القاھرة في ٥ :مارس ٢٠١٧

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

باإلشارة إلى مبادرات البنك المركزي المصري التي صدرت خالل عامي  ٢٠١٥و٢٠١٦
بھدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ،حيث بدأت باصدار
تعريف موحد لھا على مستوى القطاع المصرفي في  ٧ديسمبر  ،٢٠١٥ثم تبعتھا المبادرة التي

صدرت في  ١١يناير  ٢٠١٦بشأن منح الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جداً تسھيالت
ائتمانية بسعر عائد منخفض  ،%٥وأخيراً المبادرة الصادرة في  ٢٢فبراير  ٢٠١٦التي تضمنت منح
الشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجالي الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل األجل
بسعر عائد منخفض .%٧
ھذا وبنا ًء على االجتماعات التي عُقدت مع البنوك بغرض التشاور معھا لتذليل الصعوبات التي
تواجھھا خالل عملية منح القروض والتسھيالت االئتمانية التي نتج عنھا الحاجة الى اعادة النظر في
التعريف الصادر باإلضافة إلى توفير تسھيالت ائتمانية لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت
المتوسطة ،فقد صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  ٢٨فبراير ٢٠١٧
الذي ينص على ما يلي:

١

أوالً :تعديل بعض بنود الكتاب الدوري الصادر في  ٧ديسمبر  ٢٠١٥وذلك على النحو التالي:
 .١تعديل تعريف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصبح كما يلي:
القـائـمـة
الشركات
والمنشآت

متناھية الصغر

الجديـدة )حديثة التأسيس(

حجم األعمال
)المبيعات /اإليرادات السنوية(
أقل من مليون جنيه.

الصغيرة

من مليون جنيه إلى أقل من  ٥٠مليون
جنيه.

المتوسطة

من  ٥٠مليون حتى  ٢٠٠مليون جنيه.

حجم
العمالة*
أقل من
 ١٠أفراد

أقل من
٢٠٠
فرد

رأس المال المدفوع**

أقل من  ٥٠ألف جنيه.

من  ٥٠ألف جنيه إلى أقل من  ٥مليون
جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من ٣
مليون جنيه لغير الصناعية.
من  ٥مليون جنيه إلى  ١٥مليون جنيه
للمنشآت الصناعية ،ومن  ٣مليون جنيه
إلى  ٥مليون جنيه لغير الصناعية.

حجم
العمالة

∗

أقل من
 ١٠أفراد

أقل من
٢٠٠
فرد

* حجم العمالة استرشادي وغير ُمحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.
** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدال من حجم األعمال ،وذلك لمدة عام واحد من ب دء مزاول ة
النشاط حتى يتوفر لديھا البيانات الخاصة بحجم األعمال ،وعليه يكون ھذا التص نيف مؤق ت وبع د ذل ك ي تم تطبي ق التعري ف األص لي الق ائم
على حجم األعمال.

 .٢تعديل البند ) -٥أ( ليصبح على النحو التالي:
تعديل البن د "أوالً/١/ھ ـ" الخ اص بنت ائج "تحلي ل المرك ز الم الي للعمي ل وفق ا ً لم ا تعكس ه قوائم ه
المالية لمدة ثالث سنوات على األقل ،"...بحيث يتم السماح للبن وك بتموي ل الش ركات والمنش آت
متناھية الصغر والصغيرة )بحد أقصى حجم مبيعات أقل من  ١٠مليون جني ه مص ري( ،وبح د
أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول عل ى ق وائم مالي ة معتم دة م ن مراق ب الحس ابات
وذل ك ف ي ظ ل عم ل معظمھ ا ف ي القط اع غي ر الرس مي وإلتاح ة فت رة كافي ة لتأھيلھ ا ت دريجيا ً
إلع داد بيان ات وق وائم مالي ة معتم دة .ذل ك م ع مراع اة أن تتض من السياس ة االئتماني ة للبن ك
الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل ھذه النوعية من الشركات بما يكفل التحقق من سالمة
الموقف المالي للعمالء.
٢

 .٣تعديل البند ) -٥ج( ليصبح على النحو التالي:
تع ديل البن د "ثالث ا ً" ليص بح "إدارة المخ اطر االئتماني ة وأس س تص نيف الش ركات والمنش آت
متناھية الصغر والصغيرة" ،وتعديل التعريف الوارد به وفقا ً للتعريف الموحد الجديد.
ثانيا ً :تعديل ما ورد بالكتاب الدوري الصادر في  ٢٩ديسمبر  ٢٠١٦ليصبح على النحو التالي:
"تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة المتعلقة "بالعميل" وفقا ً للمعايير الرقابية
والتي ُتعطى وزن مخاطر  %٧٥ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة -
دون المتوسطة– بحد أقصى حجم مبيعات سنوية أقل من  ٢٠مليون جنيه مصري )وذلك بدال من
حجم المبيعات السنوية بواقع  ١٠مليون جنيه مصري( ،مع استمرار سريان باقي المعايير األخرى
الواردة بالتعليمات دون تعديل".

ثالثا ً :بالنسبة للشركات والمنشآت المتوسطة:
 .١يتم إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشآت المتوسطة الصادرة في
 ٢٢فبراير  ٢٠١٦لتتضمن كل من قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.
 .٢يتم تعديل الحد األقصى المقرر للعميل الواحد لالستفادة من المبادرة الصادرة في  ٢٢فبراير ٢٠١٦
ليصبح مبلغ  ٤٠مليون جنيه مصري )بدالً من  ٢٠مليون جنيه مصري( وذلك عن طريق بنك
واحد.
 .٣إتاحة مبلغ  ١٠مليار جنيه )على شرائح( من خالل البنوك بسعر عائد  %١٢لتستخدمھا في منح
تسھيالت ائتمانية قصيرة األجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي
تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط ،مع إيالء العناية
واألولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحالل الواردات.

 .٤تعويض البنوك عن فارق سعر العائد ،من خالل البنك المركزي المصري على أساس اآلتي:
سعر عائد االقراض لليلة واحدة %١٢ - %١+

٣

رابعا ً :التقارير ال ُمعدة عن محفظة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة:
قيام البنوك بمراجعة قاعدة البيانات الخاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقا ً للفئات
المذكورة في التعريف الجديد أعاله لتتضمن بيانات أكثر عن نوع النشاط ،وحجم األعمال ،وعدد
حسابات تلك الشركات والمنشآت ُمقسمة بحسب القطاع )صناعي /زراعي /خدمي /تجاري،(..... /
وفقا ً للنماذج التي سيتم إعدادھا من قبل قطاع الرقابة واإلشراف.
ﺑرﺟﺎء اﻟﺗﻔﺿﻝ ﺑﺎﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻧﺣو اﺗﺧﺎذ اﻟﻼزم ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

جمـال نجــم

٤

