بنك الكويت املركزي

قـرار رقم  430/44لسنة 2018
إبصدار تعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكرتوين لألموال
جملس إدارة بنك الكويت املركزي
 بعد االطالع على القانون رقم  32لس ن ن ن ن ن ن  1968يف ش ن ن ن ن ن ن ن ال قد وب ك الكويت املركزي وت ظيمامله املصرفي والقوانني املعدل له،
 وعلى القانون رقم  106لس ن ن  2013يف ش ن ن ن مكافح غسن ننو ا مواي واويو ا،ر ا  ،واملعديابلقانون رقم  24لس ،2016
 وعلى القانون رقم  20لس  2014يف ش ن املعامالت ا،لكرتوني ، وعلى قانون الش ن ن ننركات الص ن ن ننا ر ابلقانون رقم  1لس ن ن ن ن  ،2016واملعدي ابلقانون رقم  15لس ن ن ن ن،2017
 وب ن ننا على موافق ن ن إلا ة ارك ب ننك الكوي ننت املركزي الص ن ن ن ن ن ن ن ننا رك اب لس ن ن ن ن ن ن ن ن ن امل عقن نندك بخن نناري،2018/6/11
ق ـ ـ ــرر:
مـادة أوىل
يعمو أبحكام تعليمات ت ظيم أعماي الدفع ا،لكرتوين لألمواي ،واملرافق نصوصها هلذا القرار.
مادة اثنية

على مجيع ا هات وا ،ارات املخخص ن ن ن ن ن -كو يف نطاق اخخص ن ن ن نناص ن ن ن ننه -ت فيذ ذا القرار وةعماي
مقخضاه.
مـادة اثلثة
ي شر ذا القرار اب ريدك الرمسي  ،ويعمو به من اتري نشره.

د .حممد يوسف اهلاشل
احملافظ

رئيس جملس إدارة بنك الكويت املركزي
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تعليمات تنظيم أعمال
الدفع اإللكرتوين لألموال
الفصل األول
تعـاريـ ـ ـف
مادة ()1
يف تطبيق أحكام ذه الخعليمات ،يقصد ابلكلمات والعبارات واملصطلحات الخالي املعىن املوضح قرين
كو م ها:
التعليمات :تعليمات ت ظيم أعماي الدفع ا،لكرتوين لألمواي.
البنك املركزي :ب ك الكويت املركزي.
النشاط :أعماي نظم الدفع والخسوي ا،لكرتوني .

السجل :سجو مزاويل ال شاط ووكالئهم ابلب ك املركزي.
القي ــد :القيد يف السجو.
الشركة :الشرك املسامه  ،أو ذات املسؤولي احملدو ك.

املؤسسة املالية :الب ك أو شرك الخمويو أو شرك االسخثمار (نشاط اويو) أو شرك الصراف اخلاضعني
لرقاب الب ك املركزي ،أو أي مؤسس يصرح هلا إبجرا الخحويالت ال قدي أو املدفوعات ا،لكرتوني
وفقا حكام القوانني ال افذك.

مزاول النشاط :كو مؤسس مالي أتخذ شكو شرك مسامه مت قيد ا ابلسجو للقيام بكو أو بعض

أوجه ال شاط ،سوا املخعلق بخشغيو نظم الدفع والخسوي ا،لكرتوني أو تقدمي اخلدمات أو أي أعماي
أخرى ذات صل  ،حبيث تكون الخسوي ال هائي من خالي الب وك احمللي .

الوكالء :كو مؤسس مالي أتخذ شكو شرك مسامه أو ذات مسؤولي حمدو ك مت قيد ا ابلسجو
للقيام بكو أو بعض أعماي مزاوي ال شاط ابلوكال .
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املشاركون :أي طرف مسموح له يف قواعد نظام الدفع والخسوي ا،لكرتوني أن يخبا ي املدفوعات ،أو
جُيري عمليات تسوي عن طريق ال ظام.

العميل :املسخفيد من اخلدمات املقدم من مزاوي ال شاط أو وكالئه.
النقود اإللكرتونية :قيم هلا مقابو نقدي خمزن يف جهاز ةلكرتوين أو بطاق بالسخيكي أو نظام آيل.
التسوية :عملي الوفا اباللخزامات عن طريق حتويو ا مواي بني طرفني أو أكثر.
نظام الدفع والتسوية اإللكرتوين :نظام ةلكرتوين يخكون من إموع من الوسائو وا،جرا ات لسدا
وتسوي ا مواي للوفا اباللخزامات عن طريق حتويو ا مواي بني طرفني أو أكثر ،ويكون الخشغيو لل ظام
إبجرا العمليات ا،لكرتوني املخمثل يف أي معامل أو اتفاق يخم ةبرامه أو ت فيذه كليا أو جزئيا بواسط
وسائو ومراسالت ةلكرتوني .
خدمات النشاط :أي خدم اكن من سحب وةيداع ال قو أو ةجرا عمليات الدفع والخسوي بواسط
وسائو فع ةلكرتوني من خالي ق وات الدفع مثو أجهزك السحب اآليل ( )ATMوأجهزك نقاط البيع
( ،)POSوأي خدمات ذات عالق بخحويو ا مواي ،وةصدار و /أو احلصوي على وسائو الدفع
ا،لكرتوني .
وسائل الدفع اإللكرتوين :أي وسيل ملموس أو غري ملموس اكن الشخص من احلصوي على نقو
أو بضائع أو خدمات أو أصوي أو م افع ،أو ةجرا عملي فع ةلكرتوين أو حتويو ا مواي ةلكرتونيا،
مثو (البطاقات مسبق الدفع املصدرك بدول الكويت – احلساابت خمزون القيم اليت يخم تغذيخها ابلقيم
املكافئ وتسد قيمخها ع د الطلب).

التقنيات املالية احلديثة ) :(Fintechالخق يات اخلاص ابلص اع املالي احلديث اليت هتدف ةىل حتسني
وتطوير ا نشط املالي  ،مبا يف ذلك اسخحداث م خجات وخدمات ومناذج أعماي مخطورك يف إاي
ص اع اخلدمات املالي .
البيئة الرقابية التجريبية :بيئ اخخبار آم تسمح ابخخبار وجترب امل خجات واخلدمات املبخكرك يف ةطار
الخق يات املالي احلديث ون تكبد تكلف احلصوي على الرتاخيص الرمسي  ،و ي خمصص للم خجات
واخلدمات القائم على أعماي الدفع ا،لكرتوين لألمواي أو املرتبط هبا ،اليت ال ميكن تقدميها وطرحها
يف السوق ون أخذ املوافق املسبق من الب ك املركزي.
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الفصل الثاين
تنظيم النشاط
مادة ()2
يج ش ابلب ك املركزي سجو يقيد فيه مجيع مزاويل ال شاط ووكالئهم ،يثبت فيه البياانت ا ساسي اخلاص
هبم ،وال يخحمو الب ك املركزي املسؤولي عن أي بياانت خاطئ أو غري مطابق للحقيق ور ت ابلسجو.
مادة ()3
ال ُيوز مزاول ال شاط ون القيد بقرار يصدر من الب ك املركزي ابلخ سيق مع وزارك الخجارك والص اع
املاحن لرتخيص مزاول ال شاط للمزاوي أو الوكيو بعد موافق الب ك املركزي.
وُيب على مجيع مزاويل ال شاط ووكالئهم الذين كانوا ميارسون نشاطهم قبو العمو هبذه الخعليمات،
توفيق أوضاعهم وفقا للقواعد وا،جرا ات الوار ك هبا ،خالي  12شهرا من اتري العمو هبا.
مادة ()4
تقخصر مزاول ال شاط على الشركات املسامه اليت ال يقو رأمساهلا املدفوع عن مليون ي ار كوييت ةذا
كان القيد كمزاوي لل شاط ،أو على الشركات املسامه أو ذات املسؤولي احملدو ك اليت ال يقو رأمساهلا
املدفوع عن عشرين ألف ي ار كوييت ةذا كان القيد كوكيو.
وُيوز ختفيض احلد ا ىن لرأس املاي ةىل عشرك آالف ي ار كوييت ،يف حال القيد كوكيو للشركات
املسخوفي ملخطلبات االنضمام للبيئ الرقابي الخجريبي واليت اجخازت الخجار واالخخبارات الف ي الالزم
وفق وثيق ا،طار العام للبيئ الرقابي الخجريبي الصا رك عن الب ك املركزي.
ويف مجيع ا حوايُ ،يوز للب ك املركزي زاي ك احلد ا ىن لرأس املاي املدفوع املشار ةليه ،حبسب حجم
وطبيع ال شاط.
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مادة ()5
يجقدم طلب القيد للب ك املركزي ،مرفقا به املسخ دات والبياانت اآلتي :
-1خطا ضمان هنائي غري مشروط صا ر من أحد الب وك احمللي لصاحل الب ك املركزي مببلغ مئ
ألف ي ار كوييت ،سار ملدك ثالث س وات ُيد ملد مماثل  ،وللب ك املركزي تقدير مدى احلاج
لخقدمي خطا الضمان املذكور أو ختفيض قيمخه أو زاي هتا يف ضو ا وضاع واملال ك املالي
للشرك  ،وله أن يسخويف ذا اخلطا من الشرك يف أي مرحل من مراحو القيد.
 -2نسخ من عقد الخ سيا وال ظام ا ساسي والسجو الخجاري للشرك  ،ويخعني على الشركات
اخلاضع لرقاب الب ك املركزي املسخوفي لرأس املاي املطلو  ،تقدمي سجو جتاري مل ميض على
صدوره أكثر من ثالث أشهر من اتري تقدمي الطلب.
 -3يكو ملكي الشرك موضحا به أمسا الشركا الرئيسيني ،ونسب الك كو م هم.
-4صحيف احلال ا ائي عضا إلا ا ،ارك والرئيا الخ فيذي للشرك أو املديرين يف الشركات
ذات املسؤولي احملدو ك ،ونسب الك كو م هم.
 -5اسرتاتيجي الشرك وخط عمو ملدك ثالث س وات تخوافق مع تقديرات واقعي لع اصر امليزاني .
-6وصف ال شاط وجدواه ،مع ةيضاح نوع خدمات الدفع املزمع تقدميها ووسائو الدفع وشروطها.
 -7السياسات وا،جرا ات اخلاص مبمارس ال شاط ،على أن تخضمن اآليت:
 ليو ةجرا ات العمو ،واهليكو الخ ظيمي وقائم أبمسا و وي املديرين.
 اآللي اليت يقوم عليها مزاول ال شاط ،سوا كانت آلي فع آيل أو آلي تسوي أو غري
ذلك من اآلليات ا خرى.
 قواعد ال شاط اليت سيخم تطبيقها ،على أن تشمو اآليت:
 نطاق ال شاط. خدمات الدفع اليت سخقدم للمسخفيدين ،مع مراعاك عدم تعارضها مع أيتعليمات صا رك عن الب ك املركزي ،وأن تكون يف ةطار مبا ئ البىن الخحخي
لسوق املاي  PFMIsالصا رك عن ب ك الخسوايت الدولي .
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 تسوي املعامالت بشكو واضح وهنائي من خالي الب وك احمللي فقط ،ابعخبار االطرف الوحيد املسموح له ابملشارك يف آليات الخسوي ال هائي .
 مسؤوليات كو من مزاويل ال شاط ووكالئهم واملسخفيدين من خدمات الدفع. الشروط واحملد ات اخلاص بكو من اسخالم مزاويل ال شاط ووكالئهم وامرالدفع أو رفضها أو ةلغائها.
 حتليو املخاطر اليت يخعرض هلا ال شاط والخدابري اليت من ش هنا احلد من تلك املخاطر،
والقدرك على ة ارهتا.
 حتديد الخدابري الالزم حلماي ال شاط ،مبا يف ذلك خط الطوارئ لضمان اسخمراريخه .
 الرتتيبات املخخذك لضمان احلوكم السليم ملزاول ال شاط ،مبا يضمن وجو ةجرا ات
فعال وحمد ك لقياس ومخابع والخحكم يف املخاطر اليت يخعرض هلا ال شاط ،ورفع الخقارير
ذات العالق للمع يني.
 الخدابري املخخذك لخ مني العمليات ا،لكرتوني ومحايخها ،وحفظ وختزين البياانت املرتبط
ابل ظام واملشاركني فيه ضند ا،فصاح وس نو االسخ نخدام والخلف والخدمري والفقدان
والسرق  ،السيما يف حاي انقطاع اخلدم يف أي مرحل من مراحو سري العملي
ا،لكرتوني .
 ا،جرا ات املخخذك يف سبيو محاي البياانت وفق القوانني ذات الصل أو أي تعليمات
أخرى يقر ا الب ك املركزي.
 -8وصف الرتتيبات اخلاص ب ظام ة ارك املخاطر وا نظم احملاسبي اليت يخبعها مزاوي ال شاط ،مبا
يف ذلك نظام الخقارير ذات الصل .
 -9وصف ةجرا ات الرقاب الداخلي املزمع االلخزام هبا من جانب مزاوي ال شاط ،مبا يف ذلك شبك
وكالئه ةن وجدت ،مخضم ا،جرا ات املزمع اتباعها يف سبيو االلخزام أبحكام القانون رقم
 106لس  2013املشار ةليه ،والئحخه الخ فيذي  ،والقرارات الوزاري ذات الصل  ،والخعليمات
الصا رك من الب ك املركزي يف ذا الش ن.
 -10وصف اآللي اليت سيخم تطبيقها لضمان حو أي م ازعات ت ش بني مزاوي ال شاط  /الوكال
وبني العمال  ،مع مراعاك وضوحها مبا يضمن فعالي تطبيقها ،مع حتديد احلد ا قصى للمدك
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اليت تسمح للعميو بخقدمي شكواه ةىل مزاوي ال شاط أو وكالئه ،واحلد ا قصى ملدك البت يف
شكوى العميو ،مع ةخطاره ب خيج حبث شكواه.
وللب ك املركزي احلق يف طلب أي مسخ دات أو بياانت أخرى يعخرب ا ضروري للقيد.
وجمي ح مزاولو ال شاط ووكالؤ م ا ولوي يف القيد حاي اسخيفائهم ملخطلبات االنضمام للبيئ الرقابي
الخجريبي  ،واجخياز الخجار واالخخبارات الف ي الالزم وفق وثيق ا،طار العام للبيئ الرقابي الخجريبي
الصا رك عن الب ك املركزي.
ويجصدر الب ك املركزي القرار ابملوافق على القيد أو عدمها وفقا للمسخ دات والبياانت املشار ةليها ،مبا

يخوافق مع ضمان اسخقرار وسالم نظم الدفع والخسوي يف الدول  .ويف حاي القيد حتد وسائو الدفع
اليت تخم املوافق عليها واملزمع اسخخدامها.
مادة ()6
يقدم مزاوي ال شاط طلب قيد الوكال للب ك املركزي وفقا لإلجرا ات امل صوص عليها يف املا ك ()5
من ذه الخعليمات ،فيما عدا تقدمي خطا ضمان لصاحل الب ك املركزي ،ويرفق هبذا الطلب ةقرارا من
الوكيو ابلرغب يف القيد وااللخزام هبذه الخعليمات حاي قيده.
مادة ()7
ُيب على مزاوي ال شاط الخ كد من الخزام الوكيو أث ا مزاول ال شاط هبذه الخعليمات واملعايري
والسياسات املخعلق ابلرقاب وا،شراف على ال شاط الصا رك عن الب ك املركزي ،وااللخزام كذلك
مبخطلبات مكافح غسو ا مواي واويو ا،ر ا .
كما ُيب عليه ةخطار الب ك املركزي ع د ةلغا أي وكيو يف شبك وكالئه ،أو ةجرا أي تعديو حلال
الوكيو أو الخعليمات اليت حتكمه ،وذلك خالي أسبوع من اتري ا،لغا أو الخعديو.
ويف مجيع ا حواي ،يكون مزاوي ال شاط مسؤوال عن كاف ا عماي والخصرفات اليت يقوم هبا أي وكيو
مت ةس ا أعماله ةليه سوا كان ةس ا ا كليا أو جزئيا.
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الفصل الثالث
تنفيذ خدمات النشاط
وسرية املعلومات
مادة ()8
يلخزم مزاوي ال شاط ووكالؤه مبا يلي:
-1ت فيذ أمر الدفع بشكو سليم يخفق مع أوامر العميو املوثق وأسا نظام الدفع ،وخبالف ذلك
يعخرب مسؤوال جتاه العميو مسؤولي كامل مع ةعا ك قيم املبالغ موضوع أمر الدفع ابلكامو
مباشرك.
 -2لدى تسلم أمر الدفع ،يخم خصم املبلغ من حسا العميو ويقيد حلسا املسخفيد من أمر
الدفع يف ذات اليوم ،أو يف موعد أقصاه هناي يوم العمو الخايل.
 -3يف حاي عدم ت فيذ أمر الدفع للعميو ،أو الخ خري يف حتويو املبالغ حلسا املسخفيد من أمر
الدفع ،يخم ةخطار كو م هما اب سبا خالي ثالث أايم كحد أقصى.
-4تزويد طالب أمر الدفع ب سخ من أمر الدفع الصا ر ت فيذا لطلبه ،مع جواز تزويده هبا بطريق
ةلكرتوني  ،على أن تشمو كحد أ ىن البياانت اآلتي (املرجع – املبلغ – اتري ا،صدار –
اتري االسخحقاق – وي املسخفيد – الغرض).
-5تزويد املسخفيد من أمر الدفع ب سخ من أمر الدفع الصا ر لصاحله ،مع جواز تزويده هبا بطريق
ةلكرتوني  ،على أن تشمو كحد أ ىن البياانت اآلتي (املرجع – املبلغ – اتري ا،صدار –
اتري االسخحقاق – وي اآلمر – الغرض).
-6عدم حتصيو أي رسوم أو عموالت حتت أي مسمى ةال بعد احلصوي على موافق الب ك املركزي،
بعد موافاته بطبيع تلك الرسوم والعموالت وتكلفخها الفعلي واملسخ دات املؤيدك هلا ،مع مراعاك
قيام مزاوي ال شاط والوكال اب،عالن عن كاف الرسوم والعموالت اليت يخم حتصيلها مقابو
اخلدمات املقدم للعمال من خالي وسائو ا،عالن اليت تضمن علمهم هبا ،مبا يف ذلك
ا،عالن يف مقار مزاويل ال شاط والوكال واملواقع ا،لكرتوني اخلاص هبم.
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 -7االحخفاظ بكاف املسخ دات والسجالت والبياانت ذات الصل ابل شاط ملدك ال تقو عن عشر
س وات من اتري انخها العالق الخعاقدي بني مزاوي ال شاط أو الوكال والعميو.
 -8ةخطار الب ك املركزي قبو القيام إبجرا أي تعديو أو ةضاف على نطاق ال شاط املطبق أو
اخلدمات املقدم  ،مع وجو احلصوي على موافق كخابي من الب ك املركزي قبو الخطبيق.
مادة ()9
ُيب على العميو اتباع الشروط اليت حتكم ةصدار واسخخدام وسيل الدفع ،واحملافظ على البياانت
السري اخلاص به ،ويخحمو كامو املسؤولي عن ةمهاله يف احلفاظ عليها أو عن الخ خر يف ا،بالغ عن
فقدان أو سرق أو اخرتاق ذه البياانت أو وسيل الدفع اخلاص به.
وال يخحمو العميو حسن ال ي أي خسائر مالي انمج عن اسخخدام البياانت السري أو وسيل الدفع،
بعد ةخطار مزاوي ال شاط أو وكيله عن الفقدان أو السرق أو االخرتاق ،أو عن أي أمر يثري الشبه
أبنه ليا الطرف الوحيد الذي يخصرف هبا ،ويلخزم مزاوي ال شاط ووكالؤه بخوفري الوسائو امل اسب هلذا
ا،خطار يف مجيع ا وقات ون توقف.
مادة ()10
ُيب على مزاويل ال شاط ووكالئهم مراعاك مخطلبات أمن املعلومات والسري الخام

ميع املعامالت

املخعلق ابلعمال  ،وحيظر عليهم اعطا أي بياانت ع ها بطريق مباشر أو غري مباشر ،أو كشفها أو
اكني الغري من االطالع عليها ،ويظو ذا احلظر قائما حىت يف حاي انخها العالق بي هم وبني العميو
ي سبب من ا سبا .
ويسري احلظر املشار ةليه على كاف املسؤولني لدى مزاويل ال شاط ووكالئهم ،من أعضا إلا ا ،ارك
واملديرين واملوظفني احلاليني والسابقني ،وأي من ا طراف املخعاقد معها من مزو ي اخلدمات اخلارجيني،
وكو من يطلع حبكم وظيفخه أو مه خه بطريق مباشر أو غري مباشر على تلك البياانت واملعلومات
ويشمو ذلك مدققي احلساابت اخلارجيني.
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وال يسري ذا احلظر يف حال احلصوي على موافق كخابي من العميو أو من ورثخه أو من ي و ع هما
قانوان ،أو يف احلاالت اليت ي ص فيها القانون ابلكشف عن املعلومات والبياانت.
الفصل الرابع
حدود التعامل اليومية
وتغطية املخاطر
مادة ()11
ُيب على مزاويل ال شاط الراغبني يف مزاول بعض ا عماي من خالي الوكال  ،وضع حد لقيم ةمجايل
معامالت الوكال اليومي اخلاضع هلذه الخعليمات ،على أن يخم ال ظر يف ذا احلد كو سخ أشهر حبد
أقصى من خالي مخابع حجم ال شاط وطبيع املعامالت يف ضو حرك حساابت الوكال ونوع خدمات
الدفع ووسائو الدفع املسخخدم .
مادة ()12
ُيب على مزاويل ال شاط الخ كد من أن سياسات وةجرا ات ممارس ال شاط اخلاص بوكالئهم تخضمن
كاف املخطلبات الوار ك ابملا ك ( )5من ذه الخعليمات ،وتكون موضع ت فيذ على حنو يضمن توافر
اآليت:
 -1االلخزام بخطبيق قواعد ال شاط ،ومسخوايت اخلدم املقرر تقدميها للعمال  ،مبا يضمن تسوي
املعامالت بشكو صحيح وواضح وهنائي.
 -2ةجرا ات الرقاب الداخلي السليم مبا يضمن سالم سري ا عماي واسخمراريخها.
 -3ا،جرا ات والخدابري الالزم مبا يضمن حتقيق مبدأ الفصو بني أمواي العمال وأمواي الوكال ،
حبيث تكون ا وىل معزول ااما عن أي مطالبات للدائ ني يف حال ا،فالس ،مع ضمان
ةمكاني تخبع ا مواي يف أي وقت.
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مادة ()13
ُيب على مزاوي ال شاط راس حجم املخاطر اليت يخعرض هلا وكالؤه واملخعلق بخسوي ا مواي للوفا
ابلخزاماهتم جتاه العمال  ،وحتديد القدر امل اسب من الضماانت اليت يرى اسخيفا ا من قبو وكالئه
لضمان ت فيذ ةجرا ات الدفع والخسوي للمعامالت ا،لكرتوني  ،مبا يف ذلك اسخيفا خطا ضمان
هنائي لصاحل مزاوي ال شاط تقدر قيمخه ب سب مئوي من احلد املقرر وفق املا ك ( )11من ذه الخعليمات
ةذا تطلب ا مر ذلك ،واسخيفا وثيق أتمني من أحد الشركات احمللي تجقدر مبخوسط حجم ال شاط
الس وي للوكيو لخغطي املخاطر الخشغيلي ال اجت عن ال شاط.
الفصل اخلامس
وسائل الدفع
مادة ()14
مع مراعاك أحكام املا ك ( )5من ذه الخعليمات ،على مزاوي ال شاط ووكالئه مراعاك ما يلي:
-1الخقدم بطلب للب ك املركزي للموافق على ةضاف وسيل فع مل تسبق املوافق عليها ،وأال يخم
اسخخدام ذه الوسيل ةال بعد احلصوي على موافق كخابي من الب ك املركزي ،وتكون ا ولوي
ملزاويل ال شاط ووكالئهم يف احلصوي على موافق الب ك املركزي حاي اسخيفا مخطلبات االنضمام
للبيئ الرقابي الخجريبي واجخياز الخجار واالخخبارات الف ي الالزم وفق وثيق ا،طار العام للبيئ
الرقابي الخجريبي الصا رك عن الب ك املركزي.
-2الخقدم بطلب للب ك املركزي للموافق على تعديو أي شروط هلا أثر مايل على وسائو الدفع اليت
سبقت املوافق عليها ،وأال يخم تفعيو ذا الخعديو ةال بعد احلصوي على موافق كخابي من الب ك
املركزي.
-3ةخطار الب ك املركزي كخابيا يف حاي ةيقاف أي وسيل فع سبقت املوافق عليها.
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مادة ()15
فيما خيص وسائو الدفع ا،لكرتوين ،يخعني مراعاك ما يلي:
 -1أال تخضمن م ح ائخمان ،فيما عدا بطاقات االئخمان اليت تصدر ا الب وك ،وتلك املعخمدك من
مزاويل ال شاط املرخص هلم بذلك.
 -2أن تكون القيم ال قدي املخزن هبا مساوي ملا مت ةيداعه من نقد.
 -3أال يخم ختزين أو حفظ أي معلومات أو بياانت خاص ابلعمال لدى أي جه غري مرخص هلا
مبزاول ال شاط.
مادة ()16
يلخزم كو من يصدر بطاقات مسبق الدفع ومن حيخفظ حبساابت خمزون القيم بسدا قيم ال قو
ا،لكرتوني ابلقيم املعا ل هلا ع د الطلب ،على أن يكون السدا نقدا وبذات العمل املخزون  ،أو
حسب االتفاق بني جمصدر البطاق والعميو.
الفصل السادس

اإلشراف والرقابة
مادة ()17
خيضع مزاولو ال شاط ووكالؤ م ،شراف الب ك املركزي ورقابخه ،وحيق ملمثلي الب ك املركزي زايرك مقار
نشاطهم كجز من ةجرا ات القيد ،أو القيام بزايرات وري كجز من نظام ا،شراف والرقاب  ،بعد
ةخطار م كخابيا أو أبي وسيل أخرى.
كما حيق للب ك املركزي االسخعان جبهات مخخصص للمساعدك يف القيام ببعض مهام ا،شراف والرقاب
على مزاويل ال شاط ووكالئهم ،وال يرتتب على ذه ا هات أي الخزامات جتاه أي طرف اثلث نخيج
قيامهم بخلك املهام.

- 13 -

مادة ()18
ُيب على مزاويل ال شاط ووكالئهم تقدمي كاف البياانت واملعلومات الالزم للب ك املركزي ،غراض
ا،شراف والرقاب والخفخيش وفقا لآللي اليت حيد ا ،مع الخمكني من االطالع على كاف الدفاتر
والسجالت واملسخ دات وحماضر ا عماي ،وعدم ممارس أي أفعاي تؤثر سلبا على مهم ا،شراف
والرقاب والخفخيش ،والخعاون الخام ،جناز املهم .
مادة ()19
ُيب على كو من يصدر بطاقات مسبق الدفع ومن حيخفظ حبساابت خمزون القيم ومن يقوم إبصدار
أي بطاقات للدفع ا،لكرتوين ،تقدمي بياانت ةحصائي عن ا مواي اليت يخم حتويلها ةىل البطاقات يف
بياانهتم املالي الدوري املرسل للب ك املركزي.
مادة ()20
يلخزم مزاوي ال شاط بخقدمي الخقارير الدوري والبياانت واملعلومات اليت حيد ا الب ك املركزي مبوجب
تعليماته اليت يجصدر ا يف ذا الش ن ،وسدا املصاريف ا ،اري اليت حيد ا الب ك املركزي.
مادة ()21
حيق للب ك املركزي اختاذ الخدابري وا،جرا ات الخالي :
-1الدخوي على أي من أو كو ا نظم املخعلق مبزاوي ال شاط أو وكالئه ،وذلك للقيام مبهام
ا،شراف والرقاب والخفخيش على ال شاط.
 -2فرض نظام لل فاذ ي من أو كو ا نظم املخعلق مبزاوي ال شاط أو وكالئه ،وذلك ملراقب
مدى االلخزام مبعايري وسياسات الرقاب على نظم الدفع والخسوي ا،لكرتوني .
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-3اختاذ كاف ةجرا ات الخفخيش مبا يضمن االطالع على الدفاتر والسجالت واملعدات ومقابل
املوظفني والوكال  ،أو أي ةجرا ات أخرى تعخرب ضروري ملباشرك مهام ا،شراف والرقاب على
ال شاط.
 -4ةعدا ونشر تقارير موحدك تخضمن كو البياانت واملعلومات اليت حصو عليها مبوجب
أحكام ذه الخعليمات لألغراض ا،حصائي .
الفصل السابع

القيود واجلزاءات
مادة ()22
مع مراعاك أحكام القانون رقم  1لس  2016املشار ةليه ،يف حاي مزاول أي طرف لل شاط ون
قيده ،يخم اختاذ ا،جرا ات الالزم لوقف ال شاط من الب ك املركزي ،مع حتمو ذلك الطرف كاف
االلخزامات املالي وغري املالي  ،وعدم حتمو الب ك املركزي أي مسؤولي جتا ه أو جتاه وكالئه أو العمال
أو الغري.
مادة ()23
يخعني على مزاوي ال شاط ووكالئه االلخزام هبذه الخعليمات ،أو أي تعليمات أو توجيهات أخرى يصدر ا
الب ك املركزي يف ذا الش ن ،ويف حال خمالفخهم ي من ذه الخعليمات أو الخوجيهات ،حيق للب ك
املركزي ةصدار قرار يخم ةخطار م به كخابيا بفرض شروط أو وضع قيو عليهم ،على ال حو الخايل:
-1توجيه ت بيه مكخو ملزاوي ال شاط والوكال الختاذ كاف ا،جرا ات اليت تكفو االلخزام الخام هبذه
الخعليمات.
-2ةصدار توجيه مكخو ملزاوي ال شاط والوكال يسري خالي مدك زم ي حمد ك يخضمن كو أو
بعض ما يلي:
أ – الخوقف عن الدخوي يف أي ارتباطات أو اتفاقيات عمو جديدك.
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– ةنشا أو تعديو أو ةلغا بعض قواعد عمو ال شاط.
ج – اختاذ الخدابري الالزم للقيام ببعض ا عماي الضروري للمصلح العام .
– ةيقاف أي نشاط للدفع جزئيا أو كليا ةذا ما تبني أن ذا ال شاط ميثو خطرا على املصلح
العام .
وُيب على مزاوي ال شاط والوكال الذين صدرت بش هنم أي من الخوجيهات املشار ةليها يف الب د
( ،)2ةخطار الب ك املركزي مبا يفيد ت فيذ ذه الخوجيهات فور اامها ،وُيوز للب ك املركزي وفقا
ملقخضيات احلاي تغيري أي شرط أو قيد مفروض على مزاوي ال شاط أو الوكال  ،مع ةخطار م كخابيا
بذلك.
مادة ()24
ُيوز للب ك املركزي وقف قيد مزاوي ال شاط أو وكالئه ،يف احلاالت الخالي :
-1عدم مزاول ال شاط خالي مدك سخ أشهر من اتري القيد ،وُيوز لذوي الش ن خالي مخس
عشر يوما من اتري ةخطار م بقرار وقف القيد الخقدم للب ك املركزي بطلب ملد املدك املشار
ةليها سخ أشهر أخرى كحد أقصي مع ذكر املربرات ،وللب ك املركزي بعد راس ذا الطلب
احلق يف قبوله أو رفضه.
-2توقف نظام الدفع والخسوي ا،لكرتوني من ون ةبدا مربرات مقبول .
-3ةذا كانت ممارسات مزاوي ال شاط أو وكالئه تؤثر سلبا على اسخقرار وسالم نظم الدفع والخسوي
أو ال ظام املايل يف ول الكويت.
-4ةشهار ا،فالس ،أو احلو أو الخصفي  ،أو زواي الشخصي القانوني  ،أو الخعرض وضاع مالي
صعب يقدر ا الب ك املركزي.
-5قيام مزاوي ال شاط أو وكالئه أبي ةجرا ات أو تدابري من ش هنا ةعاق عمو املفخشني لدى
قيامهم مبهامهم ذات العالق ابلخفخيش على أعماي ال شاط ،أو ةذا أثبخت تقارير الخفخيش تكرار
ذات املخالفات هلذه الخعليمات أو أي تعليمات أخرى.
-6ةذا تبني أن ممارسات مزاوي ال شاط أو وكالئه ي خج ع ها أضرار أو أخطار تخعلق ابلعمال أو
ابملصلح العام .
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ويف مجيع ا حوايُ ،يب أن يخضمن قرار الب ك املركزي بوقف القيد ،حتديد املدك الالزم الختاذ
ا،جرا ات الكفيل بسدا كاف االلخزامات جتاه العمال  ،ويخم ةخطار مزاوي ال شاط كخابيا ابلقرار املشار
ةليه سوا كان خاصا به أو بوكالئه فقط ،وُيوز للب ك املركزي ةعالن ذا القرار أبي وسيل م اسب .
مادة ()25
تطبق على ا ه اليت ختالف ذه الخعليمات ا زا ات امل صوص عليها يف املا ك ( )85من القانون رقم
( )32لس  1968املشار ةليه.

