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اتفق الطرفان على مايلي:

البند األول / موضوع االتفاق ونطاقه: 

تســلم رواتــب موظفــي الطــرف األول عــن طريــق حســاب مصــريف مرتبــط ببطاقــة مدينــة يصدرهــا الطرف الثــاين لكل 
موظــف مــن موظفــي الطــرف األول لــدى الطــرف الثــاين، عليــه قــرر الطــرف األول ابــرام هــذا االتفــاق مــع الطــرف الثــاين 
لغــرض تنفيــذ مشــروع توطــني رواتــب املوظفــني وبنــاًء علــى رغبــة الطــرف األول بتفعيــل أنظمــة الدفــع اإللكــرتوين 

وقــد وافــق الطــرف الثــاين علــى هــذه األحــكام والشــروط الــواردة فيــه.

البند الثاين / مدة االتفاق

ــع  ــدمي جمي ــمل تق ــني، يش ــاق الطرف ــد باتف ــة للتجدي ــع قابل ــخ التوقي ــن تاري ــدأ م ــدة تب ــنة واح ــاق س ــذا االتف ــدة ه م
ــذا  ــع ه ــخ توقي ــن تاري ــا م ــرف األول وتفعيله ــي الط ــات ملوظف ــدار البطاق ــم إص ــة ويت ــم والصيان ــن الدع ــات م اخلدم
االتفــاق ويف حــال عــدم الرغبــة يف اســتمراره أو انهائــه أو فســخه يســتمر نفــاذ البطاقــات اإللكرتونيــة ويعامــل 

املوظــف معاملــة الزبــون العــادي للمصــرف دون إلغائهــا.

البند الثالث/ إلتزامات الطرف األول 

1.  يتــم حتويــل ملــف إلكــرتوين مــن املصــرف املاســك حلســاب الطــرف األول عــن طريــق نظــام املقاصــة اإللكــرتوين 
ACH عــرب وظيفــة PAYROLL يتضمــن صــايف الرواتــب قبــل يومــني مــن تاريــخ تســلم  الرواتــب للموظفــني مــن كل 
ــى  ــى أن تراع ــه عل ــبقه أو يلي ــذي يس ــوم ال ــل إىل الي ــم التحوي ــمية يت ــة رس ــخ عطل ــذا التاري ــة ه ــد مصادف ــهر، وعن ش

ــات  بــني الطرفــني. ــة اإلعــداد وتناقــل البيان الســرية يف عملي



ــزا كارد(  ــكل موظــف ويكــون إصــدار البطاقــة )في ــار عراقــي ل ــة فتــح حســاب )4000( أربعــة آالف دين 2.  دفــع املوظفــني لعمول
ــً ومبــدة صالحيــة خمــس ســنوات. جمان

3.  دفع املوظف لعمولة الراتب واملستحقات األخرى )2000( دينار لكل موظف شهريً يتم استقطاعها من الراتب.
4. عمولة الرسائل النصية الهاتفية لإلشعار عن احلركات جمانية.

5. رسوم السحب النقدي جمانية من مكائن الصراف اآليل التابعة للمصرف األهلي العراقي.
6. يتم استيفاء العموالت للشركات العاملية ومزودي اخلدمة يف اخلارج للسحوبات اخلارجية.

7. الميكــن للموظــف تغيــر املصــرف املصــدر للبطاقــة اإللكرتونيــة إال بعــد تقــدمي إشــعار خطــي إىل اللجنــة املركزيــة لتوطــني 
الرواتــب يف الــوزارة وموافقتهــا مــع بيــان األســباب علــى أن يقــدم املوظــف بــراءة ذمــة مــن املصــرف األهلــي العراقــي.

8. يستلم املوظف كشف حساب لكل بطاقة من الصراف اآليل جمانً.

البند الرابع / إلتزامات الطرف الثاين 

1. يلتــزم الطــرف الثــاين بفتــح حســاب ملوظفــي الطــرف األول وجتهيزهــم ببطاقــات جديــدة مــن نــوع )فيــزا كارد( نــوع مدينــة علــى 
وفــق املعايــر الدوليــة واملواصفــات األمنيــة املتفــق عليهــا لغــرض تســلم رواتبهــم الشــهرية ومســتحقاتهم األخرى.

ــن  ــب م ــغ الرات ــل مبل ــوم حتوي ــس ي ــاين يف نف ــرف الث ــل الط ــن قب ــف م ــة املوظ ــاب وبطاق ــب إىل حس ــغ الرات ــة مبل ــون إضاف 2. يك
ــوزارة(. ــاب ال ــه حس ــذي في ــد )ال ــرف املعتم املص

3. يف حــال حصــول خطــأ يف ادخــال املعلومــات اخلاصــة برواتــب املوظفــني مــن قبــل الطــرف الثــاين يتحمــل تصحيــح وتعويــض 
قيمــة اخلطــأ خــالل مــدة التزيــد عــن ثالثــة أيــام عمــل.

4. توفرالســيولة الالزمــة والضروريــة لتنفيــذ األعمــال وتقــدمي اخلدمــات املتفــق عليهــا واملثبتــة يف عــرض اخلدمــات امللحقــة 
مــع هــذا اإلتفــاق، ويف حــال تلكــؤ الطــرف الثــاين عــن تقــدمي اخلدمــة املتفــق عليهــا يقــوم الطــرف األول باتخــاذ جميــع اإلجــراءات 
ــنة  ــم )94( لس ــارف رق ــون املص ــنة 2004 وقان ــم )56( لس ــي رق ــزي العراق ــك املرك ــون البن ــا يف قان ــوص عليه ــة املنص القانوني

2004 النافذيــن والتعليمــات والضوابــط الصــادرة مبوجبهمــا.
ــدد  ــرض احمل ــق الغ ــى وف ــتعمالها عل ــة اس ــدم إمكاني ــل أو ع ــود خل ــال وج ــني يف ح ــزة للموظف ــات اجمله ــتبدال البطاق 5. إس
لهــا أو يف حالــة كشــف وجــود عيــوب فيهــا خــالل مــدة تنفيــذ االتفــاق مــن دون أن يتــم اســتيفاء الطــرف الثــاين أليــة مبالــغ أو مــدد 

إضافيــة عــن هــذا االســتبدال، وخــالف ذلــك ســيتحمل املوظــف تكلفــة البطاقــة اإللكرتونيــة.
ــوات  ــي وقن ــزه الوظيف ــمه ومرك ــمي بإس ــاب رس ــب كت ــرف األول مبوج ــالم الط ــاين وإع ــرف الث ــن الط ــروع م ــر مش ــني مدي 6.  تعي

ــرتوين(. ــد االلك ــف والربي ــم الهات ــه )رق ــال مع االتص
7.  يقــوم الطــرف الثــاين بتنصيــب ماكنــة صــراف آيل مــع ملحقاتهــا كافــة عــدد )         ( ومــن ضمنهــا أجهــزة اســتمرار التيــار 
ــالل  ــة أو خ ــل يف املاكن ــي أو أي خل ــار الكهربائ ــذب بالتي ــاع أو تذب ــدوث إنقط ــال ح ــة، ويف ح ــة الدائمي ــراء الصيان ــي وإج الكهربائ

ــل. ــي عم ــاوز يوم ــدة التتج ــالل م ــب خ ــع الرات ــاين بدف ــرف الث ــزم الط ــحب يلت ــات الس عملي
8. اليتحمل موظفوا الطرف األول )أصحاب البطاقات( األخطاء الناجتة عن:

           أ - عمليات السحب نتيجة توقفات الشبكات واخللل يف األجهزة.
        ب - العمليات اخلطأ املسجلة يف حساب املوظف.

9. اإللتــزام باحلفــاظ علــى ســرية املعلومــات والبيانــات التــي يحصــل عليهــا مبوجــب هــذا االتفــاق والتعهــد بعــدم إســتخدام تلــك 
املعلومــات يف غــر الغــرض اخملصــص لهــا.

البند اخلامس / تسوية النزاعات  

يف حــال حصــول نــزاع بــني الطرفــني يتــم حلــه بالتوافــق )وديــً( خــالل مــدة )15( خمســة عشــر يومــً مــن خــالل جلنــة مشــرتكة 
ــون  ــة وتك ــم اخملتص ــوء إىل احملاك ــم اللج ــاق يت ــل إىل إتف ــدم التوص ــد ع ــات وعن ــون والتعليم ــكام القان ــق أح ــزاع وف ــريف الن ــني ط ب

حماكــم بغــداد هــي الفاصلــة يف حــل النــزاع ويكــون القانــون العراقــي هــو القانــون واجــب التطبيــق.

البند السادس / الظروف القاهرة

يف حــال حصــول ظــروف قاهــرة )الكــوارث الطبيعيــة، فيضانــات، أعمــال إرهــاب جســيمة( خارجــة عــن إرادة الطرفــني خــالل مــدة 
تنفيــذ االتفــاق يتــم الرجــوع إىل القوانــني النافــذة إضافــة إىل توجيهــات البنــك املركــزي العراقــي.



البند السابع/ السرية

يلتــزم الطرفــان بأحــكام الســرية املصرفيــة والفرديــة املنصــوص عليهــا مــن البــاب -8- الســرية / املادتــني )49( و )50( الــواردة 
يف قانــون املصــارف رقــم )94( لســنة 2004.

البند الثامن 

يعتــرب العــرض املقــدم مــن قبــل الطــرف الثــاين )والــذي مت إبــرام االتفــاق مبوجبــه( واملرفــق مــع االتفــاق وكذلــك املراســالت مــع 
املصــرف جــزءًا اليتجــزأ مــن وثائــق هــذا االتفــاق.

البند التاسع/ األحكام العامة 

ــارف )94(  ــون املص ــنة 2004 وقان ــم )56( لس ــي رق ــزي العراق ــك املرك ــون البن ــاق بقان ــذا االتف ــة به ــارف الداخل ــزم املص 1. تلت
لســنة 2004 ونظــام الدفــع اإللكــرتوين لألمــوال رقــم )3( لســنة 2014 والتعليمــات والضوابــط اخلاصــة بهمــا وكل مايصــدر مــن 

هــذا البنــك بشــأن ذلــك.
2. يلتــزم الطــرف الثــاين بقــرارات البنــك املركــزي العراقــي وكل مايصــدر بخصــوص الضمانــات اخلاصــة بنظــام دفــع رواتــب 

الكرتونيــً. املوظفــني 
3. يكون الطرف الثاين مسؤواًل أمام الطرف األول عن تنفيذ هذا االتفاق مباشرًة وال يجوز له التنازل إىل الغر. 

4. عــرض اخلدمــات املقدمــة مــن الطــرف الثــاين يعــد جــزءًا اليتجــزأ مــن هــذا االتفــاق  ويف حــال وجــود تعــارض بــني أحــكام هــذا 
االتفــاق وعــرض اخلدمــات املقدمــة مــن الطــرف الثــاين يعــد هــذا االتفــاق األســاس يف التفســر والتنفيــذ وال يجــوز تغيــر اخلدمات 

املذكــورة يف العــروض إال مبوافقــة الطــرف األول التحريريــة.
5. يف حالــة إخــالل الطــرف الثــاين بــأي مــن إلتزاماتــه فعلــى الطــرف األول إنــذاره رســميً خــالل مــدة )7( أيــام وعنــد عــدم إســتجابته 
يتــم فســخ االتفــاق تلقائيــً وإعــالم املوظفــني مــن قبــل الطــرف األول باختيــار مصــرف آخــر ويتحمــل الطــرف الثــاين دفــع تعويــض 

عــن األضــرار التــي تلحــق مبوظفــي الطــرف الثــاين بســبب هــذا اإلخــالل أو مبقــدار الضــرر الناجــم عــن عمليــة الســحب.                
6. المينــع تنفيــذ هــذا االتفــاق حــق الطــرف األول يف إقامــة الدعــوى القضائيــة علــى الطــرف الثــاين يف حــال إخاللــه مبــا ورد يف 

الفقــرة )5( أعــاله.
ــة القضــاء العراقــي وقانــون حتصيــل الديــون احلكوميــة رقــم )56(  7. يخضــع هــذا االتفــاق إىل األحــكام والقوانــني العراقيــة ووالي

ــنة 1977. لس
8. ال يحــق للطرفــني تعديــل أو حــذف أو اضافــة أو أي تغيــر يف بنــود أو فقــرات االتفــاق بعــد توقيعــه إال إذا كان ذلــك لصالــح 
ــال  ــائل اإلتص ــف أو وس ــرتوين للموظ ــد اإللك ــالل الربي ــن خ ــك م ــني بذل ــع املوظف ــالم جمي ــم إع ــني، ويت ــاق الطرف ــب وباتف املنتس

ــرى. األخ
9. يف حــال نكــول أو إفــالس املصــرف يتــم الرجــوع إىل الكتــب الرســمية الصــادرة مــن البنــك املركــزي العراقــي أو تعليماتــه بهــذا 

اخلصــوص أو أي جهــة عليــا ذات عالقــة واعتبارهــا جــزءًا اليتجــزأ مــن االتفــاق.

ــنة  ــوم والس ــك يف الي ــني بذل ــم اخملول ــع ممثليه ــرب توقي ــاق ع ــذا االتف ــرام ه ــاين بإب ــرف الث ــرف األول والط ــام الط ــك ق ــً لذل واثبات
احملدديــن يف مســتهل هــذا االتفــاق.

الطرف الثاين
املدير املفوض إضافة لوظيفته

املصرف األهلي العراقي

الطرف األول
املدير العام


