القاهرة في  ٢١فبراير ٢٠١٩
السيد اﻷستاذ /رئيس مجلس اﻹدارة
بﻧــك
تحية طيبة وبعد،
باﻹشارة إلى مبادرة البنك المركزي لﻠﺗمويل العقاري الصادرة بﺗاريخ  ١٩فبراير  ،٢٠١٤والكﺗب الدورية
الﻼحقة وآخرها الكﺗاب الدوري الص ادر بﺗاريخ  ٢٨يناير  ٢٠١٩بش أن اقﺗص ار المبادرة المذكورة ﻋﻠى ﺗمويل
محدودي الدخل فقط ،أود اﻹحاطة أن اس تمرار المبادرة للعمﻼء من محدودي الدخل الذين يتم مﻧحهم تمويل بعد
مطالبة شهر يﻧاير  ٢٠١٩سيتم وفقا ً للقواعد واﻹجراءات المرفقة ،أخذا ً في اﻻعتبار ما يلي:

.١

ﺗوفير الﺗمويل العقاري الﻼزم لﻠعمﻼء الذين ﺗنطبق ﻋﻠيهم شروط المبادرة من خﻼل الموارد الذاﺗية لﻠبنوك
)وبدون ﺗقديم أذون خزانة كضمان( وذلك بأسعار العائد الخاصة بشريحﺗي محدودي الدخل ) %٥أو(%٧
لمدة حدها اﻷقصى  ٢٠سنة.

.٢

ﺗعويض البنوك ﻋن فارق سعر العائد ﻋﻠى أساس:

سعر العملية الرئيسية للبﻧك المركزي ) - %٢ + (Mid-Corridorسعر العائد الخاص
بمحدودي الدخل ) %٥أو (%٧
.٣

ﻻ يجوز ﺗغيير أسعار العائد المطبقة ﻋﻠى العمﻼء بعد المنح وطوال مدة القرض.

.٤

موافاة قطاع العمﻠيات المص رفية بالبنك المركزي بقيمة الﺗعويض خﻼل اﻷس بوع اﻷول من كل ش هر
اﻋﺗبارا ً من الشهر الﺗالي لﻠمنح.

H,

أود ان أؤكد في هذا الخصوص الى انه يﺗعين ﻋﻠى مصرفكم ان يﺗخذ ما يراه ﻻزما ً من إجراءات ﻋند دراسة قرار منح

ﺗمويل ﻷي من العمﻼء المشار إليهم في ضوء سياسﺗه اﻻئﺗمانية مع مراﻋاة اﻻلﺗزام بكافة ضوابط منح اﻻئﺗمان الصادرة
ﻋن البنك المركزي المصرى.
برجاء التفضل بالتﻧبيه باتخاذ الﻼزم في هذا الشأن
وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام،،،
جمــــال ﻧجــــم

)مرفق(
القواعد واﻹجراءات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

 .١ﺗﺗﻠقى البنوك طﻠبات محدودي الدخل من خﻼل صندوق اﻹسكان اﻻجﺗماﻋي ودﻋم الﺗمويل العقاري
حيث ﺗسري هذه المبادرة ﻋﻠى كافة الوحدات المﺗاحة من خﻼل الصندوق فقط.
 .٢يغطي الﺗعويض ﻋن فارق س عر العائد }س عر العمﻠية الرئيس ية لﻠبنك المركزي
) - %٢ + (Mid-Corridorسعر العائد الخاص بمحدودي الدخل ) %٥أو  {(%٧كل مما يﻠي:


ﻋمولة أﻋﻠى رصيد مدين.



المصروفات اﻹدارية والعوائد والعموﻻت اﻷخرى.



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

وﺗطبق مص روفات الض رائب والدمغات وفقا ً لﻠقوانين الس ارية مع الﺗأكيد ﻋﻠى ان س عر العائد
النهائي المطبق ﻋﻠى العميل هو  %٥أو.%٧
 .٣شروط العمﻼء المسﺗفيدين من المبادرة:


أن يكون مصري الجنسية.



ﻻ يحق لﻠعميل اﻻس ﺗفادة من المبادرة إﻻ مرة واحدة فقط ،بغض النظر ﻋن أي قروض
ﻋقارية ﺗم أو سيﺗم الحصول ﻋﻠيها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.



يﺗم ﺗحديد الحد اﻷقص ى لﻠدخل الش هري لﻠعمﻼء والحد اﻷقص ى لس عر الوحدة محل
الﺗمويل وفقا ً لما يقرره مجﻠس إدارة ص ندوق اﻹس كان اﻻجﺗماﻋي ودﻋم الﺗمويل
العقاري.

 .٤يقوم كل بنك بإجراء الدراس ة اﻻئﺗمانية الﻼزمة وفقا ً لس ياس ﺗه والحص ول ﻋﻠى الموافقات اﻻئﺗمانية
واس ﺗيفاء كافة الش روط والض مانات أو المس ﺗندات الﺗي ﺗُمكن البنك من إﺗمام إجراءات الرهن
ومن ثم الصرف لﻠعمﻼء ،ذلك مع مراﻋاة ما يﻠي كحد أدنى:


إجراء اس ﺗعﻼم ﻋن العمﻼء يﺗض من اﻻس ﺗعﻼم من خﻼل الش ركة المص رية لﻼس ﺗعﻼم
اﻻئﺗماني لﻠوقوف ﻋﻠى س ابقة ﺗعامﻼت العميل مع القطاع المص رفي ،باﻹض افة إلى
الﺗأكيد ﻋﻠى ﻋدم حصول العميل ﻋﻠى ﺗمويل في إطار المبادرة.



لدى إقرار البنك بقيمة القرض لﻺدارة العامة لﺗجميع مخاطر اﻻئﺗمان بالبنك المركزي
المصري والشركة المصرية لﻼسﺗعﻼم اﻻئﺗماني ،يﺗعين اسﺗمرار فصل ﻋمﻼء المبادرة
من خﻼل اﻷكواد الﺗي ﺗم موافاة البنوك بها سابقاً.



ﺗوفير نظام لﻠﺗقييم الرقمي لﻠعمﻼء بما يﺗفق مع أس س ﺗقييم الجدارة اﻻئﺗمانية وﺗكوين
المخص ص ات ،باﻹض افة الى المعايير اﻹض افية الﺗي ﺗم اﻹش ارة اليها في خطاب
 ٦مارس .٢٠١٤



حص ول البنك ﻋﻠى رهن ﻋقاري من الدرجة اﻷولى أو قيد الض مان باﻹيداع أخذا ً في
اﻻﻋﺗبار قرار وزير اﻹس كان والمرافق والمجﺗمعات العمرانية رقم ) (١٠٠لس نة
.٢٠١٤



اﻻلﺗزام بالش روط الموحدة لﺗمويل محدودي الدخل الص ادرة بموجب الكﺗاب الدوري
المؤرخ  ٢٧نوفمبر .٢٠١٦

 .٥يﺗم ﺗس جيل بيانات العميل ﻋﻠى النظام اﻹلكﺗروني الخاص بﺗس جيل ﻋمﻼء المبادرة ﻹحكام الرقابة
ﻋﻠى قيام العميل بش راء وحدة واحدة فقط بنظام الﺗمويل العقاري المدﻋم بحيث ﺗﺗاح معﻠومة
حصول العميل ﻋﻠى موافقة ائﺗمانية طرف أحد البنوك لكافة اﻷطراف اﻷخرى لحظياً ،ويشﺗرط
أن ﺗمﺗنع باقي البنوك منذ ﺗﻠك الﻠحظة ﻋن الﺗعامل معه في إطار المبادرة.
 .٦بالنس بة لﻸس رة يﺗم إدخال بيانات اﻻرﺗباط بالزوج /الزوجة ويﺗم ﺗحديث ذلك بعد ﺗقديم مس ﺗندات
ﺗثبت الﺗغيير في الحالة اﻻجﺗماﻋية لﻠعمﻼء من خﻼل البنك الذي قام بمنح القرض.
 .٧حال رغبة العميل بيع الوحدة أو الس داد المعجل يﺗم رد مبﻠغ الدﻋم في س عر العائد منذ ﺗاريخ المنح
وحﺗى ﺗاريخ البيع  /السداد المعجل وفقا ً لما يﻠي:


يﺗم حساب الفارق بين سعر العائد المدﻋم وسعر العائد ﻋﻠى أساس ﺗطبيق سعر إقراض
بواقع  %٥فوق س عر اﻹقراض النهائي لمحدودي الدخل ،ثم رد الفارق لﻠبنك المركزي
وفقا ً لﻠنسب الواردة بالجدول المرفق.



ﻻ يﺗم ﺗطبيق ﻋمولة سداد معجل.

 .٨يحق لﻠبنك ﺗطبيق ﻋائد ﺗأخير بحد أقص ي  %٢فوق س عر اﻹقراض النهائي لﻠعميل وذلك ﻋﻠى
اﻷقس اط مس ﺗحقة الدفع ،وفي حالة موافقة البنك ﻋﻠى طﻠب العميل جدولة المديونية يﺗم الﺗس عير
وفقا ً ﻷسعار المبادرة في ﺗاريخ المنح.
 .٩اس ﺗثناء المص ابين وأس ر الش هداء من أفراد الجيش والش رطة )اﻷقارب حﺗى الدرجة الثانية( من
المﺗقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروﻋات اﻹسكان اﻻجﺗماﻋي من ﺗطبيق شرط الحد اﻷقصى
لﻠدخل.
 .١٠في إطار المبادرة يﺗم ﺗعديل الفقرة ) أ ( من البﻧد الس ادس من أس س ﺗقييم الجدارة اﻻئﺗمانية

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

للضماﻧات العقارية والمحال التجارية بحيث ﺗحدد القيمة العادلة لﻸصول موضوع الرهون مرة
ﻋﻠى اﻷقل كل خمس سﻧوات بدﻻً من ثﻼث سﻧوات.
 .١١يمكن اس ﺗخدام الﺗقييم ١ال ُمعد من قبل وزارة اﻹس كان أو هيئة المجﺗمعات العمرانية الجديدة ﻋن
الوحدات محل الﺗمويل ،أو المقيمين العقاريين المدرجين بقوائم بيوت الخبرة المس جﻠة لدى البنك
المركزي المص ري ،كما يمكن اﻻس ﺗعانة بالمقيمين العقاريين الس ابق موافاة البنوك بهم وذلك
كوس يﻠة لﺗخفيض ﺗكﻠفة الﺗقييم العقاري وفقا ً لﻠبند الس ادس من قرار مجﻠس إدارة البنك المركزي
بﺗاريخ  ١٨فبراير .٢٠١٤
 .١٢الﺗ أكي د ﻋﻠى م ا ورد بقرار مجﻠس إدارة البن ك المركزي المص ري بﺗ اريخ  ٤ابري ل ٢٠٠٦
والخاص بﺗعديل أس س ﺗقييم الجدارة اﻻئﺗمانية وﺗكوين المخص ص ات الص ادرة ﻋن المجﻠس من
خﻼل ﺗخفيض مخص ص المخاطر العامة لﻠقروض العقارية ﻷغراض اقﺗناء أو ﺗجديد وحدات
سكنية من  %٣إلى .%١
 .١٣يقوم قطاع الرقابة واﻹش راف بالمﺗابعة الدورية لﻠﺗحقق من مدى الﺗزام البنوك بما ﺗقدم وجودة
المحفظة المكونة في نطاقها والﺗأكد من ص حة البيانات المدخﻠة ﻋﻠى النظام وﺗﻠك الﺗي س ﺗرد
ﻋﻠى النماذج الﺗي سيﺗم موافاة البنوك بها ﻻحقاً.

١

على أن يكون تقييما ً حديثا ً يعكس القيمة الحالية للوحدة.

