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 / رئيس مجلس اإلدارة األستاذالسيد 

  بنك       

 تحية طيبة وبعد،،

وزارة التموين التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية كٍل من في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي و

خدمات السجل التجاري وكذا توفير  وذلك بهدف ،لشهر العقاري التابع لوزارة العدلاوالتجارة الداخلية، وكذا 

    في ةنعقدالم   هجلس إدارة البنك المركزي بجلستقرر م فقد ،للعمالء من خالل فروع البنوكخدمات التوثيق 

 التجاريعلى اإلطار العام الذي ي مكن العمل من خالله لتقديم خدمات السجل الموافقة  2021يونيو  20

 ، وذلك على النحو التالي:التوثيق داخل فروع البنوك، وكذا الضوابط الموضحة بالمرفقو
 

التجاري السمممال للبنوك العاملة في مصممر والمسممجلة لدك البنك المركزي المصممري بتقديا خدمات السممجل  .1

وللكافة بالنسمممممممبة لخدمات  ،بالنسمممممممبة لخدمات التوثيق والتوثيق داخل فروعها لعمالئها فقط كمرحلة أولى

من وزارة التموين والتجارة  وذلك من خالل إبراا اتفاقات تقديا تلك الخدمات مع كلٍ  السمممممممجل التجاري،

 الداخلية، ووزارة العدل.

السمممممممجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضمممممممرورة التقدا للبنك على البنوك الراغبة في تقديا خدمات  .2

المركزي المصمري ققطاع الشمئون المصمرفيةل للحصمول على موافقتد بعد اسمتيفاء الضموابط واتجراءات 

الواردة بالمرفق وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تتضمممممن ما 

 يلي:

 ل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.التزاا السج -

 التزاا مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل. -

 الفصل التاا بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك. -

 متطلبات اتفصال والشفافية. -

 

 من تاريخه. اعتبارا   الشأناتخاذ الالزم في هذا برجاء التفضل بالتنبيه نحو 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 عامر طارق
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 ضوابط تقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق( داخل فروع البنوك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العقاري )التوثيق( داخل فروع البنوكأوال : المستفيد من خدمات السجل التجاري والشهر 

، المسممجلة لدك البنك المركزي المصممري للكافة يُمكن تقديا خدمات السممجل التجاري داخل فروع البنوك -

لعمالء البنوك فقط كمرحلة أولى من خالل فروع البنوك المملوك  بينما يقتصمممممممر تقديا خدمات التوثيق

 .أسهمها بالكامل للدولة

قات مع كلٍ يحق للبنوك إبراا  - فا لة في جهاز تنمية التجارة  ات ية ممث لداخل من وزارة التموين والتجارة ا

الداخلية التابع للوزارة، وبما يدعا توفير بعض الخدمات التي يقدمها الجهاز من خالل السمممممجل التجاري 

 داخل فروع البنوك، ومع وزارة العدل فيما يخص خدمات التوثيق.

 التي يتعين إتباعها لتقديم خدمات السجل التجاري والشهر العقاري )التوثيق(: ثانيا : الضوابط واإلجراءات

 

التأكيد على أن منافذ تقديا خدمات السمممممممجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك ما هي إل قناة لتقديا  -

وأن البنك ليس مسممممئول عن تلك  يخدماتها للعمالء من خالل موظفي السممممجل التجاري والشممممهر العقار

الخممدمممات، وأن المسمممممممئوليممة تقع على عمماتق كممل من وزارة التموين والتجممارة الممداخليممة ووزارة العممدل 

 بصفتهما مقدمي الخدمات.

من السمممجل التجاري والتوثيق من خالل موظفين  تخصممميص مكان مسمممتقل بفرع البنك لتقديا خدمات كلٍ  -

منفصممل تماما عن المنتجات والخدمات تابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وبشممكل 

 المصرفية داخل الفرع.

اتعالن بوضممول عن أن الخدمات التي يتا تقديمها من خالل منفذ السممجل التجاري داخل الفرع صممادرة  -

فذ التوثيق داخل الفرع  قديمها من خالل من ية، والخدمات التي يتا ت لداخل من وزارة التموين والتجارة ا

 ل. صادرة من وزارة العد

أن تكون كل المسمممممممتندات المتعلقة بخدمات السمممممممجل التجاري والتوثيق على مطبوعات وزارة التموين  -

 والتجارة الداخلية، ووزارة العدل وحدهما بما في ذلك المواد التسويقية. 

الحصممممممول على إقرار منفصممممممل من العميل يُقر فيد أند على دراية بأن الخدمات الُمقدمة من خالل منفذ  -

لتجاري، ومنفذ التوثيق بفرع البنك تخص وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل السمممممممجل ا

 وحدهما منفردين دون البنك.

تتحمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل كافة المخاطر الناشمممئة عن الخدمات التي يُقدمها  -

خ في الخدمات التي  منفذ السمممممممجل التجاري، والتوثيق التابع لها داخل فرع البنك، حيد ل يُعد البنك طرفا
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خ بأية عقود أو اتفاقا ت تتا بين أي عميل ومنفذ السمممجل التجاري تُقدمها، وبالتالي فإن البنك ل يكون ُملزما

 أو منفذ التوثيق داخل فرع البنك.

الحصمممممول على إقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل يُفيد بمسمممممئوليتهما التامة عن  -

 فض المنازعات وحل أية شكاوك قد تنشأ عن تقديا خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنك.

من قانون البنك المركزي  142، 140لتزاا بما ورد بشمممأن سمممرية حسمممابات وبيانات العمالء بالمواد ال -

 .  2020لسنة  194والجهاز المصرفي رقا 
 

 

  :ثالثا : األحكام العامة للتعاقد بين البنك وكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة العدل

يجب مراعاة ما يرد من أحكاا عامة لدك التعاقد بين الطرفين قالبنك وأي من الوزارتين المذكورتينل، على 

 أن يشمل العقد الموقع بين البنك والوزارتين المذكورتين ما يلي كحد أدنى: 

 خدمات السجل التجاري والتوثيق الُمزمع تقديمها من خالل فروع البنك. -

 مولت الخدمات المقدمة وأسس حسابها.نصيب البنك من مصاريف وع -

 آلية التعامل مع الشكاوك الواردة من العمالء. -

ضمممممممرورة اتبالا عن بيانات وعدد الموظفين وبدائلها المسممممممممول لها بالتواجد داخل مقار فروع البنك  -

 لتقديا الخدمة والحصول على موافقة البنك عليها.

أماكن اتعالن عن خدمات السجل التجاري والتوثيق التي تقدا عن طريق منفذ السجل التجاري والتوثيق  -

 داخل البنك، وكذا األماكن المسمول والغير مسمول تواجد موظفي المنفذين بهما داخل فروع البنك. 

خذاخ في العتبار تفاصممممممميل آلية فض المنازعات بين الطرفين قالبنك وأي من الوزارتين المذكورتينل أ -

ووزارة العدل وفقا لما ورد  ،اتقرار المطلوب اسمممممممتيفائد من كٍل من وزارة التموين والتجارة الداخلية

خ.  بالبند ثانيا

يتا فتح حسممماب خاص بتقديا تلك الخدمة بالبنك تتا من خاللد المعامالت مثل تحصممميل رسممموا الخدمات  -

كٍل من  المقدمة عن طريق اتيداع أو التحويل بحيد ل ية بين العمالء وموظفي  قد ية معامالت ن تتا أ

 السجل التجاري، والشهر العقاري.

 السمممجل خدمات لعمالء المصمممرفية والخدمات المنتجات بتسمممويق المقر صممماحبة البنوك لموظفي السممممال -

 والتوثيق. التجاري

لفروع التي يتوافر بها قياا البنوك باتعالن على المواقع اتلكترونية الخاصممممممممة بها وكذا على واجهة ا -

 خدمات السجل التجاري والتوثيق.
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رابعااا: تقوم البنوك قباال التعاااقاد م  وزارة التموين والتجااارة الاداخليااة أو وزارة العاادل باالتقاادم بطلاا  إلى البنااك 

المركزي )قطاع الشئون المصرفية( للحصول على موافقته لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل 

شار اليها واستيفاء موافقة قطاع األمن على تلك  فروعها وذلك بعد استيفاء كافة الضوابط واإلجراءات الم 

المنافذ، وكذا موافقة قطاع تكنولوجيا المعلومات على خطوط الربط بين تلك المنافذ والوزارتين التابعتين 

 لهما.   

: يتم إبالغ البنك المركزي المصاااري )قطاع الشااائون المصااارفية( في حالة قيام البنك بييقاد تقديم خدمات خامساااا  

برم بينه وبين  الساااااااجل التجاري والتوثيق من خالل فروعه أو إجراء أي تعديالت فيما تضااااااامنه العقد الم 

 وزارة التموين والتجارة الداخلية أو وزارة العدل. 

سااااابقة لدر قيام وزارة التموين والتجارة ساااااادساااااا   : يتعين التقدم بطل  للحصاااااول على موافقة البنك المركزي الم 

 ،بفروع البنوك رقابة واإلشااااراد على منافذ تقديم خدمات السااااجل التجاريالداخلية أو أي من أجهزتها بال

شاااراد على منافذ تقديم خدمات الشاااهر العقاري و أي من أجهزتها بالرقابة واإلأو لدر قيام وزارة العدل أ

 .بفروع البنوك


