضمــان 
الأصــول المنقولــة، ملقيــًا الضــوء علــى مزايــا ســجل الضمانــات الإلكترونــي منهــا 
أنــه ال يتطلــب تقديــم مســتندات لإتمــام عمليــة الإشــهار ويعمــل علــى مــدار 24 

ســاعة خــال أيــام الأســبوع الســبعة.

فضــًا عــن انخفــاض قيمــة رســوم التســجيل للضمانــة الواحــدة أو إجــراء أي تعديــل 
ــى  ــل عل ــود التموي ــدد عق ــن تع ــن م ــا يمك ــه، كم ــف جني ــلك أل ــه ل ــو 15 جني بنح

أصــل منقــول واحــد وذلــك بشــرط أن تســمح قيمــة الأصــل المنقــول بذلــك.

وأوضــح أن إشــهار الضمانــات تكــون علــى أصــول منقولــة قائمــة أو مســتقبلية 
أو معنويــة، ضاربــًا المثــال للأصــول المســتقبلية بامتــاك أحــد العمــاء المزارعيــن 5 
شــجرات مانجــو ويرغــب فــي الحصــول علــى تمويــل بضمــان محصــول المانجــو 

المســتقبلي.

ــتوى  ــى مس ــان عل ــن أي م ــات م ــهار الضمان ــهولة إش ــى ســرعة وس ــار إل أش
ــًا  ــن فــي االســتحواذ علــى الأصــل أي ــة للدائ ــح الســجل الأولوي ــة، ويمن الجمهوري
ــك عكــس مــا  ــة، وذل ــن بمــا فيهــم الجهــات الحكومي ــن الآخري اكن صفــة الدائني
ــازة  ــون الممت ــة للدي ــة يكــون الأولوي ــه فــي حــال التصفي ــل أن اكن ســائدًا مــن قب
ــع  ــم دف ــه يت ــي فإن ــزاع قضائ ــدث ن ــة، إال إذا ح ــات الدول ــب أو مديوني اكلضرائ

ــة. ــي البداي ــي ف ــات التقاض مصروف

وقــال محمــد كفافــي، رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المصريــة لاســتعام االئتماني 
ــي  ــهم ف ــة يس ــات المنقول ــجل الضمان ــه أن س ــارف علي ــن المتع ــه م I-Score أن
دفــع التنميــة االقتصاديــة بــأي دولــة فــي العالــم، ويمنــح الدائنيــن طمأنينــة خاصــًة 

أن لــه الأولويــة فــي الحصــول علــى حقــه فــي الضمــان المشــهر.

أشــار إلــى أن I-Score تواصــل بدورهــا دعم نشــاط التمويــل متناهي الصغر، مشــيرًا 
إلــى أنهــا توفــر خدمــات االســتعام االئتمانــي عــن عمــاء التمويــل متناهــي الصغر 
بأســعار مناســبة لجهــات التمويــل المتخصصــة فــي هــذا المجــال، وباالتفــاق مــع 

الهيئــة واالتحــاد المصــري للتمويــل متناهــي الصغر.

وقــال كريــم حمــدي، مديــر ســجل الضمانــات المنقولــة لــدى شــركة I-Score، أن 
الهــدف مــن الســجل الإلكترونــي للضمانــات المنقولــة هــو القــدرة علــى التوســع 
فــي منــح االئتمــان الســيما أن الســجل يقلــص مســتويات مخاطــر عــدم الســداد، 

خاصــة أن عمــاء التمويــل متناهــي الصغــر ال يمتلكــون ضمانــات عقاريــة.

كمــا أن تلكفة رســوم الإشــهار بالســجل الإلكترونــي للضمانــات المنقولــة منخفضة 
تصــل إلــى 500 جنيــه بحــد أقصــى بمــا يشــير إلــى تخفيــف العــبء المالــي علــى 
العمــاء، فضــًا عــن أهميــة التوقيــت الزمنــي للضمانــات المســجلة، إذ أن إشــهار 
الضمــان علــى الأصــل المنقــول يتــم احتســابه بالدقيقــة والثانيــة ويفيــد ذلــك فــي 

تحديــد َمــن لــه الأولويــة فــي اســتعادة قيمــة الأصــل أو حــق التصــرف فيــه.

ــة حصولهــا  ــع المتعثــرة فــي إماني ــه يســاعد الشــراكت أو المصان ــى أن وأشــار إل
ــًا أن  ــم، موضح ــي حوزته ــي ف ــات الت ــدات أو الماكين ــان المع ــل بضم ــى تموي عل
ــوق  ــدة الس ــت ولي ــة ليس ــات المنقول ــي للضمان ــجل إلكترون ــود س ــة وج تجرب
المصــري وإنمــا موجــود فــي العديــد مــن الــدول لتســهيل إجــراءات الحصــول على 

ــل. التموي

قــال إن إحصــاءات البنــك الدولي تشــير إلــى أن الــدول التــي ُتفِعل ســجل الضمانات 
ــى أن  ــيرًا إل ــا، مش ــي به ــج القوم ــو النات ــدالت نم ــن مع ــك م ــة يعــزز ذل المنقول
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ما هو سجل الضمانات المنقولة؟  .1

هــو ســجل مركــزي إلكترونــي لإشــهار حقــوق الضمــان علــى المنقــوالت وهناك 
ــل مخاطــره  ــل وتقلي ــح التموي ــير من ــا تيس ــجل منه ــاء الس ــدة لإنش ــداف عدي أه
ـرة والمتوســطة باســتخدام الأصــول المنقولــة  وخاصــة للمشــروعات الصغـي
كضمانــات للتمويــل، وتيســير الحصــول علــى المعلومــات عــن الضمانــات المقيــدة 

ــة. ــات المنقول ــجل الضمان بس

هل إشهار الضمانات المنقولة إجباري عند منح التمويل؟  .2

ليــس إجباريــًا ولكــن إشــهار حقــوق الضمــان علــى المنقــوالت يحــد مــن مخاطــر 
عــدم الســداد ومــن ثــم يرفــع كفــاءة المحفظــة االئتمانيــة بصــورة عامــة.

من الذي يقوم بإشهار الضمانات المنقولة؟  .3

ــل  ــراكت التموي ــات وش ــا جمعي ــهار ومنه ــوم بإجــراء الإش ــة تق ــة الممول الجه
ــراكت  ــن الش ــا م ــي وغيره ــر التمويل ــراكت التأجي ــوك وش ــر والبن ــي الصغ متناه

ــًا. ــح تموي ــي تمن الت

في حيازة من يكون المنقول الضامن هل الدائن أم المدين؟  .4

ــة  ــن ودون الحاج ــازة المدي ــي حي ــان ف ــل الضم ــة مح ــول المنقول ــون الأص تك
ــا. ــن به ــاظ الدائ الحتف

كيف يحافظ الإشهار بالسجل على حقوق الممول )الدائن( ؟  .5

إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.	 
استيفاء الدائن لحقوقه في حالة إخال المدين بالتزاماته المشهرة.	 
ــة أو 	  ــوال التفليس ــن أم ــجل ضم ــهرة بالس ــوالت المش ــول المنق ــدم دخ ع

التصفيــة.
تحديد أولويات السداد إذا اكن المنقول ضمانه لأكثر من دائن.	 
ــبق 	  ــع يس ــد البي ــجل عن ــي الس ــهرة ف ــوق المش ــاب الحق ــاز لأصح ــع امتي وض

ــذ. ــف التنفي ــة ومصاري ــوم القضائي ــدا الرس ــا ع ــاز فيم ــوق االمتي ــع حق جمي

ــًا علــى تقييــم  العمــل بســجل الضمانــات المنقولــة فــي مصــر اكن لــه أثــرًا ايجابي
البنــك الدولــي لــلأداء االقتصــادي للســوق المصــري.

كمــا لفــت د. محمــد الشــافعي رئيــس الإدارة المركزيــة لتنميــة الأســواق الماليــة 
ومنتجاتهــا بالهيئــة إلــى الــدور الرقابــي للهيئــة علــى ســجل الضمانــات المنقولة 
ــجل  ــع الس ــل م ــة التعام ــر ثقاف ــة بنش ــام الهيئ ــى اهتم ــه، وإل ــراف علي واالش
ــل المشــروعات  ــم تموي ــه لدع ــتفادة من ــاه واالس ــل بمزاي ــات التموي ــة جه ومعرف

ــر.  ــة الصغ المتوســطة والصغيــرة ومتناهي
وإليكم.. أهم 20 سؤال واجابة عن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة..
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ما هي أنواع الضمانات المنقولة؟  .6

البــد أن يكــون الضمــان المنقــول مســموح تداولــه وبيعــه فــي مصــر، وأن يكــون 
ممــا يمكــن التنفيــذ عليــه مســتقًا عــن غيــره .

وأنواع الضمانات المنقولة هي:
الضمانــات المنقولــة الماديــة القائمــة ومنهــا الســيارات، والمحاصيــل الزراعيــة، 	 

والثــروة الحيوانيــة، والآالت، والمخــزون.
الضمانــات المنقولــة المســتقبلية أي منقــول متوقــع الحصــول عليــه مســتقبا 	 

منهــا عمليــات االســتيراد أو عمليــات الإنتــاج أو المحاصيــل الزراعيــة.
الضمانــات المنقولــة المعنويــة منهــا بــراءة اختــراع أو عامــة تجاريــة أو حقــوق 	 

ــات صناعية. ــف أو تصميم مؤل

مــا هــى المنقــوالت التــي ال يجــوز شــهر حقــوق عليهــا بســجل الضمانــات   .7
ــة ؟ المنقول

ــة  ــات المنقول ــجل الضمان ــا بس ــوق عليه ــهر حق ــوز ش ــوالت ال يج ــاك منق هن
منهــا المنقــوالت المملوكــة للدولــة أو لهيئــات وجهــات الوقــف والمنقــوالت 
ــق  ــاء ح ــى إنش ــن عل ــع المالكي ــق جمي ــم يواف ــا ل ــيوع م ــى الش ــة عل المملوك
الضمــان، ومنهــا مــا له ســجات أخــرى طبقــا للقانــون مثــل الأوراق الماليــة ومنها 
منقــوالت مســتقبلية ال يجــوز شــهر حقــوق عليهــا بســجل الضمانــات المنقولــة 
ــن  ــق التأمي ــب ووثائ ــور والروات ــة والأج ــات والنفق ــل المعاش ــا مث نظــرا لطبيعته

ــة.  ــاة والميــراث والوصي ــى الحي عل

ــى إشــهار الضمــان المنقــول  ــل عل ــط موافقــة العمي هــل تشــترط الضواب  .8
ــجل؟ بالس

ــك مــن خــال عقــد  ــى إشــهار الضمــان وذل ــل عل نعــم، ينبغــي أن يوافــق العمي
رســمي أو عرفــي أو قانونــي مــع جهــة التمويــل ســواء بإرفــاق ملحــق تكميلــي 
لعقــد التمويــل بذلــك أو بضــم بنــد جديــد لعقــد التمويــل القديــم أو الســاري، لكــن ال 
يتــم إرســال العقــد لإدارة الســجل وتحتفــظ بــه جهــة التمويــل فقــط، وفــي حــال 
رفــض العميــل التوقيــع علــى اســتمارة الإشــهار أو هــذا البنــد فــي عقــد التمويــل 

ال يتــم إشــهار الضمــان المنقــول فــي ســجل الضمانــات المنقولــة.

ــان  ــهار الضم ــل وإش ــة العمي ــد موافق ــة بع ــراءات المتبع ــى االج ــا ه م  .9
المنقــول؟

بعــد إتمــام عمليــة التســجيل يتــم إخطــار العميــل بذلــك بافــة تفاصيــل المديونيــة 
)قيمتهــا، وتفاصيلهــا، وفتــرة الإشــهار(. 

كم تبلغ تلكفة إشهار الضمانات المنقولة؟  -10

التلكفــة بســيطة وتبلــغ 15 فــي الألــف أى 15 جنيــه لــلك ألــف جنيــه بحــد أدنــى 
50 جنيــه وحــد أقصــى 500 جنيــه، وذلــك حســب نــص القانــون والئحتــه التنفيذيــة 
ــل النهائــي وفــي نفــس  ــة علــى العمي ــاء المالي ــم انخفــاض تلكفــة الأعب ومــن ث

الوقــت ضمــان حــق الدائــن أو جهــة التمويــل.

هل هناك مزايا إضافية يقدمها سجل الضمانات المنقولة؟  -11

ــب  ــن ال يتطل ــي مؤم ــجل إلكترون ــو س ــة ه ــات المنقول ــجل الضمان ــل، س بالفع
ــهولة  ــس س ــا يعك ــا، بم ــم تقديمه ــتندات أو أوراق يت ــة مس ــه أي ــجيل في التس

ــبعة. ــبوع الس ــام الأس ــي أي ــاعة ف ــدار 24 س ــى م ــتخدامه عل ــرعة اس وس

كيف تستخدم جهة التمويل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة؟  -12

يتــم التعاقــد مــع الشــركة المصريــة لاســتعام االئتمانــي I-Score وتوقيــع عقــد 
اشــتراك بمبلــغ ألــف جنيــه ســنويًا، وينبغــي أن يكــون لــدى جهــة التمويــل خــط 
ربــط مــع I-Score أو يتــم اســتخدام جهــاز Token. وتحصــل الجهــة علــى اســم 
ــات  ــال بيان ــة بإدخ ــف الجه ــوم موظ ــم ســري، ويق ــتخدم User Name ورق مس

5354
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ــات والتأكــد مــن  الضمــان المنقــول علــى أن يقــوم موظــف آخــر بمراجعــة البيان
صحتهــا ثــم حفــظ تلــك البيانــات، وتســتغرق مــا بيــن دقيقــة والدقيقــة والنصــف 

ــات المنقولــة. لتســجيلها وإظهارهــا علــى النظــام الإلكترونــي لســجل الضمان

هل يمكن تعديل بيانات سجل الضمانات المنقولة بعد إتمام التسجيل؟  -13

بالفعــل، يمكــن لجهــة التمويــل إجــراء بعــض التعديــات علــى البيانــات المســجلة 
ــان  ــد فتــرة الضم ــال م ــي ح ــل، وف ــول فتــرة التموي ــت ط ــي أي وق ــهار ف للإش
ــر المنقــول الضامــن         تكــون ترتيــب الحقــوق  ــل أو تغيي ــغ التموي ــادة مبل أو زي
ــب          ــر ترتي ــات، وقــد يتغي ــل بالســجل فيمــا يخــص التعدي ــخ إشــهار التعدي مــن تاري

ــن. ــل حســب تعــدد الدائني ــة التعدي ــل فــي حال ــة لجهــة التموي الأولوي

كيف يمكن استخدام أداة االستعام بالسجل ؟  -14

ــجل  ــي أو الس ــم القوم ــال الرق ــن خ ــل م ــن العمي ــجل ع ــتعام بالس ــن االس يمك
ــه. ــة ب ــهرة الخاص ــات المش ــة الضمان ــر اكف ــم تظه ــن ث ــاري وم التج

هل يمكن تعدد جهات التمويل على أصل منقول واحد؟  -15

بالفعــل، يســمح القانــون بتعــدد جهــات التمويــل لأصــل منقــول واحــد، فمثــًا قــد 
تبلــغ قيمــة الأصــل المنقــول 100 ألــف جنيــه، إذًا يمكــن للعميــل الحصــول علــى 
تمويــل بضمانــه بقيمــة 30 ألــف جنيــه مــن جهــة، والحصــول علــى تمويــل بقيمة 
ــات  ــك الضمان ــهار تل ــم إش ــى أن يت ــة أخــرى، عل ــن جه ــه أخــرى م ــف جني 20 أل
بســجل الضمانــات المنقولــة ومراعــاة التوقيــت الزمنــي لــلك إشــهار بحيــث يكــون 
ــن المشــهرة مــن يشــهر حقــه فــي الســجل أواًل  ترتيــب اســتيفاء حقــوق الدائني

وفقــًا للقاعــدة يســتوفى اكمــل حقــه قبــل الــذي يليــه فــي تاريــخ الإشــهار.

كيف يتم تقييم قيمة الضمان المنقول؟  -16

تتولــى جهــة التمويــل تقييــم أصــل الضمــان المنقــول أو جهــات التقييــم التــي 
ــك،  ــي ذل ــة ف ــات المنقول ــجل الضمان ــن إدارة س ــل م ــا، دون تدخ ــاون معه تتع
ويمكــن أن يتــم االســتعانة أيضــًا بمســتندات شــراء الأصــل لتحديــد قيمتــه، وينبغــي 
علــى جهــة التمويــل متناهــي الصغــر إضافــة السياســات المتبعــة لعمليــة تقييــم 
ــر  ــي الصغ ــل متناه ــاط التموي ــل لنش ــات العم ــن سياس ــة ضم ــات المنقول الضمان

ــة. المعتمــدة مــن الهيئ

هــل مــن حــق العميــل االعتــراض علــى بعــض المعلومــات بســجل الضمانــات   -17
المنقولــة؟

ــات  ــجل الضمان ــة بس ــات المتاح ــى المعلوم ــل االعتــراض عل ــن للعمي ــل يمك بالفع
ــم  ــي ويت ــتعام االئتمان ــة لاس ــركة المصري ــكوى للش ــم ش ــه تقدي ــة وعلي المنقول
دراســتها مــع مقــدم االعتــراض، علــى أن يتــم التواصــل مــع جهــة التمويــل التــي 

ــح الأمــر لمقــدم الشــكوى. ســجلت الإشــهار لتصحيحهــا أو توضي

ــدى قاضــى الأمــور المســتعجلة بالمحكمــة  ـراض ل ــوز للعميــل االعـت كمــا يج
االقتصاديــة فــي حالــة عــدم قيــام جهــة التمويــل التــي ســجلت الإشــهار بتصحيح 

ــهار. الإش

ــان  ــهار الضم ــخ إش ــاء تاري ــد انته ــراب موع ــال اقت ــي ح ــدث ف ــاذا يح م  -18
المنقــول؟

يرســل النظــام الإلكترونــي لســجل الضمانــات المنقولــة رســائل مهمتهــا التنبيــه 
بفتــرة االنتهــاء، لــذا فإنــه يتوجــب علــى جهــة التمويــل أن تعــدل فتــرة الإشــهار 

أو إنهائهــا وفقــًا لمــا يقتضيــه التمويــل نفســه.

هــل يمكــن أن يتحايــل العمــاء علــى جهــة التمويــل وتقديــم أصــل منقــول   -19
ــه؟ ــر موجــود أو ال يملكون غي

ــل فــي هــذا الشــأن الســيما أن جهــة  ــل العمي قــد يكــون مــن الصعــب أن يتحاي
التمويــل تقــوم بإدخــال بيانــات ووصــف المنقــول الضامــن عنــد إشــهاره كمــا أنــه 
قــد تقــوم الجهــة نفســها بمنــح التمويــل بغــرض شــراء المنقــول أى أنهــا تدخــل 
فــي عمليــة الإنتــاج والمشــروع كلك، كمــا يمكــن إضافــة إشــهار ضمــان منقــول 
جديــد علــى الضمانــات القائمــة بهــدف الحصــول علــى تمويــل أكبــر، ومــا يميــز 
ــاطه  ــن قــرب ونش ــل ع ــة بالعمي ــى دراي ــة عل ــر أن الجه ــي الصغ ــل متناه التموي

والمجتمــع المحيــط بــه وعنوانــه وهكــذا.

ــرية  ــع س ــارض م ــر يتع ــة أم ــات المنقول ــجل الضمان ــتعام بس ــل االس ه  -20
المعلومــات؟ أو  الحســابات 

ــو  ــهار ه ــة الإش ــى لكم ــيما أن معن ــات الس ــرية المعلوم ــع س ــك م ــارض ذل ال يتع
ــة ويوافــق أن الضمــان المنقــول  ــى دراي ــل يكــون عل ــر، كمــا أن العمي إعــام الغي

ــة. ــات المنقول ــجل الضمان ــي س ــهاره ف ــيتم إش س
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قانون 70 لسنة 2017

لك عمـل ال يهـدف إلى الربـح، ويمارس 
احـدى  فـي  المجتمـع  تنميـة  رض  بـغ
المجـاالت المحـددة بالنظام الأساسـي 

الكيانات لأحـد 

قانون 149 لسنة 2019 

لك عمـل  ال يهدف إلى الربـح، ويمارس 
بغرض تنميـة المجتمع

العمل الأهلي

قانون 70 لسنة 2017

يتـم  تنظيـم مسـتمر،  ذات  لك جماعـة 
تأسيسـها وفقـًا لأحام هـذا القانون، 
أو  طبيعييـن  أشـخاص  مـن  وتتألـف 
اعتباريـة مصريـة أو منهمـا معـًا، بحـد 
أدنـى عشـرة أشـخاص، وتهـدف إلـى 

الأهلـي العمـل  ممارسـة 

قانون 149 لسنة 2019 

تهـدف  تنظيـم  ذات  جماعـة  لك 
الفـرد  تنميـة  فـي  المسـاهمة  إلـى 
والمجتمـع وتحقيـق متطلباته وتعظيم 
الحيـاة  المشـاركة فـي  علـى  قدراتـه 
أن  دون  المسـتدامة  والتنميـة  العامـة 
تأسيسـها  ويتـم  الربـح،  إلـى  تهـدف 
وفقـًا لأحـام هـذا القانـون، وتتألـف 
بحـد أدنى من عشـرة أشـخاص طبيعيين 

معـًا أو منهمـا  اعتبارييـن  أو 

الجمعية

قانون 70 لسنة 2017

لك جمعيـة تهدف إلى تحقيـق منفعة 
عامـة عنـد تأسيسـها أو بعد تأسيسـها 
لخدمـة  موجهـًا  نشـاطها  ويكـون 
المجتمـع، ويصـدر بإضفـاء صفـة النفع 
رار مـن رئيـس مجلـس  العـام عليهـا ـق

الوزراء

قانون 149 لسنة 2019 

لك جمعيـة تهدف إلى تحقيـق منفعة 
عامـة عنـد تأسيسـها أو بعد تأسيسـها 
لخدمـة  موجهـًا  نشـاطها  ويكـون 
خدمـة  علـى  قاصـرة  وغيـر  المجتمـع 
أعضائهـا فقـط، ويصـدر بإضفـاء صفة 
رار مـن رئيـس  النفـع العـام عليهـا ـق

مجلـس الـوزراء أو مـن يفوضـه

الجمعية ذات النفع العام »التنمية والتمويل« 
ترصد أبرز الفروق بين 

قانون 70 لسنة 2017 
والقانون الجديد لتنظيم 

ممارسة العمل األهلي

ــل فــي  ــة والتموي ــة التنمي ترصــد مجل
الجــدول التالــي أهــم وأبــرز الفــروق 

بيــن قانــون
 70 لسنة 2017

ــة  ــم ممارس ــد لتنظي ــون الجدي والقان
ــم  ــي برق ــل الأهل العم

 149 لسنة 2019

الباب الأول

قانون 70 لسنة 2017

شـخص اعتبـاري مصـر ُينشـأ بتخصيـص 
شـخص أو أكثر من الأشـخاص الطبيعين 
أو االعتباريـة أو منهما معـًا، مااًل ال يقل 
عـن خمسـين ألـف جنيـه عند التأسـيس 
العمـل  راض  أـغ مـن  رض  ـغ لتحقيـق 
الأهلـي دون اسـتهداف الحصول على 

ربـح أو منفعـة ما

قانون 149 لسنة 2019 

شـخص اعتباري ُينشـأ بتخصيص شـخص 
أو  الطبيعيـة  الأشـخاص  مـن  أكثـر  أو 
االعتباريـة أو منهمـا معـًا، مـااًل ال يقل 
عـن عشـرين ألـف جنيـه عنـد التأسـيس 
لتحقيق غرض أو أكثـر من أغراض العمل 
الأهلـي دون اسـتهداف الحصول على 

ربـح أو منفعـة ما

المؤسسة الأهلية

قانون 70 لسنة 2017

اتحـاد يتمتع بالشـخصية االعتبارية ينشـأ 
من عشـرة على الأقل مـن الجمعيات أو 
المؤسسـات الأهليـة أو منهمـا معًا أيًا 
اكن نشـاطها على مسـتوى المحافظة

قانون 149 لسنة 2019 

علـى  عشـر  خمسـة  مـن  ُينشـأ  اتحـاد 
الأقـل مـن الجمعيـات أو المؤسسـات 
الأهلية أو منهما معًا، أيًا اكن نشـاطها 
علـى مسـتوى المحافظـة، ويكـون له 

الشـخصية االعتباريـة

االتحاد االقليمي



5960

قانون 70 لسنة 2017

ُيشـترط فـي عضـو الجمعية المؤسـس 
مجلـس  أو  الإدارة  مجلـس  عضـو  أو 
يكـون  أن  الأحـوال  بحسـب  الأمنـاء 
متمتعـًا بحقوقـه المدنيـة والسياسـية، 
ولم يصـدر ضده حكـم نهائـي بعقوبة 
جنايـة أو مقيـدة للحريـة فـي جنحـة 
مخلـة بالشـرف والأمانة ما لـم يكن قد 

رّد إليـه اعتبـاره

قانون 149 لسنة 2019 

يشـترط فـي عضـو الجمعية المؤسـس 
مجلـس  أو  الإدارة  مجلـس  عضـو  أو 
يكـون  أن  الأحـوال،  بحسـب  الأمنـاء، 
متمتعـًا بحقوقـه المدنيـة والسياسـية، 
ولم يصـدر ضده حكـم نهائـي بعقوبة 
جنايـة أو بعقوبـة مقيـدة للحريـة في 
جنجـة مخلـة بالشـرف والأمانـة، ما لم 
يكن قد ُرد إليـه اعتبـاره، وأال يكـــــون 
مــن المد رجين على قوائـم الإرهابيين.

مادة 4

قانون 70 لسنة 2017

يجـوز لغيـر المصريين ممـن لهم إقامة 
فـي  االشـتراك  مصـر  مـن  قانونيـة 
عضويـة الجمعية أو مجلـس إدارتها بما 
ال يجـاوز نسـبة 10% مـن عـدد الأعضاء، 
وتخطـر الجهة الإدارية الجهاز بأسـماء 
الراغبيـن فـي عضوية الجمعية أو شـغل 

مقعـد بمجلـس إدارتها

قانون 149 لسنة 2019 

لهـم  ممـن  المصرييـن  لغيـر  يجـوز 
إقامـة قانونيـة دائمـة أو مؤقتـة في 
مصـر االشـتراك فـي عضويـة الجمعية 
أو مجلـس إدارتهـا بمـا ال يجاوز نسـبة 
25% مـن عـدد الأعضـاء، وتبيـن الائحة 
ضوابـط  القانـون  لهـذا  التنفيذيـة 
اشـتراط الأجانـب في عضويـة الجمعية 

إدارتهـا أو مجلـس 

مادة 5

قانون 70 لسنة 2017

الأساسـي  النظـام  يشـتمل  أن  يجـب 
الآتـي: علـى  للجمعيـة 

زًا  اسـم الجمعيـة، علـى أن يكـون ممـي
إلـى  يـؤدي  ال  غرضهـا،  مـن  مشـتقًا 
اللبـس بينهـا وبين جمعية أو مؤسسـة 
أخرى تشـترك معها في نطـاق عملها 

الجغرافـي أو النوعـي

قانون 149 لسنة 2019 

الأساسـي  النظـام  يشـتمل  أن  يشـترط 
للجمعيـة علـى الآتـي:

زًا  اسـم الجمعيـة، علـى أن يكـون ممـي
مشـتقًا مـن غرضهـا، وال يـؤدي إلـى 
اللبـس بينهـا وبين جمعية أو مؤسسـة 
أخرى تشـترك معها في نطـاق عملها 
الجغرافـي أو النوعي أو يكون مشـابهًا 
أو  الدولـة  مؤسسـات  إحـدى  السـم 
أجهزتهـا أو إحدى المنظمـات الدولية

مادة 7

قانون 70 لسنة 2017

سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية

مـا يفيـد سـداد رسـم ال يجـاوز مقداره 
عشـرة آالف جنيـه مقابـل قيـد نظـام 
الجمعيـة في السـجل الخـاص بالجهة 

قانون 149 لسنة 2019 

سند قانوني بشغل مقر الجمعية

مـا يفيـد سـداد رسـم ال يجـاوز خمسـة 
آالف جنيـه مقابـل قيـد نظـام الجمعية 
فـي السـجل الخـاص بالجهـة الإدارية، 

مادة 8

الباب الثاني

قانون 70 لسنة 2017

يجـوز بترخيـص مـن الجهـاز الموافقة 
لأى مـن الجاليـات الأجنبيـة على إنشـاء 
جمعيـة ُتعنـى بشـئون أعضائهـا وفقًا 
لأحـام هـذا القانـون وبشـرط معاملة 
إنشـاء  شـأن  فـي  المصريـة  الجاليـة 

الجمعيـات فـي بادهـم بالمثـل

قانون 149 لسنة 2019 

بالمثـل،  المعاملـة  شـرط  مراعـاة  مـع 
لأي  الترخيـص  المختـص  للوزيـر  يجـوز 
مـن الجاليـات الأجنبية في مصر بإنشـاء 
جمعيـة تعني بشـئون اعضائهـا، وذلك 
الائحـة  تنظمـه  الـذي  النحـو  علـى 

القانـون التنفيذيـة لهـذا 

مادة 6
قانون 70 لسنة 2017

إدارة  مركـز  يقـع  التـي  المحكمـة 
الجمعيـة أو المنظمـة أو الكيـان فـي 

اختصاصهـا رة  داـئ

قانون 149 لسنة 2019 

محكمـة القضـاء الإداري التي يقع مركز 
إدارة الجمعية فـي دائرة اختصاصها

المحكمة المختصة
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قانون 70 لسنة 2017

تم الحـذف: تعمل الجمعيـة وغيرها من 
الكيانـات الخاضعة لأحام هـذا القانون 
فـي مجـاالت تنمية المجتمـع المحددة 

فـي نظامها الأساسـي دون غيرها.
ويجـب علـى الجمعيـات وغيرهـا مـن 
لأحـام  وفقـًا  الخاضعـة  الكيانـات 
هـذا القانـون التـي تمـارس أعمالهـا 
وأنشـطتها فـي المناطـق الحدوديـة 
التـي يصـدر بتحديدهـا قرار مـن رئيس 
مجلـس الـوزارء الحصـول علـى ترخيص 
بتنفيـذ تلك الأعمال مـن الجهة الإدارية 
بعـد أخـذ رأى المحافـظ المختـص قبـل 

التنفيذ. فـي  البـدء 
وفـي جميع الأحوال ال يجـوز للجمعيات 
وغيرهـا من الكيانـات الخاضعـة لأحام 
أو  العمـل فـي مجـال  القانـون  هـذا 
نطـاق  فـي  يدخـل  نشـاط  ممارسـة 
زاب أو النقابـات المهنية أو  عمـل الأـح
العماليـة أو ذي طابـع سياسـي أو يضـر 
بالأمـن القومـي للباد أو النظـام العام 

أو الآداب العامـة أو الصحـة العامـة
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للأشـخاص  يجـوز   : بــ  االسـتبدال  تـم 
أو  المصريـة  االعتباريـة  أو  الطبيعيـة 
لكيهمـا معًا إطـاق أو تنفيـذ مبادرة أو 
حملـة لتنفيـذ نشـاط معين من أنشـطة 
للجمعيـات  المصـرح  الأهلـي  العمـل 
تصريـح  بموجـب  وذلـك  بتنفيذهـا، 
وفقـًا  الإداريـة  الجهـة  مـن  يصـدر 
تزيـد  أال  علـى  القانـون،  لأحـام هـذا 
مـدة تنفيـذ هـذه المبـادرة أو الحملـة 
علـى عـام ميـادي علـى الأكثـر قابلـة 
للتجديـد. وتحدد الائحـة التنفيذية لهذا 
الواجـب تقديمها  المسـتندات  القانون 
للجهـة الإدارية للحصـول على التصريح 
والوقاعـد الواجـب اتباعهـا لتنفيذ هذا 

النشـاط

مادة 13
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إضافـة بعض التعديات علـى المادة 14 
ودمجهـا مع نظيرتها رقـم 15 اكلآتي:

تحقيـق  علـى  الجمعيـات  تعمـل 
أغراضهـا في مياديـن التنميـة والرعاية 
المجتمـع  لتنميـة  وذلـك  االجتماعيـة 
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فـي  الجمعيـات  تعمـل   :14 مـادة 
مجـاالت تنميـة المجتمـع المحددة في 
نظامها الأساسـي دون غيرهـا،  وذلك 
التنمويـة  الدولـة  خطـط  مراعـاة  مـع 

المجتمـع واحتياجـات 

مادة 14 و 15

الإداريـة تـؤول حصيلتـه إلـى صنـدوق 
دعـم الجمعيـات والمؤسسـات الأهلية 
ويحـدد الوزيـر المختص وما يـؤول منه 

لصالـح االتحـاد العام

دعـم  صنـدوق  إلـى  حصيلتـه  تئـول 
والمؤسسـات  الجمعيـات  مشـروعات 

الأهليـة
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إلغـاء: ال يجـوز فتـح الحسـاب البنكـي 
الكيانـات  مـن  غيرهـا  أو  للجمعيـة 
الخاضعـة لأحام هذا الثانـون إال بصدور 

إليـه المشـار  الخطـاب 
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إضافـة: واسـتثناًء مـن حكـم المادتيـن 
زي  )97، 98( مـن قانـون البنـك المرـك
الصـادر  والنقـد  المصرفـي  والجهـاز 
بالقانـون رقـم 88 لسـنة 2003، يكون 
للجهـة الإداريـة أن تطلـب مـن النائب 
المفتـوح لديهـا  البنـوك  زام  إـل العـام 
حسـابات خاصـة بمؤسسـات المجتمـع 
سـرية  بكشـف  بالكيانـات  أو  الأهلـي 
هذه الحسـابات والكشـف عن الأمانات 
والودائـع والخزائن الخاصة بالمؤسسـة 

أو الكيـان بحسـب الأحـوال

مادة 10
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علـى  االطـاع  حـق  شـأن  ذي  لـلك 
ملخص قيـد النظام الأساسـي للجمعية 
والحصـول علـى صـورة منـه مصـدق 
عليهـا بمطابقتها للأصل بعد أداء رسـم 
مقـدراه مائـة جنيـه تئـول حصيلته إلى 
صنـدوق دعـم الجمعيات والمؤسسـات 

هلية لأ ا
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علـى  االطـاع  حـق  شـأن  ذي  لـلك 
الأساسـي  النظـام  قيـد  ملخـص 
للجمعيـة والحصـول علـى صـورة منه 
مصـدق عليهـا بمطابقتهـا للصـل من 
الجهـة الإداريـة، بعد أداء رسـم ال يجاوز 
إلـى  تئـول حصيلتـه  خمسـمائة جنيـه 
الجمعيـات  مشـروعات  دعـم  صنـدوق 

الأهليـة والمؤسسـات 

مادة 11
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غيـر  الأجنبيـة  المنظمـات  عـدا  فيمـا 
الجهـاز  لرقابـة  تخضـع  الحكوميـة 
الجمعيـات  للمحاسـبات  زي  المرـك
مـن  وغيرهـا  الأهليـة  والمؤسسـات 
هـذا  بأحـام  المخاطبـة  الكيانـات 

ن نـو لقا ا
الأحـوال، ال يجـوز نـدب  وفـي جميـع 
أو تلكيـف العامليـن بالـوزارة المختصـة 
االجتماعيـة  والوحـدات  والمديريـات 
التابعـة لهـا أو غيرهـا مـن الجهـات 
العامة التي تتولى الإشـراف أو التوجيه 
أو الرقابـة علـى الجمعيـة أو تمويلهـا 
بالعمـل فـي الجمعيـات والمؤسسـات 
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مع عـدم الإخـال بأحام النـدب الواردة 
فـي قانـون الخدمـة المدنيـة الصـادر 
بالقانـون رقم 81 لسـنة 2016 والئحته 
تلكيـف  أو  نـدب  يجـوز  ال  التنفيذيـة، 
العامليـن بالوزارة المختصـة والمديريات 
والوحـدات والإدارات االجتماعيـة التابعة 
العامـة  لهـا أو غيرهـا مـن الجهـات 
أو  التوجيـه  أو  الإشـراف  تتولـى  التـي 
تمويلهـا  أو  الجمعيـة  علـى  الرقابـة 
للعمـل فـي الجمعيـات والمؤسسـات 
الأهليـة الخاضعة لأحام هـذا القانون، 

ويسـتثنى مـن هـذا الحظـر الآتي
1- الجمعيات ذات النفع العام

مادة 15 و 16

الحصـول علـى الترخيـص
نشـر  أو  رأي  اـل اسـتطاعات  راء  اـج ز( 
البحـوث  راء  إـج أو  نتائجهـا  إتاحـة  أو 
الميدانيـة أو عرض نتائجهـا قبل عرضها 
سـامتها  مـن  للتأكـد  الجهـاز  علـى 

وحيادهـا
رام اتفـاق بـأي صيغـة اكنت مع  حــ( إـب
البـاد  خـارج  أو  داخـل  أجنبيـة  جهـة 
قبـل موافقـة الجهاز عليـه وكذلك أي 

عليه يطـرأ  تعديـل 
ط( الدعـوة إلـى تأييد أو تمويـل العنف 

الإرهابية  التنظيمـات  أو 
لأعضـاء  ربـح  تحقيـق  اسـتهداف  ي( 
الجمعية أو ممارسـة نشـاط ينصرف إلى 
ذلـك، وال يعـد اتبـاع الضوابـط التجارية 
تحقيـق  فـي  يسـهم  ناتـج  لتحقيـق 

راض الجمعيـة نشـاطا مخالفـًا أـغ

مهنيـة  أو  علميـة  شـهادة  أي  منـح 
الإداريـة  الجهـة  مـن  التصريـح  دون 
أو الجهـات المعنيـة أو دون الشـراكة 
الجماعـات  إحـدي  مـع  الرسـمية 
المختصـة،  الجهـات  أو  المتخصصـة 
وفقًا للقواعـد المنظمة لذلـك الصادرة 

للجامعـات الأعلـى  المجلـس  مـن 
ح( ممارسـة أى أنشـطة تتطلـب ترخيصًا 
قبـل  وذلـك  حكوميـة  جهـة  مـن 
الحصـول علـى الترخيـص مـن الجهـة 

لمعنيـة ا

واحتياجاتهـا  الدولـة  لخطـة  وفقـًا 
وأولوياتهـا. التنمويـة 

وال يجـوز حظـر مباشـرة أى نشـاط مما 
لشـروط  بالمخالفـة  ورد  إذا  إال  تقـدم 
التأسـيس أو أهداف الجمعيـة، أو تعلق 
أو  الحزبيـة  أو  السياسـية  بالأنشـطة 
النقابية وفقـًا للقوانيـن المنظمة لها.
الجمعيـات  اسـتمرار  أو  إنشـاء  ويحظـر 
الجمعيـة  علـى  ُيحظـر  كمـا  السـرية، 

الآتـي:
ذات  التشـكيات  أو  السـرايا  تكويـن  أ( 
العسـكري شـبه  أو  العسـكري  الطابـع 

ب( ممارسـة أنشـطة يترتـب عليههـا 
الأمـن  أو  الوطنيـة  بالوحـدة  الإخـال 
الآداب  أو  العـام  النظـام  أو  القومـي 

العامـة
ج( الدعـوة إلـى التمييز بيـن المواطنين 
بسـبب الجنـس أو الأصـل أو اللـون أو 
اللغـة أو الديـن أو العقيدة أو أي نشـاط 
يدعـو إلـى العنصريـة أو الحـض علـى 
الكراهيـة أو غيـر ذلـك مـن الأنشـطة 
المخالفة للدسـتور والقانون، أو الدعوة 
إلـى مخالفـة القوانيـن أو اللوائـح أو 

تطبيقها عـدم 
د( المشـاركة فـي تمويـل أو دعـم أو 
ترويـج الحمـات االنتخابيـة لأي مرشـح 
فـي االنتخابـات الرئاسـية أو النيابيـة أو 
المحليـة، أو حمـات الدعايـة الحزبيـة، 
أو  زاب  للأـح المالـي  الدعـم  تقديـم  أو 
المسـتقلين  للمرشـحين  أو  لمرشـحها 
أو تقديـم مرشـح فـي تلـك االنتخابات 

باسـم الجمعيـة
أو  علميـة  شـهادات  أيـة  منـح  هــ( 

مهنيـة
ممارسـتها  تتطلـب  أنشـطة  أيـة  و( 
ترخيصـًا مـن جهة حكوميـة وذلك قبل 

حـال  فـي  الجمعيـات  علـى  ويجـب 
رغبتها في ممارسة أنشـطة بالمناطق 
الحدوديـة التـي يصـدر بتحديدهـا قرار 
الحصـول  الـوزراء  مجلـس  مـن رئيـس 
علـى ترخيـص بتنفيذ تلـك الأعمـال من 
الجهـة الإداريـة بعد أخـذ رأي المحافظ 
المختـص وموافقـة الجهـات المعنية 
الائحـة  تنظمـه  الـذي  النحـو  علـى 

التنفيذيـة لهـذا القانـون
مادة 15

يحظر على الجمعيات القيام بالآتي:
أ( ممارسـة الأنشـطة المخالفة لأغراض 

الجمعيـات التـي تم الإخطـار بها
أو  السياسـية  الأنشـطة  ممارسـة  ب( 
للقوانيـن  وفقـًا  النقابيـة  أو  الحزبيـة 
رات  مـق اسـتخدام  أو  لهـا  المنظمـة 

ذلـك فـي  الجمعيـة 
جـ( تكوين الجمعيات السـرية أو السـرايا 
أو  السـري  الطابـع  ذات  التشـكيات  أو 
العسكري أو شـبه العسـكري، أو الدعوة 
إلـى تحبيذ أو تأييـد أو تمويـل العنف أو 

الإرهابية  التنظيمـات 
د( ممارسـة أنشطة من شـأنها الإخال 
أو  العامـة  الآداب  أو  العـام  بالنظـام 

الوحـدة الوطنيـة أو الأمـن القومـي
هـ( الدعوة إلـى التمييز بين المواطنين 
بسـبب الجنـس أو الأصـل أو اللـون أو 
اللغـة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشـاط 
يدعـو إلـى العنصريـة أو الحـض علـى 
الأسـباب  ذلـك مـن  غيـر  أو  الكراهيـة 

المخالفـة للدسـتور والقانـون
و( المشـاركة فـي تمويـل أو دعـم أو 
االنتخابيـة  والحمـات  زاب  الأـح ترويـج 
وكـذا  االنتخابـات  فـي  مرشـح  لأي 
االسـتفتاءات أو تقديم مرشـح في تلك 

الجمعيـة باسـم  االنتخابـات 
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 )3،4( الفقرتيـن  حكـم  مراعـاة  مـع 
مـن المـادة )10( مـن هـذا القانـون، 
زم الجمعيـات وغيرهـا مـن الكيانات  تلـت
الخاضعـة لأحـام هـذا القانـون بفتـح 
البنـوك  أحـد  فـي  بنكـي  حسـاب 
الخاضعـة لرقابة البنـك المركزي، ويجوز 
أن يكون لهذا القحسـاب عدة حسـابات 
زم بـأن يكـون الإنفاق  فرعيـة، كمـا تلـت
أمـوال  أى  تلقـي  أو  أغراضهـا  علـى 
متعلقـة بها عـن طريق ذلك الحسـاب 
أو الحسـابات المتفرغة عنـه دون غيرها.
فـإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية 
السـنوية أو مصروفاتها السـنوية على 
خمسـة ماييـن جنيـه اكن لهـا الحـق 
فـي فتح حسـابات فـي خمسـة بنوك 
بحـد أقصـى، وال يجـوز فتـح حسـابات 
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الثالثـة  الفقرتيـن  حكـم  مراعـاة  مـع 
والرابعـة مـن المـادة )10( مـن هـذا 
زم الجمعيات بفتح حسـاب  القانـون، تلـت
بنكي فـي أحد البنـوك الخاضعة لرقابة 
البنـك المركزي، ويجـوز أن يكون لهذه 
الجمعيـة عدة حسـابات لأنشـطتها في 

ذاته. البنـك 
الإنفـاق علـى  زم بـأن يكـون  تلـت كمـا 
أغراضهـا أو تلقـي أي أمـوال متعلقـة 
بهـا عن طريـق هـذه الحسـابات دون 

. ها غير
رادات  إـي مجمـوع  مـن  أي  زاد  فـإذا 
مصروفاتهـا  أو  السـنوية  الجمعيـة 
السـنوية على خمسـة ماييـن جنيه اكن 
لهـا الحـق فـي فتـح حسـابات أخـرى 
الجهـة  موافقـة  بعـد  أخـرى  ببنـوك 

مادة 22 - 23

الأهليـة الخاضعة لأحام هـذا القانون، 
ويجـوز لائحـة التنفيذيـة تحديـد بعـض 
القطاعـات الضرورية التي تسـتثنى من 

الحظر هـذا 

2- الجمعيــات أو المؤسســات الأهليــة 
التــي تؤسســها الــوزارات أو الجهــات 
التــي تشــارك فــي  أو  الحكوميــة 

ــها تأسيس
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ز( أن يتم معاملتها في شـأن استهاك 
الميـاه والكهرباء والغـاز الطبيعي التي 
والشـراكت  العامـة  الهيئـات  تنتجهـا 
التـي تملكهـا الدولـة وشـراكت قطاع 
االسـتهاك  معاملـة  العـام،  الأعمـال 

لي لمنز ا
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6- أن تعامل في شـأن استهاك المياه 
معاملـة  الطبيعـي  والغـاز  والكهربـاء 
االسـتهاك المنزلي بشـرط اسـتصدار 
شـهادة مـن الـوزارة المختصـة بعـدم 

ممارسـة نشـاط تجاري

مادة 16 و 17
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يجـوز للوزيـر المختـص بعـد موافقـة 
الجهـاز التصريح للجمعيـات بفتح فروع 
العربيـة  مصـر  جمهوريـة  خـارج  لهـا 
وذلك وفقـًا للضوابط المحـددة باالئحة 
التنفيذيـة لهذا القانـون. وتطبق عليها 
فـي هـذه الحالـة أحـام المنظمـات 

قليمية ال ا
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لهـا  فـروع  فتـح  للجمعيـات  يجـوز 
خـارج جمهوريـة مصـر العربيـة، وذلك 
وفقـًا للضوابـط التـي تحددهـا الائحة 
التنفيذيـة لهذا القانون بشـرط الحصول 
علـى ترخيص مـن الوزيـر المختـص بناًء 
علـى طلب يقـدم بذلك، علـى أن تقوم 
الجهة الإداريـة بإخطـار وزارة الخارجية 
جمهوريـة  سـفارة  بإخطـار  لتقـوم 
مصـر العربيـة أو مـن يمثلها فـي البلد 

المعنـي.

مادة 20
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رات أو ماتب  ال يجـوز للجمعية فتح مـق
محافظـات  مـن  أي  فـي  لهـا  تابعـة 
الجمهورية تخضع لإشـرافها المباشـر، 
لمباشـرة وتنفيـذ أنشـطتها المختلفـة 
بخـاف مقرهـا الرئيس إال بعـد موافقة 
كتابية مسـبقة مـن الوزيـر المختص أو 
من يفوضـه، موضحًا فيهـا عنوان هذا 
المقـر، والنشـاط المسـتهدف، والمدير 

المسـئول عنـه، والعاملـون فيه.

قانون 149 لسنة 2019 

مع عـدم الإخال بالمـادة )19( من هذا 
تابـع  فتـح مكتـب  للجمعيـة  القانـون، 
لهـا يخضع لإشـرافها المباشـر في أي 
مـن محافظـات الجمهوريـة لمباشـرة 
أنشـطتها المختلفـة وتنفيذها، بخاف 
إخطـار  بعـد  وذلـك  الرئيـس،  مقرهـا 
مبينـًا  المختصـة،  الإداريـة  الجهـة 
والنشـاط  المكتـب  هـذا  عنـوان  فيـه 
المسـتهدف والمديـر المسـئول ومدة 

تنفيـذ النشـاط والعاملـون فيـه.

مادة 21
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أخـرى إال فـي حـاالت الضـرورة التـي 
يقدرهـا رئيـس مجلـس الـوزراء.

الإداريـة وتعتبـر أمـوال الجمعيـات في 
فـي  وذلـك  العامـة،  الأحـوال  حكـم 
تطبيق أحـام البـاب الرابع مـن الكتاب 

العقوبـات الثانـي مـن قانـون 

قانون 70 لسنة 2017

قوانيـن  بأحـام  الإخـال  عـدم  مـع 
الأمـوال،  وغسـل  الإرهـاب  مافحـة 
للجمعيـة فـي سـبيل تحقيـق أغراضها 
ودعـم مواردهـا الماليـة، حـق تلقـي 
التبرعـات  جمـع  أو  النقديـة  الأمـوال 
مـن داخـل الجمهوريـة مـن أشـخاص 
علـى  مصريـة،  اعتباريـة  أو  طبيعييـن 
أن تـودع تلـك الأمـوال فـي حسـابها 
فـي  والتأشـير  ره،  غـي دون  البنكـي 
سـجاتها بذلـك، وأن تقـوم الجمعيـة 
بتخصيـص وإنفـاق تلـك الأمـوال فيما 
جمعـت مـن أجلـه مـع تقديم كشـوف 

دوريـة. حسـاب 
ويجـب إخطـار الجهـة الإداريـة بتلقي 
الأمـوال فـي المواعيـد التـي تحددها 

التنفيذية. الائحـة 
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قوانيـن  بأحـام  الإخـال  عـدم  مـع 
مافحة الإرهاب وغسـل الأموال، يكون 
للجمعيـة فـي سـبيل تحقيـق أغراضها 
ودعـم مواردهـا الماليـة، حـق تلقـي 
الأمـوال النقدية من داخـل الجمهورية 
من أشـخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية 
حكوميـة  غيـر  أجنبيـة  منظمـات  أو 
مصـرح لهـا بالعمـل داخل مصـر وفقًا 
لأحـام هـذا القانـون، علـى أن تـودع 
البنكـي  الأمـوال فـي حسـابها  تلـك 
وأن  بذلـك،  سـجاتها  فـي  والتأشـير 
تقـوم الجمعيـة بتخصيص تلـك الأموال 
وإنفاقهـا فيمـا وردت مـن أجلـه مـع 
تقديـم كشـوف حسـاب دوريـة وتقرير 
فني يسـتوفي أوجه الإنفاق والنشـاط. 
ويجـب إخطـار الجهـة الإداريـة بتلقي 
الأمـوال فـي المواعيـد التـي تحددها 
الائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون، كما 
راءات  تبيـن هـذه الائحـة ضوابـط واـج
تلقي الأمـوال العينيـة ، والحد الأقصى 

النقدية. الأمـوال  لقيمـة تلقـي 

مادة 23 - 24
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قوانيـن  بأحـام  الإخـال  عـدم  مـع 
مافحة الإرهاب وغسـل الأموال، يجوز 
الأمـوال  وتتلقـى  تقبـل  أن  للجمعيـة 
والمنـح والهبات من أشـخاص طبيعيين 
أو اعتباريـة مصريـة أو أجانـب من خارج 
أو  طبيعييـن  أشـخاص  مـن  أو  البـاد، 
اعتبارييـن أجانب مـن داخل البـاد، على 
أن تـودع تلـك الأمـوال فـي حسـابها 
فـي  والتأشـير  ره  غـي دون  البنكـي 
سـجاتها بذلـك، وإخطـار الجهاز خال 
ثاثيـن يـوم عمـل مـن تلقـي الأمـوال 
ودخولهـا الحسـاب الخـاص بالجمعية، 
راض خـال سـتين  وللجهـاز حـق االعـت
يـوم عمـل تالية لتاريـخ الإخطـار بقبول 

أو تلقـي الأمـوال.
زم الجمعيـة بعـدم صـرف الأموال  وتلـت
يـوم  السـتين  رة  فـت خـال  الممنوحـة 
رد الجهاز خـال المدة  عمـل، وإذا لـم ـي
المشـار إليهـا اعتبر ذلك عـدم موافقة. 
وال يجـوز للجمعيـة أن ترسـل أو تحـول 
أمـوااًل أيًا اكنـت طبيعتها إلى أشـخاص 
أو منظمـات فـي الخارج إال بعـد أخطار 
الجهاز علـى الموافقـة الكتابية بذلك، 
والنشـرات  الكتـب  عـدا  فيمـا  وذلـك 
ورسـوم  والفنيـة  العلميـة  والمجـات 

االشـترااكت.
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قوانيـن  بأحـام  الإخـال  عـدم  مـع 
الأمـوال،  وغسـل  الإرهـاب  مافحـة 
مـن   )24( بالمـادة  ورد  مـا  وبمراعـاة 
هـذا القانون، يجـوز للجمعيـة أن تقبل 
وتتلقاهـا  والهبـات  والمنـح  الأمـوال 
اعتباريـة  أو  طبيعيـة  أشـخاص  مـن 
مصريـة أو أجنبيـة مـن خـارج البـاد أو 
من أشـخاص طبيعيـة أو اعتبارية أجنبية 

مـن داخـل البـاد.
ــي  ــوال ف ــك الأم ــودع تل ــى أن ت عل
حســابها البنكــي دون غيــره، والتأشــير 
فــي ســجاتها بذلــك، وإخطــار الجهة 
الإداريــة خــال ثاثيــن يــوم عمــل مــن 
ودخولهــا  الأمــوال  تلقــي  تاريــخ 
الحســاب الخــاص بالجمعيــة، وللجهــة 
الإداريــة حــق االعتــراض خــال الســتين 
ــار  ــخ الإخط ــة لتاري ــل التالي ــوم عم ي

ــوال. ــي الأم ــول أو تلق بقب
وتلتــزم الجمعيــة بعــدم صــرف الأموال 
ــوم  ــتين ي ــال فتــرة الس ــة خ الممنوح
ــرد  ــم ت ــا، وإذا ل ــار إليه ــل المش عم
الجهــة الإداريــة خــال المــدة المشــار 
ــا،  ــة منه ــك موافق ــر ذل ــا اعتب إليه
ــواًل  ــول أم ــل أو تح ــة أن ترس وللجمعي
ــى أشــخاص أو  ــت طبيعتهــا إل ــًا اكن أي
منظمــات فــي الخــارج بعــد موافقــة 
الوزيــر المختــص دون غيــره بنــاًء علــى 
طلــب يقــدم بذلــك، وذلــك فيمــا عــدا 
الكتــب والنشــرات والمجــات العالميــة 
والفنيــة ورســوم االشــترااكت فــي 
ــة  ــي المؤتمــرات العلمي النشــرات وف
ــدات  ــة بالتعاق ــتحقات المرتبط والمس

مادة 24 - 27



M
O
A
TA

Z
A
R
A
FA

T

6970

أنشــطة  تخــص  التــي  الخارجيــة 
ــا  ــة نظامه ــة بائح ــة المدرج الجمعي

ــي الأساس
لهــذا  التنفيذيــة  الائحــة  وتحــدد 
ـراءات وقواعــد تلقــي  القانــون اـج
ــى  ــة عل ــار المترتب ــك الأمــوال، والآث تل
ــار  ــراءات الإخط ــة واج ــدم الموافق ع
ومــا يتضمنــه مــن بيانــات ومســتندات 
ــب  ــتندات الواج ــات والمس ــذا البيان وك

ــة. ــد الموافق ــا بع تقديمه
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والعانيـة  بالشـفافية  الجمعيـة  زم  تلـت
والإفصـاح، وبإعـان مصـادر تمويلهـا، 
وأسـماء أعضائها، وميزانيتها السـنوية، 
زم بنشـر ذلـك علـى  وأنشـطتها، وتلـت
الموقـع الإلكترونـي للـوزارة المختصة 
وعلـى  الجمعيـة  رات  مـق وداخـل 

الرسـمي. موقعهـا 
مركـز  فـر  تختفـظ  أن  الجمعيـة  علـى 
إدارتها بالوثائق والماتبات والسـجات 
الخاصة بها وكذا الإشعارات والخطابات 
البنكيـة. وتبيـن الائحـة التنفيذية لهذا 
وكيفيـة  السـجات،  هـذه  القانـون 
والبيانـات  واسـتعمالها،  إمسـاكها 
التـي تحتوي عليهـا، ويجـب ختم هذه 
الإداريـة قبـل  الجهـة  السـجات مـن 

اسـتعمالها.
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والعانيـة  بالشـفافية  الجمعيـة  زم  تلـت
والإفصـاح، وبإعـان مصـادر تمويلهـا، 
وأسـماء أعضائها، وميزانيتها السـنوية، 
زم بنشـر ذلـك داخـل  وأنشـطتها، وتلـت
موقعهـا  وعلـى  الجمعيـة  رات  مـق
ره مـن وسـائل النشـر  الإلكترونـي وغـي

الأخـرى. والعانيـة 
فـي  تحتفـظ  أن  الجمعيـة  وعلـى 
والماتبـات  بالوثائـق  إدارتهـا  مراكـز 
وكـذا  بهـا،  الخاصـة  والسـجات 
الإشـعارات والخطابـات البنكيـة، وتبيـن 
القانـون  لهـذا  التنفيذيـة  الائحـة 
إمسـاكها  وكيفيـة  السـجات،  هـذه 
واسـتعمالها وختمهـا، والبيانـات التي 

عليهـا. تحتـوي 
قواعـد  باتبـاع  الجمعيـة  زم  تلـت كمـا 
الحوكمـة والإدارة الرشـيدة، وأن يكـون 
لـدى الجمعيـة الئحـة داخليـة تتضمـن 
أبوابـًا لـلك مـن المشـتريات والشـئون 
الماليـة والمـوارد البشـرية والجـزاءات، 

مادة 25 - 28

سـلوك  مدونـة  لديهـا  يكـون  وأن 
التنفيذيـة  الائحـة  وتحـدد  وظيفـي 
لهـذا القانون قواعـد الحوكمة والإدارة 
الجمعيـة  علـى  يتعيـن  التـي  الرشـيدة 

بهـا. زام  االلـت
تشـلك  أن  الجمعيـة  علـى  يتعيـن  كمـا 
أنشـطة  لإدارة  لجنـة  أو  إدارة  مجلـس 
وغيرهـا،  والمـدارس  المستشـفيات 
ويكـون للك نشـاط الئحة ماليـة وموارد 
زاءات على حدة  بشـرية ومشـتريات وـج
أو كجزء مـن الائحة الداخليـة للجمعية.
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يحق لـلك من الجهـة الإدارية وللجهاز 
التأكـد مـن مطابقـة أعمـال الجمعيات 
وغيرهـا من الكيانـات الخاضعـة لأحام 
إعاقـة  دون  لأحامـه  القانـون  هـذا 
لعملهـا، وعليها التحقـق من أن أموال 
الأوجـه  فـي  تنفـق  الجهـات  تلـك 
والمصـارف المحددة لهـا، ولهما في 
سـبيل ذلـك اتخاذ مـا يلزم نحـو تصحيح 
راء أو عمل يقـع بالمخالفة لأحام  أي إـج
القانـون أو اللوائـح الصـادرة تطبيقًا له.
الإداريـة فـي أحـوال  ويجـوز للجهـة 
 25  ،24  ،23 المـواد  أحـام  مخالفـة 
وبعـد توجيـه الإنـذار الـازم، أن تقـوم 
بوقـف نشـاط الجمعيـة لمـدة ال تجاوز 
أو  الجمعيـة  حـل  تطلـب  أن  أو  سـنة، 
أو  الإدارة  مجلـس  عـزل  أو  المؤسسـة 
الأحـوال مـن  الأمنـاء بحسـب  مجلـس 

المختصـة. المحكمـة 
زم الجمعيـة باطـاع أى عضـو  كمـا تلـت
مـن أعضائهـا علـى سـجات الجمعيـة 
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مـن  التأكـد  الإداريـة  للجهـة  يحـق 
مطابقـة أعمـال مؤسسـات المجتمـع 
الأهلـي للقانـون دون إعاقـة لعملها، 
وعليهـا التحقـق مـن أن أمـوال تلـك 
الجهـات تنفق في الأوجـه والمصارف 
المحـددة لهـا، ولهـا في سـبيل ذلك 
رارات  والـق راءات  االـج جميـع  اتخـاذ 
لهـذا  التنفيذيـة  بالائحـة  المبينـة 
راء أو عمل يقع  القانـون لتصحيـح أى اـج
أو  القانـون  هـذا  لأحـام  بالمخالفـة 

التنفيذيـة. الئحتـه 
ويجـوز للوزيـر المختـص دون غيره في 
أحـوال مخالفة أحام المـواد )24، 25، 
27( مـن هـذا القانـون، وبعـد توجيـه 
الإنذار الـازم بإزالة المخالفـة، أن يقوم 
بوقـف نشـاط الجمعيـة لمـدة ال تجاوز 
سـنة، وللجهة الإدارية اتخـاذ االجراءات 
رار وقـف  التنظيميـة الازمـة لتنفيـذ ـق
النشـاط وفقـًا لـلك حالـة علـى حـدة، 
وأن تطلـب حـل الجمعية أو المؤسسـة 

مادة 26 - 29
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طلـب  متـى  ومسـتنداتها  ووثائقهـا 
العضـو ذلـك رسـميًا مـن الجمعيـة.

ويجـب علـى الجمعيـة القيـام بتحديث 
البيانـات  قاعـدة  علـى  دوريـًا  بياناتهـا 
مشـروعاتها،  تفاصيـل  ذلـك  ويشـمل 
وصيـغ التعـاون التي تبرمهـا، وجهات 
التنفيذيـة  الائحـة  وتحـدد  تمويلهـا 
الـدوري  التحديـث  مواعيـد  للقانـون 

للبيانـات.

أو  الإدارة  مجلـس  عـزل  أو  الأهليـة 
الأحـوال مـن  الأمنـاء بحسـب  مجلـس 
للجهـة  ويجـوز  المختصـة،  المحكمـة 
الإداريـة أن تطلـب مـن النيابـة العامـة 
رار بغـل يـد مجلـس الإدارة  اسـتصدار ـق
لحيـن صـدور الحكـم القضائـي بالحـل 
أو العـزل للحفـاظ على الأمـوال المتبرع 
الأنشـطة  اسـتمرارية  ولضمـان  بهـا 

التابعـة للجمعيـة.

قانون 70 لسنة 2017

والجهـاز  الإداريـة  الجهـة  لممثلـي 
الذيـن يصـدر بتحديدهم قرار مـن الوزير 
بحسـب  الجهـاز  رئيـس  أو  المختـص 
الأحوال، دخـول مقر أي مـن الجمعيات 
والمؤسسـات واالتحـادات والمنظمات 
هـذا  لأحـام  الخاضعـة  والكيانـات 
القانـون أو فروعها لمتابعة أنشـطتها 
وفحـص  سـجاتها  علـى  واالطـاع 
أعمالها مـن الناحيـة الإداريـة والمالية 
مطابقتهـا  مـن  للتحقـق  والفنيـة 
لأحام هـذا القانـون أو لتقديـم الدعم 
الفنـي متـى رأت ذلـك وبمـا ال يعيـق 
زم  وتلـت المنظمـة،  أو  الجمعيـة  عمـل 
الجمعيـة أو المنظمـة ومجلـس الإدارة 

عملهـم. لإنجـاز  بمعاونتهـم 
أى  الإداريـة  الجهـة  لرقابـة  وتخضـع 
اعتباريـة  أشـخاص  تمارسـها  أنشـطة 
راض وميادين عمل  أخـرى تدخل ضمن أـغ
القانونـي  شـلكها  اكن  أيـًا  الجمعيـات 
راءات التأسـيس وفقًا  ولـو لم تتخـذ اـج

قانون 149 لسنة 2019 

لممثلـي الجهـة الإداريـة الذيـن يصدر 
رار مـن الوزيـر المختـص  بتحديدهـم ـق
مؤسسـات  مـن  أى  مقـر  دخـول 
بعـد  فروعهـا،  أو  الأهلـي  المجتمـع 
الفنـي  الدعـم  لتقديـم  إخطارهـا، 
علـى  واالطـاع  أنشـطتها  ولمتابعـة 
سـجاتها وفحص أعمالها مـن الناحية 
للتحقـق  والفنيـة  والماليـة  الإداريـة 
مـن مطابقتهـا لأحـام هـذا القانون، 
علـى أن تحـدد الائحـة التنفيذيـة لهذا 
توافرهـا  الواجـب  الشـروط  القانـون 
لدخول ممثلـي الجهة الإداريـة للمقر، 
إدارتهـا  ومجلـس  الجمعيـة  زم  وتلـت
بمعاونتهـم لإنجـاز عملهـم إال إذا اكن 
بنـاًء  الإداريـة  الجهـة  دخـول ممثلـي 
لهـم  فيحـق  شـكوى رسـمية،  علـى 

مسـبق. إخطـار  دون  الدخـول 
أى  الإداريـة  الجهـة  لرقابـة  وتخضـع 
راض الجمعيات  أنشـطة تدخل ضمـن أـغ
ومياديـن عملهـا وتمارسـها أشـخاص 

مادة 27 - 30

قانون 70 لسنة 2017

زم الجمعيـة بأن تنفـق أموالها في  تلـت
رض المخصصة له، ولها أن تسـتثمر  الـغ
فائـض إيراداتهـا على نحـو يضمن لها 
الحصـول علـى مـورد مالي مائـم، أو 
المشـروعات  توظيفهـا فـي  تعيـد  أن 
أنشـطتها  لدعـم  والخدميـة  الإنتاجيـة 

وفقـًا لمـا تحـدده الائحـة التنفيذية.
علـى  يمتنـع  الأحـوال  جميـع  وفـي 
الجمعيـة الدخول في مضاربـات مالية.
ويجـوز للجمعيـات االحتفاظ بمـا تتلقاه 
مـن عملـة أجنبيـة داخل حسـابها ويتم 
هـذا  أحـام  بمراعـاة  فيمـا  التصـرف 
القانـون والقواعـد الصـادرة مـن البنك 

لمركزي. ا

قانون 149 لسنة 2019 

أموالهـا  تنفـق  بـأن  الجمعيـة  زم  تلـت
راض المخصصـة لهـا، ولهـا  فـي الأـغ
أن تسـتثمر فائـض إيراداتهـا علـى نحو 
يضمـن لها الحصـول على مـورد مالي 
فـي  توظيفهـا  تعيـد  أن  أو  مائـم 
مشـروعاتها الإنتاجيـة والخدميـة لدعم 
أنشـطتها وفقـًا لمـا تحـدده الائحـة 

القانـون. لهـذا  التنفيذيـة 
علـى  يمتنـع  الأحـوال،  جميـع  وفـي 
الجمعيـة الدخول في مضاربـات مالية. 
ويجوز للجمعيـات االحتفاظ  بمـا تتلقاه 
من هملة أجنبية داخل حسـابها إذا اكن 
نشـاطها يتطلـب ذلـك ويتـم التصـرف 
القانـون  هـذا  أحـام  بمراعـاة  فيهـا 
والقواعـد الصـادرة من البنـك المركزي 

. ي لمصر ا
ويجوز للجمعية تأسـيس أو المسـاهمة 
في تأسـيس شـراكت وصناديق استثمار 
خيريـة ترتبـط بأنشـطتها علـى أن توزع 
الأرباح والعوائد الناتجة عن اسـتثماراتها 
راض االجتماية  علـى الإنفـاق علـى الأـغ
أو الخيريـة مـن خال الجمعيـات، وذلك 
بعـد موافقـة الوزيـر المختـص، ودون 
علـى  المفروضـة  بااللتزامـات  الإخـال 
مؤسسـي تلـك الشـراكت أو الصناديق 

فـي أي قانـون آخر.

مادة 30 و 33

اعتباريـة أخـرى أيًا اكن شـلكها القانوني لأحـام هـذا القانـون.
راءات التأسـيس وفقًا  ولـو لم تتخـذ اـج
لأحـام هـذا القانـون، ويجـب عليهـا 

توفيـق أوضاعهـا وفقـًا لأحامـه.
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مـن  عـدد  مزاولـة  للجمعيـات  يجـوز 
الأنشـطة المالية غيـر المصرفية الازمة 
لممارسـة نشـاطها بعد الحصـول على 
للرقابـة  العامـة  الهيئـة  مـن  ترخيـص 
الإداريـة  الجهـة  وإخطـار  الماليـة، 
بذلـك مسـتوفيًا البيانـات الازمـة وفقًا 
التنفيذيـة  بالائحـة  المرفـق  للنمـوذج 

القانـون. لهـذا 

إضافة مادة برقم 35
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يكون لـلك جمعية مجلـس إدارة، يتكون 
مـن عـدد فـردي مـن الأعضـاء ال يقـل 
عـن سـبعة وال يزيـد عـن خمسـة عشـر 
وفقـًا لمـا يحـدده نظامها الأساسـي، 
لـدورة  العموميـة  الجمعيـة  تنتخبهـم 
تعييـن  أربـع سـنوات، ويكـون  مدتهـا 
أول مجلـس إدارة عـن طريـق جماعـة 

المؤسسـين لمـدة سـنتين

قانون 149 لسنة 2019 

يكون لـلك جمعية مجلـس إدارة، يتكون 
مـن عدد فـردي مـن الأعضـاء ال يقل عن 
خمسـة أعضـاء وال يزيـد علـى خمسـة 
عشـر عضـوًا وفقًا لمـا يحـدده نظامها 
الأساسـي، تنتخبهم الجمعية العمومية 
لـدورة مدتهـا أربـع سـنوات. ويكـون 
طريـق  عـن  إدارة  مجلـس  أول  تعييـن 
جماعة المؤسسـين لمـدة أقصاها أربع 

سنوات.

مادة 33 - 37


