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الفصـل األول
قواعد العمل في نظام اطار أسعار العائد Corridor System

1

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  8فبراير  2005قررارا بر ي يكروي
سعر العائد على المعامالت بيي البنوك لليلة واحدة هو الهرد
المصري .ويتم تحقير هر ا الهرد

التشرييلي للسياسرة النقديرة للبنرك المركرزي

مري رالل نظرام إطرار ألسرعار العائرد  Corridor Systemوالر

يسمح للبنوك باالقتراض مي البنك المركزي المصرري أو اييردال لديره لليلرة واحردة ث ويمثرل سرعر عائرد
االقتررراض الحررد األقصررى لهر ا ايطررار وسررعر عائررد اييرردال الحررد األدنررى لرره .ويررتم تحديررد سررعر عائررد
االقتراض واييدال لليلة واحردة مري جانرل لجنرة السياسرة النقديرة للبنرك المركرزي المصرري ويرتم إعرالي
ه يي السعريي على كل مي شاشات رويترز وموقع البنك المركزي المصري على شربكة االنترنرت فرور
انتهاء اجتمال لجنة السياسة النقدية .
وفيما يلى قواعد العمل فى ضوء هذا النظام:
 -6يتم إبالغ البنك المركزي بعمليات اييدال واالقتراض لليلة واحدة عبر نظام Reuters Dealing
 Systemعلى أي يشار في بداية المحادثة إلى.EGP Corridor
 -2الضمانات المقبولة فى حالة االقتراض:
 يست دم كضماي لعمليات االقترراض فرى المرحلرة األولرى أ وي ال زانرة بمرا فيهرا أ وي ال زانرة
المست دمة فى العمليات العكسرية يعرادة الشرراء ث وتتحردد القيمرة الحاليرة أل وي ال زانرة المدسرت دمة
فى عمليات إعادة الشراء وفقا للمعادلة اآلتية:
القيمة الحالية =

6
القيمة االسمية *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائد المعلي للورقة مي قبل البنك المركزي * المدة الباقية على تاريخ االستحقا 6 +
600

515

 1كتال دوري رقم  6سياسة نقدية بتاريخ  56مايو .2005
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 تتحدد قيمة الشراء أل وي ال زانة وفقا للمعادلة اآلتية:قيمرة الشرراء = القيمرة الحاليرة أل وي ال زانرة *  - 600%الهرام

المعلري مري قبرل البنرك المركرزي

بواقع %5
 اعتبررارا مرري  61مررايو  2001تررم إضررافة الودائررع الترري يررتم ربطهررا للبنرروك لررد البنررك المركررزي
المصري مي الل عمليات السو المفتوح إلى الضمانات التي يمكي است دامها لعمليرات االقترراض
لليلة واحدة وبر ات القواعرد الرواردة بالبنرد رقرم  2مري الكترال الردوري رقرم  6المررر  56مرايو
.2005
 -5مواعيد تقدم البنوك لتسهيالت الليلة الواحدة:
يمكرري لمصرررفكم التقرردم بطلررل التسررهيالت مرررة واحرردة فررى اليرروم تنتهررى فررى السرراعة الثالثررة بالنسرربة
لالقتراض وفى الساعة الرابعة والنص

بالنسبة لإليدال.

 -4مبلغ العملية:
تقرردم طلبررات اييرردال واالقتررراض لليلررة واحرردة بمبلررغ مليرروي جنيرره ومضرراعفاتها ث وتمثررل عمليررات
االقتراض عمليات شراء لليلة واحدة مع االلتزام بإعادة البيع.
 -5فررى حالررة عرردم كفايررة الضررمانات بالنسرربة لعمليررات االقتررراض ال يررتم تنفي ر العمليررة مررع إ طررار البنررك
طالل التسهيل ب لك مي الل نظام رويترز ث وفى حالة عردم تلر البنرك طالرل التسرهيل أ اتصرال مري
البنك المركز حتى الساعة الثالثة والنص

تعتبر العملية مقبولة ث وفرى حالرة مرا إ ا كانرت عمليرة ربرط

ودائع لليلة واحدة سترد إلرى تحويرل رصريد البنرك إلرى رصريد مرديي ال يرتم تنفير العمليرة ويحراط البنرك
علما مي الل ات النظام.
 -1أسلول حسال العائد:
يتم حسال العائد وفقا لما يلى :
عائد اييدال لليلة واحدة = المبلغ المودل × معدل العائد السنو لإليدال لليلة واحدة × 6

_____________________________________

510
عائد االقتراض لليلة واحدة = المبلغ المقترض × معدل العائد السنو لالقتراض لليلة واحدة × 6
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
510
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 -1تنفي العمليات:
 بالنسبة لعمليات اييردال يقروم البنرك المركرزي المصرري بال صرم علرى حسرابكم الجراري طرفرهبقيمة عمليرة اييردال فري تراريخ العمليرة وايضرافة إلرى حسرابكم الجراري بقيمرة العمليرة مضرافا إليهرا
العائد فري اليروم الترالي للعمليرة .وفرى حالرة مرا إ ا كراي اليروم الترالي عطلرة رسرمية يرتم ايضرافة إلرى
حسابكم الجاري في أول يوم عمل ويحسل العائد المضا

على أساس عدد أيام العملية.

 بالنسربة لعمليرات االقترراض يقروم البنرك المركررز المصرر بإضرافة قيمرة العمليرة إلرى حسررابكمالجار لديه فى تاريخ العمليرة .ويقروم بال صرم علرى حسرابكم الجراري طرفره بقيمرة العمليرة مضرافا
إليها العائد المستح في اليوم الترالي للعمليرةث وفرى حالرة مرا إ ا كراي اليروم الترالى عطلرة رسرمية يرتم
ال صم في أول يوم عملث وتحسل التكلفة على أساس عدد أيام العملية.
 -8ال تدرج قيمة الودائع لليلة واحدة ضمي مكونات بسط نسبة السيولة بالعملة المحلية.
 -9فيما يتعل بالمراكز المالية ونما ج البيانات الدورية للبنكث يتم إفراد بند مستقل للودائع لليلة واحردة
فى جانل األصول وبند مستقل لعمليات إعادة الشراء لليلة واحدة فى جانل ال صوم.
 -60يبدأ العمل به ا النظام اعتبارا مي  5يونيه  2005وب لك يعتبر تسهيل عمليات إعادة الشرراء لليلرة
واحدة المعمول به حاليا الغيا اعتبارا مي لك التاريخ.
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الفصـل الثاني
القواعد المنظمة لعمليات إعادة الشراء Repo
أولا :لمدة  7أيام وفقا ا لسعر عائد ثابت

1

 .6يتم ايعالي عري العمليرة ونتائجهرا علرى كرل مري شاشرة رويتررز وموقرع البنرك المركرزي علرى شربكة
االنترنت عي العملية.
 .2تقوم البنوك الراغبة فري االشرتراك فري عمليرات إعرادة الشرراء التقردم بعطاءاتهرا إلرى البنرك المركرزي
المصري اعتبارا مي الساعة الثامنة صباحا و حترى السراعة الحاديرة عشرر ظهررا فري اليروم المحردد لبردء
عمليات إعادة الشراء ويقدم الطلل بمبلغ مليوي جنيه ومضراعفاته مري رالل رسرائل سرويفت توجره إلرى
ايدارة العامة للعالقات ال ارجية واالستثمارات (مرفق .)1
ويقوم البنك بإيضاح القيمة االسمية أل وي ال زانة التي يرغل في بيعها مع االلتزام بإعادة شرائها مررة
أ ر كضمانات لعملية إعادة الشراء و ك ا تاريخ استحقاقها.
ويقوم البنك المركزي بايضافة وال صم لقيمة العملية مي الل الحسابات الجارية للبنوك طرر

البنرك

المركزي.
 .5تتحدد قيمة عمليات إعادة الشراء التي سريتم إجرائهرا مرع البنرك المركرزي وفقرا للمعرادالت الموضرحة
بالعقد المرف .
 .4يست دم رصريد أ وي ال زانرة القرائم لكرل بنرك فري نهايرة أعمرال اليروم السراب يجرراء عمليرات إعرادة
الشراءث بعد اسرتبعاد عمليرات السرو الثرانوي والتسرهيالت االئتمانيرة رالل اليروم Intraday Loan
التي يتم إجرائها في نفس يوم إجراء عملية إعادة الشراءث علرى أي يكروي تراريخ اسرتحقا أ وي ال زانرة
الحقا لتاريخ عملية إعادة الشراء.
 .5تم تحديد قيمة الهام

المست دم في معادلة تحديد قيمة الشراء أل وي ال زانرة الرواردة بالعقرد المرفر

بواقع .%5
 .1في حالة عدم كفاية الضمانات المقدمة يجراء عمليات إعادة الشرراء ال يرتم تنفير العمليرة مرع إ طرار
البنك طالل العملية برفضها نظرا لعدم كفاية الضمانات المقدمة.
 1كتال السيد /نائل المحافظ الصادر بتاريخ  61مارس .2066
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 .1ال ترردرج ضررمي مكونررات بسررط نسرربة السرريولة بالعملررة المحليررة األ وي المسررت دمة فرري عمليررات إعررادة
الشراء الل فترة العملية.
(مرفققق :)2العقررد ال ررام لعمليررات إعررادة الشررراء  Repoبرريي البنررك المركررزي ومصرررفكم لتوقيعرره
وإعادته للبنك المركزي المصري.

دليل التعليمات الرقابية
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مرفق ()1

رسالة السويفت الخاصة بعمليات إعادة الشراء
 .6يتم إرسال الطلبات فقط باست دام رسالة السويفت  MT599ولي يعتد ب ي نول رسالة أ ر .
 .2يررتم ايرسررال علررى العنررواي التررالى  CBEGEGCXBKOولرري يعتررد ب ر ي رسررالة ترررد علررى
عنواي آ ر.
 .5يتم مراعاة اآلتي برسائل السويفت :MT599


أي تكرروي درجررة أهميررة الرسررالة "SWIFT Message priority "Urgent

).(:URGENT


تحديد  Referenceفى الـ  FIELDرقم 26
) (REPO AUCTIONـ )(IN CAPITAL LETTERS
ويراعى أال يسرب الرـ Referenceأ حررو

أو مسرافات حيرث لري يعترد بر ي رسرالة ال

تلتزم بالتعليمات الم كورة أعاله سترفض الرسالة .
 .4سيسمح للبنوك بإرسال عطاءاتها مي الساعة الثامنرة صرباحا حترى السراعة  66ظهررا ولري يعترد
ب ي رسالة ترد للبنك المركزي قبل أو بعد لك التوقيت (طبقا لمرفق .)1
 .5فى حالة رغبة البنوك في التعديل قبل الساعة الحادية عشر فستقوم بإرسرال رسرالة جديردة تليرى
سررابقتها وسرريعتد ب ر ر رسررالة فقررط مررع األ ر فرري االعتبررار ب ر ي الرسررالة الواحرردة قررد تحتررو عرردة
صفحات.
 .1يجل الت كد مي تلقى البنك المرسل رسالة سرويفت تفيرد تسرلم البنرك المركرز لرسرالته مري نرول
 (SWIFT Delivery Notification message) MT066قبررل السرراعة الحاديررة عشررر
صررباحاث وفررى حالررة عرردم تلقررى البنررك المرسررل مررا يفيررد لررك التوقيررت  66صررباحا يرجررى االتصررال
باألرقام التالية لألهمية  21102864ث  21102865ث . 21102860
 .1يتم تحديد قيمة عملية إعادة الشراء التي يرغل البنك فى إجرائها.
 .8يتم ترتيل أ وي ال زانرة المقدمرة كضرمانة لعمليرة إعرادة الشرراء حسرل أولويرة أ ر ها كضرمانة
و لك في حالة قيام البنك المركزي بإجراء عملية ت صيم.
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مرفق ()2
عقد اتفاق بين البنك المركزى المصــــــــرى
وبنك…………………………
إلجراء عمليات إعادة الشـــــراء
أنه فى يـــــوم

 2066/ /تم االتفا بيي كل مي:

 .6البنك المركز المصر ويمثله فى ه ا العقد السيد/
(طرف أول)
 .2بنك

ويمثله فى ه ا العقد السيد/
(طرف ثانى)
تمهيد

أي اليرض مي ه ا العقد هو تحديد ايجرراءات ال اصرة بعمليرات إعرادة الشرراء ألغرراض السياسرة
النقديةث وتمثل الترتيبات التالية الحد األدنى مي القواعد وايجراءات التى يلترزم بهرا طرفرا العقرد فري
عمليررات إعررادة الشررراء التررى دتجررر فيمررا بينهمررا وال يدحررول لررك دوي االتفررا كتابررة علررى معررايير
إضافية.
بند  :1تعريفات
 .6يوم العمل :أ يوم تعمل فيه البنوك فى مصر.
 .2عمليات إعادة الشراء :عمليات تتم بيي مالك األورا محل العملية وبيي طر
استثمار سيولة متاحة لديه لمدة محرددة و لرك بقيرام لرك الطرر

آ ر يرغرل فرى

بشرراء إ ي ال زانرة مري مالكره مرع

التزامه بإعادته إليه بعد مدة مدحددة و لك باألسعار المتف عليها فيما بينهما.
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 .5البنك البائع :البنك البائع لأل وي مع االلتزام بإعادة الشراء.
 .4البنك المشتر  :البنك المدشتر لأل وي مع االلتزام بإعادة البيع.
 .5األورا محررل العمليررة :أ وي ال زانررة بشرررط أي يكرروي ترراريخ اسررتحقاقها الحقررا لترراريخ إعررادة
الشراء.
بند  :2بـــدء العملية
يكروي الرد ول فرى عمليرات إعررادة الشرراء بمبرادرة مري البنرك المشررتر أو مري البنرك البرائع ويدسرلم للبنررك
المركزي المصري إ طارا يحدد األورا محل العملية والبائع والمشتر وتاريخ الشراء وقيمرة الشرراء
وتاريخ إعادة الشراء ومعدل العائد المطب علرى العمليرة ويعتبرر لرك اي طرار جرزءا ال يتجرزأ مري هر ا
العقد.
وبموجل اي طار المشار إليه في الفقرة السابقة يقروم البنرك المركرزي المصرري بتحويرل األورا محرل
العملية في سجالت اييدال المركزي لديه مي البنك البائع إلى البنك المشتري مقابل ال صم علرى حسرال
البنك المشتري بقيمة الشراء وايضافة إلى حسال البنك البائع.
بند  :3القيمــــة
 -تتحدد القيمة الحالية أل وي ال زانة المدست دمة فى عمليات إعادة الشراء وفقا للمعادلة اآلتية:

6

القيمة الحالية =

6
القيمة االسمية *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العائد المعلي للورقة مي قبل البنك المركزي * المدة الباقية على تاريخ االستحقا 6 +
600

515

 تتحدد قيمة الشراء أل وي ال زانة وفقا للمعادلة اآلتية:قيمرة الشرراء = القيمرة الحاليرة أل وي ال زانرة *  - 600%الهرام

المعلري مري قبرل البنرك المركرز

بواقع %5

6

أ يقرل ناتج المعادلة الواردة فيما بيي القوسيي إلى الكسر ال امس.
ل يقوم البنك المركزي المصري يوميا بنشر معدالت العائد لكافة إصدارات أ وي ال زانة السارية.
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 تتحدد قيمة إعادة الشراء أل وي ال زانة وفقا للمعادلة اآلتية:قيمة إعادة الشراء = قيمة الشراء +

قيمة الشراء * معدل العائد المطب

* عدد أيام العملية

600

510

بند  :4انتهاء العملية
بموجل اي طار المشار إليه في البند  2يقوم البنك المركزي المصري في تاريخ إعادة الشراء بال صرم
على حسال البنرك البرائع بقيمرة إعرادة الشرراء وايضرافة لحسرال البنرك المشرتري مقابرل تحويرل األورا
محل العملية مي البنك المشتري إلى البنك البائع.
وفرري حالررة كرروي البنررك المركررزي المصررري مشررتريا مررع عرردم كفايررة رصرريد البنررك البررائع ال يررتم تحويررل
األورا ويتم تحويل العملية إلري عمليرة مرنح تسرهيل ائتمراني رالل اليروم و يرتم االتصرال بالبنرك لموافراة
البنك المركزي بضمانات أ ر في حالة الحاجة إلي لك.
بند  :5نقل الملكية
تنتقل ملكية أ وي ال زانة مي البنك البائع إلى البنك المشتر في تاريخ الشراءث مع استمرار تم دترع البنرك
البائع بعائرد األورا محرل العمليرة وتحملره ب عبائهرا الضرريبية و لرك لقراء مرا يدفعره للمشرتر مري تكلفرة
العملية.
ويكوي البنك المشرتر هر و مالرك الورقرة رالل فتررة العمليرة ويكروي لره حر التصرر

فيهرا فرى السرو

الثانوي بإجراء عمليات إعادة شراء أ ر عليها تنتهرى فرى موعرد أقصراه تراريخ إعرادة الشرراء ال رام
بالعملية األصليةث و لك بالمدقابل ال

يتف عليه طرفا كل عملية أ ر .

بند  :6تفويض بالخصم
يفوض الطر
الطر

الثاني بموجل توقيعه على ه ا العقد الطر

األول بال صم علرى كافرة أرصردة حسرابات

الثاني لديه بقيمة عملية الشراء والعمليات العكسية لها الواردة بإ طار كل عملية.

بند  :7المسائل اإلدارية
يسر ه ا العقد مالم ٌي طر أحد الطرفيي الطر

اآل ر برغبته فى إنهائهث على أي يكوي لرك اي طرار

قبل ثالثيي يوما على األقل مي التاريخ المحدد لالنتهاء.
وت ضع العمليات القائمة قبل لك التاريخ لشروط االتفا حتى تاريخ إعادة الشراء ال ام بكل عملية.
ويقر كل طر

ب ي القائم بالتوقيع على ه ا االتفا مفوض منه بالتوقيع نيابة عنه.
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بند  :8حل المنازعــــات
يٌحل أ

ال

بالطر الودية وفى غير لرك يرتم عررض أ

رال

علرى التحكريم طبقرا لقرانوي التحكريم

المصر ويكوي التحكيم أمام مركز القاهرة ايقليمي للتحكيم التجار الدولى.
بند  :9النســـخ
َتحـــــرر ه ا العقد مي نس تيي َتسلم كل طر
(طــرف أول)

نس ة منه للعمل بموجبها.
(طــرف ثاني)
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ثانياا :لمدة  28يوم بمعدل عائد متغير

1

 .6يتم ايعالي عي عملية إعادة الشراء ات أجرل  28يومرا علرى كرل مري شاشرة رويتررز وموقرع البنرك
المركزي على شبكة االنترنت يوم األحد الساب عي العملية التي سيجريها البنك المركزي.
 .2تقوم البنوك الراغبة فري االشرتراك فري عمليرات إعرادة الشرراء التقردم بعطاءاتهرا إلرى البنرك المركرزي
المصري يوم االثنيي الساب عي إجراء العملية اعتبارا مري السراعة الحاديرة عشرر ظهررا وحترى السراعة
الثانيررة ظهررراث ويقرردم الطلررل بمبلررغ مليرروي جنيرره ومضرراعفتهاث وبحررد أقصررى ثررالث عطرراءات مرري ررالل
رسائل سويفت توجه إلى ايدارة العامرة للعالقرات ال ارجيرة واالسرتثمارات ويقروم البنرك بإيضراح القيمرة
االسمية أل وي ال زانة التي يرغل في بيعها مرع االلترزام بإعرادة شررائها مررة أ رر كضرمانات لعمليرة
إعادة الشراء وك ا تاريخ استحقاقها (مرفق.)1
يقوم البنك المركزي المصري بترتيل العطاءات المقدمة مي البنوك حسل األسعار حيث يتم ترسية
العطاءات وفقا ألعلى سعر مقدم مي البنوك ثم األقل حتى يتم تيطية عملية إعادة الشراء بالكاملث وفى
حالة تساو

معدل العائد ألكثر مي عطاء سيتم الت صيم عند القيمة المعلي عنها وفقا للكميات

المقدمة.
ويقوم البنك المركزي يوم الثالثاء بايضافة وال صم لقيمة العملية مي الل الحسابات الجارية للبنوك
طر

البنك المركزي.

 .5تتحدد قيمة عمليات إعادة الشراء التي سريتم إجرائهرا مرع البنرك المركرزي وفقرا للمعرادالت الموضرحة
بعقد عمليات إعادة الشراء.
 .4يست دم كضماي لعمليات إعادة الشرراء رصريد أ وي ال زانرة القرائم بالجنيره المصرري الصرادرة علرى
ال زانة العامة للدولة لكل بنك في نهاية عمل اليوم السراب يجرراء عمليرات إعرادة الشرراءث بعرد اسرتبعاد
عمليات السو الثانوي والتسرهيالت االئتمانيرة رالل اليروم  Intraday Loanالتري يرتم إجرائهرا فري
نفس يوم إجراء عملية إعادة الشراء.
 .5تم تحديد قيمة الهام

المست دم في معادلرة تحديرد قيمرة الشرراء أل وي ال زانرة الرواردة بالعقرد بواقرع

.%5

6

كتال السيد نائل المحافظ الصادر بتاريخ  64يونيو 2062
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 .1في حالة عدم كفاية الضمانات المقدمة يجراء عمليات إعادة الشرراء ال يرتم تنفير العمليرة مرع إ طرار
البنك طالل العملية بإليائها نظرا لعدم كفاية الضمانات المقدمة.
 .1ال ترردرج ضررمي مكونررات بسررط نسرربة السرريولة بالعملررة المحليررة األ وي المسررت دمة فرري عمليررات إعررادة
الشراء الل فترة العملية.
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الفصـل الثالث
القواعد المنظمة لعمليات ربط ودائع البنوك

1

 .6يعلي البنك المركزي المصري عي مبلغ العملية والنتائج على كل مي موقع البنك المركزي
) (www.cbe.org.egوصفحتي البنك المركزي على رويترز وبلومبرج  CBEZوCBEG
على التوالي.
 .2تتقدم البنوك بعطاءاتها لربط الودائع مي الل نظام  Auction Portal Systemفي موعد
غايته الساعة  66.00صباحا.
 .5يقوم البنك المركزي المصري في تاريخ الربط ب صم قيمة الودائع المقبولة على حسال البنك
المعنى لديهث ويقوم في تاريخ االستحقا

بإضافة قيمة الودائع والعوائد المستحقة عليها ل ات

الحسال.

 6بدأ العمل بها اعتبارا مي 61سبتمبر  2002وتم تفعيلها بتاريخ  26مارس 2065
دليل التعليمات الرقابية

