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ًقانونًالمصارفًاإلسالميةًرقمً)الىًًاستنادا ً       ًينسجم2015ًً(ًلسنة43ًاحكام معًوبما

ًمنًضوابطًأدواتًالتمويلًاإلسالمي7)ًالفقرة )ًً ًبموجبه ًضوابطًشبكةًالصادرة ًاعداد تم

للحفاظًفًاإلسالميةًفيهاًامرا ًاشتراكًالمصارًالتيًيعدواإلسالميةًالحمايةًالماليةً  ً علىًًواجبا

ًالمصرفيًاإلسالميًو ًالنظام ًالنقديةاستقرار ًالسياسة ًمسار ًاالستقرارًًمساندة الهادفًالى

ًالمالي.

 شبكة الحماية المالية اإلسالميةاوالً: 

ًتستخدمًهيًًًًًً ًمالية ًحماية ًالقروًشبكة ًالتبادلية ًفيًحاالتًنقصًالسيولةضًالحسنة

علىًأساسًقاعدةًًاإلسالميةإذًيتمًعقدًاتفاقيةًبينًمجموعةًمنًالمصارفً،ًالعاديةًوالحادة

ًحسنًتقديمًقرضالتزامهمًبًفيهاًعلىًينصً(obligation of donate)بالتبرعًااللتزامً

ً ًفيمتبادل ًعند ًبينهم ًالنقصًًحاالتًحدوثما ًفي ًلدى المشتركةًًاألطرافًأحدسيولة

ًًًواشرافًالبنكًالمركزيًالعراقي.ًوبرعايةباالتفاقيةً

ً

 في شبكة الحماية المالية االسالمية أنواع القروض الحسنة التبادلية ثانياً:

 ًًًًتتراوحاإليفاءًبااللتزاماتًلمعالجةًعدمًالقدرةًعلىًًسريعةًقروضًحسنةًتبادلية -1

 .مليارًدينارً(5 الىً 1,25منً)

لمعالجةًالضعفًفيًالمركزًًالسيولةًالحادةًنقصًحاالتتبادليةًلمعالجةًًحسنةقروضً -2

 .مليارًدينارً(25ًالى10ًمنً)ًالمالي

 

 ً  الحد األعلى للقروض الحسنة التبادلية في شبكة الحماية المالية االسالمية: ثالثا

ًً(ً ًنسبة ًالقرضًالحسن ًمبلغ ًيتجاوز ًال ًان ًالمصرف%10يجب ًمال ًرأس ًمن )ً

ً.واحتياطاتهًالسليمة

 شبكة الحماية المالية اإلسالميةفي  التبادلية ةمصادر أموال القروض الحسنرابعاً: ً

ضمنًشبكةًًالمقرضًمنًقبلًالمصرفًالممنوحةًةيجبًانًتكونًأموالًالقروضًالحسنًًًًًًًً

ًرأسًمالًالمصرفًحصرا .منًًالحمايةًالماليةًاالسالمية

ً
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ً

 ً  الضمانات :خامسا

ضمنًشبكةًالحمايةًًالمقرضًوالمقترضًالضماناتًحسبًاالتفاقًماًبينًالطرفتكونً       

 .ًاإلسالميةًومبادئهاًالشريعةًاحكامًانًتكونًالضماناتًمتوافقةًمعًالماليةًاإلسالمية،ًعلى

ً سادس  آلية السداد :ا

ًا ًالمقرضًوفقًالقرضًالحسنًمنًقبلًالطرفًالمقترضًالىًالطرفًسدادليةًتكونًآ        

وفيًضوءًالفتراتًالزمنيةًًاألطرافًالمعنيةبينًًمتفقًعليهاشهريةًاوًفصلية(ًً)دفعاتجدولًل

ًالموضحةًادناه:

قروضً(ًسنةًفيًحالةًالقرضًالحسنًمنًالنوعًاألولً)2يجبًانًالًتتجاوزًفترةًالسدادً) -أ

 (.حسنةًسريعة

ًالسدادً)ً -ب النوعًالثانيً(ًسنواتًفيًحالةًالقرضًالحسنًمن7ًيجبًانًالًتتجاوزًفترة

ً)معالجةًحاالتًنقصًالسيولةًالحادة(.

ً سا  نوع العملة :بعا

(ًمنًالمادةً)ثانيا (ًأعالهًيتم2ًفيًحالًكانًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيًالواردًفيًالفقرةً)

ًتسديدًمبلغًالقرضًمنًنفسًجنسًعملةًالمبلغًالمقترض.ًً

ً

 ً  اإلسالميةشبكة الحماية المالية  قواعد :ثامنا

 التزامًالمصارفًالمشاركةًفيًشبكةًالحمايةًالماليةًاإلسالميةًبمبدأًااللتزامًبالتبرع. -1

 (.RTGSنظامً)ًمنًخاللالقروضًالحسنةًًتسديدومنحًيتمً -2

لألغراضًالمصرفيةًإالًًحاالتًنقصًالسيولةًالحادةًفي الحسنةًمًالقروضاعدمًاستخد -3

 .2015(ًلسنة43ًرقمً)(ًمنًقانونًالمصارفًاإلسالمية5ًالواردةًفيًالمادةً)

يعتمدًأسلوبًالرقابةًالالحقةًللقروضًالحسنةًمنًالنوعًاألولً)قروضًحسنةًسريعة(ً -4

حاالتًنقصًالسيولةًمعالجةً)الثانيًوأسلوبًالرقابةًاالستباقيةًللقروضًالحسنةًمنًالنوعً

 الحادة(.

 .متساويةًالمقدارًوالمدةكقروضًحسنةًًالمتبادلةأنًتكونًالمبالغًًيشترط -5

ً
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 ً  آلية شبكة الحماية المالية االسالمية: تاسعا

(ًمصارفًإسالميةًالتيًتمًاختيارهاًمنًقبلًهذاًالبنكًينصًفيها3ًتوقيعًاتفاقيةًبينً) -1

ًفيًحاالتًحدوثًنقصًفيً ًمتبادل ًبشكل ًالقرضًالحسن ًفيًتقديم ًالتزامهم على

 السيولةًلدىًأحدًاألطراف.

ًلكلًثالثًمصارفًبشكلً -2 ًفتحًحساباتًجارية ً)حسابًشبكةًيتم متبادلًتحتًبند

(1ًالحمايةًالماليةًاإلسالمية(ًعلىًانًيكونًالحدًاألدنىًلإليداعًعندًفتحًالحسابً)

 مليارًدينار.

ألليةًالقروضًالمباشرةًاوًالسحبًعلىًالمكشوف. -3  ً ًتعملًالشبكةًوفقا

 يؤخذًبنظرًاالعتبارًماًيلي:يجبًانًًلدىًحدوثًنقصًفيًالسيولة -4

يتمًً)قروض حسنة سريعة(فيًحالةًكونًنوعًالقرضًالحسنًمنًالنوعًاألولًً-أ

ًعلىًانًيتمًارسالً(.RTGSقبلًاألطرافًالمعنيةًعنًطريقًنظامً)ًتحويلًالمبلغًمن

ًالمقترض ًللطرف ًفترة ًألخر ًادناه ًذكرها ًالوارد ًًوالمقرضًالبيانات البنكًالى

 وكاآلتي:ًً العمليةًخًتنفيذ(ًأيامًعملًمنًتاري10)مدةًًخاللًالمركزيًالعراقي

 قائمةًالسيولةًالقانونيةًمصادقًعليهاًمنًقبلًالمدققًالشرعيًالداخلي. .1

 منًقبلًالمدققًالشرعيًالداخلي.ًميزانًالمراجعةًمصادقًعليه .2

يكونًالطلبًبتوقيعًالمدراءًالمفوضينًفيًالمصارفًالمشتركةًفيًعمليةً .3

 القرضًالحسنًمنًهذاًالنوع.

)معالجة حاالت نقص السيولة فيًحالةًكونًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيًً-ب

ً-ً:تتمًعمليةًالقرضًالحسنًمنًخاللًاالتيالحادة( 

استحصالًموافقةًهذاًالبنكًعلىًاجراءًالقرضًالحسنًمنًخاللًارسالًطلبًً -1

ًيتضمنًالبياناتًالتالية:

منًقبلًالمدقق 1.1 الشرعيًالداخليًًالبياناتًالماليةًألخرًفترةًمصادقًعليهًا

للطرفًالمقترضًًومعتمدةًمنًقبلًمجلسًاإلدارةًالخارجيًومراقبًالحسابات

 والمقرض.

المشتركةًفيًعمليةًًفمصارإداراتًالمنًقبلًمجالسًًعتمديكونًالطلبًم2.1ً

ًالقرضًالحسنًمنًهذاًالنوع.
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أجراءًبالموافقةًعلىًفيًحالةًموافقةًهذاًالبنكًيتمًابالغًالمصارفًالمعنيةً 3.1

ًنظامً ًطريق ًعن ًالمعنية ًالمصارف ًقبل ًمن ًالقرضًالحسن ًمبلغ ًتحويل عملية

(RTGS.) 

ًبإرفاقًجدولً-2 ًالمصارفً)المصرفًالمقرضًوالمصرفًالمقترض( معًًتفصيليًقيام

الموازناتًالفصليةًيتضمنًمبلغًالقرضًالحسنًالمقدمًاوًالمستلمًمنًقبلهًوالمبالغًالمدفوعةً

ً.منًهذاًالقرضًوالرصيدًالمتبقي

 

 دور البنك المركزي في شبكة الحماية المالية االسالميةاً: عاشر

االشرافًعلىًعمليةًالقروضًالحسنةًالتبادليةًماًبينًالمصارفًاإلسالميةًمنًخاللًً -1

(ًوالمتطلباتًالخاصةًبكلRTGSً)ًمنظاًمتابعةًالتحويالتًماًبينًاألطرافًالمعنيةًعبر

 نوع.

فيًحالةًتلكؤًًبمبلغًالقسطتقومًالمصارفًبتخويلًهذاًالبنكًصالحيةًاجراءًمناقلةًقيديةً -2

شريطةًًجدولًاألقساطًالخاصًبالقرضًالحسنالطرفًالمقترضًعنًسدادًاألقساطًوفقً

لمقرضًيبينًفيهًنفاذًإجراءاتًالمطالبةًوحصولًمماطلةًمنًقبلًتقديمًطلبًمنًالطرفًا

ًالطرفًالمقترض.

ًالىًثالثً -3 ًتصنيفًالمصارفًاإلسالمية ًيتم ًإذ ًالشبكة، ًداخل تشكيلًمجاميعًمصرفية

)أ،ًب،ًج(ًوفقًمعاييرًخاصةًبذلك،ًحيثًتتكونًكلًًحيثًالقدرةًالماليةًتًمنمستويا

 .كلًمستوىمصرفًمنًًاساسعلىًمجموعةًمنًثالثًمصارفًاسالميةً

فيًحالةًالقروضًًالميدانيًمنًقبلًهذاًالبنكًللوضعًالماليًللمصرفًالمقترضًالتحقق -4

 .حاالت نقص السيولة الحادة(معالجة )الحسنةًمنًالنوعًالثانيً

لمتطلباتًالسوقًالنقدية. -5  ً  تطويرًالشبكةًوفقا

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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المالية اإلسالمية للقروض الحسنة المزايا الممنوحة في شبكة الحماية : الحادي عشر

 معالجة حاالت نقص السيولة الحادةخاصة بال

للطرفًمقدمًالقرضًًاالجنبيةًالعملةبيعًوشراءًنافذةًيمنحًهذاًالبنكًحصةًإضافيةًفيً -1

ًهذاً ًالتيًيحددها ًوحسبًالفتراتًالزمنية ًادناه ًبالجدول الحسنًوفقًالنسبًالموضحة

 البنك.

 ت  
المقدم من قبل مبلغ القرض الحسن 

 الطرف المقرض

بيع نسبة الزيادة في نافذة 

بالنسبة  االجنبية العمل وشراء

 لمبلغ القرض الحسن 

 مقدار الزيادة

 )مبلغ القرض الحسن* نسبة الزيادة(

ًمليارًدينار1ًً%10ًمليارًدينار1ً10ً

ًمليارًدينار2,250ًً%15ًمليارًدينار2ً15ً

ًدينارمليار4ًًً%20ًمليارًدينار3ً20ً

ًمليارًدينار6,250ًً%25ًمليارًدينار4ً25ً

ً

2- ًًًً  ً ًالمصارفًوفقا ًتقييم ًالقرضًالحسنًعند احتسابًوزنًترجيحيًخاصًللطرفًمقدم

ً.(CAMEL)نظامًلــ

ًعدمًاحتسابًمخصصًلمبلغًالقرضًالحسنًالممنوحًمنًقبلًالطرفًالمقرض.ً-3

منًرأسًمالهًواحتياطاتهًً%20نسبةًفيًحالًبلوغًأحدًالمصارفًالمشاركةًفيًالشبكةًً-4

ولمرةًًالسليمةًكاستثمارًخارجيًأوًنسبةًقريبةًمنهاًيتمًالسماحًلهًباالستثمارًخارجًالعراق

ًمنًالمبالغًالمقدمةًمنًقبلًالطرفًالمقرض.ً(%10)ًفقطًبنسبةواحدةً

ً

 القرض الحسن خدمةعموالت الثاني عشر: 

فيًًةالحسنًوالمذكورخدمةًالقرضًًنع)عموالت(ًًيجوزًللمصرفًالمقرضًاخذًاجرةًالمثل     

 المعني.ًمصرفللجدولًأسعارًالعملياتًالمصرفيةً

ً

 

ً
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 الثالث عشر: المحظورات

اوًأيًعنوانًاخرًتؤديًالىًزيادةًعلىًأصلًًالًيجوزًاستيفاءًأيًمنفعةًبعنوانًعمولةً-1

ً(.الثانيًعشرالمذكورةًفيًالفقرةً)مبلغًالقرضًالحسنًغيرًتلكً

 .بايًشكلًمنًاالشكالًوذويًالصلةًينانًالًيؤولًالقرضًالحسنًالىًالمساهميجبً -2

عنًمنحًالقرضًالمشتركةًفيًًطرافاألفيًحالةًتخلفًأحًدً -3 شبكةًالحمايةًالماليةًاإلسالميًة

استبعادهًمنًًلذلكًيتمالحسنًلطرفًآخرًضمنًالعقدًالخاصًبهمًمعًتوافرًالسيولةًالالزمةً

 اضهًاوًاالقتراضًمنهًداخلًالشبكة.الشبكةًمعًعدمًالسماحًأليًمصرفًاخرًبإقر

المقرضًًمنًنفسًالمصرفًالًيحقًللطرفًالمقترضًالحصولًعلىًقرضًحسنًآخرً-4

 قبلًتسديدًالقرضًالحسنًالسابق.

 الًيجوزًاستخدامًمبلغًالقرضًالحسنًلزيادةًرأسًمالًالمصرف.ً-5

جدولةًالديونًمعًفرضًزيادةًعلىًأصلًالمبلغًالمقترضًفيًحالةًحدوثًالًيجوزًإعادةً -6

ًتلكؤًمنًقبلًالطرفًالمقترض.

تحقيقًالمنافعًالواردةًفيًالفقرةً)الحاديًتبادلًالقروضًالحسنةًألغراضًًستغليًالًنأ -7

ًعشر(

 االستثناءاتعشر:  رابعال

علىًمنحًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيً)معالجةًحاالتًًواحدًفيًحالةًعدمًقدرةًمصرف      

فيًعمليةًمنحًالقرضًدخولًأكثرًمنًمصرفينًمقترضًيجوزًنقصًالسيولةًالحادة(ًللطرفًال

صيرفةًوالسيدًمحافظًالبنكًدائرةًمراقبةًالًعامًراستحصالًموافقةًالسيدًمديًلهًشريطةالحسنً

 ً.يًالعراقيالمركز

 اإلجراءات الجزائيةلخامس عشر: اًًًًًًً

فيًحالةًثبوتًوجودًتحايلًفيًاستغاللًالشبكةًلتحقيقًمنافعًخارجًنطاقًمنفعةًتوفيرًالحمايةً      

ًتمًحظرهًفيًالمادةً)الثالثًعشر(ًمنًهذهًالضوابطاوًوجودًخرقًلمًاًالماليةًللمصارفًاإلسالمية

(ً ًتقدرًبــ ًمالية ًمنًمبلغًالقرضً%25يتعرضًالمصرفًالمخالفًلغرامة ًمقطوعة  الحسن(

ً.المبلغًالىًالطرفًالمقرضًوارجاع

 -انتهى-


