البنك المركزي العراقي
دائرة المدفوعات

زودي خدمات الدفع اإللكتروني
ضوابط عمل وكالء ُم ِّ
نسخة آيار 2020/
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نظرا إلى التطور الحاصل في عمليات الدفع اإللكتروني وانتشارها ،وانطالقا من َّ
أن هذا البنك هو الجهة
زودي خدمات الدفع اإللكتروني واإلشراف عليهم ،ت َّم
القطاعية المستقلة والمسؤولة حصرا عن منح التراخيص ل ُم ِّ
إصدار الضوابط اآلتية استنادا إلى المادة /4ح من قانون البنك المركزي العراقي رقم  56لسنة  ،2004وبما يتالءم
زودي خدمات الدفع اإللكتروني مع وكالئهم في عموم العراق،
والمعايير الدولية ،وأفضل الممارسات لتنظيم عمل ُم ِّ
ُمصنَّفين وفقا لطبيعة الوكالة الممنوحة لهم.
الفصل األول
التعاريف
صد باأللفاظ اآلتية ألغراض هذه الضوابط المعاني المبينة إزاءها:
يُق َ
 -1البنك :البنك المركزي العراقي.
ص من البنك لتقديم خدمات الدفع اإللكتروني.
زود خدمات الدفع اإللكتروني :أي
كيان مر َّخ ٍ
ٍ
ُ -2م ِّ
خزود خخدمات
 -3وكيل خدمات الددفع اإللكتروندي (رئيسديا أو ثانويدا) :الشخخص (الطبيعخي /المعنخوي ال ُم َّ
خخو مخن ُم ِّ
الدفع اإللكتروني للعمل بالنيابة عنه وبحسب طبيعة النشاط ال ُمحدَّدة في العقد المبرم بينهما.
خزود خدمخخة
 -4وكيددل ُمد ِّ
دزود خدددمات ال دواالت األجنبي دة (رئيسدديا أو ثانوي دا) :الشخخخص (المعنخخوي ال ُمخخ َّخو مخخن ُمخ ِّ
الحخخوا ت األجنبيخة للقيخخام بأعمالخه مخخن طريخخس إرسخخا وتسخخلالم الحخخوا ت الماليخخة داخخخل العخخراق وخارجخخه مخخن دون
ا حتفاظ بودائع للزبائن.
 -5الزبون :من يجب األداء إليه أو ألمره.
 -6اعرف زبونك :إجراءات (إعرف زبونك المطلوب اتخاذها للتحقس من هوية الزبون وفقا للقوانين.
الفصل الثاني
اوال  -:متطلبات الوكيل
زود خدمات الدفع القيام بالتقييم األولي والمستمر للشخص المراد تعيينه بصفة وكيخل ،والتحقخس
يتوجب على ُم ِّ
من مالءمته للعمل من خال سياسات وإجراءات العناية الواجبة للوكيل وعلى النحو اآلتي:
زود خدمة الدفع
زود خدمة الدفع أن يُ ِّ
قدم إلى ُم ِّ
 1يجب على أي شخص يسعى لتعيينه بصفة وكيل من قبل ُم ِّ
الوثائس اآلتية:
أ  -ا سم.
ب  -شهادة التأسيس أو رخصة العمل النافذة ،أو اإلذن ألي نشاط تجاري مشروع يت الم القيام به على مدة
(ثمانية عشر شهرا( في األقل قبل تاريخ الطلب.
ج  -الموقع الجغرافي ،العنوان البريدي ورقم الهاتف وساعات العمل.
زود خدمة الدفع.
د  -أيَّة معلومات أُخرى قد يطلبها ُم ِّ
زود خدمة الدفع التحقس من:
 2يتوجب على ُم ِّ
أ -هوية الوكيل من خال تدقيس وثائقه ومستنداته والمذكورة في الفقرة ( 1أعاله والتأكد من سالمة
إصدارها من مصادر معتمدة واستبعاده في حالة تقديمه معلومات كاذبة أو غير دقيقة ،واتخاذ اإلجراءات
المناسبة بحقه
َ
ب -عدم وجود مؤشرات سلبية في مكتب ا ستعالم ا ئتماني وأية مؤشرات أمنية أو قضائية ُمتخذة بحقه.
ج -القدرة على التعامل مع الحركات المالية النقدية وإدارتها بكفاءة ومراجعة السجالت والمطابقات للعمليات
المالية المنفَّذة من خالله.
د -القدرة على المحافظة على أمن وحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالزبائن وسجالتهم والتعامل مع
شكواهم.
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هـ -امتالك الوكيل حسابا مصرفيا.
زود مناسبة.
و-أية متطلبات أ ُخرى يجدها ال ُم ِّ
ثانيا – تعيين الوكالء
 1على مزود خدمات الدفع اإللكتروني تنظيم العالقة مع الوكالء التابعين له (رئيسيين وثخانويين بموجخب عقخود
ت ُبين أدوار ومسؤوليات كل طرف ،مع ضمان امتثا هذه العقود لهذه الضوابط وأيَّة تعليمات صخادرة
زود ممارسة إجراءات رقابية مناسخبة علخى نشخاطات وكالئخه مخع مراعخاة
عن البنك ،بحيث تضمن لل ُم ِّ
عرض نسخة من مسودة صيغة العقود التي سوف تُعتمد والمشار إليها أعخاله علخى البنخك ستحصخا
موافقته قبل التوقيع ليتم اعتمادهخا عنخد تعيخين الخوكالء حقخا مخن دون الحاجخة إلخى أخخذ الموافقخة علخى
تعيين كل وكيل ،مع ا لتزام بتعليمات البنك المقتضية إدراج أسماء الوكالء في سجل خاص بذلك يختم
تحديثه شهريا أو عند حدوث أي تغيير ،وإرسا نسخة منه الى البنك.
 2على مزود خدمات الدفع اإللكتروني الذي يسعى لتوكيل الغير في تقديم خدمات الدفع اإللكتروني ،فخي األقخل
تقديم البيانات أدناه لهذا البنك:
أ -العدد المقترح للوكالء في كل محافظة وبحسب الرقعة الجغرافية.
ب -تصنيف الوكالء بحسب الخدمات التي يقدِّمونها.
زود خدمة الدفع.
م
سيعتمدها
ج -وصف آللية الرقابة على عمل الوكيل ،التي
ُ
ِّ
د -السياسات واإلجراءات الخاصة بالوكالء بما في ذلك:
 السياسات واإلجراءات الخاصة بالعناية الواجبة للوكيل.
 سياسات وإجراءات مكافحة غسل األموا وتمويل اإلرهاب.
 سياسات وإجراءات إدارة المخاطر.
 السياسات واإلجراءات التشغيلية والتنظيمية.
 ا جراءات القانونية والعقابية المتخذة بحس الوكالء المخالفين.
ثالثا -أنواع الوكالء:
يتم تحديد نوع الوكيل وفقا لطبيعة الخدمات التخي سختُقدَّم فيمخا إذا كخان الوكيخل رئيسخيا أو ثانويخا ،وعلخى النحخو
اآلتي:
زود خدمات الدفع من طريق البطاقات:
 -1وكيل ُم ِّ
زود الخدمة هو المسؤو أمام البنك عن أي شيء يصدر عن الوكيل سواء كان رئيسخيا أم ثانويخا ،فيمخا
أ -يكون ُم ِّ
يخص خدمات الدفع اإللكتروني.
المبخرم وفقخا للرخصخة
زود خدمة الدفع تحديد الخدمات ال ُمقدَّمة من قبل الوكيخل مثبتخة فخي عقخد الوكالخة
َ
ب -على ُم ِّ
الممنوحة له ،وعلى النحو المبين في أدناه:
 تسجيل الزبائن.
المصدرة.
 بيع البطاقات مسبقة الدفع لصالح الجهة
ِّ
 ا ستفسار عن الرصيد.
 إصدار الكشوفات الخاصة بالدفوعات الصغيرة.
 إجراء عمليات اإليداع ( Cash Inلبطاقات مسبقة الدفع ،وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
زود ،وفقا لحاجة السوق ،وبالتنسيس مع البنك.
 أيَّة خدمات أخرى يتم تحديدها من قبل ال ُم ِّ
زود خدمات الدفع من طريق الهاتف النقال:
 -2وكيل ُم ِّ
زود الخدمة هو المسؤو أمخام البنخك فيمخا يخخص الخدمخة ال ُمقدَّمخة عمخا يصخدر مخن الوكيخل سخواء كخان
أ -يكون ُم ِّ
رئيسيا أم ثانويا فيما يخص خدمات الدفع اإللكتروني.
ب -يُس َمح للوكيل الرئيسي بإجراء عمليات تناقل األموا من وإلى محافظ الوكالء الثانويين التخابعين لخه بموجخب
عقد الوكالة.
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ج -يُح َ
ظر على الوكالء الرئيسيين إجراء عمليات تناقل األموا فيما بينهم.
د -يُح َ
ظر على الوكالء الثانويين إجخراء عمليخات تناقخل األمخوا فيمخا بيخنهم ،باسختثناء الخوكالء الثخانويين التخابعين
لوكيل رئيسي واحد وضمن المحافظة نفسها.
زود خدمة الدفع تحديد الخدمات ال ُمقدَّمة من قبل الوكيل ،مثبتة في عقخد الوكالخة المبخرم وفقخا للرخصخة
هـ -على ُم ِّ
الممنوحة له وعلى النحو المبين في أدناه:







تسجيل الوكالء والزبائن.
إيداع األموا ( cash inفي محافظ الزبائن والوكالء.
السحب النقدي ) cash outمن محافظ الزبائن والوكالء.
ا ستفسار عن الرصيد.
إصدار الكشوفات الخاصة بالتحويالت.
أيَّة خدمات أخرى يتم تحديدها من قبل المزود وفقا لحاجة السوق وبالتنسيس مع البنك.

زود خدمات ال واالت األجنبية:
 -3وكيل ُم ِّ
 1يحس للكيانات التي يحددها هذا البنك العمل بصفة وكيل رئيسي أو ثانوي.
 2يكون الوكيل الرئيسي هو المسؤو أمام البنك عن أي شيء يصدر عنه أو عن وكيله الثانوي.
 3للوكيل الرئيسي الحس بتوكيل وكالء ثانويين أو َم ْن يمثلهم لتقديم خدمات التحويل الخارجي بالنيابة عنه،
زود خدمة الحوا ت األجنبية وموافقة هذا البنك.
بعد استحصا الموافقة المسبقة ل ُم ِّ
 4يخختم تنظخخيم العالقخخة بخخين الخخوكالء الرئيسخخيين والثخخانويين بموجخخب عقخخود تضخخمن حقخخوق والتزامخخات الوكيخخل
الثانوي ،بما يضمن اتباعه سياسات مكافحة غسل األموا وتمويل اإلرهاب.
زود خدمة الحوا ت
5
يجوز للوكيل الثانوي القيام بخدمات التحويل المالي ما لم يتم استحصا موافقة ُم ِّ
األجنبي مسبقا.
 6على الوكيل الرئيسي تزويد البنك ب ُكل المعلومات المطلوبة بشكل دوري ،وبحسب ما يت الم ا تفخاق عليخه،
أو عند طلبها.
 7يضمن الوكيل الرئيسي امتثاله وامتثخا الخوكالء الثخانويين التخابعين لخه بقخوانين وتعليمخات مكافحخة غسخل
األموا وتمويل اإلرهاب ،وأيَّة تعليمات أو ضوابط تصدر بهذا الشأن ،أو القوانين ذات العالقة وتخوخي
الحيطة والحذر من عمليات ا حتيا .
 8يحس للوكيل الرئيسي تعليس عمل أي وكيل ثانوي تابع له ،أو إنهاء عمله عند فشل ذلك الوكيخل أو عجخز
عخخن تلبيخخة الخخخدمات التخخي تخخخص التحويخخل المخخالي أو أي أداء ،أو تصخخرف ينخخافي القخخوانين والتعليمخخات
والضوابط الصادرة بهذا الشأن ،وإعالم البنك بذلك.
 9يتوجب على الوكيل الثانوي مسك مجموعة دفترية مستندية منفصلة عن نشاط الشركة الرئيسخي ،ومخن
ث َ َّم يوحد نشاطه بصفته وكيال ثانويا مع نشاط شركته ،ويكون للبنك الحس بتدقيس هذه السجالت.
زود الخدمخة؛ لتقخديم خدمخة
 10يقوم الوكيل الرئيسي بتنصيب برامج وأنظمة في المحطات ال ُمعدَّة من قبل ُم ِّ
التحويل المالي ،وفي كل موقع من مواقع الوكيل الثانوي ،بحيث تبقى ملكية تلك البرامج وأيَّخة نسخخ مخن
زود خدمة الحوا ت األجنبي حصرا.
الحقوق ل ُم ِّ
 11يقوم الوكيل الرئيسي بتدريب الوكيل الثانوي وموظفيه للعمل على تقديم خدمات التحويل المالي.
 12على الوكيل الثانوي الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للزبائن وعدم إفشائها.
زود.
13
يحس للوكيل الثانوي إضافة أيَّة أسعار عما هو ُم َّ
قرر مع ال ُم ِّ
رابعا -عقد الوكالة :
زود خدمة الدفع والوكيل ــ في األقل ــ األحكام اآلتية:
 1يتضمن العقد الذي يُ ِّ
نظم العالقة بين ُم ِّ
أ -نوع وطبيعة الخدمات التي ستُسنَد إلى الوكيل ونطاق عمله.
ب -حقوق ومسؤوليات والتزامات كال الطرفين.
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ج -إجراءات الحد من المخاطر المرتبطة بالخدمات التي يقدِّمها وكيل الدفع بما في ذلك الحدود،
معامالت العميل ،إدارة النقد ،حماية النقد ،حماية أماكن الوكيل واإلجراءات المتبعة التي تضمن
حماية أموا الزبائن.
نص صريح على َّ
أن للبنك الحس بالوصو إلى األنظمة ،الوثائس ،التقارير ،السجالت ،الكادر
د-
ٌّ
واألماكن الخاصة بالوكيل ،وفي الوقت الذي يراه مناسبا.
هـ -متطلبات مكافحة غسل األموا وتمويل اإلرهاب.
نص صريح يتضمن َّ
أن ُكل المعلومات أو البيانات التي جمعها الوكيل ،ذات الصلة بالخدمات التي
و-
ٌّ
ُ
زود خدمة
يُ ِّ
زود خدمة الدفع ،أم من المصادر األخرى ،هي ملك ل ُم ِّ
قدمها الوكيل ،سواء من الزبائنُ ،م ِّ
الدفع.
زود خدمة الدفع لمعالجة حا ت عدم امتثا الوكيل لاللتزامات المنصوص
ز -ضمانات رقابية كافية ل ُم ِّ
عليها.
ح -ساعات عمل الوكيل.
ط -ا لتزام بالضوابط والتعليمات النافذة.
ي -احتفاظ الوكيل بالسيولة المناسبة لتلبية حاجة الزبائن.
ك -الوصف الفني لألجهزة اإللكترونية.
 تثبيت تفاصيل أ ُجور الوكيل.نص صريح يُبين َّ
زود خدمة الدفع في
م -وجود ٍ
أن على الوكيل تقييد المعامالت ال ُمنفَّذة من قبله بسجل ُم ِّ
نهاية يوم العمل التالي حدا أقصى.
ن-تحديد اآللية التي سيتم على أساسها تغيير بنود العقد والشروط الخاصة بإنهائه.
زود والوكيل.
س-اآللية ال ُمت َّبَعة لعملية تدفس األموا بين ال ُم ِّ
ع -الموقع الجغرافي للوكيل.
ف -تحديد مدة زمنية للعقد قابلة للتجديد أو اإللغاء ،باتفاق الطرفين.
زود خدمة الدفع الحس بإضافة شروط أُخرى قد يراها ضرورية على الوكيل لتقديم خدماته بعد استحصا
 2ل ُم ِّ
موافقة هذا البنك.
زود خدمة الدفعَّ ،
وأن حقوق وواجبات مثل أولئك
 3موظفو الوكيل يجب أن يُعاملوا على أنَّهم موظفون ل ُم ِّ
زود خدمة الدفع وبين الوكيل.
األشخاص يجب أن يت َّم ا تفاق عليها بين ُم ِّ
خامسا -إنهاء عقد الوكالة
 1فضال عن أحكام إنهاء الوكالة على النحو ال ُمحدَّد في العقدَّ ،
زود الخدمة الحس بإنهاء أو إلغاء عقد الوكالة
فإن ل ُم ِّ
في حا قيام الوكيل بما يأتي:
ال
أ -ا ستمرار في تقديم خدماته بصفة وكيل دفع عند توقف األعما التجارية له.
ب -ارتكاب جريمة تنطوي على احتيا  ،خداع أو أية مخالفة مالية أخرى ،أو قد ت َّم حله أو تصفيته من قبل
المحكمة ،أو غير ذلك.
زود خدمة الدفع تجعل من المستحيل على
ج-
ال
التعرض لخسارة أو ضرر مالي للدرجة التي (بحسب رأي ُم ِّ
الوكيل أن يحصل على السالمة المالية الخاصة به
د -في حالة وفاة المالك الوحيد أو الفرد ،أو فقدانه األهلية القانونية.
زود خدمة الدفع.
هـ  -في حالة نقل أو غلس مكانه من دون الحصو على موافقة خطية مسبقة من ُم ِّ
و -خرق الوكيل أي بند من بنود هذه الضوابط.
ز-عدم تقديم الوكيل المعلومات التي يطلبها مزود خدمة الدفع.
ح-عدم أهلية الوكيل للقيام بالعمل ال ُمو َكل به بناء على تقرير التفتيش أو اللجان التحقيقية ال ُمش َّكلة لهذا الغرض.
زود خدمة الدفع أن يضمن عدم استمرار الوكيل بتقديم خدماته بصفة وكيل دفع في حالة إنهاء العقد
 2على ُم ِّ
بموجب الفقرة ( 1أعاله.
زود خدمة الدفع اإلعالن للجمهور بأية طريقة أو وسيلة يراها مناسبة عند إنهاء عقد الوكالة مع
 3على ُم ِّ
ضرورة نشر إشعار اإلنهاء في منطقة عمل الوكيل وبشكل واضح للجمهور.
 4يحس ألي طرف من أطراف عقد الوكالة إنهاؤه في حالة ارتكاب أحد األطراف مخالفة مالية ،أو جناية ،أو
جنحة ُمخلة بالشرف.
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سادسا -شروط ال صرية
َّ
قخدم خخدمات الخدفع
1
خزودي خدمخة الخدفع والخوكالء محظخورة ،إذ يجخوز للوكيخل أن يُ ِّ
إن شروط الحصرية بخين ُم ِّ
زود ،بشرط:
ألكثر من ُم ِّ
خزود خدمخة الخدفع مخع تحديخد
أ  -أن يكون لخدى الوكيخل عقخود منفصخلة لتقخديم مثخل تلخك الخخدمات مخع كخل ُم ِّ
النشاطات التي يُح َ
ظر على الوكيل العمل بها.
ب  -أن يقوم الوكيل بتقديم خدماته للزبون بشفافية.
زود خدمة على حدة.
ج  -على الوكيل الحفاظ على سرية المعلومات التابعة لكل ُم ِّ
زود خدمة دفع آخر
زود خدمة الدفع الذي يسعى للتعاقد مع شخص سبس التعاقد معه من قبل ُم ِّ
 2يجب على ُم ِّ
ص
زودي خدمة الدفع فيما يخ ال
لتقديم خدماته ،أن يقوم بتقييم قدرة الوكيل إلدارة وتولي معامالت مختلف ُم ِّ
القدرة التكنلوجية وكفاية األموا الخاصة بالوكيل.
سابعا -األنشطة الم ظورة:
 1يُح َ
ظر على الوكيل القيام باآلتي:
أ -العمل أو تنفيذ معاملة إلكترونية عند وجود مشكلة في النظام.
ب -تنفيذ المعاملة عند تعذالر تسلالم إشعار إتمامها.
نص عليها العقد.
ج -فرض أيَّة رسوم من تلقاء نفسه بشأن تقديم الخدمات التي ي ال
د -تنفيذ الخدمات ال ُمقدَّمة للزبون في حا توقفت أو تقلصت النشاطات المسموح للوكيل بممارستها ،والنشخاطات
غير المثبتة في عقد الوكالة.
زود بذلك.
هـ -تقديم خدمات الدفع لحسابه الخاص من دون معرفة ال ُم ِّ
و -تقديم أيَّة خدمات تخضع للضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
ز -خصم األوراق التجارية.
ح -تقديم السلف النقدية وا ئتمانات.
ط -تقديم خدمات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية ما لم يكن مجازا من هذا البنك.
حدد في العقد النشاطات األُخرى التي يُح َ
ظر على الوكيل العمل بها.
زود خدمة الدفع أن يُ ِّ
 2يجوز ل ُم ِّ
الفصل الثالث
زود خدمة الدفع
أوال  -:مسؤوليات ُم ِّ
زود خدمة الدفع مسؤو عن أي فعل أو إغفا لوكالئه أو المصادر الخارجية التي ت َّمت ا ستعانة بها
 1يكون ُم ِّ
من قبل الوكيل في بعض النشاطات ،وتمتد هذه المسؤولية إلى أفعالهم حتى إن كانت غير ُمض َّمنة في بنود العقد،
ما دامت تتعلس بخدمات وكيل الدفع.
 2إعداد سياسات وإجراءات العناية الواجبة للوكيل وتحديثها ،فضال عن السياسات واإلجراءات التشغيلية
والتنظيمية بما يتالءم مع الخدمات التي يقدِّمها.
 3ضمان تسوية جميع اإلجراءات وا لتزامات المالية والفنية وتسديد المستحقات في حا إنهاء عقد الوكالة.
زود ووكالئه.
 4ضمان امتالك الوكيل حسابا مصرفيا إلجراء تناقل المستحقات المالية بين ال ُم ِّ
 5ا متثا للسياسات واإلجراءات والتدابير الرقابية ،التي بضمنها إجراءات ا متثا المتخذة من قبل الوكيل،
زود خدمة الدفع.
وللبنك أن يأخذ بالحسبان هذه التدابير عند اتخاذه أي إجراء قانوني ضد ُم ِّ
زود خدمة الدفع مسؤو عن حل النزاعات الناشئة بين الوكيل والزبائن.
 6يكون ُم ِّ
زود خدمة
 7نشر قائمة محدَّثة بالوكالء الرئيسيين والثانويين ،وطبيعة الخدمات ال ُمقدَّمة في الموقع اإللكتروني ل ُم ِّ
الدفع ،ومن خال وسيلة نشر أُخرى تكون متاحة للجمهور.
 8إشعار هذا البنك فور حدوث أية تغييرات تطرأ على المعلومات في قائمة الوكالء لتحديث سجالتهم في البنك.
زود خدمة الدفع إشعار البنك قبل نقل أماكن الوكالء أو إغالقها.
9
يجب على ُم ِّ
زود خدمات الدفع.
 10التأكد من قيام الوكيل بتقديم األعما ال ُمو َكلة إليه ،من خال األدوات واألنظمة لدى ُم ِّ
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 11إلزام الوكالء التابعين له باإلعالن بشكل واضح وصريح عن الخدمات ال ُمقدَّمة ،والعمو ت المستوفاة ،وبما
يتالءم مع تعليمات هذا البنك.
 12ضمان عدم قيام الوكيل بالبدء بمزاولة األعما ال ُمو َكلة إليه قبل توقيع عقد الوكالة ،أو مزاولة أية أعما
خدمات دفع إلكتروني خارج نطاق عقد الوكالة.
 13تزويد الوكيل باإلجراءات التشغيلية التي ت ُبين تفاصيل األعما ال ُمو َكل بها.
 14ضمان التزام الوكالء بتنفيذ العناية الواجبة للزبون.
زود
 15وضع قائمة بإشارات اإلنذار المبكر واإلجراءات التصحيحية؛ لضمان إدارة الوكيل ا ستباقية من قبل ُم ِّ
خدمة الدفع ،ومن ث َ َّم حماية أموا الزبائن.
 16تزويد الوكالء بتدريب كافٍ لتمكينهم من أداء العمليات بشكل كافٍ وتقديم الخدمات المتفس عليها ،بما في ذلك
(التدريب الخاص بالمعرفة المناسبة للزبون ،خدمة العميل ،إجراءات المحافظة على سرية البيانات للزبائن
وسجالتهم ،أمن النقود ،حفظ السجالت والتثقيف المالي ،التعامل مع األدوات واألنظمة ،التعامل مع شكاوى
الزبائن ،إجراءات كشف ا حتيا  ،وإجراءات مكافحة غسل األموا وتمويل اإلرهاب .
 17توفير البنية التحتية (أنظمة – شبكات -أجهزة ....الالزمة لتقديم الخدمات لوكيل الدفع.

ثانيا -:إدارة المخاطر
زود خدمة الدفع أن يضمن وجود إطار عمل لحوكمة وإدارة المخاطر بما يتالءم مع القوانين
يجب على ُم ِّ
والتعليمات والضوابط الصادرة عن هذا البنك لضمان تقديم خدمات وكيل الدفع بجاهزية تامة من خال :
أ -تطوير برنامج إدارة المخاطر لخدمات وكيل الدفع ،التي تعكس استراتيجية وسياسات خدماته.
ب-متابعة وإدارة المخاطر.
ج -تحديد معالجة إدارة خدمات وكيل الدفع ذات الصلة بالمخاطر بطريقة سليمة.
د -تحديد نشاط الوكيل وطبيعة الخدمات ال ُمقدَّمة من قبله مع األخذ بالحسبان اآلثار المترتبة على المخاطر
التشغيلية والسيولة للوكيل.
هـ -تقييم الوضع ا ئتماني والمالءة المالية للوكيل كل ثالثة أشهر لتحديد نشاطاته بالتزامن مع هذا التقييم.
و-تحديد ومعالجة إدارة الدفع اإللكتروني ذات الصلة بالمخاطر بطريقة سليمة.
ز-تحديد المخاطر التكنولوجية وتخفيفها بشكل صحيح فيما يتعلس بأمن المعلومات والبيانات في الشبكات
الالسلكية.
ح-إعداد خطة إدارة استمرارية العمل لتقليل انقطاع وظائف الوكالء أو فجوات فيها.
ط -ضمان نشر سياسات وإجراءات خدمات دفع الوكيل وغيرها من المعلومات ذات الصلة بجميع األفراد
المشاركين في العملية من خال قنوات ا تصا .
زود خدمة الدفع بشأن عمل خدمات وكالء الدفع وكفاءتها ،على نحو شامل
ي -تقديم تقرير إلى مجلس إدارة ُم ِّ
ودوري.
ك-امتالك أنظمة وكادر للمراقبة والسيطرة الكافية على العمليات والخدمات ال ُمقدَّمة من وكالئه على أساس
مستمر.
ثالثا  -:العناية الواجبة للزبون
يجب على الوكالء عند القيام بالعناية الواجبة للزبون ا متثا لجميع التعليمات الصادرة عن هذا البنك وقوانين
زود
ومتطلبات مكافحة غسل األموا وتمويل اإلرهاب المعمو بها في العراق ،بما في ذلك تقديم تقرير إلى ُم ِّ
خدمة الدفع بالنشاطات المشتبه بها كافة.
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الفصل الرابع
أوال :الصالحيات اإلشرافية والرقابية للبنك
زوديها والمشاركين فيها تخضع إلشراف البنك.
 1جميع خدمات الدفع اإللكتروني و ُم ِّ
زود خدمات الدفع اإللكتروني والمشاركين وأي طرف ثالث ووكالئهم توفير المعلومات
 2على ُم ِّ
والبيانات وعدم اإلتيان بأية أفعا تؤثر في مهمة اإلشراف والرقابة والتعاون ،أو تمنعها ،بحسب ما
تقتضيه الضرورة إلنجاز مهمة اإلشراف والرقابة من البنك.
زود خدمة الدفع اإللكتروني ووكالئه لمراقبة مدى ا لتزام بمعايير
 3لممثلي البنك تفتيش مباني ُم ِّ
وسياسات الرقابة على نظم المعلومات.
زود خدمة الدفع تخاذ اإلجراءات أو التدابير ضد ،أو بالنيابة عن ،الوكيل،
 4قيام البنك بتوجيه ُم ِّ
واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الناجمة عن تصرف الوكيل ،كما قد يراه البنك مناسبا.
ثانيا :متطلبات تقديم التقارير
زود خدمة الدفع أن يحتفظ بالتقارير الخاصة بعمليات الدفع اإللكتروني لكل وكيل وبالطريقة
 1يجب على كل ُم ِّ
التي يراها مناسبة ،بما يضمن لهذا البنك الوصو إليها في الوقت الذي يراه مناسبا ،على أن تتضمن حدا أدنى
المعلومات اآلتية:
أ  -قيمة ،حجم والتوزيع الجغرافي للعمليات أو المعامالت.
ب  -حا ت ا حتيا  ،السرقة أو السلب.
ج  -شكاوى الزبائن.
دـ -اإلجراءات التصحيحية ال ُمت َخذة لمعالجة شكاوى الزبائن.
 2أي تقرير أو معلومات يطلبها البنك.
ثالثا :التقرير السنوي
زود خدمة الدفع أن يرسل إلى البنك بمدة تتجاوز اليوم ( 31من شهر آذار من كل سنة تقريرا
يجب على كل ُم ِّ
ُ
سنويا يشمل أسماء الوكالء ،وإجمالي عدد وقيمة التحويالت ،مع وصف للخدمات ال ُمقدَّمة من قبل كل وكيل للسنة
السابقة.
الفصل الخامس
أوال :حماية الزبائن
زود خدمة الدفع ووكالئه اتخاذ التدابير الالزمة إلبالغ الزبائن عن حقوقهم ومسؤولياتهم وعلى النحو
على ُم ِّ
اآلتي:
خزودي خدمخة الخدفع
 1على الوكالء إصدار إيصا ت أو إقرارات للمعامالت ال ُمنفذة بوساطتهم ،وعلخى ُم ِّ
تزويد وكالئهم بال ُمعدات الالزمة لذلك الغرض.
 2يتحمل الوكيل مسؤولية تسلالم أو تسليم الوثائس المطلوبة من وإلى الزبائن.
خزود خدمخخة الخدفع ،فيجخخب أن يضخمن َّ
أن قاعخخدة بيانخخات
 3فخي حخخا كخون الوكيخخل متعاقخخدا مخع أكثخخر مخن ُمخ ِّ
الزبون ت ُحفَظ بشكل مستقل ومنفصل ،وأنــَّه ليس هناك اختالط في البيانات.
 4يجب إعالم الزبون بضرورة الحفاط على سرية الرقم التعريف الشخصي ( PINوالمعلومات المهمخة
األُخرى ،وعدم تباد هذه المعلومات مع أطراف أخرى ،بما في ذلك الوكالء.
ثانيا :اإلفصاح
يجب على الوكيل اإلفصاح لزبائنه وفي موقع عمله عن المعلومات اآلتية:
زود خدمة الدفع الذي يعمل لصالحه.
 -1اسم وشعار ُم ِّ
 -2قائمة بخدمات الدفع ال ُمقدَّمة من قبله.

 -3إشعار خطي مفاده :إنــَّه إذا تعطل النظام اإللكتروني ،فال يجوز له إجراء أية معاملة.
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شترط أن ت ُقدَّم بحسب توافر األموا .
 -4إشعار خطي مفاده :إن خدمات الدفع يُ َ

 -5قائمة بالرسوم المعمولة بها لكل خدمة ،والتي يتم استحصالها من قبل الزبون.
ينص على اعتماد الوكيل من قبله
زود الخدمة
ال
 -6إظهار نسخة من الكتاب الرسمي ال ُموقَّع من قبل ُم ِّ
وبالخدمات المصرحة له.
ثالثا :نقل أو غلق مواقع الوكالء
زود خدمة الدفع لنقل ،أو غلس مكان عمله.
 1يجب على الوكيل استحصا الموافقة الخطية ال ُمسبقَة من ُم ِّ
زود خدمة الدفع بنيته نقل مقر عمله ،أو إغالقه ،بمدة تقل عن (ثالثين يوما  ،أو
 2على الوكيل إعالم ُم ِّ
مدة أطو على النحو الذي قد يُت َّفَس عليه في العقد.
 3على الوكيل إعالم الزبائن بمدة تقل عن (أربعة عشر يوما ،قبل نقل مكان عمله ،أو إغالقه ،وأن
ينص اإلعالن على تاريخ نقل ،أو غلس
يت َّم اإلعالن في مكان بارز وواضح للجمهور ،ويجب أن
َّ
الموقع.
الفصل السادس
أوال :تسوية المعامالت
َّ 1
إن جميع المعامالت التي تنطوي على إيداع ،سحب ،دفع أو تحويل للنقد من أو إلى حساب يجب أن
تكون آنية ،وفي الوقت الحقيقي.
َّ
زودي خدمة الدفع التأكد من أن الوكالء قادرون على القيام بالمعامالت ،وبصورة آنية،
 2يجب على ُم ِّ
وفي الوقت الحقيقي.
ثانيا :االستعانة بالمصادر الخارجية
زود خدمة الدفع إبرام عقد مكتوب مع أي طرف ثالث لتقديم الخدمات فيما يخص أعما وكالئه
 1يجوز ل ُم ِّ
على أن يتم استحصا موافقة البنك على صيغة العقود قبل اعتمادها.
زودي خدمة الدفع والطرف الثالث.
 2يتوجب إبرام اتفاقية مستوى أداء الخدمة بين ُم ِّ
ُ
سب إلى خدمات وكيل الدفع ،ما لم يوقع هو على اتفاق
3
يجب على الطرف الثالث أداء النشاطات التي تن َ
زود خدمة الدفع؛ ليصبح وكيال على النحو المنصوص عليه في هذه الضوابط.
منفصل مع ُم ِّ
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