
                                                                                                          

 

 

 2022يناير  10: فيالقاهرة                                                                                                                   

 مجلس اإلدارةالسيد األستاذ/ رئيس 

 بنـك

 ،،تحية طيبة وبعد،

 عمالا إو 2020لسنة  194 الصادر بالقانون رقموالجهاز المصرفي لى قانون البنك المركزي إباإلشارة 

لبنوك المركزية للبنوك في احتواء األزمات تمنحها السيولة الطارئة التي نظراا للدور الهام الذي تمثله او ه،حكامأل

شروطه تحديد يتضمن  وعمالا على إرساء إطار واضح وفعال لهذا النوع من التمويلالمحتملة والحد من تأثيرها، 

 على 2022يناير  4بتاريخ  المنعقدة بجلسته المركزي مجلس إدارة البنكفق وافقد  ،بشكل مسبق وإجراءاته

 .السيولة الطارئة العام المرفق لتعليمات اإلطارإصدار 

 و االلتزام التام بالتعليمات المرفقة.حبرجاء التكرم بالتوجيه ن

 

 ،،،وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 طارق عـامر                                                                                            
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 :مقدمة -1

مواجهة أزمات لدعم البنوك ومساندتها  بموجبها يتمعمليات منح السيولة الطارئة أداة من األدوات المتاحة للبنوك المركزية التي  تعتبر

 على تأثير من عنها ينتج قد وما البنوك أعمال الستمرارية تهديد من األزمات تلك تمثلهالسيولة على المدى القصير، نظراً لما قد 

المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق األزمة  أظهرت وقد ،األخرى المالية المؤسسات

 األمرلتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، لمن جاهزية البنوك  يرفعمسبق  بشكل هاوإجراءات هاشروط تحديد أن حيثالسيولة الطارئة ب

 .به المتعاملين وثقةحفاظ على سالمة القطاع المصرفي الالذي يدعم 

المفتوح التي  السوقعمليات  مثلالمتعلقة بالسياسة النقدية  عملياتالاإلشارة إلى أن عمليات منح السيولة الطارئة تختلف عن  تجدرو

أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفي والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن  المتصاصيستخدمها البنك المركزي 

ً تسهيالت اليوم/الليلة الواحدة والتي تهدف  مثلالسيولة األخرى التي يتيحها البنك المركزي  أدوات الحفاظ على سالمة وسالسة  إلى أساسا

 :األتيةالمبادئ الرئيسية  مع يتماشى بما التعليمات هذه إعداد تم وقد هذا .الدفع نظم عمل

 .المالية المالءة ذات البنوك على مقتصراً السيولة الطارئة  منحيكون  أن ▪

 .كافية ضمانات مقابل الطارئة السيولة منح يكون أن ▪

 .بالسوق السائدة اإلقراض أسعار متوسط من أعلى المطبق العائد سعر يكون أن ▪

 .قصير األجلأن يكون التمويل  ▪

 :عامة قواعد -2

من السيولة  احتياجاته تلبية علىك والبنأي من  عدم قدرةفي حالة  أخير كمالذالسيولة الطارئة  تمويل منح المركزي كلبنل يجوز 2-1

 .وذلك طبقاً للضوابط الواردة بهذه التعليمات ،األخرى المالية األسواق من أو االنتربنك سوق من

 أو اإلدارةمجلس  أعضاء مكافأة صرفلعادة شراء األسهم، أو إلاألرباح، أو  اتتوزيع لتمويلالطارئة  السيولة استخداميُحظر  2-2

 .بالبنك تمويل األطراف المرتبطةل أو ،العاملين توزيعات

ذلك ضرورياً للحفاظ على االستقرار  كان متىإلى أي من البنوك للبنك المركزي اإلفصاح عن السيولة الطارئة المقدمة  يجوز 2-3

 بالقطاع المصرفي. المتعاملينثقة  دعمالمالي و

ً  اتخاذ فيالمركزي  البنك حقتحول عمليات منح السيولة الطارئة دون  ال 2-4 ً  إليه المخولة األخرى اإلجراءات من أيا  .قانونا

 :االتيالبنك الحاصل على السيولة الطارئة بموافاة البنك المركزي بتقرير شهري يوضح  لتزمي 2-5

 .2-3و 1-3بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين  وأ 1-3 رقم بالبند الواردة المالية المالءة بمعايير التزامه مدى 2-5-1

 .4 رقم بالبند الموضح النحو على كضمانات استخدامها للبنك مكنيُ  التي األصول كافة 2-5-2

 .مستقر وضع إلى لديه السيولة موقف إلعادة البنك قبل من المتخذة واإلجراءات التطورات كافة 2-5-3
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 :أتيي ماعلى األخص  تشمل؛ المركزي البنك قبل من مشددة رقابة إلى الطارئة السيولة على الحاصل البنك خضعي 2-6

 .يومية بصفة)بما يشمل السيولة الطارئة( البنك  لدىموقف السيولة  متابعة 2-6-1

 حجم الفجوات.ية تغيرات في ألمتابعة  ةسبوعيأ بصورة االستحقاقات آجال سلم ببيان المركزي البنك موافاة 2-6-2

او زيادة  ةجديد ةية قروض او تسهيالت ائتمانيأمنح قبل  بالبنك والخصوم األصوللجنة موافاة البنك المركزي بموافقة  2-6-3

  .ةحدود قائم

 .الداخلية والمراجعة المخاطر تيإدارالمجلس وكذا  لجانالتقارير ذات الصلة المعدة من قبل موافاة البنك المركزي ب 2-6-4

 .ذلكالمركزي  لبنكا ارتأى متى البنك إدارة مجلسأو  العليا اإلدارة مع االجتماع 2-6-5

 معايير المالءة المالية: -3

 ،في إطار تطبيق هذه التعليمات ،ءة ماليةويُشترط العتبار البنك ذو مال ،فقطمالية المالءة ال تذاإتاحة السيولة الطارئة للبنوك  يتم 3-1

 : يهاأشهر شريطة موافقة البنك المركزي عل 6 حدها األقصى خالل مدةالمعايير التالية أو تقديم البنك خطة الستيفائها توافر إما 

 .%4.5 عن المستمريقل رأس المال األساسي  أال 3-1-1

 .%6 عن المال رأس من األولى الشريحة إجمالييقل  أال 3-1-2

 .%12.5 عن التحوطيةكفاية رأس المال + الدعامة  معيار يقل إجمالي أال 3-1-3

 .بموجبها اعتبار البنك متعثراً  تممن الحاالت التي ي أي يهينطبق عل وأ قيد التصفية البنك يكونأال  3-1-4

ً  وذلك مستقبالً، البنك تعثر احتمالية إلى يشير ما عدم وجود  3-1-5  الحالية البنك أداء مؤشراتل المركزي البنك لدراسة وفقا

 .والمتوقعة

بذات  بصفته وكيالً عن الحكومة الطارئةتقديم السيولة للبنك المركزي  يجوز، 1-3الضوابط المبينة بالبند في حالة عدم توافر  3-2

 :االتيةلشروط باإلضافة إلى ا الضوابط الواردة بهذه التعليمات

ً  وذلك ،المصرفيالنظام  سالمةأن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على  3-2-1   .البنك المركزي دراسةل وفقا

لكامل التمويل  يبتوفير المخصممص المال، تتعهد فيه يللبنك المركز يتوافق وزارة المالية على تقديم ضمممان قانون أن 3-2-2

 المقدم.

 تهءمال واسمممتعادةإعادة هيكلة أوضممماعه والسمممتمرار ا على درتهخطة معتمدة من مجلس إدارة البنك تشمممير إلى ق تقديم 3-2-3

 .كزييقبلها البنك المر المالية خالل فترة زمنية
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 :السيولة الطارئة تمويل لدى منحالمقبولة  الضماناتشروط  -4

 المركزي البنكإدارة لمجلس يجوز و ،الصادرة عن الحكومة المصرية المالية واالدوات األوراقالضمانات المقبولة على  تقتصر 4-1

 .قبول غيرها من الضماناتإدارة 

 ،لكل حالة على حدة وذلك في ضوء دراسة البنك المركزي هاوأجل هاوفقاً لنوع المقدمةلضمانات اعلى  معدل خصم تحديديتم  4-2

يقل أجل  أال وكذا ،عنها تزيد أنأو  للبنك المقدمة الطارئة السيولة قيمة خصمالبعد  لضماناتل الحالية قيمةال تساويمراعاة أن وب

 .الطارئة السيولة تمويلالمقررة ل مدةالعن  ةالمقدم اتاستحقاق الضمان

ً ( الطارئة السيولة قيمة /الضمانات)قيمة  التغطية نسبة تحديد يتم 4-3 على أال تقل  لديه المخاطر ومستوى للبنك المالي للمركز وفقا

 .%100تلك النسبة عن 

ً البنك المركزي  يحددها ىأخر جهةإيداع الضمانات لدى البنك المركزي أو لدى أي  يتم 4-4  .تهإدار مجلس لقرار طبقا

للبنك المركزي تسييل  حقي ،التمويل أجلرفض البنك المركزي مد  أو التمويلحالة عدم قدرة البنك على السداد بعد انتهاء مدة  في

 البنك حسابات إلى – وجد إن – ذلكيزيد عن  ما إضافةمع  ،الطارئةلسيولة ا تمويل لسداد واستخدامهاالضمانات المقدمة من البنك 

 .لديه

 السيولة الطارئة: تمويل تسعير -5

على البنوك  وذلك لدفعالعائد السائدة بالسوق،  أسعار متوسطالسيولة الطارئة مقابل سعر عائد أعلى من  إتاحةب المركزي البنك يقوم

تحديد سعر  ويتم .منهاالمرجوة  ألهدافل هابما يضمن تحقيق ،اعتيادية تمويل كأداة عليها عتماداالمن  والحدبشكل مؤقت  استخدامها

ً و ذلكويعكس مخاطر السوق  بما العائد  :آلتيل فقا

(%5)بحد أدنى  يالبنك المركز إدارة مجلسهامش يحدده + البنك المركزي لإلقراض لليلة واحدة  سعر  

 :الطارئة السيولة تمويل مدة -6

أو جزء منه  التمويل مد ويمكنيوم  180لفترات قصيرة األجل وفقاً الحتياجات البنك لمدة حدها األقصى السيولة تمويل منح  يتم 6-1

ً أو فترات أخرى  لفترة مدة  إجماليزيد تأال  مراعاة مع ،للسيولة حاجته ومدى السداد، على وقدرتهلمركز المالي للبنك ل وفقا

 .عام عن التمويل

)على سبيل  التمويلتعديل شروط  – الطارئة السيولة أجل مدعلى  الموافقةفي حالة  – لمجلس إدارة البنك المركزي يجوز 6-2

 ،بعد التجديد التمويلشروط  معتوافق ي بما ضمانات من يلزم ما تقديمويتعين على البنوك  ،(أو نسبة التغطيةمعدل الخصم  :المثال

 بنفس سعر العائد المطبق. جلاأل ويتم مد
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 السيولة الطارئة: تمويل لحصول علىلاإلجراءات والمستندات المطلوبة  -7

ً السيولة الطارئة  تمويلللحصول على  لببط المركزي للبنك التقدمبنك ال على 7-1  المستنداتُمرفقاً به  الغرض هذال المعد للنموذج وفقا

 :البنك إدارة مجلسمن  ابعد اعتماده وذلك ،كحد أدنى ةالتالي البياناتو

االنتربنك أو األسواق  سوقمن  هأسباب عجز البنك عن تلبية احتياجات وكذا الطارئة، لسيولةلتمويل ا البنك حاجة أسباب 7-1-1

 .للبنك الرئيسيين المساهمين شاملة إليها اللجوء تم التيالمالية األخرى، مع تحديد كافة مصادر السيولة 

مفصلة توضح الخطوات واإلجراءات المزمع اتخاذها إلعادة موقف السيولة لدى البنك إلى وضع مستقر  تمويلخطة  7-1-2

تحليل التدفقات النقدية الناشئة عن البنود داخل وخارج  وكذاخالل مدة التمويل، باإلضافة إلى مصادر السداد المتوقعة، 

 يد الحدة فيما يتعلق باستعادة البنك لموقف السيولة لديه.شد آخرالخطة سيناريو معتدل و هذهعلى أن تتضمن  ،الميزانية

المشار إليها بالبند التمويل بما يتوافق مع احتياجات البنك وخطة  اواستخداماته ومدتها المطلوبة الطارئة السيولة مبلغ 7-1-3

7-1-2. 

 .وقيمتها التمويل لضماناستخدامها  يمكن التيوالمتاحة لدى البنك  الضمانات 7-1-4

ً  1-3 رقم بالبند الموضحةالمالءة المالية  معاييربالبنك التزام  وضحي ما 7-1-5  قدرتهوكذا  ،لديه متاح يمالألحدث موقف  وفقا

بخطة إعادة الهيكلة المشار إليها بالبندين  لتزاماال يوضح ماأو  ،الطارئة السيولةطوال مدة  المعايير تلكب االلتزام على

 .2-3و 3-1

 مع ،واالفتراضات التي تم استخدامها لمدة عام على األقل )مقسمة إلى فترات ربع سنوية( المتوقعة المالية البنك وائمق 7-1-6

 بالبنك. المال رأسو موقف السيولة ىعل رتؤث قد التي التغيرات كافةمراعاة 

 تمويل منح بشأنقرار  تخاذال يدراسة المعلومات والبيانات الواردة أعاله وعرض األمر على مجلس إدارة البنك المركزيتم  7-2

 .الطارئة السيولة

توقيع اتفاقية بين كل من البنك المركزي  يتم، السيولة الطارئةتمويل البنك المركزي على منح موافقة مجلس إدارة في حالة  7-3

 التمويل إتاحةوذلك قبل  ،اتإيداع الضمانآلية  متضمنةبهذه التعليمات  الواردة واإلجراءاتكافة الشروط  تشملوالبنك المعني 

 .للبنك

 1-7 بالبند الُمشار إليهاالمستندات والبيانات  كافةالتقدم للبنك المركزي ب عليه ، يتعينالتمويلرغبة البنك في مد فترة  ةفي حال 7-4

 إلى لديه السيولة موقف إعادة البنك استطاعة عدم أسباببيان  مع ،يوم 15 بمدة ال تقل عن التمويلقبل انتهاء مدة  أخرىمرة 

 .2-1-7وفقاً للخطة المشار إليها بالبند  مستقر وضع


