القاھرة فى  ١١يونيو ٢٠١٥

السيد األستاذ  /رئيس مجلس اإلدارة
بنك

تحية طيبة وبعد،،
استمراراً لدور البنك المركزي المصري في دعم االقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات االقتصادية
المختلفة ،ونظراً لما يمثله قطاع الصناعة من أھمية وركيزة من ركائز االقتصاد حيث يعتبر مساھما ً رئيسيا ً في الدخل
القومي باإلضافة إلى ما يوفره من فرص عمل ،فقد ارتأى للبنك المركزي المصري ضرورة وضع آلية للبنوك للتعامل
مع العمالء غير المنتظمين من قطاع الصناعة.
وبنا ًء على ما سبق فقد صدر قرار مجلس ادارة البن ك المرك زي المص ري بجلس ته المنعق دة ف ي  ٢يوني و ٢٠١٥
متضمنا ً اإلطار العام لتلك المبادرة الذي يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خاللھ ا بدراس ة ك ل حال ة عل ى
حده واتخاذ القرار المناسب بشأنھا على النحو التالي:
 .١تقتصر المبادرة على العمالء غير المنتظمين ،وذلك باستثناء بعض فئ ات العم الء ال واردة بق رار مجل س إدارة
البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٣يناير  ٢٠١٢علي سبيل الحصر :عمالء أعدمت مديونياتھم
دون إبراء ذمة وعمالء اإلجراءات القضائية ،وذلك ما لم يتفق العمالء في أي م ن الح االت الس ابقة م ع البن وك
الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.
 .٢في حالة قيام البن ك بم نح عم الء غي ر منتظم ين  -ي رى البن ك ج دوى م ن تع ويمھم  -تس ھيالت ائتماني ة جدي دة
يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع  %٥وذلك خالل فت رة المب ادرة م ع مراع اة االلت زام بأس س
حساب االضمحالل وفقا لقواعد أعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس االعتراف والقياس.
 .٣ال يُعتد بالجدولة التي تتم بد ًء من تاريخ صدور المبادرة وخالل فترة س ريانھا ف ي إط ار اإلدراج ض من عم الء
التسويات.١

١ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري ﺑﺟﻠﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﻳﺦ  ٣ﻳﻧﺎﻳر  ٢٠١٢ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧظﺎم ﺗﺳﺟﻳﻝ اﻻﺋﺗﻣﺎن ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري
) اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ  /أوﻻ  /ﺑﻧد  ٥و (٨

 .٤يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي ان يتم ذلك تح ت إش راف البن ك
صاحب أكبر مديونية.
ھذا وفي حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق ،يجب مراعاة ما يلي:
أ-

دراسة موقف كل عميل على حده أخذاً في االعتبار قدرة العمالء على السداد ودراسة الت دفقات النقدي ة
المستقبلية لتغطية خدمة الدين.

ب -إجراء اختبارات حساس ية ) (Sensitivity Analysisووض ع خط ط بديل ة لمواجھ ة الس يناريوھات
المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لھا.
ج -إمكانية إعادة ھيكلة التسھيالت القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العمالء.٢
د-

موافاة البنك المركزي المصري بتقرير ربع سنوي عن العمالء الذين تم ادرجھم ضمن المبادرة.

تسري المح ددات االسترش ادية ال واردة اع اله اعتب اراً م ن ت اريخ الق رار ولم دة ع ام م ع االلت زام الت ام بق رار
مجل س إدارة البن ك المرك زي بجلس ته المنعق دة بت اريخ  ٢٤م ايو  ٢٠٠٥الخ اص بقواع د أس س تقي يم الج دارة
االئتماني ة وتك وين المخصص ات وق رار مجل س إدارة البن ك المرك زي المص ري بجلس ته المنعق دة بت اريخ
 ٣يناير ٢٠١٢بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل االئتمان بالبنك المركزي المصري.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

ھشـام رامـز عبد الحافظ

٢ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺿواﺑط ﻣﻧﺢ اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري وﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺑﻧك اﻟداﺧﻠﻳﺔ.

