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  -نسبتل التمويتي الدولية وايست ماراي فل ال  اراي: -4

 0كحد اعلى %70نسبة التمويتي الدولية  إلى ودا ب ال متً  4/1

 نواع ايست ماراي ال  ارية المملوكنة برنرض ايسنت مار )سنواً للتنأ ير  ميب نسبة إ مالل  4/8

 و المتا رة( والمسناهماي فنل الصنناديق ال  ارينة غينر المتداولنة والصنكوك ال  ارينة غينر 

كحد  %10ةا  ة فل ال  ار إلى ر س المال وايحتيا ياي المتداولة التل تم ل حصة ملكية 

  على .

على كل بنك احتساب هذث النسب بةكل يومل وفل حالة ماالفتش ةو م  هذث النسب ليوم  و  ،/4

اك ر فإنش يتو ب احتساب تلك النسبة لكافة اةينام فنل ذاي  الةنور وت ب نة النمناذج الااصنة 

 -مب المييانية الةورية 3 والنماذج هل كالتالل :المرف ة وتيويد المصر  بوا مرفق 

نسنبة إ منالل  ننواع (  و نموذج احتساب 2،نموذج احتساب نسبة التمويل الدولل ملحق )   -

ايسننننت ماراي ال  اريننننة المملوكننننة برننننرض ايسننننت مار )سننننواً للتننننأ ير  و المتننننا رة( 

 ارية غير المتداولنة التنل والمساهماي فل الصناديق ال  ارية غير المتداولة والصكوك ال 

( 3 علمننا  بننأ  ال مننود اةايننر منن  هننذا 40ملحنناق )تم ننل حصننة ملكيننة ةننا  ة فننل ال  ننار 

يتم ت ب تش استنادا  إلى  ندول ( 40)(  و ملحق 2،بم دار الررامة ملحق ) النموذج الااص

 .(،4(  و ملحق )48فة تلك النسبة ملحق )لغراماي ماا

 (.41(  و ملحق )2،النسبة الم نية ملحق )نموذج عيد غرامة ماالفة   -

لةنور  اةينامي وي للمصر  فل  و وعي م البة  و بنك باحتساب  و م  هذث النسب لكافة  4/4

يفنرض م ي  وفل حالة و ود ماالفاي لم ي نم البننك با فصنا  عنونا فنا  المصنر  سنو  

ً  ماليا  ي يييد ع اسنتنادا   مرة يرتكبوا البنك ل    يوميا  ع  كل ماالفة مست 100 لى يا

 ،1رعنم  وتنظيم المؤسساي المالية ( م  عانو  مصر  ع ر المركيو812ةحكام المادة )

 0 8018لسنة 

  -نسبة المو وداي بال متي اة نبية إلى الم لوباي بال متي اة نبية: -5

 نب علينش احتسنااب عند ت اوي  البننك الحند اةدننى للنسنبة المنذكورة فنل الت ليمناي فإننش يتو5/1

  اانا  المرف ياناالنسبة م  واعب بياناي المييانية الةنورية لكافنة  ينام الةاناور وت ب نة النموذ ي

 ( وتيويد المصر  بوما مرف ي  مب البياناي الةورية :44( وملحق رعم )45ملحق رعم )
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ة نبينة نموذج احتساب نسبة المو وداي بال متي اة نبية إلى الم لناوباي بنال متي ا -

 .(45( ملحق )1)نموذج رعم

  . (44( ملحق )8نموذج عيد غراماي ماالفة النسبة )نموذج رعم  -

فل حالة انافاض النسبة ع  الحد اةدنى المسمو  بش ةو ينوم 3 ولنم ي نم البننك بتيويند   5/8

المصننر  بالبياننناي والنمنناذج الااصننة بالنسننبة فإنننش سننو  يننتم احتسنناب الحنند اةعصننى 

 .( 42ع  كل يوم  م   يام الت اوي ملحق ) للررامة

 التدف اي الن دية للودا ب* -2

( الانناص بالتنندف اي 115ي ننب علننى  ميننب البنننوك ت ب ننة ال نندول المرفننق ملحننق رعننم ) 

الن دية للودا نب لكنل من  عملنة الن  ال  نرو وال منتي اة نبينة وف نا  لت ليمناي الت ب نة 

بوننذا ال نندول ةننوريا  بصننفة منتظمننة  ننم  المرف ننة وتيوينند مصننر  ع ننر المركننيو 

 .8010مرف اي المييانية الةورية اعتبارا  م  نواية مايو 

 

 

 

 

 

 

 )إلى  ميب البنوك( 85/5/8010تاري   42/8010* ت ميم 


