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الفصـل األول
مفاھيم بنود بيانات المركز المالى وأسس إعدادھا

١

أوالً  :قواعد عامة
 -١توافى البنوك البنك المركزي المصرى بالمركز المالى على أساس شھرى وجداول تحليل األصول
وااللتزامات بحسب قطاعات األعمال وقطاعات النشاط االقتصادى وبعض البيانات األخرى وفقا ً
للنماذج المعدة في ھذا الشأن  ،وذلك خالل فترة ال تجاوز اليوم الثامن من الشھر التالي لتاريخ المركز
المالي ،وترد ھذه البيانات بعد أن يتم تدقيقھا من خالل اإلدارة المالية بالبنك بحيث تتطابق أرصدتھا مع
ما ھو مثبت بسجالت البنك  ،ويقوم كل بنك بموافاة قطاع الرقابة واالشراف )الرقابة المكتبية( باسم
المسئول عن اإلدارة المالية وكذا من ينوب عنه فى حالة غيابه وأرقام التليفونات الخاصة بھم بحيث
يمكن الرجوع إليھم إذا تطلب األمر ،ويتم تقديم البيانات كاملة وفى المواعيد المحددة لھا وتالفى
إجراءات التعديالت بعد تقديمھا ،وأن عدم االلتزام بذلك سوف يعرض البنك المخالف ألى من
االجراءات الواردة فى المادة  ١٣٥من قانون البنك المركزى والجھاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون
رقم  ٨٨لسنة  ،٢٠٠٣وما جاء بقرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى
 ١٦يونيو  ٢٠٠٩بشأن تعديل الجزاءات المالية التى يتم توقيعھا على البنوك المخالفة للقواعد المنظمة
لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي والمبلغ للبنوك بتاريخ  ١٥يوليو . ٢٢٠٠٩
 -٢يراعى إعداد البيانات وفقا ً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس
المعتمدة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  ١٦ديسمبر .٣٢٠٠٨
 -٣يقوم بالتوقيع على كل من المركز المالى والجداول والبيانات المشار إليھا اثنان من المسئولين عن
إدارة البنك ،ويمكن االكتفاء بتوقيع واحد إذا كان القائم بالتوقيع مصرحا ً له بالتوقيع منفرداً عن البنك.
 -٤يشمل المركز المالى البيانات التفصيلية الخاصة بالفروع العاملة فى مصر ،أما البيانات الخاصة
بالفروع فى الخارج فيظھر مجموعھا المدين ضمن بند "أرصدة لدى البنوك" ،ومجموعھا الدائن ضمن
بند " أرصدة مستحقة للبنوك".
١كتاب قطاع الرقابة اإلشراف رقم  ٢٢٦الصادر بتاريخ  ١١أبريل  ، ١٩٧٦وكتاب دوري قطاع الرقابة واإلشراف رقم
 ٢٤٣الصادر بتاريخ  ٢٩يناير .١٩٧٩
٢كتابا قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  ٣يونيه  ٢٥ ، ٢٠٠٨أغسطس .٢٠٠٩
٣كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم  ٧٣الصادر بتاريخ  ١٤يونيه .٢٠١٠
دليل التعليمات الرقابية
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 -٥فى حالة وجود مبالغ كبيرة تحت التسوية أو بيانات لم تتخذ بعد شكلھا النھائى بحيث تؤثر فى داللة
المركز المالى كتلك الحالة التى تصاحب إعداد القوائم المالية السنوية ،يقدم البنك مراكز مالية مؤقتة إلى
أن يتم إجراء التسويات الالزمة فيعاد موافاة البنك المركزى المصرى بمراكز مالية نھائية عن أواخر
الشھور التى أرسل عنھا مراكز مؤقتة.
 -٦يراعى إجراء مقاصة للحسابات الداخلية بين الفروع فى مصر وبعضھا البعض ،ويظھر رصيد
المقاصة ضمن "األصول األخرى" إن كان مدينا ً أو "االلتزامات األخرى" إن كان دائنا ً بحسب نوع
العملة )عملة محلية  /عمالت أجنبية(.
 -٧ال يظھر ضمن األصول إال ما يملكه البنك أو الفرع منھا ،ويقتصر بالنسبة لاللتزامات على تلك
المستحقة على البنك أما االلتزامات العرضية فتظھر خارج المركز المالي ،ويكون مجموعھا مستقالً عن
مجموع كل من األصول ،وااللتزامات وحقوق الملكية.
 -٨يتم تبويب أرصدة المركز المالى على أساس الفترة المتبقية من آجال استحقاق تلك األرصدة فى
تاريخ المركز )األوراق التجارية المخصومة  ،القروض والتسھيالت االئتمانية المقدمة للعمالء  ،الودائع
بخالف األنظمة االدخارية التى تدرج بحسب أجل التعاقد (١مع إعادة جدولة آجال االستحقاق بصفة
تلقائية لدى إعداد المراكز المالية الالحقة . ٢
ُ -٩توافى البنوك البنك المركزى المصرى شھريا ً بمذكرة منفصلة – رفق المركز المالى – تتضمن
تفسيرات محددة ووافية للتغيرات الھامة التى تطرأ على بيانات المركز المالى للبنك بالمقارنة مع بيانات
الشھر السابق.
 -١٠فى إطار آلية سوق الصرف األجنبى تقوم البنوك بإعادة تقييم األرصدة بالعمالت األجنبية ذات
الطبيعة النقدية فى مراكزھا المالية الشھرية وميزانياتھا المرحلية والسنوية وفقا ً لما يلى: ٣
-

تقييم األرصدة بالدوالر األمريكي في نھاية كل شھر على أساس المتوسط المرجح للمعامالت

بالدوالر األمريكي خالل اليوم بأكمله المعلن من غرفة إصدارات النقد األجنبي علي شاشة رويترز
صفحة .FEMF ١
-

يتم تحديد أسعار العمالت األخرى مقابل الجنيه المصري من خالل  Cross Rateفيما بين

الدوالر األمريكي وھذه العملة.

١كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم  ٣٥٠الصادر بتاريخ  ٢أبريل .٢٠٠١
٢كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم  ٢٧٥الصادر بتاريخ  ٢٨أغسطس .١٩٨٣
٣كتاب قطاع الرقابة واإلشراف رقم  ٣٥٢الصادر بتاريخ  ٩أبريل .٢٠٠١
دليل التعليمات الرقابية
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الفصـل الثاني
مفاھيم القطاعات الواردة بنماذج توزيع األصول
وااللتزامات بحسب قطاعات األعمال
-١

١

قطاع األعمال العام :
يتكون ھذا القطاع مما يلى :
ھيئات عامة اقتصادية
وھى الھيئات التى تمارس نشاطا ً اقتصاديا ً يكون ھدفه انتاج السلع أو الخدمات التى يمكن تقويمھا
بأسعار تبادلية ويغلب على أھداف نشاطھا تحقيق الربح  ،ويراعى تضمين ھذا البند جوازاً المؤسسات
الصحفية أخذاً فى االعتبار تبويب المؤسسات التى تتخذ شكل شركات قطاع عام أو تلك المنشأة وفقا ً
ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار كل فى بنوده المختصة.٢
شركات قطاع األعمال العام
وھى الشركات الخاضعة ألحكام القانون رقم  ٢٠٣لسنة ١٩٩١
شركات القطاع العام
وھى الشركات التى يمتلكھا شخص عام بمفرده أو يساھم فيھا مع غيره من األشخاص العامة ،
والشركات التى يساھم فيھا شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزء من رأسمالھا
وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجمھورية باعتبارھا شركة قطاع عام.

-٢

قطاع األعمال الخاص :
يشمل ھذا القطاع ما يلى :
شركات األموال )قانون االستثمار(
وھى الشركات الخاضعة ألحكام قانون ضمانات وحوافز االستثمار )القانون رقم  ٨لسنة ١٩٩٧
وتعديالته(.

١كتاب قطاع الرقابة واالشراف رقم  ٢٤٣الصادر بتاريخ  ٢٩يناير .١٩٧٩
٢كتاب قطاع الرقابة واالشراف الصادر بتاريخ  ١٣فبراير .١٩٨٤
دليل التعليمات الرقابية

الباب السادس ٥ /

شركات األموال األخرى
وتشمل كافة شركات األموال األخرى  ،من مساھمة وتوصية باألسھم وذات مسئولية محدودة وكذا
فروع الشركات األجنبية التى تعمل فى مصر ، +بخالف شركات قطاع األعمال العام وشركات القطاع
العام وتلك المنشأة وفقا ً لقانون ضمانات وحوافز االستثمار.
شركات األشخاص
وتشمل شركات التضامن والتوصية البسيطة.
الجمعيات التعاونية
وھى التى تخضع للقانون رقم  ٣١٧لسنة  ١٩٥٦وأية تعديالت الحقة له.
منشآت فردية
وتشمل المعامالت بين األفراد والمنشآت الفردية التى تتعلق بما يقومون به من نشاط زراعى ،
صناعى  ،جارى أو فى الخدمات.
وأُتفق على أن يكون أساس التفرقة بين معامالت األفراد والمنشآت الفردية ھو القيد فى السجل
التجارى باإلضافة إلى ما يتوافر لدى البنك من معلومات عن عمالئه ونشاطھم.

-٣

قطاع الخدمات العام :
يتكون ھذا القطاع مما يلى :

الخزانة واإلدارة الحكومية
وتشمل حسابات وزارة المالية وجميع الوزارات األخرى.
الحكومات المحلية
وتشمل مجالس المحافظات والمدن والقرى وكل ما يخص الحكم المحلى.
ھيئات خدمية
وھى الھيئات العامة التي ترتبط بمجال الخدمات ويغلب على نشاطھا أداء الخدمات العامة وال
يكون الھدف من نشاطھا تحقيق ربح بالضرورة.

+كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  ١٣فبراير .١٩٨٤
دليل التعليمات الرقابية
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-٤

القطاع العائلي :

يتكون ھذا القطاع مما يلى :
أفراد طبيعيون  :ويشمل المعامالت الشخصية مع األفراد.
ھيئات محلية ال تھدف للربح  :مثل الجمعيات الخيرية والنقابات وما شابه ذلك.
ھيئات أجنبية تعمل فى مصر  :بخالف ودائع المعونة األمريكية والتي يفرد لھا بند مستقل.

-٥

قطاع العالم الخارجي )بخالف البنوك( :
ويشمل جميع المنشآت والھيئات )بخالف البنوك( واألفراد التي تقع خارج حدود جمھورية مصر
العربية.

دليل التعليمات الرقابية
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الفصـل الثالث
مفاھيم إعداد نماذج تحليل األصول وااللتزامات بحسب قطاعات األعمال
وقطاعات النشاط االقتصادى

١

 ملخص المركز المالى : قروض وتسھيالت ائتمانية مقدمة للعمالء :تدرج أرصدة التسھيالت االئتمانية بإجمالي قيمتھا ٢على أن يتضمن جانب االلتزامات قيمة
المخصصات المتعلقة بھا  ،وال تشمل المبالغ المستحقة على البنوك بما فيھا البنك المركزي المصري.
 األوراق المالية واالستثمارات :ويشمل األوراق المالية واالستثمارات ملك البنك  ،وال يشمل األوراق المودعة لديه كأمانة
أو المقدمة ضمانا ً لبعض أصوله.
 األوراق التجارية المخصومة :يتضمن أيضا ً األوراق التجارية التي استحقت الدفع بما في ذلك تلك المرسلة للبر وتستو.
ويقصد باألوراق التجارية تلك األوراق التى تنشأ عن عمليات تجارية بحتة وتحمل توقيعين تجاريين
على األقل ال يكون أحدھما توقيع البنك القائم بالخصم  ،وكذا الكمبياالت المستندية ولو كانت تحمل
توقيعا ً واحداً .وبالنسبة للسندات األذنية التى تحمل توقيعا ً واحداً وتلك التى ُتحرر مباشرة ألمر البنك
القائم بالخصم فتدخل ضمن التسھيالت االئتمانية المقدمة للعمالء.
أما أوراق البيع بالتقسيط يقصد بھا األوراق التجارية المخصومة والمسحوبة سداداً لمبيعات بالتقسيط
ألغراض استھالكية.
 الودائــــــع :ال يشمل المبالغ المستحقة للبنوك بما فى ذلك البنك المركزى المصرى  ،بينما يشمل االلتزامات قبل
العمالء نظير اعتمادات مفتوحة بالعمالت األجنبية  ،وتوزيعھا  :تحت الطلب  ،ألجل وبإخطار
والتوفير  ،مجمدة أو محتجزة بحيث يشمل األرصدة المستحقة الدفع عن الطلب بما فى ذلك المبالغ
المعلقة بأسماء العمالء )تحت الطلب( واألرصدة ذات األجل الثابت أو التى يلزم تقديم إخطار قبل
سحبھا وكذلك الودائع فى صندوق التوفير )ألجل وبإخطار والتوفير( واألرصدة المجمدة
أو المحتجزة مقابل ضمانات أو اعتمادات مفتوحة بالعمالت المحلية واألجنبية )مجمدة أو محتجزة(.
١كتاب قطاع الرقابة اإلشراف رقم  ٢٤٣الصادر بتاريخ  ٢٩يناير .١٩٧٩
٢كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  ٦نوفمبر .١٩٩٧

دليل التعليمات الرقابية
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 المستحق على البنوك والمستحق لھا :ويشمل أرصدة المبالغ المستحقة على البنك المركزى المصرى والبنوك المحلية والبنوك الخارجية ،
وكذا أرصدة المبالغ المستحقة لھذه البنوك موزعة بين أرصدة الحسابات الجارية وأرصدة الحسابات
األخرى وبالعملة المحلية وبالعالت األجنبية.

دليل التعليمات الرقابية

الباب السادس ٩ /

الفصـل الرابع
بيان بنماذج البيانات الدورية التى تقدمھا البنوك بخالف تلك التي تقدمھا في
اطار الضوابط الرقابية
∗

-

نموذج رقم  ١٥٠٠المركز المالى

-

∗

نموذج رقم ١٥٠١مرفقات المركز الشھرى

-

∗

نموذج رقم  ١٥٥٠خطابات الضمان القائمة

-

نموذج رقم  ١٦٠٠تحليل االصول و االلتزامات بحسب قطاعات االعمال وقطاعات النشاط
∗

االقتصادى

∗

-

نموذج رقم  ١٦٣٠قائمة الدخل عن الفترة المنتھية فى

-

نموذج رقم  ١٩٠١توزيع ارصدة الودائع والقروض والتسھيالت واالوراق التجارية المخصومة
∗

للقطاع العام

∗

-

نموذج رقم  ٢٣٠٠تحليلى ألرصدة السندات الحكومية التى يقتنيھا البنك

-

نموذج رقم  ٢٤٠١أرصدة القروض والتسھيالت المقدمة للعمالء بالعملة المحلية مقابل ودائع أو
∗

خطابات ضمان بالعمالت األجنبية

∗

-

نموذج رقم  ٣٥٠١تطور أرصدة االنظمة االدخارية

-

نموذج رقم  ١٥٨١محفظة القروض والتسھيالت المقدمة لشركات قابضة

∗

∗

-

نموذج رقم  ١٥٨٢القروض والتسھيالت المشتركة

-

نموذج رقم  ١٥٩٠محفظة القروض والتسھيالت مقابل اوراق مالية

∗

∗

-

نموذج رقم  ١٦٠١التوزيع التكرارى

-

نموذج رقم  ١٦٣١التحليل القطاعى )أنشطة وقطاعات جغرافية(

-

نموذج رقم  ١٨٠١توزيع ارصدة الودائع و القروض والتسھيالت واالوراق التجارية المخصومة

∗

∗

قطاع الخدمات العام
-

∗

نموذج رقم  ٢٥٠١تركز أرصدة كبار العمالء شامال األطراف المرتبطة )الودائع والقروض(

-

∗

نموذج رقم  ٢٨٠١تحليل ارصدة القروض والتسھيالت المقدمة لألفراد الطبيعيين والمؤسسات

∗كتاب وكيل المحافظ الصادر بتاريخ  ١٤يونيه .٢٠١٠
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-

∗

نموذج رقم  ٢٦٠١األوراق التجارية المخصومة االستثمارات فى االوراق بقطاع العالم الخارجى
∗

-

نموذج رقم  ٢٩٠١التوزيع الجغرافى

-

نموذج رقم  ٣٠٠١المعامالت مع االطراف ذوي العالقة

-

نموذج رقم  ٣١٠١البيانات المجمعة للفروع المحلية والخارجية

∗
∗

∗

-

نموذج رقم  ٣٢٠١البيانات المجمعة للبنك و الكيانات التابعة له

-

نموذج رقم  ٣٣٠٠ارصدة القروض والتسھيالت التى تم اعدامھا خالل السنة المالية المنتھية فى

-

∗

نموذج رقم  ٣٤٠٠التسھيالت االئتمانية للمؤسسات وفقا ً للقطاعات

•

+

-

نموذج رقم  ٥٠٠١رصيد النقدية لدى البنك

-

نموذج رقم  ٥٠٠٢التحويالت الخارجية الواردة والصادرة

-

نموذج رقم  ٥٠٠٣بالعروض المقدمة ورصيد العمليات المنفذة وغير المنفذة بالدوالر االمريكي
في إطار آلية الـ FX Auctions

+

♦

-

•

نموذج رقم  ٥٠٠٤الشركات التي قامت بسحب نقدي تراكمي يجاوز  ٥٠الف دوالر اسبوعيا

-

نموذج رقم  ٥٠٠٥التوزيع التكراري لرصيد الطلبات القائمة وغير المنفذة بالدوالر االمريكي

•

-

نموذج رقم  ٥٠٠٧متابعة العمالء محل االخفاق من جانبھا فى اثبات جدية العمليات االستيرادية

•

•

-

نموذج رقم  ٥٠٠٩أسماء مديري اإلدارات الرئيسية ووسائل االتصال

-

نموذج رقم  ٥٠١٠حصائل العمالء بالعمالت األجنبية خالل الشھر الناشئة عن تصدير سلعى
•

أو تقديم خدمات
-

بيانات اسبوعية  -ارصدة الودائع والقروض للعمالء  -السيولة

+

•كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  ١٦ديسمبر .٢٠١٣
+فى إطار المتابعة المستمرة واللصيقة للبنوك اعتباراً من أوائل فبراير .٢٠١١
♦كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  ١٣يناير .٢٠١٣
•كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  ١٣فبراير .٢٠١٣
•كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  ١١أبريل .٢٠١٣
•كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  ٢٧مارس .٢٠١٢
•كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  ٢٢ديسمبر .٢٠١٣
•كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ
ً
+فى إطار المتابعة المستمرة واللصيقة للبنوك اعتبارا من أوائل فبراير .٢٠١١
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الفصل الخامس
بيان نماذج أسعار العائد على القروض والتسھيالت واألوراق التجارية المخصومة
وأسعار العائد على الودائع واألنظمة االدخارية وكذا حسابات التوفير

١

في ضوء ما رسمه القانون رقم ) (٨٨لسنة  ٢٠٠٣الخاص بالبنك المرك زى والجھ از المص رفى
والنقد من مھام للبنك المركزى المصرى ومن بينھا وضع السياسات النقدية واالئتمانية والمصرفية.
وحيث أن س عر العائ د يع د بمثاب ة اح د أھ م المتغي رات االقتص ادية الكلي ة الت ى ت ؤثر عل ى النش اط
االقتصادي  ،فقد رؤى ضرورة توافر بيانات عن أسعار العائد على الودائع والقروض والتسھيالت بص ورة
تفص يلية ) حس ب ن وع العمل ة  -آج ال االس تحقاق – قطاع ات النش اط االقتص ادي – قطاع ات األعم ال –
تصنيف األنشطة االقتصادية ( بما يخدم التحليل االقتصادى والمصرفى وألغراض الدراسات الت ى تجريھ ا
السياسة النقدية
.١

تقوم البنوك باستيفاء النماذج التالية :
 نموذج رقم ) (٦٠٠٠المتعلق بتحليل أس عار العائ د عل ى الق روض والتس ھيالت واألوراق التجاري ةالمخص ومة المقدم ة لك ل م ن قط اع األعم ال الخ اص  ،القط اع الع ائلى  ،والق روض والتس ھيالت
األخ رى الممنوح ة لب اقى القطاع ات االقتص ادية باإلض افة إل ى تحلي ل الق روض والتس ھيالت
واألوراق التجارية المخصومة المقدمة للقطاع العائلى وفقا ً لنوع الضمانة .
 نموذج رقم ) (٦٠٠١والمتعلق بتحليل أسعار العائد على الق روض والتس ھيالت واألوراق التجاري ةالمخصومة المقدمة لقطاع األعمال الخاص بصورة تفصيلية تعكس توزيعھا على قطاعات النش اط
االقتصادى األربعة الرئيسية .
 نموذج رقم ) (٦٠٠٢والمتعلق بتحليل أسعار العائد على الودائع االنظم ة االدخاري ة وك ذا حس اباتالتوفير على مستوى األفراد الطبيعيين واألشخاص االعتبارية .

 ١كتاب السيد نائب المحافظ رقم ) (١٣٢الصادر بتاريخ  ١٢اكتوبر .٢٠١٤
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.٢

يتم اعداد كافة ھذه النماذج بحسب أجل التعاقد على أن تتطابق االرصدة الواردة بھا م ع االرص دة
ال واردة بالنم اذج الت ى ترس ل لقط اع الرقاب ة واالش راف -الرقاب ة المكتبي ة عل ى مس توى اجمالي ات
االرصدة .

.٣

يؤخ ذ ف ى االعتب ار ل دى إع داد النم وذج  ٦٠٠١م اورد بالكت اب ال دورى رق م ) (١٩الص ادر ف ى
 ١٤أبريل  ٢٠٠٨بشأن تحديث تصنيف األنشطة االقتص ادية لعم الء الجھ از المص رفي باإلض افة
إلى التبويب النوعي الوارد بنھاية النموذج تحت بند مالحظات ھامة .
ھذا وتقوم البنوك باستيفاء ھذه النماذج بصفة شھرية فى موعد غايته الحادى والعشرون من الشھر
التالى للشھر المعد عنه البيان اعتبارا من المركز فى نھاية أكتوبر . ٢٠١٤
ھذا ويستمر موافاة قطاع السياسة النقدية بالنموذج الورقى الشھرى الخاص بحجم الودائع الجديدة
وحجم التسھيالت االئتمانية المستخدمة والمتوسط المرجح لسعر العائد عليھا طبقا ً للخطاب الدورى رقم
) (٤الصادر من السياسة النقدية فى  ٢٣أغسطس  ، ٢٠٠٥وكذا نشرة أسعار المنتجات طرف البنك
)القروض والتسھيالت والودائع( وسيتم االخطار بإيقاف أي من ھذه البيانات فى حينه .
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