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القطاع املرصيف

ادوات احلد من اخملاطر

برنامج الجدارة
االئتمانية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة

لمتكني البنوك من الوقوف عىل درجة اجلدارة الئامتنية لعمالء املرشوعات الصغرية واملتوسطة عند املنح مت العمل
مع رشكة  I-Scoreابلتعاون مع رشكة ( CRISILاإحدى رشاكت Standard & Poor's Global
 )Companyلتطوير نظام للتصنيف الئامتين للمنشآت والرشاكت الصغرية واملتوسطة.
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شركة ضمان مخاطر
االئتمان CGC

وافق جملس اإدارة البنك املركزي عىل ادلخول مكسامه بنس بة  ،%20واليت من خاللها س يتثىن للبنك
املركزي دمع الرشكة مببلغ يرتاوح من  1مليار اإىل  2مليار جنيه مرصي ،واليت عىل قوهتا س تقوم الرشكة مبنح
ضامانت للبنوك (معدل الضامانت احلايل حوايل  10أضعاف املبالغ اخملصصة) خمصصة لرشحية الرشاكت
الصغرية واملتوسطة مع الرتكزي عىل القطاع الزراعي ،الصناعي ،الطاقة اجلديدة واملتجددة ،وتكنولوجيا
املعلومات .وهو مما يسامه يف توسع البنوك يف متويل تكل املرشوعات.

برامج وادوات متويلية
يمت التنس يق مع UNIDOو SEEDو USAIDلس تكامل سالسل ودراسة القمية املضافة يف خمتلف القطاعات:
الطامطم ،البالستيك ،صناعات التغذية ،الس يارات واملالبس اجلاهزة ومصايد السامك ومنتجات اللبان .

سالسل القيمة المضافة
Value Chain

وضع الية إلكترونية
إلعداد القوائم المالية

التفاوض مع رشكة  BDOلتوفري الية الكرتونية لعداد القوامئ املالية للرشاكت الصغرية من خالل تسجيل البياانت املالية
الاولية حيت تمتكن من توفري متطلبات البنك املركزي للقوامئ املالية ،ومن مث اعادة النظر يف التعلاميت الرقابية حبيث يمت
السامح ابس تخدام هذه الالية لعمالء املرشوعات الصغرية حبجم مبيعات حيت  10مليون دون احلاجة ايل تقدمي قوامئ مالية
معمتدة بغض النظر عن عددس نوات التعامل.
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سالسل االمداد Supply
Chain

يمت التنس يق مع رشكة بنوك مرص  EBCللتفاوض مع رشكة  MIYSESوعدد من الرشاكت الخرى عىل طرح
تطبيق مبسط لسالسل الامداد مجليع البنوك بآسعار مقبوةل و قامت رشكة بنوك مرص ابإرسال مسودة خطة العمل
اخلاصة بآلية تطبيق النظام ومت مناقش هتا مع ممثيل الرشكة قبل عرض خطة العمل الهنائية للبنك املركزى
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صناديق الاستامثر املبارش

صناديق الاستامثر املبارش للمرشوعات الصغرية واملتوسطة
تنفيذ ًا لسرتاتيجية ادلوةل بدمع ومتكني املرشوعات الصغرية واملتوسطة ،يعكف البنك املركزي املرصي عىل دراسة اإنشاء صناديق الاستامثر املبارش للمسامهة
برأس املال يف املرشوعات الصغرية واملتوسطة وخصوص ًا غري القادرة عىل احلصول عىل متويل مرصيف.
املزااي املتوقعة:
خلق جمال جديد لالستامثر

متكني الش باب ورواد العامل بتنفيذ مرشوعات جديدة
• ابحلصول عىل المتويل الالزم بدون حتمل اعباء القروض يف بداايت املشاريع
تعزيز الشمول املايل
• ابس هتداف رشاحئ جديدة من املرشوعات بتقدمي خيار متوييل جديد
توفري الاستشارات املالية والفنية والتدريب لحصاب املشاريع

• مما يعزز من فرصهم للنجاح ويتيح هلم قنوات اتصال بذوي اخلربة
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• حيث يوجد جفوة متويلية كبرية فامي خيص متويل املرشوعات الصغرية واجلديدة ،س هتدف الصناديق لإعداد جيل جديد مدرب من مديري
الاستامثر وسيسهم النجاح التجاري للتجربة خبلق فرص استامثرية للقطاع اخلاص لالستامثر مبجال جديد

صناديق الاستامثر املبارش للمرشوعات الصغرية واملتوسطة
مت عقد اجامتعات مع اخلرباء اخملتلفني لبحث أراهئم خبصوص مرشوع صناديق الاستامثر املبارش هبدف تكوين رؤية تعكس ظروف ومتطلبات السوق
حماور ادلراسة:

البحث املكتيب
مت حبث الفكرة وأليات التنفيذ و معل مقارنة للربامج العاملية واحمللية اخملتلفة ودور احلكومات والبنوك املركزية يف ادلمع

مت عقد مقابالت مع الطراف اخملتلفة من مديري الاستامثر وخرباء قانونيني ومرصفيني لبحث اراءمه
الاس تفادة من اخلربات ادلولية BGF FUND
مت التنس يق وعقد اجامتعات مع مؤسيس صندوق منو العامل الربيطاين لبحث جتربهتم الناحجة يف المتويل طويل الجل لرأس مال الرشاكت
الصغرية ابململكة املتحدة ،أسرتاليا ،كندا ،واملكس يك وحبث س بل التعاون ولس تفادة من خرباهتم
التقرير املبديئ
مت اإعداد تقرير أويل متضمنا لك مس بق وتمت مناقش ته داخلي ًا
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الاس تفادة من اخلربات احمللية
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التثقيف والتوعية

مبادرة "رواد النيل"
• وافق جملس اإدارة البنك املركزي عىل رعاية مبادرة "رواد النيل" ابلرشاكة مع جامعة النيل ملدة مخس س نوات ،واليت هتدف ايل متكني اجلهاز املرصيف من طرح "خدمات
تطوير الاعامل" للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مراحلها اخملتلفة بدء من الفكرة حيت مرحةل المنو والنضوج لتشجيع الش باب عيل تبين ثقافة رايدة العامل وبناء
مرشوعات انحجة.
• وسوف يمت تفعيل املبادرة من خالل قيام البنوك بتآسيس "مراكز خدمات تطوير العامل" وذكل يف املناطق اجلغرافية ذات الفرص الاستامثرية لطرح "خدمات تطوير
الاعامل" للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مراحلها اخملتلفة بدء من الفكرة حيت الواعدة عيل مس توي امجلهورية .هذا وتتضمن املبادرة تنفيذ عدد من النشطة اخملتلفة
اكلتايل-:

المسابقة
(تحدي
االبتكار)

مسابقة بني خمتلف رشاحئ اجملمتع املرصي للتقدم حبلول قامئة عىل التكنولوجيا وحتل مشلكة صناعية أو زراعية ابجملمتع مما حيقق اإحالل
الواردات أو زايدة الصادرات ومن مث متويل املرشوعات الفائزة وإادخالها يف حاضنات العامل

التعليم

اإطالق أنواع خمتلفة من التطبيقات الإلكرتونية (تطبيق تعلميي – لعبة تثقيفية) ححتاىك املراحل احلقيقية لتآسيس وإادارة املرشوعات
الاقتصادية يف حياة افرتاضية عن طريق التعرض ملواقف مشاهبة للواقع

التواجد
االعالمي

تقدمي برامج اإذاعية وتليفزيونية ختتص بتثقيف املس متعني واطالعهم عىل خمتلف نوايح العلوم و املعارف اخلاصة برايدة الاعامل ،ابلإضافة
ايل التواجد عىل ش بكة الانرتنت من خالل انشاء موقع املبادرة كبوابة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة.
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بيت
التصميم

انشاء بيت التصممي جبامعة النيل بمتويل من البنك املركزي وتوفري اكفات املتطلبات والتجهزيات الفنية والهندس ية لتصممي الامنذج الاولية
لحصاب الافاكر لتحويل الفاكر اىل منتجات وواقع ملموس

احملقق من مبادرة "رواد النيل"
• هذا وقد مت تنفيذ عدد من الاجراءات مضن انشطة املبادرة حيت الان:

الانشطة

احملقق

مراكز خدمات
تطوير الاعامل

مت اختيار التصممي ادلاخيل واخلاريج ملراكز تطوير الاعامل ابلتعاون مع هيئة  SEED - USAIDو يمت حاليا تنفيذ
التصماميت التفصيلية املطلوبة من قبل املصمم
مت تصممي الشعار املوحد للمبادرة
يمت حاليا حتديد اخلدمات و دليل ال إالجراءات ملراكز تطوير الاعامل ابلتنس يق مع البنوك و هجاز تطوير املرشوعات
الصغري و املتوسطة و متناهية الصغر و وزارة الش باب والرايضة خللق نقاط للتواجد داخل مركز الش باب املنترشة باكفة
احناء امجلهورية و هجات أخرى
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وحدة
الاسرتاتيجيات

مراجعة اسرتاتيجيات التمنية املس تدامة لدلوةل  20٣0و اس تخالص التوجه و التحدايت لتنس يق انشطة املبادرة مع
توهجات ادلوةل
مراجعة الاحباث و التقارير الصادر من منظامت اممية و اخلاصة بتطوير سالسل القميه يف مرص و تلخيص التحدايت و
العراقيل اليت حتول دون منو الاقتصاد املرصي
انشاء اطار لختيار القطاعات اليت من شآهنا تعظمي العائد عىل الاقتصاد املرصي كلك
تقدمي الاستشارات الفنية للبنك املركزي يف تعظمي الصادرات املرصية من احلاصالت الزراعية
تقدمي الاستشارات الفنية للبنك املركزي يف مقرتح انشاء اسرتاتيجية للتحول الرمقي للبنك الزراعي

احملقق من مبادرة "رواد النيل"
• هذا وقد مت تنفيذ عدد من الاجراءات مضن انشطة املبادرة حيت الان:

الانشطة

مسابقة
حتدي
الابتاكر

مت انشاء املوقع الإلكرتوين للمبادرة .
مت رشاء موقع الاس تضافة Domain name
مت التواصل مع عدد من رشاكت الإعالانت و الإعالم من أجل احلصول عىل عروض

جارى التنس يق مع احد الربامج املموةل من الاحتاد الورويب BEMTلتنفيذ احدى مسابقات حتدى الابتاكر
من خالل مباردة رواد النيل  ،وجارى التنس يق مع مؤسسة مرص اخلري لحتضان الرشاكت الفائزة.
يمت حرص املكوانت املطلوبة من قبل رشاكت الس يارات و الهجزة املزنلية
جارى التنس يق مع منظمة العمل ادلولية  ILOللتعاون مع برانمج  SIYBلرايدة العامل ىف حمافظىت القليوبية و
املنوفية
مت تنفيذ ورش معل تعريفية مبحافظات الاسكندرية والقاهرة وجارى التنس يق لعداد ورش معل مبحافظات
الصعيد
جارى الاجامتع مع ش باب املبتكرين ورواد الاعامل والرشاكت املتوسطه والصغرية لالشرتاك بتحدى الابتاكر
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الاعالم
والتواصل

احملقق

احملقق من مبادرة "رواد النيل"
الانشطة

بيت
التصممي

يمت حاليا تطوير اليــة تقــدمي اخلــدمات الفنيــة و حماور تـقـيــيــم الثر الاقتصادى للشــراكت الصــغرية وفرص منوها
الاطالع عىل بعض اجلهود املبذوةل يف جمال تمنية املشـروعات الصغرية واملتوســطة يف مصــر ومناقشــة فرص التاكمل معها:
هجاز تمنية املشــروعات و مبادرة املعرض الالكرتوىن للمجلس التصديري للصناعات الهندســية
مقابالت مع اجلــهات املرشــحة لتقدمي اخلــدمات للشــراكت الصــغرية
الاطالع عىل املامرسات ادلوليــة يف جمال تمنيــة املشــروعات الصــغرية واملتوســطة :املانيا
مت الاجامتع مع رشكة موبياك خبصوص أماكنيه تعميق الصناعه ىف بعض املكوانت و مت احلصول عىل عده عينات ملكوانت لىك يمت
تصنيعها
مت ألجامتع مع رشكة جرنال موترز خبصوص أماكنيه التعاون و مت طرح عده أفاكر خبصوص الهندسه العكس يه لبعض املكوانت
و القيام بتقدمي تدريب اىل املوردين اخلاصني ابلرشكه و عده مشاريع لتمنيه قدره املوردين
تدريب ىف " "Innovation Campلحصاب الفاكر و الطالب عن تطوير املنتجات و كيفيه معرفه متطلبات العميل
مقابالت مع أحصاب الفاكر و كيفيه تمنيه أفاكرمه و املراحل القادمه.
تعيني مصممه منتجات كجزء من فريق معل بيت التصممي و أس تكامل املقابالت لتعيني ابىق الفريق
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برانمج
المنز

احملقق

احملقق من مبادرة "رواد النيل"
الانشطة

التدريب

مت توقيع اتفاقية تفامه مع جامعة أسوان
مت معل ورش معل مع وزارة الش باب و الرايضة
مت معل ورشة معل مع جامعة قناة السويس
مت التواصل مع جامعات الفيوم و جنوب الوادى و جامعة املنيا من أجل تطبيق برانمج رايدة العامل الزراعية
مت التواصل مع منظامت الامم املتحدة للتمنية الصناعية والاغذية والزراعة دلمع وتدعمي برانمج رايدة الاعامل الزراعية
املشاركة يف انشطة ورشة العمل عن املرشوعات الزراعية اليت اقميت ابلقاهرة مضن انشطة مرشوع دمع املرشوعات
الزراعية الصغرية واملتوسطة املمول من الاحتاد الاورويب والواكةل الفرنس ية للتمنية
متت مراجعة املواد التدريبية املقدمة من وزارة الش باب و الرايضة
يمت حاليا جتهزي مواد تدريبية لرايدة العامل الزراعية
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قوافل
التوعية

احملقق
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حماور أخرى

حماور أخرى
منصة التجارة الالكرتونية خلدمة القطاع الزراعي E-Commerce Platform
جارى التنس يق مع رشكة E-Financeلإنشاء منصة للتجارة الإلكرتونية تس هتدف خدمة القطاع الزراعى كبداية وسوف يمت الإعامتد عىل قاعدة بياانت اكرت الفالح الىت تتوافر هبا بياانت
(س ند امللكية ،الرمق القوىم ،رمق الهاتف احملمول ،املساحة ،النشاط /انواع احملاصيل واملنطقة اجلغرافية أو العنوان) والىت ميكن الإس تعانة هبا لتحسني الوصول اإىل السوق (لتسويق
منتجات /مس تلزمات الزراعة والىت يقوم ببيعها املرشوعات الصغرية واملتوسطة من خالل محالت تسويقية ابس تخدام الرسائل التنبهيية) الىت ختدم قطاع املرشوعات الصغرية واملتوسطة.

مت تشكيل جلنة من ً
الك من هجاز تمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر ،البنك املركزي املرصي ،الهيئة العامة للرقابة املالية وختتص هذه اللجنة إابعداد
وتوفري البياانت املطلوبة من اكفة الطراف املشاركة ليمت تضميهنا يف التطوير ادلوري اذلي تصدره منظمة واخلاص ابإاتحة المتويل للمرشوعات الصغرية ورايدة العامل

وزارة البيئة
يمت التنس يق مع وزير البيئة لبحث التعاون بني البنك املركزي والوزارة فامي خيص متويل مرشوعات الطاقة اجلديدة واملتجددة و التوجه لالقتصاد الخرض حيث يعد
الاقتصاد الخرض الآلية الفعاةل لتحقيق التمنية املس تدامة

البنك المركزى المصرى

جلنة منظمة  OECDللمرشوعات الصغرية واملتوسطة

حماور أخرى
هيئة التمنية الصناعية

وزارة الش باب والرايضة
يمت الانهتاء من اعداد مذكرة تفامه لتنس يق التعاون بني البنك املركزي املرصي ووزارة الش باب والرايضة كحد الرشاكء الاساس يني لتنفيذ انشطة مبادرة
"رواد النيل" فامي خيص دمع وتمنية النشء ورواد العامل من الش باب ،وتعزيز مفهوم التثقيف والشمول املايل ،وذكل لالس تفادة من الانتشار اجلغرايف
ملراكز الش باب التابعة للوزارة عيل مس توي امجلهورية (حنو  4200مركز ) من خالل تدريب مدريب رايدة أعامل ابلوزارة يف جمالت رايدة الاعامل،
والشمول املايل هبدف زايدة الوعي واملعرفة لهؤلء املحدربني ونقلها لل حمقبلينعىل مراكز الش باب والرايضة
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مت التنس يق مع رئيس هيئة التمنية الصناعية لبحث معوقات متويل اجملمعات الصناعية ومت التفاق عىل اماكنية تضمني الربوتوكولت املوقعة مع البنوك ضامنه
رشكة خماطر الئامتن وذكل لتشجيع البنوك عىل المتويل
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جلنة جملس الوزراء لتمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة

جلنة جملس الوزراء
مت اس تكامل أعامل اللجنة املشلكة من جملس الوزراء اخملتصة بدراسة تمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة برئاسة البنك املركزي وذكل للقيام مبتابعة موقف تنفيذ التوصيات
الصادرة من اللجنة يف التقرير املرفوع لرئاسة جملس الوزراء .ابلإضافة ايل النظر يف دراسة عدد من املوضوعات الخرى املتعلقة بتمنية املرشوعات الصغرية واملتوسطة وعيل
الاخص قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي والتصدير وجمالت التكنولوجيا والابتاكر ،حيث مت القيام ابلتايل:

قطاع الاستامثر الزراعي :يمت دراسة وضع خريطة استامثر زراعي يف مرص تتضمن اكفة الفرص الاستامثرية يف اجملال الزراعي عيل مس توي امجلهورية
وابلس تفادة من جتربة وزارة التجارة والصناعة يف تصممي وتنفيذ خريطة الاستامثر الصناعي.
املنصة الالكرتونية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة :يمت العمل عيل اس تكامل املراحل الهنائية وتقيميها وذكل لطالقها بشلك رمسي يف بداية شهر ابريل
املقبل.

حرص الارايض الصناعية :متابعة الاجراءات اليت تقوم هبا وزارة التجارة والصناعة يف حرص الارايض الصناعية من خالل أعداد خرائط تفصيلية هبا عيل
مس توي احملافظات يف ضوء البياانت املتوافرة دلهيا ،وخماطبة احملافظات هبا للتآكيد عيل حصهتا او تعديلها وارسال البياانت الصحيحة.
خريطة الاستامثر الصناعي :يمت متابعة ودراسة حالت العمالء اذلين تقدموا بطلبات حصيحة من خالل املنصة ومل يس تمكلوا اجراءات استيفاء املستندات
لبحث الاس باب ،والعمالء املقبولني اذلي مت حتولهيم ملرحةل ادلراسة الفنية ملرشوعاهتم ومدي التقدم يف اجراءات تآسيس هذه املرشوعات .
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الصادرات الزراعية :مت تشكيل جلنة فرعية من عدد من الوزارات واجلهات اخملتصة حيث مت حرص عدد من املشالكت اليت تواجه الصادرات الزراعية يف
مرص وطرح بعض احللول والاجراءات الواجب اتباعها ،وجاري وضع الولوايت اليت سيمت الرتكزي علهيا وهيلك العمل من خالل وضع خريطة لدلورة
الصادرات الزراعية Value Chainبداية من البذور والزراعة وحيت التصدير وجاري حتديد الفجوات يف الك مرحةل من ادلورة التصديرية.

