
 
 

 

 

 .Notice No : 109/2018 109/2018 : إشعار رقم 

 Date : 10/05/2018  05/2018/   10  :  التاريـخ 

    

 All Banks in the UAE : To  كافة البنوك العاملة بالدولة : إلى

الب اقااااا   بواساااا  معااااا    البيانااااا   : الموضوع

 الب ستيكي 

Transactions Data on plastic 

cards 

:

 

  

Subject   

 بعد التحي ،

 

After greetings,  

يضطلع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي 

بمهام إعداد ونشر اإلحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات 

ومركز االستثمار الدولي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 على نحو يتوافق مع المعايير الدولية.

The Central Bank of the UAE has the mandate 

of preparing and publishing the statistics of the 

balance of payments (BoP) and international 

investment position (IIP) for the UAE in line 

with the international standards. 

  

لمساعدة مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي في 

ن المدفوعات وتحسين جودة العمل، وخصوصاً إعداد ميزا

يجب إبالغنا بجميع المعامالت ما يتعلق بخدمات السفر، 

التي تتم عن طريق البطاقات البالستيكية )بطاقات االئتمان 

 وذلك لكل معاملة على حدة.  والدفع(

To assist the Central Bank of the UAE in the 

compilation of the balance of payments and 

enhance the quality, especially of the travel 

services, all transactions of plastic cards (credit 

and debit cards) need to be reported on a 

transaction-by-transaction basis. 

  

ويجب على وجه التحديد أن تقوم جميعع الجهعات المصعدرة 

ببيانعععات جميعععع المععععامالت التعععي تعععتم  والمشعععترية بغبالغنعععا

 بواسطة البطاقات البالستيكية في كل من: 

Specifically, all issuers and all acquirers need to 

report the data of all transactions conducted by 

plastic cards at: 

 

اإلياااداع اآللاااأ/ أجهاااال أجهاااال الفااا ا   .أ 

 / األكشاكاآللأ 

ATM/CDM/KIOSKs  

 

a. 

عنععدما تكععون المعععامالت لصععال  عميععل  .1 

البنعععك العععكي يملعععك محطعععة معععن عمعععالء 

 الدفع.

where the transaction is for the 

customer of the bank owning the 

terminal  

 

I. 

إلععى ال يعتم تحويععل المعاملعة و/أو عنعدما  .2 

مقسععم اإلمععارات  لجهععة المصععدرة عبععر ا

رة إلعععععى الجهعععععة المصعععععداإللكترونعععععي 

 للحصول على إذن.

and/or the transaction is not 

routed to the issuer via the 

UAESWITCH to the issuer for 

authorization 

 

II. 

  

002يتبع/  

  

 

 

-2- 



 

 

 

 

 

  POS terminals  ح ا  نقاط البيع .ب

 

b. 

عندما تكون المعامالت لصال  عميعل  .1 

البنععك الععكي يملععك محطععة مععن عمععالء 

 الدفع.

Where the transaction is for the 

customer of the bank owning the 

terminal.  

I. 

/أو عنععدما يععتم تحويععل المعاملععة إلععى و .2 

عبعععر امن معععة إلعععى  الجهعععة المصعععدرة

 الجهة المصدرة للحصول على إذن.

and/or the transaction is routed to 

the issuer via the schemes to the 

issuer for authorization. 

II. 

 

يجب القيام بتحميل ملفات المعامالت التي ال تتم عبر مقسم 

 ،محطععات نقععاط البيععععمعععامالت و ،اإلمععارات اإللكترونععي

على أساس يومي حتى في حال لم تكن هناك مععامالت يعتم 

 عنها، وإال يتم فرض غرامة لعدم االمتثال.  اإلبالغ

The files of NON-UAE SWITCH and POS 

transactions need to be uploaded on a daily 

basis even if there are no transactions to 

report; otherwise a penalty has to be applied 

for non-compliance. 

  

التفاصععيل المتعلقععة بععالمتويرات وبصععيوة كععل مرفععق طيععه 

  )ب( أع هو  )أ( في البندين المككورةملف للحاالت 

The technical details of the variables and the 

format of each file for cases (a) and (b) 

above are enclosed.  

  

العمععل علععى بععدء سععيتم إطععالل عمليععة اإلبععالغ اإللزامععي و

مهلعة ستكون هناك و. 2018  سبتمب 1تنفيكها اعتباراً من 

حعععاالت ععععدم االمتثعععال لتععععديل  2018 مب ديسااا 31لوايعععة 

بينمعا يبعدأ العمعل فعي تنفيعك الشعروط هعكا الشعرط. لمتطلبات 

 . 2019يناي  1اعتباراً من 

The launching of the mandatory reporting 

will commence effective the 1 September 

2018. There will be a grace period until the 

31 December 2018 to accommodate non-

compliance with this requirement. The 

requirements will be enforced effective the 

1st of January 2019 onwards.  

  

سيقوم المصرف المركعزي بتن عيم ور عة تدريبيعة لةجابعة 

تتعلعععق بهعععكا اممعععر قبعععل البعععدء فعععي جمعععع  علعععى أي أسععع لة

 ة فعي مقعر المصعرف المركعزي البيانات. وسيتم عقد الور

 اايو السااع   28بتااريخ في أبوظبي، في الطابق السعابع، 

 .صباحا   11

The Central bank will conduct a training 

workshop to answer any related questions 

prior the commencement of the data 

collection. The workshop will be held at the 

Central Bank headquarters in Abu Dhabi, 7th 

floor, on May the 28h at 11am. 

  

 وتفضلوا بقبول فائق االحت ام،

 

Yours faithfully, 

 

 

  ساعد المحافظ لشؤون ال قاب  على البنوك
Assistant Governor for Banking Supervision 

 






















































































