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مر�ســــوم �ســــلطان
ر ــم 2018/8
باإ ســدار انـون ن ــم المد وعـــات الو نيـــة
�سلطـان عمـان
نحـ ابـو� بـ �سعيـد
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى قانون التجارة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 90/55
وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
وعلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2000/114
وعلى قانون املعامالت الإلكرتونية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2008/69
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2011/12
وعلـى قانـ ــون مكافح ــة غ�سـ ــل الأمـ ـ ــوال و وي ـ ــل الإره ــاب ال�س ــادر باملر�سـ ــوم ال�سلطان ــي
رق ــم ، 2016/30
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
ر�سمنـــا بمـــا هــــو ات
املــا ة ا ولـــــ
يعمــل باأحكــام قانــون نظــم املدفوعــات الوطنيــة املرفــق .
املــا ة ال انيــــة
يلغــى كــل مــا يخالــف هــذا القانــون اأو يتع ــار�س مــع اأحكام ــه .
املــا ة ال ال ــــة
ين�سـ ـ ــر هـ ــذا املر�سـ ــوم فـي اجلريـ ـ ــدة الر�سمي ـ ــة ويعمل ب ــه مـ ــن الي ــوم التال ـ ــي لنق�ســاء
( )30ثالثــني يومــا مـن تاريـ ن�سـره فــي اجلريـدة الر�سميـة .
سـدر ـ
املـوا ــــ

 4مــ
 20مــ

ما ال انــية �سنــة 1439هـ
رايــــــــــــــــــــر �سنــة 2018م
ابو� ب �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
-13-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1232

قانــون نظــم المدفوعــات الوطنيـــة
الف�ســ ا و
تعريفـــات
اŸــادة ( ) 1
ف ــي تطبيــق اأحك ــام هــذا القانــون يكــون للكلمـات وامل�سطلحات الآتيـة املعنـى املبـني قريـن
كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر
ال نــ املركــ
البن املركزي العماين .
لــ� املحا ــ
جمل�س حمافظي البن املركزي .
الر يــ� التنفـيـــ
الرئي�س التنفـيذي للبن املركزي .
نظــم اŸدفوعــات :
جميــع اخلدمــات والعمليــات التــي تتم  -كليا اأو جزئيا  -فـي ال�سلطنــة وتكــون مرتبطــة
باإر�س ــال وت�سلـ ــم ومعاجلـ ــة اأوامـ ــر الدفــع اأو اإج ــراء التحوي ــالت �س ــواء بالعمل ــة املحلي ــة
اأو بالعمالت الأجنبية اأو اإ�سدار واإدارة اأدوات الدفع اأو ت�سغيل اأنظمة املدفوعات واإدارتها
وامل�ساركة فـيها و ل كله حتت اإ�سراف ورقابة البن املركزي .
خدمــات اŸدفوعــات :
جميــع اخلدمات املرتبطة باإر�سال وا�ستقبال وتنفـيــذ اأوام ــر الدفــع �سواء بالعملة املحلية
اأو بالعمالت الأجنبية وت�سمل اإ�سدار واإدارة اأدوات الدفع وعمل اأنظمة املدفوعات .
اوامــر الد ــ
الأوامر التي ي�سدرها الدافع إا مزود اخلدمات اأو إا و�سيط بغر�س ال�سداد للم�ستفـيد .
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ا وات الد ــ
اأداة ملمو�سة اأو غري ملمو�سة كن ال�سخ�س من احل�سول على الأموال وال�سلع واخلدمات
اأو القي ـ ــام بعملي ــات الدفـ ــع وحتوي ـ ــل الأمــوال وت�سم ـ ــل  -علـ ــى �سبي ـ ــل املث ــال  -ال�سيكـ ـ ــات
والتحويالت املالية التي تتم عن طريق اأجهزة ال�سراف الآيل اأو نقا البيع اأو الإنرتنت
اأو الهاتــف وبطاقات الدفــع كبطاق ــات اخل�سم اأو بطاقات الئتمان اأو البطاق ــات الذكي ــة
اأو بطاقات تخزين الأموال الإلكرتونية .
الن ــام
اأحد اأنظمة املدفوعات املرخ�س بت�سغيلها ويك ــون متعدد الأط ــراف مثــل نظــام الت�سوية
ونظام املقا�سة .
ن ــام الت�سويـــة
نظــام يتــم ت�سغيلــه لت�سوية التزام ــات امل�ساركي ــن مبــا فـي ل ت�سوية املدفوعــات املتعلق ــة
بالأوراق املالية .
ن ــام املقا ســة
جمموعة اإجراءات يقوم بها امل�ساركون لتقدمي وتبادل املعلومات املتعلقة بتحويل الأموال
وباملدفوعات الناجتة عن التعامل فـي الأوراق املالي ــة مــع م�ساركــني اآخري ــن فـي النظ ــام
بوا�سطة نظام مركزي اأو من خالل موقع حمدد وت�سمل الآليات اخلا�سة باحت�ساب مراكز
امل�ساركني على اأ�سا�س ثنائي اأو متعدد الأطراف و ل بغر�س ت�سوية التزاماتهم .
امل�س ــ
املرخ�س لــه بت�سغيل النظام .
مــ و ا دمـــات
املرخ�س لــه بتقدمي خدمات املدفوعات .
امل�ســـار
اأي طرف يك ــون م�سموح ــا لــه باأن يتبادل اأو يتقــا�س اأو يج ــري ت�سوي ــة من خــالل النظـ ــام
مع امل�ساركني الآخرين �سواء اأكان ل ب�سورة مبا�سرة اأم غري مبا�سرة .
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املقا ســـة
تبادل وتاأكيد اأوامر الدفع وحتدي ــد �سافـي حقوق والتزامات اأي م�س ــارك و ل بغر�س
اإجراء الت�سوية .
الت�سويـــة
التنفـيذ الفعلي حلقوق والتزامات امل�ساركني عن طريق حتويل الأموال اأو الأوراق املالية .
وكيـــ ت�سويـــة
م�سرف يقوم بفتح ح�سابات للم�ساركني حلف الأموال والأوراق املالية التي ت�ستخدم
ك�سمان ولت�سوية املعامالت بينهم فـي النظام .
سندو سمان ت�سوية املد وعات
�سندوق مايل يحتوي على جميع م�ساهمات امل�ساركني وغريها من امل�ساهمات التي يحددها
البن املركزي و ل بغر�س �سمان ت�سوية جميع املعامالت التي تتم فـي النظام .
ا تـــة ال�سي ــــات
امل�سـح ال�سوئــي لل�سي للح�سول على �سورة رقميــة لــه بغر�س اإجراء عمليــات املقا�ســة
والت�سوية .
ال يــ�
الإ ن الكتاب ــي امل�سب ــق ال�س ــادر للمرخ�س لــه  -وف ــق اأحكــام ه ــذا القانون  -ملزاولـ ــة ن�س ــا
اأو اأك من الأن�سطة اخلا�سعة لهذا القانون .
املر ـــ� لــه
املوؤ�س�سـة الفرديــة اأو ال�سركــة وغريها من الأ�سخا�س العتباريـة ال�سـادر لهـا الرتخيـ�س .
امل�ســـر
اأي م�سرف حملي اأو م�سرف اأجنبي اأو اأي موؤ�س�سة مالية اأخرى رخ�س لها البن املركزي
مبمار�سة الأعمال امل�سرفـية فـي ال�سلطنة .
الال حـــة
الالئحة التنفـيذية لهذا القانون .
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الف�ســ ال انـــ
ا هــدا و سال يـــات ال نــ المركـــ
املــا ة 2
يهدف هذا القانون اإ حتقيق الأغرا�س الآتية
 - 1اإن�ساء وتوفـري نظم املدفوعات ب�سكل اآمن وفعال و ات كفاءة فـي ال�سلطنة .
 - 2اإر�ساء �سالحي ـ ــات البن ـ املركــزي الإ�سرافـيـة والرقابيـ ــة علــى نظــم املدفوع ــات
والعمل على تطويرها .
 - 3حتقيق �سالمة بنية نظم املدفوعات للحد من اأي خماطر حمتملة عليها مبا يوؤدي
اإ املحافظة على ال�ستقرار املايل بال�سلطنة .
املــا ة 3
للبن املركزي جميع ال�سالحيات الالزمة لتحقيق اأهداف هذا القانون وله على الأخ�س
ما ياأتي
 - 1و�سع القواعد وال�سرو والإجراءات الالزمة ملنح الرتاخي�س اخلا�سة بخدمات
املدفوعات وبت�سغيل اأنظمة املدفوعات واإدارتها .
 - 2حتديد الأ�س�س العامة التي يلتزم بها املرخ�س لــه وامل�سارك .
 - 3حتديد املعايري وال�سوابط واأي تدابري اأخرى تتعلق بنظم املدفوعات والأن�سطة
املرتبطة بها مبا فـي ل حتديد اأ�سعار خدمات املدفوعات .
 - 4الإ�سراف والرقابة على نظم املدفوعات وو�سع القواعد املنظمة لها .
 - 5اإن�ساء �سندوق �سمان ت�سوية املدفوعات .
 - 6العمــل عل ــى ن�ســر وتطوي ــر نظــم املدفوعــات علــى نحــو يواك ـ ــب اأح ــدث الو�سائــل
واملمار�سات املتبعة وي�سمن ت�سغيلها فـي ظل قواعد املناف�سة احلرة .
� - 7سم ــان اللت ـ ــزام باأحكـ ـ ــام التفاقي ـ ـ ــات الدولي ــة النافـ ـ ــذة والقـ ـ ــرارات ال�سـ ـ ــادرة
عن املنظمات الإقليمية والدولية ات ال�سلة بنظم املدفوعات التي تقرها ال�سلطنة .
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 - 8التعاون مع ال�سلطات واملنظمات الدولية على اأن يكون ل بالتن�سيق مع اجلهات
املخت�سة بال�سلطنة .
 - 9حتديد الأيام وال�ساعات التي ي�سمح فـيهــا بت�سغــيل النظــام وتقديــم اخلدمــات
واإبالغها اإ جميع الأطراف فـي النظام طبقا للو�سائل والإجراءات التي يراها
منا�سبة .
املــا ة 4
يجوز للبن املركزي تقدمي جميع خدمات املدفوعات وت�سغيل اأنظمة املدفوعات واإدارتها
وله على وجه اخل�سو�س ما ياأتي
 - 1اإن�س ـ ــاء و ــل وت�سغــيل اأنظمـ ــة املدفوع ــات اأو امل�سارك ــة فـي اإن�سائه ــا و لكهـ ــا
وت�سغيلها و ل داخل ال�سلطنة اأو خارجها على الوجه الذي يراه البن املركزي
منا�سبا مبا فـي ل اإن�ساء �سركات اأو امل�ساهمة اأو امل�ساركة فـي �سركات توؤ�س�س
لهذا الغر�س .
 - 2الحتفا باحل�سابات النقديــة للم�سغل وامل�ســارك التــي ت�ستخ ــدم فـي اإجراء
املقا�سة والت�سوية .
 - 3تقدمي الت�سهيالت الئتمانية إا امل�سارك .
 - 4الحتفــا بالأوراق املالية ك�سمــان على ح�ساب امل�سغل وامل�ســارك التي ت�ستخــدم
فـي العمليات التي تتم فـي النظام .
الف�ســ ال الــ
ال ا يــــ�
املــا ة 5
ل يجــوز مزاولة ن�سا يتعلق بنظم املدفوعات ب ــدون احل�سول على ترخي�س بــذل وفــق
اأحكام هذا القانون .
ويلزم للم�ساركة فـي النظام احل�سول على موافقة كتابية من امل�سغل غري اأن هذه املوافقة
ل تكون نافذة اإل بعد اعتمادها من البن املركزي .

-18-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1232

املــا ة 6
ل يقبل اأي طلب ملنح الرتخي�س اإل إا ا كان م�ستوفـيا جميع املتطلبات وال�سرو املن�سو�س
عليهــا فـي هــذا القانــون والالئحـة وعلى الأخ�س ما يثبت القدرة الفنية واملالية لطالب
الرتخيـ ــ�س والتقنية امل�ستخدم ــة ومقاييــ�س جـ ــودة وكفــاءة اخلدمــة ومــا يفـيـد و�ســع
القواعد الالزمة لت�سغيل النظام واإدارته فـي حالة اإ ا كان طلب الرتخي�س متعلقا بت�سغيل
النظام وحتدد الالئحة ما يجب اأن ت�سمله هذه القواعد من اأحكام .
ويبت فــي طلــب الرتخيــ�س خ ــالل مــدة ل تتجــاوز  )120مائة وع�سرين يوما من تاري
ا�ستيفاء طالب الرتخي�س جميع املتطلبات وال�سرو واإل اعترب الطلب مرفو�سا .
ويجوز لطالب الرتخي�س اأن يتظلم من القرار ال�سادر برف�س منح الرتخي�س خالل مدة
اأق�ساها � )60ستون يوما من تاري علمه اليقيني به ويعترب عدم الرد على التظلم خالل
مدة  )30ثالثني يوما من تاري تقدمي التظلم رف�سا لــه .
املــا ة 7
يقوم جمل�س املحافظني باإ�سدار الرتاخي�س املن�سو�س عليها فـي املـادة  )5من هذا القانون
وفقا للقواعد والإجراءات املبينة فـي املــادة  )6منه .
وحتدد الالئحة مدة الرتخي�س وقواعد واإجراءات اإ�سداره وجتديده ور�سوم الرتخي�س ،
وقواعد واإجراءات اقت�سائها .
املــا ة 8
ل يجوز للمرخ�س لــه اأن يتنــازل عــن الرتخيــ�س ال�ســادر ل ــه طبقــا لأحكــام هــذا القانون
إا الغري اأو اأن يتنازل كليا اأو جزئيا عن احلقوق واللتزامات النا�س ة عنه دون موافقة
كتابية من البن املركزي و�سداد الر�سوم املقررة وحتدد الالئحة الإجراءات وال�سوابط
الواجب اتباعها فـي هذه احلالة والآثار املرتتبة على ل .
املــا ة 9
يحظر على املرخ�س لــه مزاولة الن�سا املرخ�س به فـي غري املقر املرخ�س به حتى لو كان
فرعا تابعا لــه بدون احل�سول على موافقة كتابية من البن املركزي .
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املــا ة 10
يجب على املرخ�س لــه اإخطار البن املركزي كتابيا بكل تعديل يطراأ على عقد تاأ�سي�سه
ونظامه الأ�سا�سي اأو اأي تغيري فـي �سكله القانوين اأو فـي هيكله التنظيمي واإدارته ب�سكل
كان �سيقت�سي تغيري املعلومات املذكورة فـي طلب الرتخي�س الذي �سبق تقد ه ويكون
للبن املركزي اتخا ما يراه منا�سبا فـي هذه احلالة مبا فـي ل اإلغاء الرتخي�س .
املــا ة 11
مــع ع ــدم الإخ ــالل مبــا يفر�سـه هــذا القانون اأو اأي قانــون اآخر من عقوبـات اأو جــزاءات
يجوز ملجل�س املحافظني اأو من يفو�سه اإلغاء الرتخي�س فـي اإحدى احلالت الآتية
 - 1اإ ا مل يبا�سر املرخ�س لــه الن�سا املرخ�س به خالل مدة اأق�ساها � )6ستة اأ�سهر
من تاري ح�سوله على الرتخي�س دون اإ ن اأو عذر مقبول اأو توقف عن العمل
بدون إا ن كتابي من جمل�س املحافظني .
 - 2إا ا تاأخ ــر املرخ ــ�س لــه ع ــن �س ــداد التزامات ــه املالـيـ ــة للبن ـ املرك ــزي مل ـ ــدة تزي ـ ــد
على  )30ثالثني يوما من تاري ال�ستحقاق .
 - 3اإ ا تبــني اأن ت�سغيــل النظــام ي�سكـل تهديدا اأو خطرا على ا�ستقرار نظم املدفوعات
اأو النظام املايل بال�سلطنة اأو اأنه مل يعد يحقق امل�سلحة العامة .
 - 4إا ا تنازل املرخـ ــ�س لـ ــه اإلــى الغــري عــن الرتخيــ�س ال�س ــادر لـ ــه اأو ع ـ ــن احلق ــوق
واللتزامات النا�س ة عنه دون اتباع اأحكام املــادة  )8من هذا القانون .
 - 5اإ ا ل ـ ــم �س ـ ـ املرخـ ـ ــ�س لـ ـ ــه الدفات ـ ــر احل�سابي ـ ـ ــة وال�سج ـ ـ ــالت امل�س ـ ـ ــار اإليهمـا
فـي املــادة  )17من هذا القانون .
 - 6اإ ا تبني من واقع تقارير التفتي�س اأن املرخ�س لــه قد تعمد اإعاقة مفت�سي البن
املركزي عن القيام مبهامهم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .
 - 7اإ ا زاول ن�ساطا مل يرخ�س لــه بــه اأو فـي غري املقر املرخ�س به .
 - 8إا ا خالف تعليمات وتوجيهات البن املركزي اأو الأحكام املن�سو�س عليها فـي هذا
القانون اأو الالئحة اأو فـي القوانني املعمول بها .
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املــا ة 12
يجوز ملجل�س املحافظني اأو من يفو�سه بدل من اإلغاء الرتخي�س اأن يتخذ حيال املرخ�س
لــه املخالف اأحد الإجراءين الآتيني
 -1اإنذاره باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل مدة اأق�ساها � )7سبعة اأيام من تاري الإنذار .
 - 2وقف الرتخي�س ملدة ل جتاوز  )3ثالثة اأ�سهر قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى
اثلة على اأن يلتزم املرخ�س لــه باإ ام جميع املعامالت التي كان يتعني عليه
اإجنازها قبل وقف الرتخي�س .
املــا ة 13
ينق�سي الرتخي�س فـي اإحدى احلالت الآتية
 - 1انق�ساء املدة املحددة لــه دون جتديده خالل الأجل الذي حتدده الالئحة .
 - 2رف�س البن املركزي جتديد الرتخي�س على اأن يكون قــراره م�سببا .
� - 3ســدور حك ــم واج ــب النف ــا باإ�سه ــار إافـ ــال�س املرخ ــ�س لــه اأو ت�سفـيتـ ــه اأو حل ــه
اأو انق�ساء مدته .
 - 4ثب ـ ـ ــوت ح�سـ ــول املرخـ ــ�س ل ـ ــه عل ــى الرتخي ـ ــ�س عن طريـ ــق الغـ ــ�س اأو التدليـ ــ�س
اأو التزوير اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة .
 - 5اإ ا طل ــب امل ــرخ�س لــه اإنـه ــاء الرتخيـ ــ�س �سريط ــة موافق ــة جمل ــ�س املحافظ ــني
بعد اأن يتحقق من الوفاء بجميع التزاماته املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .
الف�ســ الرابـــ
الت امــات امل�س ــ ومــ و ا دمـــات وامل�ســـار
املــا ة 14
ل يج ــوز للم�سغــل ومــزود اخلدمــات وامل�سارك اإ�سناد اأحد اأن�سطته اخلا�سعة لأحكام هذا
القانون اإ الغري اأو اأن يعني وكيال لــه اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من البن
املركزي و ل على الوجه املبني فـي الالئحة .
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ويجب على امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك اتخا ما يلزم من الإجراءات التي تكفل
التاأكد من التزام الغري اأو الوكيل باأحكام هذا القانون وب�سيا�سات البن املركزي املتعلقة
بالإ�سراف والرقابة على نظم املدفوعات ومبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال و ويل الإرهاب .
املــا ة 15
يلتزم امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك بتوفـي ــر احلماي ــة املنا�سب ــة للنظــام و�سمان عدم
حدوث اأي اخرتاق اإلكرتوين اأو ولوج اأي �سخ�س غري م�سرح لــه إا النظام واتخا جميع
الإجراءات والتدابري الالزمة حلماية وتاأمني البيانات واملعلومات على اأن يبذل فـي �سبيل
حتقيق ل عناية الرجل احلري�س .
املــا ة 16
يتعني على امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك والعاملني لديهم اللتزام بال�سرية التامة
جلميع البيانات واملعلومات ات ال�سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون ويحظر على اأي منهم
الإف�ساح للغيــر اأو لأي جهــة ع ــن تل البيانــات واملعلومات اإل اإ ا كان ل بناء على اإ ن
�سريـ ــح من البنـ ـ املركــزي اأو اإعم ــال ملوافق ــة �سريح ــة �س ـ ــادرة م ــن �ساح ــب ال�س ـ ـاأن
ــن تتعلق ب ــه البيانات واملعلومات ال�سري ــة اأو تنفـيذا حلكم القانون اأو لأم ــر ق�سائ ــي
�سادر من املحكمة املخت�سة .
املــا ة 17
يجب على امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك اإم�ساك الدفاتر احل�سابية وجميع ال�سجالت
ات ال�سلــة بالنظــام طبــقا لو�سائــل ماأمونــة ومنا�سبــة ومبا ي�سمن اإتاحتها ملن لــه حق
الطالع عليها عند طلبه و ل وفق الإجراءات وال�سوابط التي حتددها الالئحة .
ويجوز الحتفا بال�سجالت املبينة فـي هذه املادة عن طريق الو�سائل الإلكرتونية .
املــا ة 18
 - 1يوؤدي امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك إا البن املركزي �سمانا ماليا و ل ل�سمان
ح�سن تنفـيذ �سرو الرتخي�س والوفاء باللتزامات املن�سو�س عليها فـي هذا القانون ،
ويحدد البن املركزي قيمة هذا ال�سمان ويكون لــه حق اخل�سم منه فـي احلالت
وبال�سرو املن�سو�س عليها فـي الالئحة دون اأن يخل ل بحقه فـي توقيع اجلزاءات
الإدارية املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .
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 - 2يلتزم امل�سغل ومزود اخلدمات وامل�سارك مبا يحدده البن املركزي مقابل الأعباء الت ــي
يتحمله ــا فـي �سبي ـ ــل التحقـ ــق مـ ــن الوف ــاء بالتزاماته ــم املن�س ــو�س عليه ــا فـي هــذا
القان ــون .
املــا ة 19
يلتزم امل�سغل ومزود اخلدمــات ب�سمان ا�ستمرار تقدمي اخلدمة املرخــ�س بهــا بــال توقــف
ودون ييز والإعالن عن �سعر اخلدمة وطريقة التح�سيل بعد موافقة البن املركزي
على ل .
املــا ة 20
يجــب على امل�سغ ــل الإف�ســاح للم�سارك عن القواعد التي و�سعها لت�سغيل النظ ــام واإدارت ــه
امل�سار اإليها فـي املــادة  )6من هذا القانون و كينه من الطالع على الأوراق ات ال�سلة ،
وتزويده بن�سخة منها متى طلب منه امل�سارك ل .
ويلتزم امل�سغل باإجراء اأي تعديل يطلبه البن املركزي على هذه القواعد على اأن يقوم
باإخطار امل�سارك بالتعديل الذي اأجراه و ل خالل الأجل الذي يحدده البن املركزي .
املــا ة 21
يحظر على امل�سغل اإجراء اأي تغيري فـي النظام يوؤثر على هيكله اأو ت�سغيله اأو اإدارته بدون
اتباع الآتي
 - 1احل�سول على موافقة كتابية من البن املركزي .
 - 2اإخطار امل�سارك قبل اإجراء التغيري مبدة ل تقل عن  )30ثالثني يوما من تاري
احل�سول على موافقة البن املركزي .
املــا ة 22
يلتزم امل�سغل باإخطار البن املركزي كتابيا باأي قرار يتخذه ب�ساأن تعيني رئي�س واأع�ساء
جملــ�س اإدارت ــه وامل�سوؤول ــني التنفـيذي ــني ومديري العموم ونوابهــم و ل خــالل م ــدة
اأق�ساها  )30ثالثون يوما من تاري اإ�سدار قرار التعيني .
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ويكون للبن املركزي عدم املوافقة على تعيني واحد اأو اأك منهم اإ ا تبني لــه اأن هذا
التعيني قد يوؤثر على ت�سغيل النظام اأو إا ا مل تتوفر فـي امل�سوؤولني التنفـيذيني املوؤهالت
وال�س ــرو التــي يحددهــا البن ـ املرك ــزي علـ ــى اأن يكــون القرار ال�سادر بعــدم املوافقة
على التعيني م�سببا .
الف�ســ ا امــ�
ا إ ســـرا والر ابـــة
املــا ة 23
يج ــب عل ــى امل�سغ ــل وم ــزود اخلدمـ ــات وامل�س ــارك وغريه ــم اأن يقــدم اإل ــى البنـ ـ املركـ ــزي
ك ــل ما يطلبـ ــه من املعلومات والبيانات وغريهــا من الأوراق ات ال�سل ــة بتطبيــق اأحكــام
هذا القانون ويكون للبن املركزي حق ا�ستخدام اأي منها لأغرا�س اإح�سائي ــة اأو لأي
اأغــرا�س اأخــرى تتف ــق مــع �سالحيات ــه ووظائف ــه الإ�سرافـيـة والرقابيــة املن�سـو�س عليهــا
فـي هذا القانون اأو فـي اأي قانون اآخر .
املــا ة 24
 - 1للبن املركزي اأن يندب بع�س موظفـيه اأو غريهم لإجراء التفتي�س على اأعمال امل�سغل
اأو مزود اخلدمات اأو امل�سارك اأو اأي �سخ�س اآخر يبا�سر ن�ساطا يتعلق بنظم املدفوعات
و ل طبقا لالإجراءات والقواعد التي حتددها الالئحة ولهم فـي �سبيل ل حق
الدخول إا الأماكن واملن�ساآت واملكاتب التي يبا�سر فـيها الن�سا وفح�س الأجهزة
واملعدات والطالع على الدفاتر احل�سابية وال�سجالت وغريها من الأوراق وامل�ستندات
واملرا�سالت ون�سخها ومقابلة املوظفـني ومناق�ستهم واتخا اأي اإجراءات اأخرى تعترب
�سرورية لتحقيق اأغرا�س هذا القانون وعلى الأخ�س �سمان المتثال ملعايري وقواعد
و�سيا�سات الرقابة والإ�سراف على نظم املدفوعات .
 - 2يحظر علـ ــى امل�سغ ــل ومـ ــزود اخلدمـ ــات وامل�ســارك واأي �سخـ�س اآخــر اأن نــع اأو يح ــاول
اأن نع أاحــد املخولــني �سلطــة التفتيــ�س مــن القيام باملهام وال�سالحيات املنوطــة بهم
طبقا لأحكام هذا القانون .
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املــا ة 25
دون الإخالل باأحكام املــادة  )24من هذا القانون يجوز للبن املركزي الدخول إا اأي
نظـام من اأنظمــة املدفوعــات اأو اإلــى اأي نظــام اآخر مرتبــط بــه �سواء أاكــان خا�ســا بامل�سغــل
اأم مبزود اخلدمات اأم بامل�سارك اأم بوكيل الت�سوية اأم بالغري .
املــا ة 26
يجوز للبن املركزي اإدخال اأي تعديالت على النظام وفق مطلق تقديره دون اأن ي�ستلزم
ل احل�سول على موافقة امل�سغل اأو اأي طرف فـي النظام ويكون للبن املركزي حق
الت�ساور مع اأي منهم ب�ساأن هذه التعديالت .
املــا ة 27
مع عدم الإخالل باأحكام القانون امل�سرفـي تتمتع جميع املعلومات والبيانات ات ال�سلة
باأحكام هذا القانون بال�سرية التامــة ول يج ــوز الإف�س ــاح عنه ــا اإل عند ال�سرورة وباإ ن
�سريح من الرئي�س التنفـيذي اأو من يفو�سه على اأن تلتزم اجلهة املف�سح لها بال�سرية
وعدم ا�ستخدام املعلومات والبيانات املف�سح عنها اإل فـي حدود الغر�س الذي الإف�ساح
من اأجله .
املــا ة 28
 - 1يجــوز للبن ـ املرك ــزي اأن يوق ــف موؤقت ــا ت�سغي ــل النظام و ل خ ــالل الفت ــرة الزمني ــة
التي يعتربها �سرورية ملواجهة اأي حالة توؤثر على �سالمة وكفاءة النظام وا�ستمراريت ــه
فـي العمل على اأن يقوم باإخطار امل�سغل مبا يتخذه من اإجراءات فـي هذه احلالة .
 - 2يج ــوز للبن ـ املرك ــزي اتخ ــا الإج ــراءات التـ ــي يراهـ ــا منا�سب ــة �س ــد م ــزود اخلدمــات
اأو امل�سـ ـ ــارك مب ـ ــا فـي ل ا�ستبع ــاده اأو و�سـ ــع حـ ــدود حلجـ ـ ــم معامالت ـ ـ ــه اليوميـ ـ ـ ــة
و ل فـي احلالت التي ثل فـيها خطرا اأو يهدد بوجود خطر على النظام .

-25-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1232

الف�ســـ ال�ســـا �
ا تـة ال�سي ــات وا �ســم امل ا ســـر
املــا ة 29
تلتزم جميع امل�سارف بدفع ال�سي امل�سحوب عليها اإ ا اأر�سل اإليها من م�سرف اآخر عرب
النظام و ل لإجناز عمليات الدفع التي تتم وفق اأحكام هذا القانون وت�سري فـي �ساأن
ل القواعد املتعلقة بدفع وحت�سيل ال�سيكات املن�سو�س عليها فـي القوانني املعمول بها .
املــا ة 30
مـ ــع مراعـ ــاة الأحك ــام الـ ــواردة فـي قانـ ــون التجـ ــارة ب�سـ ـاأن البيانـ ــات املتعلقـ ــة بال�سيـ ـ ـ
يجب اأن يت�سمن ال�سي املر�سل عرب النظام البيانات الآتية
 - 1رقم ال�سي .
 - 2رقم احل�ساب امل�سرفـي لل�ساحب .
 - 3الرمز الذي يحدد امل�سرف امل�سحوب عليه .
 - 4اأي بيانات اأخرى حتددها الالئحة .
املــا ة 31
يجب على امل�سرف امل�سحوب عليه عند ت�سلمه ال�سي املر�سل اإليه عرب النظام للوفاء به
اأن يتاأكد من �سحته واحتوائه على جميع البيانات التي ا�ستلزمتها املــادة  )30من هذا
القانون .
املــا ة 32
يق�سـ ــد باخل�س ــم املبا�س ــر  -فـي تطبي ــق اأحك ــام ه ــذا القان ــون  -اأم ــر دفــع ي�ســدر للخ�س ــم
من احل�ساب امل�سرفـي للدافع مل�سلحة امل�ستفـيد وبطلب من هذا الأخري .
وحتدد الالئحة الأحكام املتعلقة باخل�سم املبا�سر مبا فـي ل اأحواله وقواعده واإجراءاته .
املــا ة 33
يجوز ل�سخ�س اإ�سدار اأمر باخل�سم املبا�سر وفاء لدين م�ستحق عليه ويكون هذا الأمر
قابال لالإلغاء اأو غري قابل لالإلغاء و ل على الوجه املبني فـي الالئحة .
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املــا ة 34
ي�سمن من اأ�سدر اأمرا باخل�سم املبا�سر الوفاء بقيمته وكل �سر يعفـيه من هذا ال�سمان
يعترب كاأن مل يكن .
املــا ة 35
ل يج ــوز المتن ــاع ع ــن الوفــاء بقيمة الأمر باخل�سم املبا�سر متى كان لديه مقابل وفاء
ولو انق�سى ميعاد تقد ه وفـي حالة امتناع امل�سرف امل�سحوب عليه ع ــن الوفــاء بقيمــة
الأمر باخل�سم املبا�سر يجب عليه اإثبات المتناع عن الدفع و�سببه ببيان ي�سدر عنه يذكر
فـيه وقت تقدمي الأمر باخل�سم املبا�سر والقيمة امل�ستحقة ويك ــون هــذا البي ــان موؤرخ ــا
ومكتوبا ومذيال بتوقيع من اأ�سدره .
ول يج ــوز المتن ــاع عــن اإ�ســدار البيــان املذك ــور فـي الفقرة ال�سابقة متــى طلبــه امل�ستفـيـد
ومع ل يجوز للملتزم باإ�ســدار البيــان طلب مهل ــة ل جت ــاوز ي ــوم العم ــل التايل لتقديــم
الأمر باخل�سم املبا�سر ولو قدم فـي اليوم الأخري من ميعاد التقدمي .
املــا ة 36
يجب اإثبات المتناع عن الدفع بالكيفـية املن�سو�س عليها فـي املــادة  )35من هذا القانون
قبل انق�ساء ميعاد التقدمي ف إا ا قدم الأمر باخل�سم املبا�سر فـي اآخر يوم من هذا امليعاد
جاز اإثبات المتناع عن الدفع فـي يوم العمل التايل لــه .
املــا ة 37
إا ا حالت قوة قاهرة دون تقدمي الأمر باخل�سم املبا�سر فـي املواعيد املقررة لذل
هذه املواعيد وحتدد الالئحة اإجراءات و�سوابط ل .
املــا ة 38

امتدت

ت�سري الأحكام اخلا�سة مبواعيد التقادم املن�سو�س عليها قانونا ب�ساأن ال�سي على الأمر
باخل�سم املبا�سر على اأن حتت�سب هذه املواعيد من تاري ا�ستحقاق الأمر باخل�سم املبا�سر .
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الف�ســـ ال�سابـــ
النقــــو ا إل ونيـــة
املــا ة 39
يق�سد بالنقود الإلكرتونية  -فـي تطبيق اأحكام هذا القانون  -قيمة نقدية مقومة بالريال
العماين م�ستحقة على املرخ�س لــه باإ�سدارها وتك ــون خمزون ــة اإلكرتوني ــا ومقبول ــة
كو�سيلة دفع من قبل �سخ�س اآخر بالإ�سافة اإ املرخ�س لــه باإ�سدارها .
وحتدد الالئحة الأحكام املتعلقة بالنقود الإلكرتونية مبا فـي ل حتديد احلد الأق�سى
لقيمة النقود الإلكرتونية التي ي�سمح بالتعامل بها وت�سويتها وحدود اإ�سراف ورقابة
البن املركزي .
املــا ة 40
ل يجــوز اإ�ســدار النقــود الإلكرتوني ــة اإل بعــد احل�ســول على ترخيــ�س بذل مــن البنـ ـ
املركزي وفق ال�سرو والإجراءات التي حتددها الالئحة .
املــا ة 41
يلتزم املرخ�س لــه باإ�سدار النقود الإلكرتونية بالآتي
 - 1عدم تقدمي اأي ت�سهيالت ائتمانية تتعلق بالنقود الإلكرتونية التي ي�سدرها .
 - 2اأن يقابل النقود الإلكرتونية ما ي�ساويها من الريالت العمانية .
 - 3تقدي ــم تقاري ــر اإح�سائي ــة إا البنـ ـ املركزي تو�ســح حجــم النقــود الإلكرتونيــة
من حيث اإ�سدارها وا�ستخدامها وا�سرتدادها و ل خالل الأجل الذي يحدده
البن املركزي وعن فرتة زمنية حمددة .
 - 4توفـري جميع البيانات واملعلومات التي كن البن املركزي من مراقبة و�سبط
كمية و�سرعة �س النقود الإلكرتونية فـي القت�ساد الوطني .
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 - 5رد قيم ــة النق ــود الإلكرتوني ــة اإ حاملها مبا يقابله ــا من الري ــالت العماني ــة
متى طلب منه ل ف�سال عن و�سع القواع ــد التي حتدد كيفـية التعامل بالنقود
الإلكرتوني ــة وا�سرتدادها من قبل حاملها غي ــر اأن هذه القواعد ل تكــون ناف ــذة
اإل بعد اعتمادها من البن املركزي .
 - 6اأي التزامات اأخرى حتددها الالئحة .
املــا ة 42
يلتزم املرخ�س لــه باإ�سدار النقود الإلكرتونية بفتح ح�ساب لدى اأحد امل�سارف لالحتفا
بالأموال التي يتلقاها من اجلمهور مقابل النقود الإلكرتونية التي ي�سدرها ول يجوز
الت�س ـ ــرف فـي الأمـ ــوال املوجـ ـ ــودة فـي ه ــذا احل�س ــاب اإل للوف ـ ـ ــاء باللتزام ـ ــات املرتتب ــة
على ا�ستخدام هذه النقود اأو رد قيمتها حلاملها اأو لأي غر�س اآخر يحدده البن املركزي .
وي�سع البن املركزي القواعد املنظمة لفتح هذا احل�ساب وكيفـية اإدارته على األ تلحقه
الت�سفـية فـي حالة اإفال�س املرخ�س لــه باإ�سدار النقود الإلكرتونية .
الف�ســ ال امـــ
ن ا يــة املد وعــات والت�سويـــة
املــا ة 43
يكون جلميع القيود والتحويالت واملدفوعات التي تتم وفق اأحكام هذا القانون كافة الآثار
القانونيـ ــة وتك ــون نهائي ــة وملزم ــة لأطرافها وواجب ــة التنفـيــذ بعد اإدخالها فـي النظام
ول يجوز الرجوع فـيها اإل فـي احلالت التي يحددها البن املركزي .
املــا ة 44
عل ــى الرغــم م ــن اأي اأحك ــام واردة فـي اأي قانون اآخ ــر وعلى الأخــ�س ما يتعلــق بالإف ــال�س
اأو الإع�سار اأو تزاحم الدائنني اأو ترتي ــب احلرا�ســة تبقــى جميــع القيــود والتحويــالت
واملدفوعات التي ت واأ�سبحت نهائية وفق اأحكام هذا القانون �سارية ول يجوز امل�سا�س
بها �سواء عن طريق وقفها اأو اإبطالها اأو احلجز عليها .
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املــا ة 45
ت�سري احلماية املقررة فـي املــادة  )44من هذا القانون على ح�سابات الت�سوية واحل�سابات
امل�سرفـيــة املعتم ــدة م ــن البنـ ـ املرك ــزي لإج ــراء الت�سوية وحتـ ــدد الالئحـ ــة ال�سـ ــرو
والإجراءات املتعلقة بالت�سرف واإدارة هذه احل�سابات امل�سرفـية .
املــا ة 46
فـي حالة مـ ــا إا ا تب ــني للم�سغـ ــل اأن امل�س ــارك اأو اأي طـ ــرف اآخر فـي النظ ــام ل ــم يع ــد ق ــادرا
على الوفاء بالتزام ترتب فـي مته وفق اأحكام هذا القانون يكون لــه اتخا جميع الإجراءات
املنا�سبة مبا فـي ل ت�سييل ال�سمانات املالية وتتمتع تل ال�سمانات باحلماية �سد اتخا
اأي اإجراءات ق�سائية اأو اإدارية ب�ساأنها .
املــا ة 47
 - 1يجب على امل�سارك فتح ح�ساب الت�سوية والحتفا به ل ــدى البنـ ـ املركزي اأو ل ــدى
م�سغل نظام الت�سوية على ح�سب الأحوال و ل وفق القواعد التي يحددها البن
املركزي اأو التي ي�سعها م�سغل نظام الت�سوية وتكون معتمدة من البن املركزي .
 - 2يجوز لطرف فـي النظام اأن يعني اأحد امل�ساركني فـي نظام الت�سوية للقيام نيابــة عنــه
باإجراء الت�سوية و ل بعد موافقة البن املركزي كتابيا على ل .
املــا ة 48
يجوز للم�سغل  -إا ا كان غري مرخ�س لــه بت�سغيل نظام الت�سوية  -اأن يعني وكيل ت�سوية
وحتدد الالئحة الأحكام املتعلقة به مبا فـي ل �سرو واإجراءات تعيينه وم�سوؤولياته ،
واإنهاء اأعماله .
املــا ة 49
ف ــي حال ــة اإدخال قيود اأو حتويالت اأو مدفوع ــات بطريقة خاط ة اأو اإجراء ت�سويــة غي ــر
�سحيحة فال يجوز اإلغاوؤها اأو تعديلها و إا ا يجب على �ساحب ال�ساأن اأن يطلب اإعادتها
وفق القواعد التي يحددها البن املركزي .
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املــا ة 50
تعترب حم�سلة �سافـي التزامات امل�ساركني والإجراءات املتعلقة بها التي تتم فـي النظام
ملزمة لهم وللغري ول يجوز لأحد منهم طلب اإبطالها .
الف�ســ التا�ســـ
اإن ــا اعمـــا امل�س ــ ومـــ و ا دمـــات وامل�ســـار
املــا ة 51
ل يجوز للم�سغل اتخا اأي اإج ــراء يرتتب عليــه اإنــهاء اأعمال ــه اأو التاأثري على الن�سا
املرخــ�س بـ ــه اإل بعـ ــد احل�س ــول على موافقــة كتابي ــة من البن املركزي وف ــق القواع ـ ــد
التي ي�سعها فـي هذا ال�ساأن .
ويج ــب علــى امل�سغ ــل اإخطـ ــار البن املركــزي على وجه ال�سرعــة بكــل مـا من �ساأنــه اأن ي ؤوثــر
على ا�ستمرار عمل النظام اأو على كفاءته .
املــا ة 52
يجب على امل�سارك ومزود اخلدمات اإخطار البن املركزي وامل�سغل باأي اإجراء يرتتب عليه
اإنهاء اأعماله اأو اإعادة تنظيمه و ل على الوجه املبني فـي الالئحة ويكون للبن املركزي
اتخا ما يلزم من الإجراءات التي تكفل املحافظة على �سالمة النظام .
املــا ة 53
يجوز ملجل�س املحافظني  -اإ ا ثبت لــه اأن و�سع امل�سغل غري �سليم اأو غري ماأمون  -التحف
على املعدات والآلت والأجهزة وغريها ا كان م�ستخدما فـي ت�سغيل النظام ويكون لــه
القيام بت�سغيلها ب�سفة موؤقتة اأو اأن يقرر ت�سفـية اأعمال امل�سغل إا ا اقت�ست ال�سرورة ل .
املــا ة 54
يكون للبن املركزي و�سع القواعد والإجراءات املنظمة لإنهــاء اأعمــال امل�سغ ــل وم ــزود
اخلدم ــات وامل�س ــارك وكيفـي ــة الت�س ــرف فـي اأمواله ــم والعوائ ــد الناجتــة عنهــا وكذل
فـي امل�ستندات وال�سجالت املتعلقة مبزاولة الن�سا املرخ�س به .
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الف�ســـ العا ســــر
العقوبــــــات
املــا ة 55
مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد من�سو�س عليها فـي اأي قانون اآخر يعاقب على اجلرائم
املبينة فـي املواد الآتية بالعقوبات املقررة فـيها .
املــا ة 56
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن  )3ثالث �سنوات ول تزيد على � )7سبع �سنوات وبغرامة
ل تقل عن  )10000ع�سرة اآلف ريال عماين ول تزيد على  )50000خم�سني األف ريال
عماين كل من يزاول ن�ساطا يخ�سع لأحكام هذا القانون دون احل�سول على ترخي�س بذل
على النحو الوارد فـي هذا القانون .
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ل تقل عن  )3ثالثة اأ�سهر ول تزيد على  )3ثالث �سنوات
وبغرام ــة ل تق ــل ع ــن  )30000ثالثــني أالــف ريــال عماين ول تزيد على � )60000ستني
األف ريال عماين اأو باإحدى هاتني العقوبتني إا ا كان اجلاين مرخ�سا لــه وقام مبزاولة
الن�سا املرخ�س به فــي غ ــري املق ــر املرخ ــ�س بــه ب ــدون احل�س ــول عل ــى موافقــة كتابيــة
من البن املركزي .
املــا ة 57
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن � )1سنة واحدة ول تزيد على  )5خم�س �سنوات وبغرامة
ل تقل عن  )10000ع�سرة اآلف ريال عماين ول تزيد على  )50000خم�سني األف ريال
عماين كل من قام بتقليد اأو بتزوير اأي اأداة من اأدوات الدفع اأو قبل اأو ا�ستعمل اأو حاول
ا�ستعمال اأداة دفع مقلدة اأو مزورة مع علمه بذل .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتزوير املعلومات والبيانات الواردة فـي املعامالت التي
جتري اأو تتم فـي النظام اأو ا�ستخدم اأي و�سيلة للو�سول إا تل املعلومات والبيانات دون
اأن يكون م�سرحا لــه بذل .
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املــا ة 58
يحكم فـي اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املادتني  56و  )57من هذا القانون  -ف�سال عن
العقوبات املقررة فـيهما  -بغلق املحل اأو املكان الذي ارتكب ــت فـي ــه اجلر ة ومب�سادرة
الأموال واملعدات والأجهزة والأدوات التي ا�ستعملت اأو املعدة لال�ستعم ــال فـي اجلر ــة
ل�سالح البن املركزي .
املــا ة 59
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن � )1سنة واحدة ول تزيد على  )3ثالث �سنوات وبغرامة
ل تقل عن  )10000ع�سرة اآلف ريال عماين ول تزيد على  )50000خم�سني األف ريال
عماين كل من ارتكب غ�سا اأو تدلي�سا فـي احل�سابات اأو ال�سجالت اخلا�سة بالن�سا
املرخ�س به اأو قام باإتالفها اأو تزويرها .
ويعاق ــب بالعقوب ــة اتهــا كــل مــن ق ــدم بيان ــات اأو اإفـ ــادات اأو وثائ ــق اأو اأوراقا اأو معلوم ــات
ات �سلة بتطبيق اأحكام هذا القانون على غري احلقيقة .
املــا ة 60
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن  )3ثالثــة اأ�سه ــر ول تزي ــد عل ــى � )1س ـن ــة واحــدة
وبغرام ــة ل تقل عن  )1000األف ريال عمانـ ــي ول تزيد على  )5000خم�سـ ــة اآلف ريـ ــال
عمانـ ــي اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من خالف اأحكام املــادة  )16من هذا القانون .
املــا ة 61
يعاق ــب بال�سج ــن مـ ــدة ل تق ــل ع ــن � )1سهر ول تزيد علــى � )1سن ــة واحــدة وبغرام ـ ــة
ل تق ــل عــن  )10000ع�س ــرة اآلف ريال عماين ول تزي ــد عل ــى  )20000ع�سري ــن أال ــف
ريال عمان ــي اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من قام باأحد الأفعال الآتية
 - 1عدم اإم�ساك الدفاتر احل�سابية وال�سجالت امل�سار اإليهما فـي املــادة  )17من هذا
القانون اأو امتنع عن تقد ها ملن لهم حق الطالع عليها ف�سال عن احلكم
بالتمكن من الطالع .
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 - 2امتن ــع عن تقديـ ــم املعلومـ ــات اأو الأوراق اأو البيانـ ــات امل�ســار اإليه ــا فـي املـ ــادة )23
من هذا القانون .
 - 3عرقل اأو منع اأحد املخولني �سلطة التفتي�س من القيام باملهام وال�سالحيات املنوطة
به طبقا لأحكام هذا القانون اأو حاول اأو �سرع فـي منعه من اأداء عمله �سواء بالقوة
اأو بالعنف اأو بالتهديد با�ستعمالها .
املــا ة 62
يعاقب بغرامة ل تقل عن  )10000ع�سرة اآلف ريال عماين ول تزيد على )20000
ع�سرين األف ريال عماين كل من خالف اللتزام املن�سو�س عليه فـي املواد  19و  51و )52
من هذا القانون اأو خالف �سرو الرتخي�س املمنوح لــه .
وفـي حالة العود ت�ساعف العقوبة فـي حديها الأدنى والأق�سى .
املــا ة 63
يعاق ــب بال�سجن مدة ل تقل عن � )1سهر ول تزيد علــى � )2سنت ــني وبغرامــة ل تقــل
عــن  )100مائة ريال عماين ول تزيد على  )500خم�سمائة ريال عماين كل من اأقدم
عمدا عل ــى اإ�س ــدار اأم ــر باخل�سم املبا�سر غري القابل لالإلغاء لي�س لــه مقابل وفاء قابل
للدفع اأو كان املقابل غري كاف اأو منع امل�سرف عن الوفاء بقيمته لإ�سداره اأمرا لــه بعدم
الدفع إا امل�ستفـيد بغري �سبب م�سروع .
ويجوز للم�ستفـيد الذي ادعى باحلق املدين اأن يطلب من املحكمة اأن تق�سي لــه مببل
يعادل املقدار غري املدفوع من قيمة الأمر باخل�سم املبا�سر غري القابل لالإلغاء وعوائده
عن هذا املقدار حم�سوبة من يوم تقدمي هذا الأمر للوفاء ف�سال عن التعوي�س عند
القت�ساء .
املــا ة 64
يعاقب بغرامة ل تقل عن  )1000األف ريال عماين ول تزيد على  )3000ثالثة اآلف
ريال عماين كل موظف بامل�سرف ارتكب عمدا اأحد الأفعال الآتية
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 - 1الت�سري ــح على خــالف احلقيقة بعدم وجود مقابل وفــاء لأمر باخل�ســم املبا�سـر
غري القابل لالإلغاء اأو بوجود مقابل وفاء اأقل من قيمته .
 - 2الرف�س ب�سوء نية وفاء لأمر باخل�سم املبا�سر غري القابل لالإلغاء لــه مقابل وفاء
كامل .
 - 3المتناع عن و�سع اأو ت�سليم البيان امل�سار اإليه فـي املــادة  )35من هذا القانون .
املــا ة 65
ي�ساأل ال�سخ�س العتباري جنائيا ويعاقب بالغرامة التي ل تقل عن  )50000خم�سني األف
ريال عماين ول تزيد على  )100000مائة األف ريال عماين إا ا ارتكبت اإحدى اجلرائم
املن�سو�س عليها فـي هذا القانون با�سمه اأو حل�سابه اأو با�ستعمال اإحدى و�سائله وكان
ل نتيجة ت�سرف اأو اإهمال ج�سيم اأو موافقة اأو ت�سرت من رئي�س اأو اأحد اأع�ساء جمل�س
اإدارته اأو مدير اأو اأي م�سوؤول اآخر  -فـي ل ال�سخ�س العتباري  -اأو ن يت�سرف بهذه
ال�سفة ول يخل ل بامل�سوؤولية اجلنائية لالأ�سخا�س الطبيعيــني طبقــا لأحكــام هــذا
القانون .
املــا ة 66
للمجني عليه ولوكيله اخلا�س فـي اجلر ة املن�سو�س عليها فـي املــادة  )63من هذا
القانون اأن يطلب من الدعاء العام اأو املحكمة بح�سب الأحوال وفـي اأي حالة كانت عليها
الدعوى اإثبات �سلحه مع املتهم .
ويرتتب على ال�سلح انق�ساء الدعوى اجلنائية وياأمر الدعاء العام بوقف تنفـيذ العقوبة
إا ا ال�سلح فـي اأثناء تنفـيذها ولو بعد �سريورة احلكم باتا .
املــا ة 67
اإ ا حتقق للجاين اأي فوائد مالية من اإحدى اجلرائم املرتكبة  -فـي نطاق تطبيق اأحكام
هذا القانون  -فاإنها ترد إا املت�سرر وفـي حال عدم وجود مت�سرر اأو �سعوبة حتديده
فاإنها توؤول إا البن املركزي .
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املــا ة 68
ل يجوز رفع الدعوى اجلنائية اأو اتخا اأي اإجراء من اإجراءات التحقيق فـي اجلرائم
املن�سو�س عليها فـي هذا القانون اأو فـي اأي قانون اآخر  -ف ــي نطــاق تطبيق اأحكام هذا
القانون  -اإل بناء على طلب كتابي من البن املركزي اأو بعد احل�سول على اإ ن كتابي
منه .
وي�ستثنى من ل اجلرائم املن�سو�س عليها فـي املواد  60و  63و  )64من هذا القانون .
املــا ة 69
حتدد الالئحة الإجراءات التي يجوز للبن املركزي اتخا ها ف ــي حالــة ثــبوت خمالفــة
اأحكام هذا القانون وكذل اجلزاءات الإدارية التي يجوز لــه توقيعها على املخالف مبا فـي
ل الغرامات الإدارية على األ تتجاوز قيمة الغرامة مبل  )20000ع�سرين األف ريال
عماين .
الف�ســ ا ـــا ع�ســـر
ا ـــام متنوعــــة
املــا ة 70
تن�س أا جلنة ت�سمى " جلنة نظم املدفوعات الوطنية " ي�سدر بت�سكيلها وحتديد اخت�سا�ساتها
وتنظيم اأعمالها قرار من جمل�س املحافظني .
ويكون لهذه اللجنة اإجراء الدرا�سات وتقدمي املقرتحات اإ البن املركزي فـيما يتعلق
بتنظيم وتطوير نظم املدفوعات .
املــا ة 71
ل يكون البن املركزي اأو اأي من م�سوؤوليه اأو موظفـيه اأو وكالئه م�سوؤول عن اأي اإجراء
اأو فعل اأو امتناع اأحلق �سررا بالغري إا ا كان ل تنفـيذا ملهام البن املركزي وفـي حدود
�سالحياته املن�سو�س عليها فـي هذا القانون .
وي�سرت ل�سريان حكم هذه املادة األ ي�سكل الإجراء اأو الفعل اأو المتناع املن�سو�س عليه
اإهمال ج�سيما اأو يكون ب�سوء نية .
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املــا ة 72
يتقا�ســى الب ــن املركــزي مقابال عن اخلدمات التي يوؤديها اإعمال لأحكام هذا القانون
طبقا لأ�سعار اخلدمات التي ي�سدر بها قرار من جمل�س املحافظني ويكون لــه حت�سيل
امل�ساريف التي اأنفقها فـي �سبيل اإن�ساء اأنظمة املدفوعات وت�سغيلها وتطويرها .
املــا ة 73
يكون ملوظفـي البن املركزي الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة بالتفاق
مع جمل�س املحافظني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي بالن�سبة اإ اجلرائم التي تقع
باملخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم .
الف�ســـ ال انـــ ع�ســر
ا ـــــام تاميـــة
املــا ة 74
ي�سدر جمل�س املحافظني الالئحة التنفـيذية لهذا القانــون والقــرارات الالزم ــة لتنف ــيذ
اأحكامـ ــه واإل ــى اأن ت�ســدر ي�ستم ــر العمــل باللوائــح والقــرارات القائمــة مبــا ل يتعــار�س
مع اأحكامه .
املــا ة 75
يعت ــد بالرتاخيــ�س املمنوح ــة للم�ســارف املرخ ــ�س بهــا قب ــل الع ــمل باأحكــام هــذا القان ــون
من قبل البن املركزي �سريطة �سريان هذه الرتاخي�س حتى تاري العمل بهذا القانون ،
على اأن يكون جتديدها وفقا لأحكامه .
املــا ة 76
مع مراعاة اأحكام املــادة  )75من هذا القانون يجب على كل من ار�س وقت العمل بهذا
القانون ن�ساطا يخ�سع لأحكامه اأن يبادر إا توفـيق اأو�ساعه طبقا لأحكام هذا القانون
خالل � )6ستة اأ�سهر من تاري العمل به .
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