القاھرة في ٧ :ديسمبر ٢٠١٥

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

في ضوء االھتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتأكيداً
على دور البنوك في تمويل تلك الشركات لما لھذا النوع من التمويل من دور أساسي في تنمية االقتصاد القومي وتوفير
فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة ،وباإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري بشأن تشجيع البنوك لتمويل
الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في
 ١٦ديسمبر ،٢٠٠٨

أود اإلفادة أنه في ضوء تفاوت تعريف البنوك لھذه الفئة من الشركات ،فقد تطلب األمر وضع تعريف موحد
للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر وفقا ً لما ھو متبع في معظم دول العالم بغرض توفير بيانات
وافية ودقيقة عن ھذا القطاع .كما تطلب األمر أيضا ً إجراء تعديالت على بعض التعليمات الرقابية القائمة منھا القواعد
المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي
المصري بجلسته المنعقدة في  ٢٦أبريل  ،٢٠٠٥وكذا أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات
الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ  ٢٤مايو ) ٢٠٠٥مرفق جدول يوضح تعديالت
أسس تقييم الجدارة االئتمانية(.

وبنا ًء عليه ،فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  ٣ديسمبر  ٢٠١٥ما يلي:
.١

ُتعرف الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر كما يلي:
القـائـمـة

الشركات
والمنشآت

الجديـدة )حديثة التأسيس(

حجم األعمال
)المبيعات /اإليرادات السنوية(

متناھية الصغر

الصغيرة جدا

أقل من مليون جنيه.

حجم
العمالة*
أقل من
 ١٠أفراد

من مليون إلى أقل من  ١٠مليون جنيه.

الصغيرة

من  ١٠مليون إلى أقل من  ٢٠مليون
جنيه.

المتوسطة

من  ٢٠مليون إلى أقل من  ١٠٠مليون
جنيه.

أقل من
٢٠٠
فرد

رأس المال المدفوع**

أقل من  ٥٠ألف جنيه.

من  ٥٠ألف جنيه إلى  ٥مليون جنيه
للمنشآت الصناعية و ٣مليون جنيه لغير
الصناعية.

حجم
العمالة

∗

أقل من
 ١٠أفراد

أقل من
٢٠٠
فرد

من  ٥مليون جنيه إلى  ١٠مليون جنيه
للمنشآت الصناعية ،ومن  ٣مليون جنيه
إلى  ٥مليون جنيه لغير الصناعية.

* حجم العمالة استرشادي وغير ُمحدد لتعريف الشركة أو المنشأة.
** يتم استخدام "رأس المال المدفوع" في حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدال من حجم األعم ال ،وذل ك لم دة ع ام واح د م ن ب دء مزاول ة
النشاط حتى يتوفر لديھا البيانات الخاصة بحجم األعمال ،وعليه يكون ھذا التصنيف مؤقت وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف األصلي الق ائم عل ى
حجم األعمال.

.٢

تع ديل مب ادرة البن ك المرك زي المص ري الص ادرة بق رار مجل س اإلدارة رق م  ٢٠٠٨/٢٤٠٨بت اريخ
 ١٦ديس مبر  ،٢٠٠٨بش أن إعف اء البن وك م ن نس بة االحتي اطي مقاب ل م ا ي تم منح ه م ن ق روض مباش رة
للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناھية الصغر على النحو التالي:
أ-

تطبق المبادرة على كل من الشركات والمنشآت متناھية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة.

ب -يتم تعديل المادة الثانية من المبادرة بشأن الشروط الواجب توافرھا بالشركات والمنشآت مح ل
اإلعفاء وفقا ً للتعريف الجديد المقترح أعاله.

٢

ج-

إلغاء البند ) ٦ج( من القواعد واإلجراءات التفص يلية الص ادرة ف ي  ١٤ين اير  ٢٠٠٩الخاص ة
بتطبيق أحكام المادتين األولى والثانية من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المص ري ١بش أن
ضرورة الحصول على شھادة معتمدة من مراقب الحسابات بحجم أعمال الشركة أو مبيعاتھ ا
ألقرب ربع من العام المالي.

 .٣فيما يخص قرار مجلس إدارة البن ك المرك زي المص ري رق م  ٢٠٠٨/٢٠٥بت اريخ  ٢٢ين اير  ٢٠٠٨بش أن
تقديم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني ) (I-Scoreلخدمات االستعالم والتص نيف االئتم اني للش ركات
والمنش آت الص غيرة والمتوس طة ،والت زام كاف ة البن وك وش ركات التموي ل العق اري والت أجير التم ويلي
بالحصول على المعلومات والبيانات االئتمانية الخاصة بم ديونيات تل ك الش ركات والمنش آت الت ي ال يج اوز
حجم االئتمان الممنوح ألي منھا مليون جنيه.
يتعين في ھذا الشأن اإلقرار وفقا ً للتعريف الجديد الوارد بالبند ) (١وذلك بدالً من اإلقرار وفقا ً لحجم
االئتمان الممنوح )بحد أقصى مليون جنيه( ،على أن تقوم الشركة المصرية لالستعالم االئتماني
) (I-Scoreبإظھار الشركات والمنشآت وفقا ً للتعريف الجديد ضمن تقاريرھا الصادرة.

 .٤وفق ا ً لق رار مجل س إدارة البن ك المرك زي المص ري بجلس ته المنعق دة ف ي  ٢٦أبري ل  ٢٠٠٥بش أن القواع د
المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري ،تلتزم البنوك باإلقــرار عن مركز كل عميل يقدم
له تمويل أو تسھيل ائتماني يبلغ  ٣٠ألف جنيه مصري فأكثر سواء ك ان ش خص طبيع ي أو اعتب اري .وف ى
ھ ذا الص دد يتع ين ل دي اإلق رار وفق ا ً لم ا تق دم إض افة التعري ف الجدي د ب اإلقرار ع ن نوعي ة الش ركات
والمنش آت )متناھي ة الص غر ،ص غيرة ج داً ،ص غيرة ،متوس طة( ،عل ى أن يق وم البن ك المرك زي المص ري
بإتاحة ھذه المعلومة لالطالع.

 ١قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم  ٢٠٠٨/٢٤٠٨الصادر بجلسته المنعقدة في  ١٦ديسمبر  ٢٠٠٨بشأن تشجيع البنوك لتمويل الشركات
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

٣

 .٥تع ديل أس س تقي يم الج دارة االئتماني ة للعم الء وتك وين المخصص ات ،الص ادرة بق رار مجل س إدارة البن ك
المركزي المصري بتاريخ  ٢٤مايو  ٢٠٠٥كما يلي:
أ-

تع ديل 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
الص غيرة ج دا ومتناھي ة الص غر ـ ـ وفق ا للتعري ف أع اله ـ خ الل الع ام األول م ن التعام ل دون
الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات وذلك في ظل عمل معظمھا في القط اع
غير الرسمي وإلتاحة فترة كافية لتأھيلھا تدريجيا ً إلعداد بيانات وقوائم مالية معتمدة .مع مراعاة
أن تتضمن السياسة االئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماش ى م ع تموي ل ھ ذه النوعي ة م ن
الشركات بما يكفل التحقق من سالمة الموقف المالي للعمالء.

ب-

مراعاة تطبيق قواعد إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم الجدارة االئتمانية للمؤسسات الواردة
بالبند "أوالً" على الشركات والمنشآت المتوسطة.

ج-

تعديل البند "ثالثا ً" ليصبح "إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تصنيف الشركات والمنشآت متناھية
الصغر والصغيرة جداً والصغيرة" ،وتعديل التعريف الوارد به وفقا ً للتعريف الموحد الجديد.

ُ .٦تمنح البنوك فترة لتوفيق أوضاعھا وفقا لما سبق تنتھي في  ٣٠يونيو .٢٠١٦
 .٧ض رورة تط وير اإلدارات المتخصص ة ف ي تموي ل الش ركات والمنش آت الص غيرة والمتوس طة ب البنوك م ن
خالل وض ع سياس ات وإج راءات ونظ م داخلي ة ،والب دء ف ي تجمي ع البيان ات الالزم ة لوض ع نظ ام تص نيف
مالئم لطبيعة ھذه الفئة من العمالء ،ذلك على أن يتم تطبيقه بحد أقصى ثالث سنوات من تاريخه.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للعمل بالقرار المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

طـارق عـامـر

)مـرفـــق(
إيضاح البند ) (٥من قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة
في  ٣ديسمبر  ٢٠١٥بخصوص تعديالت أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات
الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ  ٢٤مايو ٢٠٠٥

البند

أوالً:

أوالً/١/ھـ

ثالثا ً:

ثالثا ً١/

بعد التعديل

قبل التعديل
إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم
الجدارة االئتمانية للمؤسسات:

إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تقييم
الجدارة االئتمانية للمؤسسات متضمنة
الشركات والمنشآت المتوسطة:

ھـ -يراعى لدى تحديد الجدارة االئتمانية
العوامل التالية:
• ...
• ...
• نتائج تحليل المركز المالي للعميل
وفقا ً لما تعكسه قوائمه المالية لمدة
ثالث سنوات على األقل...

يضاف للبند ما يلي:
• يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات
والمنشآت الصغيرة جدا ومتناھية
الصغر )وفقا ً للتعريف الجديد( خالل
العام األول من التعامل دون الحصول
على قوائم مالية معتمدة من مراقب
الحسابات .مع مراعاة أن تتضمن
السياسة االئتمانية للبنك الضوابط
المناسبة التي تتماشى مع تمويل ھذه
النوعية من الشركات بما يكفل التحقق
من سالمة الموقف المالي للعمالء.

إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تصنيف
القروض الصغيرة لألنشطة االقتصادية:

إدارة المخاطر االئتمانية وأسس تصنيف
الشركات والمنشآت متناھية الصغر
والصغيرة جداً والصغيرة:

التعريف:
القروض الصغيرة ھي تلك القروض
الممنوحة من البنك للحرفيين وأصحاب
المھن ومشروعات الشباب ،والمؤسسات
التي ال يجاوز حجم أعمالھا مليون جنيه.

التعريف:
التعريف الجديد للشركات والمنشآت
متناھية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة،
الصادر بقرار مجلس إدارة البنك المركزي
المصري بجلسته المنعقدة في  ٣ديسمبر
.٢٠١٥

١

