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ً

 تمهيد :أول

 املصطلحات والختصارات 1-1

ACH Automated Clearing House  ًانظام مقاصة الشيكات آلي 

BIS Bank for International Settlements ةبنك التسويات الدولي 

CMA Capital Market Authority السوق املاليةة هيئ 

CCP Central Counterparty  املركزي مركز املقاصة 

CSD Central Securities Depository  يداع األوراق املاليةالنظام املركزي إل 

CSP Clearing and Settlement Program برنامج تسوية ومقاصة األوراق املالية 

CPMI Committee on Payments and Market 

Infrastructures 

ــــة الجن للسوق وهي التحتية  يةملدفوعات والبنــ

 يمن لجان الستقرار النقدي واملاللجنة فرعية 

كانت ( وقد BISلدى بنك التسويات الدولية )

 ةالدفع والتسوينظم تعرف سابًقا باسم لجنة 

(CPSS) ةالبنية التحتيتعزيز  على وتعمل 

 الدفع نظمتطوير  خالل من املالية لألسواق

 واملقاصة والتسوية

EBPP Electronic Bill Presentment and Payment واتيرلفالنظام اإللكتروني لعرض ودفع ا 

FMI Financial Market Infrastructure املاليةسواق أل لالتحتية  يةالبن 

FSAP Financial Sector Assessment Program برنامج تقييم القطاع املالي 

FSB Financial Stability Board ليمجلس الستقرار املا 

GCC Gulf Cooperation Council  لدول الخليج العربية مجلس التعاون 

GOB Governance and Oversight Board مجلس الحوكمة والرقابة في املؤسسة 

HCE Host Card Emulation  محاكاة البطاقة املصرفية 

 في محفظة الهاتف الجوال

IOSCO International Organization of 

Securities Commissions 

 تعمل) املالأسواق املنظمة الدولية لهيئات 

ومجلس ( G20دول مجموعة العشرين ) ضمن 

ات على أعمال اإلصالح (FSB)الستقرار املالي 

 ية(العامل ةالتنظيمي

mada mada Payment Network  ن بيالربط  دفوعات اليي تقدم خدماتاملشبكة

ك لتنفيذ عمليات أجهزة الصراف اآللي البنو 

ا سابًق ( وتعرف  ATM /EFTPOSونقاط البيع )

 ((SPAN باسم

MOU Memorandum Of Understanding مذكرة تفاهم 

mPOS Mobile Point of Sale )جهاز نقاط البيع الجوال )املتنقل 
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NFC Near Field Communication تصال عن قربال 

PFMI Principles of Financial Market infrastructure املالية الصادرة  سوق مبـادئ البنية التحتية لل

  عن لجنـــــــــــــة املدفوعات والبنية التحتية للسوق 

(CPMI) / IOSCO)) 

POS Point Of Sale  نقاط البيعجهاز 

RTGS Real Time Gross Settlement  فوريةالنظام التسوية اإلجمالية 

SAMA Saudi Arabian Monetary Authority  مؤسسة النقد العربي السعودي ويرمز لها

 بـ)املؤسسة(

SADAD SADAD Payment System – Electronic Bill 

Payments 

 للمدفوعاتنظام سداد 

 (الكترونيً إالفواتير  )سداد 

SARIE Saudi Arabian Riyal Interbank Express  النظام السعودي للتحويالت املالية السريعة بين

 البنوك

SAFIU Saudi Arabian Financial Investigation Unit اإلدارة العامة للتحريات املالية 

 برئاسة أمن الدولة 

SATR Saudi Arabian Trade Repository  مركز حفظ بيانات التداول 

 )املشتقات املالية( 

SDC Securities Depository Center  ألوراق املاليةإيداع امركز 

SIPS Systemically Important Payment 

Systems 

 دفوعات اات األهمية النظاميةنظم امل

SSB Standard and Specification Board  واملواصفات وضع املعايير مجلس 

SSS Securities Settlement Systems املالية نظم تسوية األوراق 

TPSP Third Party Service Provider  ثالثمن الطرف الالخدمات مقدمو 

TR Trade Repositories (نظام حفظ بيانات التداول لـOTC) 
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 املقدمة       1-2

نوات على مدار الس ارً كبي اًر تطو دية في اململكة العربية السعو  نظم املدفوعات والتسويات املاليةشهدت 

وفق  إدارتهاواإلشراف عليها و  تطوير بنية تحتية حديثة للمدفوعاتعلى إنشاء و ؤسسة حيث عملت املاملاضية. 

ويات نظم املدفوعات والتسوالحيوي ل املهمفي املجال املصرفي والك للدور فضل املمارسات والتقنيات املتاحة أ

ونية. ات املالية عبر القنوات اإللكترتسويالاملقاصة و الدفع و عمليات في القطاع املالي واملصرفي من خالل  املالية

 لإلشراف على( PFMIاملؤسسة مبادئ البنية التحتية لألسواق املالية ) تبنتولدعم الجوانب الرقابية واإلشرافية، 

بنك لدى  (CPMIفوعات والبنية التحتية للسوق )الصادرة عن لجنة املد نظم املدفوعات والتسويات املالية

ولية ئمستؤكد اليي م 2012( في شهر أبريل IOSCO( واملنظمة الدولية لهيئات أسواق املال )BIS) التسويات الدولية

 مهمةفة باعتبارها وظي والتسويات وتطويرها نظم املدفوعات والتسويات املاليةاإلشراف على في البنوك املركزية 

لتقنية ازدياد العتماد على او  ،تطور قطاع املدفوعات والتقنيات املالية الحاصلة فيهومع . وظائف البنك املركزي من 

اليي تستخدم الحلول املبتكرة لتطبيقات الهاتف  (FinTechوظهور شركات التقنيات املالية ) ،في مجال املدفوعات

نشر ل «فنتك السعودية»مبادرة  ؤسسةاملنت، أطلقت اإلنتر الجوال ومنصات التجارة اإللكترونية على شبكة 

اا والحث على اتخ ،في هذا املجالقامة فعاليات متنوعة وإ ،بتكاراتال  دعمو  ،هاراتاملعارف و املتطوير و  ،الثقافة

ة والحد من تأثيراتها املحتملة لضمان سالمة وأمن هذه اإللكتروني يةتهديدات األمناإلجراءات الالزمة ملواجهة ال

الصغيرة  نمو الشركاتومبادراتها اليي تدعم البتكارات في مجال التقنيات املالية و  املؤسسة ي إطار جهودوف .النظم

( اليي تعمل على توفير مناخ مناسب ومنظم Sandboxالبيئة التجريبية التنظيمية )، أنشأت املؤسسة واملتوسطة

ستفيدين في القطاع املصرفي وتحد من مخاطرها املحتملة. امللطرح الخدمات والحلول والتطبيقات اليي تلبي حاجة 

والك ضمن تحقيق  استخدام النقدالحد من لشمول املالي و تعزيز االك، عملت املؤسسة على  إلىباإلضافة 

 .مستهدفات برنامج تطوير القطاع املالي

 

انب التنظيمية قامت املؤسسة بعدد من اإلجراءات على املستوى الداخلي فيما يتعلق بالجو  كذلك

 ملاليةنظم املدفوعات والتسويات اعلى إيجاد األطر القانونية والتنظيمية ل وعملت ،والهيكلية تجاه قطاع املدفوعات

نظم املدفوعات لالتحتية اإلشراف على البنية التطورات في مجال مواكبة أهم على كذلك حرصت و ، وخدماتها

مجلس حداث است باإلضافة إلى ، عليها وتطبيقهاخاصة باإلشراف والتوصيات الوتبني املبادئ  ،والتسويات املالية

املؤسسة املدفوعات في وشركات نظم إدارة الرقابة على و  ،(Governance and Oversight Boardالحوكمة والرقابة )

(Payment Systems and Companies Control للقيام باملهام ) املدفوعات وشركات اإلشرافية على نظم الرقابية و

أهم التوجهات والنشاطات والتطلعات املستقبلية في تتابع املؤسسة كما ، حوكمتهاو الخاضعة إلشراف املؤسسة 

 هذا املجال. 

 (FMI)لألسواق املالية البنية التحتية  1-3

عرف 
ُ
شاركة بما ات املنظام متعدد األطراف بين املؤسس» أنها:على  (FMI)للسوق املالية البنية التحتية ت

تسوية، أو تسجيل املدفوعات، أو األوراق املالية، أو الفي الك مشغل النظام، يستخدم ألغراض املقاصة، أو 

 لنظام املاليامن  امهًم  ااملالية جزءً سواق لأل البنية التحتية هذه  وتعد. «املشتقات املالية، أو املعامالت املالية األخرى 
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ومن ثم معالجة عمليات  املاليةباألسواق املؤسسات املالية الجهات و ربط ا يتم ، حيث من خاللهوتتكامل معه

 لعدد كبير من العمليات وحجم كبير من املبالغ. املقاصة والتسوية

همية نظم املدفوعات اات األ  يشير إلى جميع سواق املاليةلبنية التحتية لأل املفهوم الشامل ل وكذلك فإن

تسوية ونظم ، (CSD)املالية ألوراق إيداع ا كز امر و  ،(Systemically Important Payment Systems-SIPS)النظامية 

لبنية اسالمة وكفاءة . وتعد (TRs)حفظ بيانات التداول نظم و ، (CCP)مركز املقاصة املركزي و ، (SSS)ة األوراق املالي

كون على ت لذا  ي.لستقرار املالعلى اللمحافظة املتطلبات األساسية و  املهمةسواق املالية من العوامل التحتية لأل 

اات ملناسبة االترتيبات إعداد و املحتملة ضمان إدارة املخاطر  ئوليةمس املختصةهيئات املالية البنوك املركزية أو ال

 .مع املعايير الدوليةالعالقة بما يتوافق 

والتسوية نظم املدفوعات إن الرقابة على »على ما يلي:  (BIS 2005)بنك التسويات الدولية هذا وينص 

ظم تطبيق الرقابة على النهي وظيفة البنك املركزي اليي يتم من خاللها تعزيز أهداف السالمة والكفاءة من خالل 

  القائمة واملخطط
ً

 .«ير املطلوب عند الحاجةتغيالإحداث مع  ،هذه األهدافلتحقيق وتقييمها  ،لها مستقبال

 

 املدفوعات والتسويات املالية نظمالرقابة واإلشراف على : اانيً ث

 يواإلشراف يالرقابالدور  2-1

ار دعم نموها وانتشو  ،نظم املدفوعات والتسويات املاليةتطوير البنية التحتية لاملؤسسة على  تعمل

 ما يلي:اليي تتضمن و  واإلشرافية عليها الرقابيةئولياتها مستعزيز إلى جانب  م1990منذ عام خدماتها 

  نظم املدفوعات والتسويات املاليةبتطبيق السياسات واللوائح الخاصة ب اللتزامتأكيد.  

 ت.التأكد من قدرتها على مواكبة التطور وا نظم املدفوعات والتسويات املاليةاإلشراف على البنية التحتية ل 

  تحكمالوتطبيق إجراءات  ،ومجالت عملها نظم املدفوعات والتسويات املاليةسالمة وكفاءة املحافظة على، 

  .املحتملةملخاطر الرئيسية وإدارة ا

  ة.لدوليااملعايير والتوجهات لوفاء بوتحقيق اللتزام وا ،لمؤسسةل ستراتيجيةال تطبيق األولويات واألهداف 

الصادرة عن لجنة املدفوعات والبنية  (PFMI)مبادئ البنية التحتية للسوق املالية مع  ما سبق توافقيو 

 لجنةتؤكد و م. 2012في أبريل  ((IOSCOأسواق املال  املنظمة الدولية لهيئات( و (CPMIللسوق التحتية 

البنوك املركزية ئولية مس( BIS)بنك التسويات الدولية لدى   (CPMI)املدفوعات والبنية التحتية للسوق 

لبنك من وظائف ا مهمةوظيفة  هاباعتبار ، نظم املدفوعات والتسويات املاليةتعزيز أهمية اإلشراف على في 

للمدفوعات  وأدواتنظم من  ملاليةالألسواق املركزي تهدف إلى ضمان سالمة وكفاءة البنية التحتية 

(Payment Systems, Services and Instruments)،  ثالالطرف من الخدمات ال يمقدمو( ثTPSP) 

املدفوعات  ؤسسة ضمن لجنةاملشاركت وقد  .اليوالوسطاء واألطراف األخرى اات العالقة في القطاع امل

 الدفعنظم باألسواق املالية و  ئ اات العالقة( في فعاليات صياغة املبادCPMI)والبنية التحتية للسوق 

 ,Principles, Responsibilities) مهمةواعتبارات ئوليات توصيات ومس املبادئهذه  تشملاملذكورة حيث 

and Key Considerations ) وكفاءتها، املاليةاملدفوعات والتسويات نظم سالمة من شأنها الحفاظ على 

أو فنية ال أو املالية سواًء  النظمهذه تفادي مخاطر و  ،في تعزيز الستقرار املالي والنمو القتصاديواملساهمة 

عمل  برنامجاملؤسسة  وضعت ئاملبادهذه بعد صدور و  قتصادية.زمات الاأل اليي قد تؤدي إلى و  التشغيلية
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الخبرة فريق عمل من اوي يقوم عليه  ج زمني محددمجراءات والفعاليات ضمن برنامن اإل  ديشمل عد

منهجية منظمة ق وف املمارسة في هذا املجال لضمان حسن التنفيذ واستكمال برنامج العملو 

(Implementation Methodologies .) عالقة أصدرت املؤسسة التعاميم الالزمة لجميع الجهات اات الوقد

ويدخل في الك  (،PFMIsبادئ )املهذه همية تطبيق أ تؤكد فيها ورقابتها، املؤسسة خضع إلشرافت اليي

قها اليي يقع على عاتالعاملة في اململكة املصارف البنوك جميع  كذلكو اات العالقة داخل املؤسسة اإلدارات 

 .ا وتطبيقهااعتماد املبادئ اات الصلة بأعماله
 

 ،سسةاملؤ داخل  نظم املدفوعات والتسويات املالية علىاملهام اإلشرافية  املؤسسةدعمت  ،في هذا املجالو

 ما يلي:  ومنها التنظيمية القانونية و  الجوانبالعمل على  من خالل

  الحوكمةتشكيل مجلس ( والرقابةGOB.) 

 ونظام نظم املدفوعات وخدماتها. لمدفوعاتمشروع السند النظامي ل 

  ومقاصة األوراق املاليةبرنامج تسوية مشروع (CSP) ع نظام م( سريعCCP/CSD.) 

  ومن نشاطاتها ما يلي املؤسسةاملدفوعات في نظم استحداث وظيفة اإلشراف على: 
  في املؤسسة. نظم املدفوعات والتسويات املاليةتقييم 

  وخدمات املدفوعات. أدوات الدفعتقييم 

  التقنيات املاليةشركات وخدمات ختبارات التجريبية بيئة ال دعم (Sandbox.) 

 دراسات الرسوم واألسعار لخدمات املدفوعات. 

 ( صياغة وإعداد قواعد نهائية التسويةSettlement Finality.) 

 ( إعداد ترتيبات املقاصة وإدارة التعثرDefault Management.) 
 

 امدور املؤسسة الرقابي ع يعد ،لذا
ً

 سواقلأل  التحتية لبنيةا وكفاءة سالمة تعزيز و  عمد في اومهًم  ارً مؤث ال

 بشكلو  النظم هذه ألداءقييم والت املتابعة إجراءات للمؤسسة ةيالرقاب املنهجية تضمنت أن يجب كذلك .املالية

 مح عنيةامل جهةال بصفتها ؤسسةامل تقومو  .الدولية املعايير و  املتطلبات مع للتوافقمستمر و  دوري
ً
 أدوار  بثالثة ليا

 :خالل من نظم املدفوعات والتسويات املالية وكفاءة سالمة وتعزيز  لضمان مهمة
 

 .وتشغيلها املركزية نظم املدفوعات والتسويات املالية جميع امتالك أ(

 .املناسبو  الالزم واإلشرافي يالرقاب دور الب القيام ب(

  والخدمات. للمدفوعات التحتية البنية تطوير  لضمان والتحفيز  الدعم ج(

تشمل العملية الرقابية جميع مكونات البنية التحتية اات العالقة وأصحاب املصلحة  إضافة إلى الك،

خدمات سواًء داخل املؤسسة أو خارجها، وكذلك ممن تتحقق الدوات و األ نظم و ، ويشمل الك البقطاع املدفوعات

مجالت املدفوعات  ( أو يكون لهم دور فيPFMIفيهم العناصر األساسية ملبادئ البنية التحتية للسوق املالية )

 :، ومنهاوعملياتها املختلفة

 عالجة املتنفيذ و ال( 1)

 الرقابةو ( التنظيم 2)

 سويقتالالتطوير و ( 3)
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اهتمام خاص ضمن البنية التحتية في القطاعين الخاص ( SIPSيكون للنظم اات األهمية النظامية ) كذلك

 ةنظاميمخاطر والتسبب في  ،النطاق للخدمات يقاف واسعإن تعثرها يؤدي إلى حدوث تعطل أو إحيث ، والعام

 يتعلق فيما ة لألسواق املاليةالتحتي البنية بمبادئ لتزامهاا مدى لقياسمها الذاتي ية تقياملؤسس أجرتوقد . متعدية

ي للبنية التحتية الذات التقييم نطاق تضمنحيث  ،ل التداو  بيانات وحفظ نظم املدفوعات والتسويات املاليةب

اليي توفر  )مدى( تللمدفوعا السعودية والشبكة ،سريع(ة )السريعة املالي للتحويالت السعودي نظامالللمدفوعات 

 سداد نظامكذلك و  ،عالبي نقاط عند اإللكتروني األموال تحويل وإجراء صارفن املبي اآللي الصرف أجهزة خدمات

 .)سداد( انيً إلكترو لفواتير ع اودف لعرض للمدفوعات

 للجنة املدفوعات التابعللسوق التحتية البنية  ملبادئ الخارجي التقييم املؤسسة أجرت الك، إلى باإلضافة

نظامية وال القانونيةالنواحي  تقييم ، إا تغطي املرحلة األولىمراحل وشمل التقييم ثالث ،للسوق  ةالتحتي والبنية

يشمل مركز ف ةوالثالث ةالثاني املرحلتين تقييم أمافي البنية التحتية،  نظم املدفوعات والتسويات املاليةلة الالزم

عملية مراقبة والبنية التحتية للسوق املدفوعات نظم بدأت لجنة وقد  ت.ياناالب حفظ ومراكزاملقاصة املركزي 

، راقبة التطبيقمفريق عمل دائم لتصميم عمليات تقييم تم تشكيل وكذا  ،ةتوجيهيال لجنةالتطبيق املبادئ بصفتها 

 تي:ثالث مراحل كاآل عملية مراقبة التطبيق تشملقد . و هاوتنفيذ ،هاوتنظيم
  

 .ولياتئالالزمة لتطبيق املبادئ واملسالنواحي القانونية والنظامية  :املرحلة األولى -

 ت.وليائالسياسات مع املبادئ واملستوافق واتساق م يتقي :املرحلة الثانية -

 ت.وليائاملبادئ واملس مع تطبيقالنتائج توافق م يتقي :املرحلة الثالثة -
 

حيث حصلت لألسواق املالية  التحتية البنية مبادئتطبيق  فيير كبم تقد إحراز تم فقد لذلك، ونتيجة

تستمر عملية التقييم و  .(4 جةى أعلى تصنيف )در عل ولياتئواملس ملبادئرحلة األولى لتطبيق ااملاملؤسسة في 

هات الرقابية الجا إاا كانت موليات الخمس ضمن املبادئ، وتقييم ئوالثالثة ومراجعة تطبيق املسالثانية  تينلمرحلل

أصدر د وقهناك تعاون وتنسيق وثيق حيال الك.  وما إاا كانالعالقة وليات اات ئاملستتماش ى مع تطبيق ة حليامل

مركز املقاصة نظام إدراج تم حيث  ،دول لانتائج تقييم  عن 2018املحدث للعام  هتقرير بنك التسويات الدولية 

 www.bis.org لبنكلعلى املوقع اإللكتروني وقد تم نشر هذه النتائج  ( ضمن البنية التحتية للتقييم،CCP)املركزي 

أن يتم  . ومن املتوقع)ملحق( الخمسئوليات في تقييم تطبيق املس «امتوافق كليً »حصلت املؤسسة على تقييم و 

 .للمبادئ خالل الفترة القادمةاستكمال باقي مراحل التقييم 
 

 نظم املدفوعات املركزية 2-2

ؤسسة مل ستراتيجيةال األهداف من يعد توفير نظم مدفوعات شاملة ومبتكرة وآمنة في القطاع املصرفي 

للمحافظة على سالمة وكفاءة هذا القطاع واألطراف  جهوداملزيد من ال املؤسسةتبذل  ،الذالنقد العربي السعودي. 

دمة في املتقاملمارسات أفضل العمل على إيجاد بنية تحتية حديثة ومتطورة للمدفوعات تواكب و  ،املشاركة فيه

نظم ع وتخضع جمي محتملة.أثيرات سلبية ت أي مخاطر أو جال، واإلشراف عليها بحيث تكون قادرة على تالفي هذا امل

ف املحلية، البنوك واملصار  بهاحيث ترتبط  ،بشكل مباشر ورقابتها املؤسسة شرافإل  املدفوعات والتسويات املالية

 :وهي ،(SIPS) النظامية األهمية اات النظم لتمثل حديدهات تم نظم ثالثة هناكو 
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 :(SARIE) السريعة املالية للتحويالت السعودي النظام

 بـ اصارً اخت واملعروف البنوك بين السريعة املالية للتحويالت السعودي النظام بتشغيل املؤسسة قامت

 الكبيرة اإلنجازات منيعد و ، في حينه نظم املدفوعات والتسويات املالية أحدث من وهو  ،م1997 عام في «سريع»

 أحدث قدو خالل تلك الفترة.  اإللكترونية املصرفيةوالخدمات  األعمال مجال في واملصرفي املالي القطاع شهدها اليي

 آلليةا املصرفية األعمال مجال في ثورة اآلنية اإلجمالية التسويات مفهوم وفق تصميمه تم الذي «سريع» نظام

 وتشمل اليةامل والتسويات املدفوعاتنظم  من عدد عليها يعتمد اليي األساسية البنية يشكلإا  ،التجارية واملعامالت

 ،(mada) للمدفوعات السعودية والشبكة ،اآليً  الشيكات ملقاصة نظام وهو  (ACH) اآلليــة املقاصة غرفالنظم  هذه

 لنظام الرئيسية األهداف وتتلخص (.تداول ) املالية األوراق تسوية نظام إلى باإلضافة ،(SADADونظام سداد )

 يلي: فيما «ســريع»
 

 .اًر فو  املستفيد إلى وصولها وضمان ،اآليً  املالية التحويالت إجراء -

 .متطورة مصرفية ومنتجات خدمات تقديم -

 .آخر إلى بنك من التحويل بغرض النقد حمل عن والستغناء ،املالية املخاطر  تقليل -

 .املصرفية املالية الخدمات تكاليف خفض -

 .املصرفي القطاع في املالية املدفوعات وتنظيم ،املالي األداء تعزيز  -

 .اإللكترونية التجارة :مثل ،املستقبلية للتطورات واإلجرائية التقنية األسس يجادإ -

 

 :(mada) للمدفوعات السعودية الشبكة

حيث  (SPANبـ) ابًق سا عرفت وكانت ،م1990 عاماملؤسسة  أنشأتها، لمدفوعاتاملحلية ل شبكةال هي

 عن ار الستفسو  ،النقدي )السحب اآللي الصرف أجهزة خدمات لتقديماملصارف املحلية مدفوعات نظم بها بط تتر 

 إلكترون األموال لتحويل (EFTPOS)ع البي نقاطتقدم خدمة  وكذلك الرصيد(،
ً
 املحالت لدى اآللي الشراء عبر  يا

 أو  (AMEX) إكسبرس أمريكان أو  (VISA) فيزا :مثل العاملية والشبكات املنظماتبما في الك بطاقات  التجارية،

 بشكل متوافقة آلي سحب بطاقات املصارف كافة وتصدر  (.Union Pay) باي يونيون  أو  (MasterCard) ماستركارد

 وم.رس دون  النهائي للعميل الخدمات جميع وتقدم ،للمدفوعات السعودية للشبكة الفنية املواصفات مع كامل

 .www.mada.com.sa الرابط على اإللكتروني املوقع خالل من والخدمات املعلومات من مزيد على الحصول  ويمكن

 

 :(SADAD) للمدفوعات سداد نظام

 Electronic Bill) ودفعها الفواتير  لعرض -املركزية املؤسسةنظم  أحد- للمدفوعات سداد نظام

Presentment and Payment-EBPP) امالنظ مع واملرتبطة املفوترة الجهات تقوم إا ،انيً إلكترو األخرى  واملدفوعات 

 سداد حساب خدمةم يتقدتم كذلك  .اإلكترونيً  تسديدها يتم اليي القيمة واستالم العمالء إلى فواتيرها بإرسال

تكامل حل موهي  «إيصالمنصة »باإلضافة إلى الك، يقدم النظام خدمة  ت.اإلنترن عبر  الدفع تسهيالت توفر  اليي

 لكتروإ تربط بين املوردين واملشترين لتسهيل آلية إجراء املدفوعات وهي ،عمال واملدفوعات الخاصة بهالفواتير األ 
ً
 .نيا

  .من رفع الفاتورة وعرضها حيى تسديدها وتسويتهاا بدءً وبشكل أساس ي تغطي املنصة كامل دورة حياة الفواتير، 

 .www.sadad.com الرابط على اإللكتروني املوقع خالل من والخدمات املعلومات من مزيد على الحصول  ويمكن
 

http://www.sadad.com/
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 ،نظاميةال هميةاأل  اات النظممن  أنها على تصنيفها يتمقد ل  الييالنظم  بعض وجود من الرغم علىو 

 إلشراف هذه النظم تخضعإل أنه يجب أن  ،(TR) التداول  بيانات حفظ نظامو  (ACH) الشيكات مقاصة نظام :مثل

 األهمية اتا النظم على املستخدمة والطرق  اآلليات اات وتطبيق تقييمها يتم أن يتوقع ل  ولكن ورقابتها، املؤسسة

 منتجاتهاو  املستقبلية أو  الحالية نظم املدفوعات والتسويات املالية جميع أنب التأكداملهم من الك أنه  ة.النظامي

 هاوتضمينإدراجها  تم قد عالقة اات أخرى  مالية تحتية بنية وأي الثالث الطرف خدمات ومقدمي دفوعاتامل وأدوات

 أن على التأكيد اأيضً  يجبو  .(Risk-Based Approach) املخاطر  تحديد على القائمة املنهجية واآلليات الخطط في

 هاتوتسوي هاوحفظ املالية األوراق يداعإ نظم :مثل ،العالقة اات رى نظم األخال جميع ةيالرقاب اإلجراءات تشمل

(CSD /SSS /CCP). 

  املدفوعات وخدمات أدوات 2-3

 الدفع: بطاقات

 مليون 28 عددها تجاوز  حيث )مدى( شعار  تحمل اليي الدفع مسبقة وبطاقات املباشر  الخصم بطاقات

قطاعات مختلفة ونشاطات  في الدفع مسبقة البطاقات استخدام في لتوسعل املؤسسة سعت وقد .بطاقة

 .وغيرها ،السريعة الوجبات ومطاعم ،األموال تحويل ومراكز  ،الوقود محطات :مثل ،املحلية السوق  في جديدة

 بطاقةماليين  6ى إل ليصلب وغيرها( الطال  وبطاقات لرواتبا بطاقات) الدفع مسبقة البطاقات عدد زاد وقد

 بد اإللكتروني الدفع تعزيز  بهدف والك ،البيع نقاط خدمات من تستفيد
ً

 هذه متساه وقدالدفع بالنقد.  من ل

 الشبكة واصلتو   م.2018 عام في األًف  351 من أكثر  إلى البيع نقاط أجهزة عدد زيادة في واملنتجات الخدمات

 مصرفية خدمات لتقديم التقنيات أحدث من الستفادةوتطويرها ل مواردها حشد للمدفوعات السعودية

 نقاط أجهزة عبر  الدفع عمليات تنفيذ مدة تقليصالعمل على  إلى باإلضافة ،ةوآمن ودقيقة سريعة إلكترونية

 .فقط وان  ث 4تم إنجاز تنفيذ العملية في  حيث البيع

 (:POS) البيع ونقاط (ATM) اآللي الصراف أجهزة

 م2018 عام نهايةب عددها بلغ حيث ،اململكة أنحاء مختلف في البيع ونقاط اآللي فاالصر  أجهزة تنتشر 

 تجاوز وقد  بالشبكة، متصلة بيع نقاط جهاز  ألف 351,645ما يقارب و  ،اآللي للصرف جهاز  18,300 من أكثر 

 980 يقارب شراء عملياتو  سحوبات مبالغ بإجمالي عملية اتمليار 3.1 تنفيذها تم اليي العمليات عدد مجموع

 .الك العامخالل  ريال مليار 

 نقد:مدى  خدمة

 املحاسبة صناديق خالل نم( ريال 400) ز ل يتجاو الحصول على النقد ومبلغ  للعمالءهذه الخدمة  تتيح

 أجهزة على العتماد تقليل إلى الخدمة هذه تهدفو  .املتاجراآللي عبر نقاط البيع لدى املحالت و  الشراء عند

تاجر امل لدى الفائض النقد ليتقل علىأيًضا  تساعدوهي  النقدي، للسحب أخرى  قنوات وتوفير  اآللي الصرف

 .الخدمة هذهوسع في تطبيق لتل املتاجر  مع املصارف وتعمل ،هافي النقد إدارة وتكاليف مخاطر  من الحدو 

 

 أثير: مدى خدمة

 عن قرب التصال تقنيةخاصية  خالل منمعينة  دفع عمليات إجراء للعمالءتوفر هذه الخدمة 

(Contactless)،  ةمنخفض شرائية ملياتلتنفيذ ع البيع نقاط جهاز  قارئ  أمام البطاقة تمرير  طريق عنوالك 
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 الخدمة هذه تتميز و  ي.السر  الرقم طلب دون  (يالر  300) تبلغ تراكمية وبقيمة (،أقل أو  ريال100) ةالقيم

 خدمة وتعد ا.حامله من البطاقة ألخذ الحاجة دون  القيمة منخفضة للعمليات والفورية السريعة باملعالجة

 .ةلدفع السريعإلجراء عمليات ا للتاجر  تنافسية تسويقية ميزة «أثير»

  يصال:إمنصة 

عمال هي حل متكامل لكل فواتير األ و  ،من خالل نظام سداد للمدفوعاتأحد الخدمات املقدمة منصة إيصال 

 .ابين املوردين واملشترين لتسهيل آلية إجراء املدفوعات إلكترونيً  الخدمة واملدفوعات الخاصة بها في اململكة، وتربط

من رفع الفاتورة وعرضها حيى تسديدها وتسويتها، مما  اوبشكل أساس ي تغطي املنصة كامل دورة حياة الفواتير، بدءً 

  .سيمكن املستخدمين من أتمتة هذه العمليات بشكل كلي
 

 اإللكترونية: املحفظة تطبيقات

 املالية للتقنيات والتجربة ختباراتال  بيئة في( FinTechشركات التقنيات املالية )العديد من  تشارك

(Sandbox)،  .ذهه تمثل حيثمن خالل منتجات وحلول مبتكرة تعتمد على تطبيقات املحفظة اإللكترونية 

 من سطةواملتو  الصغيرة املؤسسات نمو  وتدعم والتجار  املستهلكين تستهدف رقمية دفع اتمنص التطبيقات

 .وتحليلها املنفذة عملياتة الومراقب النقد في والتحكم جديدة رقمية دفع بوسائل تزويدهم خالل

ة باشر ( اليي يمكن ربطها مHCE)لدفع من خالل البطاقات الرقمية اتطبيقات ومن أنواع هذه املحفظة 

ضمن الحدود  نتعمال  لتينال Apple Pay محفظة وتطبيق Payمدى محفظة تطبيق  :مثل ،الحسابات البنكيةب

رة النوع اآلخر من تطبيقات املحفظة اإللكترونية يكون عباو  لبطاقات البنكية.املسموح بها ملبالغ العمليات على ا

 تيحي مما ،الذكية الهواتف على التطبيقات هذهمثل  تنزيلو  تحميل يتمو  .رقمية سجالت أو حساباتعن 

شحنها بمبالغ محددة عبر القنوات البنكية ليتم  ةالتحقق الالزم اتإجراءإتمام بعد  ملستخدمينا ألصحابها

. األفراد أو عمليات الشراء لقطاع األعمال نبي للمبالغ فوري تحويلفي مختلف العمليات املمكنة من ها استخدام

 ملشاركةا التطبيقات هذه ومن آمن. وبشكل ةياليوم الدفع عمليات في والسهولة الراحة التطبيقات هذه وفر تو 

 هللةشركة  طبيقوت ،«STC Pay»املحفظة اإللكترونية لشركة املدفوعات الرقمية السعودية  تطبيق

«Halalah».  

 :(mPOS) ةاملتنقل البيع نقاط أجهزة

، ختبار والتجربةوتخضع لبيئة ال  ،«Mobile Point of Sale–mPOS» املتنقل البيع نقاط جهاز  خدمة وهي

 ،لتاجرا جوالب جهاز ال تصالل والك اتصال شريحة دون  هتشغيل وسهولة حجمه بصغر  يمتاز الجهاز حيث 

 و 
ُ
 الدفع وسائل أحدث األعمال لقطاع الجهاز  ذاومن املتوقع أن يؤمن ه اململكة. في مرة ألول  الخدمة قدمت

 تحصيلو  ومنتجاتهم خدماتهم وإيصال عمالئهم مشتريات قيمة سداد اتعملي إجراء من تمكنهم اليي اإللكترونية

 اجًد  مناسبة الخدمة هذه وتعد الساعة. مدار  على مناسبة أو  مكان أي في ومباشرة اآليً  البيع عمليات قيمة

 ،جرةاأل  سيارات وخدمات ،واملكاتب للمنازل  التوصيل وخدمات ،املطاعم :مثل ،األعمال قطاع من كبيرة شريحةل

 وشركة يدياج شركة الخدمة لهذهالتجريبية  ختباراتال  بيئة في وتشارك املتنقلة. أو  املؤقتة املواقع في واألعمال

 .«SumUp»سم أب 
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 (:Gateway PaymentPlatform &  Commerce-e)وبوابة الدفع  اإللكترونية التجارة

بات اتعمل بو و ملعالجة طلبات الشراء على شبكة اإلنترنت. دفع الترتبط مواقع التجارة اإللكترونية ببوابات 

 بوصفها الدفع 
ً
هزة بشكل يماثل عمل أج بين العمالء ومواقع التجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت اوسيط

اإللكترونية خدمات الدفع عبر استخدام البطاقات  نصاتوتقدم هذه املنقاط البيع لدى املحالت التجارية. 

ل آمن بشكهم مشــترياتو العمالء قيمــة خدمــات دفع وتتيح  ،املصرفية املحلية والدولية ووسائل الدفع األخرى 

 بيئة يف وتشارك .على شبكة اإلنترنتاإللكترونية التجارة مواقع خالل من مثل هذه العمليات وتعالج  ،وموثوق 

 . «tap»تاب  شركة وكذلك «Bayan» بيان شركة املجال هذا في ختباراتال 

 

 
ً
 نظم املدفوعات والتسويات املالية على لإلشراف التنظيمي اإلطار  استحداث :اثالث

 (GOB) رقابةوال الحوكمة مجلس 3-1

 تنظيمي ر إطا لوضع املؤسسة برنامج ضمن نظم املدفوعات والتسويات املالية على اإلشرافمهام  تطوير  تم  

 أكبر  بشكل يز والترك ،تهاوكفاء تهاسالم دعمو  ،تهاومراقب ،نظم املدفوعات والتسويات املاليةل التحتية البنية دارةإل 

 خالل ومني. املال لستقرار ا على حفاظلل ستراتيجيةال  فهدااأل  ضمن ((SIPSsة النظامي األهمية اات النظم على

 SAMA FMI)مجلس الحوكمة والرقابة لنظم املدفوعات في املؤسسة  إنشاءقامت املؤسسة ب اإلطار  هذا

Governance and Oversight Board - GOB) بالسياسات يتعلق مالكل  املؤسسة في الرئيسية املرجعية يعد الذي 

ملا و  تها،ورقاب إلشراف املؤسسةاضعة الخ نظم املدفوعات والتسويات املاليةالخاصة ب واإلجراءات ستراتيجياتوال 

 فافةوش واضحة الحوكمة منهجيةتكون  أنيجب  عالوة على الك، تطويرها. قرارات واتخاا شئونها تنظيميتعلق ب

لعتبار األخذ في امع  هامامل تداخلعدم وضمان اليي تقوم بها املؤسسة  األدوار ليات املحددة و ئو املس مع يتناسب بما

 ص والفصل بينها.الخاأو  العام للقطاع اململوكة املدفوعات نظمحوكمة مراعاة 

 

 التنظيمي الهيكل 3-2

دارة الرقابة إ ئوليةمس تحت نظم املدفوعات والتسويات املالية على واإلشرافية ةيالرقاب املهام احاليً  تندرج

 وكمةالح مجلس رئيس نائب-للرقابة املحافظ وكيل سعادةترتبط مباشرة ب حيثاملدفوعات على نظم وشركات 

 وظيفة تحت يقعو  .ةالالزمة مباشر  تقارير رفع الويتم - (SAMA FMI GOB) املؤسسة في املدفوعات لنظم والرقابة

 إجراءات فقو  معالجتها جبي اليي املهامللنتائج و  املستمرة املتابعةو  الرقابية املنهجية تطوير  ئوليةمس الرقابة

 (.GOB) والرقابة الحوكمة جلسوتقديمها مل مهمة قراراتما يستجد من مواضيع أو بالرفع باإلضافة إلى  ،واضحة

 ولياتئبمس للوفاءمن العوامل األساسية  نظم املدفوعات والتسويات املالية على اإلشراف بمهمة اللتزام ويعد

 ملاليةا لألسواق التحتيةية البن مبادئ متطلبات مع وهو ما يتوافق ،تنظيمية ورقابيةجهة بصفتها  ؤسسةامل

دفوعات نظم امل على لإلشراف اإلداري  واإلطار  البشرية واملوارد التنظيمي هيكلال يدعم أن يجب كذلك .وتوصياتها

 هام اإلشرافية.امل هذه متطلبات تنفيذ والتسويات املالية
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  النظامي والسند القانوني اإلطار  3-3

 ،(TR)التداول  بيانات حفظ نظمو  (PS) نظم املدفوعات والتسويات املاليةب املختصة جهةال هي املؤسسة

 :بموجب لصالحياتها اوفًق  والرقابية واإلشرافية التنظيمية ولياتهائمس ذيتنفو  تطبيق تتولىو 

  أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي على ه بالتأكيد 2/5/1440تاريخ و  226رقم مجلس الوزراء  قرار

بتشغيل نظم املدفوعات والتسوية املالية وخدماتها في اململكة، ومراقبتها، واإلشراف  االجهة املختصة نظاًم 

   .عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب املعايير اليي تطبقها املؤسسة في هذا الشأن

 سيما ل  م(،11/6/1966) ه22/2/1386 وتاريخ (5م/) رقم امللكي باملرسوم الصادر  البنوك مراقبة نظام 

 على يجب اليي األوضاع وتحديد لتنظيم عامة قواعد وضع املؤسسة خولت قد 16 املادة من (3) الفقرة

 .عمالئه مع األعمال من معينة أنواع في تعامله عند مراعاتها البنك
 

قطاع املدفوعات والتسويات للمؤسسات املالية بما  على واإلشراف لتنظيمل واسعة صالحيات املؤسسة منحيوهذا 

وتتضمن هذه  .وكفاءته املصرفي النظام سالمة على لمحافظةل ؛شركات التقنيات املاليةو  حليةامل املصارففي الك 

 املجالت مختلفالالزمة اليي تشمل  والتشغيلية اإلرشادية واألدلة التعليماتو  القواعد إصدار  الصالحيات

 والتقنيات واألدوات والخدماتالنظم و  املدفوعات نشاط، ويدخل في الك املصرفية واملنتجات تعامالتالو 

 اململكة في نظم املدفوعات والتسويات املالية تطوير  في والقيادة األولوية املؤسسة أعطى مما ،فيه ةاملستخدم

 ملاليةا املؤسسات من بها والحتفاظ البيانات جمع صالحية أيًضا ؤسسةامل ولدى .املحلية املصارف مع بالتعاون 

 يماف املؤسسة عن الصادرة التعليماتو  واإلجراءات القواعد تشملو  ورقابتها. إشرافها تحت تقع اليي ةاملرخص

 يلي: ما باملدفوعات يتعلق

  أحكام تطبيق قواعد بشأن ه14/10/1406 وتاريخ 3/2149 رقم الوطني والقتصاد املالية وزير  معالي قرار 

 البنوك. مراقبة نظام

  بإصدار  الترخيص بصالحية املؤسسة خول  الذي ه28/3/1420 وتاريخ 59 رقم املوقر  الوزراء مجلس قرار 

 تعتمدها. يالي والشروط واملعايير  التعليمات حسب عليها واإلشراف حكمها، في وما لكترونياإل النقد بطاقات

   الصرافة. أعمال ملزاولة املنظمة القواعد بشأن ه1/5/1432 وتاريخ 1357 رقم املالية وزير  معالي قرار 

 املالية. لألسواق التحية البنى مبادئ تطبيقل ه8/10/1434 وتاريخ 341000117728 رقم املؤسسة تعميم 

  واإلجراءات القواعد شأن في ه11/6/1436 وتاريخ 361000082764 رقم ؤسسةامل محافظ قرار 

  السعودية. العربية اململكة في املدفوعاتنظم ل التنظيمية والتعليمات

 والتعليمات واإلجراءات القواعد لتطبيق ه16/6/1436 ختاريو  361000085193 رقم املؤسسة تعميم 

 السعودية. العربية اململكة في املدفوعات نظمل التنظيمية

 نظم املدفوعات والتسويات املاليةل والتشغيلية التنظيمية اتواإلجراء عدواالق من عةو مجم املؤسسة أصدرتقد و 

 تملكها لييا نظم املدفوعات والتسويات املالية على اإلشراف عنئولة املس ابصفته ديةو السع العربية اململكة في

 هذا في الدولية الساحة على ظهرت اليي واملستجدات الحديثة اتواملتطلب اتالدراس أن إل . إدارتها على وتقوم

 عوضو  انونيةالق طر ااملخ جميع واءلحت وفعالة واضحة انونيةوق تشريعية نيةب إيجاد ةبضرور  توص ي املجال

 بصفتها  دورها وتؤكد املؤسسة مسئوليات تفعل بصراحة عليها منصوص وواضحة افةشف تاصالحي
ً
 .امركزيً  ابنك

 .احاليً  اعليه العمليتم املهام القائمة اليي  هو ما يعد أحدو 
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 (FinTech) املالية التقنيات 3-4

من خالل برنامج تطوير  املالية الخدمات تقنية وتعزيز  األعمال ريادة دعم في 2030 اململكة رؤية مع تماشًيا

 املالية يةالتقن منظومة دعم بهدف «السعودية فنتك» مبادرة ؤسسةامل أطلقت ،القطاع املالي وتحقيق مستهدفاته

 ملستثمرينوا البنوك تشملئولة ومس مزدهرة منظومة يحتضن املالية للتقنيات امركزً  لتصبح باململكة للنهوض

 لرقمية.ا املالية التعامالت وزيادة املالي الشمول وتعزيز  دعم في يسهم بما الدولة، ومؤسسات والجامعات والشركات

 حيث لعمل،ا فرص وتوليد املحلي، القتصاد وتنويع واملتوسطة، الصغيرة املنشآت بقطاع النهوض إلى باإلضافة

 يف املالية التقنيات منظومة من األولى النسخة إطالق في تتلخص األهداف من عدد تحقيق على املبادرة تقوم

 ملحليةا املصارف ودعم املالية، التقنيات مجال في ومهاراتهم معارفهم لتطوير  وإلهامهم األفراد وتثقيف ،اململكة

 وعلى ملكة.امل داخل املالية التقنيات مجال في متنوعة فعاليات إلقامة والشركاء العاملية املالية التقنيات وشركات

 الئتمان، وبطاقات اآللي، الصراف أجهزة نمها وقنوات املالية التقنيات منتجات أدوات بعض توفر  من الرغم

 رةالكبي البيانات استخدام في املموًس  انموً  هناك أن إل  الجوال، الهاتفأو  اإلنترنت عبر  املصرفية والخدمات

 اتهمتطلع مع تتناسب مالية خدمات على الحصول  في املستهلكين لدى تزايدةمرغبة هناك و  الذكية، والهواتف

 ،«Blockchain» والبلوكتشين الصطناعي الذكاء مثل: ،جديدة تقنية اتجاهات ظهور  الك إلى يضافو  الشخصية.

 منض هيكلية تطورات من اململكة تشهده ما مع يتماش ى املالية الخدمات تقديم في ُمِهم   تحول   إلى سيؤدي مما

 اململكة في املالية الخدمات قطاع حققها اليي النجاحات على للبناء املؤسسة تسعىو   .واملالي القتصادي املجال

باإلضافة  ا،حليً م املالية للتقنية شامل   فهم وتأسيس لالبتكار، وجهة إلىوالتحول وتطورها،  املالية التقنية نمو لزيادة 

 في إلسهاموا املجال، هذا في املتخصصة الشركات في الستثمار  من وخارجها اململكة داخل املستثمرين تمكينإلى 

 طالراب على اإللكتروني املوقع خالل من والخدمات املعلومات من مزيد على الحصول  ويمكن .العمل فرص توليد

www.fintechsaudi.com 

 (Sandbox) ةاملالي لتقنياتا تجاربو  اتختبار لال  تنظيمية بيئة تكوين

 في منتجاتها وتطوير ها وتمكين (FinTech) املالية التقنية بتكاراتا عملد بيئة توفير  على املؤسسة حرصت

 بطريقةبيقاتها وتط املاليةة قنيالتمنتجات  تطوير  تسهيل على يساعد وإجراء عمل بيئة بمثابة فهي املصرفي. القطاع

ها، تحسينو  خدماتهاعلى تطوير جودة هذه املنتجات و أيًضا  والتجربة ختبار ال  بيئةتعمل و  ، ويشجع الك.وعملية آمنة

 عدم هو  تجربةوال ختبار ال  بيئةهذه املرحلة في  يميز  ما أبرز  ولعلوفير الدعم واملساندة املطلوبة لتحقيق أهدافها. تو 

 البيئةخالل  وتهدف املؤسسة من .املعتمدة املاليةو  التنظيمية املتطلباتب والتقنيات بتكاراتال  لهذه الكامل لزامال

 :الى ما يلي ةالتجريبي

 ليماتوالتعاألنظمة  تجاوز  وعدم والتجربة ختبار ال  بيئة واشتراطات متطلبات لفهم واضحة آليات إيجاد 

 العالقة. اات

 أو  األنظمة لتجاوز  الدعم هذا استغالل وعدم قواعد أو  تعليمات من املؤسسة عن يصدر  بما لتزامال 

 بها. املعمول  التنظيمية اللوائح

 فوعاتاملد مجال في املتعددة الفوائد اات املالية والتقنيات بتكاراتبال  واملالي املصرفي القطاع دعم 

  عليها. والرقابة متابعتها وسهولة والحوالت

http://www.fintechsaudi.com/
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 مؤهلين خدمات بمقدمي القطاع عمق وزيادة واملالي املصرفي القطاع في والخدمات املنتجات نمو  دعم 

 املخاطر. من عالية درجة تحقق دون 

  جديدة. تقنيات لتبني التنافسية القدرة وزيادة املالي الشمول  تعزيز 

 الدولية املعايير  3-5

عتمدة املاملبادئ  عام بشكل املصرفي القطاع في العالقة اات األخرى  والهيئات املركزية البنوك تطبق

 املبادئ( اليي تم تضمينها في دليل خاص. ويتم تطبيق هذه 5املحددة وعددها )وليات ئاملسكذلك و ( 24وعددها )

 القطاع في ةاملالي املؤسسات على يقهاتطبلك كذ يتمو  ،تشغلها أو تملكها  اليي املاليةالنظم  جميععلى  واملسئوليات

 تعمي م2013 أغسطس شهر  في املؤسسة أصدرت وقد الخاص.
ً
 واإلدارات املحلية املصارفالبنوك و  لجميعما

 ذهه بتطبيقيقض ي  إشرافها تحت أو  املؤسسة في املدفوعات نظم تشغل أو  تملك اليي العالقة اات والجهات

 ظمن على الرقابةو  فشرااإل و  بالتنظيم الخاصة «األولى ئوليةاملس» تنص الرقابية النظر  وجهة ومن املبادئ.

 الفّعالة والرقابة واإلشراف للتنظيم املالية واملؤسسات املدفوعات نظم تخضع أن ينبغي» يلي: ما على املدفوعات

 .«املختصة الهيئات من غيرها أو  للسوق  املنظمة هيئةال أو  ي املركز  البنك من واملناسبة

 نظم املدفوعات والتسويات املالية على اإلشراف منهجية :ارابعً 

  املخاطر  تقييم منهجية 4-1

أي و  للتوافق مع متطلبات مبادئ البنية التحتية لألسواق املالية شرافيةاإل و  الرقابية اإلجراءات تطبيق يتم

 عام شكلب املحتملة األساسية املخاطر  تقييم على القائمة نهجيةامل باستخدام قواعد أو تعليمات تصدرها املؤسسة

 :املخاطر التالية ومنها ،املختلفة نظم املدفوعات والتسويات املاليةعن  تنشأ أن يمكن اليي

 لكام وتسوية اللتزاماتب الوفاء في األطراف أحد يفشل عندما املحتملة املخاطر  وهي  الئتمان: مخاطر 

 .وقت أي في أو  استحقاقها وقت سواءً  عليه الواجبة القيمة

 

 كامل وتسوية اللتزامات سداد في األطراف أحد يفشل عندما املحتملة املخاطر  وهي :السيولة مخاطر 

 يف الك بعد وتسويتها سدادها يتم ولكن هااستحقاق وقت فقط عليه الواجبة القيمة

 لحق. وقت

 

 األنظمة أو  لعملياتا معالجة في فشل أو  تعثر  عن والناتجة املحتملة الخسائر  وهي  :التشغيلية املخاطر 

 الهجمات، مثل: الخارجية األحداث بعض نتيجة تكون  وقد .الحتيال و أ الداخلية

 الطبيعية. الكوارث أو  اإلرهابية

 

 مةلألنظ توقعةامل غير  أو  صحيحةال غير  التفسيرات من والناتجة املحتملة املخاطر  وهي  :القانونية املخاطر 

 التعرضات إلى تؤدي وقد ة،القانوني الناحية من صياغتها وضوح عدم أو  والقوانين

 ن و كاملشار  املصلحة وأصحاب األعضاء يواجها قد اليي ةتوقعامل غير  املالية نكشافاتوال 

 .نظم املدفوعات والتسويات املالية في ن و واملستفيدن و املستخدم كذلكو 
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 نظم فإن وبالتالي ،ومتداخلة مترابطة املخاطر  من املذكورة األنواع هذه فإن العملية الناحية منو 

 كون ت وقد ،األخرى  النظم على املخاطر  تبعات عن معزولة أو  مستقلة تكون  ل  قد املالية واملؤسسات املدفوعات

 املناسب الوقت في التزاماته دفع في األطراف أحد فشل عندوالك  (Domino Effectبـ)فيما يعرف  متعدية املخاطر 

 لذا .املالي لنظاما سالمة في يؤثر  مما النظام في بالتزاماتهميمكنهم الوفاء  ل  حيثب األخرى  األطراف بقية علىوالتأثير 

سويات نظم املدفوعات والت على املخاطر  تقييم إجراء عند العتبار  في والتداخالت الرتباطات هذه مثل الرقابة تأخذ

 على ةقائمال املنهجية طبيقلت يةاألساس القاعدة (PFMI) املالية لألسواق التحتية البنية مبادئ ر توفو  .املالية

 .العامة العمل مخاطر  الك في بماها وعرض عالقةال اات املخاطر  تحديد يتم حيث ،املخاطر

  نظم املدفوعات والتسويات املالية مشغلي التزامات 4-2

 رصد بعدو  الوقت بمرور  الرئيسية املخاطر  على هتمامال  وتركيز  واإلشرافية الرقابية اإلجراءات تطوير  يتم

 ناكه يكون  أن يجب كذلك ها.ترتيبو  األولويات معالجة ضمانو  ئةشانال املخاطر  تقييم ومخرجات نتائج ومراجعة

 اليةنظم املدفوعات والتسويات املاملسئولين عن  مع واإلشرافية الرقابية املسئوليات في مشترك وتنسيق تعاون 

 املؤسسة. داخل العالقة اات األخرى  اإلداراتو 

 لي:ي كما ،النظام لمشغ وظيفة والتزامات مسئوليات نظم املدفوعات والتسويات املالية مشغلي على يكون و 

 النظام المةس ضمانب ورئيس ي مباشر  بشكل ويلتزم ،النظام ومشغل مالك على األولى بالدرجة وليةئاملس تقع 

  ته.وكفاء

 أن مكني اليي املحتملة املخاطر  تحديد مسئولية واملتعاقدة املشاركة واألطراف النظام مشغلي جميع على 

 ا.تأثيره من الحدأو  وتالفيها ملعالجتها الخاصة السياسات ووضعتها، وإدار ، أعمالهم مجالت في تظهر 

 ا،حًق ل  تصدر أخرى  متطلبات أي وتلبية ةؤسسامل عن الصادرة العالقة اات والتعليمات نظمةاأل ب اللتزام 

 التوافق مع متطلبات البنية التحتية للسوق املالية.تحقيق و 

 تقديم مع أعمالهم مجالت في املخاطر  مختلف ةدار إل  ةاملناسب اإلدارية واآلليات والضوابط اإلجراءات ر يتوف 

  كاف. وبشكل للمؤسسة الك تدعم اليياألدلة الوثائق و 

 وتحقيق  املسئولياتب للوفاء تطلبها الييوالتقارير  علوماتبامل ؤسسةامل تزويد نظام لمشغ كل على يجب

 واإلشرافية. ةيالرقاباملهام 

 
 

 واإلشرافية الرقابية اإلجراءات 4-3
 

 :كما يلي الرئيسية النشاطات من مجموعة واإلشرافية الرقابية اإلجراءات تطبيق منهجية تتضمن

  .(Monitoring) املتابعةو  الرقابة (أ

 .(Assessment) التقييمو  التحليل (ب

 (.Inducing Change) التغيير  إحداث (ج
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  الرقابة واملتابعة 4-3-1

ية عمل العالقة اات الداخلية اإلداراتبالتعاون مع و  املؤسسة في الرقابة يفةظو  عن يتولى املسئولون 

 Service Level) الخدمة مستوى  باتفاقيات مدعومة املنهجية هذه مثل تكون قد و  ،التنسيق في هذه املرحلة

Agreement - SLA) نسيقوت الترتيبات وإجراء املسئوليات وتحديد األداء نمو  تدعم اليي ،العالقة اات األطراف بين 

أداء ارير ومراجعة تقوتجهيزها، املكتبية وامليدانية  الرقابية العمل خطط إعداد ينبغيو  .املعلومات وتبادل التعاون 

 الخطوط تحديدو  ،كي يتم التدخل املناسب ي(نصفي/ ربعبشكل دوري ) نظم املدفوعات والتسويات املالية

نظم املدفوعات مع مشغلي دورية عقد اجتماعات باإلضافة إلى  ،ومعالجة أي قصور أو خلل قد ينتج ،الرئيسية

اات ائل سامل مناقشةو  وحصرها، املحتملة املخاطر الرئيسيةشمول جميع ضمان  أهميةلتأكيد  والتسويات املالية

 تقييم لىع القائمة املنهجية تطبيق يمكنو ووضع الجداول الزمنية لها.  ،متابعة خطط اإلصالحو  ،التقييمالعالقة ب

 :ومنها تنشأ اليي األولويات على بناءً  املخاطر 

  واإلجراءات. اتالسياسب يتعلق ما أ(

 مالحظات. أو  توصيات من عنها ينتج وما املستمرة املتابعة ب(

 كتملة.امل غير  أو  كتملةامل سواء اتتقييمللوالتوصيات النهائية  النتائج ج(

 لرقابة تخضع اليي نظم املدفوعات والتسويات املالية على واإلشرافية الرقابية اإلجراءات تطبيق يتمو 

 :طريق عن إما مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل اختصاصها ضمن تكون  أو  ها،وإشراف املؤسسة

 سسةاملؤ  تملكها اليي املالية واملؤسسات املدفوعات نظم على تطبيقها ويتم :ةاملباشر  تابعةامل أ(

 .وتشغلها

 ميتهاأه املؤسسة ترى  اليي األخرى  والنظم التحتيةنية الب على اتطبيقه يجب :ةباشر امل غير  تابعةامل ب(

 ي.املال ستقرار ال  لتحقيق

رفع و  ،التطورات والتوجهات الحاصلة تشمل بحيثها وتحديث اإلشرافية التقارير تتم متابعة  كذلك
ُ
هذه ت

 املناسبة التقارير  إتاحة على يعمل بدوره الذي (SAMA GOB) املؤسسة في والرقابة الحوكمة مجلس إلى التقارير 

  .والشفافية الوعي جوانب تعزيز و  العالقة اات األطرافو  ملشاركينا لطالعها ونشر 

 (Assessment) التقييمو  التحليل 4-3-2

 لةاألسئ إلىستند ت، وهي اإلفصاح بشكل كبيرالشفافية و تعتمد مرحلة التحليل والتقييم على 

فية إدارتها يعن عمل البنية التحتية وك فصاح الشامل عن املخاطر اليي قد تنتجلإل  عدادهاإاليي تم والستفسارات 

شامل  م ااتيتقييفي إجراء تستخدمها  قد. فالبنية التحتية من منهجية التقييم تستفيد كل األطرافر. وقد للمخاط

ا تستخدمه. والجهات والهيئات الرقابية وإصالحها تحسينهايجب القصور اليي  جوانب أو جزئي من أجل تحديد

والبنك  يالدول كصندوق النقد-ن و ن الخارجيو قيمامل يستخدم . وكذلكللمبادئ التحتية من تطبيق البنيةللتأكد 

ار املالي والك ولياتها في تعزيز الستقر ئبمسهيئات والجهات الرقابية تقييمهم ملدى التزام ال خالل هذه املنهجية-الدولي

منها ما يتعلق  ،مراعاة بعض العتباراتخالل عملية التقييم ينبغي و  .(FSAP) إطار برنامج تقييم القطاع املالي في

األنشطة وفق  بنية تحتية ألخرى تقييم من الختلف حيث ي ،Customization)بخصوصية البنية التحتية )

 أجزاء متعددة من البنية التحتية تنتمي إلى كيان قانوني واحد وجودمع مراعاة  مهاداليي تقوالخدمات والوظائف 



 

 

 

17 

ومنها ما يتعلق بملكية البنية  ًضا،والتسوية مستقلة عن بعضها بع أو في حال كانت عمليات املقاصةأو أكثر، 

 ة التحتيةالبني علىإلى مساعدة املقيمين على التطبيق الصحيح للمبادئ  التقييمتسعى منهجية التحتية حيث 

الختالفات في نظام ملكيتها وأشكالها  األخذ في العتبار يجب  ،. لذاللقطاع العام أو الخاص لألسواق املالية

 ة. التنظيمي

ة التقييم تحديد البني غي أن يشمل نطاقحيث ينب ،مالنطاق املناسب للتقييهذه املرحلة في  وُيحدد

في الك  أو أحد مكوناتها بما الستقرار املالي فيرها يوتأث ،ودرجة مخاطرها ،طلوب تقييمها وفق أهميتهاالتحتية امل

باإلضافة  (.Cross-boarder) لحدودا عبر ت املقدمة وأي روابط خارجية لعمليات تحويل وتسوية والخدما العمليات

التنسيق و تها، وخصوصي نوعية البنية التحتيةفق و املطلوب تطبيقها املبادئ كل أو بعض تحديد أنه يمكن إلى 

مع جبعد الك يتم  لذلك. وقت كاف  بشأن نطاق التقييم وإعطاء  إدارة البنية التحتية بشكل واضحوالتعاون مع 

املقيمين  والستبيانات املناسبة ملساعدةيتم إعداد وصياغة األسئلة  إا ،املعلومات والبيانات الالزمة لتطبيق التقييم

وتعزيز التوعية باملخاطر. ويمكن إدراج بعض األسئلة ملعرفة  ،في التأكد من توافق البنية التحتية مع املبادئ

ل إلى الوصو ومن أجل املستويات مختلفة التعقيد في البنية التحتية أو عوامل معينة أو ظروف محددة للتقييم. 

القواعد يجب فهم العمليات والخدمات و  ،(Rating)واقعية  ومنح تصنيفاتوقرارات مناسبة  صحيحة ستنتاجاتا

ومنها ما  ملهمة،الكل مبدأ، لذا يجب على البنية التحتية توفير جميع املعلومات  واإلجراءات املرتبطة بالبنية التحتية

 يلي:

 اآلليات املتبعة على النظام لتطبيق املبادئ.املمارسات و  -1

 لتزام باملبادئ. لقياس مدى متابعة ال ةاألدوات واآلليات املستخدم -2

 .حديد أي ثغرات أو قصور اآلليات واإلجراءات املطبقة لت -3

  ها.تصنيفو  تحديد املخاطر املحتملة -4

 جهات أو مراقبين خارجيين. منأي تقارير أو وثائق للتقييم  -5

 

 :ما يليكوفق التصنيف املعتمد ها تصنيفو تحديد املخاطر يتم  ،نتهاء من جمع املعلومات والبيانات الالزمةوبعد ال 

  اخطرة تستدعي اهتمامً حالة  بالغة األهمية: (أ
ً

 .افوريً  وتدخال

 .سرعةبيمكن أن تصبح خطرة إاا لم تعالج متوسطة األهمية: حالة  (ب

 د.جدول زمني محد ينبغي معالجتها خاللقليلة األهمية: حالة  (ج

 

توافق مع أ بالتصنيف املناسب ملدى التقيد بكل مبديتم الحيث  ،التوافق مع املبادئعملية تقييم وعليه تتم 

 ، وهي كالتالي:برنامج تقييم القطاع املاليضمن  (FSAP)املؤسسات املالية الدولية لدى  ةاملعتمدالتصنيفات 

 امتوافق كليً 

Observed 

 تقيدت البنية التحتية باملبدأ. 

 املحددة ليست حساسة أو مقلقة.كل الثغرات وأوجه القصور  ،مخاطر كبيرة يست هناكل 

 أعمالها العتياديةضمن  ة أوجه القصور املحددةبنية التحتية معالجيمكن لل. 

 متوافق بشكل كبير

Broadly observed 

  بشكل عام. ملبدأباتقيدت البنية التحتية 

  قليلة األهميةأو أكثر من املخاطر  احدد التقييم واحًد. 
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 ومعالجتها خالل جدول زمني محدد. عة هذه املخاطر على البنية التحتية متاب ينبغي 

 امتوافق جزئيً 

Partly observed 

  ًباملبدأ. اتقيدت البنية التحتية جزئي 

  اليي يمكن أن تصبح اات)متوسطة األهمية( أو أكثر من املخاطر املقلقة  احدد التقييم واحًد 

 .خطورة إاا لم تعالج بسرعة

  ة هذه املخاطرعناية قصوى ملعالجإعطاء يجب على البنية التحتية. 

 غير متوافق

 Not observed 

 .لم تتقيد البنية التحتية باملبدأ 

  واات خطورة اليي تستدعي )بالغة األهمية( أو أكثر من املخاطر املقلقة  احدد التقييم واحًد

 جراءات فورية.إوجوب اتخاا 

  ة هذه املخاطرإعطاء األولوية القصوى ملعالجيجب على البنية التحتية. 

 Notل ينطبق 

applicable 

 .ل ينطبق هذا املبدأ على البنية التحتية الخاضعة للتقييم

 

وضع جداول و  ،وضع اإلطار الزمني املناسب ملعالجة الحالت حسب أهميتها ودرجة خطورتهايتم بعد الك 

ة وفق درجة خطورة كل مرحل وتحديد األطراف املسئولة اات العالقة بخطة اإلصالح ومتابعتها ،زمنية ملعالجة كل مبدأ

إعداد مرحلة  ثم .والتوصيات املقترحةنوع اإلجراءات املطلوبة للتصحيح  وُيدرج في هذه الخطة أيًضا .وتقييم تصنيفها

ما هي املبادئ  وعرض ،بشأن تطبيق كل مبدأ املهمةستنتاجات يتم توثيق نتائج التقييم وال وهنا  ،ورفع تقارير التقييم

واستعراض خطط اإلصالح والتعديل والجدول الزمني املتفق عليه مع البنية التحتية  ،اليي تم تطبيقها واليي لم تطبق

 واملطلوب تنفيذه للمعالجة والتصحيح لكل مبدأ.

 وقد يشمل نمواج التقرير البنود التالية:
 

 التقييم.ملخص تنفيذي بنتائج  -

 مصادر املعلومات...(. ،اآلليات ،النطاق، الغرض ،مقدمة )جهة التقييم -

 توضيح املصاعب أو العواقب )عدم توفر معلومات أو عدم التعاون(. -

 وإحصائيات عملياتها.ها ووصفمعلومات عن البنية التحتية  -

 التغييرات أو التطورات املستجدة. -

 بشكل مفصل.ملخص عملية التقييم والتصنيف لكل مبدأ  -
 

 على نفس املراحل املتبعة في إطار منهجية تقييمئوليات مسالجهات والهيئات الرقابية للمنهجية تقييم عتمد وت

 للبنية التحتية. املبادئ

 (Change Inducing) التغيير  إحداث 4-3-3

 اليةاملنظم املدفوعات والتسويات ل ؤسسةامل داخل التغيير  إحداث يكون  الحاجة وعند الحالي الوقت في

نظم املدفوعات  جميع وترفع العالقة. اات واألطراف باإلدارات طةو املن املسئوليات وفق الداخلية املهام من

 ،لذا لمؤسسة.ل التنظيمي الهيكل داخل تنظيمها ويتم ،لمؤسسةل والتشغيلية الفنية التقارير  والتسويات املالية

 ومناقشةالدراسات  مشاركة معه يمكن الذي املناسب املناخ (GOB) املؤسسة في والرقابة الحوكمة مجلس يوفر 

 لبنوكاوهذا هو النهج املفضل في معظم  املؤسسة. داخل اوتطوراته ةاملطلوب التحديثات أو  املقترحة اتير يالتغ
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 تقارير ض مكانية استعراإباإلضافة إلى  ،ومناقشتها املقترحات وطرح ،الجتماعات وعقد التنسيق يتمحيث  املركزية

وتحسين فرص  ،لضمان الستقرار والكفاءة عليها واملوافقة التوصيات مناقشةو  ،املختلفة تقييمالو  راقبةامل نتائج

 نهجيةم باتباع الحالي الوقت في الرقابية العملية في مهم بدور  والرقابة الحوكمة مجلس يقومو  النمو. دعمو  ،األداء

 اللتزام.و  التغيير  تطبيق لدعم العالقة اات األطراف مع والتنسيق التعاون 

 

 الخارجية هيئاتال مع التعاون  :اخامًس 

  التعاون اإلشرافي والرقابي 5-1

 التفاهم مذكرات خالل من الدوليةاإلقليمية أو و  املحلية األخرى  الخارجية هيئاتال مع التعاون  يتم

(MOUs)  فيما واملواضيع املطروحة  األعمال جدول  ووفق الحاجة حسبوالك جتماعات املشتركة اللجان وال أو

لبينية ا نظم املدفوعات والتسويات املاليةفي العديد من حيث يتم التعاون . والرقابية اإلشرافية الجوانبيتعلق ب

البينية  التسويات ونظام (GCC Net) الخليجية املدفوعاتنظم للدول الخليج العربية التعاون املشتركة عبر مجلس 

 وتسوية ملقاصة اإلقليمي نظاملالتعاون من خالل صندوق النقد العربي في اوكذلك  ،(GCC RTGS) الخليجي

ما يتعلق فيمن خالل اللجان املختصة بين البنوك املركزية دولي التعاون الباإلضافة إلى  ،((ARPSة العربي املدفوعات

 (CMA) يةاملال سوق ال هيئةمع الجهات املحلية كوالتعاون ها، وتطبيق بتنظيم مبادئ البنية التحتية لألسواق املالية

 SAFIU) –Unit Saudiة لتحريات املاليالعامة ل دارةاإل مع  أيًضا التعاون يتم و  (.CCP) املركزي مركز املقاصة  إنشاءفي 

Arabia Financial Investigation)  وعات املدفنظم املشبوهة على تحويالت حتيال املالي والال شتباه بال في حالت

اإلشرافية  تعاون في الجوانبوالالتنسيق عملية املدفوعات إدارة الرقابة على نظم وشركات  وتتولى. والتسويات املالية

 اخلد عالقة اات أخرى  منظمات أو  هيئات وأي املركزية والبنوك اإلشرافية الهيئات مع التواصلو داخل املؤسسة، 

 املالية. لألسواق التحتية البنية مبادئ في (E) ةوليئاملس ضمنكما ورد  وخارجها اململكة
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 املالية لألسواق التحتية البنية مبادئ          5-2

(PFMIs) Infrastructures Market Financial for Principles 
  

 العام يالتنظيم الجانبب الخاصة املبادئ األولى: املجموعة

 Legal Basis)) يالقانون األساس :األول  املبدأ

 ،عنها يعبر  وشفاف واضح قوي  قانوني أساس (FMI) املالية لألسواق التحتية للبنية يكون  أن

  يكون و  ،الثقةو  الحماية يوفر و 
ً

 لخدماتها قودوالع تفاقياتال الك في بما جوانبها لكل للتطبيق قابال

   .وأنشطتها

 (Governance) ةالحوكم :الثاني املبدأ

 تعلقي فيما واضحةو  فعالة وكمةح وترتيبات إجراءات املالية لألسواق التحتية للبنية يكون  أن

 .كفاءتهاو  سالمتها عزز ي مما املسئولية حدود في اإلفصاح ترتيباتو  واملسئوليات األدوار  ديتحدب

  (Framework for Comprehensive Management of Risks)للمخاطر ةالشامل اإلدارة إطار  :الثالث املبدأ

 ةالئتمانيو  القانونية املحتملة ر املخاط إلدارة وشاملة سليمة وسياسات وإجراءات إطار  توفر 

 .ومتابعتها معالجتهاو  تشغيليةالو 

 والسيولة الئتمان ر مخاط بإدارة الخاصة املبادئ الثانية: املجموعة

 Credit Risk)) نالئتما مخاطر  :الرابع املبدأ

 من نتجت قد اليي ،للمشاركين فَعال بشكلتها وإدار  الئتمانية نكشافاتوال  تالتعرضا ةمراقب 

 لتغطية كافية مالية موارد توفر  املهمفمن  .اتوالتسوي قاصةامل أو  عالدف عملياتخالل 

 – Central Counterparties) مركز املقاصة املركزي  الك في بما املحتملة التعرضات و أ نكشافاتال 

CCP)  ة.النظامي األهمية اات أو  اتعقيًد  األكثر  املخاطر  اات األنشطة فيالوسيط 

 Collateral)) الضمانات الخامس: املبدأ

 اتنكشافوال  التعرضات إلدارة ضماناتال طلب حال في ةاملالي لألسواق التحتية البنية على

 خصمال نسبة تحديدو  تقييمها مراعاة معها، وقبول املخاطر  ةضمنخف ضمانات تحديد الئتمانية

(Haircut) ز الترك وحدود (Concentration Limit) بها. لتزاموال 

 Margin)) لهامشا السادس: املبدأ

 ءلألعضا الئتمانية نكشافاتوال  تعرضاتال غطيةت (CCP)مركز املقاصة املركزي  على جبي

 يمتقي مع تناسبي بما الهامش مستوياتوتحديد  ،فَعال بشكل تعامالتها وجميع املشاركين

 منتظم. شكلب الك قبةمراو  ،معاملة لكل املخاطر 

  (Liquidity Risk) السيولة مخاطر  السابع: املبدأ

 حتفاظوال  ،(FMI) املال ألسواق التحتية للبنية فَعال بشكلوإدارتها  السيولة مخاطر  متابعة

 توق أو  اليوم خالل املستحقة الدفع التزامات بجميع والوفاء ةتسويلل كافية سيولة مواردب

 .هوتاريخ الستحقاق
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 بالتسويات الخاصة املبادئ الثالثة: املجموعة

 Settlement Finality)) التسوية نهائية الثامن: املبدأ

 نم ستحقاقال  بتاريخ ومؤكدة ،للتزامات األطراف واضحة نهائية تسوية وإجراءات آلياتإيجاد 

 دورة وخالل فورية لتزاماتال تسوية تكون بحيث  ،(FMI) املالية لألسواق التحتية البنية خالل

 .(Irrevocable) العملية إلغاء بعدها يمكن ل  اليي املرحلة تحديد مع( Business Cycle) األعمال

  (Money Settlements) النقدية التسويات التاسع: املبدأ

 تسييل طريق عن نقديةال ةتسويليات الآتوفير  (FMI) املالية لألسواق التحتية لبنيةيمكن ل

 النقدية لتسوياتيمكن اللجوء ل حيث ة.ضمنخف مخاطر  واات بالتسوية خاصة أصول 

 البنوك أموال استخدام أيًضا يمكنو  .امتاًح  الك يكون  عندما املركزي  البنك أموال خدامباست

 وفق والئتمان السيولة مخاطر  لتقليل صارمة رقابة فرض مع التسويات لغرض التجارية

 .التسوية نهائية على التسويةأطراف  مع اتفاقيات

  (Physical Deliveries) املادي التسليم :العاشر املبدأ

 تاألدوا بتسليم يتعلق فيما التزاماتها بوضوح تحدد أن (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية ىعل

 .تهاوإدار  تهاومراقب هامخاطر  تحديدكذلك  يجبو  ،السلع أو  املادية

 دلةاملتبا لقيما تسوية أنظمةو  املالية ألوراقا إيداع بمراكز  الخاصة املبادئ الرابعة: املجموعة

  (Central Securities Depositories- CSDs) املالية األوراق مراكز إيداع :عشر الحادي املبدأ

 املناسبة واإلجراءات القواعد CSDs املالية األوراق إيداع مراكز  أنظمة أن تكون لدى يجب

 ألمينا بالحفظ املتعلقة املخاطر  وتقليل ،هاوشطب املالية األوراق ر إصدا زاهةن نماضو  للحفظ

 .األصول  وحماية ةاملالي األوراق على الحفاظو وإدارة هذه املخاطر،  املالية األوراق وتبادل

 (Exchange of Value Settlement Systems)املتبادلة  القيم تسويات أنظمة :عشر الثاني املبدأ

 تالفي يجبف نمرتبطي التزامين بتسوية تقوم (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية كانت إاا 

 على بناء عينم للتزام النهائية التسوية ضمان واشتراط املتبادلة القيم بتسوية املتعلقة املخاطر 

 .آخر للتزام النهائية التسوية

 التعثر بإدارة الخاصة ملبادئا الخامسة: املجموعة

  (Default Rules and Procedures) التعثر  توإجراءا قواعد :عشر الثالث املبدأ

( يتم FMIاملالية ) لألسواق التحتية لدى البنية وواضحةفعالة  وإجراءات قواعد توفر  يجب

 يةالجاهز  لضمانوالك  املرتبطة األطراف أو  املشاركين ألحد املحتمل تعثر ال إلدارةتطبيقها 

 خاطر.امل وتالفي باللتزامات للوفاء واملمكنة املناسبة الخطوات لتخاا ستعدادوال 
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  (Segregation and Portability) النقلو  الفصل قابلية :عشر الرابع املبدأ

 فصلال عملية نم تمكن اليي واإلجراءات القواعد توفير  (CCP)مركز املقاصة املركزي  على يجب

 قدمةامل والضمانات التعثر  أو  اإلعسار  حالت في ناملشاركي عمالءال مراكز  وحماية لألصول  نقلالو 

 العالقة. اات

 ةالتشغيلي واملخاطر  العامة لاألعما مخاطر  بإدارة الخاصة املبادئ السادسة: املجموعة

  (General Business Risk) األعمال مخاطر  إدارة عشر: الخامس املبدأ

 والخدمات لألعمال املحتملة ر خاطامل تحديد (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على يجب

 تتمكن يىح املحتملة الخسائر  لتغطية الالزمة بالسيولة ظوالحتفا ،تهاوإدار  ومراقبتها واملنتجات

 .نظمامل التدريجي نسحابال أو  أدنى حدب ةالحرجو  املهمة وخدماتها عملياتها مواصلةو  التعافي من

    (Custody and Investment Risk) تثمار والس الحفظ مخاطر  عشر: السادس املبدأ

 تالفيو  ،وباملشاركين بها الخاصة األصول  حماية (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على يجب

 مخاطر  اات أدوات في استثماراتها تكون  وأن األصول، هذه إلى الوصول  تأخر و  الخسارة مخاطر 

 ة.منخفض

  (Operational Risk) التشغيلية املخاطر  عشر: السابع املبدأ

 التشغيلية للمخاطر  املحتملة املصادر  تحديد (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على يجب

 هالتالفي املناسبة والضوابط واإلجراءات والسياسات األنظمة استخدامو  ،يةوالخارج الداخلية

 األمنو  الثقة من عالية درجة توفر  بطريقة تضمن نظمةاأل  تصميم ينبغي كذلك آثارها. وتقليل

 نأيجب أيًضا و  .كافية استيعابية قدرة ااتيجب أن تكون هذه األنظمة و  ،التشغيلو  الحمايةو 

 .اتلتزامبال ءوالوفاوالخدمات  للعمليات الفوري التعافي األعمال استمرارية وخطط إدارة تحقق

 ل صو الو و  شاركةبامل الخاصة املبادئ السابعة: املجموعة

  (Access and Participant Requirements) والوصول  املشاركة متطلبات عشر: الثامن املبدأ

 يتم ومعقولة موضوعية ومتطلبات معايير  (FMI) املالية لألسواق التحتية لبنيةل أن يكون  نبغيي

 صول و وال شاركةاملب تسمحو  ،املخاطر تقييم أساس على تقومالنظم  في للمشاركة عنها اإلعالن

 املالية. لألسواق التحتية البنية قطاعات ضمن مفتوحو  عادل بشكل

  (Tiered Participation Arrangements) املشاركة مستويات ترتيبات :عشر التاسع املبدأ

 بشكل املشاركين عن الناشئة املخاطر  تحديد (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على بيج

 من أكبر  عمليات تنفيذ حال في اخصوصً  تها،ومعالج تهاومراقب املشاركين( )عمالء مباشر  غير 

 املباشرين. املشاركين عمليات
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  (FMI Links) املالية لألسواق التحتية البنية روابط :العشرون املبدأ

 ناملشاركي من أكثر  أو  اثنين بين طرواب تنش ئ اليي (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على يجب

 ،طالرب بهذا واملرتبطة املتصلة املخاطر  جميع ددحت أن وسيط خالل من أو  مباشرة بطريقة

 والتشغيلية. التعاقدية اإلجراءات وفقها وتدير ها، وتراقب

 ةبالكفاء الخاصة املبادئ الثامنة: املجموعة

  (Efficiency and Effectiveness) والفعالية الكفاءة :والعشرون الواحد املبدأ

 ةتلبيو  ،للموارد األمثل الستخدامتحري  (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على جبي

 كلبش الك مراجعة آليات ووضع ،اتخدمه اليي واألسواق فيها املشاركين متطلباتو  احتياجات

 .دوري

  (Communication Procedures & Standards) تصالال ومعايير  تاءاإجر  :والعشرون الثاني املبدأ

 الدولية عايير وامل تصالتال إجراءات تطبيق (FMI) املالية لألسواق التحتية البنية على يجب

 ،ةواملقاص ،الدفع لعمليات التعامالت وتحسين كفاءة دعم أجل من اليدوي  التدخل من للتقليل

 املخاطر. تقليلو  ،والتسجيل ،والتسوية

 ةبالشفافي الخاصة املبادئ التاسعة: املجموعة

 ق السو  وبيانات واإلجراءات القواعد عن اإلفصاح :والعشرون الثالث املبدأ

Disclosure of Rules and Key Procedures and Market Data  

 وفر ت شاملةو  واضحة وإجراءات سياسات (FMI) املالية لألسواق التحتية للبنية كون ت أن يجب

 بيانات وأي لتزاماتوال والرسوم املخاطر  وفهم عليها طالعال  من وتمكنهم ،للمشاركين ملعلوماتا

 السياسات تلك عجمي عن اإلفصاح يجب وكذا املشاركة. تلك على تترتب أخرى  جوهرية

 .للعموم املعنية واإلجراءات

 التداول  بيانات حفظ مراكز  خالل من السوق  بيانات عن اإلفصاح :والعشرون الرابع املبدأ

Disclosure of Market Data by Trade Repositories - TRs  

 للسوق  أو  املعنية للجهات ةقدقي بيانات توفير  (TR) التداول  تبيانا حفظ مراكز  على جبي

  حتياج.ال  حسبو  باملناس الوقت في والعموم
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 املالية لألسواق التحتية بالبنية الخاصة املبادئ تجاه ولياتئاملس   5-3

 األولى وليةئاملس

 ةاملالي لألسواق التحتية البنية على واإلشراف والرقابة التنظيم

هات املنظمة أو الج ،املركزية البنوك من واإلشراف والرقابة للتنظيم املالية لألسواق التحتية البنية تخضع أنلبد 

 .العالقة اات األخرى الرقابية واإلشرافية  الجهاتأو  ،املالية ألسواقل

 الثانية وليةئاملس

 اومصادره واإلشرافية والرقابية التنظيمية هيئاتال

 اات والجهات املالية، لألسواق والجهات املنظمة ،املركزية البنوكوجود الصالحيات والقدرة واملوارد الالزمة لدى 

  ية.واإلشراف ةيالرقاب ولياتهائمس نفيذلت العالقة

 الثالثة وليةئاملس

 ةاملالي لألسواق التحتية البنية يخص فيما السياسات عن اإلفصاح

 بوضوح ددتح أن املعنية األخرى  لتنظيميةا والجهات املنظمة لألسواق املالية، الجهاتو  ،املركزية البنوك على يجب

 ا.، واإلفصاح عنهاملالية لألسواق التحتية بالبنية املتعلقة واإلشرافية والرقابية التنظيمية السياسات

 الرابعة وليةئاملس

 ةاملالي لألسواق التحتية البنية مبادئ تطبيق

 الخاصة بادئامل تعتمد أن عنيةامل التنظيمية والجهات املنظمة لألسواق املالية، الجهاتو  ،املركزية البنوك على يجب

 .وتطبقها ،املالية لألسواق التحتية بالبنية

 الخامسة وليةئاملس

 الخارجية هيئاتال مع التعاون 

 بعضها مع تتعاون  أن املعنية التنظيمية والجهات املنظمة لألسواق املالية، والجهات ،املركزية البنوك على يجب

 وكفاءتها. املالية لألسواق التحتية البنية سالمة تعزيز ل والخارجي املحلي يناملستوي على ابعضً 
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 وشركات فرادأ شيكات - املصرفية قاصةامل

BANK CLEARINGS - COMMERCIAL AND PERSONAL CHEQUES 
 الفترة

Period 

  

  

 الشيكات عدد

No. of Cheques 

 

 القيمة

( لاير مليون ) 

Total Value 

(Million Riyals) 

 الشيك قيمة متوسط

( لاير الف ) 

Average Value Per Cheque 

(Thousand Riyals) 

2013 6,280 635,789  101.2  

2014 6,024 646,477  107.3  

2015 5,712 541,652  94.8  

2016 4,911 410,454  83.6  

2017 4,264 352,417  82.6  

2018 3,368 285,078 84.6 

                            Annual Statistics 2018– SAMA    مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية       
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 (ســريــعالسعودي للتحويالت املالية السريعة )ات النظام عملي عدد

Number of Transactions for Saudi Arabian Riyal Interbank Express - SARIE 

                            Annual Statistics 2018– SAMA    مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية       
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(ســريــع)عدد عمليات النظام السعودي للتحويالت املالية السريعة 

 

 الفترة

Period 

 

Customer Payments  مدفوعات العمالء 
Interbank Payments   مدفوعات بين

 المصارف

 

 

 

 أخرى

 

Others 

 

3 

 

 

 المجموع

 

Total 

 

(1+2+3) 

 مجمعة

Bulk 

 مفردة

Single 

 مجموع

Total 

 

1 

 مجمعة

Bulk 

 

 مفردة

Single 

 

 مجموع

Total 

 

2 

2013 50,767,761 5,290,399 56,058,160 111,708 341,830 453,538 1,455,731 57,967,429 

2014 56,374,728 6,084,741 62,459,469 118,321 373,657 491,978 1,628,242 64,579,689 

2015 70,639,214 8,023,318 78,662,532 72,479 464,194 536,673 2,334,957 81,534,162 

2016 76,083,701 9,156,201 85,239,902 78,829 468,458 547,287 3,497,360 89,284,549 

2017 89,805,830 10,299,109 100,104,939 137,223 513,854 651,077 2,713,821 103,469,837 

2018 122,236,238 10,676,017 132,912,255 122,462 512,980 635,442 2,218,044 135,765,741 
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 (ســريــعالنظام السعودي للتحويالت املالية السريعة ) عملياتمبالغ 

Value of Transactions for Saudi Arabian Riyal Interbank Express - SARIE  
(Million Riyals  ريالمليون ) 

                            Annual Statistics 2018– SAMA    مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفترة 

Period 

  

Customer Payments  مدفوعات العمالء Interbank Payments   مدفوعات ما بين

  المصارف

 

 

 

 أخرى

Others 

 

3 

 

 

 المجموع

Total 

 

(1+2+3) 

 مجمعة 

Bulk 

 مفردة 

Single 

 مجموع

Total 

 

 1 

 مجمعة

Bulk 

 مفردة 

Single 

 مجموع

Total 

 

2 

2014 1,722,110 3,456,624 5,178,734 50,616 49,196,465 49,247,082 33,514 54,459,330 

2015 1,984,168 3,348,644 5,332,812 59,236 43,450,319 43,509,555 22,805 48,865,172 

2016 2,067,070 3,396,401 5,463,471 61,402 34,160,785 34,222,187 31,333 39,716,991 

2016 2,067,070 3,396,401 5,463,471 61,402 34,160,785 34,222,187 31,333 39,716,991 

2017 2,180,450 3,839,017 6,019,467 80,139 56,047,550 56,127,689 42,176 62,189,333 

2018 2,640,208 3,994,081 6,634,290 105,832 43,225,986 43,331,818 17,803 49,983,911 
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(سريع)عدد ومبالغ عمليات النظام السعودي للتحويالت املالية السريعة 
Number of Transactions for Saudi Arabian Riyal Interbank Express - SARIE
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 اآللي الصرف أجهزة إحصاءات

Automated Teller Machine Statistics 

                      Annual Statistics 2018– SAMA    مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية       

 

 الفترة

Period 

عدد أجهزة 

 الصرف اآللي

Number 

of ATMs 

عدد البطاقات 

 المصدرة

Number of 

Cards 

Issued 

No. of Transactions   عدد العمليات 
Cash Withdrawals  السحوبات النقدية 

(Million Riyals  ماليين الرياالت) 

 الشبكة السعودية

SPAN 

 المصارف

Banks 

 المجموع

 

Total 

 مدى

mada 

 المصارف

Banks 

 المجموع

Total 

2013 13,883 17,810,653 558,304,609 777,335,949 1,335,640,558 334,331 333,810 668,141 

2014 15,516 20,550,274 624,739,995 904,252,659 1,528,992,654 373,030 358,373 731,403 

2015 17,223 22,459,275 726,793,585 1,068,741,848 1,795,535,433 435,177 342,023 777,200 

2016 17,887 26,537,349 822,232,299 1,100,462,142 1,922,694,441 446,300 307,149 753,449 

2017 18,333 28,402,914 870,415,834 1,141,955,347 2,012,371,181 440,729 287,782 728,511 

2018 18,685 28,559,828 948,781,727 1,176,878,389 2,125,660,116 452,931 295,394 748,325 
         

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

السحوبات التقنية -أجهزة الصراف اآللي 
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مدى -السحوبات التقنية  مصارف -السحوبات التقنية 

558,304,609

624,739,995

726,793,585

822,232,299

870,415,834

948,781,727

777,335,949

904,252,659

1,068,741,848

1,100,462,142

1,141,955,347

1,176,878,389
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2014
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عدد عمليات أجهزة الصراف األلي
Automated Teller Machine Statistics

مدى -عدد العمليات  املصارف -عدد العمليات 



 

 

 

ـــــاط عمــليـــات ـــ نقــ  عالبيــ

Point of Sale Transactions 
  

 الفترة

Period 

  

 مبيعات

الرياالت بآالف )  ) 

Sales 

(In Thousand Riyals) 

 العمليات عدد

No. of Transactions 

  

البيع نقاط أجهزة عدد  

  

No. of Points 

of Sale Terminals 

2013  134,194,183  265,315,873  107,763  

2014  159,970,264  327,034,423  138,779  

2015  172,835,453  394,915,865  225,372  

2016  182,748,679  524,569,736  267,827  

2017  200,467,827  708,119,092  299,942  

2018 232,305,825 1,031,518,190 351,645 

                            Annual Statistics 2018– SAMA    مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية       
 

 2013                   2014                 2015                 2016                 2017                2018 
 

 عدد عمليات نقاط البيع

Point of Sale Transactions 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نقاط البيع مبيعات

POS Sales 

107,763
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عدد أجهزة نقاط البيع

2013 2014 2015 2016 2017 2018

265,315,873

327,034,423

394,915,865

524,569,736
708,119,092

1,031,518,190

2013

2014

2015

2016

2017

2018 232,305,825

200,467,827

182,748,679

172,835,453

159,970,264

134,194,183
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 ســـداد نظام مـدفـوعــات عــدد

SADAD System Payments Volume 
  Volume of Bills Paid      المسددة الفواتير عدد الفترة

 لكترونياإل سداد حساب

SADAD Electronic Account 

 

Period 

  

 من خالل سداد 

 Through SADAD 

 من خالل قنوات أخرى 

Through Other Channels 

 اإلجمالي

Total  

  

 عدد العمليات

  

Transactions 

2013 146,993,251 13,838,317  160,831,568  -- 

2014 154,594,336 29,189,320  183,783,656  -- 

2015 172,351,149 18,559,730  190,910,879  -- 

2016 190,103,435 6,697,597  196,801,032  52,213 

2017 218,371,509 7,546,017  225,917,526  339,323 

2018 235,633,689 7,819,088 243,452,777 996,003 

                            Annual Statistics 2018– SAMA    مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية       
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 مـدفـوعــات نظام ســـدادمبالغ 

SADAD System Payments Value 
  Value of Bills Paidالفواتير المسددة      مبالغ  الفترة

 لكترونيحساب سداد اإل

SADAD Electronic Account 

Period 

 

 من خالل سداد

Through SADAD 

 من خالل قنوات أخرى

Through Other Channels 

 اإلجمالي

Total 

 

 المبلغ

Amount 

2013 171,152,550 5,506,751 176,659,301 -- 

2014 187,325,306 7,392,084 194,717,391 -- 

2015 210,307,186 7,080,205 217,387,391 -- 

2016 224,559,732 8,290,889 232,850,621 34,032,117 

2017 250,482,971 10,321,905 260,804,876 232,867,692 

2018 356,544,852 11,327,154 367,872,007 463,237,738 

 Annual Statistics 2018– SAMA      مؤسسة النقد العربي السعودي  –2018اإلحصاءات السنوية 
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9.4%*



 

 

 

32 

CPMI-IOSCO – Implementation monitoring of PFMI: Fifth update to Level 1 assessment report – July 2018  

4: Observed 3: BO = Broadly observed 2: PO = Partly observed 1: NO = Not observed 

 

 

 

Ratings for Saudi Arabia 
 

Principles/ 

Responsibilities 

FMI 

Type 
Rating Status Description / Next Steps Links to the Measures 

S
au

d
i 

A
ra

b
ia

 

Principles 

CCPs 1 

The regulatory changes to address the 

CCP are in an advanced stage of 

discussion, and a plan with target dates 

has been drawn, for the establishment of a 

CCP. 

 

PSs 4 

Saudi Arabian Monetary  Authority  

(SAMA) published final new policy 

statement on 15 August 2013. The measure 

came into force on the same date. 

SAMA (policy statement) - Circular No. 

341000117728 

http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/R

ules/Pages/PFMI%20Circular%20Arabic.pdf 

CSDs 

and 

SSSs 

4 

Capital Market Authority (CMA) 

published a policy statement on 27 

December 2017. The measure came into 

force on the same date. 

CMA – Policy statement on supervision of 

FMIs 

https://cma.org.sa/en/MediaCenter/PR/Page

s/CPMI_en.aspx 

TRs 4 

SAMA published final new policy 

statement on 15 August 2013. The measure 

came into force on the same date. 

SAMA (policy statement) - Circular No 

341000117728 

[see above for link] 

Responsibilities 

CCPs 1 

The regulatory changes to address the 

CCP are in an advanced stage of 

discussion. 

 

PSs 4 
SAMA has a legal capacity to implement 

the Responsibilities. 

SAMA - Charter of the Saudi Arabian 

Monetary Authority 

http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Rules

Regulation/BankingSystem/Pages/BankingS

ystemFD01.aspx 

CSDs 

and 

SSSs 

4 

Capital Market Authority (CMA) has a 

legal capacity to implement the 

Responsibilities. 

CMA - Capital Market Law, Chapter 2-4 

http://cma.org.sa/En/AboutCMA/CMALaw/

Pages/default.aspx 

Tadawul - Securities Depository Centre 

Rules 

http://www.tadawul.com.sa/static/pages/en/

Regulation/SecuritiesDepositryCenterRegul

ations_Tadawul_en.pdf 

TRs 4 
SAMA has a legal capacity to implement 

the Responsibilities. 

SAMA - Banking Control Law, 

http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/Rules

Regulation/BankingSystem/Pages/BankingS

ystemFD03.aspx 

SAMA - Charter of the Saudi Arabian 

Monetary Authority 

http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/Rules/Pages/PFMI%20Circular%20Arabic.pdf
http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/Rules/Pages/PFMI%20Circular%20Arabic.pdf
http://www.sama.gov.sa/RulesRegulation/Rules/Pages/PFMI%20Circular%20Arabic.pdf
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/BankingSystemFD01.aspx
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/BankingSystemFD01.aspx
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/BankingSystemFD01.aspx
http://cma.org.sa/En/AboutCMA/CMALaw/Pages/default.aspx
http://cma.org.sa/En/AboutCMA/CMALaw/Pages/default.aspx
http://www.tadawul.com.sa/static/pages/en/Regulation/SecuritiesDepositryCenterRegulations_Tadawul_en.pdf
http://www.tadawul.com.sa/static/pages/en/Regulation/SecuritiesDepositryCenterRegulations_Tadawul_en.pdf
http://www.tadawul.com.sa/static/pages/en/Regulation/SecuritiesDepositryCenterRegulations_Tadawul_en.pdf
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/BankingSystemFD03.aspx
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/BankingSystemFD03.aspx
http://www.sama.gov.sa/sites/samaen/RulesRegulation/BankingSystem/Pages/BankingSystemFD03.aspx
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 :والستفساراتللمراسالت 

 ا:بريديً 

 املدفوعاتوشركات على نظم إدارة الرقابة 

 املركز الرئيس ي، مؤسسة النقد العربي السعودي

www.sama.gov.sa 

 11169الرياض  ،2992 .ب ص.

 اململكة العربية السعودية

 (966 (11– 4633000 هاتف:

 ) 966 (11–4662414 فاكس:

 PaymentSystemsOversight@sama.gov.sa ي: كترونلالبريد اإل

 

 

For correspondence and enquiries: 

Postal address: 

Department of Payment Systems and Companies Control  

Saudi Arabian Monetary Authority/ Head Office 

www.sama.gov.sa 

P.O. Box 2992, Riyadh 11169 

Kingdom of Saudi Arabia 

Telephone: (966) 11-4633000 

Fax: (966) 11–4662414 

E-Mail:  PaymentSystemsOversight@sama.gov.sa 


