
 الملحق باالمر   البنك المركزي العراقي    من قانون   ) 4(من المادة   ) 3( الفقرة   أحكام إلىاستناداً  

   .2004لسنة ) 56(رقم 

  - :آالتية الالئحة التنفيذية أصدرنا
  

   الئحة تنفيذية
  بالتسهيالت المصرفية للبنك  المرآزي العراقي 

  
  مصرفا بضمان مقبول بمنحه  رضقي أن للبنك المركزي العراقي -أ   -  اوًال-1 –المادة 

     .تنفيذية لمن هذه الالئحة ا) 2( المادة ألحكامسلفة وفقا     

   هــذه الالئحة المصرف المشمول ألغراض يقصد بالمصرف -ب

  )   94( رقمباألمرمن قانون المصارف الصادر ) 1( المادة بأحكام     

   .2004     لسنة 

  أو المصرف إلىئحة منح ائتمان  هذه الالألغراضفة ليقصد بالس -ج

  . له دأو تمديديد جت        

  ى المصرف تقديم ضمانات لتسديد السلفة يقبلها البنك وتشمل ـعل -أ   -ثانيا              

   إذا األخـرى هذه الضمانات الملكية العقارية والنشاطات التجارية       

   . الماليةاألوراق بضمنهاكانت ذات قيمة مقبولة 

ـ  مبلغ أي سلف   )مبلغ تسديد السلفة  (ـ   ب يقصد -ب  إليـه   مـضافاً  ةــ

  . كافة وغير المسددة حققةتالمالفوائد 

 أليتمديـدها    أوتجديـدها    أوزيادتها   أو غير ملزم بمنح سلفة   البنك     -ثالثا

ن ـي البندي ــا ف ــن المصارف المنصوص عليه   ـــمصرف م 

 وله رفـض مـنح      من هذه الالئحة  ) 2(من المادة   ) ثالثا  ( و  ) ثانيا( 

  لم يف المصرف بالشروط   إذاتمديدها   أوتجديدها   أوزيادتها   وأالسلفة  

من المـادة    ) أوال( وفقا لحكم البند    األولي  المحددة من البنك لالئتمان     

  .من هذه الالئحة) 2(
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 يتأكد من دقة المعلومات عن الموجودات المقدمة كـضمان          أنللبنك      -رابعا

 يستخدم االئتمـان الممنـوح لـه        أنلها  وللمصرف    للسلفة ومدى قبو  

  . ينسجم وحكم القانون بأسلوب

) ثالثا(و  ) ثانيا   ( ن للمصرف الذي تسلم ائتمانا بموجب البندي      زال يجو    -خامسا 

وكـيال لمـصرف    أو  يعمل وسيطاأن الالئحةمن هذه ) 2(من المادة   

  . بموافقة البنك إال تسلم ائتمان البنك أخر

ليلي كمـصدر دعـم لتمويـل        أساس على   أوليا يمنح ائتمانا    أن للبنك   -أوال -2-المادة 

 بـأدنى المصرف الذي يكون في وضع مالي سليم ويمنح هذا االئتمان           

 يستخدمه لمدة التزيد على     أنوللمصرف   على المقترض    إداريعبء  

 مـن   أضـافية  أليـام يستخدمه   أوخمسة عشر يوما في الشهر      ) 15(

عشرين من  %) 20(بنك وان يكون استخدامه بحدود      الشهر بموافقة  ال   

بما يزيد على ذلك المبلغ بموافقة البنك ويمـنح          أوالمائه من رأسماله    

  .األوليبسعر فائدة االئتمان 

 وبمـدة   األمـد  ائتمان قصير    أساستمان الثانوي على    يمنح البنك االئ    -ثانيا 

ـ        ) 30(استحقاق التزيد على     ل ثالثين يومـا كمـصدر دعـم لتموي

 يكون  أنالمصرف غير القادر على تدبير تمويل له من السوق بشرط           

ـ هذا االئتمان منسجما مع االسترداد المنظم من مصادر تمويل ا          سوق ل

 من  أعلى  البنك ويمنح هذا االئتمان بسعر فائدة      هما يقرر لفق  و الموثقة

  .األوليسعر االئتمان 

 إلى األخير ائتمان الملجأ    منح يقرر في الظروف االستثنائية      أنللبنك     -ثالثا

 دبير على ت   يكون غير قادر   الذي   المصرف   ةأو لمصلح أي مصرف   

  -:آالتيةلشروط ل اوفق تمويل من السوق

البنـك  للمصرف المالءة المالية الكافية من وجهة نظر         يكون   أن  - أ

يوفر ضمانا مالئما وان يستند طلب المـساعدة الماليـة علـى            و

ـ     رالحاجة لتحسين السيولة ولضرو    م اة الحفاظ على استقرار النظ

 .المصرفي 
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 البنك ضمانا مكتوبا بالنيابـة عـن        إلى يصدر وزير المالية     أن  - ب

   .الحكومة بتسديد القرض

 البنك وصفا للخطة التي     إلى يقدم المصرف الذي يطلب دعما       أن -ج  

مـصادر    االعتماد على  إلىيولته ويمكنه من العودة     يتبعها لتحسين س  

 متاحا لمـدة    األخيرق ، ويعتبر دعم البنك كمقرض للملجأ        تمويل السو 

 للدعم بقـرار مـن      األوليةتسعين يوما وتمدد المدة     ) 90(التزيد على   

  .البنك

  

 المصارف  إلىالمقدم   األولييكون سعر الفائدة على االئتمان         - أ – أوال – 3 –المادة 

من هذه الالئحـة هـو      ) 2(من المادة    ) أوال( بموجب البند   

  .زيادة محددة فوق سعر البنك 

 هو سعر الفائدة الذي يـضعه البنـك         )سعر البنك (ـويقصد ب    -ب                     

 مالئما للمحافظة علـى اسـتقرار       عتبرهليعكس المعدل الذي ي   

  .األسعار

ا   المـصارف    إلـى      يكون سعر الفائدة على االئتمان الثـانوي الممنـوح               -ثاني

من هذه الالئحة هو زيادة محـددة       ) 2(من المادة   ) ثانيا(بموجب البند   

  .  األوليفوق سعر االئتمان 

 المعلن والمعين منه باعتباره مقرض الملجـأ         البنك دةـيكون سعر فائ     -ثالثا

   هامشاً ربحيا إليه سعر فائدة البنك مضافاُ أساس ، مبنياً على األخير

  . ويعلن عنه قبل بدء العمل بهألخرنك تعديل سعر الفائدة من وقت للب   -رابعا       

  

 البنك للحصول على سلفة قبل مدة مناسـبة         إلىللمصرف تقديم طلب       -  أوال   -4 –المادة 

   .نأو ضما يكون مضمونا برهن أنعلى 

يحتفظ البنك بحقه وحسب تقديره بمخاطبة المصرف فـي أي وقـت              -ثانيا              

) ثانيا(و  ) أوال(  البندين   امألحكلتقديم طلب الحصول على سلفة وفقا       

 أي اتفـاق   أوان يحرر سندا اذنيـاً      أو الالئحةمن هذه   ) 3(من المادة   

  .مستندات لها عالقة بطلب السلفة أو   أضافي
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  البنك على منح  السلفة المنصوص عليها في في حالة موافقة    -أ   -ثالثا 

 فـي   إيـرادا غها  قيد مبل يمن هذه المادة    ) ثانيا(و) أوال (البندين

مصرف ويكون االئتمان متاحاً قبل     الالحساب المتفق عليه مع     

  .نهاية يوم العمل المصرفي للبنك 

  هذه الالئحة هو حساب جار ألغراض) الحساب (  بـويقصد   -ب

  .مصرف لدى البنك ألي   

  

ب المحدد مـن     للحسا إيرادا من تاريخ قيد السلفة      تتحقق الفائدة ابتداء     - أوال – 5 –المادة 

 تغيـر سـعر     فـإذا المصرف وتسدد بالسعر النافذ في ذلك التاريخ ،         

ء مـن   الفائدة عند سريان تسديد السلفة ، يطبق السعر الجديـد ابتـدا           

يصبح فيه التغيير في السعر نافذاً ، وتحتسب الفائدة على           التاريخ الذي 

  .ثالثمائة وخمسة وستون يوماً) 365( السنة أن أساس

جزءاً منه عنـد اسـتحقاقه سـواء         أو لم يسدد مبلغ السلفة كامالً       إذا   -             ثانيا         

غير ذلك تدفع الفائدة عن الجزء غير المسدد من مبلغ       أوع  فبتعجيل الد 

 السعر النافذ في    إلى إضافةخمسة من المائة    %) 5 (إليهفة يضاف   للسا

  .حينه لحين تسديد كامل مبلغ السلفة

    -:ةاآلتي الت الحاأحدى   يلتزم المصرف بتسديد مبلغ السلفة فوراً في - 6 –المادة 

  .  عند المطالبة بها   - أوال                    

 تحديـد بنك، وفي حالـة عـدم       لعند حلول تاريخ االستحقاق المحدد من ا       -                   ثانيا

ـ         للتسديد  تاريخ   ي تـسلم   يستحق تسديد السلفة في يوم العمل الـذي يل

  .لحسابه  إيراداالمصرف السلفة وقيدها 

,  حدوث اخفاق  وبغض النظر عما اذا كانت هنـاك مطالبـة او ال                عند   -                 ثالثا  

  .البنك وحسب اختيار 

    أصبحتأو السلفة أقساطرف عن تسديد أي قسط من ـ   في حالة تأخر المص- 7 –المادة 

  بقدرته  أو  المالي للمصرف مع الوضعموال تنسجت المقدمة ضعيفة الضمانا                    

   األداء مستحقة أخرىأي التزامات أو المالية على الدفع فعندئذ تصبح السلفة 

  . سابق إنذار دون 
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  ) ثالثا( و ) ثانيا (  احكام البندين رف التسديد المسبق استناداً الىـــلمصل     - 8 –المادة 

ن هذه الالئحه  مع الفائدة المستحقة والفائدة غير المـسددة           ـ م ) 2(دة  من الما 

  . ودون غرامة على المبلغ الذي يتم تسديده مسبقاً كال او جزءاً

  

  .يتولى البنك قيد مبلغ السلفة دينا على حساب المصرف عند االستحقاق   - 9-المادة 

  

 أرصدة فيه   رال تتوف ابه  س يعلم بان ح   أنكان بوسعه    أو كان المصرف يعلم     إذا   -  10  -المادة

 مديونية فعليـه   أو مبلغ سلفة    أليمتاحة كافية ومحصلة عند استحقاق التسديد       

  .سيق مع البنك لتسديد المبلغ خالل مدة محددة يتفق عليها تحريريانالت

 يقوم البنك بالسماح للمصرف بالحصول على سـلفة          التقويمألغراض   -  أ-أوال – 11 -المادة

 في حالة تعرضه لمديونية لقاء رهن ضمان مستمر المنفعة لصالح           أو

 ، وله حق    فاء الدين ي القانون الست  أحكامالبنك ، يجوز بيعه على وفق       

لمواجهة أي التزام سواء كـان ذلـك         اإلضافيالتسوية على الضمان    

  . مستقبالً سينشأأوااللتزام قائما حاليا 

 وتـشمل سـند     صرفمت ال  هو جميع ضمانا   )اإلضافيالضمان  (ويقصد   - ب

حسابات ايداع   أوسندات   أوملكية استثمار    أوحصته في الملكية     أوالملكية  

فـي  أوالموثقة بوثيقة ضمان    ) فكرية  ( ملكية علمية      أوملكية عقارية    أو

الواجـب   أوغير النقدية المدفوعـة      أوالعوائد النقدية    أوسجالت البنك ،    

  .دفعها 

ا     ضمانات كافية لصالح البنك بما فيهـا سـند الملكيـة               يقوم المصرف برهن     -ثاني

  التزام سواء كانت تلـك     ألي الناجمة عن الملكية كضمان      واإليرادات

 انهـا أوسيتم الحصول عليهـا      أوالحقوق بحوزته عند تقديم الضمان      

أي  أوتحت سيطرة البنك وتشمل الملكية االستثمارية        أوكانت بحوزة   

 واألوراق الماليـة    األوراقعـدا   رصيد يقيد للمصرف لدى البنـك       

الصك المرسل للمقاصـة   أوالتجارية مثل السند االذني غير المستحقة    

  .برسم التحصيل وعوائدها  مالية وأوراق
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 وبـرهن   إضـافي يكون تسديد مبلغ السلفة مضمونا بضمان       يجب ان     -أوال – 12 –المادة 

على ان يكون متطابقا     اذا طلب البنك ضماناً اضافياً    .البنك مقبول لدى 

 ان من قبل البنك مع بقاء      ثيقة الضمان بالشكل واالسلوب المحدد    ومع  

  . محدثة ونافذة اإلضافيوثيقة الضمان 

) أوال( حكم البنـد    خالف ماورد في    في حالة عدم موافقة البنك على         -ثانيا

 إلـى  اإلضافي الضمان مأو تقديمن هذه المادة فعلى المصرف تحويل     

 بـأي  الذي يحدده البنك ، ويحتفظ المصرف        واألسلوبشكل  البنك بال 

 في شكل وديعـة لـدى       ةأو منقول  غير مقدمة    اإلضافيفقرة للضمان   

وتعليمـات    وبما يتفق  هأو نقل  اإلضافيحين تقديم الضمان     إلى البنك

  .البنك 

 أثناء يحتفظ به في     إضافيالمصرف مخاطر فقدان أي ضمان      يتحمل    -ثالثا

 خـسارة   ألي مخـاطر    أية المصرف   لبنك كما يتحمل   ا إلىالنقل من و  

 الذي يحتفظ به لدى البنـك       اإلضافين  ا يلحق بالضم  رأو ضر محتملة  

  .طالما مارس البنك العناية الالزمة به 

بالتعاقب فـي حالـة تخلـف         أو التالية بشكل منفصل     اإلجراءاتللبنك اتخاذ       - 13-المادة 

  :أخرتزام مالي ل اتنفيذ أي أوالمصرف عن تسديد السلفة 

 لم يكـن المبلـغ      إذايقيد مبلغ السلفة دينا على حساب المصرف حتى            -أوال

  .مطالبة مسبقة أو إنذار بالتسديد دون حأو تصريمستحقا التسديد 

 اءسـو  تسوية أي التزام مقابل أي مبلغ يكون البنك مدينا به للمـصرف              -ثانيا

  . غير مستحق االداء أم  االداءكان مستحقاأ

 ملكية  إزاء القانون   أحكامممارسة أي حق مصرفي للتسوية  بموجب          -الثاث

 البنك ويشمل المواد التـي      ةأو سيطر  حيازة    تحت المصرف التي هي  

  . للمصرف مع البنكإيراداأي رصيد يقيد أوبرسم التحصيل وعوائدها 

ا   لـيس تحـت   إضـافي  القانون على أي ضمان ألحكام وضع اليد وفقا     -رابع

 أي التزام ذأو تنفيك عند  تخلف المصرف عن تسديد السلفة        حيازة البن 

 أي مكان محفوظ فيه هذا الضمان       إلى ، وللبنك حق الدخول      أخرمالي  

  . من المحكمة المختصةأذن بعد استحصال اإلضافي
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سا  ذ أي التزام بما في ذلـك ممارسـة         ي لتنف أخر قانوني   إجراء اتخاذ أي    -خام

 للضمان سـواء    إيرادات وتحصيل أي    كدائن المضمونةالبنك لحقوقه   

  .لم يكن تحت حيازتهأوكان الضمان بحيازة البنك 

  

ادة     اإلضـافي  التالية الستحصال حقوقه على الـضمان        اإلجراءاتيمارس البنك       - 14 –الم

  :أخر أي التزام مالي ذأو تنفيعند تخلف المصرف عن تسديد السلفة 

  

  . المقررة قانونالإلجراءاتزء منه وفقا ج أو اإلضافيبيع الضمان    -أوال  

  قضاء وينزل من دين  أوجزء منه رضاء  أو اإلضافيشراء الضمان  -ثانيا  

  .المصرف بمقدار بدل البيع 

 الـضمان   إيصال أونقل   أوبالتنازل   أويتعهد المصرف بتخويل البنك بتظهير        -15-المادة 

  . طرف لحماية حقوق البنكألي اإلضافي

  

   من مصرف األجنبيةة ــبالعمل أويقبل البنك وديعة بالدينار العراقي    -أوال  - 16 –المادة 

 بسعر  إيراداذات استحقاق ليلة واحدة وتقيد الفائدة على الوديعة الليلية          

  .اإليداعالنافذ في يوم البنك يحدده البنك، ويقل عن سعر 

  

  .ات االحتياطي الليلي للمصرف ضمن متطلباإليداع مبلغ بال يحتس -ثانيا    
  

تنشر هذه الالئحة التنفيذية في الجريدة الرسـمية وتعـد نافـذة مـن تـاريخ                   - 17 -المادة

 رقـم   بـاألمر  الملحق   البنك المركزي العراقي     تاريخ نفاذ قانون     1/3/2004

   .2004لسنة ) 56(
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