
Page 1 of 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنك المركزي العراقي

 دائرة المدفوعات

 

 

 

 

د وكالءعمل  ضوابط ِّ  ي لكتروناإلخدمات الدفع  يُمزو 
 

 

 2020/ آيارنسخة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 2 of 9 

 
 

 

هذا البنك هو الجهة أنَّ من  اوانطالق   ،وانتشارهاي لكتروناإللتطور الحاصل في عمليات الدفع إلى ا انظر   

دعن منح التراخيص ل الة والمسؤولة حصر  القطاعية المستق ِّ تمَّ  واإلشراف عليهم،ي لكتروناإلخدمات الدفع  يُمزو 

م ءوبما يتال ،2004لسنة  56ح من قانون البنك المركزي العراقي رقم /4المادة إلى  ااستناد  اآلتية الضوابط  إصدار

دعمل  ميلتنظوأفضل الممارسات  ،المعايير الدوليةو ِّ  ،مع وكالئهم في عموم العراقي لكتروناإلالدفع خدمات  يُمزو 

 لطبيعة الوكالة الممنوحة لهم. اق  فين وفصنَّ مُ 

 

 لوالفصل األ

 التعاريف

 ها:ءزاإنة هذه الضوابط المعاني المبي  لفاظ اآلتية ألغراض يُقَصد باأل

 البنك المركزي العراقي. البنك: -1

د -2 ِّ ٍص أي   ي:لكترونخدمات الدفع اإل ُمزو   ي.لكترون من البنك لتقديم خدمات الدفع اإلكياٍن مرخَّ

دالُمخخوَّ  مخن المعنخوي   )الطبيعخي/الشخخص  :(اأو ثانوي د ا  رئيسدي) يلكتروندوكيل خدمات الددفع اإل -3 ِّ خخدمات  ُمخزو 

 دة في العقد المبرم بينهما.حدَّ طبيعة النشاط المُ  وبحسب بالنيابة عنه للعمل يلكترونالدفع اإل

دوكيددل  -4 ِّ د الُمخخخوَّ  مخخن)المعنخخوي  الشخخخص  :(ا  أو ثانويدد رئيسدديا  ) ةجنبيددواالت األخدددمات ال دد ُمددزو  ِّ خدمخخة  ُمخخزو 

ه مخخن طريخخس إرسخخا  وتسخخلالم الحخخوا ت الماليخخة داخخخل العخخراق وخارجخخه مخخن دون أعمالخخة للقيخخام بجنبيخخالحخخوا ت األ

 .ا حتفاظ بودائع للزبائن

 ألمره.أو  من يجب األداء إليهالزبون:  -5
 

 .للقوانين اعرف زبونك  المطلوب اتخاذها للتحقس من هوية الزبون وفق  إات )ءإجرااعرف زبونك:  -6
 

 

 

 الفصل الثاني

 متطلبات الوكيل  -: ال  او 

دب على يتوج     ِّ المراد تعيينه بصفة وكيخل، والتحقخس  صوالمستمر للشخ يولخدمات الدفع القيام بالتقييم األ ُمزو 

 :على النحو اآلتيو ت العناية الواجبة للوكيلاإجراءو للعمل من خال  سياساتمته ءمالمن 

دفة وكيل من قبل يسعى لتعيينه بصشخص أي   يجب على  1 ِّ دم إلى قد ِّ ن يُ خدمة الدفع أ ُمزو  ِّ خدمة الدفع  ُمزو 

 تية:الوثائس اآل
 .ا سم - أ
 ةمدالقيام به على  نشاط تجاري مشروع يتمال  ي  ذن ألاإلأو  ،رخصة العمل النافذةأو  شهادة التأسيس - ب

 قل قبل تاريخ الطلب. األ في )اثمانية عشر شهر  )
 الموقع الجغرافي، العنوان البريدي ورقم الهاتف وساعات العمل. - ج
دقد يطلبها أيَّة معلومات أُخرى  - د ِّ  خدمة الدفع. ُمزو 
 

د خدمة الدفع   2 ِّ  :التحقس منيتوجب على ُمزو 

والتأكد من سالمة    أعاله1الفقرة ) والمذكورة فيهوية الوكيل من خال  تدقيس وثائقه ومستنداته  -أ

ات حالة تقديمه معلومات كاذبة أو غير دقيقة، واتخاذ اإلجراءفي  هاستبعادإصدارها من مصادر معتمدة و

 المناسبة بحقه

 ة بحقه. تخذَ مؤشرات أمنية أو قضائية مُ  ةدم وجود مؤشرات سلبية في مكتب ا ستعالم ا ئتماني وأيع  -ب

ة ومراجعة السجالت والمطابقات للعمليات ءدارتها بكفاإمع الحركات المالية النقدية ولقدرة على التعامل ا -ج

 ذة من خالله.المالية المنفَّ 

القدرة على المحافظة على أمن وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالزبائن وسجالتهم والتعامل مع  -د

 شكواهم.
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 .امصرفي   االوكيل حساب   امتالك -هـ

ِّ يجدها المُ  ىخرأُ متطلبات ية أ-و  .د مناسبةزو 

  

 عيين الوكالء ت –  اثاني  

ين  بموجخب عقخود وين وثخانييتنظيم العالقة مع الوكالء التابعين له )رئيسي لكترونعلى مزود خدمات الدفع اإل  1

تعليمات صخادرة أيَّة مع ضمان امتثا  هذه العقود لهذه الضوابط و ،ن أدوار ومسؤوليات كل طرفبي  تُ 

دبحيث تضمن للعن البنك،  ِّ رقابية مناسخبة علخى نشخاطات وكالئخه مخع مراعخاة ات إجراءممارسة  ُمزو 

المشار إليها أعخاله علخى البنخك  ستحصخا  التي سوف تُعتمد و العقودصيغة عرض نسخة من مسودة 

 مخن دون الحاجخة إلخى أخخذ الموافقخة علخى اموافقته قبل التوقيع ليتم  اعتمادهخا عنخد تعيخين الخوكالء  حق خ

سماء الوكالء في سجل خاص بذلك يختم أدراج إمع ا لتزام بتعليمات البنك المقتضية  ،تعيين كل وكيل

 .رسا  نسخة منه الى البنكإو ،تغييرأي  عند حدوث أو  اشهري  تحديثه 

األقخل  فخيي، لكتروني تقديم خدمات الدفع اإلالذي يسعى لتوكيل الغير في لكترونعلى مزود خدمات الدفع اإل  2

 :دناه لهذا البنكأالبيانات يم تقد

 الرقعة الجغرافية. وبحسبالعدد المقترح للوكالء في كل محافظة  -أ

مونها.الخدمات  حسببتصنيف الوكالء  -ب          التي يقد ِّ
دوصف آللية الرقابة على عمل الوكيل،   -ج     ِّ   خدمة الدفع. التي سيعتمدها ُمزو 

 الء بما في ذلك:السياسات واإلجراءات الخاصة بالوك -د

 .السياسات واإلجراءات الخاصة بالعناية الواجبة للوكيل 

  .سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموا  وتمويل اإلرهاب 

 .سياسات وإجراءات إدارة المخاطر 

  .السياسات واإلجراءات التشغيلية والتنظيمية 

 المتخذة بحس الوكالء المخالفين. والعقابية ا جراءات القانونية 

 
 

 

 نواع الوكالء:أ -اثالث  

، وعلخى النحخو اثانوي خأو  ا  رئيسخيذا كخان الوكيخل إفيمخا  التخي سختُقدَّم طبيعة الخدماتل اتحديد نوع الوكيل وفق  يتم 

 اآلتي: 

دوكيل  -1 ِّ  ن طريق البطاقات: مخدمات الدفع  ُمزو 

ديكون  -أ ِّ فيمخا ا، ثانوي خ مأ ا  رئيسخيكان  سواءالوكيل  عنشيء يصدر أي   مام البنك عنأالخدمة هو المسؤو   ُمزو 

 .يلكترونيخص خدمات الدفع اإل

دعلى  -ب ِّ صخة خللر اوفق خم مثبتخة فخي عقخد الوكالخة المبخرَ  قبل الوكيخلمن  قدَّمةالمُ د الخدمات يتحدخدمة الدفع  ُمزو 

 :في أدناه ، وعلى النحو المبي نالممنوحة له

 .تسجيل الزبائن 

  ةرالمصد ِّ الجهة بيع البطاقات مسبقة الدفع لصالح. 

  ستفسار عن الرصيد. ا 

 كشوفات الخاصة بالدفوعات الصغيرة.ال إصدار 

 يداععمليات اإل إجراء (Cash In  الشأنللتعليمات الصادرة بهذا  اوفق   ،لبطاقات مسبقة الدفع. 

  المُ خدمات أخرى يتم تحديدها من قبل أيَّة ِّ  .وبالتنسيس مع البنك ،لحاجة السوق اوفق   ،دزو 

 
 

دمُ وكيل  -2 ِّ  ال:ن طريق الهاتف النق  مخدمات الدفع  زو 

ديكون   -أ ِّ خقدَّ فيمخا يخخص الخدمخة المُ مخام البنخك أالخدمة هو المسؤو   ُمزو  يصخدر مخن الوكيخل سخواء كخان  امخة عم 

 .يلكترونفيما يخص خدمات الدفع اإل اثانوي   مأ ا  رئيسي

بموجخب  ظ الوكالء الثانويين التخابعين لخهلى محافإموا  من وجراء عمليات تناقل األإب الرئيسيح للوكيل يُسمَ  -ب

 .عقد الوكالة
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 ا بينهم.معمليات تناقل األموا  في إجراء الرئيسيينر على الوكالء حظَ يُ   -ج

ين التخابعين ويثناء الخوكالء الثخانتباسخ ،ا بيخنهممخفيعمليخات تناقخل األمخوا   إجخراءين وير على الوكالء الثانحظَ يُ  -د

 .فسهان وضمن المحافظة واحد رئيسيلوكيل 

دعلى  -هـ ِّ للرخصخة  امثبتة في عقخد الوكالخة المبخرم وفق خ ،من قبل الوكيل قدَّمةالمُ خدمة الدفع تحديد الخدمات  ُمزو 

 في أدناه:على النحو المبي ن الممنوحة له و
 
 تسجيل الوكالء والزبائن. 
 األموا  إيداع (cash inءلزبائن والوكال  في محافظ ا. 
  السحب النقديcash out)ن محافظ الزبائن والوكالء  م. 
  الرصيدا ستفسار عن. 
 كشوفات الخاصة بالتحويالتال إصدار. 

  وبالتنسيس مع البنك لحاجة السوق اوفق   المزودخدمات أخرى يتم تحديدها من قبل أيَّة. 

 

 

دوكيل  -3 ِّ  :ةجنبياألخدمات ال واالت  ُمزو 

 .سي أو ثانوييحس للكيانات التي يحددها هذا البنك العمل بصفة وكيل رئي  1

 .يووكيله الثان عنأو  عنهشيء يصدر أي   مام البنك عنأهو المسؤو   الرئيسييكون الوكيل    2

 ،لهم لتقديم خدمات التحويل الخارجي بالنيابة عنهيمث  َمْن أو  ينويوكيل وكالء ثانالحس بت الرئيسيللوكيل   3

دبعد استحصا  الموافقة المسبقة ل ِّ  .ة وموافقة هذا البنكجنبيخدمة الحوا ت األ ُمزو 

حقخخوق والتزامخخات الوكيخخل  تضخخمن عقخخودين بموجخخب ويوالثخخان الرئيسخخيينيخختم تنظخخيم العالقخخة بخخين الخخوكالء   4

 .اإلرهابوتمويل  األموا بما يضمن اتباعه سياسات مكافحة غسل  ،يوالثان

دمُ استحصا  موافقة  لم يتم   القيام بخدمات التحويل المالي ما ويجوز للوكيل الثاني    5 ِّ خدمة الحوا ت  زو 

 .امسبق   جنبياأل

 ،ا تفخاق عليخه تمال ي ام وبحسب ،المعلومات المطلوبة بشكل دوريبُكل  تزويد البنك  الرئيسيعلى الوكيل   6

 .عند طلبهاأو 

افحخة غسخل ين التخابعين لخه بقخوانين وتعليمخات مكويامتثاله وامتثخا  الخوكالء الثخان الرئيسييضمن الوكيل   7

ي وتخوخ  القوانين ذات العالقة أو  ،ضوابط تصدر بهذا الشأنأو  تعليماتأيَّة و، اإلرهابوتمويل  األموا 

 من عمليات ا حتيا .والحذر الحيطة 

أو عجخز  الوكيخلذلك  له عند فشلنهاء عمإأو  ،له تابع ويوكيل ثانأي   تعليس عمل الرئيسييحس للوكيل   8

والتعليمخخات  القخخوانينتصخخرف ينخخافي أو  ،داءأأي   أو تلبيخخة الخخخدمات التخخي تخخخص التحويخخل المخخاليعخخن 

 عالم البنك بذلك.إوالشأن، والضوابط الصادرة بهذا 

، ومخن الرئيسخيمسك مجموعة دفترية مستندية منفصلة عن نشاط الشركة  وييتوجب على الوكيل الثان   9

 السجالت. الحس بتدقيس هذه كويكون للبن ،مع نشاط شركته اثانوي   وكيال  بصفته د نشاطه يوح  ثَمَّ 

دة من قبل عدَّ نظمة في المحطات المُ أبتنصيب برامج و الرئيسييقوم الوكيل    10 ِّ لتقخديم خدمخة  ؛الخدمخة ُمزو 

نسخخ مخن أيَّخة بحيث تبقى ملكية تلك البرامج و ي،ووفي كل موقع من مواقع الوكيل الثان ،التحويل المالي

دالحقوق ل ِّ  .احصر   جنبيخدمة الحوا ت األ ُمزو 

 .ه للعمل على تقديم خدمات التحويل الماليموظفيي ووالوكيل الثانبتدريب  الرئيسيكيل يقوم الو   11

 .وعدم إفشائها الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للزبائن يوثانعلى الوكيل ال   12

در مع القرَّ سعار عما هو مُ أيَّة أضافة إي وحس للوكيل الثاني     13 ِّ  .ُمزو 

  

 عقد الوكالة : -ارابع  

د خدمة الدفع والوكيل ــ م العالقة بين نظ ِّ الذي يُ  عقدال يتضمن  1 ِّ  تية: حكام اآلاألــ  في األقلُمزو 

  .الوكيل ونطاق عمله التي ستُسنَد إلىنوع وطبيعة الخدمات  -أ

 حقوق ومسؤوليات والتزامات كال الطرفين.   -ب
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مهاات الحد من المخاطر المرتبطة بالخدمات إجراء  -ج ا في ذلك الحدود، وكيل الدفع بم التي يقد ِّ

التي تضمن ات المتبعة جراءماكن الوكيل واإلأة ايحم ،ة النقدايحم ،النقد إدارة ،معامالت العميل

 موا  الزبائن. أة ايحم

الكادر  ،التقارير، السجالت ،الوثائس ،نظمةاأل إلىللبنك الحس بالوصو  نصٌّ صريح على أنَّ   -د

 . ايراه مناسب  وفي الوقت الذي لوكيل، ماكن الخاصة باواأل

 . اإلرهابوتمويل  األموا متطلبات مكافحة غسل   -هـ

ذات الصلة بالخدمات التي  ،البيانات التي جمعها الوكيلأو  المعلوماتأنَّ ُكل  صريح يتضمن  نصٌّ   -و

دمها الوكيل، سواء من الزبائن، قد ِّ يُ  ِّ دهي ملك ل ،األُخرىمن المصادر  مأ ،خدمة الدفع ُمزو  ِّ ة خدم ُمزو 

 الدفع. 

دضمانات رقابية كافية ل -ز ِّ المنصوص الوكيل لاللتزامات خدمة الدفع لمعالجة حا ت عدم امتثا   ُمزو 

 عليها. 

 ساعات عمل الوكيل.  -ح

 ا لتزام بالضوابط والتعليمات النافذة. -ط

 .جة الزبائناحتفاظ الوكيل بالسيولة المناسبة لتلبية حا -ي

 ة. يلكتروناإلجهزة الوصف الفني لأل -ك

 جور الوكيل. أُ تثبيت تفاصيل  - 

دذة من قبله بسجل نفَّ على الوكيل تقييد المعامالت المُ  ن أنَّ بي  صريح يُ  وجود نص ٍ  -م ِّ في خدمة الدفع  ُمزو 

 قصى. أ اة يوم العمل التالي حد  اينه

 .هنهائإساسها تغيير بنود العقد والشروط الخاصة بأتحديد اآللية التي سيتم على -ن

ِّ موا  بين المُ لعملية تدفس األعة بَ تَّ لية المُ اآل-س  .الوكيلد وزو 

 الموقع الجغرافي للوكيل. -ع

 باتفاق الطرفين.لغاء، اإلأو  لتجديدلتحديد مدة زمنية للعقد قابلة   -ف

دل  2 ِّ بعد استحصا   على الوكيل لتقديم خدماتهدمة الدفع الحس بإضافة شروط أُخرى قد يراها ضرورية خ ُمزو 

 . قة هذا البنكمواف

دن لوهم موظفأنَّ عاملوا على ن يُ أالوكيل   يجب  وموظف  3 ِّ لئك وأ حقوق وواجبات مثلوأنَّ  ،خدمة الدفع ُمزو 

دا تفاق عليها بين  ن يتمَّ أشخاص يجب األ ِّ  الوكيل. بين خدمة الدفع و ُمزو 
 

 نهاء عقد الوكالةإ -اخامس  

دلفإنَّ د في العقد، حدَّ مُ حكام إنهاء الوكالة على النحو العن أ فضال     1 ِّ لغاء عقد الوكالة أو إنهاء إالخدمة الحس ب ُمزو 

 ي: ما يأتفي حا  قيام الوكيل ب

 التجارية له.  عما ف األوكيل دفع عند توقال بصفة ا ستمرار في تقديم خدماته  -أ

تصفيته من قبل  أو حلهتمَّ  قدأو  ،مخالفة مالية أخرى ةيأأو  ، خداعارتكاب جريمة تنطوي على احتيا   -ب

 .غير ذلكأو  ،المحكمة

د يأحسب ربللدرجة التي ) ضرر ماليأو  لخسارة ضالتعرال  -ج ِّ تجعل من المستحيل على   خدمة الدفع ُمزو 

 ن يحصل على السالمة المالية الخاصة بهأالوكيل 

 . القانونية ةفقدانه األهليأو  ،الفردأو  المالك الوحيدوفاة في حالة  -د

دغلس مكانه من دون الحصو  على موافقة خطية مسبقة من أو  قلفي حالة ن -هـ  ِّ  خدمة الدفع.  ُمزو 

 .بند من بنود هذه الضوابطأي   الوكيلخرق  -و

 .مزود خدمة الدفعلمعلومات التي يطلبها اعدم تقديم الوكيل -ز

 .لة لهذا الغرضشكَّ اللجان التحقيقية المُ أو  على تقرير التفتيش ل به بناء  وكَ هلية الوكيل للقيام بالعمل المُ أعدم -ح

دعلى   2 ِّ إنهاء العقد في حالة بصفة وكيل دفع الوكيل بتقديم خدماته عدم استمرار خدمة الدفع أن يضمن  ُمزو 

 .  أعاله1)بموجب الفقرة 

دعلى   3 ِّ  مع وسيلة يراها مناسبة عند إنهاء عقد الوكالةأو  طريقة ةي  أعالن للجمهور بخدمة الدفع اإل ُمزو 

 نهاء في منطقة عمل الوكيل وبشكل واضح للجمهور.شعار اإلإضرورة نشر 

أو  ،جنايةأو  ،طراف مخالفة ماليةه في حالة ارتكاب أحد األؤنهاإطرف من أطراف عقد الوكالة  يحس ألي    4

 ة بالشرف.خل  جنحة مُ 
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  صرية الشروط  -اسادس  

دشروط الحصرية بخين إنَّ   1 ِّ م خخدمات الخدفع قخد ِّ ن يُ أيجخوز للوكيخل ذ إ ،محظخورة خدمخة الخدفع والخوكالء يُمخزو 

دكثر من أل ِّ  : بشرط ،ُمزو 

ديكون لخدى الوكيخل عقخود منفصخلة لتقخديم مثخل تلخك الخخدمات مخع كخل أن   - أ ِّ مخع تحديخد  خدمخة الخدفع ُمخزو 

 ر على الوكيل العمل بها.ظَ النشاطات التي يُح

 .بشفافيةللزبون ن يقوم الوكيل بتقديم خدماته أ - ب

ِّ كيل الحفاظ على سرية المعلومات التابعة لكل مُ على الو - ج  .ةد خدمة على حدزو 

ديجب على   2 ِّ دخدمة الدفع الذي يسعى للتعاقد مع شخص سبس التعاقد معه من قبل  ُمزو  ِّ خدمة دفع آخر  ُمزو 

دوتولي معامالت مختلف  دارةأن يقوم بتقييم قدرة الوكيل إل ،خدماتهلتقديم  ِّ  صال خدمة الدفع فيما يخ يُمزو 

 الخاصة بالوكيل.  األموا ة ايالقدرة التكنلوجية وكف
 

 

  :الم ظورة األنشطة -اسابع  

 القيام باآلتي: لوكيلر على احظَ يُ   1

 .النظامية عند وجود مشكلة في إلكترونتنفيذ معاملة أو  لالعم   -أ

 .تمامهاإشعار إم لال سر تتعذال  تنفيذ المعاملة عند -ب

 ليها العقد. نصال عن تقديم الخدمات التي يأرسوم من تلقاء نفسه بشأيَّة فرض   -ج

 نشخاطاتوال ،ممارستهابالمسموح للوكيل  نشاطاتتقلصت الأو  فتتوق في حا  للزبون الُمقدَّمةخدمات التنفيذ  -د

 .غير المثبتة في عقد الوكالة

دال معرفةدون من  حسابه الخاصلتقديم خدمات الدفع  -هـ ِّ  .بذلك ُمزو 

 .الشأن في هذا تعليمات الصادرةتخضع للضوابط وال خدمات  أيَّة تقديم  -و

 .خصم األوراق التجارية -ز

 .ئتماناتا السلف النقدية و تقديم -ح

 من هذا البنك. اتقديم خدمات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية ما لم يكن مجاز   -ط

ديجوز ل  2 ِّ  بها.  لعملى الوكيل ار علحظَ التي يُ نشاطات األُخرى د في العقد الحد ِّ ن يُ أخدمة الدفع  ُمزو 

 

 

 الفصل الثالث

ِّدمسؤوليات  -: ال  وأ  خدمة الدفع  ُمزو 

ديكون   1 ِّ  بها ستعانة ا تتمَّ  المصادر الخارجية التيأو  هئلوكالغفا  إأو  فعلأي   عن خدمة الدفع مسؤو    ُمزو 

، العقد بنود فينة ضمَّ مُ ر إن كانت غيحتى  أفعالهم إلىتمتد هذه المسؤولية و ،نشاطاتمن قبل الوكيل في بعض ال

 س بخدمات وكيل الدفع. تتعل  ما دامت 

عن السياسات واإلجراءات التشغيلية  سياسات وإجراءات العناية الواجبة للوكيل وتحديثها، فضال  عداد إ  2

مها.والتنظيمية بما يتالءم مع الخدمات    التي يقد ِّ

 نهاء عقد الوكالة.إة وتسديد المستحقات في حا  لتزامات المالية والفنيات وا جراءضمان تسوية جميع اإل  3

ِّ بين المُ جراء تناقل المستحقات المالية إل امصرفي   احساب  ضمان امتالك الوكيل   4  .د ووكالئهزو 

 ،من قبل الوكيل ات ا متثا  المتخذةإجراءضمنها بالتي  ،ات والتدابير الرقابيةجراءا متثا  للسياسات واإل  5

دقانوني ضد  إجراءأي   عند اتخاذه هذه التدابيرن بالحسباخذ أوللبنك أن ي ِّ  .خدمة الدفع ُمزو 

ديكون   6 ِّ  النزاعات الناشئة بين الوكيل والزبائن. عن حل   مسؤو   خدمة الدفع  ُمزو 

دلي لكتروناإلفي الموقع  الُمقدَّمةوطبيعة الخدمات  ،نيويثانوال الرئيسيينثة بالوكالء قائمة محدَّ نشر   7 ِّ خدمة  ُمزو 

 تكون متاحة للجمهور.، ومن خال  وسيلة نشر أُخرى فعالد

 تغييرات تطرأ على المعلومات في قائمة الوكالء لتحديث سجالتهم في البنك. أي ة  هذا البنك فور حدوث إشعار  8

د خدمة الدفع إشعار البنك قبل نقل أماكن الوكالء  9 ِّ  . أو إغالقها يجب على ُمزو 

دمن خال  األدوات واألنظمة لدى  ،ليهإلة وكَ المُ  ما عالتأكد من قيام الوكيل بتقديم األ  10 ِّ  خدمات الدفع. ُمزو 
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وبما  ،والعمو ت المستوفاة ،مةقدَّ عالن بشكل واضح وصريح عن الخدمات المُ لزام الوكالء التابعين له باإلإ  11

 م مع تعليمات هذا البنك.ءيتال

 أعما  ةأي   مزاولةأو  ،ه قبل توقيع عقد الوكالةليإلة وكَ المُ  عما ضمان عدم قيام الوكيل بالبدء بمزاولة األ  12

 .ي خارج نطاق عقد الوكالةإلكترونخدمات دفع 

 ل بها.وكَ المُ  عما ن تفاصيل األبي  ات التشغيلية التي تُ جراءتزويد الوكيل باإل  13

 ضمان التزام الوكالء بتنفيذ العناية الواجبة للزبون.  14

د وضع قائمة بإشارات اإلنذار المبكر واإلجراءا  15 ِّ ت التصحيحية؛ لضمان إدارة الوكيل ا ستباقية من قبل ُمزو 

 خدمة الدفع، ومن ثَمَّ حماية أموا  الزبائن.

تزويد الوكالء بتدريب كاٍف لتمكينهم من أداء العمليات بشكل كاٍف وتقديم الخدمات المتفس عليها، بما في ذلك   16

إجراءات المحافظة على سرية البيانات للزبائن  )التدريب الخاص بالمعرفة المناسبة للزبون، خدمة العميل،

التعامل مع األدوات واألنظمة، التعامل مع شكاوى ، وسجالتهم، أمن النقود، حفظ السجالت والتثقيف المالي

 الزبائن، إجراءات كشف ا حتيا ، وإجراءات مكافحة غسل األموا  وتمويل اإلرهاب .

 جهزة....  الالزمة لتقديم الخدمات لوكيل الدفع. أ-شبكات  –توفير البنية التحتية )أنظمة    17

 

 

 

 المخاطر  إدارة -:اثاني  

ديجب على  ِّ م مع القوانين بما يتالء المخاطر إدارةلحوكمة وعمل إطار وجود ن يضمن أخدمة الدفع  ُمزو 

 :  بجاهزية تامة من خالخدمات وكيل الدفع الصادرة عن هذا البنك لضمان تقديم  طوالتعليمات والضواب

 دماته.خوسياسات ستراتيجية اعكس التي ت ،المخاطر لخدمات وكيل الدفع إدارةبرنامج  تطوير -أ

 .مخاطرال إدارةمتابعة و-ب

 .سليمةبطريقة خدمات وكيل الدفع ذات الصلة بالمخاطر  إدارةتحديد معالجة   -ج

بة على المخاطر ثار المترت  اآل الحسبانبخذ األمن قبله مع  الُمقدَّمةتحديد نشاط الوكيل وطبيعة الخدمات  -د

  .للوكيلالتشغيلية والسيولة 

  .بالتزامن مع هذا التقييمته اطالتحديد نش أشهر ةكل ثالث المالية للوكيل ءةتقييم الوضع ا ئتماني والمال -هـ

 .سليمةالصلة بالمخاطر بطريقة  اتذي لكتروناإلالدفع  إدارةتحديد ومعالجة -و

والبيانات في الشبكات لوجية وتخفيفها بشكل صحيح فيما يتعلس بأمن المعلومات تحديد المخاطر التكنو-ز

 الالسلكية.

  .أو فجوات فيها وظائف الوكالء انقطاع لتقليل العملاستمرارية  إدارةعداد خطة إ-ح

ات خدمات دفع الوكيل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بجميع األفراد إجراءضمان نشر سياسات و -ط

  من خال  قنوات ا تصا . في العملية المشاركين

د إدارةمجلس  إلى تقديم تقرير -ي ِّ على نحو شامل  ،وكفاءتها وكالء الدفعخدمات بشأن عمل خدمة الدفع  ُمزو 

 .ودوري

ساس أعلى ه ئمن وكال الُمقدَّمة خدماتوالعمليات الوالسيطرة الكافية على  للمراقبة وكادرنظمة أ امتالك-ك

  .مستمر

 

 

  للزبونة الواجبة ايالعن -: اثالث  

 

يجب على الوكالء عند القيام بالعناية الواجبة للزبون ا متثا  لجميع التعليمات الصادرة عن هذا البنك وقوانين 

د  ِّ ومتطلبات مكافحة غسل األموا  وتمويل اإلرهاب المعمو  بها في العراق، بما في ذلك تقديم تقرير إلى ُمزو 

 مشتبه بها كافة .  خدمة الدفع بالنشاطات ال
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 الفصل الرابع

 شرافية والرقابية  للبنك الصالحيات اإل: ال  وأ

ديها والمشاركين فيها تخضع إلشراف البنك.لكترونجميع خدمات الدفع اإل  1 ِّ  ي وُمزو 

 

دعلى   2 ِّ توفير المعلومات ووكالئهم طرف ثالث  ي  أوالمشاركين وي لكتروناإلخدمات الدفع  ُمزو 

بحسب ما  ،، أو تمنعهاناوشراف والرقابة والتعمهمة اإلفي  فعا  تؤثرأ ةي  أتيان باإلوالبيانات وعدم 

 شراف والرقابة من البنك.نجاز مهمة اإلتقتضيه الضرورة إل

دلممثلي البنك تفتيش مباني   3 ِّ ير ايلمراقبة مدى ا لتزام بمع ووكالئه يلكتروناإلخدمة الدفع  ُمزو 

 ات.وسياسات الرقابة على نظم المعلوم

دقيام البنك بتوجيه   4 ِّ  ،الوكيل ،بالنيابة عنأو  ،التدابير ضدأو  اتجراءخدمة الدفع  تخاذ اإل ُمزو 

 .اكما قد يراه البنك مناسب   ،ات التصحيحية الناجمة عن تصرف الوكيلجراءواتخاذ اإل

 

 التقارير تقديممتطلبات : اثاني  

ديجب على كل   1 ِّ وبالطريقة لكل وكيل  يلكتروناإلالخاصة بعمليات الدفع  يحتفظ بالتقاريرن أخدمة الدفع  ُمزو 

أدنى  ا، على أن تتضمن حد  ابما يضمن لهذا البنك الوصو  إليها في الوقت الذي يراه مناسب   ،التي يراها مناسبة

 : اآلتية المعلومات

 المعامالت. أو  لعملياتحجم والتوزيع الجغرافي ل ،قيمة - أ

 لب. السأو  ا ت ا حتيا ، السرقةح - ب

 . الزبائنى اوشك - ج

  .الزبائنى اوذة لمعالجة شكتخَ المُ  التصحيحيةات جراءاإل -ـد

 معلومات يطلبها البنك.أو  تقريرأي    2
 

 التقرير السنوي : اثالث  

ديجب على كل   ِّ  امن كل سنة تقرير    من شهر آذار 31)ز اليوم اوالبنك بمدة   تتج إلىن يرسل أخدمة الدفع  ُمزو 

للسنة وكيل ُكل  من قبل  الُمقدَّمةمع وصف للخدمات  ،جمالي عدد وقيمة التحويالتإو ،سماء الوكالءأيشمل  اسنوي  

 السابقة. 

 

  الفصل الخامس
 

 ة الزبائناي: حمال  وأ
دعلى  ِّ على النحو و عن حقوقهم ومسؤولياتهم الزبائنإلبالغ  الالزمة التدابيرخدمة الدفع ووكالئه اتخاذ  ُمزو 

 اآلتي:

دلخى وع ،طتهماذة بوسنف  رات للمعامالت المُ قراإأو  صا تيإ إصداركالء على الو  1 ِّ خدمخة الخدفع  يُمخزو 

 .ات الالزمة لذلك الغرضعد  تزويد وكالئهم بالمُ 

 الزبائن.  إلىم الوثائس المطلوبة من وتسليأو  ملال سيتحمل الوكيل مسؤولية ت    2

دكثخخر مخن أمخع  االوكيخخل متعاقخخد   كخونفخي حخخا     3 ِّ قاعخخدة بيانخخات أنَّ ن يضخمن أفيجخخب  ،الخدفعخدمخخة  ُمخخزو 

 ليس هناك اختالط في البيانات. وأنــَّه  ،ظ بشكل مستقل ومنفصلحفَ الزبون تُ 

همخة م  والمعلومات الPINيجب إعالم الزبون بضرورة الحفاط على سرية الرقم التعريف الشخصي )  4

 لوكالء. بما في ذلك ا ،تباد  هذه المعلومات مع أطراف أخرى وعدم األُخرى،

 فصاح : اإلاثاني  

 تية: زبائنه وفي موقع عمله عن المعلومات اآللفصاح يجب على الوكيل اإل

د اسم وشعار -1 ِّ  . لصالحهخدمة الدفع الذي يعمل  ُمزو 

 من قبله. الُمقدَّمةات الدفع قائمة بخدم -2

 معاملة.  ةأي   إجراءله  فال يجوز ،يلكتروناإلل النظام إذا تعط  إنــَّه  :شعار خطي مفادهإ -3
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  .األموا فر احسب توبم قدَّ ط أن تُ شترَ خدمات الدفع يُ  ن: إشعار خطي مفادهإ -4

 .والتي يتم استحصالها من قبل الزبون ،الرسوم المعمولة بها لكل خدمةبقائمة   -5

د ع من قبلوقَّ الكتاب الرسمي المُ ظهار نسخة من إ -6 ِّ على اعتماد الوكيل من قبله  ينصال  الخدمة ُمزو 

 .  حة لهالمصر   وبالخدمات

 

 غلق مواقع الوكالء أو  نقل: اثالث  

دة من سبقَ يجب على الوكيل استحصا  الموافقة الخطية المُ   1 ِّ  .غلس مكان عملهأو  ،خدمة الدفع لنقل ُمزو 

دعالم إعلى الوكيل   2 ِّ أو   ،اثالثين يوم  ) تقل عن   بمدة ، أو إغالقه،ته نقل مقر عملهخدمة الدفع بني   ُمزو 

 .س عليه في العقدفَ تَّ على النحو الذي قد يُ  طو أة مد

ن أوأو إغالقه،  مكان عمله، قبل نقل ا،  يوم  ربعة عشر)أة   تقل عن على الوكيل إعالم الزبائن بمد    3

غلس أو  ،عالن على تاريخ نقلاإل ن ينصَّ أويجب  ،عالن في مكان بارز وواضح للجمهوراإل يتمَّ 

 .الموقع

 

 الفصل السادس

 سوية المعامالتت: ال  وأ   

حساب يجب أن  إلىأو  تحويل للنقد منأو  دفع ،سحب إيداع،المعامالت التي تنطوي على إنَّ جميع   1

 وفي الوقت الحقيقي. ،يةتكون آن

ديجب على   2 ِّ  ،يةوبصورة آن ،على القيام بالمعامالت نروالوكالء قادأنَّ كد من أخدمة الدفع الت يُمزو 

 وفي الوقت الحقيقي.

 

 الستعانة بالمصادر الخارجيةا: اثاني  

ديجوز ل   1 ِّ  هئوكال أعما طرف ثالث لتقديم الخدمات فيما يخص أي   برام عقد مكتوب معإخدمة الدفع  ُمزو 

 استحصا  موافقة البنك على صيغة العقود قبل اعتمادها.ن يتم أعلى 

دالخدمة بين أداء برام اتفاقية مستوى إيتوجب   2 ِّ   الث.والطرف الثخدمة الدفع  يُمزو 

ع هو على اتفاق لم يوق   ما ،خدمات وكيل الدفع إلىب نسَ التي تُ  نشاطاتداء الأ  يجب على الطرف الثالث   3

دمنفصل مع  ِّ  على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط.  ليصبح وكيال   ؛خدمة الدفع ُمزو 
 

 


