ضوابط تغيير شروط الدين لدى املصارف العامة
 )1يقصد بالكلماث والعباراث الىاردة في هذا القاهىن اإلاعاوي اإلابيىت بجاهب كل منها:
اإلاةةا ي وؤلادارخ وحعمةةل

املصرررف مؤضطةةت ةامةةت باث ػةةاي امخصةةادخ جخمخ ة بالو صةةالت اةخباروةةت و اضةةخق
ً
وفقا ألحكام القىاهين الىافذة ،الضالما القاهىن رمم /2/لعام .2002
املجلس مجلظ إدارة اإلاصزف.
املدين الو ص اةخبارخ أو الؼبالعي الذخ يترجب بذمخه ديً للمصزف.
ً
ً
املتر ررد الو ة ة ص الؼبالعة ةةي أو اةخبة ةةارخ الة ةةذخ يخقة ةةدم بؼلة ةةب ًدولة ةةت ةة ةةً اإلاة ةةديً بص ة ة خه ة ةةال أو و ة ةةال أو
ً
مخظزرا.
الدين اإلابلغ اإلاخبقي غير اإلاطدد مً القزض أو الدطهالل اإلامىىح.
الرردين يصررير ر ديةةً يكةةىن جةةاروق اضةةخ قاط فيةةز مطةةؽ فالةةه ي ة أمةةل مةةً ضةةىت وبلة ةىةةد البةةذ بؼلةةب
حغالير شزوغ الديً) وحعخبر الطىداث مً طمً الديىن القصيرة ألاًل.
ال ر رردين متوس ر ررط ر ر  :دي ة ةةً يك ة ةةىن ج ة ةةاروق اض ة ةةخ قاط في ة ةةز مط ة ةةؽ فال ة ةةه ي ة ة أ ة ةةر م ة ةةً ض ة ةةىت ولغاي ة ةةت يم ة ةةظ
ضىىاث وبل ةىد البذ بؼلب حغالير شزوغ الديً).
 :ديً يكىن اضخ قاط فيز مطؽ فيها ي أ ر مً يمةظ ضةىىاث وبلة ةىةد البةذ بؼلةب
الدين طوي
حغالير شزوغ الديً).
الفائدة العقدية ال ائدة العاديت الىاردة في متن ةقد القزض أو الدطهالل الذخ هجم ةىه الديً.
الفائدة التأ يرية ال ائدة اإلاعمى بها في اإلاصزف التي جؼبق ةلى اإلابالغ اإلاطخ قت غير اإلاطددة مً الديً.
توابررا الرردين اإلابلةةغ اإلا دطةةب بخةةاروق جقةةديم ػلةةب حغاليةةر شةةزوغ الةةديً ،والةةمل مجمةةىي مبةةالغ ال ىائةةد العقديةةت
والخأييري ةةت اإلاترجب ةةت ةل ةةى ال ةةديً وملخل ةةو الغزام ةةاث والى ق ةةاث والزض ةةىم الىاش ة ت ة ةةً ةملال ةةاث الخبلال ةةغ واإلا حق ةةت
ومخايعاث ج صالل الديً.
ً
كتلة الدين اإلابلغ اإلاترجب في بمت اإلاديً للمصزف شام الديً وجىايعه.
الهيكلة :ةقةد يةخم بمىًبةه إةةادة جزجيةب وطة الدطةهال ث ائخماهالةت اإلاىخجةت مةً حالةا حعةديل ألامطةاغ أو إػالةت
ةمةز الدطةهال ث ائخماهالةت ،أو جأًالةل يعةةع ألامطةاغ أو جمديةد فتةرة الطةةماح أو أخ جزجيبةاث جةىص ةليهةا حعلالمةةاث
مصزف ضىروت اإلاز شخ.
الجدولررة ةقةةد يةةخم بمىًبةةه جىمةةالم حطةةديد خلةةت الةةديً للدطةةهال ث ائخماهالةةت اإلاصةةى ت ةةديىن غيةةر مىخجةةت وفةةق
مزاراث مجلظ الىقد والدطلالو الطاروت بلصىص جصيالو الديىن.
تعويم الدين ةقد يخم بمىًبه مىح حطهال ث ائخماهالت ًديدة ألصحاب الديىن غير اإلاىخجت.
تع ررويم امل رردين ةق ةةد ي ةةخم بمىًب ةةه دم ةةل دي ةةىن العمال ةةل الىاح ةةد ل ةةدي ة ةةدة مص ةةارف أو ل ةةدي مص ةةزف واح ةةد وم ةةىح
حطهال ث ائخماهالت ًديدة للعمالل.
تغيير شروط الدين اج اط بين اإلاصزف واإلاديً ةلى هالكلت أو ًدولت أو حعىوم خلت الديً.
لجنة دراسة تغيير شروط الدين :لجىت يخم حلكاللها في ؤلادارة العامت للمصزف بقةزار مةً اإلاجلةظ بزئاضةت اإلاةديز
العام وج دد مهامها بمىًب أحكام هذه الظىابؽ
يسرراط املسررتيقة وسيررر املسررددة اإلابةةالغ وفىائةةدها التةةي جةةأيز العمالةةل ةةةً ضةةدادها وغيةةر اإلاطةةددة حت ة جةةاروق
الدطىوت.
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 )2أ -يجىس اإلاىافقت ةلى حغالير شزوغ الديً ،بىاء ةلى مقترح ومبرراث لجىت دراضت حغالير شزوغ الديً ،إبا ج ققذ
اللزوغ العامت الخالالت مجخمعت:
 -1زبىث حغالير ًىهزخ في ظزوف ولاغ اإلاديً خأزز ولاػه ب عل أةما الخلزوب أو الحزب أو الكىارر
الؼبالعالت) بين جاروق مىح أصل الديً وجاروق ػلب حغالير شزوغ الديً مما يعني احخما جأيز اإلاديً ةً
الطداد وفق اضخ قاماث اإلا ددة.
 -2زبىث أن العقد يطاةد ةلى حطديد خلت الديً بك ايت أ بر هدالجت جىافز مؤشزاث هىةالت جد ةلى مدرة
ً
اإلاديً ةلى الطداد وأن ةدم مدرة اإلاديً ةلى حطديد التزاماث اإلاترجبت ةلاله ضابقا إهما يعىد ألضباب
يارًت ةً إرادجه.
ً
ب -يخم البذ بؼلباث حعىوم الديىن مً مبل مجلظ ؤلادارة حصزا.
ج -يخم البذ بؼلباث هالكلت الديىن مً اإلاديز العام رئيظ لجىت دراضت حغالير شزوغ الديً).
د -يخم البذ بؼلباث الجدولت وفق اللزائح آلاجالت:
 -1للمبالغ لغايت يمطين ملالىن ليرة ضىروت مً مبل لجىت دراضت حغالير شزوغ الديً.
 -2ما ي ىط مبلغ يمطين ملالىن ليرة ضىروت مً مبل مجلظ ؤلادارة.
 )3ال يجةةىس للمصةةزف اإلاىافقةةت ةلةةى حغاليةةر شةةزوغ الةةديً إال إبا زبةةذ بخةةاروق جقةةديم الؼلةةب م ة ءة اإلاةةديً ومدرجةةه ةلةةى
الدطديد اإلاؼلىب وفق شزوغ العقد الجديد ،وجقديم الظماهاث الكافالت.
 )4يخم اإلاىافقت ةلى حعىوم الديً مً مبل اإلاجلظ وفق اللزوغ آلاجالت مجخمعت:
أ -أن يكةةىن ولةةاغ العمالةةل طةةمً أولىوةةاث مجةةاالث العمةةل التةةي ي ةةددها مجلةةظ الةةىسراء بمةةا يطةةاةد فةةي يدمةةت
العملالت الخىمىوت وؤلاهخاًالت.
ب -مدرة اإلايلأة ةلى العمل وأن احخالاًاتها الخمىولالت اإلاؼلىبت جى صز في رأص اإلاا الدلغاللي.
ج -أال يخج ةةاوس ض ةةقو الدط ةةهالل الجدية ةةد رأص اإلا ةةا الدل ةةغاللي ،مة ة مزاةة ةةاة ط ةةىابؽ مجل ةةظ الىق ةةد والدطة ةةلالو
ال اصت بمىح الدطهال ث ائخماهالت.
 )5حغؼى الديىن التةي يةخم حغاليةر شةزوػها بةأهىاي الظةماهاث اإلاقبىلةت وفةق مةزاراث مجلةظ الىقةد والدطةلالو مة مزاةةاة
جىىا الظماهاث وفق اليطب آلاجالت:
أ -في حا الهالكلت %100 :د أدوى.
ب -في حا الجدولت %120 :د أدوى.
ج -في حا الخعىوم %200 :د أدوى.
 )6أ -ال يجىس إًزاء هالكلت أو ًدولت للديً أل ر مً مزجين لكل إًزاء ي
أ ر مً إًزاء هالكلت أو ًدولت) أل ر مً مزة ي
ب -ال يجىس حعىوم الديً إال إلازة واحدة فقؽ.

أًل الديً ،وال يجىس أن يخم اجلاب

العام الىاحد.

 )7يجىس حعىوم اإلاديً اإلاطخ الد مً ةدة حطهال ث ائخماهالت مً ةدة مصارف إلازة واحدة فقؽ ضىاء جم حعةىوم كافةت
أولؼت اإلاديً مجخمعت أو حعىوم ولاغ واحد وفق آلاحي:
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أ -فةي حةا كةةان اإلاةديً مطةةخ الد مةً ةةةدة حطةهال ث مةةً ةةدة مصةةارف لخمىوةل ملةةارا مخعةددة وب الةةا يكةىن كةةل
هةةىي جمىوةةل مةةً مصةةزف وحالةةد ال غيةةر  ،يجةةىس حعةةىوم اإلاةةديً بالخيطةةالق بةةين اإلاصةةارف اإلامىلةةت ووبةةرم العقةةد بةةين كافةةت
ألاػزاف باث الصلت وباالج اط.
ب -فةةي ح ةةا ك ةةان اإلا ةةديً مط ةةخ الد م ةةً ة ةةدة حط ةةهال ث مةةً ة ةةدة مص ةةارف لخمىو ةةل مل ةةزوي واح ةةد ،ال يج ةةىس حع ةةىوم
اإلاديً إال باالج اط بين كافت اإلاصارف اإلامىلت ووىم العقد مً كافت ألاػزاف باث الصلت.
 )8يجةةىس للمجلةةظ وةلةةى مطةةؤولالخه فةةي حةةا وًةةىد هةةىةين أو أ ةةر مةةً الةةديىن دمةةل خلهةةا وحغاليةةر شةةزوغ جمىولهةةا وفةةق
أحكام هذا الظىابؽ ،وبل في حا وًىد مصلحت للمصزف في بل .
 )9ج دد فترة ضداد خلت الديً الذخ يخم حغالير شزوغ جمىوله وفق اإلا دد أدهاه:
أ -ضيخان د أمص مً جاروق جىمال العقد لكل مزض مصير ألاًل.
ب -يمظ ضىىاث د أمص مً جاروق جىمال العقد لكل مزض مخىضؽ ألاًل.
ج -ةلز ضىىاث د أمص مً جاروق جىمال العقد لكل مزض ػىول ألاًل.

)11

ج ةةدد دفعةةت حطةةً الىالةت وفةةق الخعلالمةةاث الخى الذيةةت لهةةذه الظةةىابؽ ،وب الةةا جةةخم مظةةاة ت وطةةبت دفعةةت حطةةً

الىالت في كل مزة يخم فيها إةادة جىمال ةقد هالكلت أو ًدولت).
وطبت دفعت حطً الىالت
الدفعت ألاو ى
إن كاهذ مالمت الديً:
%10
مً  1وأمل مً 20
%9-8
مً  20وأمل مً 100
%7-6
مً  100وأمل مً 200
%2
مً  200فأةلى
 )11أ -يعاد ج ديد معدالث ال ائدة العقديت للديىن التي يخم حغالير شزوػها ب الا يخم إيظاةها إلاعدالث ال ائدة
اإلاعخمدة لدي اإلاصزف بخاروق جىمال العقد.
ب -يعةاد ج ديةةد معةةدالث ًمالة فىائةةد الةةديىن غيةر اإلاىخجةةت التةةي لةةم جةخم حطةةىوقها وفةةق أحكةام هةةذا القةةاهىن لخصةةبح
بةةذاث مطةةخىي معةةدالث ال ىائةةد ةلةةى الةةديىن التةةي جمةةذ حطةةىوقها  %1أو ال ائةةدة الخأييريةةت فةةي صة العقةةد ألاصةةلي
أيهما أةلى.
 )12أ -ج دد جىاروق اضخ قاط أرصدة الديىن بأمطاغ شهزوت أو رب ضىىوت أو هصو ضىىوتً ،
بىاء ةلى دراضت
العىامل اإلازجبؼت بؼبالعت ولاغ اإلاديً والخدفقاث الىقديت الىاًمت ةىه ودورة رأص اإلاا العامل.
ً
ب -يطخ الد اإلاديً مً مهلت ضداد للقطؽ اإلاطخ ق غير اإلادفىي إلادة ز زين يىما فقؽ مً جاروق الالىم الذخ يلي
َ
جاروق اضخ قاط ،دون أن يلل بل ب ق اإلاصزف ب زض ال ىائد الخأييريت بدءا مً الالىم الخا ي لخاروق
اضخ قاط ولغايت جاروق الدطديد.
ج -يطخ الد اإلاديً مً فترة ضماح لدطديد القطؽ ألاو بما اليخجاوس الطخت أشهز مً جاروق جىمال العقد ،وال
جديل فترة الطماح طمً اإلاهل اإلا دد لدطديد الديً الىاردة في اإلاادة  /9/مً هذه الظىابؽ.
د -ي ةةق للمةةديً أن يقةةىم يطةةداد أخ مطةةؽ مبةةل مىةةةده دون أن يترجةةب ةلةةى بل ة أخ جكةةالالو إطةةافالت ،ووجةةىس
يصةةم مبلةةغ ال ائةةدة ةةةً ال تةةرة اإلامخةةدة بةةين جةةاروق الطةةداد وجةةاروق اضةةخ قاط ألامطةةاغ اإلاطةةددة يلةةكل مبكةةز ووفةةق
همام ةملالاث اإلاصزف.
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 )13يب ةةين اإلا ةةديً ف ةةي ػلب ةةه وةل ةةى مط ةةؤولالخه ةى ةةىان إمامخ ةةه إط ةةافت إ ةةى ةى ةةىان ملخ ةةار .وض ةةىاء ج ةةم جبلالغ ةةه إ ةةى أخ م ةةً
ً
ةىىاهاله أو ةبر الزضائل الىصالت أو الصحو فةي حةا حعةذر الخبلالةغ إ ةى أخ مةً العىةىاهين) يعخبةر الخبلالةغ مىخجةا زةاره
ً
القاهىهالت كاملت.
ً
 )14أ -يجىس للمصزف و بقزار مً اإلاجلظ الخىاس ةً خلت الديً كلالا ،في الحاالث آلاجالت:
- 1إبا كاهذ ه قاث ج صالل الديً حطاوخ أو ج ىط خلت الديً.
 - 2مزور ةلز ضىىاث ةلى وفاة اإلاديً دون جز ه ودون وًىد ء أو طماهاث للديً.
ب -فةةي حةةا سوا الحالةةت التةةي أدث إ ةةى الخىةةاس ةةةً خلةةت الةةديً ،ةلةةى اإلاصةةزف مؼالبةةت اإلاةةديً بكخلةةت الةةديً ،وال
ي ق له الخمط بالخىاس الطابق.
ً
 )15يجىس للمصزف وبقزار مً اإلاجلظ الخىاس ةً خلت الديً ًشئالا في الحاالث آلاجالت:
أ -التزام اإلاديً الخام يلزوغ الجدولت وبل فقؽ ةىد الجدولةت للمةزة ألاو ةى وفةق أحكةام هةذا القةاهىن ،ووةخم
الخىاس ةً كامل ال ىائةد الخأييريةت مةً ية جأًالةل ضةداد فىائةد الخةأيير إ ةى القطةؽ ألاييةر وؤلاة ةاء مةً ضةدادها
في حا التزام بكامل شزوغ الجدولت ،ووجىس جؼبالق أحكام هذه ال قةزة ةىةد الجدولةت للمةزة الةاهالةت ،وبلة بقةزار
معلل مً اإلاجلظ وةلى مطؤولالخه.
ب -ججاوس خلت الديً طعو الديً ،ب الا يجىس الخىاس ةً ًشء مً جىاي الديً وب دود مالمت هذا الخجاوس،
ةلى أن جلظ خلت الديً يعد اضدبعاد مالمت الخجاوس للجدولت وفق أحكام هذه الظىابؽ.
ً
ج -مالةةام اإلاةةديً بدطةةديد الةةديً كةةام م ة فائدجةةه العقديةةت اإلاترجبةةت لغايةةت جةةاروق الطةةداد ،ةىةةدها يةةخم الخىةةاس ةةةً
ال ىائد الخأييريت والغزاماث غير اإلاطددة التي جشود ةلى ال ائدة العقديت.
د -مالةام اإلاةةديً بدطةةديد دفعةةت حطةةً هالةةت ج ةةىط  /%20/مةةً خلةةت الةةديً ،وةىةةدها يةةخم الخىةةاس ةةةً وطةةبت ممازلةةت
مةةً كامةةل ال ىائةةد الخأييريةةت والغزامةةاث غيةةر اإلاطةةددة التةةي جشوةةد ةلةةى ال ائةةدة العقديةةت ةلةةى أن يلظة الجةةشء اإلاخبقةةي
غير اإلاطدد مً خلت الديً للجدولت وفق أحكام هذه الظىابؽ.
 )16حعةةد اإلاديىهالةةت أو أرصةةدتها التةةي ال جشوةةد ةلةةى مبلةةغ . /22000/ص والتةةي مىة ةليهةةا أ ةةر مةةً يمةةظ ةلةةزة ضةةىت،
ولةةم يجةةز ج صةةاللها أو جزمالنهةةا ب كةةم الةةديىن اإلاعدومةةت ،وحعةةال اإلاؤوهةةاث اإلالصصةةت لةةذل وفةةق ألاهممةةت الىافةةذة ،و
يجةةىس سوةةادة اإلابل ةةغ أو إهقةةاص اإلاةةدة بق ةزار مةةً وسو ةةز اإلاالالةةت بىةةاء ةل ةةى ػلةةب اإلاصةةزف اإلاعن ةةي وبمةةا ال يخج ةةاوس 100000
.ص.
 )17أ -يلتزم اإلاصزف بدبلالغ اإلاديً بقزار حغالير شزوغ الديً ي مدة أمصاها ةلزة أيام ةمل مً جاروق صدور
ً
ً
هذا القزار ،و في حا حعذر بل ألضباب يارًت ةً إرادة اإلاصزف يعخبر مزار حغالير شزوغ الديً الغالا حكما يعد
مى ي أربعين يىم ةمل مً جاروق صدوره ،وفي هذه الحالت ُيع ى اإلاديً مً ضداد اإلابالغ اإلاؼلىبت في حا جقدمه
بؼلب الحق إ ى اإلاصزف لخغالير شزوغ ديىه اإلالغى بمىًب هذه اإلاادة ألضباب يارًت ةً إرادة اإلاصزف.
ب -يطقؽ حق اإلاديً باالضخ ادة مً مزار حغالير شزوغ الديً إبا لم يقم بخىمال العقد م اإلاصزف ي ز زىن يىم
ةمل مً جاروق جبلغه مبى ػلبه ،ووخ مل كامل اإلابالغ اإلاؼلىبت في حا جقدمه بؼلب ًديد.
 )18جبق ةةى الظ ةةماهاث اإلاقدم ةةت لل ةةديىن اإلا ةزاد حغالي ةةر ش ةةزوػها ض ةةاروت و يبق ةةى اإلا ةةديىىن ألاص ة ء والك ة ء والظ ةةامىىن
ً
احخالةةاػالىن وورز ةةقهم ملت ةةزمين بخعه ةةداتهم الط ةةابقت جج ةةاه اإلاص ةةزف حكم ةةا ،وف ةةي ح ةةا ة ةةدم اي ةةت الظ ةةماهاث ُيؼل ةةب
ً
طةماهاث إطةةافالت وفقةا لىمةةام ةملالةاث اإلاصةةزف ،ب الةةا حغؼةي الظةةماهاث ألاضاضةالت وؤلاطةةافالت اليطةب اإلا ةةددة فةةي
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ً
اإلا ةةادة  /2/ةةد أدو ةةى وفق ةةا لمً ةزاءاث اإلاعخم ةةدة ل ةةدي اإلاص ةةزف لخقال ةةالم الظ ةةماهاث وف ةةي ح ةةا ة ةةدم إمكاهال ةةت جق ةةديز
ً
الظماهاث فةي الىمةذ الةزاهً يمكةً اةخمةاد أحةدر جقةديزاث مخةىفزة للظةماهاث و للةديل شةزوؼت الخأ ةد أصةىال مةً
مخاهت و م ءة الظماهاث اإلاقدمت وفق المزوف اإلاخاحت.
 )19جىمو إًزاءاث اإلا حقت القظائالت إ ى مزحلت ما دون البال باإلاشاد العلني ووىمو جى الذ ألاحكام القظائالت اإلابرمت
ب ق اإلاديىين والك ء اإلالمىلين بأحكام هذه الظىابؽ يعةد جةبالةذ اج ةاط حغاليةر شةزوغ الةديً لةدي دوائةز الخى الةذ
ً
ً
اإلالخصت م إبقاء اإلالو الخى الذخ مائمةا دون الحاًةت لخجديةده ،وفةي حةا اةخبةار اج ةاط حغاليةر شةزوغ الةديً الغالةا
وفق أحكام هذه الظىابؽ جخم مخايعت ؤلاًزاءاث القظائالت وفق اإلازحلت التي وصلذ إليها والىخائل الىاش ت ةنها.
 )21ال ي ق للمديً اإلاطخ الد مً أحكام هذه الظىابؽ ،الحصى ةلى حطهال ث ائخماهالت ًديدة إال يعد حطديده ما
ال يقل ةً:
أ %20 -مً خلت الديً الذخ جمذ ًدولخه أو هالكلخه).
ب %100 -مً خلت الديً الذخ جم حعىومه).
 )21يخم حغالير شةزوغ الطةىداث اإلا طةىمت اإلاطةخ قت غيةر اإلاطةددة بةين اإلاصةزف وأػةزاف الطةىداث إلاةدة ال جشوةد ةلةى
اإلا ةةدة القاهىهال ةةت للط ةةىد ،ووك ةةىن الط ةةداد ةل ةةى دفع ةةت واح ةةدة أو دفع ةةاث ،ووخعه ةةد أػة ةزاف الط ةةىداث أم ةةام اإلاص ةةزف
بااللتزام باج اط حغالير اللزوغ.
ً
 )22يعةد ةقةد حغاليةر شةزوغ الةديً الغالةا إبا جللةو اإلاةةديً أو اإلاخةديل يلةكل ًش ةي أو لةي ةةً حطةديد أربعةت أمطةةاغ
شةةهزوت أو مطةةؼين ربعالةةين أو مطةةؽ هصةةو ضةةىىخ ،ووؼالةةب ةىةةدها بالغزامةةاث وفىائةةد الخةةأيير اإلاع ةةاة ب الةةا حعةةاد
أرصةةدة الةةديىن إ ةةى حطةةاباتها ألاصةةلالت ولكةةل ةقةةد وكةةل ديةةً ةلةةى حةةدة ،وجؼبةةق ةلةةى ألامطةةاغ اإلاطةةخ قت ال ائةةدة
الخأييريت اإلاعمى بها في اإلاصزف.
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