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رئيس  /السيد الدكتورالمرفق به قرار  2022 نوفمبر 21في  الصادر المركزيكتاب البنك  إلىباإلشارة 

لية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها آتضمن  الذي 2022لسنة  4151رقم  مجلس الوزراء

أو ما يطرأ  ،والمستقبليةن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أوكذلك  التعويض،لية ودورية آو

 .وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء فق الضوابط واألحكام الواردة في القرارعلى المبادرات القائمة من تعديل و

على  225بجلسته رقم وافق قد مجلس الوزراء  باإلحاطة أنالتفضل  برجاء ،ما تقدم وفي ضوء

لدعم والزراعية  لشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في األنشطة الصناعيةتمويل ااصدار مبادرة ل

وفقا  من وزارة الماليةالواردة محددات ، وذلك وفقا للمتناقص %11بسعر عائد مخفض  اإلنتاجيةالقطاعات 

 -: لما يلي

 :يالتالمليار جنيه على النحو  150بمبلغ القيمة اإلجمالية للمبادرة بالعملة المحلية   .1

 تمويل عمليات رأس المال العامل.لمليار جنيه  140 •

 .والمعداتتمويل شراء اآلالت لمليار جنيه  10 •

  

 كل عام. %20تنخفض قيمة المبادرة بواقع  .2

  

سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل  5 لمدة المبادرةالحد األقصى  .3

 العميل تكلفة التمويل كاملة.

 

 الزراعية والعاملة في األنشطة الصناعية  من القطاع الخاص والمنشآتالشركات تستفيد من المبادرة  .4

 :التاليالطاقة الجديدة والمتجددة على النحو  وأنشطةاإلنتاجية 

 المركزي.الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقا للتعريف الصادر عن البنك  •

 .و كبرىأمتوسطة  بكيانات ومؤسساتالشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة  •

 الحرة.ق المصانع داخل المناط •

لها  األساسيالتي لها أنشطة يسمح النظام  العاملة في المجال الزراعيالجمعيات التعاونية  •

 باالقتراض.

 



 

 

 

مليون جنيه، وللعميل الواحد واألطراف  75الحد األقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ   .5

ضوء  في والمعداتاآلالت  وشراءمليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل  112.5المرتبطة به مبلغ 

 المنظمة.عمال والقواعد المصرفية حجم األ

  

واألطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة في  الواحد لعميلكذا االواحد والحد األقصى لتعامل العميل  .6

بالبنك الخاص بالمبادرة  اإللكترونيويتم تسجيل بيانات العميل على النظام  فقط، ينالمبادرة عدد بنك

  .الرقابة على تلك الحدود إلحكام المركزي

  

 .المستندات الالزمة والضامنة للحصول على القرضالتأكيد على إتاحة التمويل للعمالء بعد الحصول على  .7

  

لقطاع الخاص عدم الربط بين التسهيالت الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم ا .8

 متناقص. %8بسعر عائد  والزراعي والمقاوالت الصناعي

 

هذه المبادرة في سداد  في إطارلممنوحة يحظر على العمالء المستفيدين من استخدام التسهيالت االئتمانية ا .9

 للقطاع المصرفي. معليه أية مديونيات أخرى مستحقة

 

، تتحمل % 1+ المركزي لبنك لسعر االئتمان والخصم هو أساس لحساب التعويض ك سعر العائد المتخذ .10

 انوعلى  متناقص، %11لمبادرة سعر عائد مخفض يبلغ الحاصلة على تسهيالت في إطار االشركات 

 %11 – % 1+  الئتمان والخصمل المركزيلبنك اسعر ) العائدوزارة المالية الفرق في سعر  تتحمل

 سنوية.ربع صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ويتم (، متناقص

 

و حال تصنيف العميل غير أالمبادرة  أو تسوية للتسهيالت االئتمانية الممنوحة ضمنجدولة  إجراء ةفي حال .11

 المبادرة.استبعاده من و للبنك ىتعديل سعر العائد وفقا لما يتراءيتم  ،منتظم

 

 المبادرة. إطارتأخير المحتسبة على تسهيالت العمالء في الال تتحمل وزارة المالية عوائد   .12

 

الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيالت تعين على البنك ي  .13

 الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.

 

ربع سنوية فة شهادة بص بإصدارحساباته  ال يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة الذي البنكيلتزم   .14

المستفيدين من المبادرة  لعمالئهالممنوحة بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيالت االئتمانية 

على أن يتم اصدار ، ن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذي للبنكأعلى 

الشهادة المشار إليها من خالل الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص البنوك التي يقوم الجهاز بمراجعة 

  .حساباتها



 

 

 

 

عن  المطلوب التعويضموافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزى المصرى بقيمة ب يلتزم البنك  .15

النتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها  يفارق سعر العائد خالل األسبوع األول من الشهر التال

 .السابقليها بالبند إن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار أ، على التعويض
 

 

 

 

 التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالمبادرة المذكورة اعتبارا من تاريخه.برجاء     

 

 وتفضلوا بقبول وافر االحترام،   

 

 جمال نجم           


