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البند األول /موضوع اإلتفاق ونطاقه
تسللللللم رواتلللللط ملللللوظفي القلللللرف ا وإل كلللللن قريللللل البقاقلللللا ا لكترونيلللللة والتلللللي لللللي فلللللت

سلللللاط مصلللللرفي لكلللللإل ملللللن

مللللللوظفي القللللللرف ا وإل لللللللدي القللللللرف الثللللللانيا كليلللللله قللللللرر القللللللرف االوإل بللللللرام لللللل ا االتفللللللا مللللللع القللللللرف الثللللللاني
لغللللللرذ تنفيلللللل مشللللللروع تللللللوقين رواتللللللط المللللللوظفين سللللللتنادا اللللللل قللللللرار مجللللللل

الللللللوزرا رقللللللم  )313لسللللللنة 2016ا

وبنلللللللا غ كلللللللل ر بلللللللة القلللللللرف ا وإل بتفعيلللللللإل أنظملللللللة اللللللللدفع االلكترونلللللللي وقلللللللد وافللللللل القلللللللرف الثلللللللاني كلللللللل ا

كلللللللام

والشلللللللروق اللللللللواردن فيللللللله كلللللللل ان يلللللللنظم القلللللللرف الثلللللللاني قري لللللللة اللللللللدفع االلكترونلللللللي وف لللللللا اللتزاماتللللللله ملللللللع الجهلللللللا
المتعاقد معها دون مسؤولية القرف االوإل به ا التنظيم.
البند الثاني  /رقم االتفاق (

.)2019 /

البند الثالث /مدة االتفاق
مللللللدن لللللل ا االتفللللللا

 365يللللللوم ت للللللويمي) تبللللللدأ مللللللن تللللللاريا التوقيللللللع يجللللللدد تل ا يللللللا وفللللللي الللللللة ر بللللللة أ للللللد

القللللرفين بانها لللله ي لللللدم قلبللللا بقيللللا للقلللللرف ا بللللر قبللللإل ثهثلللللين يللللوم كمللللإل يبلللللين فيلللله لللللكا ويشلللللمإل
جميللللللع البللللللدما

لللل ا االتفللللا ت لللللديم

مللللللن الللللللدكم والصلللللليانة ويللللللتم صللللللدار البقاقللللللا لمللللللوظفي القللللللرف ا وإل وتفعيلهللللللا مللللللن تللللللاريا توقيللللللع

لللللل ا ا تفلللللللا ا وفللللللي لللللللاإل كللللللدم ر بلللللللة القلللللللرف ا وإل فللللللي سلللللللتمرار أو نهللللللا أو فسلللللللبه يسللللللتمر نفلللللللا البقاقلللللللا
ا لكترونية ويعامإل الموظف معاملة الزبون العادي للقرف الثاني دون الغا ها.
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البند الرابع :التزامات الطرف االول
 .1ت ويلللللللإل المبلللللللالو والمللللللللف الكترونلللللللي المتضلللللللمن صلللللللافي الرواتلللللللط قبلللللللإل يلللللللومين ملللللللن تلللللللاريا تسلللللللليم الرواتلللللللط أي
) مللللللللن كللللللللإل شللللللللهر مللللللللن بللللللللهإل نظللللللللام الم اصللللللللة االلكترونللللللللي  )C-ACHبإسللللللللتبدام وظيفللللللللة

بتللللللللاريا

PAYROLLا وكنلللللد مصلللللادفة للللل ا التلللللاريا كقللللللة رسلللللمية يلللللتم الت ويلللللإل فلللللي اليلللللوم الللللل ي يسلللللب ها كلللللل أن تراكللللل
السرية في كملية االكداد والن إل من القرفين.
 .2كللللللهم القللللللرف الثللللللاني بكتللللللاط رسللللللمي كنللللللد قيللللللام أ للللللد المللللللوظفين باالسللللللت الة أو تللللللرك العمللللللإل كنللللللد القللللللرف ا وإل
او ي سبط كان.
 .3لموظفيللللللللله ال للللللللل فلللللللللي تغييلللللللللر المصلللللللللرف الللللللللل ي سلللللللللب أن تلللللللللم ابتيلللللللللار لغلللللللللرذ تسللللللللللم الرواتلللللللللط بعلللللللللد
يلللللوم

) و للللللو يلللللوم تسلللللللم الراتلللللط باشللللللعار بقلللللي ي للللللدم الللللل دا للللللرن الم اسلللللبة كللللللل أن ي لللللدم الموظللللللف بللللللرا ن

ملللللة مللللللن المصللللللرف الماسللللللك ل سلللللابه) وبللللللدور ا ت للللللوم الللللللدا رن بمفات للللللة المصلللللرف المعنللللللي بر بللللللة الموظللللللف فللللللي
تغيير بابتيار مصرف آبر.
 .4للموظلللللف ال للللل بقللللللط كشلللللف لل سلللللاط لملللللرن وا لللللدن بالشلللللهر وملللللن دون كللللللفا وملللللازاد كلللللل

للللللك يكلللللون م ابلللللإل

أجور رمزية ت دد من قبإل القرف الثاني.
 .5اليت مإل موظفو القرف االوإل اص اط البقاقا ) االبقا الناتجة كن
أ -كمليا الس ط نتيجة توقف الشبكا

وبلإل في االجهزن.

ط -العمليا البقأ المسجلة في ساط الموظف.
البند الخامس -:التزامات الطرف الثاني
 -1تسليم الرواتط لموظفي القرف ا وإل يوم

) من كإل شهر.

 -2تجهيلللللللز موظفلللللللو القلللللللرف ا وإل ببقاقلللللللا الكترونيلللللللة جديلللللللدن كلللللللل وفللللللل المعلللللللايير الدوليلللللللة والمواصلللللللفا ا منيلللللللة
المتف كليها

راذ تسلم رواتبهم الشهرية.

 -3فللللللي للللللاإل صلللللللوإل بقللللللأ فللللللي دبلللللللاإل المعلومللللللا الباصللللللة برواتلللللللط المللللللوظفين مللللللن قبلللللللإل القللللللرف الثللللللاني يلللللللتم
معالجته كا تي-:
أ-

ا كلللللان المبللللللو الملللللودع فلللللي البقاقلللللة أقلللللإل ملللللن المبللللللو المسلللللت

للموظلللللف يت ملللللإل تصللللل ي وتعلللللويذ قيملللللة البقلللللأ

بهإل مدن مع ولة.
ب-

ا كللللللان المبلللللللو المللللللودع فللللللي البقاقللللللة أكللللللل مللللللن المبلللللللو المسللللللت

للموظللللللف ي لللللل للقللللللرف الثللللللاني بعللللللد بلللللله

الموظف بإست قاع المبلو من راتبه للشهر التالي.
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 -4تلللللللوفير السللللللليولة الهزملللللللة والضلللللللرورية لتنفيللللللل ا كملللللللاإل وت لللللللديم البلللللللدما المتفللللللل كليهلللللللا والمثبتلللللللة فلللللللي كلللللللرذ
البللللللدما المل للللللة مللللللع لللللل ا ا تفللللللا

وفللللللي للللللاإل تلكللللللؤ القللللللرف الثللللللاني كللللللن ت للللللديم البدمللللللة المتفلللللل كليهللللللا ي للللللوم

القللللللرف ا وإل بإتبللللللا جميللللللع ا جللللللرا ا ال انونيللللللة المنصللللللو

كليهللللللا فللللللي قللللللانون البنللللللك المركللللللزي العراقللللللي رقللللللم

 )56لسلللللللللنة  2004وقلللللللللانون المصلللللللللارف رقلللللللللم  )94لسلللللللللنة  2004النافللللللللل ين والتعليملللللللللا

والضلللللللللوابق الصلللللللللادرن

بموجبها.
 -5سللللللتبداإل البقاقللللللا المجهللللللزن للمللللللوظفين فللللللي للللللاإل وجللللللود بلللللللإل أو كللللللدم مكانيللللللة سللللللتعمالها كللللللل وفلللللل الغللللللرذ
الم لللللدد لهلللللا أو فلللللي اللللللة كشلللللف وجلللللود كيلللللوط فيهلللللا بلللللهإل ملللللدن تنفيللللل ا تفلللللا ملللللن دون أن يلللللتم من للللله أيلللللة مبلللللالو أو
ملللللدد ضلللللافية كلللللن للللل ا ا سلللللتبداإلا أملللللا ا كلللللان البللللللإل ملللللن قبلللللإل الموظلللللف فيلللللتم سلللللتبداإل البقاقلللللة سلللللط ا جلللللور
المعموإل بها لدي القرف الثاني.
 -6تعيلللللللين ملللللللدير مشلللللللروع ملللللللن القلللللللرف الثلللللللاني و كلللللللهم القلللللللرف ا وإل بموجلللللللط كتلللللللاط رسلللللللمي بإسلللللللمه ومركلللللللز
الوظيفي وقنوا ا تصاإل معه رقم الهاتف أو البريد ا لكتروني).
 -7ا لتللللللزام بال فللللللاظ كللللللل سللللللرية المعلومللللللا
ستبدام تلك المعلوما في ير ا

والبيانللللللا التللللللي ي صللللللإل كليهللللللا بموجللللللط لللللل ا االتفللللللا والتعهللللللد بعللللللدم

راذ المبصصة لها.

البند السادس :تسوية النزاعات
فلللللي لللللاإل صلللللوإل نلللللزاع بلللللين القلللللرفين يلللللتم لللللله بلللللالتواف

وديلللللا) بلللللهإل ملللللدن  )15بمسلللللة كشلللللر يوملللللا غ ملللللن بلللللهإل

لجنلللللة مشلللللتركة بلللللين قرفلللللي النلللللزاع وفللللل أ كلللللام ال لللللانون والتعليملللللا ا وكنلللللد كلللللدم التوصلللللإل الللللل

تفلللللا يلللللتم اللجلللللو الللللل

الم للللللاكم المبتصللللللةا وتكللللللون م للللللاكم بغللللللداد للللللي الفاصلللللللة فللللللي للللللإل النللللللزاع ويكللللللون ال للللللانون العراقللللللي للللللو ال للللللانون
الواجط للتقبي .
البند السابع  :الظروف القاهرة
فلللللي اللللللة صلللللوإل ظلللللروف قلللللا رن مثلللللإل الكلللللواري القبيعيلللللةا فيضلللللانا ا أكملللللاإل ر لللللاط جسللللليمة ...اللللللا بارجلللللة كلللللن
رادن القرفين بهإل مدن تنفي ا تفا اليت مإل القرفان نتا ج االضرار الناجمة كن لك.
البند الثامن :السرية.
يلتللللللللزم القرفللللللللان بأ كللللللللام السللللللللرية المصللللللللرفية والفرديللللللللة المنصللللللللو

كليهللللللللا فللللللللي البللللللللاط  -8السللللللللرية/المادتين )49

و  )50الواردن في قانون المصارف لسنة .2004
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البند التاسع :االحكام العامة
 .1تلتللللللزم المصللللللارف الدابلللللللة فللللللي لللللل ا ا تفللللللا ب للللللانون البنللللللك المركللللللزي العراقللللللي رقللللللم  )56لسللللللنة  2004وقللللللانون
المصلللللللللارف رقلللللللللم  )94لسلللللللللنة  2004ونظلللللللللام بلللللللللدما اللللللللللدفع االلكترونلللللللللي ل ملللللللللواإل رقلللللللللم  )3لسلللللللللنة 2014
والتعليما

والضوابق الباصة بهما وكإل مايصدر كن

ا البنك بشان لك.

 .2يلتللللللزم القللللللرف الثللللللاني ب للللللرارا البنللللللك المركللللللزي العراقللللللي وكللللللإل مايصللللللدر ببصللللللو

الضللللللمانا الباصللللللة بنظللللللام

دفع الرواتط للموظفين الكترونيا.
 .3يكللللللون القللللللرف الثللللللاني مسللللللؤوال أمللللللام القللللللرف ا وإل كللللللن تنفيلللللل

لللللل ا االتفللللللا مباشللللللرنا واليجللللللوز التنللللللازإل اللللللل

الغير.
 .4ي للللللوم القللللللرف ا وإل بإشللللللعار القللللللرف الثللللللاني كللللللن أي تغييللللللر ي للللللدي فللللللي التعليمللللللا تبلللللل

دفللللللع الرواتللللللط قبللللللإل

فترن مناسبة.
 .5كلللللرذ البلللللدما الم دملللللة ملللللن القلللللرف الثلللللاني يعلللللد جلللللز غ اليتجلللللزأ ملللللن للللل ا االتفلللللا ا وفلللللي لللللاإل وجلللللود تعلللللارذ
بلللللين أ كلللللام للللل ا ا تفلللللا وكلللللرذ البلللللدما الم لللللدم ملللللن القلللللرف الثلللللاني يعلللللد للللل ا ا تفلللللا ا سلللللا
والتنفي ا واليجوز تغيير البدما

فلللللي التفسلللللير

الم كورن في العروذ ال بمواف ة القرف ا وإل الت ريرية.

 .6فللللللي الللللللة بللللللهإل القللللللرف الثللللللاني بالتزاماتللللللها فعللللللل القللللللرف ا وإل نلللللل ار رسللللللميا بللللللهإل مللللللدن  )14يللللللوما وكنللللللد
كللللللدم سللللللتجابته يللللللتم فسللللللا ا تفللللللا تل ا يللللللا و كللللللهم المللللللوظفين مللللللن قبللللللإل القللللللرف ا وإل بإبتيللللللار مصللللللرف آبللللللرا
ويت ملللللللإل القلللللللرف الثلللللللاني دفلللللللع تعلللللللويذ كلللللللن ا ضلللللللرار التلللللللي تل للللللل بلللللللالقرف ا وإل وموظفيللللللله بسلللللللبط للللللل ا
االبهإل.
 .7اليمنللللللع تنفيلللللل

لللللل ا االتفللللللا

لللللل القللللللرف ا وإل فللللللي قامللللللة الللللللدكوي ال ضللللللا ية كللللللل القللللللرف الثللللللاني فللللللي الللللللة

بهله بما ورد في الف رن  )5أكه .
 .8يبضع

ا ا تفا ال أ كام ال وانين العراقية ووالية ال ضا العراقي.

واثباتللللللا للللللل لكا قللللللام القللللللرف ا وإل والثللللللاني بللللللإبرام لللللل ا االتفللللللا كبللللللر توقيللللللع ممثللللللليهم المبللللللولين بلللللل لك فللللللي اليللللللوم
والسنة الم ددين في مستهإل
 .9يبضع
 .10كتط

ا ا تفا .

ا االتفا ل انون ت صيإل الديون ال كومية رقم  56لسنة 1977
ا االتفا ببغداد ليوم
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