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 مؤسسة النقد العربي السعودي

 نشاط الوكالة املصرفية ملزاولةاملنظمة القواعد 

 اململكة العربية السعوديةفي 

 

 التعريفات واألحكام العامة: القسم األول   

صدرت هذه القواعد بموجب الصالحيات 
ُ
 باملؤسسة بموجب املنوطةأ

 :األنظمة التالية

الصادر باملرسوم  ،نظام مؤسسة النقد العربي السعودي .أ

 هــ 23/05/1377 تاريخو ( 23)امللكي رقم 

( 5/م) رقم امللكي باملرسوم الصادر نظام مراقبة البنوك، .ب

 . هـ22/2/1386 تاريخو 

التي  لوائحاألنظمة والب عدم اإلخالل معهذه القواعد ب يتعين االلتزام

 ومن ذلك عنها،الصادرة  ذات الصلةوالتعليمات تشرف عليها املؤسسة 

 اآلتي:

 .وما صدر عنه من تعليمات البنوك مراقبة نظام  -

 .التنفيذية والئحتهنظام مكافحة غسل األموال  -

 .والئحته التنفيذية نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله -

وضوابط إسناد املهام  ،تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث -

 .لطرف ثالث لفروع البنوك األجنبية العاملة في اململكة

 للبنوك اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة قواعد -

 باململكة العاملة األجنبية البنوك وفروع الصرافة ومحالت

 .السعودية العربية

 التعريفات :األولىاملادة 

 –أينما وردت في هذه القواعد–يقصد باأللفاظ والعبارات التالية 

 السياق خالف ذلك: املعاني املّوضحة أمام كل منها، ما لم يقتض  

 .مؤسسة النقد العربي السعودي: املؤسسة

صرفية في اململكة وفًقا املعمال األ مزاولة ب رخص لهأي بنك ُم  :البنك

 .ألحكام نظام مراقبة البنوك

 .نشاط الوكالة املصرفية ملزاولةاملنظمة القواعد  :القواعد

، تجاري مرخص له بنكمتعاقد مع  كيان قانوني وكالء:ال / الوكيل

 ملزاولة نشاط الوكالة املصرفية.وحاصل على موافقة املؤسسة 

البنك مصرفية نيابة عن  أو منتجات تقديم خدمات: الوكالة املصرفية

 .القواعد في هذه وفق األحكام الواردة

لتعرف لاإلجراءات الالزمة التي يجب أن يتخذها الوكيل  :عرف عميلكا

 .منها لتحققوا على هوية العمالء واملستفيدين

مع  تتعارضتحقيق مصلحة مادية أو معنوية  :تضارب املصالح

 .الوظيفيةالواجبات 

واحد لتقديم  بنكمرتبط بعقد وكالة مع  وكيل :الوكيل الحصري 

املتعاقد معه بصورة البنك املصرفية بالنيابة عن نتجات املأو الخدمات 

 .حصرية

أو  بنكمرتبط بعقد وكالة غير حصرية مع  وكيل :الوكيل غير الحصري 

لتقديم الخدمات املصرفية  بنوكمرتبط بعدة عقود وكالة مع عدة 

 ..بالنيابة عنها

منتجات  وأخدمات  يحصل على أي شخص طبيعي أو اعتباري : العميل

 .املنتجات وأ أو تّوجه له تلك الخدمات ،مصرفية

 ونطاق التطبيق الغرض :الثانية املادة

 :اآلتي تهدف هذه القواعد إلى -1

توسيع نطاق انتشار الخدمات املصرفية وتعزيز الشمول  -أ

والذين ال  البنوكاملالي ألفراد املجتمع الذين ال يتعاملون مع 

املصرفية،  واملنتجات يتمتعون بالقدر الكافي من الخدمات

 .لقطاع املصرفي وسالمتها واستقرارعلى أمن  مع املحافظة

على التعامل مع الوكالء عند تقديم الخدمات  البنكتشجيع  -ب

 من تكلفة الخدمات املصرفية ودعماملصرفية للحد 
ً
 ا

 .للشمول املالي ونطاقه وعمقه

يمكن  لنشاط الوكالة املصرفيةإطار تنظيمي ورقابي  وضع -ج

ضمان االلتزام مع تقديم الخدمات املصرفية  من خالله
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 هوقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوكأحكام التام ب

 وتعليمات املؤسسة.

وكالء ب الخاصةواملتطلبات الحد األدنى من املعايير  وضع -د

 .اتنظيم أعمالهل البنوك

بعد  بمزاولتها البنوكلوكالء تحديد األنشطة املسموح  -ه

 .الحصول على عدم ممانعة املؤسسة

البيانات  الحد األدنى من املعايير املتعلقة بأمن توفير -و

والشبكات وحماية العمالء وإدارة املخاطر التي يتعين التقيد 

 .الوكالة املصرفية نشاطبها عند مزاولة 

مع عند رغبتها في التعاقد  البنوكعلى القواعد هذه  تسري  -2

 .وكالء

 املسؤولية :الثالثة املادة

 مجلس عاتق على القواعد بهذه االلتزام ضمان مسؤولية تقع -1

 اختيار مسؤولية وحدها البنوك ، وتتحملبنك كل إدارة

ووكيله عالقة مباشرة البنك تكون العالقة بين و  ،الوكالء

 أحكام هذه القواعد.ب لدون إخالتحكمها العقود 

املسؤولية عن جميع ما يصدر من وكالئه من  البنكيتحمل  -2

تصرفات أو إهمال في إطار تقديم املنتجات والخدمات 

 .البنكاملصرفية املسموح بها بالنيابة عن 

السياسات  اعتماد بنكإدارة كل مجلس  يتعّين على -3

 :اآلتي واإلجراءات والعمليات التي من شأنها ضمان

 .وكالء موثوقين اختيار وتحديد .أ

تحديد املخاطر املرتبطة بالوكالة املصرفية وتوثيقها  .ب

 وتطبيق تطوير والعمل على معالجتها، وضمان

 ال بما املخاطر إلدارة واملالئمة املناسبة السياسات

 .في هذا الشأن املؤسسة عن يصدر ما مع يتعارض

الوكالة املصرفية التي يقوم الرقابة املستمرة على أنشطة  .ج

األنظمة القواعد و  أحكامااللتزام بالوكالء لضمان بها 

 .والقواعد ذات العالقة

والتحقق من االلتزام  وضع جميع الضوابط الضرورية .د

 تطلباتاملجميع بالوكيل املتعاقد معه  التزاملضمان  بها؛

والتي منها املؤسسة  النظامية والرقابية بما فيها متطلبات

 بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ما يتعلق

 .وأمن املعلومات ومكافحة االحتيال واالختالس املالي

 طلب مزاولة نشاط الوكالة املصرفية: الثانيالقسم 

 متطلبات تقديم الطلب : الرابعةاملادة 

التقدم  التعاقد مع وكالءفي  ترغبالتي  البنوكيتعين على  .1

وفق أحكام هذه بطلب للحصول على عدم ممانعة املؤسسة 

 :اآلتيعلى النحو القواعد 

يقدم ملرة واحدة لعدم املمانعة على طلب  .أ

  استفادة البنك من نشاط الوكالة املصرفية.

وكيل محتمل على  كل التعاقد مع يقدم قبل طلب .ب

وكيل "أو عقد  "وكيل حصري " عقد حدة وفق

وفق  ألغراض الوكالة املصرفية" غير حصري 

 .متطلبات تحددها املؤسسة

إليهما في الفقرتين يجوز التقدم بالطلبين املشار  .ج

في الوقت ذاته، على  هذه املادة ب( من/1أ( و )/1)

أنه ال يجوز التقدم بالطلب الواردة في الفقرة 

ب( ما لم يكن قد سبق للبنك الحصول على /1)

 أ(./1عدم املمانعة املشار إليها في الفقرة )

عند تقدمه بالطلب املشار إليه في الفقرة  رفقأن ي على البنك .2

 أ( من هذه املادة ما يلي: /1)

وتعهده بضمان االلتزام بهذه البنك موافقة مجلس إدارة  .أ

 .وما يصدر عن املؤسسة بهذا الشأن، القواعد

بشأن نشاط الوكالة املصرفية،  للبنكالسياسة الداخلية   .ب

وإدارتهم اختيار الوكالء إجراءات تتعلق بتتضمن على أن 

عليهم وأعمالهم والتزامهم وسلوكهم وجودة  والرقابة

 .ومتابعة أداء عملهم خدماتهم

 .هفي توسع فروعالبنك نسخة من خطة  .ج

دعم نشاط الوكالة املصرفية، ت لدى البنك بنية تحتيةوجود  .د

 .والوسائل التقنية املقرر استخدامها بما في ذلك النظم

لة  .ه  :للتعاقد مع الوكالء، مثللدى البنك املعايير املؤه 

 .نطاق االنتشار -

 .الكفاءة -

 .النزاهة -

 .السالمة األمنية -

 .توفر البنية التحتية التقنية املناسبة -
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 سموح بها التي يمكن تقديمها وفقالخدمات امل .و
ً
لترتيبات  ا

 غير الحصري  أو بالوكيل املتعلقة بالوكيل الحصري البنك 

 .نموذج عقد الوكالة املصرفية .ز

 عرفا" إجراءات بما في ذلكعناية الواجبة تجاه العمالء ال .ح

مكافحة غسل األموال أنظمة وتعليمات ب وااللتزام" عميلك

 .وتمويل اإلرهاب

 .وحماية السرية من املعلوماتأ إجراءات  .ط

تقرير تقييم املخاطر ويشمل إدارة املخاطر والرقابة  .ك

 . الداخلية والسياسات واإلجراءات التشغيلية

حماية العمالء وتشمل االستراتيجيات الخاصة  إجراءات .ل

 .املتعلقة بنشاط الوكالة املصرفية بالتوعية والتثقيف املالي

ألنظمة باالضوابط وإجراءات الرقابة لضمان االلتزام  .م

 .واملتطلبات التنظيمية ذات الصلة لتعليماتواللوائح وا

خطة استمرارية األعمال وترتيبات الطوارئ لضمان استمرار  .س

 .في حال حدوث انقطاع البنوكوكالء الخدمات املقدمة عبر 

املؤسسة  تراهاأخرى أو متطلبات إجراءات  وأ اتأي سياس .ع

 .مرتبطة بإدارة أعمال الوكالة املصرفية

 نشاطملزاولة وكيل مع  طلب التعاقد: الخامسةاملادة 

 املصرفيةالوكالة 

التعامل مع وكيل رئيس ي إلدارة وكالئه  للبنكيجوز  .1

شريطة أن يلّبي هذا الوكيل جميع متطلبات املصرفيين، 

مع  (الثالثة عشر)املادة املحددة في للوكالة املصرفية  املالءمة

 .احتفاظه بكامل املسؤولية القائمة عن عالقة التوكيل

 يسمح ما شركة الوكيلالتجاري لسجل اليتضمن  أنيجب  .2

  .أنشطة الوكالة املصرفيةمزاولة ب

على الوكيل استيفاء املوافقات الالزمة من الجهة يجب  .3

 تقدم قبل وذلك هنشاطب املختصةوالرقابية  يةاإلشراف

د معهبطلب عدم ممانعة املؤسسة على  البنك  .املتعاق 

  موظفيه التابعين له تكليف للبنكيجوز  .4
ً
ملزاولة مباشرة

االتفاق وفي حال  .في مقر الوكيل اإلشراف عليهااألعمال أو 

 ووكيله بموجب عقد الوكالة املصرفية على تكليف البنكبين 

لقيام بأعمال الوكالة املصرفية، يجب في الوكيل باموظ

  (.التاسعة عشر)مراعاة ما ورد في املادة 

 بيان أن يقدمالبنك على  .5
ً
 عموق ا

ً
من رئيسه التنفيذي أو أحد  ا

يتم فيه التأكيد على إجراء  صالحيةالله  نممكبار مسؤوليه 

قد استوفى الحد وأنه لتقييم املالءمة للوكيل املقترح، البنك 

وأنه  القواعداألدنى من متطلبات املؤهالت الواردة في هذه 

يتحلى بالكفاءة بما يمكنه من إدارة أعمال الوكالة املصرفية 

 
ً
 .املتعاقد معهالبنك  عن نيابة

 ألحكامالطلبات ستقوم املؤسسة بعد دراسة  .6
ً
 املكتملة وفقا

 بإخطار البنك بنتيجة الطلب.، هذه القواعد

 

 عدم البدء بمزاولة النشاط: السادسةاملادة 

 
ُ
عد عدم ممانعة املؤسسة على التعاقد مع وكيل الغية في ت

من  أشهر تسعةخالل  حال عدم مباشرة الوكيل أعماله

تمديد تلك  وللمؤسسة، تاريخ صدور عدم ممانعة املؤسسة

 .  وفق تقديرها الفترة

 عقد الوكالة املصرفية: الثالثالقسم 

 املتطلبات الرئيسة: السابعةاملادة 

 -بعد الحصول على عدم ممانعة املؤسسة-البنك يتعين على  -أ

لتقديم أّيٍّ من  الوكيلمع ومحدد املدة إبرام عقد مكتوب 

 .املؤسسةالتي صدرت فيها عدم ممانعة الخدمات 

عقد الوكالة املصرفية بوضوح حقوق  يحدديجب أن  -ب

ال الطرفينوالتزامات  ع بما ال يتعارض مع هذه القواعد ك 
ّ
، وأن يوق

بتقديم خدمات الوكالة  الوكيلعليه الطرفان املعنيان قبل بدء 

 . املصرفية

 عقد ال: الثامنةاملادة 

 :-كحد أدنى- ما يلي علىعقد الوكالة املصرفية أن ينص  يجب

  آخرتعيين طرف  .1
ً

تقديم خدمات مصرفية ل للبنك وكيال

 .واضحة ومحددة النطاق

صفة الطرفين وجنسية كل منهما وأن يكون لهما صالحية أو  .2

 تفويض بالتعاقد في هذا العقد.
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عن نشاطه  ومعلوماتالشخصية معلومات الوكيل  .3

ي معلومات تكون أو  .، بما في ذلك ساعات عملهالتجاري 

  .ضرورية

وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل، مع مراعاة   .4

 ( من هذه القواعدونالعشر ما ورد في املادة )

 :ما يليعلى  -كحد أدنى- مشتملة يلمسؤوليات الوك .5

بما في ذلك مع العمالء  احترافيةوجوب التعامل بمهنية و  .أ

 هذه ممارسة أية أنشطة محظورة بموجبعدم 

 . القواعد

العناية الواجبة تجاه العمالء عند القيام بإجراءات  .ب

 :، بما في ذلكإجراء املعامالت

تحديد آلية مصادقة العميل على عمليته املنفذة  .1

  .من خالل الوكيل

وجود جهاز بشاشة ذات حجم مناسب للعميل  .2

 .صحتهاملراجعة بيانات العملية والتأكد من 

 :إجراءات حماية العمالء من خالل اتخاذ .ج

 .للعمالء العملياتتقديم ما يثبت إجراء  .1

 املتعاقدالبنك تيسير عملية نقل شكاوى العمالء إلى  .2

 .معه

اإلفصاح عن املعلومات اإللزامية حسبما هو مبين في  .3

 .في حماية العمالء وتعليماتها ومبادئهالوائح املؤسسة 

البنك وسياسات  نظمة والتعليماتاأل االلتزام بجميع  .د

وقواعد السلوك األخالقي  ئمبادبما في ذلك  الداخلية

   .للبنكواملنهي التابعة 

جهزة الخاصة واأل  النظم التقنيةتجاه العناية الواجبة بذل  .ه

 .بالوكالة املصرفية

واإلثباتات  ،والوثائق واملستندات، ،االحتفاظ بالسجالت .و

وأن يتم  ،ملدة ال تقل عن عشر سنوات الخاصة باملعامالت

في فترات زمنية وبتلك السجالت بانتظام  البنكتزويد 

 محددة مسبق
ً
بعدها بضمان حفظ هذه  البنكليقوم  ،ا

من التحقق الرقابة و اإلشراف و  ةلتيسير عمليالسجالت 

 (السابعة والعشرون) في املادةكما هو محدد  البنكقبل 

 .القواعدهذه  من

متابعة من  البنكليتمكن متطلبات رفع التقارير الالزمة  .ز

عن األحداث ، واإلبالغ بشكل شهري أداء الوكيل بفاعلية 

 التي قد تؤثر جوهري
ً
 .على كفاءة عملية تقديم الخدمات ا

املتعاقد حق الوصول حال استالم إشعار  البنكمنح  .ح

إلجراء فحص أو تفتيش ميداني وإجراء التحريات في مقر 

ملعلومات  البنكعمل الوكيل، وإبداء التعاون عند طلب 

 (التاسعة والعشرون)محدد في املادة كما هو  من الوكيل

 .القواعدمن هذه 

مزاولتها بالنيابة عن  الوكيلوصف باألنشطة املحظور على  .ط

 .القواعدهذه  من( العشرون)في املادة ، كما هو وارد البنك

عدم إفشاء أي و سرية معلومات العمالء املحافظة على  .ي

  .إليهمعلومات يحصل عليها أثناء تأدية املهام املوكلة 

 .عدم اإلخالل باملتطلبات النظامية والرقابية .ك

 

 مع العمالء ذلك نزاعبما في  والتعويض، آليات حل النزاعات .6

، ويشمل ذلك إخالل والبنك الوكيل بين ما والنزاع الوكيل،

عن تشمل البحث  الوكيل الذي يرتب ضرر على البنك، كما

طرق أخرى للتعويض، وإجراءات التسوية ومدتها، 

 .والتعويضات، والتزامات األطراف املعنية في حال النزاع

 والتي قد تتضمن الوكالة أو انقضائهاعقد كيفية إنهاء  .7

أو أحد أحكام هذه  اإلخالل بأحد التزامات العقد

 .القواعد

املخاطر املرتبطة بخدمات الوكالة  التقليل منإجراءات  .8

 .املصرفية

األموال وتمويل اإلرهاب غسل مكافحة االلتزام بمتطلبات  .9

ذلك تزويد املؤسسة  بما في، ‘عميلك فعر ا’مبدأ  ومتطلبات

والتقارير الدورية املتعلقة بمكافحة غسل بجميع الطلبات 

 .البنكمن  األموال وتمويل اإلرهاب

جميع املعلومات أو البيانات التي ل البنكإقرار بملكية  .10

الوكيل فيما يخص خدمات الوكالة املصرفية،  يحصل عليها

أو من مصادر أخرى، وأنه  البنكسواًء من العمالء أو من 

منح صالحّية 
ُ
 ت

ّ
يتعين الحفاظ على سرية تلك املعلومات وأال

 .له غير مصرح خرآالوصول إلى معلومات العمالء ألي طرف 

 .وأن يسري ذلك أيًضا بعد انتهاء عقد الوكالة املصرفية

 .تغيير أحكام العقد فيما يتعلق بالتعثر وإنهاء العقد .11
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عقد  إنهاءشرط انتقالي حول حقوق والتزامات األطراف عند  .12

 .الوكالة املصرفية أو إيقاف العمل به

خاضعة للمراجعة  املصرفيةالخدمات  هذهأن إلى اإلشارة  .13

وفي  ةالكاملصالحية الملؤسسة امنح يجب التنظيمية وأنه 

للتفتيش وطلب املعلومات والبيانات والوثائق وقت أي 

لوكيل اسجالت وتقارير و  ألنظمة الداخليةا والوصول إلى

 .بالتحقيق مع موظفي الوكالء اوالسماح له والبنك

إلغاء عدم املمانعة أو تعليقها وفق   صالحية املؤسسة في  .14

 . هذه القواعدما تراه على النحو املحدد في 

مهام إدارية أو اتخاذ قرارات إدارّية أو  الوكيلتولي  عدم  .15

التصرف أو الظهور بصفة تماثل صفة أحد أعضاء إدارة 

 .أو موظفيها البنوك

أي شروط أو أحكام أخرى يرى البنك أو الوكيل إضافتها دون  .16

اإلخالل بأحكام األنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات 

 .الصادرة عن املؤسسة

 الوكالءأهلية : التاسعةاملادة 

 بمزاولة الوكيلأن يكون  يجب .1
ً
 هممارسة نشاطو  مرخصا

عدم بطلب البنك تجاري وأن يكون ذلك قبل تاريخ تقدم ال

  املؤسسة ممانعة
ً
 مصرفي ليصبح وكيال

ً
 .ا

تعد الكيانات التالية مؤهلة لتعيينها كوكيل بموجب هذه  .2

 :القواعد

 ، باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويلالشركات .أ

 .وبما ال يتعارض مع نظام الشركات

 .ملكاتب البريديةا .ب

سالسل املحالت ك املنشآت الصغيرة واملتوسطة .ج

  .وفروعها التجارية

 .وكالء مشغلي شبكات الهاتف املحمول  .د

الشركات األجنبية املرخصة املسجلة لدى الهيئة  .ه

 .العامة لالستثمار

 .أي كيانات أخرى قد تحددها املؤسسة .و

 يكون قد سبق تصنيف الكيان على أنه مقترض  .3
ّ

يجب أال

ر من أّي 
ّ
 شهر ( 12)خالل االثني عشر  بنكمتعث

ً
املاضية ا

ستقى تلك املعلومة من )السابقة لتاريخ توقيع العقد 
ُ
 شركةت

الحفاظ  الوكيل، ويجب على (معلومات ائتمانية مرخصة

 .املصرفية الوكالة مدةطيلة  هذه الصفةعلى 

وموارد بشرية مالئمة مناسبة بنية تحتية مادية  يجب توفر  .4

 .تقديم خدمات الوكالة املصرفية املطلوبةل

 تجديد عقد الوكالة املصرفية: العاشرةاملادة 

أن  املصرفية الوكالة عقد استمرار فيالتي ترغب  البنوكيتعّين على 

، سواًء كانوا حصريين أو غير وكالئهااملبرمة مع  هاقودع تجدد

تاريخ انتهاء عقد الوكيل  منعلى األقل  شهر واحد قبل حصريين،

 .املصرفي وذلك بعد تقييم شامل ملخاطر اإلسناد

 عقد الوكالة املصرفية إنهاء: الحادية عشراملادة 

نشاط  سحب الترخيص املمنوح للبنك ملزاولةيجوز للمؤسسة   -1

 في أي من الحاالت اآلتية:  هالوكالة املصرفية أو تعليق

بأّي من أحكام هذه القواعد مما قد يستدعي فسخ ه إخالل -أ

 البنكاملؤسسة أو  وفق تقديرالوكالة املصرفية  عقد

 . املتعاقد

املتعاقد معه بمعلومات غير صحيحة أو  البنكتزويد عند  -ب

 .القواعدهذه  بموجبغير دقيقة 

 يجبينص عليه العقد،  التيعقد الوكالة  إنهاءأحكام  مع مراعاة   -2

 : اآلتية تحاال العقد الوكالة في  إنهاء على البنك

بجريمة جنائية تتضمن االحتيال أو الغش أو  إدانة الوكيل .أ

 .أشكال أخرى من التجاوزات املاليةأي 

أو تصفيته، في حال كان شخصية اعتبارية،  الوكيل حّل  .ب

 .بموجب أمر قضائي وخالفه

بإعاقة ذهنية، في حال كان الكيان  ابتهصإأو  وفاة الوكيل .ج

 .مؤسسة فردية

قه دون غالإغّير مقره أو تأو يل املصرفي لوكلكية انقل م .د

 .املتعاقد البنكالحصول على إذن كتابي مسبق من 

نشاطه في الوكالة املصرفية بعد توقف  ة الوكيلواصلم .ه

 . نشاطه التجاري األساس ي
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 أو الوكيل تكبد  .و
ً
 ر اضر أخسارة

ً
إلى الحّد الذي يرى فيه  مالية ا

املتعاقد استحالة استعادة الوكيل لسالمته املالية  البنك

 .  خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصول الخسارة أو الضرر 

نظامي بممارسة ال هالحفاظ على ترخيص إخفاق الوكيل في .ز

 . العمل التجاري أو في تجديده

كافة بذل  الطرفينيتعين على  ؛ووكيله البنكعند حدوث نزاع بين  -3

من حدوث ذلك  أيام عمل( 10)عشرة  خاللالجهود لتسوية النزاع 

والرغبة في اللجوء  خالل هذه املدة، وفي حال عدم حل النزاع. النزاع

الوكالة ضمن  إللغاءالبدء بالتحضير البنك إلى القضاء، فيجب على 

 .األطر الزمنية املذكورة في هذه القواعد قبل مرحلة التقاض ي

 إشعار  البنك عند إنهاء عقد الوكالة املصرفية، يجب أن ينشر -4
ً
 ا

أعماله فيها أو اعتماد أي  في املنطقة التي كان الوكيل يزاول  باإلنهاء

عالم إلضمان طريقة أخرى، مثل الرسائل النصية القصيرة، وذلك 

 .سكان املنطقة بتوقف العمل بعقد الوكالة املصرفية

التعاقد مع  للبنكعقد الوكالة املصرفية، ال يحق  في حال إنهاء -5

 .عند تغيير اسمه التجاري  الوكيل املصرفي امللغى عقده

 حفظ السجالت: الثانية عشراملادة 

 البنوكعمالء ب الخاصةالسجالت واملستندات جميع يحتفظ الوكالء ب

وكل
ُ
آلية حفظها ونقلها  البنكقل عن عشر سنوات، ويحدد ملدة ال تة امل

 إلى حوزته.  

 تقييم املالءمة : الثالثة عشراملادة 

قبل البدء بترتيبات التعاقد مع طرف آخر لغرض  البنوكعلى  يجب-1

 هأفرادو ومالكيه الوكيل  من أّن  للتأكد ‘املالءمة’ تقييم إجراء الوكالة

من الكفاءة،  كافٍّ  قدرعلى املعنيين بإدارة أعمال الوكالة املصرفية 

التمويل ومصادر الهياكل اإلدارية  وأن‘ مالئمون ومؤهلون  أفراد’ وأنهم

كحد  الرئيسة في تقييم املالءمة املتطلباتتضمن أن  مناسبة ويتعين

 :أدنى اآلتي

الكيانات مدى مالءمة الجانب األخالقي والتجاري واملنهي في    أ. 

 .بصفة وكيل هااملقترح تعيين

املعلومات  شركاتملعلومات السلبية املأخوذة من ا ب.

 .االئتمانية أو املصادر املوثوقة األخرى 

 تمويل بمسائليتعلق السجل الجنائي وخصوًصا فيما   ج.

 .أو االحتيال أو النزاهةأو غسل أموال  اإلرهاب

 .التجارية أو العمليةالخبرة   د.

 مزاولة نشاط عملتمويل تأسيس ل الالزمةمصادر التمويل    ه.

 .الوكالة املصرفية

 أخرى قد تؤثر سلب أّي معلومات و.
ً
 أو إيجاب ا

ً
على الوكيل  ا

 .املحتمل تعيينه

ه، أو أي يه أو مسؤولءه أو شركايمالكأو قد خضع  وكيلأي       -2

عشر  ثنياألخالل  وموافقتهافرد آخر، لتدقيق املؤسسة 

 شهر ( 12)
ً
جرى  ا

ُ
املاضية يمكن إعفاؤه من التدقيق امل

 .القواعدبموجب هذه 

 العناية الواجبة تجاه الوكالء: الرابعة عشراملادة 

سياسات واضحة بشأن العناية  ضعأن ي البنكعلى  يجب .1

بحد أدنى على طرق  على أن تحتوي الواجبة تجاه الوكالء، 

 والعناية الواجبة املبدئية، وعمليات ،الوكالءتحديد 

التحقق املنتظمة للعناية الواجبة ليتم تنفيذها في فترات 

محددة، ووضع قائمة تدقيق إلشارات اإلنذار املبكرة 

واإلجراءات التصحيحية لضمان إدارة شؤون الوكالء على 

 .نحو استباقي

مسؤوليات الوحدات و  حدد أدواري أنالبنك يجب على  .2

البنك اإلدارات املتعلقة بإدارة الوكالء داخل /اإلدارية

 .بوضوح ضمن إجراءات العناية الواجبة تجاه الوكالء

كافحة ملضمان وجود إجراءات رقابة مالئمة البنك يجب على  .3

ومكافحة االحتيال واالختالس غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 يتعين إبالغ الوكالءو . فيما يتعلق بالوكالة املصرفيةاملالي 

باإلجراءات الالزمة املقرر عليهم اتخاذها في هذا الخصوص 

 .بشكل دوري ومتابعة مدى التزامهم

 :ما يليكحد أدنى يجب أن يتضمن إطار العناية الواجبة  .4

 .التحقق من الوضع القانوني للوكيل .أ

الء املحتمل جميع الوكومواقع التحقق من عنوان  .ب

 .تعيينهم

بين البنك  تعارض في املصالحإثبات عدم وجود  .ج

 والوكيل.



 

10 

التحقق من مدى مالءة موارد الوكالء املحتملين  .د

 الوكالة املصرفية مزاولة نشاط الخاصة بأعمال

املالية والبنية التحتية بما في ذلك الشؤون 

 وتحديد)
ً
أمن املعلومات وتقنياتها ما يشمل  ا

 .(وموظفيها

 

جدارة الوكيل بالثقة واحتمالية أن يغلب عليه  .ه

 .الحسنالسلوك 

للوكيل لدى إحدى  االئتمانيسالمة السجل  .و

 .املعلومات االئتمانية املرخصة شركات

على إجراءات الوكيل لضمان  البنكموافقة  .ز

 .االلتزام باإلجراءات املتعلقة باملخاطر األمنية

 .لتحقيق ذلك ضرورية البنكأخرى يراها  أطرأي  .ح

 العمالءالعناية الواجبة تجاه : الخامسة عشراملادة 

يقدم خدمات عبر الوكالء املصرفيين  بنكيتعين على كل   -1

 الواجبة تجاه العمالء يكون مصمم للعناية جإعداد برنام
ً
 ا

ودرجة  بما يتناسب مع ظروفه الخاصة ونوع الوكالء

، ويجب أن يتضمن برنامج العناية الواجبة تجاه املخاطر

 :يليالعمالء كحد أدنى سياسات وإجراءات تتعلق بما 

 .عرف عميلكامبدأ  .أ

 .أمن املعلومات .ب

 .البياناتوسرية خصوصية  .ج

لعناية ا ببرنامج ئهوكال البنك ضمان التزام  يتعين على -2

 القواعدالواجبة تجاه العمالء ومتطلباتها الواردة في هذه 

وفق ما من هوية عمالئهم  التحققيتعين على الوكالء  -3

البصمة عن طريق الهوية أو ): والتي منهاالبنك يحدده 

وغرض وطبيعة أنشطتهم املصرفية أو أي ( ذلك وغير

 . عالقة مصرفية يقيمونها من خالل الوكالء

تدعو للشك في  أسباب في حال وجوديتعين على الوكيل  -4

مصداقية معلوماتٍّ قدمها العميل استخدام كل 

هذه  صحةمدى  من للتحققاملمكنة املوثوقة الوسائل 

وفي مثل هذه الحاالت، يجب على الوكيل . املعلومات

التوقف عن التعامل مع العميل ورفع تقرير بالنتائج إلى 

املكلف برفع تقارير االشتباه لدى البنك  مسؤول التقارير

 . بحاالت غسل األموال إلى الجهات املختصة

 عمليات الوكالة املصرفية: الرابع القسم

 تهاوليئومس البنك التزامات: السادسة عشراملادة 

 أن يتخذ قرار البنك يجب على   -1
ً
 واضح ا

ً
 ومدروس ا

ً
 وموثق ا

ً
بشأن  ا

 .االعتماد على الوكالء في تقديم الخدمات املصرفية لعمالئه

املسؤولية كاملة عن جميع ما يصدر من وكالئه البنك يتحمل  -2

املصرفيين من ممارسات أو إهمال، ويجب أن تمتد هذه 

 الوكيل حتى وإن لم يكن ذلك مصرحاملسؤولية لتشمل أعمال 
ً
 ا

به في العقد طاملا كانت هذه األعمال مرتبطة بخدمات مصرفية 

 :يقدمها الوكيل أو مسائل أخرى متصلة بها، ويتضمن ذلك

وضع  ة الفعالة على أنشطة الوكيل وتحديدالرقاب وجود .أ

ذات العالقة بنشاط البنك ضوابط مناسبة في إجراءات 

، بما في ذلك مراقبة العمليات عن بعد الوكالة املصرفية

، واإلبالغ عنها لتحديد املعامالت املشبوهة واالحتيالية

 .ذات الصلةوالتعليمات اللوائح األنظمة و لضمان االلتزام ب

من خالل  أنشطة الوكالة املصرفيةتقييم كفاية ضوابط  .ب

 .عمليات املراجعة الدورية

صياغة السياسات واإلجراءات وتنفيذها لحماية نظم  .ج

 .املعلومات واالتصاالت والتقنية والبيانات من التهديدات

األدلة التشغيلية ووثائق و  القواعدتزويد الوكالء بهذه  .د

ضرورية لتقديم الخدمات إلى سياسة إدارة املخاطر التي تعد 

 .العمالء بكفاءة

ذات مراجعة قائمة على املخاطر للعمليات املصرفية  إجراء .ه

 واللوائح التقيد باألنظمةللوكيل وذلك لضمان  األهمية

 .والتعليمات ذات الصلة والسياسات والقواعد

 .مناسبة ومالئمةتجزئة اختيار وكالء موثوقين لديهم منافذ  .و

املخاطر املرتبطة بمشاركة الوكالء في تقديم  وتقليلإدارة  .ز

 البنك.بالنيابة عن  املصرفيةالخدمات 
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الذي يشمل  األساس ي املالي بالتثقيف والوكالء العمالء تزويد .ح

املحافظة على الرقم السري للبطاقات وجوب كحد أدنى 

املصرفية، وعدم إفشاء املعلومات السرية الخاصة 

، واملعلومات املتعلقة الوكالءبالحسابات املصرفية إلى 

البنك  على ويتعين ،باملنتجات والخدمات املصرفية املقدمة

الثامنة )على النحو الوارد في املادة  دوري بشكل وكالئه تدريب

 .(عشر

 ةون مسؤولتكلأو إنشاء إدارة مركزية  تكليف أحد فروعه .ط

وم بمهامه في الذي يق وكيله و/أو وكالئه اإلشراف على عن

، وتوفير الخبرات الالزمة لإلشراف املنطقة املحددة له

 .على الوكالءل االفع

جهزة أ استخدام الوكالء عند تنفيذ عمليات العمالءتمكين   .ي

مع األنظمة  وأن تكون مرتبطةتقنية املعلومات واالتصاالت 

في منصة  العمليات، ويجب أن تنعكس أرقام للبنكالتقنية 

 يحصلويتعين أن . للبنك" الحلول املصرفية األساسية"

معاملته بشكل ورقي  عند تنفيذالعميل على تأكيد فوري 

، باإلضافة إلى الرسائل القصيرة (كإيصال سحب أو إيداع)

 .التي تؤكد تنفيذ العملية

درك أعمال وكيله بحيث ي كافة واضح على شعار وضع .ك

 .البنكبالنيابة عن  العميل أن الوكيل يقدم خدمات

لتحديث وتعديل سياساتها  اتخاذ إجراءات البنوكيجب على  .ل

وممارساتها الحالية الخاصة بإدارة املخاطر عند الضرورة 

لتشمل الخدمات املصرفية الحالية أو املخطط لها التي 

يقدمها الوكيل، وضمان تكامل تطبيقات الوكالة املصرفية 

مع أنظمتها املصرفية الرئيسية لتحقيق نهج متكامل إلدارة 

 ، ويجب إجراء اختبارخاطر في جميع األنشطة املصرفيةامل

اإلدارة  أو( خارجي /داخلي مدقق بواسطة) دوري مستقل

 األموال غسل مكافحة برنامج ملتقيي البنكاملختصة لدى 

 .للوكيلاإلرهاب وتمويل 

 نوع حسبب، وكالئهامحدثة بجميع  قائمةونشر إعداد   .م

تقاريرها السنوية، كما على مواقعها اإللكترونية وفي  الوكيل،

يمكنها وضع قائمة شاملة بالوكالء في املنشورات وهدايا 

 .الشركات وغيرها من املطبوعات حسبما تراه مناسًبا

مكتوبة بشأن تضارب املصالح تساعد في  ةسياسإعداد   .ن

وفي حال وجود   .تضارب املصالححدوث كشف احتمالية 

، يجب والوكيلالبنك احتمالية لتضارب املصالح بين 

 .للمؤسسةاإلفصاح عن ذلك 

 التعامل بالنقد: السابعة عشراملادة 

في عقود الوكالة املصرفية املتضمنة التعامل – البنوكيجب على 

 واإليداع النقديمناسب للسحب تحديد سقف أعلى   -بالنقد

 املؤسسة عدم ممانعةالحصول على  شريطةللعمالء اليومي 

  .على ذلك سبقةامل

 البنوكوكالء موظفي تدريب : الثامنة عشراملادة 

وكالئها لتعزيز كفاءتهم قبل موظفي تدريب  البنوكيجب على 

ومواصلة التدريب أثناء سريان  مزاولتهم نشاط الوكالة املصرفية

، عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة املصرفية بأي تحديث يطرأ

 :ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي

 .إلى الوكيلالبنك أسندها ملنتجات والخدمات التي ا .أ

 عرف عميلك.امبدأ إجراءات  .ب

 .حماية معلومات العمالء والتعامل مع الشكاوى  .ج

آليات الكشف عن االحتيال، بما في ذلك كشف النقود  .د

 .املزيفة

 .إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ه

 . تشغيل املعدات واكتشاف األخطاء وإصالحها .و

 .وتسويتها اتمعالجة املطالب .ز

 .الحصول على الشهادة املهنية في أساسيات مصرفية األفراد .ح

االئتمان أو يؤدون أنشطة تتعلق بيتعين على الوكالء الذين  .ط

 .املؤسسة اي تحددهتال املتطلباتاجتياز  ،القروض

   .واملنهي األخالقيوقواعد السلوك  ئمباد .ي

عن عمليات االحتيال والعمليات  اإلبالغ وآلية إجراءات .ك

 .البنك إلىاملشبوهة 

 بها األنشطة املسموح: التاسعة عشراملادة 

أن يتعاقد مع وكيله لتقديم الخدمات املصرفية  للبنكيجوز -1

، ويجب وصف الخدمات التي يقدمها بعضهاأو  واردة في هذه املادةال

وعرضها في مقر عمل الوكيل البنك الوكيل بالتفصيل في عقده مع 
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الذي يمكن فيه  بالبنكوعلى املوقع اإللكتروني الخاص في مكان بارز 

 . إيجاد قائمة كاملة بجميع وكالئه والخدمات التي يقدمونها

مسؤولية تحديد الخدمات التي يمكن أن يقدمها  البنوكتتحمل -2

 .كل وكيل وذلك بناًء على تقييم مخاطر الوكالء

 ىعل البنكبعد حصول املسموح للوكالء مزاولتها  الخدماتتشمل -3

 :ما يلي عدم ممانعة املؤسسة

 .املصرفية اتفتح الحساب .أ

 .إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق األخرى ذات الصلة .ب

العمالة وبطاقات االئتمانية  اتإعداد وتقديم طلبات البطاق .ج

 .والوثائق األخرى ذات الصلة ة والبطاقاتياملنزل

الضمان املصرفي والوثائق خطابات إعداد وتقديم طلب  .د

 .األخرى ذات الصلة

 .النقدي بواسطة أجهزة الصرف اآلليوالسحب اإليداع  .ه

 .إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف اآللي .و

 .طلب واستالم دفاتر الشيكات .ز

الخدمات  وغرامات دفع الفواتير اإللكترونية وسداد رسوم .ح

 .العامة

 ..كشف حسابإنشاء وإصدار  .ط

تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من  .ي

 .البنك

 .التحويالت املالية املحلية والدولية .ك

 .تحويل العمالت .ل

 /إصدار بطاقات الصرف اآللي والبطاقات االئتمانية .م

 .البنكالشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من 

 .صرف الشيكات .ن

 .واملتوسطة الصغيرة للمنشآت املصرفية خدماتال تقديم .س

 .البيع نقاط أجهزة طلبات وتسليم تقديم .ع

 .خدمات البيع والتسويق .ف

 تحدده  أي نشاط آخر .ص
ً

 .وقت آلخرمن  املؤسسة مستقبال

 

 

 املحظورات :العشروناملادة 

 :بالقيام بأي من اآلتي للوكيل املصرفيالسماح البنك يحظر على        

العمل  وأ البنك،تنفيذ أي عملية عند فشل االتصال مع  .أ

 .دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي 

 .إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها .ب

 تحميل العميل رسوم .ج
ً
غير معتمدة من املؤسسة أو غير  ا

 .مدرجة في عقد الوكالة املصرفية

بشكل  غير مسموح له بمزاولتهاتقديم خدمات مصرفية  .د

 .تقديمهاصريح في العقد أو اّدعاء 

 .إجراء معامالت غير إلكترونية خارج مقر عمله .ه

العمالء، بما في ذلك تفاصيل ب خاصةبنكية طلب معلومات  .و

 . الحساب ورقم التعريف الشخص ي للعميل

لم شكال الخدمات النقدية اليدوية ماتقديم أي شكل من أ .ز

املؤسسة على ذلك بشكل  الحصول على عدم ممانعة يتم

 .كتابي إشعار وبموجب رسمي

 من نشاطات الوكالة املصرفية القيام بأي معامالت أو أنشطة .ح

 .عدم ممانعة املؤسسة على الوكيل ما ورد في خالف

إجراء أي خدمات متعلقة بنظم املدفوعات خارج البنية  .ط

 .التحتية لنظم املدفوعات للمؤسسة

السجل االئتماني لدى شركة الوصول إلى معلومات  .ي

كجزء من عملية طلب  ،مرخصةمعلومات ائتمانية 

 .الحصول على قرض

 املهام تأدية أثناء الوكيل عليها يحصل معلومات أي إفشاء .ك

 .له ةاملوكل

 التابعة واملنهي األخالقي السلوك وقواعد ئمباد مخالفة .ل

 .للبنك

أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما تحدده   .م

 من وقت آلخر املؤسسة
ً
 .مستقبال
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انتقال مقر عمل الوكيل أو : والعشرونالحادية املادة 

 نقل ملكيته أو إغالقه

 :باآلتيالبنك  يلتزم

مزاولة  تغيير موقع مقربنقل ملكيته أو  عدم قيام الوكيل .أ

 أو إغالقه  نشاط الوكالة املصرفية
َ
دون إشعار البنك كتابيا

 يوم عمل على األقل( 60)ستين مدة ال تقل عن  خالل بذلك

اإلجراء املستهدف، وعلى البنك في هذه األحوال تاريخ من 

 خاللالحصول على عدم ممانعة املؤسسة التقدم بطلب 

من تاريخ اإلجراء  يوم عمل( 30)قل عن ثالثين تال  مدة

نقل امللكية بتفاصيل ومبررات  املستهدف مع تزويد املؤسسة

 .إغالقهتغيير موقع املقر أو أو 

مزاولته النشاط يّوضح عزمه نقل  ي مقرإعالن ف الوكيل نشر .ب

لجمهور رؤيته للعمالء وا بحيث يمكن مقره أو إغالقه

عمالء عبر للالوكيل  ، مع إبالغبوضوح في جميع األوقات

 .بذلكإحدى قنوات التواصل الفعالة 

 تسوية العمليات: الثانية والعشروناملادة 

 للمستفيدينلضمان جودة الخدمات املقدمة البنك يتعين على 

 :كحد أدنىااللتزام باآلتي وكسب ثقتهم، 

نفذ عبر الوكيل  .أ
ُ
التأكد من تسجيل جميع املعامالت التي ت

 ".البنك في " املصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب

إكمال العمليات املتمثلة في تقييد املبالغ أو حسمها من  .ب

 أخرى وفق بنوكحسابات في 
ً
لتعليمات املقاصة الصادرة  ا

 .املؤسسة نع

 .إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل املناسب .ج

والوكيل تجاه مخاطر البنك من كل توضيح مسؤوليات  .د

 .تسوية العمليات

 

تقنية املعلومات واملتطلبات : الثالثة والعشروناملادة 

 التشغيلية

لتنفيذ أعمال البنك يجب أن تتوافق التقنية املستخدمة في 

الوكالة املصرفية مع التقنية القياسية في القطاع من حيث 

 :ضمان ما يلي كحد أدنىالبنك املعدات والبرمجيات، ويتعين على 

ملزاولة نشاط الوكالة  مناسبنظام آلي البنك فر لدى اأن يتو  .أ

املصرفية يقدم الخدمات املتعاقد عليها بالجودة واألمان 

 والسرعة املطلوبة.

تشمل التقنية املستخدمة مجموعة من وحدات البنية أن  .ب

 بسالسة هاعمليني بما يضمن التحتية القابلة للتشغيل الب

من )، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر وبشكل متجانس

 .والوكيل املصرفيالبنك بين ( طرف إلى طرف

تنفيذ أوامر الدفع على الفور، وفي حال فشل االتصال خالل  .ج

 .عكس العمليةيجب عملية ما، 

 .االحتفاظ بسجل تدقيق للعمليات وتقديمه عند الطلب .د

 .االحتفاظ بجميع تفاصيل معلومات التسوية .ه

من جميع املخاطر التي قد تنشأ  للتقليلوضع تدابير كافية  .و

عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية املعلومات 

 .الخاصة بوكيله املصرفي

لتقنية املعلومات الخاصة يجب أن تكون البنية التحتية  .ز

 :اآلتيكحد أدنى على النحو  بالوكيل

 للمعامالت  الفوريةقادرة على دعم املعالجة  .1
ً
الكترونيا

 . املنفذة

قادرة على توفير شبكة آمنة تشمل التشفير التام بين  .2

 .ووكيلهالبنك 

 .الوكيلاملصرفية املقدمة من خدمات العلى دعم  قادرة .3

ينبغي أال تخزن األجهزة معلومات  ؛عند النقطة الطرفية .4

كلمة  /حساسة خاصة بالعمالء، مثل الرقم السري 

 .البصمة وغيرها /املرور

يعتمد تسجيل الوكيل والعميل على املعيار الثنائي أن  .ح

 .للتحقق من الهوية كحد أدنى

 .إرسال معلومات املعامالت بطريقة آمنة .ط

 .تقنية متطورة وآمنةوجود بنية تحتية  .ي

 .البنك والوكيلتوفير شبكة آمنة مزودة بالتشفير التام بين   .ك
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 حماية العمالء: الخامسالقسم 

 حماية العمالء متطلبات: الرابعة والعشروناملادة 

وضع إطار عمل مالئم لحماية العمالء  البنوكيتعين على 

    يضمن تحقيق جميع املتطلبات الواردة في مبادئ حماية 

لحماية  املؤسسة عنالصادرة والتعليمات  املصارفعمالء 

االحتيال كخدمات الوكالة املصرفية مخاطر املستفيدين من 

 . وغيرها وفقدان الخصوصية وانقطاع الخدمة

باملتطلبات التالية  (كحد أدنى)االلتزام على البنك ضمان يجب 

 :في جميع األوقات

أن يكون لدى الوكيل املصرفي لوحات وعالمات  .أ

 للبنكخدمات واضحة للجمهور تشير إلى أنه مزود 

نفسه للجمهور  الوكيل أال يظهرو بموجب عقد وكالة، 

 .على أنه مصرف

إصدار إيصاالت لجميع بالوكالء املصرفيين  قيام .ب

 من خاللهم، ويتعين على 
ً
نفذ مباشرة

ُ
املعامالت التي ت

تزويد وكالئها باألدوات الالزمة التي تمكنهم من  البنوك

إصدار اإليصاالت أو اإلشعارات للمعامالت املباشرة 

  .التي تنفذ بواسطة الوكالء

تقديم إقرار باالستالم لجميع  على الوكيل املصرفي .ج

مها له
ّ
 الوثائق التي يستلمها الوكيل من العميل أو يسل

 
ً
عند قيام وذلك  جميع التفاصيل ذات العالقةمتضمنا

م للوثائق  
ّ
 .الوكيل املصرفي بدور املستلم واملسل

االلتزام بتسوية شكاوى العمالء حسب متطلبات  .د

أن يحتفظ  ويجب املؤسسة الخاصة بشكاوى العمالء

 .بسجل بجميع شكاوى العمالء وكيفية معالجتهاالبنك 

توعية العميل بعدم اإلهمال في املحافظة على الرقم  .ه

السري واملعلومات املهمة األخرى وعدم مشاركة هذه 

 البنوكاملعلومات مع أطراف أخرى بما في ذلك 

 .اووكالئه

اتخاذ الخطوات الالزمة لتوعية العمالء البنك على  .و

التوعية  كحد أدنى ، وتتضمنوكيله املصرفي بشأن

بحقوق و  البنك،و بكل من الوكيل  املنوطة باملسؤوليات

العمالء واإلجراءات اآلمنة لتنفيذ العمليات مع 

 لدى الوكيل إجراؤها، والخدمات التي يمكن الوكالء

  .والرسوم العموالت، وتكلفة مكنةاملوتلك غير 

مثل االسم )نشر معلومات وكالئها  البنوكعلى  .ز

وتحديث هذه املعلومات ( ووسيلة التواصلوالعنوان 

 الحاليون على موقعها اإللكتروني، بما في ذلك الوكالء 

والوكالء الذين انتهى التعاقد معهم وانتقال مقرات 

 .أو ملكيتها/الوكالء و

مع وضع تدابير لضمان حماية معلومات العمالء،  .ح

والوكالء  البنوك التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء

 خارجية غير مصرح لها علومات مع أطرافهذه املل

 نظام
ً
املؤسسة  عدم ممانعةدون الحصول على أو  ا

، وأن عدم االلتزام بذلك ُيعد جريمة بموجب املسبقة

 .النظام عقوبات عليها رتبويُ نظام مراقبة البنوك، 

للعمالء حول الخدمات املقدمة  دليل توعوي إعداد  .ط

والوكيل البنك عبر الوكالء املصرفيين يشمل التزام 

بسياسة األمان والخصوصية وسرية البيانات 

وموثوقية الخدمات وجودتها وشفافية املنتجات 

والخدمات واالستجابة السريعة لالستفسارات 

 .والشكاوى 

ضمان إفصاح الوكيل بصورة كافية عن املعلومات  .ي

األخرى في مقر عمله والتي تشمل على سبيل املثال ال 

 :الحصر

 . ومدة عقده للبنكتعيينه كوكيل  .1

لعمالء والرسوم ل ودليل توعوي قائمة الخدمات  .2

 .وحدود العمليات اليومية للعمالء

املخصص الذي يمكن للعمالء  املوحد الرقم املجاني  .3

 .أو الفرع املسؤولالبنك من خالله التواصل مع 

الرخصة الحالية ملزاولة وضع يجب على الوكيل  .4

 الوكالة املصرفيةالوكيل للنشاط التجاري من خالل 

 . في مكان واضح في مقر الوكالة املصرفية
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 البنوكوكالء  الرقابة على: السادسالقسم 

 : الخامسة والعشروناملادة 

 والرقابة للتفتيشاإلجراءات الرئيسة 

كامل املسؤولية عن ممارسات وكالئه والتزامهم، البنك يتحمل  .أ

إلدارة كحد أدنى مناسبة تقنية يجب أن يكون لديه أنظمة و 

ومكافحة غسل األموال وتمويل  العمالءاملخاطر وحماية 

ويتولى مجلس . ومكافحة االحتيال واالختالس املالي اإلرهاب

 :مسؤولية ضمان ما يليالبنك إدارة 

وإجراءاته بحيث تعكس جميع البنك شمولية سياسات  .1

 .متطلبات املؤسسة النظامية

لجميع البنك إعداد آليات لضمان تنفيذ اإلدارات املعنية في  .2

 .املؤسسة تعليماتاألحكام الضرورية الواردة في 

مراقبة أنشطة الوكالء بصورة تتناسب مع املخاطر التي قد  .3

 .البنكيواجهها 

اتخاذ جميع اإلجراءات األخرى، بما في ذلك البنك يتعين على  .ب

الزيارات الرقابية التي يقوم بها موظفوه أو األشخاص املرخص 

لهم لضمان التزام الوكالء التام باملتطلبات النظامية 

 .وعقد الوكالة والتوجيهات

سياسة للمراجعة الداخلية ملتابعة  وضعالبنك يجب على  .ج

 زيارات رقابية منتظمة إلى مقروكالئه والرقابة عليهم، وإجراء 

 وفق عملهمالوكالء لضمان 
ً
 واتباعهم العقدلشروط وأحكام  ا

ويجب . الصادرة عن املؤسسة والتعليماتألنظمة واللوائح ل

إعداد تقرير عن كل زيارة ورفعه إلى املؤسسة بناًء على طلبها أو 

 (. الثالثون )مع التقرير السنوي املنصوص عليه في املادة 

والوكيل وتوافقها مع البنك العمل بين  ةاملؤسسة عالق تراقب .د

زيارات أن تجري في أي وقت لمؤسسة ولالواردة،  التعليمات

 .للوكيلرقابية إلى أي مقر 

تملك املؤسسة صالحية الوصول الكامل وغير املقيد إلى  .ه

األنظمة الداخلية والوثائق والتقارير والسجالت واملوظفين 

وقت فيما يتعلق بأعمال الوكيل املصرفي أي ومقرات الوكيل في 

 . ذلك ولها أن تمارس هذه الصالحية متى ما رأت

مراقبة وكالئها واإلشراف عن  البنوكعلى الرغم من مسؤولية  .و

، يجوز من هذه املادة (أ(يهم على النحو املبين في الفقرة عل

 :القيام باآلتيللمؤسسة في أي وقت من األوقات وحسبما تراه 

 من الوكالء والبيانات املعلوماتطلب  .1
ً
 .مباشرة

 كامل أو محدد لسجالت الوكيل ومقر عمله تفتيشإجراء  .2

 . فيما يتعلق بالوكالة املصرفية

توجيه وكيلٍّ من الوكالء التخاذ إجراءات معينة أو الكف  .3

 .عن ممارسات معينة

 .التوجيه بإلغاء عقد الوكالة .4

 .الوكيلباتخاذ إجراءات معينة ضد البنك توجيه  .5

باتخاذ إجراءات تصحيحية ملا ينتج عن البنك توجيه  .6

 .ممارسات الوكيل

 .أي توجيهات أو إجراءات أو طلبات أخرى تراها املؤسسة .7

 الفحص املكتبي: السادسة والعشروناملادة 

بناًء على  البنوكوكالء تجري املؤسسة رقابة مكتبية على أعمال 

رفع للمؤسسة، وذلك 
ُ
لتقييم املخاطر ورصدها التقارير التي ت

واللوائح باألنظمة وتقييم االلتزام ( سيما املخاطر املاديةال )

 .التي تشرف على تطبيقها املؤسسةوالتعليمات 

 امليداني التفتيش: السابعة والعشروناملادة 

بواسطة  يدانيامل تفتيشالعمليات  إجراء لمؤسسةل -1

 مناسب، حسبما تراه موظفيها أو بواسطة أشخاص تعّينهم
ً
 ا

 .وفي أي وقت

على البنك ووكيله تقديم ما يطلبه موظفو املؤسسة أو من  -2

 .تعّينهم وذلك بالشكل والوقت الذي يحددونه

 العشوائي التفتيش: الثامنة والعشروناملادة 

ر عمل للمؤسسة إجراء زيارات عشوائية وذات أهداف محددة ملق

 الوكيل حسبما تراه ضروري
ً
على الطريقة بناًء ) وفي أي وقت ا

القياسية للمعاينة أو على التقارير التي تحدد الوكالء الذين تكثر 

بكافة املتطلبات للتحقق من التزام الوكيل ( الشكاوى حولهم

  .حماية العمالءما يتعلق بالواردة بهذه القواعد والتي منها 
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 تسجيل الوكالء: السابع القسم

 سجل الوكالء : التاسعة والعشروناملادة 

ويجب  ،البنوك وكالءلإلكتروني سجل بإنشاء املؤسسة  تقوم .1

إدخال معلومات كل وكيلٍّ يقدم خدماتٍّ بالنيابة  البنوك على

يجب أن يتضمن سجل الوكيل كحد و عنها في هذا السجل، 

 :اآلتي أدنى

 .كما هو محدد في العقدتاريخ بدء عالقة العمل  .أ

   .سم النشاط التجاري أاسم الوكيل و  .ب

 .العملعنوان  .ج

  .اإلحداثيات الجغرافية ملوقع العمل .د

 .أرقام االتصال .ه

النشاط التجاري األساس ي للوكيل وعدد سنوات  .و

 .مزاولته

 .عقد الوكالة .ز

تقديم الخدمات عبر الوكالة املصرفية ما  بنكال يجوز ألي  .2

لم يسجل املعلومات الالزمة في سجل الوكالء، وفي حال 

أو وكيل لنشاط الوكالة املصرفية دون  بنكمزاولة أي 

أو ألي إجراء  سيكون عرضةالتسجيل في سجل الوكالء، 

 .املؤسسة في هذا الصدد اقد تتخذهعقوبة 

 .مسؤولية تحديث السجل البنوكتتحمل  .3

مثل رقم )في حال حدوث أي تغيير في معلومات الوكيل  .4

تحديث بيانات السجل في غضون  البنك، يجب على (الهاتف

 .ه من قبل الوكيلأيام عمل من تاريخ تغيير  عشرة

 رفع التقارير السنوية: الثالثون املادة 

رفع تقرير شامل عن أعمال وكالئه  البنكيتعين على 

 ملجلس إدارته
ً
وعلى مجلس اإلدارة رفع  ،املصرفيين سنويا

على أن يتضمن للمؤسسة، -مصادق عليه من قبله-تقرير 

 :كحد أدنى اآلتيةالتقرير املعلومات 

طبيعة العمليات أو املعامالت وقيمتها وحجمها ونطاقها  .أ

 .الجغرافي

 .حاالت غسل األموال وتمويل اإلرهاب .ب

 .االحتيال أو السرقة أو السطو حاالت .ج

 البنك.جراها التي أ زيارات الرقابيةالنتائج  .د

وطبيعتها واإلجراءات  هاعددو  شكاوى العمالء .ه

 .التصحيحية املتخذة للتعامل معها

إعداد تقارير دقيقة في الوقت : الحادية والثالثون املادة 

 املحدد

وفي الوقت للمؤسسة رفع تقارير دقيقة  البنوكيتعين على  .1

مسؤولة عن أي  البنوكحيث ستكون  ،عند الطلب املحدد

ات جراءلإل تقارير غير صحيحة أو متأخرة وستخضع 

 .املؤسسة من اتعقوبوال

تقديم أي معلومات عن حجم وقيمة  البنوكيتعين على  .2

العمليات املنفذة لكل نوع من أنواع الخدمات املقدمة عبر 

وأي معلومات أخرى تطلبها املؤسسة في أي وقت  ،كل وكيل

 من األوقات حسبما تراه ضروري
ً
، وأن تكون على استعداد ا

 .بالشكل املطلوب لتقديمها

 

 املخالفات: التاسعالقسم 

 اإلجراءات والجزاءات: والثالثون الثانية املادة 

تطبق املؤسسة اإلجراءات والجزاءات املنصوص عليها في األنظمة 

 يرتكب أي مخالفة ألحكام هذه القواعد.بنك ذات العالقة على أي 

 النفاذ: العاشرالقسم 

 النفاذ: الثالثة والثالثون املادة 

 من تاريخ نشرها في موقع 
ً
مؤسسة النقد يعمل بهذه القواعد اعتبارا

 اإللكتروني. العربي السعودي


