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 البنك المركزي العراقي                                                          
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 ضافة  إ المدفوعات دائرة ومدير الصيرفة لمراقبة العام المدير يمثمو / العراقي المركزي  البنك : ولال  الطرف

 اربعة ذات مركزية بدالة 8165171 ىاتف بنكال مركز الرشيد/ شارع / بغداد / العراق ]: عنوانو ، اييوظيفتل

  . [ IQ.CBI@CBI لكترونياإل البريد 0096418166802 فاكس  46 ب . ص  خطوط

                             السيد  العام المدير المفوض/ مديرال يمثمو /                        مصرف  : الثاني الطرف               
  السيد قانونا   يمثمو من وأ

  : العنوان
 : لكترونياإل البريد                                 :  الياتف رقم
 

  :يأتي ما عمى الطرفان اتفق وقد
 هنطاقو  تفاقال  موضوع / ولال  البند

 فتح خالل من الثاني الطرف ايصدرى التي لكترونيةاإل البطاقات طريق عن ولاأل الطرف موظفي رواتب تسمم

 مع االتفاق ىذا إبرام األول الطرف قرر عميو  ،الثاني الطرف لدى ولاأل الطرف يموظف من كلل خاص حساب

 لسنة (313) رقم الوزراء مجمس قرار الى ستنادا  ا الموظفين رواتب توطين مشروع تنفيذ لغرض الثاني الطرف

 عمى الثاني الطرف وافق وقد لكترونياإل الدفع نظمةأ تفعيلب العراقي المركزي  البنك رغبة عمى وبناء   ، 2016

 فيو. الواردة والشروط األحكام
 (7102/            ) التفاق رقم : الثاني البند

    تفاقال  مدة: الثالث البند

 جميع تقديم شملي ,فينالطر  تفاقاب تمقائيا   لمتجديد قابمة التوقيع تاريخ من تبدأ ( واحدة سنة ) تفاقاال اىذ  دةم

 ،تفاقاال اىذ توقيع تاريخ من وتفعيميا ولاأل الطرف لموظفي البطاقات صدارإ ويتم والصيانة الدعم من الخدمات
 ويعامل لكترونيةاإل البطاقات نفاذ يستمر فسخو أو تيائوإن أو استمراره في المركزي  البنك رغبة عدم حال وفي

 . ياائلغإ دون  رفلممص العادي الزبون  معاممة الموظف

 
  العراقي المركزي  البنك / ولال  الطرف التزامات :الرابع البند
 كل من (14) بتاريخ أي الرواتب تسمم تاريخ من يومين قبل الرواتب صافي متضمن لكترونيإ ممف تحويل -1

 اريخالت ىذا مصادفة وعند ، PAYROLLوظيفة ستخدامبا ( C-ACH)لكترونياإل المقاصة نظام خالل من شير

 .الطرفين من والنقل عداداإل عممية في السرية تراعى نأ عمى ،يسبقو الذي اليوم في التحويل يتم رسمية عطمة
 ول.األ الطرف عند العمل ترك أو باالستقالة الموظفين أحد قيام عند رسمي بكتاب الثاني الطرف المعإ  -2
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 يوم بعد أي ،)16( يوم بعد الراتب سممت لغرض ارهياخت تم نأ سبق الذي المصرف تغيير في الحق لموظفيو -3

 ماسكال المصرف من ذمة براءة الموظف يقدم نأ عمى) المحاسبة دائرة لىإ يقدم خطي بإشعار الراتب تسمم

 .خرآ مصرف ختياربا هتغيير  في وظفالم برغبة المعني المصرف بمفاتحة دائرةال تقوم وبدورىا (لحسابو
 جورأ مقابل يكون  ذلك عمى ومازاد ،كمف دون  منو  بالشير احدةو  ةلمر  لمحساب فكش طمبب الحق لمموظف -4

   . الثاني الطرف قبل من تحدد رمزية
 : نع الناتجة خطاءاأل ( تالبطاقا صحابأ ) ولاأل الطرف وظفوم اليتحمل -5
 . جيزةاأل في وخمل الشبكات وقفت نتيجة السحب عمميات -أ

 . الموظف حساب في المسجمة الخطأ العمميات -ب

  المصرف / الثاني الطرف التزامات :  الخامس ندالب

 عمييا المتفق منيةاأل والمواصفات الدولية المعايير وفق جديدة كترونيةإل ببطاقات ولاأل الطرف موظفو تجييز -1

 الشيرية. رواتبيم تسمم ألغراض
  شير. كل من (16) يوم األول الطرف لموظفي الرواتب تسميم -2
 معالجتو يتم الثاني الطرف قبل من الموظفين برواتب الخاصة معموماتال دخالإ في خطأ حصول حال في -3

 :كاآلتي
 الخطأ قيمة تعويضو  تصحيح حملتي لمموظف ستحقالم المبمغ من أقل البطاقة في المودع المبمغ كان اذا - أ

 . معقولة مدة خالل
 الموظف ابالغ بعد لثانيا لمطرف يحق لمموظف المستحق المبمغ من أعمى البطاقة في المودع المبمغ كان اذا  - ب

 . التالي مشيرل وراتب من المبمغ استقطاعب
 خدماتال عرض في والمثبتة عمييا المتفق الخدمات وتقديم عمالاأل تنفيذل والضرورية الزمةلا السيولة وفيرت -4

 تخاذبا لاألو  لطرفا يقوم عمييا المتفق الخدمة تقديم عن الثاني الطرف تمكؤ حال وفي ,االتفاق ىذا مع ةالممحق

 وقانون  2004 لسنة (56) رقم  العراقي المركزي  البنك قانون  في عمييا المنصوص القانونية جراءاتاإل جميع

  . بموجبيما الصادرة والضوابط والتعميمات النافذين  2004 لسنة (94) رقم المصارف
 المحدد الغرض وفق عمى استعماليا امكانية عدم وأ خمل وجود حال في لمموظفين المجيزة بطاقاتال استبدال -5

 ضافيةإ مدد وأ مبالغ أية منحو يتم نأ دون  من االتفاق تنفيذ مدة خالل فييا عيوب وجود كشف حالة في وأ ليا

 لدى بيا المعمول االجور حسب البطاقة استبدال فيتم الموظف قبل من الخمل كان اذا أما، االستبدال ىذا عن

 الثاني. الطرف
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 الوظيفي ركزهوم سمواب رسمي كتاب بموجب ولاأل الطرف عالما  و  الثاني الطرف من مشروع مدير نتعيي -6

  .(لكترونياإل لبريدوا الياتف رقم) معو تصالاإل وقنوات
 ومن كافة اممحقاتي مع اآللي( )الصراف ماكنة تنصيبب القيام الثاني الطرف من طمبال ولاأل لمطرف -7

 التيار تذبذب وأ انقطاع حدوث حال وفي ، الدائمية الصيانة جراءا  و  لكيربائيا التيار استمرار جيزةأ ضمنيا

 مدة خالل الرواتب بدفع  الثاني الطرف يمتزم السحب عمميات خالل وأ الماكنة في خمل يأ وأ الكيربائي

 .معقولة
 بعدم لتعيدوا االتفاق ىذا بموجب عمييا يحصل التي والبيانات المعمومات سرية عمى بالحفاظ االلتزام  -8

 . ليا المخصصة األغراض غير في المعمومات تمك استخدام

 النزاعات تسوية : سادسال البند

 خالل من ا  يوم عشر خمسة ا  يوم (15) مدة خالل وديا ( ) بالتوافق حمو يتم الطرفين بين نزاع حصول حال في

 لىإ المجوء يتم اتفاق لىإ التوصل عدم وعند ،والتعميمات القانون  حكامأ وفق النزاع طرفي بين مشتركة لجنة

 الواجب القانون  ىو راقيالع القانون  ويكون   النزاع حل في الفاصمة ىي بغداد محاكم وتكون  ،المختصة المحاكم

 . التطبيق
 

  القاهرة الظروف : بعساال البند          
 عن خارجة الخ ... يمةجس ىابإر  عمالأ  ، فيضانات ، الطبيعية الكوارث مثل قاىرة ظروف حصول حالة في

 ذلك. عن الناجمة االضرار نتائج الطرفان لاليتحم االتفاق تنفيذ مدة خالل الطرفين رادةإ
  : السرية :الثامن البند 

 (50و) (49) المادتين / السرية - 8 الباب في عمييا المنصوص والفردية المصرفية يةالسر  كامحبأ انلطرفا يمتزم
 .2004 لسنة (94) رقم المصارف قانون  في الواردة

  العامة حكامال :التاسع البند          

 وقانون  2004 لسنة (56رقم) العراقي المركزي  البنك بقانون  االتفاق ىذا في  ةمالداخ المصارف تمتزم .1

 والتعميمات 2014 لسنة (3) رقم مواللأل لكترونياإل الدفع خدمات ونظام 2004 لسنة (94) رقم المصارف

 ذلك. بشأن البنك ىذا عن مايصدر وكل بيما خاصةال والضوابط
 دفع بنظام الخاصة الضمانات بخصوص مايصدر وكل العراقي المركزي  البنك بقرارات الثاني الطرف يمتزم .2

  . لكترونيا  إ مموظفينل الرواتب
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  .الغير لىإ زلالتنا لو واليجوز ،مباشرة االتفاق ىذا تنفيذ عن األول الطرف مامأ مسؤوال   الثاني الطرف يكون  .3
 فترة قبل الرواتب دفع تخص تعميماتال في يحدث تغيير يأ عن الثاني الطرف باشعار ولاأل الطرف يقوم .4

  مناسبة.
 بين تعارض وجود حال وفي ،تفاقاال اىذ من يتجزأ ال زء  ج ديع الثاني الطرف من المقدمة الخدمات عرض .5

 ،والتنفيذ التفسير في ساساأل تفاقاال اىذ دعي الثاني الطرف من المقدم الخدمات وعرض تفاقاال اىذ حكامأ
 التحريرية. ولاأل الطرف بموافقة الإ العروض في المذكورة الخدمات تغيير واليجوز

 عدم وعند ،أيام (7) مدة خالل رسميا   نذارهإ ولاأل الطرف عمىف ،بالتزاماتو الثاني الطرف خاللإ حالة في .6

 ملويتح ،خرآ مصرف اختيارب ولاأل الطرف قبل من الموظفين عالما  و  ا  تمقائي تفاقاال فسخ يتم استجابتو

  .خاللاإل ىذا بسبب وموظفيو ولاأل بالطرف حقتم التي ضراراال عن تعويض دفع الثاني الطرف
 اخاللو حالة في الثاني الطرف عمى القضائية الدعوى  قامةإ في ولاأل الطرف حق االتفاق ىذا تنفيذ يمنع ال .7

 . عالهأ  ( 5) لفقرةا في بماورد
 العراقي. القضاء ووالية العراقية القوانين أحكام إلى االتفاق ىذا يخضع .8

ثباتا    ةوالسن اليوم في بذلك المخولين ممثمييم توقيع عبر االتفاق ىذا بإبرام والثاني األول الطرف قام لذلك، وا 
 االتفاق. ىذا مستيل في المحددين

 
  الوظيفته ضافةإ الصيرفة لمراقبة لدائرة عامال مديرال                        ولال  الطرف عن وبالنيابة لصالح   

    عمي صالح قسمة                                                                       :التوقيع
 
 

  الوظيفته ضافةإ اتالمدفوع دائرةل المديرالعام                        ولال  الطرف عن وبالنيابة لصالح

    دمحم الكريم عبد ضحى                                                                    التوقيع:

 

 قميمياإل المدير /العام المفوض/المدير المدير                       الثاني الطرف عن وبالنيابة صالحل

                                                                     التوقيع:  


