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الفصـل األول
ضوابط منح االئتمان
أوالا :تمهيـد

()1

تواجه البنوك عند منح القروض مشكلة تقدير المخاطر المختلفةة التةي تحةيط بهةا ،وال شةك أن ثثةار تلةك
المخةةاطر ال تمتةةد إلةةى عةةدم تحقيةةق البنةةك للعائةةد المتوقةةع مةةن القةةروض فقةةط ،بةةل قةةد تمتةةد إلةةى خسةةارة
القروض ذاته وبالتالي ودائع العمالء.
وتتعدد مخاطر القروض وأسبابها ،فمنها ما هو متعلق بةالمقترض ذاتةه ومخةاطر النشةاط الةذي يمارسةه
والمخاطر المتصلة بالظروف العامة ،والمخاطر الناشئة عن أخطاء البنك ،والمخاطر الناجمة عةن فعةل
الغير.
وتبذل البنوك جهدها بهدف الحةد مةن هةذه المخةاطر ،وذلةك عةن طريةق دعةم أنظمةة العمةل لةديها والتةي
تستهدف سالمة الدراسات االئتمانية ومتابعة االئتمان الممنوح ،واقتسام المخاطر مع الغيةر ،والحصةول
على الضمانات الكافية والتأمين عليها.
وتحقيق ةا ل لةةذلك ،فانةةه يتعةةين علةةى البنةةوك االلتةةزام باألحكةةام الةةواردة بقةةانون البنةةك المركةةزي والجهةةاز
المصةةرفي والنقةةد رقةةم  00لسةةنة  2883وأيةةة تعةةديالت الحقةةة لةةه فضةالل عةةن قةةرارات وتعليمةةات البنةةك
المركزي المصري السارية في هذا الشأن.
ثانيا ا :قواعد عامة
 .3ضرورة مراعاة تحةديث نظةم العمةل المعمةول بهةا لةدى البنةوك أوالل بةأول وفقةا ل للمتغيةرات المحيطةة
بالعملية االئتمانية(.)2
 .2االلتزام بالقواعةد واألعةراف المصةرفية المسةتقرة فةي مجةال مةنح االئتمةان ،وخاصةة ( )3مراعةاة أن
ترتبط قةرارات مةنح القةروض والتسةهيالت االئتمانيةة بةأاراض محةددة ،وأن يةتم متابعةة االسةتخدام فةي
حدود هذه األاراض.
ويتةةرك للبنةةك تخيةةر األسةةلوح الةةذي يحةةيط بةةه عمالئةةه بمضةةمون نةةص المةةادة  334مةةن قةةانون البنةةك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  00لسنة  2883من عقوبة فى حالة اسةتخدام

3

كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر ( 3407قرار مجلس إدارة البنةك المركةزى المصةرى الصةادر بتةاريخ 33
أاسطس . )3407
2
كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  35نوفمبر . 3444
3
كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  20يونيه ( 3407قرارى مجلس إدارة البنك المركةزى المصةرى الصةادرين بتةاريخى
 23نوفمبر  6 ،3406يونيه . )3405
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أى نوع مةن أنةواع التمويةل أو القةروض والتسةهيالت االئتمانيةة فةى ايةر األاةراض أو المجةاالت التةى
حددت فى الموافقة االئتمانية.
 .3عدم تقديم أية تسهيالت ائتمانية للعميل بالنقد األجنبةي أو تةوفير تمويةل ألى نشةاط بالنقةد األجنبةي مةا
لةةم يةةتم التأكةةد تمام ةا ل مةةن تةةوافر مصةةادر سةةداد لةةدى العميةةل بالنقةةد األجنبةةي مةةع تعهةةده باسةةتخدامها فةةي
السداد(♦) ،)( ،ويراعى فى هذا الشأن ما يلى:
 أن يقدم العميل إقرارال للبنك ينص فيه على تنازله عن موارده بالنقد األجنبي للبنك الممول(.)3 أال يكون الهدف من منح القروض والتسهيالت االئتمانية بالنقد األجنبي مجرد إفةادة العمةالء مةنفةةروق أسةةعار العائةةد بينهةةا وبةةين تلةةك التةةى تمةةنح بالعملةةة المحليةةة( )أو أن يكةةون مةةنح القةةروض
التسةةهيالت االئتمانيةةة السةةتخدام حصةةيلتها فةةى انشةةاء ودائةةع بالعملةةة المحليةةة أو شةةراء أذون علةةى
الخزانة(.)2
 أال يكون انخفاض سعر العائد علةى عملةة أجنبيةة مبةررال لمةنح ائتمةان بهةذه العملةة خروجةا ل علةىالضوابط المستقر عليها فى مجال منح االئتمان(.)( ،)3
 أهمية أن تتناسح أسعار العائد على االئتمان مع متوسط تكلفة األموال لةدى كةل بنةك وبمةا يحقةقله هامشا ل مناسبا ل(.)9
 أن تتناسح موارد العميل بالنقد األجنبى مع مقدار القةروض والتسةهيالت االئتمانيةة الممنوحةة لةهمن البنك الدائن وايره من بنوك وجهات أخرى دائنة بالنقد األجنبى(.)
 التأكد من الجدارة االئتمانية للعميل وكفاءة إدارته لنشاطه وكافة ضوابط المنح األخرى(.) .9يسمح للبنوك بصفة مؤقتة بإعادة تمويل العمليات االستيرادية لعمالئها من خالل مةنح حةد تسةهيالت
مؤقتة بالعملة األجنبية يتم الخصم عليه لحين تدبير العملة وذلك فى ضوء الدراسةة االئتمانيةة التةي تقةوم
البنوك بإجرائها لعمالئها كل على حده(.)6
 .6التوقف عن منح تسهيالت ائتمانية بالعملة المحلية بضةمان خطابةات الضةمان بعمةالت أجنبيةة وذلةك
سواء صدرت من بنوك محلية أو من بنوك فى الخارج ،ويستثنى من ذلك التسهيالت الممنوحةة بالعملةة
المحلية للشركات األجنبية – التةى تعمةل فةى مصةر – بضةمان خطابةات ضةمان صةادرة مةن بنةوك فةى
الخارج(♦) حاصلة على تقييم  Aكحد أدنى(.)5
♦ كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  25فبراير 2883
 كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  9مارس 2880
3
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  34نوفمبر . 2883
2
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  0سبتمبر . 3447
3
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  37فبراير . 3440
9
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  38نوفمبر . 3440
 5كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزى المصرى بتاريخ  41يناير .3142
 6كتاب السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  41يناير . 3144
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 .5عدم تقديم تسهيالت بالعملة المحلية بضمان ودائع بالنقد األجنبى بكافةة أشةكالها أو سةندات بةالعمالت
األجنبية ،وعلى البنوك فى حالة مخالفة هذه التعليمات إبالغ البنك المركزى المصرى بتلك الحاالت.
وبخصوص ما ورد بعاليه يجدر إيضاح ما يلى(:)3
(أ) يقتصر مفهوم الشركات األجنبية المستثناه من التوقةف عةن مةنح تسةهيالت ائتمانيةة لهةا بالعملةة
المحلية مقابل خطابات ضةمان صةادرة مةن بنةوك فةى الخةارج علةى فةروع الشةركات األجنبيةة التةى
تعمل فى مصر وال يشمل االستثناء الشركات المساهمة المصرية التةى يسةاهم فيهةا ايةر المصةريين
مهما كانت نسبة مساهمتهم ،هذا ونضيف أن هةذا االسةتثناء يمتةد ليشةمل التسةهيالت بالعملةة المحليةة
بضمان ودائع بالعمالت األجنبية على أساس أن تلك الودائع فى حوزة البنك ذاته.
(ح) بالنسةةبة لعمةةالء البطاقةةات االئتمانيةةة الةةذين تشةةترط الموافقةةة االئتمانيةةة الخاصةةة بهةةم االحتفةةاظ
بودائع بالعمالت األجنبية ،نشير إلى انه فى ضوء إمكان اسةتخدام تلةك البطاقةات بالخةارج ومةا ينشةأ
عن ذلك من مدفوعات بالعمالت األجنبية فإنه يمكن للبنةك سةداد تلةك المةدفوعات مةن خةالل الودائةع
المحتفظ بها فى حالةة عةدم قيةام العميةل بسةدادها مةن مةوارده ،ومةن ثةم فةإن مةا يحةتفظ بةه البنةك مةن
ودائع بالعمالت األجنبية مخصص لمواجهة مسحوبات العميل بالعمالت األجنبية ،هةذا ويتعةين علةى
البنةةوك فةةى هةةذه الحالةةة التنبيةةه علةةى العمةةالء بأنةةه فةةى حالةةة اسةةتخدام البطاقةةة لمواجهةةة مةةدفوعات
بالعمالت األجنبية أن يتم سداد هذه المدفوعات بالعمالت األجنبية.
 .7مراعاة سالمة ودقة تنفيذ الموافقات االئتمانيةة علةى النحةو الةذى تصةدر بةه ،واسةتيفاء كافةة الشةروط
التى تتضمنها الموافقات قبل البدء فى التنفيذ ،دون االكتفاء بقبول تعهدات مةن العمةالء بقيةامهم باسةتيفاء
الشروط فيما بعد(.)2
 .0يرتكةةز تقريةةر مةةنح االئتمةةان وفق ةا ل لمبةةدأ اجمةةالى الحةةدود المصةةرح بهةةا ،بمعنةةى أن أى عميةةل يمتلةةك
شركة أو أكثر وتكون هذه الشركة مدينة للبنك يجح النظةر إليهمةا كتسةهيل ائتمةانى واحةد ويجةح تةوافر
موافقة سلطة ائتمانية يمكنها منح جميع الحدود بعد دراسة كل شركة على حةده وكةذلك المركةز المجمةع
ويسرى ذات المبدأ بالنسبة لالئتمان الممنوح لعمالء تتعدد مسميات أنشطتهم(.)
 .4أهميةةة اختيةةار مسةةئولي االئتمةةان ومنةةدوبي االسةةتعالم مةةن بةةين العناصةةر التةةي تتةةوافر فيهةةا الخبةةرة
والصةةالحيات األخةةرى للقيةةام بأعبةةاء مثةةل هةةذه الوظةةائف التةةي لهةةا طةةابع الحساسةةية وينطبةةق ذلةةك علةةى
وظائف أمناء المخازن(.)

3

كتاح قطاع الرقابة واألشراف الصادر بتاريخ  27يوليه . 2883
2
كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  35نوفمبر .3444
 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر 3407
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وضع نظام الصالحيات االئتمانية على المستويات المختلفة ،ويقع على عةاتق إدارة البنةك مهمةة

التحقق من مدى التزام أجهزته بهذه الصالحيات(.)
.33

ضرورة أن ترتكز التسهيالت االئتمانية الممنوحة في المقةام األول علةى دراسةة عميقةة للمركةز

المالي للعميل ونتائج أعماله وحسن سمعته ومدى حرصه على االنتظام في الوفةاء بالتزاماتةه والغةرض
المطلوح من أجله وطريقة وأسلوح السداد إلى ايةر ذلةك مةن اعتبةارات قةد تفةوق أهميتهةا مةا يقةدم مةن
ضمانات(.)
وفى مجال دراسة المركز المةالي للعميةل تسةعى البنةوك إلةى التحقةق بكافةة الوسةائل (وأهمهةا مةا تفصةح
عنه المستندات) من صةحة البيانةات التةي تتضةمنها القةوائم الماليةة واإليضةاحات المتممةة لهةا وشةهادات
المراكز الضريبية لمتابعة أية تطورات واتخاذ القرار الالزم في الوقت المناسح(.)
ويراعى فى هذا الصدد أن تكون القوائم المالية قد تم مراجعتهةا بمعرفةة مةراقبين للحسةابات تتةوفر فةيهم
الشةةروط والضةةوابط الةةواردة فةةي كتةةاح قطةةاع الرقابةةة واإلشةةراف الصةةادر بتةةاريخ  7مةةارس 2886
والخاص بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  30يناير .2886
.32

يجح المواءمة بين إجمالي التسهيالت المصرح بها للعميل وبين حجم موارده المالية المسةتثمرة

في نشاطه ونوعية ذلك النشاط (.)
وتلتزم البنوك عند النظر في طلبات العمالء للحصول على قروض لتمويل إنشةاء مشةروعات جديةدة أو
توسعة مشروعات قائمة ،أال تؤدى نسبة اقتراض منشأة العميل – من الجهات المحلية واألجنبية – إلةى
حقةةوق المسةةاهمين فةةي تلةةك المنشةةأة إلةةى اإلخةةالل بقةةدرة المنشةةأة علةةى خدمةةة القةةروض التةةي تحصةةل
عليها(.)
.33

يفضل فى حالةة المشةروعات الكبيةرة التةي تحتةاج إلةى االقتةراض أن يةتم ذلةك عةن طريةق مةنح

قةرض مشةترك يسةاهم فيةه أكثةر مةن بنةك ويةةدار بواسةطة بنةك واحةد يقةع علةى عاتقةه إجةراء الدراسةةات
االئتمانيةةة الالزمةةة ،وال يمنةةع ذلةةك مةةن قيةةام كةةل بنةةك مشةةارك بةةإجراء هةةذه الدراسةةات ،وتكةةون سةةلطة
االعتماد في هذه الحالة لمجلس إدارة كل بنك وعلى أن يتم استيفاء الضةمانات طبقةا ل لمةا جةاء بالموافقةة.
االئتمانية(.)
.39

التأكيد على العناية بدراسة الغرض المطلوح من أجله التسهيالت ومتابعة استخدام العميةل لهةا،

وهةةو مةةا يقتضةةى مةةن البنةةك صةةرف التسةةهيل المصةةرح بةةه بمةةا يتمشةةى مةةع األاةةراض المقةةرر تمويلهةةا،

 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر 3407
 كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  39نوفمبر . 2882
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ويتعةةين االبتعةةاد عةةن تمويةةل العمليةةات التةةي يكةةون الهةةدف منهةةا المضةةاربة أو االحتكةةار لةةبعض السةةلع
أو الخامات األولية أو التأثير على تداولها(.)
.36

دراسةةة موقةةف العميةةل واألطةةراف المرتبطةةة بةةه (ذات العالقةةة الوثيقةةة بةةه) كمجموعةةة واحةةدة،

وبحيث يؤخذ في الحسبان العالقات المتداخلة فيما بين هةؤالء العمةالء ،وذلةك سةواء عنةد تقريةر الحةدود
االئتمانية للعميل أو عند تحديةد درجةة المخةاطر االئتمانيةة المتعلقةة بةه ،مةع مراعةاة تالفةى مةا قةد يكةون
هناك من إقراض ألطراف مرتبطة بمسئولين بالبنةك ،وذلةك بمةا يتناسةح والغايةة التةى توخاهةا المشةرع
من حظر اقراض أعضاء مجالس إدارة البنوك(.)3
.35

قيام مجلس إدارة كل بنك بوضع قواعد ثابتة عن نظام وبيانات االستعالم المصرفى عن عمةالء

االئتمان بالبنك وذل ك بتصميم نمةوذج موحةد يشةمل كافةة البيانةات المطلةوح توافرهةا عةن العميةل طالةح
االئتمان واألطراف المرتبطة به بحيث يلزم به مسئولو االسةتعالم بالبنةك مةع عةرض نمةوذج االسةتعالم
على السةلطة المختصةة عنةد مةنح أو تجديةد أو زيةادة الحةدود الممنوحةة للعميةل مةع اإلقةرار الةذى يقدمةه
العميل بتوقيعه والذى يفصح فيه العميل عن األطراف المرتبطة به(.)
.37

يراعى استيفاء االستعالم من مصادر موثوق فيها وكذا تنسيق التعاون بين أجهزة االسةتعالمات

بالبنوك( ،)مع العناية بتجديد االستعالمات على فترات زمنية (مرة على األقل كل سةتة أشةهر)( )2تخةدم
عملية متابعة التسهيالت الممنوحة.
.30

ضرورة التقيد بالحدود المصرح بهةا للتسةهيالت االئتمانيةة وعةدم السةماح للعمةالء بتجةاوز الحةد

األقصى للتسهيالت ،وذلك دون معرفة الحاجة الفعلية للمقترض ومصادر السداد ،وكذلك التقيةد بالنسةح
التسليفية للضمانات وعدم تجاوزها قبل الرجوع للسةلطة اإلداريةة المختصةة بالبنةك ،مةع متابعةة حةاالت
التجاوز التي يسمح بهةا بصةفة مؤقتةة مةن السةلطة المختصةة بواسةطة جهةاز المتابعةة بةالمركز الرئيسةى
بالبنك (.)
هذا وننوه إلةى ضةرورة وجةود ثليةة لةدى كةل بنةك لتةوفير تقةارير تعةرض علةى الجهةة المختصةة بصةفة
دورية بالتجاوز عن الحدود المصرح بها أو األرصدة المكشوفة فى الحسابات الدائنة(.)
.34

يكةةون تجديةةد التسةةهيالت القائمةةة أو زيةةادة الحةةدود المصةةرح بهةةا فةةى ضةةوء نتةةائج متابعةةة البنةةك

لمعامالت العميل معه وكذا مركزه المجمع قبل الجهاز المصرفى ،بمعنى أن يكةون اقةرار أى تجديةد أو

3

اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  22سبتمبر . 3440
 كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  39نوفمبر 2882
 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر .3407
 3طبقا ل للمادة  34من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  00لسنة .2883
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زيادة للحدود المصرح بها مرتبطا ل باستيفاء دراسة ائتمانية متكاملة ،ومن ثم تبتعد البنةوك عةن أن تكةون
زيادة الحدود المصرح بها لمجرد تغطية تجاوزات حدثت فعالل(.)
.28

ايالء عناية كافية للجوانح التنفيذية لما يصدر مةن موافقةات ائتمانيةة والضةمانات المطلوبةة لهةا،

ويتم ذلك فى التوقيتات المالئمة بحيث يكون فى مقدور البنك تدارك أية انحرافات فةى التنفيةذ والتصةدى
لمخاطر أخطاء التنفيذ قبل تفاقمها(.)
.23

أن يكون النظر فى منح تسهيالت ائتمانية أو تجديدها بناء علةى طلبةات يسةتوفى بياناتهةا عمةالء

االئتمان وفقا ل لنماذج يضعها كل بنك ،تتضمن كافة البيانات األساسية التى تسةاعد علةى دراسةة االئتمةان
وتقلل من حاجة الباحث الستيفاء البيانات والمعلومات ،مةع وضةع بيانةات إرشةادية لتوضةيح المسةتندات
التى يتعين على العميل تقديمها رفق طلبه ،مع التأكيد على مقدم الطلح بأهمية مراعاة الدقة فى اسةتيفاء
بيانات النموذج إلى جانح طمأنته إلى سرية البيانات.
ويكون من بين المستندات التى يطالح العمالء بتقديمها ،إقرار موقةع مةن العميةل عةن البنةوك وشةركات
التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري التةى يتعامةل معهةا وحجةم تعاملةه مةع كةل منهةا مةع إيضةاح
المسميات المختلفة التى يتعامل بها مع كل منها ،علةى أن يكةون معلومةا ل لةدى العميةل قبةل اإلقةرار بهةذه
المعلوما ت أن إافال اإلقرار عن بعضةها أو اإلقةرار ببيانةات ايةر صةحيحة يترتةح عليةه الحرمةان مةن
الحصول على التسهيل المطلوح (.)
.22

ضرورة قيام البنوك باالطالع على البيانات المتاحة التةى تعةدها اإلدارة العامةة لتجميةع مخةاطر

االئتمان المصرفى المحدثة كما تصدر عن البنك المركةزى المصةرى وذلةك بالنسةبة للعميةل واألطةراف
المرتبطة به ،وذلك قبل التصريح ألى عميل بتسهيالت ائتمانية سواء كانت جديةدة أو تجديةد القةائم منهةا
أو رفع الحد المصرح به ،ويعتبر البيةان المةذكور مسةتندال إلزاميةا ل يتعةين علةى السةلطة المانحةة االطةالع
عليه قبل إقرار منح االئتمان(.)( ،)
.23

ضرورة قيام كل بنك بإبالغ اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى بالبنةك المركةزى

المصرى بالبيانات الخاصة بالعميل واألطراف المرتبطة به(.)3(،)
.29

يجح أن تتسم محفظة القروض بدرجة كبيرة من التنوع بهدف تقليل المخاطر التةى قةد يتعةرض

لها البنك نتيجة التركيز فى التعامل مع عميل واحد أو قطاع معين من قطاعات النشاط االقتصادي(.)

 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر .3407
 كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  39نوفمبر . 2882
 4قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بتاريخ  25أبريل  2886بشأن القواعد المنظمة لنظام تسجيل االئتمان.
دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع /

.26

9

باإلضافة إلى ما تقوم به إدارات االئتمان بالبنوك من التحقق من مستندات ملكية العمالء طةالبى

االئتمان للضمانات المقدمة منهم قبل التصريح لهم بأية تسهيالت ،فإن على البنوك مراعاة الرجوع إلةى
الجهات المنتجة للسيارات مباشرة لالستعالم منها عن السيارات المقدمةة مةن بعةض العمةالء لالقتةراض
بضمانها للتأكد مما يقدم لها من بيانات ،وذلك ضمانا ل لعدم تعريض أموال البنوك للضياع(.)3
.25

يتعين أن يتم تعامل البنوك مع شركات القطاع العام وقطاع األعمال العام (هيئةات القطةاع العةام

والشركات التابعة لها سةابقا) وفقةا ل للقواعةد المصةرفية السةائدة ،وأن يكةون مةنح االئتمةان لهةذه الشةركات
اسةةتنادال لمةةا تسةةفر عنةةه الدراسةةات االئتمانيةةة ومةةدى مُالئمتهةةا ،ونعةةزز فةةى هةةذا الشةةأن أن أيةةة ضةةمانات
حكومية للقروض الممنوحة للشركات المشار إليها يتعين أن تكون مصحوبة بموافقة صريحة من السةيد
وزير المالية(.)2
.27

يتعةةين أن تحةةدد السياسةةة االئتمانيةةة ونظةةم العمةةل الةةداخلى المعتمةةدة مةةن مجلةةس إدارة البنةةةك،

بوضةةوح وبةةدون أى لةةبس ،اختصاصةةات ومسةةئوليات كةةل مةةن الجهةةات المسةةئولة عةةن االئتمةةان وتحديةةد
ارضه سواء فى مراحل المنح أو التجديد أو الزيادة ،وعن استيفاء شةروط المةنح قبةل اإلذن بالصةرف،
وعن السماح بالصرف(.)
.20

يتعةةين أن تحةةدد السياسةةة أسةةلوح المتابعةةة المسةةتمرة السةةتخدام مةةا يةةتم سةةحبه مةةن القةةرض فةةى

الغرض الممنوح من أجله(.)
ويكلف مجلةس إدارة البنةك بتةدعيم الجهةات الةواردة بالبنةدين السةابقين ووضةع األسةس الواضةحة لعملهةا
على مستوى كل فرع مع وضع نظام تفصيلى لمحتوى تقارير المتابعة ودوريتها ،والجهة التةى تعةرض
عليها(.)
.24

زيادة فاعلية دور إدارة التفتيش بالبنك فى الرقابة على عمليات االئتمان(.)

ثالثا ا :الضوابط المتعلقة بكل نوع من أنواع التسهيالت االئتمانية

(*)

 -1التسهيالت بضمان بضائع:
(أ) يقتصر اإلقراض على البضائع الجديدة فقط.
(ب) تتحاشى البنوك تخزين بضائع من المواد االستراتيجية ألاراض المضاربة من جانةح العمةالء
على ارتفاع أسعارها.
3

كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  4يناير . 3405
2
كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  38مارس . 3443

كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  41نوفمبر .3113
* كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر 3407
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(ج) يقتصر منح هذه التسهيالت على أنواع البضائع التى يمكن أن تخضع بطبيعتها لسةيطرة البنةك،
أى تلك البضائع التى يسهل تمييزها أو يتوافر لألجهزة المختصة بالبنك خبرة كافية بهةا ،وفةى حالةة
تعذر تحقيق هذه السيطرة ،فإنه يتعين عدم االعتداد بتلك البضائع كضمان أصلى للتسهيالت.
ومن األمور التى تطمةئن البنةوك بالنسةبة لهةذه النوعيةات مةن البضةائع ،أن يتواجةد منةدوح مةن قبةل
البنك فى مرحلةة اسةتالم البضةاعة مةن الشةركات المنتجةة أو المسةتوردة لهةا لحةين إيةداعها بمخةازن
البنةةك ،مةةع تةةوافر مواصةةفات واضةةحة علةةى عبواتهةةا ،وكةةذا تحديةةد فتةةرة قصةةيرة نسةةبيا ل كحةةد أقصةةى
لتخزين هذه البضائع ،مع االستعانة بمكاتح الخبرة الخارجية عند االقتضاء
(د) إذا ما كان التسهيل االئتمانى ممنوحا ل بضةمان بضةائع ،تةودع البضةائع المرتهنةة داخةل مخةازن
مغلقةةة ،مةةع مراعةةاة أن يتحقةةق البنةةك مةةن تةةوافر كافةةة الشةةروط الالزمةةة لتةةأمين حقوقةةه بالنسةةبة لهةةذه
المخازن ،وكذا مراعاة عدم االعتداد – لدى منح االئتمان للعمالء – بمةا يسةمى بالمخةازن المفتوحةة
كضةةمان وبالتةةالى إذا لةةم يتةةوافر للبنةةك سةةيطرة فعليةةة علةةى البضةةائع ،فةةال يةةتم االعتةةداد بهةةا كضةةمان
للتسهيالت وإنمةا تعتبةر التسةهيالت بةال ضةمان عينةى ،مةع معاملتهةا بهةذه الصةفة فيمةا يتعلةق بحةدود
اختصاصات المستويات اإلدارية المختلفة التى تختص بمنح االئتمان(.)●( ،)
 -2التسهيالت بضمان أوراق تجارية وكمبياالت(:)
تتحقةق البنةةوك مةن جديةة العمليةات التةةى نشةةأت عنهةا هةةذه األوراق ،ومةن وجةةود مقابةل للوفةةاء ويةةتم
االسةةتعالم بكةةل دقةةة عةةن المةةدينين فيهةةا كضةةمان لالطمئنةةان إلةةى سةةالمة مراكةةزهم الماليةةة وسةةمعتهم
ومقدرتهم على السداد ،مع مراعاة االحتفاظ بنسبة هامش (مارج).
ويراعى االلتزام بما يلى للحد من المخاطر االئتمانية التى قد تنشأ نتيجة منح تسهيالت بضمان هةذه
النوعية من األوراق(●):)(،
(أ) عةةدم قبةةول شةةيكات ضةةمانا ل لالئتمةةان الممنةةوح للعمةةالء ،نظةةرال ألن الشةةيك هةةو أداة وفةةاء ولةةيس
ضمان ،وأن األصول المصرفية السليمة تقتضى ضرورة تقديم ما يقدم للبنوك من شيكات للتحصةيل
فورال.
(ب) بالنسبة لألوراق التجارية التى تقدم برسم الضمان ،ينبغى مراعاة الضوابط المصةرفية السةليمة
للتحقق من جدية وجودة هذه األوراق ،ومن بين هذه الضوابط ما يلى:
 -3التحقق من أن الورقة التجارية تمثل مديونية حقيقية ،والتحقق من قدرة المدين فى الورقةة
التجارية على سداد قيمتها ،ولهةذا الغةرض يةتم إجةراء اسةتعالمات دقيقةة عةن كةل مةن المةدينين
● كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  35نوفمبر 3444
 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37سبتمبر 3407
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األصليين والمظهر األخير للورقة التجارية لالطمئنةان إلةى سةالمة مراكةزهم الماليةة وسةمعتهم
ومقدرتهم على السداد ،وذلك قبل اتخاذ أى إجراء ائتمانى من قِبل البنك.
 -2التحقةةق مةةن العالقةةة بةةين مةةدينى األوراق التجاريةةة وعمةةالء البنةةك الةةذين يقةةدمون هةةةذه
األوراق برسم الضمان ،لتفادى قبول أوراق المجاملة.
 -3ما يتطلبه توزيع المخاطر مةن وضةع حةد أقصةى للمخةاطر االئتمانيةة لمةا يقبلةه البنةك مةن
أوراق بالنسبة لكل مدين فيها على حده ،بحيث يتناسح ذلةك مةع حجةم نشةاطه ،مةع تةوفير بيةان
لكل مدين يتضمن كافة األوراق التجارية المدين بها والتى تم قبولها كضمان أو برسم الخصم.
 -9أن يتم تظهير األوراق التجارية المقدمة كضمان تظهيرال تأمينيا ل كامالل لصالح البنك.
 -6التحقق مةن أن المةدينين فةى الورقةة التجاريةة هةم الةذين يقومةون بسةدادها ،وأن العميةل ال
يقوم فى تاريخ االستحقاق بسداد هةذه األوراق أو اسةتبداله بةأوراق تجاريةة أخةرى سةواء كانةت
مسحوبة على نفس المدين أو على مدينين ثخرين.
 -5فةى حالةة تكةةرار ارتةداد أوراق تجاريةة لعةةدم السةداد يراعةى عةةدم االعتةداد بكافةةة األوراق
التجارية األخرى للمدين المقدمة كضمان.
 -7مراعةاة أال يمةنح ائتمةةان بضةمان أوراق تجاريةةة إال لعمةالء تتطلةح طبيعةةة أنشةطتهم مةةنح
ائتمان تجارى لعمالئهم المدينين فى األوراق التجارية التى تقبل برسم الضمان.
 -0مراعاة الحصول على هوامش مناسبة بين قيمة األوراق المقبولة والقيمة التسليفية لها
 -4يراعةى الحةد مةن تركيةز قبةول أوراق تجاريةة علةى عةدد محةدود مةن المةدينين ،بمةا يكفةةل
تقليل المخاطر االئتمانية التى تنشأ نتيجة هذا التركيز.
 -3القروض والتسهيالت بضمان أوراق مالية(:)
(أ) يراعى عند منح تسهيالت بضمان أوراق ماليةة أن تكةون األوراق لشةركات ذات مراكةز ماليةة
ممتةةازة وأن يكةةون عليهةةا تةةداول بسةةوق األوراق الماليةةة ،مةةع اسةةتنزال احتيةةاطى مناسةةح مةةن القيمةةة
السوقية أو القيمةة األسةمية أيهمةا أقةل يتمشةى مةع إمكانيةة تصةفية الورقةة وسةعر تصةفيتها فةى سةوق
األوراق المالية ومع ما تدره من عائد وبما يكفل مقابلة الزيادة فةى المديونيةة نتيجةة إلضةافة العوائةد
والمصاريف وعلى البنك ضرورة االلتزام بقواعد واجراءات رهن األوراق المالية(.)3

 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  41سبتمبر .4811
 4كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  45يوليه . 3111
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(ب) مراعاة أال يُعتد بالقيم السوقية لألوراق الماليةة إال إذا كةان عليهةا تعامةل نشةط ،وتقضةى قواعةد
إعةةداد وتصةةوير القةةوائم الماليةةة للبنةةوك وأسةةس االعتةةراف والقيةةاس بشةةأن التعامةةل النشةةط لةةألوراق
المالية بأن تكون مدرجة في سوق األوراق المالية المصرية (الجدول الرسمي  )3أو األجنبية فضالل
عةةن وجةةود تعامةةل نشةةط عليهةةا (مةةن حيةةث الحجةةم وتكراريتةةه وبمراعةةاة الفةةرق بةةين حجةةم الطلةةح
والعرض على االستثمار وفرق السعر بينهما) خالل الثالثة أشهر السابقة(.)3
(ج) مراعاة أال يكةون تقةديم األوراق الماليةة كضةمان هةو األسةاس الوحيةد فةي مةنح التسةهيل ،حيةث
يتعين إجراء دراسة للغرض من حصول العميل علةى التسةهيل قبةل المةنح ،وأن يكةون هةذا الغةرض
مقبوالل لدى البنك.
كمةةةا أنةةةه فةةةي حالةةةة قبةةةول األوراق الماليةةةة كضةةةمان ،يراعةةةى أن يتةةةوافر لةةةدى البنةةةوك اإلمكانيةةةات
والخبةةرات المناسةةبة لمتابعةةة حركةةة أسةةعار األوراق الماليةةة المقدمةةة كضةةمان أوالل بةةأول بحيةةث يةةتم
تجنح هبوط القيمة السوقية لألوراق التي يحوزها البنك عةن النسةبة المقةررة عنةد مةنح االئتمةان فةي
أي وقت.
(د) يقتصر منح التسهيالت لشركات تداول األوراق المالية لغرض تغطية الفجوة الزمنيةة القصةيرة
فيمةةا بةةين قيةةام الشةةركة بتنفيةةذ العمليةةات وتسةةويتها مةةع عمالئهةةا ،وعلةةى أن يراعةةى لةةدى مةةنح ه ةذه
التسهيالت أن يتناسح حجمها مع العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها ،مع اتخاذ اإلجراءات الالزمةة
لتالفةةى أيةةة مخةةاطر تةةنجم عةةن مةةنح هةةذه التسةةهيالت بمةةا فةةي ذلةةك فتةةرة التسةةهيل وتغطيةةة حسةةابات
الشركات بالضمانات الواجبة(.)2
(ه) ضةرورة الوقةةوف علةةى مةدى احتيةةاج األنشةةطة األخةةرى لرؤسةاء شةةركات السمسةةرة وأصةةحاح
ومسةةئولي شةةركات الصةةرافة للتمويةةل المطلةةوح لهةةا ،ومتابعةةة اسةةتخدامه فةةى الغةةرض الممنةةوح مةةن
أجله(.)3
(و) إن قيةةام البنةةوك بضةةمان السةةندات الصةةادرة مةةن بعةةض الشةةركات يجةةح أن يةةتم وفق ةا ل لضةةوابط
محددة نظرال لما قد يترتةح علةى هةذه الضةمانة مةن التزامةات تقةع علةى عةاتق البنةوك فةى حالةة عةدم
قدره الشركة علةى الوفةاء بقيمةة هةذه السةندات وهةى طويلةة األجةل ممةا يزيةد مةن درجةة مخاطرهةا،
ويتعةين علةةى البنةةوك الحصةول مسةةبقا ل علةةى موافقةةة البنةك المركةةزى المصةةرى علةى ذلةةك ،مةةع تقةةديم

3

كتاح السيد مستشار أول المحافظ الصادر بتاريخ  9مايو .2884
2
كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  28يونيه . 2883
3
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  2أكتوبر . 2883
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دراسة وافيةة فةى هةذا الشةأن تتضةمن التةدفقات النقديةة الخاصةة بالشةركة التةى تصةدر السةندات التةى
تنبئ عن قدرتها على سداد األقساط ورد قيمة السندات عند االستحقاق(.)3
(ز) يمتنع على البنوك منح تسهيالت ائتمانيةة سةواء ألفةراد أو شةركات أو مؤسسةات ماليةة أو ايةر
ماليةةة بغةةرض تمويةةل شةةراء أسةةهم شةةركات قطةةاع األعمةةال العةةام أو الشةةركات والبنةةوك المشةةتركة
المعروضة للبيع فى إطار برنامج الخصخصة(.)2
 -9التسهيالت الممنوحة مقابل التنازل عن المستحقات قبل الغير(:)
تعالج التسةهيالت التةى تمةنح لتمويةل عمليةات اإلنشةاء أو التوريةد أو التصةنيع بغةرض التصةدير فةى
إطار التسهيالت بدون ضمان عينى فيما يتعلق بحةدود صةالحيات السةلطة اإلداريةة المختصةة بمةنح
االئتمان.
ويراعى متابعة انتظام العمالء فى تنفيذ تلك العمليات باعتبةار هةذه المتابعةة إحةدى الوسةائل النتظةام
حصول البنك على مستحقاته.
 -6خطابات الضمان(:(
تراعةةةى البنةةةوك قبةةةل تقريةةةر أيةةةة حةةةدود إلصةةةدار خطابةةةات ضةةةمان لكفالةةةة حُسةةةن تنفيةةةذ األعمةةةال
والتوريدات ...الخ إجراء دراسة تفصيلية كافية لمركز العميل وإمكانياته الماليةة والفنيةة للتحقةق مةن
مقدرتةةه علةةى تنفيةةذ العمليةةات المطلةةوح مةةن أجلهةةا إصةةدار هةةذه الخطابةةات ،وللوقةةوف علةةى مقةةدار
التسهيالت التى سوف يحتاجها العميل لتمويل هةذه العمليةات ،ومةدى اسةتعداد البنةك لتقةديمها ،وذلةك
حتةةى ال تتةةورط البنةةوك فةةى مةةنح التسةةهيالت فيمةةا بعةةد لمجةةرد تالفةةى أداء قيمةةة الكفةةاالت السةةابق
إصدارها.
وعلى البنوك مراعاة ما يلى-:
(أ) عدم منح ائتمان للعمالء بضمان كفاالت صادرة من بنوك محلية سواء كانت هذه الكفةاالت فةى
شةةكل خطابةةات ضةةمان أو تعهةةدات ومةةن ثةةم فإنةةه يتعةةين علةةى البنةةوك اتخةةاذ الةةالزم نحةةو التحقةةق مةةن
صحة أية تعهدات مازالت قائمة لديها من خالل الرجوع إلى المراكز الرئيسية للبنوك المصةدرة لهةا
مةةع العمةةل علةةى تصةةفيتها أوالل بةةأول ،وفةةى حالةةة تقةةديم خطابةةات ضةةمان مةةن بنةةوك أجنبيةةة ضةةمانا ل
لتسةهيالت ائتمانيةة يتعةين التحقةةق مةن صةحة صةةدور هةذه الخطابةات فضةالل عةةن التحقةق مةن سةةالمة
مراكز البنوك المصدرة لها(●).

3

اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  9مايو . 3444
2
كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  4يونيو .3445
 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  41سبتمبر .4811
● كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  35نوفمبر . 3444
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(ب) اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية خطابات الضةمان مةن التالعةح ،وذلةك بةأن تصةدر علةى ورق
يحمل عالمات ونقوش يصعح تزويرها موضحا ل عليها اسم البنك المصدر لها ورقم وتاريخ تسةجيله
لدى البنك المركزي المصري وعنوانةه وأرقةام تليفوناتةه ورقةم الفةاكس ،باإلضةافة إلةى اسةتخدام ثلةة
تشيكرز التى تستخدم فى كتابة الشيكات المصرفية(.)
 -5االعتمادات المستندية(:)2(،)3
(أ) أهميةةة دراسةةة سةةوق السةةلع المسةةتوردة ومةةدى إمكانيةةة تصةةريفها لمةةا يترتةةح علةةى طةةول فتةةرة
التخزين من ارتفاع أعباء مصاريف التخزين والتأمين وعوائد البنك

.

(ب) ضرورة توافر معلومات كافية عن أوضاع السةلع المختلفةة فةى األسةواق لةدى اتخةاذ القةرارات
االئتمانية ذلك أن وضوح الصورة لدى البنك يساعده على اتخاذ القرار االئتمانى وفق أسس سليمة.
(ج) اقتصار نسبة التأمين النقدي في حاالت فتح اعتمادات مستنديه أو تعزيز كمبياالت مقدمةة علةى
قوة تسهيالت موردين أو إصدار خطابات ضمان الستيراد سلع لحساح التجار بغرض االتجار فيهةا
أو لحسةةاح الجهةةات الحكوميةةة لكةةل حالةةة علةةى حةةده بحةةد أدنةةى  %68وفقةا ل لسياسةةة البنةةك االئتمانيةةة
وبمراعاة نتائج الدراسات االئتمانية التي تجريها بشأن عمالئه وذلةك اعتبةارال مةن أول يوليةو 2838
مع التأكيد على ما يلي:
 .3ضرورة مراعاة ضوابط منح االئتمان الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
 .2أهميةةة تةةوافر معلومةةات كافيةةة عةةن أنةةواع السةةلع المسةةتوردة ومةةدى أهميتهةةا للسةةوق المحلةةي
وقدرة العميل على تصريفها خالل فترة زمنية مناسبة.
 .3قيام البنك بمراجعة سياسته االئتمانية بصفة دورية لتعديلها وفقا ل لتطورات وتغيرات السةوق
بما يضمن تغطية المخاطر الناشئة عن هذه العمليات.
مةةةع العلةةةم بةةةأن تلةةةك التعليمةةةات تنصةةةرف أيضةةةا إلةةةى مسةةةتندات التحصةةةيل ،خطابةةةات الضةةةمان
( )Stand by letter of creditوالمبةال المخصةومة علةى التسةهيالت الممنوحةة للعمةالء
للتحويةةل إلةةى المةةوردين بالخةةارج .مةةع التأكيةةد علةةى متابعةةة العمةةالء فةةي اسةةتخدام التسةةهيالت
الممنوحةةة لهةةم فةةي الغةةرض المخصةةص مةةن اجلةةه ،فةةى ضةةوء مةةا تبةةين مةةن قيةةام بعةةض العمةةالء
بتغطية العمليات االستيرادية لدى بعض البنةوك مةن خةالل تحةويالت واردة خصةما ل علةى حةدود
ائتمانية ممنوحة لهم من البنوك األخرى(.)3

 كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  41سبتمبر 4811
 4اجتماع السيد محافظ البنك المركزي المصري مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  38نوفمبر . 3440
 3كتابا قطاع الرقابة واإلشراف الصادرين بتاريخي  38 ،20يونيو 2838
3
كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  32اكتوبر 2838
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 .9استثن اء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعهةا والسةكر بجميةع أنواعةه باإلضةافة
إلةةةى األدويةةةة واألمصةةةال والمةةةواد الكيماويةةةة الخاصةةةة بهةةةا ،ألبةةةان األطفةةةال ،المةةةواد الغذائيةةةة
(قمح زيوت حبةةوح) ،األعةةالف (الةةذرة الصةةويا بةةاقي المسةةتلزمات) ،األسةةمدة والمبيةةدات
الحشةةرية لحسةةاح التج ةار بغةةرض االتجةةار فيهةةا أو الجهةةات الحكوميةةة مةةن الحةةد األدنةةى لنسةةبة
التأمين النقدي البال  ،%68مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطةاء النقةدي وبةدون حةد
ادني ،وذلك حتى ثخر شهر يونيو  2836مع مراعاة ضوابط منح االئتمةان ،ونتةائج الدراسةات
االئتمانية التي يجريها كل بنك لعمالئه في هذا الشأن (.)3
(د) بالنسةةبة لالعتمةةادات المسةةتندية السةةتيراد سةةلع لغيةةر اةةرض االتجةةار مثةةل مةةا تقةةوم المصةةانع
باسةةتيراده مةةن السةةلع الرأسةةمالية أو مسةةتلزمات اإلنتةةاج والخامةةات وايرهةةا ،فةةال قيةةد عليهةةا علةةى
اإلطالق إال القواعد المصرفية المعتادة(.)2
(ه) يراعةةى الوقةةوف علةةى مةةدى مناسةةبة طلبةةات االسةةتيراد التةةى تقةةدم مةةن المصةةانع مةةع إمكانيةةات
التشغيل الفعلية لها ،وبحيث ال يستخدم جزء منها بغرض االتجار ،وأن تنأى البنوك عن التوسةع فةى
تمويل العمالء الذين ال يتناسح حجم عملياتهم مع إمكانياتهم ومواردهم الذاتية(.)3
(و) بالنسةةبة لالعتمةةادات المحليةةة التةةى يةةتم فتحهةةا لحسةةاح العمةةالء ،أو األوراق التجاريةةة التةةى يةةتم
خصمها على قوة تلك االعتمادات ،يتعين التحقق من جديتها وذلك بأن يتأكد البنك مةن وجةود تعامةل
فعلةى علةى السةلعة محةل االعتمةاد فيمةا بةين العميةل فةاتح االعتمةاد والمسةتفيد مةن االعتمةاد ،وبحيةةث
يتناسح إجمالى حجم االعتمادات المفتوحة مع أنشطتهما(●).
 -7العمليات االستيرادية التى تتم من خالل تحويالت مباشرة(:)9
في ضوء ما تالحظ من زيادة توجه العمالء لتنفيذ عملياتهم االستيرادية من خالل تحويالت مباشةرة
لمةةورديهم الخةةارجيين (التةةي تمثةةل إمةةا قيمةةة الةةدفعات المقدمةةة للعمليةةة االسةةتيرادية أو قيمةةة العمليةةة
بالكامةةل) وذلةةك بنةةا لء علةةى طلةةح المةةوردين لضةةمان التنفيةةذ ،وفةةى كثيةةر مةةن األحيةةان تةةرد أصةةل
المستندات المتعلقة بالعمليـة االســتيرادية مباشرة للعميل الذي قد يُوجهها إلةى بنةك ثخةر ليةتمكن مةن
اإلفةةراج عةةن البضةةاعة ،األمةةر الةةذي يـةةـصعح معةةه تحقةةق البنةةك مُنفةةذ التحويةةل مةةن جديةةة واكتمةةال
العملية االستيرادية.

 4كتب قطاع الرقابة واإلشراف بتواريخ  21سبتمبر  46 ،3141ديسمبر  1 ،3141مارس  34 ،3144ديسمبر  33 ،3144مايو
 6 ،3143نوفمبر  1 ،3143فبراير  41 ،3142يونيو  3 ،3142أكتوبر  41 ،3142نوفمبر .3141
2
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  2مارس .3444
3
اجتماع السيد محافظ البنك المركزى المصرى مع السادة رؤساء البنوك المنعقد بتاريخ  9مايو . 3444
●
كتاب السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  46نوفمبر . 4888
 1كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  31ديسمبر . 3144
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هذا وفي سبيل إحكام الرقابة على هذه النوعية من العمليةات يتعةين علةى البنةوك االلتةزام بالضةوابط
التالية عند تنفيذ التحويالت المباشرة على قوة عمليات استيرادية:
 التحقةةق مةةن صةةحة العمليةةة االسةةتيرادية عنةةد تنفيةةذ التحويةةل المباشةةر علةةى قوتهةةا وفقةةا لألسةةاليحالمتبعة من قبل البنك منفذ التحويل.
 ينحصر تنفيذ هذه النوعية من الطلبات على كل من: عمالء االئتمان ،مع مراعاة ضوابط منح االئتمان الصةادرة عةن البنةك المركةزي فـةـي هةذا
الشأن.
 عمالء العمليات التجارية ،الذين لهم سابقة تعامل جيدة مع البنك.
 عمةةالء البنةةك محةةل الثقةةة ،سةةواء مةةن خةةالل سةةابقة التعامةةل أو مةةن خةةالل إجةةراءات اعةةرف
عميلك ( )KYCللتحقق من جدية هؤالء العمالء وصدق تعامالتهم.
 إضةةافة شةةرط ضةةمن التحويةةل المباشةةر الصةةادر يةةنص علةةى أن يةةتم تةةداول المسةةتندات المتعلقةةةبالعملية االستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل (مـع ذكر اسم البنك).
 يعهةةد إلةةى إدارة العمليةةات التجاريةةة تنفيةةذ التحةةويالت المباشةةرة المتعلقةةة بالعمليةةـات االسةةتيراديةإلمكةةةان متابعةةةة ورود مسةةةتنداتها ،وفةةةى حالةةةة تعةةةذر ذلةةةك يةةةتم التنسةةةيق مةةةع اإلدارة المعنيةةةة بتنفيةةةذ
التحويالت المباشرة من خالل تقـارير دوريةـة إلمكةان متابعةة ورود المسةتندات إلةى إدارة العمليةات
التجارية وبحيث تبقى التحويالت التي لم ترد مستنداتها معلقة طرف إدارة العمليات التجارية.
 الحصول على تعهد كتابي من العميل – يُصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنـك – يتضةمن أنالمستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خالل ذات البنك منفذ التحويل.
 في حالة عدم ورود المسةتندات خةالل شةهرين مةن تةاريخ التحويةل أو قيةام العميةل بإثبةات تةاريخوفترة الشحن خةالف ذلةك ،وبعةد متابعةة العميةل فةي هةذا الشةأن دون جةدوى وبمةا يُعتبةر إخفةاق مةن
جانبه فةي إثبةات جديةة العمليةة االسةتيرادية ،يتعةين علةى البنةك منفةذ التحويةل إبةالغ البنةك المركةزي
المصري باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة عن البنةك
المركةةزي ،ليقةةوم البنةةك المركةةزي بةةدوره بةةـالتعميم علةةى الجهةةاز المصةةرفي لعةةدم تنفيةةذ أيةةة تعليمةةات
مشابهة للعميل والمجموعة مستقبالل.
 ال يجوز بأي حال مةن األحةوال قيةام البنةوك باعتمةاد نمةوذج ( )9لمسةتندات تةرد إليهةا علةى قةوةتحويالت مباشرة (بغرض اإلفراج عن البضاعة) تم تنفيذها من ِقبل بنك ثخةر ،مةع ضةرورة توجيةه
العميل في هذه الحالة إلى البنك منفذ التحويل إلتمام العملية االستيرادية طرفه.
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 -0العمليات االستيرادية التي تتم على قوة مستندات برسم تحصيل وواردة بإسم العميل(:)3
باإلشارة إلى العمليات االستيرادية التي تتم على قوة مستندات برسةم تحصةيل وواردة بإسةم العميةل،
والتي قد تصدر من قبةل المةورد الخةارجي  -فةي بعةض األحيةان  -مةن عةدة أصةول ُترسةل للعميةل،
وفي ضوء ما تالحظ من قيةام بعةض العمةالء بتوجيةه أصةول المسةتندات التةي تةرد إلةيهم ألكثةر مةن
بنةك ،األمةةر الةذي قةةد ينشةأ معةةه ازدواجيةة فةةي تنفيةذ العمليةةة االسةتيرادية والمزيةةد مةن الضةةغط علةةى
موارد السوق الحرة.
وفي سبيل إحكام الرقابة على هذه النوعيةة مةن العمليةات فقةد تةم تحديةد الضةوابط التاليةة التةي يتعةين
على البنوك االلتزام بها عند تظهير تلك المستندات:
 الحصول على تعهد كتابي من العميل – يُصاغ من قبل الشةئون القانونيةة لكةل بنةك– يتضةمن أنالمسةةتندات الخاصةةة بالعمليةةة االسةةتيرادية لةةم يةةتم التعامةةل بموجبهةةا طةةرف أي مةةن بنةةوك التعامةةل
األخرى.
 قيةام العميةل بموافةةاة البنةك الةذي قةةام بتظهيةر المسةتندات و أو إصةةدار نمةوذج ( )9بصةورة طبةةقاألصل من استمارة اإلفراج الجمركي ممهةورة بأصةل خةاتم مصةلحة الجمةارك ،علةى أن يُةدرج بهةا
اسم البنك الذي قام بتنفيذ العملية.
 فةةي حالةةة عةةدم ورود مةةا يفيةةد اإلفةةراج عةةن البضةةاعة – وفقةةا لمةةا ورد أعةةاله  -مةةن قبةةل مصةةلحةالجمارك خالل شهر من تاريخ تنفيذ العملية ،وبعةد متابعةة العميةل فةي هةذا الشةأن دون جةدوى وبمةا
يُعتبر إخفاق من جانبه ،يتعين على البنك إبةالغ البنةك المركةزي المصةري باسةم العميةل ومجموعتةه
بمفهوم العميل الواحد واألطراف المرتبطة به الصادرة عن البنةك المركةزي ،ليقةوم البنةك المركةزي
بةةدوره بةةالتعميم علةةةى الجهةةاز المصةةةرفي إلدراج العميةةل ضةةةمن قةةوائم عمةةةالء اإلخفةةاق للعمليةةةات
االستيرادية وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مماثلة للعميل والمجموعة مستقبالل.
 -4المشروعات الصناعية والعقارية والفنادق(:)
(أ) التأكيد على مراجعة دراسات الجدوى االقتصادية التى تقةدم عةن هةذه المشةروعات واحتمةاالت
نجاحها وسالمتها من الناحية االقتصادية والمالية والفنية ،وتكاليفها التقديريةة والمةدد الالزمةة للتنفيةذ
والقدرة على سداد االلتزامات وجداول التدفقات النقدية والجدول الزمنى لسداد القرض وملحقاته.
(ب) التأكيد على التوازن النسبى بين الموارد الذاتية للعميل والتمويل الخارجى.

 4كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  41إبريل .3142
 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  41سبتمبر .4811
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 -38التسهيالت بدون ضمانات عينية):)
يكون منح التسهيالت بدون ضمان عينى استنادال إلى دراسة عميقةة للمركةز المةالى للعميةل وضةامنه
إن وجةةد ،وفقةا ل لمةةا تعكسةةه ميزانياتةةه وتبةةرزه االسةةتعالمات عةةن مةةدى مالئمةةة وسةةالمة أعمالةةه ،ومةةا
يظهر من تطور فى حساباته ومعامالته مع البنك إذا كان من العمالء القدامى.
ويراعى فى منح تلك التسهيالت أن تكون بنسةبة معقولةة مةن األصةول السةائلة الصةافية وأال تجةاوز
قدرال معينا ل من صافى رأس المال العامل ومع مراعاة أن يكون التمويل ألاةراض التشةغيل لعمليةات
تتوافر لها طبيعة التصفية الذاتية.
ولما كانت الهوامش (المارجات) للضمانات العينية المختلفة تستهدف إسةهام العميةل بمةوارده الذاتيةة
فى تمويل عملياته لكى ال تنتقل مخاطر نشاطه إلى عاتق البنوك ،فيراعى مواءمة التسةهيالت بةدون
ضمانات عينية لتحقيق ذات الغرض بما ال يخل بمبدأ مساهمة العميل على النحو سالف الذكر.
ونظرا لما قد تتصف بةه أرصةدة الحسةابات الجاريةة المدينةة مةن عةدم تةوافر أداة ضةامنة ينةتج عنهةا
تةةدفق نقةةدي لسةةداد التسةةهيالت  Self-liquidatingفيتعةةين التأكيةةد علةةى أهميةةة مراجعةةة السياسةةة
االئتمانية المعتمدة من مجلس إدارة البنك للحد من التركز فةي هةذه األرصةدة – أن وجةد – وتةدارك
أية انحرافات تكون قد وقعت عند التنفيذ لما يصدر من موافقات ائتمانيةة واتخةاذ مةا يلةزم قبلهةا ،مةع
التأكيةةد علةةى العنايةةة بدراسةةة الغةةرض المطلةةوح مةةن اجلةةه التسةةهيالت االئتمانيةةة ومتابعةةة اسةةتخدام
العميل لها في األاراض المقةرر تمويلهةا وفقةا ل للموافقةات االئتمانيةة ،ووضةع االجةراءات والشةروط
الالزمة لضمان سداد تلك التسهيالت خالل فترات محددة تتماشى مع دورات نشاط العمالء(.)3
 -33التمويل المصرفى لشركات التنميةة العقاريةة العاملةة فةى مجةال نشةاء الوحةدات السةكنية بغةرض
بيعها

()2

المادة األولى:
مع مراعاة الضوابط والقواعةد السةابق صةدورها مةن البنةك المركةزى المصةرى بشةأن التمويةل العقةارى
ومنح االئتمان ،والمحةددات الةواردة بالسياسةة االئتمانيةة لكةل بنةك فةى مجةال هةذه النوعيةة مةن االئتمةان،
يكةةون تقةةديم التمويةةل المصةةرفى لشةةركات التنميةةة العقاريةةة العاملةةة فةةى مجةةال إنشةةاء الوحةةدات السةةكنية
بغرض بيعها وفقا ل للضوابط والقواعد التالية-:

 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  41سبتمبر .4811
 4كتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  43ديسمبر 3141
 3كتاب السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  3أكتوبر ( 3111قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر
بتاريخ  3أكتوبر . )3111
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 .3أن تكةةون األرض المقةةام عليهةةا الوحةةدات السةةكنية مملوكةةة للشةةركة المقترضةةة أو صةةدر بهةةا قةةرار
تخصيص من الجهة المالكة لها.
 .2الفصةةل التةةام بةةين التمويةةل المقةةدم لشةةركة التنميةةة العقاريةةة وتمويةةل الةةراابين فةةى شةةراء الوحةةدات
السكنية.
 .3تأ ُكد البنك مةن إجةراء الشةركة للدراسةات الفنيةة الالزمةة للتأكةد مةن جةدوى المشةروع تحةت إشةراف
استشةةاريين متخصصةةين مةةن قِبةةل البنةةك .مةةع اسةةتعانة البنةةك بجهةةة استشةةارية متخصصةةة لمتابعةةة تنفيةةذ
المشروع واعتماد نسح االنجاز ،وليكون السحح من التمويل متمشيا ل مع هذه النسح.
 .9استعانة البنك بقانونيين مؤهلين إلعداد عقود ومستندات التمويةل بمةا يكفةل سةالمة االئتمةان الممنةوح
وضمان استعادة مستحقات البنك.
المادة الثانية:
يراعةةى عنةةد اتخةةاذ القةةرار االئتمةةاني الخةةاص بتمويةةل إنشةةاء الوحةةدات السةةكنية بغةةرض بيعهةةا ،أن يكةةون
التمويل مستندال إلى تكلفة إنشاء المشروع وليس القيمة البيعية للوحدات السكنية.
المادة الثالثة:
يقةةوم البنةةك بفةةتح حسةةاح خةةاص لخدمةةة المشةةروع تةةودع فيةةه كةةل متحصةةالت بيةةع الوحةةدات السةةكنية مةةن
مقدمات وأقساط وارامات تأخير وعموالت ومقابل تنفيذ أعمال إضافية وايرها ،باإلضافة إلى التمويةل
المقةةدم مةةن البنةةك وأمةةوال الشةةركة الذاتيةةة المخصصةةة للمشةةروع ،وال يسةةتخدم رصةةيد الحسةةاح إال فةةى
اإلنفاق على المشروع ،وبما يتناسح مع ما تةم تنفيةذه مةن المشةروع وفقةا ل لمةا تقةر بةه الجهةة االستشةارية
المشار إليها فى المادة األولى بند ( )3من ذلك القرار.
المادة الرابعة:
ُتحسح الرافعة المالية للمشةروع المُمةول علةى أسةاس التزامةات المشةروع شةاملة التمويةل المطلةوح مةن
البنك منسوبة إلى أموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع ،وعلى أن تعتبر المقدمات المدفوعات مةن
حاجزى ومشترى الوحدات المبيعة جزءال من التزامات المشروع.
المادة الخامسة:
ألاراض حساح معيار كفاية رأسمال البنةك ،يةتم تةرجيح حجةم االئتمةان الممنةوح للشةركة وفقةا ل للنمةوذج
اآلتى:
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مثال رقم (( :)3الرافعة المالية للمشروع  3 :2أو أفضل)
تكلفة المشروع  388مليون جنيه
الرافعة المالية للمشروع = إجمالى التزامات المشروع أموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع
 57مليون جنيه 33 :مليون جنيه
%33 :%57
أى أن الرافعة المالية=  ،3 :2لذا ،يكون وزن المخاطر  %388اللتزامات المشروع.
مثال رقم (( :)2الرافعة المالية للمشروع تزيد عن )3:2
إذا زادت الرافعة المالية عن ُ 3:2ترجح قيمة الزيادة فى نسبة االلتزامات بمُعامل  9ويُضاف الناتج إلةى
 %388للوصول إلى وزن المخاطر إلجمالى التزامات المشروع ،وذلك وفقا ل للنموذج التالى:
تكلفة المشروع  388مليون جنيه
الرافعة المالية للمشروع = إجمالى التزامات المشروع أموال الشركة الذاتية المخصصة للمشروع
 76مليون جنيه 26 :مليون جنيه ،أى أن الرافعة المالية= 3 :3
%26 :%76
زيادة نسبة االلتزامات عن الحالة األساسية %0=%57-%76
ويكةون وزن المخةاطر كمةا يلةةى %332=%388+%32=9×%0 :وزن مخةاطر الجمةالى التزامةةات
المشروع.
المادة السادسة:
ال يعتبر التمويل المقدم لحاجزى الوحدات السكنية تمويالل عقاريا ل أو بضمان رهن عقارى إال بعد تسليم
الوحدة السكنية واالنتهاء من كامل مرافق المشروع ،مع مراعاة سريان باقى أحكام قانون التمويل
العقارى والقرارات المنفذة له.
ويشترط أن يكون التمويل المقدم من البنوك لشركات التمويل العقاري وشركات إعادة التمويل بغرض
تمويل وحدات سكنية كاملة المرافق مسلمة لحاجزيها دون اير ذلك(.)3
المادة السابعة:
ال يجوز للبنك خصم األوراق التجارية ووسائل الدفع األخرى المقدمة لشركة التنمية العقارية من
حاجزى الوحدات السكنية وال تخفض مديونية الشركة بها إال بعد تمام تسليم الوحدات إلى المشترين
وإقرارهم بذلك ،وذلك مع عدم اإلخالل بحق البنك فى قبول تلك األوراق التجارية ووسائل الدفع من
 4كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  24مارس .3111
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شركات التنمية العقارية للتحصيل عند االستحقاق ،على أن ُتستخدم الحصائل فى هذه الحالة لتخفيض
مديونية المشروع تجاه البنك.
المادة الثامنة:
تسرى الضوابط والقواعد الواردة فى هذا القرار على التمويل المقدم من البنوك لشركات التمويل
العقارى وشركات إعادة التمويل بغرض تمويل وحدات سكنية كاملة المرافق مسلمة لحاجزيها دون
اير ذلك(■).
المادة التاسعة:
يتعين االلتزام الكامل بالضوابط والقواعد سالف اإلشارة إليها اعتبارال من تاريخ صدور ذلك القرار فى
 2أكتوبر  ،2887بما فى ذلك ما لم يتم تنفيذه من تسهيالت ائتمانية قائمة قبل ذلك التاريخ.
وفى هذا المجال لُوحظ التفاف بعض البنوك على أحكام القرار المشار إليه بمنح قروض شخصية
ُتستخدم لتمويل حجز وحدات سكنية لم يتم تسليمها كاملة المرافق بما يتنافى مع ذلك القرار وفى ذات
الوقت مع القواعد الرقابية الصادرة عن البنك المركزى المصرى الخاصة بتحديد أسس الجدارة
االئتمانية التي تقتضى بالتفرقة بين القروض االستهالكية (قروض شخصية ،بطاقات ائتمان ،حسابات
جارية مدينة) والقروض العقارية ألاراض اإلسكان الشخصي ،وكذا القواعد الخاصة بضرورة تحديد
الغرض من منح االئتمان ومتابعة إستخدامه فى الغرض الممنوح من أجله(■).
 -32التسهيالت االئتمانية للشركات القابضة

()3

في ضوء ما تالحظ من قيام عدد من الشركات أو المجموعات بعمليات دمج ألنشطتها أو تكوين
شركات قابضة و أو إعادة تقييم ألصول الشركات المندمجة ،مما له أثر تضخمى على قيمة األصول
وبالتالى رأسمال وحقوق ملكية تلك الشركات وهو ما قد يظهر مركز مالى ال يناسح األسس المطبقة
مصرفيا ل فى تقييم الميزانيات بغرض منح االئتمان وبالتالى يوجه البنك المركزى المصرى النظر إلى
اآلتى-:
 .3أن يتم تحليل دقيق لتأثير هذه التقييمات الجديدة لألصول على المراكز المالية للعمالء.
 .2أن ال يؤخذ فى االعتبار التغيرات فى حقوق المساهمين الناجمة عن إعادة التقيةيم عنةد التقيةيم
لمنح االئتمان وحساح الرافعة المالية  Leverage Ratioوال يؤخذ فى االعتبةار األصةول ايةر
المنظورة ) (Good Willالتى تنجم عن هذه العملية حيث يستخدم الـ .Tangible Worth

■ كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  24مارس .3111
3
كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  39نوفمبر 2887
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 .3تحديد اعتبارات الجدارة االئتمانية بمنأى عن نتائج إعادة التقييم.
 .9التحقق من سةابقة خبةرة ومالئمةة الجهةة التةى قامةت بإعةادة التقيةيم وأن يكةون قةد تةم فةى هةذا
الخصوص الفحص النافى للجهالة .Due Diligence
 .6أن يكون هناك حرص كبير عند إقراض الشركات القابضة حيث أن تلةك الشةركات لةيس لهةا
أصول تشغيلية وأن المبدأ األساسةى فةى االئتمةان هةو اإلقةراض لشةركات تضةخ تةدفقات نقديةة مةن
أصول تشغيلية لتمويلها.
 .5دراسة وتمويل جميع الشركات التابعة على حدى .Stand-alone basis
 .7عمل ودراسة ميزانية مجمعة لتحليل المركز المالى للمجموعة ككل.
 .0تحديةةد درجةةة مخةةاطر الشةةركات التابعةةة للمجموعةةة للوصةةول إلةةى درجةةة مخةةاطر مجمعةةة
للمجموعة يتم االعتماد عليها فى قرار منح زيادة االئتمان.
ضوابط تقييم الشهرة

()3

(المادة األولى)
فى تحديد صافى أصول الشركات بغرض منح االئتمان.
 -3ال يعتد بقيمة الشهرة المتولدة داخليا ل الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة واحدة.
 -2إذا كانت قيمة الشهرة ناتجة عن عملية استحواذ بين شركتين اير مرتبطتين ،يتم االعتةداد بقيمةة
الشهرة وفقا ل لما يلى:
(أ) إذا كانت عملية االستحواذ مةن خةالل مسةتثمر اسةتراتيجى – ويقصةد بةذلك أن تعمةل الشةركة
المستحوذة فى نفس مجال نشاط الشركة المستحوذ عليها أو تتكامل معها رأسةيا ل – جةاز االعتةداد
بكامل قيمة الشهرة.
(ح) إذا كانةةةت عمليةةةة االسةةةتحواذ – تةةةتم مةةةن خةةةالل شةةةركات أو صةةةناديق االسةةةتثمار المباشةةةر
أو الشةةركات المؤسسةةة بغةةرض إتمةةام االسةةتحواذ أو الشةةركات العاملةةة فةةى مجةةال رأس المةةال
المخاطر – يتم االعتداد بما ال يتجاوز نسبة  %68من قيمة الشهرة.

 4كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  35يناير ( 3118قرار مجلس إدارة البنك المركززى المصزرى رقز
 3118/411بجلسته المنعقدة فى  6يناير . )3118
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(المادة الثانية)
فى تطبيق أحكام المادة األولى تلتزم البنوك بمراعاة ما يلى:
 -3أن يبةةين التقيةةيم القيمةةة العادلةةة لكافةةة بنةةود األصةةول وااللتزامةةات كةةل علةةى حةةده ،بمةةا فةةى ذلةةك
االلتزامةات المحتملةة القابلةةة للتحديةد ،وبمراعةاة ثثةةار اختبةار قيةاس مةةدى اضةمحالل الشةهرة سةةنويا ل أو
دوريا ل.
 -2أن يكون تقييم األصول وااللتزامات المذكورة قد تم بمعرفة جهات معتمدة ذات خبةرة فةى مجةال
التقيةةةيم ووفقةةةا ل لمعةةةايير المحاسةةةبة المصةةةرية أو المعةةةايير الدوليةةةة للتقةةةارير الماليةةةة ) (IFRSبشةةةأن
االعتراف باألصول اير الملموسة.
×××
 -33ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لالستحواذ على الشركات

()3

(المادة األولى)
تسرى أح كام هذا القرار على التمويل المصرفى الممنوح بغرض االستحواذ الكلى أو الجزئى على
الشركات .ويقصد باالستحواذ فى تطبيق أحكام هذا القرار قيام الشركة المستحوذة بتملك أكثر من
 % 68من أسهم الشركة محل االستحواذ أو أية نسبة منها تجعلها تسيطر بشكل مباشر أو اير مباشر
على قرارات مجلس اإلدارة أو الجمعية العامة للشركة محل االستحواذ.
(المادة الثانية)
مع مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها من البنك المركزى المصرى بشأن تمويل شراء
األسهم ومنح االئتمان ،على البنك الرااح فى منح تمويل لغرض االستحواذ مراعاة الضوابط
والقواعد اآلتية:
 -3أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل االستحواذ على الشركات.
 -2كفاية التدفقات النقدية الالزمة لسداد التمويل سةواء مةن الشةركة المسةتحوذة أو مةن الشةركة محةل
االستحواذ أو من الشركة الجديدة التى تنشأ نتيجة االندماج.
 -3القيةةام بةةالفحص الشةةامل القةةانونى والمةةالى النةةافى للجهالةةة للشةةركة محةةل االسةةتحواذ مةةن خةةالل
مكاتح استشارات قانونية ومالية متخصصة ولها خبرة فى هذا المجال ،على أن يكون الفحص المةالى
 4كتاح السيد نائح محةافظ البنةك المركةزى المصةرى الصةادر بتةاريخ  26ينةاير ( 2884قةرار مجلةس إدارة البنةك المركةزى المصةرى
رقم  2884 386بجلسته المنعقدة فى  5يناير . )2884
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مسةةتندال إلةةى قةةوائم ماليةةة معةةدة وفق ةا ل لمعةةايير المحاسةةبة المصةةرية أو المعةةايير الدوليةةة للتقةةارير الماليةةة
).(IFRS
 -9قيام البنك بدراسات التحليل المالى لعمليةة االسةتحواذ فةى ضةوء نتةائج الفحةص المةالى والقةانونى
وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
 -6فى حاالت االستحواذ من خالل عروض الشراء التى تةتم علةى أسةهم متداولةة ببورصةة األوراق
المالية والتى يتعذر معها القيةام بةالفحص الشةامل القةانونى والمةالى النةافى للجهالةة ألسةباح قانونيةة أو
رقابية أو إجرائية يحق للبنةك أن يعتمةد علةى التقةارير والدراسةات الماليةة المتةوافرة لديةه والمعلومةات
المنشورة عن الشركة.
 -5للبنك أن يسةتعين فةي الحةاالت التةى يقةدرها بجهةة خارجيةة ذات خبةرة فةى مجةال نشةاط الشةركة
محل االستحواذ للتحقق من تقييمها ،مع االعتماد على اسس تقييم متعددة.
(المادة الثالثة)
يتم رفع وزن المخاطر الترجيحى عند حساح معيار كفاية رأسمال البنك على النحو اآلتى-:
 %368 -3بالنسبة لعمليات االستحواذ من خالل مستثمر استراتيجى ،ويقصد بذلك أن تكون الشركة
الراابة فى االستحواذ تعمل فى نفس مجال نشاط الشركة محل االستحواذ أو تتكامل معها رأسيا ل.
 % 288 -2بالنسبة لعمليات االستحواذ التى تتم من خالل شركات أو صناديق االستثمار المباشر
أو الشركات المؤسسة بغرض إتمام االستحواذ أو الشركات العاملة فى مجال رأس المال
المخاطر.
(المادة الرابعة)
ال يجوز زيادة إجمالى التمويل ألاراض االستحواذ على  %6من إجمالى محفظة القروض للبنك
عند المنح ،وأال يزيد حد تمويل العميل الواحد واألطراف المرتبطة عن  %28من هذه النسبة
اإلجمالية.
(المادة الخامسة)
تلتزم البنوك بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم  389بتاريخ  5يناير  2884الخاص
بضوابط تقييم الشهرة.
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(المادة السادسة)
تسرى الضوابط والقواعد الواردة فى هذا القرار على عمليات االستحواذ التى تتم بعد تاريخ العمل
بأحكامه ،كما يلزم على البنوك التى قامت بتمويل عمليات استحواذ قبل هذا التاريخ توفيق أوضاعها
وفقا ل ألحكامه خالل عام من تاريخ العمل بها ،وعلى تلك البنوك إخطار البنك المركزى المصرى
بالتمويل الممنوح لعمليات االستحواذ السابقة على تاريخ العمل بهذا القرار خالل شهر من هذا
التاريخ.
×××
 -39قروض وتسهيالت بغرض تمويل اشتراكات النوادي الرياضية

()3

في حالة القيام بتقديم قروض شخصية للعمالء بغرض تمويل اشتراكات النوادي الرياضية مقابل
التزام الشركة المالكة للنادي بسداد قيمة الرصيد المدين للقرض حال تخلف هؤالء العمالء عن
السداد ،ودون القيام بتقييم المالءة المالية للعميل و أو للشركة المالكة للنادي ،وحيث يأخذ هذا االلتزام
صور متعددة منها الكفالة التضام نية ،الضمانة ،التعهد ،االلتزام التعاقدي ،التفويض اير القابل
لاللغاء بالخصم على حساح الشركة المالكة للنادي ،فإنه يتعين ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة
لاللتزام بما يلي مع مراعاة الحاالت المماثلة:
 .3وضع ضوابط بالسياسة االئتمانية للبنك لتمويل هذا النوع من البرامج.
 .2تقييم المالءة المالية لكل من العميةل الةذي يتقةدم بطلةح تمويةل فةي إطةار هةذه البةرامج ،والعميةل
الملتزم بالسداد حال التخلف عن السداد بما يضمن استيداء كامل االقساط المستحقة.
 .3إدراج قيمة االلتزام على الشركة المالكة للنادي أيا كانةت صةورته بةاإلقرارات التةي تقةدم إلدارة
ت جميع مخاطر االئتمان بالبنك المركزي ،كما وأن قيمةة ذلةك االلتةزام يةدخل فةي نطةاق حسةاح الحةد
األقصةةى المقةةرر لتوظيفةةات البنةةك لةةدى العميةةل الواحةةد ،والعميةةل الواحةةد واألطةةراف المرتبطةةة بةةه
( %26 ،%28من القاعدة الرأسمالية للبنك).
 -36التعامل مع قروض التجزئة والمؤسسات في حالة االزمة

()2

في هذا الشأن فقد تقرر:

 4كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  1سبتمبر .3141
 3كتاب قطاع الرقابة واالشراف الصادر بتاريخ  41ابريل  ( 3144قرار مجلس ادارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ 43
ابريل .)3144
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أوالا :قروض التجزئة-:
وفقا ل ألسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك
المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  29مايو ُ ،2886تصنف القروض االستهالكية اير
منتظمة بعد مرور 38يوما ل من تأخير ا لقسط المستحق سداده .وفي ظل الظروف الحالية فقد ظهرت
بعض المتأخرات على العمالء المنتظمين الممنوح لهم قروض ألاراض استهالكية ،لذلك ارتأى
البنك المركزي المـصري ضرورة النظر في تأجيل تلك االستحقاقات على اعتبار أن التأخر في
السداد خالل هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العمالء ،وبالتالي ال يستلزم ذلك
تكوين المخصصات التي نصت عليها أسـس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات
مما سيخفف مـن أعـباء البنوك على قائمة الدخل في هذه المرحلة.
وبناء عليه فقد نص قرار المجلس بتاريخ  32ابريل  2833على إمكانية تقدم البنوك لقطاع الرقابة
واإلشراف بالبنك المركزي المصري بطلبات بالنسبة لمتأخرات عمالء القروض االستهالكية
المنتظمين فقط وذلك في إطار المحددات التالية:
يسمح للبنوك وفقا ل للحالة المعروضة ترحيل االستحقاقات القائمة ـ خالل األشهر يناير وفبراير
ومارس  2833ـ على العمالء المنتظمين لديها (وفقا ل للمركز في  )2838 32 33وذلك لمدة ثالثة
أشهر من تاريخ استحقاقها كحد أقصى مع مراعاة ما يلي:
 .3عدم احتساح فوائد تأخير على العمالء الذين لـم يقـوموا بسداد مديونياتهم خالل األشهر يناير
وفبراير ومارس .2833
 .2أال يترتح على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيالت اير منتظمة ،على اعتبار أن عدم السداد
خالل هذه الفترة جاء نتيجة ألحداث طارئة أثرت على قدرة العمالء علي السداد.
 .3تراعي البنوك لدى إبالغ الشركة المصرية لالستـعالم االئتماني إتباع نفس المنهج في تقارير
االئتمان المُرسلة وأسس إدراج العمالء بالقائمة السلبية.
وبـاإلضافة إلي ما سبق تقوم البنوك بإعادة تقييم مستوى المخاطر الناتج عن منتجات وبرامج
التجزئة لديها وفقا ل لما استجد من ظروف قد تؤثر سلبا ل على قدرة العمالء على السداد مستقبالل.
ثانياا :قروض المؤسسات-:
نظرال لما لألزمة الحالية من تأثير على محفظة التسهيالت االئتمانية للمؤسسات بما قد ينعكس سلبا ل
على مراكز البنوك المالية ،فقد تضمن قرار المجلس بتاريخ  32ابريل  2833بعض الخطوات
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االسترشادية التي ينبغي على البنوك االستعانة بها في دراسة موقف المحفظة االئتمانية لديها وبحيث
تترك للبنوك الحرية في اتخاذ القرار المناسح بالنسبة لقروض المؤسسات وفقا ل للدراسة المُعدة عن
العميل والسياسة االئتمانية الخاصة بكل بنك.
وبناء عليه فقد نص القرار على ضرورة قيام البنوك بوضع ثلية منظمة الحتواء تداعيات األزمة
والتي يمكن أن تؤثر سلبا ل على جودة المحفظة وربحية البنوك وسـيولتها وبحيث تـشمل ـ كحد ادني ـ
ما يلي:
 .1وضع خطة لمراجعة التسهيالت االئتمانية القائمة لكافة العمالء بوجه عاجل وكذلك الضمانات
المُقدمة ،على أن يتم دراسة موقف كل عميل على حدى أخذال في االعتبار تأثير األزمة الحالية على
قدرة العمالء على السداد وجودة االئتمان الممنوح لهم ،وبحيث يقوم البنك بوضع سياسات واضحة
للتعامل مع كل عميل وفقا لمستوى المخاطر الخاص به ،وبالتالي اتخاذ ما يلزم من إجراءات بحسح
الحالة.
 .2تحليل المخاطر الكلية ودراسة تأثير األزمة على قطاعات النشاط المختلفة وتقييم أدائها مع
وضع خطوط عريضة للتعامل مع حجم الخسائر التي قد تنتج عنها ودراسة تأجيل جدولة األقساط
المستحقة على عمالء تلك القطاعات وفقا ل لنتائج الدراسة المُعدة وسياسة البنك في هذا الشأن.
 .3بالنسبة لقطاع السياحة تحديدال يتم تأجيل األقسـاط المستحقة على عمـالئه بحد أقصى ستة أشهر
(من يناير  2833وحتى أخر يونيو  )2833واعتبارها مهلة لتخفيف اآلثار السلبية التي تعرض لها
القطاع ،مع عدم احتساح فوائد تأخير على األقساط المؤجلة ومراعاة أال يترتح على ذلك اعتبار تلك
التسهيالت اير منتظمة .مع التأكيد على ضرورة مراعاة البنـوك إتباع نفس المنهج في تقارير
االئتمان المُرسلة للشركة المصرية لالستعالم االئتماني بخصوص الشركات التي ينطبق عليها
شروط اإلبالغ.
 .4قيام البنك بإجراء اختبارات تحمل ( )Stress Testingعلى مستوي قطاعات النشاط وعلى
مستوى المحفظة االئتمانية على حد السواء ،ويمكن وضع عدد من االفتراضات والسيناريوهات
بغرض قياس مدى تأثر البن ك بالمتغيرات واألحداث اير المواتية ،ومنها افتراضات خاصة بمحفظة
االستثمار أو مدى تأثر جودة االئتمان الممنوح للعمالء ،ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات
المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها ،وذلك مع ضرورة دراسة تأثير تلك السيناريوهات على
معيار كفاية رأس المال ومعايير الربحية والسيولة وايرها من المؤشرات المالية التي تعكس مدى
استقرار البنك.
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ذلك على أن يتم موافاة قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزي المصري بملخص تحليل المخاطر
االئتمانية لمحفظة قروض المؤسسات وقطاعات النشاط ونتائج اختبارات التحمل كما ورد أعاله.
 -35مبادرة دعم قطاع السياحة

()3

قرر البنك المركزي المصري إصدار مبادرة لدعم قطاع السياحة وباألخص التسهيالت االئتمانية
الممنوحة للعمالء بغرض تمويل األنشطة التالية:
 فنادق اإلقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك المُقامة بغرض البيع)،
 خدمات وكاالت السفر والحجز والرحالت السياحية،
 النقل السياحي البرى،
 المطاعم والمشروبات واألنشطة الترفيهية في المناطق السياحية،
ويشمل ما سبق العمالء المنتظمين واير المنتظمين باستثناء بعض فئات العمالء الواردة بقرار
مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  3يناير  2832علي سبيل الحصر:
عمالء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة ،العمالء المتوقفين عن السداد وعمالء اإلجراءات
القضائية ،وذلك ما لم يتفق العمالء في أي من الحاالت السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو
جدولة.
ونورد فيما يلي اإلطار العام لتلك المبادرة متمثلة في محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللها
بدراسة كل حالة على حدى واتخاذ القرار المناسح بشأنها على النحو التالي:
 .3منح فترة سماح بحد أقصى عام من تاريخه ،يتم خاللها ترحيل جميةع االسةتحقاقات القائمةة (عةن
تسهيالت طويلة األجل و أو قصيرة األجل و أو الجةاري مةدين) ،فضةال عةن رسةملة عائةد التسةهيالت
على أصل الدين وعةدم حسةاح فوائةد تةأخير علةى األقسةاط المؤجلةة ،وفةي جميةع األحةوال يُراعةى مةا
يلي:
أ -عدم اعتبار التسةهيالت المنتظمةة  -وفقةا ل لمةا هةو مةدرج بسةجالت البنةوك فةي تاريخةه  -ايةر
منتظمة طوال فترة السماح.
ح -يُسمح للبنوك بإعادة تصةنيف العمةالء الةذين تةم إدراجهةم ضةمن فئةة العمةالء ايةر المنتظمةين
بأثر رجعي اعتبارال من أول يناير  2833وما يترتح على ذلك من رد العوائد الهامشية.

 4كتاب قطاع الرقابة واالشراف الصادر بتاريخ  42مارس  ( 3142قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ
 2بتاريخ ) 3143
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ج -عدم المساس بالمخصصات القائمة على أن يكون لكةل بنةك الحريةة فةي تكةوين المخصصةات
الالزمةةة وتجنيةةح العوائةةد لمةةدة تزيةةد عةةن  3شةةهور خةةالل فتةةرة السةةماح واتخةةاذ مةةا يلةةزم مةةن
إجراءات وفقا ل لما يتراءى للبنك.
 .2تعتبةةر فتةةرة السةةماح المحةةددة أعةةاله فتةةرة إضةةافية علةةى المهلةةة المتبقيةةة المقةةررة لدرجةةة الجةةدارة
االئتمانية للفئة رقةم  7مخةاطر تحتةاج لعنايةة خاصةة  4( Watch Listشةهور) وذلةك وفقةا ألسةس
تقييم الجدارة وتكوين المخصصات.
 .3ال يُعتد بالجدولة التي تتم خالل فترة السماح في إطار اإلدراج ضمن عمالء التسويات(♠).
 .9تخفيض سعر العائد دون االلتزام بحد أدنى ،ودون إدراج العميل ضةمن عمةالء التسةويات(♠) فةي
حالة انخفاض التسعير عن سعر االئتمان والخصم ،وذلك بحد أقصى عامين من تاريخه.
 .6في حالةة قيةام البنةك بمةنح عمةالء ايةر منتظمةين  -يةرى البنةك جةدوى مةن تعةويمهم  -تسةهيالت
ائتمانية جديدة يمكن حساح المخصص المكون للحد الجديد بواقةع  %6وذلةك خةالل فتةرة السةماح مةع
مراعاة االلتزام بأسس حساح االضمحالل وفقا لقواعةد أعةداد وتصةوير القةوائم الماليةة للبنةوك وأسةس
االعتراف والقياس.
 .5يُمكةن التنسةةيق بةةين البنةةوك المقرضةة لةةذات العميةةل فةةي مجةةال تطبيةق المبةةادرة علةةى أن يةةتم ذلةةك
تحت إشراف البنك صاحح أكبر مديونية.
هذا وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق ،يجح مراعاة ما يلي:
أ -دراسة موقف كل عميل على حدى أخذال في االعتبار تةأثير األزمةة الحاليةة فةي قةدرة العمةالء
على السداد وجودة االئتمان الممنوح لهم ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.
ح -إجةةراء اختبةةةارات حساسةةية ) (Sensitivity Analysisووضةةةع خطةةط بديلةةةة لمواجهةةةة
السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
ج -إمكانية إعادة هيكلة بعض التسهيالت بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعبةاء العمةالء (بمةا ال
يتعةةارض مةةع ضةةوابط مةةنح االئتمةةان الصةةادرة عةةن البنةةك المركةةزي المصةةري وسياسةةة البنةةك
الداخلية).

♠ قةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزي المصةةري بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ  3ينةةاير  2832بشةةأن تعةةديل القواعةةد المنظمةةة لنظةةام تسةةجيل
االئتمان بالبنك المركزي المصري ( المادة األولى أوال بند  6و .)0
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تسةةري المحةةددات االسترشةةادية الةةواردة فةةي هةةذا القةةرار اعتبةةارال مةةن تاريخةةه مةةع االلتةةزام التةةام بقةةرار
مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزي بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ  29مةةايو  2886الخةةاص بقواعةةد أسةةس تقيةةيم
الجةةدارة االئتمانيةةة وتكةةةوين المخصصةةات وقةةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةةزي المصةةري بجلسةةةته
المنعقدة بتاريخ  3يناير 2832بشأن تعديل القواعةد المنظمةة لنظةام تسةجيل االئتمةان بالبنةك المركةزي
المصري ،وذلك بعد انقضاء فترة السماح.
ونظرال لما يمثله قطةاع السةياحة مةن أهميةة وركيةزة مةن ركةائز االقتصةاد ومةوردال للنقةد األجنبةي ،فقةد
تقرر مد فترة العمل بالمبادرة المشار إليها لتنتهي في ديسمبر  2839مع مراعاة ما يلي(:)3


إضافة نشاط النقل الجوى للركاح إلى نطةاق تطبيةق المبةادرة إضةافة إلةى األنشةطة الةواردة بهةا

المتمثلةةة فةةي"فنةةادق اإلقامةةة والمشةةروعات السةةياحية (باسةةتثناء تلةةك المقامةةة بغةةرض البيةةع) ،وخةةدمات
وكالء السفر والحجز والرحالت السياحية ،والنقل السياحي البري ،والمطاعم والمشروبات واألنشةطة
الترفيهية في المناطق السياحية".


التأكيد على أن الفترة الخاصة بتطبيق البند الرابةع مةن المبةادرة المشةار إليهةا أعةاله الةذي يةنص

على "تخفيض سعر العائد دون االلتةزام بحةد أدنةى ،ودون إدراج العميةل ضةمن عمةالء التسةويات فةي
حالة انخفاض التسعير عن سعر االئتمان والخصم" تنتهي في مارس .2836


التأكيد علةى أن المحةددات الةواردة بالمبةادرة هةي محةددات استرشةادية تقةوم البنةوك مةن خاللهةا

بدراسة كل حالة على حدي واتخاذ القرار المناسح بشأنها.
واستنادال الى دور البنك المركزي المصري في دعم االقتصةاد القةومي وتنشةيط القطاعةات االقتصةادية
المختلفة ،فقد تقرر ما يلي(:)2


مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة  5أشهر تنتهى في نهاية شهر يونيو .2836



مد فترة تطبيق البند الرابع من المبةادرة والةذى يةنص علةى "تخفةيض سةعر العائةد دون االلتةزام

بحد أدنى ،ودون إدراج العميل ضمن عمالء التسويات في حالة انخفاض التسةعير عةن سةعر االئتمةان
والخصم "لينتهي في نهاية شهر يونيو .2836

 4كتاب السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  3ديسمبر 3142
 3كتاب السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  35ديسمبر 3141
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الفصـل الثانى
القواعد المنظمة لنظام تسجيل االئتمان
بالبنك المركزى المصرى

()1

يحتوى النظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية بالبنك المركزى علةى معلومةات
وبيانات تفصيلية ومجمعة عن المدينين من عمالء البنوك وشركات التأجير التمويلى وشةركات التمويةل
العقارى واألطراف المرتبطةة بهةم الةذين تبلة مةديونياتهم حةد اإلقةرار الصةادر بقةرار مةن مجلةس إدارة
البنك المركزى المصرى ( 38ألةف جنيةه فةأكثر) ،كمةا يحتةوى النظةام علةى قةوائم سةلبية Negative
 Listللعمالء الحاصلين على قروض ألاراض استهالكية الذين تقل أرصدتهم عن حد اإلقرار ،وقد تةم
ميكنةةة النظةةام المركةةةزى لتسةةجيل أرصةةدة التمويةةةل والتسةةهيالت االئتمانيةةة وربةةةط البنةةوك مةةع النظةةةام
المركزى بهدف تبادل البيانات والمعلومات بنظام االتصال المباشر .On Line
وفةةى ضةةوء أحكةةام قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز المصةةرفى والنقةةد الصةةادر بالقةةانون رقةةم  00لسةةنة
 2883والئحته التنفيذيةة ،ومةا اسةتجد مةن إلةزام شةركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل العقةارى
بتقةةديم بيانةةات عةةن أرصةةدة التمويةةل المقةةدم لعمالئهةةا إلةةى البنةةك المركةةزى وفقةا ل ألسةةاليح العمةةل الةةواردة
بالالئحة التنفيذية للقانون ،وما تطلبه التطبيةق العملةى ،ونجةاح وفعاليةة ميكنةة النظةام والةربط اآللةى بةين
البنةةوك وقاعةةدة المعلومةةات المجمعةةة بالبنةةك المركةةزى ،وتحقيقةا ل لمزيةةد مةةن اإلفصةةاح والشةةفافية ،فقةةد تةةم
تجميةةع كافةةة التعليمةةات السةةارية والمسةةتقر العمةةل بهةةا الصةةادرة بقةةرارات مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى
المصرى والكتح الدورية المكملة لها منذ نشةأة اإلدارة العامةة لتجميةع مخةاطر االئتمةان المصةرفى عةام
 3467وحتى تاريخه ،ومراجعتهةا وإدخةال بعةض التعةديالت عليهةا بالحةذف واإلضةافة وتصةنيفها وفقةا ل
للموضوع تيسيرال على البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى.
وقةةد نظمةةت المةةواد (56و55و )57مةةن قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز المصةةرفى والنقةةد المشةةار إليةةه
اإلطار القانونى للنظام المركزى لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانيةة المقدمةة لعمةالء البنةوك
وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويةل العقةارى ،كمةا حةددت المةواد (38و32و )33مةن الالئحةة
التنفيذية للقانون محتوى وأساليح العمل بنظم تجميع البيانات واإلحصاءات االئتمانية.

 4كتةةاح قطةةاع الرقابةةة واإلشةةراف بتةةاريخ  34مةةايو ( 2886قةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى بتةةاريخ  25ابريةةل )2886
والكتح الدورية التالية له .
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وقةةد أصةةدر مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى بجلسةةته المنعقةةدة فةةى  25ابريةةل  2886قةةرارال
بالموافقة على القواعد المنظمة لنظام تسةجيل االئتمةان بالبنةك المركةزى المصةرى والنمةاذج المسةتخدمة
المرفقة.
أوالا :المسةةتندات وارقةةرارات المطلوبةةة مةةن العمةةالء عنةةد التقةةدم للحصةةول علةةى تمويةةل أو تسةةهيالت
ائتمانية
تقضى المادة ( )52من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم  00لسةنة
 2883بأنه على من يطلح الحصول على تمويل أو تسةهيالت ائتمانيةة مةن البنةوك مةن بةين األشةخاص
الطبيعيين واألشخاص االعتبارية ،أن يفصح فى الطلح عن أصةحاح المنشةأة أو أصةحاح الحصةص أو
نسبة المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بيةنهم إن وجةدت ،وأرصةدة المديونيةة لةدى
البنةةوك األخةةرى عنةةد تقةةديم الطلةةح وال يجةةوز النظةةر فةةى الطلةةح إال بعةةد تقةةديم هةةذه البيانةةات واإلقةةرار
بصحتها.
ويتعين على البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى أن تطلةح مةن عمالئهةا الةذين
يتقدمون للحصول على تمويل أو تسهيالت ائتمانية تقديم المستندات واإلقرارات التالية:
 -3إقرار موقع مةن العميةل عةن البنةوك وشةركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل العقةارى التةى
يتعامل معها وحجم تعامله مع كل منها مع إيضاح المسميات المختلفة التى يتعامل بها وحجم تعامله مةع
كل منها ،على أن يكون معلوما ل لدى العميل قبل اإلقرار بهذه المعلومات أن إافال اإلقةرار عةن بعضةها
أو اإلقرار ببيانات اير صحيحة يترتح عليه الحرمان من الحصول على التسهيل المطلوح.
 -2إقرار من العميل يفصح فيه عن األطراف المرتبطة به.
 -3مستندات إثبات الشخصية للعمالء واألطراف المرتبطة بهم وكفالئهم والشركاء المتضامنين ،علةى
النحو التالى:
(أ) صورة من أى من المستندات الرسمية لتحقيق الشخصية (بطاقة الرقم القومى ،ويتم االعتمةاد
عليها فى إثبات شخصية العميل لمدة سبع سنوات وثالثة أشهر محسوبة من تةاريخ الشةهر المةدون
بظهر البطاقةة)( )3بالنسةبة لألفةراد المصةريين ،وجةواز السةفر وتةرخيص اإلقامةة بالنسةبة لألجانةح
وكذلك بالنسبة للعمالء األجانح اير الحاصلين على تراخيص إقامة في حالة منح أي منهم تمويةل
أو تسهيالت ائتمانية تقع في نطاق حد اإلقرار المشار إليه وذلك اعتبارا من إقرارات شهر فبرايةر
.)2(2885

 4كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  28يناير .2884
 3كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  33فبراير .3116
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ووفقا ل لقرار السيد وزير الداخلية رقم  3723لسةنة  2880فةإن مةدة سةريان صةالحية بطاقةة الةرقم
القومى سبع سنوات على أن يتم تجديدها خالل ثالثةة أشةهر مةن تةاريخ انتهةاء الصةالحية التةى يةتم
حسابها من الشهر المدون بظهر البطاقة وذلك اعتبارال من . 2884 3 3
وبالنسةةةبة للبطاقةةةات المنتجةةةة خةةةالل الفتةةةرة الزمنيةةةة ألعةةةوام (،2888 ،3444 ،3440 ،3447
 )2883تحسةةح مهلةةة الثالثةةة أشةةهر الالزمةةة للتجديةةد اعتبةةارال مةةن الشةةهر التةةالى لشةةهر اإلصةةدار
المدون على خلفية البطاقة دون النظر لسنة اإلصدار لبطاقات هةذه الفتةرة الزمنيةة ...مثةال :بطاقةة
منتجة خالل شهر سبتمبر لعام  3440تكون أشهر المهلة لتجديدها هةى أكتةوبر ،نةوفمبر ،ديسةمبر
 2884وبالتالى فإن البطاقة صالحة حتى ديسمبر .)3(2884
وفةةى إطةةار اسةةتيفاء بيانةةات الةةرقم القةةومى لألفةةراد الطبيعيةةين الحاصةةلين علةةى ائتمةةان مةةن البنةةوك
وتحديث قواعد البيانات ونظام تسةجيل االئتمةان بالبنةك المركةزى المصةرى وبيانةات العمةالء لةدى
البنوك والشركة المصرية لالستعالم والتصنيف االئتمانى التى وافق مجلةس إدارة البنةك المركةزى
المصرى بتاريخ  37يناير  2885علةى أن يتةاح لهةا البيانةات المتةوافرة لةدى البنةك بنظةام تسةجيل
االئتمان حاليا ل ومستقبالل عن مديونيات األفراد الطبيعيةين واألشةخاص االعتباريةة إذا بلغةت الحةدود
االئتمانية المصرح بها للشخص االعتبارى حتى مليون جنيه ،فقد تم االتفاق مةع مصةلحة األحةوال
المدنية بوزارة الداخلية على مطابقة بيانات العمالء األفراد بقاعةدة بيانةات الةرقم القةومى باسةتخدام
وسائط ممغنطة مشفرة متداولة بشكل ثمن بحيث يتيح البنةك المركةزى المصةرى للمصةلحة بيانةات
العمالء الشخصية المتاحة لديه دون أرصةدة االئتمةان (مثةل رقةم إشةارى داخلةى االسةم ربةاعى
العنوان الرقم القومى رقم جواز السفر تةاريخ المةيالد ،)...وذلةك لقةاء  68قرشةا لكةل عميةل،
األمر الذي سيتيح توفير بيانات الرقم القةومي لكةل عميةل وربةط نظةام تسةجيل االئتمةان لةدى البنةك
المركزي المصري بالقوائم السلبية للعمالء لديه(.)2
(ح) مسةةتخرج حةةديث مةةن السةةجل التجةةارى للمركةةز الرئيسةةي للشةةركة علةةى أن يتوافةةق تةةاريخ
اسةةتخراجه مةةع تةةاريخ تقةةديم طلةةح الحصةةول علةةى التمويةةل أو التسةةهيالت االئتمانيةةة أو زيادتةةه أو
تجديده.
(ج) صورة من الجريدة الرسمية المنشور بها قرار اإلنشاء بالنسبة لجميع الشةركات ونقةل التبعيةة
أو تعديل االسم بالنسبة للجهات الحكومية ووحدات القطاع العام واألعمال العام.

3
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(د) مستخرج حديث من السجل التجارى لفروع الشركات األجنبية يتوافةق تةاريخ اسةتخراجه مةع
تاريخ تقديم طلح الحصول علةى التمويةل أو التسةهيالت االئتمانيةة ،أو تصةريح مزاولةة العمةل فةى
مصر بالنسبة للشركات األجنبية.
(ه) صةةورة مةةن الوقةةائع المصةةرية المنشةةور بهةةا قةةرار إنشةةاء الجمعيةةات والمؤسسةةات األهليةةة
والمنشآت.
ثانيا ا :االطالع على البيانات المجمعة للعمةالء واألطةراف المرتبطةة بهةم قبةل تقةديم تمويةل أو تسةهيالت
ئتمانية
تقضى الفقرة الثانية من المادة ( )57من قانون البنك المركزى والجهاز المصةرفى والنقةد بأنةه علةى كةل
بنك أن يطلع علةى البيةان المجمةع الخةاص بةأى عميةل وأطرافةه المرتبطةة قبةل تقديمةه تمةويالل أو تسةهيالل
ائتمانيا ل ،وله أن يطلح مستخرجا ل من هذا البيان ،وذلةك طبقةا ل لألوضةاع والشةروط التةى يصةدر بهةا قةرار
من مجلس إدارة البنك المركزى.
كما تقضى الفقرة األخيرة من المادة ( )33من الالئحة التنفيذيةة للقةانون بةأن يُعةد البنةك المركةزى بيانةات
مجمعة لما يحصل عليه كل عميل وأطرافةه المرتبطةة ،وتلتةزم البنةوك بةاالطالع علةى هةذه البيانةات قبةل
تقديم االئتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند االستعالم عن العميل.
ويكون اطالع البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى على البيةان المجمةع الخةاص
بالعميل واألطراف المرتبطة وفقا ل لما يلى:
 -3يكون االطالع من خالل شبكة ربط البنوك بنظام معلومات البنك المركزى.
 -2يكون االطالع بمعرفة مسئول يخطر البنك المركزى باسمه ودرجته الوظيفية.
 -3أن يكةةون االطةةالع بنةةاء علةةى طلةةح مقةةدم مةةن العميةةل للحصةةول علةةى تمويةةل أو تسةةهيل ائتمةةانى،
ويتعين على البنوك االطالع قبل اتخاذ قرار تقديم االئتمان أو عند زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه.
 -9يكون االطالع من واقع مستندات إثبات الشخصية الخاصة بالعميل.
 -6يتعةين علةةى كةةل بنةةك قبةةل تقةةديم تمويةةل أو تسةةهيل ائتمةةانى أو زيادتةةه أو تجديةةده أو تعةةديل شةةروطه
االطالع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة وشركائه المتضامنين وكةذلك علةى كةل
كفيل قبل قبول كفالته سواء فةى تةاريخ تقةديم التمويةل أو التسةهيل االئتمةانى أو فةى أى تةاريخ الحةق لةه،
وللبنوك الحق فى االطالع على البيانات المجمعة الخاصة بالعمالء المتقةدمين للحصةول علةى تسةهيالت
ائتمانية أقل من حد اإلقرار.
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 -5لشركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى االطالع على البيان المجمع الخاص بالعميةل
واألطراف المرتبطة به.
 -7أن يكون البيان المجمع الخاص بالعميل الذى يتم االطالع عليه قبل الموافقة على تقةديم التسةهيالت
االئتمانية هو ثخر بيان متاح لدى قاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى.
 -0يعةةد بيةةان االطةةالع مسةةتندال إلزاميةةا يتعةةين علةةى السةةلطة المانحةةة االطةةالع عليةةه قبةةل إقةةرار تقةةديم
االئتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ،مع ضةرورة االحتفةاظ بالبيةان الةذى تةم الحصةول عليةه
للرجوع إليه عند المتابعة وبما يحقق الرقابة الداخلية.
 -4يتعةةين علةةى البنةةوك عنةةد االطةةالع علةةى البيانةةات المجمعةةة الخاصةةة بةةالعمالء االلتةةزام بأساسةةيات
ومحددات البحث التى تم تدريح المختصين عليها.
 -38على البنوك الرجوع إلى اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى عند وجةود استفسةارات
عنةةد االطةةالع علةةى أى مةةن العمةةالء أو تعةةذر الحصةةول علةةى بيةةان مجمةةع لةةدى البحةةث عنةةه وذلةةك علةةى
نموذج "طلب اطالع عن عميل تمويل أو تسهيالت ائتمانية رقم ( 1من  ")6مرفقا ل به مستندات إثبةات
الشخصية الخاصة بكل عميل.
 -33يتم االطالع علةى المعلومةات والبيانةات االئتمانيةة الخاصةة بمةديونيات األفةراد الطبيعيةين دون حةد
أقصةةى مةةن الشةةركة المصةةرية لالسةةتعالم االئتمةةانى مباشةةرة دون اللجةةوء إلةةى النظةةام المجمةةع لتسةةجيل
بيانات االئتمان بالبنك المركزى.+
 -32تلتةزم البنةوك وشةةركات التمويةل العقةارى وشةةركات التةأجير التمةويلى بالحصةةول علةى المعلومةةات
والبيانات االئتمانية الخاصة بمديونيات المؤسسةات المتوسةطة والصةغيرة التةى ال يجةاوز حجةم االئتمةان
الممنةةوح ألى منهةةا مليةةون جنيةةه مةةن أى مةةن هةةذه البنةةوك والشةةركات مةةن الشةةركة المصةةرية لالسةةتعالم
االئتمانى ومن النظام المجمع لتسجيل بيانات االئتمان بالبنك المركزى معا ل.+
ثالثا ا دخال بيانات العمالء الجدد فى النظام المركزى
تقضى الفقرة (أ) من المادة ( )33من الالئحة التنفيذية لقانون البنك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد
الصادر بالقانون رقم  00لسةنة  2883بةأن تلتةزم البنةوك وشةركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل
العقارى بإدخال بيانات كل عميةل واألطةراف المرتبطةة بةه الكترونيةا ل فةى النظةام ،وذلةك بمعرفةة مسةئول
يخطر البنك المركزى باسمه ودرجته الوظيفية.
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ويكون إدخال بيانات العمالء الجدد فى النظام وفقا ل لما يلى:
 -3يتعين على البنوك وشةركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل العقةارى إدخةال بيانةات العمةالء
الجدد وكفالئهم والشركاء المتضامنين من خالل شبكة معلومات البنك المركزى أوالل بأول خالل الشةهر
الذى تم فيه تقديم التمويل أو التسهيل االئتمةانى ،وذلةك للحصةول علةى األرقةام الرمزيةة لهةؤالء العمةالء
فور تسجيل كافة بياناتهم.
 -2يتم إدخال بيانات العمالء الجدد واعتمادها بمعرفة مسةئول أو أكثةر يُخطةر البنةك المركةزى باسةمه
ودرجته الوظيفية.
 -3يتعين إدخال أسماء العمةالء الجةدد والكفةالء والشةركاء المتضةامنين وبيانةاتهم الشخصةية مةن واقةع
مستندات إثبات شخصية حديثة مؤيدة لصحة هذه البيانات.
 -9تكون البنوك وشةركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل العقةارى مسةئولة مسةئولية كاملةة عةن
بيانات العمالء التى تقوم بإدخالها ،وتضع النظام الالزم لمراجعة اإلدخال واعتماده.
 -6تلتزم البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويةل العقةارى بموافةاة اإلدارة العامةة لتجميةع
مخاطر االئتمان المصرفى فى وقت يتزامن مع وقت إدخال بيانات العمالء الجدد باآلتى:
(أ) بطاقةةة بيانةةات عميةةل جديةةد كفيةةل شةةريك متضةةامن (شةةخص طبيعةةى أو اعتبةةارى) علةةى
النموذج "بطاقةة بيانةات عميةل جديةد أو كفيةل أو شةريك متضةامن (شةخأ طبيعةي أو اعتبةاري)
(رقم  2من  ")6متضمنة البيانات التالية:
-

التاريخ :الشهر السنة.

-

بيانات البنك الشركة :اسم البنك الشركة – اسم الفرع – المحافظة.

-

بيانات العميل:

فرد طبيعى :اسم العميل – تاريخ الميالد – العنوان – المهنة( – )رقةم ونةوع وتةاريخ إصةدار
مسةةتند إثبةةات الشخصةةية (بطاقةةةة الةةرقم القةةومى بالنسةةبة لألفةةةراد المصةةريين ،وجةةواز السةةةفر
وتةةرخيص اإلقامةةة بالنسةةبة لألجانةةح وجةةواز السةةفر بالنسةةبة لألجانةةح ايةةر الحاصةةلين علةةى
تراخيص إقامة(.))3
شةةةخص اعتبةةةارى :اسةةةم العميةةةل – العنةةةوان – الشةةةكل القةةةانونى – النشةةةاط) – (رقةةةم السةةةجل
التجارى وتاريخ وجهة إصداره – رقم وتاريخ الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية.

 وفقزا للتصزنيا الزدولى للن زاق االقتصزادى International Standard of Industrial Classification of All Economic
) Activities (ISICالصادر بكتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  41أبريل . 3111
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-

تاريخ بدء التعامل مع البنك.

-

أسماء الكفالء وتاريخ التوقيع بالكفالة.

-

أسماء الشركاء المتضامنين.

(ح) صةةةور مسةةةتندات إثبةةةات الشخصةةةية المؤيةةةدة لصةةةحة بيانةةةات العمةةةالء وكفالئهةةةم والشةةةركاء
المتضامنين.
وتقةةوم اإلدارة العامةةة لتجميةةع مخةةاطر االئتمةةان المصةةرفي بةةالتحقق مةةن دقةةة البيانةةات التةةى قامةةت
البنوك والشركات بإدخالها ومتابعة حصولها على األرقام الرمزية للعمالء الجدد مةن خةالل شةبكة
معلومات البنك المركزي.
 -5يتعين على البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويةل العقةارى المتابعةة المسةتمرة لكافةة
بيانةةات العمةةالء والكفةةالء والشةةركاء المتضةةامنين ،وتحةةديث هةةذه البيانةةات مةةن واقةةع المسةةتندات المؤيةةدة
لذلك ،وااللتزام بإبالغ اإلدارة العامة لتجميع مخةاطر االئتمةان المصةرفى عةن أيةة تعةديالت تطةرأ علةى
هذه البيانات أوالل بأول معززال بالمستندات المؤيدة للتعديل وعلى األخص:
-

تعديل اسم العميل أو عنوانه أو تغيير النشاط أو الشكل القانونى.

-

تخارج أحد الشركاء المتضامنين.

-

انتهاء الكفالة.

-

االندماج.

-

وفاة العميل.

 -7علةةى البنةةوك وشةةركات التةةأجير التمةةويلى وشةةركات التمويةةل العقةةارى عن ةد فةةتح فةةرع جديةةد التقةةدم
لإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى للحصةول علةى الةرقم الرمةزى لهةذا الفةرع مةن خةالل
شبكة معلومات البنك المركزى.
رابعا :ارفصاح عن األطراف المرتبطة بالعمالء المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيالت
ائتمانية

()1

يتعين على كل بنك عند تقديم تمويل أو تسهيالت ائتمانيةة الحصةول مةن العميةل علةى إقةرار يفصةح فيةه
عةن األطةةراف المرتبطةةة بةه وفقةةا لمفهةةوم األطةراف المرتبطةةة الةةوارد بقةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز
المصةةرفي والنقةةد الصةةادر بالقةةانون رقةةم  00لسةةنة  2883وكةةذلك قةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى
بجلسته بتاريخ  25ابريل  ،2886وقد صةدرت تعليمةات البنةك المركةزى بتوسةيع نطةاق تعةرف البنةوك
على األطراف المرتبطة بالعمالء الحاصلين على تسهيالت ائتمانية والتي تضمنت القواعد التالية
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 .3إقةةرار طالةةح الحصةةول علةةى تمويةةل أو تسةةهيالت ائتمانيةةة مةةن البنةةوك مةةن األشةةخاص الطبيعيةةين
واألشةةخاص االعتباريةةة عةةن أصةةحاح المنشةةأة أو الحصةةص أو نسةةبة المسةةاهمة فةةي شةةركات المسةةاهمة
المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ،وأرصدة المديونية لدى البنوك األخةرى عنةد تقةديم الطلةح ،وال
يجوز النظر في الطلح إال بعد تقديم هذه البيانات واإلقةرار بصةحتها ويةتم تحةديث اإلقةرار الةذي يفصةح
فيه العميل عن األطراف المرتبطة به بما يطرأ عليه من تعديالت عند تجديةد االئتمةان أو زيةادة الحةدود
الممنوحة.
 .2وضع كل بنك نظةام وبيانةات االسةتعالم المصةرفي لديةه وذلةك بتصةميم نمةوذج موحةد يشةمل كافةة
البيانةةات المطلةةوح توافرهةةا عةةن العميةةل طالةةح االئتمةةان واألطةةراف المرتبطةةة بةةه يلتةةزم ب ةه مسةةئولو
االستعالم بالبنك ،ويعرض نموذج االستعالم على السلطة المختصة عند منح أو تجديد أو زيةادة الحةدود
الممنوحة للعميل مع اإلقرار المقدم منه.
 .3اطالع البنك على البيان المجمع الخةاص باالئتمةان الممنةوح للعميةل وأطرافةه المرتبطةة قبةل تقةديم
البنك تمويال أو تسهيال ائتمانيا له ،وعلى البنك أن يطلح مستخرجا من هذا البيان.
ويكةةون االطةةالع مةةن خةةالل شةةبكة ربةةط البنةةوك بنظةةام معلومةةات بيانةةات االئتمةةان لةةدى البنةةك المركةةزى
المصري وذلك بمعرفة مسةئول يخطةر البنةك المركةزى المصةري باسةمه ودرجتةه الوظيفيةة ومةن واقةع
مستندات إثبات الشخصية للعميل ،ويتم االطالع باستخدام االختيار (مرتبطون) الةذي يلةي معلومةة عةدد
بنوك التعامل أعلى المركز المجمع للعميل للتعرف على:
-

اكواد البنوك التي قامت بتسجيل األطراف المرتبطة بذلك العميل عبر الشبكة.

-

طبيعة ارتباط كل طرف بالعميل لدى كل بنك.

-

موقف كل طرف من األطراف المرتبطة بالعميل من حيث اإلجةراءات القضةائية المتخةذة

بشأن مديونياته.
-

موقف كل طرف من حيث تعامله لدى البنوك التى أفصحت عن ارتباطه من عدمه.

-

ويهةةدف ذلةةك االطةةالع إلةةى اسةةتكمال البيانةةات المتاحةةة لكةةل بنةةك مةةن واقةةع إقةةرار العميةةل

وبيانةةات االسةةتعالم المصةةرفي ـ التةةى تشةةمل بيانةةات مةةن القةةوائم الماليةةة للعميةةل واإليضةةاحات
المتممةة لهةةا ـ عةةن األطةةراف المرتبطةةة بالعميةةل ومطابقتهةةا مةةع مةةا هةةو متةةاح مةةن خةةالل نظةةام
معلومات بيانةات االئتمةان لةدى البنةك المركةزى المصةري ،واسةتكمال أيةة بيانةات مطلوبةة مةن
العميل معززة بالمستندات المؤيدة.
 .9إدخال بيانةات العميةل واألطةراف المرتبطةة بةه الكترونيةا فةي نظةام معلومةات بيانةات االئتمةان لهةا
بالبنك المركزى المصةري بمعرفةة مسةئول يخطةر البنةك المركةزى المصةري باسةمه ودرجتةه الوظيفيةة
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وموافاة اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفي ببيانةات العميةل وأطرافةه المرتبطةة مةن واقةع
اإلقةةرار الموقةةع مةةن العميةةل بعةةد اسةةتكمال بياناتةةه عل ةى النمةةوذج "بيةةان بةةاألطراف المرتبطةةة بةةالعمالء
الحاصةةةلين علةةةى تمويةةةل أو تسةةةهيالت ائتمانيةةةة فةةةي نهايةةةة شةةةهر( ........رقةةةم  3مةةةن  ")6معةةةززة
بالمستندات المؤيدة وشاملة ما يلى:
بالنسبة لألفراد الطبيعيين :صورة من بطاقةة الةرقم القةومي بالنسةبة للمصةريين ،وصةورة جةواز
السفر بالنسبة لألجانح.
بالنسةةبة لألشةةخاص االعتباريةةة :صةةورة مةةن مسةةتخرج حةةديث مةةن السةةجل التجةةاري بالنسةةبة
لشةةةركات األشةةةخاص وصةةةورة مةةةن كةةةل مةةةن السةةةجل وصةةةحيفة الشةةةركات بالنسةةةبة للشةةةركات
المساهمة.
هةةذا وبالنسةةبة للقةةروض المسةةوقة فيقةةع علةةى البنةةك المةةدير للقةةرض مسةةئولية موافةةاة اإلدارة المشةةار إليهةةا
ببيانا ت العميل وأطرافه المرتبطة على النموذج معززة بالمستندات المؤيةدة ويقةع علةى كةل بنةك مشةارك
في القرض مسئولية إدخال البيانات الخاصة بالشريحة الممنوحة من خالله.
 .6اطالع السلطة المختصةة بمةنح أو تجديةد أو زيةادة الحةدود الممنوحةة للعميةل علةى بيانةات االئتمةان
لدى البنك المركزى المصري وذلك بالنسبة للعميل واألطراف المرتبطة به.
ويقصد باألطراف المرتبطة للعميل األطراف التى تقةع تحةت السةيطرة الفعليةة للعميةل ومةن ذلةك األفةراد
الطبيعيين وشركات أشخاص وكفالئهم وبالنسبة لشركات األموال وفقا لمفهوم السةيطرة الفعليةة للشةخص
الطبيعةي أو االعتبةاري فةي المةادة ( )63مةن قةانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفي والنقةد الصةةادر
بالقانون رقم  00لسنة  2883التى تقضى بوجود السيطرة حال أن يكةون الشةخص مالكةا ـ فةي المنشةأة ـ
ألية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين االبية أعضاء مجلس اإلدارة أو التحكم على اى نحو في القةرارات
التى يصدرها مجلس اإلدارة أو التحكم في القرارات التى تصدر عن الجمعية العامة.
ويدخل في حساح ملكية الشةخص الطبيعةي مةا يملكةه ـ فةي المنشةأة ـ باإلضةافة إلةى اى مةن أقاربةه حتةى
الدرجة الرابعة ،وفى حساح ملكية الشخص االعتبةاري مةا يملكةه باإلضةافة إلةى اى مةن أعضةاء مجلةس
اإلدارة أو اى مةةن المسةةاهمين فيةةه ،سةةواء أكةةانوا أشخاصةةا طبيعيةةين أم أشخاصةةا اعتباريةةة ،أو مةةع اى
شةةةخص اعتبةةةاري ثخةةةر إذا كةةةان تحةةةت السةةةيطرة الفعليةةةة لةةةذات األشةةةخاص الطبيعيةةةين أو األشةةةخاص
االعتبارية ،كما يدخل في الحساح مجموع مةا يملكةه أكثةر مةن شةخص طبيعةي أو اعتبةاري يكةون بيةنهم
اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة بما يؤدى إلى السيطرة الفعليةة علةى اى
منها.
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هةةذا وتلتةةزم البنةةوك وشةةركات التةةأجير التمةةويلى وشةةركات التمويةةل العقةةارى بإدخةةال بيانةةات كةةل عميةةل
واألطراف المرتبطة الكترونيا ل فى نظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى. 
فى إطةار المزيةد مةن الجهةود المبذولةة للتطةوير وجعةل النظةام أكثةر كفةاءة لمسةاعدة السةلطة المانحةة فةى
اتخاذ القةرار االئتمةانى فقةد تةم إتاحةة تقريةرال يظهةر كفةالء العميةل وضةامنيه الةذين لةم يةتم تسةجيل عالقةة
االرتباط بينهم وبةين العميةل وذلةك لعمةالء البنةك منةذ قيةام البنةك بتسةجيل الكفةالء ،ضةمن شاشةة أطةراف
مرتبطة مسجلة عن طريق البنوك تحةت مسةمى (طباعةة تقريةر كفةالء بةدون عمةالء) ،ويلتةزم البنةك بمةا
يلى:
 متابعة هذا التقرير واستكمال ربط الكفالء بعمالئهم واعتماد الربط. قيام المختصين بالبنك بتسجيل كافة األطراف المرتبطة وطبيعة ارتبةاط كةل مةنهم بالعميةل وذلةكللعمالء الجدد واعتمادها وفقا ل لما تم تدريبهم عليه مع عدم إافال مسئولية البنةك عةن تحةديث بيانةات
العمالء القدامى وتسجيل ما يطرأ عليها من تعديالت خاصة باألطراف المرتبطة بهم.
 استمرار موافةاة اإلدارة العامةة لتجميةع مخةاطر االئتمةان المصةرفى بةالنموذجين رقمةى (،)6-2( )6-3ضمن القواعد المشار إليهةا علةى أن يشةمال عبةارة (ال يوجةد) فةى حالةة عةدم وجةود أطةراف
مرتبطة لعمالء البنك ذات شهر اإلقرار.
 وبالنسةةبة للقةةروض المسةةوقة فيقةةع علةةى البنةةك المةةدى مسةةئولية موافةةاة اإلدارة المةةذكورة ببيانةةاتالعميةل وأطرافةه المرتبطةة علةةى النمةوذج ( )6-3معةززة بالمسةتندات المؤيةةدة ،ويقةع علةى كةل بنةةك
مشارك في القرض مسئولية إدخال البيانات الخاصة بالشريحة الممنوحة من خالله(.)3
خامس ةا ا :قواعةةد و جةةراءات رسةةال البيانةةات (ارقةةرار الشةةهرى) عةةن مراكةةز العمةةالء الحاصةةلين علةةى
تمويل أو تسهيالت ائتمانية
تقضى الفقرة األخيةرة مةن المةادة ( )56مةن قةانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد الصةادر
بالقةةانون رقةةم  00لسةةنة  2883بأنةةه علةةى كةةل بنةةك إبةةالغ البنةةك المركةةزى ببيةةان عةةن مركةةز كةةل عميةةل
يحصل على تمويل أو تسةهيالت ائتمانيةة ،كمةا تقضةى الفقةرة (ح) مةن المةادة  33مةن الالئحةة التنفيذيةة
للقانون بأن تلتةزم البنةوك وشةركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل العقةارى بإرسةال البيانةات مةن
خالل شبكة معلومات البنك المركزى فى المواعيد التى يحددها قرار محافظ البنك المركزى.

 كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  39نوفمبر . 2885
3
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ويةةتم إرسةةال البيانةةات (اإلقةةرار) عةةن مراكةةز العمةةالء الحاصةةلين علةةى تمويةةل أو تسةةهيالت ائتمانيةةة مةةن
خالل شبكة معلومات البنك المركزى وفقا ل لما يلى:
 -3يتم إرسال البيانات شهريا ل فى ميعاد ال يجاوز اليوم الخامس من الشةهر التةالى للشةهر الةذى تةم فيةه
الموافقة على تقديم التمويل أو التسهيل االئتمانى أو الشهر المعد عنه تلك البيانات.
 -2يتم اإلقرار عن كل عميل يقدم له تمويل أو تسهيل ائتمةانى يبلة  38ألةف جنيةه فةأكثر ،سةواء كةان
شخص طبيعى أو االعتبارى.
وفى حالة عدم التزام البنوك بالمواعيد المشار إليها يتم توقيةع جةزاء مةالى علةى البنةوك التةى تتةأخر فةى
إرسال بيانات اإلقرار وفقا ل لما يلى(:)3
إيداع البنك المخالف مبل نصف مليون جنيه لمدة ثالثة أشهر بدون عائد لدى البنك المركزى المصةرى
فى حالة تأخره عن تقديم اإلقةرارات الشةهرية عةن الموعةد المحةدد بقةرار مجلةس إدارة البنةك المركةزى
المصرى بجلسته فى  25أبريل  2886واايته اليةوم الخةامس مةن الشةهر التةالى الةذى يةتم فيةه الموافقةة
على تقديم التمويل أو التسهيل االئتمانى أو الشهر المعد عنه تلك البيانات دوريا ل.
فى حالة تكرار تأخر البنك فى إرسال اإلقرارات الشهرية خالل ذات السنة الميالدية يلتةزم بإيةداع مبلة
مليون جنيه بدون عائد لذات المدة.
يتم تطبيق هذا القرار اعتبارال من إقرارات ثخر نوفمبر .2885
 -3يتم اإلقرار عن كةل عميةل مصةرى ،واألجنبةى الحاصةل علةى تةرخيص إقامةة فةى مصةر ،وأيضةا ل
العمالء األجانح اير الحاصلين على تراخيص إقامة

(.)2

 -9يتم اإلقرار عن العميل الفرد الطبيعى وكل من منشآته الفردية كل على حده بإقرار مستقل.
 -6يةةتم اإلقةةرار عةةن كةةل شةةريك متضةةامن أو كفيةةل أو مشةةترك فةةى الحسةةاح المشةةترك بصةةفته ضةةامنا ل
للتمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة ،ويدرج قيمة التزام كل منهم ببند الكفةاالت فةى حةدود التسةهيالت
المصرح بها للعميل.
 -5إذا كان الشريك المتضامن أو الكفيل له أكثر من كفالة (ضةمانة) بةالفرع الواحةد ،يةتم اإلقةرار عةن
كل شريك متضامن أو كفيل بإقرار مستقل ،وإن تعددت ضماناته أو كفاالته بالفرع الواحد.
 -7يتم اإلقرار عن عمالء كل فرع على حده.

3

كتاح قطاع الرقابة واإلشراف رقم ( )37الصادر بتاريخ  33نوفمبر ( 2885قةرار مجلةس إدارة البنةك المركةزى المصةرى الصةادر
بتاريخ  30أكتوبر .)2885
 3كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  22فبراير . 2885
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 -0فى حالة تعامل العميل برصيد تسهيالت أقل من حد اإلقرار مع أكثر من فرع بالبنةك الواحةد وبلة
مجموع تسهيالته بالبنك حد اإلقرار يتعين اإلقرار عنه.
 -4فى حالة القروض المشتركة يقوم كل بنك باإلقرار عن نصيبه فى التمويل أو التسهيالت االئتمانيةة
المقدمة للعميل.
 -38يستمر اإلقرار عن الشركة تحت التصفية مع إضافة عبارة (تحت التصفية) الحقة السم الشركة.
 -33فى حالة وفاة العميل يستمر اإلقرار عنه مع إضافة كلمة "متوفى" ملحقة باسم العميل.
 -32فى حالة تقديم تمويل أو تسهيل ائتمانى ألى من وحدات الحكومة أو القطاع العام أو األعمال العةام
بغرض تقديم سلفيات أو شةراء سةلع معمةرة للعةاملين بةأى منهةا يةتم اإلقةرار عةن الوحةدة مسةبوقة بكلمةة
"العاملين".
 -33يكون اإلقرار وفقا ل ألرصدة نهاية كل شهر عن كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيل ائتمانى.
 -39يتم اإلقرار عن األرصدة المدينة بالحسابات الدائنة متةى بلغةت حةد اإلقةرار فةى نهايةة الشةهر الةذى
ظهرت فيه هذه األرصدة.
 -36يكون أساس اإلقةرار هةو المبلة المصةرح بةه بصةرف النظةر عةن المبلة المسةتخدم منةه ،علةى أن
يستمر اإلقرار وإن انخفض الحد المصرح به للعميل عن حد اإلقرار حتى تمام سداد المديونية.
 -35تكون مبال اإلقرار بالجنيه المصرى ومقربه ألقرح ألف جنيه.
 -37تقةةوم البنةةوك وشةةركات التةةأجير التمةةويلى وشةةركات التمويةةل العقةةارى بإرسةةال البيانةةات (اإلقةةرار)
شهريا ل الكترونيا ل من خالل شبكة معلومات البنك المركةزى وفقةا لنمةوذج "كشةوف االقةرارات الشةهرية
عن أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية في نهاية شهر( .........رقةم  4مةن  ")6متضةمنا ل البيانةات
التالية:
(أ) اسم ورقم البنك الشركة – اسم ورقم الفرع – اسم ورقم المحافظة.
(ح) تاريخ الشهر والسنة المعد عنه البيانات.
(ج) اسم العميل ورقمه الرمزى – العنوان – المهنة النشاط( – )الشكل القانونى.
(د) قيمة الحد المصرح به للتمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة للعميل ومقدار المستخدم منةه فةى
نهايةةة كةةل شةةهر موزعةةة وفق ةا ل لبنةةود التمويةةل والتسةةهيالت االئتمانيةةة وأنةةواع الضةةمانات الموضةةحة
بالبيان الوارد فيما بعد.
 -30يستثنى من اإلقرار اآلتى:
(أ) اإلقرار عن التسهيالت االئتمانية المقدمة للبنوك.
 وفقزا للتصزنيا الزدولى للن زاق االقتصزادى International Standard of Industrial Classification of All Economic
) Activities (ISICالصادر بكتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  41أبريل . 3111
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(ح) الكفالء الذين تقتصر كفاالتهم على تقديم ضمانة عينية أو ودائع نقدية أو أية أوعية إدخارية
بصورها المختلفة أو أذون خزانة أو سندات حكومية بذات قيمة كفاالتهم.
 -34يتعين استيفاء بيانات اإلقرارات بالدقة التامة وتكون البنةوك وشةركات التةأجير التمةويلى وشةركات
التمويل العقارى مسئولة مسئولية كاملة عن البيانات المرسلة.
 -28يتعين على البنوك وشركات التةأجير التمةويلى وشةركات التمويةل العقةارى اتخةاذ كافةة اإلجةراءات
الالزمة لضمان تأمين البيانات التى يتم إرسالها عبر شبكة معلومات البنك المركزى.
 -23يتعةةين علةةى البنةةوك وشةةركات التةةأجير التمةةويلى وشةةركات التمويةةل العقةةارى فةةور قيامهةةا بإرسةةال
بيانةةات العمةةالء الكتروني ةا ل مةةن خةةالل شةةبكة معلومةةات البنةةك المركةةزى ،موافةةاة اإلدارة العامةةة لتجميةةع
مخاطر االئتمان المصرفي باآلتى:
(أ)

بيان يوضح أسماء العمالء الذين لم يتم اإلقرار عنهم فى شهر اإلقرار مقارنة بالشهر السابق

مع إيضاح أسباح عدم اإلقرار عنهم.
(ح) تصويح األخطاء من خالل الشاشة المخصصة لهذا الغرض.
 -22وألاراض مطابقة أرصدة التمويل والتسةهيالت االئتمانيةة مةن واقةع اإلقةرارات الشةهرية المرسةلة
من خالل شبكة معلومات البنك المركزى مع مقابلها ببنود المراكز المالية الشهرية للبنةوك ،يتعةين علةى
كل بنةك موافةاة اإلدارة العامةة لتجميةع مخةاطر االئتمةان المصةرفى ببيةان شةهرى مقةارن لبنةود التمويةل
والتسهيالت االئتمانية مةن واقةع اإلقةرارات مةع مقابلهةا ببنةود المركةز المةالى للبنةك موضةحا ل بةه أسةباح
الفروق إن وجدت.
 -23وفى إطار الجهود المبذولة الستكمال قاعدة البيانات بالبنك المركةزى المصةرى فقةد تقةرر أن يقةوم
كةةل بنةةك بإرسةةال بيانةةات أسةةس تقيةةيم الجةةدارة االئتمانيةةة ( )3(ORRلعمةةالء المؤسسةةات علةةى مسةةتوى
البنةةك) ،وذلةةك باسةةتخدام شةةبكة معلومةةات البنةةك المركةةزى المصةةرى ،علةةى أن يتةةزامن إرسةةال الملةةف
المشار إليه مع ملف بيانات اإلقرارات الشهرية عن مراكز العمالء فةى ميعةاد ال يجةاوز اليةوم الخةامس
من الشهر التالى الذى يتم فيه الموافقة على تقديم التمويل أو التسهيل االئتمانى أو الشهر المعد عنةه تلةك
البيانات(.)2

 4وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  31مايو  3115ب أن أسزس ققيزي الجزدارة االئتمانيزة للعمز
وقكوين المخصصات.
 3كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  43يونيو . 3111
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بنود التمويل والتسهيالت االئتمانية وأنواع الضمانات

((3

بند رئيسى رقم ( :)3التسهيالت االئتمانية
اسم البند الفرعى

رقم البند

اسم البند الفرعى

رقم البند

3

بدون ضمان عينى

2

بضمان أوراق تجارية

3

بضمان أوراق مالية

9

بضمان محاصيل زراعية

6

بضمان بضائع أخرى

5

بضمان رهن عقارى

7

بضمان رهن المحال واآلالت

0

بضمانات متنوعة

4

خصم كمبياالت محلية وخارجية

38

بضمان ودائع

33

البطاقات االئتمانية

32

بغرض شراء سيارات لالستخدام

33

قروض شخصية لتغطية

39

الشخصى

احتياجات وشراء سلع أو خدمات
36

التمويل من شركات التأجير

قروض عقارية لإلسكان الشخصى
(اقتناء أو تجديد وحدات سكنية)

35

التمويلى

التمويل من شركات التمويل
العقارى

بند رئيسى رقم ( :)2العوائد الهامشية
رقم

اسم البند الفرعى

رقم البند

اسم البند الفرعى

البند
38

عوائد هامشية

بند رئيسى رقم ( :)3التزامات عرضية

 4يوضح النموذج رقم (  ) 5-6مفاهيم وأسس تبويح بنود التمويل والتسهيالت االئتمانية وأنواع الضمانات.
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رقم البند
33

33

اسم البند الفرعى

رقم البند

اعتمادات مستندية (الجزء اير

32

اسم البند الفرعى
خطابات ضمان (الجزء اير

المغطى نقدال أو بودائع وما فى

المغطى نقدا

حكمها)

أو بودائع وما فى حكمها)
39

الكمبياالت المقبولة

ارتباطات أخرى

بند رئيسى رقم ( :)9إجمالى التسهيالت ()3+2+3
رقم البند

اسم البند الفرعى

44

مجموع بنود التسهيالت االئتمانية

رقم البند

اسم البند الفرعى

بند رئيسى رقم ( :)6الكفاالت
رقم البند
33

اسم البند الفرعى

رقم البند

اسم البند الفرعى

كفاالت

سادسا ا :التقارير التى تحصل عليها البنوك من قاعدة معلومات البنك المركزى
تقوم البنوك باستخراج التقارير اآلتية من خالل شبكة معلومات البنك المركزى:
 -3البيانات المجمعة لمراكز عمالء البنك.
 -2بيان بأسماء العمالء واألطراف المرتبطة بهم.
 -3األرقام الرمزية للعمالء الجدد الذين يتعاملون مع البنك.
 -9البيانات األساسية لعمالء البنك.
 -6موقف عمالء البنك من حيث مدى انتظامهم فى سداد التزاماتهم للبنوك المقدمة للتمويل
والتسهيالت االئتمانية ومن حيث اإلجراءات المتخذة بشأن مديونياتهم.
 -5بيان بإجمالى أرصدة التمويل والتسهيالت االئتمانية المقدمة لعمالئها مقارنا ل باجمالى األرصدة
المقدمة من مجموعة البنوك التى ينتمى إليها وموزعة وفقا ل لما يلى:
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-

أنواع التسهيالت االئتمانية (مصرح ومستخدم).

-

النشاط االقتصادى.

-

مقر إقامة العمالء.

-

األشكال القانونية.

-

التوزيع التكرارى للفئات.

-

بيان بعمالء البنك.

فى حالة قيام أى من العمالء برفع دعوى صلح واقةى مةن اإلفةالس ،يتعةين علةى البنةوك اإلخطةار
عةن هةؤالء العمةالء بعةد تصةةديق المحكمةة علةى الصةلح الةواقى مةةن اإلفةالس ،ويعتةد بتةاريخ نشةةر
ملخص الحكم بأى من الصحف اليومية.
سابعا :ارخطار عن فئات العمالء غير المنتظمين في السداد (مؤسسات  /أفراد)
يتعين على البنوك إخطار اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفي بأسماء العمالء( )3وكفالئهم
والشركاء المتضامنين المتوقفين عن السداد أو المتخذ بشأن مديونياتهم أي من االجراءات التالية وذلك
على نماذج "اخطار عن موقف عميل ائتمان غير منتظم أرقام (/6أ/6 ،ب/6 ،ج)( ")2خالل ثالثين
يوما من تاريخ اتخاذ اإلجراء.
يُصنف العمالء اير المنتظمين في السداد وفقا ل ألسس تقييم الجدارة االئتمانية وتكوين المخصصات
الصادرة عن البنك المركزي المصري وذلك مع مراعاة التعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة البنك
المركزي المصري الصادر بتاريخ  25أبريل  2886وفقا ل لما يلى(:)3
عمالء المؤسسات

()4

أوالا :فئات العمالء غير المنتظمين فى السداد(:)5
( )1عمالء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة.
فى حالة توقف أى من العمالء عن السداد وقيام البنك بإعدام مديونيته

()5

(إعدام كلي أو جزئي) مع

عدم إبراء الذمة ،يتعين اإلخطار عن العميل وكفالئه والشركاء المتضامنين ،مع إيضاح تاريخ موافقة
السلطة المختصة على إعدام المديونية دون إبراء الذمة.

3

بخالف القطاعين الحكومي والعام وقطاع األعمال العام.
2
نموذج  5أ يستخدم في اإلخطار عن الفئتين  2 ، 3والنموذج  5ح للفئات  5 : 3والنموذج  5ج للفئات من .4 : 7
3
قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم  2832 389بجلسته المنعقدة في  3يناير .2832
9
شامال المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
6
تطبق ذات الفئات على الشركاء المتضامنين والكفالء لعمالء اير منتظمين.
5
وفقا لإلجراءات التنفيذية لتطبيق قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم  2832 389بجلسته في  3يناير .2832
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( )2عمالء متوقفون عن السداد

()3

سواء قاموا برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك.

يتعين اإلخطار عن العمالء وكفالئهم والشركاء المتضامنين المتوقفين عن سداد مديونياتهم سةواء قةاموا
برفع دعاوى على البنوك الدائنة أو لم يقوموا بذلك ،مع إيضاح نوع الدعاوى وتاريخ إعالن البنك بها.
( )3عمالء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن ،وتشمل هذه اإلجراءات:
(أ) رفع دعاوى قضائية :يتعين على البنوك اإلفادة عن نوع الدعوى وتاريخ رفعها.
(ح) رفع جنح :يتعين على البنوك اإلفادة عن نوع الجنحة واسم المسئول الذى تم رفع الجنحة
ضده ،وتاريخ قيد الجنحة بالنيابة.
(ج) إبالغ النيابة العامة أو جهاز المدعى العام االشتراكى ،ويعتد بتاريخ قيام البنك بإبالغ النيابةة
العامة أو جهاز المدعى العام االشتراكى.
(د) التقدم بطلةح استصةدار أمةر حجةز تحفظةي قضةائي أو أمةر أداء ،ويعتةد بتةاريخ التقةدم بطلةح
الستصدار أمر الحجز أو أمر األداء.
(ه) تسجيل تنبيه نزع ملكية ،ويعتد بتاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية.
( )4عـمالء إجـراءات قـضـائية مـرفـوعة من جهات خـارجية ،وتـشـمـل:
(أ) فـرض الحـراسة عـلى أموال العمةالء أو مةنعهم مةن التصةرف فيهةا أو الةتحفظ عليهةا ،ويعتةد
بتاريخ إبالغ البنوك بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
(ح) صـدور أحكام قضائية بتصفية األعمال  ،ويعتد بتاريخ صدور أحكام قضائية بالتصفية.
(ج) صدور أحكام بإشهار إفالس ضد أحد العمالء ،ويعتد بتاريخ نشةر حكةم إشةهار اإلفةالس فةى
أى من الصحف اليومية ،مع مراعاة أنه فى حالة صدور حكةم إشةهار إفةالس ضةد إحةدى شةركات
التضامن أو التوصية البسيطة يتعين اإلخطار عن الشركة وكذلك أسماء الشركاء المتضامنين فيهةا
حيث أن إشهار إفالس الشركة يوجح إشهار إفالس جميع الشركاء المتضامنين فيها ،أما فى حالةة
صدور أحكام إشهار إفالس ضد أحد الشركاء المتضامنين ال يتم اإلخطار عن الشركة.
( )5عمالء تـسـويـات ،ويُقـصد بالتـسوية ،قـيـام البنـك ـــ فةي إطةار إعةـادة هيةـكلة اإلئـتةـمان الممنةـوح
للعميــل ايــر المنتظم ــ بـالـتـفاوض مـع عـمـيله وتـوقـيع إتفةاق معةه يتضةمن التةـنازل عةن جانةح مةن
مسـتـحـقةةةـات البنةةةـك التةةةـى تـشـمةةةـل العةةةـوائد والـعةةةـموالت المستحقةةةـة ،و أو تخـفـيةةةـض سةةةـعر العائةةةد
 3تحدد فترة التوقف عن السداد وفقا ل لسياسة كل بنك أو لمدة تزيد عن  308يومال ،أيهما أكثر تحفظال.
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مسـتقـبالل ـــ بعد التـسوية ــــ عــن سـعر اإلئتمان والخصم( ،)3ويأخذ حكم التسوية عقد إتفاق جدولةة مةع
العميل ألكثر من مرتين.
( )6عمالء محل تصفية رضائية ألعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
( )7عمالء محل تصفية رضائية ألعمالهم لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
فى حالة االتفاق على تصفية أى من الشركات ،يتعين على البنوك اإلخطار عن هذه الشركة ويُعتد
بتاريخ شهر اسم المصفى واتفاق الشركاء بشأن طريقة التصفية فى السجل التجارى وفى صحيفة
الشركات.
( )8عةةـمالء جةةـدولة ،ويـُقةةـصد بالـجةةـدولة ،قةةـيام البنةةـك بحةةد أقصةةى مةةـرتين ـة فةةـى إطةةار إعةةادة هيكلةةة
اإلئتمان الممنوح للـعـميل اـير المنــتظم خةـاصة الةـذي يـواجةـه ظـةـروف خةـارجة عةـن إرادتةـه تةـؤثر
علـى قدرتـه علـى الوفـاء بإلتزامـاتـه في المـواعةـيد المحةددة ـة بالتـفةـاوض مةـع عةـميله وتـوقةـيع إتفةـاق
معـه بـتعديل شـروط اإلئتـمان الممـنوح له دون التنازل عـن أيةـة مسـتحقةـات للبنةـك عةـند الجدولةة وأال
يـقـل سعـر العائـد مسـتـقـبالل ـ بعـد الجـدولة ـ عـن سعر اإلئتمان والخصم(.)2
( )9عـمالء دعـاوى صـلح واقـي مـن اإلفـالس ـ بموافـقة الدائـنـين ـ بـعةـد تـصـديةـق المـحـكةـمة علةى
برم البنوك الدائنة معهم إتفاقات تسوية أو جدولةة ،ويعتةد بتةاريخ نشةر ملخةص الحكةم
الصلح ،الـذين قد ُت ِ
بأى من الصحف اليومية.
ويتـعـين علـى البنـوك مـراجـعـة بيـانـات عـمالئـها المُـرسلة للبنـك المركزي المصري لـتتفق مـع
الفـئات التـســعة سـالف اإلشـارة إليها بـحـد أقـصـى نـهايـة شـهر يـونـيـو  ،2832وفـقـا ل للنماذج

()3

المعدة من قبل البنــك المركزي المصري فى هذا الشأن للبنوك مع االلتزام بما يلى-:
( )3فـصل بيانات عـمالء الجـدولة عـن عـمالء التسويات ،واإلقرار عـن كـل عـميل بحـسح
وضـعه وفـقـا ل للتعـريف سالف البيان لكل من الجدولة والتسوية.
( )2تحديد نوع وحجم اإلئتمان محل الجدولة وعدد مرات الجدولة.
( )3تحديد نوع وحجم االئتمان محل اإلعدام دون إبراء ذمة.
( )9اإلبـالغ ـ فـي تـاريخ قـيام الـعميل بـسداد كـافة التزامـاتـه وفـقـا ل إلتـفـاق التـسـويـة ـ عـن
مـقـدار المستحقات المُتنازل عنها للعميل ونسبتها إلى إجمالي المستحقات قبل إبرام التسوية.

3

أو الليبور المستخدم في التسعير في حالة االئتمان الممنوح بعملة أجنبية.
2
أو الليبور المستخدم في التسعير في حالة االئتمان الممنوح بعملة أجنبية.
3
وفقا لكتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  28مايو .2832
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ثانيا ا :العمالء محل حظر التعامل( )1المطلق أو التعامل فى طار موافقة البنوك الدائنة:
يحــظـــر الـتعامـــل مـطــلقــا ل مــع عــمــالء البنــدين ( )3،2أوالل "عــمـالء قــائمة سـوداء".

( )1

(عـمالء أُعـدم ت مـديـونـياتـهم دون إبـراء ذمـة وعـمالء متوقـفـون عـن السـداد) حـتى فـى حالة تقديم
ضمانة فـى صورة ودائع نـقـدية أو أية أوعـية ادخارية بـصـورها الـمـخـتـلـفة أو أذون خـزانة أو
سـندات حكومـية .وذل ـك مـا لـم يتفق العميل فـى أى مـن الحالتين مع البنـوك الدائنة على إبرام تسوية
أو جدولة فيتم اإلدراج حينذاك قرين البند الجديد.
وبـالنسبة لالئتــمان الممــنوح مـن اــير البنــوك الدائنة وقـت صـدور ذلـك القرار

(♦)

مقــابل

الضـمانـات ســالف اإلشارة إليها ،يتعين عدم التجديد و أو السداد التدريجي وفقا ل لبرنامج زمني محدد.
يحظر التعامل مع عمالء البنود من ( 3إلى )5

( )2

أوالل (عمالء إجراءات قضائية وتسويات

ومحل تصفية رضائية ألعمالهم نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة) لحين إتمام الـسداد أو تـوافر أيـا ل مـن
الحــالتين التاليتين-:
(أ) حال حصول بنك على موافقة كتابية من البنةـوك الدائنةـة علةى تقـديةـم تـمويةـل أو تسةهيالت
ائتمانية لمساندة العمالء إلستمرار نشاطهم.
(ب) حال إتفاق البنوك الدائنة مةع بنةوك أخةرى علةى تقةديم تمويةل أو تسةهيالت إئتمانيةة لمسةاندة
العمالء إلستمرار نشاطهم.
أمـا بـالنسبة لـحاالت منح االئتمان لـهؤالء الـعمالء بضمان ودائع نقديــة أو أيـة أوعيــة إدخاريـة
بـصورها المـخـتلـفة أو أذون خزانة أو سـندات حـكومية فتقتصر على البنوك الدائنـة فقـط ،وفيمـا
يخص االئتمان القـائم وقـت صـدور ذلـك القرار

(♦)

مقابل هذه الضمانات من بنوك أخرى ،يتعين عدم

التجديد و أو السداد التدريجي وفقا ل لبرنامج زمني محدد.
ثالثا ا :قواعد فصاح البنةـك المـركةـزي المـصةـري عةن البيانةات الخاصةة بةالعمالء غيةر المنتظمةين فةى
السداد:
يقوم البنك المركزي المصري بإتاحة بيانات فئات العمالء التسعة لالطالع ،وتظل هذه البيانـات قائمة
بـالنظام قـبل إتمام السداد ،ويُتيح مـعلومة تاريخـية بعد السداد توضح سلوك سداد العمالء سابقا ل ـ علمـا ل
بـأن إتاحة هذه البيانات هو بغرض دراسة العميل ائتمانيا ل ودون سريان حظر التعامل عليه ـ وفقا ل لما
يلي-:
3

في صورة ائتمان مباشر أو اير مباشر أو عمليات تجارية.
♦ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم  2832 389بجلسته المنعقدة بتاريخ  3يناير .2832
دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع 51 /

( )1لمدة عشر سنوات حال:
(أ) التسوية.
(ب) التصفية الرضائية ألعمال العميل التى نتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
(ج) العميةةل الىةةذى أبةةرم تصةةالحا ل مةةع البنةةك البنةةوك الدائنةةة وقةةام بإتمةةام الوفةةاء بحقةةوق هةةذا
البنةةك البنةةوك طبق ةا ل لشةةروط التصةةالح وذلةةك وفق ةا ل ألحكةةام قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز
المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم  00لسنة .2883
( )2لمدة ثالث سنوات حال:
(أ) التصفية الرضائية ألعمال العميل التى لم ينتج عنها خسائر للبنوك الدائنة.
(ب) الجدولة.
(ج) العميل الىذى أبرم تصالحا ل مع البنك البنوك الدائنة وقام بالوفاء المسبق بكامةل مسةتحقات
هذا البـنـك البنـوك وفـقـا ل ألحكام قانون البنك المركزى والجـهاز المـصـرفى والنقـد الصةـادر
بالقـانون رقـم  00لسنة .2883
رابعةةةاا :كـمةةةـا تــطبةةةـق ذات الـقواعةةةـد (البنةةةود أوالل وثانيةةةا ل وثالثةةةال) بالنسـبةةةـة للـمؤسسةةةـات المتوسـطةةةـة
والصـغـيرة التي ال يـجاوز حد االئتمةان الممنةوح ألي منهةا مليةون جةـنيه مصةـري والتةي يُسمةـح بةـقيام
البنوك بإتاحـتـها لـلشركـة المصـرية لالسـتعالم االئـتـمـانةـي ،وذلةك فةـيما يخةص أسةـس حةـظر التعامةل
ومـدة اإلفـصاح بعةد إتـمةـام الــسـةـداد فـيةـما عةـدا الـبـنةـد ( )3ثـالثةـا ل فـتـكةـون مةدة اإلفـصةـاح خـمةـس
سـنوات فقط بدالل من عشر سنوات.
تعديل موقف العميل:
يتعين على البنوك اإلخطار أوال بأول عن اى تعديل علةى موقةف عمالئهةا السةابق اإلخطةار عةنهم وذلةك
بإيضةةاح نـةةـوع وتةةاريخ اإلجةةراءات المتخةةذة بشةةأن مديونيةةة كةةل مةةنهم ،وذلةةك علةةى ذات نمةةاذج اإلخطةةار
السابق اإلشارة إليها ،وعلى األخص في الحاالت اآلتية:
 .3اتخاذ اى إجراء قضائي الحق لإلجراء القضائي السابق اإلخطار عنه.
 .2اتخاذ اى إجراء قضائي الحق إلعدام المديونية دون إبراء الذمة.
 .3النقل من إجراءات قضائية إلى أي من الفئات األخرى ( )4:6بحسح الحالةة وذلةك فةي حالةة تةرك
الدعاوي المتبادلة بين الطرفين للشطح أو شطبها أو التنازل عنها
 .9تحويل مديونية العميل من فرع إلى فرع ثخر.
 .6تحويل مديونية العميل إلى عميل ثخر.
 .5صدور قرار برفع الحراسة أو باعتبار التحفظ أو المنع من التصرف كأن لم يكن.
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 .7الرفع من فئات التصنيف وذلك في حالة تةرك الةدعاوى المتبادلةة بةين الطةرفين للشةطح أو شةطبها
فعال ولم تجدد أو التنازل عنها ،بناء على السداد الفعلي للمتأخرات المتخذ بشأنها إجراءات قضائية.
 .0موافقة البنك على رفع اسم اى من الشركاء المتضامنين فةي حالةة تخارجةه مةن الشةركة وسةداد مةا
يخصه من المديونية.
 .4موافقةةة البنةةك علةةى رفةةع اسةةم اى مةةن الكفةةالء فةةي حالةةة طل ةح إلغةةاء كفالتةةه وسةةداد مةةا يخصةةه مةةن
المديونية.
 .38سداد المديونية في إطار تسوية مع إبراء ذمة العميل.
 .33سداد المديونية بالكامل.
يتعين على البنوك ما يلي:
 .3اإلفةةادة عةةن نةةوع وتةةاريخ اإلجةةراء والفةةرع متخةةذ اإلجةةراء (بإخطةةار مسةةتقل لكةةل فةةرع علةةى
حده).
 .2اإلخطار عن عمالء القروض المشتركة في حالة اتخاذه اى من اإلجراءات المشةار إليهةا مةع
إيضاح أسماء البنوك المشتركة في القرض وحصة كل منها واسم البنك مدير القرض.
 .3عدم اإلخطار عن أسماء كفالء مديني البنوك الذين يقتصر دورهةم علةى تقةديم ضةمانة عينيةة
محددة ،في حالة اتخاذ اى من اإلجراءات المشار إليها بشأن مديونية المدينين األصليين.
 .9في حالة اتخاذ إجراء قضائي بشأن مديونية شركة مسةاهمة ،يتعةين اإلفةادة بنمةوذج اإلخطةار
عن اسم المسئول الةذي اتخةذ ضةده اإلجةراء مةع إيضةاح عمةا إذا كةان هةذا اإلجةراء قةد اتخةذ ضةده
بصفته الوظيفية أو بصفته كفيال للمديونية.
ثامنا ا :القوائم السلبية للعمالء الحاصلين على قروض ألغراض استهالكية وعقارية
يتعين على البنوك إرسال بيانات القةوائم السةلبية للعمةالء الحاصةلين علةى قةروض إلاةراض اسةتهالكية
شهريا ـ ملف الكترونى خاص ـ عبةر شةبكة معلومةات البنةك المركةزى يشةمل أسةماء هةؤالء العمةالء

()3

الذين تقةل أرصةدة مةديونياتهم عةن حةد اإلقةرار ( 38ألةف جنيةه) ،المتةوقفين عةن السةداد لمةدة تزيةد عةن
 308يومةةا بعةةد فتةةرة السةةماح المقةةررة أو تةةاريخ االسةةتحقاق بحسةةح الحالةةة( )2علةةى أن يسةةتمر إرسةةال
بيانات شهرية عنهم مع ايضاح مدة التأخير والفئة المةدرجين بهةا فةي حالةة عةدم قيةام اى مةنهم بالسةداد،
وذلك في موعد ال يجاوز اليةوم الخةامس مةن الشةهر التةالي للشةهر المعةد عنةه البيةان ،وتشةمل القةروض
ألاراض استهالكية ما يلي:


البطاقات االئتمانية.

 4والكف والضامنين إن وجدوا.
 3قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رق  3143/411بجلسته المنعقدة بتاريخ  2يناير .3143

دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع 52 /



القروض بغرض شراء سيارات لالستخدام الشخصي.



القروض الشخصية لتغطية احتياجات شراء سلع وخدمات.



قروض عقارية لإلسكان الشخصي (اقتناء أو تجديد وحدات سكنية).

وفى إطار الجهود المبذولة لتطوير نظام تسجيل القوائم السلبية بالبنك المركزى المصةرى بهةدف تةوفير
البيانةةات التةةى تسةةاعد البنةةوك علةةى اتخةةاذ القةةرارات االئتمانيةةة السةةليمة وتحقيةةق مزيةةد مةةن اإليضةةاح
والشفافية ،فقد تم تطوير النظام باستحداث الوظائف الجديدة التالية(:)3


إعطةةاء البنةةك صةةالحية تسةةجيل تةةاريخ سةةداد العميةةل لمديونيتةةه فةةور قيامةةه بالسةةداد مةةن خةةالل

شاشةةة شةةبكة معلومةةات البنةةك المركةةزى ،وسةةيقوم النظةةام تلقائي ةا ل بإظهارهةةا ضةةمن بيانةةات القائمةةة
السلبية مع االحتفاظ باسم الموظف الذى قام بهذه العملية.


انه لدى االستعالم عن العمالء سيظهر تاريخ سدادهم لمديونياتهم.

يتم موافاة االدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفي بأسةماء العةاملين ودرجةاتهم الوظيفيةة الةذين
يخول لهم صالحية تسجيل تاريخ السداد مباشرة من خالل شاشة شبكة معلومات البنك المركةزي ،علةى
ان يتم العمل بهذه التعديالت اعتبارال من شهر أاسطس .2885
وعلى السلطة المانحة للتمويل والتسهيالت االئتمانية بالبنوك االطالع على نظام القوائم السةلبية للعمةالء
الحاصةةلين علةةى قةةروض ألاةةراض اسةةتهالكية وذلةةك قبةةل إقةةرار أو زيةةادة أو تجديةةد أو تعةةديل شةةروط
الحةةدود االئتمانيةةة بكافةةة صةةورها الممنوحةةة للعمةةالء بكافةةة أشةةكالهم القانونيةةة وذلةةك للحةةد مةةن المخةةاطر
االئتمانية(.)2
ويتعين على البنوك ما يلي:
(أ) تنقية القوائم السلبية الحالية:
على كـل بنك مراجـعة بيانات العمالء المُدرجين بمعرفته بةالقوائم السةلبية وذلةك بةـحد أقصةى نهايةـة
شـهـر يونيو  2832إلستبعاد العمالء الذين تمثل األرصةدة المسةتحقة علةيهم مصةروفات وعةـموالت
وعـوائد مـسـتـحقة عليها دون سحبهم ألية أموال مةن البنةك الةدائن أو المُدرجةة أسةمائهم بالخطةأ مةن
قِبل البنوك(.)3
يتعين مراعاة أن يتزامن إصدار مخالصات للعمالء مقابل سداد مديونياتهم مع تسةجيل تةاريخ السةداد
بشبكة معلومات البنك المركزي المصري.
 4كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  8يوليو . 3116
 3كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  41يوليو . 3115
 2قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رق  3143/411بجلسته المنعقدة بتاريخ  2يناير .3143
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هذا وتجدر اإلشارة بأنه في حالة ثبوت قيام البنك بعدم االلتزام بما سبق ويتم التحقةق مةن صةحة أيةة
شكاوي ُتقدم سواء للبنك المركزي المصري أو الشةركة المصةرية لالسةتعالم االئتمةاني مةن العمةالء
(سواء األفراد أو الشركات) ويثبت فيها تقةاعس البنةك فةي االبةالغ عةن سةداد المةديونيات أو تحةديث
بياناتهم فان ذلك سوف يعرض البنك لتطبيق أي من اإلجراءات المنصوص عليها بالمةادة  336مةن
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم  00لسنة .)3(2883
(ح) قواعد إدراج العمالء األفراد بالقوائم السةلبية اعتبةارال مةن تةاريخ سةريان القةرار بالنسةبة للبنةود مةن
( ،)9-3وبحد أقصى نهاية شهر يونيو  2832بالنسبة للبنود من (:)7-6
( )1إخطةةةار العمةةةالء ذوى المتةةةأخرات( )2قبةةةل إدراجهةةةم بةةةالقوائم السةةةلبية بخطةةةاح مسةةةجل بعلةةةم
الوصول قبل شهر من تاريخ اإلدراج.
( )2عـدم تـفعيل اسةتخدام بطاقةات االئتمةان ،وبةـالتالى عةدم خصةم مصةاريف وعمةوالت إصةدار
تجديد البطاقات على حسابات العمالء ،إال بعد استيفاء ما يلي:
 بالنسةةبة لإلصةةدار :طلةةح إصةةدار بطاقةةة موقةةع مةةن العميةةل ،علةةى أن يةةتم توقيعةةه ،أو مةةن
ينوح عنه قانونال ،على ما يفيد استالمه للبطاقة وطلح تفعيلها.
 بالنسبة للتجديد :طلح موقع يفيد باستالم العميل للبطاقة وطلح تفعيلها.
( )3زيادة توعيةة العمةالء مةن قِبةل البنةوك عةن قواعةد اإلدراج بةالقوائم السةلبية ومةن ذلةك شةمول
طلبات الحصةول علةى القةروض أو إصةدار البطاقةات علةى القواعةد الخاصةة بةاإلدراج وإظهارهةا
بشكل واضح.
( )4ضةةرورة االهتمةةام بدقةةة المعلومةةات التةةي ترسةةل مةةن البنةةوك إلةةى البنةةك المركةةزى المصةةري
والشركة المصرية لالستعالم االئتمانى بشأن القوائم السلبية.
( )5تحليل بيانات عمالء القوائم السلبية إلى الفئات السبعة التالية "نموذج رقم (:")7
(أ) عمالء أُعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة.
(ب) عمالء متوقفون عن السداد بعد فترة السماح المقررة.

(عمالء قائمة سلبية سوداء)

 4كتاب السيد /نائب المحافظ الصادر بتاريخ  33إبريل .3142
 2والكفالء والضامنين إن وجدوا.
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شةريطة أن يكةون العميةل متوقةف عةن السةداد لمةدة تزيةد عةن  308يومةا ل بعةد فتةرة السةماح
المقةةررة أو تةةاريخ االسةةـتحقاق بحسةةح الحالةةة ،علةةى أن يةةتم إخطةةاره بخطةةاح مسةةجل بعلةةم
الوصول قبل شهر مـن تاريخ اإلدراج.
***
(ج) عمالء إجراءات قضائية مرفوعة من البنك الدائن.
(د) عمالء إجراءات قضائية مرفوعة من جهات خارجية.
(ه) عمالء تسويات.
***
(و) عمالء جدولة.
(ز) عمالء ذوى التزامات مسددة.
( )6تسـرى أحكام المادة األولى ثانيا ل من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتةاريخ 3
يناير  2832والخاصة بالعمالء محل الحظر المطلق أو التـعامل فـى إطـار موافقـة البنةوك الدائنةة
على العمالء األفراد بالقوائم السلبية.
( )7تلتزم الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى بإتاحة بيانات فئات العمالء السبعة لالطالع (من
أ  -ز) وتظةةل هةةـذه البيانةةات قـائمةةـة بةةـنظام الشةةركة قبةةل إتمةةام السةةداد ،وتتةةيح الشةةركة معلومةةات
تاريخيـة بعد السداد توضح سلوك سداد العمالء سابقا ل وفقا ل لما يلى-:
(أ) لمدة ثالث سنوات حال الجدولة وفى حالة العمالء ذوى المتأخرات المسددة.
(ب) لمدة خمس سنوات حال التسوية لعمالء تبل أرصدة مديونياتهم حتى مليون جنيه.
(ج) لمدة عشر سنوات حال التسوية لعمالء تبل أرصدة مديونياتهم أكثر من مليون جنيه.
(ج) ال تسـري أحـكـام هـذا الـقـرار على عـمالء مبادرة البنوك العامةة (العةاملين بالقطاعةات الصةناعية
والتجاريةةة والخدميةةة) التةةي أعلنتهةةا البنةةوك :األهلةةي المصةةري ،مصةةر ،القةةاهرة ،التنميةةة الصةةناعية فةةي
مارس .2887
(د) على البنوك االلتزام بتطبيق القواعةد الةواردة فةي هةذا القةرار اعتبةارا مةن تةاريخ القةرار المةذكور،
أخذا في االعتبار المهلة المقررة قرين بعض البنود.

دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع 55 /

تاسعا ا :تسعير الخدمة

()1

يتم تحصيل  36قرشا ل من البنوك وشركات التأجير التمويلى وشركات التمويةل العقةارى عةن كةل عميةل
يتم اإلقرار عنه شهريا ل من خالل شبكة معلومات البنك المركزى.
عاشراا :الجزاءات المطبقة فى حالة المخالفة
-

()2

فى حالة ثبوت عدم التزام أى من البنوك بأحكام قانون البنك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد

الصةةادر بالقةةانون رقةةم  00لسةةنة  2883والئحتةةه التنفيذيةةة وقةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى بشةةأن
القواعد المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزى يتم العرض علةى مجلةس إدارة البنةك المركةزى
التخاذ أى من اإلجراءات المنصوص عليها بالفقرة أ ،د من المادة  336من القانون وهى:
 .3توجيه تنبيه.
 .2إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى دون عائةد لكةل مخالفةة بنسةبة قةدرها
 % 6من قيمة التسهيالت االئتمانيةة المقدمةة للعميةل موضةوع المخالفةة (وبحةد أدنةى لمبلة اإليةداع
 38ألف جنيه) وذلك لمدة ثالثة أشهر عن كل سنة أو جزء من السنة وبحد أقصى سنتين فقط.
-

إعفةةاء البنةةوك مةةن توقيةةع الجةةزاء المةةالي نتيجةةة مخالفتهةةا للقواعةةد المنظمةةة لنظةةام تسةةجيل االئتمةةان

بالبنك المركزي خالل الفترة من أول يناير  2887حتةى تةاريخ صةدور قةرار المجلةس فةي هةذا الشةأن،
حيث لم يسبق تطبيقه.
-

لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى زيادة العقوبة الموقعة على البنةك بنةا لء علةى عةرض قطةاع

الرقابة واإلشراف إذا ما استدعت ظروف المخالفة ذلك.

 4كتاب قطاع الرقابة واإلشراف بتاريخ  48مايو ( 3115قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  36إبريل
.)3115
2
كتاح قطاع الرقابة واإلشةراف رقةم ( )28الصةادر بتةاريخ  36يوليةو ( 2884قةرار مجلةس إدارة البنةك المركةزى المصةرى الصةادر
بتاريخ  35يونيو  2884بتعديل الفقرة الثانية من البند عاشرال) .
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الفصـل الثالـث
القواعد المنظمة لعمل شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى
وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزى على هذه
الشركات
وقواعد و جراءات وشروط الترخيأ لها
مقدمـة
شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى هى شةركات مسةاهمة مصةرية ارضةها الوحيةد مزاولةة خةدمات
االستعالم والتصنيف االئتمانى ،وال يقل رأسمالها المدفوع عن خمسة ماليين جنيه(.)
ويةةرخص مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى لهةةذه الشةةركات بتقةةديم خةةدمات االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى
المتعلقةةةة بمديونيةةةة عمةةةالء البنةةةوك وشةةةركات التمويةةةل العقةةةارى وشةةةركات التةةةأجير التمةةةويلى ومديونيةةةة
المتقةةدمين للحصةةول علةةى تسةةهيالت ائتمانيةةة مةةن مةةوردى السةةلع والخةةدمات ،ويحةةدد مجلةةس إدارة البنةةك
المركزى بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمةل فةى هةذه الشةركات ونظةام رقابةة
البنةةك المركةةزى عليهةةا( ،)كمةةا يضةةع مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى القواعةةد المنظمةةة لتبةةادل المعلومةةات
والبيانات مع شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى(.)3
وقةةد نظمةةت المةةواد أرقةةام ( )57مكةةررال و( )47و( )44و( )388و( )383و( )323و( )329و()336
مةةن قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز المصةةرفى والنقةةد الصةةادر بالقةةانون رقةةم  00لسةةنة  2883المعةةدل
بالقانون رقةم  43لسةنة  2886اإلطةار التشةريعى الةذى يةنظم التةرخيص لشةركات االسةتعالم والتصةنيف
االئتمانى ،وتنظيم عملها ونظام رقابة البنك المركزى عليها وقواعد تبادل المعلومات والبيانةات فيمةا بةين
البنةةك المركةةزى والبنةةوك وشةةركات التمويةةل العقةةارى وشةةركات التةةأجير التمةةويلى وشةةركات االسةةتعالم
والتصنيف االئتمانى.

 قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  38أاسطس .2886
3
قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  37يناير . 2885
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ونعةةرض فيمةةةا يلةةةى القواعةةةد المنظمةةةة لعمةةةل شةةركات االسةةةتعالم والتصةةةنيف االئتمةةةانى وقواعةةةد تبةةةادل
المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركةزى علةى هةذه الشةركات ،وتشةمل ثالثةة أقسةام علةى النحةو
التالى:
القسم األول :القواعد المنظمة لعمل شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى
أوالا :تعاريف
يقصد بالمصطلحات الواردة بالقانون وبهذه القواعد التعاريف اآلتية:
 -3شةةركة االسةةتعالم والتص ةنيف االئتمةةانى :شةةركة مسةةاهمة مصةةرية ال يقةةل رأسةةمالها المةةدفوع عةةن
خمسةةة ماليةةين جنيةةه ،يةةرخص لهةةا مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى بمزاولةةة نشةةاطها ،وتكةةون
طبيعةةة عملهةةا تكةةوين ملفةةات ائتمانيةةة مةةن خةةالل تجميةةع ومعالجةةة وحفةةظ وتحليةةل المعلومةةات والبيانةةات
الشخصةةية واالئتمانيةةة المتعلقةةة بمديونيةةة عمةةالء البنةةوك وشةةركات التمويةةل العقةةارى وشةةركات التةةأجير
التمويلى والشركات التى تقدم ائتمان من موردى السلع والخدمات ،إضافة إلى توفير خةدمات االسةتعالم
والتصنيف االئتمانى األخرى وإصدار التقارير االئتمانية للمستعلمين ،دون إبةداء توصةيات تتعلةق بمةنح
االئتمان.
 -2مقدمو المعلومات والبيانات  Data Providersالجهات التى تقوم بتقةديم أيةة صةورة مةن صةور
االئتمان ،والجهات المتاح لةديها معلومةات شخصةية أو ائتمانيةة أو أيةة معلومةات وبيانةات أخةرى تتعلةق
بأسةةلوح العمةةالء فةةى الوفةةاء بالتزامةةاتهم ،وتمةةد شةةركات االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى بهةةا وفقةا ل لهةةذه
القواعد.
 -3العميةةةل المسةةةتعلم عنةةةه Subject

 :Dataاألشةةةخاص الطبيعيةةةون (األفةةةراد) ،واألشةةةخاص

االعتباريةةة ،الحاصةةلون أو المتقةةدمون للحصةةول علةةى ائتمةةان ،وتجمةةع معلومةةاتهم وبيانةةاتهم فةةى ملفةةات
ائتمانية بالشركة ،وتكون متاحة لالستعالم وفقا ل لهذه القواعد.
 -9المستعلم  :Userاألشخاص االعتبارية المتعاقدة مع الشركة التى لديها ارض مشروع لالسةتعالم
والحصول على التقارير االئتمانية والخدمات التى تقةدمها الشةركة ،باإلضةافة إلةى العمةالء الةذين تتعلةق
بهم المعلومات والبيانات ولهم ملفات ائتمانية بالشركة ،وذلك وفقا ل لهذه القواعد.
ويحظةةر علةةى الشةةركة التعامةةل مةةع األشةةخاص الطبيعيةةين كمسةةتعلمين عةةن ثخةةرين باسةةتثناء حقهةةم فةةى
االستعالم عن معلوماتهم وبياناتهم بالشركة وفقا ل لهذه القواعد.
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 -6الملف االئتمةانى  :Credit Fileيحتةوى الملةف علةى المعلومةات والبيانةات الشخصةية واالئتمانيةة
المتعلقة بالعمالء التى يتم جمعها ومعالجتها واالحتفاظ بها لدى الشركة ،وتشمل:
(أ) الجهة مقدمة المعلومات والبيانات :وتشمل اسم الجهة وطبيعة نشاطها وعنوانها.
(ح) البيانات الشخصية:
األشةةةخاص الطبيعيةةةون :وتشةةةمل ،االسةةةم والجنسةةةية وتةةةاريخ ومحةةةل المةةةيالد ومسةةةتندات اثبةةةات
الشخصية ومحل اإلقامة الحةالى ومحةال اإلقامةة خةالل الةثالث سةنوات السةابقة والمهنةة ومكةان
العمل الحةالى وعنوانةه وأمةاكن العمةل خةالل الةثالث سةنوات السةابقة واسةم الةزوج أو الزوجةة،
إضافة إلى أيه بيانات أخرى تحقق أاراض الشركة.
األشةةخاص االعتباريةةة :وتشةةمل ،االسةةم والشةةكل القةةانونى وأسةةماء مةةالكى األسةةهم أو الحصةةص
الةةذين يمتلكةةون أكثةةر مةةن  %38مةةن رأس المةةال المةةدفوع ورقةةم السةةجل التجةةارى وتاريخةةه
والعنوان والنشاط الرئيسى واألنشطة الفرعيةة ومعلومةات عةن المركةز المةالى للشةركة ،إضةافة
إلى أيه بيانات أخرى تحقق أاراض الشركة.
(ج) البيانات االئتمانية :وتشمل ،قيمة القرض و أو الحد االئتمانى المصرح بةه والرصةيد المسةتخدم
منه ونوع التسةهيل أو نةوع المنةتج ،ونةوع العملةة وتةاريخ االسةتحقاق واألقسةاط المسةتحقة وأنةواع
الضمانات المقدمة ،إضافة إلى أية بيانات أخرى تحقق أاراض الشركة.
(د) عةادات وأنمةةاط السةةداد  Payment Habitsهةةى معلومةةات تاريخيةةة Historical Data
ترجع إلى خمس سنوات على األقل وتعبر عن مدى التزام العمالء بالسةداد فةى المواعيةد المحةددة،
وتشمل:
 المعلومةةات االيجابيةةة  :Positive Informationهةةى المعلومةةات التةةى تعبةةر عةةن سةةدادالعمالء اللتزاماتهم فى مواعيد استحقاقها.
 المعلومةةات السةةلبية  :Negative Informationهةةى المعلومةةات التةةى تتعلةةق بإخفةةاقالعميةةل فةةى الوفةةاء بالتزاماتةةه وتشةةمل ،التةةأخير أو عةةدم االنتظةةام أو رد الشةةيكات والكمبيةةاالت
بةةةدون دفةةةع أو التوقةةةف عةةةن السةةةداد أو التعثةةةر أو صةةةدور األحكةةةام القضةةةائية والحجةةةوزات
والبروتستو وأحكام اإلعسار واإلفالس.
(ه) معلومةةات مةةن واقةةع السةةجالت العامةةة :المعلومةةات المتاحةةة بالسةةجالت العامةةة وتشةةمل كةل مةةن
السجل المدنى ،والتجارى ،والعقارى وسجالت المحاكم.
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(و) االستعالمات التى تمت على الملف االئتمانى :وتشمل اسم ونشاط المستعلم وتاريخ االستعالم.
وال يجوز أن يتضةمن الملةف االئتمةانى المعلومةات والبيانةات المتعلقةة باالنتمةاء السياسةى وعضةوية
األحزاح والمنظمات العامة األخرى أو تلك المتعلقة باالعتقادات الدينية أو الحالة الصحية.
 -5قاعةةدة البيانةةات  :Databaseقاعةةدة بيانةةات الكترونيةةة تضةةم الملفةةات االئتمانيةةة للعمةةالء ،وتشةةمل
المعلومات والبيانات المتعلقة بهم ،التى تم جمعها من مقدمى المعلومات والبيانات ومعالجتها واالحتفةاظ
بها لدى الشركة.
 -7التفةةويض  :Consentإذن كتةةابى صةةريح موقةةع مةةن العميةةل أو مةةن ينةةوح عنةةه قانون ةا ل أو وكيلةةه
المفوض بموافقته على اآلتى:
 االستعالم عن المعلومات والبيانات الخاصة به. إرسال بياناته إلى شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى.وال يكةةون التفةةويض الزم ةا ل للجهةةات المخاطبةةة بأحكةةام المةةادة ( )44مةةن قةةانون البنةةك المركةةزى
والجهاز المصرفى والنقد ،وهى البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى.
 -0التقريةةر االئتمةةانى  :Credit Reportتقريةةر صةةادر مةةن الشةةركة فةةى شةةكل ورقةةى أو الكترونةةى
يحتوى على بعض أو كل المعلومات والبيانات المتاحة بالملف االئتمانى للعميل أو ملخص لها.
 -4التصةةنيف االئتمةةانى  :Credit Scoringاسةةتخدام المعلومةةات والبيانةةات الشخصةةية واالئتمانيةةة
بالملف االئتمانى للعميل لدى شةركة االسةتعالم والتصةنيف االئتمةانى ،بهةدف الوصةول إلةى تقيةيم رقمةى
للعميةةل وفق ةا ل ألسةةس إحصةةائية ُتطبةةق علةةى جميةةع العمةةالء بةةدون تمييةةز ،وذلةةك بغةةرض تحديةةد درجةةة
المخاطر المرتبطة بعدم سداد العميل اللتزاماته المستقبلية.
 -38مصةةادر الحصةةول علةةى المعلومةةات والبيانةةات :أحةةد أو كةةل المصةةادر التاليةةة المصةةرح لهةةا قانون ةا ل
أو اتفاقا ل بتقديم المعلومات والبيانات لشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى ،وتشمل:
 البنوك العاملة فى مصر. النظام المركزى لتسجيل االئتمان بالبنك المركزى. شركات التمويل العقارى. شركات التأجير التمويلى. شركات التأمين. الصندوق االجتماعى للتنمية. المؤسسات التى تقدم ائتمان للمنشآت المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر. شركات التخصيم.دليل التعليمات الرقابية
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-

الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية وفقةا ل ألحكةام قةانون سةوق رأس المةال الصةادر

بالقانون رقم  46لسنة  3442وتعديالته.
 موردو السلع والخدمات بنظام البيع أو أداء الخدمة بالتقسيط. شةةركات االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى األخةةرى المةةرخص لهةةا مةةن مجلةةس إدارة البنةةكالمركزى
 الجهةةةات المشةةةرفة علةةةى السةةةجالت العامةةةة ،وهةةةى كةةةل مةةةن السةةةجل المةةةدنى ،والتجةةةارى،والعقارى ،وسجالت المحاكم.
 أية جهات أخرى متاح لديها معلومات وبيانات تخدم أاراض الشركة. -33الغرض من االستعالم  :Permissible Purposeيجح علةى المسةتعلم أن يكةون لديةه اةرض
مشروع لالستعالم والحصول على تقرير ائتمانى ،وتتمثل األاراض المشروعة فى:
(أ) بُناء على حكم أو أمر قضائى أو حكم محكمين.
(ح) تقديم أية صةورة مةن صةور االئتمةان بنةاء علةى طلةح العميةل أو زيادتةه أو تجديةده أو تعةديل
شروطه.
(ج) قبول الكفالة أو الضمانة أو أية صورة من صور الضمان.
(د) تحديد التصنيف االئتمانى للعميل طالح االئتمان أو مراجعة الموقف االئتمانى له للتحقةق مةن
مدى انتظامه فى سداد التزاماته.
(ه) بُناء على تفويض مُوقع من العميل أو من ينوح عنه قانونا ل أو وكيله المُفوض.
ثانيا ا :القواعد المنظمة للعالقة بين شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى والمتعاملين معها
يةةنظم العالقةةة بةةين شةةركة االسةةتعالم التصةةنيف االئتمةةانى ،ومقةةدمى المعلومةةات والبيانةةات ،والمسةةتعلمين
أحكةةام القةةانون والقواعةةد المنظمةةة لعمةةل شةةركة االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى والتعاقةةد المبةةرم بةةين
الشركة وكل طرف منهم ،على أن يتضمن ما يلى:
 الغرض من االتفاق ونطاقه. التأكيد على الحفاظ على سرية وحماية المعلومات والبيانات وصحتها. نوعية المعلومات والبيانات التى سيتم تجميعها ،والفئات المستهدف تجميع معلوماتها وبياناتها. مواعيد إرسال المعلومات والبيانات وكيفية إرسالها وتأمينها. القواعد الخاصة باالستعالم والحصول على تقارير ائتمانية. الخدمات المقدمة ومقابل الحصول عليها وكيفية سدادها. تحديد مسئولية أطراف العالقة فيما يتعلق بصحة المعلومات والبيانات. -أسلوح تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو إنهاء التعاقد.
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وفيما يلى القواعد التى تنظم العالقة بين الشركة وكل من المتعاملين معها:
 -3عالقة الشركة بمقدمى المعلومات والبيانات
يةةنظم العالقةةة بةةين الشةةركة ومقةةدم المعلومةةات والبيانةةات التعاقةةد المبةةرم بينهمةةا ،ويتضةةمن التةةزام
الشركة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات واستخدامها فى األاةراض المشةروعة وفقةا ل لهةذه
القواعد ،ويتضمن التزام مقدم المعلومات والبيانات بما يلى:
(أ) اتخاذ اإلجراءات واالحتياطيات الالزمة لتأمين المعلومات والبيانةات المقدمةة للشةركة والتحقةق
من صحتها.
(ح) الحصول على تفويض من العميةل بالموافقةة علةى إرسةال معلوماتةه وبياناتةه إلةى الشةركة ،مةع
االحتفاظ بةالتفويض إلطةالع الشةركة عليةه حةال طلبةه ،وذلةك عةدا الجهةات المنصةوص عليهةا فةى
المادة ( )44من القانون ،وهى البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التةأجير التمةويلى التةى
ال يلزم بشأنها توافر التفويض المشار إليه.
(ج) إتاحةةة وتحةةديث المعلومةةات والبيانةةات الخاصةةة بعمالئةةه الحاصةةلين علةةى ائتمةةان علةةى فتةةرات
دورية شهريا ل كحد أقصى وفقا ل للنماذج التى تعدها الشركة.
(د) إخطار الشركة بأية إجراءات قانونية أو قضائية تم اتخاذها قِبل عمالئه وذلك فى موعد أقصةاه
شهر من تاريخ اتخاذ اإلجراء.
(ه) إخطةةار عمالئةةه الةةذين تقةةرر مةةنحهم أو رفةةض مةةنحهم ائتمةةان باسةةم وعنةةوان شةةركة االسةةتعالم
والتصنيف االئتمةانى ،مةع اإلشةارة إلةى حقهةم فةى الحصةول علةى التقريةر االئتمةانى الخةاص بهةم،
وتقديم شكوى لالعتراض على المعلومات والبيانات الواردة بتقاريرهم االئتمانية.
(و) التعامل مع الشكاوى المقدمة من العمالء فةى موعةد أقصةاه خمسةة عشةر يةوم عمةل مةن تةاريخ
تلقى الشةكوى مةن الشةركة وفقةا ل للقواعةد الةواردة فيمةا بعةد ،مةع احتفاظةه بقاعةدة بيانةات بالشةكاوى
الواردة إليه ونتائج الفحص.
(ز) تحمُل مُقدم المعلومات والبيانةات المسةئولية عةن صةحة المعلومةات والبيانةات المقدمةة منةه إلةى
الشركة وتأمينها لحين إتاحتها للشركة.
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 -2عالقة الشركة بالمستعلمين
ينظم العالقة بين الشركة والجهة طالبة االستعالم التعاقد المبرم بينهما ،ويتضمن حق المستعلم فةى
االستعالم والحصول على تقارير ائتمانية واالستفادة بالخدمات األخرى التى توفرهةا الشةركة ،مةع
التزامه بما يلى:
(أ) القوانين والقواعةد الصةادرة مةن البنةك المركةزى والقواعةد التنظيميةة المتعلقةة بطلةح واسةتخدام
التقارير االئتمانية التى تقدمها الشركة.
(ح) أن يتةوافر لةدى المسةةتعلم ،علةى األقةل ،أحةةد األاةراض المشةروعة لالسةةتعالم والحصةول علةةى
التقارير االئتمانية والخدمات التى تقدمها الشركة الواردة بهذه القواعد.
(ج) الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على االستعالم عةن المعلومةات والبيانةات الخاصةة
بةةه موضةةحا ل بةةه الغةةرض مةةن االسةةتعالم ومصةةدقا ل عليةةه مةةن المُسةةتعلم بصةةحة توقيةةع العميةةل ،مةةع
االحتفاظ بهذا التفويض إلطالع الشركة عليه حال طلبه ،وذلك عدا الجهات المنصوص عليهةا فةى
المادة ( )44من القانون ،وهى البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى.
(د) أن يكون االستعالم والحصول على تقرير ائتمانى وفقا ل لشروط التعاقد ،من حيث:
-

تقديم الطلح على النموذج المُعد لذلك.

-

أسلوح وكيفية الحصول على التقارير االئتمانية.

-

سداد الرسوم المقررة للحصول على التقارير االئتمانية.

(ه) التزام المُسةتعلم باسةتخدام التقريةر االئتمةانى للغةرض الةذى ُ
طلةح مةن أجلةه ولةيس ألى اةرض
ثخر.
(و) عةةدم تةةداول المعلومةةات والبيانةةات الةةواردة بةةالتقرير االئتمةةانى مةةع الغيةةر أو تمكةةين الغيةةر مةةن
اإلطالع عليها سواء بمقابل أو بدون مقابل.
(ز) التزام المُستعلم بعدم تغيير أو تعديل أى بند مةن بنةود التقريةر االئتمةانى الةذى حصةل عليةه مةن
الشركة.
(ح) ال يجوز للمُستعلم أن يتنازل عن حقه إلى الغير أو يُرخص للغير بالحق فى االستعالم.
(ط) تعهةةةد المُسةةةتعلم أن يكةةةون االسةةةتعالم بمعرفةةةة مسةةةئولين مفوضةةةين تخطةةةر الشةةةركة بأسةةةمائهم
ووظائفهم مع االلتزام بإخطار الشركة بةأى تغييةر فةى المفوضةين فةى االسةتعالم لديةه أو فةى حالةة
إنهاء عمل أحدهم ،مع التزامهم بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات.
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 -3عالقة الشركة بالعمالء Consumer Rights
(أ) يكةةون للعميةةل الحةةق فةةى طلةةح الحصةةول علةةى نسةةخة مةةن التقريةةر االئتمةةانى الخةةاص بةةه ،علةةى
النموذج المُعد لذلك مةن قِبةل الشةركة ،فةى أى وقةت وفقةا ل للنظةام المقةرر بالشةركة وذلةك بعةد سةداد
الرسوم المقررة لذلك.
(ح) يكةةون للعميةةل الحةةق فةةى تقةةديم شةةكوى لالعتةةراض لعةةدم صةةحة المعلومةةات والبيانةةات الةةواردة
بالتقرير االئتمانى الخاص به ،وذلك خالل خمسة عشر يوما ل من تاريخ استالم التقرير ،وإذا لم يةتم
تقةةديم شةةكوى خةةالل هةةذه ال ُمةةدة اع ُتبةةرت المعلومةةات والبيانةةات الةةواردة بةةالتقرير صةةحيحة ومحةةل
موافقة كاملة منه ،ما لم يُثبت العكس.
(ج) يتم تقديم الشكوى على النموذج المُعد لهذا الغرض مةن قِبةل الشةركة مةع إرفةاق مةا يُؤيةدها مةن
مستندات ،وإيضةاح بنةود التقريةر االئتمةانى محةل الشةكوى ،واإلجةراء المطلةوح اتخةاذه مةن حيةث
إعادة البحث أو اإللغاء أو التصحيح أو اإلضافة.
(د) علةةى الشةةركة فحةةص الشةةكوى وإذا تبةةين أنهةةا ال تتعلةةق بصةةحة معلومةةة أو بيةةان تقةةوم بحفةةظ
الشكوى وإبالغ الشاكى بذلك ،وذلك فى مدة أقصاها عشرة أيام عمةل مةن تةاريخ اسةتالم الشةكوى،
وفى حالة قبول الشكوى ،على الشركة فحصها وإجراء التصةحيح الةالزم للمعلومةات والبيانةات إذا
تبين وجود خطأ فى عملية التشغيل والمعالجةة مةن قِبةل الشةركة ،أو إرسةالها إلةى مقةدم المعلومةات
والبيانات ،وذلك فى مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ استالم الشكوى.
(ه) علةةى مقةةدم المعلومةةات والبيانةةات فحةةص الشةةكوى الةةواردة إليةةه مةةن الشةةركة ،وإبةةالغ الشةةركة
بنتيجةةة الفحةةص ،إمةةا بةةالتعزيز بصةةحة المعلومةةات والبيانةةات أو تصةةحيح مةةا يُثبةةت عةةدم صةةحته،
وإرس اله إلى الشركة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استالمه للشكوى.
(و) فى حالة إجراء تعديالت جوهرية علةى التقريةر االئتمةانى نتيجةة لفحةص الشةكوى مةن كةل مةن
الشةةةركة أو مقةةةدم المعلومةةةات والبيانةةةات ،يةةةتم إخطةةةار مقةةةدم الشةةةكوى بةةةذلك ،وإرسةةةال إخطةةةارات
بالتعديالت التى تمت للمستعلمين الذين سبق لهةم االسةتعالم والحصةول علةى تقريةر ائتمةانى خةالل
فترة الثالثة أشهر السابقة على إجراء التعديل.
(ز) يتعةين تضةةمين التقةةارير االئتمانيةة الصةةادرة أثنةةاء فحةص الشةةكوى مةةا يُشةير إلةةى ورود شةةكوى
محل فحص.
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(ح) إذا تعلقةةةت الشةةةكوى باسةةةتعالمات تمةةةت بةةةدون وجةةةود اةةةرض مشةةةروع لالسةةةتعالم ،أو بةةةدون
تفةةةةويض ،علةةةةى الشةةةةركة الرجةةةةوع إلةةةةى المُسةةةةتعلم لتقةةةةديم مةةةةا يثبةةةةت تةةةةوافر اةةةةرض مشةةةةروع
لالستعالم ،أو وجود تفويض من الشاكى بموافقته على االستعالم عن ملفه االئتمانى.
 -9عالقةةةة الشةةةركة بشةةةركات االسةةةتعالم والتصةةةنيف االئتمةةةانى األخةةةرى المةةةرخص لهةةةا مةةةن قبةةةل
البنك المركزى:
ينظم العالقة بين الشركة وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى األخرى المُرخص لهةا مةن قِبةل
مجلس إدارة البنك المركزى التعاقد المبرم بينهما ،ويتضمن على األخص:
-

الغرض من االتفاق ونطاقه.

-

نوعية المعلومات والبيانات التى سيتم تبادلها ،ودورية التبادل وكيفية اإلرسال والتأمين.

-

الخدمات المتبادلة وتحديد مقابلها وكيفية سدادها.

-

تحديةةد مسةةئولية كةةل مةةن طرفةةى العالقةةة ،وعلةةى األخةةص فيمةةا يتعلةةق بصةةحة المعلومةةات

والبيانات المتبادلة والحفاظ على سريتها.
-

أسلوح تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو إنهاء التعاقد.

كمةةةا يجةةةح أن تخضةةةع العالقةةةة بةةةين شةةةركات االسةةةتعالم والتصةةةنيف االئتمةةةانى لمبةةةادة المنافسةةةة
المشروعة ،والتعاون المثمر ،والمصالح المشتركة فى إطار القوانين المنظمة للشركات.
ثالثا ا:القواعد المنظمة لعمل الشركة
 -3تلتزم الشركة بتحرير عقةود مةع كةل مقةدم للمعلومةات والبيانةات ومسةتعلم تتضةمن طبيعةة التعامةل
بينهما ومسئولية كل من طرفةى التعاقةد ،وذلةك علةى نمةاذج تعةدها الشةركة لهةذا الغةرض ،مةع االحتفةاظ
بنسخ من تلك العقود.
 -2يحظةةةر علةةةى رئةةةيس وأعضةةةاء مجلةةةس إدارة الشةةةركة ومةةةديريها والعةةةاملين بهةةةا االطةةةالع علةةةى
المعلومات والبيانات المتاحة لدى الشركة إال بالقدر الالزم لمباشرة عملهم ،كما يحظر علةيهم إعطةاء أو
إفشةةاء أيةةة معلومةةات أو بيانةةات عةةن العمةةالء أو حسةةاباتهم أو معةةامالتهم فةةى شةةأنها أو تمكةةين الغيةةر مةةن
االطالع عليها فى اير الحاالت المرخص بها بمقتضةى أحكةام القةانون ،ويسةرى هةذا الحظةر علةى كةل
مةةن يتلقةةى أو يطلةةع بحكةةم مهنتةةه أو وظيفتةةه أو عملةةه بطريةةق مباشةةر أو ايةةر مباشةةر علةةى المعلومةةات
والبيانات المشار إليها.
 -3على الشركة وضع النظم التى تكفل حفاظ العاملين بها على سرية المعلومات والبيانات ،مع اتخةاذ
اإلجراءات الالزمة للتحقق من مدى االلتزام بها.
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 -9علةى الشةركة إعةداد كتيةح تعريفةى متضةمنا ل عنةوان المركةز الرئيسةى والفةروع إن وُ جةدت وأرقةام
التليفون والفةاكس وعنةوان البريةد االلكترونةى ،وأنشةطة الشةركة ،ومواعيةد العمةل بهةا وبيانةا ل بالخةدمات
التى تقدمها وإجراءات الحصول عليها ،والرسوم المقررة وكيفية سدادها.
 -6تلتزم الشركة باإلعالن بمةا يفيةد حصةولها علةى تةرخيص بمزاولةة النشةاط مةن مجلةس إدارة البنةك
المركزى وتاريخ الحصول عليه ،وذلك على جميع مراسالتها ومطبوعاتها بمةا فيهةا التقةارير االئتمانيةة
الصادرة عنها ،وكذلك على موقعها على االنترنت.
 -5يتعةةين علةةى الشةةركة االحتفةةاظ بقاعةةدة البيانةةات المتضةةمنة المعلومةةات والبيانةةات المتعلقةةة بةةالعمالء
داخل جمهورية مصر العربية.
 -7تلتزم الشركة بإنشاء وحدة للتعامل مع طلبات العمالء المتعلقة بهم المعلومةات والبيانةات للحصةول
علةةى تقةةاريرهم االئتمانيةةة وتلقةةى الشةةكاوى ،علةةى أن يكةةون العةةاملين بهةةذه الوحةةدة علةةى درايةةة بحقةةوق
العمالء ومؤهلين للتعامل معهم.
 -0يجةةةح علةةةى الشةةةركة إصةةةدار التقةةةارير االئتمانيةةةة علةةةى النمةةةاذج المعةةةدة لةةةذلك مرفقةةةا ل بهةةةا شةةةرح
واف لمحتوياتها.
 -4تكون الشركة مسئولة عن األخطاء الناتجة عن تشغيل ومعالجة المعلومات والبيانات.
 -38تلتزم الشركة باالحتفاظ بقاعدة بيانات بطلبات االستعالم لمدة ال تقل عن سةنتين تشةمل بيانةات عةن
تاريخ االستعالم واسم المُستعلم ونشاطه وعدد مرات االستعالم ،على أن يوضح التقريةر االئتمةانى عةدد
مرات االستعالم التى تمت على ملف العميل خالل سنة سابقة.
 -33تلتزم الشةركة باالحتفةاظ بقاعةدة بيانةات بالشةكاوى التةى تةرد إليهةا ،لمةدة ال تقةل عةن سةنتين تشةمل
اإلجراءات التى تةم اتخاذهةا نحةو فحةص الشةكاوى ونتةائج الفحةص ،باإلضةافة إلةى التقةارير اإلحصةائية
المُعدة عنها من حيث عددها ،ونوعها ،ومصدرها.
 -32تلتةةزم الشةةركة بتعيةةين مسةةئول التةةزام  Compliance Officerلمراقبةةة مةةدى التةةزام الشةةركة
بقواعد وإجراءات العمةل بهةا ،والقةوانين السةارية والقواعةد الصةادرة مةن مجلةس إدارة البنةك المركةزى
بشأن نظام العمل بالشركة وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
 -33على الشركة العمل على توفير وسيلة مناسبة مُؤمنة لتقديم خدمات االستعالم والتصةنيف االئتمةانى
وإتاحة التقارير االئتمانية للمُستعلمين بمحافظات الجمهورية.

دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع 66 /

 -39على الشركة تضمين التقارير االئتمانية معلومةات سةلبية تاريخيةة عةن العمةالء بعةد السةداد توضةح
سلوك سداد العمالء سابقال .علما بأن اتاحة هذه البيانات هو بغرض دراسة العميل ائتمانيةا ل ودون سةريان
حظر التعامل عليه وتسرى القواعد الخاصةة بافصةاح البنةك المركةزى المصةرى عةن البيانةات الخاصةة
بةةالعمالء ايةةر المنتظمةةين فةةى السةةداد الةةواردة بقةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى رقةةم 2832 389
بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ  3ينةةاير  2832المةةادة االولةةى بنةةدي ثالثةةا ل ورابعةةا ل علةةى الشةةركة المصةةرية
(

لالستعالم االئتمانى .)3 I-Score
 -36يتعين على الشركة استخدام المعلومات والبيانات المحفوظة لديها من أجل تطوير أنظمة للتصةنيف
االئتمانى  ،Credit Scoringوفقا ل للنظم المتعارف عليها فى هذا المجال.
رابعا ا :قواعد تشغيل ومعالجة البيانات Data Processing
 -3تلتةةزم الشةةركة بتةةوفير األجهةةزة والوسةةائل التكنولوجيةةة المالئمةةة التةةى ُتمكنهةةا مةةن إنشةةاء وتشةةغيل
أنظمة وقواعد البيانات.
 -2يتعين على الشركة جمع ومطابقةة وتسةجيل المعلومةات والبيانةات الةواردة مةن مقةدميها ومعالجتهةا
وتحليلها بما يكفل تحقيق أاراض الشركة.
 -3تلتةةزم الشةةركة باتخةةاذ التةةدابير الالزمةةة للتحقةةق مةةن أن المعلومةةات والبيانةةات التةةى حصةةلت عليهةةا
واردة من مصادر موثوق بها.
 -9يتعين على الشركة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأمين وحمايةة المعلومةات والبيانةات ،والحفةاظ علةى
سريتها ،ومنها:
(أ) وضع نظام للتأمين المادى للموقع الخاص بأنظمة المعلومات.
(ح) إنشةةاء مركةةز طةةوارة بةةديل للشةةركة يبعةةد بمسةةافة مناسةةبة عةةن المركةةز الرئيسةةى لهةةا ،وذلةةك
لمواجهة أية مخاطر أو كوارث محتملة.
(ج) اعتمةةاد أنظمةةة حفةةظ احتياطيةةة منتظمةةة ،ووضةةع خطةةط السةةترجاع المعلومةةات والبيانةةات فةةى
حاالت الطوارة بما يضمن عدم تعرضها لخطر الفقد أو التلف.
(د) توفير وسائل اتصال مؤمنة لتبادل المعلومات والبيانات مع مقدميها والمستعلمين عنها.
(ه) تةةوفير نظةةام حمايةةة وتةةأمين للةةدخول علةةى أنظمةةة الشةةركة وقواعةةد بياناتهةةا ،مةةع وضةةع خطةةة
طوارة لمواجهة أية عمليات اختراق لها.

 4كتاح السيد وكيل المحافظ المؤرخ  3سبتمبر .2833
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(و) أن يُنص فى العقود المبرمة مع العاملين بالشركة على االلتزام بالحفاظ على سةرية المعلومةات
والبيانات ،مع وضع سياسات وقواعد للعاملين بالشةركة بالتصةريح لهةم بالةدخول واسةتخدام قواعةد
البيانات ،ومراجعة هذه القواعد على فترات دورية منتظمة.
(ز) وضع ضوابط تشغيلية لصالحيات الدخول للعاملين بالشركة واستخدام قواعد البيانات ،وتوقيةع
الجزاءات على المخالفين فيما يخص االستخدام اير الصحيح.
(ح) وضةةةةةةةةةةع نظةةةةةةةةةةام للتحقةةةةةةةةةةق مةةةةةةةةةةن صةةةةةةةةةةحة المعلومةةةةةةةةةةات والبيانةةةةةةةةةةات الشخصةةةةةةةةةةةية
وتوثيقها.Identification/Authentication
(ط) وضع دليل موثق لقواعد وإجراءات العمل ،على أن يتم مراجعته سنويا ل.
 -6يتعةين علةةى الشةةركة مراجعةة إجةةراءات تةةأمين وحمايةة المعلومةةات والبيانةةات دوريةا ل الكتشةةاف أيةةة
نقاط ضعف واتخاذ اإلجراءات .الالزمة لتالفيها.
 -5يتعةةين علةةى الشةةركة إخطةةار البنةةك المركةةزى عةةن أيةةة عمليةةة اختةةراق ألنظمتهةةا ،ومةةا اتخةةذ مةةن
إجراءات من جانح الشركة للحد من مخاطر التشغيل وما يرتبط بها من مخاطر قانونية.
 -7يتعةةين علةةى الشةةركة عقةةد اجتماعةةات دوريةةة مةةع مجموعةةات مةةن مقةةدمى المعلومةةات والبيانةةات
والمسةةتعلمين لتعةةريفهم بأنشةةطة الشةةركة ،وأفضةةل الممارسةةات فةةى كيفيةةة تقةةديم المعلومةةات والبيانةةات
واالستعالم للحصول على تقارير ائتمانية وأية خدمات أخرى تقدمها الشركة.
القسم الثانى :القواعد المنظمة لتبادل المعلومات والبيانات فيما بين البنك المركةزى والبنةوك وشةركات
التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى
فى إطار القواعد التى وافق عليهةا مجلةس إدارة البنةك المركةزى بتةاريخ  25ابريةل  2886بشةأن نظةام
تسةةجيل االئتمةةان بالبنةةك المركةةزى التةةى تتضةةمن قواعةةد تبةةادل المعلومةةات والبيانةةات فيمةةا بةةين البنةةك
المركزى والبنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التةأجير التمةويلى وفقةا ل ألحكةام القةانون والئحتةه
التنفيذيةةة ،نةةورد فيمةةا يلةةى القواعةةد الخاصةةة بتبةةادل المعلومةةات والبيانةةات المتعلقةةة بمديونيةةة العمةةالء
والتسةةهيالت االئتمانيةةة المقةةررة لهةةم فيمةةا بةةين البنةةك المركةةزى والبنةةوك وشةةركات التمويةةل العقةةارى
وشةةركات التةةأجير التمةةويلى وشةةركات االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى ،شةةاملة التعةةاريف علةةى النحةةو
التالى:
أوالا :تعاريـف
 -3التبادل :يقصد بالتبادل فى حكم المادة ( )44من قانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد
تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العمالء والتسهيالت االئتمانيةة المقةررة لهةم فيمةا بةين البنةك
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المركةةةزى والبنةةةوك وشةةةركات التمويةةةل العقةةةارى وشةةةركات التةةةأجير التمةةةويلى وشةةةركات االسةةةتعالم
والتصنيف االئتمانى ،وكذا االستعالم والحصول على التقارير االئتمانيةة التةى تعةدها الشةركات األخيةرة
التةةى تحتةةوى علةةى التةةاريخ االئتمةةانى للعمةةالء ،باإلضةةافة إلةةى تقةةارير التصةةنيف االئتمةةانى Credit
.Scoring
 -2موضوع التبادل :المعلومةات والبيانةات المتعلقةة بمديونيةة العمةالء والتسةهيالت االئتمانيةة المقةررة
لهم من األشخاص الطبيعيين واألشخاص االعتبارية.
 -3أطةةةراف التبةةةادل :البنةةةك المركةةةزى ،والبنةةةوك ،وشةةةركات التمويةةةل العقةةةارى ،وشةةةركات التةةةأجير
التمويلى ،وشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى.
ووفقا ل ألحكام المادة ( )44من القانون ،ال يسةتلزم تبةادل المعلومةات والبيانةات المتعلقةة بمديونيةة عمةالء
البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التةأجير التمةويلى مةع البنةك المركةزى وشةركات االسةتعالم
والتصةةنيف االئتمةةانى موافقةةة العميةةل ،وال يعةةد ذلةةك التبةةادل إخةةالالل بةةااللتزام بالسةةرية وحظةةر إفشةةاء
المعلومات والبيانات المنصوص عليه فى المةادة ( )47مةن قةانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى
والنقد استنادال إلى أن هذا التبادل يتم وفقا ل لمتطلبات القانون وفى إطار القواعد التى يضعها مجلةس إدارة
البنك المركزى شريطة كفالة السرية.
ويكةةون التبةةادل بةةين شةةركات االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى وبةةين أى مةةن البنةةك المركةةزى والبنةةوك
وشركات التمويل العقارى وشركات التةأجير التمةويلى وفقةا ل للتعاقةد المبةرم بينهمةا بصةفة أى مةنهم مقةدم
معلومات وبيانات  Data Providerومستعلم  Userفى ذات الوقت.
وتتضمن القواعد المنظمةة لتبةادل المعلومةات والبيانةات تقةديم المعلومةات والبيانةات لشةركات االسةتعالم
والتصنيف االئتمانى ،واالستعالم للحصول على التقارير االئتمانية على النحو التالى:
ثانيا ا :تقديم المعلومات والبيانات
تلتزم البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى بتقديم المعلومةات والبيانةات المتعلقةة
بمديونية عمالئها والتسهيالت االئتمانية المقررة لهم لشركات االسةتعالم والتصةنيف االئتمةانى ،مةع تقيةد
هذه الجهات بالتزامات مقدمى المعلومات والبيانات الواردة بهذه القواعد من حيث:
 -3تقديم المعلومات والبيانات الشخصية واالئتمانية لعمالئها وتحديثها.
 -2المسئولية عن تأمين وصحة المعلومات والبيانات المقدمة للشركة.
 -3التعامل مع شكاوى العمالء.
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ويقةةدم البنةةك المركةةزى مةةا يتةةاح لةةه مةةن معلومةةات وبيانةةات بنظةةام تسةةجيل االئتمةةان لديةةه سةةواء حالي ةا ل
أو مسةةةتقبالل عةةةن مديونيةةةة عمةةةالء البنةةةوك وشةةةركات التمويةةةل العقةةةارى وشةةةركات التةةةأجير التمةةةويلى
والتسهيالت االئتمانية المقررة للفئات التالية:
-

األفراد الطبيعيون.

-

األشخاص االعتبارية إذا بلغت الحدود االئتمانية المصرح بها للشةخص االعتبةارى مةن البنةوك

وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى حتى مليون جنيه.
ثالثا ا :االستعالم
ينظم العالقة بين طرفى التبادل البنك المركزى أو أى من البنوك وشةركات التمويةل العقةارى وشةركات
التةةأجير التمةةويلى مةةن جهةةة بصةةفتهم مُسةةتعلمين وبةةين شةةركة االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى مةةن جهةةة
أخرى التعاقد المبرم بينهما الذى يضمن حق أى منهم فى االستعالم والحصول علةى التقةارير االئتمانيةة
واالستفادة بالخدمات األخرى التى توفرها شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى ،مةع تقيةد هةذه الجهةات
بالتزامات المُستعلمين الواردة بهذه القواعد باإلضافة إلى ما يلى:
 .3االلتزام باالستعالم والحصول على التقةارير االئتمانيةة متضةمنة التةاريخ االئتمةانى لعمالئهةم قبةل
تقديم االئتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه ،وكذا تقارير التصنيف االئتمانى.
 .2أن يكون االستعالم بنا لء على أحد األاراض المشروعة المحددة بالقواعد المنظمة لعمةل شةركات
االستعالم والتصنيف االئتمانى.
 .3االلتزام باالحتفاظ بالتقرير االئتمانى الذى تم الحصول عليه بملف العميل للرجوع إليه للمتابعة.
 .9يحظر على رئيس وأعضاء مجالس إدارة البنةوك وشةركات التمويةل العقةارى وشةركات التةأجير
التمويلى ومديريها والعاملين بها إعطاء أو إفشاء أيه معلومات أو بيانات عن العمةالء أو حسةاباتهم أو
معةامالتهم فةةى شةأنها أو تمكةةين الغيةر مةةن االطةةالع عليهةا فةةى ايةر الحةةاالت المُةرخص بهةةا بمقتضةةى
أحكةةام القةةانون ،ويسةةرى هةةذا الحظةةر علةةى كةةل مةةن يتلقةةى أو يطلةةع بحكةةم مهنتةةه أو وظيفتةةه أو عملةةه
بطريق مباشر أو اير مباشر على المعلومات والبيانات المشار إليها.
 .6على البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وضع النظم التةى تكفةل حفةاظ
العاملين بها على سرية المعلومات والبيانات ،مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحقةق مةن مةدى االلتةزام
بها.
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القسم الثالث :نظام رقابة البنك المركزى على شركات االستعالم والتصنيف االئتمانى
أوالا :نظام رقابة البنك المركزى
مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى هةةو الجهةةة المختصةةة قانون ةا ل بةةالترخيص لشةةركات االسةةتعالم
والتصنيف االئتمانى والرقابة عليها ،وله فى سبيل ذلك:
 -3الترخيص لشركات االستعالم والتصنيف االئتمانى ،وتسجليها بسجل خاص لديه.
 -2وضع قواعد وشروط وإجراءات الترخيص للشركات ونظام العمل بهةا ،والقواعةد المنظمةة لتبةادل
المعلومةةات والبيانةةات المتعلقةةة بمديونيةةة عمةةالء البنةةوك وشةةركات التمويةةل العقةةارى وشةةركات التةةأجير
التمويلى والتسهيالت االئتمانية المقررة لهم مع شةركات االسةتعالم والتصةنيف االئتمةانى ،ونظةام رقابةة
البنك المركزى على هذه الشركات.
 -3مراجعة النماذج المُعدة من قبل الشركة وكذلك أية تعديالت عليها ،وعلى األخص:
-

نماذج العقود المبرمة مع كل من مقدمى المعلومات والبيانات ،والمستعلمين.

-

نموذج التفويض بموافقة العمالء على االستعالم وإرسال معلوماتهم وبياناتهم.

-

نموذج طلح الحصول على تقرير ائتمانى.

-

نماذج التقارير االئتمانية.

-

نموذج الشكوى بشأن االعتراض على معلومات أو بيانات.

 -9الرقابة على أنشطة الشركة بغرض متابعةة مةدى التةزام الشةركة بالقةانون ،والقواعةد الصةادرة مةن
مجلس إدارة البنك المركزى فى هذا الشأن.
 -6طلح المعلومات والبيانات والتقارير االئتمانية التى تحقق أاراض الرقابة واإلشراف على أنشةطة
الشركة وذلك فى المواعيد وطبقا ل للنماذج المقررة منه.
 -5االطالع والتفتيش على أعمال الشركة ،وعلى األخص:
-

دليل قواعد وإجراءات العمل بالشركة.

-

مراجعة العقود المبرمة مع مقدمى المعلومات والبيانات ،والمستعلمين.

-

مراجعة طلبات االستعالم التى تمت على الملفات االئتمانية.

-

االطالع على الشكاوى الواردة إلى الشةركة ،واإلجةراءات التةى تةم اتخاذهةا نحةو فحةص هةذه

الشكاوى ونتائج الفحص ،والتقارير اإلحصائية المُعدة عنها من حيث عددها ونوعها ومصدرها.
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-

االطالع على التقةارير المُعةدة مةن قِبةل مسةئول االلتةزام Compliance Officerبالشةركة

فيمةةا يتعلةةق بمخالفةةة قواعةةد وإجةةراءات العمةةل بالشةةركة ،وكةةذلك القةةوانين والقواعةةد التةةى يصةةدرها
مجلس إدارة البنك المركزى.
-

االطالع على اإلجراءات التى اتخذتها الشركة لاللتةزام بالقواعةد التةى يصةدرها مجلةس إدارة

البنك المركزى والتحقق من اتخاذها لإلجراءات الالزمة لاللتزام بها.
 -7التفتيش على نظم المعلومات بالشركة للتحقق من سةالمة أدائهةا وكفةاءة الشةركة فةى إدارة مخةاطر
التشغيل ،من خالل:
-

مراجعة هيكل إدارة نظم المعلومات.

-

مراجعة دليل قواعد وإجراءات العمل.

-

مراجعة أنظمة حماية وتأمين البيانات.

ثانيا ا :ارجراءات والعقوبات فى حالة المخالفة
 -3فةةى حالةةة ثبةةوت مخالفةةة أى مةةن شةةركات االسةةتعالم والتصةةنيف االئتمةةانى ألحكةةام قةةانون البنةةك
المركزى والجهةاز المصةرفى والنقةد وتعديالتةه والقةرارات الصةادرة مةن مجلةس إدارة البنةك المركةزى
بشةةأن قواعةةد وشةةروط وإجةةراءات التةةرخيص ونظةةام العمةةل فةةى الشةةركة ،والقواعةةد المنظمةةة لتبةةادل
المعلومات والبيانةات وكفالةة سةريتها ،ونظةام رقابةة البنةك المركةزى علةى هةذه الشةركات ،يةتم العةرض
على مجلس إدارة البنك المركزى التخاذ أى من اإلجراءات التالية فى حةق الشةركة وفقةا ل ألحكةام البنةود
(أ ،هـ ،ز) من المادة  336وهى:
-

توجيه تنبيه.

-

مطالبةةة رئةةيس مجلةةس إدارة الشةةركة المخالفةةة بةةدعوة المجلةةس إلةةى االنعقةةاد للنظةةر فةةى أمةةر

المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخةاذ الةالزم نحةو إزالتهةا ،ويحضةر اجتمةاع مجلةس اإلدارة فةى
هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى.
-

حل مجلةس إدارة الشةركة وتعيةين مفةوض إلدارتهةا لمةدة ال تجةاوز سةتة أشةهر ويجةوز مةدها

لمدة ستة أشهر أخرى ،ويعةرض المفةوض خةالل مةدة تعيينةه األمةر علةى الجمعيةة العامةة للشةركة
الختيار مجلس إدارة جديد ،أو الدمج فى شركة أخرى أو تصفية الشركة.
-

كما يجوز للمجلس سحح الترخيص الممنوح للشركة وفقا ل ألحكام المادة  336من القانون.

 -2وفقةا ل لمةةا تقضةةى بةةه المةةادة ( )323مةةن قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز المصةةرفى والنقةةد تعاقةةح
شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى بغرامة ال تقل عن عشةرة ثالف جنيةه وال تجةاوز مائةة ألةف جنيةه
لكل من ارتكح اشا ل أو تدليسا ل فى تقديم خدمات االستعالم أو التصنيف االئتمانى بقصد تيسير الحصةول
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على االئتمان ،وذلك فضالل عن الحكم عليه لصالح مانح االئتمان بمبل يعةادل قيمةة مةا لةم يةتم الوفةاء بةه
من االئتمان الممنوح بنا لء على ما أصاح مانح االئتمان من ضرر بسبح ما ارتكبه من اش أو تدليس.
 -3وفقةا ل لمةةا تقضةةى بةةه المةةادة ( )329مةةن قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز المصةةرفى والنقةةد يعاقةةح
بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن عشرين ألةف جنيةه وال تجةاوز خمسةين ألةف جنيةه كةل
من خالف أيا ل من أحكام المادتين ( 47و  )388المتعلقتين بالحفاظ على سةرية حسةابات العمةالء وحظةر
إفشاء أية معلومات أو بيانات عن حساباتهم أو معامالتهم.
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شركة االستعالم والتصنيف االئتمانى
قواعد وشروط و جراءات الترخيأ
الصادرة بقرار مجلس دارة البنك المركزى فى  31أغسطس 2115
أوالا :شروط الحصول على الموافقة المبدئية لتأسيس الشركة
يقةةدم طلةةح إلةةى قطةةاع الرقابةةة واإلشةةراف بالبنةةك المركةةزى للحصةةول علةةى الموافقةةة المبدئيةةة التخةةاذ
إجراءات تأسيس الشركة ،متضمنا ل البيانات ومستوفيا ل للمستندات التالية-:
 -3اسم مقدم الطلح وعنوانه.
 -2عنوان المحل القانونى للشركة الذى تتم عليه المراسالت.
 -3صةةورة مةةن العقةةد االبتةةدائى ومشةةروع النظةةام األساسةةى يشةةمل اةةرض الشةةركة وبيةةان بأسةةماء
المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم فى رأس المال المدفوع.
 -9بيان بسابق خبرة المؤسسين فى المجال المصرفى واالئتمانى.
 -6قيمة رأسةمال الشةركة المةدفوع وعةدد األسةهم والقيمةة االسةمية للسةهم ،مةع بيةان الحصةص العينيةة
وقيمتها إن وجدت.
 -5مدة الشركة.
 -7بيان باسم الشركة المقترح باللغتين العربية واألجنبية.
 -0الدراسة التى أُعدت لتأسيس الشركة متضمنة األنشطة والخدمات التةى سةتؤديها الشةركة ،وخطتهةا
لتةةوفير هةةذه الخةةدمات لكافةةة محافظةةات الجمهوريةةة ،وسياسةةتها فةةى تحديةةد أسةةعار الخةةدمات ،والهيكةةل
التنظيمى المقترح للشركة.
 -4تعهد من الشركة بما يلى:
(أ)

استخدام اللغة العربية فى مراسالتها.

(ح) تعيةةةين أعضةةةاء مجلةةةس اإلدارة والمةةةديرين التنفيةةةذيين ممةةةن يتةةةوافر فةةةيهم حسةةةن السةةةمعة
والصالحية والكفاءة والخبرة العملية.
( ج)

االلتزام بأحكام قةانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد الصةادر بالقةانون رقةم 00

لسنة  2883وتعديالته والقوانين واللوائح السارية ،والقواعةد واإلجةراءات المنظمةة لعمةل الشةركة
الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزى ،مع كفالة سرية البيانات والمعلومات.
(د)

تقديم أية بيانات ومعلومات أو مستندات يطلبها البنك المركزى.

ويعرض الطلح على مجلس إدارة البنك المركزى إلصدار قرار فى شأنه خالل ثالثةين يومةا ل مةن تةاريخ
تقديمه مستوفيا ل البيانات والمستندات المطلوبة.

دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع 74 /

ويتعةين إتمةام اإلجةراءات الالزمةة لتأسةةيس الشةركة خةالل سةنة مةةن تةاريخ اإلخطةار بقةرار مجلةةس إدارة
البنةةك المركةةزى بالموافقةةة المبدئيةةة علةةى التأسةةيس ،ويجةةوز مةةد المةةدة بقةةرار مةةن مجلةةس إدارة البنةةك
المركزى.
ثانيا ا :قواعد ومتطلبات الحصول على الترخيأ وتسجيل الشركة لدى البنك المركزى
يقةةدم طلةةح إلةةى قطةةاع الرقابةةة واإلشةةراف بالبنةةك المركةةزى للحصةةول علةةى تةةرخيص بمزاولةةة نشةةاط
االستعالم والتصنيف االئتمةانى وتسةجيل الشةركة المةرخص لهةا فةى سةجل خةاص لةدى البنةك المركةزى،
ويرفق بالطلح المستندات اآلتية:
 -3الموافقة المبدئية الصادرة من البنك المركزى بتأسيس الشركة.
 -2القرار الصادر بتأسيس الشركة.
 -3صورة من النظام األساسى للشركة
 -9صورة من صحيفة قيد الشركة فى السجل التجارى.
 -6عنوان المركز الرئيسى ،وعناوين الفروع والوكاالت إن وجدت.
 -5صةةورة مةةن محضةةر اجتمةةاع الجمعيةةة العامةةة للشةةركة بتعيةةين أعضةةاء مجلةةس إدارة الشةةركة،
والقةةرارات الصةةادرة مةةن مجلةةس اإلدارة بتعيةةين رئةةيس المجلةةس والعضةةو المنتةةدح و أو المةةديرين
التنفيذيين.
 -7أسماء وبيانات رئيس وأعضةاء مجلةس اإلدارة والعضةو المنتةدح و أو المةديرين التنفيةذيين ،ومةا
يفيد تمتع كل منهم بالصالحية والكفاءة والخبرة العملية.
 -0تقديم ما يثبت عدم صدور حكم بإشهار إفالس أحد المؤسسةين أو أحةد أعضةاء مجلةس اإلدارة أو
المديرين التنفيذيين ،وعدم صدور حكم نهائى باإلدانة ضد أى منهم بعقوبة جنائية أو فى جريمة ماسةة
بالشةةرف أو األمانةةة ،أو فةةى إحةةدى الجةةرائم المنصةةوص عليهةةا فةةى قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز
المصرفى والنقد وقانون مكافحة اسل األموال.
 -4صورة من عقةود اإلدارة والتشةغيل – إن وجةدت – والتةى تةم إبرامهةا مةع أى طةرف ثخةر يعهةد
إليه بإدارة وتشغيل الشركة وأية مذكرات تفاهم مبرمة فى هذا الشأن ،مصحوبة ببيان بسابقة األعمةال
والخبرة فى مجال االستعالم والتصنيف االئتمانى.
 -38نماذج المستندات التى سوف تتعامل بها الشركة مع الغير.
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 -33تقةةديم مةةا يثبةةت تةةوافر األجهةةزة والوسةةائل التكنولوجيةةة المالئمةةة إلنشةةاء وتشةةغيل وتحةةديث قاعةةدة
البيانات ،على أن تتحقق فيها الشروط التالية:
(أ)

وسائل اتصال مناسبة لتبادل البيانات والمعلومات ونظام تأمين كل وسيلة.

(ح) نظام للتأمين المادى على الموقع الخاص بحفظ البيانات.
( ج)

دليل موثق إلجراءات العمل.

(د)

خطةةة مواجهةةة الكةةوارث واسةةترجاع المعلومةةات فةةى حالةةة الطةةوارة تتضةةمن نظةةام حمايةةة

وتأمين قاعدة البيانات واعتماد أنظمة حفظ احتياطية لتخزين البيانةات Disaster recovery
.Center
 -32تعهةةد بإخطةةار البنةةك المركةةزى بكةةل تعةةديل يةةراد إجةةراؤه فةةى النظةةام األساسةةى للشةةركة ،وعقةةود
اإلدارة والتشغيل ،وكذا أى تعديل فى البيانات التى قدمت عنةد طلةح الحصةول علةى الموافقةة المبدئيةة
بتأسيس الشركة أو تسجيلها.
 -33تعهد بالحصول على موافقةة مسةبقة مةن مجلةس إدارة البنةك المركةزى عنةد التوقةف عةن مزاولةة
النشاط أو االندماج فى شركة أخرى.
ويعةةرض الطلةةح علةةى مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى إلصةةدار قةةرار بالموافقةةة علةةى التةةرخيص لشةةركة
االستعالم والتصنيف االئتمانى وتسجيلها فى السجل المعد لهةذا الغةرض لةدى البنةك المركةزى وال يجةوز
للشركة مزاولة نشاطها إال بعد إخطارها بموافقة مجلس إدارة البنك المركزى.
هةةذا وقةةد قةةرر مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ  22ينةةاير  2880الموافقةةة علةةى
التةةةرخيص للشةةةركة المصةةةرية لالسةةةتعالم االئتمةةةانى  I-Scoreلتقةةةديم خةةةدمات االسةةةتعالم والتصةةةنيف
االئتمةةةانى المتعلقةةةة بمديونيةةةة عمةةةالء البنةةةوك وشةةةركات التمويةةةل العقةةةارى وشةةةركات التةةةأجير التمةةةويلى
ومديونيةةة المتقةةدمين للحصةةول علةةى تسةةهيالت ائتمانيةةة مةةن مةةوردى السةةلع والخةةدمات ،ويشةةمل نطةةاق
الترخيص بيانات األفراد الطبيعيةين دون حةد أقصةى ،والمؤسسةات المتوسةطة والصةغيرة التةى ال يجةاوز
حجم االئتمان الممنوح ألى منها مليون جنيه من أى من البنوك والجهات سالفة الذكر(.)
هذا وتلتزم كافة البنوك وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى باآلتى(-:)
 -3اعتبارال من  3يوليو :2880
-

االطالع على المعلومات والبيانات االئتمانية الخاصة بمديونيات األفراد الطبيعيين من خةالل

الشةةركة المصةةرية لالسةةتعالم االئتمةةانى فقةةط ومباشةةرة دون اللجةةوء إلةةى النظةةام المجمةةع لتسةةجيل
بيانات االئتمان بالبنك المركزي.
 كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  3يونيه 2880
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-

االطةةالع علةةى المعلومةةات والبيانةةات االئتمانيةةة الخاصةةة بمةةديونيات المؤسسةةات المتوسةةطة

والصغيرة التى ال يجةاوز حجةم االئتمةان الممنةوح ألى منهةا مليةون جنيةه مةن أى مةن هةذه البنةوك
والشركات من الشركة المصرية لالستعالم االئتمانى ومن النظام المجمع لتسةجيل بيانةات االئتمةان
بالبنك المركزى معال.
 -2علةةى كافةةة البنةةوك وشةةركات التمويةةل العقةةارى والتةةأجير التمةةويلى االسةةتمرار فةةى إمةةداد البنةةك
المركةةزى بجميةةع المعلومةةات والبيانةةات االئتمانيةةة والتةةى تةةرد إليةةه كمةةا هةةى وبةةدون أى تغييةةر (بالنسةةبة
لألفراد الطبيعيين واألشخاص االعتبارية إذا بلغت الحدود االئتمانية المصرح بها ألى منهم ثالثين ألةف
جنيه مصرى فأكثر إضافة إلى معلومات وبيانات القوائم السلبية بغض النظر عن مقدار الحد) .
وتعزيزال لما تقدم( )3يتعين التزام كافة البنوك بما يلى:
-

الحصول على بيانات الشركة المذكورة لتحليل سةلوك سةداد العمةالء المؤسسةات المتوسةطة

والصةةغيرة وذلةةك عنةةد دراسةةة كةةل عميةةل (وفقةا ل للمفهةةوم أعةةاله) وتقييمةةه بغةةرض مةةنح االئتمةةان أو
زيادته أو تجديده بحيث يعد تقرير االستعالم الوارد من الشركة المصرية لالسةتعالم االئتمةاني (I-
) Scoreمسةةتندال إلزامي ةا ل يتعةةين أن يةةتم عةةرض مةةا يحتويةةه مةةن معلومةةات ضةةمن مةةذكرة الدراسةةة
االئتمانية التى يتم عرضها على السلطة المختصة بمنح االئتمان.
-

مراعاة الدقة فى المعلومات التى ُترسل من ِقبل البنوك للشركة وذلك لضمان صةحة التقةارير

الصادرة عن الشركة والتى تعتمد عليها باقى البنوك فى تقييم عمالئها.
وتجدر اإلشارة إلى أن التفتيش الدوري الذي يجريه البنك المركزي على البنوك سوف يتضةمن كةل ممةا
يلي:
 .3مةةدى التةةزام البنةةوك بتةةوفير البيانةةات االئتمانيةةة الدقيقةةة للشةةركة المصةةرية لالسةةتعالم االئتمةةاني I-
.Score
 .2مدى اعتماد البنوك واطالعها على بيانات الشركة كما ورد أعاله.
وذلك أسوة بالمتبع بشةأن التفتةيش الخةاص بمةدى االلتةزام بأحكةام القةانون المشةار إليةه وقةرارات مجلةس
إدارة البنك المركزي ذات الصلة الخاصة بالنظام المجمع لتسجيل بيانات االئتمان بالبنك المركزي.

3

كتاح السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  26يونيو . 2884
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الفصـل الرابـع
حظر قبول البنك أسهم رأسماله كضمان أو التعامل فيها
وضوابط تصفية المنقول أو العقار الذى
تؤول ملكيته للبنك وفاء لديون
أوال :حظر قبول البنك أسهم رأسماله بصفة ضمانة أو التعامل فيها
يتعين على البنوك االلتزام بأحكام المادة ( )2 58من قانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد
الصادر بالقانون رقم  00لسنة  2883والتى تقضى بأنه يحظةر علةى البنةوك قبةول األسةهم التةى يتكةون
منها رأسماله بصفة ضمان للتمويل أو التعامل فى أسهمه ،مع مراعةاة أحكةام قةانون شةركات المسةاهمة
وشةةركات التوصةةية باألسةةهم والشةةركات ذات المسةةئولية المحةةدودة الصةةادر بالقةةانون رقةةم  364لسةةنة
 3403فى هذا الشأن ،ما لم تكن قد ثلت إلى البنك وفةاء لةدين لةه قِبةل الغيةر علةى أن يقةوم البنةك ببيعهةا
خالل ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
ثانيا ا :ضوابط تصفية المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته للبنك وفاء لدين له قِبل الغير
يتعين على البنوك االلتزام بأحكام المادة ( )6 58من قانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد
الصةةادر بالقةةانون رقةةم  00لسةةنة  2883والتةةى تقضةةى بأنةةه يحظةةر علةةى البنةةوك التعامةةل فةةى المنقةةول
أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
 -3العقار المخصص إلدارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به.
 -2المنقةةول أو العقةةار الةةذى تةةؤول ملكيتةةه إلةةى البنةةك وفةةاء لةةدين لةةه قِبةةل الغيةةر ،علةةى أن يقةةوم البنةةك
بالتصةةرف فيةةه خةةالل سةةنة مةةن تةةاريخ أيلولةةة الملكيةةة بالنسةةبة للمنقةةول وخمةةس سةةنوات بالنسةةبة للعقةةار
ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة إذا اقتضت الظةروف ذلةك ،ولةه اسةتثناء بعةض البنةوك مةن هةذا
الحظر وفقا ل لطبيعة نشاطها.
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وإزاء أن معظم هذه العقةارات أصةوالل ال تةدر عائةد األمةر الةذى يتطلةح بةذل البنةوك لمزيةد مةن الجهةود
والمتابعةةة مةةن اإلدارة العليةةا لمةةا يةةتم مةةن إجةةراءات مةةن قِبةةل اإلدارة التنفيذيةةة لتسةةجيل تلةةك العقةةارات
والتصرف فيها قبل إنقضاء المدة المحددة فى القانون(.)3
وفةةى ضةةوء قةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى بتةةاريخ  35ديسةةمبر  2880باعتمةةاد قواعةةد
إعةةداد وتصةةوير القةةوائم الماليةةة للبنةةوك وأسةةس االعتةةراف والقيةةاس والةةذى تضةةمن بةةأن يةةتم االعتةةراف
بالمنقول أو العقار الذى ثل للبنك وفاء لدين له قبل الغير من تاريخ األيلولة اى تاريخ تخفيض المديونيةة
على أن يقوم البنك بالتصرف فى هذه األصةول خةالل المةدة الةواردة بالمةادة ( )58المشةار اليهةا بعاليةه،
وإذا لم يتم التصرف خالل هذه المةدة يةتم تةدعيم احتيةاطى المخةاطر البنكيةة العةام بمةا يعةادل  %38مةن
قيمتها سنويا ل اعتبارال من السنة المالية التةى تبةدأ مةن أو بعةد أول ينةاير  2838تةاريخ بةدء تطبيةق قواعةد
إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس االعتراف والقياس وفي حالة عدم تحقيق البنك لصافي ربح وعةدم
وجود أرباح محتجةزة لديةه فإنةه يتعةين لةدى البنةك عنةد إعةداد المعيةار خصةم قيمةة ذلةك االحتيةاطي مةن
رأس مال البنك وفقا للمعالجة الواردة بمعيار كفاية رأس المال( ،)2مع مراعاة ما يلى(:)3
 -3بالنسبة للعقارات المسجلة والمنقوالت اعتبارال من السنة المالية التاليةة لتةاريخ انتهةاء المهلةة التةي
بدأت من تاريخ التسجيل.
 -2بالنسبة للعقارات اير المسجلة والتي مر علةى أيلولتهةا فتةرة تقةل عةن خمةس سةنوات مةن تةاريخ
تخفيض المديونية اعتبارال من السنة المالية التالية لتاريخ انتهاء هذه الفترة ،أما التةي مةر علةى أيلولتهةا
أكثر من خمس سنوات من تاريخ تخفيض المديونية اعتبارال من السنة المالية التي تبدأ من أو بعةد أول
يناير .2838
ويتعين على البنةوك بةذل المزيةد مةن الجهةد للةتخلص مةن تلةك األصةول ،واتخةاذ مةا يلةزم نحةو تصةنيفها
اتساقا ل مع قواعد اإلعداد والتصوير المشار إليها ،وفى حالة الرابة فةى الحصةول علةى مهةالت إضةافية
للتخلص من تلك األصول فيتم التقةدم بطلةح ذلةك فةي نهةايتي مةارس وسةبتمبر مةن كةل عةام ،بحيةث يةتم
دراسته والرد بشأنه في نهايتي يونيو وديسمبر.

3

كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  5مارس 2880
2
كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزي لبمصري الصادر بتاريخ  29ديسمبر ( 2832قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري
بجلسته المنعقدة بتاريخ  30ديسمبر .)2832
3
كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  22مارس 2838
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وتقوم البنوك بموافاة قطاع الرقابة واإلشراف بتقريةر شةهرى بحةد أقصةى اليةوم الخةامس مةن كةل شةهر
عن الجهود المبذولة والمعوقات التى تحول دون البيع وخطة البنك إلزالتها ،وإن جهود البنك للتصةرف
فيما لديه من عقارات ستكون أحد عناصر التقييم الذى يتم دوريا ل لكافة البنوك(.)3

3

كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  5مارس .2880
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الفصـل الخامس
ضوابط التمويل العقارى والتأجير التمويلى
أوالا :ضوابط التمويل العقارى
تقرر السماح لكافة البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى بمزاولةة نشةاط التمويةل لالسةتثمار فةى
مجةةاالت شةةراء أو بنةةاء أو تةةرميم أو تحسةةين المسةةاكن والوحةةدات اإلداريةةة والمنشةةآت الخدميةةة ومبةةانى
المحال المخصصة للنشاط التجارى ،ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقةارى ،وفقةا ل ألحكةام
قةةانون التمويةةل العقةةارى الصةةادر بالقةةانون رقةةم  390لسةةنة  2883والئحتةةه التنفيذيةةة وذلةةك بالشةةروط
التالية(:)3
 -3التناسح بين ثجال موارد البنك وثجال القروض والتسهيالت االئتمانية ألاراض التمويل العقارى.
 -2مراعاة الضوابط والقواعد المصرفية السليمة فى مجال منح االئتمان.
 -3أال تجاوز القروض والتسهيالت االئتمانية التى يمنحها البنك للتمويةل العقةارى وفقةا ل ألحكةام قةانون
التمويل العقارى ما يعادل  %6مةن إجمةالى محفظةة القةروض والتسةهيالت االئتمانيةة للبنةك وال يسةرى
ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى وبنك التعمير واإلسكان.
 -9أن يقةةدم البنةةك الةةى البنةةك المركةةزي المصةةري بيان ةا ل ربةةع سةةنوي بأرصةةدة القةةروض والتسةةهيالت
االئتمانيةةة الممنوحةةة للتمويةةل العقةةاري وفق ةا ل الحكةةام القةةانون المشةةار اليةةه ونسةةبتها الةةى اجمةةالي محفظةةة
القروض والتسهيالت االئتمانية للبنك وذلك تطبيقا ل للقواعد المتقدمة.
ويتعين على البنوك اتخاذ الالزم نحو اسةتيفاء البيةان المشةار اليةه بصةفة دوريةة علةى اسةاس ربةع سةنوي
اعتبارال من المركز في ثخر يونيو  ،2882وذلك باالضافة الى البيانات التي ترد حاليةا ل الةى الرقابةة علةى
البنوك بشأن التمويل العقاري – الذي ال يسةري بشةأنه احكةام القةانون رقةم  390لسةنة  – 2883السةابق
طلبها بموجح كتاح السةيد نائةح المحةافظ بتةاريخ  6اكتةوبر  3440علةى ان تةرد كافةة هةذه البيانةات فةي
موعد اايته اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر المعد عنه البيان

(.)2

كما يتعين أن يتضمن أرصدة التسهيالت االئتمانية المقدمة للتمويل العقةارى وفقةا ل ألحكةام قةانون التمويةل
العقةةارى المشةةار إليةةه ونسةةبتها إلةةى إجمةةالى محفظةةة التسةةهيالت االئتمانيةةة للبنةةك وذلةةك تطبيق ةا ل للقواعةةد

 4كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ 33مارس ( 2882قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ 20
فبراير )2882
2
كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  6أكتوبر . 3440
دليل التعليمات الرقابية

الباب الرابع 81 /

المتقدمة مع إيالء العناية الواجبة نحو الفصل بين القروض فى إطةار أحكةام القةانون  390لسةنة ،2883
والقروض خارج إطار هذا القانون(.)3
ثانياا :مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

()2

نظرا للدور الرئيسي للجهاز المصرفي في تنشيط التمويل العقاري ،فقد ارتأى للبنك المركةزي المصةري
ضرورة تحفيةز البنةوك وتشةجيعها للتوسةع فةي هةذا المجةال مةع توجيههةا لالهتمةام بمحةدودي ومتوسةطي
الدخل ،إيمانا منه بالمسئولية االجتماعية التي تقع على عاتقه بخالف دوره االقتصادي .على أن يةتم ذلةك
من خالل طرح مبادرة تهدف لتحقيق إصةالح هيكلةي للتمويةل العقةاري مةن خةالل إتاحةة التمويةل طويةل
األجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسح للفئات المذكورة علي النحو التالي:

سعر اإلقراض النهائي للعميل

*

محدودي الدخل

متوسطي الدخل

%7

%0

* سعر ثابت منذ المنح وطوال مدة القرض

وبنا لء عليه فقد قرر مجلةس إدارة البنةك المركةزي المصةري بجلسةته المنعقةدة فةي  30فبرايةر  2839مةا
يلي:
 .3يخصص البنك المركزي المصري مبل  38مليار جنيةه مصةري علةى شةرائح لمةدة حةدها األقصةى
 28سةةنة يةةتم توجيهةةه للتمويةةل العقةةاري الخةةاص بمحةةدودي ومتوسةةطي الةةدخل بمشةةروعات اإلسةةكان
بالمجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات اإلسكان (بمفهوم أي وحدة سةكنية قابلةة للةرهن وتتوافةق مةع
شروط المبادرة)

()3

التى تقةام لمحةدودي ومتوسةطي الةدخل فةي محافظةات الجمهوريةة المختلفةة( )9لتقةوم

البنوك بإعادة إقراضه وفقا ل للشروط التالية:



تطبةةق أسةةعار عائةةد مدعومةةة (تحسةةح علةةى أسةةاس متنةةاقص) يةةتم تحديةةدها مةةن قبةةل اإلدارة

التنفيذية للبنك المركزي المصري.



ال يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العمالء بعةد المةنح وطةوال مةدة القةرض وذلةك لمةا

تم استخدامه من شرائح.

3

كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  22فبراير . 2887
 3كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  48فبراير .3141
 2كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  43مايو .3141
 1كتاح السيد المحافظ الصادر بتاريخ  25مارس 2839
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لةةإلدارة التنفيذيةةة للبنةةك المركةةزي المصةةري الحةةق فةةي إعةةادة النظةةر فةةي التسةةعير للشةةرائح

الجديدة الموجهة للبنوك وفقا ل العتبارات السوق وبحد أقصي مرة كل عام.



يتم إتاحة المبل للبنوك مقابل أذون أو سندات( )3خزانة تجدد دوريال.

 .2شروط العمالء المستفيدين من المبادرة:



أن يكون مصري الجنسية.



حصول العميل على التمويل العقاري لوحدة واحدة فقط.



أن يكةةون الحةةد األقصةةى للةةدخل الشةةهري لمتوسةةطي الةةدخل  0ثالف جنيةةه للفةةرد و 38ثالف

جنيه لألسرة وأال تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن  688ألف جنيه(.)2



بالنسبة لمحدودي الدخل( )3يتعين االلتزام بما ورد بالقانون رقم  390لسنة  2883وتعديالتةه

المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري.
 .3يةةتم رد كامةةل قيمةةة الةةدعم المقةةدم مةةن البنةةك المركةةزي المصةةري أخةةذال فةةي االعتبةةار أسةةعار السةةوق
السةةائدة فةةي حالةةة بيةةع الوحةةدة أو السةةداد المعجةةل للقةةرض قبةةل مةةرور خمةةس سةةنوات مةةن تةةاريخ المةةنح،
أمةةا فةةي حالةةة البيةةع أو السةةداد المعجةةل بعةةد مةةرور خمةةس سةةنوات يةةتم حسةةاح نسةةبة تتماشةةى مةةع الفتةةرة
المتبقية من القرض.
 .9يجةةوز للبنةةوك اسةةتخدام المبةةال المخصصةةة لهةةا مةةن خةةالل المبةةادرة عةةن طريةةق إعةةادة توجيههةةا
لشركات التمويل العقاري وفقا ل للمحددات التالية:

أ.

أن يكةون الحةد األقصةى للتمويةل للشةركات  %28مةن قيمةة المحفظةة القائمةة بالبنةك فةي إطةةار

المبادرة.

ح.

توقيةةةع عقةةةد ملةةةزم (بروتوكةةةول للتعامةةةل) بةةةين البنةةةوك وشةةةركات التمويةةةل العقةةةاري لتطبيةةةق
جميع شروط وإجراءات عمل المبادرة وخاصة فيما يتعلق بأسعار وشروط اإلقراض للعمالء.

يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد مةن التةزام شةركات التمويةل العقةاري مةع البنةوك بكافةة
شروط المبادرة.
 .6ال يجوز بأي حال مةن األحةوال بيةع محةافظ كةل مةن البنةوك أو شةركات التمويةل العقةاري الناشةئة
تحت مظلة هذه المبادرة.
3

حال إصدار اآللية الخاصة بها .
 3كتاب السيد المحافظ بتاريخ  33ديسمبر 3141
3
يحةق لمحةةدودي الةةدخل االسةتفادة مةةن الةةدعم المقةةدم مةن البنةةك المركةةزي المصةةري إلةى جانةةح الةةدعم المقةةدم مةن قبةةل صةةندوق التمويةةل
العقاري.
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 .5فةةي إطةةار المبةةادرة يةةتم تعةةديل الفقةةرة (أ) مةةن البنةةد السةةادس مةةن أسةةس تقيةةيم الجةةدارة االئتمانيةةة

للعمةةالء وتكةةوين المخصصةةات والخةةاص بالقواعةةد المنظمةةة لتحديةةد القيمةةة السةةوقية العادلةةة للضةةمانات
العقاريةةة والمحةةال التجاريةةة بحي ةث تحةةدد القيمةةة العادلةةة لألصةةول موضةةوع الرهةةون مةةرة علةةى األقةةل
كل خمس سنوات بدالل من ثالث سنوات.
ويجح على البنوك ضةرورة االعةداد لمثةل هةذا النةوع مةن التمويةل مةن خةالل تةدريح العةاملين بهةا علةى
كيفية اعداد الدراسات االئتمانية وأسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء أخذال في االعتبار اصةحاح المهةن
الحرة ،بحيث يتم وضع ثلية للتنفيذ والمتابعة ،باإلضافة الى تحديث الةنظم الداخليةة بمةا يتفةق والمتطلبةات
الخاصة بتلك المبادرة ،وذلك على ان يبدأ العمل بها من أول ابريل .)3(2839

وفيما يلي القواعد وارجراءات التفصيلية لقرار مجلس دارة البنك المركزي المصري بتاريخ
 18فبراير  2114بشأن مبادرة تنشيط قطاع التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل.
اسةتنادال للمةادة السةةابعة مةن القةةرار المشةار إليةةه بعاليةه بتكليةف قطةةاع الرقابةة واإلشةةراف بإصةدار مةةذكرة
تفصةةيلية تتضةةمن القواعةةد الخاصةةة بتطبيةةق أحكةةام هةةذا القةةرار ،نةةورد فيمةةا يلةةي القواعةةد واإلجةةراءات
التفصيلية التي يتعين على البنوك االلتزام بها في هذا الشأن:
 .3وضع ثلية لتنفيذ ومتابعة المبادرة تشمل ما يلي:
 إنشاء وحدة متخصصة للتمويل العقاري.
 نظام إدارة معلومات ( )MISيتيح تقارير مالية ورقابية لخدمة أاراض المبادرة.
 نظام رقابة داخلية فعال من خالل التنسيق بين كافة اإلدارات المعنية لتنفيذ ثلية المبادرة.
 إعداد عقود ومستندات التمويةل العقةاري بمةا يكفةل سةالمة االئتمةان الممنةوح فةي إطةار يتفةق مةع
قانون التمويل العقاري رقم  390لسنة  2883وتعديالته.
 .2السةةماح للبنةةوك باسةةتخدام المبل ة المخصةةص للمبةةادرة بصةةفة شةةهرية بعةةد قيامهةةا بالصةةرف لعمالئهةةا
بحيث يقوم كل بنك بإجراء الدراسة االئتمانية الالزمة وفقا ل لسياسته والحصول على الموافقةات االئتمانيةة
واستيفاء كافة الشروط والضةمانات أو المسةتندات التةي ُتمكةن البنةك مةن إتمةام إجةراءات الةرهن ومةن ثةم
الصرف للعمالء ،ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:
 إجراء استعالم عن العمالء يتضمن االستعالم من خالل الشركة المصةرية لالسةتعالم االئتمةاني،
وإدارة تجميةع مخةاطر االئتمةان بالبنةك المركةزي للوقةةوف علةى سةابقة تعةامالت العميةل مةع القطةةاع
المصرفي ،باإلضافة إلى التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة.
 4كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  6مارس .3141
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 حصول البنك على رهن عقاري من الدرجة األولةى أو قيةد الضةمان باإليةداع أخةذال فةي االعتبةار
"قرار وزير ارسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ( )111لسنة ."2114
 توفير نظام لتقييم وتحليل الجدارة االئتمانية للعمالء ونرفق طيه ورقة استرشادية تتضةمن بعةض
المعايير اإلضافية التي يمكن االستناد إليها في التقييم( .مرفق)2
 تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خالل صندوق التمويل العقاري.
 .3يتم استحداث نظام إلكتروني بالبنك المركزي المصري إلحكام الرقابة على قيام العميل بشةراء وحةدة
واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم بحيث يتيح النظةام بشةكل لحظةي معلومةات عةن موقةف العميةل
منهةا صةةدور الموافقةةة االئتمانيةة وصةةرف القةةرض الخةاص بةةه علةةى أن تلتةزم البنةةوك وشةةركات التمويةةل
العقاري بما يلي:
 تسةةجيل بيانةةات العميةةل علةةى النظةةام وفقةا ل للنمةةاذج التةةي سةةيعدها البنةةك المركةةزي فةةي هةةذا الشةةأن
بحيةةث ُتتةةاح معلومةةة حصةةول العميةةل علةةى موافقةةة ائتمانيةةة طةةرف أحةةد البنةةوك أو شةةركات التمويةةل
العقاري لكافة األطراف األخرى لحظيا ،ويُشترط أن تمتنع باقي البنةوك وشةركات التمويةل العقةاري
منذ تلك اللحظة عن التعامل معه في إطار المبادرة ،وذلك لتفادي ازدواجيةة إصةدار موافقةة ائتمانيةة
لذات العميل.
 بالنسبة لألسرة يتم إدخال بيانات االرتباط بالزوج الزوجة ويتم تحديث ذلةك بعةد تقةديم مسةتندات
تثبت التغييةر فةي الحالةة االجتماعيةة للعمةالء مةن خةالل شةركة التمويةل العقةاري أو البنةك الةذي قةام
بمنح القرض.
 تلتةةزم شةةركات التمويةةل العقةةاري لةةدى الصةةرف للعمةةالء باإلفصةةاح عةةن اسةةم البنةةك الةةذي قامةةت
الشركة بالحصول على التمويل منه وذلك على النظام ضمن بيانات العميل األساسية.
 يُمثل المبل المطلوح من البنك المركزي لكل شهر إجمالي قيمة ما تم تسجيله مةن صةرف فعلةي
للعمالء ،باإلضافة إلى ما تم توجيهه لشركات التمويةل العقةاري (بنةا لء علةى مةا تةم صةرفه فعليةا ل مةن
تلك الشركات لعمالئها).
 يتعةةين مراعةةاة التةةزام الدقةةة فةةي المعلومةةات التةةي يةةتم إدخالهةةا علةةى النظةةام وذلةةك لضةةمان صةةحة
التقارير الصادرة عنه والتي يعتمةد عليهةا بةاقي البنةوك وشةركات التمويةل العقةارى فةي التعامةل مةع
العمالء.
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 .9تقوم البنوك بشكل دوري بما يلي أخذال في االعتبار ضرورة الفصل بين محدودي ومتوسطي الدخل:
أ .موافاة البنك المركزي المصري بصفة شهرية باآلتي:
 )3جدول السةداد المتوقةع للمبلة المطلةوح()علةى أسةاس أقسةاط ربةع سةنوية( )تسةتحق فةي يةوم
العمل األخيةر( )3فةى نهايةة كةل ربةع (ايةر شةاملة العائةد) وفقةا ل لجةداول السةداد المتوقعةة للعمةالء
الذين تم الصرف لهم خالل الربع المعني.
 ) 2أذون خزانة يتم إيداعها في يوم العمل األول من كةل شةهر مقابةل المبلة المطلةوح( (صةرفه
خةةالل الشةةهر أو المبل ة المسةةتخدم( )2فةةي نهايةةة الربةةع بحسةةح الحالةةة ،مةةع االسترشةةاد بالقواعةةد
واإلجةراءات المتبعةةة مةةن قبةل البنةةك المركةةزي المصةري فةي عمليةةات إعةادة الشةةراء المسةةتخدمة
ألاراض السياسة النقدية.
ح .موافاة البنك المركزي المصري بصفة ربع سنوية قبل  6أيام عمل من نهاية الربع( )بما يلي:
 قيمةةة السةةداد المعجةةل أو بيةةع الوحةةدات رضةةا لء أو قضةةا لء قبةةل انتهةةاء مةةدة القةةرض مةةع تعةةديل
جدول السداد للبنك المركزي المصري باستبعاد أقساط تلك القروض (دون العائد).
 قيمةةة الةةدعم فةةي سةةعر العائةةد الةةذي سةةيتم رده للبنةةك المركةةزي وفقةةا لمةةا سةةيرد بالبنةةد رقةةم ()7
أدناه.
 .6يتم خصم قيمةة األقسةاط تلقائيةا ل(♦) علةى حسةاح البنةك فةي تةاريخ اسةتحقاقها وفقةا ل لجةداول السةداد التةي
سبق موافاة البنك المركزي بها ،بغض النظر عن تعثر العمالء أو إعادة جدولة مديونياتهم.
 .5يتم تحصيل العائد المستحق دوريا ل من خالل البنك المركزي المصري(♦).
 .7حال رابة العميل بيع الوحدة أو السداد المعجل يتم رد مبلة الةدعم فةي سةعر العائةد منةذ تةاريخ المةنح
وحتى تاريخ البيع السداد المعجل وفقا ل لما يلي:
 يتم حساح الفارق بين سعر العائد المدعم وسةعر العائةد علةى أسةاس تطبيةق سةعر إقةراض بواقةع
 %6فوق سعر اإلقراض النهائي لمحدودي الدخل أو )3(%9فوق سعر اإلقراض النهائي لمتوسةطي
الدخل ،ثم رد الفارق للبنك المركزي وفقا ل للنسح الواردة بالجدول (مرفق .)3

 يت قجميع المبلغ المطلوب من خ ل ما ق قسجيله من صرف فعلي للعم
( االول من شهور يناير ،ابريل  ،يوليو ،اكتوبر)
 4كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  43مايو .3141
( 3المبلغ المستخدم = صافي الرصيد القائ في نهاية الربع +اجمالي المبلغ الجديد المطلوب صرفه -االقساق ربع السنوية المستحقة-
قيمة السداد المعجل أو بيع الوحدات) غير شام للعائد.
♦ بموجب قصريح بالخص .
 2يمكن اعادة النظر في هذه النسب لتتماشى على ما يتجد من حاالت وفقا للبند االول من قرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري
بتاريخ  41فبراير 3141
بالنظام االلكتروني
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 ال يتم تطبيق عمولة سداد معجل.
أمةةا فةةي حالةةة تعثةةر العميةةل يةةتم رد الةةدعم باسةةتخدام النسةةح المقةةررة فةةي سةةنة التعثةةر الةةواردة بالجةةدول
(مرفق  ،)3على أن يةتم ذلةك فةور أيلولةة الوحةدة علةى األقسةاط منةذ تةاريخ المةنح وحتةى تةاريخ األيلولةة
حيةث يتعةين علةى البنةك موافةاة البنةك المركةزي المصةري فةي نهايةة كةل ربةع بقيمةة الوحةدات التةي ثلةةت
ملكيتها إليه نتيجة تعثر العمالء.
 . 0يتضةةةمن الهةةةامش بةةةين سةةةعر إقةةةراض البنةةةك المركةةةزي للبنةةةوك وسةةةعر اإلقةةةراض النهةةةائي للعمةةةالء
كل مما يلي:
 عمولة أعلى رصيد مدين.
 المصروفات اإلدارية والعوائد والعموالت األخرى.
 مصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى (مثال :التأمين).
وتطبق مصروفات الضرائح والدمغات وفقا ل للقوانين السارية.
 .4يحةةق للبنةةك تطبيةةق عائةةد تةةأخير بحةةد أقصةةي  %2فةةوق سةةعر اإلقةةراض النهةةائي للعميةةل وذلةةك علةةى
األقسةاط مسةتحقة الةدفع ،وفةي حالةة موافقةة البنةك علةةى طلةح العميةل جدولةة المديونيةة يةتم التسةعير وفقةا ل
ألسعار المبادرة في تاريخ المنح.
 .38في جميع األحوال ال يحق للعميل االستفادة مةن المبةادرة المقدمةة مةن البنةك المركةزي المصةري إال
مرة واحدة فقط ،بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها مةن قبةل العميةل خةارج
إطةةار المبةةادرة ،أخةةذا فةةي االعتبةةار مةةا سةةبق اإلشةةارة إليةةه مةةن قيةةام صةةندوق التمويةةل العقةةاري بتوجيةةه
محدودي الدخل للبنوك.
 . 33لدى إقرار البنك بقيمة القرض لإلدارة العامةة لتجميةع مخةاطر االئتمةان بالبنةك المركةزي المصةري
والشركة المصرية لالستعالم االئتماني ،يتعين فصل عمالء المبادرة من خالل أكواد.
 .32يمكةةن اسةةتخدام التقيةةيم المُعةةد مةةن قبةةل وزارة اإلسةةكان أو هيئةةة المجتمعةةات العمرانيةةة الجديةةدة عةةن
الوحةةدات محةةل التمويةةل ،أو المقيمةةين العقةةاريين المةةدرجين بقةةوائم بيةةوت الخبةةرة المسةةجلة لةةدى البنةةك
المركزي المصري ،كما يمكن االستعانة بةالمقيمين العقةاريين الةذين تةم تحديةدهم بموجةح "قةرار مجلةس
ادارة الهيئةةة العامةةة للرقابةةة الماليةةة رقةةم ( )71لسةةنة  "2114وذلةةك كوسةةيلة لتخفةةيض تكلفةةة التقيةةيم
العقاري وفقا ل للبند السادس من قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ  30فبراير .2839
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 .33تسةرى هةذه المبةةادرة علةى كافةة الوحةةدات المتاحةة فةةي المجتمعةات العمرانيةة الجديةةدة والتةي ينطبةةق
عليها شروط المبادرة وال تشةمل تلةك المرخصةة لإلسةكان السةياحي مةع التأكيةد علةى أن تكةون الوحةدات
مخصصة للسكن.
 .39التأكيد على ما ورد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ  9ابريل  2885والخةاص
بتعةديل أسةس تقيةةيم الجةدارة االئتمانيةةة وتكةوين المخصصةةات الصةادرة عةةن المجلةس مةةن خةالل تخفةةيض
مخصةةةةةةةةةةةص المخةةةةةةةةةةةاطر العامةةةةةةةةةةةة للقةةةةةةةةةةةروض العقاريةةةةةةةةةةةة ألاةةةةةةةةةةةراض اقتنةةةةةةةةةةةاء أو تجديةةةةةةةةةةةد
وحدات سكنية من  %3إلى .%3
 . 36يقوم قطاع الرقابة واإلشراف بالمتابعة الدوريةة للتحقةق مةن مةدى التةزام البنةوك بتطبيةق كافةة بنةود
المبادرة وجودة المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من صحة البيانات المدخلة على النظام.
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قواعد التعامل على أذون الخزانة في طار مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط قطاع التمويـــــــل
()1
العقارى لمحدودي و متوسطي الدخل
أوال:ـ يقــوم البنك في أول يوم عمةل مةن كةل شةهر بتقةديم رسةالة سةويفت  MT 599بةالمبل المطلةوح
لكــةـل نــةـوع علةى حةده (محةدود ـ متوسةط) علةى الةـ  )CBEGEGCXBKO( BICعلةى أن تكةون
درجة األهمية "."URGENT
 فـــي  Field 21البدء بكتابة  CMMSفـــي أول السطر ثم يتم تحديد ما يلي:
أ )MG( -بالنسبة لعمالء مبادرة متوسطي الدخل.
ح )ML( -بالنسبة لعمالء مبادرة محدودي الدخل.
 وتمثل قيمة المبل المطلوح بالرسالة مجمةوع القةروض الممنوحةة لعمالئةه خةالل الشةهر السةابق
للمطالبة حتى تاريخ إاالق نظام  6( CMMSأيام عمل قبل نهاية الشهر).
ثانيا:ةةـ يحــــةةـدد البنةةك أذون خزانةةـة فــةةـي كـةةـل رسالـةةـة (محةةدود ـ متوسةةط) بالقيمةةة االسةةمية وت ةاريخ
االسةةتحقاق بةةنفس األسةةلوح المتبةةع فـــــةةـي عمليةةات  REPOوفقةا ل للقواعةةد المنظمةةة التفاقيةةات عمليةةات
إعةةادة الشةةراء ( (Repoالمؤرخةةة فةةي  2833 3 35حيةةث يمثةةل مجمـــةةـوع القيمةةـة الحاليـةةـة لةةألذون
المقدمةةةةة كمةةةةا هــةةةةـو موضةةةةح بالبنةةةةد أوالل .ويكةةةةون مضةةةةمون الرسةةةةالة (حقةةةةل  )74كمةةةةا هةةةةو وارد
بالمرفق رقم (.)3
ثالثا:ـ يراعى أن يكون تاريخ استحقاق األذون المقدمة مقابل المبل المطلوح تزيد عـــن مةدة عمليةة الةـ
 REPOبأسبوع على األقل.
مثال:
 مبلةةةة مطلةةةةوح لمةةةةدة  3شةةةةهور يبةةةةـدأ فةةةةي  9 3يكةةةةون اجـــةةةةـل اسةةةةتحقاق األذون المقدمةةةةة
 43يوم  +أسبوع.
 مبل مطلوح يبةدأ فةي  6 3يكةون أجةل اسةتحقاق األذون المقدمةة مقابلةه شةهرين  +أسةبوع طبقةا
لتاريخ نهاية العملية الختالف عدد أيام الشهور.
 مبل ة مطلةةوح يبةةدأ فةةي  5 3يكةةون أجةةل اسةةتحقاق األذون المقدمةةة مقابلةةه شةةهر  +أسةةبوع طبقةةا
لتاريخ نهاية العملية الختالف عدد أيام الشهور.

3
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رابعا:ـ فةي يةوم العمةل األول بعةد نهايةة الربةع المقةرر ( )3 3 ، 38 3 ، 7 3 ، 9 3يقةوم البنةك بتقةديم
رسالتين سويفت لكـل نوع (محدود ـ متوسط).
أ -الرسالة األولى لكل نوع كما هو وارد بالبند أوالل.
ح -الرسالة الثانية لكل نوع عبارة عن رسالة ( Rolloverتمديد المبال المطلوبةة التـةـي حصةل
عليهةةا البنةةك فةةي الشةةهور الةةثالث السةةابقة  5 3 ، 6 3 ، 9 3علةةى سةةبيل المثةةـال) وذلةةك بغةةرض
تجـــــديد أذون الخزانــــة مــــن حيث ثجـــال استحقاقها وصةالحيتها وفقةا ل للبنةد ثالثةا ل أو اسةتبدال
أية أذون خزانة للتغطية طبقـا لرابة البنك.


تمثل الرسالة الثانية (تمديد المبلة المطلةوح  )Rollover-صةافى القيمـةـة االسةمية للمبةال

الممنوحة في الشهور السابقة مخصوما منها:
o

األقساط المسددة للبنك المركزي عن تلك الفترة.

o

السداد المعجل بيع الوحدة عن تلك الفترة إن وجد.

ويجح أن يتطابق المبل المطلوح تمديده بشاشة نظام  CMMSمع المبل الوارد برسالة السويفت.


بالنسبة لنوع الرسالة فباإلضافة لما هو مبين بالبند أوالل
o

يتم في  Field 21كتابة ( )CMMSMOGبالنسبة لمتوسطي الدخل.

o

يتم في  Field 21كتابة ( )CMMSMOLبالنسبة لمحدودي الدخل.

يتم تقديم الرسةائل السةابق اإلشةارة إليهةا حتةى السةاعة العاشةرة صةباحا ل فةي أول يةوم عمةل مةن كةل شةهر
ويكون مضمون الرسالة (حقل  )74كما هو وارد بالمرفق رقم (.)1
وبصفة عامة يتعين عـلى البنك مراعاة الدقة في اختيةار أذون الخزانةة مةن حيةث القةيم االسةمية وتةواريخ
االستحقاق ومواعيد التقـــدم وذلك حتى يتيسر تنفيذ طلح البنك لكل نوع أو تمديد المبةال السةابق منحهةا.
و في حالة عدم االلتزام باإلجراءات السابقة يكةون للبنةك المركةزي الحةق فةي اتخـةـاذ كافــةـة اإلجةراءات
والتدابير التي يراها مناسبة.
ثالثا ا :ضوابط التأجير التمويلى
فى ضوء أحكام المادة األولى مةن قةانون التةأجير التمةويلى الصةادر بالقةانون رقةم  46لسةنة  ،3446فقةد
قةةرر مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى أن يقتصةةر دور البنةةوك فةةى مجةةال التةةأجير التمةةويلى علةةى
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المسةةةةةاهمة فةةةةةى شةةةةةركات متخصصةةةةةة لهةةةةةذا النشةةةةةاط مةةةةةع مراعةةةةةاة االلتةةةةةزام بالضةةةةةوابط المقةةةةةررة
فى مجال المساهمة(.)3
ومن الجدير بالةذكر انةه اسةتمرارال للجهةود المبذولةة مةن جانةح البنةك المركةزي المصةري لتةذليل عقبةات
تطبيةةق مبةةادرة التمويةةل العقةةاري ،خاصةةة فيمةةا يتعلةةق بقةةرار وزارة االسةةكان رقةةم  388لسةةنة 2839
والمعوقات التي تواجه البنوك في هذا الشأن فقد تم توضيح ما يلي(:)2


فيما يخص االستفسار عن عبارة " ....بعةد سةداد كافةة مسةتحقات الهيئةة ...الةواردة بالمةادة االولةى

مةةن "قةةرار وزارة االسةةكان رقةةم ( )111لسةةنة " ، "2114المةةذكرة االيضةةاحية للقةةرار الصةةادرة عةةن
السيد وزير االسكان والتي تفيد بأن المقصود من هذه العبارة هةو سةداد االقسةاط المسةتحقة للهيئةة حتةى
تاريخه وليس اجمالي مستحقات الهيئة".


بالنسةةبة للشةةكاوى المتعلقةةة بعةةدم درايةةة أجهةةزة المةةدن الجديةةدة بقةةرار وزارة االسةةكان رقةةم ()388

لسنة  2839وضرورة تفعيله من خالل وزارة العدل فقد تم ما يلي:
أ -أصدر السيد األسةتاذ وزيةر االسةكان التوجيهةات الالزمةة للسةادة رؤسةاء أجهةزة المةدن الجديةدة
بتقديم كافة التسهيالت المطلوبة للمتعاملين سواء من شركات التمويل العقاري أو البنةوك فةي شةأن
الرهن العقاري.
ح -أصةةدر السةةيد األسةةتاذ وزيةةر العةةدل "الكتةةاب رقةةم ( )189بتةةاريخ  "2114/7/2إلةةى مكاتةةح
الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتح التوثيق وفروعها واإلدارات العامة بالمصلحة لتفعيةل القةرار
السابق اإلشارة اليه وتسهيل إجراءات الرهن العقاري.
وبنا لء على ما سبق وفى حالة استمرار وجود معوقات يتعين على البنوك إرسال هذه الحةاالت الةى السةيد
المهندس نائح رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطةاع التنميةة وتطةوير المةدن للنظةر فيهةا مةع
إرسال صورة منها لصندوق ضمان دعم التمويل العقاري للمتابعة فيما يخص محدودي الدخل.
هذا ومن خالل متابعة مدى اسةتخدام البنةوك للمبةادرة فقةد تبةين عةدم اسةتفادتهم منهةا علةى النحةو المتوقةع
خاصةةة بالنسةةبة لشةةريحة العمةةالء متوسةةطي الةةدخل .وبنةةا لء علةةى مةةا سةةبق يتعةةين موافاتانةةا بأيةةة معوقةةات
اضةةةةافية تواجةةةةه البنةةةةوك لةةةةدى تطبيةةةةق المبةةةةادرة حتةةةةى يتسةةةةنى لنةةةةا العمةةةةل علةةةةى تةةةةذليلها لتحقيةةةةق
النتائج المرجوة منها.

3

كتاح قطاع الرقابةة واإلشةراف الصةادر بتةاريخ  28أاسةطس ( 3447قةرار مجلةس إدارة البنةك المركةزى المصةرى الصةادر بتةاريخ
 26يناير . )3445
 3كتاب السيد /نائب المحافظ الصادر بتاريخ  24اغسطس 3141
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)1(مرفق

Reference is made to CBE Board of Directors decree dated 18/02/2014,
CBE Governor circular dated 19/02/2014 and CBE rules and detailed
procedures respect (activation of real estate sector for limited and
moderate-income initiative) and their amendments if any, we hereby sell
of the following treasury bills in EGP. And undertake to re-purchase
them by the end of Repo transaction according to amount required or
granted in the above mentioned initiative

Amount Required
----------------------

Maturity date Face Value of T-Bills

1-------------------

-------------------

2------------------

-------------------

3------------------

-------------------

4-------------------

-------------------

5-------------------

-------------------

6------------------- -------------------
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مرفق ()2
ورقة عمل استرشادية
لتطوير نظم تقييم العمالء رقميا ا

باإلشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ  29مايو  2886الخاص بأسس تقييم
الجدارة االئت مانية للعمالء وتكوين المخصصات وما تضمنه من ضرورة استخدام البنوك ألسلوح
التقييم الرقمي لدى منح القروض العقارية لإلسكان الشخصي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم
التي تتضمن:
-

مستوى الدخل الشهري للعميل

 -مدى استقرار مستوى الدخل

-

المالءة

 -الضمانات

-

المعامالت مع الجهاز المصرفي

 -السمعة

-

الوظيفة

 -السن

-

الحالة االجتماعية

 -مستوى التعليم

هذا وبخالف ما سبق ندرج فيما يلي بعض المعايير اإلضافية التي يمكن االعتماد عليها لدى تقييم
العمالء وخاصة أصحاح المهن الحرة الذين يصعح إثبات دخلهم:
-

دخل إضافي يمكن قبوله مع إجراء االستعالم عنه.

-

رصيد وحركة حساح توفير البريد

-

رصيد وحركة الحساح البنكي الدائن (إن وجد)

-

وجود نمط استهالكي يمكن إثباته مع معرفة مدى انتظام العميل به من خالل (فاتورة

الكهرباء ،التلفون المحمول ،خط التلفون األرضي ،أقساط سلع استهالكية إن وجدت)
-

عدد سنوات ممارسة المهن الحرة.

-

األعباء االجتماعية (مثال :إعالة األبناء ،األح ،واألم)..،

-

عمل الزوجة إن وجد

-

نوع ومنطقه السكن
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مرفق ()3

مدة القرض
سنة السداد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2

3

4

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

5

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

6

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

7

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

8

70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%
70%

9

60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%

10

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

11

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

12

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

13

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

14

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

15

0%
0%
0%
0%
0%
0%

16

0%
0%
0%
0%
0%

17

0%
0%
0%
0%

18

0%
0%
0%

19

0%
0%
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الفصـل السادس
أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء
()1

وتكوين المخصصات

اعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتةاريخ  29مةايو  2886القواعةد الةواردة
فيما بعد المتعلقةة بأسةس تقيةيم الجةدارة االئتمانيةة للعمةالء وتكةوين المخصصةات التةى ُتعةد بةديالل ألسةس
تصنيف األصول وتكوين المخصصات الصادرة عن البنك المركزى المصرى عام  3443وفقا ل للكتاح
الدورى .323
وقد وجه مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بضرورة التزام البنوك بمراجعة نظمهةا الداخليةة لتقيةيم
الجدارة االئتمانية للعمالء عند منح االئتمةان أو زيادتةه أو تجديةده ،وكةذا عنةد تكةوين المخصصةات وفقةا ل
لهذه األسس التى شملت إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم الجةدارة االئتمانيةة وتكةوين المخصصةات
لكل من المؤسسةات ،والقةروض ألاةراض اسةتهالكية والقةروض العقاريةة لإلسةكان الشخصةى ،إضةافة
إلى القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية.
وبحيث تسرى قواعد تكوين المخصصات علةى القةوائم الماليةة للبنةوك ربةع السةنوية أو السةنوية اعتبةارال
من ثخر ديسمبر  ،2886على أن يقوم كل بنك بتعديل نظمه الداخلية بما يتفةق ومتطلبةات هةذه األسةس،
وموافاة البنك المركزى المصرى بنسخة من هذه النظم خالل ثالثة أشهر من تةاريخ إبةالغ البنةوك بهةذه
األسس ،كما وجه المجلس بما يلى:
 .3أهمية تدريح العاملين بالبنوك على تطبيق هذه األسس من خالل المعهد المصرفى.
 .2أهمية تشجيع إجراء البحوث حول الصناعات المختلفةة والوصةول إلةى المؤشةرات التةى توضةح
مدى أداء الصناعة ،ويبرز فى هذا المجال دور اتحاد الصناعات.
 .3ضرورة وضع كةل بنةك لةألوزان الخاصةة بكةل مؤشةر مةن مؤشةرات تحديةد الجةدارة االئتمانيةة
للمؤسسات استنادال إلى خبرة رجال االئتمان بالبنوك ،وموافاة البنك المركزى المصرى بها.
وفيما يلى القواعد المشار إليها:
ُتتبةةةةع أسةةةةس تقيةةةةيم الجةةةةدارة االئتمانيةةةةة عنةةةةد مةةةةنح االئتمةةةةان أو زيادتةةةةه أو تجديةةةةده وعنةةةةد تكةةةةوين
المخصصةةات وذلةةك لكةةل مةةن القةةروض – شةةاملة أرصةةدة الحسةةابات الجاريةةة المدينةةة – وااللتزامةةات

3

كتاح السيد نائح محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  5يونيه . 2886
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العرضةةية واالرتباطةةات( )3للمؤسسةةات ،والقةةروض ألاةةراض اسةةتهالكية والقةةروض العقاريةةة لإلسةةكان
الشخصى والقروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية ،وذلك على التفصيل الوارد فيما بعد.
أوالا :دارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات
 -3إدارة المخاطر االئتمانية:
يراعى ما يلى:
(أ) وجود سياسة ائتمانيةة معتمةدة مةن مجلةس إدارة البنةك ُتنشةر علةى كافةة المتعةاملين بالعمليةة
االئتمانية وتشتمل على أسةس تحديةد درجةة الجةدارة االئتمانيةة للعمةالء والتةى تتخةذ أساسةا ل للمةنح
والتسةةعير وتكةةوين المخصصةةات ،كمةةا تشةةتمل علةةى توحيةةد للمفةةاهيم وأسةةس التقيةةيم لةةدى كافةةة
اإلدارات المعنيةةة بالبنةةك ،وتحديةةد واضةةح للصةةالحيات االئتمانيةةة والجهةةات المعنيةةة بالتعامةةل،
وتوحيد للنماذج المستخدمة.
ويمكن أن تشتمل تلك السياسة فى أجزائها الرئيسة على ما يلى لالسترشاد:
 أن يتم تقيةيم المخةاطر للمؤسسةات المرتبطةة  One Obligor Conceptطبقةا ل لتعليمةات
البنك المركزى المصرى.
 أن تتم المراجعة االئتمانية للتسهيالت الممنوحةة لكافةة العمةالء مةرة واحةدة علةى األقةل كةل
سنة مالية وبمراعاة القواعد الواردة قرين بند (أوالل  2ح) الوارد فيما بعد.
 أن تتم مراجعة العمالء اير المنتظمين وإعةداد تقريةر ربةع سةنوى عةنهم يةتم عرضةه علةى
اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة البنك أو إدارة الفرع األجنبى بحسح الحالة.
 أن يتم إجراء زيارات متكررة للعميل.
 تةةوافر وظيفةةة المتابعةةة قبةةل الصةةرف مةةن خةةالل وظيفةةة متابعةةة االئتمةةان والتةةى تتأكةةد قبةةل
الصرف من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية.
(ح) وجود نظام للمعلومات االئتمانية وذلك كقاعدة أساسية ُتمكةن البنةك مةن التنبةؤ بأيةة تغيةرات
قد تطرأ على أوضاع العميل.
(ج) وجود نظام جيد لتقييم المخاطر يساعد على قياس جودة االئتمان بالنسبة لموقف كل تسةهيل
ائتمةةانى علةةى حةةده وكةةذا بالنسةةبة لمحفظةةة القةةروض( )2ويراعةةى فةةى هةةذا الشةةأن التركةةز بالنسةةبة
للعميل الواحةد وأطرافةه المرتبطةة ،والصةناعة ،والعمةالت ،واآلجةال ،والمتوسةط المةرجح لتقيةيم
3

تقتصر المخاطر االئتمانية بالنسبة لعقد الصرف اآلجل  ...........على الخسائر التةى قةد يتحملهةا البنةك فةى حالةة إخفةاق الطةرف المتعامةل معةه فةى
تنفيذ التزامه نتيجة إلحالل ذلك العقد بعقد ثخر جديد  ، Replacement Costويراعى بالنسبة لالرتباطات نوع المشتق والمةدة والعمةالت Add-
ons

 3مستبعدال البنود المغطاة بودائع بالبنك أو بضمانات من بنوك ذات مالءة مرتفعة .
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العمةةالء مقارنةا ل بةةالفترات السةةابقة ومةةدى تناسةةح العائةةد مةةع درجةةة المخةةاطرة مةةع تحةةديث النظةةام
باستمرار ،ويشتمل ذلك النظام على البيانات الضرورية الالزمة للتقييم وفقا ل لسياسة البنك.
(د) تةةوافر المتابعةةة لالئتمةةان بعةةد المةةنح مةةن خةةالل وظيفةةة متابعةةة االئتمةةان وكةةذا إدارة التفتةةيش
الةةداخلى للتأكةةد مةةن تنفيةةذ السياسةةات الموضةةوعة مةةن قِبةةل إدارة البنةةك وتنفيةةذ شةةروط الموافقةةات
االئتمانية ورفع تقرير إلدارة البنك بةأى ممارسةات ال تتفةق مةع السياسةة والشةروط المشةار إليهةا
واإلجراءات الواجح إتباعها.
(ه) يراعى لدى تحديد الجدارة االئتمانية العوامل التالية:
 تحليةةةل إلدارة المؤسسةةةة مةةةع توضةةةيح الكةةةوادر الفنيةةةة وخبرتهةةةا وكةةةذا إسةةةتراتيجية اإلدارة
ووسائل تحقيقها.
 تحليل للصناعة السوق وأهم المنافسين وحصة المؤسسة فى السوق.
 نتائج تحليل المركز المالى للعميل وفقا ل لمةا تعكسةه قوائمةه الماليةة لمةدة ثةالث سةنوات علةى
األقةةل ،وذلةةك مةةع مراعةةاة إرشةةادات البنةةك المركةةزى المصةةرى بالنسةةبة لمراقبةةى الحسةةابات
القائمين بمراجعة القوائم المالية للعميل ،وبحيث يشمل التحليل ما يلى:
 مةةدى تةةوازن الهيكةةل التمةةويلى للعميةةل ،مةةع مراعةةاة العالقةةة بةةين اجمةةالى التسةةهيالتالمصةةرح بهةةا والمسةةتخدم مةةن البنةةك أو الجهةةاز المصةةرفى ككةةل (مةةن واقةةع بيانةةات تجميةةع
مخاطر االئتمان المصرفى بالبنك المركزى المصرى) وحقوق المساهمين للعميل.
 مؤشرات الربحية والتشغيل للعميل. التدفقات النقدية المتولدة من نشاط التشغيل ومدى كفايتها باإلضةافة إلةى مصةادر السةداداألخرى.
 نتائج االستعالمات الحديثة عن العميل ومعامالته مع البنوك األخرى والزيارات الميدانية.
 موقةةف التزامةةات العميةةل قِبةةل الجهةةات السةةيادية مثةةل مصةةلحة الضةةرائح والهيئةةة القوميةةة
للتأمين االجتماعى.
 البيان المجمع عن العميل واألطراف المرتبطة موضحا ل به ما يلى:
 مدى التزام العميل بالتسويات المبرمة مع البنك أو البنوك األخةرى – سةواء بتعةديل قةيمأو شروط السداد – وخاصة االنتظام فى السداد.
 اإلجةةةـراءات القانونيةةةـة المتخةةةذة مةةةن قِبةةةل البنةةةـك أو البنةةةوك األخةةةرى ضةةةـد العميةةةـلأو إحالة العميل إلى جهات التحقيق أو اتخاذ العميل لإلجراءات القانونية ضد البنك.
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 مدى انتظام مجموعة العمالء ذوى األطةراف المرتبطةة فةى سةداد التزامةاتهم قِبةل البنةكوكةةذا انتظةةام تعةةامالتهم مةةع البنةةوك األخةةرى مةةن واقةةع االسةةتعالمات والبيةةان المجمةةع لهةةم
الصادر من البنك المركزى المصرى.
 تحليل لحركة معامالت العميل مع البنك على أن يتضمن ما يلى:
 مدى تجاوز التسهيالت الممنوحة للعميل عن الحدود المصرح له بها ومدته إن وجد. نوعيةةة ودرجةةة الضةةمانات المتاحةةة تحةةت يةةد البنةةك إن وجةةدت ومةةدى قابليتهةةا للتسةةييلومدى توافر التأمين على تلك الضمانات لصالح البنك وكذا األسلوح المتبع بشأن تقييم تلةك
الضةمانات ومقةةدار تجةةاوز أرصةةدة مديونيةةة العميةل عةةن القةةيم التسةةليفية لتلةةك الضةةمانات إن
وجد.
 حركة حسابات العميل مع البنك خالل فترة التعامل السابقة. مدى نشاط حركة اإليداع والسحح من البضائع المقدمة كضمان ومدى تجاوز البضةائعالمرتهنة للفترة التخزينية لها واحتماالت تلفها أو تقادمها وضعف إمكانية تصريفها.
 نسبة الكمبياالت المرتدة إلى الكمبياالت المستحقة المقدمة برسم الضمان. نسةةبة الكمبيةةاالت المرتةةدة إلةةى الكمبيةةاالت المسةةتحقة المقدمةةة برسةةم التحصةةيل إذا كةةانالمتحصل منها يستخدم فى سداد التزامات العميل.
 قيمة ونسبة الكمبياالت المسحوبة والمدفوعة بمعرفة العميل إلى الكمبياالت المستحقة.وفى ضوء عناصر التقييم السابقة يتم تحديد درجة الجدارة االئتمانية للعميةل (Obligor Risk
) Rate/ORRوذلك وفقا ل للوارد بالبند ( )3تحت أوالل.
 -2أسس التصنيف:
تتم دراسة محفظة القروض للمؤسسات لتحديد المخصص الةالزم تكوينةه وفقةا ل لتصةنيف الجةدارة
االئتمانيةة فةةى تةةاريخ الفحةةص وذلةةك لةةدى إعةةداد القةةوائم الماليةةة ربةةع السةةنوية أو السةةنوية بفحةةص
أرصدة القروض للمؤسسات وكذا االلتزامةات العرضةية واالرتباطةات مةن خةالل لجنةة وفقةا ل لمةا
يلى:
(أ) إجةةةةراء دراسةةةةة تفصةةةةيلية موضةةةةوعية للقةةةةروض وااللتزامةةةةات العرضةةةةية واالرتباطةةةةات
بواسطةةةـة اللجنةةةـة التةةةى تضةةةـم ممثلةةةين مةةةن كافةةةـة إدارات البنةةةـك المعنيةةةـة علةةةى أنةةةه يتعةةةين
االلتزام بذات األسس فى تكوين المخصص ربع سنويا ل بالنسبة لجميةع فةروع البنةك بحيةث إذا مةا
طرأ تعديل على هذه األسس ينبغى اإلفصاح عنةه فةى تقريةر هةذه اللجنةة مةع بيةان مبةررات ذلةك
التعةةةةةديل ،ويعةةةةةرض التقريةةةةةر علةةةةةى لجنةةةةةة المراجعةةةةةة واللجنةةةةةة التنفيذيةةةةةة ومجلةةةةةس اإلدارة
أو إدارة الفرع األجنبى بحسح الحالة.
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(ح) تشمل الدراسة فحص ما يلى:
 كافة قروض العمالء المنتظمين وفقا ل آلخر دراسة سابقة التى تمثل األرصدة المسةتحقة
على كل عميل  %3على األقل من إجمالى محفظة قروض البنك الممنوحة للمؤسسات.
 عينة من باقى القروض المنتظمة وفقةا ل آلخةر دراسةة سةابقة بحيةث ُتغطةى خةالل السةنة
المالية كافة هذه القروض.
 عينة من القروض التى تم منحها خالل الفترة محل الفحص.
 كافة القروض المصنفة باعتبارها اير منتظمة وفقا ل آلخر دراسة سابقة.
 كافة القروض الممنوحة لمجموعات العمالء واألطراف المرتبطة بهم.
 كافةةةة القةةةروض الممنوحةةةة لألطةةةراف المرتبطةةةة بالبنةةةك ،وتتضةةةمن كبةةةار المسةةةاهمين
واإلدارة التنفيذية العليا والشركات التابعة للبنك وذات المصلحة المشتركة وأى طةرف ثخةر
له تأثير جوهرى على السياسات المالية والتشغيلية للبنك.
 كافة القروض للعمالء الذين يساهم البنك فى رأس مال أى منهم بنسبة مؤثرة.
 -3فئات الجدارة االئتمانية للعمالء والمخصص الواجح التكوين:
تتحةةةدد درجةةةات الجةةةدارة االئتمانيةةةة عنةةةد المةةةنح أو الزيةةةادة أو التجديةةةد (Obligor Risk
) )3)Rate/ORRعلى أساس ربع سنوى وعند تكوين المخصص بعشر فئات كحد أدنةى ،أخةذال
فى االعتبار المؤشرات الواردة قرين كل فئة وذلك وفقا ل لما يلى:
الحالة الفئة

مستوى المخاطر االئتمانية

نسبة

نوع

المخصص

المخصص

المطلوح
تكوينه
صفر %

عام

منتظم

3

مخاطر منخفضة )(Low Risk

عام

2

مخاطر معتدلة )(Modest Risk

%3

3

مخاطر مرضية )(Satisfactory Risk

%3

عام

9

مخاطر مناسبة )(Adequate Risk

%2

عام

6

مخاطر مقبولة )(Acceptable Risk

%2

عام

 4تقدم البنوك ملف عن بيانات الجدارة االئتمانية للعمالء ) (ORRوفقا ل لما هو وارد بكتةاح قطةاع الرقابةة واالشةراف بتةاريخ  32يوليةة
. 2887
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5

مخاطر مقبولة حديا ل (Marginally

%3

عام

)Acceptable
() 3

اير منتظم

7

مخاطر تحتاج لعناية خاصة )(Watch List

0

دون المستوى )(Substandard

%28

4

مشكوك فى تحصيلها )(Doubtful

%68

محدد

%388

محدد

 38رديئة )(Loss

%6

عام
محدد

وتتمثل السمات الرئيسية للفئات السابقة وفقةا ل للتفصةيل الةوارد بالجةداول التاليةة ،مةع مراعةاة قيةام
كل بنك بتقرير وزن لكل سمة من هذه السمات يساعد فى تحديد الجدارة االئتمانية لكل عميل:
 -3استقرار الصناعة.
 -2استقرار المؤسسة.
 -3القدرة التنافسية للمؤسسة.
 -9مؤشرات ونتائج األداء التشغيلى.
 -6التدفقات النقدية.
 -5الموقف المالى.
 -7اإلدارة والرقابة الداخلية.
 -0التعامل مع المشاكل القانونية.
 -4هيكل التمويل والتسهيالت.
 -38األرصدة المستحقة السداد.

 4ينبغى أال تستمر درجة تقييم الجدارة االئتمانية بهذه الفئة لمدة أكثر من تسعة أشهر .
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السمات الرئيسية للفئات العشرة الخاصة بتصنيف القروض للمؤسسات
المؤشر

الفئة

استقرار الصناعة

درجةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةتقرار

عالية وال تخضع

الصناعة.

لتغيرات موسمية

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر مقبولة

(مخاطر تحتاج

(ديون دون

(ديون مشكوك

(ديون رديئة)

منخفضة)

معتدلة)

مرضية)

مناسبة)

مقبولة)

حديال)

لعناية خاصة)

المستوى)

فى تحصيلها)

صةةناعة مسةةتقرة

صناعة مسةتقرة

تتعةةةةةةةةةةةةةرض

تتةةأثر بصةةورة

تتجةةةه نحةةةو عةةةدم

توجةةةد مؤشةةةرات

تتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض

صناعة فةى حالةة

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة

وتنمو.

فى ضوء توافر

لتقلبات نتيجة

جوهريةةةةةةةةةةةةةةةةة

االسةةتقرار نتيجةةة

عةةةةةةةةةن وجةةةةةةةةةود

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةناعة

تةةةةةةدهور طويةةةةةةل

مسةةةةتمرة فةةةةى

ظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف

العوامةةةةةةةةةةةةةةل

نتيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

التعةةةرض للعديةةةد

مخاطر نتيجة أن

لظروف معاكسةة

األجل.

التدهور.

مناسبة.

المحيطةةةةةةةةةةةةةة

المتغيةةةةةةةةةةةرات

مةةةةةةةن العوامةةةةةةةل

الصةةةناعة ناشةةةئة

لفتةةرة طويلةةة مةةن

المؤثرة.

المحيطة.

المؤثرة.

أو أنها تميةل إلةى

الزمن.

مقبولة.

جوهرية.

التدهور.
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتقرار

قةةدرة المؤسسةةة علةةى

عاليةةةة وال تتةةةأثر

جيةةةةةةدة وتتمتةةةةةةع

المؤسسة

االستمرار فى السةوق

جوهريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ل

باالستقرار حتةى

فةةةةى ظةةةةل الظةةةةروف

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالظروف

فةةةةةى الظةةةةةروف

المعاكسة.

المعاكسة.

المعاكسة.

مرضية.

تتةةةأثر بةةةبعض

موقةةف المؤسسةةة

النظرة المستقبلية

عةدم القةدرة علةةى

اسةةةةةتمرار عةةةةةدم

ايةةةةةر قةةةةةادرة

نقاط الضعف.

مسةةةةةةتقبالل ايةةةةةةر

فةةةى ايةةةر صةةةالح

السةةةةةيطرة علةةةةةى

قةةةةدرة المؤسسةةةةة

علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى

مؤكد.

المؤسسة.

التدهور.

علةةةةةى السةةةةةيطرة

االستمرار فى

على التدهور.

السوق.
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السمات الرئيسية للفئات العشرة الخاصة بتصنيف القروض للمؤسسات
المؤشر

القةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرة
التنافسةةةةةةية
للمؤسسة

الفئة

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر
منخفضة)

(مخاطر
معتدلة)

(مخاطر
مرضية)

(مخاطر
مناسبة)

(مخاطر
مقبولة)

(مخاطر
مقبولة حديا)ل

(مخاطر تحتاج
لعناية خاصة)

(ديون دون
المستوى)

(ديون
مشكوك فى
تحصيلها)

(ديون رديئة)

القةةةدرة التنافسةةةية للمؤسسةةةة
(حصةةةةةةةة المؤسسةةةةةةةة مةةةةةةةن
السةةةةةةةةةةةةةةوق) بالمقارنةةةةةةةةةةةةةةة
بالمؤسسةةةات األخةةةرى ذات
الريادة فى السوق.

عاليةةةة وتسةةةتحوذ
علةةى جةةزء كبيةةر
من السوق.

جيةةةةدة وتسةةةةتحوذ
علةةةةةةةةةةى جةةةةةةةةةةزء
ملحةةةةةةةةوظ مةةةةةةةةن
السوق.

مرضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية
وتسةةةةتحوذ علةةةةى
جةةزء مقبةةول مةةن
السوق.

مناسةةةبة وتحةةةتفظ
بحصةةة ثابتةةة مةةن
السوق.

مقبولةةةة وبةةةالرام
مةةةةةةن تعرضةةةةةةةها
لتذبةةةةذبات لكنهةةةةا
تسةةةةةةتحوذ علةةةةةةى
جةةزء ال بةةأس بةةه
من السوق.

تتجه لالنخفاض.

منخفضةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةع
التعةةرض لضةةغوط
خارجيةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةى
مواجهة المنافسين.

ضةةةةةةةةةةةعيفة مةةةةةةةةةةةع
التعةةرض لضةةغوط
خارجية جوهرية.

اسةةةةةتمرار فقةةةةةد
المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
لحصةةةةةتها فةةةةةةى
السوق.

تالشةةةةةةةةةى انخفاض
حصةةةةةة المؤسسةةةةةة
إلى حدها األدنى.

تةةةةأثر المؤسسةةةةة بالمنافسةةةةة
الدولية المحلية.

ال تتأثر.

ال تتةةةأثر بدرجةةةة
عالية.

تتةةةأثر فةةةى حةةةدود
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتويات
المرضية.

تتةةةأثر فةةةى حةةةدود
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتويات
المناسبة.

تتةةةأثر فةةةى حةةةدود
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتويات
المقبولة.

تتةةةةةةةأثر بدرجةةةةةةةة
كبيرة.

تتةةةةةةةةةأثر بدرجةةةةةةةةةة
جوهرية.

انخفةةاض حةةاد فةةى
مركةةةةةز المؤسسةةةةةة
التنافسى.

تةةةةةةةةدهور فةةةةةةةةى
مركز المؤسسة
التنافسةةةةى لمةةةةدة
سنتين.

اسةةةتمرار التةةةدهور
فةةةةةةةةةةةةى مركةةةةةةةةةةةةز
المؤسسةةة التنافسةةى
لمةةةةةدة تزيةةةةةد عةةةةةن
سنتين.

قدرة وكفاءة المؤسسة علةى
تنويةةةةةةةةةةةةع المنتجةةةةةةةةةةةةات أو
الخدمات.

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدودة
باإلضةةافة لوجةةود
خطةةةةةةةةر تقةةةةةةةةادم
المنتجات الخةةدما
ت.

ضةةةعيفة باإلضةةةافة
إلةةةى تزايةةةد خطةةةةر
تقةةةةةادم المنتجةةةةةات
الخدمات.

انعةةةةةةةةةدام القةةةةةةةةةدرة
باإلضةةافة إلةةى بةةدء
تقةةةةةادم المنتجةةةةةات
الخدمات.

انعةةةةةدام القةةةةةدرة
باإلضةةةةافة إلةةةةى
تقةةةةةةادم معظةةةةةةم
المنتجةةةةةةةةةةةةةةةات
الخدمات.

انعةةةةةةةةةدام القةةةةةةةةةدرة
باإلضةةةةةةةةافة إلةةةةةةةةى
اسةةةةةةةتمرار تقةةةةةةةادم
معظةةةم المنتجةةةةات
الخدمات.

قدرة المؤسسة على تسةويق
المنتجةةةةةةةةات أو الخةةةةةةةةدمات
الحالية أو الجديدة.

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

محةدودة فةةى ظةةل
وجةةةةةود نصةةةةةيح
كبيةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن
المنافسةةةةةين فةةةةةةى
السوق.

ضةةعيفة مةةةع تزايةةةد
نصةةةيح المنافسةةةين
فى السوق.

محاولةةةةةةةة توفيةةةةةةةق
األوضاع بةالتركيز
علةةةةةةى المنتجةةةةةةات
والخدمات الحالية.

عةةةةةةةدم القةةةةةةةدرة
علةةةةةةى توفيةةةةةةق
األوضاع.

إخفةةةةةاق األنشةةةةةطة
التسويقية.
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قدرة المؤسسة على تطةوير
المنتجةةةةةةةةات أو الخةةةةةةةةدمات
القائمة.

عاليةةةةةةة وتعتبةةةةةةر
قائةةةةةةةةةةةةدة فةةةةةةةةةةةةى
التطوير.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

ضعيفة.

منعدمة.

نظةةةةم التسةةةةعير والتكةةةةاليف
المطبقة.

نظم تسعير مرنة
وتكاليف متميزة.

نظم تسعير مرنة
وتكاليف جيدة.

نظم تسعير مرنة
وتكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليف
مرضية.

نظم تسعير مرنة
وتكاليف مناسبة.

تتبةةةةع السياسةةةةات
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرية
للمؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةات
المثيلةةةةةةةةةةةةةةةةة ذات
الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف
المشابهة.

إتبةةةاع السياسةةةات
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعرية
لمؤسسةةةةةةةةةةةات ال
تتفةةةق معهةةةا فةةةى
الظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف
المحيطة.

ارتبةةةةاط المؤسسةةةةة
بةةنظم التسةةعير فةةى
السوق.

-

-

-

ضةعيفة فضةالل عةةن
عةةةدم القةةةدرة علةةةى
التحكم فيها.

إخفةةةةةةةةاق فةةةةةةةةى
مواجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
المنافسة.

ال تتبةةةةةةةةةةع نظةةةةةةةةةةم
تكاليف مناسبة.
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المؤشر

الفئة

نسةةةةةةةةبة مجمةةةةةةةةل
الربح إيةةةةةةةةرادات
النشةةةاط (الزيةةةادة
عةةةةةةةةن متوسةةةةةةةةط
النسةةةةةةةةةةبة فةةةةةةةةةةى
الصةةةةةةةناعة فةةةةةةةى
حالةةة تةةوافره مةةن
جهة رسمية).

مؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات
ونتةةةةةةةةةةةةةةائ
األداء
التشغيلي

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر
منخفضة)

(مخاطر
معتدلة)

(مخاطر
مرضية)

(مخاطر
مناسبة)

(مخاطر
مقبولة)

(مخاطر مقبولة
حديال)

(مخاطر تحتاج
لعناية خاصة)

(ديون دون
المستوى)

(ديون مشكوك
فى تحصيلها)

(ديون رديئة)

عاليةةةةة ومسةةةةتقرة
مقارنةةة بمعةةدالت
الصناعة.

جيةةةةةةةدة مقارنةةةةةةةة
بمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالت
الصناعة.

مرضية وتتمشةى
مةةةةةةةةع معةةةةةةةةدالت
الصناعة.

مناسبة ولكن تقل
عةةةةةةةن معةةةةةةةدالت
الصناعة.

تحقةةةةةةةق مجمةةةةةةةل
ربةةةةةةةةةح ولكنةةةةةةةةةه
مذبةةةةةةةةةةةةةةةةةذح وال
تتمشةةةةةةةةةى مةةةةةةةةةع
معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالت
الصناعة.

مجمةةةةل ربةةةةح ايةةةةةر
مسةةةةةةتقر ومتذبةةةةةةةذح
بدرجة كبيرة مقارنةة
بمعدالت الصناعة.

انخفةةةةةةةةةةةةةاض فةةةةةةةةةةةةةى
مؤشةةةةةةةةرات مجمةةةةةةةةل
الةةةةةةربح واإليةةةةةةرادات
لمةةةةةةةدة تزيةةةةةةةد عةةةةةةةن
السنتين.

متةةةةدهورة (تحقةةةةق
مجمل خسائر).

اسةةتمرار التةةدهور
(تحقةةةةةةةق مجمةةةةةةةل
خسةةةةائر وخسةةةةائر
نشاط).

اسةةةةةتمرار مجمةةةةةل
الخسةةةائر وخسةةةائر
النشةةاط لمةةدة تزيةةد
عن السنتين.

معدل العائد علةى
متوسةةةةةةةةةةةةط رأس
المال المستثمر.

عالى.

جيد.

مرضى.

مناسح.

مقبول.

متقلح.

منخفض نسبيال.

نسةةةةةةةةةةةبة نمةةةةةةةةةةةو
اإليةةرادات ونسةةبة
مجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
الربح إيةةةةةةةةرادات
النشاط.

تميةةةةةةةل للزيةةةةةةةادة
بمعةدالت مطةردة
من سنة ألخرى.

تميةةةةةةةل للزيةةةةةةةادة
بةةةذات المعةةةدالت
من سنة ألخرى.

تتسةةم باالسةةتقرار
(الثبات) من سنة
ألخرى.

تتذبةةةذح بصةةةورة
ايةةر مةةؤثرة مةةن
سنة ألخرى.

تتذبةةةذح بصةةةورة
مةةةؤثرة مةةةن سةةةنة
ألخرى.

تذبذح اإليرادات مع
انخفةةةةةةةاض مجمةةةةةةةل
الربح.

تذبةةةةةةةذح حةةةةةةةاد فةةةةةةةى
اإليةةةةةةةةةةةرادات مةةةةةةةةةةةع
انخفةةةةةاض حةةةةةاد فةةةةةى
مجمل الربح.

-

-

-

انخفةةةةاض مسةةةةتمر
فةةى اإليةةرادات مةةع
تحقةةةةةةةةق مجمةةةةةةةةل
خسائر.

انخفةةاض حةةاد فةةى
اإليةةةةةةةرادات مةةةةةةةع
زيةةةةةةةةةادة مجمةةةةةةةةةل
الخسةةةةةةةائر علةةةةةةةى
مدى سنتين.

اسةةةةتمرار تةةةةدهور
اإليةةةةةةةرادات مةةةةةةةع
زيةةةةةةةةةادة مجمةةةةةةةةةل
الخسةةةةةةائر خةةةةةةالل
فتةةةةةرة تزيةةةةةد عةةةةةن
سنتين.
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المؤشر

الفئة

صةةةةةةافى التةةةةةةدفقات
النقديةةة مةةن أنشةةطة
التشغيل.

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر
منخفضة)

(مخاطر
معتدلة)

(مخاطر
مرضية)

(مخاطر
مناسبة)

(مخاطر
مقبولة)

(مخاطر مقبولة
حديال)

(مخاطر تحتاج
لعناية خاصة)

(ديون دون
المستوى)

(ديون مشكوك
فى تحصيلها)

(ديون رديئة)

كفايةةةةةةة عاليةةةةةةة
لتغطيةةةة التغيةةةر
فةى رأس المةةال
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
واالسةةةةةةةةةةةةتثمار
طويل األجل.

كفايةةةةةةةة جيةةةةةةةدة
لتغطيةةةة التغيةةةر
فى رأس المةال
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
واالسةةةةةةةةةةةةتثمار
طويل األجل.

كفايةةةة مرضةةةية
لتغطيةةةة التغيةةةر
فةةى رأس المةةال
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
واالسةةةةةةةةةةةةتثمار
طويل األجل.

كفايةةةةة مناسةةةةبة
لتغطيةةةة التغيةةةر
فةةى رأس المةةال
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
واالسةةةةةةةةةةةةتثمار
طويل األجل.

تغطةةةةى التغيةةةةر
فةةى رأس المةةال
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل
واالسةةةةةةةةةةةةتثمار
طويل األجل.

كافيةةةةةةةةة لتغطيةةةةةةةةة
التغيةةةةةر فةةةةةى رأس
المةةةةةةةةةال العامةةةةةةةةةل
ولكنهةةةةا ال تغطةةةةى
االسةةةةتثمار طويةةةةل
األجل.

ايةةر كافيةةة لتغطيةةة
التغيةةةةةةر فةةةةةةى رأس
المةةةةةةةةةال العامةةةةةةةةةةل
ويوجةةةةد شةةةةك فةةةةى
مةةةةةةةةةدى تغطيتهةةةةةةةةةا
لتمويةةةةل االسةةةةتثمار
طويةةةةةةةةةل األجةةةةةةةةةل
(انخفةةةةةةةاض حةةةةةةةاد
متكرر).

تةةةةةدفقات سةةةةةالبة
لمدة سنة واحدة.

تةةةةةدفقات سةةةةةالبة
لمدة سنتين.

تةةةةةةدفقات سةةةةةةالبة
لمةةةدة تزيةةةد عةةةن
سنتين.

معةةةدل يصةةةل إلةةةى
الواحةةةةد الصةةةةحيح
ويتسةةةةةةةم بالثبةةةةةةةات
النسبى.

معدل يصل للواحةد
الصةةةةةةحيح ويتجةةةةةةه
لالنخفاض.

التدفقات النقدية

صةةةةةةافى التةةةةةةدفقات
النقديةةة مةةن أنشةةطة
التشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيل
واالسةةةةةةةةتثمار فوائد
التمويةةةل واألقسةةةاط
المسةةةةةةتحقة خةةةةةةالل
عةةام مةةن القةةروض
طويلة األجل.

معةةةةةةدل عةةةةةةالى
يصةةةةةةةةل إلةةةةةةةةى
مةةةةرتين ويتسةةةةم
باالسةةةةةةةةةةةةةتقرار
(الثبات).

معدل جيد يزيد
عةةةةةةن الواحةةةةةةد
الصحيح ويتجه
لالرتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع
بصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةورة
متكررة.

معةةدل مرضةةةى
يزيةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةن
الواحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
الصحيح ويتجه
لالرتفةةةةةةةةةةةةةةةةةةاع
بصةةةةورة ايةةةةر
متكررة

معةةةدل مناسةةةح
يزيةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةن
الواحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
الصحيح ويتسم
بالثبات النسبى.

معةةةةدل مقبةةةةةول
يزيةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةن
الواحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد
الصحيح ويتسم
بالثبات النسبى.

معةةةدل يقةةةل عةةةن
الواحةةد الصةةحيح
لمدة سنة.

معةةةدل يقةةةل عةةةن
الواحةةد الصةةحيح
لمدة سنتين.

معةةةدل يقةةةل عةةةن
الواح ةد الصةةحيح
لمةةةدة تزيةةةد عةةةن
سنتين.
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الفئة

المؤشر

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر تحتاج

(ديون دون

(ديون مشكوك

(ديون رديئة)

منخفضة)

معتدلة)

مرضية)

مناسبة)

مقبولة)

مقبولة حديال)

لعناية خاصة)

المستوى)

فى تحصيلها)

المؤشرات المالية
 -نسةةةةبة صةةةةافى الةةةةربح قبةةةةل

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

حدية.

ضعيفة.

سالبة لمدة سنة.

سالبة لمدة سنتين.

خصةةةةةةم األعبةةةةةةاء التمويليةةةةةةة

سةةةةالبة لمةةةةدة تزيةةةةد
عن سنتين.

والضةةةةةرائح الداخليةةةةةة مجمل
الربح.
 نسةةةةبة صةةةةافى الةةةةربح قبةةةةلخصةةةةةةم األعبةةةةةةاء التمويليةةةةةةة
الموقف

والضةةةرائح الداخليةةةة األعباء

تتجةةةةةه لالرتفةةةةةاع

تتجةةةةةه لالرتفةةةةةاع

ثابتةةةةةة وتتةةةةةراوح

ثابتةةة وفةةى حةةدود

فةةةةى حةةةةدود 3.6

وتزيةةةةةةةةةةد عةةةةةةةةةةن

وتصةةةةةةةةةل إلةةةةةةةةةى

من  3.6-2مرة.

 3.6مرة.

مرة.

مرتين.

مرتين.

مرة واحدة.

تقل عن مرة واحدة.

تقةةةةةةل عةةةةةةن مةةةةةةرة

تقةةةةةةل عةةةةةةن مةةةةةةرة

واحدة لمدة سنة.

واحدة لمدة سنتين.

واحةةةدة لمةةةدة تزيةةةد

التمويلية.

عن سنتين.

المـــــالي

مةةةةةدى االنتظةةةةةام فةةةةةى سةةةةةداد

تقةةةةةةل عةةةةةةن مةةةةةةرة

توجةةةةد مشةةةةاكل ايةةةةر

توجةةةةةةةةد مشةةةةةةةةاكل

توجةةةةةةةةد مشةةةةةةةةاكل

ال تكفةةةةةةةةى قيمةةةةةةةةة

عالى.

جيد.

مرضى.

مناسح.

مقبول.

حدى.

متكررة.

متكررة.

مزمنة.

تصةةةةةفية األصةةةةةول

ال تتةةوافر القةةدرة علةةى

ال تتةةةةةوافر القةةةةةدرة

ال تتةةةةةوافر القةةةةةدرة

ال تتةةةةةوافر القةةةةةدرة

علةةةةةةى ضةةةةةةخ المزيةةةةةةد مةةةةةةن

زيةةةةةةةةةةةةةادة تمويةةةةةةةةةةةةةةل

علةةى زيةةادة تمويةةل

علةةى زيةةادة تمويةةل

علةةى زيةةادة تمويةةل

األموال.

المؤسسة.

المؤسسة.

المؤسسة.

المؤسسة.

االلتزامات.

لسداد الديون.
قةةةدرة المسةةةاهمين الرئيسةةةيين

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

حدية.
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المؤشر

اردارة
والرقابة
الداخلية

التعامل مع
المشاكل
القانونية

الفئة

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر
منخفضة)

(مخاطر معتدلة)

(مخاطر
مرضية)

(مخاطر
مناسبة)

(مخاطر
مقبولة)

(مخاطر مقبولة
حديال)

(مخاطر تحتاج
لعناية خاصة)

(ديون دون المستوى)

(ديون مشكوك فى
تحصيلها)

(ديون رديئة)

خبةةةةرة المسةةةةتويات
اإلداريةةة العليةةا فةةى
انجاز األعمال.

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

محةةةةةةةدودة وايةةةةةةةر
متعمقة.

إدارة جديةةةةةةةةةةدة لةةةةةةةةةةم
تتعةةةةةةرض لالختبةةةةةةار
بعد.

تةةةةةةرك عمةةةةةةل مفةةةةةةاجئ
لشةةةةةةةاالى المسةةةةةةةتويات
اإلدارية العليا.

إدارة اير مؤهلة.

إخفةةةةةةةةاق اإلدارة فةةةةةةةةى
تسةةيير النشةةاط بالكفةةاءة
المناسبة.

قةةةدرة اإلدارة علةةةى
صةةةةةةيااة وإعةةةةةةداد
وتنفيةةةةةةةةذ الخطةةةةةةةةط
قصةةةةةيرة وطويلةةةةةةة
األجل.

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

ايةةةةةةةةر مؤكةةةةةةةةدة
بالنسةةةبة للخطةةةط
طويلة األجل.

مقبولةةةةةةةة بالنسةةةةةةةبة
لصةةةةةةيااة وتنفيةةةةةةةذ
الخطةةةةةةط قصةةةةةةيرة
األجل.

خطةةةةط أعمةةةةال ايةةةةر
مؤكدة التنفيذ.

ال توجةةد خطةةط متكاملةةة
للعمل.

سوء تخطيط.

إدارة أعمةةةةةةةال ليسةةةةةةةت
مخططة.

قابليةةةةةةةةةةة خطةةةةةةةةةةط
المؤسسة للتنفيذ.

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

منخفضة.

يتوقف التنفيةذ علةى
ثبةةةةةات عةةةةةدد مةةةةةن
العوامل.

ايةةر قابلةةة للتنفيةةذ فةةى
ضةةةةةةةةةوء الظةةةةةةةةةروف
المحيطة بالمؤسسة أو
الصناعة.

ايةةر قابلةةة للتنفيةةذ حتةةى
ولةةةو تحسةةةنت الظةةةروف
المحيطة خالل سنة.

اير قابلة للتنفيذ حتى لو
تحسةةةةةةةةةةنت الظةةةةةةةةةةروف
المحيطة خالل سنتين.

اير واقعية تمامال.

نظةةةةةةةةةةم الرقابةةةةةةةةةةةة
الداخليةةةةةةةة ونظةةةةةةةم
التقارير.

عالية.

جيدة.

مرضية.

مناسبة.

مقبولة.

حد أدنى.

توجةةةةد نقةةةةاط ضةةةةعف
تحتاج لإلصالح.

نقةةةةةةاط الضةةةةةةعف التةةةةةةى
تحتاج لإلصالح متعددة.

قصور شديد.

ال توجد نظم مناسبة.

تةةةةةةةأثير المشةةةةةةةاكل
القانونيةةةةةةةةة علةةةةةةةةى
المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أو
إدارتها.

ال تؤثر.

ال تةةةةةؤثر بصةةةةةورة
جوهرية.

التعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةع
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكل
القانونية بصورة
ممتازة.

التعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةع
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكل
القانونية بصورة
جيدة.

التعامةةةةةةةةل مةةةةةةةةع
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاكل
القانونية بصورة
مرضية.

التعامةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع
المشةةةاكل القانونيةةةة
بصورة مقبولة.

ضةةةعف التعامةةةل مةةةع
المشاكل القانونية.

تةةؤثر بصةةورة جوهريةةة
على النتائج والنشاط.

تةةؤثر بصةةورة جوهريةةة
علةةةةى النتةةةةائج والنشةةةةاط
وال تسةةةةتطيع المؤسسةةةةة
تالفى أثارها.

تةةةؤثر بصةةةورة خطيةةةرة
علةةةى نشةةةاط المؤسسةةةة
وقةةةةةةةةةةةةةةدرتها علةةةةةةةةةةةةةةى
االستمرار.
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السمات الرئيسية للفئات العشرة الخاصة بتصنيف القروض للمؤسسات
الفئة

المؤشر

فئة 3

فئة2

فئة 3

فئة 9

فئة 6

فئة 5

فئة 7

فئة 0

فئة 4

فئة 38

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر مناسبة)

(مخاطر

(مخاطر

(مخاطر

(ديون دون المستوى)

(ديون مشكوك فى

(ديون رديئة)

منخفضة)

معتدلة)

مرضية)

مقبولة)

مقبولة حديال)

تحتاج لعناية

تحصيلها)

خاصة)
عاليةةةةةة بالنسةةةةةبة

جيةةةةةةةةةدة بالنسةةةةةةةةةبة

توجةةةةةةةد مقةةةةةةةدرة

مقةةةدرة محةةةةدودة

مقةةةةدرة ضةةةةعيفة

عدم المقدرة على الوصول

عةةةةدم رابةةةةة أسةةةةواق

التوقةةةف عةةةن ممارسةةةة

الوصةةةةةول إلةةةةةى

لألسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواق

لألسواق المحلية.

علةةةةةةةةى إعةةةةةةةةادة

علةةةةى الحصةةةةول

للحصةةةةول علةةةةى

ألسةةةةواق المةةةةال وضةةةةعف

المال فى التعامةل مةع

األنشةةةةطة نظةةةةرال لعةةةةدم

المقةةةةةةدرة علةةةةةةى

عالية.

جيدة.

أسةةةةةةةةةةةواق رأس

المحلية.

تمويةةةةةل الةةةةةديون

علةةةةى تسةةةةهيالت

تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهيالت

الهيكةةل التمةةويلى باإلضةةافة

المؤسسةةةة مةةةع وجةةةود

توافر مصادر التمويل.

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال

مةةةةةن مؤسسةةةةةات

مصرفية.

مصةةةةةةرفية مةةةةةةع

إلةى ضةعف مرونةة وبةدائل

خلل الهيكةل التمةويلى

المحلية الدولية.

مالية.

ضةةةةعف مرونةةةةة

التمويل.

وعةةةةدم تةةةةوافر بةةةةدائل

وبدائل التمويل.

هيكل التمويل
()1

والتسهيالت

األرصدة المستحقة
السداد.

4

للتمويل.

موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف

االبةةةةا ل مةةةةا تشةةةةتمل

تشةةةةةةةتمل علةةةةةةةى

تساهم األوضةاع

يمكنهةةةةا الحصةةةةةول

إمكانيةةةة تحسةةةين

يةةةةةةةةةةتم هيكلةةةةةةةةةةة

هيكةةةةةل تمةةةةةويلى

عةةةةةةةةدم تنفيةةةةةةةةذ الشةةةةةةةةروط

ال يةةتم الوفةةةاء بمعظةةةم

تةةةةةةةةةةةةةةؤدى تصةةةةةةةةةةةةةةفية

التسهيالت.

علةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةروض

قةةروض قصةةيرة

المالية الجيدة فى

علةةى االئتمةةان عةةن

هيكةةةةل التمويةةةةةل

التسةةةةةةةةةةةةةةةةةهيالت

سةةةةةةةيىء ،ويةةةةةةةتم

االئتمانيةةةةةةةةةةةةة الرئيسةةةةةةةةةةةةية

الشروط االئتمانية.

الضةةةمانات إلةةةى عجةةةز

قصةةةيرة ومتوسةةةطة

ومتوسطة األجل

الحصةةةةول علةةةةى

طريةةةةةةق اتفاقيةةةةةةات

بشةةةةةروط ماليةةةةةة

بشةةةةةروط ماليةةةةةة

قبةةةول التسةةةويات

للتسهيالت القائمة.

األجةةةةةةةةةةةةةل يةةةةةةةةةةةةةتم

يةةةةةةتم الحصةةةةةةول

االئتمان بشةروط

مالية مناسبة.

مقبولة.

مناسبة.

للةةةةةةديون مقابةةةةةةل

الحصةةةةةةول عليهةةةةةةا

عليهةةةةا بشةةةةروط

مالئمة.

بشروط ممتازة.

جيدة.

ال يوجد.

ال يوجد.

شروط جديدة.

الضمانات الملموسة شةرط

من المحتمل أن تؤدى

مؤكد.

التصفية إلى عجز.

أساسى لمنح االئتمان.
ال يوجد.

ال يوجد.

ال يوجد.

توجةةد مسةةتحقات

تكةةةةةةةرار تةةةةةةةأخر

مسةةةةتحقات متةةةةأخرة لمةةةةدة

مسةةةةةةتحقات متةةةةةةأخرة

مسةتحقات متةأخرة لمةدة

محدودة.

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد

أكثر من ثالثة أشهر.

لمةةةدة أكثةةةر مةةةن سةةةتة

أكثةةةر مةةةن اثنةةةى عشةةةر

أشهر.

شهرال.

المستحقات.

التمويل والتسهيالت الممنوحة للعميل من البنوك والجهات األخرى عند بدء التعامل يضاف إليها تلك الممنوحة من البنك لدى إجراء المراجعة الدورية.
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وإلةى جانةح تحديةد الجةدارة االئتمانيةة للعميةل ) (Obligor Risk Rate/ORRوفقةا ل لمةا تقةدم يتعةين
على كل بنك تطوير نظمه الداخلية بحيث تتيح له تحديد ما يلى:
 درجة المخاطر االئتمانية لكل تسهيل ممنوح للعميل ).(Facility Risk Rate/FRR الجدارة االئتمانية للعميل الواحد واألطراف المرتبطة به ).(Group Risk Rate/GRR المتوسةةط المةةرجح للجةةدارة االئتمانيةةة لمحفظةةة البنةةك وجزئياتهةةا بحسةةح الصةةناعات التةةى ينبغ ةى أنيخضع كل منها لدراسات مستقلة ).(Weighted Portfolio Risk Rate/WPRR
 -9المعالجة المحاسبية للعوائد على القروض اير المنتظمة:
اعتبةةارال مةةن تةةاريخ التصةةنيف يةةتم قيةةد العوائةةد علةةى القةةروض المصةةنفة بالفئةةات مةةن الثامنةةة إلةةى
العاشرة (اير منتظمة) هامشيا ل ويتم تجنيةح عوائةد القةروض المصةنفة ايةر منتظمةة ألول مةرة
عن فترة الثالثة أشهر السابقة باالستبعاد من اإليرادات.
 -6ضمانات يُعتد بها لدى تكوين المخصص:
يُراعى عند حساح نسح مخصص القروض طبقا ل للفئات الةواردة بالبنةد ( )3تحةت أوالل اسةتبعاد
العوائد المجنبة والبنود التالية من أرصدة القروض الممنوحة للعميل:
(أ) الضمانات النقدية المتمثلة فى الودائع وشةهادات اإليةداع وأذون الخزانةة والسةندات الحكوميةة
وذلك بشرط أن تكون الودائع مرهونة لدى البنك ذاته (وبالنسبة لفروع البنوك األجنبية أن تكةون
تلك الودائع مرهونةة لةدى فةرع البنةك األجنبةى بمصةر) وأن تكةون تلةك الودائةع مجمةدة كضةمان
لقروض العمالء.
(ح) قيمةةة خطابةةات الضةةمان الصةةادرة مةةن مجموعةةة البنةةك فةةرع البنةةك األجنبةةى لصةةالحه أو
الصادرة له من خارج المجموعة( )3شريطة أن تكون هذه الخطابات(: )2
 صادرة من بنك خارجى ذى مالءة مرتفعة حاصل على درجة تقييم  Aكحد أدنى(.)3 أن تكون اير قابلة لاللغاء. أن يتعهةةد فيهةةا البنةةك مُصةةدر الضةةمانة بالسةةداد عنةةد أول مطالبةةة مةةن البنةةك فةةرع البنةةكاألجنبى.
 -مع عدم اإلخالل بتعليمات البنك المركزى المصرى بشأن ضوابط منح االئتمان.

 4شامالل ال  standby L/C & L/Gالمستوفى لذات الشروط.
 3كتاح السيد محافظ البنك المركزى المصرى الصادر بتاريخ  30يناير . 2833
 2بغض النظر عن اقجاه التقيي سوا سالب أو موجب أو مستقر.
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(ج)  %56من القيمة السةوقية لةألوراق الماليةة المرهونةة للبنةك بموجةح عقةد إتفةاق يعطةى للبنةك
بصفته دائنا ل مرتهنا ل الحق فى بيع األوراق المالية المرهونةة إذا لةم يقةم المةدين بالوفةاء بمسةتحقات
البنك المضمونة عند حلول أجلها شةريطة أن تكةون تلةك األوراق مسةجلة ببورصةة أوراق ماليةة
محلية أو أجنبية وعليها تعامل نشط من حيةث الحجةم والتكراريةة خةالل ثالثةة أشةهر سةابقة علةى
التصنيف.
(د)  %68من القيمة السوقية العادلة  )3( Fair Market Valueللضمانات العقاريةة المرهونةة
رهنا ل من الدرجة األولى وقت التصنيف شريطة:
 استيفاء كافة األركان القانونية وأن يكون مؤمنا ل عليها لصالح البنك بصفته دائنا ل مرتهنال. أن تكون القيمة قابلة للتحقق من خالل بيع الضمانة رضا لء أو قضاءل. أن تكون الحصص مفرزة بحيث ال يُعتد بالحصص التى تكون على المشةاع إال إذا كانةتمرهونة من جميع المالك ضامنين متضامنين.
 أن يةةتم تحديةةد القيمةةة عةةن طريةةق أحةةد بيةةوت الخبةةرة المتخصصةةة المسةةجلة لةةدى البنةةكالمركزى المصرى وفقا ل للمعايير المهنية.
هذا وفى حالة كون الرهن العقارى بخالف رهن الدرجة األولةى ،يسةتبعد مةن قيمةة الضةمانة
محل االعتداد لدى تكوين المخصص قيمة كافة الديون المستحقة للراهنين والرهون التةى فةى
مرتبة مميزة.
وتتمثل األركان القانونية للضمانات العقارية فيما يلى:
 حصةول البنةةك علةةى شةةهادة التصةةرفات العقاريةةة متضةةمنة أسةةماء وبيانةةات أطةةراف عقةةد
الرهن وبيان الديون وشروطها.
 أن يةةتم قيةةد رهةةن األصةةول العقاريةةة بمكتةةح الشةةهر العقةةارى الكةةائن فةةى دائرتةةه العقةةار
بالسجل الخاص بذلك والحصول على شهادة تفيد أن قيد الرهن من الدرجة األولى.
 أن يكون للعميل الحيازة المستقرة على تلك الضمانات.
(ه)  %26مةةن القيم ةة السةةوقية العادلةةة للمحةةال التجاريةةة المرهونةةة وفق ةا ل لقةةانون إرتهةةان المحةةال
التجارية رهنا ل من الدرجة األولى وقت التصةنيف إال فةى حالةة وجةود رهةن عقةارى لصةالح بنةك
ثخةةر شةةريطة اسةةتيفاء كافةةة األركةةان القانونيةةة والتةةأمين لتلةةك الضةةمانات وأن تكةةون القيمةةة قابلةةة
للتحقق من خالل بيع الضمانة رضـا لء أو قضا لء على أن يتم تحديد القيمة عةن طريةق أحةد بيةوت
الخبرة المتخصصة المسجلة لةدى البنةك المركةزى المصةرى وفقةا ل للمعةايير المهنيةة ،مةع مراعةاة
عدم االعتداد بالمقومات المعنوية المدرجة ضمن قوائم الرهن.
 4القيمة السوقية التى تتحدد بين طرفين يتعامالن بإرادة حرة وتتوافر لديهما المعلومات الهامة عن المعاملة.
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وتتمثل األركان القانونية للمحال التجارية المرهونة فى أن يكون عقةد الةرهن التجةارى للمحةال
التجاريةةة موثق ةا ل فةةى مكتةةح الشةةهر العقةةارى ومقيةةد بقيمةةة الةةرهن فةةى السةةجل التجةةارى لمنشةةأة
العميل.
هذا ويُراعى عند حساح المخصص أالَ تزيد قيمة الضمانات محل االعتداد عن القيمةة الةواردة
فى عقد الرهن (العقارى التجارى) أو عن قيمة نصيح البنك بالنسبة للقروض المشتركة.
كما ال يُعتد بالتوكيالت بةالرهن وإن كانةت ايةر قابلةة لإللغةاء وكةذا عقةود البيةع االبتدائيةة التةى
أبرمها العميل مع البنك وعقود الوعد بالبيع.
 -5القواعد المنظمة لتحديد القيمة السوقية العادلة للضمانات العقارية والمحال التجارية المرهونة:
(أ) يراعى أن ُتحدد القيمة العادلة لألصول موضوع الرهون مرة على األقل كل ثالث سةنوات
ما لم يكن هناك من المؤشرات التةى تفيةد وجةود تغييةر جةوهرى فةى هةذه القيمةة فيتعةين فةى هةذه
الحالةةة إجةةراء تقيةةيم لتلةةك األصةةول ،كمةةا يراعةةى أن تقةةوم اإلدارة التنفيذيةةة بالبنةةك بمراجعةةة قةةيم
الضةةمانات المقدمةةة مةةن العمةةالء كةةل سةةنة وتحديةةد اإلجةةراءات الواجةةح اتخاذهةةا لمواجهةةة أى
انخفاض فى هذه القيم.
(ح) يراعى فى كافة األحوال سواء عندما يتم تقدير القيمة بمعرفة أحد بيوت الخبةرة أو بمعرفةة
اإلدارة التنفيذية بالبنك أن يُؤخذ فى االعتبار المعايير المهنية وعلى األخص ما يلى:
 القيمة وقت التملك.
 التغيرات التى طرأت على قيمة األصل الضامن من تاريخ تملكه.
 التغيرات التى طرأت على السوق وأثرها على تغير قيمة األصل الضامن.
 القيمة البيعية لألصول المثيلة وقت التقييم.
 التكاليف التى يمكن أن يتحملها البنك فى سبيل إتمام بيع األصل.
 الديون الممتازة التى يتعين تغطيتها من حصيلة بيع األصل.
 المخاطر المحتمل تعرض األصل الضامن لها.
 -7القواعد العامة لتكوين المخصص:
(أ) يراعةةى بالنسةةبة للقةةروض الممنوحةةة بةةالعمالت األجنبيةةة أن يةةتم تكةةوين المخصةةص بعملةةة
القرض.
(ح) يراعةى اإلسةراع فةى إعةدام القةروض التةى يتضةح عةدم جةدوى اإلجةراءات المتخةذة حيالهةا
على أن يكون إعدام القروض بقرار مةن مجلةس إدارة البنةك (أو مةن يحةل محلةه بالنسةبة لفةروع
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البنةةوك األجنبيةةة) بنةةاء علةةى دراسةةةات اإلدارات المعنيةةة ومةةذكرة مةةن اإلدارة القانونيةةة بالبنةةةك
تتضمن المبررات التى تدعو إلى اتخاذ هذا القرار ،مع قيد هذه القةروض فةى سةجالت إحصةائية
واستمرار متابعة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
(ج) يةةتم الخصةةم علةةى المخصةةص بقيمةةة مةةا يةةتم إعدامةةه مةةن قةةروض سةةواء كةةان لهةةا مخصةةص
أو لةةم يكةةن لهةةا مخصةةص باعتبةةار أن حسةةاح المخصةةص حسةةاح وعةةائى ومةةا يةةتم تحصةةيله مةةن
قروض سبق إعدامها يضاف إلى المخصص.
(د) يراعى عدم تصنيف القروض اير المنتظمة التى يتم بشأنها تسويات ضةمن فئةات تصةنيف
القروض المنتظمة بمجرد الموافقة على التسوية إال بعد توافر شروط التصنيف ضةمن القةروض
المنتظمة ومن ذلك تحسن موقةف العميةل المةالى وتحسةن موقةف الضةمانات وسةداد عةدد مناسةح
من األقساط واثبات جدية العميل فى تنفيذ التسوية.
(ه) ال تشمل االلتزامات العرضةية محةل التصةنيف تلةك الناتجةة عةن تعزيةز اعتمةادات مسةتندية
مفتوحة بالخارج لبنوك محلية.
(و) عنةةد تطبيةةق هةةذه القواعةةد حتةةى أول قةةوائم ماليةةة سةةنوية تاليةةة يراعةةى االحتفةةاظ برصةةيد
المخصص القائم كحد أدنى يتم زيادته فى ضوء مةا يجةرى مةن دراسةة مةا لةم يقةرر البنةك إعةدام
قروض اير منتظمة لعدم جدوى اإلجراءات المتخذة حيالها.
ثانيا ا :دارة المخةاطر االئتمانيةة وأسةس تصةنيف القةروض ألغةراض اسةتهالكية ،والقةروض العقاريةة
لإلسكان الشخصى
 -3التعريـف:
القةةةةةةروض ألاةةةةةةراض اسةةةةةةتهالكية هةةةةةةى تلةةةةةةك القةةةةةةروض الممنوحةةةةةةة مةةةةةةن البنةةةةةةك لعمالئةةةةةةه
مةةن األفةةراد بغةةـرض تمويةةـل احتياجةةات شخصةةية أو شةةراء سةةلع وخدمةةـات ،وتشمةةـل األرصةةـدة
المدينةةة الناتجةةة عةةن اسةةتخدام البطاقةةات االئتمانيةةة والقةةروض بغةةرض شةةراء سةةيارات لالسةةتخدام
الشخصى ،والقروض الشخصية التى ُتمةنح بغةرض تغطيةة االحتياجةات الشخصةية للعميةل كشةراء
السلع المُعمرة.
والقروض العقارية لإلسكان الشخصى هى تلك الممنوحةة بغةرض اقتنةاء أو تجديةد وحةدات سةكنية
بغرض اإلسكان الشخصى.
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وتتميز االبية هةذه النوعيةات مةن القةروض بصةفة عامةة بمنحهةا مةن خةالل بةرامج منتجةات وكةذا
بعدم تركزها لدى شريحة محدودة من العمالء.
 -2إدارة المخاطر االئتمانية:
يُراعى ما يلى:
(أ) وجود نظام للمعلومات االئتمانيةة يتضةمن بيانةات العمةالء األساسةية علةى أن يشةمل ذلةك الةرقم
القومى بد لء بالعمالء الجدد وعند التجديد للعمالء الحاليين.
(ح) وجود نظام جيد لتقييم المخاطر يساعد على قياس جودة االئتمان يتم تحديثةه باسةتمرار بإضةافة
أية عوامل جديدة قد تؤثر فى درجة تقييم المخاطر.
(ج) ارتباط عملية تقييم المخاطر بالموافقة على منح االئتمان وأن تظةل المتابعةة االئتمانيةة مسةتمرة
بعد عملية المنح.
(د) إنشاء وحدة إلدارة المخاطر تزود بأفراد من ذوى خبرة وكفاءة فةى هةذا المجةال ،مةع التةدريح
المستمر لهؤالء األفراد ،باإلضافة إلى توافر إجراءات كافية إلدارة هذه المخاطر منها ما يلى:
-

أن يكون لكل مقترض درجة تقييم للمخاطر المتعلقة به تأخةذ بعةين االعتبةار دخةل العميةل

وموارده الذاتية األخرى وبما يمكن البنك من تقييم قدرة العميل على السداد.
-

أن يةةةتم فةةةتح حسةةةاح واحةةةد لكةةةل عميةةةل بمةةةا يتةةةيح رصةةةد إجمةةةالى أرصةةةدة القةةةروض

الممنوحة له.
-

متابعة حركات السحح ومقارنتها بمدى االنتظام فى السداد.

(ه) االلتةةزام بأسةةس وضةةوابط مةةنح االئتمةةان الصةةادرة عةةن البنةةك المركةةزى المصةةرى ،أخةةذال فةةى
االعتبةةار عةةدم قيةةام العمةةالء أحيان ةا ل بتةةوفير بيانةةات تفصةةيلية عةةن الموقةةف المةةالى وااللتزامةةات قِبةةل
البنوك والمؤسسات األخرى ،وكذا االلتزام بإعداد سياسة شاملة لبةرامج القةروض تتسةم بالوضةوح
وتعتمد من مجلس إدارة البنك على أن تشمل بوجه خاص:
-

السلطات والمسئوليات المرتبطة بمنح القروض.

-

المستندات الخاصة بكل نوع من أنواع القروض.

-

الضوابط والحدود والضمانات الخاصة بكل نوع.

(و) ضرورة استخدام البنوك ألسلوح التقييم الرقمى لدى إقرار الحدود التةى يةتم منحهةا لكةل عميةل
وذلك بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم التى تتضمن:
-

مستوى الدخل الشهرى للعميل

 -مدى استقرار مستوى الدخل
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-

المـالءة

 -الضمانات

-

المعامالت مع الجهاز المصرفى

 -السمعة

-

الوظيفة

 -السـن

-

الحالة االجتماعية

 -مستوى التعليم

(ز) توافر المتابعة لالئتمان بعد المنح من خالل وظيفة متابعة االئتمان وكذا إدارة التفتةيش الةداخلى
للتأكد من تنفيذ السياسات الموضوعة من قِبل إدارة البنك وتنفيذ شروط الموافقات االئتمانيةة ورفةع
تقريةةر إلدارة البنةةك بةةأى ممارسةةات ال تتفةةق مةةع السياسةةة والشةةروط المشةةار إليهةةا واإلجةةراءات
الواجح إتباعها.
 -3فئات التصنيف والمخصص الواجح التكوين وموقف الضمانات العقارية:
يتم التصنيف وتكوين المخصص للمحافظ التالية بصفة إجمالية وفقا ل لما يلى كحد أدنى:
نوع القروض

قروض
منتظمة

قروض اير منتظمة
دون المستوى

مشكوك فى

رديئة

تحصيلها
( )3

( )2

( )3

( )2

البطاقات االئتمانية:
 -فتةةةةرة عةةةةدم السةةةةداد

48-53 58-33

(المةةدة بعةةد انتهةةاء فتةةرة

-43

-323

328

368

308-363

السماح باليوم)
 -المخصص

%3

%38

%28

%98

%68

%388

القةةةةةةةةروض الشخصةةةةةةةةية
وبغةةرض شةةراء سةةيارات
لالستخدام الشخصى:
 فتةةةةرة عةةةةدم السةةةةداد(المةةدة بدايةةة مةةن تةةاريخ

48-33

328-43

308-323

أول قسةةةةةط لةةةةةم يُسةةةةةدد
باليوم)
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 -المخصص

%3

%28

%388

%68

القةةةةةةةةةةروض العقاريةةةةةةةةةةة
بغةةةرض اقتنةةةاء أو تجديةةةد
وحدات سكنية:
 فتةةةةرة عةةةةدم السةةةةدادتأخير قسط

(المدة بعةد مةرور ثالثةة

تأخير

تأخير قسطين

أشةةةةةةةهر مةةةةةةةن تةةةةةةةاريخ

ثالثة

اسةةتحقاق أول قسةةط لةةم

أقساط

يُسدد)
 -المخصص

%3

()3

 %28من

 %68من

األقساط المستحقة

األقساط المستحقة

%388
من
األقساط
المستحقة

ويُراعةةةةةى مةةةةةا يلةةةةةى بالنسةةةةةبة للقةةةةةروض العقاريةةةةةة (بنةةةةةد ج بالجةةةةةدول السةةةةةابق الةةةةةوارد تحةةةةةت
بند  3من ثانيال):
ثالثا ا :دارة المخاطر االئتمانية وأسس تصنيف القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية
 -3التعريف:
القةةروض الصةةغيرة هةةى تلةةك القةةروض الممنوحةةة مةةن البنةةك للحةةرفيين وأصةةحاح المهةةن ومشةةروعات
الشباح ،والمؤسسات التى ال يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه.
 -2إدارة المخاطر االئتمانية:
يُراعى وضع السياسات االئتمانية بتقييم برامج القروض أخذال فى االعتبار أسس وضوابط منح االئتمةان
وخاصة ما يلى:

 4كتةةاح قطةةاع الرقابةةة واالشةةراف الصةةادر بتةةاريخ  26يونيةةه ( 2885وافةةق مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى بتةةاريخ  9ابريةةل
 2885على تعديل النسبة لتصبح  %3بدالل من .)%3
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(أ) إعداد سياسة شاملة لبرامج القروض تتسم بالوضوح و ُتعتمد مةن مجلةس إدارة البنةك علةى أن
تشمل بوجه خاص:
 السلطات والمسئوليات المرتبطة بمنح القروض. المستندات الخاصة بكةل نةوع مةن أنةواع القةروض بمةا فةى ذلةك دراسةة الجةدوى المتعلقةةبالمشروع المستهدف تمويله.
 الضوابط والحدود والضمانات الخاصة بكل نوع.(ح) االستعالم عن العميل مةن المصةادر المختلفةة أخةذال فةى االعتبةار السةمعة ومةدى االنتظةام فةى
السداد والوفاء بالتعهدات.
(ج) مدى تناسح إجمالى التسهيل الممنوح مع نشاط العميل.
(د) المتابعة الجيدة لالئتمان الممنوح لكل عميل والتأكةد مةن اسةتخدامه فةى الغةرض الممنةوح مةن
أجله.
(ه) تةةوافر المتابعةةة لالئتمةةان بعةةد المةةنح مةةن خةةالل وظيفةةة متابعةةة االئتمةةان وكةةذا إدارة التفتةةيش
الةةداخلى للتأكةةد مةةن تنفيةةذ السياسةةات الموضةةوعة مةةن قِبةةل إدارة البنةةك وتنفيةةذ شةةروط الموافقةةات
االئتمانيةةة ورفةةع تقريةةر إلدارة البنةك بةةأى ممارسةةات ال تتفةةق مةةع السياسةةة والشةةروط المشةةار إليهةةا
واإلجراءات الواجح إتباعها.
 -3فئات التصنيف والمخصص الواجح التكوين:
يتم التصنيف وتكوين المخصص وفقا ل لما يلى كحد أدنى:
قروض اير منتظمة
شروط التصنيف

مدة التأخر فى السداد

قروض
دون

مشكوك فى

المستوى

تحصيلها

ـ

ستة أشهر

تسعة أشهر

%3

%28

%68

منتظمة

رديئة

اثنا عشر
شهرال

المخصص

%388
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 -9المعالجة المحاسبية للعوائد على القروض ايةر المنتظمةة ،والضةمانات التةى يُعتةد بهةا لةدى تكةوين
المخصص ،والقواعد العامة لتكوين المخصص:
يرجى الرجوع إلى القواعد الواردة بالبند أوالل قرين البنود ( )7 ،6 ،9ذات العالقة.
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الفصـل السابـع
الضوابط االسترشادية بالنسبة لمراقبى الحسابات
الذين يراجعون القوائم المالية للعمالء
()1

الذين يتقدمون للبنوك للحصول على تسهيالت ائتمانية

وافق مجلةس إدارة البنةك المركةزى المصةرى بجلسةته المنعقةدة بتةاريخ  30ينةاير  2886علةى الضةوابط
االسترشةةادية التاليةةة ،بالنسةةبة لمراقبةةى الحسةةابات الةةذين يراجعةةون القةةوائم الماليةةة للعمةةالء الةةذين يتقةةدمون
للبنوك للحصول على تسهيالت ائتمانية ،لتأخذها البنوك فى االعتبار عند وضع السياسة االئتمانية:
 .3أن يكون مراقح الحسابات من المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين مع تقديم شةهادة قيةده
فى السجل من شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسةبة والمراجعةة وأن يقةدم صةورة مةن بطاقةة العضةوية
لشعبة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين للتحقق من استمراره فى مزاولة المهنة.
 .2أن تكةةون القةةوائم الماليةةة لشةةركات األمةةوال الراابةةة فةةى الحصةةول علةةى تسةةهيالت ائتمانيةةة قةةد تةةم
مراجعتها بمعرفة مراقح حسابات مقيد بسجل مراجعى شركات األموال.
 .3االلتزام بأن تكون القوائم المالية لشركات األشخاص الراابة فى الحصول علةى تسةهيالت ائتمانيةة
تفوق مليون جنيه قد تم مراجعتها بمعرفة مراقح حسةابات مقيةد فةى جةدول مراجعةى حسةابات شةركات
األموال ويكون قد مارس المهنة فعالل وقام بمراجعة حسابات ثالث شركات مساهمة لمدة ثةالث سةنوات
علةى األقةةل .أمةةا إذا كةان التسةةهيل مليةةون جنيةةه أو أقةل فةةيمكن االعتمةةاد علةةى القةوائم التةةى تةةم مراجعتهةةا
بمعرفة مراقح حسابات مقيد فى جدول مراجعى شركات األشخاص.
 .9يجح أن تتوافر فى مراقح الحسابات الذى يراجةع القةوائم الماليةة للشةركات – سةواء كانةت شةركة
أموال أو شركة أشخاص – والتى تراح فى الحصول على تسهيالت ائتمانية تزيد عن عشةرين مليةون
جنيه أحد الشروط التالية على األقل:

 4كتةةاح قطةةاع الرقابةةة واإلشةةراف الصةةادر بتةةاريخ  7مةةارس ( 2886قةةرار مجلةةس إدارة البنةةك المركةةزى المصةةرى الصةةادر بتةةاريخ
 30يناير . )2886
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(أ) أن يكون مقيدال بسجل البنك المركزى المصرى.
أو
(ح) أن يكةةون عضةةوال فةةى جمعيةةة المحاسةةبين والمةةراجعين المصةةرية أو حاص ةالل علةةى الشةةهادات
المهنية األجنبيةة المعادلةة لهةا ) (CPA,CA,ACCAعلةى أال تقةل مةدة الخبةرة الكليةة عةن عشةر
سنوات.
أو
(ج) أن يكون له حق مراجعة حسابات شركات األموال لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
وفةى أى حةال مةةن األحةوال الةةثالث يجةح أن يكةةون المراقةح قةد قةةام بمراجعةة حسةةابات خمةس شةةركات
مساهمة على األقل لمدة خمس سنوات.
 .6أالَ يكون لمراقح الحسابات أى مصالح فى الشةركة فةى صةورة مسةاهمات أو االشةتراك فةى إدارة
الشركة ويكون من شأنها التأثير على التقارير التى يتم إعدادها وبما يتفق مةع أحكةام المةادة ( )389مةن
قانون الشركات رقم  364لسنة  3403ومعيار االستقاللية الصادر بقرار وزير التجارة الخارجيةة رقةم
 395لسنة .2889
 .5بالنسةةبة للمشةةروعات الصةةغيرة والمتناهيةةة الصةةغر فيراعةةى تخفيةةف قيةةود مسةةك دفةةاتر منتظمةةة.
ويشترط أال تزيد التسهيالت الممنوحة لها عن مائة ألف جنيه.
.7

بالنسبة للعمالء الذين ال ينطبق حاليا ل على مراقبى حساباتهم الشروط والضوابط الةواردة فةى هةذا القةرار،

يتم منحهم فترة سماح تنتهى فى  38يونيه  2886لتطبيق ما جاء بعاليه وبما يحقق أن تكون القوائم المالية التةى
تصدر اعتبارال من أول يوليو  2886يتم مراجعتها بمعرفة مراقبين للحسابات تتةوفر فةيهم الشةروط الةواردة فةى
هذا القرار.

ويتعةةةين علةةةى البنةةةوك موافةةةاة قطةةةاع الرقابةةةة واإلشةةةراف بأسةةةماء مراقبةةةى الحسةةةابات الةةةذين يكتشةةةف
أو يثبت تقصيرهم فى أداء المهام المحددة لهم طبقا ل لقانون مزاولةة مهنةة المحاسةبة والمراجعةة ومعةايير
المراجعة المصرية وذلك إلدراج أسمائهم بالسجل الذى سيعد لهذا الغرض(.)3
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الفصـل الثامـن
ضوابط رهن األوراق المالية
يتعين على البنوك العمل بمقتضى الضوابط التاليةة بشةأن إجةراءات رهةن األوراق الماليةة بهةدف ضةمان
حقةةوق البنةةوك الدائنةةة المرتهنةةة ومنةةع التالعةةح فةةى هةةذا المجةةال ممةةا يةةؤدى فةةى النهايةةة إلةةى اسةةتقرار
المعامالت فى سوق األوراق المالية والحفاظ على حقوق البنوك والمتعاملين بها(.)3
أوالا :مبادئ ومالحظات هامة
 -3يفضل أال يتم استخدام االئتمان قبل قيةد الةرهن لةدى شةركة مصةر للمقاصةة علةى األوراق الماليةة،
وذلك للتأكد من ملكية المدين أو الضامن لألوراق المالية المقدمة منه كضمان.
 -2يعتبر كشف حساح العميل الصادر من شركة مصر للمقاصةة أو أحةد أمنةاء الحفةظ المةرخص لهةم
هو دليل ملكية العميل لألوراق المالية الواردة بالكشف المشار إليه فى تاريخ إصداره.
 -3يجح أن تكون صكوك األوراق المالية المقدمة للبنةك للةرهن الحيةازى مملوكةة للمةدين أو الضةامن
(مدون اسمه عليها أو فى شهادة نقل ملكية مرفقة صادرة من البورصة أو مةن شةركة مصةر للمقاصةة)
مع إخطار شركة مصر للمقاصة إليقةاف التعامةل عليهةا حالةة كونهةا أسةهم مقيةدة بالبورصةة ،ويتضةمن
اإلخطةةار جميةةع بيانةةات األوراق الماليةةة المرهونةةة بمةةا فةةى ذلةةك األرقةةام المسلسةةلة والفئةةات وايةةر ذلةةك،
حيث يتم منع تسوية أية عمليات تداول قد تتم علةى صةكوك األوراق الماليةة المرهونةة أو علةى صةكوك
أخرى تحمل ذات األرقام المسلسلة والفئة.
 -9إذا قامت شركة مصر للمقاصة بحيازة صكوك أوراق مالية اير مقيدة بالبورصة لصالح أى دائةن
مرتهن فإن التزامها ينحصر فى عدم تسليم الصكوك المرهونة إال إلى الدائن المرتهن أو نائبةه القةانونى
أو إلى المدين عند انقضاء الرهن ألحد األسباح المقررة قانونال.
 -6يجةةح التأشةةير بةةالرهن الحيةةازى لصةةكوك األوراق الماليةةة االسةةمية (ايةةر مودعةةة مركزيةةال) فةةى
سجالت الجهة المصدرة لها (المادة  328من قانون التجارة رقم  37لسنة .)3444
 -5يجةح تحريةةر عقةةد للةةرهن بةةين الةةدائن المةةرتهن والمةةدين الةةراهن موقعةا ل عليةةه مةةن كليهمةةا ،يتضةةمن
جميع بيانات عملية الرهن وعلى األخص:
(أ) نوع وكمية األوراق المالية المرهونة.
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(ح) أصل الدين المضمون بالرهن وما قد يستجد من فوائد وعموالت ومصاريف.
(ج) تةةاريخ بدايةةة العقةةد والتةةاريخ المحةةدد لسةةداد الةةدين المضةةمون بةةالرهن مةةع األخةةذ فةةى االعتبةةار
التسهيالت الممنوحة فى شكل حساح جارى مدين والتى يتم تجديدها سنويال.
(د) بيان الصالحيات الممنوحة لكل من الةدائن والمةدين علةى األوراق الماليةة المرهونةة والعوائةد
المستحقة عنها من أرباح وأسةهم مجانيةة وأيةة توزيعةات نقديةة خاصةة بةاألوراق الماليةة المرهونةة
(المادة  386من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصةادر بالقةانون رقةم  00لسةنة
.)2883
(ه) النص فى العقد على ما إذا كان مةن حةق البنةك كةدائن مةرتهن بيةع األوراق الماليةة المرهونةة
إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها.
 -7إذا قةةدم المةةدين أوراق ماليةةة كضةةمان إضةةافى تطبةةق ذات القواعةةد المطبقةةة علةةى األوراق الماليةةة
المقدمة كضمان أصيل.
 -0إذا قدمت أوراقا ل مالية لرهنها كضمان أصلى أو إضافى من ضامن أو كفيل للمدين األصلى فيجح
الحصول على إقرار الضامن أو الكفيل مالك األوراق الماليةة المقدمةة للةرهن بالموافقةة علةى رهةن هةذه
األوراق وفقا ل لالشتراطات المطلوبة فى إقرار المدين األصلى.
 -4ال يتم قيد الرهن على أى أوراق مالية إضافية مملوكة للمةدين ولةم يتضةمنها عقةد الةرهن أو إقةرار
المدين على ما سبق بيانه ،إال بمستندات وإجراءات جديدة.
 -38يعتبر الطلةح المقةدم مةن الةدائن المةرتهن لرفةع الةرهن عةن األوراق الماليةة بمثابةة إقةرار منةه بةأن
المةةدين الةةراهن قةةام بسةةداد الةةدين المضةةمون بةةالرهن وملحقاتةةه ،مةةا لةةم يتضةةمن الطلةةح سةةبح ثخةةر لرفةةع
الرهن.
 -33إذا قام البنك الدائن المةرتهن برفةع الةرهن عةن األوراق الماليةة المرهونةة بعةد قيةام العميةل بالوفةاء
بالتزاماته قِبل البنك فإنه ال يحق للبنك بيع تلك األوراق إال إذا كان هناك تفويضا ل حديثا ل بالبيع.
 -32ال يستفيد من بيع األوراق الماليةة المرهونةة وفقةا ل لةنص المةادة ( )386مةن قةانون البنةك المركةزى
والجهاز المصرفى والنقةد الصةادر بالقةانون رقةم  00لسةنة  2883سةوى البنةوك الدائنةة فقةط ،أمةا بةاقى
الدائنين عليهم إتباع أحكام المادة  325من قانون التجارة رقم  37لسنة .3444
 -33يحق لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن الحصول من شركة مصر للمقاصة علةى أيةة بيانةات
أو شهادات متعلقة باألوراق المالية المرهونة ،وذلك باعتبارها الجهة المركزية المخول لها قيةد وشةطح
الرهن على األوراق المالية المودعة مركزيا ل لديها ،أو التى تقوم بحيازتها لصالح الدائن المرتهن.
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 -39وفق ةا ل لتعليمةةات الهيئةةة العامةةة لسةةوق المةةال تقبةةل شةةركة مصةةر للمقاصةةة (كمرهةةون لديةةه) حيةةازة
صكوك األوراق المالية (اير مودعة مركزيال) المرهونة لصةالح الةدائن المةرتهن ،وتلتةزم بعةدم السةماح
بتسوية أية عمليات بيع تتم علةى أوراق ماليةة تحمةل نفةس األرقةام المسلسةلة لةألوراق المرهونةة ،وذلةك
حالة كونها أوراق مالية مقيدة بالبورصة.
 -36ال يجوز رفع الرهن عن األوراق المالية المرهونة أو إتاحتها للبيةع إال بنةاء علةى مسةتندات مقدمةة
من فرع البنك الدائن الذى تم قيد الرهن بناء على تعليماته.
 -35فى حاالت انةدماج الشةركات أو خفةض أو زيةادة رأسةمالها أو إعةادة هيكلتهةا ،فسةوف تقةوم شةركة
مصر للمقاصة بقيد الرهن على ملكية المةدين الةراهن الناتجةة عةن االنةدماج أو إعةادة الهيكلةة ومخاطبةة
الدائن المرتهن باإلجراء الذى يتم فى هذا الخصوص.
 -37يجح أن تتم صيااة طلبات قيد ورفع الرهن وبيع األوراق المالية المرهونة فةى عبةارات واضةحة
ال لبس فيها توضح المقصود منها ،وذلك لضمان دقة وسرعة تنفيذ اإلجراء المطلوح.
ثانيا ا :جراءات قيد الرهن على األوراق المالية المودعة مركزيا ا لدى شركة مصر للمقاصة
يقدم البنك الدائن المرتهن المستندات اآلتية:
 -3طلح لقيد الرهن علةى النمةوذج المعةد لةذلك لةدى شةركة مصةر للمقاصةة ،علةى أن يتضةمن الطلةح
تحديد واضح لكمية ونوع األوراق المالية المطلوح رهنهةا واسةم المةدين الةراهن وكةوده الموحةد وأمةين
الحفظ الذى يدير حسابه من األوراق ،واير ذلك من بيانات نموذج الطلح المشار إليه.
 -2كشف حساح حديث صادر من أمين الحفظ الذى يدير حساح األوراق المالية المطلوح رهنها.
 -3نسخة من عقد الرهن.
 -9موافقة المدين الراهن على الرهن.
 -6بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصالحيات الممنوحة للدائن المةرتهن علةى
قيمة األوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها.
ملحوظة ( :)3يمكن االكتفاء بتقديم عقد الرهن إذا تضمن بوضوح بيان المستندين .6 ،9
ملحوظةةة ( :)2تعتمةةد جميةةع المسةةتندات المقدمةةة بخةةاتم البنةةك الةةدائن المةةرتهن ويكةةون ضةةامنا ل لصةةحتها
وتحت مسئوليته.
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ملحوظةةة ( :)3أى مسةةتندات يقةةدمها البنةةك وينسةةح صةةدورها إلةةى المةةدين الةةراهن يجةةح اعتمةةاد توقيةةع
المةةةدين عليهةةةا بخةةةاتم صةةةحة التوقيةةةع مةةةن البنةةةك الةةةدائن المةةةرتهن ،فةةةإذا كةةةان الةةةرهن يةةةتم مةةةن الوكيةةةل
أو النائح القانونى عن المةدين فيجةح تقةديم دليةل الوكالةة أو النيابةة القانونيةة الةذى يتةيح الةرهن أو إبةرام
التصرفات بعوض.
ثالثا ا :حاالت رفع الرهن
طبقا ل لنص المادة ( )92مةن الالئحةة التنفيذيةة للقةانون رقةم  43لسةنة  2888يةتم رفةع الةرهن بنةاء علةى
طلح الدائن المرتهن أو انقضاء الرهن ألحد األسباح المقررة قانونال.
المستندات المطلوبة لرفع الرهن:
 -3بالنسبة لألوراق المالية المودعة مركزيا ل:
يقدم البنك الدائن المرتهن طلبا ل لرفع الرهن عن األوراق المالية المرهونة موضةحا ل بةه اسةم المةدين
الراهن – كوده الموحد – كمية ونوع األوراق المالية المطلةوح رفةع الةرهن عنهةا – أمةين الحفةظ
الذى يدير حساح األوراق المالية المرهونة.
 -2بالنسبة لصكوك األوراق المالية المادية التى لم تقيد بعد باإليداع المركزى:
يقدم البنك الدائن المرتهن طلبا ل لرفع الرهن عن األوراق المالية المرهونة (ماديال) موضحا ل بةه اسةم
المدين الراهن – عدد ونوع األوراق المالية – أرقام األسهم وفئاتها وإصداراتها.
رابعا ا :بيع األوراق المالية المرهونة
فى حالة عدم قيام المدين الراهن بسداد الدين المضمون بةالرهن أو األقسةاط فةى مواعيةد اسةتحقاقها فةإن
للبنك الدائن المرتهن إتباع أحد الطريقين اآلتيين لبيع األوراق المالية المرهونة:
 -3البيع طبقا ل ألحكام المادة  325من قانون التجارة رقم  37لسنة :3444
يتم البيع فى هذه الحالةة إذا لةم يةتم اسةتيفاء الشةروط المطلوبةة لبيةع األوراق الماليةة المرهونةة وفقةا ل
لنص المادة ( ) 386مةن قةانون البنةك المركةزى والجهةاز المصةرفى والنقةد الصةادر بالقةانون رقةم
 00لسنة  ،2883ويقدم الدائن المرتهن المستندات اآلتية:
(أ) أمةةر علةةى عريضةةة مةةن قاضةةى األمةةور الوقتيةةة فةةى المحكمةةة المختصةةة ببيةةع األوراق الماليةةة
المرهونة محددال به نوع وكمية األوراق المالية المطلوح بيعها.
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(ح) ما يفيد إخطار المدين الراهن والكفيل أو الضامن إن وجد قبل تنفيذ أمر القاضةى بةالبيع بخمةس
أيام على أن يوضح اإلخطار المكان الةذى يةتم فيةه البيةع وتاريخةه وسةاعته (يةتم البيةع فةى البورصةة
إذا كانت األوراق المالية المرهونة مقيدة فيها).
(ج) تقوم شركة مصةر للمقاصةة بعمةل كةود موحةد بالبورصةة (عميةل بنةك) تحةول عليةه األوراق
المالية المرهونة لصالح البنك.
(د) يتم بيع األوراق المالية المرهونة بمعرفة شركة السمسرة المحةددة فةى أمةر القاضةى بةالبيع ،أو
إحدى شركات السمسرة فى حالة عدم التحديد بمعرفةة القاضةى ،وتلتةزم بتسةليم حصةيلة البيةع للةدائن
ليقوم بدوره بتسوية حساح المدين الراهن لديه.
 -2حالةةة البيةةع طبق ةا ل ألحكةةام المةةادة ( )386مةةن قةةانون البنةةك المركةةزى والجهةةاز المصةةرفى والنقةةد
الصادر بالقانون رقم  00لسنة :2883
يقدم البنك الدائن المستندات اآلتية:
(أ) يقدم البنك الدائن ما يفيد وجةود اتفةاق بةين البنةك الةدائن المةرتهن والمةدين الةراهن يعطةى البنةك
حق فى بيع األوراق المالية المرهونة فةى حالةة عةدم قيةام المةدين بسةداد مسةتحقات البنةك المضةمونة
بالرهن عند حلول أجلها.
(ح) خطاح مةن البنةك – وفقةا ل للنمةوذج المعةد لةذلك لةدى شةركة مصةر للمقاصةة – يطلةح فيةه بيةع
األوراق المالية المرهونة لعدم سداد المدين الراهن الدين المضمون بالرهن فى ميعاد االستحقاق.
(ج) ما يفيد تكليف المدين بسداد الدين المضمون بالرهن بورقة مةن أوراق المحضةرين ،وذلةك قبةل
عشرة أيام من تاريخ البيع.
(د) نسخة من عقد الرهن إذا كان قيد الرهن سابقا ل على اإلخطار بالقواعد واإلجراءات الماثلة.
(ه) تقةةةوم شةةةركة مصةةةر للمقاصةةةة بعمةةةل كةةةود (العميل بنةةةك) بالبورصةةةة وإتاحةةةة األوراق الماليةةةة
المرهونة للبيع بهذا الكود.
(و) يتم بيع األوراق المرهونة بمعرفة شركة السمسرة التى يحةددها البنةك الةدائن المةرتهن ،وتلتةزم
بتسليم البنك حصيلة البيع لتسوية حساح المدين لديه.
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خامسا ا :المستندات المطلوبة لتحويل أوراق مالية مرهونة من أمين حفظ لى أمين حفظ آخر
 -3طلةح موقةع مةن المةةدين الةراهن بالموافقةة علةةى تحويةل األوراق الماليةة المرهونةةة إلةى أمةين حفةةظ
ثخر ،على أنه إذا لم يقدم الطلح بمعرفة المدين شخصيا ل أو نائبه القةانونى فيجةح أن يعتمةد التوقيةع علةى
الطلح بخاتم صحة التوقيع من البنك الدائن المرتهن.
 -2مستند يفيد موافقةة البنةك الةدائن المةرتهن علةى تحويةل األوراق الماليةة المرهونةة إلةى أمةين الحفةظ
الذى حدده المدين.
ملحوظة:
يجح أن يتضمن كل من المستندين فى البندين  2 ،3البيانات التالية:
اسم مالك األوراق المالية – نوع وكمية األوراق المالية المطلوح تحويلهةا – اسةم كةل مةن أمةين الحفةظ
المحول منه والمحول إليه – كشف حساح حديث باسم المدين الراهن.
 -3موافقة أمين الحفظ المطلوح التحويل إليه على عملية التحويل.
سادسا ا :المستندات المطلوبة لتحويل األوراق المالية المرهونة لى بنك دائن مرتهن آخر
 -3طلح من المةدين الةراهن لتحويةل األوراق الماليةة المرهونةة إلةى دائةن مةرتهن جديةد ،علةى أن يةتم
اعتماد توقيع المدين بخاتم صحة توقيةع البنةك ،علةى أنةه إذا لةم يقةدم الطلةح بمعرفةة المةدين شخصةيا ل أو
نائبه القانونى فيجح أن يعتمد التوقيع على الطلح بخاتم صحة التوقيع من البنك الدائن المرتهن.
 -2موافقة البنك الدائن المةرتهن علةى تحويةل األوراق الماليةة بحالتهةا المرهونةة لصةالح دائةن مةرتهن
ثخر.
ملحوظة:
يجح أن يتضمن كل من المستندين فى البندين  2 ،3البيانات التالية:
اسم مالك الورقة المالية – نةوع وكميةة األوراق الماليةة المطلةوح تحويلهةا – اسةم كةل مةن أمةين الحفةظ
والدائن المرتهن الجديد – كشف حساح حديث باسم المدين الراهن.
 -3موافقة البنك الدائن المرتهن الجديد على تحويل األوراق المالية المرهونة لصالحه.
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الفصـل التاسـع
سجل بيوت الخبرة القادرة على المشاركة
فى تقييم الضمانات التى ُتقدم للبنوك
نظمت المادة رقم ( )50من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصةادر بالقةانون رقةم 00
لسنة  2883وكذا المواد ( )26 ،29 ،23 ،22من الالئحةة التنفيذيةة للقةانون المةذكور ،قواعةد وشةروط
وإجراءات قيد بيوت الخبةرة القةادرة علةى المشةاركة فةى تقيةيم الضةمانات التةى ُتقةدم للبنةوك فةى السةجل
المُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى وكذلك تحدد التزامةات القةائمين بةه وتكةون هةذه البيةوت مسةئولة
عما يرد في تقارير التقييم على النحو التالى:
 -3يتضةةمن السةةجل المُعةةد لةةدى البنةةك المركةةزى لقيةةد بيةةوت الخبةةرة القةةادرة علةةى المشةةاركة فةةى تقيةةيم
الضمانات التى تقدم للبنوك البيانات اآلتية:
(أ) اسم بيت الخبرة وشكله القانوني وعنوان مقره.
(ح) رقم وتاريخ قيده فى السجل التجارى أو النقابة المهنية.
(ج) مجاالت التخصص.
(د) تاريخ بدء مباشرة النشاط.
(ه) أسةةماء المسةةئولين عةةن إدارة بيةةت الخبةةرة ومةةؤهالتهم ومةةن لهةةم حةةق اعتمةةاد تقةةارير التقيةةيم
الصادرة عنه.
(و) عدد الخبراء وتخصصاتهم.
(ز) سابقة األعمال.
 -2يكون قيد بيوت الخبرة فى السجل المشار إليه في البند رقم ( )3بناء على طلح يُقدم على النمةوذج
الوارد فى هذا الفصل ،ترفق به المستندات اآلتية:
(أ) مستخرج قيد بيت الخبرة فى السجل التجارى أو شهادة القيد لدى النقابة المهنية.
(ح) صورة من البطاقة الضريبية.
(ج) صةةورة مةةن بطاقةةة إثبةةات الشخصةةية لصةةاحح بيةةت الخبةةرة ،أو الشةةركاء أو أعضةةاء مجلةةس
اإلدارة بحسح األحوال.
(د) بيان السيرة الذاتية للمسئولين عن إدارة بيت الخبرة ومن لهم حق اعتماد تقارير التقييم.
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(ه) بيان بأسماء ومؤهالت وسابقة أعمال الخبراء المتفراين واير المتفراين الذين يسةتعين بهةم
بيت الخبرة.
(و) صورة من عقد الشركة أو من نظامها بالنسبة لبيت الخبرة الذى يتخذ شكل شركة.
(ز) تعهد من المسئولين عن إدارة بيت الخبرة باالمتناع عن القيام بأعمةال تقيةيم لضةمانات مقدمةة
للبنك فى حالة وجود تعارض بين مصالح بيت الخبرة وبين هذا البنك.
(ح) بيان بسابقة أعمال التقييم التى قام بها بيت الخبرة خالل الخمس سنوات السابقة.
(ط) بيان بما يكون لبيت الخبرة من عالقة بأى من بيوت أو مؤسسات الخبرة األجنبية أو الدولية.
 -3يُعرض طلح القيد على مجلس إدارة البنةك المركةزى إلصةدار قةرار فةى شةأنه خةالل ثالثةين يومةا ل
من تاريخ تقديم الطلةح مسةتوفيا ل المسةتندات المطلوبةة ،ويةتم إخطةار بيةت الخبةرة بقةرار المجلةس بكتةاح
موصى عليه مصحوبا ل بعلم الوصول خالل خمسة عشر يوما ل من تاريخ صدوره.
 -9يتعين أن تتوفر فى كل من المسئولين عةن إدارة بيةت الخبةرة ومةن لهةم حةق اعتمةاد تقةارير التقيةيم
الصادرة منه الشروط اآلتية:
(أ) أن يكون حاصالل على مؤهل عال.
(ح) أن تكون له مدة خبرة متخصصة ومتميزة ال تقل عن عشرة سنوات فى مجال التقييم.
(ج) أن يكون حسن السمعة ،ولم يصدر ضده حكم نهائى فى جريمة ماسةة بالشةرف أو األمانةة أو
فةةي إحةةدى الجةةرائم المنصةةوص عليهةةا فةةى القةةانون أو فةةي قةةانون مكافحةةة اسةةل األمةةوال أو سةةبق
إشهار إفالسه بحكم نهائى.
(د) أال يكون عضوال بمجلس إدارة أى من البنوك العاملة فى مصر.
(ه) أن يكةةةون مقيةةةدال بجةةةداول خبةةةراء التقيةةةيم بالهيئةةةة العامةةةة للتمويةةةل العقةةةارى ،وذلةةةك بالنسةةةبة
للضمانات العقارية.
 -6يكون بيت الخبرة مسئوالل عن بذل عناية الرجل الحريص فى إعةداد تقةارير التقيةيم الصةادرة منةه،
ويحظر على بيت الخبرة وعلى كل من المسئولين عن إدارته أو المساهمين أو الشركاء فيةه أو الخبةراء
به إجراء تقييم الضمانات إذا كانت ألى منهم أو ألى من أطةرافهم المرتبطةة مصةلحة فيهةا ،كمةا يحظةر
عليهم شراء الضمانات بعد تقييمها.
 -5عند إجراء تعةديل علةى بيانةات تسةجيل الخبةرة يتطلةح األمةر التقةدم بطلةح تعةديل بيانةات التسةجيل
على النماذج المعدة لهذا الغرض مرفقا ل به المستندات المؤيدة لذلك.
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الفصـل العاشـر
()1

ضوابط بالغ أجهزة التحقيق

يتعين على البنوك استطالع رأى البنك المركزى المصرى قبةل إبةالغ جهةات التحقيةق المختصةة (النيابةة
العامة ......،الخ) عن وقائع تحمل شبهة مخالفات تستوجح ذلك فى البنوك( ،)2وذلك وفقا ل لما يلى:
أوالا :بالنسةةبة للحةةاالت التةةى تشةةكل خطةةرال عةةاجالل يتعةةذر تداركةةه مثةةل حةةاالت التلةةبس وجةةنح الشةةيكات
واالختالس والتزوير وحدوث حاالت سطو على المخازن وكذا تبديد أحد العمالء لضمانات البنةك .فعلةى
البنوك إبالغ جهات التحقيق بالواقعة مع إخطار البنك المركزى المصرى بها فى ذات التاريخ.
ثاني ةا ا :أمةةا بالنسةةبة للحةةاالت األخةةرى فةةإن األمةةر يتطلةةح حصةةول البنةةوك علةةى موافقةةة البنةةك المركةةزى
المصرى قبل إبالغ جهات التحقيق وعلى أن يكون الطلح المقدم من البنك طالح اإلبالغ مصحوبا ل ببيةان
بأرصةةدة التسةةهيالت االئتمانيةةة الممنوحةةة للعميةةل المطلةةوح اإلبةةالغ عنةةه ومةةا يتةةوافر تحةةت يةةد البنةةك مةةن
ضةةمانات وذلةةك وفقةةا "لنمةةوذج بيةةان باألرصةةدة المدينةةة" مةةع موافةةاة البنةةك المركةةزي المصةةري بمةةذكرة
تفصيلية توضح ما يلي:
 .3اإلجراءات التي اتخذت الستنداء مستحقات البنك.
 .2أوجةه القصةور أو التجةاوزات التةي شةابت مةنح تلةك التسةهيالت االئتمانيةة مةع تحديةد المسةئولين
عنها.
 .3االجراءات التي قام بها البنك بشأن محاسبة هؤالء المسئولين.
 .9االجراءات التي اتخذت للحيلولة دون تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبال.

 4كتاب السيد /نائب محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  38أكتوبر .3111
 3كتاب السيد /محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  21مارس 3111
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الفصـل الحادي عشر
تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

()1

أوال :تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
فةةى ضةةوء أهميةةة دور القطةةاع المصةةرفى المصةةرى لةةدعم االقتصةةاد القةةومى وتنميةةة وتنشةةيط الشةةركات
والمنشآت المختلفة خاصة الشركات والمنشةآت الصةغيرة والمتوسةطة التةى ال يصةلها التمويةل المصةرفى
بسةةهولة ومازالةةت تواجةةه صةةعوبات فةةى الحصةةول علةةى التمويةةل .فقةةد صةةدر قةةرار مجلةةس إدارة البنةةك
المركةةزى المصةةرى رقةةم  2880 2980بجلسةةته المنعقةةدة فةةى  35ديسةةمبر  2880بشةةأن تشةةجيع البنةةوك
لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة األولى
تعـفى البنـوك التـي تمنح قـروضا وتسـهـيالت ائـتمانية للشركات والمنـشآت الصـغيرة والمـتوسةـطة مةن
نـسبة االحـتـياطي البالغة  )2(%38وذلـك فـي حـدود مةـا يةتم منحةه منةـها اعـتةـبارال مةـن  3ينةاير 2884
لتـشـجـيـع البنـوك عـلى منـح االئتمان للتك الشركات والمنشآت.
المادة الثانية
فةةـي تـطـبيةةـق أحكةةـام هةةـذا القةةـرار ،تعةةـد الشركةةـات والمنشةةـآت صـغةةـيرة أو متوسـطةةـة وتسـةةـري عةةـلى
الـتمـويـل الممنوح لها أحكامه متى توافر فيها الشرطان اآلتيان:
 .3أال يـقـل حـجـم أعمالها أو مبيعاتها سنويا عةن مليةون جنيهةا مصةريا وال يزيةد علةى عشةرين مليةون
جنيها مصريال.
 .2أال يـقل رأسـمالها الـمدفوع عن مائةـتين وخمةـسين ألةـف جةـنيها مـصةـريا ل ،وال يةـزيد عةـلى خـمةـسة
ماليين جنيها مصريال.
المادة الثالثة
يـصـدر قـطـاع الـرقـابـة واإلشـراف عـلى البنـوك بالبنـك المـركةـزي المـصةـري القةـرارات المـبـيةـنة
لـلشـروط التفصيلية واإلجراءات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام المادتين السابقتين.

 4كتاب السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  34ديسمبر .3111
 3كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  32مايو .3143
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المادة الرابعة
تنشةةأ وحةةدة متـخـصـصةةـة بالمـعـهةةـد المـصةةـرفي المـصةةـرى لخـدمةةـة البنةةـوك فةةـي مـجةةـاالت إعةةـداد
الدراسةةـات والكةةـوادر البشـريةةـة والفـنيةةـة والتكـنولوجـيةةـة الالزمةةة إلنـشةةـاء إدارات متخصصةةـة فةةي
تـمـويـل وتـقـديـم الخـدمـات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة الخامسة
التنسةةيق مةةع الجهةةات المعنيةةـة لوضةةـع السـياسةةـات الكـفةةـيلة بـتأهةةـيل الشركةةـات والمنشةةـآت الصةةغيرة
والمتوسطة للحصول عـلى التمويل والخـدمـات المـصـرفيةـة مةن البنةـوك بةـما ال يتعةـارض مةـع قـواعةـد
التـمويةةةـل السـليمةةةـة ،وعلةةةـى األخةةةص كيفيةةةة إعةةةداد المسةةةتندات الالزمةةةة وااللتةةةزام بمعةةةايير المحاسةةةبة
والمراجعة والشفافية.
المادة السادسة
يةةتم التنسةةـيق مةةـع الجهةةـات المعةةـنية لتطةةـوير البنيةةة األسةةـاسية لنشةةـاط التمويةةل والخةةدمات المصةةرفية
للشةةركات والمنشةةـآت الصغةةـيرة والمتوسـطةةـة بةةـما فةةـي ذلةةـك تفعيةةل نشةةاط وخةةدمات شةةركات االسةةتعالم
االئتماني وشركات التقيةيم االئـتـمانةـي وشركةـات الضـةـمان والتةأمين ونـظةـم الدفةـع علةى نـحةـو يسـاهةـم
فـي تحـسـين قـدرة الشركـات والمنشـآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل.
كـمةةـا يـتةةـم التـنـسيةةـق مةةـع كـافةةـة الجـهةةـات المعنيةةة بدراسةةة واقتةةراح التعةةديالت التشةةريعية واإلجةةراءات
التنفيذية الالزمـة للـحـد مـن مـخـاطـر االئـتمان المرتبطة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسةطة بمةا
ييسر حصولها على التمويل.
المادة السابعة
ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،ويُعمل به اعتبارال من األول من يناير .2884
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القواعد وارجراءات التفصيلية لقرار مجلس دارة البنك المركزى المصرى
رقم  2118/2418بتاريخ  16ديسمبر 2118

()3

إسـتنادال إلـى المـادة الثـالثة من قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى رقم  2880 2980بتاريخ
 35ديسمبر  2880وما ورد بالمادة االولى والثانية منه ،نـدرج فيـما يـلـى القـواعـد واإلجـراءات
التفـصيلية التى يتعين على البنوك اتباعها تطبيقا ل للقرار المذكور .وفى هذا الصدد ،تلتزم البنوك بما
يلى:
 .3التعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى بشأن ضوابط منح االئتمان المصرفى.
 .2يـسةةةـرى اإلعـفةةةـاء الصةةةـادر بالمةةةـادة األولةةةـى مةةةـن القةةةـرار المـشةةةـار إليةةةـه بـعـاليةةةـه اعتبةةةارال مةةةن
 2884 3 3علةةةةى أرصةةةةدة المسةةةةتخدم بالجنيةةةةه المصةةةةرى مةةةةن القةةةةروض والتـسةةةةـهيالت المباشةةةةرة
لكل مما يلي:
(األرصدة المدينة) دون االلتزامات العرضية ٍ
أ.

ما يتم منحه من قروض وتسهيالت لعمالء جدد من الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أعتبارال من .2884 3 3
ح .الـزيـادة فـي القـروض والتسهيالت القائمة للشـركـات والمنـشـآت الصـغيرة والمتوسطة
على أن تعتبر أرصدة  33ديسمبر  2880للقروض والتسهيالت القائمة للشركـات والمنشآت هي
األساس لحساح قيمة الزيادة محل اإلعفاء المذكور بعاليه.
 .3مـراعـاة أن يـتـم مـوافاة قـطاع الرقـابـة واإلشةراف بكةـل مةـن النموذجةـين المعةدلين وفقةا ل للمـواعةـيد
المـقـررة فةـى هةـذا الـشةـأن علةى أن يةـتم تـضةـمين النـمةـوذجين قةـيمة إجةـمالى األرصةدة محةل اإلعفةاء
وفقا ل للمثال التوضـيـحى الوارد أدناه.
 .9يةةةتم اسةةةتبعاد إجمةةةالى األرصةةةدة محةةةل اإلعفةةةاء مةةةن "أرصةةةدة ودائةةةع العمةةةالء والمسةةةتحق للبنةةةوك
والمؤسسات المالية الخارجية بالعملة المحلية "(مقام نسةبة االحةـتياطى) فةـى ثخةـر يةـوم للفةـترة وتةـدرج
فةةـي خةةـانة " المـتوسةةـط اليةةـومي خةةـالل الف ةـترة "وذلةةك إعةةـتبارا مةةن الفةةـترة المـنتةةـهية فةةي  25ينةةاير
.2884
 .6ال يسةةري هةةةذا اإلعفةةاء علةةةى القةةةروض والتسةةهيالت االئـتمانيةةةـة الممنوحةةة للشركةةةـات والمنةةةـشآت
الصةةةةةـغيرة والمتوسطةةةةةـة المُمولةةةةةـة و أو المضـمونةةةةةـة مةةةةةـن جـهةةةةةـات مـحـليةةةةةـة (مةةةةةـثل :القةةةةةـروض
والتسهيالت الممنوحة بالتعاون مع الصندوق االجتماعـي للتنميـة) أو جهةـات أجنبيةـة سةواء فةي صةورة
قروض أو ودائع مقدمه من تلك الجهات.
 4كتاح السيد وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  39يناير .2884
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 .5وفـقةةـا ل للمةةـادة الثةةـانية مةةـن القةةـرار "تةةـعد الشةةركات والمنشةةآت صةةغيرة أو متوسةةطة وتسةةرى علةةى
التمويل الممنوح لها احكامه متى توافر فيها الشرطان اآلتيان:


أال يـقـل حـجـم اعـمالها أو مبيعاتها سنويا ل عن مليون جنيـه مصرى وال يزيد على عشرين

مليون جنيه مصرى.


أال يـقل رأسمالها المدفوع عن مئتين وخمـسين ألف جنيـه مـصرى ،وال يزيد على خمسة

ماليين جنيه مصرى".
كل مما يلى:
على أن يتم اثبات ذلك من خالل الحصول على ٍ
أ.

مستخرج حديث من السجل التجارى ال يزيد عن عام من تاريخ تقديمه.

ح .ميزانية معتمدة آلخر عام مالى.
ج .شـهـادة مـعـتمدة من مراقح الحسابات بحجم أعـمال الشـركة أو مـبيعاتها ألقـرح ربـع
من العام المالى.
وعلةةةى البنةةةوك مراعةةةاة االلتةةةزام بمةةةا ورد بكتةةةاح قطةةةاع الرقابةةةة واإلشةةةراف الصةةةادر بتةةةاريخ
 7مةةةةارس  2886بةةةةـشأن "الضةةةةوابط االسـترشـاديةةةةـة بةةةةـالنسبة لمةةةةـراقبى الحسةةةةابات الةةةةذين
يراجعةةةون القةةةـوائم المـاليةةةـة للعةةةـمالء الةةةـذين يتـقدمةةةـون للبنةةةـوك للحةةةـصول علةةةى تسةةةـهيالت
إئتمانية" وخاصة ما جاء بالبند رقم ( )3من هذه الضوابط.
 .7سـيتم التحـقق مـن صـحة بةـيانات البنةـك ومسةـتنداته الخاصةـة بـالمشةـروعات الصةغيرة والمتوسةطة
من قِبل قطاع الرقابة واإلشراف بالبنك المركزى المصرى.
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أسس حساب جمالى األرصدة محل ارعفاء
مثال توضيحى لفترتين متتاليتين
أوالل :أرصةةدة المسةةتخدم مةةن القةةروض والتسةةهيالت لعمةةالء جةةدد مةةن الشةةركات والمنشةةآت الصةةغيرة
والمتوسطة المشار إليها بالبند رقم ( -2أ) من التعليمات.
تقرير الفترة المنتهية فى
2884 3 25

تقرير الفترة المنتهية فى
2884 2 4

عمالء جدد تم
منحهم اعتبارال
من 2884 3 3

أرصدة
المستخدم فى
2880 32 33

أرصدة
المستخدم فى
2884 3 25

الرصيد
محل
اإلعفاء

أرصدة
المستخدم فى
2884 2 4

عميل جديد (أ)

-

388

388

328

328

عميل جديد (ح)

-

388

388

388

388

عميل جديد (ج)

-

388

388

48

48

388

اإلجمالى ()3

الرصيد
محل
اإلعفاء

338

ثانيا ل :مقدار الزيادة فى أرصدة المستخدم من القروض والتسهيالت القائمة للشركات المشةار إليهةا بالبنةد
رقم ( -2ح)  -من التعليمات  -بعد استبعاد أرصدة المستخدم فى .2880 32 33
تقرير الفترة المنتهية فى
2884 3 25

تقرير الفترة المنتهية فى
2884 2 4

أرصدة
المستخدم فى
2880 32 33

أرصدة
المستخدم فى
2884 3 25

الرصيد
محل
اإلعفاء

أرصدة
المستخدم فى
2884 2 4

الرصيد
محل
اإلعفاء

عميل قائم (أ)

388

368

68

378

78

عميل قائم (ح)

388

388

-

328

28

عميل قائم (ج)

388

48

-

338

38

اإلجمالى ()2

68

388
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ثالثا ل :إجمالى األرصدة محل اإلعفاء = إجمالى ( + )3إجمالى ()2
368

إجمالى
االرصدة محل
اإلعفاء

938

()3

ثانيا :متطلبات معيار كفاية رأس المال

المطالبات على المنشآت الصغيرة (باستثناء المطالبات على المنشآت الصغيرة اير المنتظمة):
أ -المطالبةةات علةةى المنشةةآت الصةةغيرة وفقةةا ل للمعةةايير الرقابيةةة ُتعطةةى وزن مخةةاطر  %75بشةةرط
استيفائها للمعايير األربعة التالية:
 العميل :يجح أن يكون االئتمان ممنوحا ل لمنشأة صغيرة ال يزيد حجةم مبيعاتهةا السةنوية عةن 7
مليون جنيه مصري.
 المنت  :يمكن أن يأخذ االئتمان أحد األشكال اآلتية :القةروض الةدوارة وخطةوط االئتمةان (بمةا
في ذلك الحسابات الجارية المدينة) ،والقروض المقدمةة للمشةروعات الصةغيرة واالرتباطةات .وال
يةةتم إدراج القةةروض بغةةرض ش ةراء أوراق ماليةةة مثةةل (السةةندات واألسةةهم) سةةواء كانةةت مدرجةةة
بالبورصة أم ال ضمن تلك المحةافظ إنمةا تةدرج ضةمن " المطالبةات علةى المنشةآت الصةغيرة ايةر
المستوفاة للمعايير الرقابية ".
 الحد األقصى للمديونية :ال يجةح أن يتجةاوز الحةد األقصةى إلجمةالي مديونيةة المنشةأة الواحةدة
(أو مجموعة من األطراف المرتبطة)  2مليون جنيه مصري.
 التنةةوع :ال ينبغةةي أن يتجةةاوز إجمةةالي االئتمةةان الممنةةوح للمنشةةأة الواحةةدة (أو مجموعةةة مةةن
األطراف المرتبطة) عن مةا قيمتةه  ٪1.2مةن إجمةالي محفظةة المنشةآت الصةغيرة (يجةح اسةتبعاد
التسهيالت اير المنتظمة مةن إجمةالي محفظةة المنشةآت الصةغيرة عنةد حسةاح هةذا المعيةار ،علةى
حين أنه عند حسةاح مديونيةة منشةأة معينةة فيجةح أن يؤخةذ فةى االعتبةار إجمةالي مديونيةة المنشةأة
المنتظمة واير المنتظمة).
ح -المطالبات على المنشآت الصغيرة اير المستوفاة للمعايير السابقة ُتعطى وزن مخاطر .%388

 تحسح فى ثخر يوم للفترة وتدرج فى خانه "المتوسط اليومى خالل الفترة" بالبيان رقم 938 988
 4كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  31ديسمبر .3143
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الفصل الثاني عشر
()1

تحديث تصنيف األنشطة االقتصادية لعمالء الجهاز المصرفى

فةةى إطةةار الجهةةود المبذولةةة لتطةةوير نظةةام تسةةجيل االئتمةةان بالبنةةك المركةةزى المصةةرى وفقةا ل للتطةةورات
الدولية فى المجاالت اإلحصةائية وفةى سةبيل مواكبةة التصةنيف الةدولى للنشةاط االقتصةادى حسةح نظةام
International Standard of Industrial Classification Of All Economic
) Activities(ISICالذى تم إعداده من خالل الجهةاز المركةزى للتعبئةة العامةة واإلحصةاء ،فقةد تقةرر
تحديث األنشطة االقتصادية المعمول بها حاليا ل لتتوافق مع متطلبات التطوير.
النظام المعمول به حاليا ل:
 نظةةام تسةةجيل األنشةةطة االقتصةةادية الحةةالى قةةائم علةةى مسةةتويين ،مسةةتوى رئيسةةى يشةةمل  5أنشةةطة
رئيسية (الزراعة – الصناعة – التجارة – التشييد والبناء – الخدمات – األنشةطة األخةرى) يتبةع كةل
منها مستويات فرعية).
 تحديد نشاط العميةل مةن واقةع مسةتند تحقيةق الشخصةية لألفةراد أو السةجالت التجاريةة أو قةرارات
االنشاء لباقى العمالء.
 يحدد نشاط العميل من خالل أول بنك تعامل وهذا ال يحقق المرونة الكافية الستيعاح التنةوع الةذى
يمارسه عدد من الشركات أو الغرض من التمويل الممنوح من كل بنك تعامل.
النظام الجديد لتحديث تسجيل األنشطة:
 تصنيف األنشطة اعتمةاداَ علةى نظةام  ISICيمتةد حتةى خمسةة مسةتويات لتحقيةق دقةة متناهيةة فةى
تسجيل األنشطة االقتصادية.
 يعتمةد النظةةام الجديةد لتسةةجيل األنشةطة علةةى مسةتوى واحةةد تفصةيلى (المسةةتوى الرابةع وفقةا ل لنظةةام
 )ISICنموذج رقم (.)2
 يقوم المختصون بمصرفكم بتنفيذ ما يلى-:
التسةةجيل وفقةا ل للنشةةاط الرئيسةةى والثةةانوى الةةذى يحةةدده البنةةك للعميةل وفقةا ل للتخصةةص الغالةةح علةةى
النشاط وايرادات العميل ،على أن يكون للعميل نشاط واحد رئيسى علةى مسةتوى مصةرفكم وثخةر
3

كتاح قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  39ابريل . 2880
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ثةةانوى إن وجةةد ويترتةةح علةةى اتبةةاع هةةذا النظةةام الدقةةة فةةى التحليةةل وتحديةةد نسةةح التركةةز فةةى
الصةةةناعات وكةةةذا التنبةةةؤ بالمخةةةاطر علةةةى الصةةةناعات الفرعيةةةة ،وفيمةةةا يلةةةى الخطةةةوات المطلوبةةةة
للتحديث:
 إعداد البرامج الالزمة لتجهيز ملف ) (Text Fileوفقا ل لمواصةفات الملةف (نمةوذج رقةم -1توصةةةيف ملةةةف تصةةةنيف النشةةةاط االقتصةةةادي لعمةةةالء االئتمةةةان المصةةةرفي) مسةةةتعينا ل بةةةالتقرير
 RsK _ R 808325_3الةةذى يوضةةح تصةةنيفات األنشةةطة االقتصةةادية الجديةةدة (نمةةوذج رقةةم
 –2بيةان باألنشةةطة االقتصةادية الرئيسةةية والفرعيةة) والةةذى يمكةن طباعتةةه مةن خةةالل اسةةتخدام
شبكة معلومات البنك المركزى المصرى – تطبيق تجميع مخاطر االئتمان.
 تعديل األنشطة االقتصادية للعمالء الحاليين كما ورد بعاليةه والبةدء فةى تحميلهةا عبةر الشةبكةخالل الفترة من تاريخه وحتى .2880 5 38
 تسةةةجيل واعتمةةةاد عمةةةالء االئتمةةةان الجةةةدد وفقةةةا ل للتصةةةنيف االقتصةةةادى الجديةةةد اعتبةةةارال مةةةن 2880 5 33وهو تاريخ بداية التشغيل الفعلى للنظام.
 إرسال بيانات المختصين الذين يتم التصريح لهم بالتعامل مةع هةذه الوظيفةة (نمةوذج رقةم -3طلةةةب صةةةالحية التعامةةةل مةةةع وظيفةةةة ربةةةط عمةةةالء االئتمةةةان المصةةةرفي بتصةةةنيفات األنشةةةطة
االقتصادية الجديدة لعمالء االئتمان بالبنك وفروعه).
 علما ل بأنه يمكن إجراء تجارح على جودة ملف بيانةات ربةط عمةالء االئتمةان المصةرفى باألنشةطة
االقتصادية المستحدثة بمقر إدارة تطوير البرامج بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات وللةرد علةى
أى استفسار يمكن االتصال على هاتف رقم  35777 – 27783753داخلى .3753 ،3733
 فةةى حالةةة وجةةود أى استفسةةار بشةةأن تعةةديل األنشةةطة االقتصةةادية للعمةةالء القةةائمين يمكةةن الرجةةوع
للمختصين باإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان على هاتف رقم .35777 – 27783778
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