البـاب الثامن
قواعد تنظيم التعامل
بالنقد األجنبي وشركات الصرافة
والتنظيم اإلحصائي

الباب الثامن
قواعد تنظيم التعامل بالنقد األجنبي
وشركات الصرافة والتنظيم اإلحصائي

الفصـل األول قواعد وتعليمات في مجال التعامل بالنقد األجنبي وسوق الصرف األجنبي 1........................
الفصل الثاني شركات الصرافة11......................................................................................
الفصل الثالث إحصاءات المعامالت الخارجية 11......................................................................

الباب الثامن 1 /

الفصـل األول
قواعد وتعليمات في مجال التعامل بالنقد األجنبي
وسوق الصرف األجنبي
 )1القواعد والترتيبات الصادرة في شأن تنظيم العمل بالمنشآت السياحية والمحالت
التجارية التي تقتضى طبيعتها التعامل بالنقد األجنبي بموجب حكم الفقرة األخيرة من المادة
( )111من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  88لسنة
 ،3001وكذا الفقرة (ج) من المادة ( )23من الالئحة التنفيذية لهذا القانون:1
أوال :المنشآت والمحالت التجارية
يتعيييعلى ييملشآت وييمحلتشآتتييرحلشآتمرخيييهلشآتييخجهلآ ييرلتييعلشآم ييهلشإلدشخيييهلشآتجتصييهلتشآت ي ل
تقتضملطبيعت رلشآتعرتللبرآ قدلشألم ب لشآتصتللى ملتتشفقهلشآب ي لشآتخكيي لشآتصيخ لآقبيتللشآ قيدل
شألم ب لإآملمر بلشآم يهلشآتصخ لىعلتبيعرت رلتفقرًلآ قتشىدلشآترآيه :ل
ل(أ) لشآتصتللى ملشآتتشفقرحلشآريتهلتيعلتصي تهلشآمتيرخ لفي لترآيهلط يبلىيخبلتبيي ل
شآس لدشجللشآدشئخةلشآمتخكيه.
ل(ب)لتظييخلبي ي لأتلوييخشللشآعت ييهلشألم بيييهلتقربييللم ي ييرحلتصييخيهلإ لىييعلطخي ي لشآب ييت ل
شآتعتتدةلأتلشآم رحلشألجخىلشآتخجهلآ رلبرآتعرتللف لشآ قدلشألم ب .
ل(ج)لف لترآهلشآتعرتللبرآم يهلشآتصخ لدشجللشآيدشئخةلشآمتخكييهليكيتعل آي لفي لتيدتدلتب ي ل
جتسييهلف جلم يييهلتصييخ لآ فييخد،لتهييتلشآتب ي لشآتصييخللبييهلآ قييردتيعلإآييملشآييبردلأتل
شآتسييرفخيعلت ييرلتفق يرًلآتييرلتخدلبرآتييردةل()111لتييعلنيير تعلشآب ي لشآتخكييي لتشآم ييريل
شآتصخف لتشآ قدلشآصردخلبرآقر تعلخنمل88لآس هل.3002
ل(د) لتتددلأسعرخلبي لشآس لبرآ قدلشألم ب لتشآم يهلشآتصخ لتتع يعلبويكللتشضيللى يملكيلل
س عه.
ل(ه) لتسميللتصي هلشآتبيعرحلستشللبرآ قدلشألم ب لأتلبرآم يهلشآتصخ لف لسيمرحلأتل ظيمل
فآيهل ُتعدلآ شلشآغخب .ل

1

لنخشخلتم سلإدشخةلشآب لشآتخكي لشآتصخ لشآصردخلبترخيخل21لأغسطسل .3002ل
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ثانيا :األسواق الحرة
ل

ليصخللبقبتللشآ قدلشألم ب لإآملمر بلشآم يهلشآتصخ لىعلتبيعرحلشآتترحلشآت لتيشتلل ورطل

شألستش لشآتخة،لت آ لبعدلتتشفقهلشآب لشآتخكي لشآتصخ ،لتت لتخشىرةلترلي م :ل
ل(أ) لتصتللت لشآتترحلى ملتتشفقهلتص تهلشآمترخ لى ملإ ورللدشئخةلمتخكيهلجرصهلب ر.
ل(ب)لتخشىرةلشآقتشىدلشآتقخخةلتعلتيشخةلشآترآييهلبوي علتتدييدلشآفئيرحلشآتصيخللآ يرلبويخشللشآسي ل
شألم بيهلتعلشألستش لشآتخة،لتفملتدتدلشآكتيرحلتشألص رجلشآتقخخةلآ هلشآفئرح.
ل(ج)لتظخلبي لأتلوخشللشآعت هلشألم بيهلتقربللم ي يرحلتصيخيهلإ لىيعلطخيي لشآب يت لشآتعتتيدةل
أتلشآم رحلشألجخىلشآتخجهلآ رلبرآتعرتللف لشآ قدلشألم ب .
ل(د) لف لترآهلشآتعرتللبرآم يهلشآتصخ لدشجللشآدشئخةلشآمتخكيهليكتعل آ لف لتدتدلتب ي لجتسيهل
ف جلم يهلتصخ لآ فخد،لتهتلشآتب لشآتصخللبيهلآ قيردتيعلإآيملشآيبردلأتلشآتسيرفخيعلت يرل
تفقرًلآترلتخدلبرآتردةل()111لتعلنر تعلشآب لشآتخكي لتشآم يريلشآتصيخف لتشآ قيدلشآصيردخل
برآقر تعلخنمل88لآس هل.3002

ثالثا :نوادي ألعاب المائدة (كازينوهات القمار) بالمنشآت السياحية:1
ل

ليخجه لبتدشتل لشآ قد لشألم ب لب تشد لأآعرب لشآترئدة ل(كريي تهرح لشآقترخ) لبرآت ومح لشآسيرتيه،ل
بعدلتتشفقهلتيشخةلشآسيرتهلتشآب لشآتخكي لشآتصخ ،لت آ لتفقرًلآ قتشىدلشآترآيه :ل
لأ -لتتتفظلشآوخكهلشآقرئتهلبإدشخةلتتوغيللشآكريي تلبتسربلبرآ قدلشألم ب ل–لبخصيدلت رسب ل–ل
آدى لشآب ل– لشآتوخج لى م لت في لشآتختيبرح لشآ قديه لشآجرصهلبرآكريي ت ل– لى م ل ته لإدشخةل
شآ ورطلشآت كتخلتتقرب هلأيهلشآتيشترحلتتختبهلى يهل شتيلر ً ،لتتعلثملىدملشآ متللف ل آ لشآمل
شستجدشملأيهلتتشخدلتتع قهلبست لشآصخجلشألم ب .
لب -ليق لى م لىرت لشآب

لشآتورخ لإآيه لتسئتآيه لشآتتق لتع لسرته لتغ يه لتشستجدشم لشآتسربل

شآت كتخلطبقر ًلآترلتخدلبرآب دلشآسرب  ،لت لش آتيشملبرآقتشىدلتشآتختيبرحلشآقرئتهلبو علنتشىدل
ست لشآصخجلشألم ب لشآصردخةلتعلشآب لشآتخكي لشآتصخ  ،لتك آ لأتكرملنر تعلشآب ل
شآتخكي لتشآم ري لشآتصخف لتشآ قد لشآصردخ لبرآقر تع لخنم ل 88لآس ه ل ،3002لت ئتتهل
شآت في يه ،ل تك شلشألتكرملشآجرصهلبتكرفتهلغسللشألتتشللشآصردخلب رلشآقر تعلخنمل 80لآس هل
3003لتشآضتشبطلشآخنربيهلشآصردخةلىعلشآب لشآتخكي لف له شلشآصدد.

1

لنخشخلتم سلإدشخةلشآب لشآتخكي لشآتصخ لشآصردخلبترخيخل8لترخسل .3002ل
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 )3القواعد المتممة التفاق سوق الصرف األجنبي بين البنوك:1
 .1تتييددلتتشىيييدلشآعتييللف ي لش تخب ي لتييعلشآسييرىهل10لصييبرترًلتتتييمل3لظ ييخشً،لتآييعليسييتلل
برآتعرتللبعدلسرىرحلشآتعرتللشآخستيه.
 .3يييتملشآتعرتييللت ي لشآب ييت لغيييخلشآتوييتخكهلف ي له ي شلش تفيير لكتعييرترحلشآب ييت لت ي لىترئ ييرل
).(Corporate Customers
ُ .2تتخ لآ ب ت لتخييهلتغيييخلنرئتيهلشألسيعرخلشآتع يهلآعترئ يرلبتميخدلتتيخ لش تخب ي لتدتعل
شآتقييدلبتختخلسرىهلبوخطلأ ليتعرخبل آ لت لترلتخدلبرآب دل()2لشآفقيخةل()2لتيعلش تفير ل
شآت ظملآست لشآصخجلشألم ب لتشآ ىليقضملب علتكتعلأسعرخلشآوخشللتعلشآعترللأنيللتيعل
أسعرخلشآويخشللتيعلش تخب ي ،لتأعلتكيتعلأسيعرخلشآبيي لآ عتيرللأى يملتيعلأسيعرخلشآبيي لفي ل
ش تخب .3
 .2يخشىملأعليتملإجطيرخلشآب ي لشآتخكيي لفيتخشًلبعت ييرحلشآصيخجلشألم بي لتيعلجيرللشآغخفيهل
شآتخكييييهلإلتصييرلشحلشآ قييدلشألم بي ،لتأيضيرًلبتخكيييلتييتشيعلتتييدعلآمتيي لشآعتييرحلبتييدل
أنصملشآسرىهلشآعروخةلتعلصبرللشآيتملشآترآ .
 .2يصخللآ ب ت لبرآوخشللتعلست لش تخب ل ستيفرللشتتيرمرحلشآعترللتيعلشآعت يهلشألم بييهل
آسدشدلتديت يرحلندلشستتقحلبغخبلشآسدشدلت آ لبدتعلشآت سي لشآتسب لت لشآب ي لشآتخكيي ل
ى ملأعلتتملإترطهلشآب لشآتخكي لبت لشآعت يرحلتتستتخلشآب ت لبعيدملتي للتتتييللبرآعت يهل
شألم بيهلإ لآتعلتتتشفخلآدي ملتصردخلسدشدلب شحلشآعت ه.2
 .1يتكعلتتتيللشآتديت يرحلشآقرئتهلبرآعت هلشآتخةلإآيملشآعت يهلشآتت ييه،لت آي لبرآت سيي لشآتسيب ل
ت لشآب لشآتخكيى.3
 .7يتملتسربلتشإلىرعلىعلىت يرحلشآصخجلشألم ب ل)(Forwardلكرآترآ :
 سعخلصخجلترضخل).(SPOT
 فييرخ لشآ قييرطلبيييعلسييعخلشآعرئييدلى ييملشآعت تيييعل)(Interest Differentialليييتمل
شإلىرعلى رلت فص ه.
 .8يتكعلشآقيرملبعت يرحلفم هل((Forwardلآكبرخلشآعترللتعلشآوخكرحلبوخطلأعلتكتعله ير ل
ىت يهلتمرخيه،لتى ملسبيللشآتصخلآتغطيهلشآعت يرحلشآلتيه:لشىتتردلتست د ل).(L/c's
 تست دشحلتتصيلل)/(D/c'sلتس يرحلتتخديع.
 تس يرحلتتخديع.
 تتتيرحلأخبرللتسرهتيعلأمر بلآ جرخجلتتددةلشآترخيخل).(Dividends
1

لكتربلشآسيدل رئبلتترفظلشآب لشآتخكي لشآتصخ لشآصردخلبترخيخل31لديستبخل .3002ل
3
لكتربلشآسيدل رئبلتترفظلشآب لشآتخكي لشآتصخ لشآصردخلبترخيخل11لأغسطسل .3000ل
2
لكتربلشآسيدل رئبلتترفظلشآب لشآتخكي لشآتصخ لشآصردخلبترخيخل32لفبخشيخل .3002ل
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 تصييرئللشآتصييديخلشآسي ع لتشآجييدت لشآتي لتييخدلآعتييرللشآب ي لبوييخطلتصييتلل
شآب لى ملترليثبحلأعلشآعت يهلتمرخيه.1
لتيمبلتخشىرةلىدملشآسترللآ عترللبرآقيرملبعت ييرحلفم يهل)(Forwardلألغيخشبلشآتضيرخبه،ل
كتيرليتظيخلشآقييرملب ييهلىت ييرحل)Non - Deliverable Forward (NDFلآعتيرللشآب ي لتيعل
شآب ت لأتلشآتؤسسرحلأتلشألفخشد .3ل
 .0سييتجلتتج ي لإمييخشلشحلتريتييهلضييدلأ لتييعلشآتسييئتآيعلتشآب ييت لىييعلت في ي لىت يييرحلبرآ قييدل
شألم ب لتجرآجلشآقتشىدلشآتتبعهلتشآتصخللب رلتعلنلبللشآب لشآتخكي لشآتصيخ ،لكعت ييرحل
شآبيي لتشآوييخشللبيييعلتسييربرحلشآعتييرل،لأيض يرًليوييددلشآب ي لشآتخكييي لى ييملأعلىت يييرحلشآ قييدل
شألم ب ليمبلأعليكتعلأتدلأطخشف رلشآب ت لشآتعتتدةلأتلوخكرحلشآصخشفه.

 )1آلية شراء أو بيع الدوالر األمريكي من خالل عطاءات دورية  FX Auctionsيعلن
عنها البنك المركزي المصري:1
ل
لف لإطرخلتخهلشآب لشآتخكي لشآتصخ لى ملتعيييلكفرلةلست لشآصخجلشألم ب لتتس يلل
تعرترح لشآم ري لشآتصخف  ،لتىتر لى م لإيمرد لفآيه لتسر دة لآ ظرم لست لشآصخج لبيع لشآب ت ل
(شإل تخب لشآدت خى)لبتيعليترللآ ب ت لأكثخلتعلبديللآتعرترت رلبرآ قدلشألم ب ،لفقدلتقخخلتدويعل
فآيهلمديدةلتعلجرللنيرملشآب لشآتخكي لشآتصخ لبطخللىطرلشحلدتخيهلآوخشللأتلبي لشآدت خل
شألتخيك ل FX Auctionsل تتقدم لإآي رلشآب ت لبعختض ر ،لت آ لشىتبرخشلتعليتملشألتد لشآتتشف ل
20لديستبخل .3013ل
ل تمديخ لبرآ كخ لأع لشآلآيه لشآمديدة لآع لتؤثخ لى م ل ظرم لشإل تخب

لشآدت خى ،لتإ تر لتعد لتكت هل

تتسر دةلآهلتسيعترعلم برلإآملم ب .ل
وفيما يلي الشروط المنظمة آللية شراء أو بيع الدوالر األمريكي من خالل عطاءات دورية
:FX Auction
أوال :كيفية وتوقيت اإلعالن عن العطاءات
ليقتملشآب لشآتخكي لشآتصخ لف لبدشيهلكللأسبتعلتعلجرللصفتهل CBEOلى ل
وبكهلختيتخيلبرإلىرعلىع:
لأ -لدتخيهلشآعطرللجرللشألسبتع.
لب -لشآتبرآ لشآتعختضه آ وخشللأتلشآبي .
1

لكتربلشآسيدل رئبلتترفظلشآب لشآتخكيىلشآتصخىلشآصردخلبترخيخل0ليت يتل.3000
3
لكتربلشآسيدل رئبلتترفظلشآب لشآتخكيىلشآتصخىلشآصردخلبترخيخلأتللترخسل.3007
2
لكتربلنطرعلشآعرنرحلتش ستثترخشحلشآجرخميهلبترخيخل20لديستبخل.3013
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ثانيا:لكيفية تقديم العطاءات
لأ -ل ف لشأليرم لشآتتددة لآ عطرلشح ،ليتم لشإلىرع لىع لشآعطرل لتوختطه لتشآتب لشآتطختلل
آ وخشللأتلآ بي لتعلمر بلشآب لشآتخكي لشآتصخ لف لتترملشآسرىهل 10:00لصبرترل
تعلكلليتملىتللتعلجرللصفته  CBEOى ملوبكهلختيتخي.
لب -لتقدم لشآعختب لتع لمر ب لشآب ت لشآتورخكه لتع لجرل ل ظرم لشآتعرتل لشإلآكتخت ل
) ،(Reuter’s Dealing Systemلبصتخة لتؤنته لآتيع لإ ورل ل ظرم لإآكتخت ل
ت فصل لجره لبت لشآعطرلشح ،لت آ لشىتبرخش لتع لشآسرىه ل 11:00لصبرتر لتتتمل
شآسرىهل11:20لصبرتر.لتتمدخلشإلورخةلب هلسيتملخفبلأيهلىختبلتقدتهلبعدله هل
شآفتخة.

ثالثا :مواصفات العروض المسموح لها بالمشاركة
لأ -لتقدملشآعطرلشحلبتدلأد ملت يتعلدت خلأتخيك لتتضرىفرت ر.
لب -ليتملتسعيخلكللىطرللف لصتخةلأخبعهلأخنرملىوخيهل(تثرل:ل.)x,xxxx
لج -ليستل لآكل لب لبتقديم لأكثخ لتع لىطرل لت فصل ،لب سعرخ لتجت فه ،لبتد لأنصم لثرثهل
ىطرلشح.
لد -ليمبلأ ليييد لتمتتع لنيته لشآعطرلشح لشآتقدته لتع لكل لب لىع ل %12لتع لإمترآ ل
شآتب لشآتطختللتعلمر بلشآب لشآتخكي لشآتصخ .
ه شلتسيتملشستبعردلشآعطرلشحلشآت ل لت تيملبرآوختطلشآتتضتهلىرآيه .ل
ل
رابعا :إعالن نتائج العطاءات
لأ -لتع عل تيمهلشآعطرللبعدل 20لدنيقهلتعلغ لبربلشآتقديم ل(أ لشآسرىهل 13:00لظ خش)ل
تعلجرللصفته  CBEOى ملوبكهلختيتخي.لتستجلتوتتللشآ تيمهلشآتع هلى مل
أى ملتأد ملسعخلتقبتللتشآتتتسطلشآتخمللآسعخلصخجلشآعطرلشحلشآتقبتآه.
لب -ل برآ سبهلآ عختبلشآتقبتآهلفستجليتملشآوخشللأتلشآبي لآكللب لتفقرلآ سعخلشآتعختبل
تعلمر به،لى ملأسرسلتبدألشآسعخلشآتتغيخل(.)Multiple Price Auction
لج -لف لتر ح لشآتجصيه لآ تبرآ لشآتتبقيه ل( )pro-rataلفستج ليتم لشآتقخيب لإآ لأد ل
تئهلأآجلصتيته.
لد -ليت لآ ب لشآتخكي لشآتصخ لشستبعردلأ لتعلشآعطرلشحلشآتقدتهلبدتعلإبدشللأسبرب.
دليل التعليمات الرقابية
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ل
خامسا :إجراءات التسوية
لأ -لتتملتستيهلشآعت يرحلترضخشل spotلأ لبعدليتت لىتللتعلترخيخلنبتللشآعطرلشحلترل
آملي هلف لشإلىرعلى ملجرجل آ .
لب -ليقتم لشآب لشآتخكي لشآتصخ لبعت يرح لشآجصم لأت لشإلضرفه لشآريته لى م لتسربرحل
شآب ت لآديه لبرآدت خ لشألتخيك لتشآم يه لشآتصخ لآتعكس لىت يرح لشآوخشل لأت لشآبي ل
شآت لأبخت ر ل تع ر لف ل طر له ه لشآلآيه لت آ لف لترخيخ لشآت لكتر لهت لتتب لبرآ سبهل
آتستيهلىت يرحلش تخب لشآدت خ .

سادسا :يحق للبنك المركزي المصري تعديل أو إلغاء العطاء المطروح وفقا لما يقرره وحده دون
إبداء أية أسباب.

 )2مزادات الدوالر األمريكي غير الدورية:1
ل
لفيي لإطييرخلتتربعييهلشآب يي لشآتخكييي لشآتصييخ لشآتسييتتخةلآسييت لشآصييخجلشألم بيي لفيي لتصييخل
تتخصهلشآدشئملى ملدىملشآم ريلشآتصخف ،لتتعيييلكفرلته،لبترليت رسبلتدتخهلف لجدتهلش نتصيردل
شآقتت .ليقتملشآب لشآتخكي لشآتصخ لبطخللتيشدشحلبرآيدت خلشألتخيكي ل–لك تيرلدىيحلشآضيختخةل
آ آ –لآتقرب هلشآط برحلشآقرئتيهلآيدىلشآب يت لت آي لبمر يبلشآتييشدشحلشآدتخييهلشآتي ليطخت يرلأسيبتىيرل
آتتتيللشستيخشدلشآس لش ستخشتيميهلشآلتيهلى ملسبيللشآتصخ :ل
 شآس لشآغ شئيه لشألسرسيه لتشآتتتي يه ل(ور  ،لآتتم ،لدتشمع ،لأستر  ،لنتل ،لييح ،لآبعل
بتدخةلتآبعلأطفرل،لفتل،لىدس،ليبدة،ل خة)لغيخلورت هلهيئهلشآس لشآتتتي يه .ل
 شآس لشآتسيطهلتتست يترحلشإل ترجلتشآجرترح.
 شآل حلتتعدشحلشإل ترجلتنط لشآغيرخ.
 شألدتيهلتشألتصرللتشآكيترتيرحلشآجرصهلب ر .ل
تيتعيعلى ملشآب ت لشآتورخكهلف لت لشآتيشدشحلشتجر لترلي يملبو علترلي  :ل
 .1شآت كدلتعلأعلشآتست دشحلشآتقدتهلتعلشآعترللآتتتيللنيتت رلآ جرخجلآمليسب لتدبيخهرلتعل
نبللت/أتلتملتقديت رلآب لفجخ.

1

لكترب لشآسيدل رئبلتترفظلشآب لشآتخكي لبترخيخل11لأبخيلل3012لت12لأبخيلل .3012ل
دليل التعليمات الرقابية
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 .3ترللييردةلنيتهلشآتبرآ لشآت لتملتتفيخهرلآ ب لىعلنيتهلط برحلشآعترللشآقرئتهلشآت تهلى رل
(كللىتيللى ملتدهلتآ شحلشآغخبلشآتت تللتعلأم ه)لي تيملشآب لبإىردةلبي له هلشآتبرآ ل
إآ لشآب لشآتخكي لشآتصخ .

لتيمييبلى ييملشآب ييت لتخشىييرةلشآتييخهلشآكرتييللتشآتييدني لشآتييرمل تييتلش آتيييشملبكرفييهلشآتع يتييرحل
شآصردخةلتعلشآب لشآتخكي لف له شلشآو ع،لى ترلب علشآب ي لشآتخكيي لسييقتملبإخسيرللفيخ لتفتيوييهل
آ ت كدلتعلشآتطبي لشآس يملآ هلشآتع يترح .ل
ل

 )5تشجيع المصريين على تحويل مدخراتهم بالنقد األجنبي بالخارج إلى مصر:
لف لإطرخ لتخه لشآب

لشآتخكي لشآتصخ لى م لدىم لتت ويط لش نتصرد لشآتط

لف لت

شآتخت هلشآ رتهلتىترلى ملتومي لشألفخشدلشآطبيعييعلشآتصخييعلى ملتتتيللتدجخشت ملبرآ قدلشألم ب ل
برآجرخجلإآملتصخل ستثترخهرلستشللبرآ قدلشألم ب لأتلبرآم يهلشآتصخ لف لأ لتعلصتخلش ستثترخل
شآتجت فه،لفقدلتقخخلترلي م -:1ل
لشآسترللآألفخشد لشآطبيعييع لشآتصخييع لشآ يع ليقتتتع لبتتتيل لتدجخشت م لتع لتسربرت ملبرآجرخج لإآمل
أتدلشآب ت لشآعرت هلف لتصخلشىتبرخشًلتعل10لفبخشيخل3012لبإىردةلتتتيلل فسلشآقيتهلإآملشآجرخجلبرسمل
شحلشآوجهلشآ ىلنرملبرآتتتيللت آ لى دلتصفيهلشستثترخشت ملفملتصخل(ستشللك ير ًلأتلميئيرً)لبوخطل
تقديملشآتست دشحلشآدشآهلى مل آ .
ليقتملكللب لبتسميللشآتتتيرحلشآتشخدةلتعلىترئهلشىتبرخشًلتعل2لفبخشيخل.3012

 )1أولوية تدبير العملة األجنبية:
لف لضتل لتتم رح لشآب

لشآتخكي لشآتصخ لشألجيخة لشآت لت دج لإآم لشآتفرظ لى م لشآتتشخدل

برآ قد ل شألم ب لتش ستقخشخ لش نتصرد لت لشتتتشل لتدشىيرح لشآفتخة لشآترآيه لشآت لتتخ لب ر لشآبرد ،ليستلل
آ ب ت لترلي  :3ل

-

تض لفآيهلآتتديدلأتآتيهلآط برحلىترئ رلآوخشللشآعت هلشألم بيهلتعلجرللشآتتشخدلشآتترتهل
آب .

 1كتاب السيد محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ  4فبراير .3112
 3كتاب السيد نائب محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ  14يناير .3112
دليل التعليمات الرقابية
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-

يتعيع لى م لشآب ت لتخشىرة لإىطرل لشألتآتيه لف لتدبيخ لشآعت ه لشألم بيه لشآجرصه لبرآعت يرحل
ش ستيخشديهلآترلي :1ل

 شآس لشآغ شئيهلشألسرسيهلتشآتتتي يهل ل
 شآل حلتتعدشحلشإل ترجلتنط لغيرخهر ل
 شآس لشآتسيطهلتتست يترحلشإل ترجلتشآجرترح ل
 ت تمرحلشآبتختللتتوتقرته ل
 شألدتيهلتشألتصرللتشآكيترتيرحلشآجرصهلب ر ل
 شألستدةلتشآتبيدشحلشآتوخيهلتتست يترت ر ل
 شآييتحلتشآوتتملشآص رىيهل
 تستبعد لتع لنيته لشآط برح لش ستيخشديه لشآس لشآغ شئيه لشألسرسيه ل -لغيخ لورت ه لهيئه لشآس لشآتتتي يه ل-ل(ور ل–لآتتمل–لدتشمعل–لأستر ل–لنتلل–لييحل–لآبعلبتدخةل–لآبعلأطفرلل
–لفتلل–لىدسل–ليبدةل–ل خةل–لشآل حلتتعدشحلشإل ترجلتنط لشآغيرخل–لشآس لشآتسيطهل
تتست يترح لشإل ترج لتشآجرترح ل– لشألدتيه لتشألتصرل لتشآكيترتيرح لشآجرصه لب ر) ،3لتر لندل
يكتعلآبعبلهؤ للشآعترل ل -لطرآب لشآتدبيخ ل -لتعلتصرئللتصديخلبرآ قدلشألم ب لتتدىهل
آدىلشآب .
 تخشىرة لإىطرل لشألتآتيه لف لتدبيخ لشآعت ه لشألم بيه لآ عترل ل(أفخشد لطبيعيتع ل– لأوجرهلشىتبرخيه) لشآت لنرتح لبرآت ريل لىع لتصي ه لشآ قد لشألم ب لشآجره لب م لشىتبرخش لتعل
1أغسطسل،3012لتفملتدتدل آ لشآقدخلشآ لتملشآت ريللى ه.2
 تظخلشستيفرللأيهلىتت حلإضرفيهل–لتتحلأ لتستم ل–لى ملىت يرحلبي لشآعت هلشألم بيهلآ عترل.2
 يتظخلتدبيخلشآ قدلشألم ب لآ عترللشآت لآدي رلتتشخدلتغط لشتتيرمرت رلبرآعت هلشألم بيه.2ل
ل
ل
 1كتاب السيد محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ  4فبراير 3112
 3كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  11إبريل .3112
 2كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  21يوليو .3112
 4كتاب السيد محافظ البنك المركزي المصري الصادر بتاريخ  11فبراير .3114
 5كتاب السيد نائب المحافظ الصادر بتاريخ  21مارس .3114
دليل التعليمات الرقابية
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 )7إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة ببعض المنتجات:1
ل
لش طرنرلتعلتخهلشآب لشآتخكي لشآتصخ لى ملتتفييلشآب ت لشآعرت هلف لشآقطرعلشآتصخف ل
شآتصخ لآرستتخشخلف لدىملتتومي لأ وطهلشآتصديخلف لتجت جلشآقطرىرحلش نتصرديه،لتإيتر رلت هل
بدتخه لشآخئيس لف لشآتترفظه لى م لتتشخد لشآبرد لتع لشآعت ه لشألم بيه لتتترتآه لت تيت ر لجرصه لجرلل
شآفتخةلشآخشه هلآترلآ آ لتعلأثخلإيمرب لى ملش نتصردلشآقتت  .ل
لتف لإطرخلترلسب لفقدلترتظلآمتللبعبلشآوخكرحلآتترخسهلأ وطت رلشآتصديخيهلجرخجلإطرخل
شآت ظتته لشآتصخفيه لتتتميه لتصرئل لشآتصديخ لشآجرصه لب ر ل(بر تفر لت لىترئ ر لبرآجرخج) لإآمل
تسربرح لجرخج لمت تخيه لتصخ لشآعخبيه ،لشألتخ لشآ

ليؤثخ لس بر ً لى م لتتشخد لشآدتآه لتع لشآعترحل

شألم بيه .ل
ل ويخ لف له ش لشآصدد لإآم لنخشخ لتييخ لشآص رىه لتشآتمرخة لشآجرخميه لخنم ل 322لآس ه ل3012ل
شآصردخ لبترخيخ ل 18لشبخيل ل ،3012لشآ

ُصدخ لشآت تمرحل
ليوتخط لت في لشآعت يه لشآتصديخيه لآت َ

شآت كتخةلبرآقخشخلىعلطخي لأتدلشآب ت لشآعرت هلبمت تخيهلتصخلشآعخبيهلتإثبرحل آ لتعلجرللتقديمل
و ردةلب كيهلآ متخ لشآتجتهلنبللشآوتع .ل
ل
له شلتف لضتللترلتقدمليتعيعلى ملشآب ت لش آتيشملبرإلمخشلشحلشآترآيهلإلتكرملشآخنربهلى ملتختدل
تصرئللىت يرحلشآتصديخلشآتتع قهلبرآت تمرحلشآتشخدةلبرآقخشخلشآتيشخ لشآتورخلإآيهلس فلر ً :ل
ل
 يقتمل شآب لبإصدشخلشآو ردةلشآتورخلإآي رلتقربللشآتصتللى ملتع دلكترب لتعلشآعتيلليوتلل
شآفتخة لشآقصتى لشآتتتنعه لآتختد لتصي ه لشآتصديخ ،لى م لأع ليقتم لبتتربعه لتختد لشآتصي هل
جرللشآفتخةلشآتتددة.
ل
 يتعيع لى م لشآب

ُصدخل
لتُصدخ لشآو ردة لشستيفرل لصتخة لتع لشآتع يترح لشآتتم ه لتع لشآت َ

آ تستتخدلتتضت هلتتميهلتصي هلىت يهلشآتصديخلآ ب ل شته.
ل
 ف لترآهلىدملتختدلتصي هلشآعت يهلشآتصديخيهلجرللتدةلأنصرهرل 180ليتتر ً لتعلترخيخل
شآوتعل-لأتلنيرملشآتصدخلبإثبرحلترخيخلتفتخةلتختدلشآتصي هلجرجلترلسب لبفتخةلأنصرهرل
ىرملتعلترخيخلشآوتع ل -لتبعدلتتربعهلشآب لآ عتيل لف له شلشآو علدتعلمدتى،ليتعيعلى مل
شآب

لإبرغ لشآب

لشآتخكي لشآتصخ لبرسم لشآعتيل لتتمتتىته لبتف تم لشآعتيل لشآتشتدل

تشألطخشج لشآتختبطه لبه لشآصردخة لىع لشآب

لشآتخكي  ،لآيقتم لشآب

لشآتخكي لبدتخهل

1

لكتربلشآسيدلشآتترفظلشآصردخلبترخيخل38لشبخيلل .3012ل
دليل التعليمات الرقابية
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برآتعتيم لى م لشآم ري لشآتصخف لإلدخشج لشآعتيل لضتع لنتشئم لىترل لشإلجفر لت آ لآعدمل
ت في لأيهلىت يرحلتورب هلآ عتيللتشآتمتتىهلتستقبرً.
ل
 كترليتعيعلى ملشآب لإبرغلتيشخةلشآص رىهلتشآتمرخةلشآجرخميهل(نطرعلشآتمرخة لشآجرخميه)ل
تتص تهلشآمترخ ل تجر لشإلمخشلشحلشآريتهلتعلمر ب ملأيضر.
ل

 )8القواعد الخاصة بتصدير فائض أوراق النقد األجنبي لدى البنوك إلى الخارج:1
ل
لتقتم لشآب ت لشآعرت ه لف لتصخ لبتقديم لط برح لتصديخ لفرئب لأتخش لشآ قد لشألم ب لآدي ر لإآمل
شإلدشخةلشآعرتهلآ عت يرحلشآجرخميهلبرآب لشآتخكي لشآتصخ  ،لتيخشىملأعليوتتللط بلشآتصديخلى مل
تعيييلشآب لبرآلت  :ل
 .1أعلأتخش لشآ قدلشألم ب لشآتط تبلتصديخهرلتم بهلتتتمتدةلبرآكرتللف لجيي هلشآفخعلتقدمل
شآط ب.
 .3أ هلتملشآ وخلىعلشآعترحلشآتط تبلتصديخهرلبصفتهلشآب لبوروهلختيتخلتتضت هلتكت رحل
ه ش لشآفرئب لتع لأ تشع لشآعترح ل– لدتع لشآكتيرح ل– لت آ لطتشل لشآيتم لشآسرب لى م لتقديمل
شآط بلآ ب لشآتخكي لآ تتشفقهلى ملشآتصديخ .ل ى ملأعليتملإخفر لصتخةلت رلخف لط بل
شآتصتللى ملتتشفقهلشآتصديخ.
 .2أع لشآب لند لنرم لبإيدشع ل سبه ل %10لآدى لشآب لشآتخكـي لشآتصـخ لتع لتمتـتع لأخصـدةل
تدشئـ لشآعـتـرل لآديـه لبرآـعتـرح لشآـتـخة لتفقـر ً لآقـخشخ لتـم ـس لإدشخة لشآب ـ لشآتـخكـي ل
شآتـصـخ لبـتـرخيـخل0لسبتتبخل.1002
 .2أعلشآب لآديهلخصيدليكفملترمهلشآتوغيللبجرجلشآتبرآ لشآتط تبلتصديخهر.
 .2أع لشآب لسيقتم لبتتشفرة لشإلدشخة لشآعرته لآ عت يرح لشآجرخميه لبصتخة لشآتتشفقه لى م لشآتصديخل
تؤوخشً لى ي رلتعلشآمتخ لشآتجتهلبرآكتيهلشآت لتملتصديخهر ،لتك شلبصتخةلتعلشآتست دشحل
شآت لتتضللنيرملشآب لبرستخدشدلتصي هلأتخش لشآ قدلشألم ب لشآسرب لتصديخهرلتتضتر ًلب رل
سعخلشآصخجلتترخيخلش ستتقر لت آ لف لتتىدلغريتهلىوخةلأيرملتعلترخيخلشآتصديخ.
 .1إنخشخلشآب لب هلنرملبرآت تيعلى ملشآب ك تحلشآتط تبلتصديخهلآدىلإتدىلوخكرحلشآت تيعل
شآتصخيه.
 .7أعلشآتصديخلسيتملبتعخفهلشآب لأتلىعلطخي لأتدلشآب ت لشآتعتتدةلتشآعرت هلف لتصخ.
 1شآكتبلشآدتخيهلآإلدشخةلشآعرتهلآ عت يرحلشآجرخميهلشآصردخةلبترخيخل8ل تفتبخل،1002لت13ليت يتل،1007لت32لشبخيلل ،3000و7
مارس .3115
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 .8إنخشخ لشآب لبرآتيشته لشآتيشتر ً لكرترً لىع لكرفه لشآعت يه لشآتصديخيه لبدلشً لتع لش ختبرط لتتتمل
إضرفهلشآقيتهلف لتسربرتهلآدىلتخشس يهلبرآجرخجلف لترخيخلش ستتقر .
 .0أع ليقتم لشآب لبتقديم لط ب لشآتصديخ لإآ لشآب لشآتخكي لبيتم لسرب لآتيعرد لشآتصديخ لألج ل
شآتتشفقهلى يه.
لتيتم لتس يم ل شآتتشفقه لآت دتب لشآب لتع لأصل لتصتخة لى م لأع لتعرد لشآصتخة لآإلدشخة لشآعرتهل

ل

آ عت يرحلشآجرخميهلتؤوخشًلى ي رلبرآكتيهلشآت لتملتصديخهرلتتجتتتهلتعلشآمتخ لشآتجته .ل
له شلتستجل لي ظخلف لط برحلتصديخلمديدةلتقدتهلتعلأ لب لترلآمليتملتتشفرةلشإلدشخةلشآعرتهل

ل

آ عت يرح لشآجرخميه لبصتخة لتتشفقت ر لشآسربقه لتتضتر ً لب ر لشآكتيه لشآت لتم لتصديخهر لتجتتته لتعل
شآمتخ لتتر ليفيد لشستخدشد لتصي ه لشألتخش لشآسرب لتصديخهر لإ ش لكر ح لف لتتية لشآب لأت لشآتع دل
بتتشفرة لشإلدشخة لشآعرته لآ عت يرح لشآجرخميه لب ر لفتخ لشآتصتل لى ي ر لدتع لشإلجرل لبفتخة لشآسترلل
شآتقخخةلبعوخةلأيرملتفقرًلآترلهتلتتضللبرآب دل()2لتعله هلشآقتشىد .ل
لتتعتبخلتتشفقرحلشآتصديخلسرخيهلشآتفعتللآتدةلأسبتعلتعلترخيخلصدتخهرلتصرآتهلآرستعترلل

ل

آتخةلتشتدةلفقطلتغيخلنرب هلآ تميئهلت ليمتيلتصديخلتبرآ لتييدلىعلشآتبرآ لشآتصخللب ر .ل
لتفيترليتع لبفرئبلأتخش لشآ قدلشألم ب لآدىلفختعلشآب ت ،لفتطب لبو رل فسلنتشىدلشآتصديخل

ل

شآت ته لى ر لستشل لتم لشآتصديخ لىع لطخي لت لشآفختع لتبروخة لأت لىع لطخي لتخشكيهم لشآخئيسيهل
برآقرهخة .ل
ل

 )9القواعد الخاصة باستيراد بنكنوت أجنبي من الخارج:
لل
للللللف ل ترآه لترمه لشآب ت ل ستيخشد لىت ه لأم بيه لتع لشآجرخج لتقتم لشآب ت لشآعرت ه لف لتصخ لبتقديمل
ط برح لشستيخشد لأتخش ل قد لأم ب لتع لشآجرخج لإآم لشإلدشخة لشآعرته لآ عت يرح لشآجرخميه لبرآب لشآتخكي ل
شآتصخ لتيخشىملأعليوتللط بلش ستيخشدلى ملتعيييلشآب لبرآلت  -:ل
 يتملشستيخشدلشآب ك تحلتعلب دلتصدخلشآعت هلفقط.1
 أعلتكتعلتبرآ لشستيخشدلشآعت ه لتعلشآجرخجلتغ فهلتتجتتتهلبجرتملب لتصدخلشآعت ه ،لتثرل:ل
شآدت خلشألتخيك ل(فيدخشللخييخجلب ).
 بير رحلجطلسيخلىت يهلش ستيخشدلبد ًل لتع لش ختبرطلتتملتصتآ رلتصخفكمل(شآب د ل– لشآت تيعل
–لخنملشآخت هل–للشآطيخشعل–لوخكهل قللشألتتشل).

1

لكتربلنطرعلشآعت يرحلشآتصخفيهلشآصردخلبترخيخل13لسبتتبخل.3013ل
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 أعلشآب لسيقتملبتتشفرةلشإلدشخةلشآعرتهلآ عت يرحلشآجرخميهلبصتخةلتعلتتشفقهلط بلش ستيخشدل
تؤوخلشًلى ي رلتعلشآمترخ لبإتترملىت يهلش ستيخشدلتعلشآجرخج.

 )10صندوق االستثمارات األجنبية فى إطار آلية تحويل أموال المستثمرين األجانب:1
ل
أوالا :ليتم لشىتبرخشً لتع ل 3012/2/17لإىردة لتفعيل لفآيه لتتتيل لأتتشل لشآتستثتخيعل
شألمر ب لشآسرب

لصدتخهر لبتتمب لكتب لشآب

لشآتخكي

لشآتصخ

لشآتؤخجهل

 ،3000/11/13ل ،3003/1/37ل 3002/8/32لت لشألج لف لش ىتبرخ لشآتعديرحل
شآطملتتضت رلشآتع يترحلشآت كتخةلأد ره .ل
ثانيا ا:ليستتخلص دت لش ستثترخشحلشألم بيهلشآت و لآدىلشآب لشآتخكي لشآتصخ لف ل
أدشل لدتخه لبتر ليضتع لت بيه لشتتيرمرح لشآتستثتخيع لشألمر ب لتع لشآ قد لشألم ب لى دل
تسييللشستثترخشت ملف لشألتخش لشآترآيهلشآتصخيه .ل
ثالثا ا :لت طب لشآلآيهلى ملتعرترحلشآتستثتخيعلشألمر بلف لشألتخش لشآترآيهلشآتصخيهل
تهمل(شألس ملشآتدخمهلبرآبتخصهلشآتصخيهل–لس دشحلتأ تعلشآجيش هلشآتصخيه)لى مل
سبيللشآتصخ .ل
رابعا ا:ليستتخلشآعتللبفتللتسربيعلبرسملشآتستثتخلشألم ب لآدىلشآب لشآقرئملب ورطلأتر هل
شآتفظ لأتدهتر لبرآ قد لشألم ب لتشآلجخ لبرآم يه لشآتصخ لتف لتر لتخد لبكترب لشآب ل
شآتخكي لشآتؤخخل .3003/1/37ل
خامسا ا:ليتملإآغرللدتخلب ك لشآتقرصهلتيحلتتتآملشآب ت لأت رللشآتفظلتعيييلجضتعل
شآط برح لشآتقدته لتع لشآتستثتخيع لشألمر ب لآآلآيه لتأ ر لتتثل ل رتج لتعرترت م لف ل
شألتخش لشآترآيهلشآت كتخةلف فر.
سادسا ا :ل تقتم لشآب ت لشآقرئته لب ورط لأتر ه لشآتفظ لفتخ لت قي ر لخغبرح لشآتستثتخيعل
شألمر بلآبي لتبرآـــ لشآ قدلشألم ب لبتمتي لت لشآتبرآ لف ل ريهلكلليتملىتللتإجطرخل
شآب

لشآتخكي لبقيتت ر لتترخيخ لش ستتقر ل) ،(Value Dateلتيع ليقتم لشآب ل

شآتخكي لبوخشللشآتبرآ لتفقرلآسعخلشآوخشللشآتع علت هلى ملصفتهلختيتخيلCBEWل
ف ليتملشإلجطرخ/لإمخشللشآعت يهل) (Trade Dateلتتقتملشآب ت لبتتتيللت لشآتبرآ ل
برآ قدلشألم ب لف لترخيخلش ستتقر لإآملأتدلتخشس لشآب لشآتخكي لبرآجرخجلتسبل
 1شآكتبلشآسيدلشآتترفظلشآصردخةلبترخيخل13ل تفتبخل،3000لت37ليت يتل،3003لت32لأغسطسل،3002لت12لترخسل .3012ل
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تعلشآعت ه،لبي ترليقتملشآب لشآتخكي لبإضرفهلشآتعردللبرآم يهلشآتصخ لإآملتسربرحل
شآب ت لشآتع يهلآديهلف لترخيخلش ستتقر لى ملأسرسلسعخلشآوخشللشآت تهلى هلأىره .ل
سابعا ا:ل تقتملشآب ت لشآقرئتهلب ورطلأتر هلشآتفظلى دلوخشللتبرآ لشآ قدلشألم ب لشآتورخل
إآي ر لأىره لتـع لشآتستثتخ لشألم ب لبتطبي لسعخ لوخشل لشآب

لشآتخكي لشآت ته لىعل

بعرآيهلتجصتترلت هلنخشلتشتدليتثللىتتآهلتؤتللآ ب لأتيعلشآتفظ .ل
ثامنا ا:ل ى دلت قملشآب لشآقرئملب ورطلأتر هلشآتفظلط برلتعلأتدلىترئهلتعلشآتستثتخيعل
شألمر بلبتتتيلل رتجلىت يرتهلف لشألتخش لشآترآيهلإآمل قدلأم ب لفإعلشآب ليقتمل–لبعدل
فته لكرفه لشآتست دشح لتشآت كد لتع لش طبر لوختط لفآيه لشآتستثتخيع لى م لشآط بل
شآت كتخ ل– لبإبرغ لشآب

لشآتخكي لب ش لشآط ب لتتتتيل لشآقيته لشآتعردآه لبرآم يهل

شآتصخ لإآم لتسرب ل آ لشآب

لطخج لشآب

لشآتخكي لجصتر لى م لتسربرحل

شآتستثتخيع لشألمر ب لبرآم يه لشآتصخ  /لست لشألتخش لشآترآيه لآدى ل آ لشآب لشآقرئمل
ب ورطلأتر هلشآتفظ .ل
تاسعا ا :ليقتم لشآب لشآتخكي لشآتصخ لببي لشآ قد لشألم ب لشآتط تب لآ آ لشآب لتفقرل
آسعخ لبي لشآب ــ لشآتخكي لشآتع ع لى م لصفته لختيتخي ل CBEWلشآسرىه لشآثر يهل
ظ خً شلف لترخيخ لإمخشللشآعت يهل) (Trade Dateلتضرفلر ً لإآيهلهرتشل%0.2لتقربلل
جصملشآتعردللبرآم يهلشآتصخ لآت لشآتبرآ لتعلتسربل آ لشآب لشآقرئملب ورطلأتر هل
شآتفظ لآدى لشآب لشآتخكي لف لترخيخ لش ستتقر  ،لأ لدتع لتصتل لشآب لى م لأ ل
ىتتآه .ل
عاشراا:ل ى ملشآب لشآقرئملب ورطلأتر هلشآتفظلفتخلت قيهلتبرآ لشآ قدلشألم ب لشآتورخلإآي رل
ف فر لتع لشآب ـ لشآتخكي لإضرفه لت لشآتبرآ لإآم لتسربرح لىترئه لتع لشآتستثتخيعل
شألمر بلبرآ قدلشألم ب  /لست لشألتخش لشآترآيهلتي تيملشآب لبت في لتع يترحلىترئهلتعل
شآتستثتخيعلشألمر بلبرآتتتيللتعلتسربرت ملبرآ قدلشألم ب /ست لشألتخش لشآترآيهلإآمل
شآجرخج .ل
ل
ل
ل
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 )11نظام تعامل البنوك المعتمدة مع الصيارفة والمراسلين فى الخارج فى مجال تجميع
المدخرات:1
ل
ليصخل لآ ب ت لشآتعتتدة لبرآتعرتل لت لشآصيرخفه لتشآتخشس يع لف لشآجرخج لف لتمرل لتمتي ل
تدجخشحلشآعرت يعلبرآجرخج،لتفقرًلآ قتشىدلتشآتختيبرحلشآترآيه :ل
 .1يتملإمخشللشآتتتيرحلتعلشآصيرخفهلتشآب ت لف لشآجرخجلإآملشآب ت لف لتصخلبكرفهلشآعترحل
شألم بيه لشآت لتقب ر ،لبتيع ليتم لشآتتتيل لتع لشآجرخج لآصرآل لشآب لتبروخة لآتغ يه لشآتسربل
برآ قدلشألم ب لبرسملشآصخشجلآديهلتآيسلآدىلأ لب لفجخ.
 .3يتم لشآتعرتل لت لشآصيرخفه لتشآتخشس يع لى م لأسرس لفتل لتسربيع لآدى لشآب لشآتعتتد لأتدهترل
برآعت هلشألم بيهلتشآلجخلبرآم ي رحلشآتصخيهلتيغ ىلشآتسربلشآتفتتللبرآم ي رحلشآتصخيهل
برآجصملى ملشآتسربلشآتفتتللبرآعت هلشألم بيهلتف لسعخلشآصخجلشآسرخ لآدىلشآب لف ل
إطرخلشآست لشآتخةلآ قدلشألم ب لف لترخيخلشآتغ يهلت ليتملتغ يتهلب لتسي هلأجخىلبجرجل
شآتسرب لبرآ قد لشألم ب لبرسم لشآصخشج لشآتفتتل لآ ش لشآغخب لآدى لشآب

لشآتبخم لتعهل

شآتختيبرح،لتآيسلآدىلأ لب لفجخ.
ليمتي لشآستب لى م لشآتكوتج لى م لشآتسرب لشآتفتتل لبرسم لشآصخشج لأت لشآتخشسلل

.2

برآم ي رحلشآتصخيهلآ شلشآغخب،لإ ليتعيعلأعلتتملتغطيتهلبرستتخشخلجصتر ًلى ملشآتسربل
شآتفتتللبرآ قدلشألم ب لنبللشآجصملى يهلب يهلتبرآ لتفت لخصيدهلشآدشئعلبرآم يهلشآتصخ .
لكتر ل ليمتي لت ل لتس يرح لشئتتر يه لبرآ قد لشألم ب لآ صخشج لأت لشآتخشسل لف له شل ل
شآتمرل لف لشآتسرب لبرآ قد لشألم ب لأت لتعلجرل لأ لتسربلبرآ قد لشألم ب لأت لأيه لتختيبرحل ل
أجخى لت لشآصخشج لف له ش لشآجصته ،لتفم لترآه لظ تخ لخصيد لتديع ل– لف لترآهل
شآضختخةلشآقصتىل– لفإ هليتعيعلشآعتللى ملتغطيتهلفتخشً،لى ملأعلتتتسبلفرئدةلبرألسعرخل
شآتعتتللب ر .ل
ل
 .2يب لشآب لشإلدشخةلشآعرتهلآ خنربهلشآتكتبيهلى ملشآ قدلشألم ب لبرآب لشآتخكي لشآتصخ لب يهل
تختيبرح لتبخم لت لأ لتع لشآصيرخفه لأت لشآتخشس يع لف لشآجرخج لبو ع لتمتي لتدجخشحل
شآتصخييع.
 .2يقتملشآب لبتتشفرةلنطرعلشآخنربهلتشإلوخشجلببيرعلأسبتى ليتضللشآلت :

1

لكتربلنطرعلشآخنربهلتشإلوخشجلشآصردخلبترخيخل20لسبتتبخل1000ل.
دليل التعليمات الرقابية
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لأ -لتمتتع لشآتبرآ لشآترآيه لبرآعت ه لشألم بيه لشآت لنرم لشآب

لبوخشئ ر لجصتر ً لى م لتسربل

شآصخشج لأت لشآتخشسل لآديه لبرآ قد لشألم ب لتإضرفه لتقرب ر لبرآم ي رح لشآتصخيه لف ل
تسربلشآصخشجلأتلشآتخشسللت لتتضيللشآخصيدلبرآعت هلشألم بيهلف ل ريهلشألسبتع.
لب -لتمتتع لشآتبرآ لشآتقرب ه لبرآم ي رح لشآتصخيه لشآتضرفه لإآم لشآتسرب لشآتفتتل لبرسمل
شآصخشجلأتلشآتخشسللبرآم ي رحلشآتصخيه.
لج -لتمتتع لشآتبرآ لشآت لتم لصخف ر لجرل لشألسبتع لبرآجصم لى م لشآتسربرح لبرآم ي رحل
شآتصخيهلت لتتضيللخصيدلشآتسربلف ل ريهلشألسبتع.
لد -لشآتعيييلب علشآب لي تيملب هلشآتختيبرحلتأعلتغ يهلتسربلشآصخشجلأتلشآتخشسللبرآعت هل
شألم بيهلتكتعلتعلتتتيرحلتشخدةلآهلتبروخةلتعلشآجرخجلبرآ قدلشألم ب ،لكترلأعلتغ يهل
تسرب م لبرآم يه لشآتصخ لنرصخة لفقط لبرآجصم لى م لتسرب م لبرآ قد لشألم ب لبسعخل
شآصخجلشآسرخ لف لشآست لشآتخةلآ قدلشألم ب لآدىلشآب .
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الفصل الثاني
شركات الصرافة
ل

أوال :ـ اإلجراءات واالشتراطات والضوابط الواجب توافرها للترخيص بإنشاء شركات
الصرافة:
ل
لتفقرلآ تتشدل(،112ل،112ل)117لتعلنر تعلشآب لشآتخكي لتشآم ريلشآتصيخف لتشآ قيدلشآصيردخل
برآقر تعلخنمل88لآس هل3002لتشآتيتشدل(،21ل،27ل،28ل،20ل)21لتيعل ئتتيهلشآت في ييهلتشآتيردةلشألتآيمل
تعلشآقر تعلخنمل02لآس هل3002لبتعيديللبعيبلأتكيرملشآقير تعلخنيمل88لآسي هل3002تشآقتشىيدلشآت ظتيهل
آ ورطلوخكرحلشآصخشفهل،ل تخدلفيترلي ملشإلمخشلشحلتش وتخشطرحلتشآضتشبطلشآتورخلشآي ر:ل ل
 .1اإلجراءات الواجب توافرها إلنشاء شركة صرافة:
ل
لأ -ليقدملط بلآ تصتللى ملتتشفقهلتبدئييهلتيعلشآب ي لشآتخكيي لشآتصيخ لبإ ويرللويخكهل
صييخشفهلى ييملشعليكييتعلشآط ييبلتسييتتفيرلآ بير ييرحلشألسرسيييهل(شسييملتقييدملشآط ييبل–لشسييمل
شآوخكهل–لشسملتعلسيتتآملش دشخةلشآفع يهل–لشسترللشآتؤسسيعلتى رتي مل) .ل
لتيمبلشعلتكتعلشس ملشآويخكهلشسيتيهلتتت تكيهلآتصيخييعلتشعليكيتعلغخضي رلشآتتييدل
لتيشتآهلىت يرحلشآصخشفهلتش ليقللخشسلترآ رلشآتدفتعلىعلجتسهلترييعلم يه .ل
لب -لتصـدخلتتشفقهلشآب لشآتخكي لشآتصخ لتعلتيعلشآتبدألآ سيخلف لشمخشلشحلشآت سييسل
آوخكهلشآصخشفهلت لتخشىرةلش ت :
 ش آتيشملبرألتكرملشآيتشخدةلبرآقير تعلخنيمل88لآسي هل3002لتتعديرتيهلبرآقير تعلخنيـمل
02لآس هل3002لت ئتتهلشآت في يه.
 أعليكتعلخئيسلتم سلش دشخةلأتلشآعضتلشآت تدبلبرإلضرفهلشآملتعليتيتآملش دشخةل
شآفع يهلآ وخكهلآديهلشآجبخةلش دشخيهلتشآكفرلةلشآف يهلشآت لتست دلشآملأىترللتجبيخشحل
ف لشآعتللشآترآ لتشآتصخف لف لتصخلأتلف لشآجرخجلتتفقرلآ قتشىدلشآسرخيهلتنيحل
تترخسهلشآعتللتتللشآكفرلةلتشآجبخة،لتي تيملتكيللشآتؤسسيعلبتقديملترليثبيحل آي ل
(بيرعلترآهلشآتخوللآعضتيهلتم سلش دشخةلآوخكهلشآصخشفه).
 ضختخةلشستيفرللش ويتخشطرحلتشآتم يييشحلشآف ييهلشآريتيهلآ ويخكهلآتيشتآيهل ويرطل
شآصخشفه .ل
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 تييدةلصييرتيهلشآتتشفقييهلشآتبدئيييهله ي لثرثييهلأو ي خلفقييطلتييعلتييرخيخلصييدتخهرلتيييتمل
جييرللهيي هلشآتييدةلشآتقييدملشآييملنطييرعلوييخكرحلش تييتشللبرآ يئييهلشآعرتييهلآرسييتثترخل
تشآت رط لشآتخةلآ سيخلف لشمخشلشحلت سيسلشآويخكهلتبعيدلش ت يرللتـيـعلشآت سييسل
تشىدشدلشآتم ييشحلشآف يهلبتقيخلشآويخكهليتعييعلى يملشآويخكهلشفيردةلشآب ي لشآتخكيي ل
شآتص يخ لبـ آييـ ،لتش شلتييرلش ت ييحله ي هلشآتييدةلدتعلشآتقييدملآقطييرعلوييخكرحلش تييتشلل
شآتورخلشآيهلتسقطلشآتتشفقهلشآتبدئيهلتتصبللكـ علآـملتكع.
ل
لج -لتقييتملشآوييخكهلبإفييردةلشآب ي لشآتخكييي لبر ت ييرللتييعلشآت سيييسلتيييعلي ييمل آ ي لشمييخشلل
شآتعري هلآتقيخلشآويخكهلآ تتقي لتيعلشسيتيفرئ رلآكرفيهلش ويتخشطرحلتشآتم يييشحلشآريتيهل
آتيشتآييهلشآ وييرطلت آ ي لتييعلجييرللآم ييهلتوييك هلآ ي شلشآغييخبلتييعلشآب ي لشآتخكييي ل
شآتصخ ،لتت يدشل ستصدشخلنخشخلشآتخجيهلبرآتعرتللف لشآ قدلشألم ب لتتسيمي رلفي ل
سمللوخكرحلشآصخشفهلآدىلشآب لشآتخكي .
ل
لتى ملشآوخكهلشآت لتص حلى ملشآتتشفقهلشآتبدئيهلتش ت حلآم يهلشآتعري يهلشآيملشسيتيفرئ رل
آرويتخشطرحلتشآتم ييييشحلشآتقيخخةلشعلتتقييدملبط ييبلآ ب ي لشآتخكييي لتفي لشآ تييت جل(ط ييبل
تسميللوخكهلصخشفه)لآ قيدلف لسمللوخكرحلشآصخشفهلشآتعدلبرآب ي لشآتخكيي لت آي لنبيلل
تيشتآهلشآ ورطلبثرثيعليتترلى ملش نل.للتيصدخلنخشخلتترفظلشآب لشآتخكي لبيرآتخجيهل
آ وييخكهلبرآتعرتييللف ي لشآ قييدلشألم ب ي لتيييتملتسييمي رلبسييمللوييخكرحلشآصييخشفهلآييدىلشآب ي ل
شآتخكي .لتفملمتي لش تتشلل ليمتيلتيشتآهلشآ ويرطلش لبعيدلشجطيرخلشآويخكهلبرآقييدلفي ل
شآسمللشآتورخلإآيهلت آ لبكتربلتتصملى يهلبع ملشآتصتل .ل
ل
لد -لت تيملشآوخكهلبتيشتآهلشآ ورطلجيرللسيتهلشوي خلتيعلتيرخيخلصيدتخلنيخشخلشآتيخجيه،ل
تفملترآهلىدملتيشتآهلشآ ورطلجرللشآتدةلشآت كتخةليعتبخلنخشخلشآتخجيهل غيلر ً.
ل
 .3االشتراطات والتجهيزات الفنية الواجب توافرها لدى شركات الصرافة لممارسة النشاط:
أ-

يميييبلأعلتتيييتشفخلآيييدىلويييخكرحلشآصيييخشفهلأم ييييةلخبيييطلشآويييخكهلبرآغخفيييهلشآتخكيييييهل
إلتصرلشحلشآ قدلشألم ب ،لتتم ييشحلف يهلتف لترلي م:

دليل التعليمات الرقابية

الباب الثامن 18 /

 .1يتعييعلشآتعرنيدلتي لشآويخكهلشآتصيخيهلآ قيللشآبير يرحلTE DATAلتشآتي لتتيتآملبيدتخهرل
ىت يهل قيللبير يرحلتيعلشآويخكهلإآيملغخفيهلشتصيرلشحلشآ قيدلشألم بي لىيعلطخيي لم يريل
تتشئتهل .1MODEMل
 .3م ريلترسبلفآ لبتتشصفرحل شحلكفرلةلىرآيه.
 .2تتدةلطبرىهل شحلكفرلةلىرآيه.
 .2جيشئعلتديديه،لفركس،لتركي رحلىدل قديه،لآتتهلآإلىيرعلىيعلأسيعرخلصيخجلشآعتيرحل
شألم بيه.
لب -ليتعييعلشوييتخش لوييخكهلشآصيخشفهلفي لإتييدىلتكيير حلشأل بيرللشآعرآتيييهلإلىييرعلشألسييعرخل
شآت لييتملشآتعرتيللى يملأسرسي رلتت تييملهي هلشآويخكرحلبتم يييلأم ييةلتكير حلش بيرلل
شآعرآتيهلآدي رلبم ريلطبرىهلآطب لتغييخلشآسعخلتنحلإىرعلشآسعخلشآمديــد.
لج -لت تيملشآوخكرحلبإجطيرخلشآب ي لشآتخكيي لبي لتعيديللفي لىقيدلت سييسلشآويخكهلأتلفي ل
ظرت ييرلشألسرسيي لتفييملشآبير ييرحلشآتقدتييهلى ييدلشآتييخجيهلبإ وييرللشآوييخكهلت ليعتييدل
برآتعديللإ لبعدلتتشفقهلشآب لشآتخكي ل(ط بلتعديللبير رحلتسميللوخكهلصخشفه) .3ل
 .1الضوابط الرقابية الواجب اتباعها للتأمين على شركات الصرافة:1
 شآت تيع لى م لشآجيع لضد لتتشدع لشآسخنه ،لتك ش لشآت تيع لى م لشآصخشفيع لضد لجير هل
شألتر هلأتلش جترسلتفقرلآآلت :
لأ -لشآت تيعلى ملشآ قديهلشآتتتفظلب رلدشجللشآجيشئعلآدىلإتدىلوخكرحلشآت تيع.
لب -لشآت تيعلضـدلجير ـهلشألتر ـهلآكللصـخشجلتغطملنيتت رلشآتدلشألنصملآتممل
ل

لشآ قديهلشآتستتللآ صخشجلش تتفـرظلبهلجرللفتخةلشآعتللشآيتت .
لج -لشآت تيعلضدلتجرطخل قللشآ قديهلتعلتإآملشآوخكه.

 شآعتللى ملتتفيخلندخلكبيخلتعلشمخشلشحلشآتتريهلتشألترعلآ جيشئعلآدىلشآوخكه،لت آ ل
بتخشىرةلشآلت :
ل
 أعليكتعلآ رلتتشصفرحليصعبلشجتخشن ر. -أعليكتعلتكر رلجرخجل طر لشآتعرتللت لشآعترللتغيخلظرهخةلألتد.

1

لكتربلنطرعلشآخنربهلتشإلوخشجلشآصردخلبترخيخل2لأبخيلل .3000ل
 3كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  1سبتمبر .3114
 2كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  33فبراير .3115
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 -أع لتفتل لبتفترتيع لش تل لت لشآتسئتل لىع لشآجيي ه لتشآثر

لت لشآتديخل

شآت في لآ وخكهلأتلشآفـخعلت آ لآتتقيـ لتبدألشآخنربهلشآث رئيه.
 يتكع لآ وخكه لشستجدشم لتسرئل لأترع لإضرفيه لضد لتجرطخ لشآسخنه لتفقر لآترلي م:ـ
 .1تمتدلم ريلش شخل(سخي ه)لآ ت بيهلف لترآهلتدتعلسخنهلأتلشنتترملآ وخكهل
ى ملأعليكتعلف لشتركعلتتفخنهل ستجدشتهلى دلشآضختخة.
 .3شستجدشم ل ظرم لشآتخشنبه لبرآكرتيخشح لى م لشع ليكتع لف لشتركع لتتفخنه لتغيخل
ظرهخةلآ مت تخلتيتك رلتسميللشآتدع.
 .2الضوابط التي يجب توافرها فيمن يتولى اإلدارة الفعلية لشركات الصرافة (المدير التنفيذي):
أ-

يميبلأعليتييتشفخلفيييتعليتييتآملشإلدشخةلشآفع ييهلآكييللفييخعلتييعلفيختعلوييخكهلشآصييخشفهلشآجبييخةل
شآف يهلف لشدشخةلش وطهلشآترآيهلىتتترلتىت يرحلشآ قدلشألم ب لجصتصرلتك شلشآكفرلةلشآف ييهل
ف لشآعتللشآترآ لتشآتصخف لستشللف لتصخلأتلفي لشآجيرخجلتيكيتعلتتفخغيرلآ يرلتتسيئت ل
ىعلشآعت يرحلشآت لتتملبرآوخكه.

ب -شآجبخةلشإلدشخيهلتشآكفرلةلشآف يهلآتترخسهل ورطلشآصخشفهله لشآت لتملشكتسرب رلفي لإطيرخلتيعل
شآوخىيهلطبقرلإلتكرملشآقتش يعلتشآ تشئللتنحلتترخسهلشآعتللتتللشآكفرلةلتشآجبخة.ل
ج -تتقدملشآويخكهلبط يبلتعتتيدلتيعلخئييسلتم يسلإدشخةلشآويخكهلأتل رئبيهلإآيملشآب ي لشآتخكيي ل
آ تصتللى ملشىتتردهلآتعييعلتعليتتآملشإلدشخةلشآفع يهلآ ويخكهلتيخفي لبرآط يبلشآتسيت دشحل
شآترآيه:
 بيرعلترآيهل(بييرعلترآيهلآ تخويللآ عتيللتيديخلت فيي لبويخكهلصيخشفه)لتخفي لبيهلشآسييخةل
شآ شتيييهلشآتفصييي يهلآ تخوييللتتضييترلبييهلكرفييهلشألىتييرللتشآتظييرئجلشآت ي لىتييللب ييرلت ي ل
تجخمه.
 و ردةلشآتؤهللشآدخشس .
 و ردةلجبخةلتعتتدة.
 و ردةلتتثقهلتعلشآت تي رحلش متترىيهلتفيدلتدةلشآعتللبوخكهلشآصخشفه.
 إنخشخليفيدلشآتفخغلشآكرتللآ عتللكتديخلت في .
 صتيفهلترآهلم رئيهلتديثه.
د-

يعييخبلى ي لشآ م ييهلشآت ي لتجييتهلبييرآ ظخلف ي لشآط بييرحلشآت ي لتقييدملتييعلوييخكرحلشآصييخشفهل
آ تتشفقهلى ملشىتتردلشآتديخيعلشآت في ييعلت فرحلشآتديخيعلشآت في ييعلت آ لإلبدشللشآيخأ لتفقيرًل
آ ضتشبطلشآترآيه:
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 شآجبخةلش دشخيهلتشآكفرلةلشآف يه لف لإدشخةلشأل وطه لشآتصخفيهلستشللف لتصخل
أ ت لشآجرخج لتؤيده لبو رده لجبخة لب كيه لتعتتده لتع لشآتخكي لشآخئيس لآ ب لف ل
تصخلأتلب تدلشآب ت لف لجرخجلتصخلبعدلتتثيق رلتعلتيشخةلشآجرخميه.
 شآجبخةلشإلدشخيهلتشآكفرلةلشآف يهلف لشىترللوخكرحلشآصــخشفهلف لتصـخلآتدةل
جدتهل لتقل لىعلجتسه لس تشحلآ تؤهرحلشآع يرلتىوخلس ــتشح لآ تؤهرحلل
شآتتتسطه لشتلفت لشآتتتسطه لتفملكرفهلش تتشلليمبلتقديملتست دلصردخلتعل
هيئه لشآت تي رح لش متترىيه ليفيد لأع لشآت كتخ لىتل لبرآوخكه لجرل لشآفتخةل
شآتتضتهلبو ردهلشآجبخةلت لىدملش ىتدشدلبرآتددلشآتوتخشهلف لو ردهلشآت تي رحل
تك شلىدملتمتدلفرصللف لو ردةلشآت تي رحلشكثخلتعل1لو تخ.ل
 شآتفخغلشآكرتللآ عتللبوخكهلشآصخشفه.
 تتضتعلو ردهلشآجبخةلشآتقدتهلسرب لوغ هلإلتدىلشآتظرئجلشإلوخشفيه.
له -لتصدخ لتتشفقه لشآب لشآتخكي ل ىتترد لتع ليتتآم لش دشخة لشآفع يه لآوخكرح لشآصخشفه لتيتمل
شآكتربه لآكللتعلشآوخكهلتنطرعلوخكرحلش تتشللبرآ يئهلشآعرته لآرستثترخلتشآت رط لشآتخةل
بتعييعلشآتديخلشآت في لآ وخكهلتشثبرحل آ لف لسمللوخكرحلشآصخشفهلبرآب لشآتخكي لت ل
تخشىرهلترلي :ل
ل
 يمتي لشىتترد لخئيس لتم س لشدشخة لشآوخكه لآ قيرم لب ىترل لش دشخة لشآفع يه لى م لشعل
يكتعلتتفخغرلتفخغرلكرترلآ عتللبرآوخكهلت آ لف لضتللتتشفخلشآجبخة لتشآكفرلةل
شآف يه لبتتمب لتتشفقه لشىضرل لتم س لش دشخة لى م ل آ لت لشىفرؤه لتع لوخطل
شآت تي رحلش متترىيه.
 ف لترآهلىدملتتشمدلشآتديخلشآت في

لآ وخكهلألسبرب لتقبتآهليتعيعلأعليتللتت هل

تعليقتملبتظيفتهلتيتملشجطرخلشآب لشآتخكي لشآتصخ لبتعخفهلكللتعلشآوخكهل
تشآتديخلشآت في

لبتبخخشحلغيربهلنبللنيرتهلبرآتغيب ،لتك شلشبرغلشآب لشآتخكي ل

شآتصخ لىتعلسيتللتت هلتأعليكتعلتعتتدشلآقيرتهلب هلشآتظيفه.
 .5ضوابط ترشيح أعضاء مجالس إدارات شركات الصرافة:
 تقتملشآوخكهلبرآتقدملإآملشآب لشآتخكي ل ىتتردلتخويللخؤسرللتشىضرللتمرآسلشدشخشحل
وخكرحلشآصخشفهلتترليطخألى ي رلتعلتعديرحلب رللى ملط بلتخف لبهلبيرعلترآهل(بيرعل
ترآهلآ تخوللآعضتيهلتم سلش دشخةلآوخكهلصخشفه)،لتسيخةل شتيهلآ تخوللت آ لبتتمبل
دليل التعليمات الرقابية
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صتخةلتعلتتضخلشمتترعلشآمتعيهلشآعرتهلشآعرديه/غيخلىرديهلتعتتدلتعلتخشنبلشآتسربرحل
تخئيسلتم سلشدشخةلشآوخكهلت لشستيفرللشآتست دشحلشآترآيه:لـل
لأ -لأصللو ردةلشآتؤهل.
لب -لشآجبخة لش دشخيه لتشآكفرلة لشآف يه لف لشدشخة لش وطه لشآتصخفيه لستشل لف لتصخ لشت لف ل
شآجرخج.
لج -لصتيفهلترآهلم رئيهلتديثه.
لد -لشستيفرللبيرعلشآترآه.
له -لإنخشخلبعدملشآتصتللى ملأتكرملنضرئيهلتج هلبرآوخجلتشألتر ه ل


ليمتي لآعضتلتم سلشإلدشخةلشعليقتملبصفهلدشئتهلب لىتللف ملشتلإدشخ لب لصتخةل
تعلشآصتخلف لوخكهلتسرهتهلأجخىلإ لبتخجيهلتعلشآمتعيهلشآعرتهلآ وخكهلشآت ليتتآمل
ىضتيهلتم سلإدشخت ر.



ليمتيلآعضتلتم سلش دشخةلشعليوغللتظيفهلتديخلت في  .ل



ليمتيلألىضرللتم سلشإلدشخةلش نتخشبلأتلشآخهعلبرسملشآوخكه .ل

 .1قواعد وإجراءات الحصول علي موافقة مبدئية إلنشاء فرع لشركة الصرافة:ـل
لأ -ليقدملط بلشآتصتللى ملتتشفقيهلتبدئييهلإل ويرللفيخعلآويخكهلصيخشفهلإآيملشآب ي لشآتخكيي ل
شآتصييخ ل( تييت جلط ييبلشآتصييتللى يي لتتشفقييهلتبدئيييهلإل وييرللفييخعل)ل-لنطييرعلشآخنربييهل
تش وخشجل-لتشآ ىليتضتعل(شسملشآوخكــهل–للشسملتقيدملشآط يبلتصفتيـهل–لى يـتشعلشآفيخعل
–لشسملشآتديـخلشآت في لآ فخع)لتيخف لبرآط بلصيتخةلتيعلىقيدلش ختبيرطلى يملشآفيخعلتكي شل
صتخةلتعلتتضخلشمتترعلتم سلشإلدشخةلبرآتتشفقهلى ملشآفخع.ل
لب -ليتملدخشسهلشآط بل تجر لنخشخلبو هلف لضتللش ىتبرخشحلشآلتيه:ل
 تدىلشآترمهلإل ورللفخعلآوخكهلصخشفهلبصفهلىرتهل
 تدىلشآتيشملشآوخكهلبرآقتشىدلشآت لت ظمل ورطلشآصخشفهل
 ىددلشآفختعلشآقرئتهلآ وخكهلتش تورخهرلمغخشفير
 تطب لنرىدةلفخعلتقربللكللت يتعلم يهلتصيخ لتيعلخأسلشآتيرللشآتيدفتعلآويخكهل
شآصخشفهل
 صيرفملتقييت لشآتسيرهتيعلتفقييرلآلجييخلتخكييلتييرآ ليمييبلش لتقيللىييعلخأسلشآتييرلل
شآتدفتعلآ وخكه
دليل التعليمات الرقابية
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 شآسيتآهلشآت لتتعرتللب رلشآوخكهل
لج -ليتملشجطرخلوخكهلشآصخشفهلبتتشفقهلشآب لشآتخكي لشآتصخ لبكتربلتتصملى يهلتصتتبرل
بع ملشآتصتل.ل ل
ل
قواعد واجراءات تسجيل فرع لشركة الصرافة :
لأ -لى م لشآوخكه لشآت ليصدخ لآ ر لتتشفقه لتبدئيه لتع لشآب
إمخشلشح لت سيس لشآفـخع لتتتشفرة لشآب

لشآتخكي لشآتصخ لشآسيخ لف ل

لشآتخكي لشآتصخ لبرسم لشآتديخ لشآت في

لآ فخعل

تشآتست دشحلشآتتع قهلبهلت آ لجرللثرثهلأو خلتعلترخيخلصدتخلشآتتشفقهلشآتبدئيهلتتعتبخل
ه هلشآتتشفقهل غيهلف لترآهلىدملت سيسلشآفخعلجرلله هلشآتدة.
لب -لى ملشآوخكهلشآت لش ت حلتعلشستيفرللشمخشلشحلت سيسلشآفخعلجرللشآفتخةلشآتتددةلبرآتتشفقهل
شآتبدئيه لشآتقدم لبط ب لآ ب

لشآتخكي لشآتصخ لآتعري ه لشآفخع لتت يدش لآتسمي ه ،لتخفقر لبهل

شآتست دشحلش تيه :ل
 تستجخجلتعلشآسمللشآتمرخ لتستتفيرلآتسميللشآفخعلتى تش ه.
 صتخةلتعلشآبطرنهلشآضخيبيهلتستتفيهلشضرفهلشآفخع.
 بيرعلبرسملشآب لشآتفتتللآديهلتسربرحلشآفخع.
 فييتشتيخلوييخشللشآترسييبلشألآييملتم ييريلشآطبرىييهلتم ييريلشآفييركسلتتركي ييرحلىييدل
شآ قديهلتشآجيشئعلشآتديديه.
 تييرليفيييدلخبييطلشآفييخعلبييرآتخكيلشآخئيس ي لبتسييي هلشتصييرللت رسييبهل(جييطلت يفييتعل–ل
فركس).
 صييتخةلتييعلتثييرئ لشآت ي تيعلى ييملشآفييخعلضييدلتجييرطخلشآسييطتلتشآتخي ي لتجير ييهل
شألتر هلت قللشآ قديه.
 إنييخشخلتييعلخئيييسلتم ييسلشإلدشخةليفيييدلشآت كيييدلى ييملتبعيييهلشآفييخعلآ وييخكهلك تييدل
ت رف هر.
ل
لج -ليتملتعري هلتقخلشآفخعلآ تتق لتعلشستيفرئهلآكرفهلش وتخشطرحلتشآتم ييشحلتعلجرللآم هل
توك ه لآ ش لشآغخب لتع لشآب

لشآتخكي لشآتصخ لتيعد لتقخيخ لب تيمه لشآتعري ه لتت يدشل

ستصدشخلشآتتشفقهلى ملتسميللشآفخعلف لسمللوخكرحلشآصخشفهلشآتعدلبرآب لشآتخكي ل
شآتصخ .
لد -ليتم لشجطرخ لشآوخكه لبكترب لتتصم لى يه لتصتتبر لبع م لشآتصتل لبقيد لشآفخع لف لسملل
وخكرح لشآصخشفه لتيتعيع لى م لشآفخع لتيشتآه لشآ ورطلجرل لو خيع لتع لترخيخ لش جطرخ،ل
دليل التعليمات الرقابية
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تفم لترآه لىدم لتيشتآه لشآفخع لآ ورط لجرل لشآتدة لشآت كتخة لتعتبخ لشآتتشفقه لى م لتسميلل
شآفخعل غيه.ل
ل
 .7االجراءات الخاصة بنقل المراكز الرئيسية أو فروع لشركات الصرافة:
لل يمتيلآوخكرحلشآصخشفهل قللتقرخلتخشكيهرلشآخئيسيهلأتلفختعلآ رلتعلتكرعلإآملفجخلدشجلل
شآبردلتفقرلآ قتشىدلشآت ليضع رلشآب لشآتخكي لشآتصخ لف له شلشآو علتهملكرآترآ :ل ل
ل
لأ -لتتقدملشآوخكهلشآت لتخغبلف ل قللشآتخكيلشآخئيسي لآ يرلأتلأتيدلفختى يرلبط يبلشآيملشآب ي ل
شآتخكيي لشآتصييخ ل(نطييرعلشآخنربييهلتش وييخشج)لتخفقيرلبييهل تييت جلتعييديللتسييميللبير ييرحل
وخكرحلشآصخشفهلتصتخةلتعلىقدلش ختبرطلى ملشآتقخلشآمديدلتكي شلصيتخةلتيعلتتضيخل
شمتترعلشآمتعيهلشآعرتهلآ وخكهلتعتتدلتعلتخشنبلشآتسربرحلتخئيسلتم سلإدشخةلشآويخكهل
أتلتتضخلتم سلإدشخةلبرآتتشفقهلى ملشآتعديللى ملأعلي كخلشآع تشعلشآتط تبلشآ قيللشآييهل
ى ملتمهلشآتتديدلتيتن لشآط بلخئيسلتم سلشدشخةلشآوخكهلأتل رئبه.
لب -ليتملدخشسهلشآط بل تجر لنخشخلف لو هلف لضتللش ىتبرخشحلشآلتيه:
 شألسبربلشآمديهلشآت لتبيخخلتيدىلشآترميهلآ قيللشآتخكييلشآخئيسي لأتلشآفيخعلتيعلشآتكيرعل
شآترآ .
 تدىلشآتيشملشآوخكهلبرآقتشىدلشآت لت ظمل ورطلشآصخشفه.
 ىددلشآفختعلشآقرئتهلآ وخكهلتش تورخهرلمغخشفير.
 تتشفييرةلشآب يي لشآتخكييي لبرآتسييت دشحلشآتيي لتفيييدلش ت ييرللىرنييهلشآوييخكهلبييرآتقخلشآقييديمل
شآتط تبل ق هلتهم:ـ
 .1ترليفيدلش رللشآعرنهلشإليمرخيهلآ تقخ.
 .3تييرليفيييدلشيييدشعلخصيييدلشآتخكيييلشآخئيس ي لآب ي لشتلتتتيييللخصيييدلشآفييخعلآ تخكيييل
شآخئيس لشتلشيدشىهلبرآب .
 .2ترليفيدلشآغرللتثرئ لشآت تيعلشآجرصهلبرآتقخ.
 .2ترليفيدلشآغرللجطلشآت يفتعلشآجرهلبرآتقخ.
 .2إنخشخلتعلخئيسلتم سلش دشخةلبإيقرجلتيشتآهل ورطلشآصيخشفهلبيرآفخعلتإجرئيهل
تعلكرفهلشآتم ييشح.
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لج -لتصييدخلتتشفقييهلشآب ي لشآتخكييي لشآتصييخ ،لتييعلتيييعلشآتبييدأ،لآ سيييخلف ي لإمييخشلشحل قييلل
شآتخكيلشآخئيسي لأتلشآفيخعلآويخكهلشآصيخشفهلتتكيتعلتيدةلصيرتيهلشآتتشفقيهلشآتبدئييهلهي ل
ثرثهلأو خلفقطلتعلترخيخلصدتخهر،لتتعتبيخلهي هلشآتتشفقيهل غييهلفي لترآيهلىيدملت سييسل
شآفخعلجرلله هلشآتدة.ل
لد -لى ملشآوخكهلشآت لش ت حلتعلشستيفرللشمخشلشحل قللتقخلشآتخكيلشآخئيسي لأتلشآفيخعلجيرلل
شآفتييخةلشآتتييددةلبرآتتشفقييهلشآتبدئيييهلشآتقييدملبط ييبلآتعري ييهلتقييخلشآفييخعلأتلشآتخكيييلشآخئيس ي ل
تخفقرلبهلتستجخجلتيديعلتيعلشآسيمللشآتميرخ لتصيتخةلتيعلشآبطرنيهلشآضيخيبيهلتسيتتفيرل
آتعديللى تشعلتقخلشآتخكيلشآخئيس لأتلشآفخع.ل ل
ل
له -ليتملتعري هلشآتقخلشآمديدلآ وخكهلآ تتق لتيعلشسيتيفرئهلآكرفيهلش ويتخشطرحلتشآتم يييشحلتيعل
جييرللآم ييهلتوييك هلآ ي شلشآغييخبللتييعلشآب ي لشآتخكييي لشآتصييخ لتيعييدلتقخيييخلب تيمييهل
شآتعري هلتت ييدشلإلصيدشخلشآتتشفقيهلى يمل قيللشآتخكييلشآخئيسي لأتلشآفيـخعلتإميخشللشآتعيديلل
بسمللوخكرحلشآصخشفه .ل
ل
لت -ليتملشجطرخلشآوخكــهلبرآتتشفقهلى مل قللشآتخكيلشآخئيسي لأتلشآفيـخعلتكي شلتسيميللشآتعيديلل
ف لسمللوخكرحلشآصخشفهلتيتعيعلى ملشآوخكهلتيشتآهلشآ ورطلجرللوي خيعلتيعلتيرخيخل
ش جطييرخ،لتفييملترآييهلىييدملتيشتآييهلشآتقييخلشآمديييدلآ وييرطلجييرللشآتييدةلشآت ي كتخةلتعتب يخل
شآتتشفقهلى ملتسميللشآفخعل غيه.ل ل

ثانيا :القواعد التي تنظم نشاط شركات الصرافة:
 -1قواعد تعامالت الشركة في النقد األجنبي :
لأ -لنصخلتعرتلل ورطلشآوخكهلشآت ليخجهلآ رلبرآتعرتللف لشآ قدلشألم ب لى ملشآعت يرحلشآلتييهل
تشآت صتهلى ي رلبرآتردةل27لتعلشآرئتهلشآت في يهلآ قر تعلخنمل88لآس هل:3002ــ
 وخشللشآ قدلشألم ب لتبيعهلآتسربلشآوخكه .ل
 وخشللتتتصيللتبي لشآويكرحلشآسيرتيهلشآصردخةلىعلشآب ت لشآعرت هلفي لتصيخلأتل
شآجرخجلآتسيربلشآويخكهل،لى يملشعلييتملشآتتصييللفي لترآيهلشآويخشللتشآتغطييهلفي ل
ترآهلشآبي لىعلطخي لتسربرحلشآوخكهلآدىلشتدلشآب ت لشآتعتتدةلف لتصخ .ل
 يقتصييخلتتتيييلل وييرطلشآوييخكهلى ييملتتشخدهييرلشآ شتيييهلتييعلتقييت لشآتس يرهتيعلدتعل
ش ستعر هلب يهلتتشخدلأجخى .ل
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 يتظخلى ملشآوخكهلشآقييرملبي لىتيللفجيخلتيعلشىتيرللشآب يت لبتيرلفي ل آي لإميخشلل
شآتتتيرحلتعلتإآملشآجرخج .ل
لب -ليمييبلأعلتييتملتعييرترحلشآوييخكهلت ي لىترئ ييرلبرآ قييدلشألم ب ي لتفقييرلآ تييخجيهلشآتت ييتللآ ييرل
دشجللتقخلشآوخكهلتفختى رلشآتسم هلآيدىلشآب ي لشآتخكيي لشآتصيخ ،لتأعلشآتعرتيللجيرخجل
تقييخلشآوييخكهليعتبييخلتجرآفييرلآ قتشىييدلشآت ي لت ي ظمل وييرطلشآصييخشفه،لتأعلتتييخ لتبييرآ لبرآ قييدل
شألم بي لتييعلوييخكهلصييخشفهلشآييملوييخكهلصييخشفهلأجييخىلأتلشآييملأتييدلشآب ييت لشآتعتتييدةلأتييخل
تقبتللت ليتعرخبلت لشآقتشىدلشآسرخيهلطرآترلكرعل آي لتعيييشلبرإلويعرخشحلشآريتيهلشآتي ل
تؤيدلتض لشآعت يهلستشللكر حلآ بي لأتلش يدشعلآتسربلشآوخكهلآدىلشآب .
لج -ليتعييعلش سييتمربهلآكرفييهلط بييرحلشآبيي لتشآوييخشللآ عتييرحلش م بيييهلتىيدملش تت ييرعلىييعلشآبيي ل
آ مت تخلطرآترليتمدلخصيدلآ عت ه.
لد -ل ليمتيلنيرملشآوخكهلبخهعلأصتللشآوخكهلآتسربلشآغيخلأتلش نتخشبلبضتر ر.
له -ليتعيييعلى ييملشآوييخكهلىييدملنيرت ييرلبقبييتللتبييرآ ل قديييهلبرآم يييهلشآتصييخ لأتلشآ قييدلشألم ب ي ل
تش تتفرظلب رلدشجللتقخلشآوخكهلى مل تهلتدبيخلشآتقربللآ هلشآتبرآ  .1ل
 -3االجراءات الخاصة بضبط سوق النقد األجنبي:3
 .1غيخلتستتللآ وخكهلبتتديدلأسعرخلآوخشللتبي لشآ قدلشألم ب .
 .3ت تيييملشآوييخكهلبر تفيير لتي لأتييدلشآتصييرخجلشآتعتتييدةلإلىييرعلأسييعرخهلشآجرصييهلببيي لتوييخشلل
أتخش لشآ قييدلشألم ب ي لتشآويييكرحلشآسيييرتيهلآ تعرتييللب ييرلت ي لىترئ يير،لت ي لشإلوييرخةلشآتشضييتهل
آ ؤ للشآعترللب علش سعرخلشآتع هله لأسعرخلشآتصخجلشآتعتتدلشآ ىليتملش تفر لتعه .ل
 .2يتكعلآ وخكهلبيي لتيرلآيدي رلتويخشللتيرلتتترميهلتيعلىتيرحلشم بييهلنرب يهلآ تتتييللآ تصيخجل
شآتعتتدلشآ ىلتملش تفر لتعهلت آ لتفقرلآ قتشىدلشآسيرخيهلبوي علأسيعرخلشآصيخجلتقربيللشآم ييهل
شآتصخ لف لشطرخلىت يرحل.Inter bank
 .2يمتيلآ هلشآم رحلشعلتتعرتللبرآعترحلش م بيهلشآتي لتقب يرلآتسيرب رلتتتيحلتسيئتآيت رلفيتيرل
ىدشلشآعترحلش م بيهلشآت ليصدخلب رلنخشخلتعلشآب لشآتخكي لبإيقرجلشآتعرتللفي ر.
ل
 -1السجالت والدفاتر التي تمسكها شركات الصرافة واالجراءات الالزمة لها:
لف لضتللترلتقضملبهلشآفقخةلش جيخةلتيعلشآتيردةل()28لتيعلشآرئتيهلشآت في ييهلآ قير تعلخنيـمل88ل
آس ـييـهل3002لتكي شلشآقتشىييدلشآت ظتييهلآ وييرطلشآصييخشفهلفإ ييهلى ييملوييخكرحلشآصييخشفهلأعليكييتعلآييدي رل

 1كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  37يوليو .1117
 3كتربلشآسيدلتترفظلشآب لشآتخكي لشآصردخلبترخيخل38لي ريخل.3002
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دفرتخلتسمرحلتإيصر حلتجتتتهلشآصيفترحلتيعلنطيرعلشآخنربيهلتشإلويخشجلبرآب ي لشآتخكيي لتفقيرل
آآلت :ل ل
ل
لأ -لدفتخيعلآإليصر حلأتدهترلإلثبرحلشآ قدلشألم ب لشآ ىليتملويخشؤهلتش جيخلإلثبيرحلشآ قـيـدل
شألم ب ي لشآ ي ىليتـييـملبيعييـهلى ييملأعلتتتييلله ي هلش يصيير حلأخنييرملتس س ي هلتك ي شلجر ييهل
تصخ لتأم ب ل(ترفظهلوخشلل قدلأم ب ل،لترفظهلبي ل قدلأم ب )ل
لب -لسم يعلت تظتيعليثبحلف لأتدهترلنيتهلشآ قدلشألم ب لشآ ىليتملويخشؤهلتيثبيحلفي لش جيخل
نيتهلشآ قدلشألم بي لشآي ىلييتملبيعيهلت آي لفي ل رييهلأىتيرللشآييتمل(دفتيخلتسيميللىت ييرحل
وخشللتبي ل قدلشم ب ).
لج -لسملليثبحلفيهلىت يرحل قللشآتبرآ لتعلشآتخكيلشآخئيسي لشآيملشآفيختعلأتلشآعكيسلأتلبييعل
شآفيختعلبعضي رلشآييبعبل(سييمللنييدلشيصيير حلتسي يملتتسي مل قدييه)،لتيييتملشآقيييدلفي لهي شل
شآسمللبتتميبلشيصير حلشسيترملتتسي يمل قدييهل(شيصيرللتسي يملتتسي مل قدييهلفي لويخكهل
شآصخشفه).
لد -ليصيخللآوييخكرحلشآصيخشفهلبإدجييرلل ظيرملشآترسييبلشألآيملى ييملكرفيهلتعرترت ييرلشآتتع قييهل
آعت يرحلوخشللتبي لشآ قدلشألم ب لتشآ ظملشآتترسبيهلف لضتللش ىتبرخشحلشآلتيه:
 .1أعلتتتللإيصر حلشآويخشللتشآبيي لأخنيرملتس سي هلتكي شلجر يهلتصيخ لتأم بي ل
تيي لتخشىييرةلأعلتكييتعلشإليصيير حلشآتسييتجخمهلتييعلشآترسييبلشآلآيي لتجتتتييهل
شآصفترحلتعلنطرعلشآخنربهلتش وخشجلبرآب لشآتخكي لتفقيرلآ تير جلشآتسي تهل
آ وخكهلى دلبدشيهلشآ ورط.
 .3أعلتظ خل فسلأخنرملشإليصر حلفي لشآسيمرحلشآتعيدةلآ ي شلشآغيخبلتى يملشعل
يتملطبرىهلشسملشآوخكهلتشعلتتتللأخنرملتس س هلبصفترحلشآسمرح.
 .2ضييترعلىييدمليتشللشآبير ييرحلشآتيي لتييملشدجرآ ييرلى يييهلفيي لترآييهلش قطييرعلشآتيييرخل
شآك خبرئ لىعلشآترسبلشألآملتيتعييعلشعلييتملتعري يهل ظيرملشآترسيبلشألآيملنبيلل
شنخشخهلتعلمر بلشآب لشآتخكي لشآتصخ .
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 -2قواعد استخدام آلة استبدال العمالت االجنبية
 أعليتتللإيصرللش ستبدشللشآ ىليتس تهلشآعتيللخنترلتس سر.
 أعلتسيييتجخجلشآلآيييهلتقخييييخشلتفصيييي يرلآكيييللىت ييييهليبييييعلشآبير يييرحلشآتفصيييي يهل
آإليصييير حلتأخنرت يييرلشآتس سييي هلتبييي آ لتعتبيييخلهييي هلشآبير يييرحلصيييتخشلآت ييي ل
شإليصر ح.
 ش ستتخشخلف لشآتسميللف لشآسمرحلشآتعتتدةلتعلشآب لشآتخكي  .ل
 تقتصخلشآعت يرحلشآت لتقيتملب يرلش آيهلفي لشآتنيحلشآتيرآ لى يملىت ييرحلشآويخشلل
فقط.
 تعتبييخلتوييتخيرحلشآوييخكهلىييعلطخيي لهي هلش آييهلميييلشلتييعلتتشخدهييرلشآتي ليييتمل
ش برغلى رلآغخفهلشتصرلشحلشآ قدلشألم ب لتفقيرلآ ظيرملشآقيرئملتتيدجللبرآتيرآ ل
ف لتسربلخصيدلشآتوغيللى دلشنفيرللشىتيرللشآييتملشآي ىلتقيتملشآويخكهلبإبرغيهل
آ ب لشآتخكي لشآتصخ ليتتير.
 ش آتيشملبرآقتشىدلشآتقخخةلفيترليتع ي لبجيتملشيصير حلشآويخشللتشآبيي لشآتي لتتيلل
تت رلش يصر حلشآت لتستجخجلتعلشآتركي ه.
ل
 -5تحديد رصيد التشغيل الذى يسمح االحتفاظ به لدى شركات الصرافة:
ليتددلشآب لشآتخكي لشآتدلش نصملآخصييدلشآتويغيللشآي ىليسيتللآويخكهلشآصيخشفهلش تتفيرظلبيهل
برآدت خلشألتخيك لشتلتيرليعردآيهلتيعلشآعتيرحلشألم بييهلش جيخىلتيتتثيللهي شلشآخصييدلفي لشخصيدهل
تسربرحلوخكهلشآصخشفهلآدىلشآب لشآ ىلتتعرتللتعهلشآوخكهلتشآب ك تحلبجييشئعلشآويخكهلتشآتدشئي ل
برآعترحلشألم بيهلشآتخبتطهلآتسربلشآوخكه .ل

ثالثا :اإلشراف والرقابة على شركات الصرافة:
-1

توافي شركات الصرافة الجهات المعنية بالبيانات التالية:

ل(أ) لبير رحلآقطرعلشآخنربهلتشإلوخشج:ل
 بير ييرحلوي خيهلتتضييللشآعت يييرحلشآتي لتتييحلىييعلطخيي لشآوييخكهلبكرفييهلشآعتييرحلجييرلل
شآو خلى ملشعلتخدلف لتيعردلأنصرهلشآييتملشآسيرب لتيعلشآوي خلشآتيرآ لآ وي خلشآتعيدةلى يهل
ه هلشآبير رح.
 شآقتشئملشآترآيهلشآتعتتدةلتعلخئيسلتم سلش دشخةلتتخشنب لشآتسربرحلفي ل رييهلكيللسي هل
ترآيه.ل
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ل(ب) لبير رحلآغخفهلإتصرلشحلشآ قدلشألم ب ل :ل
لبير رحلىعلشآتعرترحلشآت لتتحلىعلطخي لوخكهلشآصخشفهلتش سعرخلشآت لتتيحلب يرلإآيملغخفيهل
شتصرلشحلشآ قدلشألم ب لتفقرلآ قتشىدلتشآتختيبرحلشآت ليصدخهرلشآب لشآتخكي لشآتصخ لف له شلشآو ع .ل
-3

ضوابط اعمال الخزينة بشركات الصرافة:
ل(أ) ليتعييعلش تتفيرظلبتفيرتيللشآجيييشئعلبتقيخلشآويخكهلتفختى يرلطييتشللفتيخةلتترخسيت رلآ وييرطل
تيعلأعلىدملتمتدله هلشآتفرتيللجرللشآفتخةلشآتي كتخةل ليتكيعلتفتويملشآب ي لشآتخكيي ل
شآتصخ لتعلأدشللشآدتخلشآت تطلب م.1
ل(ب)لضختخةلنيرملشآتيديخلشآت فيي لآ ويخكهلبيرآتتني لى يملتترضيخلشآميخدلفي لمتيي لشآتير حل
شآت لتسفخلى رلىت يهلشآمخدلستشللكر حل ترئجلشآمخدلتطربقهلأتلغيخلتطربقهل0ل
ل(ج)لش تتفرظلب تتشللشآوخكهلدشجللتقخلشآوخكهلتفختى رلشآت ليتملتيشتآهلشآ ويرطلتيعلجرآ يرل
تأعلشتتفرظلشآوخكهلأتلشآفختعلب تتشللجرخجلشآتقخلآدتشى لأت ييهل ليتفي لتشآقتشىيدلشآتي ل
ت ظمل ورطلشآصخشفهلتى ملشآوخكهلتفختى يرلأعلتتجي لتيعلشميخشلشحلش تيعلتيرليكفيللآ يرل
شآتترفظييهلى ييملأتتشآ ييرلدشجييللشآتقييخلت ي لتخشىييرةلأعلشآتعييرترحلشآت ي لتييتملبيييعلشآتخكيييل
شآخئيس لتفخعلشآوخكهلتكتعلتؤيدةلتست ديرلف لكللتعلشآتخكيلشآخئيس لتشآفخع.
ل(د) لتخشىرةلشآفصللشآترملبيعل ورطلشآوخكهلتغيخهرلتيعلش ويطهلش جيخىلشآتت تكيهلآصيرتبل
شآوخكهلتشآت ليمبلأعلتتملجرخجل طر لسيمرحلتجييشئعلشآويخكهلتفيملترآيهلش لتيرلتبييعل
تييعلتمييتدلأيييهلتسييت دشحلأتلأتييتشللدشجييللتقييخلشآوييخكهلفسيييتملشىتبرخهييرلتتع يي لب وييرطل
شآصخشفهلأيرلكر حله هلش تتشللتشآتست دشح.3
ل(ه) ليتعيعلى ملوخكرحلشآصخشفهلتس يللت تهلتفتوملشآب لشآتخكي لت آ لتيعلجيرللتيتفيخل
شآبير ييرحلتشآتسييت دشحلتشآسييمرحلشآريتييهلسييتشللشآت صييتهلى ي ييرلبرآتع يتييرحلأتلشآت ي ل
تتتفظلب رلشآوخكهلبرإلضرفهلآترلتقدم،لتشآتي لتتضيللشآخصييدلشآيدفتخ لآكيللتيعلشآعتيرحل
شألم بيهلتشآم يهلشآتصخ لتتمليتس ملتطربقت رلت لش خصيدةلشآفع ييهلشآتتميتدةلبرآجيي يهل
سيتشللكييرعل آي لآ وييخكهلأتلآكييللفيخعلتييعلفختى يرلتشآتنييتجلى ييملتيدىلصييتهلشآبير ييرحل
شإلتصرئيهلشآت لتخسللآقطرعلشآخنربهلتش وخشج.
ل
ل
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 3كتاب قطاع الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  11مايو .1111
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ضوابط تنظيم غلق الشركات (الغلق االختياري):1
إ تكر يييهلنيييرملشآوييخكهلأتلأتييدلفختى ييرلبييرآتتنجلىييعلتترخسييهلشآ وييرطلبصييفهلتؤنتييهلب ييرللى ييمل
خغبت رلت لتخشىرةلشآقتشىدلش تيــه :ل
ل(أ) لأ هلى دلتدتعلظخجلطرخئلتضطخلتعهلشآوخكهلأتلأتدلفختى رلآ قيرملبإغر لشجتيرخ ل
آتييدةل لتمييرتيلجتسييهلأيييـرملىتييل،لف ييهلي يييملشجطييرخلنطييرعلشآخنربييهلتش وييخشجلبرآب ي ل
شآتخكي لب شلش غر لف ليتملتدتثـهلأتلثر ليـتملى ملش كثخ.
ل(ب)لف لتر حلش غر لش جتيرخ لآ وخكهلأتلأتدلفختى رلآتدةلتمرتيلجتسهلأييرملىتيللفر يهل
يتعيعلشآتقدملبط بلشآملشآب ي لشآتخكيي لنبيللنيرت يرلبرإلميريةلبتنيحلكيرجلآ تصيتللى يمل
ش علكتييرب لتسييب لب ي آ لتييعلنطييرعلشآخنربييهلتش وييخشج،لتب ييرللى ييملكتييربلتييعلشآوييخكهل
يتضللأسبربلشآغ لش جتيرخ لتتدةلشآغ .
ل(ج)لى دلتدتعلتيرلميرللبرآب يدل(ب)ليخشىيملفيتيرليتع ي لبيخأسلشآتيرللشآعرتيللشآتي لتتعرتيللبيهل
شآوخكهلأعليتملشيدشىهلف لتسرب رلآدىلشآب لشآ ىلتتعرتللتعيه،لأتيرلبرآ سيبهلآ فيخعلفيتعييعل
قللى دتهلأترلآتسربلشآوخكهلآدىلشآب لشآ ىلتتعرتللتعهلأتلآ تخكيلشآخئيس .
ل(د) لتدةلشآغ لش جتيرخ لآ وخكهلشتلفختى رلتدلأنصملو خلآ تيخةلشآتشتيدةلتيميتيلتمدييدهرل
آو خلشجخلفقطلجرللشآعرم.ل
ل(ه) لف لترآهلتتنجلوخكهلصخشفهلشتلشتدلفختى يرلىيعلتيشتآيهل ويرطلشآصيخشفهلبيدتعلشسيبربل
تق عييهلآتييدةلتييييدلىييعل آ ي ليييتملشآ ظييخلف ي لشتجيير لأ لتييعلش مييخشلشحلشآت صييتهلى ي ييرل
برآقر تعلخنمل88لآس هل.3002

رابعا :االجراءات التي يتم اتخاذها حيال شركات الصرافة المخالفة :ل
ل
لف لضتللترلتقضملبهلشآفقخةلشآثر ييهلتيعلشآتيردةلخنيمل112لتيعلنير تعلشآب ي لشآتخكيي لتشآم يريل
شآتصخف لتشآ قدلشآصردخلبرآقر تعلخنمل88لآس هل3002ل"لتآتترفظلشآب لشآتخكيي لفي لترآيهلتجرآفيهلأىل
تعله هلشآوخكرحلأتلشآم رحلآ قتشىدلتش ميخشلشحلشآتويرخلشآي يرلبإيقيرجلشآتيخجيهلآتيدةل لتميرتيلسي ه،ل
تفملترآهلتكخشخلشآتجرآفهليكتعلآهلشآت لف لشآغيرللشآتيخجيهلتويطبلشآقييدلتيعلشآسيمل،لتيميبلشآويطبل
تشآغرللشآتخجيهلف لترآهلشآتتنجلىعلتيشتآهلشآ ورطلتش دترم رلف لويخكهلأجيخىلأتلشوي رخلشفرسي رلأتل
تصييفيت ر،لأتلف ي لترآييهلشتبرى ييرلسيرسييهلتييعلو ي رلش ضييخشخلبرآتص ي تهلش نتصييرديهلشآعرتييهل"،لف ييهلى ييدل
صدتخلنخشخلتعلشآب لشآتخكيي لشآتصيخ لبإيقيرجلشآتيخجيهلشآتت يتللآويخكهلشآصيخشفهلآتيدةلتتيددةل ل
تمرتيلس هليتعيعلتخشىرةلترلي ـم :ل
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 .1أعلتكتعلبدشيهلفتخةلسخيرعلشآعقتبهلشىتبرخشلتعلشنفرللأىترللشآيتملشآتيرآ لإلجطرخهيرلبيرآقخشخل
ت آ ي لشآسييرىهلشآثر يييهلبعييدلشآظ ييخ،لت ي لىتييللتترضييخلمييخدلآ تبييرآ لشآتتمييتدةلف ي لجيييشئعل
شآتخكيلشآخئيسي لآ ويخكهلتفختى يرلبتعخفيهلتسيئتآ لشآوخكــيـهلتفقيرلألجيخلتخكييلتيرآ لتل
إيييدشعله ي هلشألتييتشللبرآب ي لشآ ي ىلتتعرتييللتعييهلشآوييخكهلبرآم يييهلشآتصييخ لتآيييسلبييرآعترحل
شألم بيه،للتتتشفرت رلبصتخلتعلتترضخلشآمخدلتصتخلإيصر حلشإليدشعلشآب كيه.
 .3تع ي لشىرعلبوكللتشضللت فحلآ ظخلى ملتقخلشآوخكهلتفختى رلتكتعلصيغتهلكرآلت :
"تممم اغممالق مقممر هممذه الشممركة وفروعهمما تنفيممذا لقممرار السمميد الممدكتور محممافظ البنممك المركممزي
المصري بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة تبدأ من الساعة الثانية ظهرا يموم
 ........وتنتهى في الساعة الثانيـة ظهرا يــوم  ". ......ل
 .2ى ييملشآوييخكهلشبييرغلتكرآييهلش بييرللشآعرآتيييهلشآتوييتخكهلب ييرلىييدملش ىييرعلىييعلأيييهلأسييعرخل
آ عترحلش م بيهلتقربيللشآم ييهلشآتصيخ لى يملشآصيفتهلشآتجصصيهلآ ويخكهلى يملشآورويهل
جرللفتخةلش يقرج.
 .2يييتملتوييديدلشآعقتبييهلفي لترآييهلثبييتحلنيييرملشآوييخكهلأتلفختى ييرلبتترخسييهلشآ وييرطلجييرللفتييخةل
ش يقرجلتيتظخلى ملشآوخكهلىتللشآلت لجرللفتخةلش يقرج:ـل
 شمخشللتعديرحلشتلإصرترحلدشجللتقخلشآتخكيلشآخئيس لشتلشتدلفختى رل
 شآتعرتللى ملتسربرت رلشآتتدىهلبرآب ت ل
 ىقدلأ لشمتترىرحلجرصهلبتم يسلش دشخةلأتلشآمتعييهلشآعرتيهلفي لتقيخلشآويخكهلأتل
أتدلشآفختعل
ل
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الفصل الثالث
إحصاءات المعامالت الخارجية
ت هلشآتردةل() 117لتعلنر تعلشآب لشآتخكي لتشآم ريلشآتصخف لتشآ قـدلشآصردخلبرآقر تعلخنـمل
()88لآس هل 3002لب هل"علي البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في
النقد األجنبي أن تقدم للبنك المركزي المصري بيانات عما تباشره من عمليات النقد األجنبي سواء
تمت لحسابها أو لحساب الغير ،ويحدد مجلس إدارة البنك المركزي توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب
ومواعيد تقديمها".
لتف لإطرخ لتطتيخ ل ظم لتع تترح لشآب لشآتخكي لشآتصخ لتتبردل لشآتع تترح لإآكتخت ير لت ل
شآقطرع لشآتصخف  ،لفر ه لتم لإىدشد لبخ رتج ل" ظرم لشآ قد لشألم ب ل"شآ

ليستل لآ ب ت لبإدجرل لتإخسرلل

إتصرلشحلشآ قدلشألم ب ل(تتتصرحلتتدفتىرح)لإآكتخت يرلتعلجرللوبكهلتع تترحلشآب لشآتخكي ل
شآتصخ  .+ل
وفيما يلي التنظيم اإلحصائي المعمول به في هذا الشأن:
قواعـد عامـة:
 .1شآتتيييلبيعلشآتصخييعلتشألمر بلى ملإيصر حلشستبدشللشآب ك تحلشألم ب  .ل
 .3فصللتعرترحلشآت رط لشآتخةلت لشآعرآملشآجرخم لىعلبرن لشآتعرترح.
 .2يقتم لكل لب

لبخبط لم ري لترسب لفآ لأت لأكثخ لبوبكه لشآب

لشآتخكي لإلدجرل لشآبير رحل

شإلتصرئيه .+ل
 .2تقتم لشآب ت لبتتشفرة لشإلدشخة لشآعرته لآ خنربه لشآتكتبيه لى لشآ قد لشألم ب لب سترل لشألوجرهل
شآتط تب لشآسترل لآ م لبرآدجتل لى
شآتعرتل لت لأ ظته لشآب

لوبكه لشآب

لشآتخكي لشآتصخ لى

لشآتخكي لى

ل تت ج لط ب لصرتيهل

لأع ليتم لتتديد لشآتسئتل لىع لشىتتردل

شآبير رح .ل

+

لكتربلشآسيدلتكيللشآتترفظلشآصردخلبترخيخل18لأغسطسل.3002
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 .2يتملإدجرللبير رحلإتصرلشحلشآتعرترحلشآجرخميهلى لوبكهلشآب لشآتخكي لشآتصخ لتعل
جرللتسرئللشآكتخت يهليتملإىدشدهرلىعلطخي لإدشخةلشآترسبلشآلآ لبرآب لتخسللشإلتصرئيهل
تتتتي هلى لوبكهلشآب لشآتخكي لى لفتخشحلجرللشآو خ.
 .1يتملشستيفرللبير رح لشآصردخشحلتشآتشخدشحلتعلتشن لتست دشحلشآوتعلستشللتخدحلآ ب لأتل
إآ لشآعتيللتبروخة.
 .7يتملش ت رللتعلمتي لشآبير رحلشإلتصرئيهلف لتيعردل ليتمرتيلشآيتملشآسرب لتعلشآو خلشآترآ ل
آ و خلشآتعدلى هلشإلتصرئيه.
 .8إمخشل لتطربقه لو خيه لتع لمر ب لشآب

لتخسل لشإلتصرئيه لبيع لتر لتم لتسمي ه لتع لبير رحل

شآتدفتىرح لتشآتتتصرح لشآجرصهلبرآتعرترح لشآجرخميه لتسمرته لشآتتع قه لب ر لنبللشىتتردل
شآبير رحلتعلنبللشآب .
 .0تيمـتيلآ ب لشآتخكي لشآتصخ لإمخشللأيهلتعديـرحلى ملتتتت لشآبير رحلشإلتصرئيهلشآت ل
يتضت رلبخ رتجل"نظام النقد األجنبي".

أوالا :إحصاءات البنوك المعتمدة عن طريق شبكة البنك المركزي
ل
لتتكتع لتع لىدد ل( )8لورورح لإدجرل لبير رح لشآتخكه لشآيتتيه لآ تعرترح لبرآ قد لشألم ب  ،لتيعل
يتتآم لشآب

لإدجرل لبعب لشآبير رح لى لهيئه لأكتشد ل"أخنرم" لتعتتل لب ر لبرآب

لشآتخكي ل(يتضتعل

شآبخ رتجلنرئتهلب كتشدلكللتعلطخ لشآدف ل-لشآعترحل-لشآبردل-لطبيعهلشآعت يهل-لشآقطرىرحل-لشأل وطه)ل
تشآبعبلشآلجخلف لوكلل َ ص ،لتفيترلي لتتضيللآتتتت لكللوروه -:ل
 .1شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية  -حصيلة صادرات منظورة
(ص.س):
يدخجلب رلتفصيللشآتبرآ لشآتشخدةلتعلشآجرخجلىعلشآصردخشحلشآس عيه،لتتتتت لى لشآبير رحل
شآتتضتهلبرآوكللخنمل( .)1ل
لل
 .3شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية  -متحصالت غير منظورة
(ص.غ.م):
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ليدخج لب ر لتفصيل لشآتبرآ لشآتشخدة لتع لشآجرخج لىع لشآعت يرح لغيخ لشآت ظتخة ،لتك ش لشآتبرآ ل
شآتت ريل لى ر لبرآ قد لشألم ب لآ ب

لتع لتسربرح لشآعترل لتتدخج لب ر لشآبير رح لشآتتضته لبرآوكلل

خنم( .)3ل

 .1شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية  -واردات منظورة (و.س):
يدخج لب ر لتفصيل لشآتبرآ لشآتتتآه لإآم لشآجرخج لىع لشآتشخدشح لشآس عيه ل قدشً لأت لبر طـرعل
( شىتتردشح لتست ديه لـ لتست دشح لتتصيل لأت لجطربرح لضترع ل ستيخشد لس ) ،لتتدخج لب ر لشآبير رحل
شآتتضتهلبرآوكللخنمل( .)2ل
لل
 .2شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية  -مدفوعات غير منظورة (و.غ.م):
يدخج لب ر لتفصيل لشآتبرآ لشآتتتآه لإآ لشآجرخج لىع لشآعت يرح لغيخ لشآت ظتخة ،لتك ش لشآتبرآ ل
شآتبرىه لتع لشآب

لإآ لتسربرح لشآعترل لبرآ قد لشألم ب لتتدخج لب ر لشآبير رح لشآتتضته لبرآوكلل

خنم( .)2ل
 .5شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية  -قيمة مستندات الشحن اآلجلة
على قوة تسهيالت  /قروض سلعية (نموذج / 7ب):
يدخج لب ر لكرفـه لىت يرح لشآتشخدشح لشآلم ه لشآت ف ة ل(شىتتردشح لتست ديه لـ لتست دشح لتتصيل لـل
جطربرحلشآضترعل ستيخشدلس )لىعلطخي لتس يرحلشآتتخديعلتشآقختبلشآس عيهلتشآت للشآدتآيهل
تتدخجلب رلشآبير رحلشآتتضتهلبرآوكللخنمل( .)2ل
 .1شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية للمعامالت الخارجية  -نموذج سداد تسهيالت الموردين:
ليدخج ل ب رلنيتهلشآتبرآ لشآتتتآهلإآملشآجرخجلىعلشآتشخدشحلشآلم هلشآت ف ةلىعلطخي لشآتس يرحل ل
تتتتت لى لشآبير رحلشآتتضتهلبرآوكللخنمل( .)1ل
تتعدلتعلتشن لشآتدفتىرحلآ عرآملشآجرخم لتقربللسدشدلشآعترللآ كتبير حلشآتست ديهلشآلم هلشآتعييةل
أتلغيخلشآتعييةل/لشآس دشحلش

يهل/لشآتع دشحلشآت لشآتيملشآعتيللبسدشدهر .ل

ل
 .7شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية  -نموذج مشتريات البنكنوت األجنبي
ليدخج لب ر لكرفه لىت يرح لتوتخيرح لشآب لتع لشآب ك تح لشألم ب لى لشآوبر لتع لجرل لشآست ل
شآتخة،لتلتتتت لى لشآبير رحلشآتتضتهلبرآوكللخنمل( .)7ل
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 .8شاشة ادخال بيانات الحركة اليومية  -نموذج مبيعات البنكنوت األجنبي
لي دخج لب ر لكرفه لىت يرح لتبيعرح لشآب لتع لشآب ك تح لشألم ب لى لشآوبر لتع لجرل لشآست ل
شآتخة،لتتتتت لى لشآبير رحلشآتتضتهلبرآوكللخنمل( .)8ل

دليل التعليمات الرقابية

الباب الثامن 35 /

ثانياا :إحصـاءات شركـات الصرافـة
لتقدم لوخكرح لشآصخشفه لف ل ريه لكل لو خ لبير ر ً لىع لشآعت يرح لشآتم لتتح لجرل لشآو خ ليتتتىل
ى ملشآ تر جلشآلتيه -:ل



كشف الحركة على أوارق النقد األجنبي في نطاق السوق الحرة عن طريق شركات الصرافة
(نموذج رقم :)9

ل

ليبيعلشآتخكهلى ملأتخش لشآ قدلشألم ب لشآت لتتحلىعلطخي لكللوخكهلصخشفهلتيوتلل ل

لبير رحلشآتخكيلشآخئيس لتمتي لفختعلشآوخكهلتيعدله شلشآكوجلى ملشآ تتلشآترآ :ل ل
شآجر هلخنمل(:)1لتدخجلب رلشآعترحلشألم بيهلشآت لتملى ي رلشآتعرتللجرللشآو خ .ل
شآجر هلخنمل(:)3ليدخجلب رلخصيدلأتللشآو خلآكللىت هلآ و خلشآتعدلى هلشآبيرع .ل
شآجر هلخنمل(:)2لتدخجلب رلتوتخيرحلشآوخكهلتعلشآب ك تحلشألم ب لتــعلشآعتـرل.ل ل
شآجر ه لخنم ل( :) 2لتدخج لب ر لتوتخيرح لشآوخكه لتع لشآب ك تحلشألم ب لتعلوخكرح لشآصخشفــــهل
شألجخىلتك آ لتعلشآب ت لشآتعتتدة .ل
شآجر هلخنمل(:)2لتدخجلب رلتبيعرحلشآوخكهلتعلشآب ك تحلشألم ب لإآملشآعترل .ل
شآجر هلخنمل(:)1لتدخجلب رل تبيعرحلشآوخكهلتعلشآب ك تحلشألم ب لإآملوخكرحلشآصخشفهلتك آـ ل
إآملشآب ت لشآتعتتدة .ل
شآجر هلخنمل(:)7ليدخجلب رلخصيدلشإلنفرللف ل ريهلكللو خلآكللىت ه .ل
ل

لل

تيخف لبكوجلشآتخكهلى ملأتخش لشآ قدلشألم ب لف ل طر لشآست لشآتخةلشآ تر جلشآترآيه :ل
 .1كشف تفصيلي بالمشتريات من البنكنوت األجنبي (نموذج رقم /9أ):
 يبتبلتسبلشآعت هلتشآم سيهل(تصخ لـلأم ب ) .ل
 يمبلأعليتطرب لشآتب لشإلمترآ لآ توتخيرحلآكللىت هلب شلشآكوجلت لشآتب لشآتدخجلبرآجر هل
خنمل() 2لبرآ سبهلآ فسلشآعت هلبكوجلشآتخكهلى ملأتخش لشآ قدلشألم ب لف ل طر لشآست لشآتخةل
شآت لتتحلىعلطخي لشآوخكهل( تت جلخنمل.)0
 .3كشف تفصيلي بالمبيعات من البنكنوت األجنبي (نموذج رقم /9ب):
 يبتبلتسبلشآعت هلتشآم سيهل(تصخ لـلأم ب ).ل ل
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 يمبلأعليتطرب لشآتب لشإلمترآ لآ تبيعرحلآكللىت هلب شلشآكوجلت لشآتب لشآتدخجلبرآجر هلخنيمل
()2لبرآ سبهلآ فسلشآعت هلبكوجلشآتخكيهلى يملأتخش لشآ قيدلشألم بي لفي ل طير لشآسيت لشآتيخةلشآتي ل
تتحلىعلطخي لشآوخكهل( تت جلخنمل.)0
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