
 

 

 

 

 

 

 مشروع الالئحة التنفيذية لنظام املدفوعات وخدماتها

 2022 ابريل

 

 



2 
 

 
 

  جدول املحتويات 

 جدول املحتويات

 نبذة عن املشروع

 أهداف املشروع

 الدول محل الدراسة

 الفئات املستهدفة

 مدة االستطالع

  املشروع مسودة

 

  :نبذة عن املشروع 

إصدار املتضمنة صالحية البنك املركزي في  وخدماتها املدفوعاتواملادة الثامنة عشرة من نظام  لسابعةااستناًدا إلى املادة 

، وخدماتها املدفوعات لنظام التنفيذية الالئحة مشروع قام البنك املركزي بإعدادوخدماتها  املدفوعات لنظامالالئحة التنفيذية 

 الالزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها في النظام. التفصيلية والتعليمات واإلجراءات  األحكاممشروع الالئحة التنفيذية تضمن وي

 

  :أهداف املشروع 

لبنك يهدف املشروع إلى تحديد املتطلبات التنظيمية لإلشراف والرقابة على قطاع املدفوعات في اململكة وبما يعزز من دور ا

إلى تعزيز االلتزام باملبادئ  يهدف املشروعاملنصوص عليها في نظام املدفوعات وخدماتها.  كما املهام و املركزي السعودي وفًقا للصالحيات 

، واملعايير الدولية ذات العالقة، بما يضمن تمكين البنك املركزي من ممارسة كافة الصالحيات وتفعيل كافة األدوات الرقابية الالزمة

ويهدف املشروع أيًضا إلى تمكين قطاع ُنظم املدفوعات وقطاع خدمات املدفوعات في اململكة العربية السعودية واستقرار التعامالت 

 فيه، وإلى حماية عمالء مقدمي خدمات املدفوعات، كما يعد املشروع أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع املالي. 

 

 الدول محل الدراسة: 

الئحة التنفيذية لنظام املدفوعات وخدماتها على دراسة مقارنة شاملة لكافة محتويات الالئحة التنفيذية استند مشروع ال

وبما يضمن تطبيق أفضل املمارسات الدولية واختيار املصطلحات التي تتوافق مع طبيعة قطاع املدفوعات واملعمول بها في الدول 

وأستراليا والواليات املتحدة األمريكية املدفوعات والتي شملت اململكة املتحدة  األخرى، حيث تم بحث ممارسات أفضل الدول في قطاع

واملكسيك. كما شملت الدراسة األطر الرقابية واإلشرافية على مشغلي نظم املدفوعات ومقدمي خدمات املدفوعات وصالحيات 

 ومسؤوليات الجهات الرقابية عليها.
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 من االستطالع الفئات املستهدفة: 

 العالقة ذات الحكومية والهيئات الجهات -

 ين لنظام املدفوعات وخدماتهاالخاضع خدمات املدفوعات مقدمي -

 ين لنظام املدفوعات وخدماتهااملدفوعات الخاضع نظم مشغلي -

 مستخدمي خدمات املدفوعات -

 مكاتب املحاماة

 

 

 :مدة االستطالع 

 يوم  20  

 07/04/2022تبدأ بتاريخ: 

 27/04/2022تنتهي بتاريخ: 
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  مسودة املشروع 

 1 الباب

 أحكام عامة

  1 املادة

 املدفوعات وخدماتها.لها في نظام  املبّينة املعاني الالئحةوالعبارات الواردة في هذه  باأللفاظيقصد  (1)

املعاني املوضحة أمام  – الالئحة أينما وردت في –يقصد بالكلمات واملصطلحات اآلتية لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة،  (2)

 .غير ذلك السياقكل منها، ما لم يقتض 

 ه.22/3/1443( بتاريخ 26نظام املدفوعات وخدماتها الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ :"النظام"

 الالئحة التنفيذية لنظام املدفوعات وخدماتها. :"الالئحة"

 السعودي محافظ البنك املركزي  :"املحافظ"

 السعودي. الريال :"الريال"

املنظمة الدولية لهيئات  لدى لجنة نظم املدفوعات والتسوياتعن  ةالصادر  هي املبادئ :"مبادئ البنى التحتية لألسواق املالية"

 ، وكافة التعديالت واإلصدارات الالحقة لها.  2012أبريل  بتاريخ األوراق املالية

الدليل الصادر عن البنك املركزي واملتضمن التزامات مشغل نظم  :"املاليةلبنى التحتية لألسواق ابادئ الدليل التوجيهي مل"

 املدفوعات وفًقا ملبادئ البنى التحتية لألسواق املالية. 

" هي أي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تهدف إلى السيطرة على شركة مساهمة أو شركة ذات الشركة القابضة"

إليها كشركة تابعة( من خالل امتالك أكثر من نصف رأس مال الشركات ذات الصلة أو عن طريق مسؤولية محدودة أخرى )يشار 

 من نظام الشركات. األحكام ذات العالقةبخالل اإل دون  ،السيطرة على تشكيل مجالس إدارتها

ا مع الغير - هو الشخص الذي يتملك :"املسيطر"
ً
ارات املرخص له أو الشركة القابضة قدرة التأثير على أفعال أو قر  -منفرًدا أو مشترك

 فق أي من األحوال التالية: التي تمتلك املرخص له و 

 .املرخص له تمتلك التي قابضةالشركة الاملرخص له أو  أسهم% أو أكثر من 10في حال امتالكه  (أ)

التي  الشركة القابضةاملرخص له أو  أو السيطرة عليها لدى% أو أكثر من حقوق التصويت 10ممارسة حق في حال امتالكه  (ب)

 . املرخص له تمتلك

 الشركة القابضةفي املرخص له أو  أسهم هص له نتيجة امتالكعلى إدارة املرّخ  في حال لديه القدرة على ممارسة نفوذ يؤثر (ج)

 هيمكنه استخدامأو لديه حق  املتعلقة بتلك األسهم، القدرة على ممارسة حقوق التصويت لديه أو ،املرخص له التي تمتلك

 .املتعلقة بها األسهم أو حقوق التصويت تلكعلى  لالستحواذ
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 أو املستهلك.يعبر عن عدم رضا العميل مقدم إلى املرخص له أي تعبير  :"الشكوى "

احتمالية في نظام املدفوعات ينتج عنه عطل أو تعليق فعلي أو محتمل لنظام املدفوعات، أو يؤدي إلى  خللأي  :"االضطراب الجسيم"

 .أو إفالسه املدفوعات نظمشغل م إفالس

مشغل لنظام املدفوعات أو مقدم خدمات  ملمارسة أنشطة ذات صلة بصفته الذي يمنحه البنك املركزي  الترخيص :"الترخيص"

 األنشطة التي تم إصدار الترخيص ألجلها. الترخيص، ويحدد في الالئحة كما هو منصوص عليه فياملدفوعات 

 .لالئحةقدم طلب ترخيص للبنك املركزي وفًقا يالذي صفة االعتبارية ذي الالشخص  :"مقدم الطلب"

 .النظام والالئحة ومن في حكمهمأحكام بموجب  املرخص لهأو مقدم خدمات املدفوعات  املدفوعات ُنظممشغل  :"له املرخص"

الصادر باملرسوم  البنك املرخص له من قبل البنك املركزي ملمارسة األعمال املصرفية بموجب نظام مراقبة البنوك :"البنك املرخص "

 ..هـ22/2/1386( وتاريخ 5امللكي رقم )م/

 :أي من الكيانات اآلتية :" مقدم خدمات املدفوعات "

ويكون شكلها ترخيص شركة مدفوعات كبيرة أو شركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة نقود إلكترونية صغيرة،  الديه منشأة (أ)

 .شركة مساهمة مؤسسة في اململكة النظامي عبارة عن

أو شركة ذات مسؤولية شركة مساهمة صغيرة، ويكون شكلها النظامي عبارة عن ترخيص شركة مدفوعات ا لديه منشأة (ب)

 .في اململكة مؤسسةمحدودة، 

عندما يتم مزاولتها  املادة السادسة أي من خدمات املدفوعات التي تمثل األنشطة املحددة في :"خدمات املدفوعات ذات الصلة"

 التي ال تعتبر خدمات مدفوعات ذات صلة.و  املادة السابعة بخالف أي من األنشطة املحددة في كعمل تجاري أو على وجه االعتياد،

 .خدمات املدفوعات ذات الصلة تقديمالشخص الذي يتصرف بالنيابة عن مقدم خدمات املدفوعات في  ":الوكيل"

أي شخص يستخدم أو يتلقى خدمة أو أكثر من خدمات املدفوعات ذات الصلة بصفته الدافع أو  :"مستخدم خدمات املدفوعات"

 قدم خدمات معلومات حساب املدفوعات.بخدمات ملة أو أي شخص يستخدم خدمات املدفوعات ذات الص، املدفوع له أو كليهما

 لواحٍد أو أكثر من نظم املدفوعات. :"املدفوعات ُنظممشغل "
ً

 الشخص االعتباري املسجل لدى البنك املركزي باعتباره مشغال

 مهم. نظام مدفوعات كمن ِقبل البنك املركزي  صنفاملغير نظام املدفوعات  :"غير املصنف نظام املدفوعات "

 له.  " ُيقصد به نظام املدفوعات الذي يملكه ويديره البنك املركزي أو إحدى الشركات التابعةنظام املدفوعات الوطني"

حساب، أو في حالة عدم وجود حساب الالشخص الذي يمتلك حساب مدفوعات ويسمح بأمر خدمات مدفوعات من هذا  :"الدافع

 .دفوعاتأمر خدمات املمدفوعات، يكون الشخص الذي يقدم 

 عملية املدفوعات. محلألموال املعني بتلقي االشخص  :"املدفوع له"

 يتم استخدامه لتنفيذ عمليات املدفوعات.، حساب باسم مستخدم أو أكثر من مستخدمي خدمات املدفوعات :"حساب املدفوعات"
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غرض تحويل مبلغ الدافع أو املدفوع له، لهي عملية استالم األموال من الدافع، دون إنشاء أي حساب مدفوعات باسم الحواالت: 

أو إلى شخص مرخص له بموجب القواعد املنظمة ألعمال الصرافة  ،أو إلى أحد مقدمي خدمات املدفوعات ،مماثل إلى املدفوع له

 
ً
 عن املدفوع له أو إلى أي كيان آخر يحمل ترخيًصا مماثال

ً
 .تها لهاستالم األموال نيابة عن املدفوع له وإتاح لغرض نيابة

تبًعا لعملية  املدفوع لهالخاص ب حساب املدفوعاتلصالح  الرصيد الدائنإيداع هي العملية التي ينتج عنها  :"األموالتحويل "

لدى الخاص به  حساب املدفوعاتمن خالل  الدافعبناًء على تعليمات يتم تنفيذها  ،أو سلسلة من عمليات املدفوعات مدفوعات

 .مقدم خدمات املدفوعات

أو  املدفوع لهلدى مقدم خدمات املدفوعات الخاص ب الدافعبالخاص  حساب املدفوعاتمن الحسم  هي عملية :"الحسم املباشر"

  بموجب التفويض.  املدفوع له، وذلك إثر عملية مدفوعات تم إنشاؤها بواسطة الدافعلدى مقدم خدمات املدفوعات الخاص ب

يلزم  تجميعي، والفوعات التي يقدمها مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له على أساس خدمة املد :"التجميعية املدفوعات خدمة"

 معه إنشاء عالقة مع مقدم خدمات املدفوعات الذي يقدم خدمة استضافة عمليات املدفوعات.

نشأة من قبلاألموال أو تحويلها أو سحبها و  ة إيداععملي :"عملية املدفوعات"
ُ
 الدافع أو نيابة عنه أو من قبل املدفوع له. امل

خدمة املدفوعات التي يقدمها مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له لقبول عملية املدفوعات  :" املدفوعات عملياتاستضافة "

 ومعالجتها وينتج عنها تحويل األموال إلى املدفوع له.

عن حساب أو أكثر من  -بشكلها األصلي أو بعد معالجتها– معلومات مجمعة تقديم خدمة :"خدمة معلومات حساب املدفوعات""

، مع تمكين مستخدم خدمات املدفوعات لدى مقدم أو أكثر من مقدمي خدمات حساب املدفوعاتب الخاصةحسابات املدفوعات 

 قنوات اإللكترونية أو غيرها مععلى أن يتم مشاركتها من خالل ال وتقديمها بطرق بديلة،ها املدفوعات من تعديل اتمستخدم خدم

 لتعليماته والتفويض الصادر عنه.  أي شخص آخر وفًقا  إلى املدفوعات أو اتمستخدم خدم

بناًء على  )سواًء من خالل القنوات اإللكترونية أو غيرها( خدمة إنشاء أمر خدمات املدفوعات :"خدمة إنشاء حساب املدفوعات"

وبحسب التفويض  لدى مقدم خدمات حساب املدفوعاتالخاص به بحساب املدفوعات  رتبطواملطلب مستخدم خدمات املدفوعات 

 الصادر عنه.

ستخدم خدمات صالح محساب مدفوعات ليقدم ويحتفظ باملدفوعات الذي  اتمقدم خدم :"مقدم خدمات حساب املدفوعات"

 املرخص.ذلك البنك  ت، ويشملاملدفوعا

أي أدوات أو إجراءات متاحة من قبل مقدم خدمات املدفوعات ملستخدم خدمات املدفوعات، لغرض إنشاء أوامر  :"أداة املدفوعات"

 خدمات املدفوعات، سواًء من خالل القنوات اإللكترونية أو غير ذلك، وتشمل البطاقات الشخصية.

إلنشاء  يمكن استخدامهادمات املدفوعات كبطاقة املقدمة من قبل مقدم خ أداة املدفوعاتهي  :"البطاقةالقائمة على املدفوعات "

 عملية مدفوعات من حساب مدفوعات لدى مقدم خدمات مدفوعات آخر.

 اال يمكن استردادهواحدة، و ُمصدر ملرة  والصادرة عن القيمة النقدية املخزنة على أدوات املدفوعات :"حساب الخدمة املحدودة"

خدامها فقط للحصول على سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي الخدمة است على أن يكون  ،نقًدا أو ألي حساب آخر

صدراللذين 
ُ
االسم التجاري أو العالمة ينتمون إلى مجموعة الشركات أو ضمن ذات  ، ويكونون لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع امل

 التجارية.
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، على ألي حساب آخر تحويلها ال يمكن استردادها نقًدا أو ، والتياملدفوعاتأداة القيمة النقدية املخزنة في  :"حساب الخدمة املقيدة"

سلع أو خدمات ضمن شبكة محدودة من مقدمي ، أو سلع أو خدمات ضمن منطقة محددةأي  للحصول على أن تستخدم حصًرا

صدر
ُ
 .الخدمات الذين لديهم اتفاقيات تجارية مباشرة مع امل

 .حساب الخدمة املحدودةأو  حساب الخدمة املقيدة باستخداماملدفوعات التي تتم  عمليات :"خدمة الشبكة املحدودة"

إلى مقدم خدمات  املدفوع لهأو  الدافعبصفته  مستخدم خدمات املدفوعاتن صادرة عأي تعليمات  :"أمر خدمات املدفوعات"

 .عملية املدفوعاتاملدفوعات لطلب تنفيذ 

 .العقد اإلطاري التي ال تتم بموجب  املنفذة ملرة واحدة عملية املدفوعاتعقد ل :"عقد املدفوعات ملرة واحدة"

عمليات املدفوعات الفردية  يهدف إلى إدارة تنفيذو  خدمات املدفوعات ذات الصلةبين أطراف العقد املبرم  :"اإلطاري عقد ال"

 .واملتتابعة

صدرك تتمثل –ويشمل ذلك التخزين املغناطيس ي  –القيمة النقدية املخزنة إلكترونًيا  :"النقود اإللكترونية"
ُ
؛ شريطة مطالبة على امل

صدر كوسيلة مدفوعات.، وأن عند استالم األموال بغرض إجراء عمليات املدفوعاتأن يتم إصدارها 
ُ
 يقبلها شخص آخر غير امل

 ةإصدار النقود اإللكترونيتقديم خدمات ب ااملرخص له الشركة النقود اإللكترونية":"شركة 

 عن شركة النقود  :"النقود اإللكترونيةموزع "
ً
الشخص الذي يقوم بتوزيع النقود اإللكترونية أو بيعها، أو يقوم باستردادها نيابة

اإللكترونية، دون تقديم أي من خدمات مدفوعات )بما في ذلك إصدار النقود اإللكترونية(، ودون التصرف كوكيل عن شركة النقود 

  .اإللكترونية

 : تعني األموال املحمية وفق الحاالت التالية: "وال املحميةاألم"

تنفيذ عملية لصالحه كنتيجة لأو مستخدم خدمات املدفوعات  املستلمة مناألموال املدفوعات، بالنسبة لشركات  (أ)

 مستخدم خدماتاملستلمة من مقدم خدمات مدفوعات آخر لتنفيذ عملية مدفوعات بالنيابة عن األموال  وأمدفوعات، 

 .املدفوعات

أو سيتم  املستلمة مقابل النقود اإللكترونية التي تماألموال ، النقود اإللكترونيةوموزعي  النقود اإللكترونيةبالنسبة لشركات  (ب)

 ، وال يشمل ذلك الودائع املحفوظة لدى البنوك. إصدارها

 .يةاإلسم بقيمتهالنقود اإللكترونية لاسترداد أي عملية سحب أو  :"السحب النقدي "

الصادرة  النقود اإللكترونيةاملتعلقة ب املالية لاللتزاماتملبلغ اإلجمالي حساب متوسط ا :"القائمةإجمالي متوسط النقود اإللكترونية "

  في نهاية كل يوم تقويمي.على أن يتم احتسابها  ،خالل آخر اثني عشر شهًرا تقويمًيا عن شركة النقود اإللكترونية

يتم حسابها التي القيمة اإلجمالية لألموال اإللكترونية الصادرة عن شركة النقود اإللكترونية، و  :"القائمةإجمالي النقود اإللكترونية "

ق على ذلك الشهر التقويمي.  في أول يوم من كل شهر تقويمي وُتطبَّ

إصدار خدمات م خدمة واحدة أو أكثر من خدمات املدفوعات ذات الصلة، باستثناء يقدبت الشركة املرخص لها :"شركة املدفوعات"

 النقود اإللكترونية.
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ومراجعتها واملخزنة إلكترونًيا  ومصادقتهااملالية  القوائماملستندات واملعلومات األساسية املستخدمة في إعداد  :"السجالت املحاسبية"

 ما يلي:  –ثال ال الحصرعلى سبيل امل–أو بأي شكل آخر، ويشمل ذلك

 .الشيكات (أ)

  ، بما في ذلك البيانات البنكية.سجالت التحويالت املالية اإللكترونية (ب)

 .الفواتير (ج)

 .العقود (د)

 .دفاتر األستاذ العامة والفرعية وقيود اليومية والتعديالت على البيانات املالية التي ال ُتثبت في قيود اليومية (ه)

 والحسابات والتسويات واإلفصاحات.اندة لتخصيص التكلفة املسأوراق العمل وجداول البيانات  (و)

هو املتوسط الشهري املتجدد خالل فترة اثني عشر شهًرا تقويمًيا التي تسبق تاريخ ": متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية "

عمليات املدفوعات املنفذة من قبل حساب املبلغ اإلجمالي لعمليات املدفوعات التي ينفذها مقدم خدمات املدفوعات، ويشمل ذلك 

 . إصدار أو استرداد النقود اإللكترونيةذلك  وال يشمل، وكالئه

أو صالحية استخدام  مستخدم خدمات املدفوعاتالذي يسمح ملقدم خدمات املدفوعات بالتحقق من هوية  اإلجراء :"املصادقة"

ركزي من لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات بهذا ؛ وفًقا لالئحة وما قد يصدر عن البنك املمدفوعات معينة أداة

 وفًقا لذلك. "املصادق، وُيفسر لفظ "الخصوص بما في ذلك متطلبات األمن السيبراني

  .لالئحةوفًقا  سجلةوامل ،دفوعاتاملعملية على  املصادق الدافعمن ِقبل  موافقة :"التفويض"

تستخدم والتي  ستخدم خدمات املدفوعاتاملخصصة التي يوفرها مقدم خدمات املدفوعات مل البيانات :"األمان الشخصية سمات"

 .املصادقةألغراض 

في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف البنك  القياديةفي املناصب  متطلبات التعيين : هي" القياديةفي املناصب  التعيينمتطلبات " 

الصادرة عن البنك املركزي وكافة التعديالت الالحقة لها واملشتملة على معايير الكفاية والصالحية لشاغلي املناصب القيادية  املركزي 

 لدى مشغلّي ُنظم املدفوعات ومقدمي خدمات املدفوعات.

االستراتيجية القرارات  يين باتخاذاملعن القيادية املناصب شاغليالوظائف واألدوار واملسؤوليات املوكلة إلى  :"املناصب القيادية"

وفًقا للوظائف املحددة في متطلبات التعيين في  ؛اإلدارة العلياويديرون العمليات التجارية للمرخص له، بما في ذلك مجلس اإلدارة و 

 في املؤسسات املالية الخاضعة إلشراف البنك املركزي. القياديةاملناصب 

 .البنك املركزي وفًقا ملتطلبات التعيين في املناصب القيادية نالصادر عنموذج ": النموذج املالءمة"

 .املسجل نظام املدفوعاتب ية الخاصةتشغيلالقواعد ال :"قواعد التشغيل"

لطرف املهام  بإسناد صادرة عن البنك املركزي واملتعلقةاللوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات ال :"اسناد املهامقواعد "

 .ثالث
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  2 املادة

 ، وذلك من خالل اآلتي: النظامأهداف  دور البنك املركزي في تحقيق تعزيزإلى  الالئحةهدف ت

بوضوح وشفافية، مع مراعاة العدالة عند  ماملرّخص لهعلى مقدمي الطلبات و  ضمان تحديد املتطلبات التنظيمية املطبقة .1

 ذات العالقة.  تحديد اإلجراءات واملتطلبات الترخيصية واإلشرافية والرقابية

تطبيق األنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها مع مراعاة استراتيجية البنك املركزي في تلبية االلتزامات الوطنية  التأكد من .2

 والدولية ذات العالقة. 

 .املاليةية قطاع املدفوعات والتسو  مخاطر النظم والتي قد تؤثر علىدارة إل  وجود اآلليات الالزمةضمان  .3

 املالية. ةظم املدفوعات والتسوينُ  كفاءة وفاعليةلدعم  العادلة، الشفافية واملنافسة مبدأ همة في تعزيزاملسا .4

  3 املادة

اللوائح والسياسات الصادرة عن كافة و  النظامأحكام بموجب  مهامه واختصاصاتهتنفيذ  صالحيات البنك املركزي  يتولى (1)

بادئ البنى التحتية لألسواق وفًقا ملالبنك املركزي  ، والتزاماتأفضل املعايير واملمارسات الدولية البنك املركزي، مع مراعاة

 .املالية

تطوير أنظمة وخدمات  وتحفيز –عند اللزوم  –وتعديلها  استراتيجية املدفوعات الوطنية بإعدادالبنك املركزي  يقوم (2)

 مدفوعات جديدة.

 ، وله على وجه الخصوص: خدمات املدفوعات ذات الصلةعلى  رافبالرقابة واإلشلبنك املركزي يختص ا (3)

 .لنظام والالئحةحكام األ وفًقا  خدمات املدفوعات ذات الصلةخدمة أو أكثر من تقديم ترخيص الكيانات ل (أ)

 وتعديلها. خدمات املدفوعات ذات الصلةاملتعلقة بتقديم  والتعليمات والتعاميمإصدار اللوائح والقواعد  (ب)

ذات والتعليمات والتعاميم القواعد كافة اللوائح و و  الالئحةبأحكام مقدمي خدمات املدفوعات  التزام علىاإلشراف  (ج)

 الصلة الصادرة عن البنك املركزي.

 الحوكمة.معايير أعلى ب وشاغلي املناصب القياديةالتزام مقدمي خدمات املدفوعات  اإلشراف على (د)

والقواعد  وكافة اللوائح ،النظام والالئحةمخالفات أحكام  الزمة بشأنالاتخاذ اإلجراءات التنفيذية أو التصحيحية  (ه)

 ذات الصلة الصادرة عن البنك املركزي.والتعليمات والتعاميم األخرى 

 وآلية معالجتها.التعامل مع الشكاوى  (و)

 ملقدمي خدمات املدفوعات.عام  إنشاء وحفظ سجل (ز)

 بموجب النظام.  لبنك املركزي ل املمنوحة لصالحياتلا وفقً  ؛مقدمي خدمات املدفوعاتتعليق أو إلغاء تراخيص  (ح)

 املدفوعات، وله على وجه الخصوص:ُنظم بالرقابة واإلشراف على لبنك املركزي يختص ا (4)
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 .لنظام والالئحةحكام األ املدفوعات وفًقا  الكيانات لتشغيل نظمترخيص  (أ)

 املهم". دفوعات امل "نظام وفًقا ملعايير املدفوعات نظم تصنيف (ب)

مبادئ ، مع مراعاة ما تضمنته املتعلقة بتشغيل ُنظم املدفوعات والتعليمات والتعاميمإصدار اللوائح والقواعد  (ج)

 .لبنى التحتية لألسواق املاليةا الدليل التوجيهي ملبادئ، بما في ذلك املاليةالبنى التحتية لألسواق 

 وكافة ما يصدر عن البنك املركزي من لوائح والالئحةالنظام  بأحكامُنظم املدفوعات  مشغلي التزاماإلشراف على  (د)

الدليل التوجيهي ملبادئ و  مبادئ البنى التحتية لألسواق املاليةالصلة، بما في ذلك ذات  وتعليمات وتعاميموقواعد 

 .لبنى التحتية لألسواق املاليةا

ضمان تنفيذ أحكام  –املثال ال الحصر على سبيل -املدفوعات، ومنها بُنظم املتعلقة لبنك املركزي ا صالحياتإدارة  (ه)

 .ُنظم املدفوعات وأعضائها نهائية التسوية وأحكام معالجة إفالس

 .حوكمةالمعايير أعلى ب املناصب القياديةشاغلي و التزام مشغلي ُنظم املدفوعات  اإلشراف على (و)

والقواعد ، وكافة اللوائح الالئحةالنظام و مخالفات أحكام  بشأناتخاذ اإلجراءات التنفيذية أو التصحيحية  (ز)

 ذات الصلة الصادرة عن البنك املركزي.والتعليمات والتعاميم 

 وآلية معالجتها. التعامل مع الشكاوى  (ح)

 .سجل عام ملشغلي ُنظم املدفوعاتحفظ  (ط)

 وفًقا لصالحيات البنك املركزي. ؛تعليق أو إلغاء تراخيص مشغلي ُنظم املدفوعات (ي)

  4 املادة

 في اململكة. خدمات املدفوعات ذات الصلة يمارسون على جميع األشخاص الذين  الالئحة تسري أحكام (1)

سواًء كان مقر مشغل النظام في اململكة أو خارجها أو يشغل عملياته داخل  –على ُنظم املدفوعات  الالئحة تسري أحكام (2)

 :إذا تحقق فيها أّي مما يلي -اململكة أو خارجها

 املدفوعاتبعمليات  املتعلقة األموالتحويل  ضوابط وشروطدفوعات نظام املفي حال حددت قواعد تشغيل  (أ)

 .املقيم في اململكةاملنشأة من قبل الدافع أو املدفوع له و 

عالجة وتسوية أوامر املدفوعات لألعضاء املقيمين في اململكة أو العاملين منظام املدفوعات خدمات في حال تقديم  (ب)

 فيها.

 :إذا تحقق أّي مما يلييعتبر الشخص ممارًسا لخدمة املدفوعات في اململكة  (3)

 .في اململكة مقرهمن  خدمات املدفوعات ذات الصلةيقدم أن  (أ)

 .يقدم نفسه على أنه مقدم خدمة مدفوعات في اململكةأن  (ب)
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رض عليه إبرام هذه في اململكة على إبرام اتفاقية تتعلق بخدمة املدفوعات أو يع يتواجد شخصيدعو أو يحث أن  (ج)

 .االتفاقية

 .يسّوق أو يروج ألي خدمة مدفوعات إلى شخٍص أو أكثر في اململكةأن  (د)

 :ويخوله بتولي أي من املسؤوليات التاليةفي اململكة  منشأة مقرها فييعين شخص يعمل أن  (ه)

 ه.لتقديم خدمة املدفوعات في اململكة نيابة عن في حال تفويض الشخص املعين (1)

 ه.وفًقا لتعليماتفي حال التزام الشخص املعين بالتصرف  (2)

شخص في اململكة أو حثه على أو دعوته ل، نهخدمة املدفوعات نيابة عفي حال تقديم الشخص املعين  (3)

 عليه. هيتعلق بخدمة املدفوعات أو عرض عقدإبرام 

 2 الباب

 

 الترخيص

  5 املادة

مع  ،مدفوعات نظم تشغيلأو  خدمات املدفوعات ذات الصلةتقديم  ترخيصطلب قبول أو رفض  صالحيةلبنك املركزي ا يتولى

 اآلتي:  راعاةم

 .النظام والالئحةأهداف  توافق األنشطة مع (1)

 النظام والالئحة.أهداف حماية املستهلك واملنافسة املنصوص عليها في  توافق األنشطة مع (2)

 القيمة االقتصادية الناتجة عن تقديم األنشطة في اململكة، وأثر هذه األنشطة على االستقرار املالي في اململكة.  (3)

 املتطلبات املنصوص عليها في النظام والالئحة.على تلبية  مقدم الطلبالبنك املركزي لقدرة  تقييم (4)

 بشكٍل فعال. دم الطلبمقعوامل قد تعيق قدرة البنك املركزي على اإلشراف على  وجود أي (5)

  6 املادة

 ُيرخص البنك املركزي ملقدم خدمات املدفوعات بممارسة نشاط أو أكثر من األنشطة اآلتية: 

 .حساب املدفوعاتاملطلوبة لتشغيل  األعمالضافة إلى جميع باإل  مدفوعات،في حساب  األموالالخدمات التي تتيح إيداع  (1)

حساب املطلوبة لتشغيل  األعمالضافة إلى جميع باإل  ،حساب املدفوعاتالخدمات التي تتيح عمليات السحب النقدي من  (2)

 .املدفوعات

لدى مقدم خدمة املدفوعات الخاص  حساب املدفوعاتعلى تحويل األموال تنفيذ عمليات املدفوعات، بما في ذلك  (3)

 ، وتشمل ما يلي:باملستخدم أو لدى مقدم خدمة املدفوعات آخر
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 .ملرة واحدة الحسم املباشربما في ذلك عمليات ، الحسم املباشرتنفيذ عمليات  (أ)

 .تنفيذ عمليات املدفوعات من خالل بطاقة مدفوعات أو أي جهاز رقمي مماثل (ب)

 ، بما في ذلك األوامر املستديمة.تحويالت األموالتنفيذ  (ج)

 :ل ما يلي، وتشممن خالل حد ائتمان ملستخدم خدمة املدفوعاتاألموال تنفيذ عمليات املدفوعات حيث يتم تغطية  (4)

 .ملرة واحدة الحسم املباشر، بما في ذلك عمليات الحسم املباشرتنفيذ عمليات  (أ)

 ة.مماثل أداة مدفوعاتتنفيذ عمليات املدفوعات من خالل بطاقة مدفوعات أو أي  (ب)

 ، بما في ذلك األوامر املستديمة.تحويالت األموالتنفيذ  (ج)

 .صدار أدوات املدفوعاتإ (5)

 استضافة عمليات املدفوعات. (6)

 .خدمة املدفوعات التجميعية (7)

 .عن طريق فتح محافظ إلكترونية أو غير ذلكسواًء  النقود اإللكترونيةإصدار  (8)

 .حساب املدفوعاتإنشاء  خدمات (9)

 .حساب املدفوعاتخدمات معلومات  (10)

 ت.البنك املركزي اعتباره نشاط خدمات مدفوعا يقرر أي نشاط أخر  (11)

  7 املادة

عتبرال 
ُ
  :خدمات مدفوعات ذات صلة أّيٍ من األنشطة األتية ت

 دون أي تدخل أي وسيط. املدفوع لهإلى  الدافع النقدية التي تتم بشكل حصري ومباشر من عمليات املدفوعات (1)

للتفاوض بشأن عملية بيع أو  -اتفاقية بموجب-وكيل تجاري مخول  عبرالتي تتم  املدفوع لهإلى  الدافعمن  عملية املدفوعات (2)

 .املدفوع لهأو  الدافع أي من تمامها نيابة عنشراء سلع أو خدمات أو إ

 ، بما في ذلك جمعها ومعالجتها وتسليمها.بشكل مادي النقدية والعمالت املعدنية النقل التجاري لألوراق (3)

 نشاط غير ربحي أو خيري.بشكل غير تجاري في إطار  عمليات املدفوعات التي تتكون من جمع وتسليم األموال النقدية (4)

طلب صريح من  بموجبكجزء من عملية مدفوعات  الدافعإلى  املدفوع لهمن  األموال النقديةالخدمات التي يتم فيها تقديم  (5)

 من خالل الدفع مقابل شراء السلع أو الخدمات. عملية املدفوعاتمستخدم خدمة املدفوعات قبل تنفيذ 

 .حساب املدفوعاتفي األموال ال يتم حفظ  أموال نقدية إلى أموال نقدية بحيثعمليات تحويل العمالت من  (6)

 الشيكات والشيكات السياحية والحواالت البنكية والقسائم الورقية. التي تتم عبرعمليات املدفوعات  (7)
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عمليات املدفوعات املتعلقة بخدمة أصول األوراق املالية، بما في ذلك توزيعات األرباح أو الدخل أو التوزيعات األخرى أو  (8)

أو شركات االستثمار أو مؤسسات االئتمان  السابقة الفقرةرداد أو البيع التي يقوم بها األشخاص املشار إليهم في عمليات االست

أو مؤسسات االستثمار الجماعي أو شركات إدارة األصول التي تقدم االستثمار الخدمات وأي كيانات أخرى ُيسمح لها بحفظ 

 األدوات املالية.

 .الخدمات الفنية مقدميالخدمات التي يقدمها  (9)

 الخدمات التي تستند إلى أدوات مدفوعات محددة والتي ال يمكن استخدامها إال في شبكة محدودة. (10)

اتصال إلكترونية أو الخدمات املقدمة باإلضافة إلى خدمات االتصال  عمليات املدفوعات التي ُتجرى من قبل مقدم شبكات (11)

 اإللكترونية ملشتركي الشبكات أو الخدمات ألي مما يلي: 

املحتوى الرقمي  استعماللشراء أو  محتوى رقمي وخدمات صوتية بغض النظر عن الجهاز املستخدمشراء ل (أ)

 ليس ذي عالقة.  واملضمنة في إيصال

في إطار نشاط خيري أو  العالقة ذي اإليصال في تضمينهاويتم  ةإلكتروني عبر وسيلةإجراؤها  التي يتمالخدمات  (ب)

 التذاكر. لشراء 

 املدفوعات التي ُتجرى بين مقدمي خدمات املدفوعات أو وكالئهم أو الفروع لحسابهم الخاص. عمليات (12)

بين شركة قابضة والشركات التابعة لها أو بين الشركات التابعة لنفس الشركة  املتعلقة بهااملدفوعات والخدمات  عمليات (13)

 ال ينتمي إلى نفس مجموعة الشركات. مدفوعاتمن مقدم خدمة  وساطةاألم دون 

خدمات السحب النقدي املقدمة عن طريق أجهزة الصراف اآللي من قبل مقدمي الخدمة الذين يعملون نيابة عن جهة أو  (14)

ا في ري البطاقاتأكثر من ُمصد
ً
مع مستخدم خدمة املدفوعات الذي يسحب األموال من  العقد اإلطاري  وال يعتبرون طرف

 ، شريطة عدم قيامهم بتقديم خدمات مدفوعات ذات صلة بالشكل املوضح في املادة السادسة.حساب املدفوعات

بموجب نظام مراقبة شركات  املنظمةيل نظام مراقبة البنوك وأنشطة شركات التمو  املنظمة بموجباألعمال املصرفية  (15)

 التمويل.

 .حساب املدفوعاتفي األموال والتي ال يتم خاللها حفظ  بموجب القواعد املنظمة ألعمال الصرافة املنظمةأعمال الصرافة  (16)

 .الحواالت (17)

  8 املادة

تقديم طلب الترخيص للبنك املركزي مع إرفاق  –أو من ينوب عنه  –لتقديم خدمات املدفوعات ترخيص الطلب مقدم يجب على 

 :املستندات التالية

 Error! Reference source notاملنصوص عليها في و  لألنشطة التي يرغب في الحصول على ترخيص ملزاولتها تفصيلي  وصف (1)

found.  الالئحةمن . 

  .البنك املركزي  يحددهعلى النحو الذي  الترخيص؛ نموذج طلب (2)
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 لألنظمةوفًقا  الكيان كان قد تم تأسيس إن النسخ املعتمدة منهاأو  ملقدم الطلب، وعقد التأسيسمسودة النظام األساس ي  (3)

  .في اململكة ذات العالقة

 املناصب الرئيسيةأدوار بما في ذلك تفاصيل ، ومهامها الرئيسية وأدوارهايوضح جميع اإلدارات  بماوصف الهيكل التنظيمي  (4)

 والقيادية.

 منهم.التي يمتلكها كل  امللكيةونسبة  همعدد بما يوضحرين املسيطقائمة بجميع  (5)

 هم.وقع عليه من قبلواملللمسيطرين  املالءمةذج انم (6)

 شاغلي املناصب القيادية.لة املالءمذج انم (7)

 مقدم الطلب،واستراتيجية  ،ونموذج العمل املقترح ،والخدمات التي سيتم تقديمها ة،املستهدفتوضح الفئة دراسة جدوى  (8)

 
ً
 .الترخيصعند  املرخص لهعليها من قبل على أن ُيصادق  ،مقدم الطلبعليها من قبل  موقعا

 ما يلي:على  – أدنىبحٍد  – تشتملخطة عمل مدتها ثالث سنوات  (9)

 .وخطة التسويق ،واملنتجات ترخيصها،عرض تفصيلي لألنشطة املطلوب  (أ)

ومعدالت النمو  ،والهوامش املالية ،واملصروفات ،واإليرادات السنوية املتوقعة ،البيانات املالية التقديرية (ب)

 .وتقييمات السيولةكفاية رأس املال البنك املركزي املتعلقة بمع مراعاة متطلبات  ؛املستهدفة

 وكيفية تمويلها. للتأسيستكاليف تقدير ال (ج)

 تقدير التمويل املستمر للعمليات. (د)

 .-إن وجدت– في اململكة الفروعإنشاء توضيح خطة التوسع و  (ه)

 ملهام االلتزام.املخاطر وضمان اإلدارة الفعالة وإدارة والبرامج املتعلقة بمراقبة  طالخط (و)

في  -للمتطلبات ذات العالقةوفًقا - التوطينذلك العدد املتوقع للموظفين ونسبة خطة التوظيف والتدريب، بما في  (ز)

 .كل إدارة وكل مستوى تنظيمي، وبرامج التدريب والتأهيل للموظفين

 مقدم الطلب سيمارسهاالتي  – الالئحةالنظام و  نطاقل غير الخاضعة –معلومات عن األنشطة التجارية األخرى  (ح)

 ، ويشمل ذلك املنشآت التابعة له. تحت إشرافه أو وفق توجيهاته ممارستهاستتم أو  ،مباشرة

يتعين على مقدمي طلبات الترخيص لشركة نقود إلكترونية كبيرة أو شركة مدفوعات كبيرة تقديم نسخة من خطة استمرارية  (10)

بتطبيقها بشأن  م الطلبمقداألعمال ومعالجتها، وخطة الخروج من السوق، على أن تتضمن الخطط اآللية التي سيقوم 

 إدارة املخاطر املتعلقة بالسيولة واملخاطر التشغيلية ومخاطر إنهاء النشاط والخروج من السوق.

 النظام والالئحةملتطلبات املنصوص عليها في با االلتزامالتي توضح القدرة على لصلة السياسات واإلجراءات ذات امسودة  (11)

 .البنك املركزي  عن صادرةوأي تعليمات أخرى 
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وفًقا للنموذج الذي يحدده  ؛في اململكة لها ضمان بنكي غير قابل لإللغاء صادر لصالح البنك املركزي من أحد البنوك املرخص (12)

لها.  الترخيص مقدم الطلببمبلغ يعادل الحد األدنى لرأس املال املطلوب للنشاط أو األنشطة التي يطلب  ،البنك املركزي 

 الضمان وفًقا ألحكام الالئحة. كما يعد رأس املال املطلوبكامل تلقائًيا حتى دفع  البنكي الضمان يدويجب أن يكون تجد

 :اآلتيةفي الحاالت ملغًيا  البنكي

 وفًقا ألحكام في حال تم  (أ)
ً
في طلب استمرار الضمان لبنك املركزي مع مراعاة صالحية ا ،الالئحةدفع رأس املال كامال

، كمتطلبات ما يراه مناسًبا حسبب الترخيصالبنكي كلًيا أو جزئًيا، أو طلب تقديم ضمان بنكي ملرحلة ما بعد 

 احترازية إضافية. 

 .الترخيصسحب طلب في حال تم  (ب)

 .الترخيصالبنك املركزي طلب  رفضفي حال  (ج)

خارجية، بما في ذلك االتفاقيات والعقود الجوهرية مع الطراف األ  كافةمسودات االتفاقيات والعقود الجوهرية املقترحة مع  (13)

 .األطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين

 أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك املركزي. (14)

  9 املادة

تقديم طلب الترخيص للبنك املركزي مع إرفاق  –أو من ينوب عنه  –الترخيص لتشغيل نظم املدفوعات  مقدم طلبيجب على 

 :املستندات التالية

 .البنك املركزي  يحددهعلى النحو الذي  الترخيص؛نموذج طلب  (1)

 لألنظمةكان قد تم تأسيسه بالفعل وفًقا  إن النسخ املعتمدة منها، أو ملقدم الطلب وعقد التأسيسمسودة النظام األساس ي  (2)

 . في اململكة السارية

 .ومهامها الرئيسية وأدوارهابحيث يوضح جميع اإلدارات  ملقدم الطلبوصف الهيكل التنظيمي  (3)

 منهم.التي يمتلكها كل  امللكيةعدد ونسبة  توضحين املسيطر قائمة بجميع  (4)

 منهم.موقع عليه من قبل كل  للمسيطرين املالءمةذج انم (5)

 شاغلي املناصب القيادية.ل املالءمةذج انم (6)

 .قواعد التشغيل (7)

 املادة خطط املعالجة والخروج من السوق يراعى فيها أحكام الفقرة األولى )و( منوصف للنظم والضوابط ونسخة من  (8)

 .الالئحةالسادسة بعد املئة من املادة  وفًقا ألحكامذاتي التقييم باإلضافة إلى نموذج ال ،الالئحةالخامسة بعد املئة من 

يوضح القدرة على تلبية اإلجراءات ذات الصلة ووصف للنظم والضوابط و يتضمن السياسات و برنامج تفصيلي للعمليات  (9)

 لهذا الشأن. البنك املركزي  بصفٍة مستمرة، وفق النموذج الذي يعتمده الالئحةو  النظاماملتطلبات املنصوص عليها في 
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فًقا للنموذج الذي يحدده ضمان بنكي غير قابل لإللغاء صادر لصالح البنك املركزي من أحد البنوك املرخصة في اململكة و  (10)

 الترخيص مقدم الطلبالبنك املركزي بمبلغ يعادل الحد األدنى لرأس املال املطلوب للنشاط أو األنشطة املرخصة التي يطلب 

 في الحاالت التالية:كما يعد الضمان البنكي ملغًيا رأس املال املطلوب.  كامل الضمان البنكي تلقائًيا حتى يتم دفع ويتجدد لها،

 وفًقا ألحكام  (أ)
ً
طلب استمرار الضمان البنكي كلًيا  في لبنك املركزي مع مراعاة صالحية ا ،الالئحةدفع رأس املال كامال

 ، كمتطلبات احترازية إضافية. ما يراه مناسًبا حسبب الترخيصأو جزئًيا أو طلب تقديم ضمان بنكي ملرحلة ما بعد 

 .الترخيصسحب طلب  (ب)

 .رخيصالترفض البنك املركزي لطلب  (ج)

مسودات االتفاقيات والعقود الجوهرية املقترحة مع أطراف خارجية، بما في ذلك االتفاقيات والعقود الجوهرية املبرمة مع  (11)

 .األطراف ذات الصلة ومقدمي الخدمات الخارجيين

 أي وثائق أو معلومات أخرى قد يطلبها البنك املركزي. (12)

  10 املادة

 املستنداتفحص جميع  بعد عند قبول استالم أي طلب للترخيص وذلككتابًيا يقوم البنك املركزي بإشعار مقدم الطلب  (1)

املعلومات و  البيانات جميع لكافة املتطلبات وتقديم مقدم الطلبوالتحقق من صحتها واكتمالها، شريطة استيفاء 

 .الالئحةاملادة الثامنة والتاسعة من الالزمة املنصوص عليها في  واملستندات

ثالثين يوًما تقويمًيا من تاريخ  خاللإضافية يطلبها  وثائقتزويد البنك املركزي بأي معلومات أو  لبمقدم الطيجب على  (2)

عدم  في حال الترخيصكما يجوز للبنك املركزي رفض طلب  ذلك. مدًة أخرى بخالفالبنك املركزي  يحددما لم  ؛الطلب

 .لديه مقبول  نحوٍ على املدة املحدد أو خالل املطلوبة واملعلومات  الوثائق تقديم

 .الترخيصملتطلبات  مقدم الطلبللبنك املركزي اتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لتقييم مدى استيفاء  (3)

تاريخ إشعاره من  تسعين يوًما تقويمًيا خالل الترخيصطلب حيال كتابًيا بقراره  مقدم الطلببإشعار البنك املركزي  يقوم (4)

 الفقرة األولى من هذه املادة. بموجب بقبول استالم الطلب 

 املشار لها في الفقرة الرابعة من هذه املادة، يقوم مدة ر تجاوز حدث تأخي في حال (5)
ً
مقدم بإشعار  البنك املركزي  التسعين يوما

 الالزمة الستكمال دراسة الطلب. باملدة اإلضافية الطلب

  11 املادة

 .الترخيصطلب على  املوافقةقرار عند إصدار الواردة في الطلب للبنك املركزي فرض قيود على نشاط أو أكثر من األنشطة   (1)

الحد أو  معين،اتخاذ إجراء وفرض  تحديد متطلبات إضافية عند إصدار قرار املوافقة على طلب الترخيص،للبنك املركزي  (2)

 من بعض صالحيات مقدم الطلب أو أي شخص يرتبط به.
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  12 املادة

املتطلبات وفق  أو الوثائقاملعلومات البيانات أو  يفاء مقدم الطلبفي حال عدم است طلب الترخيصللبنك املركزي رفض  (1)

، أو في حال عدم تزويد البنك املركزي بالبيانات أو املعلومات الالئحةاملادة التاسعة من و املادة الثامنةاملنصوص عليها في 

 اإلضافية التي تم طلبها منه خالل املدة املحددة، على أن يكون الرفض مسّببا. 

 فترة  بعد مرور إعادة النظر في الطلب املرفوضتقديم طلب  ملقدم الطلب (2)
ً
الرفض أو أي مدة أقل من تاريخ اثني عشر شهرا

 .يحددها البنك املركزي 

 

  13 املادة

، الالئحةمن  .Error! Reference source not foundعلى النحو املنصوص عليه في  الترخيصعند استالم طلب للبنك املركزي  (1)

 ، وذلكالترخيصقادر على تلبية متطلبات  مقدم الطلب بأناملركزي  إن ثبت للبنك ملقدم الطلب ة مبدئيةإصدار موافق

األخرى؛ شريطة أن يستكمل تلك املتطلبات في مدة  الترخيصمتطلبات وشروط  على تحقيق مقدم الطلبيعمل  لضمان أن

 .املبدئية املوافقةمن تاريخ صدور  مائة وثمانين يوًما تقويمًياال تتجاوز 

شركة ذات مسؤولية محدودة في حال ترخيص أو  ،شركة مساهمة املرخص لهكيان ليشترط أن يكون الشكل النظامي ل (2)

منح تاريخ ستة أشهر من  استكمال إجراءات تأسيس الشركة خالل مقدم الطلب. ويجب على صغيرةالدفوعات امل اتشرك 

املنصوص عليها األنشطة وعقد التأسيس بما يتسق مع من السجل التجاري  ةالبنك املركزي بنسخ، وتزويد املوافقة املبدئية

 . ملوافقة املبدئيةفي ا

، يحدد البنك املركزي في موافقته املبدئية جميع من هذه املادةالثانية  الفقرة إلى املتطلبات املنصوص عليها في باإلضافة (3)

الشروط الالزمة أو انتفاء أي توافر  بشكل يثبت معه للبنك املركزي معالجتها  مقدم الطلبعلى  يجبالتي  القائمة املتطلبات

 ادة.املدة املشار إليها في الفقرة األولى من هذه املع مراعاة ؛ وذلك مالترخيصمخاطر متعلقة ب

 بموجبقبل انتهاء صالحية املوافقة املبدئية في املوافقة املبدئية املوضحة و معالجة املتطلبات املعلقة  مقدم الطلبعلى  يجب (4)

 .من هذه املادة الخامسة(5) الفقرة

 حسب تقديرهب – للبنك املركزي ا، و على تاريخ صدوره مائة وثمانين يوًما تقويمًيا بمض يتنتهي صالحية املوافقة املبدئية  (5)

 إضافية كحٍد أقص ى. ائة وثمانين يوًما تقويمًيامدة املوافقة املبدئية ملتمديد   –املستقل 

 .ط يتطلب ترخيص من البنك املركزي بموجب النظامأي نشاالحق بممارسة  ملقدم الطلباملبدئية  املوافقةال تمنح  (6)

  14 املادة

في سجل إلكتروني يتاح للعموم؛ وفًقا ملا يراه البنك  الترخيصتقيد املعلومات العامة املتعلقة باملرخص له بعد حصوله على  (1)

 املركزي مناسًبا.

 ما يلي: املرخص له يجب أن تتضمن املعلومات املقيدة في سجل (2)
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 .املرخص لهفئة ترخيص  (أ)

 بها. الترخيصاألنشطة التي تم  (ب)

 .الترخيصعلى البنك املركزي  مفروضة منقيود  أي (ج)

 .الترخيصعلى البنك املركزي  مفروضة منقيود  أي (د)

  15 املادة

  ، أو أي مدة أخرى يحددها البنك املركزي.سنوات خمس مقدم خدمات املدفوعاتترخيص  تكون مدة (1)

 لكل طلٍب على حدة. ترخيص مشغل نظام املدفوعات مدة  البنك املركزي  يحدد (2)

وأي متطلبات أخرى  الالئحة بعد استيفاء املتطلبات الواردة في املرخص لهبناًء على طلب  الترخيصللبنك املركزي تجديد  (3)

 .يحددها البنك املركزي 

لترخيص، املدة األصلية أو املجددة ل إلى البنك املركزي قبل ستة أشهر على األقل من انتهاء الترخيصتجديد يجب تقديم طلب  (4)

 البنك املركزي.  الذي يحددهوفًقا لنموذج  وذلك

 التجديد برنامج مع طلب املرخص له يرفق مشغل نظام املدفوعاتيجب أن  (5)
ً
 . للعمليات بصيغة يوافق عليها البنك املركزي  ا

 ، باإلضافة إلى ما يلي:طة عمل مدتها ثالث سنواتيجب أن يرفق مقدم خدمات املدفوعات خ  (6)

 .املخطط لهااملنتجات املنتجات الحالية و ية، مع مراعاة خطة تسويق (أ)

 ذات الصلة. السياسات واإلجراءات (ب)

ومعدالت النمو املستهدفة مقارنة  ،املالية املتوقعة، واإليرادات واملصروفات السنوية، والهوامش املالية القوائم (ج)

استراتيجيته وخطة اة أي تعديالت على على مدى السنوات الثالث املاضية، مع مراعمقدم خدمات املدفوعات بأداء 

 عمل.

نسب السيولة وكفاية رأس املال املتوقعة مقابل مستويات السيولة ونسب املالءة املالية للسنوات الثالث املاضية،  (د)

 .مقدم خدمات املدفوعات استراتيجية وخطة عملمع مراعاة أي تعديالت على 

 .لعملياتاملستمر لالتمويل تقدير  (ه)

 .–إن وجدت  – ر إنشاؤهاالفروع املقر  (و)

التعامل معها،  املاضية، وآليةخالل السنوات الثالث  مقدم خدمات املدفوعاتالتي تعرض لها  املخاطر تقرير عن (ز)

والخطط والبرامج املستقبلية إلدارة  والقرارات املعمول بها،واللوائح  باألنظمة االلتزامبما في ذلك حاالت عدم 

 .وااللتزاماملخاطر 

 مؤسس ي وفًقا لألنظمة والتعليمات ذات العالقة.مستوى و  إدارةونسبة املواطنين منهم في كل  للعاملينحالي العدد ال (ح)
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 .برامج التدريب والتأهيل للموظفين ، وتشملخطة التوظيف والتدريب (ط)

 ومعلومات أخرى قد يطلبها البنك املركزي. مستنداتأي  (ي)

 تقديم طلب التجديد. عند الترخيصالرسوم املالية املطلوبة لتجديد استيفاء دفع  (7)

  16 املادة

يحصل على موافقة خطية مسبقة عن أي من أنشطته ألكثر من ثالثة أشهر متتالية ما لم التوقف عن ممارسة لمرخص له ل ال يجوز 

أو  -الحالحسب ب-تجاه عمالئه أو دائنيه أو مساهميه أو أعضائه  املرخص لهاإلخالل بالتزامات  دون  ،البنك املركزي على ذلك من

 .ة واستقرار القطاع املاليسالمب

  17 املادة

ال تخضع للنظام خطاب عدم ممانعة البنك املركزي قبل البدء في أي أنشطة تجارية  الحصول على املرخص لهيجب على  (1)

 .الالئحةو 

 لألنشطةمستقل  كيان قانوني بتأسيس مقدم الطلبأو  املرخص له إلزام الترخيصضمن شروط  يشترطللبنك املركزي أن  (2)

 وذلك في حال ترتب على تقديم هذه األنشطة أي مما يلي:، الالئحةال تخضع للنظام و  التي

 .املالية للمرخص له على املالءة التأثير (أ)

 .املرخص لهاإلشراف على  فيقدرة البنك املركزي  التأثير على (ب)

 باألنظمة واللوائح والقرارات املعمول بها. املرخص لهالتزام  التأثير على (ج)

 البنك املركزي. يراهابأي طريقة أخرى  املرخص لهالتأثير على  (د)

  18 املادة

أو  الالئحةاملوضحة في املادة السادسة من هذه  إضافة أو حذف بعض األنشطةب الترخيصيجوز للمرخص له التقدم بطلب تعديل 

أي مستندات أو معلومات أو دراسات يطلبها  يرفق معهأن يستند طلب التعديل إلى مبررات معقولة وأن على  أو تقييده شرطتعديل أي 

 البنك املركزي.

  19 املادة

صالحية املعمول بها، للبنك املركزي  والقراراتبموجب األنظمة واللوائح  األخرى  مع عدم اإلخالل بصالحيات البنك املركزي  (1)

 الحاالت التالية: في أي من أو إيقاف ممارسة بعض الخدمات أو األنشطةاملمنوح للمرخص له  لترخيصإلغاء أو تعليق ا

 .على األقل ،أشهر متتالية ستةإذا لم يزاول مقدم خدمات املدفوعات أي نشاط مدفوعات في اململكة ملدة  (أ)

 .شهًرا متتالية على األقل اثني عشرمدفوعات في اململكة ملدة أوامر إذا لم يعالج نظام املدفوعات أي  (ب)
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 أو خدمات املدفوعات ذات الصلة ممارسة تقديم التوقف عن برغبته فيلبنك املركزي لاملرخص له  تقدمإذا  (ج)

 .املدفوعات تشغيل نظم

  أو تعذر عليه استيفائها وفًقا لتقدير البنك املركزي. الترخيصمستوفًيا ملتطلبات إذا لم يعد املرخص له  (د)

ذات صلة جوهرية بالتزامه بأي تغيير في الظروف التي يعتبرها البنك املركزي املرخص له البنك املركزي  لم يبلغإذا  (ه)

 .الالئحةوالثالثين من  .Error! Reference source not found وفًقا ألحكام الالئحةبمتطلبات 

 وفًقا لتقدير البنك املركزي. الالئحةمخالفة جوهرية ألحكام  املرخص له ارتكبإذا  (و)

 .البنك املركزي  لتقديرتهديًدا الستقرار نظام املدفوعات أو الثقة فيه؛ وفًقا املرخص له  شكلإذا  (ز)

 لح ضرورة اإللغاءإذا رأى البنك املركزي  (ح)
ً
 للسوق صالح مستخدمي خدمات املدفوعات أو األعضاء أو م ماية

ً
 حماية

 ململكة.في اأو االستقرار املالي 

  – الترخيصقبل تعليق أو إلغاء  –املرخص له  بإشعار البنك املركزي  يقومأحكام الفقرة الرابعة من هذه املادة، مع مراعاة  (2)

 . لالعتراض على القرار اإلشعارإرسال تاريخ يوًما تقويمًيا من  ثالثينمهلة مع منحه  ،التعليق أو اإللغاء بأسباب

 للبنك املركزي أن يقرر إغالق أو تصفية الكيان املرخص له عند إلغاء ترخيصه. (3)

التعليق  باستمراراملرخص له  إشعارأو  ،معينة للتعليق مدةتحديد   - الترخيصعند إصدار قرار بتعليق  –للبنك املركزي  (4)

البنك  أي إجراءات الزمة يحددهاأو استكمال  الالئحةوأحكام  الترخيصط بشرو  التزامهمن إثبات  املرخص له يتمكن إلى أن

 املركزي.

  20 املادة

الشروط التي يحددها البنك املركزي، ، وذلك بحسب الترخيص إللغاءيجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى البنك املركزي  (1)

 بعين االعتبار تأثير ذلك على سالمة القطاع واالستقرار املالي في امللكة.
ً
 أخذا

 ما يلي:تزويد البنك املركزي ب الترخيصإلغاء  طلب يجب على مقدم (2)

 .الترخيصالداعية لطلب إلغاء سباب األ  (أ)

 .أو تشغيل نظام املدفوعات ذات الصلة خدمات املدفوعات تقديمعن  هتوقفاآلثار املترتبة على  (ب)

 .أو تشغيل نظام املدفوعات خدمات املدفوعات ذات الصلة عن تقديمتوقف املتوقع للالتاريخ  (ج)

  عمالئه. جميع االلتزامات تجاه اثبات استيفائه أو قدرته على استيفاء (د)

  21 املادة

للمادة  للبنك املركزي وفًقا الترخيصدفع رسوم إصدار  مقدم الطلب، على الترخيصعلى الطلب وقبل إصدار  املوافقةعند  (1)

 على النحو التالي: وذلك املطلوب، الترخيصحسب نوع وفئة ب النظاممن السابعة 
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 .ريال لترخيص شركة مدفوعات صغيرة عشرون ألف (أ)

 .ريال لترخيص شركة مدفوعات كبيرة خمسون ألف (ب)

 .ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة عشرون ألف (ج)

 .ريال لترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة خمسون ألف (د)

 .حساب املدفوعاتريال للحصول على ترخيص خدمات إنشاء  عشرون ألف (ه)

 .حساب املدفوعاتريال للحصول على ترخيص خدمات معلومات  عشرون ألف (و)

، ويعدل تاريخ إلعادة التقييم، يخضع املرخص له الالئحةاملادة الثامنة عشر من بموجب  الترخيص في نوعإجراء تعديل  عند (2)

 .صدور الرخصة وفًقا لذلك

. املادة هذه الفقرة األولى من في  الواردةتعديل الرسوم مراجعة و للبنك املركزي  (3)
ً
 بحسب ما يراه مناسبا

بما يتناسب مع حجم ، و املدفوعات على أساس تقديري  نظمشغلي مل الترخيصيحدد البنك املركزي رسوم إصدار وتجديد  (4)

 .ودرجة تعقيد العمليات ذات الصلة مشغل ُنظم املدفوعاتعة وطبي

 3 الباب

 

 النقود اإللكترونية يالوكالء وموزع

  22 املادة

وكيل لتقديم أي خدمة أي خطاب عدم ممانعة البنك املركزي قبل تعيين  الحصول علىعلى مقدم خدمات املدفوعات يجب  (1)

 :على ما يلي -كحد أدنى–يتضمن الطلب على أن  ،البنك املركزي  يقبله وفق نموذجخطة عمل  ، وأن يقدم مع طلبهمدفوعات

 العدد املتوقع للوكالء ومواقعهم. (أ)

على التراخيص تسجيلهم وحصولهم ثبت ي ماكوكالء، باإلضافة إلى  سيتم تعيينهماألشخاص الذين بيانات  (ب)

 أنشطتهم.ملمارسة ت املختصة والجهاالالزمة من البنك املركزي  والتصاريح واملوافقات

مقدم  سيتم تعيين الوكالء بموجبها وآلية اإلشراف عليها من قبلوالضوابط التي  والنظمالسياسات واإلجراءات  (ج)

 .خدمات املدفوعات

 التي سيقوم الوكالء بممارستها. خدمات املدفوعات ذات الصلة بتقديماألنشطة املتعلقة  (د)

 ركزي.أخرى يطلبها البنك امل وثائقمعلومات أو بيانات أو أي  (ه)

  الوكيلعدم ممانعة البنك املركزي على تعيين  تعد (2)
ً
أنشطته خالل تسعة أشهر من ممارسة املعتمد  الوكيلإذا لم يبدأ  الغية

 وفق ما يراه مناسًبا. املدةبنك املركزي تمديد هذه للو ، مانعةاملعدم خطاب  صدور تاريخ 
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أو مقدم خدمات املدفوعات الذي عينه  الوكيل ةخالفم حال فيعلى تعيين وكيل  املمانعةعدم  صالحية سحبللبنك املركزي  (3)

 املعمول بها. أو القرارات أو غيرها من األنظمة أو اللوائح الالئحةألحكام 

 بما يلي: -عند ممارسته لألنشطة نيابة عنه- لوكيلايجب على مقدم خدمات املدفوعات التحقق من التزام  (4)

توزيع أو استرداد ، على أن يقوم بالنقود اإللكترونيةنيابة عن شركة  اإللكترونيةالنقود إصدار  يحظر على الوكيل (أ)

  النقود اإللكترونية
ً
 .نقود إلكترونية حساب لصالحعن شركة نقود إلكترونية  نيابة

 إسناد املهام.قواعد  عدم وجود أي مخالفة ألحكاممن  التحقق (ب)

 وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة. تم الترخيص له بممارستها فقط،مزاولة األنشطة التي  (ج)

  23 املادة

 االلتزام باآلتي: التي ترغب في تعيين موزع نقود إلكترونية النقود اإللكترونيةشركة  يجب على (1)

ممارسة  النقود اإللكترونيةيوًما تقويمًيا على األقل من بدء موزع  ثالثينقبل  – تقديم خطة عمل إلى البنك املركزي  (أ)

  تبين ما يلي:  –مهامه بموجب تعيينه 

 ومواقعهم. النقود اإللكترونيةالعدد املتوقع ملوزعي  (1)

 وما يثبت تسجيلهم وحصولهم علىكموزعي نقود إلكترونية،  سيتم تعيينهماألشخاص الذين بيانات  (2)

 .أنشطتهم سةملمار املختصة  والجهاتالالزمة من البنك املركزي  واملوافقات والتصاريح التراخيص

بموجبها، وآلية  النقود اإللكترونيةسيتم تعيين موزعي والضوابط التي  والنظمالسياسات واإلجراءات  (3)

 .مقدم خدمات املدفوعات اإلشراف عليها من قبل

 النقود اإللكترونيةموزعي  سيقومالتي  خدمات املدفوعات ذات الصلة بتقديماألنشطة املتعلقة  (4)

 بممارستها.

 .أخرى يطلبها البنك املركزي  وثائقمعلومات أو بيانات أو أي  (5)

وللبنك املركزي املمانعة ، لتعيين موزع نقود إلكترونية عمل من إبرام أي عقدأيام  قبل عشرةالبنك املركزي  إشعار (ب)

 على التعيين خالل هذه املدة.

 بما يلي:   ةموزع النقود اإللكتروني يجب على مقدم خدمات املدفوعات التحقق من التزام (2)

 ، ويقتصر دوره علىإصدار األموال اإللكترونية نيابة عن شركة نقود إلكترونية يحظر على موزع النقود اإللكترونية (أ)

  النقود اإللكترونيةتوزيع 
ً
 ها.أو استرداد النقود اإللكترونيةعن شركة نقود إلكترونية في حساب  نيابة

 اسناد املهام.قواعد  التحقق من عدم وجود أي مخالفة ألحكام (ب)

 تم الترخيص له بممارستها فقط، وفق األنظمة واللوائح ذات العالقة..مزاولة األنشطة التي  (ج)
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  24 املادة

أدناه،  (2)مسؤوليات مقدم خدمات املدفوعات تجاه وكالئه وموزعي النقود اإللكترونية املحددة في الفقرة ب مع عدم اإلخالل (1)

يرى ضرورته يذي أو تصحيحي أو اتخاذ أي إجراء تنف ،أو موزع النقود اإللكترونية مباشرة الوكيلللبنك املركزي اإلشراف على 

 .دفوعاتاملخدمات  في حكم مقدمي  –في هذه الحالة  – النقود اإللكترونية. ويعد الوكالء وموزعي وفًقا لصالحياته 

 يجب على  (2)
ً

 االلتزام باآلتي:موزع نقود إلكترونية أو مقدم خدمات املدفوعات الذي يعين وكيال

التحقق من التزام الوكيل وموزع النقود اإللكترونية واتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان ذلك، ويتحمل مقدم  (أ)

وفق  األموال املحميةخدمات املدفوعات املسؤولية عن كافة تصرفاتهم، ويشمل ذلك االلتزامات املتعلقة بحفظ 

 . الالئحةأحكام املادة الثالثة والتسعون من 

على سبيل املثال ال –لتحقيق التزاماته على أن تشتمل  الالزمة والضوابط والنظماإلجراءات السياسات و وضع  (ب)

 ما يلي:على  -الحصر

 ممارسة وقادرين على مؤهلين لكترونيةاإلنقود ال يوموزعأن يكون شاغلي املناصب القيادية لدى وكالء  (1)

 القيادية.املكلفين بها، مع مراعاة متطلبات التعيين في املناصب  املهام

أو  الوكيلالتي ينفذها  خدمات املدفوعات ذات الصلةاألنشطة املتعلقة بتقديم  صالحيات اإلشراف على (2)

 .موزع النقود اإللكترونية

 .النقود اإللكترونيةأو موزع  بالوكيلعالقته ملستخدمي خدمات املدفوعات عن  اإلفصاح (3)

 .ومعالجتها وتوثيقها اإللكترونية النقودالوكالء وموزعي  بالتعامل معاملخاطر املرتبطة  (4)

وفًقا لالئحة  بمهامهمقيامهم  حسن لضمان اإللكترونية لنقودالوكالء وموزعي ا تدريب العاملين لدى (5)

 واللوائح والقرارات ذات الصلة. وغيرها من األنظمة

 األنظمةأيٍ من أو  الالئحةللنظام أو  عند مخالفته نقود إلكترونيةأي وكيل أو موزع  إجراءات عزل  (6)

  واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

 النقود اإللكترونيةالوكالء وموزعي عن لبنك املركزي سنوي ل يجب على مقدم خدمات املدفوعات تقديم تقرير (ج)

البنك  واملهام املوكلة لهم وتقييم أداءهم والحوادث واإلشكاليات وآلية معالجتها؛ وفق النموذج الذي يحدده

 املركزي.
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 4 الباب

 التزامات املرخص له

 وإدارة املخاطر قواعد اإلسناد واملراجعة – 1 الفصل

  25 املادة

بما في ذلك  باألنظمة واللوائح والقرارات والقواعد والتعليمات الصادرة عن البنك املركزي، االلتزاميجب على املرخص له  (1)

 .الالئحةمن  الرابعللباب  وفًقاالتزاماته ب الوفاء وبما يضمن قدرة املرخص له علىاسناد املهام قواعد 

آخر للقيام بمهام إبرام عقد مع شخص في  عند رغبتهالبنك املركزي  الحصول على عدم ممانعةيجب على املرخص له  (2)

 أو تشغيل نظام املدفوعات. خدمات املدفوعات ذات الصلةبتقديم  جوهرية ترتبط

 :جوهرية مراعاة اآلتي عند رغبته بإسناد مهاماملرخص له يجب على   (3)

 ما يلي: بطريقة تضر أو تؤثر سلًبا على اسناد املهامال يتم أ (أ)

 ويشمل ذلك الخدمات املسندة. جودة الضوابط الداخلية للمرخص له (1)

 .الالئحةو  الترخيصبشروط مراقبة التزام املرخص له  فيالبنك املركزي  صالحيات (2)

  .عالقة املرخص له والتزاماته تجاه مستخدمي خدمات املدفوعات أو األعضاء (3)

 .الترخيصلحصول على ل تحقيقهالشروط التي يجب على املرخص له با االلتزام (4)

 .الترخيصالتقيد بشروط  (5)

بمسؤوليات املرخص له بأحكام  لاللتزام شاغلي املناصب القياديةتفويض من قبل  اسناد املهام يترتب علىال أ (ب)

 .الالئحة

يؤثر بشكل جوهري على أي عيب أو عطل في أدائها  إذا كان وجود هام جوهرية، تكون املالثالثة من هذه املادةألغراض الفقرة  (4)

  مما يلي:

 .لترخيصا شروط أو بأٍي من الالئحةباملرخص له  التزام (أ)

 .مشغل ُنظم املدفوعاتاألداء املالي ملقدم خدمات املدفوعات أو  (ب)

 .أو نظام املدفوعات خدمات املدفوعات ذات الصلة أعمال سالمة أو استمرارية (ج)

أو اسناد املهام بأي تغير في وظائف  زي  البنك املرك إشعار املدفوعات ُنظمومشغل يجب على مقدم خدمات املدفوعات  (5)

سندت لهماألشخاص الذين 
ُ
 الوظائف. تلك أ

 أمام عمالئه  الذي قام بإسناد املهاممقدم خدمات املدفوعات أو مشّغل نظام املدفوعات يكون  (6)
ً
 املركزي.البنك وأمام مسؤوال
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  26 املادة

شاملة ومتناسبة مع طبيعة  وااللتزام، بحيث تكون دارة املخاطر إل  ونظمسياسات وإجراءات  وضعيجب على املرخص له  (1)

 .يقدمهاحجم ومدى تعقيد الخدمات التي و 

مراجعتها مرة واحدة و  وااللتزاميجب على املرخص له التأكد من تحديث سياسات وإجراءات وأنظمة وضوابط إدارة املخاطر  (2)

معلومات إضافية طلب تزويده باملركزي  للبنك، و جوهرية إلى البنك املركزي  تعديالت، وتقديم نسخ من أي سنوًياعلى األقل 

 .تغييراتإجراء ما يلزم من أو 

 لهيجب أن تراعي السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط أنواع أنشطة املرخص له وطبيعة وحجم وتعقيد أعما (3)

 واملصاعب ودرجة املخاطر املرتبطة بالعمليات التشغيلية.

 لمرخص له ما يلي:ل وااللتزاميجب أن تتضمن أنظمة وضوابط إدارة املخاطر  (4)

 يتعرض لها املرخص له.لتحديد وإدارة ومراقبة واإلبالغ عن أي مخاطر قد  الالزمةاإلجراءات  (أ)

 وإجراءات املحاسبة املناسبة.اإلجراءات اإلدارية وإدارة املخاطر  الالزمة والتي تتضمنآليات الرقابة الداخلية  (ب)

األنظمة واللوائح كافة و ، الالئحةو  النظامجميع املتطلبات ذات الصلة بموجب ب االلتزامآليات مناسبة للتحقق من  (ج)

 والتعليمات والتعاميم ذات الصلة. والقرارات

 امل مع حاالت االحتيال.وإجراءات التع سياسات وإجراءات الكشف عن االحتيال (د)

 بحوادث االحتيال.والجهات ذات العالقة البنك املركزي  إشعارسياسات وإجراءات  (ه)

 الخاصة باملرخص له ما يلي: وااللتزاموضوابط إدارة املخاطر  سياساتأعاله، يجب أن تتضمن الرابعة  مع مراعاة الفقرة (5)

هذه  مسؤوليمع تزويد  ،لاللتزامووظيفة  ة والتدقيق،الداخلي للمراجعةووظيفة  ،دارة املخاطرإل إنشاء وظيفة  (أ)

 مهامهم.الوظائف باالستقاللية واملوارد الكافية ألداء 

 الخارجي. واملراجع وااللتزاموإدارة املخاطر  ةالداخلي املراجعةإنشاء إطار رقابي متكامل بين وظائف  (ب)

  27 املادة

أن و  ،التشغيلية احتياجاتهوالخبرة املناسبة لتلبية  املعرفةيجب أن يكون لدى املرخص له عدد كاٍف ومؤهل من املوظفين الذين لديهم 

الخاصة به، مع مراعاة مبادئ الحوكمة السليمة ومتوافقة مع استراتيجية إدارة املخاطر  مناسبةتكون مكافآت وحوافز املوظفين 

 بنسبة التوطين. املتعلقةاملعمول بها في اململكة  والقراراتاللوائح و  باألنظمةكما يجب على املرخص له االلتزام  .تضارب املصالحوعدم 

  28 املادة

على ، التنظيمي تعقيد أعماله وهيكلهمدى حجم و و وضوابط حوكمة تتناسب مع طبيعة  ونظميجب أن يكون لدى املرخص له قواعد 

 ،وأدوار أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه ،املهام واستقاللية وفصل ،التنظيمي الهيكل –حصر على سبيل املثال ال ال –أن تتضمن تنظيم 

املصالح، وضوابط النزاهة والشفافية،  تعارض، وسياسات املكافآت والتعويضات، وضوابط ومسؤولياتهماألعضاء  تعيينبما في ذلك 
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يجب على . و صول لأل  والحماية املناسبة، املعلومات سريةالحفاظ على  التزاماتاملعمول بها، و  والقرارات ألنظمة واللوائحبا وااللتزام

 الصادرة عن البنك املركزي والجهات ذات العالقة بهذا الشأن.املعايير واملبادئ  تطبيقاملرخص له 

  29 املادة

اإلدارة، ويجب أن ملجلس  التابعة املراجعة )أو من يقوم مقامها(لجنة ترتبط ب ةداخلي مراجعةيجب على املرخص له إنشاء إدارة 

، وتحدد اختصاصاتها موظفيها بأي مسؤوليات أخرى تكون إدارة املراجعة الداخلية مستقلة في أداء مهامها وأال يتم تكليف 

 ومسؤولياتها وفق اآلتي: 

 نظمةباأل التزام املرخص له وموظفيه  وضمانالضوابط الداخلية السياسات و إدارة وتقييم  تتولى إدارة املراجعة الداخلية (1)

ويشمل ذلك عمليات إسناد املهام، املرخص له، املعتمدة من قبل جراءات اإل سياسات و الو  والقرارات املعمول بها،واللوائح 

 .حاجة عملها حسب يكون إلدارة املراجعة الداخلية حق االطالع على أي معلومات أو وثائقيجب أن  كما

 

 اإلدارة تتضمن مراجعةالتابعة ملجلس  املراجعةمعتمدة من لجنة و شاملة  مراجعةوفق خطة  ةالداخلي املراجعةتعمل إدارة  (2)

 .يتم تحديثها سنوًيا، على أن األنشطة والعمليات الرئيسية، بما في ذلك تلك املتعلقة بإدارة املخاطر واالمتثال

 ،كل ثالثة أشهر على األقل راجعةاملوتقديمه إلى لجنة  ،يوضح أعمالها مكتوبإعداد تقرير  املراجعة الداخليةيجب على إدارة  (3)

اإلجراءات التي اتخذها كل قسم فيما يتعلق بنتائج ، و وجميع النتائج والتوصيات املراجعةويجب أن يتضمن التقرير نطاق 

 أخرى  مالحظاتخصوًصا إذا لم تتم معالجتها في الوقت املحدد وأسباب ذلك، باإلضافة إلى أي  ،السابقة املراجعةوتوصيات 

 .ةذات صل

التي أجرتها في كل  املراجعةتقريًرا يوضح جميع عمليات  املراجعةأن تعد وتقدم إلى لجنة  ةالداخلي املراجعةيجب على إدارة  (4)

 بخطة 
ً
هذا  أن يقدمويجب  املراجعة،خطة  مع عدم توافقأي ثغرات أو  ويبين فيهاملعتمدة،  املراجعةسنة مالية، مقارنة

 سنة مالية.كل يلي نهاية  التقرير خالل الربع األول الذي

التي تبين بشفافية األعمال املنجزة وكذلك النتائج والتوصيات وما تم  املراجعةيحتفظ املرخص له بوثائق العمل وتقارير  (5)

 إنجازه بشأن هذه التوصيات.

  30 املادة

أدنى، مع مراعاة سنوًيا كحد  واحدة مرة ةخارجيال باملراجعة للقيامخارجي  مراجع حساباتيجب على املرخص له تعيين  (1)

وجوب الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك املركزي قبل تعيين املراجع الخارجي، كما يلزم تغيير املراجع الخارجي كل 

 خمس سنوات.

 لدىالعمل  عندفي املصالح  تعارضأال يكون لديه و  ،املختصة في اململكة الجهاتالخارجي معتمًدا لدى  املراجعيجب أن يكون  (2)

 له. املرخص

ألحكام آخر وفًقا  مراجعلدى املرخص له، يجب على مقدم خدمات املدفوعات تعيين  املراجع الخارجي فترة عمل انتهتإذا  (3)

 .في أقرب وقت ممكن هذه املادة
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  :-كحد أدنى-الخارجي التزامه بتقديم ما يلي حسابات ال تضمين اتفاقية الخدمة مع مراجعمن  التحققيجب على املرخص له  (4)

للمرخص له والتي تم إعدادها وفًقا للممارسات املحاسبية  (املالية املوحدة القوائمأو )املالية  القوائم مراجعة (أ)

، أو أي معايير محاسبية أخرى يقبلها البنك ذات العالقةاملعتمدة في اململكة، أو املعايير الدولية للتقارير املالية 

 وذلك للسنة التي تم تعيينه فيها. ،املركزي 

 مراجعةبشكل منفصل عن أي من قبل البنك املركزي  املرخصةبالخدمات  املتعلقةللعمليات املالية  مراجعةإجراء  (ب)

 األخرى. نشطةاألعلى  ايتم إجراؤه

املعلومات ا، ويجب أن يتضمن التقرير على يحدده التي واملدة إلى البنك املركزي بالشكل املراجعةتقديم تقرير  (ج)

 بشكٍل مستقل. الالئحةاملتعلقة بالخدمات التي يقدمها املرخص وفًقا ألحكام هذه املحاسبية 

 :–على سبيل املثال ال الحصر –طلب مراجع الحسابات الخارجي القيام بأي مما يلي للبنك املركزي  (5)

 .ما يراه البنك املركزي  حسبب باملراجعة متعلقةتقديم أي معلومات إضافية  (أ)

 .أعمال املرخص له مراجعةزيادة أو توسيع نطاق  (ب)

 القيام بأي فحص أو تدقيق إضافي لعملية املراجعة. (ج)

للبنك املركزي عزل مراجع الحسابات الخارجي وتعيين بديل له على نفقة املرخص له في حال عدم قبوله ألداء مراجع  (6)

 الحسابات الخارجي.

 والقوائمبامليزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر  ةاملاداملعدة وفًقا لهذه الحسابات الخارجي  مراجعيجب إرفاق تقارير  (7)

 .يحددهادة التي بالشكل وامل، وتقديم نسخ من هذه التقارير للبنك املركزي املالية املوحدة القوائمأو  املالية للمرخص له

بشكل –البنك املركزي  ه بإشعارإلزامالخارجي حسابات ال تضمين اتفاقية الخدمة مع مراجعيجب على املرخص له التأكد من  (8)

  إذا تبين له احتمالية حدوث أي مما يلي: –فوري

ذات  والقرارات والتعليمات اللوائحو أو غيرها من األنظمة  الالئحة النظام أو مخالفة ألي حكم من أحكامارتكاب  (أ)

 الصلة.

 .أو خيانة األمانة املالي االحتيالب متعلقةارتكاب جريمة جنائية  (ب)

 .الالئحةعدم استيفاء متطلبات رأس املال املنصوص عليها في  خسائر أدت إلىتحقق  (ج)

 مؤثرفي تعطيل  تسبب خطأأي ويشمل ذلك أي خطأ قد يكون له تأثير جوهري على حسابات املرخص له،  حدوث (د)

 .لتقديم أي نوع من الخدمات لعمالء املرخص له

اختبار أي ال يستطيع التأكد إذا كانت أصول املرخص له تتجاوز خصوم املرخص له أو تستوفي  املراجعإذا كان  (ه)

 مالءة آخر مطبق في اململكة.
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  من هذه املادة الثامنة الفقرةالتقرير املقدم بموجب  ال يعد (9)
ً

مفروضة على اإلفصاح بموجب أي أنظمة أو  قيود بأي إخالال

تصرف أو خطأ أو وموظفوه مسؤولية أي الحسابات الخارجي  مراجعال يتحمل و  ،ساريةأو شروط تعاقدية معمول بها لوائح 

 ا يلي:للبنك املركزي عّم  – بحسن نية –شريطة أن يفصح  ،اإلفصاحخسارة تنشأ عن 

 أو  علمه يقيًنامدى  (أ)
ً

 الفقرة الثامنة من هذه املادة.أي من املسائل املذكورة في  بوجود احتماال

  نشأ بناًء عليهاأي معلومة أو مسألة أخرى  (ب)
ً

 .علمه يقيًنا أو احتماال

املادة بعدم إفشاء أي معلومات حصل عليها أثناء يجب على املرخص له توجيه مراجع الحسابات الخارجي املعني وفًقا لهذه  (10)

جب أحكام الالئحة أو بموجب أي ه ألي شخص آخر غير املرخص له أو البنك املركزي، ما لم يكن ذلك الزًما بمو ملقيامه بع

 .أنظمة أو لوائح أو قرارات ذات عالقة

 ألحكام  –أو التآمر مع الغير للقيام بها–بأي من التصرفات التالية  املرخص له أو أي من موظفيهيعد قيام  (11)
ً
 :الالئحةمخالفة

 املراجعة.إجراء  عرقلةأو  تأخيرأو  منع (أ)

 استبدالها.أو  إخفائهاأو  ،أي ممتلكات أو سجالت أو مستندات تتعلق بأعمال املرخص له إتالف (ب)

 مما يمتلكه املرخص له أو يكون في حيازته أو تحت تصرفه –أًيا كان وصفه –إرسال أي سجل أو مستند أو أصل  (ج)

 اململكة.إلى خارج 

وجود ادعاء في حالة بأي مخالفة ألحكام الفقرة السابقة  يتحمل املرخص له أو األفراد ذوي العالقة عبء إثبات عدم القيام (12)

  بمخالفتها.

  31 املادة

ما يصدر عن البنك املركزي من قرارات فيما يخص إدارة استمرارية األعمال، مع األخذ كافة و  الالئحةب االلتزاميجب على املرخص له 

 .العملطبيعة وحجم وتعقيد نموذج و في االعتبار أنواع األنشطة التي يتم إجراؤها 

  32 املادة

األمن السيبراني وغيرها من متطلبات ب تتعلقما يصدر عن البنك املركزي من قرارات كافة و  الالئحةب االلتزاميجب على املرخص له 

 الجهات املختصة في اململكة. والقرارات والتعليمات الصادرة من اللوائحاألنظمة و 

  33 املادة

متطلبات حوكمة ب وتعاميم تتعلق قراراتو  قواعد البنك املركزي منما يصدر عن كافة و  الالئحةب االلتزاميجب على املرخص له 

ويجب على املرخص له االلتزام أو قرارات صادرة عن جهات االختصاص في اململكة. لوائح  أنظمة أو البيانات والتقنية، باإلضافة إلى أي

 عملياتوأي معايير فنية أخرى ذات صلة بتنفيذ  ،التي تنطبق عليه الذي يكون عضًوا فيه أوباملعايير الفنية لنظام املدفوعات 

 وما يجري عليها من تعديالت. أمن البياناتبطاقات املدفوعات ومعايير  مجالبما في ذلك ، املدفوعات
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  34 املادة

جرائم اإلرهاب مكافحة مكافحة غسل األموال و ب املتعلقةيجب على املرخص له االلتزام بالسياسات واإلجراءات الداخلية  (1)

 الصادرة في هذا الشأن. والقرارات والتعليمات ائحو لواألنظمة وال ،وتمويله

في وضع السياسات واإلجراءات الداخلية ملكافحة  والحد منها املخاطرعلى تقييم قائم  أسلوبيجب على املرخص له اعتماد  (2)

التدابير  تناسبضمان ل حافظة على االلتزام بالسياسات واإلجراءات، وذلكوامل ،غسل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

 املستخدمة للتخفيف من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب مع املخاطر املحددة.

  35 املادة

باإلضافة  ،لبيانات في اململكةحماية ا تفرضها الجهات املختصة بتنظيمواللوائح التي  باألنظمة االلتزام يجب على املرخص له (1)

 ادرة عن البنك املركزي.إلى اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الص

ويشمل ذلك البيانات املحفوظة عند أي طرف ، سريتهاوالحفاظ على  واملستهلك بيانات العميليجب على املرخص له حماية  (2)

ثالث أو وكيل تابع للمرخص له، وأال يمنح صالحية االطالع على تلك البيانات إال للموظفين املصرح لهم من قبله ولغرض 

 ات التنظيمية في اململكة، كاإلبالغ عن جرائم غسيل األموال واالحتيال وغيرها من الجرائم املالية. االلتزام باملتطلب

 ال يجوز للمرخص له اإلفصاح عن بيانات العمالء إال في الحاالت التالية:، عدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقةمع  (3)

 . ة من البنك املركزي داخل أو خارج اململكةااللتزام بمتطلبات البنك املركزي أو ما تطلبه الجهات املختص (أ)

 الحصول على موافقة كتابية من العميل قبل اإلفصاح.  (ب)

حماية بهدف  وتدريب موظفيه لتوعيتهم بها، وذلك ناسبةاملرقابة السياسات وإجراءات وضوابط  وضعيجب على املرخص له  (4)

 واملعلومات.من أي مخاطر متعلقة بأمن البيانات  واملستهلك بيانات العميل

في هذا  الجهات املختصة في اململكةو البنك املركزي  ملا يصدر عنضوابط لحماية البيانات وفًقا وضع يجب على املرخص له  (5)

 .الشأن

  36 املادة

الباب متطلبات ب بااللتزامواملعلومات املتعلقة  كافة العمليات والبياناتيجب على املرخص له إعداد وحفظ سجالت تضم  (1)

 بشكل يمكن البنك املركزي من اإلشراف على ذلك بشكل فعال.  الالئحةمن  الرابع

  يجب على املرخص لهم االحتفاظ بها ما يلي:تشمل السجالت التي  (2)

 .السجالت املحاسبيةوتشمل القوائم املالية والبيانات املصرفية وحسابات العمالء، باإلضافة إلى  املعلومات املالية (أ)

 .هابما في ذلك حجم عمليات املدفوعات وقيم، املرخص له وحجم األعمال يمارسهاالتقارير املتعلقة باألنشطة التي  (ب)

 .مجلس اإلدارةوقرارات محاضر اجتماعات  (ج)
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 أو تشغيلية جوهرية )سواًء منفردة أو عند تقييمها مع حوادث أخرى(. املعلومات املتعلقة بأي حوادث أمنية (د)

 .لعمليات املدفوعات الصادرةسجالت املوافقات  (ه)

 .األمان بما في ذلك سجالت املصادقةسجالت  (و)

 .الالئحةالعشرون بعد املئة من املادة تقديمها بموجب  الواجبالتغييرات  معلومات (ز)

 الواجب اإلفصاح عنها. وما يتعلق بحوادث االحتيال تقارير إدارة املخاطر (ح)

 .تقارير حماية البيانات وتدابير الخصوصية (ط)

 تصحيحي تم اتخاذه.أي إجراء و من مستخدمي خدمات املدفوعات  املقدمةالشكاوى  (ي)

 ومعالجتها.  التعامل معها تمأخرى  مواضيعأو مبالغ مستردة أو  تأخيرأي أخطاء أو ب املتعلقةتقارير ال (ك)

 حماية وحفظ األموال املحمية. االلتزام بمتطلباتتقارير  (ل)

العقوبات وفًقا قائمة الواجبة تجاه العميل وفحص  والعناية "اعرف عميلك"بمتطلبات  معلومات ذات عالقةأي  (م)

 .جرائم اإلرهاب وتمويلهمكافحة مكافحة غسل األموال و ب لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة

 والقرارات والتعليمات والتعاميم ذات العالقة. واللوائح األنظمةأو غيرها من  الالئحةب بااللتزام املتعلقة التقارير (ن)

واالتفاقيات املتعلقة  مراجع الحسابات الخارجي،تعيين  وعقودالتوظيف  الجوهرية، كعقود القانونية املستندات (س)

  ،واتفاقيات اسناد املهام ،باستمرارية األعمال
ً
 .الشركةحوكمة املستندات املتعلقة بإلى  إضافة

املرخص له وفي حال كان  إنشاء السجل.اريخ سنوات على األقل من ت عشرةالسجالت ملدة االحتفاظ بيجب على املرخص له  (3)

تعديل للبنك املركزي و فتكون فترة االحتفاظ بالسجالت خمس سنوات.  خدمة معلومات حساب املدفوعاتمقدم مجرد 

 مدة احتفاظ املرخص له بالسجالت وفًقا ملا يراه مناسًبا. 

والضوابط التي تنظم التخزين اإللكتروني للوثائق والسجالت،  والنظمالسياسات واإلجراءات  وضعيجب على املرخص له  (4)

 :كحد أدنى املتطلبات التالية تحقيقمع 

 .إنشاء السجالت والوثائق وتخزينها على وسائط تخزين موثوقة وآمنة (أ)

 تسهل استخدامها أو اإلحالة إليها.بطريقة و فهرسة وتصنيف السجالت وأي وثائق ذات صلة بشكٍل واضح  (ب)

عدم وجود وصول  وضمانلألنظمة اإللكترونية واملادية  صالحيات الوصول توفير نظام موثوق وآمن ملنح وتنظيم  (ج)

 .غير مصرح به إلى البيانات اإللكترونية أو املادية

نسخ احتياطية في  إيجادوفر أقص ى درجات الحماية والقدرة على ي بشكلسياسة النسخ االحتياطي  وتطبيقإنشاء  (د)

 .للنسخ االحتياطية ، والقيام باختبارات دوريةالنسخة األصلية أًيا كان نوعهاحالة فقدان 

 ي.استخدام الشهادات الرقمية والتشفير اإللكترون (ه)



31 
 

ة أو إضافوعدم إجراء أي  تخزين السجالت والوثائق ذات الصلة بنفس التنسيق الذي يتم إنشاؤها أو استالمها به (و)

 ف.حذ تعديل أو

 ملتخذة على السجل.كافة اإلجراءات اتسجيل  (ز)

 بالحفاظلوصول إلى السجالت والوثائق والبيانات اإللكترونية واملادية املصرح لهم بااملوظفين  التزاممن  التحقق (ح)

 .انتهائها على سريتها أثناء فترة عملهم لدى مقدم خدمات املدفوعات وبعد

ألحكام املنصوص عليها في با لتزامااللضمان  بشكل سنوي كحد أدنى منتظمة مراجعةإجراء املرخص له يجب على  (ط)

 ..Error! Reference source not foundهذه 

 التغييرات الهيكلية –2 الفصل

  37 املادة

املنصوص عليها في  أي من التغييرات راءالحصول على خطاب عدم ممانعة البنك املركزي قبل إج يجب على املرخص له  (1)

املتوقع لتنفيذ أي تغيير وأسبابه، التاريخ  بما في ذلك من بيانات أو معلوماتما يلزم تقديم و  الفقرة الثانية من هذه املادة،

 وفق ما يحدده البنك املركزي.

 تشمل التغييرات ما يلي:  (2)

 ما يلي: -على سبيل املثال للحصر–، وتشمل املرخص له أي تغيير في بيانات ومعلومات (أ)

 .(السجالت الرسمية)كما هو موضح في  النظامياالسم  (1)

 .التجاري االسم  (2)

 .العمل الرئيس ي مقر (3)

 .عنوان املسجل داخل اململكةال (4)

 .إغالق الفروعأو  فتح (5)

الذي يعد ضابط التواصل الرئيس ي مع البنك  يشغل أحد املناصب القياديةمعلومات التواصل مع عضو  (6)

  املركزي.

 .املوقع اإللكتروني (7)

 .في اململكةتابع له أي سجل تجاري  معلومات (8)

 ما يلي: -على سبيل املثال ال الحصر–وتشمل ل املرخص له، أي تغيير في سير أعما (ب)

تقديم شرح  . ويجب في هذه الحالة أن يتممقترح لألعمال توسعأي إعادة هيكلة أو إعادة تنظيم أو  (1)

 املخاطر املعرض لها املرخص له. على مستوى  متوقعةألي تغييرات  تفصيلي
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 .الية للمرخص لهيؤدي إلى تغيير جوهري في املوارد امل قدأي إجراء  (2)

 الجديدة.   التعاقداتأو الجوهرية  املهام القائمة إلسنادترتيبات الالتغييرات التي تطرأ على  (3)

 . املعتمدة لألموال املحمية عنية بتوثيق اآللياتالتغييرات التي تطرأ على السياسة امل (ج)

وأهلية  كفاءةالتي تؤثر على  األشخاص الذين يشغلون املناصب القيادية للمرخص له، أو التغييرات التي تطرأ على (د)

  .املناصب القيادية يشغل أحد أي شخص أوأي مسيطر 

سبعين  املتطلبات املنصوص عليها في املادةأو غيرها من  حد عمليات العميلالتغييرات التي تطرأ على سياسة تحديد  (ه)

 . الالئحةمن 

 .الالئحةاألنشطة التجارية التي ال تخضع ألحكام  علىلتي تطرأ التغييرات ا (و)

 .البنك املركزي  يحددهاأي تغييرات أخرى  (ز)

  38 املادة

خالل مدة ال تتجاوز أربعين يوًما  لكل مسيطر، على أن يحدث السجللالحتفاظ بسجل  القيام بما يلزميجب على املرخص له  (1)

من تاريخ علمه بأي تغييرات. ويجب على كل مسيطر أن يقدم للمرخص له جميع املعلومات الالزم تضمينها في السجل، وتشمل 

 ما يلي: -كحد أدنى–

 .االسم الكامل (أ)

 .عنوان اإلقامة الحالي (ب)

 .امليالد ومكانتاريخ  (ج)

 .الجنسية (د)

 الشخصية.نسخة من الهوية  (ه)

 وفق ما يحدده. إلى البنك املركزي  سنوي عن املسيطرين ى املرخص له إرسال تقريريجب عل (2)

أو ظروف  تصرفات علىتغييرات مهمة تطرأ عند علمه بأي البنك املركزي في أقرب وقت  إشعاريجب على املرخص له  (3)

 أو قدرة املرخص له على القيام بأعماله بشكٍل صحيح. املسيطروأهلية  كفاءةعلى  إن كان لها أثر محتملرين الحاليين املسيط

  39 املادة

 يجب على املرخص له املؤسس في اململكة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك املركزي في حال رغبة أي شخص (1)

 أن يصبح مسيطًرا، أو أن يزيد نسبة سيطرته.

املوافقة أو الرفض على طلب إضافة املسيطر أو زيادة  للبنك املركزي عند تلقيه طلًبا بموجب الفقرة أعاله من هذه املادة، (2)

 نسبة السيطرة أو املوافقة وفًقا ألي شروط يفرضها على املرخص له أو املسيطر.
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بإشعار املرخص له بالقرار املتخذ بشأن طلب إضافة املسيطر أو زيادة نسبة السيطرة خالل مدة تسعين  البنك املركزي يقوم  (3)

 يتم إشعار مقدم الطلب كتابًيا بخالف ذلك. ما لم تالم الطلب املكتمل، يوم تقويمي من تاريخ اس

 الثالثةاملشروطة التي يمنحها البنك املركزي بموجب الفقرة  املوافقة، بما في ذلك الصادرة من البنك املركزي  املوافقةتعتبر  (4)

 .البنك املركزي  ابًيا من قبليتم تمديدها كت، ما لم صدورها، صالحة ملدة ستة أشهر من تاريخ من هذه املادة

 ، ويحظر علىاملوافقةااللتزام بشروط  من قبل البنك املركزي كمسيطر عليه املوافقة تيجب على الشخص الذي تم (5)

تم رفضه من قبل البنك املركزي من الشروع في االستحواذ على نسبة السيطرة في رأس الذي  املرخص له تمكين الشخص

  مال املرخص له. 

كتابي إلى البنك املركزي من قبل  إشعارتقديم لجهة مؤسسه خارج اململكة  املرخص له إذا كان يمثل فرع في اململكةيجب على  (6)

 يرغب في زيادة نسبة السيطرة.املرخص له أو  علىمسيطًرا  يكون أن  يرغبأو أي شخص  املسيطر

، البنك املركزي مسبًقا ة سيطرته إشعارال يرغب في االستمرار بالسيطرة أو يرغب بخفض نسبالذي  املسيطريجب على  (7)

 وفق ما يحدده.

 ملقدمي خدمات املدفوعات متطلبات الترخيص –3 الفصل

  40 املادة

 في حال تحقق فيه اآلتي: شركة مدفوعات صغيرة تعد شركة املدفوعات  (1)

 النقود اإللكترونية.، باستثناء إصدار خدمات املدفوعات ذات الصلةينفذ خدمة أو أكثر من  (أ)

 .ألشخاص خارج اململكة بشكل دولي املدفوعات ذات الصلةخدمات ال يقدم  (ب)

 .ريال عشرة ماليين ال يتجاوز متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية مبلغ (ج)

نفذ خدمة أو أكثر من خدمات املدفوعات ذات الصلة، باستثناء تعد شركة املدفوعات شركة مدفوعات كبيرة في حال  (2)

 ، وتجاوز متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية مبلغ عشرة ماليين ريال. إصدار النقود اإللكترونية

  41 املادة

 في حال تحقق ما يلي: شركة نقود إلكترونية صغيرةتعد شركة النقود اإللكترونية  (1)

 ريال. عشرة ماليين مبلغ القائمةإجمالي متوسط النقود اإللكترونية تضمن أال يتجاوز  (أ)

  ريال. عشرة ماليينمتوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية مبلغ  ال تتجاوز  (ب)

 النقود اإللكترونية ريال من عشرين ألفال تسمح ألي مستخدم من مستخدمي خدمات املدفوعات بحيازة أكثر من  (ج)

 الفقرة الثالثة من هذه املادة.مع مراعاة يتصرف بها، بشكٍل إجمالي عبر جميع الحسابات التي 
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 عشرين ألفي مستخدم من مستخدمي خدمات املدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن ال تسمح أل  (د)

وباستثناء عمليات السحب التي تتم  ريال في الشهر التقويمي بشكٍل إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي

 الفقرة الثالثة من هذه املادة. مع مراعاة ، النقود اإللكترونيةعند إغالق حساب 

كبيرة في حال تجاوزت أي من الحدود املنصوص عليها في الفقرة أعاله شركة نقود إلكترونية تعد شركة النقود اإللكترونية  (2)

 من هذه املادة. 

 أن تفي باملتطلبات املحددة للحاالت التالية: شركة النقود اإللكترونية الصغيرةيجب على  (3)

أو أنها بدأت بذلك  النقود اإللكترونية، التي لم تبدأ في إصدار شركة النقود اإللكترونية الصغيرة تضمنيجب أن  (أ)

املتوقع لفترة عملياتها األولية  القائمةإجمالي متوسط النقود اإللكترونية أن  ملدة تقل عن اثني عشر شهر تقويمي،

 ريال. عشرة ماليين مبلغ البالغة اثني عشر شهًرا ال يتجاوز 

أو  خدمات املدفوعات ذات الصلةلم تبدأ بعد في تقديم ، التي شركة النقود اإللكترونية الصغيرة تضمنيجب أن  (ب)

املتوسط املتوقع لقيمة  أنلفترة أقل من اثني عشر شهًرا تقويمًيا،  خدمات املدفوعات ذات الصلةكانت تقدم 

 ريال. عشرة ماليينال يتجاوز مبلغ  عمليات املدفوعات الشهرية

شركة النقود للبنك املركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود املنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه املادة إذا تقدمت  (4)

بطلب يتضمن أسباًبا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط ملراقبة تلك  اإللكترونية الصغيرة

 تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسًبا.   الحدود، مع مراعاة صالحية البنك املركزي في

 االلتزام باآلتي: شركة النقود اإللكترونية الكبيرةيجب على  (5)

ريال من مئة ألف  تزيد عنعدم السماح ألي مستخدم من مستخدمي خدمات املدفوعات بحيازة نقود إلكترونية  (أ)

 .ذي الصلة مستخدم خدمات املدفوعات يتصرف بهابشكٍل إجمالي عبر جميع الحسابات التي  النقود اإللكترونية

 مئة ألفعدم السماح ألي مستخدم من مستخدمي خدمات املدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها عن  (ب)

ات السحب التي تتم وباستثناء عمليريال في الشهر التقويمي بشكٍل إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي 

 النقود اإللكترونية.عند إغالق حساب 

شركة النقود للبنك املركزي زيادة حد أو أكثر من الحدود املنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه املادة إذا تقدمت  (6)

بطلب يتضمن أسباًبا وجيهة لذلك وكانت ملتزمة بتطبيق ما يلزم من أنظمة وضوابط ملراقبة تلك الحدود،  اإللكترونية الكبيرة

 مع مراعاة صالحية البنك املركزي في تقييد موافقته بشروط إضافية حسب ما يراه مناسًبا.   

  42 املادة

 على النحو التالي:استيفاؤه ملتطلبات رأس املال األولي للترخيص  ما يثبتتقديم  طلبمقدم اليجب على  (1)

ا أن يقدم للبنك املركزي ما يثبت امتالكه ملعلى ترخيص شركة مدفوعات صغيرة  الحصول  طلبيجب على مقدم  (أ)

 رأس مال مدفوع.ريال في صورة  مليون ال يقل عن 
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أن يقدم للبنك املركزي ما يثبت امتالكه ملا ال على ترخيص شركة مدفوعات كبيرة  الحصول  طلبيجب على مقدم  (ب)

 رأس مال مدفوع.ريال في صورة  ثالثة ماليينعن يقل 

أن يقدم للبنك املركزي ما يثبت امتالكه يجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص شركة نقود إلكترونية صغيرة  (ج)

 صورة رأس مال مدفوع.ريال في  مليونيعن ملا ال يقل 

أن يقدم للبنك املركزي ما يثبت امتالكه على ترخيص شركة نقود إلكترونية كبيرة  الحصول  طلبيجب على مقدم  (د)

 رأس مال مدفوع.ريال في صورة  عشرة ماليينيقل عن ملا ال 

بشكل مستقل أو مع ترخيص  حساب املدفوعاتخدمات إنشاء  ترخيصعلى  الحصول يجب على مقدم طلب  (ه)

في صورة ريال  ما يثبت امتالكه ملا ال يقل عن مليون  م للبنك املركزي أن يقد ،حساب املدفوعاتخدمات معلومات 

 رأس مال مدفوع.

، أن يقدم للبنك املركزي ما حساب املدفوعاتيجب على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمات معلومات  (و)

 في صورة رأس مال مدفوع.   ريال يثبت امتالكه ملا ال يقل عن خمسمائة ألف 

تطلبات رأس املال األولي التي ملعلى ترخيص للعمل كمشغل لُنظم املدفوعات االمتثال  الحصول  طلبيجب على مقدم   (2)

نطاقه وتعقيده أو األنظمة املقترح تشغيلها و مع حجم وطبيعة نظام املدفوعات املقترح  بما يتوافقيحددها البنك املركزي 

 قبله.من 

  43 املادة

 ستمر وفًقا ألحكام هذه املادة.يجب على املرخص لهم االلتزام بمتطلبات رأس املال امل (1)

بمبلغ مساو ملتطلبات رأس املال األولي  شركة النقود اإللكترونية الصغيرةو  شركة املدفوعات الصغيرةيجب أن تحتفظ  (2)

 .الالئحةمن  ة الحادية واألربعيناملنصوص عليها في املاد

 بمبلٍغ يعادل القيمة األعلى ألي مما يلي: شركة املدفوعات الكبيرةيجب أن تحتفظ  (3)

 .الالئحةمن  الحادية واألربعينمتطلبات رأس املال األولي املنصوص عليها في املادة  (أ)

 .شركة املدفوعات الكبيرة% من متوسط قيمة عمليات املدفوعات الشهرية لدى 1نسبة  (ب)

 بمبلٍغ يعادل القيمة األعلى ألي مما يلي: شركة النقود اإللكترونية الكبيرةيجب أن تحتفظ  (4)

 .الالئحةمن الحادية واألربعين متطلبات رأس املال األولي املنصوص عليها في املادة  (أ)

 .إجمالي متوسط النقود اإللكترونية القائمة% من 2نسبة  (ب)

أي  تقديم املستمر من خالل متطلبات رأس املالأن يقدم للبنك املركزي ما يثبت التزامه بمقدم خدمة املدفوعات يجب على  (5)

  مما يلي:

 املختصة في اململكة تبين رأس ماله املدفوع. الجهةصادرة عن  وثيقةنسخة مصدقة من  (أ)
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 مرخص له بالعمل في اململكة.املالية املدققة من قبل محاسب قانوني  نسخة مصدقة من القوائم (ب)

 املركزي.البنك  مقبولة لدىأخرى  وسيلةأي  (ج)

 يحدد البنك املركزي ما لم  ،ملعايير املحاسبية ذات الصلة املعمول بها في اململكةبا االلتزام املدفوعاتيجب على مقدم خدمة  (6)

 .خالف ذلك

  44 املادة

تأمين ساري عن  حساب املدفوعاتخدمات إنشاء أو  حساب املدفوعاتمعلومات يجب أن يكون لدى مقدم خدمات  (1)

 األخطاء املهنية أو أي ضمان مماثل.

ومستخدمي خدمات املدفوعات  حساب املدفوعاتاملسؤولية املحتملة ملقدمي خدمة  األخطاء املهنيةيجب أن يغطي تأمين  (2)

 :-ما لم يحدد البنك املركزي مبلًغا معيًنا-أي مما يلي  الناتجة عن

فيما يتعلق بخدمات ، وذلك أو استخدامها حساب املدفوعاتغير املصرح به إلى معلومات  أو الوصول االحتيالي (أ)

  .حساب املدفوعاتمعلومات 

 للعميات وما ينشأ عن ذلك منعدم التنفيذ أو التنفيذ املعيب أو املتأخر  وأعمليات املدفوعات غير املصرح بها  (ب)

 .حساب املدفوعاتفيما يتعلق بخدمات إنشاء وذلك  بالرسوم والفوائد وحق الرجوع،متعلقة مسؤولية 

 على فئات املرخص لهم نطاق التطبيق – 4 الفصل

  45 املادة

 النقود اإللكترونيةشركات املدفوعات الصغيرة وشركات للبنك املركزي صالحية اإلعفاء من تطبيق أٍي من أحكام هذا الباب ل 

وفق املعايير التي يحددها وبما ال يتعارض مع  حساب املدفوعاتالصغيرة وشركات املدفوعات الكبيرة التي تقدم خدمات إنشاء 

 داف النظام والالئحة.تحقيق أه

  46 املادة

بموجب  ترخيصمن شرط التقدم بطلب للحصول على  خدمات املدفوعات ذات الصلةُيعفى البنك املرخص الذي يقدم  (1)

 وفق ما يحدده البنك املركزي من أحكام وشروط.  الالئحة

من أحكام  املدفوعات ذات الصلةخدمات تقديم يحدد البنك املركزي األحكام التي يجب على البنك املرخص االلتزام بها عند  (2)

 هذه الالئحة بما يتوافق مع طبيعته وبما يحقق أهداف النظام والالئحة.
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  47 املادة

التسجيل لدى البنك املركزي كمقدم خدمة شبكة  خدمة الشبكة املحدودة، يجب على مقدم أحكام هذه املادةمع مراعاة  (1)

وال  ،الالئحةاملادة الخامسة من صول على ترخيص بموجب وال يلزمه التقدم للحبحسب ما يحدده البنك املركزي، محدودة 

 .الالئحةفي املنصوص عليها  الترخيصيخضع ملتطلبات 

عمليات إذا تجاوزت  البنك املركزي على الفور  إشعاراملسجل لدى البنك املركزي  خدمة الشبكة املحدودةمقدم يجب على  (2)

اثني عشر شهًرا  خالل مدةريال خمسة ماليين  تبلغقيمة إجمالية  -اأو احتمالية تتجاوزه-املدفوعات عبر الشبكة املحدودة 

 تلك املدة. ريال في أي شهر خالل مليونيتقويمًيا متتالًيا؛ أو قيمة 

وأسباب تصنيف  خدمة الشبكة املحدودةمقدم  املرسل إلى البنك املركزي وصًفا لخدمات اإلشعاريجب أن يتضمن  (3)

 العمليات ذات الصلة على أنها خدمة شبكة محدودة.

في الفقرة الثانية من ثني عشر شهًرا املشار إليها االفترة بنهاية أو  نهاية الشهربإلى البنك املركزي أن تقدم اإلشعارات يجب  (4)

 أو وفق ما يحدده البنك املركزي. هذه املادة،

وفًقا ألحكام  طلب للحصول على ترخيص شخص تسري عليه أحكام هذه املادة بتقديم للبنك املركزي الصالحية في إلزام أي (5)

 .الالئحةاملادة الخامسة من 

  48 املادة

 مرخصة وفقا لقرار املحافظ الصادر في هذا الشأن.ُنظم املدفوعات الوطنية ومشغليها  تعد (1)

هذه الالئحة بما يتوافق مع طبيعتها وبما من ُنظم املدفوعات الوطنية يحدد البنك املركزي األحكام التي يخضع لها مشغلي  (2)

 يحقق أهداف النظام والالئحة.

 5 الباب

 

  وتشجيع املنافسةحماية العمالء 

 حماية العمالء – 1 الفصل

  49 املادة

 . عمالء الصادرة عن البنك املركزي الحماية ب واملتطلبات املتعلقة بادئبكافة امل االلتزاميجب على مقدم خدمة املدفوعات 

  50 املادة

األحكام التي يجوز ملقدم خدمات املدفوعات االتفاق مع مستخدم خدمات املدفوعات على عدم تطبيقها عند يحدد البنك املركزي 

 تقديمه للخدمات لشخص اعتباري في سياق تجاري أو منهي وفًقا ملا يراه البنك املركزي مناسًبا.
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 والشمول املالياملنافسة  –2 الفصل

  51 املادة

الوصول إلى األسواق، يعمل البنك املركزي على تمكين األخرى املعمول بها في اململكة فيما يتعلق باملنافسة و  باألنظمة مع عدم اإلخالل

 . مستخدمي خدمات املدفوعات واألعضاء بما يخدم ملرخص لهما بين القطاعفي  العادلةتشجيع املنافسة 

  52 املادة

 .خدمات املدفوعات ذات الصلةالبنك املركزي عند تقديم خدمات املدفوعات بمبادئ الشمول املالي التي يصدرها ي يلتزم مقدم

ُنظم املدفوعات مراعاة مبادئ العدالة والشفافية لضمان إتاحة املشاركة في  من التحققيجب على مشغلي ُنظم املدفوعات  (1)

 ألعضاء.كافة ال

طالب العضوية بتمكين  -مباشرةأو األعضاء الذين يمتلكون عضويات -املهم مشغل نظام املدفوعات  إلزام للبنك املركزي  (2)

 أو الحصول على عضوية غير مباشرة. ،املهمنظام املدفوعات في من أن يصبح عضًوا 

 6 الباب

 

 خدمات املدفوعات ذات الصلة

 متطلبات العقد وتقديم املعلومات – 1 الفصل

  53 املادة

عند تقديم خدمات املدفوعات ذات الصلة بموجب العقد اإلطاري تزويد مستخدم مقدم خدمة املدفوعات يجب على  (1)

خدمات املدفوعات باتفاقية تقديم الخدمة قبل بدء تقديمها، أو بعد تنفيذ أول عملية مدفوعات، وذلك في حال استخدامه 

 آلتي:على ا -كحد أدنى–لوسيلة اتصال يتعذر معها تزويده باالتفاقية مسبًقا، على أن تشتمل 

، بما في ذلك أسعار العمالت والتحويل التي تطبيق على عمليات املدفوعات جدول الرسوم واملصاريف والعموالت (أ)

 .ورسوم السحب

 ومعلومات التواصل.عنوانه املسجل اسمه و قدم خدمة املدفوعات و بيانات م (ب)

 . دفوعاتامل اتوتنفيذ عملي عاتأمر خدمات املدفو  وسحبه وإنشاء بإنشاء التفويض األحكام واإلجراءات املتعلقة (ج)

 .مستخدم خدمات املدفوعاتبين مقدم خدمة املدفوعات و  وسائل التواصل (د)

بشكل غير أو تنفيذها  إنشائهاتم سواًء -مدفوعات غير مصرح بها  عمليةمقدم خدمة املدفوعات بأي  آلية إشعار (ه)

 .مقدم خدمة املدفوعات عن عمليات املدفوعات غير املصرح بها اتمسؤوليتوضيح و  ومدة اإلشعار، -صحيح

 .العقد وحقوق األطراف في إنهاء العقد اإلطاري ومدة  ،تعديل الشروط واألحكام آلية (و)
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 .الحد األقص ى للوقت الذي سيتم خالله تنفيذ عمليات املدفوعات (ز)

 ق أحكام املادة التاسعة واألربعون.وف عمالءالمبادئ حماية بمتطلبات و  لاللتزامأي معلومات أخرى ضرورية  (ح)

طلبه طوال عند اتفاقية تقديم الخدمة نسخة من تزويد مستخدم خدمات املدفوعات باملدفوعات على مقدم خدمات يجب  (2)

 العالقة التعاقدية. مدة

  54 املادة

تزويد ب عقد املدفوعات ملرة واحدةعند تقديم خدمات املدفوعات ذات الصلة بموجب املدفوعات  اتمقدم خدم يلتزم (1)

 :باملعلومات التالية مستخدم خدمات املدفوعات

إلنشاء  ملنح التفويض كوسيلة مستخدم خدمات املدفوعات يقدم منالذي يجب أن  املميزاملعلومات أو املعرف  (أ)

  .أمر خدمات مدفوعات أو تنفيذ

 .الحد األقص ى للوقت الذي سيتم فيه تنفيذ خدمة املدفوعات (ب)

 .الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة املدفوعات مقابل الخدمة تفاصيل (ج)

 .عملية املدفوعاتسعر الصرف الفعلي أو املرجعي الذي سيتم تطبيقه على  (د)

  55 املادة

عن إبرام  تراجعفي ال مستخدم خدمات املدفوعاتحق يجب على مقدم خدمات املدفوعات تضمين اتفاقية تقديم الخدمة  (1)

  عمل.أيام  خالل مدة ال تقل عن عشرة أي غرامات فرض دون العقد اإلطاري 

مستخدم التراجع بشرط موافقة  مهلةخالل  خدمات املدفوعات ذات الصلةملقدم خدمة املدفوعات البدء في تقديم  يجوز  (2)

ك على االلتزام بكافة املتطلبات املرتبطة بتقديم الخدمة، على أال يؤثر ذلالتحقق من  واكتمال على ذلك خدمات املدفوعات

 خالل تلك املدة. العقد اإلطاري حق املستخدم في إنهاء 

استرداد أي رسوم مدفوعة مسبًقا  لهالتراجع، فيحق  مدةخالل  العقد اإلطاري  مستخدم خدمات املدفوعات أنهىإذا  (3)

 في حال لم ترتبط الرسوم بخدمة مدفوعات تم تقديمها له.بالكامل 

  56 املادة

الحد األقص ى لوقت بعملية مدفوعات فردية بموجب العقد اإلطاري،  عند إنشاء الدافع إشعاريجب على مقدم خدمة املدفوعات 

  ، وتفاصيل الرسوم املستحقة من الدافع. التنفيذ

  57 املادة

مرة واحدة على األقل  اإلطاري  العقدبموجب ببيانات عمليات املدفوعات املنفذة  تزويد الدافعيجب على مقدم خدمة املدفوعات 

 :، على أن تتضمنرسوم أي طلب دون و شهرًيا 
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ن  (أ)
ّ
 .املدفوع لهاملعلومات املتعلقة بباإلضافة إلى من تحديد عمليات املدفوعات الخاصة به  الدافعمرجع ُيمك

أمر دفوعات أو بالعملة املستخدمة في املبها الحسم من حساب  تمبالعملة التي  الدافعبمبالغ عمليات املدفوعات الخاصة  (ب)

 .خدمات املدفوعات

 باإلضافة إلى تفاصيل مبالغ هذه الرسوم. عملية املدفوعاتمقابل  يلتزم بها الدافع أي رسوم (ج)

بعد تحويل  عملية املدفوعاتأسعار الصرف املستخدمة في عمليات املدفوعات من قبل مقدم خدمة املدفوعات ومبلغ  (د)

 .العملة

 ات. أو تاريخ استقطاع قيمة عملية املدفوع أمر خدمات املدفوعاتتاريخ استالم   (ه)

  58 املادة

ببيانات عمليات املدفوعات املنفذة بموجب العقد اإلطاري مرة واحدة على  املدفوع لهيجب على مقدم خدمة املدفوعات تزويد 

 :هذه البيانات اآلتي األقل شهرًيا ودون طلب أي رسوم، على أن تتضمن

ن  (أ)
ّ
 .عملية املدفوعاتوأي معلومات يتم نقلها من خالل  الدافعو  عملية املدفوعاتمن تحديد  املدفوع لهمرجع ُيمك

 .املدفوع لهالخاص ب حساب املدفوعاتفي  تم إيداعهابالعملة التي  املدفوعات اتعمليالغ مب (ب)

 .مبالغ هذه الرسوم باإلضافة إلى تفصيل عملية املدفوعاتمقابل  املدفوع لهيلتزم بها أي رسوم  (ج)

قبل  عملية املدفوعاتمن قبل مقدم خدمة املدفوعات للمدفوع له ومبلغ  وعاتعملية املدفالصرف املستخدمة في  أسعار (د)

 .تحويل العملة

 .إيداع قيمة عملية املدفوعاتتاريخ  (ه)

  59 املادة

، وال يجوز لإلنهاء إشعار مدةف على اطر في أي وقت، ما لم يتفق األ  العقد اإلطاري إنهاء  ستخدم خدمات املدفوعاتيجوز مل (1)

 يوًما تقويمًيا. هذه املدة ثالثينتتجاوز  أن

العقد ، ما لم ينص والرسوم والتكاليف املنصوص عليها فيه العقد اإلطاري تعديل شروط ملقدم خدمات املدفوعات ال يجوز  (2)

 ها.على متطلبات تعديل اإلطاري 

ات مستخدم خدم إشعاردون  -كأسعار الصرف - يجوز ملقدم خدمة املدفوعات تغيير الرسوم املرتبطة باألسعار املتغيرة (3)

ستخدم خدمات وعلى أساس سعر مرجعي متفق عليه ومتاح مل العقد اإلطاري في  ينص على ذلك، شريطة أن املدفوعات

 .االطالع عليه املدفوعات

عن ثالثين يوًما بأي تغييرات تطرأ  قبل مدة ال تقل مستخدم خدمات املدفوعات إشعاريجب على مقدم خدمة املدفوعات  (4)

دون أي تكلفة،  اإلشعار مدةخالل  العقد اإلطاري في إنهاء  مستخدم خدمات املدفوعات حق مع حفظ ،العقد اإلطاري على 

 .العقد اإلطاري ما لم يتم االتفاق على رسوم اإلنهاء في 
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  60 املادة

املعلومات تزويد الدافع ب بموجب عقد املدفوعات ملرة واحدة أمر خدمات املدفوعاتيجب على مقدم خدمة املدفوعات فور استالم 

 التالية: 

ن  (أ)
ّ
 . املدفوع لهباإلضافة إلى املعلومات املتعلقة ب الخاصة به عملية املدفوعاتمن تحديد  الدافعمرجع ُيمك

 .أمر خدمات املدفوعاتبالعملة املستخدمة في  عملية املدفوعاتمبلغ  (ب)

 .الرسوم مستحقة الدفع من قبل مستخدم خدمة املدفوعات مقابل الخدمة تفاصيل (ج)

عند استخدام سعر الصرف في  بعد تحويل العملة عملية املدفوعاتومبلغ  عملية املدفوعاتعر الفعلي املستخدم في الس (د)

 .عملية املدفوعات

 .أمر خدمات املدفوعات تاريخ استالم (ه)

  61 املادة

تزويد املدفوع له فوًرا  بموجب عقد املدفوعات ملرة واحدة عند تنفيذ عملية املدفوعاتيجب على مقدم خدمة املدفوعات 

 :باملعلومات التالية

ن  (أ)
ّ
عملية وأي معلومات يتم نقلها من خالل  الدافعباإلضافة إلى  عملية املدفوعاتمن تحديد  املدفوع لهمرجع ُيمك

 .املدفوعات

 .املدفوع لهبها تحت تصرف األموال التي تكون بالعملة  عملية املدفوعاتمبلغ  (ب)

 .املدفوع لهمستحقة الدفع من قبل  عملية املدفوعاتأي رسوم ل (ج)

قبل  عملية املدفوعاتمن قبل مقدم خدمة املدفوعات للمدفوع له ومبلغ  عملية املدفوعاتأسعار الصرف املستخدمة في  (د)

 .تحويل العملة

 .إيداع قيمة عملية املدفوعاتتاريخ  (ه)

  62 املادة

ملستخدم  أي معلوماتاعاة ما يلي عند تقديم مع عدم اإلخالل بأي من أحكام هذا الباب، يجب على مقدم خدمات املدفوعات مر 

 خدمات املدفوعات: 

 أن يتم تقديمها بطريقة يسهل الوصول إليها. (أ)

 أن تكون مطبوعة أو ما يقوم مقام ذلك من وسائل إلكترونية أو رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية.  (ب)

 .لغة يسهل فهمها وفي شكٍل واضحأن يتم تقديمها ب (ج)

 . فاطر عليها األ  اتفقباللغة العربية أو بأي لغة أخرى أن يتم تقديمها  (د)
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 يحدد العقد اإلطاري أي طرق إضافية يتم بها تقديم املعلومات.   (ه)

  63 املادة

 الواجب تقدميها وفًقا ألحكام هذا الباب.ال يجوز ملقدم خدمة املدفوعات فرض رسوم على تقديم املعلومات  (1)

بناًء على طلب  تقديمهايجوز ملقدم خدمة املدفوعات ومستخدم خدمة املدفوعات االتفاق على رسوم أي معلومات يتم  (2)

، على أن تتوافق أي رسوم مفروضة مع التكاليف الفعلية ملقدم خدمة املدفوعات، شريطة أن مستخدم خدمة املدفوعات

يزيد عن املتطلبات املحددة، أو في حال طلب تقديمها بشكٍل متكرر أو  الواجب تقديمهاإلى املعلومات  تكون املعلومات إضافية

 طريق وسائل اتصال غير محددة في العقد اإلطاري. عن

  64 املادة

، وفي حال تم تقديم خدمة تحويل فاطر تنفيذ عمليات املدفوعات بالعملة املتفق عليها بين األ على مقدم خدمات املدفوعات يجب 

اف اآللي أو نقاط البيع أو من قبل مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له، يجب توضيح جميع العمالت للدافع عبر جهاز الصر 

 باإلضافة إلى سعر الصرف الذي سيتم استخدامه لتحويل عملية املدفوعاتالرسوم للدافع 

  65 املادة

عات مقابل استخدام أداة مدفو  مطلوبةمستخدم خدمة املدفوعات بأي رسوم  إشعاريجب على مقدم خدمة املدفوعات  (1)

 .عملية املدفوعاتقبل إنشاء 

أي رسوم إذا لم يتم إشعاره بالقيمة أو مستخدم خدمة املدفوعات بدفع  الدافعيجوز ملقدم خدمة املدفوعات إلزام ال  (2)

 الكاملة للرسوم وفًقا ألحكام املادة ذات الصلة.

  66 املادة

 أمر خدمات املدفوعاتقادًرا على تنفيذ إذا لم يكن  مستخدم خدمات املدفوعاتإشعار مقدم خدمة املدفوعات  يجب على (1)

 .أمر خدمات املدفوعاتمع تحديد الوقت املتوقع لتنفيذ  في الوقت املناسب

عند إقرار القيام بتوقف مخطط له، مقدًما  خدمات املدفوعات جميع مستخدمي إشعاريجب على مقدم خدمة املدفوعات  (2)

 .خمسة أيام عملال تقل عن بمدة و 

  67 املادة

عقد يسبب عدم توازن في الحقوق وااللتزامات بشكٍل يّضر بمستخدم خدمات املدفوعات دون أن يخل يبطل أي شرط في ال (1)

 ذلك بصحة الشروط األخرى املنصوص عليها في العقد.

 .مستخدم خدمات املدفوعاتُتَفسر شروط العقد إن وجد أي شك حول معناها لصالح  (2)
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  68 املادة

خدمات املدفوعات ذات لأو التسويقية ترويجية العالنية أو اإل املواد من أن  التحققيجب على مقدم خدمة املدفوعات  (1)

املواد األرقام الواردة في هذه و  ومتاحة باللغة العربية، كما يجب أن تكون جميع النصوص واضحة وغير مضللة الصلة

 وكافة حواشيه.   بوضوح مفهومة ومعروضة
ً

 وأن يستخدم فيها حجم خط واضح للنص كامال

 خدمات املدفوعات ذات الصلةلأو تسويقية مادة إعالنية أو ترويجية املدفوعات عند تقديمه أي  يجب على مقدم خدمة (2)

 مراعاة ما يلي:

 .يجب أن تتضمن املواد اسم مقدم خدمة املدفوعات (أ)

خدمة معينة دون أو  الفوائد التي ينطوي عليها أي منتجتوضيح على  وأال تركز حصًرايجب أن تكون املواد دقيقة،  (ب)

 املخاطر ذات الصلة.أي توضيح 

تكون املقارنة في اإلعالنات التي يتم فيها مقارنة بين منتجات أو خدمات ذات صلة مقدمة من مقدمي يجب أن  (ج)

 ومتوازن.على أساس عادل خدمات آخرين مبنية 

 املعتادة.لخدمات تمّثل ا التوفيريجب أن تكون املعلومات املتعلقة بالرسوم أو التكاليف أو  (د)

 مضللة. واضحة وغير املعلومات حول أسعار الصرف تكون أن يجب  (ه)

يجب على مقدم خدمة املدفوعات أن يتثبت من أن املواد اإلعالنية والترويجية والتسويقية قد صممت وعرضت بشكل  (3)

أن هذه املواد هي عبارة عن إعالنات تخضع لتوفر املنتج أو الخدمة أو قد تتطلب  مستخدم خدمات املدفوعاتيوضح ألي 

 استيفاء معايير معينة.

 واملوافقةوالتسويقية املواد اإلعالنية والترويجية  إجراءات التزام معتمدة ملراجعة مقدم خدمة املدفوعات يطبقيجب أن  (4)

 عليها.

ال يجوز ملقدم خدمة املدفوعات أن يرسل أي مواد إعالنية أو ترويجية أو تسويقية إلى أي فرد يقل عمره عن ثمانية عشر  (5)

 تضمنت هذه املواد أي مخاطر غير مناسبة لتلك الفئة من مستخدمي خدمات املدفوعات.  عام إذا

 وفًقا ملا يراه مناسًبا. لخدمات املدفوعاتللبنك املركزي أن يأمر بسحب أي مواد إعالنية أو ترويجية أو تسويقية  (6)

 واستردادها النقود اإللكترونيةإصدار  – 2 الفصل

  69 املادة

 النقود اإللكترونيةا مع متطلبات شركات متوافًق  النقود اإللكترونيةيجب أن يكون عقد الخدمات املقدم من قبل شركة  (1)

 املادة. املنصوص عليها في هذه

 .األموالبالقيمة االسمية عند استالم  النقود اإللكترونيةإصدار  النقود اإللكترونيةيجب على شركة  (2)

 القيام بأي مما يلي: اإللكترونيةالنقود ال يجوز لشركة  (3)
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  .النقود اإللكترونيةب النقود اإللكترونيةتحتفظ فيها شركة  التي املدةبطول  مرتبطةمنح فائدة  (أ)

 النقود اإللكترونية.ب النقود اإللكترونيةتحتفظ فيها شركة  التي املدةبطول  مرتبطةتقديم أي مزايا  (ب)

النقود ، مع مراعاة جواز قيام شركة خدمات املدفوعاتستخدم تقديم تسهيالت السحب على املكشوف مل (ج)

البنك املركزي لتقديم تسهيالت السحب على  بإبرام شراكة مع بنك أو منشأة مرخصة من قبل اإللكترونية

 املكشوف عبر ذلك البنك أو الكيان املرخص لهذه األغراض، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك املركزي.

 .، بما في ذلك منح االئتمانالالئحةغرض بما ال يتوافق مع أحكام مية ألي استخدام أي أموال مح (د)

التي للنقود اإللكترونية األموال قيمة  رد – بناًء على طلب مستخدم خدمة املدفوعات – النقود اإللكترونيةيجب على شركة  (4)

  .االسمية تهافي أي وقت وبقيم تحفظها

أن العقد املبرم بينها وبين مستخدم خدمة املدفوعات ينص بشكل واضح وصريح  النقود اإللكترونيةيجب أن تضمن شركة  (5)

 به.أي رسوم متعلقة و  على شروط االسترداد

 النقود اإللكترونية.يجب أن تكون أي رسوم االسترداد متناسبة ومتوافقة مع التكاليف الفعلية التي تتكبدها شركة  (6)

مستخدم خدمات املتبقية من النقود اإللكترونية التي يحتفظ بها األموال مة قي كامل رد النقود اإللكترونيةيجب على شركة  (7)

في الحاالت التي تتجاوز فيها رسوم و، النقود اإللكترونيةعند إنهاء العقد بين مستخدم خدمة املدفوعات وشركة  املدفوعات

تتوقف شركة النقود  يجوز أند معدومة، االسترداد الرصيد املتبقي من النقود اإللكترونية، بحيث تكون عائدات أي استردا

 .األموال املحميةاإللكترونية عن حماية 

أي رسوم  عبرالرصيد املتبقي  بها استهالكتم  الطريقة التيالنقود اإللكترونية  ملالك النقود اإللكترونيةشركة  توضحيجب أن  (8)

 استرداد.

  خدمات املدفوعات ذات الصلةتقديم  –3 الفصل

  70 املادة

خدمات  مستخدم عملياتحدود  توضح قائمة على املخاطر املدفوعات سياسة اتخدميجب أن يكون لدى مقدم  (1)

 .القائمةإجمالي النقود اإللكترونية  وحدود، املدفوعات

وفًقا البنك املركزي إشعار  -املشار إليها في الفقرة أعاله-على مقدم خدمة املدفوعات قبل إجراء أي تغيير على السياسة  يجب (2)

 في حال طلب البنك املركزي ذلك. وتقديم تفاصيل السياسة املحدثة الالئحةاملادة السابعة والثالثون من  ألحكام

املستويات التي يحددها ب مستخدم خدمات املدفوعات عملياتحدود  بتحديدللبنك املركزي توجيه مقدم خدمة املدفوعات  (3)

 ،الحوكمة وأبإدارة املخاطر متطلبات تنظيمية معينة متعلقة عدم االلتزام بمعايير أو  –على سبيل املثال–وذلك في حال 

 .مناسًبا البنك املركزي وفق ما يراه 
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  71 املادة

 ما يلي:االلتزام بيجب على مقدم خدمة املدفوعات الذي ُيصدر أداة مدفوعات  (1)

بخالف مستخدم خدمة املدفوعات الذي تم  ألي شخص األمان الشخصية سماتإمكانية الوصول إلى  حظر  (أ)

 .له أداة املدفوعاتإصدار 

مقدم خدمة املدفوعات  إشعارلتمكين مستخدم خدمة املدفوعات من  بشكل دائمالوسائل املناسبة  توفير (ب)

داة أي استخدام أل  ، على أن يتم حظرغير مصرحم الستخدااال أو  االختالسأو  السرقةأو  بحاالت الفقدان

 .اإلشعاربمجرد إرسال  املدفوعات

أداة الشخصية املتعلقة ب االعتمادللحفاظ على بيانات  املمكنةيجب على مستخدم خدمة املدفوعات اتخاذ جميع الخطوات  (2)

مقدم خدمة املدفوعات بالطريقة املتفق عليها ودون تأخير عند  وإشعار املدفوعات،حساب خدمة معلومات أو  املدفوعات

 غير مصرح به.بشكل أو سرقتها أو اختالسها أو استخدامها  أداة املدفوعاتعلمه بفقدان 

  72 املادة

 .أمر خدمات املدفوعات يتلق عندأي عملية مدفوعات إال  تنفيذ مقدم خدمة املدفوعات يحظر على (1)

ذات مستلًما في فيعد ساعات العمل املحددة من قبل مقدم خدمة املدفوعات  خالل أمر خدمات املدفوعاتإذا تم استالم  (2)

 .مستلًما في بداية يوم العمل التالياألمر  فيعد العمل،ساعات  خارج أمر خدمات املدفوعاتاستالم  ، وفي حال تميوم العمل

ومقدم خدمة  الدافعبحيث يتم تنفيذه في تاريخ أو وقت مستقبلي متفق عليه بين  أمر خدمات املدفوعاتجدولة تنفيذ  يجوز  (3)

 تحت تصرف مقدم خدمة املدفوعات.األموال  عالدافأو في التاريخ الذي وضع فيه ، املدفوعات

  73 املادة

 :اآلتيةفي الحاالت  حساب املدفوعاتأو تعليق  أمر خدمات املدفوعاتيجوز ملقدم خدمة املدفوعات رفض  (1)

ت ومقدم خدمابرم بين مستخدم املعقد الفي  خدمات املدفوعات أمر قبول أو تنفيذشروط لم يتم استيفاء  إذا (أ)

 املدفوعات.

 أمر خدمات املدفوعاتب املرتبطة عملية املدفوعاتأن  الشك في تثيرإذا كان لدى مقدم خدمة املدفوعات أسباب  (ب)

 .مخاطر تتعلق بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب يها أيعل يترتباحتيالي أو  ناتجة عن عمل

تزامات مقدم خدمة املدفوعات أًيا من ال تخالف أمر خدمات املدفوعاتها ل صدرالتي  عملية املدفوعاتإذا كانت  (ج)

 .ذات العالقة األنظمة واللوائح والقراراتبموجب املفروضة عليه 

إشعار مستخدم خدمة املدفوعات في الوقت املناسب  املدفوعاتأمر خدمات رفض  دعن يجب على مقدم خدمة املدفوعات (2)

الرفض وآلية تصحيحها، مع مراعاة وجوب استئناف خدمة املدفوعات محل الرفض بمجرد حل  أسباب مع توضيحبالرفض 

 .أو انتهاء أسباب الرفض
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، ما لم ينص عقده املبرم مع مقدم خدمات املدفوعات الرفضالعملية في حال مستخدم خدمة املدفوعات رسوم  يتحملال  (3)

 على خالف ذلك.

  74 املادة

 مقدم خدمة املدفوعات للدافع.قبل  استالمه منء أمر خدمات مدفوعات بعد ستخدم خدمة املدفوعات إلغايجوز ملال  (1)

عملية  بإنشاء خدمة إنشاء حساب املدفوعاتملقدم  التفويضبعد  أمر خدمات املدفوعاتلدافع إلغاء ال يجوز ل (2)

 .عملية املدفوعات له بتنفيذلمدفوع ل التفويضأو ، املدفوعات

 تنفيذ بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم املتفق علىلعمليات الحسم املباشر  املدفوعاتأمر خدمات لدافع إلغاء ال يجوز ا  (3)

 فيه.األموال حسم 

لتنفيذ  بعد نهاية يوم العمل السابق لليوم املتفق عليه أمر خدمات املدفوعاتستخدم خدمة املدفوعات إلغاء مل ال يجوز  (4)

 األمر.  

مدة اإللغاء املشار إليها في هذه املادة، إال إذا تم االتفاق على اإللغاء بين بعد مض ي  أمر خدمات املدفوعاتيحظر إلغاء  (5)

لعمليات املدفوعات التي تتم عن طريقه أو  املدفوع لهمستخدم خدمة املدفوعات ومقدم خدمة املدفوعات، أو االتفاق مع 

 .الحسم املباشرمن خالله، بما في ذلك عمليات 

، ما لم ينص عقده املبرم مع مقدم امللغي أمر خدمات املدفوعاتأي رسوم مقابل  مستخدم خدمة املدفوعات يتحملال  (6)

  خدمات املدفوعات على خالف ذلك.

  75 املادة

عملية مبلغ كامل من تحويل التحقق مقدم خدمات املدفوعات للدافع ومقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له على يجب  (1)

 وفًقا ألحكام هذه املادة. املدفوع لهإلى  املدفوعات

العمليات املنفذة، في سجل  وتضمينهابشكٍل واضح  تكاليفالدافع بأي رسوم أو  على مقدم خدمات املدفوعات إشعاريجب  (2)

 .مع مراعاة اتفاقيات الخدمة املوقعة معه

من املبلغ املحول قبل  هايجوز خصمف رسوم أو تكاليف،ومقدم خدمات املدفوعات التابع له على  املدفوع لهفي حالة اتفاق  (3)

في سجل  وتضمينهابالرسوم أو األتعاب بوضوح  املدفوع لهأن يتم إبالغ  علىالتابع للمدفوع له،  حساب املدفوعاتإيداعه في 

 العمليات املنفذة.

عملية  مبلغ عملية املدفوعات في حالة إجراءكامل املدفوع له استالم من  التحققيجب على مقدم خدمات املدفوعات للدافع  (4)

 .مدفوعات من ِقبل الدافع

في حالة إجراء  مبلغ عملية املدفوعات كاملاملدفوع له  استالم من التحققعلى مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له يجب  (5)

 ه.عملية مدفوعات من ِقبل املدفوع ل
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  76 املادة

االتفاق مع مقدم خدمات يجوز ملستخدم خدمات املدفوعات و على أي عملية مدفوعات بالريال.  تسري هذه املادة (1)

  عدم تطبيق أحكام هذه املادة على أي عملية مدفوعات أخرى باستثناء الفقرة الثالثة. املدفوعات على

من إضافة مبلغ عملية املدفوعات إلى  التحققيجب على مقدم خدمات املدفوعات للدافع ألغراض تطبيق هذه املادة،  (2)

 .لول نهاية يوم العمل التالي لوقت استالم أمر خدمات املدفوعاتحساب مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له بح

يجب على مقدم خدمات املدفوعات فداخل اململكة،  بشكل كاملالريال  غيربعملة أخرى  مدفوعاتفي حالة تنفيذ عملية  (3)

هاية يوم العمل من إضافة مبلغ عملية املدفوعات إلى حساب مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له بحلول ن التحققللدافع 

 مع مستخدم خدمة املدفوعات. حسب االتفاقأو أي يوم آخر ، الثالث بعد استالم أمر خدمات املدفوعات

إلى أو تم من خالله  املدفوع لهالذي أنشأه يجب على مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له إرسال أمر خدمات املدفوعات  (4)

يتيح  بشكلنية املتفق عليها بين املدفوع له ومقدم خدمات املدفوعات، الزم املدة خاللمقدم خدمات املدفوعات للدافع 

 بالخصم املباشر في تاريخ االستحقاق املتفق عليه. املتعلقةتسوية الإجراء 

  77 املادة

تحويل األموال في حالة  إلى مقدم خدمات املدفوعات للدافع التي استلمها األمواليجوز ملقدم خدمات املدفوعات إعادة 

 مع التوضيح بأن سبب إعادة األموال عدم وجود حساب للمدفوع له. ت،حساب مدفوعا لهالذي ليس  املدفوع لهلصالح 

  78 املادة

للمدفوع  حساب املدفوعاتعلى  إيداع مبلغ عملية املدفوعاتتاريخ إضافة املدفوعات للمدفوع له  اتمقدم خدم يجب على (1)

 في حساب مقدم خدمات املدفوعات. تعملية املدفوعافيه إيداع مبلغ  تميوم العمل الذي  في له

فوًرا بعد  املدفوع لهتحت تصرف عملية املدفوعات املدفوعات للمدفوع له من وضع مبلغ  اتيجب أن يتأكد مقدم خدم (2)

العملة، على أن يتم وقًتا إضافًيا لتنفيذ تحويل  يتطلب ذلكاملدفوعات، ما لم  اتإيداع هذا املبلغ في حساب مقدم خدم

  سرع وقت ممكن.تنفيذها في أ

عملية سابًقا للوقت الذي تم فيه خصم مبلغ  الدافعالخاص ب حساب املدفوعاتالقيمة من  خصميجب أال يكون تاريخ  (3)

 .الدافعالخاص ب حساب املدفوعاتل املدفوعات

  79 املادة

املتفق  للطريقةعلى تنفيذها وفًقا  د عمليات املدفوعات مصرحة وموافق عليها من قبل الدافع في حال تفويض الدافععت (1)

 مع مقدم خدمة املدفوعات. اعليه

من قبل مقدم  سليماملدفوعات لم يتم تنفيذها بشكل  عمليةمدفوعات منفذة أو أن  لم يفوض عمليةأنه  الدافع إذا ادعى (2)

 تمت املصادقة عليها عملية املدفوعات ليست معيبة وأنهخدمة املدفوعات إثبات أن  مقدمعلى  فيجبخدمة املدفوعات، 

 .وتسجيلها بدقة
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على مقدم خدمات املدفوعات إثبات ذلك  فيجبتصرف بطريقة احتيالية،  الدافعأن بمقدم خدمات املدفوعات  ادعىإذا  (3)

 .الالئحةالباب الحادي عشر من  املوضحة فيوتقديم أدلة داعمة أثناء عملية تسوية املنازعات 

قد تمت  إثبات أنهإجراء عملية مدفوعات  عند –اختصاصهفي حدود – خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمقدم يجب على  (4)

 .خدمة إنشاء حساب املدفوعاتنقص ناش ئ عن  تتضمنوتسجيلها بدقة وال  عملية املدفوعاتعلى  املصادقة

  80 املادة

خالل مدة –إال إن أثبت ،الدافعأمام  عملية املدفوعاتل السليمالتنفيذ  مسؤوليةيتحمل مقدم خدمات املدفوعات للدافع  (1)

، وأثبت ذلك للدافع وإلى مقدم مقدم خدمة املدفوعات للمدفوع له بشكل سليم إلى عملية املدفوعاتأنه تم تنفيذ  –ةمعقول

 خدمة املدفوعات للمدفوع له.

يجب عليه رد مبلغ في حال وقعت املسؤولية املشار إليها في الفقرة السابقة على عاتق مقدم خدمات املدفوعات للدافع، ف (2)

املدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم  حساب املدفوعاتإعادة و ، فوًرا الدافعغير املنفذة أو الخاطئة إلى  املدفوعات عملية

 الخاطئة. عملية املدفوعاتيتم تنفيذ 

 مقدمبناًء على طلب من – لمدفوع لهلاملدفوعات  اتعلى مقدم خدم فيجبمتأخر  بشكل مدفوعات عمليةتنفيذ  عند (3)

املدفوعات بشكل  عمليةتنفيذ  لتاريخ مماثل لتاريخ املدفوعات عملية إيداع مبلغتعديل تاريخ  –لدافعل املدفوعات اتخدم

 سليم.

  81 املادة

 أمام  اتيكون مقدم خدم (1)
ً
املدفوع الذي أنشأه  أمر خدمات املدفوعات إرسالعن  املدفوع لهاملدفوعات للمدفوع له مسؤوال

أمر يجب عليه فوًرا إعادة إرسال وفي حال إرساله بشكل غير سليم، ، للدافع بشكل سليمإلى مقدم خدمات املدفوعات  له

 بالشكل السليم. خدمات املدفوعات

بحسب األحوال املترتبة على لو  عملية املدفوعاتمن التعامل مع التحقق للمدفوع له  خدمات املدفوعاتمقدم  علىيجب  (2)

وفي الوقت  سليمبشكل  العمليةتاريخ تنفيذ ب املدفوع لهبالخاص  حساب املدفوعاتفي  عملية املدفوعاتقيمة أنه تم إيداع 

 .املناسب

وملقدم خدمات املدفوعات للدافع، أنه غير مسؤول  من اإلثبات للمدفوع له مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له تمكنإذا  (3)

مقدم خدمات املدفوعات للدافع أمام  فتقع املسؤولية علىغير املنفذة أو املنفذة بشكٍل خاطٍئ،  عملية املدفوعاتعن 

 . الدافع

، عملية املدفوعاتمبلغ  استلمإذا أثبت مقدم خدمات املدفوعات للدافع أن مقدم خدمات املدفوعات للمدفوع له قد  (4)

كما لو كانت  املدفوع لهالخاص ب حساب املدفوعاتتحديد تاريخ املبلغ على  لمدفوع لهلاملدفوعات  اتملقدم خدم فيجوز 

 .سليمبشكل  منفذةعاملة امل
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  82 املادة

 دفوعات.املخدمة إنشاء من خالل  مر خدمات املدفوعاتأل  الدافع إصدارعندما  تسري أحكام هذه املادة (1)

وأن يعيد غير املنفذة أو املعيبة،  عملية املدفوعاتمبلغ  الدافعأن يعيد إلى  حساب املدفوعاتيجب على مقدم خدمة  (2)

 .املعيبة عملية املدفوعاتيكون عليها لو لم يتم تنفيذ ساملدين إلى الحالة التي  حساب املدفوعات

عن أي  بشكل فوري –عند طلبه حساب املدفوعاتتعويض مقدم خدمة  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتيجب على مقدم  (3)

 : يعات من إثبات ما يلاملدفو خدمة إنشاء ، وذلك عند عدم تمكن مقدم الدافعخسارة ناتجة عن استرداد األموال إلى 

املادة الثانية والسبعون للدافع بموجب  حساب املدفوعاتمقدم خدمة  من قبل طلب خدمات املدفوعاتاستالم  (أ)

 .الالئحةمن 

مرتبط بعدم التنفيذ أو التنفيذ  بخللوتسجيلها بدقة ولم تتأثر  عملية املدفوعاتعلى  املصادقةتمت  إثبات أنه (ب)

 .خدمة إنشاء حساب املدفوعاتفي نطاق عمل مقدم املعيب أو املتأخر 

  83 املادة

في  يجب عليه التحقيقف ،املدفوعات عملياتتنفيذ تقني في خطأ بوجود مقدم خدمات املدفوعات أو علم  في حال اكتشاف (1)

ثالثين يوًما تقويمًيا من  خالل التقنياملدفوعات الذين تأثروا بهذا الخطأ  اتجميع مستخدمي خدم ورد أموال ذلك الخطأ

 ه أو علمه به.اكتشاف

من خالل القنوات  إشعاره بذلك التواصل مع البنك املركزي  –في أقرب وقت ممكن–يجب على مقدم خدمات املدفوعات (2)

والخطوات املتخذة لتصحيحه التقني، املناسبة ومراسلة جميع مستخدمي خدمات املدفوعات املتأثرين وإبالغهم بالخطأ 

 .همإلى حسابات سيتم ردهمبلغ أي ي ذلك بما ف

يجب على مقدم خدمات املدفوعات إبالغ البنك املركزي بأسباب التأخير في حال تعذر إجراء التصحيح خالل املدة املحددة  (3)

 في الفقرة األولى.

  84 املادة

عملية املدفوعات عدم تنفيذ تترتب على عن أي رسوم  مستخدم خدمات املدفوعاتيتحمل مقدم خدمات املدفوعات املسؤولية أمام 

 و التنفيذ الخاطئ أو املتأخر.أ

  85 املادة

-إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر،  الالئحةمن  الباب السادسبموجب  املسؤوليات مقدم خدمات املدفوعات في حال أسند

 لعدم التزامشأ مسؤولية نتيجة عمليات املدفوعات غير املصرح بها أو الخاطئة أو غير املنفذة أو املتأخرة، أو عندما تن كاملسؤولية عن

والتعليمات واللوائح  لألنظمة وفًقا مستخدم خدمات املدفوعاتعلى  املصادقةتدابير  باتخاذمقدم خدمات املدفوعات اآلخر 

سند إليهيجب على مقدم خدمات ف، -والتعاميم ذات العالقة
ُ
سند خدمات املدفوعاتتعويض مقدم  املدفوعات امل

ُ
عن أي خسائر  امل

 كبدة أو مبالغ مدفوعة.مت
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  86 املادة

مدفوعات  عملية عند أنشأ مستخدم خدمات املدفوعاتيتحمل مقدم خدمات املدفوعات مسؤولية أي أخطاء يرتكبها  ال (1)

 غير صحيح للمدفوع له أو تفاصيل بنكية غير صحيحة. مميزرقم مرجعي  وتحديد

ومقدم خدمات  لها من املستلم غير الصحيحاألموال  إلعادة العناية الواجبةيجب على مقدم خدمات املدفوعات بذل  (2)

ملحاولة  مستخدم خدمات املدفوعاتيجوز ملقدم خدمات املدفوعات فرض رسوم على و  ،املدفوعات الخاص باملستلم

يجب أن يتعاون مقدم خدمات املدفوعات  ، كماومقدم خدمات املدفوعات الدافعلعقد املبرم بين ل وفًقااألموال  استعادة

 إلى أقص ى حد ممكن. األموال استعادةفوع له مع مقدم خدمات املدفوعات للدافع من أجل للمد

أن يقدم  –الدافعبموجب طلب مكتوب من – ، فعليهاألموال استعادة من للدافعمقدم خدمات املدفوعات  يتمكنإذا لم  (3)

 .األموال باستعادةمن املطالبة  الدافعجميع املعلومات ذات الصلة املتاحة حتى يتمكن  الدافعإلى 

بما في  معينة وفق الضوابط التي يضعها بهذا الشأن،من مقدم خدمات املدفوعات اتخاذ إجراءات الطلب املركزي  للبنك (4)

 .الدافعذلك تعويض 

  87 املادة

 عن من الالئحة املادة التسعين أحكام مع مراعاة (1)
ً
 مصرحغير ال املدفوعات عمليات، يكون مقدم خدمات املدفوعات مسؤوال

 بها.

يجب على مقدم فاحتيالية،  مدفوعات تتضمن ادعاء وجود عمليةشكوى ل مستخدم خدمات املدفوعات عند تقديم (2)

تقديم  وفي حال، الالئحةاملادة التاسعة والعشرون بعد املئة من  أحكام وفق الشكوى خدمات املدفوعات التعامل مع هذه 

أن يثبت استيفاء أي من الشروط املنصوص عليها في  فوعاتاملد اتفيجب على مقدم خدم املركزي،إلى البنك  الشكوى هذه 

وأن يقدم دليل على ذلك للبنك املركزي للنظر فيه وتحديد مدى  الالئحةالفقرة األولى من املادة الخامسة والسبعين من 

 استيفائه لتلك الشروط.

  88 املادة

قدم خدمات املدفوعات مل هذه املادة، يجوز مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من  (1)

 مائة وخمسين عن بحد أقص ى- املسؤولية الدافعيطلب تحميل  أن الالئحةمن  املادة السابعة والثمانون املسؤول بموجب 

مفقودة أو  مدفوعات أداةالناشئة عن استخدام و بها  مصرحغير العمليات املدفوعات  بشأن تكبدهاأي خسائر  عن -ريال

 أو مختلسة.  مسروقة

 ال تسري أحكام الفقرة السابقة على الحاالت التالية: (2)

، عملية املدفوعاتقبل  الدافعأو سرقتها أو اختالسها من قبل  أداة املدفوعاتالكشف عن فقدان  إذا تعذر (أ)

 .بطريقة احتيالية الدافعتصرف فيها يباستثناء الحاالت التي 

 منشأةموظف أو وكيل أو فرع ملقدم خدمات املدفوعات أو  تصرف أو إهمال من قبل عن ناتجةكانت الخسارة إذا  (ب)

 بالنيابة 
ً

 عن مقدم خدمات املدفوعات.تمارس أعماال
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 إذا تحقق أي مما يلي:بها  مصرحغير الاملدفوعات  الناتجة عن عملياتمسؤولية جميع الخسائر  الدافعيتحمل  (3)

 .احتياليةتصرف بطريقة قد  الدافعأن يكون  (أ)

أو  األمان الشخصية سماتو  أداة املدفوعاتبالتزاماته املتعلقة بالحفاظ على أمان  عمًدا قد أخل الدافعأن يكون  (ب)

 جسيًما 
ً
 في ذلك.أهمل إهماال

عملية  بشأنمسؤولية أي خسائر يتم تكبدها  الدافعبطريقة احتيالية، ال يتحمل  الدافعفيها  يتصرفباستثناء الحاالت التي  (4)

 عند تحقق أي مما يلي: بها مصرحغير ال املدفوعات

مقدم خدمات املدفوعات بفقدان أو سرقة  بإشعار الدافع قيام الغير مصرح بها بعد عملية املدفوعاتأن تنشأ  (أ)

 الخاصة به أو استخدامها استخداًما غير مصرح به.  أداة املدفوعاتأو اختالس 

 لتمكين الدافع من إشعاره.توفير الوسائل املناسبة ب –في أي وقت–مقدم خدمات املدفوعات  أخفق إن (ب)

أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو قرارات تتعلق  – الالئحةإن كان مقدم خدمات املدفوعات ملزًما بموجب أحكام  (ج)

بتطبيق إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة،  –بمتطلبات املصادقة صادرة من البنك املركزي 

 .  الدافعيلتزم مقدم خدمات املدفوعات بتطبيقها على ولم 

تطبيق  –أو أي لوائح أو قواعد أو تعاميم أو ضوابط أو تعليمات صادرة عن البنك املركزي – الالئحةإذا تطلبت أحكام  (5)

أو مقدم خدمات املدفوعات الخاص به هذه  املدفوع لهولم يقبل  إجراءات مصادقة معينة بما يعالج أي مخاطر محتملة،

بتعويض مقدم خدمات  –بحسب الحال–أو مقدم خدمات املدفوعات الخاص به أو كالهما  املدفوع لهاملصادقة، فيلتزم 

املدفوعات للدافع عن أي خسائر أو مبالغ مدفوعة نتيجة االلتزام بأحكام الفقرة األولى من املادة السابعة والثمانين من 

 .ئحةالال 

  89 املادة

، إذا تم تنفيذ الالئحةمع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة الثامنة من هذه املادة والفقرة األولى من املادة التاسعة والسبعين من  (1)

 مصرح الغير عملية املدفوعاتعلى مقدم خدمات املدفوعات رد مبلغ عملية مدفوعات غير مصرح بها بشكل سليم، فيجب 

عملية املدين إلى الحالة التي كان عليها لو لم يتم إجراء  حساب املدفوعاتإعادة  –بحسب الحال–، والدافعبها إلى 

 بها. مصرحغير ال املدفوعات

أقرب وقت ممكن وفي  الفقرة األولى من هذه املادة في بموجب عملية املدفوعاترد مبلغ يجب على مقدم خدمات املدفوعات  (2)

 بها. مصرحغير ال بالعمليةلذي علم فيه موعد ال يتجاوز نهاية يوم العمل التالي لليوم ا

لدى مقدم خدمات املدفوعات أسباب معقولة  تسري أحكام الفقرات األولى والثانية والسادسة من هذه املادة إذا كانال  (3)

والجهات املختصة بتلك  البنك املركزي  وقام بإشعار مستخدم خدمات املدفوعاتلالشتباه في سلوك احتيالي من قبل 

.
ً
  األسباب كتابة
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 وفق أحكام الفقرة الثانية من هذه املادة التحقق حساب املدفوعات اإليداع فيعلى مقدم خدمات املدفوعات عند   يجب (4)

ذي تم التابع للمدفوع له ال يتجاوز التاريخ ال حساب املدفوعاتفي  عملية املدفوعاتمن أن التاريخ الذي يتم فيه إيداع مبلغ 

 بها. مصرح الغير عملية املدفوعاتفيه خصم مبلغ 

يجب على مقدم خدمة ف، خدمة إنشاء حساب املدفوعاتفي حال إجراء عملية مدفوعات غير مصرح بها من ِقبل مقدم  (5)

 عن  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتإذا كان مقدم و  االلتزام بأحكام الفقرة األولى من هذه املادة. حساب املدفوعات
ً
مسؤوال

بناًء –عليه يجب ، فالالئحةوفًقا ألحكام الفقرة الرابعة من املادة التاسعة والسبعين من بها  مصرح الغير عملية املدفوعات

عن الخسائر املتكبدة أو  بشكل فوري حساب املدفوعاتتعويض مقدم خدمة  –حساب املدفوعاتعلى طلب مقدم خدمة 

 .–الغير مصرح بها عملية املدفوعاتلغ بما في ذلك مب– املبالغ املدفوعة

انتهاء مقدم عند مع عدم اإلخالل باألحكام املشار إليها في الفقرات األولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذه املادة،  (6)

على مختصة في اململكة، يجب  جهةتعليمات من أي  تلقيتحقيق بشأن خطأ أو شكوى، أو عند أي من  خدمات املدفوعات

سبعة أيام من  خالل ستخدم خدمات املدفوعاتمستحق مل ماليأو تعويض  مبلغ مستردمقدم خدمات املدفوعات دفع أي 

يجب على مقدم خدمات فأو تعويض  مبلغ مستردر في دفع أي يحالة التأختاريخ االنتهاء من التحقيق أو تلقي التعليمات، وفي 

 التأخير. ومبررات املستحقالوقت املتوقع إليداع املبلغ ب مستخدم خدمات املدفوعات إشعاراملدفوعات 

ويجب أن يتضمن املسائل املشار  معالجة املبالغ املستردةب بالسجالت املتعلقةيجب على مقدم خدمات املدفوعات االحتفاظ  (7)

ملدة عشر سنوات من  والجداول الزمنية للرد وأسباب التأخير الالئحةإليها في املواد السابعة والثمانين والثامنة والثمانين من 

وفًقا ملا يحدده البنك املركزي، مع  مستمر بشكلأن تقدم هذه السجالت إلى البنك املركزي  كما يجب ق.تاريخ انتهاء التحقي

 مراعاة وجوب تسجيل املبالغ املستردة مقابل العميلة األصلية برقم تسلسل العملية األصلية.

غير  دون تأخير–ت مقدم خدمات املدفوعا بإشعار إذا قام هذه املادةاسترداد األموال بموجب  ستخدم خدمات املدفوعاتمل (8)

، إال كحد أقص ى ستة أشهر بعد تاريخ الخصم عند علمه بأي عملية مدفوعات غير مصرح بها وخالل مدة ال تتجاوز  –مبرر

 .وفًقا ألحكام الباب السادسومات املتعلقة بمعاملة املدفوعات املطلوبة مقدم خدمات املدفوعات في تقديم املعل أخفقإذا 

  90 املادة

للدافع استرداد املبلغ الكامل من مقدم  يجوز ، الالئحةمع مراعاة أحكام الفقرة األولى من املادة الحادية والتسعين من  (1)

 اآلتية: الشروطإذا توافرت  املدفوع لهألي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من خالل للمدفوع له  خدمات املدفوعات

 اصداره.عند  عملية املدفوعاتالتفويض املبلغ الدقيق ل يتضمنلم إذا  (أ)

مراعاة نمط عمليات املدفوعات السابقة مع توقع دفعه من قبل الدافع، املبلغ امل عملية املدفوعاتتجاوز مبلغ إذا  (ب)

 حالة.الخاصة لكل ظروف الو  العقد اإلطاري للدافع وشروط 

من أن  التحقق بموجب الفقرة األولى من هذه املادة حساب املدفوعاتفي يداع اإل يجب على مقدم خدمات املدفوعات عند  (2)

 غير املصرح بها. عملية املدفوعاتتاريخ قيمة االئتمان ال يتجاوز التاريخ الذي تم فيه خصم مبلغ 

تم تطبيق  إذاأسعار الصرف  تغيراتلدافع االعتماد على ل يجوز ال  في سبيل تطبيق أحكام الفقرة األولى )ب( من هذه املادة، (3)

 سعر الصرف املرجعي املنصوص عليه في العقد.
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 األموال ال يسري في الحاالت التالية: ردعلى أن الحق في  العقد اإلطاري في  االتفاق لدافع ومقدم خدمات املدفوعاتل (4)

 .عملية املدفوعاتمباشرة إلى مقدم خدمات املدفوعات لتنفيذ  تفويضه الدافعأعطى إذا  (أ)

 منأربعة أسابيع على األقل  قبل الدافعتفق عليها إلى املطريقة الب عملية املدفوعاتتم تقديم معلومات عن إذا  (ب)

 .املدفوع لهتاريخ االستحقاق من قبل مقدم خدمات املدفوعات أو من قبل 

  91 املادة

ألي عملية مدفوعات مصرح بها من قبل أو من للمدفوع له من مقدم خدمات املدفوعات  رد االموالطلب  الدافعيجب على  (1)

 .األموالأسابيع من تاريخ خصم  ثمان خالل املدفوع لهخالل 

استيفاء الشروط  إلثبات –بشكل معقول –الالزمة  تقديم املعلومات الدافعيجوز ملقدم خدمات املدفوعات أن يطلب من  (2)

 .الدافعاملعلومات من يتلقى تلك يجوز له رفض رد األموال حتى ، وال الالئحةولى من املادة تسعين من الفقرة األ  الواردة في

ت رد كامل املبلغ لعملية املدفوعات أو تبرير الرفض خالل عشرة أيام عمل من تلقى الطلب يجب على مقدم خدمات املدفوعا (3)

 طلوبة، مع واإلشارة للجهات التي يجوز للدافع إحالة املوضوعأيام عمل من تاريخ تلقى أي معلومات إضافية م 10أو خالل 

 .لم يقبل الدافع التبرير املقدم إنإليها 

  92 املادة

بذل ما يلزم من جهد لتتبع أي عملية مدفوعات  -مستخدم خدمات املدفوعاتطلب  في حال-يجب على مقدم خدمات املدفوعات 

 
ً
غير منفذة أو معيبة وإخطار العميل بنتيجة ذلك، دون فرض أي رسوم في الحاالت التي يكون فيها مقدم خدمات املدفوعات مسؤوال

ا مقدم خدمات املدفوعات غير املنفذة أو املنفذة بشكٍل معيب، أو برسوم معقولة في الحاالت التي ال يكون فيه عملية املدفوعاتعن 

 وفًقا ألحكام 
ً

 .  الالئحةمسؤوال

 

 7 الباب

 األموال املحمية حماية وحفظ

  93 املادة

 مع مراعاة االلتزام باآلتي:  ،األموال املحمية فور استالمها وحفظ يجب على مقدم خدمات املدفوعات حماية  (1)

وسيلة أي لدى بنك مرخص تم اعتماده من قبل البنك املركزي لهذا الغرض، أو  األموال املحمية في حساب حفظ (أ)

 .البنك املركزي  أخرى يحددها أو يسمح بها

البنك املركزي والقواعد والتعليمات والضوابط والتعاميم الصادرة عن لوائح بكافة ال–بشكل مستمر–االلتزام   (ب)

 .ذات الصلة باألموال املحمية
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مقدم خدمات املدفوعات في االحتفاظ باألموال املحمية في  إذا استمر، األولى من هذه املادةالفقرة  اممع عدم اإلخالل بأحك (2)

 :القيام بما يلي يجب عليهفنهاية يوم العمل الذي يلي يوم استالمها، 

من  بنك مرخص تم اعتماده مقدم خدمات املدفوعات لدى في حساب منفصل يحتفظ به األموال املحميةحفظ  (أ)

"إيداع وحماية أموال العمالء التابعين ملقدم خدمات اسم على أن يتم تسميته بلهذا الغرض،  قبل البنك املركزي 

 ت.مقدم خدمات املدفوعا "، وتضمين اسماملدفوعات

أصول آمنة وذات  على أن يكون االستثمار في األموال املحمية استثمارقبل  الحصول على موافقة البنك املركزي  (ب)

 سيولة عالية وحفظها في حساب مستقل مع أمين حفظ معتمد. 

على مقدم خدمات املدفوعات التحقق من تضمين اتفاقيات حساب األموال املحمية مع البنك املرخص كافة يجب  (3)

ذا الخصوص، على أن االلتزامات املنصوص عليها في الالئحة أو أي تعليمات أو ضوابط او تعاميم يصدرها البنك املركزي به

 : يعلى ما يل -كحد أدنى–تشتمل 

وفق األنظمة واللوائح بوضوح أدوار ومسؤوليات البنك املرخص ومقدم خدمات املدفوعات االتفاقية تحدد أن  (أ)

 والقواعد ذات الصلة.

يستخدم وال  ،األموال املحميةكحساب محتفظ به لغرض حماية  أن يكون حساب حفظ األموال املحمية معيًنا (ب)

 .ربطه بأي التزام مالي ملقدم خدمات املدفوعات أو أي شخص آخرآخر وال يتم ي غرض أل 

أي أموال ب يحتفظ فيهوال  ،األموال املحمية على حفظ أن يقتصر استخدام حساب حفظ األموال املحمية حصًرا (ج)

في دفع النفقات التشغيلية أو تنفيذ أي  استخدامهأو  ،-أو العموالت الرسوم ويشمل ذلك سداد-أخرى مستلمة 

 .خدمات مدفوعات أخرى 

للتصرف في حساب حفظ األموال  أي حق –مقدم خدمات املدفوعات باستثناء–شخص آخر أال يكون ألي  (د)

 املحمية.

والنقود آللية تسوية يومية مع عمليات املدفوعات ذات الصلة أن يخضع حساب حفظ األموال املحمية  (ه)

 .ستحقة وفًقا لسياسات وإجراءات وضوابط مقدم خدمات املدفوعاتامل اإللكترونية

استبداله أو  حساب حفظ األموال املحمية أو إغالققبل  الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك املركزي  (و)

 . دمجه مع حساب آخر

 . ركزي لبنك املا يحددهامتطلبات أخرى أي و  الالئحة االلتزام بصفٍة مستمرة باملتطلبات الواردة في (ز)

 السياسات واإلجراءات الحصول على عدم ممانعة البنك املركزي قبل تطبيق أّيٍ منيجب على مقدم خدمات املدفوعات  (4)

 يها.علأي تعديالت إجراء مقدم خدمات املدفوعات ب وللبنك املركزي إلزام، إلى البنك املركزي  املرتبطة بحفظ األموال املحمية

 األموال املحميةالوصول إلى  تنظيم آلية األموال املحميةاملتعلقة بيجب أن تتضمن السياسات واإلجراءات والضوابط  (5)

 .وضوابط صالحيات املوظفين املرتبطة بذلك
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الحصول على موافقة البنك املركزي قبل اعتماد طرق جديدة أو إضافية لحفظ األموال مقدم خدمات املدفوعات يجب على  (6)

 ة.  املحمي

  94 املادة

عن طريق أو  عند تلقيها مباشرةً  ضمان حماية األموال املحمية وفًقا ألحكام الالئحة سواءً  يجب على مقدم خدمات املدفوعات (1)

 .األموال املحميةبهذه طيلة فترة االحتفاظ  موزع النقود اإللكترونيةأو  أحد وكالئه

 مصلحة أو حق في األموال املحمية.ال يجوز ألي شخص بخالف مقدم خدمات املدفوعات أن يكون له أي  (2)

مع عدم اإلخالل باألنظمة ذات العالقة، يجب على مقدم خدمات املدفوعات إعادة األموال املحمية إلى مستخدمي خدمات  (3)

 .املدفوعات وذلك في حالة اإلفالس أو التوقف أو أي حالة تصفية أخرى ملقدم خدمات املدفوعات

 8 الباب

إنشاء حساب املدفوعات متطلبات تقديم خدمة معلومات حساب  املدفوعات و

  95 املادة

والتوجيهات  للقراراتوفًقا  خدمات املدفوعات ذات الصلةإمكانية الوصول إلى إتاحة خدمات املدفوعات ي مقدم علىيجب  (1)

 .في اململكة ات املختصةجهك املركزي والالصادرة عن البناملصرفية املفتوحة واألمن السيبراني وخصوصية البيانات باملتعلقة 

بيانات  وأعلى مستويات األمان عند حفظ ومشاركة ونقلاملعايير  ضمان تحقيق أفضليجب على مقدمي خدمات املدفوعات  (2)

أو خدمة إنشاء حساب  خدمة معلومات حساب املدفوعاتواملستهلك وذلك عند املشاركة في العمليات املرتبطة ب العميل

 .املدفوعات

  96 املادة

خدمة معلومات حساب ومقدم  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتقدم م كينتم حساب املدفوعاتمقدم خدمة على يجب   (1)

مستخدم  تفويض شريطة تقديم املدفوعاتالوصول إلى حسابات  صالحيةوكل مقدم خدمات مدفوعات آخر  املدفوعات

وبطريقة تسمح ملقدم  وعادل وبدون أي تمييز،على أساس موضوعي ، مع مراعاة تقديم صالحية الوصول خدمات املدفوعات

 عوائق.ودون أي بطريقة فعالة  خدمات املدفوعات ذات الصلةخدمات املدفوعات تقديم 

 :االلتزام بما يلي التابع للدافع حساب املدفوعاتيجب على مقدم خدمة  (2)

خدمة معلومات حساب ومقدم  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتالتواصل ونقل املعلومات بشكٍل آمن إلى مقدم  (أ)

وفًقا للوائح والقواعد والتعاميم والضوابط والتعليمات املتعلقة باألمن السيبراني الصادرة عن البنك  دفوعاتامل

 .لجهات املختصة في اململكةوااملركزي 

 خدمات املدفوعات أوامر سالمة وصحة التفويض لكافةمن  والسياسات الالزمة للتحقق اإلجراءات وضع (ب)

 .الدافعوالطلبات األخرى التي يقدمها 



56 
 

مع أي لوائح وقواعد وتعاميم وضوابط  يتم تطبيقها، وتوافق هذه الرسومعلى أي رسوم  موافقة الدافعمن  التحقق (ج)

 يصدرها البنك املركزي. وتعليمات 

 والبيانات تزويد مقدم خدمة إنشاء حساب املدفوعات فور استالم أمر خدمات املدفوعات بجميع املعلومات (د)

 .الوصول إليها هاملدفوعات وجميع املعلومات التي يمكن املتعلقة بإجراء عملية

بالطريقة التي يتم بها التعامل  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمقدم  الصادر أمر خدمات املدفوعات التعامل مع (ه)

 .الدافعاملستلم مباشرة من  أمر خدمات املدفوعاتمع 

  . وقت مناسب خالل حساب املدفوعات خدمة إنشاءمقدم  الصادر عن مر خدمات املدفوعاتستجابة أل اال  (و)

التعامل مع طلب البيانات الصادر من مقدم خدمة معلومات حساب املدفوعات بالطريقة التي يتم بها التعامل مع  (ز)

 طلب البيانات املستلم مباشرًة من الدافع.

 .مناسباالستجابة لطلبات البيانات الصادر من مقدم خدمة معلومات حساب املدفوعات خالل وقت  (ح)

بإبرام عقد تجاري  خدمة معلومات حساب املدفوعاتأو مقدم  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمقدم  إلزامعدم  (ط)

 باملتطلبات املشار إليها في هذه املادة. االلتزامقبل 

 خدمة معلومات حساب املدفوعاتمقدم  وصول إنشاء عملية املدفوعات أو رفض  حساب املدفوعاتيجوز ملقدم خدمة  (3)

بالوصول  متعلقةمبررة ومثبتة معقولة و  بناًء على أسباب حساب املدفوعاتإلى  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتأو مقدم 

 :في هذه الحاالت القيام بما يلي حساب املدفوعاتيجب على مقدم خدمة و  أو اشتباه االحتيال،به  مصرحغير ال

وسبب رفض  بالحادثة إنشاء حساب املدفوعات خدمةأو مقدم  خدمة معلومات حساب املدفوعاتإبالغ مقدم  (أ)

 .الوصول 

 املركزي. البنك يحدده  ما وفق ،تفاصيل الحالة وأسباب اتخاذ اإلجراءو  البنك املركزي فوًرا بالحادثة إشعار (ب)

 خدمة إنشاء حساب املدفوعاتأو مقدم  خدمة معلومات حساب املدفوعاتقدم ملالوصول إلى الحساب  إعادة (ج)

 .رفض الوصول  عند زوال مبررات

  97 املادة

 قبل تقديم الخدمة. مستخدم خدمات املدفوعات تفويضالحصول على  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتيجب على مقدم  (1)

 .ستخدم خدمات املدفوعاتصالح ملاألموال ب –في أي وقت–االحتفاظ  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتال يجوز ملقدم  (2)

التي  عملية املدفوعاتأخرى ل صفةأو أي  املدفوع لهتعديل تعديل املبلغ أو  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتال يجوز ملقدم  (3)

 .ينشئها

وبشكل ملستخدمي خدمات املدفوعات  األمانبيانات  حماية على الحفاظ خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمقدم  علىيجب  (4)

 أطراف أخرى. أي الوصول إليها من قبلب ال يسمح
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استخدام أي من بيانات مستخدمي خدمات املدفوعات أو الوصول إليها أو  املدفوعاتخدمة إنشاء حساب ال يجوز ملقدم  (5)

 ترخيصه. وبما يتوافق مع الخدمة لتقديم اضروريً  لم يكن ذلكتخزينها ما 

املدفوع إال إلى  مستخدم خدمات املدفوعاتعن  إضافيةتقديم أي معلومات  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتال يجوز ملقدم  (6)

 .مستخدم خدمات املدفوعاتصريح من  يضوبتفو  ،له

 الالزمة البياناتبخالف  مستخدم خدمات املدفوعاتمن  طلب أي بيانات خدمة إنشاء حساب املدفوعاتال يجوز ملقدم  (7)

 .خدمة إنشاء حساب املدفوعاتلتقديم 

  98 املادة

واضحة  معلومات الدافعإنشاء أمر خدمات مدفوعات أن يقدم إلى  قبل خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمقدم يجب على  (1)

 ما يلي: –كحد أدنى–ملتفق عليها، على أن تشمل باللغة او وشاملة 

 .خدمة إنشاء حساب املدفوعاتاسم مقدم  (أ)

 .خدمة إنشاء حساب املدفوعاتالرئيس ي ملقدم  املقرعنوان  (ب)

الخدمات من خاللها في  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتالتي يقدم مقدم  الفروعالرئيس ي للوكيل أو  املقرعنوان  (ج)

 .–حسب مقتض ى الحال– اململكة

 .، بما في ذلك عنوان البريد اإللكترونيخدمة إنشاء حساب املدفوعاتبالتواصل مع مقدم  الخاصةاالتصال  بيانات (د)

 .تفاصيل االتصال بالبنك املركزي  (ه)

بحسب – املدفوع لهإلى و  الدافعأن يقدم إلى  أمر خدمات املدفوعاتفور إنشاء  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمقدم يجب  (2)

 :ما يلي –مقتض ى الحال

 .التابع للدافع حساب املدفوعاتمع مقدم خدمات  أمر خدمات املدفوعات إتمام إنشاءتأكيد  (أ)

ن  (ب)
ّ
ن و ، عملية املدفوعاتمن تحديد  املدفوع لهو  الدافعمرجع يمك

ّ
وأي  الدافعتحديد هوية من  املدفوع لهيمك

 .أمر خدمات املدفوعاتمعلومات يتم تحويلها مع 

 .عملية املدفوعاتمبلغ  (ج)

–إن وجدت–وتفاصيل مبالغ تلك الرسوم  خدمة إنشاء حساب املدفوعاتمبلغ أي رسوم مستحقة الدفع ملقدم  (د)

. 

 .عملية املدفوعات مرجعالتابع للدافع  حساب املدفوعاتأن يقدم إلى مقدم خدمات  (ه)
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  99 املادة

قبل تقديم  مستخدم خدمات املدفوعاتمن  تفويضالحصول على  حساب املدفوعاتخدمة معلومات يجب على مقدم  (1)

 . الخدمة

حذف على مقدم خدمة معلومات حساب املدفوعات يجب  مع عدم اإلخالل باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، (2)

 بعد سحب التفويض أو إلغاءه. ذات الصلة الخاصة بمستخدم خدمة املدفوعات واملعلومات البيانات 

ستخدم خدمات ملسمات األمان الشخصية التأكد من أن بيانات  خدمة معلومات حساب املدفوعاتيجب على مقدم  (3)

األمان  سمات ومقدم خدماتستخدم مل وعدم تمكين الوصول إليها إال عبر قنوات آمنة وفعالة، سرية ويتم نقلها املدفوعات

  .الشخصية

والتعريف  حساب املدفوعاتخدمات  التواصل بشكل آمن مع مقدم دمة معلومات حساب املدفوعاتخيجب على مقدم  (4)

 .بهويته عند كل عملية اتصال

لغرض املعينة و  دفوعاتحسابات امل املعلومات منالوصول إلى اقتصار  خدمة معلومات حساب املدفوعاتيجب على مقدم  (5)

 عمليات املدفوعات ذات الصلة.

يمكن استخدامها  مرتبطة بحسابات املدفوعات طلب بيانات حساسة خدمة معلومات حساب املدفوعاتال يجوز ملقدم  (6)

 .لتنفيذ عمليات احتيال

استخدام أي بيانات أو الوصول إليها أو تخزينها ألغراض أخرى غير أداء  خدمة معلومات حساب املدفوعاتال يجوز ملقدم  (7)

 .مستخدم خدمات املدفوعاتالخدمة التي يطلبها 

  100 املادة

حساب أن يطلب من مقدم خدمات  املدفوعات القائمة على البطاقةقدم خدمة ملقدم خدمات املدفوعات الذي ي يجوز  (1)

لغرض تنفيذ عملية املدفوعات املرتبطة بالخدمة  التابع للدافع حساب املدفوعاتفي توفر األموال تأكيد  املدفوعات

اآلمن  واالتصالمتطلبات املصادقة املقدمة، مع االلتزام بالحصول على تفويض الدافع قبل تقديم طلب التأكيد، وتطبيق 

 . التي يحددها البنك املركزي 

تقديم التأكيد دمات املدفوعات تأكيد توفر األموال من مقدم خ طلبعند تلقي  حساب املدفوعاتخدمات  يجب على مقدم (2)

 ، وذلك في حال استيفاء الطلب الشروط التالية: جابة بـ "نعم" أو "ال"باإل  بشكل فوري وذلك املطلوب

 .لطلبل حساب املدفوعاتمقدم خدمات تلقي  عبر اإلنترنت عند حساب املدفوعاتالوصول إلى  إمكانية  (أ)

التفويض املسبق من الدافع ملقدم خدمات حساب املدفوعات يتضمن صالحية االستجابة لطلبات مقدم خدمات  (ب)

 املدفوعات. 

بالطلبات الواردة من مقدم خدمات املدفوعات  -عند طلبه–إشعار الدافع  حساب املدفوعاتيجب على مقدم خدمات  (3)

 واإلجابات عنها.
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عند األموال على حساب املدفوعات  أو حجزرصيد الحساب عن  اتمين بيانتض حساب املدفوعاتعلى مقدم خدمة  يحظر (4)

 هذه املادة. بموجب  اإلجابة على طلب تأكيد توفر األموال

ألي  هاستخدامأو أي تأكيد تم استالمه  هذه املادة حفظ على مقدم خدمات املدفوعات الذي يقدم طلًبا بموجب يحظر (5)

 . القائمة على البطاقة محل الطلب تنفيذ عملية املدفوعات غرض بخالف

 النقود اإللكترونية املخزنة واملنفذة باستخدام من خالل إنشاؤهاهذه املادة على عمليات املدفوعات التي يتم أحكام  تسري ال  (6)

 . املدفوعات القائمة على البطاقة

 9 الباب

 ُنظم املدفوعات

 تصنيف ُنظم املدفوعات املهمة  – 1 الفصل

  101 املادة

 تصنيف نظام املدفوعات على أنه نظام مدفوعات مهم أو احتمالية تحوله إلى نظام مدفوعات مهم، وفق يتولى البنك املركزي صالحية

 :املعايير التالية

يسبب أو ينقل أي اضطراب للنظم، أن احتمالية االستقرار املالي في اململكة أو في حال كان نظام املدفوعات يشكل خطًرا على  (أ)

 يته وارتباطه بالقطاع املالي وعدم وجود نظم مدفوعات بديلة.ويشمل ذلك حجم نظام املدفوعات وأهم

التسوية  نظمارتباط نظام املدفوعات بالبنى التحتية لألسواق املالية سواء داخل اململكة أو خارجها بما في ذلك  تقييم مدى (ب)

 واملقاصة.

عمل  يومأو تسويتها خالل  مقاصتهاحجم أوامر التحويل التي تم تحويلها أو أو متوسط القيمة أو القيمة اإلجمالية تقدير  (ج)

 تلك األوامر.وطبيعة  املدفوعاتنظام 

 في نظام املدفوعات. املباشرين وغير املباشرين ألعضاءاعدد تقدير  (د)

  102 املادة

مراعاة إمكانية البدء  مع يقوم البنك املركزي بإشعار مشغل نظم املدفوعات عند بدء عملية التقييم وفق معايير التصنيف، (1)

، وكذلك احتمالية تكرارها ألكثر من مرة وفق الحاالت التي مقدم الطلببعملية التقييم بالتزامن مع إجراءات ترخيص 

في حال نتج عن عملية التقييم السابقة توصيات بإعادة التقييم  -على سبيل املثال ال الحصر–يحددها البنك املركزي، ومنها 

 من خالل نتائج تقييم املعايير احتمالية تحول نظام املدفوعات إلى نظام مدفوعات مهم.في حال تبين  أو

 ووكالئهم األساسيين الخدماتومقدمي  إدارتهوأعضاء مجلس  اإلدارة العلياو وموظفيه  مشغل نظم املدفوعاتيجب على  (2)

خصائص نظام ات والبيانات املتعلقة بوتزويده بكافة الوثائق واملعلومع البنك املركزي التعاون موأي أشخاص معنيين 

 . التصنيفمعايير ب وتوضيح مدى ارتباطهااملدفوعات 
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 أو يملك مقًرا داخل أو خارج  -للبنك املركزي أن يطلب من مشغل نظام املدفوعات أو الشخص ذي العالقة  (3)
ً
سواًء كان منشأ

 القيام بما يلي: -اململكة أو متعاوًنا مع منشأة داخل اململكة 

وفق ما يحدده البنك  املستندات املتعلقة بنظام املدفوعات وعملياتهالوثائق أو املعلومات أو البيانات أو  متقدي (أ)

 املركزي. 

 من األشخاص ذوي العالقة أو املمثلين. أيّ  أو مشغل نظم املدفوعاتالوصول إلى موظفي البنك املركزي من  تمكين (ب)

 الضرورية لتسهيل عملية التقييم وفق ما يحدده البنك املركزي. التقارير أو التقييمات  تقديم (ج)

أو جهة تنظيمية في دول أخرى لغرض طلب البيانات أو املعلومات أو املستندات للبنك املركزي التنسيق مع أي بنك مركزي  (4)

 املتعلقة بعملية التقييم. 

ودرجة  نظام املدفوعات كل حالة، بما في ذلك طبيعةعلى الظروف الخاصة ل بناءً  التقييم عملية يحدد البنك املركزي مدة (5)

 تعقيد وترابط عملياته 

التنسيق مع املمثل الرسمي ملشغل نظام املدفوعات محل التقييم والجهات  التصنيفاتخاذ قرار  املركزي قبلبنك لل (6)

 املختصة بالرقابة أو اإلشراف عليه سواًء في اململكة أو خارجها.

، على أن يتضمن اإلشعار تفاصيل نطاق تقييمعملية البنتيجة مشغل نظام املدفوعات  بإشعار البنك املركزي  يقوم (7)

، وقواعد - الالئحةوذلك ألغراض التزام نظام املدفوعات بأحكام -التصنيف، بما في ذلك تاريخ نفاذ وصالحية التصنيف 

وذلك في حال تصنيفه كنظام نظام املدفوعات  عبر يجوز ممارستهااألنشطة التي محل التقييم، و نظام املدفوعات  تشغيل

 مدفوعات مهم. 

مدفوعات مهم في سجله كنظام  هوتسجيليقوم البنك املركزي بنشر قرار تصنيف نظام املدفوعات كنظام مدفوعات مهم  (8)

 العام. 

وفًقا  املدفوعاتنظام أي من عمليات أو تعديل  املهم والغير مرخص بإيقافمشغل نظام املدفوعات للبنك املركزي توجيه  (9)

 .وما يحدده البنك املركزي  الالئحةألحكام النظام و 

  103 املادة

املرخص من للبنك املركزي االتفاق مع الجهات املختصة بشأن آلية تطبيق أحكام الالئحة على نظام املدفوعات املنشأ أو  (1)

ضرورية على مشغل نظام وذلك لتخفيف األعباء التنظيمية الغير ، دول أخرى التنظيمية ذات الصلة في  الجهاتقبل 

 املدفوعات.

الذي  املهمنظام املدفوعات لتفعيل الدور الرقابي واإلشرافي على التنظيمية ذات الصلة  الجهةمع التعاون لبنك املركزي ل (2)

 في
ً
مبادئ البنى التحتية لألسواق وفًقا لإلطار التعاوني املنصوص عليه في وذلك أخرى،  في دول اململكة أو  يمارس أنشطة

 .ملاليةا

للبنك املركزي تنظيم العالقة التعاونية مع الجهات التنظيمية األخرى ألغراض تحديد الجهات التنظيمية الرئيسية والجهات  (3)

 التنظيمية املتعاونة.
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 الصادرة عن البنك املركزي  البنى التحتية لألسواق املالية بمتطلبات مبادئ االلتزام –2 الفصل

  104 املادة

بادئ البنى الدليل التوجيهي ملعليها في  االلتزام بالتوجيهات واملعايير املنصوص نظام املدفوعات املهميجب على مشغل  (1)

 .وذلك بحسب نطاق تصنيفه التحتية لألسواق املالية

بادئ البنى مراعاة التوجيهات واملعايير املنصوص عليها في الدليل التوجيهي ملغير املصنف نظام املدفوعات يجب على مشغل  (2)

 ، مع مراعاة ما يلي: املاليةالتحتية لألسواق 

 حمايةلضمان  والتحقق من توافقها مع منهجية عمله خاطراملأهداف إدارة بااللتزام باملعايير والتوجيهات املرتبطة   (أ)

 .وتعزيز االستقرار املالي

 .نظام املدفوعات ودرجة ترابط عملياته وتعقيدهامع طبيعة وحجم  االلتزام باملعايير واملبادئ بما يتناسب (ب)

 أو ما يتبعها. الترخيصالبنك املركزي في إطار عملية  الصادرة عن االلتزام بالتعليمات (ج)

وذلك بناًء على  مبادئ البنى التحتية لألسواق املاليةفرض متطلبات أعلى من املتطلبات املنصوص عليها في للبنك املركزي  (3)

 تقديره للمخاطر واحتمالية تأثيرها على االستقرار املالي.

لكافة األعمال  عند ممارستهمستمر  في كل الحاالت وبشكلنظام املدفوعات تطبيق هذه املتطلبات  مشغل علىيجب  (4)

ويشمل ذلك األعمال املرتبطة بمراجعة األداء، أو عند تقديم خدمات جديدة أو عند  املرتبطة بتشغيل نظام املدفوعات،

 وجود أي تغييرات على ضوابط الرقابة على املخاطر. 

  105 املادة

 :استيفاء املتطلبات التاليةلتزام باالمشغل ُنظم املدفوعات عند إدارة وتشغيل نظام املدفوعات على يجب  (1)

 .االستقرار املالي وبما يعزز منسالمتها  املدفوعات بما يضمنأن تتم إدارة مخاطر ُنظم  (أ)

مع النظام  في عطللتقليل احتمالية حدوث أي  ومصممةبطريقة آمنة وفعالة  يتم تشغيل نظام املدفوعاتأن  (ب)

 .% على األقل99.98الحفاظ على وقت تشغيل نسبته 

هذه املادة واالتفاقيات التشغيلية ذات  من الثانيةمع املتطلبات املحددة في الفقرة  متوافقةقواعد تشغيل  إيجاد (ج)

  .نظام املدفوعات املهمل تشغيلالقواعد ومع أي متطلبات محددة تتعلق ب الصلة،

توفير ب التشغيل، ويشمل ذلك الترتيبات املتعلقة االلتزامات بقواعد ملتابعة وتنفيذناسبة املترتيبات ال إيجاد (د)

 نظم املدفوعات. ملشغل الالزمةاملوارد وتنظيم 

  توفير املوارد املالية املناسبة للنظام ألداء وظائفه وعملياته بالشكل الصحيح. (ه)

مبادئ البنية بما يتوافق مع واملتطلبات الدولية ذات الصلة و إعداد خطط املعالجة واإلنهاء التدريجي وفق املعايير  (و)

 وتحديثها سنوًيا.  التحتية لألسواق املالية
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 على ما يلي: املهمنظام املدفوعات لتشغيل القواعد يجب أن تشمل  (2)

 النص على إمكانية استبعاد أحد األعضاء من النظام في حال إفالسه. (أ)

والحاالت  الظروف لنظام املدفوعات والتحقق من شموليتها لكافةالتعثر املناسبة  إدارة النص على ترتيبات (ب)

 املحتملة.

والالزمة للتعامل مع الحاالت التي يحتمل فيها تعذر قيام مشغل النظام أو مقدم الخدم  ناسبةاملترتيبات التوفير  (ج)

  ما يتعلق به. أو مركز التسوية الخاصين بالنظام بالوفاء بالتزاماتهم تجاه النظام أو

أن تشترط قواعد التشغيل على األعضاء التعاون مع البنك املركزي وتزويده بأي بيانات أو معلومات أو مستندات  (د)

 الزمة يتم طلبها.

 أو إجراء أي تغييرات عليها. املدفوعات  بنظمالخاصة  قواعد التشغيليجب الحصول على موافقة البنك املركزي قبل اعتماد  (3)

 ، ويشمل ذلك: بطريقة آمنة بنظام املدفوعات املرتبطة عملياتال نظم املدفوعات التحقق من تنفيذ كافة يجب على مشغل (4)

 .قواعد التشغيلالتحقق من تنفيذ أوامر التحويل وتسويتها ألغراض نظام املدفوعات وتضمين ذلك في  (أ)

 دقة ومتانة تشغيل نظام املدفوعات. (ب)

 املدفوعات.نظام الوصول إلى  في إمكانية التحكم (ج)

 .سالمة املعلومات والتحكم في الوصول إليها (د)

 نظام املدفوعات.املتعلقة بتشغيل  الرقابة والتحكمإدارة املخاطر وإجراءات  (ه)

 .، بما في ذلك السالمة املاليةنظام املدفوعاتسالمة  (و)

 بنظام املدفوعات.البنية التحتية املرتبطة  سالمة خدمات (ز)

التحقق من تنفيذ كافة العمليات املرتبطة بنظام املدفوعات بكفاءة وفعالية، ويشمل يجب على مشغل نظم املدفوعات  (5)

 :ذلك

 نظام املدفوعات. عبرتنفيذ العمليات املتعلقة بأوامر التحويل  في السرعة والكفاءة (أ)

 فوعاتنظام املد، مع مراعاة الخدمات التي يقدمها نظام املدفوعاتالتكلفة اإلجمالية للعضو مقابل مشاركته في  (ب)

 .لألعضاء

 نظام املدفوعات.في  األعضاءمعايير قبول  مناسبةمدى  (ج)

يتعلق بالوظائف التي يؤديها  الحد من املنافسة بشكل غير عادل أو استغالل عدم وجود املنافسة فيما تدابير (د)

 النظام.
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ذات صلة  دئ واملعايير الدوليةاملباصادرة عن البنك املركزي و التعليمات ال بكافة االلتزام مشغل نظام املدفوعات علىيجب  (6)

 سالمة واستمرارية تشغيل نظام املدفوعات. مبادئ البنى التحتية لألسواق املالية، وأن يضمنبما فيها 

  106 املادة

مرة  مبادئ البنى التحتية لألسواق املاليةب التزامه مدى إجراء تقييم ذاتي الختبار املهمنظام املدفوعات يجب على مشغل  (1)

 .أو وفًقا لتوجيهات البنك املركزي ، أو عند حصول أي تغيير جوهري في نظم التشغيل، األقلعلى سنوًيا واحدة 

املعلومات كافة تمكين البنك املركزي من الوصول إلى نظام املدفوعات الخاص به و  مشغل نظام املدفوعاتيجب على  (2)

ملسؤوليات البنك فًقا ذلك و لنظام املدفوعات و تقييم ال عملية إجراءمع البنك املركزي عند  والتعاون  ،ذات الصلةوالبيانات 

 مبادئ البنى التحتية لألسواق املالية.النظام والتزاماته ببموجب  املركزي 

 اإلفصاح بشكل علني –بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من البنك املركزي –املهم يجب على مشغل نظام املدفوعات  (3)

الصادر عن لجنة فصاح اإل لبنى التحتية لألسواق املالية بما يتماش ى مع إطار لخص التقييم الذاتي ملبادئ امل استجابتهعن 

 CPSS-IOSCO Disclosureُنظم املدفوعات والتسويات التابعة للمنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية )

Framework for Financial Market Infrastructures). 

املالية مبادئ البنى التحتية لألسواق ب التزامه مدى راء تقييم ذاتي الختبارإج املصنفيجب على مشغل نظام املدفوعات غير  (4)

 .تفق عليه مع البنك املركزي بموجب ترخيصه، أو وفًقا لتوجيهات البنك املركزي امل وفق دوري بشكل

  107 املادة

املال بحسب نظم ، ويشمل ذلك تقييم مالئمة رأس املوارد املالية كفاية ضمان املهميجب على مشغل نظام املدفوعات  (1)

 بادئ البنى التحتية لألسواق املالية.مل املدفوعات املشغلة وآلية املحافظة عليه، ومراعاة االلتزام بما تضمنه الدليل التوجيهي

، ويشمل ذلك تقييم مالئمة رأس املال وآلية املوارد املالية ضمان كفاية املصنفيجب على مشغل نظام املدفوعات غير  (2)

بادئ البنى مل ما يتناسب مع طبيعة عمل نظام املدفوعات، ومراعاة االلتزام بما تضمنه الدليل التوجيهياملحافظة عليه ب

 التحتية لألسواق املالية.

ناتجة عن تشغيل نظامه ملدة ستة أشهر  ألعلى تكلفةيجب أن يحتفظ نظام املدفوعات غير املصنف بموارد مالية مساوية  (3)

 يين ريال في صورة رأس مال مدفوع.كحد أدنى، باإلضافة إلى عشرة مال 

 صالحيات ُنظم املدفوعات –3 الفصل

  108 املادة

بنظام املدفوعات من مشغل نظام املدفوعات أو أحد األعضاء فيه  متعلقةمعلومات أو مستندات طلب أي بنك املركزي لل  (1)

، ومع عدم اإلخالل بأي صالحيات أخرى للبنك املركزي، يجب على الالئحةممارسته ألدواره الرقابية بموجب النظام و عند 

مشغل نظام املدفوعات أو العضو في نظام املدفوعات تقديم تلك املعلومات أو املستندات املطلوبة خالل املدة املحددة في 
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قديم املعلومات أو على مشغل نظام املدفوعات أن يتحقق من قيام العضو املعني بت –في هذه الحالة–الطلب، كما يجب 

 املستندات املطلوبة. 

للبنك املركزي أن يفحص أي دفاتر أو حسابات أو عمليات ملشغل نظام املدفوعات عند أداء وظائفه، ويجب على مشغل  (2)

 نظام املدفوعات ضمان تعاون كافة األعضاء على النحو املطلوب.

الحسابات  مراجعييعده واحد أو أكثر من  تقرير تقديمه عضو فيالأن يطلب من مشغل نظام املدفوعات أو  املركزي  للبنك (3)

 نظامويجب على مشغل  ،الالئحةبموجب النظام و صالحياته ممارسة ألداء مهامه و  البنك املركزي التي يطلبها  املواضيعبشأن 

 املدفوعات ضمان تعاون العضو املعني حسب الضرورة.

  109 املادة

بما في ذلك تشغيل الخدمات التي  لنظام املدفوعات،تشغيل الوضع قواعد ب املدفوعات نظاممشغل توجيه للبنك املركزي  (أ)

ترتيبات تشغيل نظام املدفوعات واملقدمة من قبل مقدم خدمة مرتبط بنظام املدفوعات، أو طلب إجراء تشكل جزًءا من 

 عليها. أو تعديل تغييرأي 

قواعد التشغيل والحصول على على تعديالت  ات أوالبنك املركزي بأي تغيير  يجب على مشغل نظم املدفوعات إشعار (ب)

 موافقته قبل اعتمادها.

  110 املادة

متطلبات أحكام النظام و نظام املدفوعات مع  للتحقق من توافقاتخاذ أي إجراء بم املدفوعات اُنظ للبنك املركزي توجيه مشغل

وضع املعايير الواجب لتي يتعين اتخاذها أو املبررات واإلجراءات ا على أن يتضمن التوجيه ،أهداف البنك املركزي  لتحقيقالالئحة أو 

 .املحددة وفق ما يراه البنك املركزي الفترة وذلك خالل  الخدمات املقدمة من خالله،توافرها في تشغيل النظام أو 

  111 املادة

صالحيات أخرى للبنك املركزي، للبنك املركزي تعيين شخص أو أكثر لفحص نظام املدفوعات، أو مقدم الخدمة مع عدم اإلخالل بأي 

 :في سبيل ذلك القيام بما يلي يجب على مشغل نظام املدفوعاتو . املرتبط بنظام املدفوعات وكافة الخدمات املقدمة

 نظام املدفوعاتأي جزء من  عبرهااني التي ُيشّغل فيها أو إلى املب –عند الطلب وفي أي وقت– فتش صالحية الوصول املمنح  (أ)

 .أي جزء من الخدمات عبرهاأو املباني التي ُيقّدم فيها أو  -حسب الحال-

 .وتقديم كافة البيانات واملعلومات واملستندات الالزمة ألداء مهامه فتشاملالتعاون مع  (ب)

  112 املادة

متطلبات  نظام املدفوعات، وأن يحددخبير إلعداد تقارير عن تشغيل  للبنك املركزي أن يطلب من مشغل ُنظم املدفوعات تعيين

واملدة  –بما في ذلك اإلفصاح والنشر–التعامل مع التقرير آلية الخبير املطلوب تعيينه، ومحتوى التقرير، و  خبرات واختصاصات

 الزمنية املحددة، وذلك وفق الحاالت التالية: 
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الدليل واملبادئ املنصوص عليها في واملعايير اإلرشادات  –بالشكل املطلوب–املدفوعات في حال عدم مراعاة مشغل نظام  (أ)

 .بادئ البنى التحتية لألسواق املاليةمل التوجيهي

املتعلقة بُنظم املدفوعات وفق  مهامهأداء  منالبنك املركزي متعلق بتمكين ألي سبب آخر في حال أن تحدد ضرورة التقرير  (ب)

 .ئحةالال ألحكام النظام و 

  113 املادة

يجوز ف، في حق أي من األعضاءدفوعات املنظام الخاصة ب إدارة التعثرفي حال اتخاذ مشغل ُنظم املدفوعات إجراء بموجب ترتيبات 

إلى أي موظف يعينه البنك املركزي. يكون املوظف  بحالة التعثرتقديم معلومات تتعلق بُنظم املدفوعات  للبنك املركزي توجيه مشغل

 عن تقييم وفحص أي مسألة تنشأ أو ترتبط 
ً

تحديد مسؤوليات األعضاء كما يجب العضو في نظام املدفوعات.  بتعثراملعين مسؤوال

محل يتعلق باملعامالت األعضاء فيما  اتمسؤولي حيالالعضو املعني وترتيبات التعامل مع أي نزاعات  تعثرعن أي خسارة ناجمة عن 

 الالئحة.و  النظامإلى أحكام النزاعات الواردة في  النزاعاتفي القواعد واإلجراءات، وتخضع أي من هذه  التعثر

  114 املادة

أن يقرر إعفاء نظام املدفوعات العابر للحدود من الحصول  –مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه املادة–للبنك املركزي  (1)

، أو أن يقرر عدم تطبيق بعض األحكام أو االلتزامات أو اإلعفاء منها، وذلك في حال توافق الالئحةحكام على ترخيص وفًقا أل 

 :للعابر للحدود مع ما يلي نظام املدفوعات ظروف

 ضمن  (أ)
ً

 .الالئحةاملادة الرابعة من  املنصوص عليه في التطبيقنطاق أن يكون مشمول أو سيكون مشموال

 أو سيعمل في دول أخرى  (ب)
ً

 .اململكةعمله في باإلضافة إلى أن يكون عامال

 مراعاة االعتبارات التالية:ب -عند إصدار قرار إعفاء او استثناء نظام املدفوعات العابر للحدود-البنك املركزي يقوم  (2)

نظام املدفوعات لنظام قانوني أو سلطة رقابية أو مشاركة في األدوار الرقابية  –أو إمكانية خضوع–مدى خضوع  (أ)

وما إذا كان لدى البنك من قبل جهة أو أكثر خارج اململكة، مع مراعاة أساس وطبيعة اختصاصات هذه الجهات، 

 ها.املركزي أساس مناسب للتعاون مع

، املنفذة في اململكةاإلشراف على عمليات نظام املدفوعات من لبنك املركزي اكن يم للترخيص أساس بديلوجود  (ب)

 االلتزام.إجراءات عدم  وتطبيق التوجيهات وإصدارالحصول على املعلومات  أحقية بما في ذلك

مدى مساهمة األساس البديل في تنظيم ورقابة ُنظم املدفوعات في تيسير قيام البنك املركزي بتحقيق أهداف  (ج)

 .لالئحةا

، بادئ البنى التحتية لألسواق املاليةمل هوضمان امتثالعلى نظام املدفوعات اإلشراف على مدى قدرة البنك املركزي  (د)

 .مبادئ البنى التحتية لألسواق املاليةبموجب  املحددة الجهات الرقابيةوقدرته على الوفاء بمسؤوليات 

وتوضيح النهج املتبع في ذلك، مع  القرار املتخذ بشأن التعامل مع نظام املدفوعات العابر للحدود إعالنبالبنك املركزي  يقوم (3)

 مراعاة مبادئ الشفافية واإلفصاح. 
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إذا كان نظام املدفوعات العابر للحدود ممن تسري عليهم أحكام الفقرتين )أ( و)ب(من الفقرة األولى من هذه املادة، وقام  (4)

بممارسة أعمال نظم مدفوعات إضافية خارج اململكة أو قام بتسوية أوامر دفع ألعضاء  –شغلهأو م–نظام املدفوعات 

 على مشغل نظام املدفوعات االلتزام بأي مما يلي:يجب خارج اململكة، ف

تعلق باإلشراف على تالصلة  ذات الدولةاملختصة في  والجهةأن تكون هناك مذكرة تفاهم سارية بين البنك املركزي  (أ)

 .املدفوعاتُنظم 

ن البنك املركزي من الدولة املعنية لديها نظام قانوني مماثل، أو تنظيم لبنك املركزي بأن ل َيثبتيجب أن  (ب)
ّ
ُيمك

 .التنفيذالتعاون و صالحيات من حيث تبادل املعلومات و  املهماإلشراف على نظام املدفوعات 

 واإلفالس نهائية التسوية 4 الفصل

  115 املادة

إتمام نهائية التسوية  لتمكين وإجراءاتقواعد   –الخاصة به قواعد التشغيلضمن –املهم نظام املدفوعات  ينش ئيجب أن  (1)

 .للتسوية املحدد تاريخالوقت و الفي موعٍد ال يتجاوز نهاية 

أوامر  تنفيذالتي يتم بموجبها  لكافة الحاالت التحقق من نهائية التسويةضمن القواعد واإلجراءات ذات الصلة تيجب أن ت (2)

 املدفوعات املهم.خالل نظام من املدفوعات النهائية 

والتسوية  تحويل األموالمع عدم اإلخالل بما نصت عليه املادة السادسة من النظام، يجب أن تكون نتائج كافة عمليات  (3)

ات الضمان غير قابلة لإللغاء النهائية ألمر املدفوعات النهائي وعمليات التسوية وترتيبات املقاصة وترتيبات إدارة التعثر وترتيب

وال يجوز عكسها أو إعادة سدادها أو تجاوزها أو تجنب تطبيقها، وأال يتعارض تطبيقها مع تطبيق اإلجراءات املحددة في 

 الفقرة السادسة من هذه املادة. 

لكافة العمليات والوظائف،  الالزمة األحكام واإلجراءات املهمنظام املدفوعات الخاصة بتشغيل اليجب أن توضح قواعد  (4)

 :ما يلي -على سبيل املثال ال الحصر–وذلك وفًقا ملا نصت عليه املادة السادسة والتاسعة والعاشرة من النظام، ويشمل ذلك 

 ملدفوعات.أوامر ا (أ)

 .إجراءات التسوية (ب)

 بالحمايةالترتيبات املتعلقة  (ج)

 .ترتيبات املقاصة (د)

 .الضمانات (ه)

 إدارة التعثرترتيبات  (و)

يراه  بكافة األحكام املشار إليها في هذه املادة وفق ماقواعد التشغيل  تثبت التزام وثائق أو تقارير طلب أي ركزي امل للبنك (5)

 مناسًبا.
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بشكل واضح وصريح على كافة األحكام املرتبطة باملادة  نظام املدفوعات املهمقواعد التشغيل الخاصة بتنص يجب أن  (6)

 ، مع مراعاة ما يلي:السادسة والتاسعة والعاشرة من النظام

املتعلقة  مر املدفوعات النهائي والترتيباتأ وإلزاميةالحماية والصالحية  مع متطلبات أال تتعارض قواعد التشغيل (أ)

 .بالضمانات وترتيبات املقاصة

اإلنهاء التدريجي والتصفية ، وإجراءات املعالجة، وإجراءات اإلفالسإجراءات مع  أال تتعارض قواعد التشغيل (ب)

والتي تخضع  –ما يعادلهاأو –خاصة الدارية املترتبة على اتخاذ القرارات اإل جراءات اإل ، و االختيارية وغير االختيارية

تعليق أو فرض قيود على تنفيذ  عليها لألنظمة واللوائح ذات العالقة بنظم املدفوعات أو أعضائها والتي قد يترتب

 املدفوعات. املدفوعات الناتجة عن أوامرعمليات أو إكمال 

في  التقويمي عند انتهاء اليوم التي تم إنشاؤها من النظام على أوامر املدفوعات النهائية السادسةاملادة أحكام  تسري ال  (7)

يتم نشره واإلشعار به على النحو املطلوب وتنفيذه بالشكل  - توجيهالذي تؤدي فيه "اإلجراءات" إلى أمر أو ، و اململكة

أعضاؤه، املعني أو  املهمأو إعادة هيكلة نظام املدفوعات  اإلفالسأو  اإلنهاءاألعمال أو  املختصة لوقف الجهةمن  -النظامي

 أو انتهاء اليوم الذي اكتملت في إجراءات اإلنهاء االختياري.

ا من اليوم اعتباًر االستثناء قرار املهم من بعض أحكام هذه املادة، على أن يطبق نظام املدفوعات للبنك املركزي استثناء  (8)

 الذي صدر فيه القرار، وينشر القرار وفق الوسيلة التي يحددها البنك املركزي. التالي لليوم 

 املدفوعات غير املصنف. نظام الخاصة بتشغيل القواعد على  املادة األحكام الواردة في هذه تطبيق كل أو بعضللبنك املركزي  (9)

  116 املادة

الالزمة اتخاذ التدابير ، على أن يتم ركزي في حالة حدوث اضطراب جسيمإشعار البنك امل مشغل ُنظم املدفوعاتيجب على  (1)

 ملعالجتها.

يجب على مشغل نظم املدفوعات إعداد السياسات واإلجراءات الالزمة لتدابير معالجة حوادث االضطراب الجسيم، على  (2)

 أن تشتمل على ما يلي:

 .مع أصحاب املصلحة الداخليين والخارجيين في الوقت املناسب وبطريقة منهجية إجراءات التواصل (أ)

 .مع مراعاة كفاءتها وفاعليتها االضطراب الجسيمالناجمة عن  املشاكلخطوات حل إجراءات و  (ب)

  117 املادة

علمه مشغل ُنظم املدفوعات فور إلزامية قيام األعضاء بإشعار قواعد التشغيل تضمين مشغل ُنظم املدفوعات على  يجب (1)

 .إجراءات اإلفالس أي من بدء وأ إفالسه بإفالس أحد األعضاء أو باحتمالية

 أي من بدء وأ إفالسه فور علمه بإفالس أحد األعضاء أو باحتماليةالبنك املركزي  إشعاريجب على مشغل ُنظم املدفوعات  (2)

 .إجراءات اإلفالس
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 10 الباب

 

  الرقابة والضبط

 الرقابةصالحيات 1 الفصل

  118 املادة

وتقييم مدى التزامهم،  ُنظم املدفوعات يخدمات املدفوعات ومشغل يمقدم القيام بمتابعة ممارساتيتولى البنك املركزي  (1)

مقدمي خدمات املدفوعات ومشغلي ُنظم املدفوعات للنظام حاالت االشتباه في املخالفات من قبل  وفحصمراقبة بما في ذلك 

 .ركزي أو تعاميم صادرة عن البنك امل واللوائح وأي تعليمات أو قرارات

للبنك املركزي ممارسة مهامه الرقابية من خالل إجراء زيارات تفتيشية ملقر املرخص له وفروعه ووكالئه، ويشمل ذلك  (2)

 صالحية طلب التقارير وتقييمات املخاطر التي يراها ضرورية ملمارسة مهامه.

  119 املادة

نظم وخدمات والتوصيات الالزمة لتطوير قطاع  بدراسة تحديات القطاع تعنى بتقديم أو أكثر تشكيل لجنة املحافظيجوز بقرار من 

 .املدفوعات

  120 املادة

 البنك املركزي. ملتطلباتدوري وفًقا  والتقارير بشكٍل املرخص لهم تقديم البيانات  يجب على (1)

مع مراعاة أن - خالل الشهر األول بعد كل ربع سنة مالية ربع سنوية قوائميجب على املرخص له أن يقدم إلى البنك املركزي  (2)

 .البنك املركزي  يحددهاأي معلومات  تلك التقارير تتضمن وأن  -حسابات خارجي مراجعمن قبل راجعتها تتم م

خالل  املركزي حسابات خارجي للبنك  مراجعيلتزم املرخص له بتقديم البيانات املالية السنوية املراجعة واملدققة من قبل  (3)

 األولى من نهاية السنة املالية.الشهرين 

املرخص له  ، وتوجيهاستكمال قائمة ومحتويات التقارير املطلوب تقديمها من قبل املرخص لهطلب تعديل و للبنك املركزي  (4)

من عملياته وتقديم تقرير مباشر إلى البنك املركزي بالطريقة التي  نطاق مخصصحسابات خارجي ملراجعة  بتعيين مراجع

 يحددها.

  121 املادة

وخالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام تقويمية إذا علم بحدوث  في أقرب وقت ممكن البنك املركزي  إشعاريجب على املرخص له  (1)

 أي من اآلتي: –أو احتمالية حدوث–
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 أو ُنظمالتي يقدمها  خدمات املدفوعات ذات الصلةمن  –أو أكثر–أي حدث يمنع أو يعطل تشغيل خدمة  (أ)

 .املدفوعات التي يشغلها

 ذات العالقة. والقراراتواللوائح  األنظمةأو بموجب  الالئحةبموجب  بالتزاماته إخاللأي  (ب)

شاغلي املناصب القيادية سواء ضد أي عضو من يتخذ جنائي  قضائي أو أي إجراء قضائي يتخذ ضده أي إجراء (ج)

 داخل أو خارج اململكة.

قضائي أو  ، أو تعيين أي حارسإجراءات التصفيةأو والخروج من السوق  اإلنهاءأو  لإلفالسإجراءات من بدء أي  (د)

 دولة.وص ي أو مصٍف مؤقت بموجب نظام أي 

 .اململكةأو خارج  داخلضده أو تفرض عليه من قبل جهة رقابية غير البنك املركزي  أو عقوبة تتخذ أي إجراء تأديبي (ه)

متطلبات البنك بخالف داخل أو خارج اململكة،  تسري عليهالتي  أو التنظيمية أي تغيير في املتطلبات الرقابية (و)

 ركزي.امل

 حاالت االحتيال.  (ز)

 .أي حدث آخر يحدده البنك املركزي  (ح)

فيجب أن يقدم  الالئحةوفي حالة حدد أي نظام أو الئحة أو قواعد أخرى مدد زمنية أقصر من املدة املحددة في 

 اإلشعار خالل املدة األقصر.

البنك  إشعار، يجب على املرخص له األولى من هذه املادة املنصوص عليها في الفقرة اإلشعارالتزامات ب مع عدم اإلخالل (2)

 أي حادث تشغيلي قد يؤثر على العمالء. فور اكتشاف أي حادث أمن سيبراني مصنف على أنه "متوسط" أو أعلى، أواملركزي 

  122 املادة

 – لنظامة من ابموجب الفقرة األولى من املادة الخامسة عشر  املحافظالذين يصدر بتعيينهم قرار من  –املفتشون  يتولى (1)

 .الالزمةجراءات اإل استكمال األدلة الالزمة للتحقيق و  وضبط، وجمع املعلومات، البالغاتتلقي 

  للمفتشين االستعانة برجال الضبط الجنائي إذا دعت الحاجة لذلك.يجوز  (2)

املتعلقة  املوادوضبط  الرقابة والتفتيشعند إجراء من األفراد أو الشركات  املتخصصينب للمفتشين االستعانةيجوز  (3)

 املختصين في تحديد األماكن واملواد التي يستلزم التحقيق تفتيشها وضبطها. ءباملخالفات، وتنحصر مهمة هؤال

  وموافقات متعلقة بعملهم.قواعد وإجراءات  املفتشين أي تسري على (4)

  123 املادة

محددة بشأنه أو كان من ضمن  أن يطلب تقديم تقرير عن أي موضوع سبق أن طلب البنك املركزي معلوماتللبنك املركزي  (1)

صالحيات البنك املركزي أن يطلب معلومات بشأنه أو تقديم مستندات معينة ضرورية لتحقيق أهداف البنك املركزي من 

 أي مما يلي:
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 .مقدم خدمات املدفوعات (أ)

 .املدفوعات ُنظممشغل  (ب)

أو مراجع حسابات خارجي ملقدم خدمات املدفوعات أو  أو موظف أو وكيلأي عضو يشغل أحد املناصب القيادية  (ج)

 .املدفوعات ُنظممشغل 

 أي مسيطر. (د)

وفًقا ألحكام الفقرة السابقة مرشًحا أو معتمًدا من البنك املركزي، وأن تقرير أي لتقديم  املحدديجب أن يكون الشخص  (2)

 املهارات الالزمة إلعداد التقرير املطلوب.  –وفًقا لتقدير البنك املركزي –يكون لديه 

  124 املادة

، يجب أال يقوم املرخص له بإغالق أنشطته التجارية –عند وجود أي تعارض-العالقة وأولويتها في التطبيق مراعاة األحكام ذات  مع

 ممانعة منات اإلفالس األخرى دون الحصول على خطاب عدم أو إجراء اإلنهاءفي التصفية أو  البدءالتقدم بطلب  أو كلًيا أو جزئًيا

 الالزمة.املعلومات واملستندات  من املرخص له يطلب وللبنك املركزي في هذه الحالة أن املركزي،البنك 

  125 املادة

شخص أو مجموعة من  استثناءللبنك املركزي  ومع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة، ،النظاممن  السابعة عشراملادة  وفًقا ألحكام

خدمات تحفيز االبتكار والتطوير في تقديم من أجل  النظام أو الالئحةبعض االشتراطات املتعلقة بالترخيص في  األشخاص من

 .وتشغيل ُنظم املدفوعات املدفوعات ذات الصلة

 الضبطصالحيات  –2 الفصل

  126 املادة

 :ما يلي – النظاممن  الخامس عشرمن املادة األولى بموجب الفقرة  املحافظالذي يصدر بتعيينه قرار من  –املفتش يشترط في 

 .سعودي الجنسيةأن يكون  (1)

 .حسن السيرة والسلوكأن يكون  (2)

 .اعتباره إليهما لم ُيرد أال يكون أدين بجريمة مخلة بالشرف واألمانة  (3)

 على أن يكون  (4)
ً

 شهادة جامعية من اململكة أو تمت معادلة شهادته.حاصال

 املركزي.املعتمدة من البنك  العالقةذات  املهنيةأن يجتاز االختبارات  (5)
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  127 املادة

عليمات أو أو الت الالئحةو  النظامأحكام ب هلضمان التزام -أو أكثر-تصحيحي اتخاذ إجراء توجيه املرخص له بللبنك املركزي   (1)

 ويشمل ذلك: ، صلةذات ال أو التعاميم القرارات

 .واملدة الزمنية املحددةوفق الطريقة اتخاذ أي إجراءات لتصحيح الوضع الحالي  (أ)

 إغالق أحد فروعه أو منصاته. (ب)

 .موزعيه أوواحد أو أكثر من وكالئه  التعامل معالتوقف عن  (ج)

 تعليق أو تقييد أو حظر خدمات أو منتجات معينة. (د)

 .يالتدريج التوقف وضع قيود وضوابط (ه)

 يصدر البنك املركزي قرار العقوبة في حق، النظام الثانية عشر منالبنك املركزي بموجب املادة  مع عدم اإلخالل بصالحيات (2)

، وفًقا لجدول تصنيف املخالفات وتحديد التعليمات أو القرارات ذات الصلةأو  الالئحةو  النظامأحكام كل من يخالف 

 العقوبات. 

اء عند صدور قرار البنك املركزي بإلغ لجنة املنازعات املصرفية، يجب على املرخص لهمع عدم االخالل باختصاصات  (3)

 الترخيص ووفًقا لتوجيهاته، القيام بما يلي:

 .امللغي الترخيصالتوقف فوًرا عن مزاولة النشاط املتعلق ب (أ)

أي متطلبات أخرى بموجب  مع مراعاة –بالطريقة التي يحددها البنك املركزي  –اإلعالن عن حل املرخص له  (ب)

 ذات العالقة. والقرارات واللوائح األنظمة

يحق و ، الترخيصبإلغاء  املرخص له إشعارال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ  مدةالدخول في إجراءات التصفية خالل  (ج)

 ذات العالقة. لألنظمةوفًقا كل ما سبق للبنك املركزي تعيين مصٍف لتنفيذ عملية التصفية شريطة أن يتم 

ذات  األنظمةيحددها بما ال يتعارض مع  السجالت والبيانات تحت تصرف البنك املركزي للمدة التي ووضع حفظ (د)

 العالقة.

  .يحددهاالتي  يةالزمن للمدةالتصحيحية وفًقا  عمل تنفيذ اإلجراءاتخطة  متابعةي البنك املركز  يتولى (4)

  128 املادة

مساعديهم و   – النظاممن  الخامسة عشرمن املادة األولى بموجب الفقرة  املحافظقرار من  مالذي يصدر بتعيينه – ينلمفتشلال يجوز 

إفشاء األسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم حتى بعد تركهم للعمل، ما لم يكن واملتخصصين الضبط الجنائي والخبراء موظفي من 

 أو غيرها من األنظمة السارية. النظام أو الالئحةإفشاء تلك األسرار الزًما لتنفيذ أحكام 
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 11 الباب

 

 واملنازعاتالشكاوى 

  129 املادة

التعامل مع الشكاوى ومعالجتها بطريقة عادلة وفي وقت مناسب، مع  آلية من التحققاملدفوعات  اتيجب على مقدم خدم (1)

أحكام العقد املوقع مع العميل ومراعاة االلتزام بأحكام النظام وكافة اللوائح والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات مراعاة 

 الصلة.

وأن ُيضمن  الشكوى يبذل أقص ى جهد ملعالجة جميع جوانب  يجب على مقدم خدمات املدفوعات عند تلقي أي شكوى أن (2)

 ورقًيا أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها مع مستخدم خدمة املدفوعات. ذلك
ً
 في الرد عليها

 ما يلي:القيام ب –كحد أدنى–املدفوعات  اتيجب على مقدم خدم (3)

باستقبالها بما يسهل على العمالء  إنشاء وظيفة أو وسيلة لتلقي الشكاوى والتعامل معها وإدارة النظام الخاص (أ)

تقديم الشكاوى ومتابعتها وتصنيفها وتحديد حالتها، مع مراعاة تضمين تفاصيل التواصل مع البنك املركزي ملعالجة 

 الشكاوى.

مع مراعاة كافة ما يصدر  إعداد السياسات والضوابط واإلجراءات الالزمة للتعامل مع شكاوى العمالء ومعالجتها، (ب)

 خدمات املدفوعات ومستخدم خدمات املدفوعات.   مقدم العالقة بينم يتنظ بشأنالبنك املركزي عن 

مجانية داخل اململكة ملستخدمي خدمات املدفوعات لتقديم  –ثابتة ومحمولة–أرقام تواصل هاتفية توفير  (ج)

تاحة ملستخدمي الشكاوى، على أن يتم نشرها وتوضيح الخدمات املقدمة عن طريقها على جميع القنوات امل

 خدمات املدفوعات. 

، كاملحادثة املباشرة أو نماذج تسجيل بيانات التواصل على أن يتم توفير قنوات اتصال إضافية عبر اإلنترنت (د)

 التواصل معهم من قبل ممثلي مقدم خدمات املدفوعات. 

تقديم  إجراءات أن تشمل وتمكين العمالء من االطالع عليها، على إجراءات التعامل مع الشكاوى  وثيقة تقديم (ه)

 لتقديمها. القنوات املتاحة  وتوضيحشكوى والوثائق املطلوبة، ال

 شكاواهم. من متابعةاملدفوعات  اتخدم مستخدمي لتمكينالالزمة  املعلومات تقديم جميع (و)

حيالها وآلية املدفوعات  اتاملستخدمة للتواصل مع مستخدمي خدم وحفظ كافة الشكاوى والوسيلةتوثيق  (ز)

 لجتها. معا

لدى مقدم خدمات  املدفوعات الذي يرغب في تصعيد شكواه اتستخدم خدممل الالزمة تقديم املعلومات (ح)

  ، وتوجيهه إلى الطرف املعني بمعالجتها.نتيجة عدم رضاه عن نتيجة حل شكواه املدفوعات أو للبنك املركزي 
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 :، وذلك وفق اآلتيشكوى العالجة املحددة مل باملدةاملدفوعات االلتزام  اتيجب على مقدم خدم (4)

ساعة من  ثمانية وأربعين خالل الشكوى  تأكيد للعميل باستالمإرسال على مقدم خدمات املدفوعات يجب  (أ)

 استالمها.

 -كحد أعلى-خالل مدة مناسبة ال تتجاوز عشرة أيام تقويمية  مكتملرد  على مقدم خدمات املدفوعات تقديم يجب (ب)

 من تاريخ استالم الشكوى.

يشير مختصر إرسال رد  عليهيجب فاملدفوعات،  اتمقدم خدم إرادةعن  ألسباب خارجة مكتملإذا تعذر تقديم رد 

 اتمستخدم خدم لتزويداملوعد النهائي فيه  ويحدد الشكوى على  مكتملبوضوح إلى أسباب التأخير في تقديم رد 

 .الشكوى من تاريخ استالم يوًما تقويمًيا  ثالثون د يتجاوز املوعد النهائي املحد املكتمل، على أالالرد باملدفوعات 

توجيه مقدم للبنك املركزي و ، إلى البنك املركزي  إجراءات معالجة الشكاوى  وثيقةاملدفوعات تقديم  اتيجب على مقدم خدم (5)

والقواعد والتعليمات والتعاميم ذات  واللوائح األنظمة متطلبات بما يتوافق مع هاأو تعديل هالتغيير  خدمات املدفوعات

 الصلة. 

وفق ما املدفوعات  خدماتلشكاوى مستخدمي  بتقرير سنوي البنك املركزي  تزويداملدفوعات  اتيجب على مقدم خدم (6)

 .يحدده البنك املركزي 

الترتيبات الالزمة يتولى البنك املركزي عمل مقدم خدمة املدفوعات، الخاصة بشكاوى الضافة إلى إجراءات التعامل مع باإل  (7)

أي  لفرضمقدم خدمة املدفوعات  مع –عند اللزوم–والنظر فيها ومتابعتها  لتلقي شكاوى مستخدمي خدمة املدفوعات

، كما يجوز للبنك املركزي إحالة مستخدمي خدمات املدفوعات إلى الجهات املختصة اتخاذهاعليه  يجبإجراءات تصحيحية 

 ملعالجة شكاواهم.

  130 املادة

الفصل في املنازعات الناشئة بين أطراف نظم املدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تتولى لجنة املنازعات املصرفية 

 تظلمات ذوي املصلحة من قرارات البنك املركزي ذات الصلة.

 12 الباب

 

 ةالدوليمع الجهات واملنظمات املحلية و التعاون 

  131 املادة

عند أداء مهامه وبما يحقق األهداف املنصوص عليها في  وغيرهاالتعاون مع الجهات الرقابية املحلية والدولية صالحية  املركزي لبنك ل

 ذات العالقة. واألنظمةوالتعليمات  الضوابط، مع مراعاة النظام
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  132 املادة

 الدولية ذات الصلة واألعضاء مع املنظمات ين باملرخص املتعلقةالرقابية  التقاريرمشاركة  –وفًقا لتقديره–املركزي للبنك  (1)

  وتزويده بأي معلومات أو بيانات يتم طلبها.  التعاون مع البنك املركزي ين واألعضاء يجب على املرخص (2)

 13 الباب

 أحكام ختامية 

  133 املادة

ه واملوافق 5/6/1441عن البنك املركزي بتاريخ قدمي خدمات املدفوعات الصادرة مل القواعد التنظيميةمحل  الالئحةتحل 

 م 30/1/2020

  134 املادة

 الالئحةهذه  وفققدمي خدمات املدفوعات مرخًصا مل القواعد التنظيميةيعتبر مقدم خدمة املدفوعات املرخص له بموجب  (1)

 العمل بها.اعتباًرا من تاريخ وخاضع لها 

في سجل مشغلي ُنظم املدفوعات  لرقابتهمشغلي ُنظم املدفوعات الخاضعين دراج إ – وفًقا لتقديره –للبنك املركزي  (2)

 .الالئحةالعمل باملرخصين اعتباًرا من تاريخ 

الخاضعين لرقابة البنك املركزي بموجب النظام والالئحة يجب على مقدم خدمة املدفوعات أو مشغل نظام املدفوعات  (3)

أال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ  تقديم خطة توضح اإلجراءات التصحيحية لاللتزام بما تضمنته أحكام النظام والالئحة، على

  .ةالعمل بالالئح

  135 املادة

يوًما من تاريخ نشرها في الجريدة ثالثين  مرور وتسري بعد ،ُتنشر الالئحة في الجريدة الرسمية وعلى املوقع اإللكتروني للبنك املركزي 

 الرسمية.

 


