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 األهمية وصف الرقابة النطاق التوقيت مجال الرقابة

قبل بدء  التحقق من الهوية -0

 التوظيف/التعيين

األفراد عن طريق فحص الدليل الفوتوغرافي األصلي التحقق من هوية  جميع الوظائف

 واالحتفاظ به وبنسخة منه كدليل.

 التحقق من صحة هوية األفراد

الحق القانوني في العمل في  -6

 دولة التعيين

قبل بدء 

 التوظيف/التعيين

التحقق من أهلية الفرد القانونية للعمل في االختصاصات ذات الصلة عن  جميع الوظائف

طريق الحصول على الوثائق األصلية المناسبة الصادرة من خالل الحكومة 

 واالحتفاظ بنسخة منها كدليل. 

  للتحقق من أهلية الفرد القانونية للعمل في االختصاصات ذات الصلة

قبل بدء  التحقق من العنوان -3

 التوظيف/التعيين

عن طريق  ،التحقق من إقامة الفرد في مسكن ثابت في الوقت الحالي جميع الوظائف

الحصول على وثائق مناسبة وحديثة موجهة إلى الفرد الذي يحمل نفس هذا 

 العنوان واالحتفاظ بنسخة منها. 

إلثبات صحة فحوصات التحقق  ،التحقق من صحة العناوين الفعلية لألفراد

 وية.من اله

التحقق من صحة المهنة  -4

 والشركة
أسابيع  8في غضون 

من بدء 

 التوظيف/التعيين

جميع الوظائف 

)باستثناء الوظائف 

المتعلقة بالصيانة 

المحلية للمرافق 

والمباني/صيانة 

ماكينات الصراف 

  اآللي(

 التحقق من صحة ما يلي:

سنوات التاريخ الوظيفي خالل السنوات الثالثة األخيرة)خمس  -

 في حالة الوظائف النظامية(

الفحوصات المرجعية للتأكد من خلو تاريخ التوظيف من  -

 الحوادث وإمكانية تجلي الفجوات المهنية.

تفاصيل االتصال المرجعية وعدم تزييفها من أصحاب العمل  -

 السابقين عن طريق وسائل مستقلة.

عن طريق يجب التحقق من صحة أصحاب العمل السابقين غير المعروفين 

 (.epuoH sCo apmoC وسائل مستقلة )مثل فحص دار الشركات

 التأكد مما يلي:

 مة الفرد ونزاهته.ءمدى مال -

 ،بحث الفجوات المهنية التي تتجاوز ثالثة أشهر وتقييمها -

 لضمان دقة جميع معلومات التوظيف السابقة وأن

 المرجعيات حقيقية.  -

معززة قد تطلب فيما بعد من قبل السلطات /ه تلقائًيا من القيام بذلك ويقتصر األمر على إبالغ بنك باركليز فقط. يجب على الموردين أيًضا إجراء أية فحوصات إضافيةؤيتم إعفا ،فحوصات ألسباب قانونية محليةفي حالة عدم تمكن المورد من إجراء 
 المحلية والتي تتجاوز متطلبات بنك باركليز المحدودة.
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 األهمية وصف الرقابة النطاق التوقيت مجال الرقابة

 فحوصات العقوبات -5
 

قبل بدء 
 التوظيف/التعيين

 

 جميع الوظائف
 

إثبات االمتثال إلى قوانين العقوبات المعمول بها بالتحقق من عدم إدراج 
اسم الفرد تحت أي من العقوبات الرسمية أو مصفوفات األنشطة 

 المحظورة.
 

تحت قائمة عقوبات الحكومة أو أية عقوبات إذا كان اسم الفرد يندرج 
قد يؤدي ذلك إلى تشكيل مخاطر تنظيمية أو إلحاق الضرر بسمعة  ،أخرى

 بنك باركليز.
 

فحوصات االئتمان /  -2
 اإلفالس

أسابيع  8في غضون 

من بدء 
 التوظيف/التعيين

تجرى فحوصات االئتمان / اإلفالس على األفراد عبر أجهزة تطبيق  جميع الوظائف
القانون أو هيئات قانونية أخرى مع االحتفاظ بنسخة من تقرير االئتمان في 

 الملف. 

قد تكشف هذه الفحوصات عن أي فرد قد يشكل خطورة فيما يتعلق 
في حالة تعرض المرشح لضغوط مالية خارج بيئة  ،بتضارب المصالح

 العمل. 

أسابيع  8في غضون  فحوصات الحالة الجنائية -0

من بدء 
 التوظيف/التعيين

إجراء فحص الحالة الجنائية عبر هيئات قانونية واالحتفاظ بأدلة من هذه  جميع الوظائف
 الفحوصات. 

د في الحفاظ فحوصات التحقق من حسن سير وسلوك الفرد وإنه سيساع
على سرية المعلومات وعدم الكشف عنها بواسطة أفراد تحركهم دوافع 

 إجرامية أو نوايا سيئة.

فحوصات عضوية مجلس  -8
 اإلدارة ووسائط اإلعالم 

أسابيع  8في غضون 

من بدء 
 التوظيف/التعيين

جميع الوظائف التي 
تتمتع بإمكانية 
الوصول إلى 

المعلومات السرية* 
موافقة والتي تتطلب 

 الجهات الرقابية.

 إجراء ما يلي:
للتعرف على التضارب  ،فحوصات مستقلة لإلدارات المعقودة -

 المحتمل في المصالح و/أو وحاالت عدم التأهيل. 
فحوصات التغطية اإلعالمية لتحديد ما إذا كان الفرد موضع  -

 اهتمام وسائل اإلعالم السلبية. 

يشغلون مناصب معينة والتأكد من عدم إجراء فحوصات على األفراد الذين 
وجود تضارب في المصالح أو وجود أفراد يشكلون مخاطر متعلقة بإلحاق 

 الضرر بسمعة البنك.

قبل بدء  فحوصات الجهة المظمة -9
 التوظيف/التعيين

تتطلب الوظائف 
 الموافقة التنظيمية فقط

الوظائف التي يمكن تجلي إجراء الفحوصات لألفراد الذين يشغلون جميع 
 تتطلب الموافقة التنظيمية في قاعدة البيانات/السجل ذو الصلة.

إجراء الفحوصات التي تتطلب حصول األفراد على موافقة المنظم والتي 
 تعبر عن"الكفاءة والمالئمة" لمنع المخاطر التنظيمية.

فرض عقوبات تنظيمية أو ها )سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي( في التعرض ألضرار مالية جسيمة وإلحاق الضرر بسمعة البنك أو خسارة المزايا التنافسية أو هي المعلومات التي يتسبب اإلفصاح غير المصرح به عن -**المعلومات السرية 

  إجراءات قانونية.
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الفحوصات الناقصة أو  -07
 النتائج السلبية

 

 عند االقتضاء
 

يتعين أن يعتمد المورد عملية معينة للتعامل مع الفحوصات الناقصة أو  جميع الوظائف
السلبية، وبالتالي يتعين إجراء مزيد من المناقشات مع الفرد أو إنجاز إعالن 

 لتحديد ما إذا كان التوظيف ال يزال قائًما. ،الحقيقة أو تقييم المخاطر

في حالة عدم  ،الموردين تلقائًيا في بنك باركليزالتحقق من صحة عدم تعيين 
 إمكانية تجميع األدلة المطلوبة للفحص أو تعذر الفحص.

 

تغيير الظروف الشخصية  -00
 وتعذر اإلفصاح عن المعلومات

 يجب أن يعتمد المورد عملية سارية: جميع الوظائف عند االقتضاء
اإلفالس واإلدانات إلخبار األفراد بالتغيرات ذات الصلة )مثل  -

 الالحقة(.
ضمان التحقيق في االكتشافات الالحقة للمعلومات السلبية  -

واتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا اقتضى األمر )مثل التهم 
 الجنائية التي لم يتم الكشف عنها خالل الفحص(.

إلعادة فحص األفراد الذين تركوا وظائفهم لدى المورد وتمت  -
أشهر )يجب الحصول على دليل الحق  إعادة توظيفهم بعد ثالثة

 القانوني في العمل في كافة الحاالت(.

 التحقق من صحة ما يلي:
مراجعة تغيرات الظروف التي تم اإلفصاح عنها والتي قد  - -

 تغير قرار الفحص المبدئي.
عدم تعيين األفراد الذين أخفقوا في اإلفصاح عن المعلومات  - -

 الجوهرية.
للموظفين السابقين الذين تم إعادة  إعادة الفحص المناسب - -

 توظيفهم لدى المورد.

األحكام اإلضافية  -06
 للواليات المتحدة األمريكية

 

قبل بدء 
 التوظيف/التعيين

 

يقتصر على وظائف 
تقديم الخدمات داخل 

الواليات المتحدة 
األمريكية إال إذا تم 

االتفاق على غير ذلك 
 مع بنك باركليز.

   ما يلي:يتعين على المورد 
 إجراء اختبارات المخدرات على األفراد. -
تقديم نماذج بصمات أصابع العاملين في مواقع بنك باركليز أو  -

الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أنظمة البنك وذلك بناء على 
 طلب البنك.

إجراء فحوصات إضافية للخدمات حيث تقدم الخدمات لشركة  -
األعمال المسجل لدى بنك باركليز كابيتال ) وسيط وكيل 

باركليز( حيث يوجد متطلبات إضافية للتحقق من صحة المهنة 
وفحص التاريخ الجنائي وفًقا للوائح هيئة تنظيم الصناعة 

يمكنك التحدث إلى  ،وفي حالة تطبيق هذه المتطلبات ،المالية
مصادر االتصال التي سوف تشرك فريق االمتثال ببنك 

تحدة األمريكية لالطالع على مزيد من باركليز في الواليات الم
 التعليمات.

لتأكد من مالئمة األفراد ونزاهتهم وضمان االمتثال إلى المتطلبات الخاصة 
بالواليات المتحدة األمريكية وتلك المدرجة بلوائح هيئة تنظيم الصناعة 

 المالية. 
 

 


