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مفاهيم وأسس تبويب بنود التمويل والتسهيالت االئتمانية وأنواع الضمانات
البنود الرئيسية
1ـ التسهيالت االئتمانية

البنود الفرعية وأسس تبويبها
1ـ بدون ضمان عينى
 السحب على المكشوف التسهيالت بالضمان الشخصى أو بضمان جهة العمل أو بضمان المرتب التسهيالت لتسويق المحاصيل الزراعية التسهيالت لتمويل العمليات الزراعية حتى استالم المحصول ( مقابل بطاقات الحيازة أو عقود الملكية ) التسهيالت مقابل التنازل عن عقود النقل والتوريد بكافة أنواعها التسهيالت مقابل التنازل عن عقود اإلنشاءات التسهيالت مقابل توقيع كمبيالة لصالح البنك خصم السندات االذنية التى تحمل توقيعا واحدا وتلك التى تحرر مباشرة ألمر البنك القائم بالخصم الجزء غير المغطى من التسهيالت المغطاة جزئيا بضمان عينى التسهيالت الممنوحة على قوة عقود أو اعتمادات تصدير التسهيالت الممنوحة مقابل إيصال أمانة التسهيالت الممنوحة مقابل بضائع بمخازن مفتوحة ( ال تخضع لسيطرة البنك ) التسهيالت مقابل توكيل غير قابل لإللغاء إلجراء الرهن العقارى إلى أن يتم استيفاء إجراءات الرهنفيتم إدراجها في بند بضمان رهن عقارى
 -مديونيات مقابل تسليم مستندات شحن ( اعنمادات استيراد ) على قوة تسهيالت مصرفية

 2ـ يضمان أوراق تجارية
 التسهيالت الممنوحة بضمان أوراق تجارية تحمل توقيعين تجاريين مظهرة تظهيرا تأمينيا كامال لصالحالبنك

 – 3بضمان أوراق مالية
 -التسهيالت بضمان األسهم والسندات
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البنود الرئيسية
 4ـ بضمان محاصيل زراعية

 التسهيالت بضمان المحاصيل الزراعية بما فيها القطن التى يتم إيداعها بمخازن ايداع أو شونتخضع لسيطرة البنك

 5ـ بضمان بضائع أخرى
 التسهيالت بضمان البضائع التى يتم إيداعها بمخازن تخضع لسيطرة البنك -التسهيالت بضمان شهادات مخازن االستيداع

 6ـ بضمان رهن عقارى
 -التسهيالت بضمان االراضى والمبانى المستوفاة إلجراءات الرهن

 7ـ بضمان رهن المحال واآلالت
 -التسهيالت بضمان رهن المحال واآلالت ( المقومات المادية وغير المادية للمحال الصناعية والتجارية)

 8ـ بضمانات متنوعة
 التسهيالت مقابل التنازل عن مستحقات لدى الجهات الحكومية التسهيالت بضمان الحكومة التسهيالت مقابل خطابات ضمان صادرة من بنوك أجنبية التسهيالت لشراء سيارات أو جرارات أو آالت زراعية -التسهيالت بضمان شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفى

 9ـ خصم كمبياالت محلية وخارجية
 خصم الكمبياالت العادية التى تحمل توقيعين تجاريين اليكون احدهما توقيع البنك القائم بالخصم خصم كمبياالت البيع بالتقسيط خصم الكمبياالت الخاصة بعمليات التصدير التسهيالت مقابل التنازل عن مستندات التصدير ويدفع البنك قيمتها باالطالع ولو لم تصحبها كمبيالة خصم السندات االذنية التى تحمل توقيع المظهر إلى جانب توقيع المدين -خصم الشيكات والحواالت التى تحمل تواريخ الحقة
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البنود الرئيسية
 11ـ بضمان ودائع

 التسهيالت بضمان الودائع النقدية واألوعية االدخارية بصورها المختلفة وأذون الخزانة والسنداتالحكومية المرهونة.

 11ـ البطاقات االئتمانية
 بالضمان الشخصى أو بضمان جهة العمل او بضمان المرتب بضمان الودائع النقدية واألوعية االدخارية بصورها المختلفة المرهونة . -بضمانات أخرى

 12ـ قروض سيارات
 -تسهيالت ائتمانية بغرض شراء سيارات لالستخدام الشخصى

 13ـ قروض شخصية
 -قروض شخصية لتغطية احتياجات وشراء سلع أو خدمات

 14ـ قروض عقارية
 -قروض عقارية لإلسكان الشخصى ( اقتناء أو تجديد وحدات سكنية )

 15ـ التمويل من شركات التأجير التمويلى
 -التمويل المقدم من شركات التأجير التمويلى

 16ـ التمويل من شركات التمويل العقارى
 -التمويل المقدم من شركات التمويل العقارى

 2ـ العوائد الهامشية

 17ـ عوائد هامشية
 -العوائد التى يتقرر قيدها هامشيا على القروض وفقا للقواعد المقررة .
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 3ـ التزامات عرضية

البنود الفرعية وأسس تبويبها
 18ـ اعتمادات مستنديه
 القيمة بعد استبعاد الجزء المغطى نقدا أو بودائع وما فى حكمها بشرط تحفظ البنك عليها وعدمالتصرف فيها خالل فترة سريان االعتماد المستندى المفتوح بناء على طلب العميل .

 19ـ خطابات ضمان
 القيمة بعد استبعاد الجزء المغطى نفدا أو بودائع وما فى حكمها بشرط تحفظ البنك عليها وعدم التصرففيها خالل فترة سريان خطاب الضمان الصادر بناء على طلب العميل .

 21ـ الكمبياالت المقبولة
 -أوراق مقبولة عن تسهيالت موردين

 21ـ التزامات عرضية أخرى
 -أية ارتباطات أخرى

 4ـ اجمالى التسهيالت

 99ـ يشمل مجموع البنود الرئيسية ( ) 3+2+1

 5ـ كفـــاالت

 22ـ كفـــاالت
 الكفاالت الصادرة من عميل لصالح عميل آخر كفالة الشركاء المتضامنين للتسهيالت الممنوحة لشركاتهم -كفالة أشخاص الحسابات المشتركة

