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جملـ�س حمافظـي البنـك املركـزي العمانـي
قــــرار
رقـــم 2019/1
ب�إ�صـدار الالئحـة التنفـيذيـة لقانـون نظـم املدفوعـات الوطنيـة
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
و�إلى قانون نظم املدفوعات الوطنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2018/8
و�إلـى ق ــرار جمل ــ�س حمافظ ــي البن ــك املركـ ــزي العمانــي رق ــم م م، 5/18/12/183/2999/
بتاري ــخ 2018/12/17م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تقــرر
املــادة الأولــــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية لقانون نظم املدفوعات الوطنية  ،املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ي�صــدر الرئيــ�س التنفـيــذي للبنك املرك ــزي العمانــي النم ــاذج والتعليمات الالزمـ ــة لتنفـيــذ
�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثالثــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الرابعــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صـدر فـي  19 :من ذي القعـدة  1440هـ
املوافـــــق  22 :من يوليـــــــــــــو  2019م
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الالئحـة التنفـيذيــة لقانــون نظـم املدفوعــات الوطنيـة
الف�صــل الأول
�أحكــام عامــــة
املــادة () 1
تقدم الطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة م�صحوبة بالإي�صال الدال على �سداد
ر�سـ ــم الطلـ ــب والدرا�س ــة املقـ ــرر  ،ومرفقا بها البيان ــات وامل�ستنــدات املحــددة  ،وال يرتت ــب
على تقدميها �أي التزام على البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 2
ال يجوز النظر فـي الطلبات املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة والبت فـيها �إال �إذا كانت
م�ستوفــاة جميع ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها فـيها بح�س ــب طبيعــة كــل طلــب ،
والغر�ض منه .
وال يجوز ملقدم الطلب ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة � ،أو امل�ستندات املقدمة منه �إذا مت رف�ض
الطلب �صراحة �أو �ضمنا .
املــادة ( ) 3
يجـ ــوز التظلـ ــم من القرارات ال�صادرة تطبيقا لأحكام هذه الالئحــة خــالل مــدة �أق�صاه ــا
(� )60ستون يوما من تاريخ علم املتظلم اليقيني بالقرار  ،ويعترب عدم الرد على التظلم
خالل مدة ( )30ثالثني يوما من تاريخ تقدميه رف�ضا له .
الف�صــل الثانــي
�أحكــام م�شرتكــة للرتاخيــ�ص
املــادة () 4
يحظـ ــر مزاولـ ــة �أي ن�ش ــاط يتعلق بنظم املدفوعات دون احل�ص ــول عل ــى ترخيـ ــ�ص ب ــذلك
وفق �أحك ــام قانـ ــون نظ ــم املدفوعات الوطنيـ ــة  ،وه ــذه الالئح ــة  ،والق ـ ــرارات والتعليم ــات
التي ي�صدرها البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 5
ي�صدر الرتخي�ص ملدة (� )1سنة واحدة بقرار من جمل�س املحافظني خالل مدة ال تتجاوز
( )120مائة وع�شرين يوما من تاريخ ا�ستيفاء طالب الرتخي�ص جميع املتطلبات وال�شروط ،
و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويج ــوز جتدي ــد الرتخيــ�ص مل ــدة �أو ملـ ــدد مماثلة بن ــاء علــى طلـب يقــدم علـى النمــوذج املعــد
لهذا الغر�ض فـي موعد �أق�صاه ( )90ت�سعون يوما قبل انق�ضاء مدة الرتخي�ص .
ويجب البت فـي طلب التجديد خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ تقدميه ،
و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
ويراعـ ــى عنــد التجديــد وفــاء املرخ ــ�ص ل ــه بجمي ــع التزامات ــه  ،ف�ضال عن ا�ستيفائــه جميع
املتطلبات وال�شروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .
املــادة ( ) 6
يقوم البنك املركزي العماين ب�إخطار طالب الرتخي�ص �أو املرخ�ص له  -بح�سب الأحوال -
فـي حالة عدم ا�ستيفاء طلب الرتخي�ص �أو جتديده ال�شروط واملتطلبات املن�صو�ص عليها
فـي هذه الالئحة  ،والقرارات  ،والتعليمات التي ي�صدرها البنك املركزي العماين فـي هذا
ال�ش�أن  ،ب�أوجه النق�ص فـي طلبه  ،ومنحه مهلة ال تتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره ال�ستكمال �أوجه النق�ص  ،و�إال حفظ الطلب .
املــادة ( ) 7
يحق للبنك املركزي العماين �أن يطلب من طالب الرتخي�ص �أي تو�ضيحات �أو معلومات
�إ�ضافـية متى ر�أى ذلك �ضروريا للبت فـي طلب الرتخي�ص  ،وذلك خالل �أجل ال يتجاوز
( )30ثالث ــني يوم ــا م ــن تاري ــخ ا�ستيفــاء طالب الرتخي�ص جميع ال�شروط واملتطلبات
املن�صو�ص عليها فـي هذه الالئحة والقرارات والتعليمات التي ي�صدرها البنك املركزي
العماين فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 8
يجب على املرخ�ص له �سداد ر�سم الإ�صدار املقرر خالل مدة ال تزيد على ( )30ثالثني
يومــا من تاريخ املوافقة على طلــب الرتخيــ�ص �أو جتديــده  ،و�إال اعتبــر طل ــب الرتخيــ�ص
�أو التجديد ك�أن مل يكن  ،وال ترتتب على ذلك �أي �آثار فـي مواجهة البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 9
�إذا توفـ ــي ال�شخ�ص الطبيعـ ــي املرخ�ص لـ ــه  ،وكان الرتخي ــ�ص �ساري ــا  ،ف�إن ــه يجــوز لورثتــه
�أو �أحدهم احللول حمله خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ الوفاة  ،على �أن
يتم تقدمي طلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�صحوبا بامل�ستندات والبيانات
التي يحددها البنك املركزي العماين .
ويكون للبن ــك املرك ــزي العماين رف ــ�ض الطلب �إذا مل تتوفر فـي الطالب جميع املتطلبات
وال�شروط الالزمة للرتخي�ص ابتداء .
املــادة ( ) 10
�إذا متلك ال�شخ�ص الطبيعي باملرياث �أو الو�صية �أكرث من ( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س
مال ال�شخ�ص االعتباري املرخ�ص له  ،ورغب فـي ا�ستمرار هذا التملك  ،ف�إنه يتعني عليه
تقدمي طلب بذلك على النموذج املعد لهذا الغر�ض م�صحوبا بامل�ستندات والبيانات التي
يحددها البنك املركزي العماين  ،وذلك خالل مدة ال جتاوز (� )60ستني يوما من تاريخ
علم الطالب مبا �آل �إليه بطريق املرياث �أو الو�صية .
ويكـ ـ ــون للبنـ ــك املرك ــزي العمانـ ـ ــي رف ـ ــ�ض الطل ــب �إذا ل ــم تتوف ــر ف ــي الطالـ ــب ال�شـ ـ ــروط
التي ي�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 11
يقــدم طلــب موافقة البنــك املرك ــزي العماين على قيام املرخ�ص لـ ــه بالتن ــازل عــن حقوقـ ــه
والتزاماته �إلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات
وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من الرتخي�ص .
�	- 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
 - 3حتديد احلقوق وااللتزامات املطلوب التنازل عنها .
 - 4ا�سم املتنازل �إليه  ،والغر�ض من التنازل .
�	- 5أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 12
يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�ص له بالتنازل عن الرتخي�ص
ال�صادر له �إلى الغري على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات
وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من الرتخي�ص .
�	- 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
� - 3صـ ــورة من عقد الت�أ�ســي�س والنظ ــام الأ�سا�سي وال�سجل التجاري وفــق �آخر تعديــل
�إذا كان �شخ�صا اعتباريا .
 - 4ما يفـيد ا�ستيفاء املتنازل �إليه ال�شروط واملتطلبات ذاتها املن�صو�ص عليها فـي هذه
الالئحة للرتخي�ص ابتداء .
�	- 5أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 13
يبــت فـي طل ـ ــب التنازل ع ــن الرتخيــ�ص �أو عــن احلق ــوق وااللتزامات النا�شئــة عن ــه خـ ــالل
مدة ال تتجاوز (� )60ستني يوما  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 14
ي�شرتط ملنح املوافقة على قيام املرخ�ص له بالتنازل عــن الرتخي�ص ال�صادر له �إلى الغري
مــا ي�أتي :
 - 1وفاء املرخ�ص له بجميع التزاماته وقت التنازل  ،وعلى الأخ�ص التزاماته املالية .
 - 2التزام املتنازل له ب�شروط الرتخي�ص وبالوفاء بجميع االلتزامات املن�صو�ص عليها
فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية  ،وهذه الالئحة .
�	- 3أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 15
فـي حالة املوافقة على التنازل الكلي عن الرتخي�ص  ،تنتقل �إلى املتنازل �إليه جميع احلقوق
وااللتزامات املرتتبة على الرتخي�ص .
وفـي حال ــة التنازل اجلزئي يكون كل من املرخ�ص ل ــه واملتنــازل �إليه م�س ـ�ؤوال م�س�ؤوليــة
ت�ضامنيـ ــة �أم ــام البنك املركزي العمان ــي عن الوفـاء بجميع االلتزامات املن�صو�ص عليها
فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية  ،وهذه الالئحة .
وفـي جميع ا ألح ــوال  ،ال يجوز للمرخ�ص ل ــه املطالبة با�ست ــرداد �أي ر�سـ ــوم �أو مقاب ــل مال ــي
�أو �أي مبالغ يكون قد �سددها للبنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 16
ال يجوز ملــن تنازل عن الرتخي�ص �أو عن ن�صيبه فـي ح�صة �أو �أ�سهم املرخ�ص لـ ــه التي تزيد
عل ــى ( )%25خم�ســة وع�شرين باملائة �أن يتقدم بنف�سه �أو بوا�سطة �شخ�ص اعتب ــاري ميلك ــه ،
�أو ي�ساهم � ،أو ي�شارك فـيه بطلب احل�صول عــلى ترخي ــ�ص �آخــر �إال بــعد انق�ض ــاء (� )1سنــة
واحدة من تاريخ املوافقة على التنازل .
املــادة ( ) 17
يقدم طلب موافقة البنك املركزي العماين على قيام املرخ�ص له مبزاولة الن�شاط املرخ�ص
بـ ــه فـي غري املقر املرخ ــ�ص ب ــه على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،عل ــى �أن ي�شتم ــل الطلـ ــب
على البيانات وامل�ستندات الآتية :
 - 1العنوان التف�صيلي للمقر املقرتح .
� - 2سند امللكية � ،أو عقد الإيجار .
 - 3املخطط الهند�سي للمقر املقرتح .
 - 4تقري ــر تف�صيل ــي ي�شتمل على الـت�أثريات املتوقع حدوثه ــا علــى النظــام  ،واخلدمــات
املقدمة .
�	- 5أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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الف�صـــل الثالـــث
ترخيــ�ص ت�شغيـــل النظـــام
املــادة () 18
ال يجــوز منــح ترخي�ص ت�شغيل النظام �إال �إذا ك ــان طال ــب الرتخي ــ�ص م�ستوفـي ــا ال�شـ ــروط
الآتية :
�	- 1أن يتخذ �شكل �شركة وفق �أحكام القوانني املعمول بها  ،والقرارات املنفذة لها .
�	- 2أن ي�ستوفـي ر�أ�س املال الذي يحدده جمل�س املحافظني من حني لآخر .
�	- 3أن تكون لديه الكفاءة الفنية لت�شغيل النظام .
�	- 4أن ي�ضمن �سالمة العمليات التي جتري فـي النظام .
�	- 5أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 19
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص ت�شغيل النظام �إلى البنك املركزي العماين على النموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1صـ ــورة م ــن عق ــد الت�أ�سي ــ�س  ،والنظـ ــام الأ�سا�سـ ــي لل�شخ ــ�ص االعتب ــاري  ،وال�سجـ ــل
التجاري له وفق �آخر تعديل .
 - 2قواعد حوكمة ت�شتمل بوجه خا�ص على ما ي�أتي :
أ�  -الهيكل التنظيمي املقرتح على �أن ي�شتمل بوجه خا�ص على هيكل الإدارة .
ب  -التدقيق الداخلي  ،وتقنية املعلومات  ،واملهام املنوطة بهما .
 - 3ا إلج ــراءات الت ــي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�ســل الأمــوال  ،ومتوي ــل
الإرهاب .
 - 4ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�ص .
 - 5تقرير تف�صيلي لآلية عمل النظام والتقنيات امل�ستخدمة .
 - 6بيان ب�أ�سماء امل�شاركني فـي ال�شخ�ص االعتباري �أو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س ماله تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة باملائة .
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 - 7بيان ب�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني وم�ؤهالتهم ،
ومديـ ــري العم ــوم ونوابه ــم  ،على �أن يتمتع كل منه ــم بح�س ــن ال�سي ــرة وال�سمع ــة ،
و�أال يك ــون قـ ــد �سب ــق احلكـ ــم علي ـ ــه فـ ــي جناي ــة � ،أو فـ ــي جرمي ــة خملـ ــة بال�شـ ــرف
�أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
 - 8بيان تف�صيلي بالأ�شخا�ص املتوقع م�شاركتهم فـي النظام .
 - 9ن�سخة من القواعد املتعلقة بت�شغيل النظام .
 - 10خطة عمل لل�سنوات اخلم�س القادمة ت�شتمل بوجه خا�ص على كيفـية �إدارة املوارد
الب�شرية مبا يت�ضمن كفايتها لت�شغيل النظام بكفاءة وفعالية  ،على �أن ترفق بهذه
اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى .
 - 11بيان تف�صيلي بالأ�سعار املقرتح حت�صيلها لقاء اخلدمات املزمع تقدميها .
�	- 12أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 20
يجب �أن تت�ضمن القواعد املتعلقة بت�شغيل النظام امل�شار �إليها فـي البند ( )9من املــادة ()19
من هذه الالئحة على الأخ�ص ما ي�أتي :
� - 1شروط و�إجراءات و�ضوابط امل�شاركة فـي النظام  ،واحلقوق وااللتزامات املتبادلة .
 - 2التقنية امل�ستخدمة فـي ت�شغيل النظام  ،ومقايي�س جودة وكفاءة اخلدمة .
� - 3ضمان عدم التمييز بني م�ستخدمي النظام .
 - 4ال�سيا�سات والتدابري الأمنية التي تكفل حماية النظام وت�أمني البيانات واملعلومات
من �أي اخرتاق �إلكرتوين � ،أو ولوج �شخ�ص غري م�صرح له �إليها  ،وطرق ومواعيد
�إبالغ البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك �أو حماولة �إحداثه .
�	- 5إدارة الأزمات ملواجهة حاالت الطوارئ �أو حدوث �أعطال �أو خلل فني فـي النظام
مب ــا ي�ضم ــن عدم توقـ ــف العمل فـي النظــام وا�ستمرار ت�شغيلــه بكفــاءة وفاعليــة ،
ورفع التقارير ب�ش�أنها �إلى البنك املركزي العماين .
�	- 6آلية ا�ستعادة البيانات �أو املعلومات فـي حالة فقدانها لأي �سبب من الأ�سباب .
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 - 7التدابيـ ــر الت ــي تكف ــل احلـ ــد مـ ــن املخاط ــر املرتبطـ ــة بت�شغيـ ــل النظـ ــام كمخاط ـ ـ ــر
ال�سيولة  ،وخماطر �سعر ال�صرف  ،واملخاطر الناجمة عن العمليات املتعلق ــة ب�أوامر
الدفع  ،و�أدوات الدفع  ،والت�سوية  ،واملقا�صة .
�	- 8آليات و�إجراءات البت فـي الطلبات املتعلقة بالأخطاء التي تقع فـي النظام  ،وطرق
معاجلته ــا عل ــى �أن تك ــون متفق ــة مــع مـ ــا يقره البن ــك املركزي العماين من قواعد
فـي هذا ال�ش�أن .
 - 9الإجراءات الكفـيلة حلماية وت�أمني العمليات التي جتري فـي النظام .
� - 10سعر اخلدمة وطريقة التح�صيل .
�	- 11آليات و�إجراءات البت فـي ال�شكاوى التي يقدمها امل�شارك ومزود اخلدمات ب�سبب
يتعلق بت�شغيل النظام و�إدارته  ،وطرق حل املنازعات .
وللبنك املركزي العماين قبول �أو رف�ض هذه القواعد � ،أو طلب �إجراء التعديالت الالزمة
عليها مبا يتفق و�سيا�ساته وتوجهاته املتعلقة بنظم املدفوعات .
املــادة () 21
يج ــب عل ــى امل�شغـ ــل فـي حال ــة رغبته فـي �إج ــراء �أي تغييــر فـي النظ ــام مبا ي�ؤثر على هيكله
�أو ت�شغيله �أو �إدارته �أن يقدم طلبا بذلك �إلى البنك املركزي العماين على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من الرتخي�ص .
�	- 2أ�سباب ومربرات تقدمي الطلب .
 - 3تقرير تف�صيلي ي�شتمل على التغيريات املراد �إجرا�ؤها  ،والـت�أثريات املتوقع حدوثها
على النظام  ،واخلدمات املقدمة .
�	- 4أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
ويخطر امل�شغل امل�شارك قبل �إجراء التغيري خــالل مــدة ال تق ــل ع ــن ( )30ثالث ــني يوم ــا
من تاريخ احل�صول على موافقة البنك املركزي العماين على الطلب .
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الف�صــــل الرابــــع
ترخيــــ�ص مــــزود اخلدمـــات
املــادة () 22
ال يجوز منــح ترخي�ص مزود اخلدمات �إال �إذا كان طالب الرتخي�ص م�ستوفـيـ ــا ال�شـ ــروط
الآتية :
�	- 1أن ي�ستوفـي ر�أ�س املال الذي يحدده جمل�س املحافظني من حني لآخر .
�	- 2أن تكون لديه الكفاءة الفنية لتقدمي خدمات املدفوعات .
�	- 3أن ي�ضمـ ــن �سالم ــة الأم ــوال التـ ــي يت�سلمــها من م�ستخدمي خدمـ ــات املدفوعـ ــات
�أو م ــن غريهــم وتكون ذات �صلـ ــة بتقدمي هذه اخلدمات  ،وبقائها منف�صلة متام ــا
ع ـ ــن �أر�صـ ـ ــدة �أي طـ ـ ــرف آ�خـ ــر  ،ف�ضـ ـ ــال عن �ضمـ ــان �إمكانيـ ــة تتبــع ه ــذه الأم ـ ــوال
فـي �أي وقـ ــت .
�	- 4أن يكون لديه عدد كاف من العاملني امل�ؤهلني فـي جمال خدمات املدفوعات .
�	- 5أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 23
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص مزود اخلدمات �إلى البنك املركزي العماين على النموذج
املعد لهذا الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� 1 -1صورة من البطاقة ال�شخ�صية لطالب الرتخي�ص � ،أو عقد الت�أ�سي�س  ،والنظام
الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل �إذا كان �شخ�صا اعتباريا .
2 -2ما يدل على الكفاءة الفنية واملالءة املالية لطالب الرتخي�ص .
3 -3بيان تف�صيلي بنوع خدمات املدفوعات املزمع تقدميها  ،والأ�سعار املقرتح حت�صيلها
مقابل كل خدمة .
4 -4خطة عمل ت�شتمل بوجه خا�ص على ما يثبت املقدرة على توظيف املوارد الب�شرية ،
وو�ضع النظم وا إلجـراءات التي تكفل �سري العمل ب�شكـ ــل منتظـ ــم و�سليـ ــم  ،علـ ــى �أن
ترفق بهذه اخلطة ميزانية مالية تقديرية لل�سنوات الثالث الأولى � ،أو املوازنات
والتقارير املالية املدققة لل�سنوات الثالث الأخرية فـي حالة �إذا كان مقدم طلب
الرتخي�ص مرخ�صا له من البنك املركزي العماين مبزاولة ن�شاط �آخر .
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5 -5قواعد حوكمة ت�شتمل بوجه خا�ص على ما ي�أتي :
�أ  -هيك ـ ــل تنظيمـ ــي وا�ض ـ ــح يتميز بال�شفافـيــة والت ـ ــوازن بـ ــني ال�صالحي ـ ــات
وامل�س�ؤوليات .
ب  -التدابري التي تكفل احلد من املخاطر املرتبطة بخدمات املدفوعات  ،و�آليات
الرقابة الداخلية التي ت�ضمن �سالمة النواحي الإدارية واملالية واملحا�سبية ،
على �أن تتنا�سب تلك التدابري والآليات مع طبيعة وحجم وم�ستوى تعقيد
خدمات املدفوعات املزمع تقدميها .
ج  -تقنية املعلومات .
6 -6ا إلجــراءات التي تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحــة غ�سل الأم ــوال  ،ومتويل
الإرهاب .
 7 -7ما يفـي ــد و�ض ــع الإجراءات الالزم ــة التــي ت�ضمن حماية البيانــات واملعلوم ــات
من اخرتاقها �أو الولوج �إليها من قبل �أ�شخا�ص غري م�صرح لهم بذلك  ،وطرق
ومواعيد �إخطار البنك املركزي العماين فـي حالة وقوع ذلك � ،أو حماولة �إحداثه .
8 -8خطة عمل ت�شتمل على الآليات والإجراءات التي حتدد كيفـية �إدارة ومواجهة
حاالت الطوارئ  ،ورفع التقارير ب�ش�أنها �إلى البنك املركزي العماين .
9 -9بيان ب�أ�سماء امل�شاركني فـي ال�شخ�ص االعتباري �أو امل�ساهمني فـيه بالن�سبة لل�شركات
امل�ساهمة الذين ميلكون �أ�سهما فـي ر�أ�س ماله تتجاوز ن�سبتها ( )%5خم�سة باملائة .
 10 10بيان ب�أ�سماء رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني وم�ؤهالتهم ،
على �أن يتمتع كل منهم بح�سن ال�سرية وال�سمعة  ،و�أال يكون قد �سبق احلكم عليه
فـي جناية � ،أو فـي جرمية خملة بال�شرف �أو الأمانة  ،ما مل يكن قد رد �إليه اعتباره .
� 11 11آليات و�إجراءات البت فـي ال�شكاوى التي يقدمها م�ستخدمو خدمات املدفوعات ،
وطرق حل املنازعات .
�12 12أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
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الف�صــــل اخلامــــ�س
اال�ستعانـــة بالغري وتعيني الوكــالء ووكيــل الت�سويــة
املــادة () 24
ال يجوز للم�شغل ومزود اخلدمات وامل�شارك �أن ي�سند �أحد �أن�شطته اخلا�ضعة لأحكام قانون
نظم املدفوعات الوطنية �إلى الغري � ،أو �أن يعني وكيال له � ،أو وكيل الت�سوية �إال مبوافقة
كتابية من البنك املركزي العماين .
املــادة () 25
يقدم طلب اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ض الأعمال �أو تعيني وكيل على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على البيانات وامل�ستندات الآتية :
� - 1صورة من البطاقة ال�شخ�صية للغري �أو الوكيــل � ،أو عقـ ــد الت�أ�سي ــ�س  ،والنظ ــام
الأ�سا�سي  ،وال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل �إذا كان �شخ�صا اعتباريا .
�	- 2آليات و�إجراءات الرقابة الداخلية املزمع �إعمالها من قبل الغري �أو الوكيل  ،والتي
تكفل االلتزام التام مبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
 - 3بيان ب�أ�سماء املديرين  ،وامل�س�ؤولني التنفـيذيني للغري �أو الوكيل  ،وم�ؤهالتهم .
 - 4ما يدل على الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية للغري � ،أو الوكيل .
�	- 5أي بيانات وم�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة () 26
يقدم طلب تعيني وكيل الت�سوية على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به ن�سخة من
القواعد املتعلقة ب�إجراء الت�سوية  ،وال تكون املوافقة على تعيني وكيل الت�سوية نافذة �إال
بعد �أن يوافـي البنك املركزي العماين بن�سخة من اتفاقية يربمها مع امل�شغل وامل�شاركني
الذين قاموا بفتح ح�سابات لديه لإجراء عمليات الت�سوية  ،وذلك خالل ( )30ثالثني يوما
من تاريخ املوافقة  ،على �أن تت�ضمن االتفاقية حقوق والتزامات وكيل الت�سوية وامل�شغل
وامل�شاركني املتعلقة بعمليات الت�سوية  ،وفـي جميع الأحوال يلتزم وكيل الت�سوية ب�إخطار
البنك املركزي العماين ب�أي تعديل يطر�أ على االتفاقية .
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املــادة () 27
يحق للبنك املركزي العماين اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للتحقق من �صحة البيانات
وامل�ستندات املتعلقة بتعيني الغري �أو الوكيل  ،كما يكون له حق طلب �إي�ضاحات من امل�شغل
�أو مزود اخلدمات ب�ش�أن هذه البيانات �أو امل�ستندات .
املــادة () 28
يكــون للبنــك املركــزي العمانــي مطل ــق التقدير فـي املوافقة �أو عدم املوافق ــة علــى طل ــب
اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ض الأعمال � ،أو تعيني وكيل � ،أو وكيل الت�سوية  ،على �أن يبت
فـي هذا الطلب خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ا�ستيفائه جميع املتطلبات وال�شروط
املقررة  ،و�إال اعترب الطلب مرفو�ضا .
املــادة ( ) 29
مع عدم الإخالل بحكم املــادة ( )28من هذه الالئحة  ،يجوز للبنك املركزي العماين عدم
املوافقة على قيام امل�شغل �أو مزود اخلدمات باال�ستعانة بالغري للقيام ب�أعمال ت�شغيلية
جوهرية متى ر�أى �أن ذلك ي�ؤثر على جودة وكفاءة اخلدمة � ،أو على جودة الرقابة الداخلية ،
�أو على �أدائه املالـ ــي � ،أو عل ــى قدرتـ ــه فـي الوف ــاء بالتزامات ــه � ،أو ك ــان من �ش�أن ذلك احل ــد
من قدرة البنك املركزي العماين فـي الإ�شراف والرقابة على نظم املدفوعات .
املــادة () 30
يجب عل ــى امل�شغـ ــل �أو مزود اخلدمات فـي حالة اال�ستعانة بالغي ــر للقي ــام ببعــ�ض الأعم ــال
�أن يراعي الآتي :
� - 1أال تت�ضمن اال�ستعانة تفوي�ضا مب�س�ؤوليات الإدارة العليا للم�شغل �أو مزود اخلدمات .
 - 2بقـ ــاء امل�شغ ــل ومــزود اخلدمات ملتزما ب�شروط الرتخي�ص ال�صادر ل ــه  ،وب�أحكــام
قانون نظم املدفوعات الوطنية  ،وهذه الالئحة .
 - 3عدم الت�أثري على عالقة والتزامات امل�شغل �أو مزود اخلدمات جتاه م�ستخدمي
النظام �أو خدمات املدفوعات .
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املــادة ( ) 31
تقيد فـي �سجل خا�ص بالبنك املركزي العماين جميع املوافقات ال�صادرة بتعيني الغري ،
والوكالء  ،ووكالء الت�سوية  ،وبياناتهم  ،ويجوز لذوي ال�ش�أن االطالع على هذا ال�سجل
وفق ال�ضوابط والإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .
وال يكون البنك املركزي العماين م�س�ؤوال عن عدم �صحة بيانات الوكالء الواردة فـي ال�سجل
متى كانت راجعة خلط�أ امل�شغل �أو مزود اخلدمات الذي قدم البيانات .
املــادة ( ) 32
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات فـي حالة موافقة البنك املركزي العماين على طلب
اال�ستعانة بالغري للقيام ببع�ض الأعمال � ،أو تعيني وكيل له � ،أو وكيل الت�سوية �أن يتخذ
الإجـ ــراءات املنا�سب ــة التــي ت�ضم ــن امتثالهم ب�أحكـ ــام قان ــون نظم املدفوعـ ــات الوطنية ،
وهذه الالئحة  ،وب�سيا�سات وتوجيهات البنك املركزي العماين املتعلقة بنظـم املدفوع ــات ،
ومبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
املــادة () 33
ال يرتتـب على قيـ ــام امل�شغل ومزود اخلدمات باال�ستعانــة بالغيــر للقيــام ببع ــ�ض الأعم ــال ،
�أو تعيني وكيل له � ،أو وكيل الت�سوية انتفاء م�س�ؤوليته عن الأعم ــال �أو الأفع ــال التي يق ــوم
بها الغري � ،أو الوكيل � ،أو وكيل الت�سوية .
املــادة ( ) 34
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات الت�أكد من قيام الوكيل الذي عينه ب�إخطار م�ستخدمي
النظام �أو خدمات املدفوعات بعمله كوكيل له .
املــادة ( ) 35
يجب على وكيل الت�سوية �أن يقوم بفتح ح�سابات م�صرفـية منف�صلة عن ح�ساباته الأخرى
بغر�ض �إجراء الت�سوية .
وي�ضع وكيل الت�سوية القواعد الت�شغيلية الالزمة لإدارة هذه احل�سابات امل�صرفـية  ،على �أن
تت�ضم ــن هــذه القواعد احلد من خماطر الت�سوية واالئتمان وال�سيولــة  ،ويبــرم اتفاقيــات
مع امل�شغل �أو مزود اخلدمات  -بح�سب الأحوال  -تبني وقت نهائية املدفوعات  ،ووقت �إجراء
التحويالت  ،على �أن يتم عر�ض هذه القواعد واالتفاقيات على البنك املركزي العماين
للموافقة عليها .
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املــادة ( ) 36
يجب على وكيل الت�سوية �أن يقدم �إلى البنك املركزي العماين التقارير التي يطلبها منه ،
وتكون ذات �صلة بعمله  ،وذلك وفـ ــق املواعي ــد والإجراءات التي يحددهـ ــا البن ــك املركـ ــزي
العماين .
املــادة () 37
يجب على امل�شغــل ومزود اخلدمــات �إخطــار البنــك املركــزي العمان ــي على الف ــور فـي حال ــة
قيامه ب�إنهاء مهمة الغري � ،أو الوكيل � ،أو وكيل الت�سوية .
املــادة ( ) 38
يكون للبنك املركزي العماين �إنهاء مهمة الغري � ،أو الوكيل � ،أو وكيل الت�سوية  ،و�شطب
ا�سمه فـي الأحوال الآتية :
�	- 1إذا طلب امل�شغل �أو مزود اخلدمات ذلك .
� - 2إذا ثبت احل�صول على موافقة البنك املركزي العماين على تعيني الغري � ،أو الوكيل ،
�أو وكيل الت�سوية عن طري ــق الغـ ــ�ش � ،أو التدليــ�س � ،أو التزويـ ــر � ،أو تقديـ ــم بيان ــات ،
�أو معلومات غري �صحيحة .
�	- 3إذا تبني قيام الغري �أو الوكيل �أو وكيل الت�سوية ب�أعمال غري م�شروعة .
�	- 4إذا ك ـ ــان ذلك �ضروري ـ ـ ــا حلماي ـ ــة م�ستخدم ـ ــي النظـ ــام �أو خدمـ ـ ــات املدفوع ـ ــات ،
�أو �إذا تطلبت امل�صلحــة العامة �إنهاء مهمة الغري � ،أو الوكيـ ــل � ،أو وكيــل الت�سوي ــة ،
و�شطب ا�سمه .
ويكون للبنك املركزي العماين ن�شر قراره ال�صادر بال�شطب بالو�سيلة التي يراها منا�سبة .
الف�صـــــل ال�ســــاد�س
ال�ضمــــان املالـــــي
املــادة ( ) 39
يلت ــزم امل�شغــل  ،ومـزود اخلدم ــات  ،وامل�شارك بتقدمي �ضمان مايل ل�صالـ ــح البن ــك املركـ ــزي
العماين بالقيمة واملدة التي يحددها  ،فـي ميعاد ال يتجاوز ( )30ثالثني يوما من تاريخ
�إخطاره ب ــذلك  ،وذلك ل�ضم ــان ح�ســن تنفـي ــذ �ش ــروط الرتخي�ص  ،والوفـ ــاء بااللتـزامـ ــات
املن�صو�ص عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .
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املــادة ( ) 40
يجوز للبنك املركزي العماين اخل�صم من قيمة ال�ضمان املايل للوفاء ب�أي من التزامات
امل�شغل � ،أو مزود اخلدمات � ،أو امل�شارك  ،وفـي حالة اخل�صم يجب ا�ستكمال قيمة ال�ضمان
خالل الأجل الذي يحدده البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 41
ال يجوز رد قيمة ال�ضمان املايل �إال بعد انق�ضاء الرتخي�ص �أو �إلغاء امل�شاركة فـي النظام ،
والت�أكــد مــن الوف ــاء بجمي ــع االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي الرتخي ــ�ص وقان ــون نظ ــم
املدفوعات الوطنية  ،وعلى الأخ�ص االلتزامات املالية  ،ويقدم طلب اال�سرتداد �إلى البنك
املركزي العماين على النموذج املعد لهذا الغر�ض  ،مرفقا به امل�ستندات التي يحددها البنك
املركزي العماين .
املــادة ( ) 42
يجــوز للبنــك املرك ــزي العمان ــي التنفـيذ على ال�ضمــان املالــي املــودع لديــه فـي حالــة �إخ ــالل
امل�شغل � ،أو مزود اخلدمات � ،أو امل�شارك ب�أي من التزاماته .
الف�صـــل ال�سابـــع
الإ�شــــراف والرقابــــــة
املــادة () 43
يكون للبنك املركزي العماين و�ضع القواعد واملعايري وال�ضوابط املتعلقة بنظم املدفوعات ،
والأن�شطة املرتبطة بها  ،و�إ�صدار النقود الإلكرتونية  ،مبا ي�ضمن حت�سني وتطوير كفاءة
و�أمان نظم املدفوعات وتعزيز الثقة بها  ،وحتقيق اال�ستقرار املايل بال�سلطنة .
املــادة ( ) 44
يعد البنك املركزي العماين �سجال يقيد فـيه الرتاخي�ص ال�صادرة  ،على �أن ي�شمل القيد
رقم الرتخي�ص  ،ونوعه  ،وتاريخ �إ�صداره  ،ومدته  ،وبيانات ومعلومات وافـية عن املرخ�ص
ل ــه  ،واملق ــر ال ــذي يزاول فـيــه الن�شاط املرخ�ص به  ،وغريهـ ــا من البيان ــات واملعلومات ذات
ال�صلة بالرتاخي�ص  ،وال يجوز االطالع على هذا ال�سجل �إال ب�إذن كتابي من البنك املركزي
العماين .
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املــادة ( ) 45
يخ�ضــع املرخــ�ص ل ــه وامل�شارك وكل من ي�سنــد �إلي ــه �أح ــد �أن�شطته من الغي ــر � ،أو الوكـ ــالء
لإ�شراف البنك املركزي العماين  ،ورقابته فـيما يتعلق بالأعمال املرخ�ص بها �أو ذات ال�صلة
بنظم املدفوعات  ،ويجب على كل منهم ت�سهيل مهمة من يندبه البنك املركزي العماين
لإجراء التفتي�ش على هذه الأعمال  ،و�أن يقدم �إليه جميع ما يطلبه من بيانات �أو معلومات
�أو �سجالت �أو م�ستندات �أو مرا�سالت �أو غري ذلك  ،ون�سخها  ،ومتكينه من فح�ص الأجهزة
واملعـ ــدات  ،والدخـ ــول �إلى النظـ ـ ــام واملبان ــي واملن�ش ـ ـ�آت  ،و�أن ي�ستجيـ ـ ــب لطلب ــات احل�ض ـ ــور
متى طلب منه ذلك .
املــادة ( ) 46
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات االحتفاظ فـي املقر املرخ�ص به مبا ي�أتي :
 - 1الرتخي�ص  ،وال�سجل التجاري وفق �آخر تعديل .
 - 2حما�ضر اجتماعات جمل�س الإدارة وقراراته .
 - 3ال�سجالت الالزمة ملزاولة الن�شاط املرخ�ص به .
 - 4الدفاتر احل�سابية  ،والبيانات اخلا�صة باملركز املايل  ،وتقارير مدققي احل�سابات .
 - 5البيانات وامل�ستندات الأخرى التي يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( )47
يجب على امل�شغل ومزود اخلدمات وامل�شارك االحتفاظ بالدفاتر وال�سجالت احل�سابية ،
وجميـ ــع ال�سج ــالت ذات ال�صلـ ــة بالنظام طبقا لو�سائ ــل م�أمونـ ـ ــة ومنا�سب ــة وملـ ــدة ()10
ع�شر �سنوات  ،ويكون للبنك املركزي العماين ولذوي ال�ش�أن حق االطالع على هذه الدفاتر
وال�سجالت متى طلبوا ذلك .
املــادة ( )48
يجب على امل�شارك ومزود اخلدمات �إخطار البنك املركزي العماين وامل�شغل قبل اتخاذ �أي
�إجراء يرتتب عليه �إنهاء �أعمالهما � ،أو �إعادة تنظيمهما خالل مدة ال تقل عن ( )30ثالثني
يوما  ،على �أن يت�ضمن الإخطار بيانا بالت�أثريات املتوقع حدوثها على الغري  ،ويكون للبنك
املركزي العماين اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل املحافظة على �سالمة النظام  ،وت�ضمن
وفاء مزود اخلدمات وامل�شارك بجميع التزاماتهما .
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املــادة ( ) 49
يجـ ــب علــى امل�شغ ــل ومزود اخلدمـات الإعــالن عـ ــن �سعـ ـ ــر اخلدم ــة وطريق ـ ــة التح�صي ـ ــل
بعد موافقة البنك املركزي العماين  ،ووفق القواعد التي ي�ضعها فـي هذا ال�ش�أن .
املــادة ( ) 50
يكون للبنك املركــزي العماين احلق فـي حتديــد احلدي ــن الأدن ــى والأق�صى ملعدل العمــوالت
التي يتقا�ضاها املرخ�ص له مقابل اخلدمات التي ي�ؤديها .
املــادة ( ) 51
يجــب عل ــى امل�شغ ــل الإف�ص ــاح الكامل للم�ش ــارك عن القواعــد التي و�ضعها لت�شغيل النظام
و�إدارته وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 52
يكون للبنك املركزي العماين �أن ي�ضع حدا �أق�صى لعدد العمليات التي ميكن �إجرا�ؤها عرب
النظ ــام � ،أو التـ ــي جتري على ح�ساب النقود الإلكرتونية  ،و�أدوات الدف ــع املرتبطة بهــا مبــا
فـي ذلك عدد احل�سابات و�أدوات الدفع التي يجوز مل�ستخدمي النقود الإلكرتونية امتالكها .
املــادة ( ) 53
يكون للبنك املركزي العماين احلق فـي �أن يطلب من املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية
تزوي ــده بتقاري ــر ع ــن ح�ساب ــات النقــود الإلكرتونيـ ــة  ،وذلك وفقـ ــا للإج ــراءات والأو�ض ــاع
التي يحددها .
املــادة () 54
يكون للبنك املركزي العماين �أن يتعاون مع اجلهات وال�سلطات اخلارجية املعنية بالرقابة
والإ�ش ــراف عل ــى نظ ــم املدفوعــات مبــا فـي ذلك تبادل البيانات واملعلومات حول اخلدمات
والعمليات املتعلقة بنظم املدفوعات .
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الف�صــــل الثامــــن
�أمتتـــــــــة ال�شيكـــــات
املــادة () 55
ي�شرتط فـي ال�شيك املر�سل عرب النظام من م�صرف �إلى م�صرف �آخر لإجناز عمليات الدفع
التي تتم وفق �أحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية الآتي :
�	- 1أن يكون حمررا بالريال العماين � ،أو ب�إحدى العمالت الأجنبية التي يحددها
البنك املركزي العماين .
�	- 2أن يكون مرمزا بالرتميز املعتمد .
�	- 3أن يكـ ـ ــون خمتوم ـ ــا بخاتـ ـ ــم امل�صرف املق ــدم لل�شي ـ ــك �س ــواء أ�كـ ـ ــان اخلات ـ ــم يدوي ـ ــا
�أم �إلكرتوني ـ ــا  ،علـ ــى �أن يك ــون اخلاتـ ـ ــم ب�ص ـ ــورة وا�ضح ــة  ،ومق ــروءة  ،و�أال يخف ــي
أ�ي ــا من بيانات ال�شيك .
�	- 4أال يكـ ـ ــون تالف ـ ـ ــا �أو ممزقـ ــا � ،أو يت�ضمـ ـ ــن �إ�ضاف ـ ــة �أو تعديـ ـ ــال �أو ك�شط ــا �أو طم�سـ ــا
فـي بياناته دون وجود توقيع ال�ساحب عليها .
�	- 5أن يكون مطابقا للموا�صفات الفنية اخلا�صة بالنظام .
�	- 6أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة () 56
يجب �أن ترفــق بال�شيك �شهادة �إلكرتونية يقوم بتعبئة بياناتها امل�صرف املقدم لل�شيك ،
ويكون هـ ــذا امل�صــرف م�س ـ�ؤوال م�س�ؤوليـ ــة كاملـ ــة عن �صحة البيانات التي تت�ضمنهــا تــلك
ال�شهادة .
ويحدد البنك املركزي العماين ما يجب �أن ت�شتمله ال�شهادة الإلكرتونية من بيانات .
املــادة ( ) 57
يجب على امل�صرف املقدم لل�شيك االلتزام بالآتي :
�	- 1إر�سال �صورة وا�ضحة لل�شيك من اجلانبني  ،مرفقا به ال�شهادة الإلكرتونية .
 - 2االحتفاظ ب�أ�صل ال�شيك الذي مت �صرفه ومرفقاته ملدة ( )10ع�شر �سنوات .
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 - 3تزويد امل�صرف امل�سحوب عليه ب�أ�صل ال�شيك ومرفقاته متى طلب منه ذلك كتابة .
 - 4الت�أكد من ا�ستيفاء ال�شيك ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )55من هذه
الالئحة  ،وكذلك ا�شتماله على البيانات التي ا�ستلزمها قانون نظم املدفوعات
الوطنية  ،وذلك قبل �إر�ساله عرب النظام .
�	- 5إعادة �أ�صل ال�شيك �إلى امل�ستفـيد فـي حالة رف�ضه من قبل امل�صرف امل�سحوب عليه
لأي �سبـ ــب من الأ�سبـ ــاب  ،مرفق ــا ب ــه �شه ــادة م�ستخرجـ ــة مـ ـ ــن النظ ـ ــام ت�شتم ــل
على بيانات ال�شيك  ،و�صورته من الأمام واخللف  ،و�سبب رف�ضه .
املــادة ( ) 58
يجب على املرخ�ص له بت�شغيل النظام االلتزام بالآتي :
 - 1ت�سلم �صورة ال�شيك ومرفقاته املر�سل ــة من �أحد امل�صارف  ،و�إر�سالهما �إلى امل�صرف
امل�سحوب عليه عرب النظام .
 - 2االحتفـ ــاظ ب�ص ــورة ال�شيـ ــك  ،ومرفقاتـ ــه  ،وجميـ ــع العمليـ ــات الت ــي مت ــت ب�ش�أنـ ــه
فـي النظام فـي �سجل �إلكرتوين مل ــدة ( )10ع�شــر �سنوات .
 - 3رفـ ــ�ض ال�شيـ ــك فـي حالـ ــة تقدميـ ــه مـ ــن م�صرف ـ ــني خمتلفـ ــني � ،أو فـ ــي احل ـ ــاالت
التي يقررها البنك املركزي العماين .
 - 4ت�سل ـ ـ ــم رد امل�ص ـ ـ ــرف امل�سح ـ ـ ــوب علي ـ ـ ــه و�إر�سال ـ ــه �إل ـ ــى امل�صـ ــرف املق ـ ــدم لل�شي ـ ــك ،
على �أن يحتفظ بن�سخة منه فـي �سجل �إلكرتوين ملدة ( )10ع�شر �سنوات .
املــادة ( ) 59
يجب على امل�صرف امل�سحوب عليه االلتزام بالآتي :
 - 1ت�سلـم �صــورة ال�شي ــك املر�س ــل عرب النظام ومرفقاتـ ــه  ،ومراجعتهم ــا مـ ــن جميـ ــع
النواحي .
 - 2الرد بالقبول �أو الرف�ض  ،مع بيان �سبب الرف�ض .
املــادة ( ) 60
فـي حالة رف�ض ال�شيك ( )3ثالث مرات لأي �سبب من الأ�سباب  ،فال يجوز �إعادة تقدميه
مرة �أخرى عرب النظام �إال فـي احلاالت التي يحددها البنك املركزي العماين  ،دون �أن يخل
ذلك من جواز تقدميه لل�صرف خارج النظام .
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الف�صــل التا�ســع
اخل�صــــــم املبا�شــــــر
املــادة () 61
يجوز لل�شخ ــ�ص (الداف ــع) �إ�ص ــدار �أمـ ــر باخل�صم املبا�شر للغري (امل�ستفـيــد) بغ ــر�ض دف ــع
م�ستحقاته � ،سواء كانت متغرية القيمة �أو ثابتة .
ويكون الأمر باخل�صم املبا�شر مبوجب تفوي�ض قابل للإلغاء � ،أو غري قابل للإلغاء .
املــادة ( ) 62
يجــب عل ــى امل�صــرف امل�سحــوب علي ــه �إلغــاء التفويـ ــ�ض باخل�ص ـ ــم املبا�ش ــر القاب ــل للإلغـ ــاء
متى طلب منه الدافع ذلك قبل ( )3ثالثة �أيام عمل على الأقل من تاريخ ا�ستحقاق اخل�صم ،
ويتحمل امل�صرف امل�س�ؤولية كاملة عن خ�صم �أي مبالغ تنفـيذا لأمر باخل�صم املبا�شر طلب
الدافع �إلغاءه .
املــادة ( ) 63
ال يج ــوز �إلغ ــاء التفوي ــ�ض باخل�صــم املبا�ش ــر غري قابل للإلغــاء �أو �إيقاف ــه م�ؤقت ــا �إال بن ــاء
على طلب كتابي من الدافع  ،واحل�صول على موافقة كتابية من امل�ستفـيد .
وا�ستثنــاء م ــن ذلك  ،يج ــوز للم�صرف امل�سح ــوب عليه  -من تلقاء نف�ســه � -إلغاء التفوي�ض
باخل�صم املبا�شر غري قابل للإلغاء  ،وذلك فـي حالة وفاة الدافع � ،أو فقد �أهليته � ،أو جتميد
ح�سابه فـي الأحوال املقررة قانونا �أو التي يقررها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 64
يجب �أن يت�ضمن التفوي�ض باخل�صم املبا�شر البيانات الآتية :
 - 1كلمة التفويــ�ض باخل�صــم املبا�شــر قاب ــل للإلغـ ــاء � ،أو غري قابـ ــل الإلغ ــاء  -بح�ســب
الأحوال  -مكتوبة فـي منت الأمر  ،وباللغة التي كتب بها .
 - 2ا�سم من يلزمه الدفع (امل�صرف امل�سحوب عليه)  ،و�شعاره .
 - 3تاريخ �إن�شاء التفوي�ض باخل�صم املبا�شر .
 - 4ا�سم الدافع وبياناته ال�شخ�صية .
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 - 5رقم احل�ساب امل�صرفـي للدافع .
�	- 6أمرا غري معلق على �شرط بدفع مبلغ معني  ،وفرتات الدفع وتاريخه .
 - 7ا�سم امل�ستفـيد  ،ورقم ح�سابه امل�صرفـي .
 - 8توقيع الدافع .
�	- 9أي بيانات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 65
يجب على م�صرف امل�ستفـيد االلتزام بالآتي :
�	- 1إر�سال التفوي�ض باخل�صم املبا�شر �إلى م�صرف امل�سحوب عليه .
 - 2الت�أكد من �صحة �إدخال بيانات التفوي�ض باخل�صم املبا�شر فـي النظام .
 - 3االحتف ــاظ ب�أ�صل التفوي�ض باخل�ص ــم املبا�شــر الذي انتهت فرتات الدف ــع املح ــددة
فـيه مل ــدة ( )10ع�شر �سنوات .
�	- 4إعــادة �أ�صــل التفويــ�ض باخل�صم املبا�شر �إلى امل�ستفـيــد فـي حال ــة رف�ضــه مــن قبــل
امل�صـ ــرف امل�سحـ ــوب عليه لأي �سب ــب من الأ�سب ــاب  ،مرفق ــا بــه �شهــادة م�ستخرجــة
من النظام ت�شتمل على بيانات التفوي�ض باخل�صم املبا�شر  ،و�صورته من الوجهني ،
و�سبب رف�ضه .
املــادة ( ) 66
يجب على امل�صرف امل�سحوب عليه االلتزام بالآتي :
 - 1الت�أكد من ا�ستيفاء التفوي�ض باخل�صـم املبا�ش ــر البيان ــات الت ــي ا�ستلزمتهــا املـادة
( )64من هذه الالئحة .
 - 2التحقق من �صحة املعلومات التي يديل بها الدافع  ،ومطابقتها بالبيانات التي قام
الدافع بتعبئتها فـي التفوي�ض باخل�صم املبا�شر  ،وكذلك مطابقة توقيع الدافع
مع توقيعه املعتمد لديه .
 - 3الوفاء باملبلغ املحدد فـي التفوي�ض باخل�صم املبا�شر فـي موعد ا�ستحقاقه �إذا كان
متوفــرا فـي ح�ســاب الدافع  ،وحتويله �إلى احل�ساب امل�صرفـي للم�ستفـيد فور �إجراء
عملية اخل�صم .
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املــادة ( ) 67
فـي حال ــة عـ ــدم الوفاء باملبلــغ املحــدد ف ــي التفوي�ض باخل�صم املبا�شــر غيـر القابــل للإلغــاء
فـي ميعاد ا�ستحقاقه لأي �سبب من الأ�سباب  ،يجب على امل�صرف امل�سحوب عليه ت�سليم بيان
ي�شتمل على �أ�سباب الرف�ض متى طلب منه امل�ستفـيد �أو م�صرفه ذلك .
املــادة ( ) 68
�	- 1إذا حالـ ــت دون تقدي ــم التفوي ـ ــ�ض باخل�صـ ــم املبا�ش ــر �أو تقدي ـ ــم �أداة اخل�ص ـ ــم املبا�شـ ـ ــر
فـي النظ ــام ف ــي امليع ــاد املقــرر لـ ــذلك قـ ــوة قاهــرة ال ميكــن دفعه ــا � ،أو التغلــب عليهــا ،
فـيمتد هذا امليعاد .
 - 2يج ــب عل ــى امل�ص ــرف امل�سح ــوب علي ــه �أن يخط ــر دون �إبط ــاء م�صــرف امل�ستفـي ــد بالقـ ــوة
القاهرة  ،وعليه الوفاء باملبلغ املحدد فور زوالها .
�	- 3إذا ا�ستمرت القوة القاهرة �أكرث من ( )15خم�سـة ع�شر يومــا حم�سوبة من تاريــخ الي ــوم
الذي قام فـيه امل�صرف امل�سحوب عليه ب�إخطار م�صرف امل�ستفـيد بوقوعها  ،جاز الرجوع
على الدافع مبا�شرة .
وال يعتب ـ ـ ــر م ـ ــن قبيـ ــل القـ ـ ـ ــوة القاه ــرة الأم ـ ــور ال�شخ�صي ـ ــة البحتـ ــة املتعلق ـ ــة بالدافـ ــع ،
�أو بعالقة الدافع بامل�صرف امل�سحوب عليه .
الف�صــــل العا�شــــــر
النقـود الإلكرتونيــة
املــادة () 69
ال تعد من قبيل النقود الإلكرتونية ما ي�أتي :
 - 1النقود الإلكرتونية التي يقت�صر ا�ستخدامها داخل �شبكة مغلقة  ،بحيث ي�صدرها ،
ويقبلها �شخ�ص واحد .
 - 2العمالت الرقمية  ،واالفرتا�ضية .
املــادة ( ) 70
ال يجوز منح ترخي�ص �إ�صدار النقود الإلكرتونية �إال �إذا كان طالب الرتخي�ص م�ستوفـيا
ال�شروط الآتية :
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�	- 1أن يك ــون حا�ص ــال على ترخي�ص مزود خدمات � ،أو �أن يكــون م�صرفــا مرخ�صا ل ــه
وفق �أحكام القانون امل�صرفـي .
�	- 2أن ي�ستوفـي ر�أ�س املال الذي يحدده جمل�س املحافظني من حني لآخر .
�	- 3أن تكون لديه الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية .
�	- 4أال يك ـ ــون قـ ــد �سبـ ــق لـ ــه احل ــ�صول علـ ــى ترخيـ ــ�ص �إ�ص ــدار النقــود الإلكرتوني ــة ،
ومت �إلغا�ؤه لأي �سبب من الأ�سباب .
�	- 5أي �شروط �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 71
يقدم طلب احل�صول على ترخي�ص �إ�صدار النقود الإلكرتونية على النموذج املعد لهذا
الغر�ض  ،على �أن ي�شتمل الطلب على امل�ستندات الآتية :
� - 1صورة  -بح�سب الأحوال  -من ترخي�ص مزود اخلدمات � ،أو الرتخي�ص امل�صرفـي .
 - 2ما يدل على الكفاءة الفنية  ،واملالءة املالية لطالب الرتخي�ص .
�	- 3أي م�ستندات �أخرى يحددها البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 72
يجب �إ�صدار النقود الإلكرتونية بقيمة نقدية مقومة بالريال العماين م�ساوية للمبلغ
الذي يتلقاه املرخ�ص له من اجلمهور  ،وفـي جميع الأحوال يجب �أال تزيد قيمة النقود
الإلكرتونية امل�صدرة على ( )%5خم�سة باملائة من قيمة النقد املتداول فـي ال�سلطنة .
املــادة ( ) 73
ال يجوز ا�ستخدام الأموال املح�صلة من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�صدرها
املرخ�ص له فـي منح قرو�ض �أو تقدمي ت�سهيالت ائتمانية لأي �شخ�ص .
كما ال يجوز ا�ستخدام تلك الأموال ب�أي �شكل ي�ؤدي �إلى زيادة فـي مقدار القيمة املحددة
للنقود الإلكرتونية .
-39-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1303

املــادة () 74
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية تقدمي �ضمان مايل ل�صالح البنك
املرك ـ ــزي العماين بالقيمة  ،واملـ ــدة التي يحدده ــا  ،فـي ميع ــاد ال يتج ــاوز ( )30ثالثـ ــني
يوم ــا من تاريخ �إخطاره بذلك  ،وذلك ل�ضمان ح�سن تنفـيذ �شروط الرتخيــ�ص  ،والوفــاء
بااللتزامات املن�صو�ص عليها فـي قانون نظم املدفوعات الوطنية .
املــادة ( ) 75
يجــب على املرخ ــ�ص ل ــه ب�إ�صــدار النق ــود الإلكرتونيــة و�ضــع القواع ــد التــي حت ــدد حقـ ــوق
وواجبات م�ستخدمي النق ــود الإلكرتونيــة  ،و�آلي ــات قبــول النقود الإلكرتونية ك�أداة دفع
وردها  ،على �أن يتم اعتماد القواعد والآليات من البنك املركزي العماين .
املــادة ( ) 76
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري الالزمة حلماية الأموال
التي يتلقاها من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�صدرها مبا فـي ذلك �إيداعها
فـي ح�ساب م�صرفـي خا�ص ومنف�صل عن احل�سابات الأخرى التي ميتلكها ي�سمى " ح�ساب
عهدة "  ،مبا ي�ضمن �إدارة تلك الأموال ب�شكل م�ستقل .
املــادة () 77
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية اتخاذ التدابري الالزمة جتاه م�ستخدمي
النقود الإلكرتونية مبا ي�ضمن حتقيق متطلبات مكافحة غ�سل الأموال  ،ومتويل الإرهاب .
املــادة ( ) 78
ال يجوز للمرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية �أن ي�سند �إلى الغري عملية �إ�صدار النقود
الإلكرتوني ــة �إال م ـ ــن خ ـ ــالل النظـ ــام املرخ ــ�ص ب ــه  ،وبع ــد احلــ�صول عل ــى موافق ــة كتابيـ ـ ــة
من البنك املركزي العماين .
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املــادة ( ) 79
يلتــزم املرخــ�ص ل ــه ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية ب�ضمان �سرية البيانات واملعلومات املالية
اخلا�صة مب�ستخدمي النقود الإلكرتونية مبا فـي ذلك التعامالت التي يجرونها .
املــادة ( ) 80
يج ــب علــى املرخــ�ص ل ــه ب�إ�ص ــدار النقــود الإلكرتونيــة اتخ ــاذ جمي ــع الإجراءات التي تكفل
�أمن و�سالمة الأدوات والأنظمة التي ت�ستخدم فـي �إ�صدار النقود الإلكرتونية  ،وتداولها .
املــادة () 81
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية �أن مي�سك الدفاتر احل�سابية وال�سجالت
ذات ال�صلة ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية  ،على �أن تكون منف�صلة عن الدفاتر احل�سابية
وال�سجالت املتعلقة مبزاولة �أي ن�شاط �آخر مرخ�ص به .
املــادة ( ) 82
يلتزم املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية باتخاذ التدابري التي تكفل احلد من املخاطر
الت�شغيلية وغريها من املخاطر املرتبطة ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية مبا ذلك خماطر
ال�سيولة .
املــادة ( ) 83
يجب على املرخ�ص له ب�إ�صدار النقود الإلكرتونية �أن يعلن عن �سعر اخلدمة وطريقة
التح�صيل  ،بعد موافقة البنك املركزي العماين على ذلك .
املــادة ( ) 84
يج ــب علــى املرخــ�ص لـ ــه ب�إ�ص ــدار النق ــود الإلكرتوني ــة و�ضع التدابري الالزمة التي تكفل
رد املبالــغ مل�ستخدمــي النقـود الإلكرتونيــة فـي حالـ ــة توقفه الدائم عن مزاول ــة الن�ش ــاط
املرخ�ص به � ،أو �إلغاء الرتخي�ص ال�صادر له � ،أو انق�ضائه لأي �سبب من الأ�سباب .
كما يجب عليه و�ضع �آليات و�إجراءات البت فـي ال�شكاوى التي يقدمها م�ستخدمو النقود
الإلكرتونية .
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الف�صـــل احلـــادي ع�شـــر
اجلـــزاءات الإداريــــة
املــادة () 85
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )5000خم�سة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( 34و  36و  49و  56و  57و  58و  59و  75و  ، )83وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 86
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )10000ع�شرة �آالف ريال عماين على كل من يخالف �أحكام
املواد ( 35و  47و  62و  63و  65و  66و  67و  81و  ، )84وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 87
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )15000خم�سة ع�شر �ألف ريال عماين على كل من يخالف
�أحكام املواد ( 79و  80و  ، )82وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 88
تفر�ض غرامة �إدارية مقدارها ( )20000ع�شرون �أل ــف ريــال عمانــي على كل من يخالف
�أحكام املواد ( 48و  76و  77و  ، )78وت�ضاعف الغرامة فـي حالة التكرار .
املــادة ( ) 89
يكون للبنك املركزي العماين فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام قانون نظم املدفوعات الوطنية ،
وهذه الالئح ــة �أن يتخذ �أحد الإجراءات الآتية �أو بع�ضها �أو كلهـ ــا بح�س ــب حج ــم املخالفـ ــة
وج�سامتها :
�	- 1إزالة املخالفة على نفقة املخالف .
 - 2التحفـ ــظ على الأمـ ــوال واملع ــدات والأجه ــزة والأدوات الت ــي ا�ستعمل ــت �أو املعـ ــدة
لال�ستعمال فـي اجلرمية حلني �صدور حكم من املحكمة املخت�صة .
 - 3منع املخالف من القيام ب�أي معامالت تتعلق بالن�شاط املرخ�ص به .
 - 4التجميد �أو احلجز على احل�سابات املفتوحة لدى البنك املركزي العماين � ،أو امل�شغل .
�	- 5إلغاء الرتخي�ص .
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