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 الشيكات والمقاصة ونظام الدفع الفصل الثاني:
 أوالً: الشــيكات                            

 

 وفاء قيمة الشيك :    -1

بشأن التريث في   10/5/0212الصادر بتاريخ  34/0212باإلشارة الى التعميم رقم * 1/1

 والخاصية بصير  0222لسينة  02مين قيانون التريارة رقيم  582تطبيق نص الميادة 

اطية بأنيه عن التياريخ المبيين فييهر يرريى اإل الشيك بمررد االطالع إليه بغض النظر 

وقضييى باسييتبدا  نييص  14/5/0212بتيياريخ  0212لسيينة  2قييد صييدر النييانون رقييم 

 بيأنعلماً  113مرفق صورة من النانون مل ق ر المشار إليها بنص رديد  582مادة ال

مطبنة عليى صير  الشييك قبي  صيدور  النص الرديد يتضمن ذات األ كام الت  كانت

 قانون الترارة المشار إليه.

فيمييا يتعلييق بصيير  الشيييك  0212لسيينة  2عليييه يررييى العميي  بأ كييام النييانون رقييم و

 ويلغى ك   كم يخالفه.

 :( المعدلة582)مادة 

بير كيأن تعيان مخال  ليذلك يعليهر وك  ب الشيك مست ق الوفاء بمررد اإلطالع"يكون 

ذكر ف  الشيك تاريخ ال ق لتاريخ الس ب ال نين ر وقيدم للوفياء بيه قبي  وإذا لم يكنر 

مبيين فييه كتياريخ  لو  التاريخر كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته  تى  لو  الييوم ال

فإذا قيام البنيك بالوفياء قبي  ذليك التياريخر كيان مسياوالً عين األضيرار التي  إلصدارهر 

 تنشأ عن هذا الوفاء."

 -على : 0222سنة ل 02رقم قانون الترارة  من 581تنص المادة  -

للوفيياء خييال  سييتة  هالشيييك المسيي وب فيي  قطيير والمسييت ق الوفيياء فيهييار يرييب تنديميي"

اشهر على االكثرر فإذا كان مس وباً خارج قطير ومسيت ق الوفياء فيهيار وريب تنديميه 

المبيين في  خال  ثمانية شهور على االكثر.وتبدأ المواعييد السيال  ذكرهيا مين التياريخ 

 الشيك انه تاريخ اصداره. 

 )إلى رميع البنوك( 41/5/0212تاريخ  50/0212* تعميم 
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هاتفيياً او برقيياً مين قبي  هيذا البنيك  هويعتبر تنديم الشيك الى ا د البنوك او  ري  مبلغي

لييدا البنييك المسيي وب عليييهر وكييذلك تنييديم الشيييك الييى ا ييدا هيير  المناصيية او هيرهييا 

 . "المعتر  بها قانوناً بمثابة تنديمه للوفاء

 -الت  تنص على اآلت :0222لسنة  02رقم  ةمن قانون الترار 525 كام المادة بمورب أ 1/0

"إذا كتيييب مبليييك الشييييك بيييال رو  وباألرقيييام معييياًر فيييالعبرة عنيييد االخيييتال  تكيييون بيييالمكتوب 

 "بال رو .

 -معايير طباعة الشيكات : -0

تتضييمن المواصييفات والمعييايير التيي  يتعييين علييى رميييع البنييوك االلتيي ام بهييا عنييد طباعيية 

 ت ما يل : الشيكا

 المبادئ النانونية األساسية لتصميم الشيكات .   -

 األوراق المستخدمة ومواصفات الطباعة .   -

 استخدام األ بار الممغنطة.   -

 التعر  التلنائ  على األ ر  واألرقام ومتطلبات التصميم .  -

 الشيكات الشخصية .   -

 الشيكات الترارية .   -

 ية . نماذج األشكا  التوضي  -

 طباعة الشيك والشك  النانون  له* : -4

بإصدار قانون الترارة وما نصت عليه  0222لسنة  02بعد االطالع على النانون رقم 

قانون مصر  قطر المرك ي وتنظيم الماسسات المالية رقم ( منهر وعلى 521المادة )

 وضوع أعاله.وما ورد ف  كتيب التعليمات التنفيذية للبنوك بشأن الم 0210لسنة  14

 يررى من رميع البنوك التنيد بما يل :

 كلمة )شيك( مكتوبة ف  متن الصك وباللغة الت  كتب بها. - 4/1

 تاريخ ومكان إصدار الشيك. -

 اسم من يل مه الوفاء )المس وب عليه(. -

 )إلى جميع البنوك( 41/7/8002تاريخ  39/8002* تعميم 
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اسم من يرب الوفاء له أو ألمر على الن و المنصوص عليه ف  المادتين  -

 النانون )قانون الترارة(.( من هذا 528ر522)

 أمر هير معلق على شرط بوفاء مبلك معين من الننود. -

 مكان الوفاء. -

 اسم وتوقيع من أصدر الشيك )السا ب(. -

 التنيد بالمعايير والمواصفات النياسية لطباعة الشيكات. 4/0

المصر  ف   لن تنب  الشيكات المندمة من البنوك الت  ال تتنيد بنص النانون وتعليمات 4/4

 م.1/1/0222النظام االلكترون  لتباد  الشيكات ابتداًء من 

وف   الة عدم الت ام البنوك بهذه التعليمات سو  ينوم المصر  باتخاذ االرراءات  

 النانونية. 

 تصني  ارتراع الشيكات :  -3

تنبي  أي  يتعين على رميع البنوك استخدام األسباب المبينة أدناه ف  ارتراع الشييكات ر ولين

 شيكات مرترعة لغير هذه األسباب .

 الرمـ 
Code 

 سبب ارتراع الشيك
Reason 

الرسوم مدفوعة 
 من قب  البنك

Bank 

paying the 

fees  

1 
1 

 ال يورد رصيد /كاِ  / بال ساب
No Funds/insufficient/funds 

 المس وب عليه
Pay 

0 
2 

 التدخالت لم تسر  بعد ر يندم مرة أخرا
Effects not cleared .please represent 

 المس وب عليه
Pay 

4 
3 

 الشيك بتاريخ ال ق يندم ف  تاريخ االست ناق
Cheque post-dated, please represent on due  date 

 المرس 
BFD 

3 
4 

 الشيك اننضى موعده
Out of date 

 المرس 
BFD 

5 
5 

 توقيع السا ب هير مطابق
Drawer’s signature differs 

 مس وب عليهال
Pay 

 المرس  يورد تعديالت مطلوب توقيع السا ب 2
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6 Alteration in date/words/figures requires drawer's full 

sign 
BFD 

2 
7 

 الشيك ي تاج إلى تظهير المستفيد/تع ي  البنك
Order cheque requires payee's endorsement 

 المرس 
BFD 

8 
8 

 التظهير هير قانون 
Endorsement irregular 

 المرس 
BFD 

2 
9 

 الشيك هير مس وب علينا
Not drawn on us 

 المرس 
BFD 

12 
10 

 /مفلس السا ب متوف
Drawer deceased/ bankrupt    

 المس وب عليه
Pay 

11 
11 

 ال ساب مغلق
Account closed 

 المس وب عليه
Pay 

10 
12 

أو  الس  املهموقو  من قب  السا ب بسبب ضياع الشيك أو إف الشيك
 موقو  بأمر قضائ 

Stopped by drawer due to check lost or bearer's 

bankruptcy or stopped by a judicial order 

 المس وب عليه
Pay 

14 
13 

 الشيك مم ق ب ارة إلى تع ي  السا ب/ البنك
Mutilation requires drawer’s/banker’s 

confirmation 

 المرس 
BFD 

13 
14 

 لوب التاريخ/اسم المستفيدمط
Date/beneficiary name required 

 المرس  
BFD 

15 
15 

 تراو  عدد مرات ارتراع الشيك
Presentment cycle  expired 

 المرس 
BFD 

12 
16 

 الشيك تم سداد قيمته
Already paid 

 المرس 
BFD 

12 
17 

 مطلوب توقيع السا ب
Drawer's signature required 

 المرس 
BFD 

18 
18 

 انتهى الوقت الممنوح للرد بالموافنة أو الرفض
Transaction timeout 

 المس وب عليه
Pay 

12 
19 

 اختال  ف  بيانات الشيك والبيانات اإللكترونية المرفنة
Cheque information & electronic data mismatch 

 المرس 
BFD 

 

 ضوابط مكاف ة ظاهرة الشيكات بدون رصيد -5

رراءات الوقائية والردعية استرشادية ر ويريو  للبنيك  يادتهيا أو اخيذ بعضيهار في  رمييع اإل     

األ ييوا  يرييب علييى البنييك وضييع سياسييات وإرييراءات داخلييية لضييبط ظيياهرة الشيييكات بييدون 
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رصيد مع إشرا  إدارة البنك عليى تطبينهيا ر كميا يتعيين عليى البنيوك ت وييد المصير  بهيذه 

 السياسات واإلرراءات.

 -:رراءات وقائية إ5/1

التأكييد ميين مسييتوا ررييوع الشيييكات سييابنا لطالييب فييتن ال سيياب وان يكييون معروفييا   -

 و سن السيرة . 

 وضع  د أدنى مناسب لفتن ال ساب الراري يتناسب مع ال الة المالية للعمي  .   -

 منن دفاتر شيكات م ددة األوراق للعمالء الردد.   -

 بطاقات الس ب اآلل  وبطاقات االئتمان المختلفة . تشريع العمالء على استخدام   -

 تشريع النصر على فتن  ساب التوفير .   -

من قانون العنوبيات رقيم  (452) تن ال ساب مور ا عن أ كام المادةأن يتضمن طلب ف -  

باإلضييافة لتعهييد العمييي  بعييدم إصييدار شيييك بييدون رصيييد أو منابيي   0223لسيينة  11

 رصيد هير كا  بال ساب.

 أي إرراءات أخرا يراها البنك مناسبة .  -  

 -إرراءات ردعية : 5/0

 ويتم تطبينها ب ق العمالء الذين سبق لهم إصدار شيكات بدون رصيد.  

 استعادة دفاتر الشيكات النديمة الت  ف   و ة العمي  أو تصعيب إصدار دفاتر رديدة له .   -

 .  إرسا  إنذار عند رروع شيك أو اكثر للعمي    -

 فرض هرامات تصاعدية على الشيكات المرترعة .   -

اال تفاظ بسرالت خاصة بالشيكات المرترعة تتضيمن بياناتهيا التفصييلية وأسيماء العميالء   -

 الذين قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السرالت بشك  دوري . 

 أي إرراءات ردعية أخرا يرا البنك تطبينها .  -

 -إرراءات تنظيمية: 5/4

ن التعام  مع األشخاص الذين ترد أسمااهم ف  قوائم األشخاص الصادر ب نهم أ كام قضيائية إ  -

 . يررع للسياسة الداخلية لك  بنك وفنا لما يراه مناسباً  إلصدارهم شيكات بدون رصيد
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عدم إ الة أي شخص من المشار إليهمر إلى مصر  قطر المرك ي أو ربط سيبب رفيض  -

   لمرك ي.التعام  معه بمصر  قطر ا

 ضوابط إقفا  ال ساب بسبب رروع الشيك :  5/3

في   يا  ارترياع ثالثية شيييكات عليى األكثير ليبعض ال سييابات نتيرية لعيدم وريود رصيييد   -

كا ر ترس  خطابات ألص اب ال سابات المعنية لتص ين أوضاع  ساباتهم ر وإذا فشي  

المرترعيية لعييدم تييوفر أصيي اب هييذه ال سييابات فيي  الوفيياء بالت اميياتهم وتكييررت الشيييكات 

التريارة قيانون األرصدة الكافية ف   ساباتهم ر يرو  للبنك إهالق  سياباتهم تنييدا بأ كيام 

 .0222لسنة  02رقم 

ي ييتفظ البنييك بكشيي  شييهري بال سييابات المنفليية مبينييا فيييه رقييم ال سيياب واسييم العمييي    -

  والرصيد وعدد الشيكات المرترعة وأسباب وتواريخ إهالق ال سابات.

  -*آلية إصدار دفاتر الشيكات : -2

( بشيأن 20-22صف ة رقم ) ( أعاله5البند )إل اقاً لتعليمات المصر  المرك ي الواردة ف  

ضييوابط مكاف يية ظيياهرة الشيييكات بييدون رصيييد ر باإلضييافة للضييوابط الموضييوعة يررييى 

 االلت ام بما يل  :

دراسيية الطلبييات المندميية بعناييية  تنلييي  إصييدار دفيياتر الشيييكات للعمييالء بنييدر اإلمكييان و -أ

فائنة مع الوضع ف  االعتبار نوعية العمي  ومالءته المالية وعدم ورود سيوابق ليه في  

 إصدار شيكات بدون رصيد .

 يييث العميييالء عليييى اسيييتخدام وسيييائ  اليييدفع االلكترونيييية وبطاقيييات الصيييرا  اآللييي   -ب

 ئ  الدفع .والبطاقات المسبنة الدفع وبطاقات التعبئة وهيرها من وسا

ومينن العميي  الشييكات التي  تتناسيب ميع التأكد من هرض طلب إصدار دفتر الشيكات  -ج

 .الغرض  ذلك

ال صو  على تعهد من العمي  بإرراع دفتر الشيكات متى ما طلب منه البنك ر واتخياذ  -د

 اإلرراءات النانونية ف   الة عدم الت امه بما ورد ف  هذا التعهد .

 

 )إلى جميع البنوك( 48/8/8048تاريخ  41/8048* تعميم 
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يخييال  أ كييام مييا ورد بهييذه  صيير  المركيي ي بفييرض هراميية مالييية علييى كيي  بنييكسييو  ينييوم الم

لسنة  14رقم  وتنظيم الماسسات المالية من قانون مصر  قطر المرك ي 012وفناً للمادة  التعليمات

0210  . 

 ( .10/0/0210يعم  بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه )

 -شيكات بدون رصيد*: -2

ة الداخلييية وميين منطلييق  ييرص مصيير  قطيير المركيي ي لل ييد ميين ظيياهرة بنيياء علييى طلييب و ار -أ

الشيييكات المرترعيية بييدون رصيييد / كييا  / فيي  ال سيياب كمييا هيي  واردة فيي  كتيييب التعليمييات ر 

 والعتبارات الصالن العام.

 -على رميع البنوك االلت ام بمايل :

إضيافة **[ ) ب( للعميي  )السيا IDف   الة رروع شيك بدون رصييد ييدون اليرقم الشخصي  ) -

ر فييي  الرييي ء ]إليييى أسيييم السيييا ب )المفيييوض بيييالتوقيع( رنبييياً إليييى رنيييب ميييع اليييرقم الشخصييي 

صييييص خ( أو فيييي  الريييي ء المRETURN INFOالمخصيييص لمعلومييييات ررييييوع الشيييييك )

( ف  الر ء األعلى لصورة الشيك )بيانيات الشييك(ر ويمنيع تسيليم الشييك NOTEللمال ظات )

( للسييا ب ميين خييال  النظييام اآلليي  لتبيياد  IDقم الشخصيي )للعمييي  قبيي  التأكييد ميين كتابيية اليير

 الشيكات.

عند توره العمي  لصر  شيك )ننداً( من خ ينة البنك وال يورد رصيد ف   ساب السيا ب  -

( المرفيق ميع الشييك بدقية SLIPيكتب على ظهر الشيك اليرقم الشخصي  للسيا ب أو عليى )

 . وبوضوح تام

 يدون الرقم الشخص  للمفوض/المفوضين بالتوقيع بالنسبة للشركات والماسسات الترارية . -

سييو  يتخييذ مصيير  قطيير المركيي ي اإلرييراءات النانونييية  يييا  البنييوك التيي  تخييال  هييذه  -

لسيينة  14وتنظيييم الماسسييات المالييية رقييم  التعليمييات وفنيياً لنييانون مصيير  قطيير المركيي ي

0210 . 

 ( .8/2/0222اعتباراً من تاريخه )بهذه التعليمات يعم   -

أ  2الميدون في  بنيد  8/2/0222بتياريخ  22/0222** استناداً إلى ماراء ف  التعمييم رقيم * -ب

  ضـمرار بعــــظ اسـتـــد لو ــدون رصيد فنــــولل د من ظاهرة الشيكات المرترعة ب أعاله

  )إلى جميع البنوك( 2/7/8003تاريخ  66/8003تعميم *  

 (92/8048ضافة المذكورة بين القوسين حسب التعميم ** )اإل

 )إلى جميع البنوك( 41/1/8040تاريخ  91/8040تعميم ** *
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مين بيانيات الشييك االلكترونيية  البنوك على عدم إدراج الرقم الشخصي  في  التنريير المسيتخرج

 وهذا ما يخال  ماراء ف  التعميم المذكور أعاله .

ر وتيدوين رقيم البطاقية الشخصيية  22/0222لذا يرب على رميع البنوك االلت ام بالتعميم رقيم 

للعمييي  فيي  التنرييير المسييتخرج لبيانييات الشيييكات وفيي   اليية عييدم التنفيييذ فييإن مصيير  قطيير 

مين قيانون  012ض الغرامة المالية المناسبة عمالً بأ كيام الميادة رقيم سو  ينوم بفرالمرك ي 

عليى كي  شييك ال ييذكر 0210لسنة  14وتنظيم الماسسات المالية رقم المرك ي  مصر  قطر

 فيه الرقم الشخص  .

 . 0/5/0212على أن يطبق هذا اإلرراء اعتباراً من 

بشان عدم التي ام بعيض البنيوك بتيدوين  45/0212والتعميم  22/0222باإلشارة إلى التعميم *  -ج

الرقم الشخص  للعمالء مصيدري الشييكات بيدون رصييد ر ونظيراً لميا أبيداه بعيض البنيوك مين 

 صعوبات ف  تنفيذ البرنامج سواء مع الشركة المنفذة أو من عمالء البنوك .

ت المطلوبية فند تنرر إعطاء رمييع البنيوك مهلية ثالثية شيهور لمعالرية النظيام واسيتكما  البيانيا

 . 41/8/0212و تى  1/2/0212اعتباراً من 

 آملين سرعة االنتهاء من البرنامج وتص ين بيانات العمالء . 

 -ظاهرة الشيكات المرترعة**: -8

بشيييأن ( 24صيييف ة ) 2الميييدون فييي  البنيييد  8/2/0222بتييياريخ  22/0222إل اقييياً للتعمييييم رقيييم  -أ

تطلبيات و ارة الداخليية يريب عليى رمييع البنيوك الموضوع أعاله ولل د من هيذه الظياهرة ر ولم

( للسا ب م يرر الشييك في   الية ارترياع الشييك لاسيباب الميذكورة IDإدراج الرقم الشخص  )

وإضافة *** أسم السا ب )المفوض بيالتوقيع( رنبياً إليى رنيب  . (25صف ة )ف  الردو  المبين 

وفي   05/0210و  22/0222 ينعميممع الرقم الشخص  ف   الة ارتراع الشيك وااللتي ام بيالت

بفرض هرامة ماليية عليى مرك ي   الة عدم االلت ام بهذه التعليمات سو  ينوم مصر  قطر ال

( مين قيانون مصير  قطير 012كـ  بنـك يـخـال  أ يـكام ميـا ورد بهيذا التيـعميم وفيـناً للمـيـادة )

 ( .0210لسنة  14رقم ) وتنظيم الماسسات المالية المرك ي

 ( .4/3/0210اعتباراً من تاريخه ) 05/0210بالتعميم يعم   

 

 

 )إلى جميع البنوك( 4/7/8040تاريخ  712/8040كتاب إلى مدراء البنوك رقم اإلشارة د م ص/* 

 )إلى جميع البنوك( 9/1/8048تاريخ  81/8048** تعميم 

 80/1/8048)إلى جميع البنوك( يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه  80/1/8048خ تاري 92/8048*** تعميم 
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بتييييياريخ  05/0210والتعمييييييم رقيييييم  8/2/0222بتييييياريخ  22/0222* إل اقيييياً للتعمييييييم رقيييييم  -ب

بشان الموضوع أعاله ر ولمتطلبات و ارة الداخلية يرب على رميع البنيوك إضيافة  4/3/0210

السا ب )المفوض بالتوقيع( رنباً إلى رنب مع الرقم الشخص  في   الية ارترياع الشييك ميع  أسم

 .االلت ام بما ورد بالتعاميم المذكورة أعاله 

وف   الة عدم الت ام البنوك بهذه التعليمات سو  ينوم مصر  قطير المركي ي بتطبييق الميادة رقيم 

 ( .0210لسنة  14رقم ) ت الماليةوتنظيم الماسسا ( من قانون مصر  قطر المرك ي012)

 ( .02/5/0210اعتباراً من تاريخه ) يعم  بهذه التعليمات

 

 الرمز
CODE 

 سبب ارتجاع الشيك
Reason 

الرسوم مدفوعة من 
 قبل البنك

Bank Paying 
the fees 

1 
1 

 ال يورد رصيد / كاٍ  / بال ساب 
No Funds / Insufficient / Funds 

 المس وب عليه
Pay 

0 
2 

 ة أخراالتدخالت لم تسر  بعد ر يندم مر
Effects not cleared , Please represent  

 المس وب عليه
Pay 

3 
4 

 الشيك اننضى موعده 
Out of date 

 المرس 
BFD 

5 
5 

 توقيع السا ب هير مطابق 
Drawer’s signature differs 

 المس وب عليه
Pay 

2 
6 

 يورد تعديالت مطلوب توقيع السا ب 
Alteration in date/Words/Figures requires drawer’s 
full sign  

 

  المرس 
BFD 

12 
10 

   السا ب متوف
Drawer Deceased/Bankrupt  

 المس وب عليه
Pay 

11 
11 

 ال ساب مغلق
Account closed  

 المس وب عليه
Pay 

10 
12 

الشيك موقو  من قب  السا ب بسبب ضياع الشيك أو إفالس  
  امله أو موقو  بأمر قضائ  

Stopped by drawer due to check lost or bearer’s 
bankruptcy or stopped by a judicial order  

 
 المس وب عليه

Pay 

14 
13 

 الشيك مم ق ب ارة إلى تع ي  السا ب / البنك
Mutilation requires drawer’s/banker’s conformation  

 المرس 
BFD 

15 
15 

 تراو  عدد مرات ارتراع الشيك 
Presentment cycle expired  

 المرس 
BFD 

12 
17 

 مطلوب توقيع السا ب 
Drawer’s signature required  

 المرس 
BFD 

 )إلى جميع البنوك(  90/1/8048تاريخ  92/8048تعميم * 
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 24)الباب الثاليث صيف ة  ( من2بند )* باإلشارة إلى تعليمات مصر  قطر المرك ي للبنوك  -ج

بتياريخ  48/0210والتعمييم رقيم  4/3/0210بتياريخ  05/0210( وإل اقاً للتعميم رقيم 23ر 

بشييأن الموضييوع أعيياله ر علييى رميييع البنييوك االلتيي ام بييإدراج الييرقم الشخصيي   02/5/0210

(ID ف   ا  ارتراع الشيك لاسباب المذكورة ف  التعمييم )( وأسم السا ب )المفوض بالتوقيع

 . 05/0210رقم 

وف   الة عدم االلت ام بهيذه التعليميات سيو  ينيوم مصير  قطير المركي ي بتطبييق الميادة رقيم  

 ( .0210لسنة  14رقم ) وتنظيم الماسسات المالية قانون مصر  قطر المرك ي ( من012)

 12/2/0210يعم  بهذه التعليمات اعتباراً من  

 -:*مصدري الشيكات بدون رصيد* -2

نظييراً لت ايييد الشييكاوا المندميية ميين البنييوك للرهييات األمنييية بالدوليية علييى العمييالء الوافييدين 

 رصيد .)المنيمين( مصدري الشيكات بدون 

وبناءاً على توصية و ارة الداخلية على رمييع البنيوك التنييد التيام بإرفياق صيورة مين ريوا  

 السفر عند تنديم شكوا للرهات األمنية .

كما يتورب االلت ام باال تفاظ بصورة من روا  السفر والبطاقة الشخصيية عنيد فيتن  سياب ]

العمالء الخاررين عن النيانون وتتبيع  للعمالء الوافدين )المنيمين( وذلك لسرعة الوصو  إلى

 ت ركاتهم ف  الخارج .

مصير  ( من قيانون 012وف   الة عدم االلت ام بهذه التعليمات سو  يعم  بأ كام المادة )

 . 0210لسنة  14قطر المرك ي وتنظيم الماسسات المالية رقم 

 -: **الشيك المشروط عدم قابليته للتداو * -12

( يريب االلتي ام بعيدم 0222لسينة  02من قانون التريارة رقيم ) 522دة استناداً إلى نص الما

دفع قيمة أي شيك ي م  شرطاً بعيدم قابليتيه للتيداو  أو مكتيوب علييه عبيارة )ال يصير  إال 

ميا بإيداعيه في   سياب المسيتفيد أو صيرفه ال للمستفيد المبين بالشيك وذلك إللمستفيد األو ( إ

 ستفيد .ننداً بعد التأكد من شخصية الم
 

 )إلى جميع البنوك(   8/3/8048تاريخ  72/8048* تعميم 

 )إلى جميع البنوك(   48/2/8040تاريخ  70/8040** تعميم 

 )إلى جميع البنوك(    9/9/8044تاريخ  81/8044*** تعميم 
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سييو  ينييوم المصيير  المركيي ي بتوقيييع الغراميية المالييية علييى كيي  ميين يخييال  مييا ورد بهييذا 

وتنظيييم الماسسييات المركيي ي  مصيير  قطييرميين قييانون  012بأ كييام المييادة  التعميييم عمييالً 

 . 0210لسنة  14المالية رقم 

 -:الشيكات المرترعة* هرامات -11

مييين منطليييق  يييرص مصييير  قطييير المركييي ي فييي  ال يييد مييين ظييياهرة الشييييكات المرترعييية 

م بيالبنود وللمصل ة العامة فند تنرر فرض هرامات مالية على البنوك في   الية عيدم االلتي ا

 -الواردة أدناه :

 -: -أ

 Payالبنك الدافع BFDالبنك المتندم للشيك السبب

 عدم الرد خال  األوقات المسمو ه للرد
Transaction timeout 

 لاير عن ك  شيك  32 -

 الشيك هير مس وب علينا
Not drawn on us  

 - لاير عن ك  شيك 02

 اختال  ف  بيانات الشيك وصورة الشيك
Cheque inf & electronic date 

mismatch 

 

 

 لاير عن ك  شيك 02
- 

 

 -: -ب 

إضييافة إلييى ا تسيياب نسييبة الشيييكات المرترعيية يومييياً وفييرض رسييوم نتيريية عييدم الييرد فيي  

 األوقات المسمو ة بالرد عليها  سب اآلت  : 

نسبة عدد الشيكات المرتجعة إلى عدد الشيكات 

 المستلمة في نفس اليوم 

تي يدفعها البنك الدافع لمصرف قطر الغرامة ال

 المركزي 

 لاير 00111 3%

 لاير 00111 5%

 لاير 30111 7%

 لاير  00111 01%

 لاير  50111 05%

 لاير 010111 %05أكثر من 

 % .4% ينربان إلى 22ر0%  تى 21ر0تنُرب النسب إلى النيمة األعلى )السن ( مثا  

 

 )إلى جميع البنوك(    81/48/8044تاريخ  401/8044* تعميم 
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 -: -ج

ف   الة ورود أسباب فنية تخص انتهاء وقت الرد على الشيكات ر يرب على البنك مخاطبية 

أيام عم  من تاريخ الخصيم  5إدارة الدين العام و الشاون المصرفية واإلصدار كتابياً خال  

 ءات الال مة . مبيناً به أسباب عدم الرد على الشيكات لتنوم اإلدارة باتخاذ اإلررا

 م .1/1/0210اعتباراً من يوم األ د الموافق  يعم  بهذه التعليمات

 -المفوضون من الشركات بالتوقيع على الشيكات* : -10

( وإل اقياً للتعمييم 58( صيف ة )2البنيد ) 0211باإلشارة إلى تعليمات البنوك  تيى نيوفمبر 

 4/3/0210بتييييياريخ  05/0210والتعمييييييم رقيييييم  8/2/0222بتييييياريخ  22/0222رقيييييم 

 .بشأن الموضوع أعاله  02/5/0210بتاريخ  48/0210والتعميم رقم 

 فند تنرر ما يل  :

يييتم اعتميياد المفوضييين بييالتوقيع فيي  ال سييابات الخاصيية بالشييركات بمورييب تفييويض  -1

رسييم  صيييادر مييين الشيييركة وفنيياً لنظامهيييا األساسييي  مرفيييق بييه صيييورة مييين البطاقييية 

 . الشخصية النطرية للشخص المفوض

يشترط ف  المفوض بالتوقيع عن الشركة أن يكون لديه إقامه سيارية المفعيو  في  دولية  -0

 قطر .

ال يعتييد بتوقيييع األشييخاص الييواردة أسييمائهم بالسيير  التريياري إلدارة  سييابات الشييركة  -4

 مالم يكن مشفوعاً بتفويض رسم  من الشركة .

 ليمات الرديدة .على البنك ت ديث البيانات السابنة للشركات  سب التع يتعين -3

وف   ا  عدم الت ام البنوك بهذه التعليمات سو  ينوم مصر  قطر المرك ي بفيرض 

وتنظييم  ( من قانون مصر  قطر المرك ي012هرامة مالية عمالً بأ كام المادة رقم )

 ( أو أي قانون آخر ي   م له .0210لسنة  14رقم ) الماسسات المالية

  . 1/3/0214اراً من تاريخ يسري العم  بهذه التعليمات اعتب

 

 

  
 )إلى جميع البنوك(  81/4/8049تاريخ  1/8049* تعميم 
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 ةـــــاصـــــــــثانياً: المق

 

 

  -: ضوابط الشيكات المتداولة عن طريق المقاصة -1

يجببت تببدوين التبباريا عيببب الشببيو بارر بباا وبصببورق متكاميببة ود يقببة   وي تبببر تبباريا  -

 الشيو ركنا أساسياً .  إنشاء

البة عيب البنو عدا  بول الشيو الذي يحتوي عيب خانتين في موضع التباريا   وفبي ح -

  ياا البنو بسداد  يمة هذا الشيو فانه يتحمل اآلثار المترتبة عيب ذلو .

عيب كافبة البنبوو عبدا إجبراء أي شبطت أو تشبويه أو ت طيبل أو إل باء عيبب الشبيكات  -

المسيمة إليها ليتحصيل وإعادتها كما سيمت إليهبا إلبب ال ميبل مرفقبا بهبا ور بة مسبتقية 

 تبين سبت إعادتها . 

البنوو صبر  أو الت امبل بالشبيكات التبي تحمبل تباريخين وتحصبيل  يمبة  يحظر عيب -

 هذه الشيكات عن طريق المقاصة .

   -: عدد مرات ارتجاع الشيو -2

تقرر تحديد عدد مرات ارتجاع الشيو عن طريق المقاصة ببثث  مبرات عيبب اركثبر أيبا 

 "5"ولبة  بدرها كان السبت المسبتخدا فبي ااعبادق   كمبا تقبرر أن يتقاضبب المصبر  عم

 رياالت  طرية عيب كل شيو مرتجع . 

 -:  الشيكات المقبول تداولها عن طريق المقاصة -3

يقبببل المصببر  تببداول وتسببوية الشببيكات التببي تصببدرها البنببوو ل مث هببا والشببيكات  - 

 الحكومية عن طريق المقاصة   ولن يقبل تداول وتسوية الشيكات الخاصة .

مراج ة مستندية ليشيكات المقدمة ليتقاص ليتأكد مبن أنهبا ال  سيقوا المصر  بإجراء  - 

 تتضمن شيكات خاصة غير مستثناق.

عدا  بول ما تصدره الشركات والجم يات الخيرية والت اونية والمؤسسبات الحكوميبة  - 

وشببببه الحكوميبببة مبببن  سبببا ا ارربببباع أو أوامبببر البببدفع أو الشبببيكات التبببي ال تحمبببل 

  تمدق من المصر . المالمواصفات القياسية 
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وعيببب جميببع البنببوو سببرعة إبببثه عمث هببا بهببذه الت ييمببات ليقومببوا باتخبباذ التببدابير 

الثزمة لطباعة واستخداا الشيكات التبي تحمبل المواصبفات المبذكورق   ويسبتثنب ممبا 

 تقدا الشيكات الحكومية والشيكات الخاصة المؤجية. 

مصبر   طبر المركبزي والتبي تتضبمن  ت د الكشو  التي  امت البنوو بإرسالها إلبب -

في تحديبد  ارساسبيانات الشيكات الخاصة التي بحوزتها أو التي بحوزق عمث ها هي 

 الشيكات الخاصة المؤجية والتي تا استثنا ها من هذه الت ييمات . 

 -:*  سا ا اررباع وأوامر الدفع التي تصدرها البنوو والشركات -4

قاصبة والبواردق مت بشأن الشيكات المقبول تداولها عن طريبق الامي يلب التبااشارق إ  4/1

 (  يرجب من جميع البنوو مراعاق ما ييي:96صفحة ) سابقاً  (3)في البند 

عببدا  بببول أيببة  سببا ا أرببباع أو أوامببر دفببع أو شببيكات ال تحمببل المواصببفات القياسببية   -

 قاصة.الم تمدق من المصر  المركزي  وذلو ب رض تحصييها عن طريق الم

يجت عيب كل بنو التنبيه عيب ال مبثء بتحصبيل القسبا ا أو أوامبر البدفع مباشبرق مبن   -

 البنو المسحوت عييه دون استخداا النظاا اآللي لتبادل الشيكات عبر المقاصة.

وتنظببيا المؤسسببات  مصببر   طببر المركببزي( مببن  ببانون 219وفقبباً رحكبباا المببادق )  -

  يقوا المصبر  المركبزي بفبرض غرامبة ماليبة   سو 2112لسنة  13المالية ر ا 

عيب كل بنو يقوا بتقديا  سا ا ارربباع وأوامبر البدفع مبن خبثل النظباا اآللبي لتببادل 

الشيكات  كما سيتا فرض غرامة مالية عيب البنو الذي يقوا بسبداد  يمبة هبذه القسبا ا 

 وأوامر الدفع من خثل النظاا اآللي لتبادل الشيكات.

 ا ويي ب كل حكا يخالفها.1/9/2112الت ييمات اعتباراً من  ي مل بهذه  -

 شيكات اررباع التي تصدرها البنوو والشركات تحصيل** 4/2

لشبيكات المقببول تبداولها عبن لبب ت ييمبات مصبر   طبر المركبزي بشبأن ابااشارق إ

بشبأن الموضبوع أعبثه  01/2112وإلحا اً ليت مبيا ر با   المقاصة االلكترونيةطريق 

 رجب من جميع البنوو التقيد بما ورد به.ي

 
 )إلى جميع البنوك( 6/5/8772تاريخ  07/8772* تعميم 

 )إلى جميع البنوك( 87/5/8772تاريخ  07/8772* تعميم *
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كمببا يحظببر تحصببيل أي رسببوا أو عمببوالت عيببب الشببيكات التببي شببميها الت مببيا المببذكور  

أعببثه  والتببي تحصببيها البنببوو نيابببة عببن ال مببثء سببواء بالطريقببة اليدويببة أو عببن طريببق  

يها من ال مثء النظاا اآللي لتبادل الشيكات  ويجت إعادق أي رسوا أو عموالت تا تحصي 

 عيب الشيكات المذكورق خثل هذا ال اا. 

 -تسويات حسابات البنوو مع المصر : -5

عيببب جميببع البنببوو إجببراء مراج ببة يوميببة لكافببة القيببود المسببجية فببي كشببو  الحسببابات   -

اليومية التبي تبرد إليهبا مبن مصبر   طبر المركبزي عيبب القيبود المسبجية فبي سبجثتها 

 و ت ممكن. بأسرعتاب ة تسويتها وحصر أية فرو ات وم

  -التالية: ااجراءات إتباعواستكماال لتيو الت ييمات عيب البنوو 

والتببي تظهببر فببي كشببو  التسببويات الشببهرية بحيبب  ال  ةقببالم ي تسببوية جميببع المبببال   -أ

 تتجاوز تسويتها مدق سب ة أياا عمل من بداية الشهر التالي.

يوا ال مبل الثبامن  أ صاهالمصر  في موعد  إلبأن ترد كشو  التسويات الشهرية  -ت

 . "أ" ـتسوية كافة المبال  الم يقة كما تقدا ب تمااإمن الشهر التالي ب د 

التسبويات الشبهرية ولبن ينظبر ري  عداداو (9ميحق ر ا ) ال مل بالنموذج المرفق  -ج

 النموذج المرفق.  هذا نموذج آخر يخال 

متنازع عييها بين البنوو  االتصال ب رفة المقاصة  أوة لثستفسار عن أي مبال  م يق -د

 . وااصدارالمصرفية الشؤون والدين ال اا  ادارقالتاب ة 

 .2/2119ي مل بهذه الت ييمات اعتباراً من  -هـ 

التي تصل رسا يها إلبب المصبر    daily paymentال تقبل المدفوعات اليومية بين البنوو    -

 . ب د الو ت المحدد

 .  لن تسجل المدفوعات اليومية اآلجية في حسابات المقاصة  -

فبببي مببببال  المبببدفوعات اليوميبببة وذلبببو  fractionتوحيبببد نظببباا احتسبببات ارر ببباا ال شبببرية   -

باسبتخداا  اعبدق التقريببت الرياضبية الم روفبة ) زيببادق البر ا ال شبري بمقببدار الوحبدق فببي 

 حالة كون الر ا ال شري السابق خمسة فاكبر (. 
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تزويد المصر  بمذكرق تسوية شهرية م تمدق لحسات المقاصة مرفقا بهبا كشب  يتضبمن   -

 كافة المبال  الم يقة بين البنو والمصر    وأسبابها . 

 . Swift (MT950)تزويد المصر  بكشو  الحسابات اليومية عن طريق نظاا   -

  -الت امل بحسات المقاصة لدى المصر : -9

كشب  حسبابه لبدى المقاصبة بالمصبر  اثنباء سباعات ال مبل وذلبو لتسبوية يجوز ليبنو   9/1

المحببدد مببن  السببق حسبباباته المختيفببة مببع البنببوو والمصببر  المركببزي بمبيبب  )حسببت 

   -المصر ( ويترتت عيب الكش  ماييي:

فببي حالببة تجبباوز الرصببيد المكشببو  ليبنببو ليمبيبب  المحببدد اعببثه او كشبب  الحسببات ب ببد  -

 .التقاصلاير عن كل يوا يحد  فيه 5111ال تتجاوزفرض غرامة  الدواا الرسمي يتا

 ( من بات ال قوبات والجزاءات المالية .569( صفحة )0مبين في البند )

نبد تجبباوز رصبيد السببق  المسببموع ببه اعببثه وعجبز البنببو عببن ت طيتبه وب ببد انببذار ع -

مبن المصر  له  يحق ليمصر  خصبا أي ارصبدق سبواء مبن السبندات الحكوميبة او 

 االحتياطي االلزامي او من أي حسابات اخرى تخص البنو لدى المصر . 

 : QMRنظاا السوق النقدي القطري  9/2

فببي حالببة ا تببراض البنببو مببن خببثل هببذا النظبباا وفببي حببدود المبيبب  المسببموع بببه سببيتا  -

 احتسات فا دق إ راض لييية واحدق عيب الرصيد خثل ساعات ال مل في كل مرق. 

 العمال با ي اليوا سيتا ال مل بنفس النظاا القا ا حالياً.بالنسبة  -

لإليببداع واا ببراض  QMRاالحتيبباطي االزامببي ليبنببو ضببامنا ل مييببات  كببون رصببيدي -

 و ابل ليت يير شهرياً. 

لثستفسبار الكتبات وفبق الشبروط المبذكورق فيبه   الموافقة عيبب هبذابيرجب موافاق المصر   

 .وااصدارالمصرفية الشؤون الدين ال اا و إدارق يرجب االتصال بالسيد/ مدير

 . 1/2119يتا ال مل بهذا القرار بدءاً من    

 -أداء ال مل داخل غرفة المقاصة: -0

لتحسين أداء ال مل داخل غرفة المقاصة وتسهيل أداء تبادل الشيكات بين البنوو يرجبب      

 ماييي: إتباع
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 صباحاً يومياً. 11.31 – 11.11تبدأ جيسة التقاص من الساعة  -

 يت ين عيب مندوبي البنوو الحضور  بل مي اد جيسة التقاص بربع ساعة. -

أي مندوت يتأخر عن الحضور أو يحضبر ب بد انتهباء الجيسبة يمنبع مبن دخبول غرفبة  -

المقاصة وال يسمح له بالحضور في اليوا الثاني إال بكتات رسمي من البنو ويذكر ببه 

 ارسبات.

البنبببوو فبببي غرفبببة المقاصبببة عيبببب اسبببتثا وتسبببييا الشبببيكات  تقتصبببر مهمبببة منبببدوبي -

 المسحوبة عيب البنوو ب د مراج تها.

يقتصر حضور الجيسات اليومية ب رفة المقاصة عيبب المنبدوت الم تمبد مبن مصبر   -

  طر المركزي.

ردق أعبثه وذلبو لضبمان سبير ايرجب التنبيه عيب مندوبيكا االلتزاا بالت ييمات البو 

عبببدا االلتبببزاا بت ييمبببات المصبببر  الخاصبببة  *وفبببي حالبببة المرجبببوق.ال مبببل بالصبببورق 

االجبراءات القانونيبة بالحضور واالنصرا  ل رفة المقاصة سو  يقوا المصر  باتخباذ 

 البنو المخال . الالمتاحة حي

 

 

 

 

 

 

 

 )إلى جميع البنوك ( 16/0/8776تاريخ  170/8776* تعميم 
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 ثالثاً: نظام الدفع والتسويات الفورية
 

  -:  Daily Paymentsالمدفوعات اليومية -1

يقبللا المفللسو ة للوية المللدفوعات اليوميللة الةللا يللةا ةبادلعللا بللي  الب للو  علل   سيلل    -

فللا وللدود السفلليد المةللاب بالو للاإ باالللافة للللو السفلليد المم للوب ملل  المقافللة 

 . المفسو

ولل  المدفوعات وةو ال اعة الواولد  بدلد الرعلس يوميلا    ي ةقبا المفسو س ائا هذه -

 س ائا ةفا للمفسو بدد هذا الموعد . ةقبا أي

   -س ائا المدفوعات اليومية بي  الب و  : -2

ع للد القيللاا بةوويللا أي مبلللب ملل  و للاإ  MT203أو  MT202يجللإ ا للة داا الس للالة  -

داملللة فللا الدولللة   وللل  ةقبللا كثللس ملل  الب للو  الأالمقافللة ال للال بالب لل  للللو ب لل  أو 

 س ائا أ سى لعذا الغسض . 

لبيلللا  الب للل  الم لللة يد  ولذا للللا يكللل  الب للل  الم لللة يد مللل   58Aيجلللإ ا لللة داا الوقلللا  -

 و إ السمز الةدسي ا للب   .  58Dم ة دما  وي ت يجإ ا ة داا الوقا 

المس لا بموجلإ س لالة لذا لا يةا االلةزاا بما وسد فا الب دي  أعاله  يةا ل  اس الب ل   -

MT999  .  وعليه ةفويح الولع قبا الموعد المودد 

يةوما الب   المس ا كافة ال ةائج المةسةبة عللو لس لاا الس لائا ب لكا  لا ا وبملا فلا  -

 ذل  م ئوليةه ع  ال وائد  ةيجة ك و و ابات الب   أو الب و  الم ة يد . 

ويةعا وكلذل  فلالوية ال لعادات  وفلال BKEيكو  الب   م لئوال عل  ةبلادا ال ل سات   -

 .(s’CV)المةبادلة مع  وي ت 

 -:*  راا الدفدات بي  الب و  -3

للللافة مدلومللات للللافية الللو  ةقللسس ألغللساض ة للويس  رللاا الللدفدات بللي  الب للو   فقللد -أ 3/1

  بويث ةةلم  المدلومات  MT203و  MT202س ائا  وي ت ال افة بالدفدات بي  الب و  

 الغسض م  الدفدة: المالية و إ

 )إلى جميع البنوك( 72/6/7002تاريخ  61/7002* تعميم 
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 .(Lending Money)دفدة ة ل اقساض ب   آ س  -  

 .(Repayment)دفدة ة ل ة ديد قسض  -  

 دفدة ة ل  سو ثالث )مؤ  ة أو أفساد( مع مدلومات المس ا )مؤ  ة أو أفساد(  -  

  (Third party Payment). 

 (Foreign Exchange)س( دفدة عمليات بيع و ساء عمالت أج بية ) ساء أو بيع اللدوال -  

 باالافة الو ة ويات  ابس وغيسها القائمة والياً. -  

للةدللسو  والمللدفوعات والة للويات يجللإ علللو الب للو  الة  للي  مللع لداس  اللل را المفللسفية  

 أ للللابيع ملللل  ةللللاسي  4الس للللائا لمللللد   علللللو الة افلللليا ال  يللللة  علللللو أ  يللللةا ا ةبللللاس

 لا بدد ذل .  وعلو أ  يةا الة بي  ال د22/1/2002

ب للد المللدو  فللا  22/1/2002( المللؤسف فللا 11/2002* باا للاس  الللو الةدملليا سقللا ) -إ

يسجللو الدلللا بق لله قللد ةللا للللافة الةفلل ي ات ال افللة   (24 للابقاً فلل وة ) (ـلل أ3/1)

 بالدفدات بي  الب و   والةا  ةود م  ا ة داا الةف يو "أ سى".

ال للةكماا  والمللدفوعات والة للويات فيةوعليلله يسجللو الة  للي  مللع لداس  اللل را المفللس

 4األموس ال  ية  علماً بق له  ليةا البلدء بالدملا فلا ة بيل  الةفل ي ات االلافية  لالا 

 (.22/1/2002أ ابيع م  ةاسي ه )

 

Extra Interbank Transactions Classification 
 

1 PFLB 
 

Payments for local banks 
(transfers) 

 ح ب و  موليةدفدات م  مسا لي  لفال

2 ECCC ECC In/Out Correction ةفويح ل يكات فادس /واسد  مقبولة بال  ق 
3 

LBPC 
Local banks payments 
correction 

 ةفويح لدفدات بي  الب و 

4 
RTPP 

Return of wrong third party 
payment details 

إعااااافع ف عااااات اعطواااااات الياااا   ال الاااا   ياااا  

 صحيحة
5 

RISP 
Return of incomplete salary 
payment 

 إعافع ف عات رواتب اعطوااتها  ي  اكتمطة

6 CCST Credit Card settlement تسوية عمطيات بياقات ائتمان 
7 HLST Housing loan settlement تسوية ق وض إسكان 

 .)إلى جميع البنوك(   75/6/7002تاريخ  2/7002* تعميم 
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  والللو الةدملليا سقللا 22/3/2002بةللاسي   111/2002  ا/سقللا :  وفقللاً لكةللاإ المفللسو* 3/2

  3/1/2001( بةلللللاسي  2/2001سقلللللا )  والةدمللللليا 22/1/2002( بةلللللاسي  11/2002)

معللة  م وعلا ب لاء عللو  للإ بدلض الب لو ل ة ويس  رلاا اللدفدات بلي  الب لو   وب فو

اع لاء جميلع الب لو   ةلاجديلد   فقلد للافية لال ةعاء م  الةجاسإ األ يس  ل لكا الس لائا ال

افقلة ابةلداء مةوالغيلس بق ه  وو يلةا سفلض جميلع اللدفدات معلة ثالثة أ ابيع للافية  علماً 

لاير عل   100  مع فسض الغساملة الم ففلة للذل  )22/4/2002م  يوا األود المواف  

 كا دفدة ملغية(.

فقلد  (24فل وة )  لابقاً  3/1ب لد  المدو  فلا (11/2002لةدميا الفادس للب و  سقا )وفقا ل 3/3

( ملع Extra Optional Fields For MT Message)ةلا ةجسبلة الس لائا ملع الةدلديالت الجديلد  

  وذلل  للةوقل  مل  جميلع الة افليا ال  يلة و سيقلة ملع المفلسوعد  ب و  قامت بالة  ي  

 .MT203و  MT202الةداما مع البيا ات الجديد  الملافة فا س ائا الدفدات بي  الب و  

8 LCSC LCs commission )عموالت   ابات اللما  )اعةمادات 
9 LCPI LCs payment – import -  واسدات -دفدة اعةمادات 
10 LCPE LCs payment –export-  فادسات –دفدة لعةمادات 
11 COBP Collection of bills payment دفدة بوليفة ةوفيا 
12 

CUGP 
Claim under guarantee 
payment 

 م البة بموجإ   ابات لما 

13 DPIN Delayed payment interest  مةق س فوائد مقابا دفدات 
14 

RFRB 
Return of funds due to 
rejection of receive by  
beneficiary 

ا ةسداد المبالب الموولة م  الب   الم ة يد فا 
 والة سفض الدميا لال ةالا

15 
CHCP 

Check clearing Collection 
Payment 

 دفدة  يكات ةوفيا

16 
SOPY 

Standing Orders Payment (As 
Per List) 

 ات ةدليمات م ةديمة)و إ الك و(.دفد

17 
SCPY 

Salary/Corporate Payment 
(As Per List) 

 دفدات سواةإ لل سكات)و إ الك و(.

18 CNTP Payment To Contractor دفدة للمقاوا 
19 GWDL Goods/Work Done, Local .دفدة ةوسيد بلائع/عما/مولا 
20 CDPY Cash Dividend Payment ا عا  قدية. دفدات اسباب 
21 PFST Personal Finance Settlement .ة وية قسوض افساد 
22 

PFVL 
Payment For Vendors/Local 
Banks 

 دفدات لفالح موسدي /ب و  مولية

 107صفحة  75* فونت  ي بند 
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وعليه يجإ علو جميلع الب لو  لس لاا س لائا اللدفدات مةللم ة الةدلديالت الجديلد   وذلل   

  و للليةا ةجاهلللا جميلللع الس لللائا الةلللا ال ةةوافللل  ملللع ةلللل  1/4/2002اسي  ابةلللداء مللل  ةللل

  المد يللة الللو الب للو MT999الةدللديالت لمللد  أ للبو  واوللد فقلل   ويللث يللةا لس للاا س للائا 

 مةوافقة  وبدد ا ةعلاء معللة األ لبو    ليةا للغلاء اللدفدات الةلا الغيس البالغعا ع  الس ائا 

يعللا  ويجللإ علللو الب للو  لعللاد  لس للاا س للائا الللدفدات ال ةةوافلل  مللع الةدللديالت الم للاس لل

 المةوافقة للما  ةوقي  الدفدات.

 -:Topology-V راا الدفدات بي  الب و  بم عاج الـ  -4

علو جميع الدفدات بي  الب و  و إ ما يللا اعةبلاسا  V-Topologyةا ة بي  م عاج الـ      

 -:22/1/2001م  

فا واللة ةواجلد سفليد يغ لا الدفدلة او ة لعيالت  Mt203أو  Mt202يةا ة  يذ الدفدة  4/1

بموللو  الةداملا بو لاإ المقافلة للدى  وفقاً لكةاإ المفلسوالك و علو الو اإ 

 .14/2/2002المفسو بةاسي  

ويللةا ا  للاس الب لل   MT900يللةا ا  للاس الب لل  الللدافع با للداس  فللا ملل  الو للاإ  4/2

 . MT910الم ة يد با داس الافة الو الو اإ 

راس اللدفدات وةلو يةلوفس السفليد الكلافا ةيةا ةدلي  الدفدات الةا لا ة  ذ فا قائمة ا  4/3

 لة  يذ الدفدة او ةواجد الة عيالت. 

ل لللإ الغللاء دفدلات لللا ة  للذ وةلو وقللت ا للةالا  MT292يمكل  للب للو  لس للاا س لالة  4/4

غ ابلال MT296س الة  لإ االلغاء  و يقوا مفلسو ق لس المسكلزي باس لاا ل لداس 

 ب ةيجة  لإ االلغاء. الب   المد ا 

يةا ا  اس الب و  المد ية  ع   سي  س ائا ال وي ت  مسةي   الا يوا الدملا عل   4/2

فللباواً  10:30الللدفدات المدلقللة فللا قائمللة ا ةرللاس الللدفدات  وذللل  فللا ةمللاا ال للاعة 

 بدد الرعس.  12:30وال اعة 

دقيقة قبلا  12مة ا ةراس الدفدات وذل  ب ةس   يةا الغاء جميع الدفدات المدلقة فا قائ 4/1

 االغال  اليوما ا ةقباا الدفدات .
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ل  ُةقبا الدفدات الواسد  بةواسي  آجلة او  ابقة لةاسي  يوا الدما او الدفدات الواسد   4/2

 بدد الوقت الم موب ا ةقباا الدفدات.

هلا مل  قبلا ةا الغاؤ  كا دفدة للدفدات الةا يلاير ق سي ع 100 يةا فسض س وا  4/2

المفسو  ةيجة لةق س وفولعا أو لوجود   ق فلا الةلاسي  أو بيا لات الب ل  الم لة يد 

 او ما  ابه. 

اعاله ةكو  آلية بدو  ةلد ا ب لسي  وذلل  عل   ةمبي الجميع ال  وات واالجساءات  4/2

  سي  س ائا ال وي ت الم ففة لمثا هذه ااجساءات. 

د لللا  رلللاا  لللوي ت ألي  لللبإ  لللالا  لللاعات الدملللا فلللا واللللة علللدا ةلللوفس او ة 4/10

فباواً وةو الواود  بدد الرعس( يمك  للب ل   ال ةقباا الدفدات )الثام ة ميةــــــالس 

 (Test Keyا ة داا البدائا المةاوة للدفدات وذل  با ة داا س ائا الةلكس الم  س  )

المفلسفية ال لؤو  واو س ائا ع   سي  ال اكس بدد الة  ي  مع اداس  الدي  الدلاا 

 واالفداس. 

بويلث  22/4/2001فا يوا الدملا  ا ةعتعس  أ 3الب و  فةس  ةجسبة مدةعا  ةا م ح 4/11

 ل  ُة سض س وا أو غسامات علو الدفدات المسةجدة او المسفولة. 

  يةا الةداما مع أسفد  االغال  اليومية كما هو مدموا به والياً.  4/12

الموعد ال عائا ال ةقباا اللدفدات والةدليملات االليلة اللواسد    يقوا المفسو بةمديد 4/13

( للزم  أعلاله 4/10ال قلس  بس ائا ال وي ت  دو  اةاوة البلدائا الم لاس اليعلا فلا )

   الةمديد  وذل  ع   سي  ةداميا الوقة. 

المبلي   4/2ةا فلسض الس لوا المبي لة فلا الب لد  12/1/2001ابةداء م  يوا األود * 4/14

لاير ق لسي عل  كلا دفدلة لللدفدات  100الس لوا   20/2001أعاله و إ الةدميا 

 ا ــق فــود   ـــا أو لوجـــها م  قبا المفسو   ةيجة لةق س وفولعةا للغاؤالةا 

 الةاسي  أو بيا ات الب   الم ة يد أو ما ابه.

 مقسس .ة ادياً ل سض الس وا ال ومواف ات الدفداتيسجو االلةزاا بمواعيد 

 

 )إلى جميع البنوك( 0/1/7001تاريخ  00/7001*تعميم 



-47- 

                                    نظام الدفع والتسويات الفورية                                وشؤون تداول النقدالمقاصة ونظم المدفوعات  -ثالباب الثال 
 

 

 3102 سبتمبر     
 الخامسة عشرالطبعة  

 

  راا الةقال االكةسو ا : -2

 -ةدسي ات:2/1

لكةسو لا والفلوس  المم لووة للوئياً الالةقال با لة داا ال لجا ا : لكةسو ية الالمقافة ا

 لل يكات .

 فاوإ الو اإ موسس ال ي  : ال اوإ

الب   الذي يوة ر فيه ال اوإ بو لابات مفلسفية   وفلدس ال لي   : الب   الم ووإ عليه

 وإ ةوت ل مه .الم و

 الب   مقدا ال ي  للمقافة بالم ح اللوئا :  الب   المس ا 

ال لل ل ال بيدللا أو المد للوي الللذي قللاا بةقللديا ال للي  للللو الب لل   : الم ة يد

 المس ا لفسفه  قداً أو باايدا  فا و ابه .

 -م ئولية الب   المس ا :2/2

دى أولد م افلذ الب ل  المس لا   لذا قدا ال ي  للفسو ال قدي أو اايدا  فا الو اإ ل

 فا ه يةوجإ عليه الةوق  م  أ  ال ي  :

 فويح م  ويث ال كا الداا وأ ه ال ةرعس عليه آثاس الةلو أو الةمزي  أو الةزويس .    -

ال يوةوي علو أي آثاس للك   أو الةغييس أو الةفويح مثلا : ا لةدماا الوبلس األبليض  -

الولسوو أو األسقلاا   أو ةغييلس فلا دسجلة للو   للةفويح   أو لزدواجية الكةابة عللو

 الوبس الم ة دا   والةا ي ةدفا رعوسها بدد الةفويس أو الم ح اللوئا .

ي ةما علو البيا ات القا و ية األ ا ية الواجإ ةوفسها فلا  لكا ال لي  مثلا : ةلاسي   -

ا الم لة يد ا ةوقا  ال ي    قيمة ال ي  بالكةابة واألسقاا   الب   الم ووإ عليه   ا ل

 أو ألمسه   مكا  الوفاء   وةوقيع ال اوإ .

لكةسو للا لوجلله ورعللس كللا  للي  واسد لليلله اليقللوا الب لل  المس للا بالم للح اللللوئا ا -

م ووباً علو أي ب   آ س   ويوة ر بقفا ال لي  لولي  يلةا ة لليمه للب ل  الم لووإ 

لكةسو يلاً عليه   ولس لاا الفلوس ومدلوملات ال ليكات وأي مالورلات أ لسى عليعلا ل

 للو مفسو ق س المسكزي .
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لكةسو لا المفلاوإ الالب   المس ا م ئوا ع  ما يد لله مل  بيا لات للم  ال لجا ا -

 لكةسو ية لل ي  .الللفوس  اللوئية ا

يقوا الب   المس ا   وفقاً لإلفاد  االكةسو ية الةا ةسد لليله مل  الب ل  الم لووإ عليله  -

ا لما بة ليا المبلب  قداً   أو ليدا  المبللب فلا بوا  ة المفسو   باة اذ ااجساء الالز

و اإ الم ة يد أو لعاد  أفا ال ي  للو الم ة يد ولسفلا  ل لداس ي يلد علدا الفلسو 

 مع ذكس ال بإ .

ةقع م ئولية األ  اء الةا ةؤثس علو  المة ال ي  م  ال اوية ال كلية أو عدا م ابقلة  -

ب ل  المس لا ويةوملا كافلة ال ةلائج القا و يلة البيا ات االكةسو ية ببيا ات ال ي  علو ال

 وغيسها المةسةبة علو ذل    ويلةزا بسد قيمة ال ي  مولو  ال زا  .
 

 -م ئولية الب   الم ووإ عليه :2/3

يقلللوا الب للل  الم لللووإ عليللله ب ولللل مدلوملللات ال لللي  المبي لللة فلللا الفلللوس   -

 ويةقكد مما يلا :والمدلومات االكةسو ية األ سى الةا أس لت م  الب   المس ا 

 أ  ةاسي  ا ةوقا  ال ي  فويح ولا يةجاوز ال ةس  القا و ية لفسفه .  -

لذا كللا  ةللاسي  ا للةوقا  ال للي  لللا يوللا بدللد   علللو الب لل  الم للووإ عليلله اة للاذ   -

القساس ااداسي ما لذا كا  لل لاوإ ةسةيبلاً لداسيلاً أو ة لعيالت مفلسفية مفلدقة   

المس ا بموافقةه أو عدا موافقةله عللو اللدفع   ويةوملا  وم  ثا يقوا با  اس الب  

 الم ئولية كاملة ع  هذا القساس .

أ  لل لللاوإ سفللليداً كافيلللاً يغ لللا قيملللة ال لللي  الم لللووإ   أو أ  لللله ة لللعيالت   -

 مفسفية ة مح بفسو المبلب له .

 أ  ال ي  أفالً فادس م  الب   الم ووإ عليه .  -

 قو الفسو أو أي مواذيس قا و ية أو لداسية أ سى .أ  ال ي  ليس عليه أمس بو  -

أ  ةوقيللع ال للاوإ و للبما جللاء فللا الفللوس  اللللوئية االكةسو يللة ي للاب  ةوقيللع   -

 ال اوإ المدةمد لدى الب   .
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يس ا الب   الم لووإ عليله سده اللو المفلسو للكةسو يلاً بالموافقلة أو اللسفض ملع  -

 كساأل باإ.ذ

 م ؤولية المفسو : 2/4

المفسو باس اا الفلوس  الللوئية للكةسو يلاً للب ل  الم لووإ عليله مفلووبة  يقوا -

 ببيا ات ال ي  وال جا االكةسو ا .

الب للل  الم للووإ عليللله فلللوس  يقللوا المفلللسو بللابالغ الب للل  المس لللا للكةسو يللاً بلللسد -

 .ا ةالمه

ي فا المفسو بي  الب   المس ا والب ل  الم لووإ عليله فلا واللة   لوء أي  لزا   -

فيما يةدلل  بالمقافلة االكةسو يلة   وةكلو  فلوس  ال لي  اللذي ةلا لد الله مل   بي عما

 قبا الب   المس ا   والمس لة له ع   سي  المفسو ها الم ة د المدةمد .

 -ةبادا ال يكات االفلية: 2/2

  يةا ةبادا ال يكات األفلية المقبولة م   لالا ال رلاا فلا ةملاا ال لاعة الواديلة ع لس

 ة المقافة.يومياً فا غسف

 -لواب  الةقال االلكةسو ا: 2/1

  -ة  ذ وفقاً لإلجساءات الةالية:   

والةلا ةبللب قيمةعللا   special clearingقيلد مبلالب ال ليكات المقدملة للةوفلليا ال لال  -

لاير ق للسي فللقكثس فللا و للابات المقافللة مبا للس  ع للد الموافقللة عليعللا  220.000

 بمدسفة الب و  الم ووبة عليعا. 

س بيا لللات ال لللجا االلكةسو لللا والفلللوس  الللللوئية لل لللي  اللللواسد بمثابلللة  لللةا اعةبلللا -

 الةقال  وايقاو الدما ب ةا المقافة الم ة دا فا  راا المقافة المبا س. 

ةلقائياً لالسفد  اليوميلة الدائ لة والمدي لة القائملة فلا  QMRة  ذ عمليات ال و  ال قدي  -

ائج مدامالت الةقال االكةسو ا وال لبكة و ابات المقافة بدد اال ةعاء م  ة جيا  ة

 .QMRالو  ية " ابس" وذل  للب و  الةا ةةداما مع  راا ال و  ال قدي 
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للغللاء الدمللا ب للةا "قيللدت القيمللة لو للاإ الم للة يد لللدي ا" الللذي يولللع علللو رعللس  -

 ال يكات الوكومية. 

لكةسو لا ا س موعد الس اا ال ليكات اللو الب لو  الم لووإ عليعلا ب رلاا الةقلال اا -

ال اعة الثالثة عفساً وةةلم  ال فو  لاعة الم لموب بعلا للةلق يس فلا االةفلاالت  

 هو ال اعة الثا ية وال فو بدد الرعس.  QAوا س موعد للةوق  م  ال ي  

ا س موعد للسد علو ال يكات ال اعة ال ام لة م لاًء  و لوو ة لجا ة لوية الةقلال  -

  اد ة م اًء م  كا يوا عما. االلكةسو ا فا و ابات الب و  ال اعة ال

( B( والمفل  ة بال ئلة )special clearingا س وقلت لةقلديا  ليكات المقافلة ال افلة ) -

 ها  اعة واود  قبا ااغال  الس ما للب   اماا الجمعوس. 

بللي  اال رمللة الب كيللة  On line integrationلللسوس  اال ةعللاء ملل  الةوفلليا اللورللا  -

وةو ةةمك  جميع الب لو  مل  اال لة اد  مل  امكا لات  ECCو راا الةقال االلكةسو ا 

 ال راا. 

 وـــــ ةداود لج ة مةابدة ة وسات  راا الةقال االلكةسو ا زياس  الب و  للةدسو عل -

مدى الةزامعا بةدليمات المفسو  و وو يةا ةزويلد كلا ب ل  بال ةلائج الةلا ةةوفلا 

 لقفوس لديه ل  وجدت.اللج ة اليعا ليةدسو علو الجوا إ االيجابية وأوجة ا

ة ديا  رلاا االولويلات والس لوا المةدلقلة ب رلاا الةقلال االلكةسو لا وال لاب  ا  لاس  -

 (.  2/2004الب و  به اعةباساً م  )

" Operationalيقلللوا المفلللسو بوللللع آليلللة مولللدد  لمدالجلللة الولللاالت الة لللغيلية " -

ية ملل  الب للو   المسةب للة ب رللاا الةقللال االلكةسو للا  كوالللة فقللدا  ال لليكات االفللل

 و وو يةا ا  اس الب و  بعذه االلية فوس اال ةعاء م عا.

للقللللاء عللللو بللل ء   لللو  االةفلللاا الم لللة دمة ل رلللاا الةقلللال االلكةسو لللا يقلللوا  -

بةزويلد الب لو   المفلسفيةالل را  وولد المفسو بةوديث هلذه ال  لو  و لوو ةقلوا 

 بكافة الجوا إ ال  ية المةدلقة بعذا الم سو . 

 امات ال افة بالةقال االكةسو ا :الغس 2/2
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فا والة عدا الةزاا الب لو  ( 130و إ الك و المسف  ملو  ) ةقسس فسض الغسامات  -

بالةدليمات ال افة بدملية الةقال وااجساءات الةا ةلم  ال لسعة والدقلة فلا ل علاء 

 .( 222ف وة  2)المبي ة فا الب د  ةقال ال يكات

 -ل يكات الةقال: ا ة ساج بيا ات ةاسي ية 2/2

و لإ الجلدوا  الةقال االلكةسو لال يكات  ةي ة ساج بيا ات ةاسي ألةقسس فسض س وا  

 -الةالا:

 مدلومات ال يكات مع الفوس مدلومات ال يكات بدو  فوس المد 

 لاير 200 مجا اً  اقا م   عس واود

 لاير 2.000 لاير 200  عوس 3اقا م  

 لاير2.000 لاير1.000  عوس 1اقا م  

 لاير10.000 لاير3.000  عوس 1أكثس م  

 

 فا المفسو. والمدفوعات والة ويات وذل  بالة  ي  مع لداس  ال را المفسفيه 

   -أوكاا عامة: 2/2

( وعلو كافة الب و  الدما 2/2003الدما ب راا الةقال االكةسو ا اعةباساً م  ) ءبد -

 علو وياز  الةق يات واألجعز  الالزمة.

 .112قسس  للةقال االكةسو ا مبي ة فا الملو  سقا الس وا الم -

 لكلا ةقسس لعلاد  ةوفليا س لوا الةقلال االلكةسو لا الةلا يةقاللاها المفلسو )لاير -

 .(22/2/2002ةاسي   12/2002)ل اس  الو الةدميا  2/2001 ي ( اعةباساً م  

 


