القاھرة في ٢٣ :مايو ٢٠١٧

السيد األستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،

باإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في  ١١يناير  ٢٠١٦بخصوص تشجيع
البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تضمنت إلزام البنوك بتخصيص
نسبة  %٢٠من محفظتھا االئتمانية لتمويل تلك الشركات خالل  ٤سنوات ،كما أشارت إلى أنه سيتم
تناول سبل تحفيز تمويل الشركات والمنشآت متناھية الصغر بشكل منفصل الحقا ً.
وفي ضوء ما تقدم ،وبنا ًء على االجتماعات التي عُقدت مؤخراً مع البنوك والھيئة العامة للرقابة
المالية واالتحاد المصري للتمويل متناھي الصغر ،وبھدف االستفادة من منظومة التمويل متناھي
الصغر القائمة ،فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في
 ٢٨فبراير  ٢٠١٧الذي ينص على ما يلي:

" .١يتعين على البنوك لدى منح تمويل متناھي الصغر لألشخاص والشركات والمنشآت مباشرة
مراعاة اآلتي:
أ -استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناھي الصغر وفقا ً لطبيعته والمخاطر المرتبطة
به.
ب -اإلقرار عن ھذا النوع من التمويل لكل من اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان المصرفي
بالبنك المركزي المصري وفقا ً للحدود المقررة وكذلك الشركة المصرية لالستعالم االئتماني
 I-Scoreضمن فئة عمالء "التمويل متناھي الصغر" وليس "قروض شخصية".
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 .٢في ضوء صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناھي الصغر يمكن للبنوك تقديم تسھيالت ائتمانية
للشركات والجمعيات والمؤسسات األھلية الحاصلة علي ترخيص من الھيئة العامة للرقابة المالية
بممارسة ھذا النشاط ،مع مراعاة استحداث نظام داخلي للتصنيف االئتماني لتلك الجھات.
 .٣وفي جميع األحوال ،يتم إضافة التمويل متناھي الصغر الممنوح مباشرة لألشخاص والشركات
والمنشآت ،أو من خالل الجمعيات والمؤسسات األھلية وشركات التمويل متناھي الصغر إلى نسبة
الـ %٢٠الواردة بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ  ١١يناير  ٢٠١٦والتي من شأنھا إلزام البنوك
بتخصيص ھذه النسبة من إجمالي محفظة التسھيالت االئتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة
والمتوسطة خالل أربع سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات".
وفي سبيل تنفيذ قرار مجلس اإلدارة أعاله ،أتشرف بأن أرفق لكم طيه المعايير االسترشادية
التي ُيمكن للبنوك االستعانة بھا عند إعداد الدراسة االئتمانية لمنح تمويل للجمعيات األھلية وشركات
التمويل متناھي الصغر.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

جمال نجم
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مرفق :المعايير االسترشادية للدراسة االئتمانية لشركات التمويل متناھي الصغر
العناصر

معايير االئتمان

ﻫﻳﻛﻝ اﻟﺣﻛوﻣﺔ

المؤشرات الفرعية


ﺗواﻓر اﻵﺗﻲ:
-١

)اﻟﺷرﻛﺔ/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ/اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ(

الحدود المقترحة

-٢

ﻣراﺟﻊ داﺧﻠﻲ

ﻣﺗواﻓر

رﺋﻳس إدارة ﻣﺧﺎطر

 -٣ﻟﺟﻧﺔ ﻣراﺟﻌﺔ داﺧﻠﻳﺔ

 -٤ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺧﺑرة )اﻟﺷرﻛﺔ/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ /اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ(

ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع

المتطلبات
التنظيمية
للشركة/
الجمعية



ﻋدد ﺳﻧﻳن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺗﻧﺎﻫﻲ اﻟﺻﻐر



اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺗﻧﻔﻳذﻳﺔ

ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ



ﺗواﻓر ﺧطﺔ ﻋﻣﻝ و ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻔﺗرة ﺳﻧﺗﻳن ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻝ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ،وﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻟﻠﺟﻣﻌﻳﺎت

ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ



أﻻ ﻳزﻳد اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺑﻳن اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻳزاﻧﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﻌﻣﻝ



ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻫذا اﻟﻣﻌﻳﺎر ﻋﻧد ﺗﺟدﻳد اﻟﺗﺳﻬﻳﻼت اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ.



أﻫﻣﻬﺎ :

ﺳﻳﺎﺳﺎت اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﻌﻣﻠﻳﺎت

ﻋن ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻋن .%١٥

أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات

ﻣﺗواﻓر

أﻗﻝ ﻣن %١٥

 -١ﻣﻌﺎﻳﻳر ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن

)ﻟﻠﺷرﻛﺔ /اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ /اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(

 -٢اﻻﺳﺗﻌﻼم اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء
 -٣إﺟراءات اﻟﺗﺣﺻﻳﻝ

ﻣﺗواﻓر

 -٤ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻋدام اﻟدﻳون اﻟﻣﺗﻌﺛرة
 -٥أﺳس ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت

 -٦ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻘواﻋد وﺿواﺑط ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻣوﻳﻝ ﻣﺗﻧﺎﻫﻲ اﻟﺻﻐر اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻧظﺎم إدارة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت



ﺗواﻓر ﻧظﺎم إدارة ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻟﻲ ﻳﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻗواﻋد اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺻرف اﻟﻘروض

ﺟودة اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة



اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ/اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺑﺄﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

واﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء

وﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ/اﻟﻣؤﺳﺳﺔ/اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ
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ﻣﺗواﻓر
ﻣﺗواﻓر

مؤشرات
الربحية
والتشغيل

ﻣﻌدﻝ اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺻوﻝ

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ) /ﻣﺗوﺳط اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺻوﻝ – رﺻﻳد اﻟوداﺋﻊ واﻻوراق اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ(

اﻟﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟذاﺗﻳﺔ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ

إﻳرادات اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ ) /ﺗﻛﺎﻟﻳف اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  +اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت  +اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ(

ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ

ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ  /اﻻﻳرادات

ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣش اﻟﻌﺎﺋد
اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ
ﻣﻌدﻝ اﻟﺳﻳوﻟﺔ

أدارة األصول
والخصوم

مؤشرات
الكفاءة
واالنتاجية

أﻛﺑر ﻣن %٦
أﻛﺑر ﻣن %١,٣
ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻛﻝ ﺑﻧك

)اﻳرادات اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ  -اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﻳﻠﻳﺔ(  /اﻳرادات اﻟﻔواﺋد ﻣن اﻟﻣﺣﻔظﺔ
)اﻟﺗدﻓق اﻟﻧﻘدي ﻣن اﻟﻌواﺋد واﻟﻌﻣوﻻت ﻟﻠﻣﺣﻔظﺔ  /ﻣﺗوﺳط ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ(
)اﻟﻧﻘدﻳﺔ  +اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ  +رﺻﻳد ﻋﻣﻼء اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﻗﺻﻳر اﻷﺟﻝ( ) /اﻟﻘروض ﻗﺻﻳرة اﻷﺟﻝ +

اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ  +اوراق اﻟدﻓﻊ  +اﻟﺗزاﻣﺎت أﺧرى ﻗﺻﻳرة اﻻﺟﻝ(

اﻟراﻓﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت  /ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﻳﺔ

ﻣؤﺷر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ

)ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن  +اﻟﻘروض اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن(  /اﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﻣدﻳﻧﻳن او ﻣﺣﻔظﺔ

ﻣؤﺷر ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﻟﻣﺎﻝ

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﻳن  /اﻟﻘﺎﻋدة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ

ﻣدة أﺟﻝ اﻟﻣﺣﻔظﺔ

ﻧﺳﺑﺔ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺣﺻﻼت ﻣن ﻗروض اﻟﻣﺣﻔظﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ  /رﺻﻳد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘﺎﺋم

ﻣﻌدﻝ دوران اﻟﻌﻣﻼء

)ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم  +ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺟدد ﺧﻼﻝ اﻟﻌﺎم  -ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﻣﻌدﻝ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ

ﻋدد اﻟﻘروض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  /ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن

ﻣﻌدﻝ ﻧﻣو اﻟﻣﺣﻔظﺔ

)رﺻﻳد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ أﺧر اﻟﻣدة  -رﺻﻳد ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ أوﻝ اﻟﻣدة(  /رﺻﻳد

ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻛﻝ ﺑﻧك
أﻛﺑر ﻣن %٢٥
ﻣن %١,٥إﻟﻰ%٢,٥
ﻻﻳﺗﺟﺎوز١٠ﻣرات

اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

اﻟﻌﺎم(  /ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻓﻲ ﺑداﻳﺔ اﻟﻌﺎم

أﻛﺑر ﻣن%١٠
اﻛﺑر ﻣن%٥٠
ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻛﻝ ﺑﻧك
أﻗﻝ ﻣن %٢٥
ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻛﻝ ﺑﻧك

رﺻﻳد اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  /ﻋدد اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن
ﻣﺣﻔظﺔ اﻟﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ أوﻝ اﻟﻣدة(
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ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻛﻝ ﺑﻧك

ﻧﺳﺑﺔ أﻗﺳﺎط اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ

ﻋدد اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ و اﻟﺳداد اﻟﻣﻌﺟﻝ /أﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻷﻗﺳﺎط اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ

اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر

اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد )أﻛﺛر ﻣن  ٧أﻳﺎم ﺣﺗﻰ  ٣٠ﻳوم(  /أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر

اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد )أﻛﺛر ﻣن  ٣٠ﻳوم ﺣﺗﻰ  ٦٠ﻳوم(  /أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

)أﻛﺛر ﻣن ٧أﻳﺎم(

)أﻛﺛر ﻣن  ٣٠ﻳوﻣﺎ(

مؤشرات جودة
محفظة التمويل

اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر

أﻗﻝ ﻣن %٢٥
أﻗﻝ ﻣن %١٠

اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد )أﻛﺛر ﻣن  ٦٠ﻳوم ﺣﺗﻰ  ٩٠ﻳوم(  /أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

)أﻛﺛر ﻣن  ٦٠ﻳوﻣﺎ(

ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻛﻝ ﺑﻧك

اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر

اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد )أﻛﺛر ﻣن  ٩٠ﻳوم ﺣﺗﻰ  ١٢٠ﻳوم(  /أﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣﻔظﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ

ﻣﻌدﻝ ﺗﻐطﻳﺔ اﻟﻣﺧﺎطر

اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت /ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻘروض ﻣﺗﺄﺧرة اﻟﺳداد

)أﻛﺛر ﻣن  ٩٠ﻳوﻣﺎ(

أﻛﺑر ﻣن %٧٠

ﺗﺣدﻳد ﻧﺳب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻟﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﺷﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻳﻣﺎت اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧص
أﺳس ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺧﺻﺻﺎت.

٣

ﻳﺗم ﺗﺣدﻳدﻫﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻛﻝ ﺑﻧك
) ﺗﺻﻝ اﻟﻰ (%١٠٠

ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺿﻰ

ﻋﻠﻳﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن  ١٢٠ﻳوﻣﺎ

