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 المؤسسات المالية غير المصرفيةقسـ مراقبة / دائرة مراقبة الصيرفة
 التدقيؽ والتفتيش وتقييـ االداءشعبة 
 9/5/46العدد: 

 3/2/2109التاريخ: 
 بيةشركات التوسط ببيع وشراء العمالت االجن/الى

 إندماج/ـ
 تحية طيبة ...

 .03/01/2106فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  9/3/560الحقان بكتابنا المرقـ بالعدد 
تحقيؽ االستقرار المالي كالمصرفي كخمؽ بيئة عمؿ تتسـ بالتنافسية إنطالقان مف ىدؼ ىذا البنؾ نحك 

لقطاع شركات الصرافة عالميان كلغرض مكاكبة ىذا  كترصيف عمؿ شركاتكـ لتتناسب مع التطكر الحاصؿ
الى قانكف الشركات رقـ  ة استنادافلتككيف شركات صير التطكر, يدعكا ىذا البنؾ الشركات الراغبة باالندماج 

اف ىذه العممية ستخمؽ قكة لمشركة المندمجة كبالتالي ستكفر ليا نمكان المعدؿ ,السيما  0994( لسنة 20)
يؿ كياف اكبر يغطي خدمات اكسع تتناسب مع كبر حجـ الشركة المندمجة كبالتالي حصكليا سريعان كاف تشك

 عمى خدمات مالية اكسع مف قبؿ ىذا البنؾ تتناسب مع حجميا.
حيث تـ دراسة المقترحات المقدمة مف قبمكـ كمف قبؿ بعض الجيات بيذا الخصكص الكاردة استنادان الى 

, ندرج ادناه االمتيازات الخاصة بكؿ فئة ترغب شركاتكـ االندماج فييا ككما مضمكف كتابنا المشار اليو اعاله
 يمي:

 (:Aاكالن: الفئة )
 الشركط:

المؤسسة التي ستتمخض عف االندماج بػػػػ )شركة صرافة( كليس التكسط ببيع كشراء العمالت تسمية  -0
 االجنبية.

 ( شركات.01الفئة عف )اف ال يقؿ عدد الشركات الراغبة باالندماج كفقان ليذه -2
( دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار.111,111,111,3اف ال يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ رأس المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات المندمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف )-5
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الضماف الذم سيصدر الى ىذا البنؾ عف عدـ االساءة الى االجازة التي ستمنح ليـ بعد نسبة خطاب  -7
 %( مف رأسماليا.01اتماـ اجراءات االندماج ىي )

 لييكؿ التنظيمي لمشركة.اضافة كحدة مراقب االمتثاؿ الى ا-3
عمى اصار تقارير تشمؿ جميع انشطة الشركة كفركعيا كيككف مرتبط مع  تكفير نظاـ محاسبي قادر-6

 الفركع بشكؿ الكتركني.
 تكفير انظمة مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب المعتمدة عالميان.-4

 االمتيازات:
مة خاصة كبالتالي ستككف قادرة عمى طرح االسيـ المتمخضة عف االندماج شركة مساىالشركة ستككف  -0

 لالكتتاب في حاؿ رغبت بزيادة رأسماليا اك تطكير نشاطيا.
 التكسط ببيع كشراء العمالت االجنبية. -2
القياـ بالتحكيؿ المالي الداخمي )عمى اف يككف الحد االعمى لمتحكيؿ ال يتجاكز رأسماليا كاحتياطاتيا لميـك -5

 الكاحد(.
مف مجمكع عدد ؿ الى نافذة بيع كشراء العممة االجنبية بحيث تككف الحصة الكاحدة متككنة الدخك -7

الحصص لمشركات العشرة المندمجة , عممان مبمغ الحصة بالتزايد في حاؿ كانت عدد الشركات المندمجة 
 العشرة شركات.يتجاكز 

 كتركني .( مف شركات مزكدم خدمات الدفع االلPOSالحصكؿ عمى ككالة منفذ ) -3
( western union , money gramالعمؿ كككيؿ ثانكم لشركات التحكيؿ االلكتركني العالمية مثؿ ) -6

 كالسبب بالعمؿ كككيؿ ثانكم بسبب متطمبات الشركات اعاله كعدـ امكانية تمبيتيا مف قبؿ الشركة المندمجة.
 POC (point of cash.)الحصكؿ عمى ككالة منفذ  -4
بنؾ بتعزيز رصيد التسكية لمحكاالت الخارجية مع شركات التحكيؿ االلكتركني العالمية يقكـ ىذا ال -6

 عف طريؽ نافذة بيع كشراء العممة االجنبية.المذككرة اعاله بحد اقصى يحدد كفقان لحجـ تعامالت الشركات 
 العمؿ كككيؿ لتسكيؽ البطاقات المسبقة الدفع. -9

متطمبات سكؽ ؿ الثانكم لككنيا شركة مساىمة بعد قياميا بتمبية امكانية طرح السيـ في سكؽ التداك -01
 العراؽ لالكراؽ المالية.

 يككف البريد الصادر كالكارد مع ىذا البنؾ يتـ بصكرة مباشرة. -00
 ( فرع اضافية.5امكانية فتح الفركع بحد اقصى ال يتجاكز الػػػ ) -02
مارسة المينة كالمتابعة كاالشراؼ كالتدقيؽ بحدكد مبمغ تككف الرسكـ المستكفاة مف قبؿ ىذا البنؾ عف م -05
 ( دينار.111,311,5)
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اخرل مستقبال كبضمنيا الحكاالت الخارجية بعد دراستيا كتقديـ مقترحات بشأنيا امكانية اضافة خدمات  -07
الية غير ى مع نشاط شركات الصرافة كالتي تتالئـ مع الخدمات المالية المقدمة مف قبؿ المؤسسات المتتماش

 المصرفية عالميان.
 يجكز لمشركة غمؽ اك نقؿ مكاقع لفركعيا كبكافة المحافظات بعد استحصاؿ مكافقة ىذا البنؾ . -03

 ( :Bثانيان: الفئة )
 الشركط:

تسمية المؤسسة التي ستتمخض عف االندماج بػػػ )شركة صرافة( كليس التكسط ببيع كشراء العمالت  -0
 االجنبية.

 ( شركات.3عدد الشركات الراغبة باالندماج كفقان ليذه الفئة عف ) اف ال يقؿ -2
 .( دينار111,111,311,2اف ال يقؿ راس الماؿ لمشركات المندمجة عف ) -5
الى ىذا البنؾ عف عدـ االساءة الى االجازة التي ستمنح ليـ بعد صدر نسبة خطاب الضماف الذم سي -7

 سماليا.%( مف را01اتماـ اجراءات االندماج ىي )
 اضافة كحدة مراقب االمتثاؿ الى الييكؿ التنظيمي لمشركة. -3
كيككف مرتبط مع تكفير نظاـ محاسبي قادر عمى اصدار تقارير تشمؿ جميع نشاط الشركة كفركعيا -6

 الفركع بشكؿ الكتركني.
 تكفير انظمة مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب. -4

 االمتيازات:
 .0994لسنة  20كفقا لقانكف الشركات رقـ ة المسؤكلية الشركة محدكدتككف  -0
 القياـ بالتكسط ببيع كشراء العمالت االجنبية. -2
يا كاحتياطاتيا لميـك القياـ بالتحكيؿ المالي الداخمي )عمى اف يككف الحد االعمى لمتحكيؿ ال يتجاكز راسمال-5

 الكاحد(.
 حيث تككف الحصة الكاحدة متككنة مف مجمكع عددبيع كشراء العممة االجنبية بالى نافذة الدخكؿ  -7

 الحصص لمشركات الخمس المندمجة.
 ( مف شركات مزكدم خدمات الدفع االلكتركني.POSالحصكؿ عمى ككالة منفذ )-3
 western union , moneyالعمؿ كككيؿ ثانكم لشركات التحكيؿ المالي االلكتركني العالمية مثؿ )-6

gram. ) 
 ع اضافي.امكانية فتح فر  -4
تككف الرسكـ المستكفاة مف قبؿ ىذا البنؾ عف ممارسة المينة كالمتابعة كاالشراؼ كالتدقيؽ بحدكد مبمغ  -6
 ( دينار.111,111,5)
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 ( بعد إستحصاؿ مكافقة ىذا البنؾ.Aلتككف شركة مف الفئة ) (Bشركتيف مف الفئة)امكانية اندماج -9
 (:Cثالثًا: الفئة )
 الشػػػػػػػػػػػػػػروط:

 االبقاء عمى اسـ الشركة )شركة التكسط ببيع كشراء العمالت االجنبية(.-0
 ( دينار.111,111,311اف ال يقؿ راس الماؿ لمشركة )-2
 %( مف رأسماليا.01الى ىذا البنؾ عف عدـ االساءة الى االجازة )نسبة خطاب الضماف الذم سيصدر -5
رىاب عمى الضكابط الخاصة بمكافحة غسؿ االمكاؿ تعتمد الشركة في مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ اال-7

 كتمكيؿ االرىاب لشركات التكسط.
 االمتيازات:

 مسؤكلية.تككف الشركة محدكدة ال-0
 التكسط ببيع كشراء العمالت االجنبية.-2
 القياـ بالتحكيؿ المالي الداخمي )بحد اقصى ال يتجاكز رأسماليا كاحتياطاتيا لميـك الكاحد(. -5
 االجنبية.نافذة بيع كشراء العمالت لى الدخكؿ ا-7
 ( مف شركات مزكدم خدمات الدفع االلكتركني.POSالحصكؿ عمى ككالة منفذ )-3
كالمتابعة كاالشراؼ كالتدقيؽ بحدكد مبمغ البنؾ عف ممارسة المينة تككف الرسـك المستكفاة مف قبؿ ىذا -6
 ( دينار.111,431,2)

ركات المندمجػػػػػة كافػػػػػة الػػػػػى الشػػػػػركة المػػػػػدم  بيػػػػػا اك الناجمػػػػػة عػػػػػف عممػػػػػان اف انتقػػػػػاؿ حقػػػػػكؽ كالتزامػػػػػات الشػػػػػ
 المعدؿ. 0994( لسنة 20( مف قانكف الشركات رقـ )032الدم  يتـ استنادان الى احكاـ المادة )

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  نرجػػػػو تزويػػػػدنا بطمبػػػػات الشػػػػركات الراغبػػػػة باالنػػػػدماج لةػػػػرض مػػػػنم الموافقػػػػة لممباشػػػػرة بػػػػاجراءات الػػػػدم 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػر...التقدي

 عمي محسف اسماعيؿ                                          
 المحافظ وكالة                                                                   

                5/2/2109 
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 تحميؿ المصارؼ ومراقبة المخاطرقسـ / دائرة مراقبة الصيرفة
 9/6/47العدد: 

 4/2/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى

 السيولة حسب سمـ االستحقاؽ/ـ
 تحية طيبة ...

نظران ألىمية تكامؿ المؤشرات الخاصة باحتساب نسب السيكلة, تقرر مصارفكـ باعداد السيكلة حسب سمـ 
جارية كاالسالمية االستحقاؽ كفؽ النمكذج المرفؽ ربطان كترسؿ بشكؿ فصمي الى قسمي مراقبة المصارؼ الت

( عمى اف يأخذ 2109كخالؿ مدة سماح )شير( بعد انتياء كؿ فصؿ كابتداء مف )الفصؿ االكؿ مف سنة 
 بنظر االعتبار االتي:

اعداد سمـ آجاؿ االستحقاؽ لتحديد الفجكات الناتجة مف عدـ تكافؽ آجاؿ استحقاؽ المكجكدات كالمطمكبات -0
المكجكد كالمطمكب, كيتـ ذلؾ كفقان لكؿ عممة عمى حدة مع ضركرة اتباع  يكميان كفقان لالجؿ المتبقي مف عمر

 الخطكات التالية عند اعداد سمـ آجاؿ االستحقاؽ:

  فترات زمنية كفقان لالجؿ المتبقي ليا حتى تاريخ  4تكزيع المكجكات كالمطمكبات لدل المصرؼ عمى
 اؿ االستحقاؽ المرفؽ(.االستحقاؽ كذلؾ لكؿ عممة عمى حدة , )ككفقان لنمكذج سمـ آج

  تحديد قيمة الفجكة الجارية )مكجبة أك سالبة( بيف المكجكدات كالمطمكبات لكؿ فترة زمنية, يتـ
كالذم يتعيف عمى المصرؼ االلتزاـ بيا كعدـ تجاكزىا كيتـ حساب لمكصكؿ الى الفجكة التراكمية 

 .المصرؼ لكؿ عممة عمى حدة لتزاماتمقدار الفجكة سكاء جارية اك تراكمية كنسبة مف اجمالي ا
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يتـ معالجة البنكد داخؿ الميزانية التي ليس ليا تاريخ استحقاؽ عند اعداد سمـ اجاؿ االستحقاؽ كفقان لما -2
 يمي:

 *الموجودات :

% مف ىذه 61)في جانب االصكؿ(: يتـ ادراج نسبة  overdraftارصدة السحب عمى المكشوؼ -0
ر مف سنة عمى اعتبار انيا ارصدة مستقرة كيتـ تجديدىا , كادراج نسبة االرصدة ضمف الفترة الزمنية اكث

% مف ىذه االرصدة ضمف الفترة الزمنية اليكـ التالي عمى اعتبار اف ىذه االرصدة يمكف سدادىا في ام 71
 كقت.

 يتـ تكزيع ارصدة ىذه الحسابات الحسابات الجارية الدائنة وحسابات التوفير)في جانب المطموبات(:-2
عمى الفترات الزمنية الكاردة بجدكؿ سمـ آجاؿ االستحقاؽ كفقان لمكدائع االساسية كغير االساسية, حيث يتـ 
ادراج الجزء االساسي مف ىذه الحسابات ضمف الفترات الزمنية اكثر مف سنة كتكزيع الجزء غير االساسي 

ه الطريقة بدالن عف الكدائع المستقرة كغير منيا عمى الفترات الزمنية الباقية بنسب متساكية, إذ تـ استخداـ ىذ
السحب كااليداع لزبائف المستقرة نظران لصعكبة قياـ المصارؼ باحتسابيا ككنيا تحتاج الى ارشفة عف عمميات 

ليمكنيـ مف تحديد الزبائف المستقريف في عمميات السحب إذ تـ استخداـ طريقة الحسابات االساسية المصارؼ 
( ككنيا اسيؿ في عمميات االحتساب كفرز الزبائف LCRساب نسبة تغطية السيكلة )كالمعمكؿ بيا في احت

 كما انيا ضمف متطمبات االفصاح التي تقدميا المصارؼ الى ىذه الدائرة ضمف الحسابات الفصمية المرسمة.

 غير اساسية اساسية نوع الوديعة
 فأكثر دينار مميكف( 011) ئفالزبا ارصدة ( مميكف دينار011ارصدة الزبائف اقؿ مف ) الجارية
 فأكثر دينار مميكف( 23) الزبائف ارصدة ( مميكف دينار23ارصدة الزبائف اقؿ مف ) التكفير
مبالغ تستحؽ خالؿ السنة التالية اك لفترة  الثابتة

 ( اشير5تزيد عف )
 لفترة اك حاليةال السنة خالؿ تستحؽ مبالغ
 اشير( 5) عف تزيدال 

 

ؼ المالية التي ليس ليا تاريخ استحقاؽ )االسيـ( كمدرجة في سكؽ العراؽ لالكراؽ استثمارات المصر -5
المالية, يتـ ادراجيا في  الفترة الزمنية اسبكع فأقؿ, كاذا كانت غير مدرجة في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية يتـ 

 ادراجيا ضمف الفترة الزمنية )اكثر مف سنة(.

 *المطموبات:
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% اك اكثر في رأس ماؿ الشركة( , 31الشركة التابعة )يبمغ مساىمة المصرؼ مساىمات المصرؼ في  -0
 % في رأس ماؿ الشركة( يتـ ادراجيا21أك في شركات ذات مصمحة مشتركة )يبمغ مساىمة المصرؼ اكثر 

 ضمف الفترة الزمنية اكثر مف سنة.

 ف سنة.االئتماف غير المنت  )المتعثر( يتـ ادراجو في الفترة الزمنية اكثر م-0

االرصدة االحتياطية لدل البنؾ المركزم العراقي )االحتياطي االلزامي( يتـ ادراجيا في الفترة الزمينة اكثر  -2
 مف سنة.

 يتـ ادراج حقكؽ المساىميف كالمخصصات في الفترة الزمنية اكثر مف سنة. -5

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 المحافظ وكالةنائب                                                            

                7/2/2109 

 

 

 



 نموذج سمـ آجاؿ االستحقاؽ بالعممة.................

 اسـ المصرؼ....................
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اليوم  البيان
 التالي

اسبوع 
 فأقل

اكثر من 
اسبوع 
وحتى 
 شهر

اكثر من 
شهر 
 3وحتى 
 شهور

اكثر من 
شهور  3

 6وحتى 
 اشهر

اكثر من 
اشهر  6

وحتى 
 سنة

اكثر من 
 سنة

 االجمالي

        %100 النقدٌة

االرصدة لدى البنك 
 المركزي العراقً

        

ارصدة لدى المصارؾ 
 المحلٌة

        

ارصدة لدى المصارؾ 
 االجنبٌة

        

         اذون خزنة

         سندات حكومٌة

استثمارات مالٌة بؽرض 
 رة)مدرجة(المتاج

 100%       

 بؽرض مالٌة استثمارات
 (ؼٌر مدرجة)المتاجرة

      100%  

         االئتمان الممنوح

  %60      %40 سحب على المكشوؾ

  %100       ائتمان ؼٌر منتج

اصول اخرى 
 )مساهمات شركات(

      100%  

اجمالً 
 0اصول)الموجودات(

        

ارصدة مستحقة للبنك 
 مركزي العراقًال

      100%  

ارصدة مستحقة 
 للمصارؾ المحلٌة

        

 مستحقة ارصدة
 االجنبٌة للمصارؾ

        

         ودائع الزبائن

مبالػ مقترضة وسندات 
 مصدرة

        

  %100       المخصصات

  %100       حقوق المساهمٌن

         خصوم اخرى

         (2اجمالً االلتزامات)

         2-0الفجوة التجارٌة 

         الفجوة التراكمٌة*
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 :االيضاحات ادناه تخص الجدوؿ الخاص باعداد السيولة حسب سمـ االستحقاؽ 
  100يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب النقدية في )اليـك التالي( ام بنسبة%. 
 ة بغرض المتاجرة )مدرجة( في )اسبكع يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب استثمارات مالي

 .%100فأقؿ( ام بنسبة 
  يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب استثمارات مالية اخرل كمساىمات )غير مدرجة( في

 .%100)اكثر مف سنة( ام بنسبة 
  كالجزء االخر  %40مف حساب السحب عمى المكشكؼ في )اليكـ التالي( كبنسبة يتطمب ادراج جزء

 .%60ر مف سنة( كبنسبة في )اكث
  100يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب االئتماف المنت  في )اكثر مف سنة( ام بنسبة%. 
  يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب اصكؿ اخرل )مساىمة الشركات( في )اكثر مف سنة( ام

 .%100بنسبة 
  المركزم العراقي في )اكثر مف يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب ارصدة مستحقة لمبنؾ

 .%100سنة( ام بنسبة 
  بخصكص كدائع الزبائف يتـ تكزيع اجاؿ االستحقاؽ حسب نكع الكديعة )اساسية غير اساسية( كما

 ىك مكضح في الجدكؿ الخاص بالحسابات الجارية الدائنة كحسابات التكفير )جانب المطمكبات(.
 (.%100خصصات في )اكثر مف سنة( ام بنسبة )يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب الم 
  يتطمب ادراج كامؿ المبمغ الخاص بحساب حقكؽ المساىميف في )اكثر مف سنة( ام بنسبة

(100%.) 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المصارؼ التجاريةقسـ مراقبة / دائرة مراقبة الصيرفة
 التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنيةشعبة 
 9/2/53العدد: 

 5/2/2109التاريخ: 
 ؼ المجازة كافةالمصار /الى

 نسبة االئتماف النقدي الى الودائع/ـ
 تحية طيبة ...

بإعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػرقـ  كالحاقػػػػػػػا 51/02/2106كالمػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي  9/2/741اشػػػػػػػارة الػػػػػػػى اعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػدد 
 نكد بياف االتي: 0/5/2106كالمؤرخ في  9/0/65بالعدد 

كفكائػػػػػد المتػػػػػكقفيف عػػػػػف الػػػػػدفع(  بالصػػػػػافي )مطػػػػػركح منػػػػػو المخصػػػػػصسػػػػػيتـ احتسػػػػػاب االئتمػػػػػاف النقػػػػػدم  -0
 %.011إذا كاف االئتماف الخاسر مخصص بنسبة 

اسػػػػػتثناء قػػػػػركض مبػػػػػػادرة البنػػػػػؾ المركػػػػػزم لممشػػػػػػاريع مػػػػػف اجمػػػػػػالي التسػػػػػييالت فقػػػػػط فػػػػػػي حػػػػػاؿ دخػػػػػػكؿ  -2
 جانب االقتراض في المركز المالي لممصرؼ,مبالغ المبادرة ضمف 

قػػػػد باالئتمػػػػاف النقػػػػدم يػػػػتـ تخفيضػػػػيا مػػػػف فػػػػي حػػػػاؿ كجػػػػكد كديعػػػػة ضػػػػماف محجػػػػكزة كمربكطػػػػة بمكجػػػػب ع-5
 مبمغ االئتماف النقدم اما في حاؿ ككنيا تأمينات فال يتـ اضافتيا الى الكدائع.

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                3/2/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المصارؼ االسالميةقسـ مراقبة / دائرة مراقبة الصيرفة
 تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االسالميةشعبة 
 9/3/65العدد: 

 00/2/2109التاريخ: 
 كافة سالميةالمصارؼ اال/الى

 يةقوائـ البيانات المالية االسالم/ـ
 تحية طيبة ...

 .06/02/2106في  9/5/737الحقان بإعمامنا المرقـ 
 فيما يتعمؽ بعممكـ. 06/02/2106في  9/2/737. الغاء اعمامنا المرقـ 0
. تقػػػػػػرر اعتمػػػػػػاد قػػػػػػكائـ البيانػػػػػػات الماليػػػػػػة االسػػػػػػالمية, كعميػػػػػػو يتطمػػػػػػب مػػػػػػف مصػػػػػػرفكـ تزكيػػػػػػدنا بالبيانػػػػػػات 2

عمػػػػػى )القػػػػػرص المػػػػػدم ( المرفػػػػػؽ عمػػػػػى اف يػػػػػتـ ارسػػػػػاليا  الماليػػػػػة بصػػػػػكرة فصػػػػػمية كحسػػػػػب النمػػػػػكذج المثبػػػػػت
كرقيػػػػػان كالكتركنيػػػػػان عمػػػػػى نفػػػػػس ايميػػػػػؿ قسػػػػػـ مراقبػػػػػػة المصػػػػػارؼ االسػػػػػالمية كبػػػػػنفس المكاعيػػػػػد المحػػػػػددة كىػػػػػػك 

مػػػػػف الشػػػػػير الػػػػػذم يمػػػػػي فتػػػػػرة التػػػػػدقيؽ , كاف ام خطػػػػػأ فػػػػػي تثبيػػػػػت كتبكيػػػػػب أرصػػػػػدة الحسػػػػػابات كدقػػػػػة  23
ر مػػػػػػف مسػػػػػػؤكلية مصػػػػػػرفكـ كحسػػػػػػب مػػػػػػا نصػػػػػػت عميػػػػػػو المػػػػػػادة المعمكمػػػػػػات الػػػػػػكاردة فػػػػػػي ىػػػػػػذه البيانػػػػػػات يعتبػػػػػػ

 .2117لسنة  97( مف قانكف المصارؼ رقـ 75)
. فػػػػػػي حػػػػػػاؿ كجػػػػػػكد اخطػػػػػػاء جكىريػػػػػػة يػػػػػػتـ اسػػػػػػتدعاء مػػػػػػدير القسػػػػػػـ المػػػػػػالي كالمكظػػػػػػؼ المخػػػػػػتص باعػػػػػػداد 5

 الميزانية كاعالميـ بتمؾ االخطاء لمعمؿ عمى عدـ تكرارىا كتجاكزىا مستقبالن.

 ع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                           
                /2/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية/ دائرة مراقبة الصيرفة
 التعميمات والضوابط شعبة
 9/3/68العدد: 

 02/2/2109التاريخ: 
 المجازة كافةاالسالمية المصارؼ /الى

حوؿ االبتكار في المنتجات لتمويؿ المشاريع  2109جائزة المجمس العاـ لمبنوؾ لعاـ /ـ
 الصةيرة والمتناىية الصةر

 تحية طيبة ...
كابػػػػراز اىميػػػػة القطػػػػاع المصػػػػرفي االسػػػػالمي فػػػػي انطالقػػػػان مػػػػف دكر ىػػػػذا البنػػػػؾ فػػػػي تعزيػػػػز الشػػػػمكؿ المػػػػالي, 

كالمؤسسػػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػبالد. نرجػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػارفكـ المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػائزة المجمػػػػػػػػػس العػػػػػػػػػاـ لمبنػػػػػػػػػكؾ 
حػػػػػكؿ االبتكػػػػػار فػػػػػي المنتجػػػػػات لتمكيػػػػػؿ المشػػػػػاريع الصػػػػػغيرة كالمتناىيػػػػػة الصػػػػػغر  2109كاالسػػػػػالمية العػػػػػاـ 

 اف المشػػػػػػػاركة تػػػػػػػتـ عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ المكقػػػػػػػع مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تعزيػػػػػػػز الشػػػػػػػمكؿ المػػػػػػػالي كالنمػػػػػػػك االقتصػػػػػػػادم , عػػػػػػػالن 
 (.www.cibafi.orgااللكتركني لممجمس العاـ لمبنكؾ كالمؤسسات المالية االسالمية )

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...

 
 قادر الشيخميد. منذر عبد ال                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                           
                02/2/2109 

 

 

 
 

http://www.cibafi.org/
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

  دائرة مراقبة الصيرفة
 9/3/75العدد: 

 08/2/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى

 تعميمات التحويؿ خارج النافذة/ـ
 تحية طيبة ...
ان نسػػػػػػخة مػػػػػػف تعميمػػػػػػات التحكيػػػػػػؿ الخػػػػػػارجي لمحػػػػػػكاالت المنفػػػػػػذة خػػػػػػارج نافػػػػػػذة بيػػػػػػع كشػػػػػػراء نرفػػػػػػؽ لكػػػػػػـ ربطػػػػػػ

 العممة االجنبية , لمعمؿ بمكجبيا.

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                06/2/2109 
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 تعميمات التحويؿ الخارجي )خارج نافذة بيع وشراء العمالت االجنبية(/ـ

 تحية طيبة ...

بغيػػػػػػة تعزيػػػػػػز دكر القطػػػػػػاع المصػػػػػػرفي فػػػػػػي دعػػػػػػـ االقتصػػػػػػاد الػػػػػػكطني مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تسػػػػػػييؿ عمميػػػػػػات تمكيػػػػػػؿ 
رجي لمبمػػػػػػػد كاسػػػػػػػتمرار المحافظػػػػػػػة عمػػػػػػى اسػػػػػػػتقرار اسػػػػػػػعار صػػػػػػػرؼ الػػػػػػػدينار العراقػػػػػػػي التبػػػػػػادؿ التجػػػػػػػارم الخػػػػػػػا

مقابػػػػػػؿ العمػػػػػػػالت االجنبيػػػػػػة كبيػػػػػػػدؼ تبسػػػػػػػيط االجػػػػػػراءات كتعزيػػػػػػػز الػػػػػػدكر الرقػػػػػػػابي ليػػػػػػػذا البنػػػػػػؾ لمحػػػػػػػد مػػػػػػػف 
السػػػػػػػيما فيمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بمخػػػػػػػاطر عمميػػػػػػػات غسػػػػػػػؿ االمػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػؿ المخػػػػػػػاطر المرتبطػػػػػػػة بيػػػػػػػذا المكضػػػػػػػكع 

( لسػػػػػػػنة 50صػػػػػػػالحيات المخكلػػػػػػػة كفػػػػػػػؽ قػػػػػػػانكف البنػػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم العراقػػػػػػػي رقػػػػػػػـ )االرىػػػػػػػاب كاسػػػػػػػتنادان الػػػػػػػى ال
كالتعميمػػػػػػػػػػات  2015( لسػػػػػػػػػػنة 39كقػػػػػػػػػػانكف مكافحػػػػػػػػػػة غسػػػػػػػػػػؿ االمػػػػػػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػػػػػػؿ االرىػػػػػػػػػػاب رقػػػػػػػػػػـ ) 2004

كالضػػػػػكابط الصػػػػػادرة بمكجبيمػػػػػا, نػػػػػدرج ادنػػػػػاه تعميمػػػػػات التحكيػػػػػؿ الخػػػػػارجي لغػػػػػرض االلتػػػػػزاـ بيػػػػػا تنفيػػػػػذ مػػػػػا 
 حكيؿ خارج النافذة ككما يمي:جاء فييا عند اجراء ام عممية ت

تقػػػػػػـك المصػػػػػػارؼ بقبػػػػػػكؿ طمبػػػػػػات زبائنيػػػػػػا الػػػػػػراغبيف بػػػػػػاجراء الحػػػػػػكاالت الخارجيػػػػػػة )دكالر مقابػػػػػػؿ دكالر(  -1
سػػػػػكاء عػػػػػف طريػػػػػؽ حسػػػػػاب المصػػػػػرؼ المفتػػػػػكح فػػػػػي ىػػػػػذا البنػػػػػؾ اك عػػػػػف طريػػػػػؽ رصػػػػػيد المصػػػػػرؼ المتػػػػػكفر 

 في حسابو لدل البنؾ المراسؿ.

 ة الكاجبة ك)مبدأ اعرؼ زبكف( بشأف االتي:تطبيؽ تدابير العنايعمى المصرؼ  -2

اك  التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى ىكيػػػػػػة الشػػػػػػخص طالػػػػػػب التحكيػػػػػػؿ سػػػػػػكاء كػػػػػػاف شخصػػػػػػان طبيعيػػػػػػان اك شخصػػػػػػان اعتباريػػػػػػان  -أ
منظمػػػػػة غيػػػػػػر اليادفػػػػػػة لمػػػػػربح كفقػػػػػػان لمػػػػػػا منصػػػػػػكص عميػػػػػو فػػػػػػي التشػػػػػػريعات كالقػػػػػكانيف اعػػػػػػاله كالتحقػػػػػػؽ مػػػػػػف 

يجػػػػػب الحصػػػػػكؿ عمييػػػػػا كحػػػػػد ادنػػػػػى مػػػػػف الشػػػػػخص دقتيػػػػػا كاالحتفػػػػػاظ بيػػػػػا , كتتمثػػػػػؿ تمػػػػػؾ المعمكمػػػػػات التػػػػػي 
 :الذم يقـك بالتحكيالت بما يأتي

 .اسـ الشخص طالب التحكيؿ 
 .رقـ كتاريخ فتح الحساب فضال عف تاريخ التحكيؿ 
 .عنكاف الشخص طالب التحكيؿ 
 .الغرض مف التحكيؿ 
 .المبمغ المحكؿ 
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  كايػػػػة معمكمػػػػات اخػػػػرل )معمكمػػػػات عػػػػف المسػػػػتفيد( االسػػػػـ, العنػػػػكاف, رقػػػػـ الحسػػػػاب فػػػػي حػػػػاؿ تػػػػكفره
 متكفرة عنو.

  بػػػػػػاجراء تحكيػػػػػػؿ لػػػػػػيس لػػػػػػو حسػػػػػػاب فيتعػػػػػػيف عمػػػػػػى المصػػػػػػرؼ سػػػػػػتفتاء يقػػػػػػـك بالنسػػػػػػبة لمعميػػػػػػؿ الػػػػػػذم
جػػػػػػػكاز السػػػػػػػفر /بياناتػػػػػػػو الشخصػػػػػػػية كاالحتفػػػػػػػاظ بصػػػػػػػكرة طبػػػػػػػؽ االصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف البطاقػػػػػػػة الشخصػػػػػػػية 

الخػػػػػػاص بػػػػػػو, عمػػػػػػػى اف ال يتجػػػػػػاكز المبمػػػػػػغ المحػػػػػػػكؿ المسػػػػػػمكح بيػػػػػػا فػػػػػػػي اعمػػػػػػاـ البنػػػػػػؾ المركػػػػػػػزم 
 .2018/1/4المؤرخ في  9/2/9عراقي المرقـ ال

التحقػػػػػؽ مػػػػػف مصػػػػػادر االمػػػػػكاؿ المحكلػػػػػة بصػػػػػكرة دقيقػػػػػة )بمػػػػػا فييػػػػػا التحػػػػػكيالت التػػػػػي تػػػػػتـ عػػػػػف طريػػػػػؽ -ب
بطاقػػػػػات الػػػػػدفع االلكتركنػػػػػي( كالتأكػػػػػد, عػػػػػدـ ادراج اسػػػػػماء الزبػػػػػائف فػػػػػي قػػػػػكائـ الحظػػػػػر الدكليػػػػػة عػػػػػالكة عمػػػػػى 

 .ؿ بالمستفيد النيائي غرض التحكيؿ كالعالقة التي تربط الزبكف المحك 

عمػػػػػػى المصػػػػػػرؼ اعػػػػػػداد ممػػػػػػؼ لكػػػػػػؿ حكالػػػػػػة منفػػػػػػذة لصػػػػػػالح زبائنػػػػػػو عمػػػػػػى اف تتضػػػػػػمف ىػػػػػػذه الممفػػػػػػات  -3
الكثػػػػػػائؽ االتيػػػػػػة )طمػػػػػػب الزبػػػػػػكف, اسػػػػػػتمارة )نمػػػػػػكذج( التحكيػػػػػػؿ, سػػػػػػكيؼ التحكيػػػػػػؿ, المسػػػػػػتندات التػػػػػػي تؤيػػػػػػد 

فس احكػػػػػاـ المػػػػػادة الغػػػػػرض مػػػػػف التحكيػػػػػؿ, ايػػػػػة كثػػػػػائؽ اخػػػػػرل تػػػػػرتبط بعمميػػػػػة التحكيػػػػػؿ( كتكػػػػػكف خاضػػػػػعة لػػػػػن
 القانكنية المذككرة في الفقرة السابقة.

تخضػػػػػع ىػػػػػذه التحػػػػػكيالت لعمميػػػػػات التػػػػػدقيؽ المسػػػػػتقؿ مػػػػػف قبػػػػػؿ التشػػػػػكيالت االداريػػػػػة االتيػػػػػة )التػػػػػدقيؽ  -4
 الداخمي, مراقب االمتثاؿ, مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب, ادارة المخاطر(.

مػػػػػػػػػػػػػػع التقدير.
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

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

 9/2/000العدد: 
 7/3/2109التاريخ: 

 المصارؼ المجازة كافة/الى
 شيادة تخرج مصدقة/ـ

 تحية طيبة ...
 اسػػػػػػتنادان الػػػػػػى المخاطبػػػػػػات الجاريػػػػػػة مػػػػػػع كزارة التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي كالبحػػػػػػث العممػػػػػػي , حصػػػػػػمت المكافقػػػػػػة عمػػػػػػى
االكتفػػػػػػاء بتزكيػػػػػػدنا بشػػػػػػيادة التخػػػػػػرج الخاصػػػػػػة بمرشػػػػػػحي مصػػػػػػارفكـ لممناصػػػػػػب القياديػػػػػػة مصػػػػػػدقة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 
الجامعػػػػػػػات التػػػػػػػي تخرجػػػػػػػكا منيػػػػػػػا عمػػػػػػػى اف يػػػػػػػتـ تزكيػػػػػػػدنا بكتػػػػػػػاب صػػػػػػػحة صػػػػػػػدكر كاف يتحمػػػػػػػؿ المصػػػػػػػرؼ 

 مسؤكلية ام خطأ اك حالة تزكير تظير مستقبالن.

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                4/5/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/021العدد: 

 25/3/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى

 االرصدة واالستثمارات الخارجية/ـ
 تحية طيبة ...

كبخصػػػػػكص ارصػػػػػدة كاسػػػػػتثمارات  2109( لسػػػػػنة 51ادارة ىػػػػػذا البنػػػػػؾ المػػػػػرقـ )اسػػػػػتنادان الػػػػػى قػػػػػرار مجمػػػػػس 
 المصارؼ في الخارج تقرر ما يمي:

ى راس المػػػػػػػػػاؿ %( الػػػػػػػػػ21تكػػػػػػػػػكف النسػػػػػػػػػب المسػػػػػػػػػمكحة الرصػػػػػػػػػدة المصػػػػػػػػػارؼ المدينػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػارج) -0
 %( مف كدائع المصرؼ بالعممة االجنبية )اييما اعمى(.51كاالحتياطيات السميمة اك )

 تشمؿ النسبة اعاله جميع االرصدة الجارية كاالستثمارية في الخارج. -2

( يػػػػػػػـك مػػػػػػػف تػػػػػػػاريخ اصػػػػػػػدار ىػػػػػػػذه 91عمػػػػػػػى المصػػػػػػػارؼ تسػػػػػػػكية ارصػػػػػػػدتيا فػػػػػػػي الخػػػػػػػارج خػػػػػػػالؿ مػػػػػػػدة)-5
 %( مف عائد االستثمار الخارجي التقديرم.021غرامة بنسبة )التعميمات كبخالفو سيتـ فرض 

امكانيػػػػػػة المصػػػػػػارؼ اسػػػػػػتثمار كدائعيػػػػػػا فػػػػػػي داخػػػػػػػؿ العػػػػػػراؽ بالػػػػػػدكالر مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المنتجػػػػػػات الدكالريػػػػػػػة -7
المتػػػػكفرة فػػػػي البنػػػػؾ المركػػػػزم العراقػػػػي ضػػػػمف سػػػػقكؼ االسػػػػتثمار المحػػػػددة مسػػػػبقان كتسػػػػتثنى االيػػػػداعات 

 ركزم بغرض االستثمار مف سقكؼ االستثمار المذككرة.النقدية بالدكالر لدل البنؾ الم

يسػػػػػػتثنى االسػػػػػػتثمار فػػػػػػي سػػػػػػندات حككمػػػػػػة العػػػػػػراؽ الدكليػػػػػػة المتداكلػػػػػػة بالػػػػػػدكالر مػػػػػػف سػػػػػػقكؼ االرصػػػػػػدة  -3
االسػػػػػتثمارات فػػػػػي الخػػػػػارج لتشػػػػػجيع المصػػػػػارؼ عمػػػػػى االسػػػػػتثمار فػػػػػي ىػػػػػذه السػػػػػندات المتػػػػػكفرة /المدينػػػػػة 

 في السكؽ الثانكم.

اء تحػػػػػػػػكيالت الػػػػػػػػدكالر مقابػػػػػػػػؿ االيػػػػػػػػداعات بالػػػػػػػػدكالر لػػػػػػػػدل البنػػػػػػػػؾ المركػػػػػػػػزم السػػػػػػػػماح لممصػػػػػػػػارؼ بػػػػػػػػاجر -6
 الغراض محددة منيا:
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

  سداد االعتمادات لصالح المصارؼ المصنفة مف ككاالت التصنيؼ العالميةA  اكB. 
 ( تسػػػكية ارصػػػدة المصػػػارؼ فػػػي شػػػركات البطاقػػػات العالميػػػةMaster card , visa card )

 (.Money gram, western unionكشركات التحكيؿ العالمية )

 %(.1 ,01%( الى )1 ,21تخفيض عمكلة التحكيؿ الى الخارج مف )-4

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                27/5/2109 
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 قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية

 9/2/020العدد: 
 25/3/2109التاريخ: 

 المصارؼ المجازة كافة/الى
 السحب النقدي لمعممة االجنبية/ـ

 تحية طيبة ...
كالغػػػػػػراض انجػػػػػػاز سػػػػػػحكباتكـ مػػػػػػف  03/2/2106كالمػػػػػػؤرخ فػػػػػػي  9/2/45مامنػػػػػػا المػػػػػػرقـ بالعػػػػػػدد الحاقػػػػػػان بأع

العممػػػػػة االجنبيػػػػػة المتػػػػػكفرة فػػػػػي حسػػػػػابكـ المفتػػػػػكح لػػػػػدل ىػػػػػذا البنػػػػػؾ تقػػػػػرر )عمػػػػػى مصػػػػػرفكـ تقػػػػػديـ تكضػػػػػيح 
كتحميػػػػؿ يتضػػػػمف اسػػػػـ المحػػػػكؿ مػػػػف الخػػػػارج اك مػػػػف الػػػػداخؿ سػػػػكاء كػػػػاف شخصػػػػان اك مصػػػػرفان كالغػػػػرض مػػػػف 

 لمستفيد النيائي كالعالقة بينيما مع طمب السحب لممبمغ( في نياية كؿ شير.التحكيؿ كاسـ ا

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 لمحافظ وكالةنائب ا                                                           

                /5/2109 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية/ دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة الرقابة الشرعية

 9/3/022العدد: 
 25/3/2109التاريخ: 

 المصارؼ االسالمية المجازة كافة/الى
 رئيس ىيئة الرقابة الشرعية/ـ

 تحية طيبة ...
فيذيػػػػػة لتنظػػػػػيـ عمػػػػػؿ المصػػػػػارؼ االسػػػػػالمية الصػػػػػادرة بكتابنػػػػػا المػػػػػرقـ تأكيػػػػػدان عمػػػػػى مػػػػػا كرد فػػػػػي الضػػػػػكابط التن

 09/9/2106فػػػػػػػػي  9/5/553كالحقػػػػػػػػان بأعمامنػػػػػػػػا المػػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػػدد  51/3/2106فػػػػػػػػي  9/5/204بالعػػػػػػػػدد 
يتكجػػػػػب عمػػػػػى مصػػػػػارفكـ القيػػػػػاـ بتعيػػػػػيف رئػػػػػيس ىيئػػػػػة رقابػػػػػة شػػػػػرعية بدرجػػػػػة )ماجسػػػػػتير( عمػػػػػى االقػػػػػؿ مػػػػػف 

شػػػػمؿ فقػػػػو المعػػػػامالت كيتمتػػػػع بخبػػػػرة ال تقػػػػؿ عػػػػف ثػػػػالث سػػػػنكات جامعػػػػة معتػػػػرؼ بيػػػػا فػػػػي العمػػػػـك الشػػػػرعية ت
فػػػػػي اصػػػػػدار الفتػػػػػاكل كاالحكػػػػػاـ الشػػػػػرعية اك اربػػػػػع سػػػػػنكات بعػػػػػد التخػػػػػرج فػػػػػي التػػػػػدريس الجػػػػػامعي اك البحػػػػػث 
العممػػػػي فػػػػي مجػػػػاؿ التمكيػػػػؿ االسػػػػػالمي كعمػػػػى مصػػػػارفكـ المجػػػػكء الػػػػػى االسػػػػاتذة الجػػػػامعييف العػػػػامميف مػػػػػنيـ 

الرقابػػػػة الشػػػػػرعية ىػػػػك )متفػػػػػرغ( عمػػػػى اف يػػػػتـ استحصػػػػػاؿ مكافقػػػػة الييئػػػػػة  كالمتقاعػػػػديف كػػػػكف اف رئػػػػػيس ىيئػػػػة
االعضػػػػػاء  التزامػػػػػان بالضػػػػػكابط العامػػػػػة عمػػػػػى تعيػػػػػيف رئػػػػػيس ىيئػػػػػة الرقابػػػػػة الشػػػػػرعية كالتصػػػػػكيت عمػػػػػى بقيػػػػػة 

 المشار الييا اعاله.
 ( اياـ عمؿ مف تاريخ كتابنا ىذا.5لالجابة عمى ما ورد اعاله خالؿ فترة )

 ػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...مػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                27/5/2109 
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 غير المصرفيةالمؤسسات المالية قسـ مراقبة  / دائرة مراقبة الصيرفة
 المعايير واالمتثاؿشعبة 
 9/5/023العدد: 

 25/3/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى

 المصدريف/شركات الدفع االلكتروني المجازة
 استمارة اعرؼ زبونؾ/ـ

 تحية طيبة ...
 .26/0/2109( في 9/3/52الحاقان بأعمامنا المرقـ بالعدد )

البنػػػػؾ مػػػػف اضػػػػافة ام حقػػػػكؿ تركنيػػػػا مناسػػػػبة كحسػػػػب طبيعػػػػة العمػػػػؿ  نػػػػكد اف نبػػػػيف انػػػػو ال مػػػػانع لػػػػدل ىػػػػذا
مثػػػػػػػػؿ )االسػػػػػػػػـ بالمغػػػػػػػػة االنكميزيػػػػػػػػة, الكظيفػػػػػػػػة اك طبيعػػػػػػػػة العمػػػػػػػػؿ, كغيرىػػػػػػػػا( الػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتمارة اعػػػػػػػػرؼ زبكنػػػػػػػػؾ 

 الخاصة ببطاقات الدفع المسبؽ المرفقة طي اعمامنا اعاله.

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                27/5/2109 
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 قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية

 9/2/049 العدد:
 9/4/2109التاريخ: 

 المصارؼ المجازة كافة/الى
 االرصدة المدينة لمخارج/ـ

 تحية طيبة ...
ك  07/6/2106كالمػػػػػػػػػػػػػػػؤرخيف فػػػػػػػػػػػػػػػي  9/2/021ك  9/2/512الحقػػػػػػػػػػػػػػػان باعمامينػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػرقميف بالعػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 كلمقتضيات مصمحة العمؿ تقرر االتي: 23/5/2109

( مػػػػػف 0زاـ بتطبيػػػػػؽ النسػػػػػبة المػػػػػذككرة فػػػػػي الفقػػػػػرة )المتجػػػػػاكزة تصػػػػػفية ارصػػػػػدتيا كااللتػػػػػعمػػػػػى المصػػػػػارؼ  -0
( يػػػػػػػـك عمػػػػػػػى اف ال تتعػػػػػػػدل 91خػػػػػػػالؿ ) 23/5/2109كالمػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي  9/2/021اعمامنػػػػػػػا المػػػػػػػرقـ بالعػػػػػػػدد 

 .51/6/2109مكعد اقصاه 

 االلتزاـ بالنسب الكاردة في اعمامنا اعاله دائمان كليس فقط في نياية الفصؿ. -2

العػػػػكدة الػػػػى المصػػػػرؼ كخػػػػالؿ فتػػػػرة اسػػػػبكع مػػػػف تػػػػاريخ التجػػػػاكز فػػػػي حالػػػػة تجػػػػاكز النسػػػػبة اعػػػػاله عمػػػػى -5
 النسبة المطمكبة.

تسػػػػػتثنى التأمينػػػػػات النقديػػػػػة لالعتمػػػػػادات المسػػػػػتندية مػػػػػف نسػػػػػبة االرصػػػػػدة المدينػػػػػة فػػػػػي الخػػػػػارج عمػػػػػى اف -7
 تككف ىذه التأمينات مقابؿ اعتمادات مستندية قائمة.

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                9/7/2109 
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 قسـ مراقبة المصارؼ التجارية / دائرة مراقبة الصيرفة
 لفنيةشعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور ا

 9/2/070العدد: 
 25/4/2109التاريخ: 

 المصارؼ المجازة كافة/الى
 التحاسب الضريبي/ـ

 تحية طيبة ...
كاشػػػػػػارة الػػػػػػى مػػػػػػذكرة التفػػػػػػاىـ مػػػػػػع االقمػػػػػػيـ  51/6/2106فػػػػػػي  9/2/500الحاقػػػػػػان بأعمامنػػػػػػا المػػػػػػرقـ بالعػػػػػػدد 

دسػػػػػتاف, يكػػػػػكف الضػػػػػريبي أسػػػػػس التحاسػػػػػب الضػػػػػريبي لممصػػػػػارؼ التػػػػػي ليػػػػػا مقػػػػػرات اك فػػػػػركع فػػػػػي اقمػػػػػيـ ككر 
العراقيػػػػػة كفػػػػػركع المصػػػػػارؼ االجنبيػػػػػة عػػػػػف ضػػػػػريبة الػػػػػدخؿ كضػػػػػريبة التحاسػػػػػب الضػػػػػريبي لكافػػػػػة المصػػػػػارؼ 

دخػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػامميف )االسػػػػػػػػتقطاع المباشػػػػػػػػر( فػػػػػػػػي بغػػػػػػػػداد باسػػػػػػػػتثناء المصػػػػػػػػارؼ كفػػػػػػػػركع المصػػػػػػػػارؼ االجنبيػػػػػػػػة 
 اربيؿ./ليا لدل مديرية ضريبة الدخؿالمبينة ادناه كيتـ التحاسب الضريبي 

  ؾاسم المصر
 

 المصارؾ العراقٌة
 االقلٌم التجاري لالستثمار والتموٌل

 أربٌل

 كوردستان الدولً لالستثمار االسالمً

 جٌهان لالستثمار والتموٌل االسالمً

  اش التركً
 

 فروع المصارؾ االجنبٌة العاملة فً العراق
 انتركونتننتال

 بٌروت والبالد العربٌة

 وقفلر

 البركة التركً

 اسٌا التركً

 البحر المتوسط

 بٌبلوس

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                                  

                23/7/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية/ دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة المعايير واالمتثاؿ

 9/3/073العدد: 
 25/4/2109التاريخ: 

 المصارؼ المجازة كافة/الى
 المؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة/

 تقارير االبالغ عف المعامالت المشبوىة/ـ
 تحية طيبة ...

( مػػػػػف قػػػػػانكف مكافحػػػػػة غسػػػػػؿ االمػػػػػكاؿ كتمكيػػػػػؿ 12أ( المػػػػػادة )/تػػػػػزاـ بػػػػػالفقرة )خامسػػػػػان نؤكػػػػػد عمػػػػػى ضػػػػػركرة االل
منػػػػػػو المتضػػػػػػمنة )ابػػػػػػالغ المكتػػػػػػب فػػػػػػكران بأيػػػػػػة عمميػػػػػػة يشػػػػػػتبو فػػػػػػي انيػػػػػػا  2015( لسػػػػػػنة 39االرىػػػػػػاب رقػػػػػػـ )

تتضػػػػمف غسػػػػؿ امػػػػكاؿ اك تمكيػػػػؿ ارىػػػػاب, سػػػػكاء تمػػػػت ىػػػػذه العمميػػػػة اـ لػػػػـ تػػػػتـ, كعمػػػػى كفػػػػؽ نمػػػػكذج االبػػػػالغ 
كتػػػػػػب ليػػػػػػذا الغػػػػػػرض ( كذلػػػػػػؾ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ بػػػػػػذؿ المزيػػػػػػد مػػػػػػف الجيػػػػػػكد فػػػػػػي اجػػػػػػراء عمميػػػػػػات الػػػػػػذم يعػػػػػػده الم

التػػػػػدقيؽ بغيػػػػػة تشػػػػػخيص المعػػػػػامالت المتضػػػػػمنة مؤشػػػػػرات اشػػػػػتباه كرفػػػػػع تقػػػػػارير االشػػػػػتباه لمكتػػػػػب مكافحػػػػػة 
 غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب كسكؼ يعد ىذا االجراء مف المعايير الميمة لتقييـ اداء مؤسستكـ.

 ػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...مػػػػػػػػػػػػػػ
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                23/7/2109 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 اريةقسـ مراقبة المصارؼ التج / دائرة مراقبة الصيرفة
 الضوابط والتعميماتشعبة 
 9/2/076العدد: 

 31/4/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى

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

 تحية طيبة ...
المرقمػػػػػػة بجمسػػػػػتو المتخػػػػػذ  2109( لسػػػػػنة 31اسػػػػػتنادان الػػػػػى قػػػػػرار مجمػػػػػػس ادارة ىػػػػػذا البنػػػػػؾ المػػػػػرقـ بالعػػػػػػدد )

نرفػػػػؽ لكػػػػـ ربطػػػػان نسػػػػػخة  22/7/2109بالعػػػػدد الخمػػػػس مئػػػػة ككاحػػػػد كثمػػػػػانكف بعػػػػد االلػػػػؼ المنعقػػػػدة بتػػػػػاريخ 
 مف الضكابط كالشركط اعاله.

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 
 

 ادر الشيخميد. منذر عبد الق                                          
 نائب المحافظ وكالة                                                           

                51/7/2109 
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 ضوابط عامة 

 يخضع جميع المرشحيف لشغؿ المناصب الكظيفية في المصارؼ الى الضكابط في ادناه:

 ة.إف يككف شخصان الئقان كصالحان كلديو االىمية القانكني -0

 تقديـ براءة ذمة مف المصرؼ اك ام جية عمؿ فييا سابقان.-2

ذمة بعدـ حصكلو عمى ائتماف نقدم اك تعيدم مف المصرؼ الذم عمؿ فيو سابقان كفي حالة تقديـ براءة -5
 و بالدفع.ئحصكلو عمى االئتماف بنكعيو المذككريف اعاله تقديـ ما يثبت تسديدىا مع تثبيت عبارة عدـ تمك

يككف محككمان بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ كعدـ صدكر قرار بحقة مف سمطة متخصصة ينتقص اف ال -7
 مف ممارستو ام كظيفة قيادية في )مصرؼ اك شركة(.

المستكل أك كظيفة قيادية أك تنفيذية في مصرؼ أك شركة مالية متعثرة أف ال يككف قد شغؿ منصبان رفيع -3
 .أك أعمنت إفالسيا بسبب سكء االدارة

أف يككف مقيمان في العراؽ كلو محؿ إقامة دائـ كمعركؼ, كمتفرغ لمعمؿ المصرفي باستثناء اعضاء -6
 مجالس االدارة كاف ال يككف مكظفان في مصرؼ اك شركة اك مؤسسة مالية اخرل باستثناء المستشار.

ادان الى قانكف انضباط عاـ أك ما يعادليا فصاعدان استنأف ال يككف أحدىـ مكظفان حككميان بدرجة مدير  -4
 المعدؿ. 0990لسنة  07مكظفي الدكلة رقـ 

 أف يككف لديو عدة دكرات متقدمة في مجاالت عممو المرشح لو. -6

المناصب في ادناه نافذة كيتمتع الحاصمكف عمييا تعتبر المكافقة المبدئية الممنكحة لممرشحيف الى  -9
 اءة استخداميا كافة.مع تحمؿ عكاقب اسبصالحيات كاممة كحؽ التكقيع 

 إف ال يشغؿ المرشح اكثر مف منصب في المصرؼ. -01

عدـ قبكؿ تعييف المرشح لمتعيف في ام منصب ادارم في المصرؼ اك ام مصرؼ اخر اال بعد مركر  -00
 سنة مف تاريخ تعيينو كحصكؿ المكافقة المبدئية, كذلؾ لضماف استقرار العمؿ الكظيفي في الجياز المصرفي.
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عتماد الخبرات المالية لمعامميف في شركات التحكيؿ المالي سابقان ضمف الخبرات المطمكبة الشغاؿ ا -02
 الكظائؼ القيادية في المصارؼ الخاصة مع مراعاة االلتزاـ بالشركط كالضكابط كالتعميمات النافذة.

 المرشحيف في ادناه اختبار ىيئة المقابمة كاالختبار في ىذا البنؾ.اجتياز  -05

يعرض عمى ىيئة المقابمة كاالختبار االستثنائية كؿ مرشح تتعارض مكاصفاتو مع التعميمات في ادناه  -07
 شريطة تمتعو بخبرة ككفاءة استثنائية.

 ضوابط تعييف رؤساء وأعضاء مجالس االدارة 

نكف, يككف أغمبية اعضاء مجمس االدارة حاصميف عمى الشيادة الجامعية االكلية في )االقتصاد, القا-0
االدارة العامة, االدارة المالية, المحاسبة, العمكـ المالية كالمصرفية( )ام نصؼ االعضاء زائدان كاحد( كمثميـ 

كاف يككف لدل اربعة منيـ عمى االقؿ لدييـ خبرة كممارسة عممية مصرفية اك مالية اك قانكنية ال تقؿ احتياط 
مستجدة في النظاـ المصرفي , كيجكز اف يككف الحد التطكرات ال( سنكات ليتسنى لممصرؼ مكاكبة 01عف )

( 04لمترشيح الى عضكية مجمس االدارة ىي مف حممة الشيادة االعدادية مع مراعاة احكاـ المادة )االدنى 
كالخبرة المالية اك المصرفية اك القانكنية كتككف الشيادة  مف قانكف المصارؼ النافذ عمى اف تتكافر االىمية

شرط الشيادة الجامعية عمى رؤساء ة كمفضمة في حاؿ تكافرىا لعضكية المجمس كيككف الجامعية مقبكل
 مجالس االدارات كالمديريف المفكضيف.

( اعضاء عمى االقؿ كمثميـ احتياط يتـ انتخابيـ طبقان لمنظكمة التصكيت 4يككف عدد اعضاء المجمس ) -2
( اعضاء اك ثمث 7االعضاء المستقميف عف ) التراكمي في اجتماع الييئة العامة , عمى اف ال يقؿ عدد

اعضاء المجمس , مع عضك يمثؿ االقمية مف المساىميف حيث يجكز اف يككف ىذا العضك مف ضمف 
 االعضاء المستقميف.

 ( سنة.51اف ال يقؿ اعمارىـ عف ) -5

( مف 2دان لمفقرة )( سنكات قابمة لمتمديد )لذات المدة السابقة( استنا7اف ال تتجاكز مدة تعيينيـ عمى ) -7
, كبالتالي فانو ال يمكف االستمرار باشغاؿ  2117لسنة  97مف قانكف المصارؼ المرقـ بالعدد ( 04المادة )

 منصب مدير مفكض لمصرؼ في حاؿ انتياء المدة القانكنية لو لعضكية مجمس االدارة.
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ادارة سابؽ في مصرؼ اك  اف ال يككف رئيس اك عضك مجمس االدارة الحالي رئيسان اك عضكان لمجمس-3
شركة مالية اعمنت افالسيا اك كضعت تحت الكصاية سكاء داخؿ العراؽ اك خارجو استنادان الحكاـ المادة 

( منيا في الظركؼ االستثنائية لمبنؾ 5, كقد اجازت الفقرة ) 2117لسنة  97( مف قانكف المصارؼ رقـ 21)
( منيا في الظركؼ االستثنائية لمبنؾ 5اجازت الفقرة ) , كقد 2117لسنة  97رقـ المركزم قانكف المصارؼ 

( بعد 2المركزم بعد اقتناعو بمؤىالت الشخص كخبرتو المينية اف يستثنى ام ادارم مف احكاـ الفقرة )
 ( بعد انقضاء عشر سنكات عقب كقكع الحدث.0انقضاء مدة مناسبة عقب كقكع الحدث كمف احكاـ الفقرة )

الحصكؿ عمى المكافقات االصكلية لتعييف مجمس االدارة الجديد دارة السابؽ لحيف تستمر كالية مجمس اال -6
مف البنؾ المركزم كدائرة تسجيؿ الشركات في كزارة التجارة لمدة ال تزيد عمى تسعيف يكمان, عمى اف تعرض 

 دارة السابؽ.اسماء المرشحيف عمى البنؾ لمدة ال تقؿ عف )تسعيف( يكمان قبؿ تاريخ انتياء كالية مجمس اال

تككف الضكابط نافذة بعد المصادقة عمييا مف قبؿ البنؾ المركزم كتطبؽ مف قبؿ المصارؼ )بعد نفاذ  -4
 المدة المحددة العضاء مجالس ادارتيا الحالييف( عمى المرشحيف لمجالس ادارتيا الجدد.

 ضوابط تعييف المدير المفوض ومعاونيو  

 ( سنة.51عاكنكه عف )اف ال يقؿ عمر المدير المفكض كم -0

اف يككف المدير المفكض كمعاكنكه حاصميف عمى الشيادة الجامعية االكلية في االختصاصات ذات  -2
العالقة بعمميـ كىي: )االقتصاد , القانكف, االدارة العامة, االدارة المالية, المحاسبة, العمكـ المالية 

 كالمصرفية(.

( سنكات , كاف 01ة مصرفية اك مالية اك قانكنية ال تقؿ عف )اف يمتمؾ المدير المفكض خبرة كممارس -5
 ( سنكات.3يمتمؾ معاكف المدير المفكض خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )

يجكز اف يككف المدير المفكض غير عراقي شريطة تكافر ذات الشركط المطمكب تكفرىا في نظيره  -7
 العراقي.

 ضوابط تعييف مدير الحسابات ومعاونو 

 ( سنة.51اف ال يقؿ عمر مدير الحسابات اك معاكنو عف ) -0
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يككف مدير الحسابات اك معاكنو حاصميف عمى شيادة جامعية اكلية في )المحاسبة( كاف تككف لدييما -2
( سنكات لمدير 01خبرة كممارسة مصرفية محاسبية في المصارؼ اك الشركات المالية ال تقؿ عف )

 ( ساعة تدريب.43( سنكات لمعاكنو )3)( ساعة تدريب ك 31الحسابات ك )

( مف المادة 2اف يككنا عضكيف مؤىميف في جمعية مينية معركفة كذات خبرة مينية استنادان الى الفقرة )-5
 ( مف قانكف المصارؼ النافذ.06)

 ضوابط تعييف مدير القسـ المالي ومعاونو 

 ( سنة.51اف اليقؿ عمر مدير القسـ المالي اك معاكنو عف ) -0

يكف مدير القسـ المالي اك معاكنو حاصميف عمى شيادة جامعية اكلية في )المحاسبة, االقتصاد, القانكف  -2
 , االدارة العامة, ادارة االعماؿ, االدارة المالية, العمـك المالية كالمصرفية(.

( 01قؿ عف )كاف تككف لدييما خبرة كممارسة مصرفية كمحاسبية في المصارؼ اك الشركات المالية ال ت -5
 ( ساعة تدريب.43( سنكات لمعاكنو ك )3( ساعة تدريب ك)31سنكات لمدير القسـ المالي ك)

 ضوابط تعييف المستشار 

 ( سنة.51اف اليقؿ عمر المستشار عف ) -0

كف مدير المستشار حاصؿ عمى شيادة جامعية اكلية في )االقتصاد, القانكف , االدارة العامة, ادارة كي -2
 العمـك المالية كالمصرفية(. المحاسبة,الدارة المالية,االعماؿ, ا

لشيادة ( سنكات 01ال تقؿ عف ) مالية كقانكنيةخبرة كممارسة مصرفية ك كاف يمتمؾ المستشار  -5
 ( سنكات لمدكتكراه.6ك)( سنكات لمماجستير 6بكالكريكس ك)ال

كافة لمكاكبة التطكرات المالية العمؿ المصرفي اف يككف خاضعان لبرنام  تدريبي متقدـ في مجاالت  -7
 كالمصرفية الحديثة.

 ضوابط تعييف مدير ادارة الفروع ومعاونو 
 ( سنة.51عف ) مدير الفرع كمعاكنواف اليقؿ عمر  -0
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عمى شيادة جامعية اكلية في )االقتصاد, القانكف , االدارة العامة,  يفحاصم الفرع كمعاكنو كف مديركي -2
العمكـ المالية كالمصرفية( كيقبؿ مدير الفرع كمعاكنو خري  الدراسة  لمالية,المحاسبة,ادارة االعماؿ, االدارة ا

 ( سنة.03االعدادية في حاؿ ككنو يمتمؾ خبرة مصرفية تتجاكز )

, كاف ( سنكات 6خبرة كممارسة مصرفية كمالية كقانكنية ال تقؿ عف ) مدير الفرع كمعاكنوكاف يمتمؾ  -5
 ( سنكات.3برة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )يمتمؾ معاكف مدير الفرع خ

 ضوابط تعييف مدير قسـ االبالغ عف غسؿ االمواؿ وتمويؿ االرىاب ومعاونو 

( سنة كاف يككف 51عف ) كمعاكنو االرىاب كتمكيؿ االمكاؿ غسؿ عف االبالغ قسـ مديراف اليقؿ عمر  -0
 عراقي الجنسية حصرا.

عمى شيادة جامعية اكلية  يفحاصم كمعاكنو االرىاب كتمكيؿ اؿاالمك  غسؿ عف االبالغ قسـكف مدير كي -2
اك االدارة المالية اك المحاسبة اك العمكـ المالية كالمصرفية( كيجكز اف يككف  االدارة العامةاك في )القانكف 

 شيادة الدبمـك في االختصاصات اعاله. االمكاؿ غسؿ عف االبالغ مكتبالتحصيؿ الدراسي لمعاكف مدير 

قد اجتازا عدة دكرات في مجاؿ  كمعاكنو االرىاب كتمكيؿ االمكاؿ غسؿ عف االبالغ قسـ مدير كفيك -5
 ( لممعاكف.43( ساعة لممدير ك)31مكافحة غسؿ االمكاؿ داخؿ العراؽ اك خارجو ال تقؿ عف )

 لية)الما في المجاالتخبرة   االرىاب كتمكيؿ االمكاؿ غسؿ عف االبالغ قسـ مدير يككفكاف يمتمؾ  -7
مع إلماـ جيد بالمغة االنكميزية كاف يمتمؾ معاكنو خبرة كممارسة ( سنكات 5ال تقؿ عف ) الرقابية(ك كالمصرفية 

 ( سنة كاحدة.0مصرفية ال تقؿ عف )

 ضوابط تعييف )مراقب االمتثاؿ( و)االمتثاؿ الشرعي( ومعاونييـ 

 .سنة( 51) عف مراقب االمتثاؿ كمعاكنو عمر اليقؿ اف -0

اك االدارة  العامة االدارة اك القانكف) في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو مراقب االمتثاؿ يككف -2
 حاؿ في االعدادية الدراسة خري  كمعاكنو الفرع مدير كيقبؿ( كالمصرفية المالية العمكـاك  المحاسبةالمالية اك 

 .سنة( 03) تتجاكز مصرفية خبرة يمتمؾ ككنو
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( سنكات في 3في المجاالت )المالية كالمصرفية كالرقابية( ال تقؿ عف ) خبرة االمتثاؿ مراقب يمتمؾ كاف -5
( ساعة تدريب كاف يمتمؾ معاكف مراقب 31العمؿ المصرفي اضافة الى الماـ جيد بالمغة االنكميزية ك)

 ( ساعة تدريب.43( سنكات ك)5االمتثاؿ خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف )

 دارة المخاطر ومعاونوضوابط تعييف مدير ا 

 .سنة( 26) عف كمعاكنو مدير ادارة المخاطر عمر اليقؿ اف -0

, القانكف, االقتصاد  ) في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو مدير ادارة المخاطر يككفاف  -2
 الفرع مدير كيقبؿ( كالمصرفية المالية العمكـ , المحاسبة ,ادارة االعماؿ,  المالية االدارة ,العامة االدارة

 .سنة( 03) تتجاكز مصرفية خبرة يمتمؾ ككنو حاؿ في االعدادية الدراسة خري  كمعاكنو

 سنكات( 5) عف تقؿ ال( كالرقابية كالمصرفية المالية) المجاالت في خبرة مدير ادارة المخاطر يمتمؾ كاف -5
سنة ( 0) عف تقؿ ال مصرفية رسةكمما خبرة مدير ادارة المخاطر معاكف يمتمؾ كاف ,تدريب ساعة( 31)ك

 .تدريب ساعة( 43)ك كاحدة

 ضوابط تعييف مدير الدائرة الدولية 

 .سنة( 51) عف كمعاكنو الدائرة الدكلية  مدير عمر اليقؿ اف -0

 العامة االدارة اك القانكف) في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو الدائرة الدكلية مدير يككف اف -2
 .( كالمصرفية المالية العمكـاك  المحاسبة اك المالية االدارةاك 

( سنكات في مجاؿ )االعتمادات, 3تككف لمدير الدائرة الدكلية خبرة كممارسة مصرفية ال تقؿ عف ) -5
خطابات الضماف, الحكاالت, االستثمار, االئتماف التسييالت المصرفية اضافة الى الماـ جيد بالمغة 

 عف تقؿ ال مصرفية كممارسة خبرة الدائرة الدكلية مدير معاكف يمتمؾ كاف دريب ( ساعة ت31االنكميزية ك)
 .تدريب ساعة( 43)ك سنكات( 5)

 ( ضوابط تعييف مدير تقنية المعموماتITومعاونو ) 

 .سنة( 26) عف كمعاكنو (ITتقنية المعمكمات ) مدير عمر اليقؿ اف -0
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ىندسة حاسبات, ) في اكلية جامعية شيادة عمى يفحاصم كمعاكنو ( ITرئيس قسـ التشغيؿ ) يككف اف -2
 عمكـ حاسبات, تقنية المعمكمات(.

( 31( سنكات ك)3( خبرة كممارسة في مجاؿ عممو ال تقؿ عف )ITرئيس قسـ التشغيؿ ) يمتمؾ كاف -5
( ساعة تدريب 43( سنكات ك)5ساعة تدريب, كاف يمتمؾ معاكنو خبرة كممارسة في مجاؿ عممو ال تقؿ عف )

ف تككف ليما ميارات اتصاؿ كاقناع جيدة كميارات تحميمية جيدة جدا كخبرة في تطبيقات ميكركسكفت اكفس كا
 باالنكميزية كالعربية مع اإللماـ الجيد بالمغة االنكميزية كميارات متقدمة في إدارة المشاريع.

 التمويؿ( ومعاونو/ضوابط تعييف رئيس قسـ االقراض)منم االئتماف 

 .سنة( 51) عف كمعاكنو رئيس قسـ االقراض )منح االئتماف( مرع اليقؿ اف -0

 االقتصاد)  في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو( االئتماف منح) االقراض قسـ رئيس يككف اف -2
 .( كالمصرفية المالية العمكـ,  المحاسبة,  االعماؿ ادارة, المالية االدارة, العامة االدارة,

( 31)ك سنكات( 3) عف تقؿ الكممارسة مصرفية   خبرة( االئتماف منح) االقراض قسـ سرئي يمتمؾ كاف -5
( 5) عف تقؿ ال مصرفية كممارسة خبرة( االئتماف منح) االقراض قسـ معاكف يمتمؾ كاف, تدريب ساعة
 .تدريب ساعة( 43)ك سنكات

 ضوابط تعييف رئيس قسـ االستثمار ومعاونو 

 .سنة( 51) عف كمعاكنوستثمار اال قسـ رئيس عمر اليقؿ اف -0

 االدارة, االقتصاد)  في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو االستثمار قسـ رئيس يككف اف -2
 ( .كالمصرفية المالية العمـك,  المحاسبة,  االعماؿ ادارة, المالية االدارة, العامة

, تدريب ساعة( 31)ك سنكات( 3) عف تقؿ ال مصرفية كممارسة  خبرة االستثمار قسـ رئيس يمتمؾ كاف -5
 .تدريب ساعة( 43)ك سنكات( 5) عف تقؿ ال مصرفية كممارسة خبرة االستثمار قسـ معاكف يمتمؾ كاف

 ضكابط تعييف مدير قسـ التكعية المصرفية كحماية الجميكر كمعاكنو 

 .سنة (51) عف كمعاكنو الجميكر كحماية المصرفية التكعية قسـ مدير عمر اليقؿ اف -0
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 في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو الجميكر كحماية المصرفية التكعية قسـ مدير يككف اف -2
 ( .القانكف, العمـك االنسانية, اعالـ)

( 5) عف تقؿ ال اك االعالـ مصرفية كممارسة  خبرة المصرفية التكعية قسـ مدير رئيس يمتمؾ كاف -5
 .سنكات( 2) عف تقؿ ال اك االعالـ مصرفية ممارسةك  خبرةو معاكن يمتمؾ كاف, سنكات

 ضوابط تعييف رئيس واعضاء ىيئة الرقابة الشرعية 

( اعضاء يككف ثالثة منيـ في االقؿ مف ذكم الخبرة في الفقو 3تتألؼ ىيئة الرقابة الشرعية مف خمسة ) -0
عماؿ المصرفية كالقانكنية االسالمي كاصكلو, كاثناف منيـ. في االقؿ مف ذكم الخبرة كاالختصاص في اال

 .2103( لسنة 75ب مف قانكف المصارؼ االسالمي رقـ )/اكال/4كالمالية كاستنادان لممادة 

اف ال يككف مف بيف اعضائيا احد المساىميف في المصرؼ اك اعضاء في مجمس ادارة المصرؼ اك  -2
تاريخ التعييف , كذلؾ ال يككف  احد المكظفيف في الشركات التابعة لممصرؼ خالؿ السنتيف الماضيتيف مف

الحد اعضاء الييئة صمة قرابة حتى الدرجة الثانية بكبار المسؤكليف التنفيذييف مف المكظفيف الحالييف اك 
السابقيف )في السنة الحالية كالماضية( في المصرؼ اك الشركات التابعة لو كافة , كاف ال يككف احد 

ام مصرؼ اسالمي اخر داخؿ العراؽ كيتحمؿ مجمس االدارة  اعضائيا عضكان في ىيئة رقابة شرعية في
كرئيس ىيئة الرقابة شرعية في ام مصرؼ اسالمي اخر داخؿ العراؽ كيتحمؿ مجمس االدارة كرئيس ىيئة 

 الرقابة الشرعية مسؤكلية ابالغ البنؾ المركزم عف ام حاالت تعارض ممكنة اك محتممة.

ئة الشرعية في شيادة الماجستير عمى االقؿ في جامعة معترؼ بيا في أىيؿ العممي لرئيس الييال يقؿ الت -5
( سنكات في اصدار الفتاكل كاالحكاـ 5العمكـ الشرعية تشمؿ فقو المعامالت , كيتمتع بخبرة ال تقؿ عف )

 ( سنكات بعد التخرج في التدريس اك البحث العممي في مجاؿ التمكيؿ االسالمي.7الشرعية اك )

ىيئة الرقابة الشرعية مف الحاصميف عمى شيادة البكالكريكس عمى االقؿ في حقؿ يككف اعضاء  -7
, كتخضع ىيئة الرقابة الشرعية الى االختيار مف قبؿ ىيئة االختبارات في البنؾ المركزم االختصاص

 العراقي.

مف اعضاء  مف المديريف اكاك المكظفيف ال يجكز اف يككف اعضاء ىيئة الرقابة الشرعية مف االدارييف  -3
 ثالثان مف قانكف المصارؼ االسالمية النافذ./4مجمس االدارة اك المساىميف في المصرؼ , استنادان لممادة 
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لمتجديد بمكافقة الييئة العامة لممصرؼ بعد استحصاؿ مكافقة ( سنكات قابمة 5اف تككف مدة العضكية ) -6
 رؼ االسالمية النافذ.رابعان مف قانكف المصا/4البنؾ المركزم استنادان لممادة 

اف ال يككف الشخص محككمان عميو بجناية اك جنحة مخمة بالشرؼ كعمى كجو الخصكص الجنايات -4
 المتعمقة بالغش اك االحتياؿ اك الجرائـ المالية.

اف ال يككف الشخص مالكان اك متصرفان اك مديران لمصرؼ اك شركة اك منظمة اك اعماؿ حرة اك مينة  -6
تسجيميا اك ترخيصيا اك عضكيتيا, اك انو تـ شطب اك سحب اك انياء ذلؾ التسجيؿ اك اخرل تـ رفض 

الترخيص اك العضكية كنت  عف ذلؾ منع الشخص عف حؽ العمؿ في تجارة اك اعماؿ اك مينة تتطمب 
 الرخصة التجارية اك التسجيؿ اك ام ترخيص اخر.

دارة اعماؿ شركة اك مشركع انتيت نتائ  اعماليا اف ال يككف الشخص مديران اك شريكان بصفة اخرل في ا -9
عدـ القدرة عمى السداد اك التصفية االجبارية حينما كاف الشخص مرتبطان بتمؾ الشركة اك بعد  كاباالعسار 

 مدة قصيرة معقكلة مف تركو العمؿ بيا )سنة عمى سبيؿ المثاؿ(.

امانة اك ميمة ائتمانية اك مياـ مشابية  اذا تـ طرد الشخص اك طمبت استقالتو مف كظيفتو اك مركز -01
 بسبب مسائؿ متعمقة باالمانة كالثقة.

 اذا تـ إقصاء الشخص مف العمؿ كمدير اك انياء صالحياتو االدارية بسبب افعاؿ سيئة. -00

ة لـ يبد الشخص استعدادان لمتعيد بااللتزاـ بمتطمبات النظاـ الرقابي كالمتطمبات كالمعايير الرقابياذا  -02
 كالقانكنية كالمينية االخرل.

 )مدير الرقابة الداخمية ومعاونو )التدقيؽ الداخمي 

 .سنة( 51) عف كمعاكنو الداخمية الرقابة مدير عمر اليقؿ اف -0

اك ادارة  المحاسبة) في اكلية جامعية شيادة عمى حاصميف كمعاكنو الداخمية الرقابة مدير يككف اف -2
تككف لدييما خبرة كممارسة في المجاالت )المالية كالمصرفية كاف ( كالمصرفية المالية العمكـالمصارؼ اك 

( سنكات لمعاكنو 7( ساعة تدريب ك)31( سنكات لمدير الرقابة الداخمية ك)4كالرقابية( ال تقؿ عف )
 (ساعة تدريب.43ك)
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( مف المادة 2لفقرة )يككنا عضكيف مؤىميف في جمعية مينية معركفة كذات خبرة مينية استنادان الى ا كاف -5
 ( مف قانكف المصارؼ النافذ.06)

 .مدير التدقيؽ الشرعي الداخمي ومعاونو 

 .سنة( 51) عف كمعاكنو الداخمي الشرعي التدقيؽ مدير عمر اليقؿ اف -0

( مف المادة 2يككنا عضكيف مؤىميف في جمعية مينية معركفة كذات خبرة مينية استنادان الى الفقرة ) كاف -2
 ف قانكف المصارؼ النافذ.( م06)

يجب اف يككف مكظفكا قسـ التدقيؽ الشرعي الداخمي مف الحاصميف عمى شيادة الدبمكـ اك البكالكريكس -5
 عمى االقؿ في حقؿ االختصاص.

يجب اف يككف رئيس قسـ التدقيؽ الشرعي الداخمي حاصال عمى )شيادة المراقب اك المدقؽ الشرعي(  -7
(CSAAالممنكحة مف قبؿ ) .ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات  المالية االسالمية 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / دائرة مراقبة الصيرفة
 المعايير واالمتثاؿشعبة 
 9/3/210العدد: 

 06/5/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى
 خطابات الضماف المتقابمة/ـ

 تحية طيبة ...
( كالمؤرخيف عمى التكالي في 9/2/054( ك )9/2/797الحقان بإعمامينا المرقميف المرقميف )

 ( نرجك العمؿ بما يمي:5/7/2109( ك )76/02/2104)
 backتزكيدنا فصميان بكشؼ تفصيمي يكضح عدد خطابات الضماف ذات الضمانة الخارجية المتقابمة ) -0

to back ),ضمف جدكؿ يتضمف عمى االقؿ )رقـ الخطاب, تاريخ المنح, تاريخ االستحقاؽ , مبمغ الخطاب 
رجي الضامف كتصنيفو , التمديد , اسـ المصرؼ الخا الزبكف االمر كجنسيتو, الجية المستفيدة , عدد مرات

 بمد عمؿ المصرؼ الضامف(.
%( في حاؿ تـ 4في احتساب نسبة الػػ ) (back to back)الضماف الخارجية يتـ ادراج خطابات  -2

جي( كمطالبة االمر بتغطية خطاب الضماف تمديدىا دكف الرجكع الى الجية الضامنة )المصرؼ الخار 
, اك 26/2/2103في ( كالمؤرخة 9/5/36بالضمانات االضافية التي حددتيا تعميماتنا المرقمة بالعدد )

 الرجكع الى الجية الخارجية الضامنة لتغطية ذلؾ التمديد.
 ػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...مػػػػػػػػػػػػػػػػػ راجيف العمؿ بما ورد اعاله مف تاريخ صدور اعمامنا ىذا ...

 
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 نائب المحافظ وكالة                                                           

                07/3/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / دائرة مراقبة الصيرفة
 شعبة التعميمات والضوابط

 9/3/244العدد: 
 02/6/2109التاريخ: 

 المصارؼ التجارية المجازة كافة/الى
 ؿضوابط التكاف/ـ

 تحية طيبة ...
كالذم تضمف المكافقة عمى اصدار ضكابط  2109( لسنة 66مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ ) قراراستنادان الى 

 تنظيـ التكافؿ كالتي ستساىـ في تحقيؽ افضؿ سبؿ الدعـ لمصيرفة االسالمية في البالد تقرر االتي:
 ركة جميع المصارؼ االسالمية.( مميار دينار كبمشا03تأسيس شركة تكافؿ برأسماؿ قدره ) -0
اقامة كرشة عمؿ بحضكر كافة مصارفكـ لمتعريؼ كالبحث بآليات التكافؿ كبالتعاكف مع ديكاف التأميف  -2

 كسيتـ اعالمكـ بمكعد الكرشة الحقان.
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 اسماعيؿ عمي محسف                                          

 المحافظ وكالة                                                              

                  /6/2109 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                            
 لةالمحافظ وكا1ء                                                             

                 01 /6/2109 
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 البنؾ المركزي العراقي     

 دائرة مراقبة الصيرفة     

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية

 شعبة التعميمات والضوابط  
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كما كرد في المادة  2103( لسنة 75( مف قانكف المصارؼ االسالمية رقـ)03استنادان الحكاـ المادة )
, تقرر اصدار الضكابط  2113( لسنة 01ثامنان( منو كانسجامان مع قانكف تنظيـ اعماؿ التأميف رقـ )/3)

 االتية:

 (0ضوابط التكافؿ رقـ )

 (2109لسنة )

 ( التعريفات0المادة )

 يقصد بالمصطمحات التالية الغراض ىذه الضكابط المعاني المبينة ازاءىا:

اشتراكات بمبالغ محددة عمى اساس االلتزاـ بالتبرع لتحقيؽ ىدؼ التكافؿ : يتضمف قياـ اشخاص بدفع -
التعاكف الجماعي في مكاجية اثار اخطار معينة ُيحتمؿ اف يتعرض ليا مجمكعة المشتركيف مف حممة الكثائؽ 
كذلؾ مف خالؿ تعكيضيـ بما يدفع عنيـ االضرار المؤمف منيا, كذلؾ طبقان لمكائح كالكثائؽ المعتمدة , كتقـك 

ركة التكافؿ بادارة عمميات ىذا التنظيـ التعاقدم كاستثمار االمكاؿ المتجمعة في صندكؽ حممة الكثائؽ , ش
المضاربة مف حيث االستثمار كبذلؾ تككف عمى اساس عقد الككالة بأجر مف حيث االدارة, كعمى اساس عقد 

 حسابات الشركة منفصمة عف حسابات المشتركيف.

المؤسسة كفقان لقانكف الشركات النافذ كمرخصة بممارسة اعماؿ التكافؿ بمكجب  الشركة: ىي شركة التكافؿ-
ثامنان( مف قانكف /3كالمادة ) 2113( لسنة 01رابعان( مف قانكف تنظيـ اعماؿ التأميف رقـ)/05الفقرة )

 .2103( لسنة 75المصارؼ االسالمية رقـ )

 البنؾ: البنؾ المركزم العراقي.-

 .2113( لسنة 01اعاؿ التأميف رقـ ) القانكف: قانكف تنظيـ-

 الييئة العامة: تمثؿ حممة االسيـ في الشركة. -

مبالغ االشتراكات التي تمتـز بدفعيا حممة الكثائؽ لقاء صندكؽ حممة الكثائؽ: ىك صندكؽ يتضمف -
عمى شكؿ انضماميـ الى التنظيـ التكافمي كالذم تتكلى الشركة ادارتو بصفتيا ككيؿ عنيـ مقابؿ اجر يحدد 
 نسبة مئكية مف االشتراكات كاالستثمار فيو مقابؿ حصة مضاربة شائعة محددة مف عكائد االستثمار.
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حسابات حممة الكثائؽ : مجمكعة الحسابات التي تدار مف قبؿ شركة التكافؿ كالتي يتـ مف خالليا اثبات , -
مفصكلة عف حسابات حممة  قياس , عرض, كاالفصاح عف مكجكدات كمطمكبات كحقكؽ المشتركيف , كىي

 االسيـ.

بدفعيا حممة الكثائؽ الى شركة التكافؿ عمى االشتراكات )التبرعات الممزمة(: ىي اجمالي المبالغ التي يمتـز -
 اساس االلتزاـ بالتبرع مقابؿ االنضماـ الى التنظيـ التكافمي.

الية الحالية عف عقكد التأميف التي اء االشتراكات التي تتعمؽ بالفترة المز االشتراكات المكتسبة: ىي اج-
 اصدرتيا الشركة.

الية عف عقكد تأميف اصدرتيا ماء االشتراكات التي تتعمؽ بالفترة الز االشتراكات غير المكتسبة: ىي اج-
 الشركة كلكف تمتد فترة سرياف ىذه العقكد الى فترات مستقبمية.

ارىا كام ايرادات اخرل مخصكمان منيا التعكيضات الفائض التأميني : صافي االشتراكات كالعائد عمى استثم-
كالمخصصات كاالحتياطيات كعمكالت الشركة لقاء ادارتيا لصندكؽ حممة الكثائؽ كحصة المضاربة عف 

مصركفات االستثمار التي تتحمميا الشركة لقاء المضاربة بامكاؿ الصندكؽ كام االستثمار فيو عدا 
 ة الكثائؽ.مصركفات اخرل خاصة بادراة صندكؽ حمم

تعاكنية مكتكبة كمتكافقة مع النظاـ التأسيس لمشركة تثبت ارتباط المشترؾ مع شركة اتفاقية كثيقة التكافؿ: -
التكافؿ بعقد تأميف متكافؽ مع احكاـ كمبادئ الشريعة, كتنطكم عمى ذكر بنكد االلتزاـ بالتبرع كاستثمارات 

, كالتزاـ الشركة بتقديـ قرض حسف عند حدكث عجز,  ثائؽ كما يتعمؽ بالفائض التأمينيصندكؽ حممة الك 
 كتعتبر جزء مف الكثيقة.

لشركة لمقياـ بادارة اعماؿ التأميف نيابة عنو مقابؿ اجر الككالة بأجر: عقد يقكـ بمكجبو المشترؾ بتعييف ا-
 يحدد عمى شكؿ نسبة مئكية مف االشتراكات.

ة استثمار اشتراكات صندكؽ حممة الكثائؽ مقابؿ حصة المضاربة: عقد مشاركة تقكـ بمكجبو الشركة بعممي-
 شائعة محددة مف عكائد االستثمار.
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ىيئة الرقابة الشرعية: لجنة مف عمماء الشريعة كالمتخصصيف في اعماؿ التأميف كالمؤسسات المالية, يتـ -
االشراؼ كالرقابة تعيينيا مف قبؿ الييئة العامة بناءن عمى ترشيح مف مجمس االدارة, كالتي تضطمع بمياـ 

 كالتصديؽ عمى منتجات الشركة كقراراتيا كابداء الرأم في مدل تكافقيا مع احكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية.

كالذم  2113( لسنة 01ديكاف التأميف: الديكاف المؤسس كفقان لقانكف تنظيـ اعماؿ التأميف في العراؽ رقـ )-
الشراؼ عميو بما يكفؿ تطكيره كتأميف سكؽ مفتكح كشفاؼ كامف ييدؼ الى تنظيـ قطاع التأميف في العراؽ كا

بما فيو التكافؿ في ضماف االشخاص كالممتمكات ضد المخاطر لحماية ماليان, كتعزيز دكر صناعة التأميف 
 االقتصاد الكطني كلتجميع المدخرات الكطنية كتنميتيا كاستثمارىا لدعـ التنمية االقتصادية.

(: ىيئة دكلية تضطمع باعداد كاعتماد AAOIFIاجعة لممؤسسات المالية االسالمية )ىيئة المحاسبة كالمر -
عية ر الش تطكير المعاييرك ع معايير محاسبية كمالية خاصة بالمؤسسات المالية االسالمية اضافة الى كض

 ية المؤسسية.كالحاكم

مؿ الييئات لمعايير الخاصة بعتضطمع بكضع ( : ىيئة دكلية ifsbمجمس الخدمات المالية االسالمية )-
رقابية كاالشرافية , التي ليا مصمحة مباشرة في ضماف متانة كاستقرار صناعة الخدمات المالية االسالمية , ال

 صيرفة كاسكاؽ راس الماؿ كالتاميف االسالمي.كالتي تضـ بصفة عامة قطاعات ال

 ترخيص( ال2المادة )

يخضع ترخيص شركات التكافؿ لمقانكف عمى اف تراعى في عقد تأسيسيا كنظاميا االساسي االحكاـ الكاردة 
 في ىذه الضكابط كمتطمبات كصؼ الميف العضاء ىيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالشركة.

 ( تداخؿ االنشطة3المادة )

 يجكز لشركات التأميف التجارم ممارسة اعماؿ ال يجكز لشركات التكافؿ ممارسة اعماؿ التأميف التجارم كال
 التكافؿ سكاء بشكؿ مباشر عف طريؽ فتح نافذة تكافؿ اك بشكؿ غير مباشر عف طريؽ كسطاء التأميف.

 ( الجمع بيف فروع التأميف4المادة )

كجب المادة يجكز لمشركة الجمع بيف فركع التأميف عمى الحياة كفركع التأمينات العامة كىي بحكـ المستثناة بم
 ( مف القانكف.06)
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 ( االشتراكات )التبرعات الممزمة(5المادة )

تككف اقساط االشتراكات ممزمة لممشترؾ عمى اساس االلتزاـ بالتبرع , كيحؽ لمشركة انياء الكثيقة اك اجبار 
قرض المشترؾ عمى الدفع قضائيان , كفي حالة كجكد عجز في صندكؽ حممة الكثائؽ تمتـز الشركة بتقديـ 

, اك نسبة التحمؿ عمى المشترؾ في فيحؽ لمشركة زيادة قيمة االشتراكات  ,حسف لتغطية العجز, كاذا لـ يكؼ  
 التعكيض.

 ( ادارة اعماؿ التكافؿ واالستثمارات6المادة )

تتـ عممية ادارة اعماؿ التكافؿ بمقتضى عقد ككالة بأجر يحدد عمى شكؿ نسبة مئكية مف االشتراكات , كتتـ 
ة استثمار اشتراكات صندكؽ حممة الكثائؽ بمقتضى عقد مضاربة مقابؿ حصة شائعة مف عكائد عممي

يتعيف النص عمى ذلؾ في عقد التأسيس كالنظاـ االساسي ككثيقة التكافؿ كيصدر جدكؿ مف قبؿ االستثمار, ك 
 الشركة بعمكالت الككالة كحصص المضاربة.

 ( الفائض التأميني7المادة )

 عمى اصحاب حقكؽ الممكية مف الفائض التأميني.كة تكزيع ام ارباح ال يجكز لمشر  -أ

يتـ تكزيع الفائض التأميني عمى حسابات المشتركيف بقرار مف مجمس ادارة الشركة مصادؽ عميو مف  -ب
 قبؿ الييئة العامة بعد اخذ رأم ىيئة الرقابة الشرعية.

ف يتـ تكزيعو عمى المشتركيف بنسبة اشتراكيـ دكف يتـ اعتماد اساس التكزيع الجماعي لمفائض التأميني بأ-ب
 التمييز بيف ما حصؿ عمى التعكيضات كمف لـ يحصؿ خالؿ السنة المالية.

 ( الفصؿ بيف الحسابات 8المادة)

الكثائؽ كالحسابات المتفرعة عنيما حممة يجب عمى الشركة الفصؿ بيف حسابات حممة االسيـ كحسابات 
ستثمار المتكلد عنو, كتخصص االمكاؿ المتكفرة في كؿ حساب كالعكائد كلكؿ نكع مف انكاع التأميف كاال

 المتاتية منو لمكاجية المخاطر الخاصة بو كالنفقات المترتبة عميو.
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 ( المخصصات واالحتياطيات9المادة )

عمييا في القانكف تمتـز الشركة بتككيف اك تكييؼ اضافة الى المخصصات كاالحتياطيات المنصكص 
 الحتياطيات االتية كفقا لالئحة االرشادية التي ستصدر الحقان:المخصصات كا

 غير المكتسبة.أ( مخصص االشتراكات 

 ب( مخصص المطالبات تحت التسكية.

 ج( مخصص مخاطر حدثت كلـ يبمغ عنيا.

 االحتياطيات:

 أ( احتياطي تغطية العجز.

 ب( احتياطي تخفيؼ مستكل المطالبات.

 ( وثيقة التكافؿ01المادة )

ُتعد الشركة نمكذج كثيقة تكافؿ مصادؽ عمييا مف قبؿ ىيئة الرقابة الشرعية عمى اف تتضمف المبادئ 
االساسية لمتكافؿ كالتي تحكـ العالقة التكافمية بيف المشترؾ كالشركة بما في ذلؾ الطبيعة القانكنية لتمؾ 

 تي ستصدر الحقان.العالقة كفقان لالسس التي تحددىا الالئحة االرشادية ليذه الضكابط ال

 ( ىيئة الرقابة الشرعية00المادة )

تمتـز الشركة بتشكيؿ ىيئة رقابة شرعية يتـ اختيار اعضاءىا كتعيينيـ مف قبؿ الييئة العامة كبتنسيب مف 
مجمس االدارة, تتككف الييئة مف ثالثة اعضاء عمى االقؿ , اثناف منيـ مف ذكم االختصاص في العمـك 

مالت ككاحد مف ذكم االختصاصات في اعماؿ التأميف كالمؤسسات المالية عمى اف يمتمؾ كفقو المعاالشرعية 
عامالت في الشريعة بشكؿ عاـ. تنتخب الييئة مف بيف اعضاءىا ممعرفة جيدة بأعماؿ التأميف االسالمي كال

ـ اختيار الرئيس عمى اف يككف مف ضمف االثناف المختصيف في مجاؿ العمـك الشرعية كفقو المعامالت, كيت
احد اعضاء الييئة الشرعية كمراقب شرعي, كتكتسب القرارات الصادرة عف الييئة الشرعية بقكة االلزاـ 

 لمشركة.
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 ( لجنة التدقيؽ والضوابط02المادة )

تمتـز الشركة بتشكيؿ لجنة تدقيؽ كضكابط تتككف مف ثالث اعضاء عمى االقؿ تضـ اعضاء مف مجمس 
ائؽ كاحد اعضاء ىيئة الرقابة الشرعية, يتـ اختيارىـ مف قبؿ الييئة العامة االدارة كممثؿ عف حممة الكث

لمشركة كتككف ميمة المجنة كضع اطار حاكمية مؤسسية اليجاد االنسجاـ بيف مصالح حممة االسيـ كحممة 
مراقبة الكثائؽ , كتقديـ تأكيدات اضافية عمى مكثكقية المعمكمات المالية المقدمة الى مجمس ادارة الشركة ك 

االدارة المالية كخاصة فيما يتعمؽ بتككيف االحتياطيات كالمخصصات كتكزيع الفائض التأميني كارباح 
االستثمار كالنفقات كالمصاريؼ المحممة عمى صندكؽ حممة الكثائؽ اضافة الى كشؼ حاالت تعارض 

 ابيا.المصالح بيف المساىميف كحممة الكثائؽ كالتنبيو عمييا في مرحمة مبكرة الجتن

 المخاطر ( لجنة ادارة 03المادة)

 تحددىا الالئحة االرشادية ليذه الضكابط. لجنة ادارة المخاطر كفقا لالسس التيالشركة بتشكيؿ متـز ت

 جتماعات الييئة العامةا( 04المادة)

تمتـز الشركة كمف خالؿ لجنة التدقيؽ كالضكابط بتشكيؿ لجنة مككنة مف ثالثة اعضاء عمى االقؿ مف حممة 
الكثائؽ تسمى بػ )لجنة حممة الكثائؽ( لحضكر اجتماعات الييئة العامة ككذلؾ اجتماعات مجمس االدارة 

 قشة السياسات العامة لمشركة فقط دكف التدخؿ بالقرارات التنفيذية.العامة كالخاصة كيككف ليـ حؽ منا

 لقرض الحسفا( 05المادة)

يمتـز حممة االسيـ بتمكيؿ ام عجز يحدث في حساب المشتركيف عبر منح قرض حسف عمى  اف يسدد مف 
الفائض الذم يتحقؽ خالؿ الفترات الالحقة سكاء بدفعة كاحدة اك بدفعات كفقان لما تقرره الييئة العامة شريطة 

%( مف صافي حساب حممة االسيـ, كذلؾ بعد مكافقة ديكاف التأميف, 31 يتجاكز القرض الحسف نسبة )اف ال
كفي حالة عدـ قياـ الشركة بتمكيؿ العجز يتـ اعداد خطة مالية مقترحة لسد العجز كيتـ تقديميا الى ديكاف 

 التأميف الستحصاؿ المكافقة عمى اعتمادىا.

 ( نقؿ محفظة التكافؿ06المادة )

 ال يجكز نقؿ محفظة التكافؿ اال الى شركة تكافؿ اخرل تمارس نفس انكاع التأميف.
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 ( السيطرة عمى الشركة ودمجيا07المادة )

ال تتحقؽ السيطرة عمى الشركة اال مف خالؿ كيانات تمارس اعماؿ التكافؿ اك الصيرفة االسالمية اك احد 
دم  شركة التكافؿ مع شركة تأميف تجارم اال اذا االنشطة المالية االسالمية بشكؿ متخصص, كال يجكز 

 قامت االخيرة بتكفيؽ انشطتيا مع مبادئ كاحكاـ الشريعة االسالمية.

 ( االلتزاـ باحكاـ ومبادئ الشريعة االسالمية08المادة )

يعة , يجب عمى الشركة استثمار امكاليا كامكاؿ حممة الكثائؽ في مجاالت االستثمار المتكافقة مع احكاـ الشر 
كفي حالة ثبكت مخالفة ذلؾ يتكجب عمييا كبانذار مسبؽ مف رئيس الديكاف تصحيح اكضاعيا خالؿ مدة 
مناسبة, كتتحمؿ ىيئة الرقابة الشرعية مسؤكلية االبالغ عف ام تجاكز اك انحراؼ شرعي جكىرم في اعماؿ 

مصارؼ االسالمية كمراقبة اجراءات الشركة لديكاف التأميف ككذلؾ البنؾ فيما يخص شركات التكافؿ التابعة لم
 التصحيح.

 ( شركات التاميف التجاري09المادة )

التحكؿ الى شركة يجكز لشركات التاميف التجارم القائمة تعديؿ نظاميا الداخمي كتكفيؽ اكضاعيا مف اجؿ 
الشرعية  تكافؿ بعد تصفية انشطتيا غير المتكافقة مع احكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية كتتكلى الرقابة

 المصادقة عمى ذلؾ بعد استحصاؿ مكافقة ديكاف التأميف.

 ( اعادة التكافؿ21المادة )

يتعيف عمى الشركة اف تجرم اعماؿ اعادة التأميف لدل شركات اعادة التكافؿ كفي حاؿ تعذر كجكدىا يتـ 
ى المخاطر التي المجكء الى اسمكب الشراكة بالمخاطر كذلؾ باشتراؾ شركات تكافؿ اخرل في التأميف عم

تفكؽ القدرة االستيعابية لمشركة كفي حاؿ تعذر ذلؾ يتـ المجكء الى اعادة التأميف لدل شركات اعادة التأميف 
 التجارم كبمكافقة ىيئة الرقابة الشرعية.

 ( االفصاح20المادة )

بالشكؿ الذم تمتـز الشركة باالفصاح عف جميع الحسابات الممسككة مف قبميا كالمخاطر التي تتعرض ليا 
 يكفر الثقة لمستخدمي القكائـ المالية كفقان لالسس التي تحددىا الالئحة االرشادية ليذه الضكابط.
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 ( البنؾ وديواف التأميف22المادة)

لمبنؾ كلديكاف التأميف التعاكف في مجاؿ اصدار التعميمات كالضكابط لتطبيؽ معايير ىيئة المحاسبة كالمراجعة 
زمة مملممؤسسات المالية االسالمية كمعايير مجمس الخدمات المالية االسالمية حيث تعتبر ىذه المعايير 

ليا ركات التكافؿ التابعة صالحية متابعة التزاـ المصارؼ االسالمية كشلشركات التكافؿ كيككف لمبنؾ 
 بالمعايير المذككرة.

 مواؿ( مكافحة غسؿ اال23المادة )

تمتـز الشركة باصدار الئحة متطمبات لمكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب تنفيذان الحكاـ قانكف مكافحة 
كيجرم تطبيقيا كيككف مجمس ادارة الشركة مسؤكالن  2103( لسنة 59غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب رقـ)

لتي تحددىا الالئحة االرشادية ليذه بشكؿ مباشر عف سالمة اجراءات تطبيؽ العناية الكاجبة كفقان لالسس ا
 الضكابط.

 ( متطمبات اضافية24المادة)

( 01فيما لـ يرد بشأنو نص في ىذه الضكابط تخضع شركات التكافؿ الى قانكف تنظيـ اعماؿ التأميف رقـ )
كالتعميمات كالضكابط الصادرة بمكجبو  2103( لسنة 75كقانكف المصارؼ االسالمية رقـ ) 2113لسنة 
 ؾ القكانيف كالمعايير الدكلية ذات الصمة ما لـ تخالؼ مبادئ كاحكاـ الشريعة االسالمية.ككذل

 

 

 -انتيى-
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ االسالمية / دائرة مراقبة الصيرفة
 9/2/259العدد: 

 24/6/2109التاريخ: 
 المصارؼ المجازة كافة/الى

 رقابية الخاصة بعممية منم التراخيص لممصارؼالضوابط ال/دليؿ العمؿ الرقابي/ـ
 تحية طيبة ...

كبعد االخذ بمالحظاتكـ كاستنادان الى  0/7/2109كالمؤرخ في  9/2/036الحقان باعمامنا المرقـ بالعدد 
الصادرة في جريدة  2101( لسنة 7كالحاقان بتعميمات رقـ ) 2117( لسنة 97احكاـ قانكف المصارؼ رقـ )

, نرفؽ لكـ ربطان دليؿ العمؿ  5/0/2100كالمؤرخة في  5047ية المرقمة بالعدد الكقائع العراق
الضكابط الرقابية المعدة مف قبؿ ىذا البنؾ بالتنسيؽ مع مركز الشرؽ االكسط لممساعدة الفنية /الرقابي
 ( التابع الى صندكؽ النقد الدكلي.METAC -)ميتاؾ

الضكابط الرقابية الخاصة بعممية منح التراخيص /مؿ الرقابياستنادان لما كرد اعاله تقرر اعتماد دليؿ الع
 لممصارؼ اعتباران مف تاريخ كتابنا ىذا.

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...راجيف االلتزاـ بما ورد اعاله , 

                
 يخميد. منذر عبد القادر الش                                            

 نائب المحافظ وكالة                                                            
                 25/6/2109 
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 المقدمة

ي كيحؽ لو ابداء كجية يككف البنؾ المركزم العراقي ىك السمطة المسؤكلة عف منح كسحب الترخيص المصرف
اك رفض اك ابداء تحفظو عمى ام طمب يقدـ اليو لفتح ام مصرؼ اك فرع لمصرؼ نظره بكصفو جية قبكؿ 

 2117لسنة  97( مف قانكف المصارؼ رقـ 017( مف المادة )0اجنبي في العراؽ  استنادان الى احكاـ الفقرة )
فقرات ذات العالقة بيا( مف القانكف كاالبكاب المتعمقة ( )منح التراخيص كال2كتنفيذان لما جاء بالباب رقـ )

 بمنح التراخيص, كعميو عمى المصارؼ العاممة في القطاع المصرفي في العراؽ التقيد بالتعميمات التالية:
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 ( منم التراخيص لممصارؼ0المادة)

يصدرىا البنؾ المركزم ت رقابية اك تعميمااكال: يمتـز المصرؼ المرخص لو حديثان بأية شركط اك معايير 
 العراقي عند التأسيس.

-2ثانيا: يحؽ لمبنؾ المركزم العراقي رفض الترخيص اذا لـ يتـ استفتاء المعايير كالشركط الكاردة في الباب )
 اك اذا كانت المعمكمات المقدمة غير كافية. 2117( 97منح التراخيص( مف قانكف المصارؼ رقـ )

بنؾ المركزم العراقي بأف ترخيصان ما قد ُمنح بناء عمى معمكمات زائفة, اك مضممة اك ناقصة ثالثا: اذا تبيف لم
 اك كاذبة فيحؽ لو عندئذ الغاء الترخيص كاتخاذ االجراءات القانكنية بحؽ المؤسسيف لممصرؼ.

 رابعان: يجب اف يتخذ المصرؼ احد االشكاؿ االتية:

%( مف مجمكع اسيـ المصرؼ كالقسـ 5ة المؤسسيف عف )شركة عراقية مساىمة , كبأف ال تقؿ نسب -أ
 الباقي يطرح لالكتتاب اك في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية.

 يككف مف بيف اغراضو القياـ باعماؿ المصارؼ. شخصان اعتباريان  -ب

قع فرعان لمصرؼ اجنبي يتمتع مركزه الرئيس بجنسية محددة كيخضع لرقابة سمطة نقدية في الدكلة التي ي -ج
فييا ذلؾ المركز عمى شرط اف يككف ىنالؾ تعيد مف قبؿ السمطات االشرافية في البمد االـ بدفع كافة الكدائع 

 كالمستحقات المالية بذمة المصرؼ مف قبؿ ادارة المركز.

دائرة مراقبة الصيرفة طمبان /خامسان: يجب اف يقدـ ممف يمثؿ المؤسسيف قانكنيان الى البنؾ المركزم العراقي
محصكؿ عمى مكافقة مبدئية التخاذ اجراءات تاسيس مصرؼ اك الترخيص بانشاء فرع لمصرؼ اجنبي في ل

العراؽ كيعرض ىذا الطمب عمى مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي الصدار قرار في شأنو كيتـ البت في 
 ( شير مف تاريخ تقديمو.02الطمب خالؿ مدة سنة كاحدة )
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 موب تقديميا لمترخيص بانشاء مصرؼ محمي )مقيـ(( المستندات المط2المادة )

اكال: نسخة مف عقد التأسيس لممصرؼ, تشتمؿ عمى بياف باسماء المؤسسسيف كجنسياتيـ كعناكينيـ كنسبة 
مساىمة كؿ منيـ في راس الماؿ, كصكر مف الكثائؽ الخاصة بالمؤسسيف مف االشخاص االعتباريف كبياف 

 %.01تتاب العاـ بما ال يقؿ عف نسبة االسيـ التي ستطرح في االك

ثانيان: تحديد)اختبار( االسـ الُمقترح لممصرؼ بالمغتيف العربية كاالنجميزية عمى اال يككف مماثالن اك مشابيان 
 السـ مصرؼ اخر يعمؿ في العراؽ.

ال يقؿ  ثالثان: قيمة راس الماؿ المرخص بو كالمصدر كالمدفكع, كعدد االسيـ كالقيمة االسمية لكؿ سيـ بحيث
 ( مميار دينار عراقي.231راس الماؿ عف )

التي يخطط المصرؼ لمقياـ بيا كالمدة الزمنية  Business modelرابعان: اغراض المصرؼ كنكع االعماؿ 
 لتنفيذىا كعنكاف مركزه الرئيس.

ينار ( مميار د231خامسان: اقرار مف المؤسسيف بأف ال يقؿ راس ماؿ المصرؼ المصدر كالمدفكع منو عف )
عراقي كمصادره المشركعة كفي حالة ثبكت باف راس الماؿ المدفكع زيادتو بطرؽ غير مشركعة يتـ طرح 

 المبمغ الذم تمت الزيادة فيو.

سادسان: دراسة الجدكل المالية كاالقتصادية لتأسيس المصرؼ بحيث تتضمف ىذه الدراسة ما يمي كذلؾ كحد 
 ادنى:

 اليدؼ مف تأسيس المصرؼ. -أ

 دمات التي سيؤدييا المصرؼ.الخ -ب

 دراسة لمسكؽ تكضح قدرة المصرؼ عمى تعبئة المدخرات كتكظيفيا. -ج

كخطتو في انشاء الفركع بحيث تككف مناسبة كمنسجمة كنكع االعماؿ المقترح لممصرؼ الييكؿ التنظيمي -د
 كنكع العمميات التي ينكم المصرؼ القياـ بيا.
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التي ينكم القياـ بيا مع  bank strategy & businessالمصرؼ ُمقترح باستراتيجيات كخطط اعماؿ -ق
كسياسة الدارة المخاطر كالضبط الداخمي كسياسات خاصة بمكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ نظاـ لمحككمة 

 االرىاب كمراقبة االمتثاؿ.

 سياسات المصرؼ االئتمانية كاالستثمارية.-ك

 .outsourcingجيات اخرل لتقديـ خدمات لممصرؼ خطط المصرؼ لالشراؼ عمى عمميات االستعانة ب-ز

بياف بنسبة مساىمة كؿ مؤسس كاالطراؼ المرتبطة بو, مع بياف يكضح مساىماتو كمشاركاتو في  -ح
شركات كمؤسسات اخرل, كذلؾ كفقان لمفيكـ االطراؼ المرتبطة المنصكص عميو في قانكف المصارؼ رقـ 

 لبنؾ المركزم العراقي في ىذا الشأف.كالتعميمات الصادرة عف ا 2117( لسنة 97)

كمطبقة  pro forma financial statementsتقؿ عف ثالث سنكات  بيانات مالية متكقعة بمدة ال-ط
 حسب المعايير الدكلية المحاسبية.

بياف بمصدر االمكاؿ لدفع رأس الماؿ مع بياف آخر بممتمكات المؤسسيف كاعماليـ كمكاردىـ المالية كعمى -م
شأف اتخاذ االجراءات الالزمة لتأسيس المصرؼ خالؿ سنة كاحدة مف تاريخ اخطارىـ بقرار مجمس ذكم ال

 ادارة البنؾ المركزم العراقي بالمكافقة المبدئية عمى التأسيس, كاال عدت المكافقة ممغاة.

 ( المستندات المطموبة تقديميا بأنشاء فرع لمصرؼ أجنبي3المادة )

يس )المصرؼ االـ( لممصرؼ االجنبي عمى انشاء فرع لو في العراؽ مع التعيد أكآل: مكافقة المركز الرئ
 المذككر.

ثانيآ: دراسة جدكل مالية كاقتصادية ألنشاء الفرع متضمنة الشركط المنصكص عمييا في البند المتعمؽ 
ة عمؿ بالمستندات المطمكب تقديميا لمترخيص بفتح فرع مصرؼ )المستندات التي تقدـ لمترخيص ككذلؾ خط

 الفرع كخطة التكسع في انشطتو كعدد الفركع االخرل المخطط القامتيا في العراؽ(.

ثالثآ: ما يفيد خضكع المركز الرئيس لممصرؼ االجنبي لرقابة السمطة المختصة بالدكلة التي يقع فييا ىذا 
 المركز ككذلؾ تمتعو بجنسيتو محددة كمكافقة البنؾ المركزم بالدكلة االـ.
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افقة السمطة بالدكلة التي يخضع ليا المركز الرئيس عمى افتتاح الفرع في العراؽ مع اقرارىا بأف رابعآ: مك 
المصرؼ مرخص لو بالعمؿ, كبسالمة مركزه المالي, كالتزامو بالمعايير كالضكابط الرقابية التي تطبقيا تمؾ 

 السمطة بما فييا مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب.

نظاـ االساسي لممصرؼ االجنبي مصدقآ عمييا مف السمطة المختصة كنفس ما ذكر خامسآ: نسخة مف ال
 اعاله التي يخضع ليا مركزه الرئيس مصحكبة بممخص ليذا النظاـ بالمغة العربية.

سادسآ: نسخة مف البيانات المالية لممصرؼ االـ عف اخر خمس سنكات مالية كتقارير مراقبي الحسابات عنيا 
 ربية.كتقدـ بالمغة الع

( مميكف دكالر امريكي لحساب رأس ماؿ الفرع يخصص لمباشرة 31سابعآ: مايثبت تحكيؿ مبمغ اليقؿ عف )
 نشاطو في العراؽ بغض النظر عف عدد فركعو في المستقبؿ.

ثامنآ: تعيد مف المركز الرئيس )المصرؼ االـ( لممصرؼ االجنبي بضماف جميع الكدائع لدل الفرع كحقكؽ 
امات الفركع االخرل كافة, مع التزاـ المركز الرئيس بتعكيض الفرع عف أية خسائر قد تظيرىا الدائنيف كالتز 

قكائمو المالية عف اية سنة مالية, خالؿ شير كحد اقصى مف تاريخ اعتماد مراقبي حسابات الفرع ليذه 
في ضكء الصيغ المعدة القكائـ, كذلؾ كمو كفقآ لما يحدده مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي في ىذا الشأف 

 كالمستخدمة في دائرة مراقبة الصيرفة.

تاسعآ: تعيد مف المركز الرئيس )المصرؼ االـ( بالتزاـ الفرع بالقكانيف العراقية كالمكائح كالقرارات السارية 
كالتعميمات التي يصدرىا البنؾ المركزم العراقي عمى اف يككف تحقيؽ الفكائد لالقتصاد العراقي في السكؽ 

 المصرفي مف اكلكياتو.

عاشرآ: تخكيؿ صادر مف المركز الرئيس باسـ المدير المسؤكؿ عف الفرع كنائبو مصادقآ عميو مف كزارة 
الخارجية العراقية لمتكقيع عمى المعامالت كالبيانات المالية كافة لفرع المصرؼ االجنبي, كبعد مكافقة البنؾ 

 كمعاكنو كمدير الفرع كمعاكنو(.المركزم عمى اسماء )المدير االقميمي لمفرع 

احدل عشر: يخضع ىذا الفرع لرقابة كتفتيش كتدقيؽ البنؾ المركزم العراقي عمى اف تقدـ كافة االكليات 
 المطمكبة لمجيات االشرافية بالمغة العربية ككذلؾ البيانات المالية الشيرية كالفصمية.
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حاؿ شعكره باف الفرع لـ يقـ باية اضافات عمى  أثني عشر: لمبنؾ المركزم العراقي سحب اجازة الفرع في
تقدـ االقتصاد الكطني كلـ يقـ بأنشاء مشاريع )تخدـ كاقع المجتمع العراقي( كبعد ثالث سنكات مف مباشرة 

 الفرع.

عمى المصرؼ االجنبي اتخاذ االجراءات الالزمة النشاء الفرع سنة مف تاريخ اخطاره بقرار مجمس ادارة البنؾ 
 المكافقة المبدئية عمى انشاء ىذا الفرع, كاال اعتبرت المكافقة ممغاة.المركزم ب

 ( التصريم لممصارؼ االجنبية بفتم مكاتب تمثيؿ ليا في العراؽ4المادة )

أكآل: لمحافظ البنؾ المركزم العراقي بعد مكافقة مجمس االدارة التصريح لممصارؼ االجنبية بفتح مكاتب تمثيؿ 
 بالشركط االتية:

 اليككف ليا فركع في العراؽ.اف -أ

اف تككف مراكزىا الرئيسة )المصرؼ االـ( خاضعة لرقابة السمطة المختصة في الدكؿ التي تقع فييا ىذه -ب
 المراكز.

اف يقتصر نشاط مكاتب التمثيؿ عمى دراسة االسكاؽ كامكانات االستثمار, كتككف حمقة اتصاؿ مع -ج
رج كتساىـ في تذليؿ المشاكؿ كالصعكبات التي قد تكاجو المصارؼ المراكز الرئيسة )المصرؼ االـ( في الخا

 المراسمة ليا في العراؽ.

اليجكز ليذه المكاتب اف تمارس ام نشاط مصرفي اك تجارم بما في ذلؾ نشاط الككالء التجارييف, -د
 كاعماؿ الكساطة المالية.

لو حؽ االطالع في ام كقت عمى الدفاتر  ثانيآ: تخضع مكاتب التمثيؿ لرقابة البنؾ المركزم العراقي كيككف
 كالسجالت الخاصة بيا كطمب البيانات التي تحقؽ اغراض الرقابة كاالشراؼ عمييا.

 ثالثآ: المستندات المطمكب تقديميا لمتصريح بفتح مكتب تمثيؿ لمصرؼ اجنبي

 عراقي.طمب الحصكؿ عمى تصريح بفتح مكتب تمثيؿ لمصرؼ اجنبي يقدـ الى البنؾ المركزم ال-أ

 بياف اسـ المصرؼ الذم يمثمو المكتب كعنكانو في الخارج كعنكاف عمؿ المكتب في العراؽ.-ب
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 المكافقة الصادرة مف المركز الرئيس لممصرؼ بفتح مكتب لو في العراؽ.-ج

مايؤيد خضكع المركز الرئيس لرقابة السمطة المختصة بالدكلة التي يقع فييا ىذا المركز )البنؾ المركزم -د
 ي الدكلة االـ(.ف

نسخة مف النظاـ االساسي لممصرؼ الذم يمثمو المكتب مصدقآ عميو مف السمطة المختصة بالدكلة التي -ق
 يخضع ليا المصرؼ التابع لو مكتب التمثيؿ مع ممخص ليذا النظاـ بالمغة العربية.

ف يككف مقتصر عمى عممو نسخة مف البيانات كالتقارير المالية لممصرؼ التابع لو مكتب التمثيؿ )عمى ا-ك
كليس رقابي( عف آخر ثالث سنكات مالية كتقارير مراقبي الحسابات عنيا كتككف معدة حسب المعايير 

 المحاسبية الدكلية.

تخكيؿ صادر مف المركز الرئيس لممصرؼ المسؤكؿ عف المكتب متضمنآ اسمو كجنسيتو كمصدقآ عميو -ز
 مف قبؿ البنؾ المركزم في الدكلة االـ.مف كزارة الخارجية العراقية كمصدقآ عميو 

تعيد مف المركز الرئيس )المصرؼ االـ( بالتزاـ المكتب بالقكانيف العراقية كالمكائح كالقرارات السارية -ح
 كالتعميمات التي يصدرىا البنؾ المركزم العراقي كبأخطار بأية تعديالت تتـ عمى البيانات المسجمة لديو.

 وبة ألنشاء فروع جديدة لممصارؼ العراقية )داخؿ وخارج العراؽ(( الشروط المطم5المادة )

اكآل: تقدـ المصارؼ الراغبة في فتح فركع ليا طمباتيا الى دائرة مراقبة الصيرفة/ لجنة فتح الفركع التي تضـ 
 ممثمي عف )شعبة التراخيص, االمتثاؿ, شعبة التفتيش كالتدقيؽ( لدراسة المكضكع كاتخاذ القرار المناسب.

مميكف دينار عراقي مف رأسماؿ المصرؼ االساسي لكؿ فرع كلمبنؾ المركزم حؽ  311ثانيآ: تخصيص مبمغ 
تغيير مبمغ الترخيص اعاله لكؿ فرع. لممصرؼ الحؽ في فتح فركع كفي حاؿ زيادة عدد الفركع التي ينكم 

 حمي ينكم انشاءه.مميكف دينار عف كؿ فرع م 231المصرؼ فتحيا عمى المصرؼ زيادة راسمالو بمبمغ 

 ثالثآ: التـز المصرؼ بالقكانيف كالتعميمات الرقابية كتنفيذ االجراءات التصحيحية كبصفة خاصة ما يمي:

 الحد االدنى لمعيار كفاية رأس الماؿ.-أ

 أسس تقييـ الجدارة االئتمانية لمعمالء كتككيف المخصصات الالزمة ليا.-ب
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 حدكد التكازف في مراكز العمالت.-ج

 كد تركز التكظيفات لدل الدكؿ كالمؤسسات المالية كالمجمكعات المالية في الخارج.حد-د

 تكظيفات المصرؼ لدل الدكؿ الكاحد كاالطراؼ المرتبطة بو كاالطراؼ المرتبطة بالمصرؼ.-ق

ما اسفر عنو آخر دكرم تـ عمى )فرع المصرؼ االجنبي( مف )دائرة مراقبة الصيرفة( اضافة الى درجة -ك
 ـ الذم حصؿ عميو المصرؼ االـ مف احدل شركات التقييـ اك مف البنؾ المركزم العراقي.التقيي

 اىـ المالحظات الكاردة بتقرير مراقبي الحسابات كتقرير مراقب االمتثاؿ لممصرؼ.-ز

 رابعآ: التأكيد عمى اف االستراتيجية العامة لممصرؼ تكضح اليدؼ مف فتح فركع جديدة.

 تنفيذ المكافقات التي تـ الحصكؿ عمييا لفتح فركع جديدة في العاـ الماضي. خامسآ: جدية المصرؼ في

معتمدة مف مجمس ادارتو كمقدمة  Business Planسادسآ: التأكد مف اف المصرؼ لديو خطة عمؿ تحمؿ 
 -لمبنؾ المركزم العراقي شاممة لمعناصر االتية كحد أدنى:

دارة كتشغيؿ تمؾ الفركع كمصادر تكفير تمؾ االحتياجات كجكد خطة محددة لمككادر البشرية المطمكبة ال-أ
سكاء مف داخؿ المصرؼ أك خارجو. كيراعى في كؿ االحكاؿ اف يقدـ المصرؼ ما يثبت تدبير االحتياجات 

 المطمكبة.

كجكد دراسة جدكل اقتصادية كمالية لخطة التكسع في انشاء فركع جديدة كانعكاس ذلؾ عمى ايرادات -ب
 .كارباح المصرؼ

عرض لالنشطة التي ستمارسيا الفركع الجديدة كالمنتجات الجديدة التي ستقـك بتسكيقيا مع بياف كافة -ج
 المخاطر المرتبطة بيا ككيفية السيطرة عمييا.

مدل احتياج مناطؽ معينة لفركع مصرفية جديدة عمى اف تككف الفركع الجديدة التي ينكم فتحيا في -د
ت المصرفية مف مصارؼ منافسة مع اعطاء أكلكية لمفركع خارج المدف مناطؽ يقؿ فييا تكاجد الخدما

 الكبرل.
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سابعآ: كجكد ادارة لممخاطر ذات كفاءة كفاعمية تتناسب مع حجـ كنكعية انشطة المصرؼ مع االطالع عمى 
 تقاريرىا المعدة كمقارنة حجـ المخاطر المحيطة بالمصرؼ مع ىذه التقارير.

 الرقابة الداخمية لممصرؼ لمسيطرة عمى المخاطر الحالية كالمستقبمية. ثامنآ: فاعمية ككفاءة نظاـ

 تاسعآ: يجب تحديد كفاية القاعدة الرأسمالية لممخاطر الحالية كالمحتممة نتيجة لفتح فركع جديدة.

, عاشرآ: تقييـ قدرة البنية المعمكماتية كالتكنكلكجية بالمصرؼ عمى استيعاب الفركع الجديدة بكفاءة كفاعمية
رئ كمكاقع بديمة لمفركع في المناطؽ التي قد تتعرض الى مخاطر عمؿ بسبب الظركؼ في اككضع خطة طك 

 العراؽ في السكؽ العراقي.

خطاب معتمد مف رئيس مجمس ادارة المصرؼ/ العضك المنتدب أك المدير المسؤكؿ عف فرع المصرؼ -أ
رات ذلؾ كالتأكيد عمى كجكد رصيد كافي في االجنبي مكضحآ بو عدد الفركع الجديدة المطمكب فتحيا كمبر 

كفقآ ألخر ميزانية  -حساب االحتياطي النظامي كااللزامي مدققة مف مراقب الحسابات يسمح بفتح فركع جديدة
 معتمدة.

بياف تفصيمي بمكافقات عمى فتح فركع جديدة مكضحآ بو ما تـ تنفيذه منيا كمبررات انجاز ما تـ -ب
 ذه مدعكمآ بالمستندات كالمكعد الجديد المتكقع لمتنفيذ.التخطيط لو كلـ يتـ تنفي

االجراءات التصحيحية المعتمدة مف مجمس ادارة المصرؼ لمعالجة المالحظات الكاردة ضمف تقرير -ج
 التفتيش الدكرم عمى المصرؼ.

 Business Planكخطة العمؿ السنكم  Bank Strategyاالستراتيجية العامة لمفرع المنكم فتحو -د
 ضمنة العناصر السابؽ االشارة الييا كافة.مت

 ( تعييف اعضاء مجالس االدارة والمديريف بالمصارؼ7المادة )

العراقي بأسماء المرشحيف لعضكية مجمس االدارة كذلؾ قبؿ  أكآل:يتعيف عمى كؿ مصرؼ تزكيد البنؾ المركزم
مي لفرع المصرؼ االجنبي في العراؽ قبؿ انعقاد الجمعية العامة بستيف يكمآ ككذلؾ تزكيده باسـ المدير االقمي

 تعيينو بستيف يكمآ عمى االقؿ مرفقآ بيا بياف الحالة كاالقرارات كفقآ لما سيأتي ذكره.
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 ثانيآ: يتعيف استحصاؿ مكافقة البنؾ المركزم العراقي عند تعييف المذككريف ادناه:

 لعامة لممصرؼ.رئيس كاعضاء مجمس ادارة المصرؼ بعد استحصاؿ مكافقة الجمعية ا-أ

المدراء التنفيذيكف في االدارة العميا لممصرؼ بما في ذلؾ مديرك االئتماف كالخزينة كالمالية كالمحاسبة -ب
 كالعالقات الخارجية كغيرىـ مف ككادر المصرؼ الرئيسييف.

 سؿ االمكاؿ.ثالثآ: المدراء غير التنفيذييف بما في ذلؾ رئيس ادارة المخاطر كالتدقيؽ الداخمي كاالمتثاؿ كغ

رابعآ: لممحافظ بعد العرض عمى مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي اف يطمب تنحية ام شخص اك اكثر مف 
االشخاص المنكه عنيـ سابقآ بعد تعيينيـ في المصرؼ اذا ثبت مف خالؿ التفتيش عمى المصرؼ مخالفتيـ 

لتنحية, كاف لممحافظ اف يصدر قرارآ مسببآ لقكاعد السالمة ألمكاؿ المكدعيف كأصكؿ المصرؼ, فأذا لـ تتـ ا
 باستبعاد أم منيـ مف عممو.

خالؿ ثالثكف  9خامسآ: كلممستبعد الحؽ بالتظمـ الى مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي مف قرار استبعاده
 يكمآ مف تاريخ ابالغو بالقرار.

 رية العراؽ.سادسآ: تسرم بيذه الشركط ايضا عمى فركع المصارؼ االجنبية  في جميك 

سابعآ: اليجكز لعضك مجمس ادارة مصرؼ مف المصارؼ الخاضعة الشراؼ البنؾ المركزم العراقي سكاء 
بصفتو الشخصية اك بصفتو ممثآل لغيره اف يجمع الى عضكيتو أكثر مف عضك في مجالس ادارة مصارؼ 

 دارة اك االستشارة فييا.اخرل خاضعة الشراؼ البنؾ المركزم العراقي اك القياـ بأم عمؿ مف اعماؿ اال

ثامنآ: يمتـز كؿ مصرؼ تزكيد البنؾ المركزم العراقي بأسماء المرشحيف لكظائؼ المدراء التنفيذييف في االدارة 
العميا لممصرؼ بما في ذلؾ مديرك االئتماف كالخزينة كالمالية كالمحاسبة كالدائرة الدكلية )العالقات الخارجية( 

لرئيسييف ككذلؾ بأسماء المدراء غير التنفيذييف بما في ذلؾ ادارة المخاطر كغيرىـ مف ككادر المصرؼ ا
كالتدقيؽ الداخمي كمدير االمتثاؿ قبؿ مزاكلة العمؿ مع تحديد مراكزىـ عمى الييكؿ االدارم بالمصرؼ, كذلؾ 

صة في البنؾ تمييدآ لتسجيميـ لدل البنؾ المركزم العراقي بعد اجتيازىـ االختبار الذم تجربو المجنة المخت
 المركزم العراقي.
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 تاسعآ:

يتعيف عمى المصارؼ أيضآ تزكيد البنؾ المركزم العراقي بأسماء المرشحيف الممثميف ليا لعضكية رئاسة -أ
 مجمس ادارة ام مف المصارؼ الشقيقة أك التابعة بالخارج اك المصارؼ المشاركة.

ؾ لمحصكؿ عمى مكافقة البنؾ المركزم العراقي المدير التنفيذم بالنسبة لفركع المصارؼ بالخارج, كذل-ب
 المسبقة.

عاشرآ: يتعيف في حالة الترشيح لكظيفة رئيس أك نائب الرئيس أك اعضاء مجمس االدارة التنفيذييف بالنسبة 
لممصارؼ اك المدير المسؤكؿ عف فرع المصرؼ االجنبي في العراؽ, بالنسبة لفركع المصارؼ االجنبية, 

 ة لممرشحيف مع المجنة المختصة في البنؾ المركزم العراقي.اجراء مقابمة شخصي

احدل عشر: يتـ عرض االسماء كمرافقاتيا كالمالحظات بشأنيا اف كجدت عمى الجية المختصة في ضكء 
تعزيز فاعمية الدكر الذم تقكـ بو ادارة المخاطر بالمصارؼ كضركرة تكافر الخبرة المينية عالية التخصص 

 ف في ىذا المجاؿ.لممديريف المسؤكلي

يتعيف عمى المصارؼ العراقية كفركع المصارؼ االجنبية العاممة في العراؽ تزكيد البنؾ المركزم العراقي 
بالسيرة الذاتية التفصيمية الخاصة بكؿ مف المدراء المذككريف في ادناه كفي حالة اقالة ام منيـ مف قبؿ ادارة 

لؾ مع بياف االسباب كاف التتـ االقالة اال بعد الحصكؿ عمى المصرؼ يجب اف يتـ اشعار البنؾ المركزم بذ
 مكافقة البنؾ المركزم العراقي:

 مدير ادارة المخاطر.-أ
 مدير مخاطر االئتماف.-ب
 مدير مخاطر السكؽ.-ج
 مدير مخاطر التشغيؿ.-د
 مدير التدقيؽ الداخمي.-ق
 مدير مراقب االمتثاؿ.-ك
 مدير مكافحة غسؿ االمكاؿ.-ز
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لديو, يككف مف بيف   Compliance Functionيتعيف عمى كؿ مصرؼ تكافر كظيفة االمتثاؿ  اثنا عشر:
مياميا متابعة مدل التزاـ المصرؼ بالقكانيف السارية كمف بينيا قانكف كتعميمات مكافحة غسؿ االمكاؿ 

االعماؿ التي يقـك كتمكيؿ االرىاب كالقكاعد الصادرة عف الجيات الرقابية المختمفة كافة كالتي تنظـ ممارسة 
بيا كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى المخاطر التي تنشأ نتيجة عدـ االلتزاـ بيذه القكانيف كالقكاعد كتأثيرىا عمى اداء 
المصرؼ, مع اتخاذ االجراءات التي مف شأنيا تضميف الكظيفة المشار الييا بييكؿ المصرؼ االدارم مع 

التفصيمية الخاصة بالمدير المسؤكؿ عف كظيفة االمتثاؿ  تزكيد البنؾ المركزم العراقي بالسيرة الذاتية
 بالمصرؼ.

 ثالثة عشر: المستندات الخاصة بأعضاء مجمس االدارة:

يتعيف تقديـ بياف ممخص عف المرشح لعضكية رئيس مجمس االدارة كنائبو كاالعضاء كالمرشحيف الممثميف 
قيقة اك التابعة بالخارج, يكضح الخبرات لممصارؼ في عضكية اك رئاسة مجمس ادارة ام مف المصارؼ الش

العممية السابقة كالمؤىالت العممية كغيرىا مف المعمكمات الضركرية كذلؾ كفقآ لنمكذج بياف الحالة )مرفؽ رقـ 
 ( مكقعآ مف المرشح لمعضكية متضمنآ مايمي:0

ظيفتو الحالية كعضكياتو في السيرة الذاتية كصفة العضكية المرشح ليا كمؤىالتو كخبرتو العممية السابقة كك -أ
مجالس ادارة الشركات االخرل كالمجالس النيابية, مع االقرار بأف المعمكمات كالبيانات الكاردة ببياف الحالة 

 المذككر صحيحة ككاممة.

 اقرار بااللتزاـ بأحكاـ قانكف الشركات كالمصارؼ النافذيف كشركات التكصية باالسيـ.-ب

ضائية عمى المرشح تمس الشرؼ اك االمانة حتى تاريخ تقديـ االقرار, كانو اقرار بعدـ صدكر احكاـ ق-ج
 غير محاؿ لمتحقيؽ الجنائي اك االدارم في كقت الترشيح.

اقرار مف االعضاء غير التنفيذييف كذكم الخبرة بعدـ كجكد تعارض في المصالح بيف اعماليـ الخاصة -د
كف لعضك مجمس االدارة غير التنفيذم كذك الخبرة كعمميـ في المصرؼ, كيقصد بتعارض المصالح اف يك
التتفؽ كمصمحة  -بما في ذلؾ زمالئو في العمؿ -مصمحة لنفسو اك لشخص طبيعي اك اعتيادم مرتبط بو

 المصرؼ كعميو بذؿ العناية الكافية كالحريصة لمتحقؽ مف كجكد اك عدـ كجكد حالة تعارض لممصالح.
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المؤسسيف ككبار المساىميف كعند اكتشاؼ خالؼ ذلؾ يتـ تنحيتيـ بعد اقرار راس الماؿ المدفكع مف قبؿ -ق
 التاكد مف ذلؾ.

يف التنفيذييف بالمصارؼ كمديرك فركع المصارؼ االجنبية كمكاتب ة عشر: المستندات الخاصة بالمدير اربع
 التمثيؿ:

مكضحة سابقآ, يتعيف تقديـ بياف ممخص عف المرشح الحدل كظائؼ المديريف التنفيذييف بالمصرؼ كال
يكضح الخبرات العممية السابقة كالمؤىالت العممية كغيرىا مف المعمكمات الضركرية كذلؾ كفقآ لنمكذج بياف 

 ( مكقعآ مف المرشح لمكظيفة متضمنآ مايمي:2الحالة )مرفؽ رقـ 

مالت السيرة الذاتية كالخاصة بالمرشحيف لشغؿ كظائؼ االئتماف كاالستثمار كادارة المحافظ كالمعا-أ
الخارجية, بما فييا المبادالت, كالتفتيش الداخمي كاالدارة المالية كالتجزئة المصرفية, كغيرىـ مف ككادر 
المصرؼ الرئيسيف, مكقعآ مف المرشح كمعتمدآ مف رئيس مجمس االدارة مخاطر المنتدب بالنسبة لممصارؼ 

اتية لكؿ مف المدراء المسؤكليف )ادارة اك المدير المسؤكؿ بالنسبة لفركع المصارؼ االجنبية, السيرة الذ
 المخاطر, ادارة مخاطر االئتماف, ادارة مخاطر السكؽ, ادارة مخاطر التشغيؿ, كالمسؤكؿ عف ادارة االمتثاؿ(.

اقرار بعدـ صدكر احكاـ قضائية عمى المرشح تمس الشرؼ اك االمانة حتى تاريخ تقديـ االقرار, كانو -ب
 ك االدارم في كقت الترشيح.غير محاؿ لمتحقيؽ الجنائي ا

بالنسبة لنمكذج" بياف الحالة عف المرشحيف لكظائؼ المديريف المسؤكليف عف ادارة فركع المصارؼ -ج
( يتـ تقديـ التفكيض الصادر مف المركز الرئيس لممصرؼ في الخارج 5االجنبية ؼ العراؽ )مرفؽ رقـ 

صدقآ عميو مف كزارة الخارجية بالدكلة التي تقع بيا بالتعييف, معتمدآ مف المركز الرئيس لممصرؼ كمكثقآ كم
 المقر الرئيس كمف القنصمية العراقية  المختصة في كزارة الخارجية العراقية.

بياف الحالة كالسيرة الذاتية كفقآ لنمكذج "بياف الحالة عف المرشح لكظيفة المدير المسؤكؿ عف ادارة مكتب -ح
( متضمنة الكظائؼ التي عمؿ بيا مف قبؿ كفي ام مف 5فؽ رقـ التمثيؿ في العراؽ لمصرؼ اجنبي" )مر 

 البمداف.
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 (: قواعد التممؾ وانتقاؿ االسيـ8المادة )

%( مف رأس الماؿ المصدر ألم مصرؼ 3أكآل: عمى كؿ شخص طبيعي اك اعتبارم يممؾ ما يزيد عمى )
ي بذلؾ خالؿ خمسة عشر %( منو اف يخطر البنؾ المركزم العراق9,9كبما الم مصرؼ كبما اليتجاكز )

 يكمآ عمى االكثر مف تاريخ اتماـ معاممة التممؾ.

%( مف رأس الماؿ المصدر ألم 9,9ثانيآ: اليجكز ألم شخص طبيعي اك اعتبارم اف يتممؾ ما يزيد عمى )
 مصرؼ اك أية نسبة تؤدم الى السيطرة الفعمية عميو, اال بعد الحصكؿ عمى مكافقة البنؾ المركزم العراقي.

يقصد بقصد بالسيطرة الفعمية لمشخص الطبيعي اك االعتبارم اف يككف مالكآ ألية نسبة مف شأنيا تمكينو ك 
مف تعييف غالبية اعضاء مجمس ادارة المصرؼ اك التحكـ عمى ام نحك في القرارات التي يصدرىا مجمس 

 ادارتو اك التحكـ في القرارات التي تصدر عف جمعيتو العمكمية.

ي حساب ممكية الشخص الطبيعي ما يممكو راضافة الى ام مف اقاربو حتى الدرجة الثالثة, كفي ثالثا: يدخؿ ف
حساب ممكية الشخص االعتبارم مايممكو اضافة الى ام مف اعضاء مجمس ادارتو اك ام مف المساىميف 

ف تحت فيو, سكاء اكانكا اشخاصآ طبيعييف اك اشخاصآ اعتبارييف, اك مع ام شخص اعتبارم آخر اذا كا
السيطرة الفعمية لذات االشخاص الطبيعييف اك االشخاص االعتبارييف, كما يدخؿ في الحساب مجمكع ما 
يممكو اكثر مف شخص طبيعي اك اعتبارم يككف بينيـ اتفاؽ عمى ممارسة حقكقيـ في الجمعية العمكمية اك 

 مجمس ادارة المصرؼ بما يؤدم الى السيطرة الفعمية عمى ام منيما.

%( مف رأس ماؿ المصرؼ المصدر ألم 9,9: اذا تممؾ شخص بالميراث اك الكصية اكثر مف )رابعآ
مصرؼ اك ما يؤدم الى سيطرتو الفعمية عمى المصرؼ, كلـ يطمب استمرار تممكو تعيف عميو اف يكفؽ 

ف تاريخ اكضاعو, طبقآ لمقكاعد التي يحددىا مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي خالؿ مدة التجاكز سنتيف م
ايمكلة ىذه الزيادة اليو, كيترتب عمى عدـ تكفيؽ اكضاعو خالؿ ىذه المدة اال تككف لو حقكؽ في التصكيت 

 في الجمعية العمكمية اك في مجمس االدارة, بالنسبة لما يزيد عمى الحد المشار اليو.

افقتو لتممؾ ام خامسآ: يراعى مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي عند فحص طمبات الحصكؿ عمى مك 
%( مف رأس الماؿ المصدر ألم مصرؼ اك اية نسبة تؤدم 9,9شخص طبيعي اك اعتبارم مايزيد عمى _
 الى السيطرة الفعمية عميو الضكابط االتية:
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 عدـ كجكد تعارض بيف مصالح الطالب التممؾ كمصالح المصرؼ.-أ

صرؼ لتعييف اعضاء مجمس االدارة اك مدل ما يتيحو التممؾ مف حقكؽ مؤثرة كمف سيطرة فعمية عمى الم-ب
 في التحكـ في القرارات التي يصدرىا المجمس اك تصدر عف الجمعية العمكمية.

مدل مساىمة الطالب كاالطراؼ المرتبطة بو في المصرؼ المطمكب التممؾ فيو كفي المصارؼ -ج
 كالمؤسسات المالية االخرل في العراؽ.

مـز مف الدعـ المالي كالفني اك اييما الى المصرؼ في حالة طمب تممؾ قدرة الطالب كاستعداده لتقديـ ما ي-د
%( مف راس الماؿ المصدر لممصرؼ اك اية نسبة تؤدم الى السيطرة الفعمية عميو, كذلؾ 9,9ما يزيد عمى )

 كفقآ لما يراه مجمس ادارة البنؾ المركزم العراقي.

 مصرفية اك اضطراب العمؿ بيا.اال يؤدم التممؾ الى الحد مف المنافسة في السكؽ ال-ق

عدـ صدكر حكـ نيائي باالدانة في جريمة ماسة اك االمانة, اك في احدل الجرائـ المنصكص عمييا في -ك
 .2103( لسنة 59القانكف اك في قانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب رقـ )

 تكافر عناصر االىمية كالكفاءة كالخبرة العممية.-ز

%( مف راس الماؿ المصدر اك عمى تممؾ اية نسبة تؤدم 9,9طمب تممؾ ما يزيد عمى )سادسآ: في حاؿ 
الى السيطرة الفعمية عميو, يقدـ طالب التممؾ الى البنؾ المركزم العراقي قبؿ مكعد اتماـ التممؾ بسنتيف يكمآ 

دـ الطمب الى عمى االقؿ, طمبآ, كيرفؽ بالطمب تقريرآ يبيف سبب تممؾ االسيـ كاالىداؼ التي يرمى مق
 تحقيقيا منو كخططو في ادارة المصرؼ كالسياسة التي ينكم اتباعيا في تصريؼ شؤكنو.
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 دائرة مراقبة الصيرفة

 مصرؼ: ...................................

 بياف الحالة عف

 المرشم لعضو مجمس االدارة

 االسـ الرباعي كالمقب: -
 :اسـ االـ الثالثي -
 لميالد:تاريخ ا -
 الجنسية: -
 محؿ االقامة: -
 المؤىالت الدراسية : تاريخ الحصكؿ عمييا: -
 الجامعة اك الكمية التي منحتو الشيادة الدراسية -
 رقـ اليكية: -
 رقـ جكاز السفر: -

 الخبرة السابقة )ترفؽ السيرة الذاتية(:-
............................................ 

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

 التاريخ الكظيفي لمسنكات العشرة السابقة:-
 الكظائؼ السابقة     تاريخ شغميا:-

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

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



 دائرة مراقبة الصيرفة/البنؾ المركزي العراقي

66 

 المدة التي لـ يعمؿ بيا: اسباب التوقؼ-

 االستقالة 

 التقاعد

 الفصؿ

 نياية العقد

 اسباب اخرل

 البرام  التدريبية:-
 محميان:-

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

.................................. 
 خارجيان:-

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

................................. 
 المةات:-

 درجة االجادة المةة
  
  
  
 صفة العضوية المرشم ليا في مجمس االدارة:-

 الشخص االعتبارم:   ممثؿ المساىميف مف االشخاص االعتبارييف: اسـ 

 التي يممكيا في رأسماؿ المصرؼ:       عدد االسيـ       ممثؿ لممساىميف االخريف: 
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  الفعمية :      رئيس المجمس: يقـك باعماؿ االدارة 

  الفعمية:    نائب رئيس مجمس االدارة : ال يقكـ باعماؿ االدارة 

 عضك مجمس ادارة منتدب: 

  عضك مجمس ادارة كمدير عاـ:

  عضك مجمس ادارة:

  عضكية مجالس ادارة الشركات:

 مساىمة منشأة كفقان الحكاـ قانكف الشركات المساىمة:شركات -

 اسـ الشركة  صفة العضكية   الجية التي يمثميا   تاريخ شغؿ العضكية  نسبة ما يمتمكو في راسماليا
...........................    .................     ...............      .............    ........ 

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

 شركات مساىمة منشأة كفقان لقانكف االستثمار:-

 ضكية       الجية التي يمثميا       تاريخ شغؿ العضكيةاسـ الشركة        صفة الع
.....................       ...............      ..............       ............ 
.....................      ................      ...............      ............ 

   ................      ............   .....................     ................ 
 االعماؿ االخرل التي يباشرىا:-

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

.......................................... 
تكضيح ام التزامات مالية عميو سكاء اكانت ىذه االلتزامات لممصرؼ اك المصارؼ اـ لمغير عمى النحك -
 مقدرىا                 التي: ا

 التزامات مالية لممصارؼ  
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 اعماؿ خاصة –التزامات نتيجة 

 انشطة تجارية -               

 انشطة عقارية-            

 انشطة اخرل-            

و في بالنسبة لالعضاء غير التنفيذييف يكضح ما اذا كاف ىناؾ تعارض في المصالح بيف عممو الخاص كعمم
 المصرؼ, ككذا ايضاح االتي:

المصرؼ ,           قياـ خصكمة بينو كاالطراؼ المرتبطة بو مف اشخاص طبيعية اك اعتبارية مع  -
كيقصد ىنا باالطراؼ المرتبطة بالعميؿ كاالطراؼ المرتبطة بالمصرؼ , ام االطراؼ التي يسيطر 

 سيطرة فعمية.-ب االحكاؿحس–عمييا العميؿ اك االطراؼ التي يسيطر عمييا المصرؼ 
 ىؿ يقدـ عضك مجمس االدارة المشكرة اك العكف الى مصرؼ اك مؤسسة مالية        -

 منافسة لممصرؼ اك الى شخص اك جية يقدـ لو المصرؼ تمكيال اك تسييالت ائتمانية.
 ىؿ يقدـ عضك المجمس خدمات مدفكعة االجر الى المصرؼ المرشح لشغؿ المنصب بو  -
المجمس المشكرة اك العكف الى عميؿ لممصرؼ جارم اتخاذ اجراءات قانكنية ضده,  ىؿ يقدـ عضك -

 اك جارم التفاكض معو العادة تسكية ديكنو.
 ىؿ الجية التي كاف يعمؿ بيا المرشح اك ما زاؿ فييا تعرضت لػػػػ -

 االسباب       مدى تسببو او مشاركتو في ذلؾ

 التصفية 

 االغالؽ

 التكقؼ عف النشاط
ا انا ............................. المرشح لعضكية مجمس ادارة مصرؼ.............. بأف البيانات اقر 

السابقة صحيحة كتحت مسؤكليتي , كما اقر بعدـ كجكد تعارض مصالح بيف اعمالي الخاصة كعضكيتي 
 بمجمس االدارة.
 التاريخ: التكقيع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دائرة مراقبة الصيرفة/البنؾ المركزي العراقي

69 

 اقرار المرشم لعضوية مجمس االدارة

 ي()عضو تنفيذ

اقرا انا .................المرشح لعضكية مجمس ادارة مصرؼ.................. بأف البيانات 
الكاردة ببياف الحالة المقدمة لمبنؾ المركزم العراقي صحيحة ككاممة, كما اقر بااللتزاـ باحكاـ 

صارؼ رقـ المركزم العراقي كقانكف المقانكف شركات المساىمة, االلتزاـ باحكاـ قانكف البنؾ 
كالتي تحظر عمى عضك مجمس االدارة بصفتو الشخصية اك بصفتو ممثالن  2117لسنة  97

لغيره اف يجمع الى عضكيتو عضكية مجمس ادارة مصرؼ اخر خاضع الشراؼ البنؾ المركزم 
االدارة اك االستشارة فيو ككذا باالحكاـ المتعمقة بحظر العراقي اك القياـ بام اعماؿ مف اعماؿ 

المصرؼ تمكيالن اك مبالغ تحت الحساب اك تسييالت ائتمانية اك ضماف مف ام نكع  تقديـ
 لرئيس كاعضاء مجمس ادارة المصرؼ.

 المقر بما فيو

 التاريخ:
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 (2البنؾ المركزم العراقي                                              )مرفؽ رقـ 
 دائرة مراقبة الصيرفة

 ............مصرؼ: .............
 بياف الحالة عف المرشحيف لوظائؼ المدراء التنفيذييف

 المعامالت الخارجية )الدولية((-ادارة المحافظ-االستثمار-)االئتماف
 بما فييا مف مبادالت تجارية والتدقيؽ الداخمي

 االسـ الرباعي كالمقب: -
 اسـ االـ الثالثي: -
 تاريخ الميالد: -
 الجنسية: -
 محؿ االقامة: -
 الدراسية : تاريخ الحصكؿ عمييا: المؤىالت -
 رقـ اليكية: -
 رقـ جكاز السفر: -
 
 الوظيفة المرشم ليا )ترفؽ السيرة الذاتية(:-

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

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

.............................................. 
 ابقة:الخبرة الس-

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

 التاريخ الكظيفي لمسنكات العشرة السابقة:-
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 الكظائؼ السابقة: تاريخ شغميا:-
.......................................... 
.......................................... 
........................................... 

 المدة التي لـ يعمؿ بيا: -
 اسباب التكقؼ:

 االستقالة 
 التقاعد
 الفصؿ

 نياية العقد
 اسباب اخرل

 البرام  التدريبية:-
 محميان:-

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

 خارجيان:-
................................. 
................................. 

 المةات:-
 درجة االجادة المةة

  
  
  
 ام التزامات مالية عمى النحك االتي:-
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 التزامات مالية لممصارؼ 
 مقدارىا اعماؿ خاصة-التزامات نتيجة
 تجارية انشطة-              
 انشطة عقارية-            
 انشطة اخرل -             

 

 ىؿ الجية التي كاف يعمؿ بيا المرشح اك ما زاؿ فييا تعرضت لػػػػ -

 االسباب       مدى تسببو او مشاركتو في ذلؾ

 التصفية 

 االغالؽ

 التكقؼ عف النشاط
 
 الجيات التي يمثؿ المصرؼ في مجالس ادارتيا:-

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

 

 التاريخ: 

 :التكقيع
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 +رارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالق

مصػػػػػػػػػػرؼ.............. بػػػػػػػػػػأف البيانػػػػػػػػػػات ب المسػػػػػػػػػػؤكؿاقػػػػػػػػػػرا انػػػػػػػػػػا ............................. 
المقػػػػػػدـ لمبنػػػػػػؾ المركػػػػػػزم العراقػػػػػػي صػػػػػػحيحة ككاممػػػػػػة , كاتعيػػػػػػد بػػػػػػابالغ  الػػػػػػكاردة ببيػػػػػػاف الحالػػػػػػة

البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزم العراقػػػػػػي عنػػػػػػد احالػػػػػػة المػػػػػػدير المػػػػػػذككر الم تحقيػػػػػػؽ كتكقيػػػػػػع جػػػػػػزاءات اداريػػػػػػة 
 عميو, اك ام تعديالت تطرأ عمى البيانات المذككرة.

 
 

 المقر بما فيو

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 +رئيس مجمس االدارة اك العضك المنتدب اك المدير المسؤكؿ بالنسبة لفركع المصارؼ االجنبية.
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 (2)مرفؽ رقـ                                    البنؾ المركزم العراقي           
 دائرة مراقبة الصيرفة

 مصرؼ: .........................
 يفة المدير المسؤوؿبياف الحالة عف المرشحيف لوظ

 مكاتب التمثيؿ لممصارؼ االجنبية/عف ادارة فروع
 االسـ الرباعي كالمقب: -
 اسـ االـ الثالثي: -
 تاريخ الميالد: -
 الجنسية: -
 محؿ االقامة: -
 المؤىالت الدراسية : تاريخ الحصكؿ عمييا: -
 رقـ اليكية: -
 رقـ جكاز السفر: -
 
 الحالية وتاريخ شةمياالوظيفة -

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

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

.............................................. 
 خبرة السابقة)ترفؽ السيرة الذاتية(:ال-

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

 التاريخ الكظيفي لمسنكات العشرة السابقة:-
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 الكظائؼ السابقة: تاريخ شغميا:-
.......................................... 

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

 المدة التي لـ يعمؿ بيا: -
 اسباب التكقؼ:

 االستقالة 
 التقاعد
 الفصؿ

 نياية العقد
 اسباب اخرل

 البرام  التدريبية:-
.................................. 

.................................. 
 المةات:-

 درجة االجادة المةة
  
  
  
 ام التزامات مالية عمى النحك االتي:-

 التزامات مالية لممصارؼ 
 مقدارىا اعماؿ خاصة-التزامات نتيجة
 انشطة تجارية-              
 انشطة عقارية-            
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 رل انشطة اخ-             
 ىؿ الجية التي كاف يعمؿ بيا المرشح اك ما زاؿ فييا تعرضت لػػػػ -

 االسباب       مدى تسببو او مشاركتو في ذلؾ

 التصفية 

 االغالؽ

 التكقؼ عف النشاط
 
 الجيات التي تمثؿ المصرؼ في مجالس ادارتيا:-

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

 التكقيع:
 التاريخ:
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 +رارػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالق

اقػػػػػػػػػػرا انػػػػػػػػػػا ............................. المسػػػػػػػػػػؤكؿ بمصػػػػػػػػػػرؼ.............. بػػػػػػػػػػأف البيانػػػػػػػػػػات 
الػػػػػػكاردة ببيػػػػػػاف الحالػػػػػػة المقػػػػػػدـ لمبنػػػػػػؾ المركػػػػػػزم العراقػػػػػػي صػػػػػػحيحة ككاممػػػػػػة , كاتعيػػػػػػد بػػػػػػابالغ 
البنػػػػػػؾ المركػػػػػػزم العراقػػػػػػي عنػػػػػػد احالػػػػػػة المػػػػػػدير المػػػػػػذككر الم تحقيػػػػػػؽ كتكقيػػػػػػع جػػػػػػزاءات اداريػػػػػػة 

 عميو, اك ام تعديالت تطرأ عمى البيانات المذككرة.
 
 

 

 عف المركز الرئيس المقر بما فيو

 التاريخ:

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عمى اف يعتمد نمكذج مف المركز الرئيس كمصدقان عميو مف كزارة الخارجية بالدكلة التي يقر بيا المقر +

 الرئيس كمف القنصمية العراقية بيا.
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 المحتويات
 0......................................................................المقدمة............

 2.( منح التراخيص لممصارؼ ...................................................0المادة )
 5..تقديميا لمترخيص بانشاء مصرؼ محمي )مقيـ(.........( المستندات المطمكب 2المادة )
 7دات المطمكب تقديميا لمترخيص بانشاء فرع لمصرؼ اجنبي.............( المستن5المادة )
 3.( التصريح لممصارؼ االجنبية بفتح مكاتب تمثيؿ ليا في العراؽ.................7المادة)
 6العراقية )داخؿ كخارج العراؽ(...( الشركط المطمكبة النشاء فركع جديدة لممصارؼ 3المادة )
 4...............................كالمعمكمات المطمكبة مف المصارؼ..( المستندات 6المادة)
 6ارؼ............................( تعييف اعضاء مجالس االدارة كالمديريف بالمص4المادة )
 9( : قكاعد التممؾ كانتقاؿ االسيـ................................................6المادة )

 01.....................................................................(....0مرفؽ رقـ )
 00(........................................................................2مرفؽ رقـ )
 02(.........................................................................5مرفؽ رقـ)
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 التجارية المصارؼ مراقبة قسـ/ الصيرفة راقبةم دائرة
 شعبة الضوابط والتعميمات 

 9/2/263العدد: 
 6/2109/ 26التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/قسـ التدقيؽ الداخمي

 تحية طيبة ...
ي لممصارؼ في الييكؿ التنظيمتكصي  06/6/2106كالمؤرخ في  9/0/239دد الحقآ بأعمامنا المرقـ بالع

كخصكصية ىذا المنصب كأثر التقارير المعدة مف قبؿ ىذا القسـ عمى عمؿ المصرؼ تقرر عدـ اقالة مدير 
التدقيؽ الداخمي لممصرؼ اك معاكنو اال بمكافقة ىذا البنؾ اسكة بكظائؼ )مراقب االمتثاؿ, مدير مكتب 

 مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب(.

 مع التقدير

 

             د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                

      نائب المحافظ وكالة                                        

                 26/6/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 المصارؼ االسالمية مراقبة قسـ/ الصيرفة مراقبة دائرة
 التعميمات والضوابط شعبة
 932/270: العدد

 6/2109/ 31:التاريخ
 كافة المجازة المصارؼ/الى

 ضوابط اندماج واتحاد المصارؼ/ـ
 طيبة تحية... 

المتضمف المصادقة عمى  2109( لسنة 91استنادآ الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ رقـ )
 )ضكابط اندماج كاتحاد المصارؼ(.

 لمشار الييا اعاله كتعد نافذة مف تاريخ كتابنا اعاله.لكـ نسخة مف الضكابط انرفؽ 
 

 .التقدير مع
 

 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                          
 وكالة المحافظ نائب                                        

                      31/6/2109 
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 البنؾ المركزي         
  الصيرفة مراقبة دائرة     
 االسالمية المصارؼ مراقبة قسـ
 والضوابط التعميمات شعبة  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوابط اندماج واتحاد المصارؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2109) 
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وبما يتالءـ  2114( لسنة 94( مف قانوف المصارؼ رقـ )014/0استنادا آلحكاـ المادة )
 :نؾ العراقي اصدار الضوابط االتية( منو, قرر مجمس ادارة الب23والمادة )

 اوآل: المصطمحات والتعاريؼ
 .البنؾ: البنؾ المركزم العراقي.0
احدىما عف الندماج في مصرؼ كاحد بحيث يتخمى .االندماج: ىك اتفاؽ بيف مصرفيف اك اكثر عمى ا2

 استقالليتو كشخصية المعنكية لصالح االخر.
.االتحاد: ىك اتفاؽ بيف مصرفيف اك اكثر عمى االنضماـ في مصرؼ كاحد بحيث تنتيي الشخصية 5

 الجديد الذم يتمتع بشخصية معنكية جديدة المصرؼ لصالحفي االتحاد المعنكية لجميع المصارؼ الداخمة 
 كاسـ تجارم جديد.

 بعد عممية االندماج. ان لدام : ىك المصرؼ الذم يبقى قائم.المصرؼ ا7
 .المصرؼ المندم :ىك المصرؼ الذم تنتيي شخصيتو المعنكية بعد ضمو مف قبؿ المصرؼ الدام .3
 .العقد المعدؿ: ىك العقد النات  عف اندماج المصارؼ.6
 المصارؼ. .العقد الجديد: ىك العقد النات  عف اتحاد4

 ثانيآ: متطمبات اندماج او اتحاد المصارؼ
 تقديـ طمب مف قبؿ المصارؼ الراغبة باالندماج اك االتحاد الى ىذا البنؾ.-0
 يجب اف يتضمف الطمب كؿ مف:-2

دراسة الجدكل االقتصادية كالفنية لمشركع االندماج اك االتحاد )لكؿ مصرؼ عمى حدة( كدراسة جدكل  0,2
 مصادقة مف قبؿ مجالس ادارة المصارؼ المقدمة لطمب االندماج.كتككف الندماج اك االتحاد مكحدة لمشركع ا

 قرار الييئة العامة باالغمبية المطمقة لكؿ مصرؼ مف المصارؼ التي ترغب باالندماج اك االتحاد. 2,2
 العقد المبدئي فيما بيف المصارؼ الراغبة باالندماج اك االتحاد. 5,2
 يف اك اكثر فيتكجب تحديد اسـ تجارم لممصرؼ الجديد لما بعد االتحاد.في حالة اتحاد مصرف 7,2
 الكيفية التي سيتـ بيا تكزيع رأس الماؿ في المصرؼ الجديد بعد االندماج اك االتحاد. 3,2
 تعييف ممثؿ مخكؿ رسميآ لمتابعة اجراءات االندماج اك االتحاد لدل ىذا البنؾ كمسجؿ الشركات. 6,2
 ( سنكات االخيرة.5ارؼ الداخمة في االندماج اك االتحاد المدققة ؿ)ميزانيات المص4,2
 أم بيانات اك كثائؽ اخرل يرتأل ىذا البنؾ ضركرة تقديميا. 6,2
 (2المعمكمات الكارد ذكرىا في الممحؽ رقـ ) 9, 2
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 ثالثآ: اجراءات استكماؿ اندماج او اتحاد المصارؼ
ات تشكيؿ لجنة عميا كلجاف فنية مف المصارؼ المندمجة كبأشراؼ ىذا البنؾ مف اجؿ تقديـ المساعد-0

 الفنية لمجاف كالكقكؼ عمى مراحؿ تنفيذ مشركع االندماج.
كضع خطة عمؿ شاممة لتنفيذ االندماج اك االتحاد عمى اف يراعى فييا كضع برنام  مصاحب لتالفي -2

 السمبيات التي تفرضيا عممية االندماج اك االتحاد عمى العامميف.
اك شركة تدقيؽ مجازة كمنشكرة في نشرة مراقبي  اف يتـ تحديد مراقب حسابات كاحد مجاز مف الصنؼ )أ(-5

الحسابات لمسنة المختصة لمجمكعة المصارؼ المندمجة اك المتحدة, كذلؾ بيدؼ تكحيد أسس كمعايير 
 التقييـ المالي الخاصة بيا.

( سنكات االخيرة كذلؾ ألغراض تكحيد 5اف يتـ اعداد القكائـ المالية كفقآ لمعيار العرض كاالفصاح ؿ)-7
 مقارنة.ال
يقـك البنؾ بتقييـ الكضع المالي لممصارؼ الداخمة في االندماج اك االتحاد )عمى اف يتضمف كحد ادنى ما -3

( كبمساعدة جية استشارية يعينيا ىك, كيحدد مياميا كفترة عمميا كاجكرىا بقرار 0كرد في الممحؽ رقـ )
االندماج اك االتحاد أجكر الخبراء  خاص صادر مف مجمس ادارتو, عمى اف تتحمؿ المصارؼ الداخمة في

 كالمستشاريف.
( يكمآ مف تاريخ تسمـ الدراسة مف قبؿ الجية االستشارية بالمكافقة اكعدـ 61يصدر البنؾ قراره خالؿ )-6

 المكافقة عمى اتقاؼ االندماج اك االتحاد عمى اف يرافؽ بالقرار بيانآ كافيآ بأكليات القرار كاسبابو.
 م  او االتحادرابعآ: صالحية الد

ليذا البنؾ صالحية التكجيو بدم  أك اتحاد المصارؼ بناء عمى قرار مجمس ادارتو كالذم يمجأ اليو مف اجؿ 
 االعتبارات التالية:

تنقية الجياز المصرفي مف المصارؼ المتعثرة اك التي عمى كشؾ االفالس كالتصفية كالمصارؼ التي لـ -0
 لممصارؼ االسالمية(. تصؿ الى رأس ماليا المحدد)بالنسبة

المتعمقة باالئتماف المصارؼ التي لـ تفي بالتزاماتيا فيما يتعمؽ بكدائع الجميكر كالدائنيف كاالخرل -2
 مية المستفيدة.الذم لـ يتـ تسديده الى الجيات الحكك التعيدم 

 في حالة ككف نسبة صافي االستحقاؽ لممصرؼ تشكؿ تيديدآ الستقرار القطاع المصرفي.-5
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 خامسآ: المزايا التي يحصؿ عمييا المصرؼ الدام  او المصرؼ الجديد في حالة االتحاد
لثانكم يتـ منح قركض لممصرؼ الدام  اك المصارؼ المتحدة بشركط ميسرة باستخداـ كسائؿ االئتماف ا-0

الذم يمكف تقديمو مف قبؿ ىذا البنؾ, كفيما يتعمؽ بالمصارؼ االسالمية يتـ منحيا قرض حسف لالسباب 
 التي يراىا مجمس ادارة ىذا البنؾ مقنعة كذات اىمية قصكل في استكماؿ عممية االندماج اك االتحاد.

 (.CAMELSيتـ منح المصرؼ الدام  درجة اضافية ضمف نظاـ تقييـ )-2
تثنى المصرؼ الدام  اك المصرؼ الجديد في حالة االتحاد مف القيكد التي تضبط عممية تكسع يس-5

 المصارؼ كانشطتيا الخدمية كالتمكيمية.
 زيادة حصة المصرؼ النات  عف عممية االندماج اك االتحاد في نافذة بيع العممة.-7

 سادسآ: احكاـ عامة
الراغبة باالندماج اك االتحاد الى السرية المصرفية سكاء  تخضع جميع االطراؼ المتفاكضة في المصارؼ-0

 تـ الدم  اك لـ يتـ.
يجكز اندماج مصرؼ اسالمي  بيف المصارؼ المندمجة اك المتحدة اذ ال يشترط تماثؿ النشاط كتكاممو ما-2

 مع مصرؼ تقميدم.
مصرؼ المندم  اك في حالة االندماج اك االتحاد لممصارؼ االسالمية فيتـ تعديؿ جميع عقكد ال-5

المصارؼ المتحدة )مرابحة, مضاربة, مشاركة, ككالة باالستثمار...الخ( كتحكيميا الى المصرؼ الدام  اك 
 المصرؼ الجديد )في حالة االتحاد( كبعد مصادقة ىيئة الرقابة الشرعية الخاصة بيا.

 االتحاد. تفرض عقكبات عمى المصارؼ التي تقدـ معمكمات خاطئة ألغراض االندماج اك-7
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 (0ممحؽ)
الحد االدنى لممتطمبات الكاجب االخذ بيا عند اعداد دراسة الجدكل االقتصادية كالفنية الخاصة باندماج اك 

 اتحاد المصارؼ
 ميزانية تجميعية كفقآ لممعايير الدكلية.-0
اء محافظ االستثمار كتحميؿ مراجعة التكاليؼ كالمنتجات كالخدمات المقدمة كحجـ القركض كااليداعات كاد-2

 االرباح كالخسائر.
 مراجعة العمميات التشغيمية في المصرؼ كالييكؿ التنظيمي كتكزيع الكادر البشرم عميو.-5
مراجعة السيكلة كمدل تعطيتيا لمتدفقات النقدية المحتممة عمى اساس استحقاؽ العقكد كمدل االمتثاؿ مع -7

 متطمبات السيكلة مف قبؿ ىذا البنؾ.
 مراجعة جكدة االصكؿ كتصنيفيا كحالة القركض كالمخصصات المتعمقة بالقركض المتعثرة.-3
مراجعة تفصيمية لممحافظ االستثمارية كالتي تشمؿ تحديد القضايا الرئيسية المتعمقة بالقدرة عمى التحصيؿ -6

 )اكتماليا, تسجيميا كتكثيقيا(.
مؿ تقييـ الدفاتر المحاسبية كالدكرة المستندية كالقيمة تقييـ الكضع الحالي لالئتماف الممنكح بحيث يش-4

 (.NRVالعادلة كتقييـ صافي القيمة القابمة لمتحقؽ )
 مراجعة تفصيمية لنسب كفاية رأس الماؿ.-6
 مراجعة الدعـ المالي المقدـ مف قبؿ الحككمة بالنسبة لممصارؼ الحككمية.-9

 طر معدالت الفائدة.مراجعة مخاطر السكؽ كمخاطر اسعار الصرؼ كمخا-01
 مراجعة اطار الحككمة كاالمتثاؿ كادارة المخاطر كاطار كنظاـ التدقيؽ الداخمي كمكافحة غسؿ االمكاؿ.-00
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 (2ممحؽ )
 المعمومات والبيانات الالزمة ألغراض االندماج او االتحاد

 عقد التأسيس كالنظاـ الداخمي كالمكائح المكممة ليا.-0
الييكؿ التنظيمي كالكظائؼ كشاغمييا ككصؼ العمؿ المكمفيف بأدائو كمدة الخدمة المعمكمات الخاصة ب-2

 الخاصة بكؿ منيـ.
 ىيكؿ الركاتب كاالجكر كاالمتيازات.-5
 نصيب المصرؼ مف اجمالي النشاط المصرفي المقدـ لمجميكر داخؿ العراؽ:-7
 حجـ التمكيؿ الداخمي كالخارجي كفقآ لمصيغ التمكيمية.-أ
 المحمية كاالجنبية اف كجدت كفقآ لتصنيفيا القطاعي كالنكعي.الكدائع -ب
 االئتماف النقدم كالتعيدم.-ت
المركز المالي كقائمة الدخؿ كقائمة التدفؽ النقدم كحقكؽ الممكية كااليضاحات المصاحبة ليا, عمى اف -3

( سنكات 5الية ؿ)( المتعمؽ باالفصاح لممؤسسات الم0تعد ىذه البيانات كفؽ المعيار المحاسبي رقـ )
 االخيرة.

الديكف مع ذكر الجيات كاية تخصيصات ليا, كبياف الديكف المتعثرة مع مذكرة ايضاحية لكؿ منيا لبياف -6
 المعالجة كالضمانات الممنكحة كمدل تكافر التخصيصات الالزمة لذلؾ.

كالتي لـ يخصص ليا احتياطي, بياف االلتزامات بما فييا المحتممة كالتعيدات الرأسمالية كالعقكد الخاسرة -4
 كبياف االلتزامات العرضية كاالرتباطات المالية االخرل.

بياف المبالغ كالضمانات لمقركض طكيمة االجؿ الداخمية كالخارجية بالعممة المحمية كاالجنبية كؿ عمى -6
 حدة.
 بياف المكقؼ الضريبي لممصرؼ.-9

 مختمفة.االستثمارات المحمية كاالجنبية كبأنكاعيا ال-01
 الجيات المستفيدة مف القركض الممنكحة مف قبؿ المصرؼ.-00
تصنيؼ الثابتة كتبكيبيا حسب المجمكعات المتماثمة, االراضي كالمباني المممككة المسجمة باسـ -02

 المصرؼ اك )التي في مراحؿ التسجيؿ في دكائر التسجيؿ العقارم( كقيمتيا السكقية كاالندثار الخاص بيا.
 كلكجيا المستخدمة في المصرؼ.التكن-05
 حقكؽ العامميف كما يخص عكائد ما بعد الخدمة كالتخصيصات المرصكدة ليـ في الميزانية.-07
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 التجارية المصارؼ مراقبة قسـ/ الصيرفة مراقبة دائرة
 9/2/273: العدد

 6/2109/ 31:التاريخ
 المصارؼ المشاركة في مشروع توطيف الرواتب/الى

 لرواتبمشروع توطيف ا/ـ
 ... طيبة تحية

كالحاقآ بكتابينا  7الفقرة  2104لسنة  260تأكيدآ عمى اعماـ االمانة العامة لمجمس الكزراء المرقـ بالعدد 
كالمرافؽ نسخة منيما ربطآ,  20/2/2106ك 26/01/2104كالمؤرخيف في  25/262ك 9/2/770المرقميف 

ة, كنؤكد بأف الخدمات المقدمة لممكظفيف الذيف بأف تككف عممية تكطيف الركاتب عف طريؽ حسابات مصرفي
 يتـ تكطيف ركاتبيـ لديكـ مف قركض كسمؼ كغيرىا مف الخدمات يجب اف تككف مرتبطة بذات الحساب.

 
 ...التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 عمي محسف اسماعيؿ                                         
 المحافظ وكالة                                        

 
 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                     

 وكالة المحافظ نائب                                    
               
 
 
 
 



 

66 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 قسـ مراقبة المصارؼ التجارية/دائرة مراقبة الصيرفة 
 شعبة الضوابط والتعميمات

 9/2/326العدد: 
 7/2109/ 29التاريخ:

 المصارؼ المجازة كافة/الى
 فتم مكتب مصرفي/ـ

 تحية طيبة ...
, حصمت المكافقة عمى السماح لممصارؼ باف 21/0/2101في  9/2/525الحاقآ بأعمامنا المرقـ بالعدد 

ؿ المكافقة تفتح مكاتب مصرفية بالقرب مف الدكائر كالمؤسسات التي ليس لدييا ايراد مالي شريطة استحصا
المسبقة مف ىذا البنؾ كنذكر ادناه االعماؿ المصرفية التي تمارسيا المكاتب اعاله كاالعماؿ التي اليجكز ليا 

 -القياـ بيا ككالتالي:
 االعماؿ المصرفية التي يمارسيا المكاتب المصرفية-0
 فتح الحسابات الجارية كالتكفير كالكدائع.1
 اف الذم فتحت بالقرب منو.تسميـ الركاتب لمعامميف في المك1
 اصدار الصككؾ العادية كالصككؾ المصدقة.1
 بيع كشراء العمالت االجنبية.1
 االعماؿ المصرفية التي اليجكز لممكاتب المصرفية القياـ بيا-2
منح االئتماف النقدم كالتعيدم باستثناء المصارؼ الحككمية كذلؾ بسبب تكجيو كزارة المالية بتحكيؿ مكاتبيا 1
 فركع في دكائر الدكلة. الى
 اجراء عمميات التحكيؿ الخارجي.1

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع التقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر...
 

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                           
 ئب المحافظ وكالةنا                                                                

              29 /4/2109 
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 االسالمية المصارؼ مراقبة قسـ/ الصيرفة مراقبة دائرة
 الفنية واالمور والتراخيص التسجيؿ شعبة
 9/3/386: العدد

 9/2109/ 08:التاريخ
 العراؽ في العاممة االجنبية المصارؼ/الى

 الحسابات مراقب/ـ
 ... طيبة تحية

 .26/7/2106 في 064/ـ/9 بالعدد ـالمرق باعمامنا الحاقآ

 في حسابات مراقب كلكجكد العراؽ يف العاممة فركعكـ نشاط كلمحدكدية البنؾ ىذا الى ترد التي لمطمبات نظرآ
 .العراؽ في مصارفكـ حسابات لتدقيؽ كاحد حسابات بمراقب االكتفاء عمى المكافقة حصمت االـ مصرفكـ

 .التقدير مع

 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                            

 وكالة المحافظ نائب                                          

                        5/9/2109 
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 التجارية المصارؼ مراقبة قسـ/ الصيرفة مراقبة دائرة
 التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية شعبة
 9/2/361: العدد

 9/2109/ 3:التاريخ
 المجازة كافة المصارؼ/الى
 اجيزة الصرافات االلية/ـ

 ... طيبة تحية
المتعمؽ  0/9/2109كالمؤرخ في  2/2969اشارة الى مكاتب أمانة بغداد/ دائرة العقارات المرقـ بالعدد ـ/

ركاتب بتخصيص أماكف لتكزيع اجيزة الصرافات اآللية لتقديـ الخدمات لجميع المكاطنيف في مشركع تكطيف ال
كتقديـ الخدمات المصرفية كالمالية, حيث تبيف الدائرة المذككرة بانو المانع مف منح المصارؼ المكافقة 
األصكلية لنصب أجيزة الصرافات اآللية لتسييؿ كاستالـ الركاتب ظاىرة حضارية معمكؿ بيا في أغمب دكؿ 

 العالـ, عمى اف تككف مكاقعيا ضمف اآلتي:
اجية المصرؼ كضمف الجدار الخارجي حيث تتكفر الحماية كاالمف كتككف مف االرتداد االمامي لك -0

 مسؤكلية المصرؼ.
 المكالت التجارية العامة المنتشرة في مناطؽ بغداد.-2
 مقر الكزارات كالدكائر غير المرتبطة بكزارة لتسييؿ ميمة تكزيع الركاتب لممكظفيف ضمف مقر عمميـ.-5

 مع التقدير.
 

 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                        
 وكالة المحافظ نائب                                      

                       08/9/2109 
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  الصيرفة مراقبة دائرة
 تطوير المنتجات والخدمات المصرفية شعبة
 391//ط9: العدد

 9/2109/ 23:التاريخ
 ية المجازة كافةاالسالم المصارؼ/الى

 خدمات عقود االجارة/ـ
 ... طيبة تحية

بالنظر لما تحممو عقكد االجارة مف اىمية خاصة في تنكيع مصادر تكليد االيرادات كالقدرة عمى استيفاء 
الضمانات المباحة شرعآ كلما ىك متكفر مف اطار شرعي كمحاسبي كفقآ لضكابطنا الصادرة بالرقـ 

 (.2103( لسنة 75استنادآ ألحكاـ قانكف المصارؼ االسالمية رقـ ), ك 0/6/2106( في 9/5/269)

تقرر السماح لمصارفكـ باستعماؿ عقكد االجارة لتمكيؿ شراء العقارات اك تمكيؿ بناء العقارات كبأمكانكـ 
تسجيؿ العقار باسـ مصرفكـ كتأجيره لصالح العميؿ اجارة منتيية بالتمميؾ التاحة الفرصة لمعمالء سكاء 

/ سادسآ/ الفصؿ 3مكطنة ركاتبيـ لديكـ اك غير مكطنة في شراء كحدة سكنية مع مراعاة المادة ) كانت
/رابعآ/ 6, مع االلتزاـ الكاردة ضمف المادة )2103( لسنة 75الرابع( مف قانكف المصارؼ االسالمية رقـ )

 الفصؿ الرابع( مف ذات القانكف.

 .التقدير مع
 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                         

 وكالة المحافظ نائب                                        
                         3/9/2109 
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 قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير مصرفية/ الصيرفة مراقبة دائرة
 المعايير واالمتثاؿ شعبة
 390/ 9/5: العدد

 9/2109/ 24:التاريخ
 كات الدفع االلكتروني المجازة كافةشر /الى

 الييكؿ التنظيمي/ـ
 ... طيبة تحية

 ألغراض تنظيمية تتعمؽ بيذا البنؾ.

يرجى تزكيدنا بالييكؿ التنظيمي المفصؿ لشركاتكـ كاعداد المكظفيف العامميف فييا حسب كؿ قسـ ككحدة كما 
كبالمغة العربية حصرآ اضافة الى تزكيدنا  ىي الصالحيات كالمياـ المناطة بيـ كصالحيات كافة افراد ادارتيا

 بدليؿ السياسات كاالجراءات لشركاتيـ.

 .التقدير مع

 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                                 

 وكالة المحافظ نائب                                                 

                        23/9/2109 
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 المصارؼ التجارية مراقبة قسـ/ الصيرفة مراقبة دائرة
 واالمتثاؿ المعايير شعبة
 403/ 9/2: العدد

 01/2109/ 9:التاريخ
 فروع المصارؼ االجنبية العاممة في العراؽ/الى

 المؤشرات المالية لممصارؼ/ـ
 ... طيبة تحية

 .البنؾ بيذا تتعمؽ تنظيمية ألغراض

العمؿ كتشجيعآ لتكسع فركع المصارؼ االجنبية العاممة في العراؽ في زيادة استثماراتيا بناء عمى مقتضيات 
 -كانشطتيا داخؿ البمد تقرر االتي:

اعتماد البيانات المالية لممصرؼ االـ عند احتساب المؤشرات المالية التالية )حيث يتطمب ارساليا بشكؿ -0
ؿ العراؽ بشكؿ فصمي عمى اف تككف كنسب استرشادية نصؼ سنكم( باالضافة الى ارسالكـ نسب الفرع داخ

 فقط.

 نسبة كفاية رأس الماؿ.1

 (.lcr & nsfrكىي كؿ مف نسبتي   lllنسب السيكلة النقدية )يتـ اعتماد النسب بمكجب مقررات بازؿ 1

 االئتماف النقدم الى الكدائع.1

 االئتماف التعيدم الى رأس الماؿ كاالحتياطات السميمة.1

 ف النقدم كالتعيدم الى رأس الماؿ كاالحتياجات السميمة.االئتما1

كما يتكجب القياـ بممئ النماذج المعتمدة في القطاع المصرفي العراقي لبيانات المصرؼ االـ كذلؾ بيدؼ 
 تجاكز عممية اختالؼ القكانيف كالتعميمات السارية في مختمؼ البمداف.
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( 231االجنبية التي لدييا رأس ماؿ لممصرؼ االـ أقؿ مف ) تطبؽ المعايير المحمية لتقييـ فركع المصارؼ-2
 مميار دينار دكف االعتماد عمى مؤشرات المصرؼ االـ.

تزكيدنا بجدكؿ يتضمف )رأس الماؿ كاالحتياجات السممية, الكدائع, االئتماف النقدم, االئتماف التعيدم( -5
 ذلؾ في كؿ فصؿ.لممصرؼ االـ يرفؽ ضمف مرافقات الميزانية الفصمية كاعتماد 

 تزكيدنا بالحسابات الختامية لمبمصرؼ االـ بشكؿ سنكم.-7

 تزكيدنا بنسخة مف التصنيؼ االئتماني لممصرؼ االـ كالصادر مف احدل ككاالت التصنيؼ الدكلية.-3

 .50/02/2109يتـ تنفيذ ما كرد في ىذا االعماـ ابتداء مف تاريخ -6

 .التقدير مع

 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                            

 وكالة المحافظ نائب                                          

                           8/01/2109 
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  الصيرفة مراقبة دائرة
 تطوير المنتجات المصرفية شعبة
 406/ ط/9: العدد

 01/2109/ 9التاريخ:
 ةالمصارؼ المجازة كاف/الى

 2108افصاح المصارؼ عف ايراد مبيعات نافذة بيع وشراء العمالت االجنبية لعاـ /ـ
 ... طيبة تحية

لكحظ اثناء تدقيؽ ايراد نافذة بيع كشراء العمالت االجنبية لمصارفكـ كمقارنتيا مع قيمة المشتريات مف ىذا 
آ الى قرار مجمس االدارة المرقـ بالعدد البنؾ عدـ افصاحكـ عف االرباح المتحققة فعميآ مف ىذا النشاط كاستناد

تقرر قيد االرباح المتحققة لكـ مف نافذة بيع كشراء العمالت االجنبية بشكؿ منفصؿ في  2109( لسنة 051)
بياف الدخؿ كقيد قيمة مشترياتكـ مف نافذة بيع العممة ضمف االيضاحات مع بياف معدؿ سعر الصرؼ 

اعتمادىا في بياف الدخؿ لمحسابات الختامية لمسنة المنتيية ك  2109اـ المعتمد ابتداءآ مف الفصؿ الرابع لع
 كذلؾ حسب نمكذج القكائـ المالية المزمع ارساليا اليكـ مف قبؿ االقساـ المختصة في ىذه الدائرة.

 .التقدير مع

 الشيخمي القادر عبد منذر. د                                          

 وكالة المحافظ نائب                                          

                           9/ 01/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ تحميؿ اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر
 408/ 9/6العدد: 
 01/2109/ 04التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/مناقمة السيولة بيف المصارؼ

 تحية طيبة ...
 9/7/2109( كالمؤرخة في 9/6/521( ك)9/6/209( ك)9/6/077تعاميـ المرقمة بالعدد )الحاقآ بال

المتعمقة بمشركع مناقمة السيكلة بيف المصارؼ كبخصكص ذلؾ نكد  26/4/2109ك 24/3/2109ك
 اعالمكـ بأنو يتطمب تزكيدنا بالبيانات المالية كالمؤشرات كالنسب المالية لقسـ تحميؿ أداء المصارؼ كمراقبة

 -المخاطر فقط اآللية اآلتية:

تقكـ كافة المصارؼ التجارية كاالسالمية بأرساؿ اكسؿ احتساب النسب كالمؤشرات الخاصة بمشركع -0
 (.info. Cblraq@analyslsمناقمة السيكلة بيف المصارؼ بشكؿ كرقي كعبر البريد االلكتركني )

ات المالية الفصمية مع كافة ممحقاتيا عمى اف تقكـ كافة المصارؼ التجارية كاالسالمية بأرساؿ البيان-2
تتضمف بالحد االدنى )النسب كالمؤشرات الظاىرة في اكسؿ االحتساب مناقمة السيكلة بيف المصارؼ, كفاية 

تركني المكضح في كرأس الماؿ, كشؼ الدخؿ, كشؼ االيرادات كالمصركفات( بصيغة اكسؿ كعبر البريد االل
 اعاله.

( يكـ مف تاريخ انتياء الفصؿ 23لبيانات المطمكبة في الفقرتيف أعاله بحد اقصى )يككف مكعد ارساؿ ا-5
 كبخالؼ ذلؾ تعتمد العقكبات كاالجراءات المطبقة بيذا الخصكص.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                

 نائب المحافظ وكالة                                               

                             9/01/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة الضوابط والتعميمات

 430/ 9/2العدد: 
 01/2109/ 27التاريخ:

 الى/المصارؼ االجنبية المجازة كافة
 ـ/التوقيع الخطي

 تحية طيبة ...
كنة االخيرة كركد كتبكـ مكقعة مف قبؿ مكظفيكـ المخكليف بصفة المدير المفكض اك معاكف الحظنا في اال

المدير المفكض رغـ اف ىذا المنصب اليشمؿ مكظفي مصرفكـ كىذا المنصب يخص المصارؼ الخاصة 
 بخصكص اف تككف 50/6/2104كالمؤرخ في  9/2/565المحمية حصرآ كعميو نؤكد االلتزاـ بأعمامنا المرقـ 

المراسالت مع ىذا البنؾ مف قبؿ المدير االقميمي بأعتباره المكظؼ رفيع المستكل المسؤكؿ عف اعماؿ 
 المصرؼ اك مف ينكب عنو في حالة غيابو.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                           

 ائب المحافظ وكالةن                                           

                           24/01/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية

 449/ 9/2العدد: 
 00/2109/ 00التاريخ:

 الى/المصارؼ االجنبية المجازة كافة
 ـ/التوقيع الخطي

 تحية طيبة ...
 02/6/2109ك 23/5ك 07/6/2106كالمؤرخة في  254ك 021ك 9/2/512لمرقمة بالعدد الحقآ بكتبنا ا

 -ندرج ادناه التعميمات الخاصة بأرصدتكـ في الخارج:

%( 51%( الى راس الماؿ كاالحتياطيات السممية اك )21تككف النسب المسمكحة الرصدتكـ في الخارج )-0
 .المصرؼ بالعممة االجنبية )اييما اعمى( دائعك مف 

 تشمؿ النسبة اعاله جميع االرصدة الجارية كاالستثمارية في الخارج.-2

اعتبار قيمة كفاالت الدفع الخارجية كقيمة االعتمادات المستندية الخارجية المعززة خارج النسبة اعاله -5
 نظرآ الى اف ىذه العمميات ىي عمميات تجارية حقيقية كيتـ حجر مبمغيا لدل البنؾ المعزز اك المبمغ

)قيمة االعتمادات المستندية الخارجية المعززة  -لالعتماد مقدمآ لتككف المعادلة كالتالي )االرصدة في الخارج
+ اعتمادات تصدير النفط المعززة + قيمة خطابات الضماف الخارجية( /رأس الماؿ كاالحتياطيات السممية اك 

 المرفؽ.النسبة الثانية الى الكدائع بالعممة االجنبية, كفؽ الجدكؿ 

يستثنى االستثمار في سندات حككمة العراؽ الدكلية المتداكلة بالدكالر مف سقكؼ االرصدة في الخارج/ -7
 االستشمارات في الخارج لتشجيع المصارؼ عمى االستثمار في ىذه السندات المتكفرة في السكؽ الثانكم.

كالر لدل البنؾ المركزم آلغراض محددة السماح لممصارؼ بأجراء تحكيالت الدكالر مقابؿ االيداعات بالد-3
 منيا:

 .bاك  aسداد االعتمادات لصالح المصارؼ المصنفة مف ككاالت التصنيؼ العالمية -أ
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( كشركات التحكيؿ vlsa card  ,master cardبتسكية ارصدة المصارؼ في شركات البطاقات العالمية )
 (.gram money ,western unionالعالمية )

 %(. 1, 01%( الى ) 1, 21ة التحكيؿ الى الخارج مف )تخفيض عمكل-ج

لغرض تسكية ارصدتكـ في الخارج كبخالفو سيتـ  50/02/2109تقرر منحكـ ميمة اضافية تنتيي في -6
 % مف عكائد االستثمار الخارجي التقديرم(.021فرض غرامة بنسبة )

 .. مع التقدير.يمـز مف قبمكـ وااللتزاـ بالنسبة وفؽ المدة المحددة. التخاذ ما

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                   

 نائب المحافظ وكالة                                    

                 01/00/2109 
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 وزارة االعمار واالسكاف والبمديات العامة
 المركز الوطني لالستشارات اليندسية/ قسـ الشؤوف المالية

 416/ 01/5العدد: 
 00/2109/ 08التاريخ:

 الى/وزارة المالية/ البنؾ المركزي العراقي/ دائرة مراقبة الصيرفة واالئتماف
 ـ/كفاالت

 ية طيبة ...تح

استنادآ الى تكصيات المجنة التحقيقية الصادرة مف كزارتنا كزارة االعمار كاالسكاف كالبمديات العامة/ الدائرة 
كلثبكت حاالت تزكير في معظـ كتب الكفاالت  29/6/2109( في 56943القانكنية باالمر الكزارم المرقـ )

از الى جميع المصارؼ المجازة بعدـ اعتماد ما كرد كصحة صدكرىا الصادرة مف مركزنا زكرآ.. يرجى االيع
الييـ مستقبآل مف كفاالت اال بعد الرجكع الى المركز الكطني لالستشارات اليندسية/ مكتب المدير العاـ 
حصرآ لتأييد صحة الصدكر مف عدمو كبذلؾ نخمي مسؤكليتنا مف كافة التبعات القانكنية كالمالية كالمالية 

 الكفاالت.جراء استخداـ تمؾ 

 مع التقدير.

 الميندس المعماري                                           

 حسف مدب مجحـ                                         

                         07/00/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة الضوابط والتعميمات

 470/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 0تاريخ:ال

 الى/المصارؼ االجنبية المجازة كافة
 ـ/التوقيع الخطي

 تحية طيبة ...
كالمتخذ بجمستو المرقمة بالعدد  2109لسنة  032استنادآ الى قرار مجمس ادارة ىذا البنؾ المرقـ بالعدد 
 -تقرر االتي: 2109/ 02/00)خمس مئة كسبعة كثمانيف بعد االلؼ( المنعقدة بتاريخ 

, كال تقؿ مساحتيا المناطؽ خارج 2( ـ51تقؿ مساحة المكتب اذا كاف ضمف مجمع اك بناية عف )ال-0
 .2( ـ31المجمع اك البناية عف )

 .2( ـ3التقؿ كاجية البناية عف )-2

عمى اف يككف البناء لمغرفة الحصينة مف الككنكريت  2( ـ7تككف في المكتب مساحة الغرفة الحصينة )-5
( بمكاصفات عالية 2( سـ مع تكفر باب حصيف, اك خزانة حديدية عدد )54ؿ عف )المسمح كبسمؾ اليق

الجكدة كبحجميف كبير كمتكسط لحفظ النقكد كاالكراؽ الميمة عمى اف يتـ نقؿ العممة النقدية سكاء دكالر اك 
 دينار الى اقرب فرع تابع لممصرؼ نياية كؿ اسبكع.

 سمة حسب الكحدات المناط بيا اعماؿ مصرفية.يجب اف تتكافر أماكف لتكاجد المكظفيف مق-7

 ( كاميرات داخؿ كخارج البناية.3يجب نصب منظكمة كاميرات لممراقبة التقؿ )-3

( كاف تككف القابمكات المستخدمة مف phase 3يجب اف يزكد المكتب بمصدر لمكيرباء ثالثي الطكر )-6
رة امنة كخاصة الى الغرفة الحصينة عمى اف يتـ النكع الجديد مع ضركرة ادخاؿ مصدر الكيرباء لمبناية بصك 

 فصؿ الكيرباء عف الغرفة الحصينة بعد الخركج منيا(.

 يجب اف يزكد المكتب بمنظكمة أطفاء الحريؽ عمى اف تكزيع عمى البناية كحسب المحددات القياسية.-4
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ة لممكتب مف الحديد مع ( ان  مع استخداـ بكابة رئيسي9يجب اف تككف جميع الجدراف عمى االقؿ بسمؾ )-6
 كضع حكاجز في المداخؿ االساسية عند الحاجة الى ذلؾ.

( 5( ممـ كؿ )02فتحات الشبابيؾ مف االلمنيـك المزج  مع كضع شبكة حماية مف قضباف حديد مربع )-9
 ان .

ى تقديـ سند الممكية في حاؿ كاف العقار مسجؿ باسـ المصرؼ مع مكافقة البف المركزم العراقي عم-01
 الشراء اك عقد ايجار في حاؿ كاف العقار مؤجر كيككف العقد مصدؽ كمسجؿ لدل الييئة العامة لمضرائب.

 تقديـ شيادة سالمة مف الناحية االنشائية مف قبؿ الجية المعتمدة كقبؿ اشغاؿ المبنى.-00

كذات طاقة تكليد يجب اف يزكد المكتب بمصدر آخر لمتيار الكيربائي )مكلدة كيربائية( مف منشأ جيد -02
 تتناسب مع اعداد كانكاع االجيزة المستخدمة في البناية.

 يجب اف يزكد المكتب بمنظكمة انترنت متطكرة كجيدة.-05

 يجب اف يحتكم المكتب عمى مخارج لمطكارئ كذات ابكاب حصينة كمقاكمة لمحريؽ.-07

 يجب اف تغطى كافة االسطح بالعكازؿ المائية كبما تسرب المياه.-03

 ( طف في اقؿ تقدير(.2يجب اف يزكد المكتب بمنظكمة لمتكييؼ )كحدات منفصمة سعة )-06

يجب اف يككف الزجاج المستخدـ في البناية مف النكع الجالتيني اك النكع العادم مع استخداـ كرؽ مانع -04
 لمتشظي.

 يجب تكفر أماكف لتكاجد الزبائف.-06

 مع التقدير.
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                 

 نائب المحافظ وكالة                                               
                           0/02/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة الضوابط والتعميمات

 475/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 4التاريخ:

 الى/المصارؼ االجنبية المجازة كافة
 ـ/كفاالت

 تحية طيبة ...
ني لالستشارات طنرسؿ لكـ رابطآ نسخة مف كتاب كزارة االعمار كاالسكاف كالبمديات العامة/ المركز الك 

المتضمف عدـ  2109/ 06/00كالمؤرخ في  01/3/4716اليندسية/ قسـ الشؤكف المالية المرقـ بالعدد 
رد الى مصارفكـ مستقبآل مف كفاالت اال بعد الرجكع الى المركز الكطني لالستشارات اليندسية/ ي اعتماد ما

 مكتب المدير العاـ حصرآ لتاييد صحة الصدكر مف عدمو.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                  

 فظ وكالةنائب المحا                                    

                   4/02/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة /قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة الضوابط والتعميمات

 482/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 9التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/مبالغ االكتتاب

 تحية طيبة ...
االكنة االخيرة قياـ بعض المصارؼ بتزكيد كزارة التجارة/ دائرة تسجيؿ الشركات بكتب تأييد  يلكحظ ف

يكد ايداع في ايداعات كىمية لراس الماؿ اك الزيادة في راس الماؿ عند تأسيس الشركات مف خالؿ اجراء ق
الصندكؽ يتـ عكسيا في نفس الكقت اك مف خالؿ قياـ المصرؼ بعممية ايداع مف امكاؿ المكدعيف االمر 
الذم سكؼ يؤدم الى انشاء شركات برؤكس امكاؿ كىمية مما يتطمب اتخاذ االجراءات الالزمة بيذا الشأف 

ات حقيقية لديكـ كما كنؤكد اعمامنا المرقـ كمطالبة الشركات التي ترـك التأسيس اك زيادة رأس ماليا بأيداع
كالمتضمف )قياـ المصارؼ بأيداع كافة المبالغ المكتتب بيا في  4/01/2105كالمؤرخ في  9/5/262بالعدد 

اسيـ الشركات المساىمة كالمتحققة لدييا يكميآ في البنؾ المركزم العراقي في حساب مؤقت باسـ امانات 
ى المصرؼ عند انتياء اجراءات االكتتاب كتحديد قسمة الغرماء عند االكتتاب االكتتاب أكال بأكؿ كتعاد ال

بأسيـ اكثر مما ىك معركض كما كتشمؿ ىذه االيداعات مبالغ الزيادة في رؤكس أمكاؿ الشركات( كبعكسو 
 % مف مبمغ االكتتاب.0سيتعرض المصرؼ المخالؼ الى غرامة بنسبة 

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                           

 نائب المحافظ وكالة                                           

                             8/02/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة 
 487/ 9/3العدد: 
 02/2109/ 02التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 رفية المجازة كافةالمؤسسات المالية غير المص
 ـ/اعماـ

 تحية طيبة ...
( كلضماف سالمة النظاـ ofacامتثاآل لما يرد في القكائـ الصادرة مف مكتب مراقبة االصكؿ االجنبية )

المصرفي العرافي, يتكجب التزامكـ بما يرد بيذه القكائـ كاتخاذ الالـز بشأنيا مف أجؿ عدـ حصكؿ االفراد 
لقكائـ عمى عممو الدكالر االمريكي مع تزكيدنا بنسخة مف الحسابات المفتكحة كالجيات التي ترد في ىذه ا

 لديكـ بالعممة المذككرة اف كجدت اعتبارآ مف شير تمكز مف العاـ الحالي فصاعدآ.

كما يؤكد ىذا البنؾ عمى ضركرة االلتزاـ بما يرد في القكائـ الدكلية االخرل اضافة الى القكائـ المحمية 
يكمية لضماف تحقيؽ أعمى درجات االمتثاؿ تجاه االفراد كالجيات ااتي ترد في تمؾ القكائـ,  كفصحيا بصكرة

 عممآ بأف ىيئاتنا التفتيشية ستقكـ بمراجعة اجراءاتكـ بيذا الصدد كالتحقؽ مف مدل التزامكـ.

 لمتفضيؿ باالطالع والعمؿ بموجبو.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                             

 نائب المحافظ وكالة                                             

                           02/02/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة تدقيؽ وتفتيش المصارؼ االىمية 

 494/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 07التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/عقوبات البيانات المالية

 تحية طيبة ...
 27/3/2103ك 02/0كالمؤرخة في  9/2/506ك 9/5/046ك 9/0/07بتعاميمنا المرقمة بالعدد  االحق
 -كبخصكص الغرامة التأخرية عمى البيانات الفصمية كألغراض التكضيح نكد اف نبيف االتي: 04/4/2104ك

( يكـ مف الشير الذم يمي الشير المعني 23ساؿ البيانات الفصمية خالؿ مدة أقصاىا )في حاؿ عدـ ار -0
( ألؼ دينار )مئة ألؼ دينار( خالؿ ثالثة أياـ 011آلرساؿ تمؾ البيانات سيتـ فرض غرامة تأخيرية بمبمغ )

مية كتصبح بكاقع االكلى بعد انتياء المدة اعاله كذلؾ عف كؿ يكـ تأخير بتزكيد ىذا البنؾ بالبيانات الفص
 ( الؼ دينار )خمسمائة ألؼ دينار( يكميآ بعد ذلؾ.311)

( ألؼ دينار في حالة عدـ ارساؿ الميزانية الفصمية عمى فالش )راـ( 231فرض غرامة يكمية مقدارىا )-2
اضافة الى البريد االلكتركني, عمى اف تتضمف كافة الجداكؿ كالبيانات المطمكبة حسب ما كرد باعمامنا 

كالمشار اليو أعاله باستثناء ميزاف المراجعة كمكازيف المراجعة الخاصة  02/0/2103في  9/0/07مرقـ ال
 بالسيكلة ككشكفات المطابقة الخاصة باالرصدة كالدائنة مع المصارؼ المحمية كالخارجية ترسؿ كرقيآ.

 تفرض الغرامة عمى أياـ العمؿ الفعمية فقط.

 مع التقدير.
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 نائب المحافظ وكالة                                       
                     07/02/2109 
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 دائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور
 شعبة عمميات السجؿ االئتماني

 497/ 9/3العدد: 
 02/2109/ 22ريخ:التا

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 والمؤسسات المالية غير المصرفية

 وشركات الدفع االلكتروني
 ـ/تدقيؽ معمومات

 تحية طيبة ...
لكحظ اثناء تدقيؽ المعمكمات االمنية الخاصة بالمرشحيف لممناصب االدارية في مؤسساتكـ مف قبؿ كزارة 

االمر الذم يسبب ارباؾ ركتيني في الكصكؿ لمعنكاف الصحيح الداخمية كركد عناكيف سكف غير صحيحة, 
 لممرشح كبالتالي تأخر انجاز المعامالت كاجابتنا مف جانب الكزارة أعاله.

لذا نرجك تزكيدنا بتأييد سكف حديث اضافة الى المستمسكات الكاضحة كالممكنة لممرشح المراد تعيينو كاعتبار 
 ذلؾ سياؽ عمؿ ثابت.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                              

 نائب المحافظ وكالة                                                

                             22/02/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ تبادؿ المعمومات االئتمانية وحماية الجميور
 يات السجؿ االئتمانيشعبة عمم
 499/ 9/4العدد: 
 02/2109/ 23التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/بحث وتحري

 تحية طيبة ...
المؤرخ في  636/2109استنادآ لما جاء بكتاب كزارة العدؿ/ دائرة التنفيذ/ مديرية تنفيذ الرصافة المرقـ بالعدد 

 كلمقتضيات العمؿ. 09/6/2109

مكمات المتكافرة لديكـ )كشؼ حساب( عف أم حسابات مصرفية كأرقاميا كمبالغيا المسجمة نرجك تزكيدنا بالمع
( يكـ عمؿ مف تاريخ صدر اعمامنا ىذا ليتسنى لنا اجراء 03باسـ )نقابة المحاسبيف كالمدققيف( خالؿ مدة )

.  الالـز

 مع التقدير.

 شيخميد. منذر عبد القادر ال                                       

 نائب المحافظ وكالة                                     

                     22/02/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ مراقبة المصارؼ التجارية
 شعبة الضوابط والتعميمات

 499/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 26التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/مبالغ االكتتاب

 ة ...تحية طيب
س امكاؿ كافة ك عمى مصارفكـ ايداع رؤ  9/02/2109 كالمؤرخ في 9/2/762الحقآ بأعمامنا المرقـ بالعدد 

انكاع الشركات في ىذا البنؾ كتشمؿ ىذه االيداعات مبالغ راس الماؿ عند التأسيس كالزيادة في رؤكس امكاؿ 
بمغ رأس الماؿ اك الزيادة في % مف م0الشركات كبعكسو سيتعرض المصرؼ المخالؼ الى غرامة بنسبة 

 رأس الماؿ.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                         

 نائب المحافظ وكالة                                          

                          25/02/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 مصارؼ التجاريةدائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ مراقبة ال
 شعبة التسجيؿ والتراخيص واالمور الفنية

 517/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 26التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/ايقاؼ عمميات السحب وااليداع

 تحية طيبة ...

 .50/02/2106كالمؤرخ في  9/2/743الحقآ بكتابنا المرقـ بالعدد 

مانع لدل ىذا البنؾ عمى  ال 2117لسنة  97ؼ النافذ رقـ ( مف قانكف المصار 57استنادآ الى المادة )
 -االتي:

مف كؿ سنة كالتكقؼ عف اجراء المعامالت المصرفية المختمفة لمزبائف مع  2/0غمؽ ابكاب المصرؼ ليكـ -0
 استمرار الدكاـ االعتيادم لجميع مكظفي المصرؼ.

في فركع مصارفكـ لمفترة مف السماح بأيقاؼ عمميات االيداع كالسحب عمى حسابات التكفير -2
لغرض انجاز المكازنات السنكية في المكاعيد المحددة ليا في حاؿ  2/0/2121كلغاية  27/02/2109

 حاجتكـ لذلؾ شريطة االعالف عف ذلؾ لمزبائف.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                                     

 نائب المحافظ وكالة                                                   

                             26/02/2109 
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Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 501/ 9/2العدد: 
 02/2109/ 31التاريخ:

 الى/المصارؼ المجازة كافة
 ـ/تعميمات اصدار خطابات الضماف

 تحية طيبة ...
كالمتخذ بجمستو  2109لسنة  060ىذا البنؾ المرقـ بالعدد استنادآ الى قرار مجمس ادارة 

تقرر  27/02/2109المرقمة بالعدد الخمس مئة كثمانيف بعد االلؼ )الثانية( المنعقدة بتاريخ 
اعتماد تعميمات اصدار خطابات الضماف )المرافعة ربطآ( لمعمؿ بمكجبيا مف تاريخ صدكر ىذا 

 الكتاب.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                          

 نائب المحافظ وكالة                                      

                       31/02/2109 
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 تعميمات اصدار خطابات الضماف

 .نسبة خطابات الضماف الى راس الماؿ كاالحتياطات السميمة0

% كفصميا عف االعتمادات 011ى راس الماؿ كاالحتياطات السميمة بنسبة تحدد نسبة خطابات الضماف ال
%( ,كذلؾ لمنع التركزات كتكزيع 211ضمف اجمالي االئتماف التعيدم الى راس الماؿ كاالحتياطات السميمة )

 المحفظة المصرفية عمى جميع المصارؼ. كاستثناء مايمي مف النسبة أعاله:

 %011نقدم خطابات الضماف المغطاة بيامش -

( في حالة اف Guarantees counter خطابات الضماف الصادرة مقابؿ ضماف مصارؼ مراسمة )-
 <Bالمصرؼ المراسؿ مصنؼ مف ككاالت التصنيؼ العالمية بحد ادنى 

 .السقؼ االعمى لقيمة كؿ خطاب ضماف مصدر2

زيادة المالءة ل CAMELتحديد سقؼ اعمى لقيمة كؿ خطاب ضماف صادر مف المصارؼ حسب تصنيؼ -
 المالية لقدرة المصرؼ عمى الكفاء بالتزاماتو تجاه المستفيديف تبعا لمتصنيؼ االئتماني لممخاطر )عمى اف ال

 %(.01 -يتجاكز الحد االعمى لتركزات المقترض الكاحد

عدد المصارؼ  CAMELتصنيؼ 
)ماعدا 

المصارؼ 
الحككمية 
كفركع 

المصارؼ 
 االجنبي(

ب الضماف الحد االعمى لقيمة خطا
 الدرجة الفئة المصدر مف المصرؼ

0 A-B-
C 

بدكف حد اعمى )ضمف الحد االعمى  .*
 لمتركزات االئتمانية(.

2 A-B-
C 

بدكف حد اعمى )ضمف الحد االعمى  5
 لمتركزات االئتمانية(.
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5 A 9  مميار دينار لخطاب  01لغاية
 الضماف الكاحد.

B-C 06  مميار دينار لخطاب  3لغاية
 ماف الكاحد.الض

7 A-B-
C 

مميار دينار لخطاب  311لغاية  6
 الضماف الكاحد.

3 A-B-
C 

2 1 

 

 .CAMEL*عمى اف يتـ معادلة تصنيؼ المصارؼ الحككمية كفركع المصارؼ االجنبية ضمف تصنيؼ 

يتـ ابالغ الدكائر الحككمية عبر كزارة التخطيط بقبكؿ خطابات الضماف حسب االلية أعاله ابتداء مف -
كعمى المصرؼ تزكيد الدائرة الحككمية بتصنيفو االئتماني بناء عمى كتاب صادر مف دائرة  0/2/2121

 مراقبة الصيرفة الى حيف العمؿ بمنصة اصدار خطابات الضماف بشكؿ الي.

 .نسبة التأمينات النقدية المحجكزة لدل البنؾ المركزم5

 :CAMELنؾ المركزم حسب التصنيؼ االئتماني يتـ تخفيض نسبة التأمينات النقدية المحجكزة لدل الب

عدد المصارؼ )ماعدا  CAMELتصنيؼ 
المصارؼ الحككمية كفركع 

 المصارؼ االجنبي(

نسبة االحتياطي 
 الدرجة الفئة القانكني

0 A-B-C 1* 5% 
2 A-B-C 5 5% 
5 A-B-C 6 3% 
7 A-B-C 6 4% 
3 A-B-C 2 4% 
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 الضماف.اليامش النقدم الصدار خطابات 7

يجكز قيد اليامش النقدم دينآ عمى العميؿ, انما عمى المصرؼ االستحصاؿ عمى الحد االدنى لمتأمينات  ال-
 %( قبؿ اصدار خطاب الضماف.03النقدية )

يسمح لممصرؼ باقتطاع عمكلة تجديد خطاب الضماف مف التأمينات, انما عمى المصارؼ متابعة  ال-
 العمكلة لحيف الغاء خطاب الضماف. تحصيؿ العمكلة مف العميؿ اك حجز

%( كحد ادنى بدآل 23( بنسبة )Financial Guarantanteesتحديد التأمينات النقدية لخطابات الدفع )-
 %( نظرا لممخاطر المرتفعة لدفع ىذا النكع مف خطابات الضماف.03مف )

 %(.03مش النقدم )عمى المصرؼ تككيف مخصصات ألم خطابات ضماف صادرة بدكف الحد االدنى لميا-

 . الغاء خطابات الضماف3

يجب اف يتضمف نص خطاب الضماف الصادر لصالح الجيات الحككمية )المستفيد( فقرة بتجديد خطاب -
الضماف بشكؿ تمقائي لحيف كركد كتاب انتفاء حاجة مف المستفيد, كعمى المصارؼ تجديد خطاب الضماف 

كتاب انتفاء الحاجة الى التجديد. عمى اف يتضمف طمب  بعد تاريخ االنتياء "بشكؿ فصمي" لحيف كركد
 اصدار خطاب الضماف بداية فقرة التجديد التمقائي لصالح الجية المستفيدة كتكقيعو مف قبؿ الزبكف االمر.

يتـ ابالغ الجيات الحككمية المستفيدة بكجكب عدـ قبكؿ خطابت الضماف شريطة اف تتضمف فقرة التجديد -
 مصالح الجيات الحككمية المستفيدة.التمقائي حماية ل

 . التركزات6

( 01( مكدعيف كاكبر )01( ائتمانات تعيدية اسكة بكشؼ أكبر )01عمى المصارؼ تقديـ كشؼ أكبر )-
 ائتمانات نقدية.

التأكيد عمى احتساب االئتمانات التعيدية المصدرة لالشخاص ذات العالقة ضمف الحد االعمى حسب قانكف -
 .2101( لسنة 7ات رقـ )المصارؼ كتعميم

 . قيد المطالبات عمى خطاب الضماف4
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عمى المصارؼ قيد المطالبات عمى خطاب الضماف داخؿ الميزاف في جانب المكجكدات كليس خارج 
 الميزانية:

في حاؿ تـ الدفع لممستفيد مف قبؿ المصرؼ ,يتـ خصـ المبمغ مف النقد كقيده "مدنيكف خطابات ضماف 1
ميؿ المصدر لخطاب الضماف بعد استقطاع التأمينات المتكفرة )كيراعى احتساب مدفكعة" باسـ الع

 المخصصات عمى الديكف المتعثرة حسب التعميمات(.

)في حاؿ لـ يتـ الدفع لممستفيد: يقكـ المصرؼ باالفصاح عف خطابات الضماف المطالب بيا مف الجيات 
الغرض اك اقتطاع مخصصات لمتحكط المستقبمي  المستفيدة كقيدىا خارج الميزانية ضمف حساب ينشئ ليذا

 في حاؿ الدفع.

 . االلتزاـ بالضكابط كالتعميمات6

تحكؿ المصارؼ الغير ممتزمة في ضكابط اصدار خطابات الضماف الى لجنة تحديد العقكبات, عمى اف 1
 تحـر مف اصدار خطابات الضماف لمدة معينة.

مف اصدار أم خطابات ضماف جديدة اال مقابؿ تأمينات  عدـ السماح لممصارؼ المتجاكزة لمنسب أعاله1
 %.011نقدية 

 . الية اصدار خطابات ضماف9

يجب عمى المصارؼ اصدار خطابات الضماف حساب مصرفي باسـ اك باسـ المخكؿ, كعميو اليجكز -
لممصرؼ بأصدار ام خطاب ضماف اال مف خالؿ حساب مصرفي باسـ مصدر الخطاب اك مف خالؿ 

 ي باسـ مف ينكب عنو.حساب مصرف

حصرية اصدار خطابات الضماف مف المركز الرئيسي لممصرؼ في العراؽ مف خالؿ الدائرة المعنية -
(Trade Finance Unit ( كعدـ السماح لفركع المصارؼ بأصدار خطابات الضماف )يسمح فقط بطباعة

أكد مف قيد العممية اصكليا كدراسة خطابات الضماف مف الفرع بعد قيدىا كاصدارىا مف المركز الرئيسي(, لمت
الجكانب االئتمانية مف دائرة المخاطر كاستحصاؿ المكافقات االصكلية بناءآ عمى الصالحيات حسب تعميمات 

 الحككمة المؤسساتية.
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ستقكـ الفرؽ التفتيشية بمراجعة سجؿ خطابات الضماف حسب الضماف حسب الرقـ التسمسمي لمتأكد باف -
 تـ قيدىا في سجؿ المصرؼ مف خالؿ النظاـ المصرفي الشامؿ.جميع الخطابات قد 

 . عدـ اصدار خطابات الضماف مجزئة القيمة:01

اليجكز لممصرؼ اصدار خطاب ضماف مجزا لنفس المشركع انما يتـ تعديؿ خطاب الضماف األصمي -
 بأصدار خطاب تعديؿ بزيادة اك تخفيض قيمة خطاب الضماف.

خطابات الضماف عدـ قبكؿ اكثر مف خطاب ضماف كاحد لنفس المشركع اك عمى الجيات المستفيدة مف -
 العقد كلنفس الغرض.

 ( لقيد خطابات الضماف.LG Platformانشاء منصة الكتركنية مركزية )

العمؿ عمى الية اصدار خطابات مف خالؿ تسجيميا في منصة الكتركنية متاحة لممصارؼ كالمستفيديف عف 
المصارؼ بالكلكج الى ىذه المنصة كتسجيؿ بيانات كصكرة خطاب الضماف  طريؽ االنترنت حيث تقـك

(, كبالتالي تككف جميع البيانات متاحة لمبنؾ Reference Numberلالستحصاؿ عمى رقـ تسجيؿ )
المركزم لمقارنتيا مع البيانات المالية لممصارؼ )داخؿ كخارج الميزانية(, كباستطاعة المستفيد االستحصاؿ 

 لصدكر مف خالؿ االستعالـ عف بيانات خطاب الضماف عف طريؽ المنصة االلكتركنية.عمى صحة ا

( سكؼ CAMELكعند تطبيؽ الية اصدار خطابات الضماف حسب المخاطر )الحد االعمى حسب تصنيؼ 
تنخفض مخاطر اصدار خطابات الضماف خارج الميزانية, اذ يالحظ باف جميع المصارؼ المخالفة لتعميمات 

لضماف ىي مصارؼ ذات تصنيؼ منخفض بسبب ضعؼ في السيكلة كاالدارة. كبالتالي كجكد حد خطابات ا
اعمى الصدار خطابات الضماف سكؼ يحد مف قدرة المصارؼ المخالفة عمى اصدار ىذه الخطابات بشكؿ 

 متفمت.

 

 



004 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ مراقبة المؤسسات المالية غير المصرفية
 تيش وتحميؿ وتقييـ االداءشعبة التدقيؽ والتف

 500/ 9/5العدد: 
 02/2109/ 31التاريخ:

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

 تحية طيبة ....
 ,2109( لسنة 063استنادآ الى قرار مجمس االدارة رقـ )

ط ببيع كشراء العمالت ( مف ضكابط تنظيـ عمؿ شركات التكس01تقرر تعديؿ الفقرة )ثالثآ( مف المادة )
 لتككف كاآلتي: 2106( لسنة 0االجنبية رقـ )

فتح حسابات بالعمالة المحمية كاالجنبية باسـ الشركة لدل المصارؼ المجازة داخؿ العراؽ عمى اف تكدع 
جميع االمكاؿ الخاصة بالشركة في حساباتيا كاف تككف عمميات االيداع كالسحب التي تجرم عمى الحساب 

 مديرىا المفكض كمعاكنو اك مف يخكلكنو قانكنآ.عف طريؽ 

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                            

 نائب المحافظ وكالة                                          

                          31/02/2109 
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CENTRAL BANK OF IRAQ 

 دائرة مراقبة الصيرفة
 اداء المصارؼ ومراقبة المخاطر قسـ تحميؿ

 503/ 9/6العدد: 
 02/2109/ 30التاريخ:

 الى/المصارؼ التقميدية )التجارية( المجازة كافة
 ـ/دليؿ العمؿ الرقابي/ ضوابط ادارة المخاطر في المصارؼ التقميدية )التجارية(

 تحية طيبة ....
, المتضمف ابالغ مصارفكـ بالجكانب 4/01/2109كالمؤرخ في  9/6/700الحاقا بأعمامنا المرقـ بالعدد 

الخاصة بضكابط ادارة المخاطر, كبيذا الصدد نرفؽ لكـ ربطآ المسكدة الثانية لدليؿ العمؿ الرقابي/ ضكابط 
 ادارة المخاطر في المصارؼ التقميدية )التجارية( كاآلتي أبرز النقاط التي جرل تعديميا كاضافتيا ككاآلتي:

 ؽ ضكابط ادارة المخاطر..جدكؿ خاص بمراحؿ تطبي0

 .المتطمبات النكعية الخاصة بأدارة مخاطر التشغيؿ, ليصبح عدد اقساـ الضكابط سبعة أقساـ.2

 .التعديالت الخاصة بالمتطمبات الكمية ألدارة مخاطر السيكلة.5

 .جدكؿ خاص باالختصارات كالمصطمحات المعتمدة في الضكابط.7

 ة الكاردة مف قبؿ مصارفكـ..تـ تعديؿ المالحظات كالنقاط الميم3

( الخاصة بالمتطمبات الكمية الدارة مخاطر FAQs.تـ اضافة ممحؽ خاص بقائمة االسئمة االكثر تكرارآ )6
 السيكلة.

 راجيف االلتزاـ بما ورد أعاله, مع التقدير
خة الكتركنية يتطمب زيادة المكقع الرسمي لمبنؾ المركزم العراقي لتحميؿ الدليؿ, عممآ انو سيتـ ارساؿ نس1

 عبر البريد االلكتركني لقسـ تحميؿ اداء المصارؼ كمراقبة المخاطر.
 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                

 نائب المحافظ وكالة                              
                   31/02/2109 



009 

Republic of Iraq 
 

CENTRAL BANK OF IRAQ 

 
 المؤسسات المالية غير المصرفيةدائرة مراقبة الصيرفة/ قسـ مراقبة 

 شعبة الدراسات والتسجيؿ والتراخيص
 504/ 9/5العدد: 
 02/2109/ 30التاريخ:

 الى/شركات الصرافة كافة
 ـ/اجراءات االندماج

 تحية طيبة ....
كلغرض االسراع في  3/6/2109ك 5/2( المؤرخيف في 555ك 9/3/76الحاقآ باعمامينا المرقميف بالعدديف )

 -االندماج تقرر االتي:اجراءات 

تزكيدنا بعقكد التأسيس المصدقة مف كزارة التجارة/ دائرة تسجيؿ الشركات مرافقة بكتاب انتياء اجراءات -0
كقرار الدم  الصادر مف الكزارة أعاله مثبت فييا أسماء المساىميف السابقيف كعدد االسيـ لكؿ منيـ لغرض 

كات تكسط ببيع كشراء العمالت االجنبية الى شركات تكسط بيع منحكـ المكافقة المبدئة عمى التحكؿ مف شر 
كشراء العمالت االجنبية مساىمة محدكدة مع تزكيدنا بنسخ ممكنة ككاضحة مف المستمسكات كجكازات السفر 

 الخاصة بيـ.

( اليسمح بدخكؿ مساىميف جدد لمشركات المندمجة اال بعد Aفيما يخص شركات الصرافة فئة )-2
( كمنح التراخيص لمشركة كفي حالة Aكافقة النيائية كشركة صرافة مساىمة خاصة فئة )استحصاؿ الم

رغبتيـ بتغيير المساىميف اك اضافة مساىميف جدد يتطمب ذلؾ تقديـ طمب الى ىذا البنؾ يتضمف اسماء 
منحكـ المساىميف السابقيف كالتي ينبغي اف تتطابؽ مع اسماء مالكي االسيـ في الشركات المندمجة ليتـ 

 المكافقة عمى اضافة اك تغيير المساىميف كلحيف ادراج شركاتكـ في سكؽ العراؽ لالكراؽ المالية.

( اليسمح بدخكؿ مساىميف جدد لمشركات المندمجة اال بعد Bفيما يخص شركات الصرافة فئة )-5
حالة رغبتكـ بتغيير ( كمنح الترخيص لمشركة كفي Bاستحصاؿ المكافقة النيائية كشركة صرافة محدكدة فئة  )

المساىميف اك اضافة مساىميف جدد يتطمب ذلؾ تقديـ طمب الى ىذا البنؾ يتضمف اسماء المساىميف 
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السابقيف كالتي ينبغي اف تتطابؽ مع اسماء مالكي االسيـ في الشركات المندمجة ليتـ منحكـ المكافقة عمى 
 اضافة اك تغيير المساىميف.

 مع التقدير.

 د. منذر عبد القادر الشيخمي                                            

 نائب المحافظ وكالة                                             

 


	صورة مدونة.2019_Page_1
	مدونة.2019
	الواجهة 2019
	2019




