القاهرة في:

السيد األستاذ/
رئيس مجلس اإلدارة
تحيت طيبت وبعد،
تاإلشاسج إًٌ اٌجهذ اٌّتىاصً تٍٓ اٌثٕه اٌّشوزي اٌّصشي واٌثٕىن اٌّشوزٌح ٌٍذوي األعضاء بإتفاقيت الكوميسا ِٓ
أجً إٔشاء ٔظاَ إلًٍٍّ ٌّماصح وتسىٌح اٌّذفىعاخ " "REPSSتٍٓ اٌذوي األفشٌمٍح اٌّشتشوح تإٌظاَ تهذف دعُ
اٌتجاسج اٌثٍٍٕح وخفض اٌشسىَ اٌّصشفٍح اٌخاسجٍح ٌٍّشاسٍٍٓ ووزا خفض اٌفتشج اٌزٍِٕح ٌٍتسىٌح.
وتٕا ًء عٍى ِا تُ ِٓ تذسٌة ٌفشٌك عًّ ِصشفىُ اٌّىلش تّمش اٌثٕه اٌّشوزي اٌّصشي ٌٍتعشٌف تاٌخذِح وطشق
االستفادج ِٕها ،أود االحاطح تأْ اٌثٕه اٌّشوزي اٌّصشي لذ لاَ تتفعًٍ اشتشان جٍّع اٌثٕىن اٌّصشٌح تإٌّظىِح تذءاً
ِٓ  ،2017/5/2وتجذوْ ِشفما ً تهزا اٌىتاب اٌمىاعذ اٌخاصح تاشتشان اٌثٕىن اٌتجاسٌح اٌّصشٌح تٕظاَ اٌتسىٌح و اٌذفع
اإللًٍٍّ ٌذوي اٌىىٍِسا ) ِٓ (REPSSخالي اٌثٕه اٌّشوزي اٌّصشي.
وفً إطاس تحفٍز اٌثٕه اٌّشوزي اٌّصشي ٌٍثٕىن ٌٍتعاًِ عًٍ إٌظاَ اٌجذٌذ ووزا تىطٍذ اٌعاللاخ اٌّصشٌح ِع اٌذوي
األفشٌمٍح اٌّشاسوح تإٌظاَ ،تشجاء اٌتىشَ تاٌعٍُ تأٔه لذ تُ تخفٍض اٌّصاسٌف اٌخاصح تّماتً اٌخذِح حتً ٔهاٌح
دٌسّثش ِٓ عاَ ٌ 2017تصثح " ِٓ %0.2لٍّح اٌعٍٍّح تحذ أدًٔ  30جٍٕه ِصشي وحذ ألصً  300جٍٕه ِصشي
تذفع تاٌعٍّح اٌّستخذِح تاٌتحىًٌ تاإلضافح إًٌ  5دوالساخ وّصشوفاخ عٓ وً عٍٍّح" بدال من تٍه إٌّصىص
عٍٍها فً ٍِحك ( ِٓ )3اٌمىاعذ اٌّشاس إٌٍها.

تشجاء اٌتفضً تاإلحاطح واٌتٕثٍه تاتخار ِا ٌٍزَ فً هزا اٌشأْ.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
المحافظ

قواعد اشتراك البنوك التجارٌة العاملة فً مصر
بنظام التسوٌة و الدفع اإلقلٌمً لدول الكومٌسا )(REPSS
من خالل البنك المركزي المصري
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قواعد اشتراك البنوك التجارٌة العاملة فً مصر بنظام التسوٌة والدفع اإلقلٌمً لدول الكومٌسا
( )REPSSمن خالل البنك المركزي المصري

مقدمة:

تقوم السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب األفرٌقً "الكومٌسا" بتنفٌذ نظام الدفع والتسوٌة اإلقلٌمً
( ،)REPSSالذي من شأنه تسهٌل تحوٌل األموال بٌن الدول األعضاء المشتركة فً النظام ومن بٌنها
جمهورٌة مصر العربٌة وكٌنٌا ورواندا وأوغندا.....إلخ.
وتشترك كل دولة فً النظام عن طرٌق مصرفها المركززي الزذي ٌقزوم بزدور المشزارك المباشزر فزً النظزام،
وطبقا لتلك الترتٌبات فسٌقوم كل بنك مركزي بتنفٌذ العملٌات التً تخص البنوك التجارٌة فً بلده والتزً تزتم
مع بنوك تجارٌة أخرى فً دولة أخرى من دول الكومٌسا مشتركة بالنظزام .وٌمزنح نظزام ال REPSSعزدة
فوائد للبنوك التجارٌة ومنها:
 .1تقلٌل الرسوم المصرفٌة الخارجٌة للمراسلٌن.
 .2تقلٌل الفترة الزمنٌة للتسوٌة.
وتعت بززر القواعززد التالٌززة ملزمززة لجمٌززع البنززوك المشززتركة بمنظومززة التسززوٌة والززدفع اإلقلٌمززً لززدول الكومٌسززا
( )REPSSوٌحق للبنك المركزي المصري اتخاذ ما ٌراه مناسبا ً من اجراءات حال مخالفة المشترك لتلك
القواعد.
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أولا :التعرٌفات

"النظام" أو "نظام الـ :"REPSS

نظام التسوٌة والدفع اإلقلٌمً لدول الكومٌسا والذي ٌشترك فٌه البنك المركزي المصري
بالنٌابة عن البنوك التجارٌة

خدمة الكومٌسا COMESA

قٌام البنك المركزي المصري بدور البنك المراسل للبنوك التجارٌة المصرٌة من خالل
نظام التسوٌة و الدفع اإلقلٌمً لدول الكومٌسا )(REPSS

"المشترك":

أي من البنوك التجارٌة المشتركة فً خدمة الكومٌسا

"القواعد":

هذه القواعد " قواعد قٌام البنك المركزي المصري بدور البنك المراسل للبنوك التجارٌة
المصرٌة من خالل نظام التسوٌة والدفع اإلقلٌمً لدول الكومٌسا (")REPSS
ومالحقها ،وكافة تعدٌالتها،

"الحسـاب":

الحساب الجاري بالدوالر أو الٌورو الذي ٌحتفظ به المشترك لدى البنك المركزي
المصري.

"ٌوم التسوٌة بخدمه الكومٌسا":

الٌوم الذي تكون فٌه خدمه الكومٌسا متاحة إلجراء التسوٌات وهو من األحد الى الخمٌس
من كل أسبوع فٌما عدا أٌام العطالت الرسمٌة .التً ٌقررها البنك المركزي
والـREPSS

"ٌوم العمل":

الٌوم الذي تكون فٌه الخدمة متاحه من البنك المركزي الستقبال اوامر الدفع وهو من
األحد إلى الخمٌس من كل أسبوع فٌما عدا أٌام العطالت الرسمٌة.

"الخدمات المقدمة":
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الخدمات المقدمة من خالل البنك المركزي المصري وهً:
)1

إدارة أوامر الدفع.

)2

متابعة أرصدة الحسابات الخاصة بالبنوك التجارٌة.

ثانٌا ا :موضوع القواعد
1-2

تسري هذه القواعد على كل المشتركٌن فً الخدمة.

2-2

ٌكون التعامل فً خدمه الكومٌسا  COMESAبالدوالر االمرٌكً والٌورو فقط فً جمٌع أوامر الدفع.

3-2

ٌتم استقبال أوامر الدفع من المشتركٌن إلً البنك المركزي المصري فً خالل ٌوم العمل علً أن تتم تسوٌه أمر
الدفع فً نظام ال REPSSفً ٌوم العمل التالً لتارٌخ التسوٌة الوارد بالرسالة.

4-2

ٌتعٌن أن تصدر أوامر الدفع صحٌحة وفقا ً لما هو منصوص علٌه فً الملحق الخاص بالقواعد (ملحق .)4

5-2

ٌقوم المشتركون بتغذٌة الحسابات الخاصة بخدمة الكومٌسا  COMESAلدي البنك المركزي المصري عن طرٌق
ارسال اشعار اإلضافة ( رسالة  ) MT210والذي ٌفٌد اضافة المبالغ إلى البنك المركزي لدى مراسله بالخارج
حٌث ٌتم التأكد من اإلضافة فً الٌوم التالً من واقع كشف الحساب.

6-2

إذا لم تتم تغذٌة الحساب بقٌمه العملٌة الواردة للبنك المركزي المصري بأوامر الدفع المستحقة فً أحد أٌام العمل
قبل نهاٌة ذات ٌوم العملٌ ،تم رفض تلك األوامر ،وعكس أي قٌود تخص هذه العملٌة ،وتحمٌل المشترك
بالمصارٌف.

ٌ 7-2قوم البنك المركزي المصري بإرسال أوامر الدفع نٌابة عن المشتركٌن إلً نظام ال REPSSفً ٌوم العمل التالً
لتارٌخ التسوٌة الوارد بالرسالة.
ٌ 8-2حق للبنك المركزي المصري أن ٌنهً بصفة مؤقتة أو دائمة عملٌات التسوٌة على حساب أحد المشتركٌن فً أي

وقت مع إخطار المشترك.
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ثالثا :المسئولٌات

0-3

المسئولٌات الخاصة بالبنوك التجارٌة المصرٌة المشتركة بالخدمة

ٌقوم المشترك بما ٌلً:
(أ)

تنفٌذ أحكام القواعد.

(ب)

ٌتحتم علً المشترك أن ٌرسل أوامر الدفع خالل ساعات العمل المحددة من البنك المركزي
المصري الستقبال أوامر الدفع الخاصة بنظام ال  REPSSكما وردت فً ( ملحق .)5

( ج)

تغذٌة حساب المشترك طبقا ألوامر الدفع المرسلة منه لخدمة الكومٌسا . COMESA

(د)

تغذٌة حساب المشترك بالعملة المذكورة فً أمر الدفع.

(ه)

اتباع كافه القواعد الخاصة بشكل وطبٌعة الرسائل الخاصة بالخدمة طبقا للملحق

( و)

أن ٌتخذ كافة إجراءات الحٌطة والحذر والعناٌة الالزمة أثناء إجراء المعامالت.

( ز)

اتخاذ كل ما ٌلزم نحو التأكد من عدم إدراج أي من طرفً الرسالة علً قوائم الكٌانات اإلرهابٌة

.

واإلرهابٌٌن المنظمة بموجب القانون رقم  8لسنة  ،2015والقوائم الصادرة عن مجلس األمن
التابع لألم م المتحدة ذات الصلة بتموٌل االرهاب وتموٌل انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وأٌة قوائم
أخرى ٌعدها البنك أو ٌرى ضرورة الرجوع إلٌها.
( ح)

المشترك مسئول عن إجراء مطابقة للقٌود ( )Reconciliationبٌن التسوٌات التً تمت علً
حسابه لخدمه الكومٌسا  COMESAواألوامر التً قام بإرسالها واستقبالها للتسوٌة من خالل
الخدمة فً نفس ٌوم العمل.

( ط)

أن ٌضمن التزام العاملٌن لدٌه بإتباع إجراءات ومتطلبات األمن الكافٌة ومنها المحافظة علً
المعلومات والبٌانات التً تصل إلٌهم بسبب و بمناسبه القٌام بأعمالهم.

 7-3المسئولٌات الخاصة بالبنك المركزي المصري
ٌقوم البنك المركزي المصري بما ٌلً:
(أ)

ٌقوم البنك المركزي المصري بدور البنك الوسٌط للبنوك التجارٌة بنظام التسوٌة و الدفع اإلقلٌمً
لدول الكومٌسا ).(REPSS

(ب)
7

فتح حسابات لكل مشترك بخدمه الكومٌسا , COMESA

( ج)

تغذٌة حساب المشترك بخدمه نظام الكومٌسا  COMESAبناء علً اشعار اإلضافة من
المشترك وتأكٌد التغذٌة من خالل كشف الحساب المرسل من مراسل البنك المركزي بالخارج
طبقا للقواعد (ملحق .)4

(د)

فتح الحسابات الخاصة بالبنك المركزي المصري بنظام ال. REPSS

(ه)

تغذٌة حساب البنك المركزي المصري لدي نظام ال REPSSبناء علً أوامر الدفع من
المشترك.

( و)

الخصم علً حساب المشترك الخاصة بخدمه الكومٌسا  COMESAبناء علً اوامر الدفع
الخاصة به.

( ز)

تغذٌة حسابات المشترك بقٌمة العملٌات التً تخصه المستقبلة من نظام ال. REPSS

( ح)

ضمان التزام كافة العاملٌن لدٌه بالتعاون الكامل مع موظفً المشترك فٌما ٌتعلق بتوفٌر الخدمات.

( ط)

ٌقوم البنك المركزي المصري بتشغٌل خدمة ال  COMESAطبقا للجدول الزمنى المتفق علٌه
(ملحق .)5

( ي)

تحمل المسئولٌة عن إدارة جمٌع العاملٌن لدٌه.

( ي)

ضمان التزام العاملٌن لدٌه بإتباع إجراءات ومتطلبات األمن الكافٌة ومنها المحافظة علً
المعلومات والبٌانات التً تصل الٌهم بسبب وبمناسبه القٌام بأعمالهم

رابعا ا :تحمل المسئولٌة

 1-4ال ٌتحمل البنك المركزي المصري أي مسئولٌه عن عدم تسوٌه العملٌة فً ٌوم العمل المحدد فً حالة وجود
عطل بنظام ال REPSSأو خدمة ال  COMESAأو شبكة السوٌفت.
ال ٌتحمل البنك المركزي المصري أي مسئولٌه عن عدم تسوٌة العملٌة فً حاله إذا لم تتم تغذٌة حساب المشترك
بقٌمه العملٌة الواردة للبنك المركزي المصري بأوامر الدفع المستحقة قبل نهاٌة ذات ٌوم العمل.
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خامسا ا :اإلٌقاف المؤقت وإقفال الخدمة

1-5

ٌجوز للبنك المركزي المصري أن ٌوقف مؤقتا ً تشغٌل خدمه الكومٌسا  COMESAأثناء ٌوم العمل وذلك
خالل الفترة الزمنٌة التً ٌعتبرها البنك المركزي المصري ضرورٌة لمواجهة أٌة حالة تؤثر على كفاءة
سٌر عمل الخدمة ومنها على سبٌل المثال:
(أ)

حدوث أو احتمال حدوث خلل فً نظام ال.REPSS

(ب)

وجود خطر فعلً أو محتمل ٌهدد استمرار تشغٌل نظام ال REPSSبكفاءة.

( ج)

فقد أو تلف جزء جوهري من بٌانات نظام ال.REPSS

وفً جمٌع الحاالت ٌقوم البنك المركزي المصري بإخطار المشترك بما ٌتخذه من إجراءات فً هذا الشأن.
سادسا :تغٌٌر وتحسٌن الخدمة

1-6

ٌجوز للبنك المركزي المصري إدخال أٌة تعدٌالت على خدمه الكومٌسا  COMESAوفقا ً لمطلق تقدٌره
ودون أن ٌستلزم ذلك الحصول على موافقة المشترك على أنه ٌجوز للبنك المركزي المصري التشاور مع
المشترك بشأن التعدٌالت المطلوبة وذلك بغرض:
(أ)

ضمان استمرار الخدمة فً األداء وفقا ً لتصمٌمه و تحسٌنها.

(ب)

مواجهة أٌة احتٌاجات إضافٌة للمشترك.

سابعا :مقابل الخدمات

1-7

ٌسدد كل مشترك مقابل الخدمات التً ٌقدمها البنك المركزي المصري إلى المشترك وفقا ً للقٌمة المبٌنة فً
الملحق ( )3المرفق بهذه القواعد.

2-7

ٌقوم البنك المركزي المصري بخصم مقابل الخدمات مباشر ًة على حساب المشترك عن كل معاملة وسٌتم
إخطار المشترك عن طرٌق تقدٌم كشف مفصل عن مقابل الخدمات المخصوم على المشترك.

3-7

ٌجوز للبنك المركزي المصري تعدٌل مقابل الخدمات وفقا ً لمطلق تقدٌره وذلك حسب التكالٌف المتغٌرة
المرتبطة باستخدام الخدمة بعد أن ٌقوم بإخطار المشترك بمقابل الخدمات الجدٌدة كتابة.

4-7
9

ٌتم خصم مقابل الخدمات على حساب المشترك دون أٌة قٌود أو شروط

ثامنا :إمسـاك الســجالت

1-8

ٌقوم البنك المركزي المصري باالحتفاظ بالسجـالت طبقا ً لوسائل امنه ومناسبة تضمن إتاحتها إلى المشترك
عند طلبه وذلك خالل المدة المقررة لالحتفاظ بتلك السجالت .وتكون مدة االحتفاظ هً خمس سنوات ()5
سنة من تارٌخ تسوٌة العملٌة

2-8

ٌضمن البنك المركزي المصري استرجاع السجالت وإتاحتها وإمكانٌة استخدامها حتى انقضاء مدة االحتفاظ
على األقل.

تاسعا :اإلخطـارات

1-9

ً
كتابة بالبرٌد السرٌع أو
توجه اإلخطارات المتعلقة بأٌة تعدٌالت على هذه القواعد أو على مقابل الخدمات
الفاكس على مركز المشترك الرئٌسً بجمهورٌة مصر العربٌة.

عاشرا :المالحق

 1-10تعتبر المالحق المرفقة بهذه القواعد جزءاً ال ٌتجزأ منها.
ٌ 2-10جوز للبنك المركزي المصري تعدٌل هذه القواعد من وقت آلخر وفقا ً لمطلق تقدٌره.
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)0( ملحق
(REPSS) جدول العمال الخاص بنظام التسوٌة و الدفع اإلقلٌمً لدول الكومٌسا
 ٌعم ل النظام من ٌوم الثنٌن وحتً الجمعة من كل اسبوع طبقا للجدول الموضح ادناه و ٌستثنً من ذلك اٌام
العطالت الرسمٌة

Period
Start of day

GMT

Activity
CCH runs the start of day on REPSS
Central Banks sent the MT999 to set exchange rates

Adjustment

(in USD & EUR). If Bilateral limits are to be set, this is
also done at this stage. The CCH also sets debit caps
for Central Banks.
This is when payment messages are sent from the

Exchange

paying to receiving Central Bank. Exchange rates can
also be adjusted as well as limits and debit caps
Payment messages not accepted during this window.

Clearing and

All transactions in the system that can be cleared will

approval

be cleared. CCH will send Central Banks the Net
positions and proceed to settlement.

Settlement and

Once confirmation is received, REPSS advises the

reconciliation

settlement bank of the positions for settlement.
Reports for the day are generated detailing activities.

Report generation

Special reports are also generated if specified by CCH

(charges)

or requested by participants.
REPSS generates billing advices to participants.

Stop exchange
Archiving

All activities on the system are stopped to allow for
archiving
Archiving is done
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ملحق ()7
قائمه بالبنوك المركزٌة المشاركة بالنظام
 .1جمهورٌه الكونغو الدٌمقراطٌة
 .2كٌنٌا
 .3أوغندا
 .4مورٌشٌوس
 .5زامبٌا
 .6مالوي
 .7سوازٌالند
 .8رواندا
 .9جمهورٌه مصر العربٌة

ملحق ()3
مقابل الخدمة
 %0.4من قٌمة التحوٌل بحد أدنى  25دوالر باإلضافة إلً ثالثون جنٌها وحد أقصى  65دوالر باإلضافة إلً
 300جنٌه أو ما ٌعادلها تدفع بالعملة المستخدمة بالتحوٌل.

ٌتم احتساب مقابل الخدمة من قٌمة كل أمر دفع صادر الى نظام الـ .REPSS
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)4( ملحق
قائمه برسائل السوٌفت المستخدمة بخدمة الكومٌسا
 من البنك التجاري المشترك الً البنك المركزي المصريMT103 .0
 من البنك التجاري الً البنك المركزي المصري وتفٌد برغبة البنك التجاريMT103 ٌتم ارسال رساله سوٌفت
.REPSSبإصدار أمر دفع لصالح غرفة المقاصة ال
.تلتزم البنوك التجارٌة بالنموذج الموضح ادناه حٌث تحتوي الرسالة علً بعض األكواد لتمٌٌز الرسالة
Field 72 ً" ف/REPSS /" .1
Explanation

Format

Sender

Commercial bank (importer)

Message Type
Receiver

Central bank of Egypt

Banking Priority

:113: Priority value assigned by sender

Sender Reference

:

Banking Operation code

:23B: CRED

Value

Date,

Currency

Code,

Amount

: sender Ref

:32A: 20020404USD/EURO 3,100

Ordering Customer

:50K: Importer details

Ordering institution

:52A:commercial bank (importer)

Sender correspondent

:53A:central bank of Egypt

Intermediary institution

:56A: Central Bank (Exporter) BIC

Account with institution

:57A: Commercial Bank (Exporter) BIC

Beneficiary Customer

:59: beneficiary customer details

Details of charges

:71A: SHA

Sender to Receiver information

:72: /REPSS/
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 .7رساله  MT210من البنك التجاري المشترك إلً البنك المركزي
ٌتم استقبال الرسالة كإشعار اضافه من المشترك بغرض افاده البنك المركزي المصري أنه تم اضافه التغطٌة
المناسبة للعملٌات الخاصة بنظام الREPSS
تلتزم البنوك التجارٌة بالنموذج الموضح ادناه حٌث تحتوي الرسالة علً بعض االكواد لتمٌٌز الرسالة:
 TNA005RPS .iفً الحقل 2
Format

Explanation

Bank Misr BIC

Sender
Message Type

Central Bank BIC

TNA005RPS

Receiver
Transaction Reference Number
Value Date
Related Reference

:32B: USD/EUR3,100

Currency Code, Amount

:52A: bank Misr correspondent bank

Ordering Institution

:56A: CBE correspondent banks

Intermediary

 .3رساله  MT200من البنك التجاري المشترك الً البنك المركزي المصري
تعتبر الرسالة طلب للخصم من حساب ال REPSSالخاص بالبنك المشترك و اإلضافة إلً البنك المراسل له علً
أن ٌقوم البنك المركزي المصري بتنفٌذ تلك العملٌة بنهاٌة ٌوم العمل تلتزم البنوك التجارٌة بالنموذج الموضح ادناه
حٌث تحتوي الرسالة علً بعض األكواد لتمٌٌز الرسالة:
.I

 TNA005RPSفً الحقل 20
Format

Explanation

Participant Bank BIC

Sender
Message Type

Central bank of Egypt

TNA005RPS
:32A: 20020404USD/EUR 3,100
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Receiver
Transaction Reference Number
Code,

Currency

Date,

Value
Amount

Account with Institution

:57A: Participant bank Correspondent bank

Sender to Receiver Information

 من البنك المركزي المصري الً البنك التجاري المشتركMT103 .4
 وتحتوي الرسالةREPSS ٌقوم البنك المركزي بإرسال تلك الرسالة بناء علً رساله اإلضافة المرسلة من نظام ال
علً كل البٌانات الخاصة باإلضافة للبنك التجاري
Explanation

Format

Sender

Central bank of Egypt BIC

Message Type
Receiver

Commercial bank (Exporter) BIC -

Banking Priority

:113: Priority value assigned by sender

Sender Reference

:20: TRN Central Bank (Importer)

Banking Operation code

:23B: CRED

Transaction Type Code

:26T: 001

Value

Date,

Currency

Code,

Amount

:32A: 20020404USD/EURO 3,100

Ordering Customer

:50K: Commercial bank (Importer) BIC

Ordering institution

:52A:commercial bank (importer)

Sender’s Correspondent

:53A: Central bank (Importer) BIC

Beneficiary Customer

:59A: Commercial Bank (Exporter) BIC

Remittance information

:70: Narrative

Details of charges

:71A: SHA

Sender to Receiver information

:72: /BNF/Narrative
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)5( ملحق
COMESA جدول العمال الخاص بخدمه الكومٌسا

Period
Start value day T+0

Banks to CBE Exchange window

Clearing and approval

Forwarding credit Messages

Sending MT950

Time

Activity

8:30AM
8:30 AM to
2:30PM
2:30PM3PM
3PM3:30PM

3:30PM

Bank can send MT103 for messages
in addition to MT210 for crediting their
accounts
Only payment that was credited with
MT210 will be accepted
CBE forwards Credit messages
received from REPSS to commercial
banks books
CBE sends MT950 to commercial
Banks

Start value day T+1
CBE confirming that all MT210 was
Checking CBE correspondent MT940

9AM

reflected correctly on its correspondent
account
CBE sends all commercial banks

CBE to REPSS Exchange window

9:30-1PM

transactions to REPSS system CBE
feeds its REPSS account with the
transactions value
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ملحق ()6
نظرة عامة على سٌر العمل
Correspondent
REPSS–BOM

Commercia
l Bank B

Central
bank of
Kenya

REPSS
System

Correspondent
–Central Bank

Central
bank of
Egypt

Commercial
Bank A

ٌبٌن الرسم كٌف تتم أوامر الدفع داخل النظام،
 ٌطلب العمٌل لدي البنك التجاري فً مصر تحوٌل لعمٌل آخر لدى البنك التجاري فً كٌنٌا. ٌقوم البنك التجاري فً مصر بالتأكد من اشتراك البنك المستفٌد فً كٌنٌا بمنظومه الREPSS فً خالل ٌوم العملٌ :قوم البنك التجاري فً مصر بتغذٌة الحساب المراسل للبنك المركزي المصريبقٌمه التحوٌل.
 ٌقوم البنك التجاري فً مصر بإرسال رساله  MT210كإشعار اضافه الً البنك المركزي المصري(انظر ملحق)4
 ٌقوم البنك التجاري بإرسال أمر دفع للبنك المركزي المصري( MT103انظر ملحق )4بتفاصٌلعملٌه التحوٌل
 فً ٌوم العمل التالً ٌ :T+1قوم البنك المركزي المصري بالتأكد من دخول قٌمه التحوٌل المكافئألمر الدفع المستقبل من البنك التجاري فً حساب البنك المراسل الخاص به عند استقبال كشف
الحساب MT041
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 ٌقوم البنك المركزي المصري بتغذٌة حساب ال REPSSفً الحساب المراسل له بنفس قٌمه امرالدفع المستقبل من البنك التجاري فً ٌوم العمل التالً .T+1
 ٌقوم البنك المركزي بإصدار أمر الدفع إلى نظام ال REPSSلتسوٌه امر الدفع الخاص بالبنكالتجاري
 ٌتأكد نظام ال REPSSمن سالمة أمر الدفع قبل تنفٌذه. ٌقوم النظام بإعالم البنك المركزي الكٌنً بأمر الدفع. فً نهاٌة ٌوم العمل التالًٌ ،قوم النظام بتسوٌة العملٌات ثم ٌقوم بأرسال كشوف الحساب النهائٌة. ٌقوم كل بنك مركزي بإرسال كشوف الحساب النهائٌة لكل مشترك طبقا للعملٌات المنفذة علً كلحساب.
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ملحق ()7
رفض أمر دفع وراد لصالح احد البنوك التجارٌة

1-7

االجراءات الخاصة بإصدار أمر الدفع عكسً:
ٌتم ارسال رساله سوٌفت  MT103/ 202من البنك التجاري الً البنك المركزي المصري علً أن ٌتم
كتابه الكود  /REPSS/REV/فً حقل  77من الرسالة.
إضافة فً حقل  32Aعملة وقٌمة أمر الدفع األصلً مخصوما منها :
 المصارٌف الخاصة بنظام الكومٌسا التً ٌحصلها البنك المركزي المصري بناء على التعرٌفة
المعلنة لذلك.
 أي مصارٌف تشغٌل داخلٌة ٌقررها البنك التجاري.
 0-0-7فً حاله كان امر الدفع األصلً الوارد من نوع MT103
فً حقل  71الخاص بـٌ Remittance Informationتم االشارة ألمر الدفع األصلً بإضافة البٌانات
االتٌة:
 حقل  20الخاص بأمر الدفع األصلً
 القٌمة والعملة المذكورٌن فً حقل  32ألمر الدفع األصلً
 تارٌخ االستحقاق فً أمر الدفع األصلً
 سبب الرفض
 7-0-7فً حاله كان امر الدفع األصلً الوارد من نوع MT202
فً حقل

ٌتم االشارة ألمر الدفع األصلً بإضافة البٌانات االتٌة:

 حقل  20الخاص بأمر الدفع األصلً
 القٌمة والعملة المذكورٌن فً حقل  32ألمر الدفع األصلً
 تارٌخ االستحقاق فً أمر الدفع األصلً.
 سبب الرفض
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