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متويل على  للحصول  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  دليل 

كلمة رئيس مجلس إدارة اجلمعية املصرية لشباب األعمال 

يعتبر حتسني القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة هدف وأولوية للجمعية املصرية 
لشباب األعمال كما يتبني من خطتها اإلستراتيجية لعام 2010/2009، حيث أن  املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة هي العماد األساسي لنمو القطاع اخلاص في مصر. 
لقد نال هذا القطاع على مدى السنوات املاضية اهتماماً ودعماً خاصاً من كل اجلهات املعنية. ورغم 
أن بعض املشاكل التي تعرض لها هذا القطاع قد متت مواجهتها وحلها، إال أن عقبات أخرى ال تزال 
تعوق منو املشروعات الصغيرة واملتوسطة في مصر، وتضعف من قدرتها التنافسية. وقد اتفق أعضاء 

اجلمعية على أن احلصول على التمويل هو أحد هذه العقبات التي يواجهها هذا القطاع.

وبناء على هذه القناعة، وإمياناً منا كأعضاء اجلمعية املصرية لشباب األعمال - إحدى املنظمات غير 
احلكومية الرائدة والتي متثل شباب وسيدات ورجال األعمال -  بأن املشروعات الصغيرة واملتوسطة متثل 
قاطرة النمو لبالدنا، فقد أخذت اجلمعية املصرية لشباب األعمال على عاتقها مهمة مواجهة هذه 

العقبات في برامجها وأنشطتها هذا العام.
أصحاب  مع  احلوار  نتائج  على  الدليل  هذا  إعداد  في  املستخدمة  والبحوث  التقييم  عملية  تعتمد 
املصلحة، سواء من قطاع الطلب أو من قطاعات العرض املتعددة على حد سواء. وقد مت عقد ست 
جلسات رأسها كبار املتخصصني املعروفني في مجال ريادية األعمال واملشرعني ومؤسسات التمويل، 
ومؤسسات التأجير التمويلي ورجال التصنيع والشركات املساهمة من القطاع اخلاص وبورصة النيل، 

وهى أول سوق للشركات الصغيرة واملتوسطة باملنطقة العربية. 
من  لسلسلة  انطالق  نقطه  األمر  واقع  في  هو  بل  ذاته،  حد  في  املطاف  نهاية  ليس  الدليل  وهذا 
املقترحات إليجاد حلول مبنية على أنشطة وجهود قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة في سعيه 

للحصول على متويل مناسب. 
وميثل وضع وإصدار هذا الدليل رابع جتربة جناح فى سجل تعاون اجلمعية املصرية لشباب األعمال مع 

مركز املشروعات الدولية اخلاصة CIPE شريكنا األساسي والقوه الدافعة لهذا البرنامج.

ونود في النهاية أن نتوجه بالشكر للجنة البنوك والتمويل وأعضاء جمعية شباب األعمال وللجنتها 
التنفيذية ولـشركة برايس وترهاوس كوبرز PWC، الذين قدموا لنا وقتهم وجهدهم املتميز إلصدار 
هذا الدليل، ذلك انه لم يكن من املمكن إعداد هذا الدليل لوال مساعدتهم ومساعدة شركائنا من 

املركز وأعضاء جلنة البنوك والتمويل وإميانهم بأهمية هذا العمل.
وأخيراً نقدم لكم “دليل املشروعات الصغيرة واملتوسطة للحصول على التمويل” الذي يعكس القيم 
األساسية التي تؤمن بها اجلمعية املصرية لشباب األعمال.  هذا الدليل هو دليل جديد فى املنهج 
يعكس  بشكل  إعداده  مت  وقد  مصر.  في  األعمال  مناخ  في  ايجابي  تغيير  إلى  سيؤدى  يتبعه،  الذى 
التعاون وثقافة التميز التي ننتهجها في اجلمعية املصرية لشباب األعمال في كل أعمالنا، عن طريق 

العمل كفريق مدفوعني بحب كبير وشعور مسئول باملواطنة. 

أشرف إبراهيم الجزايرلي 
رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب األعمال
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كلمة املدير التنفيذي للجمعية املصرية لشباب األعمال 
التي  إجنازاتنا  إلى  يضاف  إجناز  هو  التمويل”  على  للحصول  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  “دليل 
نفخر بها.  فقد أثبت هذا الدليل مرة أخرى أن اجلمعية املصرية لشباب األعمال تركز إهتمامها على 
األمور الواقعية، وأنها تتخذ مواقف إيجابية في توجهاتها اإلستراتيجية، وأنها قادرة على تقدمي احللول 

للمشاكل القومية. 
لم يكن ليتم هذا االجناز إال بالتحالف والتفاهم التام بني اعضاء جلنة البنوك والتمويل، حيث متكنت 
هذه اللجنة، وهى واحدة من بني أكبر وأنشط جلان اجلمعية املصرية لشباب األعمال، وبدعم إستراتيجي 
من شريكنا مركز املشروعات الدولية اخلاصة CIPE،  من احلصول على مساندة مجلس إدارة اجلمعية 

للقيام بهذه املبادرة وتنفيذها.

ففي بيئة املنظمات غير احلكومية، ال ترى العديد من البرامج واملبادرات النور أبداً، إال أن الوضع مختلف 
متاًما في اجلمعية املصرية لشباب األعمال بسبب هيكلها التنظيمى احلديث والنشاط واحليوية التى 
تتمتع بها.  فنحن جميًعا مسئولون وندير برامجنا لتحقيق أهدافنا ونحتفي بكل اجناز نحققه.  أن 
رسالتنا  حتقيق  على  واإلصرار  اإلستمرار  الى  دائما  تدفعنا  اجلمعية  بها  تتمتع  التى  النجاح  سابقة 
وإحداث التغيير االيجابى فى االجتاه الصحيح على مستوى مجتمع االعمال وعلى املستوى الوطنى 

بشكل عام.
 

إن “دليل املشروعات الصغيرة واملتوسطة للحصول على التمويل” هو اخلطوة األولى، ستليها العديد 
من اخلطوات، وسيكون الدليل محل للتحديث الدائم، وسنسعى للمشاركة مع جهات أخرى معنية 
بأمر تسهيل احلصول على التمويل للمشروعات الصغيرة واملتوسطة إلعطاء هذا القطاع االقتصادى 
الهام قدرة خلق قيمة مضافة كبيرة.  إن حتديث هذا الدليل باستمرار سيكون فيه فائدة لكل من 

قطاع التمويل وقطاع الطلب على التمويل على حد سواء في السوق املصري.

 عامر علوي
المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب األعمال 

!
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ومركز  األعمـال  أن تشترك مع كل من جمعية شباب  وتر هاوس كوبرز  برايس  دواعي سرور  إنه من 
املشروعات الدولية اخلاصة في هذه املبادرة املتميزة والهادفة إلى تدعيم الصناعات الصغيرة واملتوسطة 
في حتسني فرصها في احلصول على التمويل، وأننا نؤمن أن الصناعات الصغيرة واملتوسطة هي احملرك 
األساسي للتنمية االقتصادية، خاصة االقتصاد املصري حيث يتزايد دور القطاع اخلاص في النشاط 
في  التنموية  اجلهود  دعم  على  العالم  وحول  مصر  في  كوبرز  هاوس  وتر  برايس  وحترص  االقتصادي. 

اجملتمعات التي تتواجد فيها.
وفى مصر، تقدم برايس وتر هاوس كوبرز خدماتها لقطاع كبير ومتباين من العمالء احملليني والدوليني 
اخلدمات  تقدمي  في  رائدة  شركة  كوبرز  وترهاوس  برايس  وتعتبر  االقتصادية،  القطاعات  مختلف  في 

املهنية في مجال املراجعة والضرائب واالستشارات اإلدارية. 

ومركز  األعمال  رجال  جمعية  من  كل  قبل  من  اختيارها  مت  قد  أنه  كوبرز  هاوس  وتر  برايس  ويشرِف 
املشروعات الدولية اخلاصة إلعداد وصياغة هذا الدليل. ولقد اشتركنا بفاعلية في جميع االجتماعات 
وورش العمل التي نظمتها جمعية شباب اإلعمال ومركز املشروعات الدولية اخلاصة وبعض األطراف 
األخرى، كما قام فريق العمل لبرايس وتر هاوس كوبرز بعقد مقابالت مع ممثلي الصناعات املتوسطة 
والصغيرة، والقطاع املصرفي وصناديق االستثمار املباشر وكذلك شركات التخصيم واإليجار التمويلي، 
وذلك بهدف تكوين صورة واضحة وعملية عن متطلبات التمويل في مختلف املؤسسات املالية. ولقد 
رأيناه مالئماً  ما  العاملية لصياغة  واستخدام خبراتنا  املالي  القطاع  بيانات عن  بعمليات جمع  قمنا 

حملتوى الدليل. 

ومركز  األعمال  شباب  جمعية  ممثلي  مع  ومستفيضة  عديدة  مناقشات  إجراء  على  حرصنا  ولقد 
املشروعات الدولية اخلاصة للتأكد باستمرار من التزامنا بأهداف الدليل وكذلك حرصنا على االستماع 

إلى وجهات نظرهم القيمة فيما مت إجنازه من أعمال.

ويالحظ القارئ من الوهلة األولى أنه قد مت صياغة الدليل بلغة بسيطة وسلسلة مما يفي بأغراض 
الدليل، واحتياج الصناعات املتوسطة والصغيرة إلى وسيلة مرجعية بسيطة، تقدم خطوات عملية 

نحو حتسني فرص تلك الصناعات في احلصول على التمويل.
وأنى نرجو أن جتدوا هذا الدليل مفيداً وعملياً في رحلتكم املستمرة نحو تطوير وتنمية أعمالكم وإننا 

لنتطلع أن يؤدى هذا الدليل بالفعل إلى حتسني مقدرتكم في احلصول على التمويل املناسب.  

طـارق مـنصور

الشريك الرئيسي
برايس وتر هاوس كوبرز

      www.pwc.com/middle-east
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ملاذا أصدرنا دليل التمويل؟

بقلم محمد محي الدين، رئيس جلنة البنوك و التمويل باجلمعية املصرية لشباب االعمال

نبع مشروع إصدار هذا الدليل من إميان أعضاء اجلمعية املصرية لشباب األعمال بأهمية دور املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة في حتقيق التنمية في مصر، ملا لهذا القطاع احليوي من إمكانيات ضخمة لم 
عمل  فرص  وخلق  اقتصادنا  منو  على  التأثير  في  الكبيرة  إمكانياتها  رغم  بعد،  منها  االستفادة  يتم 

وحتقيق تطلعات العديد من رواد األعمال، الذين ميكن أن ميثلوا العمود الفقري ملناخ أعمال سليم.

إن منو أي مشروع، سواء كان مشروعاً صغيراً أو متوسطاً أو كبيراً، هو عمل متعدد األبعاد.  ونحن أعضاء 
جلنة البنوك والتمويل قد إخترنا الطريق الذي ميكننا من أن نساعد املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

على النمو، أال وهو   “النجاح في توفير الوسائل املالئمة للتمويل”. 

لقد مكننا حتليلنا للوضع احلالي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة من التوصل إلى النتائج التالية:

أصحاب  كافة  عاتق  على  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات  ومتويل  منو  مسئولية  تقع  أوالً: 
املصلحة، أي املنظمني ومؤسسات التمويل واملشروعات الصغيرة واملتوسطة نفسها. 

ثانًيا: على هذه اجلهات املعنية الدخول في حوار مفتوح ملناقشة مشاكل هذا القطاع بصراحة. 
بهدف  األعمال  لشباب  املصرية  باجلمعية  والتمويل  البنوك  جلنة  من  فريق  تشكيل  مت  وهكذا 
أساسي هو إعداد أداة سهلة القراءة لنشر الوعي بأهمية التمويل، تكون دليالً خلدمة املشروعات 

الصغيرة واملتوسطة، تعّرفها بالوسائل والطرق املناسبة للحصول على متويل.
 

وقد عقدت ست ندوات ثرية باملناقشة، ناقشت كل منها قطاع متويل مختلف. كانت الندوة األولى 
فى تقديرنا ممتازة للغاية حيث تولى دفة احلديث ممثلو املشروعات الصغيرة واملتوسطة وكانوا هيئة 
املنصة الذين حتدثوا بكل صراحة وقوة عن مشاكل التمويل، بينما قام ممثلو قطاع التمويل بتسجيل 
كل املالحظات التي أبداها املتحدثون.  لقد مت في اخلمس ندوات التالية إستضافة خبراء التمويل الذين 
القطاع.   املزمنة لهذا  املشاكل  واملتوسطة، بكل صراحة،  الصغيرة  املشروعات  ناقشوا مع أصحاب 

وكانت نتائج هذه الندوات هي األساس الذي بني عليه هذا الدليل.
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شكر وتقدير 

نتوجه بالشكر اخلاص لألستاذة / علياء سليمان، عضو مجلس إدارة اجلمعية املصرية لشباب األعمال 
والشريكة في مؤسسة AIT لالستشارات، جلهودها غير العادية وإهتمامها البالغ بهذا الدليل بشكل 
عام ومراجعة تفاصيله على وجه اخلصوص.  كما نود أن نتوجه بالشكر لكل عضو من أعضاء فريق 
“دليل املشروعات الصغيرة واملتوسطة للحصول على التمويل” على ما بذلوه من جهد، وما قدموه 

من مساهمة قيمة في إعداده وهم:

أحمد أبو الدهب، نائب رئيس جلنة البنوك والتمويل باجلمعية املصرية لشباب األعمال  االستاذ/ 	 
العضو املنتدب لشركة الشرق األوسط لتنمية املشروعات   االستاذ/ أحمد كفافي- 	 

باسل رشدي، املدير العام واملسئول الرئيسي عن اإلستثمار بشركة النيل لإلستثمار   الدكتور/ 	 
حسن اخلطيب، عضو مجلس إدارة اجلمعية املصرية لشباب األعمال وعضو  املهندس/ 	 

مجلس اإلدارة املنتدب جملموعة كارليل
خالد جناتي، املدير التنفيذي ملكتب متروبوليتان لالئتمان واإلستشارات الدكتور/ 	 

نادر السيد، الشريك واملدير ملكتب ارشر لإلستشارات االستاذ/ 	 
محمد عثمان، عضو مجلس اإلدارة املنتدب لشركة سوفيكو املهندس/ 	 
شريف صالح، الشريك واملدير لشركة بروسيد لإلستشارات املهندس/ 	 

املتعمقة  آراءهم  فيها  وقدموا  الندوات  في  شاركوا  الذي  املتحدثني  لكل  بالشكر  التوجه  نود  كما 
والقيمة، ونتوجه بالشكر أيضاً لكل املشاركني في هذه الندوات، سواء من أعضاء اجلمعية املصرية 
لشباب األعمال، أو من غير األعضاء، وملكتب برايس ووترهاوس كوبرز PWC جلهدهم املتميز فى إعداد 
وحتمسهم  الدليل  إصدار  فى  الرئيسية  ملساندته   CIPE اخلاصة  الدولية  املشروعات  وملركز  الدليل 
التنفيذي  للفريق  بالشكر  نتوجه  آخراً  وليس  وأخيراً  نوعه.   من  األول  املشروع  هذا  في  للمشاركة 
للجمعية املصرية لشباب األعمال وأخص بالشكر االستاذة/ ياسمني عبد اللطيف على جهودها 

املتميز فى التنسيق إلصدار الدليل. 

وتقبلوا فائق التحية واالحترام،،،

محمد محي الدين
رئيس لجنة البنوك والتمويل بالجمعية المصرية لشباب األعمال
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القسم األول
مقدمة

تعد الشركات واملشروعات الصغيرة واملتوسطة محركاً للنمو االقتصادي في الكثير من الدول سواء 
املتقدمة أو النامية وذلك نظراً للدور الذي تقوم به في االقتصاد من حيث توفير فرص العمل وكذلك 

لكونها مؤسسات تقوم على ثقافة العمل احلر وقدرة صاحب العمل على الريادية.

تشير التقديرات العاملية إلى أن الشركات الصغيرة واملتوسطة متثل حوالي ثلثي النشاط االقتصادي 
في أي دولة وفى جميع القطاعات االقتصادية.  كما أن جميع الشركات العاملية املعروفة حالياً قد 

بدأت كمؤسسات صغيرة منت وتطورت إلى وضعها احلالي على مدى السنني.

وتواجه الشركات الصغيرة واملتوسطة التي تطمح إلى حتقيق النمو العديد من التحديات، من أهمها 
توفير إحتياجاتها من التمويل بتكلفة مناسبة ومتطلبات معقولة في املراحل اخملتلفة من منوها. كما 
يحظى هذا القطاع حالياً في  مصر بإهتمام إستراتيجي وقومي بهدف حتسني قدرة هذه الشركات 
االهتمام  ويعد  املستدام.  االقتصادي  للنمو  أساسي  كمحفز  التمويل  على  احلصول  على  واملنشآت 
باحلصول على التمويل أحد أبعاد خطة إصالح القطاع املصرفي للفترة  من 2009 الى 2013 .1 ومن 
على  متويل  على  احلصول  إلى  تسعى  مؤسسة  أو  منشأة  أي  مساعدة  إلى  الدليل  هذا  يهدف  هنا، 

التعرف على أنواع التمويل املتاحة حالياً وشروط احلصول عليه. 

من املهم فى هذا الصدد أن نذكر انه ليس هناك تعريف موحد سواء على املستوى العاملى أو احمللي 
ملاهية املشروعات الصغيرة واملتوسطة، حيث أن معايير تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة تتعدد 
وتختلف من جهة ألخرى.  وفى مصر، يقوم كل من البنك املركزى املصرى ومصلحة الضرائب وغيرها 
من الهيئات وكذلك معايير احملاسبة املصرية،  بإستخدام معايير مختلفة لتعريف املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.  بل أن هناك مؤسسات مصرية أخرى قد تستخدم معايير مختلفة خاصة بها. 

1-  وفقاً ملا ذكره ممثلو البنك املركزي املصري في مؤمتر املعهد املصرفي املصري املعني بالنفاد إلى التمويل في 15 فبراير 2010.
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أ - محتوى الدليل

فى   فرصها  واملتوسطة على حتسني  الصغيرة  الشركات  يساعد   مرجعا   ليكون  الدليل  هذا  صمم 
احلصول على التمويل عن طريق تقدمي معلومات توضح بدائل التمويل  املتاحة حالياً لتلك الشركات في 
مصر. كما يتضمن الدليل شرحاً ألدوات التمويل اخملتلفة التي قد حتتاجها املؤسسة في كل مرحلة من 
مراحل منوها.   كما يستعرض بعض التفاصيل عن متطلبات مؤسسات التمويل اخملتلفة القائمة في 

مصر في أوائل عام 2010، واخلطوات التي تيسر لشركتك احلصول على متويل من  مؤسسة أو بنك ما. 

وميكن احلصول على تفاصيل ومعلومات إضافية عن  املصادر املذكورة في مالحق هذا الدليل.

ب - من هو مستخدم الدليل؟

يخدم هذا الدليل جميع الشركات التى ميكن أن تندرج حتت تصنيف املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
للتعريفات واملعايير املستخدمة من قبل أى من جهات التمويل أو الهيئات أو األفراد.  وبذلك  طبقاً 
التى  القطاعات،  وفى جميع  االحجام  بجميع  رسمياً،  املسجلة  الشركات  الدليل جميع  هذا  يخدم 
تفتقر الى مصادر التمويل والقدرة على احلصول عليه  أو أدواته أو املؤهالت الالزمة للحصول عليه، 

فيما عدا الشركات أو املؤسسات الكبيرة.

لذلك أخُخذ في االعتبار أن يكون هذا الدليل عملياً وبسيطاً بحيث يكون مفيداً ألي صاحب مشروع 
التي فشلت  القائمة  املؤسسات  من  أي  أو  إدارية سليمة،  أسس  على  تأسيس شركته  إلى  يسعى 
غير  معقدة  شروطاً  التمويل  على  احلصول  شروط  وجدت  التى  أو  متويل،  على  احلصول  فى  مسبقاً 
سوق  في  والتداول  القيد  خالل  من  أو  للتوسع  متويل  على  باحلصول  للنمو  تسعى  التى  أو  ميسرة، 
صناديق  أحد  مع  شراكة  في  الدخول  أو  أكبر  شركات  فى  االندماج  او  آخرين  مع  املساهمة  أو  املال 
اإلستثمار.  كما يهدف الدليل الى مساعدة تلك الشركات على فهم إحتياجات ومتطلبات جهات 
التمويل اخملتلفة مبا فيها مؤسسات التمويل غير تقليدية مثل خدمات شركات التخصيم والتأجير 

التمويلي.

ت - إعداد الدليل

باستخدام لغة سهلة وشرح توضيحي. كما يتناول  مت إعداد هذا الدليل لكي يكون عملياً ومفيداً 
بالعرض مؤسسات وأدوات التمويل الرسمية واملشروعة املتاحة في جمهورية مصر العربية، ونعني 
وتخضع  للعمل  ترخيصاً  املصرية  احلكومة  منحتها  أن  بعد  خدماتها  تقدم  التي  املؤسسات  بذلك 
لرقابة إحدى الهيئات التنظيمية والرقابية. لذا، لن يشير الدليل إلى بدائل التمويل التى قد تكون على 

دراية بها ولكنها  متوفرة بشكل غير رسمي.

ينقسم هذا الدليل إلى خمسة أقسام رئيسية يتناول كل منها موضوعاً محورياً كما يتضمن عدة 
قائمة  لبعض  التى يسهل حسابها، وكذلك  املالية   املؤشرات  أخرى مفيدة مثل  وتفاصيل  مالحق 

املواقع اإللكترونية املفيدة، باإلضافة إلى قائمة باملصطلحات والتعريفات الرئيسية.
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ث - محددات إستخدام الدليل 

يقدم لك هذا الدليل العديد من النصائح واخلطوات املفيدة التي ميكن أن تساعدك وحتسن فرصك  
أن  االعتبار  في  األخذ  مع  متوسطة،  أو  صغيرة  شركة  صاحب  كنت  سواء  متويل،  على  احلصول  في 
التعامل مع  البداية في  التي متثل نقطة  املفيدة  والنصائح  الدليل يعرض لك بعض اإلرشادات  هذا 
مصادر  من  اإلضافية  واإلرشادات  املعلومات  من  العديد  على  احلصول  وميكن  التمويل.   مؤسسات 
أو  املالية،  والبنوك، واملؤسسات  والرقابية،  التنظيمية  الهيئات  املواقع اإللكترونية خملتلف  أخرى مثل 
املؤسسات التى تقدم الدعم الفنى واملالى  مثل مركز حتديث الصناعة. كما ميكنك اللجوء إلى جهات 
واسعة  اإلستشارات  من  ملزيد  بحاجة  تشعر  كنت  إذا  اإلداريني  أو  املاليني  املستشارين  مثل  خارجية 

النطاق لتحسني أداء شركتك  ملواجهة حتديات املستقبل.







القسم الثاني

نظرة عامة على القطاع املالي
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القسم الثاني
نظرة عامة على القطاع املالي

يعرض الدليل في هذا القسم نظرة على القطاع املالي املصري مبا فى ذلك  املؤسسات العامة واخلاصة 
التي  توفر التمويل للشركات الصغيرة واملتوسطة. وسنقتصر في هذا العرض للقطاع املالي وأدوات 
التمويل على املؤسسات واألدوات الصادرة بترخيص رسمى من احلكومة املصرية والتي تخضع لرقابة 
تنظيم  كيفية  توضيح  الى  الدليل  من  القسم  هذا  ويهدف  املعنية.  الرسمية  والسلطات  اجلهات 
القطاع املالي املصري مبا يسهل على املشروعات الصغيرة واملتوسطة استخدام أدوات التمويل التي 

يتيحها هذا القطاع والتي يتم شرحها بالتفصيل في األقسام التالية من الدليل.

أ - مقدمة

أو  البنوك  اإلقتراض من  املتاحة ألي شركة قبل ثالثني عاماً محدودة في  التمويل  بدائل  بينما كانت 
السعي لضم شريك جديد، فإن البدائل املتاحة حالياً أصبحت أكثر تنوعاً، وذلك نتيجة للتطور والنمو 

الكبير الذي شهده القطاع املالي بشكل مطرد خالل العقود القليلة املاضية.

وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من األدوات املالية، تختلف في خصائصها ومداها الزمني، فإن هذا 
الدليل يركز على احلصول على التمويل عن طريق اإلقتراض أو املساهمة في رأس املال.

يرجع هذا اإلختيار لوجود تباين واضح بني النوعني، حيث ميثل اإلقتراض التزاماً قانونياً على الشركة 
يخُضاف إلى ميزانية الشركة. وعادة يتم سداد القرض على فترات منتظمة في شكل أقساط  وديناًً 

باإلضافة إلى الفائدة املستحقة عليه.

أما التمويل باملشاركة في رأس املال فهو مساهمة في رأس مال الشركة؛ حيث ميتلك مقدم التمويل 
حصة من الشركة، وعليه فإنه من الطبيعي أن يتوقع املستثمرون حتقيق عائد على املبالغ املستثمرة 
حالة  في  األرباح  توزيع  أو  العام،  نهاية  في  احملققة  األرباح  من  حصة  شكل  في  سواء  الشركة  في 
الشركات املساهمة.  وقد يسعى بعض الشركاء للحصول على أرباح رأسمالية على إستثماراتهم 
منها،  التخارج  قرروا  إذا  الشركة  في  بيع حصتهم  من خالل  زمنية،  فترة  بعد  قيمتها  زيادة  نتيجة 
الربح  يعد  العام.   كما  للتداول  الشركة مطروحة  إذا كانت أسهم  البورصة  بيع أسهمهم في  أو 
الرأسمالي عائداً على قيمة اإلستثمار األصلي ينتج عن جناح الشركة  في أعمالها. وسنتناول في 

األقسام التالية بالتفصيل أنواع األدوات املالية لكل فئة.
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توجد في مصر حالياً مؤسسات متويل متعددة توفر التمويل سواء من خالل القطاع املصرفي أو من 
خالل مؤسسات وشركات معتمدة توفر أدوات متويل مختلفة.  لذا سنتناول في عرضنا للقطاع املالي 

كالً من القطاع املصرفي والقطاع غير املصرفي على حدة.

ب - نظرة عامة على القطاع املصرفي

مر القطاع  املصرفي في مصر بعدة مراحل من اإلصالح والتطوير. ويوجد حالياًً فى عام 2010 تسعة 
وثالثون بنكاً عامالً في جمهورية مصر العربية. تختلف هذه البنوك في احلجم واملنتجات املصرفية التي 

تقدمها لعمالئها. وتعمل تلك البنوك من خالل 3107 فرعاً في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية .2

البنوك هى مؤسسات مصرفية منظمة تقوم بدور الوسيط بني طرف أول يتمثل فى األفراد واملؤسسات 
التى تقوم باالدخار الذى يتمثل فى األنواع اخملتلفة من الودائع، وطرف ثانى يتمثل فى األفراد واملؤسسات 
البنوك ركناً مهماً  القروض.  لذا تعتبر  بإقتراض هذه املدخرات في أشكال مختلفة من  التى تقوم 

وأساسياً في الدورة اإلقتصادية ألي دولة.

وكذلك  للقطاع،  اإلستراتيجية  التوجهات  في  كبيراً  تغيراً  حالياً  املصري  املصرفي  القطاع  يشهد 
أنواع املنتجات املصرفية املطروحة التي تهدف إلى جذب قطاعات مختلفة من العمالء.  خالل الفترة 

!

شكل )1(: عدد  فروع البنوك املوجودة في كافة أنحاء 
جمهورية مصر العربية 

2- وفقاً ملا ذكره دليل الـ “Yellow Pages” ومواقع إلكترونية لعدة بنوك.
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وسابقة  باخلبرة  تتميز  التي  الكبرى  واملؤسسات  الشركات  على  تعامالتها  البنوك  ركزت  السابقة، 
الشركات  تلك  يجعل  مما  املصرفية  الضمانات  توفير  على  القدرة  وكذلك  عملها،  مجال  في  أعمال 
عمالء جيدين للبنوك أو شركات “جاذبة للبنوك” “bankable” كما يشير إليها املصرفيون عادة. وفي 
ضوء التغيير الذي يشهده القطاع املصرفي فإن البنوك قد بدأت في التوسع في نشاطها وذلك بتقدمي 

خدمات التجزئة املصرفية خاصة لألفراد وتقدمي اخلدمات املصرفية للشركات الصغيرة واملتوسطة.

من  العديد  خالل  من  األجل  قصير  أو  األجل  طويل  سواء  التمويل  من  أنواعاً  لعمالئها  البنوك  توفر 
املنتجات املصرفية وأنواع التسهيالت االئتمانية التي توفرها لعمالئها، على سبيل املثال وليس احلصر، 
السحب على املكشوف وإصدار خطابات الضمان واالعتمادات املستندية التي توفر متويالً قصير األجل 
تتعامل معه مؤسستك بصفة منتظمة حيث حتتفظ  الذي  البنك  ميكن احلصول عليها من نفس 

الشركة بحساباتها وتعامالتها املصرفية. 

إلى  العام قد متتد  تزيد على  ملدد  األجل، فيكون عادة في شكل قروض مصرفية  التمويل طويل  أما 
منح  على  املوافقة  وحتتاج  املشروع(.  واحتياجات  نوع  حسب  أطول  لفترات  متتد  )قد  أعوام  خمسة 
املناقشات  العديد من  إلى  باالضافة  باملشروع،  اخلاصة  واملستندات  املالية  القوائم  توافر  إلى  القرض 
البنك لإلتفاق على شروط القرض وأساليب السداد والفائدة املتفق عليها، وكذلك  واملفاوضات مع 
إلى توافر بعض الضمانات في شكل أصول أو خطابات ضمان يحق للبنك تسييلها في حالة التعثر. 
وعادة يتم رهن هذا الضمان لصالح البنك حتى يتوفر للبنك أصول ذات قيمة مقابل مبلغ القرض 
القدرة على إعادة جدولة  التأخر عن السداد وعدم  د العميل متعثرًا في حالة  املمنوح للعميل. ويعخُ
ديونه مع البنك.  لذا يسعى البنك عادة للحصول على ضمانات إضافية كأسلوب إلدارة اخملاطر اخلاصة 

به وتقليل اخلسارة إلى احلد األدنى في حالة التعثر.

يقوم البنك املركزي املصري بتنظيم القطاع املصرفي املصري والرقابة عليه؛ حيث يضع قواعد تشغيل 
البنوك واإلشراف على أدائها. كما يهدف البنك املركزي املصري )في خطته لعام 2009 – 2013 بالتعاون مع 
املعهد املصرفي املصري( إلى تشجيع البنوك على زيادة حجم تعامالتها مع الشركات واملؤسسات الصغيرة 
واملتوسطة، ونتيجة لذلك؛ فإنه منذ بدايات عام 2010 قامت العديد من البنوك بإنشاء إدارة متخصصة 
للتعامل مع عمالئها من الشركات الصغيرة واملتوسطة وتخُعرف بـ “وحدة / إدارة خدمة الشركات الصغيرة 
واملتوسطة” أو “وحدة/ إدارة خدمة اإلستثمارات واملؤسسات املتوسطة )Mid Cap Unit(”.  ويقوم بالتعامل 
مع عمالء هذه اإلدارات من الشركات الصغيرة واملتوسطة موظفون متخصصون في التعامل مع هذا 
والعقبات  املشاكل  وتفهم  القطاع  هذا  مع عمالء  للتعامل  ومدربون  إحتياجاتهم،  وتفهم  القطاع 

التي تواجههم وكيفية معاجلتها. 

القرار  إتخاذ  عملية  بشأن  مختلفة  ملعايير  تخضع  سوف  اإلدارات  هذه  أن  إلى  التوقعات  وتشير 
والتقييم املتعلقة باملوافقة على منح القرض. لذا، يتعني على أي من الشركات الصغيرة واملتوسطة 
الصغيرة  الشركات  إدارة خدمة  إلى  مباشرة  التوجه  إئتماني  تسهيل  أو  قرض  بطلب  تقدمها  عند 

واملتوسطة في البنك الذي تختاره.
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ت - نظرة عامة على القطاع غير املصرفي

يعرض هذا اجلزء من الدليل املؤسسات والهيئات املالية التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة 
املالية منذ يوليو 2009 .3 ويضم هذا القطاع جميع املؤسسات املالية غير املصرفية العاملة في 
مصر التي تقدم األنواع اخملتلفة من التمويل. وقد شهد هذا القطاع تطوراً كبيراً على مدى السنوات 

القليلة املاضية وباألخص فيما هو متعلق بتمويل الشركات الصغيرة واملتوسطة.
 

قطاع مؤسسات التمويل الرئيسية

هذا القطاع يضم أنواع عديدة من مؤسسات التمويل مثل شركات التأمني والرهن العقاري ولكننا 
نعرض في هذا الدليل فقط ملؤسسات التمويل التي تقدم متويل على شكل مشاركة في رأس املال 

أو قروض للشركات الصغيرة واملتوسطة.

)Factoring Companies( 1- شركات التخصيم
بدأ نشاط التخصيم مؤخراً في السوق املصرية، وتوجد حالياً شركتان فقط للتخصيم في 
جمهورية مصر العربية ولكن من املتوقع أن يزيد عدد هذه الشركات في السنوات القليلة 
بتقدمي  للشركات  التشغيلية  اإلحتياجات  بتمويل  التخصيم  شركات  تقوم  القادمة.  
خدماتها للشركة البائعة )تخصيم املقبوضات( مبا ميكن الشركة )البائعة(  أن تبيع حسابات 
يقوم  حيث  التخصيم،  لشركة  التجارية  واألوراق  )املشترين(  عمالئها  فواتير  أو  املقبوضات 
اخملصم بتقدمي خدمات أساسية وهى التمويل الفورى )فى شكل دفعة مقدمة تصل إلى %90 
من قيمة الفاتورة(  مبا ميكن الشركة توفير سيولة ميكن ضخها فى الشركة والضمان )حيث 
يضمن اخملصم سداد الفاتورة فى حالة تعثر املشترى أو تأخره عن السداد( والتحصيل )حيث 

يقوم اخملصم بتحصيل الفواتير من املشترين عند إستحقاقها وذلك مقابل رسوم(. 

تختلف خدمة تخصيم املقبوضات عن القرض املصرفي في ثالثة أوجه رئيسية:
اوالً : أن  شركة التخصيم تركز اإلهتمام على قيمة وجودة املقبوضات أكثر من املالءة املالية للشركة.

ثانياً: أن التخصيم ليس قرضاً بل هو شراء لألصول املالية للشركة،
ويبني  أطراف.  ثالثة  التخصيم  تتضمن خدمة  بينما  املصرفي طرفني  القرض  يتضمن  ثالثاً: 

الشكل التالي كيفية عمل شركات التخصيم

  3- مت انشاء الهيئة العامة للرقابة املالية في يوليو 2009 مبوجب قانون 10 لسنة 2009 بدمج كا من هيئة سوق املال والهيئة املصرية 
للرقابة على التأمني والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري
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شكل)2(: منهج عمل شركات التخصيم

2- شركات التأجير التمويلي
من  انتشاراً  أكثر  ولكنها  املصرية،  السوق  في  نسبياًً  العهد  التمويلي حديثة  التأجير  تعد شركات 
شركات التخصيم. وتوجد العديد من شركات التأجير التمويلي في مصر حيث شهد هذا القطاع 
تطوراً ملحوظاً في نطاق اخلدمات التي يقدمها وذلك كمؤشر لزيادة الطلب على هذه اخلدمة املالية 

في الوقت احلالي واملستقبلي. 

يعد التأجير التمويلي أقل تعقيداً في متطلباته من القروض املصرفية ويستغرق وقتاً أقل في احلصول 
عليه. وتقدم الشركات العاملة في اجملال مجموعة كبيرة من املنتجات واخلدمات، مثل متويل املوردين 
واإليجار التمويلي املباشر، ومتويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة، والتمويل املركب.  وميكن وصف عمل 

شركة التأجير التمويلي كاآلتي:

تقوم شركة التأجير التمويلي )املؤجر( بشراء األصل الذي تختاره شركتك )املستأجر( ويقوم )املؤجر( 
بإيجار األصول لك )املستأجر( لفترة محددة عادة ما تتراوح ما بني عام وخمسة أعوام )قد تصل إلى 
سبعة أعوام في حالة إيجار العقارات(.  ويقوم املستأجر بدفع اإليجار كما هو متفق عليه في عقد 
اإليجار )شهرياً، ربع سنوياً، أو نصف سنوياً(. كما ميكن أن يكون اإليجار املدفوع ثابتاً أو متغيراً، وميكن 
أن يخُدفع باجلنيه املصري أو بالعملة األجنبية طبقاً للعقد واالتفاق املوقع مع شركة التأجير التمويلي. 
وفي نهاية عقد اإليجار يكون للمستأجر خيار شراء األجهزة بالقيمة املتبقية لألصل والتي عادة ما 
يتفق عليها في العقد. وبهذا مينح التأجير التمويلي الشركة ميزة تفادي صرف مبالغ نقدية كبيرة 
دفعة واحدة عند شراء األصل. بحيث ميكن لشركتك شراء األصل مقابل أقساط صغيرة )إيجارات( 
على مدى عدة سنوات يتم االتفاق عليها مع شركة التأجير التمويلي، ويتم إدارج هذه األقساط كـ 

“تكلفة” في القوائم املالية للشركة.
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3- سوق األوراق املالية 
األوراق  ومتثل سوق  العربية.  في جمهورية مصر  الوحيدة  املالية  األوراق  املصرية سوق  البورصة  تعد 
زيادة  أو  إصدار سندات  باإلقتراض عن طريق  متويل  على  احلصول  من  الشركة  كن  متخُ املالية منظومة 
رأس املال عن طريق إصدار أسهم. ويخُشار إلى الشركات في حالة قيدها في سوق رأس املال بالشركات 
املقيدة. ولقد مت تأسيس بورصة النيل في أكتوبر 2007 كسوق لقيد الشركات الصغيرة واملتوسطة 

التي يتراوح رأسمالها ما بني 500 ألف جنيه و25 مليون جنيه مصري .4

فيها  مبا  النمو،  سريعة  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  تشجيع  بهدف  النيل  بورصة  أخُنشئت  وقد 
مثل  القيد  مزايا  يعطيها  مما  البورصة،  في  القيد  على  القطاعات  مختلف  من  العائلية  الشركات 
إمكانية زيادة رأس املال وزيادة القيمة السوقية للشركة نتيجة العرض والطلب على أسهمها. وقد 

مت قيد أول شركة في بورصة النيل في يونيه 2008.  

لتسهيل القيد في بورصة النيل، مت وضع متطلبات وإجراءات القيد على نحٍو أبسط من متطلبات 
الرعاة  قائمة  النيل  بورصة  حددت  ذلك،  إلى  باإلضافة    .5 الرئيسية  البورصة  في  القيد  وإجراءات 
في  للقيد  اإلعداد  في  واملتوسطة،  الصغيرة  الشركات  بهدف مساعدة  لديها  املسجلني  املعتمدين 

البورصة وتسويق الطرح .6 

فيما يلي أهم مهام الرعاة كما حددتها بورصة النيل على موقعها اإللكتروني:

•تقدمي النصح والدعم للشركة املتقدمة بشأن مسئولياتها خالل عملية التقدم للقيد  	
إلى مسئولياتها في احلفاظ على مكانتها كشركة مقيدة مبجرد  بالبورصة باإلضافة 

قيدها ببورصة النيل.
 . • مساعدة الشركات املقيدة على الوفاء بالتزامات اإلفصاح  املشروطة للقيد	

واللوائح  بالقواعد  الشركة  التزام  عدم  حالة  في  املالية  للرقابة  العامة  الهيئة  •تخُبلغ  	
اخلاصة بالبورصة.

. • مساعدة الشركة في طرح أسهمها لالكتتاب العام األول	
. •  تظل التزامات ومسئوليات الرعاة سارية ملدة عامني من تاريخ قيد الشركة بالبورصة	

4- صناديق اإلستثمار املباشر
يعد صندوق اإلستثمار املباشر وعاًء تساهم فيه مجموعة من األفراد أو املؤسسات املالية أو الشركات 
املال،  رأس  في  املشاركة  طريق  عن  النمو  سريعة  الشركات  في  إستثماره  بغرض  املالية  املالءة  ذات 
ويهدف الصندوق دائماً لتحقيق عائد مجٍز الستثماراته خالل سنوات محدودة من خالل زيادة قيمة 
ما يتخارج الصندوق من الشركة من خالل بيع حصته للمالك  التي إستثمر فيها. وغالباً  الشركة 
األصليني أو مالك جدد أو اجلمهور في حالة قيد الشركة وتداولها بالبورصة، أو بيعها لإلدارة والعاملني 
إدارة الشركة وتقدمي الدعم اإلستثماري  بالشركة. وخالل فترة الشراكة يشارك الصندوق عادة في 
النمو في نشاطها  الشركة من خالل  يتم تعظيم قيمة  الشركة ومديريها حتى  والفني ألصحاب 

التجاري مبا ينعكس على أدائها املالي ونتائج األعمال.
  

4- في اجتماع الدائرة املستديرة ملركز املشروعات الدولية اخلاصة واجلمعية املصرية لشباب األعمال الذي عقد في 22 فبراير 2010 أعلن ممثلو 
بورصة النيل عن اتخاذهم قرارا بشأن زيادة احلد األقصى لرأس املال إلى 100 مليون جنيه مصري وينتظر القرار موافقة مجلس اإلدارة. 

  http://nilex.egyptse.com/en/download/pdf/Listing_Disclosure_Rules.pdf -5 
http://nilex.egyptse.com/en/Nominated_Advisors_List.aspx  -6 
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هناك نوعان من صناديق اإلستثمار املباشر في جمهورية مصر العربية هما: صناديق اإلستثمار املباشر، 
وصناديق رأس املال اخملاطر. 

يهتم صندوق اإلستثماراملباشر عادة بشركات قائمة ولها سابقة أعمال أو عقود جار تنفيذها وذات 
أداء مالي جيد. ويوجد حالياً عدد من الصناديق العاملة في مصر تركز على هذا النشاط املالي. وفي 
الكبرى  املباشر تركز اهتمامها على الشركات  السنوات السابقة كانت معظم صناديق اإلستثمار 
ذات رؤوس األموال الكبيرة والنشاطات الواسعة سواء كانت تلك الشركات شركات قطاع عام متت 

خصخصتها أو شركات خاصة ذات إحتماالت منو كبيرة.

العديد  القطاع؛ فإن  املتوقع لهذا  للنمو  واملتوسطة ونظراً  بالشركات الصغيرة  وفي ضوء اإلهتمام 
في  لإلستثمار  بتكوين صناديق مخصصة  قامت  املباشر  اإلستثمار  املالكة لصناديق  الشركات  من 
الشركات الصغيرة واملتوسطة يقوم على إدارتها فريق متخصص في هذه النوعية من اإلستثمارات 
مع وضع معايير إستثمار مختلفة لها. ومع ذلك، فإن االجتاه السائد حالياً هو أن معظم هذه الصناديق 
املبيعات  حجم  على  للشركة  تعريفها  في  الصناديق  هذه  وتعتمد  املتوسطة.  بالشركات  تهتم 

السنوية للشركة على أن تتراوح بني 20 و200 مليون جنيه مصري .7

أما النوع اآلخر من الصناديق فهو صناديق رأس املال اخملاطر، وهي صناديق تسعى لإلستثمار في شركات 
جديدة ذات إحتماالت جناح كبيرة، وتدعم هذه الصناديق أصحاب املشروعات ممن لديهم أفكار مبتكرة 
باإلستثمار في  تأخذ مخاطرة عالية  اخملاطر”؛ ألنها  املال  “رأس  ويخُطلق عليها  بنجاح  ميكن تسويقها 
شركات جديدة ليس لها تاريخ أو سابقة أعمال. وال تتوفر هذه النوعية من الصناديق بكثرة في مصر 

ولكن تقوم بعض الصناديق اخلاصة لإلستثمار املباشر بتمويل مشروعات جديدة.

تقوم صناديق اإلستثمار املباشر بنوعيها بإختيار الشركات التي تنوي اإلستثمار فيها بناًء على نشاط 
بنتائج  الصندوق  إستثمار  عائد  إلرتباط  وذلك  السوق،  في  املتوقعة  والنجاح  النمو  وفرص  الشركة 
الشركة في املستقبل وعادة ما يتم االتفاق بني صندوق اإلستثمار والشركة املستهدفة بعد الكثير 
من املناقشات واملفاوضات وذلك لإلتفاق على احلصة التي سوف يحصل عليها الصندوق مقابل ضخ 
رؤوس أموال جديدة في الشركة. كما يقوم عادة الصندوق بإجراء تقييم شامل وناٍف للجهالة للشركة 

قبل تقدمي عرض الشراء.

عند التوصل إلى إتفاق مع الصندوق، يجب حتويل الشركة إلى شركة مساهمة أو أن تكون الشركة 
في األصل شركة مساهمة وذلك لتحديد احلصص. وعند دخول صندوق اإلستثمار املباشر كشريك، 
يعمل ممثلو الصندوق بالتعاون مع األشخاص املعنيني بإدارة الشركة على حتديد فرص النمو وإمكانيات 
جناح الشركة والعمل على حتقيق هذه النجاحات بصورة فعلية عن طريق التوسع في نشاط الشركة 
وحتقيق مبيعات أكبر. وينتج عن هذا النجاح ربحية أعلى للشركة تعود بالفائدة على كل من املالك 

األصليني للشركة وصندوق اإلستثمار املباشر.

قد يختار الصندوق في مرحلة ما التخارج من الشركة عن طريق بيع حصته للمالك األصليني أو قد 
يحدث العكس ويقرر املالك األصلي بيع حصته للصندوق.

 7-  اجتماع الدائرة املستديرة  ملركز املشروعات الدولية اخلاصة واجلمعية املصرية لشباب األعمال الذي عقد في 22 فبراير 2010.
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ث - املستثمرون االستراتيجيون كمصدر للتمويل

إضافة إلى مصادر التمويل املتاحة في القطاع املالي فإنه يوجد مصدر آخر مهم للشركات الصغيرة 
املستثمر  يكون  ما  وعادة  إستراتيجي.  كشريك  رئيسي  مستثمر  مع  الدخول  وهو  واملتوسطة، 
الرئيسي إحدى الشركات الكبرى العاملة في نفس القطاع، كأن يكونوا موردين أو عمالء أو حتى 

منافسني حاليني للشركة.

أو  الصغيرة  الشركة  في  بالشراكة  تخُعنى  عاملية  أو  محلية  شركة  الرئيسي  املستثمر  يكون  قد 
املتوسطة نتيجة لوجود إحتماالت منو مرتفعة للشركة وإمكانية حتقيق جناحات مستقبلية كبيرة. 
وقد يرى املستثمر الرئيسي أن الشركة في حاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير في اإلدارة حتى يتحقق 
الوصول إلى نتائج أعمال جيدة ومبا أن املستثمرين الرئيسيني يساهمون في الشركة بحصة من 
رأس املال؛ فإنهم عملياًً يصبحون مالكاً طويلي األمد، ويشاركون في النجاحات واخلسائر احملققة 

للشركة فهم بذلك يشاركون أيضاً في اخملاطر التي تواجهها الشركة.

أما بالنسبة للشركات الناشئة فعادة ما يوجد نوع آخر من املستثمرين يسمى باملستثمرين الرعاة 
Angel Investors وعادة ما يكونون شركات أو أفراداًً تهتم بتمويل رواد األعمال عن طريق ضخ رؤوس 
األموال. وغالباً ما يكون هذا التمويل عن طريق األقارب أو األصدقاء إذا لم تكن شركة متخصصة 

في هذا النوع من التمويل.8 

كون  في  املباشر  اإلستثمار  وصناديق  اإلستراتيجيني  املستثمرين  بني  األساسي  اإلختالف  ويكمن 
املستثمرين اإلستراتيجيني معنيني بصفة مباشرة بإدارة الشركة أو حتى دمج الشركة الصغيرة 
مع شركتهم الكبيرة بصفة دائمة )الدمج واإلستحواذ(. كما أن املستثمرين اإلستراتيجيني هم 
األحيان  معظم  في  احلال  هو  كما  للتخارج  خطة  لديهم  وليس  األجل  طويلو  مستثمرون  عادة 

بالنسبة لصناديق اإلستثمار املباشر.

8- )1( مع مالحظة أنه ال توجد فى مصر صناديق أو شركات متخصصة فى هذا النوع من التمويل
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ج - مزايا وحتديات

يلخص اجلدول التالي املزايا والتحديات املرتبطة باحلصول على التمويل من مختلف أنواع مؤسسات 
التقدم  عند  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  قبل  من  االعتبار  في  أخذها  يجب  والتي  التمويل،  

للحصول على التمويل:

جدول )1(: مقارنة بني مؤسسات التمويل

املؤسسة
التمويلية

التحدياتاملزايا

القروض البنوك تعد  عليها:  االعتماد  مدى 
عليه.   يعتمد  متويلياً  مصدراً 
طوال  املال  توفر  تضمن  فشركتك 
القواعد  خالفت  إذا  )إال  القرض  مدة 
والشروط املوضوعة(، فمن غير املتوقع 
أن يطالب البنك املقرض بسداد فوري 
للقرض ويجب أن تكون الشركة على 
واملبالغ  املديونية  بحجم  كامل  علم 
إذا  )إال  تقوم بسدادها  أن  ينبغي  التي 

اخترت قرضاًً مبعدل فائدة متغير(.

املصرفي  القرض  يعد  التكلفة: 
بالعديد  قارناه  إذا  التكلفة  معقول 
وبالرغم  األخرى.  التمويل  أنواع  من 
القروض  وعموالت  مصروفات  أن  من 
ليست زهيدة فإنها تقل عن معدالت 
االئتمان  بطاقات  حالة  في  الفائدة 
وفى  املكشوف.   على  والسحوبات 
البنك،  من  باإلقتراض  قيامك  حالة 
فأنت حتتفظ مبلكية الشركة بالكامل 
بدون دخول شريك.. كما هو احلال مع 

دخول مستثمرين. 

وضع  من  االنتهاء  مبجرد  املرونة:  عدم 
شروط التسهيل وطرق السداد يتعني 
أكثر  إقترضت  وإذا  بها،  االلتزام  عليك 
لدفع  األمر  بك  سينتهي  احلاجة  من 

الكثير من الفوائد اإلضافية بال داع.

التي  األصول  كانت  إذا  الضمان: 
للشركة أو املالك تضمن القرض فقد 
تواجه الشركة بعض اخملاطر في حالة 
القرض  كان  وإذا  السداد.  عن  التأخر 
معدل  أن  يعني  هذا  فإن  مضموناًً 
يعني  ولكنه  أقل  سيكون  الفائدة 
أنه يتعني على الشركة االلتزام  أيضاً 

في السداد. 

املصروفات: يجب دفع رسوم وعموالت 
من  العديد  أن  كما  القروض،  على 
البنوك ستفرض على الشركة عمولة  

في حالة السداد املبكر للقرض.
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املؤسسة
التمويلية

التحدياتاملزايا

شركات التأجير 
التمويلي  

التمويلي  التأجير  يتميز  األسعار: 
هذا  ويعد  الشهرية  التكلفة  بثبات 
النوع من التمويل نوعاًً مفضال؛ حيث 
مخاطر  تقليل  على  املقترض  يساعد 
التكلفة  ترتفع  فبينما  التضخم، 
تظل  أعوام  املدة عن خمسة  زادت  إذا 
يتغير.  ال  ثابتاً  مبلغاً  تدفع  الشركة 
املدفوعة  النقدية  املبالغ  أن  كما 
دفع  يتعني  ال  أقل حيث  تكون  مقدماًً 
واحدة  دفعة  كبيرة  نقدية  مبالغ 

لشراء املعدات.

اإللتزامات:يتعني على الشركة االلتزام 
بدفع املبالغ املستحقة عليها. وغالباً 
ال يكون من املمكن إنهاء عقد اإليجار 
قبل إنتهاء املدة األصلية. وبذلك يكون 

املستأجر مسئوالً عن دفع اإليجار. 

من  النوع  هذا  ميكنك  اإلنتفاع: 
باألجهزة  اإلنتفاع  من  التمويل 
جيداًً. وذلك  وإستخدامها استخداماً 
حتى نهاية مدة اإليجار. وعندها يكون 

لديك اخليار في شراء املعدات .

قلة األصول: لن تكون الشركة مالكة 
األجهزة  شراء  حالة  في  إال  لألصل 
املؤجرة مع نهاية مدة اإليجار وعندئذ 
قيمتها  انخفضت  قد  األجهزة  تكون 

وتعرضت لإلهالك والتقادم.

تطوير املعدات: ميكنك االرتقاء بجودة 
تستخدمها  التي  واملعدات  األجهزة 
أحدث  باستخدام  وذلك  وتطويرها 
املوديالت في كل مرة تنتهي فيها مدة 

عقد اإليجار.

من  سيكون  احلاالت  معظم  في 
على  احلصول  الشركة  على  األسهل 
متويل باستخدام التأجير التمويلي من 

احلصول على قروض.

الشركة  أن  من  بالرغم  املسئولية: 
ال تكون مالكة  للمعدات أو األجهزة؛ 
كما  صيانتها  عن  مسئولة  فإنها 
عقد  شروط  في  عليه  منصوص  هو 

اإليجار.
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املؤسسة
التمويلية

التحدياتاملزايا

شركات 
التخصيم

األساسية  امليزة  تعد  الفوري:  الدفع 
لشركات التخصيم هي احلصول على 
االنتظار  بدون  فوراً  النقدية  املبالغ 
القبض  )أوراق  حسابات  حتصيل  حلني 
ميزة  يعتبر  مما  التجارية(.  األوراق   /
تعمل  التي  للشركات  خاصة  مهمة 
في صناعات يغلب عليها منح فترات 

ائتمانية طويلة نسبياً للعمالء.

حتسن  النقدي:  التحول  دورة  حتسني 
النقدية  التدفقات  العملية  هذه 
وتعتمد على عدد الفواتير املستحقة 
قمت  والتي  للتحصيل  القابلة 
التي  التخصيم  لشركة  بتقدميها 
لك  ستسمح  أيضاً  معها.  تعاقدت 

بتحصيلها بانتظام.

استخدام  حالة  فى  اإلئتماني:  احلد 
شركة  ستحتاج  الضمان  خدمة 
اإلئتماني  احلد  دراسة   التخصيم 
يؤثر  قد  مما  لعمالئك  وضعه  املناسب 
او  العمل  سير  القرارو  سرعة  على 

على عالقتك مع عمالئك .

إنهاء العقد: في بعض األحيان يكون 
مع  املبرم  االتفاق  إنهاء  الصعب  من 
بتحصيل  اخملصم  قيام  حلني  الشركة 
قدمها  التى  املقدمة  الدفعات  قيمة 
طرف  القبض  أوراق  )بتحصيل  لك 

الشركة( .

النزاعات: يجب التعامل مع النزاعات 
لتفادي  بسرعة  بالفواتير  اخلاصة 

رفض السداد.

شركة  على  تعتمد  التحصيالت: 
حتصيل  في  كوسيط   التخصيم 

الدين بالنيابة عنك.

بورصة النيل
املصدر: املوقع 

اإللكتروني 
لبورصة النيل:
http://nilex.

egyptse.com

متطلبات  تعد  القيد:  متطلبات 
ما  إذا  مرونة  أكثر  القيد  وقواعد 
وذلك  املالية،  األوراق  ببورصة  قورنت 
املال  لرأس  األدنى  باحلد  يتعلق  فيما 
التي  األسهم  وعدد  املساهمني  وعدد 
إلى  باإلضافة  للجمهور  ستطرح 

القوائم املالية للشركة.

قواعد القيد:
الشركة  لدى  يكون  أن  يجب  أ- 
املتقدمة راعي معني معتمد من قبل 

الهيئة العامة للرقابة املالية.
في  التالية  الشروط  توفر  يتعني  ب- 
)ذات  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 
واملتوسطة(  الصغيرة  األموال  رؤوس 

حتى يتم قيدها في بورصة النيل:
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املؤسسة
التمويلية

التحدياتاملزايا

على  يتعني  اإلفصاح:  قواعد 
األموال  رؤوس  ذات  الشركات 
قوائمها  تقدمي  والصغيرة  املتوسطة 
للبورصة  املدققة  السنوية  املالية 
بينما  املالية  للرقابة  العامة  والهيئة 
للقوائم  الشركة  إدارة  إعتماد  يكفي 
السنوية  ونصف  السنوية  ربع  املالية 

فقط قبل تقدميها.

مساعدة الشركة في عملية القيد 
واالكتتاب:

	•يجب أن يكون هناك مستشار معني 
املتقدمة  الشركة  ملساعدة  )الراعي( 
طرح  وفي  البورصة  في  القيد  على 

أسهمها لالكتتاب العام.
	•كما يقوم الراعي مبساعدة الشركة 
القيد  بقواعد  االلتزام  على  املقيدة 
قوائمها  إعداد  في  وكذلك  واإلفصاح 
احملددة  األوقات  في  وتقدميها  املالية 

لذلك.

رسوم أقل للقيد والتداول:
يتم خفض رسوم القيد السنوية على 
إلى  واملتوسطة  الصغيرة  املشروعات 
0,5 لكل ألف جنيه من رأس املال بحد 
أقصى  وحد  مصري  جنيه   500 أدنى 

30,000 جنيه مصري.

مت  التي  املالية  أوراقك  إيداع  يجب  •	
للمقاصة  مصر  شركة  في  قيدها 

والتسوية واحلفظ املركزي.
	•ال يجب أن تتضمن اللوائح الداخلية 
االكتتاب  وشروط  قواعد  أو  للشركة 
األوراق  تداول  على  قيود  أي  )اإلصدار( 

املالية التي سيتم قيدها وتداولها.
املتقدمة  الشركة  تقدم  أن  يتعني  •	
تقل  ال  فترة  عن  املالية  قوائمها 
السنة  وهي  واحدة  مالية  سنة  عن 

السابقة لطلب القيد.
	•يجب أال تقل حقوق املساهمني عن 
50% من رأس مال الشركة املدفوع في 

العام السابق لطلب القيد.
	•يجب سداد رأس املال املصدر بالكامل 
بني  ما  تتراوح  التي  االسمية  بالقيمة 

1-5 جنيهات مصرية لكل سهم.
	•يجب أال يقل عدد األسهم الصادرة 
ألف   100 عن  قيدها  سيتم  والتي 

سهم.
لألسهم  األدنى  احلد  يقل  أال  يجب  •	
األسهم  إجمالي  من   %10 عن  احلرة 
عن  املساهمني  عدد  يقل  وال  املصدرة 

25 مساهماً.

القوائم والتقارير املالية:
تقدمي  املقيدة  الشركات  على  يتعني 
ونصف  السنوية  ربع  املالية  قوائمها 
الشركة  إدارة  من  معتمدة  السنوية 
كما  الفترة،  نهاية  من  يوًما   45 خالل 
املعتمدة  امليزانية  تقدمي  عليها  يتعني 
من مراقب احلسابات خالل 90 يوماً من 

نهاية السنة املالية.
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املؤسسة
التمويلية

التحدياتاملزايا

القوائم  بنشر  البورصة  وستقوم 
واحد  ليوم  للشركة  املالية  والنتائج 
كما  التداول  شاشات  على  فقط 
سيتم نشر قرارات اجلمعية العمومية 
وتواريخ  األسهم  أرباح  توزيع  بشأن 
التداول  شاشات  عبر  الكوبونات 

واملوقع اإللكتروني للبورصة.

صناديق 
اإلستثمار 

املباشر

صناديق  تساعد  املال:  رأس  زيادة 
اإلستثمار املباشر على زيادة رأس مال 
الشركة دون احلاجة لدفع أي رسوم أو 
يتيح  مما  مالية،  قروض  على  احلصول 
وكفاءة  اإلدارة  على  التركيز  للشركة 
العمليات بدالً من تشتيت اجلهود في 
زمنية  فترة  في  قرض  سداد  محاولة 

محددة.

تقدم  االستشارية:   اخلدمات 
للشركات  املباشر  اإلستثمار  صناديق 
اإلستراتيجية  واالستشارات  النصح 
تشارك  كما  واملالية.  والتشغيلية 
اإلدارة العليا لتلك الصناديق في وضع 
التوجهات اإلستراتيجية للشركة من 
خالل أعضاء مجلس إدارة معينني من 

قبلهم. 

صناديق  معظم  تركز  احلجم: 
في  تعمل  التي  املباشر  اإلستثمار 
مصر حالياً على املشروعات واملنشآت 

املتوسطة بدالً من الصغيرة.

اإلستثمار  صناديق  تعد  التسعير: 
إلى  يؤدي  قد  مما  تعقيداًً  أكثر  املباشر 

صعوبة التفاوض معهم.

صناديق  تشترط  قد  التدخل:  
في  املشاركة  املباشر  اإلستثمار 

التوجهات اإلستراتيجية للشركة. 

صناديق  تكون  والتحكم:  الرقابة 
اهتماماً  أكثر  املباشر  اإلستثمار 
حالة  في  الشركة  على  بالسيطرة 

عدم قدرة اإلدارة على تسيير العمل.

التحالفات: ميكن لصناديق اإلستثمار 
شبكة  إلى  الشركة  تقدمي  املباشر 
اإلستراتيجيني  الشركاء  من  واسعة 
حتديد  ميكنهم  كما  ودولياً،  محلياً 
احملتمل  األخرى  الشركات  بعض 
تسهيل  إلى  باإلضافة  إستحواذها 

عملية اإلستحواذ.

صناديق  بعض   تهتم  ملحوظة: 
اإلستثمار املباشر باحلصول على حصة 
األغلبية في الشركة إال إذا كانت تتبع 
إستراتيجية محددة تسمح للشركة 
التي يستحوذون عليها بالعمل بنفس 

املستوى واملعايير.







القسم الثالث

كيف تختار وسيلة التمويل
 املناسبة لشركتك؟ 
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القسم الثالث
كيف تختار وسيلة التمويل املناسبة لشركتك؟ 

إختيار وسيلة التمويل املناسبة لشركتك  تعد من أهم القرارات التى تتخذها.. فإختيارك يؤثر على 
نشاط الشركة فى كل مرحلة من مراحل منوها. وهناك أربعة عناصر يجب أن تأخذها فى إعتبارك 

وأنت تتخذ قرارك بإختيار نوع التمويل:  

1- سبب احلصول علي  متويل:

ملمارسة  الالزمة  املوارد  توفير  بغرض  التمويل  على  احلصول  إلى  الناشئة  الشركات  معظم  تسعى 
أعمالها، مثل  شراء املاكينات واآلالت، واملواد املستخدمة في اإلنتاج و املوارد البشرية. ومع مرور الوقت، 
وقرارات التوسع في النشاط، مثل زيادة املبيعات أو زيادة الطاقة اإلنتاجية، جتد أن شركتك حتتاج إلي 
متويل إضافي لدعم هذا  التوسع.  وطبقا لنوع التوسع الذى حتتاج اليه، أى طبقا للغرض من التمويل، 

يتحدد نوع التمويل املطلوب ومصدر التمويل الذى يجب ان تسعى اليه.

2- مصادر التمويل املتاحة:

فى حال متتعك أنت وشركائك بالقدرة على ضخ متويل إضافى فى املشروع، يعتبر التمويل الذاتي خياراً 
مناسباً.  وفي الكثير من احلاالت، تعد األرباح املرحلة )احملتجزة( من السنوات السابقة أفضل مصدر 
، يصبح  ذاتية  او مصادر متويل  أرباح مرحلة  توافر  أما في حالة  عدم  املطلوبة.   التوسعات  لتمويل 

البحث عن مصادر متويل خارجي أمراً الزماً، إما باإلقتراض، أو التمويل باملشاركة في رأس املال.

3- طريقة السداد: 

يتطلب التمويل من خالل اإلقتراض االنتظام في سداد األقساط والفوائد.  بينما يتيح هذا النوع من 
التمويل ميزة ضريبية، فإنه يشكل عبئاً يتمثل في املدفوعات النقدية التى تقوم الشركة بتسديدها 
بإنتظام، لسداد األقساط وفوائد القرض.  وفي املقابل، فإن التمويل باملشاركة في رأس املال ال يحتاج إلى 

مدفوعات نقدية منتظمة، ولكن املساهمون اجلدد يطلبون عادة احلصول على حصة من صافي األرباح.
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4- مخاطر الديون:

يفرض التمويل باإلقتراض إلتزاماً على الشركة بسداد القرض بإنتظام، حيث أن التعثر وعدم السداد 
قد يعرض الشركة لإلفالس، أو قيام الدائنني باحلجز على أصولها، خاصة إذا كانت الشركة قد قدمت 
تلك األصول كضمان للقرض.  أما التمويل باملشاركة في رأس املال، فيمثل مشاركة املساهمني في 

ملكية الشركة، وبالتالي املشاركة في الربح و اخلسارة.

وبناًء على ما تقدم، فإنه يجب على الشركة دراسة اخليارات التمويلية املتاحة، وإختيار أكثرها مالئمة 
للشركة وطبيعة النشاط.

أ- أمور يجب مراعاتها قبل التقدم إلي جهة التمويل

ولذلك  الربح،  الى  تهدف  الثاني هي مؤسسات  القسم  في  تناولها  التي سبق  التمويل  مؤسسات 
أرباح من عملها، مثلما تسعى أنت لذلك.  ولهذا فمعظم مؤسسات  تسعى جميعها إلى حتقيق 

التمويل تقوم دائماً بتقييم اخملاطر احملتملة قبل منح التمويل.

يهدف هذا القسم إلي حتقيق هدفني أساسيني.. فمن ناحية، يوضح النقاط األساسية التى تهتم بها 
مؤسسات التمويل عندما تقوم بدراسة وضع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، مع التركيز بوجه خاص 
على عناصر اخملاطر وقدرة املشروع على االستمرارية. ومن ناحية أخري، يتناول هذا القسم العناصر 
التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند إختيار نوع معني من مؤسسات التمويل، حيث أن كل نوع من أنواع 

مؤسسات التمويل يكون أكثر مالئمة للمشروع طبقاً للمرحلة الزمنية التى مير بها املشروع.

1. اخملاطر
تواجه كافة أنواع الشركات مخاطر فى عملها اليومى، سواء كانت كبرى الشركات العاملية متعددة 
اجلنسيات أو مشروعات صغيرة فى طور البداية.  وعليه فإن مؤسسة التمويل تكون حريصة على تقييم 
وتقدير اخملاطر التي تواجهها شركتك، حتى ميكنها إتخاذ قرار بشأن تقدمي التمويل الذي حتتاجه.  ولذا 
تعتبر اخملاطر عنصراً هاماً وحاسماً تقوم مؤسسة التمويل بدراسته وأخذه بعني اإلعتبار عند دراسة أي 

شركة وحتديد إحتياجاتها من التمويل، وتقييم هذه اإلحتياجات وفقاً للمخاطر املرتبطة بها.

أنواع اخملاطر
بطلب  إليها  تتقدم  عندما  دائماً  بدراستها  التمويل  تقوم مؤسسات  التي  اخملاطر  العديد من  هناك 

للحصول علي متويل. وسنعرض فيما يلي أهم اخملاطر التي توضع في االعتبار:

مخاطر مرتبطة بقطاع العمل:  وهي اخملاطر املرتبطة بالقطاع أو اجملال الذي تعمل به شركتك.  
وجدير بالذكر هنا، أن هناك بعض القطاعات التى حتدها اخملاطر أكثر من غيرها نظراً لعدة أسباب.  
الكبير علي األمن  عالي اخملاطر، نظراً إلعتماده  املثال، يعد قطاع السياحة قطاعاً  فعلي سبيل 
واالستقرار في الدولة، وهو ما ينطبق علي أي دولة في العالم.  كما أن بعض القطاعات األخرى، 
التي تعتمد بشكل كبير على التقنيات احلديثة، هي أيضاً محفوفة باخملاطر نظراً للتغير السريع 
الذي يطرأ على التقنيات.  فعلى سبيل املثال، يواجه مصنعو رقائق معاجلات الكومبيوتر حتدياً 

أ .
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كبيراً يتمثل في التغيرات املستمرة والسريعة التي تطرأ على صناعتهم، نظراً للتطورات الهائلة 
التي تشهدها تقنيات معاجلة البيانات، مما يجعل عملهم محفوفاً باخملاطر. عالوة على ذلك، فقد 
أو الظروف السياسية  تنتج مخاطر القطاع من عناصر تتعلق بالقواعد والشروط التنظيمية، 
داخل الدولة التي تعمل بها.  ومن األهمية مبكان مالحظة أن مخاطر القطاع متماثلة بالنسبة 
لكل الشركات التي تعمل في نفس القطاع، لذا يتم تقييم تلك اخملاطر بنفس الطريقة بالنسبة 

لك أو ملنافسيك من الشركات العاملة في نفس القطاع.

وفقاً  تقييمها  ويتم  بشركتك،  مرتبط  اخملاطر  من  النوع  هذا  الشركة:  مستوى  على  مخاطر 
للعديد من العناصر، مثل سابقة أعمال الشركة، وما إذا كنت قد حققت جناحا من قبل، وكم من 
الوقت إستمر هذا النجاح. ويعتمد هذا علي فريق املديرين العاملني لديك، وكفاءتهم وخبرتهم، 
كما سيعتمد هذا علي الهيكل املؤسسي للشركة وكيفية تنظيمها. ومبعنى آخر فكلما طالت 
إليها  التمويل  نظرت مؤسسات  ومنظم، كلما  رسمي  نحو  على  للعمل  ممارسة شركتك  مدة 
بشكل أفضل )للمزيد من التفاصيل أنظر القسم اخلامس(.  وبالتالي سيتم تقييم هذا النوع من 
اخملاطر بالنسبة لشركتك بشكل مختلف عن تقييم الشركات املنافسة، واألهم أن مؤسسات 

التمويل اخملتلفة ستقيم شركتك بشكل مختلف من هذه الزاوية. 

الذي  باملشروع  االرتباط  شديد  يكون  سوف  اخملاطر  من  النوع  هذا  باملشروع:  مرتبطة  مخاطر 
تسعي لتمويله، وسيتم أيضاً تقييم هذه اخملاطر بشكل يختلف من مؤسسة متويل الى أخرى. 
فعلي سبيل املثال، إذا كنت تطلب متويالً لشراء خط إنتاج ملنتج مختلف متام االختالف عما تنتج، 
أي منتج تتعامل معه ألول مرة دون أن يكون لك فيه سابقة خبرة أو قصة جناح، فإن هذا سيعتبر 
أكثر خطورة مما لو كنت تطلب التمويل لتوسيع خط اإلنتاج احلالي، أي ملنتج قمت بإنتاجه وبيعه 
لسنوات عدة. وعليه ستعتبر مؤسسات التمويل احلالة الثانية أقل مخاطرة من احلالة األولى، لذا 

ستكون أكثر استعداداً لتمويل عمليات التوسع من متويل املشروعات اجلديدة.

مخاطر مرتبطة بسعر الصرف:  إذا كانت شركتك تعمل في مجال التجارة الدولية، أو أن جزء 
من تكاليف مشروعك أو إيراداته يعتمد على النقد األجنبي، فإن مخاطر تقلبات سعر الصرف 
للعمالت األجنبية متثل مصدراً للقلق بالنسبة لعملك، وتأخذها مؤسسات التمويل بعني االعتبار. 

ولذا عليك  إتخاذ بعض اإلجراءات الالزمة للتحوط من تقلبات سعر الصرف، وتقليل اخلسائر. 

دراسة  محل  تكون  وسوف  بشركتك،  االرتباط  وثيقة  اخملاطر  هذه  بالتشغيل:  مرتبطة  مخاطر 
العامل  اإلداري  الفريق  خبرة  مثل  متعددة  جوانب  اخملاطر  هذه  تشمل  التمويل.   مؤسسة  من 
أن  ميكن  بحيث  التنظيم  جيد  أنه  أم  واحد  شخص  علي  يعتمد  العمل  كان  إذا  وما  بشركتك، 
يستمر سير العمل بشكل مستقل.  كما تتضمن تلك اخملاطر أيضاً االعتماد على تقنية معينة، 
وما إذا كانت هذه التقنية حديثة أم عفا عليها الزمن.  فإذا كان عملك يعتمد على تكنولوجيا 
متقدمة في مجال التقنيات احلديثة، فيجب أن تأخذ الشركة ذلك العنصر بعني االعتبار عند وضع 
خططها الداخلية.  وتشمل هذه النوعية من اخملاطر كذلك امللكية الفكرية للمنتجات باألخص 
إذا كانت الشركة تعمل في مجاالت تعتمد في عملها على أفكار متميزة وفريدة.  في هذه احلالة 
تكمن اخملاطر في سرقة أو محاكاة أو تقليد هذه األفكار، مما سيتسبب في عدم استقرار ميزتها 
التنافسية.  لذا سيكون من املهم بالنسبة لهذه األنواع من الشركات أن حتمي حقوق ملكيتها 

ب .

ت .

ث .

ج .
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الفكرية، من خالل احلصول علي براءات االختراعات وتسجيل حقوق امللكية الفكرية. باإلضافة 
إلى ذلك، تواجه الشركات التي تعتمد اعتماداً شديداً علي األصول املادية مخاطر التعرض إلي 
التأمني عليها ضد هذه  املثال. لذا، سيكون من املهم  أو احلريق، علي سبيل  االنهيار  أو  اخلسارة 

اخملاطر، واتخاذ كافة اإلجراءات حلماية سالمة أصولها املادية، مثل القيام بأعمال الصيانة.

باإلضافة إلى اخملاطر السابقة، توجد أنواع أخرى من اخملاطر، كما هو موضح فى الشكل السابق. ومن ثم، 
يجب قبل التقدم إلى مؤسسات التمويل معرفة مختلف أنواع اخملاطر التي ميكن أن تواجهها، نظراً ألن 
هذا سيساعد على التوجه إلي نوعية مؤسسة التمويل األكثر استعداداً  لتقدمي التمويل لهذه النوعية 

من األعمال.

2. قدرة املشروع على االستمرارية

قابلة  الشركة  هذه  “هل  وهو  رئيسي  سؤال  بطرح  متويل  مؤسسة  أي  ستقوم  شركتك،  تقييم  عند 
لالستمرار أم ال؟”  وهو ما يعني ببساطة قدرة املشروع على االستمرارية، أي قدرة شركتك على االستمرار 
فإن مختلف  ببيئة عمل مشروعك.  لذا،  تتعلق  أية مخاطر  والنمو في مواجهة  والعمل  التواجد  في 

مؤسسات التمويل ستضع بعني االعتبار قدرة مشروعك على االستمرارية، وذلك ألسباب مختلفة:   

شكل )3( بعض اخملاطر التي تواجه املشروعات
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بقدرة مشروعك  التى تقدم قروضاً  التمويل  التمويل باإلقتراض:  ستهتم مؤسسات  فى حال 
على االستمرارية ألنها تريد أن تضمن إسترداد املبالغ املقترضة، باإلضافة إلى الفوائد املستحقة 
عليها وذلك بهدف حتقيق األرباح.  فلو أنك أفلست غداً، ال قدر اهلل، ألي سبب من األسباب، فإن 

هذا يعني اخلسارة بالنسبة ملؤسسة التمويل.

فى حال التمويل باملشاركة في رأس املال: يسعي املستثمرون إلى حتقيق عائد على إستثماراتهم 
فى املدى الطويل في شكل نصيب من أرباح املشروعات، فإذا إستمرت شركتك في حتقيق اخلسائر 

أو اخلروج من السوق، فهذا يعني خسارتهم.

لذلك ستقوم كل مؤسسات التمويل بدراسة التوقعات املستقبلية لشركتك، وما إذا كانت شركتك 
قادرة على االستمرار في العمل والنمو وحتقيق الربح من عدمه.

أو  منتجاتها  بيع  في  الشركة  إستمرار  إمكانية  مثل:  أخرى  عناصر  املؤسسات  تلك  ستدرس  كما 
إذا كان هناك طلب كاف علي  أنها ستقوم بدراسة السوق ملعرفة ما  خدماتها مستقبال، مما يعني 
منتجك في األسواق التي تعمل بها، سواء كانت محلية أو دولية، كما أنها ستقوم بدراسة الهيكل 

اإلداري، وتقييم املهارات اإلدارية لشركتك. 

باإلضافة إلى ذلك، ستدرس مؤسسات التمويل كيفية تنظيم العمل داخل شركتك، ومدى اهتمامك 
بشؤون التنظيم اإلدارية املتعارف عليها.  فعلى سبيل املثال، إذا كانت شركتك تعتمد على شخص 
واحد لتسيير العمل بها، مع غياب موظفني إداريني وغياب أي وسائل لضمان استمرارية العمل فى حال 
غيابك أو غياب املسئول األول عن اإلدارة، فلن تكون مؤسسات التمويل مستعدة لتمويل مشروعك. 

كما أنه إذا كان عملك يعتمد على عميل واحد أو منتج واحد، فإن مؤسسة التمويل سينتابها القلق 
حول مستقبل عملك إذا حتول هذا العميل الواحد للتعامل مع منافسك.  

لذا، تعد قدرة مشروعك على اإلستمرارية عنصراً حاسماً بالنسبة لكافة أنواع مؤسسات التمويل 
)انظر قسم 4 ملزيد من التفاصيل(.

ب. إختيار نوع التمويل املناسب

من أجل حتديد البديل األنسب للتمويل، يتعني على صاحب أو أصحاب الشركة تقييم اجلوانب املتعددة 
الذى يناسب الشركة وإحتياجاتها، حتى تتمكن من  التمويل  العمل، وذلك بهدف حتديد نوع  لبيئة 
إتخاذ قراراً أصوب وأشمل بشأن مؤسسة التمويل التي يجب أن تتوجه إليها للحصول علي متويل. 

وهناك العديد من العناصر التي يجب دراستها ملعرفة ذلك:

نوع النشاط و القطاع الذى تعمل به الشركة
تعتبر الصناعة والقطاع الذي تعمل به شركتك عامالً هاماً بالنسبة ملؤسسة التمويل عند دراسة 
تقوم  التمويل   ألن  مؤسسات  وذلك  متويل؛  على  احلصول  بغرض  به شركتك  تقدمت  الذى  الطلب 
عادة بتحليل القطاع الذى تعمل به الشركة أو الصناعة التى تنتمى اليها بهدف دراسة القطاعات 

أ .

ب.
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اخملتلفة و حتليل أدائها خالل السنوات السابقة وكذلك إعداد دراسات قطاعية عن توجهات القطاع 
السنوات  باألداء السيئ في  الى  صناعة ما اتسمت  تنتمى  فى املستقبل.  فإذا  كانت الشركة 
املاضية، أو النمو الضعيف أو املعدوم، قد ال تفضل بعض مؤسسات التمويل منح متويال للشركات 

العاملة بالقطاع، حتى تتغير هذه الظروف.

ميكن النظر ألداء صناعة ما من أوجه مختلفة، أهمها هو ما حققته من منو عبر السنوات املاضية، 
إلي  لإلشارة  املزدهرة”  “الصناعة  مصطلح  يخُستخدم  ما  وعادًة  املستقبلى.   النمو  إلي  باإلضافة 
صناعة ظلت تتمتع بنمو عبر عدة سنوات.  كما تعتبر الصناعات املزدهرة جاذبة ألنواع  عديدة من 
مؤسسات التمويل. ومن ناحية أخري، هناك صناعات تخُعتبر مستقرة، أو متر مبرحلة نضج مع وجود 
إحتمال ضئيل للنمو. وتلك الصناعات جتذب مؤسسات اإلقراض )مثل البنوك( بسبب استقرارِها.  
اخملاطر  املال  رأس  املستقبل صناديق  فى  مرتفع  منو  بإحتماالت  تتمتع  التى  الصناعات  بينما جتذب 

واإلستثمار املباشر فى رأس املال، الذين يسعون لتنمية إستثماراتهم منواً سريعاً وكبيراً.

وبشكل أكثر حتديداً، هناك بعض املؤشرات األساسية، التي ميكن تطبيقها علي كل الصناعات، 
حتى ميكن حتديد مدي جاذبيتها بالنسبة ملؤسسات التمويل.  لذا، قمنا باختيار املؤشرين األكثر 

استخداماً وهما:

دورة التحول النقدي/دورة حتول األصول )CCC(: حيث تعد هذه الدورة مقياساً يبني الفترة الزمنية 
)باأليام( التي تستغرقها )أو األيام التي حتتاجها( شركة ما لتحويل مواردها املستخدمة من مدخالت 
اإلنتاج إلي تدفقات نقدية.  تهدف “دورة التحول النقدي” إلى  قياس الفترة الزمنية التي يتم فيها 
جتميد كل جنيه صافي مستخدم في اإلنتاج وعملية املبيعات، قبل حتويله إلي إيرادات نقدية، من خالل 
املنتجات التى يتم بيعها إلي املستهلكني، وحتصيل قيمة املبيعات واألموال الناجتة عن املقبوضات.  
يتناول هذا املقياس الفترة الزمنية الالزمة لبيع اخملزون من السلع والفترة الزمنية الالزمة لتحصيل 
قيمة املبيعات، واألموال الناجتة عن املقبوضات، باإلضافة إلي الفترة الزمنية التي حتتاجها الشركة 

لدفع فواتيرها،  دون أن تخُفرض عليها أي غرامات، أو عقوبات، ويتم حسابها كاآلتي

9 CCC = DSO + DIO - DPO
= معدل دوران العمالء   +   معدل دوران اخملزون   -   معدل دوران املوردين 

متوسط املقبوضات
-

متوسط اخملزون
+

متوسط املدفوعات

تكلفة املبيعات/365تكلفة املبيعات/365اإليرادات /365

متثل “ DIO ” الفترة التي حتتاجها املؤسسة لبيع ما لديها من مخزون )أو منتجات(.
متثل “DSO” الفترة التي تستغرقها املؤسسة لتحصيل إيراداتها من املبيعات التي مت بيعها.

متثل “DPO” الفترة التي حتتاجها املؤسسة لتسدد األموال املستحقة عليها ملورديها أو دائنيها. 
)CCC = DIO + DSO - DPO( )دورة التحول النقدي =  الفترة التي حتتاجها املؤسسة لتبيع ما لديها من مخزون 

)أو منتجات( + الفترة التي تستغرقها املؤسسة لتحصيل إيراداتها من املبيعات التي متت- الفترة التي حتتاجها املؤسسة لتسدد األموال 
املستحقة عليها ملورديها أو دائنيها(.

=
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شكل )4( دورة التحول النقدى

األصول املادية: هي األصول التي يكون لها جوهراً مادياً ملموساً، مثال اآلالت واملباني واألراضي، وهي متنح 
حائزيها مجموعة محددة واضحة من احلقوق املالية.

لكال املنظورين السابقني مؤيدون ومعارضون كثيرون.  علي سبيل املثال، إذا كان لدى الشركة  أصوال 
مادية كثيرة وقوية تعتمد عليها، إذاً ستجد أن مؤسسات متويل مثل البنوك، ستكون أكثر استعداداً 
للتعامل معك ومتويلك. يرجع السبب في ذلك إلي أن تلك املؤسسات، عادًة ما تَْستْخِدم األصول املادية 
كضمانات، لتقليل اخملاطر املرتبطة مبجال الصناعة التي تعمل به. عالوة علي ذلك، قد تقوم البنوك 
بفحص دورة التحول النقدي اخلاصة بالشركة، ملعرفة ما إذا كانت الشركة  قادرة علي دفع األقساط 

والفوائد  في مواعيدها املستحقة.

التحول  دورة  التمويلي بفحص  التأجير  التمويل مثل شركات  ذلك، ستقوم مؤسسات  إلي  باإلضافة 
النقدي بشكل أساسي، نظراً ألنها عادة ما تقوم بتأجير األصول لعمالئها.  لذا فهي تقوم بفحص دورة 
التحول النقدي اخلاصة باملؤسسة  لتحديد القدرة علي دفع األقساط أو الدفعات املطلوبة لتمويل تأجير 
األصول. وعادة فان شركات التأجير التمويلي ال تطلب ضماناً من الشركات، ألنها حتتفظ مبلكية األصول 

التي تقوم بتأجيرها إلي الشركة املخُؤِجرة، حتى نهاية مدة اإليجار.

طالبة  بالشركة  النقدي  التحول  دورة  وفحص  بتحليل  تقوم  التمويل  مؤسسات  معظم  فان  لذلك 
التمويل، كإجراء دال أو إرشادي، ملعرفة كيف ميكن للشركة حتويل منتجاتها أو خدماتها بسرعة إلي 
سيولة نقدية من خالل املبيعات.  فكلما كانت الدورة قصيرة، قلت الفترة التي يتم جتميد رأس املال فيها 

في العمليات التجارية، مما يدل علي إمكانية حتقيق الشركة لنتائج وأرباح أفضل.

أما صناديق اإلستثمار املباشر ورأس املال اخملاطر فإنها تقوم بفحص مؤشرات أخري إضافية  أعمق من 
دورة التحول النقدي.  فمؤسسات التمويل تركز إهتمامها علي خلق قيمة داخل الشركة املًمَولة. وينشأ 
“خلق القيمة” من قدرة الشركة علي النمو وحتقيق إيرادات وأرباح أكثر في املستقبل.  يرجع السبب في 
ذلك إلي أن تلك الصناديق والشركات اإلستثمارية تسعي للتخارج من تلك الشركات خالل عدة سنوات 

بعد أن تكون قد حققت أرباحاً أكبر إلستثماراتها وإستثماراتك عندما تتضاعف قيمة الشركة.
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ت. مراحل تطور الشركات وإحتياجاتها من التمويل

إن كل الشركات سواء صغيرة، متوسطة أو كبرى أو حتى الشركات العاملية متعددة اجلنسيات، متر 
بنفس مراحل التطور ويخُشار إليها عادة بـتعبير “دورة احلياة”.  ولكل مرحلة من مراحل دورة احلياة )كما 
هو مشار إليها في الشكل التالي( خصائص مختلفة.  لذا، ميكن للشركة أن جتد في كل مرحلة من 
تلك املراحل التمويل الذي حتتاجه من مؤسسات متويل معينة بطريقة أسهل منها في مؤسسات 

أخرى.

تقوم  بتطورها وكيف  دراية  الشركة على  أن تكون  احلياة”. لذا، يجب  “دورة  هناك خمس مراحل في 
بوضع اخلطط املستقبلية التى تؤهلها لإلنتقال إلى املرحلة التالية.  فلكل مرحلة متطلبات مختلفة 
تتعلق  أو  مالية  املتطلبات  تلك  تكون  أن  ميكن  السابقة.   املرحلة  متطلبات  عن  تختلف  للنجاح 

باإلستراتيجيات املوضوعة أو اإلدارة أو السلطات الرقابية.

املراحل اخلمس لدورة احلياة

شكل )5(: مراحل دورة احلياة
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املرحلة األولي:  تخُسمى مرحلة التأسيس أو اإلنشاء. وتبدأ هذه املرحلة عندما يقرر “صاحب املشروع” 
تأسيس شركة لها صفة قانونية لإلستفادة من فرصة ما لبداية نشاطه. فقد يقرر صاحب املشروع 
تأسيس شركته مبفرده أو بالتعاون مع آخرين من األصدقاء أو زمالء العمل أو حتى  بعض أفراد أسرته.  
وتعتمد هذه املرحلة على ما يلى لتحقيق النجاح:  1( احلصول على رأس املال الالزم  لبدء النشاط 
واملؤسسني  اإلدارة من خالل جهد صاحب املشروع  املرونة فى  الشاق مع  بشكل رسمى؛  2( العمل 
أو أكثر من ذلك.  في  إثنني  أو  املرحلة  ملدة عام  ما تستمر هذه  من أجل إجناح فكرة املشروع، غالباً 
هذه املرحلة، يأتي معظم التمويل الالزم من مؤسس أو  مؤسسي املشروع في شكل رأسمال حيث 
من املمكن بعدها احلكم على جناح أو فشل املشروع عن طريق النتائج احملققة. أما التمويل اخلارجي 
أو صندوق حكومي مخصص لدعم أصحاب  فسيكون احلصول عليه أسهل عن طريق هيئة عامة 
املشروعات  مثل الصندوق اإلجتماعي للتنمية. كما قد تتوفر كذلك مبادرات مماثلة من قبل مؤسسات 
إمنائية أو جهات مانحة أخرى. أيضاً يعد رأس املال اخملاطر أحد بدائل التمويل املطروحة فى هذه املرحلة 
وقد يكون فى صورة صندوق أو شركة أو فرد مهتم باإلستثمار فى الشركات الناشئة، مع مراعاة أن 
رأس املال اخملاطر سيولى االهتمام لصاحب املشروع فقط إذا كانت فكرة املشروع تبشر بنتائج وربحية 
عالية عند حتقيقها.  ومن متطلبات املستثمر فى هذه املرحلة إعداد خطة عمل تفصيلية بها توقعات 
واضحة للمبيعات والتدفقات النقدية املستقبلية  للشركة. وعملياً تكون من أكثر الصعوبات فى 
هذه املرحلة احلصول على قرض مصرفي حيث تتفادى معظم البنوك متويل مشروعات جديدة ليس 
الشركة  وتعد  إستخدامها كضمانات.  املمكن  األصول  من  قاعدة  إلى  وتفتقد  أعمال  لها سابقة  
فى هذه املرحلة محفوفة باخملاطر وجاذبة فقط للمستثمرين الساعني لإلستثمار فى أنشطة عالية 

اخملاطر والعائد.

الشركة  عليها  تقوم  التي  والرؤى  األفكار  صالحية  إثبات  أو  النمو  مرحلة  هي  الثانية:  املرحلة 
خالل  من  أكبر  وأرباح  إيرادات  حتقيق  على  العمل  في  الشركة  تبدأ  أن  يجب  التأسيس.  مرحلة  فى 
النمو  هذا  قياس  يتم  ما  وعادة  تقدمها.  التى  اخلدمات/املنتجات  ومجموعة  قاعدة عمالءها  توسيع 
وفقاً لعدد من املعايير مثل عدد العاملني بالشركة واإلدارات القائمة بالشركة والتغيرات التي تطرأ 
النجاح  عناصر  ومن  والتشغيل.   اإلدارة   أسس  تطبيق   ومدى  للشركة،  املؤسسية  الثقافة  علي 
في هذه املرحلة احلصول على متويل لتحقيق منو أكبر في نشاط الشركة، ومدى تطور عناصر اإلدارة 
وصنع القرار فى الشركة.  ومن سمات هذه املرحلة أن أصحاب املشروع ومؤسسيه يقومون بتوظيف 
مديرين متخصصني فى النواحى اإلدارية اخملتلفة كالتسويق واملبيعات واإلنتاج، بينما يهتم أصحاب 
املشروع باإلدارة اإلستراتيجية للشركة وتوجهات النمو أكثر من التدخل فى إدارة العمل وتفاصيله 
اليومية كما هو احلال عادة فى مرحلة التأسيس.  وتكون الشركة فى هذه املرحلة أكثر جذباً لصناديق 
اإلستثمار املباشر بنوعيها أو املستثمرين األفراد نظراً لكون الشركة على منحنى منو تصاعدى فى 
هذه املرحلة. ومن املتوقع حتقيق نتائج أعمال وربحية عالية شريطة أن تكون الصناعة التى تعمل 
بها فى مرحلة النمو أيضاً ويكون أداء الشركة فى هذه املرحلة أيضاً أفضل من أداء منافسيها.  ومن 
املتوقع أن تستمر الشركة فى زيادة حصتها فى السوق وتكون جميع هذه العناصر جاذبة للمستثمر 

فى رأس املال.

إذ  املرحلة،  بهذه  متر  التى  الشركات  متويل  في  إنتقائية  فستكون  البنوك  أو  اإلقراض  مؤسسات  أما 
عليها  تنطوي  التي  واخملاطر  مؤسستك  عليها  تنطوي  التي  اخملاطر  تقييم  علي  ذلك  في  ستعتمد 
الصناعة التي تعمل بها. أيضاً ستراعي تلك املؤسسات عنصراً هاماً أال وهو القطاع الذي تعمل به 
التسهيالت  نوع  بتقييم  البنوك كذلك  باإٌلستثمار فيه.  تقوم  إذا كانت معنية ومهتمة  ككل وما 

. 2
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التي تطلبها الشركة.  ومن مزايا هذه املرحلة، وجود سجل من النجاح  للشركة باإلضافة إلي عدد 
فى  أن يساهم  مما ميكن  اإلقراض  إضافي ملؤسسات  تقدميها كضمان  التي ميكن  الثابتة  األصول  من 
للتمويل  أخر  بديل  يوجد  كما  التأسيس.   مرحلة  من  أسهل  بشكل  باإلقراض  متويل  علي  احلصول 
في هذه املرحلة وهي زيادة حصة رأس املال من املالك احلاليني أو زيادة رأس املال عن طريق  مؤسسات 
متويل خارجية تعمل باإلستثمار في رأس املال، أو مستثمرين إستراتيجيني. وفى كل احلاالت ستكون 
مؤسسات التمويل حريصة على تقييم إمكانيات النمو للشركة والقيمة املستقبلية لها قبل القيام 

بعقد االتفاق مع الشركاء احلاليني.

مرحلة  من  إنتهت  قد  الشركة  ستكون  حيث  االستقرار  فى  املرحلة  هذه  تتمثل  الثالثة:  املرحلة 
النمو بالوصول إلى العديد من الدروس املستفادة والوصول إلى طرق منظمة فى أداء أعمالها.  تتميز 
هذه املرحلة بأن مخاوف الفشل واالنهيار تصبح شيئاً من املاضى، كما تركز الشركة إهتمامها على 
النمو  ومراقبة فرص  املنافسني  وحتركات  السوق  تطور  متابعة  السوق عن طريق  فى  تثبيت وضعها 
والتعامل مع التهديدات املاثلة فى أوضاع السوق.  فمن أهم عوامل النجاح فى هذه املرحلة تطوير 
فى  الواعدة  الفرص  مع  األمثل  التعامل  من  لتمكينها  إدارتها  وأساليب  للشركة  الداخلى  الهيكل 
السوق لتحقيق نتائج أفضل لألعمال والتغلب على تهديدات املرحلة لضمان إستمرار النجاح على 
املدى الطويل.  وتتميز هذه املرحلة كذلك بإمكانية احلصول على قروض مصرفية بسهولة مقارنة 
باملراحل السابقة نظراً لتوافر تاريخ طويل من اإلجنازات للشركة. وعادة تكون إحتياجات التمويل فى 
هذه املرحلة مرتبطة بالتوسع فى نشاط الشركة مبشروعات إستثمارية أو زيادة فى رأس املال العامل، 
كما ميكن  األحوال.   فى كل  واملشروع  الشركة  بتقييم مخاطر  البنك سيقوم  أن  مراعاة  مع  وذلك 
البورصة، نظراً إلمكانية طرح أسهم  للشركة فى هذه املرحلة حتقيق أكبر استفادة من القيد فى 
جديدة للشركة لزيادة رأس املال أو طرح سندات.  كما أن من املتوقع أن تكون الشركة فى هذه املرحلة 
فى أفضل حاالتها من حيث التنظيم، ووجود هيكل تنظيمى وإدارى واضح وعمليات داخلية منظمة 
بصفة  بالبورصة  القيد  مبتطلبات  للوفاء  يؤهلها  مما  احلوكمة  وقواعد  التنظيمية  بالقواعد  وإلتزام 

منتظمة.

املرحلة الرابعة:  هى مرحلة النضج حيث تكون الشركة قد حققت قدراً كافياً من االستقرار ميكنها 
من التغلب على معظم الظروف غير املتوقعة أو الصعاب املالية التى قد تواجهها. تكون الشركة 
فى هذه املرحلة ذات خبرة ولديها من األرباح ما قد ميكنها من االستمرارية فى مواجهة حتديات خارجية 
مثل االنكماش أو التباطؤ االقتصادى. وتصل إلى هذه املرحلة فقط الشركات التى إستطاعت تنظيم 
أعمالها ونشاطها داخلياً بطريقة علمية مما يؤهلها لتحقيق االستقرار.  أما الشركات التى فشلت 
فى التطور داخلياً فتكون غالباً قد عانت من االضمحالل واالنهيار وخرجت من السوق بصفة نهائية.  
بني حقوق  يوازن  مناسب  متويلى  هيكل  إلى  وصلت  الشركة  تكون  أن  املرحلة  هذه  فى  املتوقع  فمن 
املساهمني وحقوق الدائنني.  كما أنه من املتوقع أن تكون نشاطات الشركة على درجة من الكفاءة 
والتنظيم مما ميكنها من التغلب على الظروف الصعبة إذا واجهتها. وبحلول هذه املرحلة من املمكن 
للشركة القيام مبراجعة إستراتيجياتها الشاملة وإعادة ترتيب أولوياتها اإلستثمارية كإتخاذ قرارات 
اخلروج منها. فمن  أو  بعينها من حيث االستمرار فى خدمتها  أو أسواق  بخصوص منتجات معينة 
الوارد فى هذه  أنها شركات كبرى.  ومن  املرحلة على  أن تصنف معظم الشركات فى هذه  األرجح 
دد أو صناديق  املرحلة أن يتخارج املؤسسون األصليون للشركة عن طريق بيع حصصهم ملستثمرين جخُ
فى  للشركة  السهل  من  يكون  فقد  األصلية.   إستثماراتهم  على  عالى  عائد  مع حتقيق  إستثمار، 
بالبورصة  املقيدة  الشركات  أما  مقيدة.   غير  كانت  إذا  مصرفية  قروض  على  احلصول  املرحلة  هذه 

. 3

. 4



متويل على  للحصول  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  دليل 

ث
م الثال

س
الق

ك؟ 
كت

شر
سبة ل

ل املنا
سيلة التموي

ختار و
ف ت

كي

57

خالل  من  املال  رأس  زيادة  طريق  عن  والتمويل  باإلقتراض  التمويل  من  مزيج  على  احلصول  فيمكنها 
طريق  عن  واالستحواذ  للدمج  هدفاً  املرحلة  هذه  فى  الشركة  تكون  ذلك  إلى  باإلضافة  البورصة.  
الشركات الكبرى العاملة فى اجملال أو فى قطاع مختلف، وقد تكون شركات محلية أو أجنبية.  كما 
يعد الدمج واالستحواذ شكالً للتمويل فى رأس املال حيث حتل الشركة املستحوذة محل املساهمني 
تكون  قد  أخرى  ناحية  ومن  جبرى.   إستحواذ  أو  عليه  متفق  إستحواذ  مناقصة   خالل  من  احلاليني 
إمكانيات غير مستغلة فى  ترائى لهم وجود  إذا  املباشر  إهتمام صناديق اإلستثمار  الشركة  محل 
الشركة ميكن إستخدامها لزيادة قيمة الشركة.  وقد تقوم هذه الصناديق بتغيير اإلدارة القائمة على 

الشركة إلحداث حتول جذرى بها.

املرحلة اخلامسة: وهى املرحلة األخيرة في الشكل السابق.  ميكن أن تخَُعرَّّف هذه املرحلة بطريقتني. 
إذا متكنت الشركة من جتديد نفسها وابتكار منتجات أو خدمات جديدة، أو دخول أسواق جديدة تلبى 
إحتياجات أسواق أو خدمات جديدة مما ميكنها من العودة مرة أخرى الى بداية دورة جديدة من التطور 
والنمو أى العودة الى مرحلة النمو من جديد، لذا يخُطلق على هذه املرحلة “مرحلة التجديد واالبتكار”.  
في  تعمل  وظلت  كاملعتاد،  وأعمالها  التجاري  نشاطها  على  الشركة  حافظت  إذا  بينما  ذلك،  ومع 
نفس األسواق، وبنفس تشكيلة املنتجات، من احملتمل أن تواجه هبوطاً في أعمالها بسبب الهبوط 
في الصناعة ككل، أو نظراً لتغلب الشركات األكثر ابتكاراً عليها.  يوجد مثال كالسيكي، عادًة ما 
نَتَجه الرئيسي بظهور احلاسب  نِتج اآللة الكاتبة حيث مت إستبدال مخُ يخُضرب في هذه احلالة؛ أال وهو مخُ
نَتج مختلف في  اآللي الشخصي، فأى شركة تعمل في هذا اجملال، ولم تتمكن من التحول إلى إنتاج مخُ
الوقت املناسب، كانت ستواِجه إنهياراً شديداً وتوقفاً عن العمل. باإلضافة إلى ذلك، ميكن أن ننظر 
لالنهيار من حيث سرعة النمو، وهو ما يعني أن الشركة لن تكون مستقرة، أو لن تتمكن من النمو 
مبعدل ثابت مثلما كانت عليه في املراحل السابقة، ولكنها قد حتقق إيرادات منخفضة متناقصة. 
إذا لم تتمكن من  العمل،  العديد من الشركات الصغيرة عن  إلى توقف  املرحلة  أن تؤدي هذه  ميكن 
توفيق أوضاعها والتأقلم خالل مرحلتي النمو واالستقرار  في هذه املرحلة في حالة سير األمور على 
املتوقعة، وتطورت ومنت لتصبح  الصعوبات غير  التغلب على كل   الشركة من  وإذا متكنت  يرام،  ما 
شركة أكبر حجماً، ميكن للشركة في هذه احلالة إعادة تطوير ذاتها، والعثور على فرص أعمال وأسواق 
جديدة.  كما ميكنها أيضاً إعادة دورة احلياة كاملًة مرة ثانية أخرى، ولكن بطريقة أكثر ذكاًء ونضجاً.  
عالوة على ذلك، قد يكون احلصول على متويل خارجي في هذه املرحلة أصعب من باقي املراحل، إال إذا 
كانت مؤسسة التمويل ترى  فيها  إمكانات  لإلبتكار والتجديد.  قد يختار معظم املؤسسني واملالك، 
في هذه املرحلة االنفصال واخلروج من الشركة.  وفي الشركات التي ميتلكها أفراد أسرة واحدة، عادة ما 
يقوم أفراد اجليل الثاني أو الثالث بإدارة الشركة في هذه املرحلة، وقد يصبحوا غير مهتمني باإلستمرار 
في نفس النشاط التجاري، أو رمبا تنقصهم اخلبرة املطلوبة، أو الرغبة في جتديد نفس النشاط. هنا 
ميكن احلصول على  متويل باإلقتراض، مبعدالت فائدة مرتفعة، للتعويض عن اخملاطر الكبيرة التي تواكب 
، مستعدين   املال  رأس  املستثمرون فى  ذلك، سيكون  إلي  باإلضافة  الذى حدث.   الهبوط  أو  االنهيار 
لتقدمي التمويل، فقط للشركات  التي يرون فيها  إمكانات غير مستغلة، كما كان احلال في مرحلة 
النضج.  إذا كانت الشركة متتلك أصوال مادية أو غير مادية كبيرة، ميكن أن تستغل في أعمال اخرى، مما 

ميكنها من أن تكون مؤثرة في شركة أخري، هنا ميكن ان تكون الشركة هدفاً مناسباً لإلستحواذ.

وبناءً عليه، نخلص إلى أنه قبل التقدم إلى مؤسسة متويل من أي نوع، يتعني على أى شركة أن تعلم بكل 
وضوح املرحلة التي متر بها، وبالتالي ميكنك إختيار نوع املؤسسة التي ستكون مستعدة لدعمك.

. 5



58

ث. االعتبارات الرئيسية لكل مرحلة فى دورة احلياة

على  للحصول  املتاحة  الفرص  من  اإلستفادة  تعظيم  واملتوسطة  الصغيرة  للشركات  املهم  من 
متويل.  لذلك يجب على الشركة اإلعداد اجليد لكل املتطلبات قبل التقدم بطلب التمويل.  وبينما 
يتناول القسم الرابع هذه اجلزئية بتفصيل أكبر، فإننا نركز هنا على إعداد إستراتيجية مالية واضحة 

كنقطة  البداية فى  طلب التمويل. 
إن إعداد خطة عمل  تفصيلية لنشاط الشركة على املدى القصير واملتوسط من املهام الرئيسية 
إلدارة أى شركة. وتتضمن خطة األعمال التوقعات املستقبلية عن حجم املبيعات وإحتياجات التمويل 

املطلوب على مدى عام أو أكثر.  وعلى وجه العموم تنقسم إحتياجات التمويل إلى نوعني رئيسيني:

أ. متويل مصروفات رأسمالية ) CAPEX(: وتشمل هذه املصروفات اإلستثمار فى أصول ثابتة جديدة 
للشركة أو تطوير أصول قائمة وذلك بغرض إحداث تطوير فى نتائج األعمال فى املستقبل.

وفيما يلي أمثلة للمصروفات الرأسمالية:

•شراء أصول ثابتة 	
•تعديل أو تطوير أصل قائم وباألخص تطوير األصول بعد اإلستحواذ من شركة كبرى  	

•إضافة أو تطوير لبعض األصول 	
•تكاليف التقاضي اخلاصة باحلصول على ملكية ممتلكات ما أو احملافظة علي هذا احلق 	

•صيانة املبانى أو إعادة تأثيثها لإلستخدام فى أغراض مختلفة 	
•مصاريف تأسيس شركة جديدة 	

ب. متويل رأس املال العامل:  ميثل رأس املال العامل التمويل الذي حتتاجه الشركة للتشغيل وعادة 
ما يكون في صورة نقدية.  محاسبياً، يحسب رأس املال العامل بإحتساب الفارق بني األصول املتداولة 
احلالية وااللتزامات املتداولة قصيرة األجل.  وميثل رأس املال العامل حجم التمويل املطلوب للشركة 
حتصيل  حتى  التشغيل  مصروفات  تغطية  إلى  اإلنتاج  فى  املستخدمة   اخلام  املواد  شراء  من  بداية 
النقدية من العمالء بعد بيع املنتج.  لذلك، فإنه من األهمية ألى شركة حسن إدارة رأس املال العامل 
النقدية  فى  نقص  حالة  حدوث   فى  لتغطيته  األجل  متويل قصير  على  احلصول  يتطلب  قد  والذى 
نتيجة تأخر فى حتصيل املستحقات.  كما أن من املهم عملياً إعداد موازنة رأسمالية للشركة سواء 
فى  البدء  حتى  أو  األصول  بعض  إحالل  أو  جديدة  ومعدات  اآلت  شراء  أو  ثابتة  أصول  فى  لإلستثمار 
مشروع تطوير املنتج نفسه.  ومن مزايا هذه اخلطة هو حساب تكلفة التمويل املرتبطة بكل نوع من 
التمويل سواء باالقتراض أو املشاركة فى رأس املال والوصول إلى قرار بخطة التمويل األنسب فى كل 
حالة.  كما أن هذه املوازنة توضح حجم العائد املتوقع من اإلستثمار فى املشروع أو اخلطة املقترحة 
إلتخاذ قرار باإلستمرار فى اخلطة أو وقفها. ومن اإلعتبارات املهمة فى الوصول إلى قرار باحلصول على 
قرض لتمويل املشروع أو زيادة رأس املال هو العبء املالى على الشركة فى املستقبل.  فالقروض متثل 

عبئاً مالياً على الشركة حيث تتطلب السداد على دفعات منتظمة.
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بينما ميكن خصم الفائدة من إيرادات األعمال كميزة ضريبية، فإن متطلبات إنتظام السداد هى العبء 
األكبر للشركة.  أما التمويل باملشاركة فى رأس املال فيرتبط بحصول شركاء جدد على حصة من 
على  عائد  حتقيق  الى  املستثمرون  بتطلع   ما  وغالباً  الشركة.  أرباح  فى  ونصيب   الشركة  ملكية 
األرباح هو قرار داخلى  توزيع  الودائع.  ويعتبر قرار  الفائدة  احملتسبة على  اإلستثمار أعلى من معدل 
للشركة بحيث ميكن ألصحاب رأس املال تأجيل توزيع األرباح فى حالة إحتياج الشركة للنقدية أو إعادة 

ضخ األرباح احملققة فى إستثمارات جديدة أو التشغيل.

ج. الفرق بني التمويل باإلقتراض والتمويل باملشاركة فى رأس املال

)أى القرض ألقل من عام( أو طويلة األجل.   التمويل باإلقتراض: يعنى بأنواع القروض قصيرة األجل 
والصفة الرئيسية للقروض أنها واجبة السداد على أقساط منتظمة باإلضافة إلى الفائدة املتفق 

عليها.  تشمل املصادر األساسية للتمويل باإلقتراض:

•البنوك 	
•شركات التأجير التمويلى 	

•شركات التخصيم 	
•إصدار سندات إذا كانت الشركة مقيدة بالبورصة، بشرط أن تكون ذات حجم أعمال كبير  	
وتقييم إئتمانى عالى وقدرة على توفير نقدية منتظمة لسداد قيمة كوبونات السندات 

عند استحقاقها.

يحمل التمويل باإلقتراض ميزة ضريبية حيث يتم إعتبار الفائدة املدفوعة علي القروض معفاة من 
الضرائب كمصروفات تشغيل.  لكن قد يصبح التمويل باإلقتراض صعباً في بعض األحيان خاصة 
املنتظمة فى حالة كون  النقدية غير  التدفقات  ذات  الشركات  وأيضاً  الصغيرة  بالنسبة للشركات 
األهمية   من  املشكلة، سيكون  تفادي هذه  وحتى ميكن  لذا  بانتظام.   تدفع  أن  البد  القرض  أقساط 
بالنسبة للشركات الصغيرة واملتوسطة أن يكون لديها توقعات جيدة وحقيقية للتدفقات النقدية 
قبل اللجوء إلي  التمويل حتى ميكن لها أن تقوم بوضع ترتيبات للسداد تستند إلي التدفقات النقدية 

وتفادي مواجهة أي صعوبات في املستقبل.

املالية  العالية تضع عبئاً على الشركة حيث ترتفع نسبة املالءة  مع األخذ فى االعتبار أن املديونية 
للشركة )نسبة اإلستدانة الى حقوق امللكية فى الشركة(  مما قد يؤثر بالسلب على جاذبية الشركة 
للمستثمرين فى املستقبل ويحد من إمكانية احلصول على متويل باملشاركة فى رأس املال إذا ظهرت 

احلاجة إليه.   فمن املهم حساب بعض املؤشرات املالية قبل التوجه جلهة ما لطلب قرض مثل: 

• 	Cash Conversion Cycle  دورة التحول النقدي/دورة حتول األصول
•نسبة حقوق املساهمني إلي حجم املديونية 	

•معدالت الفائدة التي تطبقها مؤسسات التمويل باإلقتراض 	
•املبيعات والتدفقات النقدية املتوقعة ودراسة اجلدوى املالية للمشروع 	
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التمويل باملشاركة فى رأس املال: وهو ضخ رؤوس أموال جديدة لتمويل املشروعات. عادة ما يكون 
املصدر األساسى للتمويل باملشاركة فى املرحلة األولى من الشركة عن طريق األصدقاء أو أفراد عائلة 

مقربون لصاحب الشركة أو عن طريق رأس املال اخملاطر لشركات أو أفراد.

أهم مصادر التمويل باملشاركة:

•صناديق  اإلستثمار املباشر 	
•صناديق رأس املال اخملاطر 	

•مستثمرون أفراد 	
•إصدارات األسهم للشركات املقيدة في بورصة النيل 	

لكن  املستثمرة،  املبالغ  لسداد  إلتزامات  وجود  عدم  فى  باملشاركة  للتمويل  األساسية  امليزة  تتمثل 
على  احلصة  هذه  حساب  يتم  إستثماراتهم.   مقابل  الشركة  في  حصة  علي  املستثمرون  يحصل 
عائد  املستثمرين  على  ويعود  اجلديد.   املستثمر  دخول  وقت  فى  للشركة  السوقية  القيمة  أساس 
إمكانية  باملشاركة  للتمويل  اإلضافية  املزايا  فمن  للشركة.  احملققة  األرباح  استثماراتهم عن طريق 
ومالءتهم  اجلدد  املستثمرين  معة  سخُ على  إعتماداً  املستقبل  فى  التمويل  فى  زيادة  على  احلصول 

املالية.

ومن املعطيات األساسية الواجب تواجدها قبل التوجه إلى مستثمر جديد للتمويل:

•إستراتيجية وخطط األعمال اخلاصة  بالشركة  	
•خبرة املستثمرين، هل هم متخصصون في مجال عملك، أم ال؟ 	

. • توقعات املبيعات والتدفقات النقدية ودراسة اجلدوى املالية للمشروع	

إدارة الشركة  أن تكون مستعدة ومتقبلة إلنضمام شركاء جدد يشاركون فى  يتعني على الشركة 
وإتخاذ القرارات اخلاصة بإستراتيجيتها، حيث أنه من املعتاد أن يضيف الشركاء اجلدد خبرات إضافية 
إدارتها بأسلوب علمى ومنهجى من أجل  ورؤية جديدة للشركة وإمكانيات جناحها مما يساعد على 
بربحية   الشركاء  الكلية للشركة مما يعود على جميع  القيمة  ناجت أفضل لألعمال وتعظيم  حتقيق 

أفضل فى املستقبل.





القسم الرابع 

كيف حتصل على األموال؟
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القسم الرابع 
كيف حتصل على األموال؟

أ. ما هو املطلوب حسب نوع مؤسسة التمويل

من املهم، كما ذكرنا، حتديد أكثر بدائل التمويل مالئمة لشركتك قبل التقدم إلى أي من مؤسسات 
التي عادة  بالشروط واملستندات  يتعلق  اإلرشادات فيما  القسم يقدم بعض  التمويل بطلبك.  هذا 
ما يطلبها كل نوع من مؤسسات التمويل، والتي يجب أن يتم إعدادها قبل التقدم ألي جهة متويل. 
التي سنذكرها هنا هي متطلبات عامة، فقد يكون  ومع ذلك، فإننا نؤكد علي أن قائمة املتطلبات 
لكل مؤسسة متطلبات مختلفة من هذه القائمة بناًء علي إستراتيجيتها الداخلية، واخملاطر التي 
ميكن أن تقبلها، ومدى إهتمامها بالتعامل مع شركتك. ومن األهمية مبكان أن تدرك أنك، كشركة، 
مبثابة عميل لهذه األنواع من املؤسسات، وبالتالي فأنت قادر على التنقل من ممول إلى آخر بناًء علي 
العروض التي تقدم لك.  فعلى سبيل املثال، إذا تقدمت بطلب إلي أحد البنوك للحصول علي قرض، 
وإذا إفترضنا أن جميع مستنداتك كاملة، وأنك مؤهل للحصول علي القرض، في هذه احلالة ميكنك 
التقدم لعدة بنوك من أجل احلصول علي أفضل العروض مالئمة لشركتك أى أكثر الشروط مالئمة 

لك. واخلالصة أنك كعميل متلك مطلق احلرية في اإلختيار.

للمشروعات  خاصاً  إهتماماً  البنوك،  املؤسسات، خاصة  ستولي معظم هذه  عام 2010  من  إعتباراً 
الصغيرة واملتوسطة كعمالء يتمتعون باألولوية، نتيجة وجود إستراتيجية حكومية شاملة تدعمها 
للمشروعات  بالنسبة  خاصة  التمويل،  على  احلصول  فرص  حتسني  هدفها  التنظيمية،  الهيئات 
الصغيرة واملتوسطة، من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي.  لذلك حتى ولو كانت هناك محاوالت في 
السنوات القليلة املاضية، ولم جتد قبوالً لدى العديد من املؤسسات، فقد جتد الوضع اآلن أفضل حاالً، 

خاصة إذا أعددت مستنداتك على نحو أفضل.
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1. املتطلبات العامة للبنوك

في الغالب تقدم البنوك التمويل باإلقتراض على هيئة تسهيالت بالسحب علي املكشوف أو إعتمادات 
مستندية أوخطابات ضمان )قصير األجل، وطويل األجل( أو قروض )طويلة األجل(. وتطلب العديد من 
األحوال  في كل  للحصول علي تسهيالت.  تقدميها مع طلبك  ينبغي  املستندات  قائمة من  البنوك 

يجب أن تكون هذه املستندات كاملة وحديثة ودقيقة.

هي  األولى  فاخلطوة  لذلك  اخملاطر.   لقبول  متفاوتة  ومستويات  متنوعة،  إستراتيجيات  البنوك  لدى 
كعميل  لك  ويحق  البنك.  إستراتيجية  علي  االستجابة  وتعتمد  كامل.   مبلف  البنك  إلي  التقدم 
احلصول على إيضاحات ألسباب الرفض، حتى ميكن أن تنجح جهودك في املستقبل.  هذا النوع من 
املناقشات سوف يعطي للقطاع املصرفي صورة أكثر وضوحاً عن شركتك، كما سيوضح ملؤسسات 

التمويل أنك عميل واع بحقوقك، وبكيفية عمل النظام املالي.

الديون  تتبع سجل  أى  اإلئتماني في مصر،  التصنيف  نظام  إدخال  التمويل من  تستفيد مؤسسات 
أو  الشركات  إقراض  قبل  قرار سليم  إتخاذ  النظام  هذا  من خالل  الشركات، حيث ميكنها  أو  لألفراد 
اإلستثمار فيها.  ويقوم كل بنك أو مؤسسة متويل بإجراء استعالم عن التاريخ اإلئتماني للمتقدمني 
كأفراد، حتى لو تقدمت بطلب قرض لشركتك، من أجل متابعة أدائك في تعامالت القروض السابقة 

واملشاكل التي واجهتك.

في عام 2007 بدأت الشركة املصرية لإلستعالم اإلئتماني )iScore( في العمل كأول مكتب إئتماني 
اإلئتماني  السجل  بتحديد  تتعلق  أخرى  التمويل  ومؤسسات  للبنوك  خدمات  لتقدمي  مصر،  في 
احلصول على  والشركات مبوجب  لألفراد   )Credit Rating( اإلئتماني  والتصنيف   )Credit Scoring(
تفويض من العميل بذلك.  فلكل شخص تاريخه اإلئتماني مسجالً علي قواعد بيانات لدى البنك 
املركزي املصري واملكتب اإلئتماني، فأي فرد له تعامالت مالية سابقة مع القطاع املصرفي سيكون 
بالتعامالت السابقة مع القطاع املالي )علي سبيل املثال، مدى االنتظام في دفع أقساط  له سجالً 
بطاقة االئتمان، أو في سداد القروض  الشخصية(. وهذا السجل له طابع السرية حتتفظ به شركة 

اإلستعالم اإلئتماني، وتقدمه إلي مؤسسات التمويل فقط في حالة تصريحك لها بذلك. 

التاريخ  عن  باإلستعالم  متويل  مؤسسة  أو  بنك  كل  يقوم  قرض،  علي  للحصول  التقدم  حالة  وفي 
والسجل اإلئتماني لألفراد، حتى ميكنها تتبع األداء في التعامالت اإلئتمانية السابقة ومعرفة املشاكل 
أية مشاكل سابقة تعرض لها الشخص في تعامله مع  أن  بالذكر  التي واجهتها الشركة. وجدير 
القطاع املصرفي، سواء كانت تتعلق  بقرض شخصي أو بطاقة االئتمان، قد يؤثر على تصنيف الشركة 
اإلئتماني وحتديد املالءة املالية للشركة عندما تتقدم بطلب للحصول علي قرض.  وهذا قد يقلل من 
فرص احلصول علي موافقة البنك أو مؤسسة التمويل. لذا يتعني عليك دائما  القيام بسداد املبالغ 

واألقساط املستحقة عليك بانتظام، وسداد أي قروض أو تسهيالت أخرى عن شخصك أو شركتك.

التحضير للتقدم إلي البنوك
بحسابات  لديه  وحتتفظ  اليومية،  أعمالك  أنشطة  خالل  من  ما  بنك  مع  شركتك  تتعامل  ما  عادة 
الشركة، وهذا البنك يجب أن يكون هو االختيار األول في حالة التقدم بطلب للحصول على قرض 
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أو أي نوع آخر من التسهيالت اإلئتمانية، مثل إعتماد مستندي أو خطاب ضمان، فأنت عميلهم ومن 
املنطقي أن يكون  ذلك البنك راغباً في توسيع نطاق خدماته لك. والتركيز هنا على الشركة وليس 
وأعمالها  للشركة  قرض  على  باحلصول  اخلاص  الطلب  يكون  أن  يجب  كما  الشركة،  صاحب  على 
منفصال متاماً عن حساباتك املصرفية الشخصية، أو طلب آخر للحصول على قرض شخصي، حتى 

ولو كان سيتم إنفاقه على الشركة. )أقرأ التفاصيل الحقاً في أخر القسم الرابع(.

تقوم مؤسسات التمويل بتقييم املشروعات بطرق مختلفة، وتتابع األداء من خالل احلسابات املالية. 
وفيما يلي بعض املؤشرات املالية التي تقوم البنوك بالنظر إليها لتحديد قدرة العميل املالية:

=نسبة الدين إلى حقوق امللكية
الدين

حقوق امللكية

=نسبة الدين إلى القيمة
الدين

نسبة الدين إلى األصول=
الدين + حقوق امللكية

=معدل )نسبة( تغطية الفوائد
األرباح قبل الفوائد والضرائب

الفوائد

=نسبة السيولة السريعة
األصول املتداولة - اخملزون

اخلصوم والديون املتداولة
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من ناحية أخرى، إذا لم يكن لديك أي تعامالت منتظمة في الوقت احلالي مع أي بنك، وتريد أن تبدأ 
بالتقدم بطلب قرض يتعني إتباع اخلطوات التالية:

•اإلستعالم من األصدقاء أو الزمالء الذين يعملون في نفس القطاع عن البنوك التي تتعامل  	
مع أنشطة هذا القطاع، وميكن أيضاً الوصول إلي هذه املعلومة بطلب شيك منهم بدال 

من احلصول علي سداد نقدي.
 ) • السداد	 سنوات  عدد  )أي  املدة  مثل  بالقروض،  اخلاصة  والقواعد  الشروط  عن  اإلستعالم 

ومعدالت سعر الفائدة.
•القيام بزيارة املوقع االلكتروني للبنك، ومعرفة ما إذا كان لديه إدارة أو أفرع محددة مخصصة  	

خلدمة املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
للمشروعات  • األخرى( 	 واخلدمات  القروض  )أنواع  املقدمة  التسهيالت  أنواع  علي  التعرف 
االلكتروني فعليك  املوقع  املعلومات متوفرة علي  تلك  واملتوسطة. إذا لم تكن  الصغيرة 

زيارة مكتب خدمة العمالء في ذلك البنك.

مبجرد القيام بجمع بعض املعلومات عن البنك الذي تسعى للتقدم إليه بطلب احلصول على قرض، 
واملتوسطة،  الصغيرة  باملشروعات  اخملتصة  اإلدارة  داخل  مسئول  موظف  إلي  التحدث  عليك  يتعني 

واإلستفسار منه عن املتطلبات واألوراق التي يطلبها البنك

قائمة باملستندات املطلوبة

تعتبر القائمة التالية متطلبات عامة، و قد يطلب أي بنك بنوداً إضافية أو مستندات مفصلة وفقاً 
للنظام الداخلي للبنك ورؤيته لشركتك.

.) سجل جتاري مبعلومات كاملة دقيقة وحديثة عن الشركة )ال يتجاوز تاريخ إصداره الثالثة أشهر. 1
معلومات حديثة عن طرق االتصال بالشركة، مثل العنوان، وأرقام التليفون والفاكس، واألشخاص  2 .

املسئولني عن االتصال.
 . قرارات اجلمعية العمومية، في حالة الشركات املساهمة العامة التي تعقد جمعيات عمومية. 3

 . السجل الضريبي أو البطاقة الضريبية. 4
.) إيصال سداد التأمينات االجتماعية )املدفوعة. 5

. بطاقات إثبات الشخصية ملالكي الشركة. 6
املستحقة  الضرائب  لكافة  السداد  إنتظام  من  للتحقق  املعتمد  احلسابات  مراقب  من  شهادة  7 .

وأقساط التأمينات االجتماعية.
وتطلب العديد من البنوك أن تكون القوائم املالية  ثالث قوائم مالية عن السنوات الثالث السابقة. . 8
قد مت إعدادها ومراجعتها بواسطة مراقب حسابات معتمد من قبل البنك املركزي املصري ومسجل 

لديه.
. دراسة جدوى للمشروع املقترح، أو خطة التوسع. 9

. خطة عمل )تغطي فترة ال تقل عن عام( لألعمال اجلديدة. 10
. السيرة الذاتية  للعاملني في اإلدارة، تفيد اخلبرة ذات الصلة بنشاط شركتك. 11

. منوذج طلب قرض، بتفاصيل صحيحة ودقيقة. 12
. تفويض باإلستعالم عن شركتك للشركة املصرية لإلستعالم اإلئتماني والبنك املركزي املصري. 13

إقرار املعامالت املصرفية.. 14
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2. املتطلبات العامة لشركات التأجير التمويلي

فهي  ذلك  ومع  البنوك،  تطلبها  التي  تقريباً  املتطلبات  نفس  التمويلي  التأجير  شركات  تطلب 
تبرمها معك. كما  التي  اإلتفاقات  السداد، وشروط وقواعد  بالنسبة ملواعيد  أكثر  تتمتع مبرونة 
يعتمد قرار شركات التأجير التمويلي بشأن التعامل مع شركتك كعميل علي تقييمها لشركتك 

ونشاط أعمالك، ويختلف أسلوب التعامل من حالة إلى أخرى.

التحضير للتقدم بطلب لشركات التأجير التمويلي
يتعني أن يكون لديك أصوالً تريد شراءها، وتقوم بإختيارها مسبقاً قبل التقدم بطلب إلى شركة 
التأجير التمويلي، كما يتعني عليك أن تكون على علم بقيمة األصل املطلوب شرائه في حالة 
الشراء النقدي، أو بالتقسيط إذا كان هذا اخليار متاحاً من قبل البائع أو املورد.  مبجرد معرفة جوانب 
التكلفة، وقررت أنك بحاجة خلدمات التأجير التمويلي للحصول على هذه األصول، عليك الشروع 

في إختيار شركة التأجير التمويلي.

باإلضافة إلي ذلك يجب حساب املقدرة املالية لشركتك قبل التقدم بطلب إلي مؤسسة التأجير  
 .)1( عن  املساهمني  حقوق  نسبة  إلي  االستدانة  معدل  يتجاوز  أال  تطلب  أنها  حيث  التمويلي، 
الديون على  ثقل  ملدى  وهو مقياس  املالي،  القطاع  عادًة في  املالية مصطلح يستخدم  واملقدرة 
شركتك، إذا كان معدل االستدانة إلي نسبة حقوق املساهمني هو )1( فإن هذا يعني أن إجمالي 
ديون الشركة في امليزانية يساوي إجمالي حقوق املساهمني، مبا يعني أنك إستدنت من أطراف 
إلى  ديونها  نسبة  تكون  التي  والشركات  فيها.  الشركة  مالك  إستثمارات  يساوي  ما  خارجية 
ديونها،  بإلتزامات  الوفاء  عليها  الصعب  من  يصبح  العمومية،  ميزانيتها  في  مرتفعة  أصولها 

وبالتالي ينظر إليها على أن نسبة اخملاطرة في التعامل معها أعلى من غيرها.

وقد يعنى هذا أن التمويل عن طريق اإلستثمار املباشر في رأس املال قد ينظر إليه على انه أقل 
مخاطرة.  وفي واقع األمر هناك بعض االعتبارات األخرى، فوجود ديون في امليزانية يقلل تكاليف 
رأس املال، ألن فوائد الديون املدفوعة تؤدي إلى إعفاءات ضريبية، مما يحقق ميزة ضريبية. هناك أيضاً 
ميزة ضريبية لإليجار فبموجب قانون الضرائب املوحد رقم 91 لعام 2005 ميكن خصم الضرائب 
بالكامل عن مبالغ اإليجار املدفوعة، كما أنه ال توجد ضريبة على الربح الرأسمالي من اإلستحواذ 

على األصول مع نهاية مدة عقد اإليجار التمويلي.

و حالياً، ال توجد العديد من شركات التأجير التمويلي في مصر، لذا سيكون اخليار محدوداً.  قبل 
إتخاذ قرار بشأن الشركة التي ستتقدم لها بطلب التمويل، سيكون من املفيد دائما الرجوع إلى 
املوقع االلكتروني للشركة للحصول على املزيد من التفاصيل عن خدماتها وأنواع األصول التي 
السابقة مع  الزمالء عن خبراتهم  أو  األصدقاء  املفيد سؤال  يكون من  قد  كما  بتمويلها.  تقوم 
تلك الشركة.  ومبجرد تقليص االختيارات وقصرها على شركة أو شركتني، عليك التقدم لهما 

مباشرة.
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3. متطلبات عامة لشركات التخصيم

هناك عدد قليل من شركات التخصيم تعمل في مصر، ومع ذلك تعد خدماتها مفيدة للغاية في 
تزويد شركتك بالسيولة الالزمة في حالة البيع مقابل السداد اآلجل.  مبعنى، إذا كنت حتصل علي 
مدفوعات من العمالء في فترة تتراوح ما بني 3 و9 أشهر من تسليم السلع، في هذه احلالة تساعد 
التحصيل  دورة  املال بكفاءة، وحتمل عن كاهلك عبء ومشقة  إدارة رأس  التخصيم فى  خدمات 

طويلة املدى، وذلك مقابل دفع رسوم ألداء هذه اخلدمة.

الشركات الصغيرة واملتوسطة بالنسبة لشركات التخصيم هى الشركات التي تتراوح مبيعاتها 
ما بني 10 و150 مليون جنيه مصري سنوياً، كما أن لديها متطلبات بحد أدنى لرأس مال الشركات 
التي تتعامل معها، وال تتعامل شركات التخصيم مع املشروعات التي في طور اإلنشاء، لذا يجب 

أن يكون لشركتك سابقة أعمال قبل أن تتقدم بطلب إلى إحدى شركات التخصيم.

متطلبات  لديها  توجد  ال  فانه  ملشروعك،  املالية  املقدرة  نسبة  التخصيم  شركات  حتلل  وبينما 
محددة إذا ما قارناها مبؤسسات التأجيرالتمويلى كما سبق وذكرنا. باإلضافة إلى ذلك، تقوم تلك 
احلالية، وهو ما  واخلصوم  احلالية  األصول  العالقة بني  على  إعتماداً  بتقييم مشروعك  الشركات 
املالية  السيولة  )quick ratio(، وهو مقياس ملدى  السريعة  السيولة  بتعبير مالي نسبة  يعني 
األصول  تكون  عندما  تنتج  التي   - عالية  نسبة سيولة  لديك  كان  لو  أنه  يعني  هذا  ملشروعك. 
املتداولة أكثر من اخلصوم املتداولة -  فإن هذا يعني أنه ميكنك سداد إلتزاماتك احلالية بسهولة 
بيعها  ميكن  التي  املالية  واألصول  واملستحقات  النقود  مثل  متتلكها،  التي  السائلة  األصول  من 

بسهولة.

ملالكي  اإلئتماني  والسجل  التاريخ  عن  باإلستعالم  التخصيم  شركات  تقوم  ذلك،  علي  عالوة 
الشركة باستخدام خدمات الشركة املصرية لالستعالم اإلئتماني )iScore(. وفي النهاية، ميكن 
أن تقوم شركات التخصيم بتمويل نسبة تصل إلى ما بني 80% و90% من مستحقاتك إذا كانت 

كل الشروط التي وضعتها تنطبق على شركتك.

اطر واإلستثمار باملشاركة في رأس املال 4. املتطلبات العامة لصناديق رأس املال اخملخُ

وهذه  املال  رأس  فى  باملشاركة  واإلستثمار  املباشر  اإلستثمار  لصناديق  عامة  متطلبات  هناك 
املتطلبات تركز أكثر على صالحية الشركة كفرصة لإلستثمار وإمكانية حتقق عائد مجزى على 
اإلستثمار خالل  3 الى 5 أعوام قادمة أو أكثر.  لذا، فان إدارة صناديق اإلستثمار املباشر أكثر حرصاً 
على حتليل وتقييم الشركة وخبرة اإلدارة واملديرين وكفاءة املنتجات وامكانية تطويرها وكذلك 
أسلوب تنظيم وتشغيل الشركة بالنسبة لعناصر محددة مثل التزامها باملتطلبات التنظيمية 

والرقابية والقوانني.

حيث  املتطلبات،  نفس  املال  رأس  في  باملشاركة  اإلستثمار  وصناديق  اخملاطر  املال  رأس  لصناديق 
ستركز أكثر على مدى صالحية مشروعك لإلستثمار الذي يدر عوائد على مدى الثالث أو اخلمس 
سنوات القادمة أو ملدة أطول. ولذلك فسوف تكون هذه الصناديق أكثر حرصاً على احلصول على 
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إدارة املشروع،  مستوى من الثقة في اإلحتماالت التجارية لسلعتك، ومدى طموحك، وقدرات 
وخبرات فريق اإلدارة في هذا اجملال من األعمال، وأسلوب تنظيم وتشغيل املشروع فيما يتعلق 

بااللتزام باجلوانب القانونية واملتطلبات التنظيمية.   

قبل التقدم لهذه الصناديق، ننصحك بالتقدم إلي الصناديق التي تهتم باإلستثمار في القطاع 
الذي تعمل فيه. وقد يكون من املفيد اإلستعالم عن النجاحات التي حققها صندوق ما يعمل 
املواقع  أو مديريه، كما تعتبر  الصندوق  املوظفني املسئولني عن  اجملال، وذلك بسؤال  في نفس 

اإللكترونية لتلك الصناديق أيضاً مصدراً مفيداً للمعلومات.

ونظراً ألن إستراتيجية هذه الصناديق تعتمد على اإلستثمار في الشركات ذات املعدالت العالية 
في النمو لعدة سنوات فقط والتخارج منها بعد حتقيق العائد املرجو من اإلستثمار، تشارك 
بهدف  واملديرين،  األصليني  للمالك  واإلرشاد  التوجيه  وتقدمي  األعمال  إدارة  في  الصناديق  هذه 
حتقيق النتائج املرجوة من إيرادات وأرباح.  لذا فمن األهمية أن تكون شركتك مستعدة لقبول 
مستوى ما من الشراكة مع أحد هذه الصناديق وما يترتب علي هذه الشراكة من إلتزامات نحو 
الشريك. كما يجب أيضاً أن تدرك أن الدخول في شراكة مع أحد صناديق اإلستثمار باملشاركة 

في رأس املال يشير إلى شيئني جيدين بالنسبة لشركتك:

ألصحاب  املرجو  املادي  العائد  حتقيق  من  ميكنها  كبيرة،  إمكانيات  متتلك  الشركة  أن  أ - 
الشركة األصليني وللصندوق.

الصحيح  الطريق  على  تسير  أنها  يعني  مما  والتشغيل،  التنظيم  جيدة  شركتك  أن  ب - 
للنمو والنضج في املستقبل، كما ذكرنا في القسم الثالث.

بعد اإلتفاق مع صندوق رأس املال اخملاطر أو صندوق اإلستثمار باملشاركة في رأس املال، قد تصبح 
شركتك أكثر جذباً للمؤسسات املالية األخرى، مثل البنوك واملستثمرين اآلخرين.  وعلي املدى 
الطويل، ستكون أكثر إستعدادا للقيد والتداول في بورصة النيل، أو البورصة املصرية، إذا كانت 

قد حققت قدرا كبيراً من النمو في سنوات قليلة.
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قائمة باملستندات املطلوبة

في البداية، ستحتاج هذه الصناديق إلى رؤية نشرة حول مشروعك وطبيعة عملك، ويشار إليها عادة 
بالـ Teaser. فإذا أظهرت الصناديق اهتماماً باألمر، سيتم التوقيع علي اتفاقية عدم إفشاء األسرار 
)Non-Disclosure Agreement( وهي اتفاقية حتمي خصوصية وسرية املعلومات التي يتم تبادلها 

بني الطرفني. وبعد ذلك، يتعني عليهما اإلطالع على املستندات التالية:

. ما يفيد بأن الشركة شركة مساهمة، أو شركة تضامن. 1
القوائم املالية للسنوات الثالث األخيرة، وقد يطلب أن تكون تلك القوائم مدققة بواسطة  2 .

مراقب حسابات معتمد ومسجل لدى البنك املركزي املصري.
. خطط العمل للشركة. 3

. التقديرات والتوقعات املستقبلية للشركة. 4
. تقارير عن اجملاالت ذات الصلة بشركتك. 5

 . التقارير اإلدارية وأساليب اإلدارة املتبعة. 6
. السير الذاتية ألعضاء اإلدارة بالشركة. 7

5. املتطلبات العامة للقيد في البورصة

يشير القيد في البورصة إلى أن الشركة متطورة ومنظمة وتدار بطريقة علمية، وأنه مت تأسيسها 
املزايا مثل سهولة احلصول على  العديد من  البورصة  تأسيساً جيداً. سينتج عن قيد الشركة في 
قروض من خالل إصدار سندات أو أوراق مالية، أو من خالل املؤسسات املالية اخملتلفة. ومع ذلك هناك 

أيضاً العديد من اإللتزامات املفروضة على الشركة املقيدة في البورصة. 

القيد ببورصة النيل

يجب على كل الشركات التي تسعى للقيد في بورصة النيل التعاقد مع أحد الرعاة املسجلني فيها 
في  للقيد  املطلوبة  األموال  جمع  على  يساعدون  كما  املتطلبات،  بكافة  الوفاء  على  ملساعدتهم 
اإللكتروني  املوقع  زيارة  )برجاء  التالية  العامة  والشروط  باملتطلبات  االلتزام  يتعني  كما  البورصة.  

لبورصة النيل للمزيد من التفاصيل(:

الشركة  مالك  يكون  أن  أي  تضامن،  شركة  أو  مساهمة،  شركة  الشركة  تكون  أن  يجب  1 .
مساهمني فيها. إذا كانت الشركة مملوكة ألشخاص، أو شركة بها أشخاص متضامنني، يجب 

أن يتم تغيير طبيعة الشركة أمام الهيئة العامة لإلستثمار قبل قيدها في البورصة.
والتسوية  للمقاصة  مصر  شركة  في  البورصة  في  املدرجة  املالية  األوراق  تودع  أن  يجب  2 .

واحلفظ املركزي.
 . يجب أال تتضمن قواعد إصدار الشركة أية قيود علي تداول األوراق املالية التي سيتم قيدها. 3
. يجب أن تقدم الشركة قوائمها املالية عما ال يقل عن سنة مالية سابقة لطلب القيد بالبورصة. 4

العام  املدفوع في  الشركة  رأسمال  % من  املساهمني عن 50. 5 تقل حقوق ملكية  أال  يجب 
السابق لطلب القيد في البورصة.

. يجب دفع رأس املال الصادر بالقيمة األسمية التي تتراوح ما بني جنيه وخمس جنيهات لكل سهم. 6

. يجب أال تقل هذه األسهم الصادرة والتي سيتم قيدها في البورصة عن 100 ألف سهم. 7
عدد  يقل  وال  الصادرة،  األسهم  إجمالي  من   % 8 .10 عن  احلر  التداول  أسهم  تقل  أال  يجب 

املساهمني عن 25 مساهم.
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القوائم املالية والتقارير

يجب أن تقدم الشركات املقيدة بالبورصة قوائمها الربع والنصف سنوية التي إعتمدتها  1 .
إدارة الشركة خالل 45 يوما من نهاية الفترة، ويتعني عليها تقدمي قوائمها املالية السنوية 

واملراجعة خالل 90 يوما من نهاية السنة املالية للقوائم املالية.
ستقوم البورصة بنشر القوائم املالية للشركات والنتائج املالية ليوم واحد عبر شاشات  2 .
التداول اإللكترونية. أيضاً سيتم نشر قرارات اجلمعية العمومية بشأن توزيع أرباح األسهم 

وتواريخ الكوبونات عبر شاشات التداول اإللكترونية واملوقع االلكتروني  للبورصة.



القسم اخلامس

االرتقاء والتقدم بالشركة إلى األمام
تنظيم العمليات الداخلية وتطبيق 

مبادئ حوكمة الشركات
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القسم اخلامس
االرتقاء والتقدم بالشركة إلى األمام

 تنظيم العمليات الداخلية وتطبيق مبادئ حوكمة الشركات

تشير علوم اإلدارة والتنظيم إلى أن تطور ومنو وجناح أي مشروع يتطلب اتباع خطوات ومعايير معينة 
تنقله من مرتبة املشروع الصغير الذى يقوم على إدارته صاحبه او عدد قليل من املؤسسني، الى مرتبة 

الشركات األكبر حجماً التى تتسم باإلدارة املؤسسية. 

ويستعرض هذا القسم بعضاً من هذه اإلجراءات األساسية خاصة املعنية بتسهيل حصولك على 
متويل لشركتك.

1. من مجرد فكرة إلى خطة عمل

نتوقع أنك تقرأ اآلن هذا الدليل ألنك متلك مشروعاً بدأ على فكرة توقعت أنها صائبة.  كل رواد األعمال 
لديهم أفكاراً ورؤى بعضها يستحق املتابعة والتنفيذ والبعض األخر لم يخرج عن كونه فكرة غير 
مؤهلة لشق طريقها نحو النجاح.  وهذا النمط من التفكير هو أيضاً منط تفكير مؤسسات التمويل.  
فقد يتملكك االعتقاد بأن فكرتك فكرة جيدة والبد لها من ان تنجح، ولكن مؤسسات التمويل تنظر 
رواد  إليها بعض  ينظر  ال  قد  أوسع يشمل جوانب عديدة  ومن منظور  آخرى  الى فكرتك من جوانب 
األعمال.  لذلك وحتى تكون هناك لغة مشتركة بينك وبني مؤسسات التمويل، يجب أن تقوم بتحويل 

فكرتك الى خطة عمل. 

األخرى لتحصل  التمويل  البنوك ومؤسسات  إلى  أن تقدمه  العمل هى مستند رسمى ميكن  خطة 
التفاصيل املطلوبة من  العمل على  أن حتتوى خطة  الالزم لتنفيذ فكرتك.  لذا يجب  التمويل  على 
بالفكرة  املؤسسات  إقناع هذه  أجل  وواقعى من  بأسلوب علمى  املبدئية  وإجناح فكرتك  أجل حتقيق 
التى تعتقد أنت أنها تستحق التمويل.  عالوة على ذلك فإن هذا املستند يساعد مالكى الشركات 
واملديرين واملوظفني فى مرحلة الحقة على معرفة األهداف احملددة وحتديد املوارد املطلوبة لتحقيق تلك 

األهداف.
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خطة العمل التى ستقدمها، ستكون مقبولة من مؤسسات التمويل إذا تضمنت العناصر التالية:

فكرة املشروع: وفى هذا القسم من خطة العمل تقوم بتوضيح فكرة مشروعك توضيحاً  أ( 
تفصيلياً وكيفية تسويقها. ويتضمن هذا اجلزء  وصفاً تفصيلياً للمنتج أو اخلدمة التى تخطط 
لتقدميها، وكذلك شرحاً للخطة التى وضعتها لعملية اإلنتاج.  وقد يساورك الشك ظناً أن 
فكرتك ستتعرض للسرقة فى حال عرضها قبل التنفيذ، وهنا نذكرك بأن االلتزام بالسلوك 
املهنى من قبل مؤسسة التمويل التى تقدمت اليها بطلبك هو العنصر الذى يحمى سرية 

فكرتك.

السوق املستهدف: يتضمن هذا اجلزء من اخلطة تقديراً حلجم الطلب على املنتج أو اخلدمة  ب( 
التى تقدمها.  و يجب أن يقتنع من يقرأ اخلطة باألسباب التى جعلتك مقتنعاً بأن املنتج أو 
اخلدمة التى ستقدمها ستجد سوقاً رائجة وحتقق ربحاً.  كذلك يجب أن يتضمن هذا اجلزء 
من اخلطة تقديراً للفجوة املوجودة فى السوق بني العرض والطلب على هذا املنتج أو اخلدمة 

وكيف سينجح مشروعك فى سد هذه الفجوة.

استراجتية التسويق: يتضمن هذا اجلزء بشيء  من التفصيل تصوراتك عن كيفية الوصول  ت( 
إلى العمالء املستهدفني.  يبدأ هذا اجلزء من اخلطة بتعريف واضح للعمالء املستهدفني وفقاً 
لتحليل العرض والطلب الذى وضعته فى اجلزء السابق من اخلطة.   عالوة على ذلك، يبني هذا 

اجلزء األسباب التى جتعل العمالء يقدمون على دفع ثمن املنتج أو اخلدمة التى ستقدمها.

الهيكل اإلدارى: يستعرض هذا اجلزء من اخلطة األشخاص اللذين سيقومون بإدارة الشركة  ث( 
اجلزء من اخلطة هو تقدمي وصف  ودور كل شخص منهم ومسئولياته. وأهم جانب فى هذا 
تفصيلى عن السيرة الذاتية واخلبرات السابقة لكل شخص من األشخاص املعنيني باإلدارة 
والتى يجب أن تكون ذات صلة مبجال عمل املشروع الذى تخطط للقيام به.  وإن إفتقر جميع 
ميثل  أمر   فهذا  لتمويله،  تسعى  الذى  باملشروع  لها صلة  خبرة  ألى  لإلدارة  املرشحني  األفراد 
نقطة ضعف فى خطة العمل التى تقدمت بها.  إن قيامك بإعداد خطة تبرز فيها االمكانيات 
بال  لتمويله هو  الذى تسعى  املشروع  السابقة فى مجال  للعاملني معك وخبراتهم  اإلدارية 

شك أمر يضيف مصداقية على شركتك ويبرز مدى كفاءتها.

اإليرادات  بالتفصيل   اخلطة  من  اجلزء  هذا  يتناول  النقدية:  والتدفقات  اإليرادات  تقدير  ج( 
والتكاليف املتوقعة على مدار 3 إلى 5 سنوات على األقل.  ويجب أن نشير هنا إلى أن هذه 
السوق  عن  واقعية  ومعلومات  سابقة  حقيقية  بيانات  على  بناءاً  حتديدها  يجب  التقديرات، 
أو القدرة اإلنتاجية ملشروعك، وبعض التقديرات اإلضافية األخرى بشرط أن تكون منطقية. 
على  يسهل  بحيث  التقدير  فى  وبسيطة  واضحة  علمية  وسائل  إستخدام  يجب  كذلك 
أهمية  إلى  هنا،  اإلشارة  وجتدر  واضحة.   بصورة  التقدير  أساليب  فهم  التمويل  مؤسسات 
استخدام النماذج املالية وجداول البيانات فى إستعراض التقديرات بوضوح.  كما يجب أن تبني 
املتوقعة  اإليرادات  الدائنة واملدينة أى  املتوقعة  النقدية  التدفقات  بالتفصيل  التقديرات  هذه 
واملصروفات املتوقعة عن نفس الفترة الزمنية حتى تعطى الشخص الذى يقوم بقراءة خطة 
العمل اخلاصة مبشروعك انطباعاً جيداً عن قدرة شركتك على الوفاء بإلتزاماتها خاصة إن كان 



متويل على  للحصول  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  دليل 

س 
خلام

م ا
س

الق
ى األمام

كة إل
شر

االرتقاء والتقدم بال

75

الهدف من تقدمي هذه اخلطة  هو احلصول على متويل على سبيل اإلقتراض، بغض النظر عن نوع 
هذا التمويل.

دراسة اجلدوى املالية:  يجب أن يتضمن هذا اجلزء من اخلطة  حتليالً مالياً لبعض املعدالت مثل  ح( 
العائد املتوقع لإلستثمار في مشروعك واملعدل الداخلي لعائد املشروع.

2. االلتزام باللوائح والقوانني

رقابة  عن  بعيداً  منزله  داخل  من  وتشغيله  البدء مبشروع صغير  األفراد  أحد  بإمكان  إنه  من  بالرغم 
مؤسسات   هى  مصر  فى  التمويل  مؤسسات  جميع  فإن  والتنظيمية،  الرقابية  اجلهات  من  العديد 
تعمل وفق قواعد وقوانني رسمية وحتت إشراف مظلة جهات تنظيمية معتمدة.  )كما سبق وذكرنا 
في القسم الثانى من هذا الدليل(.  لذا عندما تتقدم إلحدى مؤسسات التمويل، أياً كان نوعها، بطلب 
للحصول على متويل، فإن تلك املؤسسات سترحب بك فقط إذا تأكدت من أن شركتك مسجلة ولها 
أوراق رسمية، فجميع مؤسسات التمويل تخضع للجهات والسلطات الرقابية والتنظيمية وميكنك 
الوثوق بها ألنها تسعى للحفاظ على سمعتها.  مؤسسات التمويل تلك سوف تنظر إلى عدة عناصر 

تتعلق بالتزامك بالقواعد واللوائح التنظيمية حتى ميكنها التأكد من موقف شركتك منها:

مكاتب التسجيل التجاري والصناعي:  تقوم مكاتب التسجيل بتمثيل احلكومة في إعتماد  أ( 
الشركات كمنشآت رسمية.  يجب أن يكون السجل التجاري و/أو الصناعي للشركة حديث 
ويعكس أحدث بيانات الشركة وأكثرها مصداقية.  إذا كانت أي من هذه املستندات قدمية أو 

حتتوي على معلومات خاطئة فمن املتوقع أن ترفض مؤسسة التمويل الطلب املقدم إليها.
 

النظام  تصميم  بإعادة   2005 عام  في  الصادر  اجلديد  الضرائب  قانون  قام  االلتزام الضريبي:  ب( 
تقليل  بعد  للمستثمرين خاصة  ليكون جاذباً  العربية  املطبق في جمهورية مصر  الضريبي 
معدالت ضرائب الدخل على الشركات واألفراد بشكل كبير.  أيضاً قامت مصلحة الضرائب 
)مبا  أنواع  املنشآت  أنواع الشركات للسماح لكل  بتخفيض احلد األدنى من رأس املال خملتلف 
في ذلك اصغر احملالت( أن يتم تأسيسها بشكل رسمي كشركات، باإلضافة إلى إصدار عدة 
بتطبيق عقوبات  احلكومة  قامت  املقابل،   وفي  الشركات.  وإنشاء  لتسهيل تسجيل  قرارات 
أكثر تشدداً على عدم االلتزام باللوائح التنظيمية والقوانني. لذا يجب التأكد من أن الشركة 
مت تأسيسها رسمياً وتلتزم التزاماً تاماً بقوانني الضرائب قبل التقدم ألي مؤسسة متويل بطلب 

للحصول على متويل.
 

قانون العمل والتأمينات االجتماعية: يحمي قانون العمل حقوق الشركة على موظفيها  ت( 
للتأمينات  العامة  والهيئة  العمل  مكتب  ويعد  الشركات.  أصحاب  على  املوظفني  وحقوق 
التأمني  ومتطلبات  العمل  بقانون  إلتزامك  من  التحقق  عن  املسئولتني  اجلهتني  االجتماعية 
أياً منها، لن جتد مؤسسة متويل  بأي شكل من األشكال  االجتماعي.  فإذا خالفت الشركة 
مستعدة للتعامل معها.  ومن ناحية أخرى فإن تقنني العالقة مع العاملني بالشركة ميكن 
الشركة  قيام  إن  تطويرها.   على  والقادرين  كفاءة  األكثر  بالعاملني  اإلحتفاظ  من  الشركة 



76

بالتعاقد الرسمى مع العاملني فيها يعطى لإلدارة احلق فى معاقبتهم إذا تصرفوا بشكل غير 
الئق ويحمى إستثمارك فيهم فى حالة إذا قرروا ترك العمل بدون إخطار رسمى سابق.

 
الشركة  نشاط  طبيعة  على  هذا  يعتمد  اخملتصة:  اجلهات  عن  الصادرة  بالقواعد  االلتزام  ث( 
والوزارات والهيئات التي يتعني على الشركة التعامل معها للحصول على التصاريح الالزمة 
عليها  يتعني  فإنه  واألغذية  األطعمة  مجال  في  تعمل  الشركة  كانت  إذا  ذلك  مثال  لها.  
االلتزام بلوائح اجلهات والهيئات املعنية بالصحة.  وإذا كانت تعمل فى مجاالت صناعية عالية 
اخلطورة أو تنطوي على مخاطر كبيرة فإنه يتعني عليها االلتزام بلوائح السالمة الصناعية 
والدفاع املدني. هذا باإلضافة إلى املوافقات والتصاريح التي يجب احلصول عليها من اجلهات 
وحديثة  كاملة  الشركة  مستندات  كانت  وطاملا  النشاط  لطبيعة  وفقاً  املعنية  والهيئات 
متويل مستعدة  جهة  أي  املعنية، ستكون  اجلهات  ومبوافقة  رسمي  بشكل  تعمل  والشركة 

للتعاون معها.
 

حماية البيئة: مبا أن جمهورية مصر العربية لديها هيئة متخصصة حلماية البيئة، أصبح  ج( 
االلتزام باللوائح واملتطلبات املتعلقة بحماية البيئة وإدارة اخمللفات واألنشطة املتسببة فى تلوث 
البيئة عنصراً هاماً لتحقيق النجاح. ومتارس تلك اجلهات رقابة على الشركات سواء كانت شركات 
كبيرة أو صغيرة لتضمن االلتزام بلوائحها وتفرض غرامات كبيرة علي اخملالفني لتلك اللوائح. 
الكبيرة  التمويل  مؤسسات  خاصة  التمويل  ملؤسسات  بالنسبة  جداً  هاماً  االلتزام  هذا  يعد 
اإلستراتيجية املعنية باملسئولية االجتماعية للشركات.  كما يعد االلتزام مبعايير حماية البيئة 
أمراً هاماً بالنسبة للشركات أو املؤسسات الدولية التي تفرض لوائح وقوانني صارمة في مجال 

البيئة على كافة الشركات التي يتعاملون معها دولياً.

3. اإلدارة املالية وإعداد التقارير

مع تغير النظام الضريبي في مصر وزيادة قيد الشركات في كل من البورصة املصرية وبورصة النيل، 
وأصبح  احلسابات  مراقبى  بواسطة  احلسابات  ومراجعة  وتدقيق  املالية  التقارير  إعداد  أهمية  زادت 
والدولية.   املصرية  املعايير  ومبوجب  رسمي  بشكل  والتدقيق  املراجعة  بعملية  للقيام  ضرورة  هناك 
ويجب التأكيد هنا على أن مؤسسات التمويل أياً كان نوعها، سواء كانت تقدم التمويل باإلقتراض أو 
باإلستثمار  فى رأس املال، لن تنظر بعني اإلعتبار إلى طلب التمويل إال إذا إطلعت على قوائم مالية 
إختيار  عند  عليك  يجب  ولذلك  السمعة.  حسن  حسابات  مراقب  بواسطة  مراجعتها  مت  صحيحة 
مراقب احلسابات مراعاة أن يكون مراقب حسابات مناسب ألنه كلما حسنخُت سمعة شركة مراقبة 

احلسابات، كلما زادت الثقة في البيانات املالية املقدمة منها.

حددت لوائح وزارة املالية سنوات اخلبرة املطلوبة حتى ميكن السماح ملراقب حسابات القيام بتدقيق 
أو مراجعة أنواع معينة من الشركات. فمثالً  حتتاج الشركات املساهمة إلى مراقبى حسابات ال تقل 
خبرتهم عن 8 سنوات أو أن يكونوا أعضاء في جمعية احملاسبني واملراجعني املصرية إذا كانت سنوات 
خبرتهم أقل من ذلك.  أيضاً توجد بالبنك املركزي املصري  قائمة بأسماء مراقبى احلسابات املعتمدين 
الوارد  واملسجلني لديه. وتفضل البنوك ومؤسسات التمويل األخرى أن يكون أحد مراقبي احلسابات 
أسمائهم في هذه القائمة هو من قام مبراجعة الشركة املتقدمة بطلب التمويل ومع ذلك ال يشترط 
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أن يكون مراقب احلسابات مسجالً لدى البنك املركزي املصري وال يعد هذا مطلباً أساسياً أو شرط من 
شروط املوافقة على التمويل.

وبالرغم من أن البنوك ومؤسسات التمويل األخرى قد ال تطلب تقارير مالية من الشركة بعد منحها  
القرض طاملا أنها تفي بإلتزاماتها ، فإن مؤسسات التمويل التى تقوم بالتمويل من خالل اإلستثمار في  
رأس املال، سواء كانت مؤسسات التمويل تلك صناديق إستثمار خاصة أو عمالء األوراق املالية في حالة 
عدة وفقاً للمعايير املتفق عليها  الشركات املقيدة في البورصة ستطلب تقارير مالية دورية منتظمة مخُ
بحيث تتضمن هذه التقارير التفاصيل املطلوبة من الهيئة الرقابية. بينما قد متثل هذه املتطلبات عبئاً 
علي الشركة فإنها تسلط األضواء علي نتائج األعمال بإنتظام وتعطى الفرصة حلل أي مشكالت أوالً 
بأول قبل تفاقمها. كما يضمن وجود مراقب حسابات حسن السمعة أن جتد إقراراتك املالية صدي طيباً  
لدي املعنيني. أيضاً سيضمن لك أن يلقي هذا الضوء على أي مشكالت في وقت مبكر وذلك باإلشارة 

إليها في تقرير مراقب احلسابات الذي يتعني عليه االلتزام مبعايير ولوائح مهنته.

4. الفصل بني اإلدارة وامللكية

فى فترة تأسيس الشركات وبداية نشاطها، ميكن آن نتحدث عن الشركة وعن مؤسسها أو مؤسسيها 
وكأنهم كيان واحد، و لكن مع  مرور الوقت ومنو الشركة وحتولها إلى مؤسسة )أي بعد أن تكون قد 
هذا  ويأخذ  الهامة،  املسائل  من  واإلدارة  امللكية  بني  الفصل  يصبح  بنجاح(  التأسيس  مبرحلة  مرت 

الفصل عدة أشكال ومراحل نوضحها فيما يلي:

في  أموالها  إلستثمار  مستعدة  متويل  مؤسسة  أي  تكون  لن  مستقلة:   مالية  سجالت  أ( 
شركة ال تفصل فى حساباتها بني مصروفات الشركة ومصروفات خارجية ال تتعلق بنشاط 
الشركة.  ففي الكثير من احلاالت، يخلط مالكو الشركة حساباتهم ومصروفاتهم الشخصية 
مع حسابات ومصروفات الشركة، وهذا أمراً غير مقبوالً بالنسبة لكافة مؤسسات التمويل 
التي تريد أن تضمن أموالها.  لذا سيكون من املهم أن تكون لدى الشركة حسابات وسجالت 
مستقلة منذ بدء تأسيسها حتى ميكن القيام بإدارة النقدية وتدوين الدخل واملصروفات. ويجب 
تسجيل عمليات السحب الشخصية التي يقوم بها مالك الشركة من حسابات الشركة، 
سواء كانت في شكل رواتب أو مبالغ يقوم مالك الشركة بسحبها، كما يجب خصم تلك 
األموال من صافي األرباح املستحقة للمالك في نهاية العام.  من هذا املنطلق، يجب االلتزام 

أيضاً بتسجيل أى مصروفات أخرى تتعلق بنشاط الشركة.
 

فصل اإلدارة عن امللكية: بالرغم من أن هذا يعد أحد املتطلبات التنظيمية للشركات  املقيدة  ب( 
 the Egyptian Code of( املصرية”  الشركات  حوكمة  “قواعد  مبوجب  بالبورصة  واملتداولة 
جميع  في  امللكية  عن  اإلدارة  فصل  يتم  أن  األفضل  من  فإنه   )Corporate Governance
أنواع الشركات، خاصة فى حال منو الشركة فى احلجم وقيمة العمليات، لدرجة يصعب على 
املؤسس أو املؤسسني فيها إدارة كافة عناصر اإلنتاج بفعالية مبفرده أو مفردهم. مينح فصل 

امللكية عن اإلدارة عدداً من الفوائد للشركة منها:
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ويتمتعون  محددة،  مهام  عن  مسئولني  يكونون  ومتخصصني  متفرغني  مديرين  وجود  1 .
لتحقيق  بفعالية  الشركة  إدارة  ويضمنون  وفنية  مهنية  ومهارات  تخصصية  بخبرات 

األهداف املتفق عليها.
. مع منو الشركة، يجب تفويض مسئولية صنع القرار للمديرين كل في مجاله. 2

مستثمري  خاصة  مالكيها  وحقوق  الشركة  مصالح  امللكية  عن  اإلدارة  فصل  يحمي  3 .
الشركات املقيدة في البورصة.

يصبح مالك أو مالك الشركة أكثر تفرغاً لوضع خطط وأهداف إستراتيجية طويلة املدى  4 .
ومراقبة أداء الشركة ومتابعة التقدم الذى مت إحرازه نتيجة لعدم إنشغالهم  فى األعمال 

اإلدارية اليومية مما يعود بالنفع على املصالح املالية للشركة. 
ميكن إستبدال فريق املديرين بآخرين إذا ثبت عدم كفاءته ولكن من الصعب فصل أحد مالك  5 .

الشركة من الشركة التي ميتلكها.

ملعايير  الشركة  تطبيق  مدى  التمويل  تفحص مؤسسات  تطبيق معايير احلوكمة اجليدة:  ت( 
لها  املمنوحة  األموال  على مدى قدرتها على إستخدام  وتعتبرها مؤشراً  الشركات  حوكمة 
بكفاءة. هناك أمناط مختلفة لتطبيق حوكمة الشركات ومازال هذا األمر فى مرحلة النمو 
والتطور.  ولكن مبجرد إختيار منهجاً مناسباً حلوكمة الشركات، يجب على الشركة أن تطبق 
اجلمعية   “ دليل  إلى  الرجوع  )برجاء  املنهج  ذلك  املنصوص عليها في  واملعايير  اللوائح  كافة 
املصرية لشباب األعمال” عن حوكمة الشركات وتطبيقاتها على مستوى الشركات العائلية، 
مت  والذى  اإلستثمار  وزارة  عن  2005م.  اكتوبر  فى  الصادر  املصرية  الشركات  حوكمة  وقواعد 

وضعه مبساندة من مركز املشروعات الدولية اخلاصة(.

العناصر الهامة لنجاح أي مؤسسة والتي يجب أن تؤخذ في االعتبار: ث( 
حماية العالمات التجارية وحقوق التأليف والنشر وحقوق امللكية الفكرية. •	

التطوير التقني وتتبع ظهور أحدث التقنيات، ومن املمكن أن يشمل هذا االبتكار والتأكيد  •	
على أهمية البحوث والتطوير في مرحلة متقدمة.

التواصل بني املساهمني وتقدمي التقارير لهم. •	
التركيز على خلق قيم قصيرة املدى وطويلة املدى. •	

حتديث خطط العمل وامليزانيات بانتظام. •	
اإلدارة اجليدة لرأس املال املدفوع واإلدارة النقدية السليمة. •	

اإلهتمام بالتدفقات النقدية واألهداف الربحية. •	
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5. التحول من نظام اإلدارة بالفطرة إلي اإلدارة اإلستراتيجية املؤسسية

بالرغم من أن معظم الشركات في سنواتها األولى تعمل بدون وضع أي خطط إستراتيجية رسمية أو 
أدوات لقياس األداء، فأن مؤسسو الشركة يحملون إستراتيجية واضحة في أذهانهم بحيث يطبقونها 
في تسيير األعمال اليومية.  مبجرد منو الشركة في احلجم وزيادة عدد العاملني واملديرين بها، يصبح من 
الطبيعي وجود إستراتيجية موثقة ومعلومة لدى املديرين املسئولني.  والغرض من هذا هو التأكد من 
وضوح الرؤى اخلاصة لكل فرد مبا حتتاج الشركة إلى حتقيقه و دور كل فرد ومسئولياته في حتقيق تلك 
األهداف. بالرغم من أن هذا ال يعتبر مطلبا رسمياً تطلبه مؤسسة التمويل، فإن القيام بوضع خطة 
إستراتيجية واضحة ومتقنة لشركتك وأهداف لألداء واضحة املعالم سيزيد من قيمة شركتك أمام أى 
مؤسسة متويل تقوم بالتمويل من خالل املشاركة  فى رأس املال، كما سيضفي املزيد من الثقة أمام أي 
جهة مقرضة. واألهم من ذلك، أن الرؤية املستقبلية للشركة تصبح أكثر وضوحاً أمام مالكي الشركة 

وكيف ميكن أن تؤدي هذه اخلطط إلى نتائج أفضل.

ونقطة البداية إلعداد خطة إستراتيجية هي إستكمال حتليل نقاط القوة ومواطن الضعف والفرص املتاحة 
واخملاطر املتوقعة لدى الشركة املعروف بتحليل SWOT. لعمل هذا التحليل، عليك حتليل شركتك داخلياً 
ملعرفة نقاط القوة ومواطن الضعف أي جزئي الـ strengths( S( والـW )weakness( من املعادلة. ثم 
حتليل السوق الذي تعمل فيه مثل القطاع الصناعي والدولة أو الدول التي تعمل بها. ينتج عن هذا التحليل 

 .)threats( Tوالـ )opportunities( Oحتديد الفرص املتاحة واخملاطر املتوقعة أي الـ

داخلياً

خارجياً

نقاط 
القوة

الفرص

مواطن 
الضعف

اخملاطر

 شكل رقم 6 - حتليل نقاط القوى ومواطن 
الضعف والفرص واخملاطر 

 )SWOT Analysis(
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مبجرد انتهائك من هذا التحليل، سيكون أمامك نقطة انطالق جيدة ميكنك من خاللها حتديد أهداف 
الرؤية  الشركة.  وتعد  التى تشكل إستراتيجية  تلك  الطويل وهى  املدى  الشركة ومقاصدها على 
الواضحة لألعمال أحد مظاهر إستراتيجية األعمال، حيث حتدد تلك الرؤية الوضع املستقبلي للشركة 
الذي يجب حتقيقه على املدى الطويل. أيضاً يجب أن يتم مزج تلك الرؤية باملهمة اخلاصة للشركة 
والتى توضح الرسالة الرئيسية للشركة وسبب وجودها وكيف تتم تسيير األعمال لتحقيق الرؤية 
املستقبلية.  يدعم هذا تفاصيل األهداف التى وضعتها الشركة والتي يجب أن تكون مناسبة ألهداف 
العميل وحدود املنتج وأهداف اجلودة والعمليات وأهداف العاملني وأهداف املؤسسة الداخلية.  مبجرد 
وضع هذه التفاصيل، ميكن حتديد نتائج مستهدفة حتت كل هدف إستراتيجى وحتديد إطاراً زمنياً لكل 
أو مجموعة من األشخاص فى شركتك لتحقيق تلك  النتائج املستهدفة وتعيني شخص  من تلك 

النتائج املستهدفة. 

وبناًء عليه، يتمثل دور مالكي الشركة في مراقبة مدى التقدم الذي مت إحرازه نحو حتقيق تلك األهداف 
وأداء الشركة ومقارنته باألهداف املتفق عليها.  وهكذا تتحول الشركة الى طابع أكثر مؤسسية من 
حيث وضع اإلستراتيجية بدال من االعتماد على حدس مالك/مؤسس الشركة.  ويتراوح نطاق التحليل 
الذي مت وضعه لتشكيل تلك اخلطط اإلستراتيجية طويلة املدى في احلجم والتعقيد وفقاً إلحتياجات 
الشركة وطبيعة اجملال أو الصناعة ومستوى نضج وإكتمال منو الشركة.  فيما يتعلق باملؤسسات 
الكبرى، يظهر هذا املنهج كإستراجتيات متعددة الطبقات واملستويات كما هو مبني أدناه فى شكل 

)7( التالى :

شكل )7(: أنواع اإلستراتيجيات
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وضع اخلطط اإلدارية أو سياسات التشغيل:

مبجرد حتديد إستراتيجية األعمال واألهداف واملبادرات احملددة، يتعني عليك حتديد بعض السياسات لكي 
تساعدك على حتقيق إستراتيجية األعمال.

تشمل بعض سياسات أو خطط العمل ما يلي:

املوارد في  العمل حتى يتم تركيز  تخُعني بجهود  هى إستراتيجية  • إستراتيجية التسويق: 	
ّكن من زيادة املبيعات وحتقيق تنافسية مستدامة في السوق الذي تعمل به. الفرص التي متخُ

هى اإلستراتيجية املستخدمة إلدارة املوارد البشرية وتقدمي  • إستراتيجية املوارد البشرية: 	
أفكاراً للشركة متعلقة بكيفية تطوير جودة ومستوى العاملني فيها.

هى اإلستراتيجية املتناولة للنواحي املالية والتمويلية للمؤسسة  • اإلستراتيجية املالية: 	
مع إختيار املسار األفضل في االدارة املالية. 

املنتجات،  تصنيع  ومكان  كيفية  حتدد  التي  اإلستراتيجية  هى  • التشغيل: 	 إستراتيجية 
وتتضمن عملية اإلنتاج وإدارة مدخالت االنتاج.

األعمال  بإدارة شبكة  املعنية  اإلستراتيجية  بها  نعني  • إستراتيجية سلسلة املوردين:  	
املترابطة التى تتضمن نقل وتقدمي املنتجات واخلدمات املطلوبة. تشمل هذه اإلستراتيجية 
معاملة وتخزين املواد اخلام واخملزون املستخدم فى اإلنتاج واملنتج النهائى من نقطة األصل 

إلي نقطة االستهالك )أو البيع(.

هى اإلستراتيجية التي تهتم بكيفية إدارة التقنيات  • إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات:  	
كيف  حتدد  كما  الشركة.  تستخدمها  التي  التقنيات  تلك  بإدارة  يقومون  الذين  واألفراد 
ميكنها مساعدة كل األطراف العاملني مبختلف اإلدارات في الشركة على العمل واإلنتاج 

وفقاً إلستراتيجية الشركة.
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1. التحول من املعرفة الضمنية إلى االجراءات املؤسسية

خطوة أخرى تتعلق بإضفاء طابعاً مؤسسياً على شركتك مع زيادة منوها على مر الوقت، وهى  اخلطوة 
التي يجب إتخاذها عندما يصبح حجم الشركة ويصبح عدد األفراد بها كبير جداً حتى أنه يحدث 
من  األفراد.  يفضله  ملا  وفقاً  أخرى  إلى  العمل من مجموعة  أسلوب  ويختلف  املسئوليات  بني  خلط 
الطبيعى عندما تكون الشركات صغيرة، أن يتم فى أغلب األحيان ممارسة العمل وتبادل املعلومات 
واخلبرات بني فريق العمل بشكل غير مؤسسي.  ولكن مبجرد منو الشركة وزيادة حجم العمل وعدد 
فعاالً  أمراً  يكون  ال  العمل  تسيير  في  والقدمية  البسيطة  األساليب  نفس  إتباع  فإن  بها،  العاملني 
وتصبح أكثر بطئاً لالستجابة للمتطلبات اجلديدة للعمالء واملوردين. لذا يصبح من املهم للغاية في 
هذه املرحلة أن تضفي على أسلوبك في تسيير العمل طابعاً مؤسسياً وذلك بإستخدام عناصر مثل 
اللوائح التنظيمية والسياسات اخلاصة بكل إدارة.  كما أن وضع مناذج ميكن إستخدامها فى العمل 
وتقارير  احملاسبة  مثل  آلية  النماذج  تلك  تكون  أن  العمل  بعض جوانب  وقد حتتاج  االجراءات،  يسهل 
وكذلك  العمل  عبء  زيادة  مع  التكيف  على  أيضاً  يساعد  املؤسسي  الطابع  هذا  املالية.   النشاط 
على تقدمي معايير التشغيل فى العمل التى تنقى األخطاء وتساعد على حتسني الكفاءة.  األهم من 
ذلك، إنها جتعل العمل أقل اعتماداً على األفراد املعنيني امللمني باملعرفة حيث تصبح نظم الشركة 

وعملياتها هى نقطة املرجعية وليس بعض العاملني بالشركة. 

ملحوظة هامة

يتعلقان  فإنهما  التمويل،  ملؤسسات  رسمية  متطلبات  يكونا  لم  األخيرين  اجلزأين  أن  من  بالرغم 
املشاركة فى  للحصول على متويل من خالل  أو تسعى  البورصة  للقيد في  التي تسعى  بالشركات 
رأس املال من قبل  صناديق اإلستثمار.  واألهم من ذلك، أصبحت املعايير اخلاصة مبؤسسية الشركات 
مؤشراً أساسياً يشير إلى أن الشركة مستمرة في التطور وستصبح منشأة قابلة لإلستمرار تستحق 

التمويل سواء عن طريق التمويل باإلقتراض أو باملشاركة فى رأس املال.





املالحق
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املالحق

أ- قائمة مبعاني املصطلحات املستخدمة

 Accounts
Receivable

احلسابات احملصلة 
)حسابات املقبوضات(

فواتير العمالء 
ومستخدمي السلع واخلدمات.

Auditorمراجعة( مدقق )مراجع( احلسابات( “تدقيق  لـ  عام  تعريف  هناك 
الشركة  أو  الشخص  تقييم  وهو  احلسابات” 
أو  املشروع  أو  املنشأة  أو  العملية  أو  النظام  أو 
املنتج. يتم تدقيق ومراجعة احلسابات للتأكد 

من صحة ومصداقية املعلومات.

CAPEXفوائد املصروفات الرأسمالية تخلق  التي  املصروفات  بها  نعني 
مستقبلية. يتم إنفاق “املصروفات الرأسمالية” 
عندما تنفق الشركة أو املنشأة التجارية أمواال 
إلى  قيمة  إلضافة  أو  ثابتة  أصوال  لشراء  إما 

أصول ثابتة موجودة لها عمر إنتاجي مقدر.

Capitalنعني بها األموال املستخدمة من قبل صاحب رأس املال
إلنتاج  يلزم  ما  لشراء  الشركة  أو  املشروع 
القطاع  ذلك  إلى  اخلدمات  تقدمي  أو  املنتجات 
التجزئة،  )أي  معينة  جتارية  لعمليات  وفقا 

أعمال الشركة واالستثمارات البنكية، الخ.(

 Cash
Conversion

Cycle

التي دورة التحول النقدي الزمنية  الفترة  يبني  مقياس  بها  نعني 
ما  شركة  التي حتتاجها(  األيام  )أو  تستغرقها 
إلي  اإلنتاج  في  املستخدمة  مواردها  لتحويل 
النقدي”  التحول  “دورة  حتاول  نقدية.  تدفقات 
جتميد  فيها  يتم  التي  الزمنية  الفترة  قياس 
في  مستخدم  صافي  أمريكي  جنيه/دوالر  كل 
نقود  إلي  قبل حتويله  املبيعات  وعملية  اإلنتاج 
من خالل مبيعات يتم بيعها إلي املستهلكني 

وحتصيل قيمة املبيعات واملقبوضات.
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Collateralيقدم الضمان املصرفي حيث  املقترض  يقدمه  ضمانا  به  تعنى 
ممتلكات محددة  للمقرض لكي يضمن سداده 

للقرض.

Credit Scoringهو مصطلح عددي يعتمد على حتليل إحصائي التصنيف االئتماني
مالءته  وميثل  ما  لشخص  االئتمانية  للملفات 
األساس  في  يعتمد  وهو  واالئتمانية،  املالية 
االئتمانية  التقارير  في  الواردة  املعلومات  على 

واملقدمة من اجلهات واملكاتب االئتمانية.

Debtشركة الدين أو  شخص  يكون  الذي  الدين  به  نعني 
األصول  إلى  يشير  ما  وعادة  به.  مدانا/مدانة 
مدينا  املثال  سبيل  على  شخصا  يكون  التي 
املصطلح  بهذا  نعني  وقد  األصول.  مثل  بها 
على  ينطوى  ال  مما  وغيرها  األدبية  االلتزامات 
أموال. في حالة االستدانة بأصول يكون الدين 
وسيلة الستخدام القوة الشرائية املستقبلية 

في احلاضر

Defaults on Loansسداد التعثر في سداد القروض عن  متأخرا  املقترض  الشخص  يكون 
بالتزاماته  الوفاء  عن  يتأخر  عندما  القرض 
املنصوص عليها في عقود املديونية. على سبيل 
املستحقة  املبالغ  بجدولة  يقم  لم  إذا  املثال 

عليه أو خالف شرطا من شروط القرض. 

Economic Cycleفي الدورة االقتصادية املدى  قصيرة  التقلبات  الدورة  تلك  تبني 
سبيل  على  الشاملة  االقتصادية  األنشطة 
الناجت  إلجمالي  السنوي  النمو  معدل  املثال 

احمللي.

 Economic
Recession

ووجود الركود االقتصادي االقتصادية،  الدورة  انكماش  به  تعني 
فترة  في  االقتصادية  األنشطة  في  عام   بطء 
العديد  تختلف  الركود،  فترات  خالل  معينة. 
بنفس  الشاملة  االقتصادية  املؤشرات  من 

الطريقة.

Egyptian 
Financial 

Supervisory 
Authority )EFSA(

للرقابة  املصرية  الهيئة 
املالية

يوليو  من  األول  في  العمل  وبدأت  إنشاءها  مت 
عام 2009. ولقد حلت محل ثالث هيئات كبرى 
هي: هيئة سوق املال والهيئة املصرية للرقابة 
التمويل  لشئون  العامة  والهيئة  التأمني  على 
العقاري. ويهدف دمج هذه الهيئات حتت مظلة 

موحدة إلى تعزيز القطاع املالي املصري. 

Emergingمثل األسواق الناشئة أو االحتياجات الناشئة.الناشئة
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Entrepreneurأو رائد األعمال مشروعا  ميتلك  الذي  الشخص  به  نعني 
مبسئوليته  ويضطلع  أفكار  أو  جديدة  منشأة 

عن كافة اخملاطر الكامنة والنتائج.

Equityملعظم حقوق امللكية املتبقية  الفوائد  أو  األصول  بها  نعني 
دفع  بعد  ما  أصول  في  املستثمرين  صغار 
تزيد  ال  األصول   قيمة  كانت  إذا  الديون.  كافة 
)أي  سالبة  امللكية  حقوق  تصبح  الديون،  عن 
قيمة األصول الضامنة للقرض أقل من الرصيد 
املستحق على القرض(. في اجملال احملاسبي متثل 
املساهمني،  متويل  املساهمني،  ملكية  حقوق 
املصطلحات،  وغيرها من  املساهمني  رأس مال 
والتي  ما،  شركة  أصول  على  املتبقية  الفائدة 
مالية  أوراق  في  املساهمني  على  توزيعها  يتم 

معينة.

Founder )s(  )الذين( املؤسس )املؤسسون( الذي  )األشخاص(  الشخص  به  نعني 
)ينشئون(  ينشئ  أو  )يؤسسون(  يؤسس 

مؤسسة أو شركة.

Intermediariesخدمات الوسيط التجاري يقدم  الذي  الشخص  به  نعني 
لبيع  قناة  مبثابة  ويكون  طرفني  بني  الوساطة 
مورد  يقدمها  التي  اخلدمات  تقدمي  أو  السلع 
القيمة  بعض  الوسيط  يقدم  املستهلك.  إلي 
املضافة للعملية التجارية لم يكن من املمكن 

تقدميها من خالل التعامل املباشر.  

Letters of Creditهو مستند رسمي يتم إصداره في الغالب من االعتمادات املستندية
قبل مؤسسة متويل ما ويستخدم في التمويل 
التجاري، وميثل هذا اخلطاب تعهدا بالدفع غير 

قابل لإللغاء. 

Letter of 
Guarantee

هو نوع من التعاقد يصدره بنك ما باسم عميل خطاب الضمان
تعاقد على شراء سلع من مورد ويتعهد بالوفاء 
بكافة التزاماته املالية له في حالة التأخر عن 

السداد.

Leverage نسبة رأس املال املقترض
إلى رأس املال الكلي

يشير إلى استخدام الدين في دعم االستثمار.

Long Term 
Financing

لفترة التمويل طويل األجل املقدم  التمويل  أشكال  من  شكل  هو 
التمويل  خدمات  تقدمي  يتم  عام.  عن  تزيد 
في  نقصا  تواجه  التي  للشركات  املدى  طويلة 

رؤوس األموال. 
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Manifestationنعني بها إشارة خارجية أو محسوسة.املظاهر

Negotiationهي مناقشات يتم عقدها بهدف حل النزاعات املفاوضات
العمل،  سير  بشأن  اتفاق  إلى  والتوصل 
أو  أفراد  لصالح  الصفقات  وعقد  والتفاوض 
نتائج  حتقيق  أو  مشتركة  ميزة  على  احلصول 

حتقق مختلف املصالح. 

Non-performing 
Loans

هو قرض لم يتم دفعه أو سيصبح عما قريب قرض غير عامل
القروض  من  العديد  تصبح  متعثرا.  قرضا 
سدادها  عن  التأخر  بعد  عاملة  غير  قروضا 
األساس  في  يعتمد  هذا  ولكن  أشهر  لثالثة 

على مدة العقد. 

OPEXبالنسبة املصروفات التشغيلية الشركة  مصروفات  بها  نعني 
مصروفات  أمثلة  من  وخدماتها.  ملنتجاتها 
البحوث  ومصروفات  العاملني  أجور  التشغيل 

والتطوير وتكلفة املواد اخلام. 

Privatizationأو اخلصخصة جتارية  منشأة  ملكية  حتويل  عملية  هي 
القطاع  من  عامة  خدمة  أو  وكالة  أو  شركة 
العام )احلكومة( إلى القطاع اخلاص )الشركات 

واملؤسسات(.

Regulatory Body الهيئة التنظيمية
والرقابية

ومنحها  تأسيسها  يتم  تنظيمية  هيئة  هي 
الدولة  وتشريعات  قوانني  مبوجب  صالحيات 
املالية  وتقوم مبراقبة واإلشراف على العمليات 
بتلك  التزامها  مدى  من  والتحقق  واخملرجات 

القوانني والتشريعات.

Residual Valueأو القيمة الباقية اإليجاري  احلساب  مكونات  إحدى  بها  نعني 
املستقبلية  القيمة  تصف  وهي  العمليات، 
قيمتها  إهالك  لنسبة  بالنسبة  للسلع 

األولية.

Return on Equity العائد على حقوق
امللكية

)حقوق  امللكية  فائدة  عائد  معدل  يقيس 
ملكية املساهمني( الذي يحصل عليه مالكو 
أسهم عامة. وهو يقيس أيضا كفاءة الشركة 
في حتقيق أرباح من كل وحدة من وحدات حقوق 
ملكية املساهمني أو صافي األصول أو األصول 
)اخلصوم(.  االلتزامات  منها(  )مطروحا  ناقص 
تقوم  كيف  امللكية  حقوق  على  العائد  يبني 
الشركة باستخدام صناديق االستثمار بكفاءة 

لتحقيق منوا في األرباح.
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 Return on
Investment

كفاءة العائد على االستثمار لتقييم  يستخدم  لألداء  مقياس  وهو 
االستثمار أو ملقارنة كفاءة عدد من االستثمارات 
تتم  االستثمار  على  العائد  وحلساب  اخملتلفة. 
قسمة عائد االستثمار على تكلفة االستثمار 

)ويكون الناجت نسبة مئوية(.
Settlementاألوراق التسوية تسليم  خاللها  من  يتم  عملية  هي 

املالية أو الفوائد على األوراق املالية مقابل دين 
للوفاء بااللتزامات التعاقدية.

Shareholdersقانونا املساهمون متتلك  )مؤسسة(  شركة  أو  شخص 
حصة أو أكثر في شركة مساهمة.

Short Term 
Financing

سيتم التمويل قصير األجل التي  األموال  لتقدمي  عادًة  يستخدم 
سدادها خالل عام وقد تقل تلك املدة عن عام.

Tacit Knowledgeآخر املعرفة الضمنية نقلها لشخص  التي يصعب  املعرفة  هي 
عنها  والتعبير  شرحها  أو  كتابتها  طريق  عن 

بالكالم.

Tangible Assetsهي أصول لها شكل مادي مثل اآلالت واملباني األصول املادية
ومتنح حائزيها مجموعة محددة من  واألراضي 

احلقوق املالية.

Tax Advantageبعض امليزة الضريبية لها  تخضع  اقتصادية  ميزة  إلي  تشير 
خفض  يتم  حيث  االستثمارات  أو  احلسابات 
الضريبة أو إرجاء دفعها أو اإلعفاء من الضريبة 

وذلك مبوجب النظام القانوني واللوائح.

Track Recordنعني به سجل أداء شخص، أو شركة، الخ.سجل األعمال

Transactionأو الصفقات املنشآت  بني  يتم  نشاط  أو  جتارية  اتفاقية 
تتضمن  ما  وغالبا  األشخاص  أو  الشركات 
والسلع  املعلومات  مثل  القيمة  عناصر  تبادل 

واخلدمات واألموال.
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ب- نسب مالية هامة )مت ذكرها في الدليل(:

نسب السيولة:

نسب األصول:

نسبة السيولة 
)نسبة األصول املتداولة للخصوم 

املتداولة(
=

األصول املتداولة

اخلصوم )االلتزامات(املتداولة

=نسبة السيولة السريعة
األصول املتداولة - اخملزون

اخلصوم املتداولة

=معدل دوران األصول الثابتة
إجمالي املبيعات

إجمالي األصول

نسبة صافي رأس املال العامل 
إلى إجمالى األصول

=
األصول املتداولة - اخلصوم املتداولة

إجمالي األصول

=نسبة األصول حلقوق امللكية
إجمالي األصول

حقوق امللكية 

=معدل دوران اخملزون
إجمالي املبيعات

متوسط اخملزون
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نسب الربحية: 

نسب الدين: 

=معدل العائد على األصول
صافي الدخل

متوسط إجمالي األصول

نسبة إجمالي الدين
=إلى إجمالى األصول

إجمالي اخلصوم

إجمالي األصول

=معدل العائد على حقوق امللكية
صافي الدخل

متوسط حقوق امللكية 

=نسبة الديون / حقوق امللكية
إجمالي اخلصوم

حقوق امللكية
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CAPEX مصروفات رأس املال

CBE البنك املركزي املصري

CCCدورة التحول النقدي

DIOالفترة التي حتتاجها املؤسسة لبيع ما لديها من مخزون
 )أو منتجات(.

DPO من إيراداتها  لتحصيل  املؤسسة  تستغرقها  التي  الفترة 
املبيعات التي مت بيعها.

DSO املستحقة األموال  لتسدد  املؤسسة  حتتاجها  التي  الفترة 
عليها ملورديها أو دائنيها. 

EBIاملعهد املصرفي املصري

EFSAالهيئة املصرية للرقابة املالية

EGX البورصة املصرية

LCاالعتمادات املستندية

LG خطاب الضمان

NOMADS)املستشارون املعينون )الرعاة

NPLالقروض غير العاملة

PEشركات االستثمار املباشر

ROI عائد االستثمار

SMEالشركات الصغيرة واملتوسطة

SWOTنقاط القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات

VCرأس املال اخملاطر

ت- قائمة باخملتصرات:
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اجلمعية املصرية لشباب األعمال ملساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة 1 .
http://www.ejb.org.eg

 2 .www.cipe-arabia.org مركز املشروعات الدولية اخلاصة
 3 .www.efham.net موقع )افهم( لريادية األعمال

 4 .http://egypt.usaid.gov الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
بعض املهام الداخلية التي قد يتعني عليك عملها لزيادة فرصك للحصول على متويل 5 .

http://www.imc-egypt.org/pgmfinance.asp 
6 .www.ebi.gov.eg  املعهد املصرفي املصري
7 .www.nilex.com.eg موقع بورصة النيل
8 .www.gafinet.org  الهيئة العامة لالستثمار
9 .http://www.mof.gov.eg  وحدة الشركات الصغيرة واملتوسطة بوزارة املالية

10 .http://www.egyptpsu.com الوكالة الكندية للتنمية الدولية
الكتاب السنوى لليورو مونى بالذات اجلزء اخلاص بالتأجير التمويلى  11 .

www.euromoney.com

ث- قائمة باملواقع االلكترونية الهامة:






