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ريادتهم للمشروعات، ومحاولة التغلب على الظروف   في ظل التداعيات الصعبة لوباء " كورونا " صار من الضروري دعم الشباب في

 تواجههم. التي صعبة ال

 بأن يتم غلق جميع املطاعم واملقاهي  خاصة وان الحكومة أصدرت ضمن حزمة قرارا 
ً
ت ملواجهة تفش ي فيروس كورونا، قرارا

 من الساعة  والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات واملالهي والنوادي الليلية والحانات واملرا
ً
كز التجارية )املوالت التجارية( إبتداءا

 أمام الجمهو ا
ً
 فة أنحاء الجمهورية  ر، بكالسابعة مساًء وحتى الساعة السادسة صباحا

وما ُيماثلها من املحال واملنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم املأكوالت أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات  

 . رالصغهية  ومتنا  عام املتنقلة وأغلبها من املشروعات الصغيرة واملتوسطة الط

 جل ذلك   أ من 

مساعدة املشروعات الصغيرة ملواجهة األثار االقتصادية املترتبة على ظهور فيروس كورونا وذلك بحزمة  بذلت الدولة مجهودا في 

في الصغيرة ومتناهية الصغر ملساعدة أصحاب هذه املشروعات مساعدات مالية وغير مالية من جهاز تنمية املشروعات املتوسطة و 

 مواجهة األزمة وما تبعها من اثار سلبية.

نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية املشروعات عن تنفيذ الجهاز ملبادرة جديدة لدعم   فقد أعلنت   

 من خالل  العمالة(  وكثيفةاعية الصن )خاصة كافة املشروعات الصغيرة املتضررة 

هذه املشروعات ويساعدها في توفير السيولة الالزمة  ليضمن استمرارية  سنة(االقص ى  )حدها  زمنية قصيرةقرض استثنائي لفترة  -1

 لحين تتخطى تلك االزمة.  واالنتاجلتمويل مصروفات التشغيل  

القرض  الحد األقص ى لهذا جهاز أو من أي مصادر اخرى، حيث يصل املشروعات الصغيرة سواء املمولة من ال املبادرة كافةتشمل  

 ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط االقتصادي لكل مشروع.   وفائدةشروعات الصغيرة بشروط وسيتم توفيره ألصحاب املنيه الي مليون ج

مصانع  املطهرات،مصانع إنتاج  األنشطة االقتصادية التي القت رواج شديد نتيجة ظهور فيروس كورونا مثل في حالةوبالخصوص  

 لطبية ومستلزمات النظافة والتطهير والتعقيم .. أنشطة تجارة وتوريد املستلزمات ا أنواعها،إنتاج املنظفات بمختلف  

وغيرها من األنشطة االقتصادية والتي تحتاج إلى الحصول على تمويالت جديدة وسريعة ملواجهة حالة الرواج الشديد و تلبية  

من العمالء  لراهنة فسيتم تلقى طلبات الحصول على تمويلات امللحة للسوق املصري لهذه املنتجات في ظل الظروف ااالحتياج

روس واالنتهاء من االجراءات االئتمانية في أسرع وقت وتمويله باملال الكافي لرفع معدالت انتاجه طاملا لم يتأثر سلبا نتيجة النتشار الفي 

   السداد.نتظام في  وقادر علي االلتزام و اال 
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يمكنهم   ( أو16733) املبادرة وهوستفادة من هذه املشروعات الصغيرة الذين يريدون اال  حابعلى اصوتم تخصيص رقم ساخن للرد  

 فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية. زيارة

األزمة وأثارها السلبية التي تمثلت  ي مواجهةلعالتمويلية االستثنائية تأتي ملساعدة اصحاب املشروعات الصغيرة  هذه املبادرةجاءت  

ين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي االلتزامات املالية املتعددة لتلك اض السيولة وصعوبة توفير اجور العاملفي انخف

ب خسارة أكبر  تلك الفترة الحرجة حتى ال تتوقف هذه املشروعات وتسب مالئمة فياملشروعات، مما يستوجب توفير سيولة نقدية 

 تة التي توفرها هذه املشروعات.  فظ علي فرص العمل الدائمة أو املؤقاح ألصحابها ولالقتصاد الوطني وأيضا حتى ن

 مشروع تضرر  أيمد فترة سداد   -2

 شابه. مد فترة سداد أي مشروع تضرر أو واجه عقبات أدت إلغالقه أو لقلة إنتاجيته أو ما 

هاز  فقد وافق الج خدمي(اري / زراعي/ روعات الصغيرة بمختلف انواعها )صناعي / تجاصحاب املش  املباشر من  حاالت اإلقراضوفى 

علي تأجل اقساطهم الي ان تستقر اوضاع هذه املشروعات وتعاود نشاطها االقتصادي علما بأن هؤالء العمالء لن يتحملوا سوآ  

 الدين. ين و خدمات الفائدة امليسرة املتفق عليها مع اضافة تكلفة مد وثائق التأم

باالستفادة من هذه االلية في حالة وجود تضرر وركود حقيقي بسبب االزمة اما  وجيه العمالء وقد اوصت اللجنة العليا بالجهاز بت

  في التسديد حتى ال تتراكم عليهم االقساط و الفوائد بعد ذلك و يوثر ذلك عليهم االنتظاماملشروعات املنتجة و التي لم تتضرر فيجب 

 . مشروعاتهم.علي ارباحهم و حجم انتاجية 

 ة لتلك املشروعات املتضررة رات ائتمانياصدار تيسي-3

 أخرى. إصدار تيسيرات ائتمانية لتلك املشروعات املتضررة لحين انتهاء األزمة واستقرار هذه املشروعات مرة 

ع له تقدم بطلب كتابي بهذا األمر في املكتب االقليمي التاب حالة رغبة العميل في عدم التأجيل واالنتظام في السداد عليه ان ي فيلذلك 

ووجهت اللجنة نحو تقديم تمويل اضافي للمشروعات املتضررة بعد التأكد من عدم وجود اي عوائق تمنعها عن التشغيل   مشروعه،

 للمواطنين. ا او خدماتها املقدمة انتاجيته  علىاو تؤثر سلبا 

لتأكد من انها لن تتأثر  لوقت الحالي فيتعين ار وجاري تنفيذها في اة الصادرة لعمالء اإلقراض املباشأما بالنسبة للموافقات االئتماني 

و ان انتشار الفيروس لن  بالظروف الحالية وال يوجد ما يعيق تنفيذ تلك القروض املباشرة واقامة هذه املشروعات في الظروف الراهنة 

م كافة فروع الجهاز بشكل دوري  ومن ناحية اخري اقرت اللجنة اهمية االستمرار في تعقي . تقدمها.يوثر علي انتاجها او الخدمات التي 

 املتاحة. كافة الخدمات   وتقديمواستقبالها للعمالء 
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 تمويل املشروعات للتعامل مع ازمة   “كورونا”-4

ز على أتم االستعداد لتوفير تمويالت ماد رئيس القطاع املركزي لتمويل املشروعات الصغيرة بالجهاز بأن الجهاهاني ع حيث أعلن

 الكورونا .   انتشارتحتاج إلى تمويل للتعامل مع أثار أزمة  للمشروعات التي إضافية وتسهيالت 

املتضررين وسيتم دراسة كل حالة على حده لدعمها   أن فروع الجهاز ستستقبل كافة اصحاب املشروعات  القطاع على أكد رئيس كما 

حين استقرار األسواق وعودة م هذه املشروعات لياجاتها االقتصادية وتخفف من آثار األزمة الراهنة ودعبتيسيرات تتالءم مع احت

 دوران عجلة االقتصاد الوطني . 

من كورونا تأتى في إطار حزمة اإلجراءات املتتالية من قبل   إن مبادرة جهاز تنمية املشروعات لتمويل املشروعات الصغيرة املتضررة

تأتى تلك املبادرة في تقديم الدعم   وبالتاليفيروس كورونا  عم ومساندة كل األنشطة االقتصادية املتضررة من انتشارالدولة بغرض د

 واملساندة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وتهدف الدولة رفع قدرتها على  

تفلس العديد من الكيانات  وبالتالياملديونات، ومواصلة إنتاجيتها حتى ال تتعثر وتتحول إلى كيانات مديونة وتتضخم عليها االستمرارية 

 ستكون هناك آثار سلبية على تسريح كل العمالة املوجودة داخل تلك األنشطة  وبالتاليواملتوسطة،  الصغيرة

 همية دعم قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة   أ

من ضمن القطاعات كثيفة   رص العمل خاصة أنهتوفر الكثير من ف التين قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة أحد القطاعات أ

ليست لديها خبرة كبيرة في السوق أو ليس لديها من   التيعمالة غير املدربة أو ستطيع أن يستوعب عدًدا كبيًرا من الالتشغيل، وي

تحتاجه الدولة في  التي ادرة تكفل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة كفاءة االستمرار والتشغيل واإلنتاج التأهيل أو التدريب، وهذه املب

 الوقت الراهن لزيادة اإلنتاجية. 

تدعم توجهات الدولة بالعمل على تلبية كل احتياجات السوق من السلع واملنتجات بهدف وصول املنتج لكل   جاءت املبادرةلذلك 

للحفاظ على كل املؤشرات   نافسية بما ال يؤثر على معدل التضخم في املستقبل ومحاولة الدولة بكل تلك الجهود تاملواطنين بأسعار 

من تحسن معدل النمو وانخفاض في معدل البطالة، وتراجع في نسبة الدين وتراجع  2019 املاض ي تمت تحقيقها خالل العام  التي 

 2019-2018 املاض ي املاليالعجز الكلى خالل العام  

ن بداية انتشار فيروس كورونا للحفاظ على حالة قامت بها الدولة م  التياملبادرة تحاول تدعم من اإلجراءات األخرى  فكانت هذه 

والذى يعانى منه جميع اقتصاديات دول   االقتصاديوعدم الوصول إلى حالة الركود  االقتصادي، وتحفيز النشاط االقتصاديالرواج 

 .العامليتريليون دوالر وتباطؤ في نمو االقتصاد  2.7بخسائر عاملية كبيرة تقدر بـ اتالعالم في ظل التوقع
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    للقرض ؟قص أ ملاذا مليون جنيه حد 

أن الدولة عندما تطرح مبادرة تكون لديها إحصائية أو خريطة لتوزيع الشركات وحجمها وحجم إنتاجيتها وبناء عليه تستطيع أن تقدر  

بناء على البيانات فتحديد مليون جنيه أعتقد يكون جاء  يوبالتالستهدف لكل القطاعات أو املشروعات، ملحجم التمويل أو الدعم ا

الدقيقة لدى الحكومة لكل األنشطة وقدرة كل مصنع أو شركة على اإلنتاجية، ومن هنا يتم وضع حد أقص ى وحد أدنى للتمويل وفًقا 

 وبالتالي جنيه يتوقف على مدى توسع أو قدرة الشركة أو املصنع في اإلنتاج،  ن لقدرات وإمكانيات كل شركة ومصنع، وتحديد املليو 

 .املصري لالقتصاد  اإلجماليته في الناتج املحلى مساهم 

أفراد على األكثر، أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة يكون بها عدد أفراد  3يعمل فيها من فرد إلى  التيأن املشروعات متناهية الصغر 

 . صلة نشاطها وإنتاجيتهاتحتاج إلى حجم السيولة ليست كثيرة وستحتاج إلى دعم ومساندة أكثر ملوا  وبالتالي ،فرًدا 10-20

 املشروعات متناهية الصغر  

 مع عدد كبير من العمالء بعدد 
ً
الناظر إلى النشاط اليومي لصناعة التمويل متناهي الصغر يدرك أنها صناعة تتميز بالتعامل يوميا

واالتصال املباشر بين شريحة   مالت املالية إلتمام عمليات صرف التمويل وتحصيله، بما يعكس التزاحم داخل الفروععاأكبر من امل

كبيرة من املواطنين، ومن ثم انتشار الفيروس بين هذا العدد الكبير من املتعاملين واملخالطين لهم، لذا فإنه ينبغي على جهات التمويل  

 استخدام أدوات الدفع غير النقدي بشكل أكبر. ى  البدء في حث املستفيدين عل

بشأن   2019لسنة  19عيل أدوات الدفع غير النقدي، إذ أصدرت خالل العام املاض ي قانون رقم وقد مهدت الدولة البنية التحتية لتف

األنشطة للنظام  فةتنظيم الدفع غير النقدي الذي شمل رقمنة كافة املدفوعات النقدية ملواكبة االقتصادات املتقدمة وضم كا

ومة الرقمية ونظمت لهم عدد من ورش العمل لربط كافة الرسمي، وسارت الهيئة على تلك الخطى فدعت كافة الالعبين باملنظ

 عن إصدار الضوابط املنظمة ألدوات الدفع غير النقدي للتيسير على 
ً
األطراف وتعريفهم بآليات وأهمية ميكنة نظم الدفع، فضال

 اهي الصغر في تنفيذ الربط واستبدال النظم النقدية بأخرى رقمية. تنجهات التمويل م 

التمويل متناهي الصغر ملعالجة التحديات لنشر الدفع غير النقدي وأهمها ضعف الثقافة املالية للعميل ورغبته في   على جهاتويجب  

لسوق والعميل، بجانب عدم التزام العميل  ة ااستخدام األدوات التقليدية في الدفع وضرورة تعديل بعض التشريعات لتالئم طبيع

 بمواعيد السداد.

 ية  مبادرات  الغرف التجار  

ذلك  أن الغرفة التجارية    الصغيرة،من جانب آخر ساهمت العديد من الغرف التجارية في محاول دعم ومساندة اصحاب املشروعات 

 باالقتصاد 
ً
املصري، وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف املنظومة  من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نموا

على وجه   واملنتجينلك الظروف الصعبة والقهرية التي تمر بها البالد والتي تستلزم مساندة صغار التجار ل تاالقتصادية خاصة في ظ
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 فرضته  التيالشهرية إزاء اإلجراءات  بالتزاماتهمالتحديد، والذين سيتعثر عليهم الوفاء 
ً
مواجهة تفش ي فيروس كوفيد  فيا الدولة مؤخرا

 "كورونا املستجد".  19

عن مبادرة #هنتحمل_بعض، والتي تناشد شعبة األدوات املنزلية بغرفة القاهرة   شعبة األدوات املنزليةعلنت أ   ثالاملفعلى سبيل   

بتأجيل مطالبات التجار الصغار وتأجيل مطالباتهم  التجارية فيها السادة املنتسبين من كبار تجار األدوات املنزلية بأن يقوموا 

 اعها ملدة أسبوعين تضامنا مع الحالة العامة وتيسير على التجار. أنو واستحقاقاتهم املالية بكافة 

ووفقا لبيان الشعبة فإن ذلك يأتي من منطلق التضامن والتكافل االجتماعي، وأن املبادرة غرضها األول هو أن تكاتف أصحاب املهنة  

 ة.الواحدة وأن يتحملوا بعض ملدة األسبوعين أو وفقا إلجراءات التي تتخذها الدول

وناشدت شعبة األدوات املنزلية بغرفة القاهرة التجارية أصحاب العقارات بتخفيض القيم اإليجارية ملدة شهر للتخفيف علي 

 لمبادرة. املستأجرين، مؤكدة في الوقت نفسه أنها واثقة في أعضائها وفي استجابتهم ل

، تدعوها إلعفاء أصحاب األنشطة الخدمية والتجارية  يزةكافة املراكز التجارية بمحافظة الج غرفة الجيزة التجاريةكما خاطبت 

"كورونا  19أشهر، جراء ما تفرضه الحكومة من إجراءات ملواجهة تفش ي فيروس كوفيد  3املستأجرين لديها من سداد اإليجارات ملدة 

 
ً
  أن تلك اإلجراءات تندرج تحت بند القوة القهرية.املستجد"، مؤكدة

 لتوصيات   ا

ر قانون جديد ملشروعات الشباب بحيث يتضمن حوافز غير مسبوقة للشباب، ومن ثّم يتم إعطاء انطالقة جديدة سراع فى إصدااإل  -

 لريادة األعمال 

 مل مع أثار أزمة انتشار الكورونا. توفير تمويالت إضافية وتسهيالت للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل للتعا -

صحاب املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر، من جانب جهاز تنمية  نوحة للشباب أ تأجيل سداد أقساط القروض املم -

القتصادية املشروعات، وذلك ملدة ستة أشهر، وبالطبع فإن هذا اإلجراء يتسق مع اإلجراءات التي اتخذتها الدولة ملواجهة التداعيات ا 

، ولكنه يخضع لهيئة  املركزي لي ال تشمله قرارات البنك ، وبالتااملصرفيالسلبية للفيروس الخطير، وهذا الجهاز ال يخضع للجهاز 

 الرقابة املالية، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. 

" مع املركزي ة الـ "آى سكور البنك يجب أن تتحمل شركات التأمين تغطية تلك الفترة فيما يتعلق بغرامات أي تأخير، وكذلك تسوي -

باب على القوائم السوداء نتيجة تأجيل سداد األقساط املطلوبة، مع تنسيق ذلك شيا لدخول الشجهاز تنمية املشروعات، وهذا تحا

 بشكل كامل مع شركات ضمان مخاطر االئتمان. 
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مرار األنشطة االقتصادية في املرحلة الراهنة واملستقبلية استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية تعتبر أفضل البدائل الست -

 ملمفي آن وا
ً
ارس ي صناعة التمويل متناهي الصغر الذين يتعاملون بشكل لصيق ومباشر مع قاعدة عريضة من املستفيدين  حد، خاصة

 ءات الوقائية املطلوبة.مليون عميل أغلبهم فئة البسطاء ممن هم ليسوا على دراية باتباع االجرا  3الذين يتجاوز عددهم 

 


