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 املقدمة:

واملنظمة  للسوق  تعّرف مبادئ البنية التحتية لألسواق املالية الصادرة عن لجنة املدفوعات والبنية التحتية

نظام متعدد األطراف »بأنها مصطلح البنية التحتية ألسواق املال م، 2012 عام الدولية لهيئات األوراق املالية في

ستخدم ألغراض مقاصة أو تسوية أو تسجيل املدفوعات أو ي  -بما فيها مشغل النظام-بين املؤسسات املشاركة

وبالتالي فإن نظم املدفوعات والتسويات املالية  .«األخرى أو العمليات املالية  املالية األوراق املالية أو املشتقات

تمثل البنية األساسية لالقتصاد واألسواق املالية من خالل تنفيذ ومعالجة العمليات املالية، وإجراء عمليات 

ملهام ا املقاصة والتسوية الالزمة بين األطراف املشاركة في النظام. وتعد املحافظة على سالمة وكفاءة تلك البنية من

الضرورية لضمان أمان وسالسة سير األعمال في األسواق املالية وأي قصور في حوكمة هذه البنية وإدارتها أو 

 .يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على االستقرار املالي واالقتصاديتصميمها وتشغيلها 

 :الغرض

 ياتوالصالح والتسويات املاليةلإلشراف على نظم املدفوعات إلى وضع اإلطار العام  الوثيقةتهدف هذه  

 :اإلشرافية والرقابية وذلك للعمل على تحقيق اآلتيئولياتها التي تمارسها املؤسسة والتي تندرج ضمن مس

 .املؤسسة تجاه االستقرار املالي في اململكةئولية دعم مس -

 جتها،الرئيسة ومعالوتحديد املخاطر  نظم املدفوعات والتسويات املاليةسالمة وكفاءة املحافظة على  -

 .مع التركيز بشكل خاص على تداعيات املخاطر على النظام املالي

 االلتزام بمبادئ البنية التحتية لألسواق املالية الصادرة عن لجنة املدفوعات والبنية التحتية ألسواق -

 .2012واملنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية في أبريل  املال

 .«للوفاء بااللتزامات والواجبات الوطنية والدولية»املؤسسة  ةاستراتيجياملواءمة مع  -

 :اإلطار القانوني

عد 
 
وتقوم  عن نظم املدفوعات ومركز حفظ بيانات التداول،ئولة املساملختصة ؤسسة الجهة املت

 :بمسؤولياتها التنظيمية واإلشرافية والرقابية وفًقا لصالحياتها املمنوحة بموجب ما يلي

 هـ23/5/1377وتاريخ  23نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم  -

 .(م1957)

 (.م11/6/1966) هـ22/2/1386وتاريخ ( 5/م)نظام مراقبة البنوك الصادر باملرسوم امللكي رقم  -

لسعودي ه بالتأكيد على أن مؤسسة النقد العربي ا2/5/1440( بتاريخ 226قرار مجلس الوزراء رقم ) -

هي الجهة املختصة نظاما بتشغيل نظم املدفوعات والتسوية املالية وخدماتها في اململكة، ومراقبتها، 

ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب املعايير التي تطبقها املؤسسة في  واإلشراف عليها،

 .هذا الشأن
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خول املؤسسة بترخيص إصدار بطاقات هـ الذي 28/3/1420بتاريخ ( 59)رقم قرار مجلس الوزراء  -

 .الدفع اإللكترونية وما في حكمها، واإلشراف عليها حسب التعليمات واملعايير والشروط التي تعتمدها

على سبيل التالي )تشمل القواعد واللوائح والتعاميم الرئيسة التي أصدرتها املؤسسة في مجال نظم املدفوعات كما 

 املثال ال الحصر(:

  حول القواعد واإلجراءات والتعليمات  هـ11/6/1436وتاريخ  361000028764ؤسسة رقم املتعميم

 .املنظمة لنظم املدفوعات في اململكة العربية السعودية

  تطبيق  تبنت فيه املؤسسة بشكل رسمي، الذي م2013 من عام أغسطسشهر بيان السياسة الصادر في

 .مبادئ البنية التحتية ألسواق املال

 :االشرافأهداف 

تسعى املؤسسة من خالل االشراف على نظم املدفوعات والتسويات املالية ملمارسة دورها كمشغل 

 :التاليةالرئيسة ومشرف ومحفز إلى تحقيق األهداف 

  واألنشطة ذات العالقة وكفاءة نظم املدفوعات والتسويات املاليةتعزيز سالمة. 

  ةنظم املدفوعات والتسويات املاليضمان التركيز على إدارة املخاطر املحدقة بالنظام املالي في. 

 اتنظم املدفوعات والتسوي وكفاءة املساهمة في تعزيز الشفافية واملنافسة لدعم فعالية أداء 

 .املالية

 نطاق اإلشراف:

املحافظة و ة تساهم في االستقرار املالي العام للمملكة يتقوم املؤسسة بدورها اإلشرافي بصفته وظيفة رئيس

 تقع ضمن اختصاص املؤسسةوذلك للنظم التي ، نظم املدفوعات والتسويات املاليةسالمة وكفاءة على تعزيز 

من خالل التنسيق والتعاون مع جهات تنظيمية أخرى مثل هيئة السوق املالية لضمان  غير مباشر  أو بشكل مباشر 

 سالسة وسالمة وظائف أسواق املال.

مكونات نظم املدفوعات والتسويات املالية الحالية واملستقبلية والتي تشمل جميع اإلشراف يشمل نطاق و 

البنية  ،تحددها املؤسسة التيالدفع ومنصات دوات أ املدفوعات، مراكز حفظ بيانات التداول،بشكل مباشر )نظم 

العالقة كما تحدده املؤسسة وحسب ات ذلطرف ثالث، وغيرها من األطراف  الخدمة ومقدمو التحتية األخرى 

. أما (االتصاالتمقدمي خدمات سويفت و : مثل)بادئ البنية التحتية لألسواق املالية من ماإلرشادي ( و)امللحق 

مراكز املقاصة، ومراكز إيداع األوراق املالية أو أنظمة تسوية األوراق الغير مباشر فيتضمن )بالنسبة لإلشراف 

 ، وعلى وجه التفصيل يغطي نطاق إشراف املؤسسة التالي:املالية
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 نظم املدفوعات .أ

تعتبر نظم املدفوعات والتسويات املالية جزء مهم لتكامل البنية التحتية، وتمكين األطراف املشاركة في  

تلك البنية من الوفاء ودفع التزاماتها املالية فيما بينها. ومن أجل ترتيب ووضع األولويات اإلشرافية على نظم 

النظامية للقطاع املالي، أصدرت همية األ دفوعات ذات املدفوعات وتوجيه االهتمام بشكل أكبر على نظم امل

م وأي نظام 2015" بتاريخ يناير كة العربية السعوديةفي اململالنظامية معايير نظم الدفع ذات األهمية  املؤسسة "

 يتوفر به معيار أو أكثر من هذه املعايير سيصنف على أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع املالي:

 على االستقرار املالي 
ً
 .أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين البنوك أو العمالء والتي قد تشكل خطرا

  الرئيس ي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة املدفوعاتنظام الدفع. 

  .أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذو أهمية للنظام املالي 

  أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحتية للمدفوعات وثقة العمالء من حيث عدد ونوع املشاركين والعمق في

 السوق وعدم وجود البدائل املتاحة.

 

ة نظاميمدفوعات ذات أهمية نظم على أنها تصنف  للمدفوعاتنظم  يوجد ثالثلسابقة، وبناء على املعايير ا

 ، وهي: للقطاع املالي

 ويات اإلجمالية اآلنية للمدفوعاتالنظام السعودي للتحويالت املالية السريعة )سريع( وهو نظام التس (1

خالله  تمر منو الذي يقوم بتنفيذ التحويالت املالية بالريال السعودي داخل اململكة العربيـة السعوديــة 

ســريع" خدمات التسوية ألنظمة املدفوعات “نظام  يقدمو  التحويالت للمستفيدين بكافة فئاتهم. جميع

، والشبكة السعودية (ACH) للشيكات األخرى التي ترتبط به، وتشمل هذه األنظمة غرف املقاصة اآللية

وكذلك النظام اآللي لسوق األوراق املالية )تداول(،  ،تربط شبكات الصرف اآللي مدى( التيللمدفوعات )

 ونظام )سداد( ومستخلصات البطاقات االئتمانية املختلفة.

 ()سبانبكة السعودية للمدفوعات الشبكة السعودية للمدفوعات )مدى( وهي معروفة سابًقا باسم الش (2

تيح لجميع العمالء حرية الوصول إلى حساباتهم تو  ونقاط البيع الصرف اآلليأجهزة  شبكاتوالتي تربط 

 الساعة.على مدار و  في اململكةومن أي مكان مع أي مصرف 

والذي يتيح لألفراد والشركات  اململكةنظام سداد للمدفوعات وهو نظام عرض ودفع الفواتير إلكترونًيا في  (3

 .فروع البنوك وأجهزة الصراف اآللي والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت والهاتفاتير عبر دفع الفو 

 مركز حفظ بيانات التداول   .ب

يحتفظ بسجل إلكتروني مركزي ( هو عبارة عن نظام Trade Repository) مركز حفظ بيانات التداول   

)قاعدة بيانات( لبيانات املعامالت املالية وخصوصا عقود املشتقات املالية بهدف تعزيز الشفافية وتخفيف املخاطر 

قامت املؤسسة بتطوير مركز حفظ لذا  ستخدام في أسواق املشتقات املالية.اال النظامية والحماية من إساءة 
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( واملتداولة من قبل البنوك العاملة في اململكة OTC derivativeشتقات املالية )بيانات التداول لرصد عقود امل

 .العربية السعودية

 أدوات ومنصات الدفع .ت

أنظمة الدفع في اململكة  حياليمكن لسالمة أدوات الدفع وكفاءتها أن تؤثر على ثقة الجمهور وتصوره   

ضمان و عمالء ضمان ثقة اللالدفع ومنصات على أدوات املؤسسة تشرف ذلك من أجل و العربية السعودية، 

 لتوجيهات التنظيمية املختلفة الصادرة من وقت آلخر.با ها والتزامهاامتثال

 البنية التحتية األخرى ومقدمو الخدمة لطرف الثالث .ث

ن البنية التحتية األخرى ومقدمو الخدمة من الطرف الثالثت  
ّ
ل امن تشغيل أنظمتها بشكل موثوق وفعّ  مك

املعلومات وشبكات الرسائل واالتصاالت السلكية والالسلكية الخاصة قنية من خالل توفير الخدمات املتعلقة بت

 أكد منالحصر، الت، على سبيل املثال ال مقدمي الخدمات يشملعلى عمليات اإلشراف املتوقعة بهم. وبالتالي فإن 

ية مستويات عالعلى ت وإجراءات مناسبة ألمن املعلومات و وسياسا وإدارتها،لتحديد املخاطر شامل إطار  أن لديهم

 .واملرونة االعتماديةمن 

 

 االشراف التعاوني .ج

بشكل  ةيعتبر مركز مقاصة األوراق املالية، ومركز إيداع األوراق املالية من نظم البنية التحتية املرتبط  

رئيس ي بأسواق األوراق واملشتقات املالية، وتندرج ضمن مسؤوليات هيئة السوق املالية، وهي املنظم الرئيس لهذه 

املراكز في القطاع ملالي. والرتباط تلك املراكز بنظم املدفوعات في املؤسسة لتسوية عمليات األوراق املالية فإن 

ة وأمان تلك املراكز ضمن منظومة البنية التحتية التي تشرف عليها. املؤسسة لديها دور واهتمام كبير بضمان سالم

زيز التعاون والتنسيق بينهما في تع لتحقيق درجة عالية منلدى املؤسسة مذكرة تعاون مع هيئة السوق املالية لذا 

ات جراءاإلشراف والرقابة على الجهات الخاضعة إلشرافهما كل حسب اختصاصه النظامي والتعاون في اتخاذ اإل 

 الالزمة لضمان تعزيز االستقرار املالي.

 املنهجية في اإلشراف

 في لجنة املدفوعات والبنية التحتية  املؤسسةشاركت   
ً
 Committee on Payments)للسوق بصفتها عضوا

and Market Infrastructures-CPMI( في تطوير مبادئ البنية التحتية ألسواق املال )Principles for Financial 

Market Infrastructures (PFMI)) واملنظمة الدولية لهيئات للسوق لجنة املدفوعات والبنية التحتية  الصادرة عن

 CPMI and the International Organization of Securities Commissions) م2012األوراق املالية في عام 

(IOSCO))وقد قامت  .املتعلقة بالبنية التحتية إلدارة الفعالة للمخاطر لاس توفر األس . هذه املبادئ هي معايير دولية

 بصفتها عضو بها التقيد املؤسسة بتبني هذه املبادئ و 
ً
ة في مجموعة العشرين، وعضًوا في لجنة املدفوعات والبني ا

لدولية لهيئات اواملنظمة للسوق ، وعضًوا في املجموعة التوجيهية للجنة املدفوعات والبنية التحتية للسوق التحتية 
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ذوي و م تعميًما لجميع أصحاب املصلحة 2013املؤسسة في شهر أغسطس عام وعليه أصدرت األوراق املالية. 

بوجوب  -التي تملكها املؤسسة وتشغلها لنظم املدفوعات والتسويات املاليةبما في ذلك البنية التحتية -العالقة

حو لذلك سوف تكون املنهجية اإلشرافية للمؤسسة على النملالية. تطبيق مبادئ البنية التحتية لألسواق اااللتزام و 

 التالي:

 تطبيق مبادئ البنية التحتية لألسواق املالية

ستطبق املؤسسة جميع مبادئ البنية التحتية ألسواق املال املتعلقة بنظم املدفوعات مع التركيز على نظم  .1

نظام "سريع"، نظام "مدى"، نظام "سداد"(، كما املدفوعات ذات األهمية النظامية )على سبيل املثال 

سيتوافق تطبيق هذه املبادئ للبنية التحتية التي تملكها وتشغلها املؤسسة مع إرشادات بنك التسويات 

الدولية "تطبيق مبادئ البنية التحتية لألسواق املالية على البنية التحتية لألسواق املالية التابعة للبنوك 

 م.2015في أغسطس املركزية" والصادر 

سوف تمارس مهامها يخص مركز املقاصة وأنظمة تسوية األوراق املالية ومركز إيداع، فاملؤسسة  فيما .2

  .تعاون مع هيئة السوق املاليةالمذكرة اإلشرافية وتطبيق ما ورد في 

 ن لجنةع اإلرشادات اإلضافية ذات الصلة بالبنية التحتية الصادرةذلك ستطبق املؤسسة  إلى باإلضافة  

رشادات تعزيز إعلى سبيل املثال )واملنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية ألسواق املال بنية التحتية والاملدفوعات 

 .للسوق(مرونة األمن اإللكتروني للبنية التحتية 

 التزامات البنية التحتية لنظم املدفوعات والتسويات املالية

لى أصحاب عواملحافظة عليها في هذا اإلطار الرئيسة لضمان سالمة وكفاءة البنية التحتية ئولية تقع املس  

مسئولية تحديد وإدارة املخاطر املحتملة التي قد تنطوي  يها. وتتولى الجهات املشغلةهذه البنية التحتية ومشغل

طلبات تعليماتها ذات الصلة وأي متعليها نشاطاتهم، كما تقع عليهم مسئولية االلتزام بسياسات وقواعد املؤسسة و 

 .إضافية تصدرها املؤسسة من وقت آلخر بما فيها االلتزام بمبادئ البنية التحتية ألسواق املال

ويجب أن يكون لدى الجهات املشغلة سياسات وإجراءات مناسبة تطبقها إلدارة املخاطر، وأن يكون لديها  

القدرة على تزويد املؤسسة بما يثبت كفاية مستواها في إدارة جميع أنواع املخاطر التي تتضمنها أعمالها من خالل 

ية بأي معلومات أو وثائق تعد ضرور ى تزويد املؤسسة املعايير واإلجراءات والضوابط اإلدارية الكافية، باإلضافة إل

 .اإلشرافيةئولياتها للوفاء بمس

اإلفصاح عن القواعد واإلجراءات  ( والذي ينص على"23كما يجب على البنية التحتية وتماشيا مع املبدأ )  

ويا )مرة واحدة سن السوق"، اإلفصاح عن مدى التزامها بمبادئ البنية التحتية بشكل منتظماألساسية وبيانات 

 جنة املدفوعات والبنيةعلى األقل( أو حسبما تطلب املؤسسة ذلك من حين آلخر وفق إطار اإلفصاح الصادر عن ل

 ، وذلك للوقوف على مدى قدرتها في إثبات ما يلي:واملنظمة الدولية لهيئات األوراق املاليةللسوق التحتية 
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 وتشغلها. البنية التحتية التي تديرهافاعلية وأمان  .1

وجود إجراءات مناسبة تطبقها لتحديد وإدارة املخاطر مع التركيز على مخاطر السيولة واالئتمان والتسوية  .2

 واملخاطر التشغيلية في أنشطة أعمالهم.

 التزامها بأنظمة ولوائح املؤسسة ومتطلباتها اإلضافية. .3

املعلومات واملستندات املطلوبة من قبل املؤسسة بال وقادر على تزويد نظام إدارة معلومات فعّ وجود  .4

 .املؤسسة

 


