القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

9/1/1980 1:33 AM

بنك

0

بالعملة المحلية
DD-MM-YYYY

بيان

الرصيد القائم فى نهاية الشهرالسابق
قيمة

سعر العائد المرجح

قطاع االعمال الخاص
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى قطاع االعمال الخاص
القطاع العائلى
افراد طبيعيون
قروض تملك سيارات لالستخدام الشخصى
قروض تمويل شراء مساكن
قروض شخصية
بطاقات أئتمانية
قروض لحيازة أوراق مالية
قروض أخرى
اجمالى االفراد الطبيعيون
هيئات محلية ال تهدف للربح
هيئات اجنبية تعمل فى مصر
اجمالى القطاع العائلى
قروض اخرى)(1
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى القروض االخرى
االجمالى

مالحظات هامة
()1أجمالى القروض االخرى ويتضمن االتى :
القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع الخدمات العام ,القطاع العام ,قطاع العالم الخارجى ,الوسطاء الماليين (شامال البنوك) بالصفحة رقم ( )3بالنموذج رقم ()1600

قيمة القروض

رقم نموذج :

6000

صفحة

1

القيمة بااللف جنيه مصرى
الزيادة الجديدة خالل الشهر

عدد القروض الجديدة

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعر عائد

المسدد خالل
الشهر

الديون المعدومة
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

بالدوالر امريكى

بيان

الرصيد القائم فى نهاية الشهرالسابق
قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر

قطاع االعمال الخاص
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى قطاع االعمال الخاص
القطاع العائلى
افراد طبيعيون
قروض تملك سيارات لالستخدام الشخصى
قروض تمويل شراء مساكن
قروض شخصية
بطاقات أئتمانية
قروض لحيازة أوراق مالية
قروض أخرى
اجمالى االفراد الطبيعيون
هيئات محلية ال تهدف للربح
هيئات اجنبية تعمل فى مصر
اجمالى القطاع العائلى
قروض اخرى)(1
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى القروض االخرى
االجمالى

مالحظات هامة
()1أجمالى القروض االخرى ويتضمن االتى :
القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع الخدمات العام ,القطاع العام ,قطاع العالم الخارجى ,الوسطاء الماليين (شامال البنوك) بالصفحة رقم ( )3بالنموذج رقم ()1600

قيمة القروض

رقم نموذج :

6000

صفحة

2

القيمة بااللف دوالر امريكى

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعر عائد

المسدد خالل
الشهر

الديون المعدومة
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

باليورو

بيان

الرصيد القائم فى نهاية الشهرالسابق
قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر

قطاع االعمال الخاص
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى قطاع االعمال الخاص
القطاع العائلى
افراد طبيعيون
قروض تملك سيارات لالستخدام الشخصى
قروض تمويل شراء مساكن
قروض شخصية
بطاقات أئتمانية
قروض لحيازة أوراق مالية
قروض أخرى
اجمالى االفراد الطبيعيون
هيئات محلية ال تهدف للربح
هيئات اجنبية تعمل فى مصر
اجمالى القطاع العائلى
قروض اخرى)(1
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى القروض االخرى
االجمالى

مالحظات هامة
()1أجمالى القروض االخرى ويتضمن االتى :
القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع الخدمات العام ,القطاع العام ,قطاع العالم الخارجى ,الوسطاء الماليين (شامال البنوك) بالصفحة رقم ( )3بالنموذج رقم ()1600

قيمة القروض

رقم نموذج :

6000

صفحة

3

القيمة بااللف يورو

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعر عائد

المسدد خالل
الشهر

الديون المعدومة
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

بالعمالت االخرى

بيان

الرصيد القائم فى نهاية الشهرالسابق
قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر

قطاع االعمال الخاص
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى قطاع االعمال الخاص
القطاع العائلى
افراد طبيعيون
قروض تملك سيارات لالستخدام الشخصى
قروض تمويل شراء مساكن
قروض شخصية
بطاقات أئتمانية
قروض لحيازة أوراق مالية
قروض أخرى
اجمالى االفراد الطبيعيون
هيئات محلية ال تهدف للربح
هيئات اجنبية تعمل فى مصر
اجمالى القطاع العائلى
قروض اخرى)(1
حسابات جارية مدينة
قروض تستحق خالل سنة
قروض تستحق بعد سنة حتى ثالث سنوات
قروض تستحق بعد ثالث سنوات
اجمالى القروض االخرى
االجمالى

مالحظات هامة
()1أجمالى القروض االخرى ويتضمن االتى :
القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لقطاع الخدمات العام ,القطاع العام ,قطاع العالم الخارجى ,الوسطاء الماليين (شامال البنوك) بالصفحة رقم ( )3بالنموذج رقم ()1600

قيمة القروض

رقم نموذج :

6000

صفحة

4

القيمة بالمعادل بااللف دوالر امريكى

DD-MM-YYYY

عدد القروض الجديدة

شهرى

سعر العائد المرجح

سعر العائد البسيط

ادنى سعر عائد

اعلى سعر عائد

المسدد خالل
الشهر

الديون المعدومة
خالل الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لالفراد الطبيعيون وفقا للضمانة بالعملة المحلية

بيان
التسهيالت بضمان الودائع و شهادات ادخار و مثيالتها
التسهيالت بضمان اذون خزانة و سندات حكومية
التسهيالت بضمان أوراق مالية
)(1

التسهيالت بضمان رهن عقاري
التسهيالت بضمان تحويل المرتب

)(2

التسهيالت بضمانات عينية أخرى
)(3
التسهيالت بضمانات أخرى
)(4
التسهيالت بدون ضمان

االجمالى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق
قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر
سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6000

صفحة

5

القيمة بااللف جنيه مصرى

DD-MM-YYYY

قيمة القروض الجديدة

شهرى

ادنى سعر العائد

اعلى سعر العائد

المسدد خالل الشهر

الديون المعدومة خالل
الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لالفراد الطبيعيون وفقا للضمانة بالدوالر االمريكى

بيان
التسهيالت بضمان الودائع و شهادات ادخار و مثيالتها
التسهيالت بضمان اذون خزانة و سندات حكومية
التسهيالت بضمان أوراق مالية
)(1

التسهيالت بضمان رهن عقاري
التسهيالت بضمان تحويل المرتب

)(2

التسهيالت بضمانات عينية أخرى
)(3
التسهيالت بضمانات أخرى
)(4
التسهيالت بدون ضمان

االجمالى

الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق
قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر
سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6000

صفحة

6

القيمة بااللف دوالر امريكى

DD-MM-YYYY

قيمة القروض الجديدة

شهرى

ادنى سعر العائد

اعلى سعر العائد

المسدد خالل الشهر

الديون المعدومة خالل
الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لالفراد الطبيعيون وفقا للضمانة باليورو

الرصيد القائم فى نهاية الشهر

بيان
التسهيالت بضمان الودائع و شهادات ادخار و مثيالتها
التسهيالت بضمان اذون خزانة و سندات حكومية
التسهيالت بضمان أوراق مالية
)(1

التسهيالت بضمان رهن عقاري
التسهيالت بضمان تحويل المرتب

)(2

التسهيالت بضمانات عينية أخرى
)(3
التسهيالت بضمانات أخرى
)(4
التسهيالت بدون ضمان

االجمالى

قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر
سعر العائد المرجح

رقم نموذج :

6000

صفحة

7

القيمة بااللف يورو

DD-MM-YYYY

قيمة القروض الجديدة

شهرى

ادنى سعر العائد

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
اعلى سعر العائد

المسدد خالل الشهر

الديون المعدومة خالل
الشهر

قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة

0/1/1900 12:00 AM

بنك

0

القروض والتسهيالت واالورق التجارية المخصومة المقدمة لالفراد الطبيعيون وفقا للضمانة بالعمالت االخرى

بيان

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

الزيادة الجديدة خالل الشهر
سعر العائد المرجح

ادنى سعر العائد

التسهيالت بضمان الودائع و شهادات ادخار و مثيالتها
التسهيالت بضمان اذون خزانة و سندات حكومية
التسهيالت بضمان أوراق مالية
)(1

التسهيالت بضمان رهن عقاري
التسهيالت بضمان تحويل المرتب

)(2

التسهيالت بضمانات عينية أخرى
)(3
التسهيالت بضمانات أخرى
)(4
التسهيالت بدون ضمان

االجمالى

مالحظات هامة
() 1

التسهيالت بضمان رهن عقاري وتتضمن االتى :

التسهيالت بضمان أراضى البناء واألراضي الزراعية والمباني وال يقابلها ضمانات عينية أخرى
أما التسهيالت الممنوحة بضمانات عينية أخرى ثم غطيت برهن عقاري كضمان إضافى يتم إدراجها تحت البنود الخاصة بضماناتها األصلية

() 2

التسهيالت بضمانات عينية أخرى وتتضمن االتى :

رقم نموذج :

6000

صفحة

8

القيمة للمعادل بااللف دوالر امريكى

DD-MM-YYYY

قيمة القروض الجديدة

شهرى

التسهيالت بضمان المحاصيل الزراعية المحلية بما فيها القطن والتي يتم إيداعها بمخازن أو شون البنك
التسهيالت بضمان البضائع التي يتم إيداعها بمخازن البنك وتشمل المحاصيل الزراعية المستوردة
التسهيالت بضمان مستندات الشحن والتخزين أو شهادات مخازن االستيداع
التسهيالت بضمان رهن المحال واآلالت المستخدمة فى التشغيل باعتبارها جزء من العقار وليس بغرض االتجار حتى ولو كانت مملوكة لشخص آخر

() 3

التسهيالت بضمانات أخرى وتتضمن االتى:
التسهيالت مقابل التنازل عن مستحقات موجودة فعالً لدى الجهات الحكومية وقت التنازل وقبلها البنك
التسهيالت بضمان الحكومة
التسهيالت مقابل خطاب ضمان
التسهيالت بضمان بوليصة تأمين تخص عمليات االستيراد
التسهيالت بموجب خطاب ضمان صادر من شركة تأمين
التسهيالت لشراء جرارات – آالت زراعية أو سيارات بالتقسيط مع حفظ حق الملكية للبنك
السلف على المكشوف التى تمنح لعميل وتخصص لدفع جزء من االحتياطي النقدي العتماد مستندي مفتوح بأمره
تسهيالت بضمان العقد الثالثي بين الجهة البائعة والبنك والمستثمر
تسهيالت بضمان عقد البيع التأجيرى مع االحتفاظ بحق الملكية
خصم الكمبياالت الخارجية الخاصة بعمليات التصدير
التسهيالت مقابل التنازل عن مستندات التصدير
خصم كمبياالت البيع بالتقسيط
خصم السندات االذنية التى تحمل توقيع المظهر الى جانب توقيع المدين
لتسهيالت الممنوحة بضمان أوراق تجارية تحمل إمضائين تجاريين ويقدمها العمالء تأمينا ً لما يستخدم من تسهيالت

()4التسهيالت بدون ضمان وتتضمن االتى :
السحب على المكشوف
التسهيالت بالضمان الشخصي
التسهيالت لتسويق المحاصيل الزراعية
التسهيل لتمويل العمليات الزراعية حتى استالم المحصول ( مقابل بطاقات الحيازة أو عقود الملكية)
التسهيالت مقابل التنازل عن عقود النقل والتوريد لكافة أنواعها
التسهيالت مقابل التنازل عن عقود اإلنشاءات
التسهيالت مقابل توقيع كمبيالة لصالح البنك
خصم الكمبياالت المسحوبة على المستوردين لحين وصول البضاعة
خصم السندات االذنية المسحوبة بمعرفة العميل
الجزء غير المغطى من التسهيالت المغطاة جزئيا ً بضمان عيني
التسهيالت الممنوحة على قوة عقود أو اعتمادات تصدير حتى استالم البنك لمستندات الشحن فيتم إدراجها فى بند ضمانات عينية أخرى
التسهيالت الممنوحة مقابل إيصال أمانة

اعلى سعر العائد

المسدد خالل الشهر

الديون المعدومة خالل
الشهر

الرصيد القائم فى نهاية الشهر
قيمة

سعر العائد المرجح

سعر الصرف

التسهيالت الممنوحة مقابل بضائع بمخازن مفتوحة
أرصدة التسهيالت التي استنفذت ضماناتها

تعليمات هامة بالنسبة للنموذج رقم 6000
 -1يتم تبويب كافة أرصدة القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة وفقاً آلجل التعاقد وليس على أساس الفترة المتبقية حتى نهاية اآلجل لتلك األرصدة.
 -2كل رصيد قائم يجب أن يرفق به سعر عائده المرجح وأي قيم بدون أسعار عائد لن يعتد بها
 -3إجمالي األرصدة القائمة من القروض والتسهيالت و االوراق التجارية المخصومة يجب أن يساوى إجمالي األرصدة المبلغة لقطاع الرقابة واألشراف( الرقابة المكتبية) بالبنك المركزي المصري وفقا للنموذج رقم  1600صفحة رقم  3و صفحة رقم 6
 -4الرصيد القائم فى نهاية الشهر عبارة عن محصلة الرصيد القائم فى نهاية الشهر السابق مضافا ً إليه القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة الجديدة خالل الشهر ومخصوما ً منه المسدد من القروض وكذا الديون المعدومة خالل ذات الشهر.
 -5ضرورة تضمين محفظة القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة لكافة أرصدة القروض والتسهيالت الممنوحة بدون استبعاد أي مبالغ سواء كانت لديون متعثرة أو قروض موظفين بالبنوك أو أرصدة العمالء المتوفين والمجمدة طالما وردت هذه المبالغ ضمن محفظة القروض الواردة
 -6إجمالي القروض يجب أن يساوي قروض قطاع االعمال الخاص و قروض القطاع العائلى و قروض باقى القطاعات فى القروض االخرى
 -7الحسابات الجارية المدينة بالنسبة للقطاعات األخرى بخالف القطاع العائلي يجب أن يظهر في عمود " الحساب الجارى المدين" بينما الحساب الجارى المدين بالنسبة للقطاع العائلي يجب أن يظهر في عمود " أخرى " في قروض القطاع العائلي
 -8قيمة القروض الجديدة يجب أن تعكس القروض الجديدة باإلضافة إلى القروض التي تم تجديدها و كذا زيادة الحد االئتمانى و المستخدم الفعلى من الحسابات الجارية المدينة
 -9األرصدة الخاصة بالزيادة فى الحسابات الجارية المدينة وكذا بطاقات االئتمان يجب أن تعكس المستخدم الفعلي خالل الشهر وليس إجمالي الحد المصرح به
 -10عدد القروض الجديدة يجب ان يعكس عدد القروض و ليس عدد العمالء
 -11استبعاد سعر العائد المميز المطبق على موظفى البنوك عند تبويب أدنى سعر عائد مطبق على القروض والتسهيالت واألوراق التجارية المخصومة مع عدم استبعاده عند احتساب سعرى العائد المرجح والبسيط.
 -12سعر العائد المرجح يحسب كالتالى :

متوسط سعر العائد المرجح = ( قيمة قرض أول × سعر عائده  +قيمة قرض ثاني × سعر عائده  (/ ).....+إجمالي القيم ) × 100

 -13سعر العائد البسيط يحسب كالتالى :

متوسط سعر العائد البسيط = (سعر عائد أول  +سعر عائد ثاني ( / ).....+عدد االسعار ) × 100

 -14ضرورة تضمين النموذج لسعر الصرف المستخدم " الدوالر أو اليورو " فى المكان المخصص له
 -15يجب ان تتضمن كل صفحة من النموذج رقم ( )6000قيمةالقروض و التسهيالت و االوراق التجارية المخصومة بعملتها فقط فيما عدا عمالت اخرى يتم تقيمها بالمعادل بااللف دوالر االمريكى
 --16إجمالي القروض والتسهيالت و االوراق التجارية المخصومة المقدمة لالفراد الطبيعيون وفقا للضمانة من الصفحة رقم ( )5الى الصفحة رقم ( )8يجب ان يساوى اجمالى قروض االفراد الطبيعيون بالصفحة رقم ( )1العملة المحلية  ,صفحة رقم ( )2بالدوالر االمريكى  ,صفحة رقم (3
 -17يتم االعدام للقروض و التسهيالت فى حالة عدم جدوى االجراءات المتخذة حيالها لتحصيلها بموجب قرار من مجلس ادارة البنك ( أو من يحل محله بالنسبة لفروع البنوك االجنبية)

