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البنك المركزي العراق
الصيفة
دائرة مراقبة
ر
قسم مراقبة المصارف اإلسالمية
شعبة التعليمات والضوابط

ضوابط شبكة الحماية المالية
االسالمية

()2020

استناداً ًالىًاحكامًقانونًالمصارفًاإلسالميةًرقمً(ً)43لسنةًً 2015وبماًينسجمًمعً
الفقرة ً(ً )7من ًضوابط ًأدوات ًالتمويل ًاإلسالمي ًالصادرة ًبموجبه ًتم ًاعداد ًضوابط ًشبكةً
الحمايةًالماليةًاإلسالميةًوالتيًيعدًاشتراكًالمصارفًاإلسالميةًفيهاًامراًًواجباًللحفاظًعلىً
استقرار ًالنظام ًالمصرفي ًاإلسالمي ًومساندة ًمسار ًالسياسة ًالنقدية ًالهادف ًالى ًاالستقرارً
الماليً .
اوالً :شبكة الحماية المالية اإلسالمية
ًًًًًًهي ًشبكة ًحماية ًمالية ًتستخدم ًالقروض ًالحسنة ًالتبادلية ًفي ًحاالت ًنقص ًالسيولةً
العاديةًوالحادةً،إذًيتمًعقدًاتفاقيةًبينًمجموعةًمنًالمصارفًاإلسالميةًعلىًأساسًقاعدةً
االلتزامًبالتبرعً(ً)obligation of donateينصًفيهاًعلىًالتزامهمًبتقديمًقرضًحسنً
متبادل ًفيما ًبينهم ًعند ًحدوث ًحاالت ًنقص ًفي ًالسيولة ًلدى ًأحد ًاألطراف ًالمشتركةً
باالتفاقيةًوبرعايةًواشرافًالبنكًالمركزيًالعراقيً ًً.
ً
ثانياً :أنواع القروض الحسنة التبادلية في شبكة الحماية المالية االسالمية
 -1قروضًحسنةًتبادلية ًسريعة ًلمعالجةًعدمًالقدرةًعلىًاإليفاءًبااللتزاماتًتتراوح ًًًً
(منً 1,25الىً ً)5مليارًدينار.
 -2قروضًحسنةًتبادليةًلمعالجةًحاالتًنقصًالسيولةًالحادةًلمعالجةًالضعفًفيًالمركزً
الماليً(منًً10الىًً)25مليارًدينار.

ثالثا ً :الحد األعلى للقروض الحسنة التبادلية في شبكة الحماية المالية االسالمية
ًًيجب ًان ًال ًيتجاوز ًمبلغ ًالقرض ًالحسن ًنسبة ً(ً )%10من ًرأس ًمال ًالمصرفً
واحتياطاتهًالسليمةً .
ًرابعاً :مصادر أموال القروض الحسنة التبادلية في شبكة الحماية المالية اإلسالمية
ًًًًًًًًيجبًانًتكونًأموالًالقروضًالحسنةًالممنوحةًمنًقبلًالمصرفًالمقرضًضمنًشبكةً
الحمايةًالماليةًاالسالميةًمنًرأسًمالًالمصرفًحصراً .
ً
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ً
خامسا ً :الضمانات
تكونًالضماناتًحسبًاالتفاقًماًبينًالطرفًالمقرضًوالمقترضًضمنًشبكةًالحمايةً
الماليةًاإلسالميةً،علىًانًتكونًالضماناتًمتوافقةًمعًاحكامًالشريعةًاإلسالميةًومبادئهاً.
سادسا ً :آلية السداد
تكونًآليةًسداد ًالقرضًالحسنًمنًقبلًالطرفًالمقترضًالىًالطرف ًالمقرضًوفقاًً
لجدولً(دفعاتًشهريةًاوًفصلية)ًمتفقًعليهاًبينًاألطرافًالمعنيةًوفيًضوءًالفتراتًالزمنيةً
الموضحةًادناهً :
أ -يجبًانًالًتتجاوزًفترةًالسدادً(ً)2سنةًفيًحالةًالقرضًالحسنًمنًالنوعًاألولً(قروضً
حسنةًسريعة).
بً -يجبًانًالًتتجاوزًفترةًالسدادً(ً)7سنواتًفيًحالةًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيً
(معالجةًحاالتًنقصًالسيولةًالحادة)ً .
سابعا ً :نوع العملة
فيًحالًكانًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيًالواردًفيًالفقرةً(ً)2منًالمادةً(ثانيا)ًأعالهًيتمً
تسديدًمبلغًالقرضًمنًنفسًجنسًعملةًالمبلغًالمقترضً ًً.
ً
ثامنا ً :قواعد شبكة الحماية المالية اإلسالمية
 -1التزامًالمصارفًالمشاركةًفيًشبكةًالحمايةًالماليةًاإلسالميةًبمبدأًااللتزامًبالتبرع.
 -2يتمًمنحًوتسديدًالقروضًالحسنةًمنًخاللًنظامً(.)RTGS
 -3عدمًاستخدامًالقروض ًالحسنة في ًحاالتًنقصًالسيولةًالحادة ًإالًلألغراضًالمصرفيةً
الواردةًفيًالمادةً(ً)5منًقانونًالمصارفًاإلسالميةًرقمً(ً)43لسنةً.2015
 -4يعتمدًأسلوبًالرقابةًالالحقةًللقروضًالحسنةًمنًالنوعًاألولً(قروضًحسنةًسريعة)ً
وأسلوبًالرقابةًاالستباقيةًللقروضًالحسنةًمنًالنوعًالثانيً(معالجةًحاالتًنقصًالسيولةً
الحادة).
 -5يشترطًأنًتكونًالمبالغًالمتبادلةًكقروضًحسنةًمتساويةًالمقدارًوالمدة.
ً
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تاسعا ً :آلية شبكة الحماية المالية االسالمية
 -1توقيعًاتفاقيةًبينً(ً)3مصارفًإسالميةًالتيًتمًاختيارهاًمنًقبلًهذاًالبنكًينصًفيهاً
على ًالتزامهم ًفي ًتقديم ًالقرض ًالحسن ًبشكل ًمتبادل ًفي ًحاالت ًحدوث ًنقص ًفيً
السيولةًلدىًأحدًاألطراف.
 -2يتم ًفتح ًحسابات ًجارية ًلكل ًثالث ًمصارف ًبشكل ًمتبادل ًتحت ًبند ً(حساب ًشبكةً
الحمايةًالماليةًاإلسالمية)ًعلىًانًيكونًالحدًاألدنىًلإليداعًعندًفتحًالحسابً(ً)1
مليارًدينار.
 -3تعملًالشبكةًوفقاًألليةًالقروضًالمباشرةًاوًالسحبًعلىًالمكشوفً .
 -4لدىًحدوثًنقصًفيًالسيولةًيجبًانًيؤخذًبنظرًاالعتبارًماًيلي:
أً -فيًحالةًكونًنوعًالقرضًالحسنًمنًالنوعًاألولً(قروض حسنة سريعة) ًيتمً
تحويلًالمبلغًمنًقبلًاألطرافًالمعنيةًعنًطريقًنظامً(ً.)RTGSعلىًانًيتمًارسالً
البيانات ًالوارد ًذكرها ًادناه ًألخر ًفترة ًللطرف ًالمقترض ًوالمقرض ًالى ًالبنكً
المركزيًالعراقيًخاللًمدةً(ً)10أيامًعملًمنًتاريخًتنفيذًالعملية وكاآلتيًً:
 .1قائمةًالسيولةًالقانونيةًمصادقًعليهاًمنًقبلًالمدققًالشرعيًالداخلي.
 .2ميزانًالمراجعةًمصادقًعليهًمنًقبلًالمدققًالشرعيًالداخلي.
 .3يكونًالطلبًبتوقيعًالمدراءًالمفوضينًفيًالمصارفًالمشتركةًفيًعمليةً
القرضًالحسنًمنًهذاًالنوع.
بً -فيًحالةًكونًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيً(معالجة حاالت نقص السيولة
الحادة) تتمًعمليةًالقرضًالحسنًمنًخاللًاالتيً -ً:
ً -1استحصالًموافقةًهذاًالبنكًعلىًاجراءًالقرضًالحسنًمنًخاللًارسالًطلبً
يتضمنًالبياناتًالتاليةً :
 1.1البياناتًالماليةًألخرًفترةًمصادقًعليهاًمنًقبلًالمدققًالشرعيًالداخليً
ومراقبًالحساباتًالخارجيًومعتمدةًمنًقبلًمجلسًاإلدارةًللطرفًالمقترضً
والمقرض.
ً2.1يكونًالطلبًمعتمدًمنًقبلًمجالسًإداراتًالمصارفًالمشتركةًفيًعمليةً
القرضًالحسنًمنًهذاًالنوعً .
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 3.1فيًحالةًموافقةًهذاًالبنكًيتمًابالغًالمصارفًالمعنيةًبالموافقةًعلىًأجراءً
عملية ًتحويل ًمبلغ ًالقرض ًالحسن ًمن ًقبل ًالمصارف ًالمعنية ًعن ًطريق ًنظامً
(.)RTGS
ً -2قيام ًالمصارف ً(المصرف ًالمقرض ًوالمصرف ًالمقترض) ًبإرفاق ًجدول ًتفصيلي ًمعً
الموازناتًالفصليةًيتضمنًمبلغًالقرضًالحسنًالمقدمًاوًالمستلمًمنًقبلهًوالمبالغًالمدفوعةً
منًهذاًالقرضًوالرصيدًالمتبقيً .

عاشراً :دور البنك المركزي في شبكة الحماية المالية االسالمية
ً -1االشرافًعلىًعمليةًالقروضًالحسنةًالتبادليةًماًبينًالمصارفًاإلسالميةًمنًخاللً
متابعةًالتحويالتًماًبينًاألطرافًالمعنيةًعبرًنظامً(ً)RTGSوالمتطلباتًالخاصةًبكلً
نوع.
 -2تقومًالمصارفًبتخويلًهذاًالبنكًصالحيةًاجراءًمناقلةًقيديةًبمبلغًالقسطًفيًحالةًتلكؤً
الطرفًالمقترضًعنًسدادًاألقساطًوفقًجدولًاألقساطًالخاصًبالقرضًالحسنًشريطةً
تقديمًطلبًمنًالطرفًالمقرضًيبينًفيهًنفاذًإجراءاتًالمطالبةًوحصولًمماطلةًمنًقبلً
الطرفًالمقترضً .
 -3تشكيل ًمجاميع ًمصرفية ًداخل ًالشبكةً ،إذ ًيتم ًتصنيف ًالمصارف ًاإلسالمية ًالى ًثالثً
مستوياتًمن ًحيثًالقدرةًالمالية ً(أً،بً،ج)ًوفقًمعاييرًخاصةًبذلكً،حيثًتتكونًكلً
مجموعةًمنًثالثًمصارفًاسالميةًعلىًاساسًمصرفًمنًكلًمستوى.
 -4التحقق ًالميدانيًمنًقبلًهذاًالبنكًللوضعًالماليًللمصرفًالمقترض ًفيًحالةًالقروضً
الحسنةًمنًالنوعًالثانيً(معالجة حاالت نقص السيولة الحادة).
 -5تطويرًالشبكةًوفقاًلمتطلباتًالسوقًالنقدية.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الحادي عشر :المزايا الممنوحة في شبكة الحماية المالية اإلسالمية للقروض الحسنة
الخاصة بمعالجة حاالت نقص السيولة الحادة
 -1يمنحًهذاًالبنكًحصةًإضافيةًفيًنافذةًبيعًوشراءًالعملة ًاالجنبية ًللطرفًمقدمًالقرضً
الحسن ًوفق ًالنسب ًالموضحة ًبالجدول ًادناه ًوحسب ًالفترات ًالزمنية ًالتي ًيحددها ًهذاً
البنك.
مبلغ القرض الحسن المقدم من قبل

ت

الطرف المقرض

نسبة الزيادة في نافذة بيع

مقدار الزيادة

وشراء العمل االجنبية بالنسبة

(مبلغ القرض الحسن* نسبة الزيادة)

لمبلغ القرض الحسن

ً1

ً10مليارًدينار ً

ً %10

ً1مليارًدينار ً

ً2

ً15مليارًدينار ً

ً %15

ً2,250مليارًدينار ً

ً3

ً20مليارًدينار ً

ً %20

ً4مليارًدينار ً

ً4

ً25مليارًدينار ً

ً %25

ً6,250مليارًدينار ً

ً
 -2احتساب ًوزن ًترجيحي ًخاص ًللطرف ًمقدم ًالقرض ًالحسن ًعند ًتقييم ًالمصارف ًوفقاًًًًً
لــنظامً(ً .)CAMEL
ً-3عدمًاحتسابًمخصصًلمبلغًالقرضًالحسنًالممنوحًمنًقبلًالطرفًالمقرضً .
ً-4فيًحالًبلوغًأحدًالمصارفًالمشاركةًفيًالشبكةًنسبةًً%20منًرأسًمالهًواحتياطاتهً
السليمةًكاستثمارًخارجيًأوًنسبةًقريبةًمنهاًيتمًالسماحًلهًباالستثمارًخارجًالعراق ًولمرةً
واحدةًفقطًبنسبةً(ً)%10منًالمبالغًالمقدمةًمنًقبلًالطرفًالمقرضً .
ً
الثاني عشر :عموالت خدمة القرض الحسن
يجوزًللمصرفًالمقرضًاخذًاجرةًالمثلً(عموالت)ًعنًخدمةًالقرضًالحسنًوالمذكورةًفيً
جدولًأسعارًالعملياتًالمصرفيةًللمصرفًالمعني.
ً

ً
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الثالث عشر :المحظورات
ً -1الًيجوزًاستيفاءًأيًمنفعةًبعنوانًعمولة ًاوًأيًعنوانًاخرًتؤديًالىًزيادةًعلىًأصلً
مبلغًالقرضًالحسنًغيرًتلكًالمذكورةًفيًالفقرةً(الثانيًعشر)ً .
 -2يجبًانًالًيؤولًالقرضًالحسنًالىًالمساهمينًوذويًالصلةًبايًشكلًمنًاالشكال.
ً -3فيًحالةًتخلفًأحدًاألطرافًالمشتركةًفيًشبكةًالحمايةًالماليةًاإلسالميةًعنًمنحًالقرضً
الحسنًلطرفًآخرًضمنًالعقدًالخاصًبهمًمعًتوافرًالسيولةًالالزمةًلذلكًيتمًاستبعادهًمنً
الشبكةًمعًعدمًالسماحًأليًمصرفًاخرًبإقراضهًاوًاالقتراضًمنهًداخلًالشبكة.
ً -4الًيحقًللطرفًالمقترضًالحصولًعلىًقرضًحسنًآخر ًمنًنفسًالمصرف ًالمقرضً
قبلًتسديدًالقرضًالحسنًالسابق.
ً-5الًيجوزًاستخدامًمبلغًالقرضًالحسنًلزيادةًرأسًمالًالمصرف.
 -6الًيجوزًإعادةًجدولةًالديونًمعًفرضًزيادةًعلىًأصلًالمبلغًالمقترضًفيًحالةًحدوثً
تلكؤًمنًقبلًالطرفًالمقترضً .
 -7أن ًال ًيستغل ًتبادلًالقروضًالحسنةًألغراضًتحقيقًالمنافعًالواردةًفيًالفقرةً(الحاديً
عشر) ً
الرابع عشر :االستثناءات
فيًحالةًعدمًقدرةًمصرفًواحدًعلىًمنحًالقرضًالحسنًمنًالنوعًالثانيً(معالجةًحاالتً
نقصًالسيولةًالحادة)ًللطرفًالمقترضًيجوزًدخولًأكثرًمنًمصرفينًفيًعمليةًمنحًالقرضً
الحسنًلهًشريطة ًاستحصالًموافقةًالسيدًمدير ًعام ًدائرةًمراقبةًالصيرفةًوالسيدًمحافظًالبنكً
المركزيًالعراقيً.
ًًًًًًًالخامس عشر :اإلجراءات الجزائية
فيًحالةًثبوتًوجودًتحايلًفيًاستغاللًالشبكةًلتحقيقًمنافعًخارجًنطاقًمنفعةًتوفيرًالحمايةً
الماليةًللمصارفًاإلسالميةًاوًوجودًخرقًلماًتمًحظرهًفيًالمادةً(الثالثًعشر)ًمنًهذهًالضوابطً
يتعرض ًالمصرف ًالمخالف ًلغرامة ًمالية ًتقدر ًبــ ً(ً )%25مقطوعة ًمن ًمبلغ ًالقرض ًالحسن
وارجاعًالمبلغًالىًالطرفًالمقرضً .
-انتهى-
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