
أهـــم األسئلـــة الـــواردة 
حول مسودة تعليمات 
تنظيم أعمـال الدفــــع 

اإللكتـــروني لألمـــوال

ما هي األسس لتحــديد الحـــدود الخاصـــة بالعمليـــــات أو رأس المـــال 
أو الضمان المالي؟

وضعت تلك األسس بناءً على دراسة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من األنشطـة ودراسة السـوق وأفضـل
الممارسات، ولبنك الكويت المركـزي تقدير مــدى الحــاجة لتخفيــض أو زيــادة الحــدود والمبـــالغ في ضــوء 

المخاطـر المرتبطة بنشاط الشركة.

1

مـا مـــدى إمكـــانيـــة تقــــديم خدمـــات مرتبطة بالتحويالت الخارجية؟
يمكن لمقدمي خدمات الدفع اإللكتــروني وخدمـــات النقـــود اإللكتـــرونية التعـاقد مـع شـــركات الصــرافـــة 

أو البنوك لتقديم هذه الخدمة.

2
ما مدى إمكانية تقديم خدمـات الدفــع اإللكتــــروني العابـــرة للحــدود؟

يمكن لمقدمي النشاط تقديم خدمات الدفع اإللكتــروني للشـركـات غيــر المحليــة علــى أن يتــم تحصيـــل 
األموال ضمن حســابات مصـرفيــة محلية، ويجب في جميع األحــوال أن تتم التسـوية المنفـــذة مـــن خـــالل 

وسائل الدفع اإللكتروني عبر حسابات مصرفية محلية.

3

ما المقصود بالربط مع بنك محلي واحد؟

يمكن للشركة الربط مع أي بنك محلي تختاره، وال يُقصد بذلك تحديد بنك واحد ملزم لكافة الشركات.

4

كيف يمكن الربط مع المقاصة المركزية لدى بنك الكويت المركزي؟

سيتم تحديد الضوابط واآللية الخاصة بهذا الشأن بعد صدور التعليمات بشكلها النهائي.

5
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ما هي فترة صالحية شهادة عدم الممانعة لمقدمي خدمات الشبكـــة 
المحدودة؟

فترة صالحية شهادة عدم الممــانعة سنــة وتجــدد لفتــرات ممــاثلــة، وتصــدر شهــادة عــدم الممــانعــة 
بعد تقديم البيانات المالية مدققةً من مراقب الحسابات، مع شهادة من المراقب تفيد عدم تجاوز مقـدم 
النشاط للحدود المقررة من البنك المركزي، وأن مقــدم النشــاط لديــه األنظمة الداخلية الكافية للتحقق 

مـن االلتزام بضوابط البنك المركزي، وذلك بحد أقصى خالل 3 أشهر من نهاية السنة المالية.

6

ما هو وضع الشركات المرخصة حالياً (كمزاول للنشاط أو كوكيل)؟ 
يجب على الشركات القائمـة المقيـدة فــي سجــل البنك المــركــزي تقــديــم خطــة لتعــديل أوضاعهــا بعــد 

صدور تعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني لألموال المحدثة.

7
كيف يمكن معرفة المدة المطلوبة إلرجاع المبالغ للعميل؟

يتعين على مقدم النشاط تحديد اإلجراءات والسياسات التي سيتم تطبيقها لضمان حل أي منازعــات تنشأ 
بين مقدم النشاط وعمالئه. ويتم تحديد التنظيم الرقابي في متطلبات حماية العمالء.

8

ما هي آلية حل النزاع؟

سيتم تحديد الضوابط واآللية الخاصة بحماية العمالء بعد صدور التعليمات بشكلها النهائي.

9

ما هي متطلبات التعيين في المناصب القيادية؟
االلتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي على المرشحين لعضــوية مجلــس اإلدارة وشغـــل منــاصب 
اإلدارة التنفيذية والوظــائف األخــرى التي يحــددها البنـك المـــركزي وفقاً لمتطلبات التعييــن في المناصــب 

القيادية التي سيصدرها البنك المركزي بعد صدور التعليمات بشكلها النهائي.

10

ما هي المعايير لتحديد حدود التعامل وسقف العمليات؟
وضعت بناءً على دراسة المخاطر المرتبطة بهذا النوع من األنشطة ودراسة السوق وأفضل الممــارســات، 
وللبنك المركزي تقدير مدى الحـاجة لتخفيــض أو زيادة الحـــدود والمبالغ فـي ضـــوء المخاطـــر المرتبطـــة 

بنشاط الشركة.

11
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ما هو دور البنوك في التعليمات المحدثة؟ 

تنطبق على البنوك كافة التعليمات وفقاً لما تمارسه من أعمـال مرتبطــة بالـــدفع اإللكتـــروني، باستثنــاء 
ما يتعلق بمتطلبات القيد والمحافظ اإللكترونية.  

12
هل سيتم استقبال وتقديم الطلبات بشكل مباشر لبنك الكويت 

المركزي؟
يتم تقديم الطلبات بشكل مباشر للبنك المركزي وسيتم تحديد اآلليـة الخاصــة بهــا بعــد صــدور 

التعليمات بشكلها النهائي.

13

ما وضع الشركات المتقدمة بطلب القيد كوكيل ولم يتم قيدها حتى 
تاريخه؟

تلتزم الشركات باستكمال قيدها كوكيل وفقاً للتعليمات الحالية لحين صدور التعليمات المحدثة.

14

هل النقود اإللكترونية تشمل العمالت الرقمية المشفرة؟

ال تشمل النقود اإللكترونية العمالت الرقمية المشفرة.

15

هل يمكن الجمع بين النشاطين (الدفع والنقود اإللكترونية)؟

يجوز الجمع بين النشاطين فقط لمقدم خدمـات النقــود اإللكترونيــة الصغيــرة ومقـــدم خدمـــات النقــود 
اإللكترونية الكبيرة.

16

ما المقصود بفصل األموال؟

تحقيق مبدأ الفصل بين أموال العمالء وأموال مقدم النشاط، وبين أموال كل عميل علــى حــدة، وتسميـــة 
الحسابات وفقاً للغرض الخاص بها بحيث تكون أموال العمالء معزولة تماماً عن أي مطالبات للدائنيـن فــي 

حالة وجود مثل تلك المطالبات على مقدم النشاط، مع ضمان إمكانية تتبع األموال في أي وقت.

17
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هل سيتم تطبيق متطلبات غسيل األموال؟

سوف تصدر التعليمات الالزمة بهذا الشأن موجهة لمقدمي خدمات الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترونية.

18

ما هي المعايير المحددة لقبول أو رفض الطلب؟
يعتمد القبول على استيفاء كافة المتطلبات، وبمـا يتوافــق مــع ضمــان استقــرار وســالمــة نظـــم الدفـــع 
اإللكتـرونــي في دولــة الكــويت ويجــوز للبنك المركــزي رفــض طلــب الترخيــص فــي حــال عــدم استيفــاء 

المتطلبات.

19

ما هو الجدول الزمني لقبول أو رفض الطلب؟

يعتمد على المدة التي يتم فيها استيفاء جميع المتطلبات من قبل مقدم الطلب.

20

ما هي مدة الزمنية لصالحية الترخيص وآلية التجديد؟
خص الممنوحة بموجب تعليمات تنظيم أعمال الدفـع اإللكتــروني لألمــوال حيـث  ال توجد مدة صالحية للرُ

إنها سارية من تاريخ اإلصدار دون اإلخالل بما جاء بالتعليمات.

21

هل توجد رسوم للترخيص؟

ال توجد رسوم للترخيص. 

22
هل الخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) تعتبــر ضمــن ذات 

الترخيص لمقدمي خدمات الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترونية؟
يمكن تقديم المنتجات والخدمات المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة (Open Banking) من 
مقدمي النشاط مع االلتزام باإلطار التنظيمي المزمع إصداره في هذا الشأن، حيث حدد البنك المـركزي 
مساراً واضحاً لتمكين العمل المصرفي المفتوح فــي دولــة الكــويت، وأنشــأ لجنــة توجيهية من البنك 
المركزي والبنوك لمباشرة التنفيذ، ووضع أطر العمل ومعاييــر الحوكمــة فــي هــذا المجال، بما يوفــر 

للعمالء خدمات أفضل في بيئة قانونية آمنة مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم وسريتها.

23
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هل تم تحديد التقارير المطلــوبة لبنك الكــويت المركــزي ودوريتهــا 
وآلية تقديمها؟

سوف يتم تحديد التقارير الدورية والبيانات والمعلومات المطلـوبة للتقــديم إلــى البنك المركـــزي وآليـــة 
تقديمها بعد االنتهاء من صدور التعليمات بشكلها النهائي.

24

هل يوجد معايير اختيار لمدققي الحسابات؟

ا لمزاولة هذه المهنة. يجب أن يكون مدقق الحسابات مرخصً

25
هل توجد آلية للتعاقد مــع أطــراف ثالثــة ألعمــال التحقــق مــن بيانات العمـــالء 
وتفعيل الحسابات أو اإلسناد الخارجي ألعمال المــوارد البشـريــة، الماليــة، وأمـن 

المعلومات؟
يتعين على مقدمي النشاط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركـزي فــي حــال االستعانــة 
بطرف ثالث لتقديم خدمات ذات تأثير تشغيلي كبير أو االستعانة بمزود الخدمات السحابية ألي من أعمـال 

الدفع اإللكتروني والنقود اإللكترونية.

26

ما هي آليـــة التظلــم وتقــديــم الشكــاوى بحق الجهات المالية الخاضعة لرقابـة 
بنك الكويت المركزي وماهي القنوات الخاصة بهذا الشأن؟

سيتم تحديد الضوابط واآللية الخاصة بهذا الشأن بعد صدور التعليمات بشكلها النهائي.

27

هل تعليمات تنظيم أعمال الدفع اإللكتروني لألمـوال الصـادرة فــي 
عام 2018 ال تزال قائمة؟

بمجرد صدور التعليمات المحدثة ستحل محل التعليمات السابقة.
28

5

هل يجب أن يكون الكيان القانونــي لترخيص مقــدم خدمــات الدفــع اإللكتــروني 
الكبيرة / النقود اإللكترونية الكبيرة على هيئة شركة مساهمة؟

نعم بهدف تحقيق الحوكمة والرقابة السليمة وال بد أن يكون هناك جهاز إداري يحقق ذلك بأساليب أكثــر 
صرامة.

29



هل يسمح لمقدمي النشاط بتقديم خدماتهم ألعمال جمع التبرعات 
الخيرية ؟

ال يسمح بذلك ألنها تندرج تحت األعمال عالية المخاطر.

30

هل يسمح بتعبئة المحافظ اإللكترونية (E-Wallets) باستخدام 
البطاقات االئتمانية ؟

نعم يسمح بذلك.

31

هل يسمح باسترجاع النقــود إلى بطــاقــة مختلفــة عــن البطاقة المستخدمـــة 
في عمليـــة الشراء؟

ال يسمح باسترجاع النقود إال بذات البطاقة المستخدمة في عملية الشراء.

32

هل يسمح بتوفير خدمات الدفع لمشاريع منزلية غير مرخصة؟

ال يسمح بمنح خدمات الدفع اإللكتروني أو خدمات النقود اإللكترونية إال لشركات مرخصة.

33
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