
 نظام المماصة االلكترونٌة



 ECCمشروع المقاطت االلكترونيت للشيكاث 

 : تعرٌف-

 وصور بٌانات من تشمله بما المعلومات تبادل عملٌة هً

 خالل من وسرٌعة آمنة الكترونٌة بوسائل الشٌكات ورموز

 النمد سلطة إدارته على تشرف الذي االلكترونٌة المماصة مركز

 العملٌات هذه عن الناتج المالً المركز صافً وتحدٌد الفلسطٌنٌة

 .المحدد الولت فً

 

 



 ECC:  للشٌكات االلكترونٌة المقاصة نظام تطبٌق أهداف-

نظام من باالنتمال وذلن الشٌكات تماص عملٌة فً التطور مواكبة 

 ملفات على المعتمد االلكترونً المماصة نظام إلى اآللً المماصة
 .( Cheques Imaging ) الشٌكات وصور بٌانات تحتوي

المماصة غرف خالل من الورلٌة الشٌكات وتداول نمل عن التولف. 

بتخفٌض وذلن المحلً االلتصاد فً األموال دوران سرعة زٌادة 
 .(العائم النمد تملٌل(واحد ٌوم إلى التماص دورة

لٌمتها ولٌد للتماص تمدٌمها ٌوم نفس فً الشٌكات تحصٌل إمكانٌة 

 .العمالء حسابات على/إلى

وفاء كأداة الشٌن فً الثمة مستوى رفع. 

 

 

 



 ECC:  للشٌكات االلكترونٌة المقاصة نظام مزاٌا-

الى المصارف وادارات فروع من الورلٌة الشٌكات نمل مخاطر تملٌل 

 .ٌدوٌا   تبادلها بهدف المماصة غرف إلى المصارف

ونهائً فوري بشكل (المٌمة عالٌة) الهامة الشٌكات تماص. 

الممدمة الشٌكات على فوري بشكل الرد من الدافع المصرف تمكٌن 

 .علٌه

الٌوم نفس حك تارٌخ فً وتسوٌتها الشٌكات تماص إمكانٌة ٌوفر T+0. 

لبل الشٌن رفض او لبول ٌتم حٌث المصارف على السٌولة توفٌر 
 .تسوٌته

 

 



 :إدارة نظام المقاصة االلكترونٌة  -

 تشغٌل مسؤولٌة الفلسطٌنٌة النمد سلطة فً المدفوعات نظم دائرة تتولى

 :خالل من وذلن للشٌكات االلكترونٌة المماصة نظام وإدارة

 عملٌات تدفك من ٌشمله بما وإدارته للنظام العام الوضع مرالبة-

 فنٌة مشاكل أٌة النظام،وحل المصارف بٌن المتبادلة للشٌكات التماص

 .المعنٌة الجهات مع بالتنسٌك النظام فً أوعملٌاتٌة

 .الحاجة التضت اذا به العمل وتمدٌد النظام عمل مواعٌد تحدٌد-

 نظام على المماصة أرصدة لنتائج النهائٌة النمدٌة التسوٌة تنفٌذ ضمان-

 .«براق» الفورٌة االلكترونٌة التسوٌات

 

 



  ملخض دورة الشيك في المقاطت االلكترونيت

الشٌن الورلً ضوئٌا ( مسح)تتلخص آلٌة عمل النظام بتصوٌر 

حال تسلمه من لبل موظف الكاونتر فً البنن المستلم، وإرسال 
 ECC))الصورة اإللكترونٌة للشٌن إلى نظام المماصة المركزي 

ومنه إلى البنن المطالب للمصادلة الفنٌة والمالٌة على صرف 
ثم تعود  تتم هذه العملٌة عبر خطوط اتصال سرٌعة. الشٌن

أو الرفض على الصرف من البنن ,اإلجابة اإللكترونٌة بالموافمة

المسحوب علٌه الشٌن إلى البنن المركزي ومنه إلى البنن 

 .  المستفٌد لٌموم أما بمٌد لٌمة الشٌن أوارجاعه للمستفٌد

 



 ارسال الشيك للتقاص -دورة التقاص االلكتروني 

 تصدٌر صورة الشٌن وبٌاناته 

 الى مركز المماصة اإللكترونٌة

 البنن المودع 

 لدٌه الشٌن

 المماصة االلكترونٌة

 البنن المسحوب 

 علٌه الشٌن

 وضع صورة الشٌن 

على الطابورومعلوماته    

بالبنن المسحوب الخاص  

علٌه الشٌن    

والتىقيع فحص لانونٌة الشٌن وكفاٌة الرصٌد -1  

تبلٌغ مكتب المماصة اإللكترونٌة بالنتٌجة -2  

واجراء المٌود الالزمةاو الرفض /سىاء بالقبىل    

 

1 
2 

3 



 دورة التقاص االلكتروني – معالجت نتيجت التقاص
 البنن المودع 

 المماصة  (لدٌه الشٌن الدافع

 االلكترونٌة

 البنن المسحوب 

 علٌه الشٌن

 تبلٌغ المماصة 

اإللكترونٌة بالنتٌجة   

 الكترونٌا

؟هل الشٌن معاد   

 نعم

تمٌٌد لٌمة الشٌن على حساب  - ال

البنن المسحوب علٌه   

ولحساب البنن المودع لدٌه 

.الشٌن  

  

؟ما سبب اإلعادة   

 اسباب فنٌة اسباب مالٌة

عدم تمٌٌد لٌمة  الشٌن على 

 حساب البنن المسحوب علٌه

1 

2 

3 



 دورة التقاص االلكتروني – االعادة ألسباب ماليت

 البنن المودع 

 لدٌه الشٌن
 المماصة االلكترونٌة

متابعة الشٌن لغاٌات  

لوائم العمالء 

 المتخلفٌن عن الدفع

 تبلٌغ البنن 

بعدم  وجود رصٌد 

 كافً للصرف

1 

2 



 دورة التقاص االلكتروني – االعادة السباب فنيت

 البنن المودع 

 المماصة االلكترونٌة لدٌه الشٌن

 تبلٌغ البنن بعدم امكانٌة صرف 

الشٌن السباب فنٌة      

 

طباعة تمرٌر بسبب االعادة -1  

.وارفاله بالشٌن االصلً       

ولسٌمة صادرة /إعادة الشٌن -2  

 عن النظام إلى العمٌل

 

1 2 

3 



الحاليت واإللكترونيت  لمقاطتالتغيير بين ا  
 (االلٌة)الحالٌة  المقاصة اإللكترونٌة المقاصة

 تبادل الشٌكات تبادل أصول الشٌكات الورلً صور وبٌانات الشٌكات دون االصل تبادل

ٌتم إرجاع الشٌكات لبل تسوٌة األصل وفً 

فترة محدودة فً حال لم ٌتم إرجاعها لبل 

 .ممبولة" التسوٌة تعتبر تلمائٌا
 

 3ٌتم إرجاع الشٌكات بعد تسوٌتها وخالل 

 .أٌام عمل من تمدٌمها للتماص
 

 إرجاع الشٌكات
 

بعد ٌومً ٌكون  تملٌل ولت التحصٌل بحٌث

 .بداٌة اطالق النظام عمل مع
 

 .أٌام عمل 5-3تحصٌل لٌمة الشٌن بعد 
 

المستفٌد من 

 الشٌن
 

ٌجب أن ٌكون الرصٌد متوفر لبل تارٌخ 

 .استحماق الشٌن وإال سوف ٌتم ارجاعه
 

 توفٌر الرصٌد بتارٌخ الشٌن
 
العمٌل المصدر 

 للشٌن
 



 ما المطلىب من جمهىر المتعاملين بالشيكاث

 

 .إٌداع قٌمة الشٌك فً الحساب قبل تارٌخ استحقاقه بٌوم واحد على االقل•

استبدال ما لدٌهم من الشٌكات القدٌمة التً لدٌهم والتً ال تحمل المواصفات األمنٌة الجدٌدة •

 .30/6/2019بالشٌكات الجدٌدة بشكل مجانً حتى 

إٌداع ما لدٌهم من شٌكات القدٌمة االجلة فً حساباتهم المصرفٌة قبل توارٌخ استحقاقها لٌتم •

 .تقدٌمها للتقاص فً توارٌخ استحقاقها

 .ال ٌتم صرف الشٌك اال من خالل البنك الذي قدم منه فً اول مرة•

ال ٌمكن تقدٌم الشٌك للتحصٌل من المقاصة اكثر من ثالث مرات وبعد ذلك ٌتم تحصٌله من البنك •

 .المصدر له بشكل مباشر

 

 

 

 


