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 1املقدمة
املاده رقم  5من الدستور الفيدرايل للربازيل والقانون رقم  13445بتاريخ  24مايو  2017للربازيليني واملهاجرين يف الرتاب الوطني
الحق يف الحياة والحرية واملساواة واألمن وامللكية وجميع حقوق اإلنسان األخرى .
يحتوي هذا الدليل عىل إرشادات للمهاجرين والالجئني حول:
( )1فتح حسابات بنكية ؛
( )2النقد األجنبي ؛
( )3التحويالت وتلقي األموال من  /الخارج ؛
( )4القروض ؛
( )5تنبيهات لعدم الوقوع ضحية لعمليات االحتيال ؛
( )6باإلضافة إىل معلومات عامة عن أداء النظام املايل الربازييل ودور البنك املركزي ()BC
ميكن االطالع عىل مزيد من املعلومات املحددة واألمور األخرى التي مل يتم تناولها يف هذا الدليل عىل موقع البنك املركزي عىل
الويب ( ، )www.bcb.gov.brيف  :األسئلة املتداولة.
باإلضافة إىل ذلك  ،ميكنك مشاهدة مقاطع فيديو حول الثقافه املاليه عىل موقع  YouTubeالتابع للبنك املركزي  ،يف قسم قوائم
التشغيل .هناك  ،ستجد مقاطع الفيديو يف قامئة التشغيل «ما يهمك «  ،والتي تهدف إىل تقديم إرشادات حول املنتجات والخدمات
املالية .باإلضافة إىل ذلك  ،هناك قامئة تشغيل لسلسلة «أنا وأموايل»  ،مع مواقف يومية تتضمن جوانب من الثقافه املاليه مثل
التخطيط واإلستهالك املسؤول واإلدخار وغري ذلك .يويص البنك املركزي أيضً ا بالوصول إىل محتوى املواطنه املالية  ،للحصول عىل
معلومات حول التعليم املايل.
مالحظة :ميكن الرجوع إىل جميع اللوائح الصادرة عن املجلس النقدي الوطني ( )CMNو البنك املركزي املذكورة يف هذا الدليل
عىل موقع البنك عىل الويب Busca de Normas
يف حالة وجود إستفسار أو طلب معلومات أو شكاوى ضد أي بنك أو مؤسسة أخرى خاضعة للتفتيش  ،فإن لدى البنك املركزي
القنوات التالية:
أ) خدمة اإلنرتنت :اتصل بنا ؛
ب) الخدمة الهاتفية :رقم الهاتف  ، 145من االثنني إىل الجمعة  ،من الساعة  8صبا ًحا حتى الساعة  8مسا ًء
(تكلفة املكاملة املحلية) ؛
ج) خدمة وجهاً لوجه :يف مبنى املقر الرئييس للبنك املركزي  ،يف برازيليا  ،الواقع يف القطاع املرصيف الجنويب ()SBS
;Quadra 3 Bloco B

د) املراسالت :البنك املركزي الربازييل  -إدارة الخدمات املؤسسية  ،القطاع املرصيف الجنويب (SBS), Quadra 3, Bloco B - Ed.-Sede,

.Brasí�lia/DF, CEP: 70074-900
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كيف تفتح حساب؟

-2كيف تفتح حساب؟
تحذير هام ! ال يوجد قانون يلزم أي بنك أو مؤسسة أخرى فتح حساب .هذا يعتمد عىل إرادة البنك والعميل.

1-2ما هي أنواع الحسابات الرئيسية التي ميكنني إمتالكها؟
األنواع الرئيسية للحسابات هي حساب الوديعة وحساب الراتب وحساب الدفع.
ميكن أن يكون حساب اإليداع عبارة عن حساب تحت الطلب (حساب جاري) أو حساب توفري وهو أكرث أنواع الحسابات املرصفية
شيو ًعا.
يف الحساب الجاري  ،تكون األموال التي تودعها تحت ترصفك ليتم سحبها يف أي وقت .لفتحه  ،ميكنك أن تطلب من البنك مبارشة
من خالل أي قناة خدمة يوفرها لهذا الغرض  ،مبا يف ذلك إلكرتون ًيا .مينع البنك املركزي الفتح فقط عن طريق اإلتصال الهاتفي
الصويت (املكاملات).
يف حساب التوفري  ،املبلغ املودع هو إستثامر مايل يدر فائدة للموفر .وظيفتها الرئيسية هي اإلستثامر وليس الحركة اليوميه للموارد
املالية .بالنسبة للمعامالت النقدية  ،فإن الخيار املثايل هو فتح حساب جاري.
حساب األجور هو حساب يتم فتحه مببادرة وطلب من صاحب العمل لدفع األجور ملوظفيه .ال يقبل هذا الحساب أي نوع من
اإليداع بخالف تلك التي يقوم بها صاحب العمل وال ميكن إستخدامه للشيكات.
مهم! ليس ألن صاحب العمل يودع راتبك يف حساب هذا ال يجعله حساب راتب .فقط يف حالة وجود عقد حساب أجر محدد بني
صاحب العمل واملؤسسة  ،وقتها سيتم إعتبار الحساب رسم ًيا كحساب أجر.
ال يشء مينع صاحب العمل من إيداع مبالغ الرواتب يف حساب وديعة مملوك للموظف.
يتم استخدام حساب الدفع بشكل خاص لتوفري املال وإجراء التحويالت  ،مثل  TEDو  DOCو  Pixودفع الفواتري واملشرتيات
باستخدام بطاقات الخصم أو االئتامن.
ميكن ان يكون:
أ) الدفع املسبق :باملبالغ التي أودعها العميل مسبقًا  ،مثل املعامالت عرب البطاقة والهاتف واإلنرتنت وما إىل ذلك ؛
ب) الدفع اآلجل :ال يعتمد عىل اإليداع املسبق للمبالغ من قبل العمالء .املثال األكرث شيو ًعا هو بطاقات االئتامن.
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بشكل عام  ،ميكن فتح الحسابات املدفوعة مسبقًا عن طريق الهاتف الخلوي نفسه .فقط قم بإبالغ وثيقة الهوية وبعض البيانات ،
مثل االسم و  CPFأو  CNPJوغريها التي تطلبها املؤسسة .نظ ًرا ألنها مدفوعة مسبقًا  ،ال يتوفر الرصيد إال إذا قمت بإيداع األموال
مقد ًما .تعمل كشحن هاتفك الخلوي  ،عىل سبيل املثال.
بدورها  ،حسابات الدفع اآلجل هي يف الواقع حسابات مدفوعة مسبقًا باإلضافة إىل بطاقة إئتامن مقدمة من جهة اإلصدار  ،والتي
قد تكون املؤسسة املالية نفسها التي لديها هذا النوع من الحسابات كمنتج أو مؤسسة مالية رشيكه ملؤسسة الدفع .وبالتايل  ،من
أجل فتح هذه الحسابات  ،باإلضافة إىل املستندات املطلوبة لفتح الحساب املدفوع مسبقًا  ،قد تكون هناك حاجة إىل مستندات
محددة أخري لتزويد بطاقة االئتامن.
مهم! ميكن تقديم خدمات حساب الدفع للعمالء من خالل مؤسسات الدفع ( )IPsأو املؤسسات املالية ( .)IFsومع ذلك  ،فإن
حساب الدفع إلزامي ملؤسسات الدفع  IPالتي تحتفظ مبوارد العمالء.

 2-2فتح حساب لطالبي اللجوء

ال توجد قامئة يحددها البنك املركزي باملستندات املطلوبة لتحديد هويه العميل وقت فتح الحساب.

تنص القواعد عىل ما ييل )1( :أي وثائق هوية معرتف بها يف القانون الربازييل هي وثائق مناسبة لفتح حساب ؛ و ( )2األمر مرتوك
للبنوك لتحديد قامئة املستندات الالزمة لفتح حسابات عمالئها  ،حيث يتعني عليهم إعتامد اإلجراءات والضوابط الالزمة لتحديد
وتأهيل صاحب الحساب  ،مبا يف ذلك األجانب وممثليهم.
وبالتايل  ،ال يوجد أي عائق قانوين أو تنظيمي للبنوك للقيام بتحديد هوية طالبي اللجوء  ،لغرض فتح حسابات  ،بنا ًء عىل الوثائق
التالية:
أ) بطاقة تسجيل الهجرة الوطنية ( )CRNM؛
ب) الوثيقة املؤقتة لسجل الهجرة الوطني ( )DPRNM؛ أو
ج) بروتوكول اللجوء
ميكن لطالب اللجوء أيضً ا فتح حساب دفع  ،وأيضا عن طريق الهاتف املحمول أو يف أحد البنوك أو يف مؤسسة الدفع ( )IPتحتوي
هذه الحسابات عىل قواعد أبسط للفتح عندما يكون الحد األقىص للمبلغ املودع  5000ريال برازييل.
إذا طلب البنك أو مؤسسة الدفع تقديم  CPFميكنك إستخراجه من مصلحه الرضائب :
()/https://receita.economia.gov.br
مهم! األمر مرتوك للبنوك ومؤسسات الدفع لتحديد قامئة املستندات املطلوبة وال يُطلب منهم فتح حساب  ،حتى لو كان لديك
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جميع املستندات املطلوبة .تنطبق هذه القاعدة أيضً ا عىل الربازيليني!

3-2فتح حساب للمهاجرين أو الالجئني

عملية فتح حساب مرصيف للمهاجر أو الالجئ هي نفسها التي تم وصفها ملقدم طلب االعرتاف بوضع الالجئ وميكن للجميع فتح
حساب دفع.

ميكننا أن نذكر  ،كمثال عىل الوثائق التي ميكن قبولها لتحديد هوية املهاجرين والالجئني يف عملية فتح الحساب  ،ما ييل
أ) بطاقة الهوية األجنبية ( )CIE؛
ب) السجل الوطني لألجانب ( )RNE؛ أو
ج) بطاقة تسجيل الهجرة الوطنية (.)CRNM
مهم! كام ذكرنا  ،فإن األمر مرتوك للبنوك ومؤسسات الدفع لتحديد قامئة املستندات املطلوبة وال يطلب منهم فتح حساب  ،حتى لو
كان لديك جميع املستندات املطلوبة .تنطبق هذه القاعدة أيضً ا عىل الربازيليني!
إنتباه! يجب عىل الالجئني املعرتف بهم بالفعل من قبل اللجنة الوطنية لالجئني ( )Conareوالذين لديهم بالفعل حساب مفتوح
أثناء التقدم للحصول عىل اإلعرتاف بوضع الالجئ تحديث تسجيلهم يف البنك أو مؤسسة الدفع  ،ويجب عليهم تقديم بطاقة تسجيل
الهجرة الوطنية الخاصة بهم( )CRNMيجب عىل البنوك ومؤسسات الدفع اإلحتفاظ بسجالت عمالئها محدثة وفقًا لقرار CMN
رقم  ، 2019 ، 4،753والتعميم رقم  ، 2013 ، 3680عىل التوايل.

4-2هل ميكنني فتح حساب مع شخص (أشخاص) أخري؟
نعم  ،يُسمح بفتح حساب به أكرث من مالك .تتبع قواعد الحساب املشرتك نفس القواعد املتبعة يف الحساب الفردي
يعتمد فتح هذا النوع من الحساب عىل اإلتفاق بني الطرفني وال يوجد أي قانون يفرض عىل البنك أو أي مؤسسة أخرى فتح حساب
ألكرث من مالك .

5-2هل ميكنني فتح حساب صغار رجال األعامل الفردي MEI؟
نعم  ،يف هذه الحالة  ،سيتم فتح حسابك كحساب شخصيه إعتباريه  . PJتحقق مع مؤسستك حول الوثائق املطلوبة لفتح هذا
الحساب.
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إحتياطات عند فتح الحساب

-3إحتياطات عند فتح الحساب
1-3تأكد من أن املؤسسة معتمدة من قبل البنك املركزي. BC
ميكنك العثور عىل جميع املؤسسات املرصح لها بالعمل من قبل البنك املركزي عىل موقعه باتباع الخطوات التاليه« :املؤسسات
املاليه> النظام املايل الوطني> التنظيم> البحث عن مؤسسة» .إذا تم الترصيح بذلك  ،فإن النقر فوق اسم املؤسسة يوفر مجموعة
متنوعة من املعلومات  ،مبا يف ذلك معلومات االتصال.
“Estabilidade financeira > Sistema Financeiro Nacional > Organização > Encontre uma instituição
إذا مل يتم العثور عىل اسم املؤسسة  ،فتأكد إذا كانت تعمل كوكيل ملؤسسة معتمدة.
يف حالة مؤسسات الدفع  ،هناك قواعد تحدد ما إذا كانت تحتاج إىل ترخيص من البنك املركزي للعمل.
بعض مؤسسات الدفع الصغريه والتي ليس لديها حركه ماليه كبريه ميكن أن تعمل بدون حاجه إيل ترخيص.
إذا كانت لديك إستفسارات أخري  ،تواصل مع بالبنك املركزي .BC

2-3إقرأ العقد بعنايه :
تلتزم املؤسسات بتزويدك بأهم املعلومات  ،مبا يف ذلك ما ييل:
أ) رشوط تقديم الشيكات.،
ب) رضورة قيام املودع بإبالغ أية تغيريات عىل بيانات التسجيل واملستندات املستخدمة لفتح الحساب ؛
ج) رشوط إدراج اسم املودع يف سجل مصدري الشيكات بدون رصيد ( )CCF؛
د) املعلومات التي تفيد بإمكانية إتالف الشيكات املصفاة مبجرد تصويرها بامليكروفيلم ؛
هـ) رسوم الخدمة  ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالخدمات التي ال ميكن تحصيلها ؛ و
و) الرصيد املطلوب للحفاظ عىل الحساب  ،إذا كان هناك مثل هذا املطلب
إذا كانت لديك أي أسئلة  ،فاطلب من املسؤول عن املؤسسة أو اتصل بالبنك املركزي
مهم! يُطلب من املؤسسة تقديم نسخة من جميع املستندات التي وقعت عليها .اسأل وإحتفظ بها.
يجوز للمؤسسة إرسال العقد بأي وسيلة  ،مبا يف ذلك إلكرتون ًيا.

 3-3هل هناك أي ضامن للحصول عىل األموال التي أودعتها يف حسايب يف حالة تعطل البنك أو إفالسه؟
نعم  ،إن املبالغ املودعة يف البنوك والتعاونيات مضمونة حتى 250ألف ريال  ،يف كل مؤسسة  ،حتى صندوق ضامن
األئتامن  FGCوصندوق ضامن اإلمتان التعاوين  ، FGCoopالرشكات الخاصة ،إداره آليات الحاميه .
ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات حول الصناديق املعنيه من موقعي الويب :
 www.fgc.org.brو .www.fgcoop.coop.br
باإلضافة إىل ذلك  ،ميكنك أيضً ا الحصول عيل املعلومات من خالل األسئلة املتداولة الخاصة يف موقع البنك املركزي  ,BCاألسئلة
املتداولة يف أنظمة القرار و  FGCو .FGCoop
يف حاله مؤسسات الدفع  ، ,IPsعيل الرغم من عدم وجود صندوق ضامن ،هناك إلتزام يف القانون بـأن يتم فصل موارد العميل عن
موارد املؤسسات .
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وسائل الدفع

 -4وسائل الدفع
1-4الشيكات
الشيك  ،يتميز بأنه أمر دفع تحت الطلب  ،هو منتج مخصص للعمالء الذين لديهم حساب إيداع تحت الطلب (حساب جاري)
لدى البنوك.
هذه املؤسسات ليست ملزمة بتقديم هذا املنتج لعمالئها  ،ولكن إذا فعلت ذلك  ،يجب عليها تقديم معلومات حول قواعد
االستخدام وحاالت إلغاء الخدمة أو تعليقها.
عند إصدار شيك  ،تأكد من أن لديك املبلغ املوجود يف الحساب للوفاء بالدفع  ،ألنه يف حالة عدم وجود رصيد يف الحساب  ،سيتم
إرجاع الشيك وميكن تضمني  CPFالخاص بك يف القامئه السوداء وقد تُ نع من القيام بعمليات ائتامنية أو معامالت مالية أخرى.
مهم! نظ ًرا ألنه أمر دفع نقدي  ،ال يتحقق البنك مام إذا كان التاريخ اإلرشادي للدفع بالشيك هو تاريخ مستقبيل (شيك مؤجل).
لذلك  ،فإن الشيك املقدم للدفع قبل اليوم املحدد كتاريخ اإلصدار سيستحق الدفع يف يوم التقديم.
تعلم املزيد عن الشيكات هنا.

 2-4تحويل بني البنوك ()book transfer
التحويل بني البنوك  ،املعروف أيضً ا باسم ( ،)book transferهو نقل القيم بني حسابات نفس املؤسسة.
بشكل عام  ،يتم إضافة املبلغ املحول عىل الفور إىل حساب الدائن  ،بغض النظر عام إذا كان التحويل يتم يف عطالت نهاية األسبوع
أو أيام العطالت .ومع ذلك  ،قد تضع املؤسسة معايري مختلفة إليداع املبالغ يف الحسابات.
الخصائص الرئيسية للتحويالت بني البنوك هي:
• تحدد املؤسسة نفسها الحد األقىص لتحويل املبالغ.
• يُضاف املبلغ عاد ًة بعد الدفع مبارش ًة  ،ولكن قد توفر املؤسسة قواعد مختلفة ؛
• ال يوجد حد زمني لطلب التحويل .و
• ال ميكن للمؤسسة فرض رسوم عىل كل عميل بحد أقيص عمليتني تحويل شهريًا.
تعرف عىل املزيد حول التحويل بني البنوك هنا.
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3-4مستند أمر االئتامن ()DOC
مستند أمر االئتامن ( )DOCهو أمر تحويل يستخدم لتحويل املبالغ بني أصحاب الحسابات واألفراد والكيانات القانونية  ،من
مؤسسات مختلفة وبني املؤسسات نفسها  ،مبا يف ذلك سداد االلتزامات أو ال.
نظ ًرا ألنه ينتقل عرب نظام التسوية املؤجلة لعمليات تحويل أوامر االئتامن بني البنوك ( ، )Silocال ميكن إجراء هذه التحويالت إال
عن طريق  Caixa Econômica Federalوالبنوك التجارية والبنوك املتعددة التي لديها محافظ تجارية مشاركة يف هذا النظام.
يف هذه املعاملة  ،يقترص املبلغ املحول عىل  4999.99رياالً برازيل ًيا  ،وال يُضاف إال يف يوم العمل التايل لتاريخ املعاملة.
إنتباه ! نظ ًرا ألنه يتم قيد املبلغ فقط يف يوم العمل التايل  ،فإن البنك غري ملزم باستخدام العائدات من هذا التحويل لتسوية الرسوم
املستحقة يف يوم التحويل .لذا  ،إبق عىل اتصال ملعرفة ما إذا كان سيتم بالفعل نقل املال حتى تاريخ إستحقاق االلتزام.
يجب أن تحتوي  DOCعىل املعلومات التالية:
أ) اسم العميل املستلم  ،مع رقم  CPFأو  CNPJ؛ و
ب) تحديد املؤسسة املالية والوكالة املعنية والحساب املراد قيده.
يف حالة وجود تناقض بني املعلومات املذكورة أعاله  ،فإن قرار اعتامد حساب املستلم يكون عىل حساب املؤسسة املستفيدة وعىل
حسابها .وبالتايل  ،يف حالة  ، DOCال يوجد أمر رصيح يف اللوائح التي تحدد إعادة األموال يف حالة االختالف يف معلومات تحديد
هوية العميل املتلقي
يف حالة اإلرجاع  ،يجب عىل البنك املرسل إتاحة املبلغ للعميل الذي يقوم بالدفع يف يوم التسوية وإبالغ الحدث عىل الفور.
تعرف عىل املزيد حول  DOCهنا.

4-4التحويل اإللكرتوين املتاح ()TED
التحويل اإللكرتوين املتاح ( )TEDهو التحويل املايل بني املؤسسات املالية املختلفة أو مؤسسات الدفع التي لديها
حساب لدى البنك املركزي.
يتم إستخدامه لتحويل املبالغ بني أصحاب الحسابات من مختلف املؤسسات واألفراد والرشكات  ،وبني املؤسسات نفسها مبا يف ذلك
دفع اإللتزامات أو ال.
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ال يوجد حد للمبلغ الذي سيتم تحويله من خالل  TEDويجب إيداع األموال يف نفس اليوم لحساب املستلم  ،برشط:
• العملية صحيحه.
• هناك أموال يف حساب املرسل .و
• االلتزام بالحد الزمني املحدد من قبل البنك إلصدار TED
يتم تحديد املهلة من قبل املؤسسة املالية  ،وبشكل عام  ،حتى الساعة  5مسا ًء .بعد املهلة الزمنية التي حددتها املؤسسة  ،ميكن
جدولة  TEDليوم العمل التايل أو يف وقت الحق.
عند إصدار  ، TEDيجب إبالغ البيانات التالية  ،إن أمكن:
أ) رقم  CPFأو  CNPJللمستلم ؛
ب) إسم العميل املستلم  ،مبا يتوافق مع  CPFأو  CNPJبدون متييز بني االسم الحريك واالسم التجاري؛
ج) تحديد املؤسسه املستقبلة.
د) تحديد الحساب الجاري للعميل املستلم  ،إذا كان صاحب حساب للمؤسسة املستقبلة ؛
ه) رقم CPFأو  CNPJالخاص باملستلم ؛ و
و) اسم العميل املستلم يتوافق مع  CPFأو .CNPJ
املؤسسة املصدرة لـ  TEDهي املسؤولة عن التحقق من صحة بيانات العميل املصدر واملؤسسة املستقبلة مسؤولة عن التحقق من
صحة بيانات العميل املستلم.
تعرف عىل املزيد حول  TEDهنا.

 5-4املدفوعات الفورية ()Pix

مهم ! سيبدأ  Pixيف العمل يف  16نوفمرب  .2020بدأ تسجيل املفاتيح يف  5أكتوبر .2020
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 1-5-4ما هو Pix
( Pixالدفع الفوري) هو التحويل اإللكرتوين لألموال بني الحسابات يف الوقت الفعيل .الخدمة  ،التي ميكن توفريها لألفراد والرشكات ،
متاحة  24ساعة يف اليوم  7 ،أيام يف األسبوع وكل يوم من أيام السنة  ،مبا يف ذلك أيام السبت واألحد والعطالت.
إنه خيار باإلضافة إىل  DOCو  TEDوإيصاالت الدفع وبطاقة الخصم نفسها.

 2-5-4مكان الوصول إىل Pix
ميكن الوصول إىل  Pixمن قبل العمالء يف تطبيق البنك أو مؤسسة الدفع حيث يكون لديهم حساب معامالت (حساب إيداع تحت
الطلب  ،املعروف باسم الحساب الجاري  ،حساب إيداع التوفري أو حساب الدفع املسبق).

 3-5-4من ميكنه عرض Pix
ميكن للمؤسسات املالية ( )FIsومؤسسات الدفع ( ، )IPsمبا يف ذلك التكنولجيا املاليه  ، fintechsتقديم  Pixلعمالئها.
سيتعني عىل بعض هذه املؤسسات أن تقدم Pixبشكل إلزامي .هم:املؤسسات املاليه  IFsأو مؤسسات الدفع  IPsاملرصح لهم من
قبل البنك املركزي مع أكرث من  500ألف حساب عميل نشط (مع األخذ يف االعتبار حسابات اإليداع تحت الطلب وحساب إيداع
التوفري وحساب الدفع املسبق).
ميكن لـلمؤسسات املاليه  IFsو مؤسسات الدفع  IPاألخرى  ،مبا يف ذلك مؤسسات االدفع  IPالغري خاضعة لرتخيص من البنك
املركزي  ،تقديم هذه الخدمة عىل أساس إختياري  ،طاملا أنها تشرتك يف  .Pixيف هذه الحاالت  ،سيتم اعتبارهم جز ًءا من نظام الدفع
الربازييل ( )SPBوسيخضعون للحد األدىن من اللوائح  ،منذ اللحظة التي يقدمون فيها طلب العضوية.
سيبقى البنك املركزي عىل اطالع دائم  ،عىل صفحة  ، Pixبالعالقة مع املؤسسات امللزمة أو املرصح لها بتقديم الخدمة.

 4-5-4كيفية إجراء الدفع عرب Pix؟
إلجراء الدفع عرب  ، Pixميكن للعميل:
أ) تأكيد رمز اإلستجابة الرسيعة QRبإستخدام كامريا الهاتف الذيك  ،يف خيار عمل  Pixيف تطبيق مؤسستك املالية أو مؤسسة الدفع
؛ أو
ب) إبالغ الدافع مبفتاح  ، Pixوالذي ميكن أن يكون  CPF / CNPJأو بريد إلكرتوين أو هاتف خلوي أو مفتاح عشوايئ  ،من خالل
الخيار الذي توفره املؤسسة املالية أو الدفع يف التطبيق املثبت عىل الهاتف الذيك.
عىل الرغم من أنه ليس املعيار األمثل  ،نظ ًرا لقلة التطبيق العميل والتأخري  ،هناك خيار بديل إلدخال بيانات حساب املعامالت
للمستخدم املستلم يدويًا  ،كام هو الحال اليوم لبدء  TEDأو .DOC
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 5-5-4كيفية الحصول عىل Pix
للحصول عىل  ، Pixميكن للعميل:
أ) إنشاء رمز االستجابة الرسيعة  QRوتقدميه إىل الدافع ؛ أو
ب) إبالغ الدافع مبفتاح  ، Pixوالذي ميكن أن يكون  CPF / CNPJأو الربيد اإللكرتوين أو الهاتف الخلوي أو املفتاح العشوايئ  ،من
خالل الخيار الذي توفره املؤسسة املالية أو مؤسسة الدفع يف التطبيق املثبت عىل الهاتف الذيك.
ميكن إنشاء رمز االستجابة الرسيعة  QRمرة واحدة فقط أو ميكن إنشاؤه مع كل معاملة جديدة  ،اعتام ًدا عىل اختيار املستلم.
إذا كنت ال ترغب يف إنشاء رمز االستجابة الرسيعة أو إبالغ املفتاح  ،فلديك خيار إبالغ التفاصيل الكاملة لحسابك إىل الدافع  ،الذي
سيتعني عليه إدخال البيانات يدويًا.
مبجرد اكتامل املعاملة  ،ستتم إعادة توجيه االستئناف عىل الفور إىل حساب الدائن  ،والذي سيتلقى يف الوقت الفعيل رسالة تؤكد
الرصيد يف الحساب.
ليس من الرضوري تسجيل مفتاح إلنشاء  Pixأو استالمها .ومع ذلك  ،يوىص بتسجيل املفتاح لتلقي  .Pixعىل الرغم من أن العميل
ميكنه تلقي املعامالت مبجرد إبالغ تفاصيل حسابه  ،إال أن هذا النموذج ليس عمل ًيا مثل استخدام املفتاح وميكن أن يتسبب يف تأخري
بدء املعاملة  ،مام يقلل من فائدة الدافع يف إنشاء .Pix
املفتاح العشوايئ هو وسيلة لتلقي  Pixدون الحاجة إىل إبالغ الدافع بأي بيانات شخصية .ستكون مجموعة من األرقام واألحرف
والرموز التي يتم إنشاؤها عشوائ ًيا والتي ستحدد حسابك وميكن استخدامها لتلقي األموال.

 6-5-4كم عدد مفاتيح الدخول املتاحه؟
ميكن للعمالء األفراد الحصول عىل  5مفاتيح لكل حساب ميتلكونه  ،بينام ميكن للعمالء من الرشكات الحصول عىل  20مفتا ًحا لكل
حساب ميتلكونه.
ال ميكن ربط نفس املفتاح بحسابات مختلفة.

 7-5-4جدولة Pix
ميكن جدولة  Pixيف تاريخ مستقبيل معني (جدوله .)Pix
إذا مل تكن هناك أموال كافية يف حساب الدافع يف التاريخ املحدد لتحقيق  ، Pixفلن يُسمح ببدء املعاملة.
من املهم مالحظة أن عرض  Pixاملجدول من ِقبل مشاريك  Pixإختياري  ،لذلك يجب عىل العميل التحقق مام إذا كانت املؤسسة
التي يعمل بها تقدم هذا الخيار.
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 8-5-4مزيد من املعلومات حول Pix
للمزيد من املعلومات حول  ، Pixراجع موقعنا عىل اإلنرتنت:
أ) صفحة Pix
ب)  Pixاألسئلة املتداولة

 9-5-4الرسوم
يُعفى األفراد من فرض رسوم عىل:
أ) دفع ( Pixإرسال املوارد لغرض التحويل والرشاء) ؛ و
ب) استالم ( Pixاستالم أموال بغرض التحويل)
هناك حالتان فقط ميكن فيها فرض رسوم عيل لألفراد:
أ) عند دفع : Pixعند إستخدام قناة الخدمة الشخصية للمؤسسة  ،مبا يف ذلك عرب الهاتف  ،عندما تكون الوسائل اإللكرتونية متاحة ؛
ب) عند إستالم  : Pixيف حالة وجود غرض الرشاء  ،مقابل أنشطة تجارية ،
مثل البائعني الفرديني الذين يتلقون  Pixمقابل بيع املنتج أو الخدمة.
تنطبق قواعد الرسوم عيل األفراد أيضً ا عىل أصحاب املشاريع الصغرية ( )MEIوأصحاب املشاريع الفردية .يف املقابل  ،ال يوجد إعفاء
من الرسوم للكيانات القانونية.
يلخص الجدول أدناه طريقه العمل:
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عمليات الرصف األجنبي

-5إرسال وأستقبال األموال من الخارج؟
 1-5أين ميكنني إستبدال العمالت األجنبية بالريال أو رشاء العمالت األجنبية؟
ميكنك إجراء معامالت الرصف األجنبي فقط مع املؤسسات املرخصة من قبل البنك املركزي للعمل يف سوق الرصف األجنبي .انظر
قامئة املؤسسات املعتمدة هنا.
باإلضافة إىل ذلك  ،ميكنك إجراء هذه املعامالت مع مراسيل الرصف األجنبي  ،والرشكات التي تعمل نيابة عن املؤسسات املعتمدة.
ميكنك الرجوع إىل قامئة مراسيل الرصف األجنبي هنا.
ميكن للمؤسسات واملراسلني املعتمدين تحديد سندات العمالت األجنبية التي سيتم قبولها لكل معاملة.

 2-5هل أحتاج إىل عقد لرشاء أو بيع العمالت األجنبية؟
عيل حسب  .العقد رضوري فقط للمعامالت التي تنطوي عىل رشاء أو بيع العمالت األجنبية التي تزيد عن  10000دوالر أمرييك
(عرشة آالف دوالر أمرييك)  ،أو ما يعادلها بعمالت أجنبية أخرى .يف جميع الحاالت األخرى  ،كل ما عليك فعله هو رصف األموال ،
وتقديم مستنداتك إىل موظفي املؤسسة  ،وإذا تجاوز املبلغ  3آالف دوالر أمرييك (ثالثة آالف دوالر أمرييك)  ،تحتاج إيل املستندات
التي تدعم العملية.

3-5ما هو سعر الرصف للعملية؟
يتم االتفاق عىل أسعار الرصف يٍحرية بني األطراف املتعاقدة  ،أي بني العميل والوكيل املرخص له بالعمل يف سوق الرصف األجنبي.
من أجل معرفة القيمة اإلجاملية للعملية بشكل فعال  ،يجب عىل املؤسسة إبالغ القيمة الفعلية اإلجاملية ( ، )VETوالتي تأخذ يف
االعتبار سعر الرصف والرضائب املفروضة والرسوم املفروضة يف نهاية كل عمليه.
لذلك  ،ملعرفة قيمة العملية ومقارنة األسعار بني الوكالء املعتمدين  ،اسأل دامئًا عن القيمة الفعلية اإلجاملية ( )VETللعملية.
تعرف عىل املزيد حول سعر الرصف والتعليم والتدريب املهني هنا.

 4-5أين ميكنني الحصول عىل أسعار الرصف التي تتقاضاها املؤسسات؟

يعلن البنك املركزي عن املتوسط الحسايب ملعدالت الرشاء والبيع للوكالء املرصح لهم بالتداول .هذا املعدل هو مبثابة معيار الحد
األدىن  ،وليس معدل ثابت.

ملعرفة املؤسسات التي لديها  ،يف املتوسط  ،أفضل أسعار الرصف بشكل فعال  ،راجع تصنيف عن القيمة الفعلية اإلجاملية ()VET
هنا.
مهم! قيم موقع البنك املركزي هي متوسط القيم .يعتمد املبلغ الذي ستدفعه أو تتلقاه من كل مؤسسة عىل كل عملية .لذلك  ،من
املهم البحث يف أكرث من مؤسسة واحدة.

19

إرسال وإستالم املوارد من  /إىل الخارج

 6إرسال واستالم املوارد من  /إىل الخارج
 1-6كيف أرسل األموال إىل الخارج؟
يجب أن يتم إرسال األموال من الربازيل إىل الخارج من خالل املؤسسات املرخصة من قبل البنك املركزي للعمل يف سوق الرصف
األجنبي  ،املذكورة يف البند  1-4تقدم بعض املؤسسات إمكانية إرسال التحويالت بالوسائل الرقمية.
تحقق مع املؤسسة املعتمدة التي تختارها من إجراءات إرسال املورد والوثائق املطلوبة و .VET
بدالً من ذلك  ،ميكن أيضً ا استخدام خدمة الطلبات الربيدية الدولية  ،املتوفرة يف مكتب الربيد .ميكن العثور عىل قامئة الدول
الرشيكة عىل موقع مكتب الربيد عيل اإلنرتنت.

 2-6كيف أحصل عىل أموال من الخارج؟
يجب أن يتم استالم األموال من الخارج يف الربازيل من خالل املؤسسات املرخص لها من قبل البنك املركزي  BCللعمل يف سوق
الرصف األجنبي  ،املذكورة يف البند  .1-4تقدم بعض املؤسسات إمكانية تلقي التحويالت عرب الوسائل الرقمية.
من املستحسن  ،قبل إرسال العملة األجنبية إىل الربازيل  ،أن يقوم املستفيد يف البلد بالتحقق مع املؤسسة املعتمدة من تفضيله
لإلجراءات التي سيتم اعتامدها والوثائق املطلوبة و القيمة الفعلية اإلجاملية .VET
بدالً من ذلك  ،ميكن أيضً ا استخدام خدمة الطلبات الربيدية الدولية  ،املتوفرة يف مكتب الربيد .ميكن العثور عىل قامئة الدول
الرشيكة عىل موقع مكتب الربيد

3-6هل هناك حد إلرسال  /استقبال القيم من  /إىل الخارج؟
كقاعدة عامة  ،ال توجد قيود عىل قيمة املعامالت  ،وتجدر اإلشارة إىل أن املعاملة يجب أن متتثل للقانون الربازييل ولوائح الرصف.

 4-6بأي عملة ميكنني تلقي األموال يف الربازيل؟
ميكن إرسال أوامر الدفع من الخارج بالعملة األجنبية أو بالريال  ،ولكن سيتم دفعها دامئًا للمقيمني يف الربازيل بالريال.
سعر الرصف هو الذي يتم التفاوض عليه بني املستفيد واملؤسسة املالية املرخص لها.

 5-6هل ميكن إيداع املبلغ املستلم من الخارج مبارشة يف حسايب يف الربازيل؟
نعم  ،ميكن إضافة املبلغ بالريال مبارشة إىل حساب يف حالة التحويالت لألفراد .تسمح لوائح الرصف أيضً ا للمؤسسات بتقديم
إمكانية االتفاق عىل القيمة بالريال الربازييل من قبل املرسل يف الخارج  ،دون تكلفة إضافية عىل املستلم يف الربازيل .ومع ذلك ،
يعتمد هذا النظام عىل إتفاق مسبق بني الوكيل املعتمد يف الدولة ورشيكه يف الخارج.
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6-6هل ميكن تحصيل رسوم ومصاريف إلرسال األموال أو تلقيها يف الربازيل ويف البلد آخر يف وقت واحد؟
نظ ًرا ألن تحصيل الرسوم الجمركية أو الرسوم يف البلدان األخرى هو خارج اختصاص البنك املركزي الربازييل  ،فال يوجد عائق أمام
فرض هذه الرسوم يف كل من بلد التحويل ويف بلد استالم املوارد .يجب عىل العميل أوالً استشارة املؤسسة املتعاقد معها يف هذا
الشأن
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تعرف عىل األوراق
النقدية والعمالت
املعدنية للريال
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 7تعرف عىل األوراق النقدية والعمالت املعدنية للريال الربازييل
عىل موقع البنك املركزي عىل الويب  ،من املمكن الحصول عىل معلومات حول خصائص األوراق النقدية والعمالت املعدنية
املتداولة يف الربازيل  ،مبا يف ذلك معلومات مهمة لتحديد عنارص األمان التي يجب أن تكون عىل األوراق النقدية.
إذا كانت لديك شكوك حول سالمة األوراق النقدية  ،فيمكنك تسليمها إىل أحد البنوك  ،والتي سرتسلها إىل البنك املركزي BC
إيصال .ميكنك متابعة عملية التحليل هنا.
ً
للمراجعة .عند تسليم الورقة النقدية إىل البنك  ،اطلب
أحدث األوراق النقدية املتداولة يف السوق الربازييل هي  200ريال برازييل  ،أطلقها البنك املركزي يف سبتمرب  2020والتي تشكل
العملة املتداولة الوطنية إىل أجل غري مسمى.
شكل هذه الورقة النقدية الجديدة هو نفسه ل  20.00رياالً برازيليًا  ،ولكن حتى ال تختلط مع العمله األخري لسكان الربازيل ،فإن
الحيوان (الذئب جوارا ) واملناظر الطبيعية (سيهادو) التي يف العمله الجديده تختلف متا ًما عن األوراق النقدية األقل قيمة (يف عمله
ال  20.00رياالً الربازييل القرد األسدي الذهبي اوالغابة األطلسية) وعنارص األمان مختلفه أيضا.
ميكنك العثور عىل مزيد من املعلومات حول العمله الجديده هنا.
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كيفية الحصول عىل قرض
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 8كيفية الحصول عىل قرض
تحذير هام! ال يلزم أي بنك أو مؤسسة أخرى مبنح القروض أو التمويل أو بطاقات االئتامن ألي عميل  ،سواء كان برازيليًا أو مهاج ًرا
أو الجئًا .وباملثل  ،ال يلزمك أيضً ا الحصول عىل رصيد لفتح حساب أو أداء أي خدمة مالية.

 1-8عمليات االئتامن
من خالل عملية إئتامنية  ،يقوم البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى بإتاحة األموال للعميل مقابل عائدها خالل فرتة معينة  ،باإلضافة
إىل الفائدة والرسوم .بشكل عام  ،قد تطلب املؤسسات من العمالء تقديم ضامن  ،مثل ضامن أوسيارة أو دراجة نارية أواملنزل
لتقليل مخاطر العملية.
هناك نوعان رئيسيان من عمليات االئتامن:
أ) القروض :ال يلزم إستثامر األموال يف غرض محدد وميكن استخدامها ألي غرض يفيد املقرتض ؛
ب) التمويل :يجب إستثامر األموال عىل وجه التحديد فيام هو منصوص عليه يف العقد .يف هذه الحالة  ،ميكن أن يكون ضامن
العملية هو األصل نفسه  ،مثل متويل سيارة أو دراجة نارية أو منزل.
ميكن الحصول عىل مزيد من املعلومات هنا.

2-8بطاقة االئتامن
البطاقة االئتامنية هي وسيلة دفع يقوم العميل من خاللها بالرشاء ويتعهد بدفع املبالغ عىل قسط واحد أو أكرث .ميكن التعاقد عىل
البطاقة مع بنك أو مؤسسة دفع.
عىل أساس شهري  ،يجب عىل املؤسسات إصدار فاتورة  /كشف حساب  ،مام يسمح بفحص املشرتيات التي قام بها العميل.
انتباه! من الشائع أن يكون لفاتورة الدفع ببطاقة اإلمتان خيار «الحد األدىن للدفع» أو «الحد األدىن للمبلغ» .دفع الحد األدىن فقط
من الفاتورة كأخذ قرض من مؤسسة إصدار بطاقة االئتامن  ،مام يولد فائدة ورسو ًما  ،عىل النحو املنصوص عليه يف العقد .األفضل
هو أن تدفع شهريًا  ،يف تاريخ االستحقاق  ،املبلغ اإلجاميل لفاتورة بطاقتك  ،نظ ًرا ألن الفائدة والرسوم لهذه الخدمة مرتفعة للغاية!
استخدم بطاقتك اإلئتامنية بحذر شديد!
إذا مل تدفع املبلغ الكامل للفاتورة  ،وهو دينك للمؤسسة  ،اعتام ًدا
عىل ما تم االتفاق عليه يف العقد  ،هذا يعترب مخالفه ماليه  ،وقد يتم تسجيل اسمك يف قامئه املتخلفني.
تعرف عىل املزيد حول بطاقة االئتامن الخاصة بك هنا
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 3-8اإلقراض الصغري
عمليات اإلقراض األصغر هي تلك التي يتم تنفيذها لتمويل األنشطة اإلنتاجية ألصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة الحجم  ،أي
أولئك الذين يبلغ إجاميل دخلهم السنوي أو عائداتهم  200ألف ريال برازييل (360ألف ريال برازييل اعتبا ًرا من  3نوفمرب - 2000
قرار  CMNرقم  ، 4713لعام  ، 2019مادة )2
تهدف عمليات اإلقراض الصغري إىل فتح األعامل التجارية وتنميتها  ،وال ميكن استخدام األموال يف اإلستهالك.
ضمن اإلقراض الصغري  ،يوجد الربنامج الوطني املوجه لإلقراض الصغري اإلنتاجي ( ، )PNMPOوهو برنامج حكومي يهدف إىل دعم
ومتويل األنشطة اإلنتاجية ألصحاب املشاريع (القانون  ، 13،636لعام .)2018
يف الربنامج الوطني املوجه لإلقراض الصغري اإلنتاجي ( ،)PNMPOيكون سعر الفائدة أقل ويقترص عىل  ٪4شهريًا .باإلضافة إىل ذلك
 ،فإن الرسوم الوحيدة التي ميكن للبنك أن يفرضها عىل العميل هي رسوم فتح االئتامن  ،والتي تقترص عىل  ٪3من مبلغ االئتامن
املمنوح.
نظ ًرا ألنه أكرث فائدة للعميل  ،فإن العملية يف الربنامج الوطني املوجه لإلقراض الصغري اإلنتاجي ( )PNMPOلها بعض املتطلبات:
أ) الحد األدىن ملدة العملية 120 :يو ًما ؛
ب) مجموع األرصدة املدينة يقترص عىل:
 21000.00 )1ريال برازييل  ،فيام يتعلق بالعمليات مبوجب القروض الصغرى اإلنتاجية املوجهة  MPOلنفس املقرتض يف كل
مؤسسة مالية ؛ و
2 80000.00ريال برازييل  ،فيام يتعلق بعمليات االئتامن بشكل عام  ،مبا يف ذلك خارج القروض الصغرى اإلنتاجية املوجهة MPO
 ،باستثناء عمليات ائتامن الرهن العقاري.
استرش إحدى املؤسسات للحصول عىل مزيد من املعلومات حول إمكانية الحصول عىل قرض صغري لعملك!
تعرف عىل املزيد حول االئتامن الصغري هنا.

4-8السحب عىل املكشوف
عند فتح حساب جاري  ،قد تعرض املؤسسة عملية ائتامنية مرتبطة بهذا الحساب  ،تسمى «السحب عىل املكشوف» .هذه القيمة
متاحة لك وميكن استخدامها يف أي وقت.
انتباه! قد يظهر مبلغ السحب عىل املكشوف يف كشف حسابك  ،لكنه يف الواقع ليس ملكك .إنه نوع من القروض املعتمدة مسبقًا.
من املهم أن تتحقق مع املؤسسة من رشوط االستخدام  ،والتي يجب أن ينص عليها عقد االلتصاق .بالنسبة لهذه الخدمة  ،ال ميكن
أن يتجاوز معدل الفائدة الشهرية .٪8

27

 5-8يختلف السحب عىل املكشوف عن الشيك
السحب عىل املكشوف يختلف عن الشيك.
السحب عىل املكشوف هو عملية ائتامنية تشبه القرض.
الشيك هو أمر دفع نق ًدا ملن يستلمه  ،أي أنه ميثل املبلغ الواجب دفعه من قبل من أصدر الشيك وقت تقدميه إىل البنك.
عندما تقوم بتوقيع أو استالم شيك  ،فإن املعاملة تشمل ثالثة وكالء:
أ) امل ُصدر (امل ُصدر أو الساحب)ُ :مصدر الشيك ؛
ب) املستفيد :الشخص الذي يستلم الشيك كدفعة .و
ج) الدافع :البنك حيث يتم إيداع أموال امل ُصدر والذي سيقوم بدفع الشيك للمستفيد.
تعلم املزيد عن الشيكات هنا.
انتباه! يجب إصدار الشيكات فقط إذا كان لديك أموال يف حسابك لدفعها  ،خالف ذلك  ،سيتم إعادته وقد يتم تضمني  CPFالخاص
بك يف سجل مصدري شيكات بدون رصيد ( .)CCFإستخدم الشيك بوعي!
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اإلحتياطات عند التعاقد عيل قرض

 -9اإلحتياط عند التعاقد عيل قرض :
 1-9تأكد من أن املؤسسه معتمدة من قبل البنك املركزي :
ميكنك العثور عىل جميع املؤسسات املرصح لها بالعمل من قبل البنك املركزي عىل موقعه باتباع الخطوات التاليه« :املؤسسات
املاليه> النظام املايل الوطني> التنظيم> البحث عن مؤسسة» .إذا تم الترصيح بذلك  ،فإن النقر فوق اسم املؤسسة يوفر مجموعة
متنوعة من املعلومات  ،مبا يف ذلك معلومات االتصال
“> Estabilidade financeira > Sistema Financeiro Nacional > Organização
”Encontre uma instituição

إذا مل يتم العثور عىل اسم املؤسسة  ،فتأكد إذا كانت تعمل كوكيل ملؤسسة معتمدة.

يف حالة مؤسسات الدفع  ،هناك قواعد تحدد ما إذا كانت تحتاج إىل ترخيص من البنك املركزي  Bcللعمل.
بعض مؤسسات الدفع IPالصغريه والتي ليس لديها حركه ماليه عاليه ميكن أن تعمل بدون حاجه إيل ترخيص.
إذا كانت لديك إستفسارات أخري  ،تواصل مع لبنك املركزي. BC

2-9ال تقع كضحيه يف عمليات اإلحتيال
ال يجوز للبنوك واملؤسسات طلب أي إيداع مقدم للحصول عىل قرض .باإلضافة إىل ذلك  ،فإن البنك املركزي ال يقرض أو يتقاىض أي
مبلغ.
وبالتايل  ،يويص البنك املركزي مبا ييل :
(أ) ال تقدم ودائع مبدئية للحصول عيل القروض  ،خاصة يف الحسابات الفردية ؛
(ب) تجنب القروض من رشكات مجهولة تدير إعالنات يف الصحف أو اإلنرتنت أو وسائل اإلعالم األخرى وليس لديها مكتب رئييس ؛
ج)عدم الثقة يف العروض االئتامنية الرخيصه أو امليرسة للغاية والتي ال تتطلب ضامناً أو ال تبحث مع املؤسسات التقييديه
(  SPC Serasaعيل سبيل املثال) إبحث دامئًا عن مؤسسة مالية معتمدة من البنك املركزي وتأكد من أنك تتعامل يف الواقع مع
املؤسسة املعنية.
تعلم املزيد من النصائح هنا.
إذا كنت ضحية لعمليه نصب  ،فنحن نقرتح عليك تسجيل الحادث يف أقرب مركز للرشطة ملحاوله تقليل الخسائر.
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3-9إقرأ العقد
املؤسسات ملزمة بتزويد العمالء بأهم املعلومات .إذا كان لديك أي أسئلة  ،إسأل صاحب املؤسسة أو صديق أو اتصل بالبنك
املركزي .يجوز للمؤسسة إرسال العقد بأي وسيلة  ،مبا يف ذلك إلكرتون ًيا

4-9إنتبه إىل املبلغ اإلجاميل وقدرتك عىل الدفع
ينتهي األمر بالكثري من الناس إىل إنفاق أكرث من الالزم أو حتى مواجهة مشكالت الديون املفرطة ألنهم ال يق ّيمون جي ًدا عند
االقرتاض .لذلك من املهم أن
أ) تقييم ليس فقط قيمة األقساط ولكن أيضا املبلغ اإلجاميل ملا تدفعه (يف بعض األحيان ميكنك أن تأخذ القرض عىل أقساط أكرب
قليالً واالقرتاض لفرتة أقرص وتنفق أقل بكثري يف اإلجاميل) ؛
ب) تحقق بعناية إذا مل يكن لديك بالفعل أقساط أخرى مرتاكمه تهدد دخلك الشهري .انظر دامئًا إىل ما يناسب ميزانيتك ؛
ج)قارن بني املؤسسات املخولة من قبل البنك املركزي للحصول عىل رشط ائتامين جيد .للقيام بذلك  ،اسأل ليس فقط
عن مبلغ سعر الفائدة  ،ولكن عن املبلغ اإلجاميل الذي ستدفعه والتكلفة اإلجاملية الفعليةCET
والتي ستشمل بالفعل كل ما قد سيفرض عليك يف املعاملة (الفائدة  ،الرسوم املرصفية  ،الرضائب الخ) ؛
د) استخدام تصنيف البنك املركزي أيضً ا ملقارنة املؤسسات ومعرفة تكاليف السوق العادية ؛
ه) االعتامد عىل حاسبة املواطن ملساعدتك يف العمليات الحسابية
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الرسوم

-10الرسوم
1-10هل ميكن للبنوك فرض رسوم عىل عمالئها؟
نعم  ،الرسوم هي مقابل الخدمات املرصفية .لكن فرض هذه الرسوم يعتمد عيل إذا كانت الخدمة:
أ) منصوص عليه يف عقد العميل ؛ و
ب) يتم توفريها بشكل فعال من قبل البنك أو املؤسسة.
تعرف عىل املزيد حول الرسوم

 2-10هل هناك خدمات مجانية؟
هناك بعض الخدمات املجانية  ،والتي ال ميكن للبنوك تحصيل رسوم عليها.
للحسابات الجارية:
أ) إصدار (1واحد) بطاقة الخصم وتوفري نسخة ثانية (قد يتم فرض رسوم عيل النسخة الثانية عندما يكون
الطلب بسبب الضياع أو الرسقة أو تلف البطاقة أو ألسباب أخرى غري ذلك لبست من مسؤولية املؤسسة) ؛
ب) ( 4أربعة) عمليات سحب شهريًا  ،مبا يف ذلك بشيك أو بشيك واحد ؛
ت) ( 2اثنان ) تحويالت مالية مالية بني حسابات نفس املؤسسة ؛
ث) كشفان (اثنان) شهريًا  ،للتحركات املاليه يف آخر (ثالثني) يو ًما ؛
ج) البحث عرب اإلنرتنت ؛
ح) دفع الشيكات.
خ) ( 10عرشة) شيكات شهريًا  ،برشط أن يفي مبتطلبات االستخدام ؛ و
د) ( 1واحد) مستخرج مع املعلومات مفصلة  ،شه ًرا بعد شهر  ،لقيم الرسوم واملصاريف املتعلقة باالشرتاكات و عمليات االئتامن
املحملة يف العام السابق  ،املقدمة حتى  28فرباير.

3-10هل ميكن فرض رسوم عيل حساب الدفع؟
قد تفرض البنوك ومؤسسات الدفع رسو ًما مرتبطة بصيانة حسابات الدفع  ،برشط أن يتم رشحها للعميل  ،مع الشفافية الواجبة
رشوط االستخدام ودفع الخدمة.
يف حالة هذه الحسابات  ،ال توجد قامئة بالخدمات األساسية املعفاة من الرسوم اإلجباريه التنظيميه  .لكن  ،قد ال تفرض املؤسسات
عليها رسو ًما يف حاالت معينة  ،من خالل خيارات العمليه.
يف حالة وجود رسوم  ،يجب نرش جدول الرسوم يف مقر املؤسسة وعىل الصفحة املعنية عىل اإلنرتنت  ،حيث يقترص الجدول عىل
الخدمات التي تقدمها .إذا كانت تقدم املؤسسة حزم خدمات محددة  ،يجب إبالغها يف جدول الرسوم  ،مع تحديد الخدمات وعدد
املرات والسعر الخاص بها.
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النظام املايل الربازييل

34

 11النظام املايل الوطني
 1-11النظام املايل الوطني
يتكون النظام املايل الوطني ( )SFNمن مجموعة من املؤسسات التي تسمح لألفراد والرشكات والحكومة بفتح حسابات وتداول
معظم أموالهم  ،وسداد ديونهم  ،والقيام باستثامرات أو الحصول عىل قروض.

2-11البنك املركزي الربازييل
يتحكم البنك املركزي  BCيف التضخم  ،ويأذن بإصدار النقود (النقود الورقية)  ،ويدير سياسة الرصف واالئتامن  ،وكذلك ينظم
العالقات املالية للربازيل مع الخارج.
باإلضافة إىل ذلك  ،يرشف البنك املركزي  BCعىل مؤسسات النظام املايل .أدناه  ،رسم توضيحي للكيانات التي تخضع إلرشاف البنك
املركزي .BC

* اعتام ًدا عىل أنشطة الوساطة والتوزيع الخاصة بهم  ،يتم أيضً ا متابعتهم بواسطة لجنة االوراق املالية والبورصات.
** مؤسسات الدفع ليست جز ًءا من النظام املايل الوطني  ، SFNولكنها تخضع للتنظيم واإلرشاف من قبل البنك املركزي ، BCB
وفقًا لإلرشادات التي وضعتها مجلس النقد الوطني CMN
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األنواع الرئيسية للمؤسسات املالية
وغريها التي يرشف عليها البنك املركزي

 12األنواع الرئيسية للمؤسسات املالية وغريها التي يرشف عليها البنك املركزي
 1-12البنوك
هذه مؤسسات مالية متخصصة يف توفري أموال عمالئها وربط املدخرين واملحتاجني إىل القروض .توفر للعمالء عمليات السحب
والتحويالت والقروض واإلستثامرات  ،من بني أمور أخرى.
تعلم املزيد عن البنوك هنا.

2-12اإلتحادات االئتامنية
يتم تشكيلها من قبل مجموعه من األشخاص لتقديم الخدمات املالية حرصيًا ألعضائها .عندما تفتح حسابًا أو تحصل عىل قرض من
جمعية تعاونية  ،فإنك تصبح عض ًوا وتشارك يف إدارتها وتتمتع مبنتجاتها وخدماتها.
يف االتحادات االئتامنية  ،يجد األعضاء الخدمات الرئيسية املتاحة يف البنوك  ،مثل الحسابات الجارية واالستثامرات املالية وبطاقات
االئتامن والقروض والتمويل.
تعلم املزيد عن التعاونيات هنا.

3-12مؤسسات الدفع
تقدم مؤسسة الدفع ( )IPخدمات لحفظ أموالك وتتيح إمكانية إجراء املدفوعات والتحويالت  ،عىل سبيل املثال  ،عن طريق بطاقة
مدفوعة مسبقًا أو هاتف محمول.
لفتح حساب بقيمة تصل إىل  5000.00ريال برازييل يف مؤسسه دفع  ، IPيتطلب البنك املركزي  BCفقط تقديم مستند تعريف
وإبالغ  CPFالخاص بك .انها بسيطة جدا! قد تتطلب بعض مؤسسات الدفع  IPمستندات إضافية  ،ويف بعض الحاالت  ،صورة
شخصية
هناك أيضً ا مؤسسات دفع  IPالتي توفر بطاقات االئتامن .باستخدام هذا املنتج  ،ميكنك إجراء عمليات رشاء والدفع فقط يف تاريخ
الحق .انتبه! يجب استخدام هذه البطاقة بعناية فائقة!
مهم! مؤسسات الدفع ال تقدم القروض والتمويل .ومع ذلك  ،يف بعض الحاالت  ،يكون الوسطاء الرئيسيون جز ًءا من مجموعات مع
مؤسسات مالية .وبالتايل  ،ميكن للعميل الحصول عىل قروض
من هذه املؤسسات وتودع األموال يف حساب الدفع الخاص به.
تعرف عىل املزيد حول مؤسسات الدفع  IPهنا.
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 4-12مسؤويل الكونسورتيوم
هم مسؤولون عن إدارة مجموعة من األشخاص الذين يجتمعون لغرض متويل رشاء السلع  ،مثل السيارات والدراجات النارية
والعقارات أو الخدمات .مجموعه الكونسورتيوم لديها مدة محددة مسبقا وعدد الحصص.
عندما تنضم إىل مجموعة كونسورتيوم  ،ليس هناك ما يضمن أنك ستتلقى أصولك أو حقك عىل الفور  ،حتى لو دفعت املبالغ
مقد ًما .يجب توفري معايري املشاركة يف اليانصيب وتقديم العطاءات يف العقد الخاص بك.
تعرف عىل املزيد حول مسؤويل الكونسورتيوم هنا.

 5-12جمعيات االئتامن والتمويل واإلستثامر ()SCFI
هي مؤسسات مالية  ،مثل البنوك  ،تقدم القروض والتمويل القتناء السلع أو الخدمات أو رأس املال العامل.
هام :عىل عكس البنوك  ،ال ميكن فتح حساب جاري يف هذه املؤسسات.
تعرف عىل املزيد حول جمعيات االئتامن والتمويل واإلستثامر  SCFIsهنا.

 6-12رشكات االئتامن املبارش
هي مؤسسات تقدم القروض والتمويل حرصيًا عرب اإلنرتنت .وتسمى رشكات االئتامن املبارش ( )SCDأو رشكات القروض بني األفراد
( .)SEPتعلم املزيد هنا.
ومتويل عرب اإلنرتنت .يف هذه الحالة  ،هم ليسوا رشكات ائتامنية  ،لكنهم
ً
هناك حاالت لبنوك أو ملراسليها الذين يقدمون أيضً ا قروضً ا
يعملون بنفس الطريقه
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مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني

املنظمة الدولية للهجرة

البنك املركزي الربازييل
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