
 



 

 (مسودة) 
 الدفع اإللكتروني لألموال تعل�مات تن��م أعمال

 
 تعـار�ـــــف:      .1

 

 في ت�ب�ق أح�ام هذه التعل�مات، �قصد �الكلمات والعبارات والمص�لحات التال�ة المعنى الموضح قر�ن �ل منها:
 :تعل�مات تن��م أعمال الدفع اإللكتروني لألموال. التعل�مات 
 :�بنك الكو�ت المر�ز�.  البنك المر�ز 
 :�أعمال الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة. الن�ا 
 :البنك المر�ز�.لد� النقود اإللكترون�ة خدمات سجل مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني و  السجل 
  :الق�د في السجل.الق�ـــد 
 :البنوك الكو�ت�ة وفروع البنوك األجنب�ة المسجلة لد� بنك الكو�ت المر�ز�. البنوك المحل�ة 
 الدفع اإللكتروني E-Payment:  عن �ر�ق الوسائل اإللكترون�ة. النقودعمل�ة تحو�ل وسداد 
  اإللكترونيوس�لة الدفعE-Payment Instrument : التي تم�ن صاحبها من الق�ام �عمل�ات  الوس�لة

 .الدفع اإللكتروني
 (المحاف� اإللكترون�ة)  النقود اإللكترون�ةE-Money/E-Wallet:  ق�مة لها مقابل نقد� م�زنة في

 جهاز أو ن�ام آلي أو أ� ش�ل إلكتروني.
 مقدم خدمات النقود اإللكترون�ة(EMSP)  E-Money Service Provider: �شر�ة تم ق�دها  أ

 الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة في دولة الكو�ت وفقًا لهذه التعل�مات. �السجل للق�ام بن�ا� أعمال
  مقدم خدمات الدفع اإللكترونيE-Payment Service Provider (EPSP) :�شر�ة تم ق�دها  أ

 .ًا لهذه التعل�ماتولة الكو�ت وفق�السجل للق�ام بن�ا� أعمال الدفع اإللكتروني في د
 :�النقود اإللكترون�ة.خدمات ت�مل مقدم خدمات الدفع اإللكتروني ومقدم  مقدم الن�ا 
 :من خدمات الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة. �ستف�دالذ�  االعتبار� ال�ب�عي أو  ال��ص العم�ل 
 الدافع Payer:  الذ� �جر� أو یوافق على إجراء أمر الدفع لتحو�ل األموال. العم�لهو 
 له المدفوع Payee: عمل�ة الدفع اإللكتروني. المتلقي لألموال في العم�ل  هو 
 دفعأمر ال Payment Order:  و�م�ن أن ل�لب إجراء عمل�ة الدفع الن�ا�أمر أو تعل�مات إلى مقدم ،

 .المدفوع لهعن الدافع أو �صدر عن 
  دفعالعمل�ةPayment Transaction :  �أو إیداع األموال أو تحو�لها عنه  ینتجهو اإلجراء الذ

 .�موجب أمر الدفع سحبها
 ن�ام الدفع اإللكترونيE-Payment System :  هو ن�ام إلكتروني یتكون من مجموعة من الوسائل

 .األموال للوفاء �االلتزامات عن �ر�ق تحو�ل األموال وتسو�ة دفعواإلجراءات ل
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  خدمات ال�ب�ة المحدودةLimited Network Services: ال�دمات التي تم�ن الدافع من  هي
ق�مة نقد�ة م�زنة عبر وس�لة الدفع اإللكتروني، التي یتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة االحتفا� �

 البضائعمن مقدمي محدودة داخل شب�ة  على �ضائع أو خدمات للحصوللتنف�ذ عمل�ات الدفع  ،فق�
 .ذاتها ال�دمات التي لدیها اتفاق�ات تجار�ة مباشرة مع جهة اإلصدارو 

 

 الت�ب�ق: ن�اق     .2
 

  والبنوكالنقود اإللكترون�ة  خدمات ومقدميخدمات الدفع اإللكتروني مقدمي ت�بق هذه التعل�مات على 
  .�افة المحل�ة

 

                                                              تن��م الن�ا�:                                               .3
 

  النقود اإللكترون�ةخدمات و مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني جم�ع ف�ه ق�د �سجل  �البنك المر�ز� ُینَ�أ ،
ال یتحمل البنك المر�ز� المس�ول�ة عن أ� ب�انات خا��ة أو و  یثبت ف�ه الب�انات األساس�ة المقدمة منهم،

  .السجلترد في  ،غ�ر م�ا�قة للحق�قة
 

 النقود اإللكترون�ةخدمات مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني و سجل  فيممارسة الن�ا� دون الق�د  جوزت ال، 
 .المحل�ة البنوكو�ستثنى من الق�د في السجل 

 

 :الن�ا� خدمات     .4
 

 الن�ا�: داخل �دماتال .أ
 :اإللكترون�ة والنقود اإللكتروني الدفع أعمال ن�ا�ن�اق  داخل التال�ة ال�دمات ُتعتبر

 تحو�ل األموال و استالم وقبول ومعالجة عمل�ات الدفع والتسو�ة  أعمالعمل�ات الدفع �ما في ذلك  تنف�ذ
 إلى المدفوع له. الن�ا�من قبل مقدم 

 دفع إلكتروني وس�لةتوف�ر  أو إصدار. 
 أو تحو�لها. حف�ها أولكترون�ة اإلنقود ال إن�اء  
 المر�ز�  البنك محاف� من قرار �ه و�صدر ،ن�اقال داخل�ا� ٓاخر �عتبره البنك المر�ز� أ� ن. 

 

 :الن�ا� خارجال�دمات  .ب
 ن�اق ن�ا� أعمال الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة: خارجال�دمات التال�ة  ُتعتبر

 ب�ن الدافع والمدفوع له دون تدخل أ� وس��تلك العمل�ات المنفذة  أونقد�، عمل�ات الدفع ال. 
 ل إلكتروني من الدافع إلى المدفوع له من خالل ق�مة نقد�ة م�زنة عبر  المنفذةالدفع  عمل�ات���

دفع اإللكتروني، والتي یتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة وتست�دم فق� للحصول على ال وس�لة
 االسم التجار�./األم لل�ر�ة التا�عة ال�ر�ات مجموعة أو صداراإل جهة�ضائع أو خدمات من 
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  المقاصة، عمل�ات الدفع المنفذة داخل ن�ام تسو�ة األوراق المال�ة ٔاو مراكز المقاصة المر�ز�ة، ٔاو غرف
 .ٔاو البنوك المر�ز�ة ٔاو ال�ر�اء اآلخر�ن في مثل تلك األن�مة التي ت�مل الضمانات المر�ز�ة المودعة

  واإل�صاالت الورق�ة ،السفرعمل�ات الدفع القائمة على ال���ات، وش��ات. 
  ب�ن ال�ر�ات  ف�ما ٔاو ،ب�ن ال�ر�ة األم وال�ر�ة التا�عة لها -وال�دمات ذات الصلة-عمل�ات الدفع

 .التا�عة لل�ر�ة األم نفسها، دون تدخل مقدم خدمات دفع إلكتروني ٓاخر
 ممارسة ن�ا� نقل األوراق النقد�ة والعمالت المعدن�ة، �ما في ذلك إجراءات الجمع والمعالجة والتسل�م. 
  ن�اق.ال خارج�عتبره البنك المر�ز� أ� ن�ا� ٓاخر 

 

 أنواع التراخ��:     .5

 

 النقود اإللكترون�ةمقدمي خدمات الصغ�رة والكب�رة و خدمات الدفع اإللكتروني  الن�ا� إلى مقدميو مقدم ینقسم
 :للضوا�� التن��م�ة التال�ةوفقًا  الصغ�رة والكب�رة،

 :ال�غ�رة اإللكتروني الدفع خدمات مقدمترخ��  .أ
 الك�ان القانوني: شر�ة مساهمة أو ذات مس�ول�ة محدودة. -
  على أساس مستمر. د.ك 50,000المال: الحد األدنى لرأس  -
 عدا: ف�ما ،لكترونيقدم واحدة أو أكثر من وسائل الدفع اإل� -

 لكترون�ة.اإلنقود الن�اء إ 
 والتحو�الت ال�ارج�ة ،لحدودلعابرة اللكتروني خدمات الدفع اإل.  

 .د.ك 800,000لكتروني ال�هر�ة ق�مة عمل�ات الدفع اإل ز إجماليیتجاو  أال�جب  -
 

 :الكب�رة اإللكتروني الدفع خدمات مقدمترخ��  .ب
 الك�ان القانوني: شر�ة مساهمة. -
  على أساس مستمر. د.ك 250,000الحد األدنى لرأس المال:  -
 عدا: ف�ما ،لكترونيقدم واحدة أو أكثر من وسائل الدفع اإلت -

 لكترون�ة.اإلنقود الن�اء إ 
 والتحو�الت ال�ارج�ة، لحدودلعابرة اللكتروني خدمات الدفع اإل.  

 

 : ال�غ�رة لكترون�ةاإل ترخ�� مقدم خدمات النقود  .ج
 الك�ان القانوني: شر�ة مساهمة أو ذات مس�ول�ة محدودة. -
 على أساس مستمر. د.ك 100,000الحد األدنى لرأس المال:  -
، ف�ما عدا ،لكترون�ةاإلنقود الن�اء إ�اإلضافة إلى واحدة أو أكثر من وسائل الدفع اإللكتروني  قدم� -

 .والتحو�الت ال�ارج�ة ،لحدودلعابرة الخدمات الدفع اإللكتروني 
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 المملو�ة حسا�اتال جم�ع فيد.ك  1,500الواحد  عم�للل الم�زنة اإللكترون�ة النقود إجماليیتجاوز  أال 
  .األوقاتفي أ� وقت من  له

 لعم�لمن خالل حساب النقود اإللكترون�ة ل المنفذةإجمالي عمل�ات الدفع اإللكتروني  یتجاوز أال 
 د.ك �ال�هر. 1,500

 لد�  الم�زنةالنقود اإللكترون�ة  ق�مةل شهر الماض�ة 12خالل  ال�وم�ة رصدةاأل متوس�یتجاوز  أال
 ..كد 800,000خدمات النقود اإللكترون�ة الصغ�رة مقدم 

 مقدم خدمات النقود اإللكترون�ة الصغ�رةلد�  الم�زنةالنقود اإللكترون�ة  ق�مة إجماليیتجاوز  أال  
  .وقت أ� في .ك.د1,000,000

 ك.د800,000  لكترونياإلعمل�ات الدفع إلجمالي ق�مة  السنو�  متوس�ال یتجاوز أال. 
  وحدود إجمالي النقود اإللكترون�ة  على الم�ا�ر وضع س�اسة لحدود عمل�ات العمالء مبن�ةً بااللتزام

 .القائمة
 

 : الكب�رة لكترون�ةاإل ترخ�� مقدم خدمات النقود  .د
 الك�ان القانوني: شر�ة مساهمة. -
 . على أساس مستمر د.ك 1,000,000الحد األدنى لرأس المال:  -
، ف�ما عدا ،لكترون�ةاإلنقود الن�اء إ�اإلضافة إلى واحدة أو أكثر من وسائل الدفع اإللكتروني  قدم� -

 .والتحو�الت ال�ارج�ة ،لحدودلعابرة الخدمات الدفع اإللكتروني 
الحسا�ات المملو�ة  جم�عد.ك في  5,000 الواحد لعم�للیتجاوز إجمالي النقود اإللكترون�ة الم�زنة  أال -

 .األوقاتوقت من أ� في  له
من خالل حساب النقود اإللكترون�ة للعم�ل  ةعمل�ات الدفع اإللكتروني المنفذ یتجاوز إجمالي أال -

 د.ك �ال�هر. 5,000
الحدود ة لد� مقدم خدمات النقود اإللكترون�ة الكب�رة الم�زنالنقود اإللكترون�ة  ق�مة إجماليیتجاوز  أال -

 . م الن�ا� والم�ا�ر المرتب�ة �هحجوفقًا لوالضمان المالي  ،البنك المر�ز� �ضعها التي 
النقود اإللكترون�ة وحدود إجمالي  على الم�ا�ر وضع س�اسة لحدود عمل�ات العمالء مبن�ةً بااللتزام  -

 .القائمة
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 ال�وا�� التن��م�ة لمقدمي خدمات ال�ب�ة المحدودة:     .6
 

ق�مة نقد�ة م�زنة عبر وس�لة الدفع اإللكتروني، خدمات تمّ�ن الدافع من االحتفا� � ُتصنف ال�ر�ات التي تقدم
داخل  للحصول على �ضائع أو خدماتفق� لتنف�ذ عمل�ات الدفع والتي یتم إصدارها من قبل جهة إصدار واحدة 

ذاتها على أنها مقدمي  من مقدمي ال�دمات التي لدیها اتفاق�ات تجار�ة مباشرة مع جهة اإلصدارمحدودة شب�ة 
 :التال�ة االلتزام �الضوا�� التن��م�ةخدمات ال�ب�ة المحدودة  مقدميعلى  ب�جخدمات ال�ب�ة المحدودة، و 

      

 خالل ، وفي حال �انت ال�دمة قائمة یتم �لب الموافقة ال�دمة تقد�م قبلالبنك المر�ز� �تاب�ًا  �لب موافقة
یوًما من تار�خ صدور هذه التعل�مات، وفقاً للنموذج المعتمد لذلك من البنك المر�ز� والب�انات والمستندات  180

 التي یتم تحدیدها في هذا ال�أن.
 

 وأال یتجاوز إجمالي أ� وقت في.ك د 250,000الم�زونة  النقود اإللكترون�ةیتجاوز إجمالي مجموع ق�مة  أال ،
 ةوفي حال تجاوز الق�م د.ك في أ� وقت من األوقات. 200النقود اإللكترون�ة الم�زنة للعم�ل الواحد عن 

وفي جم�ع األحوال،  ،لق�د في السجلل��لب  التقدمالمحدودة  ال�ب�ة خدماتمقدمي المذ�ورة یتوجب على 
�جوز للبنك المر�ز� خفض أو ز�ادة مجموع ق�مة المبالغ الم�زونة الم�ار إل�ه، �حسب درجة الم�ا�ر 

  المرتب�ة ��ب�عة ال�دمة.
 

 الب�انات المال�ة مدققًة من مراقب الحساب، مع شهادة من المراقب تف�د �عدم تجاوز ال�ر�ة للحدود  تع�ن تقد�می
المقررة من البنك المر�ز�، وأن ال�ر�ة لدیها األن�مة الداخل�ة الكاف�ة للتحقق من االلتزام �ضوا�� البنك 

شهادة عدم الممانعة من البنك  وتصدرأشهر من نها�ة السنة المال�ة،  3وذلك �حد أق�ى خالل المر�ز�، 
 المر�ز� وفقًا لذلك.

 

  یتع�ن على مقدمي خدمات ال�ب�ة المحدودة االلتزام بت�ب�ق مبدأ فصل األموال ومت�لبات م�افحة غسل
األموال وتمو�ل اإلرهاب وآل�ة حل النزاع ومت�لبات األمن الس�براني وفقًا لنماذج أعمالها، وتقد�م تعهد بذلك 

 ج التعهد المعتمد لد� البنك المر�ز�.من خالل نموذ
 

  الدفع  وس�لةمن است�فاء موافقة البنك المر�ز� قبل تقد�م  التحققالبنوك المحل�ة ومقدمي الن�ا�  علىیتع�ن
خدمات ال�ب�ة المحدودة، من خالل شهادة عدم ممانعة صادرة عن البنك المر�ز�، مع اإللكتروني لمقدمي 

 . �تها �وال فترة التعاملأهم�ة التحقق من سر�ان صالح
 

 بنك الكو�ت المر�ز�. �حددهاتقار�ر أو ب�انات إحصائ�ة  أ�االلتزام بتقد�م  یتع�ن 
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 :آل�ة تقد�م ال�لب     .7
 

 :�لب الترخ�� .أ
المقرر من البنك المر�ز� �عد  الترخ�ص�لب  نموذجل وفقاً  المر�ز�  للبنك الترخ�ص �لب �قدم -

 �لب المر�ز�  للبنك و�حقإكماله مصحو�ًا �المستندات والمرفقات التي �حددها البنك المر�ز�، 
  .للترخ�ص ضرور�ة �عتبرها أخر�  ب�انات أو مستندات أ�

 ،الترخ�ص �لبللبنك المر�ز� �لب معلومات أو أدلة إضاف�ة في أ� مرحلة من مراحل  �حق -
تار�خ ال�لب أو �حسب  من یوًما 30 خالل ذلكب المر�ز�  البنك تزو�د ال�لب مقدم على و�جب

في حال امتنع مقدم  الترخ�ص �لب رفض المر�ز�  للبنك و�حقما یراه البنك المر�ز� مناسبًا، 
 ال�لب عن تقد�م تلك األدلة والمعلومات خالل الفترة الزمن�ة المحددة. 

شهور من تار�خ إخ�ار مقدم ال�لب �تاب�ًا  6صالحة لمدة  �صدر البنك المر�ز� موافقة مبدئ�ة -
�الموافقة، وذلك وفقًا لدراسة المستندات والب�انات المقدمة، �ما یتوافق مع ضمان استقرار وسالمة 
ن�م الدفع اإللكتروني، وتقدیر البنك للق�مة المضافة للن�ا�. و�لتزم مقدم ال�لب خالل تلك الفترة 

ات الق�د، و�م�ن �لب تمدید فترة الموافقة المبدئ�ة لستة شهور إضاف�ة وفق �استكمال جم�ع مت�لب
مبررات واضحة من مقدم ال�لب و�عد توض�ح ما تم ات�اذه من خ�وات الستكمال إجراءات الق�د 

یوًما، وفي حالة عدم االلتزام بذلك یتم إلغاء الموافقة تلقائ�ًا عند انتهاء  30وذلك قبل انتهائها �مدة 
 ا. مدته

 ومن ثم �صدر البنك المر�ز� القرار �الموافقة على الق�د أو عدمه وفقًا الست�فاء �افة المت�لبات. -
 

 :مت�لبات الترخ�� .ب
 المت�لبات األساس�ة: .1

تلك المستندات لل�ر�ة حدیثة  م�روعلل�ر�ة القائمة و  یتع�ن است�فاء �افة المت�لبات األساس�ة التال�ة
 اإلن�اء:

  ل�ر�ة.اعقد تأس�س 
  وجد(إن  لل�ر�ةالن�ام األساسي.( 
 .سجل تجار� لل�ر�ة لم �مض على صدوره أكثر من ثالثة أشهر من تار�خ تقد�م ال�لب 
  من 5ه��ل ملك�ة ال�ر�ة موضحًا �ه أسماء ال�ر�اء الرئ�س��ن الذین �متلكون أكثر من %

 ملك�ة ال�ر�ة، ونسبة تملك �ل منهم.
 الجهاز التنف�ذ� ومجلس اإلدارة (إن وجد). وهو�ات�أسماء  قائمة 
  وفي حال �ان مقدم ال�لب �عمل لمدة مدققة من م�تب تدق�ق معتمدالقوائم المال�ة السنو�ة ،

تقد�م القوائم المال�ة للمدة التي عمل بها اعتبارًا من تار�خ  �هفعلأقل من ثالث سنوات مال�ة، 
 الت�غ�ل.
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 :للن�ا�واقع�ة  بتقدیرات م�حو�ة المعالم، ومحددة واضحة خ�ة عملو  ال�ر�ة استرات�ج�ة .2
ولمدة ثالث اإللكترون�ة الكب�رة  النقود خدمات لمقدمي خدمات الدفع الكب�رة ومقدمي لمدة خمس سنوات

على  الصغ�رة، اإللكترون�ة النقودخدمات  ومقدمي الصغ�رة اإللكتروني دفعلمقدمي خدمات ال سنوات
 :اآلتي منأن تتض

  ال�ر�ة والم�ا�ر المقابلة لها.أعمال الهدف العام، االسترات�ج�ة وخ�ة 
 .�الق�مة المضافة التي یوفرها مقدم الن�ا 
 لنموذج العمل و�جراءات الت�غ�ل لكل  متكامًال  اوصفً  متضمنةن�اء ال�ر�ة دراسة الجدو� إل

 خدمة من خدمات الدفع اإللكتروني وخدمات النقود اإللكترون�ة.
 خدمة من خدمات الدفع  �ل تواجههاقد  التي والم�ا�رنقا� القوة والضعف، والتحد�ات  تحل�ل

 المالئمة والبدائل والحلول الدراسة عنهااإللكتروني وخدمات النقود اإللكترون�ة خالل الفترة المعدة 
 ون�م إدارة تلك الم�ا�ر. لمواجهتها

 ،اإلضافة إلى التوقعات التي تثبت �أن مقدم ال�لب س�ستوفي  التوقعات المال�ة المستقبل�ة�
 مت�لبات رأس المال وفقًا لما هو وارد في هذه التعل�مات.

 

 :المعلومات وأمن التحت�ة البن�ة .3
 ���البن�ة التحت�ة لتقن�ة المعلومات، التي تتضمن الت�ب�قات واألن�مة ومراكز الب�انات  م

 .وترا��اتهاوال�وادم وال�ب�ات والعمل�ات 
  المصرف�ة والمال�ة وال��ص�ة. همو��اناتالعمالء المت�ذة لحما�ة أموال األمن�ة التداب�ر 
 متضمنة �افة االشترا�ات الواردة في إ�ار األمن الس�براني  ثالث ��رف االستعانة اتفاق�ات

 .السحاب�ة ال�دمات ود�لبنك الكو�ت المر�ز� للضوا�� األمن�ة لأل�راف الثالثة/مز 
 

 :الم�ا�ر إلدارة العام اإل�ار .4
  الن�ا�الس�اسات واإلجراءات واألن�مة والضوا�� الالزمة إلدارة الم�ا�ر المرتب�ة ��دمات 

 والتقار�ر وآل�ة اإلبالغ عنهاومعالجتها ��ف�ة التعرف على الم�ا�ر المحتملة ومراقبتها  ف�ها مب�ناً 
 ذات الصلة �الن�ا�. �افة الم�ا�رعلى أن تتضمن  ،المرتب�ة بها

 ��الكوارث من والتعافي األزمات و�دارة األعمال استمرار�ة خ. 
 

 :حما�ة العمالء .5
  والتداب�ر الالزمة لحما�ة أموال  النزاع حل آل�ةوصف لتداب�ر حما�ة العمالء على أن ت�مل

 المعلومات.خصوص�ة  س�اسةف�ها في الحاالت التي تستدعي ذلك و العمالء وح
  والعموالت ال�اصة ��ل خدمة من خدمات الن�ا�.الرسوم 
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  خ�ة ال�روج: .6
 ال�لب صعو�ات في تحق�ق أهدافه المن�ودة،  مقدم هإعداد خ�ة ال�روج في حال واج یتع�ن

 .والمساهم�ن عمالئها��ر�قة من�مة، وضامنة لحقوق  الماليمن الق�اع  ال�ر�ةمتضمنة خروج 
العوامل الدافعة لل�روج، الحو�مة (تحدید  �حد أدنى على ال��ةمع ضرورة مراعاة أن ت�تمل 

 .ال�وار�  خ�� ،)ال��ةتنف�ذ األش�اص المس�ول�ن عن 
  

 :مت�لبات الق�د .ج
 الرخصة التجار�ة. -
 الحد األدنى لرأس المال. -
 الضمان المالي. -
المرشح�ن الصادرة ضد  -إن وجدت–شهادة من ن�ا�ة التنف�ذ الجنائي تتضمن األح�ام الباتة  -

خر� أو��فة  وأ� همجلس اإلدارة وو��فة رئ�س الجهاز التنف�ذ� أو نائبه أو مساعد لعضو�ة
 .�حددها البنك المر�ز� 

ومت�لبات التع��ن في وفقًا للضوا�� المناصب الق�اد�ة الموافقة على المرشح�ن في است�فاء  -
 المناصب الق�اد�ة التي �حددها البنك المر�ز�.

وفقًا لنماذج األعمال ومستو� الم�ا�ر المرتب�ة  الترت�بات الم�لو�ة للحو�مةتحدید جم�ع  -
جم�ع اإلدارات أو األقسام أو الو�ائف  اله��ل التن��مي متضمًنا على أن ت�تمل �الن�ا�،

األش�اص المس�ول�ن في و مس�ول�ات وأسماء مس�ول�ها، وتحدید األدوار الو مهام الوتفاص�ل 
 المهام فصل مراعاة ضرورة مع، ش�ص یتولى الو�ائف أو المهام الرقاب�ةاإلدارة العل�ا و�ل 

 .الصالح�ات وتحدید
 .تعهد من مقدم ال�لب �االلتزام بهذه التعل�مات وأ� قوان�ن أو تعل�مات أخر� ذات صلةتقد�م  -

 

 تنف�ذ الن�ا�:      .8
 

 عند تنف�ذ الن�ا� �ما یلي:و الن�ا�، مقدمیلتزم 
 

  الدفع اإللكتروني، و��الف  أن�مةتنف�ذ أمر الدفع ���ل سل�م یتفق مع أوامر العم�ل وأسس
�الكامل  ق�مة المبالغ موضوع أمر الدفعذلك �عتبر مس�والً تجاه العم�ل مس�ول�ة �املة مع إعادة 

  .مباشرةو 
 �المدفوع له حساب  في -مقدم خدمة الدفع اإللكترونيجانب  منالمحصلة - األموال إیداع جب

 .األموال استالم �عد التالينها�ة یوم العمل  أقصاه موعد في
 أو التأخ�ر في تحو�ل المبالغ لحساب المستف�د من أمر الدفع، ي حال عدم تنف�ذ أمر الدفعف ،

 .فوراً  المت�ذة التصح�ح�ة واإلجراءات التنف�ذ عدم ومبررات �أسبابالعم�ل یتم إخ�ار 
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  على أن ت�مل �حد أدنى الب�انات  مر الدفعأمن  لكترون�ةإ بنس�ة له والمدفوع الدافعتزو�د
 ).من الدفع الغرض –له  المدفوع واسمالدافع  اسم – لعمل�ةتار�خ ا –المبلغ  –اآلت�ة (المرجع 

 دم تحص�ل أ� رسوم أو عموالت تحت أ� مسمى إال �عد الحصول على موافقة البنك المر�ز� ع 
�عد موافاته ��ب�عة تلك الرسوم والعموالت وتكلفتها الفعل�ة والمستندات الم��دة لها، و ، الكتاب�ة

النقود اإللكترون�ة �اإلعالن عن �افة خدمات و مع مراعاة ق�ام مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني 
الرسوم والعموالت التي یتم تحص�لها مقابل ال�دمات المقدمة للعمالء من خالل وسائل اإلعالن 
التي تضمن علمهم بها، �ما في ذلك اإلعالن في المواقع اإللكترون�ة ومواقع التواصل االجتماعي 

 .قبل إتمام عمل�ة الدفع للدافعاهرة والعموالت � الرسوم تكون  أن �جب�ما ال�اصة بهم. 
 عبر أو إلجراء أعمال التسو�ة صر�حة واضحة اتفاق�ة وفقفق�  واحد محلي بنكلتعاقد مع ا 

و�صدر البنك المر�ز�  المر�ز�  البنك �حددها ضوا�� وفق بنك المر�ز� لل المر�ز�ة المقاصة
األحوال  �جم�عو�جب  .الن�ا�الموافقة على الر�� �المقاصة المر�ز�ة بناًء على �لب مقدمي 

 مصرف�ة حسا�ات عبر اإللكتروني الدفع وسائل خالل من المنفذة الدفع لعمل�ات التسو�ة تتم أن
 .وفق عقود قانون�ة واضحة تحدد المس�ول�ات الن�ا�. وعلى البنوك التعاون مع مقدمي محل�ة

 وتسم�ة  حدةأموال �ل عم�ل على  و��نمبدأ الفصل ب�ن أموال العمالء وأموال ال�ر�ة  حق�قت
معزولة تمامًا عن أ� م�البات  العمالء أموالتكون  �ح�ثالحسا�ات وفقًا للغرض ال�اص بها 

، مع ضمان إم�ان�ة تتبع األموال في أ� ال�ر�ة على م�البات أ� وجود ةللدائن�ن في حال
 وقت.

 المعامالت تسو�ة �ضمن �ما للعمالء تقد�مهاال�دمة المقرر  ومستو�اتقواعد الن�ا�  �ب�قت 
 ونهائي. وواضح صح�ح ���ل

 

  ما یلي: نقود اإللكترون�ةال على جم�ع مقدمي خدمات�ح�ر 
  األش�ال من ش�ل �أ� عوائد أومنح فوائد. 
 االئتمان أش�ال من ش�ل أ� منح. 
 .تقد�م أ� منافع مرتب�ة ��ول الفترة الزمن�ة التي تحف� خاللها األموال 
  االستثمار ذلك في �ماأل� أغراض أخر�  الم�زنةاست�دام أ� من األموال. 

 في أ� وقت وفقًا ل�لب العم�ل.  اأو جزء منه �املة اإللكترون�ة النقود ق�مة �سداد االلتزامتع�ن ی
النقود خدمات نقدًا و�ذات العملة الم�زنة أو حسب االتفاق ب�ن مقدم  على أن ��ون السداد

 .والعم�لاإللكترون�ة 
 مراعاة لم�زنةالنقود اإللكترون�ة ا ق�مة استرجاعالعم�ل  �لبیتع�ن عند ي حالة إنهاء العالقة، ف 

 عموالت من حساب العم�ل. أوأ� رسوم  تحص�ل عدم
 

 اإللكترون�ة ذات الصلة �الن�ا� لمدة ال تقل  االحتفا� ��افة المستندات والسجالت والب�انات
 .انتهاء العالقة التعاقد�ةعن ع�ر سنوات من تار�خ 

9



10 
 

 :وال�مان المالي رأس المال     .9
 

 الن�ا� و�ب�عة حجم �حسب المال رأس ت�ف�ض أو ز�ادة المر�ز�  الكو�ت لبنك �حق. 
 �خ�اب ضمان نهائي غ�ر م�رو� صادر من أحد البنوك المحل�ة بتقد�م االلتزام  الن�ا� جب على مقدمي

 ال تقل عن �ق�مةوفقًا لدراسة البنك المر�ز� للن�ا� وحجمه والم�ا�ر المرتب�ة �ه لصالح البنك المر�ز� 
، وللبنك المر�ز� تقدیر مد� الحاجة وتجدد لمدد مماثلة سنوات 3% من رأس المال، صالح لمدة 10

 .الم�ا�ر المرتب�ة بن�ا� ال�ر�ةفي ضوء  أو ز�ادته ة الضمانت�ف�ض ق�مل
 

 العمل�ات:حدود التعامل وس�ف  .10
 

 تجاوز الحدود  �احتمال�ة متقدیره أو معلمه فور �تاب�اً البنك المر�ز�  �إخ�ار الن�ا� مقدمو یلتزم
، وتعدیل ترخ�صها التقدم ��لب لتوف�ق أوضاع ال�ر�ة�جب ، وفي حال تجاوز الحدود المنصوص عل�ها

 90في مهلة ال تتعد� مدة  "الكب�رة خدمات النقود اإللكترون�ة"أو  "خدمات الدفع اإللكتروني الكب�رةإلى "
یومًا من تار�خ التجاوز. وفي جم�ع األحوال �جوز للبنك المر�ز� تقدیر مد� الحاجة لتعدیل الترخ�ص 

 .بذلك من عدمه وفقًا لق�مة التجاوز ومدة التجاوز والم�ا�ر المرتب�ة
 

  الن�ا� �حسب ما یراه مناسبًا.و�جوز للبنك المر�ز� تعدیل حدود التعامل وسقف العمل�ات لمقدمي 
 

 التع��ن في المناصب الق�اد�ة: .11
 

  كل مالك مستف�د وعضو في اإلدارة ل�أخذ الموافقة على المرشح�ن االلتزام  ،مقدمي الن�ا�یتع�ن على
مت�لبات التع��ن في المناصب الق�اد�ة الصادرة عن البنك لوفقًا  العل�ا وأ� ش�ص �قوم �مهام رقاب�ة

 البنك المر�ز� �تاب�اً ار خ�تقد�م المستندات التي تثبت التزامه بهذه المت�لبات، و�مع ضرورة  ،المر�ز� 
 .حدوث أ� تغ��رات من شأنها التأث�ر في التزامه بها إجراء أ� تعدیالت أو عند

 

 :الم�ا�ر إلدارة العام اإل�ار .12
 

 :یلي �ماااللتزام  الن�ا��جب على مقدمي 
واألن�مة والضوا�� الالزمة إلدارة الم�ا�ر المرتب�ة ��دمات الن�ا� الس�اسات واإلجراءات وضع  -

مب�نًا ف�ها ��ف�ة التعرف على الم�ا�ر ومراقبتها ومعالجتها وآل�ة اإلبالغ عنها والتقار�ر المرتب�ة بها. 
 الم�ا�ر التال�ة: على أن تتضمن

 واألمن الس�برانياالحت�ال ، �ما في ذلك م�ا�ر الم�ا�ر الت�غ�ل�ة. 
 قانون�ة.الم�ا�ر ال 
 .م�ا�ر السمعة 
 .م�ا�ر غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والجرائم المال�ة 

10



11 
 

 .م�ا�ر الس�ولة 
 .م�ا�ر األ�راف الثالثة 
 .�أ� م�ا�ر مال�ة أو م�ا�ر أخر� متعلقة �األعمال ذات الصلة �الن�ا 

 

لى األقل، وتزو�د تحدیث س�اسات إدارة الم�ا�ر و�جراءاتها وضوا��ها ومراجعتها ���ل سنو� ع -
�حسب ما البنك المر�ز� �النسخ المحدثة، وللبنك المر�ز� �لب أ� معلومات أو تعدیالت إضاف�ة 

 .یراه 
 

الس�اسات واإلجراءات والن�م والضوا�� الالزمة للك�ف عن االحت�ال وآل�ة التعامل معه، وضع  -
الحاالت والتقار�ر المتعلقة عن الجهات الم�تصة وتحدیثها حسب توج�هات البنك المر�ز�، و�بالغ 

�االحت�ال، مع إشعار البنك المر�ز� �صفة مستمرة عنها وفق المدة والص�غة التي �حددهما البنك 
 المر�ز�.

 

وحدود إجمالي النقود اإللكترون�ة  على الم�ا�ر مبن�ةً  وضع س�اسة لحدود عمل�ات العمالءبااللتزام  -
 ذلك.القائمة في الحاالت التي ین�بق عل�ها 

 

إجراء أ� تغ��رات على س�اسة حدود عمل�ات العمالء، أو س�اسة حال في البنك المر�ز� ار خ�إ -
البنك حدود إجمالي النقود اإللكترون�ة القائمة، و�لتزم بتقد�م تفاص�ل الس�اسة المحدثة عند �لب 

 لذلك. المر�ز� 
 

وضع حدود نحو  د اإللكترون�ةمقدمي خدمات الدفع اإللكتروني والنقو توج�ه  �جوز للبنك المر�ز�  -
 �حددها.لعمل�ات العمالء وفًقا للمستو�ات التي 

 

 :لحو�مةا .13
 :یلي �ماااللتزام  الن�ا��جب على مقدمي 

البنك مت�لبات الحو�مة الواردة في هذه التعل�مات وأ� مت�لبات أو تعل�مات أخر� �صدرها ت�ب�ق  -
 في هذا ال�أن.المر�ز� 

 على أن ت�مل �حد أدنى ما یلي: ،جم�ع الترت�بات الم�لو�ة للحو�مة بوضعااللتزام  -
 مس�ول�ات المهام و الجم�ع اإلدارات أو األقسام أو الو�ائف وتفاص�ل  اله��ل التن��مي متضمًنا

 .وأسماء مس�ول�ها
  األش�اص المس�ول�ن في اإلدارة العل�ا و�ل ش�ص یتولى الو�ائف أو المهام و تحدید األدوار

 .�ةالرقاب
 الصالح�ات وتحدید المهامفي  فصلالس�اسات واإلجراءات الالزمة لضمان تحق�ق مبدأ ال. 
  ��الترت�بات الالزمة للمراجعة والمتا�عة الدور�ة لجم�ع س�اسات الحو�مة و�جراءاتها والن�م والضوا

 ، �ما في ذلك التقار�ر ودور�تها وخ� س�رها.المرتب�ة بها
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 ضوا�� لضمان االلتزام و ن ��مل ضوا�� عدم تعارض المصالح، على أ ،سلو��ات العمل م�ثاق
 �األن�مة واللوائح الداخل�ة لمقدمي الن�ا�.

  یتع�ن على مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني الكب�رة ومقدمي خدمات النقود اإللكترون�ة الكب�رة
االلتزام، أمن المعلومات إن�اء و�ائف إدار�ة مستقلة لكل من إدارة الم�ا�ر، التدق�ق الداخلي، 

 .وم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب وتحدید الصالح�ات والمهام المرتب�ة بها
  یتع�ن على مقدمي خدمات الدفع اإللكتروني الكب�رة ومقدمي خدمات النقود اإللكترون�ة الكب�رة

اجعة ولجنة إن�اء لجان مت�صصة لضمان االلتزام �مت�لبات الحو�مة على أن ت�مل لجنة للمر 
  .إلدارة الم�ا�ر، ومنح هذه اللجان الصالح�ات الالزمة ألداء أعمالها ومراقبتها

توث�ق جم�ع ترت�بات الحو�مة المحددة أعاله واعتمادها من اإلدارة العل�ا لمقدمي خدمات الدفع  -
 یثبت ذلك.اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة وااللتزام بدور�ة تحدیثها وتزو�د البنك المر�ز� �ما 

 .�ال�ر�ة ال�اصة المهام أحداالتفاق�ات في حال االستعانة ��رف خارجي للق�ام � -
 

 مسبقة من البنك المر�ز�:التي تت�لب موافقة  الحاالت .14
 

 :التال�ة الحاالت في المر�ز�  البنك من مسبقة �تاب�ة موافقة على الحصول الن�ا� مقدمي على یتع�ن
  و النقود اإللكترون�ة.أالدفع اإللكتروني  خدمة لن�ا�أو  ،إلكترونيدفع وس�لة أ�  إضافةالرغبة في 
  دماتثالث لتقد�م خدمات ذات تأث�ر ت�غ�لي �ب�ر أو االستعانة �مزود ال� ��رف االستعانةالرغبة في 

 � من أعمال الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة.أل السحاب�ة
  النقود اإللكترون�ة. وأأعمال الدفع اإللكتروني ، سواًء في أ� رسوم أو عموالت تعدیلالرغبة في 
  الموافقة عل�ه. تأ� ن�ا� سبق إ�قافالرغبة في 

 

 الك�ان المستقل: .15
 

ألن��ة تجار�ة خارج ن�اق ن�ا� أعمال الدفع اإللكتروني لألموال، فإنه �جوز  الن�ا� يفي حال ممارسة مقدم
للبنك المر�ز� أن ��البه �إن�اء ��ان قانوني مستقل لتقد�م خدمات الدفع اإللكتروني أو خدمات النقود اإللكترون�ة 

 ثر على:� إن رأ� أن األن��ة التجار�ة األخر� قد ت
  بها الصادرة عن البنك  المعمول واللوائحبهذه القواعد أو األن�مة على االلتزام  الن�ا�قدرة مقدم

 المر�ز�.
 ل فعال.الن�ا�  يتم�ن البنك المر�ز� من اإلشراف على مقدم��� 
  حق للبنك المر�ز� تحدید قراره بهذا ال�أن وفقًا لدراسة وضع �ل حالة و�حسب المعای�ر التي �حددها�

 لذلك. 
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 اإلرهاب:م�افحة غسل األموال وتمو�ل  .16
 

  االلتزام �مت�لبات م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب التي تضمنتها مت�لبات  الن�ا�یتع�ن على مقدمي
��أن م�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب والئحته التنف�ذ�ة  2013) لسنة 106أح�ام القانون رقم (

جموعة و�افة القرارات الوزار�ة ذات الصلة، وما ورد من مت�لبات تضمنتها المعای�ر الدول�ة الصادرة عن م
 .الصلة ذات الرقاب�ة الجهات أو المر�ز�  الكو�ت بنك من صادرة تعل�مات وأ� ،)FATFالعمل المالي (

 

 لاألمن الس�براني واستمرار�ة األعما .17
 

 االلتزام �ما یلي: ،الن�ا�یتع�ن على مقدمي 
  التعل�مات الصادرة عن البنك المر�ز� والمتعلقة �األمن الس�براني.ت�ب�ق 
  ب�انات العمالء المصرف�ة والمال�ةسر�ة وخصوص�ة الضوا�� والمعای�ر العالم�ة المرتب�ة �حما�ة ت�ب�ق 

 .وال��ص�ة
 تعل�مات الصادرة عن البنك المر�ز� والمتعلقة ���ة استمرار�ة األعمال و�دارة األزمات والتعافي ال�ب�ق ت

 من الكوارث. 
 في حال ما إذا تم الت���� لوقف خدمات ، وذلك إلفصاح عن حاالت التأخ�ر والتوقف الم��� لها

قبل على مقدم خدمات الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة إبالغ عمالئه بذلك و�توجب ، مسبقاً  الن�ا�
 مدة زمن�ة �اف�ة.

 وفقًا آلل�ة اإلبالغ عن الحوادث واألزمات المحددة توقف أ� من األن�مة حال البنك المر�ز� في  إخ�ار
 صادرة من البنك المر�ز� في هذا ال�أن.التوج�هات التعل�مات و مع ال�ما یتوافق لد�ه و 

 

 حما�ة العمالء:  .18
 

 االلتزام �اآلتي: الن�ا�یتع�ن على مقدمي 
 �إنصاف وأمانة خالل جم�ع مراحل تعاملهم مع العمالء. التعامل -

 

، على أن ءلعمالمقدمة لوالمنتجات التوف�ر جم�ع المعلومات المتعلقة �ال�دمات عند إن�اء العالقة �جب  -
إ�الع العمالء على المزا�ا والم�ا�ر و�تع�ن تتسم هذه المعلومات �الوضوح وسهولة الفهم والبسا�ة والدقة، 

ول�ات ه�الء � للعمالء إ�ضاحًا لحقوق ومس مقدمةمع مراعاة أن ت�مل المعلومات ال ،��فاف�ة ووضوح
و�ذلك إ�ضاح المزا�ا  ،ن�ا� ن��ر �ل خدمة أو منتجالها مقدم العمالء وتفاص�ل الرسوم التي یتقاضا

 والم�ا�ر المرتب�ة بها وآل�ة إنهاء العالقة وما یترتب عل�ها، وذلك �ما �سهل على العمالء ات�اذ قراراتهم
 .على أساس من المعرفة التامة

 

 تغ��رات أ� إجراء قبل ،لكترون�ةاإل الوسائل �ر�ق عن أو �تابي ���ل �افٍ  وقت خالل العمالء إخ�ار -
 .العمالء عل�ها �حصل التي ال�دمات شرو� من أ� أو جدیدة رسوم فرض أو العموالت أو الرسوم على
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د األغراض التي من یحد، وتب�انات ومعلومات العمالء سر�ة وخصوص�ة حما�ةل آل�ات مناسبة وضع -
 ومعالجتها. تلك الب�انات والمعلوماتأجلها یتم جمع 

 

 ب�انات  سر�ة وخصوص�ة ول�ة مقدم خدمات الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترون�ة حول حما�ة� تمتد مس
 �ذلك الب�انات والمعلوماتو  � مقدم ال�دمة،المحفو�ة لد والمعلومات الب�اناتلت�مل ومعلومات العمالء 

 داء أن��ته ذات العالقة �العمالء. أل ن�ا�مقدم ال�ه ستع�ن �التي تتوفر لد� �رف ثالث 
 

  عن الحاالت التي تستثنى ف�ها قاعدة المحاف�ة على سر�ة وس�لة واضحة ومناسبة ب ءلعماللاإلفصاح
 معلومات و��انات العمالء، وهي:

 العم�ل �تاب�ًا أو إلكترون�ًا. و�قرار الحاالت التي یتم ف�ها الك�ف عن المعلومات �موافقة 
 لحاالت التي یتوجب ف�ها الك�ف عن المعلومات إلزام�ًا �موجب القوان�ن والت�ر�عات المعمول ا

 بها. 
ست�دمها في تقد�م منتجاته وخدماته ال �و�افة المواد الدعائ�ة التي  مقدم ال�دمة إعالناتلتأكد من أن ا -

عمالء الحال��ن أو المرتقب�ن تتضمن معلومات غ�ر حق�ق�ة أو غ�ر دق�قة ت�د� إلى فهم غ�ر سل�م لد� ال
�ما قد یترتب عل�ه ات�اذ قرارات خا��ة. مع األخذ في االعتبار لد� إصدار أ� إعالن أو مواد دعائ�ة 

نت�جة وجود ب�انات أو معلومات غ�ر صح�حة في تلك  ى ذلكعلالقانون�ة التي �م�ن أن تترتب ول�ة � المس
 اإلعالنات أو المواد الدعائ�ة.

 .ء وت�لماتهم ��ر�قة سر�عة وعادلة�ة الكاف�ة لمعالجة ش�او� العمالیالء العناإ -
 تن�أاإلجراءات والس�اسات التي س�تم ت�ب�قها لضمان حل أ� منازعات  تحدیدعلى مقدم الن�ا�  تع�نی -

  .وعمالئه ب�ن مقدم الن�ا�
 .العمالء ة��أن حما� المر�ز�  البنك �صدرها التي ج�هاتوالتو  �التعل�مات اللتزاما -

 

 اإلشراف والرقا�ة:  .19
 

 إلشراف البنك المر�ز� ورقابته، و�حق لممثلي البنك المر�ز� ز�ارة مقار ن�ا�هم  الن�ا� و��ضع مقدم
 �جزء من ن�ام اإلشراف والرقا�ة. أو مفاج�ة كجزء من إجراءات الق�د، أو الق�ام بز�ارات دور�ة

 � �االستعانة �جهات مت�صصة للمساعدة في الق�ام ببعض مهام اإلشراف إلزام ال�ر�ة �حق للبنك المر�ز
، وال یترتب على هذه الجهات أ� التزام تجاه أ� �رف ثالث نت�جة ق�امهم الن�ا�والرقا�ة على مقدمي 

  بتلك المهام.
 ف تقد�م �افة الب�انات والمعلومات الالزمة للبنك المر�ز�، ألغراض اإلشرا الن�ا� يیتع�ن على مقدم

والرقا�ة والتفت�� وفقًا لآلل�ة التي �حددها، مع التم��ن من اال�الع على �افة الدفاتر والسجالت 
 والمستندات ومحاضر األعمال، وعدم ممارسة أ� أفعال ت�ثر سلبًا على مهمة اإلشراف والرقا�ة والتفت��،

 والتعاون التام إلنجاز المهمة.
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  تقد�م التقار�ر الدور�ة والب�انات والمعلومات التي �حددها البنك المر�ز� �موجب  الن�ا�یتع�ن على مقدمي
  .تعل�ماته التي ُ�صدرها في هذا ال�أن

  

 الق�ود والجزاءات: .20
 

  ة أ� �رف للن�ا� دون ق�ده، یتم ات�اذ اإلجراءات ممارس، في حال ال�ر�اتمراعاة أح�ام قانون مع
المر�ز�، مع تحمل ذلك ال�رف �افة االلتزامات المال�ة وغ�ر المال�ة، الالزمة لوقف الن�ا� من البنك 

 وعدم تحمل البنك المر�ز� أ� مس�ول�ة تجاهه أو تجاه العمالء أو الغ�ر.
 ر�حق للبنك المر�ز� إصدار قرا التوج�هات، أو التعل�مات هذه من أل� الن�ا� مقدمي م�الفة حال في 

 .الن�ا� �فرض تداب�ر أو وضع ق�ود على مقدمي
 

  سر� خالل مدة زمن�ة محددة یتضمن �ل أو �عض ما یلي:  قرارإصدار�  
 .التوقف عن الدخول في ارتبا�ات أو اتفاق�ات عمل جدیدة  
 .�إن�اء أو تعدیل أو إلغاء �عض قواعد عمل الن�ا  
  .ات�اذ التداب�ر الالزمة للق�ام ببعض األعمال الضرور�ة للمصلحة العامة 
  �للدفع جزئ�ًا أو �ل�ًا إذا تب�ن أن هذا الن�ا� �مثل خ�رًا على المصلحة العامة.إ�قاف أ� ن�ا 

، إخ�ار البنك �الفقرة السا�قة الم�ار إل�ها لقراراتالذین صدرت ��أنهم أ� من ا الن�ا� ي�جب على مقدم -
 أ� إلغاءالحال  ، و�جوز للبنك المر�ز� وفقًا لمقتض�اتذلك فور تمام قراراتالمر�ز� �ما �ف�د تنف�ذ هذه ال

 .، مع إخ�ارهم �تاب�ًا بذلكى مقدمي الن�ا�أو ق�د مفروض عل تدب�ر
 في الحاالت التال�ة: ،للمدة التي �قدرها الن�ا� يجوز للبنك المر�ز� وقف ق�د مقدم� -

  الن�ا� خالل ستة أشهر من تار�خ الق�د، و�جوز لذو� ال�أن خالل خمسة ع�ر  ممارسةعدم
المدة الم�ار إل�ها  یدمدـتیومًا من تار�خ إخ�ارهم �قرار وقف الق�د التقدم للبنك المر�ز� ��لب ل

مع ذ�ر المبررات، وللبنك المر�ز� �عد دراسة هذا ال�لب الحق  ىستة أشهر أخر� �حد أقص
 ه.في قبوله أو رفض

 .توقف ن�ام الدفع اإللكتروني من دون إبداء مبررات مقبولة 
 ت�ثر سلبًا على استقرار وسالمة ن�م الدفع والتسو�ة أو الن�ام  الن�ا� يإذا �انت ممارسات مقدم

 المالي في دولة الكو�ت.
  إشهار اإلفالس، أو الحل أو التصف�ة، أو زوال ال��ص�ة القانون�ة، أو التعرض ألوضاع مال�ة

 صعبة �قدرها البنك المر�ز�. أو قانون�ة 
 أ� إجراءات أو تداب�ر من شأنها إعاقة عمل المفت��ن لد� التفت�� على  الن�ا� يق�ام مقدم�

أعمال الن�ا�، أو إذا أثبتت تقار�ر التفت�� تكرار ذات الم�الفات لهذه التعل�مات أو أ� تعل�مات 
 أخر�.
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 علق �العمالء أو �المصلحة ج عنها أضرار أو أخ�ار تتینت الن�ا� يإذا تب�ن أن ممارسات مقدم
 .العامة

 

  قرار البنك المر�ز� بوقف الق�د المدة الالزمة الت�اذ اإلجراءات الكف�لة �سداد  حددفي جم�ع األحوال، �و
الن�ا� �تاب�اً �القرار الم�ار إل�ه، و�جوز للبنك المر�ز�  ممارسكافة االلتزامات تجاه العمالء، و�تم إخ�ار 

 إعالن هذا القرار �أ� وس�لة مناسبة.
 

  االلتزام بهذه التعل�مات، أو أ� تعل�مات أخر� �صدرها البنك المر�ز� في هذا  الن�ا� يمقدم علىیتع�ن
، ت�بق على الجهة ف�ذًا لهاقرارات الصادرة تنال�أن، وفي حالة م�الفتهم أل� من هذه التعل�مات أو ال

.الم�ار إل�ه 1968) لسنة 32) من القانون رقم (85الجزاءات المنصوص عل�ها في المادة ( الم�الفة
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