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 ثامناً: بيانات دورية أخـــرى

 
  -بيانات رئيسية لتسجيل البنوك: -1

يرجى تزويد مصرر  طررر المريرزا بالبيانرات الرئيسرية لتسرجيل البنروك اليامورة  ر  دولرة 

عوى شيل نسخ ورطية ونسخ اليترونية عوى برنرام  ( 111طرر حسب النموذج موحق رطم )

  أعمال البنوكمزاولة  رخيصت وذلك من أجل التجديد السنوا لشهادة إيسل

 0عوى أن  تزودنا البنوك بهذه البيانات سنوياً    نهاية أيتوبر من يل عام      

  -اداة االحتيار  اإللزام  : -2

 (. 00حسب التيويمات صفحة ) 

المصر ية واإلصردار بالمصرر  بيشر  الشؤون وتوتزم البنوك بتزويد إدارة الدين اليام  2/1

( يحمل توطيع مسئول رئيس     البنك يتضمن األرصردة اليوميرة  1م ) ( موحق رط2رطم )

( وذلررك  رر  3البنررد )مررن  ىالفقرررة األولررإلجمررال  الودائررع ومتوسرررها لوفترررة المررذيورة  رر  

 اليوم الثالث عشر من يل شهر . 

المصرررررر ية و اإلصررررردار احتسررررراب مقررررردار المبوررررر  الشرررررؤون وتترررررولى إدارة الررررردين اليرررررام  2/2

جبرررر أا يسرررر  يرررل  بنرررك االحتفررراي برررل ياحتيرررار  إلزامررر  بررراألل    ) مرررع الواجرررب عورررى

لوبيررران المرسرررل مرررن البنرررك وبالنسررربة المقرررررةك  ويرررتم إخررررار البنرررك برررل  ألعورررى ( وذلرررك و قررراً 

    اليوم الرابع عشر من يل شهر. 

 -الحرية الشهرية عوى الديون المتيثرة: -3

ية ل الحريررة الشررهربتفاصرريالنقديررة سياسررات الو البحرروث عوررى جميررع البنرروك تزويررد إدارة

عوى الديون المتيثرة بصفة شهرية من خالل نيرام التسرهيالت االئتمانيرة حسرب مرا جرا  

حسرب الجردول المر رق موحررق  22/12/2002تراريخ  2002-115- ر  يتابنرا رطرم   أ

(10 ). 

 مريزية االخرار المصر ية )نيام إدارة المخارر االئتمانية الميدل(: -0

بشررران الموررر   2بنرررد  325صرررفحة  المصرررر يةاألخررررار  ةالحررري مرررا ورد  ررر  مريزيررري

ك 52حسرب الموحرق  Credit Risk Systemاالليترون  الخاص بنيام األخرار المصر ية 
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ب حسرر Credit Risk Managementوالمورر  االليترونرر  الخرراص بنيررام إدارة المخررارر 

 .105/2002التيويمات الفنية ر  التيميم 

 :*نات الخاصة باالستقرار المال  واالحصا البيا -5

عوى جميع البنوك موا راة إدارة االسرتقرار المرال  واالحصرا  بالبيانرات المرووبرة شرهرياً 

 -و صويا يالتال :

 :(2001)بداية من يناير عام  بيانات شهرية 5/1

دة ( والروار12( حترى رطرم )1بيانات االستقرار المال  وذلك حسب الجداول من رطم ) -أ

 .( 100بالموحق رطم )

االطتصررادية حسررب الجرردول الرروارد  راعررات )واألنشرررة(تصررني  االئتمرران حسررب الق -ب

 . (2بالموحق رطم )

 (.0بالموحق رطم ) درالفائدة )اليائد( حسب الجدول الوامتوسر أسيار  -ج

 طيمة الميامالت الخاصة: -د

البنرررك لومقيمرررين ببراطرررات الصررررا  اطلررر  وبراطرررات االئتمررران الصرررادرة مرررن  -

 وتم استخدامها خارج دولة طرر.

ببراطرررات الصررررا  اطلررر  وبراطرررات االئتمررران الصرررادرة مرررن خرررارج دولرررة  -

 طرر لغير المقيمين وتم استخدامها من خالل البنك.

 طيمة االعتمادات المستندية الحيومية )مشتريات الحيومة من الخارج(. -

واإلحصررا  بالبيانررات المتيوقررة باالعتمررادات يرجررى تزويررد إدارة االسررتقرار المررال   -هررـ

من خالل تيبئة الجدول  30/2/2001حتى  1/1/2002المستندية الت  تم  تحها من 

( ك عوى أن يتم تزويرد مصرر  105)موحق رطم  21/2001المر ق    هذا التيميم 

وذلرك خرالل أسربو   31/2/2001طرر المريرزا بهرذا الجردول شرهرياً اعتبراراً مرن 

 تاريخ انتها  الفترة المرووبة. واحد من

 :22/2001توحة ألغراض خيرية تيميم الحسابات المف -و

 )إلى جميع البنوك( 20/1/2001تاريخ  0/2001* تيميم 
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طرانون مصرر  طررر المريرزا وتنيريم المؤسسرات ( مرن 135عمالً باحيام المرادة ) 

 2012لسنة  13المالية رطم 

يرجرررى التيررررم بتزويررردنا شرررهرياً بالبيانرررات الخاصرررة بالحسرررابات المفتوحرررة ررررر يم  

رية والتر  يرتم تحويرل األمروال عبرهرا لوخرارجك اعتبراراً مرن بدايرة عرام إلغراض خي

 ك وذلك حتى نتمين من االستيانة بها    إعداد ميزان المد وعات لدولة طرر.2001

 : QCB Portalتفييل نيام   -ز

ك  QCB Portalلتحررررديث نيررررام ميررررزان المررررد وعات لدولررررة طرررررر عررررن رريررررق 

ذج ميررررزان المررررد وعات برررردً  مررررن اليررررام يرجررررى إدخررررال البيانررررات الخاصررررة بنمررررا

بشرررررريل شررررررهراك واالسررررررتمرار بتزويرررررردنا بالبيانررررررات يرررررردوياً حتررررررى يررررررتم  2011

 إخراريم بالتوط  عنها .

نمررررروذج اسرررررتمارة )و( اسرررررتبيان المسرررررا الشرررررهرا لوضرررررع االسرررررتثمار الررررردول    -ح

 .( 11حسب الجدول الوارد بالموحق رطم )

 :(2001ل ليام )بداية من الربع األو بيانات  صوية 5/2

الموحق          بررررررربيانرررررررات وإحصرررررررا ات ميرررررررزان المرررررررد وعات حسرررررررب الجرررررررداول   -أ

 .(11رطم )

 طيمة االعتمادات المستندية موضحاً بها:  -ب

 .)طيمة الواردات ) وب 

 .تيالي  الشحن 

 .)ربيية الناطل )مقيم/غير مقيم 

 .)ربيية المؤمن )مقيم/غير مقيم 

 .تيالي  التامين 

 .)ربيية الناطل )مقيم/غير مقيم 

 .)ربيية المؤمن )مقيم/غير مقيم 
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 -(:2/2010المسا الخاص باالئتمان المصر   لوبنوك )تيميم  -ج

باإلشارة الى الموضو  أعالهك يرجى التيرم ببد  مل  المسا الخاص باالئتمان 

ك 2010وذلك طبل نهاية شهر يناير  ”QCB Portal“المصر   والموجود عوى 

ع بيانات المسا االئتمان  المصر   بشيل ربي  خالل  أن يتم استيمال ور عوى

 أسبوعين من نهاية يل ربع.

 -(:22/2010الميامالت خارج طرر )البنوك الورنية( )تيميم  -د

ربررع  ل( وإرسررالها بشري101يرجرى التيرررم بتيبئرة الجررداول المر قرة موحررق رطرم )

التال  وذلك بد اً من بيانات شرهر  سنوا طبل انتها  يوم الخام  عشر من الشهر

 .2010مار  

 الخاصة بالبنوك : اإلطراضأنشرة  -هـ

وإرسالها بشيل ربع سنوا طبل انتها  اليوم  152تيبئة الجداول المر قة بالموحق 

وسيتم  2010سبتمبر     الخام  عشر من الشهر التال  بد اً من الربع المنته 

ميل لمسئول المتابية    إدارة االستقرار إرسال نسخ اليترونية عن رريق األي

 المال  واإلحصا  .

 -سنوية: ربعبيانات  -و

إنشررررا  طاعرررردة بيانررررات  رررر  إدارة االسررررتقرار المررررال  عررررن اليرررراموين بالجهرررراز 

 . المصر      طرر

ييتررررررزم مصررررررر  طرررررررر المريررررررزا إنشررررررا  طاعرررررردة بيانررررررات عررررررن جميررررررع 

ذلرررررك يتيرررررين اليررررراموين بالجهررررراز المصرررررر    ررررر  دولرررررة طرررررررك وبموجرررررب 

نوك تيبئرررررررررة بعورررررررررى جميرررررررررع إدارات المررررررررروارد البشررررررررررية اليامورررررررررة برررررررررال

( 100( موحرررررررررق )2( الرررررررررى رطرررررررررم )1الجرررررررررداول المر قرررررررررة مرررررررررن رطرررررررررم )

بالبيانررررررررات المرووبررررررررة عوررررررررى نحررررررررو دطيررررررررقك ونيررررررررراً الخررررررررتال  نيررررررررم 

 الميوومات بين البنوك والتفاصيل المتيوقة باليمالة.
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حصرررررررا  بالبيانرررررررات المرووبرررررررة يرجرررررررى تزويرررررررد إدارة االسرررررررتقرار المرررررررال  واإل

يررررررة الالزمررررررة منوإميانيررررررات التربيررررررق والميوطررررررات القائمررررررة حاليرررررراً والفترررررررة الز

ك وذلررررررك  رررررر  غضررررررون خمسررررررة عشررررررر ل نيررررررم الميوومررررررات إن وجرررررردتلتيرررررردي

يرجرررررى تحميرررررل يومررررراً مرررررن تاريخرررررل مرررررع مراعررررراة االلترررررزام بالموعرررررد المحرررررددك 

صررررراه  ررررر  موعرررررد أطQCB Portalالبيانرررررات بشررررريل ربرررررع سرررررنوا عورررررى نيرررررام

 . 30/1/2012الخام  عشر من الشهر التال  اعتباراً من بيانات 

 .(122موحق )بيانات نص  سنوية " القروض االستهاليية"  5/3

 تيويمات اإلشرا  المجمع عوى البنوك الورنية و روعها بالخارج وشرياتها التابية: -2

طصرررى اليررروم وبحرررد أ 2001اعتبررراراً مرررن نهايرررة أغسرررر   بيانرررات وتقرررارير شرررهرية 2/1

 الخام  عشر من يل شهر:

البيانرررات الماليرررة ليرررل  رررر  خرررارج  والبيانرررات الماليرررة المجميرررة لوبنرررك و روعرررل  -أ

 الخارجية.

التقررررارير التاليررررة ليررررل  ررررر  خررررارج  وليررررل شرررررية تابيررررة مررررع تقريررررر مجمررررع   -ب

 -لمجموعة البنك و روعل وشرياتل التابية:

 تقرير حساب نسبة يفاية السيولة. -

 لنسبة االئتمانية.تقرير حساب ا -

 تقرير حساب نسبة التمويل اليقارا. -

 تقرير حساب سقو  االستثمارات المالية. -

وبحرررد أطصرررى يررروم  2001اعتبررراراً مرررن نهايرررة سررربتمبر  بيانرررات وتقرررارير ربرررع سرررنوية 2/2

 -عشرين من الشهر التال  عن الشهر الميد عنل البيانات:

 البيانات المالية ليل شرية تابية. -

لماليررررررة المجميررررررة لمجموعررررررة البنررررررك و روعررررررل الخارجيررررررة البيانررررررات ا -

 وشرياتل التابية وذلك و قاً لونماذج الواردة    التيويمات.
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 -ميالجة الديون الرديئة وشرب الديون: -2

تررتم عمويررة اسررتبياد الررديون الرديئررة مرررة واحرردة  رر  نهايررة اليررام وإرسررال بيانررات هررذه 

 ر   120و موحق  123جين موحق الديون إلى مصر  طرر المريزا حسب النموذ

 موعد أطصاه نهاية أيتوبر من يل عام .

 -البيان السنوا لومساهمين الرئيسيين )البنوك الورنية( : -2

يررزود مصررر  طرررر المريررزا بيشرر  تفصرريو  عررن المسرراهمين الرئيسرريين بالبنررك 

( مررن 110المررذيورين  رر  بنررد ائتمرران األررررا  ذات المصررالا المتداخوررة صررفحة )

من يل عام    موعرد أطصراه نهايرة ينراير مرن اليرام  31/12    13ويمات موحق التي

 ( .212التال  )تيويمات التيبئة لويش ( صفحة )

 -تقرير الويائ     الجهاز المصر   : -1

يجررب موا رراة مصررر  طرررر المريررزا بيرردد المررويفين القرررريين وغيررر القرررريين 

ك عوررى أن تقرروم البنرروك بتزويررد  2012اليرراموين لرردى البنرروك حتررى نهايررة شررهر مررايو 

صرفحة  20/2المصر  بالبيانات سالفة الرذير بشريل دورا  ر  نهايرة يرل عرام )بنرد 

022. ) 

 

 


