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وعات  أول ترخيص لمزاولة نشاط تم منح الرقابة المالية توافق عىل ويل المشر

ة ي   المتوسطة والصغير
 
ي القطاع الماىل غير المرصف

 
ف  

 

ة بجانب  يترخيص   : منح أولند. عمرا • وعات المتوسطة والصغير جمع بير  مزاولة نشاط تمويل المشر

كات   إلحدى الصغر  متناهي نشاط   متناه الصغرشر

وعات مليون  3.3 د. عمران:  •   21.7قدرها نحو  تمويل بمحفظة الصغر  متناهية مستفيد من المشر

 2021بنهاية مايو % 62 تمثل المرأة منهم نحو  جنيهمليار 

وعات المتوسطة   عىل منح  الهيئة العامة للرقابة المالية  وافقت       أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشر

ة   الم  والصغير كات  الشر الصغر،  إلحدى  وعات متناهية  المشر بمزاولة نشاط تمويل  لها  لها رخص   والسماح 

ا ،  ل لتمويل  بتقديم   
المرصف  الماىل  غير  القطاع    

ف  الوىل  للمرة  والمتوسطة  ة  الصغير وعات  المشر صحاب 

يع  الخير الصادر  و   للتعديل التشر
ً
  أكتوبر  ذلك تطبيقا

  تنظيم"   شأنب  2020لسنة    201بالقانون رقم    2020ف 

وعات  تمويل  نشاط ة  المتوسطة  المشر تمويل ،  "الصغر  ومتناهية  والصغير نشاط  بمزاولة  سمح    حيث 

وعات ص    المتوسطة  المشر
ُ
كات والجمعيات والمؤسسات الهلية المرخ ة من طرف الشر لها بمزاولة والصغير

 . من الهيئة نشاط التمويل متناىه الصغر 

كة عىل أول ترخيص  الحصول    أنرئيس هيئة الرقابة المالية  -الدكتور محمد عمرانوقال   بير  مزاولة   يجمعشر

متناهية   وعات  المشر تمويل  بجانب  ة  والصغير المتوسطة  وعات  المشر تمويل  أحد  نشاط  يمثل  الصغر 

يع   مستهدفات    التمويل   نشاط  تنظيموالخاص ب  2014  لسنة  141  رقم  القانون  أحكام  لبعضالتعديل التشر

ة والمتوسطة"ضم فئة جديدة ىه   ة مظلة الشمول الماىل لتعىك يتم توس  الصغر   متناىه   وعات الصغير  " المشر

  تشير أحدث الدراسات  
  بداية عام  والت 

% من الناتج المحىل  80بلوغ مساهمتها نحو  إىل    2021االقتصادية ف 

  تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم    ، باالقتصاد المرصي  اإلجماىل  
تنمية  "بشأن    2020لسنة    152والت 

وعات المتوسطة   ة ومتناهية الصغرالمشر      ،"والصغير
 السنوي  أعمالها بلغ حجم  يبأنها المشاري    ع القائمة الت 

وعات المليون جنيه لل   50  يقل عنمليون جنيه و   1 ةمشر   يبلغ حجم أعمالها السنوي    ،صغير
 50وتلك الت 

وعات امليون جنيه  200حت  مليون جم و   . لمتوسطةللمشر

يع     وتابع أن      ة زيادة فرص التمويل الموجه إىل المشاري    ع  استهدف  التعديل التشر المتوسطة والصغير

التأسيس أكير من سنتير    يمض  لم  و   -  حديثة  أو مزاولة نشاطها  أو تسجيلها  تأسيسها  حيث عرفها      -عىل 

    التأسيس  حديثةالقانون المشار اليه بأنها تلك المشاري    ع  
بحسب  يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع    الت 

ة،    3  ويقل عنألف جنيه    50الحوال   وعات غير الصناعية الصغير   مليون   5  أو يقل عنمليون جنيه للمشر

وعات  جنيه ة  الصناعية  للمشر     التأسيس  حديثة  المشاري    عتلك  كذا  ، و الصغير
 أو   المستثمر   رأسمالها   يبلغ  الت 

وعات   جنيه  مليون  5  وال يجاوز   جنيه  مليون  3  الحوال  بحسب  المدفوع  أو   ،المتوسطة  الصناعية  غير   للمشر

وعات جنيه مليون15 وال يجاوز  جنيه  مليون 5يبلغ   المتوسطة.   الصناعية للمشر



يع  لم يضع  ب  وأكد رئيس الهيئة        وعات  أن التعديل التشر  عىل سقف التمويل الموجه إىل المشر
ً
قيودا

 ب
ً
ة والمتوسطة إيمانا وعات من ا تلكما تتسم به طبيعة الصغير وع  ختلف ت  ةتمويليات حتياجالمشر من مشر

خيص    الذيآلخر، وهو المر   حرصت عىل تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الي 

نشاط   مزاولة  ة  تم وقواعد  والصغير المتوسطة  وعات  المشر الهيئة  ويل  إدارة  مجلس  قرارات  بموجب 

تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة أن يتم  حيث نصت عىل    2020لعام    211،  164رقىم

  ضوء االحتياجات التمو 
وع وجدارته االئتمانية،التمويل ف  لممثىل    تأهيلية  كما قدمت الهيئة برامج  يلية للمشر

خيص  التمويل    اتجه خيص    لتيسير فهم متطلبات  2021خالل شهر يونيو  المؤهلير  للحصول عىل الي  الي 

  هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسالمة التطبيق. 
 وقواعد مزاولة النشاط والرد عىل االستفسارات ف 

وعات  تمويل  نشاط  تنظيمقانون "  والجدير بالذكر أن ة  المتوسطة  المشر الخير  الصغر"    ومتناهية  والصغير

 لما حققه نشاط التمويل متناىه  الصغر 
ً
  دفع معدالت الشمول الماىل    قد جاء استثمارا

من نجاح مشهود ف 

  مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو  
ىل  إ  2021بصورة ملموسة ف 

وعات  تمويل   خدمات  من  المستفيدين  دد بلوغ ع   وبواقع ،  مستفيد   مليون  3.3  نحو   الصغر   متناهية  المشر

مستفيد،    مليون  2  وبواقع%  62  حصة المرأة منهم نحو   بلغت  جم  مليار   21.7نحو  قدرها    تمويل   محفظة

  .  %63 نحو  النشاط خدمات من المستفيدينو  الجنسير   من الشباب حصة كما بلغت


