
              

         

      ٢٠١٩فبراير  ٢١القاهرة في                                                       

  السيد األستاذ/ رئيس مجلس اإلدارة

  كــبن      

  وبعد،تحية طيبة      

، والكتب الدورية ٢٠١٤فبراير  ١٩الصادرة بتاريخ  العقاريويل ملتالمركزي لباإلشارة إلى مبادرة البنك 

ادر بتاريخ الكت آخرهاو الالحقة ار  ٢٠١٩يناير  ٢٨اب الدوري الص أن اقتص تمويل على المبادرة المذكورة بش

تمرار المبادرة ، محدودي الدخل فقط تم منحهم تمويل بعد يللعمالء من محدودي الدخل الذين أود اإلحاطة أن اس

  يلي:للقواعد واإلجراءات المرفقة، أخذاً في االعتبار ما سيتم وفقاً  ٢٠١٩مطالبة شهر يناير 

الذاتية للبنوك ة من خالل الموارد المبادر شروط توفير التمويل العقاري الالزم للعمالء الذين تنطبق عليهم .١

) %٧وأ %٥( وذلك بأسعار العائد الخاصة بشريحتي محدودي الدخل )وبدون تقديم أذون خزانة كضمان(

 سنة. ٢٠لمدة حدها األقصى 

 تعويض البنوك عن فارق سعر العائد على أساس: .٢

 

 تغيير أسعار العائد المطبقة على العمالء بعد المنح وطوال مدة القرض.  ال يجوز .٣

رفية موافاة قطاع العمليات  .٤ هرالمص بوع األول من كل ش  بالبنك المركزي بقيمة التعويض خالل األس

 .اعتباراً من الشهر التالي للمنح
 

 H,  مصرفكم ان يتخذ ما يراه الزماً من إجراءات عند دراسة قرار منح  علىأود ان أؤكد في هذا الخصوص الى انه يتعين

ه االئتمانية مع مراعاة االلتزام بكافة ضوابط منح االئتمان الصادرة في ضوء سياست إليهممن العمالء المشار  أليتمويل 

  .المصرى عن البنك المركزي

  برجاء التفضل بالتنبيه باتخاذ الالزم في هذا الشأن
  

  ،،االحترام،وتفضلوا بقبول فائق          
  

 

  جمــــال نجــــم                                                                                       

سعر العائد الخاص  - %٢) + Mid-Corridorسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي (
   )%٧أو  %٥( محدودي الدخلب



 (مرفق)

 بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل القواعد واإلجراءات الخاصة 

 

تتلقى البنوك طلبات محدودي الدخل من خالل صندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل العقاري  .١

  صندوق فقط.الحيث تسري هذه المبادرة على كافة الوحدات المتاحة من خالل 

عر العائد يغطي .٢ ية للبنك المركزي { التعويض عن فارق س عر العملية الرئيس                س

)Mid-Corridor + (٢% - ) كل مما يلي:)} %٧أو  %٥سعر العائد الخاص بمحدودي الدخل 

  .عمولة أعلى رصيد مدين 

 .المصروفات اإلدارية والعوائد والعموالت األخرى 

 .(مثال: التأمين) مصروفات التقييم والرهن وأية مصروفات أخرى 

ارية     رائب والدمغات وفقاً للقوانين الس روفات الض عر العائد  وتطبق مص مع التأكيد على ان س

 .%٧وأ %٥النهائي المطبق على العميل هو 

 شروط العمالء المستفيدين من المبادرة:  .٣

 .أن يكون مصري الجنسية 

  تفادة من المبادرة إال مرة واحدة فقط، بغض النظر عن أي قروض ال يحق للعميل االس

 ار المبادرة.عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إط

  عر الوحدة محل ى لس هري للعمالء والحد األقص ى للدخل الش يتم تحديد الحد األقص

قاً  ندوق لما يقرره التمويل وف كان االجتماعي ودعم مجلس إدارة ص التمويل اإلس

    العقاري.

ول على الموافقات  .٤ ته والحص ياس ة االئتمانية الالزمة وفقاً لس االئتمانية يقوم كل بنك بإجراء الدراس

تندات التي تُمكن البنك من إتمام إجراءات الرهن  مانات أو المس روط والض تيفاء كافة الش واس

 ومن ثم الصرف للعمالء، ذلك مع مراعاة ما يلي كحد أدنى:

 تعال رية لالس ركة المص تعالم من خالل الش من االس تعالم عن العمالء يتض م إجراء اس

ابقة تعامالتاالئتماني  افة إلى  للوقوف على س رفي، باإلض العميل مع القطاع المص

 .التأكيد على عدم حصول العميل على تمويل في إطار المبادرة

  لدى إقرار البنك بقيمة القرض لإلدارة العامة لتجميع مخاطر االئتمان بالبنك المركزي

المصري والشركة المصرية لالستعالم االئتماني، يتعين استمرار فصل عمالء المبادرة 

 خالل األكواد التي تم موافاة البنوك بها سابقاً.من 



  س تقييم الجدارة االئتمانية وتكوين توفير نظام للتقييم الرقمي للعمالء بما يتفق مع أس

افية الت افة الى المعايير اإلض ات، باإلض ص ارة اليها في خطابالمخص          ي تم اإلش

 .٢٠١٤مارس  ٦

  ول البنك على رهن عقاري من الدرجة مان باإليداع أخذاً في حص األولى أو قيد الض

ية رقم ( كان والمرافق والمجتمعات العمران بار قرار وزير اإلس نة ١٠٠االعت ) لس

٢٠١٤. 

  ادرة بموجب الكتاب الدوري روط الموحدة لتمويل محدودي الدخل الص االلتزام بالش

 .٢٠١٦ نوفمبر ٢٧المؤرخ 

جيل بيانات العميل على النظام اإللكترو .٥ جيل عمالء المبادرة إلحكام الرقابة يتم تس ني الخاص بتس

راء وحدة واحدة فقط بنظام التمويل العقاري المدعم بحيث تتاح معلومة  على قيام العميل بش

حصول العميل على موافقة ائتمانية طرف أحد البنوك لكافة األطراف األخرى لحظياً، ويشترط 

 مل معه في إطار المبادرة.أن تمتنع باقي البنوك منذ تلك اللحظة عن التعا

تندات  .٦ رة يتم إدخال بيانات االرتباط بالزوج/ الزوجة ويتم تحديث ذلك بعد تقديم مس بة لألس بالنس

 تثبت التغيير في الحالة االجتماعية للعمالء من خالل البنك الذي قام بمنح القرض.

عر العائد منذ تاريخ المنح  .٧ داد المعجل يتم رد مبلغ الدعم في س حال رغبة العميل بيع الوحدة أو الس

 وحتى تاريخ البيع / السداد المعجل وفقاً لما يلي: 

  يتم حساب الفارق بين سعر العائد المدعم وسعر العائد على أساس تطبيق سعر إقراض

عر اإلقراض النهائي لمحدودي %٥بواقع  لبنك المركزي لالدخل، ثم رد الفارق  فوق س

 .وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق

 .ال يتم تطبيق عمولة سداد معجل 

ي  .٨ عر اإلقراض النهائي للعميل وذلك على  %٢يحق للبنك تطبيق عائد تأخير بحد أقص فوق س

عير  تحقة الدفع، وفي حالة موافقة البنك على طلب العميل جدولة المديونية يتم التس اط مس األقس

 وفقاً ألسعار المبادرة في تاريخ المنح. 

رط .٩ هداء من أفراد الجيش والش ر الش ابين وأس تثناء المص ة (األقارب حتى الدرجة الثانية) من اس

المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات اإلسكان االجتماعي من تطبيق شرط الحد األقصى 

    للدخل.

ادس  من ( أ )في إطار المبادرة يتم تعديل الفقرة  .١٠ س تقييم الجدارة االئتمانية البند الس   من أس

ات والخاص  ص وقية العادلة للعمالء وتكوين المخص بالقواعد المنظمة لتحديد القيمة الس



بحيث تحدد القيمة العادلة لألصول موضوع الرهون مرة للضمانات العقارية والمحال التجارية 

 .  ثالث سنواتبدالً من  خمس سنواتعلى األقل كل 

تخدام التقييم .١١ كان أو هيئة المجتمعات العمرانية   ١يمكن اس الجديدة عن الُمعد من قبل وزارة اإلس

جلة لدى البنك  الوحدات محل التمويل، أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المس

ابق موافاة البنوك بهم وذلك  تعانة بالمقيمين العقاريين الس ري، كما يمكن االس المركزي المص

ادس من قرار مجلس إدا يلة لتخفيض تكلفة التقييم العقاري وفقاً للبند الس رة البنك المركزي كوس

 .٢٠١٤فبراير  ١٨بتاريخ 

اريخ  .١٢ ري بت ك المركزي المص ا ورد بقرار مجلس إدارة البن د على م أكي ل  ٤الت  ٢٠٠٦ابري

ادرة عن المجلس من  ات الص ص س تقييم الجدارة االئتمانية وتكوين المخص والخاص بتعديل أس

ص المخاطر العامة للقروض العقارية ألغراض اقتنا ء أو تجديد وحدات خالل تخفيض مخص

 .%١إلى  %٣سكنية من 

راف بالمتابعة الدورية للتحقق من مدى التزام البنوك  .١٣ وجودة بما تقدم يقوم قطاع الرقابة واإلش

ترد  حة البيانات المدخلة على النظام وتلك التي س المحفظة المكونة في نطاقها والتأكد من ص

 على النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها الحقاً. 

 

  

                                                             
  على أن يكون تقييماً حديثاً يعكس القيمة الحالية للوحدة.    ١


