
 الرقمي تحولال  تشجيعلإطار جهود الدولة  في

  المالية  للرقابة العامة الهيئة مع  تعاونبروتوكول    يوقعالمركزي  البنك

 االستهالكي الدفع لشركات التمويل  أدواتإصدار  إجراءات لتيسير

 

 مبييف يقا يينس يق س ييإ /فييإ اريينف ذ اسييا يجيي ايذسلس  يقوليييل يقوييت إ قيوييففتمن  لائنجيي  ف ن يي  يقييائسل

ق طييت ا فنفيي  يقلريين  و س  يي  ا اي يذريين وذ اسيياي تجيي ايذسلس  يقة ت يي  يقو ييا    فئييسل يقلورتف يي 

يقب يييل يقوافيييصر يقو يييار  وقييي يقو  ياييي   قي س يييسا مييييا يقويييتير سو فيييإ يقة يييت  مييييا يق يييف ن  

وييافو وفييك م  يين  الج  ييفيف يق ييايوسل ويقوتيفويين  يقوهسئيي  يقاقنليي  يقونقسيي  ذعيينوم  يي  لاوذتفييت  

فسويين   عيييك جييتي  ؛ 2020ق يي    18قييننتم ذ مييسا نايينر يق وت ييك يالجيي ر فإ يق يينرف لنقوييننتم فقييا 

 .لبطنقن  يقوففتمن  يق لنف   مو غساهن  و وجنئك يقفف  يق إ  واهن يقب ل يقوافصر

 

 ةيينفا يقب ييل يقوافييصر يقو ييار ننئيي   -في ييإ ملييت يق ليين وقيي  لاوذتفييت  يق عيينوم يق ييسف ي جيي ن / 

نسنليي  مييو  ننئيي  فئييسل يقرسئيي  يقعن يي  قياقنليي  يقونقسيي  –يجيي   مييصي   /يقييفف تفيق ييسف نسنليي  مييو يقب ييل  و

 يقرسئ .  

 

وضيييي   قسيييي  ق س ييييسا يت يييياي ي  يق  اسا يييي  يق ن يييي  لنج  ييييفيف  لرييييف ذتقسيييي  يالذانقسيييي   و يييي ذإ

يق ييايوسل ويقوتيفويين  يق م يي   ييو يقب ييل يقوافييصر يقو ييار يقووييافو لوت يي  م  يين  قييننتم ذ مييسا 

  و قيييل فسوييين   عييييك لبطنقييين  2020ق ييي    18ناييينر يق وت يييك يالجييي ر فإ يق ييينرف لنقويييننتم فقيييا 

 يقفف  يق إ  واهن يقب ل يقوافصر.يقوففتمن  يق لنف   مو غساهن  و وجنئك  

 

و  يي اسف  ييو هيياي يقباوذتفييت  فنفيي  وييافن  يق وت ييك يالجيي ر فإ يق ييإ ذوييت  ل  ييفيف مروي  يقييفف  

يالق  اونسيي  قيعويي    سيي  جييس ا يق يياوسل قريين ل يين  ميييا يق   ييسك يقوايي ا  لييسو يقب ييل يقوافييصر 

فن  يجيي  في  لطنقيين  يقوييففتمن  فييإ يقو ييار ويقرسئيي  يقعن يي  قياقنليي  يقونقسيي   سيي  ج  يي طس  يقاييا

ع ميييا جييرتق  ذوييف ا  ع وهييت  يين جييس ع ل ي لنلسيين  ييا  قسويي  يقويياه يالجيي ر فإ قيوييتير سو يق  اونسيين

 يق ف   قيوتير سو ويق لنف يقو عن يسو     قل يق تع  و يقاافن .

 

يق ةييت  اقييا  ل ويي  مقييك  يي  ذت ريين  يقفوقيي  نةييت  -جيي تي   3ي يقييار ذبيييت  فذيي  يقباوذ ييت   و  تيفييك 

  فويين  عييف ميييا موفيا يق وييف  ييو ويي   اذن يي  يقييفف  يالق  اونييإ وذعص ييص يقاييوت  يقويينقإ يع يم ويينر

ع يقباوذتفيييت  يقوتقييي   ذةوسيييك  يييو م يييك ليييسو م ريييصو و اج ييين  يقفوقييي  ويق عييينوم ي  ن يييك ق نوت  ييين

 .ق ةت  يقاقوإييج ايذسلس   يق  وس  ويقوضإ لثبن  نةت ذ اسا  مهفي   

 ـ انتهى  


