Warunki realizacji bankowych płatności w imporcie towarowym
firm egipskich1

Centralny Bank Egiptu /CBE/ opublikował okólnik z dnia 27 grudnia 2015 r.
uszczegóławiający regulacje w zakresie realizacji przez banki płatności z tytułu importu
towarowego firm egipskich, wprowadzone także notą okólną CBE z dnia 21 grudnia 2015
r. adresowaną do egipskich banków komercyjnych, a mianowicie:
1. – bankowe płatności z tytułu towarowych transakcji importowych w formie inkasa
dokumentowego mogą być realizowane przez banki egipskie wyłącznie jeżeli dokumenty
są dostarczane za pośrednictwem banku zagranicznego eksportera;
1.1. banki egipskie nie mogą akceptować dokumentów dostarczanych bezpośrednio przez
egipskich importerów;
1.2. regulacja ta nie ma zastosowania wobec transakcji importowych na rzecz oddziałów
lub filii firm zagranicznych, jak również wobec importu bydła i drobiu, a także
surowców, wyposażenia produkcyjnego i części zamiennych dostarczanych transportem
lotniczym.
2. - warunkiem dokonania bankowej płatności jest posiadanie na rachunku importera
zabezpieczenia depozytowego w 100% pokrywającego wartość transakcji importowej;
2.1. obowiązek gwarancji 100% pokrycia akredytywy ma zastosowanie wobec importu na
rachunek zarówno firm handlowych jak też instytucji państwowych Egiptu;
2.2. banki mogą akceptować gwarancje pokrycia wartości transakcji importowych w
funtach egipskich /EGP/ z zachowaniem nadwyżki wymaganej w związku z fluktuacją
kursu wymiany EGP, lub w walutach zagranicznych pod warunkiem przestrzegania
walutowych limitów depozytowych wprowadzonych przez CBE dla osób prawnych i
fizycznych2;
2.3. gwarancja depozytowa na rachunku bankowym importera jest wymagana także dla
transakcji importowych z płatnością odroczoną na podstawie niepotwierdzonych
dokumentów przewozowych;
2.4. gwarancja 100% wartości transakcji importowej wymagana jest także dla akredytywy
zabezpieczającej /standby/ w przypadku importu towarowego dla celów handlowych;
2.5. zabezpieczenie płatności w 100% wartości transakcji importowych nie dotyczy
importu urządzeń i wyposażenia medycznego, leków, szczepionek i ich związków
chemicznych; produktów dla dzieci; części zamiennych maszyn i wposażenia
produkcyjnego; programów i aplikacji komputerowych oraz komputerów.
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na podstawie okólnika z 27 grudnia 2015 r. gubernatora CBE;
max. 50 tys. dol. USA miesięcznie i max. 10 tys. dol. USA dziennie;
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2.6. kredyty bankowe udzielone w funtach egipskich klientom bankowym na działalność
handlową nie mogą być wykorzystane jako gwarancje płatności z tytułu importu ani na
pokrycie - w ramach dostępności walut oferowanych przez banki - potrzeb walutowych
dla bieżących transakcji importowych;
2.7. akredytywy otwierane dla importu dla potrzeb innych niż handlowe, jak np. surowce
spożywcze lub wyposażenie i surowce produkcyjne, importowane dla potrzeb
produkcyjnych, nie podlegają żadnym ograniczeniom z wyjątkiem zwyczajowych
regulacji bankowych;
2.8. postanowienia te są obowiązujące dla egipskich banków komercyjnych od dnia 1
stycznia 2016 r.
3. banki nie mogą refinansować w formie kredytów walutowych towarowych transakcji
importowych dla celów handlowych, podlegających 100% gwarancji pokrycia ich
wartości;
3.1. banki komercyjne mogą refinansować transakcje importu towarowego dla celów
handlowych jeśli wysyłka towarów nastąpiła nie później niż 31 grudnia 2015 r.;
3.2. dopuszczalne jest refinansowanie przez banki transakcji importowych, których
przedmiotem jest import towarowy dla celów innych niż handlowe; import
podstawowych surowców i produktów spożywczych /z wyłączeniem importu
realizowanego przez General Authority for Supply Commodities/; import produktów
wymienionych wyżej w pkt. 2.5.;
3.3. akceptowane jest refinansowanie importu półproduktów i produktów inwestycyjnych
przeznaczonych do sprzedaży dla firm produkcyjnych przy założeniu realizacji importu
na podstawie kontraktu z firmą produkcyjną oraz przy spełnionych warunkach
wskazanych w pkt.1 i rozpatrywania transakcji na bazie indywidualnej.
Wskazane wyżej warunki realizacji przez banki egipskie płatności z tytułu
importu towarowego, zarządzone przez gubernatora CBE, stanowią kolejną decyzję
administracji Egiptu na rzecz efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów rezerw
zagranicznych w kontekście zapewnienia importu towarów strategicznych dla potrzeb
rozwoju gospodarki narodowej.
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