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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 / قسم التفتيش الميداني المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
                                    9/2/65العدد : 

                              22/2/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة

 م/ إعتماد كتب عدم ممانعة
 تحية طيبة ...

لمتطمبات المصمحة العامة كالحد مف التيرب الضريبي كاستنادان الى قانكف ضريبة الدخؿ النافذ كالتعميمات 
 11/1/6112في  151ص/  11العامة لمضرائب بكتابيا ذم العدد بو , فقد طمبت الييئة الصادرة بمكج

مطالبة زبائنكـ ببراءة ذمة مف الييئة العامة لمضرائب كفركعيا عند انجاز اية معاممة ليا بما في ذلؾ عمميات 
ؾ كبعكسو يتحمؿ مصرفكـ تحكيؿ االمكاؿ الى خارج البمد مف خالؿ نافذة بيع كشراء العممة االجنبية بيذا البن

 التبعات القانكنية كفقان الحكاـ القكانيف كالتعميمات النافذة بمكجبو . 

 مـــــــــــــــــع التقدٌر ...

 إحسان شمران الٌاسري                                                               

 المدٌر العام                                                                   

                                                                               22/2/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

  الدراسات والبحوث المصرفية المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم 
                                                          9/3/74العدد : 

                              28/2/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 
 م/ الفروع في مدينة الرمادي

 تحية طيبة ...

استنادان الى تكجييات السيد رئيس الكزراء كالمبمغ الى ىذا البنؾ بمكجب كتاب مكتب سيادتو المرقـ ـ .ر . 
 . 4/6/6112في  21/1415ك/

عالمنا بتاريخ  نرجك اعادة العمؿ بفركع مصارفكـ التي تقع في مدينة الرمادم لممارسة عمميا المصرفي كا 
 مباشرتيا لمف لديو فركع في تمؾ المدينة . 

 مع التقدير ...

 اسماعيل عمي محسن                                                  

 المحافظ وكالة                                                 

                                                                9/2/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/2/75العدد : 

                              28/2/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة وشركات التحويل المالي المجازة

 م/ التحاسب الضريبي 
 تحية طيبة ...

المعدؿ الذم يمـز المكمفيف بانجاز  1416لسنة  111نرجك اف نشير الى متطمبات قانكف ضريبة الدخؿ رقـ 
ـ االخي ر مف الشير الخامس مف السنة التي تمي سنة تحقؽ الدخؿ التحاسب الضريبي السنكم في اك قبؿ اليك

المالية( مف الييئة  6111التقديرية ) 6115, كعميو نرجك تقديـ ما يؤيد انجاز تحاسبكـ الضريبي لسنة 
 العامة لمضرائب / قسـ الشركات مكثؽ بالرقـ السرم الذم تـ تنصيبو في مصارفكـ .

ة الضرائب بتنصيب يئارؼ كشركات التحكيؿ المالي ( فسكؼ تقـك ىكاف لـ يكف قد انجز ذلؾ )بالنسبة لممص
كتدريب مكظفيكـ عميو , كيعتبر ذلؾ شرطان )تحت المسؤكلية القانكنية( في قبكلكـ لتنفيذ اية معاممة لتمؾ 

 الشركات معكـ . 

مؾ الجية معكـ , كبيذا السياؽ ستطالبكـ الييئة العامة لمضرائب بالمعمكمات كالمقتبسات عف مبالغ تعامالت ت
 لذا نرجك تزكيدىا بتمؾ المعمكمات . 

تطمب الحاؿ مالحظة ذلؾ بالنسبة النجاز التحاسب الضريبي لكـ كلزبائنكـ في اك قبؿ يـك يكبذات الكقت , 
 كعدـ تركيج اية معاممة بعد ذلؾ التاريخ ما لـ تقدـ براءة الذمة مف الييئة العامة لمضرائب . 11/5/6112

( بعد سبكعيف )التحقؽ مف تحاسب زبائنكـنكـ , كنتطمع النجاز ىذه الميمة في غضكف اشاكريف تعاك 
 تنصيب نظاـ الرقـ السرم لديكـ . 

 مع التقدير ...
 إحسان شمران الياسري                                                             

 المدير العام                                                             
                                                             25/02/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 التدقيق المكتبي المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم 
                                    9/0/73العدد : 

                              0/3/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 

 نسبة االئتمان النقدي الى الودائع م/ 

 تحٌة طٌبة ...

لمقتضيات مصمحة العمؿ كلغرض احتفاظ المصارؼ بجزء مف كدائع زبائنيا كنقد في الصناديؽ كاستثمار 
 11/1/6112 ( في1511المتبقي في مختمؼ االكجو المدرة لمعكائد فقد قرر مجمس االدارة بجمستو المرقمة )

  -ما يمي :

 %( )سبعكف مف المئة(.11ال تتجاكز نسبة االئتماف النقدم الى الكدائع ) -1
, كعمي المصارؼ تكييؼ ىيكؿ االئتماف كالكدائع  11/16/6112ينجز ىذا المطمب في مدة اقصاىا  -6

 كفؽ ما مطمكب .
 . المطمبتقدـ المصارؼ تقريران شيريان الى ىذه المديرية عف تطكر االلتزاـ بيذا  -1
بالنظر اللتزاـ المصارؼ االختصاصية الحككمية )الزراعي , الصناعي كالعقارم( بخطط الحككمة لتقديـ  -1

 . كقت الحاضر مف تطبيؽ ىذا االعماـاالئتماف كفؽ التخصيصات التي تقررىا , فقد تـ استثناءىا في ال

 مع التقدير ...
 عمي محسن اسماعيل                                                            

 المحافظ وكالة                                                           
 2106/ شباط / 28                                                          
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم التفتيش الميداني   
                                                                 9/2/89العدد : 

                                                            7/3/2106التاريخ : 
 الى / المصارف وشركات التحويل المالي وشركات التوسط كافة 

 م/ اإللتزام بسعر بيع الدوالر
 تحية طيبة ...

كجكب التقيد بتعميماتنا بخصكص معامالت شراء كبيع الدكالر )نقدان كحكاالت ( اذ اف االخالؿ بيا  نؤكد عمى
يؤدم الى الحرماف كبشكؿ نيائي مف الدخكؿ الى نافذة بيع كشراء العممة االجنبية خاصة اذا كانت المخالفة 

 -تتعمؽ باالمريف االتييف :
زبائنكـ  الرىاب كما تستمزمو مف التحقؽ مفيؿ اعدـ التقيد بقكاعد مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمك  -1

كسالمة العمميات التي تتـ معيـ كالحصكؿ عمى ما يعزز مشركعية كسالمة تمؾ العمميات كضمف االبكاب 
 المسمكح بيا في تعميماتنا.

 االلتزاـ بسعر بيع الدكالر )النقدم كالحكاالت كاالعتمادات( لزبائنكـ , مشيريف الى اعمامنا ذم العدد -6
( دينار 11الذم اكدنا فيو عمى اف اليزيد مجمكع ىكامش الكسطاء كافة عمى ) 62/1/6111في  4/1/61

)عشرة دنانير( لكؿ دكالر اذ اف كؿ زيادة في سعر البيع تؤثر عمى سعر الصرؼ كعندىا يتحمؿ المصرؼ 
 المخالؼ المسؤكلية المباشرة عف ذلؾ . 
اـ كلمظركؼ التي يمر بيا البمد , فضال عف ككنو يمثؿ مصمحة لكـ امميف االلتزاـ بما كرد خدمة لمصالح الع

 , كستتكلى ىيئاتنا التفتيشية مراقبة ذلؾ بدقة , كاتخاذ االجراءات الصارمة بشأنيا . 
كسكؼ يفتح البنؾ المركزم نافذة لشكاكل المتعامميف معكـ الدراجيا ضمف مياـ فرؽ التفتيش كقد خصصت 

 كاكل كالمعمكمات عف ذلؾ .ثالث ىكاتؼ الستقباؿ الش
ــع التقدير ... ــ ــ ــ  م

 عمي محسن اسماعيل
 المحافظ وكالة                                                                    

                  17713491701  لتدقيق المكتبي                 قسم ا
 17713491594    قسم الدراسات والبحوث المصرفية   

 17713491740قسم تبادل المعمومات االئتمانية        
    17819256312            قسم شركات الصرافة       
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم التدقيق المكتبي  
                                    9/0/93العدد : 

                              04/3/2106التاريخ : 

 الى / المصارف المجازة

 م/ آلية وضع سقف الضمان

 تحية طيبة ...

تقـك بكضع سقؼ ضماف )حجز مبمغ لغرض تسكية المقاصة المسحكبة  الحظنا اف بعض المصارؼ ال
ـ االستحقاؽ مف رصيدىا في حساب التسكية  ( RTGSالمفتكح في نظاـ التسكية االجمالية االنية عمييا في يك

 .مستحقة عمى المصرؼ اكتكماتيكيا "اف عدـ كضع سقؼ لمضماف يؤدم بالنظاـ الى رفض الصككؾ الحيث 

عمما اف المصرؼ يستطيع معرفة مبالغ الصككؾ المستحقة عميو كالتي تـ تقديميا قبؿ يكميف مف خالؿ 
يات استخداـ ( مشيريف الى اف البنؾ كضع تراتبية في اكلك Debit Reportالتقرير المكجكد في النظاـ )

( كاف التقصير بذلؾ يحرج البنؾ كيعطي مؤشر مقاصة ثـ المزاد ثـ السحب النقدمحساب المصرؼ كىي )ال
 سمبي عمى المصرؼ .

نرجك تخكيمنا كضع السقؼ المناسب يكميان كبخالفو نستحصؿ مكافقة السيد المحافظ عمى كضع السقؼ مف 
 قبمنا ... مع التقدير .

 إحسان شمران الياسري
 المدير العام                                                                   

 2106/آذار/06                                     
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

   التفتيش الميدانيالمديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم 
                                    9/2/96العدد : 

                              05/3/2106يخ : التار 
 الى / المصارف المجازة كافة 

 م/ نظام تسجيل التسمسالت النقدية 

 تحية طيبة ...

لضماف كصكؿ الحصة النقدية مف العممة االجنبية كالمسممة لكـ مف قبؿ ىذا البنؾ عف طريؽ نافذة بيع 
 -ع مصارفكـ كالشركات الداخمة مف خالليا تقرر ما يمي :كشراء العممة االجنبية الى الجميكر مف خالؿ فرك 

النقدية قيامكـ بتطبيؽ نظاـ الكتركني متكامؿ , يمكف مف خاللو تسجيؿ كافة تسمسالت االكراؽ  -1
المسممة الى فركع مصارفكـ كالشركات الداخمة مف خالليا كبالشكؿ الذم يضمف كصكؿ حصص الدكالر الى 

 المحتاجيف مف الجميكر .
كـ بتسميـ الحصة النقدية مف الدكالر الى شركات التكسط ببيع كشراء العممة االجنبية كفؽ قيام -6

المدير المفكض  محضر رسمي يثبت فيو تسمسالت االكراؽ النقدية الخاصة بالحصة المسممة الييا يكقع عميو
 .لمشركة اك معاكنو

المصرؼ الذم اليمتـز بذلؾ مف االشتراؾ التخاذ الالـز كتبميغ الشركات بمضمكف ىذا االعماـ , كسيتـ منع 
 في نافذة بيع كشراء العممة االجنبية . 

 شاكرين تعاونكم ... مع التقدير .
 عمي محسن إسماعيل 

 المحافظ وكالة                                                                        
                                                                     02/3/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/3/010العدد : 

                              07/3/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 المالي المجازة كافة / شركات التحويل
 /شركات االستثمار المجازة كافة

 مضمون تقرير مراقب الحساباتم/ 
 تحية طيبة ...

عمى مراقبي  6111لسنة  41( مف قانكف المصارؼ رقـ 11نكد اف نشير الى الكاجبات التي فرضتيا المادة )
ف مراقب الحسابات اف يشيد فيما /د( اذ يتطمب م1الحسابات )مراجعي الحسابات ( كمنيا ما كرد في الفقرة )

اذا كاف المصرؼ قد اتخذ اك لـ يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيؿ االمكاؿ اك تمكيؿ االرىاب كما اذا كانت 
ىذه االجراءات يجي تنفيذىا اك اليجرم تنفيذىا كفقان لالنظمة كالتكجييات كالخطكط التكجييية الصادرة عف 

 البنؾ المركزم العراقي . 
رجك اف يتضمف تقرير مراقب الحسابات ضمف القكائـ المالية لممصارؼ كالمؤسسات المالية االخرل كعميو ن

رأيا كاضحا بيذا االمر , كلف يتعامؿ البنؾ المركزم مع اية قكائـ مالية لـ يشر فييا المراقب الى ىذا 
ف القكائـ المالية لعاـ المكضكع , كسنطمب مف المصرؼ كالمؤسسة المالية تغييره ليذا السبب كاعتباران م

 كعند اصدارىا قبؿ ىذا االعماـ يجرم ارساؿ ممحؽ بالرأم .  6115
 مع التقدير ...

 إحسان شمران الياسري
 المدير العام                                                                    

                                     07/3/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

   التفتيش الميداني ة العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم المديري
                                    9/3/016العدد : 

                              22/3/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 م/إعمام

 تحية طيبة ...

أسماء زبائف مصرفكـ الذم قدمكا تصاريح كمركية غير ألغراض التدقيؽ كالتكثيؽ تقرر قيامكـ بتزكيدنا ب
صحيحة لتغطية مبالغ الحكاالت الخارجية المنفذة لصالحيـ عبر نافذة بيع كشراء العممة االجنبية في ىذا 

( مف خالؿ مصرفكـ كاالجراءات القانكنية المتخذة مف قبمكـ بحؽ 6111, 6111,  6116البنؾ لمسنكات )
 ـ مف الدخكؿ في عمميات شراء العممة االجنبية . ىؤالء الزبائف مع منعي

 مع التقدير...

 عمي محسن إسماعيل                                                         

 المحافظ وكالة                                                           

                                  07/3/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

والشركات  شركات التحويل المالي والصرافةالمديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم 
   المالية االخرى 

                                   9/6/006العدد : 
                              23/3/2106التاريخ : 

 الى / المصارف المجازة كافة
 م/ مبالغ االيداع

 بة ...تحية طي
اقترحت عدد مف شركات التكسط بيع كشراء العمالت االجنبية السماح ليا بايػػداع المبػػػالغ النقدية بالػػػدينار 
العراقػػػي بحدكد ما ترغب شراءه مف الدكالر كليس المبمغ المعادؿ لمحصة المقررة في ضكابط البيع النقدم 

ث ستمبى طمبات الشراء كفقػػان لما تطمبو الشركات ككفؽ لمشركات , كقد حصمت المكافقة عمى ىذا المقترح حي
ما يراه البنؾ كعدـ الزاميا بايداع مبالغ نقدية عراقية تزيد عف رغبتيا.. كما يتطمب الحاؿ اعادة المبالغ 

 بالدينار التي تزيد عما يتـ بيعو ليا دكف تأخير .
 مع التقدٌر ...

 إحسان شمران الٌاسري                                                                    

 المدٌر العام                                                                    

                                    21/3/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

  المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية 
                                    9/3/001العدد : 

                                23/3/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 شركات التحويل المالي المجازة كافة
 شركات الصرافة المجازة كافة

 م/ مخالفات
 تحية طيبة ...

( مف قانكف 52كالمادة ) 6111( لسنة 52كزم العراقي رقـ )( مف قانكف البنؾ المر 26استنادا لممادة )
 كالتعميمات الصادرة بمكجبيما .  6111( لسنة 41المصارؼ رقـ )

نكد اعالمكـ باف العقكبات كالغرامات التي يقـك ىذا البنؾ بفرضيا عمى مؤسساتكـ المالية تككف كفقان لمجدكؿ 
 اريخ صدكر كتابنا اعاله . المرفؽ طيان كحسب نكع المخالفة كاعتباران مف ت

لمتفضؿ باالطالع كااللتزاـ بتنفيذ كافة القكانيف كالتعميمات النافذة تجنبان لمعقكبات كالغرامات الكاردة بالجدكؿ 
 المذككر اعاله . 

 مع التقدير ...

 المحافظ وكالة                                                                   

 علً محسن اسماعٌل                                                                    

                                                                    23/3/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

   التفتيش الميداني المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم 

                                    9/2/007العدد : 

                              24/3/2106التاريخ : 

 الى / المصارف المجازة كافة

 االمانات الكمركيةم/ 

 تحية طيبة ...

, التخاذ ما يمـز  61/6/6112كالمؤرخ في  6112نرفؽ ربطان كتاب الييئة العامة لمكمارؾ المرقـ بالعدد 
 الت الكمركية كحسبما بمغتكـ بو الييئة المذككرة . كارساؿ االكليات الخاصة بالتحكي

 

 مع التقدٌر ...

 علً محسن اسماعٌل                                                               

 المحافظ وكالة                                                               
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 يرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  المديرية العامة لمراقبة الص
                                    9/3/022العدد : 

                              28/3/2106التاريخ : 
 الى / الوزارات كافة 

 الدوائر غير المرتبطة بوزارة كافة 
 انية م/ تفعيل رفع الحظر المصرفي والمالي عمى المصارف االير 

 تحية طيبة ...

 (.66/1/6115كالمؤرخ في  4/1/612الحقان بكتابنا المرقـ بالعدد )

بخصكص تفعيؿ رفع الحظر المصرفػػي كالمػػػالي مػػػػع مصػػػرؼ ممي ايراف نػػكد اعالمكـ بإمكانية اعادة 
 التعامؿ مع المصارؼ االيرانية باستثناء التعامؿ بالدكالر االمريكي . 

بػػػػالرجكع الػػػى المكقػػػػع االلكتركني الرسمي ليػػػػذا البنػػػػؾ لمعرفػػػة المصػػػػارؼ كالمؤسسات الماليػػة  مػػع قيامكـ
( قبؿ ابراـ ام OFACااليرانية الممنكع التعامؿ معيا التػػػي تػػػـػ تعيينيا مػػػف قبػػػؿ كزارة الخزانة االمريكية )

 سسات . اتفاؽ اك التعامؿ مع ايا مف ىذه المؤ 

 مع التقدير ...
 محسن إسماعيلعمي 

 المحافظ وكالة                                                                      
                                                                      27/3/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 الدراسات والبحوث المصرفية  المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم 
                                    9/3/023العدد : 

                              28/3/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 

 شروط الترشيح لعضوية مجالس ادارات المصارف م/ 
 تحية طيبة ...

 .  61/5/6115ي كالمؤرخ ف 4/1/122الحاقان بأعمامنا المرقـ 

( المتخذ بجمستو المرقمة الخمس مئة كست كثالثيف بعد 14استنادا لقرار مجمس ادارة ىذا البنؾ المرقـ )
 -المكافقة عمى ما يمي : 11/1/6112األلؼ كالمنعقدة بتاريخ 

 -يشترط في عضك مجمس االدارة التي : -اكالن :

 كصالحان. اف يككف لديو اىمية قانكنية كاف يككف شخصان الئقان  -1
 ( سنة . 11اف ال يقؿ عمره عف ) -6
اف تككف لدل اغمب اعضاء مجالس ادارات المصارؼ خبرة مصرفية كبيرة كاف ال يعممكا بكامؿ  -1

 الكقت لممصرؼ . 
 -ال يجكز الم عضك مف اعضاء مجمس االدارة اف يككف : -1
اك كاف كال  عضكان في مجمس ادارة مصرؼ اخر اال اذا كاف المصرؼ شركة تابعة لمصرؼ اخر - أ

المصرفيف تحت سيطرة مشتركة , شرط اف ال يشكؿ اكلئؾ االعضاء في تمؾ الحالة االغمبية في مجمس ادارة 
 المصرؼ.

 مكظؼ حككمي يترأس كزارة اك لو مركز في مجمس الكزراء .  - ب
اف ال يككف عضك مجمس ادارة اك مدير مفكض اك معاكف مدير مفكض لمصرؼ ثـ تصفيتو اك  -5

 صاية . كضعو تحت الك 
اف يككف عضك مجمس االدارة خاصة رئيس المجمس حاصال عمى شيادة جامعية اكلية في حقكؿ  -2

 االختصاصات المالية اك المصرفية اك القانكنية .
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 اف التقؿ خبرتيـ المالية اك المصرفية اك القانكنية عف عشر سنكات .  -1
عمؿ المصرفي االسالمي اف تككف لدل اعضاء مجمس االدارة خاصة رئيس المجمس خبرة في ال -1

كيككنكف خاضعيف لممقابمة مف قبؿ المجنة المعنية بذلؾ كبخالفة يتـ اشراكيـ في دكرات تعريفية مناسبة 
 لتطكير المعرفة كالمفاىيـ الكافية في مجاؿ الصيرفة االسالمية . 

في تعميماتنا العدد يشترط في المدراء المفكضييف في المصارؼ االسالمية ذات الشركط المذككرة  -ثانيان :
بما ال يخالؼ ىذه التعميمات باالضافة الى اف يككف لديو خبرة في العمؿ المصرفي  61/5/6112في  122

 االسالمي .

 مع التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة                                                                     
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  المديرية 
                                    9/3/021العدد : 

                              6/4/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 

 م/ كشف سويفت فتح االعتمادات  
  تحية طيبة ...

سػكيفت فػتح االعتمػاد مػع  سػتثمارات كىػذه المديريػة بنسػخة مػفة تزكيػد المديريػة العامػة لالنكد إعالمكـ بضركر 
الطمبػػات التػػػي تقػػػدـ لممديريػػة العامػػػة لالسػػػتثمارات مختكمػػػان بخػػتـ المصػػػرؼ عمػػػى اف يػػدرج فػػػي السػػػكيفت رقػػـػ 

كالبنؾ المراسؿ كسػييمؿ االعتماد كمبمغ االعتماد كمدة نفاذ االعتماد , اسـ فاتح االعتماد كالمستفيد )المجيز( 
 .16/1/6112الطمب في حالة عدـ ارفاؽ السكيفت المذككر كاعتباران مف يـك الثالثاء المكافؽ 

 مع التقدير ...

 سمطان عبد العباس خمف 
 المدير العام وكالة 

6/4/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/2/020العدد : 

                              6/4/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 
 م/ إصدار اجازات حمل السالح

 تحية طيبة ...

ذا البنؾ نكد اعالمكـ انو بإمكاف مصارفكـ مفاتحة كزارة الداخمية مباشرة كحسب حاجتكـ مف االسمحة كاف ى
 غير معني بذلؾ لككف اف ىذا المكضكع يخص المصرؼ كالكزارة المذككرة .

 مع التقدير ...

 عبد العباس خمف سمطان

 المدير العام                                                                   

                                                                  6/4/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/3/032العدد : 

                              6/4/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 االيداع في حسابنا في الخارجم/ 
 طيبة ...تحية 

بناء عمى متطمبات العمؿ , كلغرض الكقكؼ عمى مصادر االمكاؿ التي تكدعيا مصارفكـ في حسابنا لدل 
الفدراؿ رزيرؼ بنؾ , كالجيات التي تحكؿ لصالحيا في العراؽ فقد تقرر إستحصاؿ مكافقتنا عمى االيداع في 

 حساب ىذا البنؾ لدل الفدراؿ )رزيؼ بنؾ( .

 مع التقدير ...

 حسن إسماعيل عمي م

 المحافظ وكالة                                                                     

                                      4/4/2106 
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CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                   9/3/042العدد : 

                              03/4/2106التاريخ : 
 الى / المصارف الخاصة المجازة كافة

 م/ توحيد حسابات

 تحية طيبة ...

( لسنة 52( مف قانكف البنؾ المركزم )1لضركرة لمتطمبات الرقابة كاالشراؼ المصرفي كاستنادان لممادة )
 -: 1/2/6112نفيذ االتي كخالؿ مدة اقصاىا يرجى اتخاذ ما يمـز لت 6111

المعمكؿ بو كذلؾ لغرض تكحيد حسابات زبائنكـ المفتكحة لدل فركعكـ كافة عبر النظاـ المصرفي  -1
 االفصاح عف جميع الحركات المالية المنفذة مف قبمكـ . 

ة كالنكع )جارم الغاء كافة الحسابات المتعددة لمزبكف الكاحد كاالكتفاء بحساب كاحد فقط لنفس العمم -6
 اك تكفير اك كديعة( في المصرؼ ذاتو كفركعو كافة كالعائدة لمزبكف الكاحد . 

 مع التقدير ...
 عبد العباس خمف سمطان 

 المدير العام وكالة                                                                  
                                           7/4/2106 
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 البنك المركزي العراقي / مكتب المحافظ   
                                    0/64العدد : م.م/

                              01/5/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة
 م/ تغذية الحسابات بالدوالر

 تحية طيبة ...
الفات كما يترتب عمييا مف تبعات قضائية كقانكنية حاليا اك مستقبالن تالفيا لكقكع مصارفكـ تحت طائمة المخ

 -, نؤكد االلتزاـ بما يأتي :

لتغطية طمباتكـ مف اعتمادات مستندية بشكؿ كامؿ, يجب االلتزاـ بضكابط كشركط فتح االعتمادات  -1
 كتكفير كافة الكثائؽ كالمستمسكات التي تؤيد صحة تمؾ العمميات .

يتـ ارفاؽ عقد االعتماد بيف المستكرد كالمصدر عند طمب تغذية حساباتكـ  11/5/6112اعتباران مف  -6
 اضافة الى السكفت , كسكؼ يتعذر تمبية الطمب في حالة عدـ ارساليا مربكطتاف بطمب التغذية . 

سكؼ تتكلى ىيئاتنا التفتيشية مراجعة ممفات االعتمادات لمفترات السابقة , كفي حالة كجكد ام  -1
 تتحقؽ فيو ثبكتية اجراء المعاممة اصكليا يعاد كامؿ مبمغ االعتماد بالدكالر الى البنؾ المركزم اعتماد ال

 اضافة الى العقكبات الصارمة . 
البنؾ المركزم كيجب اف كافة عمميات التحكيؿ يجب اف تككف كفقان لالغراض المحددة في تعميمات  -1

ة ذلؾ كسالمة العمميات , كاف مف كاجب المصرؼ االحتفاظ بكافة الكثائؽ كالمستمسكات التي تؤيد صح
التأكد بشكؿ قاطع بأف زبكنو كعممياتو تتـ بشكؿ اصكلي كانيا عمميات حقيقية ككاممة البيانات كالتكثيؽ 
كتطبيؽ قكاعد مكافحة غسؿ االمكاؿ كااللتزاـ بمبدأ )اعرؼ زبكنؾ( , كاف عدـ االلتزاـ بتمؾ القكاعد تضطر 

ذ اجراءات صارمة , تصؿ الى سحب اجازة المصرؼ , كما ىك معمكؿ بو في دكؿ البنؾ المركزم التخا
 اخرل . 

نؤكد تحذيراتنا السابقة , بعدـ استغالؿ عمميات بيع الدكالر الغراض المضاربة كاالستغالؿ , كقد  -5
 يضطرنا الى اتخاذ اساليب كمنافذ اخرل لعمميات البيع كقد اعذر مف انذر .

 مع التقدير ...
 سن اسماعيلعمي مح

 المحافظ وكالة                                                                      



 
 

61 

 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ  

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/3/066العدد : 

                              01/5/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة
 /شركات التحويل المالي كافة

 تعيين مراقب حساباتم/ 
 تحية طيبة ...

كالمنعقدة بتاريخ  1511المتخذ بجمستو المرقمة  6112( لسنة 11استنادا لقرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )
 -تقرر االتي : 11/1/6112

( سنكات غير 5تعييف مراقبي الحسابات لممصارؼ كالشركات ابتداء لمدة )اف تككف مكافقة ىذا البنؾ عمى 
قابمة لمتجديد كال تنيى اعماليـ خالؿ تمؾ السنكات اال بمكافقة ىذا البنؾ كبمكجب مبررات مقبكلة , كما ال 

المالية )  6112يجكز التمديد الييـ اال بمكافقة ىذا البنؾ كبمبررات مقبكلة ايضا كاعتباران مف حسابات السنة 
بحيث يتـ إكماؿ مدة الخمس سنكات اك المتبقي منيا بالنسبة لممصارؼ كالشركات التي كمفت مراقبي 

 الحسابات قبؿ ىذه السنة دكف استحصاؿ مكافقة بذلؾ(.

 مع التقدير ...
 إحسان شمران الياسري

 لمدير العام ا                                                                      
                                                                      5/5/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/3/067العدد : 

                              05/5/2106التاريخ : 
 المصارف المجازةكافة الى / 

 الودائع المصرفية وانخفاض مستوى الثقة في القطاع المصرفيم/ 
 تحية طيبة ...

. راجيف إتخاذ الالـز  1/1/6112ك  5/1/6115كالمؤرخيف في  4/1/6ك  4/1/21نؤكد إعمامينا المرقميف 
عالمنا إجراءاتكـ بشأف القياـ بإعداد خطط سنكية ل متسكيؽ المصرفي تتضمف أىـ المنتجات المصرفية كا 

المستحدثة كالتي مف شأنيا جذب المدخرات كتكظيفيا نحك تمكيؿ القطاعات التنمكية بشكؿ يتناسب نكعان 
 ككمان مع تمؾ المدخرات . 

 مع التقدير ...

 ة المحافظ وكال                                                                    

 عمي محسن إسماعيل 

02/5/2106  
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                   9/3/076العدد : 

                              24/5/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 المالي كافة / شركات التحويل
 شركات التوسط لبيع وشراء العمالت االجنبية كافة/ 

 م/ البيع النقدي
 تحية طيبة ...

 . 12/1/6115في  4/1/111الحاقان بتعميمنا المرقـ 

( دكالر لممكاطنيف الراغبيف في الحصكؿ عمى الدكالر 5111( دكالر بدال مف )1111تقرر قيامكـ ببيع مبمغ )
 لخارج بعد استكماؿ كافة المستمسكات المطمكبة بمكجب التعميمات النافذة . لتغطية مصركفاتيـ في ا

 لمعمل بموجبه ... مع التقدير .

 عبد العباس خمف سمطان
 المدير العام وكالة                                                                  
                                                                   24/5 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
                                   9/3/080العدد : 

                              6/6/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة

 التعامل مع مصارف غير مجازةم/ 
 تحية طيبة ...

الرقابة كالتدقيؽ عمى بعض المصارؼ , الحظنا قيامكـ بإجراء معامالت مع مصارؼ مف خال قيامنا بأعماؿ 
غير مجازة مف قبؿ ىذا البنؾ , راجيف اعالمنا فيما اذا كانت مصارفكـ تعاممت مع مصارؼ غير مجازة مف 

أ التعامؿ ىذا البنؾ في اقميـ ككردستاف اك بقية مناطؽ العراؽ , كما ىك حجـ المعامالت كنكعيا كتكاريخ بد
 معيا . 

 مع التقدير ...

 إحسان شمران الياسري

 المدير العام

0/6/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم تبادل المعمومات االئتمانية   
                                    9/4/086العدد : 

                              02/6/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة بممارسة الصيرفة كافة

 م/ الحسابات الخاممة واالمالك المتروكة

 تحية طيبة ...

كالخاص بتعميمات الحسابات الخاممة كاالمالؾ  62/1/6115في  4/1/616نؤكد كتابنا المرقـ بالعدد 
 المترككة . 

كالصادرة في جريدة  6114( لسنة 1كة رقـ )نرجك االلتزاـ بتعميمات الحسابات الخاممة كاالمالؾ المترك 
كفقان لما كرد فييا عمى اف ترد اجاباتكـ عف طريؽ اداراتكـ  12/1/6114في  1111الكقائع العراقية بالعدد 

العامة مع تزكيدنا بصؾ مصدؽ بمبالغ ىذه الحسابات كفالش يحتكم عمى جداكؿ مطبكعة عمى نظاـ 
ؿ كبعكسو سيتحمؿ مصرفكـ التبعات القانكنية كافة بمكجب قانكف االكسؿ كتزكيدنا بنسخ مف تمؾ الجداك 

 /ب( .1( بداللة الفقرة )52كفقان لممادة ) 6111( لسنة 41المصارؼ النافذ رقـ )

 مع التقدير ...

 إحسان شمران الياسري
 المدير العام

02/6/2106 
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 وث المصرفية  المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبح
                                    9/2/095العدد : 

                              02/6/2106التاريخ : 
 الى / المصارف وشركات التحويل المالي وشركات التوسط ببيع وشراء العممة االجنبية

 االلتزام ببيع الدوالر بالسعر الرسميم/ 

 تحية طيبة ...

ؾ المركزم العراقي عمى تمبية طمبات الجميكر مف العممة االجنبية الغراض تمكيؿ التجارة نلقد دأب الب
الخارجية كمتطمبات االستخداـ النقدم االخرل .. ككاف رائدنا في الدفاع عف سعر الصرؼ ىك استيداؼ 

ر الصرؼ استقرار االسعار كحماية الجميكر ـ ممارسات بعض العامميف في المصارؼ كالشركات في رفع سع
لتحقيؽ عكائد غير مشركعة .. كاذ الحظنا عدـ التزاـ البعض بالسعر المحدد , مع استمرار معاناة الجميكر 
مف ىذه الممارسات , فقد اضطررنا التخاذ االجراءات التي مف شأنيا حماية الجميكر كاستمرار تمبية الطمبات 

 المشركعة كالدفاع عف سعر الصرؼ :

, كبقية تشكيالت البنؾ المركزم العراقي , باستالـ شكاكل لمراقبة الصيرفة كاالئتماف  تقـك المديرية العامة .1
( 1611الجميكر في حاؿ اضطرارىـ لشراء الدكالر االمريكي باعمى مف سعر الصرؼ المحدد بكاقع )
كالسعر  دينار لمدكالر . كتحدد في الشككل الجية التي باعت الييـ الدكالر كمكقع عمميا كالمبمغ المشترل

 الذم تـ الشراء بو . 
تقدـ الشككل مف قبؿ الشخص المتضرر شخصيا اك مف ككيمو الرسمي , كيجكز إيصاؿ الشككل مف  .6

مدرجة ادناه( ليتسنى التحقيؽ في المخالفة خالؿ اليكاتؼ المخصصة ىذا الغرض اك البريد االلكتركني )
اء )كصؿ الشراء , صكرة معاممة التحكيؿ , اسـ كلحيف تقديـ الكثائؽ المعززة .. مع تقديـ ما يؤيد الشر 

 الشخص الذم تعامؿ معو المشترم ... الخ ( .
( اياـ عمؿ , كعند عدـ كركد االجابة 11تحاؿ الشككل الى الجية المشكك منيا لبياف االجابة خالؿ ) .1

 ( ادناه . 1تعتبر الشككل صحيحة كيتخذ شأنيا االجراء المبيف في الفقرة )
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المصرؼ اك شركة التحكيؿ المالي اك شركة التكسط ببيع كشراء العممة االجنبية , الدكالر  عند ثبكت بيع .1
دينار لمدكالر( , يتـ استقطاع مبمغ الفرؽ بيف سعر الصرؼ  1611االمريكي بأعمى مف السعر الرسمي )

اما  الرسمي كالسعر الذم اشترل بو المشتكي مف حساب المصرؼ مع غرامة تساكم مثؿ مبمغ الفرؽ ,
 الشركات فيستقطع المبمغ مف المصرؼ المفتكح حسابيا لديو . 

كفي حالة عدـ تكفر رصيد في حساب المصرؼ يتـ صرؼ المبمغ )اصؿ الفرؽ كالغرامة( مف قبؿ البنؾ 
 المركزم العراقي كيتـ الرجكع عمى المصرؼ الحقان . .

لفة عمى لجنة العقكبات القتراح عند تكرار المخالفة مع المشتكي اك مع مشتكي اخر , تعرض المخا .5
 االجراء المناسب . 

تنطبؽ ىذه التعميمات عمى العممة االجنبية التي يككف مصدرىا المباشر البنؾ المركزم العراقي ) التي  .2
يبيعيا البنؾ المركزم العراقي الى الجية التي اشترل منيا المشتكي ( كال تشمؿ العممة االجنبية التي 

 ية مف المصادر االخرل . تحصؿ عمييا تمؾ الج

يتطمع البنؾ المركزم العراقي الى اف يتفيـ العاممكف في الجياز المصرفي كالمؤسسات المالية غير 
المصرفية دكاعي ىذا االجراء كمشاركتنا في انجاز ىذه الميمة النبيمة ... كستككف مؤشرات االلتزاـ ضمف 

 معايير تقييـ المؤسسات المعنية . 

 .مع التقدير ..
 -وسائل االتصال :

 17713491740,  17713491594, 17713491701الهواتف 
,17819256312  

 cbi@cbi.iqالبريد االلكتروني 
 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة
  2106/حزيزان/03

 

mailto:cbi@cbi.iq
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 المصرفية  المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث 
                                                             9/0/3/219العدد : 

                              23/6/2106التاريخ : 
 المجازة بممارسة الصيرفة كافةالى / المصارف 

 خطاب ضمانم/ 

 تحية طيبة ...

 بناءان عمى مقتضيات مصمحة العمؿ تقرر االتي : 

 قياـ مصارفكـ بقبكؿ خطابات الضماف مف قبؿ زبائنكـ كضماف مقابؿ منح ام ائتماف نقدم اك تعيدم .  عدـ

 مع التقدير ...

 إحسان شمران الياسري 

 المدير العام 

22/6/2106  
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  
                                    9/0/2/201العدد : 

                              29/6/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 م/ ارباح المصارف

 تحية طيبة ...

 -تقرر االتي : 6112لسنة  41مجمس ادارة ىذا البنؾ المرقـ استنادان الى قرار 

الستخداميا الغراض  6115لمسنة المالية  %( مف ارباحكـ المتحققة نشاطكـ15تخصيص نسبة ) -1
مكاجو مخاطر الديكف المشككؾ في تحصيميا ككذلؾ تعزيز مكاردكـ المالية كمعالجة خسائر فركعكـ 

تكزيع المتبقي كأرباح اك رسممتيا كتكزيعيا الكاقعة في المناطؽ التي احتمتيا عصابات داعش االرىابية ك 
 كأسيـ مجانية . 

( مميار دينار , فال تكزع ارباحان 651تعثرة التي لـ تتـ زيادة رؤكس امكاليا الى )بالنسبة لممصارؼ الم -6
 كؿ حسب سبة مساىمتو . كتقـك برسممتيا كتكزيعيا كأسيـ مجانية لممساىميف 

 مع التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل 
 المحافظ وكالة 

29/6/2106  
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 م الدراسات والبحوث المصرفية المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قس
                                                    9/0/202العدد : 

                     29/6/2106التاريخ : 
 الى /المصارف المجازة كافة

 م/ ارباح المصارف
 تحية طيبة ... 

/ حزيراف 1لسابعة المتعقدة بتاريخ استنادا لما جاء بقرار جمس مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات بجمستو ا
بشأف  11/2/6112في  142المبمغ الينا بكتاب مجمس مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات ذم العدد  6112/

اعتماد بند ضريبة الدخؿ المتحقؽ عف نتائج نشاط مختمؼ الكحدات االقتصادية كيضمنيا المصارؼ الخاصة 
يست مف بنكد تكزيعات االرباح ككفقان لما جاء بالمعيار كأحد بنكد المصركفات كعبء عمى االيرادات كل

( كالمادة 2كالقاعدة المحاسبية المحمية رقـ ) (11( كالقاعدة المحاسبية المحمية رقـ )1المحاسبي الدكلي رقـ )
 )المعدؿ( . 1441( لسنة 61( مف قانكف الشركات رقـ )11)

 ؿ صافي الربح قبؿ الضريبة .راجيف اعتماد الصيغة ادناه عند اعداد كعرض كشؼ الدخ
 تنزؿ : ضريبة الدخؿ .

 = : صافي الربح بعد الضريبة كيكزع كما يمي :
 االحتياطي القانكني 

 االحتياطي العاـ 
 اك اية احتياطيات ترتأييا الكحدة االقتصادية .

 مع التقدير ...
 عمي محسن اسماعيل
 المحافظ وكالة 

28/6/2106  
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 الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية   المديرية العامة لمراقبة
                                    9/0/2/203العدد : 

                              31/6/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة 

 / شركات التحويل المالي

 م/ تصاريح كمركية 

 تحية طيبة ...

بائنكـ الذيف تـ شراء العممة االجنبية لصالحيـ مف قبمكـ لغرض تمكيؿ مشترياتيـ بالنظر لعدـ تقديـ بعض ز 
)حكاالت اك إعتمادات ( التصاريح الكمركية اك قدمكا تصاريح كمركية مزكرة اك غير صحيحة , فقد تقرر 

ة المصارؼ عدـ تركيج طمبات شراء العممة االجنبية مستقبالن كتزكيدنا بأسمائيـ , ليتسنى تكزيعيا عمى بقي
كشركات التحكيؿ المالي لمنع تمبية طمباتيـ مف قبؿ المصارؼ كالشركات االخرل كاعتبار المكضكع مف 

 خالفكا ما تقدـ . ف حالة تقديمو طمبات لزبائف سبؽ ا االمكر الميمة , كسيتعرض المصرؼ لممسائمة في

 مع التقدير ...

 إحسان شمران الياسري 
 المدير العام 

27/6/2106  
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
                                                                9/0/8/204العدد : 

                                                             3/7/2106التاريخ :
 الى / المصارف المجازة كافة  

 ية م /االستمارة اإللكترون

 تحية طيبة ...

اريع الصغيرة إقراض المشمشاركة في برنامج تمكيؿ )لمقتضيات مصمحة العمؿ نرجك مف كافة المصارؼ ال
( االلتزاـ بإبالغ المكاطنيف كالزبائف باستعماؿ االستمارة اإللكتركنية عمى المكقع الخاص كالمتكسطة كالكبيرة

أم تقديـ مباشر لممصرؼ . عممان إف المكقع اإللكتركني  كاف اليتـ قبكؿ (www.tamwil.iq)بيذه المبادرة 
 يحتكم عمى تعميمات كاضحة كتفصيمية لمحصكؿ عمى القرض .

 نرجك االلتزاـ بما تقدـ كبخالفو ال يتـ تغطية القرض مف قبؿ البنؾ المركزم .

 ... مع التقدير

 عمي محسن إسماعيل 
 المحافظ وكالة 

26/6/2106 
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 لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم التدقيق المكتبيالمديرية العامة 
                                                                9/0/2/221العدد :

    5/7/2106التاريخ :
 الى / المصارف المجازة كافة 

 م / صحة صدور تصاريح كمركية 

 تحية طيبة ...

( صادرة مف 6111,6111كمركية لسنة ) بنؾ بكتب صحة صدكرنظران لقياـ بعض المصارؼ بتزكيد ىذا ال
المراكز الحدكدية اك المناطؽ الكمركية , كبعد التأكد مف الييئة العامة لمكمارؾ عف صحة صدكر ىذه الكتب 

 يتبيف انيا غير صادرة مف ىذه الييئة .

بكتاب مف الييئة العامة لذا تقرر عدـ اعتماد ام كتاب صحة صدكر لمتصاريح الكمركية ما لـ يكف معزز 
 لمكمارؾ .

 ... مع التقدير

 إحسان شمران الياسري
 المدير العام

4/7/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
 قسم الدراسات والبحوث المصرفية 

                                                                  9/3/222العدد : 
   00/7/2106خ : التاري

 الى / المصارف المجازة كافة
 م / المتطمبات الواجب توفرها لفتح االدارة العامة والفروع الرئيسية وفروع المصارف

 تحية طيبة ...

نرسؿ لكـ ربطا المكاصفات الكاجب تكفرىا في االبنية المنكم اتخاذىا كمقرات لالدارة العامة كالفركع الرئيسية 
 .1/4/6112مؿ بمكجبيا اعتباران مف لمع في المحافظات كافة

ــع التقدير ....  مــ

 إحسان شمران الياسري

 المدير العام

5/0/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
                                                               9/0/3/232العدد : 

                                                                   09/7/2106التاريخ : 
              

 الى / المصارف االهمية كافة
 مراقبي حسابات المصارف

 م / ضوابط التعاقد مع مراقبي الحسابات
 تحٌة طٌبة ...

ذات الصمة  كالقكاعد الدكلية كالمحمية 6111لسنة  41مف قانكف المصارؼ رقـ  12استنادان إلى المادة 
شارة إلى إعمامنا ذم العدد  بشأف الزاـ المصارؼ  61/1/6112في  121/ـ/4بتعييف مراقب الحسابات , كا 

 -.. نرجك مالحظة ما يمي : 6112بالتعاقد مع اثنيف مف مراقبي الحسابات لتدقيؽ القكائـ المالية لسنة 

 اإلمكانيات البشرية كالتقنية. 1

 ( International   Standards    of   Auditing)بمعايير التدقيؽ الدكلية عمى مراقبي الحسابات التقيد 
كتعميمات السمطات اإلشراقية كالرقابة مع التكفيؽ بيف اإلمكانيات البشرية كالمادية كالتقنية المتكفرة لدييـ 

ا كحجميا . كاف خاصة في ما يتعمؽ بعدد الشركاء ككفاءتيـ كالخبرة المكتسبة , كعدد المصارؼ المتعاقد معي
 تقدـ لممصرؼ خالصة بالشركاء كخبراتيـ , إضافة إلى أسماء المصارؼ المتعاقدة معيا كسنكات التعاقد .

  (Joint  Audit)إجراءات التدقيؽ المطمكبة مف مراقب الحسابات في اطار مياـ التدقيؽ المشترؾ .6

 عمى كؿ مراقب حسابات معني بالتدقيؽ المشترؾ اتخاذ ما يمي :

يأخذ باالعتبار , إضافة إلى العناصر التي تتبيف لو عند إجراء إعماؿ التدقيؽ , منفردان , العناصر التي  -أ
 تتبيف لمراقب الحسابات اآلخر .

يقـك باألعماؿ التي تؤىمو إبداء الرأم حكؿ حسابات المصرؼ المعني بناءان لممعايير الدكلية لمتدقيؽ  -ب
(ISA)  م العراقي .كلتعميمات البنؾ المركز 
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يتعرؼ عمى المصرؼ كبيئتو كيجرم تقييمان لممخاطر التي قد تنتج عف األخطاء اليامة العائدة لمجمؿ  -جػ 
 الحسابات كيحدد مدل أىميتيا النسبية كذلؾ تمييدان ألم أعماؿ تدقيؽ مشترؾ .

 تيح إليو ما يمي :يقـك  بمراجعة أعماؿ التدقيؽ المنفذة مف قبؿ مراقب الحسابات اآلخر , كالتي ت -د

أكالن : ما إذا كانت أعماؿ مراقب الحسابات اآلخر مطابقة لبرنامج األعماؿ التنفيذم المقّرر كلألعماؿ التي 
المتكخاة . كأنيا  (Assertions)تـ تقريرىا عند إعادة تقييـ مخاطر األخطاء اليامة بالنظر إلى التككيدات 

صؿ إلى خالصات تمكنو مف االستناد إلييا إلبداء رأيو في تسمح بتجميع ما يكفي مف عناصر تتيح التك 
 الحسابات .

 ثانيان : ما إذا كانت النتائج التي تكصؿ إلييا مراقب الحسابات اآلخر , دقيقة كمتجانسة .

 ُيَضمف ممفو عناصر المراجعة التي يستند إلييا لتقييـ األعماؿ المجراة مف قبؿ مراقب الحسابات اآلخر . -ىػ

د ما إذا كاف يقتضي تنفيذ إجراءات إضافية كذلؾ بناء عمى مراجعتو لألعماؿ المجراة مف قبؿ مراقب يحد -ك
 الحسابات اآلخر كالنتائج التي تكصؿ إلييا .

يتكلى , بعد االنتياء مف أعماؿ التدقيؽ , تنفيذ اإلجراءات  التحميمية التي تسمح لو بمراجعة مدل  -ز
 التجانس العاـ بيف الحسابات .

يتأكد مف صحة المعمكمات المفصح عنيا عند تصديؽ الحسابات مف قبؿ الجمعية العمكمية كمدل  -ح
تطابقيا مع الحسابات المدرجة في التقرير المرفكع مف قبؿ الدكائر المختصة في المصرؼ إلى مجمس اإلدارة 

 .كعة إلى مجمس اإلدارةجدت , المرف, ككذلؾ مف صحة المعمكمات التي تتضمنيا المستندات األخرل , إف ك 

  (Joint  Audit)إجراءات التدقيؽ المشتركة التي تعتمد في إطار مياـ التدقيؽ المشترؾ. 1

حيث أف كؿ مراقب حسابات يحدد األىمية النسبية لألخطاء اليامة التي تتبيف عمى صعيد الحسابات  -أ
ا , التدقيؽ المطمكب كيضعا خطة الميمة إجماليان , فعمى مراقبي الحسابات أف يحددا بالتنسيؽ فيما بينيم

 المككمة إلييما كبرنامج األعماؿ التنفيذم ليا .

 .يتضمنيا برنامج األعماؿ التنفيذميكزع مراقبا الحسابات , بالتنسيؽ فيما بينيما , إجراءات التدقيؽ التي  -ب
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مكاف , فيما بيف مراقبي تكّزع األعماؿ التي يتضمنيا البرنامج التنفيذم , بشكؿ متكازف بقدر اإل -جػ
 الحسابات , عمى أف يجرم العمؿ كفقان لممعايير أدناه :

أكالن : معايير كمية , مثالن : عدد ساعات العمؿ المقدرة لتنفيذ األعماؿ عمى أف يككف عدد ساعات العمؿ 
 مكزعان فيما بينيما بشكؿ متكازف بقدر اإلمكاف .

 لخبرة التي يتمتع بيا أفراد فريؽ التدقيؽ أك اختصاصيـ . ثانيان : معايير نكعية , مثالن : نكع ا

ثالثان : يصار إلى إعادة النظر في التكزيع المذككر أعاله كميان أك جزئيان , عند االقتضاء , خالؿ ميمة 
 التدقيؽ , بالتنسيؽ بيف مراقبي الحسابات .

األخطاء اليامة بالنظر إلى التككيدات عمى مراقبي الحسابات التحقؽ معان عما اذا كاف تقييميا لمخاطر  -د
(Assertions)  المتكخاة , ال يزاؿ صالحان كفقان لما يتجمع لدييما مف عناصر خالؿ تنفيذىما إلجراءات

 التدقيؽ .

عادة النظر في تكزيع اإلجراءات المعّدلة  كعمييما تعديؿ طبيعة أك تكقيت أك نطاؽ اإلجراءات المخطط ليا كا 
 عند الحاجة .

في حاؿ قّدر أحد مراقبي الحسابات أف أعماؿ التدقيؽ ال تزاؿ تتطمب إجراءات إضافية , بعد اطالعو  -ىػ
عمى أعماؿ التدقيؽ المجراة مف قبؿ مراقب الحسابات اآلخر كالنتائج التي تكصؿ إلييا , يجب أف يبحث مع 

, طبيعة تكقيت اإلجراءات اإلضافية مراقب الحسابات اآلخر ىذا األمر , كاف يحددا معان بالتنسيؽ فيما بينيما 
 المطمكبة كنطاقيا .

 إجراءات التبميغ كمعالجة االختالفات. 1

التي يعدانيا , مكقعو مف كؿ  عمى مراقبي الحسابات أف يقكما معان كبالتنسيؽ فيما بينيما , بتبميغ التقارير -أ
لى البنؾ منيما , كسائر المعمكمات اليامة المطمكبة منيما نظاميان , إلى مج مس إدارة المصرؼ المعني كا 

 .زم كالمساىميف , كالن فيما يعنيوالمرك
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في حاؿ تضارب اآلراء المينية بينيما في سياؽ إعماؿ التدقيؽ , عمى مراقب الحسابات المجكء , إذا  -ب
 اقتضى األمر إلى أصكلو تسكية الخالفات التي تتضمنيا النصكص التنظيمية كالمينية المعمكؿ بيا .

إضافة إلى التقرير الميني النيائي لمراقبي الحسابات المتضمف رأييـ بالبيانات المالية الختامية لممصرؼ  -جػ
 (Mangement Letter)غ البنؾ المركزم بنسخة مف رسالة اإلدارة مي, عمى مراقبي حسابات المصرؼ تب

إعالـ البنؾ المركزم بشكؿ التي قدمت لممصرؼ كالمتضمنة مالحظاتيـ حكؿ نتائج الفحص , إضافة إلى 
 مباشر كفكرم عف أية أمكر ذات أثر سمبي جكىرم في أكضاع المصرؼ اإلدارية كالمالية .

 مسؤكليات لجنة مراجعة الحسابات في ) مجمس إدارة المصرؼ (. 5

ف قبؿ مراقبة فاعمية التدقيؽ الخارجي في كافة مراحؿ التدقيؽ كالتأكد مف تكامؿ برنامج التدقيؽ المعد م -أ
مراقبي حسابات المصرؼ مف تغطيتو لكافة أكجو نشاط المصرؼ كبضمنو األخطاء الجكىرية كتقييـ 
الضكابط المتعمقة بإعداد التقارير المالية كالكظائؼ الرقابية األخرل ذات العالقة ككفقان لمعايير التدقيؽ الدكلية 

(IAS)  كمعايير اإلفصاح الدكلي(IFRS) . 

ثائؽ ذات العالقة بالميمة التدقيقية لممصرؼ ) برنامج التدقيؽ , رسالة االرتباط , اإلطالع عمى الك  -ب
 ( ., رسالة تسمية فريؽ العمؿ المكمؼرسالة اإلدارة , رسالة التمثيؿ 

مناقشة كمعالجة أية إشكاالت تكاجو ميمة التدقيؽ الختالؼ كجيات النظر كبما يؤمف انسيابية أداء  -جػ
 المينة بشكؿ جيد .

 المعمكمات الدكرية المطمكبة مف مراقبي الحسابات لدل المصارؼ. 2

يجب تزكيد البنؾ المركزم العراقي / المديرية العامة لمراقبة الصيرفة كاالئتماف بالمعمكمات المطمكبة  -أ
( يكمان مف تأريخ قرار الجمعية العمكمية لمساىمي 15بمكجب الممحؽ المرفؽ بيذا التعميـ كذلؾ ضمف ميمة )

المصرؼ أك المؤسسة المالية بتعييف مراقبي الحسابات المعنييف , كعند كؿ تعديؿ يطرأ عمى أم مف 
 المعمكمات الكاردة فيو .

عمى مراقبي الحسابات تبميغ إدارة المصرؼ المعني بكتاب رسمي بأسماء فريؽ العمؿ المكمؼ بأداء  -ب
ة البكالكريكس عمى األقؿ في تخصص الميمة عمى أف يككف جميع أعضاء الفريؽ حاصميف عمى شياد
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المحاسبة أك أم مف التخصصات ذات العالقة بالتدقيؽ عف أعماؿ المصرؼ . كأف ال يكجد أم تحفظ عمى 
 سيرىـ السمككية كالمينية .

كمعايير اإلفصاح لمتقارير المالية  (IAS)كأف يككف رئيس الفريؽ عمى دراية كافية بمعايير التدقيؽ الدكلية 
(IFRS) . 

التي ىي مسؤكليات كؿ طرؼ  (E.L)ال يباشر فريؽ التدقيؽ مياـ عممو إال بعد تكقيع رسالة االرتباط  -جػ
( في أداء الميمة التي ىي بمثابة عقد تحدد أحكامو كترسؿ نسخة مف ة المصرؼمراقب الحسابات , إدار )

 ىذه الرسالة إلى البنؾ المركزم .

ـ الميني الذم يتضمف رأييـ بالقكائـ المالية لممصرؼ حصكليـ يسبؽ إصدار مراقبي الحسابات تقريرى -د
التي تتضمف التزاـ إدارة المصرؼ بتقديـ كامؿ البيانات  ( Letter of presentation)عمى رسالة التمثيؿ 

ة المالية المطمكبة كأية معمكمات تتعمؽ بالتزامات قائمة أك محتممة سابقة لتأريخ انتياء السنة المالية أك الحق
 لو كسابقة لتأريخ إصدار مراقبي الحسابات لتقريرىـ .

 التخاذ ما يمزم .. مع التقدير ..
 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة
07/7/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 

                                                              9/0/9/233العدد : 

    24/7/2106لتاريخ :ا
 المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية

 م / إجراءات االستيراد والتصدير
 تحٌة طٌبة ...

 . 61/2/6112في  21/1654إشارة إلى كتاب مكتب رئيس الكزراء ذم العدد ـ.ر.ك/

صدير المكاد كبغية السيطرة عمى إجراءات التحاسب الكمركي كالضريبي , كلغرض تنظيـ حركة استيراد كت
 كالبضائع كضبط حركة المبالغ بالعممة األجنبية بما فييا المحكلة مف البنؾ المركزم العراقي .

 -فقد حصمت المكافقة عمى ما يمي :

. حصر عممية استيراد كتصدير المكاد كالبضائع كشراء العممة بأسماء شركات مسجمة لدل دائرة تسجيؿ 1
 ة لجميع المكاد المشمكلة بشرط إجازة االستيراد أك غير المشمكلة .الشركات في كزارة التجارة العراقي

 . 1/1/6112. يبدأ تنفيذ ما جاء في الفقرتيف آنفان بعد أربعة أشير مف تاريخ 6

راجيف التفضؿ باتخاذ ما يمـز , كسيؤدم ىذا اإلجراء إلى تنظيـ العمؿ كتعزيز نظاـ المعمكمات الكطني 
ضريبي كمتطمبات الرقابة , كسيعتمد امر تمبية طمبات زبائنكـ عمى الكضع كتسييؿ إجراءات التحاسب ال

 .. مع التقدير .. 1/11/6112القانكني لمزبكف كفقان لما أعاله اعتباران مف 

 علً محسن إسماعٌل 

 المحافظ وكالة 

03/7/2106  
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
 مصارف التجاريةقسم اصدار تعميمات وتراخيص ال 

                                                                 9/0/235العدد :
    26/7/2106التاريخ :

 الى / المصارف المجازة كافة
 / المؤسسات المالية غير المصرفية كافة

 م / عدم التزام
 تحية طيبة ...

عقد االجتماعات كالمقاءات لمستكيات معينة مف الحظنا تخمؼ البعض عف حضكر دعكات البنؾ المركزم ل
مسؤكلي المصارؼ كالمؤسسات غير المصرفية , أك الحضكر بمستكل أدنى كبيذا الصدد نؤكد أىمية 
الحضكر بالمستكل المطمكب ألف التخمؼ عنيا بدكف إشعار أك عذر يمثؿ حالة عدـ اكتراث , مما يعكس 

مصرفية , كنعتذر عف قبكؿ الحضكر بغير المستكل المحدد صكرة سمبية عف المصرؼ أك المؤسسة غير ال
 في الدعكة .

ــع التقدير ...  مـ

 زهير عمي اكبر
 نائب المحافظ وكالة 

/7/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
                                                               9/0/4/237العدد : 

   27/7/2106يخ : التار 
 المصارف المجازة كافة 

 شركات التحويل المالي المجازة كافة
 م / معايير تمبية شراء العممة األجنبية 

 تحٌة طٌبة ...

لمقتضيات مصمحة العمؿ , كلتسييؿ حصكؿ المستفيديف الحقيقيف عمى الدكالر كالحيمكلة دكف كقكع مخالفات 
متثاؿ كقانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب , نكد إعالمكـ باف لديكـ في قضايا االلتزاـ بمتطمبات اال

مادات , نقد ( ستعتمد عمى ما أسس كمعايير تمبية طمباتكـ لشراء الدكالر لصالح زبائنكـ ) حكاالت , اعت
  -:يمي

ىاب كالضكابط . مدل التزامكـ بمتطمبات كمعايير االمتثاؿ الدكلية كقانكف مكافحة غسا األمكاؿ كتمكيؿ األر 1
 كالتعميمات الصادرة استنادان إليو كفقان لما مبيف أدناه :

نتائج تقييـ البنؾ المركزم العراقي ألداء مسؤكلي االمتثاؿ كمسؤكلي كحدات اإلبالغ عف عمميات غسؿ  -أ
 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب ككحدات إدارة المخاطر لديكـ .

ر أمكاؿ الزبائف ) مبدأ أعرؼ زبكنؾ ( كالتحقؽ منيا مدل االلتزاـ بمتطمبات اإلفصاح عف مصاد -ب
 كتكثيقيا .

 مدل فاعمية البرامج التدريبية كالدكرات التدريبية التي تقـك بيا مؤسساتكـ . -جػ

مدل التزامكـ بالكشؼ عف المستفيد المباشر الحقيؽ مف الحكاالت كاالعتمادات المستندية كمصادر  -د
 أمكاليـ .

مصارؼ المستفيدة كالمراسمة ) في الخارج ( المصنفة مف أحدل ككاالت التصنيؼ . حصر التعامؿ بال6
 الدكلية . 
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 . مدل إلتزامكـ بإرساؿ مطابقات كشكفات حسابات أرصدتكـ المفتكحة لدل المصارؼ الخارجية .1

 . نسبة استخداـ أسمكب االعتمادات المستندية لتمكيؿ التجارة الخارجية بدالن مف الحكاالت .1

إنجاز مياـ التعاقد مع إحدل شركات التدقيؽ الدكلية المعركفة إلجراء عمميات تقييـ مراكزكـ المالية  .5
 كجكدة المكجكدات الخاصة بكـ .

. مدل التزاـ المصارؼ بإتخاذ اإلجراءات السريعة كالفعالة لممحافظة عمى كدائع الجميكر كمستحقاتيـ 2
 لتكفيرىا عند الطمب .

ديف مف شراء الدكالر ألغراض تمكيؿ التجارة الخارجية إلى يإرساؿ كشكفات بأسماء المستف. مدل االلتزاـ ب1
 البنؾ المركزم لتأميف إرساليا إلى الييئة العامة لمكمارؾ كالييئة العامة لمضرائب في التكقيتات المحددة .

ة فئات كفقا ( إلى عدالمصارؼ , شركات التحكيؿ الماليلمتفضؿ باالطالع كسكؼ تصنؼ المؤسسات )
لنتائج التقييـ التي ستحصؿ عمييا , كستبمى طمبات الفئة التي تحصؿ عمى التقييـ األعمى بشكؿ متكاصؿ 
كبنسب أعمى مف العممة األجنبية , كسيعاد تقييـ مستكيات مؤسساتكـ كفقان لتمؾ المعايير كؿ ثالثة أشير أك 

( أعاله يؤدم 1فاؽ في تمبية ما كرد في الفقرة )عند حصكؿ متغيرات في األداء , مع اإلشارة إلى إف اإلخ
 إلى الحرماف مف الدخكؿ إلى النافذة حتمان .

بمشيئة اهلل تعالى لمراقبي االمتثاؿ كمسؤكلي كحدات اإلبالغ  6112كسيتـ تنظيـ كرشة منتصؼ شير آب 
د لتقارير التي تقدميا رات المخاطر في مؤسساتكـ لالطالع عمى آلية التقييـ عمى ضكء ااعف غسؿ األمكاؿ كا 

 تشكيالت البنؾ المركزم دكريان أك عند الحاجة .

 مع التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة

26/7/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم االمتثال 
                                                                9/0/4/239العدد : 

                                                                    30/7/2106التاريخ :
              

 الى / المصارف المجازة لمعمل في العراق 
 اق شركات التحويل المالي المجازة في العر 

 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية في العراق  
 م / اجراءات التحقق  

 تحٌة طٌبة ...

 نرفؽ االجراءات المطمكب اعتمادىا لمتحقؽ مف مصادر امكاؿ مقدمي طمبات شراء العمالت األجنبية ...

أساسي عمى عدـ االلتزاـ  راجيف التفضؿ باتخاذ ما يمـز , إذ اف عدـ االلتزاـ بما كرد فييا يعتبر مؤشر
 بالقكانيف كالتعميمات الصادرة مف قبمو كسنضطر التخاذ االجراءات القانكنية بمكجب أحكاـ القكانيف النافذة .

 ... مع التقدير .

 المرفقات 

 ( صفحة .1نسخة مف اجراءات التحقؽ ) -

 عمي محسن إسماعيل
 المحافظ وكالة 

26/7/2106 
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 الصيرفة واألئتمان / قسم االمتثال  المديرية العامة لمراقبة

 اجراءات التحقق من مصادر أموال مقدمي طمبات بيع وشراء العممة االجنبية

 تحية طيبة ..

كالممارسات الدكلية بيذا  6115لسنة  14استنادان الى قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ  كتمكيؿ اإلرىاب رقـ 
لتزامات عمى قة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب , كاالالمجاؿ ندرج ادناه االجراءات كالمتطمبات المتعم

بيدؼ ترسيخ ما ىك قائـ بالفعؿ في الممارسة العممية في مجاؿ فتح الحسابات كمزاكلة المؤسسات المالية ,
جراءات المكافحة كالتحقؽ مف مصادر أمكاؿ مقدمي طمبات بيع كشراء العمالت  العمميات المصرفية كا 

ة في العراؽ كفركعيا في الخارج كفركع المصارؼ األجنبية العاممة في العراؽ كبقية المؤسسات األجنبية العامم
 غير المصرفية , كالتي تستكجب مراعاة 

التي حددت  61/5/6112المؤرخة في  4/1/112* االلتزاـ بتعميمات البنؾ المركزم المرقمة بالعدد 
لمكاطنيف عف طريؽ نافذة بيع كشراء الدكالر كبحد أعمى بمكجبيا كمية المبالغ التي تباع مف خاللكـ إلى ا

 ( دكالر أمريكي لمشخص الكاحد .1111)

( دكالر كفقان 1111* التحقؽ مف مصادر أمكاؿ الزبائف الذيف يقكمكف بشراء مبالغ بالدكالر تزيد عف مبمغ )
 لمتطمبات العناية الكاجبة ككما يمي :

 القكاعد العامة : -1

الكاجبة بشأف العمالء , التعرؼ عمى ىكية العميؿ كأكضاعو القانكنية كنشاطاتو كالغاية مف  يقصد بالعناية -أ
عالقة العمؿ كطبيعتيا كالمستفيد الحقيقي ) إف كجد ( كالتحقؽ مف كؿ ذلؾ كالمتابعة المتكاصمة لمعمميات 

ت ذات العالقة , التي تتـ في إطار عالقة مستمرة بأم كسيمة مف الكسائؿ المحددة بمقتضى التشريعا
 باإلضافة غمى التعرؼ عمى طبيعة العالقة المستقبمية فيما بيف المصرؼ كالعميؿ كالغاية منيا .

ال يجكز لممصرؼ التعامؿ بالحسابات الرقمية كالتعامؿ أك الدخكؿ في عالقات مصرفية مع أشخاص  -ب
 الكىمية .مجيكلي اليكية أك بأسماء صكرية أك كىمية أك مع الشركات أك البنكؾ 
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عمى المصرؼ اتخاذ إجراءات العناية الكاجبة بشأف العمالء قبؿ أك أثناء إنشاء العالقة المستمرة أك في  -ج
حاؿ تكافر الشؾ بمدل دقة أك كفاية البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مسبقا بخصكص تحديد ىكياتيـ , 

 ككذلؾ عند تنفيذ العمميات لحسابيـ .

 -ة بشأف العمالء العارضيف ) الذيف تنشأ معيـ عالقة ألكؿ مرة في األحكاؿ التالية :بذؿ العناية الكاجب -د

( دكالر امريكي ) عشرة االؼ 11111إذا زادت قيمة العممية أك عدة عمميات تبدك مترابطة عف ) -أكالن :
 دكالر ( أك ما يعادليا بالعممة المحمية .

ممية العارضة ىي عممية يشتبو بأنيا مرتبطة بغسؿ أمكاؿ أك اذا تكافر الشؾ لدل المصرؼ بأف الع -ثانيان :
 تمكيؿ اإلرىاب بغض النظر عف قيمتيا .

 .عميؿ عارض  بغض النظر عف قيمتيا أية عممية تحكيؿ الكتركنية يجرييا -ثالثان :

فتح  في حاؿ عدـ تمكف المصرؼ مف استيفاء إجراءات العناية الكاجبة بشأف العالء , يتعيف عميو عدـ -ىػ
خطار الكحدة ) كحدة  الحساب أك الدخكؿ في أم عالقة مصرفية مع العميؿ أك تنفيذ أم عممية لحسابو , كا 
غسؿ االمكاؿ في المصرؼ ( في حاؿ كجكد اشتباه بارتباط ذلؾ بغسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب كفقا 

 ىاب .لمنمكذج أك الكسيمة المعتمديف مف مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلر 

  -يجكز تأجيؿ إجراءات التحقؽ مف ىكية العميؿ إلى ما بعد قياـ العالقة المستمرة كفقا لما يمي : -ك

أف يككف تأجيؿ إجراءات التحقؽ أمران ضركريا لمحفاظ عؿ إنجاز االعماؿ العادية كبحيث ال يترتب  -أكالن :
 عمى ذلؾ مخاطر غسؿ أمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب .

 ـك المصرؼ بإنجاز إجراءات التحقؽ في أقرب كقت ممكف .أف يق -ثانيان :

أف يككف المصرؼ قد اتخذ اإلجراءات الالزمة لإلدارة الحصيفة ) حسب المفيـك الكارد عف لجنة  -ثالثان :
بازؿ لمرقابة المصرفية ( لمخاطر عمميات غسؿ األمكاؿ أك تمكيؿ اإلرىاب بالنسبة لمحالة التي تـ فييا فييا 

 يشمؿ ذلؾ كضع حدكد لعدد كنكع كمبالغ العمميات التي يمكف تنفيذىا قبؿ إتماـ إجراءات التحقؽ .التأجيؿ ك 
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في حاؿ دخكؿ المصرؼ في عالقة مستمرة مع العميؿ قبؿ استيفاء إجراءات التحقؽ عمى النحك المشار  -ز
خطار مكتب مكافحة اليو في البند كعدـ تمكف المصرؼ مف استيفائيا الحقان فيجب عميو انياء ىذه العال قة كا 

 غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلىاب ليذه الغاية .

عمى المصرؼ بذؿ العناية الكاجبة تجاه العمالء المتعامميف معو بتاريخ صدكر ىذه التعميمات عمى  -ح
أساس األىمية النسبية , كاتخاذ تدابير العناية الكاجبة تجاه عالقاتو مع أكلئؾ العمالء عمى أساس األىمية 

 -لنسبية , كاتخاذ تدابير العناية الكاجبة تجاه عالقاتو مع أكلئؾ العمالء في األكقات التالية :ا

 عند تنفيذ عمميات بمبالغ كبيرة أك باستخداـ أدكات مصرفية بطريقة غير معتادة . -أكالن :

 عندما يحدث تغير ممحكظ في طريقة إدارة الحساب . -ثالثان :

 رؼ أنو ال يتكفر لديو معمكمات كافية عف أحد ىؤالء العمالء .عندما يدرؾ المص -رابعان :

عمى المصرؼ تحديث بيانات التعرؼ عمى ىكية العميؿ سنكيان كبصفة مستمرة أك عند ظيكر أسباب  -ط
تدعك إلى ذلؾ , كأف يتكافر الشؾ لدل المصرؼ في عدـ صحة أك مالئمة المعمكمات التي تـ الحصكؿ 

 عمييا مسبقا .

 ءات التعرؼ عمى ىكية العميؿ كالتحقؽ منيا :إجرا - 6

الكفيمة لمتعرؼ عمى ىكية العميؿ كالتحقؽ مف صحتيا بما يتفؽ مع  عمى المصرؼ كضع النظـ -أ
 ( أعاله .1المتطمبات المنصكص عمييا في الفقرة )

عمى المصرؼ االطالع عمى الكثائؽ مكقعو مف قبؿ المكظؼ المختص بما يفيد أنيا نسخة طبؽ  -ب
 األصؿ .

عمى المصرؼ اتخاذ إجراءات التحقؽ مف صحة البيانات كالمعمكمات التي حصؿ عمييا مف العميؿ  -ج
كذلؾ مف خالؿ مصادر محايدة كمكثكؽ بيا , بما فييا االتصاؿ بالجيات المختصة المصدرة لمكثائؽ 

 الرسمية ليذه البيانات .

  -ما يمي : يراعى في إجراءات التعرؼ عمى ىكية الشخص الطبيعي -د
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أف تشمؿ بيانات التعرؼ عمى اليكية : االسـ الكامؿ لمعميؿ , جنسيتو , عنكاف إقامتو الدائـ , رقـ  -أكالن :
الياتؼ , عنكاف العمؿ , نكع النشاط , الغاية مف عالقة العمؿ كطبيعتيا , أسماء المفكضيف بإدارة الحساب 

 الحصكؿ عمييا . كجنسياتيـ , كأم معمكمات أخرل يرل المصرؼ ضركرة

بالنسبة لألشخاص ناقصي األىمية يتعيف الحصكؿ عمى المستندات المتعمقة بمف يمثميـ قانكنا في  -ثانيان :
 التعامؿ عمى ىذه الحسابات .

في حاؿ تعامؿ شخص مع المصرؼ بالككالة عف العميؿ , يجب التأكد مف كجكد ككالة عدلية أك  -ثالثان :
مع ضركرة االحتفاظ بالككالة أك بالتفكيض أك بنسخة مصدقة باإلضافة إلى تفكيض معتمد مف المصرؼ , 

ضركرة التعرؼ عمى ىكية الككيؿ طبقا إلجراءات التعرؼ عمى ىكية العميؿ المنصكص عمييا في ىذه 
 التعميمات .

 -يراعى في إجراءات التعرؼ عمى ىكية الشخص االعتبارم ما يمي : -ىػ

عرؼ عمى اليكية اسـ الشخص االعتبارم , الشكؿ القانكني , أسماء المالكيف , أف تشمؿ بيانات الت -اكالن :
حصص الممكية , المفكضيف بالتكقيع , عنكاف المقر, نكع النشاط , رأس الماؿ , تاريخ التسجيؿ كرقمو , رقـ 

اليكاتؼ , التحاسب الضريبي , الرقـ لممنشأة , أسماء المخكليف بالتعامؿ عمى الحساب كجنسياتيـ , أرقاـ 
الغاية مف عالقة العمؿ كطبيعتيا , بحيث يككف المصرؼ عمى عمـ بييكؿ الممكية كاألحكاـ التي تنظـ 
صالحيات اتخاذ قرارات ممزمة لمشخص االعتبارم , كأم معمكمات أخرل يرل المصرؼ ضركرة الحصكؿ 

 عمييا .

ني , أسماء المالكيف كالمفكضيف بالتكقيع أف يتـ التحقؽ مف كجكد الشخص االعتبارم ككيانو القانك  -ثانيان :
عف طريؽ المستندات الالزمة كما تتضمنو مف معمكمات , كمثاليا : عقد التأسيس كالنظاـ لمشخص 
االعتبارم كالشيادات الصادرة عف كزارة التجارة كعف اتخاذ الغرؼ التجارية كالصناعة باإلضافة إلى ضركرة 

لجيات المختصة كمصدقة حسب األصكؿ إف كانت الشركة مسجمة الحصكؿ عمى شيادة رسمية صادرة عف ا
 في الخارج .
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الحصكؿ عمى المستندات الدالة عمى كجكد تفكيض مف الييئة التي ال تيدؼ لتحقيؽ الربح  -ثالثان :
 لألشخاص الطبيعييف المفكضيف في التعامؿ عمى الحساب .

في عمميات بيع كشراء العممة األجنبية مف لغرض التحقؽ مف أسماء الشركات كاألشخاص المشاركيف  -1
كقكائـ اإلرىاب كالعقكبات العالمية ,  (OFAC)خالؿ القكائـ المعدة مف قبؿ مكتب مراقبة األصكؿ األجنبية 

 باإلضاافة إلى القكائـ السكداء الداخمية الخاصة بالبنؾ المركزم العراقي يرجى قيامكـ باآلتي :

ى ىكية الشخص عف طريؽ االستعالـ عف ىكية الشخص الطبيعي كىكية يراعى في إجراءات التعرؼ عم -أ
 المشار إليو أعاله . (OFAC)الشخص االعتبارم قيامكـ باستخداـ برنامج يشمؿ قائمة 

 يجب تكثيؽ نتيجة االستعالـ ) بما فيو الحكاالت الصادرة ( . -ب

 الحكاالت  -1

( دكالر 151111لصادرة التي ال تزيد قيمتيا عف )تسرم ىذه االجراءات عمى الحكالت اإللكتركنية ا -أ
( حكاالت 11امريكي ) مائة كخمسكف ألؼ دكالر ( أك ما يعادليا كاف ال يتجاكز عدد الحكاالت المنفذة عف )

 في اليـك كلعشرة أشخاص مختمفيف مع عدـ تجزئة أصؿ المعامالت .

 يستثنى مف أحكاـ البند أعاله ما يمي : -ب

ت اإللكتركنية الناشئة عف معامالت تمت باستخداـ بطاقات الدفع أك االئتماف شريطة أف تقترف )اكالن( الحكاال
 الحكالة برقـ البطاقة .

 لكتركنية التي يككف فييا كؿ مف طالب إصدارىا كمتمقييا بنؾ يتصرؼ لحسابو الخاص .)ثانيان( الحكاالت اإل

يككف إيداع المبالغ الخاصة بشراء العممة  11/2/1561في  4/1/661باإلشارة الى إعمامنا المرقـ  -5
 األجنبية بجميع انكاعيا ) اعتمادات , حكاالت كنقد ( قبؿ سبعة أياـ مف تاريخ البيع .

( أعاله , كبقية متطمبات التحقؽ , يتـ التحقؽ مف جميع المعمكمات 1عمى ضكء ما كرد في الفقرة ) -2
الشركات التي تقـك بطمب الدكالر قبؿ تقديـ طمب الشراء كفقان الخاصة بزبائنكـ كتزكيدنا بأسماء االشخاص ك 

  -لممحددات ادناه :
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( أشير 2عدـ مشاركة أم زبكف أك عميؿ أك شركة صرافة بنافذة بيع العممة االجنبية اإل بعد مركر مدة ) -أ
 مف تاريخ فتح الحساب .

عة كحجـ النشاط الطبيعي مف خالؿ التأكد مف كجكد نكع مف االنسجاـ كالتكافؽ بيف المبالغ المكد -ب
 استمارة أعرؼ زبكنؾ كبذؿ العناية الكاجبة كالتحقؽ مف مصادر األمكاؿ .

 قيامكـ بالتحقؽ مف براءة الذمة لزبائنكـ الصادرة مف الييئة العامة لمضرائب . -ج

  -اجراءات التحقؽ اإلضافية الخاصة بزبائف نافذة بيع كشراء العمالت األجنبية : -1

عمى المصرؼ مطالبة الزبكف بتقديـ نسخة مف البيانات المالية المدققة مف مراقب حسابات خارجي معتمد  -أ
مف قبؿ مجمس مينة مراقبة كتدقيؽ الحسابات آلخر سنة كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتحقؽ مف صحة ىذه 

بالجيات المختصة المصدرة البيانات كالمعمكمات مف خالؿ مصادر محايدة كمكثكؽ بيا , بما فييا االتصاؿ 
 لمكثائؽ الرسمية المثبتة ليذه البيانات .

عمى المصرؼ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمطالبة العمالء الراغبيف بالدخكؿ إلى نافذة بيع العممة االجنبية  -ب
األمر  باسـ كعنكاف مراقب الحسابات الخارجي الذم يقـك بتدقيؽ بياناتيـ المالية كاسـ المحاسب المجاز أك

اإلدارم كالعقد الخاص بمحاسبة العميؿ إذا كاف مكظفان لديو كالذم يتكلى تنظيـ حساباتو مع الكثاؽ التي تؤيد 
ذلؾ , كبذؿ عناية خاصة بشأف العمميات غير المعتادة كذلؾ بإجراء التحميؿ كالدراسات الالزمة لمتحقؽ مف 

يعة العممية , مع ضركرة االحتفاظ بسجالت مصادر األمكاؿ كأم إجراءات أخرل ضركرية لمتحقؽ مف طب
 خاصة بيا بغض النظر عف القرا المتخذ بخصكصيا .

تقديـ تعيد مف العمالء بتزكيد منظـ الحسابات المجاز أك المكظؼ المسؤكؿ عف تنظيـ الحسابات  -ج
جنبية كأكجو العممة االكمراقب الحسابات الخارجي بالبيانات كالكثائؽ المتعمقة بالمبالغ المشتراة مف 

 .استخداميا

لمبنؾ المركزم العراقي تزكيد كؿ مف منظـ الحسابات المجاز كمراقب الحسابات الخارجي بالبيانات  -د
كالكثائؽ المتعمقة بقياـ الزبكف بشراء الدكالر االمريكي مف البنؾ المركزم عف طريؽ المصارؼ كأكجو 

 استخدامو .
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ثبكتية كالمستمسكات المدعمة لممبالغ المكدعة كالتي تتضمف عمى كؿ مصرؼ الحصكؿ عمى الكثائؽ ال -ىػ
 -ما يمي :

سندات الممكية لألصكؿ المباعة مثؿ األراضي كالمباني كالتأكد مف مدة الممكية كاألكراؽ الثبكتية  -اكالن :
 كالتحكيؿ المالي مف المشترم إلى البائع .

ندات كالتي تشمؿ سند الممكية , مدة ممكية السيـ / سندات الممكية لالستثمارات مثؿ األسيـ كالس -ثانيان :
 السند , سعر البيع كسعر السكؽ , الخ .

األكراؽ التجارية ذات العالقة مثؿ الفكاتير كالتحكيؿ المالي كالعقكد ذات العالقة بيف المصدر  -ثالثان :
 كالمستكرد كمراعاة أسس االعتمادات المستندية كما يمي :

 طمبات لفتح االعتمادات مكقعة مف قبؿ العميؿ .( التحقؽ مف كجكد 1)

 -( التأكد مف صحة البيانات المدخمة كانو يتـ إرفاؽ ما يمي مع ممؼ االعتماد :6)

 نمكذج طمب فتح االعتماد المستندم . -)أ( 

 نسخة االعتماد كالبيانات المدخمة . -)ب( 

مدة لتحكيؿ االعتماد المبدئي إلى اعتماد ( التأكد مف كجكد مكافقات المسؤكليف حسب الصالحيات المعت1)
 دائـ , كالتحقؽ مف انعكاس القيكد المالية في سجالت الفرع المعني . 

( التأكد مف كجكد التفكيض الالـز مف الطرؼ المقيد عمى حسابو التأمينات كالمصاريؼ كذلؾ في حاؿ تـ 1)
كبأية عممة غير عممة االعتماد مع ذكر استيفاء قيمة التأمينات كالمصاريؼ مف حساب غير حساب العميؿ 

 سبب عدـ استقطاعيا مف حساب العميؿ فاتح االعتماد .

( التأكد مف أف جميع رسائؿ السكيفت تـ المكافقة عمييا , أم أنو قد تـ التدقيؽ عمى صحتيا كمقارنتيا 5)
 بالمستندات المرفقة .
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اؿ إصدار كتاب تعيد أك خطاب ضماف ( التأكد مف إضافة رقـ الشحنة كرقـ بكليصة الشحف في ح2)
 لالعتماد .

شعار االستالـ كالمستندات كنسخة عف كتاب التغطية إلى 1) ( التأكد مف القياـ  بإرساؿ إشعار "الكركد" كا 
 الفرع عف طريؽ البريد كتـ االحتفاظ بما يمي في ممؼ االعتماد :

 )أ( كتاب التغطية الكارد مف المراسؿ .

 ت الكاردة .)ب( نسخ عف المستندا

 )ج( نسخ عف إشعار الكركد كاالستالـ .

ـ خالؿ فترة سرياف االعتماد , كفي حالة كجكد أم مستندات قدمت بعد 1) ( التأكد مف أف تداكؿ المستندات يت
 تأريخ انتياء السرياف برسـ التحصيؿ كبكجكد مكافقة مف المستفيد .

ت الزمنية الخاصة باالعتمادات , كمف أنو يتـ سداد متابعة تكاريخ حقكؽ السحكبا( التأكد مف القياـ ب4)
 السحكبات كمتابعتيا بدكف تأخير كذلؾ مف خالؿ آلية مكحدة كدقيقة .

( التأكد مف القياـ بإبالغ المصارؼ المعنية كبشكؿ مباشر عف أم عممية تسديد االعتمادات كارساؿ 11)
 االشعارات .

مؤشر عمى كجكد شبية غسؿ أمكاؿ كبالتالي يتعرض الزبكف  نؤكد إف عدـ االلتزاـ بما كرد أعاله يعتبر
كالمصرؼ كالمؤسسة المالية إلى المساءلة استنادان إلى قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ 

 كالقكانيف األخرل كالتعميمات الصادرة مف البنؾ المركزم . 6115( لسنة 14)
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 الئتمان / قسم اصدار التعميمات المديرية العامة لمراقبة الصيرفة وا
                                    9/0/8/242العدد : 

                              3/8/2106التاريخ : 
 الى / المصارف االسالمية المجازة بممارسة الصيرفة كافة

 شركات التحويل المالي كافة
 م/ عضوية مجمس االدارة

 تحية طيبة ...

تكاجد الدائـ لرئيس كاعضاء مجمس االدارة في بعض مصارفكـ كالتدخؿ في صالحيات كعمؿ بالنظر لم
  -المدير المفكض الذم يتعارض مع القكانيف كالتعميمات السارية , لذا يتكجب عميكـ االلتزاـ باالتي :

 . يعممكا بكامؿ الكقت الشركة كاف التطبيؽ اساس عدـ التفرغ في المصرؼ اك  -1
 تكاجدىـ في بناية المصرؼ اك الشركة كتحديد الغرض مف ىذا التكاجد . دد اعالمنا بم -6
عدـ استغالليـ مباني المصرؼ اك الشركة القامة مكاتب دائمية خاصة بيـ ليس ليا عالقة بعمؿ  -1

 المصرؼ اك الشركة . 

 مع التقدير ...

 عبد العباس خمف سمطان
 المدير العام وكالة

30/7/2106 
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 ة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم الدراسات والبحوث المصرفية  المديرية العام
                                    9/0/259العدد : 

                              06/8/2106التاريخ : 
 الى / المصارف وشركات التحويل المالي المجازة

 االموالم/ تغيير مراقبي االمتثال ومسؤولي وحدات مكافحة غسل 
 تحية طيبة ...

 11/1/6115في  4/1/612كالمعدؿ بإعمامنا المرقـ  11/1/6111في  4/1/22الحاقان بإعمامنا المرقـ 
  -نكد اف نبيف ما يمي :

اليجكز تغير مراقب االمتثاؿ كمسؤكؿ كحدة مكافحة غسؿ االمكاؿ اال بعد استحصاؿ مكافقة البنؾ  -1
كجبة ليذا التغيير , كما ال يجكز تعييف مكظفيف بيذه المكاقع دكف المركزم العراقي مع بياف االسباب الم

مكافقة مسبقة مف البنؾ المركزم كبعد اجراء مقابمة كاختبار ليـ مف قبؿ المديرية العامة لمراقبة الصيرفة 
 ( حسب اختصاص كؿ منيما . 2, 5كاالئتماف كتقديميـ االستمارات )

مسؤكلي كحدات مكافحة غسؿ االمكاؿ في مؤسساتكـ تتطمب طبيعة اعماؿ مراقبي االمتثاؿ ك  -6
االتصاؿ المباشر كالسريع مع االدارات المعنية في البنؾ المركزم العراقي لتالفي حدكث اية مخالفات يمكف 
اف ترتكب ) عف قصد اك بدكف قصد ( كبما يكفر حماية مالئمة لمؤسساتكـ كحقكؽ المساىميف كالمكدعيف 

 لقكمي لمبالد مف جية اخرل . مف جية , كحماية االمف ا
نؤكد عمى عدـ كضع أية قيكد عمى مياـ العامميف في الكحدات اعاله , كفي حالة كجكد مؤشرات  -1

 عمييـ , يتـ ابالغ البنؾ المركزم عنيا بصكرة تفصيمية . 

 مع التقدير ...
 عمي محسن اسماعيل

 المحافظ وكالة
 2106/ آب /05
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 ة واالئتمان / قسم االمتثال   المدٌرٌة العامة لمراقبة الصٌرف

                                    9/0/4/261العدد : 

                              06/8/2106التارٌخ : 

 الى / المصارف المجازة بممارسة الصٌرفة كافة

 شركات التحوٌل المالً المجازة كافة 

 م/ إقرار  

 تحٌة طٌبة ...

 .  11/1/6111ك  1/2/6111كالمػػػػؤرخيف فػػػػػي  611ك  4/1/151ػػرقميف الحقان بأعمامينا المػ

 -( مف االقرار المرفؽ مع طمبات الشراء الدكالر ككاالتي :1تقػػػػػرر تعػػػديؿ الفقرة )

نقدـ ما يؤيد سالمة امػػػكاؿ الزبػػػائف كمشركعيتيا كعدـ مخالفتو لقانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب 
 6111لسنة  41كالمصارؼ رقـ  6111لسنة  52كقانكني البنؾ المركزم رقـ  6115لسنة  14قـ ر 

 كالتعميمات الصادرة بمكجبيما , كبخالفو يتحمؿ المخالؼ كافة التبعات القانكنية المترتبة عمى ذلؾ . 

 لمعمل بموجبه ... مع التقدير ...

 علً محسن إسماعٌل 

 المحافظ وكالة 

05/8/2106  
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم مراقبة المصارف التجارية   
                                    9/0/2/276العدد : 

                              27/8/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 / شركات التحويل المالي
 مالت االجنبية/ شركات التوسط ببيع وشراء الع
 م/ سعر بيع الدوالر

 تحية طيبة ...

(  1511كالمتخذ بجمستو المرقمة بالعدد ) 6112( لسنة 111إستنادان الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )
 , تقرر االتي :  61/1/6112في 

عر فرض غرامة عمى المصارؼ كالشركات التي تتمادل في رفع سعر بيع الدكالر تعادؿ الفرؽ بيف س -1
 البيع المحدد مف قبؿ البنؾ المركزم كالسعر الذم تـ بيع الدكالر بو مف قبؿ الجية المخالفة . 

 في حالة استمرار الجية المخالفة بعدـ االلتزاـ يتـ حرمانيا مف دخكؿ نافذة بيع العممة نيائيا .  -6
 مع التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل
 المحافظ وكالة

20/8/2106 
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 امة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم االمتثال  المديرية الع
                                    9/0/4/282العدد : 

                              28/8/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة بممارسة الصيرفة كافة

 م/ مراقب االمتثال
 تحية طيبة ...

, كالتي  1/11/6115ك  1/6/6111فػػػػي  111ك  4/1/111ػػػػػػػرقميف بالعػػػػػدد الحقػػػػػا بإعمامينػػػػػػػا المػ
تضمنت الحدكد الدنيا لعمؿ كمياـ مراقب االمتثاؿ , كلبناء اسس مراعاة تمؾ المتطمبات , نرجك اعداد 

في  كاصدار دليؿ عمؿ ارشادم مصادؽ عميو مف مجالس ادارتكـ يتضمف ادكار كمسؤكليات مراقبي االمتثاؿ
مصارفكـ يمبي متطمبات ىذا البنؾ فيما يتعمؽ بالقكانيف كالتعميمات النافذة كالمعايير ذات العالقة بالعمؿ 

 ( يكمان مف تاريخ ىذا الكتاب . 11المصرفي , كاف يتـ تزكيدنا بنسخة منو خالؿ مدة اقصاىا )

 لمعمل بموجبه ... مع التقدير ...

 عمي محسن اسماعيل
 المحافظ وكالة                                                                      

22/8/2106 
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المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان / قسم اصدار التعميمات وتراخيص المصارف 
 التجارية   

                                    9/0/0/284العدد : 
                              29/8/2106التاريخ : 

 الى / المصارف المجازة كافة
 م/منح االئتمانات

 تحية طيبة ...

كلكركد مالحظات كطمبات مف مصارفكـ ,  61/16/6115كالمؤرخ في  4/1/111الحاقان بإعمامنا المرقـ 
يؿ ر تعدتقر  6111( لسنة 41( مف قانكف المصارؼ رقـ )11/د( مف المادة )1( ك )1كاستنادان الى الفقرتيف )

 : ( منو لتقرأ كما يمي6الفقرة )

)) عدـ قياـ مصارفكـ بمنح ائتماف الى اعضاء مجالس ادارات المصارؼ االخرل ما لـ يكف االئتماف مكفكالن 
 %( مف قيمة االئتماف كبعد استحصاؿ مكافقة البنؾ المركزم العراقي (( . 111بضمانة نقدية بنسبة )

 مع التقدير ...

 يلعمي محسن إسماع
 المحافظ وكالة

28/8/2106 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 
                                                                 9/0/2/287العدد : 

   0/9/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 شركات التحويل المالي
 ت االجنبيةشركات التوسط لبيع وشراء العمال
 م / اجراءات تدقيقية

 تحية طيبة ...
 . 11/1/6112ك  61/1في  614ك 4/1/1/611الحقان بإعمامينا المرقميف 

يقـك البنؾ المركزم العراقي ببعض االجراءات التدقيقية لمحيمكلة دكف ارتكاب المؤسسات المصرفية كغير 
ؿ بعضيا في نافذة بيع كشراء العممة االجنبية المصرفية الية مخالفات , كتتضمف بعض االجراءات منع دخك 
تناسب مثؿ ىذه االجراءات تمؾ المؤسسات  أك إعماـ أسماءىا لمنع تعامالتيا مع الغير . كمف البدييي اف ال

كتبدم عدـ رضاىا . كبدكرنا نتفيـ ذلؾ الشعكر , كنبيف باف تمؾ االجراءات تتخذ بناءان عمى معمكمات مف 
الدكلية , كيتعذر التغاضي عنيا , نظران لاللتزامات التي ارتبط العراؽ بيا دكليان ضمف  المؤسسات المحمية أك

ؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب , كنأمؿ أف يتفيـ الجميع التزامات البنؾ المركزم العراقي . سجيكد مكافحة غ
ع القيكد عف كمع ذلؾ سنعمؿ الكماؿ التدقيؽ كحسـ مكجباتو , كعمى ضكء ما نتكصؿ إليو , سنقرر رف

مؼ الجيات بسالمة المؤسسات التي يثبت عدـ تكرطيا بمثؿ تمؾ المخالفات , كما سنرسؿ رسائؿ الى مخت
 سسات كأىميتيا لمزاكلة العمؿ مجددان .مكاقؼ تمؾ المؤ 

 نرجو التفضل باالطالع .. مع التقدير
 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة
31/8/2106 
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 لصيرفة واالئتمان / قسم االمتثال المديرية العامة لمراقبة ا
                                                                9/0/4/314العدد : 

   09/9/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 (KYC)م / استمارة فتح الحساب 
 تحية طيبة ...

كفؽ المتطمبات الدكلية في مجاؿ مكافحة غسؿ  نرسؿ لكـ ربطان استمارة فتح الحساب المكحدة كالمحدثة
 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كيجب أف يتـ تطبيقيا األتي  :

دخاؿ المعمكمات المتكفرة في االستمارة عمى نظاـ مصرفي متخصص بمكافحة عمميات غسؿ  -1 ربط كا 
قة العمؿ كفحص أم األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب مف شأنو تحميؿ أنماط العمميات كمتابعة كؿ ما يتعمؽ بعال

معامالت تجرل لضماف تكافقيا مع ما يتكفر عف العميؿ مف معمكمات كأنشطة تجارية كمصادر أمكاؿ . 
 لغرض تنفيذ ذلؾ . 1/1/6111كسيتـ إميالكـ لغاية تأريخ 

تحديث استمارات فتح الحساب السابقة مف خالؿ اعتماد النمكذج المرفؽ ربطان لغرض ممئ كافة الحقكؿ  -6
 رجة كبشكؿ تفصيمي .المد

االلتزاـ بمؿء االستمارات الخاصة بقانكف االمتثاؿ الضريبي األمريكي بػ)الفاتكا( كلكافة الزبائف األجانب  -1
في  4/1/151المشمكليف بيذا القانكف كالتي سبؽ كأف تـ تعميميا عمى مصرفكـ بمكجب كتابنا المرقـ بالعدد 

61/1/6112 . 

الخطكة األكلى كاألساسية في مجاؿ مكافحة عمميات غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ إف ىذه اإلجراءات تمثؿ  -1
اإلرىاب , كسكؼ يتـ تدقيؽ التزامكـ بتثبيت كافة المعمكمات الكاردة في االستمارة المرفقة كبشكؿ دقيؽ مف 

 قبؿ ىذه المديرية .
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في الفصؿ في حاؿ إىماؿ أية معمكمات سيتـ فرض عقكبات عمى المصرؼ كفؽ ما منصكص عميو  -5
كالمادة  6115( لسنة 14الحادم عشر ) العقكبات ( مف قانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب رقـ )

 . 6111( لسنة 41( مف قانكف المصارؼ العراقي رقـ )52)

ـ كرشة عمؿ منتصؼ شير تشريف األكؿ مف عاـ  -2 ـ تنظي في المقر الرئيس ليذا البنؾ لغرض  6112سيت
( مف المعنييف بفتح الحسابات 6ضيع المدرجة بتمؾ االستمارة , راجيف ترشيح مكظفيف عدد )استعراض المكا

 لمزبائف .

يالء ىذا المكضكع اىتمامكـ لما فيو مف مصمحة لممصرؼ كأمف البمد كاستقراه ... مع  لمتفضؿ باالطالع كا 
 التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة

08/9/2106 
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 راقبة الصيرفة / قسم االمتثال دائرة م
                                                                 9/0/4/315العدد :

   09/9/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 م / دورات تدريبية خاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 تحية طيبة ...

( لسنة 14( مف قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب رقـ )16ف المادة )استنادا إلى الفقرة )د( م
بشأف التدريب المستمر لممسؤكليف كالعامميف بما يكفؿ رفع قدراتيـ في فيـ مخاطر غسؿ األمكاؿ  6115

كتمكيؿ اإلرىاب كالتعرؼ عمى العمميات كالتصرفات غير االعتيادية أك المشبكىة ككيفية التعامؿ معيا 
كتطبيؽ التدابير الكاجب اتباعيا بفاعمية  , تقرر قيامكـ بالتعاقد مع المعاىد المتخصصة محمية كانت أـ 

 خارجية لغرض تدريب المسؤكليف كالعامميف في مصارفكـ بما يضمف تحقيؽ ما تقدـ , ككما ياتي :

ف فييا عمى مكافحة غسؿ كضع خطط كبرامج تدريبية مستمرة كمالئمة سنكيان لتدريب المسؤكليف كالعاممي -1
 األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب .

يجب أف يشمؿ برنامج التدريب الخاص بالمصرؼ تدريبان مستمران لضماف محافظة المسؤكليف كالمكظفيف  -6
فيو عمى معارفيـ كمياراتيـ كقدراتيـ بيدؼ زيادة كفاءتيـ في االمتثاؿ الدقيؽ بالقكاعد كالنظـ المقررة لمكافحة 

 كتمكيؿ اإلرىاب كنظـ مكافحتيا , كالمستجدات المحمية كاإلقميمية كالعالمية في ىذا الشأف . غسؿ األمكاؿ

إجراءات مراجعة دكرية لحاجات التدريب بانتظاـ كدراسة ىذه االحتياجات , كالنظر في مسائؿ الخبرات  -1
يؼ مخاطر المصرؼ كالميارات كالقدرات القائمة , كالكظائؼ كاألدكار المطمكبة , كحجـ المصرؼ كتصن

 كنتيجة التدريب المسبؽ كما يجب عمى مجمس اإلدارة أف يأخذ نتيجة كؿ مراجعة بعيف االعتبار .

التخطيط ليذه البرامج كتنفيذىا بالتنسيؽ بيف رابطة المصارؼ كالبنؾ المركزم العراقي , عمى أف يراعي  -1
 ما يأتي : 

 كالمسؤكليف كالمكظفيف فيو . أف يككف التدريب شامالن لكافة أقساـ المصرؼ -أ
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أف يتـ التنسيؽ مع مسؤكؿ االمتثاؿ في ما يتعمؽ باختيار المكظفيف الذيف يتـ ترشيحيـ لحضكر برامج  -ب
 تدريبية في ىذا المجاؿ .

كما نكد إعالمكـ باف ىذا البنؾ سيقـك بإعداد دكرات تدريبية لمكظفيكـ خاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ 
 . 6112منتصؼ شير تشريف األكؿ مف عاـ /اإلرىاب في 

عالمنا عف إجرا يرجى االلتزاـ  ( يـك 21تكـ خالؿ مدة أقصاىا )ءابما كرد أعاله كا 

 مع التقدير .

 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة

08/9/2106 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم االمتثال  
                                                               9/0/4/316العدد : 

                                                          09/9/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة

 المؤسسات المالية غير المصرفية
 م / ضوابط رقابية

 تحية طيبة ...

كتمكيؿ اإلرىاب التي تـ نشرىا عمى المكقع  نشيركـ الى الضكابط الرقابية بخصكص مكافحة غسؿ األمكاؿ
 مكجبيا مع تزكيدنا بأية مالحظات عنيا .با البنؾ , راجيف االطالع كالعمؿ اإللكتركني الخاص بيذ

 ...مع التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة

08/9/2106 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية 
                                      9/0/2/301  العدد :

  25/9/2106التاريخ :  
 الى / المصارف المجازة كافة

 2101( لسنة 4م / تعميمات رقم )
 تحية طيبة ...

 . 1/1/6112( كالمؤرخ في 4/1/4الحقان بإعمامنا المرقـ بالعدد )

صص كاٍؼ لتغطية خسائر االئتماف كفقان بالنظر لمقتضيات مصمحة العمؿ كألىمية احتفاظ مصارفكـ بمخ
كعمالن بسياسة التحكط لمبدء بتطبيؽ معايير المحاسبة الدكلية بضمنيا معيار  6111( لسنة 1لتعميمات رقـ )

تقرر قيامكـ باالحتفاظ بالفائض عف إعادة احتساب المخصص  1/1/6111( الكاجب التطبيؽ في 4رقـ )
 ت متنكعة كال يتـ عكسو عمى االرباح .حسب التعميمات إف كجد في حساب مخصصا

 نرجو العمل بموجبه ... مع التقدير

 إحسان شمران الياسري

 المدير العام

 2106/أيمول/ 25
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور 
                                                     9/0/7/335العدد :
                                                           9/01/2106خ :التاري

 الى / المصارف المجازة كافة
 م / الحساب المشترك

 تحية طيبة ...

التي نصت عمى ما يمي ) يفتح  1411( لسنة 11ـ اكالن( مف قانكف التجارة رقـ ) 612إستناد ألحكاـ المادة )
و جميعان أك مف قبؿ شخص يحمؿ تخكيالن صادران مف أصحاب الحساب الحساب المشترؾ مف قبؿ أصحاب

المشترؾ مصدقان لدل جية مختصة اك لدل المصرؼ نفسو كيراعي في السحب اتفاؽ أصحاب الحساب ( , 
كلغرض تنظيـ عمميات السحب كااليداع لمحسابات المشتركة بيف الزبائف كحفاظان عمى حقكؽ األطراؼ كفقان 

انكف أعاله , تقرر قيامكـ بإعداد عقد ألصحاب الحسابات المشتركة يبيف شركط لما نص عميو الق
 كصالحيات السحب كااليداع يصدؽ مف قبمكـ أك لدل جية مختصة يكدع نسخة منو لدل مصرفكـ ( .

 شاكرين تعاونكم .. مع التقدير
 المحافظ وكالةً 

 عمي محسن إسماعيل
 المحافظ وكالةً 

 يد. منذر عبد القادر الشيخم
6/0/2106 
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 المحافظ
                                                              0/045العدد :م.م /

    06/01/2106التاريخ :
 الى / المصارف المجازة كافة 

 م / تغطية الحاجة من الدوالر  
 يهديكم البنك المركزي تحياته ....

لراغبيف بشراء الدكالر االمريكي ألغراض السفر كالعالج مف أجؿ تسييؿ االستجابة لطمبات المكاطنيف ا
كالدراسة كغيرىا مف األغراض المبمغة اليكـ في تعميماتنا , يمكنكـ طمب ما تحتاجكنو مف الدكالر لتحقيؽ ذلؾ 

 كسيزكدكـ البنؾ المركزم العراقي بيا مع االلتزاـ بمتطمبات تكثيؽ تمؾ العمميات اصكليان .

 عمي محسن إسماعيل 

 المحافظ وكالة                                                                       
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم االمتثال 
                                                              9/0/4/406العدد : 

                                                       31/01/2106التاريخ :
 الى / المصارف المجازة كافة 

  إلكترونيم / نظام 
 تحية طيبة ...

, كلتعاظـ المخاطر كتطكر التقنيات المتصمة في  14/4/6112في  4/1/1/111إشارة إلى إعمامنا المرقـ 
 إلكتركنيةاء أنظمة مكضكع مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب , يتطمب األمر مباشرة مصارفكـ باقتن

( اشير مف تاريخ كتابنا 1) مصرفية خاصة بمكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب خالؿ مدة أقصاىا
 .أعاله

 مع التقدير ...

 إحسان شمران الياسري

 المدير العام

27/01/2106 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور 
                                                     9/0/7/427العدد : 

                                                          7/00/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 

 شركات التحويل المالي كافة  
 م / ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور  

 تحية طيبة ...

( مف قانكف المصارؼ 62كالمادة ) 6111( لسنة 52( مف قانكف البنؾ المركزم رقـ )1ى المادة )إستنادان ال
, كلمقتضيات مصمحة العمؿ كمف اجؿ تعزيز الثقة مع الجميكر كنشر  6111( لسنة 41العراقي رقـ )

نرفؽ لكـ الضكابط  الكعي بيف الزبائف كالمكظفيف كحماية الجميكر كتثقيفو لما لو أثر عمى االستقرار المالي ,
 كاإلجراءات المطمكب أعتمادىا لتحقيؽ الغرض المذككر .

 ... مع التقدير 
 عمي محسن إسماعيل 
 المحافظ وكالة 

/01/2106 
            

 

 

 المرفقات 

 ( صفحة 2نسخة مف ضكابط التكعية المصرفية )
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور  
                                                          9/0/4/437عدد : ال

   04/00/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة بممارسة الصيرفة كافة
 م / ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور

 تحية طيبة ...

ـ كالجميكر كنشر الكعي المصرفي بناءان عمى متطمبات مصمحة العمؿ كمف أجؿ تعزيز الثقة بيف مصارفك
مالي فقد تـ أصدار التكجييات بيف الزبائف كالمكظفيف كحماية الجميكر كتثقيفو لما لو اثر عمى االستقرار ال

 -كابط التالية : ضكال

 حماية الجميكرأكالن :

جراءات خاصة بالتكعية المصرفية كحماية -1 الجميكر كيتـ  تقـك األدارة التنفيذية العميا بأعداد سياسة كا 
 مناقشتيا كاقرارىا مف قبؿ مجمس اإلدارة كتككف ضمف مسؤكليات مجمس االدارة كأىدافو األستراتيجية .

انشاء قسـ خاص لمتكعية المصرفية كحماية الجميكر يككف مسؤكؿ عف تكعية الجميكر كحمايتو كتنفيذ  -6
 -التعميمات الصادرة مف قبؿ ىذا البنؾ كفؽ ما يمي : 

د نمكذج مكحد لشكاكم العمالء يحدد فييا الية عرض الشككل كالمستندات كالمعمكمات المطمكبة كغير اعدا -أ
 ذلؾ مف امكر مرتبطة باركاف الشككل المقدمة .

قياـ القسـ ببحث الشككل المقدمة مف الزبائف الذيف تتعامؿ معيـ اك لدييـ حسابات قائمة كفقا لمعقكد  -ب
 المبرمة معيـ .

 ( كسائؿ :1ئؿ تمقي الشككل المقدمة مف الزبائف عمى اف تككف بحد ادنى )تحدد كسا -ت

 * عف طريؽ البريد االلكتركني           

 * عف طريؽ البريد الشخصي          
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 * عف طريؽ الياتؼ النقاؿ          

 يككف مكضكع الشككل منظكران اماـ القضاء  يجب اف ال -ث

الى القضاء طالما الشككل المقدمة مف الزبكف التزاؿ منظكرة مف الكحدة  تمتنع الجية عف تقديـ الزبكف -ج
 كلـ يتـ البت فييا اك تقديـ الرام بشانيا الى الزبكف 

يقدـ القسـ رأم مكتكب الى العميؿ بشأف مكضكع الشككل القائمة كع تدعيـ ىذا الرأم بالمبررات المناسبة  -ح
 ف كجدت لحؿ مكضكع الشككل .بحيث يتضمف الرأم اإلجراءات التصحيحية ا

قياـ القسـ برفع تقرير شيرم الى البنؾ المركزم العراقي يتضمف كحد ادنى احصائية مجمعة بعدد  -خ
 .ميؿ نكعية كطبيعة الشككل المقدمةالشكاكم المقدمة الى القسـ كاالجراءات المتخذة بشانيا مع العمؿ عمى تح

( يـك مف تاريخ تقديـ الشككل كيبمغ الزبكف بنتائج 15دة اقصاىا )يمتـز القسـ بتقديـ رأيو لمزبكف خالؿ م -د
( أياـ مف تأريخ األنتياء مف التحقيؽ بالشككل كفي حاؿ تقاعس الزبكف عف استالـ الرد 5التحقيؽ خالؿ )

 خالؿ تمؾ المدة فيتعيف عمى الجية ارساؿ الرد لمعميؿ مف خالؿ البريد اإللكتركني اك البريد المسجؿ .

تبط القسـ رئيس األدارة التنفيذية ) المدير العاـ في المصارؼ الحككمية كالمدير المفكض في المصارؼ ير  -ذ
 ير دكرية عف إداء اقسـ .ر األىمية ( كترفع لو تقا

عمى الزبكف تقديـ شككاه الى قسـ التكعية المصرفية كحماية الجميكر في المصرؼ الذم تعامؿ معو قبؿ  -ر
 مع تقديـ ما يثبت عدـ قياـ المصرؼ بمساعدة الزبكف في طمبو . المجكء الى ىذا البنؾ

 اصدار نمكذج المحافظة عمى سرية المعمكمات الخاصة بالزبائف كالتأكد مف قياـ مكظفي المصرؼ كافة -ز
 طالع عمى كشكفات حساب الزبائف لغير االشخاص الخكليف بذلؾ .لمتكقيع عمى ىذا النمكذج كمنع ا

رؼ تكفير الية مناسبة لمعمالء لتقديـ شككاىـ بحيث تككف االلية عادلة ككاضحة ينبغي عمى المص -س
 كفعالة , كمف خالليا يتـ معالجة الشكاكل دكف تأخير كفؽ التعميمات .

 تفاظ بسجالت شاممة لمؿ شككل كردت مف المستيمؾ .حاال -ش
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أساس منتظـ كالتحقؽ فيما عمى المصرؼ أجراء تحميؿ مناسب النماط الشكاكل مف المستيمكيف عمى  -ص
 اذا كانت الشكاكل تشير الى مسألة محددة أك قضية أكثر أنتشار بالنسبة لممستيمكيف .

لممصرؼ كمجمس اإلدارة كضع نظاـ رقابة داخمية يضمف التاكد مف ايجاد الحمكؿ المناسبة كعدـ تكرار  - 1
 تمؾ الشكاكل كاالعتراضات مستقبالن .

نتائج تحميؿ الشكاكل المتكررة عمى كؿ مف مراقب االمتثاؿ كادارة المخاطر يجب عمى المصرؼ عرض  - 1
 كالرقابة الداخمية في المصرؼ لمحد مف تكرار تمؾ المشاكؿ ككضع الحمكؿ الجذرية كالمناسبة ليا .

يقـك المصرؼ برفد القسـ بالككادر البشرية كتأىيميا مف خالؿ دكرات متخصصة إلداء المياـ المككمة  - 5
 يو عمى اكمؿ كجو كيشترط تكافر الخبراء الفنية كالقانكنية المناسبة لمكظفي ىذا القسـ .ال

عند قيامكـ بتغيير مجمكعة مف الخدمات التي تقدميا , يجب اف تكجو إشعار الى المستيمكيف  -2
 الستحداث .المتضرريف كالذيف مف المحتمؿ اف يتأثركا قبؿ شير كاحد عمى االقؿ مف إجراء ىذا التعديؿ أك ا

عند قيامكـ بكقؼ عممياتكـ التشغيمية , أك دمج نشاطكـ مع كياف اخر اك نقؿ جزء مف انشطتكـ الى  - 1
 -كياف اخر أك دمج فرع اك نقمو الى مكاف اخر فانو يجب : 

 إخطار البنؾ المركزم عمى الفكر  -أ

 اتخاذ التدابير البديمة . تكفير شيريف عمى االقؿ إلشعار المستيمكيف المتضرريف لتمكينيـ مف -ب

يتطمب ارساؿ تقارير دكرية لمبنؾ المركزم تتضمف عدد الشكاكل المستحقة كمكضكعاتيا كما تـ انجازه  - 1
 مف األجراءات لمعالجة مكضكع كؿ شككل كمتابعتيا كالمكقؼ الحالي ليا .

الجدكؿ معدؿ السعر  عندما ينشر المصرؼ جدكؿ بشأف تغيير في اسعار الفائدة , يجب اف يتضمف - 4
 القديـ كالسعر الجديد كالتأريخ الذم سيتـ فيو تطبيؽ التغييرات .

كمكاقع االنترنيت  .   SMSعندما تنشر اسعار الفائدة عمى خدمات المعمكمات , بما في ذلؾ رسائؿ  - 11
 يجب اف تحدث بأسرع كقت ممكف قبؿ أف يدخؿ تغيير سعر الفائدة حيز التنفيذ .
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مف المصارؼ تكفير سياسات كاليات كاضحة كمحددة لحماية عمالئيا مف التعرض لألحتياؿ  يتطمب - 11
 كالتزكير كاإلبتزاز .

الحفاظ السرية المصرفية كالتزاـ المكظفيف بذلؾ كعدـ تسريب المعمكمات عف الزبائف مما يعرضيـ الى  - 16
 مخاطر االعتداء كالتسميب .

مالحظة االفراد المتكاجديف في المصرؼ كفركعو دكف عمؿ كخاصة اذا التأكيد عمى ضركرة األنتباه ك  - 11
 كانت ىناؾ تحركات مريبة , حفاظان عمى سالمة كامف المصرؼ كزبائنو .

رشادية في كافة فركع المصرؼ تكضح سير أنجاز المعامالت كالمتطمبات  - 11 كضح لكحات تكضيحية كا 
 الخاصة بالمعاممة .

 العراقي بأعماؿ الرقابة كالفحص عمى كفاءة أداء القسـ .يقـك البنؾ المركزم  - 15

مكتبيان كميدانيان لمتحقؽ مف مدل التزامو بالتعميمات الصادرة اليو ككيفية التعامؿ مع الزبائف كأيجاد الحمكؿ 
 لمعكائؽ كالمشاكؿ الخاصة بيـ .

 فتح كغمؽ الحساب  - 15

بيدؼ تاخير سحب العميؿ لمبالغو سكل تمؾ  عدـ قياـ المصرؼ بأتخاذ االجراءات غير المبررة -أ
 االجراءات االصكلية المعمكؿ بيا .

عدـ كضع شركطان كمتطمبات كتعقيدات عند سحب المكاطنيف لمبالغ في حساباتيـ حيث اف ىذه  -ب
يداع المبالغ الكبيرة كليس عند سحب مبمغ مف حساب  المتطمبات يفترض اف تككف عند فتح الحسابات كا 

 لشركط كمتطمبات فتح الحساب .خضع اصالن 

األلتزاـ بمبدأ ) أعرؼ عميمؾ ( كما يتطمبو قانكف مكافحة غسؿ كتيريب األمكاؿ كأف ىذا القانكف لو  -ت
 قكاعده كحدكده كيجب اف ال يطبؽ بشكؿ غير سميـ اك يعرقؿ معامالت المكاطنيف البسيطة . 
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( يـك مف تاريخ 21حاؿ اغالؽ حسابو قبؿ ) عمى المصرؼ ابالغ العميؿ بأم قرار يتخده المصرؼ في -ث
صدكر القرار مع تكضيح االسباب التي ادت الى ذلؾ , كيمكف لممصرؼ اغالؽ اك تجميد الحساب فكران في 

 مر قضائية بذلؾ .اك تياؿ مرتبط بو اك بناء عف صدكر احاؿ اكتشاؼ حاالت اختالس اك اح

غ لفتح الحساب المصرفي كيحؽ لممصرؼ اغالؽ ال يحؽ لممصرؼ اف يشترط عمى العميؿ ايداع مبم -ج
 ( يـك عمؿ مف تاريخ فتحو .11الحساب في حاؿ كاف رصيد الحساب )صفر ( لمدة )

ينبغي عمى المصرؼ ابالغ العميؿ بشكؿ رسمي نتائج كتبعات فتح الحساب المصرفي كتشغيمو , كذلؾ  -ح
 تخداـ مف قبمو .لضماف ادراكو عكاقب تمكف طرؼ ثالث لكصكؿ لحسابو أك سكء إس

 االخطاء ) االعطاء (  - 12

يحؽ لممصارؼ االستفادة مف المبالغ المعادة التي قد تنشأ بسبب خطأ ) عطؿ ( كعميو اعادتيا الى  -أ
 حساب المتضرر دكف تأخير كدكف انتظار المطالبة بيا .

ل اك مطالبة , في حاؿ اكتشؼ المصرؼ خطأ اك في حاؿ ابالغو بحدكث ام خطأ نتيجة تقديـ شكك  -ب
لنفس الخطأ . كينبغي  اينبغي عمى المصرؼ عندئذ تعكيض الزبكف كالزبائف االخريف جميعيـ الذيف تعرضك 

( يـك عمؿ اعتباران مف تاريخ تحديد الخطأ االصمي . كما ينبغي عمى 21اكماؿ ىذا االجراء في غضكف )
االجراءات التصحيحية التي تـ اتخاذىا بما اطتيـ بالخطأ كبصاؿ بجميع العمالء المتأثريف كاحالمصرؼ االت

 في ذلؾ اعادة المبالغ الى حساباتيـ .

يجب عمى المصرؼ التحقؽ مف استمرارية عمؿ انظمتو المصرفية كجكدتيا في تمبية احتياجات العمالء  -ت
 في كافة االكقات , كتكفير البدائؿ عند حدكث خمؿ اك عطؿ في تمؾ األنظمة .

 لمصرفيةالتكعية ا -ثانيا :

ينبغي عمى البنؾ تحديث معمكمات الخدمات كالمنتجات التي يقدميا لمزبائف بحيث تككف كاضحة  -1
 كمختصرة كسيمة الفيـ كغير مضممة كيمكف الكصكؿ الييا دكف عناء .
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المصرؼ مسؤكؿ عف تقديـ افضؿ الخدمات لزبائنو كتطكيرىا كمراجعتيا باستمرار كسكؼ تخضع تمؾ  -6
 ييـ المستمر سنكيان اك نصؼ سنكيان مف قبؿ ىذا البنؾ الخدمات لمتق

يتكجب عمى المصرؼ العمؿ بمينية لما فيو مف مصمحة الزبائف عمى امتداد العالقة بينيما حيث يعتبر  -1
 المصرؼ المسؤكؿ االكؿ عف حماية مصمحة الزبائف المالية .

ا مف االصكؿ المالية المتشابية مف خالؿ عمى المصرؼ حماية كمراقبة كدائع الزبائف كالمدخرات كغيرى -1
كضع انظمة رقابية ذات مستكل عالي مف الكفاءة كالفعالية لمحد مف عمميات االحتياؿ كاألختالس اك اساءة 

 االستخداـ .

التزامكـ بتكفير كسائؿ أرشادية كافية داخؿ قاعات المصرؼ كفركعو كعمى المكاقع االلكتركنية الخاصة  -5 
كف جميع حقكقو فيما يتعمؽ بتقديـ الشككل ككيفية األستفسار عف كافة جكانب الخدمة بيا تكضخ لمزب

 المصرفية المقدمة لو  .

قياـ المصرؼ بتزكيد الزبكف بكشؼ حساب دكرم خالؿ  مدة محددة مسبقان اضافة الى الكشؼ الذم  -2 
 يطمب الزبكف تزكيده مف قبؿ المصرؼ .

بائف يجب اف يككف بطريقة الئقة كتسخير الجيكد مف أجؿ خدمة الزبكف التعامؿ مف قبؿ مكظفيكـ مع الز  -1
كاإلجتياد في ممارسة األساليب التي تساعد في استقطاب الكدائع كخمؽ األطمئناف كالثقة كالشعكر بالتقدير 

 لدل المكاطنيف كالزبائف .

ا كامكانية التحكؿ بينيا بسيكلة ارنة بيف افضؿ الخدمات كمقدمييقاف يتاح لمزبائف القدرة عمى البحث كالم -1
 كبتكمفة معقكلة .

التعامؿ بعدؿ كأمانة كأنصاؼ مع الزبائف في جميع مراحؿ العمؿ بحيث يككف ذلؾ جزءن ال يتجزء مف  -4
 ثقافة المصرؼ .

ـ ككبار السف كذكم االحت -11 اجات الخاصة ييجب بذؿ عناية كأىتماـ خاص لمزبائف محدكدم الدخؿ كالتعمي
 الجنسيف .مف كال 
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عمى المصرؼ كضع برامج كاليات مناسبة لتطكير معارؼ كميارات الزبائف الحالييف كالمستقبميف كرفع  -11
مستكل الكعي كاالرشاد لدييـ كتمكينيـ الى الجية المناسبة لمحصكؿ عمى المعمكمات في حاؿ حاجتيـ لذلؾ 

. 

ـ المسؤكؿ عف ىذه الخدمة كمميزات اصدار المصارؼ نمكذج مكحد يمثؿ الخدمات الخاصة كالقس  -16
 الخدمة المقدمة كاسعار كعمكالت الفكائد التي تخصيا .

ـ لممصرؼ كما ىي السمبيات كااليجابيات كالمقترحات  -11 عمى المصرؼ االستفادة مف اراء الزبائف كنظراتي
مقاءات المباشرة التي مف شانيا تطكير خدمات المصرؼ كالحمكؿ بشاف معالجة السمبيات كذلؾ مف خالؿ ال

 مع الزبائف اك مف خالؿ تنظيـ استبياف بذلؾ .

عمى كؿ مصرؼ كفركعو كافة انشاء لكحة المعمكمات االلكتركنية كتكضيح اسعار الفكائد كالعمكالت  -11
الممنكحة عمى مختمؼ انكاعيا كيقـك المصرؼ بتحديثيا بأستمرار كتعمؽ في مكاف ظاىر كبصكرة كاضحة 

 مى حد سكاء .لجميع الزبائف ع

قبؿ التكصية بتكفير الخدمة لمزبكف , يجب إعالـ المستيمؾ باالثار المحتممة لمتقمبات في األسعار بما  -15
 فييا تقمبات اسعار الصرؼ كاسعار الفائدة .

 -عند قيامكـ بأعداد العقكد مع زبائنكـ مراعاة ما يمي : -12

رمة مع العميؿ كخاصة عقكد القركض كفتح الحسابات أطالع العميؿ عمى كؿ بند مف بنكد العقكد المب -أ
 الجارية كخطابات الضماف كالتكقيع عمى ىذه العقكد .

التأكد مف كافة عقكد القرض مف حيث ممئ الحقكؿ الفارغة في استمارة القرض كالتي تبـر ما بيف  -ب
تمارة القرض خاصة بقسـ المصرؼ كالزبكف خصكصان فيما يتعمؽ بالفكائد كالعمكالت مع تثبيت فقرة في اس

 التكعية المصرفية كحماية الجميكر .

 أستالـ العميؿ نسخة مصدقة مف العقكد بعد تكثيقيا مف قبؿ الدائرة القانكنية في المصرؼ . -ت

 -الدعاية كاألعالف عف الخدمة المصرفية كما يمي : -11
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لمكقع االلكتركني / الصراؼ االلي / عمى المصرؼ التركيج لخدماتو عبر قنكاتو الرئيسية ) الفركع / ا -أ
القنكات االعالمية السمعية كالمرئية ( لغرض استخداـ الدعاية الخاصة شريطة عدـ المبالغة كتكخي الحذر 
في اسمكب كمضمكف االعالـ كعدـ استخداـ اغرائي يضمؿ مف تسكيؽ المنتج ككذلؾ عدـ تضخيـ مميزات 

 المنتج اك الخدمة المقدمة .

 جية كاالعالف .يافقة البنؾ المركزم عمى الحمالت الترك يتطمب مك  -ب

إشعار البنؾ المركزم بأم خدمة أك منتج جديد يقدميا لمعمالء كبعضيا يتطمب مكافقة البنؾ المركزم  -ت
 عمييا .

 قدرة المصرؼ عمى تقديـ الخدمة المعمف عنيا . -ث

 االعالنات .عند نشر االعالف اف يظير اسـ المصرؼ بشكؿ كاضح في جميع  -ج

اف يضمف المصرؼ اف االعالف قد تـ تصميمو كعرضو بحيث يمكف أف يتكقع اف يعرؼ عمى الفكر  -ح
 كيصؿ الى جميع المستيمكيف .

عمى المصرؼ اف تضمف اف االعالف الذم يحتكم عمى أم مختصرات بأف يككف ىناؾ تكضيح لما  -خ
 تعنيو تمؾ المختصرات .

الداخمية في المصرؼ كمراقب األمتثاؿ فقرة ىامة بأجراءات المصرؼ اف يتضمف تقرير الرقابة  -11
 بخصكص حماية الجميكر كالتكعية المصرفية .

يقـك البنؾ المركزم بأعماؿ الفحص كالمتابعة كالتفتيش عمى المنتج كالخدمات المصرفية لمتأكد مف عدـ  -14
 لمركزم . مخالفتيا لمكائح الخاصة بيا كالنظـ المكضكعة مف قبؿ البنؾ ا

 ... مع التقدير
 عمي محسن إسماعيل

 المحافظ وكالة                                                                        
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم االمتثال 
                                               9/0/4/437العدد : 

   04/00/2106التاريخ : 
 / المصارف المجازة لمعمل في العراق الى

 اجراءات التحقق /م
 تحية طيبة ...

( 151, كاستنادان لقرار مجمس إدارة ىذا البنؾ المرقـ ) 11/1/6112في  4/1/614الحقان بإعمامنا المرقـ 
 (2, تقرر تعديؿ الفقرة )أ مف  61/11/6112المنعقدة بتاريخ  1512كالمتخذ بجمستو المرقمة  6112لسنة 

مف إعمامنا أعاله بالسماح لألشخاص كالشركات الراغبيف بالمشاركة في نافذة بيع كشراء العممة األجنبية مف 
خالؿ مصارؼ لـ تمِض مدة ستة أشير عمى فتح حساباتيـ لدييا بعد التأكد مف أف لدييـ حسابات مصرفية 

امالتيـ لدل تمؾ المصارؼ مضى عمى فتحيا أكثر مف ستة أشير في مصارؼ أخرل كالتأكد مف سالمة مع
كتقديـ كشكفات حساباتيـ فييا , مع استحصاؿ تأييد مف تمؾ المصارؼ بسالمة تعامالتيـ السابقة معيا أك 

 تزكيد المصرؼ الجديد برأم كاضح عمّا رصده المصرؼ ) السابؽ ( مف مالحظات سمبية عمييـ .
 مع التقدير ...

 عمي محسن إسماعيل
 المحافظ وكالة

01/00/2106 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة المصارف التجارية 
                                       9/0/2/442العدد : 

    05/00/2106التاريخ :
 الى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية

 م / سعر بيع الدوالر
 تحية طيبة ...

عمى  61/1/6112ك  12/1/6115( في 4/1/6/612ك  4/2/2164نكد أف نؤكد إعمامينا المرقميف )
 التكالي .

بشأف التزامات شركاتكـ ببيع الحصة األسبكعية مف العممة األجنبية المشتراه مف نافذة بيع كشراء العممة 
األجنبية في مقراتكـ الى المكاطنيف كحسب تعميمات ىذا البنؾ , عمى أف ال يزيد مجمكع ىكامش الكسطاء 

شراؼ مباشر مف قبؿ الييئات التفتيشية التابعة إلى ىذه 11كافة عف ) ( دينار , كالتي ستككف تحت مراقبة كا 
 الدائرة , كبخالؼ ذلؾ سكؼ يتـ حرماف الجية المخالفة مف الدخكؿ إلى نافذة العممة األجنبية نيائيان .

 ... مع التقدير .

 عمي محسن إسماعيل
 المحافظ وكالة

01/00/2106 
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 قبة الصيرفة / قسم االمتثال دائرة مرا
                                          9/0/4/444العدد : 

    05/00/2106التاريخ :
 الى / المصارف المجازة لمعمل في العراق

 م / إجراءات التحقق
 تحية طيبة ...

 . 11/11/6112في  4/1/1/111نكد أف نشير إلى إعمامنا المرقـ 

يات مركزية بحصر عممية استيراد كتصدير المكاد كالبضائع كشراء العممة بأسماء كبالنظر لصدكر تكجي
في  4/1/4/611شركات مسجمة لدل دائرة تسجيؿ الشركات كالكاردة إليكـ بمكجب إعمامنا المرقـ 

 , فإف المقصكد بإعمامنا أعاله الشركات حصران الطبيعييف بالمشاركة في النافذة . 61/1/6112

 ..مع التقدير .

 د. منذر عبد القادر الشيخمي

 نائب المحافظ وكالة

05/00/2106 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم المصارف اإلسالمية  
                                                  9/0/8/445العدد : 

   06/00/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة كافة 

 م /خطاب الضمان
 ...تحية طيبة 

  -,نكد أف نبيف اآلتي : 61/2/6112كالمؤرخ في  4/1/614إلحاقا بكتابنا المرقـ بالعدد 

بات الضماف الصادرة ألمر ابشأف خط 62/6/6115كالمؤرخة في  4/1/51أف تعميماتنا المرقمة  -1
في  4/1/1/614نافذة كال تتعارض مع إعمامنا المرقـ  ( BACK  TO  BACK )الشركات األجنبية 

, كالذم يقضي بعدـ التعامؿ بخطابات الضماف التي تصدر لقاء ائتمانات نقدية أك تعيدية  61/2/6112
 بيف المصارؼ المحمية كذلؾ لتقميؿ المخاطر .

بالنسبة لخطابات الضماف الصادرة ألمر جيات عراقية أك اجنبية كبكفالة مصارؼ أجنبية خارج العراؽ  -6
 . كذات تصنيؼ عالي ال تتعارض أيضان 

بالنسبة لخطابات الضماف الصادرة لصالح زبائنكـ لغرض االستفادة مف مبادرة البنؾ المركزم العراقي  -1
كلصالح المصرفي الزراعي كالصناعي فال مانع مف قبكليا . لطبيعة المبادرة كأىميتيا مع مراعاة أكضاع 

 ا الصدار خطاب الضماف .المصارؼ المصدرة لخطابات الضماف كالتأكد مف ىذه الدائرة عف صالحيتي
 مع التقدير .

 إحسان شمران الياسري 
 المدير العام 

06/00/2106  
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم إصدار تعميمات وتراخيص المصارف التجارية 
                              9/0/456العدد :

   21/00/2106التاريخ : 
 المصارف وشركات التحويل المالي المجازة

 م / تعميمات نافذة العممة
 تحية طيبة ...

بيدؼ تعزيز دكر الجياز المصرفي كالمؤسسات المالية غير المصرفية , في إيصاؿ العممة األجنبية إلى 
محتاجييا الحقيقيف في القطاع الخاص , كلضماف إزالة الفرؽ بيف سعر السكؽ لممستفيد النيائي كالسعر 

أف البنؾ المركزم اتخذ جممة مف التدابير التي تساعد عمى استقرار سعر المقرر مف البنؾ المركزم , كحيث 
( دينار دكالر , ألف ثبات السعر ىك مؤشر ميـ 1611الصرؼ في السكؽ لممستفيد النيائي بما ال يتجاكز )

إلستقرار التكقعات كاالنصراؼ عف المضاربة إلى الصيرفة الجادة التي تسيـ في تعجيؿ التنمية كترصيف 
مات االستقرار االقتصادم , كحيث أف البنؾ المركزم يسعى إلى تبسيط إجراءات بيع العممة البيع , فقد مقك 

 -درس مجمس اإلدارة كؿ ىذه المؤشرات كقرر ما يمي :
 -تمبية كافة طمبات المصارؼ عمى العممة األجنبية لألغراض اآلتية : -1
 استيرادات السمع كالخدمات . -أ

 حقة ذات الصمة بالتسييالت المصرفية كاالئتمانية .المدفكعات المست -ب
المدفكعات المستحقة الستيالؾ الديف كالفكائد المترتبة عمى القركض الكاردة مف الخارج مف خالؿ الجياز  -ج

 المصرفي كبإعالـ البنؾ المركزم العراقي بشكؿ قانكني .
كالتي صدرت اإلجازة الخاصة بيا كفؽ قانكف المدفكعات المستحقة عمى االستثمارات الخارجية في العراؽ  -د

 ) المعدؿ ( . 6112( لسنة 11االستثمار رقـ )
التحكيالت لتأميف نفقات المعيشة العائمية لمعراقييف المقيميف في الخارج إقامة دائمة بعد تقديـ ما يؤيد  -ق

 ذلؾ كبياف مصدر تمؾ األمكاؿ .
مقيـ في الخارج أك األجنبي في حالة بيعيا ككذلؾ تحكيؿ  تحكيؿ مبالغ األسيـ المممككة لمكاطف عراقي -ك

 مبالغ العكائد عنيا .
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 .لعراقية كالفكائد المترتبة عميياإعادة تحكيؿ كدائع كمدخرات األجانب المكدعة في المصارؼ ا -ز
شياد التحكيالت عف المعامالت األصكلية لبيع العقارات المسجمة في العراؽ كالمؤيدة قيمتيا بمكجب است -ح

مف المديرية العامة لمتسجيؿ العقارم لمعراقييف المقيميف في الخارج إقامة دائمة بمكجب تأييد مف الجيات 
المختصة , عمى أف يككف تممؾ العقار لصاحب المعاممة أك لممكرث قبؿ حصكلو عمى اإلقامة الدائمة خارج 

 العراؽ .
 . التعكيضات التي تقررىا جيات رسمية عراقية لألجانب -ط
الطمبات التي ترد إلى البنؾ مف المؤسسات الحككمية كالعامة عف احتياجاتيا التي ال تستطيع تمبيتيا مف  -م

 المصادر الرسمية األخرل .
 الطمب عمى العممة األجنبية نقدان . -ؾ
  -تككف آلية التنفيذ كما يمي : -6
س مشتريات المصرؼ مف العممة يقدـ المصرؼ ميزاف مراجعة شيرم مؤيد مف مراقب حساباتو , يعك -

 ( يـك مف انتياء فترة الميزاف .15األجنبية كأكجو استخداماتيا خالؿ )
تعد دائرة مراقبة الصيرفة متطمبات أليات التدقيؽ كالرقابة لضماف استخداـ العممة األجنبية المباعة مف قبؿ  -

 البنؾ لالغراض المبينة آنفان .
ات التي يقتضييا قانكف مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ اإلرىاب كتعميمات يقدـ المصرؼ اإلقرار كالمعمكم -

تنفيذه كيمزـ زبائنو ببياف مصادر أمكاليـ ) بالدينار العراقي ( التي استخدمت لشراء العممة األجنبية كأية كثائؽ 
 تطمبيا الجية الرقابية المختصة ليذا الغرض .

 ه كتمغى كافة التعميمات المخالفة .ينفذ ىذا القرار ابتداءن مف تاريخ صدكر  - 1
 راجيف اتخاذ ما يمـز كالعمؿ بمكجبو .. مع التقدير .. 

 عمي محسن إسماعيل 

 المحافظ وكالة 

  2/2106/ت21
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور  
                                                    9/0/7/458العدد : 

                                       22/00/2106التاريخ :
 المصارف األهمية  المجازة كافة

 م / آلية ضمانات قروض المبادرة
 تحية طيبة ...

استنادان لمكافقة السيد المحافظ كما تـ االتفاؽ عميو في االجتماع التداكلي األخير مع مصارفكـ يـك األربعاء 
( ترليكف دينار , 1, نرفؽ لكـ ربطان آلية الضمانات المكحدة لقركض المبادرة ) 6/11/6112المصادؼ 

 راجيف االلتزاـ بيا .

 مع التقدير ...

 احسان شمران الياسري

 المدير العام

21/00/2106 
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 آلية ضمانات قروض مبادرة البنك المركزي العراقي

لمشركع كتقدير القائميف بالعممية التمكيمية في المصرؼ مع تحدد الضمانات بناءان عمى مبمغ التمكيؿ كطبيعة ا
مكانية ضماف التمكيؿ مف قبؿ الجيات الضامنة  األخذ بنظر االعتبار المخاطر المترتبة عند منح التمكيؿ , كا 

  -بإحدل كسائؿ الضماف ككما يأتي :

 ضمانات أساسية :

عديف بشرط تأييد دائرة الكفيؿ ) أك دائرة التقاعد ( . الكفالة التضامنية كالشخصية لمكظفيف حككمييف أك متقا1
 -باستقطاع القسط الشيرم عند مطالبة المصرؼ بذلؾ ككما يمي :

استحصاؿ مكافقة دائرة الكفيؿ ) أك دائرة التقاعد ( عمى قبكليا باستقطاع األقساط الشيرية حاؿ مطالبة  -أ
 المصرؼ ) سند تعيد دائرة الكفيؿ ( .

لالئتماف المطمكب عف ) نصؼ صافي الراتب الكمي ( لكفيؿ المقترض ) صافي الراتب  القسط الشيرم -ب
 الشيرم بعد االستقطاعات القانكنية ( كحسب كؿ حالة .

( بذمة الكفيؿ ) سمؼ اك قركض ( أك غير مباشرة )كفاالتو آلخريفعند كجكد أية التزامات مالية مباشرة  -ج
مقدار الراتب الشيرم الصافي بعد االستقطاعات القانكنية , كفي  %( مف51تتجاكز بام حاؿ مف األحكاؿ )

حالة عدـ كفاية المتبقي مف راتب الكفيؿ لضماف مقدار القرض الذم يطمبو المقترض يعدؿ مقدار القرض 
 عمى أساس مقدار الضماف المتاح , أك يقدـ كفيؿ بديؿ أك إضافي .

يالت مصرفية : يفضؿ أف يككف مف زبائف المصرؼ . الكفالة التضامنية كالشخصية لزبكف لديو تسي6
المتمتعيف بتسييالت مصرفية مكثقة بضمانات جيدة , أم أف تقديره المالي معركؼ لدل المصرؼ كيغطي 

 %( مف التزامات مكفكلو عمى األقؿ .51)

عمى كلمكفالء الذيف لدييـ تعامؿ مع المصارؼ العراقية الحككمية كالخاصة األخرل , يتكجب الحصكؿ 
معمكمات دقيقة عف التزاماتيـ , كفاءتيـ المالية , السمعة األدبية كالقطاعية , المينة , عنكاف العمؿ كالسكف 
) استعالـ مصرفي دقيؽ ( . كيراعى استحصاؿ تأييد المصرؼ الضامف بعدـ إلغاء تسييالت الكفيؿ كعدـ 
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يؿ ( إال بعد قياـ مكفكلو بتسديد كامؿ مبمغ رفع إشارة الرىف عف الضمانات المقدمة لتكثيؽ تسييالتو ) الكف
براء ذمتو كذمة مكفكلو مف التمكيؿ .  التمكيؿ كمستحقاتو كا 

  األمكاؿ المنقكلة. 1

رىف المخشالت كالمسكككات الذىبية رىنان حيازيان لدل المصرؼ كالمقدرة قيمتيا بكاسطة الخبير األىمي  -أ
مف قيمة المخشالت كالمسكككات الذىبية كيجكز لممصرؼ %( 25المعتمد رسميا مف قبؿ المصرؼ كبنسبة )

 أف يقبؿ ما زاد عف تمؾ النسبة .

%( مف القيمة السكقية آلخر جمستيف لسكؽ العراؽ 11رىف األكراؽ المالية كاألسيـ كالسندات كبنسبة ) -ب
لصالح المصرؼ ( . كتأشير الرىف لألسيـ اشير سابقة ) أييما اقؿ 1ر خالؿ لألكراؽ المالية أك ادنى سع

لدل مركز اإليداع العراقي كالشركة المصدرة كتكقيع مالؾ األسيـ تفكيضان كتخكيالن ببيع األسيـ لصالح 
المصرؼ , ك اليقبؿ رىف األسيـ العائدة إلى قاصريف أك األسيـ العائدة لممصرؼ ذاتو كذلؾ لتعارضيا مع 

بؿ اسيـ الشركات المدرجة في سكؽ العراؽ لالكراؽ تعميمات البنؾ المركزم العراقي كقانكف الشركات . ك التق
 المالية .

حجز الكدائع الثابتة كحسابات التكفير بمكجب المكافقة األصكلية الخطية لصاحب الكديعة أك الحساب  -ج
% مف مبمغ الكديعة اذا كانت 11بالحجز لصالح المصرؼ كلغاية التأدية لكامؿ التزامات الزبكف ) كبنسبة 

 % اذا كانت بالدكالر األمريكي ( .15عراقي ك بالدينار ال

 األمكاؿ غير المنقكلة :. 1

مة المقدرة مف قبؿ لجاف الكشؼ المشتركة مع التسجيؿ العقارم لمعقارات ذات المكاقع التجارية لألمالؾ القي
حصص ( الصرفة ) ممؾ صرؼ ( الممكف رىنيا ) رىنان تامينيان ( مف الدرجة األكلى كتماـ عقار ) كامؿ ال

%( مف القيمة المقدرة . كبالنسبة لدكر 11لصالح المصرؼ أك حسب قرار المكافقة كبما ال يزيد عف نسبة )
%( مف القيمة المقدرة مع كفيؿ ضامف مقبكؿ كفؽ 65السكف المممككة لممقترض أك لمغير فتككف بنسبة )

 ( آنفان .6,1الشرطيف )
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 ضمانات إلزامية مع كؿ تمكيؿ :

بيالة ألمر المصرؼ حيف الطمب بمبمغ التمكيؿ كمخاطره ) اإلجمالي ( كبما ال يتجاكز نسبة تكقيع سند كم
%( ) مائة كخمسة كعشركف مف المئة ( مف مبمغ القرض بتكقيع الزبكف أك الزبكف ككفالئو العينييف 165)

ف القسـ أصحاب العقارات المرىكنة كالشخصييف ) الكفالة الشخصية التضامنية ( . كعمى أف تصدؽ م
 القانكني في المصرؼ المقرض .

 -كلتحقيؽ التكامؿ في تنفيذ التعميمات يراعى ما يمي :

 . (http://tamwil.iq). تقدـ كافة الطمبات مف خالؿ االستمارة اإللكتركنية عمى المكقع اإللكتركني 1

المعد بالتعاكف مع . يقدـ تقرير ) تحميؿ مالي مكحد ( عف المقترض كمشركعو بمكجب النمكذج المرفؽ ك 6
الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية تمتـز بو المصارؼ المشاركة بيذا البرنامج . حيث يعطي ىذا التقرير 
نتائج تمكف صاحب القرار التمكيمي مف تحديد مقدرة الزبكف المالية كقابميتو عمى تسديد األقساط كآلية التسديد 

برنامج ؿ اإليرادات المتكقعة لممشركع )لمشركع كالقطاع مف خال) شيرم / فصمي ( بعد مدة اإلمياؿ كحسب ا
 اكسؿ قابؿ لمتحديث حسب المستجدات ( .

القصكل لتمبية طمب المقترض كصرؼ المبمغ ) بشرط اكتماؿ المتطمبات الكاردة في ضكابط  . تككف المدة 1
 ( يـك عمؿ .15القرض ( بحدكد )

ءه ىي ) بطاقة األحكاؿ المدنية , بطاقة سكف , شيادة الجنسية . الكثائؽ المطمكبة مف المقترض كمف كفال1
 العراقية ( كيستعاض عف تمؾ الكثائؽ بالبطاقة الكطنية المكحدة في حالة حيازتيا .

كما يقدـ جكاز السفر إف كجد , إضافة إلى الكثائؽ الثبكتية لممكجكدات مكضكع الرىف , كعقكد إيجار 
 ى إجازات ممارسة المينة إف كجدت .محالت العمؿ المقترحة إضافة إل
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور  
                                                              9/0/7/462العدد :

                                                          24/00/2106التاريخ : 
 / المصارف المجازة كافة الى

 م / قروض الشباب
 تحية طيبة ...

( ترليكف دينار لـ نمحظ اىتماـ 1مف خالؿ متابعة اجراءات مصارفكـ في تنفيذ مبادرة البنؾ المركزم العراقي )
 كافي بمكضكع مشاريع الشباب , فضالن عف كركد شكاكل كمالحظات عف ضعؼ ىذه االجراءات ..

افة الى اىدافيا العامة , فانيا استيدفت الشباب باعتبارىـ بناة مستقبؿ العراؽ , كاف إف ىذه المبادرة , اض
بقائيـ عاطميف عف العمؿ مف خالؿ صعكبة حصكليـ عمى التمكيؿ الالـز لمشاريعيـ يقمؽ البنؾ المركزم 

 كالمؤسسات ذات الصمة في الدكلة ..

 جراءتكـ كخططكـ في ىذا المجاؿ ..نرجك إيالء ىذه الشريحة االىتماـ المناسب كاعالمنا إ

 ... مع التقدير .
 إحسان شمران الياسري

 المدير العام
24/00/2106 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ  

 شعبة الضمانات العقارية   ة / قسم مراقبة المصارف التجاريةدائرة مراقبة الصيرف
                                          9/0/2/473العدد : 

                                                          7/02/2106التاريخ : 
 الى / المصارف المجازة بممارسة الصيرفة

 م / تقييم موجودات المصارف
 تحية طيبة ...

, تقرر قيامكـ بتاليؼ لجاف لتقييـ العقارات  1/4/6112كالمؤرخ في  4/6/11611الحاقا بكتابنا المرقـ 
ة باسـ المصرؼ أك العقارات التي تستخدـ كضمانات لالئتماف الممنكح , العائدة لمصارفكـ سكاء كانت مسجم

ـ ىذا البنؾ بتكميؼ ممثميف عنو  عمى اف تشترؾ فييا المكاتب اليندسية أك الفنية مع خبراء اىمييف كبدكره سيقك
 كمراقبيف لالشتراؾ في المجاف انفة الذكر لضماف مكضكعية التقدير ليذه العقارات .

 .لمباشرة بالعمؿ كبالسرعة الممكنةا عند تشكيؿ تمؾ المجاف ليتسنى لنا اراجيف اعالمن

 ..... مع التقدير

 إحسان شمران الياسري

 المدير العام

 2/2106/ت7
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ  

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور  

                       9/0/7/467العدد : 

   0/02/2106التاريخ : 

 لى / المصارف المجازة كافةا

 / شركات التمويل المالي كافة

 م / ضوابط التوعية المصرفية وحماية الجمهور في المصارف

 تحية طيبة ...

 . 1/11/6112في  4/1/1/161إشارة الى إعمامنا المرقـ 

 -( مف الضكابط أعاله , نرجك أتخاذ ما يمـز فيما يمي :6كلغرض تنفيذ الفقرة )

 .التكعية المصرفية كحماية الجميكراألكامر االدارية الخاصة بإنشاء قسـ . تزكيدنا ب1

. يقديـ مرشحيكـ لشغؿ منصب مدير كمعاكف مدير القسـ المذككر لغرض إجراء المقابمة ليـ لممباشرة 6
 -:أعاله كفؽ الشركط المبينة أدناه بميامو التي حددتيا الضكابط

امعية األكلية في إختصاصات القانكف أك بقية العمـك اإلنسانية أف يككنك مف حممة شيادة الدراسة الج -أ
 كاالعالـ .

( سنكات أك في إحدل أقساـ 1عف )لديو خبرة في العمؿ المصرفي أك في العالقات العامة التقؿ  -ب
 الرقابة الداخمية / الجارم / التكفير / اإلئتماف بأنكاعو (.)

 .. مع التقدير . 6111اـ في بداية عاـ راجيف إنجاز ما تقدـ ليتسنى مباشرة األقس
 إحسان شمران الياسري

 المدير العام
31/00/2106 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ  

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسم مراقبة  المصارف التجارية 
                                               9/0/2/477العدد :

                                            04/02/2106التاريخ :
 الى / المصارف الحكومية كافة

 م / إعمام
 تحية طيبة ...

بالنظر لضعؼ الدكر الرقابي كعدـ االىتماـ بنظاـ الضبط الداخمي الذم سيؿ لمكثيريف القياـ باالحتياؿ 
المصرفي كبالتعاكف مع بعض ضعاؼ النفكس مف منتسبيكـ كالتي سببت الكثير مف حاالت ضياع الماؿ 

 -:خيرة لذا تقرر االتيي اآلكنة االالعاـ ف
إعادة النظر باألشخاص الذيف يشغمكف مناصب إدارية في مصارفكـ سكاء كانكا بالفركع أك الرئيسي  -1

كاإلدارة العامة كخصكصان المناصب التي تتطمب مكافقة ىذا البنؾ كتزكيدنا باسماء المطمكب تبديميـ مع 
مسؤكليف عف العمميات المصرفية المعرضة لمتالعب االستمارات الخاصة بيـ مع التركيز عمى األشخاص ال

الت ) المباعة اة , الحك بصكرة مستمرة كتككف عرضة لالحتياؿ كالسرقة كىي عمى األغمب ) المقاص
 ( , الحسابات المتبادلة ( .كالمبتاعة

ة فعالة نؤكد عمى ضركرة متابعة التعاقد مع شركات عالمية معتمدة يككف عمى عاتقيا إعداد أنظمة رقاب -6
 لمحد مف تكرار حاالت السرقة .

الزاـ إدارات مصارفكـ بإعداد دليؿ إرشادم يتـ مف خاللو تكعية المكظفيف بااللتزاـ بالنزاىة كالكفاءة كعدـ  -1
 قبكؿ تركيج أم معاممة قد تككف مشبكىة .

لكتركني بكاسطة الت التي تمر أك ال تمر عبر أنظمة الدفع اإلاتشكيؿ لجنة لمراقبة الصككؾ كالحك  -1
(ACH/RTGS)  عمى إف يككف اعضائيا مف ) مراقب االمتثاؿ / مكتب مكافحة غسؿ األمكاؿ كتمكيؿ

 االرىاب / التدقيؽ الداخمي ( .
 ... مع التقدير

 عمي محسن إسماعيل 
 المحافظ وكالة

/00/2106 
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