


  

 الفهرس
 الصفحة الموضوع الجهة الموجهة تاريخه رقم الكتاب

المصارؾ اإلسالمٌة  8112/ 1/ 4 3/ 3/2
 المجازة كافة

 المبالػ حجم تحدٌد
 للعمٌل النقدٌة

 العارض

1 

 8 مقتبسات طلب الحسابات مراقبً 2102/ 0/ 4 01/ 3/2

 المجازة المصارؾ 2102/ 0/ 01 01/ 3/2
 كافة

 3 تعلٌمات

المصارؾ المجازة  2102/ 0/ 01 22/ 3/2
بممارسة الصٌرفة 

 كافة

 الكمركٌة التصارٌح
 8115 لعام

4 

 المجازة المصارؾ 2102/ 01/0 22/ ت/3
 كافة

 دعم مبادرة
 المجتمعٌة النشاطات

 واالنسانٌة

5 

 المجازة المصارؾ 2102/ 0/ 24 62/ 3/2
 التوسط شركات كافة
 العمالت وشراء ببٌع

 كافة االجنبٌة

 باتخطا مبالػ
 الضمان

6 

 الدفع خدمات كافة المصارؾ 2102/ 0/ 23 46/ 3/2
 اإللكترونً

7 

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 0 21/ ج/3
 كافة

 التحلٌلٌــة الكشوفات
 من للفترة

1/1/8117 
 لؽـــــاٌة

31/18/8117 

2 

 المجازة المصارؾ 2/2102/ 4 3/2/26
 كافة

 المدٌنة االرصدة
 للخارج

9 

 المجازة المصارؾ 2/2102/  2 23/ 3/4
 كافة

 تبادل نظام
 االئتمانٌة المعلومات

(CBS) 

11 

 المجازة المصارؾ 2/2102/ 02 2/22/ 3
 كافة

 11 النقدي البٌع

 المجازة المصارؾ 2/2102/ 02 2/12/ 3
 كافة

 18 مزورة صكوك

 المجازة المصارؾ 2/2102/ 21 2/012/ 3
 كافة

 13 البرٌد وتسلٌم استالم

 التحوٌل شركات 6/2102/ 4 2/012/ 3
 والمصارؾ المالً
 كوكٌل تعمل التً
 حواالت خدمة مزود

 عمل تعلٌمات
 الثانوٌٌن الوكالء

 خدمة لمزودى
 االجنبٌة الحواالت

14 



  
 اجنبٌة

 التحوٌل شركات 6/2102/ 2 2/002/ 3
 كافة المجازة المالً

 17 ممانعة عدم

 الخاصة ارؾالمص 6/2102/ 1 6/003/ 3
 كافة المجازة

 12 المصرفٌة الخبرة

 المجازة المصارؾ 6/2102/ 06 2/022/ 3
 كافة

 19 االرباح مقسوم زٌادة

 المجازة المصارؾ 6/2102/ 04 4/022/ 3
 التحوٌل شركات

 المالً
 الصرافة شركات

 كافة المجازة

 81 نقدٌة اوراق

 المجازة المصارؾ 6/2102/ 21 2/062/ 3
 كافة

 ؽطٌةت نسبة تطبٌق
 ونسبة LCR السٌولة

 التموٌل صافً
 NSFR المستقر

81 

 المجازة المصارؾ 2102/ 6/ 21 062/ 2/ 3
 كافة

 صندوق انشاء
 المصرفً اإلقراض

 المشترك

88 

 المجازة المصارؾ 2102/ 4/ 4 042/ 2/ 3
 كافة
 المالٌة المؤسسات

 كافة المصرفٌة ؼٌر

 85 الضرٌبً التحاسب

 االسالمٌة المصارؾ 2102/ 4/ 4 043/ 6/ 3
 كافة المجازة

 تنظٌم ضوابط
 التبادلً التأمٌن

86 

 المجازة المصارؾ 2102/ 4/ 2 021/ 6/ 3
 كافة

 تؽطٌة نسبة تطبٌق
  LCR السٌولة

 صافً ونسبة
 المستقر التموٌل

NSFR 

35 

 المجازة المصارؾ 21/4/2101 3/2/022
 كافة

 36 حسابات توحٌد

/ ـ ت ا/3
010 

 المجازة المصارؾ 4/2102/ 22
 فةكا

 ادارة نظام تعلٌمات
 االعمال استمرارٌة

 القطاع فً
 العراقً المصرفً

 المواصفة وفق على
 الدولٌة

ISO 22301 

37 

 المجازة المصارؾ 2102/ 4/ 24 014/ 4/ 3
 كافة

 43 االئتمانً االستعالم



  

 ببٌع التوسط شركات 2102/ 4/ 22 012/ 2/ 3
 العمالت وشراء

 كافة االجنبٌة

 44 اسهم مناقلة

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 1 024/ 3/2
 كافة

 45 الضمان خطابات

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 02 036/ 2/ 3
 الصٌرفة بممارسة

 كافة
 شركـــــــــات/  إلى

 المالــــــــً التحوٌل

 الكمركٌة التصارٌح
 8115 لعام

47 

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 21 034/ 2/ 3
 كافة

 مراقبً تؽٌٌر
 ومدراء االمتثال

 عن االبالغ اقسام
 االموال ؼسل
 االرهاب وتموٌل

42 

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 26 212/ 2/ 3
 كافة

 صندوق انشاء
 المصرفً االقراض

 المشترك

51 

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 24 212/ 6/ 3
 كافة

 المعٌار تطبٌق
 للتقارٌر الدولً
( 16) رقم المالٌة

IFRS 

 

49 

 ارؾالمص فروع 2102/ 2/ 24 212/ 2/ 3
 المجازة االجنبٌة

 كافة

 االقراض صندوق
 المشترك المصرفً

51 

3/0 /
6/201 

 المجازة المصارؾ 2/2102/ 23
 كافة

 58 المصارؾ ارباح

 المجـــازة المصارؾ 2102/ 2/ 21 200/ 4/ 3
 كافـــــة

 تبادل نظام
 االئتمانٌة المعلومات

(CBS) 

53 
  

 المصارؾ كافة 2102/ 2/ 22 202/ 2/ 3
 المجازة

 54 تعامٌم الؽاء

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 60 221/ 6/ 3
 كافة

 باستبدال االلتزام
 التالفة العملة

57 

 المجازة المصارؾ 2102/ 2/ 4 226/ 4/ 3
 كافة

 المالٌة الخدمات
 والمصرفٌة

52 

 المصارؾ كافة 2102/ 2/ 2 261/ 2/ 3
 المجازة

 الضوابط تعدٌل
 الواجب والشروط

 فً توفرها
 الشؽال المرشحٌن

59 



  
 فً القٌادٌة لوظائؾا

 العاملة المصارؾ
 العراق فً

 المجازة المصارؾ 1/2/2102 3/4/261
 كافة

 تبادل نظام
 االئتمانٌة المعلومات

(CBS) 

61 

 كافة الوزارات 0/1/2102 3/2/222
 ؼٌر والجهات
 بوزارة المرتبطة

 صدور صحة
 ضمان خطابات

68 

 المحلٌة المصارؾ 22/1/2102 3/0/222
 المصارؾ وفروع

 المجازة الجنبٌةا
 كافة

 ارصدة معالجة
 المتبادلة الحسابات

63 

 64 منح القروض كافة المصارؾ 6/1/2102 3/2/221

 المجازة المصارؾ 6/1/2102 3/2/223
 كافة

 تعلٌمات تعدٌل
 والشروط الضوابط
 فً توافرها الواجب

 الشؽال المرشحٌن
 فً القٌادٌة الوظائؾ

 العاملة المصارؾ
 العراق فً

65 

 المجازة المصارؾ 00/1/2102 3/4/224
 كافة

 التحوٌل شركات
 المالً

 الدفع خدمات مزودي
 االلكترونً

 وتثقٌؾ توعٌة
 الجمهور

66 

 المجازة المصارؾ 01/1/2102 3/2/223
 كافة

 الحساب فتح استمارة
 بمشروع الخاصة
 الرواتب توطٌن

67 

 المجازة المصارؾ 01/1/2102 3/4/210
 كافة

 69 االئتمانً االستعالم

 المجازة المصارؾ 26/1/2102 3/6/213
 مجلس رئٌس – كافة

 االدارة

 التموٌل برنامج
 المجمع االسالمً

71 

 المجازة المصارؾ 61/1/2102 3/6/220
 كافة

 73 تعٌٌنات

 ببٌع التوسط شركات 61/1/2102 3/2/226
 العمالت وشراء

 كافة االجنبٌة

 74 اعمام

 االجنبٌة المصارؾ 0/2/2102 3/2/222
 كافة راقبالع العاملة

 موظفٌن تخصٌص
 ارتباط

75 



  

 المجازة المصارؾ 2/2/2102 3/2/230
 كافة

 شركات مع التعاقد
 الدولٌة التدقٌق

76 

 االهلٌة المصارؾ 1/2/2102 3/2/232
 كافة المجازة

 77 االهلٌة المصارؾ

 ببٌع التوسط شركات 3/2/2102 3/2/231
 العمالت وشراء

 المجازة االجنبٌة
 كافة

 72 اعمام

 " ومهم عاجل"  04/2/2102 3/2/610
 المصارؾ/  إلى

 المجازة العراقٌة
 وفروع كافة

 االجنبٌة المصارؾ

 الشركة تأسٌس
 لضمان العراقٌة

 الودائع

79 

 المصارؾ فروع 04/2/2102 3/2/612
 فً العاملة االجنبٌة

 العراق

 المدٌنة االرصدة
 للخارج

21 

 المجازة المصارؾ 21/2/2102 3/2/611
 كافة

 إلكترونً نظام
 ؼسل بمكافحة خاص

 وتموٌل األموال
 اإلرهاب

21 

 المجازة المصارؾ 23/2/2102 3/6/613
 كافة

 التموٌل برنامج
 المجمع اإلسالمً

28 

 المجازة المصارؾ 61/2/2102 3/2/600
 كافة

 23 الضرٌبً التحاسب

 المجازة المصارؾ 2/3/2102 3/2/606
 كافة

 الواردة الحواالت
 لدى والصادرة

 المصارؾ

24 

 الخاصة المصارؾ 2/3/2102 3/6/604
 كافة المجازة

 اإلٌداعات معٌار
 اآلجلة

25 

 المجازة المصارؾ 4/3/2102 3/2/602
 التحوٌل شركات

 المالً
 ببٌع التوسط شركات

 العمالت وشراء
 األجنبٌة

 االستثمار شركات
 المالً

 العراقٌة الشركة
 المشارٌع لتموٌل
 والمتوسطة الصؽٌرة

 المحدودة
 العراقٌة الشركة

 
 
 
 
 

 تحذٌر

26 



  
 المصرفٌة لكفاالتل

 الدفع شركات
 اإللكترونً

 المصارؾ فروع 2/3/2102 3/2/621
 فً العاملة االجنبٌة

 العراق

 المدٌنة االرصدة
 للخارج

27 

 " ومهم عاجل"  2/3/2102 3/2/622
 المصارؾ/  إلى

 كافة المجازة

 القطاع حاجة دراسة
 للكوادر المصرفً

 البشرٌة

22 

 المشاركة مصارؾال 2/3/2102 3/2/624
  العملة بٌع بنافذة

 االجنبٌة

 91 متطلبات

 المجازة المصارؾ 02/3/2102 3/2/661
 كافة

 98 الضؽط اختبارات

 االسالمٌة المصارؾ 03/3/2102 3/2/662
 كافة المجازة

 الرقابة هٌئة
 الشرعٌة

93 

 اإلسالمٌة المصارؾ 03/3/2102 3/6/662
 كافة المجازة

 الشرعً االمتثال
 متثالاال ومراقبة

95 

 اإلسالمٌة المصارؾ 03/3/2102 3/6/661
 كافة المجازة

 والتدقٌق الرقابة قسم
 الداخلً الشرعً

97 

 اإلسالمٌة المصارؾ 03/3/2102 3/6/662
 كافة المجازة

 فً المخاطر إدارة
 اإلسالمٌة المصارؾ

92 

 االسالمٌة المصارؾ 26/3/2102 3/6/663
 كافة

 ادوات ضوابط
 االسالمً التموٌل

111 

 االسالمٌة المصارؾ 26/3/2102 3/6/663
 كافة المجازة

 118 المعٌارٌة النسب

 الدفع شركات 61/3/2102 3/2/642
 كافة االلكترونً

 113 إعمام

 والجهات الوزارات 0/01/2102 3/2/641
 المرتبطة ؼٌر

 كافة بوزارة
 المجازة المصارؾ

 كافة

 114 تأكٌد

 ببٌع التوسط شركات 26/01/2102 3/2/642
 تالعمال وشراء

 االجنبٌة

 115 إعمام

 المجازة المصارؾ 2/01/2102 3/4/621
 كافة

 116 الممنوحة التسهٌالت

 المجازة المصارؾ 6/01/2102 3/4/620
 كافة

 تبادل نظام
 االئتمانٌة المعلومات

(CBS) 

117 

 112 إعمام المجازة المصارؾ 4/01/2102 3/2/622



  
 كافة

 المجازة المصارؾ 00/01/2102 3/2/621
 كافة

 السٌولة تؽطٌة نسبة
(LCR )ونسبة 

 التموٌل صافً
 (NSFR) المستقر

119 

 عاجـــــــل" 04/01/2102 3/2/622
 "ومهــــــــــــم

 المصارؾ/  إلى
 مكتب/ كافة المجازة
 عدا/  العام المدٌر

 االسالمٌة المصارؾ
 المدٌر مكتب/ 

 المفوض
 المدٌر مكتب/ 

 االقلٌمً

 
 

 الشركة تأسٌس
 لضمان العراقٌة

 الودائع

114 

 المجازة المصارؾ 04/01/2102 3/6/623
 كافة

 ضوابط مسودة
 واالتحاد االندماج

 المصرفً

115 

 ببٌع التوسط شركات 01/2102/ 02 3/2/620
 العمالت وشراء

 كافة االجنبٌة

 184 دعوة

 المجــــازة المصارؾ 02/01/2102 3/4/624
 كافــــــــة

 تبادل نظام
 االئتمانٌة المعلومات

(CBS) 

187 

 المجــــازة المصارؾ 02/01/2102 3/6/622
 كافــــــــة

 182 إجراءات

 التحوٌل شركات 02/01/2102 3/6/621
 المجــــازة المالً

 كافــــــــة

 المؤسسات انشطة
 المالٌة

189 

 المجــــازة المصارؾ 02/01/2102 3/2/621
 كافــــــــة

 131 تعامٌم الؽاء

 المجــــازة المصارؾ 26/01/2102 3/2/621
 ـةكافـــــــ

 131 كشوفات

 ببٌع التوسط شركات 22/01/2102 3/2/630
 العمالت وشراء

 كافة االجنبٌة

 138 اعمام

 المجازة المصارؾ 60/01/2102 3/2/630
 كافة

 اختصار آلٌة تعدٌل
 الضمان خطابات

133 

/  ـ ث/3
63 

 المجازة المصارؾ 0/00/2102
 كافة

 إدارة نظام تعلٌمات
 أالعمال استمرارٌة

 القطاع فً
 العراقً المصرفً

139 



  
 المواصفة وفق
 ISO 22301 الدولٌة

 المدفوعات نظام كافة المصارؾ 2/00/2102 3/2/412
 العراقً

141 

 المجازة المصارؾ 00/00/2102 3/6/401
 الصٌرفة بممارسة

 كافة

 141 الفروع فتح خطة

 الدفع شركات 02/00/2102 3/2/402
 المجازة االلكترونً
 كافة

 143 إعمام

 ببٌع التوسط تشركا 02/00/2102 3/2/401
 العمالت وشراء
 نقلت التً االجنبٌة

 من مقارها
 الساخنة المحافظات

 بؽداد محافظة الى

 
 إعمام

144 

 التجارٌة المصارؾ 02/00/2102 3/2/421
 كافة المجازة

 الرقابٌة الضوابط
 بمعٌار الخاصة

 المال رأس كفاٌة
 بازل متطلبات وفق

III 

145 

 المجازة المصارؾ 20/00/2102 3/2/422
 افةك

 الحوكمة دلٌل
 للمصارؾ المؤسسة

147 

 المجازة المصارؾ 22/00/2102 3/2/422
 كافة

 بٌع نافذة ودائع
 االجنبٌة العملة

142 

 االهلٌة المصارؾ 22/00/2102 3/2/422
 كافة المجازة

 149 االهلٌة المصارؾ

 المجازة المصارؾ 22/00/2102 3/2/422
 كافة

 SWIFT 151 تفعٌل الؽاء

 المجازة مصارؾال 22/00/2102 3/2/423
 كافة

 151 إجراءات

 "مهم عاجل"  4/02/2102 3/2/462
 المصارؾ/  إلى

 كافة المجازة

 القطاع حاجة دراسة
 للكوادر المصرفً

 البشرٌة

158 

 المصارؾ فروع 4/02/2102 3/2/462
 المجازة االجنبٌة

 كافة

 153 التنموي الدور تفعٌل

 ببٌع التوسط شركات 3/02/2102 3/2/444
 العمالت وشراء

 كافة االجنبٌة

 155 إعمام

 التحوٌل شركات 00/02/2102 3/6/442
 كافة المالً

 التحوٌل شركات
 المالً

156 



  

 المجازة المصارؾ 02/02/2102 3/2/443
 كافة
 المالٌة المؤسسات

 كافة المصرفٌة ؼٌر

 محاسبٌة إستشارات
 وإدارٌة ومالٌة

 بٌةوضرٌ

157 

 المجازة المصارؾ 02/02/2102 3/2/421
 كافة

 تؽطٌة نسبة تطبٌق
 ونسبة LCR السٌولة

 التموٌل صافً
 NSFR المستقر

152 

 المجازة المصارؾ 02/02/2102 3/4/420
 كافة

 159 معلومات

 ت/3
 422/ـ

 ادارة نظام تعلٌمات 02/02/2102
 االعمال استمرارٌة

 المصرفً القطاع فً
 العراقً

 صفةالموا وفق على
 ISO 22301 الدولٌة

161 

 "ومهم عاجل" 21/02/2102 3/2/421
 المصارؾ/  إلى

/ كافة المجازة
 الصناعً المصرؾ

 القطاع حاجة دراسة
 للكوادر المصرفً

 البشرٌة

161 

 المجازة المصارؾ 22/02/2102 3/2/422
 كافة

 المعٌار تطبٌق
 للتقارٌر الدولً
( 9) رقم المالٌة

IFRS 

164 

 ببٌع التوسط كاتشر 21/02/2102 3/2/423
 العمالت وشراء

 االجنبٌة

 167 اعمام إلؽاء

 المجازة المصارؾ 60/02/2102 3/2/412
 كافة

 عملٌات إٌقاؾ
 واالٌداع السحب

162 

 ببٌع التوسط شركات 60/02/2102 3/2/412
 العمالت وشراء

 كافة االجنبٌة

 169 إعمام



 

0 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 لمعايير واالمتثاؿ دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة ا
                                                            9/ 9/2العدد : 

                                                          2118/ 1/ 4التاريخ : 
 إلى / المصارف المجازة كافة

 م/ تحديد حجم المبالغ النقدية للعميل العارض

 تحية طيبة ... 

الصادر مف مجمس مكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب تقرر  2101( لسنة 0استنادًا الى البياف رقـ )
  -االتي :

 . 2102( لسنة 0الغاء البياف رقـ ) -0
 -تخفيض حجـ المبالغ النقدية التي تنفذ فييا تدابير العناية الواجبة لتكوف كاالتي : -2

( دوالر امريكي )اربعة االؼ دوالر 4111زيد عف )القياـ بعممية لعميؿ عارض تبمغ قيمتيا او ت - أ
امريكي ( او ما يعادليا بالدينار العراقي او العمالت االجنبية االخرى سواء كانت عممية واحدة 

 او عدة عمميات تبدو مرتبطة .
( دوالر امريكي 4111اجراء تحويؿ الكتروني لصالح عميؿ عارض تبمغ قيمتو او تزيد عف )  - ب

 الر امريكي ( او ما يعادلو بالدينار العراقي او العمالت االجنبية االخرى .)اربعة االؼ دو 

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                            

 نائب المحافظ وكالة                                                            

                                      4 /1 /2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

ـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة الضوابط والتعميمات   دائرة مراقبة الصيرفة / قس
                                                            11/ 9/2العدد : 

                                            2118/ 1/ 4التاريخ : 

 إلى / مراقبي الحسابات
 ـ/ طمب مقتبسات

 تحية طيبة ...

لغرض تعزيز االفصاح عف نشاط زبائف المصارؼ بشكؿ وافي قدر تعمؽ االمر بمشػاركتيـ بنافػذة بيػش وشػراء 
العممة االجنبية مف خالؿ المصارؼ المتعاقديف معيا تقرر قيامكـ بطمب المقتبسات المتعمقة بمشتريات زبائف 

ارؼ )االشػػخاص والشػػركات ( المشػػاركيف فػػي نافػػذة بيػػش وشػػراء العممػػة االجنبيػػة بموجػػب كتػػب تػػرد مػػف المصػػ
دارة الديف / نافػذة بيػش وشػراء العممػة االجنبيػة  زبائف المصارؼ اعاله الى ىذا البنؾ / دائرة العمميات المالية وا 

دقيؽ وفػػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود مشػػػاركة تخوليػػا تزويػػدكـ بمبػػالغ المشػػتريات المتحققػػػة إلػػييـ لمسػػنوات مو ػػوع التػػ
لزبػائف المصػارؼ اعػاله فػي النافػذة يستحصػؿ تعيػد مكتػوب مػنيـ ويكػوف  ػمف تقريػركـ عػف القػوائـ الماليػػة . 

 وتتـ المتابعة مف قبمكـ مش الدائرة المذكورة الستحصاؿ تمؾ المقتبسات . 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                              

                                          4/1/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

تدقيؽ وتفتيش المصارؼ دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة 
  الىمية ا

                                                            17/ 9/2العدد : 
                                            2118/ 1/ 11التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ تعميمات

 تحية طيبة ... 
خاطر كبيرة قد تيدد سالمتو واستمراريتو , نظرًا لما تشيده انشطة المصارؼ مف تنوع وما تتسـ بو مف م

والتي يمكف تجاوزىا مف خالؿ مجموعة مف االرشادات وسياسات تتبناىا اإلدارة العميا لمصارفكـ لذا نرجو 
 -القياـ باآلتي :

( سنوات مش  رورة اف 6تزويدنا بالسياسات والخطط االستراتيجية لمصارفكـ لمدة ال تقؿ عف ) .0
بنية عمى المخاطر )االئتماف , السوؽ , التشغيؿ , السيولة , ... الخ ( تكوف تمؾ السياسات م

ومت منة االتجاىات المستقبمية لممصرؼ مف حيث عدد الفروع التي ينوي استقطابيا وسياستيا 
الداخمية كذلؾ الخدمات الجديدة التي ستقدـ والتطورات عمى الخدمات الحالية وما ستقدمونو مف 

والتثقيؼ المالي والمصرفي ف ال عف اعداد موازنة تقديرية تفصيمية تشمؿ منياج لغرض التوعية 
)حجـ االئتماف المتوقش منحو حجـ االستثمارات , حجـ الودائش التي ينوي استقطابيا , حجـ االرباح 
المتوقش تحقيقيا ... الخ ( عمى اف يتـ تزويدنا بالمطموب اعاله في مدة اقصاىا تنتيي في 

 ف تكوف مصدقة مف مجالس ادارات مصارفكـ . عمى ا 60/6/2102
إنشاء لجنة تتولى مياـ دراسة استفسارات وتساؤالت مصارفكـ الموجية الى ىذا البنؾ وفقًا لمتعميمات  .2

 الصادرة وعدـ إرساؿ اي استفسار قبؿ عر و عمى ىذه المجنة . 
 مع التقدير ....

 عمي محسف اسماعيؿ                                                                           
 المحافظ وكالة                                                                             

9/1/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
                                                            25/ 9/2العدد : 

                                            2118/ 1/ 17التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة بممارسة الصيرفة كافة

 2115ـ / التصاريح الكمركية لعاـ 
 تحية طيبة ...

ألغػػػػػػػػػراض الرقابػػػػػػػػػة والتػػػػػػػػػػدقيؽ , تقػػػػػػػػػرر قيػػػػػػػػػػامكـ ب رسػػػػػػػػػاؿ كشػػػػػػػػػػوفات الكترونيػػػػػػػػػة لمتصػػػػػػػػػػاريح الكمركيػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػاـ 
فصػػػػػػػػػػؿ كشػػػػػػػػػػؼ ( وحسػػػػػػػػػػب نمػػػػػػػػػػوذج الكشػػػػػػػػػػؼ ادنػػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػػش مالحظػػػػػػػػػػة CDمطبوعػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػرص ) 2102

التصػػػػػػػاريح الصػػػػػػػادرة مػػػػػػػف المنافػػػػػػػذ الشػػػػػػػمالية عػػػػػػػف كشػػػػػػػؼ التصػػػػػػػاريح الصػػػػػػػادرة مػػػػػػػف المنافػػػػػػػذ االخػػػػػػػرى غيػػػػػػػػر 
 ( يـو عمؿ مف تاريخ كتابنا اعاله . 61الشمالية , عمى اف يتـ تزويدنا بيذه الكشوفات خالؿ مدة )
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 مع التقدير ....

 عمي محسف اسماعيؿ                                                     
 المحافظ وكالة                                                     

                                      /1/2118 
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                 
 المحافظ وكالة                                                   

                                        61/6/8162 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 ة دائرة مراقبة الصيرف
                                                            26/ ت/9العدد : 

                                            2118/ 17/1التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ مبادرة دعـ النشاطات المجتمعية واالنسانية
 تحية طيبة ...

, بشأف قيد مبالغ تبرعاتكـ واالشتراكات الشيرية  03/00/2101في  3/2/411الحاقًا بكتابنا المرقـ 
لمصارفكـ والشركات المفتوحة حساباتيا لديكـ )شركات التحويؿ المالي وشركات التوسط ببيش وشراء العمالت 

 -االجنبية ( بواقش :
 دينار 

 عف اشتراككـ في المبادرة  2111111
 ي في المبادرة عف اشتراؾ شركات التحويؿ المال 0111111
 عف اشتراؾ شركات التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبية في المبادرة  611111

سيتـ اعتبارا مف اليـو السادس عشر مف كؿ شير قيد ما يخصكـ ويخص الشركات المفتوحة 
مية ( برمز العم32222حساباتيا لديكـ مف تمؾ المبالغ عمى حساباتكـ المفتوحة لدينا في الحساب المرقـ )

(246 . ) 
راجيف التف ؿ بالعمـ , واف رغبتـ إرساؿ كشؼ بأسماء الشركات المفتوحة حساباتيا لديكـ لمطابقتيا 
دراة الديف . وفي حالة فتح الشركة حساباتيا في اكثر مف  مش القوائـ الواردة الينا مف دائرة العمميات المالية وا 

 غ اشتراكيا .مصرؼ , تختار الشركة المصرؼ الذي يستقطش منو مبم
 مع التقدير ....

 عمي محسف اسماعيؿ                                                       
 المحافظ وكالة                                                       

 
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                      

 ء .المحافظ وكالة                                                    
                                      17/1/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/ شعبة التراخيص واالمور الفنية  

                                                            36/ 9/5العدد : 

                                            2118/ 1/ 24التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة

 ـ/ مبالغ خطابات الضماف

 تحية طيبة ...

ات ال ماف ليذا استنادًا الى قرار مجمس إدارة ىذا البنؾ , تقرر اف تخير شركاتكـ بخصوص تقديـ خطاب
 ة الممنوحة لكـ , احد الخياريف أدناه : ر ف عدـ األساءة الى استخداـ االداالبنؾ ع

%( )خمسوف بالمئة ( مف رأسماؿ الشركة , صادر عف 21تزويد ىذا البنؾ بخطاب  ماف بنسبة ) -0
 احد المصارؼ المجازة مف قبؿ ىذا البنؾ .

دينار ( في حساب التأمينات لدى ىذا البنؾ عف ( دينار )مئة مميوف 011,111,111إيداع مبمغ ) -2
طريؽ ايداعيا في احد المصارؼ المجازة مف قبؿ ىذا البنؾ , بداًل مف تقديـ خطاب ال ماف المشار 

 ( أعاله .0إليو في الفقرة )

 مع التقدير ....

 شيخميد.منذر عبد القادر ال                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                              

                                              24/1/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة التدقيؽ والتفتيش لممصارؼ 
 االىمية 
                                                            43/ 9/2العدد : 

                                                          2118/ 1/ 29التاريخ : 
 إلى / المصارؼ كافة

 ـ/ خدمات الدفع اإللكتروني
 تحية طيبة .....

نحو الدفش اإللكتروني في اطار  اف ىذا البنؾ يعمؿ عمى تطوير الخدمات المصرفية اإللكترونية والتحوؿ
تطبيؽ استراتيجية الشموؿ المالي , وانطالقًا مف حرصو عمى دعـ استخداـ ادوات الدفش اإللكتروني . وفي 

 ىذا االطار نبيف االتي :

اف المصارؼ التي تنتيي مف عمميات الربط والتكامؿ مش المقسـ الوطني والتي تباشر ب صدار  -0
اف تتبش خطة تنظيمية تقـو مف خالليا ب صدار بطاقات مصرفية و مف البطاقات المحمية عمييا 

المعايير التي حددىا ىذا البنؾ مرتبطة بالحساب المصرفي عند كؿ عممية فتح حساب , عمى اف 
تت مف استمارة فتح الحسابات حقال يبيف نوع البطاقة والسعر المحدد ليا واف يتـ حث زبائف 

ات دفش الكتروني مش كؿ عممية فتح حساب إ افة الى الحسابات مصرفكـ عمى  رورة إصدار بطاق
 المفتوحة سابقًا . 

رفية واالعتماد صالكفيؿ عند فتح الحسابات الماو  التخمي عف متطمب تقديـ شاىد التعريؼ رورة  -2
عمى تطبيؽ مبدأ اعرؼ عميمؾ واتخاذ إجراءات العناية الواجبة لمتحقؽ مف الزبائف وكذلؾ طمب 

 الوثائؽ المقدمة مف قبميـ مف الجيات المصدرة ليا .صحة صدور 

 مع التقدير ....

 عمي محسف اسماعيؿ                                                                     
 المحافظ وكالة                                                                     

                                      28/1/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / شعبة مراجعة عمميات بيع وشراء العممة االجنبية 
                                                            51/ج/ 9العدد : 

                                            2118/ 2/ 1التاريخ : 
 المصارؼ المجازة كافة /إلى
 الكشوفات التحميميػػة ـ/

 31/12/2117لغػػػػػاية  1/1/2117لمفترة مف 
 تحيػػػػػػػػػة طيبػػػػػػػػة ...

الغراض تدقيقية تتعمؽ بالكشوفات التحميمية الخاصة بالمبالغ المعززة لصالح زبائنكـ عف طريؽ نافذة 
الكشوفات التحميمية ,  في ىذا البنؾ بالنسبة لممصارؼ التي سبؽ اف اعتمدت إسموبالعممة االجنبية 

( حسب EXCELنرجو تزويدنا بكشؼ تحميمي موحد لمفترة المذكورة اعاله بصيغة الكترونية وفؽ نظاـ )
معززًا بأرقاـ  01/1/2101والمؤرخة في  2/2220( المرفؽ طي تعميماتنا المرقمة بالعدد 2النموذج رقـ )

 مستفيديف في الخارج .الصكوؾ في حاؿ تـ بموجبيا دفش المبالغ المحولة الى ال

( يـو عمؿ اعتبارًا مف تاريخ تعميمنا اعاله وفي 21عمى اف يتـ تزويدنا بالكشؼ المطموب خالؿ مدة )
حاؿ عدـ التزاـ المصرؼ بتزويدنا بالكشؼ المطموب لمفترة المشار الييا اعاله ووفؽ النموذج المذكور 

صوص عمييا في القوانيف والتعميمات النافذة وخالؿ المدة المحددة سوؼ يتعرض المصرؼ لمعقوبات المن
. 

 مع التقدير ....

 عمي محسف اسماعيؿ                                                                 

 المحافظ وكالة                                                                   

                                     31/1/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
                     9/2/53العدد : 

                  2/2118/ 4التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ االرصدة المدينة لمخارج

 تحية طيبة ....

 .ج مف اىمية كبيرة لمقطاع المصرفيفي الخار نظرًا لمتطمبات مصمحة العمؿ ولما تشكمو االرصدة المدينة 

تقرر اف تكوف النسب  2101( لسنة 4( مف تعميمات رقـ )02بخصوص الفقرة خامسًا مف المادة )
%( مف رأس الماؿ واالحتياطيات السميمة لكافة االرصدة 21المتعمقة باالرصدة واالستثمارات الخارجية )

دة جارية , حسابات التأمينات )ما عدا تأمينات لقاء االعتمادات ارصواالنشطة الخارجية والمتمثمة بػػ ) 
%( 2المستندية , استثمارات في االسيـ والسندات , ودائش ثابتة او وقتية ... الخ ( عمى اف ال تتجاوز )

 لدى المصرؼ الواحد . 

 مع التقدير ....

 منذر عبد القادر الشيخميد.                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                              

                                      1/2/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور / شعبة شؤوف 
 ديفالمقترضيف وعالقات المستفي

         59/ 9/4العدد : 
                                                     2/2118/  5التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 (CBSـ/ نظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية )

 تحية طيبة ...

بيانات االئتمانية لممقتر يف لمتطمبات عمؿ مشروع نظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وإلغراض تعزيز قاعدة ال
 في النظاـ بصورة صحيحة ومتكاممة .

شرافية غير مسؤوؿ عف اعالمكـ باإلخطاء في  نود اعالمكـ باف البنؾ المركزي العراقي جية رقابية وا 
المعمومات الشخصية والبيانات االئتمانية التي قاـ مصرفكـ بتحميميا عمى النظاـ لزبائنكـ وكفالئيـ وعف 

لبيانات , الف صحة البيانات مف مسؤولية مصرفكـ . نشيركـ بيذا الصدد الى اعمامنا المرقـ بالعدد تدقيؽ ا
( باخذ عينة مف بياناتكـ CBS)حيث يقـو فريؽ عمؿ نظاـ  2101/ 2/ 22والمؤرخ في  203/ 4/ 3

 لتدقيقيا .

 التقدير نرجو اتخاذ الالـز لما ورد اعاله ومراعاة ذلؾ لمحاالت المستقبمية ... مع 

 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                            

 نائب المحافظ وكالة                                                            

                                     4/2/2118 
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 المصارؼ التجارية / شعبة الضوابط والتعميمات  دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة
        2/65/ 9العدد : 

                                                     2/2118/ 12التاريخ : 
 الى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ البيع النقدي
 تحية طيبة ...

المشػػػػػػػتركيف فػػػػػػي نافػػػػػػػذة بيػػػػػػػش العممػػػػػػػة  لػػػػػػػػػوحظ قيػػػػػػػاـ عػػػػػػػدد مػػػػػػف المصػػػػػػػارؼ بخػػػػػػػتـ الجػػػػػػػوازات العائػػػػػػدة لزبػػػػػػػائنيـ
( لسػػػػػػػػػػنة 62االجنبيػػػػػػػة البيػػػػػػػش النقػػػػػػػػدي . وحيػػػػػػػث اف ىػػػػػػػذه العمميػػػػػػػػة تشػػػػػػػكؿ مخالفػػػػػػػة لقػػػػػػػػانوف الجػػػػػػػوازات رقػػػػػػـػ )

الػػػػػػذي منػػػػػػػش ادخػػػػػػػاؿ اي ا ػػػػػػػافات عميػػػػػػػو او اسػػػػػػػتخدامو ألغػػػػػػػراض اخػػػػػػػرى غيػػػػػػػر السػػػػػػػفر وعميػػػػػػػو , ال  2102
 في حالة السفر حصرًا . يجوز ختمو اال مف الجيات المعنية 

 

 ع التقدير ...م

 

 

 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                                

 نائب المحافظ وكالة                                                               

                                         12/2 /2118 
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 ة / قسـ مراقبة المصارؼ التجاريةدائرة مراقبة الصيرف
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 

                                                                            2/75/ 9العدد : 
                                                                    2/2118/ 15التاريخ : 

 المصارؼ المجازة كافةالى / 
 ـ/ المؤسسات المالية غير المصرفية كافة

 ـ/ صكوؾ مزورة
 تحية طيبة ...

ظ قياـ بعض المصارؼ والمؤسسػػػات الماليػػػة غيػػػػر المصػػػرفية بقبػػػوؿ الصكوؾ قبؿ التحقؽ مػػف صػػػحتيا حلػػػػو 
ية لمشروط القانونية واف ىذا االجراء بشكؿ دقيؽ حيث يوجد البعض منيا مزورة ومستنسخة وغيػػػر مستوف

بشكؿ مخالفة يحاسب عمييا القانوف لذا اقت ػػى مراعػػػاة ذلػػػؾ تجنبػػػا لممسػػػائمة القانونيػػة وحرصا عمى سالمة 
 العمؿ المصرفي . 

 لمعمؿ بموجبو .. مع التقدير ...

 

 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                             

                                            15 /2/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية 
 يـ االداء شعبة التدقيؽ والتفتيش وتحميؿ وتقي

       5/112/ 9العدد : 
                                                     2/2118/ 27التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ استالـ وتسميـ البريد

 تحيػػػة طيبة ...
ريػػػػػد فػػػػػي بنػػػػاء عمػػػػػى مقت ػػػػيات المصػػػػػمحة العامػػػػػة تقػػػػرر اعتمػػػػػاد  ليػػػػة جديػػػػػدة فػػػػػي عمميػػػػة اسػػػػػتالـ وتسػػػػميـ الب

البنػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ قيػػػػػاـ مخػػػػػوليكـ بيػػػػػذه الميمػػػػػة فػػػػػػي الموقػػػػػش الخػػػػػاص بالبريػػػػػد المركػػػػػزي ليػػػػػذا البنػػػػػؾ وسػػػػػػيقش 
عمػػػػػى عػػػػػاتؽ مصػػػػػػارفكـ ميمػػػػػة توصػػػػػيؿ واسػػػػػػتالـ البريػػػػػد الخػػػػػػاص بشػػػػػركات التوسػػػػػط ببيػػػػػػش وشػػػػػراء العمػػػػػػالت 

 االجنبية المفتوحة حساباتيا لدى مصرفكـ .

عتمػػػػػػػػاد ىػػػػػػػذه االليػػػػػػػػػػػػة إعتبػػػػػػػػارًا مػػػػػػػػف  ممػػػػػػػيف إتخػػػػػػػػاذ االجػػػػػػػػراءات الالزمػػػػػػػػة بالدقػػػػػػػة وا / 4/6لسػػػػػػػػرعة الالزمػػػػػػػػيف وا 
2102  

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                     

 نائب المحافظ وكالة                                                     

                              27/2/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير مصرفية / شعبة المعايير 
 واالمتثاؿ
       5/116/ 9العدد : 

                                                     3/2118/ 4التاريخ : 
 واالت اجنبيةالى / شركات التحويؿ المالي والمصارؼ التي تعمؿ كوكيؿ مزود خدمة ح

 ـ/ تعميمات عمؿ الوكالء الثانوييف لمزودى خدمة الحواالت االجنبية
 تحية طيبة ...

, نرفػػػػػػػؽ لكػػػػػػـػ ربطػػػػػػػػا مسػػػػػػػودة التعميمػػػػػػػػات  2102/ 2/ 22( فػػػػػػػػي 3/2/21الحقػػػػػػػا ب عمامنػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػدد )
( 0فقػػػػػػػرة )الخاصػػػػػػة بعمػػػػػػؿ الػػػػػػوكالء الثػػػػػػػانوييف لمػػػػػػزودي خدمػػػػػػة الحػػػػػػواالت االجنبيػػػػػػػة , بعػػػػػػد اف تػػػػػـػ تعػػػػػػديؿ ال

فييػػػػا فػػػػي حػػػػاؿ  رغبػػػػتكـ بالتعاقػػػػد مػػػػش وكػػػػالء ثػػػػانوييف لتقػػػػديـ خدمػػػػة الحػػػػػواالت منيػػػػا راجػػػػيف االلتػػػػزاـ بمػػػػا ورد 
 االجنبية . 

 

 مع التقدير ...

 

 قسمة صالح عمي                                                                 

 المدير العاـ وكالة                                                                

                                        4/3/2118 
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 الوكالء الثانوييف لمزودي خدمات الحواالت االجنبية في العراؽ

( لسنة 6استنادًا الى الفصميف الرابش والثامف مف نظاـ خدمات الدفش االلكتروني لألمواؿ رقـ )
مزودي خدمات التحويؿ االجنبي في عمـو العراؽ وكوف ىذا البنؾ ونظرا لتوسش عمؿ  2104

الرئيسييف ) المصارؼ وشركات ىو الجية القطاعية لمترخيص واالشراؼ عمى عمؿ الوكالء 
بتنظيـ عمؿ الوكالء الثانوييف لمزودي خدمات التحويؿ المالي ( , ندرج ادناه التعميمات الخاصة 

 -الحواالت االجنبية :

ات المرخصة مف قبؿ ىذا البنؾ ) المصرؼ او مزود خدمة دفش الكتروني او يحؽ لمكيان -0
شركة تحويؿ مالي ( حصرا العمؿ كوكيؿ ثانوي لمزود خدمات الحواالت االجنبية بعد 

 استحصاؿ موافقة ىذا البنؾ .
لموكيؿ الرئيسي الحؽ بتوكيؿ وكالء ثانوييف او مف يمثميـ لتقديـ خدمات التحويؿ  -2

ابة عنو بعد استحصاؿ موافقة مزود خدمة الحواالت االجنبي المسبقة الخارجي بالني
 .وموافقة ىذا البنؾ 

يتـ تنظيـ العالقة بيف الوكالء الرئيسييف والثانوييف بعقد يت مف التزامات وحقوؽ كال  -6
 الطرفيف بما ي مف اتباعو سياسات مكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب . 

قياـ بخدمات التحويؿ المالي مالـ يتـ استحصاؿ موافقة مزود ال يجوز لموكيؿ الثانوي ال -4
 خدمة الحواالت االجنبي مسبقا . 

عمى الوكيؿ الرئيسي تزويد البنؾ المركزي العراقي بكافة المعمومات المطموبة بشكؿ  -2
 دوري وحسب ما يتـ االتفاؽ عميو او عند الطمب .

انوييف التابعيف لو لقانوف مكافحة غسؿ ي مف الوكيؿ الرئيسي امتثالو وامتثاؿ الوكالء الث -2
االمواؿ وتمويؿ االرىاب واي تعميمات او  وابط تصدر بيذا الشأف والقوانيف ذات 

 العالقة واخذ الحيطة والحذر مف عمميات االحتياؿ . 
يكوف الوكيؿ الرئيسي ىو المسؤوؿ اماـ البنؾ المركزي العراقي عف اي شيء يصدر عف  -1

مخاطر مالية او تسيء الى سمعة االلتزاـ بالقوانيف والموائح  الوكيؿ الثانوي ويسبب
 التنظيمية . 
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يحؽ لموكيؿ الرئيسي تعميؽ عمؿ اي فرع مف فروع الشركات التابعة ليا او انياء عمميا  -2
عند فشؿ او عجز الفرع عف تمبية الخدمات التي تخص التحويؿ المالي او اي تصرؼ 

روني واي تعميمات او  وابط تصدر مف البنؾ يتعارض مش نظاـ خدمات الدفش االلكت
 بيذا الشأف واعالـ البنؾ المركزي العراقي بذلؾ . 

يتوجب عمى الوكيؿ الثانوي لمزود خدمة الحواالت االجنبي مسؾ مجموعة دفترية  -3
منفصمة عف نشاط الشركة الرئيسي ومف ثـ يوجد نشاطو كوكيؿ ثانوي مش نشاط مستندية 

 ركزي الحؽ بتدقيؽ ىذه السجالت .شركتو ويكوف لمبنؾ الم
يقـو الوكيؿ الرئيسي بتنصيب برامج وانظمة في المحطات المعدة مف قبؿ مزود خدمة  -01

الحواالت االجنبي لتقديـ خدمة التحويؿ المالي وفي كؿ موقش مف مواقش الوكيؿ الثانوي 
جنبي , بحيث تبقى ممكية تمؾ البرامج واي نسخ مف الحقوؽ لمزود خدمة الحواالت اال

 حصرًا.
ـ الوكيؿ الرئيسي بتدريب  -00 الوكيؿ الثانوي وموظفيو لمعمؿ عمى تقديـ خدمات التحويؿ يقو

 المالي .
عمى الوكيؿ الثانوي الحفاظ عمى سرية المعمومات وعدـ افشاء المعمومات الشخصية  -02

العائدة لمزبائف اال بموجب الحاالت المحددة بالقانوف والمحافظة عمى عدـ اعطاء 
 حيات لدخوؿ النظاـ لغير المخوليف بذلؾ .الصال

ال يحؽ لموكيؿ الثانوي ا افة اي اسعار ا افية عما ىو مقرر مش مزود خدمة  -06
 الحواالت االجنبية .

عمى الوكيؿ الثانوي استخداـ العالمات والالفتات والمنشورات ولواـز الترويج المعدة مف  -04
سي لمقياـ باعماؿ الترويج الداخمية قبؿ مزود خدمة الحواالت االجنبية  والوكيؿ الرئي

والخارجية واعالـ الجميور باسـ الوكيؿ الرئيسي المسؤوؿ عنو وبما ال يتعارض مش 
 احكاـ القوانيف ذات العالقة .

وبالطريقة لمبنؾ المركزي الحؽ بمسؾ سجؿ يت مف معمومات لموكيؿ الرئيسي والثانوي  -02
 التي يراىا مناسبة .
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 / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التدقيؽ والتفتيش وتحميؿ وتقييـ االداء 

                                                               5/115/ 9العدد : 
                                                          3/2118/ 6التاريخ : 

 إلى / شركات التحويؿ المالي المجازة كافة            
 ـ/ عدـ ممانعة

 تحيػػػة طيبة ...

نػػػػود اعالمكػػػـػ بأنػػػػو ال مػػػػػانش لػػػػدينا مػػػػف انػػػػػدماج شػػػػركات التحويػػػػؿ المػػػػػالي المحرومػػػػة مػػػػف دخػػػػػوؿ 
نافػػػػػذة بيػػػػػػش وشػػػػػػراء العمػػػػػالت االجنبيػػػػػػة )مػػػػػػف قبػػػػػؿ البنػػػػػػؾ الفػػػػػػدرالي االمريكػػػػػي او مػػػػػػف قبػػػػػػؿ ىػػػػػػذا 

 التحويؿ المالي االخرى .  البنؾ ( مش شركات

 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                        

 نائب المحافظ                                       

                           6/3/2118 
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بة التعميمػػػػات دائػػػرة مراقبػػػػة الصػػػيرفة / قسػػػػـ مراقبػػػة المصػػػػارؼ االسػػػالمية / شػػػػع
 والضوابط  

                                                       3/119/ 9العدد : 
                                                           3/2118/ 7التاريخ : 

 إلى / المصارؼ الخاصة المجازة كافة
 ـ/ الخبرة المصرفية

 تحية طيبة ...

 3/6/223و  3/6/202و  6/026/ 3و  3/6/022ًا بتعاميمنػػػػػػػػػػػػػػػػػا المرقمػػػػػػػػػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الحقػػػػػػػػػػػػػػػػ
واسػػػػػػػػػػػػػػػػتنادًا الػػػػػػػػػػػػػػػػى قػػػػػػػػػػػػػػػػرار  2/2/2101و 24/2/2101و 22/6/2102و  21/2/2102فػػػػػػػػػػػػػػػػي 

( 0222بجمسػػػػػػػػػػػػػتو المرقمػػػػػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػػػػػػدد ) 2102( لسػػػػػػػػػػػػنة 24مجمػػػػػػػػػػػػس ادارة ىػػػػػػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػػػػػؾ رقػػػػػػػػػػػػـػ )
 . 22/2/2102المنعقدة بتاريخ 

خبػػػػػػرات الماليػػػػػػة لمعػػػػػػامميف فػػػػػػي شػػػػػػركات التحويػػػػػػؿ المػػػػػػالي سػػػػػػابقا تقػػػػػرر الموافقػػػػػػة عمػػػػػػى اعتمػػػػػػاد ال
 ػػػػػػمف الخبػػػػػػرات المطموبػػػػػػة الشػػػػػػػغاؿ الوظػػػػػػائؼ القياديػػػػػػة فػػػػػػي المصػػػػػػػارؼ الخاصػػػػػػة مػػػػػػش مراعػػػػػػػاة 

 االلتزاـ بالشروط وال وابط  والتعميمات النافذة . 

 

 مع التقدير ...

 

 الشيخمي د. منذر عبد القادر                                              

 نائب المحافظ وكالة                                               

                       7/3/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
 شعبة التعميمات والضوابط 

                                                               2/122/ 9العدد : 
                                                         3/2118/ 13التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ زيادة مقسوـ االرباح

 تحية طيبة ...
نظػػػػػػػػرًا لوصػػػػػػػػػوؿ اغمػػػػػػػػػب مصػػػػػػػػارفكـ الػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػد االدنػػػػػػػػػى المطمػػػػػػػػوب مػػػػػػػػػف راس المػػػػػػػػػاؿ وبسػػػػػػػػػبب 

موبػػػػػػػػة , نحػػػػػػػثكـ عمػػػػػػػػى اعتمػػػػػػػاد مبػػػػػػػػدأ توزيػػػػػػػػش انخفػػػػػػػاض اسػػػػػػػػعار االسػػػػػػػيـ الػػػػػػػػى دوف النسػػػػػػػبة المط
الجػػػػػػػزء االكبػػػػػػػػر مػػػػػػػف اربػػػػػػػػاحكـ عمػػػػػػػى المسػػػػػػػػاىميف بعػػػػػػػد اسػػػػػػػػتيفائكـ لكافػػػػػػػة الشػػػػػػػػروط والمتطمبػػػػػػػػات 
القانونيػػػػػػػة بموجػػػػػػػب قػػػػػػػانوف الشػػػػػػػركات ومتطمبػػػػػػػات ىػػػػػػػػذا البنػػػػػػػؾ لغػػػػػػػرض زيػػػػػػػادة عوائػػػػػػػدكـ الماليػػػػػػػػة 

ت الرسػػػػػممة واسػػػػتثماراتيا ورسػػػػػممة الجػػػػػزء االقػػػػػؿ فػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ الحاجػػػػػة لػػػػػذلؾ وذلػػػػػؾ الف عمميػػػػػا
المسػػػػػػتمرة تسػػػػػػبب انخفا ػػػػػػًا فػػػػػػي اسػػػػػػعار االسػػػػػػػيـ ممػػػػػػا ي ػػػػػػر بالمسػػػػػػاىميف فػػػػػػي االمػػػػػػد القصػػػػػػػير 

/ 3( مػػػػػػػف اعمامنػػػػػػا المػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػدد 0والطويػػػػػػؿ , عمػػػػػػػى اف يػػػػػػتـ االلتػػػػػػػزاـ بمػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي الفقػػػػػػرة )
 والمرفؽ نسخة منو ربطًا . 2/2102/ 23في  6/201

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                              

 نائب المحافظ وكالة                                                               

                                    12/3 /2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور
 عبة التوعية المصرفية وحماية الجميور ش

                                                               4/125/ 9العدد : 
                                                         3/2118/ 14التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة
 يشركات التحويؿ المال

 شركات الصرافة المجازة كافة
 ـ/ اوراؽ نقدية

 تحية طيبة ...

ترد الى ىذا البنؾ اوراؽ نقدية اجنبية م بوطة مف قبؿ جيات امنية وق ائية عدة والتي في 
الغالب تكوف اوراؽ نقدية حقيقية صادرة مف بنوؾ مركزية اال انيا مسحوبة مف التداوؿ وال قيمة 

ـ ىذه االوراؽ مف قبؿ  عاؼ النفوس في عمميات النصب اقتصادية استبدالية ليا , حي ث تستخد
واالحتياؿ عمى المواطنيف مف خالؿ استدراجيـ الستبداليا بالدينار العراقي او الدوالر االمريكي 
وفي بعض الحاالت استبداليا بالمصوغات الذىبية بذريعة انيا تشكؿ ليـ مكاسب مالية كبيرة 

 بيؿ المثاؿ الروبؿ البالروسي . وفرصة لالستثمار ومنيا عمى س

راجيف توعية زبائنكـ حوؿ ىذا المو وع عف طريؽ قسـ التوعية المصرفية وحماية الجميور لدى 
مصارفكـ مف خالؿ و ش اعالنات او طبش بوسترات توعوية لتجنب وقوعيـ في حباؿ الخارجيف 

 عف القانوف . 

 مع التقدير ...
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                      

 نائب المحافظ وكالة                                                      
                         14 /3 /2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة 
                                                                         151/ 3/ 9العدد : 

          2118/ 4/ 8التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 NSFRستقر ونسبة صافي التمويؿ الم  LCRـ/ تطبيؽ نسبة تغطية السيولة 
 تحية طيبة ...

 . 21/6/2102والمؤرخ في  3/2/062الحاقًا ب عمامنا المرقـ بالعدد 

,  NSFRونسبة صافي التمويؿ المستقر  LCRدعمًا إلجراءات تطبيؽ نسبة تغطية السيولة 
وحرصا عمى تجاوز اي اشكاالت او معوقات في التطبيؽ سيتـ اعتماد نموذج جديد لتسييؿ 

ف المذكورتيف اعاله , االمر الذي يتطمب اعادة الدورة التدريبية في يـو االحد احتساب النسبتي
( القاعة 0البنؾ المركزي بناية رقـ )الساعة التاسعة صباحا , في مقر  2102/ 02/4الموافؽ 

/ 2والمؤرخ في  220/ 03الكبرى , وذلػػؾ حسب اعماـ مركز الدراسات المصرفية المرقـ بالعدد 
4 /2102 . 

ء عمى ما تقدـ يتوجب عميكـ االلتزاـ بالموعد المحدد وترشيح موظفيف  اثنيف مف كؿ مصرؼ بنا
) عمى اف يكونوا مف العامميف عمى تطبيؽ النسبتيف المذكورتيف حصرًا( , عمما انو تـ ارساؿ 

, وفي حالػػػة عدـ استالمكـ يرجى مخاطبتنا نسخة مف االكسؿ الجديد عمى بريدكـ االلكتروني 
 .   analysis@cbiraq . infoبريدنا االلكتروني الخاص بالقسـ عمى 

 مع التقدير ...
 قسمة صالح عمي                                                                   
 المدير العاـ وكالة                                                                 

                                 8/4/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 

 136/ 2/ 9العدد : 
          2118/ 3/ 21التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ انشاء صندوؽ اإلقراض المصرفي المشترؾ

 تحية طيبة ...
ولغرض و ش االلية الالزمة  2/2102/ 21في  المؤرخ 3/2/011الحاقا بأعمامنا المرقـ بالعدد 

لتنفيذ مشروع صندوؽ االقراض المصرفي المشترؾ لغرض تحديد الشكؿ القانوني لمصندوؽ 
وكذلؾ تحديد نسبة المساىمة لكؿ مصرؼ بعد التشاور مش ممثمي الرابطة والمصارؼ ودائرة 

 01/2101/ 22منعقد في ىذا البنؾ بتاريخ تسجيؿ الشركات  واستنادًا الى االجتماع الدوري ال
  -اعاله تقرر االتي :

بما اف الصندوؽ سيقـو بمنح القروض ىذا يعني سيفرض فائدة وبالتالي فأف المصارؼ  -0
االسالمية ال تستطيش اف تساىـ فيو لتعار و مش احكاـ الشريعة والمعايير الدولية 

سالمية انشاء صندوقيف )شركتيف( االسالمية لذا ايد اع اء المجنة طمب المصارؼ اال
احدىـ اسالمي عمى اف يتـ تغيير اسـ الشركة االسالمية بما يتناسب مش نشاطيا واالخر 

 مميار دينار( . 221لممصارؼ الشاممة واف يكوف راس ماؿ كاًل منيما )
تقرر تحديد نسبة الحد االدنى لمساىمة كؿ مصرؼ في راس ماؿ كؿ شركة )تقميدي ,  -2

سنوات(  4مراحؿ( وخالؿ ) 4مميار دينار ( عمى اف تدفش بػػ ) 2سقؼ )واسالمي( ب
 ويجوز تعديميا وفقًا لمظروؼ االقتصادية .

اعطاء وزف ترجيحي في نظاـ المصارؼ )تقييـ المصارؼ( لممصارؼ المساىمة في  -6
راس ماؿ ىذا الشركة )صندوؽ االقراض المصرفي المشترؾ( وغيرىا مف الشركات 

المصرفي بيدؼ تحفيزىا عمى المشاركة دوف اعتراض لخدمة متطمبات  المساندة لمجياز
 االقتصاد الوطني .
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تخصيص مبمغ مف صندوؽ االقراض الصغير )مبادرة ( البنؾ المركزي العراقي لمشركتيف  -4
المنوي تأسيسيما لغرض اعتماده  مف مواردىا الذاتية واستخداميا في منح القروض او 

 يؿ االسالمي .المشاركات او في صيغ التمو 
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اف تقـو ادارة الشركتيف بدراسة المشاريش المقدمة لمتمويؿ مف خالؿ دراسات الجدوى  -2
االقتصادية الرصينة والمعدة مف مكتب استشاري متخصص او مف المكتب االستشاري 

 الخاص بالشركتيف معًا .
 اف تدفش القروض عمى شكؿ اقساط وحسب نسبة االنجاز . -2
احدث االجيزة والمعدات والمعايير المعتمدة دوليًا في عمميات اف تعتمد الشركة عمى  -1

تقديـ القروض والتمويؿ لممشاريش ومتابعة التسديدات وبشكؿ مستمر مش تحديث لمسجؿ 
 االئتماني .

بالنظر لكوف البنؾ المركزي العراقي سيقـو بمنح االجازة لممارسة العمؿ لمشركتيف  -2
عيا لرقابة واشراؼ ىذا البنؾ باإل افة الى التدقيؽ المذكورتيف )المختمطة( لذا يتـ اخ ا

 السنوي الذي يتواله ديواف الرقابة المالية االتحادي . 
ب مكاف الشركة التعاقد مش شركة تدقيؽ دولية لمساعدتيا بأعداد بياناتيا المالية وفقًا  -3

 لمعايير المحاسبة الدولية .
شركتيف بعد تأسيسيما ومرور سنتيف التنسيؽ مش ىيئة االوراؽ المالية لغرض ادراج ال -01

% عمى اف يتـ تداوؿ اسيميا مف قبؿ المصارؼ 2عمى ذلؾ او تحقيؽ كؿ منيما أرباح بنسبة 
فقط دوف االشخاص الطبيعييف باإل افة الى شموؿ ذلؾ لكافة مراحؿ االكتتاب في زيادة 

 رؤوس االمواؿ في المستقبؿ .
مميار( دينار مف  2ة ما يعادؿ )اف تأخذ المصارؼ بنظر االعتبار تخصيص نسب -00

مواردىا الذاتية السنوية و مف خطة عمؿ مجمس االدارة لمشركتيف لغرض استخداميا 
 المصرؼ المساىـ فييما . لممساىمة برأس ماؿ احدى الشركتيف المذكورتيف وحسب نشاط

 مع التقدير ...
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                              
 نائب المحافظ وكالة                                                              

                                    21 /3 /2118 
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 مراقبة الصيرفةدائرة 
  الضوابط والتعميمات قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة 

                                                                         148/ 2/ 9العدد : 
          2118/ 4/ 4التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ة كافةيالمؤسسات المالية غير المصرف
 ـ/ التحاسب الضريبي

 تحية طيبة ...
يػػػػػتـ التحاسػػػػػب ال ػػػػػريبي مػػػػػش المصػػػػػارؼ الخاصػػػػػة والمؤسسػػػػػات الماليػػػػػة غيػػػػػر المصػػػػػرفية عمػػػػػػى 

قػػػػػػش المقػػػػػػر الرئيسػػػػػػػي لممصػػػػػػرؼ او المؤسسػػػػػػة الماليػػػػػػة غيػػػػػػػر المصػػػػػػرفية اف كػػػػػػاف فػػػػػػػي اسػػػػػػاس مو 
 .2102عتبارًا مف السنة التقديرية االقميـ او خارجو ولجميش فروعيا العاممة في العراؽ ا

 مػػػع التقػػػدير ...

 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                         

                                 3/4/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
 شعبة التعميمات  والضوابط 

                                                                         149/ 3/ 9العدد : 
          2118/ 4/ 4التاريخ : 

 إلى / المصارؼ االسالمية المجازة كافة
 ـ/ ضوابط تنظيـ التأميف التبادلي

 تحية طيبة ...

نرفؽ لكـ ربطًا نسخة مف  وابط تنظيـ التأميف التبادلي إلبداء مالحظاتكـ بشأف ما ورد فيػػػػيا 
عالمنا عمى اف ت  ( يومًا مف تاريخ كتابنا اعاله . 04تـ االجابة خالؿ )وا 

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                        

 نائب المحافظ وكالة                                                        

                                  /4 /2118 
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( لسنة 46الفقرة ثامنًا( مف قانوف المصارؼ االسالمية رقـ ) -2بناء عمى ما جاء في المادة ) 
التبادلي لصالح المصرؼ او المتعامميف معو في والتي نصت )) إنشاء صناديؽ التأميف  2102

  -اعتمدنا ال وابط االتية :مختمؼ المجاالت (( 

 ( معاني االصطالحات 1المادة )

( 0يكوف لالصطالحات الواردة في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا في المادة ) - أ
 مف  وابط تنظيـ التأميف التبادلي . 

  -لغايات ىذه التعميمات يقصد باالصطالحات الواردة ادناه ما يمي : - ب
عاقدي يستند الى االلتزاـ بالتبرع لتحقيؽ ىدؼ التعاوف الجماعي تنظيـ تالتأميف التبادلي :   -

في مواجية اثار االخطار المحتمؿ اف يتعرض ليا مجموعة المشتركيف مف حممة الوثائؽ 
وذلؾ مف خالؿ تعوي يـ وفقًا لتحقؽ الشروط وانتفاء االستثناءات , وتقـو شركة التأميف 

الوكالة بأجر وبذلؾ تكوف  عاقدي وفؽ اسموبالتبادلي ب دارة عمميات ىذا التنظيـ الت
 حسابات الشركة منفصمة عف حسابات المشتركيف .

صندوؽ حممة الوثائؽ : مجموعة الحسابات الممسوكة مف قبؿ شركة التأميف التبادلي والتي  -
يتـ مف خالليا إثبات , قياس , عرض , واالفصاح عف موجودات ومطموبات وحقوؽ 

 عف حسابات حممة االسيـ .  المشتركيف , وىي مفصولة
الفائض التأميني : صافي مجموع االشتراكات والعائد عمى االستثمار وااليرادات االخرى  -

مخصوما منيا التعوي ات والمخصصات واالحتياطيات وعموالت الشركة لقاء ادارتيا 
االستثمار لصندوؽ حممة الوثائؽ وحصة الم اربة عف االستثمار فيو ما عدا مصروفات 

 لتي تتحمميا الشركة لقاء الم اربة بأمواؿ الصندوؽ .ا
وثيقة التأميف التبادلي : اتفاقية تعاونية مكتوبة ومتوافقة مش النظاـ التأسيسي لمشركة تثبت  -

ارتباط المشترؾ مش شركة التأميف التبادلي بعقد تأميف متوافؽ مش احكاـ ومبادئ الشريعة , 
رع واستثمارات صندوؽ حممة الوثائؽ وما يتعمؽ وتنطوي عمى ذكر بنود االلتزاـ بالتب

بالفائض التأميني , والتزاـ الشركة بتقديـ قرض حسف عند حدوث عجز في الصندوؽ , 
 وتعتبر جزء مف الوثيقة .
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الشركة : ىي الشركة المرخصة بممارسة اعماؿ التأميف التبادلي بموجب قانوف تنظيـ   -
 . 2112( لسنة 01اعماؿ التأميف رقـ )

ئة الرقابة الشرعية : ىيئة شرعية تابعة لشركة التأميف التبادلي والتي ت طمش بمياـ ىي -
االشراؼ والرقابة والتصديؽ عمى منتجات الشركة وقراراتيا مف حيث توافقيا مش احكاـ 

 ومبادئ الشريعة االسالمية .
 .  2101( لسنة 01القانوف : قانوف تنظيـ اعماؿ التأميف رقـ )  -
: منظمة دولية ت طمش ب عداد واعتماد معايير محاسبية ومالية خاصة  ىيئة المحاسبة -

بالمؤسسات المالية االسالمية ا افة الى و ش وتطوير المعايير الشرعية والحاكمية 
 المؤسسية .

ت الرقابية ئايمجمس الخدمات : منظمة دولية ت طمش بو ش المعايير الخاصة بعمؿ الي -
اشرة في  ماف متانة واستقرار صناعة الخدمات المالية واالشرافية , التي ليا مصمحة مب

االسالمية , والتي ت ـ بصفة عامة قطاعات الصيرفة , واسواؽ رأس الماؿ والتأميف 
 االسالمي .

 (الترخيص 2المادة )
( لسنة 01رقـ )يخ ش ترخيص شركات التأميف التبادلي لقانوف تنظيـ اعماؿ التأميف 

أسيسيا ونظاميا االساسي االحكاـ الواردة في ىذه عمى اف تراعى في عقد ت 2112
 التعميمات ومتطمبات وصؼ الميف الع اء ىيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالشركة .

 ( تداخؿ االنشطة 3المادة )
ال يجوز لشركات التأميف التبادلي ممارسة اعماؿ التأميف التجاري وال يجوز لشركات 

أميف التبادلي سواء بشكؿ مباشر عف طريؽ فتح نافذة التأميف التجاري وممارسة اعماؿ الت
 لمتأميف التبادلي او بشكؿ غير مباشر عف طريؽ وسطاء التأميف .

 ( الجمع بيف فروع التأميف 4المادة )
يجوز لمشركة الجمش بيف فروع التأميف عمى الحياة وفروع التأمينات العامة وىي بحكـ 

 وف .( مف القان02المستثناة بموجب المادة )
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 ( االشتراكات 5المادة )
يكوف االشتراؾ ممزما لممشترؾ وىو بحكـ االلتزاـ بالتبرع ويجوز لمشركة المطالبة بو ق ائيًا 
, وفي حالة وجود عجز في صندوؽ حممة الوثائؽ فيجوز لمشركة مطالبة المشتركيف بزيادة 

 ئؽ . االشتراكات بعد تقديـ القرض الحسف مف قبميا الى صندوؽ حممة الوثا
 اعماؿ التأميف واالستثمارات ( ادارة 6المادة )

تتـ عممية ادارة اعماؿ التأميف بمقت ى عقد وكالة , وتتـ عممية استثمار اشتراكات 
صندوؽ حممة الوثائؽ بمقت ى عقد م اربو ويتعيف النص عمى ذلؾ في عقد التأسيس 

بعموالت الوكالة وحصص والنظاـ االساسي ووثيقة التأميف ويصدر جدوؿ مف قبؿ الشركة 
 الم اربة .

 ( الفائض التأميني 7المادة )
يتـ توزيش الفائض التاميني عمى حسابات المشتركيف بقرار مف مجمس االدارة مصادؽ  ( أ)

 عميو مف قبؿ الييئة العامة بعد اخذ رأي ىيئة الرقابة الشرعية . 
المستفيديف مف  يعتمد اساس التوزيش الجماعي لمفائض ويستثنى مف ذلؾ المشتركيف  ( ب)

%( مف 21د تمؾ النسبة عف )وثيقة التأميف بنسبة تحددىا الشركة عمى اف ال تزي
 . الفائض

 ( الفصؿ بيف الحسابات 8المادة )

يجب عمى الشركة الفصؿ بيف حسابات حممة االسيـ وحسابات حممة الوثائؽ والحسابات 
لمتولد عنو , وتخصص االمواؿ مف انواع التاميف واالستثمار االمتفرعة عنيما ولكؿ نوع 

المتوفرة في كؿ حساب والعوائد المتأتية منو لمواجية المخاطر الخاصة بو والنفقات المترتبة 
 عميو .

 ( المخصصات واالحتياطيات 9المادة )

إ افة الى المخصصات واالحتياطيات المنصوص عمييا في القانوف تمتـز الشركة بتكويف او 
 -اطيات االتية وفقا لالئحة االرشادية التي ستصدر الحقًا :تكييؼ المخصصات واالحتي

 مخصص االشتراكات غير المكتسبة .  ( أ)
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 مخصص المطالبات تحت التسوية . ( ب)
 مخصص مخاطر حدثت ولـ يبمغ عنيا . ( ت)

 -االحتياطيات :

 احتياطي تغطية العجز . ( أ)
 احتياطي تخفيؼ ذبذبة المطالبات . ( ب)

 ( وثيقة التأميف التبادلي 11المادة )

تعد الشركة نموذج وثيقة تأميف مصادؽ عميو مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية عمى اف تت مف 
االساسية لمتأميف التبادلي والتي تحكـ عالقة كؿ مف المشتركيف والمساىميف بالشركة وفقًا المبادئ 

 لالسس التي تحددىا الالئحة االرشادية ليذه ال وابط .

 ( الييئة الشرعية 11المادة )

ـ الشركة بتشكيؿ ىيئة رقابية تتكوف مف ثالثة اع اء اثناف منيـ مف ذوي االختصاص في تمتز 
والمؤسسات المالية وواحد مف ذوي االختصاص في العمـو الشرعية وفقو اعماؿ التأميف 

المعامالت ويكوف االخير رئيسا لمييئة الشرعية , ويتـ اختيار احد اع اء الييئة الشرعية 
 تسب القرارات الصادرة عف الييئة الشرعية بقوة االلزاـ لمشركة .كمراقب شرعي , وتك

 ( لجنة المراجعة والضوابط 12المادة )

تمتـز الشركة بتشكيؿ لجنة  وابط تتكوف مف اع اء مجمس االدارة ويكوف احد اع ائيا ممثؿ 
وتكوف عف مجموعة المشتركيف مف حممة الوثائؽ يتـ اختيارىـ مف قبؿ الييئة العامة لممصرؼ 

االنسجاـ بيف مصالح حممة االسيـ وحممة ميمة المجنة و ش اطار حاكمية مؤسسية اليجاد 
 الوثائؽ , وتقديـ تأكيدات ا افية عمى موثوقية المعمومات المالية المقدمة الى مجمس االدارة . 

 ( لجنة ادارة المخاطر 13المادة )

التي تحددىا الالئحة االرشادية ليذه تمتـز الشركة بتشكيؿ لجنة ادارة مخاطر وفقًا لالسس 
 ال وابط .
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 ( اجتماعات الييئة العامة 15المادة )

اع اء مف حممة الوثائؽ تسمى فيما بعد بػػ تمتزـ الشركة ومف خالؿ لجنة ال وابط بترشيح ثالثة 
العامة العادية والخاصة ويكوف ليـ حؽ مناقشة  يئةالوثائؽ ( لح ور اجتماعات الي )لجنة حممة

 السياسات العامة لمشركة دوف التدخؿ بالقرارات التنفيذية .

 ( القرض الحسف 16المادة )

يمتزـ حممة االسيـ بتمويؿ اي عجز يحدث في حساب المشتركيف عبر منح قرض حسف عمى اف 
%( مف صافي حساب حممة 21شريطة اف ال يتجاوز نسبة )يسدد مف وفورات السنة القادمة 

افقة ديواف التأميف , وفي حالة عدـ قياـ الشركة بتمويؿ العجز يتـ توجيو االسيـ , وذلؾ بعد مو 
 انذار الى الشركة يصار بعدىا الى ايقافيا عف العمؿ لمدة مناسبة .

 ( نقؿ محفظة التأميف 17المادة )

محفظة التأميف التبادلي اال الى شركة تأميف تبادلي اخرى تمارس نفس انواع نقؿ ال يجوز 
 التأميف .

 ( السيطرة عمى الشركة ودمجيا 18ة )الماد

ال تتحقؽ السيطرة عمى الشركة اال مف خالؿ كيانات تمارس اعماؿ التأميف التبادلي او الصيرفة 
االسالمية او احد االنشطة المالية االسالمية بشكؿ متخصص , وال يجوز دمج شركة التأميف 

 مبادئ واحكاـ الشريعة االسالمية . انشطتيا مش فؽاالتبادلي مش شركة تأميف تجاري اال بعد تو 

 ( االلتزاـ باحكاـ ومبادئ الشريعة االسالمية 19المادة )

يجب عمى الشركة استثمار امواليا وامواؿ حممة الوثائؽ في مجاالت االستثمار المتوافقة مش 
, وفي حالة ثبوت مخالفة ذلؾ يتوجب عمييا وب نذار مسبؽ مف مدير الديواف تصحيح الشريعة 

و اعيا خالؿ مدة مناسبة , وتتحمؿ ىيئة الرقابة الشرعية مسؤولية االبالغ ومراقبة اجراءات ا
 التصحيح . 
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 ( شركات التأميف التجاري 21المادة )

يجوز لشركات التأميف التجاري القائمة تعديؿ نظاميا الداخمي وتوفيؽ او اعيا مف اجؿ التحوؿ 
طتيا الغير متوافقة مش احكاـ ومبادئ الشريعة الى نشاط التأميف التبادلي بعد تصفية انش

االسالمية , وتتولى ىيئة الرقابة الشرعية المصادقة عمى ذلؾ بعد استحصاؿ موافقة ديواف 
 التأميف . 

 ( اعادة التأميف التبادلي 21المادة )

ؿ يتعيف عمى الشركة اف تجري اعماؿ اعادة التأميف لدى شركات اعادة التأميف التبادلي وفي حا
عدـ توفرىا يتعيف اعادة التأميف لدى شركات التأميف االخرى وفي حاؿ عدـ توفر قدرة استيعابية 

 لذلؾ يصار الى اعادة التأميف لدى شركات التأميف التجاري وبموافقة ىيئة الرقابة الشرعية . 

 ( صندوؽ الزكاة 22المادة )

و مبالغ الزكاة المستحقة عمى يتعيف عمى الشركة مسؾ حساب مستقؿ بصندوؽ الزكاة ترصد في
ة الرقابة الشرعية يئاـ الداخمي لمشركة , ويجب عمى ىامواؿ المساىميف والمشتركيف وفقًا لمنظ

 متابعة ذلؾ واالشراؼ عميو . 

 ( االفصاح23)المادة 

تمتـز الشركة باإلفصاح عف جميش الحسابات الممسوكة مف قبميا والمخاطر التي تتعرض ليا 
يوفر الثقة لمستخدمي القوائـ المالية وفقًا لالسس التي تحددىا الالئحة االرشادية بالشكؿ الذي 

 ليذه ال وابط . 

 ركزي العراقي ( البنؾ الم24المادة )

لمبنؾ المركزي العراقي صالحية اصدار التعميمات وال وابط لتطبيؽ معايير ىيئة المحاسبة 
مجمس الخدمات المالية االسالمية حيث تعتبر والمراجعة لممؤسسات المالية االسالمية ومعايير 

 ىذه المعايير ممزمة لشركات التأميف التبادلي .
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 ( مكافحة غسؿ االمواؿ 25المادة )
تمتـز الشركة بسف الئحة متطمبات لمكافحة غسؿ االمواؿ ويجري تطبيقيا ويكوف رئيس مجمس 

ة الواجبة وفقا لالسس التي يناادارة الشركة مسؤوال بشكؿ مباشر عف سالمة اجراءات تطبيؽ الع
 االرشادية ليذه ال وابط .تحددىا الالئحة 

 ( متطمبات إضافية 26المادة )
فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذه التعميمات تخ ش شركات التأميف التبادلي الى قانوف تنظيـ 

احكاـ والتعميمات الصادرة بموجبو مالـ تخالؼ مبادئ و  2112( لسنة 01اعماؿ التأميف رقـ )
 الشريعة االسالمية .
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة 
                                                               2/135/ 9العدد : 

                                                         3/2118/ 21التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 NSFRونسبة صافي التمويؿ المستقر  LCRـ/ تطبيؽ نسبة تغطية السيولة 
 تحية طيبة ...

/ 02والمؤرخ في  6123/ 2يف المرقـ بالعدد الحاقًا باعماـ دائرة العمميات المالية وادارة الد
3/2101 . 

 NSFRونسبة صافي التمويؿ المستقر  LCRدعما الجراءات تطبيؽ نسبة تغطية السيولة 
وحرصا مف قبؿ ىذا البنؾ عمى تجاوز اي اشكاالت او معوقات في التطبيؽ , ومف خالؿ نتائج 

الحتساب النسبتيف المذكورتيف اعاله ,  تطبيؽ المصارؼ لكال النسبتيف سيتـ اعتماد نموذج جديد
الساعة العاشرة صباحا  2102/ 6/ 22االمر الذي يتطمب اجراء دورة تدريبية يـو االحد الموافؽ 

( القاعة الكبرى حسب اعماـ مركز الدراسات 0في مقر البنؾ المركزي العراقي / بناية رقـ )
 . 2102/ 6/ 02والمؤرخ في  03/633المصرفية المرقـ بالعدد 

راجيف االلتزاـ بالموعد المحدد وترشيح موظفيف اثنيف مف كؿ مصرؼ )عمى اف يكونوا مف 
العامميف عمى تطبيؽ النسبتيف المذكورتيف حصرًا ( وسيتـ ارساؿ نسخة )اكسؿ ( مف النموذج 

 روني الجديد عمى بريدكـ االلكتروني وفي حالة عدـ استالمكـ يرجى مخاطبتنػػػا عمى بريػػػدنا االلكت
supervision @cbiraq .info . 

 مع التقدير ...
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                           

 نائب المحافظ وكالة                                                            
                                   21 /3 /2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور 
 شعبة شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف

                            9/2/165العدد : 
 21/4/2117التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ توحيد حسابات

 تحية طيبة....
 . 06/4/2102في  3/6/042حقًا بأعمامنا المرقـ ال

لغرض معالجة وجود اكثر مف حساب لزبائنكـ وفي اكثر مف فرع لممصرؼ الواحد وتعددىا بيف 
الجاري والتوفير والوديعة وحسابات الشركات واالشخاص المعنوية التابعة لو وغيرىا مما يؤدي 

ؼ المالي والقانوني لمزبوف بصورة دقيقة مما الى تعدد الحسابات وعدـ القدرة عمى تحديد الموق
يتعذر معو تحقيؽ متطمبات االستعالـ لمختمؼ إغراض االمتثاؿ وعدـ القدرة عمى تطبيؽ رقـ 

( , وبغية السيطرة عمى حسابات الزبائف واسس فتحيا والرقابة IBANالحساب المصرفي الموحد )
  -اـ باالتي :عمييا وادارتيا بشكؿ سميـ يستمـز عمى مصارفكـ القي

يترؾ لمصارفكـ حرية فتح حساب واحد لمزبوف بعممة معينة ويتفرغ منو كافة انواع  - أ
الحسابات بتمؾ العممة والعمالت االخرى , او فتح حساب واحد لكؿ عممة ويتفرع منو 

 باقي انواع الحسابات وحسب  لية عمؿ االنظمة المصرفية التي تمتمكيا المصارؼ .
ؾ ذلؾ الحساب في اي فرع مف فروع المصرؼ والقياـ بالعمميات يستطيش الزبوف تحري - ب

 المختمفة الخاصة بو . 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / شعبة تدقيؽ تقنية المعمومات في المصارؼ والشركات 
                   171/ا ت ـ/ 9العدد : 

                                                                    4/2118/ 22التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

ـ/ تعميمات نظاـ ادارة استمرارية االعماؿ في القطاع المصرفي العراقي عمى وفؽ 
 المواصفة الدولية
ISO 22301 

 تحية طيبة ...

, ندرج في ادناه تعميمات  2121 – 2102تنفيذا لمخطة االستراتيجية لمبنؾ المركزي العراقي 
اجية المخاطر في القطاع المصرفي العراقي عمى وفؽ رة استمرارية االعماؿ لمو نظاـ ادا

 . IOSالمواصفة الدولية 

يعمؿ ىذا النظاـ عمى تحديد المتطمبات ال رورية لمبادئ استمرارية االعماؿ الرئيسة في مواجية 
المعيار الدولي المخاطر المحتممة ويو ح اجراءات التعافي مف الكوارث واثارىا السمبية , ويعمؿ 

لنظاـ ادارة استمرارية االعماؿ عمى ترتيب وتو يح وتقييـ وتحميؿ عالي الجودة في االعداد 
 والتنفيذ في مواجية المخاطر والتيديدات وتأميف العمميات المصرفية , وعمى النحو االتي : 

 اواًل : مسؤولية مجمس االدارة واالدارة التنفيذية : 

ذ خطة استمرارية االعماؿ لمواجية المخاطر عمى وفؽ المواصفة المباشرة ب عداد وتنفي - أ
مف تاريخ اعالف ىذه التعميمات وبالتعاوف مش البنؾ المركزي  ISO 22301الدولية 
 العراقي .

االلتزاـ بمراقبة المخاطر التشغيمية , ومتابعة تنفيذ نظاـ ادارة استمرارية االعماؿ والتعافي  - ب
 مف الكوارث واالزمات . 
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تحقؽ مف كفاية وكفاءة االجراءات المتخذة في عممية النسخ االحتياطي والتأكد مف ال - ت
االحتفاظ بآخر نسخة محدثة مف االنظمة والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات لمواجية 

 الكوارث المحتممة واحتمالية فقداف البيانات .
بيقات ف اًل عف الموارد مف االجيزة واالنظمة والبرامج والتطتأميف الموارد المطموبة  - ث

 البشرية الواجب توفيرىا بجودة وكفاءة عالية لتنفيذ خطة استمرارية االعماؿ . 
اونييـ تت مف عناوينيـ وسبؿ التواصؿ معيـ اعداد الئحة باالشخاص الرئيسيف ومع - ج

بيدؼ ادارة مختمؼ االعماؿ الواجب تنفيذىا في خطة استمرارية االعماؿ وتوزيش المياـ 
 سس ومعايير الجودة .وفقًا ال

تدريب االشخاص المعنييف بشكؿ مناسب ومالئـ واعدادىـ لتشغيؿ خطة استمرارية  - ح
 االعماؿ . 

اختيار الموقش البديؿ الذي تتـ فيو ادارة اعماؿ المصرؼ عند حدوث الكوارث وتشغيؿ  - خ
ومعايير خطة استمرارية االعماؿ . ويكوف ىذا االختيار وفقًا لممعايير العالمية المعتمدة 

 الجودة مف حيث اختيار الموقش والتجييز بالمعدات واالنظمة والكوادر البشرية الالزمة . 
اجراء االختبارات الدورية لفحص جودة االداء لخطة استمرارية االعماؿ في مواجية  - د

المخاطر والتأكد مف كفاءة االشخاص المعنييف بالتنفيذ وفحص اداء المعدات واختبار 
وفروع المصرؼ كافة وحفظ تقييـ نتائج بيف المصرؼ والموقش البديؿ  تنسيؽ االعماؿ

 وتاريخ االختبار . 
تحديث خطة استمرارية االعماؿ في مواجية المخاطر وتعديالتيا بشكؿ دوري والتصديؽ  - ذ

 عمييا . 

 ثانيًا : توقؼ العمميات التشغيمية الرئيسة : 

 لتجنب توقؼ العمميات التشغيمية يراعى ما يأتي : 

تحديد انواع المخاطر المختمفة المتسببة لتوقؼ التشغيؿ , وتحديد وترتيب العمميات  - أ
, وبناء خطة استمرارية االعماؿ التشغيمية الرئيسة كافة والعمؿ عمى  رورة استمراريتيا 

 .  ISO 22301المعيار الدولي في مواجية المخاطر عمى وفؽ 
 تصنيؼ مختمؼ المخاطر : - ب
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 طبيعية . المخاطر والحوادث ال  -
 المخاطر واالزمات الناجمة عف فعؿ بشري مف داخؿ او خارج المصرؼ .  -

تقييـ مختمؼ المخاطر التشغيمية وحساب درجة اىميتيا ل ماف استمرارية االعماؿ في  -ج
 مواجية المخاطر . 

 ISO االرشادية تحميؿ اثار توقؼ العمميات التشغيمية عمى وفؽ المواصفة الدولية   - ت

 اء الدراسات وصوال الى المصادر المناسبة الستعادة التشغيؿ .واجر  22317
  - رورة االخذ باالمور الرئيسة االتية : - ث

تعد استمرارية االعماؿ في المصرؼ  مف االعماؿ اليومية االعتيادية وتميزىا  -0
بالمرونة الالزمة لمواجية المخاطر وتكوف موثقة وموزعة عمى المعنييف ل ماف 

 ت .معرفتيـ باالجراءا
تحديد اولوية ودرجة اىمية مخاطر العمميات التشغيمية المحتممة الحدوث وتأثير  -2

 توقفيا عف العمؿ المصرفي واحتساب االثار الناجمة عف ىذا التوقؼ . 
تقييـ درجة حجـ المخاطر المختمفة عمى العمميات التشغيمية او التي يمكف اف  -6

 يتعرض ليا المصرؼ . 
ـ اثر توقؼ العمميات  -4 ـ الفجوة الحاصمة وحساب تقيي التشغيمية وحساب خسائره , وتقيي

الزمف الكافي العادة تشغيميا عمى وفؽ متطمبات خطة استمرارية االعماؿ في 
 مواجية المخاطر .

االعماؿ فعالة ومتطورة ومرنة وسريعة بالتعامؿ مش التحديث تكوف خطة استمرارية  -2
ؿ االثار السمبية الناجمة عف توقؼ الحاصؿ عمى المعدات والنظـ والمسؤوليات لتقمي

 العمميات التشغيمية . 
 تحميؿ اثار توقؼ العمميات التشغيمية واالحتفاظ بنسخ مف ىذا التحميؿ .  -2
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 ثالثًا : اىداؼ استعادة تشغيؿ العمميات: 

وتحديد الصالحيات تو يح مكانة عمؿ الموقش البديؿ وموقش التعافي مف الكوارث  - أ
داء يات في استمرارية االعماؿ واستعادة تشغيؿ العمميات وكيفيو اوالواجبات والمسؤول
 لتوقؼ التشغيؿ.  ةومواجية المخاطر المسبب ةالعمميات التشغيمي

العالمية المعتمدة  مش المعايير  ةذكر مواصفات الموقش البديؿ التي يجب اف تكوف متوافق - ب
 مف حيث تحديد الموقش والية  التشغيؿ  ... الخ .

 ف مدى كفاية المتطمبات االمنية والمعمومات الخاصة والدقيقة بالموقش البديؿ . التاكد م - ت
يز الموقش البديؿ بالمعدات والنظـ ال رورية والعدد الالـز مف الكوادر الجيدة يجتييئة وت - ث

مف المعمميف ومعاونييـ والتاكد مف قدرتيـ عمى انجاز مختمؼ االعماؿ , وبعد التاكد مف 
نقؿ المعمومات الستعادة تشغيؿ العمميات المصرفية الميمة والحفاظ  الموقش البديؿ يتـ

 عمييا اثناء مدة مواجية المخاطر في االدارة العامة . 
اعداد وحدة تخزيف الكترونية تسش جميش المعمومات المصرفية ويمكف نقميا في مواجية  - ج

 البيانات .  فاجراء احتياطيًا ل ماف عدـ فقدا المخاطر
راءات االنتقاؿ وتشغيؿ العمميات مف االدارة العامة بعد نجاح استعادة تشغيؿ المباشرة باج - ح

 العمميات مف الموقش البديؿ وزواؿ الخطر . 

 رابعًا : االتصاالت عمى المستوى المحمي : 

عمى المصارؼ كافة اتخاذ اجراءات رصينة ل ماف عمؿ شبكات االتصاالت و رورة  - أ
روع والموقش البديؿ في مواجية المخاطر عند توقؼ استمراريتيا وتأمينيا مش جميش الف

 تشغيؿ العمميات . 
تعييف مسؤولي االتصاالت والشبكات ومعاونييـ وتحديد مسؤولياتيـ وصالحياتيـ في  - ب

االدارة العامة والموقش البديؿ والفروع كافة والتنسيؽ مش مختمؼ الجيات التشغيمية 
 واالدارية . 

حديث انظمة حماية نقؿ البيانات باحدث الوسائؿ التقنية تطوير االتصاالت والشبكات وت - ت
 بشكؿ مستمر . 

 اختبار االتصاالت والشبكات بشكؿ دوري والتأكد مف قدراتيا , وكفاءة العامميف عمييا .  - ث
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استمرار االتصاؿ المباشر بيف االدارة العامة لممصرؼ والموقش البديؿ وتنسيؽ  - ج
 االتصاالت مش الفروع كافة .

 االتصاالت بالجيات الخارجية : خامسًا : 

 يجب عمى المصرؼ تأميف االتصاؿ مش فروعو خارج العراؽ .  - أ
عمى المصارؼ كافة االخذ بالحسباف توقؼ احد فروعيا خارج العراؽ الخا عة لتعميمات  - ب

 الدولة الم يفة . 
يجب اف يكوف ىناؾ تنسيؽ بيف ادارة المصرؼ والبنؾ المركزي لالتصاؿ مش فروع  - ت

خارج العراؽ عف طريؽ التفاىـ عمى وسيمة اتصاؿ مسبقة و ماف استمرار المصرؼ 
 االتصاؿ في مواجية المخاطر اثر توقؼ تشغيؿ العمميات .

مواكبة السياسات الدولية والتواصؿ مش االحداث العالمية لتجنب اثار توقؼ العمميات  - ث
 التشغيمية .

 سادسًا : إجراء االختبارات : 

استمرارية االعماؿ في المصرؼ عف طريؽ تنفيذ ممارسة  اجراء اختبار وفحص خطة - أ
 الخطة لمتأكد مف قدرة المصرؼ عمى مواجية المخاطر وحفظ نتائج االختبار . 

اف تتـ االختبارات بشكؿ دوري عمى وفؽ نوع الفحص واالختبار لخطة استمرارية  - ب
 االعماؿ . 

اما باجراء مطابقات واما ر يكوف االختبار لخطة استمراريو االعماؿ لمواجية  المخاط - ت
 مف وجودىا . بفحص التحديثات وتحديد احتياجات خطة استمرارية االعماؿ والتاكد

تقييـ قدرة وفاعمية اختبار خطة استمرارية االعماؿ مف قبؿ التدقيؽ الداخمي لممصرؼ   - ث
في  وء معايير التدقيؽ المبنى عمى المخاطر بالتنسيؽ مش ادارة والمدقؽ الخارجي 

 ؼ وترفش النتائج الى البنؾ المركزي العراقي. المصر 
يقـو البنؾ المركزي بالتاكد مف كفاءة وجودة الموقش البديؿ لممصارؼ كافو لتأميف تشغيؿ  - ج

 العمميات المصرفية في حاالت التوقؼ ول ماف مواجية المخاطر 



  

42 

عماؿ تقيـ جودة التنسيؽ بيف المسؤوليف ومعاونييـ  والمعنييف  في خطو استمراريو األ - ح
 وتوزيش المياـ.

 سابعا: مراجعة اداريو األعماؿ مف قبؿ البنؾ المركزي العراقي:

آلعماؿ في مواجية المخاطر عمى المصارؼ كافو اعداد وتنفيذ وتطوير خطو استمرارية ا -0
  عمى وفؽ المبادئ الرئيسية أعاله ويكوف تنفيذىا بالتعاوف مش بنؾ المركزي العراقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 رة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور دائ
 شعبة شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف 

                                                                            174/ 4/ 9العدد : 
                                                       2118/ 4/ 24التاريخ : 

             
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ االستعالـ االئتماني
 تحية طيبة ...

 . 2/2102/ 26والمؤرخ في  4/216/ 3الحقا باعمامنا المرقـ بالعدد 
( االمر الذي CBSنظرًا لعدـ االلتزاـ بعض المصارؼ بتحميؿ البيانات االئتمانية عمى نظاـ )

مو وبغية تشجيش المصارؼ عمى االسراع في انجاز معامالت القروض الممنوحة حاؿ دوف تفعي
 نود اف نبيف االتي : 

تقرر اف يكوف االستعالـ لمموظفيف الموطنة رواتبيـ ) في المصرؼ المقرض ( مف  -0
 ( مميوف دينار .22موظفي الدولة مف ىذا البنؾ لممبالغ التي تزيد عف مبمغ )

ـ االستعالـ بالنسبة لغ -2 ير العامميف في الدولة )غير الموظفيف ( مف ىذا البنؾ باي مبمغ يت
 كاف استنادًا لما جاء باعمامنا اعاله .

( كـ )الموظفيف المشار الييـ اعالهتتحمؿ مصارفكـ مسؤولية التأكد مف عدـ استالـ زبائن -6
 مصارؼ االخرى .الكثر مف قرض سواء مف مصرفكـ او مف ال

( CBSؿ البيانات االئتمانية لزبائف مصرفكـ وكفالئيـ عمى نظاـ )نؤكد عمى  رورة اكتماؿ تحمي
بصورة صحيحة وكاممة وبأسرع وقت ممكف وبخالفو سيتـ اتخاذ اجراءات صارمة بحؽ المصرؼ 

 غير الممتـز بتحميؿ البيانات . 
 

 مع التقدير ...
 ماعيؿعمي محسف اس                                                           

 المحافظ وكالة                                                           
                                   22/4 /2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية 
 شعبة الدراسات والتسجيؿ والتراخيص 

                                                                            175/ 5/ 9العدد : 
          2118/ 4/ 26التاريخ : 

 إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة
 ـ/ مناقمة اسيـ

 تحية طيبة ...
 -تقرر االتي : 2101/ 2/ 02( في 2/622/ 3الحقًا باعمامنا المرقـ بالعدد )

 ( مف إعمامنا اعاله .0رة )إلغاء الفق -0
تزويدنا بعقد بيش يتـ في الشركة بمجمس مؤلؼ مف البائش والمشتري قانونًا ومندوب مف  -2

الشركة يعينو المدير المفوض يذكر فيو اسـ البائش والمشتري وعنوانيما ورقـ شيادة 
قرار البائش باستالـ المبمغ وتعيد المشتري بقبو  ؿ عقد االسيـ وتاريخ البيش والثمف وا 

 الشركة مش توقيش المتعاقديف ومندوب الشركة .
 ( مف اعمامنا اعاله . 6( و)2اإلبقاء عمى الفقرتيف ) -6

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                           

 نائب المحافظ وكالة                                                             

                                   25 /4/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  / شعبة الضوابط 
 والتعميمات 

                                                                            184/ 9/2العدد : 
                                                          2118/ 5/ 7التاريخ : 

 إلى/ المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ ) خطابات الضماف (

 تحية طيبة ...
ارة ىذا البنؾ بجمستو المرقمة بالعدد الخمس مئة وثمانية وستيف بعد االلؼ المنعقدة دقرر مجمس ا

 -االتي : 4/2102/ 23بتاريخ 

والموثوقية مف مى مصارفكـ ايالء اىمية لخطابات ال ماف مف حيث اختيار الزبائف ع -0
لصالح الجيات التي يتعامموف قدراتيـ المالية والفنية قبؿ اصدار خطابات ال ماف 

 .معيا
 رورة قيامكـ بتطبيؽ ال وابط المحددة مف قبؿ البنؾ المركزي العراقي والمتمثمة  -2

% ب مانات اصوؿ مقبولة عند اصدار اي خطابات 22% نقدًا و 02بأستيفاء نسبة 
  ماف .

تطوير قدرات موظفي مصارفكـ المكمفيف باصدار خطابات ال ماف ومراعاة المعايير  -6
 والممارسات الدولية المنظمة الصدار ىذه الخطابات .

 رورة قياـ مصارفكـ بتصنيؼ االئتماف التعيدي وفقًا لمتعميمات الصادرة عف ىذا البنؾ  -4
 و ش التخصصات المالية المناسبة لمواجية مخاطرىا . , و 

بالنظر لوجود الكثير مف المشاريش التي تنفذىا الشركات االجنبية لصالح الوزارات او  -2
الدوائر الحكومية , يجب عمى مصارفكـ عند قياميا ب صدار خطابات  ماف بأمر مف 

صارؼ العاممة في ىذه الشركات , اف تطمب منيا إصدار خطاب  ماف مقابؿ مف الم
 ( .BACK TO BACKبمدانيا وىو ما يطمؽ عميو )
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 رورة االلتزاـ بنسبة االئتماف التعيدي الى رأس الماؿ المحددة مف قبؿ ىذا البنؾ  -2
والمؤرخ في  2/24/ 3% والمشار الييا بموجب اعمامنا المرقـ بالعدد 211والبالغة 

01/0 /2102 . 
خطابات ال ماف لمحفاظ عمى استقرار الجياز  االستمرار باحتجاز تأمينات احتياطي -1

 المصرفي ومواجية مخاطر التعثر في تسديد خطابات ال ماف المطالب بيا . 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                       

 نائب المحافظ وكالة                                                       

                                  7 /5/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  
                                                                           193/ 2/ 9العدد : 

                                                       2118/ 5/ 16التاريخ : 
             

 إلى / المصارؼ المجازة بممارسة الصيرفة كافة
 إلى / شركػػػػػػػػػات التحويؿ المالػػػػػػػػي

 2115ـ/ التصاريح الكمركية لعاـ 
 تحية طيبة ...

تقرر تخيير المصارؼ  2102ػػػػنة ( لسػ26اسػػػػتنادا الى قرار مجمػػػػس ادارة ىػػػػػذا البنؾ المرقـ )
وشركات التحويؿ المالي بتقديـ كشوفات التصاريح الكمركيػػة او الكشػػػػوفات التحميميػػػة التػػػػي تؤيػػػػد 

ولمسػػنوات التي  2102دخػػػػوؿ الب ػػػاعة عػػػف المبػػػػالغ المحولػػػػة مف قبؿ نافذة ىذا البنؾ لعػػػاـ 
( يػػػػـو عمػػػػؿ مػػػػف تػػػػاريخ كتابنػػػا اعػػػػاله 02يدنا بما مطمػػػوب خػػػػالؿ مػػػػدة )تمييا عمى اف يتـ تزو 

 ليتسنى لنا اتخاذ الالـز .

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ                                                         

                                   15/5/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 

                                                                           194/ 2/ 9العدد : 
                                                        2118/ 5/ 21التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ تغيير مراقبي االمتثاؿ ومدراء اقساـ االبالغ عف غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب

 تحية طيبة ...

عدد مف المصارؼ بتغيير مراقب االمتثاؿ او مدير قسـ االبالغ لوحظ في االونة االخير قياـ 
البنؾ واعالمنا عف اسباب عف غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب دوف استحصاؿ موافقة ىذا 

 . التغيير

وبخالفو سيتحمؿ  2/2102/ 02في  223/ 0/ 3وبذلؾ نؤكد عمى االلتزاـ باعمامنا المرقـ 
 ونية . المصرؼ المخالؼ كافة التبعات القان

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                         

                                    16/5/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة 
                                                                           216/ 3/ 9العدد : 

          2118/ 5/ 24التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 IFRS( 16ـ/ تطبيؽ المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ )
 تحية طيبة ...

والمت مف قياـ المصارؼ باالنتقاؿ لتطبيؽ  4/0/2102في  02/3الحقًا بأعمامنا المرقـ بالعدد 
أثير الكمي المتوقش مف دخوؿ المعيار المعايير الدولية لمتقارير المالية في المصارؼ , ونظرًا لمت

, يجب عمى المصارؼ كافة  0/0/2103( حيز التطبيؽ في 02الدولي لمتقارير المالية رقـ )
( مراعاة ما AAOIFI)باستثناء المصارؼ االسالمية التي تنطبؽ عمييا المعايير الصادرة عف )

 يمي : 

اعتبارا مف  02ولي لمتقارير المالية رقـ االلتزاـ ب عداد البيانات المالية وفقًا لممعيار الد .0
0/0/2103 . 

اجراء تحميؿ تفصيمي لكافة الموجودات المستأجرة بما فييا الخدمات المقدمة لممصرؼ  .2
 عقود خدمة .بموجب 

الى المعيار الدولي  01تحديد االثر الكمي لمتحوؿ مف معيار المحاسبة الدولي رقـ  .6
 . 02لمتقارير المالية رقـ 

ثر الكمي المتوقش عمى معيار كفاية راس الماؿ وتمبية الكفاية المطموبة حاؿ تحديد اال .4
 دخوؿ المعيار حيز التطبيؽ . 

 لمعمؿ بموجبو ... مع التقدير
 عمي محسف إسماعيؿ                                                                    

 المحافظ وكالة                                                                    
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 

                                                                         218/ 2/ 9العدد : 
                                                        2118/ 5/ 24التاريخ : 

 إلى / فروع المصارؼ االجنبية المجازة كافة
 ـ/ صندوؽ االقراض المصرفي المشترؾ

 تحية طيبة ...

  -, نود اف نبيف االتي : 26/2/2102( والمؤرخ في 3/2/212الحاقًا بأعمامنا المرقـ )

ي المشترؾ ىو لدعـ مسيرة التنمية االقتصادية أف اليدؼ مف انشاء صندوؽ االقراض المصرف
مف خالؿ تمويؿ المشاريش االقتصادية والفرص االستثمارية في العراؽ بالتعاوف مش المصارؼ 

 العراقية المجازة ولخمؽ بيئة تنافسية في القطاع المصرفي العراقي . 

شتراؾ في تأسيس ولورود طمبات مف العديد مف فروع المصارؼ االجنبية تطمب فييا عدـ اال
 الصندوؽ اعاله فقد تقرر اف تكوف مشاركتكـ في الصندوؽ اختيارية . 

 

 ػقديػػػر .مػػػػػػع الػػت

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                    

 نائب المحافظ وكالة                                                    

                              24/5/2118 
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 قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  دائرة مراقبة الصيرفة /
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 

                                                                           215/ 2/ 9العدد : 
                                                       2118/ 5/ 23التاريخ : 

             
 المصارؼ المجازة كافةإلى / 

 ـ/ انشاء صندوؽ االقراض المصرفي المشترؾ
 تحية طيبة ....

( 2فيمػػػا يخػػػػػص الفقرة ) 6/2102/ 21والمؤرخ فػػػػػػي  3/2/062الحاقًا بأعمامنا المػػػػرقـ بالعػػػدد 
ىذا البنؾ فػػي منو ولغرض استكماؿ اجػػػػراءات التأسيس يرجػػػى ايػػػػداع مبمػػػػغ المساىمة لدى 

عف طريؽ نظاـ المدفوعات  004حساب المؤسسات المالية تحت التأسيس / رقـ العممية 
RTGS . وتزويدنا بنسخة مف االشعار ليتسنى لنػػػا اتخاذ الالـز 

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                          

                                          23 /5 /2118 
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 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتماف / قسـ الدراسات والبحوث المصرفية 
    3/211/ 9/1العدد : 

                                                     6/2116/ 29التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ ارباح المصارؼ
 ة طيبة ...تحي

  -تقرر االتي : 2102لسنة  34استنادًا الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ المرقـ 

 2102%( مف ارباحكـ المتحققة نتيجة نشاطكـ لمسنة المالية 12تخصيص نسبة ) -0
الستخداميا الغراض مواجو مخاطر الديوف المشكوؾ في تحصيميا وكذلؾ تعزيز 

كـ الواقعة في المناطؽ التي احتمتيا عصابات مواردكـ المالية ومعالجة خسائر فروع
 وتوزيعيا كأسيـ مجانية . ممتياسداعش االرىابية وتوزيش المتبقي كارباح او ر 

( مميار دينار , 221بالنسبة لممصارؼ المتعثرة التي لـ تتـ زيادة رؤوس امواليا الى ) -2
يف كؿ حسب نسبة فال توزع ارباحا وتقـو برسممتيا وتوزيعيا كأسيـ مجانية لممساىم

 مساىمتو .

 

 مػػػػع التقدير ...

 عمي محسف اسماعيؿ                                                                      

 المحافظ وكالة                                                                       

                                29 /6 /2116 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور 

 شعبة شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف  

                                                                            211/ 4/ 9العدد : 

                                                                    2118/ 5/ 27التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجػػػازة كافػػػػػة

 (CBSـ/ نظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية )

 تحية طيبة ....

( ولغرض تو يح بعض CBSفي اطار التقدـ المستمر لنظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية )
ؿ التي تواجيكـ خالؿ مدة تحميؿ البيانات  مف االليات المتعمقة بالنظاـ واالطالع عمى المشاك

  -البيئة الحية لذا تقرر االتي :

ادراج اي زبوف ال يعتبر فردًا مثؿ )المكتب , الفندؽ , المطبعة , جامعة , معمؿ ,  -0
( ويعتبر حينيا COMPANY..... الخ ( ولديو إلتزامات إئتمانية  مف ممؼ الشركات )

 زبونًا معنويًا .
 جازة مف الجية المانحة لالجازة في حقؿ )مسجؿ الشركات ( .إدراج رقـ اال -2

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                        

 نائب المحافظ وكالة                                                       

                              27 /5/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية  

                                                                          212/ 2/ 9العدد : 
                                                       2118/ 5/ 28التاريخ : 

             
 إلى / كافة المصارؼ المجازة

 ـ/ الغاء تعاميـ
 تحية طيبة ...

بناء عمى مقت يات مصمحة العمؿ وبالنظر الى الزخـ الحاصؿ في البريد الوارد الى ىذه الدائرة 
 -اًل :نؤكد عمى الغاء تعاميمنا المدرجة تفاصيميا ادناه راجيف عدـ تزويد ىذه الدائرة بيا مستقب

  1/2101/ 03والمؤرخ في  603االعماـ المرقـ بالعدد  -أواًل :

 موضوعه تارٌخه رقم االعمام ت
 ارسال معلومات 81/6/8116 9/1/812 1
 اؼراض التحوٌل 3/8116/ 6 9/3/22 8
 تزوٌد جداول 1/8114/ 7 9/1/5 3
 بٌانات مالٌة 13/6/8116 9/1/15 4
 حوٌلاؼراض الت 13/6/8116 9/1/191 5

 22/4/2102والمؤرخ في  3/0/023( مف اعمامنا المرقـ 2-0تـ الغاء الفقرتيف ) -0
 . 03/2/2102والمؤرخ في  3/6/42( مف اعمامنا المرقـ 2والغاء الفقرة )

يرجى تزويد دائرة  02/3/2106والمؤرخ في  4/1/402بخصوص االعماـ المرقـ  -2
 في الموازنة الفصمية .  االحصاء واالبحاث حصرًا لكوف البيانات ترد الينا

  6/2/2101والمؤرخ في  663االعماـ المرقـ بالعدد  -ثانيًا :

 موضوعه تارٌخه رقم االعمام ت
كشوفات حسابكم لدى المصارؾ الخارجٌة  3/5/8115 9/8/148 1

 )المراسلٌن(
 كشوفات حساباتكم لدى المصارؾ الخارجٌة 14/1/8116 9/8/19 8
 ئتمان النقدي والتعهدياال 81/5/8118 9/8/57 3
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يرجى الغاء ارسالو الى دائرة  02/3/2106والمؤرخ في  2/223بخصوص االعماـ المرقـ 
 . رسالو الى الدوائر المعنية فقط مراقبة الصيرفة واالكتفاء ب
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  4/2/2102والمؤرخ في  3/2/22االعماـ المرقـ  -ثالثاً :
 موضوعه تارٌخه رقم االعمام ت
 قائمة احتساب السٌولة حسب سلم االستحقاق 83/4/8113 9/1/111 1

 بٌانات 11/7/8113 9/1/123 8
 بٌانات االرصدة النقدٌة 18/2/8113 9/1/811 3
 رسم الطابع 4/6/8114 9/8/134 4

  4/0/2102والمؤرخ في  3/2/2االعماـ المرقـ  -رابعًا :
 جدوؿ الغطاء القانوني واالحتياطي االلزامي . -0
 لنقدي بالعممتيف )دينار , دوالر( .جدوؿ الموجود ا -2
 جدوؿ بيانات تداوؿ العممة . -6

 لمعمؿ بموجبو وبعكسو سيتعرض المصرؼ لمعقوبات االدارية 
 مع التقدير

 د. منذر عبد القادر الشيخلي                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                            

                               82/5/8162 

 استمارة فتح الحساب الخاصة بتوطين الرواتب

 تفاصٌل الحساب
 تارٌخ فتح الحساب :  رقم الحساب :

 جاري :        توفٌر: نوع الحساب : الفرع 

 بٌانات الزبون 

 االسم الرباعً باللؽة العربٌة : 
 االسم الرباعً باللؽة االنجلٌزٌة :

 تارٌخ النفاذ : تارٌخ االصدار: رقم جواز السفر :
 تارٌخ النفاذ : تارٌخ االصدار : رقم هوٌة االحوال : 

 تارٌخ النفاذ : : تارٌخ االصدار رقم البطاقة الوطنٌة : 

 اسم االم من مقطعٌن : 
 رقم شهادة الجنسٌة : 

 تارٌخ المٌالد :  مكان المٌالد :
 مستوى التعلٌم :   الحالة االجتماعٌة :

 عنوان الزبون : المدٌنة ......................... محلة ................................
 ....................... اقرب نقطة دالة ............................زقاق ..................... دار ..

 البرٌد االلكترونً : 
 الراتب الشهري مكان العمل : 

: ً  رقم الهوٌة العمل : العنوان الوظٌف
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / شعبة التعميمات والضوابط 
                                                                           221/ 3/ 9العدد : 
                                                             2118/ 5/ 31:  التاريخ

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ االلتزاـ باستبداؿ العممة التالفة

 تحية طيبة ...

نؤكد  رورة التزامكـ باالعماـ الصادر عف دائرة االصدار والخزائف / شعبة متابعة المصارؼ 
والمت مف استبداؿ العممة التالفة دوف  03/1/2101والمؤرخ في  02/21/2231المرقـ بالعدد 

استيفاء عموالت لقاء ذلؾ وبعكسو يتحمؿ المصرؼ المخالؼ كافة التبعات القانونية وفقًا لممادة 
 )المعدؿ ( .  2114( لسنة 22( مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ )22)

ويدنا بكشؼ لممبالغ التالفة المستبدلة مف قبمكـ والتي تـ واستنادًا لما ورد اعاله يتطمب االمر تز 
( اياـ عمؿ مف تاريخ 6عمى اف تردنا االجابة خالؿ ) 60/2/2102استالميا مف الجميور لغاية 

 كتابنا اعاله . 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                          

                               31/5/2118 
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  تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميوردائرة مراقبة الصيرفة / قسـ 
 التوعية المصرفية وحماية الجميور شعبة 

                                                                            223/ 4/ 9العدد : 
                                                         2118/ 6/ 4التاريخ : 

                              
 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ الخدمات المالية والمصرفية

 تحية طيبة ...

ػػػالواقش المصػػػػرفي وتحقيؽ االستقرار المػػػػالي والنمػػػػو االقتصػػػادي وتحسػػػيف العالقة نظرًا لمنيوض بػ
بػػػيف القطػػػاع المصرفي والجميور واتاحة واستخداـ كافة الخدمات المالية والمصرفية مف مختمؼ 

 فئات المجتمش بمؤسساتو وافراده .

قدمة مف قبمكـ وتزويدنا بالخدمات التي تمت او يرجػػػى العمؿ عمى تنويش منتجات الخدمات الم
 ( اياـ عمؿ مف تاريخ صدور ىذا االعماـ .1وخالؿ ) 2102في النية طرحيا لمجميور لسنة 

 

 مػػػػػػع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                         

                                   3/6 /2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة الضوابط والتعميمات 
                                                                           231/ 2/ 9العدد : 

          2118/ 6/ 6التاريخ : 
 إلى / كافة المصارؼ المجازة

ـ/ تعديؿ الضوابط والشروط الواجب توفرىا في المرشحيف الشغاؿ الوظائؼ القيادية 
 في المصارؼ العاممة في العراؽ

 تحية طيبة ....

 3/2/202و  21/2/2102ػػي المؤرخة فػ 3/6/022الحاقػػػػا بتعميماتنػػػػػا المرقمػػػػة بالعػػػػدد 
( لسنة 22واستنادًا الػػػى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ المرقـ بالعدد ) 24/2/2101المؤرخة في 

قرر بجمستو المرقمة بالعدد الخمس مئة وسبعيف بعد االلؼ المنعقدة بتاريخ  2102
  -االتي : 22/2/2102

ر الييا اعاله وا افة ساعات المصرفية الواردة بال وابط المشاتعديؿ سنوات الخبرة  -0
 -التدريب وكما مبيف ادناه :

 عدد ساعات التدرٌب المطلوبة  التعدٌل  التعلٌمات الحالٌة  القسم 
 ادارة المخاطر

 
 
 

ادارة الحسابات 
 والقسم المالً

 
 
 

االبالغ عن ؼسل 
االموال وتموٌل 

 االرهاب 
 

 الدائرة الدولٌة
 
 

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر  6المصرفٌة 
 سنة  3وللمعاون 

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر  15المصرفٌة 

سنة للمعاون وان  11و
تكون لهما خبرة وممارسة 
صٌرفٌة فً المصارؾ او 

 المؤسسات المالٌة.
عدد سنوات الخبرة 

لمدٌر سنة ل 5المصرفٌة 
 سنة  3وللمعاون 

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر 11المصرفٌة 
 سنة 5وللمعاون 

 

سنة خبرة للمدٌر  3
سنة خبرة مصرفٌة 1و

 للمعاون 
 

سنة خبرة للمدٌر  11
سنة خبرة مصرفٌة 5و

 للمعاون
 
 
سنة خبرة للمدٌر  3
سنة خبرة مصرفٌة 1و

 للمعاون
سنة خبرة للمدٌر  5
ة سنة خبر 3و

 مصرفٌة للمعاون 
 

 75لمدٌر وساعة تدرٌب ل 51
 ساعة تدرٌب للمعاون 

 
 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51

 ساعة تدرٌب للمعاون 
 
 
 
 

 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51
 ساعة تدرٌب للمعاون 

 
 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51

 ساعة تدرٌب للمعاون 
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 الرقابة الداخلٌة 
 
 

 ثالمراقب االمت
 
 

 االئتمان
 
 

 تقنٌة المعلومات
 
 
 

 االستثمار

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر  11المصرفٌة 
 سنة 5وللمعاون 

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر  11المصرفٌة 
 سنة5وللمعاون 

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر  11المصرفٌة 
 سنة5وللمعاون 

 عدد سنوات الخبرة
سنة للمدٌر  5المصرفٌة 
 سنة3وللمعاون 

عدد سنوات الخبرة 
سنة للمدٌر  11المصرفٌة 
 سنة5وللمعاون 

سنة خبرة للمدٌر 7
سنة خبرة مصرفٌة 4و

 للمعاون 
سنة خبرة للمدٌر 5
سنة خبرة مصرفٌة 3و

 للمعاون 
سنة خبرة للمدٌر 5
سنة خبرة مصرفٌة 3و

 للمعاون 
سنة خبرة للمدٌر 5
سنة خبرة مصرفٌة 3و

 للمعاون 
سنة خبرة للمدٌر 5
سنة خبرة مصرفٌة 3و

 للمعاون 
 
 

 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51
 ساعة تدرٌب للمعاون 

 
 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51

 لمعاون ساعة تدرٌب ل
 

 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51
 ساعة تدرٌب للمعاون 

 
 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51

 ساعة تدرٌب للمعاون 
 

 75ساعة تدرٌب للمدٌر و 51
 ساعة تدرٌب للمعاون 

 

 

/أ( مف  وابط تعييف المستشاريف لتكويف سنوات الخبرة المصرفية بداًل 2تعدؿ الفقرة ) -2
سنة  01شيادة وكما يمي ) عدد سنوات الخبرة المصرفية مف شرط العمر استنادًا الى ال

 سنة لمدكتوراه (  2سنة لمماجستير و  2لمبكالوريوس و

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ                                                         

                                    5/6/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور 
 شعبة شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف 

                            9/4/237العدد : 
                                                                       7/6/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 (CBSـ/ نظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية )

 تحية طيبة ... 

 .  20/2/2102والمؤرخ في  3/4/622الحقًا بكتابنا المرقـ بالعدد 

كفالئيـ المحممة عمى نظاـ نظرًا الستمرار االخطاء في البيانات الشخصية واالئتمانية لزبائنكـ و 
(CBS عمى الرغـ مف التعيد الخطي مف قبؿ المدراء العاميف والمفو يف بصحة ىذه البيانات )

 االئتمانية تقرر االتي :

 0/1/2102( مميوف دينار اعتبارًا مف 0( مميوف دينار بداًل مف )2فرض غرامة يومية بواقش )
ت االئتمانية لزبائنيـ وكفالئيـ بصورة صحيحة عمى المصارؼ التي لـ تمتـز بتحميؿ البيانا

( عشرة اياـ عمؿ مف 01البيانات االئتمانية خالؿ مدة )وكاممة والمصارؼ التي لـ تمتـز بتحميؿ 
 الشير الذي يميو استنادًا الى تعميماتنا اعاله . 

 مع التقدير ....

 عمي محسف إسماعيؿ                                                               

 المحافظ وكالة                                                              

                                  /5/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية  

                            9/2/255العدد : 
                                                                       1/7/2118التاريخ : 

 إلى / الوزارات كافة والجيات غير المرتبطة بوزارة
 ـ/ صحة صدور خطابات ضماف

 تحية طيبة ....
الدولة التـــً تطلـــب فٌهـــا باإلشارة الى الكتـــب الـــواردة الـــى هذا البنك من قبل وزارات 

صـــحة صـــدور خطابـــات الضمان الصــــادرة من قبــــل مصرؾ بارسٌان لالستثمار / فرع 
  -سامراء وبصدد ذلك نود ان نبٌن االتً :

  -الحٌطة والحذر بشأن االتً :ٌرجى توخً  -1
سامراء ان اسم المصرؾ هو مصرؾ بارسٌان فقط ولٌس بارسٌان لالستثمار / فرع  -

 علماً انه لٌس لدٌه فرع فً سامراء .
ان خطابات الضـــمان الصــــادرة ممــــا ٌسمى مصـــــرؾ بارسٌان لالستثمار / فرع  -

سامراء المقدمة الى الوزارات هــً خطابات مـــزورة وؼٌر صادرة من مصرؾ 
 بارسٌان / فرع العراق . 

والمؤرخة فً  9/3/52لمرقمة بالعدد ( من تعلٌماتنا ا1111117نشٌركم الى الفقرات ) -8
  -والتً نصت على االتً : 86/8/8115

ترسل نسخة من خطابات الضمان الصادرة من المصارؾ المعتمدة لصالح الجهات  -
التعاقدٌة مع تأٌٌد صحة صدور بكتاب سري وشخصً موقع من المدٌر العام او المدٌر 

ل وتسلم نسخة من الخطاب بٌد المفوض او من ٌنوب عنهما و بالبرٌد الرسمً المسج
االمر , وعند استالم الجهات التعاقدٌة النسختٌن تقوم بمطابقتها وإعالم المصرؾ بما 

 ٌفٌد تطابق النسختٌن . 
قٌام المصرؾ بتزوٌد الجهات التعاقدٌة بقائمة اسماء تواقٌع المخولٌن بإصدار خطابات  -

 .ن صحة التواقٌع الضمان فً كل فرع من فروع المصارؾ لٌتسنى التاكد م
ٌتحمل المصرؾ التبعات القانونٌة كافة وفقا للقوانٌن ذات الصلة فً حال اصداره  -

 لخطاب ضمان مزور او مخالؾ للسٌاقات المعتمدة بهذا الشأن . 

 مػػػػػع الػػػتقديػػػر ...
 عمي محسف إسماعيؿ                                                          

 المحافظ وكالة                                                         
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 المحافظ وكالة                                                         
                                  28/6/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتماف / قسـ التدقيؽ المكتبي  
                                                                9/1/256العدد : 

  28/7/2118التاريخ : 
 إلى/ المصارؼ المحمية وفروع المصارؼ االجنبية المجازة كافة

 الحسابات المتبادلةة ـ/ معالجة ارصد
 ييدي البنؾ المركزي أطيب تحياتو ...

والمؤرخ في  3/2/0131نا المرقـ بالعددماعما ر لمقت يات مصمحة العمؿ نؤكدبالنظ
  -والمت مف ما يمي : 2/4/2101

ال االلتزاـ بأستخراج كشؼ الحساب المتبادؿ بينكـ شيريًا , عمى اف يصدر في موعد  -0
 ف الشير الالحؽ . يتجاوز اليـو الخامس م

% مف راس الماؿ واالحتياطيات بيف مصرؼ 01اف ال يتجاوز مبمغ االنكشاؼ نسبة  -2
واخر وفي حالة تجاوز ىذه النسبة يتـ ابالغ البنؾ المركزي العراقي بيذا التجاوز حاال 

 مش بياف االجراءات المتخذة لمعالجتو باقرب وقت ممكف . 
يدة لدى قفي الحسابات المتبادلة  مف المبالغ الم عمى كافة المصارؼ متابعة الموقوفات -6

المصارؼ االخرى و يجب اف ال تتاخر اكثر مف شير واحد وفي حالة تأخر تصفية 
 الموقوفات يتـ ابالغ البنؾ المركزي بأسباب التأخير وتحديد المقصر بذلؾ . 

سب في حالة تأخر تصفية الموقوفات بيف المصارؼ يحاسب المصرؼ بغرامة مالية ح -4
 .  2114( لسنة 34( مف قانوف المصارؼ العراقي رقـ )22المادة )

والمت منة  02/0/2102المؤرخ في  3/0/433( مف اعمامنا المرقـ 1نؤكد الفقرة ) -2
ارساؿ كشوفات المطابقة الخاصة باالرصدة المدينة والدائنة مش المصارؼ المحمية 

 عايير الدولية . والخارجية ربطًا بالموازنة الفصمية المعدة حسب الم
 نرجو االلتزاـ بما جاء اعاله وبعكسو ستتعرض مصارفكـ لمتبعات القانونية ...مع التقدير .

 المحافظ وكالة                                                                           
 عمي محسف اسماعيؿ                                                                       

                                                                           /7/2118  
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ المصارؼ التجارية  –دائرة مراقبة الصيرفة 
                           9/2/257العدد : 

                                                                       3/7/2118التاريخ : 
 إلى/ المصارؼ كافة
 ـ/ منح القروض

 تحية طيبة ... 

يسعى ىذا البنؾ لتطوير القطاع المصرفي مف خالؿ تقديـ اف ؿ الخدمات المصرفية بما يخدـ 
احتياجات ومتطمبات الجميور وتشجيعيـ عمى استخداـ الخدمات المتاحة ومنيا القروض 

ولغرض تنظيـ عممية منح القروض وبناء قاعدة بيانات لمزبائف  الممنوحة مف قبؿ المصارؼ ,
 21/4/2101والمؤرخيف في  3/2/440و  3/2/022واستنادًا الى اعمامينا المرقميف بالعدديف 

 -)المرافقة نسخة منيما ربطًا( فقد تقرر االتي : 22/01/2101و

جاري او توفير( يجب اف تكوف القروض الممنوحة لمزبائف مرتبطة بحسابات مصرفية ) .0
ولممصرؼ الحؽ بفتح تفرع خاص بالقروض الممنوحة وحسب ما جاء في الفقرة )أ( مف 

 . 21/4/2101في  3/2/022اعمامنا المرقـ 
يراعى تحديث البيانات الخاصة بالمقتر يف والحاصميف عمى التسييالت االئتمانية وفقًا  .2

 عتمدة مف قبؿ ىذا البنؾ .لحقوؿ نظاـ االستعالـ االئتماني وبموجب المعايير الم

 التخاذ ما يمـز بتنفيذ ما جاء في اعاله مف تاريخ صدور ىذا االعماـ ... مع التقدير . 
 عمي محسف إسماعيؿ                                                             

 لةالمحافظ وكا                                                            
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                              

 المحافظ وكالة                                                            
                               28/6/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

  المصارؼ التجاريةراقبة مدائرة مراقبة الصيرفة / قسـ 
 شعبة شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف  

                            9/2/259العدد : 
                                                                       3/7/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
واجب توافرىا في المرشحيف الشغاؿ ـ/ تعديؿ تعميمات الضوابط والشروط ال

 في المصارؼ العاممة في العراؽالوظائؼ القيادية 
 تحية طيبة ...

تقرر الموافقة عمى ا افة الخبرة الرقابية الى إستنادا الػػػى قرار مجمس ادارة البنؾ المركزي 
غ عف غسؿ الخبرات المالية والمصرفية لموظائؼ التي تخص )مراقب االمتثاؿ , مدير قسـ االبال

االمواؿ وتمويؿ االرىاب , مدير قسـ ادارة المخاطر , مدير قسـ التدقيؽ الداخمي (الػػػواردة 
والمؤرخة فػػػػػػػػػػػػػي  3/2/261و  3/2/202و  3/6/022بال ػػػوابط المرقمػػػة باالعداد 

 . 2/2/2102و 24/2/2101و  21/2/2102

 مع التقدير ....

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                          

                               3/7/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

التوعية دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور / شعبة 
 المصرفية وحماية الجميور 

                                                                9/4/264العدد : 
                                                                       11/7/2118التاريخ : 

 زة كافةاجإلى / المصارؼ الم
 ماليشركات التحويؿ ال

 مزودي خدمات الدفع االلكتروني
 ـ/ توعية وتثقيؼ الجميور

 تحية طيبة ....
لؽـــرض تطـــوٌر عمــــل اقســــام التوعٌـــة المصـــرفٌة وحماٌـــة الجمهـــور لــــدٌكم لما لها 

من دور فعال ومهم فً زٌادة التثقٌؾ المالً وحماٌة المستهلك لتعزٌز الشمول المالً وتحقٌق 

قطاع المصرفً والجمهور المـــالً والنمـــو االقتصـــادي وتحسٌن العالقة بـــٌن الالستقرار ا

وتعرٌفهم بالخدمات المالٌة والمصرفٌة وااللكترونٌة المقدمة من قبلكم والتً تؤثر بشكل اٌجابً 

 على رفاهٌة المستهلك .

 ٌرجى االلتزام بتنفٌذ الفقرات المدرجة ادناه :

اكثر بإقسام التوعٌة المصرفٌة ومنح صالحٌات اوسع لمدرائها لتمكٌنهم  إعطاء اهتمام .1

من ممارسة عملهم الصـــحٌح فً توعٌة الجمهور لجذب اكبر قدر ممكن من الزبائن 

للقطاع المصرفً لتقلٌل نسبة المبالػ المكتنزة خارج هذا القطاع ومشاركة موظفٌهم فً 

 او اي جهة اخرى .الدورات كافة المقامة من قبل هذا البنك 

قٌامكم بالتروٌج عن الخدمات التً تقدمونها عبر وسائل التواصل االجتماعً والتواصل  .8

المباشر مع الجمهور من خالل زٌارة وزارات ودوائر الدولة والشركات والجامعات 

 وتعلٌمات هذا البنك .والمدارس وعبر وسائل االعالم السمعٌة والمرئٌة حسب ضوابط 

احد على االقل مختص بالعمل االعالمً داخل هذه االقسام لتنظٌم تواجد موظؾ و .3

الحمالت االعالنٌة التوعوٌة الخاصة بمصارفكم وفً حالة تواجد مكتب اعالمً داخل 

 المصرؾ ٌتم التنسٌق المباشر مع قسم التوعٌة قبل نشر اي اعالن ٌخص مصرفكم .

ة وحماٌة الجمهور تخصٌص رقم هاتؾ وبرٌد الكترونً خاص بالتوعٌة المصرفٌ .4

 مع التقدير ...الستقبال الشكاوى واستفسارات الزبائن مع تزوٌدنا بهما .

 عمي محسف اسماعيؿ                                                                  
 المحافظ وكالة                                                                   

                                11/7/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة االمتثاؿ والمعايير 
                           9/2/269العدد : 

                                                                       17/7/2118التاريخ : 
 ارؼ المجازة كافةإلى / المص

 ـ/ استمارة فتح الحساب الخاصة بمشروع توطيف الرواتب
 تحية طيبة ....

نرفػػػػؽ لكػػػػـػ ربطػػػػػًا نسػػػػػخة مػػػػػف االسػػػػػتمارة الخاصػػػػػة بمشػػػػػروع تػػػػػوطيف الرواتػػػػػب , يرجػػػػػى اعتمادىػػػػػا 
والعمػػػػؿ بيػػػػا وفػػػػي حػػػػاؿ قيػػػػاـ )الزبػػػػوف ( بتغذيػػػػة حسػػػػابو بػػػػأكثر مػػػػف مبمػػػػغ الراتػػػػب الػػػػذي يحصػػػػػؿ 

اءات العنايػػػػػػة الواجبػػػػػػػة المنصػػػػػػوص عمييػػػػػػػا فػػػػػػي قػػػػػػػانوف مكافحػػػػػػة غسػػػػػػػؿ عميػػػػػػو فيػػػػػػػتـ اتخػػػػػػاذ اجػػػػػػػر 
وال ػػػػػػػػػػوابط الرقابيػػػػػػػػػة المرقمػػػػػػػػػػة بالعػػػػػػػػػػدد  2102( لسػػػػػػػػػػنة 63االمػػػػػػػػػواؿ وتمويػػػػػػػػػػؿ االرىػػػػػػػػػػاب رقػػػػػػػػـػ )

وحسػػػػػػػػػػػب درجػػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػػنيؼ مخػػػػػػػػػػػاطرة العمميػػػػػػػػػػػػات  03/3/2102والمؤرخػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي  3/0/4/612
 التي يقـو بيا .

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                           

                                 17/7/2118
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ً القانونٌة ان جمٌع البٌانات  المذكورة اعاله اقر انا الموقع ادناه بإرادتً المنفردة وبكامل اهلٌت
, كما العهد بإسعار المصرؾ كتابٌا فً حالة تؽٌر اي من البٌانات المذكورة كما اتعهد صحٌحة 

واالنظمة  8115( لسنة 39بامتثالً لقانون مكافحة ؼسل االموال وتموٌل االرهاب رقم )
همت والضوابط الصادرة بموجبه اؤكد على استالمً لنسخة من الشروط واالحكام وقد قرات وف

ً سوؾ اتصرؾ بموجبها :  ووافقت علٌها واقر بانن

  ًاالمرٌك ً    FATCAاتعهد بشمولً بقانون االمتثال الضرٌب

  ًاالمرٌك ً   FATCAاتعهد بعدم شمولً بقانون االمتثال الضرٌب

  باالصالة عن نفسً فً ادارة هذا الحساب 
  تعامالت اخرى اتعهد اتعهد باستخدام الحساب لتحوٌل الرواتب فقط , وبحال تنفٌذ اٌة

 بمراجعة المصرؾ الستكمال كافة اجراءات التعرؾ على الزبون .
 . اسم وتوقٌع صاحب الحساب 

انً مسؤول االبالغ عن ؼسل االموال فً المصرؾ تم تدقٌق ملئ كافة الحقول الواردة فً 
ً واستحصال المعلومات المعززة لها .   اعاله من قبل

  االموال وتموٌل االرهاب توقٌع مسؤول االبالغ عن ؼسل 
انً مدٌر الفرع ............... نظراً النتهاء كافة اجراءات فتح الحساب اصولٌا من قبل المعنٌٌن 

ً تمت الموافقة على فتح هذا الحساب   وبعد مقابلة الزبون من قبل
  اسم وتوقٌع مدٌر الفرع 

 

 استمارة فتح الحساب الخاصة بتوطين الرواتب
 ب تفاصٌل الحسا
 تارٌخ فتح الحساب : رقم الحساب : 

 جاري :           توفٌر: نوع الحساب: الفرع :
 بٌانات الزبون 

 االسم الرباعً باللؽة العربٌة : 
 االسم الرباعً باللؽة االنجلٌزٌة : 

 تارٌخ النفاذ: تارٌخ االصدار:     رقم جواز السفر:
 خ النفاذ:تارٌ تارٌخ االصدار: رقم هوٌة االحوال :

 تارٌخ النفاذ: تارٌخ االصدار: رقم البطاقة الوطنٌة :
 اسم االم من مقطعٌن :

 رقم شهادة الجنسٌة 
 تارٌخ المٌالد: مكان المٌالد:

 مستوى التعلٌم: الحالة االجتماعٌة :
 عنوان الزبون :المدٌنة .......................... محلة ..........................

 ...................دار.................... اقرب نقطة دالة ........................ زقاق

 البرٌد االلكترونً :
 رقم هاتؾ :

 الراتب الشهري : مكان العمل :
: ً  رقم هوٌة العمل:  العنوان الوظٌف
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شعبة دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور / 
 شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف 

                           9/4/271العدد : 
                                                                       17/7/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ االستعالـ االئتماني

 تحية طيبة ...

لغرض تعزيز وتحديث قاعدة  24/4/2102والمؤرخ في  3/4/014بالعدد  الحقا بكتابنا المرقـ
البيانات بيذا البنؾ بالمعمومات الصحيحة والمتكاممة لتستطيش مصارفكـ مف خالليا متابعة 

( مف معمومات دقيقة ومحدثة اواًل باوؿ CBS السجؿ االئتماني لممقتر يف بما يوفره نظاـ )
 لمصارفكـ حيث تقرر االتي :

اء عملٌة االستعالم االئتمانً لزبائنكم عن طرٌق نظام تبادل المعلومات االئتمانٌة اجر -1

CBS  للموظفٌن الموطنة رواتبهم )فً المصرؾ المقرض( من موظفً الدولة ولؽٌر

( بؽض النظر عن مبلػ CBSالعاملٌن فً الدولة )ؼٌر الموظفٌن( عند تفعٌل نظام )

 القرض .

نٌة لزبائنكم المشار الٌهما اعاله وتحدٌثها بصورة صحٌحة ادخال كافة البٌانات االئتما -8

( لكون الؽرض من االستعالم االئتمانً هو معرفة CBSومتكاملة وتحمٌلها على نظام )

التارٌخ االئتمانً للزبون لتمكٌن الجهات المستفٌدة من تقٌٌم المخاطر االئتمانٌة 

 ومساعدتها على اتخاذ قرار ائتمانً سلٌم . 

لتزام بما جاء بالفقرتٌن المشار الٌهما اعاله من تارٌخ صدور هذا الكتاب وبخالفه سٌتم نرجو اال

 اتخاذ اجراءات صارمة بحق المصرؾ ؼٌر الملتزم بتحمٌل البٌانات .

 مع التقدير...
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                         
                                17/7/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / شعبة التعميمات 
 والضوابط
                            9/3/279العدد : 

                                                                       23/7/2118التاريخ : 
 رئيس مجمس االدارة –إلى / المصارؼ المجازة كافة 

 ـ/ برنامج التمويؿ االسالمي المجمع
 تحية طيبة ....

بعد نجاح ىذا البنؾ في تحقيؽ االستقرار النقدي اثناء اقتصاد الحرب وخالؿ اقتصاد السالـ فاف 
الى ىدؼ )تحقيؽ او تعزيز النمو( مف خالؿ القطاع المصرفي اصبحت ذات عممية االنتقاؿ 

( مصرفًا , االمر الذي يتطمب 10اولوية ىامة خصوصًا بعد اف وصؿ عدد المصارؼ الى )
 ايجاد الوسائؿ التي توفر فرصًا استثمارية لمصارفكـ وبما يتالءـ مش المعايير الدولية . 

بنؾ برنامج التمويؿ االسالمي المجمش لتحقيؽ مبدأ الشراكة في ومف ىذا المنطمؽ فقد تبنى ىذا ال
( الصادر عف ىيئة 24التمويؿ ما بيف المصارؼ التجارية واالسالمية باالستناد الى المعيار )

لممؤسسات المالية االسالمية , اذ تـ تحديد المبادئ االرشادية لبرنامج المحاسبة والمراجعة 
 مرفقة ربطًا .التمويؿ االسالمي المجمش وال

 -:وفيما يتعمؽ بااللية التي سيتـ اتباعيا في برنامج التمويؿ االسالمي المجمش فيي كاالتي 

تقديـ طمب موافقة عمى تنفيذ عقد تمويؿ اسالمي مجمش الى ىذا البنؾ مف قبؿ  (0
المصارؼ )االسالمية والتجارية ( ووفقًا لممجاميش المشكمة مف قبميا كاف تكوف مجموعة 

 -( مصرؼ او اكثر , عمى اف يت مف الطمب االتي:21( مصارؼ او )01ت ـ )
 مصادفة ىيئة الرقابة الشرعية عمى عقد المشروع . (0.0
 دراسة الجدوى االقتصادية لممشروع قيد التنفيذ . (0.2
 نسخة مف العقد المزمش تنفيذه . (0.6
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معمومات تفصيمية حوؿ المشروع يمكف مف خالليا االشراؼ عمى مراحؿ انجاز  (0.4
 .المشروع 

 مصادر تمويؿ المشروع . (0.2
 يقـو ىذا البنؾ ب بداء الموافقة مف عدميا خالؿ مدة شيريف مف تاريخ تقديـ الطمب. (2
يوفر ىذا البنؾ مزايا تفصيمية لممشروع الذي يتـ وفؽ صيغة برنامج التمويؿ االسالمي  (6

 -المجمش ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :

عة لدى ىذا البنؾ بالنسبة لممصارؼ المؤسسة ( اطالؽ وديعة رؤوس االمواؿ المود6.0
 حديثًا وعمى مراحؿ لالستفادة منيا في دعـ المشروع .

 ( استثناء ودائش الحسابات المطمقة الممولة لممشروع مف االحتياطي القانوني .6.2

 2102( لسنة 46/ثانيا( مف قانوف المصارؼ االسالمية رقـ )06( تفعيؿ المادة )6.6
المصارؼ االسالمية مف ال رائب والرسـو المترتبة عمى عقود التعامالت  والخاصة ب عفاء

 المتعمقة بشراء وبيش العقارات التي تدخؿ في معامالت المصرؼ .

( تقديـ قرض حسف مف قبؿ ىذا البنؾ لممشاريش المتمكئة بعد موافقة مجمس ادارة ىذا 6.4
 ركة في المشروع . البنؾ وقناعتو باالسباب المقدمة مف قبؿ المصارؼ المشا

( احتساب ىذا البنؾ سعرًا تف يميًا الستيرادات المشاريش المنفذة وفؽ صيغة برنامج 6.2
 التمويؿ االسالمي المجمش . 

( احتساب وزف ترجيحي خاص بموجودات المصارؼ الممولة مف خالؿ التمويؿ 6.2
 ( .CAMELSاالسالمي المجمش عند تقييـ المصارؼ وفقًا لػػػ)

تثناء المصارؼ المشاركة مف و ش مخصص لممشاريش الممولة وفؽ برنامج ( اس6.1
 التمويؿ االسالمي المجمش .
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( قياـ المصارؼ المشتركة في برنامج التمويؿ االسالمي المجمش بتعييف احد المصارؼ 6.2
 -كأميف استثمار وذلؾ مف اجؿ االتي :

 ذات العالقة . ( تمثيؿ المصارؼ المشاركة اماـ ىذا البنؾ والجيات6.1.0

( مسؾ الحساب المصرفي لمدفعات المقدمة مف قبؿ المصارؼ المشاركة وفقًا لما يتـ 6.1.2
 االتفاؽ عميو مف خالؿ العقود االسالمية المبرمة .

 ( االشراؼ عمى مدير المشروع او الجية المنفذة .6.1.6

 الجيات ذات العالقة .( تقديـ اي معمومات او كشوفات او تقارير يطمبيا ىذا البنؾ و 6.1.4

( يجوز لممصارؼ المشتركة ببرنامج التمويؿ االسالمي المجمش اف تحدد مصارؼ  امنة 4
 وفؽ مبادئ الشريعة واحكاميا .

( يكوف ليذا البنؾ صالحية التوقيش عمى اتفاقية مش المصارؼ المشاركة في التمويؿ 2
 . 6المذكورة في الفقرة االسالمي المجمش كجية اشرافية تقدـ المزايا التف يمية 

 ( يجوز لممصارؼ المشاركة التخارج شرط احالؿ البديؿ والمتمثؿ بالمصرؼ ال امف .2

( اياـ عمؿ مف تاريخ كتابنا اعاله 11لمتفضؿ باالطالع ... واعالمنا رأيكـ خالؿ مدة )
 يصار بعدىا الى تحديد موعد لعقد ندوة في ىذا البنؾ ...مع التقدير .

 

 عمي محسف اسماعيؿ                                                             

 المحافظ وكالة                                                            

                                 22/7/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة 
                                         9/3/281العدد : 

                                         31/7/2118التاريخ : 
 إلى/ المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ تعيينات
 تحية طيبة ....

الحظنا قياـ بعض المصارؼ بترشيح موظفيف لممناصب قيادة ممف ال تنطبؽ عمييـ تعميمات 
ـ   3/6/022و  2/2/2102في  3/2/261و  24/2/2101في  3/2/202ىذا البنؾ بالرق

 22/6/2101في  3/6/064و 2/2/2101في  3/6/223و 2/2102/ 21في 
وكافة التعميمات بيذا الصدد لغرض عر يـ عمى لجنة  0/02/2102في  3/0/1/421و

المقابمة واالختبار لمرشحي ادارات المصارؼ مف ذوي الخبرات المصرفية االستثنائية ولدى 
وفر فييـ المعايير والخبرات العممية والمصرفية الالزمة لشغؿ اجراء االختبار تبيف بانو ال تت

اختيار الكفاءات المصرفية المؤىمة المناصب االدارية الميمة في مصارفكـ لذا نؤكد عمى 
الشغاؿ المناصب القيادية الميمة وكذلؾ مدراء االقساـ ل ماف اداء الواجبات المناطة بيـ 

 ع الوقت والجيد ليذا البنؾ ولمصرفكـ .وسالمة النظاـ المصرفي لعدـ  يا

 مع التقدير ....

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                              

 نائب المحافظ وكالة                                                             

                             /7/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية /شعبة 
 التدقيؽ والتفتيش وتحميؿ وتقييـ االداء 

                                                                9/5/283العدد : 
                                         31/7/2118التاريخ : 

 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة إلى /
 ـ/اعماـ

 تحية طيبة ...

البنؾ المركزي باعتباره الجية القطاعية المختصة بالرقابة واالشراؼ عمى  انطالقا مف دور
 2114( لسنة 22المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية بموجب قانونو المرقـ )

ميمات تنظيـ عمؿ شركات التوسط ببيش وشراء العممة االجنبية والتعميمات الصادرة بموجبو وتع
نؤكد  رورة التزامكـ بعدـ اخراج السجالت مف مقرات الشركات ويتحمؿ المخالفوف لذلؾ 
المسؤولية القانونية , وسيتـ اعالـ مجمس مينة مراقبة وتدقيؽ الحسابات في حالة مخالفة ذلؾ 

 بشأنيـ . مف قبؿ مراقبي الحسابات التخاذ الالـز

 مع التقدير ....

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                           

 نائب المحافظ وكالة                                                          

                                 29/7/2118 
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 /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية

                                                                9/2/288العدد : 
                                                           1/8/2118التاريخ : 

 ة بالعراؽ كافةالمصارؼ االجنبية العاممإلى / 
 ـ/تخصيص موظفيف ارتباط

 تحية طيبة ...

 . 1/2/2101في  3/0/20الحقًا بكتابنا الرقـ 

نرجو تزويدنا بأسماء موظفي االرتباط لفروع مصارفكـ العاممة في العراؽ مش اقساـ )اإلبالغ عف 
عامة او في غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب , مراقب االمتثاؿ , إدارة المخاطر( في اداراتكـ ال
 المصرؼ االـ عدا )مدير الفرع ومعاونو( وبالسرعة الممكنة ليتسنى لنا اتخاذ الالـز .

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                                

                                         16/7/8162 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية /شعبة المعايير واالمتثاؿ 
                                                                9/2/291العدد : 

                                         5/8/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/التعاقد مع شركات التدقيؽ الدولية
 تحية طيبة ...

الخاص بمعايير تمبية شراء العممة  21/1/2102والمؤرخ في  3/2/261إلحاقػػػًا بأعمامنا المرقـ 
جاز مياـ التعاقد مش احدى شركات التدقيؽ الدولية ( منو والتي اشارت الى )ان2االجنبية الفقرة )

الموجودات الخاصة بكـ ( , تقرر اف يكوف المعروفة إلجراء عمميات تقييـ مراكزكـ المالية وجودة 
( سنوات وليس بشكؿ سنوي لتكوف ىناؾ مقارنة بيف المركز المالي وجودة 4التقييـ كؿ )

لتقميؿ التكاليؼ التي يتحمميا مصرفكـ جراء عممية الموجودات لمصارفكـ لمسنوات االربعة واي ًا 
 التقييـ . 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                    

 نائب المحافظ وكالة                                                    

                             5/8/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 

                                        9/2/295العدد : 
                                         7/8/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ االىمية المجازة كافة
 رؼ االىميةـ/المصا

 تحية طيبة ...

نرجػػػػػػو تزويػػػػػػػدنا سػػػػػػػنويًا بمػػػػػػػا يثبػػػػػػػت انجػػػػػػػاز التحاسػػػػػػػب ال ػػػػػػػريبي لمصػػػػػػػرفكـ بعػػػػػػػد انتيػػػػػػػاء المػػػػػػػدة 
القانونيػػػػة الػػػػػواردة فػػػػػي قػػػػػانوف  ػػػػػريبة الػػػػػدخؿ النافػػػػذ , او مػػػػػا يثبػػػػػت استحصػػػػػاؿ موافقػػػػػة السػػػػػمطة 

 ال ريبية عمى تأجيؿ التحاسب بعد انتياء المدة اعاله . 

 مع التقدير ...

 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                             

 نائب المحافظ وكالة                                                            

                                   7/8/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية /شعبة 
 واالمتثاؿ المعايير
                                         9/5/297العدد : 

                                         9/8/2118التاريخ : 
 كافة المجازة إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية

 ـ/اعماـ
 تحية طيبة ...

 . 00/2/2101( في 3/2/242الحقًا بأعمامف المرقـ بالعدد )

نػػػػػػػػػود اف نبػػػػػػػػػيف ب نػػػػػػػػػػو ب مكػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػركاتكـ العمػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػوكالء لشػػػػػػػػػركات مػػػػػػػػػػزودي خػػػػػػػػػدمات الػػػػػػػػػػدفش 
/ثانيػػػػػا( مػػػػػػف 3االلكترونػػػػػي وا ػػػػػافة خدمػػػػػة السػػػػػحب النقػػػػػدي شػػػػػػريطة االلتػػػػػزاـ بمػػػػػا جػػػػػاء بالمػػػػػادة )

( لسػػػػػػػػنة 2تعميمػػػػػػػات تنظػػػػػػػػيـ عمػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػركات التوسػػػػػػػػط ببيػػػػػػػش وشػػػػػػػػراء العمػػػػػػػػالت االجنبيػػػػػػػػة رقػػػػػػػـػ )
ؾ مجموعػػػػػػة مسػػػػػتندية لمنشػػػػػػاط المػػػػػذكور اعػػػػػػاله ويكػػػػػػوف وتنظػػػػػيـ عممكػػػػػـػ مػػػػػف خػػػػػػالؿ مسػػػػػ 2102

د نشػػػػػػػاط الوكالػػػػػػػة مػػػػػػش نشػػػػػػػاط شػػػػػػػركتكـ حػػػػػػف نشػػػػػػاط شػػػػػػػركتكـ الرئيسػػػػػػػي ومػػػػػػف ثػػػػػػـػ يو منفصػػػػػػاًل عػػػػػػػ
ظيارىا في البيانات المالية المقدمة الى ىذا البنؾ .  وا 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                               

 نائب المحافظ وكالة                                              

                          9/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واألمور الفنية  

                                                                              9/2/311العدد : 
                                                                       14/8/2118التاريخ :

 " عاجؿ وميـ "
 إلى / المصارؼ العراقية المجازة كافة وفروع المصارؼ االجنبية

 ـ/ تأسيس الشركة العراقية لضماف الودائع
 تحية طيبة ...

( ملٌار دٌنار 55تكمال تسدٌد مساهمة المصارؾ العراقٌة لكامل مبلػ التأسٌس البالػ )نظراً إلس

. 

ٌرجى حضور مخولكم إلى مقر الدائرة القانونٌة فً هذا البنك وبالسرعة الممكنة خالل األسبوع 

القادم وقبل عطلة العٌد لؽرض استكمال إجراءات توقٌع العقد والوثائق التأسٌسٌة مستصحباً معه 

 ألتً : ا

 موافقة مجلس اإلدارة على المساهمة برأس مال الشركة اعاله . -أ

الموافقة على تخوٌل ممثل من المصرؾ بتوقٌع عقد التأسٌس والوثائق التأسٌسٌة  ) وثٌقة  -ب

 انتخاب لجنة المؤسسٌن , وثٌقة اكتئاب المؤسسٌن ( .

ً ) شهادة تأسٌس , عقد األوراق التأسٌسٌة للمصرؾ الصادرة من وزارة التجارة وه -ج

 تأسٌس مصدقة حدٌثا , محضر اجتماع التأسٌسً االول ( .

أما بالنسبة لفروع المصارؾ األجنبٌة فٌقتضً ان تكون الوثائق المقدمة من المصرؾ االم فً  -

ً مصدقة من وزارة الخارجٌة العراقٌة إستناداً إلى احكام قانون تصدٌق التواقٌع على  البلد االجنب

 المعدل وهً :  1971( لسنة 58دات والوثائق العراقٌة والجنبٌة رقم )المستن

 موافقة اإلدارات العامة على المساهمة فً رأس مال الشركة اعاله . -1

 الموافقة على تخوٌل ممثل بتوقٌع عقد التأسٌس وكافة وثائق التأسٌسٌة . -8

ائق والمستندات الصادة فً األوراق التأسٌسٌة الخاصة بالمصرؾ على أن تكون جمٌع الوث -3

 البلد األجنبً مصدقة من وزارة الخارجٌة العراقٌة .

 مع التقدير ..
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                  

 نائب المحافظ وكالة                                                  
                           13/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واألمور الفنية 

                                                                              9/2/312العدد : 
                                                                       14/8/2118التاريخ :

 إلى / فروع المصارؼ االجنبية العاممة في العراؽ
 ـ/ االرصدة المدينة لمخارج

 تحية طيبة ...

والمت مف ) اف يكوف النسبة المتعمقة  4/2/2102والمؤرخ في  3/2/26الحاقًا باعمامنا المرقـ 
  -حتياطيات السممية ( تقرر األتي :% مف راس الماؿ واال21باالرصدة واالستثمارات الخارجية 

%( عمى اف يتـ تخفيض االرصدة الخاصة 21تعفى الحسابات التشغيمية مف تحديد نسبة ) -0
% الى رأس الماؿ خالؿ الشير الواحد وسيتـ تدقيؽ ىذا الرصيد مف قبمنا 21بيا الى اقؿ مف 

% والكفاالت المالية 001ة وفقًا لحجـ التزامات الفرع االجنبي ) االعتمادات المغطاة بنسب
 % ( .001المغطاة بنسبة 

ـ بأدوات دي21ز نسبة اما بخصوص االرصدة االستثمارية فيجب اف التتجاو  -2  ف% عمى اف تت
 محددة المخاطر او حسابات الودائش لدى مصارؼ مصنفة مف وكاالت التصنيؼ العالمية .

 ..مع التقدير

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                               

 نائب المحافظ وكالة                                             

                                      13/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
                                                                              9/2/317العدد : 
                                                                       21/8/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ نظاـ إلكتروني خاص بمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب

 تحية طيبة ...

و  61/01/2102والمؤرخيف في  3/2/616و 3/0/402إلحاقًا بأعمامنا المرقميف 
, يرجى أعالمنا بموقؼ نيائي خاص بمصارفكـ بخصوص االنظمة المتعمقة  26/2/2101

بمكافحة غسؿ األمواؿ وتمويؿ اإلرىاب وىؿ قامت مصارفكـ بتفعيميا وفي حالة التفعيؿ يتـ 
اشة النظاـ , مش العرض تزويدنا بعينة مف التقارير التي يمكف استخراجيا مف النظاـ وصور لش

بأنو سيتـ متابعة تمؾ االنظمة مف خالؿ الزيارات الميدانية وقياس مدى فعاليتيا , عمى اف تردنا 
 ( اياـ عمؿ فعمية مف تاريخ كتابنا أعاله .1إجاباتكـ وخالؿ مدة )

 مع التقدير

 لقادر الشيخميد. منذر عبد ا                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                         

                               21/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
                                                                              9/3/319العدد : 
                                                                       29/8/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ برنامج التمويؿ اإلسالمي المجمع

 تحية طيبة ...

المت ػػػػػػػمف بيػػػػػػػػاف  26/1/2102فػػػػػػػي  3/6/213نؤكػػػػػػػد مػػػػػػػا جػػػػػػػاء فػػػػػػػي إعمامنػػػػػػػػا المػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػدد 
رأيكػػػػـػ بخصػػػػػوص مػػػػػا ورد فػػػػػي  ليػػػػػػة برنػػػػػامج التمويػػػػػؿ اإلسػػػػػالمي المجمػػػػػػش المعػػػػػّد مػػػػػف قبػػػػػؿ ىػػػػػػذا 

( الصػػػػػػادر عػػػػػف ىيئػػػػػػة المحاسػػػػػبة والمراجعػػػػػػة لممؤسسػػػػػػات 24البنػػػػػؾ والمسػػػػػػتند إلػػػػػى معيػػػػػػار رقػػػػـػ )
 . (AAOIFI)اإلسالمية  المالية

جابتنػػػػػػػػا بخصػػػػػػػوص مػػػػػػػا ورد أعػػػػػػػػاله خػػػػػػػالؿ )لمت ( أيػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف تػػػػػػػػاريخ 2ف ػػػػػػػؿ بػػػػػػػاالطالع وا 
 كتابنا أعاله .

 ..مع التقدير .

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                             

 فظ وكالةنائب المحا                                                            

                                  29/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة التسجيؿ والتراخيص 
 واألمور الفنية 

                                                                              9/2/311العدد : 
                                                                       31/8/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ التحاسب الضريبي

 تحية طيبة ...
إشارة الى مذكرة التفاىـ مش االقميـ بشأف أسس التحاسب ال ريبي لممصارؼ التي ليا مقرات أو 

سب ال ريبي لكافة المصارؼ العراقية وفروع المصارؼ فروع في اقميـ كوردستاف , يكوف التحا
االجنبية في بغداد بأستثناء المصارؼ وفروع المصارؼ االجنبية المبينة أدناه والتي يتـ التحاسب 

 -ال ريبي ليا لدى مديرية  ريبة الدخؿ /اربيؿ :

  اسم المصرؾ 
 

 المصارؾ العراقٌة 
 االقلٌم التجاري لالستثمار والتموٌل .

 ربٌل .ا
 كوردستان الدولً لالستثمار والتنمٌة .
 جٌهان لالستثمار والتموٌل االسالمً .

  اش التركً .
 

 فروع المصارؾ االجنبٌة العاملة فً العراق 
 انتركونتنتال .

 بٌروت والبالد العربٌة 
 وقفلر .

 البركة التركً .
 اسٌا التركً .

 مع التقدير ....
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                                

 نائب المحافظ وكالة                                                               
                                    31/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 ية دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجار 
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ األىمية 

                                                                              9/2/313العدد : 
                                                                       2/9/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ت الواردة والصادرة لدى المصارؼـ/ الحواال

 تحية طيبة ...

ولغاية  0/0/2101نظرًا لمتطمبات مصمحة العمؿ تقرر تزويدنا بالكشوفات أدناه لفترة مف 
60/02/2101  

اء العممة االجنبية في ىذا مجموع الحواالت الخارجية الصادرة عف طريؽ نافذة بيش وشر  -0
 .البنؾ

 لصادرة خارج نافذة بيش وشراء العممة االجنبية .مجموع الحواالت الخارجية ا -2

 مجموع الحواالت الخارجية الواردة اليكـ  -6

 ... مع التقدير .

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                      

 نائب المحافظ وكالة                                                    

                              31/8/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
                                                                              9/3/314العدد : 
                                                                       2/9/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ الخاصة المجازة كافة
 ـ/ معيار اإليداعات اآلجمة

 تحية طيبة ...
انطالقًا مف الدور اإلشرافي والرقابي ليذا البنؾ ول رورة تحديد أف ؿ الممارسات التي يمكف 

عمى  لمصارفكـ العمؿ عمى أساسيا لزيادة االدخار المصرفي لتكوف مقاربة لمعدالت الطمب
القروض ونتيجة لالنخفاض في الودائش المصرفية االدخارية لدى مصارفكـ في اآلونة األخيرة , 
ولمحد مف الجرائـ المالية الناتجة عف زيادة حجـ الطمب النقدي غير الفعاؿ وارتفاع معدالت 

بعد  االكتناز . تـ صياغة معيار اإليداعات اآلجمة إجمالي المتمثؿ بػ ) ودائش القطاع الخاص
% ( 61استبعاد إجمالي الحسابات الجارية منسوبة إلى إجمالي المطموبات وبنسبة التقؿ عف 

والذي ُيعد أحد النسب التحوطية الميمة إلى جانب ) نسبة كفاية رأس الماؿ ونسبة السيولة ونسبة 
 -القروض إلى الودائش ( لذا وبناًء عمى ما تقدـ تقرر األتي :

عات اآلجمة ) ودائش القطاع الخاص بعد استبعاد إجمالي الحسابات اعتماد معيار االيدا -0
% ( والعمؿ بو مف تاريخ كتابنا 61الجارية منسوبة الى إجمالي المطموبات وبنسبة ال تقؿ عف 
 %( .61أعاله عمى أف يراعى الوصوؿ إلى النسبة المحددة والبالغة )

البيانات الفصمية والحسابات الختامية يتـ التحقؽ مف الوصوؿ إلى نسبة المعيار مف خالؿ  -2
 وتقارير مراقب االمتثاؿ التي ترد إلى ىذا البنؾ مف قبمكـ .

عالمنا بيا خالؿ ) -6 ( يـو مف عمؿ 61عمى مصارفكـ تحديد الوسائؿ الالزمة لجذب الودائش وا 
 مف تاريخ كتابنا أعاله .

 مع التقدير .
 عمي محسف اسماعيؿ                                                                

 المحافظ وكالةً                                                                 
                                   31/8/2118 

 

 



 

22 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

مرقبة دائرة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة 
 ميؿ وتقييـ األداء التدقيؽ والتفتيش وتح

                                                                              9/5/318العدد : 
                                                                       4/9/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المجازة
 كافة شركات التحويؿ المالي           

 شركات التوسط ببيع وشراء العمالت األجنبية
 شركات االستثمار المالي

 الشركة العراقية لتمويؿ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحدودة
 الشركة العراقية لمكفاالت المصرفية

 شركات الدفع اإللكتروني
 ـ/ تحذير

 تحية طيبة ...
 . 85/7/8117والمؤرخ فً  (1/116نؤكد ما جاء فً اإلعمام المرقم بالعدد )م.م/

نود ان نبٌن بأنه تمَّ رصد أفراد وشبكات تقوم بعملٌات نصب واحتٌال وأبتزاز بدعوى أّن لها 
تأثٌراً معٌناً على مسؤولٌن أو موظفٌن فً البنك المركزي العراقً , أو محاولة تمرٌر معامالت 

 معٌنة بوكاالت ووثائق وكتب مزورة .

ركزي العراقً أّن جمٌع االدعاءات التً تتقدم بها هذه الجهات باطلة وبشأن ذلك ٌؤكد البنك الم
والصحة لها وٌجب إبالغ مكتب المحافظ عنها فوراً مهما كانت صفة الشخص أو المجموعة 
وأّن إدارة البنك وموظفٌه بمستوٌاتهم كافًة ال ٌمثلهم أو ٌنوب عنهم فوراً او ٌتوسط عنهم أي 

ال ٌتحمل البنك المركزي المسؤولٌة تجاه من تجري علٌهم شخص مهما كانت صلتهم به . و
عملٌات النصب واالحتٌال إذ إنّها ؼٌر مشروعة أصالً , فضالً عما تتطلبه من الحٌطة والحذر 

 والتحري عن صحة االدعاءات والوثائق .

نرجو اطالع كافة منسوبٌكم على ما ورد , واإلبالغ عن طرٌق االٌمٌل الخاص بمكتب السٌد 
  contact@cbi.iqمحافظ ال

 مع التقدير .
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                       
                                3/9/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 / قسـ مراقبة المصارؼ التجاريةدائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية والحكومية  

                                                                              9/2/321العدد : 
                                                                       5/9/2118التاريخ :

 إلى / فروع المصارؼ االجنبية العاممة في العراؽ
 ـ/ االرصدة المدينة لمخارج

 تحية طيبة ...
 . 04/2/2102( والمؤرخ في 3/2/612اشارة الى اعمامنا المرقـ بالعدد )

وفقًا لما ورد في  60/2/2102يرجى تزويدنا بأرصدتكـ لدى المصارؼ الخارجية كما في 
ارساؿ كشوفات حساباتكـ الخارجية عمى مستوى كؿ شير مرفقة  الجدوؿ أدناه واالستمرار عمى

 مش البيانات الفصمية المرسمة الى ىذه الدائرة .
 نوع العملة المبلػ البٌانات ت
   الحسابات الجارٌة  1
   الودائع الثابتة 8
تأمٌنات خطابات  3

 الضمان الخارجٌة 
  

تأمٌنات االعتمادات  4
 المستندٌة

  

   مجموعال        
 

 درجة التصنٌؾ اسم المؤسسة نوع االستثمار العملة المبلػ البٌانات
 

استثمارات 
 خارجٌة

     
     
     

      المجموع 
 ( اٌام عمل فعلً من تارٌخ تسلم كتابنا هذا .5التخاذ الالزم خالل )

 ...مع التقدير

 د. منذر عبد القادر الشيخلي                                                                     

 نائب المحافظ وكالة                                                                       

                                           5/9/8162 
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 / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية دائرة مراقبة الصيرفة 
 راخيص واألمور الفنية شعبة التسجيؿ والت

                                                                              9/2/322العدد : 
                                                                       5/9/2118التاريخ :

 " عاجؿ وميـ "
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ة القطاع المصرفي لمكوادر البشريةـ/ دراسة حاج
 تحية طيبة ...

اسػػػػػػػػػػػػػتنادا الػػػػػػػػػػػػػػى تعميمػػػػػػػػػػػػػات البنػػػػػػػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػػػػػػزي العراقػػػػػػػػػػػػػػي بخصػػػػػػػػػػػػػوص الحوكمػػػػػػػػػػػػػػة المؤسسػػػػػػػػػػػػػػاتية 
لممصػػػػػػػػػػػػػػارؼ ولغػػػػػػػػػػػػػػرض انشػػػػػػػػػػػػػػاء احصػػػػػػػػػػػػػػاء لموظػػػػػػػػػػػػػػائؼ الشػػػػػػػػػػػػػػاغرة التػػػػػػػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػػػػػػػاج المصػػػػػػػػػػػػػػارؼ 

 الى توظيفيا خالؿ السنتيف القادمتيف .

 يرجى ممئ االستبياف المدرج ربطًا .

 ..مع التقدير

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                    

 نائب المحافظ وكالة                                                   

                             5/9/2118



 

23 

 االدارة /القسم
 

 المستقبلً الحالً

 المجموع موظفٌن معاون مدٌر المجموع موظفٌن معاون مدٌر 
ادارة الفروع والمبٌعات 

Sales 
        

تموٌل الشركات 
Corporate Banking 

        

 Retailتموٌل االفراد 

Banking 

        

         Treasuryادارة الخزٌنة 
ادارة العالقات المصرفٌة 

Fl  
        

 Tradeالتموٌل التجاري 
Finance 

        

وٌق قسم التس

Marketing 
        

         Mediaقسم االعالم 
مراقبة االمتثال  
Compliance 

        

مكافحة ؼسٌل االموال 
AML 

        

 Creditمراقبة االئتمان 
Analysis 

        

 Riskادارة المخاطر 
Analysis 

        

ادارة التوعٌة  
Awareness 

        

هٌئة الرقابة الشرعٌة 

Sharia Audit 
        

          Audit ادارة التدقٌق 
االدارة المالٌة / 

 Financeالحسابات
        

          HR الموارد البشرٌة
الشؤون االدارٌة 

Administration 
        

          Legalاالدارة القانونٌة
العملٌات المالٌة 

Operations 
        

 قسم تكنولوجٌا المعلومات
 IT   

        

االدارة والمدٌر المفوض 
Management 

        

رئٌس واعضاء مجلس 

 Chairmanاالدارة
&Members of 

Board of Directors 

        

         Financialالقسم المالً
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة المعايير واالمتثاؿ  
                                                                              9/2/324العدد : 
                                                                       6/9/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المشاركة بنافذة بيع العممة  االجنبية
 ـ/ متطمبات

 تحية طيبة ...

ألغراض التييئة لتصنيؼ مصارفكـ في جانب االمتثاؿ راجيف توفير المتطمبات ادناه بالسرعة 
 -يدانية :الممكنة ليتـ فحصيا اثناء الزيارات الم

السياسات واالجراءات المكتوبة المصادؽ عمييا مف قبؿ مجالس ادارات توفير مصارفكـ  -0
 بخصوص تطبيؽ العناية الواجبة .

( بالغ عف غسيؿ االمواؿ , المخاطركشؼ بالدورات المنفذة مف قبؿ االقساـ ) االمتثاؿ , اال -2
 قساـ اعاله .لموظفي المصرؼ وكشؼ بالدورات المتخصصة الخارجية لال

 السياسة الخاصة بأدارة المخاطر وشموليا لمخاطر عمميات غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب . -6

 شركات ( . -كشؼ بالحسابات المفتوحة لدى مصارفكـ الخر ثالثة اشير ) افراد  -4

 مع التقدير .

 القادر الشيخمي د. منذر عبد                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                           

                                    5/9/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تحميؿ إداء المصارؼ ومراقبة المخاطر 
                                                                              9/6/331العدد : 
                                                                       12/9/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ اختبارات الضغط

 تحية طيبة ...
كـ وعبر البريد نرسؿ ل 2/2/2102( والمؤرخ في 3/6/221الحاقًا بأعمامنا المرقـ بالعدد )

االلكتروني لمصارفكـ النسخة النيائية مف اختبارات ال غط المعدة مف قبؿ ىذا البنؾ لاللتزاـ بيا 
  -عمى اف يتـ االخذ بنظر االعتبار االتي :

ارساؿ سيناريوىات اختبارات ال غط بشكؿ موحد مش تقرير إدارة المخاطر بشكؿ فصمي  -0
 . 60/02/2102اعتبارا مف 

استخداـ السيناريوىات ذات المتغير الواحد خالؿ الفترة االولى لمتطبيؽ لحيف ابالغكـ يتـ  -2
 باستخداـ السيناريوىات المتعددة مف قبؿ ىذا البنؾ .

اما بخصوص سيناريوىات مخاطر اسعار الفائدة في المحفظة لغير أغراض المتاجرة  -6
(Banking - Book )  اليًا لحيف صدور التعميمات فأف مصارفكـ غير ممزمة ب عدادىا ح

 الخاصة بيا .
 بخصوص فروع المصارؼ االجنبية فب مكانكـ ارساؿ تقرير التقييـ الداخمي لرأس الماؿ   -4

ICAAP ) )  المعد في مصارفكـ كونو يت مف اختبارات ال غط كافية عمى اف يغطي متطمبات
 الحد االدنى المبينة في ىذه التعميمات .

ـ تكيييؼ أو اعيا وتدريب كوادرىا عمى ىذه التعميمات مف خالؿ يجب عمى مصارفك -2
 اشراكيـ بدورات وورش عمؿ ذات العالقة بالمو وع خالؿ ىذه الفترة .

 لمعمؿ بموجبو مع التقدير
 عمي محسف اسماعيؿ                                                           

 المحافظ وكالة                                                           
                                11/9/2118 
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 صيرفةائرة مراقبة الد
 / شعبة الرقابة الشرعية االسالمية مراقبة المصارؼقسـ 

                                                                              9/3/335العدد : 
                                                                       19/9/2118التاريخ :

 إلى / المصارؼ االسالمية المجازة كافة
 ـ/ ىيئة الرقابة الشرعية

 تحية طيبة ...
الحقًا بال وابط الخاصة بييئة الرقابة الشرعية والصادرة بموجب إعمامنا المرقـ بالعدد 

 -لتزاـ بما يأتي :نرجو اال 61/2/2102والمؤرخ في  3/6/201

قياـ مصرفكـ بتييئة اإلجراءات الالزمة لتعييف رئيس ىيئة رقابة شرعية بدرجة ماجستير في  -0
( باإل افة الى التصويت عمى 0-2-0اوؿ اجتماع ىيئة عامة قادـ تنفيذًا لما جاء في الفقرة )

( مف  وابطنا المشار 4-0اختيار بقية األع اء , ويتـ النص في العقد عمى ما ورد في الفقرة )
 الييا اعاله .

اليجوز اف يكوف ع و ىيئة الرقابة الشرعية ع وًا في ىيئة رقابة شرعية أخرى تعمؿ في  -2
نفس المجاؿ المالي أو المصرفي داخؿ العراؽ منعًا لتعارض المصالح وتحقيقًا لالستقاللية 

 ( مف  وابطنا المشار الييا أعاله .2-2-0وامتثااًل لمسرية المصرفية ووفقًا لما ورد في الفقرة )

قياـ مجمس إدارة مصرفكـ ورئيس ىيئة الرقابة الشرعية بالتحقؽ مف مدى تنفيذ متطمبات  -6
 ( مف  وابطنا المشار الييا أعاله .2-0الفقرة )

قياـ مجمس إدارة مصرفكـ بالتأكد مف قدرة وكفاءة اع اء ىيئة رقابة الشرعية وفقًا لما ورد  -4
 ( مف  وابطنا المشار الييا أعاله . 2-1-0رة )في الفق

اتخاذ مسمى ) ىيئة الرقابة الشرعية لمصرؼ ....( وذلؾ ألغراض توثيؽ اإلفتاء , ويترأس  -2
المجمس رئيس ىيئة الرقابة الشرعية , ويكوف الختـ مصممًا تحت ىذا المسمى , وتأخذ الفتوى 

 مف قبؿ السمطات الرقابية والجيات البحثية . ارقامًا متسمسمة مف اجؿ سيولة االستدالؿ عمييا
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إنشاء امانة سر لييئة الرقابة الشرعية يرأسيا الع و التنفيذي لييئة الرقابة الشرعية , إذ  -2
 و التنفيذي تنفيذًا لممادة سابعًا / الفقرة ثانيًا مف قانوف عينتخب أع اء الييئة مف بينيـ ال

( مف 3-0, وتكوف ميامو محددة كما في ) 2102( لسنة 46المصارؼ اإلسالمية رقـ )
  وابطنا المشار الييا اعاله. 

تخصيص مكاف مستقؿ ألمانة سر ىيئة الرقابة الشرعية في مبنى اإلدارة العامة لممصرؼ  -1
 ( مف  وابطنا المشار الييا اعاله .2-06-0وفقًا لما ورد في الفقرة )

 ابة الشرعية والمتمثمة باألتي :تزويدنا بما تـ إنجازه مف مياـ ىيئة الرق -2

 ( مف  وابطنا المشار الييا اعاله .0-00-0الدليؿ االرشادي وفقًا لما ورد في الفقرة ) -أ

( مف  وابط 6-00-0مستمزمات و ش وتصميـ الخطة السنوية وفقًا لما ورد في الفقرة ) -ب
 المشار الييا اعاله .

اد لموظفي المصرؼ فيما يتعمؽ بمبادئ الشرعية قياـ ىيئة الرقابة الشرعية بتقديـ االرش -ج
عداد منياج لتدريب الموظفيف عمى مبادئ وعمميات الصيرفة اإلسالمية  اإلسالمية واحكاميا وا 

( مف  وابطنا المشار الييا 3-00-0( و )1-00-0وفقو المعامالت وفقًا لما جاء في الفقرة )
 اعاله .

( أياـ عمؿ , عممًا بأنو 1ويدنا بما يؤيد ذلؾ خالؿ مدة )عمى مصارفكـ االلتزاـ بما ورد أعاله وتز 
سيتـ اجراء برنامج زيادة اشرافي لمتأكد مف مدى التزامكـ ب وابط ىيئة الرقابة الشرعية الصادرة 

 عف ىذا البنؾ .

 مع التقدير .
 منذر عبد القادر الشيخمي .د                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                        
                                   19/9/2118 
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 شعبة مراقبة االمتثاؿ / قسـ مراقبة المصارؼ اإلسالمية /دائرة مراقبة الصيرفة 
                                                                                9/3/336العدد : 

                                                                       19/9/2118التأريخ : 
 الى / المصارؼ اإلسالمية المجازة كافة
 ـ / االمتثاؿ الشرعي ومراقبة االمتثاؿ

 تحية طيبة ...

شرعي ومراقبة االمتثاؿ والصادرة بموجب كتابنا المرقـ الحقًا بال وابط الخاصة بقسـ االمتثاؿ ال
 نرجو االلتزاـ باألتي : 61/2/2102والمؤرخ في  3/6/201بالعدد 

 تغير عنواف القسـ الى قسـ االمتثاؿ الشرعي ومراقبة االمتثاؿ .  -0

الشرعي ومراقبة متثاؿ االقسـ قياـ مصرفكـ بتييئة اإلجراءات الالزمة الكتساب رئيس  -2
صاصي اإلسالمي المعتمد في الحوكمة واالمتثاؿ ( الممنوحة مف قبؿ ت)االخ االمتثاؿ شيادة

المجمس العاـ لمبنوؾ والمؤسسات المالية اإلسالمية وتزويدنا بما يؤيد ذلؾ وفقًا لما ورد في الفقرة 
 . 61/2/2102والمؤرخ في  3/6/201( الصادرة بموجب كتابنا المرقـ بالعدد 6-2)

 ( .2-3-6اقبة االمتثاؿ المصرفي اإلسالمي وفقًا لما ورد في الفقرة )الدليؿ االرشادي لمر  -6

 ( .6-3-6دليؿ مخاطر عدـ االمتثاؿ وفقًا لما ورد في الفقرة ) -4

تزويدنا بخطة تنفيذ معايير ىيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية اإلسالمية  -2
ؽ مش ىيئة الرقابة الشرعية وفقًا لما ورد في ومعايير مجمس الخدمات المالية اإلسالمية وبالتنسي

 ( .2-3-6الفقرة )

إعداد قاعدة بيانات المتثاؿ مصرفكـ لممعايير الدولية االسالمية والقوانيف النافذة وال وابط  -2
 ( .00-3-6الصادرة عف ىذا البنؾ وفقًا لما ورد في الفقرة )
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( أياـ عمؿ , عممًا بأنو 1ؤيد ذلؾ خالؿ مدة )عمى مصارفكـ االلتزاـ بما ورد أعاله وتزويدنا بما ي
سيتـ اجراء برنامج زيارة اشرافي لمتأكد مف مدى التزامكـ ب وابط االمتثاؿ الشرعي ومراقبة 

 االمتثاؿ الصادرة عف ىذا البنؾ .

 مع التقدير .

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                         

                                  19/9/2118 
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 قسـ مراقبة المصارؼ اإلسالمية /دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التدقيؽ المكتبي والتفتيش الميداني  

                                                                                9/3/337العدد : 
                                                                        19/9/2118التأريخ : 

 الى / المصارؼ اإلسالمية المجازة كافة
 ـ / قسـ الرقابة والتدقيؽ الشرعي الداخمي

 تحية طيبة ...
بال وابط الخاصة بقسـ التدقيؽ الشرعي الداخمي والصادرة بموجب إعمامنا المرقـ بالعدد  الحقاً 

 -نرجو االلتزاـ بما يمي : 61/2/2102في  3/6/201
تزويدنا بما يؤيد قياـ مصرفكـ بتوحيد كافة االقساـ المتعمقة بالرقابة والتدقيؽ في قسـ واحد -0

ي الداخمي ( ويتولى كافة المياـ المتعمقة بالتدقيؽ ويكوف باسـ )قسـ الرقابة والتدقيؽ الشرع
والرقابة عمى المصرؼ , وتزويدنا بالدليؿ المعد مف قبؿ القسـ والذي يو ح فيو اغرا و 
وصالحيتو ومسؤولياتو عمى اف يت مف الدليؿ مصادقة رئيس ىيئة الرقابة الشرعية ورئيس 

 مجمس اإلدارة في مصرفكـ .
باط قسـ الرقابة والتدقيؽ الشرعي الداخمي في مصرفكـ بمجمس اإلدارة تزويدنا بما يؤيد ارت -2

 ( مف ال وابط المشار إلييا أعاله .2-2عف طريؽ ىيئة الرقابة الشرعية وفقًا لما ورد في الفقرة )
تزويدنا بما يؤيد قياـ مجمس اإلدارة في مصرفكـ بتييئة سبؿ حصوؿ مدير قسـ الرقابة  -6

وفقًا لما ورد في  (AAOIFI)الممنوحة مف قبؿ  (CSAA)خمي عمى شيادة والتدقيؽ الشرعي الدا
 ( مف ال وابط المشار إلييا أعاله .6-2-2الفقرة )

( أياـ عمؿ مف تاريخ كتابنا أعاله عممًا بأنو 7عمى مصرفكـ تزويدنا بما يؤيد بما ورد خالؿ )
ا جاء في الضوابط المشار سيتـ إجراء عممية التفتيش الميداني لمتأكد مف مدى التزامكـ بم

 .. مع التقدير . إلييا
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                           

 نائب المحافظ وكالة                                                         
                                    19/9/2118 
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 قسـ تحميؿ المصارؼ ومراقبة المخاطر  /دائرة مراقبة الصيرفة 
                                                                                9/3/338العدد : 

                                                                        19/9/2118التأريخ : 
 رؼ اإلسالمية المجازة كافةالى / المصا

 ـ /إدارة المخاطر في المصارؼ اإلسالمية
 تحية طيبة ...

الحقًا بال وابط الخاصة ب دارة المخاطر في المصارؼ اإلسالمية الصادرة بموجب إعمامنا 
 -نرجو االلتزاـ بما يمي : 61/2/2102في  3/6/201المرقـ بالعدد 

( مف 4ة ىيكمية قسـ إدارة المخاطر بما يتفؽ مش الفقرة )تزويدنا بما يؤيد قياـ مصرفكـ ب عاد -0
 ال وابط المشار إلييا أعاله .

تزويدنا بما يؤيد ارتباط القسـ أعاله  مف الييكؿ التنظيمي بمجمس إدارة مصرفكـ بشكؿ  -2
( مف ال وابط 2مباشر , وأف يكوف مجمس اإلدارة مسؤوؿ عف القسـ وفقًا لما ورد في الفقرة )

 إلييا في أعاله .المشار 

تزويدنا بما يؤيد إ افة الفقرة الخاصة بصالحية قسـ إدارة المخاطر إلى النظاـ الداخمي  -6
 ( مف ال وابط المشار إلييا في أعاله .1لمصرفكـ وفقًا لما ورد في الفقرة )

تزويدنا بما يؤيد قياـ مجمس إدارة مصرفكـ بو ش استراتيجية تمويؿ تفصيمية يجري عمى  -4
ساسيا تصميـ استراتيجية إدارة المخاطر وتعتبر شرطًا لصحة المصادقة عمييا مف قبؿ مجمس أ

( مف 2إدارة مصرفكـ , عمى أف تت مف استراتيجية التمويؿ كافة المتطمبات المذكورة في الفقرة )
 ال وابط أعاله .

( والتي 2103نة )قياـ قسـ إدارة المخاطر في مصرفكـ ب عداد استراتيجية إدارة المخاطر لس -2
( أعاله , عمى أف تت مف كافة المتطمبات 4تستند إلى استراتيجية التمويؿ المذكور في الفقرة )

 ( مف ال وابط المشار إلييا أعاله .3المذكورة في الفقرة )
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تزويدنا باإلجراءات الالزمة إلدارة مخاطر االئتماف والتدابير اإلدارية والمالية التي تساىـ في  -2
( مف ال وابط المشار إلييا 06و02و00فيؼ مف تمؾ المخاطر وذلؾ باالستناد إلى الفقرات )التخ

 أعاله .

تزويدنا باإلجراءات الالزمة إلدارة مخاطر االستثمار في رأس الماؿ واتباع السبؿ التي تساعد  -1
 اله .( المشار إلييا أع02و04في التخفيؼ مف تمؾ المخاطر وذلؾ باالستناد إلى الفقرتيف )

تزويدنا باإلجراءات الالزمة إلدارة مخاطر السوؽ ومخاطر انخفاض العائد التي تحيط  -2
 ( مف ال وابط المشار إلييا أعاله .02رة )قبالمصرؼ وذلؾ باالستناد إلى الف

تزويدنا باإلجراءات الالزمة إلدارة مخاطر السيولة ومخاطر التشغيؿ التي يتعرض ليا  -3
جراءات التخفيؼ منيا مصرفكـ وكافة المما رسات المتبعة في إدارة كؿ نوع مف تمؾ المخاطر وا 

 ( مف ال وابط المشار إلييا أعاله .01وذلؾ باالستناد إلى الفقرة)

( مف ال وابط المشار إلييا 02عمى مصرفكـ األخذ بنظر االعتبار ما ورد في الفقرة ) -01
 . 2103 أعاله عند و ش مخصص مخاطر التشغيؿ ابتداًء مف سنة

تزويدنا باإلجراءات الالزمة إلدارة مخاطر عدـ االلتزاـ بالشريعة ومحاولة الحد منيا وذلؾ  -00
 ( مف ال وابط المشار إلييا أعاله .03باالستناد إلى الفقرة )

( أياـ عمؿ مف تاريخ كتابنا أعاله عممًا 1عمى مصرفكـ تزويدنا بما يؤيد التزامكـ بما ورد خالؿ )
 إجراء عممية التفتيش الميداني مف مدى التزامكـ بما جاء في ال وابط المشار إلييا .بأنو سيتـ 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                     
 نائب المحافظ وكالة                                                     

                           19/9/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / شعبة التعميمات 
 والضوابط 
                                                                                9/3/339العدد : 

                               23/9/2118التاريخ : 
 مية كافةإلى / المصارؼ االسال

 ـ/ ضوابط ادوات التمويؿ االسالمي
 تحية طيبة ...

اف العمؿ المصرفي االسالمي في البالد ومف  منو عمؿ ىيئات الرقابة الشرعية  -0
ين بط ب ابط االطار الرقابي لمبنؾ المركزي العراقي والمتمثؿ بقانوف المصارؼ 

ىيئات الرقابة الشرعية  االسالمية النافذ والتعميمات وال وابط الصادرة عنو , وتعمؿ
/اوال مف القانوف 06لتطبيؽ ذلؾ االطار مستندة بشكؿ رئيسي الى ما نصت عميو المادة 

المشار اليو اعاله عند عدـ وجود مورد لمنص في القانوف المذكور اعاله ويعتبر ذلؾ 
الذي سياؽ عمؿ , واما المنتجات المالية التي لـ يرد فييا معالجة فيكوف التأصيؿ الفقيي 

تقدمو الييئات الشرعية ىو االساس وبما يدعـ عممية التنمية المحمية مف خالؿ التمويؿ 
االسالمي عمى اف ال يخالؼ ما استند اليو االطار الرقابي مدار البحث والذي ىو في 

( وسمطتنا االشرافية كما IFSB( و )AAOFI وء التحديث المستمر وفقًا لمعايير )
الشرعية اف تقدـ مبدأ سد الذرائش في اعماليا خاصة مش توفر  يجب عمى ىيئات الرقابة

طيؼ واسش مف منتجات وادوات وصيغ التمويؿ االسالمي واف التسمح باف تكوف 
التخريجات الفقيية ذريعة لممصارؼ التجارية لتقديـ منتجاتيا بصيغ اسالمية )كاف تقـو 

ى وجود مؤسسات متخصصة بمنح قرض بصيغة دوالر بدينار ( وبذلؾ تنتفي الحاجة ال
 بالصيرفة االسالمية ف اًل عف المالية االسالمية .

اف ىذا البنؾ يراقب بعناية شديدة ما يرد اليو مف قرارات ىيئات الرقابة الشرعية ويدرؾ  -2
جيدًا ما تـ االستدالؿ بو وما تـ تركو , ويأمؿ في الوقت ذاتو اف تكوف انطالقو 

اركات والم اربات التي تتصؿ بالتنمية االقتصادية المصارؼ االسالمية مف واقش المش
وخدمة البالد وليس مف واقش التخريجات الفقيية التي يمكف اف تطبؽ في االسواؽ غير 
المنظمة )االئتماف التجاري ( وال يمكف تطبيقيا في االسواؽ المنظمة )المصارؼ 
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ة اسالمية واتفاقيات االسالمية ( كوف اف االخيرة ترتبط بقانوف و وابط ومعايير دولي
 فنية وجيات رقابية .

اف عدـ توفر عمة الربا في االوراؽ النقدية كونيا مف المعدود ال ينفي عنيا عمة الثمنية  -6
وال تعمـ اف ىنالؾ وسيمة تبادؿ لتحديد االثماف في االقتصاد الوطني وكذلؾ الدولي عدا 

عمالت مساعدة ليتـ استثناءىا االوراؽ النقدية )االرتكاز العرفي ( ف ال عف عدـ وجود 
/عاشرًا( ىي االسواؽ التي تتعامؿ بيذه 2مف عمة الربا , لذا فاف ما ورد في المادة )

 االوراؽ بشكؿ  ني )ىا وىا( .
االصؿ في العقود المعاني وليس المباني فال توجد نية االحساف واالرفاؽ في عقود بيش  -4

او ة بشكؿ يوفر الربح لممقرض لكف العممة كوف اف اصميا ىو الحصوؿ عمى بدؿ المع
بصيغة بيش وزيادة مشروطة مقدما )كؿ قرض جر نفعًا فيو ربا( ف ال عمى وقوع 
ال ماف عمى المستقرض وحصوؿ المقرض عمى العائد وىذا يخالؼ قاعدة الخراج 

 بال ماف وبذلؾ يبدو واقعًا اف االصؿ مف العقد ىو القرض وليس البيش . 
معتمد مف قبؿ الدولة العراقية ال يمكف اف يعتبر االوراؽ النقدية سمعا اف النظاـ النقدي ال -2

يتـ االتجار بيا واحتكارىا واجارتيا او حتى السمـ فييا )اذا كانت مف نوع خاص غير 
متوافر ( حيث اف ىذا االمر يتعارض مش مقت يات السياسة النقدية , خاصة واف 

يا بحرية التسعير وفؽ شروط معروفة االطار التشريعي لممصارؼ االسالمية يسمح ل
 ويظير ىذا التعارض جميا في اوقات اال طرابات االقتصادية .

ويعمؿ ىذا البنؾ عمى الوصوؿ بمستوى المصارؼ االسالمية وخاصة التي منحت الترخيص 
مؤخرًا الى مصاؼ المصارؼ االسالمية ذات االىمية النظامية عمى مستوى المنطقة والعالـ , 

فير االطار التشريعي لكؿ العمميات المصرفية والمالية االسالمية وكذلؾ التنظيمية , لذا وذلؾ بتو 
ومف ىذا المنطمؽ عمى مصرفكـ االلتزاـ بما ورد بشأف البيوع المحظورة الواردة  مف مو وع 
ي المرابحة والمرابحة لالمر بالشراء والبيش باالجؿ المشار الييا في  وابط ادوات التمويؿ االسالم

لرقابة الشرعية تصحيح وتقش عمى عاتؽ ىيئة ا 0/2/2102الصادر عف ىذا البنؾ بتاريخ 
 مع التقدير ...االو اع . 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                          
 فظ وكالةنائب المحا                                                         

                               19/9/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / شعبة التعميمات 
 والضوابط 
                                                                                9/3/339العدد : 

                              23/9/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ االسالمية المجازة كافة

 ـ/ النسب المعيارية
 تحية طيبة ...

لغرض تطبيؽ المعايير الدولية والمحمية ونظرًا لتجاوز بعض المصارؼ النسب المعيارية المحددة 
اية مف قبؿ ىذا البنؾ , تقرر امياؿ مصارفكـ التي تجاوزت النسبتيف المدرجتيف ادناه الى ني

 وكاالتي : 2102السنة المالية لعاـ /

 %.11نسبة االئتماف النقدي الى الودائش والتي يجب اف ال تزيد عف  -0
نسبة االرصدة المدينة في الخارج الى راس الماؿ واالحتياطيات السميمة لممصارؼ  -2

% . ويستثنى مف ذلؾ فروع المصارؼ 21المحمية فقط والتي يجب اف التزيد عف 
 اممة في العراؽ .االجنبية الع

 في حاؿ عدـ التزامكـ بالموعد المحدد سيتـ اتخاذ االجراءات المناسبة ... مع التقدير .

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                           

 كالةنائب المحافظ و                                                           

                                     /9/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية/ شعبة 
 المعايير واالمتثاؿ

                                                                                9/5/345العدد : 
                                                          31/9/2118التاريخ : 

 إلى / شركات الدفع االلكتروني كافة
 ـ/ إعماـ

 تحية طيبة ...

نود اعالمكـ باف ىذا البنؾ سيقـو بفرض غرامة مالية عمى شركتكـ اف ثبت بأف اي منفذ او 
لمخدمة لمقياـ بعمميات التوسط ببيش وكيؿ رئيسي او ثانوي يقـو بأستغالؿ اسـ الشركة المزودة 

وشراء العمالت االجنبية والتحويالت المالية خارج نظاـ مزود الخدمة باال افة الى المسؤولية 
القانونية التي تتحمميا الشركة كوف اف المزود ىو المسؤوؿ عف منافذه ووكالئو استنادًا الى المادة 

 . 2104( لسنة 6وني لالمواؿ رقـ )/اواًل/ىػػ( مف نظاـ خدمات الدفش االلكتر 02)

 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                                 

                                31/9/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ الحكومية 

                                                                                9/2/347العدد : 
                              1/11/2118التاريخ : 

 ت والجيات غير المرتبطة بوزارة كافةإلى / الوزارا
 المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ تأكيد
 تحية طيبة ...

 -والذي يت مف االتي : 22/02/2102في  3/0/432نؤكد ما جاء ب عمامنا المرقـ 

الموافقة عمى زيادة الحد االعمى لمبمغ االعتمادات المستندية الحكومية مش المصارؼ  -0
ـ التنسيؽ ( مميوف دوالر 61الخاصة الى ) دوف توسط المصرؼ العراقي لمتجارة بعد اف يت

مش ىذا البنؾ وب مكاف الجيات الحكومية كافة استشارة البنؾ المركزي العراقي مف حيث 
 اىمية وقدرة تمؾ المصارؼ عمى ذلؾ .

يمكف رفش سقؼ االعتمادات المستندية عف ما ورد في اعاله في حاالت ال رورة عمى  -2
 ؽ مش البنؾ المركزي العراقي .اف يتـ ذلؾ بالتنسي

 مػػػػػػػع التقديػػػر ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                           

                                 1/11/2118 
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / شعبة التعميمات 
 والضوابط 
                                                                                9/5/348العدد : 

                               11/2118/  التاريخ : 
 ء العمالت االجنبيةإلى / شركات التوسط ببيع وشرا
 ـ/ إعماـ

 تحية طيبة ...

 . 2102( لسنة 004استنادًا الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )

تقرر الغاء شرط امتالؾ اسيـ في الشركة لغرض تعييف المدير المفوض لشركات التوسط ببيش 
 وشراء العمالت االجنبية .

 

 مػػػػع التقػػػديػػػػر ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                       

 نائب المحافظ وكالة                                                       

                           1/11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور 
 وف المقترضيف وعالقات المستفيديف شعبة شؤ  

                                                                                9/4/351العدد : 
                               2/11/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ التسييالت الممنوحة

 تحية طيبة ...

(منو المت مف تزويدنا 2) ةالفقر  20/2/2100المؤرخ في  3/0/231لمرقـ بالعدد الحقا بكتابنا ا
( مقترض عمى اف 21الموحدة شيريا بالتسييالت الممنوحة الكبر )  ةبكشؼ  مرافؽ مش الموازن

 يتـ  تقييـ مبالغ االئتماف بالدوالر الى الدينار العراقي.

لى تعميماتنا الصادرة بموجب اعمامنا المرقـ نرجو تزويدنا بكافة  استمارات التحديث استنادا ا
لزبائنكـ المذكوريف في الجداوؿ المرافقة طي  6/00/2101المؤرخ في  3/4/2032بالعدد 

الموازنات الشيرية لغرض تحديث بياناتيـ االئتمانية والمعمومات الشخصية حسب قاعدة البيانات 
 وؿ بو سابقًا .المتوافرة لدينا في نظاـ االستعالـ االئتماني المعم

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                       

 نائب المحافظ وكالة                                                       

                       2/11/2118 
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عمومات االئتمانية وحماية الجميور / شعبة دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ الم
 شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف 

                                                                                9/4/351العدد : 
                              3/11/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 (CBSادؿ المعمومات االئتمانية )ـ/ نظاـ تب

 تحية طيبة ...

 . 21/2/2102المؤرخ في  200/ 3/4الحقا بكتابنا المرقـ بالعدد 

( ولغرض تالقي الوقوع في CBSفي اطار التقدـ المستمر لنظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية )
وكفالئيـ وتحميميا  بعض المشاكؿ التي تواجيكـ عند ادخاؿ البيانات االئتمانية لزبائف مصرفكـ

بصورة صحيحة وكاممة  مف البيئة الحية لمنظاـ لذا تقرر ادخاؿ قيمة )صفر( في حقؿ راس 
الماؿ )المكتب , الفندؽ , المطبعة , جامعة , معمؿ , ..... الخ ( لعدـ توفره لديكـ  مف ممؼ 

( وال CBSي )( لكونو مف الحقوؿ االلزامية في نظاـ االستعالـ االئتمانCOMPANYالشركات )
 يمكف تركو فارغًا . 

 مػػػع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                            

 نائب المحافظ وكالة                                                          

                                  3/11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تحميؿ اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر  
                                                                                9/6/352العدد : 

                              4/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ إعماـ
 طيبػػة ...تحيػػػة 

حرصًا مف ىذا البنؾ عمى سالمة المركز المالي لمصارفكـ وتجنبيا لمختمؼ المخاطر التي قد 
لتزاما بمبدأ االفصاح والشفافية لػػػذا فػػػأف ىػػػذا البنػػػؾ  تتعرض ليا )ال سيما مخاطر السيولة ( وا 

ة وتطبيؽ اساليب ت ػػػمف الشػػػفافية يؤكػػػد عمػػى  رورة االلتزاـ بمبػػػادئ الحوكمػػة واالدارة الرشيد
والمصػػػداقية في العمػػػؿ بيدؼ تقديـ البيانات والمعمومات الحقيقية التي تعكس حقيقة النشاط 
المالي لممصػػرؼ , لكػػوف اف ىذا البنؾ يقـو ب عداد مجموعة مػػػف التقػػػارير )منشورة وغيػػر منشورة 

المخاطر ( وىذه التقارير يتـ االعتماد عمييػػا مػػف قبػػػؿ  الغراض نظاـ االنذار المبكر ومراقبة
المنظمػػػات الدولية الغراض تتعمؽ بتقييـ العراؽ وغيرىا , والتي تعتمد بشكؿ اساسي عمى 
البيانات المالية المزودة مف قبمكـ , لذا في حاؿ تـ اكتشاؼ اف ىنالؾ اختالؼ في المعمومات 

ـ فرض اقصى العقوبات والبيانات المقدمة مف قبمكـ مػ ػش واقش وبيانات المصرؼ الحقيقية سوؼ يت
واالجراءات بحؽ المصرؼ , ف ال عف  رورة توفير الكوادر ذات الخبرات المتدربة بشكؿ جيد 

 ل ماف الكفاءة والفاعمية في االداء .
 مػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػر ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                           
 نائب المحافظ وكالة                                                             

                               /11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تحميؿ وتقييـ اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر 
                                                                                9/6/357العدد : 

                              11/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 (NSFR( ونسبة صافي التمويؿ المستقر )LCRـ/ نسبة تغطية السيولة )
 تحية طيبة ...

( ىو  NSFR & LCR)   3واردة بموجب مقررات بازؿ اف الغاية مف اعتماد نسب السيولة ال
التاكد مف مدى احتفاظ مصارفكـ بسيولة غير مرىونة , لسداد التزاماتكـ تجاه الغير , وتمويؿ 
انشطتكـ باالعتماد عمى مصادر تمويؿ مستقرة , اذ تعد ىذه النسب ادوات تصحيحية لمسار 

قاؽ الموجودات والمطموبات , لذا فاف عممية النشاط المصرفي مف خالؿ الموائمة بيف  جاؿ استح
تطوير واستحداث االجراءات الرقابية الخاصة بياتيف النسبتيف بعد  رورة لتقييـ مدى كفاءة 
 مصارفكـ في ادارة السيولة , وبسبب ما تقدـ ودعما الجراءات تطبيؽ النسبتيف , تقرر االتي :

 اواًل : تمغى التعاميـ المدرجة في ادناه :
 . 2016/11/17, المؤرخ في 1629/6 ماـ المرقـ بالعدد االع -0
 . 2016/12/22, المؤرخ في 1939/6 االعماـ المرقـ بالعدد  -2
 . 2017/1/9, المؤرخ في 136/6 االعماـ المرقـ بالعدد  -6
 . 2017/1/30, المؤرخ في  359/6االعماـ المرقـ بالعدد  -4
 . 2017/5/24, المؤرخ في  1538/6االعماـ المرقـ بالعدد  -2
 . 2017/6/20, المؤرخ في  1992/6االعماـ المرقـ بالعدد  -2
 . 2017/9/18, المؤرخ في  3069/6االعماـ المرقـ بالعدد  -1

 ثانيا : مواعيد تقديـ االستمارات 
ـ مصارفكـ بتزويدنا باستمارات نسبة تغطية السيولة ) ( , ونسبة صافي التمويؿ المستقر LCRتقو

(NSFRوبموجب المواعيد االت ) : ية 
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( شيريًا , باالعتماد عمى البيانات المالية الشيرية , وتقدـ LCRيكوف اعداد استمارة ) .0
 في موعد اقصاه في الخامس عشر مف الشير الالحؽ .
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( بشكؿ فصمي , اعتمادًا عمى البيانات المالية الفصمية , NSFRيكوف اعداد استمارة ) .2
 لالحؽ .وتقدـ في موعد اقصاه في الخامس عشر مف الشير ا

( دينار )مئتاف وخمسوف الؼ دينار عف كؿ 250,000يتـ فرض غرامة تأخير بواقش ) .6
 يـو عمؿ في حالة تأخر المصرؼ عف ارساؿ االستمارات في الموعد المحدد .

 ثالثًا : طريقة اإلرساؿ 
,  LCRيكوف إرساؿ استمارتي نسبة تغطية السيولة , ونسبة صافي التمويؿ المستقر) -0

NSFR استمارة الػػ ( , مشDATA   ومحفظة االسيـ بالقيمة العادلة ونشرة سوؽ ,
العراؽ لالوراؽ المالية في حالة امتالؾ المصرؼ لمحفظة اسيـ , بشكؿ ورقي بموجب 
كتاب رسمي في المواعيد المحددة التي تـ االشارة الييا ف ال عف قياـ المصرؼ ب رساؿ 

( , والبيانات المالية المعتمدة LCR  ,NSFR( الخاص باحتساب نسبتي )EXCELالػ )
 , مرفقة مش الكتاب الرسمي المشار اليو . CDمف قبمكـ في االحتساب , بشكؿ قرص 

( , والبيانات المالية LCR  ,NSFR( الخاص باحتساب نسبتي )EXCELإرساؿ الػ ) -2
المعتمدة مف قبمكـ في االحتساب , عمى البريد االلكتروني الخاص بقسـ تحميؿ اداء 

( , مرفقًا معيا الكتاب الرسمي analysis@cbiraq.infoمصارؼ ومراقبة المخاطر )ال
 الخاص بعممية االرساؿ . 

( ىي جزء 2( والفقرة رقـ )0نود االشارة الى اف شكؿ عممية االرساؿ المذكورة في الفقرة ) -6
كممة لالخرى , وال يجوز لمصارفكـ االلتزاـ بفقرة واحدة واحد ال يتجزأ , وتعتبر احداىما م

 دوف االخرى . 
 حدود الدنيا لمنسبتيفال رابعًا:

%( في سنة 011و ) 2102%( في سنة 31( ىو )LCRلنسبة ) يكوف الحد االدنى. 0
2103. 

 %(011( ىو )NSFR. يكوف الحد االدنى لنسبة )2
 ًا : الحدود الدنيا لمنسبتيف امسخ

 في حالة عجز المصرؼ عف تمبية الحد االدنى يتـ توجيو إنذار لممصرؼ . .0
( دينار  2,500,000في حالة تكرار العجز لفترة اخرى يتـ فرض غرامة مالية مقدارىا ) .2

 مئة الؼ دينار (. )مميوناف وخمس

mailto:analysis@cbiraq.info
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في حالة تكرار العجز لمرة اخرى يتـ فرض غرامة بشكؿ مباشر , اذ يتـ فرض االنذار  .6
 مرة واحدة خالؿ السنة المالية .

 سادسًا : اإلجراءات التصحيحية 
في حالة حدوث عجز متكرر في قدرة المصرؼ عف االيفاء بالحدود الدنيا الي مف السبتيف يمتـز 

 اإلجراءات التصحيحية االتية :المصرؼ ب تخاذ 
 ( يمتـز المصرؼ باالتي :LCR في حالة حدوث عجز متكرر في نسبة ) .0

 اما توفير موارد خارجية تكوف مساوية لحجـ العجز الحاصؿ في بسط النسبة . . أ
او اعادة ىيكمة موجودات ومطموبات المصرؼ وفؽ خطة زمنية محددة ويقـو  . ب

ـ ىذه الدائرة بدراسة ىذه الخطة لبياف مدى المصرؼ بتزويدنا بيذه الخطة , وتقو 
توافقيا مش و ش المصرؼ بشكؿ عاـ , عمى اف تكوف ىذه الخطة مصدقة مف 

( اياـ عمؿ 01مجمس ادارة المصرؼ , ويقـو المصرؼ بتزويدنا بيذه الخطة بعد )
 مف تاريخ توجيو االنذار . 

ـ خطة , او تقديـ خطة مش ع . ت دـ االلتزاـ بالتوقيتات في حالة عدـ قياـ المصرؼ بتقدي
( دينار )عشرة مالييف 10,000,000المحددة فييا فيتـ فرض غرامة مالية مقدارىا )

 دينار ( لكؿ شير .
 يمتـز المصرؼ باالتي : NSFRفي حالة حدوث عجز في نسبة  .2
تنويش الموارد الذاتية مف خالؿ إنشاء او تكويف راس ماؿ ا افي يكوف مساٍو لحجـ  - أ

 (.NSFRسبة صافي التمويؿ المستقر )العجز في بسط ن
في حالة عدـ التزاـ المصرؼ بالفقرة )أ( فيتـ فرض غرامة مالية مقدارىا  - ب

 ( دينار )عشرة مالييف دينار ( لكؿ فصؿ .10,000,000)
 سابعًا : االخطاء 

 االخطاء في البيانات المالية  -0
دقيؽ اي مف النسبتيف في حالة وجود خطأ جوىري في البيانات المالية يؤثر عمى عممية ت - أ

 يتـ توجيو انذار لممصرؼ ويتـ إىماؿ النسبة المحتسبة .
في حالة تكرار الخطأ خالؿ االشير الالحقة في نفس السنة يتـ فرض غرامة مالية  - ب

 ( دينار )خمسة مالييف دينار ( .5,000,000مقدارىا )
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امة المشار الييا دوف في حالة تكرار الخطأ مرة ثالثة خالؿ السنة المالية فيتـ فرض الغر  - ت
 اعادة عممية توجيو االنذار . 

في حالة مالحظة قياـ احد المصارؼ ب رساؿ ميزانية فصمية الى احد اقساـ ىذه الدائرة  - ث
تختمؼ عف الميزانية التي تـ ارساليا الى قسـ اخر تفرض غرامة مالية مقدارىا 

 ( دينار )خمسة مالييف دينار( .5,000,000)
 تساب األخطاء في االح -2
%( زيادة او نقصاف يتـ 2في حالة وجود خطأ يؤدي الى تغيير اي مف النسبتيف بنسبة ) - أ

 توجيو إنذار لممصرؼ .
( دينار )مميوف 1,000,000في حالة تكرار الخطأ يتـ فرض غرامة مالية مقدارىا ) - ب

 دينار ( , لكؿ نسبة عمى حدة.
 اإلنذار ومف ثـ الغرامة . في حالة أخطأ المصرؼ مرة ثالثة يتـ تكرار عممية توجيو - ت
( NSFR( وىذه االخطاء تؤثر عمى نسبة )DATAفي حالة وجود أخطأ في استمارة الػػ ) - ث

فقط وتكوف ىذه النسبة غير مطموبة في ىذا الشير فال يتـ محاسبة المصرؼ عمى ىذه 
نما يتـ توجيو المالحظات فقط .   االخطاء وا 

 في ذات الوقت فيتـ االخذ بالعقوبة االشد.  ثامنًا : في حالة مواجية المصرؼ لعقوبتيف
 راجيف االلتزاـ بما تـ ذكره , مع التقدير .

 
 

 عمي محسف اسماعيؿ                                                             
 المحافظ وكالة                                                             

                                 11/11/2118 
 

 

 

 

 



 

004 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية 
                                                                                9/2/358العدد : 

                               14/11/2118التاريخ : 
 وميػػػػػػػػػػػػـ""عاجػػػػػػػؿ 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة /مكتب المدير العاـ / عدا المصارؼ االسالمية
 / مكتب المدير المفوض
 / مكتب المدير االقميمي

 ـ/ تأسيس الشركة العراقية لضماف الودائع
 تحية طيبة ...

بجمسػػػتو المرقمػػػة  2102( لسػػػنة 020دد )اسػػػتنادًا الػػػػى قػػػػػرار مجمػػػس ادارة ىذا البنؾ المػػػرقـ بالعػػػ
ولغػػػرض  22/3/2102بالعػػػػػدد الخمػػػس مئػػػة واربعة وسبعيف بعد االلػػػػؼ المنعقػػػػػدة بتػػػػاريخ 

اسػػتكماؿ اجػػػػراءات تأسيس الشركة العراقية ل ماف الودائػػػػش فػػػي  ػػػوء اكتمػػػػاؿ راس مػػػاؿ 
 ػركة المذكورة اعاله .التأسػػػيس لمشػػ

قػػػرر المجمػػػس اعػػػػاله اف تكػػػػوف نسػػب التعوي ػػػات كمػػػا مبػػيف ادناه عمػػػى اف ال يتجاوز مبمػػػغ 
 ( مميػػػوف دينػػػار لممصػػػػارؼ المساىمة بالتأسيس وكاالتي :021التعػػػويض عمػػػى )

 النسبة المبلػ / بالدٌنار ت
 %111 ( ملٌون85ٌة )( دٌنار لؽا1من ) 1

 %31 ( ملٌون51( لؽاٌة )8511111111من ) 8
 %81 ( ملٌون111( لؽاٌة )5111111111من ) 3
 %11 ( ملٌون 851( لؽاٌة )11111111111من ) 4
 %5 ( ملٌون 511( لؽاٌة )85111111111من ) 5
 %4 ( ملٌار 1( لؽاٌة )51111111111من ) 6

العتبار , مش  رورة ح ور مخولكـ الى مقر الػػدائرة القانونية يرجى مراعاة النسب اعاله بنظر ا
فػػي ىػػذا البنػػؾ وبالسرعة الممكنة لغػػرض اسػػػتكماؿ اجراءات التوقيش والمشار الييا في كتبنا 

 السابقة .
 مع التقدير ...

 سماعيؿعمي محسف ا                                                                     
 المحافظ وكالة                                                                         
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دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / شعبة التعميمات 
 والضوابط  

                                                                                9/3/359العدد : 
                               14/11/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ مسودة ضوابط االندماج واالتحاد المصرفي

 تحية طيبة ...
نرفػػػػػػػػػػػػػػػؽ لكػػػػػػػػػػػػػػـػ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الموقػػػػػػػػػػػػػػػػػػش االلكترونػػػػػػػػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا البنػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مسػػػػػػػػػػػػػػػودة  ػػػػػػػػػػػػػػػوابط االنػػػػػػػػػػػػػػػػدماج 

 الحظاتكـ بشأنيا .واالتحػػػاد المصػػػرفي لغرض ابداء م

 ( يوـ مف تاريخ كتابنا اعاله ... مع التقدير .14لمتفضؿ باالطالع واجابتنا خالؿ مدة )

 

 عمي محسف اسماعيؿ                                                         

 المحافظ وكالة                                                        

                                11/11/2118 
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 البنؾ المركزي العراقي      

 دائرة مراقبة الصيرفة      

ـ مراقبة المصارؼ االسالمية   قس

 شعبة التعميمات والضوابط    
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 اواًل : االسباب الموجبة 

حديات البيئة المصرفية )الداخمية تفسية لممصادر ومواجية مف اجؿ رفش مستوى الميزة التنا
والخارجية ( في المرحمة الراىنة تطمب صياغة  وابط تسييؿ اندماج او اتحاد المصارؼ , اذ 
يعد االندماج او االتحاد المصرفي اداة فعالة لمنمو مف خالؿ االستفادة مف وفورات الحجـ 

( مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ 6ـ المادة )والتكاليؼ وذلؾ في  وء ما ورد في احكا
 . 2114( المعدؿ لسنة 22)

 ثانيًا : المصطمحات والتعاريؼ 

 البنؾ : البنؾ المركزي العراقي  .0
االندماج : ىو اتفاؽ بيف مصرفيف او اكثر عمى االندماج في مصرؼ واحد بحيث  .2

 خر يتخمى احدىما عف استقالليتو وشخصيتو المعنوية لصالح اال
الدمج القسري : ىو الدمج الذي يمجأ اليو ىذا البنؾ مف اجؿ تنقية الجياز المصرفي مف  .6

 المصارؼ المتعثرة  او التي عمى وشؾ االفالس والتصفية .
االتحاد : ىو اتفاؽ بيف مصرفيف او اكثر عمى االن ماـ في مصرؼ واحد بحيث تنتيي  .4

تحاد لصالح المصرؼ الجديد الذي الشخصية المعنوية لجميش المصارؼ الداخمة في اال
 يتمتش بشخصية معنوية جديدة واسـ تجاري جديد .

 المصرؼ الدامج : ىو المصرؼ الذي يبقى قائما بعد عممية االندماج . .2
المصرؼ المندمج : ىو المصرؼ الذي تنتيي شخصيتو المعنوية بعد  مو مف قبؿ  .2

 المصرؼ الدامج .

 المصارؼ ثالثًا : متطمبات اندماج او اتحاد 

 تقديـ طمب مف قبؿ المصارؼ الراغبة باالندماج او االتحاد الى ىذا البنؾ . -0
 يجب اف يت مف الطمب كؿ مف :  -2

دراسة الجدوى االقتصادية والفنية لمشروع االندماج )لكؿ مصرؼ عمى جدة( عمى  0,2
( وتكوف مصادقة مف قبؿ مجالس ادارة 0اف تت مف كحد ادنى ما ورد في الممحؽ )

 صارؼ المقدمة لطمب االندماج . الم
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قرار الييئة العامة باالغمبية المطمقة لكؿ مصرؼ مف المصارؼ التي ترغب  2,2
 باالندماج او االتحاد .

 العقد المبدئي فيما بيف المصارؼ الراغبة باالندماج او االتحاد . 6,2
ديد لما في حالة اتحاد مصرفيف او اكثر فيتوجب تحديد اسـ تجاري لممصرؼ الج 4,2

 بعد االتحاد .
الكيفية التي سيتـ بيا توزيش رأس الماؿ في المصرؼ الجديد بعد االندماج او  2,2

 االتحاد . 
تعييف ممثؿ مخوؿ رسميًا لمتابعة اجراءات االندماج او االتحاد لدى ىذا البنؾ  2,2

 ومسجؿ الشركات . 
 ( سنوات االخيرة.6مدققة لػػ)ميزانيات المصارؼ الداخمة في االندماج او االتحاد ال 1,2
 اي بيانات او وثائؽ اخرى يرتأى ىذا البنؾ  رورة تقديميا . 2,2

  إجراءات استكماؿ اندماج او اتحاد المصارؼرابعًا : 
يقـو البنؾ بتقييـ الو ش المالي لممصارؼ الداخمة في االندماج او االتحاد وبمساعدة  -0

فترة عمميا واجورىا بقرار خاص صادر مف جية استشارية بعينيا ىو , ويحدد مياميا و 
مجمس ادارتو , عمى اف تتحمؿ المصارؼ الداخمة في االندماج او االتحاد اجور الخبراء 

 والمستشاريف .
( يومًا مف تاريخ تسمـ الدراسة مف قبؿ الجية االستشارية 21يصدر البنؾ قراره خالؿ ) -2

االتحاد عمى اف يرافؽ بالقرار بيانًا  بالموافقة او عدـ الموافقة عمى اتفاؽ االندماج او
 كافيًا بأوليات القرار واسبابو .

بعد صدور قرار البنؾ بقبوؿ االندماج يقدـ المصرؼ نسخة مف الموافقة ودراسة الجدوى  -6
االقتصادية والفنية وقرار الييئة العامة بالموافقة عمى االندماج )لكؿ مصرؼ عمى ِحَدٍة ( 

د اسـ المصرؼ الجديد )في حالة االتحاد( ورأس مالو وعدد لممصارؼ المندمجة مش تحدي
( اياـ مف تاريخ اتخاذ قرار ىذا 01أع اءه ونشاطو وترسؿ الى مسجؿ الشركات خالؿ )

 البنؾ . 
بعد موافقة مسجؿ الشركات عمى االندماج يتـ نشر القرار في الصحيفة اليومية مش  -4

 تثبيت القرار في سجؿ الشركات . 
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لمندمجة توجيو دعوة لعقد اجتماع مشترؾ لجمعياتيا العمومية خالؿ عمى المصارؼ ا -2
( يومًا مف تاريخ نشر قرار الموافقة عمى االندماج , ويكوف الغرض مف ىذا 21)

االجتماع المشترؾ تعديؿ العقود القائمة لممصارؼ المندمجة او و ش عقد جديد 
لى مسجؿ الشركات خالؿ لممصرؼ الناتج عف االتحاد وحسب الحالة , ويرسؿ العقد ا

 ( اياـ لمتصديؽ عميو ونشره في احدى الصحؼ اليومية . 01)
يعتبر االندماج نافذا مف تاريخ نشر العقد المعدؿ او العقد الجديد حسب االحواؿ في  -2

الجريدة اليومية وتنتيي في ىذا التاريخ الشخصية المعنوية لممصارؼ الداخمة باالتحاد او 
 لة االندماج .المصرؼ المندمج في حا

 يعد تصديؽ مسجؿ الشركات عمى عقد التأسيس الجديد بمثابة إجازة التأسيس . -1
يجب اف يتـ دفش القيمة لالسيـ او الحصص المتخارج عنيا الى اصحابيا قبؿ اتماـ  -2

 اجراءات االندماج . 
تنتقؿ جميش حقوؽ والتزامات المصارؼ المندمجة او الداخمة في االتحاد الى المصرؼ  -3

ديد الذي يعد المسؤوؿ المباشر عنيا اتجاه دائني المصارؼ ومودعييا والمساىميف الج
 فييا وجميش المتعامميف معيا . 

مف الناحية القانونية يعتبر المصرؼ الدامج خمفًا لممصارؼ المندمجة في حالة  -01
 االندماج ويحؿ محميا قانونيًا بما ليا وما عمييا مف حقوؽ والتزامات . 

القانونية يعتبر المصرؼ الجديد خمفًا لممصارؼ المتحدة في حالة االتحاد مف  الناحية  -00
 ويحؿ محميا قانونيا بما ليا وما عمييا مف حقوؽ والتزامات . 

يقـو البنؾ بشطب اسماء المصارؼ المندمجة )عدا المصرؼ الدامج( او الداخمة في  -02
أسيسي المعدؿ او الجديد االتحاد مف سجؿ المصارؼ وذلؾ بعد تزويده بصورة مف العقد الت

 والمستوفي إلجراءات النشر القانونية . 
يمنح المصرؼ الدامج او الجديد ) في حالة االتحاد( ترخيصًا مصرفيًا بشروط واحكاـ  -06

 تنسجـ وىيكميتو الجديدة وي اؼ الى قائمة المصارؼ المسجمة في سجؿ المصارؼ . 
مصارؼ المندمجة او المتحدة تؤشر في سجؿ المصارؼ التغيرات التي تطرأ عمى ال -04

والمتعمقة بتعديؿ عقد التأسيس الجديد وتغيرات رأس الماؿ وتغيير الييكؿ االداري تبعًا 
 إلجراءات عممية االندماج او االتحاد .
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 اإلجراءات الواجب اتباعيا مف قبؿ المصارؼ المندمجة او المتحدة خامسًا : 

ندمجة ويجوز اف يمثؿ فييا ىذا البنؾ مف تشكيؿ لجنة عميا ولجاف فنية مف المصارؼ الم -0
 اجؿ تقديـ المساعدات الفنية لمجاف والوقوؼ عمى مراحؿ تنفيذ مشروع االندماج . 

و ش خطة عمؿ شاممة لتنفيذ االندماج او االتحاد عمى اف يراعى فييا و ش برنامج  -2
 ميف .مصاحب لتالفي السمبيات التي تفر يا عممية االندماج او االتحاد عمى العام

اف يتـ تحديد اختيار مكتب مدقؽ قانوني واحد لمجموعة المصارؼ المندمجة او المتحدة ,  -6
 وذلؾ بيدؼ توحيد اسس ومعايير التقييـ المالي الخاصة بيا . 

 اف تتـ معاممة نتائج تقييـ او اعادة تقييـ االصوؿ الثابتة وفقًا لممعايير المحاسبية الدولية . -4
( سنوات االخيرة وذلؾ 2لمالية وفقًا لمعيار العرض واالفصاح لػػ)اف يتـ اعداد القوائـ ا -2

 ألغراض توحيد المقارنة .

 المعمومات والبيانات الالزمة الغراض االندماج او االتحاد وتشمؿ : سادسًا : 

 عقد التأسيس والنظاـ الداخمي والموائح المكممة ليا .  -0
 .ييا  ووصؼ العمؿ ومدة الخدمة ليـغمالمعمومات الخاصة بالييكؿ التنظيمي والوظائؼ وشا -2
 ىيكؿ الرواتب واالمتيازات . -6
 نصيب المصرؼ مف اجمالي النشاط المصرفي المقدـ لمجميور داخؿ العراؽ : -4

 حجـ التمويؿ الداخمي والخارجي وفقًا لمصيغ التمويمية . - أ
 الودائش المحمية واالجنبية اف وجدت وفقًا لتصنيفيا القطاعي والنوعي . - ب
 النقدي والتعيدي . االئتماف - ت

المركز المالي وقائمة الدخؿ وقائمة التدفؽ النقدي وحقوؽ الممكية واالي احات المصاحبة ليا  -2
( المتعمؽ باالفصاح لممؤسسات 0, عمى اف تعد ىذه البيانات وفؽ المعيار المحاسبي رقـ )

 المالية لمسنوات الخمس االخيرة .
, وبياف الديوف المتعثرة مش مذكرة اي احية لكؿ الديوف مش ذكر الجيات واية تخصيصات ليا  -2

 منيا لبياف كيفية المعالجة وال مانات الممنوحة ومدى توافر التخصيصات الالزمة لذلؾ .
بياف االلتزامات بما فييا المحتممة والتعيدات الرأسمالية والعقود الخاسرة والتي لـ يخصص ليا  -1

 باطات المالية االخرى . احتياطي , وبياف االلتزامات العر ية واالرت
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بياف المبالغ وال مانات لمقروض طويمة االجؿ الداخمية والخارجية بالعممة المحمية واالجنبية  -2
 كؿ عمى حدة . 

 بياف الموقؼ ال ريبي لممصرؼ . -3
 االستثمارات المحمية واالجنبية وبأنواعيا المختمفة . -01
 الجيات المستفيدة مف القروض الممنوحة مف قبؿ المصرؼ . -00
تصنيؼ االصوؿ الثابتة وتبويبيا حسب المجموعات المتماثمة , االرا ي والمباني   -02

 الممموكة وقيمتيا السوقية واالندثار والخاص بيا . 
 التكنولوجيا المستخدمة في المصرؼ . -06
حقوؽ العامميف وما يخص عوائد ما بعد الخدمة والتخصيصات المرصودة ليـ في  -04

 الميزانية.

  لبنؾصالحيات اسابعًا : 

ليذا البنؾ صالحية اتخاذ قرار الدمج القسري او االتحاد القسري الذي يمجأ اليو مف اجؿ تنقية 
الجياز المصرفي مف المصارؼ المتعثرة او التي عمى وشؾ االفالس والتصفية بناء عمى قرار مف 

 . 2114لسنة  22( مف قانونو رقـ 6مجمس ادارتو واستنادًا الحكاـ المادة )

  اندماج المصارؼ االسالمية مع المصارؼ التجارية ثامنًا :

يجوز لممصارؼ االسالمية حصرًا اف تندمج في المصارؼ التجارية عمى اف تعمؿ االولى كنافذة 
اسالمية لممصرؼ التجاري بعد استكماؿ المتطمبات الخاصة بذلؾ وفقًا لممعايير الدولية التي مف 

 الشريعة االسالمية ومبادئيا .  شأنيا تفادي مخاطر عدـ االلتزاـ بأحكاـ

  المزايا التي يحصؿ عمييا المصرؼ الدامجتاسعًا : 

تعفى المصارؼ االسالمية المندمجة في المصارؼ التجارية مف المساىمة في شركة  ماف  -0
 الودائش . 

يتـ منح قروض لممصرؼ الدامج بشروط ميسرة باستخداـ وسائؿ االئتماف الثانوي الذي يمكف  -2
 ف قبؿ ىذا البنؾ .تقديمو م
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 ( .CAMELSيتـ منح المصرؼ الدامج درجة إ افية  مف نظاـ تقييـ ) -6
 لممصرؼ الحؽ في فتح فروع جديدة خارج خطة فتح الفروع .  -4

 اندماج او اتحاد المصارؼ الحكومية .عاشرًا : 

ية ا افة الى ما ورد في ىذه ال وابط تخ ش عمميات االندماج او االتحاد في المصارؼ الحكوم
 المعدؿ .  0331( لسنة 22الى احكاـ المواد القانونية الواردة في قانوف الشركات رقـ )
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 (1ممحؽ )

الحد االدنى لممتطمبات الواجب االخذ بيا عند اعداد دراسة الجدوى االقتصادية والفنية الخاصة 
 باندماج او اتحاد المصارؼ

 ية . ميزانية تجميعية وفقًا لممعايير الدول -0
مراجعة التكاليؼ والمنتجات والخدمات المقدمة وحجـ القروض وااليداعات واداء محافظ  -2

 االستثمار وتحميؿ االرباح والخسائر . 
 مراجعة العمميات التشغيمية في المصرؼ والييكؿ التنظيمي وتوزيش الكادر البشري عميو .  -6
عمى اساس استحقاؽ العقود ومدى  مراجعة السيولة ومدى تغطيتيا لمتدفقات النقدية المحتممة -4

 االمتثاؿ مش متطمبات السيولة مف قبؿ ىذا البنؾ . 
 مراجعة جودة االصوؿ وتصنيفيا وحالة القروض والمخصصات المتعمقة بالقروض المتعثرة .  -2
مراجعة تفصيمية لممحافظ االستثمارية والتي تشمؿ تحديد الق ايا الرئيسية المتعمقة بالقدرة عمى  -2

 )اكتماليا , تسجيميا وتوثيقيا (.التحصيؿ 
ـ الو ش الحالي لالئتماف الممنوح بحيث يشمؿ تقييـ الدفاتر المحاسبية والقيمة العادلة وتقييـ  -1 تقيي

 ( . NRVصافي القيمة القابمة لمتحقؽ )
 مراجعة تفصيمية لنسب كفاية رأس الماؿ .  -2
 ؼ الحكومية . مراجعة الدعـ المالي المقدـ مف قبؿ الحكومة بالنسبة لممصار  -3
 مراجعة مخاطر السوؽ ومخاطر اسعار الصرؼ ومخاطر معدالت الفائدة . -01
طار ونظاـ التدقيؽ الداخمي .  -00 دارة المخاطر وا   مراجعة إطار الحوكمة , واالمتثاؿ وا 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية / شعبة التدقيؽ والتفتيش 
 قييـ االداء وتحميؿ وت
                                                                                     9/5/361العدد : 

                       11/2118/ 15التاريخ : 
 إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة

 / دعوةـ
 تحية طيبة ...

نحو تحقيؽ االستقرار المالي والمصرفي وخمؽ بيئة عمؿ تتسـ بالتنافسية  انطالقًا مف ىدؼ ىذا البنؾ
, يدعوا ىذا البنؾ الشركات الراغبة باالندماج لتكويف مؤسسة صيرفية واحدة استنادًا الى قانوف 

المعدؿ , السيما اف ىذه العممية ستخمؽ قوة لممؤسسة المندمجة  0331( لسنة 20الشركات رقـ )
ليا نموًا سريعا واف تشكيؿ كياف اكبر يغطي خدمات اوسش تناسب مش كبر حجـ وبالتالي ستوفر 

 .ف قبؿ ىذا البنؾ تتناسب مش حجمياالمؤسسة المندمجة وبالتالي حصوليا عمى خدمات مالية اوسش م
وسيتـ تصنيؼ الشركات المندمجة وفقًا لمطمب المقدـ مف قبميا وسيعتمد منح االمتيازات وفقًا لمفئة 

 ة وكما يمي :المندمج
( شركات  مف ىذه الفئة والتي ستشكؿ 01(: حيث يتـ دمج عدد ال يقؿ عف )Aالفئة ) –اواًل 

( دينار بواقش رأسمالي كؿ شركة قبؿ الدمج 2,111,111,111بمجموعيا رأس ماؿ ال يقؿ عف الػػ )
 ( دينار , وىذه الفئة ستحصؿ عمى امتيازات خاصة وفقًا لحجميا وىي :211,111,111)
تسمية المؤسسة التي ستتمخض عف االندماج بػػ )شركة صرافة ( وليس توسط حيث سيدخؿ نشاط  -0

 التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبية  مف نشاطيا كأحد االمتيازات التي ستتمتش بيا .
دخوؿ المؤسسة الى نافذة العممة االجنبية وحسب مبمغ الحصة االسبوعي الذي سيخصص وفقًا  -2

 . لحجـ رأسماليا
السماح ليا بالقياـ بالحواالت الخارجية عف طريؽ التعاقد مش احدى شركات التحويؿ العالمية  -6

 )ويسترف يونيف , موني كراـ , اكسبريس موني , ... الخ ( ومنحيا وكالة ثانوية .
 ( فروع . 6فتح فروع ليا وبما ال يتجاوز عدد الػ ) -4
اتيا في يـو وبما ال يتجاوز رأسماليا واحتياط السماح بالعمؿ بالحواالت الداخمية النقدية حصراً  -2

 العمؿ الواحد . 
تروني المجازة مف قبؿ السماح ب ستحصاؿ وكالة )منفذ ( مف شركات مزودي خدمات الدفش االلك -2

 .ىذا البنؾ 
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امكانية تسويقيا لبطاقات الدفش االلكتروني المعتمدة مف خالؿ وكالة مف احد المصارؼ او  -1
 كتروني المجازة مف قبؿ ىذا البنؾ .شركات الدفش االل

إمكانية طرح اسيـ الشركة في سوؽ التداوؿ الثانوي )سوؽ االوراؽ المالية( بعد تمبيتيا متطمبات  -2
االدراج في السوؽ بعد موافقة طرحيا مف قبؿ وزارة التجارة / دائرة مسجؿ الشركات وسوؽ االوراؽ 

 المالية .
وع رأس ماليا واحتياطياتيا لصالح ىذا البنؾ , %( مف مجم21تقديـ خطاب  ماف بنسبة ) -3

%( وفقًا لمخدمات المالية التي ت اؼ مستقباًل حفاظًا عمى 2وتكوف النسبة متزايدة بنسبة )
 التزاميا بمتطمبات االجازة الممنوحة ليا .

إمكانية ا افة خدمات اخرى مستقباًل تتماشى مش نشاط شركات الصرافة والتي تتالئـ مش  -01
 المالية المقدمة مف قبؿ المؤسسات المالية غير المصرفية عالميًا .الخدمات 

 ت ش الشركة نظاـ إلكتروني معتمد عالميًا لمكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب . -00
تقـو الشركة ب  افة شعب )االمتثاؿ , غسؿ االمواؿ , ادارة المخاطر , التوعية المالية(  -02

لغرض احاطة الشركة بمتطمبات ىذا البنؾ الخاصة وبواقش موظؼ واحد او اثنيف لكؿ شعبة 
بمكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب وادارة مخاطرىا ونشر التوعية بيذه الشركات والتعريؼ 

 بأىميتيا في االقتصاد وكيفية تمبية احتياجات المواطنيف المالية . 
تشمؿ انشطة و ش نظاـ محاسبي معتمد لنشاط ىذه الشركات وقادر عمى اصدار تقارير  -06

 الشركة .
( والتي ستشكؿ B( شركات  مف الفئة )2( : حيث يتـ دمج عدد اليقؿ عف )Bالفئة ) –ثانيًا 

( 211,111,111( دينار بواقش رأس ماؿ )2,211,111,111بمجموعيا رأس ماؿ اليقؿ عف الػػ )
 :دينار لكؿ شركة واحدة , وستمنح ىذه المؤسسة المندمجة عمى االمتيازات االتية 

تسمية المؤسسة التي ستتمخض عف االندماج بػػ )شركة صرافة ( وليس توسط حيث سيدخؿ نشاط  -0
 العمالت االجنبية  مف نشاطيا كأحد االمتيازات التي ستتمتش بيا .التوسط ببيش وشراء 

الذي سيخصص وفقًا لحجـ  دخوؿ الشركة الى نافذة العممة االجنبية وحسب مبمغ الحصو -2
 .رأسماليا

باستحصاؿ وكالة )منفذ( مف شركات مزودي خدمات الدفش االلكتروني المجازة مف قبؿ السماح  -6
 ىذا البنؾ .

اتيا ي ال يتجاوز مف رأسماليا واحتياطالسماح ليـ بالتحويؿ الداخمي النقدي فقط وبحدود سقؼ نقد -4
 في يـو عمؿ واحد . 

الح ىذا البنؾ حفاظًا عمى ماليا واحتياطياتيا لص%( مف رأس 41اف بنسبة )طاب ال متقديـ خ -2
 التزاميا بمتطمبات االجازة الممنوحة ليا . 
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 و ش نظاـ محاسبي معتمد لنشاط ىذه الشركات وقادر عمى اصدار تقارير تشمؿ انشطة الشركة. -2
 ت ش الشركة نظاـ الكتروني معتمد عالميًا لمكافحة غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب . -1

ىذه الفئة لمشركات غير الراغبة باالندماج , والتي لـ تمنح اية : حيث ستمنح ( Cالفئة ) –ثالثًا 
 امتيازات كما منحت لمفئتيف اعاله , عدا االعماؿ المو حة ادناه :

االبقاء عمى تسمية ىذه المجموعة بشركات التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبية والتي تسمح ليا  -0
 بالتوسط والتحويؿ الداخمي فقط .

 .يا وذلؾ بسبب ثبات قيمة راسماليا% مف رأسمال21ال ماف ثابتة وبحدود الػػ تكوف نسبة خطاب  -2
 عدـ السماح ليا بالدخوؿ الى نافذة بيش وشراء العممة االجنبية .  -6

عمما اف انتقاؿ حقوؽ والتزامات الشركات المندمجة كافة الى الشركة المدمج بيا او الناجمة عف الدمج 
 المعدؿ .  0331( لسنة 20( مف قانوف الشركات رقـ )022) يتـ استنادًا الى احكاـ المادة

( يوـ عمؿ مف تاريخ صدور 31نرجو تزويدنا بطمباتكـ ومقترحاتكـ حوؿ ىذه العممية خالؿ فترة )
 ىذا الكتاب . 

 مع التقديػػػػػػػػر ....
 

 عمي محسف اسماعيؿ                                                          
 المحافظ وكالة                                                          

                           14/11/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور 
 شعبة شؤوف المقترضيف وعالقات المستفيديف 

                             9/4/364العدد : 
                                            16/11/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجػػػػازة كافػػػػػػػػة
 (CBSـ/ نظاـ تبادؿ المعمومات االئتمانية )

 تحية طيبة .... 

والمتكاممة لمتطمبات العمؿ ولغرض تعزيز وتحديث قاعدة البيانات بيذا البنؾ بالمعمومات الصحيحة 
( مف معمومات دقيقة CBSلتتمكف مصارفكـ متابعة السجؿ االئتماني لممقتر يف بما يوفره نظاـ )

 ومحدثة اوؿ باوؿ مف قبمكـ حيث تقرر االتي : 

ابتداءًا مف  0/0/2116تحميؿ البيانات االئتمانية التاريخية لزبائنكـ وكفالئيـ القائمة مف  -0
 . 03/2/2102بداًل مف  0/0/2102

 ( في الربش االوؿ مف العاـ القادـ . liveيكوف موعد انطالؽ المشروع ) -2
تزويدنا بجدوؿ بأسماء المتمكئيف عف التسديد وليس لدييـ اي معمومات كافية وبصيغة ممؼ مفتوح  -6

والمؤرخ في  3/4/223( قبؿ صدور اعمامنا المرقـ بالعدد Microsoft office Excelعبر )
ارفكـ ممزمة بادخاؿ كافة البيانات االئتمانية لزبائنكـ الممنوحيف عمى اف تكوف مص 20/2/2106

 بعد إعمامنا المشار اليو اعاله . 

 نرجو االلتزاـ بما جاء اعاله ... مػػع التقديػػػر .

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                                   

                                   16/11/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة 
                             9/3/365العدد : 

                                            16/11/2118التاريخ : 
 ارؼ المجػػػػازة كافػػػػػػػػةإلى / المص

 ـ/ إجراءات
 تحية طيبة .... 

 -عمى مصارفكـ القياـ باالتي : 

توجيو اقساـ التدقيؽ الداخمي لمصرفكـ باعداد تقرير فصمي لمميزانية الفصمية وتثبيت المالحظات  -0
 المؤشرة عمييا وارساليا الى ىذا البنؾ . 

مة مقابؿ التسييالت  مف البيانات الفصمية حسب تزويدنا بقيمة العقارات )ال مانات( المستحص -2
  -االتي :

 قيمة العقارات المرىونة مقابؿ االئتماف النقدي . - أ
 قيمة العقارات المرىونة مقابؿ االئتماف المتعثر .  - ب
 قيمة العقارات المرىونة مقابؿ االئتماف التعيدي . - ت

 ( يوـ15يرجى اتخاذ ما يمـز خالؿ مدة عمؿ )

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                  

 نائب المحافظ وكالة                                                  

                            16/11/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
 لمصارؼ االسالمية شعبة تدقيؽ وتفتيش ا

                             9/3/367العدد : 
                                            16/11/2118التاريخ : 

 إلى / شركات التحويؿ المالي المجػػػػازة كافػػػػػػػػة
 ة المؤسسات الماليةطـ/ انش

 تحية طيبة .... 

لي التي امتثمت لتعميمات ىذا البنؾ بتحوليا الى مصارؼ لوحظ اف العديد مف شركات التحويؿ الما
 61/01/2101في  3/6/442تمارس نشاطيا في التحويؿ المالي خالفا العمامينا المرقميف 

 -, وعميو تقرر االتي : 2/00/2101في  3/6/422و

خ التوقؼ عف ممارسة نشاط التحويؿ المالي لمشركات التي تحولت الى مصارؼ اعتبارًا مف تاري -0
مصادقة وزارة التجارة / دائرة تسجيؿ الشركات حيث اف ىذا النشاط يصبح مخالفًا لمقانوف 

 والتعميمات النافذة . 
 في حاؿ استمرار ىذه الشركات بالمخالفة يتـ الغاء ترخيصيا بممارسة العمؿ المصرفي . -2

 ة التبعات القانونية والمالية.لاللتزاـ بما ورد اعاله ويعتبر ذلؾ انذارا نيائيًا وتتحمؿ الشركات المخالف

 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                           

 نائب المحػػػػافظ وكالة                                                          

 2118/  /تشريف االوؿ                                

 



 

061 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية 
                             9/2/381العدد : 

                                            18/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجػػػػازة كافػػػػػػػػة

 يــ/ الغاء تعام
 تحية طيبة .... 

بناء عمى مقت يات مصمحة العمؿ تقرر الغاء تعاميمنا المدرجة تفاصيميا ادناه راجيف عدـ تزويد ىذه 
 -الدائرة بيا مستقباًل :

والمؤرخيف في  3/2/230و 3/6/022عدـ ارساؿ البيانات الواردة في اعمامينا المرقميف بالعدد  -0
الفائدة الى ىذه الدائرة مستقباًل واالكتفاء والخاص بأسعار  21/01/2106و 02/2/2114

 بأرسالو الى الدوائر المعنية فقط . 
 2/2/2102والمؤرخ في  3/0/020عدـ ارساؿ البيانات الواردة  مف اعمامينا المرقـ بالعدد  -2

والمت مف تزويدنا بتقرير شيري عف نسبة االئتماف النقدي الى الودائش وذلؾ الحتساب النسبة 
 % .11بؿ ىذه الدائرة مش االبقاء بااللتزاـ بنسبة فصميًا مف ق

والخاص بفروع المناطؽ  02/6/2102والمؤرخ في  3/2/16الغاء اعمامنا المرقـ بالعدد  -6
 .الساخنة

 6/02/2113والمؤرخيف في  3/0/0110و 3/0/2601الغاء اعمامينا المرقميف بالعدد  -4
سبوعية( واالكتفاء بأرساليا مش والخاص باالرصدة المدينة في الخارج )اال 61/2/2101و

 الموازنات الفصمية . 
واالكتفاء بارساؿ الجداوؿ  02/2102/ 04والمؤرخ في  3/0/411الغاء اعمامنا المرقـ بالعدد  -2

 المشار الييا بأعمامنا فصميًا  مف الموازنة الفصمية . 
 لمعمؿ بموجبو وبعكسو سيتعرض المصرؼ لمعقوبات االدارية
 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                             
 نائب المحافظ وكالة                                                              

                             18/11/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 رية / شعبة مراقبة الضمانات العقارية دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجا
                             9/2/387العدد : 

                                                            23/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجػػػػازة كافػػػػػػػػة

 ـ/ كشوفات
 تحية طيبة .... 

 صػػػمحػػػة العمػػػؿ بػػػػناءًا عمى متطمبػػػات م
 )مرفقة مش البيانات الفصمية (  -يرجى تزويدنا بالكشوفات المدرجة ادناه عمى صيغة ممؼ اكسؿ :

 -جدوؿ خاص بالعقارات الممموكة الغراض مصرفية كما مبيف حسب الجدوؿ ادناه : -0
تارٌخ  اسم المالك  رقم السند  وصؾ العقار  التسلسل 

 الشراء
القٌمة الفعلٌة 

تراة )القٌمة المش
 السوقٌة(

 موافقة هذا البنك موقع العقار 

        
 -جدول خاص بالعقارات المستملكة نتٌجة تسوٌة دٌون كما مبٌن حسب الجدول ادناه : -8

رقم  التسلسل 
 العقار

وصؾ 
 العقار

رقم 
 السند 

اسم 
 المالك

الدٌن 
الذي تم 
تسوٌته 
مقابل 
العقار 

 المستملك

مبلػ 
 االستمالك

قٌمة 
قار الع

 المستملك

رقم 
وتارٌخ 
موافقة 
البنك 

المركزي 
على 

 االستمالك

تارٌخ 
 االستمالك

التارٌخ 
الواجب 
تصفٌة 

 العقار فٌه

           
جدول خاص بالضمانات العقارٌة المقبولة للتسهٌالت االئتمانٌة الممنوحة كما مبٌن حسب الجدول  -3

 -ادناه :

اسم  التسلسل
 الزبون

قٌمة 
 التسهٌالت

نوع 
 تسهٌالتال

تارٌخ 
 المنح 

تارٌخ 
 االستحقاق

نوع 
العقار 

المرهون 
تجارٌة 

 او سكنٌة

اسم 
صاحب 

 العقار

القٌمة 
السوقٌة 

 للعقار

المبلػ 
المسدد 

من 
اصل 
قٌمة 

 القرض

تارٌخ 
اخر 
 تقٌٌم

           
 مع التقدير ...

 د القادر الشيخليد.منذر عب                                                             
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                          81/61/8162 



 

062 

 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 فية  غير المصر دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات  
 يصخراشعبة الدراسات والتسجيؿ والت

                                                                             9/5/391العدد 
                     28/11/2118التاريخ:

 الى /شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة
 ـ/اعماـ

 تحية طيبة...

المت مف موافقة ىذا 02/6/2102(المؤرخ في 3/2/062الغاء اعمامنا المرقـ بالعدد ) تقرر-0
عمى تعييف  مراقبي الحسابات لشركات التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبية لمدة البنؾ 

غير قابمة لمتجديد وال تنيى أعماليـ خالؿ تمؾ السنوات اال بموافقة ىذا البنؾ  (سنوات2)
 وبموجب مبررات مقبولة .

(لسنو 0رقـ ) ةنشيركـ الى  وابط تنظيـ  عمؿ شركات التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبي-2
تعيف مراقب حسابات لمراجعة  ة/ثالثًا(منيا )عمى الشرك00الفصؿ السابش  المادة  ) 2102

وتدقيؽ حساباتيا السنوية عمى أف يكوف مجازًا مف مجمس مينة مراقبة وتدقيؽ الحسابات ومنشور 
 أسمو  مف النشرة السنوية الصادرة عف المجمس(.

 مع التقدير.

 عبد القادر الشيخمي د.منذر                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                      

                             28/11/2118 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / شعبة تدقيؽ وتفتيش 
 ية المصارؼ االىم

                                                                           9/2/391العدد : 
              31/11/2118التاريخ :

 الى /المصارؼ المجازة كافة
 ـ/تعديؿ آلية اختصار خطابات الضماف

 تحية طيبة...

ف مما أثر سمبًا عمى سيولة نظرًا لعدـ التزاـ اغمب المصارؼ ب وابط اصدار خطابات ال ما
بخطابات  ةىذه المصارؼ وعدـ قدرتيا عمى دفش المطالبات حسب الشروط وبالتالي اىتزاز الثق

بشكؿ خاص نعرض لكـ نسخو مف الدراسة المعدة مف  ةمف المصارؼ االىمي ةال ماف الصادر 
يـو عمؿ مف  61بالمو وع أعال لبياف الرأي بشأنيا واعالمنا خالؿ  ةقبؿ ىذا البنؾ والخاص

 تاريخ صدور كتابنا ىذا .

 مع التقدير.

 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                   

 نائب المحافظ وكالو                                                   

                             31/11/2118
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/رأس المال . خطابات الضمان 1
 واالحتٌاطات

الضمان الى راس المال واالحتٌاطات السلٌمة تحدٌد نسبة خطابات  -
% لمجموع 811% وفصلها عن االعتمادات بدال من 111ب 

 االئتمان التعهدي .
 %111تستثنى خطابات الضمان المؽطاة ب -
خطابات الضمان الصادرة مقابل ضمان مصارؾ مراسلة  -
(Counter Guarantees)  ٌجب ان تكون صادرة من مصارؾ

 ( Bمراسلة مصنفة من وكاالت التصنٌؾ العالمٌة )بحد ادنى 

عدم السماح للمصارؾ المتجاوزة للنسبة اعاله من اصدار اي  -
)خسارة % 111خطابات ضمان جدٌدة اال مقابل تأمٌنات نقدٌة 

المصرؾ لبعض الرسوم افضل من خسارته المالءة المالٌة على 
 اع اموال المودعٌن (السداد وضٌ

( لقٌد خطابات LG Platformانشاء منصة الكترونٌة مركزٌة ) . منصة الكترونٌة مركزٌة8

 الضمان كما ٌلً :
انشاء منصة 

 الكترونٌة 
ٌقوم البنك المركزي العراقً بانشاء  -

منصة الكترونٌة من خالل دائرة 
تكنولوجٌا المعلومات لتسجٌل 

خطابات ضمان المصارؾ قبل 
 صداراال

على المصارؾ الولوج الى  - رقم التسجٌل 
المنصة وتسجٌل بٌانات وصورة 

خطاب الضمان لالستحصال على 
 رقم تسجٌل 

(Reference Number) 

ال ٌعتبر خطاب الضمان سارٌاً  - الصالحٌة 
بدون رقم التسجٌل الصادر من 

 المنصة .
ال ٌمكن تطبٌق الخطوات اعاله  - التمدٌد 

ب الضمان فً عملٌة تمدٌد خطا
 اٌضاً 

لالستحصال على صحة صدور - صحة الصدور
على المستفٌد مراسلة البنك 

المركزي العراقً على البرٌد 
االلكترونً المذكور بهامش خطاب 

الضمان متضمنا رقم التسجٌل 
(Reference Number ) 

الحد االعلى لكل 
 مصرؾ

عند وصول مجموع خطابات  -
% 111الضمان المصدرة الى 

مال واحتٌاطات الى رأس 
المصرؾ حسب بٌانات المنصة , 

ٌستطٌع البنك المركزي اٌقاؾ 
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صالحٌة اشتراك المصرؾ على 
االستحصال على رقم تسجٌل 

وبالتالً عدم القدرة على اصدار 
اي خطاب ضمان جدٌد خارج 

 مالءة المصرؾ 
المطابقة مع 

 المٌزانٌة 
ٌستطٌع البنك المركزي مقارنة -

ة حسب خطابات الضمان الصادر
سجالت المنصة مع البٌانات المالٌة 

المقدمة من المصرؾ للتأكد بان 
جمٌع خطابات الضمان قد تم قٌدها 

فً سجالت المصرؾ خارج 
المٌزانٌة بالشكل الصحٌح , وانه تم 
االستحصال على التأمٌنات النقدٌة 

 القانونٌة 
فً حال عدم استحصال  - الهامش النقدي

المصرؾ على الحد االدنى 
%( , ٌحق 15تأمٌنات النقدٌة )لل

+ للبنك المركزي قٌد التأمٌنات 
%( 7% بدالً من 15مخالفة )

ضمن احتٌاطٌات خطابات 
 الضمان .

تلؽى خطابات الضمان من المنصة  - االلؽاء 
بعد انتهاء مدة الصالحٌة اال فً 

حال ورود كتب من المستفٌد 
 بطلب تجدٌد خطاب الضمان .

اللؽاء خطابات الضمان  -
سترجاع التأمٌنات النقدٌة ضمن وا

مدة الصالحٌة , على المصارؾ 
مخاطبة البنك المركزي بنسخة 

عن خطاب الضمان وكتاب انتفاء 
 الحاجة من المستفٌد .

تستطٌع ان توفر المنصة قاعدة  - قاعدة البٌانات
بٌانات لمجموع خطابات الضمان 

المصدر من المصارؾ الى 
المستفٌدٌن خالل العام بشكل 

ل , مع القدرة على تسجٌل مفص
عدد خطابات الضمان التً تم 
تسٌلها لدراسة اداء الشركات 

ومدى التزامها حسب ظروؾ 
 السوق خالل مدة زمنٌة محددة 

  مجموع خطابات الضمان لكل
 مصرؾ
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  مجموع خطابات الضمان لكل
 مستفٌد / قطاع

  مجموع خطابات الضمان تحت
  الطلب من المستفٌد

 

ىذه المنصة , لـ يعد بمقدور المصارؼ اصدار خطابات  ماف دوف عمـ  بالتالي مف خالؿ
ومراقبة البنؾ المركزي العراقي , وفي نفس الوقت ال يوجد مسؤولية عمى البنؾ المركزي العراقي 
فيما يخص المالءة المالية ليذه الخطابات , انما ينحصر دور البنؾ المركزي عمى اعطاء 

قد تـ اصداره  مف القوانيف المرعية وحسب قدرة المصرؼ , االطمئناف باف خطاب ال ماف 
 بدوف تعيد مباشر او غير مباشر بالدفش مف البنؾ المركزي العراقي .

لممنصة , ومف ثـ بعد يمكف تنفيذ االلية الجديدة في مرحمتيف , اوؿ ثالثة اشير فترة تجريبية 
تعميـ باالجراءات الجديدة لمدوائر التأكد مف حسف عمؿ المنصة , يقـو البنؾ المركزي ب صدار 

الحكومية كافة , وبالتالي خالؿ عاـ واحد تكوف جميش خطابات ال ماف الصالحة قد تـ قيدىا 
 في المنصة المركزية . 

 تعديؿ الية اصدار خطابات الضماف
 تحية طيبة وبعد 

راقي , واشكالية باالشارة الى الية خطابات ال ماف مف المصارؼ المجازة مف البنؾ المركزي الع
اف بعض المصارؼ تقـو باصدار خطابات  ماف دوف قيدىا بالشكؿ االصولي خارج الميزانية 

%( الى راس الماؿ واالحتياطات 211وفي بعض االحياف متجاوزة الحد القانوني المسموح )
ت السميمة , مما يؤثر سمبًا عمى سيولة ىذه الخطابات وعدـ قدرة المصارؼ عمى دفش المطالبا

حسب الشروط , وبالتالي اىتزاز الثقة بخطابات ال ماف الصادرة مف المصارؼ االىمية بشكؿ 
 خاص . 

لقد حصؿ سابقا اف قامت بعض المصارؼ الى اصدار مجموعة كبيرة مف خطابات ال ماف 
دوف االلتزاـ بال وابط المصرفية , مما ادى الى تعثر بعض ىذه المصارؼ وو عيا تحت 

مركزي العراقي بعد عجزىا عف تسييؿ خطابات ال ماف المصدرة بناءًا عمى طمب اشراؼ البنؾ ال
 المستفيد .
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, عمى  22/2/2102( في 3/6/22حسب تعميمات البنؾ المركزي العراقي المرقمة بالعدد )
% لكؿ خطاب  ماف 02المصارؼ االلتزاـ باالستحصاؿ مف الزبوف تأمينات نقدية بحد ادنى 

جاوز مجموع االلتزامات الغير مباشرة )اعتمادات وخطابات  ماف ( مصدر , عمى اف ال يت
% الى راس ماؿ المصرؼ واالحتياطات السميمة , عمما باف البنؾ المركزي يقـو بحجز 211

 % مف مجمؿ خطابات ال ماف لكؿ مصرؼ . 1احتياطي قانوني بنسبة 

ب وابط اصدار خطابات  كما ىو مو ش اعاله , نستطيش اف نستنتج باف عدـ التزاـ المصارؼ
ال ماف قد سبب بتعثر عدد مف المصارؼ بعد ورود طمبات بتسييؿ ىذه الخطابات وعدـ مالءة 
المصارؼ المصدرة عمى الدفش وبالتالي التعثر ماليا , لغرض تصحيح الية اصدار خطابات 

 ال ماف , وتجنب االخطاء السابقة نقترح اف يتـ تعديؿ االلية كما يمي : 

حصرٌة اصدار خطابات الضمان من المركز الرئٌسً للمصارؾ  - االصدار .1
( وعدم السماح Trade Finance Unitخالل الدائرة المعنٌة )

لفروع المصارؾ باصدار خطابات الضمان )ٌسمح فقط بطباعة 
خطابات الضمان من الفرع بعد قٌدها واصدارها من المركز 

 الرئٌسً( 
لضمان حسب الرقم على الفرق التفتٌشٌة مراجعة خطابات ا -

التسلسلً والتأكد بان جمٌع الخطابات قد تم قٌدها فً سجل 
 (Trade Windالمصرؾ من خالل النظام المصرفً )

ال ٌجوز قٌد التأمٌنات النقدٌة دٌناً على العمٌل , انما على المصرؾ  - الضوابط .8
%( قبل اصدار 15االستحصال على الحد االدنى للتأمٌنات النقدٌة )

 ان .خطاب الضم
ال ٌسمح للمصرؾ باقتطاع عمولة تجدٌد خطاب الضمان من  -

التأمٌنات , انما على المصارؾ متابعة تحصٌل العمولة من العمٌل 
 او حجز العمولة لحٌن الؽاء خطاب الضمان . 

ٌحق للمصارؾ الؽاء خطابات الضمان الصادرة تلقائٌا بعد انتهاء  -
لب انتفاء حاجة , مدة الصالحٌة دون الرجوع الى المستفٌد او ط

)تبرأ ذمة  891المادة  – 1924وذلك طبقاً لقانون التجارة لسنة 
المصرؾ تجاه المستفٌد اذا لم ٌصله خالل مدة سرٌان خطاب 
الضمان طلب من المستفٌد بالدفع اال اذا اتفق صراحة قبل انتهاء 

 هذه المدة على تجدٌدها (
ٌة من سجالتها على المصارؾ الؽاء جمٌع خطابات الضمان المنته -

ٌوم من تارٌخ االنتهاء ,  14وانظمتها المصرفٌة فً مدى اقصاها 
اال فً حال ورود طلب تجدٌد من المستفٌد خالل مدة سرٌان 

 خطاب الضمان .
من قانون التجارة وتعمٌم  891تذكٌر الدوائر الحكومٌة بالمادة  -

بخصوص ضوابط  8115-18-86البنك المركزي العراقً بتارٌخ 
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ت الضمان , وذلك لمراعات تجدٌد خطابات الضمان قبل خطابا
 انتهاء الصالحٌة

تحول المصارؾ الؽٌر ملتزمة فً ضوابط اصدار خطابات  -
الضمان الى لجنة العقوبات , على ان تحرم من اصدار خطابات 

 الضمان لمدة معٌنة )تبعا اللٌة المنصة ادناه (

سقؾ اعلى  .3
لكل خطاب 

ضمان 
حسب 

 المصرؾ

اعلى لقٌمة كل خطاب ضمان صادر من المصارؾ  تحدٌد سقؾ -
لمنع التركزات فً خطابات ضمان ذات  CAMELحسب تصنٌؾ 

 قٌمة كبٌرة فً المصارؾ الضعٌفة 

خطابات  .4
الضمان 
 المالٌة 

 Financialتحدٌد التأمٌنات النقدٌة لخطابات الدفع ) -
Guarantees نظراً 15% كحد ادنى بدالً من 51( بنسبة %

لٌة لدفع هذا النوع من خطابات الضمان )المستحقات للمخاطر العا
اما ان تدفع من خالل العمٌل او ٌقوم المستفٌد بطلب تسٌل الضمان 

 من المصرؾ ( 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / شعبة تدقيؽ تقنية المعمومات في  المصارؼ والشركات  
                                                                          395/ث ـ/  9العدد : 

                     1/11/2118التاريخ : 
 الى /المصارؼ المجازة كافة

ـ/تعميمات نظاـ إدارة استمرارية أالعماؿ في القطاع المصرفي العراقي وفؽ 
 ISO 22301المواصفة الدولية 

 تحية طيبة... 
المؤرخ في  او  171ت ـ/  1/9نا المرقـ بالعدد الحقًا بتعميماتنا الصادرة بموجب كتاب

بنظاـ إدارة استمرارية األعماؿ في القطاع المصرفي العراقي وفؽ  ةالخاص 2018/4/22
)ث( مف المحور)سادسًا( المت مف اجراء  ةوتو يحًا لمفقر   lso 22301المواصفة الدولية 

 االختبارات ,نود نبيف االتي :

 ةاختبار خطة استمرارية اآلعماؿ يكوف مف خالؿ اجراء المراجع ةاف تقييـ  قدرة وفعالي -1
ميف عمى تدريب مناسب عمى اف يكونوا مف الحاص الداخمية ألشخاص مختاريف مف المصرؼ,

 (.lso 22301:2021في اختصاص )مراجش داخمي أو رئيس مراجعيف وفؽ المواصفة الدولية  

( lsoومعتمدة في مجاؿ المواصفات الدولية ) ةنمف جيات رصية الداخمي ةيتـ اجراء المراجع - 2
 بالتنسيؽ مش ادارة المصرؼ.

ؾ المركزي العراقي/دائرة مراقبة نالى الب ةيتـ رفش نتائج المراجعة الداخمية والمراجعة الخارجي-3
 الصيرفة شعبة تدقيؽ تقنية المعمومات في المصارؼ والشركات .

 مع التقدير .
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ الوكالة                                                      
                          1/11/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  
                                         9/2/418 العدد :

                                         8/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ كافة

 ـ/نظاـ المدفوعات العراقي
 تحية طيبة ...

( عف طريؽ نظاـ CTلغرض ارساؿ المستحقات ال ريبية باستخداـ اوامر الدفش االلكترونية )
ت العراقي لزبائنكـ , نود اعالمكـ بانو تـ نقؿ حساب الييئة العامة لم رائب مف المدفوعا

( , وعمى مصرفكـ اتخاذ 462( الى فرع /الييئة العامة لم رائب )303فرع / االحرار )
 االجراءات الالزمة العتماد الحسابات المبينة في ادناه إلجراء عمميات التحويؿ .

 IBAN رقم الحساب الــ اسم الحساب ت

 IQ71RAFB462010000060033 االٌرادات 1

 IQ98RAFB462010000060032 االمانات 8
 IQ41RAFB462010000060088 امانات كبار مكلفً الدخل 3

 IQ14RAFB462010000060089 امانات كبار مكلفً الدخل 4

 

 مع التقدير ...

 قسمة صالح عمي                                                                           

 المدير العاـ                                                                            
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية  

                                                                              9/3/411العدد : 
                                                                     11/11/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة بممارسة الصيرفة كافة
 ـ/ خطة فتح الفروع

 تحية طيبػػػة ...

والمتخذ بجمستو المرقمة  2102( لسنة 064بنؾ المرقـ )إستنادًا الى قرار مجمس ادارة ىذا ال
والمت مف الموافقة عمى فتح الفروع لممصارؼ وحسب  4/00/2102( بتاريخ 0212)

احتياجاتيا بعد دراستيا مف قبؿ ىذه الدائرة وعدـ التقيد بخطة فتح الفروع مف قبمكـ مش االلتزاـ 
وذلؾ ب عتماد مبدأ الشموؿ المالي واالقتصادي  بكافة التعميمات وال وابط الصادرة مف ىذا البنؾ

  -ووفقًا لمشروط االتية :

 توفير المتطمبات الفنية والمالية لدى المصارؼ عند التقدـ لفتح فرع مف الفروع . -0
ـ رأسمالو المساند والمتمثؿ بع و بأحتياطي التوسعات بالنسبة ايجوز لممصرؼ إستخد -2

اس الماؿ بالنسبة لممصارؼ حديثة التأسيس لممصارؼ القديمة او إستخداـ جزء مف ر 
وخاصة المصارؼ االسالمية التي اشترطت التعميمات قياميا بفتح ثالث فروع خالؿ 

 ثالثة سنوات . 
يشترط فتح الفروع والمكاتب مف قبؿ المصارؼ بتقديـ دراسة الجدوى االقتصادية لكؿ  -6

 دة . حالة في  وء التجربة والممارسة المصرفية الدولية المعتا
يمكف لممصرؼ البدء ب جراءات فتح الفروع والمكاتب وتييئة المبنى المناسب , واختيار  -4

المدير الذي سيتولى ادارتيا واجراء االختبار الالـز لو مف قبؿ المجنة المختصة في ىذا 
 البنؾ , وعدـ ربط الموافقة المسبقة بأختيار المدير المذكور . 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

االيجار المصدؽ مف كاتب العدؿ في حاؿ كوف مقر تزويد ىذا البنؾ بنسخة مف عقد  -2
 الفرع ايجارًا او سند العقار مسجؿ بأسـ المصرؼ .

ال يمنح المصرؼ الذي يعاني مف و ش مالي غير سميـ او المصرؼ غير الممتـز  -2
 بالقوانيف والتعميمات النافذة إجازة لفتح فروع جديدة . 

قبؿ المصارؼ خارج العراؽ فيجب بالنسبة لمفروع او المكاتب المنوي فتحيا مف  -1
استحصاؿ الموافقات االصولية مف سمطات الرقابة المصرفية في الدوؿ المختمفة 
باال افة الى كافة المتطمبات المشار الييا في قانوف المصارؼ النافذ والتعميمات 

 الصادرة بموجبو لغرض منح الموافقة المبدئية والنيائية مف قبؿ ىذا البنؾ .
ات التقديـ لفتح الفرع تسديد اجور فتح الفرع لممصارؼ المحمية واالجنبية  مف متطمب -2

( دينار )سبعة مالييف وخمس مئة الؼ دينار ( , ا افة الى اجور 1,211,111ىي )
( دينار )خمسمائة الؼ 211,111الكشؼ الموقعي عمى الفرع او المكتب والبالغة )

 (.دينار
ب اال بعد الحصوؿ عمى االجازة النيائية لمفرع مف التقيد التاـ بعدـ فتح اي فرع او مكت -3

ـ الرمزي وبخالفو يتحمؿ  ىذا البنؾ وابالغ ىذه الدائرة بتاريخ المباشرة والحصوؿ عمى الرق
المصرؼ التبعات القانونية المترتبة عمى ىذه المخالفة وكذلؾ عدـ التقديـ لفتح فرع جديد 

 اال بعد مباشرة الفرع السابؽ .
 . 00/1/2102والمؤرخ في  3/6/222عمامنا المرقـ بالعدد االلتزاـ ب   -01

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                           

                               /11/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير مصرفية / شعبة 
 المعايير واالمتثاؿ 

                                   9/5/415العدد : 
                                                                    12/11/2118التاريخ : 

 الدفع االلكتروني المجازة كافة إلى / شركات
 ـ/ إعماـ

 تحية طيبة ...

تقرر عدـ السماح لشركاتكـ ب قراض اي شخص )طبيعي ومعنوي( وعدـ االقتراض مف 
المساىميف في الشركة او مف المصارؼ اال بعد استحصاؿ موافقة ىذا البنؾ وتقديـ االسباب 

رؼ المجازة في العراؽ وشركات المبررة والوا حة عف سبب االقتراض اسوة بجميش المصا
 التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبية . 

 

 مػػػػع التقديػػػػر ....

 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                     

 نائب المحافظ وكالة                                                       

                         11/11/2118 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير مصرفية / شعبة 
 المعايير واالمتثاؿ 

                                   9/5/417العدد : 
                                                                    12/11/2118التاريخ : 

 إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية التي نقمت مقارىا مف
 المحافظات الساخنة الى محافظة بغداد

 ـ/ إعماـ
 تحية طيبة ...

نود اعالمكـ بانو ال مانش لدى ىذا البنؾ مف نقؿ مقرات شركاتكـ التي سبؽ وتـ تحويؿ مقراتيا 
لسوء الو ش االمني في حينو واعادتيا الى مف المحافظات الساخنة الى محافظة بغداد نتيجة 

 01/1/2101( في 3/2/601المحافظات التي كانت فييا استثناءًا مف اعمامنا المرقـ بالعدد )
( 3/2/41نتيجة لتحسف الو ش االمني في المحافظات اعاله مش االلتزاـ بأعمامنا المرقـ بالعدد )

 . 22/0/2102في 

 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                       

                        12/11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
                                   9/2/421العدد : 

                                                                    12/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ التجارية المجازة كافة

 ـ/ الضوابط الرقابية الخاصة بمعيار كفاية رأس الماؿ
 IIIوفؽ متطمبات بازؿ 

 تحية طيبة ...

والمادة  2114( لسنة 22( مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ )6/4ف )استنادًا الى المادتي
, وألجؿ مواكبة التطورات الخاصة  2114( لسنة 34( مف قانوف المصارؼ رقـ )014/0)

بالنظاـ المصرفي العالمي وبغية الوصوؿ الى ما اكدت عميو مقررات لجنة بازؿ لمرقابة المصرفية 
(IIIسيكوف عمى مصارفكـ اال ) لتزاـ بالحدود الدنيا الخاصة بمعيار كفاية رأس الماؿ باالستناد

 عمى طريقة الحساب المعتمدة وفقًا لمسياقات المتعارؼ عمييا , وبخصوص ذلؾ نود بياف االتي : 

 التطبيؽ التجريبي  .0

يتطمب مف جميش المصارؼ التجارية العاممة في القطاع المصرفي العراقي االلتزاـ بال وابط 
وكما  2102( خالؿ عاـ IIIة الخاصة بمعيار كفاية رأس الماؿ وفؽ متطمبات بازؿ )الرقابي
 يمي :

( وارساؿ  61/3/2102يتطمب تطبيؽ االختيار التجريبي عمى البيانات المالية لمفترة ) . أ
( يـو عمؿ مف تاريخ صدور ىذه التعميمات 61النتائج الى ىذا البنؾ خالؿ فترة )

 حظات الخاصة بعممية التطبيؽ . مت منة االستفسارات والمال
سيتـ عقد ورشة عمؿ في ىذا البنؾ لغرض مناقشة االستفسارات والمالحظات الخاصة  . ب

 بعممية التطبيؽ والتي سيتـ تحديدىا في موعد الحؽ .
 التطبيؽ الفعمي  .2
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يتطمب مف جميش المصارؼ التجارية العاممة في القطاع المصرفي العراقي االلتزاـ بال وابط 
 . 2103( خالؿ عاـ IIIبية الخاصة بمعيار كفاية راس الماؿ وفؽ متطمبات بازؿ )الرقا

 طريقة االرساؿ واالستالـ  .6

 سيتـ تزويد مصارفكـ باالتي :

 نسخة ورقية مف ىذه التعميمات عبر البريد العادي . . أ
نسخة الكترونية مف ىذه التعميمات واالكسؿ الخاص بعممية التطبيؽ عبر البريد  . ب

 ( .Supervision@cbiraq.infoلقسـ المصارؼ التجارية ) االلكتروني
 /أ( اعاله يتـ استالـ االجابات ورقيًا عبر البريد العادي .0فيما يخص النقطة ) . ت
( اعاله يتـ استالـ االجابات ورقيا والكترونيا مرفؽ مش الميزانية 2فيما يخص النقطة ) . ث

 فصمية لذات الفترة .ال

 راجيف االلتزاـ بما ورد اعاله , مع التقدير .

 عمي محسف اسماعيؿ                                                                  

 المحافظ وكالة                                                                 

                                   12/11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تحميؿ اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر  
                                   9/6/422العدد : 

                                                                    21/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 يؿ الحوكمة المؤسسة لممصارؼـ/ دل
 تحية طيبة ...

والمادة  2114( لسنة 22( مف قانوف البنؾ المركزي العراقي رقـ )6/4استنادًا الى المادتيف )
, والجؿ مواكبة التطورات الدولية وتعزيز  2114( لسنة 34( مف قانوف المصارؼ رقـ )014/0)

ت في القطاع المصرفي حرص البنؾ نظاـ الحوكمة المؤسسية بيدؼ تطبيؽ اف ؿ الممارسا
المركزي العراقي عمى إرساء وتطبيؽ مبادئ الحوكمة المؤسسية مف خالؿ ادخاؿ التطورات 
الييكمية والتشريعية والرقابية التي تيدؼ الى الحد مف المخاطر التي قد يتعرض ليا القطاع 

مش اف ؿ الممارسات  المصرفي , ومف ىذا المنطمؽ فقد تـ مراجعة وتحديث الدليؿ بما يتفؽ
المتعارؼ عمييا دوليا واستنادًا الى القوانيف العراقية ذات العالقة والمعايير الدولية الصادرة عف 
المؤسسات والييئات الدولية لمساعدة المصارؼ عمى تعزيز االطر العامة لمحوكمة واالدارة 

فيذية لالشراؼ ومتابعة انشطة الرشيدة , فصاًل, عمى مساعدة اع اء مجالس االدارة واالدارة التن
 وعمميات المصرؼ , بما ي مف حماية حقوؽ المودعيف والمساىميف واصحاب المصالح . 

 طريقة استالـ الدليؿ :

يرجى زيارة الموقش االلكتروني ليذا البنؾ لغرض تحميؿ الممؼ الخاص بدليؿ الحوكمة  .0
 المحدث . 

 سيتـ تزويدكـ بنسخ ورقية مف دليؿ الحوكمة .  .2

 اجيف االلتزاـ بما ورد اعاله , مع التقدير .ر 
 عمي محسف اسماعيؿ                                                                

 المحافظ وكالة                                                                
                                     19/11/2118 
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 مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية  دائرة
 عبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية ش

                                                               9/2/425العدد : 
                                                                    25/11/2118التاريخ : 

 مصارؼ المجازة كافةإلى / ال
 ـ/ ودائع نافذة بيع العممة االجنبية

 تحية طيبة ...

نظرًا لمقت يات مصمحة  22/6/2101( والمؤرخ في 3/2/023الحقًا ب عمامنا المرقـ بالعدد )
العمؿ فقد قرر اف تكوف الودائش الخاصة لدخوؿ الزبائف الى نافذة بيش العممة االجنبية والتي تتـ 

قت الحالي محاسبيًا تحت حساب )االمانات( مف  مف حساب اجمالي الودائش معالجتيا في الو 
وتخ ش المتطمبات االحتياطي القانوني عمى اف يتـ االفصاح عنيا في البيانات المالية )ميزاف 

 المراجعة ( لموقوؼ عمى حجـ ىذه الودائش .

 .الجراء الالـز مف قبمكـ مف تاريخ تسميـ كتابنا ىذا ... مع التقدير 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                        

                         22/11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 التسجيؿ وتراخيص واالمور الفنية  شعبة

                                                                9/2/426العدد : 
                                                                    25/11/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ االىمية المجازة كافة
 ـ/ المصارؼ االىمية

 حية طيبة ...ت

والمت مف تزويدنا ما يثبت انجاز  1/2/2102المؤرخ في  3/2/232نؤكد كتابنا المرقـ بالعدد 
التحاسب ال ريبي لمصرفكـ بعد انتياء المدة القانونية الواردة في قانوف  ريبة الدخؿ النافذ , او 

 مدة اعاله . ما يثبت استحصاؿ موافقة السمطة ال ريبية عمى تأجيؿ التحاسب بعد انتياء

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                               

 نائب المحافظ وكالة                                                                 

                                   25/11/2118 
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 ئرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية دا
                                   9/2/428العدد : 

                                                                    26/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 SWIFTـ/ الغاء تفعيؿ 
 تحية طيبة ...

 SWIFTمش ميمة سويفت لدعـ المرونة في النظاـ المالي العالمي وسالمتو قامت شركة  تماشيأ
مؤخرًا بتعميؽ وصوؿ بنوؾ معينة  وىي كؿ مف مصرؼ )ممي ايراف , برسياف , البالد االسالمي 
لالستثمار والتمويؿ ( الى نظاـ المراسمة وقد اتخذت ىذه الخطوة التي تصفيا بانيا مؤسفة لصالح 

( سواء كاف BICر وسالمة النظاـ المالي العالمي االوسش لذا سيتـ الغاء تفعيؿ اي )استقرا
وكذلؾ جميش عقود المصارؼ اعاله  02/00/2102لالختيار او التدريب اعتباراً مف يـو االثنيف 

( جميش الرسائؿ التي ال تزاؿ في قائمة Abortedوسيتـ تمقائيا احباط ) SWIFTمش شركة 
وف مف الممكف اجراء عممية استرداد الحقة والغاء التنشيط , الخذ ذلؾ بنظر االنتظار ولف يك

االعتبار عند تنفيذ اي عممية عمى نظاـ السويفت , وفي حاؿ وجود اي استفسار بخصوص 
 ( .omquestion.generic@swift.cالمو وع اعاله يتـ االتصاؿ بااليميؿ )

 

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                         

 نائب المحافظ وكالة                                                        

                                 25/11/2118 
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قبة المصارؼ التجارية / شعبة مراقبة الضمانات دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مرا
 العقارية  
                                                                9/2/429العدد : 

                                                                    26/11/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ءاتـ/ إجرا
 تحية طيبة ...

( 62بػػػػنػػػأءًا عػػػمى مػػتطمبػػػات مصػػػمحػػػة العمػػػؿ واستنادًا لقػػػرار مجػػػمس ادارة ىذا البػػػػنػػػؾ المػػرقـ )
بجمستػػو المػػػرقمة بالعدد الخمس مئة وسبعة وستيف بعد األؼ المنعقد بتاريخ  2102لسنة 
لتخمص مف العقارات  2102اية نياية عاـ بخصوص اميالكـ مدة اخيرة لغ 23/6/2102

 يف .د ةالمستممكة نتيجة تسوي

 ( اياـ عمؿ مف تاريخ تسمؿ كتابنا ىذا .  01يرجى اعالما عف الموقؼ النيائي خالؿ فترة )

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                              

 نائب المحافظ وكالة                                                            

                                   26/11/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية  

                                   9/2/436العدد : 
                                                                    4/12/2118التاريخ : 

 " عاجؿ ميـ"
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ دراسة حاجة القطاع المصرفي لمكوادر البشرية
 تحية طيبة ...

 20/01/2102و 2/3/2102المؤرخة في  3/2/622و 3/2/622نؤكد كتبنا المرقمػػػة بالعػػػدد 
بخصوص الحوكمة المؤسساتية لممصارؼ ولغرض انشاء احصاء لموظائؼ الشاغرة التي تحتاج 

 المصارؼ الى توظيفيا خالؿ السنتيف القادمتيف .

( اياـ عمؿ مف تاريخ تسمـ 2يرجى ممئ االستمارة المرفقة ربطًا عمى اف تردنا اجابتكـ خالؿ )
 كتابنا ىذا .

 

 ...مع التقديػػر 

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                                  

 نائب المحافظ وكالة                                                                

                                    3/12/2118 
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 يؿ وتقييـ اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر   دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تحم
                                   9/6/438العدد : 

                                                                    4/12/2118التاريخ : 
 إلى / فروع المصارؼ االجنبية المجازة كافة

 ـ/ تفعيؿ الدور التنموي
 تحية طيبة ...

لوحظ مف خالؿ التقرير المعد مف قبؿ ىذه الدائرة  عؼ الدور التنموي التي تقـو بو فروع 
  -مصارفكـ في العراؽ وخاصة في منح االئتماف النقدي لذا يتوجب عمى مصرفكـ القياـ باالتي :

تفعيؿ دوركـ المتمثؿ بتنشيط الوساطة المالية داخؿ القطاع المصرفي العراقي , والعمؿ  -0
يؿ االعتماد عمى االنشطة غير االساسية ورفش قدرتكـ في تحقيؽ االرادات مف عمى تقم

% مف اجمالي االيرادات المتحققة 21االنشطة االساسية عمى اف ال تقؿ تمؾ النسبة عف 
لغرض تكييؼ او اعكـ وتعديؿ الخطط   2103ابتداًء مف عاـ النشطة المصرؼ 

خالؿ تقديـ تشكيمة مف الخدمات  المعتمدة مف قبمكـ في ىذا المجاؿ , وذلؾ مف
المصرفية التي تفتقر ليا السوؽ المصرفية المحمية خاصًة فيما يتعمؽ بالخدمات 

 المصرفية المتخصصة )الخدمات المقدمة الى قطاع الشركات (.
تقديـ خطة الى ىذا البنؾ لغرض تمويؿ قطاع الصناعة بالتنسيؽ مش ىيئة االستثمار  -2

وزراء )نقؿ تكنولوجيا صناعية لشركات اجنبية مف نفس بمد الوطنية وبرعاية مجمس ال
المصرؼ االـ ( , وتنطبؽ ىذه الفقرة عمى المصارؼ التي لدييا شركات اجنبية , 

 واالستفادة مف برامج  ماف التصدير , القروض المجمعة وغيرىا . 
المساىمة في خمؽ مالمح سوؽ صرؼ اجنبي مف شأنو تقميؿ العبء عمى نافذة بيش  -6

شراء العممة االجنبية وعمى اقؿ تقدير في اوقات اال طرابات النقدية , وذلؾ مف خالؿ و 
( لسنة 4استيراد العممة االجنبية , وحسب التعميمات الخاصة بذلؾ المرقمة بالعدد )

2100. 
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تقديـ ورش عمؿ مشتركة مش المصارؼ المحمية لغرض تبادؿ الخبرات, ف ال عف تقديـ  -4
الدراسات العميا في الجامعات العراقية , وذلؾ كجزء مف دوركـ خدمات التدريب لطالب 

 االجتماعي والتنموي.
سوؼ يقـو ىذا البنؾ بعقد مؤتمر لفروعكـ وبمشاركة جميش االطراؼ ذات العالقة  -2

بالعممية التنموية لترسيخ التعاوف التمويمي بيف المؤسسات المحمية االنتاجية , وسيتـ 
 قًا .اعالمكـ بموعد انعقاده الح

 راجيف االلتزاـ بما تـ ذكره , مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب محافظ وكالة                                                          

                                  /12/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات غير المصرفية  
 شعبة التدقيؽ والتفتيش وتحميؿ وتقييـ االداء 

                                   9/5/444العدد : 
                                                                       9/12/2118التاريخ : 

 إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية كافة
 ـ/ إعماـ

 تحية طيبة ...

لغرض االرتقاء بقطاع شركات التوسط ببيش وشراء العمالت االجنبية و ماف ادارتيا مف قبؿ 
اشخاص اكفاء بما يتالئـ واحكاـ القوانيف ذات العالقة خاصة قانوف مكافحة غسؿ االمواؿ 

والتعميمات الصادرة عف ىذا البنؾ , تقرر حظر شغؿ  2102( لسنة 63وتمويؿ االرىاب رقـ )
 -منصب )المدير المفوض( او )معاونو( او )مساىـ ( في الحاالت االتية :

بب مخالفتيا لتعميمات ىذا البنؾ او قانوف مكافحة الشركات التي سحبت اجازتيا بس -0
 غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب اعاله .

 لمف تمت اقالتو مف منصبو او باع اسيمو بموجب توجيو صادر عف ىذا البنؾ . -2

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                    

 نائب المحافظ وكالة                                                     

                           6/12/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية   

                                   9/3/446العدد : 
                                                                    11/12/2118التاريخ : 

 إلى / شركات التحويؿ المالي كافة
 ـ/ شركات التحويؿ المالي

 تحية طيبة ...

ؾ نوالمت مف )حصمت موافقة ىذا الب 22/01/2102في  3/6/624نؤكد ما جاء بكتابنا المرقـ 
ج لغرض التحوؿ الى مصرؼ اسالمي وااللتزاـ بم موف كتابنا عمى استمراركـ باجراءات االندما

شريطة التحقؽ مف قبؿ ىذا البنؾ مف استيفائكـ لرأس الماؿ  3/4/2102في  3/6/2222المرقـ 
المطموب مف خالؿ الموجودات الحالية او استكمالو ب يداع نقدي( عمى اف يتـ اعالمنا ب جراءاتكـ 

 شركة بعد التعديؿ عقدىا الى مصرؼ اسالمي .اواًل باوؿ , وسيتـ سحب اجازة ال

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                              

 نائب المحافظ وكالة                                                            

                                  9/12/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة 
                                   9/6/449العدد : 

                                                                    12/12/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 المؤسسات المالية غير المصرفية كافة
دارية وضريبيةة ومالية و ـ/ إستشارات محاسبي  ا 

 تحية طيبة ...

 .02/00/2102في  223نرافؽ صورة مف كتاب نقابة المحاسبيف والمدققيف المرقـ بالعدد 

الذي يت مف عدـ جواز التعاقد مش اي مف المكاتب االستشارية في المجاالت المحاسبية 
مف نقابة المحاسبيف والمدققيف واالدارية والمالية وال ريبية اف لـ تكف مجازة بممارسة المينة 

بموجب كتاب صادر منيا . وال تعتبر إجازات تسجيؿ فروع المكاتب االستشارية المسجمة لدى 
دائرة تسجيؿ الشركات الغراض ممارسة المينة بؿ يتطمب الحصوؿ عمى إجازة ممارسة المينة 

 مف النقابة .

يضاحات نرجو مراجعة النقابة المذكورة راجيف التفضؿ بإتخاذ ما يمـز , وفي حالة وجود اية است
 اعاله .

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                                 

                                      12/12/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تحميؿ اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر  
                                   9/6/451العدد : 

                                                                    12/12/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 NSFRونسبة صافي التمويؿ المستقر  LCRـ/ تطبيؽ نسبة تغطية السيولة 
 تحية طيبة ...

 . 21/6/2102والمؤرخ في  3/2/062الحاقًا بأعمامنا المرقـ بالعدد 

,  NSFRونسبة صافي التمويؿ المستقر  LCRدعما الجراءات تطبيؽ نسبة تغطية السيولة 
في التطبيؽ تـ تحديث نموذج احتساب النسبتيف وحرصًا عمى تجاوز اي اشكاالت او معوقات 

( يت مف Maturity details( و )New ب سـ ) Sheetsالمذكورتيف اعاله , اذ تـ ا افة 
تـ تحديثيا لغرض االطالع عمييا مف قبمكـ والتي سوؼ تسيؿ عممية ممئ ي كافة التفاصيؿ التي

الخاص بيذا القسـ وفي حالة عدـ  االستمارة , وسيرسؿ النموذج المحدث عبر البريد االلكتروني
( , analysis@cbiraq.infoاستالمكـ النموذج اعاله يرجى مخاطبتنا عمى بريدنا االلكتروني )

 . 2102وسيتـ اعتماد النموذج ابتداء مف االستمارات الخاصة لشير كانوف االوؿ /

المعمـ عميكـ بموجب ىذا  Excelغير ممؼ  Excelعتماد ممؼ وفي حالة قياـ مصرفكـ ب 
( دينار )مميوف دينار 0,111,111االعماـ او التالعب بو سوؼ يتـ فرض غرامة مالية بمقدار )

 فقط ( .

 مع التقدير ...
 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                              
                                   12/12/2118 
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 ية وحماية الجميور دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ تبادؿ المعمومات االئتمان
 ة التوعية المصرفية وحماية الجميور   بشع

                                   9/4/451العدد : 
                                                                    12/12/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ معمومات

 تحية طيبة ...

نرجو تزويدنا بالخدمات المقدمة مف قبمكـ مش العموالت والفوائد المستوفاة عف كؿ خدمة وفؽ 
وؿ المدرج ادناه عمى اف ترسؿ االجابة عمى البريد االلكتروني االتي الجد

(bankingawareness@cbiraq.info ( وفؽ نظاـ )مايكروسوفت اوفيس اكسؿMicrosoft 
Office Excel( بصيغة ممؼ مفتوح )Excel workbook( خالؿ مدة )ؿ مف تاريخ ( اياـ عم1

 صدور ىذا الكتاب مش مراعاة الدقة في البيانات المرسمة مف قبمكـ .

 سعر الفائدة العمولة اسم الخدمة  ت
1    
8    
3    

 

 مع التقدير ...

 عبد القادر الشيخمي د. منذر                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                                   

                                     12/12/2118 

 

 

mailto:bankingawareness@cbiraq.info
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 دائرة مراقبة الصيرفة / شعبة تدقيؽ تقنية المعمومات في المصارؼ والشركات 
                                                             455/ت ـ/9العدد : 

                                                                      16/12/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 ـ/ تعميمات نظاـ ادارة استمرارية االعماؿ في القطاع المصرفي العراقي
 ISO 22301عمى وفؽ المواصفة الدولية 

 تحية طيبة ...

والمؤرخ في  010/ا ت ـ/3لتعميمات الصادرة بموجب اعمامنا المرقـ بالعدد استنادًا الى ا
22/4/2102. 

نؤكد عمى  رورة ارساؿ تقرير الفصؿ الثاني يو ح مدى نسبة انجاز خطة استمرارية االعماؿ 
ليتسنى  ISO 22301في مواجية المخاطر عمى وفؽ تطبيؽ متطمبات بنود المواصفة الدولية 

( يـو 61ادارة استمرارية االعماؿ في القطاع المصرفي وفي مدة ال تتجاوز )لنا مراجعة نظاـ 
 عمؿ مف تاريخ كتابنا اعاله .

 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                           

                                16/12/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المصارؼ التجارية 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية   

                                   9/2/461العدد : 
                                                                    21/12/2118التاريخ : 

 "عاجؿ وميـ"
 إلى / المصارؼ المجازة كافة/ المصرؼ الصناعي
 ـ/ دراسة حاجة القطاع المصرفي لمكوادر البشرية

 تحية طيبة ...

 2/3/2102والمؤرخة في  3/2/462و 3/2/622و 3/2/622نؤكد كتبنا المرقمة بالعدد 
حوكمة المؤسساتية لممصارؼ ولغرض انشاء بخصوص ال 4/02/2102و 20/01/2102و

 احصاء لموظائؼ الشاغرة التي تحتاج المصارؼ الى توظيفيا خالؿ السنتيف القادمتيف .

 يرجى سرعة االجابة وممئ االستبياف المدرج ربطًا ليتسنى لنا اتخاذ ما يمـز .

 مع التقدير ...

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                                                 

                                /12/2118 
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 المستقبلً الحالً االدارة / القسم 
 عالمجمو موظفٌن معاون مدٌر  المجموع موظفٌن معاون  مدٌر 

  ادارة الفروع والمبٌعات 
Sales  

        

تموٌل الشركات 
Corporate Banking 

        

 Retailتموٌل االفراد 
Banking 

        

         Treasuryادارة الخزٌنة 

ادارة العالقات المصرفٌة 
FI  

        

 Tradeالتموٌل التجاري 
Finance 

        

 Marketingقسم التسوٌق 
  

        

         Mediaقسم االعالم 

مراقبة االمتثال  
Compliance        

        

مكافحة ؼسٌل االموال 
AML 

        

 Creditمراقبة االئتمان 
Analysis 

        

 Riskادارة المخاطر 
Analysis  

        

ادارة التوعٌة  
Awareness           

        

 هٌئة الرقابة الشرعٌة 
Sharia Audit          

        

            Auditادارة التدقٌق 

االدراة المالٌة/الحسابات 
Finance                   

        

             HRالموارد البشرٌة 

الشؤون االدارٌة 
Administration    

        

            Legalاالدارة القانونٌة 

العملٌات المالٌة 
Operations       

        

        قسم تكنولوجٌا المعلومات  
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IT            
االدراة والمدٌر المفوض  

Management    
        

رئٌس واعضاء مجلس 
 Chairmanاالدارة   

&Members of Board 
of Directors 

        

 القسم المالً 
Financial Dept      

        

الدائرة الدولٌة  
International Office  

        

االستثمار      
Investment              

        

                  Othersاخرى    

                 Totalالمجموع    
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 دائرة مراقبة الصيرفة  
                                                                9/6/466العدد : 

                                                                    26/12/2118التاريخ : 
 إلى / المصارؼ المجازة كافة

 IFRS( 9ـ/ تطبيؽ المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ )
 تحية طيبة ...

الدولية في مجاؿ انطالقًا مف حرص ىذا البنؾ عمى استمرار االلتزاـ بتطبيؽ اف ؿ الممارسات 
وذلؾ لتعزيز سالمة المراكز   IFRSالصناعة المصرفية ومنيا المعايير الدولية لمتقارير المالية 

المالية لممصارؼ وتعميؽ مفاىيـ الشفافية واالفصاح لدييا , وما ت منو المعيار الدولي لمتقارير 
مف اع اء ادارتكـ  ( بأنو يجب عمى كؿ مصرؼ تشكيؿ لجنة لمتطبيؽ مكونة3المالية رقـ )

التالية )قسـ االئتماف , ادارة المخاطر , التدقيؽ الداخمي , قسـ تكنولوجيا المعمومات , القسـ 
المالي ( بأشراؼ مجمس ادارة مصرفكـ وذلؾ مف اجؿ  ماف نجاح عممية التحوؿ مف معيار 

ـ ادارتو عمى نحو بشكؿ مدروس يت 3الى المعيار الدولي لمتقارير المالية  63المحاسبة الدولي 
 جيد , وتتولى ىذه المجنة المسؤوليات التالية :

 عمؿ تحميؿ تشخيصي وكمي لالثر االولي لمتطبيؽ وتحديد الثغرات .  .0
إعداد تقارير دورية الى مجمس ادارة المصرؼ وىذا البنؾ فيما يتعمؽ بالتقدـ المحرز  .2

 واالمور الرئيسية .
 قعة . تطوير نماذج الخسائر االئتمانية المتو  .6
 دراسة االثر المتوقش لمتطبيؽ مف الناحية المالية واثر ذلؾ عمى معيار كفاية راس الماؿ . .4
 جمش البيانات المطموبة ومدخالت المخاطر االخرى .  .2
 متابعة الق ايا ورفش التقارير ومراقبة التقدـ وفؽ الجدوؿ الزمني المعد لذلؾ .  .2
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عمى البيانات المالية تجدوف بطيو التعميمات  وفي إطار االستعداد لتطبيؽ المعيار المذكور
( كما 3االرشادية الخاصة بتطبيؽ المعيار والتي تنظـ تطبيؽ مصارفكـ لممعيار الدولي رقـ )

 يتطمب القياـ باالتي :

اواًل : يجب عمى المصارؼ االلتزاـ باالفصاح وفقًا لمتطمبات المعيار في لمتقارير المالية التي 
 . 0/0/2103تصدر بعد 

ثانيًا : قياـ كؿ مصرؼ بتزويد ىذا البنؾ بالخطة المعتمدة مف مجمس ادارتو او المدير االقميمي 
بالنسبة لفروع المصارؼ االجنبية والمعدة مف قبؿ المجنة المشكمة لذلؾ , كما تقـو ىذه المجنة 
 المشكمة في كؿ مصرؼ بمتابعة موقؼ التطبيؽ بتزويد ىذا البنؾ بتقرير فصمي عف موقؼ

 التطبيؽ .

ثالثًا : يجب عمى المصارؼ و ش االنظمة الالزمة بحيث تتمكف مف التقييد التاـ بمتطمبات 
 ( السيما بخصوص احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة . 3المعيار رقـ )

( المتوقش لتطبيؽ المعيار وعمى QISرابعًا : قياـ كؿ مصرؼ بالوقوؼ عمى االثر الكمي )
صات المتوقعة نتيجة التطبيؽ مقارنة بالمخصصات الحالية المعتمدة مف االخص قيمة المخص

 قبؿ ىذا البنؾ , ويجب عمى المصرؼ تزويد ىذا البنؾ بيا برفقة البيانات المالية الفصمية . 

خامسًا : يقش عمى االدارة التنفيذية ومراقبي الحسابات كؿ مصرؼ مسؤولية التحقؽ مف سالمة 
خدمة لدى المصرؼ مف حيث مالءمتيا لمتطمبات المعيار واي معايير االنظمة والنماذج المست

اخرى ذات عالقة , كما تقش عمييـ مسؤولية التحقؽ مف صحة االرقاـ والمعمومات الواردة في 
 البيانات المالية والبيانات المطموبة مف ىذا البنؾ في شأف ىذا المعيار . 

يحؿ محمو بالنسبة لفروع المصارؼ  سادسًا : يجب عمى مجمس ادارة المصرؼ ) أو مف
 االجنبية( االشراؼ المباشر ومتابعة تنفيذ تمؾ التعميمات ومراعاة التحقؽ مف االتي :

توفير المتطمبات الالزمة لمتطبيؽ ومتابعة االلتزاـ بالخطة المو وعية وتذليؿ العقبات  .0
 التي تواجو التنفيذ . 
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بيؽ في استراتيجية كؿ مصرؼ )التي تحديد نماذج االعماؿ التي ستستخدـ عند التط .2
( في 3/2/01سبؽ واف تـ ابالغكـ بتزويد ىذا البنؾ بيا بموجب اعمامنا المرقـ )

( , باال افة الى اىمية توافر نظاـ تصنيؼ انتمائي داخمي , وىو ما 01/0/2102)
 ات . يتطمب التاكيد عمى توافر البيانات التاريخية وجودتيا استعدادا لتطبيؽ تمؾ المنيجي

قياس مدى كفاية االنظمة المستخدمة المذكورة في الفقرة ثالثًا اعاله ف ال عف الموارد  .6
 البشرية الالزمة .

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                      

 المحافظ وكالة نائب                                                    

                         26/12/2118 
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 دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية
 شعبة الدراسات والتسجيؿ والتراخيص  

                                   9/5/469العدد : 
                                                                    27/12/2118التاريخ : 

 إلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجنبية
 ـ/ إلغاء اعماـ

 تحية طيبة ...

والسػػػػػػػػػػػػػػماح  01/4/2106المػػػػػػػػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػػػػػػػػي  3/2/34تقػػػػػػػػػػػػػرر الغػػػػػػػػػػػػػػاء إعمامنػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػػػػػػػػدد 
كة لمسػػػػػػػاىمي شػػػػػػػركات التوسػػػػػػػػط ببيػػػػػػػش وشػػػػػػػراء العمػػػػػػػػالت االجنبيػػػػػػػة المسػػػػػػػاىمة بػػػػػػػػأكثر مػػػػػػػف شػػػػػػػػر 

 توسط .

 

 مع التقدير ...

 قسمة صالح عمي                                                              

 المدير العاـ وكالة                                                           

                                  27 /12/2118 
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 مراقبة المصارؼ التجارية دائرة مراقبة الصيرفة / قسـ 
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية  

                                   9/2/475العدد : 
                                                                    31/12/2118التاريخ : 

 إلى / المصارؼ المجازة كافة
 يداعـ/ إيقاؼ عمميات السحب واال

 تحية طيبة ...

ال مانش لدى ىذا  2114لسنة  34( مػػف قػػػانوف المصػػػارؼ النافػػػذة رقػػـػ 64استنادًا الى المادة )
 -البنؾ عمى االتي :

مػػػف كػػػؿ سػػنة والتوقػػػؼ عػػف اجػػػراء المعػػػامالت  2/0غمؽ ابػػواب المصػػرؼ ليػػـو  -0
 ػػػش اسػػتمرار الػػػدواـ االعتيػػػادي لجميش موظفي المصرؼ . المصػػػرفية المختمفة لمزبػػػائف م

السماح لكـ ب يقاؼ عمميات االيداع والسحب عمى حسابات التوفير في فروع مصارفكـ  -2
لغرض انجاز الموازنات السنوية في  2/0/2103ولغاية  24/02/2102لمفترة مف 

 ف عف ذلؾ لمزبائف . المواعيد المحددة ليا في حاؿ حاجتكـ لذلؾ شريطة االعال

 

 مع التقدير ...

 د.منذر عبد القادر الشيخمي                                                       

 نائب المحافظ وكالة                                                     

                       31/12/2118 
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 المؤسسات المالية غير المصرفية قسـ مراقبة/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة التدقيؽ والتفتيش وتحميؿ وتقييـ االداء 

                                   9/5/476العدد : 
                                                                    31/12/2118التاريخ : 

 بية كافةإلى / شركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجن
 ـ/ إعماـ

 تحية طيبة ...

 تقرر قياـ شركاتكـ ب نشػػػاء سجؿ الػػػكتروني يبيف جميش الحركػػػات اليومية لنشاط الشركة .

 

 مع التقدير ...

 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                             

 نائب المحافظ وكالة                                                              

                                 31/12/2118 
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