استناداً الى احكام البند (ثالثاً) من المادة ( )08من الدستور واحكام البند ( )2من
المادة ( )4من امر سلطة االئتالؾ المؤقته (المنحلة) رقم ( )65لسنة ( 2884قانون
البنك المركزي ) والبند ثانٌا ً من المادة ( )9من قانون الشركات رقم ( )22لسنة
 2991صدر النظام االتً :
رقم ( )7لسنة 3122
شركات االستثمار المالي
المادة –  – 2اوال – للبنك المركز العراقً ان ٌمنح اجازة ممارسة االستثمار
المالً لشركات مساهمة تؤسس وفق احكام قانون الشركات رقم ( )22لسنة 2991
ثانيا ً – الٌجوز للشركة المساهمة ممارسة ؼٌر اعمال االستثمار المالً المنصوص
علٌها فً المادة ( )6من هذا النظام اال بعد موافقة البنك المركزي العراقً .
المادةٌ -2-سري هذا النظام على شركات االستثمار المالً المؤسسة بموجب احكام
قانون الشركات رقم  22لسنة . 2991
المادةٌ -4-شترط فً الشركة المساهمة التً تمارس االستثمار المالً ان اٌقل
رأسمالها االسمً عن ( ) 2888888888ملٌار دٌنار وان ٌدفع بالكامل .
المادة -5-للبنك المركز ان طلب من الشركة زٌادة راسمالها لضمان كفاٌة رأس
المال الستمرار نشطاها وفقا ً لتطور الظروؾ االقتصادٌة والمالٌة .
المادة -6-للشركة بموافقة البنك المركز العراقً ان تقوم بما ٌأتً -:
اوالً -فتح فروع لها داخل العراق وخارجه بموجب خطة سنوٌة للشركة .
ثانيا ً -ؼلق او دمج اي فرع من فروع الشركة .
ثالثا ً -المساهمة فً مؤسسات مالٌة خارج العراق
رابعا ً -المساهمة فً مشارٌع االستثمار داخل العراق .

المادة -7-تمارس الشركة بموافقة البنك المركزي العراقً االعمال االتٌة -:
اوال -شراء وبٌع حواالت الخزنة وسندات الحكومة من خالل الجهاز المصرفً
لصالحها او لصالح زبائنها .
ثانيا ً – شراء وبٌع االسهم والسندات واالوراق المالٌة االخرى المسموح بتداولها فً
سوق االوراق المالٌة .
ثالثا ً -استثمار جزء من اموالها فً شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات رقم
 22لسنة  2991وبنسبة التزٌد عن ( )%28عشرة من المئة من راسمالها وفلقا ً
الحكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته (المنحلة) رقم ( )94لسنة ( 2884قانون
المصارؾ ).
رابعا ً – ادارة المحافظ االستثمارٌة لحسابها او لحساب الؽٌر وحسب طلبات
اصحابها واالتفاقٌات المعقودة معهم وفقا ً للقانون .
خامسا ً -اصدار سندات قرض وشهادات اٌداع وبما الٌزٌد على الحدود المنصوص
علٌها فً قانون الشركات رقم ( )22لسنة . 2991
سادسا ً -استثمار جزء من اموالها فً الودائع الثابتة لدى المصارؾ .
سابعا ً -التروٌج للسندات التً تصدرها الشركات االخرى التً تساهم شركات
االستثمار المالً فً رؤوس اموالها .
ثامنا ً -اعداد دراسات جدوى اقتصادٌة وفنة ومالٌة للشمارٌع المختلفة للمستثمرٌن
العراقٌٌن واالجانب .
تاسعا ً -شراء عقارات التخاذها مقرات لشركة االستثمار المالً وفروعها وان ٌظهر
ذلك فً البٌانات المالٌة وحساباتها الختامٌة وفقا ً للقانون .

المادة  -7-للشركة ان تستحصل موافقة سوق العراق لالوراق المالٌة بممارسة
الوساطة فً بٌع وشراء االوراق المالٌة وفق احكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته
(المنحلة) رقم  14لسنة  ( 2884القانون المؤقت السواق االوراق المالٌة ) .
المادة – 8-ا والٌ -حدد البنك وراقب نوع الموجودات الواجب االحتفاظ بها من
الشركة بوصفها وعاء استثمارٌا ً تتناسب مدته ومخاطره مع طبٌعة االلتزامات
المترتبة علٌها وبما ٌحافظ على سالمة وضع الشركة المالً وقدرتها على االٌفاء
بالتزامها مع مراعاة احكام البند (ثالثاً) من المادة ( )22من قانون الشركات رقم
( )22لسنة . 2991
ثانيا ًٌ -حدد البنك المركزي العراق نسبة مئوٌة من ارباح شركة االستثمار المالً
لتالفً هبوط استثماراتها وحسب التطورات االقتصادٌة .
المادة  -9-اوالًٌ -خضع تكوٌن مجلس االدارة فً شركات االستثمار المالً
واجتماعاته واختصاصاته وصالحٌاته الحكام امر سلطة االئتالؾ المؤقته (المنحلة)
رقم ( )94لسنة ( 2884قانون المصارؾ ) وقانون الشركات رقم ( )22لسنة
. 2991
ثانيا ً – الٌجوز لعضو مجلس ادارة الشركة ان ٌشؽل رئاسة او عضوٌة اكثر من
مجلس ادارة شركة استثمار مالً واحدة  ،كما الٌجوز له ان ٌكون رئٌسا ً او عضواً
فً مجلس ادارة احد المصارؾ المجازة .
ثالثا ً -لمحافظ البنك المركزي العراقً ابداء الراي فً صالحٌة االشخاص
المرشحٌن للوظائؾ االساسٌة فً الشركة وفق ضوابط اقرها مجلس ادارة البنك
المركزي العراقً .
المادة ٌ -21-كون المدٌر المفوض فً شركات االستثمار المالً سواء كان من بٌن
اعضاء مجلس االدارة او خارجه من ذوي الخبرة واالختصاص فً االمور المالٌة
والصٌرفٌة او القانونٌة وحاصلة على شهادة جامعٌة اولٌة على االقل ومتفرؼا ً

الدارة اعمال الشركة بشكل كامل باالضافة الى الشروط المنصوص علٌها من
المادة ( )222من قانون الشركات رقم ( )22لسنة . 2991
المادة  -22-اوالً -تخضع سجالت الشركة وحساباتها ومعامالتها للتدقٌق والتفتٌش
من البنك المركزي العراقً .
ثانيا ً -تزود الشركة البنك المركزي العراقً بما ٌأتً :
أ -حسابات الشركة الفصلٌة
ب -الحسابات الختامٌة المصدقة من مراقب حسابات مجاز
ت -المعلومات الدورٌة المطلوبة منها عن اعمالها وفق بالنماذج المقررة من
البنك المركزي العراقً خالل المدد واآلجال المحددة منه مرافقة بأٌة بٌانات
توضٌحٌة اخرى على ان تكون جمٌعها مطابقة للقٌود المنصوص علٌها فً
سجالتها .
ث -اي تؽٌر ٌطرأ على مقر الشركة الرئٌس او اي من فروعها داخل العراق
وخارجه .
ثالثا ً – تعٌن الشركة مراقب حسابات مجاز ٌوافق علٌه البنك المركزي العراقً
لتدقٌق ومراجعة حساباتها سنوٌا ً على ان الٌستمر مراقب الحسابات فً خدمته مدة
تزٌد على ( )6خمس سنوات اال بموافقة البنك المركزي العراقً .
رابعا ً – ٌخطر مراقب الحسابات البنك المركزي العراقً تحرٌرٌا ً عن اي نقص فً
العملٌات التً تقوم بها الشركة او اي خطأ جوهري او مخالفة منها وان ٌوضح
بالتقرٌر فما اذا كانت العملٌات التً قام بمراجعتها تخالؾ احكام امر سلطة االئتالؾ
المؤقته ( المنحلة ) رقم ( )65لسنة ( 2884قانون البنك المركزي ) والتعلٌمات
الصادرة بموجبه وامر سلطة االئتالؾ المؤقته (المنحلة) رقم ( )94لسنة 2884
(قانون المصارؾ) ووالتعلٌمات الصادرة بموجبه وامر سلطة االئتالؾ المؤقته

(المنحلة) رقم ( )92لسنة ( 2884قانون مكافحة ؼسٌل االموال ) وقانون الشركات
رقم ( )22لسنة . 2991
خامسا ً – تعد المعلومات والبٌانات التً ٌطلع علٌها موظفو البنك المركزي العراقً
بحكم واجباتهم المخولٌن بها سرٌة والٌجوز لهم افشاؤها .
المادة –  -23للبنك المركز العراقً ان ٌقرر وقؾ اعمال الشركة للمدة التً ٌراها
مناسبة وله الؽاء اجازة ممارسة االستثمار المالً لها عند مخالفتها المر سلطة
االئتالؾ المؤقته (المنحلة) رقم ( )65لسنة ( 2884قانون البنك المركزي ) وامر
سلطة االئتالؾ المؤقته (المنحلة) رقم ( )94لسنة  ( 2884قانون المصارؾ ) وامر
سلطة االئتالؾ المؤقته (المنحلة) رقم ( )92لسنة  ( 2884قانون مكافحة ؼسٌل
االموال ) .
المادة –  -24اوالً – اذا تعرضت الشركة لخسارة جزء من رأسمالها فعلٌها اتخاذ
ما ٌأتً :
أ -اعالم البنك المركزي العراقً .
ب -اتخاذ االجراءات لبلوغ رأس المال الحد الذي ٌوافق علٌه البنك المركزي
العراقً .
ثانيا ً -اذا استنفدت خسائر الشركة مبالػ احتٌاطاتها الرأسمالٌة ونسبة ( )%26خمسة
وعشرون من المئة او اكثر من رأسمالها المدفوع فللبنك اتخاذ االجراءات الالزمة
للمحافظة على سالمة المركز المالً للشركة وضمان استمرارٌتة اعمالها اال اذا
كان اتخاذ تلك االجراءات الٌساعد على ضمان استمرار عملها .
ثالثا ً -تصفى شركة االستثمار المالً عند عدم تمكن البنك من المحافظة على سالمة
مركزها المالً بالشكل الذي الٌمكنها من مباشرة نشاطها مرة اخرى .

المادة –  – 25اوالً – للبنك المركزي العراقً ان نشر فً الجرٌدة الرسمٌة اسماء
وعناوٌن الشركات التً منحها مجلس ادارة البنك المركزي اجازة ممارسة
االستثمار المالً فً العراق ونشر اسماء وعناوٌن الشركات التً الؽٌت اجازتها .
ثانٌا ً -تكثٌؾ شركة االستثمار المالً المجازة قبل صدور هذا النظام او ضاعها
القانونٌة بما ٌنسجم مع احكام هذا النظام خالل ( )2سنتٌن من تارٌخ نفاذه .
المادة  – 26تطبٌق احكام قانون الشركات  22لسنة  2991فً كل ما لم ٌرد بشأنه
نص فً هذا النظام .
المادة – ٌ – 27لؽى نظام االستثمار المالً رقم ( )6لسنة . 2990
المادة – ٌ – 27نفذ هذا النظام من تارٌخ نشره فً الجرٌدٌة الرسمٌة .
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