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 ....................... هيمثل مؤسسة / منظمة/ شركة /  وزارة /مديرية الجهة: الطرف االول:

 ............. أو من يمثله قانونا السيد 

 :  هعنوان •

 رقم الهاتف :                                 •

 البريد االلكتروني:  •

 

 أربيل لالستثمار والتمويل /يمثله السيد المدير المفوض/المدير العام /أو من يمثله قانونيا مصرف  الطرف الثاني:

 

 . مقابل وزارة البلديات  –شارع خانقا :أربيل / العنوان  •

  1103:بريد صندوق  •

 : رقم الهاتف  •

  info@erbilbank.com.iq:البريد االلكتروني  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@erbilbank.com.iq


 
 أتفاق توزيع رواتب موظفي/منتسبي.................................../رقم العقد )   (  

Page 3 of 5 
 

 

 وقد أتفق الطرفان على مايلي: 

 

 البند االول/ موضوع االتفاق ونطاقه: 

طريق البطاقات االلكترونية التي يصدرها الطرف الثاني من خالل فتح تسلم رواتب موظفي الطرف االول عن  

االتفاق   هذا  ، وعليه قرر الطرف األول ابرامحساب مصرفي لكل من موظفي الطرف االول لدى الطرف الثاني

( 313مع الطرف الثاني لغرض تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )

، وبناًء على رغبة الطرف األول بتفعيل أنظمة الدفع االلكتروني وقد وافق الطرف الثاني على االحكام 2016لسنة  

 والشروط الواردة فيه. 

 

 : (3202رقم االتفاق )         / الثاني:البند 

 

 البند الثالث : مدة االتفاق

للتجديد تلقائيا بأتفاق الطرفين ، يشمل تقديم جميع الخدمات مدة هذا االتفاق ) سنة واحدة( تبدأ من تاريخ التوقيع قابلة  

 من الدعم والصيانة ويتم أصدار البطاقات لموظفي الطرف االول وتفعيلها من تاريخ توقيع هذا االتفاق ، 

انتهائه أو فسخه يستمر نفاذ البطاقات االلكترونية ويعامل  وفي حالة عدم رغبة الطرف االول في أستمراره أو 

 ظف معاملة الزبون العادي للمصرف دون الغائها. المو

 

 

 / المؤسسة / المنظمة / الشركة   الجهة / الوزارة /المديريةالطرف االول /  الرابع: التزاماتالبند 

أي بتأريخ )..............( من   تحويل ملف الكتروني متضمن صافي الرواتب قبل يومين من تاريخ تسلم الرواتب -1

على أن تراعى السرية في عملية   يسبقه،يتم تحويل في اليوم الذي    عطلة رسميةوعند مصادفة هذا التاريخ    كل شهر

 االعداد والتقل من الطرفين. 

 

 االول. ني بكتاب رسمي عند قيام أحد موظفي باالستقالة أو ترك العمل عند الطرف الطرف الثا مأعال -2

يكون مقابل أجور   ذألكعلى    ومازدا  كلف،للموظف الحق بطلب كشف للحساب لمرة واحدة بالشهر ومن دون  -3

 رمزية تحدد من قبل الطرف الثاني. 

 ة على موظفيه وهي: يتحمل الطرف األول بتسديد شهريا اجمالي العموالت المترتب -4

(  1.5( دينار )ألفي دينار عراقي( او )2,000عمولة إدارة الحساب وعمولة رفع الراتب مجتمعة بحد اعلى ) -

 دوالر )دوالر ونص امريكي(

  )دوالر ( دوالر  1وخمسمائة دينار عراقي( او )  ألفدينار ) )SMS( )1,500عمولة خدمة الرسائل النصية ) -

 امريكي(   احد و

 عن: االخطاء الناتجة   البطاقات(موظفو الطرف االول )أصحاب  ليتحمال   -5

 عمليات السحب نتيجة توقف الشبكات وخلل في االجهزة .-أ

 العمليات الخطأ المسجلة في حساب الموظف.-ب 
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 البند الخامس:التزامات الطرف الثاني /المصرف. 

جديدة وفق المعايير الدولية والمواصفات االمنية المتفق عليها تجهيز موظفو الطرف االول ببطاقات الكترونية  -1

 الغراض تسلم الرواتب الشهرية. 

كل   ن............( ممن يوم )  ابتداءتسليم الرواتب لموظفي الطرف االول حال ايداع الرواتب لدى الطرف الثاني  -2

 شهر.

الموظفي يتحمل تصحيح وتعويض قيمة الخطأ في حال حصول خطأ في أدخال المعلومات الخاصة برواتب  -3

 خالل مدة معقولة.

توفير السيولة الالزمة والضرورية لتنفيذ االعمال وتقديم الخدمات المتفق عليها والمثبتة في عرض الخدمات -4

خاذ  الطرف الثاني عن تقديم الخدمة المتفق عليها يقوم الطرف االول بأتالملحقة مع هذا االتفاق ، وفي حال تلكؤ  

وقانون المصارف   2004( لسنة  56جميع االجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي رقم )

 النافذين والتعليمات والضوابط الصادرة بموجبهما.  2004( لسنة  94رقم )

 

الغرض المحدد لها استبدال البطاقات المجهزة للموظفين في حال وجود خلل أو عدم امكانية استعمالها على وفق  -5

او في حالة كشف وجود عيوب فيها خالل مدة تنفيذ االتفاق من دون ام يتم منحه اية مبالغ او مدد اضافية عن هذا  

 االستبدال ، أما اذا كان الخلل من قبل الموظف فيتم استبدال البطاقة حسب االجور المعمول بها لدى الطرف الثاني.

ثاني واعالم الطرف االول بموجب كتاب رسمي باسمه ومركزه الوظيفي مدير مشروع من الطرف ال  نتعيي -6

 وقنوات االتصال معه )رقم الهاتف والبريد االلكتروني(. 

مع ملحقاتها كافة ومن ضمنها للطرف االول الطلب من الطرف الثاني القيام بتنصيب ماكنة )الصراف االلي(  -7

الدائمية ، وفي حال حدوث انقطاع أو تذبذب التيار الكهربائي أو   أجهزة استمرار التيار الكهربائي واجراء الصيانة

 أي خلل في الماكنة أو خالل عمليات السحب يلتزم الطرف الثاني بدفع الرواتب خالل مدة معقولة.

االلتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يحصل عليها بموجب هذ االتفاق والتعهد بعدم استخدام -8

 لمعلومات في غير االغراض المخصصة لها.تلك ا

 

 البند السادس : تسوية النزاعات

( يوما خمسة عشر يوما من خالل لجنة 15في حال حصول نزاع بين الطرفين يتم حله بالتوفق )وديا( خالل مدة )

وعند عدم التواصل الى اتفاق يتم اللجوء الى المحاكم   والتعليمات،مشتركة بين طرفي النزاع وفق أحكام القانون  

 وتكون محاكم بغداد هي الفاصلة في حل النزاع ويكون القانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق.  المختصة،

 

 البند السابع:الظروف القاهرة

خارجة عن ارادة   خ. ال...أعمال ارهاب جسيمة    فيضانات،  الطبيعية،قاهرة مثل الكوارث  حصول ظروف  في حالة  

 الطرفين خالل مدة االتفاق ال يتحمل الطرفان نتائج االضرار الناجمة عن ذالك.

 

 البند الثامن : السرية

( الواردة في 50( و )49السرية / المادتين )-8يلتزم الطرفان بأحكام السرية المصرفية والفردية عليها في الباب  

 . 2004 لسنة)94) قانون المصارف رقم 
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 االحكام العامة التاسع:البند 

وقانون المصارف رقم   2004( لسنة  56.تلتزم المصارف الداخلة في هذا االتفاق بقانون البنك المركزي رقم )1

والتعليمات والضوابط الخاصة بهما   2014( لسنة  3ونظام خدمات االلكتروني لالموال رقم )  2004( لسنة  94)

 مركزي العراقي بشأن ذالك.وكل مايصدر عن البنك ال

.يلتزم الطرف الثاني بقرارات البنك المركزي العراقي وكل مايصدر بخصوص الضمانات الخاصة بنظام الدفع 2

 الرواتب للموظفين الكترونيا.

 .يكون الطرف الثاني مسؤوال امام الطرف االول عن تنفيذ هذا االتفاق مباشرة،واليجوز له التنازل الى الغير. 3

فترة 4 قبل  الرواتب  دفع  تخص  التعليمات  في  يحدث  تغيير  اي  الثاني عن  الطرف  باشعار  االول  الطرف  .يقوم 

 مناسبة.

وعند عدم   أيام،(  7فعلى الطرف االول انذاره رسميا خالل مدة )  بالتزاماته،.في حالة االخالل الطرف الثاني  5

ويتحمل الطرف   أخر،مصرف    باختيارالطرف االول    بلمن ق الموظفيناستجابته يتم فسخ االتفاق تلقائيا واعالم  

 بسبب هذا االخالل.  فيهظالثاني دفع تعويض عن االضرار التي تلتحق بالطرف االول ومو

 القضاء العراقي.  وواليةراقية عيخضع هذا االتفاق الى أحكام القوانين ال-6

 

توقيع ممثليهم المخولين بذالك في اليوم والسنة المحددين وأثباتا لذالك ، قام الطرف االول بأبرام هذا االتفاق عبر  

 في مستهل هذا االتفاق. 

 

 

 

 

 

 

 

 لصالح وبالنيابة عن الطرف االول                                 لصالح وبالنيابة عن الطرف الثاني 

 المدير المفوض                                                                                       

 مصرف أربيل لالستثمار والتمويل                                                                            

 

 

 

 

 

 التوقيع                                                                           التوقيع        

 

 


