القاهرة في ٧ :أغسطس ٢٠١٩

السيد اﻷستاذ /
رئيس مجلس اﻹدارة
بنك
تحية طيبة وبعد،،

في إطار سعي البنك المركزي المصري المستمر نحو الحفاظ علﻰ سﻼﻣﺔ أداء الجهاز المصرفي ،وباﻹشارة
إلﻰ الكتب الدوريﺔ التي حددت بعض القواعد الخاصﺔ بتصدير فوائض أوراق النقد اﻷجنبي إلﻰ الخارج واستيرادها
وآخرها الكتاب الدوري الصادر بتاريخ  ١٥ﻣارس  ،٢٠١٨وبهدف وضع ﻣعايير لتنظيم هذا النشاط في السوق
المصرفي المصري ،فقد قرر ﻣجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  ٥أغسطس  ٢٠١٩إصدار
معايير مزاولة نشاط تصدير فوائض أوراق النقد اﻷجنبي واستيرادها وذلك علﻰ النحو التالي:
 .١يتعين علﻰ البنوك الراغبﺔ في ﻣزاولﺔ نشاط تصدير فوائض أوراق النقد اﻷجنبي واستيرادها التقدم بطلب إلﻰ
إدارة الشئون المصرفيﺔ بقطاع الرقابﺔ واﻻشراف بالبنك المركزي المصري ﻹصدار رخصه لمزاولﺔ هذا النشاط
وذلك خﻼل شهر يناير ﻣن كل عام ،علﻰ أن يتم استيفاء الشروط التاليﺔ- :
أ-

أن يتوافر لدى البنك سياسات وإجراءات ﻣعتمدة وﻣوثقﺔ ﻣن ﻣجلس اﻹدارة تغطي كافﺔ العمليات الخاصﺔ
بتصدير واستيراد أوراق النقد اﻷجنبي )البنكنوت( ،وكذا النظم واﻹجراءات الخاصﺔ بعمليات ﻣكافحﺔ غسل
اﻷﻣوال وتمويل اﻹرهاب.

ب -توافر نظم جيدة للرقابﺔ الداخليﺔ علﻰ العمليات المتعلقﺔ بأنشطﺔ تصدير واستيراد البنكنوت.
ج -يتعين علﻰ البنك اعتماد العقود ﻣن قبل اﻹدارة القانونيﺔ وإدارة المخاطر وإدارة اﻻلتزام قبل توقيعها ﻣع
اﻷطراف المرتبطﺔ بتصدير واستيراد البنكنوت ،علﻰ أن تتضمن كافﺔ التفاصيل وﻣسئوليات كل طرف،
وكذا الضوابط الخاصﺔ بمكافحﺔ غسل اﻷﻣوال وتمويل اﻹرهاب.

د-

حصول العاﻣلين المعنيين بهذا النشاط علﻰ الدورات المتعلقﺔ بالتعاﻣل ﻣع أوراق النقد اﻷجنبي ﻣن تزييف
وخﻼفه ،ودورات تعريفيﺔ بالتعليمات الخاصﺔ بمكافحﺔ غسل اﻻﻣوال وتمويل اﻹرهاب ،خاصﺔ فيما يتعلق
بالعمليات المرتبطﺔ بنشاط تصدير واستيراد اوراق النقد اﻷجنبي.

 .٢ﻻ يُسمح للبنوك اسناد /تعهيد عمليﺔ تصدير فوائض النقد اﻻجنبي ﻷي شركﺔ لتصدير اﻷﻣوال داخل جمهوريه
ﻣصر العربيﺔ إﻻ بموافقه ﻣسبقﺔ ﻣن البنك المركزي.
 .٣يسمح للبنوك التعاقد ﻣع ﻣؤسسات ﻣاليﺔ )بنوك  /شركات صرافﺔ( بالخارج ﻹتمام عمليﺔ تصدير النقد اﻷجنبي،
علﻰ أن تقوم بعمل فحص نافي للجهالة ودراسة ائتمانية لتلك المؤسسات قبل التعاقد ﻣعها للوقوف علﻰ جدوى
التعاقد وتحديد حد ائتماني لكل ﻣؤسسﺔ يُجدد سنويا ً وسقف داخلي لحجم العمليﺔ الواحدة ،وذلك لتغطيﺔ ﻣخاطر
عدم السداد ،ﻣع التأكيد علﻰ توافر المعايير التاليﺔ بحد أدني لدي تلك المؤسسات:
أ-

أن تكون المؤسسﺔ خاضعﺔ ﻷحد الجهات الرقابيﺔ وأن يكون لديها ﻣوافقﺔ ﻣن الجهﺔ الرقابيﺔ لممارسﺔ هذا
النشاط.

ب -أن يكون قد ﻣر علﻰ إنشائها وﻣمارستها لهذا النشاط خمس سنوات علﻰ اﻷقل.
ج -أﻻ تكون قد تعرضت لجزاءات أو غراﻣات ﻣن قبل الجهﺔ الرقابيﺔ في الدولﺔ التي تعمل بها ،أو جزاءات
تتعلق بعمليات غسل اﻣوال ﻣن جهات خارجيﺔ.
د-

أن يتوافر لديها اجراءات ﻣتعلقﺔ بمكافحﺔ غسل اﻷﻣوال وتمويل اﻻرهاب ﻣعتمدة وﻣوثقﺔ ﻣن ﻣجلس إدارة
المؤسسﺔ فيما يتعلق بنشاط شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد اﻷجنبي ،وكذلك النظم الﻼزﻣﺔ لتطبيقها.

وذلك ﻣع ﻣراعاة قيام البنوك بتوسيع شبكﺔ المؤسسات الماليﺔ التي يمكن التعاقد ﻣعها لضمان استمراريﺔ نشاط
التصدير وعدم تركزه ﻣع عدد ﻣحدود ﻣن المؤسسات.
 .٤يتعين علﻰ البنوك التقييم المستمر لكافﺔ الجهات المتعاﻣل ﻣعها فيما يتعلق بأنشطﺔ تصدير واستيراد البنكنوت
)ﻣثال :شركات التأﻣين والنقل وغيره(.
 .٥يتعين علﻰ البنوك القيام باﻹجراءات التاليﺔ لدي القيام بأي عمليﺔ لتصدير فوائض أوراق النقد اﻷجنبي:
أ-

التأكيد علﻰ أن التصدير سيتم بمعرفﺔ البنك ال ُمرخص له أو عن طريق أحد البنوك ال ُمرخص لها بمزاولﺔ
نشاط تصدير فوائض أوراق النقد اﻷجنبي ﻣن قبل البنك المركزي المصري.

ب -أﻻ يزيد حجم عمليﺔ التصدير في المرة الواحدة عن  ١٠٠ﻣليون دوﻻر أﻣريكي وﻣا يعادلها لكافﺔ العمﻼت
المتداولﺔ.

ج -تقديم إقرار يفيد توافر رصيد يكفي حاجﺔ التشغيل بخﻼف المبالغ المطلوب تصديرها.
د-

تقديم إقرار يفيد أن أوراق النقد اﻷجنبي المطلوب تصديرها ﻣجنبﺔ وﻣوجودة بالكاﻣل في خزينﺔ البنك.

ه-

نشر العمﻼت المطلوب تصديرها بصفحﺔ البنك بشاشﺔ رويترز ﻣتضمنﺔ ﻣكونات هذا الفائض ﻣن أنواع
العمﻼت – دون الكميات – وذلك طوال اليوم السابق علﻰ تقديم الطلب للبنك المركزي للموافقﺔ علﻰ
التصدير ،علﻰ أن يتم إرفاق صورة ﻣنها رفق طلب الحصول علﻰ ﻣوافقﺔ التصدير.

و -قيام البنك بموافاة قطاع العمليات المصرفيﺔ بالبنك المركزي بطلب عمليﺔ التصدير بيوم سابق علﻰ اﻷقل
لميعاد التصدير ﻷخذ الموافقﺔ عليه.
ز -إقرار البنك ال ُمصدر بالتزاﻣه التزاﻣا ً كاﻣﻼً عن كافﺔ العمليﺔ التصديريﺔ بد ًء ﻣن اﻻرتباط وحتﻰ إضافﺔ القيمﺔ
في حساباته لدى ﻣراسليه بالخارج في تاريخ اﻻستحقاق.
ح -قيام البنك بالتأﻣين علﻰ البنكنوت المطلوب تصديره لدى إحدى شركات التأﻣين.
ط -ضرورة اﻻلتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن السياسات اﻷﻣنيﺔ وإجراءات تأﻣين
الجهاز المصرفي الصادرة في ﻣايو  ٢٠١٨وتحديدا ً البند السابع الذي تضمن تأﻣين عمليات نقل اﻷﻣوال بين
البنوك وﻣراكز النقديﺔ المختلفﺔ عند نقل أوراق النقد داخليا ً حتﻰ المطار.
ي -قيام البنك بموافاة اﻹدارة العاﻣﺔ للعمليات الخارجيﺔ بقطاع العمليات المصرفيﺔ بالبنك المركزي بالموافقﺔ
علﻰ التصدير ﻣؤشرا ً عليها ﻣن الجمرك المختص بالكميﺔ التي تم تصديرها ،وكذا بصورة ﻣن المستندات
التي توضح قيام البنك باستﻼم القيمﺔ الفعليﺔ ﻷوراق النقد اﻷجنبي بالدفاتر لدى المراسلين السابق تصديرها
ﻣوضحا ً بها سعر الصرف وتاريخ اﻻستحقاق وذلك في ﻣوعد غايته عشرة أيام ﻣن تاريخ التصدير.
 .٦يحق للبنك المركزي المصري إلغاء رخصﺔ ﻣزاولﺔ نشاط تصدير أوراق النقد اﻷجنبي في أي وقت ودون إبداء
أيﺔ أسباب.
 .٧بالنسبﺔ ﻷوراق النقد اﻷجنبي غير المدرجﺔ بقائمﺔ البنك المركزي المصري ﻷسعار العمﻼت اﻷجنبيﺔ ،يسمح
للبنوك اﻻستعانﺔ بالشركات المعنيﺔ بالخارج بمجال شحن/تصدير واستيراد أوراق النقد اﻷجنبي ،علﻰ أﻻ يزيد
حجم عمليﺔ الشحن في المرة الواحدة عما يعادل ١٠ﻣليون دوﻻر أﻣريكي وﻻ يقل عما يعادل  ٢ﻣليون دوﻻر
أﻣريكي ،وتُعرض كل عمليﺔ علﻰ حده علي البنك المركزي – قطاع العمليات المصرفيﺔ  -للدراسﺔ واستيفاء
الموافقﺔ.

 .٨في حالﺔ رغبﺔ البنك باستيراد أوراق النقد اﻷجنبي ،يتم التقدم بطلب يوضح ﻣبررات البنك لقطاع العمليات
المصرفيﺔ بالبنك المركزي المصري للدراسﺔ والموافقﺔ.
يتم منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور تلك التعليمات.
برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الﻼزم للعمل بالقرار المذكور.
وتفضلوا بقبول فائق اﻻحترام،

جمال نجم

