اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ ٨:ﻳوﻧﻳو٢٠١٦

السيد/
رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،،
إلحاقا ً إلى كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ  ٢٢فبراير  ٢٠١٦الخاص
بمبادرة البنك المركزي المصري إلتاحة تمويل متوسط وطويل األجل للشركات المتوسطة
المنتظمة العاملة في مجالي الصناعة والزراعة بأسعار عائد مُخفضة تم تحديدھا من قبل اإلدارة
التنفيذية للبنك بموجب قرار مجلس اإلدارة بجلسته المنعقدة في  ١٧فبراير  ،٢٠١٦وباإلشارة
إلى ما ورد بالبند رقم ) (٤من القرار المذكور من تكليف قطاع الرقابة واإلشراف على البنوك
بالبنك المركزي المصري بإصدار مذكرة تفصيلية تتضمن اإلجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق
أحكام ھذا القرار ،تجدون رفق ھذا القواعد واإلجراءات التفصيلية لتطبيق أحكامه.
وانني إذ انتھز ھذه الفرصة لتوجيه عناية مصرفكم إلى ضرورة بذل أقصى جھد لمنح
التمويل للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك
الشركات بھدف النھوض بھا ولتحقيق األھداف المرجوة من المبادرات الصادرة من البنك
المركزي المصري فى ھذا الشأن.
برجاء التفضل باتخاذ الالزم في ھذا الشأن.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

جمال نجم

القـــــواعد واإلجراءات التفصيلية لقرار مجلـــــس إدارة البنك المركزي المصـــــري بتاريـــخ
 ١٧فبراير  ٢٠١٦بشأن مبادرة تشجيع تمويل اآلالت والمعدات وخطوط االنتاج
للشركات المتوسطة المنتظمة الصناعية والزراعية
استناداً للبند رقم ) (٤من القرار المشار إليه بعاليه بش أن تكلي ف قط اع الرقاب ة واإلش راف بإص دار
م ذكرة تتض من القواع د الخاص ة بتطبي ق أحك ام ھ ذا الق رار ،ن ورد فيم ا يل ي القواع د واإلج راءات
التفصيلية التي يتعين على البنوك االلتزام بھا في ھذا الشأن:
أوالً :الغرض من المبادرة:
التأكيد على ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ  ٢٢مارس  ٢٠١٦من ض رورة الت زام البن وك بالتأك د
م ن أن التس ھيالت االئتماني ة الممنوح ة للش ركات المس تفيدة م ن المب ادرة ُتس تخدم ف ى األغ راض
والمجاالت المحددة فى الموافقة االئتمانية وذلك من خالل اآلتي:
 .١ض رورة تض مين عق د التموي ل الموق ع م ع العمي ل م ا يفي د تعھ ده باس تخدام التموي ل ف ى
الغرض الممنوح من أجله.
 .٢عدم استخدام ما تم منح ه م ن تس ھيالت ائتماني ة ف ى رب ط ودائ ع أو أي ص ورة أخ رى م ن
صور االدخار.
 .٣ضرورة أن ُتحدد السياسة االئتمانية للبنوك أسلوب المتابع ة المس تمرة لغ رض اس تخدام م ا
يتم سحبه من التسھيل.
ثانيا ً :آلية التنفيذ والمتابعة:
 .١إنشاء نظام إدارة معلومات ) (MISيتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أغراض المبادرة.
 .٢إنش اء نظ ام رقاب ة داخلي ة فع ال م ن خ الل التنس يق ب ين كاف ة اإلدارات المعني ة لتنفي ذ آلي ة
المبادرة.
 .٣الس ماح للبن وك باس تخدام المبل غ المخص ص للمب ادرة بص فة ش ھرية بع د القي ام بالص رف
للشركات بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراس ة االئتماني ة الالزم ة وفق ا ً لسياس ته والحص ول
على الموافقات االئتمانية واستيفاء كافة الشروط والضمانات والمستندات ،والتأكد م ن ع دم
حصول الشركة على تمويل من بنك آخر في إطار المبادرة.
 .٤لدى إقرار البنوك بقيمة القروض لإلدارة العامة لتجميع مخ اطر االئتم ان بالبن ك المرك زي
المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني ،يتع ين فص ل عم الء المب ادرة م ن خ الل
أكواد سيتم موافاة البنوك بھا الحقا ً.
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ثالثا ً :أسلوب ودورية سداد األقساط والعائد:
 .١يتم استحداث نظ ام إلكترون ي بالبن ك المرك زي المص ري إلحك ام الرقاب ة عل ى قي ام ك ل ش ركة
باالستفادة من المب ادرة م رة واح دة فق ط ،وبحــــــ ـد أقصـــ ـى مبل غ  ٢٠ملي ـون جني ه مص ري
عن طـريق بنـك واح ـد ،بحي ث ُيت يح النظ ام بش كل لحظ ي معلوم ات ع ن موق ف الش ركة منھ ا
صدور الموافقة االئتمانية وصرف القرض الخ اص بھ ا م ع تس جيل بياناتھ ا عل ى النظ ام وفق ا ً
للنماذج التي سيعدھا البنك المركزي في ھذا الش أن بحي ث ُتت اح معلوم ة حص ول الش ركة عل ى
موافق ة ائتماني ة ط رف أح د البن وك لكاف ة بن وك القط اع المص رفي لحظي اً ،ويحظ ر عل ى ب اقي
البنوك منذ تلك اللحظة التعامل مع الشركة في إطار المبادرة.
ويتع ين مراع اة الت زام الدق ة ف ي المعلوم ات الت ي ي تم تس جيلھا عل ى النظ ام وذل ك لض مان
صحة التقارير الصادرة عنه.
 .٢ﺗﻘوم اﻟﺑﻧوك ﺑﻣواﻓﺎة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺻﻔﺔ ﺷﻬرﻳﺔ ﺑﺎﻵﺗﻲ:
أ -جدول السداد المتوقع للمبلغ المطلوب ١على أساس أقساط ربع سنوية ٢تس تحق ف ي
ي وم العم ل األول بع د نھاي ة ك ل رب ع )غي ر ش املة العائ د( وفق ا ً لج داول الس داد
المتوقعة للعمالء الذين تم الصرف لھم خالل الربع المعني.
ب -أذون خزان ة ي تم إي داعھا ف ي ي وم العم ل األول م ن ك ل ش ھر مقاب ل المبل غ
المطلوب١صرفه خالل الشھر أو المبلغ المستخدم ٣في نھاية الرب ع بحس ب الحال ة،
مع االسترشاد بالقواعد واإلجراءات المتبعة من قبل البنك المركزي المص ري ف ي
عمليات إعادة الشراء المستخدمة ألغراض السياسة النقدية.
 .٣يتم خصم قيمة األقساط تلقائيا ً ٤على حساب البنك في ت اريخ اس تحقاقھا بص فة رب ع س نوية وفق ا ً
لجداول السداد التي سبق موافاة البنك المركزي بھا ،بغض النظر عن تعثر الش ركات أو إع ادة
جدولة مديونياتھم.

 ١يتم تجميع المبلغ المطلوب من خالل ما تم تسجيله من صرف فعلي للشركات بالنظام اإللكتروني ،ويُسمح للبنوك بالتسجيل على النظام
طوال الشھر حتى تاريخ اإلغالق ) ٥أيام عمل قبل نھاية الشھر(.
) ٢األول من شھور يناير ،ابريل ،يوليو  ،أكتوبر(
) ٣المبلغ المستخدم = صافى الرصيد القائم في نھاية الربع  +إجمالي المبلغ الجديد المطلوب صرفه – األقساط ربع السنوية المستحقة(
غير شامالً للعائد.
 ٤بموجب تصريح بالخصم
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 .٤وفقا ً لموافقة مجلس ادارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  ٢٣م ارس  ٢٠١٦ي تم
تعديل دورية سداد العائد لتصبح بصفة ربع سنوية )ب دالً م ن بص فة ش ھرية( تس تحق ف ي الي وم
األول من كل شھر.
 .٥يتض من الھ امش ب ين س عر إق راض البن ك المرك زي للبن وك وس عر اإلق راض النھ ائي للعم الء
عمولة أعلى رصيد مدين ،والمصروفات اإلدارية والعوائد والعموالت األخرى ،وذلك على أن
تطبق مصروفات الضرائب والدمغات وفقا ً للقوانين السارية.
 .٦حال تعثر الش ركة وبع د إج راء الجدول ة الثاني ة لھ ا ،يُت رك للبن ك حري ة التس عير وتطبي ق عائ د
تأخير وفقا ً لسياسته الداخلية وذلك على األقساط مستحقة الدفع.
وفي ضوء ما تقدم ،يقوم قط اع الرقاب ة واإلش راف بالمتابع ة الدوري ة للتحق ق م ن م دى الت زام
البنوك بتطبيق كافة بنود المبادرة وج ودة المحفظ ة المكون ة ف ي نطاقھ ا والتأك د م ن ص حة البيان ات
المسجلة على النظام وتلك التي سترد على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بھا الحقا ً.
وتجدر اإلشارة إلى أن النظام االلكتروني المُستخدم فى تطبيق المبادرة ھو نظام مُشابه بدرجة
كبيرة للنظام المُطبق على مبادرة التمويل العق اري الص ادرة ف ى  ١٩فبراي ر  ،٢٠١٤وبالت الي فإن ه
يُمكن االستعانة بخبرة من سبق له التعامل على نظام التمويل العقاري ببنكم الموقر.
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