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 مقدمة:  .1

 
ي النمو تطورا شهدت أنشطة بنك مرص 

ظهور الحاجة إل أدى إل  مما البيئة التنظيمية و  يةالتكنولوج واألساليبف 
ي يقوم بها البنك ا

بغرض  (،Outsourcing )التعهيد الستعانة بجهات خارجية يتم تكليفها للقيام ببعض المهام الت 
ات المتخصصة غتر  التكاليف، تحقيق وفورات ف   اتيجيةهداف أداخليا، أو لتحقيق  المتوفرةأو الوصول إل الختر  . است 

 
ي تقوم بها البنوك، وإدراكا للحاجة إل االستعانة بجهات خارجية ف  تنف

فرد البنك أيذ بعض األنشطة المختارة الت 
ما صدر  ضمن الخارجيير   وجهات اإلسناد الخدمات مقدمي  عىل المراجعةالمركزى المرصى بعض القواعد الت  تنظم 

 سبتمتر 
وضعت موضع التنفيذ مبادئ توجيهية شاملة  البنوك(،من تعليمات )الرقابة الداخلية ف   2014عنه ف 

ي تواجهها المصارف الت  تعهد ببعض أنشطتها إل متعهدين 
. لمعالجة المخاطر الت   خارجيير 

 
لمنع حدوثها أو مخاطر مختلفة يجب وضع إجراءات بجهات خارجية قد يعرض البنك لاالستعانة ومما ال شك فيه أن 

اتيجية مثل مخاطر  منها،للحد  ام والتشغيل  والسمعةاالست   . والمخاطر القانونيةوااللت  
 
ي ممارسة عمليات استخدام كفاءات  األسلوبتحديد  الغرض من صياغة هذه السياسةإن 

 أو  أفراد  أو قوى  أو المتبع ف 
ي تنفيذ مهام ووظائف  محلية( أو  )أجنبية أفراد  أو و خدمات من مؤسسات أوسائل 

ذاتيا يقوم بها البنك  وأنشطة كانف 
ي ذلك اتفاقات  ويتضمن

ي يتبناها البنك عند االستعانة بطرف ثالث ألداء األنشطة عىل أساس مستمر )بما ف 
المبادئ الت 

ة  (. محدودة الفت 
 
خارجر وإدارة طرف ثالث  إلفيها البنك  أ الت  يلج وتحديد الحاالت  األنشطةوضع معايتر اختيار  إلسياسة التهدف و 

  العملية. المخاطر المصاحبة لتلك 
 

 الغرض من السياسة .2

 

  تطلب الت  ت و أذات الطابع التنفيذى المرتبطة بنشاط البنك مثال الخدمات  النشاط،طبيعة وأهمية تفهم

ات ومهارات متخصصة وال ت . حمل كثتر من المخاطر حال إسنادها إل طرف ختر  خارجر

  ي األثر تحديد ي البنك عىل معايتر مختلفة مثل األرباح  بجهاتالمحتمل لالستعانة  اإليجابر
 
خارجية ف

 والمرصوفات الرأسمالية والقدرة التنافسية. والسيولة 

  ي التأثتر قياس اتيجياتهعىل تحقيق ته المحتمل عىل سمعة البنك وقدر  السلتر وخططه إذا وأهدافه  است 

 الخدمة. المتعهد أثناء تأدية حدث تقصتر من 

  من إجمالي تكاليف التشغيل للبنك.  خارجية كنسبة بجهاتتكلفة االستعانة حساب 

  محددة األدوار والمسؤوليات بشكل جيد.  مستنديه دورةتوافر 

  الخدمة.  مقدمتوافر معايتر واضحة الختيار 

  وط وأحكام االستعانة بجهات خارجية أوال  بأول. مراجعة شر

  الخدمة. من نتائج النشاط وأداء مقدم  وتقييم لكلتوافر آلية متابعة 

  .توافر إجراءات واضحة لضمان استمرارية األعمال 
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ي يمكن إسنادها إىل جهات خارجية  .3
 األنشطة الت 

 
أنشطة والالزمة لتحقيق أهدافه مثال المرتبطة بنشاط البنك  غتر مرتبطة باتخاذ القراراتأنشطة تنفيذية تشمل 

،  أنشطة اختيار وتوظيف االستعالمات،نماذج  ة واالستعالم عن العمالء بغرض مىل  الزيارات الميداني وتدريب العاملير 
ائب وأنشطة إدارة أنشطة تسويق المنتجات  ،  Call Center  واستعالمات العمالء مراكز االتصالو ، الرواتب والرص 

 وأنشطة تغىط ،collection activitiesالتحصيل وأنشطة  Back Officeالخلفية  المرصفية، وأنشطة المكاتب
اخيصبعض الجوانب القانونية مثل التحكيم  ويمكن صياغتها بصفة   العقود متعددة األطراف.... الخ  وصياغة والت 

ي 
ي يكون فيها مقدم الخدمة طرفا ثالثا بير  إدارة البنك وبير  أحد األطراف ذات العالقة )عمالء أو عامة ف 

األنشطة الت 
 عاملير  أو موردين أو منافسير  .... الخ(. 

 
كة أو شخص للقيام بوظيفة غتر وقد  البنك أن يستعير   البنكية مثل باألعمالمرتبطة ينظر إل عملية التعاقد مع شر

ولكن  خارجية،أنها عملية تعهيد أو إسناد لجهات  الخ، عىلخارجية لعمليات الحراسة والنظافة والنقل ....  بمصادر 
ة بالنشاط البنىك فإن هذه السياسة ال تعت  بهذا النوع من   التعاقدات. نظرا ألن تلك األنواع من العمل ال تتعلق مباشر

 

ي إسنادها إىل جهات خارجية .4
ي ال ينبغ 

  األنشطة الت 

 
ي ذلك و 

ام، ظائف صنع القرار والتدقيق تشمل مهام اإلدارة األساسية بما ف  مثل وضع وتقييم الداخىلي ووظيفة االلت  
ام بمعايتر اعرف عميلك لفتح حسابات اإليداع، وفرض غرامات عىل القروض المتأخرة   

ي والتسويات، االلت 
ويستثت  ف 

ي يستلزم فيها إسناد أعمال ال يتوافر لها كوادر مناسبة داخليا عىل أن يكون بصفة استشارية ومؤقتة 
ذلك الحاالت الت 

 خاذ القرار من مهام اإلدارة الداخلية طالبة الخدمة. ويكون اعتماد نتائج األعمال وات
 

 مخاطر االستعانة بجهات خارجية  .5

 
اتيجية: المخاطر  خارجية اإلسناد لجهات تعرض البنك للخسائر المادية أو المعنوية نتيجة اتخاذ قرار   االست 

اتيجيةومن المخاطر  القرار،توقيت اتخاذ توافق  ومدى  بتقديمخدمة المقدم قيام  االست 
اتيجية األهدافال يتفق مع قد  الذي، باسمه وبأسلوبه األعمال  العامة للبنك.  االست 

 
ي االعتماد عىل  منقد ينجم هذا  : اإلستبدال / الخروج مخاطر 

ي  وفقدان المهارات ذات المتعهد،اإلفراط ف 
الصلة ف 

يكون تخارج المتعهد مرة أخرى وهنا من إعادة األنشطة إل الداخل  مما يمنع البنك،
 باهظ التكلفة. مع متعهد آخر وإعادة التعاقد الرسيــــع 

 
مما ال مع العمالء  ومستوى التفاعل المتعهد ضعف مستوى تقديم الخدمة من تنجم عن   السمعة: مخاطر 

 تسق مع المعايتر العامة للبنك. ي
 

ام: مخاطر  امقد ال يتم   االلت   از اال عدم و  المستهلكوحقوق ة بقوانير  الخصوصي االلت   بشكل كاف من حت 
 . المتعهد قبل 

 
للوفاء  للمتعهد  الناشئة بسبب فشل التكنولوجيا، واالحتيال، والخطأ، وعدم كفاية القدرة  التشغيلية: المخاطر 

امات  . بااللت  
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ار العقابيةتشمل، عىل سبيل المثال ال الحرص، التعرض للغرامات أو العقوبات أو و   القانونية: المخاطر   األض 
 للتعاقد.  ى بند من البنود القانونيةاإلخالل بأالناجمة عن 

 
ي   الدولية: مخاطر ال

ي بلد  مع مقدمي التعاقد تنشأ عن والت 
البنك  قد يعرض الذيآخر وهو األمر خدمات ف 

ي ف للمخاطر. 
تمنع  البلد قد تلك الظروف واألحداث االقتصادية واالجتماعية والسياسية ف 

وط اتفاقه مع البنك. وإلدارة  يراعي البنك الدولية مخاطر المقدم الخدمة من تنفيذ شر
ف  دولة  السياسات الحكومية، والظروف السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية

 . تلك المخاطر إجراءات للتعامل مع  المخاطر ويضعخالل عملية تقييم مقدم الخدمة 
 

ورى توافر تقييمات وإدارة فعالة  وبالنظر إل تعدد  المخاطر الت  قد تصاحب عمليات التعهيد فإنه سيكون من الرص 
 إلدارة هذه المخاطر

 

 المبادئ العامة .6

 

  خيص أو التسجيل وط الموافقة أو الت  ي جميع القوانير  واللوائح والمبادئ التوجيهية وشر
يجب النظر ف 

 الخدمة. والمرتبطة بطبيعة النشاط والت  تنظم عمل مقدم  ذات الصلة

  اماته،  بجهاتاالستعانة وتظل اإلدارة طالبة الخدمة خارجية ألي نشاط يقوم به البنك ال يقلل من الت  

عىل البنك التأكد من يجب  خارجية، كما جهة  إل إسنادهسواء تم تنفيذه ذاتيا أو تم عن النشاط مسئولة 

ي يستخدمها البنك األداءأن مقدم الخدمة يستخدم نفس مستوى 
ي أداء الخدمات الت 

كما لو كانت   العالي ف 

 تتم داخل البنك وليس من مصادر خارجية.  األنشطة

  .ام عليه  إجراء كافة اإلجراءات المتبعة للتأكد من هوية مقدم الخدمات وتطبيق كافة محددات االلت  

  ي
اء تنافسية مماثلة لكل ترتيب من ترتيبات االستعانة بمصادر خارجية  ينبغ  إجراء مناقصة أو عملية شر

اء تبعا لنوع النشاط الذي يجري االستعانة  جديدة، وقد تختلف عملية إجراء العطاء أو عملية الرسر

ي اتباع تفاصيل هذه السياسة. 
 بمصادر خارجية له، وف  جميع الحاالت ينبغ 

 اف عىل أنشطته وإدارتها يجب عىل البن ك التأكد من أن مقدم الخدمة ال يعوق أو يعارض البنك عىل اإلشر

ي أداء مهامه الرقابية وأهدافه. 
 بشكل فعال، كما أنه ال يعوق البنك ف 

  ي ذلك قدرة
يجب أال تؤثر ترتيبات االستعانة بجهات خارجية عىل حقوق العميل تجاه البنك، بما ف 

المعامالت العادلة وفقا للقوانير  ذات الصلة. وبما أن العمالء مطالبون  العميل عىل الحصول عىل

ي أثناء التعامل مع البنك، يجب أن يتضمن 
تعاقدات العميل مستندات بالتعامل مع مقدمي الخدمات ف 

 مع البنك فقرة تفيد أنه قد يستخدم البنك متعهدين خارجيير  ف  أداء بعض الخدمات واألنشطة. 

  يجب أن ف ،  األداء السمعة أو ضعفالمغامرة بأو  المهت  السلوك  مخالفة   الخدمات لمقدميجوز  ال

للعاملير  ببنك مرص ميثاق أخالقيات وسلوكيات العمل المرصف   ما يتناسب من مبادئ يتم تطبيق 

 المهت  واألخالف  للموردين من قبل  المتعهدين الخارجيير  والعاملير  لديهم ، و قواعد السلوك وكذلك 

مدربير  بشكل صحيح للتعامل مع  وموظفيهمالمتعهدين الخارجيير  يجب عىل البنك التأكد من أن 

التصال وخصوصية األوقات المناسبة لالعمالء و أساليب االتصال ب، وخاصة جوانب مثل العمالء 

وط واألحكام الصحيحة  أ وال يلج ،  المنتجات المعروضة وما إل ذلك عنمعلومات العمالء ونقل الرسر

ي الخدمات  مقدمو 
 
هيب أو المضايقات من أي نوع سواء كانت لفظية أو جسدية ضد أي شخص ف إل الت 
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ي تهدف إل إهانة أو التسويق المديونيات جهود تحصيل 
ي ذلك األفعال الت 

أو تخل  العميل، بما ف 

 و أترصيحات كاذبة ، والتهديد والمكالمات المجهولة أو تقديم أو الضامنير  بخصوصية أفراد أش المدينير  

 مضللة. 

  ي حيازة مزود الخدمة. وعىل هذا الت  يسغ البنك إل ضمان حفظ وحماية شية معلومات العميل
ف 

ي مقدم الخدمة يجب أن يكون عىل أساس 
النحو، فإن الحصول عىل معلومات العمالء من قبل موظف 

مطلوبة من أجل أداء البيانات الالحد األدب  من عىل المعرفة قترص ت"المعرفة قدر الحاجة" أي أن 

 . الخدمة

 كة تابعة -المصالح ومنها فأن مقدم الخدمة  تعارض بشأن الحوكمة بتعليمات ورد ما مراعاة إذا لم يكن شر

يجب أال يكون مملوكا أو متحكم فيه من قبل أى عضو من أعضاء مجلس إدارة بنك مرص أو أحد  –للبنك 

 حد أقاربــهم حت  الدرجة الثانية. مديرين اإلدارة العليا بالبنك أو أ

  كما يجب أن تتضمن هذه اإلجراءات بالوضوح والشمول  / إنهاء التعاقد  إجراءات فسخيجب أن تتسم

 أو التخلص منها.  وكذلك نقلها  وسالمة البياناتالحفاظ عىل استمرارية العمل 

 ي حالة إسناد خدمات لجهات خارج جمهورية مرص العربية يتخذ البنك التدا
بتر الالزمة لالحتكام ف 

يعات المرصية واختصاص المحاكم المرصية بما قد ينشا من منازعات، وف  بعض الحاالت  للقوانير  والترسر

يعات دولة جهة اإلسناد الخارجية ومحاكمها وذلك  قد يستثت  من ذلك ويتم االحتكام لقوانير  وترسر

 .ة بالبنكبموافقة مجلس إدارة البنك وبعد العرض عىل الشئون القانوني

 

 الخدمة  مبادئ تقييم مقدم .7

 
ي 
ي  قائمة يجب خارجية بجهاتتجديد عقد االستعانة  أو جديدة خارجية  بجهاتاالستعانة  حالةف 

عىل البنك أن يأخذ ف 
 : إجراء مراجعة العناية الواجبة لمقدم الخدمة ومنها  االعتبار 

 

  لم يكن لديه حساب طرفنا وأال يكون هو أو التعرف الجيد عىل مقدم الخدمة كما لو كان عميال للبنك إن

 أحد مالكه أو مديريه من الكيانات أو األشخاص المحظور التعامل معهم. 

  ة  إنالتأكد من ح عىل مدى الفت  ة والكفاءة السابقة لتنفيذ النشاط المقت  مقدم الخدمة لديه الختر

ا الخدمة وأنظمةحسن سمعة مقدم  والتأكد من المتعاقد عليها   لديه.  والشكاوى والتظلمات مااللت  

  ام بمعايتر األداء قدرة مقدم الخدمة عىل التأكد من  
 البنك. الت  يحددها االلت 

 ي ظل الظروف المعاكسة، و  التأكد من القدرة
 
عىل ته قدر المالية للمتعهد والقدرة عىل إتمام التعاقد حت  ف

امات ا   التعاقد. ببنود اللت  

 ي وأبحاث سوقية لبنك الحصول عىل مراجعات مستقلة يجوز ل
عىل مقدم الخدمة لتكملة النتائج الت 

 . توصل إليها 

  ي االعتبار  األخذ
العوامل الخارجية مثل البيئة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية للوالية  ف 

ي قد تؤثر ع
ها من األمور الت  ي يعمل بها مقدم الخدمة وغتر

 المتعهدين. أداء ىل القضائية الت 
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 تقييم اتفاقية التعهيد  .8

 
ي تحكم العقد بير  البنك ومقدم الخدمة بعن

وط واألحكام الت  ي اتفاقيات خطية يتم يتم تحديد الرسر
من مراجعتها اية ف 

ط قبل توقعيها ان تتم المراجعة من القطاعات المعنية و  ام والحوكمة وقطاع اإلالشئون القانونية  اتقطاعيشت  لت  
ها إلدارة المركزية لمخاطر التشغيل( و قطاع المخاطر )او قطاع مخاطر امن المعلومات المؤسسية  بالبنك بشأن تأثتر
ي و 
ي للسماح للبنك باالحتفاظ بمستوى مناسب من ، و التشغيىل التنظيىم القانوب 

ي أن يكون االتفاق مرنا بما يكف 
وينبغ 

امات القانونية والتنظيمية.  الخارجيير  المتعهدين الرقابة عىل  ي التدخل باتخاذ التدابتر المناسبة للوفاء بااللت  
 والحق ف 

 
ي أن 

. وفيما يىلي بعض البنك أو  المتعهد طبيعة العالقة القانونية بير  األطراف، سواء كان عىل االتفاق أيضا  ينصوينبغ 

ي العقود: األحكام الرئيسية 
 الواجب مراعاتها ف 

 

   ي  يحدد  أن ينبغ
ي ذلك يتم تأديتها العقد بوضوح األنشطة الت 

 الخدمة واألداء المناسبة معايتر بما ف 

ي  وإجراءات التصعيد لتنفيذ الخدمة  والمسئوليات والوقت المطلوب األدوار وتحديد 
حالة  والعقوبات ف 

امعدم   بشكل واضح.  وتلقيها منهتحديد مسئوليات توفتر المعلومات إل مقدم الخدمة و  ،االلت  

 ام مقدم الخدمة بإدارة األعمال بطر إ   سليمةقة يلت  
 
  اقتصاديا

 
  واجتماعيا

 
الحفاظ عىل اسم  لضمان وبيئيا

كاء العملعىل المدى الطويل لكل من البنك  وضمان النجاحمرص  وسمعة بنك  عىل حد سواء.  وشر

  ام مقدمي الخدمة بإخطار البنك عن أية أحداث يمكن أن يكون لها أثر
عىل مقدرتهم  جوهرىالت  

 باالضطالع بالمهام الموكلة إليهم بالفاعلية المطلوبة. 

  والتقييم المستمرين لمقدم الخدمة حت  يتم اتخاذ أي  المتابعة حق البنك ف   أن ينص العقد عىليجب

ي إجراء عىل الفور  إجراءات تصحيحية
 عمليات، فيجب أن تتضمن بنود التعاقد عىل حق البنك ف 

مقدم الخدمة سواء من قبل مراجعيه الداخلیير  أو الخارجیير  أو من قبل متعهدين آخرين  عىل المراجعة

ي توصل  تقارير نسخ من أي  عىلعنه والحصول  بالنيابةللعمل 
مقدم الخدمة  إليها مراجعة والنتائج الت 

 خدمات المقدمة نيابة عن البنك. فيما يتعلق بال

  ي حالة خدمة المقدم ولية ئمسومدى ضوابط لضمان شية بيانات العمالء يشمل التعاقد يجب أن
 
ف

 المعلومات الرسية ذات الصلة.  يبخرق األمن وترس 

  يجب أن تشتمل العقود الموقعة مع كافة الجهات مقدمة الخدمة داخل وخارج ج. م. ع. عىل أحقية

ي 
ائب أخري مقررة لم يتم إضافاتها بالعقد البنك ف  ائب إضافية أو أي تكاليف تخص ض  خصم أية ض 

 وقت التعاقد. 

  التأكد من أن تتضمن تعاقدات خدمات اإلسناد اتفاقية لعدم اإلفصاح عن المعلومات ألطراف خارجية

وط التعاقدية مع البنك أو أى معلومات تم الحصول  فيجب عىل مقدم الخدمة عدم اإلفصاح عن الرسر

 بذلك. عليها من خالل تعامله مع البنك دون إذن أو تفويض من البنك 

 أليموافقة البنك المسبقة عند تكليفه من الباطن  هد مقدم الخدمة الحصول عىلبنود العقد تع تتضمن 

اطات التعاقد   وتحت كاملطرف آخر بأداء مهام مرتبطة بالبنك عىل أن يخضع الطرف اآلخر لكافة اشت 

 . مسئولية مقدم الخدمة المتعاقد مع البنك
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  اعدم مقدم الخدمة ب إقرار تتضمن بنود العقد الخدمات المسندة إليه بدون وصف ت عىل إجراء أى تغيتر

الخدمة المتفق  وطريقة أداءأسلوب أو تطوير وإقراره بعدم تغيتر  استيفاء موافقة البنك بشكل مسبق

 عليه مع البنك إال بعد الحصول عىل موافقة البنك عىل ذلك. 

  .يجب أن ينص بالعقد عىل أن تكون قرارات وحدة حماية حقوق العمالء بالبنك ملزمة لمقدم الخدمة 

  مة معه يجب أن تتضمن بنود العقد ام مقدم الخدمة من خالل العقود المتر  
وقطاع  باطالع البنكالت 

اف بالبنك الرقابة  هام المسندة إليه. المعلومات المتعلقة بالم عىل-طلب منهم ذلك  إذا -المركزى  واإلشر

  التعاقد معلومات عن  ف  نرسر حق البنك  تتضمن بنود التعاقد موافقة مقدم الخدمة عىليجب أن

كةونطاق الخدمة المقدمة للبنك وأسماء  التنفيذيير   ا ومديريــه ا وأعضاء مجلس إدارته ا ومالكه الرسر

ونيةالرئيسيير  بمواقع البنك  أو ذكر هذه البيانات ف   فصاح،واإلوتقاريره الخاصة بالشفافية  اإللكت 

 التقارير الصحفية أو الندوات أو اللقاءات اإلعالمية لممثىل البنك. 

  ام التعاقد ب اإلقرار ف  يجب  مرص. ببنك  واألخالف  المعتمد بقواعد السلوك المهت  مقدم الخدمة الت  

 والحفاظ عىل الفاعليةيضمن العقد بالتفصيل بما / إنهاء  التعاقد إجراءات فسختتضمن بنود  يجب أن 

  أو التخلص منها.  وكذلك نقلها  وسالمة البياناتاستمرارية العمل 

  دور األطراف المعنية بسياسة الخدمة .9

 

  طالبة الخدمة اإلدارةدور  
 
o  ية الكافية والمناسبة إلدارة ومراقبة يجب أن يتوفر لدى اإلدارة طالبة الخدمة الموارد المادية والبرسر

ي جميع األوقات. الخدمة 
 الخارجية ف 

o  وضع الوصف الشامل بالتفصيل للنشاط الذي يتم االستعانة بجهات خارجية له، والتأكد من صحة ما

ي أنشطة االستعانة 
إذا كان النشاط مسموح به بموجب القواعد التنظيمية، وكذلك ما إذا كان مشمول ف 

ي ف  هذه السياسة. 
 بمصادر خارجية عىل النحو المحدد ف 

o طبقا لسياسة مخاطر از المخاطر واإلدارات ذات الصلة تقييم المخاطر المرتبط بالخدمة بمشاركة جه

 جديدة أو المحدثة تحديثا جوهرياالتشغيل لدراسة وتقييم المنتجات واألنظمة واإلجراءات واألنشطة ال

o  إجراء الدراسة الوافية بجدوى إسناد الخدمة إل جهة خارجيةBusiness Case رض مقارنة بير  مع ع

 أداء الخدمة ذاتيا أو إسنادها لطرف ثالث من حيث الربحية والكفاءة وإدارة المخاطر. 

o  التأكد من القدرة المالية والفنية للطرف الخارجر مقدم الخدمة وذلك قبل إبرام أى اتفاقات خاصة

 باإلسناد. 

o ديه حساب طرفنا وأال يكون هو أو التعرف الجيد عىل مقدم الخدمة كما لو كان عميال للبنك إن لم يكن ل

 أحد مالكه أو مديريه من الكيانات أو األشخاص المحظور التعامل معهم. 

o  .توفتر قائمة مخترصة لمقدمي الخدمة بعد إجراء العناية الواجبة لمقدمي الخدمات 

o    ام تجهتر  نماذج عقود االستعانة بجهات خارجية وعرضها عىل قطاع الشئون القانونية وقطاع االلت

 ومخاطر العمليات  والحوكمة المؤسسية

o  كات بصفة دوريةمتابعة األداء  . وإعداد تقارير تقييم أداء الرسر

o يجب إبالغ القطاع باإلسناد وف  حالة فسخ التعاقدات  الخاصة التعاقدات إنهاءو  ببدء القطاع المالي  إبالغ

ام مع ذكرالمال و   . األسباب مسئول االلت  
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o  ي
ي إطار خطة محددةإجراء تقييم ذاب 

حة ف   . التفاقات االستعانة بمصادر خارجية قائمة / مقت 

 ام والحوكمةقطاع اور د  المؤسسية.  اللت  
 

o  ورة من قبل إدارة سنويا مراجعة هذه السياسة لجنة عرضها عىل المؤسسية و الحوكمة  أو عند الرص 
 . دارةاإل مجلس الحوكمة ب

o  ي البنك  بموقع داخليا السياسة نرسر
وب    . للبنك السنوي الحوكمة بتقرير عنها واإلقرار اإلليكت 

o  ي أي  استشاراتتقديم
ي االستعانة بمصادر خارجية ف 

ي ترغب ف 
تفستر هذه حول  نشاط،إل اإلدارات الت 

 . سياسةال
o  وط وأحكام التعاقد المكتوبة بير  البنك ومقدم الخدمة للتأكد من توافقها مع السياسة وأثارها فحص شر

 التنظيمية وبغرض حماية حقوق العمالء"
o كة / الكيان المتعاقد معها ومالكه وبات قائم العو ا و جميع أطرافها األساسية عىل قفحص أسماء الرسر

 المحلية و الدولية
o  ام و يقوم قطاع اإل، نتيجة لمخالفة عقد التعهيد  عند إنهاء أي تعاقد للتعهيد بإعالم  المؤسسية الحوكمةلت  

افية جهات الرقابيال  إنهاء التعاقد سباببالبنك المركزى بأة واإلشر
o  مة مع البنك التأكد من وأسماء متعهدى الخدمات ونطاق الخدمات اإلفصاح عن عقود التعهيد المتر

  . المقدمة للبنك
 

  المخاطر قطاعدور 
 

 : ي
اك مع اإلدارة طالبة الخدمة واإلدارات ذات الصلة إلجراء االب   االشت 

o  ي تحديد أسس اختيار   . جهات اإلسناد الخارجر

o  ات تقييم األداء ي قبل التعاقد ووضع مؤشر  KPIتقييم مخاطر التعامل مع جهات اإلسناد الخارجر

 . بالتنسيق مع اإلدارة طالبة الخدمة لمتابعة أداء تلك الجهات فيما بعد التعاقد 

o ي الوقت المناسب
 . عرض المعلومات المتعلقة بمخاطر التعهيد عىل اإلدارة العليا ف 

o  التأكد من جاهزية وصالحية خطط الطوارئ لدي جهات اإلسناد . 

 الشئون القانونيةور قطاع د 
 
o  االستعانة بمصادر خارجية ليتم توقيعها / تنفيذها من قبل البنك مع مزود  لعقود المراجعة القانونية

 الخدمة. 
o ي حالة وجود أي نزاعات مع مزود الخدمة

 . تقديم المشورة القانونية ف 
o  ي نفس المجال. العمل

ي تعمل ف 
كات الت  مة مع الرسر  عىل توحيد صيغة العقود المتر

 

  قطاع الشئون اإلداريةدور   
 
o الخدمات طبقا  مقدمي  مع والتعاقد الموافقات عىل الحصول يقوم قطاع الشئون اإلدارية بكافة إجراءات

 للقواعد واإلجراءات السارية وبالتنسيق مع اإلدارة طالبة الخدمة. 
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  القطاع الماىل دور 
 
o  تقوميعمل القطاع المال عىل تجميع كافة مرصوفات عقود اإلسناد بالبنك تحت رقم حساب واحد( 

ي  اإلدارة تح حسابات فرعية لفهذه المسألة  بخصوصالمالي  القطاعمع بالتشاور المعنية بالتعاقد الخارجر
وع تعهيد.   (لكل مرسر

o  طالبة الخدمات بصفتها وحدات تكلفة مستقلة. تحميل تكلفة التعهيد عىل اإلدارات المعنية 
o ي ومتابعة تجديدها :  حفظ كافة تعاقدات البنك بما فيها اإلسناد الخارجر  وفقا لما يىلي

 
 مرحلة ما قبل التعاقد. 

o  توفتر البيانات الالزمة عن مقدمي الخدمة من )سابقة األعمال مع البنك، تقييم أداء( لإلدارات المعنية
 . قبل التعاقد 

o  مراجعة اإلجراءات المتخذة قبل توقيع العقد للتأكد من سالمة )األرقام والبيانات والمعلومات من
التأكد من مراجعة  –من له حق التوقيع  –االختصاصات والصالحيات المالية  –الجهات المعنية بالعقد 

ها(  . العقود من الناحية الفنية والقانونية والمالية وغتر
 

 د. مرحلة ما بعد التعاق
o  .مة مع الجهات الخارجية  حفظ أصول العقود المتر
o  .تسجيل العقود عىل نظام متابعة العقود 
o  .متابعة استيفاء تقييم األداء للموردين ومقدمي الخدمة ورفع تقارير دورية بمتابعة األداء لإلدارة العليا 
o  .توفتر البيانات الالزمة لإلدارة العليا والجهات الرقابية الداخلية والخارجية واإلدارات المعنية 

 

  المراجعة الداخليةدور قطاع 
 

 اإلسناد يشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية كل أنشطة البنك بما فيها العالقة مع مقدم الخدمات وجهات 
 ()التعهيدالخارجيير  
o  خدمات بمقدمي  المتطلبات الالزمة لتطبيق سياسة االستعانةمراجعة  .  خارجيير 

o  للمتعهدين الخارجيير   الخدمات إسناد تضمينها بعقود التأكد من البنود الواجب . 

 

  أمن المعلوماتدور قطاع 
 

o ي سيتم االستعانة بمصادر خارجية لها لضح او الد يتحدال
، مثل لمتطلبات األمنية ألنظمة المعلومات الت 

 كيفية التعامل مع جميع البيانات الشخصية والحساسة طوال العقد. 

o  ي مقدمي الخدالتأكد من توقيع
عىل اتفاقيات عدم إفشاء ذوى الصلة مات والموردين الخارجيير  موظف 

ي األنظمة
 . لحماية البيانات الحساسة ف 

o  ستخدم لتو  اتفاقيات المستوى التشغيىلي التأكد من أن
ُ
حديد األداء المتوقع لكل عنرص مستوى الخدمة ت

ي مطلوب ، ووصف النتائج القابلة للقياس ، وتحديد الحلول ومتطلبات االستجابة ألي حالة 
تحكم أمت 

 محددة لعدم االمتثال
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o  عملية تصعيد لحل المشكلة واالستجابة للحوادث ، بحيث يمكن التعامل مع الحوادث التأكد من وجود

ا لت
 
ا لعملية محددة مسبق

 
 قليل أي تأثتر عىل المنظمة. وفق

o  ا لسياسات أمن تكنولوجيا المعلومات التنظيمية الخاصة  بوجود التأكد
 
بمورد ضوابط أمنية كافية وفق

 ..  المعايتر الدولية( أو مثل متطلبات البنك المركزى، أو المتطلبات التنظيمية األوسع ) الخدمة

o  ي مراجعة المسؤوليات المحدالبنك حق التأكيد عىل
ي اتفاقية مستوى الخدمة ف 

 دة ف 

o   ي يقدمها مزود الخدمةالتأكد من
 كفاية خطط الطوارئ وعمليات النسخ االحتياطي الت 

o  ، ي مصنفة بشكل واضح وصحيح ي يجب أن يتعامل معها الطرف الخارجر
التأكد من أن جميع البيانات الت 

داء عملهم أو الوفاء ويجب تعيير  االمتيازات األمنية للوصول فقط عىل أساس ما هو مطلوب أل 

امات التعاقدية.   بااللت  

o  اقات امنية  عن أي خرق للبيانات الحساسة أو الشخصيةواالبالغ  المسؤولية  تحديد  او اى اخت 

 
 




