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 2019يونيو  10ياوندي في     مصرف دول وسط أفريقيا

 الحاكم

 

المتعلقة بشروط وأحكام استيراد مؤسسات  GR/2019/001التعليمات رقم 

 التسليف لألوراق النقدية األجنبية

 نظرا للوائح مصرف دول وسط أفريقيا المعمول بها،

ديسمبر  ٢١الصادرة بتاريخ  CEMAC/UMAC/CM/02/18نظرا لالئحة رقم 

 والمتعلقة بأنظمة الصرف داخل الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا؛ ٢٠١٨

 من نفس الالئحة، ١١وتطبيقا للمادة 

 يتخذ الحاكم التعليمات اآلتي مضمونها:                   

: تحدد هذه التعليمات شروط وأحكام استيراد مؤسسات التسليف المادة األولى

 ة األجنبيةلألوراق النقدي

: قد تستورد مؤسسات التسليف األوراق النقدية األجنبية خصيصا ٢المادة 

لالحتياجات المتعلقة بانتقال الوكالء االقتصاديين خارج الجماعة االقتصادية 

 والنقدية لوسط أفريقيا، شريطة إذن المصرف المركزي المسبق.

المركزي مشفوعا  بهذا الصدد، توجه مؤسسات التسليف طلب إذن مسبق للمصرف

 باآلتي:

 بيان مفصل لبيع وشراء األوراق النقدية األجنبية خالل ستة الشهور األخيرة  -
 توقعات بيع األوراق النقدية الداعمة للطلب -
األسماء المختلفة وتحدد الكميات والعمالت األجنبية فاتورة شكلية تفصل  -

 المعنية
لنقدية األجنبية عند أي عقد يجمع بين مؤسسة التسليف ومورد األوراق ا -

 االقتضاء 
 أي مستند داعم آخر مطلوب من المصرف المركزي -
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: يسمح المصرف المركزي باستيراد األوراق النقدية األجنبية المحددة في ٣المادة 

حدود احتياجات الجماعة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا تطبيقا لسياسته في 

 ة التسليف باآلتي: الصرف. ويأخذ في االعتبار التزام مؤسس

 أحكام أنظمة الصرف -
أحكام األنظمة المتعلقة بالوقاية وردع غسل األموال وتمويل اإلرهاب  -

 وانتشاره في وسط أفريقيا
المعايير التحوطية التي سنتها اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا لمراقبة أوضاع  -

 الصرف ومتابعة مخاطره.

يوم عمل ابتداء من استالم  ٣٠: يتخذ المصرف المركزي قراره في مدة ٤المادة 

ملف كامل لطلب االذن المسبق. وبعد انقضاء هذه المهلة يعتبر الطلب مقبوال من 

 المصرف المركزي.

اإلذن المسبق الستيراد األوراق النقدية األجنبية  : يلغى كل ملف طلب٥المادة 

كزي قرار اإللغاء ويخطر مؤسسة التسليف الغير الكامل، ويعلل المصرف المر

 بذلك. 

: تعلن مؤسسات التسليف المستوردة عن واردات األوراق النقدية األجنبية ٦المادة 

التي سمح بها المصرف المركزي إلدارة الجمارك أو ما ينوب عنها. وتودع هذه 

 الواردات تلقائيا في مؤسسات التسليف المستوردة.

التسليف المستوردة لألوراق النقدية األجنبية بتسوية ملفات  : تقوم مؤسسات٧المادة 

 يوم ابتداء من استخراج األوراق النقدية من الجمارك. ٣٠االستيراد في مدة 

في هذا الصدد، يشتمل ملف استيراد األوراق النقدية األجنبية على المستندات التالية 

 ة من هذه التعليمات: باإلضافة إلى العناصر المشار إليها في المادة الثاني

 الفاتورة النهائية -

 ( أو تذكرة النقلLTAسند الشحن أو سند الشحن الجوي ) -

أو  MT900و MT103الوثائق التي تدعم التسديدات للمورد خاصة  -

MT940  أوMT950 

 إيصال دفع رسوم الطوابع الواجبة والمتعلقة باألوراق النقدية األجنبية -
 إذن استخراج البضائع من الجمارك  -
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توثق مؤسسات التسليف المعامالت المتعلقة باستيراد األوراق النقدية : ٨المادة 

 األجنبية في نفس ظروف استيراد األموال والخدمات.

: أي تقصير ألحكام هذه التعليمات يعرض المخالف للعقوبات المنصوص ٩المادة 

 وائح المعمول بها. عليها في الل

: قد يعدل المصرف المركزي هذه التعليمات وقد يحددها عن طريق ١٠المادة 

 الرسالة التعميمية الصادرة منه.

: تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتلغي كل ١١المادة 

تنظيم مسبق حول هذا الموضوع. يخطر بها الجمعيات المهنية لمؤسسات التسليف 

 عة االقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.التابعة للجما

 

 

 عباس محمد توللي
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