بيان توظيفات البنك لدى العميل الواحد  ،والعميل واالطراف المرتبطة به واالطراف المرتبطة بالبنك
بنك

0/1/1900 12:00 AM
ربع سنوى

0

بيان توظيفات البنك لدى العميل الواحد  -عمالء ال يتوافر بشاهنم عمالء مرتبطني  -مبا جياوز( ) %20من القاعدة الرامسالية للبنك (احلد االول)

نموذج رقم :

601

صفحة

1

القيمة بااللف جنيه

DD-MM-YYYY
توظيفات البنك لدى العميل الواحد  -عمالء ال يتوافر بشانهم عمالء مرتبطين  -بما يجاوز(
 ) %20من القاعدة الراسمالية للبنك

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

*

الرقم الرمزى
()1
للعميل

نشاط الشركة
القروض
وفقا لنظام ISIC
()2
والتسهيالت
( )1

االلتزامات
()2
العرضية ()2

اسهم راسمال
العميل واألطراف
المرتبطة به واية االستبعادات
( )4
صورة من صور
التمويل االخري
( )3

يشهد البنك ان التوظيفات المقدمة لكافة عمالئه بخالف العمالء المذكورين فى هذا النموذج التتجاوز الحدود المقررة من مجلس ادارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ  7فبراير .2006
* اسم العميل
( )1يذكر كل عميل على حده
( )1يتم ادراج االرقام الرمزية الخاصة بالعمالء قرين اسمائهم وفقا لالرقام المبلغة للبنك من االدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى بالبنك المركزى
( )2للعمالء قبل خصم اى مبالغ مستبعدة منها وفقا لما يرد بالنموذج رقم ()5/601
( )3وفقا للبيان المعد عن الفترة السابقة
( )4يتعين ايضاح االجراءات المتخذة وكذا اية تطورات تطرا على موقف العمالء المذكورين فى شكل ملحوظة هامشية.

الصافى (=)5
( + )2 ( + )1
( )4 ( - )3

قيمة التجاوز
الحد االقصى
عن النسبة
المقرر (النسبة
المقررة (= )7
الى القاعدة
( )6 ( - )5
الراسمالية) ()6

التجاوز
()3
السابق
( )8

التغير فى
التجاوز (= )9
( )8 ( - )7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاريخ المنح

مالحظات()4

بيان توظيفات البنك لدى العميل الواحد  ،والعميل واالطراف المرتبطة به واالطراف المرتبطة بالبنك
بنك

12/2/2015 11:20 AM
ربع سنوى

0

بيان توظيفات البنك لدى العميل واألطراف املرتبطة به( )1مبا جياوز ( ) %25من القاعدة الرامسالية للبنك (احلد الثاني)

نموذج رقم :

601

صفحة

2

القيمة بااللف جنيه

DD-MM-YYYY
توظيفات البنك لدى العميل واألطراف المرتبطة به بما يجاوز ( ) %25من القاعدة
الراسمالية للبنك (الحد الثاني)
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

*

الرقم الرمزى
للعميل()2

نشاط الشركة
القروض
وفقا لنظام ISIC
()3
والتسهيالت
( )1

االلتزامات
العرضية()2( )3

اسهم راسمال
العميل واألطراف
المرتبطة به واية االستبعادات
( )4
صورة من صور
التمويل االخري
( )3

يتم استبدال الرقم باسم المجموعة
يشهد البنك ان التوظيفات المقدمة لكافة عمالئه بخالف العمالء المذكورين فى هذا النموذج التتجاوز الحدود المقررة من مجلس ادارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ  7فبراير .2006
* اسم العميل
()1اليزيد ما يقدم للعميل داخل المجموعة عن الحد المقرر لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد  %20من القاعدة الراسمالية
( )1يذكر كل عميل على حده
( )2يتم ادراج االرقام الرمزية الخاصة بالعمالء قرين اسمائهم وفقا لالرقام المبلغة للبنك من االدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى بالبنك المركزى
( )3للعمالء قبل خصم اى مبالغ مستبعدة منها وفقا لما يرد بالنموذج رقم ()5/601
( )4وفقا للبيان المعد عن الفترة السابقة.
( )5يتعين ايضاح االجراءات المتخذة وكذا اية تطورات تطرأ على موقف العمالء المذكورين فى شكل ملحوظة هامشية.

الصافى (=)5
( + )2 (+ )1
( )4 ( - )3

قيمة التجاوز
عن النسبة
المقررة ()7
=( )6 (-)5

الحد االقصى
المقرر (النسبة
الى القاعدة
الراسمالية) ()6

التجاوز
()4
السابق
( )8

التغير فى
التجاوز ()8(-)7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تاريخ المنح

مالحظات()5

بيان توظيفات البنك لدى العميل الواحد  ،والعميل واالطراف المرتبطة به واالطراف المرتبطة بالبنك
بنك

0

توظيفات البنك لدى العمالء غري املرتبطني و العمالء ذوى االطراف املرتبطة الذين يزيد التوظيف لدى اى منهم عن ( )%10من القاعدة الرأمسالية (احلد الثالث)
DD-MM-YYYY
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
اجمالى القروض و التسهيالت و االلتزامات العرضية والمساهمات واية صورة من
صور التمويل االخرى لدى العمالء غير المرتبطين ()1
االستبعادات ()2
الصافى ()2( - )1( = )3
اجمالى القروض والتسهيالت و االلتزامات العرضية و المساهمات واية صورة من
صور التمويل االخرى لدى العمالء المرتبطين ()4
االستبعادات ()5
الصافى ()5( - )4( = )6
اجمالى ()6( + )3( = )7
القاعدة الرأسمالية للبنك ()8
االجمالى  /القاعدة الرأسمالية للبنك (مرة) ()8( / )7( = )9
قيمة الحد االقصى المقرر ( 8امثال القاعدة الرأسمالية للبنك) ()10
قيمة التجاوز عن الحد االقصى المقرر ()10( - )7( = )11

القيمة

0

0
0
0.0
0
0

0/1/1900 12:00 AM
ربع سنوى
نموذج رقم :

601

صفحة

3

القيمة بااللف جنيه

بيان توظيفات البنك لدى العميل الواحد  ،والعميل واالطراف المرتبطة به واالطراف المرتبطة بالبنك
بنك

ربع سنوى

0

بيان بتوظيفات البنك لدى كبار املسامهني به غري املمثلني فى جملس االدارة و االطراف املرتبطة وفقا للمركز فى

البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــان

*

توظيفات البنك لدى كبار المساهمين به غير الممثلين فى مجلس االدارة و االطراف المرتبطة
الحد االقصى
المقرر (النسبة
اسهم رأسمال
نشاط الشركة
الى القاعدة
القروض
العميل و اية
وفقا لنظام ISIC
الصافى 5
االلتزامات
الرأسمالية
صورة من صور االستبعادات 4
والتسهيالت()2
()4(-)3+2+1
العرضية(2 )2
للبنك) 6
1
التمويل االخرى
3

يشهد البنك ان التوظيفات المقدمة لكافة عمالئه بخالف العمالء المذكورين فى هذا النموذج التتجاوز الحدود المقررة من مجلس ادارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ  7فبراير .2006
اسم العميل *
يتم ادراج االرقام الرمزية الخاصة بالعمالء قرين اسمائهم وفقا لالرقام المبلغة للبنك من االدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى بالبنك المركزى المصرى )(1
)(5/601قبل خصم اية مبالغ مستبعدة منها وفقا لما يرد بالنموذج )(2
.وفقا للبيان المعد عن الفترة السابقة )(3
يحظر تقديم تمويل لها )(4
الحد المقرر( )%5للشركة واالطراف المرتبطة بها بحيث ال يتجاوز اجمالى توظيفات البنك لدى كافة هذه الشركات و االطراف المرتبطة بها عن ( )%10من القاعدة األسمالية للبنك )(5
الحد المقرر( )%2للشركة واالطراف المرتبطة بها بحيث ال يتجاوز اجمالى توظيفات البنك لدى كافة هذه الشركات و االطراف المرتبطة بها عن ( )%5من القاعدة األسمالية للبنك )(6
.يتعين ايضاح االجراءات المتخذة وكذا اية تطورات تطرأ على موقف العمالء المذكورين فى شكل ملحوظة هامشية )(7

نموذج رقم :

601

صفحة

4

القيمة بااللف جنيه

DD-MM-YYYY

الرقم الرمزى
للعميل()1

0/1/1900 12:00 AM

قيمة التجاوز
عن الحد
االقصى المقرر
)6 -5 ( 7

التجاوز
()3
السابق
( )8

التغير فى
التجاوز ()8(-)7

تاريخ المنح

()7

مالحظات

بيان توظيفات البنك لدى العميل الواحد  ،والعميل واالطراف المرتبطة به واالطراف المرتبطة بالبنك
بنك

0

بيان باملبالغ املستبعدة (بكافة صورها) من امجاىل التسهيالت املقدمة للعميل الواحد -و العميل و االطراف املرتبطة به و املرتبطة بالبنك وفقا للمركز فى

المبالغ المستبعدة من :

اسم العميل

الرقم الرمزى
للعميل()1

القروض والتسهيالت
الودائع
النقدية()2

ربع سنوى
نموذج رقم :

601

صفحة

5

القيمة بااللف جنيه

DD-MM-YYYY

نشاط الشركة
وفقا لنظام ISIC

0/1/1900 12:00 AM

خطابات ضمان و كفاالت صادرة من
وزارة المالية او بنوك ذات جدارة
ائتمانية عالية()3
كفاالت
خطابات ضمان

( )1يتم ادراج االرقام الرمزية الخاصة بالعمالء قرين اسمائهم وفقا لالرقام المبلغة للبنك من االدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفى بالبنك المركزى المصرى
( )2تعتبر شهادات االدخار و شهادات استثمار البنك االهلى المصرى و اذون الخزانة المصرية و االوراق المالية الحكومية المصرية من قبيل الودائع النقدية
( )3يتعين ادراج اسم الجهة مصدرة خطاب الضمان او الكفالة فى صورة ملحوظة هامشية

االلتزامات العرضية

االجمالى ()1

خطابات ضمان و كفاالت صادرة
من وزارة المالية او بنوك ذات
جدارة ائتمانية عالية()3
كفاالت
خطابات ضمان

االجمالى ()2+1
االجمالى ()1

