
( 94( من قانون المصرف رقم )104( من المادة )1( والفقرة )37استنادًا إلى أحكام المادة )
 .  2004لسنة 

 -أصدرنا التعميمات األتية :

 2002( لسنة 1رقم )

 تعميمات

 الحسابات الخاممة واألمالك المتروكة

 تسري ىذه التعميمات عمى جميع الحسابات الخاممة واألمالك المتروكة العائدة -1- المادة
 لألشخاص الطبيعية والمعنوية المودعة في المصارف بأستثناء ما يعود منيا إلى            
  دوائر الدولة والقطاع العام .            

 ودائع غير المطالب بيا أو أية أمالك يقصد بالحسابات الخاممة واألمالك المتروكة ال -2-المادة 
 أخرى محتفظ بيا لدى فرع أو مكتب لمصرف ، أذا لم تجر عمييا أية حركة معاممة           
 ( سبع7مسجمة ، أو مراسمة خطية من صاحب الحساب أو صاحب األمالك خالل )          
 سنوات وتشمل ما يأتي :          

 الدائنة وغير المتحركة التي لم تجر عمييا حركة سحب أو إيداع .    الحسابات الجارية  –أواًل    
 حسابات التوفير غير المتحركة التي لم يجر عمييا حركة سحب أو إيداع . –ثانيًا   
 الودائع الثابتة التي لم يراجع أصحابيا بعد انتياء الفترة المتفق عمييا . –ثالثًا   
 يو من موجودات قابمة لمبيع والشراء .صناديق اإليداع وما تحتو  –رابعًا   
 المخشالت الذىبية والفضية والمعادن الثمينة . –خامسًا   
 األسيم والسندات المرىونة لصالح المصرف .  –سادسًا   
 المقط العينية داخل فروع المصرف . –سابعًا   
 األمالك المرىونة لصالح المصرف توثيقًا لمتسييالت المصرفية والتي لم يقم أصحابيا –ثامنًا   

 بتسديد التزاماتيم لممصرف .        
 ( سنتان من2أرصدة المبالغ المحجوزة بطمب من جيات رسمية والتي مضت عمييا ) –تاسعًا   

 تاريخ وضع الحجز دون طمب تنفيذ الحجز من تمك الجيات .        
 أرصدة األشخاص المتوفين غير المطالب بيا .   –شرًا عا  
 الصكوك المحررة لصالح أشخاص ولم يتم سحبيا لمختمف األسباب . –حادي عشر   

 السفاتج المسحوبة عمى المصرف لصالح أشخاص ولم يتم تسمم مبالغيا لمختمف األسباب . –ثاني عشر 



 ( من ىذه التعميمات كما يأتي :2)تحتسب المدة المنصوص عمييا في المادة  -3-المادة 
 

 ( لسنة 94أذا كانت الحسابات الخاممة واألمالك المتروكة قبل نفاذ قانون المصارف رقم ) –أواًل 
 فتحتسب من تاريخ نفاذه . 2004      

 أذا كانت الحسابات الخاممة واألموال المتروكة بعد نفاذ قانون المصارف فتحتسب من تاريخ –ثانيًا  
 أخر حركة سحب أو إيداع جرت عمييا .       

 
 (2يقوم المصرف في بداية السنة التقويمية التالية النتياء المدة المنصوص عمييا في المادة ) -4-المادة 

 من ىذه التعميمات بتبميغ صاحب الحساب الخامل أو المال المتروك بكتاب صادر عن المصرف            
أخر عنوان معروف لو متضمنًا خصائص الحساب الخامل أو الممك  بالبريد المسجل عمى            

 المتروك والطمب منو مراجعة المصرف في شأن ذلك .
 

 ( ثالثين يومًا 30أذا لم يحضر صاحب الحساب الخامل أو الممك المتروك إلى المصرف خالل ) -5-المادة  
 من تاريخ تسممو لمتبميغ أو من يوم إعادة البريد المسجل لعدم وجود صاحب العالقة في العنوان            
 المثبت في البريد فيصار إلى نشر األشعار في صحيفتين محميتين وفي نشرة المصرف الرسمية            
 لغرض التداول معو بخصوص  تتضمن الطمب إلى صاحب الحساب بالحضور إلى المصرف المعني          
 حسابو الخامل أو أمالكو المتروكة .            

 
  -6-المادة   

 ( ثالثين يومًا من تاريخ النشر30يقدم المصرف المعني تقريرًا إلى البنك المركزي العراقي بعد مدة ) –أواًل      
 أو األمالك المتروكة .في الصحيفتين المحميتين وعدم مراجعة صاحب الحساب الخامل            

 يحتفظ البنك المركزي العراقي بالتقرير المنصوص عميو في البند )أواًل( من ىذه المادة في سجالتو –ثانيًا     
 ( عشرين سنة في األقل من تاريخ تسممو مبمغ الحسابات الخاممة واألمالك المتروكة من20لمدة )          
 اعو في حساب خاص لديو .المصرف المعني ، ويتم إيد          

 تقوم المديرية العامة لمحسابات في البنك المركزي بالتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة  –ثالثًا     
 واالئتمان فيو بفتح حساب خاص بالحسابات الخاممة أو األمالك المتروكة لدى المصارف تودع          
 فييا تمك الحسابات ، عمى أن يتضمن ذلك الحساب حسابات فرعية لكل مصرف .         

 
   
 



 تباع األموال المتروكة والعقارات بالمزاد العمني أو أي وسيمة أخرى وفقًا لمقانون ، وذلك بعد استيفاء -7-المادة 
 ( من ىذه التعميمات .5( و )4اإلجراءات المنصوص عمييا في المادتين )          

 
 يحتفظ البنك المركزي العراقي باألموال المحولة إليو من المصارف في حساب خاص يستثمر في -8-المادة 

 ك األوراق .األوراق المالية لمحكومة العراقية أو أية أوراق مالية أخرى في حال عدم توفر تم           
 

  -9-المادة 
 لمالك الحساب الخامل أو األمالك المتروكة تقديم دليل عمى ممكيتو يقتنع بو البنك المركزي العراقي  –أوال      

( عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ تسمم البنك مبالغ الحسابات الخاممة أو األمالك المتروكة 20خالل )           
 ( من ىذه التعميمات .6)ثانيًا( من المادة ) المنصوص عمييا في البند

 يقوم البنك بتسديد قيمة المبالغ المودعة أذا أقتنع بالدليل المقدم من مالك الحساب . –ثانيًا    
 

 ( عشرين سنة من تاريخ تسمم البنك المركزي العراقي لمحساب الخامل أو20أذا انقضت مدة ) -10-المادة 
 روكة ولم يطالب بيا أحد فتحول إلى وزارة المالية وتؤول إيرادًا إلى الخزينة العامة .األمالك المت             

 
 تتولى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي العراقي المتابعة والتنسيق -11-المادة 

 في شأن الحسابات الخاممة واألمالك المتروكة مع المصارف .             
 
 . 2004( لسنة 94تنشر ىذه التعميمات وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قانون المصارف رقم ) -12-لمادة ا

 


