


  

 

 الفهرس
 الصفحة الموضوع الجهة الموجهة تاريخه رقم الكتاب

المصارف اإلسالمٌة المجازة  2/1/2117 9/1/8/4
 مجالس االدارة/كافة

 1 االدارة مجالس اجتماعات

 2 بٌانات المجازة المصارف 2/1/2117 9/1/5

 3 الضمان خطابات كافة المجازة المصارف 3/1/2117 9/1/11

 4 تعٌٌن/ المجازة االهلٌة مصارفال 5/1/2117 9/1/12

 بممارسة المجازة المصارف 11/1/2117 9/1/2/21
 الصٌرفة

 5 الفصلٌة الموازنة

 المصــــــــــــــارف 12/1/2117 9/1/6/23
 بممارسة المجـــــــــــــــــــــازة

 كافة الصٌرفة

 المعلومات تبادل نظام
 (CBS) االئتمانٌة

6 

 7 المراسلة المصارف كافة مصارفال 16/1/2117 9/1/2/26

 بممارسة المجازة المصارف 24/1/2117 9/1/6/34
 كافة الصٌرفة

 المعلومات تبادل نظام
 (CBS) االئتمانٌة

8 

 من تستوفى التً االجور كافة المجازة المصارف  
 البنك هذا قبل

9 

 لممارسة المجازة المصارف 1/2/2117ل 9/1/2/41
 كافة الصٌرفة

 11 الدوالر بٌع كشوفات

 كافة المجازة المصارف 2/2/2117 9/1/4/41
 غٌر المالٌة المؤسسات
 كافة المجازة المصرفٌة

 الدولٌة الحظر قوائم
 والمحلٌة

11 

 12 مصرفٌة مخالفات كافة المجازة المصارف 2/2/2117 9/1/2/47

 المجازة المصارف كافة 5/2/2117 9/1/11/48
 المالً التحوٌل وشركات

 13 تصالاال وسائل

 اسهم فً االكتتاب اٌداعات كافة المجازة المصارف 5/2/2117 9/1/8/53
 والمصارف الشركات

14 

 ارتباط موظفٌن تخصٌص كافة المجازة المصارف 7/2/2117 9/1/61
 االموال غسل لوحدة
 فروع فً االمتثال ومراقب

 مصارفكم

15 

 داراتا مجلس اعضاء كافة المجازة المصارف 13/2/2117 9/1/67
 المصارف

16 

 ادارات مجلس اعضاء كافة المجازة المصارف 19/2/2117 9/3/71
 المصارف

17 

 الهوٌة اعتماد مشروع كافة المجازة المصارف 21/2/2117 9/2/72
 الرقم واصدار الضرٌبٌة

 الضرٌبً

18 

 المرهونة العقارات كافة المجازة المصارف 26/2/2117 9/2/76
 للمصارف

19 

 بممارسة المجازة المصارف 28/2/2117 9/4/83
 كــــــــــــافة الصٌرفة

 المعلومات تبادل نظام
 (CBS) االئتمانٌة

21 

 21 المعلومات تقنٌة لجنة كافة المجازة المصارف 28/2/2117 9/1/84

 وشراء ببٌع التوسط شركات 2/3/2117 9/5/86
 كافة المجازة االجنبٌة العمالت

 22 إعمام

 كافة المجازة المصارف 4/3/2117 9/2/91
 المالً التحوٌل شركات/ 
 وشراء ببٌع التوسط شركات/

 قانون من( ب/23) المادة
 والضمان التقاعد

 للعمال االجتماعً

23 



  

 

 االجنبٌة العملة

 24 الشرعٌة الهٌئة تقارٌر كافة االسالمٌة المصارف 5/3/2117 9/3/92

 المالً التحوٌل شركات 6/3/2117 9/5/93
 للتموٌل النبالء ةشرك/كافة

 المالً

 الهوٌة اعتماد مشروع
 الرقم واصدار الضرٌبٌة

 الضرٌبً

25 

 26 الفصلٌة البٌانات كافة المجازة المصارف 8/3/217 9/2/98

 المصرفٌة التوعٌة ضوابط االجنبٌة المصارف كافة 8/3/2117 9/4/111
 الجمهور وحماٌة

27 

 من تستوفً التً االجور كافة المجازة المصارف 12/3/2117 9/4/114
 البنك هذا قبل

28 

 عملٌات سالمة من التحقق كافة المجازة المصارف 16/3/2117 9/2/118
 تموٌل فً المصرف
 الخارجٌة التجارة

29 

 من تستوفً التً االجور كافة المجازة المصارف 21/3/2117 9/4/121
 البنك هذا قبل

31 

 ازةالمج المحلٌة المصارف 23/3/2117 9/2/125
 كافة

 31 الدائم الملف

 االجنبٌة المصارف فروع 23/3/2117 9/2/126
 كافة المجازة

 32 الدائم الملف

 33 تأكٌد كافة المجازة المصارف 25/3/2117 9/2/128

 34 العملة مزاد ودائع كافة المجازة المصارف 25/3/2117 9/2/129

 القسم مدٌر تعٌٌن ضوابط كافة المجازة المصارف 28/3/2117 9/3/134
 المالً

35 

 كافة المجازة المصارف- 6/4/2117 143/ـ9/1
 المالً التحوٌل شركات-

 36 المنجزة غٌر المعامالت

 االعتمادات فتح آلٌة المجازة االٌرانٌة المصارف 2/4/2117 9/3/139
 للمصارف المستندٌة

 االٌرانٌة

37 

 وشراء ببٌع التوسط شركات 11/4/2117 9/5/147
 كافة االجنبٌة العمالت

 39 داخلً تحوٌل استمارة

 المعلومات تبادل نظام كافة المجازة المصارف 11/4/2117 9/4/149
 (CBS) االئتمانٌة

42 

 مكتب/ كافة المجازة المصارف 12/4/2117 9/2/151
 المدٌر مكتب/  العام المدٌر

 المفوض

 االقراض صندوق مشروع
 المشترك المصرفً

43 

 كافة المجازة المصارف 13/4/2117 9/2/155
 المالً التحوٌل شركات/

 كافة المجازة

 العناٌة قواعد تعلٌمات
 العمالء تجاه الواجبة

 المالٌة للمؤسسات

44 

 التً المالٌة االستشارات كافة المصارف 2117/نيساف/ 16 9/2/156
 التدقٌق شركات تقدمها

 االجنبٌة

45 

 46 تدرٌبٌة ورةد كافة االسالمٌة المصارف 16/4/2117 9/3/157

 ادارات مجلس اعضاء كافة المجازة المصارف 19/4/2117 9/2/162
 المصارف

47 

 48 حسابات توحٌد كافة المجازة المصارف 21/4/2117 9/2/165

 49 إعمام كافة المجازة المصارف 25/4/2117 9/2/171

 فً الصكوك أٌقاف وظٌفة كافة المجازة المصارف 26/4/2117 9/4/174
 االلكترونً المقاصة نظام

C-ACH 

51 

 52 تعلٌمات كافة المجازة المصارف 2/5/2117 9/2/182



  

 

 53 المصارف اموال رؤوس كافة المجازة المصارف 4/5/2117 9/2/183

 كافة المجازة المصارف 11/5/2117 9/4/192
 الدفع خدمات مزودي

 االلكترونً

 54 مصرفٌة خدمات

 المجازة مٌةاالسال المصارف 13/5/2117 9/3/193
 كافة

 55 تعمٌم

 56 الفصلٌة البٌانات كافة المجازة المصارف 17/5/2117 9/2/215

 من تستوفً التً االجور كافة المجازة المصارف 18/5/2117 9/4/211
 البنك هذا قبل

57 

 فً الصكوك إٌقاف وظٌفة كافة المجازة المصارف 18/5/2117 9/4/211
 االلكترونً المقاصة نظام

C-ACH 

58 

 والشروط الضوابط كافة المجازة المصارف 24/5/2117 9/2/215
 فً توفرها الواجب

 المرشحٌن
 القٌادٌة الوظائف الشغال

 فً العاملة المصارف فً
 العراق
 

59 

 المعلومات تبادل نظام كافة المجازة المصارف 28/5/2117 9/4/219
 (CBS) االئتمانٌة

63 

 64 الحوكمة دلٌل كافة ازةالمج المصارف 29/5/2117 9/2/221

 65 اعتمادها الواجب القواعد كافة المجازة المصارف 31/5/2117 9/2/224

 القسم مدٌر تعٌٌن ضوابط مصرف 5/6/2117 9/3/229
 المالً

66 

 الحكومٌة المصارف 8/6/2117 9/2/237
 االجنبٌة المصارف فروع

 67 تعلٌمات

 68 الوظٌفً الستقرارا كافة المجازة المصارف 8/6/2117 9/2/238

 وشراء ببٌع التوسط شركات 11/6/2117 9/5/242
 االجنبٌة العمالت

 69 إعمام

 71 الواجبة العناٌة قواعد كافة المجازة المصارف 11/6/2117 9/2/244

 مراقب تقرٌر نموذج كافة المالً التحوٌل شركات 12/6/2117 9/5/246
 االمتثال

71 

 ـــــــــــــارفالمصــــ 13/6/2117 9/2/251
 كافــــــــــــــــــــــــــة

 72 إعمام

 73 تعمٌم توضٌح مصــــــــــــــــــرف 13/6/2117 9/3/251

 المعلومات تبادل نظام كافة المجازة المصارف 13/6/2117 9/4/253
 االئتمانٌة

74 

 المعلومات تبادل نظام كافة المجازة المصارف 13/6/2117 9/4/254
 (CBS) انٌةاالئتم

75 

 االجنبٌة المصارف فروع 13/6/2117 9/2/255
 المدٌر/العراق فً العاملة

 االقلٌمً

 76 التعهدي االئتمان مخصص

 المجازة المصارف كافة 14/6/2117 9/1/259
 المالً التحوٌل وشركات

 77 االتصال وسائل

 المصــــــــــــــــارف 15/6/2117 9/2/261
 كافة ــــازةالمجــــــــــــــــ

 78 إعمام

      كافة المجازة المصارف 18/6/2117 9/2/263
 العام المدٌر مكتب
 المفوض المدٌر مكتب

 79 الودائع ضمان شركة انشاء



  

 

 81 الداخلً التدقٌق كافة المجازة المصارف 21/6/2117 9/2/258

 82 بٌانات ارسال كافة المالً االستثمار الشركات 2/7/2117 9/5/289

 المجازة الحكومٌة المصارف 2/7/2117 9/2/291
 كافة

 83 معلومات طلب

 84 إعمام كافة المجازة المصارف 21/7/2117 91/2/291

 المؤسساتٌة الحوكمة كافة المجازة المصارف 3/7/2117 9/2/292
 للمصارف

85 

 86 العراقً المدفوعات نظام كافة المصارف 6/7/2117 9/5/298

 الترخٌص استمرار اجور كافة المجازة لمصارفا 6/7/2117 9/2/299
 2115 لعام

87 

 واالمالك الخاملة الحسابات كافة المجازة المصارف 9/7/2117 9/4/312
 المتروكة

88 

 الوزٌر مكتب/ كافة الوزارات 9/7/2117 9/2/316
 المحافظ مكتب/كافة المحافظات

 المرتبطة غٌر والدوائر الهٌئات
 كافة بوزارة

 89 مانالض خطابات

 91 المالٌة البٌانات عقوبات كافة المجازة المصارف 17/7/2117 9/2/318

 وشراء ببٌع التوسط شركات 17/7/2117 9/5/317
 كافة/ االجنبٌة العمالت

 91 مقر نقل

 شركــــــــــات 21/7/2117 9/5/324
 التحوٌـــــــــــــــــل

 كافة/ المالــــــــــــً

 92 إعمام

 الموحد الفصلً التقرٌر كافة المجازة المصارف 24/7/2117 9/2/327
 االمتثال لمراقب

93 

 كافة المجازة المصارف 31/7/2117 9/4/333
 المالً التحوٌل شركات
 الدفع خدمات مزودي

 االلكترونً

 94 شكوى استمارة

 دعم لجنة اجتماع توصٌات كافة المجازة المصارف 3/8/2117 9/2/341
 المحلٌة الصادرات

96 

 97 قانونٌة اجراءات كافة المجازة المصارف 3/8/2117 9/2/341

 المجازة المصارف 6/8/2117 9/1/2/343
 الرافدٌن مصرف/كافة

 المعامالت ظواهر من الحد
 المضللة

98 

 كافة المجازة المصارف 9/2/346 9/2/346
 غٌر المالٌة المؤسسات

 المصرفٌة

 99 تعامل عدم

 العملٌات اسعار جدول كافة المجازة المصارف 8/8/2117 9/4/347
 المصرفٌة

111 

 كافة المجازة المصارف 8/8/2117 9/1/5/351
 المالً التحوٌل شركات
 وشراء ببٌع التوسط شركات

 االجنبٌة العمالت

 111 المقابالت تحدٌد

 112 المخاطر ادارة قسم كافة المجازة المصارف 9/8/2117 9/2/353

 113 الضمان خطابات بٌانات كافة المجازة فالمصار 13/8/2117 9/2/355

 فً المعلومات تقنٌة تطوٌر كافة المصارف 13/8/2117 359/ـ/ت/9
 المصارف

114 

 كافة المصارف 13/8/2117 9/5/311
 الدفع خدمات مزودي

 االلكترونً

 115 االلكترونً الدفع خدمات

 117 اسهم مناقلة وشراء ببٌع التوسط شركات 15/8/2117 9/5/365



  

 

 كافة ٌةاالجنب العمالت

 المعلومات تبادل نظام كافة المجازة المصارف 21/8/2117 9/4/368
 (CBS) االئتمانٌة

118 

 119 الدائم الملف معامالت كافة المجازة المصارف 22/8/2117 371/ـ/ت/9

 كافة المجازة المصارف 22/8/2117 9/2/371
 المالً التحوٌل شركات

 111 االستشارٌة الجهات

 الدفع خدمات مزودي كافة المصارف 22/8/2117 9/5/372
 االلكترونً

111 

 112 الكترونً نظام كافة المجازة المصارف 23/8/2117 9/2/373

 كافة/ المالً التحوٌل شركات 24/8/2117 9/2/381
 وشراء ببٌع التوسط شركات

 كافة/االجنبٌة العمالت

 113 المنجزة غٌر المعامالت

 114 تعلٌمات كافة المجازة المصارف 31/8/2117 9/2/382

 115 الخطً التوقٌع كافة المجازة المصارف 31/8/2117 9/2/383

 التدقٌق شركات مع التعاقد كافة المجازة المصارف 31/8/2117 9/2/384
 الدولٌة

116 

 كافة المجازة المصارف 31/8/2117 9/2/385
 غٌر المالٌة المؤسسات

 المصرفٌة

 تجاه العناٌة ضوابط
 العلٌا المناصب اصحاب
 المخاطر ذوي

117 

 122 والحذر الحٌطة كافة المجازة المصارف 11/9/2117 9/4/391

 كافة المجازة المصارف 11/9/2117 9/4/392
 المالً التحوٌل شركات
 االلكترونً الدفع شركات

 123 المستهلك حماٌة دلٌل

 كافة المجازة المصارف 18/9/2117 9/2/398
 المجازة المالً تحوٌلال شركات

 كافة

 قواعد( 2) رقم تعلٌمات
 تجاه الواجبة العناٌة
 المالٌة للمؤسسات العمالء

124 

 الهوٌة اعتماد مشروع كافة المجازة المصارف 23/9/2117 9/2/412
 الضرٌبً والرقم الضرٌبٌة

126 

 المعلومات تبادل نظام كافة المجازة المصارف 24/9/2117 9/4/414
 (CBS)ةاالئتمانٌ

127 

 128 باطلة ادعاءات كافة المجازة المصارف 11/11/2117 422/ت9/1

 كافة المجازة المصارف 12/11/2117 9/5/423
 كافة المالً التحوٌل شركات/
 كافة االلكترونً الدفع شركات/
 كافة المالً االستثمار شركات/
 وشراء ببٌع التوسط شركات/

 كافة االجنبٌة العمالت

 
 ـــعموقــــــــ

 الكترونــــــــــــــً

129 

 االجنبٌة المصارف فروع 12/11/2117 9/2/424
 كافة العراق فً للعمل المجازة

 131 التعهدي االئتمان مخصص

 المناطق فً العمل مباشرة كافة المجازة المصارف 12/11/2117 9/2/425
 المحررة

131 

 132 الواجبة لعناٌةا اجراءات كافة المجازة المصارف 15/11/2117 9/2/429

 كافة المصارف 15/11/2117 9/5/431
 الدفع خدمات مزودي

 المصدرٌن االلكترونً

 الدفع بطاقات اصدار
 المسبق

134 

 135 التفوٌض كافة المجازة المصارف 16/11/2117 9/4/432

 وفقا المالٌة القوائم اعداد كافة المجازة المصارف 19/11/2117 9/2/434
 ةالدولٌ للمعاٌٌر

136 

 واالمالك الخاملة الحسابات كافة المجازة المصارف 25/9/2117 9/4/439
 المتروكة

138 



  

 

 139 ائتمانً استعالم كافة المجازة المصارف 31/11/2117 9/4/445

 141 حسابات أرصدة كافة المجازة المصارف 31/11/2117 9/2/447

 كافة المجازة المصارف 31/11/2117 9/4/448
 كافة المالً وٌلالتح شركات/
 كافة المجازة الصٌرفة شركات/

 موقـــــــــــع
 الكترونــــــــــــــً

141 

 فروع افتتاح اعادة كافة المجازة المصارف 2/11/2117 9/2/451
 المصارف

142 

 143 االئتمان منح الٌة كافة المجازة المصارف 6/11/2117 9/2/454

 144 المرحلٌة المالٌة البٌانات فةكا المجازة المصارف 8/11/2117 9/2/459

 االجنبٌة المصارف فروع 13/11/2117 9/3/463
 العراق فً العاملة

 145 تعٌٌنات

 دعم مبادرة انشاء كافة المجازة المصارف 13/11/2117 9/3/464
 المجتمعٌة النشاطات

 واالنسانٌة

146 

 147 تعلٌمات كافة المجازة المصارف 13/11/2117 9/2/465

 148 ائتمانً استعالم كافة المجازة المصارف 16/11/2117 9/4/469

 كافة/المالً التحوٌل شركات 21/11/2117 9/5/471
 وشراء ببٌع التوسط شركات

 كافة/ االجنبٌة العمالت

 149 السالح وحٌازة حمل

 151 الحوكمة دلٌل كافة المجازة المصارف 21/11/2117 9/2/472

 افةك المصارف 4/12/2117 9/5/482
 الدفع خدمات مزودي

 المصدرٌن/ االلكترونً

 151 المسبق الدفع بطاقات

 152 تعلٌمات كافة المجازة المصارف 18/12/2117 9/2/494

 كافة المالً التحوٌل شركات 21/12/2117 511
 كافة المالً االستثمار شركات
 كافة االلكترونً الدفع شركات
 وشراء ببٌع التوسط شركات

 كافة ٌةاالجنب العمالت
 المصرفٌة الكفاالت شركات
 المماثل النشاط ذات والشركات

 كافة
 الصغٌرة القروض شركات

 ذات والشركات والمتوسطة
 كافة المماثل النشاط

 
 
 

 المصرفً الحساب كشف
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 وشراء ببٌع التوسط شركات 21/12/2117 9/5/514
 كافة االجنبٌة العمالت

 لشركات الفصلٌة الحسابات
 وشراء ببٌع التوسط

 االجنبٌة العمالت
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 االجنبٌة المصارف فروع 24/12/2117 9/2/515
 العراق فً العاملة

 155 المال راس زٌادة

 وشراء ببٌع التوسط شركات 24/12/2117 9/5/516
 كافة االجنبٌة العمالت

 156 اعمام

 السادة-كافة المجازة المصارف 25/12/2117 9/3/519
 االدارة مجالس رؤساء

 157 االدارة مجلس اعاتاجتم

 صندوق انشاء لجنة كافة المجازة المصارف 25/12/2117 9/2/513
 المصرفً االقراض
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم المصارف االسالمية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/8/4العدد: 

 2/1/2117التاريخ: 
 مجالس االدارة/المصارف اإلسالمية المجازة كافة/الى 

 دارةاجتماعات مجالس اال/م
 تحية طيبة...

لتزكيدنا بمحاضر اجتماعات مجمس إدارة مصرفكـ كفقان  5/9/2116في  9/1/8/451نؤكد إعمامنا المرقـ 
لممتطمبات المذككرة في االعماـ أعاله كالمصدقة مف دائرة تسجيؿ الشركات كبعكسو سيتحمؿ مصرفكـ 

 التبعات القانكنية.
 مع التقدير ...

 
 

 إحسان شمران الياسري                                                  
 المدير العام                                                 
                                                   19/12/2116
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم إصدار تعميمات المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/5العدد: 

 2/1/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة /الى

 بيانات/م
 تحية طيبة ...

 17/11/2116في  9/1/9/448الحقان بأعمامنا المرقـ 
( cdتزكيدنا بالمعمكمات المدرجة في الجدكؿ المرفؽ ربطان كالتي لـ يتـ إرساليا ضمف القرص المدمج ) نرجك

 المرسؿ مسبقان مف قبمكـ مع مراعاة االتي:
 سؿ المرسؿ إليكـ.االلتزاـ بنمكذج االك -1
 عمى قيمة ثابتة. ممئ جميع الحقكؿ كااللتزاـ بالقائمة التي تظير في الخمية إلحتكائيا -2
 ممئ جميع الحقكؿ الخمسة االخيرة ألعضاء مجمس االدارة. -3
 تحديد منصب المدير المفكض. -4
 ـ لممؤسسيف يرسؿ عمى شكؿ أرقاـ كليس نسب.عدد االسي-5
كم )شركة, مؤسسة, مصرؼ( فيتـ ذكره في الحقؿ الخاص بالعضك المعنكم كال يتـ إذا كاف العضك معن -6

 ص بو )االسـ , االب, الجد الرابع(.ذكر اسـ الشخص الطبيعي فيو, بؿ يتـ ذكره في الحقؿ الخا
 .. مع التقدير ..

 //المرفقات
 جدول بالنقص الخاص بكل مصرف .-

 إحسان شمران الياسري                                                                     
 المدير العام                                                                       

                                                                     29/12/2116 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المصارف التجاريةوتراخيص  قسم اصدار تعميمات/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/11العدد: 

 3/1/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى 

 خطابات الضمان/م
 تحية طيبة ...

بكتابيا المرقـ  6/12/2116بتاريخ إستنادّا الى قرار لجنة الشؤكف االقتصادية السادسة عشرة المنعقدة 
 تقرر ما يأتي: 8/12/2116كالمؤرخ في   644/س.ؿ

كالقضائية الكاردة في بنكد العقد عدـ مصادرة خطاب الضماف اال بعد استكماؿ كافة االجراءات القانكنية  -1
االجراءات الصارمة بحؽ المصارؼ الممتنعة عف اطالؽ خطابات الضماف المكقع بيف الطرفيف كسيتـ اتخاذ 

 عند المطالبة بيا.
التعامؿ مع المصارؼ كانما يككف إصدار تعاميـ بعدـ عد قياـ الكزارات كالجيات غير المرتبطة بكزارة ب -2

 ذلؾ مف اختصاص ىذا البنؾ حصران.
قياـ دكائر الدكلة كافة بمفاتحة ىذه الدائرة لمكقكؼ عمى اىمية المصرؼ الذم يتطمب اجراء خطابات -3

 الضماف مف خاللو اك غيرىا مف االمكر التي تتعمؽ بتعامالتيا مع المصارؼ.
 يـــــــــــــــــرمـــــــع التقد

 عمي محسن إسماعيل                                                           
 المحافظ وكالة                                                          

      2/1/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم اصدار تعميمات وتراخيص المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/1/12لعدد: ا

 5/1/2117التاريخ: 
 المصارف االىمية المجازة/الى

 تعيين/م
 تحية طيبة ...

لكحظ قياـ بعض المصارؼ بتقديـ طمباتيا الستحصاؿ مكافقة ىذا البنؾ عمى مرشحييـ لعضكية مجالس 
اءات التحقؽ االدارة قبؿ مدة قصيرة مف تأريخ عقد اجتماع الييئات العامة, االمر الذم يحكؿ دكف إكماؿ إجر 

مف أىمية المرشحيف لمناصب المذككرة بمفاتحة كزارة الداخمية كاجراء االختبارات الالزمة مف قبؿ ىذا البنؾ 
كقد  كعدـ امكانية اتماـ االجراءات في حالة ظيكر مؤشرات تمنع مف ممارستيـ العمؿ المصرفي الحقان ,

ارة المصرؼ , مما يعطؿ اجراء انتخابات يككف مف بينيـ المرشح لمنصب المدير المفكض اك رئيس اد
( لسنة 21ثالثان( مف قانكف الشركات رقـ )/118تكميمية النتخاب اعضاء احتياط استنادان الى احكاـ المادة )

1997. 
المتضمنة  13/4/2114ك  13/11/2113في  9/3/89ك  9/3/289لذا نؤكد ما جاء بتعميماتنا المرقمة 

 االتي:
( يـك مف اجتماع الييئات العامة لمصارفكـ , 61االدارة قبؿ )مرشحيف لعضكية مجالس تزكيدنا باسماء ال -1

كسكؼ تيمؿ الطمبات التي ترد بخالؼ ذلؾ, عمى اف يتـ مميء كافة االستمارات الخاصة بالمرشحيف كبذؿ 
 .العناية المطمكبة بالتحقؽ مف صحة المعمكمات كالمستمسكات 

ف قانكف المصارؼ يعيف مجمس االدارة في االجتماع العمكمي لحممة ( م17/2استنادان الى المادة ) -2
 االسيـ لفترة ال تتجاكز اربع سنكات. كيجكز اعادة تعيينيـ لفترة اربع سنكات الحقة.

 إلتخاذ ما يمزم.. مع التقديــــــــــــــــــــــــــــر..
 إحسان شمران الياسري             المرفقات

 المدير العام                   صورة إعمام
                  29/12/2116 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التدقيق المكتبي                          

 9/1/2/21العدد: 
 11/1/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة بممارسة الصيرفة/الى
 الموازنة الفصمية/م

 ركزي العراقي تحياتو ...ييدي البنك الم

بناءان عمى مقتضيات مصمحة العمؿ كلضماف السرعة كدقة االنجاز تقرر تزكيدنا بالبيانات المالية حسب 
)المرفؽ ربطان( عمى اف ترد الى ىذه الدائرة شيريان كفصميان كحسب تاريخ كركد  cdالنمكذج المعد عمى قرص 

قة في تثبيت البيانات لتعكس الكضع الحقيقي لممصرؼ كتتطابؽ المكازنة المحدد مسبقان كنؤكد عمى تكخي الد
 نكنية.مع ما مثبت في المكازنات الكاردة كبعكسو سيتعرض المصرؼ لمتبعات القا

 مع التقدير

 إحسان شمران الياسري                                                                     

 المدير العام                                                                      

 2/2116ك/                                                                       
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/6/23العدد: 

 12/1/2117التاريخ: 
ــارف ا/الى ــ ــ ــ ــ ــ ــازة بممارسة الصيرفة كافةالمصــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لمجــ

 (CBSتمانية )نظام تبادل المعمومات االئ/م
 تحية طيبة ...

اتيا االئتمانية كالغراض تعزيز قاعدة البيانات في النظاـ نظران لعدـ قياـ بعض المصارؼ بتحميؿ كافة بيان
 بصكرة صحيحة كمتكاممة.اعاله 

, كنبيف بإف المقصكد مف 5/12/2116ك /3/11المؤرخيف في  471ك 9/1/6/321نؤكد كتابينا المرقميف 
لزبائف مصرفكـ )بكافة انكاعيا تحميؿ االئتمانات القائمة ىي البيانات االئتمانية المصرفية الممنكحة 

 النقدية التعيدية(.االئتمانات 
 ــــــرــــــــمع التقديالممكنة .. نرجك اتخاذ الالـز بما جاء اعاله كاعالمنا بالسرعة 

 

 إحسان شمران الياسري                                                          
 المدير العام                                                         

                                                                    12/1/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/اقبة الصيرفةدائرة مر 
 9/1/2/26العدد: 

 16/1/2117التاريخ: 
 المصارف كافة /الى

 المصارف المراسمة/م
 تحية طيبة ...

بػػػػػػػػالنظر لمقتضػػػػػػػػيات مصػػػػػػػػمحة العمػػػػػػػػػؿ كلمػػػػػػػػرض تفػػػػػػػػادم تعامػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػارفكـ مػػػػػػػػع مصػػػػػػػػارؼ مراسػػػػػػػػمة غيػػػػػػػػػر 
نفة بتصػػػػػػػنيفات عاليػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػػؿ رصػػػػػػينة, تقػػػػػػرر التػػػػػػزامكـ بالتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػع مصػػػػػػارؼ مراسػػػػػػػمة رصػػػػػػينة كمصػػػػػػ

( كسػػػيتـ S& P, Fitch , Moodysككػػاالت التصػػػنيؼ المعتمػػػدة دكليػػػان مثػػؿ ككػػػاالت التصػػػنيؼ )
متابعػػػػة التػػػػػزامكـ بػػػػػذلؾ مػػػػػف خػػػػالؿ الييئػػػػػات التفتشػػػػػية عمػػػػػى اف ينجػػػػػز ذلػػػػؾ بػػػػػأقرب كقػػػػػت ممكػػػػػف اذا اصػػػػػبح 

 جزء مف تقييـ المصرؼ كسنعممكـ بالمكعد النيائي ال نجاز ىذا المتطمب.

 لمتفضل باالطالع ... مع التقدير.
 إحسان شمران الياسري                                                          

 المدير العام                                                         
                                                                    16/1/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/6/34العدد: 

 24/1/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة بممارسة الصيرفة كافة/الى 
 (CBSنظام تبادل المعمومات االئتمانية )/م

 تحية طيبة ...
 د بياف ما يأتي:نك  (CBSبالنظر الكتماؿ متطمبات نظاـ تبادؿ المعمكمات االئتمانية )

كالعمؿ بنظاـ تبادؿ  31/1/2117( في oracleتقرر إيقاؼ العمؿ بالنظاـ المعمكؿ بو حاليان ) -1
 (.cbsالمعمكمات االئتمانية الجديد )

إلتزاـ مصارفكـ بتحديث كرفع المعمكمات االئتمانية كافة كبشكؿ مستمر مف قبؿ مستخدميكـ في النظاـ  -2
رة االكلى مف الشير الذم يميو استنادان الى المادة الخامسة )إلتزامات المستفيد( مف شيريان خالؿ االياـ العش

 بيا.كالتي سبؽ اف تـ تزكيدكـ  21/11/2114في  9/4/291تعميماتنا المرقمة 
 ر.ــــــــــــع التقديـــــــــــــــراجين اإللتزام بما ورد أعاله ... م

 إحسان شمران الياسري                                                          
 المدير العام                                                          

                                                                     29/1/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 رف التجاريةقسم اصدار التعميمات وتراخيص المصا/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/1/39 العدد:

 1/2/2117التاريخ:
 المصارف المجازة كافة/الى

 من قبل ىذا البنكاالجور التي تستوفى /م
 تقرر ما يمي: 18/12/2114في  9/3/346الحقان بإعمامنا المرقـ 

)خمسة عشر ألؼ دينار  )15111تككف أجكر االستعالـ عف التقارير االئتمانية المستخرجة بكاقع ) -1
 ( دينار )عشرة االؼ ديناران(.11111نار( بدالن مف )دي
( مالييف دينار )خمسة مالييف دينار( في نظاـ االستعالـ االئتماني 5يككف االشتراؾ السنكم بكاقع ) -2

 .1/1/2117كينفذ ذلؾ إعتباران مف 
 

ــر... ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقدي ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 إحسان شمران الياسري                                                       
 المدير العام                                                         

                                                                     31/1/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/2/41 العدد:

 1/2/2117 التاريخ:
 المصارف المجازة لممارسة الصيرفة كافة/الى

 كشوفات بيع الدوالر/م
 تحية طيبة ...

 .29/6/2116في  9/9/11251بكتابنا المرقـ بالعدد  الحاقان 
ات شية تتكلى مياـ التدقيؽ كالتحقؽ مف قيامكـ ببيع الحصة النقدية كفؽ التعميميحيث اف ىيئاتنا التفت

كالضكابط المعتمدة ككذلؾ ايصاؿ الحصة الى شركات التكسط ببيع كشراء العممة االجنبية التي تشترؾ في 
نرجك االحتفاظ بنسخ مف الكشكفات )الكرقية كالكتركنية(  إف كجدت , لذاالنافذة مف خاللكـ كترصد المخالفات 

( مف 38المادة )الى نص إستنادان  عف مبيعاتكـ كمبيعات الشركات المشاركة مف خاللكـ في مصارفكـ ,
كتقديميا حيف الطمب لمطابقتيا كتدقيقيا مف قبؿ ىيئات التفتيش  2114لسنة  94قانكف المصارؼ النافذ رقـ 

 كعدـ ارساليا الى ىذا البنؾ.
ــر.. ــ ــ ــ ــ ــع التقدي ــ ــ ــ ــ  مـ

 سماعيلعمي محسن ا                                                       
 المحافظ وكالة                                                         

                                                                   31/1/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم االمتثال/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/4/41العدد: 

 2/2/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 المؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة
 قوائم الحظر الدولية والمحمية/م

 تحية طيبة ...
بناء عمى مقتضيات مصمحة العمؿ كلضماف التزامكـ بما يصدر مف قكائـ حظر دكلية كمحمية يرجى 

 مالحظة ما يمي:
كمجمس االمف الدكلي كالجيات الحظر الدكلية الصادرة مف االمـ المتحدة ئـ عمى مؤسساتكـ معرفة قكا -1

الدكلية االخرل المعنية بيذا المجاؿ كالقكائـ المحمية المنشكرة مف قبؿ مكتب مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ 
المؤرخ في ( تعميـ 1االرىاب عمى المكقع االلكتركني لمبنؾ المركزم العراقي كاخرىا كتابيـ المرقـ )

الدائرة المكتب باسماء االشخاص الذيف لدييـ تعامالت مع  ـ ىذهكااللتزاـ بما يرد فييا كاعال 29/1/2117
 مؤسساتكـ الكاردة اسمائيـ في القكائـ اعاله ككذلؾ ايقاؼ حساباتيـ كاعالمنا مقدار االرصدة المتكفرة فييا.

بيذه اعاله مف خالؿ برامج التفتيش كالتدقيؽ الخاصة  (1سكؼ يتـ متابعة مدل التزامكـ بما كرد في الفقرة )-
 الدائرة.

 
 رـــــــع التقديـــــــالتخاذ الالزم من قبمكم ... م

 إحسان شمران الياسري                                                        
 المدير العام                                                         

                                                                     2/2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/2/47 العدد:

 2/2/2117 التاريخ:
 المصارف المجازة كافة/الى

 مخالفات مصرفية/م
 تحية طيبة ...

 .16/11/2116( المؤرخ في 12/5/4161الحاقان باعماـ دائرة االصدار كالخزائف المرقـ بالعدد )
اف كجكد االكراؽ المثقبة ضمف ايداعات بعض فركع مصارفكـ كالتي قد تككف تسربت مف االكراؽ النقدية 

لمقر  2114المبطمة كالمعدة لالتالؼ في فرع ىذا البنؾ في المكصؿ بعد احتالؿ العصابات االرىابية عاـ 
اقي , لذا يتكجب قيامكـ بتكجيو العامميف الفرع, يؤدم الى الضرر بالماؿ العاـ كسمعة الجياز المصرفي العر 

لتكخي الدقة كالحذر كبذؿ اقصى الجيكد الرساؿ ايداعاتكـ خالية مف مثؿ ىذه الحاالت كالتحقيؽ مع امناء 
 الصناديؽ المسؤكليف.

ــم ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ  ر...ـ
 ياسريإحسان شمران ال                                                       

 المدير العام                                                         
                                                                   /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 القسم االداري/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/1/11/48العدد: 

 5/2/2117التاريخ: 
 وشركات التحويل الماليكافة المصارف المجازة /الى

 وسائل االتصال/م
 تحية طيبة ...

لمرض تسييؿ االتصاالت كتقميؿ المراسالت الكرقية في حالة كجكد اية استفسارات اك مالحظات اك شكاكل 
 ندرج لكـ ادناه ارقاـ اليكاتؼ المحمكلة كالخاصة بأقساـ ىذه الدائرة:

 انبريذ االنكخروَي رقى انهاحف اسى انقسى  ث

 / 07809224667 يكخب انًذير انعاو 1

 / 07809224665 انقسى االداري 2

 compliance@cbiraq.info 07809224664 قسى االيخثال 3

 bankingawareness@cbiraq.info 07809224663 قسى انخىعيت انًظرفيت ودًايت انجًهىر 4

 / 07809224662 شعبت انقهى انسري وانًخابعت 5

 islamicbanks@cbiaq.info 07809224661 قسى انًظارف االسالييت 6

 analysis@cbiraq.info 07809224660 انًظارف قسى حذهيم وحقييى اداء 7

 Gredit.info@biraq.info 07703490741 االئخًاَيتقسى حبادل انًعهىياث  8

 n@cbiraq.infosupervisio 07703490710 قسى يراقبت انًظارف انخجاريت 9

 licensedbanks@cbiraq.info 07703490594 قسى اطذار حعهيًاث وحراخيض انًظارف انخجاريت 10

 nonbankinginst@cbiraq.info 07809256302 قسى انًؤسساث غير انًظرفيت 11

 

 ...مع التقديـــــــر banking.supervision@cbi.iqلمدائرة  عممًا ان البريد االلكتروني
 

 إحسان شمران الياسري                                                        
 المدير العام                                                         

                                                                           2 /1/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم المصارف االسالمية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/1/8/53العدد: 

 5/2/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة /الى

 ايداعات االكتتاب في اسيم الشركات والمصارف /م
 تحية طيبة ...

س االمكاؿ اك ؤك راءات العناية الكاجبة فيما يتعمؽ بأجراءات عمميات االكتتاب في ر ألغراض تطبيؽ اج
تسكيؽ السندات يتطمب قيامكـ بفتح حسابات جارية لممكتتبيف كالمستثمريف كتنفيذ متطمبات التحقؽ مف 

مكاؿ مصادر امكاليـ , كبخالؼ ذلؾ يتحمؿ مصرفكـ المسألة القانكنية المرتبطة بقانكف مكافحة غسؿ اال
 .2115( لسنة 39كتمكيؿ االرىاب رقـ )

 
ــر... ــ ــ ــ ــ ــع التقدي ــ ــ ــ  م

 إحسان شمران الياسري                                                        
 المدير العام                                                         

                                                                  2 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم اصدار تعميمات تراخيص المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/61العدد: 

 7/2/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 تخصيص موظفين ارتباط/م
 لوحدة غسل االموال ومراقب االمتثال في فروع مصارفكم

 تحية طيبة ...
ءاتكـ بخصكص مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب كادارة المخاطر كمراقبي االمتثاؿ لتسييؿ كتعزيز اجرا

. 
تقرر قيامكـ بتخصيص مكظؼ في كؿ فرع مف فركعكـ )عدا مدير الفرع كمعاكنو( ليككف مكظؼ ارتباط مع 

كاؿ كاالمتثاؿ في الفرع , اما تمؾ االقساـ في االدارة العامة لمصارفكـ يعنى بمتابعة اجراءات غسؿ االم
بأعماليا كتصنيؼ المخاطر مف خالؿ ادارة القسـ في اداراتكـ بخصكص قسـ ادارة المخاطر فباالمكاف القياـ 

 العامة عمى اف تتابع ميدانيان.
ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديــ ــ ــ ــ  ..رـ

 
 ن إسماعيلعمي محس                                                        

 المحافظ وكالة                                                         
                                                                  5 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم اصدار تعميمات وتراخيص المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/67العدد: 

 13/2/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 اعضاء مجمس ادارات المصارف/م
 تحية طيبة ...

 28/3/2116المؤرخ في  9/3/123ك  21/5/2115المؤرخ في  9/3/166الحقان باعمامينا المرقميف 
 الترشيح لعضكية مجالس ادارات المصارؼ. بخصكص شركط

الخمس مئة كخمسكف بعد  المرقمة  بجمستو 2117( لسنة16كاستنادان لقرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )
 تقرر االتي: 29/1/2117االلؼ المنعقدة بتاريخ 

المكافقة عمى اف تككف شيادة الدراسة االعدادية شرط الترشيح لعضكية مجالس ادارات المصارؼ  مع تكافر 
مى رؤساء مجالس االدارات اك المصرفية اك القانكنية كيككف شرط الشيادة الجامعية ع االىمية كالخبرة المالية
 كالمدراء المفكضيف.

 ... مــــــــــــــــــــــع التقديـــــــــر
 إحسان شمران الياسري                                                          

 المدير العام                                                         
                                                                  9 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم المصارف االسالمية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/3/71العدد: 

 19/2/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 اعضاء مجمس ادارات المصارف/م
 تحية طيبة ...

 بخصكص شركط 28/3/2116في   9/3/2116ك 21/5/2115في  9/3/166الحقان بأعمامينا المرقميف 
 2111( لسنة 16لعضكية مجالس ادارات المصارؼ. كاستنادان لقرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )الترشيح 

تقرر المكافقة عمى اف تككف شيادة دراسة االعدادية  29/1/2117( المنعقدة بتاريخ 1551بجمستو المرقمة )
ت المصارؼ مع تكافر االىمية كالخبرة المالية اك المصرفية اك القانكنية شرط الترشيح لعضكية مجالس ادارا

 كيككف شرط الشيادة الجامعية عمى رؤساء مجالس االدارات كالمدراء المفكضيف.
 مـــــــــــــــــــــــــــع التقديــــــــــــــــــــر..

 قسمة صالح عمي                                                            
 المدير العام/ع                                                            
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم اصدار تعميمات وتراخيص المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/72العدد: 

 21/2/2117 التاريخ:
 المصارف المجازة كافة/الى 

 مشروع اعتماد اليوية الضريبية واصدار الرقم الضريبي/م
 تحية طيبة ...

عمى مصارفكـ اعتماد اليكية الضريبية كالرقـ الضريبي لجميع تحكيالت زبائنكـ الغراض 
عممة االجنبية في التجارة الخارجية )الحكاالت كاالعتمادات( المنفذة عف طريؽ نافذة بيع كشراء ال

 البنؾ المركزم العراقي اك خارجيا.
ــع التقدير.. ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مـ

 قسمة صالح عمي                                                          
 المدير العامع.                                                          

                                                                    16 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/76العدد: 

 26/2/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 العقارات المرىونة لممصارف/م

 تحية طيبة ..
التي اعتبرت ايمكلة  العقار الى  2114لسنة  94مف قانكف المصارؼ رقـ  23/2استنادان الى المادة 

نتيجة تسكية ديف لقاء القركض بضمانة عقارية استنادان مف الحظر الكارد عمى المصارؼ بامتالؾ المصرؼ 
العقارات , لذا باالمكاف االكتفاء بأعالـ ىذا البنؾ مف قبمكـ بأيمكلة العقار اليو كتزكيدنا بسند الممكية صادر 

عمى اجراء تحكيؿ الممكية باسـ المسبقة جيؿ العقارم دكف الحاجة الى استحصاؿ مكافقة البنؾ مف دائرة التس
المصرؼ الذم يعد تحصيؿ حاصؿ عف عممية الرىف في حالة عدـ سداد الديف مف قبؿ المقترض عممان انو 

تسجيؿ العقار باسـ  سيتـ احتساب الفترة القانكنية لتممؾ العقارات المشار الييا في المادة اعاله مف تاريخ
 المصرؼ.

 مـــــــــــــــــع التقديـــــــــــــر
 قسمة صالح عمي                                                          
 المدير العامع.                                                          

                                                                    23 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين

 9/4/83العدد: 
 28/2/2117التاريخ: 

ــافة/الى ــ ــ ــ ــ ــ  المصارف المجازة بممارسة الصيرفة ك
 (CBSات االئتمانية )نظام تبادل المعموم/م

 تحية طيبة ...
المتضمف انطالؽ نظاـ تبادؿ المعمكمات االئتمانية  24/1/2117في  9/1/6/34الحقان لكتابنا المرقـ 

(CBS)  يقاؼ العمؿ بالنظاـ المعمكؿ بو سابقان )ضمف نكد إعالمكـ بعدـ  (ORACLEالبيئة الحية كا 
لمكاضيع المدرجة أدناه ككنيا يمكناف تنفذ مف قبمكـ الكتركنيان مف باحاجتنا الى كتبكـ التي ترد الينا المتعمقة 

المكجكدة لديكـ كاعتبار ذلؾ كسياؽ عمؿ  (CBSخالؿ نافذة النظاـ االمامية كالخمفية الخاصة بنظاـ )
 لمحاالت المستقبمية كافة.

 االستعالـ االئتماني. -1
 استمارات التحديث.-2
 غمؽ حساب.-3
 يف عف الدفع.إدراج كرفع المتكقف-4

 نرجو االلتزام بما ورد أعاله ... مـــــــــــــع التقديــــــــر
 قسمة صالح عمي                                                          

 ع. المدير العام                                                          
                                                                          21 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 لجنة تقنية المعمومات/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/84العدد: 

 28/2/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى
 لجنة تقنية المعمومات/م

 تحية طيبة ...
كنكلكجيا المعمكمات كالعامميف عمييا لمقتضيات العمؿ كتأميف العمميات المصرفية ستككف دكائر كاقساـ ت

شراؼ البنؾ المركزم العراقي كيشمؿ ذلؾ النظاـ المصرفي الشامؿ ,الشبكات  لممصارؼ كافة ضمف رقابة كا 
الداخمية , شبكات االتصاالت بالفركع كالخكادـ الرئيسية في مكقع االنتاج كالخكادـ االحتياطية كمكاقع التعافي 

عمى أمكانات العامميف عمييا ككضعيا ضمف قاعدة بيانات لمرض  ىا كاالطالعمف الككارث كحيث سيتـ جرد
 الحميؿ كتحديد المخاطر التشميمية كفقان لممعايير العالمية كرفعيا بتقارير الى إدارة البنؾ المركزم.
 راجين تسييل عمل لجنة تقنية المعمومات في البنك المركزي العراقي

 مع التقدير ...
 عمي محسن إسماعيل                                                           

 المحافظ وكالة                                                            
                                                                      23 /2/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 بة المؤسسات المالية غير المصرفيةقسم مراق/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/5/86العدد: 

 2/3/2117التاريخ: 
 التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية المجازة كافةشركات /الى

 إعمام/م
 تحية طيبة ...
( )المرفؽ نسخة منيا ربطان( الخاصة 2كافة المعمكمات الكاردة في االستمارة رقـ ) بمميءتنسب قيامكـ 

( )المرفؽ نسخة منيا ربطان( الخاصة بتعييف المدير 4لمشركة, كاالستمارة رقـ ) باالشخاص المؤسسيف
 المفكض كمعاكنو طباعة كمكقعة مف قبؿ المرشحيف كمختكمة بختـ الشركة كستيمؿ ام استمارة خالفان لذلؾ.

 
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ...ـ

 قسمة صالح عمي                                                         
 المدير العامع.                                                          

                                                                     1 /3/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/91لعدد: ا

 4/3/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى
 شركات التحويل المالي /

 شركات التوسط ببيع وشراء العممة االجنبية/
 ب( من قانون التقاعد والضمان االجتماعي لمعمال/23المادة )/م
 تحية طيبة ...

 المرافقة ربطان. 2115( لسنة 164استنادان الى قرار االمانة العامة لمجمس الكزراء رقـ )
نرجك تقديـ براءة ذمة صادرة مف دائرة التقاعد كالضماف االجتماعي في كزارة العمؿ 

 كالشؤكف االجتماعية يؤيد العامميف لديكـ بالضماف االجتماعي .
 

ــم ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ...ـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

                                                                      2 /3/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 شعبة الرقابة الشرعية /قسم المصارف االسالمية  /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/3/92العدد: 

 5/3/2117التاريخ: 
 المصارف االسالمية كافة/الى 
 تقارير الييئة الشرعية/م

 تحية طيبة ...
 لمقتضيات العمؿ المصرفي كتعزيز االشراؼ كالرقابة الشرعية عمى اعماؿ مصرفكـ يرجى تزكيدنا باالتي: 

تـ رفعيا الى مجمس نسخة مف التقارير الفصمية المعدة مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية لمصرفكـ كالتي  -1
 كاالستمرار في ذلؾ فصميان. 1/4/2117ادارة المصرؼ كاعتباران مف 

ممخص تقرير الييئة الشرعية الذم يتضمف سالمة جميع العقكد كاالتفاقيات المتعمقة بمعامالت المصرؼ  -2
 مية.كانشطتو كاف المعامالت متكافقة مع الشريعة االسالمية كالمعايير الدكلية الشرعية االسال

ــم ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ...ـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

                                                                      5 /3/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/5/93العدد: 

 6/3/2117التاريخ: 
 شركة النبالء لمتمويل المالي/شركات التحويل المالي كافة/الى
 مشروع اعتماد اليوية الضريبية واصدار الرقم الضريبي/م

 تحية طيبة ..
المكجو الى المصارؼ المجازة كافة عمى  21/2/2117( المؤرخ في 9/2/72مامنا المرقـ بالعدد )الحقان بإع

مؤسساتكـ اعتماد اليكية الضريبية كالرقـ الضريبي لجميع تحكيالت زبائنكـ الغراض التجارة الخارجية 
ؾ المركزم العراقي اك )الحكاالت كاالعتمادات( المنفذة عف طريؽ نافذة بيع كشراء العممة االجنبية في البن

 خارجيا.
ــم ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ...ـ

 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

                                                                      2 /3/2117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/98العدد: 

 8/3/217التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى 

 البيانات الفصمية/م
 تحية طيبة ...

 22/9/2115ك 12/1/2115في  9/1/21ك 9/1/324ك  9/1/14الحقان بتعاميمنا المرقمة 
 كبناء عمى مقتضيات مصمحة العمؿ. 11/1/2117ك

تقرر تزكيدنا بالبيانات المالية بصكرة فصمية حسب النمكذج المرفؽ عمى )فالش ميمكرم(, عمى اف يتـ 
(  كبنفس المكاعيد المحددة مسبقان supervision@cbiraq.infoارساليا عمى البريد االلكتركني ليذا القسـ  )

عمى اف تككف تمؾ البيانات مدققة مف قبؿ قسـ الرقابة الداخمية في المصرؼ , كاف ام خطأ في تثبيت 
مصرفكـ كحسب ما  كتبكيب أرصدة الحسابات كدقة المعمكمات الكاردة في ىذه البيانات يعتبر مف مسؤكلية 

 .2114( لسنة 94رقـ )( مف قانكف المصارؼ 42نصت عميو المادة )
ــم ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ...ـ

 
 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

 2117/اذار/                                                                      
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور /دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التوعية المصرفية وحماية الجميور                       

 9/4/111العدد: 
 8/3/2117التاريخ: 

 كافة المصارف االجنبية /الى
 وحماية الجميورضوابط التوعية المصرفية  /م

 تحية طيبة ...
تقػػػػػػػػػػػػػرر قيػػػػػػػػػػػػػامكـ بانشػػػػػػػػػػػػػاء كحػػػػػػػػػػػػػدة التكعيػػػػػػػػػػػػػػة  1/12/2116فػػػػػػػػػػػػػي  9/1/7/467الحقػػػػػػػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػرقـ 

المصػػػػػػرفية كحمايػػػػػػػة الجميػػػػػػكر بػػػػػػػدالن مػػػػػػف انشػػػػػػػاء قسػػػػػـػ لػػػػػػػدل فػػػػػػركعكـ )داخػػػػػػػؿ العػػػػػػراؽ( اك تكميػػػػػػػؼ مػػػػػػػكظفيف 
قػػػػػػب االمتثػػػػػػاؿ فيمػػػػػػا يخػػػػػػص بيػػػػػػذا االمػػػػػػر الدارة ىػػػػػػذه الكحػػػػػدة عمػػػػػػى اف تتضػػػػػػمف فقػػػػػػرة فػػػػػػي تقريػػػػػر مرا يعنػػػػػكف

 اجراءاتكـ بالتكعية المصرفية كحماية الجميكر ككسائؿ تمقي الشكاكل ككسائؿ االتصاؿ كغيرىا .
ــم ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ  ر ...ـ

 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

                                                                      8 /3/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور /دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين                     

 9/4/114العدد: 
 12/3/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 االجور التي تستوفي من قبل ىذا البنك/م

 تحية طيبة ...
 1/2/2117ك  18/12/2114المػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخيف فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  9/1/39ك 9/3/346الحقػػػػػػػػػػػػػػػػان بإعمامينػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػػرقميف 

ف دينػػػػػار )خمسػػػػػة ماليػػػػػػيف ( ماليػػػػػي5( لتسػػػػػديد مبمػػػػػا االشػػػػػتراؾ السػػػػػنكم بكاقػػػػػع )825تقػػػػػرر اسػػػػػتخداـ الكػػػػػكد )
كيػػػػػػػػػتـ تحكيػػػػػػػػػؿ مبػػػػػػػػػالا  1/1/2117دينػػػػػػػػػار( فػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػػتعالـ االئتمػػػػػػػػػاني كينفػػػػػػػػػذ ذلػػػػػػػػػؾ اعتبػػػػػػػػػاران مػػػػػػػػػف 

 ( المدفكعات الى ىذا البنؾ.RTGSؽ نظاـ )ياالشتراؾ السنكم عف طر 
ــر ...... ورد أعاله  نرجو االلتزام بما ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 ف التجاريةقسم مراقبة المصار  /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/118العدد: 

 16/3/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 التحقق من سالمة عمميات المصرف في تمويل التجارة الخارجية/م
 تحية طيبة ...

( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف 47تقػػػػػػرر إف تقػػػػػػػـك مصػػػػػػارفكـ بتنظػػػػػػػيـ عقػػػػػػػكد إضػػػػػػافية مػػػػػػػع مراقبػػػػػػي حسػػػػػػػاباتكـ كفقػػػػػػػان لممػػػػػػادة )
متحقػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػالمة عمميػػػػػػػػػػات المصػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػي تمكيػػػػػػػػػػؿ التجػػػػػػػػػػارة ل 2114( لسػػػػػػػػػػنة 94المصػػػػػػػػػارؼ رقػػػػػػػػػـػ )

 الخارجية )حكاالت كاعتمادات( , كأف تتحمؿ المصارؼ تكاليؼ تمؾ المياـ االضافية.
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

                                                                     15 /3/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة 
 قات المستفيدينقسم شؤون المقترضين وعال                     

 9/4/121العدد: 
 21/3/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة /الى
 تستوفي من قبل ىذا البنكاالجور التي /م

 تحية طيبة ...
 1/2/2117ك  18/12/2114المػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخيف فػػػػػػػػػػػػػػػػػي  9/1/39ك 9/3/346الحقػػػػػػػػػػػػػػػػان بإعمامينػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػػرقميف 

مسػػػػػػػػتخرجة مػػػػػػػػف نظػػػػػػػػاـ تبػػػػػػػػادؿ المعمكمػػػػػػػػات اف تكػػػػػػػػكف اجػػػػػػػػكر االسػػػػػػػػتعالـ عػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير االئتمانيػػػػػػػة التقػػػػػػػرر 
دينػػػػػػار )خمسػػػػػػػة عشػػػػػػػر الػػػػػػػؼ دينػػػػػػار ( لمزبػػػػػػػكف كلكػػػػػػػؿ كفيػػػػػػػؿ  )15111)( بمبمػػػػػػػا CBSاالئتمانيػػػػػػة الجديػػػػػػػد )

 ( حصران.RTGSعف طرؽ نظاـ )كاف يتـ تحكيميا 
 
 

ــر ...... ورد أعاله  نرجو االلتزام بما ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                                           
 المدير العامع.                                                           

                                                                     21 /3/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 ريةقسم مراقبة المصارف التجا/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/125العدد: 

 23/3/2117التاريخ: 
 المصارف المحمية المجازة كافة /الى

 الممف الدائم/م
 تحية طيبة ...

 نظػػػػػػػران لمتطمبػػػػػػػات مصػػػػػػػمحة العمػػػػػػػػؿ كلمػػػػػػػرض تحػػػػػػػديث الممػػػػػػػؼ الػػػػػػػػدائـ الخػػػػػػػاص بمصػػػػػػػارفكـ يرجػػػػػػػى تزكيػػػػػػػػدنا
 :بالمعمكمات المذككرة ادناه

 نسخة مف اجازة المصرؼ. -1
 ناكيف الفركع.عدد فركع المصرؼ مع ع -2
 فركع المصرؼ المدمجة كالفركع التي تـ المائيا. -3
 عدد مكظفي المصرؼ بما فييـ المكظفيف رفيعي المستكل.-4
اعضػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػس االدارة االصػػػػػػػػػػمييف كاالحتيػػػػػػػػػػاط بمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػييـ رئػػػػػػػػػػيس المجمػػػػػػػػػػس عػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػرات انتخػػػػػػػػػػاب -5

 االعضاء لعضكية مجمس االدارة.
 المدير المفكض كمعاكنو. -6
 مساىميف مع نسبة المساىمة. اكبر عشر-7
ات الممنكحػػػػػػػػة الػػػػػػػػى اعضػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػس االدارة مػػػػػػػػع تػػػػػػػػاريخ المػػػػػػػػػنح كتػػػػػػػػاريخ االسػػػػػػػػتحقاؽ كاكبػػػػػػػػػر نػػػػػػػػتمااالئ -8
 ( مقترض.21)
 المصارؼ المراسمة مع درجة تصنيؼ كؿ مصرؼ. -9

 مراقب االمتثاؿ كمعاكنو. -11
 مدير قسـ الرقابة كالتدقيؽ الداخمي كمعاكنو. -11
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية /قبة الصيرفةدائرة مرا
 9/2/126العدد: 

 23/3/2117التاريخ: 
 فروع المصارف االجنبية المجازة كافة/الى

 الممف الدائم/م
 تحية طيبة ...

نظػػػػران لمتطمبػػػػات مصػػػػمحة العمػػػػؿ كلمػػػػرض تحػػػػديث الممػػػػؼ الػػػػدائـ الخػػػػاص بمصػػػػارفكـ يرجػػػػى 
 تزكيدنا بالمعمكمات المذككرة ادناه:

 خة مف اجازة المصرؼ.نس  -1
 عدد فركع المصرؼ مع عناكيف الفركع. -2
 .عدد مكظفي المصرؼ -3
 مدير الفركع كمعاكنو.  -4
 المدير االقميمي كمعاكنيو. -5
 مراقب االمتثاؿ كمعاكنو.-6
 مراقبي الحسابات.-7
 مدير االبالغ عف غسؿ االمكاؿ كمعاكنو.-8
 مدير ادارة المخاطر كمعاكنو. -9

 قسـ التكعية المصرفية كحماية الجميكر كمعاكنو.مدير  -11
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/128العدد: 

 25/3/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 تأكيد/م
 تحية طيبة ...

ـ مصػػػػػػػػػارفكـ كالمتضػػػػػػػػػمف التػػػػػػػػػزا 16/1/2117( كالمػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي 9/1/2/26نؤكػػػػػػػػد اعمامنػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػػػدد )
بالتعامػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػع مصػػػػػػػػػارؼ مراسػػػػػػػػمة رصػػػػػػػػػينة كمصػػػػػػػػػنفة بتصػػػػػػػػنيفات عاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ ككػػػػػػػػػاالت التصػػػػػػػػػنيؼ 

( عمػػى اف تػػرد اجػػابتكـ خػػػالؿ S& P, Fitch , Moodysالمعتمػػدة دكليػػان مثػػؿ ككػػاالت التصػػنيؼ )
 .( يكمان مف تاريخ صدكر كتابنا اعاله كبخالفو سكؼ يتـ اتخاذ االجراءات القانكنية بحقكـ61مدة )

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                          
 المدير العامع.                                         
 د. عماد عبد الحسن                                          

                                                          23 /3/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/129العدد: 

 25/3/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى 
 ودائع مزاد العممة/م

 تحية طيبة ...
الكقػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػى حجػػػػػػػػػـػ الكدائػػػػػػػػػػع الحقيقيػػػػػػػػػػة لممصػػػػػػػػػػرؼ كالجيػػػػػػػػػػاز بنػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػمحة العمػػػػػػػػػػؿ كلمػػػػػػػػػػرض 

 لمصرفي.ا
تقػػػػػرر قيػػػػػامكـ بفصػػػػػؿ كدائػػػػػػع المػػػػػزاد عػػػػػف اجمػػػػػػالي الكدائػػػػػع االخػػػػػرل عمػػػػػى اف يػػػػػػتـ معالجػػػػػة ايػػػػػداعات المػػػػػػزاد 
)النافػػػػػػػذة( محاسػػػػػػػبيان تحػػػػػػػت حسػػػػػػػاب )االمانػػػػػػػات( التػػػػػػػػي تبػػػػػػػكب ضػػػػػػػمف حسػػػػػػػاب المطمكبػػػػػػػات االخػػػػػػػرل كلكػػػػػػػػؿ 

مف زبػػػػػكف عمػػػػػػى حػػػػػػدة كيػػػػػػتـ االفصػػػػػاح عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي البيانػػػػػػات الماليػػػػػة كجػػػػػػداكؿ االحتيػػػػػػاطي القػػػػػػانكني ضػػػػػػ
 كشؼ تفصيمي .

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                                  
 المدير العامع.                                                   

                                                                 /3/2117 
 

 د. عماد عبد الحسن                                               
 م. المدير العام                                              

                            23/3/2117 
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  دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التسجيل والتراخيص واالمور الفنية/قسم المصارف االسالمية

 9/3/134لعدد: ا
 28/3/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى 
 ضوابط تعيين مدير القسم المالي/م

 تحية طيبة ...
فً  9/3/71و  28/3/2116فً  9/3/123و  21/5/2115فً  9/3/166بتعامٌمنا المرقمة  الحقا  

مصارفكم وضع ضوابط وشروط وصف المهن لتعٌٌن مدٌر القسم المالً فً بخصوص  19/2/2117

حٌث قرر مجلس االدارة بجلسته المرقمة  2117( لسنة 45واستنادا  لقرار مجلس ادارة هذا البنك رقم )

 االتً: 19/3/2117بالعدد الخمس مئة واثنان وخمسون بعد االلف المنعقدة بتارٌخ 

القتصاد او ادارة ٌكون مدٌر القسم المالً او معاونه حاصلٌن على شهادة جامعٌة اولٌة فً المحاسبة او ا -1

االعمال او العلوم المالٌة او المصرفٌة وان ٌكون لدٌهما خبرة وممارسة مالٌة او محاسبٌة فً المصارف او 

 ( سنوات لمعاونه.5( سنوات لمدٌر القسم المالً و )11الشركات المالٌة ال تقل عن )

ونا موظفٌن فً مصرف او شركة او ان ٌكونا مقٌمٌن فً العراق ومتفرغٌن لهذٌن المنصبٌن , وان ال ٌك -2

 مؤسسة مالٌة اخرى او مشاركٌن فً مجلس ادارة لمؤسسة مالٌة اخرى .

( دورات فً مجاالت االختصاص اعاله 3ان ٌكون مدٌر القسم المالً ومعاونه قد اجتازا ما ال ٌقل عن ) -3

 داخل العراق او خارجه.

رف وعدم صدور قرار بحقهما من سلطة متخصصة ان ال ٌكونا محكومٌن بجناٌة او جنحة مخلة بالش -4

 ٌنتقص من ممارستهما اي وظٌفة قٌادٌة فً )مصرف او شركة( .

 ومعاون القسم المالً فً حالة وجوب اي مؤشر علٌهما من قبل الجهات االمنٌة.وجوب تغٌٌر مدٌر  -5

 .3/1/2111( التً صدرت فً 4هذه الضوابط الى التعلٌمات رقم )تضاف  -6

 ــــــع التقديـــــــــــــر ...مـــــ
 قسمة صالح عمي                                                           
 ع. المدير العام                                                          

                                                                         27 /3/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 143/م9/1العدد: 

 6/4/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة- /الى

 شركات التحويل المالي -
 المعامالت غير المنجزة/م

 تحية طيبة ...
نرجػػػػػك ارسػػػػػػاؿ بريػػػػػػدكـ بخصػػػػػػكص ام معاممػػػػػػة غيػػػػػػر منجػػػػػػزة تخػػػػػػص مصػػػػػػارفكـ كشػػػػػػركاتكـ 

 .(qismah.salih@cbi.iqة مراقبة الصيرفة )عمى البريد االلكتركني لمدير عاـ دائر 
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 
 

 قسمة صالح عمي                                                   
 المدير العامع.                                                    

                                                                6/4/2117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:qismah.salih@cbi.iq
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 شعبة التسجيل والتراخيص واالمور الفنية/قسم المصارف االسالمية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/3/139العدد: 

 2/4/2117التاريخ: 
 المصارف االيرانية المجازة/الى

 ية لممصارف االيرانيةآلية فتح االعتمادات المستند/م
 تحية طيبة ...

بشػػػػػػػػأف مقتػػػػػػػرح مصػػػػػػػػرؼ التعػػػػػػػػاكف  2117( لسػػػػػػػػنة 43رقػػػػػػـػ ) اسػػػػػػػتنادان الػػػػػػػػى قػػػػػػػػرار مجمػػػػػػػس ادارة ىػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػؾ
( ترليػػػػػػػػػكف قػػػػػػػػػرر بجمسػػػػػػػػػػتو 5االسػػػػػػػػػالمي لالسػػػػػػػػػتثمار فػػػػػػػػػتح االعتمػػػػػػػػػادات المسػػػػػػػػػػتندية كالخاصػػػػػػػػػة بمبػػػػػػػػػادرة اؿ )

المكافقػػػػػػػػة  19/3/2117عقػػػػػػػػدة بتػػػػػػػػاريخ المرقمػػػػػػػة بالعػػػػػػػػدد الخمػػػػػػػػس مئػػػػػػػػة كاثنػػػػػػػػاف كخمسػػػػػػػكف بعػػػػػػػػد االلػػػػػػػػؼ كالمن
 عمى االلية كاالتي:

يفػػػػػػػػتح االعتمػػػػػػػػػاد بعممػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدينار العراقػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػة قيػػػػػػػػػاـ المسػػػػػػػػػتكرد بػػػػػػػػػدفع كامػػػػػػػػػؿ قيمػػػػػػػػػة االعتمػػػػػػػػػاد  -1
كتأمينػػػػػات نقديػػػػػة سػػػػػػيتـ شػػػػػراء الػػػػػم االيرانػػػػػػي لصػػػػػالح الزبػػػػػكف مقػػػػػػدمان عنػػػػػد فػػػػػتح االعتمػػػػػػاد بمػػػػػا يعػػػػػادؿ قيمػػػػػػة 

 عممية تحكيؿ لعممة الدينار. الدينار العراقي , كبدكف اية
يػػػػػػػدرج المصػػػػػػػرؼ بكتػػػػػػػاب االعتمػػػػػػػاد المبمػػػػػػػا المعػػػػػػػادؿ بػػػػػػػػالم االيرانػػػػػػػي الػػػػػػػذم تػػػػػػـػ شػػػػػػػراءه كالسػػػػػػػعر الػػػػػػػػذم -2

 احتسب بمكجبو مقابؿ الدينار العراقي.
المجيػػػػػػز سػػػػػكاء لػػػػػػدل يخػػػػػكؿ المراسػػػػػػؿ كىػػػػػك فػػػػػػرع مصػػػػػرفكـ فػػػػػػي الخػػػػػارج بػػػػػػدفع قيمػػػػػة االعتمػػػػػػاد لحسػػػػػاب  -3

خػػػػػػرل بػػػػػػالم االيرانػػػػػػي المعػػػػػػادؿ لقيمػػػػػػة الػػػػػػدينار العراقػػػػػػي الػػػػػػذم تػػػػػـػ شػػػػػػراءه مسػػػػػػػبقان الفػػػػػػرع اك لػػػػػػدل البنػػػػػػكؾ اال
 عند فتح االعتماد عند تقديـ مستندات شحف مطابقة لشركط االعتماد.

فػػػػػػػي حالػػػػػػػة فػػػػػػػتح االعتمػػػػػػػػاد المسػػػػػػػتندم بتأمينػػػػػػػات نقديػػػػػػػػة بنسػػػػػػػبة معينػػػػػػػة مػػػػػػػف قيمػػػػػػػػة مبممػػػػػػػو يػػػػػػػتـ تحكيػػػػػػػػؿ -4
عػػػػادؿ قيمػػػػة المسػػػػػتندات بػػػػالم االيرانػػػػػي لحسػػػػاب المجيػػػػػز المراسػػػػؿ )فػػػػرع المصػػػػػرؼ فػػػػي طيػػػػػراف( بػػػػدفع مػػػػػا ي

سػػػػػػػػكاء لػػػػػػػػدل فػػػػػػػػرعيـ اك لػػػػػػػػدل البنػػػػػػػػكؾ المراسػػػػػػػػمة االخػػػػػػػػػرل كبسػػػػػػػػعر يػػػػػػػػـك الػػػػػػػػدفع , كمػػػػػػػػف ارصػػػػػػػػدة حسػػػػػػػػػابات 
 المصرؼ لدل الفرع المذككر عند تقديـ مستندات شحف مطابقة لشركط االعتماد.

ي بػػػػػػػدفع قيمتيػػػػػػا بالػػػػػػدينار العراقػػػػػػػي عنػػػػػػد كركد مسػػػػػػتندات الشػػػػػػػحف الػػػػػػى المصػػػػػػرؼ يقػػػػػػػـك المسػػػػػػتكرد العراقػػػػػػ-5
 استنادان لمفكاتير المقدمة ضمف المستندات كحسب سعر الم الذم تـ تحديده يـك الدفع.
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إف المصػػػػػػػػرؼ سػػػػػػػػكؼ ال يحتػػػػػػػػاج الػػػػػػػػى طمػػػػػػػػب عممػػػػػػػػة أجنبيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف نافػػػػػػػػذة العمميػػػػػػػػات فػػػػػػػػتح االعتمػػػػػػػػادات -6
ؿ باسػػػػػػتخداـ مػػػػػػكارده الذاتيػػػػػػة لالسػػػػػػتيراد مػػػػػػف الجميكريػػػػػػة االيرانيػػػػػػة , كسػػػػػػيعتمد المصػػػػػػرؼ فػػػػػػي عمميػػػػػػة التمكيػػػػػػ

 ككدائع الزبائف كمكاردىـ.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                                     
 المدير العامع.                                                       

                                                                 2 /4/2117 
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ــيرفة ــرفية  /دائـــرة مراقبـــة الصـ ــة غيـــر المصـ ــة المؤسســـات الماليـ ــايير /قســـم مراقبـ شـــعبة المعـ
 واالمتثال
 9/5/147العدد: 

 11/4/2117التاريخ: 
 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة/الى

 ياستمارة تحويل داخم/م
 تحية طيبة ...

تقػػػػػػرر اعتمػػػػػػادكـ نمػػػػػػكذج االسػػػػػػتمارة )المرفػػػػػػؽ ربطػػػػػػان( فػػػػػػي حالػػػػػػة إجػػػػػػراء عمميػػػػػػات تحكيػػػػػػؿ داخمػػػػػػي كالمسػػػػػػمكح 
أ ك ب( مػػػػػػػػف تعميمػػػػػػػػات تنظػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػركات  /خامسػػػػػػػػان /9لشػػػػػػػػركاتكـ العمػػػػػػػػؿ بيػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتنادان الػػػػػػػػى المػػػػػػػػػادة )
مػػػػػا مطمػػػػػػكب فػػػػػػي  , عمػػػػػى اف يممػػػػػػئ كػػػػػػؿ 2115( لسػػػػػػنة 8التكسػػػػػط ببيػػػػػػع كشػػػػػراء العمػػػػػػالت االجنبيػػػػػػة رقػػػػـػ )

االسػػػػػتمارة بشػػػػػكؿ إجبػػػػػارم كتحػػػػػتفظ الشػػػػػػركة بأسػػػػػتمارة كػػػػػؿ زبػػػػػكف فػػػػػي حالػػػػػػة قيػػػػػامكـ بعمميػػػػػة تحكيػػػػػؿ داخمػػػػػػي 
 كتفيرس بشكؿ منظـ كجاىز لمطمب مف قبؿ ىيئات الرقابة الخاصة بيذا البنؾ.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 المدير العامع.                                                     

                                                                 9 /4/2117 
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اسخواسة هعلىهاث ححىٌل داخلً خاصت بششكاث الخىسط ببٍع وششاء العوالث 

 االجٌبٍت الوحذودة

 وعلىهاث الشخصٍتال -1

 سخهى دىانت     يذىل       و/.................... انرباعي .......................اسى انسبىٌ 

 يبهغ انذىانت ................................. ديُار            دوالر 

 اسى االو انثالثي .................................................

 حاريخ االطذار.........جهت االطذار............./االدىال او انبطاقت انىطُيت .....  رقى هىيت

 حاريخ ويكاٌ انًيالد....................................

ٍ : و ٌ انسك  .............../هاحف ......./... رقى بطاقت انسكٍ.../... د....../. ز...../عُىا

 .................../.... حاريخ االطذار................./جهت االطذار

 أرا كاى الضبىى هي الٌاصحٍي: -2

 رقى هىيت انُسوح ............... حاريخ اطذارها................ جهت االطذار...............

ٌ شركت:  أرا كاٌ انسبى

 ............../................ طبيعت َشاطها/اسى انشركت ................... عُىاَها-

 يبهغ انذىانت.................. ديُار          دوالر

 :الغشض هي الحىالت -4

............................................................................................ 

 ههٌت الضبىى:-9

يىظف قطاع  يىظف دكىيي                    حاجر          )رقى هىيت غرفت انخجارة( 

      طانب          طادب يُظب سياسي          اخري           خاص         عسكري 

 .................................................................. /طبيعت َشاط انسبىٌ-

............................................................................................ 

ٍ انشرائخ اعالِ او اخري(. ٌ بشكم يفظم في دانت نى يكٍ ضً  *)يخى حثبيج يهُت انسبى

......................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 ًوىرج هي حىالٍع الضبىى والخعهذ: -11
   

 

ِ وبخالف رنك بخذًم كافت  ٌ )..........................( أحعهذ بظذت انًعهىياث اعال إَي انسبى

 انخبعاث انقاَىَيت.

 الششكت:هعلىهاث حوأل هي لبل -11

 يذير            يعاوٌ           يىظف  /اسى انًىظف....................-
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اطمعت عمى معمكمات الزبكف ).......................( حيث تـ تدقيقيا كمطابقتيا مع قد 
مستمسكاتو الثبكتية )االصمية( كاالحتفاظ بنسخة منيا كبخالؼ ذلؾ اتحمؿ كافة التبعات 

 القانكنية.

 ىرج هي حىالٍع الوىظف:ًو-
   

 

 *حولء جوٍع الوعلىهاث بشكل إجباسي وحخخن االسخواسة بخخن الششكت بعذ إحوام عولٍت الخحىٌل او االسخالم.

*ححخفظ الششكت بٌسخت هي االسخواسة والوسخوسكاث الوزكىسة اعالٍ لكل صبىى حفهشط حسب الخىاسٌخ 

 الغشاض الخذلٍك هي لبل البٌك الوشكضي العشالً
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين

  9/4/149العدد: 
 11/4/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 (CBSنظام تبادل المعمومات االئتمانية )/م

 تحية طيبة ...

كاستنادان الى االجتماع المنعقد معكـ في  22/3/2117ك 13في  122ك  9/4/111الحقان بكتابينا المرقميف 
ـ االثنيف المكافؽ  في  142 /ا ت/9بمكجب كتابنا المرقـ  11/4/2117مقر رابطة المصارؼ العراقية في يك

ـ امياؿ مصارفكـ لماية  6/4/2117 لتحميؿ البيانات بصكرة صحيحة كلكافة االشير  25/4/2117سيت
( مميكف دينار يكميان عمى مصارفكـ استنادان الى تعميماتنا الصادرة 1ادة فرض المرامات بمبما )كبخالفو يتـ اع

 .28/7/2116في  9/1/6/238بمكجب اعمامنا المرقـ 
 نؤكد عمى االلتزام بما ورد اعاله ... مـــــــــــع التقديـــــــــــــر ...

 
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                                       11 /4/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التراخيص واالمور الفنية

 9/2/151د: العد
 12/4/2117التاريخ: 

 مكتب المدير المفوض /مكتب المدير العام /المصارف المجازة كافة /الى
 مشروع صندوق االقراض المصرفي المشترك/م

 تحية طيبة ...
 نكد اف نبيف االتي: 26/1/2117في  9/1/38الحقا باعمامنا المرقـ 

صندكؽ االقراض المصرفي المشترؾ إعادة النظر عمى المصارؼ غير الراغبة بالمشاركة في راس ماؿ  -1
بقرارىا لمرض قياميا بدكرىا التنمكم المتمثؿ بتقديـ القركض لتنشيط القطاعات االقتصادية بدالن مف االتكاؿ 
عمى الدخكؿ الى نافذة بيع كشراء العممة االجنبية فقط كسيتـ اعتبار المساىمة في الصندكؽ جزءان مف عممية 

 اني لممصارؼ في المستقبؿ.التقييـ االئتم
حصمت المكافقة عمى انشاء صندكؽ رديؼ ليذا الصندكؽ كيككف خاصان بالمصارؼ االسالمية , كيتـ -2

 انشاؤه مف قبمكـ كباشراؼ ىذا البنؾ كتكييؼ نشاطو بما ينسجـ مع فعاليات الصيرفة االسالمية.
 .لالنفاؽ عمى الية التأسيسسيتـ تحديد مكعد لممصارؼ الراغبة باالشتراؾ في الصندكؽ  -3

 مـــــــــــع التقديـــــــــــــر ...
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                      11 /4/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/155العدد: 

 13/4/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 شركات التحويل المالي المجازة كافة/
 تعميمات قواعد العناية الواجبة تجاه العمالء لممؤسسات المالية/م

  تحية طيبة ...

( لسػػػػػنة 1ؿ ربطػػػػان نسػػػػخة مػػػػف تعميمػػػػات قكاعػػػػد العنايػػػػػة الكاجبػػػػة تجػػػػاه العمػػػػالء لممؤسسػػػػات الماليػػػػة رقػػػـػ )نرسػػػػ
لاللتػػػػػػزاـ  21/3/2117فػػػػػي  4439لتنفيػػػػػذىا كالتػػػػػي تػػػػـػ نشػػػػػرىا فػػػػػي جريػػػػػػدة الكقػػػػػائع العراقيػػػػػة بالعػػػػػدد  2117

 بما كرد فييا.
 مـــــــــــع التقديـــــــــــــر ...   

 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    

                                                                      13 /4/2117 
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 9/2/156العدد: 
 2117/نيسان/ 16التاريخ: 

 ف كافةالمصار /الى
 االستشارات المالية التي تقدميا شركات التدقيق االجنبية/م

 تحية طيبة ...
حيػػػػػػث أف مينػػػػػػػة مراقبػػػػػػة كتػػػػػػػدقيؽ الحسػػػػػػابات منظمػػػػػػػة بمكجػػػػػػب احكػػػػػػػاـ نظػػػػػػاـ مزاكلػػػػػػػة مينػػػػػػة مراقبػػػػػػػة كتػػػػػػػدقيؽ 

دائػػػػػرة مراقبػػػػػػة الصػػػػػيرفة بمسػػػػػػكدة ام /المعػػػػػدؿ, نرجػػػػػػك تزكيػػػػػد ىػػػػػذا البنػػػػػػؾ  1999( لسػػػػػػنة 3الحسػػػػػابات رقػػػػـػ )
م المصػػػػرؼ ابرامػػػػػو مػػػػع شػػػػركات التػػػػدقيؽ ليتسػػػػػنى إبػػػػداء الػػػػرأم بشػػػػأنو فػػػػػي ضػػػػكء النظػػػػاـ المػػػػػذككر عقػػػػد ينػػػػك 

 كالتشريعات االخرل ... مع تزكيدنا بصكر مف العقكد التي تـ ابراميا سابقان.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 عيلعمي محسن إسما                                                    

 المحافظ وكالة                                                    
                                                                 14 /4/2117 
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 قسم المصارف االسالمية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/3/157العدد: 

 16/4/2117التاريخ: 
 كافة المصارف االسالمية/الى 

 دورة تدريبية/م
 تحية طيبة...

سػػػػػػػبؽ كاف تػػػػػػػـػ تػػػػػػػػكجييكـ بضػػػػػػػػركرة ادخػػػػػػػػاؿ مرشػػػػػػػػحيكـ لممناصػػػػػػػب االداريػػػػػػػػة كالتنفيذيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مصػػػػػػػػرفكـ بعػػػػػػػػد 
حصػػػػػػكليـ عمػػػػػػػى المكافقػػػػػػػات الرسػػػػػػمية مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا البنػػػػػػؾ عمػػػػػػػى تعييػػػػػػػنيـ فػػػػػػي دكرة تخصصػػػػػػػية فػػػػػػػي الصػػػػػػػيرفة 

تمػػػػػؾ المناصػػػػػب , لػػػػػذا يجػػػػػػب االسػػػػػالمية حيػػػػػث يعتبػػػػػر ىػػػػػذا الشػػػػػػرط ممػػػػػـز كمػػػػػف ضػػػػػمف متطمبػػػػػات اشػػػػػػماليـ ل
مركػػػػػػػز الدراسػػػػػػات المصػػػػػػػرفية فػػػػػػي ىػػػػػػػذا عمػػػػػػيكـ اشػػػػػػراؾ المػػػػػػػذككريف اعػػػػػػاله فػػػػػػػي الػػػػػػدكرات المعممػػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 

 البنؾ كبعكسو سنضطر الى اعادة النظر بمكافقتنا عمى اشماليـ تمؾ المناصب.
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 

 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    

                                                                 16 /4/2117 

 

 

 

 



 

47 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/162العدد: 

 19/4/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 اعضاء مجمس ادارات المصارف/م
 تحية طيبة ...

كلكجػػػػػػػػػػػػػػكد مخاطبػػػػػػػػػػػػػات عديػػػػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػػػػف  19/2/2117كالمػػػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػي  9/3/71الحقػػػػػػػػػػػػػان بإعمامنػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػرقـ 
 المصارؼ.

نػػػػػػكد أف نبػػػػػػػيف بػػػػػػػأف الحػػػػػػػد االدنػػػػػػػى لمترشػػػػػػػيح لعضػػػػػػػكية مجمػػػػػػػس االدارة ىػػػػػػػي الشػػػػػػػيادة االعداديػػػػػػػة مػػػػػػػع تػػػػػػػكفر 
اليػػػػػة أك المصػػػػػػرفية أك القانكنيػػػػػة كتكػػػػػػكف الشػػػػػيادة الجامعيػػػػػػة مقبكلػػػػػة كمفضػػػػػػمة فػػػػػي حػػػػػػاؿ االىميػػػػػة كالخبػػػػػػرة الم

تكفرىػػػػػػػػا لعضػػػػػػػػكية المجمػػػػػػػػػس كيكػػػػػػػػكف شػػػػػػػػرط الشػػػػػػػػػيادة الجامعيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى رؤسػػػػػػػػػاء مجػػػػػػػػالس االدارات كالمػػػػػػػػػدراء 
 المفكضيف.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 

 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    

                                                                18 /4/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/165العدد: 

 21/4/2117التاريخ: 
 رف المجازة كافةالمصا/الى

 توحيد حسابات/م
 تحية طيبة ...

 13/4/2116في  9/3/142الحقان بأعمامنا المرقـ 
لمرض معالجة كجكد أكثر مف حساب لزبائنكـ كفي أكثر مف فرع لممصرؼ الكاحد كتعددىا بيف الجارم 

الى تعدد الحسابات كالتكفير كالكديعة كحسابات الشركات كاالشخاص المعنكنة التابعة لو كغيرىا مما يؤدم 
كعدـ القدرة عمى تحديد المكقؼ المالي كالقانكني لمزبكف بصكرة دقيقة مما يتعذر معو تحقيؽ متطمبات 

( , بمية IBANاالستعالـ لمختمؼ اغراض االمتثاؿ كعدـ القدرة عمى تطبيؽ رقـ الحساب المصرفي المكحد )
ا كادارتيا بشكؿ سميـ يستمـز عمى مصارفكـ القياـ السيطرة عمى حسابات الزبائف كأسس فتحيا كالرقابة عميي

 باالتي:
فتح حساب كاحد لمزبكف بعممة معينة كيتفرع منو كافة انكاع الحسابات بتمؾ العممة يترؾ لمصارفكـ حرية  -أ

كالعمالت االخرل, أك فتح حساب كاحد لكؿ عممة كيتفرع منو باقي انكاع الحسابات كحسب آلية عمؿ 
 ة التي تمتمكيا المصارؼ .االنظمة المصرفي

الحساب في ام فرع مف فركع المصرؼ كالقياـ بالعمميات المختمفة الخاصة يستطيع الزبكف تحريؾ ذلؾ  -ب
 بو.
 في الفرع الذم ُفتح الحساب فيو حصران.لمزبكف إضافة ام تفرع لحسابو يجكز -ح

( أشير مف تاريخ صدكر ىذا االعماـ 3) التخاذ ما يمـز عمى اف ينتيي العمؿ بما تقدـ خالؿ فترة ال تتجاكز
كعند عدـ مراجعة بعض زبائنكـ يعتمد رقـ الحساب الذم فيو الرصيد االعمى كتحكؿ اليو بقية االرصدة في 
الحسابات االخرل, اك يعتمد الحساب المفتكح في الفرع الكاقع في منطقة سكنو اك عممو كتممؽ بقية الحسابات 

. 
 ـــــــــر ...مـــــــــــع التقديــــ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                      19 /4/2117 
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 شعبة التعميمات/مراقبة المصارف التجاريةقسم /دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/171العدد: 

 25/4/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 إعمام/م
 تحية طيبة ...

 نكد أف نحيطكـ عممان باالتي: 
 ركنيان.تككيدنا باستمارة المرشح مطبكعة الضركرة تز -1
عتػػػػػػذار عػػػػػف عػػػػػػدـ حضػػػػػػكره الػػػػػػى مػػػػػنح المرشػػػػػػح فرصػػػػػػة كاحػػػػػدة لالختبػػػػػػار فػػػػػػي حػػػػػػاؿ عػػػػػدـ تقػػػػػػديـ كتػػػػػػاب ا-2

 المقابمة مف قبؿ المصرؼ.
عػػػػػػػػدـ إجػػػػػػػػراء اختبػػػػػػػػار جديػػػػػػػػد لممػػػػػػػػدير المفػػػػػػػػػكض إذا سػػػػػػػػبؽ كاف تػػػػػػػـػ اختبػػػػػػػػاره لمنصػػػػػػػػب معػػػػػػػػاكف المػػػػػػػػػدير  -3

المفػػػكض كاجتػػػػاز بػػػػنفس السػػػػنة التػػػػي رشػػػػح فييػػػػا لشػػػػمؿ المنصػػػػب الثػػػػاني بيػػػػدؼ تمكينػػػػو مػػػػف انجػػػػاز الميػػػػاـ 
 لو لحيف اجراء االختبار كابالغو بالمكافقة.اليكمية لممصرؼ , كعدـ تعطيمو عف انجاز اعما

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                              24 /4/2117 
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 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/مراقبة الصيرفةدائرة 
 9/4/174العدد: 

 26/4/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 ACH-Cوظيفة أيقاف الصكوك في نظام المقاصة االلكتروني /م
 تحية طيبة ...

مػػػػػع  19/1/2117فػػػػػي  23/95اـ الصػػػػػادر عػػػػف ىػػػػػذا البنػػػػػؾ المػػػػػرقـ بالعػػػػػدد نؤكػػػػد عمػػػػػى مػػػػػا كرد فػػػػػي االعمػػػػػ
االخػػػػػػػػذ بنظػػػػػػػػر االعتبػػػػػػػػار اف تكػػػػػػػػكف الصػػػػػػػػػككؾ المفقػػػػػػػػكدة مػػػػػػػػف ضػػػػػػػػمف الصػػػػػػػػػككؾ التػػػػػػػػي يػػػػػػػػتـ ايقافيػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػكة 

 بالصككؾ المزكرة اك المسركقة الكاردة فيو.
 كبيذا الصدد نكد بياف االتي:

المصػػػػػػػػارؼ كمؤسسػػػػػػػػات الدكلػػػػػػػػة التػػػػػػػػي  تحميػػػػػػػػؿ كمفػػػػػػػػة الصػػػػػػػػككؾ الصػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف البنػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػزم عمػػػػػػػػى-1
 %( مف الكمفة كتحميالت ادارية.21تصدر ليا ىذا البنؾ دفاتر مع اضافة نسبة )

فيمػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالصػػػػػػككؾ )المػػػػػزكرة, المسػػػػػػركقة, المفقػػػػػػكدة( الصػػػػػادرة عػػػػػػف البنػػػػػػؾ المركػػػػػزم العراقػػػػػػي تقػػػػػػرر  -2
 االتي: 

عمػػػػى زبػػػػػائف البنػػػػػؾ المركػػػػػزم مػػػػػف ( دينػػػػار )خمسػػػػػكف الػػػػػؼ دينػػػػػار( 51111فػػػػرض غرامػػػػػة ماليػػػػػة قػػػػػدرىا ) -أ
مصػػػػػػارؼ كمؤسسػػػػػػات الدكلػػػػػػة )التػػػػػػػي يصػػػػػػدر ليػػػػػػا البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػزم دفػػػػػػاتر صػػػػػػككؾ( عػػػػػػػف كػػػػػػؿ كرقػػػػػػة صػػػػػػػؾ 

 )مزكرة, مسركقة, مفقكدة( مف الصككؾ الصادرة مف البنؾ المركزم العراقي.
حمػػػػػؿ ( كبعكسػػػػو يتACHابالغكػػػـػ فػػػػكران البنػػػػػؾ عػػػػف كاقعػػػػػة الفقػػػػداف ليتسػػػػػنى لمبنػػػػؾ ايقافيػػػػػا عمػػػػى نظػػػػػاـ ) -ب

 المصرؼ كافة التبعات القانكنية في حالة التأخير.
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 االجراءات الخاصة بايقاؼ الصككؾ المسحكبة عمى المصارؼ: -3
عمػػػػػى زبػػػػػائنكـ كمػػػػػػكظفي مصػػػػػارفكـ الػػػػػذيف بعيػػػػػػدتيـ دفػػػػػاتر صػػػػػػككؾ بػػػػػذؿ العنايػػػػػة الكاجبػػػػػػة لمحفػػػػػاظ عمييػػػػػػا -أ

 ف, التزكير, السرقة(.كاتباع االجراءات القانكنية المناسبة في حاالت )الفقدا
ايقػػػػػػاؼ الصػػػػػػػككؾ فػػػػػػكران عمػػػػػػػى نظػػػػػػاـ المقاصػػػػػػػة االلكتركنػػػػػػي فػػػػػػػي حػػػػػػاؿ كركد بػػػػػػػالغ لممصػػػػػػرؼ )بفقػػػػػػػداف  -ب

 التزكير, السرقة( لكاؼ انكاع الصككؾ الصادرة مف المصرؼ.
 إعالـ البنؾ المركزم كالمصارؼ العاممة كافة بتفاصيؿ الصككؾ التي تـ ايقافيا عمى النظاـ. -ج
( دينػػػػػػػار عػػػػػػف كرقػػػػػػػة صػػػػػػػؾ 25111مركػػػػػػػزم الحػػػػػػػؽ بفػػػػػػرض غرامػػػػػػػة عمػػػػػػػى المصػػػػػػرؼ مقػػػػػػػدارىا )لمبنػػػػػػؾ ال -د

طاعيا مػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػاب الزبػػػػػػػػػػكف اك المكظػػػػػػػػػػؼ )المػػػػػػػػػزكرة , المسػػػػػػػػػػركقة, المفقػػػػػػػػػػكدة( كلممصػػػػػػػػػػرؼ الحػػػػػػػػػػؽ باسػػػػػػػػػػتق
 المسؤكؿ اذا ثبت تقصيره.

إحالػػػػػػة المكظػػػػػػػؼ المقصػػػػػػػر الػػػػػػػى التحقيػػػػػػػؽ التخػػػػػػػاذ العقكبػػػػػػػة االداريػػػػػػػة المناسػػػػػػػبة اذا ثبػػػػػػػت تقصػػػػػػػيره فػػػػػػػي  -ق
 ضكء كاقعة )الفقداف, التزكير, السرقة(,

 لاللتزاـ بما كرد اعاله.
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                               26 /4/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/182العدد: 

 2/5/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 تعميمات/م
 تحية طيبة ...

ف البنػػػػؾ المركػػػػػزم العراقػػػػي كاحكػػػػػاـ المػػػػػادة ( مػػػػف قػػػػػانك 2بنػػػػاء عمػػػػػى مصػػػػمحة العمػػػػػؿ كتنفيػػػػذان الحكػػػػػاـ المػػػػػادة )
( مػػػػف قػػػػػانكف المصػػػػػارؼ النافػػػػذ كانسػػػػػجامان مػػػػػع تكجيػػػػات البنػػػػػؾ المركػػػػػزم العراقػػػػي لبنػػػػػاء نظػػػػػاـ مصػػػػػرفي 56)

 قكم كامف كشفاؼ كمتطكر كيسير عمى كفؽ قكاعد الصيرفة الدكلية الحديثة تقرر االتي:
%( كسػػػػػػػقؼ لالئتمػػػػػػػاف النقػػػػػػػدم بمػػػػػػػػا ال 211. تحديػػػػػػػد سػػػػػػػقؼ لمػػػػػػػنح االئتمػػػػػػػاف التعيػػػػػػػدم بمػػػػػػػػا ال يتجػػػػػػػاكز )1

%( مػػػػػػػػػف 811ليكػػػػػػػػكف المجمػػػػػػػػػكع ) %( مػػػػػػػػػف راس مػػػػػػػػاؿ المصػػػػػػػػػرؼ كاالحتياطيػػػػػػػػات السػػػػػػػػػميمة611يتجػػػػػػػػاكز )
 راس ماؿ المصرؼ كاالحتياطيات السميمة.

%( مػػػػػػػف مبمػػػػػػا خطابػػػػػػػات الضػػػػػػػماف بعػػػػػػد طػػػػػػػرح التأمينػػػػػػػات 7. تخصػػػػػػيص احتيػػػػػػػاطي )تأمينػػػػػػات( بنسػػػػػػػبة )2
اصػػػػػػػدار خطابػػػػػػػات الضػػػػػػػماف تػػػػػػػػكدع لػػػػػػػدل البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم فػػػػػػػػي %( حسػػػػػػػب ضػػػػػػػػكابط 15النقديػػػػػػػة البالمػػػػػػػة )

حسػػػػػػاب مخصػػػػػػػص ليػػػػػػػذا المػػػػػػرض لمكاجيػػػػػػػة العجػػػػػػػز فػػػػػػي تمطيػػػػػػػة خطابػػػػػػػات الضػػػػػػماف المطالػػػػػػػب بيػػػػػػػا غيػػػػػػػر 
المسػػػػددة عمػػػػػى اف يػػػػػدخؿ ضػػػػػمف االرصػػػػػدة النقديػػػػػة عنػػػػػد احتسػػػػػاب سػػػػػيكلة المصػػػػػرؼ كيػػػػػتـ تسػػػػػديد التزامػػػػػات 

ي حػػػػػاؿ امتنػػػػػاع المصػػػػػارؼ عػػػػػف التسػػػػػديد كحسػػػػػب الػػػػدكائر بعػػػػػد اكماليػػػػػا االجػػػػػراءات القانكنيػػػػػة كالقضػػػػػائية كفػػػػ
 ما متكفر مف الرصيد.

المتضػػػػػػػمف )عػػػػػػػدـ قبػػػػػػػكؿ الصػػػػػػػككؾ كالكمبيػػػػػػػاالت  14/9/2114فػػػػػػػي  9/2/261. نؤكػػػػػػد اعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػرقـ 3
كضػػػػػػػمانات عمػػػػػػػػى االئتمػػػػػػػػاف كمطالبػػػػػػػػة المقترضػػػػػػػػيف بتقػػػػػػػػديـ ضػػػػػػػػمانات ماديػػػػػػػػة كماليػػػػػػػػة تتناسػػػػػػػػب مػػػػػػػػع مبمػػػػػػػػا 

 االئتماف.
اقبػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػابات بالتأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف خطابػػػػػػػػات الضػػػػػػػػماف كالضػػػػػػػػمانات المسػػػػػػػػتممة قيػػػػػػػاـ مراقبػػػػػػػػي االمتثػػػػػػػػاؿ كمر . 4

 عنيا كتضميف تقاريرىـ بالمالحظات المكتشفة عنيا.
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 عمي محسن اسماعيل                                                    
 المحافظ وكالة                                                    

                                                               31 /4/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/183العدد: 

 4/5/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى
 رؤوس اموال المصارف/م

 تحية طيبة ...
بجمسػػػػػػػػتو المرقمػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػس مئػػػػػػػػػة  2117( لسػػػػػػػػنة 63مجمػػػػػػػػس ادارة ىػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػؾ رقػػػػػػػـػ ) اسػػػػػػػػتنادان الػػػػػػػػى قػػػػػػػػرار

 تقرر االتي:  17/4/2117كاربعة كخمسكف بعد االلؼ المنعقدة بتاريخ 
تكػػػػػػػػكف سػػػػػػػػحكبات رؤكس االمػػػػػػػػػكاؿ لػػػػػػػػدل البنػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػزم الغػػػػػػػػراض مكضػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػي طمػػػػػػػػب السػػػػػػػػػحب,  -1

ئػػػػػرة مراقبػػػػػة الصػػػػػيرفة تمػػػػػؾ السػػػػػػحكبات كتتضػػػػػمف كػػػػػؿ عمميػػػػػة سػػػػػحب شػػػػػرحان كافيػػػػػان لممػػػػػرض منػػػػػو , كتتػػػػػابع دا
بالتنسػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػع دائػػػػػػػػػرة المػػػػػػػػدفكعات, بمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ االستيضػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػارؼ عػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػض عمميػػػػػػػػػات 
السػػػػػػحب. كلػػػػػػذلؾ ال مكجػػػػػػػب الطػػػػػػالؽ رأس مػػػػػػاؿ المصػػػػػػػرؼ المحتجػػػػػػز لػػػػػػدل البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػزم عنػػػػػػد اكتمػػػػػػػاؿ 

 االجراءات , بؿ تجرم عمميات استخدامو كفقان لما تقدـ.
%( )خمسػػػػػة مػػػػػف المئػػػػػة( مػػػػػف رأس مالػػػػػو. كفػػػػػي 5م مصػػػػػرؼ لػػػػػدل آخػػػػػر عػػػػػف نسػػػػػبة )ال يزيػػػػػد رصػػػػػيد إ -2

%( )عشػػػػػركف مػػػػػػف المئػػػػػػة( , 21كػػػػػؿ االحػػػػػػكاؿ, ال يزيػػػػػػد مجمػػػػػكع أرصػػػػػػدتو لػػػػػػدل المصػػػػػارؼ االخػػػػػػرل عػػػػػػف )
كفػػػػػػي حالػػػػػػة الحاجػػػػػػة الػػػػػػى رفػػػػػػع تمػػػػػػؾ النسػػػػػػػبة لػػػػػػدل احػػػػػػد المصػػػػػػارؼ السػػػػػػباب معقكلػػػػػػة , تستحصػػػػػػؿ مكافقػػػػػػػة 

 .2117ى اف ينجز ذلؾ قبؿ نياية شير حزيراف مدير عاـ دائرة مراقبة الصيرفة , عم
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

 
 د. عماد عبد الحسن جياد                                                   

 معاون المدير العام وكالة                                                    
                                                               3 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التوعية المصرفية وحماية الجميور                    

 9/4/192العدد: 
 11/5/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة /الى
 مزودي خدمات الدفع االلكتروني

 خدمات مصرفية/م
 تحية طيبة ...

 27/3/2117والمؤرخ في  9/4/132الحقًا بإعمامنا المرقم 
يػػػػػػػة الجميػػػػػػكر لػػػػػػػدل مصػػػػػػارفكـ اف يقػػػػػػػـك بنشػػػػػػر الخػػػػػػػدمات التػػػػػػػي يرجػػػػػػى مػػػػػػػف قسػػػػػـػ التكعيػػػػػػػة المصػػػػػػرفية كحما

شػػػػػػػػػرح مبسػػػػػػػػػط عػػػػػػػػػػف /تقػػػػػػػػػدمكنيا عمػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػكاقعكـ االلكتركنيػػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػـػ كاف تتضػػػػػػػػػمف )اسػػػػػػػػـػ الخدمػػػػػػػػػػة
 متطمبات الحصكؿ عمى الخدمة( مع تزكيدنا بالمكاقع االلكتركنية الخاصة بكـ ./الخدمة

 عمؿ مف تاريخ صدكر إعمامنا ( اياـ11التخاذ الالـز مف قبمكـ كاعالمنا خالؿ مدة )

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                               11 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم المصارف االسالمية/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط

 9/3/193العدد: 
 13/5/2117التاريخ: 

 المصارف االسالمية المجازة كافة /الى
 تعميم/م

 تحية طيبة...
سػػػػػػػػػالمية سػػػػػػػػعيان لمنيػػػػػػػػكض بكاقػػػػػػػػع القطػػػػػػػػاع المصػػػػػػػػرفي االسػػػػػػػػالمي العراقػػػػػػػػي كلمػػػػػػػػرض مكاكبػػػػػػػػة المصػػػػػػػػارؼ اال

العاممػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ لمتطػػػػػكرات التػػػػػي تحػػػػػدث فػػػػػي الصػػػػػناعة المصػػػػػرفية االسػػػػػالمية عمػػػػػى المسػػػػػتكل الػػػػػػدكلي, 
ينبمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػارفكـ االطػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػى المعػػػػػػػػػايير كالمبػػػػػػػػادئ الصػػػػػػػػػادرة عػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػس الخػػػػػػػػدمات الماليػػػػػػػػػة 
االسػػػػػػػػػػالمية كااللتػػػػػػػػػػزاـ بتطبيقيػػػػػػػػػػا , إذ يعػػػػػػػػػػد المجمػػػػػػػػػػس ىيئػػػػػػػػػػػة دكليػػػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػػػعة لمعػػػػػػػػػػايير عمػػػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػػػػارؼ 
كالمؤسسػػػػػات الماليػػػػػة االسػػػػػػالمية, كييػػػػػدؼ المجمػػػػػس الػػػػػػى تطػػػػػكير كتعزيػػػػػز متانػػػػػػة صػػػػػناعة الخػػػػػدمات الماليػػػػػػة 
االسػػػػػالمية كاسػػػػػتقراراىا مػػػػػف خػػػػػالؿ اصػػػػػدار معػػػػػايير احترازيػػػػػة كمبػػػػػادئ ارشػػػػػادية ليػػػػػذه الصػػػػػناعة التػػػػػي تضػػػػـػ 
 بصػػػػػػػػػػػفة عامػػػػػػػػػػػة قطاعػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػيرفة االسػػػػػػػػػػػػالمية , كاسػػػػػػػػػػػكاؽ المػػػػػػػػػػػاؿ, كالتكافػػػػػػػػػػػػؿ )التػػػػػػػػػػػأميف االسػػػػػػػػػػػػالمي( ,

 كلالطالع يمكنكـ زيارة مكقع المجمس عبر الرابط االلكتركني ادناه.
index.php-http://www.ifsb.org/ar 

بناءن عمى ما تقدـ يتكجب عمى مصارفكـ االلتزاـ بتطبيؽ معايير المجمس اعاله باعتبارىا مكممة لمعايير بازؿ 
 .المصرفية 

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                               13 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم المصارف التجارية/رة مراقبة الصيرفة دائ
 شعبة التدقيق والتفتيش                      

 9/2/215العدد: 
 17/5/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 البيانات الفصمية/م

 تحية طيبة ...
ت المالية بصكرة , المتضمف تزكيدنا بالبيانا 8/3/2117كالمؤرخ في  9/2/98نؤكد اعمامنا المرقـ بالعدد 

 فصمية حسب النمكذج المرفؽ عمى )فالش ميمكرم( كبعد تدقيؽ البيانات الفصمية نكد اف نبيف االتي:
لكحظ عدـ التزاـ عدد مف مصارفكـ بما جاء باعمامنا المذككر كذلؾ بارساؿ البيانات بشكؿ كرقي اك  -1

مذككر بالبرامج كاف المعادالت الممكنة ارساؿ نماذج البيانات الفصمية كتسمياتيا بشكؿ يختمؼ عما ىك 
 بالبرنامج كانت غير مقفمة.

الفصمية بالبريد االلكتركني كحسب النمكذج الذم سبؽ اف المطمكب باعمامنا اعاله ىك ارساؿ البيانات  -2
 كاف تـ ارسالو اليكـ طي اعمامنا اعاله.

 11لميزانية الفصمية في الساعة لمتفضؿ باالطالع كقد تنسب حضكر المكظفيف المسؤكليف عف اعداد ا
كذلؾ في بناية ىذا البنؾ الكائف في شارع الرشيد عمى قاعة  21/5/2117صباحان مف يـك االحد المصادؼ 

المسرح لشرح البرنامج كبخالفو يتحمؿ مصرفكـ كافة التبعات القانكنية حيث سيتـ فرض غرامات يكميان عمى 
 حيحة..المصارؼ التي ترسؿ بيانات خاطئة كغير ص

 مـــــــــــع التقديـــــــــــــر ...
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                                        /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين                     

 9/4/211العدد: 
 18/5/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 االجور التي تستوفي من قبل ىذا البنك/م

 تحية طيبة ...
تقػػػػػػػرر اف يػػػػػػػتـ تحكيػػػػػػػػؿ أجػػػػػػػكر االسػػػػػػػػتعالـ  21/3/2117المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  9/4/121إعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ الحقػػػػػػػان ب

( بمبمػػػػػػػػا CBSعػػػػػػػػف التقػػػػػػػػارير االئتمانيػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتخرجة مػػػػػػػػف نظػػػػػػػػاـ تبػػػػػػػػادؿ المعمكمػػػػػػػػات االئتمانيػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػد )
ك  RTGSدينػػػػػػػػار )خمسػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػر الػػػػػػػػؼ دينػػػػػػػػار( لمزبػػػػػػػػػكف كلكػػػػػػػػؿ كفيػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػامي ))15111)

ACH. ) 
 

ــر ...نرجو االلتزا ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  م بما ورد أعاله ... مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                17 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/4/211العدد: 

 18/5/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة /الى

 CHA-Cوظيفة إيقاف الصكوك في نظام المقاصة االلكتروني  /م
 تحية طيبة ...

 .26/4/2117في  9/4/174الحقان بأعمامنا المرقـ 
( منػػػػػو )االجػػػػػػراءات الخاصػػػػػػة بأيقػػػػػاؼ الصػػػػػػككؾ المسػػػػػحكبة عمػػػػػػى المصػػػػػػارؼ( 3فيمػػػػػا يخػػػػػػص الفقػػػػػرة رقػػػػػـػ  )

نػػػػػػرل اف يػػػػػػتـ تكضػػػػػػػيح اجػػػػػػراءات الزبػػػػػػكف فػػػػػػػي حػػػػػػاالت )الفقػػػػػػػداف, التزكيػػػػػػر, السػػػػػػرقة( كىػػػػػػػي ضػػػػػػركرة قيامػػػػػػػو 
عميػػػػػو بػػػػاالبالغ عػػػػػف الحالػػػػة التػػػػػي تعػػػػػرض ليػػػػا لػػػػػدل جيػػػػات أنفػػػػػاذ القػػػػػانكف قبػػػػؿ قيامػػػػػو بمراجعػػػػة المصػػػػػرؼ ك 

 تقديـ ما يؤيد مباشرتو باالجراءات القانكنية لممصرؼ عند مراجعتو.

 لاللتزام بما ورد أعاله.
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ير العامع. المد                                                    

                                                                17 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 شعبة الضوابط والتعميمات/قسم المصارف التجارية /دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/215العدد: 

 24/5/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 رشحينالضوابط والشروط الواجب توفرىا في الم/م
 الشغال الوظائف القيادية في المصارف العاممة في العراق

 تحية طيبة ...
( المتخذ بجمستو المرقمة الخمس مئة كخمسة كخمسكف بعد 67استنادان لقرار مجمس ادارة ىذا البنؾ المرقـ )

 .18/5/2117االلؼ كالمنعقدة بتاريخ 
 ادناه ككاالتي:حصمت المكافقة عمى اقرار الضكابط 

 ابط عامة:ضو  -1
يخضع جميع المرشحيف لشمؿ المناصب الكظيفية في المصارؼ الى الضكابط ادناه سكاء الصادرة ضمف 

 الضكابط السابقة اك الالحقة :
 تقديـ براءة ذمة مف المصرؼ اك ام جية عمؿ فييا سابقان. -أ

عمؿ فيو سابقان كفي تقديـ براءة ذمة بعدـ حصكلو عمى ائتمانات نقدية اك تعيدية مف المصرؼ الذم  -ب
حالة حصكلو عمى ائتمانات بنكعييا )نقدية اك تعيدية( تقديـ ما يثبت تسديدىا مع تثبيت عبارة عدـ تمكؤه 

 بالدفع.
أف ال يككف محكـك بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ كعدـ صدكر قرار بحقو مف سمطة متخصصة ينتقص  -ج

 .مف ممارستو ام كظيفة قيادية في )مصرؼ اك شركة(
اف ال يككف قد شمؿ منصب رفيع المستكل اك كظيفة قيادية اك تنفيذية في مصرؼ اك شركة مالية متعثرة -د

 اك اعمنت افالسيا بسبب سكء االدارة.
اف يككف مقيـ في العراؽ كلو محؿ اقامة دائـ كمعركؼ , كمتفرغ لمعمؿ المصرفي باستثناء اعضاء  -ق

 مكظؼ في مصرؼ اك شركة اك مؤسسة مالية اخرل. مجالس االدارة كالمستشار كاف ال يككف
 اف يككف لديو عدة دكرات متقدمة في مجاالت عممو المرشح لو. -ك
 اجتياز المرشحيف ادناه اختبار ىيئة المقابمة كاالختبار في ىذا البنؾ. -ز
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 ضوابط تعيين المستشار-2
 ( سنة.41اف ال يقؿ عمر المستشار عف)-أ

ؿ عمى الشيادة الجامعية االكلية عمى االقؿ في االختصاصات اف يككف المستشار حاص -ب
ذات العالقة بالعمؿ المصرفي كالمالي كىي : )االقتصاد , القانكف, االدارة العامة , االدارة 
المالية, ادارة االعماؿ , المحاسبة , العمـك المالية كالمصرفية اك االختصاصات االخرل ذات 

 العالقة بالعمؿ المصرفي(.
 ( سنة.15ف يمتمؾ المستشار خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف)ا-ج
اف يككف خاضع لبرنامج تدريبي متقدـ في كافة مجاالت العمؿ المصرفي لمكاكبة التطكرات -د

 المالية كالمصرفية الحديثة.
 ضكابط تعييف مدير ادارة الفركع كمعاكنو -3
 سنة. (31اف ال يقؿ عمر مدير ادارة الفركع كمعاكنو عف ) -أ

اف يككف مدير ادارة الفركع كمعاكنو حاصميف عمى الشيادة الجامعية االكلية في  -ب
االختصاصات ذات العالقة بعمميـ كىي : )االقتصاد , القانكف, االدارة العامة , االدارة المالية , 
ة ادارة االعماؿ , المحاسبة, العمـك المالية كالمصرفية اك االختصاصات االخرل ذات العالق

 بالعمؿ المصرفي(.
( سنكات , كاف يمتمؾ 11اف يمتمؾ مدير ادارة الفركع خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف ) -ج

 ( سنكات.5معاكف مدير الفرع خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )
 ضوابط تعيين مدير الفرع ومعاونو -4
 ( سنة.31اف ال يقؿ عمر مدير الفرع كمعاكنو عف )-أ

ر الفرع كمعاكنو حاصميف عمى الشيادة الجامعية االكلية في االختصاصات اف يككف مدي -ب
ذات العالقة بعمميـ كىي: )االقتصاد, القانكف, االدارة العامة, االدارة المالية, ادارة االعماؿ , 
المحاسبة , العمـك المالية كالمصرفية اك االختصاصات االخرل ذات العالقة بالعمؿ المصرفي( 

الفرع مف شرط الشيادة الجامعية كيقبؿ خريج الدراسة االعدادية في حاؿ ككنو  كيستثنى مدير
( سنكات , كاف يمتمؾ معاكف مدير الفرع خبرة كممارسة مصرفية ال 8يمتمؾ خبرة ال تقؿ عف )

 ( سنكات.5تقؿ عف )
 



 

61 

 ضوابط تعيين مدير ادارة المخاطر ومعاونو-5
 ( سنة.28كنو عف)ادارة المخاطر كمعااف ال يقؿ عمر مدير   -أ

اف يككف مدير ادارة المخاطر كمعاكنو حاصميف عمى الشيادة الجامعية االكلية في  -ب
االختصاصات ذات العالقة بعمميـ كىي: )االقتصاد, القانكف, االدارة العامة, االدارة المالية, 

العالقة ادارة االعماؿ, المحاسبة, العمـك المالية كالمصرفية اك االختصاصات االخرل ذات 
 بالعمؿ المصرفي(.

( سنكات , كاف يمتمؾ 6مدير ادارة المخاطر خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )اف يمتمؾ  -ج
 ( سنكات.3معاكف مدير ادارة المخاطر خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )

 ( ومعاونوITضوابط تعيين مدير تقنية المعمومات ) -6
 سنة.)28( كمعاكنو عف )ITكمات )اف ال يقؿ عمر مدير تقنية المعم -أ

( كمعاكنو حاصميف عمى الشيادة الجامعية االكلية في ITاف يككف رئيس قسـ التشميؿ ) -ب
االختصاصات ذات العالقة بعمميـ كىي: )ىندسة حاسبات, عمـك حاسبات, تقنية معمكمات , اك 

 (.بعمميـاالختصاصات االخرل ذات العالقة 
( سنكات , 5( خبرة كممارسة في مجاؿ عممو ال تقؿ عف )ITميؿ )اف يمتمؾ رئيس قسـ التش -ج

( سنكات كاف تككف ليما ميارات 3عف ) ال تقؿ في مجاؿ عمموخبرة كممارسة و كاف يمتمؾ معاكن
كركسكفت اكفس باالنجميزية اتصاؿ كاقناع جيدة كميارات تحميمية جيدة جدا كخبرة في تطبيقات مي

 لممة االنجميزية كميارات متقدمة في ادارة المشاريع.كالعربية مع االلماـ الجيد با
 ضوابط تعيين رئيس قسم االقراض )منح االئتمان( ومعاونو-7
 ( سنة.31كمعاكنو عف) اف ال يقؿ عمر رئيس قسـ االقراض )منح االئتماف( -أ

كمعاكنو حاصميف عمى الشيادة الجامعية رئيس قسـ االقراض )منح االئتماف( اف يككف  -ب
, االدارة العامة, االدارة المالية, العالقة بعمميـ كىي: )االقتصاد لية في االختصاصات ذاتاالك 

ادارة االعماؿ, المحاسبة, العمـك المالية كالمصرفية اك االختصاصات االخرل ذات العالقة 
 بالعمؿ المصرفي(.

( 11عف ) خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿرئيس قسـ االقراض )منح االئتماف( اف يمتمؾ  -ج
خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ رئيس قسـ االقراض )منح االئتماف( سنكات , كاف يمتمؾ معاكف 

 ( سنكات.5عف )
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 ضوابط تعيين رئيس قسم االستثمار ومعاونو -8
 ( سنة.31اف ال يقؿ عمر رئيس قسـ االستثمار كمعاكنو عف) -أ

يادة الجامعية االكلية في كمعاكنو حاصميف عمى الشرئيس قسـ االستثمار اف يككف  -ب
االختصاصات ذات العالقة بعمميـ كىي: )االقتصاد, االدارة العامة, االدارة المالية, ادارة 
االعماؿ, المحاسبة, العمـك المالية كالمصرفية اك االختصاصات االخرل ذات العالقة بالعمؿ 

 المصرفي(.
( سنكات , كاف 11 تقؿ عف )خبرة كممارسة مصرفية الرئيس قسـ االستثمار اف يمتمؾ  -ج

 ( سنكات.5خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )رئيس قسـ االستثمار يمتمؾ معاكف 

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    
                                                          24 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور /دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين                     

  9/4/219العدد: 
 28/5/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 (CBSنظام تبادل المعمومات االئتمانية )/م

 تحية طيبة ...
لمرض تييئة قاعدة بيانات متكاممة كسميمة كفؽ المعايير الدكلية بناء عمى البيانات االئتمانية التي يقـك 

ئتمانية ( بحيث تؤمف سالمة العمؿ بالتسييالت االCBSالمصرؼ بادخاليا كافة كتحميميا عمى نظاـ )
 كمتابعة امتثاؿ المقترضيف , يرجى اتباع االتي: 

العاميف كالمدراء المفكضيف اك مف ينكب عنيـ بتخكيؿ رسمي الى بناية ىذا البنؾ في اكالن: حضكر المدراء 
( اياـ عمؿ كفؽ الجدكؿ المرافؽ لمرض تمثيؿ 5الدائرة القانكنية في الساعة التاسعة صباحان كخالؿ مدة )

لتكقيع عمى نمكذج التعيد بصحة البيانات كاكتماؿ المعمكمات االئتمانية كالشخصية التي تخص المصرؼ با
زبائف مصرفكـ كافة مع جمب المستمسكات الثبكتية لمتأكد مف صحة البيانات كاكتماؿ المعمكمات االئتمانية 

 التي تـ تحميميا.
كاكتماؿ المعمكمات االئتمانية التي تـ تحميميا ثانيان: أف مصارفكـ ستتحمؿ المسؤكلية تامة عف صحة البيانات 

( كمطابقتيا مع السجالت كالكثائؽ المحفكظة في مصرفكـ كفي حالة كجكد ام خطأ في CBSعمى نظاـ )
صحة ادخاؿ البيانات االئتمانية المحممة لزبائف مصرفكـ كافة يتـ فرض العقكبات عمى مصرفكـ لحيف 

ية بصكرة صحيحة ككاممة , كاف ىذا البنؾ غير مسؤكؿ عف عدـ صحة التزامكـ بتحميؿ البيانات االئتمان
( استنادان الى الشركط CBSالتي قاـ مصرفكـ بتحميميا عمى نظاـ )البيانات االئتمانية كالمعمكمات الشخصية 

كاالحكاـ التي تـ اعتمادىا ضمف آلية عمؿ النظاـ كالتي تضمف الحماية لمزبكف في حاؿ تفكيضو لممشركيف 
 نظاـ .بال

 مـــــــــــع التقدٌـــــــــــــر ...
 
 

 قسمة صالح علً                                                     المرفقات 
 ع. المدٌر العام                                  جدول بأسماء المصارف- 

                                                      28 /5/2117 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/221العدد: 

 29/5/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى 

 دليل الحوكمة/م
 تحية طيبة ...

لمرض تقكية القطاع المصرفي كبناء المؤسسات عمى اسس رصينة كسميمة كمف اجؿ التطبيؽ السميـ لمبادئ 
ارؼ كتحسيف الكفاءة االقتصادية كالنمك الحككمة في الجياز المصرفي, كلمرض تحسيف اداء المص

االقتصادم كتعزيز العالقة بيف ادارة المصرؼ كمجمس ادارتو كلتقكية الييكؿ الذم مف خاللو يتـ كضع 
اىداؼ المصرؼ كتعزيز الكسائؿ لبمكغ ىذه االىداؼ , يتطمب االلتزاـ بدليؿ الحككمة الصادر مف البنؾ 

مة الجيدة ضمف المسؤكليات االشرافية لمبنؾ المركزم كذلؾ لضماف المركزم , حيث اف تطبيؽ مبادئ الحكك
كفاءة الجياز المصرفي بسبب طبيعة عمؿ المصارؼ كتعزيز الرقابة المصرفية لبناء نظاـ متكامؿ يساعد 

 عمى تحقيؽ االستقرار المالي.
 حككمة.نرفؽ لكـ ربطان نسخ مف دليؿ الحككمة, راجيف التزامكـ بالعمؿ عمى تطبيؽ مبادئ ال

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 المرفقات

 خمس نسخ مف دليؿ الحككمة.-

 عمي محسن اسماعيل                                                    
 المحافظ وكالة                                                    

                                                               29 /5/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/224العدد:  

 31/5/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 القواعد الواجب اعتمادىا/م
 تحية طيبة ...

 لتزاـ باالتي:لمرض تنظيـ عالقاتكـ مع مراسميكـ كفؽ السياسات المصرفية الحديثة نرجك اال
المختصة لديكـ بإدارة مخاطر غسؿ االمكاؿ بشكؿ فعاؿ بما يشمؿ صياغة التأكد مف قياـ االقساـ  -1

مخاطر غسؿ االمكاؿ بحيث تككف شاممة كمناسبة سياسات كاجراءات العمؿ مناسبة لتعريؼ كتقييـ كادارة 
 في العراقي عامة.لنشاطات المصرؼ لمرض تعزيز الثقة بالمصرؼ ذاتو كبالجياز المصر 

الخدمات المصرفية ضمف اطار قانكف  قياـ مجالس ادارات المصارؼ بكضع الخطط الكفيمة بتقديـ-2
المصارؼ, كقانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ لمرض ضماف رصانة ىذه المصارؼ كبالتالي تحسيف درجة 

 تصنيفيا االئتماني.
حقات المصارؼ االجنبية في مكاعيدىا المحددة , اعتماد المصارؼ لممصداقية كااللتزاـ التاـ بدفع مست-3

 لمرض اثبات حسف النية كتكطيد العالقات المصرفية .
قياـ المصارؼ العاممة في العراؽ بنشر التعميمات كالقكاعد المتبعة مف قبؿ فركعيا كالمتعمقة بمكضكع  -4

قيتيا لدل المصارؼ المراسمة العناية الكاجبة, ككضعيا مكضع التطبيؽ الف ذلؾ لو تاثير كبير عمى مصدا
 ليا.
قيامكـ بنشر احصائية سنكية عمى مكاقعكـ االلكتركنية تبيف عدد الحسابات التي تـ غمقيا مف قبمكـ بسبب -5

شبيات كمخاطر غسؿ االمكاؿ, ككذلؾ عدد الحاالت التي رفض فييا المصرؼ فتح حسابات الزبائف 
 ـ في المستقبؿ.يصنفكف بانيـ شديدم الخطكرة عند التعامؿ معي

 مـــــــــــع التقدٌـــــــــــــر ...
 
 

 قسمة صالح علً                                                                      
 ع. المدٌر العام                                                                       

                                                                   03 /5/7302 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط/قسم المصارف االسالمية

 9/3/229العدد: 
 5/6/2117التاريخ: 

 مصرف/الى
 الماليتعيين مدير القسم ضوابط /م

 تحية طيبة ...
كالمتضمف ضكابط كشركط كصؼ الميف لعييف  28/3/2117في  9/3/134الحقان بإعمامنا المرقـ بالعدد 

 مدير القسـ المالي في مصارفكـ نكد اف نبيف بأنو تـ تعديؿ كاضافة الفقرات المدرجة ادناه:
عمى االقؿ عمى شيادة جامعية اكلية في المحاسبة اك يككف مدير القسـ المالي كمعاكنو حاصميف -1

المصرفية كاف يككف لدييما خبرة كممارسة مالية اك محاسبية في االقتصاد اك ادارة االعماؿ اك العمـك المالية ك 
 (سنكات لمعاكنو.5( سنكات لمدير القسـ ك)11المصارؼ اك الشركات المالية ال تقؿ عف )

عدـ قياـ مصارفكـ بتميير المدير المالي كمعاكنو اال بعد إعالـ ىذا البنؾ كيككف قرار التميير مسببان ,  -2
 مف إعمامنا المذككر اعاله. ( 5تميير لـ يتـ بناءان عمى ما كرد في الفقرة )فيما عدا لك كاف ال

( لسنة 4اعاله الى التعميمات رقـ )تضاؼ التعميمات التي صدرت بمكجب اعمامنا السابؽ كالتعديالت  -3
(2111.) 

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                  4 /6/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 نيشعبة التدقيق الكتبي والتفتيش الميدا

 9/2/237العدد: 
 8/6/2117التاريخ: 

 المصارف الحكومية/الى
 فروع المصارف االجنبية

 تعميمات/م
 تحية طيبة ...

 .2/5/2117في (9/2/182الحاقا باعمامنا المرقـ بالعدد)
 %(.7مف تخصيص احتياطي تأمينات خطابات الضماف ) تقرر استثنائكـ -1
نػػػػػػػػؾ بشػػػػػػػػأف تحديػػػػػػػػد سػػػػػػػػقكؼ جديػػػػػػػػدة لالئتمػػػػػػػػاف النقػػػػػػػػدم االستفسػػػػػػػػارات الػػػػػػػػكاردة الػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا الببخصػػػػػػػػكص -2

اف النسػػػػػب المحػػػػػددة باعمامنػػػػػػا اعػػػػػاله تشػػػػػػمؿ جميػػػػػع االئتمػػػػػاف بمػػػػػػض النظػػػػػر عػػػػػػف كالتعيػػػػػدم نػػػػػكد اف نبػػػػػػيف 
 نكع الضماف.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                6 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة الضوابط والتعميمات/المصارف التجاريةقسم مراقبة 

 9/2/238العدد: 
 8/6/2117التاريخ: 

 جازة كافةالمصارف الم/الى
 االستقرار الوظيفي/م

 تحية طيبة ...
بيػػػػػدؼ تحقيػػػػػػؽ االسػػػػػػتقرار الػػػػػػكظيفي لشػػػػػػاغمي الكظػػػػػػائؼ القياديػػػػػػة فػػػػػػي مصػػػػػػارفكـ كالػػػػػػذيف اجتػػػػػػازكا االختبػػػػػػار 

 الذم يجرل ليـ مف قبؿ الييئة المختصة في ىذا البنؾ , تقرر االتي:
د مػػػػػركر سػػػػػنة مػػػػػف تػػػػػػاريخ عػػػػػعػػػػػدـ  قبػػػػػكؿ ترشػػػػػيحيـ مجػػػػػددان لشػػػػػمؿ مناصػػػػػب جديػػػػػدة فػػػػػي مصػػػػػارفكـ اال ب -1

 تعيينيـ لتكلي المنصب الذم تـ اختيارىـ مف اجمو.
عػػػػدـ ترشػػػػػيحيـ لتػػػػػكلي ام منصػػػػب ادارم فػػػػػي مصػػػػػرؼ اخػػػػر اال بعػػػػػد مػػػػػركر سػػػػنة مػػػػػف تػػػػػاريخ ترشػػػػػيحيـ -2

كذلػػػػػؾ لضػػػػػماف اسػػػػػتقرار العمػػػػػػؿ الػػػػػكظيفي فػػػػػي الجيػػػػػاز المصػػػػػػرفي ككتسػػػػػابيـ لمخبػػػػػرات مػػػػػف خػػػػػػالؿ السػػػػػابؽ, 
 كا مف اجميا.اشماليـ لممناصب التي رشح

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                                8 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 شعبة المعايير واالمتثال/قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/5/242العدد: 

 11/6/2117التاريخ: 
 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية/الى 

 إعمام/م
 تحية طيبة ...

دمات الػػػػػػػػػػدفع االلكتركنػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػكد اف نبػػػػػػػػػػيف بأنػػػػػػػػػػػو بالنسػػػػػػػػػػبة لمشػػػػػػػػػػركات التػػػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػػؿ كككيػػػػػػػػػػؿ لمػػػػػػػػػػػزكدم خػػػػػػػػػػ
كالمرخصػػػػػػػيف مػػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ كالشػػػػػػػػركات التػػػػػػػي ترغػػػػػػػػب فػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ ضػػػػػػػمف ىػػػػػػػػذا النطػػػػػػػاؽ كترغػػػػػػػػب 

عمػػػػػػى رخصػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػؿ كككيػػػػػؿ لمػػػػػػزكدم خػػػػػدمات الػػػػػػدفع االلكتركنػػػػػػي يتكجػػػػػب عمػػػػػػييـ تنظػػػػػػيـ بالحصػػػػػكؿ 
 العمػػػػػػؿ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ مسػػػػػػؾ مجمكعػػػػػػة دفتريػػػػػػة مسػػػػػػتندية ليػػػػػػذا النشػػػػػػاط كيكػػػػػػكف منفصػػػػػػؿ عػػػػػػف نشػػػػػػاط شػػػػػػركتيـ

 يكحد نشاط الككيؿ مع نشاط الشركة الرئيسي.الرئيسي كمف ثـ 

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                8 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/244العدد: 

 11/6/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى
 قواعد العناية الواجبة/م

 تحية طيبة ...
 2117( لسػػػػػػنة 1الء لممؤسسػػػػػات الماليػػػػػػة رقػػػػـػ )اسػػػػػتنادان الػػػػػػى تعميمػػػػػات كقكاعػػػػػػد العنايػػػػػة الكاجبػػػػػػة تجػػػػػاه العمػػػػػػ

كبػػػػػالنظر لػػػػػػكركد العديػػػػػػد مػػػػػػف االعمامػػػػػات الصػػػػػػادرة مػػػػػػف بعػػػػػػض المصػػػػػارؼ كالتػػػػػػي تطالػػػػػػب فييػػػػػػا المصػػػػػػارؼ 
االخػػػػػػرل بتزكيػػػػػػدىـ بمصػػػػػػادر االمػػػػػػكاؿ لكػػػػػػؿ حكالػػػػػػة كاردة الػػػػػػييـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ نظػػػػػػاـ المػػػػػػدفكعات االلكتركنػػػػػػػي 

(RTGS:نكد بياف ما يمي ) 
مصػػػػػػػػادر االمػػػػػػػػػكاؿ المحكلػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػاـ المػػػػػػػػدفكعات االلكتركنػػػػػػػػػي اف مسػػػػػػػػؤكلية التحقػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف  -1
(RTGS ,مػػػػػف مصػػػػػػرؼ الػػػػػػى اخػػػػػػر تقػػػػػع عمػػػػػػى عػػػػػػاتؽ المصػػػػػػرؼ الػػػػػذم قػػػػػػاـ بالتحكيػػػػػػؿ ) كعمػػػػػػى المصػػػػػػرفيف

)المحػػػػػكؿ كالمرسػػػػػؿ( التحقػػػػػؽ مػػػػػف المػػػػػرض مػػػػػف ىػػػػػذه الحكالػػػػػة كمػػػػػدل تكافقيػػػػػا مػػػػػع النشػػػػػاط الفعمػػػػػي لعمالئيػػػػـػ 
قػػػػػػػة العمػػػػػػؿ كالتػػػػػػػي يجػػػػػػػب اف تػػػػػػػتـ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ كثػػػػػػػائؽ اك كمصػػػػػػادر امػػػػػػػكاليـ المصػػػػػػػرح بيػػػػػػػا عنػػػػػػػد بػػػػػػػدء عال

 بيانات.
( كانمػػػػػػا RTGSعػػػػػدـ الحاجػػػػػػة الػػػػػى ذكػػػػػػر مصػػػػػادر االمػػػػػػكاؿ مػػػػػف خػػػػػػالؿ نظػػػػػاـ المػػػػػػدفكعات االلكتركنػػػػػي ) -2

بالتحكيػػػػػؿ فػػػػػي الحقػػػػػكؿ المخصصػػػػػة ليػػػػػا, حيػػػػػث اف التحقػػػػػؽ مػػػػػف مصػػػػػػادر الخاصػػػػػة يػػػػػتـ تثبيػػػػػت التفاصػػػػػيؿ 
افػػػػة زبائنػػػػو كال يجػػػػكز االفصػػػػاح عنػػػػو الػػػػى المؤسسػػػػات االمػػػكاؿ ىػػػػك اجػػػػراء داخمػػػػي لكػػػػؿ مصػػػػرؼ يتبػػػػع مػػػع ك

 االخرل.
 

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                                11 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة المعايير واالمتثال/قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية

 9/5/246العدد: 
 12/6/2117التاريخ: 

 شركات التحويل المالي كافة/الى
 نموذج تقرير مراقب االمتثال/م

 تحية طيبة ...
ـ نمػػػػػكذج تقريػػػػػر مراقػػػػػب االمتثػػػػػاؿ )المرفػػػػػؽ نسػػػػػخة منػػػػػو ربطػػػػػان( كالمعػػػػػد مػػػػػف قبػػػػػؿ ىػػػػػذا البنػػػػػػؾ تقػػػػػرر اعتمػػػػػادك

عمػػػػى اف تثبػػػػػت البيانػػػػات كالمعمكمػػػػػات المطمكبػػػػة فيػػػػػو بدقػػػػػة كيرسػػػػؿ التقريػػػػػر الػػػػى ىػػػػػذا البنػػػػؾ بشػػػػػكؿ فصػػػػػمي 
 كبخالفو تتحمؿ الشركة كافة التبعات.

 
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                               11 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/251د: العد

 13/6/2117: التاريخ
ــة/الى ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارف كاف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المصـ

 إعمام/م
 تحية طيبة ...

مػػػف خػػػالؿ الزيػػػارات التػػػي تقػػػػكـ بيػػػا ىيئاتنػػػا التفتيشػػػية الحظنػػػػا اف ىنػػػاؾ تػػػأخر فػػػي تزكيػػػػدىـ 
ػػػػػات المطمكبػػػػػػة ػػػػػارف باالكليػػػػػػات كالبيانػ ػػػػا لػػػػػػدل مصػ ػ ػػػػػف الكاجػػػػػػب تكفرىػ ػػػػػة كالتػػػػػػي ىػػػػػػي مػ كـ تمبيػ

 لمتطمبات البنؾ المركزم.
كبنػػػاءان عميػػػػو نؤكػػػػد ضػػػػركرة تمبيػػػػة كافػػػػة المتطمبػػػات المطمكبػػػػة كتزكيػػػػد ىيئاتنػػػػا بكافػػػػة البيانػػػػات 
كاالكليػػػػات كبأسػػػػرع كقػػػػت ممكػػػػف لمػػػػرض انجػػػػاز الميػػػػاـ المككمػػػػة الػػػػييـ ضػػػػمف المػػػػدة المحػػػػددة 

 ليـ كتجنب كقكع المصرؼ المخالؼ تحت طاقة المسؤكلية.
ــع ــ ــ ــ ــ ــر ... مـ ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ

 
 عمي محسن اسماعيل                                                    

 المحافظ وكالة                                                    
                                                                12 /6/2117 

 
 
 
 
 
 
 



 

73 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 الصيرفة دائرة مراقبة
 شعبة التعميمات والضوابط/قسم المصارف االسالمية

 9/3/251العدد: 
 13/6/2117التاريخ: 

ــرف/الى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مصــ
 توضيح تعميم /م

 تحية طيبة ...
, كنظػػػػػػػػػػػران 31/3/2117ك  5/2فػػػػػػػػػػػي  9/2/4779ك  9/1/8/53الحقػػػػػػػػػػػان بإعمامينػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػرقميف بالعػػػػػػػػػػػدديف 
بػػػػػػػيف السػػػػػػػػكقيف المػػػػػػػػالي راؽ لػػػػػػػالكراؽ ككفقػػػػػػػػان لمبػػػػػػػدأ التنسػػػػػػػػيؽ الفعػػػػػػػػاؿ لممالحظػػػػػػػات التػػػػػػػػي أبػػػػػػػداىا سػػػػػػػػكؽ العػػػػػػػػ

 كالنقدم نكد تكضيح ما يمي:
 االصؿ اف ال تتـ عمميات االكتتاب بكاسطة االيداعات النقدية المباشرة. -1
يجػػػػػػػػب تػػػػػػػػكفر حسػػػػػػػػاب مصػػػػػػػػرفي لمزبػػػػػػػػػكف المكتتػػػػػػػػب فػػػػػػػػإذا كػػػػػػػػاف الحسػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػدل مصػػػػػػػػرؼ اخػػػػػػػػر غيػػػػػػػػػر  -2

الحكالػػػػػة كالصػػػػؾ اك الػػػػػدفع االلكتركنػػػػي عبػػػػػر نظػػػػاـ المػػػػػدفكعات العراقػػػػػي  )المكتتػػػػب بػػػػػو( يػػػػتـ اسػػػػػتخداـ اداتػػػػي
اك حسػػػػػاب االمانػػػػػات المحػػػػػتفظ بػػػػػو لػػػػػػدل شػػػػػركات الكسػػػػػاطة الماليػػػػػة كاذا لػػػػػـػ يكػػػػػف لمزبػػػػػكف المكتتػػػػػب حسػػػػػػاب 

 مصرفي لدل مصرؼ اخر فيجب عمى المصرؼ )المكتتب بو( القياـ بفتح حساب لو.
االيػػػػػداع النقػػػػػدم فػػػػي االكتتػػػػػاب لصػػػػالح تنفيػػػػػذ اجػػػػػراءات عمػػػػى اسػػػػػاس مػػػػا تقػػػػػدـ يػػػػػتـ الحػػػػد مػػػػػف عمميػػػػات  -3

العنايػػػػة الكاجبػػػػة عبػػػػػر معرفػػػػة الحسػػػػػابات المصػػػػرفية التػػػػػي تػػػـػ التحكيػػػػػؿ منيػػػػا اك الحسػػػػػابات المصػػػػرفية التػػػػػي 
 يقـك المصرؼ )المكتتب بو( بفتحيا.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع. المدير العام                                                    
                                                               13 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شؤون المقترضين وعالقات المستفيدينشعبة                     

 9/4/253العدد: 
 13/6/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 نظام تبادل المعمومات االئتمانية/م

 تحية طيبة ...
)مرافقػػػػػػػػة ربطػػػػػػػػان(  13/8/2115فػػػػػػػػي  9/4/263الصػػػػػػػػادرة بمكجػػػػػػػػب كتابنػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ اسػػػػػػػتنادان الػػػػػػػػى تعميماتنػػػػػػػػا 

كبػػػػػػػػػػديؿ عنػػػػػػػػػو كتزكيػػػػػػػػػػدنا ( ITحديػػػػػػػػػػد اسػػػػػػػػـػ المكظػػػػػػػػػؼ المسػػػػػػػػػػؤكؿ عػػػػػػػػػف)( منيػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػي تضػػػػػػػػػمنت ت4لمفقػػػػػػػػػرة )
الممػػػػػػػارس(  بالمعمكمػػػػػػات المتضػػػػػػمنة )اسػػػػػـػ المكظػػػػػػؼ , االيميػػػػػػؿ, العنػػػػػػكاف الػػػػػػكظيفي , رقػػػػػـػ اليػػػػػػاتؼ, العمػػػػػػؿ

( , الحظنػػػػػػػا فػػػػػػػي ا كنػػػػػػػة االخيػػػػػػػرة CBSلمصػػػػػػارفكـ لمكاكبػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ بنظػػػػػػػاـ تبػػػػػػػادؿ المعمكمػػػػػػػات االئتمانيػػػػػػػة )
ف بالمكضػػػػػػكع أعػػػػػػػاله ممػػػػػػا ادل الػػػػػػى اربػػػػػػػاؾ فػػػػػػي العمػػػػػػػؿ كتػػػػػػأخير فػػػػػػػي تميػػػػػػر فػػػػػػي اسػػػػػػػماء المػػػػػػكظفيف المعنػػػػػػػي

 تحميؿ البيانات االئتمانية ناتجة عف اخطاء في صحة البيانات.
نرجػػػػػك اعػػػػػالـ ىػػػػػػذا البنػػػػػؾ باسػػػػػماء المػػػػػػكظفيف الجػػػػػدد الػػػػػذم تػػػػػـػ ترشػػػػػيحيـ مػػػػػف قػػػػػػبمكـ كعمػػػػػى اف يككنػػػػػػكا ذات 

( كبخالفػػػػػو يتحمػػػػؿ مصػػػػػرفكـ كافػػػػة التبعػػػػػات القانكنيػػػػة بمكجػػػػػب قػػػػػانكف CBSدرايػػػػة تامػػػػػة بنليػػػػة عمػػػػػؿ نظػػػػاـ )
 المصارؼ النافذ.

ــر ...نؤكد عمى االلتزام بما ورد أعاله ...  ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                               12 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين                      

 9/4/254العدد: 
 13/6/2117: التاريخ

 المصارف المجازة كافة/الى
 (CBSنظام تبادل المعمومات االئتمانية )/م

 تحية طيبة ...
الفقػػػػػػػػرة  24/1/2117فػػػػػػػػي  9/1/6/34نؤكػػػػػػػػد عمػػػػػػػػى االلتػػػػػػػػزاـ بتعميماتنػػػػػػػػا الصػػػػػػػػادرة بمكجػػػػػػػػب كتابنػػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ 

قبػػػػػػػؿ  ( المتضػػػػػػمف التػػػػػػػزاـ مصػػػػػػػارفكـ بتحػػػػػػػديث كرفػػػػػػع المعمكمػػػػػػػات االئتمانيػػػػػػػة كافػػػػػػػة كبشػػػػػػكؿ مسػػػػػػػتمر مػػػػػػػف2)
مسػػػػػتخدميكـ فػػػػػي النظػػػػػػاـ شػػػػػيريان خػػػػػالؿ االيػػػػػػاـ العشػػػػػرة االكلػػػػػى مػػػػػػف الشػػػػػير الػػػػػذم يميػػػػػػو اسػػػػػتنادان الػػػػػى المػػػػػػادة 

كالتػػػػػػػي سػػػػػػػػبؽ اف  21/11/2114فػػػػػػػي  9/4/291الخامسػػػػػػػة )التزامػػػػػػػات المسػػػػػػػػتفيد( مػػػػػػػف تعميماتنػػػػػػػا المرقمػػػػػػػػة 
 ارؼ النافذ.تـ تزكيدكـ بيا كبخالفو يتحمؿ مصرفكـ كافة التبعات القانكنية بمكجب قانكف المص

ــر ...نرجو االلتزام ...  ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                              12 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/255العدد: 

 13/6/2117التاريخ: 
 المدير االقميمي/فروع المصارف االجنبية العاممة في العراق/الى

 مخصص االئتمان التعيدي/م
 تحية طيبة ...

تعيػػػػدم الػػػػػكارد فػػػػي الفقػػػػػرة )تاسػػػػعان( مػػػػػف المػػػػػادة تقػػػػرر اعفػػػػػائكـ مػػػػف احتسػػػػػاب المخصصػػػػات عمػػػػػى االئتمػػػػػاف ال
كاالكتفػػػػػػػػػػاء بالمخصػػػػػػػػػػػص الػػػػػػػػػػػذم يحتسػػػػػػػػػػػبو المصػػػػػػػػػػػرؼ االـ  2111( لسػػػػػػػػػػػنة 4( مػػػػػػػػػػف تعميمػػػػػػػػػػػات رقػػػػػػػػػػـػ )12)

 شريطة ما يمي: 2111( لسنة 4كلحيف صدكر التعديالت الخاصة بتعميمات رقـ )
مكتػػػػػكب بػػػػػالممتيف  المصػػػػػرؼ االـ لفػػػػػركعكـ العاممػػػػػة فػػػػػي العػػػػػراؽ بتقػػػػػديـ خطػػػػػاب ضػػػػػماف غيػػػػػر مشػػػػػركطقيػػػػػاـ 

)العربيػػػػػة كاالنكميزيػػػػػػة( بحيػػػػػث تكػػػػػػكف فيػػػػػو الشػػػػػػركة االـ مسػػػػػػؤكلة عػػػػػف جميػػػػػػع الكدائػػػػػع كااللتزامػػػػػػات المتحققػػػػػػة 
%( عمػػػػػػػػى االقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف رأس المػػػػػػػػاؿ 75عػػػػػػػػف نشػػػػػػػػاط فركعيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػع احتفػػػػػػػػاظ فػػػػػػػػركعكـ بنسػػػػػػػػبة )

 )المحمية كاالجنبية(.الى الكدائع المكدعة لديكـ بمختمؼ العمالت التشميمي داخؿ العراؽ باالضافة 
 

ــر ... راجين االلتزام بما ورد أعاله .... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 

 عمي محسن اسماعيل                                                    
 المحافظ وكالة                                                    

 2117/حزيران/ 12                                                            
 
 
 
 
 



 

77 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 القسم االداري/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/259العدد: 

 14/6/2117التاريخ: 
 كافة المصارف المجازة وشركات التحويل المالي/الى

 وسائل االتصال/م
 تحية طيبة ...

اسػػػػػػػػػتنادان لمتمييػػػػػػػػػر الحاصػػػػػػػػػؿ بالييكػػػػػػػػػؿ ك  2017/2/5كالمػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػي  48/10/1/9الحاقػػػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػدد 
 التنظيمي ليذه الدائرة .

يرجػػػػػػػى اعتمػػػػػػػاد ارقػػػػػػػاـ اليكاتػػػػػػػؼ المحمكلػػػػػػػة كالبريػػػػػػػد االلكتركنػػػػػػػي ككمػػػػػػػا مػػػػػػػدرج ادنػػػػػػػاه كالخػػػػػػػاص بأقسػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػذه 
 الدائرة.

 البرٌد االلكترونً رقم الهاتف اسم القسم ت
 Qismah.salih@cbi.iq 07809224667 مكتب المدٌر العام 1

شععععععععععععبة القلعععععععععععم السعععععععععععري  
 والمتابعة

07809224662  

 / 07809224665 القسم االداري 2
  07809224660 / 
قسععععععم مراقبعععععععة المصعععععععارف  3

 التجارٌة
07703490710 supervision@cbiraq.info 

 compliance@cbiraq.info 07809224664 المتثالشعبة المعاٌٌر وا 
شععععععععععععععععععععععبة التسعععععععععععععععععععععجٌل  

والتعععععععععععراخٌص واالمعععععععععععور 
 الفنٌة

07703490594 licensedbanks@cbiraq.info 

 islamicbanks@cbiaq.info 07809224661 قسم المصارف االسالمٌة 4
قسععععععععم تبععععععععادل المعلومععععععععات  5

 االئتمانٌة
07703490741 Credit.info@cbiraq.info 

ٌعععععة المصعععععرفٌة   شعععععبة التوع
 وحماٌة الجمهور

07809224663 bankingawareness@cbiraq.info 
 

ٌعععععععععر  6 قسععععععععم المؤسسععععععععات غ
 المصرفٌة

07809256302 nonbankinginst@cbiraq.info 
 

 هـع الخمذٌـــــــــــــش ......  banking.supervision@cbi.iqعلواً اى البشٌذ االلكخشوًً للذائشة 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                                      14 /6/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المصارف التجارية /دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التدقيق المكتبي والتفتيش                    

 9/2/261العدد: 
 15/6/2117التاريخ: 

ــازة كافة/الى ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارف المجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  المصــ
 إعمام/م

 تحية طيبة ...
الخػػػػػػػاص بنافػػػػػػذة بيػػػػػػػع كشػػػػػػػراء العممػػػػػػػة  2115لسػػػػػػػنة  9/3/26الفقػػػػػػػرة )ك( مػػػػػػػف اعمامنػػػػػػا المػػػػػػػرقـ  اشػػػػػػارة الػػػػػػػى

 االجنبية كالمتضمف ارساؿ كشكفات بتفاصيؿ المبالا المحكلة بالعممة االجنبية.
تقػػػرر عػػػػدـ ارسػػػػاؿ ىػػػػذه الكشػػػػكفات الػػػػى ىػػػػذه الػػػػدائرة لعػػػػدـ الحاجػػػػة الييػػػػا كارسػػػػاليا فقػػػػط الػػػػى دائػػػػرة العمميػػػػات 

 لككنيا الجية المختصة بتدقيؽ معامالت النافذة.رة الديف المالية كادا
ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ

 
 قسمة صالح عمي                                                    
 ع. المدير العام                                                    

                                                     14 /6/2117 
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 مراقبة الصيرفة دائرة
 شعبة التدقيق المكتبي والتفتيش/قسم مراقبة المصارف التجارية

 9/2/263العدد: 
 18/6/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة      مكتب المدير العام/الى
 المفوض مكتب المدير                                   

 انشاء شركة ضمان الودائع/م
 تحية طيبة ...

بنػػػػػػاءان عمػػػػػػػى مكافقػػػػػػة معػػػػػػػالي المحػػػػػػػافظ بكضػػػػػػع الخطػػػػػػػكات التنفيذيػػػػػػة النشػػػػػػػاء شػػػػػػػركة ضػػػػػػماف الكدائػػػػػػػع تقػػػػػػػرر 
قيػػػػامكـ بتزكيػػػػػدنا بجػػػػػدكؿ احصػػػػػائي يتضػػػػػمف تركيبػػػػػة الكدائع)جاريػػػػة, ثابتػػػػػة, تػػػػػكفير( كنسػػػػػبة كػػػػػؿ منيػػػػػا الػػػػػى 

منيػػػػػػػا فػػػػػػػي تحديػػػػػػد المبمػػػػػػػا المطمػػػػػػػكب دفعػػػػػػو مػػػػػػػف كػػػػػػػؿ مصػػػػػػػرؼ  إجمػػػػػػالي الكدائػػػػػػػع كذلػػػػػػػؾ لمػػػػػػرض االسػػػػػػػتفادة
( مميػػػػػػار دينػػػػػار عراقػػػػػػي مػػػػػف ناحيػػػػػة كالتكصػػػػػػؿ الػػػػػى المبػػػػػػالا 111لممسػػػػػاىمة فػػػػػي رأس مػػػػػػاؿ الشػػػػػركة البػػػػػالا )

التقديريػػػػػة المطمػػػػػكب دفعيػػػػػػا مػػػػػف كػػػػػؿ مصػػػػػػرؼ شػػػػػاممة التػػػػػأميف الشػػػػػػيرم المنصػػػػػكص عميػػػػػو فػػػػػػي المػػػػػادة رقػػػػػـػ 
, عمػػػػػػػى اف تراعػػػػػػػي فييػػػػػػػا مػػػػػػػػا كرد 2116( لسػػػػػػػنة 3رقػػػػػػـػ )مػػػػػػػف نظػػػػػػػاـ ضػػػػػػػماف الكدائػػػػػػػع المصػػػػػػػرفية -( اكالن 4)

 في النظاـ اعاله ككما يأتي :
 ال تخضع الحكاـ ىذا النظاـ: -اكالن –( 2المادة )

 فركع المصارؼ العراقية العاممة خارج العراؽ. -أ
مصػػػػػػػارؼ التنميػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػتثمار كالمصػػػػػػػػارؼ االسػػػػػػػػالمية المػػػػػػػػرخص ليػػػػػػػػا بالعمػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػانكف كالتػػػػػػػػي -ب

 ات تمكيؿ المشاريع كاالستثمار داخؿ العراؽ كالتي تقبؿ كدائع محددة المرض.تقـك بعممي
 الكدائع الحككمية في المصارؼ الحككمية.-ج

 ال تخضع لمضماف ما ياتي: -ثانيان 
 التأمينات النقدية عف قيمة التسييالت االئتمانية.-أ

 كدائع المصارؼ لدل البنؾ المركزم العراقي.-ب
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 لممصارؼ المكدعة لدل  البنؾ المركزم العراقي. االحتياطي القانكني-ج
 كدائع اعضاء مجمس ادارة المصرؼ المساىـ.-د
 الكدائع غير المطالب بيا المكدعة لدل المصارؼ المساىمة .-ق
 كدائع المصرؼ المكدعة لدل مصرؼ اخر.-ك

كتابنػػػػػا اعػػػػػػاله ( ايػػػػػاـ عمػػػػػؿ مػػػػػف تػػػػػػاريخ صػػػػػدكر 11التخػػػػػاذ مػػػػػا يمػػػػػـز كتزكيػػػػػػدنا بمػػػػػا كرد اعػػػػػاله خػػػػػالؿ فتػػػػػػرة )
 كاالستمرار عمى اعداد كارساؿ ىذه االحصائية شيريان.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ  مـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                              15 /6/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التدقيق المكتبي والتفتيش                     

 9/2/258العدد: 
 21/6/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 التدقيق الداخمي/م

 تحية طيبة ...
شػػػػية كالتػػػػدقيؽ المكتبػػػػػي لمبيانػػػػات الماليػػػػة عػػػػػدـ يلػػػػكحظ فػػػػي ا كنػػػػة االخيػػػػػرة مػػػػف خػػػػالؿ زيػػػػػارات الييئػػػػات التفت

( 94, لتسػػػػػييؿ تنفيػػػػػذ قػػػػػػانكف المصػػػػػارؼ رقػػػػػـػ ) 2111( لسػػػػػػنة 4التػػػػػزاـ بعػػػػػض المصػػػػػػارؼ بتعميمػػػػػات رقػػػػـػ )
 الفصؿ الثالث كالعشركف منيا الخاصة باجراءات التدقيؽ الداخمي. 2114لسنة 
تضػػػػػػػيات مصػػػػػػػػمحة العمػػػػػػػؿ يتطمػػػػػػػب قيػػػػػػػػاـ مصػػػػػػػرفكـ بػػػػػػػػالتركيز عمػػػػػػػى تفعيػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػؿ اقسػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػة لمقلػػػػػػػذا ك 

( 15كالتػػػػػدقيؽ الػػػػػداخمي لمػػػػػا لػػػػػو مػػػػػف اثػػػػػر فػػػػػػي الحػػػػػد مػػػػػف ارتكػػػػػاب المخالفػػػػػات كاعالمنػػػػػا بػػػػػاجراءاتكـ خػػػػػػالؿ )
 خمسة عشر يكمان مف تاريخ كركد ىذا االعماـ الى المصرؼ.

ــر ... ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                               21/6/2117 
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 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط                    

 9/5/289العدد: 
 2/7/2117التاريخ: 

 الشركات االستثمار المالي كافة/الى
 ارسال بيانات/م

 تحية طيبة ...
بنػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػى مقتضػػػػػػػػيات مصػػػػػػػػمحة العمػػػػػػػؿ كلمػػػػػػػػرض تحػػػػػػػػديث قاعػػػػػػػػدة البيانػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػة بشػػػػػػػػركاتكـ يرجػػػػػػػػى 

اف ترسػػػػػػؿ كرقيػػػػػػان كتكػػػػػػكف مختكمػػػػػػػة بخػػػػػػتـ الشػػػػػػركة كمكقعػػػػػػة مػػػػػػػف تزكيػػػػػػدنا بالمعمكمػػػػػػات المدرجػػػػػػة ادنػػػػػػاه عمػػػػػػػى 
قبػػػػػؿ المػػػػػدير المفػػػػػػكض كيػػػػػذكر عمػػػػػى فكرمػػػػػػة الشػػػػػركة العنػػػػػكاف الكامػػػػػػؿ كرقػػػػـػ مكبايػػػػػؿ الشػػػػػػركة كاعالمنػػػػػا عػػػػػػف 

 ام تميير في المعمكمات مستقبالن.
 المعمكمات المطمكبة:

رئػػػػػػيس  نائػػػػػػب-رئػػػػػيس مجمػػػػػػس االدارة-معػػػػػػاكف المػػػػػػدير المفػػػػػػكض-اسػػػػـػ كػػػػػػؿ مػػػػػػف )المػػػػػػدير المفػػػػػكض -
–مراقػػػػػػػػػػػػػػػػب الحسػػػػػػػػػػػػػػػػابات -االعضػػػػػػػػػػػػػػػػاء االصػػػػػػػػػػػػػػػػمييف كاالحتيػػػػػػػػػػػػػػػػاط لمجمػػػػػػػػػػػػػػػػس االدارة-مجمػػػػػػػػػػػػػػػس االدارة

المسػػػػػاىميف كمقػػػػػػدار مسػػػػػاىماتيـ( مػػػػػػع ذكػػػػػر تػػػػػػاريخ تعييػػػػػنيـ فػػػػػػي الشػػػػػركة , كيػػػػػػتـ تزكيػػػػػدنا بالكثػػػػػػائؽ 
 التي تؤيد صحة ىذه المعمكمات.

 الكتاب . ( اياـ عمؿ مف تاريخ صدكر ىذا7خالؿ مدة ) عمى اف تردنا االجابة        

ــع  ــ ــ ــ ــر ...م ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                               22 /6/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية /ائرة مراقبة الصيرفةد
 9/2/291العدد: 

 2/7/2117التاريخ: 
 المصارف الحكومية المجازة كافة/الى

 طمب معمومات/م
 تحية طيبة ...

دنا بالصػػػػػػػالحيات الماليػػػػػػػػة , نرجػػػػػػػك تزكيػػػػػػػػ 12/3/2117كالمػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػي  9/2/119إلحاقػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ 
ك منفػػػػػرديف كبشػػػػػػكؿ منفصػػػػػؿ كخػػػػػػالؿ خمسػػػػػة ايػػػػػػاـ عمػػػػػؿ ليتسػػػػػػنى لنػػػػػا اتخػػػػػػاذ لمخػػػػػكليكـ )أ, ب( مجتمعػػػػػػيف ا

.  الالـز

 
ــع  ــ ــ ــ ــ ــر ...م ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع.المدير العام                                                    

                                                               22 /6/2117 
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 شعبة التدقيق المكتبي والتفتيش/قسم مراقبة المصارف/دائرة مراقبة الصيرفة 
 91/2/291العدد: 

 2/7/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 إعمام/م
 تحية طيبة ...

فػػػػػتح اعتمػػػػػػادات مسػػػػػتندية لمػػػػػرض االشػػػػػػتراؾ فػػػػػي النافػػػػػػذة لمقتضػػػػػيات مصػػػػػمحة العمػػػػػػؿ تقػػػػػرر المكافقػػػػػة عمػػػػػػى 
لتمكيػػػػػػؿ اسػػػػػػتيراد الصػػػػػػػفائح الذىبيػػػػػػة لصػػػػػػالح زبػػػػػػػائنكـ مػػػػػػف الشػػػػػػػركات كاالفػػػػػػراد الػػػػػػراغبيف بػػػػػػػذلؾ مػػػػػػع االلتػػػػػػػزاـ 
بػػػػػػػػػػالقكانيف النافػػػػػػػػػػػذة كالتعميمػػػػػػػػػػػات كالسياسػػػػػػػػػػات كاالجػػػػػػػػػػػراءات الخاصػػػػػػػػػػػة بمكافحػػػػػػػػػػة غسػػػػػػػػػػػؿ االمػػػػػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػػػػػؿ 

 االرىاب.

ــع  ــ ــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر ...التقدي ــ ــ  ـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                                  /6/2117 
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 اقبة المصارف التجاريةقسم مر /دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/292العدد: 

 3/7/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 الحوكمة المؤسساتية لممصارف/م
 تحية طيبة ...

نشػػػػػػػيركـ الػػػػػػػػى دليػػػػػػػػؿ الحككمػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػاتية لممصػػػػػػػػارؼ الػػػػػػػذم تػػػػػػػـػ تزكيػػػػػػػػدكـ بػػػػػػػػو بمكجػػػػػػػػب اعمامنػػػػػػػػا العػػػػػػػػدد 
 .2017/5/29في  22/2/9

و مكضػػػػػع التنفيػػػػذ كسػػػػنقـك الحقػػػػػان بػػػػاجراءات المراجعػػػػػة لمتحقػػػػؽ مػػػػػف نؤكػػػػد ضػػػػركرة اتخػػػػػاذ مػػػػا يقتضػػػػػي لكضػػػػع
كرد فيػػػػػػو ككنػػػػػو يسػػػػػػيـ بشػػػػػكؿ اسػػػػػػاس فػػػػػي تطػػػػػػكير العمػػػػػؿ فػػػػػػي المصػػػػػارؼ ككضػػػػػػعو فػػػػػي اطػػػػػػار االلتػػػػػزاـ بمػػػػػا 

متقػػػػػػػػدـ تنظيميػػػػػػػػػان كرقابيػػػػػػػػان كيحقػػػػػػػػػؽ درجػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػفافية كاالفصػػػػػػػػػاح كضػػػػػػػػماف حقػػػػػػػػػكؽ المسػػػػػػػػػاىميف 
ة بػػػػو عمػػػػى درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػػف المكثكقيػػػػة فػػػػي تعامالتيػػػػا مػػػػػع كاصػػػػحاب المصػػػػمحة كيضػػػػع المصػػػػارؼ الممتزمػػػػػ

لممصػػػػػػارؼ الغػػػػػراض دخػػػػػػكؿ المؤسسػػػػػات الماليػػػػػة الدكليػػػػػػة كالمصػػػػػارؼ الخارجيػػػػػػة, عممػػػػػان بػػػػػأف التقيػػػػػػيـ القػػػػػادـ 
 نافذة بيع كشراء العممة سيتضمف درجة ميمة لمستكل تطبيؽ الدليؿ.

ــع  ــ ــ ــ ــ ــر ...م ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 عمي محسن اسماعيل                                                    

 المحافظ وكالة                                                    
                                                               21 /6/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة المعايير واالمتثال-ةقسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفي

 9/5/298العدد: 
 6/7/2117التاريخ: 

 المصارف كافة/الى
 نظام المدفوعات العراقي/م

 تحية طيبة ...
الغراض تنظيمية كرقابية لمتحكيالت المالية التي تتـ مف خالؿ نظاـ المدفكعات العراقي يرجى االلتزاـ بما 

 يمي:
ك شركات( لكؿ مف المرسؿ كالمستفيد في الحقكؿ المخصصة ليا . تثبيت اسـ الحساب سكاء كاف )افراد ا1

 ( عند اجراء التحكيؿ.59كالحقؿ  51)الحقؿ 
 فرع الشركة لدل ادخاؿ البيانات الخاصة بيا. . اذا كاف التحكيؿ مف حساب شركة يحدد2
يتـ تكممة كفي حالة عدـ كفاية الحقؿ  71. تثبيت المرض مف التحكيؿ بشكؿ مفصؿ كدقيؽ في الحقؿ رقـ3

 .72التفاصيؿ في الحقؿ رقـ 
. إتخاذ االجراءات الالزمة كبشكؿ دقيؽ في التحقؽ مف مصدر امكاؿ الزبكف كمدل تناسب المبالا 4

 المسحكبة اك المكدعة مع كضعو المادم كعمى اساس مبدأ )اعرؼ زبكنؾ(.
ية يتكجب عمى ادارة المصرؼ . عند تعطيؿ الدكاـ الرسمي لفركعكـ في المحافظات عدا اياـ العطؿ الرسم5

ابالغ دائرة المدفكعات في ىذا البنؾ بمكجب كتاب رسمي يتضمف تحديد اسماء تمؾ الفركع قبؿ مدة مناسبة 
كعدـ استالـ التحكيالت  C-ACHال تقؿ عف يكمي عمؿ لمرض ايقافيا عمى نظاـ المقاصة االلكتركني 

 لتالفي حدكث مشاكؿ في عممية التسكية.
  زاـ بما جاء في اعاله كبخالفو ستتحمؿ مصارفكـ التبعات القانكنية كافة ...راجيف االلت

 التقديـــــــــــــر ...مع 
 قسمة صالح عمي                                                                   
 ر العامع.المدي                                                                    

                                                                    5 /7/2117 
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 شعبة الضوابط والتعميمات/قسم مراقبة المصارف التجارية /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/299العدد: 

 6/7/2117التاريخ:
 المصارف المجازة كافة/الى

 2115اجور استمرار الترخيص لعام /م
 يبة...تحية ط

الخػػػػاص بتسػػػػديد االجػػػػكر اعػػػػاله خػػػػالؿ خمسػػػػة ايػػػػاـ عمػػػػؿ  RTGSيرجػػػػى تزكيػػػػدنا بأشػػػػعار 
كبخالفػػػػو سػػػػػيتـ اسػػػػتقطاع المبمػػػػػا مػػػػػف حسػػػػابكـ المفتػػػػػكح لػػػػدل ىػػػػػذا البنػػػػػؾ ككمػػػػا مبػػػػػيف فػػػػػي 

 الجدكؿ ادناه.
 المبمغ الذي يجب تسديده عدد الفروع

 ( مالييف دينار11) ( فركع1-5)
 ( مميكف دينار12) ( فركع6)
 ( مميكف دينار14) ( فركع7)
 ( مميكف دينار16) ( فركع8)
 ( مميكف دينار18) ( فركع9)

 ( مميكف دينار21) فما فكؽ( -11)
 

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                                5 /7/2117 
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 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة منظمات المجتمع المدني                      

 9/4/312العدد: 
 9/7/2117التاريخ: 

 ف المجازة كافةالمصار /الى
 الحسابات الخاممة واالمالك المتروكة/م

 تحية طيبة ...
الػػػػػػػػػػذم نػػػػػػػػػػص عمػػػػػػػػػػى ادراج اسػػػػػػػػػػماء كمبػػػػػػػػػػالا  13/11/2116فػػػػػػػػػػي  9/1/6/337الحقػػػػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػرقـ 

 الجديد كالذم يخص الحسابات الخاممة كاالمالؾ المترككة.الزبائف عمى النظاـ 
 نرجو تزويدنا بما يأتي:

 لعامة مع كتاب الفرع.اب االدارة اكت -1
( لتحكيػػػػػؿ المبػػػػػالا بػػػػػدؿ الصػػػػػػككؾ المصػػػػػدقة مػػػػػع تزكيػػػػػدنا بنسػػػػػخة مصػػػػػكرة مػػػػػػف RTGSاعتمػػػػػاد نظػػػػػاـ ) -2

 امر الدفع.
 ف كالمعنكنيف عمى النظاـ الجديد.يادخاؿ اسماء الزبائف الطبيعي -3
 كسيط خزف )فالش(. -4
 (.Excelجداكؿ خاصة بأسماء الزبائف حسب نظاـ ) -5

 استرجاع مبالغ الزبائن نرجو تزويدنا بما ياتي:اما في حالة 
 طمب خطي مف قبؿ الزبكف. -1
 المستمسكات الشخصية لمزبكف.-2
ككالػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الزبػػػػػػكف مصػػػػػػػدقة مػػػػػػع شػػػػػػيادة كفػػػػػػاة كقسػػػػػػاـ شػػػػػػػرعي كطمبػػػػػػات الكرثػػػػػػة اذا كػػػػػػاف الزبػػػػػػػكف  -3

 متكفي.
 واعتبار ذلك سياق عمل ليتسنى لنا اتخاذ الالزم.
ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــر ...التقدم ــ ــ ــ ــ ــ  يـ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع.المدير العام                                                    

                                                               6 /7/2117 
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 ة المصارف التجاريةقسم مراقب/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/316العدد: 

 9/7/2117التاريخ: 
 مكتب الوزير/الوزارات كافة /الى

 مكتب المحافظ/المحافظات كافة
 الييئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة كافة

 خطابات الضمان/م
 تحية طيبة ...

ارؼ بنػػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػمحة العامػػػػػػػػػة يرجػػػػػػػػى تزكيػػػػػػػػػدنا بكشػػػػػػػػػؼ بخطابػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػماف الصػػػػػػػػػادرة مػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػ
الخاصػػػػة لصػػػػالح دكائػػػػركـ ليتسػػػػنى لنػػػػػا المتابعػػػػة مػػػػف اجػػػػؿ ضػػػػماف حقػػػػػكقكـ ككمػػػػا مبػػػػيف فػػػػي ادنػػػػاه كبمكجػػػػػب 

 ( كجداكؿ كرقية :CDقرص )
 

اسـ 
 المصرؼ

نكع 
 الخطاب

رقـ 
 الخطاب

مبما 
 الخطاب

تاريخ االصدار 
 سنة/شير/يـك

تاريخ 
 النفاذ

نسبة انجاز 
 المشركع

       
 

ــع  ــ ــ ــ ــ ــ ــم ــ ــ ــر ...التقديـ ــ  ــ
 عمي محسن اسماعيل                                                    

 المحافظ وكالة                                                    
                                                                  7 /7/2117 
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 بة المصارف التجاريةقسم مراق/دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/318العدد: 

 17/7/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى
 عقوبات البيانات المالية/م

 تحية طيبة ...
كلمػػػػػػػػػػػرض التػػػػػػػػػػػزاـ مصػػػػػػػػػػػرفكـ بتقػػػػػػػػػػػػديـ  24/5/2115ي فػػػػػػػػػػػ 9/3/176نؤكػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػاء بأعمامنػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػرقـ 

جػػػػػػػراءات التاليػػػػػػة اضػػػػػػافة لمػػػػػػػا المكازنػػػػػػات بصػػػػػػكرة دقيقػػػػػػة كصػػػػػػػحيحة كفػػػػػػي مكعػػػػػػدىا المحػػػػػػػدد سػػػػػػيتـ اتخػػػػػػاذ اال
 كرد بتعميمنا المذككر اعاله.

( الػػػػػؼ دينػػػػػار فػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ ارسػػػػػاؿ المكازنػػػػػة عمػػػػػى فػػػػػالش )راـ( 251فػػػػرض غرامػػػػػة يكميػػػػػة مقػػػػػدارىا ) -1
المطمكبػػػػػػػة حسػػػػػػػب اعمامنػػػػػػػا اضػػػػػػافة الػػػػػػػى البريػػػػػػػد االلكتركنػػػػػػػي عمػػػػػػػى اف تتضػػػػػػػمف كافػػػػػػػة الجػػػػػػػداكؿ كالبيانػػػػػػػات 

اء ميػػػػػػػػػزاف المراجعػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػكازيف المراجعػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػيكلة بأسػػػػػػػػتثن 12/1/2115فػػػػػػػػػي  9/1/14المػػػػػػػػرقـ 
ككشػػػػػػػػكفات المطابقػػػػػػػػة الخاصػػػػػػػػة باالرصػػػػػػػػدة المدينػػػػػػػػة كالدائنػػػػػػػػػة مػػػػػػػػع المصػػػػػػػػارؼ المحميػػػػػػػػة كالخارجيػػػػػػػػة ترسػػػػػػػػػؿ 

 كرقيان.
فػػػػي حالػػػػػة كجػػػػػكد اخطػػػػػاء جكىريػػػػػة يػػػػػتـ اسػػػػػتدعاء المػػػػػدير المػػػػػالي كالمكظػػػػػؼ المخػػػػػتص باعػػػػػداد المكازنػػػػػة  -2

تصػػػػػػحيحيا فػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ الفصػػػػػػؿ المعنػػػػػػي كفػػػػػػي حػػػػػػاؿ كجػػػػػػكد اخطػػػػػػاء فػػػػػػػي كاعالميػػػػػـػ بتمػػػػػػؾ االخطػػػػػػاء لمػػػػػػرض 
( مػػػػػف قػػػػػانكف 62( مميػػػػػكف دينػػػػار بمكجػػػػػب المػػػػادة )11الفصػػػػؿ الالحػػػػػؽ سػػػػيتـ فػػػػػرض غرامػػػػة ماليػػػػػة مقػػػػدارىا )

 البنؾ المركزم العراقي.
ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ

 عمي محسن اسماعيل                                                    
 المحافظ وكالة                                                    

                                                               17 /7/2117 
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 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط                     

 9/5/317العدد: 
 17/7/2117التاريخ: 

 كافة/شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية /الى
 نقل مقر/م

 تحية طيبة ...
 بناءن عمى مقتضيات مصمحة العمؿ:

 نكد اعالمكـ بأنو تقرر التريث بنقؿ مقرات الشركات مف كالى بمداد مع امكانية االتي:
 داخؿ بمداد حصران.نقؿ مقرات الشركات الكاقعة في محافظة بمداد -1
 نقؿ مقرات الشركات الكاقعة في المحافظات فيما بينيا كالنقؿ داخؿ المحافظة نفسيا.-2

 التقديـــــــــــــر ...مع  راجيف العمؿ كااللتزاـ بما كرد اعاله ...
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع.المدير العام                                                    

                                                               16 /7/2117 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط                    

 9/5/324العدد: 
 21/7/2117التاريخ: 

ــشرك/الى ــ ــ ــ ـــات التحويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل المالــ ــ ــ ــ ــ  كافة/ي ــ
 إعمام/م

 تحية طيبة ...
بخصكص شركط كضكابط تعييف مرشحيف  2117( لسنة 83استنادان الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )

  لمنصب مدير ادارة المخاطر كمعاكنو لشركات التحكيؿ المالي تقرر االتي:
 ( سنة.31اف ال يقؿ عمر المرشح لمنصب مدير ادارة المخاطر كمعاكنو عف ) -
اف يككف مدير ادارة المخاطر كمعاكنو حاصميف عمى الشيادة الجامعية كفي االختصاصات ذات  -

العالقة بعمميـ )االقتصاد, القانكف, االدارة العامة, االدارة المالية, ادارة االعماؿ, المحاسبة, العمـك 
 ية كالمصرفية, اك االختصاصات االخرل ذات العالقة بالعمؿ المصرفي(.المال

( سنكات 4اف يمتمؾ المرشح لمدير ادارة المخاطر خبرة كممارسة في مجاؿ عممو ال تقؿ عف ) -
 ( سنة.2كيمتمؾ المرشح لمعاكف المدير خبرة ال تقؿ عف )

 ف لمعمؿ في الشركة.اف يككف المرشحيف مقيميف في العراؽ كليـ عنكاف معركؼ كمتفرغي -
حصكليـ عمى براءة ذمة مف الشركة السابقة اف كانا قد شمال مثؿ ىذيف المنصبيف اك ام كظيفة  -

 اخرل.
اف ال يككنا محككميف بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ كعدـ صدكر قرار بحقيـ مف سمطة متخصصة  -

 ينتقص مف ممارستيما ام كظيفة قيادية في )الشركات(.
ف لبرنامج تدريبي متقدـ في كافة مجاالت عمؿ الشركات كانكاع المخاطر التي اف يككنا خاضعي -

 تتعرض ليا )الشركة( كسبؿ معالجتيا كتفادم كقكعيا.
اف ال يككنا قد شمال ام كظيفة قيادية اك تنفيذية في شركة مالية متعثرة اك اعمنت افالسيا بسبب  -

 سكء االدارة.
 التقديـــــــــــــر ...مع 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع.المدير العام                                                    

                                                                               21 /7/2117 
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 شعبة االمتثال/لتجاريةقسم مرقبة المصارف ا/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/327العدد: 

 24/7/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 التقرير الفصمي الموحد لمراقب االمتثال/م
 تحية طيبة ...

 لمقتضيات مصمحة العمؿ كلما تمثمو كظيفة مراقب االمتثاؿ مف اىمية كبيرة.
متثػػػػاؿ )المحػػػػػدث( كالمعػػػػػد حسػػػػػب المتطمبػػػػػات نرفػػػػؽ لكػػػػـػ ربطػػػػػان نمػػػػػكذج التقريػػػػر المكحػػػػػد الفصػػػػػمي لمراقػػػػػب اال

 كالضكابط الرقابية.
 راجيف االلتزاـ كالعمؿ بمكجيو ابتداءان مف الفصؿ القادـ.

 
ــع  ــ ــ ــ ــ ــر ...مـ ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع.المدير العام                                                    

                                                              24 /7/2117 
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 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التوعية المصرفية وحماية الجميور                           

 9/4/333العدد: 
 31/7/2117لتاريخ: ا

 المصارف المجازة كافة/الى
 شركات التحويل المالي

 مزودي خدمات الدفع االلكتروني
 استمارة شكوى/م

 تحية طيبة ...
خػػػػػػاص بزبػػػػػػائنكـ ليػػػػػػتـ اعتمػػػػػػاده مػػػػػػف قػػػػػػبمكـ كباشػػػػػػراؼ  ةنرسػػػػػػؿ الػػػػػػيكـ ربطػػػػػػان نمػػػػػػكذج اسػػػػػػتمارة شػػػػػػكاكل مكحػػػػػػد

لمكقػػػػػػع االلكتركنػػػػػػي الخػػػػػاص بكػػػػػـػ اضػػػػػػافة الػػػػػػى قسػػػػـػ التكعيػػػػػػة المصػػػػػػرفية لػػػػػديكـ عمػػػػػػى اف يػػػػػػتـ رفعػػػػػػو عمػػػػػى ا
 تكزيعو لدل فركعكـ كمنافذكـ ليتـ ممئو مف قبؿ ام زبكف اك مكطف.

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 امع.المدير الع                                                    
                                                             31 /7/2117 
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 )نموذج ادتمارة ذكوى(
 

 الفرع                                    اسـ المصرؼ
 معنكم          طبيعي                                              اسـ مقدـ الشككل

 البريد االلكتركني                                       رقـ الياتؼ
 نكع الحساب                                            العنكاف
 الرصيد                     رقـ الحساب                         الكظيفة

  اخرل)         (     دكالر      دينار                                                   
 مكضكع الشككل                                         

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
........................................ 

 

 ال        نعم           المستندات ان وجدت
 نوع المستندات المرفقة

 اقرار
ً ادلٌت بها اعاله صحٌحة ومطابقة للواقع واتحمل المسؤولٌة كاملة اقر بأن  جمٌع المعلومات الت

لقضاء التزم عن عدم صحة هذه المعلومات كما اقر بأن موضوع الشكوى غٌر منظور امام ا
 ً ً بأتخاذ اي اجراء اخر فً حالة االتفاق مع المصرف على اجراء تصحٌح بعدم احقٌت

 لموضوع الشكوى وتمام تنفٌذ المصرف لهذا االجراء.

 التاريخ                              تكقيع مقدـ الشككل
                              تكقيع المكظؼ مستمـ

 التاريخ                                          الشككل
 النتيجة التي  تكصؿ الييا قسـ التكعية

 
 
 

 التاريخ تكقيع مدير قسـ التكعية

الشعار الخاص 
 بكم ىنا
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 شعبة التعميمات والضوابط/قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/341العدد: 

 3/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 اجتماع لجنة دعم الصادرات المحميةتوصيات /م
 تحية طيبة ...

نػػػػػكد أعالمكػػػػـػ بالتكجييػػػػػػات الصػػػػػادرة مػػػػػػف مكتػػػػػب رئػػػػػػيس الػػػػػكزراء كالمبممػػػػػة الػػػػػػى ىػػػػػذا البنػػػػػػؾ بكتػػػػػابيـ المػػػػػػرقـ 
كالػػػػػػػػػػػػذم تضػػػػػػػػػػػػػمنو محضػػػػػػػػػػػػػر المجنػػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػػػكمة لتشػػػػػػػػػػػػػجيع  26/7/2117كالمػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػي  5/9914ـ.ر.ك 

ان عمػػػػػى عمميػػػػػة تصػػػػػػدير السػػػػػمع المنتجػػػػػة محميػػػػػان الػػػػػػى الصػػػػػادرات كمنيػػػػػا المػػػػػاء كافػػػػػة القيػػػػػػكد المفركضػػػػػة سػػػػػابق
 خارج العراؽ كفي ىذا المجاؿ تقرر قيامكـ باالتي:

االىتمػػػػػػػاـ بمكضػػػػػػػكع فػػػػػػػتح االعتمػػػػػػػادات المسػػػػػػػػتندية الصػػػػػػػحاب المشػػػػػػػاريع الزراعيػػػػػػػة كالصػػػػػػػناعية كغيػػػػػػػػرىـ -1
اك  بمػػػػػا يسػػػػػػاىـ فػػػػػػي سػػػػػػرعة انجػػػػػػاز معػػػػػػامالت التصػػػػػػدير لمسػػػػػػمع كالخػػػػػػدمات العراقيػػػػػػة سػػػػػػكاء كانػػػػػػت صػػػػػػناعية

 زراعية اك خدمات بما يساىـ في تطكير االقتصاد الكطني.

اشػػػػػػراؾ مػػػػػػكظفيكـ فػػػػػػي الػػػػػػػدكرات التػػػػػػي سػػػػػػيتـ اقامتيػػػػػػػا فػػػػػػي مركػػػػػػز الدراسػػػػػػات المصػػػػػػػرفية فػػػػػػي ىػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ -2
لمػػػػػرض تطػػػػػػكير قػػػػػدراتيـ كقابميػػػػػػاتيـ لمكاكبػػػػػة المسػػػػػػتجدات الحديثػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػاؿ فػػػػػػتح االعتمػػػػػادات المسػػػػػػتندية 

 الخاصة باالستيراد كالتصدير.

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                                  3 /8/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/يرفةدائرة مراقبة الص
 شعبة التسجيل والتراخيص واالمور الفنية     

 9/2/341العدد: 
 3/8/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 اجراءات قانونية/م

 تحية طيبة ...
( التػػػػػػي نصػػػػػػت عمػػػػػػى 1الفقػػػػػرة) 2114( لسػػػػػػنة 94( مػػػػػػف قػػػػػانكف المصػػػػػػارؼ رقػػػػػـػ )21اسػػػػػتنادان الػػػػػػى المػػػػػػادة )

( اك الفقػػػػػػػرة الفرعيػػػػػػػة )ك( كلمايػػػػػػػة 5كز الدارم اقالػػػػػػػة البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم مػػػػػػػف منصػػػػػػػبو اسػػػػػػػتنادان لمفقػػػػػػػرة ))ال يجػػػػػػػ
( اف يصػػػػػػػبح عضػػػػػػػكان فػػػػػػػي مجمػػػػػػػس ادارة ام مصػػػػػػػػرؼ اك مػػػػػػػديران مفكضػػػػػػػان اك مػػػػػػػديران معينػػػػػػػان لفػػػػػػػػرع 56المػػػػػػػادة )

( التػػػػػػػي 2ام مصػػػػػػرؼ اخػػػػػػر اك اف يعمػػػػػػػؿ فػػػػػػي احػػػػػػػد المناصػػػػػػب العميػػػػػػا لػػػػػػػدل ام مصػػػػػػرؼ اخػػػػػػػر ( كالفقػػػػػػرة )
صػػػػػت عمػػػػػػى )ال يجػػػػػكز لمشػػػػػػخص الػػػػػذم كػػػػػػاف مػػػػػديران لمصػػػػػػرؼ المػػػػػي ترخيصػػػػػػو اك تقػػػػػررت تصػػػػػػفيتو اثنػػػػػػاء ن

مػػػػػػػدة اشػػػػػػػمالو لمنصػػػػػػػبو اف يصػػػػػػػبح مكظفػػػػػػػان اداريػػػػػػػان اك يعمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػي احػػػػػػػد المراكػػػػػػػز المصػػػػػػػرفية العميػػػػػػػا فػػػػػػػػي ام 
 مصرؼ اخر(.

احكػػػػػػػاـ ف السػػػػػػابقيف لػػػػػػدل مصػػػػػػرؼ دار السػػػػػػالـ لالسػػػػػػتثمار المشػػػػػػمكليف بفينرفػػػػػػؽ لكػػػػػـػ قائمػػػػػػة بأسػػػػػػماء المػػػػػػكظ
 المادة اعاله لمعمؿ بمكجبيا. 

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                               3 /8/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/2/343العدد: 

 6/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 الحد من ظواىر المعامالت المضممة/م
 تحية طيبة ...

نظػػػػػران لمالحظػػػػػػة ظػػػػػاىرة تقػػػػػػديـ المعمكمػػػػػات المضػػػػػػممة كالميػػػػػر صػػػػػػحيحة مػػػػػف بعػػػػػػض زبػػػػػائف المصػػػػػػارؼ بميػػػػػػة 
كالتػػػػػػي تعػػػػػد احتيػػػػػاؿ عمػػػػػى القػػػػػػكانيف كالتعميمػػػػػات ممػػػػػا يكجػػػػػب المسػػػػػػائمة  الحصػػػػػكؿ عمػػػػػى قػػػػػركض كتسػػػػػييالت

القانكنيػػػػة لمرتكبييػػػػػا كلمػػػػػرض الحػػػػد مػػػػػف انتشػػػػػارىا بسػػػػبب مػػػػػا تنتجػػػػػو مػػػػف اثػػػػػار تػػػػػنعكس بشػػػػكؿ سػػػػػمبي عمػػػػػى 
االداء المصػػػػرفي ممػػػػػا يػػػػػؤدم نتائجػػػػو الػػػػػى تعثػػػػػر فػػػػػي االداء اضػػػػافة الػػػػػى االثػػػػػار االخػػػػرل التػػػػػي تربػػػػػؾ عمػػػػػؿ 

بينػػػػػو كبػػػػػيف الزبػػػػػكف, لػػػػػػذا تنسػػػػػب قيػػػػػامكـ بتزكيػػػػػد ىػػػػػذا البنػػػػػؾ باسػػػػػماء العمػػػػػػالء المصػػػػػرؼ كتزعػػػػػزع الثقػػػػػة مػػػػػا 
تػػػـػ اكتشػػػػافيا قبػػػػػؿ اك بعػػػػد اتمػػػػاـ عمميػػػػػة االقػػػػراض اك الحصػػػػػكؿ الػػػػذيف يقػػػػدمكف مثػػػػػؿ تمػػػػؾ المعمكمػػػػات سػػػػػكاء 

عمػػػػػػػػػى التسػػػػػػػػػييالت , ليتسػػػػػػػػػنى اتخػػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػراءات الالزمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ )قاعػػػػػػػػػدة البيانػػػػػػػػػات المتػػػػػػػػػكفرة فػػػػػػػػػػي 
 ي لحماية الجياز المصرفي مف مخاطر تمؾ العمميات(.االستعالـ االئتمان

ــر ...لمعمل بموجبو... مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                                    

 ع.المدير العام                                                    
                                                                 6 /8/2117 
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 شعبة المعايير واالمتثال/قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/346العدد: 

 7/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 المؤسسات المالية غير المصرفية
 عدم تعامل/م

 تحية طيبة ...

مجمػػػػػػػس االمػػػػػػػف الػػػػػػػدكلي كالخاصػػػػػػػة بحضػػػػػػػر التعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع جميكريػػػػػػػة ككريػػػػػػػا الشػػػػػػػعبية  اسػػػػػػػتنادان الػػػػػػػى قػػػػػػػرارات
الديمقراطيػػػػػة )ككريػػػػػػا الشػػػػػػمالية( , يرجػػػػػى اخػػػػػػذ الحيطػػػػػػة كالحػػػػػذر كعػػػػػػدـ تعامػػػػػػؿ مؤسسػػػػػاتكـ معيػػػػػػا بػػػػػػام شػػػػػػكؿ 

 مف اشكاؿ المعامالت المصرفية كالمالية.

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 عمي محسن اسماعيل                                                    

 المحافظ وكالة                                                    
                                                                6 /8/2117 
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 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التوعية المصرفية وحماية الجميور                         

 9/4/347العدد: 
 8/8/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 جدول اسعار العمميات المصرفية/م

 تحية طيبة ...

يرجى تزكيدنا بجدكؿ اسعار المصرفية الخاص بكافة الخدمات المصرفية التي تقدميا مصارفكـ الى الزبائف 
 العمالت. كبكافة

 ه.( اياـ مف تاريخ صدكر كتابنا اعال7عمى اف تردنا اجاباتكـ خالؿ مدة )

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 

 قسمة صالح عمي                                                    
 ع.المدير العام                                                    

                                                                7 /8/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/1/5/351العدد: 

 8/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة /الى

 شركات التحويل المالي
 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية

 تحديد المقابالت/م
 تحية طيبة ...

ت مصػػػػػػػمحة العمػػػػػػػؿ, تقػػػػػػػػرر اف تكػػػػػػػكف المقػػػػػػػػابالت مػػػػػػػع مػػػػػػػدير عػػػػػػػػاـ مراقبػػػػػػػة الصػػػػػػػػيرفة بنػػػػػػػاءن عمػػػػػػػى مقتضػػػػػػػػيا
 كاالتي:

كالمػػػػػػػػػدير صػػػػػػػػيرفة مػػػػػػػػع )رئػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػس االدارة . تحػػػػػػػػدد المقابمػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػيد المػػػػػػػػدير العػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػدائرة مراقبػػػػػػػػة ال1
حصػػػػػػػػػران كبكتػػػػػػػػاب رسػػػػػػػػػمي المفػػػػػػػػكض كمعػػػػػػػػاكف المػػػػػػػػػدير المفػػػػػػػػكض لممصػػػػػػػػارؼ كشػػػػػػػػػركات التحكيػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػالي( 

 مكعد المقابمة بفترة مناسبة. قبؿيد االلكتركني يرسؿ عف طريؽ البر 

كشػػػػػػػراء العمػػػػػػػالت االجنبيػػػػػػػة , يقػػػػػػػدـ المػػػػػػػدير المفػػػػػػػكض كمعاكنػػػػػػػػو  . فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بشػػػػػػػركات التكسػػػػػػػط ببيػػػػػػػع2
 طمب المقابمة بكتاب رسمي عف طريؽ البريد االلكتركني لتحديد المكعد.

 لكتركني ادناه.( اعاله عمى عناكيف البريد اال2ك 1. تقدـ الطمبات الكاردة في )3
Qismah.salih@cbi.iq 

Banking.supervision@cbi.iq 
 يرجى العمل بما ورد اعاله ... شاكرين حسن تعاونكم معنا.

 قسمة صالح عمي                                                  
 ع.المدير العام                                                    

                                                                 8 /8/2117 
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شعبة التسجيل والتراخيص واالمور /قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 الفنية

 9/2/353العدد: 
 9/8/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 قسم ادارة المخاطر/م

 تحية طيبة ...

نؤكػػػػػد عمػػػػػى ضػػػػػركرة التعػػػػػاكف كاالىتمػػػػػاـ مػػػػػع قسػػػػػـػ ادارة المخػػػػػاطر لتحقيػػػػػؽ اليػػػػػدؼ كالمػػػػػرض مػػػػػف اسػػػػػػتحداثو 
 لتحديد المخاطر في كافة اقساـ المصرؼ.كاف عممو 

 

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 

 قسمة صالح عمي                                           
 ع.المدير العام                                                            

                             9 /8/2117 
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 شعبة التدقيق المكتبي والميداني/قسم مراقبة المصارف التجارية /دائرة مراقبة الصيرفة 
 9/2/355العدد: 

 13/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى
 بيانات خطابات الضمان/م

 تحية طيبة ...

كالمتضػػػػػػػػمف تزكيػػػػػػػدنا بجػػػػػػػداكؿ مفصػػػػػػػػمة  9/12/2112( كالمػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي 9/2/158الحقػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ )
ػ ( حصػػػػػػران كارسػػػػػػاليا بػػػػػػػexcelعػػػػػػف االخػػػػػػرل بنظػػػػػػاـ )عػػػػػف خطابػػػػػػات الضػػػػػػماف الصػػػػػػادرة لكػػػػػػؿ كزارة منفصػػػػػػمة 

(flash – memory :تقرر االتي ) 

 (.31/9/2117. ارساؿ البيانات المطمكبة اعاله فصميان ابتداءن مف الفصؿ الثالث )1

 . ادراج حقؿ ضمف البيانات مثبت مبما التأمينات لكؿ خطاب ضماف صادر.2

 . تثبيت تفاصيؿ خطابات الضماف كالرصيد االجمالي لمخطابات المطالب بيا كلـ تسدد.3

كالرصػػػػػػيد االجمػػػػػالي لمخطابػػػػػػات المطالػػػػػػب بيػػػػػػا كمقػػػػػػدار التأمينػػػػػػات  تثبيػػػػػت تفاصػػػػػػيؿ خطابػػػػػػات الضػػػػػػماف. 4
 المأخكذة كتـ تسديدىا مف قبؿ المصرؼ.

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 قسمة صالح عمي                                           

 ع.المدير العام                                                            

                            12 /8/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 359/م/ت/9العدد: 

 13/8/2117التاريخ: 
 المصارف كافة/الى

 مصارفتطوير تقنية المعمومات في ال/م
 تحية طيبة ...

فػػػػػػػػػػػػػي  )14/968ك  14/674نؤكػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػى االلتػػػػػػػػػػػػػزاـ بمػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػػي اعماماتنػػػػػػػػػػػػػا المرقمػػػػػػػػػػػػػة باالعػػػػػػػػػػػػػداد )
المعمكمػػػػػػػات كتمبيػػػػػػػة متطمبػػػػػػػػات  ( عمػػػػػػػى التػػػػػػػكالي, السػػػػػػػتكماؿ انظمػػػػػػػة تقنيػػػػػػػة1/11/2116ك  12/6/2117)

البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزم فػػػػػػي الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى البيانػػػػػػات المطمكبػػػػػػة فػػػػػػي عمميػػػػػػة الرقابػػػػػػة كتنظػػػػػػيـ اعمػػػػػػاؿ المصػػػػػػارؼ 
مضػػػػػاميف  كفقػػػػان الفضػػػػػؿ الممارسػػػػػات, االمػػػػػر الػػػػػذم يتطمػػػػػب تزكيػػػػدنا بػػػػػاالجراءات المتخػػػػػذة مػػػػػف قػػػػػبمكـ لتنفيػػػػػذ

االعمامػػػػػػػات اعػػػػػػػاله, عممػػػػػػػان اف مػػػػػػػػدل التػػػػػػػزامكـ بمحاكرىػػػػػػػا سػػػػػػػػيككف معيػػػػػػػاران مػػػػػػػف معػػػػػػػػايير دخػػػػػػػكؿ نافػػػػػػػذة بيػػػػػػػػع 
 العممة في التقييمات القادمة.

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 

 عمي محسن اسماعيل                                           
 المحافظ وكالة                                                             
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/5/311العدد: 

 13/8/2117التاريخ: 
 المصارف كافة/الى

 مزودي خدمات الدفع االلكتروني
 خدمات الدفع االلكتروني/م

 تحية طيبة ...

ار كػػػػالن مػػػػف مػػػف أجػػػػؿ تنظػػػػيـ عمػػػػؿ الػػػػدفع االلكتركنػػػػي كضػػػػمف الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية ليػػػػذا البنػػػػؾ كتحديػػػػد ادك 
المصارؼ كمزكدم خدمات الدفع االلكتركني بما يحقؽ التنافسية كالتكازف في ايصاليا الى الجميكر فقد تقػرر 

 ما يمي:

( التػي ال تػػرتبط بحسػاب مصػرفي عػف طريػؽ مػػزكدم prepaid card. اصػدار بطاقػات الػدفع المسػبؽ )1
ىػػذه البطاقػػػات فػػػي حػػاالت محػػػددة بعػػػد خػػدمات الػػػدفع االلكتركنػػي المرخصػػػيف , كيسػػػمح لممصػػارؼ باصػػػدار 

 استحصاؿ المكافقة المسبقة مف ىذا البنؾ.

. تـػ مػػنح مكافقػػة ىػػذا البنػػؾ لعػػدد مػػف مػػزكدم خػػدمات الػػدفع لمعمػػؿ كمحصػػؿ )المصػػرؼ العراقػػي لمتجػػارة , 2
شػػػػركة امػػػػكاؿ لخػػػػدمات الصػػػػػيرفة االلكتركنيػػػػة , شػػػػركة العػػػػرب لتكنكلكجيػػػػػا المعمكمػػػػات , شػػػػركة بكابػػػػة العػػػػػراؽ 

لكتركنيػة( كسػكؼ يػتـ ايقػاؼ مػػنح التػراخيص لمػزكدم خػدمات الػدفع الػػراغبيف بالعمػؿ كمحصػؿ خدمػة دفػػع اال
 الكتركني مع االستمرار بمنح التراخيص لمزكدم خدمات الدفع الراغبيف بالعمؿ كمصدر اك معالج بيانات.

ف قبػػؿ ىػذا البنػػؾ بتػػاريخ . تقػـك شػػركة بكابػة العػػراؽ االلكتركنيػة كبمكجػػب  التػراخيص الػػذم تػـػ منحػو ليػػا مػ3
بممارسة العمؿ كمنصػة دفػع لممؤسسػات كالػدكائر التػي تقػـك بعمميػات الفػكترة كالجبايػة كال تمػنح  6/12/2116

 رخص لمزاكلة ىذا النشاط لمجيزيف اخريف.

. لمػرض احكػػاـ عمميػػة االشػػراؼ مػػف قبػػؿ ىػػذا البنػػؾ عمػػى عمميػػات التقػػاص كالتسػػكية التػػي تػػتـ مػػف خػػالؿ 4
طني , يجػب عمػى المصػارؼ االنتقػاؿ الػى مقسػمات محميػة عمػى اف يػتـ اكمػاؿ عمميػات الػربط مػع المقسـػ الػك 

القسـػ الػكطني كشػبكات الػػدفع العالميػة , اك اف تقػـك الشػػركات االجنبيػة التػي تعمػؿ كمعػػالج بيانػات حاليػان مػػع 
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ؾ. عمػى اف يػتـ ذلػػؾ المصػارؼ المحميػة بفػتح فػػركع اك مكاتػب ليػا فػي العػػراؽ بعػد استحصػاؿ مكافقػة ىػػذا البنػ
 .2118قبؿ نياية عاـ 

يػتـ العمػػؿ بمػػا جػػاء فػػي اعػاله لمػػدة ثػػالث سػػنكات يػػتـ خالليػا مراقبػػة اداء المصػػارؼ كمػػزكدم خػػدمات الػػدفع 
 كدراسة حاجة السكؽ لمخدمات.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 ن اسماعيلعمي محس                                          
 المحافظ وكالة                                                             

                                 /8/2117 
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 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التسجيل والتراخيص واالمور الفنية

 9/5/365العدد: 
 15/8/2117لتاريخ: ا

 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة/الى
 مناقمة اسيم/م

 تحية طيبة ...

, تقػػػػػػػرر قيػػػػػػامكـ بتقػػػػػػػديـ االكليػػػػػػػات ادنػػػػػػػاه 27/12/2115( فػػػػػػػي 9/6/425الحقػػػػػػان بإعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػدد )
 عند طمب مناقمة اسيـ شركتكـ:

 عقد بيع مصدؽ لدل كاتب العدؿ.-1

 مف الضريبة.براءة ذمة -2

( مميػػػػػكف دينػػػػػػار 2تعيػػػػػد بعػػػػػدـ العػػػػػدكؿ عػػػػػػف مناقمػػػػػة االسػػػػػيـ كفػػػػػػي حالػػػػػة العػػػػػدكؿ يػػػػػتـ استحصػػػػػػاؿ مبمػػػػػا )-3
 ( مميكف دينار اخرل التماـ المناقمة الثانية.2كاستحصاؿ مبما )عف اجكر المناقمة االكلى 

ــر ...مع  ــ ــ ــ ــ ــ  التقديـ
 صالح عمي قسمة                                           

 ع.المدير العام                                                            

                             15 /8/2117 
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 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شون المقترضين وعالقات المستفيدين

 9/4/368العدد: 
 21/8/2117خ: التاري

 المصارف المجازة كافة/الى
 (CBSنظام تبادل المعمومات االئتمانية )/م

 تحية طيبة ...
كنظػران لعػدـ التػزامكـ مصػارفكـ المسػتفيدة  (CBS) االئتمانيػة المعمكمػات لمتطمبات  العمؿ بمشركع نظاـ تبادؿ

 253ك  9/4/219ب كتبنػا المػػرقـ مػف خػدمات النظػػاـ كتػاخيركـ عػػف تنفيػذ مػػا جػاء بتعميماتنػػا الصػادرة بمكجػػ
 تقرر االتي: 13/6/2117ك  28/5في  254ك
المشار ما جاء بتعميماتنا ( مميكف دينار عمى المصارؼ التي لـ تمتـز بتنفيذ 1بكاقع )فرض غرامة يكمية  -1

 الفقرتيف ادناه. اعاله كذلؾ عفالييا 
ية الممنكحػػػة لزبائنيػػػا كمػػػف خػػػالؿ الرقابػػػػة التػػػي حممػػػت البيانػػػات االئتمانيػػػة كالمعمكمػػػات الشخصػػػالمصػػػارؼ -

االئتمانية التي قامت مصارفكـ بتحميميا عمى نظاـ كاالشراؼ كالتدقيؽ مف قبؿ ىذا البنؾ عمى صحة البيانات 
(CBS كجػد اف ىػذه البيانػات االئتمانيػػة )المرامػػة قػػبمكـ غيػر صػحيحة كغيػر مكتممػػة كيػتـ فػرض  المحممػة مػف

 صحيحة ككاممة.لحيف اكماؿ البيانات بصكرة 
( عشرة اياـ مف الشير الذم يميو كتفرض 11البيانات االئتمانية خالؿ مدة )المصارؼ التي لـ تمتزـ بتحميؿ -

 .لحيف استكماؿ البيانات( مف الشير الذم  يميو 11)المرامة مف يـك 
مػف قسػـػ يف )ممثمػ( ماليػيف دينػار مقطكعػة عمػى مصػارفكـ التػي قامػت بتمييػر المػكظفيف 5)فػرض غرامػة  -2

( دكف اعالـ ىذا البنؾ بكتاب CBS( المعنييف بمكضكع نظاـ تبادؿ المعمكمات االئتمانية )ITاالئتماف كقسـ 
 مع التقدير.رسمي نرجك االلتزاـ بما كرد اعاله ... 

 قسمة صالح عمي                                                               
 ع.المدير العام                                                                 

                                 21 /8/2117 
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 شعبة تدقيق تقنية المعمومات في المصارف والشركات/دائرة مراقبة الصيرفة
 371/م/ت/9العدد: 
 22/8/2117: التاريخ

 المصارف المجازة كافة/الى
 معامالت الممف الدائم/م

 حية طيبة ...ت

لػػػػػكحظ عػػػػػدـ التػػػػػزاـ مصػػػػػارفكـ بػػػػػذكر الػػػػػرقـ الرمػػػػػزم لفػػػػػركع مصػػػػػارفكـ فػػػػػي الكتػػػػػب الػػػػػكاردة الينػػػػػا فيمػػػػػا يخػػػػػص 
 معامالت كبيانات الممؼ الدائـ.

نرجػػػػػك االلتػػػػػزاـ مسػػػػػػتقبالن بػػػػػذكر الػػػػػػرقـ الرمػػػػػزم لمفػػػػػػرع المعنػػػػػي بكتػػػػػبكـ الػػػػػػكاردة الينػػػػػا كلكافػػػػػػة المعػػػػػامالت التػػػػػػي 
 ع في انجاز المعامالت المتعمقة بيذا الممؼ.تخص الممؼ الدائـ بمية االسرا

ــم ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديــ ــ ــ ــ  ر ...ــ

 قسمة صالح عمي                                           
 ع.المدير العام                                                             

                            21 /8/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/371العدد: 

 22/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 شركات التحويل المالي
 الجيات االستشارية/م

 تحية طيبة ...

ات بيػػدؼ االرتقػػاء كتحقيػػؽ الشػػػفافية فػػي عمػػؿ المصػػػارؼ العراقيػػة مػػع الجيػػػات االستشػػارية كتحقيقػػان لمقتضػػػي
مصػمحة العمػػؿ فانػو عنػػد القيػاـ بالتعاقػػد مػع ام جيػػة استشػارية خػػارج المصػرؼ لتقػػديـ ام خػدمات استشػػارية 

تقييـ االداء اك خدمات اعداد كتكثيؽ ادلة سياسات كاجراءات العمؿ اك تطبيؽ لممصرؼ سكاء كانت خدمات 
المركػػػػػزم االجتمػػػػػاع مػػػػػع الجيػػػػػػة االعمػػػػػاؿ اك التػػػػػدريب اك ام استشػػػػػارة ماليػػػػػة اك اداريػػػػػة , فانػػػػػو يحػػػػػؽ لمبنػػػػػؾ 

االستشارية الخارجية سكاء اكانت قبؿ اك اثناء اك بعد انتياء العممية لمايات المناقشة كالمراجعة كتحديد النقاط 
يطمبيػا ىػذا البنػؾ اسػتنادا الػى احكػاـ المػػادة الكاجػب القػاء الضػكء عمييػا كاالطػالع عمػى أيػة اكليػات اك تقػارير 

 .2114( لسنة 94لعراقي رقـ )( مف قانكف المصارؼ ا53)

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                             

                             21 /8/2117 
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 ائرة مراقبة الصيرفةد
 9/5/372العدد: 

 22/8/2117التاريخ: 
 المصارف كافة/الى

 مزودي خدمات الدفع االلكتروني/م
 تحية طيبة ...

( منو نكد 3,2, بشأف الفقرتيف ) 2017/7/13كالمؤرخ في  310/5/9الحقان بما جاء في كتابنا المرقـ بالعدد 
 اف نبيف االتي:

البيػػع ىػػػي )المصػػػرؼ العراقػػػي لمتجػػارة , شػػػركة امػػػكاؿ لخػػػدمات الصػػػيرفة  . الجيػػات المرخصػػػة بنشػػػر نقػػػاط1
العػػػراؽ االلكتركنيػػػة( باالضػػػافة الػػػى الشػػػركة  االلكتركنيػػة, شػػػركة العػػػرب لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات , شػػػركة بكابػػة

 العالميػػػة لمبطاقػػػة الذكيػػػػة عنػػػد االيفػػػاء بالمتطمبػػػػات الفنيػػػة كالتنظيميػػػة المتعمقػػػػة بترخيصػػػيا كمحصػػػؿ , كسػػػػيتـ
 اعالمكـ عند ترخيصيا.

االصدار اك التحصيؿ اك المعالجة عف طريؽ ادكات الدفع االلكتركني بجميع انكاعيا غير حصرية . عممية 2
كافػة مػف المحصػػميف كالمصػدريف المرخصػيف مػػف  لجيػة كاحػدة كىػي متاحػػة لممصػارؼ كمػزكدم خػػدمات الػدفع

مػؿ مػع انظمػة الػكزارات كالمؤسسػات الحككميػة المعنيػة قبؿ ىذا البنؾ , كتتكلى شركة بكابة العراؽ عممية التكا
 بالفكاتير كالجباية ليتسنى لمجيات المرخصة )باالصدار كالتحصيؿ( كافة استخداميا منصة لمدفع كالتحصيؿ.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                             

                             22 /8/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/373العدد: 

 23/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 نظام الكتروني/م
 تحية طيبة ...

ك  19/9/2116المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤرخيف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  9/1/4/416,  9/1/4/314حاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بإعمامينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقميف إل
31/11/2116, 

كالغػػػػػػػراض رقابيػػػػػػػة يرجػػػػػػػى تزكيػػػػػػػػدنا بنػػػػػػػكع النظػػػػػػػاـ االلكتركنػػػػػػػي الخػػػػػػػػاص بمكافحػػػػػػػة غسػػػػػػػؿ االمػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػػؿ 
يػػػػؿ االرىػػػاب الػػػػذم تػػػـػ اقتنائػػػػو مػػػف قبػػػػؿ مصػػػػارفكـ كالعقػػػػد المكقػػػع مػػػػع الشػػػػركة المجيػػػػزة لمنظػػػاـ, كىػػػػؿ تػػػـػ تفع

( ايػػػػػاـ عمػػػػػؿ 3النظػػػػاـ مػػػػػف عدمػػػػػو , مػػػػػع بيػػػػػاف اسػػػػػباب عػػػػػدـ تفعيمػػػػػو, عمػػػػػى اف تردنػػػػػا اجػػػػػابتكـ خػػػػػالؿ مػػػػػدة )
                           مف تاريخ صدكر ىذا الكتاب.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 قسمة صالح عمي                                          
 ع. المدير العام                                                            

                             23 /8/2117 

 

 

 

 



 

113 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط/المؤسسات المالية غير المصرفيةقسم مراقبة 

 9/2/381العدد: 
 24/8/2117التاريخ: 

 كافة /شركات التحويل المالي/الى
 كافة/شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية

 المعامالت غير المنجزة/م

 تحية طيبة ...

نرجػػػػػػػك ارسػػػػػػػػاؿ بريػػػػػػػػدكـ بخصػػػػػػػػكص ام معاممػػػػػػػة غيػػػػػػػػر منجػػػػػػػػزة تخػػػػػػػػص شػػػػػػػركاتكـ عمػػػػػػػػى البريػػػػػػػػد االلكتركنػػػػػػػػي 
( مػػػػػع االلتػػػػػزاـ مسػػػػػتقبالن عنػػػػػد طمػػػػػب مقابمػػػػػة i.iqqismah.salih@cbلمػػػػدير عػػػػػاـ دائػػػػػرة مراقبػػػػػة الصػػػػػيرفة )

بضػػػػركرة حجػػػػز مكعػػػػػد مسػػػػبؽ عبػػػػػر البريػػػػد االلكتركنػػػػػي اعػػػػاله مػػػػع جمػػػػػب جميػػػػع الكثػػػػػائؽ المتعمقػػػػة بمكضػػػػػكع 
 المقابمة عمى اف يتـ حضكر المدير المفكض لمشركة حصران.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 قسمة صالح عمي                                          
 ع. المدير العام                                                           

                           24 /8/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 قسم التدقيق المكتبي والميداني/قسم مراقبة المصارف التجارية

 9/2/382العدد: 
 31/8/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 تعميمات/م

 تحية طيبة ...
 ( منو تقرر االتي:2الفقرة ) 2/5/2117في  (  المؤرخ9/1/182) إلحاقان بإعمامنا المرقـ

( BACK –TO-BACK. اسػػػػػػػػػػػتبعاد خطابػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػماف التػػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػدر بكفالػػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػػرفية خارجيػػػػػػػػػػػػة )1
%( شػػػػػػػريطة تزكيػػػػػػػػدنا 7ت الضػػػػػػػماف )%( عنػػػػػػػد احتسػػػػػػػػاب نسػػػػػػػبة احتيػػػػػػػاطي خطابػػػػػػػػا111)ممطػػػػػػػاة بالكامػػػػػػػؿ 

عمػػػػػؿ مػػػػف انتيػػػػاء كػػػػؿ فصػػػػؿ( كابتػػػػداءن مػػػػف شػػػػػير ايػػػػاـ  5بكشػػػػؼ بخطابػػػػات الضػػػػماف بصػػػػكرة فصػػػػمية )بعػػػػد 
 ( كحسب االتي:CD( كبمكجب قرص )Excelكعمى جداكؿ ) 2117/حزيراف 

رقم 
خطاب 
 الضمان

اسم  الغرض المبلغ
الجهة 
 االمرة

اسم 
الجهة 

 المستفٌدة

تارٌخ 
 االصدار

تارٌخ 
االستحقاق 

 االخٌر

مبلغ 
 التأمٌنات

نوع 
 الضمانة

         

عػػػػػدـ اسػػػػػتخداـ التأمينػػػػػات المػػػػػػأخكذة مػػػػػف قػػػػػبمكـ عػػػػػػف خطابػػػػػات الضػػػػػماف الصػػػػػػادرة فػػػػػي تمطيػػػػػة عمػػػػػػكالت . 2
فضػػػػػػالن عػػػػػػف عػػػػػػدـ تمديػػػػػد خطابػػػػػػات الضػػػػػػماف ككػػػػػػذلؾ عػػػػػػدـ قيػػػػػػامكـ بقيػػػػػػد التأمينػػػػػػات مػػػػػػف حسػػػػػػاب المػػػػػػدينكف 

ة لمزبػػػػػائف اذا كػػػػػاف ذلػػػػػؾ سػػػػػيؤدم الػػػػػى انكشػػػػػاؼ حسػػػػػابات الزبػػػػػػائف تحميميػػػػػا عمػػػػػى الحسػػػػػابات الجاريػػػػػة الدائنػػػػػ
 اذ اف ىذا االجراء سيؤدم الى تثبيت تأمينات كىمية )غير نقدية( في بياناتكـ المالية.

 مــــــــــــــــــع التقدٌـــــــــــــــــر...
 قسمة صالح علً                                          

 ع. المدٌر العام                                                                  

                     31 /8/2117 
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 شعبة الضوابط والتعميمات/قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/383العدد: 

 31/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 التوقيع الخطي/م
 ... تحية طيبة

 .2114( لسنة 94( مف قانكف المصارؼ رقـ )18( مف المادة )4/استنادان لمفقرة )د

نؤكػػػػد تكجيياتنػػػػػا السػػػػػابقة بضػػػػػركرة اف تكػػػػػكف المراسػػػػػالت مػػػػػع ىػػػػػذا البنػػػػػؾ مكقعػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ 
المػػػػدير العػػػػاـ لممصػػػػارؼ الحككميػػػػة كالمػػػػدير المفػػػػكض بالنسػػػػبة لممصػػػػارؼ الخاصػػػػة كالمػػػػػدير 

نبػػػػػي باعتبػػػػاره المكظػػػػػؼ رفيػػػػع المسػػػػػتكل المسػػػػؤكؿ عػػػػػف اعمػػػػػاؿ االقميمػػػػي بالنسػػػػػبة لمفػػػػرع االج
تكقيػػػػع حػػػي كلػػػػف المصػػػرؼ اك مػػػف ينػػػػكب عنػػػو فػػػػي حالػػػة غيابػػػػو كاف يكػػػكف التكقيػػػػع الخطػػػي 

يػػػػػتـ اسػػػػػتالـ المراسػػػػػػالت كالكتػػػػػب المصػػػػػػكرة كسػػػػػيتحمؿ المصػػػػػرؼ المخػػػػػػالؼ كافػػػػػة التبعػػػػػػات 
 القانكنية.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 قسمة صالح عمي                                          
 ع. المدير العام                                                          

                          31 /8/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/384العدد: 

 31/8/2117التاريخ: 
 مصارف المجازة كافةال/الى

 التعاقد مع شركات التدقيق الدولية/م
 تحية طيبة ...

ػػػػػرقـ  ػ ػ ػ ػػػػا المػ ػ ػ ػ ػ ػػػػان بإعمامنػ ػ ػ ػ ػػػػػرقـ ,  9/2/94إلحاقػػ ػ ػ ػ ػػػػا المػ ػ ػ ػ ػ ػػػػػػى كتابنػ ػ ػ ػػػػػػكؼ عمػ ػ ػ  9/1/4/237كالمعطػ
ػػػػػرة ) 27/7/2116كالمػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي  ػػػػػع شػػػػػػػركات 5الفقػػ ػػػػػد مػػ ػػػػػاـ التعاقػػ ػػػػػاز ميػػ ػػػػػة بانجػػ ( كالخاصػػ

ات , تقػػػػرر قيػػػػامكـ بتزكيػػػػد ىػػػػذا البنػػػػؾ التػػػدقيؽ الدكليػػػػة تقيػػػػيـ المركػػػػز المػػػػالي كجػػػػكدة المكجػػػػكد
                          ( يكـ مف تاريخ كتابنا اعاله.31بنتائج التدقيؽ خالؿ مكعد اقصاه )

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 قسمة صالح عمي                                          
 ع. المدير العام                                                       

                       31 /8/2117 
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 شعبة االمتثال والمعايير/قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/385العدد: 

 31/8/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 المؤسسات المالية غير المصرفية
 ية تجاه اصحاب المناصب العميا ذوي المخاطرضوابط العنا/م

 تحية طيبة ...

نرسػػػػػػؿ ربطػػػػػػان نسػػػػػػخة مػػػػػػف ضػػػػػػػكابط العنايػػػػػػة الكاجبػػػػػػة تجػػػػػػاه اصػػػػػػػحاب المناصػػػػػػب العميػػػػػػا ذكم المخػػػػػػاطر رقػػػػػػـػ 
كالتػػػػػػي تػػػػػـػ نشػػػػػػػرىا عمػػػػػػى المكقػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػي الرسػػػػػػمي ليػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ, يرجػػػػػػى العمػػػػػػؿ بيػػػػػػػا  2117( لسػػػػػػنة 1)

                           كااللتزاـ بما كرد فييا.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                             

                            31 /8/2117 
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( مػػػػػف قػػػػػانكف مكافحػػػػة غسػػػػػؿ االمػػػػػكاؿ كتمكيػػػػؿ االرىػػػػػاب رقػػػػـػ 26-المػػػػادة -احكػػػػاـ الفقػػػػػرة )ثانيػػػػػان  اسػػػػتنادان الػػػػػى
كانطالقػػػػػػػػا مػػػػػػػػف مبػػػػػػػػدا الحفػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػى المػػػػػػػػاؿ العػػػػػػػػاـ كمكافحػػػػػػػػة جػػػػػػػػرائـ غسػػػػػػػػؿ االمػػػػػػػػكاؿ  2115/( لسػػػػػػػنة 39)

كتمكيػػػػػػػؿ االرىػػػػػػػػاب تػػػػػػػـػ اصػػػػػػػدار ىػػػػػػػػذه الضػػػػػػػػكابط بشػػػػػػػأف اصػػػػػػػػحاب المناصػػػػػػػػب العميػػػػػػػا ذكم المخػػػػػػػػاطر, كقػػػػػػػػد 
المسػػػػػػػتجدات العالميػػػػػػػػة بشػػػػػػػأف مكافحػػػػػػػة االمػػػػػػػػكاؿ كالتػػػػػػػي اقترنػػػػػػػػت بمكافحػػػػػػػة تمكيػػػػػػػػؿ  بط راعػػػػػػػت ىػػػػػػػذه الضػػػػػػػػكا

( بشػػػػػػػػأف مكافحػػػػػػػػة FATFالعمػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػالي ) الدكليػػػػػػػػة الصػػػػػػػػادرة مػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػةاالرىػػػػػػػاب كاسػػػػػػػػتجابة لممعػػػػػػػػايير 
 غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب.

 اصدرنا الضكابط االتية:

 2117( لسنة 1رقم )

 المناصب ذوي المخاطرضوابط العناية الواجبة تجاه اصحاب 

 يقصد بالمصطمحات التالية الغراض ىذه الضكابط المعاني المبينة ازاؤىا: -1-المادة

 .2115( لسنة 39القانكف: قانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب رقـ ) -اكال

 الكتب: مكتب مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب.-ثانيا

المخػػػػػاطر: ىػػػػػـػ االشػػػػػخاص الػػػػػػذيف اككمػػػػػت الػػػػػييـ ميػػػػػػاـ عامػػػػػة بػػػػػػارزة اصػػػػػحاب المناصػػػػػػب العميػػػػػا ذكم -ثالثػػػػػا
فػػػػػػػػػي جميكريػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػراؽ اك فػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػة اجنبيػػػػػػػػػة, كرؤكسػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػدكؿ اك الحككمػػػػػػػػػات اك السياسػػػػػػػػػييف رفيعػػػػػػػػػػي 
المسػػػػػػػػتكل, كالمسػػػػػػػػؤكليف الحكػػػػػػػػكمييف رفيعػػػػػػػػي المسػػػػػػػػتكل, القضػػػػػػػػاة, القيػػػػػػػػادات العسػػػػػػػػكرية العميػػػػػػػػا , المػػػػػػػػدراء , 

المممككػػػػػػػػة لمدكلػػػػػػػة, كقيػػػػػػػػادات االحػػػػػػػػزاب السياسػػػػػػػية , اك مػػػػػػػػف اككمػػػػػػػػت  المػػػػػػػكظفيف التنفيػػػػػػػػذييف فػػػػػػػي الشػػػػػػػػركات
الػػػػػػييـ ميػػػػػػاـ بػػػػػػػارزة فػػػػػػي منظمػػػػػػػة دكليػػػػػػة مثػػػػػػػؿ اعضػػػػػػاء االدارة العميػػػػػػػا كنػػػػػػكابيـ كاعضػػػػػػػاء مجمػػػػػػس االدارة كمػػػػػػػا 
يماثميػػػػػػػا اك المستشػػػػػػػاريف الشخصػػػػػػػييف المعػػػػػػػػركفيف عمػػػػػػػى نطػػػػػػػاؽ كاسػػػػػػػع كعمنػػػػػػػػي اك ام شػػػػػػػخص يعمػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي 

بيػػػػػػػر مػػػػػػػف االرتبػػػػػػػاط العممػػػػػػػي الكثيػػػػػػػؽ بالشػػػػػػػخص السياسػػػػػػػي ممثػػػػػػػػؿ مكقػػػػػػػع يسػػػػػػػمح لػػػػػػػو االسػػػػػػػتفادة الػػػػػػػى حػػػػػػػد ك
 المخاطر كاقاربيـ المباشريف حتى الدرجة الثانية.

( مػػػػػػػػف 1المؤسسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة: المؤسسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة الػػػػػػػػكاردة ذكرىػػػػػػػػا فػػػػػػػػي البنػػػػػػػػد )ثانيػػػػػػػػان( مػػػػػػػػف المػػػػػػػػادة)-رابعػػػػػػػا
 القانكف اعاله.
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ي العػػػػػراؽ كفركعيػػػػػا العاممػػػػػة خػػػػػػارج تسػػػػػرم احكػػػػػاـ ىػػػػػذه الضػػػػػكابط عمػػػػػػى المؤسسػػػػػات الماليػػػػػة فػػػػػ -2-المـــــادة
جميكريػػػػػػػة العػػػػػػػػراؽ كالشػػػػػػػػركات التابعػػػػػػػػة ليػػػػػػػا كالتػػػػػػػػي تمتمػػػػػػػػؾ حصػػػػػػػػة االغمبيػػػػػػػة فييػػػػػػػػا, اذا لػػػػػػػـػ تتعػػػػػػػػارض تمػػػػػػػػؾ 
االحكػػػػػاـ مػػػػػع التشػػػػػريعات المعمػػػػػػكؿ بيػػػػػا فػػػػػي الدكلػػػػػػة المعنيػػػػػة كتمتػػػػػـز المؤسسػػػػػات الماليػػػػػػة التػػػػػي يكػػػػػكف لػػػػػػدييا 

لػػػػػدكؿ تعػػػػػارض قكانينيػػػػػا تطبيػػػػػؽ احكػػػػػاـ ىػػػػػذه فػػػػركع اك شػػػػػركات تابعػػػػػة ليػػػػػا تمتمػػػػػؾ فييػػػػػا حصػػػػػة اغمبيػػػػة فػػػػػي ا
 الضكابط باشعار الجية الرقابية بذلؾ.

ىػػػػػذه الضػػػػػكابط عمػػػػػػى اصػػػػػحاب المناصػػػػػب العميػػػػػػا ذكم المخػػػػػاطر الػػػػػذيف يشػػػػػػممكف ام تطبيػػػػػػؽ  -3-المـــــادة
 مف المناصب اك الكظائؼ التالية سكاء اكانكا محمييف اك اجانب كافراد عائالتيـ كذكم الصمة بيـ:

 كرية كنكابو كمستشاريو كمف بدرجتيـ.رئيس الجمي -أ

 رئيس مجمس الكزراء كمستشاريو كاعضاء مجمس الكزراء كمف بدرجتيـ.-ب

 رؤساء االحزاب السياسية.-ج

 رئيس كاعضاء مجمس النكاب.-د

 رئيس كاعضاء مجمس القضاء االعمى.-ق

 رؤساء الييئات المستقمة كمف بدرجتيـ.-ك

 فتشيف العمكمييف كمف بدرجتيـ.ككالء الكزارات كالمستشاريف كالم-ز

 السفراء كالكزراء المفكضيف كالمستشاريف الدبمكماسييف.-ح

 المدراء العامكف كمف بدرجتيـ.-ط

 قضاة المحاكـ عمى اختالؼ درجاتيـ.-م

 القادة كالمراتب العميا في االجيزة االمنية كمف بدرجتيـ.-ؾ

غيػػػػػػػػػػر الحككميػػػػػػػػػػة كاعضػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػس  رؤسػػػػػػػػػاء كككػػػػػػػػػػالء كمػػػػػػػػػػدراء المؤسسػػػػػػػػػػات كالجمعيػػػػػػػػػػات كالمنظمػػػػػػػػػػات-ؿ
 اداراتيـ كمف بدرجتيـ.
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تمتػػػػػػػػـز المؤسسػػػػػػػات الماليػػػػػػػة بتطبيػػػػػػػػؽ الػػػػػػػنيج القػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػى المخػػػػػػػاطر فػػػػػػػػي اجػػػػػػػراءات العنايػػػػػػػػة  -4-المـــــــادة
الكاجبػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػحاب المناصػػػػػػػػب العميػػػػػػػػػا ذكم المخػػػػػػػػػاطر كتحديػػػػػػػػد كفيػػػػػػػػـػ مخػػػػػػػػػاطر غسػػػػػػػػؿ االمػػػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػػػؿ 

, ككضػػػػػػػع السياسػػػػػػػات كاالسػػػػػػػترات يجيات بنػػػػػػػاء عمػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ المخػػػػػػػاطر, كيجػػػػػػػب عمػػػػػػػػى االرىػػػػػػػاب المتعمقػػػػػػػة بيػػػػػػـػ
المؤسسػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة رفػػػػػػػػع نتػػػػػػػػائج االجػػػػػػػػراءات المتخػػػػػػػػذة كفػػػػػػػػؽ احكػػػػػػػػاـ ىػػػػػػػػذه المػػػػػػػػادة الػػػػػػػػى الجيػػػػػػػػات الرقابيػػػػػػػػة 

 المختصة عند الطمب.

عمػػػػػى المؤسسػػػػػػات الماليػػػػػػة اتخػػػػػاذ االجػػػػػػراءات التاليػػػػػة اضػػػػػػافة الػػػػػػى اجػػػػػراءات العنايػػػػػػة الكاجبػػػػػػة  -5-ةالمــــــاد
 العميا ذكم المخاطر ككما يمي: االعتيادية الصحاب المناصب

كضػػػػػػػػػع نظػػػػػػػػػاـ الدارة المخػػػػػػػػػػاطر يتػػػػػػػػػيح االسػػػػػػػػػػتدالؿ فيمػػػػػػػػػا اذا كػػػػػػػػػػاف العميػػػػػػػػػؿ اك المسػػػػػػػػػػتفيد الحقيقػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف -أ
اصػػػػػػػحاب المناصػػػػػػػب العميػػػػػػػا ذكم المخػػػػػػػاطر , كالحصػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػى مكافقػػػػػػػة االدارة العميػػػػػػػا عنػػػػػػػد انشػػػػػػػاء عالقػػػػػػػػة 

فيديف الحقيقيػػػػػيف مػػػػف اصػػػػػحاب احػػػػد العمػػػػػالء اك المسػػػػت عمػػػػؿ مػػػػع اصػػػػػحاب ىػػػػذه المناصػػػػػب كعنػػػػد اكتشػػػػػاؼ
 ىذه المناصب.

اتخػػػػػػاذ اجػػػػػػراءات كافيػػػػػػػة لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف مصػػػػػػػادر امػػػػػػكاؿ كنشػػػػػػاطات ام عميػػػػػػػؿ اك المسػػػػػػتفيد الحقيقػػػػػػي مػػػػػػػف -ب
 اصحاب المناصب العميا ذكم المخاطر.

المراجعػػػػػػػػة الدكريػػػػػػػػػة لسياسػػػػػػػػػات كاجػػػػػػػػػراءات ادارة المخػػػػػػػػاطر الخاصػػػػػػػػػة باصػػػػػػػػػحاب المناصػػػػػػػػػب العميػػػػػػػػػا ذكم -ج
 يمـز مف اجراءات تصحيحية اذا لـز االمر.المخاطر كاتخاذ ما 

المتابعػػػػػػػػػػة الدقيقػػػػػػػػػػػة كالمسػػػػػػػػػػتمرة لمعػػػػػػػػػػػامالت العمػػػػػػػػػػالء اصػػػػػػػػػػػحاب المناصػػػػػػػػػػب العميػػػػػػػػػػػا ذكم المخػػػػػػػػػػاطر مػػػػػػػػػػػع -د
 المؤسسات المالية.

فػػػػػػي حالػػػػػػػة كػػػػػػػكف المسػػػػػػػتفيد الحقيقػػػػػػي مػػػػػػػف اصػػػػػػػحاب المناصػػػػػػػب العميػػػػػػا ذكم المخػػػػػػػاطر يجػػػػػػػب اف تتخػػػػػػػذ -ق
ء االشػػػػػػخاص كيراعػػػػػػى التعػػػػػرؼ عمػػػػػػى المسػػػػػػتفيد الحقيقػػػػػػي اجػػػػػراءات التعػػػػػػرؼ كالتحقػػػػػػؽ االضػػػػػػافي عػػػػػف ىػػػػػػؤال

فػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػخص االعتبػػػػػػػػػػارم كاتخػػػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػراءات الالزمػػػػػػػػػػة لمكقػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػػى ىيكػػػػػػػػػػؿ الممكيػػػػػػػػػػة كاالدارة 
المسػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػخص االعتبػػػػػػػػػارم كيشػػػػػػػػػػمؿ ذؾ االعتمػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػػى المعمكمػػػػػػػػػات كالبيانػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػتـ 
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ئؿ التػػػػػػػي تمكػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػػة مػػػػػػػف معرفػػػػػػػػة الحصػػػػػػػكؿ عمييػػػػػػػا مػػػػػػػػف الكثػػػػػػػائؽ الرسػػػػػػػمية كغيػػػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف الكسػػػػػػػػا
 المستفيد الحقيقي.

يجػػػػػب تطبيػػػػػؽ ىػػػػػػذه االحكػػػػػاـ عمػػػػػى االشػػػػػػخاص المعرضػػػػػيف لممخػػػػػاطر بحكػػػػػـػ مناصػػػػػبيـ كاقربػػػػػائيـ حتػػػػػػى  -ك
 الدرجة الثانية.

 تنفيذ ىذه الضكابط مف تاريخ نشرىا. -6-المادة

 عمي محسن اسماعيل                                         
 محافظ البنك المركزي العراقي                                                     
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 تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميورقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التوعية المصرفية وحماية الجميور                    

 9/4/391العدد: 
 11/9/2117التاريخ: 

 ازة كافةالمصارف المج/الى
 الحيطة والحذر/م

 تحية طيبة ...

اتخػػػػػػاذ مبػػػػػػدأ الحيطػػػػػػة الحػػػػػػذر فػػػػػػي عمميػػػػػػات التحكيػػػػػػؿ المػػػػػػالي لصػػػػػػالح زبػػػػػػائنكـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ  عمػػػػػى شػػػػػػركاتكـ
عمميػػػػات نصػػػػب كاحتيػػػػاؿ بحػػػػؽ زبػػػػائف احػػػػدل الشػػػػركات عػػػػف طريػػػػؽ حػػػكاالت الكسػػػػترف يػػػػكنيف كذلػػػػؾ لكقػػػػكع 

تػػػـػ تحكيميػػػػا الػػػػى شػػػػخص معػػػػيف كمػػػػف خػػػػػالؿ تحكيػػػػؿ مبمػػػػا الغػػػػراض العػػػػالج اك لشػػػػراء مػػػػكاد كاالدعػػػػاء انػػػػػو 
التػػػػػػدقيؽ تبػػػػػػػيف اف تمػػػػػػؾ المبػػػػػػػالا حكلػػػػػػت لشػػػػػػػخص لػػػػػػػيس لػػػػػػو صػػػػػػػمو بػػػػػػالمحكؿ اك انػػػػػػػو قػػػػػػاـ بالنصػػػػػػػب عمػػػػػػػى 

 زبكنيـ.

 يرجى االنتباه ليكذا حاالت لضمان عدم تكرار حاالت مماثمة في المستقبل.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                          

                            11 /9/2117 
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 تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميورقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 بة التوعية المصرفية وحماية الجميورشع                    

 9/4/392العدد: 
 11/9/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 شركات التحويل المالي
 شركات الدفع االلكتروني

 دليل حماية المستيمك/م
 تحية طيبة ...

لمػػػػػػرض تعزيػػػػػػز حمايػػػػػػة المسػػػػػػػتيمؾ فػػػػػػي القطػػػػػػاع المصػػػػػػػرفي كالمػػػػػػالي, نرفػػػػػػؽ لكػػػػػـػ نسػػػػػػػخة مػػػػػػف دليػػػػػػؿ حمايػػػػػػػة 
لمسػػػػػػػتيمؾ لمػػػػػػػرض العمػػػػػػػػؿ بمضػػػػػػػمكنو كسػػػػػػػكؼ نقػػػػػػػػـك بمتابعػػػػػػػة ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ىيئاتنػػػػػػػػا التفتشػػػػػػػية لكافػػػػػػػػة ا

 مف قبؿ ىذا البنؾ المصارؼ كشركات التحكيؿ المالي كشركات الدفع االلكتركني المجازة

                          

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                          

                              11 /9/2117 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/398العدد: 

 18/9/2117التاريخ: 
 صارف المجازة كافةالم/الى

 شركات التحويل المالي المجازة كافة
 ( قواعد العناية الواجبة تجاه العمالء لممؤسسات المالية2تعميمات رقم )/م

 تحية طيبة ...

كالمتضػػػػػػػػػػػمف نشػػػػػػػػػػر تعميمػػػػػػػػػػػات قكاعػػػػػػػػػػػد  13/4/2117كالمػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػي  9/2/155الحاقػػػػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػرقـ 
, نػػػػػكد اعالمكػػػػـػ بانػػػػػو تػػػػـػ المػػػػػاء الفقػػػػػرتيف  2117( لسػػػػنة 1ـ )العنايػػػػة الكاجبػػػػػة تجػػػػػاه المؤسسػػػػػات الماليػػػػػة رقػػػػػ

 ( مف التعميمات اعاله كنرفؽ لكـ ربطان التعديالت التي تحؿ محميما.14ثالثان( مف المادة )-)ثانيان 

عمػػػػى اف يػػػػتـ االلتػػػػزاـ كالعمػػػػؿ بمػػػػػا كرد كاعتبػػػػاران مػػػػف تػػػػاريخ صػػػػدكرىا, عممػػػػػان بػػػػاف ىػػػػذه التعػػػػديالت تػػػـػ نشػػػػػرىا 
 .مي ليذا البنؾعمى المكقع الرس

                           

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 قسمة صالح عمي                                          
 ع. المدير العام                                                            

                             18 /9/2117 
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( مػػػػػف قػػػػػانكف مكافحػػػػػة غسػػػػػؿ االمػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػؿ االرىػػػػػاب 11اسػػػػتنادان الػػػػػى احكػػػػػاـ البنػػػػػد )رابعػػػػػا( مػػػػػف المػػػػػادة )
 اصدرنا التعميمات االتية: 2115/( 39رقـ )

 2117( لسنة 2تعميمات رقـ )

 التعديؿ االكؿ لتعميمات قكاعد العناية الكاجبة

 2117( لسنة 1تجاه العمالء لممؤسسات المالية رقـ )

قكاعػػػػػػد العنايػػػػػة الكاجبػػػػػػة ( مػػػػػػف تعميمػػػػػات 14يممػػػػػى نصػػػػػػا البنػػػػػديف )ثانيػػػػػػا( ك)ثالثػػػػػا( مػػػػػػف المػػػػػادة ) -1-المػػػػػادة
 ليحؿ محميما االتي: 2117/( لسنة1تجاه العمالء لممؤسسات المالية رقـ )

المكتػػػػػػب فػػػػػػكران عػػػػػػػف ام معاممػػػػػػة اك محاكلػػػػػػة الجػػػػػػراء معاممػػػػػػػة  بأخطػػػػػػاريمتػػػػػػـز المسػػػػػػؤكؿ عػػػػػػف االبػػػػػػػالغ -ثانيػػػػػػا
ا اشػػػػػتبو اك تػػػػكفرت لديػػػػػو اسػػػػباب معقكلػػػػػة لالشػػػػتباه فػػػػي ارتباطيػػػػػا بعائػػػػدات جرميػػػػػة اك تتعمػػػػؽ بمسػػػػػؿ متػػػػى مػػػػ

امػػػػػػكاؿ اك بتمكيػػػػػػػؿ ارىػػػػػػػاب اك ارىػػػػػػػابييف اك تسػػػػػػػتخدـ مػػػػػػف اجػػػػػػػؿ االرىػػػػػػػاب اك تسػػػػػػػتخدـ العمػػػػػػػاؿ ارىابيػػػػػػػة اك 
 تستخدميا منظمة ارىابية اك يستخدميا ممكلي ارىاب.

الماليػػػػػػػػػة بارتبػػػػػػػػاط ام عمميػػػػػػػػة بعائػػػػػػػػػدات جرميػػػػػػػػة اك محاكلػػػػػػػػػة اذا شػػػػػػػػؾ ام مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػامميف بالمؤسسػػػػػػػػة -ثالثػػػػػػػػا
بعائػػػػػدات جرميػػػػػػة اك الجػػػػػراء معاممػػػػػة متػػػػػػى اشػػػػػتبو اك تػػػػػػكفرت لديػػػػػو اسػػػػػػباب معقكلػػػػػة لالشػػػػػػتباه فػػػػػي ارتباطيػػػػػػا 

تتعمػػػػػؽ بمسػػػػػؿ امػػػػػكاؿ اك بتمكيػػػػػؿ ارىػػػػػاب اك ارىػػػػػابييف اك تسػػػػػتخدـ مػػػػػف اجػػػػػؿ االرىػػػػػاب اك تسػػػػػتخدـ العمػػػػػػاؿ 
يػػػػػة اك يسػػػػػتخدميا ممػػػػػػكلي ارىػػػػػاب فعميػػػػػو ابػػػػػػالغ المسػػػػػؤكؿ عػػػػػف االبػػػػػػالغ ارىابيػػػػػة اك تسػػػػػتخدميا منظمػػػػػػة ارىاب

 .بذلؾ عمى اف يرفؽ جميع البيانات كصكر المستندات المتعمقة بتمؾ العممية اك محاكلة اجراءىا

 تنفذ ىذه التعميمات مف تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية. -2-المادة 
 حسن اسماعٌلعلً م                                         

 محافظ البنك المركزي العراقً                                                                

                             02 /9/7302 
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/412العدد: 

 23/9/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 مشروع اعتماد اليوية الضريبية والرقم الضريبي/م
 تحية طيبة ...

 . 21/2/2117في  9/2/72الحاقان بأعمامنا المرقـ 

نػػػػػكد اف نبػػػػػػيف اف اعمامنػػػػػا اعػػػػػػاله ال يػػػػػزاؿ سػػػػػػارم المفعػػػػػكؿ لػػػػػػذا عمػػػػػى مصػػػػػػارفكـ اعتمػػػػػاد اليكيػػػػػػة الضػػػػػػريبية 
لحػػػػػػػػػػكاالت كاالعتمػػػػػػػػػػادات( كالػػػػػػػػػرقـ الضػػػػػػػػػػريبي لجميػػػػػػػػػػع تحػػػػػػػػػػكيالت زبػػػػػػػػػػائنكـ الغػػػػػػػػػراض التجػػػػػػػػػػارة الخارجيػػػػػػػػػػة )ا

 المنفذة عف طريؽ نافذة بيع كشراء العمالت االجنبية في البنؾ المركزم العراقي كخارجيا.

                           

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                             

                             19 /9/2117 
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 تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميورقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 شؤون المقترضين عالقات المستفيدين شعبة                     

 9/4/414العدد: 
 24/9/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 (CBSنظام تبادل المعمومات االئتمانية)/م

 تحية طيبة ...

كالمتخػػػػػذ بجمسػػػػػتو المرقمػػػػػة الخمػػػػػس  2117لسػػػػػنة  (97اسػػػػػتنادا الػػػػػى قػػػػػرار مجمػػػػػس ادارة ىػػػػػذا البنػػػػػؾ المػػػػػرقـ )
 .13/8/2117مئة كتسع كخمسيف بعد االلؼ المنعقدة بتاريخ 

ا البنػػػػػػػػؾ مسػػػػػػػػػبقان قبػػػػػػػػؿ اتخػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػراءات الخاصػػػػػػػػة بتمييػػػػػػػػر اسػػػػػػػػـػ تقػػػػػػػػرر قيػػػػػػػػامكـ باستحصػػػػػػػػاؿ مكافقػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذ
 مصرفكـ مع تقديـ المبررات لذلؾ.

 
ــمع التقدي ــر...ـ  ــ
 

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                             
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 قبة الصيرفةدائرة مرا
 422/ت9/1العدد: 

 11/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 ادعاءات باطمة/م
 تحية طيبة ...

تػػػػـػ إعالمنػػػػػػا مػػػػػػف قبػػػػػػؿ بعػػػػػػض المصػػػػػػارؼ بػػػػػػاف ىنػػػػػػاؾ اشػػػػػػخاص يػػػػػػدعكف قػػػػػػرابتيـ كصػػػػػػمتيـ بمسػػػػػػؤكلي ىػػػػػػذا 
غيرىػػػػػػا مػػػػػػػف  بمسػػػػػػؤكلي منتحمػػػػػػػيف صػػػػػػفة مسػػػػػػؤكلي دائػػػػػػػرة مراقبػػػػػػة الصػػػػػػػيرفة اكالبنػػػػػػؾ اك يقكمػػػػػػكف باالتصػػػػػػػاؿ 

دكائػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػؾ اك اقرابػػػػػػػػػائيـ يطمبػػػػػػػػكف شػػػػػػػػػراء الػػػػػػػػػدكالر بالسػػػػػػػػعر الرسػػػػػػػػػمي لمبنػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػزم العراقػػػػػػػػػي اك 
 يطمبكف منحيـ قركض باسماء اشخاص اخريف.

نؤكػػػػد ىنػػػػػا بػػػػػاف جميػػػػػع ىػػػػػذه االدعػػػػػاءات كاالتصػػػػػاالت باطمػػػػػة كال صػػػػػحة ليػػػػػا كعمػػػػػى المصػػػػػرؼ عػػػػػدـ تػػػػػركيج 
دائػػػػػػػرة مراقبػػػػػػة الصػػػػػػػيرفة بيػػػػػػذه الحػػػػػػػاالت فػػػػػػكران عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ  ام معاممػػػػػػة بػػػػػػػام حػػػػػػاؿ مػػػػػػػف االحػػػػػػكاؿ , كابػػػػػػػالغ

 االيميميف المذككريف ادناه ,  كما يتكجب عميكـ ابالغ الجيات االمنية اذا اقتضى االمر ذلؾ.
 كاف ىذا البنؾ كمكظفيو ال يتحممكف ام مسؤكلية في حالة تنفيذكـ لطباتيـ.

lih@cbi.iqQismah.sa 
Banking.supervision@cbi.iq                          

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 عمي محسن اسماعيل                                          

 المحافظ وكالة                                                             
                           11 /11/2117 
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 مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفيةقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 التدقيق المكتبي والتفتيش الميداني وتحميل وتقييم االداءشعبة 
 9/5/423العدد: 

 12/11/2117التاريخ: 
 مجازة كافةالمصارف ال/الى

 كافة شركات التحويل المالي/
 كافة شركات الدفع االلكتروني/
 شركات االستثمار المالي كافة/

 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة/
ــي/م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الكترون ــ ــ ــ ــ  موقـ

 تحية طيبة ...
( فػػػػػي 15مػػػػرقـ بالعػػػػػدد تعمػػػػػيـ رقػػػػـػ )نرافػػػػؽ ربطػػػػػان كتػػػػػاب مكتػػػػػب مكافحػػػػة غسػػػػػؿ االمػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػؿ االرىػػػػػاب ال

لممكقػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكتركنػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػاص بالمكتػػػػػػػػػػػػػػػػػب اعػػػػػػػػػػػػػػػػػاله , المتضػػػػػػػػػػػػػػػػػمف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة متػػػػػػػػػػػػػػػػػابعتكـ 27/9/2117
(www.aml.iq كذلػػػػػػػػؾ لمػػػػػػػػػرض متابعػػػػػػػػة تنفيػػػػػػػػػذ التعػػػػػػػػػاميـ كالتكجييػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػادرة عنػػػػػػػػو ككػػػػػػػػػذلؾ القػػػػػػػػػرارات )

االرىػػػػػػابيف كقائمػػػػػػة الجػػػػػػزاءات المكحػػػػػػدة لمجمػػػػػػس االمػػػػػػف التػػػػػػػابع كالقػػػػػػكائـ الصػػػػػػادرة عػػػػػػف لجنػػػػػػة تجميػػػػػػد امػػػػػػكاؿ 
لالمػػػػـػ المتحػػػػػػدة كتنزيػػػػػػؿ تمػػػػػػؾ القػػػػػػكائـ كمتابعتيػػػػػػا اسػػػػػبكعيان كاعػػػػػػالـ لجنػػػػػػة تجميػػػػػػد امػػػػػػكاؿ االرىػػػػػػابيف كالمكتػػػػػػب 

 اعاله في حاؿ كجكد ام تعامالت مع االفراد كالكيانات المدرجيف في تمؾ القكائـ.
ــالتخ ــ ــ ــ ــ ــاذ الــ ــ ــ ــ ــ  زم ...ال ــ

ــم                      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                              11 /9/2117 
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 شعبة الضوابط والتعميمات /مراقبة المصارف التجاريةقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/424العدد: 

 12/11/2117التاريخ: 
 فروع المصارف االجنبية المجازة لمعمل في العراق كافة/الى

 مخصص االئتمان التعيدي/م
 تحية طيبة ...

 .13/6/2117كالمؤرخ في  9/2/255الحقان باعمامنا المرقـ 

ال مػػػػانع لػػػػػدينا مػػػػػف عػػػػدـ تقػػػػػديـ خطػػػػػاب ضػػػػػماف كاالكتفػػػػاء بتعيػػػػػد خطػػػػػي مقػػػػدـ مػػػػػف المصػػػػػرؼ االـ مصػػػػػادؽ 
عميػػػػو مػػػػف قبػػػػؿ مجمػػػػػس ادارتػػػػو بااليفػػػػاء بكافػػػػة االلتزامػػػػػات المترتبػػػػة عمػػػػى فركعػػػػو العاممػػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ كحػػػػػاؿ 

 ؼ االـ.طمبيا مف قبؿ ىذا البنؾ كبدكف تردد, مع اشعار البنؾ المركزم في بمد المصر 

 

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                              

                             11 /11/2117 
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 شعبة الضوابط والتعميمات /مراقبة المصارف التجاريةقسم /يرفةدائرة مراقبة الص
 9/2/425العدد: 

 12/11/2117التاريخ: 
 كافةالمصارف المجازة  /الى

 مباشرة العمل في المناطق المحررة/م
 تحية طيبة ...

ال مػػػػػانع لػػػػػدل ىػػػػػذا البنػػػػػؾ مػػػػػف قيػػػػػامكـ عمػػػػػى العمػػػػػػؿ بفػػػػػتح فػػػػػركعكـ فػػػػػي المنػػػػػاطؽ المحػػػػػررة شػػػػػريطة ضػػػػػػماف 
بػػػػة كاالشػػػػػراؼ عمػػػػى فػػػػػركعكـ المفتكحػػػػػة فػػػػي تمػػػػػؾ المنػػػػػاطؽ كالتنسػػػػيؽ مػػػػػع الجيػػػػػات االمنيػػػػة بميػػػػػة اتخػػػػػاذ الرقا

 كافة التدابير لتكفير الحماية الالزمة.

 

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                             

                            11 /11/2117 
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 مراقبة المصارف التجاريةقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/429العدد: 

 15/11/2117التاريخ: 
 المجازة كافةالمصارف  /الى
 اجراءات العناية الواجبة/م

 تحية طيبة ...

مػػػػػف مبػػػػػدأ نشػػػػػر الػػػػػػكعي المصػػػػػرفي بػػػػػيف الجميػػػػػكر كاسػػػػػتقطاب الكدائػػػػػػع التػػػػػي مػػػػػف شػػػػػأنيا اف تعػػػػػػزز  انطالقػػػػػان 
الكضػػػػػػػع المػػػػػػػالي لمقطػػػػػػػػاع المصػػػػػػػرفي العراقػػػػػػػي, نشػػػػػػػػيركـ الػػػػػػػى اف قػػػػػػػانكف مكافحػػػػػػػػة غسػػػػػػػؿ االمػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػػؿ 

عػػػػػػػػػدة اجػػػػػػػػػراءات  تكالضػػػػػػػػػكابط الرقابيػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػادرة بمكجبػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػدد 2115( لسػػػػػػػػػنة 39االرىػػػػػػػػػاب رقػػػػػػػػـػ )
ة كالمتمثمػػػػػة )بالمخففػػػػػػة كالمشػػػػػددة( كحسػػػػػػب درجػػػػػة المخػػػػػػاطر المرتبطػػػػػة بكػػػػػػؿ زبػػػػػكف  , حيػػػػػػث لمعنايػػػػػة الكاجبػػػػػػ

لػػػػػػكحظ قيػػػػػػاـ مصػػػػػػارفكـ بتطبيػػػػػػؽ االجػػػػػػػراءات المشػػػػػػددة عمػػػػػػى كافػػػػػػة انػػػػػػكاع الزبػػػػػػػائف كبيػػػػػػذا الصػػػػػػدد نبػػػػػػيف مػػػػػػػا 
 يمي:

إف إجػػػػػػػراءات العنايػػػػػػػػة المشػػػػػػػددة عمػػػػػػػػى الزبػػػػػػػائف مرتفعػػػػػػػػي المخػػػػػػػاطر امػػػػػػػػا الزبػػػػػػػائف منخفضػػػػػػػػي المخػػػػػػػػاطر  -1
المخففػػػػػػة كاف درجػػػػػة المخػػػػػاطر تقػػػػػاس مػػػػػػف خػػػػػالؿ قيػػػػػاـ المصػػػػػرؼ بتحديػػػػػػد  ت العنايػػػػػةاعمػػػػػييـ اجػػػػػراءفتطبػػػػػؽ 

 بكف.مخاطر غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب المرتبطة بكؿ ز 

ضػػػػػماف قيػػػػػػاـ المصػػػػػػرؼ بالمتابعػػػػػة المسػػػػػػتمرة لمعمميػػػػػػات الجاريػػػػػة عمػػػػػػى حسػػػػػػابات الزبػػػػػائف كالتػػػػػػي ينبمػػػػػػي  -2
ك التػػػػػػػػي تزكيػػػػػػػػػد المصػػػػػػػػرؼ بيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف قػػػػػػػػبميـ كعمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػاس اف تتكافػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػع المعمكمػػػػػػػػات المتػػػػػػػػكفرة عػػػػػػػػنيـ ا

 المخاطر المرتبطة بكؿ زبكف لضماف عدـ تمرير ام عمميات مشتبو بيا.

الحسػػػػػاب اك قبػػػػػكؿ االيػػػػػداعات كلمػػػػػػدة باالمكػػػػػاف تأجيػػػػػؿ تطبيػػػػػؽ اجػػػػػػراءات العنايػػػػػة الكاجبػػػػػة بعػػػػػد عمميػػػػػػة  -3
رؼ لمخػػػػػاطر غسػػػػػؿ االمػػػػػكاؿ اف تعػػػػػرض المصػػػػػاسػػػػبكع كاحػػػػػد عمػػػػػى اف ال يػػػػػتـ تنفيػػػػػذ ام عمميػػػػػة مػػػػف شػػػػػانيا 

 كتمكيؿ االرىاب.
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باالمكػػػػػاف التحقػػػػػػؽ مػػػػػف المعمكمػػػػػػات التػػػػػػي يقػػػػػدميا الزبػػػػػػائف مػػػػػف خػػػػػػالؿ مصػػػػػػادر كاطػػػػػراؼ اخػػػػػػرل مكثكقػػػػػػة -4
بمػػػػػػا يضػػػػػػػمف التحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػف مػػػػػػػدل صػػػػػػػحة ىػػػػػػذه المعمكمػػػػػػػات لتسػػػػػػػييؿ متابعػػػػػػػة العمميػػػػػػػات كتطبيػػػػػػػؽ اجػػػػػػػراءات 

 العناية الكاجبة.

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ر...ــ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                            

                           11 /11/2117 
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 دائرة مراقبة الصٌرفة

 9/5/403العدد: 

 05/03/7302التارٌخ: 
 المصارف كافة/الى

 مزودي خدمات الدفع االلكترونً المصدرٌن 
 اصدار بطاقات الدفع المسبق/م

 تحية طيبة ...
 .13/7/2117كالمؤرخ في  9/5/311الصادر عف ىذا البنؾ المرقـ بالعدد ( مف االعماـ 1الى الفقرة )اشارة 

الشمكؿ المالي, يساىـ في تحقيؽ لمرض تسييؿ كصكؿ المنتجات المصرفية المختمفة الى الجميكر بما 
خدمات الدفع االلكتركني المرخصيف مف قبؿ ىذا البنؾ ,فقد كتحقيقان لمبدأ التنافسية بيف المصارؼ كمزكدم 

لممصارؼ كمزكدم خدمات الدفع االلكتركني المصدريف باصدار البطاقات مسبقة الدفع  تقرر السماح
 االتي:كبحسب الضكابط كالسقكؼ المحددة كعمى النحك 

( قابمة  EMV , chip and pinكضمف المعايير التي حددىا ىذا البنؾ ).بطاقات بالستيكية مسبقة الدفع 1
امريكي, اك ما يعادليا بالدينار ( عشرة االلؼ دكالر 111,11العادة التعبئة , كيككف الحد االعمى ليا )

التسكؽ االلكتركني ككذلؾ  POSبيع كنقاط ال ATMااللي , كيمكف استخداميا عف طريؽ الصراؼ العراقي 
 فركعكـ كككاالتكـ المعتمديف. ( كعف طريؽ KYCداخؿ كخارج العراؽ كتخضع لمتطمبات اعرؼ زبكنؾ )

التعبئة كباالمكاف اف تككف بالستيكية اك . بطاقات الدفع المسبؽ لمتسكؽ االلكتركني غير قابمة العادة 2
س مئة دكالر امريكي اك ما يعادليا بالدينار العراقي, تستخدـ ( خم511افتراضية كيككف الحد االعمى ليا )

 Lightفقط لمرض التسكؽ االلكتركني عبر االنترنيت حصران كتخضع لمتطمبات اعرؼ زبكنؾ المخففة )
kyc.) 

المصدريف لمبطاقات استحصاؿ مكافقة ىذا البنؾ عمى عمى المصارؼ كمزكدم خدمات الدفع االلكتركني 
يرغبكف باصدارىا اعالمنا )السقكؼ, االجكر, العمالت , العممة , الصالحية ... الخ( . التي انكاع البطاقات 

ارىا باالضافة الى المصدرة كالسقكؼ المحددة في اعاله تشمؿ البطاقات المزمع اصدكابط ضعممان اف ال
 مــــــــــــــــــع التقديـــــــــــــــــر... مسبقا.

 عمي محسن اسماعيل                                            
 المحافظ وكالة                                                                                        

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                   
 المحافظ وكالة                                                      

                                         12 /11/2117 
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 تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميورقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين

 9/4/432العدد: 
 16/11/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 ويضالتف/م

 تحية طيبة ...

 .13/12/2116في  9/1/6/475الحاقان بأعمامنا المرقـ 

لمتطمبػػػػػات العمػػػػػؿ كلمػػػػػػرض انجػػػػػاز معػػػػػامالت االسػػػػػػتعالـ االئتمػػػػػاني لزبػػػػػائف مصػػػػػػرفكـ ككفالئيػػػػـػ نرسػػػػػؿ لكػػػػػـػ 
المعدلػػػػػة مػػػػػف )بنػػػػػد التفػػػػػكيض( الػػػػػذم يجػػػػػب اف يكقػػػػػع مػػػػػف قبػػػػػؿ زبػػػػػائنكـ  فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػرة عنػػػػػػد ربطػػػػػان النسػػػػػخة 

 يحقؽ الحماية لمزبكف  كالمصرؼ كىذا البنؾ.التعامؿ معيـ بما 

ــميرجى االلتزاـ بما كرد اعاله ... ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ــ

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 حافظ وكالةنائب الم                                                          

                            15 /11/2117 
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 التفويضبند /م

سػػػػػػػتالـ كتبػػػػػػادؿ كافػػػػػػة معمكمػػػػػػػاتي تخكيػػػػػػؿ )المسػػػػػػتفيد( النحػػػػػػف المكقػػػػػػػع ادنػػػػػػاه ال مػػػػػػانع مػػػػػػػف /أنػػػػػػي
االئتمانيػػػػػػة التػػػػػػي فػػػػػػي حكزتػػػػػػو مػػػػػػع كافػػػػػػػة المؤسسػػػػػػات الماليػػػػػػة كمكاتػػػػػػب االسػػػػػػتعالـ االئتمػػػػػػػاني اك 

لػػػػػػػي تعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػالي معيػػػػػـػ مػػػػػػػف كقػػػػػػػت الخػػػػػػػر اك  كػػػػػػكفمػػػػػػع ام شػػػػػػػخص اك مؤسسػػػػػػػة يمكػػػػػػػف اف ي
. كقػػػػػػد اطمعػػػػػت ككافقػػػػػت عمػػػػػػى اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذه البيانػػػػػػات بمػػػػػا يتماشػػػػػى مػػػػػػع  اطمػػػػػب التعامػػػػػؿ معيػػػػـػ

 االتفاؽ مع )اسـ الُمقرض **( ككذلؾ حقكقي المتعمقة بخصكصية ىذه المعمكمات.

 التوقيع:

 التاريخ:

 بونع الز اسم الزبون                                          توقي

 توقيع الشاىد                                         اسم الشاىد

 

*يػػػػدرج اسػػػػـػ المصػػػػػرؼ اك اسػػػػـػ الجيػػػػػة المقرضػػػػة اك ام جيػػػػػة يخكليػػػػػا البنػػػػػؾ المركػػػػػزم العراقػػػػػي 
 تبادؿ المعمكمات االئتمانية في المستقبؿ.باستخداـ نظاـ 

 لييا التفكيض.*يجب اف يككف ىذا التفكيض مكثؽ مف قبؿ الجية المقدـ ا
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 قسم مراقبة المصارف التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/434العدد: 

 19/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 اعداد القوائم المالية وفقا لممعايير الدولية/م
 تحية طيبة ...

 1967/س 27لعػػػػػػػػػدد باقسػػػػػػػػـػ الشػػػػػػػػػركات المػػػػػػػػػرقـ /الييئػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لمضػػػػػػػػػرائب/اسػػػػػػػػػتنادان لكتػػػػػػػػػاب كزارة الماليػػػػػػػػػة
 .27/9/2117المؤرخ في 

الييئػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة لمضػػػػػػػرائب قػػػػػػػػد باشػػػػػػػػرت باسػػػػػػػػتالـ القػػػػػػػػكائـ الماليػػػػػػػػة كفػػػػػػػػؽ /نػػػػػػػكد اعالمكػػػػػػػـػ بػػػػػػػػاف كزارة الماليػػػػػػػػة 
                         ( كتـ التعامؿ مع تمؾ القكائـ في اجراءات تحاسبيا الضريبي.IFRSالمعايير الدكلية )

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                         

 القادر الشيخميد. منذر عبد                                        

 المحافظ وكالة                                        

                       19 /11/2117 
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 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 جتمع المدنيشعبة منظمات الم

 9/4/439العدد: 
 25/9/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 الحسابات الخاممة واالمالك المتروكة/م

 ..تحية طيبة .
المتخػػػػػػذ بجمسػػػػػػتو المرقمػػػػػػة  2117( لسػػػػػػنة 124اسػػػػػتنادان الػػػػػػى قػػػػػػرار مجمػػػػػػس ادارة ىػػػػػػذا البنػػػػػػؾ المػػػػػرقـ بالعػػػػػػدد)

 تقرر ما يمي: 9/11/2117االلؼ المنعقدة بتاريخ الخمس مئة ككاحد كستيف بعد 
مراقبػػػػة الصػػػػػيرفة مػػػػػف تػػػػػاريخ صػػػػػدكر إحالػػػػة مكضػػػػػكع الحسػػػػػابات الخاممػػػػػة كاالمػػػػالؾ المترككػػػػػة الػػػػػى دائػػػػػرة -1

 نا اعاله.كتاب
فػػػػػػػي  9/4/3733المػػػػػػرقـ الصػػػػػػادرة بمكجػػػػػػػب كتابنػػػػػػا ( مػػػػػػػف تعميماتنػػػػػػا 6تُعػػػػػػدؿ الفقػػػػػػرة ثالثػػػػػػػان مػػػػػػف المػػػػػػادة ) -2

 لتككف: 11/8/2119
المركػػػػػػزم بفػػػػػتح حسػػػػػػاب خػػػػػاص بالحسػػػػػابات الخاممػػػػػػة كاالمػػػػػالؾ المترككػػػػػػة  تقػػػػػـك دائػػػػػرة المحاسػػػػػػبة فػػػػػي البنػػػػػؾ

ضػػػػػػػػمف ذلػػػػػػػػؾ الحسػػػػػػػاب حسػػػػػػػػابات فرعيػػػػػػػػة لكػػػػػػػػؿ لػػػػػػػدل المصػػػػػػػػارؼ تػػػػػػػػكدع فيػػػػػػػو تمػػػػػػػػؾ الحسػػػػػػػػابات عمػػػػػػػى اف يت
 مصرؼ كتتكلى ميمة المتابعة كالتنسيؽ بشأف ذلؾ مع المصارؼ.

 ( .6( مف التعميمات اعاله الستيعاب مضمكنيا في المادة )11تممى المادة )-3
 يرجى االلتزاـ بما كرد اعاله

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 المحافظ وكالةنائب                                                            
                             25 /11/2117 
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 تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميورقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 وعالقات المستفيدين شعبة شؤون المقترضين

 9/4/445العدد: 
 31/11/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 استعالم ائتماني/م

 تحية طيبة ...

عػػػػػف التػػػػػأخير الحاصػػػػػؿ فػػػػػي انجػػػػػػاز تػػػػػرد الػػػػػى ىػػػػػذا البنػػػػػؾ استفسػػػػػارات كشػػػػػكاكل مػػػػػف قبػػػػػؿ زبػػػػػائف مصػػػػػارفكـ 
ىػػػػػذا البنػػػػػؾ ال يسػػػػػتمرؽ اال ايامػػػػػػان المعػػػػػامالت االئتمانيػػػػػة الخاصػػػػػة بيػػػػػـػ كالمقدمػػػػػة الػػػػػى مصػػػػػارفكـ كحيػػػػػػث اف 

معػػػػػػدكدة النجػػػػػػػاز معػػػػػػػامالت االسػػػػػػػتعالـ االئتمػػػػػػػاني الػػػػػػػكاردة مػػػػػػف قػػػػػػػبمكـ , كيؤكػػػػػػػد ىػػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ عمػػػػػػػى ضػػػػػػػركرة 
تنظػػػػػػػيـ اليػػػػػػػة العمػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف فػػػػػػػركعكـ كاالدارة العامػػػػػػػة فيمػػػػػػػا يخػػػػػػػص معػػػػػػػامالت االسػػػػػػػتعالـ االئتمػػػػػػػاني لزبػػػػػػػائنكـ 

                          اسرع كقت كعدـ تعطيؿ مصالح الزبائف.كارساليا اكالن بأكؿ الى ىذا البنؾ لمرض اكماليا ب

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                          

                            31 /11/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/447العدد: 

 31/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 أرصدة حسابات/م
 تحية طيبة ...

 :2015/6/30في  3308/3/11الحاقان بأعماـ دائرة المحاسبة المرقـ ح س  
مصرفية , فقد اصبح مف السيؿ مطابقة ارصدة حياتكـ مف خالؿ كبالنظر لمتطكر االلكتركني لالنظمة ال

ء االكبر مف القيكد المنفذة كبناءان ( كالتي تمثؿ الجز RTGS, ACHسحب نسخ القيكد المنفذة عمى حساباتكـ )
 عمى ما تقدـ سيتـ اعتماد الية جديدة لممطابقة ككاالتي:

شػػػػػػػػعبة مطابقػػػػػػػة المصػػػػػػػارؼ, بتزكيػػػػػػػػدكـ /صػػػػػػػرفيةقسػػػػػػػـػ الحسػػػػػػػابات الجاريػػػػػػػة الم/. سػػػػػػػتقـك دائػػػػػػػرة المحاسػػػػػػػبة 1
اف يػػػػػػتـ تزكيػػػػػػد دائػػػػػػرة بكشػػػػػكفات المطابقػػػػػػة الخاصػػػػػػة بحسػػػػػػاباتكـ المفتكحػػػػػة لػػػػػػدل ىػػػػػػذا البنػػػػػػؾ شػػػػػيريان , عمػػػػػػى 

يػػػػػػػداتكـ عمػػػػػػػػى ارصػػػػػػػدة كتفاصػػػػػػػيؿ الكشػػػػػػػػكفات المقدمػػػػػػػة الػػػػػػػػيكـ خػػػػػػػالؿ عشػػػػػػػرة ايػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المحاسػػػػػػػبة بتأ
بة الصػػػػػػػادر مػػػػػػػػف مقابمػػػػػػػػة ككشػػػػػػػؼ الحاسػػػػػػػػ الشػػػػػػػير الػػػػػػػذم يميػػػػػػػػو , كاف تتضػػػػػػػمف الكشػػػػػػػػكفات المقدمػػػػػػػة )كشػػػػػػػؼ

انظمػػػػتكـ المحاسػػػػػبية( . كفػػػػػي حالػػػػػة عػػػػػدـ التػػػػػزامكـ بػػػػػذلؾ يػػػػػتـ فػػػػػرض المرامػػػػػات المػػػػػذككرة فػػػػػي االعمػػػػػاـ آنػػػػػؼ 
 الذكر ابتداءا مف يـك العمؿ الحادم عشر مف الشير المذككر.

ة التػػػػػػي تظيػػػػػػػر . بامكػػػػػػانكـ مطالبػػػػػػة دكائػػػػػػر البنػػػػػػػؾ كضػػػػػػمف االيػػػػػػاـ العشػػػػػػرة المػػػػػػػذككرة اعاله,بػػػػػػالقيكد المكقكفػػػػػػ2
ضػػػػمف كشػػػػػكفات حسػػػػاباتكـ كالمنفػػػػػذة مػػػػف قبػػػػػؿ دكائػػػػر البنػػػػػؾ عمػػػػى النظػػػػػاـ المحاسػػػػبي لػػػػػدينا , كذلػػػػؾ لمػػػػػرض 

 الشير الكاحد.قكفات خالؿ ك تصفية ام م
 مــــــــــــــــــع التقديـــــــــــــــــر...لمعمؿ بمكجبو ...

 لعمي محسن اسماعي                                          
 المحافظ وكالة                                                                  

                             29 /11/2117 
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 تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميورقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 التوعية المصرفية وحماية الجميورشعبة 
 9/4/448العدد: 

 31/11/2117 التاريخ:
 المصارف المجازة كافة/الى

 شركات التحويل المالي كافة/
 كافة الصيرفة المجازةشركات /

ــي/م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع الكترون ــ ــ ــ ــ  موقـ
 تحية طيبة ...

تػػػرد الػػػػى ىػػػػذه الػػػػدائرة العديػػػػد مػػػػف الشػػػػكاكل حػػػػكؿ عػػػػدـ قيػػػػامكـ بتمبيػػػػة طمبػػػػات الزبػػػػائف المسػػػػافريف كالمكفػػػػديف 
مخصػػػػػػػػص مػػػػػػػػػف العممػػػػػػػػة االجنبيػػػػػػػػػة , لػػػػػػػػػذا نؤكػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي اعمامنػػػػػػػػا المػػػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػػػدد لشػػػػػػػػراء المبمػػػػػػػػػا ال

كالمتضػػػػػػػػػػػػػػمنة )يكػػػػػػػػػػػػػػػكف البيػػػػػػػػػػػػػػع النقػػػػػػػػػػػػػػػدم ( 12/الفقػػػػػػػػػػػػػػرة )رابعػػػػػػػػػػػػػػػان  17/7/2117كالمػػػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػػػي  )6/2251)
)ثالثػػػػػػػػػػػػة االؼ دكالر( شػػػػػػػػػػػػيريان كيمتػػػػػػػػػػػػـز البنػػػػػػػػػػػػؾ ( دكالر 3111لممػػػػػػػػػػػػكاطنيف المسػػػػػػػػػػػػافريف كالمكفػػػػػػػػػػػػديف بكاقػػػػػػػػػػػػع )

 كزم بتمطية ما يزيد عف ذلؾ اذا تحققت حاجة المكاطنيف الييا(.المر 
 راجيف االلتزاـ بما جاء في اعاله خدمة لمصالح العاـ.

                          
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                          

                             29 /11/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 شعبة الضوابط والتعميمات/مراقبة المصارف التجاريةقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/451العدد: 

 2/11/2117التاريخ: 
 لمصارف المجازة كافةا/الى

 اعادة افتتاح فروع المصارف/م
 تحية طيبة ...

, نرجػػػػػػػػػك اتخػػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػػػراءات  12/11/2117المػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػي  9/2/425الحاقػػػػػػػػػان بإعمامنػػػػػػػػػا  المػػػػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػػػدد 
 التالية:

قيػػػػػػػاـ كزارة الماليػػػػػػػة بمفاتحػػػػػػػة كزارة الػػػػػػػدفاع لتػػػػػػػكفير الحمايػػػػػػػة االمنيػػػػػػػة االسػػػػػػػتثنائية لفػػػػػػػركع مصػػػػػػػارفكـ فػػػػػػػػي  -1
 ؽ المحررة.المناط

افتتاحػػػػػػػػو التأكػػػػػػػد مػػػػػػػػف قيػػػػػػػامكـ بػػػػػػػػاداء ميػػػػػػػاـ الرقابػػػػػػػػة كالتػػػػػػػدقيؽ الػػػػػػػػداخمي عمػػػػػػػى فػػػػػػػػركع مصػػػػػػػارفكـ المزمػػػػػػػػع -2
ككػػػػذلؾ تمكػػػػػف ىػػػػػذه الػػػػدائرة مػػػػػف اداء مياميػػػػػا فػػػػػي القيػػػػاـ بعمميػػػػػات التفتػػػػػيش الميػػػػػداني قبػػػػؿ فػػػػػتح الفػػػػػرع كبعػػػػػد 

 افتتاحو بفترة قصيرة.
 االعتبػػػػػػػػػار عنػػػػػػػػػد  رؽ المحػػػػػػػػػررة بنظػػػػػػػػػالمنػػػػػػػػػاط عمػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػارفكـ اخػػػػػػػػػذ المخػػػػػػػػػاطر االمنيػػػػػػػػػة المحتممػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي-3

قيػػػامكـ بتعزيػػػػز المكجػػػػكد النقػػػػدم ليػػػػذه الفػػػػركع بحيػػػػث تػػػػتـ مراعػػػاة عػػػػدـ ايػػػػداع مبػػػػالا نقديػػػػة تزيػػػػد عػػػػف حاجػػػػة 
ىػػػػػػػذه الفػػػػػػػػركع كفػػػػػػػػؽ خطػػػػػػػة تضػػػػػػػػعيا ادارة المخػػػػػػػػاطر فػػػػػػػي المصػػػػػػػػارؼ باشػػػػػػػػراؼ مجػػػػػػػالس االدارة مػػػػػػػػع مراعػػػػػػػػاة 

 اـ التي تتعمؽ بحيازة االمكاؿ كصرفيا.اختيار المكظفيف الذيف يتمتعكف بسمعة كنزاىة لممي
اعػػػػػػػداد جػػػػػػػدكؿ تفصػػػػػػػػيمي بفػػػػػػػركع مصػػػػػػػارفكـ المفتكحػػػػػػػػة فػػػػػػػي المنػػػػػػػاطؽ السػػػػػػػػاخنة كالتػػػػػػػي تػػػػػػـػ استحصػػػػػػػػاؿ  -4

 المكافقات عف فتحيا كفؽ النمكذج ادناه:
ة رقم وتارٌخ الموافق المحافظة اسم الفرع

 وارفاق نسخة عنها
 ر...مــــــــــــــــــع التقدٌـــــــــــــــــ

 د.منذر عبد القادر الشٌخلً                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                                     

                             00 /9/7302 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 ة الضوابط والتعميماتشعب/المصارف التجاريةمراقبة قسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/454العدد: 

 6/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 الية منح االئتمان/م
 تحية طيبة ...

بنػػػػػػػاءن عمػػػػػػػػى تكصػػػػػػػيات المجنػػػػػػػػة المكمفػػػػػػػة بمعالجػػػػػػػػة المشػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػػي يعػػػػػػػاني منيػػػػػػػػا القطػػػػػػػاع الخػػػػػػػػاص كايجػػػػػػػػاد 
بػػػػػػار رجػػػػػاؿ االعمػػػػػاؿ مػػػػػف خػػػػػالؿ سػػػػػػرعة الحمػػػػػكؿ المناسػػػػػبة ليػػػػػا تقػػػػػرر اعػػػػػػادة النظػػػػػر بنليػػػػػة مػػػػػنح االئتمػػػػػاف لك

 اتخاذ القرار االئتماني كتقييـ الضمانات.
                          

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 عمي محسن اسماعيل                                          

 المحافظ وكالة                                                             

                             5 /11/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 شعبة الضوابط والتعميمات/مراقبة المصارف التجاريةقسم /دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/459العدد: 

 8/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 بيانات المالية المرحميةال/م
 تحية طيبة ...

 .9/1/2116كالعدد  21/11/2116في  9/1/2/452الحاقان بتعميماتنا المرقمة بالعدد 
البيانػػػػػات الماليػػػػة المرحميػػػػػة )البيانػػػػػات مػػػػع مراقػػػػػب حسػػػػػابات مػػػػف اجػػػػػؿ ارسػػػػاؿ تقػػػػرر قيػػػػػاـ مصػػػػرفكـ بالتعاقػػػػػد 

 .31/3/2118اعتباران مف بات كذلؾ الدكلية متضمنة رام مراقب الحساالفصمية( حسب المعايير 
                          

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 عمي محسن اسماعيل                                          

 المحافظ وكالة                                                             
                            7 /11/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/3/463العدد: 

 13/11/2117التاريخ: 
 فروع المصارف االجنبية العاممة في العراق/الى

 تعيينات/م
 تحية طيبة ...

ي العػػػػػراؽ ممػػػػػػف ال نظػػػػػران لػػػػػكركد  طمبػػػػػػات الينػػػػػا بالمكافقػػػػػة عمػػػػػػى تعيػػػػػيف مرشػػػػػحي فػػػػػػركع مصػػػػػارفكـ العاممػػػػػة فػػػػػػ
فػػػػػػػػي  9/3/166ك  27/4/2116فػػػػػػػػي  9/3/158تنطبػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػو التعميمػػػػػػػات كالضػػػػػػػػكابط التعيػػػػػػػػيف المرقمػػػػػػػة 

 .24/5/2116في  9/3/215ك  28/3/2117في  9/3/134ك  21/5/2115
عميػػػػػػػػو, يتطمػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف ادارات فػػػػػػػػركعكـ اختيػػػػػػػػػار المرشػػػػػػػػػح لممناصػػػػػػػػب االداريػػػػػػػػػة كافػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػف تنطبػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػو 

نػػػػػػػا المشػػػػػػػار الييػػػػػػػػا تاالمصػػػػػػػرفية الالزمػػػػػػػة لشػػػػػػػػمؿ المناصػػػػػػػب كافػػػػػػػة كحسػػػػػػػب اعمامالشػػػػػػػركط المينيػػػػػػػة كالخبػػػػػػػرة 
 اعاله.

                          
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 المحافظ وكالة ع.                                                            
                             12 /11/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/3/464العدد: 

 13/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 انشاء مبادرة دعم النشاطات المجتمعية واالنسانية/م
 تحية طيبة ...
( لسػػػػػػػػنة 56( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف البنػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم العراقػػػػػػػػي رقػػػػػػـػ )3المنصػػػػػػػػكص عمييػػػػػػػا بالمػػػػػػػػادة )كفقػػػػػػػان لالىػػػػػػػداؼ 

كاتاحػػػػػة فػػػػػرص العمػػػػػؿ كتحقيػػػػػؽ الرخػػػػػاء فػػػػػي العػػػػػراؽ فػػػػػي ظػػػػػػؿ كالمتمثمػػػػػة بتعزيػػػػػز التنميػػػػػة المسػػػػػتدامة  2004
الظػػػػػػػركؼ التػػػػػػػػي يمػػػػػػػػر بيػػػػػػػا البمػػػػػػػػد كلتػػػػػػػػكفير فػػػػػػػرص العمػػػػػػػػؿ كدعػػػػػػػـػ الحػػػػػػػاالت االنسػػػػػػػػانية كالنيػػػػػػػػكض بػػػػػػػػالكاقع 

ؤمف العػػػػػػيش الرغيػػػػػد لممػػػػػكاطف العراقػػػػػػي , فقػػػػػد قػػػػػرر مجمػػػػػس ادارة ىػػػػػػذا البنػػػػػؾ كفػػػػػؽ قػػػػػػراراه االقتصػػػػػادم بمػػػػػا يػػػػػ
 , انشاء مبادرة دعـ النشاطات المجتمعية كاالنسانية كحسب المرفؽ.2017لسنة  (140بالعدد )

 لمتفضؿ باالطالع كاعالمنا بالمبالا التي ترغبكف بيا دعما لممبادرة.
                          

ــم ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــع التقديــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 ع. المحافظ وكالة                                                         
                           13 /11/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التدقيق المكتبي والميداني/م مراقبة المصارف التجاريةقس

 9/2/465العدد: 
 13/11/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 ميماتتع/م

 تحية طيبة ...
 تقرر االتي: 21/6/2117( كالمؤرخ في 9/2/283الحاقان بأعمامنا المرقـ بالعدد )

لمػػػػػػػػػػرض قيػػػػػػػػػػػاميـ بمفاتحػػػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػػػػات ذة لممشػػػػػػػػػػاريع . قيػػػػػػػػػػاـ مصػػػػػػػػػػارفكـ بالتنسػػػػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػركات المنفػػػػػػػػػػػ1
لتحديػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػب االنجػػػػػػػػػاز لممشػػػػػػػػػاريع المسػػػػػػػػػتمرة كلتخفػػػػػػػػػيض خطابػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػماف حسػػػػػػػػػب نسػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػتفيدة 

 .2117( لسنة 198االنجاز استنادان الى قرار مجمس الكزراء رقـ )
قبػػػػػػؿ  ( مػػػػػػف تعميمنػػػػػػا اعػػػػػػاله كالمتضػػػػػػمنة تزكيػػػػػػدنا بجػػػػػػداكؿ تتضػػػػػػمف خطابػػػػػػات الضػػػػػػماف2. نؤكػػػػػػد الفقػػػػػػرة )2

 كبعد تخفيض نسب االنجاز.
                          

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 عمي محسن اسماعيل                                       

 المحافظ وكالة                                           
 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 ع. المحافظ وكالة                                                          

                           12 /11/2117 
 
 
 
 
 



 

148 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم تبادل المعمومات االئتمانية وحماية الجميور/دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة شؤون المقترضين وعالقات المستفيدين

 9/4/469لعدد: ا
 16/11/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 استعالم ائتماني/م

 تحية طيبة ...
 31/11/2117كالمؤرخ في  9/4/445نؤكد كتابنا المرقـ 

كالمتضػػػػػمف تنظػػػػػػيـ اليػػػػػػة العمػػػػػؿ بػػػػػػيف فػػػػػػركعكـ كاالدارة العامػػػػػة فيمػػػػػػا يخػػػػػػص معػػػػػامالت االسػػػػػػتعالـ االئتمػػػػػػاني 
كؿ مسػػػػػتمر كخػػػػػػالؿ االيػػػػػػاـ )العشػػػػػػرة االكلػػػػػػى( مػػػػػف الشػػػػػػير التػػػػػػالي لػػػػػػكركد كتػػػػػػب لزبػػػػػائنكـ كارسػػػػػػاليا الينػػػػػػا بشػػػػػػ

( الػػػػػػػؼ دينػػػػػػػار عمػػػػػػػػى كػػػػػػػؿ معاممػػػػػػػػة 111فػػػػػػػركعكـ الػػػػػػػيكـ كبخالفػػػػػػػػو سػػػػػػػكؼ تفػػػػػػػرض غرامػػػػػػػػة ماليػػػػػػػة مقػػػػػػػػدارىا )
 متأخرة.

                          
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 ع. المحافظ وكالة                                                           
                            16 /11/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/5/471العدد: 

 21/11/2117التاريخ: 
 كافة/شركات التحويل المالي/الى

 كافة/توسط ببيع وشراء العمالت االجنبية شركات ال
 حمل وحيازة السالح/م

 تحية طيبة ...
عمػػػػػػػى الشػػػػػػػػركات التػػػػػػػػي ترغػػػػػػػػب باجػػػػػػػػازة ممكيػػػػػػػػة السػػػػػػػالح النػػػػػػػػارم اف تخاطػػػػػػػػب كزارة الداخميػػػػػػػػة لبيػػػػػػػػاف ماىيػػػػػػػػة 
السػػػػػػالح كاالشػػػػػػخاص الػػػػػػػذيف تتػػػػػػكفر فػػػػػػػييـ الشػػػػػػركط القانكنيػػػػػػػة لمػػػػػػرض مػػػػػػػنحيـ حيػػػػػػازة كحمػػػػػػػؿ السػػػػػػالح بعػػػػػػػد 

.الحصكؿ عمى مكاف  قة السيد كزير الداخمية المحتـر

                          
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 المحافظ وكالة نائب                                                         

                            19 /11/2117 
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 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/472العدد: 

 21/11/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 دليل الحوكمة/م
 تحية طيبة ...

 .2017/5/29في  221/2/9الحاقان باعمامنا العدد 
حظػػػػات التػػػػػي قػػػػدمت مػػػػػف قبػػػػؿ بعػػػػػض نرسػػػػؿ ربطػػػػػان دليػػػػؿ الحككمػػػػػة بعػػػػد اف اجريػػػػػت عميػػػػو التعػػػػػديالت كالمال

المصػػػػػػػػارؼ بمػػػػػػػػا يتناسػػػػػػػػػب مػػػػػػػػع اىػػػػػػػػداؼ تحسػػػػػػػػػيف اداء المصػػػػػػػػارؼ كتحسػػػػػػػػيف الكفػػػػػػػػػاءة االقتصػػػػػػػػادية كالنمػػػػػػػػػك 
االقتصػػػػػادم كتعزيػػػػػػز العالقػػػػػة بػػػػػػيف ادارة المصػػػػػرؼ كمجمػػػػػػس ادارتػػػػػو, كاىػػػػػػداؼ كمسػػػػػؤكليات البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزم 

 الحككمة.العراقي االشرافية, راجيف االلتزاـ كالعمؿ عمى تطبيؽ مبادئ دليؿ 
                          

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 المرفقات

 خمس نسخ مف دليؿ الحككمة.-
 عمي محسن اسماعيل                                         

 المحافظ وكالة                                          
 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 ع. المحافظ وكالة                                                          

                            19 /11/2117 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 9/5/482العدد: 

 4/12/2117التاريخ: 
 المصارف كافة/الى

 المصدرين/كتروني مزودي خدمات الدفع االل
 بطاقات الدفع المسبق/م

 تحية طيبة ...
 .15/11/2117كالمؤرخ في  9/5/431الحقا بكتابنا المرقـ 

مػػػػػف اجػػػػػػؿ احكػػػػػاـ عمميػػػػػػات الػػػػػدفع االلكتركنػػػػػػي كاالىتمػػػػػاـ بمبػػػػػػادئ اعػػػػػرؼ زبكنػػػػػػؾ كفػػػػػؽ افضػػػػػػؿ الممارسػػػػػػات 
االساسػػػػػػية الكاجػػػػػػب تكفرىػػػػػػػا  الدكليػػػػػػة نرفػػػػػػؽ لكػػػػػـػ ربطػػػػػػان )االسػػػػػػتمارات االسترشػػػػػػادية( التػػػػػػي تتضػػػػػػمف البيانػػػػػػات

لمػػػػػػرض اصػػػػػػػدار البطاقػػػػػػات مسػػػػػػػبقة الػػػػػػدفع ضػػػػػػػمف الفئػػػػػػػات التػػػػػػي تػػػػػػـػ تحديػػػػػػدىا فػػػػػػػي كتابنػػػػػػا اعػػػػػػػاله, راجػػػػػػػيف 
 اعتمادىا كتعميميا عمى ككالئكـ المخكليف.

ــم                        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع التقديــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
 

 عمي محسن اسماعيل                                          
 المحافظ وكالة                                                              

                              3 /12/2117 
 
 
 
 
 



KYC 
 يتم ممى بيانات ىذه االستمارة بحضور الزبون وجيا لوجو

الى الوىلع فً ادًاٍ احعهذ باى الوعلىهاث الومذهت هي 

لبلً بوا فٍها )بصوخً الخاصت( هً هعلىهاحً 

 ٍت وهً صحٍحت ودلٍمت:الشخص

 االسن:

 الخىلٍع:

 الخاسٌخ:

الى الوىلع فً ادًاٍ احعهذ باى لوج بخذلٍك 

 الوسخوسكاث الخاصت بالضبىى واسفاق ًسخت هٌها:

 االسن:

 الخىلٍع:

 الخاسٌخ:

 

 البصمة

 االسم الرباعً واللقب باللغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة(: 

               الجنس:                ذكر              انثى
 : مكظؼ حككمي         مكظؼ قطاع خاص         المعمومات الوظيفية لمزبون

         طالب           اخرل          متقاعد رب عمؿ          
 :يتـ تثبيت مينة الزبكف بشكؿ مفصؿ ادناه 

 
 طمكب(: )يتـ ممى احد الحقكؿ التالية مع ارفاؽ نسخة مف المستمسؾ الممعمومات الزبون

 . رقـ البطاقة الكطنية )اف كجدت(:                 جية كتاريخ االصدار:1
 . رقـ ىكية االحكاؿ المدنية:                        جية كتاريخ االصدار:2
 . رقـ الجكاز:      جية االصدار:4. رقـ شيادة الجنسية:        جية االصدار       3
 بطاقة االقامة لمير العراقييف    الجنسية:.نسخة مف سمة الدخكؿ اك 5

 محؿ الكالدة:                                  تاريخ الميالد:
 ة         /ة         مطمؽ/الحالة االجتماعية: متزكج         اعزب          ارمؿ

 العنوان وارقام االتصال: )مع ارفاق نسخة من بطاقة السكن(
 /دار      /زقاؽ       /محمة       /المنطقة        /المحافظةعنكاف السكف: 

 رقم الهاتف:                       الفاكس:
 البرٌد االلكترونً:

  اعدادم جامعي          دبمـك         دراسات عميا : مستوى التعميم
     متكسطة          ابتدائي         اخرل                 

 سم المصرف او الشركة المصدرة للبطاقة:ا

  VISA          Master         unionpayالشعار الذم تحممو البطاقة: 
 اخرل 

  اخرل       اخرلنكع البطاقة: بطاقة سفر 
 الدكالر االمريكي            عممة البطاقة: الدينار العراقي 

 معلومات الحساب المصرفً )ان وجدت(

 اخرل          نكع الحساب : جارم         تكفير         كديعة ثابتة
           عممة الحساب:

  المصرف:           الفرع:

  

  

    

 

    

    

   

  

  

              

 

   

 



Light KYC 
في حال كون البطاقة مسبقة الدفع بالستيكية يتم ممى البيانات ىذه االستمارة بحضور الزبون 

 يا لوجو اما في حال كونيا افتراضية فيكون ممى االستمارة الكترونيا وبدون حضور الزبونوج

 

 االسم الرباعً واللقب باللغتٌن )العربٌة واالنكلٌزٌة(: 

 الجنس:                ذكر              انثى              
 ممى احد الحقكؿ التالية مع ارفاؽ نسخة مف المستمسؾ المطمكب( : )يتـمعمومات الزبون

 . رقـ البطاقة الكطنية )اف كجدت(:                 جية كتاريخ االصدار:1
 . رقـ ىكية االحكاؿ المدنية:                        جية كتاريخ االصدار:2

 اسـ االـ الثالثي:           
 . رقـ الجكاز:      جية االصدار:4جية االصدار             . رقـ شيادة الجنسية:  3
 .نسخة مف سمة الدخكؿ اك بطاقة االقامة لمير العراقييف    الجنسية:5

 محؿ الكالدة:                                  تاريخ الميالد:
 العنوان وارقام االتصال: )مع ارفاق نسخة من بطاقة السكن(

 /دار      /زقاؽ       /محمة       /المنطقة        /لمحافظةعنكاف السكف: ا
 رقم الهاتف:                       

 البرٌد االلكترونً:

  VISA          Master         unionpayالشعار الذم تحممو البطاقة: 
 اخرل 

  خرلاىدايا                    نكع البطاقة: بطاقة سفر اخرل       
 الدكالر االمريكي            عممة البطاقة: الدينار العراقي 

  او الشركة المصدر للبطاقة: المصرفاسم 

 
الى الموقع في ادناه اتعيد بان المعمومات المقدمة 
من قبمي بما فييا )بصمتي الخاصة( ىي معموماتي 

 الشخصية وىي صحيحة ودقيقة:
 االسم:

 التوقيع:
 التاريخ:

لموقع في ادناه اتعيد بان قمت بتدقيق المستمسكات الى ا
 الخاصة بالزبون وارفاق نسخة منيا:

 االسم:
 التوقيع:
 التاريخ:

  فػػػػػي حػػػػػػاؿ كػػػػػكف البطاقػػػػػػة مسػػػػػبقة الػػػػػػدفع افتراضػػػػػية يػػػػػػتـ ممػػػػػئ بيانػػػػػػات ىػػػػػذه االسػػػػػػتمارة الكتركنيػػػػػػا
كقيػػػػػػػع مػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الزبػػػػػػكف كارفػػػػػػػاؽ المستمسػػػػػػػكات المطمكبػػػػػػة الكتركنيػػػػػػػان ايضػػػػػػػا كتكػػػػػػكف مػػػػػػػف دكف ت

 كيككف تقديـ االستمارة الكتركنيان ىك تعيدان بحد ذاتو

  

  

  

   

 

 

 البصمة
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التدقيق والتفتيش لممصارف الحكومية/قسم مراقبة المصارف التجارية

 9/2/494العدد: 
 18/12/2117التاريخ: 

 المصارف المجازة كافة/الى
 ميماتتع/م

 تحية طيبة ...
ك  31/8كالمػػػػػػػػػػػػػػؤرخيف فػػػػػػػػػػػػػػػي  9/2/427ك  9/2/382رقميف بالعػػػػػػػػػػػػػػػدد نؤكػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػاء باعمامينػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػ

%( , اذ لػػػػػػػػػػػكحظ عػػػػػػػػػػػػدـ 7كالخػػػػػػػػػػػاص باحتسػػػػػػػػػػػاب نسػػػػػػػػػػػبة احتيػػػػػػػػػػػػاطي خطابػػػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػػػماف ) 12/11/2117
مطابقػػػػػة رصػػػػػيد خطابػػػػػػات الضػػػػػماف المرسػػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػبمكـ مػػػػػػع مػػػػػا ىػػػػػػك مثبػػػػػت فػػػػػي البيانػػػػػػات الفصػػػػػمية لػػػػػػذات 

 اف يتـ ارساؿ البيانات فصميان. الفترة ,  مما يتطمب الدقة عند تثبيت تمؾ االرصدة, عمى
 كبخالفو يتحمؿ مصرفكـ التبعات القانكنية.

                          
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 
 قسمة صالح عمي                                          

 المدير العامع.                                                            
                            18 /12/2117 
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 المؤسسات المالية غير المصرفيةقسم مراقبة / دائرة مراقبة الصيرفة
 وتحميل وتقييم االداءشعبة التدقيق والتفتيش 

 9/5/511العدد: 
 21/12/2117التاريخ: 

 كافة شركات التحويل المالي/الى
 المالي كافة شركات االستثمار

 شركات الدفع االلكتروني كافة
 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة

 شركات الكفاالت المصرفية والشركات ذات النشاط المماثل كافة
 شركات القروض الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات النشاط المماثل كافة

 كشف الحساب المصرفي/م
 تحية طيبة ...
( لسػػػػػػػػنة 56( مػػػػػػػف قػػػػػػػانكف البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم العراقػػػػػػػي رقػػػػػػـػ )4( مػػػػػػػف المػػػػػػػادة )3احكػػػػػػػاـ الفقػػػػػػػرة )اسػػػػػػػتنادان الػػػػػػػى 

 )المعدؿ(. 2114
الحػػػػػظ ىػػػػػذا البنػػػػػؾ كمػػػػػػف خػػػػػالؿ الييئػػػػػات التفتيشػػػػػػية التػػػػػي قامػػػػػت بتػػػػػدقيؽ اعمػػػػػػاؿ شػػػػػركاتكـ عػػػػػدـ احتفػػػػػػاظكـ 

 بكشؼ رصيد حسابكـ المفتكح لدل المصارؼ مما يتعذر معرفة الرصيد النقدم لمشركة.
يتكجػػػػػب االحتفػػػػاظ بكشػػػػػؼ حسػػػػابكـ المفتػػػػػكح لػػػػدل المصػػػػػارؼ عنػػػػد اجػػػػػراء ام عمميػػػػة ايػػػػػداع اك سػػػػػحب, لػػػػذا 

اك اسػػػػػبكعيان فػػػػػػي حالػػػػػػة عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد حركػػػػػػات حديثػػػػػػة, لمعرفػػػػػة الرصػػػػػػيد النقػػػػػػدم لمشػػػػػػركة كيػػػػػػتـ تسػػػػػػجيمو فػػػػػػي 
.  سجالتكـ ليتسنى لمييئات التفتيشية اجراء الالـز

 ر...مــــــــــــــــــع التقديـــــــــــــــــ
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/ دائرة مراقبة الصيرفة
 ة التدقيق والتفتيش وتحميل وتقييم االداءشعب

 9/5/514العدد: 
 21/12/2117التاريخ: 

 التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافةشركات /الى
 الحسابات الفصمية لشركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية/م
 تحية طيبة ...

 تقرر ما يمي: 7/12/2117( في 1563استنادان الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ بجمستو المرقمة )
عػػػػػػػدـ مطالبػػػػػػػػة شػػػػػػػػركاتكـ بتقػػػػػػػػديـ الحسػػػػػػػابات الفصػػػػػػػػمية الػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ كاالكتفػػػػػػػػاء بتقػػػػػػػػديـ الحسػػػػػػػػابات  -1

 الختامية المدققة.
( الػػػػػؼ 511تعػػػػػديؿ االجػػػػػكر التػػػػػي تسػػػػػتكفى مػػػػػف قبػػػػػؿ ىػػػػػذا البنػػػػػؾ لتػػػػػدقيؽ حسػػػػػاباتكـ الختاميػػػػػة لتكػػػػػكف ) -2

 ( الؼ دينار )مئتي الؼ دينار(.211)دينار )خمس مئة الؼ دينار( بدالن مف 
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المصارف التجاريةقسم مراقبة / دائرة مراقبة الصيرفة
 التسجيل والتراخيص واالمور الفنيةشعبة 
 9/2/515العدد: 

 24/12/2117التاريخ: 
 فروع المصارف االجنبية العاممة في العراق/الى

 زيادة راس المال/م
 تحية طيبة ...

كبػػػػػػػػػػػػػالنظر لعػػػػػػػػػػػػػدـ  12/12/2117ك  25/7 فػػػػػػػػػػػػػي 9/3/491ك  9/2/328الحقػػػػػػػػػػػػػان بأعمامينػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػرقميف 
ادارة ىػػػػػػػذا البنػػػػػػؾ رقػػػػػػـػ قيػػػػػػاـ فػػػػػػػركع مصػػػػػػارفكـ بايػػػػػػػداع مبػػػػػػالا زيػػػػػػػادة راس المػػػػػػاؿ اسػػػػػػػتنادان الػػػػػػى قػػػػػػػرار مجمػػػػػػس 

 لذا تقرر االتي: 2116( لسنة 82)
ايػػػػػػػػػػػػداع الزيػػػػػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػػػابات البنػػػػػػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػػػػػزم المفتكحػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػارج فػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػدة اقصػػػػػػػػػػػػػاىا  -1

31/12/2117. 
ربػػػػػػػػاح الناتجػػػػػػػة عػػػػػػػػف نشػػػػػػػاطكـ لحػػػػػػػػيف التحقػػػػػػػؽ مػػػػػػػػف صػػػػػػػحتيا كذلػػػػػػػػؾ لتػػػػػػػاخر اغمػػػػػػػػب االتاجيػػػػػػػؿ رسػػػػػػػممة  -2

مصػػػػػػػػارفكـ مػػػػػػػػػف االجابػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى استفسػػػػػػػػػارات ىػػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػؾ الخاصػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػااليرادات المتحققػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػاطكـ 
كبامكػػػػػػانكـ تحكيػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذه االربػػػػػػػاح اك رسػػػػػػممتيا حػػػػػػػاؿ االنتيػػػػػػػاء مػػػػػػػف تػػػػػػػدقيقيا مػػػػػػف قبػػػػػػػؿ ىػػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ ككػػػػػػػذلؾ 

 مى اضافة االرباح المتحققة.تزكيدنا بمكافقة المصرؼ االـ ع
 بما ورد اعاله وبخالفو سيتم اتخاذ الالزم بخصوص المصارف المخالفة.راجين االلتزام 

ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسم مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/ دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التدقيق والتفتيش وتحميل وتقييم االداء

 9/5/516العدد: 
 24/12/2117التاريخ: 

 الجنبية كافةالتوسط ببيع وشراء العمالت اشركات /الى
 اعمام/م

 تحية طيبة ...
المركػػػػػػػػػػزم باعتبػػػػػػػػػػاره الجيػػػػػػػػػػػة القطاعيػػػػػػػػػػة المختصػػػػػػػػػػة بالرقابػػػػػػػػػػة كاالشػػػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػػػػى انطالقػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػف دكر البنػػػػػػػػػػؾ 

كالتعميمػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػادرة بمكجبػػػػػػػػػػػػو  2114( لسػػػػػػػػػػػػنة 56المصػػػػػػػػػػػارؼ كالشػػػػػػػػػػػػركات بمكجػػػػػػػػػػػػب قانكنػػػػػػػػػػػػو المػػػػػػػػػػػػرقـ )
نؤكػػػػػػد ضػػػػػركرة التػػػػػػزامكـ بالتعػػػػػػاكف كتعميمػػػػػات تنظػػػػػػيـ عمػػػػػؿ شػػػػػػركات التكسػػػػػط ببيػػػػػػع كشػػػػػراء العممػػػػػػة االجنبيػػػػػة 

مػػػػع الييئػػػػات التفتيشػػػػية المكمفػػػػػة بمراقبػػػػة اعمػػػػاؿ الشػػػػػركات كالتأكيػػػػد عمػػػػى مػػػػػكظفيكـ بتقػػػػديـ كافػػػػة التسػػػػػييالت 
, كبخالفػػػػػػو تتحمػػػػػػؿ  كالمعمكمػػػػػات المطمكبػػػػػػة مػػػػػػف قػػػػػػبمكـ , ليتسػػػػػنى ليػػػػػـػ اتمػػػػػػاـ الميػػػػػػاـ المترتبػػػػػة المنكطػػػػػػة بيػػػػػـػ

 ترتبة عمى ذلؾ.الشركة المخالفة كافة التبعات القانكنية الم
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 التعميمات والضوابطشعبة /المصارف االسالميةقسم / بة الصيرفةدائرة مراق
 9/3/519العدد: 

 25/12/2117التاريخ: 
 السادة رؤساء مجالس االدارة-المصارف المجازة كافة/الى

 اجتماعات مجمس االدارة/م
 تحية طيبة ...

نصػػػػػػػت عمػػػػػػػى اف كالتػػػػػػي  2114( لسػػػػػػػنة 94اسػػػػػػتنادان الػػػػػػػى احكػػػػػػػاـ قػػػػػػانكف المصػػػػػػػارؼ العراقػػػػػػػي النافػػػػػػذ رقػػػػػػـػ )
يكػػػػػكف اعضػػػػػاء مجػػػػػػالس االدارة االصػػػػػمييف كاالحتيػػػػػاط مػػػػػػف اصػػػػػحاب الكفػػػػػاءة كالخبػػػػػػرة كنظػػػػػران لمميػػػػػاـ الممقػػػػػػاة 

مجػػػػػػالس االدارات المصػػػػػػػرفية فػػػػػػي اطػػػػػػػار تطبيػػػػػػؽ مبػػػػػػػادئ كقكاعػػػػػػد الحككمػػػػػػػة المؤسسػػػػػػية تقػػػػػػػرر عمػػػػػػى عػػػػػػػاتؽ 
الخػػػػػػػر خػػػػػػػالؿ حضػػػػػػػكر اعضػػػػػػػاء مجػػػػػػػالس االدارة االحتيػػػػػػػاط الػػػػػػػى اجتماعػػػػػػػات مجمػػػػػػػس االدارة بػػػػػػػيف الحػػػػػػػيف كا

 السنة لكي يككنكا عمى الماـ كامؿ بسير العمؿ في المصرؼ.
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المصارف التجاريةقسم مراقبة / دائرة مراقبة الصيرفة
 التسجيل والتراخيص واالمور الفنيةشعبة 
 9/2/513العدد: 

 25/12/2117التاريخ: 
 المصارف المجازة كافة/الى

 لجنة انشاء صندوق االقراض المصرفي المشترك/م
 تحية طيبة ...

كلمػػػػػػرض قيػػػػػػاـ جميػػػػػػػع المصػػػػػػارؼ بالػػػػػػدكر التنمػػػػػػػكم  12/4/2117فػػػػػػػي  9/2/151عمامنػػػػػػا المػػػػػػرقـ الحقػػػػػػان با
المتمثػػػػؿ بتقػػػػديـ القػػػػركض لتنشػػػػيط القطاعػػػػػات االقتصػػػػادية بػػػػدالن مػػػػف االتكػػػػاؿ عمػػػػػى الػػػػدخكؿ الػػػػى نافػػػػذة بيػػػػػع 
كشػػػػػػػػراء العممػػػػػػػػػة االجنبيػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػط لػػػػػػػػذا يتكجػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػى المصػػػػػػػػػارؼ غيػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػاىمة اعػػػػػػػػادة النظػػػػػػػػػر بقرارىػػػػػػػػػا 

ي كػػػػػػػؿ مػػػػػػف )شػػػػػػركتي االقػػػػػػػراض المشػػػػػػترؾ( لممصػػػػػػارؼ التقميديػػػػػػػة كاالسػػػػػػالمية عمػػػػػػى اف تكػػػػػػػكف لممسػػػػػػاىمة فػػػػػػ
مػػػػػػع مراعػػػػػػػاة ظػػػػػػركؼ بعػػػػػػض المصػػػػػػارؼ التػػػػػػي تعػػػػػػػاني مػػػػػػف مشػػػػػػكمة السػػػػػػيكلة فػػػػػػػي المسػػػػػػاىمة الزاميػػػػػػة فييمػػػػػػا 

 الكقت الحاضر كلحيف تحسف ظركفيا.
ــم ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع التقديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ر...ـ

 
 عمي محسن اسماعيل                                          

 المحافظ وكالة                                                             
                            24 /12/2117 
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