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 مقـــــدمـــة

جديدة للتمويل المصرفي يستهدف من خاللها تحقيق  استراتيجيةيتبنى البنك المركزي العراقي 

واإلسالمية لتمويل مشاريع مشتركة حيث يتيح قانون المصارف  قليديةالشراكة بين المصارف الت

 األخيرة الى االستثمار في القطاع الحقيقي. ولوج 2015لسنة  (43)اإلسالمية رقم 

الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة ( 24)المعيار رقم  ضمنأتاحت المعايير اإلسالمية الدولية 

مع المصارف اإلسالمية في قليدية مشاركة المصارف الت (AAOIFI)للمؤسسات المالية اإلسالمية 

   تمويل المشاريع المتوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها. 

المتوافقة مع اقتصاديات  ةتستند هذه االستراتيجية الى المزج بين اساسيات السياسة النقدية النوعي

الجماعي  وأساليب التمويل اإلسالميالسوق )المنهج الجديد والمتبنى من قبل دائرة مراقبة الصيرفة( 

من خالل التمويل المصرفي  المحلية تسهم في خلق مالمح للتنمية االقتصاديةإنتاجية إلنجاز مشاريع 

السياسة النقدية  لتحقيق هدف النمو كأحد أهداف (SIFP)الموجه عبر برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع 

 .2004لسنة ( 56) رقم من قانون البنك المركزي العراقي (3)استناداً الى المادة 

اإلفصاح  ويدعم تحقيقشرافياً لضمان نجاح هذه االستراتيجية إطاراً إيوفر البنك المركزي العراقي 

عاتقه متابعة التزام المصارف المشاركة في  ويأخذ علىالمحاسبي للمشاريع من قبل القطاع المصرفي، 

 تلك وفير مجموعة من الحوافز تهدف الى نجاح واستمراريةضالً عن ت، فالمشاريع المقترحةتمويل 

 .المشاريع

في إطار تنفيذ هذه االستراتيجية تم إعداد هذه الضوابط لتحقيق شراكة مستمرة بين المصارف و

وفي إطار  متطلبات الحالة الراهنة لالقتصاد المحليومعايير اإلسالمية الدولية اً للوفقواإلسالمية قليدية الت

 محاورأربع  وتتكون هذه الضوابط من، منهج السياسة النقدية النوعية المتوافقة مع اقتصاديات السوق

 -:متكاملة تعد جزء واحد ال يتجزأ في إطار هذه الوثيقة

  

 برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع.ل فيذيةالضوابط التن األول:المحور 

 .برنامج التمويل اإلسالمي المجّمعالمبادئ األساسية ل الثاني:المحور 

 مسك حساب برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع. طضواب الثالث:المحور 

 .العقاري ضمان التطوير حسابضوابط مسك  المحور الرابع:
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برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع ل
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 (SIFPبرنامج التمويل اإلسالمي المجّمع )ل فيذيةالضوابط التن :ولالمحور اال

 

 التعاريف والمصطلحات اوالً: 

 عمفهوم التمويل االسالمي المجمّ   -1

وجب أي من الصيغ تمويل مشترك بمفي التقليدية واإلسالمية  المصارف اشتراك مجموعة من

، ويكون لهذا االستثمار حسابات مستقلة عن حسابات المؤسسات متوافقة مع الشريعةاالستثمارية ال

 .المشاركة خالل مدة عملية االستثمار

 (S-account) عالتمويل اإلسالمي المجمّ  برنامج حساب  -2

حساب استثمار بالمشاركة في األرباح حسب االتفاق وتحمل الخسارة وفق نسبة المشاركة  هو      

تنظيم الدفعات الخاصة بمن خالله قوم يإدارته من قبل أمين اإليداع المصرفي، حيث  يتم المال،برأس 

 مالس عات والمقبوضات التي تخص المشروع ويتم تمويله من رأبالمصارف المشتركة بالتمويل والمدفو

قبلها بما فيها حسابات االستثمار، فضالً عن الدفعات المقدمة من  اآلجلة الممسوكة منوالودائع  المصارف

 قبل المؤسسات المانحة. 

التمويل  برنامج )حسابوإدارة  الذي يقوم بمهام مسكمصرف هو ال: اإليداع المصرفيأمين   -3

المسؤول  طرفويعد الفضالً عن المهام األخرى الملقاة على عاتقه  (S-account) اإلسالمي المجّمع(

 امام البنك والجهات الرقابية األخرى.

 الجهة التي يتم اختيارها من قبل المصارف الممولة لتتولى تنفيذ المشروع.  -الجهة المنفذة: -4

 العراقي.البنك المركزي ع: الجهة اإلشرافية على برنامج التمويل االسالمي المجمّ  -5

على الموقع الرسمي للبنك  خاصة ببرنامج التمويل اإلسالمي المجّمع منصة الكترونية المنصة: -6

 المركزي العراقي.

7- SIFP :.برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع 

التي تكون برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية  لجنة برنامج التمويل اإلسالمي المجّمعاللجنة:  -8

بما  مراقبة الصيرفة وممثل الهيئة الوطنية لالستثمار وممثلي الجهات ذات العالقةمدير عام دائرة 

 .فيها ممثلي القطاع المصرفي والمالي

التزام المشروع هو شخص مؤهل من الناحية الشرعية يكون مسؤول عن  الشرعي:المسؤول  -9

 بمبادئ الشريعة اإلسالمية واحكامها.

 البنك المركزي العراقي. البنك: -10
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 ً  المجّمعالتمويل اإلسالمي  لبرنامجاإلجرائية المتطلبات : ثانيا

ان  علىالبنك في هذا  اللجنةالى ( SIFP)تقديم طلب من المصارف الراغبة بتمويل مشروع عبر  -1

 ما يلي:كحد أدنى يتضمن الطلب 

 المصارف المشتركة في تمويل المشروع ومقدار المساهمة الخاصة بكل مصرف. أسماء -أ

 االقتصادية الخاصة بالمشروع المقدم من قبل المصارف المشاركة.دراسة الجدوى  -ب

ً ثاأسلوب التعاقدات: الذي سيتم اعتماده في تمويل وتنفيذ المشروع وفقاً لما ورد في الفقرة ) -ت  (لثا

 .المعدل 1997لسنة  21قانون الشركات رقم  احكام االخذ بنظر االعتبار مع

 حالياً او مشروع جديد كلياً.طبيعة المشروع: أي هل المشروع قائم  -ث

ً مصادر تمويل المشروع: الوارد ذكرها في الفقرة  -ج    .()رابعا

 المدة المتوقعة لتنفيذ المشروع. -ح

والوارد مهامه في الفقرة ، من قبل المصارف الممولة للمشروع المصرفي تحديد امين اإليداع -خ

 اً(.تاسع)

من  (SIFP)بقرار اللجنة حول ادراج المشروع ضمن ( يوم 30خالل مدة )ابالغ مقدمي الطلب  -2

 عدمه.

  الفنية لبرنامج التمويل اإلسالمي المجّمعالمتطلبات  ثالثاً:

 ابرام عقد مشاركة بين األطراف الممولة للمشروع. -1

 وفقاً للصيغ التالية: تنفيذ المشروعابرام عقود  -2

 الوكالة باالستثمار. -أ

 المضاربة. -ب

 المنتهية بالتمليك.والمشاركة  عقود المشاركة -ت

 الموازي. االستصناع  واالستصناع -ث

 االجارة واالجارة المنتهية بالتمليك. -ج

 المرابحة. -ح

 عقود االمتياز. -خ

 على صيغ العقود المبرمة مع كافة األطراف. المسؤول الشرعيمصادقة  -3

لدى امين  (S-account) الخاصة بحساب برنامج التمويل اإلسالمي المجّمعالنقدية  الدفعاتجداول  -4

 .لمصرفيا اإليداع

 الخاصة بالمشروع. والتقييماالرباح اإلنجاز و ونسبحصص المشاركة جداول  -5

 ً  األطراف الممولة: رابعا

 -من قبل األطراف التالية: (SIFPتم تمويل المشاريع عبر )ييمكن ان  

 المصارف الحكومية. -1

 .(التقليديةو المصارف الخاصة )اإلسالمية -2

 األجنبية.فروع المصارف  -3

 والجهات غير المرتبطة بوزارة. والتشكيالت التابعة لها الوزرات -4

 .المانحة المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية -5

 .(SIFP)( يتم التمويل من خالل المصارف المشتركة في5و 4فيما يتعلق بالفقرتين ) -6
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 ً  مصادر تمويل المشروع: خامسا

  -التالية:يقتصر تمويل المشاريع من قبل المصارف المشاركة على المصادر   

 رأس مال المصرف. -أ

  .المصارف اإلسالمية فيحسابات االستثمار  -ب

 المصارف التقليدية.في  ذات الغرض المحدد والودائعاآلجلة  الودائع -ج

 . المؤسسات المانحةالدفعات المقدمة من قبل  -د

 

 ً  التعاقدية وإقامة شركات الترتيبات: سادسا

الترتيبات التعاقدية التي تناسبهم  اللجوء الىلألطراف المشتركة في تمويل المشروع الحرية في  -1

 لتنفيذ المشروع. ذات شخصية معنوية كياناتانشاء  او (SIFP)في ضوء ضوابط 

 ذلك. أمكناري متخصص لكل مشروع وحسب طبيعته ما ان يتم التعاقد مع مكتب استش نبغيي -2

 ً  الضمانات: سابعا

ضمانات من ستحصال امشروع قائم على عقود المشاركة المشتركة في تمويل  لألطرافيمكن  -1

الجهة المنفذة للمشروع على ان تكون هذه الضمانات متوافقة مع احكام الشريعة اإلسالمية 

لضمان سالمة وليس والتقصير من قبل الجهة المنفذة للمشروع مان عدم التعدي ضل ئهادومبا

 رأس المال.

ال يجوز اخذ الضمانات فيما بين األطراف المشاركة في تمويل مشروع معين، إال في حالة  -2

المصارف بان يكون مضارباً او وكيالً باالستثمار فيجوز في هذه الحالة اخذ ضمانات  أحدرغبة 

 التعدي والتقصير وليس لضمان سالمة راس المال. ضمان عدممن اجل 

من مخاطر تقلب أسعار العمالت في  الألطراف المشاركة اخذ ضمانات تتعلق بحمايته ال يجوز -3

 حالة اختالف العمالت عن عملة التمويل المتفق عليها في المشروع.

 ً  استقاللية المشاريع: ثامنا

عن حسابات األطراف  خاصة بكل مشروع تكون مستقلة حسابات وقوائم مالية مستقلةإعداد  -1

 الممولة.

)شريطة إال يكون مراقب قبل امين اإليداع المصرفي  مراقب حسابات خارجي منتعيين  -2

 ولكل مشروع على حدا، ويفضل ان يكون أجنبيحسابات الحد المصارف الممولة للمشروع( 

)من اجل االستفادة من تصنيف المشاريع وبالتالي إمكانية تمويلها من قبل الجهات  مصنف

 الدولية(.

كافة مراحل انجاز المشروع من اجل نشرها عبر المنصة  اإلفصاح بشكل دوري عن -3

 .(SIFP)ــااللكترونية الخاصة ب

على القوائم المالية وتقارير توزيع األرباح واحتساب المسؤول الشرعي اطالع ومصادقة  -4

 الخسائر.

غير خاضعة لقرارات الحجز القضائي النافذة بحق  (SIFP)تعد المشاريع القائمة وفق  -5

 ولة لمشروع معين.األطراف المم
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يتم بل  ،ال تخضع عملية اختيار الجهة التنفيذية الى أسلوب التصويت من قبل األطراف الممولة -6

اعتماد أسلوب المفاضلة في اختيار الجهة المنفذة وفقاً ألسلوب الكفاءة والتصنيف المعتمد دولياً 

 مع التعليمات النافذة بهذا الخصوص. وبما ال يتعارض لتقييم الشركات

 

يجب على المصارف المشتركة في تمويل مشروع معين االلتزام باإلفصاح بشكل رسمي الى  -7

عن المصالح المشتركة مع  SIFP))هذا البنك واألطراف المشتركة في تمويل المشروع ضمن 

فيما يتعلق بــ)المساهمة في راس المال والمدراء المفوضين وأعضاء مجالس  الجهات المنفذة

. ويكون اتخاذ القرار (اإلدارات وحقوق التصويت والسيطرة على قرارات الجهة المنفذة

ً لتلك  بالموافقة على إحالة المشروع من قبل األطراف الممولة الى الجهة المنفذة وفقا

 االفصاحات.

 المصرفي اعاإليدأمين  تاسعاً:

على تعيين أحد  (SIFP)المشتركة في تمويل مشروع معين عبر طرافيتم االتفاق بين اال

يأخذ بنظر االعتبار ما ورد في الفقرة يداع، والذي كأمين لإلالتقليدية المصارف اإلسالمية او 

  -اآلتية:)ثامناً( من هذه الضوابط إضافة إلى المهام 

ً حساب المسك  -1 برنامج التمويل اإلسالمي لضوابط مسك حساب الخاص بالمشروع وفقا

 .(S-account)المجّمع 

تقديم المعلومات او الكشوفات او و تهيئة كافة لوازم اعداد القوائم المالية الخاصة بالمشروع -2

 ذات العالقة. والجهات واللجنةالتقارير التي يطلبها هذا البنك 

 المسؤول الشرعي.عليها من قبل  يصادق للمشروعإعداد حسابات ختامية مستقلة  -3

مخالفة او الشك بوجود مخالفة فيما  وجود ابالغ هذا البنك والجهات ذات العالقة في حالة -4

 .علق بالمهام المنصوص عليها أعالهيت

 المسؤول الشرعي: عاشراً 

ً تلقى على عاتقه مهمة      الجهة المنفذة  متابعة التزام يكون لكل مشروع مسؤوالً شرعيا
جعة كافة العقود بمبادئ الشريعة اإلسالمية واحكامها بما فيها مراللمشروع واألطراف الممولة 

 القرارات الصادرةوبالمشروع في ضوء الضوابط والقرارات الصادرة عن هذا البنك المتعلقة 
 .المسؤول الشرعي عن

 (SIFPوفق )المزايا والحوافز الخاصة بالمشاريع الممولة  :الحادي عشر

 وفق ما ورد في قانون المصارف اإلسالمية وقانون االستثمار النافذين.االعفاء الضريبي  -1
 من االحتياطي القانوني.  (S-account) حساب برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع استثناء -2
استثناء المصارف المشاركة من وضع مخصص للمشاريع الممولة وفق التمويل اإلسالمي  -3

 .المجمع
 .(SIFP)احتساب هذا البنك سعر صرف تفضيلي الستيرادات المشاريع الممولة وفق  -4
عند تقييم  (SIFP) احتساب وزن ترجيحي خاص بموجودات المصارف الممولة من خالل -5

 .(CAMELالمصارف وفقاً لــ)
 (SIFP)بحسب نسبة المساهمة في  رؤوس األموال المودعة لدى هذا البنك مبلغ منإطالق   -6

 .اإلسالمية التي يجري عليها هذا االجراء مصارفيخص الفيما 
م سياسته عتكون للمصارف المشاركة األولوية في األطر والسياسات التي يقترحها هذا البنك لد -7

 النقدية.
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استحصال درجة تقييم البنك المركزي العراقي  وفق تقدير (SIFP) للمصارف المشاركة في -8
 عملية تصنيف دولية.عندما تكون تلك الدرجة جزء من 

وبما  (%10) التركزبموافقة مسبقة في حال تجاوز نسبة  (SIFP) المشاريع الداخلة فيتمتع ت -9
 .االحتياطات السليمة للمصرفومن راس المال  (%15) يزيدال 

             من راس المال ( %20) نسبة (SIFP)المصارف المشاركة في  أحدفي حال بلوغ   -10
باالستثمار خارج يتم السماح له او نسبة قريبة منها  السليمة كاستثمار خارجياته يواحتياط
 .(SIFP) فيمن نسبة المساهمة في التمويل  %15بنسبة  ولمرة واحدة فقط العراق

 
 (SIFP) صالحيات لجنة برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع: عشر الثاني

 دراسة المشاريع المقترحة من قبل األطراف الممولة. -1

 اقتراح تمويل وتنفيذ مشاريع ونشرها عبر المنصة. -2

 .(SIFP) التنسيق مع األطراف المعنية لدعم المشاريع الممولة عبر -3

 .(SIFP) اللوائح الخاصة بتسهيل تنفيذ اقتراح -4

 .(SIFP)تطوير وتعزيز آليات  -5

 اعداد النظام الداخلي الخاص بها. -6

 االلكترونية المنصة عشر: لثالثا

على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي من اجل  (SIFP)بــخاصة  الكترونيةمنصة يتم انشاء     

  -االتي:تنفيذ 

حسابات االستثمار اطالع الرأي العام وجذب  من اجل درجةالمشاريع الم طبيعة رضع -1

 المشاركة في تمويل هذه المشاريع. للمصارف اآلجلة والودائع ذات الغرض المحدد والودائع

 جاز الخاصة بالمشاريع الممولة.اإلنعرض نسب  -2

 .(SIFP)لكل مشروع ضمن الممولة األطراف أسماء عرض  -3

 عرض الحسابات الختامية الخاصة بالمشاريع. -4

على التحول في السياسات النقدية  االستفادة من مزايا المنصة في اطالع الرأي المحلي والدولي -5

 نحو استهداف وتعزيز التنمية.

 المتحققة عن المشاريع. والخسائر عرض األرباح -6

 الصرف أسعارعشر:  رابعال

ويمكن لألطراف المشاركة ان ( SIFP)معينة لعملية تمويل المشروع وفق يجب تحديد عملة  -1

تقدم مشاركاتها بعمالت مغايرة لعملية التمويل بشرط اجراء تقويم لها بتحويلها الى عملة 

 تسليم مبلغ المساهمة.التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم 

ة مغايرة ليجوز لألطراف المشتركة في تمويل المشروع ان تتسلم جميع أرباحها وحقوقها بعم -2

 لعملة التمويل على أساس سعر الصرف السائد يوم تسلم األرباح والحقوق.

 االستثمار انخفاض خاطراحتياطي معشر: خامس ال

من أرباح المشروع بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد االستثمار، ويكون  مبالغ يتم استقطاع

 ايهما اسبق. هتصفية المشروع او انتهائ تىملكاً لألطراف الممولة وفقاً لحصصهم في المشروع ح
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 المتوافقة مع اقتصاديات السوق األدنى للتمويل وفق السياسات النقدية النوعية الحدالسادس عشر: 

يكون للبنك إلزام المصارف بالمشاركة في المشاريع االستراتيجية التي تحقق أهدافه الخاصة بأغراض   

وتحدد اللجنة الحد األدنى من نسبة مشاركة كل  (SIFP)التنمية االقتصادية والتي تعرضها اللجنة وفق 

 مصرف. 

 الرقابةعشر:  بعالسا

 .البنك المركزي العراقي الممولة للمشروع الى رقابةمصارف تخضع ال -1

  .الرقابيةالجهات الى جانب بقية  (SIFP)يكون للجنة حق االشراف على المشاريع المنفذة وفق  -2

 التخارجعشر:  ثامنال

مغلقة أي ال يسمح بالتخارج حتى موعد التصفية، ويمكن الحد  SIFP))تكون عملية التمويل في 

 الممولة للمشروع التخارج شريطة توفير بديل يحل محله. مصارفال

 السرية المصرفية عشر: تاسعال

 السرية المصرفية قدر تعلق االمر بذلك.  مبدأ الى (SIFP) تخضع المشاريع المنفذة ضمن

 النزاعات حل: العشرون

تحال الى اللجنة كافة النزاعات التي تحدث بين كافة األطراف المشاركة في المشروع وفي حال          

استنفاذ الوسائل الودية يحال الموضوع الى اللجنة االستشارية الشرعية العليا في هذا البنك للفصل 

 .ممثالً لقرار هذا البنكها بالموضوع المثار، ويكون قرار

 العقوبات الجزائية :حادي والعشرونال

ستنفاذ او المخل بالشروط التعاقدية بعد ا المتخلف عن تمويل المشروع مصرفيتعرض ال -1

  .غرامات مالية يحددها هذا البنكالوسائل الودية الى 

في حالة اخالله بعمليات  المصرفي للبنك اتخاذ اإلجراءات الرادعة فيما يتعلق بأمين اإليداع -2

واعداد القوائم المالية والمهام  ،(S-account)اإلسالمي المجّمع حساب برنامج التمويلمسك 

 .لإليداعالملقاة على عاتقه بحكم موقعه كأمين 

                    في حال عدم التزام أمين اإليداع المصرفي بإطالق مبلغ الدفعات من حساب  -3

(S-account) ( 5وفق الجدول المحدد يتم احتساب غرامة تأخيرية قدرها)  مليون دينار عن

 كل يوم تأخير.

( أعاله وفي حال حدوث تلكؤ لدى أمين اإليداع المصرفي في 3إضافة إلى ما ورد في الفقرة ) -4

 إطالق الدفعات وفق الجدول المحدد يتم استبداله بأمين إيداع آخر.

 توافق المشاريع مع احكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.والعشرون: الثاني 

 مع احكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.متوافقة  (SIFP)يجب ان تكون المشاريع المدرجة ضمن        

 الجهة المنفذةالثالث والعشرون: 

 آلخر ثالث سنوات، وموجودات ثابتة هايجب ان تمتلك الجهة المنفذة حسابات ختامية مصادق علي       
على موافقة دائرة تسجيل الشركات ويفضل أن تمتلك تصنيفاً معتمداً  حقيقية ولها مقر في البلد وحاصلة

                                                   ألعمالها.
 -انتهى-



 

 

 

المحور الثاني: المبادئ األساسية 

لبرنامج التمويل اإلسالمي المجّمع 

(SIFP) 
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 (SIFPع )لبرنامج التمويل اإلسالمي المجم   ألساسيةالمحور الثاني: المبادئ ا

 التوثيق والمتابعة -المبدأ األول: 

تقوم األطراف الداخلة في تمويل المشاريع بما فيها األطراف المنفذة بتزويد اللجنة بمعززات    

على ان ( SIFP)الموافقة على ادراج المشاريع المقترحة على الئحة المشاريع المستهدفة من قبل 

   ة على مبدأ    تكون تلك المعززات مستوفية للشروط القانونية والموافقات األصولية ومعتمد

ويدعم ذلك كله وجود ( SIFP)( لدعم القاعدة المعلوماتية لفريق متابعة مشاريع ح)التفصيل المل  

اشراف شرعي على اعداد ملف المشروع وضمان توافقه مع متطلبات الشريعة واستيفاء تعاقداته 

الصادر عن هيئة المحاسبة  (24)للشروط المعيارية الخاصة بكل عقد وعلى راسها معيار 

 وتحديثاته.  (AAOIFI)راجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والم

 

 اتساع قاعدة التمويلالمبدأ الثاني: 

على زيادة مرونة الخيارات بالنسبة لنوعية األطراف المشاركة بالتمويل حيث  (SIFP)يعتمد 

يرتكز بشكل أساسي الى تالقي التمويل اإلسالمي والتمويل التقليدي تحت مظلة تتوافق مع 

الشريعة وينطلق نحو جذب رؤوس األموال المشاركة من الكيانات التجارية والمالية داخل البالد 

طموحه لمشاركة الوزارات في الدخول كأطراف ممولة للمشاريع وفتح  وخارجها، فضالً عن

الباب على مصراعيه امام الكيانات المتبرعة وبما يحقق محطة لتجمع التمويل الشرعي الهادف 

للتنمية اخذاً بنظر االعتبار ان هذه المرونة في تعدد وجهات التمويل من شانها ان تؤدي الى دفع 

ول على التمويل األجنبي المباشر الى جانب كونها تؤدي الى تفتيت تلك المشاريع نحو الحص

 االستثمار.في مراكز الخطر 

 تخصيص التمويلالمبدأ الثالث: 

مصادر االلتزام للمصارف طويلة ومتوسطة االجل بمجاالت االستثمارات  (SIFP)يربط 

حسابات واالجل من خالل تخصيصه لجزء من راس مال تلك المصارف متوسطة وطويلة 

ذات الطبيعة اآلجلة للمشاركة في تمويل موجودات استثمارية  الودائع االدخاريةو االستثمار

تبط بعمليات تجارية مولدة لإليرادات، ولذلك تستبعد الودائع الجارية كمصدر للتمويل كونها تر

 .قصيرة االجل

 مرونة انشاء الكيانات الماليةالمبدأ الرابع: 

يوفر الكلفة في  بشكل أساسي على خيار الترتيبات التعاقدية كبديل استراتيجي (SIFP) يعتمد

تستغرقهم عملية انشاء الكيانات ذات الشخصية المعنوية )الشركات( مع  الوقت والجهد اللذان

طبيعة  والتي تتالءم معتلك الكيانات كبديل له محدداته الخاصة  انشاء تركه المجال امام

 بكل ابعاده. المعني المشروع
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 الضماناتالمبدأ الخامس: 

قائمة على الشراكة ال تعتمد استحصال الضمانات المن المعلوم ان عقود التمويل اإلسالمي 

ل المخاطر على كافة األطراف عدا تلك المخاطر التي مكونها تعتمد أسلوب المشاركة في تح

ضابطاً شرعياً استند اليه  هذا ويعديكون فيها أحد األطراف فاعالً من خالل التعدي والتقصير 

البرنامج بان تكون كل الضمانات المستندة الى عقود تشاركية )المشاركة، المضاربة، 

االستزراع، االستسقاء( وغيرها من عقود الشراكات ال يستحصل عليها ضمانات اال فيما يتعلق 

 بالتعدي والتقصير.

ضمانات مسموحاً بها ولكل عقد بيع على حدا وفقاً اما العقود القائمة على البيوع فتكون فيها ال

 للضوابط الشرعية الحاكمة لتلك العقود.

ر البرنامج قيام أحد األطراف المشاركة بالتمويل بأخذ ضمانات من ظالى جانب ذلك فقد ح

طرف ممول آخر ضمن المشروع نفسه، إال في حالة ان يتصدى احدى المصارف بان يكون 

 ً عن بقية المصارف الممولة فينطبق في هذه الحالة ما ينطبق على او وكيالً باالستثمار  مضاربا

 العقود التشاركية في ضمان عدم التعدي والتقصير وليس ضمان سالمة رأس المال.

 االستقاللية واالفصاحاتالمبدأ السادس: 

ً لتحق يق ضمانة مناسبة يعد خيار استقاللية مالية المشروع وقوائمه المالية امراً حاسما

بتثبيت  المصرفي الستمرارية نجاح المشروع حيث تلتزم إدارة المشروع من خالل أمين اإليداع

ً وعرضها عبر المنصة االلكترونية لتعزيز الشفافيةتقواعد اإلفصاح المالئمة و  نفيذها دوريا

 ولضمان وجود عناصر حاكمية مؤسسية تحيط بالمشاريع

 يل والمسؤوليةجهة التمثالمبدأ السابع: 

من ضمن األطراف المشاركة وغير المشاركة وجود مصرف  (SIFP)من ضمن تفضيالت 

ً لما يوفره  تلقى على عاتقه مهمة مسك الحساب الخاص بالمشروع وإدارة ذلك الحساب وفقا

ع حساب من خالل الضوابط الخاصة بمسكإطار البرنامج   .برنامج التمويل اإلسالمي المجم 

ويعد هذا المصرف مستوى المسؤولية األول الذي يكون مسائالً امام كافة الجهات الرقابية 

 .اللجنةويخضع لمتابعة 

 التوافق مع مبادئ الشريعة واحكامهاالمبدأ الثامن: 

ً للمحافظة على الصالحية  ً فنيا يعد االلتزام بمبادئ الشريعة اإلسالمية واحكامها مساراً رقابيا

كون تلك المشاريع تخضع لمتطلبات قانون المصارف ( SIFP) والقانونية لمشاريعالشرعية 

والضوابط المنبثقة عنه والمعايير اإلسالمية الدولية التي تعد  2015لسنة  (43) اإلسالمية رقم

 .الشرعية والمالية للبرنامج برمته ةلتحقيق السالم سيةاسا دعامة
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 المتوافقة مع اقتصاديات السوقالسياسات النقدية المبدأ التاسع: 

ً متطوراً كونه يعتمد أساليب  ان اإلطار النقدي الذي يحيط بهذا البرنامج يعد اطاراً نقديا

التوجيه بإتاحة الفرص( والتي تتمثل بقيام ) مقترح وهو السياسات النقدية النوعية وفق أسلوب

مستوى اإلنتاج  علىواضح وثر قوي أهذا البنك بتقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية ولها 

والتشغيل مع اتاحة آليات تنفيذ تلك المشاريع والدخول كجهة داعمة وراعية لها مع وضع قناة 

 .(SIFP)مشاريع ودراستها والموافقة على اعتمادها ضمن اللتسلم اوليات 

ي العراقي حيث يعد هذا األسلوب في توجيه السياسة النقدية اسلوباً مبتكراً يمتاز به البنك المركز

 .المالي والحقيقيما بين القطاع  االقتصادية لصنع المقاربة

 

 تحديد مستويات التدخل الستهداف النموالمبدأ العاشر: 

ال ينبغي الفصل بين الحاجة الوطنية ومتطلبات تنفيذ السياسات النقدية خاصة في األوقات التي 

ترتفع فيها مستويات البطالة وتنخفض فيها مستويات االستثمار وما يتبع ذلك من اثار على 

ً لمساهمة  مجمل الفعاليات االجتماعية والسياسية وعلى هذا األساس فان إيجاد حداً ماليا

رف في تمويل مشاريع مشتركة بشكل الزامي في حالة تخلف المصارف عن المشاركة المصا

الفعال لتحريك  عنصرتعتبر ال (على الرغم من المزايا التي ترتبط بها)في تمويل تلك المشاريع 

وخالف ذلك فان إمكانية ظهور الضعف في حشد الموارد المالية في تمويل ( SIFP)أجزاء 

لتدخل في توجيه قع الحدوث بشكل كبير، ويعد ذلك مستوى ادنى من االمشاريع يعد امر متو

 التمويل المصرفي لتحقيق االثار النقدية المرغوبة.

 -انتهى-                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

المحور الثالث: ضوابط مسك حساب 

         برنامج التمويل اإلسالمي المجّمع
(S-ACCOUNT) 
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 (S-account)  التمويل اإلسالمي المجّمع برنامج مسك حساب طالمحور الثالث: ضواب

في الفرع الرئيسي له ويتم  المصرفي امين اإليداعحساب للمصارف الممولة لدى فتح يجب  -1

أن يكون الحساب يشترط الخاص بالمشروع والمسؤول الشرعي من قبل  ى العقدالمصادقة عل

ساب وتقديم خطاب بحسن إدارته للحأمين اإليداع المصرفي  بموجبه كما يلتزم  باسم المشروع

  .ضمان أو أي كفالة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية واحكامها

وفقاً لجدول الدفعات المتفق عليه بين  (S-account)حساب إيداع مبالغ تمويل المشروع في يتم  -2

إذا كان والمزود نسخة منه إلى هذا البنك وإلى الهيئة الوطنية لالستثمار  ،المصارف الممولة

 المشروع حاصل على إجازة االستثمار. 

ً لتواريخ محددة )الدفعات التي تدفع الى الجهة في يجب ان ينص  -3 العقد على مبالغ الدفعات وفقا

، وكذلك اإليداع المصرفيالمنفذة( لضمان عدم الضغط على محفظة الودائع بالنسبة ألمين 

 لضمان وجود مؤشر على نسب اإلنجاز.

مشروع يجب ذكر أسماء ممولين المشروع )المصارف المشاركة في تمويل الحساب الخاص ب -4

 مع بيان موقفهم المالي وكافة المعلومات الالزمة عنهم.  (SIFPمعين ضمن 

)الحادية والعشرون( من الضوابط ( من المادة 4و3الفقرتين )ما ورد في االعتبار  مأخوذاً بنظر -5

يسبق على أن  مباشرةً  مبلغ الدفعاتيجوز للبنك أن يقوم باستقطاع  (SIFP)التنفيذية لبرنامج 

لهذا البنك لغرض اجراء القيد  أمين اإليداع والمصارف المشاركةذلك وجود تخويل من قبل 

 المحاسبي.

إلى المصارف المشتركة في التمويل  اشعار رسميامين اإليداع المصرفي توجيه  ينبغي على -6

عن حركات وأرصدة  فصلي( يوم من تاريخ سداد الدفعة التالية وإرسال كشف تفصيلي 14قبل )

 .ذات العالقةالحساب الى البنك المركزي العراقي والى جميع األطراف 

  -اآلتي:الى  (S-account)حساب  يخضع -7

الجهة المنفذة وويجوز للمودعين )المصارف المشاركة في المشروع( مبدأ السرية المصرفية  -

 الحساب.االطالع على تفاصيل  والهيئة الوطنية لالستثمار البنكو

 والجهات الرقابية ذات العالقة. التفتيش الدوري من قبل هذا البنك -

 .يخولهير المفوض للجهة المنفذة او من السحب من الحساب إال من قبل المد زال يجو -

وسيط متفرع عن حساب المشروع، وفي  مصرفي فتح حساب اإليداع المصرفيال يجوز ألمين  -8

 حالة وجود أكثر من مشروع يتم فتح حساب مستقل لكل منهم.
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إال بعد  (S-account)الموافقة على السحب من حساب  المصرفي اإليداع ألمينال يجوز  -9

 استحصال موافقة المصارف الممولة معززة بتقرير من جهة استشارية مصنفة إن وجدت.

بعمليات تحويل خارجي من الحساب إال بعد استحصال موافقة  مالمنفذة القياال يجوز للجهة  -10

 مجلس إدارة أمين اإليداع المصرفي. 

ال يخضع الحساب الى مقررات العقود األخرى التي تعتبر اجنبية بالنسبة لعقد تمويل  -11

 المشروع.

اإليداع لى امين في حال التلكؤ أو عدم اكمال المشروع أو التأخر في اكمال مراحله يتعين ع -12

ومن خالل جدول الدفعات )عدم السحب خالل شهرين من تاريخ الدفعة( إخطار هذا  المصرفي

البنك والجهات ذات العالقة بما فيها الهيئة الوطنية لالستثمار إذا كان المشروع حاصل على 

 إجازة االستثمار.

ونية مع مراعاة مصرف الى آخر إال ألسباب قانمن  (S-account)حساب ال يجوز نقل  -13

 ( أعاله.1الفقرة رقم )

 ضمان التطوير العقاريضوابط مسك حساب في يتم األخذ بنظر االعتبار الفقرات الواردة  -14

(E-account) حال كانت المشاريع داخلة ضمن  في(SIFP).   

 إعادة التأهيلوقرارات فرض الوصاية والتصفية  إلى (S-account)ال يخضع حساب  -15

 قبل البنك على أمين اإليداع المصرفي.  الصادرة من

 إلى نسبة االحتياطي القانوني.  (S-account) ال يخضع حساب -16

 -انتهى-                                     
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 ضمان التطوير العقاري
 (E-account) 
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 (E-account)التطوير العقاريحساب ضمان  : ضوابط مسكرابعالمحور ال

 

 التعـــريفـــــــات( 1) 

 الهيئة -أ

 الهيئة الوطنية لالستثمار. 

 هيئات االستثمار -ب

 هيئات االستثمار التابعة لمجالس المحافظات 

 البنك  -ت

 البنك المركزي العراقي      

 (E-account)حساب ضمان التطوير العقاري  -ث   

الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات     
 على الخارطة أو من الممولين للمشروع.

  أمين الحساب -ج

هو المصرف المسؤول عن إدارة حساب ضمان التطوير العقاري والذي يتم اختياره من قبل الهيئة   
 وهيئات االستثمار وبالتنسيق مع البنك.

 المطور العقاري أو )المستثمر( -ح

الشخص المعنوي المرخص له بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات من قبل الهيئة أو من هيئات 
 االستثمار.

 وير العقاريالتط -خ

 مشاريع تشييد البنايات المتعددة الطوابق أو المجمعات لألغراض السكنية أو التجارية.

 الممول  -د

هو أي طرف يساهم في عملية تمويل مشاريع التطوير العقاري سواء كان المطور العقاري أو من  
 يشاركه في التمويل سواء كان شخص طبيعي أم معنوي.
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 واجراءات حساب ضمان التطوير العقاريشروط ( 2)

باسم المشروع ويجب أن يفتح في الفروع  (E-account) يجب أن يكون حساب -أ
 الرئيسية ألمناء الحساب )المصارف(.

يجب أن يكون المطور العقاري أو المستثمر شخصية معنوية تملك حسابات ختامية  -ب
المهنية( ويجب أن يمتلك  شخص طبيعي )بعد بذل العناية به أوومراقب حسابات معتد 

وله مقر ثابت في  موجودات ثابتة حقيقية المطور سواء كان شخص طبيعي أم معنوي
 الشركات.دائرة تسجيل البالد وحاصل على موافقة 

يجب ذكر اسماء الممولين اآلخرين للمشروع مع بيان موقفهم المالي وكافة المعلومات  -ج
 الالزمة عنهم.

إال من قبل المدير المفوض للشركة  (E-account)حساب  ال يجوز السحب من -د
 . من يخوالنهأو  معنوي( أو من الشخص الطبيعي ذاته)الشخص ال

سيكونون الموردين للمشروع  والمحتملين الذييجب ذكر اسماء المجهزين الحاليين  -ه
 .ةويجب أن يتمتعوا بالشخصية المعنوي

إال  (E-account) حساب خارجي منال يجوز للمطور العقاري القيام بعمليات تحويل  -و
والهيئة وهيئات  ()أمين الحساببعد استحصال موافقة مجلس إدارة المصرف 

 االستثمار.
 (E-account)وسيط متفرع من حساب مصرفي ال يجوز ألمين الحساب فتح حساب -ز

 وفي حالة وجود أكثر من مشروع يتم فتح حساب مستقل لكل منهم.
( من قيمة المشروع تدفع %5بمبلغ يعادل ) (E-account) حسابيجب أن يتم فتح  -ح

من قبل المطور العقاري وال يتم سحبها إال بعد مرور سنة من تاريخ توزيع الوحدات 
 السكنية أو المشروع التجاري وفقاً لتعليمات الهيئة وهيئات االستثمار.

التقدم  على مبالغ الدفعات المرتبطة بجدول (E-account)يجب أن ينص عقد حساب  -ط
العملي ووفقاً لتواريخ محددة )الدفعات التي تدفع إلى المطور( لضمان عدم الضغط على 
 محفظة الودائع بالنسبة ألمين الحساب وكذلك لضمان وجود مؤشر على نسب االنجاز.

عداد حسابات ختامية مستقلة خاصة بالمشروع مصادق عليها إ الحسابيجب على أمين  -ي
فيتم ايضاً  ((SIFPإذا كان المشروع العقاري ممول وفق  من قبل مجلس إدارته أما

الخاصة بالمشروع على الحسابات الختامية المعدة من قبل  المسؤول الشرعيمصادقة 
 أمين الحساب. 

إطالق مبلغ الدفعات من حساب الضمان يتم في  أمين الحساب عدم التزامفي حال  -ك
 .كل يوم تأخير مليون دينار عن( 5احتساب غرامة تأخيرية قدرها )

حدوث تلكؤ لدى أمين  ةحالاعاله وفي  )ك(ماخوذاً بنظر االعتبار ما ورد في الفقرة  -ل
حساب المصرفي في إطالق الدفعات وفق الجدول المحدد يتم استبداله بأمين  الحساب

 .آخر
إال  (E-account) حسابالموافقة على عمليات السحب من  ال يجوز ألمين الحساب -م

 موافقة الهيئة وهيئات االستثمار معززة بتقرير جهة استشارية مصنفة.بعد استحصال 
أي التزامات اخرى ناشئة عن العقود األخرى  إلى (E-account)ال يخضع حساب  -ن

 التي يبرمها المطور أو المستثمر قبل أو اثناء أو بعد فتح الحساب.
ً للحجز القضائي في حال (E-account) حسابال يعتبر  -س ً خاضعا المطالبة من  حسابا

 قبل الدائنين ما عدا المسجلين على الوحدات العقارية في حال تلكؤ تنفيذ المشروع.
)عدم السحب خالل في حال التلكؤ أو عدم إكمال المشروع أو التأخر في إكمال مراحله  -ع

 يتعين على امين الحساب ومن خالل جدول الدفعات إخطارشهرين من تاريخ الدفعة( 
اتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة الذي يقوم ب االستثمار والبنكالهيئة وهيئات 

 وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 
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تتضمن حسن  يجب أن تقوم الهيئة وهيئات االستثمار بعقد اتفاقية مع أمين الحساب -ف
 إدارته للحساب ويمكن لها استحصال خطاب ضمان أو أي كفالة أخرى مقابل ذلك.

بعد تقديم ما يثبت أن نسبة إنجاز  (E-account) حسابيبدأ تاريخ السحب من  -ص
 ( من القيمة التقديرية للمشروع ما عدا األرض.%25المشروع قد حققت )

 تخضع الحسابات إلى التفتيش الدوري من قبل الجهات الرقابية ويقوم أمين الحساب -ق
 وهيئاتوالهيئة عن حركات وأرصدة الحسابات إلى البنك  فصليبإرسال كشف تفصيلي 

 االستثمار.
آخر إال ألسباب  امين حساب إلى من امين حساب (E-account) حسابال يجوز نقل  -ر

 .)أ(ماخوذاً بنظر االعتبار الفقرة  قانونية
والتصفية فرض الوصاية  اتمقتضيات قرارمن  ألي (E-account) حساب عال يخض -ش

 .امين الحساب البنك علىن قبل الصادرة موإعادة التأهيل 
وحاصلة على إجازة االستثمار تخضع  (SIFP)في حال كانت المشاريع داخلة ضمن  -ت

وضوابط حساب  (E-account) إلى كل من ضوابط حساب ضمان التطوير العقاري
 .  (S-account)   عالتمويل اإلسالمي المجم  

 .لنسبة االحتياطي القانوني (E-account) حسابال يخضع  -ث

 -انتهى-

 

 

 

 


