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1

مقدمة
بتاريخ  01من فبراير سنة  2111أصدر البنا المركزي المصري ضوابط رقابياة للبناوا بشاكن مكافحاة
غسل األماوال وذلاا فاي ضاوء أحكاام قاناـون مكافحـاـة غسال األماوال الصاادر بالقاانون رقام  21لسانة
 2112وما ورد به من التزامات على المؤسسات الماليـة وأولها البنوا العاملـة فى مصاـر وفروعهاا فاى
الخارج وفروك البنوا األجنبية العاملة في مصر.
وقد طرأت بعد صدور الضاوابط الرقابياة المشاار إليهاا مساتجدات عالمياة بشاكن مكافحاة غسال األماوال
واقترنت هذه المكافحة بمكافحة تمويل اإلرهاب وتم تحديث التوصيات األربعين في شكن مكافحاة غسال
األمااوال الصااادرة عاان مجموعااة العماال المااالي  FATFفااي يااـونيو ساانة  2111كمااا أصاادرت ذات
المجموعااة التوصاايات التسااعة فااي شااكن مكافحااة تموياال اإلرهاااب واعتباارت هااذه التوصاايات األربعااين
والتسعة بمثابة معايير دولية في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين يتعين على الدول االلتزام بها.
وقاد اسااتلزم ذلاا إصاادار ضاوابط رقابيااة جديادة للبنااوا فاي شااكن هاذه المكافحااة روعاي فيهااا األخاذ فااي
االعتباار تلاا المسااتجدات وترسايخ ماا هااو قاائم بالفعال فااي الممارساـة العملياـة فااي مجاال فتاـ الحسااابات
ومزاولااة العمليااات المصاارفية وإجااراءات المكافحااة مااع تحسااين وتفعياال تلااا الجهااود بمااا يتااواءم مااع
المتغيرات العالمية في هذا المجال وبحيث يتم االلتزام بهاذه الضاوابط بكال دقاة مان قبال البناوا وفاروك
البنوا األجنبية العاملـة في مصـر.
كما تسري الضوابط المشار إليها أيضا ً على كافة الفروك في الخارج للبنوا العاملة في مصر مع مراعااة
أنه في حالة اختالف االلتزامات الواردة بهذه الضوابط عان تلاا المفروضاة بالدولاة المضايفة ياتم تطبياق
االلتزامااات األشااد بمااا ال يتعااارض مااع التشااريعات أو التعليمااات الرقابيااة المطبقااة بالدولااة المضاايفة مااع
مراعاة إباال البناا المركازي المصاري فاي حالاة عادم القادرة علاى تطبياق تادابير ساليمة لمكافحاة غسال
األموال وتمويل اإلرهاب نتيجة لتلا التشريعات أو التعليمات.

0

كتاااب قطاااك الرقابااة واإلشااراف الصااادر بتاااريخ  6أغسااطس ( 2112قاارار مجلااس إدارة البنااا المركاازي المصااري الصااادر بتاااريخ
 21يوليو .)2112
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أوالً :قواعد التعرف على الهوية

1

يتعين على البنوا االلتزام بقواعد التعرف على الهوية واألوضاك القانونية للعمالء التي تصدر عن وحادة
مكافحة غسال األماوال  -إعمااالً لحكام البناد ( )01مان الماادة ( )1مان الالئحاة التنفيذياة لقاناـون مكافحـاـة
غسل األموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )150لسنة 2111م  -وذلا لدى قيام كال بناا
بوضااع قواعااده الداخليااة للتعاارف علااى الهويااة واألوضاااك القانونيااة للعمااالء ماان األشااخا
األشخا

الطبيعيااين أو

االعتبارية وكذلا المستفيدين الحقيقيين والبنوا المراسلة.

ثانياً :المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يكون المدير المسئول عن االلتزام بالبنا هو المسائول عان مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب باه
ويتم تحديد من يحل محله أثناء غيابه مع إخطار وحدة مكافحة غسل األموال فاى حالاة تغييار أى منهماا
ويراعى في تحديد المدير المسئول ومن يحل محله عناد غياباه المعاايير اةتياة وأن تكاون لاه الضامانات
والصالحيات والمهام المبينة فيما يكتي:
 -1معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعااين علااى كاال بنااا أن يلتاازم بالمعااايير التاليااة لاادى تحديااد الماادير المساائول عاان مكافحااة غساال األمااوال
وتمويل اإلرهاب ومن يحل محله أثناء غيابه:
عال.
أ -أن يكون ذا مستوى وظيفي ٍ
ب -أن تتوافر لديه المؤهالت العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.
 -2ضمانات وصالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعين أن يتمتع المدير المسئول عان مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب باالساتقالل فاي أداء مهاماه
وأن ُتهيك له الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها ويستلزم ذلا ما يكتي:
 عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مديراً مسئوالً عن المكافحة.
 أن يكون له الحق فاي الحصاول علاى كافاة المعلوماات واالطاالك علاى كافاة الساجالت أو المساتندات
التي يراها الزماة لمباشارة مهاماه فاي فحا

تقاارير العملياات غيار العادياة وتقاارير االشاتباه التاى تقادم

إليه واالتصال بمن يلزم من العاملين بالبنا لتنفيذ تلا المهام.

0

تم اعتمادها من مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وهى منشورة على موقع البنا المركزي المصري .
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 أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى اإلدارة العليا في البنا أو إلاى مجلاس اإلدارة وأياة لجناة تابعاة
لهما بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم مكافحة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب والتازام العااملين
بها.
 أن ُتكفل السرية التامة لجميع إجراءات تلقياه تقاارير العملياات غيار العادياة وتقاارير االشاتباه المشاار
إليها وما يتم في شكنها من فح

وإخطار لوحدة مكافحة غسل األموال.

 -3مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تتحدد مهام المدير المسائول عان مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب فاي كال بناا وفقاا ً لحجام البناا
وموارده والنظم المطبقة به وبصفة عامة يتعين أن يوكل إليه المهام اةتية:
أ-

فحا

العمليااـات غياار العاديااـة التااي تتااي أنظمااة البنااا الداخليااة توفيرهااا لااه وفح ا

العمليااـات

المشتبه فيها التى ترد إليه من العاملين بالبنا مشفوعـة باألسباب المبررة لها أو التى ترد إليـه مان أياـة
جهـة أخـرى.
ب-

القيام بإخطار وحدة مكافحـة غسل األمـوال بالعمليات التي تتضمن شابهة غسال أماوال أو تمويال

إرهاب وذلا على النماذج المعمول بها في هذا الشكن.
ج-

اتخاااذ القاارارات بشااكن حفااظ العمليااات التااي يتبااين لااه عاادم وجااود أيااة شاابهة بشااكنها ويجااب أن

يتضمن القرار األسباب التى استند إليها فى الحفظ.
د-

اقترا ما يراه الزما ً من تطوير وتحديث لسياسة البنا في مجال مكافحة غسال األماوال وتمويال

اإلرهاب والنظم واإلجراءات المتبعة بالبنا في هاذا المجاال وذلاا بهادف زياادة فاعليتهاا وكفاءتهاا
ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية .
ه-

اإلشراف العام مكتبيا ً وميدانيا ً على التزام جمياع فاروك البناا بتطبياق أحكاام القاوانين والضاوابط

الرقابية والنظم الداخلية بالبنا في شكن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
و-

التعاون والتنسيق مع اإلدارة المختصة بالبنا فى شكن وضع خطط التادريب للعااملين بالبناا فاي

مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقتارا الباراما التدريبياة الالزماة لتنفياذ هاذه الخطاط
ومتابعة التنفيذ.
ز-

إعااداد تقرياار دورى ـ ماارة علااى األقاال كاال ساانة ـ عاان نشاااط مكافحااة غساال األمااوال وتموياال

اإلرهااب بالبنااا وعرضااه علااى مجلااس اإلدارة إلبااداء مااا يااراه ماان مالحظااات واتخاااذ مااا يُقاارره ماان
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إجراءات في شكنه وإرسال هذا التقرير إلى وحدة مكافحة غسل األموال مشافوعا ً بمالحظاات وقارارات
مجلس إدارة البنا المشار إليها ويراعى أن يتضمن هذا التقرير – كحد أدنى  -ما يكتي:
 الجهود التى تمت خالل الفترة التاي يتناولهاا التقريار بشاكن العملياات غيار العادياة والعملياات المشاتبه
فيها وما اتخذ فى شكنها.
 ماا تسافر عناه المراجعاة الدوريااة لانظم وإجاراءات مكافحاة غساال األماوال وتمويال اإلرهااب المتبعااة
بالبنا من نقاط ضعف ومقترحات تالفيها بما في ذلاا التقاارير التاي تتيحهاا أنظماة البناا الداخلياة عان
العمليات غير العادية .
 ما تم إجراؤه من تعديالت علاى السياساات أو الانظم الداخلياة أو اإلجاراءات بالبناا فاي شاكن مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة التي يتناولها التقرير.
 بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فترة التقريار لششاراف العاام مكتبياا ً وميادانيا ً علاى
مختلف فروك البنا للتحقق من التزامها بتطبياق أحكاام القاوانين والضاوابط الرقابياة والانظم الداخلياة فاي
شكن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 عاارض الخطااة الموضااوعة لششااراف العااام مكتبي اا ً ومياادانيا ً علااى فااروك البنااا خااالل الفتاارة التاليااة
للتقرير.
 بيااان تفصاايلي بااالبراما التدريبيااة التااي تاام عقاادها للعاااملين بالبنااا فااي مجااال مكافحااة غساال األمااوال
وتمويل اإلرهاب خالل الفترة المشار إليها.

ثالثاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
 -1يتعين على البنوا اإلخطار عن جميع العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل
إرهاب بما في ذلا محاوالت إجراء تلا العمليات وذلا بغض النظر عن حجم العملية.
 -2يتعين أن يتضمن اإلخطار تفصيالً لألسباب والدواعى التى استند إليها البنا فى تقرير أن العملية
مشتبه فيها.
 -3يتعين أن يتم اإلخطار على النموذج المعد من قبل وحدة مكافحة غسل األموال لهذا الغرض والذي
تم إرساله إلى البنا مرفقا ً به تعليمات استيفائه وأن ترفق به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة
بالعملية المشتبه فيها مع مراعاة االلتزام بتعليمات استيفاء النموذج المشار إليها.
 -4يتعين على البنوا لدى اإلخطـار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق باإلخطار ـ كحد أدنى ـ صور
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المستندات اةتية:


طلب فت الحساب.



مستند تحقيق الشخصية.



المستندات المؤيدة للعملية المشتبه فيها.

 -5يحظر اإلفصا

للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون

مكافحة غسل األموال وتعديالته عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار التى تتخذ فى شكن المعامالت
المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها .

رابعا ً  :االحتفاظ بالسجالت والمستندات
 -1أنواع السجالت والمستندات التي يتعين االحتفاظ بها
يتعين على البنا االحتفاظ بما يكتي:
أ-

سااجالت ومسااتندات العمااالء والمسااتفيدين الحقيقيااين علااى أن تتضاامن طلبااات فاات الحسااابات

وصور مساتندات تحقياق الشخصاية الخاصاة بهام ساواء كاانوا أشخاصاا ً طبيعياين أو أشخاصاا ً اعتبارياة
وكذا صور المراسالت التى تتم معهم.
ب-

السجالت والمساتندات المتعلقاة بالعملياات التاى تاتم ماع العماالء علاى أن تتضامن بياناات كافياة

للتعرف على تفاصيل كل عملية على حدة.
ج-

تقارير العمليات غير العادية وما يفيد مراجعة هذه التقارير.

د-

السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها على أن تتضمن صور اإلخطارات عن العمليات التاي

تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األموال والبيانات والمستندات المتعلقة بها.
ه-

سجالت ومستندات التقاارير التاي تام اتخااذ قارار بحفظهاا مان قبال المادير المسائول عان مكافحاة

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
و-

السجالت الخاصة باالبراما التدريبياة علاى أن تشاتمل علاى بياناات كافاة الباراما التاي يحصال

عليها العاملون بالبنا في مجال مكافحة غسل األموال وتمويال اإلرهااب وأساماء المتادربين واألقساام
اإلدارات التاي يعملاون بهااا ومحتاوى البرناااما التادريبي ومدتاه والجهااة التاي قاماات بالتادريب سااواء
بالداخل أو بالخارج.
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 -2الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ
عليهاا فاى البناد

يتعين على البنا مراعاة الشروط اةتية لدى االحتفاظ بالسجالت والمستندات المنصاو
السابق:
أ-

االحتفاظ بكافة الساجالت والمساتندات والتقاارير بطريقاة مناة واالحتفااظ بنساخ احتياطياة منهاا

فى مكان خر.
ب-

أن تتسم طريقة الحفظ بساهولة وسارعة اساترجاك الساجالت والمساتندات المحاتفظ بهاا وبحياث

يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل وافٍ ودون تكخير.
 -3مدة االحتفاظ
يكون االحتفاظ بالسجالت والمستندات لمدة خماس سانوات علاى األقال ويختلاف تااريخ حسااب بادء فتارة
االحتفاظ بها حسب أنواعها وفقا لما يكتي:
أ-

سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين
يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عان خماس سانوات مان تااريخ اقفاال الحسااب أو مان تااريخ انتهااء
العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعمالء ليست لديهم حسابات.

ب-

السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء
يتم االحتفاظ بها لمادة ال تقال عان خماس سانوات مان تااريخ اقفاال الحسااب أو مان تااريخ انتهااء
العملية بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها لعمالء ليست لديهم حسابات.

ج-

السجالت والمستندات األخرى
يراعى أن يتم االحتفاظ لمدة خمس سنوات على األقل بكل مما يكتي:



تقارير العمليات غير العادية وذلا من تاريخ صدور التقرير.



السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األماوال وذلاا

من تاريخ إرسالها أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شكن العملية أيهما أطول.


ساجالت ومسااتندات تقااارير االشااتباه التااي تاام اتخاااذ قارار بحفظهااا ماان قباال الماادير المساائول عاان

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلا من تاريخ اتخاذ القرار بحفظها.


السجالت الخاصة بالبراما التدريبية وذلا من تاريخ انتهاء البرناما التدريبي.
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خامساً :نظم الضبط الداخلي
يتعين علاى البناا وضاع الانظم الداخلياة المناسابة للتطبياق الساليم للتشاريع والضاوابط الرقابياة بماا يشاتمل
علااى السياسااات واإلجااراءات الواجااب توافرهااا لمكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب مااع
مراجعااة هااذه الاانظم بصااف ٍة دوريااة للوقااوف علااى ماادى االلتاازام بتطبيقهااا واكتشاااف مااواطن الضااعف أو
القصور فيها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها مع مراعاة ما يكتى:
.0

وضااع سياسااة واضااحة لمكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب معتماادة ماان مجلااس

اإلدارة أو الماادير اإلقليماي لفااروك البنااوا األجنبيااة بغاارض التطبيااق السااليم للتشااريع والضااوابط الرقابيااة
الصادرة فى هذا الشكن مع مراعاة تحديثها بصفة مستمرة.
.2

وضع إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عملياات غسال األماوال وتمويال اإلرهااب يراعاى فيهاا

التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة فى هذا الشكن.
.1

قـدرة النظم الداخلية والسياساات واإلجاراءات المتبعاة علاى اكتشااف العملياـات غيار العادياة أو

التى تتم مع عمالء مشتبه فيهم ووضعها تحت نظر المادير المسائول عان مكافحاة غسال األماوال وتمويال
اإلرهاب.
.1

وضع لية مناسبة للتحقق من االلتزام بالنظم الداخلية الموضوعة لمكافحة عمليات غسل األماوال

وتمويل اإلرهاب.
.5

وضع النظم التي تكفل قيام وظيفة المراجعة الداخلية بالتنسيق ماع المادير المسائول عان مكافحاة

غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب بفح ا

الاانظم الموضااوعة للتككااد ماان كفاءتهااا وفعاليتهااا فااي مكافحااة

عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقترا ما يلزم الستكمال ما يكون بها من نق

أو ما تحتاجاه

من تحديث وتطوير.

سادساً :التدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعين على البنا وضاع خطاط وباراما مساتمرة ـ سانويا ً علاى األقال ـ لتادريب العااملين فياه بهادف زياادة
كفاءتهم فى االلتزام الدقيق بالقواعاد والانظم المقاررة لمكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب وضامان
اطالعهم على التطورات الجديدة المتعلقاة باألسااليب واالتجاهاات العاماة لعملياات غسال األماوال وتمويال
اإلرهاب ونظام مكافحتهاا والمساتجدات المحلياة واإلقليمياة والعالمياة فاى هاذا الشاكن ويكاون وضاع هاذه
البراما وتنفيذها بالتنسيق بين البنوا وبين وحدة مكافحة غسل األموال على أن يراعى ما يكتي:
.0

أن يكون التدريب شامال لكافة وحدات البنا وكافة العاملين به.
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.2

االستعانة فى تنفيذ البراما التدريبية بالمعهاد المصارفي المصاري أو بالمعاهاد المتخصصاة التاى

تنشااك لهااذا الغاارض أو يكااون التاادريب فااى مجااال مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب ماان بااين
أغراضااها محليااة كاناات أو خارجيااة مااع االسااتفادة بااالخبرات المحليااة والدوليااة فااى هااذا الخصااو
ويكـون ذلا فى إطار السياسة العامة للتكهيل والتدريب التى تضعها وحدة مكافحة غسل األموال .
.1

أن يااتم التنساايق مااع الماادير المساائول عاان مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب فيمااا يتعلااق

باختيار العاملين الذين يتم ترشيحهم لحضور براما تدريبية في هذا المجال.
.1

أن يتم إخطار وحدة مكافحة غسل األموال بكافة البيانات الخاصة بالبراما المشار إليها والساالف

بيانها في البند رابعا ً(0-و).

سابعاً :المؤشرات االسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
أو تمويل إرهاب
 -1مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال
يعتمد التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال على المعرفة الكافياة للعااملين فاي
البنا بكحكام قانون مكافحة غسال األماوال والئحتاه التنفيذياة ولهاذه الضاوابط الرقابياة فضاالً عان الخبارة
المكتساابة ماان الممارسااة والمعلومااات التااي تتااوفر ماان التاادريب وفيمااا يااكتي بعااض أمثلااة للعمليااات التااى
تستلزم المزيد من العناية والفح
أ-

للتعرف على مدى وجود اشتباه فى غسل أموال:

العمليات النقدية

 اإليداعات النقدية الكبيرة بصورة غير عادية بما ال يتناسب مع نشاط العميل.
 اإليداعات النقدية المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة زمنية معينة مع نشاط العميل.
 العمالء الاذين يساتخدمون حساابات متعاددة فاى إياداك مباال نقدياة يكاون مجموعهاا كبيارا خاالل فتارة
زمنية قصيرة .
 اإليداعات النقدية الكبيرة التى يتم تحويلها خالل فترات زمنية قصيرة الى جهة أخارى التارتبط بشاكل
وثيق بنشاط العميل الذين يقوم بتحويلها.
 اإليداعات النقدية المتكررة من قبل أشخا

أو جهات مختلفة فى حسابات أحاد العماالء لغارض غيار

واض ودون أن يكون ثمة عالقة بين هؤالء األشخا

أو هذه الجهات وبين العميل.

 اإلياداعات النقديااة بمبااال كبياارة التاى يقااوم بهااا العمياال الاذي يسااتعمل الشاايكات أو األدوات المصاارفية
األخرى عادة أو ال يتطلب نشاطه التعامل بالنقد بشكل كبير.
 اإليداعات النقدية المتكررة فى عدة فروك للبنا الواحد خاالل فتارة زمنياة قصايرة ساواء تام ذلاا عان
طريق صاحب الحساب نفسه أو بواسطة أشخا

خرين.
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 الزيادات الكبيرة في اإليداعات النقدية دون مبرر واض لتلا الزيادات وخاصة إذا ما كان يتباع هاذه
اإليااداعات تحوياال هااذه الزيااادات فااي خااالل فتاارة قصاايرة إلااى حسااابات أخاارى ال تربطهااا بالعمياال صاالة
واضحة.
 عمليااات اإليااداك أو المسااحوبات الكبياارة التااي تااتم باسااتخدام أجهاازة الصاارف واإليااداك اةلااي لتجنااب
االتصال المباشر مع موظفي البنا خاصة إذا كانت هذه اإليداعات أو المسحوبات ال تتماشى ماع طبيعاة
نشاط العميل.
 اإليداعات والمسحوبات النقدية الكبيرة من الحسابات الراكدة أو غير النشطة.
 تكرار سحب األموال بعد إيداعها بفترات قصيرة دون مبرر واض .
 العميل الذي يقوم باستخدام عدة الت صرف لي منفصلة إلجراء معامالت نقدياة متزامناة علاى نفاس
الحساب.
ب-

العمليات الكبيرة والمركبة

 القيام بعمليات متعددة من حسابات العميال بالبناا إلاى حساابات ببناا خار بحياث تعاود األماوال مارة
أخرى إلى البنا الذي بدأت منه العمليات.
 تقديم شيكات للتحصيل بمبال كبيرة بما ال يتناسب مع نشاط العميل ودون قياام عالقاة واضاحة تبارر
ذلا بين المستفيد والساحب أو المظهر للشيا.
 تقارب الحركات النقدية المدينة والدائنة التي تتم على نفس الحساب خاالل فتارات زمنياة قصايرة دون
مبرر واض .
ج-

التحويالت

 تلقاي تحاويالت بمباال كبيارة ـ وبخاصاة المصاحوبة بتعليماات بالادفع نقادا ـ بماا اليتناساب ماع نشااط
العميل.
 التحويالت المتكررة الواردة من أطراف مختلفة ال تربطها عالقة واضاحة بالعميال أو تلاا الصاادرة
من العميل لتلا األطراف.
 تلقي تحويالت بمبال كبيرة بصافة منتظماة مان منااطق تشاتهر بجارائم معيناة مثال تجاارة أو زراعاة
المخدرات أو من دول ليست لديها نظم فعالة لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.
 تلقي تحويالت كبيرة من الخارج على حسابات راكدة أو غير نشطة.
 التحويالت الصادرة المتكررة أو بمبال كبيرة وتكون ممولة نقداً بما ال يتناسب مع نشاط العميل.
 التحويالت المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة معينة مع نشاط العميل.
 استخدام العميل لحسابه كحساب وسيط لتحويل األموال فيما بين أطراف أو حسابات أخرى.
د-

عمليات االعتمادات المستندية ومستندات التحصيل

 استيراد أو تصدير بضاعة ال يتماشى نوعها أو قيمتها مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
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 وجااود مؤشاارات علااى االخااتالف بدرجااة كبياارة بااين قيمااة البضاااعة المبينااة باالعتماااد المسااتندي أو
مستندات التحصيل وبين قيمتها الحقيقية.
 طلب العميل دون مبرر واض تعديل اسم المستفيد من االعتماد المستندي أو مساتندات التحصايل قبال
الدفع.
 تعدد فت اعتمادات مستندية أو التعامل من خالل مستندات التحصيل بما ال يتناسب مع نشاط العميل.
 فت اعتمادات مستندية مقابل ضامانات مالياة ال تتناساب ماع حجام نشااط العميال وساابقة تعامالتاه ماع
البنا.
 وجااود شااروط دفااع تباادو غياار عاديااة أو الاادفع لصااال أطااراف أخاارى لاايس لهااا عالقااة واضااحة
باالعتماد المستندى أو مستندات التحصيل.
ه-

خطابات الضمان

 تعدد إصدار خطابات ضمان بما ال يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط العميل.
 طلااب المسااتفيد دون مباارر واضا تسااييل خطابااات ضاامان بعااد فتاارة قصاايرة ماان إصاادارها ماان قباال
البنا.
 إصدار خطابات ضمان مقابل ضمانات مالية ال تتناسب ماع حجام نشااط العميال وساابقة تعامالتاه ماع
البنا.
و-

االئتمان

 طلااب االقتااراض بضاامان أصااول مملوكااة ةخاارين أو تقااديم العمااالء المقترضااين ضاامانات إضااافية
مملوكة ةخرين مع عدم وجود صلة واضحة تربطهم بهم.
 الحصول على تسهيالت ائتمانية مقابل ضمانات من بنا يعمل خارج البالد بدون سبب واض لذلا.
 طلب العميل المقترض سرعة تحويل مبل القرض إلى بنوا أخرى دون وضو الغرض من ذلا.
 السداد المبكار بصاورة غيار متوقعاة للماديونيات مان قبال العميال أو أطاراف أخارى خاصاة بالنسابة
للعمالء المتعثرين.
ز-

البطاقات االئتمانية

 عمليات التغذية دون مبرر واض بمبال تفوق الحد الممنو للعميل أو الرصيد المستخدم.
 تكرار قيام العمالء باستخدام كامل حد البطاقة ثم القيام بالسداد الكامل للرصيد المدين.
 تكرار سحب الحد األقصى للسحب النقدى اليومى المقرر للبطاقة.
ح-

عمليات الصرف األجنبي والشيكات السياحية

 شراء أو بيع عمالت أجنبية بمبال كبيرة بما ال يتناسب مع نشاط العميل.
 إجراء عمليات شراء أو بيع متكرر لعمالت أجنبية ال يتناسب مجموعها خالل فتارة زمنياة معيناة ماع
نشاط العميل.
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 الطلبااات المتكااررة للحصااول علااى الشاايكات السااياحية وغيرهااا ماان األدوات القابلااة للتااداول بمااا ال
يتناسب مع نشاط العميل.
ط-

خدمات إيجار الخزائن

 قيام العميل بزيارات متكررة بشكل غير عادى للخزينة الخاصة به.
 احتفاظ العمالء غير المقيمين بمنطقة البنا بخزائن ـ دون مبرر واض ـ خاصاة فاى حالاة تاوافر هاذه
الخدمة فى البنوا العاملة بالمنطقة التى يقيمون بها.
 العمالء الذين يستكجرون العديد من الخزائن.
ي-

مؤشرات أخرى

 األشخا

الذين يسعون لتبديل كميات كبيرة من أوراق البنكنوت مان فئاات صاغيرة الاى فئاات كبيارة

دون مبرر واض .
 العمالء الذين يمتنعون عن توفير معلوماات كافياة أو يقادمون معلوماات غيار صاحيحة ساواء كانات
شخصااية أو عاان النشاااط مثاال الغاارض ماان التعاماال علااى الحساااب أو طبيعااة النشاااط أو عاان المسااتفيدين
الحقيقيين من التعامل على الحساب.
 العمالء الذين يهتمون ـ بصورة غيار عادياة ـ باالستفساار عان الانظم المطبقاة للتعارف علاى العملياات
غير العادية أو معايير االشتباه أو إجراءات اإلخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.
 العمالء الذين يتم استخدام حساباتهم في تلقى وصرف مبال كبيارة لايس لهاا غارض واضا أو عالقاة
واضحة بصاحب الحساب ونشاطه.
 العمالء الذين يتجنبون االتصال بالبنا مباشرة أو الظهور فيه.
 الحسابات التي تتلقى إيداعات نقدية او تحويالت متعددة ثم ياتم غلقهاا بعاد فتارة صاغيرة أو تركهاا فاي
حالة ركود.
 التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي البنا دون مبرر واض .

 -2مؤشرات التعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل اإلرهاب
أ -الحسااابات التااى تااتم بهااا إيااداعات أو تتلقااى تحااويالت ماان جهااات محليااة أو أجنبيااة ال تهاادف للاارب
وخاصة إذا كانت هذه الجهات في دول تشتهر بتدعيم اإلرهاب.
ب -العمليات التى تتم على حساب جهة ال تهدف للرب بما ال يتماشى من حيث النمط أو الحجم ماع غارض
ونشاط الجهة.
ج -وجود تبرعات ضخمة خاصة من جهات أجنبياة بحسااب جهاة ال تهادف للارب

وخاصاة دون وجاود

عالقة واضحة تربط بينهما.
د -التحويالت التى ترد من أو ترسل الى دول يشتهر عنها تدعيم اإلرهاب.
ه -التحويالت الواردة الى مستفيدين ينتمون إلى دول مرتبطة بكنشطة إرهابية.
دليل التعليمات الرقابية
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و -حسابات األفراد التي ترد إليها تحاويالت كبيارة مان مصادر غيار معاروف يكاون الغارض المعلان منهاا
تمويل نفقاتهم المعيشية.
يتع ين الرجوع إلى "قواعد التعرف على هوية العمالء في البنوك" الصادرة عن وحدة مكافحة
غسل األموال بتاريخ  11يوليو  ،2002والتي تم تعديلها واعتمادها بتاريخ  22فبراير .2012
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الجزء الثانى  :الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب1
مقدمة
بتاااريخ  1ماان فبراياار ساانة  2111أصاادر البنااا المركاازي المصااري ضااوابط رقابيااة لشااركات الصاارافة
بشكن مكافحة غسل األموال وذلا في ضوء أحكام قانـون مكافحــة غسل األموال الصادر بالقانون رقام
 21لسنة  2112وما ورد به من التزامات على المؤسسات الماليـة بما فيها شركات الصرافة العاملاة فاى
مصر.
وقد طرأت بعد صدور الضوابط الرقابية المشاار إليهاا مساتجدات عالمياة بشاكن مكافحاة غسال األماوال
واقترنت هذه المكافحة بمكافحة تمويل اإلرهاب وتم تحديث التوصيات األربعين في شكن مكافحة غسال
األمااوال الصااادرة عاان مجموعااة العماال المااالي  FATFفااي يااـونيو ساانة  2111كمااا أصاادرت ذات
المجموعااة التوصاايات التسااعة فااي شااكن مكافحااة تموياال اإلرهاااب واعتباارت هااذه التوصاايات األربعااين
والتسعة بمثابة معايير دولية في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين يتعين على الدول االلتزام بها.
وقد استلزم ذلا إصدار ضاوابط رقابياة جديادة لشاركات الصارافة فاي شاكن هاذه المكافحاة روعاي فيهاا
األخااذ فااي االعتبااار تلااا المسااتجدات وترساايخ مااا هااو قااائم بالفعاال فااي الممارسااـة العمليااـة وبحيااث يااتم
االلتزام بهذه الضوابط بكل دقة من قبل هذه الشركات.

أوالً :قواعد التعرف على الهوية

2

يتعين على الشركات االلتزام بقواعاد التعارف علاى هوياة العماالء التاي تصادر عان وحادة مكافحاة غسال
األموال  -إعماالً لحكم البناد ( )01مان الماادة ( )1مان الالئحاة التنفيذياة لقاناـون مكافحـاـة غسال األماوال
الصادرة بقارار رئايس مجلاس الاوزراء رقام ( )150لسانة 2111م  -وذلاا لادى قياام كال شاركة بوضاع
قواعدها الداخلية للتعرف على هوية العمالء.

ثانيا ً :المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يكون المدير التنفيذى للشركة هو المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهااب بهاا وياتم تحدياد
من يحل محله أثناء غيابه مع إخطار وحدة مكافحة غسل األماوال فاى حالاة تغييار أى منهماا ويراعاى
أن تكون للمدير المسئول ومن يحل محله عند غيابه الضمانات والصالحيات والمهام المبينة فيما يكتي:

0

كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  6أغسطس ( 2112قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى الصادر بتاريخ
 21يوليه . )2112
2
تم اعتمادها من مجلس أمناء وحدة غسل األموال وهى منشورة على موقع البنا المركزى المصرى .
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-1

ضمانات و صالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يتعين أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب باالساتقالل فاي أداء مهاماه
وأن ُتهيك له الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها ويستلزم ذلا ما يكتي:
 عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مديراً مسئوالً عن المكافحة.
 أن يكون له الحاق فاي الحصاول علاى كافاة المعلوماات واالطاالك علاى كافاة الساجالت أو المساتندات
التي يراها الزمة لمباشرة مهامه في فح

تقارير العمليات غير العادية وتقارير االشاتباه التاى تقادم إلياه

واالتصال بمن يلزم من العاملين بالشركة لتنفيذ تلا المهام.
 أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى اإلدارة العليا في الشركة أو إلى مجلس اإلدارة وأية لجنة تابعاة
لهما بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب والتازام العااملين
بها.
 أن ُتكفل السرية التامة لجمياع إجاراءات تلقياه تقاارير العملياات غيار العادياة وتقاارير االشاتباه المشاار
إليها وما يتم في شكنها من فح
-2

وإخطار لوحدة مكافحة غسل األموال.

مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تتحدد مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في كل شركة وفقا ً لحجم الشركة
ومواردها والنظم المطبقة بها وبصفة عامة يتعين أن يوكل إليه المهام اةتية:
أ -فح

العمليـات غير العاديـة التي تتي أنظمة الشركة الداخلية توفيرها له وفح

العملياـات المشاتبه

فيها التى ترد إليه من العاملين بالشركة مشفوعـة باألسباب المبررة لها أو التى ترد إليـه مان أياـة جهاـة
أخـرى.
ب -القيااام بإخطااار وحاادة مكافحااـة غساال األمااـوال بالعمليااات التااي تتضاامن شاابهة غساال أمااوال أو تموياال
إرهاب وذلا على النماذج المعمول بها في هذا الشكن.
ج -اتخاذ القرارات بشكن حفظ العملياات التاي يتباين لاه عادم وجاود أياة شابهة بشاكنها ويجاب أن يتضامن
القرار األسباب التى استند إليها فى الحفظ.
د -اقترا ما يراه الزما ً من تطوير وتحاديث لسياساة الشاركة فاي مجاال مكافحاة غسال األماوال وتمويال
اإلرهاب والنظم واإلجراءات المتبعة بالشركة في هذا المجال وذلا بهدف زياادة فاعليتهاا وكفاءتهاا
ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية .
ه -اإلشاراف العااام مكتبياا ً ومياادانيا ً علااى التاازام جمياع فااروك الشااركة بتطبيااق أحكااام القااوانين والضااوابط
الرقابية والنظم الداخلية بالشركة في شكن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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و -وضع خطط التدريب للعاملين بالشركة في مجال مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب واقتارا
البراما التدريبية الالزمة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة التنفيذ.
ز -إعااداد تقرياار دورى ماارة علااى األقاال كاال ساانة عاان نشاااط مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب
بالشركة وعرضه على مجلس اإلدارة إلبداء ما ياراه مان مالحظاات واتخااذ ماا يُقارره مان إجاراءات
في شكنه وإرسال هذا التقرير إلاى وحادة مكافحاة غسال األماوال مشافوعا ً بمالحظاات وقارارات مجلاس
إدارة الشركة المشار إليها ويراعى أن يتضمن هذا التقرير – كحد أدنى  -ما يكتي:
 الجهود التى تمت خالل الفتارة التاي يتناولهاا التقريار بشاكن العملياات غيار العادياة والعملياات المشاتبه
فيها وما اتخذ فى شكنها.
 مااا تساافر عنااه المراجعااة الدوريااة لاانظم وإجااراءات مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب المتبعااة
بالشركة من نقاط ضعف ومقترحات تالفيها بما فاي ذلاا التقاارير التاي تتيحهاا أنظماة الشاركة الداخلياة
عن العمليات غير العادية .
 ما تم إجراؤه من تعديالت على السياسات أو النظم الداخلية أو اإلجاراءات بالشاركة فاي شاكن مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة التي يتناولها التقرير.
 بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فتارة التقريار لششاراف العاام مكتبياا ً وميادانيا ً علاى
مختلف فروك الشركة للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام القوانين والضوابط الرقابياة والانظم الداخلياة فاي
شكن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 عاارض الخطااة الموضااوعة لششااراف العااام مكتبياا ً ومياادانيا ً علااى فااروك الشااركة خااالل الفتاارة التاليااة
للتقرير.
 بيان تفصايلي باالبراما التدريبياة التاي تام عقادها للعااملين بالشاركة فاي مجاال مكافحاة غسال األماوال
وتمويل اإلرهاب خالل الفترة المشار إليها.

ثالثاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
 -1يتعي ن على الشركة اإلخطار عن جميع العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل
إرهاب بما في ذلا محاوالت إجراء تلا العمليات وذلا بغض النظر عن حجم العملية.
 -2يتعين أن يتضمن اإلخطار تفصيالً لألسباب والدواعي التي استندت إليها الشركة في تقرير أن
العملية مشتبه فيها.
 -3يتعين أن يتم اإلخطار على النموذج المعد من قبل وحدة مكافحة غسل األموال لهذا الغرض والذي
تم إرساله إلى الشركة مرفقا ً به تعليمات استيفائه وأن ترفق به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة
بالعملية المشتبه فيها مع مراعاة االلتزام بتعليمات استيفاء النموذج المشار إليها.
 -4يتعين على الشركة لدى اإلخطـار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق باإلخطار ـ كحد أدنى ـ
صور كل من مستند تحقيق الشخصية الخا

بالشخ

المشتبه فيه ونموذج التعرف عليه.
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 -5يحظر اإلفصا

للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون

مكافحة غسل األموال وتعديالته عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار التي تتخذ في شكن العمليات
المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها.

رابعا ً  :االحتفاظ بالسجالت والمستندات
 -1أنواك السجالت و المستندات التي يتعين االحتفاظ بها
يتعين على الشركة االحتفاظ بما يكتي:
أ -سجالت العمالء وصور مستندات تحقيق الشخصية الخاصة بهم .
ب -السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء.
ج -تقارير العمليات غير العادية وما يفيد مراجعة هذه التقارير.
د -سجالت ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عان مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ه -السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها على أن تتضمن صور اإلخطاارات عان العملياات
التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األموال والبيانات والمستندات المتعلقة بها.
و -السجالت الخاصة بالبراما التدريبية على أن تشتمل على بيانات كافة البراما التاي يحصال
عليها العاملون بالشركة في مجال مكافحة غسل األموال وتمويال اإلرهااب وأساماء المتادربين
ومحتوى البرناما التدريبي ومدته والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخارج.
 -2الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ
يتعين على الشركة مراعااة الشاروط اةتياة لادى االحتفااظ بالساجالت والمساتندات المنصاو

عليهاا فاى

البند السابق:
أ -يراعى ان يتوافر لدى الشركة نظام مميكن لعملياات شاراء وبياع العماالت األجنبياة وكاذا كافاة
األجهااازة الالزماااة لتحقياااق الاااربط بكفااااءة بغرفاااة إحصااااءات النقاااد االجنباااى بالبناااا المركااازى
المصرى.
ب -االحتفاظ بكافة السجالت والمستندات والتقارير بطريقة منة واالحتفاظ بنساخ احتياطياة منهاا
فى مكان خر.
ج -أن تتسم طريقة الحفظ بسهولة وسرعة استرجاك السجالت والمستندات المحاتفظ بهاا وبحياث
يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل وافٍ ودون تكخير.

دليل التعليمات الرقابية
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 -3مدة االحتفاظ
يكون االحتفاظ بالسجالت والمستندات لمدة خماس سانوات علاى األقال ويختلاف تااريخ حسااب بادء فتارة
االحتفاظ بها حسب أنواعها وفقا لما يكتي:
أ ــ سجالت ومستندات العمالء
يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
ب ــ السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء
يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
ج ــ السجالت والمستندات األخرى
يراعى أن يتم االحتفاظ لمدة خمس سنوات على األقل بكل مما يكتي:
 تقارير العمليات غير العادية وذلا من تاريخ صدور التقرير.
 السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحاة غسال األماوال وذلاا مان
تاريخ إرسالها أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شكن العملية أيهما أطول.
 سجالت ومستندات تقارير االشتباه التي تم اتخاذ قرار بحفظهاا مان قبال المادير المسائول عان مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلا من تاريخ اتخاذ القرار بحفظها.
 السجالت الخاصة بالبراما التدريبية وذلا من تاريخ انتهاء البرناما التدريبي.

خامساً :نظم الضبط الداخلي
يتعين على الشركة وضع النظم الداخلية المناسبة للتطبيق الساليم للتشاريع والضاوابط الرقابياة بماا يشاتمل
علااى السياسااات واإلجااراءات الواجااب توافرهااا لمكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب مااع
مراجعااة هااذه الاانظم بصااف ٍة دوريااة للوقااوف علااى ماادى االلتاازام بتطبيقهااا واكتشاااف مااواطن الضااعف أو
القصور فيها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها مع مراعاة ما يكتى:
 .0وضع س ياسة واضاحة لمكافحاة عملياات غسال األماوال وتمويال اإلرهااب معتمادة مان مجلاس اإلدارة
بغرض التطبيق السليم للتشريع والضوابط الرقابياة الصاادرة فاى هاذا الشاكن ماع مراعااة تحاديثها بصافة
مستمرة.
 .2وضااع إجااراءات تفصاايلية مكتوبااة لمكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب يراعااى فيهااا
التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة فى هذا الشكن.
 .1قـدرة النظم الداخلية والسياسات واإلجاراءات المتبعاة علاى اكتشااف العملياـات غيار العادياة أو التاى
تااتم مااع عمااالء مشااتبه فاايهم ووضااعها تحاات نظاار الماادير المساائول عاان مكافحااة غساال األمااوال وتموياال
اإلرهاب.
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 .1وضع لية مناسبة لفح

النظم الموضوعة لمكافحة عملياات غسال األماوال وتمويال اإلرهااب للتككاد

ماان كفاءتهااا وفعاليتهااا واقتاارا مااا يلاازم السااتكمال مااا يكااون بهااا ماان نقا

أو مااا تحتاجااه ماان تحااديث

وتطوير.
 .5وضاع ليااة مناسابة للتحقااق ماان االلتازام بااالنظم الداخلياة الموضااوعة لمكافحااة عملياات غساال األمااوال
وتمويل اإلرهاب.

سادساً :التدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعين على الشركة وضع خطط وبراما مستمرة ـ سنويا ً على األقل ـ لتدريب العااملين فيهاا بهادف زياادة
كفاءتهم فى االلتزام الدقيق بالقواعد والانظم المقاررة لمكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب وضامان
اطالعهم على التطورات الجديدة المتعلقة باألسااليب واالتجاهاات العاماة لعملياات غسال األماوال وتمويال
اإلرهاب ونظم مكافحتهاا والمساتجدات المحلياة واإلقليمياة والعالمياة فاى هاذا الشاكن ويكاون وضاع هاذه
البراما وتنفيذها بالتنسيق بين الشركة وبين وحدة مكافحة غسل األموال على أن يراعى ما يكتي:
 .0أن يكون التدريب شامال لكافة فروك الشركة وكافة العاملين بها.
 .2االستعانة فى تنفيذ البراما التدريبية بالمعهد المصارفي المصاري أو بالمعاهاد المتخصصاة التاى تنشاك
لهذا الغرض أو يكون التدريب فى مجال مكافحة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب مان باين أغراضاها
محلية كانت أو خارجية مع االستفادة بالخبرات المحلية والدولية فى هذا الخصو

ويكاـون ذلاا فاى

إطار السياسة العامة للتكهيل والتدريب التى تضعها وحدة مكافحة غسل األموال .

سابعاً :المؤشرات االسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
أو تمويل إرهاب
يعتمد التعرف على العمليات التي يشتبه في أنهاا تتضامن غسال أماوال أو تمويال إرهااب علاى المعرفاة
الكافية للعاملين في الشركة بكحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية ولهذه الضوابط الرقابياة
فضالً عن الخبرة المكتسبة من الممارسة والمعلومات التي تتوفر مان التادريب وفيماا ياكتي بعاض أمثلاة
للعمليات التى تستلزم المزيد من العناية والفح

للتعرف علاى مادى وجاود اشاتباه فاى غسال أماوال أو

تمويل إرهاب:
 عمليات الشراء أو البيع بمبال كبيرة بما ال يتناسب مع مهنة العميل.
 عمليات الشراء أو البيع المتكررة التى ال يتناسب مجموعها خالل فترة زمنية معينة مع مهنة العميل.
 عمليات الشراء أو البيع بمبال كبيرة أو بصفة متكاررة مان عماالء ينتماون الاى منااطق تشاتهر بانتشاار
مستوى عاال مان الفسااد أو األنشاطة األخارى غيار المشاروعة مثال االتجاار فاي المخادرات وزراعتهاا
وتهريب األسلحة وغيرها.
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 العمالء الذين يهتمون ـ بصورة غير عادية ـ باالستفسار عن النظم المطبقة للتعرف على العمليات غيار
العادية أو معايير االشتباه أو إجراءات اإلخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.
 عمليات الشراء أو البيع بمبال كبيرة أو بصفة متكررة من عمالء ينتماون الاى دول يشاتهر عنهاا تادعيم
اإلرهاب.
 التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي الشركة دون مبرر واض .

يتعين الرجوع إلى "قواعد التعرف على هوية العمالء في شركات الصرافة" الصاادرة عان وحادة غسال
األموال بتاريخ  11يوليو  ،2002والتي تم تعديلها واعتمادها بتاريخ  22فبراير .2012
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الجزء الثالث  :الضوابط الرقابية للجهات التي تباشر نشاط تحويل األموال بشأن مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب1

مقدمة
بتاريخ  1من فبراير سنة  2111أصدر البنا المركزي المصري ضوابط رقابية لجهات تحويال األماوال
بشكن مكافحة غسل األموال وذلا في ضوء أحكام قانـون مكافحــة غسل األموال الصادر بالقانون رقام
 21لساانة  2112ومااا ورد بااه ماان التزامااات علااى المؤسسااات الماليااـة بمااا فيهااا جهااات تحوياال األمااوال
العاملـة فى مصـر.
وقد طرأت بعد صدور الضوابط الرقابية المشاار إليهاا مساتجدات عالمياة بشاكن مكافحاة غسال األماوال
واقترنت هذه المكافحة بمكافحة تمويل اإلرهاب وتم تحديث التوصيات األربعين في شكن مكافحة غسال
األمااوال الصااادرة عاان مجموعااة العماال المااالي  FATFفااي يااـونيو ساانة  2111كمااا أصاادرت ذات
المجموعااة التوصاايات التسااعة فااي شااكن مكافحااة تموياال اإلرهاااب واعتباارت هااذه التوصاايات األربعااين
والتسعة بمثابة معايير دولية في مجال مكافحة هاتين الظاهرتين يتعين على الدول االلتزام بها.
وقد استلزم ذلا إصدار ضاوابط رقابياة جديادة للجهاات التاى تباشار نشااط تحويال األماوال فاي شاكن هاذه
المكافحة روعاي فيهاا األخاذ فاي االعتباار تلاا المساتجدات وترسايخ ماا هاو قاائم بالفعال فاي الممارساـة
العمليـة في مجال تحويل األموال مع تحسين وتفعيل تلا الجهود بما يتواءم ماع المتغيارات العالمياة فاي
هذا المجال وبحيث يتم االلتزام بهذه الضوابط بكل دقة من قبل هذه الجهات.
كما تساري الضاوابط المشاار إليهاا أيضاا ً علاى كافاة الفاروك فاي الخاارج التابعاة لجهاات تحويال األماوال
المنشكة في مصر مع مراعاة أنه في حالة اختالف االلتزامات الواردة بهذه الضوابط عان تلاا المفروضاة
بالدولااة المضاايفة يااتم تطبيااق االلتزامااات األشااد بمااا ال يتعااارض مااع التشااريعات أو التعليمااات الرقابيااة
المطبقة بالدولة المضيفة مع مراعاة إبال البنا المركزي المصاري فاي حالاة عادم القادرة علاى تطبياق
تدابير سليمة لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب نتيجة لتلا التشريعات أو التعليمات.

أوالً :قواعد التعرف على الهوية

2

يتعين على جهات تحويل األموال االلتزام بقواعد التعرف على الهوياة واألوضااك القانونياة للعماالء التاي
تصدر عن وحدة مكافحة غسال األماوال  -إعمااالً لحكام البناد ( )01مان الماادة ( )1مان الالئحاة التنفيذياة
لقانـون مكافحــة غسل األموال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( )150لسانة 2111م  -وذلاا
لدى قيام كل جهة بوضع قواعدها الداخلية للتعرف على هوية العمالء.

0

كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  6أغسطس ( 2112قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى الصادر بتاريخ
 21يوليو . )2112
2
تم اعتمادها من مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل األموال وهى منشورة على موقع البنا المركزى المصرى .
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ثانياً :المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتم تحديد أحد المسئولين بالجهة ليكون المسئول عن مكافحة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب بهاا وياتم
تحديد من يحل محلاه أثنااء غياباه ماع إخطاار وحادة مكافحاة غسال األماوال فاى حالاة تغييار أى منهماا
ويراعى في تحديد المدير المسئول ومن يحل محله عند غياباه المعاايير اةتياة وأن تكاون لاه الضامانات
والصالحيات والمهام المبينة فيما يكتي:
-1

معايير تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يتعين علاى كال جهاة أن تلتازم بالمعاايير التالياة لادى تحدياد المادير المسائول عان مكافحاة غسال األماوال
وتمويل اإلرهاب ومن يحل محله أثناء غيابه:
أ-

عال.
أن يكون ذا مستوى وظيفي ٍ

ب-

أن تتوافر لديه المؤهالت العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية.

-2

ضمانات و صالحيات المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يتعين أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب باالساتقالل فاي أداء مهاماه
وأن ُتهيك له الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها ويستلزم ذلا ما يكتي:
 عدم إسناد أية أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مديراً مسئوالً عن المكافحة.
 أن يكون له الحاق فاي الحصاول علاى كافاة المعلوماات واالطاالك علاى كافاة الساجالت أو المساتندات
التي يراها الزمة لمباشرة مهامه في فح

تقارير العمليات غير العادية وتقارير االشاتباه التاى تقادم إلياه

واالتصال بمن يلزم من العاملين بالجهة لتنفيذ تلا المهام.
 أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى اإلدارة العليا في الجهة أو إلاى مجلاس اإلدارة وأياة لجناة تابعاة
لهما بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب والتازام العااملين
بها.
 أن ُتكفل السرية التامة لجمياع إجاراءات تلقياه تقاارير العملياات غيار العادياة وتقاارير االشاتباه المشاار
إليها وما يتم في شكنها من فح
-3

وإخطار لوحدة مكافحة غسل األموال.

مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
تتحاادد مهااام الماادير المساائول عاان مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب فااي كاال جهااة وفق اا ً

لحجمها ومواردها والنظم المطبقة بها وبصفة عامة يتعين أن يوكل إليه المهام اةتية:
أ -فح

العمليـات غير العاديـة التي تتي أنظمة الجهة الداخلياة توفيرهاا لاه وفحا

العملياـات المشاتبه

فيها التى ترد إليه من العاملين بالجهة مشفوعـة باألسباب المبررة لها أو التاى تارد إلياـه مان أياـة جهاة
أخـرى.
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ب -اتخاذ القرارات بشكن حفظ العملياات التاي يتباين لاه عادم وجاود أياة شابهة بشاكنها ويجاب أن يتضامن
القرار األسباب التى استند إليها فى الحفظ.
ج -القيااام بإخطااار وحاادة مكافحااـة غساال األمااـوال بالعمليااات التااي تتضاامن شاابهة غساال أمااوال أو تموياال
إرهاب وذلا على النماذج المعمول بها في هذا الشكن.
د -اقترا ما ياراه الزماا ً مان تطاوير وتحاديث لسياساة الجهاة فاي مجاال مكافحاة غسال األماوال وتمويال
اإلرهاااب والاانظم واإلجااراءات المتبعااة بهااا فااي هااذا المجااال وذلااا بهاادف زيااادة فاعليتهااا وكفاءتهااا
ومواكبتها المستجدات المحلية والعالمية .
ه -اإلشااراف العااام مكتبي اا ً ومياادانيا ً علااى التاازام جميااع فااروك الجهااة بتطبيااق أحكااام القااوانين والضااوابط
الرقابية والنظم الداخلية المطبقة بالجهة في شكن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
و -التعااون والتنسايق ماع اإلدارة المختصاة بالجهااة فاى شاكن وضاع خطااط التادريب للعااملين بالجهاة فااي
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب واقترا الباراما التدريبياة الالزماة لتنفياذ هاذه الخطاط
ومتابعة التنفيذ.
ز -إعداد تقرير دورى ـ مرة على األقال كال سانة ـ عان نشااط مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب
بالجهة وعرضه على اإلدارة العليا إلبداء ما يراه من مالحظاات واتخااذ ماا يُقارره مان إجاراءات فاي
شكنه وإرسال هذا التقرير إلى وحدة مكافحة غسل األموال مشافوعا ً بمالحظاات وقارارات مجلاس إدارة
الجهة المشار إليها ويراعى أن يتضمن هذا التقرير – كحد أدنى  -ما يكتي:
 الجهود التى تمت خالل الفتارة التاي يتناولهاا التقريار بشاكن العملياات غيار العادياة والعملياات المشاتبه
فيها وما اتخذ فى شكنها.
 مااا تساافر عنااه المراجعااة الدوريااة لاانظم وإجااراءات مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب المتبعااة
بالجهة من نقاط ضعف ومقترحات تالفيها بما في ذلا التقارير التي تتيحها األنظمة الداخلية للجهة عان
العمليات غير العادية .
 ما تم إجراؤه من تعديالت علاى السياساات أو الانظم الداخلياة أو اإلجاراءات بالجهاة فاي شاكن مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب خالل الفترة التي يتناولها التقرير.
 بيان مدى االلتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة خالل فتارة التقريار لششاراف العاام مكتبياا ً وميادانيا ً علاى
مختلف فروك الجهة للتحقق من التزامها بتطبيق أحكاام القاوانين والضاوابط الرقابياة والانظم الداخلياة فاي
شكن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 عاارض الخطااة الموضااوعة لششااراف العااام مكتبي اا ً ومياادانيا ً علااى فااروك الجهااة خااالل الفتاارة التاليااة
للتقرير.
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 بيااان تفصاايلي بااالبراما التدريبيااة التااي تاام عقاادها للعاااملين بالجهااة فااي مجااال مكافحااة غساال األمااوال
وتمويل اإلرهاب خالل الفترة المشار إليها.

ثالثاً :إجراءات اإلخطار عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
 -1يتعين على الجهة اإلخطار عن جميع العمليات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب
بما في ذلا محاوالت إجراء تلا العمليات وذلا بغض النظر عن حجم العملية.
 -2يتعين أن يتضمن اإلخطار تفصيالً لألسباب والدواعى التى استندت إليها الجهة فى تقرير أن العملية
مشتبه فيها.
 -3يتعين أن يتم اإلخطار على النموذج المعد من قبل وحدة مكافحة غسل األموال لهذا الغرض والذي تم
إرساله إلى الجهة مرفقا ً به تعليمات استيفائه

وأن ترفق به كافة البيانات وصور المستندات المتعلقة

بالعملية المشتبه فيها مع مراعاة االلتزام بتعليمات استيفاء النموذج المشار اليها.
 -4يتعين على الجهة لدى اإلخطـار عن العمليات المشتبه فيها أن ترفق باإلخطار ـ كحد أدنى ـ صور
كل من مستند تحقيق الشخصية الخا

بالشخ

المشتبه فيه ونماذج التحويل.

 -5يح ظر اإلفصا للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة
غسل األموال وتعديالته عن أي إجراء من إجراءات اإلخطار التى تتخذ فى شكن العمليات المشتبه فى
أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب أو عن البيانات المتعلقة بها.

رابعا ً  :االحتفاظ بالسجالت والمستندات
-1

أنواع السجالت و المستندات التى يتعين االحتفاظ بها

يتعين على الجهة االحتفاظ بما يكتي:
أ -سااجالت ومسااتندات العمااالء والمسااتفيدين الحقيقيااين ويقصااد بالمسااتفيد الحقيقااى الشااخ
الطبيعي الذي يسيطر فعلياا ً علاى العميال والشاخ
لمصلحته أو نيابة عنه وكذا الشخ

الطبيعاي أو االعتبااري الاذي تاتم العملياات

الاذي يمتلاا شخصاية اعتبارياة أو يماارس عليهاا سايطرة

فعليااة أو يملااا الحااق فااي تصاارف قااانوني باعتباااره وصاايا ً أو وكاايالً أو غياار ذلااا علااى أن
تتضمن تلا السجالت والمساتندات صاور مساتندات تحقياق الشخصاية الخاصاة بهام ساواء كاانوا
أشخاصا ً طبيعيين أو أشخاصا ً اعتبارية وكذا صور المراسالت التى تتم معهم.
ب -السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التى تتم مع العمالء على أن تتضمن بيانات كافياة
للتعرف على تفاصيل كل عملية على حدة.
ج -تقارير العمليات غير العادية وما يفيد مراجعة هذه التقارير.
د -سجالت ومستندات التقارير التي تم اتخاذ قرار بحفظها من قبل المدير المسئول عان مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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ه -السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها على أن تتضمن صور اإلخطاارات عان العملياات
التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحة غسل األموال والبيانات والمستندات المتعلقة بها.
و -السجالت الخاصة بالبراما التدريبية على أن تشتمل على بيانات كافة البراما التاي يحصال
عليها العاملون بالجهة في مجال مكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب وأساماء المتادربين
ومحتوى البرناما التدريبي ومدته والجهة التي قامت بالتدريب سواء بالداخل أو بالخارج.
-2

الشروط الواجب إتباعها لدى االحتفاظ

يتعين على الجهة مراعاة الشروط اةتية لدى االحتفاظ بالسجالت والمستندات المنصو

عليها فاى البناد

السابق:
أ -االحتفاااظ بكافااة السااجالت والمسااتندات والتقااارير بطريقااة منااة واالحتفاااظ بنسااخ احتياطيااة
منها في مكان خر.
ب -أن تتساام طريقااة الحفااظ بسااهولة وساارعة اسااترجاك السااجالت والمسااتندات المحااتفظ بهااا
وبحيث يتم توفير أية بيانات أو معلومات يتم طلبها بشكل وافٍ ودون تكخير.
-3

مدة االحتفاظ

يكون االحتفاظ بالسجالت والمستندات لمدة خماس سانوات علاى األقال ويختلاف تااريخ حسااب بادء فتارة
االحتفاظ بها حسب أنواعها وفقا لما يكتي:
أ ــ سجالت ومستندات العمالء والمستفيدين الحقيقيين
يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
ب ــ السجالت والمستندات المتعلقة بالعمليات التي تتم مع العمالء
يتم االحتفاظ بها لمدة ال تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية.
ج ــ السجالت والمستندات األخرى
يراعى أن يتم االحتفاظ لمدة خمس سنوات على األقل بكل مما يكتي:
 تقارير العمليات غير العادية وذلا من تاريخ صدور التقرير.
 السجالت الخاصة بالعمليات المشتبه فيها التي تم إرسالها إلى وحدة مكافحاة غسال األماوال وذلاا مان
تاريخ إرسالها أو إلى حين صدور قرار أو حكم نهائى فى شكن العملية أيهما أطول.
 سجالت ومستندات تقارير االشتباه التي تم اتخاذ قرار بحفظهاا مان قبال المادير المسائول عان مكافحاة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وذلا من تاريخ اتخاذ القرار بحفظها.
 السجالت الخاصة بالبراما التدريبية وذلا من تاريخ انتهاء البرناما التدريبي.

خامساً :نظم الضبط الداخلي
يتعين على الجهة وضع الانظم الداخلياة المناسابة للتطبياق الساليم للتشاريع والضاوابط الرقابياة بماا يشاتمل
علااى السياسااات واإلجااراءات الواجااب توافرهااا لمكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب مااع
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مراجعااة هااذه الاانظم بصااف ٍة دوريااة للوقااوف علااى ماادى االلتاازام بتطبيقهااا واكتشاااف مااواطن الضااعف أو
القصور فيها واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتالفيها مع مراعاة ما يكتى:
 .0وضع سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل األماوال وتمويال اإلرهااب معتمادة مان مجلاس اإلدارة
بغرض التطبيق السليم للتشريع والضوابط الرقابياة الصاادرة فاى هاذا الشاكن ماع مراعااة تحاديثها بصافة
مستمرة.
 .2وضااع إجااراءات تفصاايلية مكتوبااة لمكافحااة عمليااات غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب يراعااى فيهااا
التحديد الدقيق للواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع السياسة المقررة فى هذا الشكن.
 .1قـدرة النظم الداخلية والسياسات واإلجراءات المتبعة على اكتشاف العمليـات غيار العادياة أو التاى
تااتم مااع عمااالء مشااتبه فاايهم ووضااعها تحاات نظاار الماادير المساائول عاان مكافحااة غساال األمااوال وتموياال
اإلرهاب.
 .1وضع لية مناسبة لفح

النظم الموضوعة لمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهااب للتككاد

ماان كفاءتهااا وفعاليتهاا واقتاارا مااا يلاازم السااتكمال مااا يكااون بهااا ماان نقا

أو مااا تحتاجااه ماان تحااديث

وتطوير.
 .5وضع لية مناسبة للتحقق مان االلتازام باالنظم الداخلياة الموضاوعة لمكافحاة عملياات غسال األماوال
وتمويل اإلرهاب.

سادساً :التدريب في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
يتعين على الجهة وضع خطط وبراما مستمرة ـ سنويا ً علاى األقال ـ لتادريب العاماـلين فيهاا بهادف زياادة
كفاءتهم فى االلتزام الدقيق بالقواعاد والانظم المقاررة لمكافحاة غسال األماوال وتمويال اإلرهااب وضامان
اطالعهم على التطورات الجديدة المتعلقاة باألسااليب واالتجاهاات العاماة لعملياات غسال األماوال وتمويال
اإلرهاب ونظام مكافحتهاا والمساتجدات المحلياة واإلقليمياة والعالمياة فاى هاذا الشاكن ويكاون وضاع هاذه
البراما وتنفيذها بالتنسيق بين الجهة وبين وحدة مكافحة غسل األموال على أن يراعى ما يكتي:
.0

أن يكون التدريب شامال لكافة فروك الجهة وكافة العاملين بها.

.2

االستعانة فى تنفياذ الباراما التدريبياة بالمعهاد المصارفي المصاري أو بالمعاهاد المتخصصاة التاى

تنشااك لهااذا الغاارض أو يكااون التاادريب فااى مجااال مكافحااة غساال األمااوال وتموياال اإلرهاااب ماان بااين
أغراضااها محليااة كاناات أو خارجيااة مااع االسااتفادة بااالخبرات المحليااة والدوليااة فااى هااذا الخصااو
ويكـون ذلا فى إطار السياسة العامة للتكهيل والتديب التى تضعها وحدة مكافحة غسل األموال .
.1

أن يتم التنسيق مع المدير المسئول عن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فيما يتعلق باختياار

العاملين الذين يتم ترشيحهم لحضور براما تدريبية في هذا المجال.
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سابعاً :المؤشرات االسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال
أو تمويل إرهاب
-1

المؤشرات االسترشادية للتعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال

يعتمد التعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال على المعرفة الكافياة للعااملين فاي
الجهة بكحكام قانون مكافحة غسل األموال والئحتاه التنفيذياة ولهاذه الضاوابط الرقابياة فضاالً عان الخبارة
المكتساابة ماان الممارسااة والمعلومااات التااي تتااوفر ماان التاادريب وفيمااا يااكتي بعااض أمثلااة للعمليااات التااى
تستلزم المزيد من العناية والفح

للتعرف على مدى وجود اشتباه فى غسل أموال:



التحويالت الصادرة أو الواردة بمبال كبيرة بما اليتناسب مع نشاط طالب التحويل أو المستفيد.



التحااويالت الصااادرة أو الااواردة المتكااررة التااى ال يتناسااب مجموعهااا خااالل فتاارة زمنيااة معينااة مااع

نشاط طالب التحويل أو المستفيد.


التحاااويالت المتكاااررة الاااواردة مااان أطاااراف مختلفاااة ال تربطهاااا عالقاااة واضاااحة بالعميااال أو تلاااا

الصادرة من العميل لتلا األطراف.


تلقي تحويالت بمبال كبيرة بصفة منتظمة من مناطق تشاتهر بجارائم معيناة مثال تجاارة أو زراعاة

المخدرات أو من دول تشتهر بكنها ليست لديها نظم فعالة لمكافحة غسل األموال أو تمويل اإلرهاب.


تقارب حجام التحاويالت الاواردة والتحاويالت الصاادرة الخاصاة بانفس العميال خاالل فتارات زمنياة

قصيرة دون مبرر واض .


العمالء الذين يهتمون ـ بصورة غير عادية ـ باالستفسار عن الانظم المطبقاة للتعارف علاى العملياات

غير العادية أو معايير االشتباه أو إجراءات اإلخطار الخاصة بالعمليات المشتبه فيها.


العمال ء الذين يتعاملون مع فروك تكون بعيدة عن مقار إقامتهم أو أماكن عملهم دون مبرر واض .



العمالء الذين يطلبون إحاطة عملياتهم بقدر مبال فيه من السرية.



العمالء الذين يطارأ تغيار واضا فاي نماط تعاامالتهم ماع الجهاة دون مبارر واضا

أو تارد للجهاة

معلومات عن تورطهم في أنشطة غير مشروعة.


التغير المفاجئ في مستوى معيشة أحد موظفي الجهة دون مبرر واض .

 -2المؤشرات االسترشادية للتعرف على العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن تمويل اإلرهاب


التحويالت التى ترد من أو ترسل الى دول يشتهر عنها تدعيم اإلرهاب.



التحويالت الواردة الى مستفيدين ينتمون إلى دول مرتبطة بكنشطة إرهابية.

يتعين الرجوع إلى "قواعد التعرف على هوية العماالء فاي الجهاات التاي تباشار نشااط تحويال األماوال"
الصادرة عن وحدة غسل األماوال بتااريخ  11يولياو  ،2002والتاي تام تعاديلها واعتمادهاا بتااريخ 22
فبراير .2012
دليل التعليمات الرقابية

الباب الخامس 28/

الفصـل الثاني
ضوابط مزاولة العمليات المصرفية اإللكترونية
وإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية

1

مقـدمـة:
شهدت الصناعة المصارفية فاي اةوناة األخيارة تقادما ً ملموساا ً فاي مجاال الساما لعماالء البناوا
بإجراء العمليات المصرفية من خالل شبكات االتصال اإللكترونية ومان المتوقاع أن تنتشار هاذه العملياات
بشكل واسع في الفترة المقبلة خاصة في ظل التطور المستمر في مجال التقنية المصرفية كما شهد العاالم
إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية  Electronic Moneyكوسيلة لتساوية المعاامالت فيماا باين مختلاف
األطراف.
ونظراً لما يصاحب إجراء العمليات المصرفية اإللكترونية وإصدار وساائل دفاع لنقاود إلكترونياة
ماان مخاااطر متعااددة ال تقتصاار فقااط علااى المخاااطر التقليديااة فااإن األماار يسااتلزم وضااع األسااس لااشدارة
الحصيفة لهذه المخاطر والتحديد الدقيق لمسئوليات مختلف الجهات ذات العالقة بها وما يستلزمه ذلاا مان
الحصول على ترخي

من البنا المركزي المصري وموافاته بالبيانات الالزمة وذلا على النحاو الاوارد

بهذه الضوابط.
أوالً :العمليات المصرفية اإللكترونية
 -1التعريف بالعمليات المصرفية اإللكترونية:
يقصد بالعمليات المصرفية اإللكترونية تقديم البنوا الخدمات المصرفية التقليدية أو المبتكارة مان خاالل
شبكات اتصال إلكترونياة تقتصار صاالحية الادخول إليهاا علاى المشااركين فيهاا وفقاا ً لشاروط العضاوية
التي تحددها البنوا وذلا من خالل أحد المنافذ على الشبكة كوسيلة التصال العمالء بها بهدف:

 1كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الدوري الصادر بتاريخ  01مارس ( 2112قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى الصادر
بتاريخ  22فبراير .)2112
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(أ) إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنا دون تقديم خدمات مصرفية على الشبكة.
(ب) حصااول العمااالء علااى خاادمات محاادودة كااالتعرف علااى معااامالتهم وأرصاادة حساااباتهم وتحااديث
بياناتهم وطلب الحصول على القروض والتسهيالت االئتمانية.
(ج) طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل األموال.
وألغراض هذه الضوابط فإن البنوا التي تقوم بتقديم الخدمات الاواردة بالبناد (ج) فقاط تعتبار بنوكاا ً تقادم
عمليات مصرفية إلكترونياة تتطلاب تاوافر سياساات وإجاراءات لتقيايم المخااطر  Assessingوالرقاباة
عليهاااا  Controllingومتابعتهاااا  Monitoringإال أناااه يجاااب أيضاااا ً علاااى البناااوا مراعااااة اإلدارة
الحصيفة ألية مخاطر بشكن العمليات الواردة بالبندين (أ) (ب).
وتتمثل مزايا العمليات المصرفية اإللكترونية فيما يلى:
-

إمكان وصول البنوا إلاى قاعادة أعارض مان العماالء الماودعين والمقترضاين وطاالبي الخادمات

المصرفية.
-

تقديم خدمات مصرفية جديدة.

-

خفض تكاليف التشغيل بالبنوا وتكاليف إنجاز عمليات التجزئة محليا ً ودولياً.

-

زيادة كفاءة أداء البنوا.

 -2األسباب التي تستلزم حصول البنوك على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية اإللكترونية:
لهاام ماان البنااا

(أ) حمايااة السااوق المصاارفي المحلااى ماان مقاادمي الخاادمات المصاارفية غياار الماارخ

المركزي المصاري بتقاديم هاذه الخادمات بماا فاي ذلاا الجهاات التاي ترغاب فاي تكسايس كياان مساتقل ال
يتواجد له فروك مادية بغرض تقديم العمليات المصرفية اإللكترونية فقط .Virtual bank
(ب) التحقق من توافر الوسائل الكافية لدى البنوا لشدارة الحصيفة لمخاطر تلا العمليات.
(ج) تطبيااق الضااوابط الرقابيااة الالزمااة لحصااول البنااوا علااى تاارخي

ماان البنااا المركاازي المصااري

لتقديم تلا العمليات.
 -3شروط حصول البنوك على ترخيص لتقديم العمليات المصرفية اإللكترونية:
(أ) يقتصر من الترخي

على البنوا المسجلة لدى البنا المركزي المصري وحدها.

(ب) أن يكون البنا مستوفيا ً للضوابط الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال
وأسااس تقياايم الجاادارة االئتمانيااة للعمااالء وتكااوين المخصصااات وحاادود التااوازن فااي مراكااز العمااالت
وضااوابط تركااز التوظيفااات لاادى الاادول والمؤسسااات الماليااة والمجموعااة الماليااة فااي الخااارج والتركااز
االئتماني.
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(ج) أن يتبع البنا مبادئ حصيفة إلدارة مخااطر تقاديم خدماتاه مان خاالل شابكات االتصاال اإللكترونياة
والتااي تشااتمل علااى تقياايم المخاااطر والرقابااة عليهااا ومتابعتهااا (مخاااطر العمليااات المصاارفية اإللكترونيااة
والمبادئ االسترشادية إلدارتها الواردة بهذا الفصل).
(د) أن يحدد البنا لدى طلبه للحصول على التارخي

نوعياة الخادمات التاي سايقوم بتكديتهاا مان خاالل

الشبكات.
(ه) أن يحاادد البنااا المساائوليات الواقعااة عليااه ماان جااراء تقااديم الخاادمات عباار الشاابكات (المساائوليات
االسترشادية للبنا في هذا الشكن واردة بهذا الفصل).
(و) أن يحادد البنااا المساائوليات الواقعاة علااى العمياال مان جااراء حصااوله علاى الخاادمات عباار الشاابكات
(المساائوليات االسترشااادية التااي تقااع علااى العمياال عنااد تلقااى خاادمات عباار شاابكات االتصااال اإللكترونيااة
واردة بهذا الفصل).
(ز) إفصا البنا المرخ

له بالقيام بالعمليات المصرفية اإللكترونية – وفقا ً للوارد بالبناد أوالً – علاى

صفحة الـ  Webالخاصة به بما يفيد حصوله على ترخي

لتقديم خدماتاه عبار الشابكات ورقام وتااريخ

الحصول عليه مع ربط هاذا الموقاع بصافحة البناا المركازي المصاري المعلان فيهاا عان أساماء البناوا
المرخ

لها بذلا من خالل  Hypertext Linksحتى يتحقق العمالء من صحة الترخي

.

ثانياً :إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية
 -1التعريف بإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية:
يشتمل إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية على ما يلى:
(أ) إصاادار البنااا لبطاقااات القيمااة المخزنااة  Stored-value cardsكالبطاقااات الذكيااة Smart
 cardsأو غيرها وذلا بالساما بتخازين وحادات مان النقاود علاى هاذه البطاقاات التاي تحمال شارائ
إلكترونية تسم بذلا.
(ب) إتاحااة البنااا لنقديااة إلكترونيااة  Electronic cashبتخاازين وحاادات ماان النقااود علااى وسااائط
إلكترونيااة  Electronic deviceمثاال الحاسااب الشخصااي الااذى يااتم تحميلااه ببرناااما خااا

لهااذا

الغاارض وتسااتخدم هااذه النقااود إلجااراء ماادفوعات ذات قاايم محاادودة بتحويلهااا إلااى الوسااائط اإللكترونيااة
الخاصة باألطراف المقابلة.+
وألغااراض هااذه الضااوابط يتعااين أن تلتاازم البنااوا أيضاا ً باااإلدارة الحصاايفة للمخاااطر المرتبطااة بوسااائل
الدفع األخرى والتي من بينها:
(أ) بطاقات الخصم  Debit Cardsويقتصر استخدامها خصما ً على حسابات دائنة للعمالء.
+

Electronic cash (EC): the funds or value is stored on an electronic device as the personal
computer of the consumer which is loaded using specialized software. EC is used to make
small payments through a transfer of value to the merchants' electronic device.
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(ب) بطاقاات االئتماان  Credit Cardsوياتم اساتخدامها خصاما ً علاى حساابات مديناة وفقاا ً للحادود
المقررة.
وتساااتخدم الوحااادات الطرفياااة لنقااااط البياااع  point of sale terminalsو الت الصااارف اةلاااي
 Automatic teller machinesوغيرها كوسائط التصال حائزي بطاقات الخصم واالئتمان بشابكة
االتصال اإللكترونية.
ونظرا لرغبة البنا المركزي المصري في تعزيز ثقة حاملي البطاقاات وخفاض مخاطاـر اساتخدامها فاي
ضوء تنامي إصدار واستخدام وسائل دفع لنقود إلكترونية ومن بينهاا بطاقاات االئتماان Credit cards
التي تعد من وسائل الدفع الهامة فعلي البناوا اتخااذ ماا يلازم مان إجاراءات -ماا لام يكان قاد سابق العمال
بها -بالنسبة لبطاقات االئتمان كمرحلة أولى على النحو التالي مع إفادة البنا المركزي بذلا:0
 .0تفعياال ليااة إرسااال رسااالة قصاايرة  SMSللعمياال عباار الهاااتف المحمااول عقااب اسااتخدام بطاقااة
االئتمااان مباشاارة مااع قيااام البنااا بوضااع معااايير محااددة وملزمااة السااتخدام هااذه الخدمااة ومنهااا العمليااات
الدولية أو العمليات على اإلنترنت أو العمليات التى تتجاوز قيمتهاا مبلا معاين علاى أن تتضامن الرساالة
الرقم الذى يمكن االتصال به حال فقد البطاقة على أن يتم ذلا فى موعد غايته نهاية سبتمبر .2101
 .2االلتزام بإصدار بطاقات االئتمان الجديدة بالشريحة الذكية فى موعد غايته نهاية ديسمبر .2101
 -2األسباب التى تستلزم حصول البنوك على ترخيص إلصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية:
بااالنظر إلااى أن البنااا المركاازي المصااري هااو الجهااة المنااوط بهااا قانون اا ً إصاادار أوراق النقااد لالسااتخدام
كوسايلة دفاع لهاا قاوة إبااراء تخضاع عملياة إصادار وساائل دفااع لنقاود إلكترونياة لرقاباة البناا المركاازي
المصري خاصة أنه ليس لها قوة إبراء إال بعد تسوية قيمة المدفوعات التي تمت بها طرف كال مان بناا
المشترى وبنا البائع.
 -3شروط حصول البنوك على ترخيص إلصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية:
(أ) أن يكون البنا مستوفيا ً للضوابط الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال
وأسااس تقياايم الجاادارة االئتمانيااة للعمااالء وتكااوين المخصصااات وحاادود التااوازن فااي مراكااز العمااالت
وضااوابط تركااز التوظيفااات لاادى الاادول والمؤسسااات الماليااة والمجموعااة الماليااة فااي الخااارج والتركااز
االئتماني.

0

خطاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  00مارس .2101
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(ب) أن يتبااع البنااا مبااادئ حصاايفة إلدارة مخاااطر إصاادار وسااائل دفااع لنقااود إلكترونيااة وأن يحاادد
تفصيالً أنواك وسائل الدفع التي يرغاب فاي إصادارها والشاروط المتعلقاة بهاا وكاذا مسائوليات الجهاات
ذات العالقة بهذه النقود والتي تشتمل على مسئوليات البنا والعميل.
(ج) إفصا البنا المرخ

له بإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية على صفحة الـ Webالخاصة باه

بما يفيد حصوله على ترخي

بذلا ورقم وتاريخ الحصول عليه ماع رباط هاذا الموقاع بصافحة البناا

المركزي المصري المعلن فيها عن أسماء البنوا المرخ
حتى يتحقق العمالء من صحة الترخي

لها بذلا من خاالل Hypertext Links

.

(د) أن يتم الحصول على موافقة العميل على الخصم على رصيد حسابه الجاري بالقيمة التي يتيحهاا لاه
البنا إلكترونيا ً والعمولة التي يتقاضاها البنا لقاء ذلا.
(ه) أن يقتصر إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية على الجنيه المصري فقط لعماالء البناا خصاما ً علاى
حساااباتهم الجاريااة الدائنااة بالجنيااه المصااري مااع عاادم السااما بااإجراء عمليااات مبادلااة Currency
 Swapبغرض إتاحة مثل هذا االستخدام.
 -1شروط إصدار وسائل الدفع اإللكترونية:
في حالة تقدم أي شركة تعمل في مجال خدمات الدفع اإللكترونية إلاى البناا لالشاتراا معهاا فاي
تقديم هاذه الخادمات فإناه طبقاا ً لقارارات مجلاس إدارة البناا المركازي المصاري وكتاباه الادوري 0فاإن
جميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربياة ملتزماة بوجاوب الحصاول علاى موافقاة البناك المركازي
المصااري ممااثالً فااي قطاااع الرقابااة واإلشااراف ماان أجاال القيااام بأيااة تعااامالت مااع الشااركات التااي تقاادم
خدمات المدفوعات اإللكترونية.2
كما تم التعزيز بضرورة قياام أي بناا فاي كافاة األحاوال -قبال تقاديم خدماة دفاع إلكترونياة وقبال
التعاقد مع أية شركة تعمل في هذا المجال -بالحصول علي موافقاة البناك المركازي المصاري ألداء هاذه
الخدمة والتعاقد مع الشركة ال ُمختارة حتاي لاو كانات حاصالة علاي موافقاة مسابقة مان البناك المركازي
المصري.3
ويشمل مفهوم خدمات الدفع اإللكترونية ما يلي:
 -0نظم إصدار وإدارة البطاقات البالستيكية.
 -2نظم إدارة شبكات الصارفات اةلية ونقاط البيع.
0

كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  01مارس ( 2112قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى الصادر بتاريخ
 22فبراير .)2112
2
كتاب السيد نائب محافظ البنا المركزي الصادر بتاريخ  01يناير .2112
1
كتابي السيد نائب محافظ البنا المركزي الصادرين بتاريخي  01فبراير  2101و 1يونيو .2101
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 -1نظم دفع الفواتير.
 -1نظاام تحوياال األمااوال بااين حسااابات عمااالء البنااوا باسااتخدام أي اا ً ماان الهواتااف المحمولااة وشاابكة
اإلنترنت والصاارفات اةلياة ونقااط البياع وكاذا نظام إدارة حساابات العماالء المرتبطاة باساتخدام إحادى
هذه الوسائل.
 -5نظم تحويل األموال باستخدام وسائل إلكترونية.
 -7إصدار وسائل دفع بما في ذلا إصدار نقود إلكترونية.
 -6أية خدمات أخري مثيلة.
ثالثاً :البيانات المتعلقة بالعمليات المصرفية اإللكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية
يتعين على البنوا التي تمارس هذه العمليات توفيق أوضاعها وعلاى مان يرغاب فاي مزاولاة هاذا
النشاط التقدم للحصول على الترخي

الالزم من البنا المركزي المصري.

وبهدف إنشاء قاعدة بيانات بشكن العمليات المصرفية اإللكترونية التي تقوم بها البنوا يتعين علاى
البنوا موافاة قطاك الرقابة واإلشراف ببيانات تفصيلية عن نوعية الخادمات التاي تقاوم بتقاديمها باساتخدام
شبكات االتصال اإللكترونية للعمالء وشروط تقاديمها التاي تشاتمل علاى تحدياد مسائوليات كال مان البناا
والعميل وتصورات البنا المستقبلية بشكن هذه الخدمات والتي يمكن أن تشمل ما يلى:
 .0إتاحة معلومات عن الخدمات التي يؤديها البنا دون تقديم خدمات مصرفية على الشبكة.
 .2حصول العمالء على خدمات محدودة كالتعرف على معامالتهم وأرصادة حسااباتهم وتحاديث بيانااتهم
وطلب الحصول على قروض وتسهيالت ائتمانية.
 .1طلب العمالء تنفيذ عمليات مصرفية مثل تحويل األموال.
كمااا يتعااين علااى تلااا البنااوا تقااديم كافااة البيانااات بشااكن وسااائل الاادفع لنقااود إلكترونيااة التااي قاماات
بإصدارها وكذلا البطاقات األخرى سالفة الذكر على أن تشمل هذه البيانات ما يلى:
 -0األنواك التفصايلية للبطاقاات التاي أصادرها البناا (بطاقاات خصام بطاقاات ائتماان بطاقاات القيماة
المخزنة).
 -2إجمالي األعداد المصدرة لكل نوك وفقا ً للموقف في خر تاريخ متا .
 -1عدد الوحدات الطرفية لكل من نقاط البيع و الت الصرف اةلي التي يمتلكها البنا.
 -1الشااروط التااي تاام بمقتضاااها إصاادار هااذه البطاقااات ويشاامل ذلااا تحديااد مساائوليات كاال ماان البنااا
والعميل.
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 -5إجمااالي األرصاادة المدينااة القائمااة نتيجااة السااتخدام كاال نوعيااة ماان هااذه البطاقااات وفقاا ً للموقااف فااي
التاريخ الوارد بالبند (.)2
 -7المبادئ المستخدمة من قِبل البنا إلدارة مخاطر هذه البطاقات.
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مخاطر العمليات المصرفية اإللكترونية
والمبادئ االسترشادية إلدارتها
أوالً :مخاطر العمليات المصرفية اإللكترونية
يصاااحب تقااديم العمليااات المصاارفية اإللكترونيااة مخاااطر متعااددة وقااد أشااارت لجنااة بااازل للرقابااة
المصرفية إلى أنه ينبغي قيام البنوا بوضع السياسات واإلجراءات التي تتي لهاا إدارة هاذه المخااطر مان
خالل تقييمها والرقابة عليها ومتابعتها وأصدرت اللجنة خالل مارس  0112ومايو  2110مباادئ إلدارة
هذه المخاطر شملت ما يلى:
أنـواع المخاطـر:
-0

مخاطر التشغيل.

-2

مخاطر السمعة.

-1

مخاطر قانونية.

-1

مخاطر أخرى ومن ذلا مخاطر االئتمان والسيولة وسعر العائد ومخاطر السوق.

وفيما يلى عرض موجز لهذه المخاطر:
 -1مخاطر التشغيل :Operational risk
تنشك مخاطر التشغيل من عادم التاكمين الكاافي للانظم أو عادم مالءماة تصاميم الانظم أو إنجااز
العمل أو أعمال الصيانة وكذا نتيجة إساءة االستخدام من قِبل العمالء وذلا على النحو التالي:
(أ) عدم التأمين الكافي للنظم System Security
تنشك هذه المخاطر عن إمكان اختراق غير المرخ

لهام Unauthorized access

لنظم حسابات البنا بهدف التعرف علاى المعلوماات الخاصاة باالعمالء واساتغاللها ساواء
تم ذلاا مان خاارج البناا أو مان العااملين باه بماا يساتلزم تاوافر إجاراءات كافياة لكشاف
وإعاقة ذلا االختراق.
(ب) عدم مالءمة تصميم النظم أو إنجاز العمل أو أعمال الصيانة
Systems design, implementation and maintenance
وهااى تنشااك ماان إخفاااق الاانظم أو عاادم كفاءتهااا (بطاائ األداء  Slow-Downعلااى ساابيل
المثااال) لمواجهااة متطلبااات المسااتخدمين وعاادم الساارعة فااي حاال هااذه المشاااكل وصاايانة
النظم وخاصة إذا زاد االعتماد على مصادر خارج البنوا لتقديم الدعم الفنى بشكن البنياة
األساسية الالزمة .Outsourcing
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(ج) إساءة االستخدام من قِبل العمالء Customer misuse of services
ويااارد ذلاااا نتيجاااة عااادم إحاطاااة العماااالء باااإجراءات التاااكمين الوقائياااة

Security

 Precautionsأو بسماحهم لعناصر إجرامية بالدخول إلى حسابات عمالء خارين أو
القياااام بعملياااات غسااال األماااوال باساااتخدام معلومااااتهم الشخصاااية أو قياااامهم بعااادم اتبااااك
إجراءات التكمين الواجبة.
 -2مخاطر السمعة :Reputational risk
تنشك مخاطر السمعة في حالة توافر رأى عام سلبى تجاه البنا األمر الذى قد يمتد إلى التاكثير
على بنوا أخرى نتيجة عدم مقادرة البناا علاى إدارة نظماه بكفااءة أو حادوث اختاراق ماؤثر
لها.
 -3المخاطر القانونية :Legal risk
تقااع هااذه المخاااطر فااي حالااة انتهاااا القااوانين أو القواعااد أو الضااوابط المقااررة خاصااة تلااا
المتعلقة بمكافحة غسل األموال أو نتيجة عدم التحديد الواضا للحقاوق وااللتزاماات القانونياة
الناتجة عن العمليات المصرفية اإللكترونية ومن ذلا عدم وضو مدى توافر قواعاد لحماياة
المستهلكين في بعاض الادول أو لعادم المعرفاة القانونياة  Validityلابعض االتفاقياات المبرماة
باستخدام وسائل الوساطة اإللكترونية.
 -1المخاطر األخـرى:
يرتبط أداء العمليات المصرفية اإللكترونية بالمخاطر الخاصاة بالعملياات المصارفية التقليدياة
ومن ذلا مخاطر االئتمان والسيولة وساعر العائاد ومخااطر الساوق ماع احتماال زياادة حادتها
فعلااى ساابيل المثااال فااإن اسااتخدام قنااوات غياار تقليديااة لالتصااال بااالعمالء وامتااداد نشاااط ماان
االئتمااان إلااى عمااالء عباار الحاادود  Cross-borderقااد يزيااد ماان احتماااالت إخفاااق بعااض
العمالء في سداد التزاماتهم.
ثانياً :مبادئ إدارة المخاطر Risk Management
تشتمل إدارة المخاطر على التقييم والرقابة والمتابعة وذلا على النحو التالي:
 .1تقييم المخاطر :Assessing risks
ويشمل التقييم ما يلى:
(أ) تحديد المخاطر التي قد يتعرض لها البنا ومدى تكثيرها عليه.
(ب) وضع حدود قصوى لما يمكن للبنا أن يتحمله من خسائر نتيجة التعامل مع هذه المخاطر.
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 .2الرقابة على التعرض للمخاطر :Controlling risk exposures
تشتمل هذه الرقابة على ستة مجاالت على النحو التالي:
(أ) تنفياااذ سياساااات وإجاااراءات التاااكمين

and

Security Policies

Implementing

.measures
تستهدف سياسات وإجراءات التأمين ما يلى:
 -0تحديد شخصية المتعامل مع النظم التصديق ).(Identification/authentication
 -2ضمان عدم إجراء تعديالت على رسائل العمالء أثناء انتقالها عبر القنوات.
 -1ضمان الحفاظ على سرية معامالت العمالء .Privacy
 -1ضمان عدم إنكار مرسل الرسالة لها .Non-repudiation
ويراعى في هذا المجال ما يلى:
 -0اتباك سياسات وإجراءات تحقق تكمين االتصاالت من وإلى النظم لمنع أو الحد من اختراق
غير المرخ

لهم للنظم أو إساءة استخدامها.

 -2الرقابة على دخول النظم وتحديد شخصية المستخدمين.
 -1حماية النظم من احتماالت القيام بممارسات غير مرخ

بها من قِبل العاملين بالبنا السابقين

أو الجدد أو المؤقتين.
 -1يتطلب األمر بالنسبة إلصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية اتخاذ إجراءات إضافية للتكمين
ويشمل ذلا:
االتصال المباشر مع مُصدر البطاقات أو المشغل المركزي للحماية من التزييف On-line.interaction with the issuer or a central operator
متابعة العمليات الفردية.االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية لتتبع عمليات غسل األموال.توافر شروط األمان فى البطاقات الذكية أو غيرها مع مراعاة وضع حد أقصى لما يخازنعلى البطاقة.
(أ) تدعيم االتصاالت بين المستويات المختلفة بالبنا من مجلس إدارة وإدارة علياا وباين العااملين
بشاااكن ساااالمة أداء الااانظم وتاااوفير التااادريب المساااتمر للعااااملين

Coordinating internal

.communication
(ب) استمرار تقييم وتطوير الخدمات .Evaluating and developing services
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(ج) وضع ضوابط للحد مان المخااطر فاي حالاة االعتمااد علاى مصاادر خاارج البناا لتقاديم الادعم
الفني وتشتمل هذه الضوابط على ما يلى:
 متابعة األداء المالي والتشغيلي لمقدمي الدعم الفني. التككد من توافر اتفاقيات تعاقدية مع مقدمي الدعم الفني تحدد التزامات األطراف تفصيلياً. التككد من مقدرة مقادمي الادعم الفناي علاى تاوفير التاكمين بماا يتفاق والمتباع داخال البناا فاي حالاةتعرفهم على بيانات ذات حساسية تخ

البناا وذلاا مان خاالل مراجعاة سياسااتهم وإجاراءاتهم فاي

هذا المجال.
 توفير ترتيبات طوارئ لتغطية احتماالت حدوث تغيير مفاجئ في مقدمي الدعم الفني.(د) إحاطااة العمااالء عااان العمليااات المصاارفية اإللكترونياااة وكيفيااة اساااتخدامها

.Providing

customer education and disclosure
(ه) إعداد خطط طوارئ :Contingency Planning
 -0إعداد خطط طوارئ بديلة في حالة إخفاق النظم عن أداء الخدمات وذلا فيما يتعلق بما يلى:
 إعادة البيانات إلى الوضع الذى كانت عليه قبل اإلخفاق .Data recovery توفير قدرات بديلة لتشغيل البيانات. Alternative data-processing capabilities توفير عاملين لمواجهة الظروف الطارئة. -2اختبار نظم التشغيل البديلة  Backup systemsبصفة دورية للتككد من فاعليتها.
 -1توافر التكمين الالزم في حالة تنفيذ خطط الطوارئ وكذا توافر تعليمات الساتخدام هاذه الخطاط
لدى مقدمي الدعم الفني.
 -1إبرام عقود بديلة مع مقدمي دعم فنى خرين ُتنفذ في حالة إخفاق المقدمين األساسين.
 .3متابعة المخاطر :Monitoring risks
تتمثااااااال م تابعاااااااة المخااااااااطر فاااااااي اختباااااااار الااااااانظم وإجاااااااراء المراجعاااااااة الداخلياااااااة والخارجياااااااة
 System testing and auditingوذلا على النحو التالي:
(أ) إجراء اختبارات دورية للنظم ،والتي يكون من ضمنها:
-

إجااراء اختبااار إمكااان االختااراق  Penetration testingالااذى يهاادف إلااى تحديااد وعاازل

وتعزيز تدفق البيانات من خالل النظم وإتبااك إجاراءات لحماياة الانظم مان المحااوالت غيار العادياة
لالختراق.
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-

إجراء مراجعة دورية من خالل النظم للتككد من فاعلية إجراءات التكمين والوقوف علاى مادى

اتساقها مع سياسات وإجراءات التكمين المقررة.
(ب) إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية:
تسهم المراجعة الداخلية والخارجية في تتبع الثغرات وحاالت عدم الكفاءة وتخفيض حجام المخااطر
بهااااااادف التحقاااااااق مااااااان تاااااااوافر سياساااااااات وإجاااااااراءات مطاااااااورة والتااااااازام البناااااااا بهاااااااا.
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مسئوليات استرشادية للبنك
لدى تقديم خدماته عبر شبكات االتصال اإللكترونية
 -0موافقة مجلس إدارة البنا على اساتراتيجية تتضامن قياام البناا بتقاديم خدماتاه عبار الشابكات علاى أن
يحاط المجلس بكافة المخاطر الناشئة عن ذلا.
 -2موافقااة مجلااس إدارة البنااا علااى سياسااة اإلدارة التنفيذيااة للبنااا فيمااا يتعلااق بكساالوب إدارة المخاااطر
وتدعيم نظم الرقابة الداخلية بشكن تلا المخاطر.
 -1تصميم نماذج عقود لتكدية مختلف الخدمات المصرفية التي تاؤدى عبار شابكات االتصاال اإللكترونياة
وأن يتككد البناا مان تاوافر القاوى البشارية المؤهلاة للتعامال ماع عماالء البناا عبار الشابكات ماع تحدياد
ساعات تقديم هذه الخدمات.
 -1فااي حالااة وجااود طاارف خاار تقاادم ماان خاللااه الخدمااة فيتعااين علااى مجلااس إدارة البنااا إقاارار اتفاقيااة
التشغيل التي تنظم العالقة بين البنا مع هذا الطرف وتحديد مسائوليته فاي الحفااظ علاى سارية التعليماات
والمعامالت التي تتم عبر الشبكات وأية معلومات ُتتا له.
 -5إفصا البنا على صفحة الـ Webالخاصة باه بماا يفياد حصاوله علاى تارخي
الشبكات من البناا المركازي المصاري ورقام وتااريخ الحصاول علاى التارخي

بتقاديم خدماتاه عبار
والخادمات التاي يجاوز

للبناا تقاديمها عبار الشابكات ماع رباط هاذا الموقاع بصافحة البناا المركازي المصاري المعلان فيهاا عان
أسااماء البنااوا الماارخ
الترخي

لهااا بااذلا ماان خااالل  Hypertext linksحتااى يتحقااق العمااالء ماان صااحة

.

 -7إفصااا البنااا عاان أن القااوانين المصاارية هااي التااي تحكاام الخاادمات التااي يقااوم بتكديتهااا للعمااالء عباار
الشبكات.
 -6ضرورة أن يتحقق البنا مان شخصاية طالاب متلقاى الخدماة بكسااليب قانونياة ثابتاة تضامن الحقاوق
المتبادلة.
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مسئوليات استرشادية تقع على العميل
عند تلقى خدماته عبر شبكات االتصال اإللكترونية
 -0يتحماال العمياال مساائولية صااحة المعلومااات التااي يقااوم بإدخالهااا عباار الشاابكات باعتباااره مسااتخدما ً
للخدمات التي تؤدى من خاللها ويقر العميل بكن التعليماات والمعاامالت التاى يادخلها ياتم التعامال عليهاا
بدون أية مراجعة إضافية من البنا أو إشعارات خطية أو التككد منها بطرق أخرى.
 -2ال يلتاازم البنااا بقبااول أيااة تعااديالت أو إلغاااء تعليمااات أو معااامالت ساابق أن أرساالها العمياال عباار
الشبكات.
 -1يتحمل العميل مسئولية إعداد البيانات الخاصة بالمستفيد أو اإلضافة أو التعديل عليها.
 -1يلتزم العميل بمراعاة إجراءات الحماية فى التعامل عبر الشبكات مع البنا.
 -5يتحمل العميل مسئولية سوء استخدام الخدمة الناتا عان عادم االلتازام باإجراءات الحماياة أو الشاروط
واألحكام الواردة فى العقد الذى يتم إبرامه مع البنا بشكن العمليات المصرفية اإللكترونية أو الناتا عان
قيامه بالكشف عن إجراءات الحماية أو مخالفتها لدى االستخدام.
 -7عدم تحمل البنا مسئولية تعطل الخدمة لظروف خارجة عن إرادته.
 -6تعتبر سجالت البنا حُجة قاطعة مُلزمة قانونا ً على صحة المعامالت والتعليمات.
 -2يلتزم العميل فى حالة فقد أو سرقة جهاز الشفرة بإخطار البنا لكى يقوم بإبطال هذا الجهاز.
 -1تعتباار أدوات الحمايااة وساايلة للتعاارف والتحقااق ماان شخصااية العمياال وبمجاارد إتمااام إدخالهااا بنجااا
يعتبر العميل هو مُصدر جميع التعليمات والمعامالت.
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الفصـل الثالث
الموافقات الخاصة بإصدار األنظمة االدخارية الجديدة
في ضوء قرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري بتاريخ  26مارس  2110بشكن استبعاد أرصدة
األنظمة االدخارية ذات اجل ثالث سنوات فككثر – على أساس اجل التعاقد – الصادر بشكنها موافقة من
البنا المركزي المصري من مقام نسبة االحتياطي النقدي يجب مراعاة ما يلي:0
 .0أن يقترن إصدار البنوا ألنظمة ادخارية جديدة بالحصول على موافقة البنك المركزي
المصري على شروط إصدارها بما في ذلا القواعد المنظمة السترداد العمالء لمدخراتهم في إطار
هذه األنظمة قبل تاريخ االستحقاق والحد األدنى للمدة التي يجوز االنسحاب من النظام بعدها.
 .2استمرار قيام البنوا بموافاة قطاك الرقابة واإلشراف بكافة القواعد الخاصة باألنظمة االدخارية
المطبقة حاليا ً وأرصدة كل نظام منها على أساس ربع سنوي.
وكذا حتى يتسنى استمرار استبعاد أرصدة األنظمة االدخارية ذات اجل ثالث سنوات فككثر -على أساس
اجل التعاقد– القائمة لدى البنوا من مقام نسبة االحتياطي النقدي التي سبق الموافقة عليها قبل صدور
القرار المشار إلية بعاليه يتعين مراعاة الضوابط التالية وذلك بالنسبة لإلصدارات الجديدة من هذه
األنظمة-:2
 .0أال يقل الحد األدنى للمدة التي يجوز االنسحاب من النظام بعدها قبل تاريخ االستحقاق عن ستة
أشهر.
أن يكون معدل العائد على الشهادة أما:
أ-

ثابت طوال مدة الشهادة (مع إمكان تحديد فترات دورية لتعديل المعدل الثابت ليسرى على

اإلصدارات الجديدة دون القائمة).
ب -متغير على أن يوض أسلوب حساب السعر المتغير على أساس هامش يرتبط بسعر البنا
المركزي لالئتمان والخصم أو أى من أسعار العائد على أذون الخزانة السارية في تاريخ بدء
فترة صرف العائد الدوري (شهري – ربع سنوي – نصف سنوي – سنوي).

0

كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  2ابريل .2110
2
كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  01يونيو .2110
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على أن يرا عى بالنسبة لألنظمة االدخارية متزايدة القيمة (ذات عائد تراكمي) والتي تعلى عوائدها
على القيمة االسمية للشهادة وتصرف بالكامل في نهاية مدة الشهادة أن يتم تحديد أساس حساب هذا
العائد (سواء كان عائد بسيط أو مركب).
 .2أن يتم إعادة حساب العائد بالنسبة للشهادات المست ردة قبل تاريخ االستحقاق على أساس سعر العائد
المطبق على الشهادة ناقصا ً هامش يحدده البنا مقدما ً بالنسبة لشصدارات الجديدة يتناسب عكسيا ً مع
المدة المنقضية من أجل الشهادة.
 .1أن يتحدد سعر العائد على القرض بضمان الشهادة بما ال يقل عن سعر العائد الممنو لها فى
تاريخ االقتراض مضافا ً إليه .%2
 .1ضرورة اإلفصا الكامل عند اإلعالن عن اإلصدارات الجديدة وفقا ً للضوابط سالف اإلشارة إليها
لكافة السمات والشروط الرئيسية لها حتى يتعرف عليها جمهور العمالء قبل االشتراا فيها.
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الفصـل الرابع
+

قواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول

وفقا لما تقضي به أحكام المادتين  01 7من قانون البنا المركازي والجهااز المصارفي والنقاد الصاادر
بالقااانون رقاام  22لساانة  2111وفااي ضااوء أن قيااام المااواطنين بإصاادار أواماار دفااع باسااتخدام الهواتااف
المحمولااة يُعااد أحااد أساااليب التوسااع فااي نظاام الاادفع االلكترونيااة فقااد صاادر قاارار مجلااس إدارة البنااا
المركزي المصري بجلسته بتاريخ  2فبراير  2101بشكن إقرار قواعد تشاغيل أوامار الادفع عان طرياق
الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية بهادف تنظايم عملياات التحويال النقادي مان خاالل الهواتاف
المحمولة والتي تركز على توافر البنية التحتية بما في ذلاا ضامانات الحماياة الواجباة لادى تشاغيل تلاا
النظم.
ونورد فيما يلي هذه القواعد التي يتعين مراعاتها لدى ممارساة ذلاا النشااط وبحياث ال ياتم مان موافقاة
من البنا المركزي ألي بنا يرغب في ذلاا ماا لام تتوافاق نظماه الفنياة واإلدارياة ماع هاذه القواعاد وياتم
التحقق منها:
أوالً :التعاريف
ثانيا ً :التعليمات الرقابية
ثالثا ً :إدارة حسابات النظام
رابعا ً :المواصفات المطلوبة ألمن النظم المستخدمة
خامسا ً :حماية مستخدم النظام
ملحق :مقدم الخدمة
أوال :التعاريف
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في هذه "القواعد" يعني الدفع عن طريق الهاتف المحمول أوامر الخصم علي حساب الهاتف

المحمول الخا

بمستخدم النظام لدى أي من البنوا المسجلة في مصر والتي يرخ

لها البنا

المركزي المصري بتشغيل النظام التي يصدرها المستخدم ويرسلها إلى البنا الذي يتعامل معه عن
طريق الهاتف المحمول الخا
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بالمستخدم ذاته.

"النظام" يعنى نظام إلكتروني يضعه ويشغله بنا مسجل في مصر للدفع عن طريق الهاتف

المحمول وفقا لهذه القواعد وذلا بعد الحصول على ترخي
+

من البنا المركزي المصري.

كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  06مارس . 2101
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"وحدات النقود االلكترونية" تعنى وحدات الكترونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنيه

مصري فقط دون غيره من العمالت األخرى يصدرها بنا يعمل في جمهورية مصر العربية ويخضع
لرقابة البنا المركزي المصري وهذه الوحدات تمثل التزاما علي البنا المُصدر لها وذلا شريطة
استالم البنا قيمة من النقد (الجنيه المصري) ال تقل عن قيمة وحدات النقود االلكترونية ويكون لهذه
الوحدات المحددات التالية:


مُخزنة على أجهزة أو وسائط الكترونية.



ُتق َبل على أنها وسيلة دفع من قِبل أشخا



قابلة لالستبدال إلي نقد (الجنيه المصري).



مُصدرة طبقا للقواعد الصادرة عن البنا المركزي المصري شريطة الحصول علي ترخي

أو جهات أخرى باإلضافة للبنا المُصدر لها.

من البنا المركزي المصري لتشغيل النظام.
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دور البنك في عمليات الدفع عن طريق الهاتف المحمول هو االحتفاظ باإليداعات النقدية

المتعلقة بالعمليات الخاصة بإصدار وحدات النقود اإللكترونية والتككد من اتفاق هذه العمليات مع
الضوابط الرقابية الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن البنا المركزي
المصري خاصة في مجال تحديد هوية مُستخدمي النظام (العمالء) وُ مقدمي الخدمة (وفقا للتعريف
الوارد في البندين 7و  ) 6ووضع إطار إلدارة المخاطر المرتبطة بهذه الخدمة وتشغيل نظم الحاسبات
وإدارة التسويات علي حسابات مُستخدمي النظام ومُقدمي الخدمة ويمكن للبنا التعاقد مع احدي
الشركات مُشغلة نظم الدفع التي يوافق عليها البنا المركزي المصري للقيام بتشغيل نظم الحاسبات.
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دور شركة الهاتف المحمول المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية هو توفير البنية

التحتية لالتصاالت وتوفير التقنيات الالزمة إلرسال أوامر الدفع عن طريق الهواتف المحمولة وإرسال
التككيدات الخاصة بتنفيذ هذه األوامر ويمكن للبنا القيام بتلا األدوار.
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ُمستخدم النظام هو عميل البنا المشترا في خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول.
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ُمقدم الخدمة هو أي من المنشآت التي يتعاقد معها البنا لتقديم الخدمات الواردة بالملحق شريطة

قيام تلا المنشآت بإيداك نقود (جني ه مصري) لدى البنا مقابل تلقي وحدات نقود الكترونية منه ويجوز
لمقدم الخدمة تحويل هذه الوحدات إلي مُستخدمي النظام وفقا ً للتفصيل الوارد بالملحق.
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حساب الهاتف المحمول هو حساب يتم فتحه لدى أحد البنوا المسجلة والمرخ

لها بتشغيل

النظام باسم كل مُستخدم للنظام أو مق دم للخدمة ويتم من خالله عمليات اإليداك والتحويل والسحب
الخاصة بهذا المُستخدم أو مقدم الخدمة.
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ثانيا :التعليمات الرقابية
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يقتصر حق إصدار وحدات النقود االلكترونية على البنوا الخاضعة لرقابة البنا المركزي

المصري وذلا بعد الحصول على موافقته.
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يقوم مُصدر وحدات النقود االلكترونية (البنا) بوضع النظام وتشغيله إلدارة سجالت النقود

االلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر وتوض هذه السجالت قيمة النقود الُمصدرة ومُستخدمي
النظام ومُقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهم وإجمالي هذه األرصدة .ويراقب هذا
النظام حركة أوامر الدفع الخاصة بوحدات النقود االلكترونية وإصدار تقارير مُفصلة ( Audit
 )Trailعن أوامر الدفع مع ربط العمليات بُمستخدمي النظام ومُقدمي الخدمة .ويمثل عجز النظام
عن إصدار تقارير صحيحة (سواء بشكل متعمد أو غير متعمد) إخالال بهذه القواعد.
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يتم استبدال وحدات النقود االلكترونية بذات قيمة النقد (الجنيه المصري) المقابلة لها وبدون دفع

عائد لمُستخدم النظام مُقدم الخدمة كما ال يتم تقديم أي نوك من الحوافز مرتبط بكداء تلا الخدمة أو
أية خدمات أخرى ذات ارتباط يقدمها البنا أو شركة الهاتف المحمول بما في ذلا حساب وحدات نقد
ال كترونية إضافية أو خصم نقدي (جنيه مصري) في عمليات السحب النقدي وذلا باستثناء مقابل
أداء الخدمة المنصو
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عليه في العقد بين البنا ومُستخدم النظام أو مُقدم الخدمة.

ال يجوز من مُستخدم النظام أو مُقدم الخدمة أي ائتمان بكي شكل من األشكال مقابل وحدات

النقود االلكترونية.
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ال يتم إصدار وحدات نقود الكترونية لمُستخدم النظام أو مُقدم الخدمة إال إذا كان البنا يحتفظ

لديه بإيداعات نقدية (بالجنيه المصري) لهذا المُستخدم أو مُقدم الخدمة ال تقل قيمتها عن قيمة الوحدات
المُصدرة ويراقب البنا المركزي المصري من خالل التفتيش علي البنا المرخ

له مدى االلتزام

بهذه القاعدة والتككد من أن قيمة الوحدات المُصدرة بمعرفة البنا المصدر ال تزيد عن اإليداعات
النقدية بالجنيه المصري المحتفظ بها لديه لهذا الغرض.
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يجب أال يتعدى الحد األقصى من وحدات النقود االلكترونية المُصدرة القدر المُصر به من

البنا المركزي المصري لكل بنا وهو  %5من رأس المال المدفوك للبنا أو  51مليون جنيه
مصري أيهما أقل ولمحافظ البنا المركزي المصري أن يعدل الحد األقصى لوحدات النقود
االلكترونية المُصدرة لكل بنا.
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تتم إدارة النظام تحت اإلشراف والمسئولية الكاملة للبنا.
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يحتاج البنا إلي موافقة مجلس إدارته علي تشغيل النظام ويجب أن ُتعرض على مجلس اإلدارة

دراسة لمخاطر النظام وكيفية الحد منها ويصدر المجلس قراراً بقبول هذه الدراسة شامال مستوى
المخاطر المقبول منه.
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يجب أن يراعي البنا "مصدر وحدات النقود اإللكترونية" الضوابط التالية كحد أدنى لدى

تشغيله للنظام:
أ -خضوك النظام إلجراءات عمل محددة ولرقابة داخلية دقيقة.
ب -إدارة النظام وفقا ً ألفضل الممارسات السليمة وطبقا ً للمواصفات المُتعارف عليها في هذا الشكن.
ج -خضوك نظم الحاسب الخاصة بالنظام إلى اختبارات مُتعددة قبل التشغيل للتككد من قدرتها على
القيام بالمهام المُوكلة لها.
د -وجود سياسات وإجراءات عمل لحماية أمن النظام بما في ذلا تكامل البيانات والتككد من هوية
مُستخدمي النظام أو مُقدمي الخدمة والتككد من صالحيات التعامل مع النظام والحفاظ علي سرية
البيانات.
ه -وجود نسخ احتياطية للبيانات الستعادة البيانات ووجود خطط عمل بديلة للطوارئ.
 -01يقوم البنا المركزي المصري بالتككد من التزام البنا المُصر له بقواعد التشغيل المقررة
وبالتصري الممنو له وللبنا المركزي المصري الحق في التفتيش على مستوى أداء األفراد والنظم
والوثائق وأماكن العمل الخاصة بهذا النظام وله الحق في اتخاذ إجراءات الرقابة التي يراها مناسبة.
ويعتبر عدم تسهيل مهمة البنا المركزي المصري في هذا الشكن إخالال بهذه القواعد من قِبل البنا
الذي يُدير النظام.
الصادر له بتشغيل النظام

 -00في حالة إخالل البنا بكيٍ من تعهداته أو التزاماته بموجب الترخي
أو بكيٍ من الشروط أو الضوابط التي يصدرها البنا المركزي المصري يحق للبنا المركزي
المصري إلغاء الترخي

وعلى البنا الذي يُدير النظام الوفاء بتعهداته ِق َبل مُستخدمي النظام ومقدمي

الخدمة بما في ذلا استبدال وحدات النقود االلكترونية بالنقد (الجنيه المصري) طبقا للشروط الواردة
في العقد بين البنا و مُستخدم النظام أو مقدم الخدمة وفي أسرك وقت مُمكن.
 -02في حالة إجراء أية تعديالت على النظام سواء بإضافة خدمات جديدة أو تعديل خدمات قائمة
يجب الحصول على تصري من البنا المركزي المصري كما يجب إبال البنا المركزي المصري
بكية تعديالت في تعريفة الخدمة أو ف ي عقد فت حساب الهاتف المحمول مع المستخدم أو مقدم الخدمة.
 -01يقوم البنا بتقديم تقارير دورية عن النظام (كل شهر) إلى البنا المركزي المصري تشمل حجم
وحدات النقود االلكترونية الُمصدرة وعدد مُستخدمي النظام الذين لديهم أرصدة وعدد مُستخدمي
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النظام الذين ليس لديهم أرصد ة وعدد مقدمي الخدمة وحجم المعامالت اليومية وأية بيانات أخرى
يطلبها البنا المركزي المصري كما يقوم البنا بتقديم تقرير إلى البنا المركزي المصري فور
حدوث خرق أو محاوالت خرق لسرية أو أمن النظام وتقديم تقرير إلى وحدة مكافحة غسل األموال
فور حدوث تعامالت محل اشتباه.
ثالثا :إدارة حسابات النظام
يتم فت حساب دون عائد لكل مُستخدم للنظام أو مُقدم خدمة للتعامل عليه من خالل النظام يسمي
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(حساب هاتف محمُول) ويكون البنا مسئوالً عن إدارة هذا الحساب ويودك به وحدات نقود الكترونية
بمقدار ما أودعه مُستخدم النظام أو مُقدم الخدمة من نقد (جنيه مصري) لدي البنا لتغذية حساب الهاتف
المحمُول (ودائع تحت الطلب).
تتم عمليات التحويل داخل جمهورية مصر العربية فقط وبالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقط
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وال يسُم بتبادل عمالت أخرى أو إجراء عمليات تبادل للعمالت أو مقاصة بين حسابات العمالء ذات
العمالت األخرى دون الرجوك إلى البنا المركزي المصري للحصول على موافقة تشمل ضوابط
التحويل.
يجب أن تتم عمليات تحويل وحدات النقود االلكترونية من خالل النظام ما بين حسابات الهواتف
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المحُمولة أو بين حساب م ُقدم الخدمة وحساب جاري دائن بالبنا خا

بذات م ُقدم الخدمة وال تتم

عمليات تحويل أموال مع الحسابات األخرى بالبنا أو أية حسابات في بنوا أخري (باستثناء حسابات
الهاتف المحمول التي تديرها بنوا أخرى) أو مع حسابات المكالمات الخاصة بعمالء شركة الهاتف
المحُمول دون الرجوك إلى البنا المركزي المصري للحصول على موافقة تشمل ضوابط التحويل.
يجب أن يتي النظام تحويل األموال إلى أنظمة دفع هاتف محمول أخرى مشابهه تديرها بنوا
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أخرى وسيقوم البنا المصُر

له بإتاحة تحويل األموال من الحسابات الخاصة بهذا النظام إلي

الحسابات المُشابهة لدي البنوا األخرى وفقا للقواعد التي تصدر من البنا المركزي المصري في هذا
الشكن علي أن ُتراعي قواعد التحويل والمقاصة التالية كحد أدنى:

أ-

يتم التحويل والمقاصة عن طريق المحول القومي الذي تديره شركة بنوا مصر للتقدم

التكنولوجي.
ب -تتم التسوية على حسابات البنوا لدى البنا المركزي المصري.
ج -يتم التحويل عن طريق رسائل قياسية معتمدة على مواصفات ( )ISOفي اإلرسال إلى
واالستقبال من المحول القومي.
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د-

يتم إمداد المحول القومي بشكل يومي بكل البيانات التي تخ

مستخدمي النظام الالزمة إلجراء

تحويل أوامر الدفع ما بين البنوا.
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يلتزم البنا عند فت حسابات الهاتف المحمول بالحصول على كافة بيانات أصحاب الحسابات

الخاصة بهذه الخدمة وأرقام الهواتف الخاصة بهم من خالل النظام وذلا قبل بدء تشغيل الخدمة كما
يلتزم البنا بالضوابط الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب الصادرة عن البنا المركزي
المصري ويجب أن يوقع مستخدم النظام عقد أو استمارة فت حساب بالنظام وأن يحضر شخصيا ً إلى
مقر البنا أو مقر مُقدم الخدمة للتوقيع عليه.
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يقوم البنا بالحصول على بيانات مستخدم النظام ومراجعتها والموافقة على المستخدم قبل بدء

تشغيل الخدمة كما يقوم بالتحقق من عدم وجود حالة اشتباه خالل مدة ال تتجاوز  21ساعة من بدء
تشغيل الخدمة.
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يتم ربط كل رقم هاتف محُمول بحساب هاتف محُمول واحد فقط.
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يقوم البنا ومقدم الخدمة وشركة الهاتف المُحمول بتطبيق أحكام الحفاظ علي سرية الحسابات

وفقا لما يقتضيه قانون البنا المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  22لسنة 2111
وتعديالته.
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يراعى عند إغال ق الحساب أو إنهاء التعاقد الخا

برقم هاتف محمول وضع اإلجراءات

المناسبة التي تكفل سحب وحدات النقود االلكترونية الموجودة بحساب الهاتف المُحمول والتككد من
شخصية الساحب وتوثيق إغالق الحساب.
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في حالة احتفاظ أجانب بحساب هاتف محمول يُراعى توثيق بيانات صاحب الحساب عن

طريق وثيقة إثبات الهوية أو جواز السفر الذي دخل به إلى جمهورية مصر العربية.
رابعا :المواصفات المطلوبة ألمن النظم المستخدمة
 -0ألغراض حماية عمليات التحويل واالستعالم على نظام الدفع يجب استخدام أكثر معايير التكمين في
التشفير وتوثيق هوية منشئ العملية.
 -2تكمين 0العملية بداية من الهاتف المُحمول المُستخدم إلجراء العملية وصوالً إلى أجهزة الخادم
( )Serversالخاصة بتنفيذ أمر الدفع.

0

قرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  21أكتوبر .2102
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 -1توثيق استخدام الهاتف المُحمول في إجراء مُعاملة مالية بوسيلة تؤكد هوية الدافع وأن تطبق في
إنشاء عملية الدفع قاعدة "شيء تقتنيه وشيء تعرفه".
 -1ال يتم إنشاء أمر الدفع من خالل رسائل " "SMSويتا استخدام هذه الرسائل للتككيد علي إتمام
عملية الدفع.
 -5إلجراء أمر دفع من خالل الهاتف المحمول تتم عملية تحقيق مُزدوج للتككد من رقم الهاتف المرتبط
بالخدمة والرقم السري الخا

بالخدمة .ويخضع الرقم السري لالشتراطات التالية:

(أ) يتكون من أربعة أرقام كحد أدنى (ويفضل ستة أرقام).
(ب) يتم إنشاء الرقم السري الخا

بالهاتف المحمول بشكل عشوائي ويُطلب من مُستخدم النظام أو

مُقدم الخدمة تغيير الرقم السري عند أول استخدام للخدمة.
(ج) يخضع الرقم السري للتشفير من بداية العملية وحتى الوصول إلي أجهزة فا شفرة الرقم السري.
(د) أال يظهر الرقم السري بشكل مقروُ ء على أي جزء من الشبكة أو نظم الحاسب التي ُتدير النظام
وذلا في أية مرحلة من العملية باستثناء الهاتف المحمول المستخدم في اإلدخال*.
(ه) يتم تخزين الرقم السري بشكل مُشفر وال يُسم ألحد باالطالك عليه.
(و) يتم فا شفرة الرقم السري بكجهزة ( )HSMكلما كان ذلا مُمكناً.
(ز) ال يتم استخدام نفس الرقم السري في أية خدمة أخرى خاصة بالبنا.
( ) يتم إخطار عميل النظام بوسيلة التصرف في حالة اكتشاف أي شخ

خر للرقم السري الخا

بالعميل.
 -7في حالة الدخول إلى نظام الدفع من خالل الشبكة العالمية ( )Internetمن خالل بروتوكول
( ) Web or Wapعلى الهاتف المحمول وحيث ال يمكن التحقق من رقم الهاتف يجب أن يشمل
التحقق من هوية الدخول من خالل اسم (غير قابل للتكرار) وكلمة سرية ال تقل عن ثمانية مفردات
(تشمل أحرف وأرقام) باإلضافة إلى الرقم السري الخا

بالخدمة المنصو

على اشتراطاته في

الفقرة السابقة.
 -6يتم تنفيذ أمر الدفع حتى نهايته أو يتم إلغاؤه.
 -2تحليل دقيق لمخاطر النظام بشكل دوري بما في ذلا تقييم نقاط اختراق النظام وإجراء اختراق مقنن
للتككد من قوة النظام وقدرته على مواجهة تلا المواقف.
 -1يجب أن يتوافر في نظم الحاسب المُشغلة لنظام الدفع نظم وإجراءات األمن التالية:
)a. Intrusion Prevention Systems (IPS
b. Data file and system integrity checking.
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c. Surveillance and incident response procedures
-01

يتم االحتفاظ بوثائق النظام كاملة وفى مكان من.

-00

تطبيق معايير وإجراءات حصيفة فيما يخ

إمكانية الدخول إلى أماكن عمل النظام

( )Physical Securityبما في ذلا البراما واألجهزة المُشغلة للنظام والشبكات وأجهزة التشفير
ومراكز المعلومات التي تقوم بتشغيل جزء أو أجزاء من النظام.
-02

حماية مفاتي التشفير من أي دخول غير مُصر

به وال يُسم ألي شخ

بشكل منفرد

بالحصول على مفاتي التشفير الخاصة بالنظام.
-01

تنطبق المعايير على مُشغل النظام ككل أو أي مُشغل يقوم بتشغيل جزئي للنظام ويحق للبنا

المركزي المصري التفتيش على أي جزء من أجزاء النظام للتككد من مطابقته للمعايير وللمواصفات
المبلغة من قِبل البنا المركزي المصري.
-01

مراعاة فصل الصالحيات ( )Segregation of Dutiesفيما يخ

الشفرة الخاصة بالنظام وفيما يخ

حفظ وإدارة مفاتي

إدارة النظام ( )System Administrationوتشغيله

).(System Operations
خامسا :حماية مستخدم النظام
 -0يجب على البنا وضع حدود قصوى لحجم الرصيد وحجم كل من العمليات اليومية والشهرية وعدد
كل من العمليات اليومية والشهرية ويخضع هذا لحجم المخاطر المرتبطة بالخدمة وللتقرير الذي يقدمه
البنا لمجلس إدارته عن كيفية إدارة المخاطر المرتبطة بالخدمة علي أن يتم تحديد حد أقصي يومي
كحد سحب لحساب هاتف محمول واحد بالنظام ال يتجاوز ( 1111ثالثة الف) جنيه مصري وحد
أقصى لرصيد الحساب بالنظام ال يتجاوز ( 5111خمسة الف) جنيه مصري.
 -2في حالة وجود منازعات على المعامالت المالية أو وجود شكاوى من قِبل مُستخدمي النظام تخضع
عمليات تسوية المنازعات إلي قواعد ثابتة ومُعلنة لمُستخدم النظام ويجب أن تكون هذه القواعد واردة
في العقد بين مُستخدم النظام والبنا علما ً بكن سجالت النظام هي حجة قاطعة بشرط عدم حدوث خلل
في النظام وبشرط وجود سجالت كاملة للمعامالت محل المنازعة.
 -1يقوم البنا بإيجاد لية لدراسة الشكاوي ويُن

صراحة في عقد االشتراا بالخدمة على طريقة تقديم

الشكوى إلى البنا والحد األقصى للوقت المُستغرق للتحقيق في الشكوى من قِبل البنا.
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 -1يجب أن يتضمن العقد المبرم بين البنا ومُستخدم النظام الوقت الالزم إليقاف الخدمة من لحظة طلب
إيقافها من قِبل مُستخدم النظام والطرق المختلفة لطلب إيقاف الخدمة.
 -5يقوم البنا ببيان طريقة عالج المعامالت الخاطئة أو غير المصر بها لمُستخدمي النظام.
 -7بينما تقوم شركة الهاتف المحمول بحفظ بيانات العمالء وأرقام هواتفهم فإن الحسابات بالبنا
وسريتها هي مسئولية البنا ويجب أن يتضمن العقد الموقع بين البنا وشركة الهاتف المحمول ضمانات
لحماية سرية أرقام الحسابات واألرصدة واألرقام السرية الخاصة بالتشفير.
 -6يقوم البنا بتقديم الخدمة بمراعاة عناية الرجل الحري

ويقوم بحماية النظام من مخاطر إيقاف

التشغيل وحماية مُستخدمي النظام من أية عمليات غير مصر بها.
 -2يشمل التعاقد بين البنا ومُستخدم النظام مسئوليات المُستخدم في الحفاظ على الرقم السري الخا

به

واإلبال عن فقد هاتفه المحمول فور فقده ويجب نشر نسخة من نموذج العقد على الموقع الخا
بالبنا على الشبكة الدولية.
 -1تن

العقود المُبرمة بين البنا ومُستخدم النظام على حق المستخدم في استبدال وحدات النقود

االلكترونية بالنقد (جنيه مصري) في أي وقت وشروط االستبدال إن وجدت وعلى أي مقابل ألداء
الخدمة أو أية رسوم إلجراء عملية االستبدال إن وجدت.
-01

في حالة إنهاء عمل النظام من قِبل البنا أو اتفاق البنا وشركة الهاتف المحمول على إنهاء

العمل بالنظام يلتزم البنا بالوفاء بتعهداته قِبل مُستخدمي النظام بما في ذلا القيام باستبدال وحدات
النقود االلكترونية بالنقد (جنيه مصري) طبقا للشروط الواردة في العقد بين البنا و مُستخدم النظام وفي
أسرك وقت ممكن.
-00

تخضع جميع التعاقدات الخاصة بهذا النظام للقوانين المصرية ويتم تسوية النزاعات داخل

جمهورية مصر العربية.
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ملحق :مقدم الخدمة
-0

يحق للبنا االستعانة بُمقدمي خدمة للوصول إلى مُستخدمي النظام وتقديم خدمات تخ

هذا

النظام فقط وعلي مُقدم الخدمة القيام بالعمليات التالية بعد االتفاق مع البنا دون غيرها:

أ-

التككد من هوية طالب استخدام النظام ومن بياناته.

ب-

تسجيل واستالم طلبات قيد مُستخدم جديد للنظام.

ج-

تسجيل واستالم أية طلبات أخرى خاصة بالخدمة.

د-

الحصول علي نقد (جنيه مصري) من مستخدمي النظام في حدود رصيده من وحدات نقود

الكترونية بالبنا.

-2

ه-

تسليم نقد (جنيه مصري) لمُستخدم النظام مقابل استالم وحدات نقود الكترونية منه.

و-

تقديم التوعية والمعلومات اإلرشادية الستخدام النظام.

يقتصر حجم وحدات النقود االلكترونية الممنوحة لمُقدم الخدمة علي مقدار ما أودعه نقدا (جنيه

مصري) لدي البنا ليقوم بتحويلها إلي مُستخدمي النظام مقابل متحصالت نقدية منهم وال يجوز
لمُقدم الخدمة تلقي أموال من مُستخدمي النظام دون تحويل وحدات نقود الكترونية لهم وال يجوز له
استالم وحدات النقود االلكترونية منهم دون تسليمهم نقد (جنيه مصري).
-1

يقوم مقدم الخدمة بفت حساب جاري دائن لدى البنا.

-1

يلتزم مقدم الخدمة بإرسال صورة بطاقة تعريف هوية طالب استخدام النظام (بطاقة الرقم

القومي للمصريين ووثيقة إثبات الهوية التي دخل بها مصر لألجانب) وطلب تقديم الخدمة الذي
يحتوي على بياناته وتوقيعه للبنا فور فت

الحساب وبحد أقصى ثالثين يوما ً وإال يتم إيقاف

الحساب.
-5

يُعد مقدم الخدمة مكانا مناسبا إلجراء المعامالت المالية المتعلقة بالنظام.

-7

يجب أن يتمتع مُقدم الخدمة بوضع مالي جيد ويكون حسن السمعة.

-6

يتم الن

صراحة على مقابل أداء الخدمة الخا

بمُقدمي الخدمة في التعاقد بينهم وبين البنا

وتكون مُعلنة لمُستخدمي النظام.
-2

يتم الن

صراحة على مسئولية البنا تجاه مُستخدم النظام حتى في حالة تقديم الخدمة عن

طريق مُقدم خدمة.
-1

ال يحق لمُقدم الخدمة إسناد تنفيذ تعاقده مع البنا إلى خرين وال يحق له حوالة تعاقده مع البنا

أو التنازل عنه لصال

خرين ويتم الن

علي ذلا صراحة في التعاقد بين البنا ومُقدم الخدمة.

دليل التعليمات الرقابية

الباب الخامس 88/

الفصـل الخامس
قواعد نظم الدفع
أوالً :الئحة نظام التسوية اللحظية
 .1الئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوك من خالل نظام التسوية اللحظية" " RTGS
مقدمة:
يقدم البنا المركزي المصري نظام التسوية اللحظية ( )RTGSبغرض تسوية أوامر الدفع لحظيا ً بين
البنوا (المشتركون) على حساباتهم الجارية لدي البنا المركزي وبشكل مستمر خالل ساعات عمل
النظام .ويضمن هذا النظام عدم إجراء أية تسوية إال إذا كان لدى المشترا رصيداً كافيا ً يسم بالخصم
على حسابه .وهذا النظام يهدف إلى الحد من مخاطر االئتمان كما يحد من مخاطر إدارة السيولة لدى
البنوا المشتركة (المشتركون) في النظام.
مادة ( :)1التعريفات
تكون لأللفاظ والتعبيرات التالية الواردة في هذه الالئحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يستلزم
السياق خالف ذلا:
"النظام" أو "نظام الـ

نظام التسوية اللحظية والذي يقوم بتشغيله البنا المركزي المصري ويقوم

:"RTGS

النظام بتسوية أوامر الدفع لحظيا ً بين المشتركين على حساباتهم الجارية لديه
وبشكل مستمر خالل ساعات عمل النظام.

"المشترك":

أي من البنوا المشتركة في النظام والوارد أسمائها في الملحق ( )0المرفق
بهذه الالئحة.

"الالئحة":

هذه الالئحة "الئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوا من خالل نظام التسوية
اللحظية" ومالحقها وكافة تعديالتها وقواعد وإجراءات العمل وقواعد
منح تسهيالت ائتمانية خالل اليوم.

"الحسـاب":

الحساب الجاري بالجنيه المصري الذي يحتفظ به المشترا لدى البنا
المركزي المصري.

"يوم العمل":

اليوم الذي يكون فيه النظام متاحا ً إلجراء التسويات وهو من األحد الى
الخميس من كل أسبوك فيما عدا أيام العطالت الرسمية الخاصة
بالمشتركين وللبنا المركزي المصري أن يتخذ من يوم العطلة الرسمية
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يوم عمل اذا استدعت الضرورة ذلا.
"تاريخ البدء":

تاريخ البدء في تقديم خدمة التسوية اللحظية وفقا ً لما يحدده البنا المركزي
المصري ويخطر به المشتركين.

"الخدمات":

الخدمات المقدمة من خالل النظام وهي:
 )0تسوية أوامر الدفع
 )2تقديم تسهيل ائتماني خالل اليوم
 )1إدارة أوامر الدفع المنتظرة التسوية
 )1متابعة أرصدة الحساب
 )5مكتب المساعدة

"السيولة":

المبال المتاحة للتسوية من خالل النظام أثناء يوم العمل.

"أمر الدفـع":

أمر الدفع الصادر من المشترا للخصم من حسابه لدى البنا المركزي
المصري وإضافة قيمة الخصم إلى حساب مشترا خر أو أمر الدفع
الصادر من البنا المركزي المصري أو أحدى غرف المقاصة للخصم من
حساب المشترا وإضافة قيمة الخصم إلى حساب مشترا خر وذلا وفقا ً
لما هو منصو

عليه في إجراءات العمل.

"إجراءات العمل" أو

وثيقة "إجراءات عمل نظام التسوية اللحظية" وهي إجراءات العمل

"االجراءات":

الخاصة بالنظام التي يضعها البنا المركزي المصري ويخطر بها
المشتركين.

"خطة ضمان

الخطة التي يضعها كل من البنا المركزي المصري والمشترا بغرض

استمرارية األعمال":

تطبيقها في حاالت عدم تشغيل النظام وتعتبر هذه الخطة جزءاً ال يتجزأ
من إجراءات العمل.

"قواعد العمل":

وثيقة "قواعد عمل نظام التسوية اللحظية" وهي قواعد العمل التي تحكم
تشغيل النظام فيما بين المشترا والمشتركين اةخرين التي يضعها البنا
المركزي المصري ويخطر بها المشتركين.

"مستوى الخدمة":

مستوى تقديم الخدمة التي يقدمها البنا المركزي المصري للمشتركين وفقا ً
لما هو وارد في قواعد العمل.
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"التسـوية":

التنفيااذ الفعلااي ألواماار الاادفع بمااا فااي ذلااا الخصاام واإلضااافة علااى حسااابات
المشتركين في تواريخ استحقاقها.

"الُمورد":

الشركة التي تعاقد معها البنا المركزي المصري لتوريد النظام.

"المراجع العملية

مراجع التشغيل الفني للنظام التي يضعها الُمورد.

للتشغيل":
"وقت التنفيذ الفعلي":

لحظاااة التنفياااذ الفعلاااي للتساااوية الاااذي ياااتم مااان خاااالل إجاااراء قياااود الخصااام
واإلضافة على حساب المشترا وحسابات المشتركين اةخرين بالنظام.

مادة ( :)2موضوع الالئحة
 0-2تسري هذه الالئحة على كل المشتركين في النظام بغرض تسوية أوامر الدفع بين المشتركين في
النظام.
 2-2يتم تنفيذ أوامر الدفع الصادرة من المشترا بالخصم من حسابه وإضافة قيمة هذا الخصم لحساب
مشترا خر في تواريخ استحقاقها.
 1-2تعتبر أوامر الدفع الصادرة من المشترا صحيحة ونافذة ومنتجة ةثارها بمجرد إتمام التسوية
عليها.
 1-2يتم تسوية أوامر الدفع بين المشترا والمشتركين اةخرين لحظيا بمجرد إدخالها على النظام
وبشكل مستمر خالل ساعات عمل النظام.
 5-2يكون للبنا المركزي المصري الحق في خصم أية أوامر دفع صادرة منه أو من أحدى غرف
المقاصة من الحساب من خالل النظام وفقا للتفويض الصادر من المشترا للغرفة وفقا ً للملحق (.)2
 7-2يتعين أن تصدر أوامر الدفع صحيحة وفقا ً لما هو منصو

عليه في إجراءات العمل.

مادة ( :)3التسـوية
0-1

تتم عم لية التسوية ألمر الدفع في اللحظة التي يتم فيها التكثير بقيود الخصم واإلضافة على

حسابات المشتركين المرتبطة بكمر الدفع وبالقيم الموجودة بكمر الدفع.
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2-1

تكون التسوية الناتجة عن أوامر الدفع نهائية بالنسبة للنظام وال يجوز الرجوك فيها أو إلغائها

أو تعديلها من جانب المشتركين أو غرف المقاصة ألي سبب وذلا منذ وقت التنفيذ الفعلي.
1-1

في حالة صدور أوامر الدفع بطريقة خاطئة أو إجراء تسوية غير صحيحة ال يجوز للمشترا

إلغاء التسوية أو طلب تعديلها وإنما يتعين عليه أن يطلب من المشترا اةخر المستلم ألمر الدفع إعادة
المدفوعات وفقا ً لقواعد العمل (مادة المدفوعات الناتجة عن أوامر دفع صادرة بطريقة خاطئة)
وإجراءات العمل.
1-1

إذا لم تتم تسوية أوامر الدفع المستحقة في أحد أيام العمل بواسطة النظام قبل نهاية ذات يوم

العمل يتم رفض تلا األوامر من قبل النظام.
مادة ( :)1اإليقاف المؤقت وإقفال النظام
0-1

يجوز للبنا المركزي المصري أن يوقف مؤقتا ً تشغيل النظام أثناء يوم العمل كما يجوز له أن

يقوم بإقفال النظام وذلا بإطالة أو تقصير يوم العمل وذلا خالل الفترة الزمنية التي يعتبرها البنا
المركزي المصري ضرورية لمواجهة أية حالة تؤثر على كفاءة سير عمل النظام ومنها على سبيل
المثال:
(أ) حدوث أو احتمال حدوث خلل في النظام.
(ب) حدوث عطل واسع النطاق يؤثر على قدرة المشترا على الوصول إلى النظام.
(ج) وجود خطر فعلي أو محتمل يهدد استمرار تشغيل النظام بكفاءة.
(د) فقد أو تلف جزء جوهري من بيانات النظام.
وفي جميع الحاالت يقوم البنا المركزي المصري بإخطار المشترا في النظام بما يتخذه من إجراءات
في هذا الشكن.
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مادة ( :)5تغيير وتحسين النظام
 0-5يجوز للبنا المركزي المصري إدخال أية تعديالت على النظام وفقا ً لمطلق تقديره ودون أن
يستلزم ذلا الحصول على موافقة المشترا على أنه يجوز للبنا التشاور مع المشترا بشكن التعديالت
المطلوبة وذلا بغرض:
(أ)

ضمان استمرار النظام في األداء وفقا ً لتصميمه أو

(ب) مواجهة أية احتياجات إضافية للمشترا أو
(ج) تغيير وظائف النظام عن مجموعة الوظائف المتاحة في تاريخ التشغيل الفعلي.
مادة ( :)6استمرارية األعمــال
يقوم البنا المركزي المصري بالتنسيق مع المشترا بوضع وتنفيذ خطة ضمان استمرارية األعمال.
ويلتزم المشترا بتنفيذ الخطة حين يعلن البنا المركزي المصري ضرورة تفعيل خطة ضمان
استمرارية األعمال.
مادة ( :)7تعديل وإيقاف القواعد واإلجراءات
 0-6يجوز للبنا المركزي المصري أن يقوم بتعديل قواعد وإجراءات العمل وقواعد منح تسهيالت
ائتمانية خالل اليوم وقواعد تسوية معامالت غرف المقاصة وفقا ً لمطلق تقديره على أنه إذا كان من
شكن هذا التعديل أن يؤثر على األنظمة واإلجراءات الداخلية الخاصة بالمشترا يقوم البنا المركزي
المصري بإخطار المشترا قبل ميعاد سريان التعديل بما يسم له بإجراء التعديالت الالزمة على
األنظمة واإلجراءات الداخلية الخاصة به.
 2-6يجوز للبنا المركزي المصري أن يوقف مؤقتا ً العمل بقواعد أو إجراءات العمل أو قواعد منح
تسهيالت ائتمانية خالل اليوم أو قواعد تسوية معامالت غرف المقاصة كليا ً أو جزئيا ً وذلا في
الحاالت التي يكون فيه ا لدى البنا المركزي المصري أسباب تجعله يعتقد أن من شكن استمرار تطبيق
تلا القواعد واإلجراءات التكثير على استمرار أداء النظام لوظائفه بكفاءة ويقوم البنا المركزي
المصري بإخطار المشترا بهذا اإليقاف وتحديد قواعد وإجراءات العمل البديلة الواجب إتباعها.
 1-6عند زوال األســباب التي أدت إلى اإليقاف المؤقت للقواعد أو اإلجراءات وفقا للمادة ()2-6
أعاله يقوم البنا المركزي المصري بإعادة تطبيق القواعد واإلجراءات فور أن يصب ذلا ممكنا ً من
الناحية العملية.
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مادة ( :)2مقابل الخدمات
 0-2يسدد كل مشترا مقابل الخدمات التي يقدمها البنا المركزي المصري إلى المشترا وفقا ً للقيمة
المبينة في الملحق ( )3المرفق بهذه الالئحة.
 2-2يقوم البنا المركزي المصري بخصم مقابل الخدمات مباشر ًة على حساب المشترا من خالل
النظام وسيتم إخطار المشترا عن طريق تقديم كشف مفصل عن مقابل الخدمات المخصوم على
المشترا.
 1-2يكون لل مشترا الحق في االعتراض على ما ورد في الكشف المشار إليه في المادة ( )2-2أعاله
خالل سبعة أيام عمل من تاريخ استالمه للكشف وذلا بموجب إخطار إلى البنا المركزي المصري
وعلى البنا المركزي المصري مراجعة سجالت النظام وفي حالة تحققه من وجود خطك في تحديد
قيمة مقابل الخدمات الواردة بالكشف يقوم البنا المركزي المصري برد المبل المستحق إلى المشترا.
على أنه في حالة عدم وجود أي خطك تكون سجالت النظام حجة قاطعة وملزمة على المشترا.
 1-2يجوز للبنا المركزي المصري تعديل مقابل الخدمات وفقا ً لمطلق تقديره وذلا حسب التكاليف
المتغيرة الم رتبطة باستخدام النظام على أن يقوم بإخطار المشترا بمقابل الخدمات الجديد كتابة.
 5-2يتم خصم مقابل الخدمات على حساب المشترا دون أية قيود أو شروط ودون مقاصة أو خصم
أو حجز عند المنبع أو استقطاعات أيا ً كانت طبيعتها.
مادة (:)2االلتزامات
0-1

يلتزم المشترا بما يلي:

(أ) تنفيذ أحكام هذه الالئحة وقواعد وإجراءات العمل وقواعد منح تسهيالت ائتمانية خالل اليوم
وقواعد تسوية معامالت غرف المقاصة.
(ب) أن يخطر البنا المركزي المصري فوراً عند حدوث أية واقعة لدى المشترا من شكنها أن تهدد
استمرار عمله من خالل النظام
(ج) أن يتخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر والعناية الالزمة أثناء إجراء المعامالت من خالل
النظام.
(د) أن يتخذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية النظام من أي غش أو تدليس وكذلا
اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع حدوث أي اختراق الكتروني أو وصول أي شخ

غير مصر

له إلى النظام.
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(ه) أن تصدر كافة التعليمات والموافقات الالزمة إلجراء المعامالت من خالل النظام من
األشخا

الذين لهم سلطة القيام بذلا.

(و) أن يسم لموظفي البنا المركزي المصري المختصين بالوصول إلى مقاره وأنظمته الداخلية
وسجالته وسياساته وإجراءاته على النحو الذي يكون الزما ً لتنفيذ البنا المركزي المصري لهذه
الالئحة وقواعد وإجراءات العمل.
(ز) أن يوفر التكمين والحماية المناسبة ألنظمته الداخلية وإجراءاته الخاصة للعمل من خالل النظام.
( ) أن يبذل أقصى جهد في تقديم المساعدة التي يطلبها البنا المركزي المصري أو أي مشترا
خر وذلا للتحقيق والبحث والتعرف على مصدر أية واقعة تهدد العمل من خالل النظام أو أمن
وسالمة النظام.
(ط) أن يضمن التزام العاملين لديه بإتباك إجراءات ومتطلبات األمن الكافية.
2-1

يقوم البنا المركزي المصري بما يلي:

(أ) تقديم الخدمات طبقا ً لمستوى الخدمة وطبقا ألفضل الممارسات في ذات المجال.
(ب) ضمان التزام كافة العاملين لديه بالتعاون الكامل مع موظفي المشترا فيما يتعلق بتوفير الخدمات.
(ج) اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان أمن وسالمة النظام.
(د) عمليات الصيانة للنظام بصفة دورية.
(ه) تحمل المسئولية عن إدارة جميع العاملين لديه.
(و) ضمان التزام العاملين لديه بإتباك إجراءات ومتطلبات األمن الكافية.
(ز) في حالة وجود نزاك بين المشتركين يتعلق بالنظام يقتصر دور البنا المركزي المصري على
التعاون معهم في حدود ما تقضي به القوانين واللوائ .
مادة ( :)10اإلقرارات
 0-01يتعهد المشترا للبنا المركزي المصري بصحة اإلقرارات التالية في تاريخ العمل بهذه
الالئحة:
(أ) أن المشترا لديه الصالحيات الالزمة طبقا لنظامه األساسي لتنفيذ أحكام هذه الالئحة.
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(ب) تعتبر هذه الالئحة ملزمة للمشترا ومنتجة ةثارها القانونية بمجرد إخطاره بها بمعرفة البنا
المركزي المصري.
(ج) أنه قد تسلم من البنا المركزي المصري نسخة من قواعد وإجراءات العمل وقواعد منح
تسهيالت ائتمانية خالل اليوم وقواعد تسوية معامالت غرف المقاصة عند إخطاره بهذه الالئحة
للعمل بموجبها.
(د) أنه وحده المسئول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة حسابه من خالل النظام.
(ه) أنه وحده المسئول عن ضبط ومتابعة أنظمته الداخلية وإجراءات وبيئة العمل الخاصة به.
مادة ( :)11حاالت اإلخالل
 0-00يعتبر المشترا في حالة إخالل في أيٍ من الحاالت اةتية:
(أ) عدم سداد المشترا أية مبال مستحقة عليه بما في ذلا العوائد المستحقة –إن وجدت -بموجب
هذه الالئحة خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ استحقاقها أو من تاريخ المطالبة بها.
(ب) عدم تنفيذ المشترا ألي من االلتزامات الواردة في هذه الالئحة أو عدم صحة أي من اإلقرارات
الصادرة بموجب هذه الالئحة.
(ج) تكرار حدوث خلل في أنظمة المشترا الداخلية واإلجراءات الخاصة بالعمل لديه بالرغم من
تنبيهه من قبل البنا المركزي المصري.
(د) حدوث واقعة غش أو تدليس من جانب العاملين لديه المصر لهم بالوصول إلى النظام أو من
جانب أي شخ

خر يعمل لديه أو يرتبط به.

 2-00في حالة حدوث أيٍ من حاالت اإلخالل المشار إليها في المادة ( )0-00عاليه يحق للبنا
المركزي المصري فوراً أو في أي وقت خر أن يقوم بإيقاف وصول المشترا إلى النظام بصفة دائمة
أو مؤق تة لحين زوال حالة اإلخالل على أن يقوم البنا المركزي المصري بإخطار المشترا محل
اإليقاف والمشتركين اةخرين بذلا.
مادة ( :)12السرية
يلتزم المشترا باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية وتكمين البيانات والمعلومات وضمان
عدم اختراقها وكذلا حماية وتكمين الوسائط واألجهزة االلكترونية المحفوظ عليها تلا البيانات
ً
خاصة أثناء إجراء أية عملية من عمليات التسوية وأن يبذل في سبيل تحقيق ذلا عناية
والمعلومات
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الرجل الحري

 .ويتعهد المشترا بكن يضمن محافظة العاملين لديه على سرية كافة البيانات

والمعلومات التي تصل إليهم بسبب عملهم لدى المشترا وتتعلق بالنظام.
مادة ( :)13إمسـاك الســجالت
 0-01يقوم البنا المركزي المصري باالحتفاظ بالسجـالت طبقا ً لوسائل مكمونة ومناسبة تضمن
إتاحتها إلى المشترا عند طلبه وذلا خالل المدة المقررة لالحتفاظ بتلا السجالت .وتكون مدة
االحتفاظ هي المدة األطول من بين:
(أ)

خمس سنوات ( )5سنة من تاريخ التسوية أو

(ب) تاريخ تسوية أي نزاك يتعلق بتلا السجالت بصورة نهائية بموجب تسوية ودية أو صل أو
حكم محكمين أو حكم قضائي نهائي.
 2-01يضمن البنا المركزي المصري استرجاك السجالت وإتاحتها وإمكان استخدامها حتى انقضاء
مدة االحتفاظ على األقل.
مادة ( :)11اإلخطـارات
 0-01توجه اإلخطارات المتعلقة بكية تعديالت على هذه الالئحة أو على قواعد وإجراءات العمل أو
على قواعد منح تسهيل ائتماني خالل اليوم أو على قواعد تسوية معامالت غرف المقاصة أو على
ً
كتابة بالبريد السريع أو الفاكس على مركز المشترا الرئيسي بجمهورية مصر
مقابل الخدمات
العربية.
 2-01يتم تفعيل اإلخطارات التي تتعلق باألعمال اليومية الخاصة بالنظام طبقا ً إلجراءات العمل.
مادة ( :)15المالحق
 0-05تعتبر المالحق المرفقة بهذه الالئحة وقواعد وإجراءات العمل وقواعد منح تسهيالت ائتمانية
خالل اليوم وقواعد تسوية معامالت غرفة المقاصة جزءاً ال يتجزأ من هذه الالئحة.
2-05

يجوز للبنا المركزي المصري تعديل هذه الالئحة من وقت ةخر وفقا ً لمطلق تقديره.
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ملحق ()1
المشتركون

1

 .0بنا كريدى اجريكول (مصر)
 .2بنا االستثمار العربي
 .1بنا االتحاد الوطني  -مصر
 .1بنا اإلسكندرية
 .5البنا العربي
 .7البنا العربي األفريقي الدولي
 .6البنا العقاري المصري العربي
 .2بنا عوده
 .1بنا القاهرة
 .01بنا باركليز مصر
 .00البنا الرئيسي للتنمية واالئتمان الزراعي
 .02بنا مصر
 .01بنا اإلمارات دبي الوطني
 .01البنا التجاري الدولي (مصر)
 .05سيتى بنا
 .07البنا األهلي المتحد
 .06بنا التنمية الصناعية والعمال المصري
 .02بنا المؤسسة العربية المصرفية /مصر
 .01بنا اتش اس بى سى (مصر)
 .21بنا بيريوس مصر
 .20البنا المصري الخليجي
 .22البنا االهلي اليوناني
 .21البنا المصري لتنميه الصادرات
 .21بنا فيصل اإلسالمي المصري
 .25بنا التعمير واإلسكان
 .27بنا مصر إيران للتنمية
 .26بنا بلوم مصر
 .22بنا المشرق ش.م.ك
0

تم ترتيب البنوا حسب الترتيب األبجدي باالنجليزية ألكواد البنوا لدى هيئة السويفت
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 .21بنا أبوظبي الوطني
 .11مصرف أبو ظبي اإلسالمي
 .10البنا األهلي المصري
 .12البنا الوطني العماني
 .33بنا االستثمار القومي
 .11ذى بنا اوف نوفاسكوشيا
 .15بنا قطر الوطني األهلي – ش.م.م.
 .17بنا الشركة المصرفية العربية الدولية
 .16بنا قناة السويس
 .12بنا البركة  -مصر
 .11المصرف المتحد
 .11بنا الكويت الوطني  -مصر
 .10المصرف العربي الدولي
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ملحق ()2
تفويض

يفوض بنا (...........................المشترا) شركة (.............................غرفة المقاصة)
تفويضا ً غير قابل للرجوك فيه في الخصم أو اإلضافة على حسابه رقم ________ لدى البنا
المركزي المصري بناتا عمليات المقاصة التي يكون المشترا طرفا ً فيها وذلا بموجب أوامر الدفع
الصادرة من غرفة المقاصة إلى البنا المركزي المصري من خالل نظام التسوية اللحظية.

البنا ..................................................... :
االسم ..................................................... :
الصفة .................................................... :
التوقيع ................................................... :
التاريخ ................................................... :
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ملحق ()3
مقابل الخدمة

االشتراك الشهري حسب فئة المشترك:
المشترا الذي ينتمي إلى الفئة األولى

 01 511جنيها مصريا شهريا

المشترا الذي ينتمي إلى الفئة الثانية

2 111

جنيها مصريا شهريا

المشترا الذي ينتمي إلى الفئة الثالثة

1 511

جنيها مصريا شهريا

مقابل تسوية أمر الدفع

اثنين ( )2جنيها مصريا

مقابل تسوية ناتا عمليات أي غرفة مقاصة (فى حالة إتمام

ألف ( )0111جنيها مصريا

التسوية بعد ساعة واحدة من وقت استحقاق أمر الدفع نتيجة
عدم وجود سيولة كافية في حساب المشترا لسداد التزاماته
إلى غرفة المقاصة) ويتم احتساب المقابل عن كل ساعة
تكخير.
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.2
1

قواعد عمل نظام التسوية اللحظية " " RTGS
مقدمة:

0-0-0

تصب هذه القواعد سارية من تاريخ بدء تشغيل البنا المركزي المصرى لنظام التسوية

اللحظية (.)RTGS
2-0-0

يكون التعامل بين المشتركين في هذا النظام ( (RTGSفي مصر بالجنيه المصري فقط

في جميع أوامر الدفع .ويتم ذلا لكل معاملة بشكل لحظي ونهائي وغير قابل للرجوك فيه للتسويات
على الحسابات الجارية الخاصة بالبنوا المشاركة لدي البنا المركزي المصرى .و الهدف من
قواعد العمل هو تنظيم اإلطار العام الذي يحكم تسوية المدفوعات من خالل هذا النظام.
1-0-0

ويلتزم كل مشترا في النظام بهذه القواعد لدى تنفيذ عملياته المصرفية.

1-0-0

يجوز للبنا المركزي المصري تعديل هذه القواعد طبقا ً لمطلق تقديره مان تلقااء نفساه أو
بناء على طلب من أحد المشتركين في النظام حسبما تقضي الحاجة.

5-0-0

تمثل هذه القواعد جازءاً مان االطاار العاام المعتماد لتشاغيل النظاام الاذي يعمال مان خاللاه
المشتركون فيه والذي يتكون من الئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوك وإجراءات عمال
النظام و قواعد منح تسهيالت إئتمانية خالل اليوم.

2

ملكية النظام والمشاركة فيه:

 0-0-2النظام مملوا للبنا المركزي المصرى ويستفيد مناه المشاتركون وفقاا ً لالطاار العاام المعتماد
لتشغيل النظام.
 2-0-2يقوم البنا المركزي المصرى بدور ُمقدم خدمة التسوية في النظام.
ً
الخاضعة ألحكام قانون البناا المركازي
 1-0-2تلتزم البنوا المسجلة لدى البنا المركزي المصري
والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  22لسنة  2111وتعديالته باالشتراا في النظام.
 1-0-2البنا المركزي المصري أحد المشتركين في النظام.
 5-0-2للبنا المركزي المصري وفقاا ً لمطلاق تقاديره الحاق فاي الساما باشاتراا جهاات أخارى فاي
النظام وفي هذه الحالة تلتزم الجهة باإلطار العام المعتمد لتشغيل النظام.
 7-0-2يلتزم المشترا بكن يتبع قواعد العمل الستمراره عضواً في النظام.
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 6-0-2تشترا غرف المقاصة التي ترسل نتائا عمليات المقاصة الخاصاة بهاا الاى البناا المركازي
المصري الجراء التسوية دون ان يكون ألى منها حساب تسوية.
 2-0-2يحق للبنا المركزي المصرى وفقا لبنود الئحاة تساوية أوامار الادفع باين البناوك مان خاالل
نظام التسوية اللحظية أن ينهي بصفة مؤقتة او دائمة عمليات التسوية على حساب احد المشتركين فاي
أي وقت مع إخطار المشترا كما في البند  06من هذه القواعد.
3

اإلطار القانوني:

 1-3القانون األساسي:
0-0-1

السند القانوني المؤسس لهذه القواعد هو قانون البنا المركزي والجهاز المصرفي والنقاد

الصادر بالقانون رقم  22لسنة  2111وأحكام المادة ( )7منه التي تقضي بكن يتخذ البناا المركازي
المصارى الوسااائل التاي تكفاال تحقياق أهدافااه والنهااوض باختصاصااته ومنهااا اإلشاراف علااى نظااام
المدفوعات القومي وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  010لسنة  2111بإصدار الألئحاة التنفيذياة
لذلا القانون وعلى قرار رئايس الجمهورياة رقام  71لسانة  2111بإصادار النظاام األساساي للبناا
المركزي المصري.
2-0-1

تقااع المسااؤولية علااي المشااترا فااي التككااد ماان عاادم تعااارض أيااة عقااود أخاارى وقعهااا

المشترا مع قواعد واجراءات العمل الخاصة بالنظام.
 2-3نهائية التسوية:
0-2-1

تكون التسوية الناتجة عان أوامار الادفع نهائياة بالنسابة للنظاام وال يجاوز الرجاوك فيهاا أو

إلغائها أو تعديلها من جانب أي طرف ألي سبب وذلا مان لحظاة التاكثير بالخصام واالضاافة علاى
حسابات المشتركين المرتبطة بكمر الدفع وبالقيم المدرجة بكمر الدفع.
2-2-1

ترد اجراءات التعامل مع المدفوعات الناتجة عن أوامر دفاع صاادرة بطريقاة خاطئاة فاي

القسم الثامن من هذه القواعد.
1

الخدمات:

0-0-1

يقوم النظام باجراء التسويات على حسابات المشتركين عن طرياق أوامار الادفع الصاادرة

مباشرة من المشتركين ومن غارف المقاصاة .وتصاف اجاراءات عمال النظاام تفاصايل أوامار الادفع
وأنواك رسائل السويفت المتوافقة مع النظام.
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5

تشغيل الشبكات:

0-0-5

تقباال أواماار الاادفع الُمرساالة فقااط ماان خااالل شاابكة السااويفت وذلااا فااي األحااوال العاديااة.

ويتعين علي البنوا المشااركة أن تكاون عضاواً فاي شابكة الساويفت و أن تظال فاي وضاعية التساجيل
علي الشبكة طاوال سااعات عمال النظاام .ويعمال النظاام مان خاالل مجموعاة العمال المغلقاة الخاصاة
بجمهورية مصر العربية "."PEG
2-0-5

يمكن للمشتركين متابعة حركة حساباتهم وتغيير أولوياات أوامار الادفع مان خاالل شاشاة

النظام .ويتعين علي المشترا االحتفاظ بشاشة نشطة للنظام علي األقل خالل ساعات عمل النظام.
6

توافر النظام لدي البنوك المشاركة:

 0-0-7يقوم البنا المركزي المصرى بتشغيل النظام طبقا لجادول زمناى عمعلان ولاه حرياة التصارف
في تغيير ذلا الجدول حسبما تقتديه الظروف ( طبقا ً الجراءات العمل).
 2-0-7يجب أن تكون البنوا المشاركة متواجدة للعمل طوال أيام عمل النظام تبعا ً لجدول ياوم عمال
النظام الوارد في إجراءات العمل.
 1-0-7يتحتم علي المشترا أن يرسل ويستقبل أوامار الادفع خاالل سااعات عمال النظاام .وفاي حالاة
عاادم قاادرة المشااترا علااى ممارسااة نشاااطه بشااكل طبيعااي ألي سااب ٍ
ب كااان يجااب عليااه أن يبلا البنااا
المركزي المصرى في أسرك وقت ممكن وذلا وفقا ً إلجراءات العمل.
7

مستوى الخدمة:

 1-7مستوى خدمه العمالء-:
 0-0-6مصاريف تقديم الخدمة إلى عمالء المشترا ترجع لتقدير كل مشاترا وهاي خاارج حادود هاذه
القواعد.
 2-0-6ال يجوز للمشتركين الساما ألي مان عمالئهام بالادخول علاي النظاام أوالتاكثير مباشارة باكوامر
الدفع على حسابات المشترا بالنظام.
 2-7كفاية البيانات في أوامر الدفع:
 0-2-6في حالة أوامر الدفع الخاصة باالعمالء يلتازم المشاترا مُرسال أمار الادفع باذكر كال البياناات
الخاصة بالعميل المخصوم من حسابه لدى المشترا.
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 2-2-6يلتزم المشترا مُرسل أمر الدفع بذكر كل البيانات الخاصاة بالعميال المضااف القيماة لحساابه
لدى المشترا مُستقبل أمر الدفع بما يتي له االضافة إلى حساب العميال بشاكل ساريع و لاي كلماا كاان
ذلا ممكنا.
2

المدفوعات الناتجة عن أوامر دفع صادرة بطريقة خاطئة-:

 0-0-2فااي حالااة ارسااال أماار دفااع عاان طريااق الخطااك يتعااين علااي ُمرساال أماار الاادفع أن يطلااب ماان
المشترا الُمستلم ألمر الدفع إصدار أمر دفع جديد تصويبا للوضع ( انظر اجراءات العمل).
 2-0-2يتعين على مُرسل أمر الادفع الخااطئ أن يرسال رساالة ساويفت أخارى إلاى المشاترا مساتلم
أمر الدفع الخاطئ بما يفيد وجود خطك قبل القيام بتنفيذ طلب رد هذه المدفوعات.
 1-0-2عناادما يتككااد المشااترا الُمسااتلم ماان صااحة الطلااب يجااب أن يبااذل قصااارى جهااده لمساااعده
المشترا الُمرسل في تالفى ثار الموقف علي وجه السارعة وفاي كال األحاوال قبال نهاياة ياوم العمال
التالي إلرسال طلب إعادة المدفوعات.
 1-0-2قاااد يطلاااب المشاااترا الُمساااتلم ألمااار الااادفع الخطاااك المصاااروفات المناسااابة فاااي مقابااال اعااااده
المدفوعات ويتم ذلا باتفاق ثنائي بينه وبين المشترا الُمرسل.
 5-0-2تقع مسئولية تصويب أوامار الادفع التاي صادرت بطريقاة خاطئاة مان احادى غارف المقاصاة
على غرفة المقاصة نفسها وذلا باصدار أوامر دفع جديدة لتصويب الوضع.
2

متابعة أرصدة الحسابات:

 0-0-1نظاارا التاحااة إطااالك المشااترا لحسااابه لاادى البنااا المركاازى المصاارى فااال يلتاازم البنااا
المركزى المصرى بإبال المشترا بكرصدة حسابه أو تفاصيل التعامالت علياه إال فاي الحااالت التاي
يواجه فيها المشترا عطالً فنيا ً يمنعه من متابعة حسابه.
 2-0-1يقوم المشترا بمتابعة حسابه خالل اليوم عان طرياق شاشاة النظاام أو مان خاالل مشااهدة أو
طباعة التقارير الُمصدرة من النظام.
 1-0-1المشااترا مساائول عاان التككااد ماان أن أواماار الاادفع المرساالة ماان قبلااه تاام تسااويتها ماان خااالل
النظام ومسئول أيضا ً عن إعادة إرسال أي أوامر دفع تم رفضها من خالل النظام.
 1-0-1المشترا مسئول عن إجاراء مطابقاة للقياود ( )Reconciliationباين التساويات التاي تمات
علي حسابه علاى النظاام والتساويات الخاصاة بصاورة الحسااب لادى المشاترا والتاي تعكاس تفاصايل
المدفوعات التي تمت من خالل النظام.
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 5-0-1تحتوي ال رسائل المرفوضاة مان النظاام علاي كاود رفاض ( مثاال الوصاول إلاي وقات انتهااء
حدث ما خالل اليوم أو عدم وجود سيوله كافية في الحساب).
 10إدارة السيولة-:
0-0-01

تقع المسئولية علي المشترا في التككد من توافر رصايد كاافٍ دائماا ً بالحسااب الخاا

به للتمكن من تسوية أوامر الدفع المنفذة خالل ساعات عمل النظام.
2-0-01

على المشترا كحد أدنى باذل أقصاي جهاد لتاكمين تاوفير السايولة الكافياة فاي حساابه

لكي يتم تسوية  %11من قيمة أوامر الادفع اليومياة بحلاول السااعة الثانياة عشارة ظهاراً و %75قبال
الساعة الثانية والنصف ظهراً.
 11اتاحة البنك المركزى المصرى التسهيالت اإلئتمانية خالل اليوم:
 0-0-00يحااق للبنااا المركاازي المصاارى أن يتااي تسااهيالت ائتمانيااة خااالل اليااوم للمشااتركين وذلااا
لتوفير السيولة الالزمة لكفاءة النظام.
 2-0-00إذا توقاااع المشاااترا احتياجاااه لتساااهيل ائتمااااني خاااالل الياااوم فيقاااوم بطلاااب ذلاااا مااان البناااا
المركزي المصرى وذلا طبقا الجراءات العمل واتفاق منح تسهيالت ائتمانية خالل اليوم.
 1-0-00ينبغى سداد ما تم استخدامه من التسهيل االئتماني قبال نهاياة ياوم عمال النظاام الاذى تام فياه
اإلستخدام.
 1-0-00للبنااا المركاازي المصاارى تعااديل شااروط ماان التسااهيالت االئتمانيااة الجدياادة وفق اا ً لمطلااق
تقديره.
 12الجمود –عدم كفاية األرصدة بالحسابات التمام التسويات)Gridlock( : -
 0-0-02يقوم البنا المركزي المصرى بمتابعة حسابات المشاتركين ومتابعاة أوامار الادفع المنتظارة
التسوية وفي حالة عدم كفاية أرصدة الحسابات إلتمام عمليات التسوية يقوم النظاام باإجراء مقاصاة -
 -Offsettingباين أوامار الادفع المنتظاارة للتساوية لكال األوامار معاا ً –اذا أمكان -أو لكال اثناين ماان
المشااتركين علااى حااده .وللمشااترا أن يطلااب ماان البنااا المركاازي تفعياال عمليااة فااا الجمااود اذا دعاات
الحاجة لذلا طبقا الجراءات العمل.
 13تسوية ناتج المقاصة:
 0-0-01يجب على المشترا توفير سيولة كافية الجاراء التساويات لنااتا عملياات المقاصاة بشاكل
فوري.
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 2-0-01فاي حالاة عاادم تمكان المشااترا مان تااوفير سايولة كافيااة الجاراء التسااويات لنااتا عمليااات
المقاصاااة يجاااب علاااى المشاااترا أن يساااتخدم التساااهيالت االئتمانياااة التاااي يقااادمها البناااا المركااازي
المصرى من خالل النظام.
 1-0-01تااتم التسااوية لناااتا عمليااات المقاصااة علااي أساااس تسااوية كاال الماادفوعات أو رفااض كاال
المدفوعات.
 1-0-01يصاادر طلااب تسااوية ناااتا كاال غرفااة ماان غاارف المقاصااة ماان ُمشااغل هااذه الغرفااة .وكاال
مشترا ملزم بالتصري لمشاغلي غارف المقاصاة التاي يكاون المشاترا عضاواً فيهاا بالخصام علاى
حسابه لسداد التزاماته تجاه باقي أعضاء غرفة المقاصة.
 5-0-01يقوم النظام بالتسوية باين العملياات المتبادلاة كنااتا غارف المقاصاة بتوسايط حسااب لادى
البنا المركزى المصرى .
 7-0-01يحاال أي ناازاك بااين المشااترا وُ مشااغل غرفااة المقاصااة خااارج النظااام ويجااب إبااال البنااا
المركزي المصرى بالنزاك واجراءات الحل والتزامات كل طرف الناتجة عن الحل.
 11مجموعه العمل :
 0-0-01يجب على المشترا توفير مجموعاة عمال مدرباة تكاون مساؤوليتها دائماا التككاد مان كفااءة
ادارة أعمال المشترا على النظام.
 2-0-01للحصول علي التدريب اإلضافي المطلوب يتم توجيه طلبات التدريب الاي ادارة نظام الادفع
بالبنا المركزي المصرى.
 15النظام البديل:
 0-0-05فااي حالااة حاادوث خلاال كلااي للنظااام الرئيسااي يااؤثر علااي المشااتركين يقااوم البنااا المركاازي
المصاارى باالتص اال بالمشااتركين بكافااة الطاارق المتاحااة ماان أجاال تفعياال اجااراء ماان بااين اإلجااراءات
اةتية:
(أ) االنتظار حيث أن النظام الرئيسي سوف يستعيد العمل سريعا.
(ب) التحرا إلي النظام البديل حيث أن النظام الرئيسي لن يكون متاحا لبعض الوقت.
 2-0-05المشااترا مساائول مساائولية كاملااة عاان عمليااة المطابقااة بااين القيااود المنفااذة علااى النظااام مااع
القيااود الخاصااة بااه فااي برامجااه الداخليااة بغااض النظاار عاان ظااروف التشااغيل .ويطلااب ماان المشااترا
تسجيل القيود الخاصة به بحياث ال ياؤثر التحارا الاى النظاام الباديل علاى عملياات مطابقاة القياود فاي
نهاية اليوم.
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 2-15ارسال أوامر الدفع من النظام:
 0-2-05فااي حالااه عاادم تااوافر نظااام السااويفت لمعظاام المشااتركين معااا لفتاارة طويلااة وبنااا ًء ً علااى
تعليمات من البنا المركزي المصرى يمكن للمشترا أن يقوم بارسال أوامر الدفع مان خاالل النظاام
مباشرة وبادون المارور علاى شابكة الساويفت وذلاا طبقاا ً الجاراءات العمال .ويظال المشاترا مسائوال
مسئولية كاملة عن صحة أوامر الدفع المرسلة الى النظام بهذه الطريقة.
 2-2-05يمكن للمشترا في بعض األحاوال وطبقاا الجاراءات العمال أن يقاوم بارساال أوامار الادفع
ماان خااالل النظااام والااذي يقااوم باصاادار أماار دفااع مماثاال ماان خااالل شاابكة السااويفت ويظاال المشااترا
مسئوال مسئولية كاملة عن صحة أوامر الدفع المرسلة الى النظام بهذه الطريقة.
 16استمرارية األعمال:
نظرا للطبيعة الخاصة للنظام في نظام الدفع القومي – يتحتم على المشترا أن يقوم بتجهيز حاد أدناى
ماان التجهياازات واألفااراد الماادربين واالجااراءات كمااا هااو وارد فااي إجااراءات العماال بمااا يضاامن
استمرارية اتصال المشترا بالنظام وقدرته على أداء أعماله في جميع األوقات ويشمل هذا توفير:
 1-16التجهيزات البديلة:
0-0-07

يجااب أن يكااون لاادي كاال مشااترا تجهياازات بديلااة كافيااة ويشاامل ذلااا األجهاازة والبااراما

والمعدات التي تسم له باستمرار اتصاله وعمله على النظام.
2-0-07

يلتزم كل مشترا بقواعد هيئة السويفت التي تتطلب أن يكاون لدياه تجهيازات بديلاة كافياة

لالتصال بشبكة السويفت بما يتي علي األقل تشغيل العمليات المهمة.
1-0-07

يلتاازم كاال مشااترا بااكن يكااون لديااه تجهياازات بديلااة كافيااة لالتصااال بالنظااام فااي البنااا

المركزي المصرى وبما يتي علي األقل تشغيل العمليات المهمة.
 2-16اإلجراءات البديلة :
يقاوم كال مشاترا باعاداد إجاراءات بديلاة تساتخدم فاي حااالت الطاوارئ ويجاب أن ياتم تجربتهاا علااي
األقل مرة واحدة كال عاام علاي أن تاتم التجرباة باالتفااق ماع البناا المركازي المصارى .وتكفال هاذه
االجراءات وصول المشترا الى النظام بما يتي على األقل تشغيل العمليات المهمة.
 3-16مجموعه العمل البديلة :
يجب أن يقوم المشترا بتدريب مجموعة عمل بديلة بحيث يمكنهاا ادارة العمال علاي كافاة المساتويات
وبكل السلطات الضرورية في حاالت الطوارئ لمساعدة المشترا على أداء وظائفه في النظاام ودون
التكثير على مستوى الكفاءة او االجراءات األمنية.
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 17تدخل البنك المركزي المصرى:
للبنا المركزي المص رى الحق في اتخااذ مجموعاة مان االجاراءات تجااه أي مشاترا اذا كاان اتصاال
هاااذا المشاااترا بالنظاااام يمثااال خطاااراً أو يهااادد بوجاااود خطااار علاااى النظاااام أو أي مااان المشاااتركين
األخرين وتشمل هذه االجاراءات تعلياق االشاتراا أو االساتبعاد أو وضاع حادود لقادرة المشاترا علاى
اجراء العمليات على النظام كما هو موض في اجراءات العمل.
 1-17تعليق عمليات المشترك:
 0-0-06يجااوز للبنااا المركاازي المصاارى تعليااق عمليااات المشااترا اذا واجااه المشااترا مشاااكل فااي
تشغيل نظمه وذلا لفترة قصيرة خالل اليوم.
 2-17االستبعاد
0-2-06

يجااوز للبنااا المركاازي المصااري اسااتبعاد للمشااترا اذا اسااتمر المشااترا فااي مواجهااة

مشاكل التشغيل لفترات طويلة او لو شكل اتصاله بالنظام خطراً علي سالمة تشغيل النظام.
 3-17وضع حدود لقدرة المشترك
 0-1-06يجوز للبنا المركازي المصارى وضاع حادود علاى قادرة المشاترا فاي النظاام مثال وضاع
حاادود لحجاام معامالتااه اليوميااة مااع باااقي المشااتركين أو الحااد ماان قدرتااه علااى االسااتفادة بالتسااهيالت
االئتمانية خالل اليوم.
 12التقارير
0-0-02

للمشترا القدرة على الدخول بشكل لحظي للحصول علي معلومات عن القيود التاي تمات

على حسابه كما يمكن للمشترا أن يحصل على مجموعة من التقارير الخاصاة بالنظاام وفقاا ً للمراجاع
العملية للتشغيل.
 12نقاط االتصال :
 0-0-01يرش كل مشترا مجموعة من االشخا

شامالً البدالء لهم لكي يتولوا مسائولية االتصاال

مع البنا المركزي المصري وباقي المشتركين .وهم مسئولون عما يلي ك عل في مجال تخصصه:
(أ) االتصال بالبنا المركزي المصري.
(ب) تلقاااي والتصااارف ماااع تقاااارير االخطااااء الاااواردة مااان البناااا المركااازي المصااارى وبااااقي
المشتركين مثال ( المدفوعات الناتجة عن أوامر دفع صادرة بطريقة خاطئة).
(ج) تلقي والتصرف مع تعليمات البناا المركازي المصاري اليومياة فيماا يخا

أداء المشاترا

على النظام
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(د) تلقااي والتصاارف مااع تعليمااات البنااا المركاازي المصاارى اليوميااة فيمااا يخ ا

االجااراءات

واالجراءات البديلة
(ه) التعامل مع االجراءات الخاصة بطلب التسهيالت اإلئتمانية خالل اليوم
(و) التعامل مع المشاكل التقنية ومشاكل التشغيل األخرى
(ز) تلقي وتوزيع المعلومات على باقي العاملين لدى المشترا.
ُ 2-0-01تسلم قائمة باسماء األشخا

ً
كتاباة للبناا المركازي المصارى.
المنوط بهم عمليه االتصال

ويتم اتاحة هذه القائمة إلى باقي المشتركين.
 1-0-01يكون المشترا مسئوال عن تواجاد مجموعاة العمال الُمرشاحة طاوال الوقات لادى المشاترا
خالل ساعات عمل النظام وخالل كل األيام التي يكون فيها النظام مفتوحا ً للعمل كما يكون المشاترا
مسئوال عن عمليات تحديث فورى للقائمة في حالة اضافة أو حذف أي من أفراد القائمة.
 20مقابل خدمات تشغيل النظام
0-0-21

يقااوم البنااا المركاازي المصاارى بتااوفير األجهاازة والاانظم الخاصااة بتشااغيل النظااام وتااتم

تغطية مصروفات تشغيل النظام بالكامل من المشتركين.
2-0-21

كل مشترا هو عضو في النظام ويوافق علي دفع نصيبه كامالً من مقابل خدمات تشاغيل

النظام.
1-0-21

يااتم الخصاام علااى حسااابات المشااتركين عاان طريااق البنااا المركاازي المصاارى لتغطيااة

مصاريف االشتراا بشكل دوري شهرياً.
1-0-21

يااتم تغطيااة مصاااريف التحااديث المسااتقبلية فااي النظااام عاان طريااق المشااتركين .يلتاازم كاال

مشترا بدفع نصيبه من هذه المصاريف.
5-0-21

يلتزم المشترا بدفع نصيبه من أية تكاليف مرتبطة بتشغيل النظام أو أية تكلفاة أخاري قاد

تنشك مرتبطة بصفة مباشرة بالنظام.
 21عالقة قواعد العمل بالئحاة تساوية أوامار الادفع باين البناوك مان خاالل نظاام التساوية اللحظياة
وملحقاته:
0-0-20

تشكل هذه القواعد واجاراءات العمال ماع الالئحاة المشاار إليهاا وقواعاد مانح تساهيالت

إئتمانية خالل اليوم اإلطار المنظم لعمل المشتركين فاى النظاام .وهاى تعتبار معاا ً وحادة واحادة تعتماد
كل منها علي االخرى.
ٍ
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ملحق ()1
مستوى الخدمة
 .1ألغراض متطلبات مستوى الخدمة فإن:
" 0-0ساعات العمل" تعني الساعات التي يكاون فيهاا النظاام مفتوحاا للتساوية ويقاوم البناا المركازي
المصرى بابالغها إلى المشتركين طبقا "لشجراءات"
" 2-1المشكلة " تعني أي إخفاق فعلي أو محتمل في النظام في أدائه لوظائفاه أو لاللتازام بمتطلباات
مستوى الخدمة أو أي خطك فعلي أو محتمل في تشغيل العمليات بشكل صحي .
 .2أمد االستجابة في النظام
 0-2في خالل ساعات العمل يكون النظام قادراً على إجراء  50111أمر دفع في يوم العمل الواحد.
 .3مكتب المساعدة:
 0-1يقوم البنا المركزي المصري بتوفير االمكانيات التي تسم له بتقديم خدمات مكتاب المسااعدة
بما يسم باالستجابة للطلبات الصادرة من المشتركين بالمساعدة في حل المشكالت.
 2-3تشتمل خدمات مكتب المساعدة على ما يلي:
(أ)

تسجيل جميع المشكالت التي يتم اإلبال بها فاي ساجالت مكتاب المسااعدة بماا فيهاا تفصايالت

الطلب المقدم ووقت استالم الطلب.
(ب) تقديم النص والمساعدة إلى المشترا كلما كان ذلا مناسبا ً في كيفية حال المشاكلة وأياة بادائل
مقترحة للحل.
(ج) إجراءات تصعيد المشكلة لمستوى أعلى بما يناسب خطورة المشكلة الُمُبل عنها.
(د) تطور المشكلة وإبال المشترا بالتقدم الذى يتم تحقيقه لحلها.
 .1الحفــظ:
 0-1يجوز حفظ قيود التسوية التاي ينقضاي عليهاا أكثار مان ساتة أشاهر فاي التخازين الثاانوي للنظاام
وذلا حسبما يتطلبه تحميل النظام.
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 2-1قيود التسوية التي ينقضي عليها أكثر من سنة يمكان حفظهاا فاي شاريط أو غياره مان الوساائط
التخزينيااة المساااوية وتخزينهااا تخزين اا ً مكمون اا ً بواسااطة البنااا المركاازي المصاارى لفتاارة ال تقاال عاان
خمس سنوات.
 .5االستعالم عن األرصدة وقيود التسوية:
 0-5يستجيب النظام لالستعالم عن األرصدة أو قيود التسوية خالل الستة أشاهر الساابقة علاى تااريخ
االستعالم في خالل ستين ثانية(في المتوسط).
 2-5يستجيب النظام لالستعالم عن األرصادة أو قياود التساوية التاي تام حفظهاا فاي التخازين الثاانوي
في خالل يومي عمل من تاريخ االستعالم.
 1-5يستجيب النظام لالستعالم عن األرصدة أو قيود التسوية التاي تام حفظهاا فاي شاريط فاي خاالل
خمسة أيام عمل من تاريخ االستعالم( .وذلا عقب إعادة تحميل تعليماات الادفع والتفصايالت الخاصاة
بالتسوية على النظام).
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 .3قواعد منح تسهيالت ائتمانية خالل اليوم من البنك المركزي المصري
Intraday loan Facility Rules
مقدمة:
يقدم البنا المركزي المصري خدمة من تسهيالت ائتمانية خالل اليوم للمشتركين في نظام التسوية
اللحظية بناءًا على طلب المشترا وطبقا للشروط واألحكام الواردة في هذه القواعد.
يستخدم المشترا هذا التسهيل االئتماني خالل اليوم في تمويل تسوية معامالته اليومية من خالل نظام
التسوية اللحظية.
مادة ( :)1التعريفات
في هذه القواعد تكون لأللفاظ والتعبيرات التالية المعاني المخصصة لها باستثناء ما يقتضيه السياق
خالفا ً لذلا:
1-1

"أذون الخزانة"

2-1

"الودائع النقدية"

3-1

"التسهيل االئتماني"

4-1

"الضمانات"

5-1

"المبلغ المسحوب"

6-1

"ميعاد إعادة الشراء"

أذون خزانة الحكومة المصرية المملوكة للمشترا التي يتم حفظها
وإيداعها بقيود الكترونية لدى البنا المركزي المصرى.
األموال المودعة من قبل المشترا لدى البنا المركزي المصرى في
عطاءات (مزايدات) يصدرها البنا المركزي المصرى.
حد السحب بالجنيه المصرى الذي يمنحه البنا المركزي المصرى خالل
يوم عمل واحد إلي المشترا بنا ًء على طلب المشترا ووفقا ً ألحكام
المادة ( )2من هذه القواعد.
أذون الخزانة والودائع النقدية المملوكة للمشترا والمودعة لدي البنا
المركزي المصرى والتي يستخدمها المشترا ضمانا ً للحصول على
التسهيل االئتماني.
إجمالي المبل المسحوب بواسطة المشترا من التسهيل االئتماني خالل
يوم العمل.
الموعد الذي يقع فى نهاية يوم العمل والذى يقوم فيه المشترا بإعادة
شراء أذون الخزانة من البنا المركزي المصرى عند وفائه بكافة
التزاماته وفقا ً لهذه القواعد.
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7-1

"ميعاد االستحقاق"

8-1

"ميعاد السحب"

9-1

"ميعاد الشراء"

الموعد الذي يلتزم فيه المشترا بسداد المبل المسحوب فى ذات يوم
العمل الذى تم فيه السحب وقبل نهاية يوم العمل هذا.
الموعد الذي يجوز فيه للمشترا سحب أية مبال من التسهيل االئتماني
خالل يوم العمل.
الموعد الذي يقع خالل يوم العمل والذي يقوم فيه المشترا ببيع أذون
الخزانة إلى البنا المركزي المصري وفقا ً ألحكام المادة ( )1من هذه
القواعد.

مادة ( :)2التسهيل االئتماني والغرض منه
0-2

بنا ًء على هذه القواعد ومع مراعاة أحكامها وشروطها يقوم البنا المركزي المصرى بمن

المشترا صالحية استخدام التسهيل االئتماني مقابل ضمان من وقت ةخر و بناء علي طلب المشترا
في كل حالة ؛بغرض تمويل تسوية معامالته اليومية من خالل نظام التسوية اللحظية؛ على أال تتجاوز
قيمة الضمان المقدم من المشترا نسبة محددة من أذون الخزانة والودائع النقدية المملوكة للمشترا
والمودعة لدى البنا المركزي المصري وتتحدد هذه النسبة وفقا للمادة ( )5من هذه القواعد.
2-2

يستخدم المشت را التسهيل االئتمانى فقط في تسوية معامالته اليومية من خالل نظام التسوية

اللحظية.
1-2

يطلب المشترا الحصول علي التسهيل االئتماني من البنا المركزي المصري مقابل ضمان

عن طريق إرسال طلب بالصيغة الواردة فى الملحق (أ) أو الملحق (ب) المرفقين بهذه القواعد على
أن يتم تق ديم هذا الطلب عن طريق رسالة سويفت إلى البنا المركزي المصري خالل الفترة من
الساعة الثامنة والنصف صباحا ً إلى الساعة العاشرة صباحا ً من يوم العمل.
1-2

ال يحق للمشترا طلب الحصول على تسهيل ائتماني من البنا المركزي المصري طبقا لهذه

القواعد إذا لم يقدم أحد الضمانات المنصو

عليها في المادة ( )0-1من هذه القواعد.

مادة ( :)3الضمانات
0-1

ضمانا ً وتكمينا ً لسداد المبل المسحوب من التسهيل االئتمانى وكافة ملحقاته من عوائد وغيرها

يلتزم المشترا بتقديم إحدى الضمانات اةتية والتي يشترط أن تكون مقبولة من البنا المركزي
المصرى:
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أ) رهن الوديع ة النقدية المحددة في طلب الحصول على تسهيل ائتمانى بضمان وديعة نقدية لصال
البنا المركزي المصرى وذلا وفقا ً للملحق (أ) المرفق بهذه القواعد.
ب) بيع أذون الخزانة المحددة في طلب الحصول على تسهيل ائتماني بضمان أذون خزانة إلى البنا
المركزي المصري على أن يتعهد المشترا بإعادة شراء أذون الخزانة من البنا المركزي المصري
وذلا وفقا ً للملحق (ب) المرفق بهذه القواعد
 2-1في حالة إخالل المشترا بكيٍ من التزاماته الواردة في هذه القواعد يظل البنا المركزى
المصرى محتفظا ً بملكية أذون الخزانة أو يحق له التنفيذ بتسييل الوديعة النقدية المرهونة وفقا ً لمطلق
تقديره.
1-1

يتعهد المشترا بكن تظل الوديعة النقدية المستخدمة ضمان وتجديداتها في تواريخ االستحقاق

مرهونة لصال

البنا المركزي المصري حتى تمام سداد التزامات المشترا بما في ذلا المبل

المسحوب وكافة ملحقاته من عوائد وغيرها كما يتعهد المشترا بعدم القيام بسحب أو طلب تسييل
الوديعة النقدية المستخدمة ضمان ألي سبب من األسباب حتى تمام السداد والوفاء بكافة التزامات
المشترا وفقا لهذه لقواعد .وفي حالة عدم قيام المشترا بسداد هذه االلتزامات عند أول طلب من البنا
المركزي فإن المشترا يفوض البنا المركزي المصري تفويضا ً نهائيا ً غير مشروط وغير قابل
للرجوك فيه في إجراء المقاصة بين تلا االلتزامات وبين الوديعة النقدية المستخدمة ضمان أو أية
ودائع أخري لدى البنا المركزي المصري وذلا دون حاجة إلى الرجوك إلى المشترا أو إخطار
المشترا أو إنذاره أو أي إجراء قانوني أو قضائي.
1-1

يق ر المشترا أن أذون الخزانة المستخدمة ضمان مملوكة للمشترا ملكية تامة وخالصة وخالية

من أية أعباء أو حقوق للغير.
5-1

في حالة إخالل المشترا بسداد المبل المسحوب يحق للبنا المركزي المصري عدم إعادة

بيع أذون الخزانة المستخدمة ضمان إلى المشترا كما ال يحق للمشترا مطالبة البنا المركزي
المصري بإعادة البيع إلى المشترا وذلا مع عدم اإلخالل بكحكام المادة ( )2-1من القواعد.
مادة ( :)1السداد والتأخير في السداد
 0-1يلتزم المشترا بسداد كامل المبل المسحوب إلى البنا المركزي المصري في ميعاد االستحقاق
وقبل نهاية يوم العمل الذي تم في ه الحصول على التسهيل االئتماني ويعتبر المشترا في حالة إخالل
بالسداد حتى لو قام بسداد جزء من المبل المسحوب.
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2-1في حالة إخالل المشترا بسداد المبل المسحوب فى ميعاد االستحقاق يعتبر حسابه متجاوزاً ويتم
تطبيق سعر العائد المقرر من مجلس إدارة البنا المركزي المصري عن مبل التجاوز ولمدته

0

 1-1في حالة استمرار إخالل المشترا بسداد المبل المسحوب حتى قبل نهاية يوم العمل التالي لميعاد
االستحقاق يقوم البنا المركزي بخصم أذون الخزانة أو تسييل الوديعة المرهونة لصالحه.
مادة ( :)5الشروط الخاصة
0-5

يجب أال تتجاوز قيمة أذون الخزانة أو الودائع النقدية المقدمة من المشترا كضمان في أي يوم

عمل  % 011من إجمالي قيمة الرصيد االفتتاحي ألذون الخزانة أو الودائع النقدية المسجلة في قيود
البنا المركزي المصري في ذات يوم العمل (بما في ذلا الودائع المرهونة لدى البنا المركزي من
أيام سابقة ولم يتم فا رهنها أو أذون الخزانة المبيعة للبنا المركزي من أيام سابقة ولم يتم إعادة
شرائها).
2-5

في حالة تقديم المشترا ألذون خزانة كضمان لسداد المبل المسحوب من التسهيل االئتماني

يتم احتساب قيمة التسهيل االئتماني على أساس إجمالي القيم الحالية ألذون الخزانة المقدمة مخصوما ً
منها هامش أمان ( )Hair cutبواقع .%1
1-5

في حالة تقديم المشترا لودائع نقدية ُترهن ضمانا ً لسداد المبل المسحوب من التسهيل

االئتماني يتم حساب قيمة التسهيل االئتماني على أساس إجمالي القيم االسمية للودائع النقدية المقدمة
مخصوما ً منها هامش أمان ( )Hair cutبواقع .%01
1-5

يتم احتساب القيمة الحالية ألذون الخزانة وفقا ً للمعادلة التالية:
القيمة الحالية ألذن الخزانة المقدم = القيمة االسمية * ((0

(العائد المعلن للورقة من البنا


المركزي المصري *011المدة الباقية حتى تاريخ اإلستحقاق ))0+ 175

قيمة التسهيل اإلئتماني = القيمة الحالية ألذون الخزانة * ( - %011هامش األمان المعلن من
قبل البنا المركزي وقدره )%1
5-5

يتم احتساب قيمة الودائع النقدية على أساس القيمة االسمية للوديعة

0

طبقا ً لقرار مجلس ادارة البنا المركزي في جلسته بتاريخ  2115 5 21والقرارات التالية بهذا الشكن
 تم تعديل طريقة إحتساب القيمة الحالية ألذون الخزانة وفقا لتعليمات إدارة البنا المركزي المصري بتاريخ 2100 02 15
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7-5

يجب أال تتجاوز قيمة التسهيل االئتماني المطلوب من البنا قيمة الضمانات المقدمة مخصوما ً

منها هامش األمان.
6-5

يتم تسجيل عمليتي البيع وإعادة الشراء ألذون الخزانة في القيود االلكترونية الخاصة بالبنا

المركزي المصري على أنهما عمليتا بيع وشراء بدون تحويل نقود.
2-5

من حق المشترا أن يحدد الودائع النقدية أو أذون الخزانة التي تستخدم ضمانا ً بشرط أال يكون

تاريخ استحقاقها أقل من ثالثة أيام عمل من تاريخ طلب التسهيل االئتماني.
مادة ( :)6وضع حدود لقدرة المشترك
مع عدم اإلخالل بكحكام المادة ( )2-1من هذه القواعد يجوز للبنا المركزي المصري وقف من
التسهيل االئتماني للمشترا بشكل مؤقت أو نهائي في حال إخالله بالتزاماته الواردة في هذه القواعد
إلى أن يتم معالجة حالة اإلخالل على نحو مقبول للبنا المركزي المصري على أن يقوم البنا
المركزي المصري بإخطار المشترا بذلا.
مادة (:)7مقابل الخدمات
يقدم البنا المركزي المصري هذه الخدمة بدون مقابل على أنه يجوز للبنا المركزى المصرى أن
يقرر أية مصروفات يراها مستقبالً دون الرجوك إلى المشترا ودون الحاجة إلى موافقته المسبقة.
مادة ( :)2المالحق والتعديالت
1-8

تعتبر المالحق المرفقة بهذا القواعد جزءاً ال يتجزأ من هذه القواعد.

2-8

تشكل هذه القواعد والئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوك وقواعد وإجراءات العمل وقواعد

تسوية معامالت غرف المقاصة اإلطار المنظم لعمل المشتركين في النظام .وتعتبر معا ً وحدة واحدة
كل منها علي األخرى وتعتبر جزءاً ال يتجزأ من النظام.
تعتمد ٍ
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ملحق (أ)
طلب الحصول على تسهيل ائتماني بضمان وديعة نقدية
باإلشارة إلى قواعد من

تسهيل ائتماني خالل اليوم من البنا المركزى المصرى ("القواعد")

والصادرة من البنا المركزي المصري بتاريخ  01مارس  2111وتعديالتها.
يعتبر هذا الطلب جزء ال يتجزأ من القواعد ومكمالً لها و تكون للمصطلحات الوارد تعريفها فى
القواعد نفس المعاني في هذا الطلب.
نقدم لكم بموجب المادة ( )2من القواعد هذا الطلب للحصول على تسهيل ائتماني بمبل وقدره
________________ جنيه مصري (_______ جنيه مصرى) على أن نقوم بسداد كامل
المبل المسحوب من هذا التسهيل االئتماني قبل نهاية يوم العمل.
برجاء وضع حد للسحب بالمبل المذكور أعاله في حسابنا لديكم.
وضمانا ً وتكمينا ً لقيامنا بسدا د قيمة المبل المسحوب من التسهيل االئتمانى وكافة ملحقاته من عوائد
وغيرها وفقا ً للقواعد فإننا نرهن لصالحكم الوديعة النقدية اةتى بيانها:
( )0تاريخ اإليداك_________________ :
( )2المبل _________________ :
( )1تاريخ االستحقاق____________ :
( )1سعر الفائدة المقررة للوديعة____________ :
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Annex (A)
Request for Credit Facility Secured by Cash Deposit
Reference is made to the Intraday Loan Facility Rules (the “Rules"),
Issued by the Central Bank of Egypt, dated 10/3/2009 and its updates.
This request is considered an integral part of the Rules, and the terms
defined in the Rules shall have the same meaning herein.
Pursuant to Article (2) of the Rules, we submit this request to obtain a
Credit Facility in total amount of L.E. ____ _______, provided that we
shall repay the Advances before the end of the Business Day.
Please maintain a credit limit within the above mentioned amount, in our
current account held with you.
As guarantee for the repayment of the Advances, interest and all
amounts related thereto under the Rules, we hereby pledge in your
favour the Cash Deposit(s) of:
Issue date ____, maturity date___, amount ___, and interest rate ____.
Issue date ____, maturity date___, amount ___, and interest rate ____.
Issue date ____, maturity date___, amount ___, and interest rate ____.
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ملحق (ب)
طلب الحصول على تسهيل ائتماني بضمان أذون خزانة
باإلشارة إلى قواعد من تسهيل ائتماني خالل اليوم من البنا المركزى المصري والصادرة من البنا
المركزي المصري بتاريخ  01مارس  2111وتعديالتها.
يعتبر هذا الطلب جزء ال يتجزأ من القواعد ومكمالً لها و تكون للمصطلحات الوارد تعريفها فى
القواعد نفس المعاني في هذا الطلب.
نقدم لكم بموجب المادة ( )2من القواعد هذا الطلب للحصول على تسهيل ائتماني بمبل وقدره
________________ جنيه مصري (________ جنيه مصرى) على أن نقوم بسداد كامل
المبل المسحوب من هذا التسهيل االئتماني قبل نهاية يوم العمل.
برجاء وضع حد للسحب بالمبل المذكور أعاله في حسابنا لديكم.
وضمانا ً وتكمينا ً لقيامنا بسداد قيمة المبل المسحوب من التسهيل االئتماني وكافة ملحقاته من عوائد
وغيرها وفقا ً للقواعد فإننا نبيع إليكم أذون الخزانة اةتي بيانها وهي مملوكة لنا ملكية تامة وخالصة
من أية أعباء أو حقوق للغير ونتعهد بإعادة شرائها في نفس يوم العمل:
( )0تاريخ االستحقاق____________________________ :
( )2القيمة االسمية ألذون الخزانة___________________ :
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Request for Credit Facility Secured by Treasury Bills
Reference is made to the Intraday Loan Facility Rules (the “Rules"),
Issued by the Central Bank of Egypt, dated 10/3/2009 and its updates.
This request is considered an integral part of the Rules, and the terms
defined in the Rules shall have the same meaning herein.
Pursuant to Article (2) of the Rules, we submit this request to obtain a
Credit Facility in total amount of L.E. ____ _______, provided that we
shall repay the Advances before the end of the Business Day.
Please maintain a credit limit within the above mentioned amount, in our
current account held with you.
As guarantee for the repayment of the Advances, interest and all
amounts related thereto under the Rules, we hereby sell to you the
following Treasury Bills, We confirm that the Treasury Bills are validly
owned to us, free and clear of any charge or lien in favour of third
parties, and we undertake to re-purchase them on the same business
day:
maturity date ___, nominal value of T-Bills ___.
maturity date ___, nominal value of T-Bills ___.
maturity date ___, nominal value of T-Bills ___.
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.1

قواعد تسوية معامالت غرف المقاصة من خالل نظام التسوية اللحظية " " RTGS

مادة ( :)1مقدمة
تتم تسوية ناتا العمليات التي تتم من خالل غرف المقاصة والخاصة بالمشتركين من خالل نظام
التسوية اللحظية .ويُقصد بغرفة المقاصة هنا الجهة التي تقوم بحساب ناتا عمليات المشتركين لديها
خالل مدة محددة وإرسالها إلى البنا المركزي المصري بغرض تسويتها .وينطبق هذا التعريف على
ثالث جهات:
-0

غرفة مقاصة الشيكات بالبنا المركزي المصري

-2

شركة مصر للمقاصة لعمليات تداول األوراق المالية

-1

شركة بنوا مصر للتقدم التكنولوجي لعمليات المحول القومي والمقاصة االلكترونية

مادة ( :)2التعريفات
تكون لأللفاظ والتعبيرات التالية الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يستلزم
السياق خالف ذلا:
"المشتركون":

البنوا المشتركة في غرفة المقاصة والواردة في الملحق ( )0المرفق بهذا
القواعد.

"أمر الدفـع" أو "أمر أمر الدفع الصادر من غرفة المقاصة للخصم من حساب أحد المشتركين
الدفع الصادر من غرفة لدى البنا المركزي المصري وإضافة قيمة الخصم إلى حساب البنا
المقاصة":

المركزي المصري الوسيط أو للخصم من حساب البنا المركزي
المصري الوسيط وإضافة قيمة الخصم إلى حساب أحد المشتركين.

"حساب البنك المركزي الحساب الوسيط المفتو
المصري الوسيط":

لدى البنا المركزي المصري وباسمه بغرض

تنفيذ عمليات التسوية الخاصة بغرف المقاصة وهو يمثل الطرف الثاني في
أمر الدفع مع المشترا.

"ناتج
المقاصة"

عمليات يتم حسابه بغرفة المقاصة ويمثل لكل مشترا محصلة إجمالي قيم أوامر
الدفع المقدمة منه والمقبولة من المشتركين اةخرين في نظام الدفع بغرفة
المقاصة مخصوما ً منه إجمالي قيم أوامر الدفع المقدمة من المشتركين
اةخرين والمقبولة من ذات المشترا على أن تكون كافة هذه األوامر
مسجلة بغرفة المقاصة في نهاية فترة من فترات التشغيل.
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مادة ( :)3موضوع القواعد
0-1

تسري هذه القواعد على تسوية ناتا عمليات المقاصة طبقا ً ألوامر الدفع الصادرة من غرف

المقاصة.
2-1

بموجب هذه القواعد يقوم البنا المركزي المصري بإجراء التسوية لناتا عمليات المقاصة

طبقا ً ألوامر الدفع الصادرة من غرفة المقاصة.
1-1

يتعين أن تصدر أوامر الدفع من غرفة المقاصة صحيحة ومطابقة لناتا عمليات المقاصة

وتعتبر أوامر الدفع هذه صحيحة ونافذة ومنتجة ةثارها بمجرد إتمام التسوية عليها.
1-1

ال تملا غرفة المقاصة حسابا ً خاصا ً بها في النظام.

5-1

غرفة المقاصة مسئولة عن الحصول على تفويض المشتركين في الغرفة بالخصم من حساباتهم

لدى البنا المركزي المصري من خالل النظام.
مادة ( :)1التسـوية
0-1

يتم تنفيذ أوامر الدفع بالخصم من حساب المشترا واإلضافة إلى حساب البنا المركزي

المصري الوسي ط أو بالخصم من حساب البنا المركزي المصري الوسيط واإلضافة إلى حساب
المشترا.
2-1

يكون للبنا المركزي المصري الحق في خصم إضافة أوامر الدفع الصادرة من غرفة

المقاصة على إلى حسابات المشتركين من خالل النظام في األوقات المحددة لذلا والمنصو

عليها

في إجراءات العمل.
1-1

ال يكون البنا المركزي المصري مسئوال عن صحة أوامر الدفع المرسلة من غرفة المقاصة

كما ال يكون مسئوال عن مراجعة أو تصحي تلا األوامر.
1-1

في حالة صدور أوامر الدفع بطريقة خاطئة أو إجراء تسوية غير صحيحة ال يجوز لغرفة

المقاصة أن تطلب إلغاء التسوية أو تعديلها وإنما يتعين عليها أن ترسل أوامر دفع جديدة لتصحي
الوضع وذلا وفقا ً لقواعد وإجراءات العمل.
مادة ( :)5مقابل الخدمات
0-5

تسدد كل غرفة مقاصة مقابل الخدمات التي يقدمها البنا المركزي المصري وفقا ً لهذا القواعد

وفقا ً القيمة المبينة في الملحق ( )2المرفق بهذا القواعد.
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2-5

يقوم البنا ا لمركزي المصري بتقديم كشف مفصل عن مقابل الخدمات المطلوبة من غرفة

المقاصة وتلتزم غرفة المقاصة بسداد مقابل الخدمات خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ استالم
هذا الكشف .وفي حالة التكخير عن السداد يسرى العائد على المبل المستحق للبنا المركزي المصري
بالمعدل المقر ر من قبل البنا المركزي المصري والساري على التسهيالت المقدمة للمشتركين في
النظام.
1-5

يكون لغرفة المقاصة الحق في االعتراض على ما ورد في الكشف المشار إليه في المادة (-5

 ) 2أعاله خالل خمسة أيام عمل من تاريخ استالمها للكشف وذلا بموجب إخطار إلى البنا المركزي
المصري .وعلى البنا مراجعة سجالت النظام وفي حالة تحققه من وجود خطك في تحديد قيمة مقابل
الخدمات الواردة بالكشف يلتزم البنا المركزي برد المبل المستحق إلى غرفة المقاصة خالل خمسة
أيام عمل .على أنه في حالة عدم وجود أي خطك تكون سجالت النظام حجة قاطعة وملزمة على غرفة
المقاصة.
1-5

يجوز للبنا المركزي المصري تعديل مقابل الخدمات وفقا ً لمطلق تقديره وذلا حسب التكاليف

المتغيرة المرتبطة باستخدام النظام على أن يقوم بإخطار غرفة المقاصة بمقابل الخدمات الجديد كتابة.
5-5

تقوم غرفة المقاصة بسداد مقابل الخدمات دون أية قيود أو شروط ودون مقاصة أو خصم أو

حجز عند المنبع لحساب أية ضرائب أو رسوم أو أعباء أو أتعاب أو استقطاعات أيا ً كانت طبيعتها.
مادة (:)6االلتزامات
0-7
(أ)

تلتزم غرفة المقاصة بما يلي:
أن تقوم بتنفيذ كافة التزاماتها بموجب هذه القواعد والئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوك

وقواعد وإجراءات العمل.
(ب) أن تخطر البنا المركزي المصري فوراً في حالة حدوث أية واقعة من شكنها أن تهدد استمرار
العمل من خالل النظام.
(ج) أن تتخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر والعناية الالزمة أثناء إجراء المعامالت من خالل
النظام.
(د) أن تتخذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية النظام من أي غش أو تدليس وكذلا
اإلجراءات والتدابير الالزمة لمنع حدوث أي اختراق إلكتروني أو وصول أي شخ

غير مصر

له إلى النظام.
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(ه) أن تصدر كافة التعليمات والموافقات الالزمة إلجراء المعامالت من خالل النظام من
األشخا

الذين لهم سلطة القيام بذلا.

(و) أن تسم لموظفي البنا المركزي المصري المختصين بالوصول إلى مقاره وأنظمته الداخلية
وسجالته وسياساته وإجراءاته على النحو الذي يكون الزما ً لتنفيذ البنا المركزي المصري لهذه
الالئحة وقواعد وإجراءات العمل.
(ز) أن توفر التكمين والحماية المناسبة ألنظمتها الداخلية وإجراءاتها الخاصة للعمل من خالل
النظام.
( ) أن تبذل أقصى جهد في تقديم المساعدة التي يطلبها البنا المركزي المصري أو أي مشترا
خر وذلا للتحقيق والبحث والتعرف على مصدر أية واقعة تهدد العمل من خالل النظام أو أمن
وسالمة النظام.
(ط) أن تضمن التزام العاملين لديها بإتباك إجراءات ومتطلبات األمن المحددة.
مادة ( :)7اإلقرارات
تتعهد غرفة المقاصة للبنا المركزي المصري بصحة اإلقرارات التالية في تاريخ العمل بهذه

0-6
القواعد:
(أ)

أن غرفة المقاصة لديها الصالحيات الالزمة طبقا لنظامها األساسي لتنفيذ هذه القواعد.

(ب) يعتبر إخطار غرفة المقاصة بهذه القواعد منتجا ً ألثاره القانونية وملزما ً لغرفة المقاصة لمجرد
إخطار غرفة المقاصة بها.
(ج) أنها قد تسلمت من البنا المركزي المصري نسخة من الئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوك
وقواعد وإجراءات العمل عند التوقيع باستالم هذه القواعد للعمل بموجبها.
(د) أنها وحدها المسئولة عن ضبط ومتابعة أنظمتها الداخلية وإجراءات وبيئة العمل الخاصة بها.
مادة (:)2حاالت اإلخالل
0-2

تعتبر غرفة المقاصة في حالة إخالل بهذه القواعد في أيٍ من الحاالت اةتية:

(أ) عدم سداد غرفة المقاصة أية مبال مستحقة عليها بما فيها العوائد المستحقة –إن وجدت -بموجب
هذه القواعد خالل خمسة ( )5أيام عمل من تاريخ استحقاقها أو من تاريخ المطالبة بها.
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(ب)

عدم تنفيذ غرفة المقاصة ألي من االلتزامات الواردة في هذا القواعد أو عدم صحة أي من

اإلقرارات الصادرة بموجب هذه القواعد.
( ج)

تكرار حدوث خلل في أنظمة غرفة المقاصة الداخلية واإلجراءات الخاصة بالعمل لديها بالرغم

من تنبيهها من قبل البنا المركزي المصري.
(د) حدوث واقعة غش أو تدليس من جانب العاملين لدى غرفة المقاصة المصر لهم بالوصول إلى
النظام أو من جانب أي شخ
2-2

خر يعمل لديها أو يرتبط بها.

في حالة حدوث حالة من حاالت اإلخالل المشار إليها في المادة ( )0-2عاليه يجوز للبنا

المركزي المصري فوراً أو في أي وقت خر أن يقوم بإيقاف وصول غرفة المقاصة إلى النظام بصفة
دائمة أو مؤقتة لحين زوال حالة اإلخالل على أن يقوم البنا بإخطار غرفة المقاصة والمشتركين بذلا.
مادة ( :)2السرية
تلتزم غرفة المقاصة باتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الالزمة لحماية وتكمين البيانات والمعلومات
وضمان عدم اختراقها وكذلا حماية وتكمين الوسائط واألجهزة االلكترونية الموجودة عليها تلا البيانات
ً
خاصة أثناء إجراء أية عملية من عمليات التسوية وأن يبذل في سبيل تحقيق ذلا عناية
والمعلومات
الرجل الحري

 .وتتعهد غرفة المقاصة بكن تضمن محافظة العاملين لديها على سرية كافة البيانات

والمعلومات التي تصل إليهم بسبب عملهم لدى غرفة المقاصة وتتعلق بالنظام.
مادة ( :)10اإلخطـارات
 0-01توجه اإلخطارات المتعلقة بكية تعديالت على هذه القواعد أو الئحة تسوية أوامر الدفع بين
ً
كتابة بالبريد السريع أو الفاكس على
البنوك أو على قواعد وإجراءات العمل أو على مقابل الخدمات
مركز غرفة المقاصة الرئيسي بجمهورية مصر العربية.
 2-01يتم تفعيل اإلخطارات التي تتعلق باألعمال اليومية الخاصة بالنظام طبقا ً إلجراءات العمل.
مادة ( :)11المالحق والتعديالت
 0-00تعتبر المالحق المرفقة بهذا القواعد والئحة تسوية أوامر الدفع بين البنوك وقواعد
وإجراءات العمل وقواعد منح تسهيالت ائتمانية خالل اليوم جزءاً ال يتجزأ من هذا القواعد.
 2-00يجوز للبنا المركزي تعديل هذه القواعد من وقت ةخر وفقا ً لمطلق تقديره.
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ملحق ()1
المشتركون في غرفة المقاصة
اسم عملية المقاصة :مقاصة الشيكات – البنك المركزي المصري
المشتركون:
 .1البنك األهلى المتحد.
.2

بنك الكويت الوطني  -مصر

 .3البنك العربي األفريقي الدولي.
 .1البنك العربي.
 .5بنك المؤسسة العربية المصرفية.
 .6بنك االستثمار العربي.
 .7بنك عودة.
 .2بنك اإلسكندرية.
 .2بنك القاهرة.
 .10بنك مصر.
 .11بنك باركليز.
 .12بنك بلوم.
 .13بنك اإلمارات دبي الوطني
 .11البنك المركزي المصري.
 .15سيتى بنك.
 .16البنك التجاري الدولي.
 .17بنك كريدى أجريكول.
 .12البنك العقارى المصرى العربى.
 .12البنك المصرى الخليجى.
 .20بنك البركة  -مصر
 .21البنك المصرى لتنمية الصادرات.
 .22بنك فيصل اإلسالمى المصرى.
 .23بنك التعمير واإلسكان.
 .21بنك إتش إس بى سى.
 .25البنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
 .26بنك المشرق.
 .27بنك مصر إيران للتنمية.
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 .22مصرف أبو ظبي اإلسالمي
 .22بنك أبو ظبى الوطنى.
 .30البنك األهلى المصرى.
 .31البنك األهلى اليونانى.
 .32البنك الوطنى العمانى.
 .33بنك قطر الوطني األهلي – ش.م.م.
 .31بنك بيريوس.
 .35البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى.
 .36الشركة العربية المصرفية الدولية.
 .37بنك قناة السويس.
 .32بنك نوفاسكوشيا.
 .32المصرف المتحد.
 .10بنك اإلتحاد الوطنى
 .11المصرف العربي الدولي
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اسم عملية المقاصة :مقاصة عمليات األوراق المالية – شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي
المشتركون-:
 .1البنك األهلى المتحد.
.2

البنك العربى األفريقى الدولى.

.3

البنك العربى.

.1

بنك اإلسكندرية.

.5

بنك القاهرة.

.6

بنك مصر.

.7

بنك باركليز.

.2

بنك اإلمارات دبي الوطني

.2

البنك التجارى الدولى.

 .10بنك كريدى أجريكول.
 .11البنك المصرى لتنمية الصادرات.
 .12بنك إتش إس بى سى.
 .13بنك مصر إيران للتنمية.
 .11البنك األهلى المصرى.
 .15بنك قناة السويس.
 .16سيتى بنك.
 .17بنك بيريوس
.12

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

.12

بنك قطر الوطني األهلي – ش.م.م.
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اسم عملية المقاصة :مقاصة عمليات كروت الـ – ATMشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى
المشتركون -:
.1

البنك األهلى المتحد.

.2

بنك الكويت الوطني  -مصر

.3

البنك العربى األفريقى المصرى.

.1

البنك العربى.

.5

المؤسسة العربية المصرفية.

.6

بنك اإلسكندرية.

.7

بنك القاهرة.

.2

بنك مصر.

.2

بنك باركليز مصر.

 .10بنك بلوم.
.11

بنك اإلمارات دبي الوطني

 .12البنك التجارى الدولى.
 .13بنك كريدى أجريكول.
 .11البنك العقارى المصرى العربى.
 .15البنك المصرى الخليجى.
 .16البنك المصرى لتنمية الصادرات.
 .17بنك فيصل اإلسالمى المصرى.
 .12بنك التعمير واإلسكان.
 .12بنك إتش إس بى سى.
 .20بنك المشرق.
 .21بنك مصر إيران للتنمية.
.22

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

 .23بنك أبو ظبى الوطنى.
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 .21البنك األهلى المصرى.
 .25البنك الوطنى العمانى.
.26

بنك قطر الوطني األهلي – ش.م.م.

 .27بنك بيريوس.
 .22بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
 .22بنك قناة السويس.
 .30المصرف المتحد.
 .31بنك اإلتحاد الوطنى.
 .32سيتى بنك.
.33

بنك البركة  -مصر

 .31بنك االستثمار العربي.
 .35بنك عودة.
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اسم عملية المقاصة :مقاصة عمليات الجمارك – شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى
المشتركون-:
.1

بنك الكويت الوطني  -مصر

.2

البنك العربى األفريقى المصرى.

.3

المؤسسة العربية المصرفية.

.1

بنك مصر.

.5

بنك اإلمارات دبي الوطني

.6

البنك التجارى الدولى.

.7

بنك كريدى أجريكول

.2

بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

.2

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

 .10البنك األهلى المصرى.
.11

بنك قطر الوطني األهلي – ش.م.م.

 .12بنك بيريوس.
 .13بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
 .11بنك اإلتحاد الوطنى.
 .15بنك االستثمار العربي.
 .16بنك اإلسكندرية.
 .17البنك العربى.
 .12بنك عودة.
 .12بنك القاهرة.
 .20سيتى بنك.
 .21البنك األهلى المتحد.
 .22بنك إتش إس بى سى.
 .23البنك المصرى الخليجى.
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 .21البنك المصرى لتنمية الصادرات.
 .25بنك التعمير واإلسكان.
 .26المصرف المتحد.
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اسم عملية المقاصة :مقاصة وتسوية المدفوعات صغيرة القيمة  – ACHالبنك المركزي المصري
المشتركون:
.1

البنك األهلى المتحد.

.2

بنك الكويت الوطني  -مصر

.3

البنك العربي األفريقي الدولي.

.1

البنك العربي.

.5

بنك المؤسسة العربية المصرفية.

.6

بنك االستثمار العربي.

.7

بنك عودة.

.2

بنك اإلسكندرية.

.2

بنك القاهرة.

 .10بنك مصر.
 .11بنك باركليز.
 .12بنك بلوم.
.13

بنك اإلمارات دبي الوطني

 .11البنك المركزي المصري.
 .15سيتى بنك.
 .16البنك التجاري الدولي.
 .17بنك كريدى أجريكول.
 .12البنك العقارى المصرى العربى.
 .12البنك المصرى الخليجى.
.20

بنك البركة  -مصر

 .21البنك المصرى لتنمية الصادرات.
 .22بنك فيصل اإلسالمى المصرى.
 .23بنك التعمير واإلسكان.
 .21بنك إتش إس بى سى.
 .25البنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
 .26بنك المشرق.
 .27بنك مصر إيران للتنمية.
.22

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

 .22بنك أبو ظبى الوطنى.
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 .30البنك األهلى المصرى.
 .31البنك األهلى اليونانى.
 .32البنك الوطنى العمانى.
.33

بنك قطر الوطني األهلي – ش.م.م.

 .31بنك بيريوس.
 .35البنك الرئيسى للتنمية واإلئتمان الزراعى.
 .36الشركة العربية المصرفية الدولية.
 .37بنك قناة السويس.
 .32المصرف المتحد.
 .32بنك اإلتحاد الوطنى.
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ملحق ()2
مقابل الخدمة
االشتراا الشهري لغرفة المقاصة

ال يوجد

تسوية أمر الدفع

ال يوجد

مقابل إرسال رسالة السويفت (في حال ارسالها

ستة ( )7جنيهات مصرية

من البنا المركزي المصري)
مقابل إرسال أوامر الدفع الخاصة بعمليات غرفة

ألف ( )0111جنيه مصري

المقاصة متكخرة لمدة ساعة عن وقت التسوية
المقرر في اجراءات العمل
إرسال أوامر الدفع خاطئة والتكخير في تصحيحها

ألفا ( )2111جنيها ً مصريا ً

لمدة ساعة عن وقت التسوية المقرر في اجراءات
العمل

دليل التعليمات الرقابية

الباب الخامس 136/

ملحق ()3
تفويض
يفوض بنا (...........................المشترا) شركة  ...............................تفويض غير
قابل للرجوك فيه في الخصم أو اإلضافة على حسابه رقم ________ لدى البنا المركزي
المصري بناتا عمليات المقاصة التي يكون المشترا طرفا ً فيها وذلا بموجب أوامر الدفع الصادرة
من غرفة المقاصة إلى البنا المركزي المصري من خالل نظام التسوية اللحظية.
البنا ..................................................... :
االسم ..................................................... :
الصفة .................................................... :
التوقيع ................................................... :
التاريخ ................................................... :
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ثانيا ً  :الئحة غرفة المقصة االلكترونية

1

مــــــــــادة ()1
يتولى البنا المركزي المصري غرفة المقاصة االلكترونية التي تقوم باإلشراف على عملياات المقاصاة
وتنظيمها ومعالجة المشاكل المتعلقة بالتسويات و اتخاذ ما تراه مناسبا ً فى شكنها.
مــــــــــادة ()2
أعضاء الغرفة هم البنوا المسجلة لدى البنا المار كازى المصاري التاى تتعامال بالعملاة المحلياة وتقاع
مراكزها الرئيسية أو أي من فروعها داخل جمهورية مصر العربية.
مــــــــــادة ()3
تغطى غرفة المقاصة كافاة محافظاات جمهورياة مصار العربياة مقسامة إلاى ثالثاة منااطق جغرافياة كماا
يلى:
المنطقة األولى  :وتشمل إقليم القاهرة الكبرى وياتم تساوية البناود الورقياة الخاصاة بهاا فاي الياوم التاالي
لتقديمها لغرفة المقاصة (.)T+1
المنطقااة الثانيااة  :وتشاامل اإلسااكندرية والوجااه البحاارى وماادن القناااة و الوجااه القبلااى ويااتم تسااوية البنااود
الورقية الخاصة بها بعد يومين من تقديمها لغرفة المقاصة (.)T+2
المنطقة الثالثة  :وتشمل البحر األحمر وسايناء وجناوب اساوان والاوادى الجدياد ومرساى مطارو  .وتاتم
تسوية البنود الورقية الخاصة بها بعد ثالثة ايام عمل من تاريخ تقديمها لغرفة المقاصة (.)T+3
مــــــــــادة ()1
يجاب علاى منادوبي األعضااء بالغرفاة حضاور جلساة التباادل وياتم اختياار المنادوبين ممان لاديهم خبارة
مصرفية ال تقل عن ثالث سنوات ويتمتعون بالكفااءة والصافات الشخصاية الجيادة والمظهار المناساب
ويتعين تخويلهم سلطة التصرف نيابة عن بنوكهم فيما يخ

عمليات المقاصة مثل:

•

استالم وتسليم األوراق للغرفة.

•

إعادة األوراق التي يتسلمونها والمستندات الصادرة من الغرفة.

ويحااتفظ بغرفااة المقاصااة بقائمااة للمناادوبين توضاا أساامائهم وصااورهم الشخصااية ونماااذج توقيعاااتهم
المعتمدة من العضو ويمكن للبناا المركازي المصاري أن يطلاب مان العضاو تغييار مندوباه فاي الغرفاة
ألسباب يراها ضرورية ضمانا لحسن سير العمل .
مــــــــــــادة ()5
يكاون للتباادل الاذي يتخاذ الشاكل الاورقي باين األعضااء حجياة قانونياة أماا التباادل الخاا

بالبياناات

االلكترونية فيستخدم لألغراض المحاسبية بصرف النظر عن البنود الورقية

 1قرار المحافظ رقم ( )29لسنة 2118
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يقصد بعملية المقاصة فاي هاذه الالئحاة انتقاال وسايلة الادفع مان العضاو السااحب إلاى العضاو المساحوب
عليه مع انتقال قيمة وسيلة الدفع في االتجاه العكسي.
ويقصااد بنتااائا المقاصااة للعضااو محصاالة اجمااالي قاايم مقاادمات العضااو المقبولااة لغرفااة المقاصااة ماان
األعضاء اةخرين مخصوما ً منها قيم مقدمات األعضاء اةخرين المقبولة من العضو.
مــــــــــادة ()6
تقاادم الطلبااات الخاصااة بعضااوية البنااوا المتقدمااة لالشااتراا فااي غرفااة المقاصااة ألول ماارة قباال تاااريخ
سريانها بمدة ثالثين يوما على األقال وفقاا للملحاق رقام ( )0المرفاق ويجاب أن يحادد الطلاب الحسااب
الجاري الخا

بالتسوية الذي يستخدم لتسوية الرصيد الخا

بنتائا المقاصة ويقدم الطلاب إلاى الغرفاة

من صورتين وتقوم الغرفة في حالة الموافقة على قبول العضو بكخطاره وباقي األعضاء.
مــــــــــادة ()7
مع مراعاة أحكام المادة  12من القانون رقام  22لسانة  2111التاي ال تجياز ألي بناا وقاف عملياتاه إال
بموافقااه سااابقه ماان مجلااس ادارة البنااا المركاازي المصااري يتعااين علااى العضااو فااي حااال رغبتااه وقااف
عملياته إخطار الغرفة قبل تاريخ التوقف المرغوب فيه بمدة ثالثين يوماا ً علاى األقال أماا إذا كاان وقاف
العمليات بقرار من مجلس ادارة البنا المركزى المصرى طبقاا ألحكاام الماادة  61مان القاانون رقام 22
لسنة  2111يتولى البنا المركزي المصرى تحديد تاريخ وقف اشاتراا العضاو فاى الغرفاة وبعاد هاذا
التاريخ ال يجوز تقديم أو استالم أوراق بالنيابة عن ذلاا العضاو وتارفض األوراق المقدماة مناه أو إلياه
– إن وجدت – تلقائياً.
ويلتزم العضو بسداد التزاماته التاي تساتحق فاي تااريخ الحاق علاى تااريخ وقاف عملياتاه طالماا تام تقاديم
األوراق التى أدت إلى هاذه االلتزاماات وتشاغيلها بجلساة غرفاة المقاصاة فاي أي وقات ساابق علاى وقات
وقف العمليات.
مــــــــــادة ()2
فى حالة اندماج بنا فى بنا خر عضو بالغرفة أو استحواذ أحدهما على اةخار مماا ياؤدى إلاى زوال
الشخصية اإلعتبارية لبنا يتعين علي البنا الداما ( أو المستحوذ ) إخطاار الغرفاة فاور موافقاة مجلاس
إدارة البنا المركزى المصرى على اإلنادماج أو اإلساتحواذ ويتعاين علاي البنكاين بياان موقاف األوراق
التي تحمل مسمى البنا الاذي زالات شخصايته اإلعتبارياة والمقدماة إلياه داخال الغرفاة بعاد تااريخ تنفياذ
هذه العملية على أن تتولى الغرفة إخطار كافة األعضاء بذلا.
مــــــــــادة ()2
تتم عملية التسوية الناتجة عن عمليات غرفة المقاصة على الحسااب الجااري بالبناا المركازى المصارى
الخااا

بكاال عضااو فااي غرفااة المقاصااة ويكااون كاال عضااو مساائول عاان ضاامان كفايااة رصاايد حسااابه

الجارى لدى البنا المركزى المصرى لتسوية عملياات المقاصاة الخاصاة باه وإذا كاان رصايد الحسااب
المذكور أقل مان اجماالي التزاماات العضاو الناتجاة عان عملياات غرفاة المقاصاة يقاوم البناا المركازي
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المصااري بمطالبااة العضااو بتغطيااة رصاايده الماادين فااورا .فااإذا لاام يااتمكن العضااو ماان ذلااا يجااوز للبنااا
المركزي االمصرى أن يقوم بتغطية التزامات العضو من خالل عضو خر لدياه اتفااق للتغطياة ماع ذلاا
العضو بشرط أن يكون اتفاق التغطية موافقا ً عليه من البنا المركزي المصرى.
ويجاااوز للبناااا المركااازي المصاااري أن يقاااوم بتغطياااة الرصااايد المااادين الخاااا

بالعضاااو خصاااما ً مااان

الضمانات المقدمة منه المودعة بالبنا المركزي المصري.
ويجوز للبنا المركزي المصري في هاذه الحالاة وقاف مشااركة ذلاا العضاو فاى الغرفاة لفتارة يحاددها
وعلى أثر ذلا ال يسم للعضو باالشتراا في جلسات المقاصة التالية حتى إشاعار خار مان البنـــــــاـا
المركاازي المصااري .وإذا تبااين للبنااا المركاازي المصااري أن ذلااا العضااو الموقااوف لاايس فااي وضااع
يستطيع معه أن يظل عضوا نشطا في غرفة المقاصاة لمادة طويلاة فلاه أن يقارر اساتبعاده مان المشااركة
فى الغرفة.
مــــــــــادة ()10
مع عدم اإلخالل بالمادة رقم ( ) 1من الالئحة يجوز للبنا المركزي المصري الحق في ايقاف العضو
بعد توجيهه في أى من الحالتين اةتيتين:
•

تكرار غياب مندوبه عن حضور الجلسات

•

عدم التزام مندوبه بالقواعد التنظيمية الخاصة بالغرفة

وفى حالة قيام البنا المركزي المصاري بوقاف أحاد األعضااء تقاوم الغرفاة بإخطاار األعضااء اةخارين
بذلا فور صادور قارار اإليقااف ويسارى اإليقااف اعتباارا مان الياوم التاالي إلخطاار األعضااء و يقبال
تقديم شيكات عن اليوم .
مـــــــــادة ()11
ال يجوز للعضو االنسحاب من غرفة المقاصة إال إذا توقف عن مزاولة نشاطه وبشرط أن يكون قد
أخطر البنا المركزي المصري بذلا وفقا لن

المادة ( )6من الالئحة ويلتزم بسداد أية مصروفات

مستحقة عليه عن فترة اشتراكه ولم يتم تسويتها بعد وبيان كيفية سداد تلا المصروفات.
مــــــــــــادة ()12
توزك المصروفات التي يتحملها البنا المركزي المصري في سبيل إدارة غرفة المقاصة على األعضااء
على النحو اةتي-:
•

تحصل الرساوم السانوية الخاصاة بالعضاوية ـاـ التاي تمثال المصاروفات الرأسامالية للغرفاة ـاـ مان

األعضاء بالتساوي.
•

تحصل مصاريف التشغيل دوريا وتوزك بنسبة حجم العمليات المقدمة من العضو.

ويخصم ما يخ

العضو من رسوم سنوية ومصاريف تشاغيل دورياة علاى حساابه الجاارى لادى البناا

المركزي المصري .
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مــــــــــادة ()13
تشمل األوراق المسمو بقبولها بغرفة المقاصة ما يكتي-:


الشيكات



أوامر التحويل " " Transfer Orders



أوامر التسوية " " Settlement Orders



األوراق المرتدة بدون دفع " " Rejections

ويجااوز إضااافة أو ايقاااف تااداول أوراق أو عمليااات أخاارى بناااء علااى قاارار ماان محااافظ البنااا المركاازي
المصري وتنقسم األوراق إلى فئتين :
• أوراق غير قابلة للرفض وتشمل األوراق المرتدة.
• أوراق قابلة للرفض وهى الشيكات واوامر التحويل واوامر التسوية.
ويجب ان تكون األوراق مقيمة بالجنيه المصري.
وتكون األوراق غير القابلة للرفض مستحقة الدفع يوم تقديمها.
مــــــــــادة ()11
 تشتمل عملية التبادل الماادي للبناود داخال الغرفاة علاى عنصارين هماا تباادل البناود الورقياة وتباادلالبياناات االلكترونيااة ويجب أن تكاون الملفااات االلكترونيااة مطابقاة للمواصاافات الفنيااة المحاددة ماان قباال
البنا المركزي المصري.
-

يكااون العضااو مساائوالً عاان ملفااات المقاصااة المرساالة إلااى الحاسااب اةلااي الخااا

بالمقاصااة وال

يجوز لغرفة المقاصة تغيير أي من البيانات الواردة في هذه الملفاات وال يسام بإدخاال أي تعاديل علاى
محتوياتها خالل جلسات المقاصة إال أنه عناد وجاود خاالف باين مقادم األوراق ومساتلمها علاى ورقاة
ما يتم إلغاء البيان المتعلق بالورقة محال الخاالف لياا مان الملاف االلكتروناي وقات المحاسابة وذلاا
لضمان سالمة البيانات .ويقوم العضو الراسل بإرساال الملفاات عان طرياق خطاوط االتصااالت وفاى
حالة تعطل الخط يمكنه إرسال الملفات على وسائط نقل البيانات (ديسكات سي دي) وفى حالة التقاديم
المزدوج (عن طريق خطوط االتصاالت والوسائط) يتم التعامل مع ما يصل منها خراً.
 وعلى كل عضو الت ككد من عدم وجاود أي فياروس علاى الملفاات االلكترونياة المرسالة إلاى الغرفاةولن يسم ألى عضو بكجراء أي تعديل في الملفات االلكترونية المرسلة منه بعاد انتهااء الوقات المحادد
إلرسال الملفات وذلا لمنع أي خلل ببيانات المقاصة .
 ويجب على العضو ان يلتزم بجميع البياناات الفنياة الخاصاة بخاط االتصاال التاي تام ابالغهاا لاه مانقبل البنا المركزي المصري.
مــــــــــادة ( )15
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 يجب أن يرفاق بالعملياات المقدماة مان كال عضاو بياان اجماالى بعادد وقيماة البناود المقدماة إلاى كالعضو وبيان بعدد الحزم المقدمة ونوك كل حزمة والمنطقة المسحوبة عليها.
 وتكااون كاال حزمااة مصااحوبة بحافظااة تبااين تفاصاايل البنااود التااي تحتويهااا ورقاام الحزمااة ونوعهاااوالعضااو المقدمااة إليااه ورقاام البنااد وقيمااة كاال بنااد وأجمااالي القيمااة وتسااتعمل حافظااة الحزمااة بواسااطة
مندوب العضو المقدمة إلية لمراجعتها.
وتختم الشيكات قبل تسليمها بواسطة العضو الراسل بما يفيد "تقاديمها " ماع ذكار اسامه وتااريخ التقاديم
وبالنسبة لألوراق المرتدة يختم الرفض المرفق بالشيا بخاتم العضو بعد استيفاء التوقيعات الالزماة ماع
ذكر سبب الرفض.
مــــــــــــادة ()16
الخا
-

تقاادم البيانااات االلكترونيااة طبقااا لألساالوب الكااودي الااذي تحاادده غرفااة المقاصااة ويتضاامن الملااف
بالبيانات االلكترونية وصفا شامال للبنود المقدمة وقائمة كاملة بتلا البنود.
وتقااوم الغرفااة بتسااليم كاال عضااو مقاادم تقرياارا بالمقاادمات وتسااليم كاال عضااو مسااتلم كشاافا بااالبنود

الورقية المسحوبة عليه مصنفة وفقا لتفاصيل الملف االلكتروني حتى تسهل المقارنة ماع البياان الساابق
إرساله مع كل رزمة ورقية بمعنى أن تكون كافة البنود الخاصة بحزمة معينة من نفس الناوك وتشاير
الى نفس العضو ومسحوبة على نفس المنطقة.
-

ويتحمل العضو مسئولية وجاود أخطااء فنياة يكتشافها نظاام المقاصاة اإللكتروناي بملفاتاه قاد يناتا

عنها استبعاد كل أو بعض األوراق المقدمة داخل الجلسة.
مــــــــــادة ()17
-

يتم التعامل مع الملفات االلكترونية المرسلة بواسطة األعضاء إلى الغرفة إذا كاان منادوب العضاو

حاضرا اجتماك الجلسة فقط .
-

وفى حالة غياب المندوب يتم استبعاد ملف العضو من الجلسة على أن يتم استالم االوراق المقدماة

عليااه ماان األعضاااء األخاارى وتحفااظ هااذه االوراق وكشااوف التقااديم الخاصااة بهاام فااي غرفااة المقاصااة
لتسليمها للعضو المسحوب عليه في أقرب وقت ممكن .وغرفة المقاصة ليست مسائولة عان البناود التاي
تمت مبادلتها بواسطة األعضاء في حضور مندوبيها أوفاى غياابهم  .وياتم حال المشااكل الخاصاة بهاذه
المبادالت مباشرة بين البنوا المعنية .
مــــــــــادة ()12
يتولى البنا المركزي المصري مسئولية اإلشراف على جلسات المقاصة.
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ومهمة مراقب الغرفة الرئيسية هى مراقبة وتنظيم العمل بها ويجب على مندوبي األعضاء تقديم
المساعدة لمسئول المقاصة لتسهيل مهمته ولمسئول الغرفة إبال

إدارة البنا المركزي المصري

بالصعوبات التي يواجهها في مباشرة عمله .
مــــــــــادة ()12
تجرى عملية المقاصة مرة واحدة يوميا ً فى أيام العمل الرسمية داخل مقر غرفة المقاصة

ولمسئول

الغرفة – إذا دعت الضرورة – أن يغير مكان وموعد الجلسات ويقوم باتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع
االعضاء وفقا الجراءات عمل الطوارئ (ملحق رقم .)1
مــــــــــادة ()20
-

تجرى المبادالت من يوم األحد إلى يوم الخميس من كل أسبوك فيما عدا أيام العطالت الرسامية

وتبدأ جلسة التبادل للمقاصة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا ً وتنتهي فاي العاشارة صاباحا ً وال
يسم لمندوب العضاو بالمشااركة بتقاديم األوراق إذا تاكخر عان السااعة  2:15صاباحا ً حياث ياتم رفاع
ملفه اإللكترونى من الجلسة على أن يشترا المندوب باستالم األوراق المسحوبة عليه فقط.
-

ويرسل الملف المقاصى المتعلق بالجلسة محتويا ً علاى بياناات األوراق المطلاوب تحصايلها التاى

تخ ا

كافااة المن ااطق المقاصااية باإلضااافة إلااى بيانااات األوراق المرتاادة ماان جلسااات سااابقة علااى أن

يرسل هذا الملف فى موعد أقصاه الثامنة صبا يوم انعقاد الجلسة.
مــــــــــادة ()21
عند انتهاء الجلسة المقاصية تقوم غرفة المقاصة بإعداد ملف إلكتروني يبين نتائا المقاصة الخاصة بكال
عضو التى سيتم إضافتها أو خصمها على حسابه وذلا إلجراء القيود المحاسبية والتاكثير إلكترونياا ً علاى
حسابات األعضاء الجارياة المفتوحاة لادى البناا المركازى المصارى .ويتسالم منادوب العضاو مجموعاة
تقاارير مطبوعااة باانفس هااذه المباال

باإلضااافة إلرسااال ملااف الكترونااي بالنتاائا لكاال عضااو عباار شابكة

الربط.
مــــــــــادة ( )22
تتحدد حقوق والتزامات األعضاء عند حسااب نتاائا المقاصاة وتاتم التساوية (قياود تنفياذ نتاائا المقاصاة)
وفقا ً لهذة النتائا وذلا بصرف النظر عن أية أوضاك قانونية تقع ألى عضو ماا باين وقات حسااب نتاائا
المقاصة ووقت إجراء التسوية.
مــــــــــادة ()23
فى حالة الخالف او نشوء أى نزاك بين األعضاء بشان األوراق المتبادلة فى غرفاة المقاصاة ياتم تساوية
هذا الخالف أو النزاك بين األعضاء دون اية مسئولية على غرفة المقاصة.
مــــــــــادة ()21
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تكخذ الملفات الناتجة عن أعمل المقاصة نفس الشكل الُموحاد الاذي ُقادمت باه وتشاتمل علاى كشاف شاامل
لجميع البنود المقدمة إلى كل عضاو وياتم تاوفير النتاائا الخاصاة بالجلساة لألعضااء عقاب االنتهااء مان
ضاابط الجلسااة مباشاارة ويتااولى النظااام داخاال الغرفااة تجهيااز وإعااداد نتااائا المقاصااة بااذات األساالوب
الذي ُقدمت به.
مــــــــــادة ()25
ترد البنود المرفوضة اعتبارا من يوم تقديمها وحتى تاريخ التسوية وال يوجد تحدياد لعادد مارات رفاض
وإعادة تقديم البنود طالما أن ذلا يحدث خالل مدة سريان وسيلة الدفع .
وهناا نوعان من أسباب الرفض :


مرفوضات فنية:
وهااذه تحاادث بواسااطة الحاسااب اةلااي الخااا

بالغرفااة عنااد تشااغيل البيانااات التااي تاام اسااتالمها ماان

المشتركين واألسباب الخاصة بالمرفوضات الفنية مبينة في الملحق رقم ( )2المرفق.
ويكون الرفض إماا للملاف بالكامال وفاى هاذه الحالاة يمتناع علاى منادوب العضاو توزياع كافاة البناود
الورقيااة علااى باااقي األعضاااء ويقتصاار دوره علااى اسااتالم البنااود الورقيااة المقدمااة لااه أو قااد يكااون
رفضااا جزئيااا لبنااد أو أكثاار وفااى هااذه الحالااة يقااوم مناادوب العضااو مقاادم األوراق باسااتبعاد البنااود
المرفوضة فقط وإذا أعيد تقديم ورقة سبق رفضها تحتسب لها مدة جديدة للرفض.


مرفوضات مصرفية:
تحااادث المرفوضاااات المصااارفية نتيجاااة الخاااالف باااين البناااود الورقياااة عناااد مقارنتهاااا بالتساااجيالت
االلكترونيااة أو ألي ساابب قااانوني خاار وأسااباب الاارفض المصاار بهااا ماان خااالل نظااام المقاصااة
موضحة بالملحق رقم( )1المرفق.

مــــــــــادة ()26
إذا وجدت اختالفات بين محتويات الملفات االلكترونية والبنود الورقياة ذاتهاا خاالل جلساة المقاصاة يتباع
ما يكتي وفقا لطبيعة االختالف :


البنود الورقية الزائدة :
قااد يحاادث االخااتالف فااي حزمااة خاصااة بااالبنود فااإذا تجاااوز عاادد األوراق فااي حزمااة مااا عاادد
التسااجيالت فااي ملااف المقاصااة يجااب إخااراج األوراق الزائاادة ماان الحزمااة وإعادتهااا إلااى مناادوب
العضو الذي قام بتقديمها.



البنود الورقية المفقودة:
وفى هذه الحالة يقوم مندوب العضو المستلم بتسجيل خالف ُيحدد فيه المستند المفقود طبقاا ً للنماوذج
الُمعاد لااذلا لاادى مراقااب الجلسااة يوقااع علياه مناادوبا العضااوين المقاادم والمسااتلم باإلضااافة لمراقااب
الجلسة على أن يتم ذلا أثناء انعقاد الجلسة وقبل إجراء التساوية النهائياة وياتم إجاراء قياد عكساي
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للبنااد فااي سااجل االسااتحقاق إلكترونياا ً ويكااون العضااو المسااتلم مساائوالً عاان األوراق الناقصااة التااي
لم ُيبل مراقب الغرفة عنها أثناء الجلسة وقبل إجراء التسوية النهائية.


اختالف المبال :
إذا كان البند قابالً للرفض ياتم رد الورقاة مصارفيا ً (بواساطة العضاو المساحوب علياه) قبال ميعااد
تسويتها و بنفس قيمتها المسجلة في الملف اإللكتروني.
وإذا كااان البنااد غياار قاباال للاارفض يااتم تسااجيل خااالف يااتم ماان خاللااه عمليااة تصااحي بااإجراء قيااد
عكسي في سجل االستحقاق الكترونيا ً أثنااء الجلساة علاى أن ياتم تساليم الورقاة للعضاو المقادم لهاا
إلعادة تقديمها باالمبل الصاحي

وتقاع مسائولية اكتشااف االخاتالف علاى العضاو المساحوب علياه

بحيث يتم ذلا أثناء انعقاد جلسة التبادل وقبل إتمام التسوية.
مــــــــــادة ()27
 للعضو فاي غرفاة المقاصاة أن يساتعين – إذا شااء – بخدماة أحادى شاركات الخادمات التاي يقتصار
دورها على إرسال واستالم الملفات االلكترونية نيابة عناه .وال يترتاب علاى ذلاا أي تغييار فاي أحكاام
الئحااة الغرفااة أو مواعياادها أو أساااليب العماال بهااا ويااتم تقااديم األوراق للغرفااة بمعرفااة مناادوب العضااو
العن طريق شركة الخدمات.
 ويكون األعضاء مسئولين عن جميع العمليات المقدمة لحسابهم بواسطة هذه الشركات  .وتكاون كال
شركة مسئولة أمام العضو الذى إستعان بها ماليا ً وفنيا ً عن الملفات اإللكترونية المرسلة للغرفة.
 وعلى العضو الذي يستعين بكحدى شركات الخدمات أن يتقدم بطلاب الاى البناا المركازي المصاري
للموافقااة علااى االسااتعانة بخاادمات الشااركة علااى أن يوضاا الطلااب مركااز الشااركة المااالي وطبيعااة
الخدمات التي تقدمها للعضو وأساليب العمل المستخدمة وإمكانيات الشركة الفنية والبشرية.
ويحق للبنا المركزي المصري ما يكتي:


أن يوافق على طلب العضو أو يرفضه.



أن ُيوقف نشاط الشركة أو ُِيحد منه فاي حالاة عادم التزامهاا بكحكاام الئحاة غرفاة المقاصاة أو أذا

كان استمرار عملها يؤثر على نظام الغرفة.


أن يراجع عملياتها وإمكانياتها الفنية بصفة دورية للتككد من وفائها بمتطلبات غرفة المقاصة.

مــــــــــادة ()22
يجب أال تتجاوز المادة الكلياة لتحصايل وتساوية الشايكات بماا فيهاا ياوم اساتالم الشايا مان العميال وحتاى
إضافة القيمة لحسابه لدى العضو ما يلي:
المنطقة األولى :وتشمل إقليم القاهرة الكبرى-خمسة أيام عمل.
المنطقة الثانية :وتشمل اإلسكندرية والوجه البحري ومدن القناة والوجه القبلي -ستة أيام عمل.
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المنطقة الثالثة :وتشمل البحر األحمر وسيناء وجنوب أساوان والاوادي الجدياد ومرساى مطارو  -سابعة
أيام عمل.
مــــــــــادة ()22
على العضو مقدم األوراق أن يتخذ كافة اإلجراءات االحترازية التي تحد من تقاديم أوراق مازوره داخال
نظاام المقاصااة بماا فااي ذلااا اساتخدام التقنيااة الحديثااة (مثال أجهاازة الفحا

باألشاعة..الخ) وذلااا لفحا

األوراق المقدمة منه إلى األعضاء بالغرفة وللبنا المركزي المصرى النظر في أمر العضو الاذي يقادم
أوراقاا ً كااان ِماان الممكاان إكتشاااف تزويرهااا باألساااليب المتعااارف عليهااا بااالبنوا األخاارى علااى أن يااتم
إنااذار العضااو فااي الماارة األولااى وفااى حالااة التكاارار يجااوز للبنااا المركاازي المصاارى إتخاااذ اإلجااراءات
المناسبة نحو العضو على أنه في كال األحاوال فعلاى العضاو الاذي يكتشاف تزوياراً فاي ورقاة مساحوبة
علية ومقدمة من خالل الغرفاة أن يارفض الورقاة مصارفيا ً بماا يفياد تزويرهاا وذلاا فاي الميعااد المحادد
لرفضها.
مــــــــــادة ()30
في حالة حدوث ما يمنع إنعقاد جلسة المقاصة بسبب قهرى مفاجىء يجب على األعضاء إتباك الخطاط
البديلة المتفق عليها المعدة مسابقا ً والمبلغاة لكال عضاو مان غرفاة المقاصاة التاى تانظم تفصايليا ً طريقاة
إرسال الملفاات ومكاان إنعقااد الجلساة وذلاا بالتعااون ماع المختصاين بغرفاة المقاصاة وفقاا للملحاق رقام
(.)1
مــــــــــادة ()31
إذا تقررت أجاازة مفاجئاة ُيعِادل العضاوتاريخ الملاف اإللكتروناى المرسال مناه ليصاب بتااريخ أول ياوم
عمل بعد األجازه المفاجئة .وإذا علم البنا باألجازه المفاجئة بعد إرسال الملف بالفعل علياه إرساال ملاف
خر بالتاريخ الصحي مع مراعاة ما جااء بالماادة (.)21ويقاوم نظاام المقاصاة بترحيال المباال المساتحق
تسويتها فى األيام التالية لمدة تساوى أيام األجازه المفاجئة وعلى األعضاء تعاديل أنظمتهاا بانفس المادة
لتتطابق مع نظام المقاصة .
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ملحق رقم ()1
طلب عضوية في غرفة المقاصة االلكترونية
طلب عضوية في غرفة المقاصة
يوافق البنا المركزي المصري الذي يدير غرفة المقاصة االلكترونية وحساباتها وكاذا حساابات البناوا
األعضاء في الغرفة

ويمثله ...........................................على ما يلى:

(  ) 0أن بنااا …………( ...........يشااار إليااه بالبنااا فيمااا بعااد) ويمثلااه ...........................
مصر له باالشتراا في المبادالت الخاصاة بغرفاة المقاصاة االلكترونياة باعتبااره عضاواً اعتباار ا مان
..............
(  ) 2يقر العضو باستالمه صورة من الالئحة الخاصاة بغرفاة المقاصاة االلكترونياة ويتعهاد بااحترام
األحكام الخاصة بها و أنه على علم بكن غرفة المقاصة سوف تخطره بكافة التعديالت التي تدخل علاى
الالئحة المذكورة.
(  ) 1أخااذ العضااو علمااا بااكن أرصاادة المقاصااة الخاصااة بااه سااوف تقيااد علااى حساااب التسااوية (حسااابه
الجارى لدى البنا المركزى المصرى) كمبل صافى مطابق للمجموك الجبري ألرصدة المبادالت.
(  ) 1أخذ العضاو علماا باكن غرفاة المقاصاة ليسات مسائولة عان الشايكات وماا فاي حكمهاا المقدماة مناه
للغرفة بغرض تبادلها أو التي يتسلمها من عضو أخر.
(  ) 5يعين العضو مندوبا أو أ كثر مصرحا له بالتوقيع عان العضاو فاى األعماال التاى تاتم داخال غرفاة
المقاصة.
(  ) 7أخذ العضوعلما بكن غرفة المقاصة سوف تقوم بتحصيل رسم مقابل اشاتراكه فاي جلساات غرفاة
المقاصة.
موقع من صورتين بتاريخ................
عن غرفة المقاصة
توقيع

عن بنا .......................
توقيع
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ملحق رقم ()2
أكواد الرفض الفني لنظام غرفة المقاصة
الكود
101
017
016
012
011
001
000
002
001
001
005
007
006
002
001
021
020
022
021
021
025
027
026
022
021
011
010
012
011
011
015
012
011
011
010
012

شرح معنى الكود
رفض البند المرتد لوجود اختالف فى بيانات البند عن بياناته عند التقديم { رقم
الورقة -تاريخ الورقة – المبل  -رقم حساب الساحب – رقم حساب المستفيد}.
ورقة غير معرفة بالنظام .
رقم اإلرسالية المدون فى السجل الرقابي للملف ليس هو المبين فى الجزء العلوي
من الملف .header
نوك جلسة التقديم خطك فى السجل الرقابي أو الجزء العلوي.
تاريخ التقديم خطك فى السجل الرقابي أو الجزء العلوي.
بيان إجباري ترا خاليا ً فى عنوان اإلرسالية أو سجالت الرقابة.
رسالة مكررة.
سجالت الرقابة لعدد األوراق وقيمتها غير متطابقة مع تفاصيل الملف.
تعريف خطك للمشترا المباشر.
تعريف خطك للمشترا غير المباشر.
تشغيل خطك بعنوان الملف أو حقول السجالت الرقابة.
عدم توافق أكواد العمليات بالعنوان مع تفاصيل السجالت.
كود البنا المقدم غير موجود بالسجل الرقابي أو غير مطابق للكود المدرج بالنظام.
البنا مقدم األوراق معلق العضوية.
البنا مقدم األوراق مستبعد العضوية.
خطاب النقدية موجة الى بنا معلق العضوية.
خطاب نقدية موجة الى بنا مستبعد العضوية
عدم توافق كود البنا المقدم فى خطاب النقدية مع الرزمة.
تاريخ التقديم غير صحي فى خطاب النقدية الموجة للبنا المستلم.
البنا المسحوب علية غير موجود ضمن البنوا األعضاء .
كود البنا المستلم اليخ عضو مباشر.
كود البنا المقدم غير موجود فى هيكل الرزمة.
كود البنا المستلم غير موجود فى هيكل الرزمة.
عدم توافق كود البنا المستلم فى بيانات الحزمة( )Bundleمع المدرج بخطاب
النقدية.
عدم توافق كود البنا المستلم فى بيانات الرزمة مع المدرج بخطاب النقدية.
تاريخ التقديم غير صحي فى الحزمة()Bundle
خطك فى نوك تشكيل الملف.
تبرير خطك للحقل الرقمي أو الهجائي.
حقول إجبارية خالية.
حقل مسجل به قيم غير صحيحة.
رمز { كود } العملية غير صحي أو غير موجود.
كود فرك البنا مقدم األوراق غير موجود في تفاصيل السجل.
كود فرك البنا مستلم األوراق غير موجود في تفاصيل السجل.
نوك جلسة تقديم خطك في الحزمة (.) Bundle
الرقم أألشارى األصلي غير موجود فيما يتعلق بالمرفوضات واإللغاءات.
رفض متكخر عن تاريخ التسوية { أي تجاوز تاريخ التسوية } .
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011
050
052
051
055
057
056
052
051
071
070
072
071
071
075
077
076
072
071
061
060

سبب رفض غير صحي { ليس ضمن أكواد الرفض المصرفية } .
خطاب نقدية مرفوض بسبب خطك في جلسة التقديم .
رزمة مرفوضة بسبب خطك في جلسة التقديم .
تاريخ تحرير الشيا يتجاوز تاريخ التسوية المدرج بالنظام.
تضارب أو اختالف رقم اإلرسالية في خطاب النقدية .
تضارب أو اختالف رقم اإلرسالية في الرزمة .
خطاب نقدية مكرر .
رزمة مكرره .
الرقم اإلشارى بالرزمة مكرر .
ال يدون في هذا الحقل بيانات عن الشيا إال فى حالة الرفض فقط .
حقل به أصفار .
الحقل الخالي يجب أن يدرج به عالمة الدوالر .
عدم توافق عدد الرزم بخطاب النقدية مع التفاصيل الفعلية بالخطاب
عدم توافق عدد البنود بالرزمة مع العدد الفعلي بداخلها .
عدم وجود رقم السجل األصلي للتقديم الذي يلي عملية الرفض الفني .
عدم وجود رقم السجل األصلي للتقديم الذي يلى عملية الرفض المصفى .
كود البنا المستلم لألوراق بالسجل التفصيلي غير مطابق للكود المحدد فى الرزمة
الخاصة بهذا البنا .
كود البنا ال مقدم لألوراق بالسجل التفصيلي غير مطابق للكود المحدد فى الرزمة
الخاصة بهذا البنا.
رفض مصرفي لبند سبق عمل منازعة علية.
بيان مكرر بالملف { كود البنا المقدم – كود فرك البنا المقدم – رقم حساب
المسحوب عليه – رقم الشيا }.
اسم المندوب خطك في {الرسائل غير المالية – الرسالة  71الخاصة بتغيير المندوب}
.
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ملحق ()3
جدول أسباب الرفض المصرفي
مسلسل

كود

1
2
3
1
5
6
7
2

201
202
203
201
205
206
207
202

2

202

10
11
12
13
11
15
16
17
12
12
20

110
301
302
303
301
305
306
307
302
310
311

21
22

312
313

بيـــــــــــــــــــــــــــان
الرصيد غير كاف غير كاف ويسم بالدفع الجزئي.
مضت المدة القانونية للتقديم.
إيقاف صرف برجاء الرجوك على الساحب.
ال يوجد حساب.
الحساب مغلق.
الحساب محل نزاك قانوني.
الورقة غير مكودة.
الحساب مغلق/مجمد كتعليمات البنا المركزي الرجا الرجوك على
الساحب.
خاتم المقاصة غير موجود.
غير محرر على نماذج البنا.
بيان ناق .
بيان بالورقة تالف ( خدش  -ممزق  -مبتل ).
ينق توقيع.
التظهير ناق .
التوقيع غير صال غير مطابق.
غير قابل للتظهير.
التظهير غير صحي .
اسم المستفيد غير كامل.
البيان المعدل يحتاج توقيع.
هناا بيان خطك أو غير واض ( تواريخ متعددة أو مس أو كشط بالكتابة
).
أسم المستفيد غير واض .
اختالف بين البيانات المدرجة بالملف اإللكتروني عن البيانات المدونة
بالورقة المقدمة ماعدا تاريخ الورقة.
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الفصـل السادس
اإلفصاح عن مواصفات وشروط منتجات التجزئة المصرفية
ومعدالت العائد وأسعار الخدمات المصرفية
بهاادف تحقيااق مزيااد ماان الشاافافية لجمهااور المتعاااملين مااع البنااوا وحتااى يُتااا للعمااالء التعاارف علااى
مواصاافات منتجااات التجزئااة المصاارفية وأساااس حساااب تكلفتهااا أو العائااد عنهااا يتعااين علااى البنااوا
المسجلة لدى البنا المركزي المصري االلتزام باإلفصا الكامل للعماالء قبال التعاقاد عان مواصافات
المنتجات المقدمة منه وأساس حساب كافة عناصار التكلفاة التاي سايتحملها العماالء لقااء الحصاول علاى
هذه المنتجات أو أسعار العائاد الاذي سيحصالون علياه بحساب الحالاة وذلاا بكافاة الوساائل المساتخدمة
إلعالم العمالء بهذه المنتجات سواء النشر بالصاحف أو المنشاورات اإلعالنياة المرسالة للعماالء أو فاي
صاالت استقبال العمالء بفروك البنوا أو غيرها.0
وتقضى المادة ( 57ط) من قانون البنا المركزي والجهاز المصرفي والنقاد الصاادر بالقاانون رقام 22
لسنة  2111بكن يضع مجلس إدارة البنا المركزي المصري قواعد اإلفصا والبيانات الواجب نشارها
وكيفية النشر كما تقضى المادة ( )11مان هاذا القاانون بكناه فاي جمياع األحاوال علاى البناوا اإلفصاا
للعمياال عاان معاادالت العائااد وأسااعار الخاادمات المصاارفية وفق اا ً لقواعااد اإلفصااا التااي تحااددها الالئحااة
التنفيذيااة لهااذا القااانون مااع مراعاااة ذلااا فااي كاال اإلعالنااات الداخليااة وتلااا المنشااورة بالصااحف وكااذا
المراسالت الخاصة بالعمالء.2
هذا وتقضى المادة ( )06من الالئحة التنفيذية المذكورة بكنه على البنوا اإلفصا الكامال لعمالئهاا عان
معدالت العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها وفقا ً للقواعد اةتية:
.0

أن يااتم اإلفصااا فااى نصااو

العقااد عنااد التعاقااد مااع العمياال وبإخطااار ماان البنااا للعمياال وفق اا ً

لشروط العقد عند التجديد أو تعديل المعدالت أو األسعار.
.2

أن يكااون اإلفصااا فااى صاااالت اسااتقبال العمااالء بااالبنوا وفروعهااا أو فااى اإلعااالن بالصااحف

ووسائل اإلعالم األخرى عن الخدمات التى يقدمها البنا للعمالء أو فى المراسالت الخاصاة والنشارات
المرسلة لهم.
.1

أن يتضمن اإلفصا معدالت العائد السنوية الفعلية وفقا ً لألعراف المصرفية.

0
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 02مارس ( 2112قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى الصادر بتاريخ  22فبراير . )2112
2
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ووفقا ً لما تقدم تراعى البنوا االلتزام بكحكام المادتين المشار إليهما (الماادة  11مان القاانون الماادة 06
من الئحته التنفيذية) بشكن اإللزام باإلفصا الكامل عن معدالت العائد وأسعار الخدمات المصارفية فاى
نصو

التعاقد مع العمالء وعند تجديد العقود أو تعاديل المعادالت أو األساعار وفاى صااالت اساتقبال

العمااالء بااالبنوا وفروعهااا وفااى وسااائل اإلعااالم األخاارى والمراسااالت الخاصااة والنشاارات المرساالة
للعمااالء .وبصاافة خاصااة أن يااتم اإلفصااا عاان معاادالت العوائااد الساانوية الفعليااة المطبقااة علااى هااذه
المنتجات بحيث يتسنى للعمالء التعرف على كافة سماتها وشروطها الرئيسية وتكلفتها .0وقد لزم التنبياه
المشدد على ضرورة االلتزام باإلعالن عن معدالت العوائد لقواعد اإلفصا العام.2
وإزاء ما تالحظ من قيام بعض البنوا بإغفال اإلعالن عن بعض سمات األنظماة االدخارياة ذات جاال
ثالث سنوات فككثر (دورية الصرف معدل العائد  )...بماا ال يتماشاي ماع ماا سابق الموافقاة علياه مان
جانب البنا المركزي المصري مما قد يثير اللبس لدي بعض العمالء وال يحقق الشفافية المطلوباة فقاد
انتهي الرأي لادي البناا المركازي المصاري بضارورة أن يقاوم مسائول إدارة االلتازام بالبناا بمراجعاة
كافااة ساامات األنظمااة المشااار إليهااا والتااي يااتم تقااديمها للعمااالء قباال اإلعااالن عنهااا بالصااحف ووسااائل
اإلعالم المختلفة أو في صاالت االستقبال بفروك البنا أو غيرها للتككد من استيفائها لكافة السمات التاي
تمت الموافقة عليها من قبل البنا المركزي المصري وموافااة قطااك الرقاباة واإلشاراف بماا يفياد ذلاا
تجنبا ً ألية ممارسات سلبية أو منافسة ضاارة تسائ لقواعاد اإلفصاا العاام وتاؤثر علاي انضاباط الساوق
).1(Market discipline
هذا ويتعين على البنوا مراعاة ضرورة التعاقد والتطبيق واإلعالن عن معدالت العائاد الفعلياة السانوية
) (Effective Interest Rate per annumعلااى المنتجااات المصاارفية المقدمااة لعمالئهااا
(الودائااع القااروض  )...هااذا وفااي حالااة التعاقااد مااع بعااض الجهااات ماان مااوردي الساالع والخاادمات
لتمويل شراء تلا السلع والخدمات بالتقسيط فإنه يتعين في هذه الحالاة أن يتضامن العقاد المبارم ماع تلاا
الجهات ضرورة التعاقد والتطبيق واإلعالن عن معدالت العائد الفعلياة واإلفصاا عنهاا وفقاا لماا تقادم
كماا يحظار التعاقاد أو التطبياق أو اإلعاالن بمعادالت عائاد مقطاوك ) (Flat Rateمان خاالل البناا أو
موردي السلع والخدمات.1
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الفصـل السابع
ضوابط إصدار كل من شهادات اإليداع البنكية لتأسيس شركات
بموجبها وتلك المتعلقة بموقف معامالت البنك مع عمالئه
قاماات الهيئااة العامااة لالسااتثمار بتبساايط إجااراءات إصاادار الشااهادات البنكيااة الالزمااة لتكساايس شااركات
المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة أو لزيادة رأسمالهما بحيث تقوم البنوا بما يلى:2 0
 -0تسااليم (بعااد فاات الحساااب باساام الشااركة تحاات التكساايس أو حساااب زيااادة رأس المااال –لوكياال
المؤسسين أو للمثل القانونى للشركة فى حالة زياادة رأس الماال) أصال الشاهادة البنكياة لصااحب الشاكن
ليسلمها للهيئة العامة لالستثمار وذلا وفقا ً للنموذج المحدد لهذا الغرض مرفقا ً بها صورة الطلاب الاذى
تقدم به وكيل المؤسسين إلى البنا والمدون به المعلوماات التاى ملئات بمعرفتاه وذلاا لتالفاى وجاود أى
خطك فى نقل البيانات.
 -2إرسال صورة من الشهادات البنكية التى سالمتها البناوا ألصاحاب الشاكن للهيئاة العاماة لالساتثمار
فور تسليمها ألصحاب الشكن على عنوان الهيئة.
 -1استخدام نماذج الشهادات البنكية المحاددة لهاذا الغارض وذلاا لتوحياد الصاياغات التاى تتعامال بهاا
البنوا عند إصدار الشهادات البنكية.
 -1على البنوا أن تستوفى ممن يرغبون فى فت حسابات طرفها إليداك مبال تحات تكسايس شاركات
الطلب المحدد دون أية مستندات أخرى وذلا دون اإلخالل بالقواعد المتبعاة لادى البناوا بشاكن مكافحاة
غسيل األموال.
علماا ً بااكن الشااركات المساااهمة وشااركات التوصااية باألسااهم والشااركات ذات المساائولية المحاادودة سااواء
المؤسسااة وفقاا ً ألحكااام قااانون الشااركات رقاام  051لساانة  0120أو وفقاا ً ألحكااام قااانون االسااتثمار رقاام
 2لسنة  0116أضحت تكتسب الشخصية االعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى ما لام يؤشار فاى
السجل التجارى للشركة –عند قيدها– بإرجاء اكتسابها للشخصية االعتبارية لتااريخ الحاق علاى تااريخ
القيد.
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كما يتعين على البنوا االلتزام بما يلى:0
 -0قصر إصدار شهادات اإليداك علاى المراكاز الرئيساية للبناوا –أو وحادات محاددة داخال البناوا–
مع إعداد قوائم باألشخا
المرخ

المخولين بالتوقيع على ما تصدره تلا البنوا من شاهادات ماع قياام البناوا

لها بتلقي االكتتابات بإرسال صورة شهادات اإليداك البنكياة المعتمادة التاي تفياد إياداك المباال

المودعااة عنااد تكساايس أو اسااتكمال رأس المااال أو زيااادة رؤوس أمااوال الشااركات الخاضااعة ألحكااام
القااانونين رقمااي  051لساانة  2 0120لساانة  0116إلااى (الهيئااة العامااة لالسااتثمار والمناااطق الحاارة
بصفتها الجهة اإلدارية المختصة مع اقتصار إرسال شهادات اإليداك البنكياة إلاى الهيئاة العاماة للرقاباة
المالية على الشركات العاملة في مجاال األوراق المالياة والخاضاعة لقاانون رقام  15لسانة  0112علاى
اعتبار أنها الجهة اإلدارية المختصة بهذه الشاركات 2الهيئاة العاماة للمنطقاة االقتصاادية بمنطقاة شامال
غرب خليا السويس )1بنماذج التوقيعات.
 -2اسااتكمال رأس مااال الشااركات المؤسسااة ماان  %01إلااى  %25خااالل ثالثااة أشااهر وفق اا ً ألحكااام
القانون رقم  1لسنة  0112ويتعين إيداك هذه المبال فى البنا وتسرى عليهاا ذات األحكاام والضاوابط
المقررة عند سداد نسبة الـ .%01
 -1تقوم المراكز الرئيسية للبنوا –أو الوحدات المختصة بها– بإبال الجهاات المعنياة (الهيئاة العاماة
لالستثمار والمناطق الحرة – الهيئة العامة للرقابة المالية) بتكسايس الشاركات بماا تصادره مان شاهادات
حال إصدارها بخطابات مسجلة ترفق بها صورة معتمدة من تلا الشهادات.
 -1تكون الشهادات الصادرة عن البنوا :
(أ)

ذات أرقام مسلسلة وتعد دفاتر فى البنوا تثبت فيها تلا الشهادات بكرقامها وتواريخهاا إلمكاان

المراجعة.
(ب) مُعدة على نماذج محددة وموحدة توض كافة البيانات المطلوب من البنوا إيضاحها.
(ج) تكون النماذج تحت رقابة كاملة من البنوا ويراعى فاى طباعتهاا علاى أوراق البناا الرسامية
الضوابط التى تكفل صعوبة تزويرها.
 -5عاادم السااما بماان خطااوط ائتمااان قصاايرة األجاال لتموياال رأس مااال شااركة تحاات التكساايس أو
استكمال نسبة الـ  %25المقررة وفقا ً للقانون.
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تتعلق بشهادات إيداك رأس المال للمشروعات والشركات واألنشطة داخل المنطقة االقتصادية وفقا ً ألحكام قانون المناطق االقتصادية
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 -7يقوم كل بنا وفى أجل زمنى ال يزيد عان خمساة أياام مان نهاياة كال شاهر بتقاديم بياان بالشاهادات
التى أصدرها إلى كل من البنا المركزى المصرى والجهات التي تقوم على تكسايس الشاركات علاى أن
يتم اعتماد هذا البيان من مراقبى حسابات البنا مع إقرارهم بكن الشهادات الصادرة مساجلة فاى الادفاتر
ومطابقة لشروط إصدارها.
 -6تسرى القواعد السابقة والخاصة بتكسيس الشركات أيضا ً على استكمال ساداد رأس الماال المصادر
جزئيا ً أو كليا ً أو زيادة رأس المال حتى تمام اإلشهار فى السجل التجارى.0

0
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الفصـل الثامن
ضوابط مزاولة نشاط االكتتاب
أوال :ضوابط مزاولة نشاط تغطية االكتتاب
يراعى لدى دراسة البنا المركزي المصري النظر في الموافقة على طلب أى من البنوا المسجلة لدياه
مزاولة نشاط تغطية االكتتاب في األوراق المالية ما يلى:
التاازام البنااا بمعيااار كفايااة رأس المااال وأسااس تقياايم الجاادارة االئتمانيااة للعمااالء وتكااوين

-0

المخصصااات والحاادود القصااوى للمخاااطر بالنساابة للتوظيفااات لاادى العمياال الواحااد (عمااالء ال يتااوافر
بشكنهم عمالء مرتبطين) والعميل واألطاراف المرتبطاة باه واألطاراف ذوى العالقاة بالبناا واألطاراف
المرتبطة بهم وحدود التوازن فى مراكز العمالت.
أال يكااون البنااا حاصااالً علااى تيساايرات ماان البنااا المركاازي المصااري لنسااب االحتياااطي

-2
والسيولة.

دراسة موقف السيولة لدى البنا.

-1

هااذا ويتعااين علااى البنااوا التااى حصاالت علااى التاارخي

الااالزم ماان قِباال الهيئااة العام اة للرقابااة الماليااة

لمزاولة نشاط تغطية االكتتاب فى األوراق المالية مراعاة ما يلى -:
-0

إجراء دراسة جدوى اقتصادية وافية عن الشركة التى سيتم تغطية االكتتااب لهاا وأن تكاون

نتائا الدراسة تنبائ بإمكانياة التغطياة مان خاالل االكتتااب العاام وأن يكاون القادر المتوقاع أن يغطياه
البنا ال يترتب عادم التزاماه بكحكاام الماواد ( 57( )50و) ( 57( )1 71ا) ( )60مان قاانون
البنا المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم  22لسنة  2111وكاذا قارار مجلاس
إدارة البنااا المركاازي المصااري الصااادر بتاااريخ  26يوليااه ( 2111إعماااالً للمااادة ( 57و) المشااار
إلي ها موضوك الفصل التاسع من الباب الثالث من الدليل) وال شاا أناه يمكان اشاتراا أكثار مان بناا
فى عملية ضمان تغطية االكتتاب لاللتزام بكحكام القانون.
-2

تقديم إقرار إلى البنا المركزي المصري بالمحافظة على الحدود الواردة باالمواد الماذكورة

وقرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري المشار إليه وذلا بالنسبة لكل حالة على حده.

الباب الخامس 156/

-1

إخطار البنا المركازي المصاري بكال عملياة لتغطياة االكتتااب والقادر الاذى ل إلاى البناا

نتيجة هذه التغطية وأن يفرد له بند مستقل بالمركز المالي (استثمارات مالية بغرض المتاجرة).
وسيتم وقف الترخي

الممنو للبنا لتغطية االكتتااب إذا ماا حادث إخاالل بالضاوابط المقاررة وذلاا

فى ضوء متابعة البنا المركزي المصري لنتائا القيام بهذه العمليات وتطورات مركزه المالي وموقاف
السيولة.

ثانيا :عمليات تلقي االكتتابات نيابة عن بعض الجهات
هذا ويتعين على البناوا الراغباة فاي مزاولاة هاذا النشااط التقادم للبناا المركازي بطلاب للحصاول علاى
موافقة لكل حالة على حده قبل الدخول في أياة عملياة تلقاي اكتتااب علاى أن يشامل الطلاب صاورة مان
نشرة االكتتاب ومشروك العقد المزمع توقيعه مع الجهة التي سيقوم البنا بتلقي االكتتاب نيابة عنها.0
اخذا في االعتبار أن التعليمات السابقة تنطباق علاى عملياات االكتتااب العاام فقاط وال تتضامن عملياات
تكسيس وزيادة رأسمال الشركات المغلقة.2

0

كتاب السيد محافظ البنا المركزي المصري الصادر بتاريخ  21سبتمبر .2101
2
كتاب السيد محافظ البنا المركزي المصري الصادر بتاريخ  01نوفمبر .2101

الباب الخامس 157/

الفصـل التاسع

ضوابط مزاولة نشاط أمناء الحفظ
قاارر مجلااس إدارة البنااا المركاازى المصاارى بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ  22فبراياار  2112بااكن تصاادر
موافقة البنا المركزى المصرى على الطلبات التى تتقدم بها البنوا أو فاروك البناوا األجنبياة لمزاولاة
نشاط أمناء الحفظ لمدة عام واحد قابل للتجديد لمدد مماثلة بشرط االلتزام بالمعايير التالية:0
 -0أال يكااون قااد تاام توقيااع جاازاء علااى البنااا لمخالفتااه نسااب االحتياااطى أو الساايولة بالعملااة المحليااة
أو بالعمالت األجنبية خالل العام السابق للموافقة.
 -2أال يقل معيار كفاية رأس المال فى نهاية خر سنة مالية للبنا عن الحد األدنى المقرر من قِبل البناا
المركزى المصرى.
 -1أال يتضمن تقرير مراقبى حسابات البنا عان خار قاوائم مالياة معتمادة للبناا أياة تحفظاات جوهرياة
عن نظم الرقابة الداخلية.
 -1أال يتضمن خر تقرير تفتيش تام علاى البناا مان قطااك الرقاباة واإلشاراف أياة مالحظاات جوهرياة
تمس أداء البنا.

0

قرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  22فبراير .2112

الباب الخامس 158/

الفصـل العاشر
ضوابط مزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين ألذون الخزانة
1
والسندات الحكومية
قرر مجلس إدارة البنا المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  7يونياه  2112باكن تصادر موافقاة
البنا المركزى المصرى على الطلباات التاى تتقادم بهاا البناوا أو فاروك البناوا األجنبياة المساجلة لدياه
لمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين ألذون الخزانة والسندات الحكومية وذلا بالضوابط اةتية :
-0

أال يقل رأس المال المصدر والمدفوك بالكامل لكل بنا عن  511ملياون جنياه وأال يقال رأس

المااال المخص ا

لنشاااط فااروك البنااوا األجنبيااة فااى جمهوريااة مصاار العربيااة عاان  51مليااون دوالر

أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت الحرة 2وذلا فى تاريخ موافقة مجلس إدارة البناا المعناى علاى مزاولاة
النشاط مع الحفاظ على ذلا الحد طوال سريان مدة الموافقة.
-2

االلتزام المستمر بالحاد األدناى الاذى يقارره البناا المركازى لمعياار كفاياة رأس الماال (باساتثناء

فرك البنا األجنبى).
-1

االلتزام المستمر وبانتظام بالحدود الدنيا المقررة لنسبتى االحتياطى والسيولة.

-1

االلتزام بكسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات.

-5

االلتزام بالحد األقصى المقرر لتوظيفات البنا لدى العميل الواحد والعميل وأطرافه المرتبطة.

-7

االلتزام بضوابط حدود تركز توظيفاات البناوا المساجلة بالبناا المركازى المصارى لادى الادول

والمؤسسات المالية والمجموعات المالية فى الخارج.
-6

االلتزام بالحدود المقررة للتوازن فى مراكز العمالت.

-2

أال يتضمن تقرير مراقبى حسابات البنا عن خر سانة مالياة مالحظاات جوهرياة ذات أثار علاى

مركزه المالى.
-1

أن يقر مجلس إدارة البنا المعنى عن مسائوليته عان قياام البناا بهاذا النشااط وعلياه التككاد مان

توافر اإلمكانات المادية والتكنولوجية والبشرية المؤهلة لقياماه بالنشااط فضاالً عان االلتازام بضارورة
الاربط اإللكتروناي ماع البناا المركازى المصارى لتحقيااق مزاياا تادفق المعلوماات وانسايابها فاى الوقاات
المناسب.
0

كتاب السيد محافظ البنا المركزى المصرى الصادر بتاريخ  06يونيه .2112
2
المادة  12من قانون البنا المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم  22لسنة . 2111

الباب الخامس 159/

ويجوز لمحافظ البنا المركزى المصرى لالعتبارات التى يراها االستثناء مان أى مان الضاوابط ساالف
اإلشارة إليها وللبنا المركزى المصرى بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئاة العاماة للرقاباة المالياة إلغااء
الموافقة فى أى وقت عند وقوك مخالفة تستوجب ذلا على أن يتم اإلعالن عن ذلا فى الصحف.

الباب الخامس 161/

الفصـل الحادي عشر
ضوابط مزاولة نشاط بنوك اإليداع
قاارر مجلااس إدارة البنااا المركاازى المصاارى بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ  01فبراي ار  2111بااكن تصاادر
موافقة البنا المركزى المصرى على الطلبات التى تتقدم بها البنوا أو فاروك البناوا األجنبياة لمزاولاة
نشاط بنوا اإليداك لمدة عام قابل للتجديد لمدد مماثلة بشرط االلتزام بالمعايير التالية:0
 -0أن يكون قد سبق للبنا الحصول على ترخي

لمزاولة نشااط أمنااء الحفاظ وماا زال التارخي

سارياً.
 -2فى حالة قيام البنا بتملا جزء من شهادات اإليداك بصفته  Underwriterيراعى ما يلى :
-

التزام البنا بمعيار حادود تاوازن مراكاز العماالت لادى البناا وضاوابط حادود تركاز توظيفاات

البنوا لدى الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية في الخارج.
-

إخطار البنا المركزى المصرى بكل عملية يقوم فيهاا بتملاا جازء مان شاهادات اإلياداك والقادر

الذى تملكه.
-

تقديم إقرار إلاى البناا المركازى المصارى بالمحافظاة علاى الحادود الاواردة بالماادتين ( 57ا

 )1 71وأحكام الماادة ( )50مان قاانون البناا المركازى والجهااز المصارفى والنقاد الصاادر بالقاانون
رقم  22لسنة  2111وذلا بالنسبة لكل عملية تملا جزء من شهادات اإليداك.
 -1ضرورة مراعاة ما قد ترتباه خدماة شاهادات اإلياداك الدولياة مان أعبااء بالنقاد األجنباى تواجاه مان
خالل سوق الصرف األجنبي.

0

قرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري بجلسته المنعقدة في  01فبراير .2111

الباب الخامس 161/

الفصـل الثاني عشــر
القواعد الخاصة بالحد األقصى للسندات
التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط اإلصدار أو الضمان
تقضااى المااادة ( 57ى) ماان قااانون البنااا المركاازى والجهاااز المصاارفى والنقااد الصااادر بالقااانون رقاام
 22لسنة  2111بكن يضع مجلس إدارة البنا المركزى القواعاد الخاصاة بالحاد األقصاى للساندات التاى
يجااوز لكاال بنااا إصاادارها أو ضاامانها وشااروط اإلصاادار أو الضاامان وقااد قاارر مجلااس إدارة البنااا
المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ  02مايو  2111فى هذا الشكن ما يلى: 0
أوالً  :القواعد الخاصة بالحد األقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها
وافق مجلس إدارة البنا المركزى المصارى بجلساته المشاار إليهاا علاى العمال بالقواعاد الاواردة
فى هاذا الشاكن بقاانون الشاركات رقام  051لسانة  0120وكاذا بقارار وزيار االقتصااد والتجاارة
الخارجياة رقاام  527لسانة  ( 2111بتعااديل نا

الماادة  11ماان الالئحااة التنفيذياة لقااانون سااوق

رأس المال) على النحو التالى :
 -0يجوز إصدار سندات قابلة للتداول وال يجوز إصدارها إال بقرار من الجمعية العاماة وبعاد أداء
رأس المال المصادر بالكامال وبشارط أال تزياد قيمتهاا علاى صاافى أصاول الشاركة حسابما يحادده
مراقب الحسابات وفقا ً ةخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة (المادة  11مان قاانون الشاركات
رقم  051لسنة .)0120
 -2يُشترط لطر الساندات بقيماة تجااوز صاافى أصاول الشاركة حسابما يحادده مراقاب الحساابات
وفقا ً ةخر قوائم مالية وافقت عليها الجمعية العامة أو لطرحها لالكتتاب العام ما يلى (قارار وزيار
االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  527لسنة  2111بتعاديل نا

الماادة  11مان الالئحاة التنفيذياة

لقانون يوق رأس المال رقم  15لسنة : )0112
(أ) أن تقدم الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية شاهادة بالتصانيف االئتماانى المنصاو

عليهاا فاى

المادة ( –)6ثالثا -بند ( )00من الالئحة التنفيذياة لقاانون ساوق رأس الماال الصاادرة بقارار وزيار
االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  015لسنة  0111على أال تقل درجته عن المساتوى الادال علاى
القدرة على الوفاء بااللتزامات التى ترتبها السندات أو الصكوا وذلا وفقا ً للقواعاد التاى يحاددها
مجلس إدارة الهيئة.
0

قرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ  02مايو .2111

الباب الخامس 162/

(ب) أن تفص الشركة فى نشرة االكتتاب أو الدعوة إليه بحسب األحوال عان كامال البياناات التاى
تشتمل عليها شهادة التصنيف االئتمانى.
(ج) أن تقدم الشركة للهيئة شهادة تصنيف جديدة خالل شهر من انتهاء كل سنة مالياة طاوال فتارة
سريان السندات أو صكوا التمويل.
(د) أن تنشاار الشااركة كاماال بيانااات التصاانيف فااى صااحيفتين يااوميتين واسااعتى االنتشااار خااالل
خمسة عشر يوما ً من صدور شهادته األصلية ومن صدور كل شهادة تكون قد اشتملت علاى تغيار
فى درجة التصنيف.
ومع ذلاا يجاوز بقارار مان مجلاس إدارة الهيئاة التارخي

للشاركة بإصادار ساندات وصاكوا تمويال

بقيمة تجاوز صافى أصولها أو طرحها لالكتتاب العام فى حالة عدم الصالحية للتصنيف االئتماانى أو
إذا كان التصنيف دون المستوى المشار إليه وذلا كله فى الحدود التى يصدر بها القرار.
 -1تطبااق ذات الشااروط الااواردة بالبنااد ( )2علااى طاار السااندات بقيمااة ال تجاااوز صااافى أصااول
الشركة أو عند طرحها فى اكتتاب مغلق.
ثانيا ً  :شروط إصدار السندات أو ضمانها
االلتزام بالضوابط الرقابية الصادرة عن البنا المركزى المصرى.

الباب الخامس 163/

الفصـل الثالث عشر
ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفى
أوال  :ضوابط قيام البنوك باإلعالن للترويج لمنتجات تأمينية

1

 -0االلتزام بكحكام القانون رقم  01لسنة  0120الصادر فى شكن اإلشراف والرقابة علاى التاكمين فاى
مصر والئحته التنفيذية وحظر إبرام اتفاقاات ماع شاركة التاكمين تتعهاد فيهاا البناوا بالتوساط فاى عقاد
عمليات تكمين أو إصدار وثائق نيابة عن تلا الشركات أو تسوية التعويضات لحسابها.
 -2فيما يتعلاق باإلعالناات التاى قاد تقاوم البناوا بنشارها بنااء علاى اتفااق ماع إحادى شاركات التاكمين
يراعى ما يلى :
 ضرورة أن يتضمن اإلعاالن عان أياة منتجاات تكمينياة لابعض شاركات التاكمين اسام شاركة التاكمينبالكامل المزمع أن يتم التكمين من خاللها.
 عدم تضمين اإلعالنات عبارة أن "التكمين مجانى". -1االلتزام بكحكام قانون البنا المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم  22لسنة  2111خاصاة فيماا
يتعلق بالحفاظ على سرية الحسابات.
 -1مراعاة ما تتطلبه نظم الرقابة الداخلية السليمة – فاى حالاة تواجاد ماوظفى إحادى شاركات التاكمين
بإحدى وحدات البنا طبقا ً إلتفاق باين البناا والشاركة – مان ضارورة الفصال التاام باين أعماال البناا
وأعمال شركة التكمين وكذا وجود نظم ميكنة منفصلة لكل منهما.

ثانيا ً  :ضوابط مزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي2
علااى البنااوا الراغبااة فااي مزاولااة نشاااط التااكمين المصاارفي ضاارورة التقاادم بطلااب للبنااا المركاازي
المصري (قطاك الرقابة واإلشراف) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضاوابط واإلجاراءات الاواردة
بالقرار التالي وقبل التعاقد مع شاركة التاكمين باإلضاافة إلاى التازام البناوا التاي تازاول نشااط التاكمين
المصرفي بتوفيق أوضاعها خالل مهلة حدها األقصى ثالثة أشهر من تاريخه على أن يتم إخطار البناا
المركزي المصري بما يفيد ذلا.

 1كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  06سبتمبر . 2111
2
كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  22مايو . 2101

الباب الخامس 164/

(المـادة األولـى)

1

أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خالل البنوك
 -1يكاون تسااويق منتجااات التااكمين الصاادرة عاان شااركات التااكمين (المارخ

لهااا بمزاولااة النشاااط ماان

الهيئااة العامااة للرقابااة الماليااة) عاان طريااق البنااوا العاملااة فااي مصاار والمسااجلة لاادى البنااا المركاازي
المصري.
 -2يحق للبنا إبرام اتفاقيات مع شركات تكمين (بحد أقصى شركتين) بشرط عدم تقديم منتجاات مماثلاة
(مثال تكمينات حياة تكمينات ممتلكات).
(المـادة الثانيـة)
الضوابط واإلجراءات التي يتعين إتباعها لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي
تلتزم البنوك بالضوابط واإلجراءات التالية كحد أدنى لمزاولة هذا النشاط:
 -0إجراء دراسة وافية على شركة التكمين المزمع التعاقد معها.
 -2وضع السياسات واإلجراءات الالزمة لمقابلة كافة المخاطر المصاحبة لهذا النشاط.
 -1تقديم ما يفيد كون الشركة مقيادة لادى الهيئاة العاماة للرقاباة المالياة فاي ساجل خاا
الماارخ

بالشاركات

لهااا بمزاولااة التااكمين المصاارفي وأن منتجاتهااا مصاادق عليهااا ماان قباال الهيئااة العامااة للرقابااة

المالية.
 -1الحصول على خطاب صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد عدم وجاود ماا يمناع الشاركة مان
مزاولة هذا النشاط.
 -5التككياد علاى أن عماالء التاكمين المصارفي علاى دراياة كاملاة باكن البناك ماا هاو إال قنااة للتساويق
وليس مسئوالً عن شروط وأحكام منتجات التكمين التي ياتم تساويقها وال عان ساداد أياة تعويضاات وأن
المسئولية عما سبق تقع على شركة التكمين وحدها وذلا من خالل اةتي:
أ -تخصي

مكان مستقل بفرك البنا لترويا وتسويق المنتجات التكمينياة مان خاالل ماوظفي شاركة

التكمين بشكل منفصل عن المنتجات البنكية.
ب -اإلعالن بوضو عن أن المنتجات التكمينية التي يتم التسويق لها صادرة من شركة التاكمين ولايس
البنا.
ج -أن تكون كل المستندات المتعلقاة باالمنتا التاكميني علاى مطبوعاات شاركة التاأمين وحادها بماا فاي
ذلا المواد التسويقية.
0
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د -الحصول على إقرار منفصل من العميل يقر فيه أنه علاى دراياة أن المناتا التاكميني يخا

شاركة

التكمين منفردة دون البنا.
ه -يقع على عاتق شركة التكمين وحدها إصدار وثائق التكمين وتجديدها وتعديلها وإلغائها كماا تتحمال
كافة المخاطر الناشئة عن الوثيقة حيث أن البنا ال يعد طرفا ً في وثيقة التكمين الصادرة وبالتالي فاإن
البنا ال يكون م َ
ُلزما ً بكية عقود أو اتفاقيات بين العميل والشركة.
و -الحصااول علااى إقاارار ماان شااركة التااكمين يفيااد بمساائوليتها التامااة عاان فااض المنازعااات وحاال أيااة
شكاوى قد تنشك عن تقديم المنتا التكميني للعمالء.
 -7التككيااد علااى االلتاازام بالشاافافية لاادى عاارض المنتجااات التكمينيااة علااى العمااالء وذلااك ماان خااالل
اإلفصاااح عاان شااروط المنتجااات بشااكل واض ا

مااع تاارا الحريااة للعمياال فااي اختيااار شااركة التااكمين

والبرناما التكميني المناسب له دون تدخل من جانب البنا.
 -6يتعين تسويق منتجات التكمين من خالل موظفي شركة التكمين وفقا ً للضوابط الصاادرة عان الهيئاة
العامة للرقابة المالية.
 -2استمرار سريان " ضوابط قيام البنوا بااإلعالن للتارويا عان المنتجاات التكمينياة " الصاادرة عان
البنا المركزي المصري بموجب كتاب قطاك الرقابة واإلشراف بتاريخ  06سبتمبر .2111
(المـادة الثالثـة)
األحكام العامة للتعاقد بين البنك وشركة التأمين
بمراعاة ما يرد مان أحكاام عاماة لادى التعاقاد باين الطارفين يتعاين أن يشامل العقاد الموقاع باين البناك
وشركة التأمين ما يلي كحد أدنى:
 -0المنتجات التكمينية المزمع تسويقها من خالل فروك البنا.
 -2األتعاب والعموالت وأسس حسابها.
 -1االلتزام بسرية الحسابات والمعلومات المتعلقة بالعمالء.
 -1لية التعامل مع الشكاوى الواردة من العمالء.
 -5لية فض المنازعات بين الطرفين أخذاً في االعتبار اإلقرار المطلوب اساتيفاؤه مان شاركة التاكمين
وفقا ً لما ورد بالمادة الثانية ( بند  – 5و ).
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(المـادة الرابـعة)
علااى البنااوا الراغبااة فااي مزاولااة نشاااط التااكمين المصاارفي التقاادم بطلااب للبنااا المركاازي المصااري
(قطاك الرقابة واإلشراف) للحصول علاى موافقتاه بعاد اساتيفاء الضاوابط واإلجاراءات الاواردة باالقرار
وقبال التعاقااد مااع شاركة التااكمين كمااا يتعااين علاى البنااوا التااي تاازاول نشااط التااكمين المصاارفي توفيااق
أوضاعها وفقا ً ألحكام هذا القرار خالل مهلة حدها األقصى ثالثة أشهر من تاريخه على أن ياتم إخطاار
البنا المركزي المصري بما يفيد ذلا.
(المـادة الخامـسة)
يتم إبال البنا المركزي المصري (قطاك الرقابة واإلشراف) في حالة قيام البنا بإيقاف هذا النشااط أو
تغيير شركة التكمين المتعاقد معها.
(المـادة السادسـة)
يُراعى اإلخطار المسبق للبنا المركازي المصاري مشافوعا ً بموافقاة نائاب رئايس الهيئاة العاماة للرقاباة
المالية بصدد قيام الهيئة بالرقابة واإلشراف على نوافذ شركات التكمين العاملة بفاروك البناوا للحصاول
على موافقة نائب محافظ البنا المركزي المصري.
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الفصـل الرابع عشر
ضوابط تقديم خدمات بيع منتجات مالية صادرة من البنوك المصرية
وإصدار دفاتر توفير بالدوالر األمريكى لحساب البنك المركزى المصرى
عن طريق الهيئة القومية للبريد

1

 -0يمكاان للهيئااة القوميااة للبريااد – ماان خااالل مكاتااب البريااد -تقااديم خاادمات بيااع المنتجااات الماليااة التااى
تصدرها البنوا وفقا ً للضوابط التالية:
أ -أن يكون مكتب البريد جهة توزيع الخدماة فقاط وبالتاالى يجاب أن تان

العقاود باين الهيئاة القومياة

للبريد وبين البنا على هذه الصفة وعلى مسئوليته عن كل ما يتم توزيعه من منتجات.
ب -أنه لما كانت مكاتب البريد مُوزك لخدمة تقدمها جهة أخارى أصالية فاإن تلاا الجهاة يجاب أن يكاون
مرخصا ً لها ابتدا ًء فى تقديم الخدمة .لذلا فإن العقاد باين الهيئاة القومياة للبرياد والبناا يجاب أن يتضامن
أيضا ً إقراره بكنه مرخ

له بذلا.

ج -أن العقااد بااين الطاارفين يجااب أن يتضاامن أيضاا ً نصوصاا ً محااددة تجعاال العاااملين لاادى مكتااب البريااد
ملتزمين بسلوا مهنى معين يرتبط بعدم تقديم خدمة إضافية غيار متفاق عليهاا وبعادم التبارك بمعلوماات
أو نصائ فى غير محلها وبمراعاة قواعد واضحة إذا ما كان العامل يبيع أكثر من خدمة تنافسية.
د -يلزم مراعاة أال يتحول شباا توزيع الخادمات إلاى فارك للبناا مُقادم الخدماة األصالية وإال كاان ذلاا
مسااتوجبا ً للخضااوك ألحكااام فاات الفااروك فااى القااانون رقاام  22لساانة  2111وبالتااالى فيجااب أن يكااون
العاااملين فااى المكتااب ماان مااوزعى الخدمااة مااوظفين لاادى الهيئااة القوميااة للبريااد وتااابعين لهااا بااالمعنى
القانونى الكامل.
ه -حصول البنا الطالب قيام مكاتاب البرياد التابعاة للهيئاة القومياة للبرياد بتوزياع منتجاتاه المالياة علاى
موافقة البنا المركازى المصارى لضامان عادم تمتاع البناوا ذات الماالءة المحادودة ببياع منتجاات علاى
نطاق واسع ويتفق ذلا مع ضوابط البنا المركزى المصرى بعدم الموافقة على فت فروك جديادة لمثال
هذه البنوا.

 1قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى بجلسته المنعقدة بتاريخ  2فبراير .2115
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 -2أن إصدار مكاتب البريد لدفاتر توفير بالدوالر األمريكاي يكاون لحسااب البناا المركازي المصاري
علااي أن يتحاادد سااعر العائااد عليهااا وعمولااة الهيئااة عاان تقااديم هااذه الخدمااة ماان قِباال البنااا المركاازي
المصري.
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الفصـل الخامس عشر
الضوابط الواجب تطبيقها من جانب البنوك المنشأة لصناديق االستثمار
وصناديق أسواق النقد وبعض الضوابط الخاصة بصناديق األجل الثابت

1

أوال :صناديق االستثمار
تقضى المادة  061من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس الماال رقام  15لسانة  0112المعدلاة بقارار
وزياار االسااتثمار رقاام  211لساانة  2116بااكن يجااوز للبنااوا وشااركات التااكمين وبعااد موافقااة البنااك
المركزي المصري أو الهيئة المصرية للرقاباة علاى التاأمين حساب األحاوال أن تباشار بنفساها نشااط
صناديق االستثمار المفتوحة بعد الحصول على ترخي

من الهيئة ووفقا ً للضوابط التي تضعها الهيئة.

وتكون أموال الصندوق واستثماراته وأنشطته مفرزة عن أموال البنا أو شركة التكمين .وعلى البناا أو
الشركة أن يفرد للصندوق حسابات مستقلة عن األنشاطة األخارى أو ودائاع العماالء أو أماوال أصاحاب
وثائق التكمين على حسب األحوال وعليه إمساا الدفاتر والسجالت االزمه لممارسة نشاط الصندوق.
وللهيئة اإلشراف على نشاط الصندوق واإلطالك وطلب البياناات والمساتندات التاي تتعلاق باذلا النشااط
والتحقق من ممارساته طبقا ً ألحكام القانون والالئحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلا وفقاا ً للقواعاد
المقررة لصناديق االستثمار التى تتخذ شكل شركة المساهمة.
وفيما عدا ما لم يرد به ن

خا

في هذا الفرك تسارى علاى صاناديق االساتثمار المؤسساة بواساطة

البنوا وشركات التامين االحكام واإلجراءات المقاررة لشاركات صاناديق االساتثمار الاواردة فاى الفارك
االول من الفصل الثاني من الباب الثالث من هذه الالئحة.
ثانيا ً  :صناديق أسواق النقد 1وبعض الضوابط الخاصة بصناديق األجل الثابت

2

إنطالقا ً من دور البنا المركزى المصرى فى ضامان حسان أداء البناوا ألنشاطتها والتككاد مان تطبيقهاا
لمعايير الجودة والسالمة وضمان وجود رقابة جيدة من قبال البناا المعناى علاى نشااط صاناديق أساواق
النقد التابعة له المنصو

عليها فى المادة  065من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس الماال رقام 15

لسانة  0112المعدلااة بقارار وزياار االساتثمار رقاام  027لسانة ( 2112مرفااق) وإلاى جانااب ضاارورة
مراعاااة أحكااام قااانون سااوق رأس المااال رقاام  15لساانة  0112والقاارارات والتعليمااات والضااوابط ذات

0

كتاب قطاك الرقابة واإلشراف الصادر بتاريخ  5يونيه ( 2112قرار مجلس إدارة البنا المركزى المصرى الصادر بتاريخ
 1يونيه . )2112
2
كتاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  1مايو .2101
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الصاالة الصااادرة عاان وزياار االسااتثمار أو الهيئااة العامااة لسااوق المااال فقااد وافااق مجلااس إدارة البنااا
المركزى المصرى على ضرورة تطبيق البنوا المنشكة لصناديق أسواق النقد للضوابط التالية :
 -1الرقابة : Control
يااتم تكااوين لجنااة فااى كاال بنااا تكااون مهمتهااا الرقابااة واإلشااراف علااى نشاااط الصااناديق ماان خااالل
االسااتعانة بااالمراجع الااداخلى ومساائول االلتاازام الخااا

بماادير االسااتثمار بالصااندوق وتتمثاال أهاام

مسئوليات هذه اللجنة فى اةتى :
 تقييم األداء االستثمارى للصندوق بالمقارنة مع أداء الصناديق األخرى.
 التحقق من مدى التزام الصندوق بنشرة اإلصدار ونظامه األساسى.
 التحقق من تنفيذ أهداف الصناديق االساتثمارية واإلساتراتيجية العوائاد والمخااطر وفقاا ً لماا هاو
منصو

عليه فى نشرة اإلصدار.

 التحقق من إلتزام الصندوق بالقوانين والتعليمات المطبقة علي صناديق أسواق النقد.
 تقييم أداء مدير اإلستثمار الخا

بالصندوق.

 التحقق أن الضوابط المستخدمة فى حساب صافى قيمة األصل ) (NAVعادلة وصحيحة.
 التحقق من كفاءة النظم المحاسبية والنظم االلكترونية المطبقة بالصندوق.
 تحديد تضارب المصال وكفاية اإلجراءات المتخذة فى هذا الشكن.
 مراجعة سياسات مدير االستثمار المتعلقة بالمخاطر ونظام السيولة.
 التككااد ماان عاادم وجااود معااامالت متبادلااة بااين البنااوا والصااناديق التااى أنشااكتها بغاارض تحقيااق
مصال .
 التككااد ماان ماادى كفايااة التقااارير الماليااة التااى تصاادر للجنااة ماان قباال الصااندوق بغاارض تااوافر
المعلومات الكافية لتقييم أداء الصندوق والرقابة عليه.
 -2يتعين الحصاول علاى موافقاة البناا المركازى المصارى إلقارار أياة زياادة فاى مسااهمة البناا فاى
رأسمال الصندوق.
 -1أن يتوافر لدى البنا جميع اإلمكانيات التى تؤهله لاللتزام بالقواعد السابقة.
 -1علااى البنااوا التااى تباشاار نشاااط صااناديق أسااواق النقااد وقاات العماال بكحكااام هااذا القاارار االلتاازام
بالتعليمات أعاله خالل مدة ال تتجاوز سنة من تاريخ إبالغها بها وعلى البنوا التى ترغب فاى إنشااء
صناديق أسواق نقد مستقبالً االلتزام بالتعليمات أعاله للحصول على موافقة البنا المركزى.
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 -5الضوابط الخاصة بصناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت:1
فااى إطااار السااعي الاادائم للبنااا المركاازي المصااري نحااو تااكمين سااالمة أداء الجهاااز المصاارفي فااي
ضااوء زيااادة معاادالت النمااو فااي نشاااط تلااا الصااناديق وإزاء مااا لااوحظ ماان تشااابه أوجااه اسااتثمار
صاناديق الادخل الثابات (  ) Fixed Income Fundفاي أدوات نقدياة أو شابه نقدياة وبماا تتفاق
سياستها االستثمارية إلى حد كبير مع صناديق أسواق النقد أود أن أعنهى بما يلي:
أوالً :يكون الحد األقصى لمساهمة البنا في مجموك صناديق أساواق النقاد التابعاة لاه  %2مان رأس
المال األساسي 2مع مراعاة تضامين النسابة المشاار إليهاا إجماالي مسااهمه البناك فاي صاناديق الادخل
الثابت.
ثانياً:

ضرورة مراعاة أال يزيد الحد األقصى إلجمالي حجم األموال المستثمرة فاي مجماوك صاناديق

أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنا عن  %7.5من إجمالي ودائع البناك بالعملاة المحلياة
و أو خمسين ضعف الحد المذكور بالبند أوالً أيهماا أقال ماع مراعااة أحكاام قاانون ساوق رأس الماال
رقم  15لسنه  0112والئحته التنفيذية وخاصة ما تقضي باه الماادة  051مان الالئحاة التنفيذياة للقاانون
والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذا الشكن.
ثالثا ً  :يتعين على البنوا التي تجاوز الحدود الموضحة بعاليه التوقف عان إصادار أياة وثاائق اساتثمار
جديدة سواء للعمالء الحاليين أو الجدد لحين االلتزام بهذه الحدود.

0

خطاب السيد المحافظ الصادر بتاريخ  1مايو .2101
2
الشريحة األولى بعد االستبعادات طبقا َ لقرار مجلس إدارة البنا المركزي المصري بتاريخ  02ديسمبر  2102بشكن الحد األدنى
لمعيار كفاية رأس المال طبقا ً لمقررات بازل .II
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قـرار
وزير االستثمار
رقم  126لسنة 2002
بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية
لقانون سوق رأس المال رقم  25لسنة 1222
الصادرة بقرار وزير االقتصاد والتجارة الخارجية رقم  135لسنة 1223
قرر
(المادة األولى)
يستبدل بن

المادة  065من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقارار وزيار االقتصااد

والتجارة الخارجية رقم  015لسنة  0111الن

التالى -:

"للبنااوا وشااركات التااكمين مباشاارة نشاااط صااناديق أسااواق النقااد وهااى الصااناديق التااى تسااتثمر جميااع
أصااولها فااى اسااتثمارات قصاايرة األجاال مثاال أدوات الاادين الصااادرة عاان الحكومااة والبنااوا والشااركات
واتفاقيااات إعااادة الشااراء وأذون الخزانااة وشااهادات اإليااداك البنكيااة وشااهادات صااناديق أسااواق النقااد
األخرى.
ويلتزم مجلس إدارة الصندوق بتحقيق قيمة مستقرة لنصيب وثيقة االستثمار الصادرة عن الصندوق مان
صافى قيمة أصوله وفقا ً لما يحدده مجلس إدارة الهيئة وذلا بمراعاة ما يلى -:
 -0أال يزيد الحد األقصى لمدة استثمارات الصندوق على ثالثة عشر شهراً.
 -2أن يكون الحد األقصى للمتوسط المرج لمدة استحقاق محفظة استثمارات الصندوق مائاة وخمساين
يوماً.
 -1أن يااتم تنويااع اسااتثمارات الصااندوق بحيااث ال تزيااد االسااتثمارات فااى أى إصاادار علااى  %01ماان
صافى قيمة أصول الصندوق وذلا باستثناء األوراق المالية الحكومية.
وفيمااا عاادا االسااتثمار فااى األوراق الماليااة الحكوميااة يحاادد مجلااس إدارة الهيئااة الحااد األدنااى لمسااتوى
تصنيف مخاطر االستثمار بما يضمن القدرة على الوفااء بااللتزاماات الناشائة عان النشااط علاى أال يقال
التصنيف االئتمانى عن . "BBB-
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(المادة الثانية)
علااى صااناديق االسااتثمار التااى تباشاار صااناديق أسااواق النقااد وقاات العماال بهااذا القاارار االلتاازام بكحكامااه
خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من الياوم التاالى لتااريخ نشاره (نشار القارار فاى  05ماايو
.)2112
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الفصـل السادس عشر
مباشرة بعض األعمال المصرفية فى أماكن بعض التجمعات كالقرى
1
السياحية واألندية والمراكز التجارية  ...الخ
جرى العمل أن مباشرة البنوا ألعمالها يتم من خالل المراكز الرئيسية والفروك والوكااالت التاى تمات
الموافقاة عليهااا مان قِباال البناا المركاازى المصاارى وتام تسااجيلها فاي السااجل المخصا

لااذلا الغاارض

بقطاك الرقابة واإلشراف بالبنا المركزي المصري وهو األمر الاذي يتاي للبناا المركازى المصارى
فرض رقابته علاى جمياع المواقاع التاى تباشار فيهاا البناوا أياا ً مان األنشاطة والمعاامالت المسامو لهاا
بمباشرتها.
وبناااء علااى مااا تقاادم ف اإن مباشاارة المصااارف – دون موافقااة مساابقة ماان البنااا المركاازى المصاارى –
ألنشطة تسويق منتجات مصرفية أو استيفاء طلبات فت حساابات أو أى معاامالت مصارفية أخارى مان
خالل نقاط أو مكاتب فرعية وبواسطة ماوظفين تاابعين للمصارف فاى أمااكن بعاض التجمعاات كاالقرى
السياحية واألندية والمراكز التجارية  ...الخ كل ذلا من شكنه أن يشكل مخالفة فى حق المصرف.
وننوه إلى أنه يتعاين علاى المصارف الاذي يرغاب فاي مباشارة األنشاطة المشاار إليهاا الحصاول علاى
الموافقات المسبقة من البنا المركزى المصرى وفقا ً للقواعد المقاررة فاى هاذا الشاكن تجنباا ً للخضاوك
ألية غرامات أو جزاءات نتيجة مخالفة التعليمات سالفة الذكر.
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