حمضر إجتماع جلنة البنوك والبورصات مع نائب حمافظ البنك املركزي
األربعاء  18يوليو 2018

عقدت جلنة البنوك والبورصات جبمعية رجال االعمال املصريني إجتماعاً مع السيد األستاذ /مجال
جنم  -نائب حمافظ البنك املركزي املصري وذلك مبقر البنك املركزي املصري
هدف اللقاء إىل :

" التعرف عن قرب على مبادرة البنك املركزي لتسوية املديونيات املتعثرة للشركات بأرصدة أقل من
عشرة ماليني جنيه وكافة مديونيات العمالء من األفراد سواء املتخذ أو غري املتخذ ضدهم إجراءات
قضائية مع البنوك املشاركة يف املبادرة"

وذلك يف متام الساعة احلادية عشر من صباح يوم األربعاء املوافق  18يوليو اجلاري
نظمت االجتماع جلنة البنوك والبورصات باجلمعية برئاسة األستاذ حسن حسني وذلك بالنسيق مع البنك
املركزي املصري  ،وقد حضر القاء السيد املهندس /فتح اهلل فوزي نائب رئيس جملس إدارة اجلمعية
وعدد من السادة أعضاء اجلمعية وأعضاء منظمات األعمال األخرى  ،وعدد من السادة العاملني بالقطاع
املصريف املصري .
بدأ اإلجتماع بكلمة األستاذ  /مجال جنم – نائب حمافظ البنك املركزي املصري حيث رحب جبميع
السادة احلضور من جمتمع األعمال  ،ثم أشار إىل املبادرة اليت يقوم بها البنك حالياً لتسوية املديونات
املتعثرة للشركات بأرصدة أقل من  10مليون جنيه حيث تتلخص املبادرة فيما يلي :
 -1يشارك يف املبادرة  8بنوك مصرية وهي  :البنك األهلي املصري ،بنك مصر ،بنك القاهرة ،البنك املصري
لتنمية الصادرات ،البنك العقاري املصري العربي ،البنك الزراعي املصري ،املصرف املتحد ،بنك التنمية
الصناعية والعمال املصري.
 -2يتم تسوية املديونيات املتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ماليني جنيه وكافة مديونيات العمالء من
األفراد غري شاملة أرصدة البطاقات االئتمانية وفقاً للمركز فى  2017/12/31سواء املتخذ أو غري املتخذ
ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك املشاركة فى املبادرة .
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 -3من املتوقع أن يستفيد من هذه املبادرة أكثر من  3500شركة و 337ألفاً من األفراد  ،و تعتمد املبادرة على
قيام البنك املركزي ببعض التيسريات وهي :
 إعفاء العمالء املتعثرين من كامل الفوائد املرتاكمة وغري املسددة واليت يبلغ إمجاليها  16.8مليار جنيه وذلك
فى حالة التزامهم بسداد  % 100من رصيد الدين فى  2017/12/31نقداً فى موعد غايته 2018/12/31
 تنازل البنوك والعمالء عن مجيع القضايا املتداولة واملتبادلة بينهم فى احملاكم وإبراء ذمة املقرتض إبراءً
نهائياً من البنك وفقاً للقانون ،ويتم حترير كافة الضمانات املقدمة من العمالء ضماناً لتلك املديونية.
 حذف املقرتض من القائمة السلبية لدى البنك املركزي وكذلك لدى الشركة املصرية لالستعالم االئتماني ( I-
) Scoreوعدم سريان حظر التعامل عليه فيما خيص هذه املديونية مع اإلقرار عنه كعميل مبادرة ملدة ثالث
سنوات من تاريخ السداد ،وتسرى هذه املبادرة حتى .2018/12/31
 -4إن إمجالي الفوائد املرتاكمة غري املسددة من قبل العمالء املخاطبني بهذه املبادرة البالغة  16.8مليار
جنيه منها  12مليار جنيه للشركات املتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ماليني جنيه و  4.8مليار جنيه بالنسبة للعمالء
من األفراد  ،حيث تهدف املبادرة إىل حماولة إجياد احللول ملساندة صغار العمالء اجلادين ومساعدتهم
على النهوض من عثرتهم كجزء من دور القطاع املصريف فى برنامج اإلصالح االقتصادي.
ويف نهاية كلمته دعا األستاذ  /مجال جنم – نائب حمافظ البنك املركزي مجيع احلضور ملخاطبة بنوك
التعامل لسرعة االستفادة من املبادرة إلمكان إنهاء أكرب عدد من احلاالت املتعثرة والقضايا املعلقة بهذا األمر
إلستئناف النشاط االقتصادي اخلاص بهم مما يساهم يف التنمية االقتصادية الشاملة .
ثم قامت اجلمعية بشكر البنك املركزي على حسن إستقباله للقاء حيث قام كلٍ من املهندس /فتح اهلل
فوزي نائب رئيس جملس اإلدارة واألستاذ/حسن حسني – رئيس اللجنة بتقديم وافر الشكر للبنك مؤكدين
على ضرورة إستمرار فتح قنوات التواصل املباشرة بني البنك وجمتمع األعمال ملا يف ذلك من أهمية
كبرية للنهوض باإلقتصاد املصري والوقوف على كافة التحديات اليت تواجهه  ،كما مت شكر البنك على
املبادرة ملا سيكون هلا من أثر إجيابي كبري على االقتصاد املصري ،كما أكد املهندس /فتح اهلل فوزي
على رغبة اجلمعية يف التعرف على نسبة إستفادة القطاع الصناعي من املبادرة  ،وهنا أكد األستاذ  /مجال
جنم على أنه جاري حتديد نسب االستفادة من املبادة لكل قطاع إقتصادي على حده وسيتم اإلعالن عن
ذلك .
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ثم فتح باب املناقشة على النحو التايل :

 مت التأكيد على ضرورة وضع القطاع السياحي ضمن أهم األولويات خالل الفرتة القادمة ملا يعانيه من
أزمات مالية طاحنة منذ عام  2011أدت إىل تعثر الكثري من رجال األعمال العاملني بالقطاع السياحي
والزال يعاني جداً خاصة بسبب عمليات اإلحالل والتجديد اخلاصة بالفنادق واملنتجعات السياحية،
وأكد األستاذ مجال جنم على إمكانية اإلستمرار من اإلستفادة من مبادرة السياحة اليت أقرها وأعلنها
البنك املركزي خصيصاً للقطاع السياحة منذ عام 2013ويقوم بتطبيقها العديد من البنوك اخلاصة
واألجنبية باإلضافة إىل البنوك احلكومية .
 مت التأكيد على أن اهلدف من املبادرة هو حتسني كافة األوضاع اإلقتصادية جملتمع األعمال وشركاته
ومصانعه مما يصب يف مصلحة االقتصاد املصري ككل .


تساءل احلضور عن إمكانية إستهداف عمالء الديون املعدومة ضمن املبادرة من عدمه وأوضح
األستاذ  /مجال جنم أنه يرى إمكانية تطبيق ذلك .

 املبادرة تضم حنو  %70من حجم املتعثرين املتعاملني البنوك املعنية .
 بالنسبة للعمالء غري اخلاضعني للمبادرة من املمكن أن يتقدموا للبنوك املعنية باملبادرة حبيث يتم
التفاوض معهم إلجياد املخرج املناسب هلم كل حالة على حده .
 طالب احلضور بضرورة إجياد تشريع حاكم خاص بالتعثر ملثل هذه األمور حبيث يتم اإلستعانة به عند
التطبيق كآلية قانونية لتطبيق املبادرة .
 لي س من دور البنك املركزي فرض تطبيق املبادرة على أي بنك خاص ولكنه يضع القواعد العامة
وينظمها ويراقب تنفيذها ولذلك فإن البنوك اخلاصة ليس فرضاً عليها تطبيق املبادرة .
 جاري قيام البنك املركزي بإعداد قا ئمة إرشادات توضح كافة التفاصيل للعميل البنكي ماله وما عليه
واهلدف األساسي منها هو محاية املتعاملني مع البنوك .
ويف نهاية االجتماع مت االتفاق على ان يتم تنظيم اجتماع بني البنك واجلمعية خصيصاً للقطاع السياحي
يتم الرتكيز خالله على كيفية مساندة جمتمع األعمال يف هذا القطاع واآلليات املطلوبة إلخراجه من عثرته
من خالل مبادرة السياحة على أن يتم تطويرها وفقاً لألوضاع االقتصادية الراهنة .
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