اولاًً–ًالفئةً(ً :)A
الــشـــــروطً :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تسمية الشركة التي ستحصل على الرخصة بـــ (شركة صرافة  /مساهمة خاصة).
أن ال يقل عدد الشركات الراغبة بالترخيص عن ( )10شركات توسط.
أن ال يقل رأس المال للشركة المرخصة عن ( )5,000,000,000دينار (خمسة مليار دينار).
نسبة خطاب الضمان الذي سيصدر لصالح هذا البنك عكن عكد إسكاة اسكتادا االزكا هكي ( )%10مكن رأسكمال
الشركة.
إضافة وحدات (مراقب االمتثال ،مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،الرقابة والتكدقي)) إلكى الكيككل التنظيمكي
للشركة.
توفير نظا محاسبي قكادر علكى إصكدار تقكارير تشكمل زميكة أنشكطة الشكركة وفروعككا ويككون مكرتبط مكة ال كرو
بشكل إلكتروني.
توفير أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمد عالمياً.

المـتـيــــازات:
 -1ستكون الشركة المرخصة والمتماضة عن االندماج شركة مساهمة خاصة وبالتالي ستكون قادر على طرح األسكم
لالكتتاب في حال رغبت بزياد رأسمالكا أو تطوير نشاطكا.
 -2التوسط ببية وشراة العمالت األزنبية.
 -3القيا بالتحويل المالي الداخلي (على أن يكون الحد األعلى للتحويل ال يتجاو رأسمالكا وإحتياطياتكا لليو الواحد).
 -4الدخول إلى نافذ بية وشراة العملة األزنبية بحيث تكون الحصة الواحد متكونة من مجمو عدد الحصص للشركات
العشر المندمجة ،علما ً أن مبلغ الحصة يزداد في حال كانت عدد الشركات المندمجة يتجاو العشر شركات.
 -5الحصول على وكالة من ذ ( )Point of sale( )POSمن شركات مزودي خدمات الدفة االلكتروني.
 -6العمل كوكيل رئيسي أو ثانوي لشركات التحويل المالي االلكتروني العالمية مثل (Western ،Money Gram
.)Union
 -7الحصول على وكالة من ذ  )Point Of Cash( POCمن شركات الدفة االلكتروني.
 -8العمل كوكيل لتسوي) البطاقات المسبقة الدفة.
 -9إمكانية طرح أسكمكا في سوق التداول الثانوي لكونكا شركة مساهمة بعد قيامكا بتلبية متطلبات سوق العراق لألوراق
المالية.
 -10يكون البريد الصادر والوارد مة فرعي هذا البن

في اإلقليم بصور مباشر ً.

 -11إمكانية فتح ال رو بحد اقصى ال يتجاو الـــ ( )20فر بضمنكا فرو الشركات المندمجة.
 -12تكون الرسو المستوفا من قبل هذا البن عن ممارسة المكنة والمتابعة واالشراف والتدقي) بمبلغ ()3,500,000
دينار (ثالثة ماليين وخمس مئة ألف دينار) ،ودراسة طلب التسجيل والترخيص بمبلغ ( )2.500.000دينار (مليوني
وخمسمائة الف دينار).

صفحة  1من 3

 -13إمكانية إضافة خدمات أخرى مستقبالً تتالئم مة الادمات المالية المقدمة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية
عالمياً.
 -14يجو للشركة غل) أو نقل مواقة فروعكا وبكافة المحافظات بعد استحصال موافقة هذا البن .
ثانيااً_ًالفئةً(ً :)B
الـشـــــروطً :
 -1تسمية الشركة التي ستحصل على الرخصة بـــ (شركة صرافة محدود ).
 -2أن ال يقل عدد الشركات الراغبة بالترخيص عن ( )5شركات توسط.
 -3أن ال يقل رأس المال للشركة المرخصة عن ( )2,500,000,000دينار (ملياران وخمس مئة مليون دينار).
 -4نسكبة خطكاب الضكمان الكذي سيصكدر لصككالح هكذا البنك عكن عكد إسككاة اسكتادا االزكا هكي ( )%10مكن رأسككمال
الشركة.
 -5إضافة وحدات (مراقب االمتثكال ،مكافحكة غسكل األمكوال وتمويكل اإلرهكاب ،الرقابكة والتكدقي)) إلكى الكيككل التنظيمكي
للشركة.
 -6توفير نظا محاسبي قادر على إصدار تقارير تشمل زمية أنشطة الشركة وفروعكا ويكون مكرتبط مكة ال كرو بشككل
إلكتروني.
 -7توفير أنظمة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب المعتمد عالمياً.
المـتـيــــازات:
 -1تكون الشركة محدود المسؤولية وفقا ً لقانون الشركات رقم  21لسنة .1997
 -2التوسط ببية وشراة العمالت األزنبية.
 -3القيا بالتحويل المال ي الداخلي (على أن يكون الحد األعلى للتحويل ال يتجاو رأسمالكا وإحتياطياتكا لليو الواحد).
 -4الككدخول إلككى نافككذ بيككة وشككراة العملككة األزنبيككة بحيككث تكككون الحصككة الواحككد متكونككة مككن مجم كو عككدد الحصككص
للشركات الامس المندمجة.
 -5الحصول على وكالة من ذ ( )Point of sale( )POSمن شركات مزودي خدمات الدفة االلكتروني.
 -6العمل كوكيل ثانوي لشركات التحويل المالي االلكتروني العالمية مثل (.)Western Union ،Money Gram
 -7إمكانية فتح فر إضافي واحد فقط ليصبح المجمو ( )6فرو بضمنكا فرو الشركات المندمجة.
 -8تكون الرسو المستوفا من قبل هكذا البنك عكن ممارسكة المكنكة والمتابعكة واالشكراف والتكدقي) بمبلكغ ()3,000,000
دينكككار (ثالثكككة ماليكككين دينكككار) ،وأزكككور دراسكككة طلكككب التسكككجيل والتكككرخيص بمبلكككغ ( )2.500.000دينكككار (مليكككوني
وخمسمائة الف دينار).
 -9إمكانية اندماج شركتين من ال ئة ( )Bلتكون شكركة مكن ال ئكة ( )Aأو إنكدماج شكركة واحكد مكن ال ئكة ( )Bمكة خمكس
شركات من ال ئة ( )Cبعد استحصال موافقة هذا البن .
 -10يجو للشركة غل) أو نقل مواقة فروعكا وبكافة المحافظات بعد استحصال موافقة هذا البن .

صفحة  2من 3

ثالثااً_ًالفئةً(ً :)C
الـشـــــروطً :
 -1تسمى الشركة المرخصة بشركة (التوسط ببية وشراة العمالت األزنبية).
 -2أن ال يقل رأس المال للشركة عن ( )500,000,000دينار (خمس مئة مليون دينار).
 -3نسبة خطاب الضمان الذي سيصدر لصالح هذا البن عن عد إساة استادا االزا ( )%10من رأسمال الشركة.
 -4تعتمد الشركة في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب على الضوابط الااصة بمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهاب لشركات التوسط.
المـتـيــــازات :
 -1تكون الشركة محدود المسؤولية.
 -2التوسط ببية وشراة العمالت األزنبية.
 -3القيا بالتحويل المالي الداخلي (بحد اقصى ال يتجاو رأسمالكا وإحتياطياتكا لليو الواحد).
 -4الدخول إلى نافذ بية وشراة العملة األزنبية.
 -5الحصول على وكالة من ذ ( )Point of sale( )POSمن شركات مزودي خدمات الدفة االلكتروني.
 -6تكون الرسو المستوفا من قبل هذا البن عن ممارسة المكنة والمتابعة واالشراف والتدقي) بمبلغ ()2,750,000
دينار (مليونين وسبة مئة وخمسون ألف دينار).
علما اًأنًانتقالًحقوقًوالتزاماتًالشركاتًالمندمجةًكافةًإلىًالشركةًالمدمجًبهاًأوًالناجمةًعنًالدمجًيتمًاستنادااً
إلىًاحكامًالمادةً(ً)152منًقانونًالشركاتًرقمً(ً)21لسنةًً1997المعدلً .
نرجوًتزويدًفرعناًفيًأربيلًبطلباتًشركاتكمًالراغبةًبالتسجيلًو الترخيصًوفقًماًوردًأعالهًلغرضًمنحًالموافقةً
المبدئيةًللمباشرةًباإلجراءاتًالخاصةًبالترخيصً .

صفحة  3من 3

