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٣

  قــــرارات
  التجارة والصناعةوزارة 

  ٢٠٢١ لسنة ١٢رقم رار ـق
  التجارة والصناعةوزير 

   بـشأن تنظـيم الـصناعة    ١٩٥٨ لـسنة    ٢١ القـانون رقـم   بعد االطالع على    
  وتشجيعها وتعديالته ؛

  ٢٠١٦ لـسنة    ٨١وعلى قـانون الخدمـة المدنيـة الـصادر بالقـانون رقـم              
  والئحته التنفيذية ؛

   بإنـشاء المجلـس  ١٩٩٦ لـسنة  ٣١٢وعلى قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم        
  الوطنى لالعتماد ؛

  م الوزارة ؛ بتنظي٢٠٠٥ لسنة ٤٢٠وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
بإعـادة تنظـيم المجلـس     ٢٠٠٦ لسنة ٢٤٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم     

   ؛الوطنى لالعتماد
   بتشكيل الحكومة وتعديالته ؛٢٠١٨ لسنة ٢٦٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

   ؛٢٠١٦ لسنة ١٢١وعلى القرار الوزارى رقم 
   ؛٢٠٢٠ لسنة ٣٨٩وعلى القرار الوزارى رقم 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٦٥٤لوزارى رقم وعلى القرار ا
  ولصالح العمل ؛

  :قـــــرر 
  )مــادة أوىل ( 

تستبدل عضوية رئيس المعهد القومى للمعايرة بعضوية رئـيس المعهـد القـومى     
  ٦٥٤بالمادة األولـى مـن القـرار الـوزارى رقـم            ) ٦(للجودة والواردة بالبند رقم     

  ٢٤٨رئـيس الجمهوريـة رقـم       عماالً للمادة الثالثة من قـرار       إ ، وذلك    ٢٠٢٠لسنة  
  . بإعادة تنظيم المجلس الوطنى لالعتماد ٢٠٠٦لسنة 

  )مــادة ثانية ( 
   .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره

  ٥/١/٢٠٢١صدر في 

  التجارة والصناعةوزير 
  نيفني جامع
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٤

  الس األعلى لتنظيم اإلعالم
  ٢٠٢١ لسنة ١م ـرار رقــق

  أن تعديل الئحة تنظيم التراخيص الصادرة بش
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٦رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم رقم بقرار 

  رئيس الس األعلى لتنظيم اإلعالم
  بعد االطالع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الصحافة واإلعالم والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم الـصادر           
  ئحته التنفيذية ؛ وال٢٠١٨ لسنة ١٨٠بالقانون رقم 

   بتـشكيل المجلـس    ٢٠٢٠ لـسنة    ٣٦٣وعلى قرار رئيس الجمهوريـة رقـم        
  األعلى لتنظيم اإلعالم ؛

  ٢٠٢٠ لـسنة    ٢٦وعلى قرار رئيس المجلس األعلى لتنظـيم اإلعـالم رقـم            
  بإصدار الئحة تنظيم التراخيص بالمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم ؛

   ؛٣/١/٢٠٢٠عالم بجلسته المعقودة فى وعلى موافقة المجلس األعلى لتنظيم اإل
  : قـــــــرر

  )ى ـادة األولـامل( 
   :من الئحة تنظيم التراخيص المشار إليها بالنص الجديد اآلتى) ٢(يستبدل نص المادة 

 يشترط فى تأسيس الصحف الورقية أو اإللكترونية التى تصدرها األشخاص الطبيعية         
زاب السياسية أن تُودع عن كل إصدار مبلـغ         أو األشخاص االعتبارية الخاصة أو األح     

المبلـغ  تأمينى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون هذا             
   لإلصـدار اليـومى ، وخمـسمائة وثالثـون         ى مـصر  خمسمائة وأربعون ألف جنيه   

 ى مـصر  جنيـه لإلصدار األسبوعى ، وخمسمائة وعشرون ألـف         ى مصر جنيهألف  
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٥

 لإلصدارجنيه مصرى  آالف أو اإلقليمى اليومى ، وخمسمائة وعشرة لإلصدار الشهرى
  وخمسمائة ألف جنيه مصرى لإلصـدار اإلقليمـى الـشهرى ؛           ،   األسبوعىاإلقليمى  

 أو اإللكترونية حال توقفها عـن الـصدور        وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية     
  .وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها 

  .كل خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون ) ٪١٠(د هذه المبالغ بنسبة وتزدا
  )املادة الثانية ( 

  .ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
  ٤/١/٢٠٢١صدر فى 

  رئيس المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
  رـبـرم جــك
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٦

 اهليئة العامة للرقابة املالية
  ٢٠٢٠ لسنة ٢١١ــرار جملس إدارة اهليئة رقـم ق

  ٢٧/١٢/٢٠٢٠بتاريخ 
بشأن قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة 

  للشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط ومعايير المالءة المالية 
  وقواعد الرقابة واإلشراف عليها

  يةجملس إدارة اهليئة العامة للرقابة املال
  بعد االطالع على قـانون شـركات المـساهمة وشـركات التوصـية باألسـهم               
  والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الـشخص الواحـد الـصادر بالقـانون             

   ؛١٩٨١ لسنة ١٥٩رقم 
 بتنظيم الرقابة على األسواق واألدوات المالية       ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  غير المصرفية ؛
 بتنظيم مزاولة نشاط تمويـل المـشروعات        ٢٠١٤ لسنة   ١٤١قم  وعلى القانون ر  

  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ؛
  ١٨وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقـدى الـصادر بالقـانون رقـم                

   ؛٢٠١٩لسنة 
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الـصغر الـصادر           

   ؛٢٠٢٠نة  لس١٥٢بالقانون رقم 
 بـشأن قواعـد وضـوابط    ٢٠١٤ لسنة ١٧٣وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم   

  ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر وتعديالته ؛
 بشأن إصدار دليل حمايـة      ٢٠١٦ لسنة   ١٢٣وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

  تمويـل  عمالء الشركات والجمعيات والمؤسـسات األهليـة التـى تـزاول نـشاط ال             
  متناهى الصغر ؛
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٧

   بـشأن ضـوابط    ٢٠١٨ لـسنة    ٥٣وعلى قـرار مجلـس إدارة الهيئـة رقـم           
  منح الترخيص واستمرار وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فـى األنـشطة الماليـة             

  غير المصرفية ؛
 بشأن ضوابط قيـد ونقـل       ٢٠١٨ لسنة   ١٤٢وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

  ة فى مجال نشاط التمويل متناهى الصغر ؛وغلق فروع الشركات العامل
ة الخاصـة   بشأن المعايير الفني   ٢٠١٩ لسنة   ٨وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

ل شـركات   المالية فى نشاط التمويل متناهى الصغر من خـال بضوابط تنفيذ المعامالت  
  لكترونى ؛الدفع اإل

نظيم ضوابط القيـد     بإعادة ت  ٢٠١٩ لسنة   ٨٤وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
  واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة ؛

 بـشأن قواعـد وضـوابط       ٢٠١٩ لسنة   ٨٧وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
ممارسة الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل          

  اقات المدفوعة مقدما ؛متناهى الصغر كمقدم خدمة الدفع باستخدام البط
 بـشأن ضـوابط مكافحـة    ٢٠١٩ لسنة ١٢٠وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم   

  غسل األموال وتمويل اإلرهـاب للجهـات العاملـة فـى مجـال األنـشطة الماليـة                
  غير المصرفية ؛

 بشأن ضوابط قيد مسئولى     ٢٠١٩ لسنة   ١٢١وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
  تمويل اإلرهاب بالجهات العاملة فى مجـال األنـشطة الماليـة         مكافحة غسل األموال و   

  غير المصرفية ؛
 بشأن ضـوابط التمويـل      ٢٠١٩ لسنة   ١٤٢وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

  ؛  Nano Finance )نانو(األصغر 
 بـشأن الـضوابط الرقابيـة    ٢٠٢٠ لسنة ٢٣وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم      

لقيود المالية المستهدفة فى مجال مكافحة اإلرهاب وانتـشار         الخاصة بقوائم العقوبات وا   
  أسلحة الدمار الشامل للجهات العاملة فى مجال األنشطة المالية غير المصرفية ؛
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٨

 بـشأن قواعـد حوكمـة    ٢٠٢٠ لـسنة  ١٠٠وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  
  الشركات العاملة فى مجال األنشطة المالية غير المصرفية ؛

 بشأن قواعـد وإجـراءات      ٢٠٢٠ لسنة   ١٦٤ مجلس إدارة الهيئة رقم      وعلى قرار 
الترخيص للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة          
والشركات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويـل المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة             

  وتمويل المشروعات متناهية الصغر ؛
   ؛٢٧/١٢/٢٠٢٠يئة بجلسته المنعقدة بتاريخ وبعد موافقة مجلس إدارة اله

  :قــــــرر 
  )  األوىلادةاملـ (

  نطاق التطبيق
تسرى قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطة والـصغيرة           
الواردة فى هذا القرار فى شأن الشركات المـرخص لهـا بمزاولـة نـشاط تمويـل                  

خص لها بمزاولـة نـشاطى تمويـل    المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات المر 
المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، وتعد شـرطًا           

  .من شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط 
وال تخل األحكام الواردة بهذه القواعد بالمتطلبات األخرى التى يجب علـى هـذه              

ت المساهمة وشـركات التوصـية      الشركات االلتزام بها ، وعلى األخص قانون شركا       
باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون          

 ، ومع مراعاة األحكام ذات االرتباط بالجهات مقدمـة التمويـل      ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  
الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والـصغيرة ومتناهيـة الـصغر الـصادر        

 وعلى وجه األخص أحكام الباب الثانى المتعلق بتيسير         ٢٠٢٠ لسنة   ١٥٢رقم  بالقانون  
  .إتاحة التمويل 
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٩

  ويتم منح التمويـل للمـشروعات المتوسـطة والـصغيرة ومتناهيـة الـصغر ،         
   :ويقصد بتلك المشروعات ما يلى

 مليـون   ٥٠كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى        : المشروعات المتوسطة  -١
 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس            ٢٠٠جنيه وال يجاوز    

   جنيـه وال يجـاوز     ماليـين  ٥ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال         
أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع           .  مليون جنيه    ١٥

  .جنيه  ماليين ٥اوز جنيه وال يج ماليين ٣أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال 
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليـون جنيـه       : المشروعات الصغيرة  -٢

 مليون جنيه ، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلـغ رأس مالـه               ٥٠ويقل عن   
 ماليـين   ٥ ألف جنيه ويقل عـن       ٥٠المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب األحوال        

حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المـدفوع أو رأس         أو كل مشروع غير صناعى      . جنيه  
  .  ماليين جنيه ٣ ألف جنيه ويقل عن ٥٠المال المستثمر بحسب األحوال 

كل  مشروع يقل حجم أعماله الـسنوى عـن           : المشروعات متناهية الصغر   -٣
أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المـدفوع أو رأس المـال              . مليون جنيه   

 ألف جنيه ، على أال يجاوز قيمة تمويـل المـشروع   ٥٠ األحوال عن    المستثمر بحسب 
الواحد مائتى ألف جنيه مصرى ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيـادة الحـد األقـصى           

  سـنويا ) ٪١٠(لتمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بمـا ال يجـاوز             
  .وفقًا للظروف االقتصادية 

  )  الثانيةادةاملـ (
  عضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدبخبرات أ

  ومديرى اإلدارات الرئيسية بالشركة
تسرى فى شأن الخبرة الواجب توافرها فى أعـضاء مجلـس اإلدارة والعـضو              
المنتدب لنشاط التمويل ومديرى اإلدارات المالية واالئتمـان والمخـاطر والمراجعـة            

نظمة لذلك بقرارى مجلـس إدارة      الداخلية بالشركات المخاطبة بهذا القرار ، األحكام الم       
  . المشار إليهما ٢٠٢٠ لسنة ١٦٤ و٢٠١٨ لسنة ٥٣الهيئة رقمى 
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  ) الثالثةادةاملـ(
  القوائم المالية ومراقب الحسابات

تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نـشاط تمويـل المـشروعات المتوسـطة             
ـ          ا لمعـايير المحاسـبة     والصغيرة بإعداد القوائم المالية واإليضاحات المتممة لهـا وفقً

  .المصرية وبمراعاة الضوابط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن 
 يجب على الشركات المرخص لها بمزاولـة نـشاطى تمويـل المـشروعات        كما

المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، إمـساك حـسابات ماليـة             
المتوسـطة  تمويـل المـشروعات     مستقلة لكل نشاط وإعداد قوائم مالية مستقلة لنشاط         

بها إيضاحات متممة تتضمن كافة التفاصيل المتعلقـة  والصغيرة ومتناهية الصغر مرفقًا     
  بنشاطى تمويل المشروعات المتوسـطة والـصغيرة ونـشاط تمويـل المـشروعات            
متناهية الصغر ووفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وبمراعاة الـضوابط التـى تـضعها             

  .شأن الهيئة فى هذا ال
كما تلتزم الشركات المشار إليها بأن يكون لها مراقب حسابات واحد على األقـل              
من بين مراقبى الحسابات المقيدة أسماؤهم بسجل مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة            

  . المشار إليه ٢٠١٩ لسنة ٨٤وفقًا ألحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
  )  الرابعةادةاملـ (

  ظيمية واإلدارية البنية التن
يجب أن يكون للشركات المرخص لها بمزاولـة نـشاطى تمويـل المـشروعات         
المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، إدارة مستقلة لكـل نـشاط             

  .من النشاطين 
ويجوز بعد موافقة الهيئة ، االكتفاء بوحدة مركزية لمزاولـة النـشاطين معـا إذا               

قدرات مؤسسية وموارد بشرية مالئمة لمتطلبات مزاولـة نـشاطى          توافر لدى الشركة    
  . تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معا
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  )  اخلامسةادةاملـ (
  معايير ذات ارتباط بمنح التمويل

تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هـذا القـرار عنـد مزاولتهـا لنـشاط تمويـل            
   :، بالقواعد اآلتيةالمشروعات المتوسطة والصغيرة 

 أن يكون منح التمويل لكل مشروع على حدة ، وال يجـوز أن يـتم التمويـل        -١
بصيغة التمويل الجماعى لعدد من المشروعات ، ويحدد مبلغ التمويل الممنـوح لكـل              
مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة فى ضـوء االحتياجـات              

  .االئتمانية التمويلية للمشروع وجدارته 
 وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعمالء يساعد على قيـاس              -٢

  .جودة االئتمان لكل تمويل على حدة 
 إجراء مراجعة ائتمانية للتمويالت الممنوحة لكافة العمالء مرة واحدة كل سنة            -٣

  .مالية على األقل 
 كافة المستندات القانونية قبـل       التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء      -٤

  .صرف التمويل للعمالء 
 وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن من التنبؤ بأى تغيرات قد تطـرأ علـى               -٥

  .أوضاع العمالء 
 إجراء مراجعة للعمالء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يـتم             -٦

  .جلس إدارة الشركة معرضها على 
متابعة االئتمانية بعد منح التمويل للتأكـد مـن تنفيـذ شـروط              توافر نظام ال   -٧

  .الموافقات االئتمانية 
 قبول طلبات العمالء بالسداد المعجل ، على أال تزيد عمولة الـسداد المعجـل          -٨

من المبلغ المراد تعجيل الوفاء بـه والفتـرة         ) ٪٥(حال إضافتها من قبل الشركة على       
  .اإلفصاح عن ذلك للعميل عند منح التمويل الزمنية المتبقية له ، كما يجب 
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 عدم منح التمويل بالعملة األجنبية إال إذا كان العميل لديه مصادر سداد متاحة              -٩
  .بالعملة األجنبية وتعهده باستخدامها فى السداد 

  االلتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غيـر النقـدى الـصادر             -١٠
   .٢٠١٩ لسنة ١٨رقم بالقانون 

  )  السادسةادةاملـ (
  أو أكثر من رأس المال) ٪٢٥(ضوابط تملك 

  أو حقوق التصويت
ن ضـوابط   بـشأ ٢٠١٨ لسنة ٥٣دارة الهيئة رقم    مع عدم اإلخالل بقرار مجلس إ     

منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى األنـشطة الماليـة             
ـ         ى أو اعتبـارى أو مجموعـة أطـراف        غير المصرفية ، ال يجوز ألى شخص طبيع

  مرتبطة تملك حصة من رأس مـال الـشركات المخاطبـة بأحكـام هـذا القـرار ،                 
  أو أكثـر مـن أسـهم رأس المـال     ) ٪٢٥(تؤدى لوصول نسبة تملكه أو تملكهم لــ         

وتلتـزم الهيئـة   . أو حقوق التصويت إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئـة          
ة ال تتجاوز أسبوعين من استيفاء كافة البيانات والمعلومـات          بالبت فى الطلب خالل مد    

  :التى تطلبها بهذا الخصوص ، وذلك على ضوء ما يلى 
١-ا الحصول على موافقة أمنية فى حالة كون المتقدم للتملك شخصا أجنبي.   
 التعهدات والخطة االستثمارية المـستقبلية مـن المتقـدم للتملـك وتوجهاتـه          -٢

فيما يتعلق بـإدارة الـشركة      )  يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك       األهداف التى (
  .تباعها فى تصريف شئونها اوالسياسة التى ينوى 

 حصص السيطرة للشخص المتقدم للتملك فـى رأس مـال الـشركات التـى             -٣
  .تمارس ذات النشاط 

  . سابقة أعمال وخبرات الشخص المتقدم للتملك -٤
الجنائية وشهادة بمدى صدور أحكـام حجـر أو إفـالس     تقديم صحيفة الحالة  -٥

  ) .أو ما يقابلها بالنسبة لألجانب(لألشخاص الطبيعيين 
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 إذا كان الطالب بنكًا أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبـت خـضوعه                -٦
لرقابة سلطة رقابية فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى تشابه اختـصاصات البنـك               

صرى أو اختصاصات الهيئة فى مجال النـشاط ، مـع إرفـاق شـهادة               المركزى الم 
  .بالجزاءات أو التدابير الموقعة عليه من الجهة الرقابية الخاضع لها 

   تقديم تعهد من الشخص االعتبارى وممثله القانونى بإخطـار الهيئـة مـسبقًا             -٧
عتبـارى  ديـد للـشخص اال    فى حال تغير السيطرة وااللتزام بإرسال هيكل الملكية الج        

أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به ، وضـرورة           ) ٪١٠(من يملك   متضمنًا كل   
الحصول على موافقة الهيئة المسبقة فى حال ترتب على تغيير السيطرة على الـشخص   

 ٢٠١٨ لـسنة    ٥٣االعتبارى تجاوز النسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئـة رقـم            
  .المشار إليه 

 ٢٠١٨ لسنة   ٥٣ص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم        وتسرى األحكام المنصو  
  مـن رأس المـال  ) ٪٢٥(المشار إليه ، إذا كانت نسبة طلب التملك المطلوبة أقل مـن    

  .أو حقوق التصويت 
  معايري املالءة املالية

  )  السابعةادةاملـ (
  الهدف من تطبيق معايير المالءة المالية

تأكيد على أهمية إدارة المخاطر التى تواجههـا        تهدف معايير المالءة المالية إلى ال     
الشركات ، المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطة والـصغيرة ،             
والشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى تمويل المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة     

ـ                زاموتمويل المشروعات متناهية الصغر ، وتدعيم قدرتها على تطبيقها ، فضالً عـن االلت
بالحفاظ على الحد األدنى لنسبة المالءة المالية الواردة بهذه المعايير ، والتـى تـستخدم        
فى تقدير حجم رأس المال المحمل بالمخاطر والذى يعتمد فى تقـديره علـى تغطيـة                

لمختلف أنواع األصول دون األخذ فـى االعتبـار         " مخاطر االئتمان ومخاطر التشغيل   "
  .لة من التطبيق مخاطر السوق فى هذه المرح
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ويتم البدء فى احتساب معايير المالءة المالية فى نهايـة الـسنة الماليـة األولـى                
لمزاولة نشاط تمويل المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة أو تمويـل المـشروعات              

  .المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير ، بحسب األحوال 
  )  الثامنةادةاملـ (

  )١(معيار كفاية رأس المال
  ) . ٪١٢(أال تقل نسبة المالءة المالية للشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار عن يجب 

   :ويحتسب معيار كفاية رأس المال وفقًا للمعادلة اآلتية 
  

  القاعدة الرأسمالية
  هامش تغطية مخاطر التشغيل+ األصول مرجحة بأوزان المخاطر 

ًأوال 
   :القاعدة الرأسمالية -

   :من شريحتين على النحو اآلتى) بسط المعيار(الية تتكون القاعدة الرأسم
   :)رأس المال األساسى(الشريحة األولى 

  . رأس المال المدفوع -١
  . االحتياطى القانونى -٢
  . االحتياطيات األخرى -٣
  .العام أو الفترة المالية ) خسائر(المحتجزة متضمنة أرباح ) الخسائر( األرباح -٤

   :)مال المساندرأس ال(الشريحة الثانية 
  . المخصص العام ألرصدة التمويل المنتظمة -١
  . القروض المساندة -٢

                                                        
  إلـى قيـاس مـدى    ) "Capital Adequacy Ratio "CAR(يهدف معيار كفاية رأس المـال  ) ١(

  قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التى ترتبط بالنـشاط والمتمثلـة باألسـاس فـى مخـاطر                 
  . والتشغيل االئتمان
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   :ويعتد بالقروض المساندة فى حساب القاعدة الرأسمالية حال توافر الشروط اآلتية
  .سنويا ) ٪٢٠(أال تقل مدة القرض عن خمس سنوات على أن يستهلك بنسبة ) أ(
  . شهرا ١٢ستحقاق القرض عن أال تقل المدة المتبقية على ا) ب(
 تمويل المشروعات المتوسـطة والـصغيرة     أن يكون القرض موجها لنشاط      ) ج(

  .ومدفوعا بالكامل نقدا 
أال يكون القرض مخصصا أو محجوزا على ذمة نـشاط معـين أو لمقابلـة               ) د(

  .أصول بذاتها 
  أولويـة  اأال يكون القرض مضمونًا بأى أصل من األصـول أو أن يكـون ذ          ) ھ(

  .على دائنين آخرين 
أال يترتب على الوفاء بالقرض انخفاض القاعدة الرأسمالية عن نسبة المـالءة            ) و(

  .المالية المتطلبة على النحو الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة 
  ويجب لغرض حساب نسبة كفاية رأس المال أال تزيـد قيمـة الـشريحة الثانيـة           

  ) .رأس المال األساسى(من قيمة الشريحة األولى ) ٪١٠٠(على ) رأس المال المساند(
ثانيا 
ً

   :)مقام المعيار(األصول المرجحة بأوزان المخاطر  -
تُصنف أوزان المخاطر لألصول وفقًا لدرجة مخاطر كل أصل وذلك بعد اسـتبعاد   

 االئتمانالتمويالت التى يتم تغطية مخاطرها من خالل البنوك أو جهات تغطية مخاطر             
  .  جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو من خالل أى ضمانات أخرى تقبلها الهيئةأو

  ويتم حساب األصـول مرجحـة بـأوزان المخـاطر لبنـود المركـز المـالى               
  : على النحو اآلتى

  األوزان الترجيحية  بنود المركز المالى
  صفر ٪  النقدية وما فى حكمها
  صفر ٪  )ة سندات خزان-أذون خزانة (أوراق مالية حكومية 

  صفر ٪  الودائع لدى البنوك بالعملة المحلية
  صفر ٪  استثمارات مالية فى وثائق صناديق أسواق النقد

   ٪١٠٠  )محفظة التمويل(التمويل المنتظم 
   ٪١٠٠   أسهم-استثمارات مالية 

   ٪١٠٠  استثمارات فى شركات شقيقة أو تابعة
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  األوزان الترجيحية  بنود المركز المالى
   ٪١٠٠  أصول غير ملموسة

   ٪١٥٠  ا يوم٩٠ - ا يوم٣٠ تأخير أكثر من -) أرصدة مستحقة(عمالء 
 بعـد   ا يوم ٩٠توقف عن السداد أكثر من      (صافى التمويل غير المنتظم     
  )خصم المخصصات المحددة

١٥٠٪   

   ٪١٥٠  أصول ضريبية مؤجلة
   ٪١٠٠  )بعد اإلهالك(صافى األصول الثابتة 

   ٪١٠٠  أصول أخرى

ثالث
ً
  : )٢(غيلمخاطر التش -ا

مـن مجمـل    ) ٪١٥(تلتزم الشركة بحساب هامش لتغطية مخاطر التشغيل بنسبة         
، وإذا نتج عـن   الربح الناتج ألول قائمة مالية للشركة فى نهاية العام األول من التشغيل    

قائمة الدخل للسنة المشار إليها مجمل خسائر أو قيم صفرية فيـتم االعتـداد بحـساب                
 إلى األصـول المرجحـة      إضافته، ويتم     المتحقق )٣(ى الدخل النسبة المذكورة من إجمال   

بأوزان المخاطر عند حساب معيار كفاية رأس المال وذلك لمواجهة مخاطر التـشغيل             
  .، وذلك فى نهاية العام األول من التشغيل  المحتملة

من متوسط مجمـل الـربح   ) ٪١٥(ويحتسب هامش تغطية مخاطر التشغيل بنسبة  
 ، على أن يكـون االحتـساب       لتشغيل عن القائمتين الماليتين لهذين العامين     فى العام التالى ل   

  .فى األعوام الالحقة على ذلك بذات النسبة وفقًا لمتوسط آخر ثالث قوائم مالية متتالية 
                                                        

مخاطر التشغيل هى المخاطر المحتملة الناتجة عن إخفاق أو عدم كفايـة اإلجـراءات الداخليـة     ) ٢(
  ، ويـشمل ذلـك    والعنصر البشرى واألنظمة لدى الـشركات أو نتيجـة األحـداث الخارجيـة            

  . المخاطر القانونية
مخصصات أو مـصروفات    إجمالى الدخل هو إجمالى دخل الفوائد وغير الفوائد قبل خصم أى            ) ٣(

 (Outsourcing)تشغيلية والمصاريف المدفوعة مقابل خدمات اإلسناد أو التعهيد لطرف ثالـث            
   إيرادات استثنائية مثل دخـل االسـتثمارات فـى أوراق ماليـة            ويستثنى من إجمالى الدخل أية    

ق أية إيرادات أى لم يحق) خسارة(أما إذا كان إجمالى الدخل بالسالب     . أو التعويضات من التأمين   
  فإنها تستثنى من االحتساب فى المعادلة وتقتصر فقط على أول سنة التى يكـون فيهـا إجمـالى               

  . الدخل موجبا
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وإذا نتج عن قائمة الدخل فى نهاية أى فترة مالية على النحو المشار إليه، مجمـل               
، ويتم فى هـذه   داد بأول سنة محققًا بها أرباح تشغيل، فيتم االعت   خسائر أو قيم صفرية   

  .الحالة حساب رأس المال الالزم لمقابلة مخاطر التشغيل عن تلك السنة فقط 
  )املادة التاسعة ( 

  مخاطر التركز
  )٪١٠( علـى    )٤(ال يجوز أن يزيد حجـم التمويـل الممنـوح للعميـل الواحـد             

ى فى جميـع األحـوال أال يزيـد حجـم     من القاعدة الرأسمالية للشركة وعلى أن يراع   
  .من القاعدة الرأسمالية للشركة ) ٪٢٥(التمويل الممنوح للقطاع الواحد بالنشاط على 

  )املادة العاشرة ( 
  الرافعة المالية

  - عـدا القـروض المـساندة        -يجب أال تتجاوز إجمالى القروض والتمـويالت        
رأسمالية لها، بعد استبعاد أرصـدة    التى تحصل عليها الشركة عن تسعة أمثال القاعدة ال        

  .القروض والتمويالت التى ال يتم تحمل مخاطرها 
                                                        

يقصد بالعميل الواحد، العميل الحاصل على تمويل لدى شركة التمويل وأطرافه المرتبطة التـى              ) ٤(
 السيطرة الفعلية على إحـدى      تتمثل فى األشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض االستحواذ أو         

الشركات، واألشخاص الطبيعيون وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانيـة، وكـذا األشـخاص             
 االعتبـاريين االعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات األشخاص، وكذلك مجموع األشخاص     

  رسـة حقـوقهم  الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات األشخاص الذين يكون بينهم اتفـاق علـى مما           
  فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدى إلى الـسيطرة الفعليـة علـى أى منهمـا،       
  وكذلك الشركات القابضة والتابعة والشقيقة، بحسب األحوال، ويشير مفهـوم الـسيطرة الفعليـة            

حكم إلى قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الت             
على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارتها، أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن  

  .جمعيتها العامة 
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  )املادة احلادية عشرة ( 
  التوازن بين األصول والخصوم

يتعين أال يزيد المتوسط المرجح آلجال استحقاق عقـود تمويـل العمـالء علـى               
حـصل عليهـا     التـى ت   االئتمانيةالمتوسط المرجح آلجال عقود القروض والتسهيالت       

  .الشركة ألغراض ممارسة نشاطها 
  )املادة الثانية عشرة ( 

  معيار السيولة
  : معيار السيولة قصيرة األجل -ً أوال

من صافى التدفقات   ) ٪١٠٠(يجب أال تقل فى كل وقت نسبة األصول السائلة عن           
وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية االنقدية الخارجية خالل ثالثين يوم ،:   

  )٥(السائلةاألصول 

  )٦(ما يو٣٠ة خالل صافى التدفقات النقدية الخارج

ثانيا
ً

  : معيار السيولة طويلة األجل - 
،  خالل سـنة  ) ٪١٠٠(يجب أال تقل فى كل وقت نسبة السيولة طويلة األجل عن            

   :وذلك وفقًا للمعادلة اآلتية
  التدفقات النقدية الداخلة المتوقعة خالل سنة

  خارجة المتوقعة خالل سنةالتدفقات النقدية ال
                                                        

، النقدية والودائع لدى البنوك وأذون الخزانة وسندات الخزانة ووثـائق            يقصد باألصول السائلة  ) ٥(
 .صناديق أسواق النقد 

 قيمة التدفقات النقدية الخارجة مطروحا منها قيمة التدفقات  يقصد بصافى التدفقات النقدية الخارجة)٦(
 .النقدية الداخلة 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  فبرایر٤فى  ٢٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

١٩

   )ةاملادة الثالثة عشر( 
  ) المخصصات (االضمحاللحساب 

  نالمشكوك فى تحصيلها وإعدام الديوللتمويالت 
  اضـمحالل ، تكـوين حـساب       على الشركات المخاطبة بأحكـام هـذا القـرار        

  ، وذلك بعد استبعاد التمويالت التـى ال يـتم تحمـل مخاطرهـا              للتمويالت الممنوحة 
  ، ء السياسات واللوائح الداخلية للشركة وفقًـا لمعـايير المحاسـبة المـصرية            فى ضو 

  : مع االلتزام بالحد األدنى الوارد أدناه
من إجمـالى   ) ٪١(يتم تكوين مخصص عام على األرصدة المنتظمة بواقع          -ً أوال

، على أن يتم احتساب هذا المخصص اعتبارا مـن القـوائم             األرصدة المنتظمة القائمة  
مالية عن الفترة المالية المنتهية فى نهاية العام المالى التالى لحصول الـشركة علـى               ال

ويجوز تطبيق نسبة المخصص العام المشار إليه تـدريجيا         . الترخيص بمزاولة النشاط  
ـ أبواقع نسبة تبد   ـ    ) ٪٠,٧٥(ثم  ) ٪٠,٥( ب   خـالل سـنتين    )٪١(وصوالً إلى نسبة الـ

التـالى  الية عن الفترة المنتهية فى نهاية العام المـالى          على األكثر من تاريخ القوائم الم     
لحصول الشركة على الترخيص بمزاولة النشاط، على أن يتم معالجتها وفقًـا لمعـايير              

  .المحاسبة المصرية 
ثانيـا
ً

 يتم تكوين مخصص على األرصدة المشكوك فى تحصيلها وفقًا لمعـدالت         - 
ت وفقًا لمدى درجة االنتظام فى الـسداد        التأخر فى التحصيل مقسمة إلى أربعة مستويا      

  : ، وذلك على النحو المبين بالجدول اآلتى لكل حالة على حدة

نسبة   التصنيف  التأخر فى السداد  المستوى
  المخصص

  اتــمالحظ

  يتم تهميش العوائد  ٪١٠  يستدعى المتابعة  ايوم ٩٠ حتى ا يوم٣٠أكثر من   األول

  يتم تهميش العوائد  ٪٣٠  يستدعى المتابعة  ايوم ١٢٠حتى  ايوم ٩٠أكثر من   الثانى

  يتم تهميش العوائد  ٪٥٠  مشكوك فيه  ايوم ١٨٠حتى  ايوم ١٢٠أكثر من   الثالث

  يتم تهميش العوائد  ٪١٠٠  ردىء  ايوم ١٨٠أكثر من   الرابع
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  العوائد المهمشة
  د بأى عوائد لتمويالت منحتها الشركة إذا تـم التـأخر فـى سـدادها مـدة       تال يع 

  ، ومع ذلك يمكن االعتداد بهذه العوائـد بالنـسبة للتمـويالت المعـاد           ا يوم ٩٠تجاوز  
  . من المديونية على األقل) ٪٢٥(أو المنتظمة فى السداد لمدة سنة بنسبة /جدولتها و

  إعدام الديون
  : يجوز إعدام الديون وفقًا للشروط اآلتية

   . صدور قرار من مجلس إدارة الشركة بإعدام الديون-١
  تقديم تقرير من أحد مراقبـى حـسابات الـشركة المقيـدين لـدى الهيئـة                -٢

  : يفيد توافر الشروط اآلتية
  .أن يكون لدى الشركة حسابات منتظمة )  أ( 
أن يكون الدين مرتبطًا بنشاط الـشركة فـى مجـال تمويـل المـشروعات           ) ب(

  .المتوسطة والصغيرة 
  . للدين ضمن حسابات الشركة أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل) ج(
  أن تكون الشركة قد اتخذت إجراءات جـادة السـتيفاء الـدين ولـم تـتمكن               ) د(

  . من تاريخ استحقاقه ا شهر١٨من تحصيله بعد 
   :ويعتبر من اإلجراءات الجادة الستيفاء الدين ما يلى

  . الحصول على أمر أداء فى الحاالت التى يجوز فيها ذلك -١
  .بأداء قيمة الدين  محكمة أول درجة بإلزام المدين  صدور حكم من-٢
  أو إبرامـه صـلحا     المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفالس المـدين           -٣

  .واقيا من اإلفالس 
وعلى الشركة حال تحصيل الدين أو جزء منه إدراج مـا تـم تحـصيله ضـمن           

  .إيرادات الشركة فى السنة التى تم التحصيل فيها 
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  )ة  الرابعة عشراملادة( 
  التقارير الدورية للمالءة المالية

   :تلتزم الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإعداد التقارير الدورية اآلتية
  تقرير المالءة المالية الربـع سـنوي وفقًـا للنمـوذج المعـد مـن الهيئـة                 -١

لفتـرة  ، والذى يجب أن يوضح مركز المالءة المالية للشركة فى آخـر ا             لهذا الغرض 
   :، على أن يتضمن المالية
  .حساب نسب رأس المال وحقوق الملكية )  أ (
  .حساب إجمالى القاعدة الرأسمالية ) ب(
  .حساب األصول مرجحة بأوزان المخاطر ) ج(
حساب العناصر التى يفصح عنها خارج قائمة المركز المـالى ومـن بينهـا              ) د(

  .الشركة مخاطرها األرصدة الناتجة عن عمليات تمويل ال تتحمل 
 تقرير يتضمن احتساب نسبة السيولة فى نهاية كل يوم، على أن يتم إرسـاله               -٢

  .فى نهاية كل ربع سنة 
كما يجب أن تتضمن القوائم المالية الدورية والسنوية واإليضاحات المتممة المعدة           

  وك بمخصـصات التمـويالت المـشك      يافـصيل  ت ا لمعايير المحاسبة المصرية بيانً    وفقًا
  .، مع مراعاة عدم تضمين أى عوائد تم تهميشها بقائمة الدخل  فى تحصيلها

   )ةاملادة اخلامسة عشر( 
  (Stress Testing)اختبار اإلجهاد والتحمل المالى 

  على الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إجـراء اختبـار اإلجهـاد والتحمـل             
قرير يتـضمن نتـائج االختبـارات       المالى كل ستة أشهر، على أن يتم إخطار الهيئة بت         

  يوما مـن نهايـة الـستة      ) ٤٥(وتحليل السيناريوهات التى تم استخدامها، وذلك خالل        
  .أشهر المشار إليها 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  فبرایر٤فى  ٢٨ العدد – الوقائع المصریة
 

  

٢٢

   )ةاملادة السادسة عشر( 
  قواعد الرقابة واإلشراف

تهدف قواعد الرقابة واإلشراف إلى تطوير منهج رقابى فعال لتحليـل المخـاطر             
شركات التى تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والـصغيرة     التى تتعرض لها ال   

  أو الشركات التـى تـزاول نـشاطى تمويـل المـشروعات المتوسـطة والـصغيرة               
  وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بحيث يمكن تتبع أنواع المخـاطر التـى تواجـه        

ـ             ذار مبكـر   هذه الشركات وتقييم مدى تأثيرها على تلك األنشطة، وكذا تطوير نظام إن
يسمح للهيئة باتخاذ إجراءات استباقية للتأكيد علـى أمـان وسـالمة المعـامالت ذات               

  .االرتباط بهذه األنشطة 
وتشمل أنشطة الرقابة واإلشراف على الشركات التى تـزاول األنـشطة المـشار          

   :إليها، الشقين اآلتيين
   :Site Inspection-Offالرقابة المكتبية  -ً أوال
 -األداء الشهرى (مكتبى الدورى من خالل التقارير الرقابية الدورية  الفحص ال  -١

  ) .، المتابعة السنوية الموقف ربع السنوى
التقريـر  ( مراعاة االلتزام بضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهـاب           -٢

  ) .، التقرير السنوى ربع السنوى
أثير جوهرى سـلبى   حاالت تستوجب إبالغ الهيئة فور توافر معطيات وجود ت   -٣

  .على أداء الشركة 
 حوالة محفظة ائتمانية من أو إلى الشركة بما يستلزم الحصول علـى موافقـة     -٤

  .مسبقة من الهيئة وفق الضوابط المنظمة لذلك 
د من االلتزام بتطبيق معـايير المحاسـبة         المكتبى للقوائم المالية، للتأك     الفحص -٥

، وكذا معايير المراجعـة      نشطة التمويل المشار إليها   المصرية للقوائم المالية الخاصة بأ    
  .المصرية فى إعداد تقارير مراقب الحسابات 
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، للتحقق من سـالمة مؤشـرات         الفحص المكتبى للتقارير الدورية للمالءة المالية      - ٦
  .المالءة المالية للشركة وإدارة المخاطر بها 

شركة مع األحكام الواردة     الفحص المكتبى غير الدورى، لقياس مدى توافق ال        -٧
   واألحكـام الـواردة بالقواعـد والـضوابط المنظمـة          ٢٠١٤ لسنة   ١٤١بالقانون رقم   

، من خالل قائمة استقصائية خاصـة مدعمـة      للنشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة     
  .بالمستندات المعززة لنتائج الفحص 

ثانيا
ً

  : Site Inspection-Onالرقابة الميدانية  -  
   بـضوابط مكافحـة غـسل األمـوال        االلتـزام قق الميدانى من فعاليـة       التح -١

   .اإلرهابوتمويل 
للتحقق من مدى التزام الشركة بمجـاالت أخـرى         ( الفحص الميدانى الدورى     -٢

، ويشمل قياس مدى التزام الشركة باألحكـام         يصعب كشفها من خالل الفحص المكتبى     
م الواردة بالقواعد والضوابط المنظمـة       واألحكا ٢٠١٤ لسنة   ١٤١الواردة بالقانون رقم    

، من خالل قائمة استقصائية خاصـة مدعمـة      للنشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة     
  ) .بالمستندات المعززة لنتائج الفحص

   :، منها على وجه األخص ويغطى الفحص الميدانى جوانب متعددة
  .الضوابط العامة بشأن مزاولة النشاط 

  .ن المنبثقة عنه وعلى وجه األخص لجنتى المراجعة والمخاطر مجلس اإلدارة واللجا
،  ، مدى كفاية عدد العاملين ومـؤهالتهم  الهيكل التنظيمى(البنية التنظيمية للشركة  

، مكافحة غسل األمـوال      ، التواصل والعالقات العامة    ، الرقابة الداخلية   إدارة المخاطر 
  ، سياسـات العمـل   قـوائم الماليـة   ، مراقب الحـسابات وإعـداد ال       وتمويل اإلرهاب 
لبات الفنية والمعلوماتية والتكنولوجية الخاصة بنظم المعلومات       ط، المت  واللوائح الداخلية 

  ، إجـراءات   ، االحتفاظ والتعامل بالنقد بمقرات مزاولـة النـشاط         المستخدمة بالشركة 
  ، مـالء ، حماية المتعاملين والتعامـل مـع شـكاوى الع          منح التمويل وإدارة مخاطره   

، مصادر إعداد التقارير الرقابيـة الدوريـة         أسس حساب المخصصات وإعدام الديون    
  ) .، االلتزام باستيفاء مالحظات التفتيش السابق ومدى مالئمتها
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العـضو المنتـدب،    (مهام واختصاصات المسئولين الرئيسيين ومستوى الكفـاءة        
  ، العـاملين   اإلدارة الماليـة  مديرى إدارات االئتمان والمخاطر والمراجعة الداخليـة و       

  ) .ولى االتصال مع الهيئةئفى إدارة المخاطر، مس
  .، وفتح فروع للشركة ونقل وغلق مقارها   من أو إلى الشركةاالئتمانيةحوالة المحافظ 

الفحص الميدانى المفاجئ وذلك فى حالة وجود شكاوى أو وقائع محددة تـستدعى             
  .التحقق منها 

الرقابة واإلشراف، لجنة تضم مجموعة من العـاملين بالهيئـة   ويتولى القيام بمهام   
وتقوم اللجنة بمهامها علـى    . من ذوى التخصصات المتنوعة الالزمة لفحص الموضوع      

  .وجه السرعة التخاذ القرار المناسب بشأن ذلك 
  كما تلتزم الشركة بمحددات التعامل مـع ممثلـى الهيئـة علـى النحـو الـوارد           

 المشار إليه فيمـا يخـص اإلشـراف    ٢٠١٤ لسنة ١٧٣يئة رقم بقرار مجلس إدارة اله   
والرقابة والتحقق، والواجب عليها االلتزام بها من حيث تقـديم التـسهيالت الالزمـة              
لممثلى الهيئة عند قيامهم بالفحص الميدانى وكذلك بذل العنايـة الواجبـة للـرد علـى               

لمطلوبـة أو الـرد علـى    أو تزويدها بالمعلومات واإليـضاحات ا /استفسارات الهيئة و 
  .وردت إليها  الشكاوى التى

   )ةاملادة السابعة عشر( 
  تسرى أحكام القرارات اآلتية فى شأن الشركات المخاطبة بأحكـام هـذا القـرار             

   :عند مزاولتها لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
ـ       ٢٠١٨ لسنة   ١٤٢ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       -١ ل  بشأن ضـوابط قيـد ونق

  .وغلق فروع الشركات العاملة فى مجال نشاط التمويل متناهى الصغر 
 بشأن المعايير الفنيـة الخاصـة       ٢٠١٩ لسنة   ٨ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       -٢

هى الصغر من خـالل شـركات   بضوابط تنفيذ المعامالت المالية فى نشاط التمويل متنا  
  .لكترونى الدفع اإل
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 بشأن قواعد وضوابط ممارسة     ٢٠١٩ لسنة   ٨٧  قرار مجلس إدارة الهيئة رقم     -٣
الشركات والجمعيات والمؤسسات األهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متنـاهى           

  .الصغر كمقدم خدمة الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدما
 بـشأن ضـوابط التمويـل    ٢٠١٩ لـسنة  ١٤٢ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم     -٤

، فيما يتعلق بمزاولـة الـشركة لنـشاط تمويـل       FINANCE NANO)نانو(األصغر 
  .المشروعات متناهية الصغر 

 بـشأن قواعـد حوكمـة    ٢٠٢٠ لـسنة  ١٠٠ قرار مجلس إدارة الهيئة رقـم       -٥
  .الشركات العاملة فى مجال األنشطة المالية غير المصرفية 

كما يسرى دليل حماية عمالء الشركات والجمعيات والمؤسـسات األهليـة التـى           
  زاول نشاط التمويل متناهى الصغر، فى شأن مقدمى الخدمـة علـى النحـو الـوارد               ت

  . المشار إليه ٢٠١٦ لسنة ١٢٣بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
   )ةاملادة الثامنة عشر( 

يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار، أحكام قـرار مجلـس إدارة                
بط ممارسة الشركات لنشاط التمويـل       بشأن قواعد وضوا   ٢٠١٤ لسنة   ١٧٣الهيئة رقم   

  .متناهى الصغر وتعديالته 
   )ةاملادة التاسعة عشر( 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع اإللكترونى للهيئة، ويعمل بـه            
  .اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية 

  رئيس مجلس إدارة الهيئة
  حممد عمران. د
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   مديرية الزراعة- ظة املنيا حماف
  اإلدارة العامة لشئون التعاون الزراعى

   العمومية غري العاديةاتملخص قرارات اجلمعي
  لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة األغراض

   محافظة المنيا الخاضعة لقانون التعاون الزراعى- التابعة لمركز ملوى 
  ٢٠١٤ لسنة ٢٠٤لقانون رقم  والمعدل با١٩٨٠ لسنة ١٢٢رقم 

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونيـة الزراعيـة            
عات قانونيـة بمقـرات     ابعد اجتم ) الحقًا(المحلية متعددة األغراض المذكورة بالجدول      

   :م الداخلية لها على النحو التالىمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظتلك الج
ًأوال 

   :فقرة أولى) ١٦(ل المادة تعدي -
  رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محـدود مـن األسـهم قيمـة الـسهم                

  ) .مائة جنيه(

  تاريخ اإلشهار  عدد الوقائع  تاريخ النشر  رقم النشر  اسم اجلمعية  م
تاريخ انعقاد اجلمعية 
  العمومية غير العادية

  ١٥/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ١١  العرين القبلى  ١

  ١٥/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ١٢  الشيخ شبيكة  ٢

  ٢٦/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ١٣  إتقا  ٣

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ١٧  تونا اجلبل  ٤

  ٣/١١/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٢٠  نواى  ٥

  ٢٨/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٢٣  هور  ٦

  ١١/١١/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٢٦  دير البرشا  ٧

  ١٢/١١/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٢٧  الريرمون  ٨

  ٢٢/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٢٨  األشمونني  ٩

  ٢١/١٠/٢٠٢٠  ١٢/٥/١٩٨١   ت١١١  ٣١/٣/١٩٨١  ٢٩  أبو قلتة  ١٠

  ١٥/١١/٢٠٢٠  ٢٥/٦/١٩٨١   ت١٤٨  ١٣/٦/١٩٨١  ١٥٩  دير أم نخلة  ١١

  ٣٠/٩/٢٠٢٠  ٢٥/٦/١٩٨١   ت١٤٨  ١٣/٦/١٩٨١  ١٦٣  املغالقة. م  ١٢
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  تاريخ اإلشهار  عدد الوقائع  تاريخ النشر  رقم النشر  اسم اجلمعية  م
تاريخ انعقاد اجلمعية 
  العمومية غير العادية

  ٥/١١/٢٠٢٠  ٢٥/٦/١٩٨١   ت١٤٨  ١٣/٦/١٩٨١  ١٦٤  جالل الشرقية  ١٣

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠  ٢٥/٦/١٩٨١   ت١٤٨  ١٣/٦/١٩٨١  ١٦٧  احلرية  ١٤

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠  ٢٥/٦/١٩٨١   ت١٤٨  ١٣/٦/١٩٨١  ١٦٨  العرين البحرى  ١٥

  ٢٠/١٠/٢٠٢٠  ٢٥/٦/١٩٨١   ت١٤٨  ١٣/٦/١٩٨١  ١٦٩  البراجيل  ١٦

  ٢٧/١٠/٢٠٢٠  ٧/١١/١٩٨١  ٢٥٢  ٥/٩/١٩٨١  ٣١٧  الشيخ حسني  ١٧

  ١٥/١١/٢٠٢٠  ٧/١١/١٩٨١  ٢٥٢  ٥/٩/١٩٨١  ٣١٩  سيف الغربية  ١٨

  ٢٥/١٠/٢٠٢٠  ٧/١١/١٩٨١  ٢٥٢  ٥/٩/١٩٨١  ٣٢٤  اإلدارة  ١٩

  ١٠/١١/٢٠٢٠  ٧/١١/١٩٨١  ٢٥٢  ٥/٩/١٩٨١  ٣٢٥  نزلة تونا  ٢٠

  ٢٠/١٠/٢٠٢٠  ٧/١١/١٩٨١  ٢٥٢  ٥/٩/١٩٨١  ٣٢٦  حمدى  ٢١

  ٢٠/١٠/٢٠٢٠  ٧/١١/١٩٨١  ٢٥٢  ٥/٩/١٩٨١  ٣٢٧  بنى روح  ٢٢

  د هذا التعديل بسجالت قـسم التـسجيل بـاإلدارة العامـة لـشئون التعـاون           ـقي
  .الزراعى بالمحافظة 

  ٢٨/١٢/٢٠٢٠تحريرا فى 
  وكيل الوزارة
  مدير المديرية

  إمساعيل عبد البديع رضوان/ م
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 فقدنات الـإع

  إدارة فحص واعتماد التقاوى باإلسكندرية- اإلدارة املركزية لفحص واعتماد التقاوى -وزارة الزراعة 

لخاتم شعار الجمهورية الخاص بهـا ،       ) ٩٣٢(تعلن عن فقد البصمة الكودية رقم       
  .وتعتبر ملغية 

  
  

 

  رئيس مجلس اإلدارة
 

  ٢٠٢١ لسنة ٢٦٨رقم اإليداع بدار الكتب 
١٠٧٦ -  ٤/٢/٢٠٢١ -  ٢٠٢٠ / ٢٥٥٩٤  

  


