
اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
قــــرار 

رقـــم 2019/1
باإ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون نظـم املدفوعـات الوطنيـة

ا�ستنادا اإلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 ، 
واإلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/8 ، 

واإلـى قـــرار جملـــ�س حمافظـــي البنـــك املركــــزي العمانــي رقـــم م م/5/18/12/183/2999 ، 
بتاريـــخ 2018/12/17م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقــرر

املــادة الأولــــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون نظم املدفوعات الوطنية ، املرفقة . 

املــادة الثانيــــة

ي�ســدر الرئيــ�س التنفـيــذي للبنك املركـــزي العمانــي النمـــاذج والتعليمات الالزمــــة لتنفـيــذ 
اأحكام الالئحة املرفقة .

املــادة الثالثــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها . 

املــادة الرابعــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره . 

�صـدر فـي : 19 من ذي القعـدة 1440 هـ
املوافـــــق : 22 من يوليـــــــــــــو 2019 م

�صلطان بن �صامل بن �صعيد احلب�صي
نائــــــــب رئيــــــــ�س جملــــــــ�س املحافظـــــــني
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الالئحـة التنفـيذيــة لقانــون نظـم املدفوعــات الوطنيـة

الف�صــل الأول

اأحكــام عامــــة

املــادة )1 (

�سداد  على  الدال  بالإي�سال  الالئحة م�سحوبة  فـي هذه  عليها  املن�سو�س  الطلبات  تقدم 
ر�ســــم الطلــــب والدرا�ســـة املقــــرر ، ومرفقا بها البيانـــات وامل�ستنــدات املحــددة ، ول يرتتـــب 

على تقدميها اأي التزام على البنك املركزي العماين .

املــادة ) 2 (

اإذا كانت  اإل  ل يجوز النظر فـي الطلبات املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة والبت فـيها 
 ، كــل طلــب  فـيها بح�ســـب طبيعــة  املن�سو�ص عليها  واملتطلبات  ال�سروط  م�ستوفــاة جميع 

والغر�س منه .
 ول يجوز ملقدم الطلب ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة ، اأو امل�ستندات املقدمة منه اإذا مت رف�س 

الطلب �سراحة اأو �سمنا .

املــادة ) 3 (

يجــــوز التظلــــم من القرارات ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحــة خــالل مــدة اأق�ساهـــا 
)60( �ستون يوما من تاريخ علم املتظلم اليقيني بالقرار ، ويعترب عدم الرد على التظلم 

خالل مدة )30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�سا له .

الف�صــل الثانــي

اأحكــام م�صرتكــة للرتاخيــ�س

املــادة )4 (

يحظــــر مزاولــــة اأي ن�ســـاط يتعلق بنظم املدفوعات دون احل�ســـول علـــى ترخيــــ�ص بـــذلك 
وفق اأحكـــام قانــــون نظـــم املدفوعات الوطنيــــة ، وهـــذه الالئحـــة ، والقـــــرارات والتعليمـــات 

التي ي�سدرها البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 5 (

ي�سدر الرتخي�س ملدة )1( �سنة واحدة بقرار من جمل�س املحافظني خالل مدة ل تتجاوز 
)120( مائة وع�سرين يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع املتطلبات وال�سروط ، 

واإل اعترب الطلب مرفو�سا .
ويجـــوز جتديـــد الرتخيــ�س ملـــدة اأو ملــــدد مماثلة بنـــاء علــى طلـب يقــدم علـى النمــوذج املعــد 

لهذا الغر�س فـي موعد اأق�ساه )90( ت�سعون يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�س .
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميه ، 

واإل اعترب الطلب مرفو�سا .
ويراعــــى عنــد التجديــد وفــاء املرخـــ�ص لـــه بجميـــع التزاماتـــه ، ف�سال عن ا�ستيفائــه جميع 

املتطلبات وال�سروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .

املــادة ) 6 (

يقوم البنك املركزي العماين باإخطار طالب الرتخي�س اأو املرخ�س له - بح�سب الأحوال - 
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص اأو جتديده ال�سروط واملتطلبات املن�سو�ص عليها 
فـي هذه الالئحة ، والقرارات ، والتعليمات التي ي�سدرها البنك املركزي العماين فـي هذا 
ال�ساأن ، باأوجه النق�ص فـي طلبه ، ومنحه مهلة ال تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

اإخطاره ال�ستكمال اأوجه النق�ص ، واإال حفظ الطلب .

املــادة ) 7 (

يحق للبنك املركزي العماين اأن يطلب من طالب الرتخي�س اأي تو�سيحات اأو معلومات 
اإ�سافـية متى راأى ذلك �سروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص ، وذلك خالل اأجل ال يتجاوز 
واملتطلبات  ال�سروط  جميع  الرتخي�ص  طالب  ا�ستيفــاء  تاريـــخ  مـــن  يومـــا  ثالثـــني   )30(
املركزي  البنك  ي�سدرها  التي  والتعليمات  والقرارات  الالئحة  هذه  فـي  عليها  املن�سو�س 

العماين فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 8 (

املقرر خالل مدة ل تزيد على )30( ثالثني  يجب على املرخ�س له �سداد ر�سم الإ�سدار 
يومــا من تاريخ املوافقة على طلــب الرتخيــ�س اأو جتديــده ، واإل اعتبــر طلـــب الرتخيــ�س 
اأو التجديد كاأن مل يكن ، وال ترتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 9 (

اإذا توفــــي ال�سخ�س الطبيعــــي املرخ�س لــــه ، وكان الرتخيـــ�س �ساريـــا ، فاإنـــه يجــوز لورثتــه 
اأو اأحدهم احللول حمله خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ الوفاة ، على اأن 
والبيانات  بامل�ستندات  الغر�س م�سحوبا  لهذا  املعد  النموذج  بذلك على  تقدمي طلب  يتم 

التي يحددها البنك املركزي العماين .
ويكون للبنـــك املركـــزي العماين رفـــ�ص الطلب اإذا مل تتوفر فـي الطالب جميع املتطلبات 

وال�سروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .

املــادة ) 10 (

راأ�س  باملائة من  اأكرث من )5%( خم�سة  الو�سية  اأو  ال�سخ�س الطبيعي باملرياث  اإذا متلك 
مال ال�سخ�س العتباري املرخ�س له ، ورغب فـي ا�ستمرار هذا التملك ، فاإنه يتعني عليه 
تقدمي طلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�س م�سحوبا بامل�ستندات والبيانات التي 
يحددها البنك املركزي العماين ، وذلك خالل مدة ل جتاوز )60( �ستني يوما من تاريخ 

علم الطالب مبا اآل اإليه بطريق املرياث اأو الو�سية .
ويكــــــون للبنــــك املركـــزي العمانــــــي رفـــــ�ص الطلـــب اإذا لـــم تتوفـــر فـــي الطالــــب ال�ســــــروط 

التي ي�سعها فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 11 (

يقــدم طلــب موافقة البنــك املركـــزي العماين على قيام املرخ�س لــــه بالتنـــازل عــن حقوقــــه 
والتزاماته اإلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�س ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات 

وامل�ستندات االآتية : 
�سورة من الرتخي�س .  - 1

اأ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .  - 2

حتديد احلقوق واللتزامات املطلوب التنازل عنها .  - 3

ا�سم املتنازل اإليه ، والغر�س من التنازل .  - 4

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5
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املــادة ) 12 (

يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�س له بالتنازل عن الرتخي�س 

ال�سادر له اإلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�س ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات 

وامل�ستندات االآتية : 

�سورة من الرتخي�س .  - 1

اأ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .  - 2

�ســــورة من عقد التاأ�ســي�ص والنظـــام االأ�سا�سي وال�سجل التجاري وفــق اآخر تعديــل   - 3

اإذا كان �سخ�سا اعتباريا .

ما يفـيد ا�ستيفاء املتنازل اإليه ال�سروط واملتطلبات ذاتها املن�سو�ص عليها فـي هذه   - 4

الالئحة للرتخي�س ابتداء .

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 13 (

يبــت فـي طلـــــب التنازل عـــن الرتخيــ�س اأو عــن احلقـــوق واللتزامات النا�سئــة عنـــه خــــالل 

مدة ل تتجاوز )60( �ستني يوما ، واإل اعترب الطلب مرفو�سا .

املــادة ) 14 (

ي�سرتط ملنح املوافقة على قيام املرخ�ص له بالتنازل عــن الرتخي�ص ال�سادر له اإلى الغري 

مــا ياأتي : 

وفاء املرخ�س له بجميع التزاماته وقت التنازل ، وعلى الأخ�س التزاماته املالية .  - 1

التزام املتنازل له ب�سروط الرتخي�ص وبالوفاء بجميع االلتزامات املن�سو�ص عليها   - 2

فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية ، وهذه الالئحة .

اأي �سروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 3
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املــادة ) 15 (

فـي حالة املوافقة على التنازل الكلي عن الرتخي�ص ، تنتقل اإلى املتنازل اإليه جميع احلقوق 
واللتزامات املرتتبة على الرتخي�س .

اإليه م�ســوؤول م�سوؤوليــة  وفـي حالـــة التنازل اجلزئي يكون كل من املرخ�س لـــه واملتنــازل 
اأمـــام البنك املركزي العمانـــي عن الوفـاء بجميع اللتزامات املن�سو�س عليها  ت�سامنيــــة 

فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية ، وهذه الالئحة .
وفـي جميع االأحـــوال ، ال يجوز للمرخ�ص لـــه املطالبة با�ستـــرداد اأي ر�ســــوم اأو مقابـــل مالـــي 

اأو اأي مبالغ يكون قد �سددها للبنك املركزي العماين . 

املــادة ) 16 (

ل يجوز ملــن تنازل عن الرتخي�س اأو عن ن�سيبه فـي ح�سة اأو اأ�سهم املرخ�س لــــه التي تزيد 
علـــى )25%( خم�ســة وع�سرين باملائة اأن يتقدم بنف�سه اأو بوا�سطة �سخ�س اعتبـــاري ميلكـــه ، 
اأو ي�ساهم ، اأو ي�سارك فـيه بطلب احل�سول عــلى ترخيـــ�ص اآخــر اإال بــعد انق�ســـاء )1( �سنــة 

واحدة من تاريخ املوافقة على التنازل .

املــادة ) 17 (

يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�ص له مبزاولة الن�ساط املرخ�ص 
بــــه فـي غري املقر املرخـــ�س بـــه على النموذج املعد لهذا الغر�س ، علـــى اأن ي�ستمـــل الطلــــب 

على البيانات وامل�ستندات االآتية : 
العنوان التف�سيلي للمقر املقرتح .  - 1

�سند امللكية ، اأو عقد الإيجار .   - 2

املخطط الهند�سي للمقر املقرتح .  - 3

تقريـــر تف�سيلـــي ي�ستمل على الـتاأثريات املتوقع حدوثهـــا علــى النظــام ، واخلدمــات   - 4
املقدمة .

اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5
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الف�صـــل الثالـــث

ترخيــ�س ت�صغيـــل النظـــام

املــادة )18 (

ال يجــوز منــح ترخي�ص ت�سغيل النظام اإال اإذا كـــان طالـــب الرتخيـــ�ص م�ستوفـيـــا ال�ســــروط 
االآتية : 

اأن يتخذ �سكل �سركة وفق اأحكام القوانني املعمول بها ، والقرارات املنفذة لها .  - 1

اأن ي�ستوفـي راأ�ص املال الذي يحدده جمل�ص املحافظني من حني الآخر .  - 2

اأن تكون لديه الكفاءة الفنية لت�سغيل النظام .  - 3

اأن ي�سمن �سالمة العمليات التي جتري فـي النظام .  - 4

اأي �سروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 19 (

يقدم طلب احل�سول على ترخي�س ت�سغيل النظام اإلى البنك املركزي العماين على النموذج 
املعد لهذا الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

�ســــورة مـــن عقـــد التاأ�سيـــ�س ، والنظــــام الأ�سا�ســــي لل�سخـــ�س العتبـــاري ، وال�سجــــل   - 1
التجاري له وفق اآخر تعديل .

قواعد حوكمة ت�ستمل بوجه خا�ص على ما ياأتي :   - 2

الهيكل التنظيمي املقرتح على اأن ي�ستمل بوجه خا�ص على هيكل االإدارة . اأ - 

التدقيق الداخلي ، وتقنية املعلومات ، واملهام املنوطة بهما . ب - 

االإجـــراءات التـــي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�ســل االأمــوال ، ومتويـــل   - 3
الإرهاب .

ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�س .  - 4

تقرير تف�سيلي الآلية عمل النظام والتقنيات امل�ستخدمة .  - 5

بيان باأ�سماء امل�ساركني فـي ال�سخ�س العتباري اأو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�سركات   - 6
امل�ساهمة الذين ميلكون اأ�سهما فـي راأ�س ماله تتجاوز ن�سبتها )5%( خم�سة باملائة .
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بيان باأ�سماء رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة ، وامل�سوؤولني التنفـيذيني وموؤهالتهم ،   - 7
ومديــــري العمـــوم ونوابهـــم ، على اأن يتمتع كل منهـــم بح�ســـن ال�سيـــرة وال�سمعـــة ، 
واأال يكـــون قــــد �سبـــق احلكــــم عليـــــه فــــي جنايـــة ، اأو فــــي جرميـــة خملــــة بال�ســــرف 

اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

بيان تف�سيلي بالأ�سخا�س املتوقع م�ساركتهم فـي النظام .  - 8

ن�سخة من القواعد املتعلقة بت�سغيل النظام .  - 9

10 - خطة عمل لل�سنوات اخلم�ص القادمة ت�ستمل بوجه خا�ص على كيفـية اإدارة املوارد 
الب�سرية مبا يت�سمن كفايتها لت�سغيل النظام بكفاءة وفعالية ، على اأن ترفق بهذه 

اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى . 

بيان تف�سيلي بالأ�سعار املقرتح حت�سيلها لقاء اخلدمات املزمع تقدميها .  - 11

اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 12

املــادة ) 20 (

يجب اأن تت�سمن القواعد املتعلقة بت�سغيل النظام امل�سار اإليها فـي البند )9( من املــادة )19( 
من هذه الالئحة على الأخ�س ما ياأتي : 

�سروط واإجراءات و�سوابط امل�ساركة فـي النظام ، واحلقوق وااللتزامات املتبادلة .  - 1

التقنية امل�ستخدمة فـي ت�سغيل النظام ، ومقايي�ص جودة وكفاءة اخلدمة .  - 2

�سمان عدم التمييز بني م�ستخدمي النظام .  - 3

ال�سيا�سات والتدابري الأمنية التي تكفل حماية النظام وتاأمني البيانات واملعلومات   - 4
من اأي اخرتاق اإلكرتوين ، اأو ولوج �سخ�س غري م�سرح له اإليها ، وطرق ومواعيد 

اإبالغ البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك اأو حماولة اإحداثه .

اأو خلل فني فـي النظام  اإدارة االأزمات ملواجهة حاالت الطوارئ اأو حدوث اأعطال   - 5
مبـــا ي�سمـــن عدم توقــــف العمل فـي النظــام وا�ستمرار ت�سغيلــه بكفــاءة وفاعليــة ، 

ورفع التقارير ب�ساأنها اإلى البنك املركزي العماين .

اآلية ا�ستعادة البيانات اأو املعلومات فـي حالة فقدانها الأي �سبب من االأ�سباب .  - 6

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

التدابيــــر التـــي تكفـــل احلــــد مــــن املخاطـــر املرتبطــــة بت�سغيــــل النظــــام كمخاطـــــــر   - 7

ال�سيولة ، وخماطر �سعر ال�سرف ، واملخاطر الناجمة عن العمليات املتعلقـــة باأوامر 

الدفع ، واأدوات الدفع ، والت�سوية ، واملقا�سة . 

اآليات واإجراءات البت فـي الطلبات املتعلقة باالأخطاء التي تقع فـي النظام ، وطرق   - 8

معاجلتهـــا علـــى اأن تكـــون متفقـــة مــع مــــا يقره البنـــك املركزي العماين من قواعد 

فـي هذا ال�ساأن .

االإجراءات الكفـيلة حلماية وتاأمني العمليات التي جتري فـي النظام .  - 9

�سعر اخلدمة وطريقة التح�سيل .  - 10

اآليات واإجراءات البت فـي ال�سكاوى التي يقدمها امل�سارك ومزود اخلدمات ب�سبب   - 11

يتعلق بت�سغيل النظام واإدارته ، وطرق حل املنازعات .

وللبنك املركزي العماين قبول اأو رف�ص هذه القواعد ، اأو طلب اإجراء التعديالت الالزمة 

عليها مبا يتفق و�سيا�ساته وتوجهاته املتعلقة بنظم املدفوعات . 

املــادة )21 (

يجـــب علـــى امل�سغــــل فـي حالـــة رغبته فـي اإجـــراء اأي تغييــر فـي النظـــام مبا يوؤثر على هيكله 

اأو ت�سغيله اأو اإدارته اأن يقدم طلبا بذلك اإلى البنك املركزي العماين على النموذج املعد لهذا 

الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

�سورة من الرتخي�س .  - 1

اأ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .  - 2

تقرير تف�سيلي ي�ستمل على التغيريات املراد اإجراوؤها ، والـتاأثريات املتوقع حدوثها   - 3

على النظام ، واخلدمات املقدمة .

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 4

ويخطر امل�سغل امل�سارك قبل اإجراء التغيري خــالل مــدة ال تقـــل عـــن )30( ثالثـــني يومـــا 

من تاريخ احل�سول على موافقة البنك املركزي العماين على الطلب .
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الف�صــــل الرابــــع

ترخيــــ�س مــــزود اخلدمـــات

املــادة )22 (

ال يجوز منــح ترخي�ص مزود اخلدمات اإال اإذا كان طالب الرتخي�ص م�ستوفـيــــا ال�ســــروط 
االآتية : 

اأن ي�ستوفـي راأ�ص املال الذي يحدده جمل�ص املحافظني من حني الآخر .  - 1
اأن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقدمي خدمات املدفوعات .  - 2

اأن ي�سمــــن �سالمـــة الأمـــوال التــــي يت�سلمــها من م�ستخدمي خدمــــات املدفوعــــات   - 3
اأو مـــن غريهــم وتكون ذات �سلــــة بتقدمي هذه اخلدمات ، وبقائها منف�سلة متامـــا 
عـــــن اأر�ســــــدة اأي طــــــرف اآخــــر ، ف�ســــــال عن �سمــــان اإمكانيــــة تتبــع هـــذه االأمـــــوال 

فـي اأي وقــــت .
اأن يكون لديه عدد كاف من العاملني املوؤهلني فـي جمال خدمات املدفوعات .  - 4

اأي �سروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 23 (

يقدم طلب احل�سول على ترخي�س مزود اخلدمات اإلى البنك املركزي العماين على النموذج 
املعد لهذا الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

اأو عقد التاأ�سي�س ، والنظام  - 1  ،  �سورة من البطاقة ال�سخ�سية لطالب الرتخي�س 
االأ�سا�سي ، وال�سجل التجاري وفق اآخر تعديل اإذا كان �سخ�سا اعتباريا .

ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�س . - 2
بيان تف�سيلي بنوع خدمات املدفوعات املزمع تقدميها ، والأ�سعار املقرتح حت�سيلها  - 3

مقابل كل خدمة .
خطة عمل ت�ستمل بوجه خا�ص على ما يثبت املقدرة على توظيف املوارد الب�سرية ،  - 4

وو�سع النظم واالإجـراءات التي تكفل �سري العمل ب�سكــــل منتظــــم و�سليــــم ، علــــى اأن 
ترفق بهذه اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى ، اأو املوازنات 
اإذا كان مقدم طلب  والتقارير املالية املدققة لل�سنوات الثالث الأخرية فـي حالة 

الرتخي�ص مرخ�سا له من البنك املركزي العماين مبزاولة ن�ساط اآخر . 
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قواعد حوكمة ت�ستمل بوجه خا�ص على ما ياأتي :  - 5

ال�سالحيـــــات  بــــني  والتـــــوازن  بال�سفافـيــة  يتميز  وا�ســـــح  تنظيمــــي  هيكـــــل  اأ - 

وامل�سوؤوليات .

التدابري التي تكفل احلد من املخاطر املرتبطة بخدمات املدفوعات ، واآليات  ب - 

الرقابة الداخلية التي ت�سمن �سالمة النواحي الإدارية واملالية واملحا�سبية ، 

على اأن تتنا�سب تلك التدابري واالآليات مع طبيعة وحجم وم�ستوى تعقيد 

خدمات املدفوعات املزمع تقدميها . 

ج - تقنية املعلومات .

االإجــراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�سل االأمـــوال ، ومتويل  - 6

الإرهاب .

واملعلومـــات  - 7 البيانــات  التــي ت�سمن حماية  الالزمـــة  االإجراءات  يفـيـــد و�ســـع   ما 

من اخرتاقها اأو الولوج اإليها من قبل اأ�سخا�س غري م�سرح لهم بذلك ، وطرق 

ومواعيد اإخطار البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك ، اأو حماولة اإحداثه .

ومواجهة  - 8 اإدارة  كيفـية  حتدد  التي  واالإجراءات  االآليات  على  ت�ستمل  عمل  خطة 

حالت الطوارئ ، ورفع التقارير ب�ساأنها اإلى البنك املركزي العماين . 

بيان باأ�سماء امل�ساركني فـي ال�سخ�س العتباري اأو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�سركات  - 9

امل�ساهمة الذين ميلكون اأ�سهما فـي راأ�س ماله تتجاوز ن�سبتها )5%( خم�سة باملائة .

 بيان باأ�سماء رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة ، وامل�سوؤولني التنفـيذيني وموؤهالتهم ،  - 10

على اأن يتمتع كل منهم بح�سن ال�سرية وال�سمعة ، واأل يكون قد �سبق احلكم عليه 

فـي جناية ، اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

 اآليات واإجراءات البت فـي ال�سكاوى التي يقدمها م�ستخدمو خدمات املدفوعات ،  - 11

وطرق حل املنازعات .

اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين . - 12
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الف�صــــل اخلامــــ�س
ال�صتعانـــة بالغري وتعيني الوكــالء ووكيــل الت�صويــة

املــادة )24 (

ال يجوز للم�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك اأن ي�سند اأحد اأن�سطته اخلا�سعة الأحكام قانون 
نظم املدفوعات الوطنية اإلى الغري ، اأو اأن يعني وكيال له ، اأو وكيل الت�سوية اإال مبوافقة 

كتابية من البنك املركزي العماين .
 املــادة )25 (

يقدم طلب ال�ستعانة بالغري للقيام ببع�س الأعمال اأو تعيني وكيل على النموذج املعد لهذا 
الغر�ص ، على اأن ي�ستمل الطلب على البيانات وامل�ستندات االآتية : 

، والنظـــام  التاأ�سيـــ�س  اأو عقــــد   ، اأو الوكيــل  �سورة من البطاقة ال�سخ�سية للغري   - 1
االأ�سا�سي ، وال�سجل التجاري وفق اآخر تعديل اإذا كان �سخ�سا اعتباريا .

اآليات واإجراءات الرقابة الداخلية املزمع اإعمالها من قبل الغري اأو الوكيل ، والتي   - 2
تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سل االأموال ، ومتويل االإرهاب .

بيان باأ�سماء املديرين ، وامل�سوؤولني التنفـيذيني للغري اأو الوكيل ، وموؤهالتهم .  - 3

ما يدل على الكفاءة الفنية ، واملالءة املالية للغري ، اأو الوكيل .  - 4

اأي بيانات وم�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

 املــادة )26 (
يقدم طلب تعيني وكيل الت�سوية على النموذج املعد لهذا الغر�س ، مرفقا به ن�سخة من 
القواعد املتعلقة باإجراء الت�سوية ، وال تكون املوافقة على تعيني وكيل الت�سوية نافذة اإال 
بعد اأن يوافـي البنك املركزي العماين بن�سخة من اتفاقية يربمها مع امل�سغل وامل�ساركني 
الذين قاموا بفتح ح�سابات لديه الإجراء عمليات الت�سوية ، وذلك خالل )30( ثالثني يوما 
وامل�سغل  الت�سوية  والتزامات وكيل  التفاقية حقوق  تت�سمن  اأن  ، على  املوافقة  تاريخ  من 
وامل�ساركني املتعلقة بعمليات الت�سوية ، وفـي جميع االأحوال يلتزم وكيل الت�سوية باإخطار 

البنك املركزي العماين باأي تعديل يطراأ على التفاقية . 
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املــادة )27 (

يحق للبنك املركزي العماين اتخاذ جميع االإجراءات الالزمة للتحقق من �سحة البيانات 
وامل�ستندات املتعلقة بتعيني الغري اأو الوكيل ، كما يكون له حق طلب اإي�ساحات من امل�سغل 

اأو مزود اخلدمات ب�ساأن هذه البيانات اأو امل�ستندات . 

املــادة )28 (

يكــون للبنــك املركــزي العمانــي مطلـــق التقدير فـي املوافقة اأو عدم املوافقـــة علــى طلـــب 
ال�ستعانة بالغري للقيام ببع�س الأعمال ، اأو تعيني وكيل ، اأو وكيل الت�سوية ، على اأن يبت 
وال�سروط  املتطلبات  ا�ستيفائه جميع  تاريخ  �ستني يوما من  الطلب خالل )60(  فـي هذا 

املقررة ، واإل اعترب الطلب مرفو�سا .

املــادة ) 29 (

مع عدم الإخالل بحكم املــادة )28( من هذه الالئحة ، يجوز للبنك املركزي العماين عدم 
ت�سغيلية  باأعمال  للقيام  بالغري  بال�ستعانة  اخلدمات  مزود  اأو  امل�سغل  قيام  على  املوافقة 
جوهرية متى راأى اأن ذلك يوؤثر على جودة وكفاءة اخلدمة ، اأو على جودة الرقابة الداخلية ، 
اأو على اأدائه املالــــي ، اأو علـــى قدرتــــه فـي الوفـــاء بالتزاماتـــه ، اأو كـــان من �ساأن ذلك احلـــد 

من قدرة البنك املركزي العماين فـي الإ�سراف والرقابة على نظم املدفوعات . 

املــادة )30 (

يجب علـــى امل�سغــــل اأو مزود اخلدمات فـي حالة ال�ستعانة بالغيـــر للقيـــام ببعــ�س الأعمـــال 
اأن يراعي االآتي : 

اأال تت�سمن اال�ستعانة تفوي�سا مب�سوؤوليات االإدارة العليا للم�سغل اأو مزود اخلدمات .  - 1

بقــــاء امل�سغـــل ومــزود اخلدمات ملتزما ب�سروط الرتخي�ص ال�سادر لـــه ، وباأحكــام   - 2
قانون نظم املدفوعات الوطنية ، وهذه الالئحة .

م�ستخدمي  اأو مزود اخلدمات جتاه  امل�سغل  والتزامات  على عالقة  التاأثري  عدم   - 3
النظام اأو خدمات املدفوعات .
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املــادة ) 31 (

 ، ال�سادرة بتعيني الغري  املوافقات  املركزي العماين جميع  تقيد فـي �سجل خا�ص بالبنك 
، ويجوز لذوي ال�ساأن االطالع على هذا ال�سجل  ، وبياناتهم  ، ووكالء الت�سوية  والوكالء 

وفق ال�سوابط واالإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .
وال يكون البنك املركزي العماين م�سوؤوال عن عدم �سحة بيانات الوكالء الواردة فـي ال�سجل 

متى كانت راجعة خلطاأ امل�سغل اأو مزود اخلدمات الذي قدم البيانات .

املــادة ) 32 (

العماين على طلب  املركزي  البنك  فـي حالة موافقة  امل�سغل ومزود اخلدمات  يجب على 
اأو تعيني وكيل له ، اأو وكيل الت�سوية اأن يتخذ  اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ص االأعمال ، 
 ، الوطنية  املدفوعــــات  باأحكــــام قانـــون نظم  التــي ت�سمـــن امتثالهم  املنا�سبـــة  االإجــــراءات 
وهذه الالئحة ، وب�سيا�سات وتوجيهات البنك املركزي العماين املتعلقة بنظـم املدفوعـــات ، 

ومبتطلبات مكافحة غ�سل االأموال ، ومتويل االإرهاب .
 املــادة )33 (

ال يرتتـب على قيــــام امل�سغل ومزود اخلدمات باال�ستعانــة بالغيــر للقيــام ببعـــ�ص االأعمـــال ، 
اأو تعيني وكيل له ، اأو وكيل الت�سوية انتفاء م�سوؤوليته عن االأعمـــال اأو االأفعـــال التي يقـــوم 

بها الغري ، اأو الوكيل ، اأو وكيل الت�سوية .

املــادة ) 34 (

يجب على امل�سغل ومزود اخلدمات التاأكد من قيام الوكيل الذي عينه باإخطار م�ستخدمي 
النظام اأو خدمات املدفوعات بعمله كوكيل له .

املــادة ) 35 (

يجب على وكيل الت�سوية اأن يقوم بفتح ح�سابات م�سرفـية منف�سلة عن ح�ساباته االأخرى 
بغر�ص اإجراء الت�سوية .

وي�سع وكيل الت�سوية القواعد الت�سغيلية الالزمة الإدارة هذه احل�سابات امل�سرفـية ، على اأن 
تت�سمـــن هــذه القواعد احلد من خماطر الت�سوية واالئتمان وال�سيولــة ، ويبــرم اتفاقيــات 
مع امل�سغل اأو مزود اخلدمات - بح�سب االأحوال - تبني وقت نهائية املدفوعات ، ووقت اإجراء 
العماين  املركزي  البنك  القواعد واالتفاقيات على  يتم عر�ص هذه  اأن  ، على  التحويالت 

للموافقة عليها .
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املــادة ) 36 (

يجب على وكيل الت�سوية اأن يقدم اإلى البنك املركزي العماين التقارير التي يطلبها منه ، 
وتكون ذات �سلة بعمله ، وذلك وفــــق املواعيـــد واالإجراءات التي يحددهــــا البنـــك املركــــزي 

العماين . 

املــادة )37 (

يجب على امل�سغــل ومزود اخلدمــات اإخطــار البنــك املركــزي العمانـــي على الفـــور فـي حالـــة 
قيامه باإنهاء مهمة الغري ، اأو الوكيل ، اأو وكيل الت�سوية .

املــادة ) 38 (

يكون للبنك املركزي العماين اإنهاء مهمة الغري ، اأو الوكيل ، اأو وكيل الت�سوية ، و�سطب 
ا�سمه فـي االأحوال االآتية : 

اإذا طلب امل�سغل اأو مزود اخلدمات ذلك .  - 1
اإذا ثبت احل�سول على موافقة البنك املركزي العماين على تعيني الغري ، اأو الوكيل ،   - 2
اأو وكيل الت�سوية عن طريـــق الغــــ�ص ، اأو التدليــ�ص ، اأو التزويــــر ، اأو تقديــــم بيانـــات ، 

اأو معلومات غري �سحيحة .
اإذا تبني قيام الغري اأو الوكيل اأو وكيل الت�سوية باأعمال غري م�سروعة .  - 3

اإذا كـــــان ذلك �سروريـــــــا حلمايـــــة م�ستخدمـــــي النظــــام اأو خدمــــــات املدفوعـــــات ،   - 4
اأو اإذا تطلبت امل�سلحــة العامة اإنهاء مهمة الغري ، اأو الوكيــــل ، اأو وكيــل الت�سويـــة ، 

و�سطب ا�سمه .
ويكون للبنك املركزي العماين ن�سر قراره ال�سادر بال�سطب بالو�سيلة التي يراها منا�سبة . 

الف�ســـــل ال�ســــاد�س

ال�سمــــان املالـــــي

املــادة ) 39 (

يلتـــزم امل�سغــل ، ومـزود اخلدمـــات ، وامل�سارك بتقدمي �سمان مايل ل�سالــــح البنـــك املركــــزي 
العماين بالقيمة واملدة التي يحددها ، فـي ميعاد ال يتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 
اإخطاره بـــذلك ، وذلك ل�شمـــان ح�شــن تنفـيـــذ �شـــروط الرتخي�ص ، والوفــــاء بااللتـزامــــات 

املن�سو�ص عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .
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املــادة ) 40 (

يجوز للبنك املركزي العماين اخل�سم من قيمة ال�سمان املايل للوفاء باأي من التزامات 
امل�سغل ، اأو مزود اخلدمات ، اأو امل�سارك ، وفـي حالة اخل�سم يجب ا�ستكمال قيمة ال�سمان 

خالل الأجل الذي يحدده البنك املركزي العماين .

املــادة ) 41 (

ل يجوز رد قيمة ال�سمان املايل اإل بعد انق�ساء الرتخي�ص اأو اإلغاء امل�ساركة فـي النظام ، 
والتاأكــد مــن الوفـــاء بجميـــع اللتزامات املن�سو�ص عليها فـي الرتخيـــ�ص وقانـــون نظـــم 
املدفوعات الوطنية ، وعلى الأخ�ص اللتزامات املالية ، ويقدم طلب ال�سرتداد اإلى البنك 
املركزي العماين على النموذج املعد لهذا الغر�ص ، مرفقا به امل�ستندات التي يحددها البنك 

املركزي العماين .

املــادة ) 42 (

يجــوز للبنــك املركـــزي العمانـــي التنفـيذ على ال�سمــان املالــي املــودع لديــه فـي حالــة اإخـــالل 
امل�سغل ، اأو مزود اخلدمات ، اأو امل�سارك باأي من التزاماته .

الف�ســـل ال�سابـــع

الإ�ســــراف والرقابــــــة

املــادة )43 (

يكون للبنك املركزي العماين و�سع القواعد واملعايري وال�سوابط املتعلقة بنظم املدفوعات ، 
والأن�سطة املرتبطة بها ، واإ�سدار النقود الإلكرتونية ، مبا ي�سمن حت�سني وتطوير كفاءة 

واأمان نظم املدفوعات وتعزيز الثقة بها ، وحتقيق ال�ستقرار املايل بال�سلطنة .

املــادة ) 44 (

يعد البنك املركزي العماين �سجال يقيد فـيه الرتاخي�ص ال�سادرة ، على اأن ي�سمل القيد 
رقم الرتخي�ص ، ونوعه ، وتاريخ اإ�سداره ، ومدته ، وبيانات ومعلومات وافـية عن املرخ�ص 
لـــه ، واملقـــر الـــذي يزاول فـيــه الن�شاط املرخ�ص به ، وغريهــــا من البيانـــات واملعلومات ذات 
ال�سلة بالرتاخي�ص ، ول يجوز الطالع على هذا ال�سجل اإل باإذن كتابي من البنك املركزي 

العماين .
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املــادة ) 45 (

يخ�ســع املرخــ�ص لـــه وامل�سارك وكل من ي�سنــد اإليـــه اأحـــد اأن�سطته من الغيـــر ، اأو الوكــــالء 
الإ�سراف البنك املركزي العماين ، ورقابته فـيما يتعلق باالأعمال املرخ�ص بها اأو ذات ال�سلة 
بنظم املدفوعات ، ويجب على كل منهم ت�سهيل مهمة من يندبه البنك املركزي العماين 
الإجراء التفتي�ص على هذه االأعمال ، واأن يقدم اإليه جميع ما يطلبه من بيانات اأو معلومات 
اأو �سجالت اأو م�ستندات اأو مرا�سالت اأو غري ذلك ، ون�سخها ، ومتكينه من فح�ص االأجهزة 
واملعــــدات ، والدخــــول اإلى النظــــــام واملبانـــي واملن�ســــاآت ، واأن ي�ستجيــــــب لطلبـــات احل�ســـــور 

متى طلب منه ذلك . 

املــادة ) 46 (

يجب على امل�سغل ومزود اخلدمات االحتفاظ فـي املقر املرخ�ص به مبا ياأتي : 
الرتخي�ص ، وال�سجل التجاري وفق اآخر تعديل .  - 1

حما�سر اجتماعات جمل�ص االإدارة وقراراته .  - 2
ال�شجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�ص به .  - 3

الدفاتر احل�سابية ، والبيانات اخلا�سة باملركز املايل ، وتقارير مدققي احل�سابات .  - 4
البيانات وامل�ستندات االأخرى التي يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 47( 

 ، امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك االحتفاظ بالدفاتر وال�سجالت احل�سابية  يجب على 
وملــــدة )10(  بالنظام طبقا لو�سائـــل ماأمونــــــة ومنا�سبـــة  ال�سلــــة  ال�سجـــالت ذات  وجميــــع 
ع�سر �سنوات ، ويكون للبنك املركزي العماين ولذوي ال�ساأن حق االطالع على هذه الدفاتر 

وال�سجالت متى طلبوا ذلك .

املــادة ) 48( 

يجب على امل�سارك ومزود اخلدمات اإخطار البنك املركزي العماين وامل�سغل قبل اتخاذ اأي 
اإجراء يرتتب عليه اإنهاء اأعمالهما ، اأو اإعادة تنظيمهما خالل مدة ال تقل عن )30( ثالثني 
يوما ، على اأن يت�سمن االإخطار بيانا بالتاأثريات املتوقع حدوثها على الغري ، ويكون للبنك 
املركزي العماين اتخاذ جميع االإجراءات التي تكفل املحافظة على �سالمة النظام ، وت�سمن 

وفاء مزود اخلدمات وامل�سارك بجميع التزاماتهما .
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املــادة ) 49 (

يجــــب علــى امل�سغـــل ومزود اخلدمـات االإعــالن عــــن �سعــــــر اخلدمـــة وطريقـــــة التح�سيـــــل 

بعد موافقة البنك املركزي العماين ، ووفق القواعد التي ي�سعها فـي هذا ال�ساأن .

املــادة ) 50 (

يكون للبنك املركــزي العماين احلق فـي حتديــد احلديـــن االأدنـــى واالأق�سى ملعدل العمــوالت 

التي يتقا�ساها املرخ�ص له مقابل اخلدمات التي يوؤديها .

املــادة ) 51 (

يجــب علـــى امل�سغـــل االإف�ســـاح الكامل للم�ســـارك عن القواعــد التي و�سعها لت�سغيل النظام 

واإدارته وفقا للقواعد واالإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .

املــادة ) 52 (

يكون للبنك املركزي العماين اأن ي�سع حدا اأق�سى لعدد العمليات التي ميكن اإجراوؤها عرب 

النظـــام ، اأو التــــي جتري على ح�ساب النقود االإلكرتونية ، واأدوات الدفـــع املرتبطة بهــا مبــا 

فـي ذلك عدد احل�سابات واأدوات الدفع التي يجوز مل�ستخدمي النقود االإلكرتونية امتالكها .

املــادة ) 53 (

يكون للبنك املركزي العماين احلق فـي اأن يطلب من املرخ�ص له باإ�سدار النقود االإلكرتونية 

تزويـــده بتقاريـــر عـــن ح�سابـــات النقــود االإلكرتونيــــة ، وذلك وفقــــا لالإجـــراءات واالأو�ســـاع 

التي يحددها . 

املــادة )54 (

يكون للبنك املركزي العماين اأن يتعاون مع اجلهات وال�سلطات اخلارجية املعنية بالرقابة 

واالإ�ســـراف علـــى نظـــم املدفوعــات مبــا فـي ذلك تبادل البيانات واملعلومات حول اخلدمات 

والعمليات املتعلقة بنظم املدفوعات .
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الف�ســــل الثامــــن

اأمتتـــــــــة ال�سيكـــــات

املــادة )55 (

ي�شرتط فـي ال�شيك املر�شل عرب النظام من م�شرف اإلى م�شرف اآخر الإجناز عمليات الدفع 
التي تتم وفق اأحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية االآتي : 

يحددها  التي  االأجنبية  العمالت  باإحدى  اأو   ، العماين  بالريال  حمررا  يكون  اأن   - 1
البنك املركزي العماين .

اأن يكون مرمزا بالرتميز املعتمد .   - 2

اأن يكــــــون خمتومـــــا بخاتــــــم امل�سرف املقـــدم لل�سيـــــك �ســـواء اأكــــــان اخلاتـــــم يدويـــــا   - 3
اأم اإلكرتونيـــــا ، علــــى اأن يكـــون اخلاتــــــم ب�ســـــورة وا�سحـــة ، ومقـــروءة ، واأال يخفـــي 

اأيـــا من بيانات ال�سيك .

اأال يكــــــون تالفـــــــا اأو ممزقــــا ، اأو يت�سمــــــن اإ�سافـــــة اأو تعديــــــال اأو ك�سطـــا اأو طم�ســــا   - 4
فـي بياناته دون وجود توقيع ال�ساحب عليها . 

اأن يكون مطابقا للموا�سفات الفنية اخلا�سة بالنظام .  - 5

اأي �شروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .   - 6

املــادة )56 (

 ، لل�سيك  املقدم  امل�سرف  بياناتها  بتعبئة  يقوم  اإلكرتونية  �سهادة  بال�سيك  ترفــق  اأن  يجب 
ويكون هــــذا امل�ســرف م�ســوؤوال م�سوؤوليــــة كاملــــة عن �سحة البيانات التي تت�سمنهــا تــلك 

ال�سهادة .
ويحدد البنك املركزي العماين ما يجب اأن ت�ستمله ال�سهادة االإلكرتونية من بيانات .

املــادة ) 57 (

يجب على امل�سرف املقدم لل�سيك االلتزام باالآتي : 
اإر�سال �سورة وا�سحة لل�سيك من اجلانبني ، مرفقا به ال�سهادة االإلكرتونية .  - 1

االحتفاظ باأ�سل ال�سيك الذي مت �سرفه ومرفقاته ملدة )10( ع�سر �سنوات .  - 2
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تزويد امل�سرف امل�سحوب عليه باأ�سل ال�سيك ومرفقاته متى طلب منه ذلك كتابة .  - 3
هذه  من   )55( املــادة  فـي  عليها  املن�شو�ص  ال�شروط  ال�شيك  ا�شتيفاء  من  التاأكد   - 4
املدفوعات  نظم  قانون  ا�ستلزمها  التي  البيانات  على  ا�ستماله  وكذلك   ، الالئحة 

الوطنية ، وذلك قبل اإر�ساله عرب النظام .
اإعادة اأ�سل ال�سيك اإلى امل�ستفـيد فـي حالة رف�سه من قبل امل�سرف امل�سحوب عليه   - 5
الأي �سبــــب من االأ�سبــــاب ، مرفقـــا بـــه �سهـــادة م�ستخرجــــة مــــــن النظـــــام ت�ستمـــل 

على بيانات ال�سيك ، و�سورته من االأمام واخللف ، و�سبب رف�سه .

املــادة ) 58 (

يجب على املرخ�ص له بت�سغيل النظام االلتزام باالآتي : 
ت�سلم �سورة ال�سيك ومرفقاته املر�سلـــة من اأحد امل�سارف ، واإر�سالهما اإلى امل�سرف   - 1

امل�سحوب عليه عرب النظام .
االحتفــــاظ ب�ســـورة ال�سيــــك ، ومرفقاتــــه ، وجميــــع العمليــــات التـــي متـــت ب�ساأنــــه   - 2

فـي النظام فـي �سجل اإلكرتوين ملـــدة )10( ع�ســر �سنوات .
رفــــ�ص ال�سيــــك فـي حالــــة تقدميــــه مــــن م�سرفـــــني خمتلفــــني ، اأو فــــي احلـــــاالت   - 3

التي يقررها البنك املركزي العماين .
ت�سلـــــــم رد امل�ســـــــرف امل�سحـــــــوب عليـــــــه واإر�سالـــــه اإلـــــى امل�ســــرف املقـــــدم لل�سيـــــك ،   - 4

على اأن يحتفظ بن�سخة منه فـي �سجل اإلكرتوين ملدة )10( ع�سر �سنوات .

املــادة ) 59 (

يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه االلتزام باالآتي : 
ت�سلـم �ســورة ال�سيـــك املر�ســـل عرب النظام ومرفقاتــــه ، ومراجعتهمـــا مــــن جميــــع   - 1

النواحي .
الرد بالقبول اأو الرف�ص ، مع بيان �سبب الرف�ص .  - 2

املــادة ) 60 (

فـي حالة رف�ص ال�سيك )3( ثالث مرات الأي �سبب من االأ�سباب ، فال يجوز اإعادة تقدميه 
مرة اأخرى عرب النظام اإال فـي احلاالت التي يحددها البنك املركزي العماين ، دون اأن يخل 

ذلك من جواز تقدميه لل�سرف خارج النظام .
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الف�ســل التا�ســع

اخل�ســــــم املبا�ســــــر

املــادة )61 (

يجوز لل�سخـــ�ض )الدافـــع( اإ�ســـدار اأمــــر باخل�سم املبا�سر للغري )امل�ستفـيــد( بغـــر�ض دفـــع 
م�ستحقاته ، �سواء كانت متغرية القيمة اأو ثابتة . 

ويكون الأمر باخل�سم املبا�سر مبوجب تفوي�ض قابل للإلغاء ، اأو غري قابل للإلغاء .

املــادة ) 62 (

يجــب علـــى امل�ســرف امل�سحــوب عليـــه اإلغــاء التفويــــ�ض باخل�ســـــم املبا�ســـر القابـــل للإلغــــاء 
متى طلب منه الدافع ذلك قبل )3( ثلثة اأيام عمل على الأقل من تاريخ ا�ستحقاق اخل�سم ، 
ويتحمل امل�سرف امل�سوؤولية كاملة عن خ�سم اأي مبالغ تنفـيذا لأمر باخل�سم املبا�سر طلب 

الدافع اإلغاءه .

املــادة ) 63 (

ل يجـــوز اإلغـــاء التفويـــ�ض باخل�ســم املبا�ســـر غري قابل للإلغــاء اأو اإيقافـــه موؤقتـــا اإل بنـــاء 
على طلب كتابي من الدافع ، واحل�سول على موافقة كتابية من امل�ستفـيد .

وا�ستثنــاء مـــن ذلك ، يجـــوز للم�سرف امل�سحـــوب عليه - من تلقاء نف�ســه - اإلغاء التفوي�ض 
باخل�سم املبا�سر غري قابل للإلغاء ، وذلك فـي حالة وفاة الدافع ، اأو فقد اأهليته ، اأو جتميد 

ح�سابه فـي الأحوال املقررة قانونا اأو التي يقررها البنك املركزي العماين .

املــادة ) 64 (

يجب اأن يت�سمن التفوي�ض باخل�سم املبا�سر البيانات الآتية : 

كلمة التفويــ�ض باخل�ســم املبا�ســر قابـــل للإلغــــاء ، اأو غري قابــــل الإلغـــاء - بح�ســب   - 1
الأحوال - مكتوبة فـي منت الأمر ، وباللغة التي كتب بها .

ا�سم من يلزمه الدفع )امل�سرف امل�سحوب عليه( ، و�سعاره .  - 2

تاريخ اإن�ساء التفوي�ض باخل�سم املبا�سر .  - 3

ا�سم الدافع وبياناته ال�سخ�سية .  - 4

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )1303(

رقم احل�ساب امل�سرفـي للدافع .  - 5

اأمرا غري معلق على �شرط بدفع مبلغ معني ، وفرتات الدفع وتاريخه .  - 6

ا�سم امل�ستفـيد ، ورقم ح�سابه امل�سرفـي .  - 7

توقيع الدافع .   - 8

اأي بيانات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 9

املــادة ) 65 (

يجب على م�سرف امل�ستفـيد اللتزام بالآتي : 
اإر�سال التفوي�ض باخل�سم املبا�سر اإلى م�سرف امل�سحوب عليه .  - 1

التاأكد من �سحة اإدخال بيانات التفوي�ض باخل�سم املبا�سر فـي النظام .  - 2

الحتفـــاظ باأ�سل التفوي�ض باخل�ســـم املبا�ســر الذي انتهت فرتات الدفـــع املحـــددة   - 3
فـيه ملـــدة )10( ع�سر �سنوات .

اإعــادة اأ�ســل التفويــ�ض باخل�سم املبا�سر اإلى امل�ستفـيــد فـي حالـــة رف�ســه مــن قبــل   - 4
امل�ســــرف امل�سحــــوب عليه لأي �سبـــب من الأ�سبـــاب ، مرفقـــا بــه �سهــادة م�ستخرجــة 
من النظام ت�ستمل على بيانات التفوي�ض باخل�سم املبا�سر ، و�سورته من الوجهني ، 

و�سبب رف�سه .

املــادة ) 66 (

يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه اللتزام بالآتي : 
التاأكد من ا�ستيفاء التفوي�ض باخل�سـم املبا�ســـر البيانـــات التـــي ا�ستلزمتهــا املـادة   - 1

)64( من هذه اللئحة .

التحقق من �شحة املعلومات التي يديل بها الدافع ، ومطابقتها بالبيانات التي قام   - 2
الدافع بتعبئتها فـي التفوي�ض باخل�سم املبا�سر ، وكذلك مطابقة توقيع الدافع 

مع توقيعه املعتمد لديه .

الوفاء باملبلغ املحدد فـي التفوي�ض باخل�سم املبا�سر فـي موعد ا�ستحقاقه اإذا كان   - 3
متوفــرا فـي ح�ســاب الدافع ، وحتويله اإلى احل�ساب امل�سرفـي للم�ستفـيد فور اإجراء 

عملية اخل�سم .
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املــادة ) 67 (

فـي حالـــة عــــدم الوفاء باملبلــغ املحــدد فـــي التفوي�ض باخل�سم املبا�ســر غيـر القابــل للإلغــاء 
فـي ميعاد ا�ستحقاقه لأي �سبب من الأ�سباب ، يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه ت�سليم بيان 

ي�ستمل على اأ�سباب الرف�ض متى طلب منه امل�ستفـيد اأو م�سرفه ذلك .

املــادة ) 68 (

اإذا حالــــت دون تقديـــم التفويـــــ�ض باخل�ســــم املبا�ســـر اأو تقديـــــم اأداة اخل�ســـــم املبا�ســــــر   - 1
فـي النظـــام فـــي امليعـــاد املقــرر لــــذلك قــــوة قاهــرة ل ميكــن دفعهـــا ، اأو التغلــب عليهــا ، 

فـيمتد هذا امليعاد .

يجـــب علـــى امل�ســـرف امل�سحـــوب عليـــه اأن يخطـــر دون اإبطـــاء م�ســرف امل�ستفـيـــد بالقــــوة   - 2
القاهرة ، وعليه الوفاء باملبلغ املحدد فور زوالها .

اإذا ا�ستمرت القوة القاهرة اأكرث من )15( خم�سـة ع�سر يومــا حم�سوبة من تاريــخ اليـــوم   - 3
الذي قام فـيه امل�سرف امل�سحوب عليه باإخطار م�سرف امل�ستفـيد بوقوعها ، جاز الرجوع 

على الدافع مبا�سرة .

ول يعتبـــــــر مـــــن قبيــــل القــــــــوة القاهـــرة الأمـــــور ال�سخ�سيـــــة البحتــــة املتعلقـــــة بالدافــــع ، 
اأو بعلقة الدافع بامل�سرف امل�سحوب عليه . 

الف�ســــل العا�ســــــر

النقـود الإلكرتونيــة

املــادة )69 (

ل تعد من قبيل النقود الإلكرتونية ما ياأتي : 
النقود الإلكرتونية التي يقت�سر ا�ستخدامها داخل �سبكة مغلقة ، بحيث ي�سدرها ،   - 1

ويقبلها �سخ�ض واحد .

العملت الرقمية ، والفرتا�سية .  - 2

املــادة ) 70 (

ل يجوز منح ترخي�ض اإ�سدار النقود الإلكرتونية اإل اإذا كان طالب الرتخي�ض م�ستوفـيا 
ال�شروط الآتية : 
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اأن يكـــون حا�ســـل على ترخي�ض مزود خدمات ، اأو اأن يكــون م�سرفــا مرخ�سا لـــه   - 1

وفق اأحكام القانون امل�شرفـي .

اأن ي�ستوفـي راأ�ض املال الذي يحدده جمل�ض املحافظني من حني لآخر .  - 2

اأن تكون لديه الكفاءة الفنية ، وامللءة املالية .  - 3

األ يكـــــون قــــد �شبــــق لــــه احلـــ�شول علــــى ترخيــــ�ص اإ�شـــدار النقــود الإلكرتونيـــة ،   - 4

ومت اإلغاوؤه لأي �سبب من الأ�سباب .

اأي �شروط اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 5

املــادة ) 71 (

لهذا  املعد  النموذج  على  الإلكرتونية  النقود  اإ�سدار  ترخي�ض  على  احل�سول  طلب  يقدم 

الغر�ض ، على اأن ي�ستمل الطلب على امل�ستندات الآتية : 

�سورة - بح�سب الأحوال - من ترخي�ض مزود اخلدمات ، اأو الرتخي�ض امل�سرفـي .  - 1

ما يدل على الكفاءة الفنية ، وامللءة املالية لطالب الرتخي�ض .  - 2

اأي م�ستندات اأخرى يحددها البنك املركزي العماين .  - 3

املــادة ) 72 (

للمبلغ  م�ساوية  العماين  بالريال  نقدية مقومة  بقيمة  الإلكرتونية  النقود  اإ�سدار  يجب 

الذي يتلقاه املرخ�ض له من اجلمهور ، وفـي جميع الأحوال يجب األ تزيد قيمة النقود 

الإلكرتونية امل�سدرة على )5%( خم�سة باملائة من قيمة النقد املتداول فـي ال�سلطنة .

املــادة ) 73 (

ل يجوز ا�ستخدام الأموال املح�سلة من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�سدرها 

املرخ�ض له فـي منح قرو�ض اأو تقدمي ت�سهيلت ائتمانية لأي �سخ�ض .

كما ل يجوز ا�ستخدام تلك الأموال باأي �سكل يوؤدي اإلى زيادة فـي مقدار القيمة املحددة 

للنقود الإلكرتونية . 
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املــادة )74 (

البنك  ل�سالح  مايل  �سمان  تقدمي  الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  له  املرخ�ض  على  يجب 

املركـــــزي العماين بالقيمة ، واملــــدة التي يحددهـــا ، فـي ميعـــاد ل يتجـــاوز )30( ثلثــــني 

يومـــا من تاريخ اإخطاره بذلك ، وذلك ل�شمان ح�شن تنفـيذ �شروط الرتخيــ�ص ، والوفــاء 

باللتزامات املن�سو�ض عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .

املــادة ) 75 (

يجــب على املرخـــ�ض لـــه باإ�ســدار النقـــود الإلكرتونيــة و�ســع القواعـــد التــي حتـــدد حقــــوق 

وواجبات م�ستخدمي النقـــود الإلكرتونيــة ، واآليـــات قبــول النقود الإلكرتونية كاأداة دفع 

وردها ، على اأن يتم اعتماد القواعد والآليات من البنك املركزي العماين .

املــادة ) 76 (

يجب على املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري اللزمة حلماية الأموال 

التي يتلقاها من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�سدرها مبا فـي ذلك اإيداعها 

فـي ح�ساب م�سرفـي خا�ض ومنف�سل عن احل�سابات الأخرى التي ميتلكها ي�سمى " ح�ساب 

عهدة " ، مبا ي�سمن اإدارة تلك الأموال ب�سكل م�ستقل . 

املــادة )77 (

يجب على املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري اللزمة جتاه م�ستخدمي 

النقود الإلكرتونية مبا ي�شمن حتقيق متطلبات مكافحة غ�شل الأموال ، ومتويل الإرهاب .

املــادة ) 78 (

ل يجوز للمرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اأن ي�سند اإلى الغري عملية اإ�سدار النقود 

الإلكرتونيـــة اإل مـــــن خـــــلل النظــــام املرخـــ�ض بـــه ، وبعـــد احلــ�سول علـــى موافقـــة كتابيــــــة 

من البنك املركزي العماين .
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املــادة ) 79 (

يلتــزم املرخــ�ض لـــه باإ�سدار النقود الإلكرتونية ب�سمان �سرية البيانات واملعلومات املالية 
اخلا�سة مب�ستخدمي النقود الإلكرتونية مبا فـي ذلك التعاملت التي يجرونها .

املــادة ) 80 (

يجـــب علــى املرخــ�ض لـــه باإ�ســـدار النقــود الإلكرتونيــة اتخـــاذ جميـــع الإجراءات التي تكفل 
اأمن و�سلمة الأدوات والأنظمة التي ت�ستخدم فـي اإ�سدار النقود الإلكرتونية ، وتداولها . 

املــادة )81 (

يجب على املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية اأن مي�سك الدفاتر احل�سابية وال�سجلت 
احل�سابية  الدفاتر  عن  منف�سلة  تكون  اأن  على   ، الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  ال�سلة  ذات 

وال�شجالت املتعلقة مبزاولة اأي ن�شاط اآخر مرخ�ص به .

املــادة ) 82 (

يلتزم املرخ�ض له باإ�سدار النقود الإلكرتونية باتخاذ التدابري التي تكفل احلد من املخاطر 
خماطر  ذلك  مبا  الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  املرتبطة  املخاطر  من  وغريها  الت�سغيلية 

ال�سيولة .

املــادة ) 83 (

وطريقة  اخلدمة  �سعر  عن  يعلن  اأن  الإلكرتونية  النقود  باإ�سدار  له  املرخ�ض  على  يجب 
التح�سيل ، بعد موافقة البنك املركزي العماين على ذلك .

املــادة ) 84 (

يجـــب علــى املرخــ�ض لــــه باإ�ســـدار النقـــود الإلكرتونيـــة و�سع التدابري اللزمة التي تكفل 
رد املبالــغ مل�شتخدمــي النقـود الإلكرتونيــة فـي حالــــة توقفه الدائم عن مزاولـــة الن�شـــاط 

املرخ�ض به ، اأو اإلغاء الرتخي�ض ال�سادر له ، اأو انق�سائه لأي �سبب من الأ�سباب .
كما يجب عليه و�سع اآليات واإجراءات البت فـي ال�سكاوى التي يقدمها م�ستخدمو النقود 

الإلكرتونية .
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الف�ســـل احلـــادي ع�ســـر

اجلـــزاءات الإداريــــة

املــادة )85 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )5000( خم�سة اآلف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 
املواد )34 و 36 و 49 و 56 و 57 و 58 و 59 و 75 و 83( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 86 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 
املواد )35 و 47 و 62 و 63 و 65 و 66 و 67 و 81 و 84( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 87 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )15000( خم�سة ع�سر األف ريال عماين على كل من يخالف 
اأحكام املواد )79 و 80 و 82( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 88 (

تفر�ض غرامة اإدارية مقدارها )20000( ع�سرون األـــف ريــال عمانــي على كل من يخالف 
اأحكام املواد )48 و 76 و 77 و 78( ، وت�ساعف الغرامة فـي حالة التكرار .

املــادة ) 89 (

يكون للبنك املركزي العماين فـي حالة ثبوت خمالفة اأحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية ، 
وهذه اللئحـــة اأن يتخذ اأحد الإجراءات الآتية اأو بع�سها اأو كلهــــا بح�ســـب حجـــم املخالفــــة 

وج�سامتها : 
اإزالة املخالفة على نفقة املخالف .  - 1

التحفــــظ على الأمــــوال واملعـــدات والأجهـــزة والأدوات التـــي ا�ستعملـــت اأو املعــــدة   - 2
لل�ستعمال فـي اجلرمية حلني �سدور حكم من املحكمة املخت�سة .

منع املخالف من القيام باأي معامالت تتعلق بالن�شاط املرخ�ص به .  - 3

التجميد اأو احلجز على احل�سابات املفتوحة لدى البنك املركزي العماين ، اأو امل�سغل .  - 4

اإلغاء الرتخي�ض .  - 5
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