


::::::::قطاع التحوي�ت المركزية قطاع التحوي�ت المركزية 

دارة وتنفيذ جميع الحوا�ت الواردة والصادرة  للبنك ا�ھلى دارة وتنفيذ جميع الحوا�ت الواردة والصادرة  للبنك ا�ھلى �    مم20092009200920092009200920092009فى ديسمبر فى ديسمبر تم انشاءه تم انشاءه 
........المصرى بصورة مركزيةالمصرى بصورة مركزية

مزايا مركزية الحوا�تمزايا مركزية الحوا�ت

  المتعددةالمتعددة  الفروعالفروع  معمع  التعاملالتعامل  منمن  بد�بد�  واحدةواحدة  جھهجھه  معمع    والمراسلينوالمراسلين  الوك�ءالوك�ء  جانبجانب  منمن  التعاملالتعامل  يتميتم••

        ........والمراسلينوالمراسلين  للوك�ءللوك�ء  المقدمةالمقدمة  المصرفيةالمصرفية  الخدمةالخدمة  جودةجودة  الىالى  يؤدىيؤدى  ممامما

        ........المصرفيةالمصرفية  الخدمةالخدمة  بجودةبجودة  يرتقىيرتقى  ممامما  ))))))))STPSTP((((((((        للحوا�تللحوا�ت  ا�لىا�لى  التنفيذالتنفيذ  مفھوممفھوم  تفعيلتفعيل  يتميتم••

  اىاى  جانبجانب  منمن  نقدانقدا  تصرفتصرف  واردةواردة  حوالةحوالة  انشاءانشاء  امكانيةامكانية  كمثالكمثال  ((((((((        للعميلللعميل  المقدمةالمقدمة  الخدماتالخدمات  تنوعتنوع••

        ........محددمحدد  فرعفرع  منمن  بد�بد�  البنكالبنك  فروعفروع  منمن  فرعفرع

  معاييرمعايير  وتطبيقوتطبيق  المصرىالمصرى  المركزيالمركزي  البنكالبنك  جانبجانب  منمن  المصدرةالمصدرة  والقواعدوالقواعد  بالمحدداتبالمحددات  ا�لتزاما�لتزام••

        ........        المؤسسيةالمؤسسية  والحوكمةوالحوكمة  ا�لتزاما�لتزام

        



        ::::::::الوسائل المختلفة المستخدمة فى التحوي�تالوسائل المختلفة المستخدمة فى التحوي�ت

        ........حسابهحسابه  منمن  خصماخصما  عميلهعميله  لصالحلصالح  الوكيلالوكيل  منمن  تصدرتصدر  وھىوھى  الشيكاتالشيكات••

        ................        فرديةفردية  بصورةبصورة  طريقھاطريقھا  عنعن  التحوي�تالتحوي�ت  استقبالاستقبال  ويتمويتم  السويفتالسويفت  رسائلرسائل••

                ::::::::        ا�لكترونيةا�لكترونية  التحوي�تالتحوي�ت••

..واحدواحد  ملفملف  داخلداخل  التحوي�تالتحوي�ت  منمن  عددعدد  مشتملةمشتملة  الوكيلالوكيل  منمن  تردترد  ملفاتملفات  وھىوھى  --11––

OnOn  الـالـ  حوا�تحوا�ت  --22–– lineline  حوالةحوالة((  منفردةمنفردة  بصورةبصورة    لحظيالحظيا  الوكيلالوكيل  منمن  تردترد  وھىوھى––  

..))حوالةحوالة

        



        الخدمات المقدمة لمقابلة تحوي�ت العاملين بالخارجالخدمات المقدمة لمقابلة تحوي�ت العاملين بالخارج

::المدخراتالمدخرات  شيكاتشيكات��

ooفرعفرع  اىاى  منمن  بصرفھابصرفھا  العميلالعميل  ويتقدمويتقدم  ا�ھلىا�ھلى  البنكالبنك  طرفطرف  حسابهحسابه  علىعلى  باصدارھاباصدارھا  الوكيلالوكيل  يقوميقوم  

..البنكالبنك  فروعفروع  منمن

::  نقديةنقدية  حوالةحوالة��

ooطريقطريق  عنعن  للبنكللبنك  تردترد  ))SWIFTSWIFT –– NONSWIFTNONSWIFT((  طريقطريق  عنعن  نقدانقدا  للصرفللصرف  متاحةمتاحة  وتكونوتكون  ooطريقطريق  عنعن  للبنكللبنك  تردترد  ))SWIFTSWIFT –– NONSWIFTNONSWIFT((  طريقطريق  عنعن  نقدانقدا  للصرفللصرف  متاحةمتاحة  وتكونوتكون  

..البنكالبنك  فروعفروع  منمن  فرعفرع  اىاى

::  حسابيةحسابية  حوالةحوالة��

ooطريقطريق  عنعن  للبنكللبنك  تردترد  ))SWIFTSWIFT –– NONSWIFTNONSWIFT((  العميلالعميل  لحسابلحساب  وتضافوتضاف  ..

::  اخرىاخرى  محليةمحلية  بنوكبنوك  طرفطرف  لعم!ءلعم!ء  حوالةحوالة��

ooطريقطريق  عنعن  للبنكللبنك  تردترد  ))SWIFTSWIFT –– NONSWIFTNONSWIFT((  قوتھاقوتھا  علىعلى  صادرةصادرة  حوالةحوالة  اصداراصدار  ويتمويتم  

..بنكهبنكه  طرفطرف  المستفيدالمستفيد  لحسابلحساب  �ضافتھا�ضافتھا

        



        ::::::::ا�دارات الخاصة بخدمة تحوي�ت العاملين بالخارجا�دارات الخاصة بخدمة تحوي�ت العاملين بالخارج

        ........        سويفتسويفت  برسائلبرسائل  الواردةالواردة  الحوا�تالحوا�ت  ادارةادارة1.1.

        ........ا�لكترونيةا�لكترونية  الحوا�تالحوا�ت  ادارةادارة2.2.

  الوكيلالوكيل  معمع  البياناتالبيانات  مكتملةمكتملة  غيرغير  التحوي&تالتحوي&ت  متابعةمتابعة  بھابھا  منوطمنوط  وھىوھى  ::::::::        المراس&تالمراس&ت  ادارةادارة3.3.  الوكيلالوكيل  معمع  البياناتالبيانات  مكتملةمكتملة  غيرغير  التحوي&تالتحوي&ت  متابعةمتابعة  بھابھا  منوطمنوط  وھىوھى  ::::::::        المراس&تالمراس&ت  ادارةادارة3.3.

        ........التحويلالتحويل  تنفيذتنفيذ  يتسنىيتسنى  حتىحتى  واستكمالھاواستكمالھا

  معھممعھم  والتنسيقوالتنسيق  الوك&ءالوك&ء  استفساراتاستفسارات  علىعلى  الردالرد  بھابھا  منوطمنوط  وھىوھى  ::::::::        الوك&ءالوك&ء  خدمةخدمة  ادارةادارة4.4.

        ........المصرفيةالمصرفية  بالخدمةبالخدمة  جودةجودة  اعلىاعلى  علىعلى  للحصولللحصول

        



        ::::::::ادارة ا#لتزام والحوكمة المؤسسية الخاصة بقطاع التحوي�ت ادارة ا#لتزام والحوكمة المؤسسية الخاصة بقطاع التحوي�ت 

  الواردةالواردة  الحوا�تالحوا�ت  جميعجميع  انان  منمن  التاكدالتاكد  بھدفبھدف  الحوا�تالحوا�ت  قطاعقطاع  داخلداخل  متواجدمتواجد  عملعمل  فريقفريق  وھووھو

  اطرافاطراف  منمن  طرفطرف  وجودوجود  عدمعدم  منمن  للتاكدللتاكد  عليھاعليھا  الكشفالكشف  تمتم  ا�نظمةا�نظمة  بكافةبكافة  للقطاعللقطاع  تردترد  التىالتى  والصادرةوالصادرة

  اىاى  لتجنبلتجنب  التحويلالتحويل  تنفيذتنفيذ  قبلقبل  ))))))))        ارھابارھاب  تمويلتمويل  اواو  اموالاموال  غسلغسل        ((((((((        الممنوعاتالممنوعات  قائمةقائمة  فىفى  التحويلالتحويل

        ........مصرفنامصرفنا  لھالھا  يتعرضيتعرض  قدقد  مخاطرمخاطر




