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 من اقل ومديونيتهم السداد في منتظمين الغير العمالء موقف وما ه

 قائمة ودخلت عميل انا)  الصادرة التعليمات تلك من هجني 1000
 التعليمات من استفيد اقدر جنية 1000 من اقل مبلغ بسبب سلبية

 ( ؟؟ الصادرة
 من  لاق الخاصة بالمديونيات البيانات تشمل تنقية التعديالت ايضا 

 بوما يترت  البنوك خالل نالبيانات م تلك حذف يتم و جنيه 1000
 ( دمستفي عميل الف 218. )  ةسلبي ثارآ من عليها

 
 لكت بعد لمراجعته اإلئتماني التقرير من نسخة على احصل أن لي كيف

 ؟ الصادرة والقرارات التعليمات
التقدم للبنوك التي يتعامل معها وطلب الحصول على تقرير  للعمالءيمكن 

 .بعد ملئ النموذج الخاص بطلب استخراج التقرير االستعالم الذاتي

 
 ؟االئتماني التقرير محتوى على شكوى تقديم كيفية

رة مباشللعميل الحق في تقديم شكوى بالجهات المتعامل معها او التقدم 

ون تقدم مجانا بد الخدمة و االئتماني ستعالملالالى مقر الشركة المصرية 

أي رسوم طبقا لقواعد البنك المركزي المصري )وبدون الحاجة الى 

  ) وسيط

 

 ؟االئتمانيةما هو التقييم الرقمي للجدارة 
 400ن قيمته بييتراوح هو مؤشر رقمي  االئتمانيةالتقييم الرقمي للجدارة 

طبقا لمدى انتظامه في درجة ويعكس درجة المخاطر للعميل  850الي 

سداد المستحقات وارتفاع درجة المؤشر يعبر عن مدى انتظام العميل في 

 السداد.

 
 جيد والمحافظة عليه؟ قييم رقمي كيف يمكنني الحصول على ت

ي فللحصول على تقييم رقمي جيد ينصح باآلتي: دفع االلتزامات 

عدم الحصول علي ائتمان أكثر من  – المواعيد المحددة وعدم التأخير

 قدراتك المالية التي تمكنك من سداد األقساط المستحقة في مواعيدها.

 
 ؟ ماهي العوامل التي تؤثر على التقييم الرقمي

 السابقة )مدى االنتظام في السداد(.نمط المدفوعات  -
 .الديون المستحقةاجمالي  -
 .خ االئتمانيالتارية مد -
 .الخ( –بطاقة ائتمان  –) قروض  أنواع االئتمان الممنوحة -

 
 الصادرة التعليمات ضمن المصري المركزي البنك قرارات اهم ماهي

 ؟ 2020 ابريل 7 يوم
 ظروالح السلبية القوائم المصري إلغاء المركزي البنكأقر مجلس إدارة 
 طبقا لقرار معهم التعامل حظر رفعمع  والشركات المشروط لألفراد

 عدب البيانات على االفصاح البنوك بعد الدراسة االئتمانية وخفض مدد
 العميل. سداد

  
 الصادرة؟ والقرارات التعليمات من واالهداف الغرض

وإعادة التعامل مع القطاع  العمالء على تيسيرال منها الغرض 
 اداالقتص على ينعكس مما االنتاج ةعجل تسريع وبالتالي المصرفي
  المصري.

 
 التعليمات؟ تلك من الشركات استفادة ماهي مدى

 )المطلق الحظر انواع كافة لغاءسيتم إ الصادرة للقرارات طبقا
 حريه للشركات واطالق االئتمانية التقارير على من والمشروط(

 بعد الدراسة من البنوك . االئتمانيةالجدارة  مطبقا لتقيي معهم التعامل
 

 ؟ منتظمين الغير العمالء بقوائم الخاصة الجديدة االفصاح فترات ماهي
 تهس لمده المعلومة عرضالمديونية سيتم  كامل سدادب العميل قيام عند

 مسيت تسويه اطار في السداد حاله وفى السداد. تاريخ من طأشهر فق
 التسوية. من االنتهاء تاريخ من ةسن ةلمد المعلومة عرض

 
 للعميل؟ الرقمي التقييم على الجديدة التعليمات ستنعكس هل
 شهر 18 االنتظام في آخر مدى على احتسابهسيتم  الرقمي التقييم نعم
 مسيت   االئتمان غلق تم ولو وساري، قائم مازال االئتمان ان ةحال في

 . فقط شهر 24 خرآل االنتظام مده على التقييم احتساب
 

 ام بعدالمغلقة )بمعنى  التسهيالت عن ةالجديد االفصاح ةفتر ماهي
 ضلهتف المشكلة الحساب وقفلت مشكله عليه اللي القرض مبلغ سددت
 ؟ ايه قد التقرير على ظاهره

 مدهل عرضهاسيتم  ةكامل ةالمديوني سددت المغلقة و التسهيالت حاله في
 . اإلئتماني التقرير على من تحذف وبعدها  اغالقها تاريخ من شهور 6

 سيتم منها االنتهاء وتم تم عمل تسويةو التسهيل إغالقة حال وفى
سيتم   وبعدها وسدادها اغالقها تاريخ من ةواحد ةسن عرضها لمدة

 االئتماني. التقرير على من حذفها

 
 
 

 أسئلة وأجوبة
 2020قرارات البنك المركزي الصادرة في ابريل 
 بخصوص القوائم السلبية والحظر

 
 
 

  
 


