
 
( لسنة 56( من قانون البنك المركزي العراقي رقم )4( من المادة )3استنادًا إلى أحكام البند )

( المنعقدة في 0500)المعدل( وقرار مجمس إدارة البنك المركزي العراقي بالجمسة رقم ) 4004
 أصدرنا التعميمات اآلتية : 00/6/4003
 

 4005( لسنة     8رقم )    
 شركات التوسط ببيع وشراء العممة األجنبيةتعميمات تنظيم عمل 

 الفصل األول
 التعاريف
 (: يقصد بالتعابير اآلتية ألغراض ىذه التعميمات المعاني المبينة إزاءىا :0المادة )

 البنك: البنك المركزي العراقي .
 مجمس اإلدارة : مجمس إدارة البنك المركزي العراقي .

 الصيرفة واالئتمان في البنك المركزي العراقي . المديرية : المديرية العامة لمراقبة
 . 4004( لسنة 56قانون البنك : قانون البنك المركزي العراقي رقم )

 . 4004( لسنة 94قانون المصارف : قانون المصارف رقم )
 )المعدل( . 0997( لسنة 40قانون الشركات: قانون الشركات رقم )

 ة األجنبية .الشركة : شركة التوسط ببيع وشراء العمم
 
 الفصل الثاني  

 منح اإلجازة
 ( :4المادة )

لمبنك منح اإلجازة لتأسيس شركة التوسط ببيع وشراء العممة األجنبية المتداولة بناًء عمى  -أوالً 
 موافقة مجمس اإلدارة ووفقًا ألحكام قانون البنك والتعميمات الصادرة بموجبو .

لبند )أواًل( من ىذه المادة بموجب قانون الشركات  تؤسس الشركة المنصوص عمييا في ا -ثانيا
  وتكون عمى ىيئة شركة محدودة .

(0-9) 



 
 

 تمنع الشركة من ممارسة عمميا في العراق ما لم تحصل عمى إجازة من البنك . -ثالثا
اليجوز ألي جية ممارسة بيع وشراء العممة األجنبية إال بعد الحصول عمى إجازة ممارسة  -رابعا

 بيع وشراء العممة األجنبية  من قبل البنك المركزي العراقي . عمميات
 

 الفصل الثالث
 شروط التأسيس ومنح اإلجازة 

 ( 3المادة )
 تكون شروط تأسيس الشركة كما يأتي : 

 ( دينار )خمس مئة مميون دينار عراقي( .500,000,000أن ال يقل رأسمال الشركة عن ) -أوالً 
البنك خطاب ضمان صادرًا عن مصرف مجاز في العراق بنسبة  أن تقدم الشركة إلى -ثانيا
 %()عشرة من المئة( من رأسماليا قابل لمزيادة وفقًا لمترخيص الممنوح ليا .00)

ىذا  تمتزم الشركة بأداء األجور التي يعمنيا البنك ابتداًء من تأريخ صدور اإلجازة , وُيعد   -ثالثا
 لالحقة طوال نفاذ اإلجازة لممارسة عمميا .التأريخ موعدًا ألدائيا في السنوات ا

 
 الفصل الرابع

 الشروط الواجب توفرىا في المساىمين
 ( يشترط بعضو الشركة )المؤسس( ما يأتي :4المادة )

 أن يكون شخصًا طبيعيًا ومقيمًا في العراق . -أوال
 المتخصصة .غير محكوم عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرف بتأييد من الجية  -ثانيا

 ( يشترط في المدير المفوض لمشركة ما 5المادة )
 يأتي :

أن تتوفر لديو خبرة ال تقل عن ثالث سنوات  في األمور المصرفية , ويكون حاصاًل عمى  -أوال
 الشيادة اإلعدادية )وحاصاًل عمى شيادة جامعية لمطمبات الجديدة(.

 ة أعماليا بصورة كاممة .أن يكون مقيمًا في العراق ومتفرغًا إلدار  -ثانيا
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يكون لممدير المفوض معاون يعين بنفس الشروط ومواصفات المدير المفوض باستثناء  -ثالثا
 مدة الخبرة التي يجب أن ال تقل عن سنتين .

 يحظر عمى المدير المفوض أن يتولى مسؤولية تنفيذية في أي شركة أخرى . -رابعا
صاصات وصالحيات مجمس اإلدارة لمشركة المساىمة يمارس المدير المفوض اخت -خامسا

 ( من قانون الشركات .043المنصوص عمييا في البند )ثانيا( من المادة )
 

 ( يحظر عمى مؤسسي الشركة القيام باألعمال اآلتية :6المادة )
إقراض الشركة من دون موافقة مجمس إدارة البنك المركزي العراقي مع بيان األسباب  -أوالً 
 ررة لو.المب
 أن تكون ليم حسابات مع الشركة .  -ثانيا
 االقتراض من الشركة ميما كانت األسباب . -ثالثا
 

 الفصل الخامس
 التزامات الشركة

 (7المادة )
 عمى الشركة الحصول عمى موافقة البنك المركزي المسبقة لمقيام بما يمي : -أوال

 ليذا الغرض .فتح فروع داخل العراق بموجب خطة سنوية تعد مسبقًا  - أ
 نقل المركز الرئيس لمشركة أو أي فرع ليا إلى مكان آخر داخل العراق .  - ب
 غمق أو دمج أي فرع ليا بموجب قانون الشركات . -ج    
 التوقف عن العمل لمدة محدودة وألسباب جوىرية. -د

 ثانيا : شروط فتح فروع الشركة :
 تقديم دراسة الجدوى االقتصادية لفتح الفرع . - أ
% )عشرة من المئة( من رأسماليا آلخر      00أن ُتظير نتائج أعماليا ربحًا ال يقل عن -ب    

 سنتين من خالل تقديم القوائم المالية السنوية المدققة من محاسب قانوني مجاز .



 دفع األجور التي يعمنيا البنك . -جـ
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 لمبنك طمب أية معمومات إضافية يراىا مناسبة . -د 
( يومًا)تسعين يومًا( من تاريخ منح الموافقة بالعمل وُتعد  90لم يباشر الفرع عممو خالل )إذا  -ىـ

 الموافقة الغية .
 (8المادة )

 تمتزم الشركة بما يأتي : -أوال
ممارسة أعماليا في مكان مستقل والئق وآمن ومعموم داخل العراق , عمى أن تتوفر الخزانة  - أ

 مستمزمات ضرورية مطموبة أخرى .الحديدية وآلة فحص العممة وأية 
توفر آلة تسجيل لكل عممية بيع أو شراء لمعممة وتكون ذات شريطين , الشريط األول ُيسَمم  -ب

 إلى الزبون , والشريط الثاني يحفظ لغرض التدقيق أو عند طمبو من المديرية .
البنك وتأريخيا داخل اإلعالن في مكان ظاىر عن اسميا ورقم اإلجازة الممنوحة ليا من قبل  -ج

 مقر الشركة وخارجيا .
اإلعالن عن أسعار بيع وشراء العممة األجنبية المعتمدة لدييا يوميًا باستخدام لوحة إلكترونية  -د

 خاصة .
في مسك السجالت  0994تطبق النظام المحاسبي الموحد لممصارف وشركات التأمين لسنة  -ىـ

عداد القوائم المالية .  وا 
لتقمبات أسعار الصرف ألرصدة الموجود النقدي لمعممة األجنبية عمى وفق  وضع مخصص -و

 المعايير الدولية والقواعد المحاسبية المعمول بيا .
 يحظر عمى الشركة مناقمة أسيميا إال بعد مرور سنة من تأريخ منحيا اإلجازة . -ز

 عمى الشركة مراعاة مايأتي :-ثانيا
 انون البنك .( من ق64( و )44أحكام المادتين ) - أ

 ممارسة أعمال التوسط ببيع وشراء العممة األجنبية داخل العراق حصرًا وفقًا ليذه التعميمات.   - ب
 يحظر عمى الشركة القيام باألعمال اآلتية : -ثالثا

 فتح حسابات لدييا لممتعاممين معيا بأي شكل من األشكال . - أ



ييالت االئتمانية المباشرة وغير منح القروض لمزبائن أو غيرىم أو أي نوع من أنواع التس  - ب
 المباشرة .
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 إصدار الكفاالت أو فتح االعتمادات بجميع أنواعيا بالعممة المحمية أو األجنبية . -ج
 خصم األوراق التجارية . -د 
المضاربة غير المشروعة بالعممة األجنبية بأي طريقة أو وسيمة كانت بما في ذلك إشاعة  -ه

وثائق غير صحيحة أو القيام بأعمال من شأنيا إحداث تأثيرات سمبية في التعامل مزاعم أو نشر 
 بالعممة العراقية أو األجنبية تؤدي إلى رفع أسعار صرفيا أو تخفيضيا .

 إجراء أي تعديل عمى عقد التأسيس من دون الحصول عمى موافقة مسبقة من المديرية . -و
 ممة األجنبية عمى أساس الدفع باآلجل .إجراء عممية الوساطة لبيع وشراء الع -ز
الحصول عمى تسييالت ائتمانية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من غير المصارف المجازة  -ح

 من قبل ىذا البنك .
أية أعمال تتعارض مع أحكام قانون البنك , قانون المصارف , قانون مكافحة غسل األموال  -ي

 رة بموجبيا أو أي قانون أو تعميمات تحل محميا .والتعميمات الصاد 4004( لسنة 93رقم )
 

 الفصل السابع
 صالحيات الشركة

 ( 9المادة )
 لمشركة مزاولة مايأتي  :

 التوسط ببيع وشراء العممة األجنبية عدا المسكوكات الذىبية والمعادن الثمينة . -أوالً 
العراق لحسابيا الخاص بما ال إجراء عمميات بيع وشراء العممة األجنبية المتداولة في  -ثانياً 

 يتجاوز رأسماليا واحتياطياتيا .
فتح حسابات بالعممة المحمية واألجنبية باسم الشركة لدى المصارف المجازة داخل  -ثالثاً 

 العراق .



استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوسط في عمميات البيع والشراء لمعمالت  -رابعاً 
 األجنبية .

 -مل بالحواالت الداخمية كاآلتي:الع -خامساً 
قبض ودفع الحواالت الداخلية )داخل العراق( لألشخاص الطبيعيين والمعنويين  - أ

  أولفروعها أو لشركات توسط أخرى  بالعملة المحلية أو العمالت األجنبية .
(5-9) 

 

أن يتم قيد تلك الحوالت الصادرة والواردة في سجالت خاصة بذلك يبين فيه )أسم  - ب

أو الفرع أو الشركة التي تم التحويل لها أو منها ومبلغ الحوالة وتاريخها  الشخص

 والجهة المحول منها أو لها (.

 استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن عمليات التحويل المالي . -ج

 . 4002( لسنة 39االلتزام بالضوابط المقررة في قانون مكافحة غسل األموال رقم ) -د

لحواالت )حوالة داخلية مباعة ( , وبموجب هذا النوع تقبل الشركة طلب تكون هذه ا -هـ

شخص على تحويل مبلغ معين إلى مستفيد في مكان آخر عن طريق شركة أخرى , وتكون 

 القيود على وفق النظام المحاسبي المعتمد .

الحصول عمى تسييالت ائتمانية من المصارف المجازة حصرًا بما ال يزيد عمى  -سادساً 
%()خمسين من المئة( من رأسماليا واحتياطاتيا لغرض توفير السيولة النقدية لتنفيذ 50)

 أغراض الشركة .
 
 

 الفصل الثامن
 التدقيق والتفتيش والضبط الداخمي

 (00المادة )
 تخضع سجالت الشركة وحساباتيا ومعامالتيا لمتدقيق والتفتيش من المديرية . -أوال
 زىا الرئيسي بما يأتي :تحتفظ الشركة في مرك -ثانيا

 عقد تأسيسيا وتعديالتو . - أ
سجل بأسماء الشركاء وبياناتيم الشخصية عمى وفق آخر تحديث إضافة إلى توثيقيا   - ب

 إلكترونيًا .



تقاريرىا السنوية وسجالتيا ومستنداتيا وجميع الوثائق المتعمقة بيا سواء كانت يدوية أم  -ج
 إلكترونية .

 وقراراتيا .محاضر اجتماعاتيا  -د
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سجل يومي لعمميات بيع وشراء العممة يكون خاضعًا لمتدقيق والمراجعة من قبل  -ىـ

المديرية, عمى أن تتم مطابقة السجل مع الشريط المطبوع عمى آلة التسجيل المنصوص 
 ( من ىذه التعميمات .8عمييا في البند )أواًل/ب( من المادة )

راقب حسابات مجاز يوافق عميو البنك لتدقيق ومراجعة حساباتيا عمى الشركة تعيين م -ثانيا
 السنوية .

 يجب عمى الشركة وضع نظام معمومات إلكتروني يتضمن ما يأتي : -ثالثا
 مبيعاتيا ومشترياتيا اليومية الخاصة بزبائنيا .  - أ

 حساباتيا الفصمية )ربع السنوية( والسنوية .  - ب
 ة بالشركة .برامج اإلجراءات المحاسبية الخاص -ج

عمى مراقب الحسابات أن يخطر المديرية تحريريًا عن أي نقص في العمميات التي تقوم -ربعا
بيا الشركة أو أي خطأ جوىري أو ارتكاب أي مخالفة صادرة عنيا , وعميو أن يوضح في 

ات تقريره ما إذا كانت العمميات التي قام بمراجعتيا تخالف أحكام قانون البنك أو قانون الشرك
أو قانون مكافحة غسل األموال أو قانون المصارف والتعميمات الصادرة بموجبيا أو أي 

 قانون آخر أو تعميمات تتعمق بذلك .
 -خامساً 

من السنة التالية لسنة  30/6تقدم الشركة بياناتيا المالية إلى البنك في موعد أقصاه  - أ
والقواعد المحاسبية النشاط مدققة من مراقب حساباتيا المجاز عمى وفق األصول 

 المعتمدة  .



تقدم الشركة كشوفات ربع سنوية )فصمية( إلى المديرية خالل ثالثين يومًا من انتياء كل  - ب
 فصل .    

ُتَعد  جميع المعمومات والبيانات التي يط مع عمييا موظف البنك بحكم واجباتو المخول  -سابعا
 بيا سرية وال يجوز لو إفشاؤىا لمغير .
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 لفصل التاسعا

 أحكام عقابية
 (00المادة )

لمجمس اإلدارة وقف أعمال الشركة لممدة التي يراىا مناسبة أو إلغاء اإلجازة الممنوح ليا   
 -في الحاالت اآلتية :

إذا لم تباشر أعماليا بعد مرور ستة أشير من تأريخ منحيا اإلجازة من دون عذر  -أوالً 
ال تزيد عمى ستة أشير أخرى من تاريخ انتياء المدة مشروع , ولمبنك إميال الشركة مدة 

 األولى في حال تقديميا عذرًا مشروعًا وبانتيائيا ُتعدٌّ اإلجازة ممغية .
 عندما ُتدار الشركة من غير المساىمين فييا رغم تنبيييا تحريريًا لمرة واحدة . -ثانياً 
الشركة الرئيسي رغم تنبيييا  عدم احتفاظيا بالسجالت الواجب عمييا مسكيا في مقر -ثالثاً 

 تحريريًا لمرة واحدة .
( من ىذه 3عدم قياميا بزيادة رأسماليا إلى الحد المقرر في البند )أواًل( من المادة ) -رابعاً 

 التعميمات .
( من ىذه 3عدم تقديميا الكفالة المنصوص عمييا في البند )ثانيًا( من المادة ) -خامساً 

 اب ضمان .التعميمات بصك مصدق أو خط
 توقفيا عن ممارسة نشاطيا مدة تزيد عمى السنة من دون عذر مشروع .  -سادساً 
عند مخالفة أية لوائح أو أوامر صادرة عن البنك تتعمق بنشاط التوسط ببيع وشراء  -سابعاً 

 العممة األجنبية أو بمكافحة غسل األموال .



إحصائية سنوية أو فصمية مضممة وال يمثل إذا قدمت الشركة عمدًا بيانات مالية أو  -ثامناً 
 ذلك بحق البنك في تحريك الدعوة الجزائية ضدىما طبقا ألحكام القوانين النافذة .

 %( )خمس وسبعين من المئة( من رأسماليا .75خسارتيا لنسبة ) -تاسعاً 
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 الفصل العاشر                                             
 ة أحكام عام
 (04المادة )

تمنح شركات التوسط ببيع وشراء العممة األجنبية المرخصة قبل صدور ىذه التعميمات  -أوالً 
ميمة ستة أشير من تاريخ نفاذ ىذه التعميمات لتكييف أوضاعيا القانونية بما ينسجم 

 وأحكاميا .
سماء وعناوين تنشر المديرية في إحدى الصحف الرسمية والموقع اإللكتروني لمبنك أ  -ثانيا

 الشركات المرخصة وأسماء وعناوين الشركات الممغاة ألي سبب كان .
تمغى تعميمات تنظيم شركات الصرافة الصادرة استنادًا لقرار مجمس إدارة البنك  -رابعا

 . 4007( لسنة 0449المركزي العراقي المتخذ بالجمسة المرقمة بالعدد )
 رارىا من مجمس إدارة ىذا البنك .تنفذ ىذه التعميمات من تأريخ إق       

 
                                                        

                                                  
 إسماعيل محسن عمي                                                          

 الُمحافظ وكالة                                                               
 ورئيس مجمس اإلدارة                                                             



 
 
 
 
 
 


