
 

 

 

 الهيمر  رمري  تأعارر  القررم  عاررا  احارد الردكتور توقير    7102 سرتتاتر 01 األحرد اليرو  الردول،  والتعررو  االسرتمارر وزيررة نصرر سحر الدكتورة شهدت

 سررج  وإدارة إنشررر  تشررأ   اتفررر ( I-Score)  االمتارررن، لالسررتعال  الاصررري  الشرررك   إدارة اجلرر  رمرري  كفررر،،  احاررد/   والسرريد الارليرر  للرقرترر  العرارر 

 .الارلي  للرقرت  العرا  والهيم  الدول، والتعرو  االستمارر وزارة ا  ك  قيردات ا  وعدد الدولي  التاوي  اؤسس  ا  اامل، تحضور وذلك الانقول  الضارنرت

 االقتصررد ،ر، للاسررما  اتسرروي  ،رر  علر، وحصرولهر والاتوسرة  الصرييرة الاشرروعرت دعر  أولويرتهرر ،، تض  الوزارة أ  نصر  سحر الدكتورة وأكدت

 . الارل، والشاو  التعايق تحقيق عل، والعا  الاصري 

 . الاقتل  السنوات ادار عل، األعار  ااررس  تقررير ،، ترتيتهر لتحسي  اصر جهود ضا  يأت، اإلتفر  مذا أ  الوزيرة  واوضحت

 التشرريعي  االصرالحرت تحقيق عل، تعا  الوزارة أ  إل، اشيرة الارلي   الرقرت  رمرس  تأعار  قرم  توليه عل، عارا   احاد للدكتور التهنم  الوزيرة  وقدات

 .للشترب عا  ،ر  وتو،ير انه الاجتا  ،مرت جاي  واستفردة االقتصردي الناو تحقيق ،، يسرم  اار االستمارر  تيم  لتحسي 

 . الارل، الشاو  لتحقيق استراتيجي  وض  ،، الارلي  للرقرت  العرا  للهيم  داعا  الوزارة أ  الوزيرة وذكرت

 تيسير على سيعا  التنفيذ حيز السج  دخو  أ  إلى اشيرا   الارل،  الشاو  لتحقيق مرا  خةوة الانقول  الضارنرت سج  إنشر  أ  عارا  احاد الدكتور وأكد

 يعار  اارر ترلسرج  إشرهررمر تعرد الانقولر  الضرارنرت تضرار  الصير واتنرمي  والاتوسة  الصييرة الاشروعرت خرص  االقتصردي  للاشروعرت التاوي  إترح 

 لهرذ  التاوير  تقردي  ،، التوس  على التاوي  اؤسسرت تشجي  ،، يسرم  كار والناو  التشيي  اعدالت وزيردة التناي  عجل  ود،  االستمارر حرك  تنشية على

 .لالقتراض ضارنرت وجود لعد  نظرا   السج  إنشر  قت  االقتراض ،، صعوترت تواجه كرنت والت، الاشروعرت

 والاخرزو  والاعردات اآلالت تضرار  التاوير  علرى الحصرو  للاشرروعرت سريتي  الانقولر  الضرارنرت سرج  أ  إلرى الارلير  للرقرت  العرا  الهيم  رمي  وأشرر

 .الهندسي  والتصايارت والنارذج االختراع ترا ات إلى ترإلضر، 

 حرصرت كارر الانقولر   الضرارنرت إلشرهرر إلكترونر، سرج  إعرداد التنفيذير  والمحتره القرنو  يتضا  أ  على حرصت الهيم  أ  إلى عارا  احاد الدكتور وأكد

 الرردول، التنررك تتقريررر الررواردة" التاويرر  علررى للحصررو  القرنونيرر  الحقررو  دعرر  اتةلترررت" تينهررر وارر  الدوليرر  والاعررريير التةتيقرررت أل،ضرر  ةتقررر   إنشرررمه علررى

 Doing) األعاررر  أنشررة  ااررسرر  تتقررررير الاصررري االقتصرررد اؤشرررات تحسرر  ،رر، سيسرررم  التنفيررذ حيررز السررج  دخررو  أ  إلررى اشرريرا   األعاررر   لااررسرر 

Business.) 

 أعلنت الت، العلني  للازايدة للتقد  الشرك  اتخذتهر الت، اإلجرا ات االمتارن، لالستعال  الاصري  الشرك  إدارة اجل  رمي  كفر،، احاد استعرض جرنته وا 

 سرت  خرال  الاحرددة الزانير  الاردة خرال  السرج  إنشرر  ار  االنتهرر  علرى سرتعا  الشررك  أ  اؤكردا   السرج   وإدارة إلنشرر  الارلي  للرقرت  العرا  الهيم  عنهر

 .أشهر

 التاوي  وشركرت التنوك ا  تك  رتة وشتك  التكنولوجي  التحتي  التني  ،، تتام  إاكرنيرت توا،ر الشرك  على الازايدة ترسي  أسترب أم  أ  إلى كفر،، واشرر

 .القروض ان  لهر الاصرح األملي  والجاعيرت والاتوسة  الصييرة للشركرت امتارني  تيرنرت قردة إلى وترإلضر،  الارنح  والجهرت التاويل، والتأجير العقرري

 
 1107/ 9 /01 القاهرة في

 

facebook.com/moicegypt 
twitter.com/moicegypt 
youtube.com/user/moiceg 
flickr.com/photos/moicegypt 

 

د.سحر نصر تشهد توقيع اتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية لالستعالم االئتماني بشأن 

 إنشاء وإدارة سجل الضمانات المنقولة

وزيرة االستثمار والتعاون الدولي: نعمل علي تحقيق  الشمول المالي.. واالتفاق سيساهم في تحسين ترتيب مصر 

 ممارسة األعمال علي مدار السنوات المقبلةفي تقارير 

الدكتور محمد عمران: سجل الضمانات المنقولة يعمل على تيسير إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهية الصغر..وإمكانية حصول المشروعات على تمويل بضمان اآلالت والمعدات وبراءات االختراع والنماذج 

 والتصميمات الهندسية
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