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 بنك       

 تحية طيبة وبعد،،       

الصغيرة والصغر متناهية  الشركاتباالهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري  إلىباإلشارة 

             فيو 2016يناير  11في  التعليمات الصادرة وفي ضوء ،والمتوسطة والسعي لتنمية هذا القطاع الحيوي

 وغير االئتمانية )المباشرة والتسهيالت القروض محفظة لزام البنوك بزيادةإا مالتي تم بموجبه 2017مايو  23

 من % 20 عن تقل ال نسبة إلى والمتوسطة لتصل ةالصغر والصغيروالمنشآت متناهية  شركاتللالمباشرة( 

 .2020 يناير تنتهي في سنوات 4فترة  وذلك خالل للبنك االئتمانية التسهيالت محفظة إجمالي

متناهية الصغر وفي سبيل توسيع قاعدة توفير التمويل للشركات ، واستكماالً لما سبق من مجهودات

البنوك على االستثمار في صناديق االستثمار المباشر المستهدفة للشركات  من خالل حث الصغيرة والمتوسطةو

رأس مال ، "Angel Investment" االستثمار المالئكي)المختلفة  هاوذلك في مراحل ،الناشئةالصغيرة 

فقد وافق مجلس إدارة ، ("Growth Funding" االستثمار في أسهم النمو، "Venture Capital " المخاطر

 القرار التالي: على 2019مايو  22البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 

المستهدفة للشركات مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المباشر  اضافةأوالً: 

الموجهة إلى والتسهيالت االئتمانية للبنك محفظة من إجمالي  %20البالغة نسبة الضمن الصغيرة الناشئة 

 هذا الشأن. بموجب التعليمات الصادرة فيالصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر والشركات 

ً ثاني  حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق: ا

 وذلك في ضوء المحددات التالية:

ال أ، على إليهاوضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال صناديق االستثمار المشار  .1

 .للبنك% من رأس المال األساسي  10تتجاوز قيمة هذه االستثمارات 



 .من رأس مال الصندوق حتى ال يدخل ضمن المجموعة المصرفية %50ال تتجاوز حصة البنك أ .2

ن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبه تزيد عن الحد األدنى أ .3

  ICAAP .الداخليللمعيار، وكذا االلتزام بكافة الضوابط الخاصة بكفاية رأس المال 

 .ن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق ضمن نسبة الرافعة الماليةأ .4

ن تخضع لرقابة الهيئة ألرقابة المالية وا ن يتم الحصول على الترخيص الالزم لمزاولة النشاط من هيئةأ .5

 .ن هذه الصناديق مؤسسات مالية غير مصرفيةأباعتبار العامة للرقابة المالية 

النظام األساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك من الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق ن يتضمن أ .6

 سنوات متتالية. 3الصندوق ألرباح لمدة 

 

التعليمات اعتباراً من تاريخه وال تنطبق على أية استثمارات للبنوك في صناديق االستثمار المستهدفة ه تسري هذ

 .التاريخللشركات الصغيرة الناشئة قبل ذلك 

 لتواصل عن طريق البريد االلكتروني التالي: جود أية استفسارات يتم افي حالة و
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