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 2019أكتوبر  13القاهرة في: 

 

 السيد األستاذ / 

 رئيس مجلس اإلدارة

 بنك       

     

       تحية طيبة وبعد،،

متناهي الصغر  التمويل إضافة لذي تم بموجبها 2017مايو  23 بتاريخ الصادرالكتاب الدوري  باإلشارة إلى

لجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل ا أو من خالل ،الشركات والمنشآتلألشخاص و مباشرةالممنوح 

المعايير االسترشادية التي يُمكن للبنوك االستعانة بها تضمن والذي اإللزامية،  %20الـ نسبة إلى  متناهي الصغر

مجلس إدارة البنك المركزي المصري  وافقفقد  ،للجهات سالفة الذكرمنح تمويل دى عند إعداد الدراسة االئتمانية ل

بعض الضوابط إلحكام الرقابة على  إضافةبهدف ذلك وعلي القرار التالي  2019 أكتوبر 9 بجلسته المنعقدة في

 :لجمعيات والمؤسسات األهلية وشركات التمويل متناهي الصغراإلي التمويل الممنوح من البنوك 

المرخص لها بمزاولة جمعيات والمؤسسات األهلية الشركات/ لاالئتمانية ل تالتسهيال"يتعين على البنوك لدى منح 

  :نشاط التمويل متناهي الصغر االلتزام بما يلي

المشار  جمعياتال /شركاتلعن الحدود االئتمانية )مصرح / مستخدم( الممنوحة لشهرية  ةبصفالبنوك إقرار  .1

مع استمرار  ،(I-Score)االئتماني المصرية لالستعالم  شركةال إلىإليها بعاليه بغرض التمويل متناهي الصغر 

 .اإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان بالبنك المركزي المصري إلىاإلقرار عنه االلتزام بما يتم 

من خالل الشركة  المنحعن العمالء قبل  محصول البنوك على تعهد من تلك الشركات / الجمعيات باالستعال .2

ثالثة قروض القروض الممنوحة للعميل الواحد عن عدد عدم تجاوز من  للتحقق المصرية لالستعالم االئتماني

  .من ثالثة مؤسسات
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       شتراه من شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة لمحافظ االئتمانية المُ البنوك اإدراج  عدم .3

    .إليها اإلشارة السابق اإللزامية %20الـ 

  : ما يليب يفيدالعامة للرقابة المالية  من الهيئةعلي خطاب البنوك حصول  .4

  بمعايير وقواعد ممارسة النشاط  هاالتزاموكذلك  داء الشركات / جمعيات التمويل متناهي الصغرأسالمة

 .تاريخه حتى اله مخالفات قائمةالمحددة من قبل الهيئة وعدم وجود 

  للشركة المصرية لالستعالم االئتمانياإلقرار شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر بقيام (I-Score) 

ً للتعاقد المبرم بين تلك المؤسسات والشركة المصرية بكافة عمالئها وكذا السلوك االئتماني لهم  وفقا

المصرية  الشركة بتقرير الواردة االئتمانية البيانات على باإلضافة إلى االطالعلالستعالم االئتماني، 

  .وتقييمه العميل سداد سلوك االئتماني لتحليل لالستعالم

 عشر مرات. التمويل متناهي الصغر عنجمعية  للشركة / عدم تجاوز الرافعة المالية 

 بالحد األقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر وذلك  شركات / جمعيات التمويل متناهي الصغر التزام

 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديالت.  2014لسنة  141بموجب قانون 

تلتزم  ،و قواعد ممارسة النشاطأ المشار اليه بعاليه ألحكام القانونالجمعية  /الشركة ثبوت مخالفة  ةوفى حال

زيادة حجم التمويل الممنوح أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقاً للوقت الزمني المحدد البنوك بعدم 

 ."من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب

 

  طارق عامر


