




  

 

 دمةــقـالم 
 

إن البنك المركزي العراقي في سععععي مسعععؤمر لنشل  لنقعععر القديف  الندن   لؤعز ز الل ي 
الدينلني بيلقعععععنن الندني ل كلن العم    الع اتفص بؤ اععععع فل الودل  الممنلو  ل   لفدي  
لالدلان ن النيفذة لاللاعبيل المالدية  الع  يؤد   بملعب مي ، لهل  سععععع   في انسععععع يب   العم  

نك المركزي لالسعععالتيل العيم  اى رى ف عععف   ن قعععركيل الدتي  ن العي  لنى نلائر الب
لال يص لاىفران المعن  ن مبيقرة بؤن  ذ الدلان ن الندن   ل دال  بيللقل ذاؤه من المنيز يل 
الد عععيئ   في هذا المعي  ل عع  البنك المركزي  ؤ رد ءنال الم ي  الملكال  إل ه لاىرؤديل 

  ذهي الؤن  ذ اءمق  ، لاءكقر من ذلك ؤزا ن الؤعن فل الؤي تيلل بيلسععععععع يسععععععع  الندن   لؤن
الدلان ن ذال العفق  بعم  البنك المركزي لالعمال   الندن   برمؤ ي  عع  من الاعععع   الع 

اىلمي  ب ي عم ع ي ممي  ؤتال  عمع ي لؤنسعععع د ي لل ععععع ي في مؤنيل  الكيف  بعن الم ؤم ن 
ني هذا بمقيب  اعععععععلرة من ؤون ق ي بآ ر الؤعن فل الؤي ت رئل  ال  ي لمن ق   كلن  مال

اععلر الؤدن ن بمعنيا العي  الذي  ؤ ععمن عم  لؤنسعع ي لؤبل   الدلان ن ذال الاععال  بعين  
من علان  و ية المعؤم  في لق د  لاونة لنقعععععرهي لالعيم  ل سععععع   ف م ي لمعرف    ر مي 

 لاالل إل ه اءملر الدينلن   بقنن ي .

ير بينر البنك المركزي العراقي إلع ل عععععع  الدلان ن الماععععععرف   لالدلان ن لفي هذا اىت
الم ؤص بؤن  ذهي في كؤي  لاون في اععع نؤ ن  ونهمي لرق   ؤقعععك  عين  من منقعععلرال 
ك   نك المركزي  الع قعععععععب و   الع ملق  الب ؤي نك المركزي ل  رى الكؤرلن   ؤكلن م الب

البنك ين في  تلة من  ععمن  تلال اىنؤرنل ل سعع   الرعلص إل  ي في  ي لقل ل ي مك
المركزي لؤعز ز من ج الق يف   لاىن ؤيح الذي  ؤبعه منذ سنلال لؤود ي اءهناف المرعلة 

 من ي لؤكلن من ف  عن نا  لالبيوق ن لالم ؤا ن لالمؤيبع ن في هذا ال الص .

                                                                   

                                                              

 ومن هللا التوفيق                                                                  
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 2004لسنة  56األمــر رقـم 
 الصـادر عـن سلـطة االئتـالف المـؤقتـة

 البنك المركزي العراقي
 

بموجب وبناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة، 

لي القوانين واالعراف المتبعةة يةي لالةة اللةرب، وتممةيا مةا قةرارات مجلةل االمةن الةدو

ل ، ومةن واقةا عملنةا الو ية  مةا مجلة( 2003) 1483ما ييها القرار رقة  ذات الصلة، ب

ن اللك  لضمان لدوث التغيير االقتصادي على نلو يكةون مقبةوال لمةعب العةراا، واخةذي

ي بعةين االعتبةةار ر بةةة مجلةةل اللكة  يةةي الةةداث تغييةةر لةا  وكبيةةر يةةي الن ةةا  االقتصةةاد

جةاد االسةعار الملليةة والعمةل علةى اي العراقي، واصةرارا منةا علةى تلقية  االسةتقرار يةي

سة، مناخ اقتصادي موات لتاسيل ن ا  اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوا والمناي

رة يةي ادا وادراكا منا للمماكل النابعة عن السياسات التي كةان ن ةا  اللكة  السةاب  يتبعهةا

ف سةةلطة االئةةتال ، وادراكةةا منةةا كةةذلا اللتةةلا  البنةةا المركةةلي العراقةةي وضةةبط معامالتةة 

ب المؤقتةةة بالعمةةل علةةى ادارة مةةؤون العةةراا باسةةلوب يعةةال وعلةةى تةةامين الرياليةةة للمةةع

سةها يةي العراقي وتمكين  من ممارسة عالقاتة  االجتماعيةة ومعامالتة  الطبيعيةة التةي يمار

 ، ليات  اليومية

سةلطة ، قةد دعةا ( 2003)1483ر رقة  ، القةرا ذ نتذكر ان قرار مجلةل االمةن الةدوليإو 

المسةةاعي الرامةةي العةةادة بنةةاء االقتصةةاد وايجةةاد االوضةةا   االئةةتالف المؤقتةةة الةةى تعليةةل

واذ نمةةارل عملنةةا علةةى نلةةو يتمامةةى مةةا مضةةمون التقريةةر ،  المؤديةةة للتنميةةة المسةةتدامة

بخصةةو   2003يوليةةو  17الصةةادر عةةن االمةةين العةةا  لمجلةةل االمةةن الةةدولي بتةةاري  

اصالح مؤسسات  وقوانين  مةن اجةل تلقية  لةذا التطةوير  لىاللاجة الى تطوير العراا وا
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لن ا  االقتصادي يي العراا من ن ا  مركلي مخطةط يفتقةر للمةفايية الةى ن ةا  وتلويل ا

اقتصادي يعتمد على عوامل السوا وعلى عوامل التنمية االقتصادية المستدامة والتةي يةت  

امنةةا بالتنسةةي  مةةا ، وبعةةد قي توييرلةةا عةةن طريةة  تاسةةيل قطةةا  خةةا  ليةةوي ونمةةط

يةي القةرار  (8)مةن البنةد  (لة )المؤسسات المالية الدولية، الممار اليها يي الفقرة الفرعيةة 

 ،  الصادر عن مجلل االمن الدولي (1483) رق 

 اعلن بموجب ذلا اصدار ما يلي:

 (1القسم )

 الغرض
سةتقرار ليةة: ااض التاومستقال بغية تلقي  اال ةر وقويما   امنا   مركليا   ينمئ لذا االمر بنكا  

ن ةا   االسعار يي الةبالد والملاي ةة علةى اسةتقرارلا و باتهةا، العمةل علةى ايجةاد ورعايةة

مة اواستد ، تعليل التنمية المستدامةمالي يعتمد على السوا وعلى المنايسة ويكون مستقرا  

 . العمالة والريالية يي العراا

 (2القسم )
 قانون البنك المركزي

ات كامةل سةلط (أ)بنةا العراقةي المركةلي المرية  بهةذا االمةر يةي المللة  يكون لقةانون ال

 . وصالليات القانون
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 (3القسم )
 الشروط العامة
ئةتالف الى السلطة التي يمارسها المدير االداري لسلطة اال "سلطة التعيين"يمير مصطلح 

لةى كومية االسلطة اللالمؤقتة بالتماور ما مجلل اللك  خالل الفترة السابقة النتقال كامل 

 ارة. االدارة العراقية االنتقالية واعتراف سلطة االئتالف المؤقتة بسيادة لذه االد

طة تنفةةذ االجةةراءات الملمةةا تنفيةةذلا بنةةاء علةةى توصةةية مةةن سةةلطة التعيةةين واعتمةةاد السةةل

مللة  ي المركةلي الةوارد نصة  يةي الالتمريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنا العراق

الف ، وذلا بناء على توصةية مةن مجلةل اللكة  واعتمةاد المةدير االداري لسةلطة االئةت)أ(

الدارة ة الى االمؤقتة لهذه التوصية، وذلا خالل الفتة السابقة النتقال كامل السلطة اللكومي

الفترة  فذ خاللالعراقية االنتقالية واعتراف سلطة االئتالف المؤقتة بسيادة لذه االدارة. وتن

تعيةين اليها بطريقة مما لة تلةا االجةراءات التةي تتطلةب ترمةيلا مةن قبةل سةلطة الالممار 

كة  واعتماد السلطة التمريعية لهذا الترميح، وذلا عن طري  ترمةيح مةن قبةل مجلةل الل

 واعتماد المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة لهذا الترميح. 

دارة امةل السةةلطة اللكوميةةة الةةى االيمةارل مجلةةل اللكةة ، خةالل الفتةةرة السةةابقة النتقةةال ك

اذ لية اتخةالعراقية االنتقالية واعتراف سةلطة االئةتالف المؤقتةة بسةيادة لةذه االدارة، صةال

ري االجةةراءات والخطةةوات التةةي يكةةون للسةةلطة التمةةريعية ولةةدلا، بموايقةةة المةةدير االدا

 لسلطة االئتالف المؤقتة، صاللية ممارستها.
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 (4القسم )
 رشحينترشيح الم

مةغل ليقد  مجلل اللكة  الةى المةدير االداري لسةلطة االئةتالف المؤقتةة اسةماء المرمةلين 

و ةةةائف ملةةةاي  البنةةةا، ونوابةةة ، و يةةةرل  عةةةن اعضةةةاء مجلةةةل ادارة البنةةةا المركةةةلي 

لةى لللصول على موايقت ، وتقد  اسماء المرملين خالل مهر والد مةن تةاري  التوقيةا ع

لمةدير امجلةل اللكة  بتقةدي  قائمةة باسةماء المرمةلين الةى  لذا االمر. ويي لالة عد  قيةا 

ن ح وتعيةياالداري لسلطة االئتالف المؤقتة خالل تلا الفتةرة، يقةو  المةدير االداري بترمةي

 ملاي  للبنا المركلي، ونواب  و يرل  من اعضاء مجلل ادارة البنا.

 (5القسم )
 تضارب التشريعات

لةواردة القانون العراقةي ال يتمامةى مةا االلكةا  ا يت  بموجب لذا االمر تعلي  اي ن  يي

 المذكورة ، وذلا بقدر عد  تمامي  ما االلكا  المري  ب  (ا)يي لذا االمر او يي الملل  

. 

 (6القسم )
 الدخول حيز النفاذ

 اعتبارا من تاري  التوقيا علي . يدخل لذا االمر ليل النفاذ 

 2004اذار  –مارل  6االئتالف المؤقتة المدير االداري لسلطة  - (ال. بول بريمر)
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 الملحق )أ(
 ( 1 )2004البنك المركزي العراقي لسنة 

 القسم األول تعريف المصطلحات واالستقالل واألهداف والمهام
 تعريف المصطللات 1المادة رق  

 الصفة القانونية واالستقالل 2المادة رق  

 األلداف 3المادة رق  

 المها  4المادة رق  

 قسم الثاني رأس المال واالحتياطي وصافي األرباحال
 رأل المال وااللتياطي 5المادة رق  

 خسائر التمغيل صايي الساب األرباح والخسائر وتولي 6المادة رق  

 التصرف يي المكاسب  ير المتلققة 7المادة رق  

 توليا صايي األرباح 8المادة رق  

 تغطية العجل يي رأل المال 9المادة رق  

 االدارةلقسم الثالث ا
 مجلل اإلدارة واللجان 10المادة رق  
 تمكيل المجلل 11المادة رق  
 الصاللية للتعيين والخدمة 12المادة رق  
 تعيين أعضاء المجلل ومدة خدمته  13المادة رق  
 استقالة أعضاء المجلل وإقالته  14المادة رق  
 الكمف عن المصالح 15المادة رق  
 لطات المجلل ومهام س 16المادة رق  

 االجتماعات 17المادة رق  

                                                           

 2004ذار ا-مارل 56ويقا لما نمر عن سلطة  االئتالف المؤقتة االمر  ( 1 (
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 النصاب القانوني 18المادة رق  

 قرارات مجلل اإلدارة 19المادة رق  

 الملاي  بصفت  مدير تنفيذي 20المادة رق  

 تضارب المصالح 21المادة رق  

 السرية وتبادل المعلومات 22المادة رق  

 اللصانة القانونية 23المادة رق  

 بع العالقات مع الحكومةالقسم الرا
 التماور ما اللكومة 24المادة رق  

 القيا  بأعمال بالنيابة عن اللكومة 25المادة رق  

 ل ر إقراض اللكومة 26المادة رق  

 القسم الخامس احتياطي النقد األجنبي
 إدارة االلتياطي الرسمي من النقد األجنبي 27المادة رق  

 القسم السادس االختصاصات النقدية
 عمليات السوا المفتوح و التسهيالت القائمة 28المادة رق  

 متطلبات االلتياطي 29المادة رق  

 المقرض األخير 30المادة رق  

 القسم السابع العملة
 الولدة النقدية 31المادة رق  
 إصدار العملة 32المادة رق  
المعاملةةة  -لمعدنيةةالنقديةة ا طبةا العمةةالت النقديةة الورقيةة و سةا العمةةالت 33المةادة رقة  

 . المصدرة الملاسبية للعمالت النقدية
 المعيبة سلب العمالت النقدية الورقية والمعدنية 34المادة رق  

 التخل  من العمالت النقدية الملورة 35المادة رق  
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 استبدال العمالت النقدية 36المادة رق  

 لرية النقد 37المادة رق  

 نقد األجنبيتنفيذ التلامات ال 38المادة رق  

 القسم الثامن االختصاصات األخرى
 ن   الديا 39المادة رق  

 اإلمراف على المصارف 40المادة رق  

 تجميا ونمر اإللصائيات المالية 41المادة رق  

 األمخا   ير المرخصين 42المادة رق  

 القسم التاسع أحكام أخرى
 ل  الملكية 43المادة رق  

 ائب معينةاإلعفاء من ضر 44المادة رق  

 القسم العاشر البيانات المالية والمراجعة والتدقيق المالي
 والتقارير دياتر اللسابات والسجالت: البيانات المالية 45المادة رق  

 المراجعة المالية الداخلية 46المادة رق  

 رئيل المراجعين الماليين الداخليين 47المادة رق  

 جيةالمراجعة المالية الخار 48رق  المادة 
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 األفعال الجنائية عشر القسم الحادي
 التفسير 49المادة رق  

 اإلعداد 50المادة رق  

 الليالة 51المادة رق  

 ترويج النقود المليفة 52المادة رق  

 بالعمالت النقود الرملية والرقائ  المعدنية المبيهة 53المادة رق  

 مسح العملة 54المادة رق  

 األوراا النقديةإعداد أمباه  55رق المادة 

 األدوات أو المواد 56المادة رق  

 سا النقود نقل معدات لسا عملة نقدية معدنية خارج دار 57المادة رق  

 اإلعالن واالتجار  ير الممرو  58المادة رق  

 ألكا  خاصة باإل بات 59المادة رق  

 ةةائ  نيةةة والوالنقديةةة المعد إصةةدار العمةةالت النقديةةة الورقيةةة والعمةةالت 60المةةادة رقةة  

 والعمالت الرملية بدون تصريح

 المصادرة 61المادة رق  

 العقوبات اإلدارية 62 رق  المادة
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 محكمة الخدمات المالية عشر القسم الثاني
 إقامة الملكمة وتلديد اختصاصها 63المادة رق  

 تكوين ليئة الملكمة 64المادة رق  

 إدارة الملكمة 65المادة رق  

 سلطة ولير العدل 66المادة رق  

 األدلة 67رق  المادة 

 األلكا  التي تصدرلا الملكمة 68المادة رق  

 إجراءات مراجعة الملكمة للقرارات 69رق  المادة 

 االستئناف 70المادة رق  

 عشر األحكام النهائية القسم الرابع
 السابقة القانونية تنس  القوانين المتعارضة 71المادة رق  

 اللصانة من توقيا اللجل قبل صدور لك  72 رق  المادة

 إلغاء القانون 73المادة رق  

 دخول القانون ليل النفاذ 74المادة رق  
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 تعريف المصطلحات واالستقالل واألهداف والمهام -القسم األول
 تعريف المصطلحات (1)المادة رقم 

 يقصد بالمصطللات التالية المعاني المنصو  عليها ييما يلي:

 ي مصطلح "سلطة التعيين" رئيل اللكومة.يعن

يعنةةي مصةةطلح "المصةةرف" المةةخ  اللةةائل علةةى تةةرخي  أو تصةةريح بموجةةب قةةانون 

 المصارف

 يخول ل  االمتراا يي أعمال مصريية أو  يرلا من األنمطة المصريية األخرى.

 نلا ميعني مصطلح "األعمال المصريية" األعمال التي تممل استال  ودائا مالية أو  ير

  .للسابه األموال القابلة للتلصيل من الجمهور بهدف يتح اعتمادات أو القيا  باست مارات

 لي العراقي.كالمرالبنا "المجلل" مجلل إدارة يقصد ب 

 لي العراقي.كالمرالبنا يعني اختصار "     " 

 ابةلي مقيةيقصد ب مصطلح "االعتماد" ديا أي مبلغ مالي أو االلتلا  بديا أي مبةالغ ماليةة 

غ ى المبةالالمبالغ المديوعة والمتأخرة وديا الفائدة وأية مبالغ مستلقة أخةرى علة ل  سداد

انةت مضةمونة أو  يةر مضةمونة، باإلضةاية إلةى لة  مةد يتةرة اسةتلقاا كأ األصلية سواء

لغ ضمانات ومراء ضمان أي دين أو أية لقةوا أخةرى لتسةديد أيةة مبةا الدين وإصدار أية

 الفائدة إما بمكل مبامر أو عن طري  سعر مراء مخفض. دادمالية يكون من مأن  س

 تعني عبارة "العملة" الولدة النقدية ألية بلد.

ان مقيد أو  يةر مقيةد كين من المال يديا لمخ  ما سواء أتعني عبارة "الوديعة" مبلغ مع

سجل من سجالت مستل  المبلةغ ويقةا لمةروط يةت  بموجبهةا تسةديد الوديعةة أو نقلهةا  يي أي
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ن كةادون إضةاية، سةواء بعد إضاية األرباح أو اللصة المستلقة لهةا أو بة إلى لساب آخر

بللول موعد أو تلت  روف اتف  عليها المود  أو من ينوب عن   ذلا بناء على طلب أو

 ما المخ  )المستل (.

 العراقي. البنا المركلييعني مصطلح "نائب الملاي " نائب ملاي  

 نار العراقي.تعني عبارة "دينار" الدي

 يعني مصطلح "المخ  المناسب" المخ  الذي تعتبره سلطة التعيين أو وليةر العةدل،و

مهنيةةة أمينةةا  وملةةل  قةةة وتتةةواير ييةة  المةةؤلالت والخلفيةةة ال (64)لةةن  المةةادة رقةة  ويقةةا  

خ  مة، ويُراعى ما ذلا عةد  اعتبةار أي  المالي أو المصالح التجارية والخبرة والوضا

 : علي  أي مما يلي ب مناسب إذا انط

جةود و  ةر دونكأيةا بعقوبتة  بالسةجن لمةدة سةنة أو ان قةد صةدر ضةده لكمةا جنائكإذا  - 1

ن أ ،(64) ، إال إذا رأت سلطة التعيين أو ولير العةدل، ويقةا  للمةادة رقة  خيار ديا  رامة

ي لدينا ان بسبب آراء المخ  المدان أو نماط كور لذه العقوبة ضد المخ  المدان صد

 . انت الدايا لصدورلاكأو السياسي أو يلتمل أنها 

 صدور لك  بإيالس  خالل السنوات السبا الماضية. - 2

ممارسة  انت سلطة مختصة قد أعلنت عد  ألليت  لممارسة مهنة ما أو منعت  منكإذا  - 3

 . الديني   المخصي  ير المتعل  بآرائ  أو نماط  السياسي أوكالمهنة بسبب سوء سلو

 ةكمةر صدور قرار مةن ملكمةة أو مةن جهةة مختصةة يقضةي بعةد  صةالليت  إلدارة - 4

 ند إذنةي.يعني مصطلح "النقد األجنبي" أية عملة ورقية أو معدنية أو ميا أو لوالةة أو سة

د ا والسةدامبيالة أو أمر ديا أو اعتماد أو رصيد اللساب أو أية وسيلة من وسائل الديك أو

 ية. ير العملة العراق بأية عملة
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 اللكوميةة يةي العةراا بمةكلتعنى عبارة "اللكومةة" الكيةان الةذي يقةو  بممارسةة السةلطة 

وذلةةا مةةن تةةاري  نفةةاذ لةةذا القةةانونا  ةة  تعنةةي عبةةارة "اللكومةةة" اإلدارة العراقيةةة  مؤقةةت

انتقال مقاليد السلطة اللكومية إليها، وبعد أن تعترف بسيادتها سةلطة  االنتقالية اعتبارا  من

 المؤقتة. االئتالف 

ف بهةا عبارة "اللكومة" بعد ذلا لكومة العراا التي تم ل المعب العراقةي، المعتةر تعني

 تقلدلا مسئوليات لذه السلطة. دوليا يور

 العراقي. البنا المركلييعني مصطلح "الملاي " ملاي  

هةا لئن قبوويعني مصطلح "العملة الرسمية" العملة الورقية والمعدنية التي يتعين علةى الةدا

 . سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي على

 ال يرعةيوتعنى عبارة "الهيئة التمريعية" الهيئة الرئيسية للتمةريا يةي العةراا أو أي جهة

 نون.العراقي عمال بهذا القا البنا المركليلها تخول ل  سلطة اإلمراف على  أو تابا

يعهةا أو أي نمةرة عامةة أخةرى يةت  تول وتعني عبارة "النمرة الرسمية" الجريةدة الرسةمية

 نطاا واسا ويقا لما تقرره سلطة التعيين. على

 . و يقصد بعبارة "الدولة" جمهورية العراا

ية من ويعني مصطلح "الملكمة" ملكمة الخدمات المالية المنصو  عليها يي المواد التال

 . (70)إلى المادة رق   (63)القانون: من المادة رق   لذا
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 الصفة القانونية واالستقالل (2)ادة رقم الم
 يالبنةةا المركةةلالعراقةةي والةةذي تةة  تأسيسةة  بموجةةب قةةانون  البنةةا المركةةلييعتبةةر  -1 

يةان ك، تي يت  تعديلها من وقت إلى آخر،بصيغت  ال 1976لسنة  64العراقي، القانون رق  
تةي هامة  الوالقيةا  بم يتمتا باألللية الكاملة للتعاقةد والتقاضةي والتعةرض للمقاضةاة قانوني

بيل سةالعراقةي يةي  للبنةا المركةلي. ويجةول  القانون و يره من القةوانين ين  عليها لذا
 المنوطة ب  اضطالع  بالمها 

 . )أ( أن يقو  بليالة الممتلكات وإدارتها 
 الو يفية ويقرر مستلقاته   أن يعين المو فين ويلدد مهامه )ب(  

 . أن يلدد ميلانيت  ويمولها)ج( 
البنةةا يُفسةةر علةةى أنةة  يلةةول دون اإلبقةةاء علةةى صةةفة  وال يتضةةمن لةةذا القةةانون أي نةة 

ي أمةا ال يتضةمن لةذا القةانون كقةانون سةاب ،  كيةان قةانوني بمقتضةىكالعراقي  المركلي

و أالعراقةي أو لقوقة  أو واجباتة   البنةا المركةلين  يُفسةر علةى أنة  يتةدخل يةي سةلطة 

 . لقانونابمأن  ن  بذلا يي لذا  ن ساب ، باست ناء ما وردالتلامات  التي ن  عليها قانو

 لقي  ألداية العراقي باالستقالل ييما يقو  ب  من مساعي بغية ت البنا المركلييتمتا  - 2

بنةةا ال. وال يتلقةةى  وتنفيةةذ مهامةة ، ويخضةةا للمسةةائلة ويقةةا  لمةةا يةةن  عليةة  لةةذا القةةانون

ال جهة بمةا يةي ذلةا الجهةات اللكوميةة إ العراقي أية تعليمات من أي مخ  أو المركلي

ركةلي ن يةت  التةرا  اسةتقالل البنةا الميقضي بغير ذلا يةي لةذا القةانو ييما ورد يي  ن 

ولن يسعى أي مخ  أو جهةة مةن أجةل التةأ ير علةى نلةو  يةر مالئة  علةى أي  ،العراقي

 القيةا لة  بعضو من أعضاء أية ليئة لصنا القرار تابعة للبنا المركلي العراقي ييمةا يتع

ولةةن يقةةو  أي مةةخ  أو جهةةة بالتةةدخل يةةي نمةةاط البنةةا  ،بواجبةةات و يفتةة  تجةةاه البنةةا

 المركلي العراقي .

أجةل  مةن للبناالعراقي يي مدينة بغداد، ويجول  للبنا المركلييقا  المكتب الرئيسي  - 3

للبنا،  ومكاتبووكاالت  ، أن يفتح يرو    المنوطة ب  داخل العراا وخارج القيا  بالمها

 . ما يجول ل  تعيين المصارف المراسلة لسب اللاجةك
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 األهداف (3)المادة رقم 
 لملليةةالعراقي تلقي  االستقرار يةي األسةعار ا المركلي للبناتتضمن األلداف الرئيسية 

ل ل التنةايل يةي السةوا. ويعمةوالعمل على اللفا  على ن ا  مةالي  ابةت يقةو  علةى أسةا

لمسةتدامة ار، على تعليةل التنميةة ك، تماميا ما األلداف سالفة الذ العراقي المركليبنا ال

 . العمل وتلقي  الرخاء يي العراا وإتالة ير 

 المهام (4)المادة رقم 
ه ركةةوييمةةا ورد ذ (3)يةةي سةةبيل تلقيةة  األلةةداف المنصةةو  عليهةةا يةةي المةةادة رقةة   - 1

 راقي ما يلي:الع البنا المركلييي لذا القانون، تممل مها   عالوة على ذلا

بةي، األجن )أ( صيا ة السياسة النقدية وتنفيةذلا يةي العةراا، بمةا يةي ذلةا سياسةة الصةرف

 . ويقا  لما ين  علي  القس  السادل

 (27) ق )ب( ليالة جميا االلتياطي الرسمي األجنبي للعراا وإدارت  ويقا  لن  المادة ر

 ،ييما عدا رصيد التمغيل الخا  باللكومة.

 لذلب وإدارة مخلون الدولة من الذلب.)ج( ليالة ا

 الرابا. )د( تقدي  الخدمات االستمارية والمالية لللكومة عمال بن  القس 

 . (30)و (28))ل ( تويير خدمات السيولة للمصارف وذلا ويقا لن  المادتين رق  

 )و( إصدار العملة العراقية وإدارتها ويقا للقس  السابا.

 االقتصادوالبيانات الخاصة ب لخاصة بالن ا  المصريي والمالي)ل( تجميا ونمر البيانات ا

 (.41)رق ويقا لن  المادة 

  لمةا ورد يةي نة )ح( وضا ن   يعالةة وسةليمة للةديا واإلمةراف عليهةا وتعليللةا ويقةا  
 . (39)المادة رق  

مةا لةو كواإلمةراف عليهةا  )ط( إصدار التراخي  والتصاريح للمصارف وتن ي  أعمالها
 . لي  يي لذا القانون ويي قانون المصارفمنصو  ع
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والمن مةات  األجنبيةة ةالمركلية)ي( يتح وإمساا لسابات عن دياتر لسةابات المصةارف 

 . المالية الدولية

 ألجنبيةةواللكومات ا ة األجنبيةالمركلي)ا( القيا  من تلقاء ذات  بفتح لسابات للمصارف 

 سجالت . والمن مات الدولية وتدوينها واللفا  عليها يي

 ليها ييالمنصو  ع )ل( القيا  بأية مها  أو معامالت إضايية تطرأ أ ناء ممارست  للمها 

 . لذا القانون

 الةةاالعراقةةي أن يتخةةذ اإلجةةراءات التةةي ير المركةةلي للبنةةاعةةالوة علةةى ذلةةا يجةةول  - 2

 ضرورية للقيا  باآلتي:

 مكايلة  سيل األموال وتمويل اإلرلاب )أ( 

ات تقةدي  القةروض الصةغيرة كات اإلقةراض ومةركلعمل مةر لمن مة)ب( وضا القواعد ا

اف وأية مؤسسات مالية  ير مصريية التخضا للتن ي  بموجب القانون العراقةي، واإلمةر

 عليها.

 ذا القةانونلةالعراقي سلطة إصدار اللةوائح التنفيذيةة بغيةة تنفيةذ  المركلي للبنايكون  - 3

درة يةةة الصةةانمةةر يةةي النمةةرة الرسةةمية اللةةوائح التنفيذوالقيةةا  بمهامةة  عمةةال  بهةةذا القةةانون. ت

 القانون وأي تعديالت ل  تت  اللقا . بموجب لذا

العراقةةي بةةاقتراح إلصةةدار الئلةةة تنفيذيةةة عمةةال  بهةةذا  البنةةا المركةةلييةةي لالةةة تقةةد   - 4

البنةا ،يقو  بنمر مسودة لن  الالئلة المقترلةة بالمةكل واألسةلوب الةذي يعتبةره  القانون

. ويكةةون نةة  الممةةرو  ممةةفوعا  التمةةا  القطةةا  المةةالي وعامةةة الجمهةةور با  لجةةذبمناسةة

المقترلة ومتضةمنا  طلةب اللصةول علةى تعليقةات بمةأن  يةي يتةرة  بمرح أللداف الالئلة

 البنةا المركةلي. ويتعةين علةى  تةاري  نمةر الممةرو  ملددة ال تقل عةن مةهر والةد مةن

قات ترد ل  بمأن الممرو ، ويقو  بإصةدار الةن  تعلي العراقي أن يأخذ بعين االعتبار أية
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وال  تي وردت لة  يةي مةأن ممةرو  الالئلةةال للتعليقات لبها سرد عا النهائي لالئلة يص

العراقةي أن  البنةا المركةليإذا قةرر  تُطب  اإلجراءات المنصةو  عليهةا يةي لةذه الفقةرة

يعاليةة سةير السياسةة  يعةوا مةن التأخير يم ل خطورة بالغةة علةى صةالح الن ةا  المةالي أو

رار يةي اتخةاذ م ةل لةذا القة العراقةي بمةرح أسةباب البنةا المركةلي، على أن يقو   النقدية

 .ديباجة الالئلة التنفيذية

عليها  و العراقي، ولو بصدد تنفيذ مهام  ويقا  لأللكا  المنص المركلي للبنايكون  -5

لتةي ايانةات ملةددة كأليةراد أو وامةر المللمةة الموجهةة يي لةذا القةانون، سةلطة إصةدار األ

 .القانون ييها لؤالء األيراد أو الكيانات القيا  بمها  ملددة تتمامى ما نصو  لذا يكلف

 الخاصةة العراقي سلطة إصةدار الالئلةة الداخليةة واإلرمةادات العامةة المركلي للبنا - 6

 وإدارت .البنا بتن ي  

  باحرأس المال واالحتياطي وصافي األر القسم الثاني
 . رأس المال واالحتياطي (5)المادة رقم 

( والد ترليون دينار 1000000000000. يكون رأل مال البنا المركلي العراقي ) 1
 ( 2 )تملك  الدولة بالكامل.

العراقةي،  المركةلي للبنةاتكون الدولة لي المالكة الوليدة ألسه  رأل المال المعلةن  - 2
تكةون  العراقةي وال المركةلي للبنةارأل المةال المعلةن وال تديا الدولة أربالا على أسةه  

 أسه  رأل المال المعلن قابلة للنقل أو خاضعة ألي رلن.
يجيللةةا  التةةي لمبةةالغلالعراقةةي ويقةةا  المركةةلي للبنةةايجةةول ليةةادة رأل المةةال المعلةةن  - 3

 ولير المالية بناء على توصية المجلل بذلا وموايقت  على لذه المبالغ.
 اللتيةاطي ذلا بلسةابكةلعراقةي بلسةاب لاللتيةاطي العةا  وا لبنا المركةليايلتف   - 4

معةةايير  األربةةاح  يةةر المتلققةةة وأيةةة لسةةابات أخةةرى لاللتيةةاطي تكةةون مناسةةبة بموجةةب
 الملاسبة الدولية المعمول بها.

 
                                                           

 0182لسنة  82( من قانون رق  1ق  )( بموجب  المادة ر5( من المادة )1عدلت الفقرة )  )2 (
 للقانون . التعديل ال اني
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 حساب األرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل (6)لمادة رقم ا
اليةةة سةةنة مكةةل الل  ال ةةة أمةةهر مةةن تةةاري  انتهةةاء راقةةي خةةالع البنةةا المركةةلييلةةدد  - 1

و  المنصة ، ويقو  بةذلا ويقةا للقواعةد صايي أربال  المتالة للتوليا أو صايي خسائره

 . (45)و  (7)عليها يي المادتين رق  

ليةة سةنة ما العراقةي صةايي خسةائر التمةغيل عةن أيةة البنةا المركةلييي لالة تلمةل  - 2

 ل المال.أااللتياطي العا  وبالتالي على ر على ت ُلمل الخسارة أوال

 التصرف في المكاسب غير المتحققة (7)المادة رقم 
العراقةي عةن سةنة مةا المكاسةب  يةر المتلققةة  مركةليالبنةا الإذا امتمل صايي دخل - 1

اسةب انةت تلةا المككالعراقي لنفل السنة المالية، و البنا المركليأصول أو خصو   على

البنةةا ح ، يةت  تلديةد صةةايي أربةا مقيةةدة بقةي  عادلةة أو مقةةدرة بعملةة أجنبيةةةالمتلققةة   يةر

 ويقا  لما يلي: (8) العراقي المتالة للتوليا عمال  بن  المادة رق  المركلي

مةن صةايي  )أ( خص  إجمالي مبلغ المكاسب  ير المتلققةة والملسةوبة يةي صةايي الةدخل
 باح  ير المتلققة.الدخل، وتخصي  مبلغ مساوي للساب التياطي األر

 والدة ماضية أو )ب( خص  مبلغ أية مكاسب  ير متلققة ُطرلت من صايي الدخل لسنة
التيةةاطي األربةةاح  يةةر  لعةةدة سةةنوات ماضةةية وتلققةةت خةةالل السةةنة الماليةةة مةةن لسةةاب

قةةرة طريقةةة الملةةددة يةةي الفبال المتلققةةة وإضةةايت  إلةةى صةةايي األربةةاح المتالةةة للتوليةةا
 )أ(.الفرعية

ا غ التةي يُسةمح بهة يخص  من التياطي األرباح  ير المتلققة أي مبلغ إال تلةا المبةالال- 2

 المادة. عمال  بهذه
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 توزيع صافي األرباح (8)المادة رقم 
لتوليةا لاألربةاح المتالةة  العراقةي بتوليةا صةايي البنةا المركةلييقو  مجلل إدارة  - 1

 التالي: وخالل  ال ة أمهر من نهاية السنة المالية على النل

 ا من صةايي األربةاح المتالةة للتوليةا إلةى لسةاب االلتيةاطي العة % 80)أ( يت  تلويل 

 مةن % 10العراقي لتى تصةل قيمةة المبلةغ يةي لةذا اللسةاب مةا يسةاوي  المركلي للبنا

 . العراقي البنا المركليإجمالي أصول 

قةد  التيةاطي آخةر من صايي األرباح المتالة للتوليا إلةى أي لسةاب ى)ب( يُلول ما تبق

 (.5من المادة رق  )( 4العراقي بموجب ن  الفقرة رق  ) البنا المركليينمئ  

العراقةي إال ييمةا يسةمح بة   المركةلي للبنةا يول  الدخل الملتجل أو الدخل اللالي ال- 2
وال يتضةمن توليةا صةايي األربةاح أيةة لصةة مةن المكاسةب  يةر ( ، 1الفقرة رق  ) ن 

 المتلققة.
 ى انخفةةاضإذا أدى لةةذا التوليةةا إلةة( 1أي توليةةا نصةةت عليةة  الفقةةرة رقةة  ) ال يةةت - 3

العراقي عن مجمو  خصوم  ورأل مال   ير المجرد وما ل   البنا المركليأصول 
 . التياطي من

 تغطية العجز في رأس المال (9)المادة رقم 
 مةا تةن لطبقةا  العراقي والتي تعد المركلي للبناإذا أ هرت الميلانية العمومية السنوية 

 انخفضةةت لمةةا دونالبنةةا أن قيمةةة أصةةول  ، (45)مةةن المةةادة رقةة ( 3عليةة  الفقةةرة رقةة  )
نةاء علةى توصةية مةن المراجةا خصوم  ورأل مال   يةر المجةرد يقةو  المجلةل ب إجمالي
لعجةل العراقي بتقيي  الوضةا وإعةداد تقريةر عةن أسةباب ا المركلي للبنا الخارجي المالي
لماليةة للمسالمة يي رأل المال يتماور مةا وليةر االبنا لاجة  لمجللا . وإذا وجد ومداه

مجةرد ب، ويقةو  وليةر الماليةة  للمسةالمة يةي رأل المةال نيابةة عةن الدولةة ويريا ل  طلبةا
يعية خالل مدة ال تليد عن مةهرين بريةا طلةب إلةى الهيئةة التمةر استالم  لذا الطلب ويي

راقةي الع المركةلي للبنةابلغ المطلوب وتقديم  المسالمة بالم لللصول على موايقتها على
 . العجل خالل الفترة الاللمة لتغطية
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 اإلدارة - القسم الثالث
 مجلس اإلدارة واللجان( 10المادة رقم )

واالضةةةطال   العراقةةةي البنةةةا المركةةةليال عةةةن إدارة أعمةةةال وئيكةةةون المجلةةةل مسةةة - 1

 الوارد مرح لها يي لذا القس . ؤوليات بمس

ر للن ة للمجلل، إذا رأي ضرورة لذلا، أن يقةو  بتمةكيل لجةان تضة  أعضةائ  يجول - 2

ان اللجة يي قضايا معينة وتقدي  توصيات للمجلل بمأنها، ويجةول للمجلةل أن يخةول لهةذه

 التةي مةةالسلطة التنفيذيةة التةي تمكنهةا مةن اتخةاذ القةرارات، وذلةا يةي لةدود المبةاد  العا

 . يضعها المجلل لهذا الغرض

(  ال ةةة 3ل المجلةةل لجنةةة المراجعةةة و التةةدقي  تةةرتبط بةة  مبامةةرة و تتةةالف مةةن )يمةةك -3

يةةي  العمليةةاعضةاء مةن  يةةر مةو في البنةةا ممةن يملكةون المةةؤلالت العلميةة و الخبةةرات 

ليةة عملهةا آنون و االقتصةاد و تةن   مهامهةا و مجاالت االدارة الماليةة و الملاسةبية و القةا

لمعةايير الدوليةة و ايضةل الممارسةات للبنةوا المركليةة و بتعليمات يعدلا المجلةل و يقةا ل

  ( 3 )يصدرلا الملاي .

 تشكيل المجلس (11)المادة رقم 
 : يتكون المجلل من تسعة أعضاء ل 
 )أ( الملاي  ويتولى إدارة المجلل.

 . )ب( نائبان للملاي 
 . يي البنا ينالد المديرين العام ()ج

ركلي العراقي من ذوي الخبرة و االختصا  يةي خمسة اعضاء من خارج البنا الم)د( 
 ( 4 المؤون المالية او المصريية او القانونية .)

 
                                                           

ة لسن 82من قانون رق   2( بموجب  المادة رق  10( الى المادة )3ة )اضيفت الفقر -(  3 ) 
 التعديل ال اني للقانون 2018

  82 من قانون رق  3( بموجب   المادة رق  11ان ) ج , د ( من المادة )عدلت الفقرت -(  4 ) 
 التعديل ال اني للقانون 2018لسنة 
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 الصالحية للتعيين والخدمة (12)المادة رقم 
 لنلالةيكون الملاي  ونائباه واألعضاء اآلخرون يي المجلل أمخا  ممهود له  با - 1

ل عماعملية واسعة يي مجال األ ويلملون مهادة جامعية، أو يكونون ممن يتمتعون بخبرة

 . نونالمصريية أو مجاالت ترتبط باالقتصاد أو باألمور المالية أو بالتجارة أو القا

  يكون المخ  ألل للتعيين والعمل يي المجلل إذا رأت سلطة التعيين أن:ال- 2

 راقيا.المخ  ليل مواطنا ع -أ

 تعيين.المخ   ير مناسب لل -ب

 اج أو صلة الرل طري  اللو من يكون على صلة ب ، سواء عنان المخ  أو كإذا  -ج 

 القرابة، بما يي ذلا من يكون المخ  قد تبنةال  أو رعةال ، وأي مةخ  أخةر يسةكن أو

ا  مةرة تقتضةي منة  اإللجةمنلل  أو تكون ل  مصللة تجارية مبامةرة أو  يةر مبا مع  يي

 يي أخذ قرارات المجلل للد  ير مقبول. ةكعن الممار

 ن القيا  بماعمتنا الملاي  ونائباه وأعضاء المجلل اآلخرون أ ناء توليه  لمناصبه  ي - 3
 يلي:

ذه نةت لهةاكاالعراقةي سةواء  البنةا المركةلي)أ( تولي أية و يفة أخرى  ير و ةائفه  يةي 

رسةة دود مةن الملاضةرات ومماملة الو يفة مقابل مالي أ  ال، ولكن يجول له  إلقةاء عةدد

مخ  داء الدون مقابل مادي وال يتعارض ما أ ان لذا النماطكالما اديمي آخر طكنماط أ

 . العراقي المركليبنا لمها  و يفت  يي ال

العراقي  البنا المركلي )ب( مغل أي منصب لكومي آخر  ير المنصب الذي يمغل  يي

 العراقي. المركلييي لالة ترميل  للمنصب من قبل  إال

 د أعضائها.ألك)ج( االنتماء للهيئة التمريعية 
 مو ف أو مسئول لكومي.ك)د( العمل 

تخضةةا  أو أي جهةةة بنةةامةةدير أو مو ةةف أو مسةةؤول أو مسةةال  يةةي أي ك)لةة ( العمةةل 
 العراقي. البنا المركليإلمراف 
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 تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم( 13المادة رقم )
اء لةولريعين ملاي  البنا المركلي العراقةي بدرجةة وليةر بةاقتراح رئةيل مجلةل ا -أ-1

ومصادقة مجلل النواب وان يكون من ذوي الخبرة واالختصا  يي المةؤون الصةيريية 

 او المالية او االقتصادية .

لراء للملاي  نائبان يعينان بدرجة وكيل ولارة باقتراح من  وتوصية من مجلل الةو -ب 

و ا وموايقة مجلل النواب وان يكونا من ذوي الخبرة واالختصا  يي المؤون الصيريية

 المالية او االقتصادية .

( 11خرين المنصو  عليه  يي المةادة )يلتف  الملاي  ونائباه واعضاء المجلل اال -ج 

( خمةةل سةةنوات قابلةةة 5يته  يةةي مجلةةل ادارة البنةةا لمةةدة )مةةن القةةانون بو ةةائفه  وعضةةو

 ( 5 للتجديد .)

 كةانجلةل يلةل ميين عضو جديد يةي الميي لالة خلو مقعد من مقاعد المجلل يت  تع - 2

 الرالل ويستكمل مدة خدمت  يي المجلل. العضو

 خةر خةالل أيةةيقرر الملاي  مقدما أي من نائبي  سيتولى القيا  بمها  الملاي  قبةل اآل - 3

 يتغيب ييها الملاي  عن المجلل أو يعجل عن تأدية مهام  بسبب العجل. يترة

ة الماليةة لل وتلدد قيمة المكايأتقرر سلطة التعيين مروط وألكا  خدمة أعضاء المج - 4

توى المؤللين على أعلى مس المجلل مسترمدة يي ذلا باللاجة الجتذاب األيراد ألعضاء

 . يي المجلل وإبقائه  يي مناصبه  أعضاءكللعمل 

كايأة المالية لعضو المجلل ومروط وبنود خدمتة  يةي المجلةل إلةى أي ال تتعرض الم- 5
وط اليةة أو تقليةل جةودة مةرمةن مةأن  تخفةيض مكايئتة  المخالل يتةرة خدمتة  يكةون  تغيير

 والخدمة. التعيين
 

                                                           

قانون ل( من قانون التعديل االول 1ة )بموجب الماد (13)( من المادة 1قرة )الغيت الف -( 5 ) 
   لمؤقتةة االئتالف اعن سلط 2004( لسنة  56البنا المركلي العراقي الصادر باالمر رق  ) 

 2007لسنة  63رق   ) المنللة (
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 استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم (14)المادة رقم 

مةن  يليجول للملاي  أو أللد نائبي  أو ألي عضو آخر من أعضاء المجلةل أن يسةتق - 1

الةد و ن مةهرتابيا بر بت  يي ذلا بمدة ال تقةل عةك  منصب  بعد إخطار سلطة التعيين مها

عةد   لةةمن تاري  نفاذ االسةتقالة، يةي لالةة قبةول سةلطة التعيةين لطلةب االسةتقالة. ويةي لا

 أن التعيين لطلةب االسةتقالة، يجةول لهةا أن تطلةب مةن عضةو المجلةل المعنةي قبول سلطة

 .يعمل لمدة إضايية ال تليد عن  ال ة مهور من تاري  اإلخطار األصلي باالستقالة

 ائةةب الملةةاي  أو أي عضةةو مةةن أعضةةاءالتعيةةين بإقالةةة الملةةاي  أو ن ال تقةةو  سةةلطة- 2

 المجلل من مها  منصب  إال يي اللاالت اآلتية يقط:

جةةر  يعاقةةب عليةة     الجنائيةةة بإدانةةة المةةخ  الرتكابةة كصةةدور لكةة  مةةن إلةةدى الملةةا -أ

كة  قةد للسلطة التعيين أن لةذا ا إال إذا رأت  رامة،القانون بالسجن دون وجود خيار ديا 

 السياسي.أو  صدر ضد المخ  بسبب آرائ  أو نماط  الديني

 دور لك  من ملكمة بإمهار إيالس . ص -ب

ييمةا يتعلة  بةأمور  دور لك  من ملكمةة يدينة  بسةبب ارتكابة  سةلوا يفتقةر لألمانةةص -ج

 . مالية أو أي سلوا آخر مخل

ألسةباب سةوء سةلوا  ةذا قامت سلطة مختصة بسلب ألليت  أو إيقاي  من ممارسة مهنإ -د

 والسياسي. مخصي ال يتعل  بآرائ  أو نماط  الديني

صةدور قةرار بهةذا  ة أوكت  إلدارة مةركمةة يقضةي بعةد  صةالليصةدور لكة  مةن مل -ل 

 . المعنى من قبل جهة مختصة

مةن ( 3الفقةرة رقة  ) لا أو و يفة، منتهكا بذلا ألكا كإذا تولى المخ  منصبا أو مر -و

 ( .21رق  ) من المادة( 3ق  )أو ألكا  الفقرة ر( 12المادة رق  )
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 سةلطة التعيةين  يةر أو جسماني يجعل  يي رأي يان المخ  مصابا بمرض نفسكإذا  -ل

 . قادر على أداء واجبات  التي ين  عليها لذا القانون

  مةن المةادة رقة (2أو )( 1قةد انتهةا ألكةا  الفقةرتين رقة  )عيين أنة  إذا رأت سلطة الت -ح

(15). 

تليةد عةن  ال ةة  ذا ما تغيب عن لضور اجتماعات المجلةل لفتةرات متعاقبةة أو لمةدةإ -ط

 مهور دون اللصول على موايقة المجلل على ذلا.

تةي ال  يُقال أي عضو من أعضاء المجلل من مها  منصب  ألي سةبب مةن األسةبابال - 3

ي التعيةين ية ةدون أن تتاح ل  يرصة عرض أقوال  على سلط( 2نصت عليها الفقرة رق  )

 . جلسة تعقدلا لهذا الغرض

 ضةةاءبمةةأن إقالةةة ألةةد أع( 2جةةب نةة  الفقةةرة رقةة  )وييمةةا يتعلةة  بةةأي قةةرار يتخةةذ بم - 4

 المجلل من منصب :

د رأسةباب اإلقالةة وأي  علن عن قرار اإلقالة، ويكون اإلعالن ممفوعا ببيان تلةدد يية يُ  -أ

 خطي ورد من عضو المجلل المعني.

خةالل مةهرين مةن إخطةار  ض واإلبرا يي قرار اإلقالة أما  ملكمة النقيجول الطعن  -ب

 المخ  المعني بالقرار.

 يسةةتمر أي عضةةو مةةن أعضةةاء المجلةةل أقيةةل مةةن مهةةا  منصةةب  يةةي اللصةةول علةةى - 5
 يالبةت ية مستلقات  المالية و يرلا من الملايا المعمول بها عمال  بمروط تعيين  لتةى يةت 

 ، أيهمةااالستما  أو الهيئة التي تن ر يي الطعةن الةوارد منة  موضو  إقالت  من قبل جلسة
 . ان أبعد أجالك
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 الكشف عن المصالح (15)المادة رقم 

عةداد ل عضو من أعضاء المجلل عند تعيين  يةي المجلةل وسةنويا  بعةد ذلةا بإكيقو   - 1

  أو لةة ر يي  المصالح التجارية المبامةرة أو  يةر المبامةركخطي يريع  للمجلل ويذ بيان

  أو نت لذه العالقة عن طري  المصالرة أو صلة الةرلكاسواء آ له  عالقة ب ، ألي ممن

لمجلةل لذا البيان الخطي على نلو يتمامةى مةا أيةة تعليمةات قةد يصةدرلا ا القرابة، ويُعد

ه . ويكةةون علةةى المجلةةل ريةةا لةةذ عليةة  القواعةةد المن مةةة لهةةذا المةةأن وباللةةد الةةذي تةةن 

 ليها.وولير المالية والمراجا المالي الخارجي ليطلعوا ع ة التعيينالبيانات إلى سلط

ره يةي كةط بمصةالح ألةد أعضةاء المجلةل ورد ذقبل طرح موضو  ما للمناقمة يرتب - 2

رى يقةو  العضةو صةالب المةأن مةرة أخة( ، 1الممار إلي  يي الفقةرة رقة  ) المصالح بيان

 صدد.اقمات أو قرار يتخذ يي لذا المصالل ، وال يمارا بعد ذلا يي أية من بالكمف عن

لةذي انتهةت يمتنا أي ملاي  أو نائب ملاي  أو رئيل المراجعين الماليين الةداخليين ا - 3

خةرى أ أو أية جهة بناالعراقي عن العمل يي أو تم يل أي  البنا المركليخدمت  يي  مدة

 ويتةواله أ انكةقةي أو تتعامةل معة  يةي مةأن أو أمةر العرا البنا المركليتخضا إلمراف 

أو   مةن الملةاي  السةاب  أو النائةب السةاب  للملةايكةل  يمترا يي  بأي مكل من األمكال

  ، عراقيال البنا المركليبير المراجعين الماليين الداخليين أ ناء توليه  مناصبه  يي ك

 ب مةنويمتنا أي من لؤالء عن العمل يي أي من تلا الكيانات أو تم يلها لمةدة سةنة تلسة
 خطيةة العراقي دون اللصول مسبقا  على موايقةة البنا المركلي  انتهاء خدمته  يي تاري

  مةن المجلةةل. ويجةةول للمجلةل أن يلةةدد التعويضةةات الماليةة التةةي تةةديا لكةل مةةن الملةةاي
 ول لة  أنمةا يجةكعين المةاليين الةداخليين السةاب ، أو نائب  الساب  أو رئيل المةراج الساب 

ل قةرارا تنطب  عليه  أ ناء لذه الفتةرة. ويةي لالةة اتخةاذ المجلةمروط أو ألكا   يلدد أية
 التعةةويض، يخصةة  تلقائيةةا مةةن التعةةويض مبلةةغ مسةةاو ألي دخةةل يتقاضةةاه بتقةةدي  م ةةل لةةذا

بةل سةاب  مقاالسةابقان أو رئةيل المةراجعين المةاليين الةداخليين ال الملاي  السةاب  أو نائبةاه
 ناء لصوله  على لذا التعويض.أية و يفة أ  العمل الذي يؤدي  أي منه  يي
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 وظائفهسلطات المجلس و( 16)المادة رقم 

يلتةةةل  المجلةةةل ولةةةو بصةةةدد مراعةةةاة تنفيةةةذ األلةةةداف الرئيسةةةية و يرلةةةا مةةةن األلةةةداف 

نون ويي إطار اللدود المنصو  عليها يي لةذا القةا( 3يي المادة رق  ) المنصو  عليها

 بما يلي:

 . نقدية وتعريفها)أ( وضا األلداف الرئيسية للسياسة ال

 لةةا)ب( صةيا ة سياسةات مةن مةأنها تلقية  األلةةداف الرئيسةية للسياسةة النقديةة بمةا يةي ذ

 المركةلي البنةاسياسة سعر الصةرف و القيةود المفروضةة علةى العمليةات التةي يقةو  بهةا 

ر تةةدبي العراقةةي يةةي السةةوا المفتةةوح والسياسةةات الخاصةةة بنسةةبة الفائةةدة التةةي تفةةرض علةةى

ف المصار اية أمكال ومستويات االلتياطي الذي يطلب منكا  المصريي، واألموال للقط

ل ابةت الصرف ا اللفا  عليها، إال أن المجلل ال يكون ل  سلطة االنضما  إلى ن ا  لسعر

 . م ل اتلاد نقدي أو مجلل عملة

 . (32)رق   )ج( اتخاذ قرارات بمأن إصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية ويقا للمادة

 ن)د( إصةةدار التةةراخي  أو التصةةاريح واتخةةاذ اإلجةةراءات التةةي تكفةةل تن ةةي  سةةالمة وأمةة

 . ما ين  علي  القانون المصرييكالمصارف 

 يةةل مةةاليكت لللكومةةة بصةةفت  مصةةرف ومستمةةار وو)لةة ( تقريةةر قواعةةد تةةويير الخةةدما

 لللكومة ويقا لما ين  علي  القس   الرابا.

 .( 39)يقا للمادة رق )و( إقرار قواعد أن مة الديا و

 لللكومة العراقي البنا المركلياية التقارير والتوصيات التي يريعها ك)ل( الموايقة على 

 أو للهيئة التمريعية.
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تقبةل  العراقةي يةي المن مةات الدوليةة التةي البنةا المركةلي)ح( اتخاذ قرار بمأن امةتراا 

 ة.المركليعضوية المصارف 

  العراقةي بفةةتح و إمسةاا لسةةاب يةي سةةجالت نةةا المركةليالب)ط( اتخةاذ قةرار بمةةأن قيةا  

 انكةمةة دوليةة، واتخةاذ قةرار ييمةا إذا لي أجنبةي أو لكومةة أجنبيةة أو من كةلمصرف مر

 العراقةةي يقةةو  بفةةتح وإمسةةاا لسةةاب لةة  يةةي سةةجالت ألةةد المصةةارف البنةةا المركةةلي

 ة األجنبية أو لدى من مة مالية دولية.المركلي

ووضةا  ، العراقي يقو  بإصدار أوراا ماليةة للةدين لبنا المركلياان ك)ي( تقرير ما إذا 

 . االوراا الماليةمروط وألكا  لذا اإلصدار يي لالة اتخاذ قرار بإصدار تلا 

 مصةادر)ا( تلديد يئات األصول المناسبة الست مار التياطي النقد األجنبةي و يةره مةن ال

 . العراقي المركلي للبناالمالية 

ت عمليةا العراقةي بموجبهةا أن يمةارا يةي المركةلي للبناط التي يجول )ل( تلديد المرو

 (.28)الخص  ويقا للمادة رق  

 المةادة العراقةي تقديمة  بمقتضةى البنةا المركةليل قةرض أو ضةمان يعتةل  كة) ( اعتماد 

 وذلةةا بموايقةةة أعضةةاء المجلةةل بنسةةبة ال تقةةل عةةن  ال ةةة أخمةةال األعضةةاء ، (30)رقةة 

 . اللاضرين

الن ةةا  الةةداخلي و االرمةةادات و القواعةةد الخاصةةة بالبنةةا و المعمةةول بهةةا يةةي  اقةةرار)ن( 

 لبنةةا المركةةلي العراقةةي بمةةا يةةي ذلةةاادارتةة  و ادارة عملياتةة  و تلديةةد الهيكةةل التن يمةةي ل

 ( 6 ت العامة .)تلديد مواقا يرو  البنا المركلي العراقي و الغاء و استلداث المديريا

                                                           

 2018سنة ل 82( من قانون رق  10موجب  المادة رق  )ب 16عدلت الفقرة )ن( من المادة ( 6 )
 . التعديل ال اني للقانون
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البنةا  ة يي عمليةة صةنا القةرار علةى المسةتوى الةداخلي يةي)ل( إقرار اإلجراءات المتبع

 . العراقي المركلي

 العراقي. المركلي للبنا) ( الموايقة على ن   المراقبة الداخلية 

 العراقي وخطة العاملين يي . المركلي للبنا)ف( تلديد الميلانية السنوية 

 صدارلا ونمرلا.) ( اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية وإ

 كةةليالبنةةا المر)ا( اعتمةةاد جميةةا اللةةوائح واإلرمةةادات ذات التطبيةة  العةةا  التةةي يعتةةل  

 . العراقي إصدارلا

 البنةةا المركةةلي)ر( اتخةةاذ اإلجةةراءات بمةةأن أي أمةةور أخةةرى تكةةون ضةةمن اختصةةا  

 مةخ لية التعامةل معهةا لوئأنها نة  يةي لةذا القةانون يسةند مسةالعراقي والتي ل  يرد بمة

 . آخر أو مجموعة أخرى

 االجتماعات (17)المادة رقم 
،   يعقد المجلل اجتماعات  بنةاء علةى مبةادرة مةن رئيسة  أو ممةا ال يقةل عةن  لةث أعضةائ

 . ل األلوال مرة والدة على األقل مهرياكالمجلل يي  ويجتما

 النصاب القانوني (18)المادة رقم 
يي  ، بما ر أ لبية أعضائ  على األقليكتمل النصاب القانوني الجتماعات المجلل بلضو

 . ، ألد نائبي  الذي يتولى رئاسة االجتما  ، أو يي لالة  ياب  الملاي  ذلا
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 قرارات مجلس اإلدارة (19)المادة رقم 
 عةدد ، ويةي لالةة تسةاوي يتخذ المجلل قرارات  بأ لبية أصوات أعضائ  اللاضرين - 1

 . س  األمر ويلدد األ لبيةاألصوات يكون صوت الرئيل لو الذي يل

 لمسةجلةتصبح قرارات المجلل سارية المفعول ويقا  لما ورد يي توجيهةات المجلةل ا - 2

 صةبح، ويةي لالةة  يةاب لةذه التوجيهةات ت يفية التنفيذ وتوقيت كجلسة بمأن يي ملضر ال

 نويقيد يي ملضر الجلسة أي امتنا  عة ، المجلل سارية المفعول يور صدورلاقرارات 

 . لتصويت أو ما يت  التعبير عن  من آراء معارضةا

 المحافظ بصفته مدير تنفيذي (20)المادة رقم 
 عن سئوالم العراقي المركلي للبنايكون الملاي  بصفت  المسؤول التنفيذي الرئيسي  - 1

يجةول والعراقةي،  المركةلي للبنةاتسيير العمليات اليوميةة  ىتنفيذ قرارات المجلل، ويتول

 ارل أية سلطات يخولها المجلل ل .ل  أن يم

 العراقي. ركليالم للبنايساعد نائبا الملاي  الملاي  يي القيا  بتسيير العمل اليومي  - 2

للملةاي   ليجول للمجلل أن يضا األلكا  التي يت  بواسطتها تن ي  اللدود التي يجو - 3

العةاملين يةي  اريي إطارلا إسناد أي من سةلطات  ألي عضةو مةن أعضةاء المجلةل أو لكبة

لطة أن يفةوض السة ن يجول للملةاي كاعراقي، ويممل ذلا تلديد ما إذا ال البنا المركلي

 لمخ  والد أو لمخصين معا.

 ومراسةلي  الئة كالعراقةي وو البنةا المركةلييتولى الملاي  تعيين ويصةل مةو في  - 4

 يكةةونويقةةا لمةةروط وألكةةا  ن ةةا  العةةاملين و يةةر ذلةةا مةةن اإلرمةةادات العامةةة التةةي 

 المجلل أقرلا، يي لالة وجودلا.
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 تضارب المصالح( 21)المادة رقم 

ت اعتمةادا ال يلصل الملاي  أو أي من نائبي  أو  يرل  من أعضاء المجلل على أي -1

 خةالل مةدة خةدمته  أو العراقةي البنةا المركةليأو أية جهةة تخضةا إلمةراف  بنامن أي 

ال و ، على موايقةة المجلةل ال بعد اللصولالعراقي إ البنا المركليمو فين يي كعمله  

 ، ادالمجلةل بمةأن لةذا االعتمة يمترا من يتلقى م ل لذه االعتمادات يةي أي قةرار يتخةذه

مروط لذه المؤسسات ويقا لل ويواي  المجلل على القيا  بعمليات اقتراض دورية من م ل

المخصةي أو مسةكن السةتعمال   المعمول بها يي السوا لتةى يةتمكن المقتةرض مةن مةراء

القةةروض أليةةة أ ةةراض عائليةةة  لةةديا مصةةرويات دراسةةية أو طبيةةة أو السةةتخدا  م ةةل لةةذه

 العامةةة التةةي تلةةدد المعةةايير ويجةةول للمجلةةل وضةةا ونمةةر اإلرمةةادات الداخليةةة ، أخةةرى

 م ل لذه االعتمادات.على الخاصة لللصول 

 عضةةاءائبيةة  أو أليجةةول للمجلةةل أن ينمةةئ جهةةالا لتقةةدي  االعتمةةادات للملةةاي  أو لن - 2

وا، من الس العراقي ويقا للمروط المعمول بها يي البنا المركليالمجلل أو للعاملين يي 

 أو أليةةة أجةةل مةةراء منةةلل يقةةي  ييةة  المقتةةرض أو لةةديا المصةةاريف الدراسةةية أو الطبيةةة

 العامةة التةي ما يجول للمجلل وضةا ونمةر اإلرمةادات الداخليةةكأ راض عائلية أخرى، 

 . ايير الخاصة لللصول على م ل لذه االعتماداتتلدد المع

المهنيةة  اية خةدماته كعضاء اآلخرون يي المجلل بتكريل يقو  الملاي  ونائباه واأل - 3

 غلمةنه  بمة ، وال يقةو  أي العراقي طوال يترة عمله  يةي تلةا المناصةب المركلي للبنا

 مقابل إالن ذلا بمقابل مادي أو بدون كاأي منصب أو و يفة أخرى سواء 

 رمل  لهذا المنصب أو الو يفة.  العراقي قد البنا المركليان ك)أ( إذا 
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 اقتصرت جهودل  على إلقاء عدد ملدود من الملاضرات أو االمتراا يي نماط )ب( إذا

والقيا   اديمي آخر ملدود ال يتلقى عن  مكايأة مالية وال يتعارض ما أدائ  لمها  و يفت كأ

 . العراقي نا المركليالببمسئوليات  تجاه 

 المركةةلي بنةةاالعراقةةي بةةين و يفتةة  يةةي ال مركةةليالبنةةا الال يجمةةا أي مو ةةف يةةي - 4

،  ذلةا ومةا،  ى أو ال يتلقى عنهةا مكايةأة ماليةةان يتلقكالعراقي وبين و يفة أخرى سواء 

 المةرط يئةات يجول للمجلل وضا إرمادات عامة داخلية يست ني ييها مةن لةذا الل ةر أو

ريل، الو ائف، م ل التد العراقي أو نوعيات معينة من البنا المركلين مو في معينة م

 يي لذا المأن. وذلا يي لالة اقتنا  المجلل بعد  وجود تضارب يي المصالح

 المركليبنا عضاء المجلل أو أي مو ف يي ال يقبل الملاي  أو نائباه أو أي من أال- 5

و أسةةرية أ ابةةة عةةن أي مةةخ  تربطةة  بةة  عالقةةةالعراقةةي أيةةة لديةةة أو ائتمةةان لنفسةة  أو ني

تةة  لواجبا ان يةةي ذلةةا مةةا يةةؤ ر علةةى والئةة  وموضةةوعيت  يةةي أدائةة كةةتجاريةةة أو ماليةةة إذا 

 . العراقي البنا المركليالو يفية يي 

 السرية وتبادل المعلومات( 22)المادة رقم 
 لةل أوائةب الملةاي  أو عضةو يةي المجيمتنا أي مخ  يمغل منصب الملةاي  أو ن - 1

 العراقي عن القيا  بما يلي: المركلي للبنايل أو مراسل كأو و مو ف

ا أو للعمو  أو الكمف عنه )أ( السماح آلخرين باالطال  على معلومات خاصة  ير متالة

 ذلا ويقا ُطلب من ، إال إذا  الرسمية نمرلا يكون قد لصل عليها أ ناء تأدية مها  و يفت 

واجةب  أو وليةئالضرورة ذلةا للويةاء بأيةة مسة ادة وإذا اقتضتمن لذه الم( 2للفقرة رق  )

 القانون المصريي أو أية تمريعات أخرى ذات صلة. يفرض  لذا القانون أو يقضي ب 

 .على مكاسب مخصية )ب( استخدا  م ل لذه المعلومات أو السماح باستخدامها لللصول
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، ويفضةل أن  لمتعلقة باإلمةرافالعراقي أن يتبادل المعلومات ا المركلي للبنايجول  - 2

 ، ة ومةا سةلطات اإلمةراف المةاليالمركليةرة تفال  ما المصةارف كذلا بناء على مذ يت 

 البنةا المركةليتتضمن لذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بمرط اقتنا   ويجول أن

 الخطوات الاللمة لللفا  على سرية لذه المعلومات قد اتخذت. العراقي بأن

 وأليةة أخةرى كرات تفةال  مةا مصةارف مركالعراقي إبرا  مذ المركلي للبناول يج - 3

مةةا ليئةةات إمةةراف مةةالي تتضةةمن توضةةيلا لنطةةاا تبةةادل المعلومةةات وإجةةراءات التبةةادل 

 . أخرى بهذا المأن وتفاصيل

 من االجراءات القانونية الحصانة  (23)المادة رقم 

 المركةلي للبنةايةل كمو ةف أو ومةن أعضةاء المجلةل أو أي ال يتعرض أي عضةو  - 1

سبب بوقعت  العراقي للمسائلة القانونية أو يعتبر مسئول مسئولية مخصية عن أية أضرار

تةي سةمية الالر أي إلمال أو إجراء صدر من  أ ناء تأديت  لمهام  أو يي سبيل تأديت  للمها 

 . تقا يي نطاا و يفت  والتلامات  الملددة ل  بمقتضى لذا القانون

يل كو العراقي بتعويض أي عضو يي المجلل أو أي مو ف أو البنا المركلييقو   - 2

عةوى ديةي  العراقي عن أية تكاليف قضائية تكبدلا مقابل الديا  عن نفسة  المركلي للبنا

  هةاللم يتة قضائية تُريا ضده ييما يتعل  بتأدية مها  و يفت  الرسةمية أو مةا يُةلع  مةن تأد

 لقاضةةيلةةة إليةة  بموجةةب لةةذا القةةانون، وال يُطبةة  الةةن  اك  الموالمنوطةةة بةة  أو اللتلاماتةة

ان المةةخ  قةةد أديةةن بارتكةةاب جريمةةة نمةةأت عةةن النمةةاط الةةذي كةةبصةةرف التعةةويض إذا 

 . لذه الدعوى القضائية تغطي 
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 العالقات مع الحكومة -القسم الرابع
 التشاور مع الحكومة( 24)المادة رقم 

ة منت مةة العراقي اجتماعات دورية المركلي للبنارون يعقد الملاي  والمم لون اآلخ - 1

لنقديةة الي اللكومة لتبادل المعلومات واآلراء عن مدى إمكانية تنسي  السياسات ؤومس ما

ل يي كة، كرى ذات التما  ومسئولية ممترويتبادلون المعلومات بمأن أمور أخ ، والمالية

 لدود مسئوليات .

ن مةةلضةةور اجتماعةةات مةةا اللكومةةة بنةةاء علةةى دعةةوة يجةةول للملةةاي  أو ألةةد نائبيةة   - 2

  ات يةي تلةا االجتماعةات باسةلكومي، ويجول له  أن يقدموا الممةورة والمعلومة مسؤول

البنةةا العراقةةي، مةةرط أن تقةةا لةةذه المعلومةةات يةةي نطةةاا اختصةةا   المركةةلي بنةةاال

 . العراقي المركلي

 لقيام بأعمال بالنيابة عن الحكومةا- 25المادة رقم 

 العراقي على القيا  بما يلي: البنا المركلييجول لللكومة أن تأتمن  - 1

 . )أ( إمساا لسابات اللكومة

هةا إدارتبهةا اللكومةة و )ب( االمتراا يي عمليات االقتراض المللية واألجنبية التي تقةو 
 . يل الماليكبصفة الو

مةةة يةةي تم يةةل اللكو )ج( االمةةتراا مةةا مم لةةي اللكومةةة اآلخةةرين أو بنةةاء علةةى إذن مةةن

جنبيةة الماليةة والنقديةة مةا الةدول األ اللكومة يي المفاوضةات التةي تجريهةا لةول القضةايا

 . والمؤسسات الدولية

النقد األجنبي أو أية  )د( تأدية العمليات المالية بسعر السوا ييما يتعل  بالودائا أو عمليات

قتصادية الناتجة عن الترتيبات االتفاقيات اال عمليات أخرى قائمة على الديا أو التصفية أو

 :بية، بمرط أن اللكومة ما األطراف األجن المالية الدولية التي أبرمتها
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عةن أداء  االلتلامات الماليةة والمسةئوليات القانونيةة التةي تنةتج ايةك( تتلمل اللكومة اوال)

 .العراقي لهذه المها   المركلي بناال

اليةة أو مبأية عملية تنطةوي علةى تلمةل التلامةات  العراقي البنا المركلي( ال يقو   انيا)

 )مبامرة أو  ير مبامرة( نيابة عن اللكومة. مسئوليات قانونية

يةةي  وماليةةة ونقديةةة )لةة ( تأديةةة المهةةا  المترتبةةة علةةى عضةةوية الدولةةة يةةي مؤسسةةات دوليةةة

 . النطاا الذي تلدده الدولة

كةةاليف علةةى أسةةال اسةةترداد الت العراقةةي البنةةا المركةةليتقةةو  اللكومةةة بةةديا أتعةةاب  - 2

 . القيا  بالمها  المنصو  عليها يي لذه المادة مقابل

 حظر إقراض الحكومة (26)المادة رقم 

لكومةة أو العراقةي أيةة اعتمةادات مبامةرة أو  يةر مبامةرة لل البنا المركةليال يمنح  - 1

وجةب لعراقةي بما المركةلي للبنةاة للدولة، وما ذلا يجول كليئة عامة أو جهة مملو ألية

اف لللكومةة والتةي تخضةا إلمةرة كةأن يقد  للمصةارف التجاريةة المملو (30)رق   المادة

وط العراقي مسةاعدات سةيولة، علةى أن تُقةد  لةذه المسةاعدات بةنفل المةر المركلي بناال

 تن   تقدي  المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة. واأللكا  التي

تصةةر اللكوميةةة علةةى أن تق االوراا الماليةةةعراقةةي مةةراء ال المركةةلي للبنةةايجةةول  - 2

 طةارإنوي يقةط، وأن يةت  المةراء يةي علةى السةوا ال ةا االوراا الماليةةمراء تلا  عمليات

 عمليات السوا.

االوراا أي نةة  يُفسةةر علةةى أنةة  يل ةةر اسةةتخدا   (26)ادة رقةة  ال يةةرد يةةي لةةذه المةة- 3

 رلنكةةوانةةب عمليةةات السةةوا المفتةةوح أو ج ييمةةا يتعلةة  بةةأي جانةةب مةةن اللكوميةةة الماليةةة

 . لضمان المنمآت القائمة
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 احتياطي النقد األجنبي -القسم الخامس
 إدارة االحتياطي الرسمي من النقد األجنبي 27المادة رقم 

تيةاطي جنبية ويقةو  بةادارة االلصول األنا المركلي العراقي صفقات على األ. يعقد الب1

ديةة سةة النقيضل الممارسات الدولية والةداف السياأل ة ويقا  الرسمي من النقد االجنبي للدول

 -:هاو يي جميعأتية صول اآلر م ل لذا االلتياطي يي أي من األويجول للمجلل ان يست م

 .أ. النقد الذلبي الموجود يي خلائن البنا المركلي العراقي 

ليةة ت الدوة اللسةاباديةأجنبية التي عةادة مةا تسةتخد  يةي تب. العمالت النقدية والمعدنية األ

 .التي يمسكها البنا المركلي العراقي او للساب  

قةةد جةةل قصةةير بالنأعنةةد الطلةةب او واجبةةة السةةداد بعةةد  اجبةةة الةةديارصةةدة الدائنةةة وج. األ

لي ا المركةدية اللسابات الدولية التي يلتف  بهةا البنةأجنبي الذي عادة ما يستخد  يي تاأل

ادة عةإ ن طرية  اتفاقيةات اعةادة المةراء ولتي تست مر عو تلا األسابات لدي   العراقي يي

 .جال متعددة المقابل و الودائا ال ابتة آلالمراء 

 .د. لقوا السلب الخاصة المتويرة للساب العراا لدى صندوا النقد الدولي 

 ل  . االدوات االست مارية المتالة لدى صندوا النقد الدولي . 

كاملةةة و لتةةداول التةةي تصةةدرلا او التةةي تل ةةى بال قةةة الوراا ماليةةة لةةديون قابلةةة لأيةةة أو. 

 والسلطات  و المؤسسات المالية الدولية وأو البنوا المركلية أجنبية ات األاعتماد اللكوم

يةي  تسةتخد  جنبيةة التةي عةادة مةاية و التي يت  ديعها بةالعمالت األالوكاالت المللية االجنب

 . و للساب أا المركلي العراقي ي يمسكها البنتادية اللسابات الدولية الت

 ( 7 . للبنا استخدا  الممتقات المالية يي الملاي  االست مارية كأداة للتلوط .)2

                                                           

لتعديل ا 2018لسنة  82( من قانون رق  4( بموجب المادة رق  )27عدلت المادة رق  ) ( 7 )
 ال اني للقانون .
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 االختصاصات النقدية -القسم السادس
 عمليات السوق المفتوح و التسهيالت القائمة (28)المادة رقم 

 :العراقي يي سبيل تلقي  ألداي  أن  المركلي للبنايجول 

رخي  أو تةالسةوا المفتةوح مةا المصةارف التجاريةة اللةائلة علةى    بأداء عملياتيقو -أ

يين العراقي بموجب القانون المصريي، أو ما وسطاء مال البنا المركلي تصريح من قبل

العراقةي وطبقةا للقواعةد  البنةا المركةليعلةى التةرخي  المناسةب لسةب تقةدير  لاصلين

 ة أوتسهيالت عامة للمصارف التجارية المرخص ما يجول ل  أن )ب( يقد كيلددلا.  التي

 العراقةةي بموجةةب القةةانون المصةةريي وطبقةةا البنةةا المركةةلياللةةائلة علةةى تصةةريح مةةن 

 العراقي عن طري : البنا المركليللقواعد التي ن  عليها ولددلا 

ات اتفاقي )أ( البيا أو المراء القطعي البسيط  ير الممروط ) النقدي أو اآلجل( أو بموجب

بنةةا ال إعةةادة المةةراء أو أيةةة عقةةود ماليةةة ممةةابهة أو أوراا ماليةةة لةةديون صةةادرة مةةن قبةةل

عمليةةات  ، علةةى أن تقتصةر العراقةي أو مةةن قبةل اللكومةةة وتلمةل عائةةد السةوا المركةلي

السةةوا  للةةديون الصةةادرة عةةن اللكومةةة علةةى عمليةةات تُجةةرى يةةي االوراا الماليةةةمةةراء 

 . المفتوح ويي السوا ال انوي يقط

 . )ب( المراء أو البيا البسيط  ير الممروط )النقدي أو اآلجل( للنقد األجنبي

 . )ج( خص  الكمبياالت أو السندات اإلذنية

 . امال بواسطة رلن يضمن القرضكد( تقدي  القروض المؤمنة تأمينا )

 . )ل ( قبول ودائا من المصارف تُديا عليها يوائد
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 يمتطلبات االحتياط (29)المادة رقم 

للعةةةراا  سةةةة النقديةةةةالعراقةةةي مةةةن المصةةةارف، تنفيةةةذا للسيا البنةةةا المركةةةلييتطلةةةب - 1

ة أو نقدية ، أن تلتف  بالتياطي يي مكل أرصةدة وبمقتضى اللوائح المن مة يي لذا المأن

ألدنةى الةده  . ويت  االلتفا  بم ل لةذا االلتيةاطي يةي العراقي البنا المركليودائا لدى 

خةةالل  متوسةةط مسةةتويات االلتيةةاطي يةةي نهايةةة اليةةو كسةةب المنصةةو  عليةة  والةةذي يل

واعيةد مو العراقي والتةي تتعلة  بلجة  ونةو  البنا المركليالفترات اللمنية التي يلددلا 

 للبنةا استلقاا ودائا المصةارف واألمةوال المقترضةة و يرلةا مةن الخصةو  التةي يجةول

ب السةل القيةا  بعمليةاتوال يسمح للمصارف يي أي وقةت  ، العراقي أن يلددلا المركلي

المسةتويات مةن  ايةة المصةارف بةنفلكف على لسابات االلتياطي. وتلةتف  على المكمو

 على تعويض متطلبات االلتياطي الملدد لكل يئة من يئات الخصو  ويجول لها اللصول

 . مالي مقابل ذلا

المطلةةوب  ي لالةةة عجةةل أي مصةةرف عةةن االلتفةةا  باللةةد األدنةةى مةةن االلتيةةاطييةة- 2

ئةدة يفرض نسةبة يا العراقي أن المركلي للبنايجول ( 1) منصو  علي  يي الفقرة رق ال

لتةى تةت   المصةرف على سبيل العقوبة يت  تلصيلها على أسال عجل االلتياطي يي لةذا

 تغطية لذا العجل.

 المقرض األخير (30)المادة رقم 

 مروط واأللكا  التي، يي ال روف االست نائية وبموجب ال العراقي المركلي للبنايجول 

يلةةددلا وبموجةةب القةةانون المصةةريي، أن يكةةون المقةةرض األخيةةر لمصةةرف مةةرخ  أو 

ويجول تقدي  م ل لذا الدع  يي مكل  ، العراقي البنا المركليتصريلا صادر من  يلمل

لمدة ال تليد عن  ال ة أمهر، ويجول  لمصرفاأو لمصللة  للمصرفمالية تُمنح  معونات

عراقي أن يجدد لذه المةدة علةى أسةال برنةامج يوضةح اإلجةراءات التةي ال المركلي للبنا
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العراقي بتقةدي  م ةل لةذه المسةاعدات  البنا المركليالمعني، واليلتل   المصرف يقو  بها

 إذا: المالية إال

بة يقةدمها مناسة ملةيء وأن الضةمانات التةي المصرفالعراقي أن  البنا المركلي)أ( رأى 

 ية قائ  على لاجت  لتلسين السيولة.وأن طلب  للمعونة المال

يةر ول انكةلةى اسةتقرار الن ةا  المةالي، وإذا ان لذا الدع  ضروري لللفةا  عك)ب( وإذا 

ي  سداد يضمن ي العراقي نيابة عن اللكومة المركلي للبناتابيا كالمالية قد أصدر ضمانا 

 قيمة القرض

نةةا علةةى ويةة  متطلبةةات دلا البيكةةون القةةرض الممنةةوح للمصةةرف مقابةةل يائةةدة يلةةد (ج)

 ( 8 )السوا

 العملة -القسم السابع
 الوحدة النقدية (31)المادة رقم 

 . يكون الدينار لو ولدة النقد الوطني للعراا

 إصدار العملة (32)المادة رقم 
العراقةةي ولةةده دون  يةةره اللةة  يةةي إصةةدار العملةةة الورقيةةة  المركةةلي للبنةةايكةةون  - 1

وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجةب لةذه  ، ها يي العرااوالمعدنية لغرض تداول النقدية

البنةا ويقةو   ، العراقةي البنا المركةليالمرتبة األولى يُلمل على أصول  المادة رلن من

العراقةةي باتخةةاذ الترتيبةةات الاللمةةة إلصةةدار عملتةة  النقديةةة الورقيةةة والمعدنيةةة  المركةةلي

النقديةة الورقيةة والمعدنيةة التةي يصةدرلا  العةراا. وال تعتبةر العمةالت لغرض تداولها يي

مبيةاالت أو أي نةو  آخةر مةن كلغةرض التةداول سةندات إذنيةة أو  العراقةي البنا المركلي

                                                           

لسنة  82قانون رق   ( من5لمادة رق  )ا( بموجب 30قرة )ج( الى المادة )اضيفت الف -( 8 )
 التعديل ال اني للقانون  2018
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البنةةا ، ويلتةةل   بمقتضةةى القةةانون التجةةاري ذي الصةةلة الو ةةائ  التجاريةةة المعمةةول بهةةا

 . ورد نص  يي لذا القانون العراقي بقبولها يي لدود ما المركلي

يةةة التةةي قتصةةر العملةةة الرسةةمية يةةي العةةراا علةةى العمةةالت النقديةةة الورقيةةة والمعدنت - 2

 . العراقي والتي ل  يت  سلبها من التداول البنا المركلي يصدرلا

يةةات مك  بموجةةب لةةوائح تن يميةةة باللةةد مةةن العراقةةي أن يقةةو المركةةلي للبنةةاويجةةول  - 3

د لعةراا عنةهةا بصةفتها العملةة الرسةمية لالنقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبول العمالت

لورقيةة ويجول ل  أيضا  وضةا قيةود علةى يئةات لةذا العمةالت النقديةة ا ، ديا أية التلامات

 . استخدامها لتسديد مبالغ ملددة أو مرائح من المبالغ والمعدنية التي يجول

لنقديةةة واالعراقةةي مسةةئوال عةةن إمةةداد العةةراا بعملتةة  الورقيةةة  البنةةا المركةةلييكةةون  - 4

جميةا  للملاي ةة علةى تةويير الكميةات الكاييةة مةن العملةة الورقيةة أو المعدنيةة يةي ويسعى

 اية األوقات.ك مناط  البالد ويي

لة امالمع،  عدنيةطبع العمالت النقدية الورقية وسك العمالت النقدية الم (33)المادة رقم 
 درةاصالمحاسبية للعمالت النقدية ال

النقديةة  مةالتالعراقي بموجب اللوائح التن يمية بتلديد يئةات الع كليالبنا المريقو   - 1

 ذلةا  يةرالورقية والمعدنية ومقاييسها وأمكالها ومادتها وملتوالا وولنها وتصةميماتها و

قةوا ول وتكون األلواح الاللمة لسا العملةة أو طبعهةا ، من السمات األخرى الخاصة بها

 . العراقي المركلي للبناا الملكية الفكرية لتصمي  يئاتها ملك

العملةة  سةاالعراقةي بالترتيبةات الاللمةة لطبةا العملةة الورقيةة و البنا المركةلييقو   - 2

دنيةة والمع المعدنية ولغةرض تةويير سةبل األمةن والسةالمة للفة  العمةالت النقديةة الورقيةة

 التي ل  يت  إصدارلا.
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 لمسةةئول عةةن إعةةدا  العمةةالتالعراقةةي ولةةده دون  يةةره لةةو ا البنةةا المركةةلييكةةون  - 3

 ، وعةةن الةةتلف  علةةى السةةبائا واألصةةبا  النقديةةة الورقيةةة والمعدنيةةة بمةةكل سةةلي  وآمةةن

،  لمةا دعةت الضةرورة إلةى ذلةاكالمكهنةة وإعةدامها  الورقية أو المعدنية والعمالت النقدية

يا وب العراقي ولده دون  يره ل  صهر العمالت النقدية المعدنية المركلي للبناويكون 

 المعدن المستخل  منها.

 دالالعراقةةي بنةةاء علةةى طلةةب مةةن أي يةةرد أو أيةةة جهةةة باسةةتب البنةةا المركةةلييقةةو   - 4

 معدنيةة،قية والالعمالت النقدية الورقية أو المعدنية بمبالغ مساوية من العمالت النقدية الور

 . ويقو  بذلا دون اللصول على مقابل أو عمولة

بنةا ال لصةادرة عةنلعمالت النقدية الورقية والمعدنية المتداولةة ايقيد المبلغ اإلجمالي ل - 5

 ةل خصةو ، والتتضةمن مكالعراقةي  المركةلي للبنةاالعراقي يي اإلقرار المالي  المركلي

 . لبنالالنقدي  لذه الخصو  العمالت النقدية الورقية والمعدنية الموجودة يي االلتياطي

 ( 9 .) تذكارية  ير قابلة للتداول للبنا المركلي العراقي اصدار مسكوكات -6

 سحب العمالت النقدية الورقية والمعدنية المعيبة (34)المادة رقم 

 فتهالة للتداول صةتفقد العمالت النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة  ير الصال - 1

 ، ادةمةمةن لةذه ال( 2العراقي، بموجب الفقرة رقة  ) البنا المركليويقو   ، عملة رسميةك

 يةةدية ورقبسلب لذه العملة المعيبة  ير الصاللة للتداول وإعدامها واستبدالها بعمالت نق

 . ومعدنية صاللة للتداول وتتساوى قيمتها ما قيمة العملة المسلوبة

والمعدنيةة  العراقي أن يريض استبدال العمالت النقديةة الورقيةة المركلي للبنايجول  - 2

 ر كيقدت أ انت العملة قدكر واضح أو مموه أو م قوب أو إذا ا  يان تصميمهكالمعيبة إذا 
                                                           

لسنة  82( من قانون رق   6 بموجب  المادة رق  ) 33( الى المادة  6 اضيفت الفقرة ) -(  9 )
 التعديل ال اني للقانون . 2018
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تعةةويض  ويةةت  سةةلب م ةةل لةةذه العملةةة وإعةةدامها دون،  مةةن خمسةةين بالمائةةة مةةن سةةطلها

المفقةودة مةن  العراقةي أن األجةلاء البنةا المركةلي، إال يي لالة وجةود دليةل يقنةا  مالكها

وبموجةةب سةةلطت  ،  العراقةةي عندئةةذ المركةةلي للبنةةاويجةةول  ، ة قةةد دمةةرت بالكامةةلالعملةة

 . ليا عن لذه العملةكأن يقد  تعويضا جلئيا أو  ، التقديرية الملضة

لورقية أو ا العراقي تقدي  أي تعويض عن العمالت النقدية البنا المركلييطلب من ال - 3

لعراقةةي ا المركةلي للبنةامةا يجةول كها، المعدنيةة المفقةودة أو المسةروقة أو التةي تة  إعةدام

بمةا يةي ذلةةا  مصةادرة أيةة عمةالت نقديةة ورقيةة أدخةل علةةى م هرلةا الخةارجي تغييةرات

 ليها أوعالمطبو   وباألخ  العمالت النقدية الورقية المكتوب عليها أو المرسو  عليها أو

 المختومة أو الم قوبة أو التي وضعت عليها مادة الصقة.

 التخلص من العمالت النقدية المزورة (35)المادة رقم 
 للبنالها كرقية أو معدنية ملورة أن يقدمها على أي مخ  يلصل على عمالت نقدية و

 . العراقي المركلي

 استبدال العمالت النقدية (36) المادة رقم
والمعدنيةة  العراقةي أن يقةرر اسةتبدال العمةالت النقديةة الورقيةة المركةلي للبنايجول  - 1

ذ مسةاوية، ويتخة ومعدنية أخرى بمبالغ دون مقابل عن طري  إصدار عمالت نقدية ورقية
 الفتةرة تلةدد ييهةا للبنةا العراقي قرارا  بذلا يصدر بصيغة الئلة تن يميةة البنا المركلي

 ة بغيرلةةاوالمعدنيةةة المسةةلوب اللمنيةةة التةةي يةةت  خاللهةةا اسةةتبدال العمةةالت النقديةةة الورقيةةة
 . ومواقا وأوقات القيا  بذلا

تلغةي  ، يالعراقة البنةا المركةليو يي أي وقت آخر يلةدده يي نهاية يترة االستبدال أ - 2

 ية.رسم ملةعالعمالت النقدية الورقية والمعدنية التي ت  استبدالها من التداول وال تعتبر 

والنقديةة  العراقي بإعال  الجمهور العا  بالعمالت النقدية الورقية البنا المركلييقو   - 3

 . الرسمية ن طري  نمر إخطار بذلا يي النمرة، وذلا ع التي تعتبر العملة الرسمية
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 حرية النقد (37)المادة رقم 
 لتصةريات الطوعيةة، بمةا يةي ذلةا أييجول لطريي أي عقةد أو  يةره مةن المعةامالت أو ا

 ة نقديةةا  أيةة عملةخطاب أو و يقة أو ضمان للمال، أن يتفقا على تلديةد اسةتخد مبيالة أوك

و أي ديةةون أو التلامةةات قانونيةةة تنمةةأ عةةن أي عقةةد أ ويجةةول تسةةديد أيةةة،  لةةديا التلامةةات

ة عملةة ، بأية مبيالة أو خطاب أو و يقة أو ضمان للمالكأي  معاملة أو صفقة، بما يي ذلا

ر كمادة أن يذالذي يت  بموجب لذه الويجول لالتفاا  ، عملة الدياكنقدية يت  االتفاا عليها 

، بمةا يةي ذلةا سةير المعةامالت  ال روف المليطة صرالة أو يستخل  ضمنيا من خالل

 . واألعراف التجارية وسير األداء

 تنفيذ التزامات النقد األجنبي (38)المادة رقم 
قضةي يجول تنفيذ التلامات النقد األجنبي بناء علةى مةروط االلتةلا ، وعنةد صةدور لكة  ي

يةة لةة النقديةا مبلةغ بالعممخ  تنفيذ التلا  ما بالنقةد األجنبةي، يسةتلل  تنفيةذ اللكة  د على

 العراقية اف من النقد األجنبي لتغطية التلا  من ألد المصارفكلمراء قدر  العراقية يكفي

لنقةد عن سعر الصرف لمراء االبنا المصارف يي اليو  األول الذي يعلن يي   عند إ الا

.  دائنللة بالدينار العراقي، وذلةا قبةل يةو  والةد مةن موعةد للةول تسةديد االلتةلا  األجنبي

قو  ت،  الملكمة أن لذه الطريقة ال تكون منصفة يي  ل ال روف القائمة ولكن إذا قررت

 . لتلويل العملة تكون منصفة الملكمة باختيار طريقة
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 االختصاصات األخرى -القسم الثامن
 نظم الدفع (39)المادة رقم 

وتسةوية  يةة والفعالةة لتصةفالعراقي بوضةا وإدامةة الةن   السةليم البنا المركلييقو   - 1

ا نمةرل لةىسداد المعامالت التجارية ويقا  للمعايير الدولية وأيضل الممارسات، أو يعمةل ع

 وإدامتها.

 لالعراقةةي ولةةده دون  يةةره لةةو المسةةئول عةةن تن ةةي  وتسةةجي البنةةا المركةةلييكةةون  - 2

ذلا كة ولةده ، ويكةون لةو العراقةي البنا المركليأن مة الديا التي يتواللا أطراف  ير 

 . المسؤول عن ترخيصها واإلمراف عليها

 لمركةةليا للبنةا، يجةةول  ييمةا يتعلة  باإلمةةراف علةى أن مةة الةةديا أو القةائمين عليهةا - 3
 العراقي وبموجب لوائح تن يمية أن:

 . على ن ا  للديا )أ( يقتضي تسجيل أو ترخي  أي ن ا  للديا أو أي مخ  قائ 

أن يراعةي المةروط  أو أي مةخ  قةائ  علةى ن ةا  للةديا )ب( يقتضي من أي ن ا  للديا

ي ذلةا يةالعراقةي أن يضةعها، بمةا  المركلي للبناوالمتطلبات السليمة واآلمنة التي يجول 

العراقةةي علةةى م ةةل  البنةةا المركةةليإمةةراف  تلةةا المةةروط والمتطلبةةات الخاصةةة بتسةةهيل

  علةى ي مةن مةأنها اللفةاوتلا المةروط والمتطلبةات التة لؤالء القائمين على أن مة الديا

 بها الجمهور العا  له . سالمة األصول التي عهد

 يةذ المهةا العراقي التخاذ اإلجراءات التةي يرالةا ضةرورية لتنف البنا المركلييخول  - 4
 اا ييهابما يي ذلا نمر وتن ي  أن مة الديا واالمتر( 1المنصو  عليها يي الفقرة رق  )

 قة يي لذا المأن.وتمغيلها وتلديد الرسو  المطب
 العراقي القيا  بترتيبات لتسهيل: المركلي للبنايجول  - 5

 الصةلة مةا والترتيبةات ذات العراقةي البنا المركلي)أ( التكامل بين ن ا  الديا المتبا يي 
 . أن مة الديا األخرى

 . األجنبي )ب( إيجاد طرا وتكنولوجيات جديدة للديا بالعملة المللية أو بالنقد
 . دوريا مي  خطة لتطوير الن ا  الوطني للديا يي العراا وتعديلها)ج( تص
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 اإلشراف على المصارف (40)المادة رقم 
 ةايةةة اإلجةةراءات الاللمةةكعراقةةي ولةةده دون  بةةره سةةلطة اتخةةاذ ال المركةةلي للبنةةايكةةون 

 لترخي  وتن ي  عمل المصارف واإلمراف عليها وعلى يروعها من أجل امت ال جميعها

 البنةةاذلا سةةلطة المعاينةةة خةةارج مقةةر كةةالقةةانون والقةةانون المصةةريي، ولةة   الةةذ أللكةةا 

عةة لهة  يةي وسةلطة يلة  وتفتةيا لةاملي التةراخي  ويةروعه  التاب ويروع  التابعةة لة 

 ، ختةارهالعراقي ويي الوقةت الةذي ي البنا المركلييختارلا  التي مواقا عمله ، بالطريقة

ارف والفةرو  دون  يةره سةلطة مطالبةة المصةالعراقةي ولةده  المركةلي للبنةاما يكةون ك

تةي وعمالئة  ال والفرو  التابعة لة البنا المتعلقة بمؤون  اية المعلوماتكالتابعة لها بتقدي  

 تصليلي ول  عالوة على ذلا سلطة القيا  بعمل ، العراقي البنا المركليقد يلتاج إليها 

لمرخصة امن أجل تطبي  الهيئات  ، والقانون المصريي ، ويقا  لما ين  علي  لذا القانون

ت أو و إرمةاداوامت الهةا ألي لةوائح تن يميةة أو معةايير أ والفرو  التابعة لها لتلا القوانين

ل لةذه العراقي قد أصدرلا ييما يتعلة  بتنفيةذه لم ة المركلي لبناتوجيهات لصيفة يكون ا

العراقي  لبنا المركلياأي جهة تابعة لللكومة  ير  القوانين. وال يكون ألي إجراء تتخذه

 . واالعتماد الخاصة بالمصارف أي صفة قانونية ييما يتعل  بتن ي  نماطات اإلقراض

 تجميـع ونشـر اإلحصاءات المالية (41)المادة رقم 

،  يالعراقة البنا المركليتقو  المصارف و يرلا من الجهات التي تخضا إلمراف  - 1

لةب اء علةى طو البيانةات لة  بنة، بتقةدي  المعلومةات ألهذا القانون أو القانون المصةريي ويقا  

 العراقي ضرورة لذلا من أجل: البنا المركلييرى  وعندما ، من 

 لاألموا ورؤول )أ( متابعة التطورات يي النقد األجنبي واالئتمان والودائا وأسواا المال

 . ب( إعداد ونمر اإللصاءات النقدية)

 . المديوعات مر اإللصاءات عن ميلان)ج( إعداد ون
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أليةة جهةات  ل المخةاطرة للمصةارف أوكةالبيانات المالية التي تعكةل مرا )د( جما وإعداد

 . العراقي البنا المركليأخرى تخضا إلمراف 

ة علةى إيمةاء أية )ل ( تجميا أي إلصاءات مالية أخرى ونمرلا بمرط أن ال ينطوي ذلةا

 . عالقة تجارية سرية

ها يي ي يي سبيل االضطال  بمسئوليات  المنصو  عليالعراق البنا المركلييسعى  - 2

مةية مةا ذ السياسات المتماالقانون ويي  يره من التمريعات األخرى إلى تطوير وتنفي لذا

 .ةالمركليالدولية وأيضل الممارسات المتبعة يي المصارف ر المعايي

 األشخاص غير المرخصين (42)المادة رقم 

 لطةس،  ، بعد لصول  على أمر من الجهات المختصة العراقي المركلي للبناتكون  - 1

دخةةول المكاتةةب ويلةة  اللسةةابات وديةةاتر اللسةةابات والو ةةائ  و يرلةةا مةةن السةةجالت 

 العراقي وجةود أسةباب وجيهةة تجعلة  يمةتب  البنا المركليمخ  إذا رأى  الخاصة بأي

 كةةليالبنةةا المرالمةةخ  باالمةةتراا يةةي نمةةاط يقةةا يةةي دائةةرة اختصةةا   يةةي قيةةا  لةةذا

 ، ر ة  أن اللصول منة  علةى التةراخي  أو التصةاريح أو التسةجيل الةالل  العراقي دون

ذا على م ل لةذه التةراخي  أو التصةاريح أو التسةجيل، أو أن لة القانون يقتضي اللصول

،  قانونويقو  المسؤولون عن تطبي  ال ، يخالف القانون النماط الذي يقو  ب  لذا المخ 

 العراقةةي علةةى البنةةا المركةةلي، بمسةةاعدة  العراقةةي ا المركةةليالبنةةبنةةاء علةةى طلةةب مةةن 

ا  ودياتر لسابات  وسجالت  األخرى، وله  استخد دخول مقر لذا المخ  لفل  لسابات 

 القوة لتلقي  ذلا إذا لل  األمر.
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العراقةةةي أن مخصةةةا مةةةا يمةةةارل نمةةةاطا لةةة  يستصةةةدر لةةة   البنةةةا المركةةةليإذا قةةةرر - 2

العراقةةي الةةذي يقتضةةي   البنةةا المركةةليتسةةجيل الةةالل  مةةن التصةةريح أو ال التةةرخي  أو

العراقي بإعالن م ةل لةذا المةخ  بصةدور أمةر يةأمره يية   البنا المركلي القانون، يقو 

ويكةةون األمةةر ممةةفو  ببيةةان يوضةةح  ة ،طنمةةممارسةةة م ةةل لةةذه اال بسةةرعة التوقةةف عةةن

ما يُطالب المخ  يي لةذا ك ، وقو  مخالفة القانون اللقائ  واألسانيد القانونية التي ت بت

وإذا تبةين  ، تةاري  اسةتال  اإلعةالن بةالقرار األمر بتقدي  رد مكتةوب خةالل  ال ةة أيةا  مةن

ويي أي لال من األلةوال يةي  ضةون  ، العراقي بعد المراجعة على الرد المركلي للبنا

 كةليالمر للبنةايتوقةف، يجةول  ، أن النمةاط لة  أسبو  والد مةن تةاري  اإلعةالن بةالقرار

قيمتهةا بموجةب الفقةرتين  تُلةدد العراقي أن يفرض  رامات إدارية على م ل لذا المخ 

 ( .62من المادة رق  )( 3ورق  )( 2رق  )

 أحكام أخرى -القسم التاسع
 حيازة الممتلكات (43)المادة رقم 

والمعةةدات  العراقةةي امةتالا وليةالة األمةةوال المنقولةة وال ابتةة المركةلي للبنةايجةول  - 1

 . لتي قد تكون مطلوبة لتمكين  من القيا  بأعمال ا

العراقي  المركلي للبنايجول ( 1المنصو  عليها يي الفقرة رق  )بالر   من القيود  - 2

 ليةةالة وامةةتالا جميةةا أنةةوا  الممتلكةةات يةةي سةةبيل لمايةةة أو تةةأمين أو تلصةةيل أي مةةن

تقليةل لبنةا  مةا مصةللة الوقت ممكن تماميا  وتُبا  لذه الممتلكات يي أسر   ، المستلقات

 وقةو ل، وتُبا  على أي لال، يةي تةاري  ال يتجةاول تةاري  البيةا الةذي قةد يةؤدي  الخسائر

 . العراقي المركلي البناخسارة يتلملها 
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 اإلعفاء من ضرائب معينة( 44)المادة رقم 

 العراقي من الضرائب والرسو  اآلتية: البنا المركلييعفى  - 1

 العراقي أو أربال . البنا المركليدخل )أ( الضرائب على 

 العراقي. البنا المركلي)ب( ضرائب الملكية الخاصة على أصول 

 األخرى. )ج( الضرائب المفروضة على تلويل األموال وعلى المعامالت المالية

 االوراا الماليةةة)د( الضةةرائب التةةي تلصةةل يةةي مةةكل رسةةو  دمغةةة تجبةةى عنةةد إصةةدار 

 ية.والعمالت النقدية الورق

ية القيمةة المضةا ية ورسو  االسةتيراد وضةرائب المبيعةات و ضةرائبكمرك)ل ( الرسو  ال

 المركةلي البنةاالتةي تُسةل  إلةى  على الذلب المستورد والعمالت النقدية الورقية والمعدنية

 . العراقي

والعمةةالت النقديةةة  )و( ضةةرائب المبيعةةات المفروضةةة علةةى المخةةلون المللةةي مةةن الةةذلب

 العراقي. البنا المركليلمعدنية الخاصة بالورقية وا

 والالعراقي للضةرائب علةى الممتلكةات المفروضةة علةى األمة البنا المركلييخضا  - 2

 قاعةةدة عامةةة إال يةةي لالةةة خضةةو  الةةولاراتكوال تسةةري عليةة  لةةذه الضةةرائب  ، ال ابتةةة

 .تخدمولاأو يسلم ل لذه الضرائب والرسو  على األموال ال ابتة التي يمتلكونها  اللكومية

العراقةةي أليةةة ضةةرائب أو رسةةو  أخةةرى إال إذا ورد نةة   البنةةا المركةةلييخضةةا  - 3

 . بخالف ذلا يي القوانين الملددة المن مة للضرائب والرسو  يقضي
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 البيانات والمراجعة المالية –القسم العاشر 
 اريردفاتر الحسابات والسجالت: البيانات المالية والتق (45)المادة رقم 

عليهةا  معةايير الملاسةبة المتعةارف بةايتي لي العراقةركةالم بنةال أن اليضمن المجل - 1

ذلةا  ي، بمةا ية اية األوقات وأن  يطبقها عنةد إعةداد وإمسةاا لسةابات  وسةجالت كدوليا يي 

 . له الماليكبيانات مر

 دل مةةهر بإعةةداكةةة العراقةةي يةةي أسةةر  وقةةت ممكةةن بعةةد نهايةة البنةةا المركةةلييبةةادر  - 2

 ىوإصدار الميلانيات العمومية وينمرلا يي المنمور الرسةمي وعلةى موقعة  الرسةمي علة

 تلي العراقةةي اعتبةةارا  مةةن انتهةةاء المعةةامالكةةالمرالبنةةا مةةبكة اإلنترنةةت لتوضةةيح وضةةا 

 . التجارية يي اليو  األخير للتعامل يي المهر المنتهي

بيانات  إعدادبل سنة مالية كهاية العراقي خالل  ال ة أمهر بعد ن البنا المركلييقو   - 3

 كةليالمر للبنةال المةالي كةل المالي السنوي لنهاية السةنة التةي تضةمن توضةيح المركالمر

 . امل وسلي  وبأسلوب يتس  بالمفاييةكأن عملية ريا التقارير تت  بمكل العراقي و

 ة التعيةينل سنة ماليةة بريةا مةا يلةي لسةلطكيقو  المجلل خالل  ال ة أمهر من نهاية  - 4

 : ويريا نسخا  منها إلى ولير المالية والهيئة التمريعية

جلةل قةد التةي يكةون الم لي العراقةيكةالمر بنةال المةالي للكةالبيانات السنوية عن المر)أ( 

 مراجةا اللسةابات الخةارجي قةد صةدا واي  عليها ويكون الملاي  قةد وقةا عليهةا ويكةون

ي ية ةات قةد ير ةب مراجةا اللسةابات الخةارجي مللو ، وتُريا معها أية تقارير أو عليها

 . إبدائها

المنقضية خاصة ييما  العراقي خالل السنة المالية البنا المركليب( تقريرا عن عمليات )

وينبغةي  ، علةى االقتصةاد يةي العةراا يتعل  بألداف السياسة النقدية واأللداث التي أ ةرت
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لمستقبل االقتصاد يي  لمركلي العراقيالبنا اتوقعات  أن يتضمن لذا التقرير بيانا  يوضح

 و يتضةةمن،  ةالسةةنة القادمةةة مةةا إعطةةاء ألميةةة خاصةةة لقضةةايا السياسةةة النقديةة العةةراا يةةي

 : السياسات التقرير ما يلي يي إطار استعراض  للتطورات التي طرأت على

 ةروف خةالل السةنة وتللةيال لل )أ( استعراضا للسياسات واإلجراءات التي تبنالا المجلةل

 .السياسات واإلجراءات  االقتصادية والمالية التي أدت إلى تبني لذه

 مةة علةى الن ةا  المصةريي وأن كيةلالتر )ب( عرضا للالة الن ا  المالي يي العراا مةا 

  .ديا ال

 البنةاو القانونيةة الهامةة واإلجةراءات اإلداريةة التةي تبنتهةا اللكومةة )ج( نصو  المواد 

اقي العر البنا المركلي ة ييما يتعل  باختصاصات وعملياتلي العراقي خالل السنكالمر

 . المالية العاملة يي العراا والمصارف األخرى و يرلا من المؤسسات

التةي  بنةالل المةالي لكةالعراقةي بنمةر البيانةات السةنوية عةن المر البنا المركلييقو   - 5

تنمر  ماك،  اإلنترنت تمت مراجعتها وتدقيقها يي النمرة الرسمية وعلى موقع  على مبكة

 ( .4ر الممار إليها يي الفقرة رق  )التقاري

 لنقديةةل عةا  عةن السياسةة اكةبنمةر تقةارير دوريةة أربةا مةرات  البنا المركلييقو   - 6

 ري، بمةا، يقد  ييها معلومات عن التطورات التي تلدث يي العا  الجةا واالستقرار المالي

 جةاء توضةيل  يةي الفقةرة كمةا،  د يةي العةراا ر علةى االقتصةاؤيي ذلا ال ةروف التةي تة

 . (4الفقرة رق  ) الفرعية )ب( من

 تمةريعية عةنيقو  الملاي  مرة والدة يي السنة على األقل بريا تقريةر إلةى الهيئةة ال - 7

 التةي داثالعراقي وعن سياسات  النقدية وألداي ، بما يي ذلا األل البنا المركليعمليات 

 (4) ة رق ويقا  لما ت  توضيل  يي الفقرة الفرعية )ب( من الفقر  ر على اقتصاد العرااؤت
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 المراجعة المـالية الداخلية (46)المادة رقم 

 جعينالعراقةي الةذي يرأسة  رئةيل المةرا البنةا المركةلييقو  قس  المراجعة الداخليةة يةي 

 الداخليين بمها  المراجعة الداخلية التي تممل ما يلي:

دارة اإل الممارسات المتبعة وتقدي  التوصيات بمةأنها إلةى مجلةل)أ( مراجعة اإلجراءات و

 بغية تلسين إدارة المخاطر، والقيا  بعد ذلا باإلمراف المستمر على تنفيذلا.

  لضمان وعمليات العراقي البنا المركلي)ب( إجراء المراجعة المالية الدورية على إدارة 

 . إلدارةوقرارات مجلل ا العراقي لمركليالبنا االتلام  بتنفيذ القوانين المنطبقة على 

الممةار  العراقةي المركةلي للبنةال المةالي كمراجعة البيانات الدورية عن المر)ج( القيا  ب

ائ  ذات الو  ذلا علىكوالمراجعة ( 44من المادة رق  )( 3و ) (2إليها يي الفقرتين رق  )

 . العراقي البنا المركليالصلة الخاصة ب

 تل المةةالي وديةةاتر اللسةةابات واإلجةةراءاكةةلتقةةارير عةةن بيانةةات المر)د( إعةةداد وريةةا ا

ها ب معمولالخاصة بالميلانية وبالملاسبة وبإدارة المخاطر و يرلا من معايير المراقبة ال

ة تكلفة ويعالي العراقي البنا المركليفاءة عمليات ك، وعن  العراقي البنا المركليداخل 

 البنةةا المركةةلي التةةي تقةةا يةةي نطةةاا اختصةةا  أمةةر آخةةر مةةن األمةةور لةةذا األداء وأي

سةة  بمةةأنها. ويقةةو  ق العراقةةي ومسةةئوليات  والتةةي يجةةول للمجلةةل أن يطلةةب إعةةداد تقةةارير

ل رأى المجلةة لمةةاكتلةةا التقةةارير إلةةى مجلةةل اإلدارة  المراجعةةة الداخليةةة بإعةةداد وريةةا

يقةد  قسة  و ، ل  ال ةة أمةهركةن يكةون ذلةا مةرة والةدة علةى األقةل ضرورة لذلا، على أ

 تقاريره. اية األمور الواردة ييكلى المجلل بمأن المراجعة الداخلية توصيات  إ

 ارضال يتعة )ل ( القيا  بأية مها  أخرى قد يسندلا المجلل إلى قس  المراجعة الداخلية بما

 .ما أداء قس  المراجعة الداخلية لمهام  األساسية المنصو  عليها يي لذه المادة
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 الداخليينالماليين رئيس المراجعين  (47)المادة رقم 

 نيعين المجلةل رئةيل المةراجعين الةداخليين لفتةرة خمةل سةنوات ويختةاره مةن ضةم - 1

 مجموعةةة متميةةلة مةةن المتقةةدمين للو يفةةة ممةةن لةةديه  خبةةرة واسةةعة يةةي مجةةال الملاسةةبة

 والمراجعةةة تةةؤلله  لتةةولي مسةةئوليات الو يفةةة، ويجةةول إعةةادة تعيةةين رئةةيل المةةراجعين

 لداخليين.ا

 ل عن قيا يكون رئيل قس  المراجعة الداخلية بصفت  رئيل القس  مسئوال أما  المجل - 2

 قس  المراجعة الداخلية بالمها  المنوطة ب .

 لةةداخليينيلةةدد المجلةةل الراتةةب والملايةةا الماليةةة التةةي يتقاضةةالا رئةةيل المةةراجعين ا - 3

 نصةبمتلةا التةي يتقاضةالا مةن يمةغلون مقابل قيام  بمها  و يفت  على أن تكون مما لة ل

 مما ل يي المصارف التجارية و يرلا من المؤسسات المالية

 تابيةاك تقيل من منصةب  بعةد إخطةار المجلةليجول لرئيل المراجعين الداخليين أن يس - 4

  بتةة  يةةي االسةةتقالة قبةةل تةةاري  االسةةتقالة ب ال ةةة مةةهور علةةى األقةةل، ويخضةةا رئةةيلرب

 ( .15من المادة رق  )( 3ن أللكا  الفقرة رق  )الداخليي المراجعين

 الخارجية المالية المراجعة( 48)المادة رقم 

ويقةا  لمةالياالعراقي للمراجعة والتدقي   المركلي للبنال المالي كتخضا بيانات المر - 1

ى تتةول أن ، على ل عا  على األقلكاجعة والتدقي  المالي مرة والدة للمعايير الدولية للمر

 ة مراجعةةة خارجيةةة ذات سةةمعة طيبةةة وممةةهود لهةةا بةةالخبرة يةةي مجةةالكراجعةةة مةةرالم

 . برى المؤسسات المالية الدوليةكة والمركليالمراجعة والتدقي  المالي للمصارف 
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يختار البنا المركلي العراقي مركة دولية تقو  بمها  المراجعة الخارجية و التةدقي   - 2

( 10ل ان يتكةةرر اختيارلةةا لمةةدد متتاليةةة علةةى )( خمةةل سةةنوات و اليجةةو5المةةالي لمةةدة )

 (  10  )عمر سنوات .

لة ،  تُتةاحوالعراقي للمراجا الخارجي ما قد يطلب  مةن مسةاعدة،  البنا المركلييقد   - 3

سات الجل بناء على طلب من ، إمكانية اإلطال  على اللسابات ودياتر اللسابات وملاضر

 . ت أو البيانات المكتوبة أو المفهيةوالسجالت و يرلا من الو ائ  أو المعلوما

 خةةذا  بعةةين، آ يلةةدد وليةةر الماليةةة المكايةةأة التةةي تةةديا للمراجةةا مقابةةل قيامةة  بمهامةة  - 4
 كليالمر ناالبوتقيد المكايأة التي يتلملها  ، االعتبار ما يتناسب ما لج  مهمت  وطبيعتها
 . العراقي تلت بند المصرويات يي ميلانيت 

التدقي  و العراقي للمراجعة من قبل المجلل األعلى للمراجعة المركلي البنايخضا  - 5

 المالي.

 الجنائية اتمخالفال –القسم الحادي عشر 
 التفسـير وتعريف المصطلحـات (49)المادة رقم 

 يي لذا القس :

ا ر صةدورليقصد بالورقة النقدية أية و يقة تستخد  على سبيل النقود أو مساوية للنقةود يةو

راا تاري  الل  بعد صدورلا، على أن تكون صادرة عن السلطة القانونية يةي العة أو يي

 مكان آخر. أو يي أي

 

 

                                                           

لسنة  82من قانون رق   7بموجب المادة رق   48( من المادة 2) عدلت الفقرة -(  10 ) 
 التعديل ال اني للقانون 2018
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 يقصد بالنقود المليفة:

ن يكون أصد بها والتي يق )أ( العمالت النقدية أو الورقية المليفة التي تمب  العملة القانونية

يةة و المعدنأهةا العملةة النقديةة على أن م هرلا مما ل لم هر العملة القانونية أو أن تستخد 

 . المتداولة

يةةة إعةداد ورقةةة نقد )ب( أيةة عملةةة ورقيةة نقديةةة مةلورة أو أيةةة ورقةة مةةلورة تسةتخد  يةةي

 انت مستويية أو  ير مستويية للبيانات.كملورة سواء 

بةدو يتغييةرات لكةي  )ج( أية عملة نقديةة معدنيةة أو ورقيةة أصةلية أعةدت أو أدخلةت عليهةا

  كةي تسةتخدلالمتداولة مةن يئةة أعلةى أو  ل للعملة النقدية المعدنية أو الورقيةم هرلا مما 

عةةن طريةة  وضةةا أو وصةةل أجةةلاء مختلفةةة لةةورقتين  علةةى أنهةةا العملةةة المتداولةةة، وذلةةا

 .  ركأصليتين أو أ نقديتين أو و يقتين

اف طا اللوالبرد أو ق )د( أية عملة معدنية متداولة أليل منها التلليل )الت لي ( عن طري 

 مكلها. وأضيفت إليها تلليلات )ت لي ( جديد لتعديل

بغيةة  ، لسةب اللالةة ، )ل ( أية عملة معدنية مغطاة بطبقة من الذلب أو الفضة أو النيكةل

و أمصةنوعة مةن الةذلب أو الفضةة أو النيكةل  أن يكون م هرلا مما ل لم هر عملة نقدية

 . لذه العملة بغية استخدامها على أنها

  تة أية عملة معدنيةة أو أيةة قطعةة معدنيةة أو قطعةة مصةنوعة مةن خلةيط مةن المعةادن)و( 

قطعةة ال ة أوطالئها أو تلوينها بأية طريقة أو مادة طالء من مأنها أن تجعل العملة المعدنية

ا ةل م هرلةا مم أنها مصنوعة من الةذلب أو الفضةة أو النيكةل لكةي يبةدوكالمعدنية تبدو و

لةى علكةي تسةتخد   ة المصةنوعة مةن الةذلب أو الفضةة أو النيكةل أولم هر العملة المتداول

 أنها لذه العملة.
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ويقصةةد بعبةةارة "العمةةالت الرمليةةة المةةلورة" الدمغةةة المهنيةةة المةةلورة وطوابةةا البريةةد 

 ير ذلا من رمول لها قيمتها ال ابتة يت  تلويرلا بأية طريقةة ينيةة أو بسةيطة  الملورة أو

مةةا يمةةمل لةةذا المفهةةو  العمةةالت المعدنيةةة أو الورقيةةة كليل، والتضةة أو تنطةةوي علةةى الغةةا

 األصلية التي ليل لها قيمة النقود.

خةر لمة "متداولة" أنهةا تسةتخد  بمةكل قةانوني يةي العةراا أو يةي أي مكةان آكويقصد من 

 القانون المعمول ب  يي العراا أو يي أي مكان أخر لسب اللالة. بموجب

بمةكل  فة" بيا لذه العملة أو مةرائها أو عرضةها أو بيعهةاوتعني عبارة "ترويج عملة ملي

 مخاد .

 اإلعداد (50)المادة رقم 
يهةا ل مخ  يسا أو يمر  يي اإلعداد لسا نقود مليفة مرتكبا لجنايةة يعاقةب علكيعتبر 

مةل خل لمةدة ال تليةد عةن بديا  رامة ال تليد عن خمسين مليةون دينةار أو اللةب القانون

 . معا اللماكسنوات أو 

 الحيازة( 51)المادة رقم 
 :ما معريت  بذلا  ل مخ  يقو  باآلتي متعمدا الغاكيُعتبر 

 . )أ( مراء أو قبول أو عرض بمراء أو قبول

 . )ب( ليالة أو امتالا

ة ديا  رامةالنقود المليفة مرتكبا لجناية يعاقب عليها القةانون بة )ج( استجالب إلى العراا

 .عاماللما كل لمدة ال تليد عن خمل سنوات أو اللب أوال تليد عن خمسين مليون دينار 
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 . ترويج النقود المزيفة (52)المادة رقم 
 :ما معريت  بذلا  ل مخ  يقو  باآلتي متعمدا الغاك - 1

 صليةأنقود ك دامهامليفة أو الستخ )أ( ترويج النقود المليفة أو إبداء استعداده لترويج نقود

 ل النقود المليفة خارج العراا)ب( تصدير أو إرسال أو قبو

نةار أو يةد عةن مائةة مليةون دييكون مرتكبا جناية يعاقةب عليهةا القةانون بةديا  رامةة ال تل

 . اللما معاكال تليد عن عمر سنوات أو  لمدة اللبل

 :ما معريت  بذلا  ل مخ  يقو  بقصد الغا بترويجك - 2

 )أ( عملة  ير متداولة، أو

 المعادن أعدت لكةي يكةون لجمهةا طعة مصنوعة من خليط من)ب( أية قطعة معدنية أو ق

جنايةة  يكةون مرتكبةا ، العملةة المعدنيةة المتداولةة ومكلها ولونها مما ل للج  ومكل ولون

 تليةد اللمةدة  يعاقب عليها القانون بديا  رامة ال تليد عن خمسين مليون دينار أو اللبل

 اللما معا.كعن خمل سنوات أو 

 النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيه بالعمالت (53)المادة رقم 
 :ذلا ب ما معريت  ل مخ  يقو  بقصد الغاك - 1

 )أ( تصنيا أو إنتاج أو بيا أو

 )ب( ليالة

 تالعمال أي ميء يقصد استخدام  يي أعمال التدليل بدال من العمالت النقدية المعدنية أو

نايةة بم ةل لةذه العمةالت، يكةون مرتكبةا جالرملية التي صممت لتمغيل اآلالت التي تعمل 

ل لمدة عليها القانون بديا  رامة ال تليد عن خمسة وعمرين مليون دينار أو اللب يعاقب

 . اللما معاكسنتين أو  ال تليد عن
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 مسح العملة (54)المادة رقم 

 كل مخ  يقو  ب :

 مسح عملة متداولة. -أ

 تداولة ت  مسلها.مترويج عملة  -ب

خةت  عليهةا أو مسةلها  اة عملة نقدية ورقية عن طري  الطباعة عليها أو وضةمسح أي -ج

نقديةة واللةروف واألرقةا  الموجةودة علةى العملةة ال بأية طريقة تةؤدي إلةى إخفةاء الكلمةات

 أو ، العراقي البنا المركليقد لصل على تصريح بذلا من  دون أن يكون

 الفرعية )ج( ا ورد يي الفقرةرويج عملة ورقية متداولة ت  مسلها خاليا  لمت -د

ار أو يكون مرتكبةا لجريمةة يعاقةب عليهةا بعةد إدانتة  بةديا  رامةة ال تليةد عةن مليةون دينة

 . اللما معاكال تليد عن ستة أمهر أو  بالسجن لمدة

 إعداد أشباه األوراق النقدية (55)المادة رقم 

داول أي تةأو توليا أو  لن يقو  أي مخ  بإعداد أو نمر أو طبا أو تنفيذ أو إصدار - 1

 يمةةب  مةةا يلةةي، بمةةا يةةي ذلةةا عةةن طريةة  الوسةةائل اإللكترونيةةة أو بمسةةاعدة اللاسةةب مةةيء

 اآللي:

 . )أ( العملة النقدية الورقية المتداولة

 أخر. )ب( سند أو ورقة مالية تصدرلا اللكومة أو أي مصرف

 على: (1ال تطب  الفقرة رق  ) - 2

تأديته  لمها  و ائفه  المنصو  عليهةا  العاملين يي  أ ناءالعراقي أو  البنا المركلي)أ( 

 . القانون بموجب ألكا  القس  السابا من لذا
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 اجبةاته  للليلولةة دون انتهةاا لةذاو )ب( جهال المرطة والعاملين يي  أ نةاء قيةامه  بمهةا 

 القانون وللتلقي  يي أي انتهاا آخر ل .

العراقةي أو  البنةا المركةلي ر مةن)ج( أي مخ  يعمل بموجةب عقةد أو تةرخي  صةاد 

 )ب( مةن المها  المنصو  عليها يي الفقرتين الفةرعيتين )أ( و المرطة ييما يتعل  بتأدية

 . من لذه المادة(  2الفقرة رق  )

دانتة  بةديا مرتكبةا لجريمةة يعاقةب عليهةا بعةد إ( 1ون من ينتها ألكا  الفقرة رق  )يك - 3

 عا.ماللما كبالسجن لمدة ال تليد عن ستة أمهر أو ال تليد عن مليون دينار أو   رامة

تتعل  بطبةا ورقةة نقديةة ( 3 يدان أي مخ  بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رق  )ال- 4
 وأالعراقةي إذا  بةت أن طةول  البنةا المركةليم هرلا م هر ورقة نقدية يصدرلا  يما ل

 نعةو تليةد مةرة ونصةف عرض الورقة النقدية الورقية الملورة تقل بنسبة  ةالث أربةا  أ
 انتكطول وعرض العملة النقدية الورقية األصلية لسب اللالة، وإذا 

ألبيض اباللون  األصلية مطبوعة )أ( العملة النقدية الورقية الممابهة للعملة النقدية الورقية

 ، واألسود يقط

ألصلية لنقدية اااألصلية والعملة  )ب( وج  المب  بين العملة النقدية الممابهة للعملة النقدية

 . األصلية ي هر على جانب والد يقط من العملة  ير

 األدوات أو المواد (56)المادة رقم 

 : ل مخ  يقو  عمدا  باآلتيكيُته  

 ، )أ( صناعة أو إصالح

 ، )ب( المرو  يي صناعة أو إصالح أو االستمرار يي ذلا

 ، )ج( مراء أو بيا
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مةةةيء يكةةةون  را أو آلةةةة أو أداة أو مةةةادة أو أيينةةةة أو ملةةةكأيةةةة ما )د( ليةةالة أو امةةةتالا

متهةا إعداد نقود مليفة أو نقةود رمليةة مليفةة لهةا قي استخد  يي المخ  على عل  بأن  قد

إعداد النقود المليفة أو النقود الرملية المليفة  استخدام  يي أو أدخلت علي  تغييرات بغية

ديا  رامة ال تليد عن خمسين مليون ب ، بارتكاب جريمة يعاقب  عليها القانون ذات القيمة

 . معا اللماكل لمدة ال تليد عن خمل سنوات أو دينار أو باللب

 نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود (57)المادة رقم 
تاليةة يته  أي مخ  يقو  دون أي مبرر أو عذر قانوني بنقل أي من المعدات أو السةبل ال

تكةون ومرخصة أو منوطة بسا العملة النقدية المعدنية يي العةراا  دار لسا النقود خارج

 : المعدات دليل ي بت نقل  لها ليالت  لتلا

بة  يةي  ينة أو ملرا أو أداة أو جهةال أو مةادة أو أي مةيء يسةتخد  أو يسةتعانك)أ( أية ما

 صناعة العملة النقدية المعدنية

 )أ( رلا يي الفقرة الفرعية رق كلامة ألي من األمياء التي سلف ذ )ب( قطعة  يار

 . )ج( أي عملة معدنية أو سبيكة أو معدن أو خليط من المعادن

بةاللبل  مليون دينةار أو 50بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بديا  رامة ال تليد عن 

 . اللما معاكتليد عن خمل سنوات أو لمدة ال

 اإلعالن واالتجار غير المشروع (58)المادة رقم 
 : يته  أي مخ  يتعمد أن - 1

ة أو نقةود مليفة )أ( يعرض للبيا أو للمراء عن طري  اإلعالن أو أية مادة مكتوبة أخةرى

بإعطةاء معلومةات تتعلة   عمالت رملية مليفة أو يعرض التصرف يي أي منهةا أو يقةو 

 بأسلوب أو طريقة بيعها أو مرائها أو التصرف ييها، أو
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بمةةأنها أو  ذات قيمةةة أو يلصةةل عليهةةا أو يتفةةاوض)ب( يمةةتري عمةةالت رمليةةة مليفةةة 

 ، اللصول عليها يمارل أي معاملة تتعل  بها أو يعرض التفاوض بمأنها بغية مرائها أو

مليون دينار أو بالسجن  50بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بديا  رامة ال تليد عن 

 . اللما معاكتليد عن خمل سنوات أو لمدة ال

ييمةا يتعلة  بةالعمالت ( 1قة  )رعمال  بن  الفقرة  ي مخ  بارتكاب جريمةال يدان أ- 2

ت نة  يةي وقةةأد إال إذا  بةت المعدنيةة أو الورقيةة األصةلية التةي لةيل لهةا قيمةة النقةو النقديةة

ية ليل و الورقان المخ  على عل  بأن لذه العمالت النقدية المعدنية أك الجريمة ارتكاب

 ان يضةةمر نيةةة الغةةا يةةي معامالتةة  التةةي اسةةتخد  ييهةةاكةة المةةخ  انكةةلهةةا قيمةةة النقةةود و

 . العمالت النقدية المعدنية أو الورقية

 أحكام خاصة باإلثبات59المادة رقم 
 انكةألرااملةة كمليفةة والعمةالت الرمليةة المليفةة ل جريمة خاصةة بةالنقود الكتعتبر  - 1

 تخةةذتالمليفةةة التةي ا انةت النقةةود المليفةة أو العمةةالت الرمليةةكبغةض الن ةةر عةن مةةا إذا 
ب  يةي املةة الصةنا أو  يةر ملكمةة اإلعةداد أو ال تطةاكبمأنها اإلجةراءات القانونيةة  يةر 

هةا أن بالنقود والعمالت الرملية األصلية التي ايترض أو قصةد أن تمةبهها أو قصةد  المب 
 . أنها العمالت الرملية والنقود األصلية ي ن

 ة التةي يوقةااذلا عمال  بن  لةذا القسة  تكةون المةهاديي أية إجراءات قانونية يت  اتخ - 2
 يهةايالعراقةي لفلة  العمةالت المليفةة دلةيال لمةا يةرد  البنا المركليعليها مخ  يعين  

 أو ادة مليفةةأن العملة النقدية الورقية أو المعدنية الوارد وصةفها يةي المةه بيانات تفيد من
،  آخةر داولة يي العةراا أو يةي أي مكةان، وأنها متداولة أو  ير مت ، لسب اللالة أصلية

 ي قةا تلتاج لذه المهادة إل بات صلة التوقيا عليها أو الصةفة الرسةمية للمةخ  الةذ وال
 . بالتوقيا عليها

 ، بعةد أن يطلةب( 2ورة يي الفقرة رقة  )كألي طرف تصدر بمأن  المهادة المذيجول  - 3
 العراقةي لفلة  األ ةراض يالبنةا المركةل، لضور المةخ  الةذي عينة   إذن الملكمة

 المليفة وذلا لغرض استجواب ، وال يت  استال  أية مهادة تعتبر دليل إ بات بموجب الفقرة
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 إال إذا قةةا  الطةةرف الةةذي ينةةوي استصةةدارلا بإخطةةار الطةةرف اآلخةةر بنيتةة  قبةةل( 2رقةة  )
 . ما يقو  بتقدي  نسخة من المهادة للطرف اآلخركايية كمة بفترة كالملا

ق دنيدة والوثدائإصددار العمدالت النقديدة الورقيدة والعمدالت النقديدة المع (60)قم المادة ر
 الرمزية بدون تصريح والعمالت

 يته  أي مخ  يقو  بإصدار

 أو(32) ق رمن المادة ( 1نية مخالفا بذلا ألكا  الفقرة ))أ( أية عملة نقدية ورقية أو معد

 لا مةانقةود، مخالفةا  بةذكيةي العةراا ة رمليةة بقصةد تةداولها )ب( أية و يقة أخرى أو عملة

ن عمر عبارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ال تليد  يجيله ن  لذا القس 

 . سنوات

 المصادرة( 61)المادة رقم 

 يسةتخد  تؤول لللكومة النقود المليفة والعمالت الرمليةة المةلورة أو أي مةيء آخةر - 1

 . د المليفة أو العمالت الرملية المليفةأو يُنوى استخدام  يي إعداد النقو

 يجول ألي ضابط مرطة أن يصادر ويتلف  على ما يلي: - 2

 . أ( النقود المليفة)

 . )ب( العمالت الرملية المليفة

و ستخدمت أااألمياء التي  واد أوات أو اآلالت أو األدوات أو المكينات أو الملرك)ج( الما

و أاسةةتخدامها يةةي إعةةداد النقةةود المليفةةة  أو لغةةرضأدخلةةت عليهةةا تعةةديالت لكةةي تسةةتخد  

 العمالت الرملية. 
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يي  أو التعامل  العراقي للتصرف البنا المركليميء يت  مصادرت  يرسل إلى  يُرسل أي

العراقةةي أي مةيء يكةةون مطلةةوب  البنةا المركةةلي، وال يُرسةةل إلةةى  مةةا يتةةراءى لة كمعة  

دليل يةي اإلجةراءات كةاض المطلوبةة منة  يسةتنفد األ ةر دليل يي أي إجراء قةانوني لتةىك

 . القانونية

 لمةادة، تعامةل معاملةة النقةود المليفةة أو العمةالت الرمليةة المليفةة أيةةأل راض لذه ا- 3

 (32) مةن المةادة رقة ( 1درت خاليا أللكةا  الفقةرة رقة  )عملة نقدية ورقية أو معدنية ص

 تأو عمةال ة المليفة أية و ائ  أخرىما تعامل معاملة النقود المليفة أو العمالت الرمليك

 . نقود  ير التي صرح بها لذا القس كية صدرت بهدف تداولها يي العراا رمل

 العقوبات اإلدارية ( 62)المادة 

و يرلما  العراقي سلطة تطبي  لذا القانون والقانون المصريي المركلي للبنايكون  - 1

 بموجةةب لةةذين العراقةةي لبنةةا المركةةليامةةن اللةةوائح التن يميةةة واألوامةةر التةةي يصةةدرلا 

والمةو فين  وذلةا عةن طرية  يةرض عقوبةات إداريةة علةى لةاملي التةراخي  القانونين،

مةخ  ملةل   لكةالء لةاملي التةراخي ، ولة  أن يفةرض العقوبةات علةى كةوالمديرين وو

التةي  األوامةر بموجب لذا القةانون أو بموجةب القةانون المصةريي أو اللةوائح التن يميةة أو

نةا  عةن أو االمت العراقي بموجب لذين القانونين بالقيا  بعمل مةا البنا المركليرلا يصد

 يالكةومرخصةة أو  القيا  بهذا العمل، لتى إذا ل  يكن لامال لترخي  أو مو فا لدى ليئة

 . لها

 تعتبر العقوبات المنصو  عليها يي ألكا  لذه المادة عقوبات مدنيةة وليسةت جنائيةة - 2

 العراقةةي أي يفةةرض العقوبةةات اإلداريةةة مبامةةرة المركةةلي للبنةةاويجةةول  ، يةةي طبيعتهةةا

 بموجب سلطت  التقديريةة علةى أن ال تليةد قيمةة الغرامةات المفروضةة عةن عمةرة ماليةين

أن  العراقي وبناء على سلطت  التقديريةة المركلي للبناما يجول كدينار للمخالفة الوالدة. 
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البنةا  يةو  تسةتمر يية  المخالفةة لتةى يقةرر لكةيقو  بفةرض عقوبةات إداريةة يوميةة علةى 

العراقةي قبةل أن  البنةا المركةلي. ويقةو   العراقي أن االلتلا  بالقانون قد تلق  المركلي

تطبة  علية   يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقةدي  بيةان مفصةل للمةخ  الةذي

البنةا ويعطي  ، مخالفة، يوضح يي  اللقائ  واألسانيد القانونية التي ت بت وقو  ال العقوبة

التي يستند إليها لةو  ايية لتقدي  اللقائ  واللججكالعراقي صالب المأن يرصة  المركلي

بإصدار اللوائح التةي تلةدد  العراقي البنا المركلييي طلب عد  يرض العقوبات، ويقو  

 .اإلدارية اإلجراءات التي يتخذلا يي سبيل قيام  بفرض العقوبات

 يمةةةالعراقةةي قةةرارا  بفةةرض عقوبةةات إداريةةة ويلةةدد ق بنةةا المركةةليالعنةةدما يتخةةذ  - 3

 د مةراتالعراقي مةا يلةي بعةين االعتبةار: لةدة المخالفةة وعةد البنا المركليالغرامة يأخذ 

 ةارتكابها واألضرار التةي للقةت بةالمودعين أو بةأي أمةخا  آخةرين بسةبب لةذه المخالفة

 ةالمالية راء السلوا الذي آتاه والمةواردوالربح الذي جناه المخ  المعاقب بالغرامة من و

 للبنةةةا، وأيةةةة عوامةةةل أو  ةةةروف أخةةةرى يتةةةراءى  لهةةةذا المةةةخ  وأيةةةة  ةةةروف مخففةةةة

 . العراقي أنها ذات صلة المركلي

 البنةةا تلةةول العقوبةةات اإلداريةةة المنصةةو  عليهةةا يةةي لةةذه المةةادة والتةةي يفرضةةها ال- 4

ضةي جنائيةة لملاسةبة لةذا المةخ  تق العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنيةة أو المركلي

 . ألكا  أي قانون آخر بها
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 محكمة الخدمات المالية -القسم الثاني عشر

 إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها( 63 ) المادة رقم
ة ويكةون تقضي ألكا  لذه المادة بإقامةة ملكمةة يطلة  عليهةا ملكمةة الخةدمات المالية - 1

 راقي:الع البنا المركليمر التالية التي يصدرلا اختصاصها مراجعة القرارات واألوا من

مرط أو قيد عنةد إصةدار  )أ( ريض طلب إصدار ترخي  أو تصريح مصريي أو إضاية

ون المصةةريي أو بموجةةب القةةان تصةةريح أو تةةرخي  مةةا، أو إلغةةاء تةةرخي  أو تصةةريح

 .بموجب لذا القانون

ذا المصريي أو بموجب ل )ب( يرض إجراءات تنفيذية أو عقوبات إدارية بموجب القانون

 . القانون

تصةريح بةأن يمتنةا  )ج( إصدار أمر ألي مخ  يلاول نماط يتطلب إصدار ترخي  أو

أو التصةةريح المطلةةوب مةةن قبةةل  عةةن ملاولةةة لةةذا النمةةاط دون اللصةةول علةةى التةةرخي 

 . لقانونمن لذا ا( 42من المادة رق  )( 2الفقرة رق  ) العراقي عمال  بن  البنا المركلي

 . د( إطالة مدة عمل القي )

ي الرابةا عمةر ية )ل ( اتخاذ أي إجراء نصت علي  ألكا  القس  اللادي عمةر لتةى القسة 

 . أما  ملكمة الخدمات المالية القانون المصريي الذي يخت  بريا دعوى استئناف

 . )و( الن ر يي أي مأن آخر ين  عليها القانون

 و اللةارلاإلجةراءات التةي يتخةذلا القةي  أيممل اختصا  الملكمةة أيضةا مراجعةة  - 2

بموجةب األلكةا  الةواردة يةةي القسة  اللةادي عمةر لتةةى القسة  الرابةا عمةر يةةي  القضةائي

وتقتصر لذه المراجعة علةى اتخةاذ قةرار مفةاده أن إجةراءات القةي  أو  ، القانون المصريي

 ن المصريي.لدود السلطة الممنولة ألي منهما بموجب القانو اللارل القضائي تجاولت
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يكةةةون أيضةةةا مةةةن ضةةةمن اختصاصةةةات الملكمةةةة الفصةةةل يةةةي أي خةةةالف ينمةةةأ بةةةين  - 3

والمؤسسات المالية يلال إلةى ملكمةة الخةدمات الماليةة بموجةب اتفةاا مكتةوب  المصارف

وقد ين  لذا االتفاا على إمكانيةة الطعةن يةي قةرار لةذه الملكمةة  ، بين أطراف الخالف

 . مح بذلايس أما  ملكمة االستئناف أو ال

ن العراقةةي بمةةأ البنةةا المركةةليال تخةةت  الملكمةةة بمراجعةةة قةةرارات أو إجةةراءات  - 4

 . تطويرالسياسة النقدية وتنفيذلا بما يي ذلا سياسة سعر الصرف األجنبي

تكون اختصاصات الملكمة اختصاصات لصرية ال تدخل يي دائةرة اختصةا  أيةة  - 5

 أخرى. ملكمة

 ، ما لة  فعولالعراقي نايذة الم البنا المركلير التي يصدرلا تبقى القرارات واألوام - 6

، وذلةا لتةى تصةدر ملكمةة  ، بغةض الن ةر عةن الطعةن ييهةا تقرر الملكمة خةالف ذلةا

اقةي العر كةليالبنةا المرالمالية لكما  نهائيا  بإلغاء قرار أو أمر ما أو لتى يقةو   الخدمات

 المركةلي البنةالكام  أو عمةال  بقةرار يتخةذه لتى تنتهي يترة العمل ب  طبقا أل بتعديل  أو

 . بموجب ألد ألكا  القانون العراقي أو

يهةةا ال يكةةون لملكمةةة الخةةدمات الماليةةة اختصةةا  للن ةةر يةةي أيةةة مخالفةةة يعاقةةب عل - 7

 . ، وتقو  الملكمة بإلالة لذه األمور إلى ولير العدل بالسجن القانون

 المحكمة تشكيل (64)المادة رقم 

 بيةرك من  ال ة إلى خمسة قضاة يرأسه   ر تض كون ليئة الملكمة من دائرة أو أتكت( 1)
ر بيةكويقةو   ، بيةر قضةاة الملكمةةكير العدل بتعيين قاٍض يمغل منصب ويقو  ول قضاة.

وذلةا   ر من القضاة لسب عدد القضايا التي تن رلةا الملكمةةكدائرة أو أ القضاة بتمكيل
ي ره يةكةا يةرد ذالقضةاة التةي يةت  تمةكيلها ويقةا  لمة مةن مجموعةة عن طري  اختيةار قضةاة

 . من لذه المادة( 2الفقرة )
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تتكةةون مبةةدئيا مجموعةةة القضةةاة مةةن خمسةةة قضةةاة  ال ةةة مةةنه  يعيةةنه  وليةةر العةةدل، ( 2)

قضةةاة أو ملةةامين يمارسةةون كبالقةةانون ممةةن لةةديه  خبةةرة عمليةةة  الممةةتغلين ويكونةةون مةةن

أما القاضيان اآلخران ييعينهمةا وليةر  ، دني أو تجاريإداري أو م المهنة أو أساتذة قانون

، وتكةون لخخةر  خبرة بالملاسبة بلك  الممارسة العمليةة المالية على أن يكون ألدلما ذو

 المعامالت المالية. خبرة عملية واسعة يي مجاالت

عضاء بير القضاة للتويي  بين خبرات ومؤلالت أكعند اختيار أعضاء الدائرة يسعى ( 3)

ويقةةو   يا التةةي تن رلةا الةةدائرة ،المةةؤلالت والخبةرات المطلوبةةة للبةت يةةي القضةاو لةدائرةا

راف على بتعيين ألد القضاة ممن امتغل بالقانون ليرأل الجلسة ويتولى اإلم بير القضاةك

 . أداء مهامها

ر ين أو يجول لمجموعة القضاة العاملين بملكمة الخدمات المالية أن يكونوا أمةا متفة( 4)

متفةةر ين لسةةب مةةا يتةةراءى لكبيةةر القضةةاة ولسةةب عةةدد القضةةايا التةةي تن ةةر ييهةةا  يةةر 

 لتةي تن ةرابير القضاة ليادة عدد القضاة العاملين للبةت يةي القضةايا ك ، يإذا قرر الملكمة

ل وولير بير القضاة بريا طلب لولير العدكلمنية معقولة، يقو   ييها الملكمة خالل يترة

 طري  تعيين قضاة إضاييين. ضاة عنالمالية بليادة عدد الق

 ن قاض يي الملكمة ويقال من منصب  يي لال تعييكال يكون المخ  مؤلال للعمل ( 5) 

 بواسطة قرار يصدر عن ولير العدل إذا رأى ولير العدل أن لذا المخ :

 أ. مواطن  ير عراقي

 ب. مخ   ير مناسب.

بةل بمقابل أو بدون مقا ، متفر مو ف أو مستمار متفر  أو  ير كمسؤول أو كج. يعمل 

 . العراقي البنا المركلي أو يي ليئة تخضا إلمراف بنامادي يي 
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 للبنةامستمةار  مو ةف متفةر  أو  يةر متفةر  أوكعضو يي المجلةل أو يعمةل كد. يعمل 

 . العراقي المركلي

 . عضو يي الهيئة التمريعيةكل . يعمل أيضا 

 . بير يي الدولةكصب رسمي أو نائب ولير أو يمغل منولير كو. يعمل 

 . ل. عجل عن ديا الديون المستلقة علي  وأمهرت ملكمة إيالس 

ب ، بسةب ا بتلا المهة ، أو لن يكون قادرا  على القيا   ير قادر على القيا  بمها  منصب ح.

 أمهر. عجل جسماني أو عقلي استمر لفترة تليد عن ستة

عال يي يعلى نلو  ة بالغة لو يفت  أو امتراط. أخل إخالال جسيما بالقانون أو أساء إساء

قلة مؤسسةة قضةائية مسةتكمةن ألميتهةا  النماط السياسي بما يلط من سمعة الملكمة ويقلل

 وملايدة.

 ابةالمصالرة أو القر ي. أن يكون المخ  أو من ل  عالقة ب  سواء عن طري  النسب أو

ل المرمح للمنصب يي منل يعيا ما ، بما يي ذلا األطفال واألدعياء أو أي مخ  آخر

ن ح للمنصب أن يلج  عةمرأو  ير مبامرة قد تر   الم والد ل  مصللة تجارية مبامرة

 . صنا القرار يي الملكمة للد  ير مقبول االمتراا يي

مةا كه  عمةر سةنوات ويجةول إعةادة تعييةن يت  تعيين القضةاة للعمةل يةي الملكمةة لمةدة - 6
،  دلتابي بذلا إلى ولير العةكقت بعد تقدي  إخطار تقيل يي أي وقاضي أن يس يجول ألي

يةةة بتلديةةد الرواتةةب والملايةةا األخةةرى لقضةةاة ملكمةةة الخةةدمات المال ويقةةو  وليةةر العةةدل
 المأن. بموجب القواعد المن مة لهذا

ال يقال أي قاض من منصةب  يةي الملكمةة ألي سةبب آخةر  يةر األسةباب المنصةو  - 7
قةال أي قةاض مةن الملكمةة قبةل أن يعقةد وليةر العةدل لة  وال ي( 5الفقةرة رقة  ) عليهةا يةي

للقاضي صالب المأن أو لمندوب  القانوني يرصة معقولة لعرض  جلسة استما  تتاح ييها
 . وجهات ن ره يي لذا المأن
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 إدارة المحكمة (65)المادة رقم 

 . يكون ولير العدل مسئول عن تن ي  الملكمة واإلمراف على إدارتها - 1

يةةر بكيسةةاعد ، و مسةةئول مسةةئولية مبامةةرة عةةن إدارة الملكمةةة رئةةيل الملكمةةةيكةةون  - 2

ون اإلداريةةة بهةةا ؤاتةةب الملكمةةة ومو ةةف للمةةكمةةن المةةو فين تمةةمل  القضةةاة مجموعةةة

العةةدل بتعيةةين مةةو في الملكمةةة ويقةةو  بتلديةةد واجبةةاته   . ويقةةو  وليةةر وملاسةةب لهةةا

 . ي قد يلددلا ولير العدلوالمروط الت الو يفية ومهامه  و ير ذلا من األلكا 

 ليةو قاضي يي ملكمة الخدمات المابير القضاة أكال يكون أي مخ  يمغل منصب  - 3
ذا عن ديا تعويضات عةن عمةل أو تصةرف اتخةذه أ نةاء القيةا  بمهةا  منصةب  إال إ مسئوال

 عن اعتبار لذا المخ  مسئوال ما يجولك،  قضائيا يدين  بارتكاب لذا العمل صدر لكما
المطلةةوب يةةي دعةةوى مدنيةةة تريةةا ضةةده بسةةبب ارتكابةة  لم ةةل لةةذا العمةةل  التعةةويض ديةةا

 . الجنائي

لةا ذقاض يي ملكمة الخدمات الماليةة وسةنويا  بعةد كل قاض يور تولي  منصب  كيقو   -4

 امةةل لةةولير العةةدل يوضةةح ييةة  المصةةالح التجاريةةة المهمةةة المبامةةرة و يةةركبيةةان  بريةةا

ا تقةو  . وعنةدم لد أيراد أسرت  ممن يقيمون معة  يةي المنةللل  أو أل المبامرة التي تكون

لمصةالح يي أية قضية لها عالقةة مبامةرة أو  يةر مبامةرة با أية دائرة يي الملكمة بالن ر

  ، يقةةو أيةةراد أسةةرت  ممةةن يقيمةةون معةة  يةةي المنةةلل التجاريةةة المهمةةة ألي قةةاض أو أللةةد

ه ائرة وبالتنلي عةن الن ةر يةي لةذالمصللة للد القاضي صالب المأن باإليصاح عن لذه

للقانون  التقاعل يي لذا المأن خرقا جسيما . ويعتبر القضية لتى يت  استبدال  بقاض آخر

 المنصةو  عليهةا ويقةا لججةراءات ويمكل سببا إلقالة القاضي صالب المأن من منصب 

 ( .64من المادة رق  )( 5يي الفقرة رق  )
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ة الخدمات المالية أو أي عضو أو مو ف يعمل ييها ال يقبل أي قاض يعمل يي ملكم - 5

أو اعتمادات لنفسة  أو بالنيابةة عةن أي مةخ  آخةر تربطة  بة  عالقةة عائليةة أو  أي لدايا

ان يي قبول لذه الهدايا أو االعتمادات ما يلط مةن مةأن الملكمةة أو ك تجارية أو مالية إذا

 . قلة وملايدةهيئة قضائية مستكليبتها  ما قد يتسبب يي التقليل من

 مو ف يةي ملكمةةكمة أو عضو يي ليئة الملككقاض أو كال يقو  أي مخ  يعمل  - 6

 المالية بأي مما يلي: الخدمات

يكةون قةد لصةل  أ. السماح آلخرين باالطال  على معلومات خاصة ليست لالطةال  العةا 
رت أيةة ذا أصةد، إال إ أو نمةرلا عليها أ ناء تأدية مهةا  و يفتة  الرسةمية أو الكمةف عنهةا

و أدعةةت الضةةرورة لةةذلا للويةةاء بأيةةة مسةةئولية  ملكمةةة قضةةائية قةةرار تةةأمره بةةذلا أو إذا
 . أو القانون المصريي أو أي تمريا آخرى ذو صلة واجب يفرض  لذا القانون

 . مكاسب مخصية ب. استخدا  م ل لذه المعلومات أو السماح باستخدامها لللصول على

يعتبةةر عةةد  ( 64مةةن المةةادة رقةة  )( 5)ط( مةةن الفقةةرة رقةة  ) رة الفرعيةةةأل ةةراض الفقةة- 7
 . خرقا جسيما للقانون( 6  الفقرة رق  )بألكا االلتلا 

 سلطة وزير العدل (66)المادة رقم 

 يكون لولير العدل، ويقا للوائح التن يمية، السلطات اآلتية:

 . يةخدمات المالال ن انعقاد ملكمةكد المن مة التي تلك  مكان أو أما)أ( وضا القواع

 . ليةملكمة الخدمات الما )ب( وضا القواعد المن مة التي تلك  اإلجراءات المتبعة يي

قضةةاة ملكمةةة  بيةةركلتةةي تلكةة  التوجيهةةات التةةي يصةةدرلا )ج( وضةةا القواعةةد المن مةةة ا

 . ل قضيةكالمتبعة يي  الخدمات المالية لدوائر الملكمة ييما يتعل  باإلجراءات

 .نائيةألسباب است  ف التي تكون ييها جلسات الملكمة مغلقة و ير علنية)د( تلديد ال رو
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 األدلة (67)المادة رقم 
ان يجةول للملكمةةة أن تسةتدعي أي مةةخ  وتللمةة  بةالم ول أمامهةةا يةي الوقةةت والمكةة - 1

ت تكةون هادت  أو لتقدي  مسةتنداطلب االستدعاء لكي يقو  المخ  باإلدالء بم الذي يلدده

 . سيطرت  وترى الملكمة ضرورة يلصها لتليالت  أو ت يي

 يته  أي مخ  يقو  بأي مما يلي دون مبرر أو عذر قانوني: - 2

االمتنا  عةن لضةور  )أ( ريض لضور أية جلسة من جلسات ملكمة الخدمات المالية أو

 أو ، الجلسة بعد استدعاء الملكمة ل  للضورلا أو لتقدي  دليل

لملكمةة االقانونيةة أمةا   يم  بهدف استكمال اإلجةراءات)ب( تغيير مستند قد يطلب من  تقد

 . أو منا إبراله أو إخفاؤه أو تدميره أو ريض تقديم 

 بارتكاب جريمةة يعاقةب عليهةا القةانون بةديا  رامةة ال تليةد عةن خمسةة وعمةرين مليةون
 . اللما معاكالسجن لمدة ال تليد عن سنتين أو ب دينار أو

رات أو مةةن لةةذه المةةادة عةةبء تقةةدي  المبةةر( 2فقةةرة رقةة  )ل مةةن يةةته  بمخالفةةة اليتلمةة - 3
 . القانونية لقيام  بهذه المخالفة األعذار

 . األحكام التي تصدرها المحكمة( 68)المادة رقم 

ذه ، ويجةةب تسةةجيل لةة ةهيئةةاليةةي قضةةاة التصةةدر الملكمةةة ألكامهةةا بأ لبيةةة أصةةوات  - 1

ة هيئةيل الويقو  بالتوقيا عليها رئ،  ر ييها أسباب صدور لذا اللك كتذ األلكا  يي و يقة

  ، ويجةب علةى الملكمةة أن تقةو  بةإعال التةي صةدر بمةأنها اللكة  التي تن ر يي القضةية

وقت ممكن وذلا عن طري  إرسةال نسةخة مةن لكمهةا  أطراف القضية بلكمها يي أسر 

 . لكل منه 
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المصرويات ل  يجول أن تصدر الملكمة ألكاما  بتعويض ألد أطراف القضية أو رد  - 2

تسديد الفوائد ل ، وتصبح ألكا  الملكمة نايذة اعتبةارا  مةن التةاري  الموضةح لةذلا يةي  أو

لالة عد  ن  اللك  على تاري  لنفاذه يكةون تةاري  النفةاذ بعةد أسةبو  والةد  اللك ، ويي

 . األطراف المعنية ب  من تاري  إخطار

 . ى  األخركلا من ألكا  الملاغيركت المالية يت  تنفيذ ألكا  ملكمة الخدما - 3

 مراجعة المحكمة لإلجراءات( 69)المادة رقم 
ره أو يقو  الطرف المتضرر أو األطراف المتضررة من قرار أو أمر أو إجراء أصد - 1

لةذا  تةابي إلةى الملكمةة يلةتمل ييهةا مراجعةةكالعراقي بريةا طلةب  البنا المركلي قا  ب 

إلجةراء االعراقةي أو  البنةا المركةليأصةدره أو قةا  بة  األمر أو اإلجةراء الةذي  القرار أو

ي  صدور ويجب تقدي  لذا الطلب خالل  ال ين يو  من تار ، أو اللارل الذي قا  ب  القي 

لقةانون، ر لسب ما ورد يةي ااإلجراء، أو خالل يترة لمنية أقص القرار أو األمر أو اتخاذ

ي العراقة البنةا المركةليمنة  إلةى  الطلةب بإرسةال نسةخة اتب الملكمةة عنةد تسةل كويقو  

ل جلسةة مةن جلسةات كةاألطةراف المعنيةة للضةور  ما يقةو  بإخطةاركواألطراف المعنية، 

 . الدائرة التي تن ر يي الطلب

 العراقي سارية المفعول ونايذة لتةى )أ( تصةدر البنا المركليت ل قرارات وأوامر  - 2

 البنةا المركةليأو األمةر )ب( أو يقةو   الملكمة لكما نهائيا بمأن المراجعة يلغي القةرار

العراقي بإجراء تعديل لألمر أو القرار بناء على أمر من الملكمة بإلالة األمر لة  إلعةادة 

يي  )ج( أو انتهاء العمل بهذا األمر ويقا لمروط ، إال إن  يجول للملكمة أن توقةف  الن ر

،  اقي قبل وصولها للكة  نهةائيالعر البنا المركليأو باألمر الذي أصدره  العمل بالقرار

بيةر يةي أن تصةدر الملكمةة لكمةا لصةالح كالملكمة ترى أن لناا التمةال  وذلا إما ألن

، تةةرى الملكمةةة أن التطبيةة  الفةةوري للقةةرار أو  ال ةةروف االسةةت نائية المتضةةرر أو، يةةي
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العراقةي سةيعود علةى المتضةرر بممةقة أو يللة  بةة   المركةلي البنةالألمةر الةذي أصةدره 

 . ال يمكن إصالل  ضرر

و بغض الن ر عن أي لك  آخر ورد يي لةذا القسة  يجةول لملكمةة الخةدمات الماليةة أ -3

 أخرى أن تقضي يقط بديا تعويضات مالية ومصرويات ويوائد يي أيةة قضةية أية ملكمة

راقةي الع البنةا المركةليأو إجراء قا  ب  أي قي  أو لارل قضةائي أو  بمأن قرار أو أمر

ابةا لقس  الرالدولة بموجب ألكا  األقسا  من القس  اللادي العمر إلى ا مالية أوأو ولير ال

  كلملاخدمات المالية أو  يرلا من اما ال يجول لملكمة الك ، المصريي عمر من القانون

و عليةة  أث القةةرار أو األمةةر أو اإلجةةراء أو رده أو تعليقةة  أو اللةة أن تقةو  بإلغةةاء م ةةل لةةذا

لكمةة أو األمةر أو اإلجةراء يتعلة  بلكة  صةدر عةن م ان القةراركةإذا  إنهائ  أو ل ةره إال

مةةةن القةةةانون  (63) بةةةن  المةةةادة رقةةة  الخةةةدمات الماليةةةة بخصةةةو  اسةةةتبعاد قةةةي  عمةةةال  

 ي.المصري

 نا المركليالبال يجول لملكمة الخدمات المالية أن تقو  بإلغاء أمر أو قرار أصدره  - 4

 يةةة أو، وال يجةةول لهةةا أن تلكةة  بتعويضةةات نقد ييةة إلعةةادة الن ةةر  للبنةةاالعراقةةي أو رده 

 اقةي إالالعر البنا المركةليمصرويات أو يوائد ييما يتعل  بالقرار أو األمر الذي أصدره 

  ر من األسباب اآلتية:كاستندت يي ذلا لسبب والد أو أ إذا

ار أو راسةةتخدامها عنةةد اتخةةاذ القةة العراقةةي سةةلطات  أو أسةةاء البنةةا المركةةليإذا تعةةدى )أ( 

 . إصدار األمر

ات جولرلةا مةا اإلجةراء العراقةي إجةراءات ال تتمامةى يةي البنا المركةلي)ب( إذا اتبا 

علةةى لقةةوا أو التلامةةات أو  التةةي نةة  عليهةةا القةةانون بمةةا يتسةةبب يةةي وقةةو  جةةور مةةديد

 . مصالح الطرف المتضرر

 )ج( أن القرار اتخذ بمكل تعسفي أو نلوي.
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 البنةةا المركةةليبيةةرة لألدلةةة التةةي تقةةد  إلةةى كاليةةة ألميةةة لي ملكمةةة الخةةدمات المتةةو - 5

العراقةي للبةت يةي األمةور التةي تنمةأ  البنا المركةليوإلى القرارات التي يتخذلا  العراقي

 . العراقي بتطبي  ألكامها البنا المركليأي قوانين أن يكلف  بموجب ألكا 

تي ألالتها العراقي وال مركليالبنا الينتهي العمل بالقرارات واألوامر الصادرة عن  - 6

هةا بء العمةل ملكمة الخدمات الماليةة إلعةادة الن ةر ييهةا والتةي لة  يةت  تعةديلها أو إنهةا إلي 

ي تاري  سريانها الموضلة يي أمر ملكمة الخدمات المالية الخا  باإللالة ي بنهاية يترة

دة ت بردلةا إلعةاالقةرارات واألوامةر الموضةح يةي أمةر ملكمةة الخةدما انتهاء العمل بهةذه

 . الن ر ييها

 االستئناف (70)المادة رقم 

 صةادرة عةنا  واألوامر النهائية التن ر ملكمة االستئناف يي دعاوى استئناف األلك - 1

 الخدمات المالية. ملكمة

 رقة  مات المالية طبقةا للمةادةيجول ألي طرف من أطراف لك  أصدرت  ملكمة الخد - 2

، وي ةةل لكةة  ملكمةةة  يةةي اللكةة  أمةةا  ملكمةةة االسةةتئناف أن يطعةةن( 68والمةةادة ) (63)

اف بغيةر المطعون يي  ساري المفعول ونايذا إال إذا قضت ملكمة االسةتئن الخدمات المالية

 . ذلا

 لى ملكمةيجول لملكمة االستئناف بناء على الطعن يي اللك  أن تقو  برد الدعوى إ - 3

 : ألي من األسباب التالية الخدمات المالية أو إلغاء اللك  الصادر عنها

 د  اختصا  ملكمة الخدمات المالية بن ر الدعوى.ع -أ

لورة ة أو يستند إلى أدلة مان لك  ملكمة الخدمات المالية ال يستند إلى أدلة ماديكإذا  -ب

 . لتوالاميي ذلا مهادة اللور والو ائ  الملورة أو المليفة أو التي ت  التالعب يي  بما
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 ليث يسمح االتفاا( 63من المادة رق  )( 3الفقرة رق  )التي نصت عليها  يي القضايا -ج

ور ييها بالطعن يي اللك  ويكون قرار ملكمة الخةدمات الماليةة قةرارا يتعةدى نطةاا كالمذ

، أو يةي لالةة عجةل ملكمةة الخةدمات الماليةة عةن  القائ  على اختصا  الملكمةة االتفاا

 يل إليها، أوأجلاء النلا  الذي أل معالجة جلء من

 . ان لك  ملكمة الخدمات المالية مخالفا للقانونكإذا )د( 

ار إال يي يجب ريا دعوى الطعن يي اللك  خالل  ال ين يو  من تاري  اإلعال  بالقر - 4

 يةي( 3الفرعيةة )ب( مةن الفقةرة رقة  )  هور األسباب المنصو  عليهةا يةي الفقةرة لالة

لةى وجةود إتماف أية و ائ  أو أدلةة  الريةة تمةير كي  اتبدأ لذه الفترة من تار لذه اللالة

 . إلى اللجوء إلى الغا أو الخدا  أدلة ملورة أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73  

 

 األحكام النهائية –القسم الرابع عشر 

 السابقة القانونية تنسخ القوانين غير المتعارضة (71)المادة رقم 

 نالقةانو اري  العمةل بهةذاينس  لذا القانون أي لك  من ألكا  أي قانون آخر ت  سن  قبل ت

 . ويتعارض مع 

 الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم (72)المادة 

اليجول ايقا  اللجل على امةوال البنةا المركةلي العراقةي بمةا يةي ذلةا الةذلب او لقةوا 

او اية ايرادات للبنا  االوراا الماليةالسلب الخاصة او النقد او االعتمادات او الودائا او 

 (  11  ) راقي .المركلي الع

 إلغاء القانون( 73المادة رقم )

ت  بصةةيغ 1976لسةةنة  (64)، القةةانون رقةة   العراقةةي البنةةا المركةةلييلغةى العمةةل بقةةانون 

 . اعتبارا من تاري  العمل بهذا القانون ، المعدلة

 دخول القانون حيز النفاذ (74)المادة رقم 

 . 2004اذار سنة لمهر  1ا من يو  يبدأ العمل ب  اعتبارويدخل لذا القانون ليل النفاذ 

 

 

 

 

                                                           

 2018لسنة  82من قانون رق   8بموجب  المادة رق   72ة ق  عدلت الماد -(  11 )
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عن  2004( لسنة 56التعديل االول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر باالمر رقم )
 (  12  )سلطة االئتالف المؤقتة ) المنحلة(

 بأسم الشعب

 مجلس الرئاسة

 (62قرار رقم )

دستور واستنادا ال / اوال ( من 61بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام المادة ) 
 ستور.الد الى احكام الفقرة ) خامسا / أ ( من المادة مائة وثمانية وثالثين من

 26/11/2007قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 اصدار القانون االتي:

 ... قانون 2007( لسنة 63رقم )

 التعديل االول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر

 ( 12) عن سلطة االئتالف المؤقتة ) المنحلة ( 2004لسنة ( 56رقم )

 (:1المادة )

عراقي الصادر ( من  قانون البنك المركزي ال 13( من المادة )  1يلغى نص الفقرة ) 
يحل محله ما وعن سلطة االئتالف المؤقتة ) المنحلة ( 2004( لسنة  56باالمر رقم ) 

 يأتي:

                                                           

نة ( لس63قانون رق  ) 9/12/2007يي  4054نمور يي الوقائا العراقية بالعدد م( 12 )
2007 
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العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس  يعين محافظ البنك المركزي –أ  – 1
الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون 

 الصيرفية او المالية او االقتصادية.

س للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجل –ب 
ؤون الش وي الخبرة واالختصاص فيالوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذ

 الصيرفية او المالية او االقتصادية.

ادة يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس االخرين المنصوص عليهم في الم –ج 
خمس  ( 5( من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ) 11)

 سنوات قابلة للتجديد.

 (2المادة )

 فذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.يعد هذا القانون نا

 

 الل طالبانيج      طارق الهاشمي                     عادل عبد المهدي                

 ريةلجمهويس انائب رئيس الجمهورية             نائب رئيس الجمهورية           رئ

 

 االسباب الموجبة

 ء مجلدساقدي ونائبيده واحتفداظهم واعضدابغية تحديد درجة محدافظ البندك المركدزي العر
وات، ( خمددس سددن 5ادارة البنددك بوظددائفهم وعضددويتهم فددي مجلددس ادارة البنددك لمدددة ) 

 شرع هذا القانون .



 

76  

 

 بأسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

م البند ى أحكابناًء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إل
 ( من الدستور73( والبند )ثالثا( من المادة)61)أوالً( من المادة )

  18/12/2017قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 

 -ر القانون اآلتي :اصدا

 2017( لسنة  82رقم )

 ـونقانــــ

 التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر

 (  13  )عن سلطة االئتالف المؤقتة ) المنحلة ( 2004( لسنة 56رقم )

لمركلي العراقي ( من قانون البنا ا5( من المادة )1يلغى ن  الفقرة ) ـــــ 1ادة ــــــ الم

ملل   عن سلطة االئتالف المؤقتة ) المنللة( ويلل 2004( لسنة 56الصادر باألمر رق  )

 ما يأتي:

( والةةد ترليةةون 1000000000000   ةة  يكةةون رأل مةةال البنةةا المركةةلي العراقةةي )1

 . لة بالكاملدينار تملك  الدو

 

 

                                                           

 2017نة ( لس 82رق  )قانون  2/1/2018يي  4475 الوقائا العراقية بالعدد نمر يي  ( 13 )
. 
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 ( لها :3( من القانون ويكون الفقرة )10يضاف ما يأتي الى المادة )ـــــ  2المادة ـــ 

 ةةة (  ال3   ةة  يمةةكل المجلةةل لجنةةة المراجعةةة والتةةدقي  تةةرتبط بةة  مبامةةرة وتتةةألف مةةن )3

أعضةةاء مةةن  يةةر مةةو في البنةةا ممةةن يملكةةون المةةؤلالت العلميةةة والخبةةرات العمليةةة يةةي 

ملهةةةا دارة الماليةةةة والملاسةةةبية والقةةةانون واالقتصةةةاد وتةةةن   مهامهةةةا وآليةةةة عمجةةةاالت اال

ليةةة بتعليمةةات يعةةدلا المجلةةل ويقةةا  للمعةةايير الدوليةةة وأيضةةل الممارسةةات للبنةةوا المرك

 ويصدرلا الملاي  .

يلةل مللهمةا مةا ( مةن القةانون و11يُلغى البندان )جة ( و )د( مةن المةادة ) ــــ 3المادة ــــ 

 يأتي:

        ألد المديرين العامين يي البنا.ج

ي د      خمسة أعضاء من خارج البنا المركلي العراقي من ذوي الخبرة واإلختصا  ي

 المؤون المالية أو المصريية أو القانونية.

 :( من القانون ويلل ملل    ما يأتي 27يلغى ن  المادة )ـــــ  4المادة ــــ 

يقةو  وا المركةلي العراقةي صةفقات علةى األصةول األجنبيةة  ة يعقةد البنة1     27المادة    

 مارسةاتيضةل الم            ة ا  ألبإدارة االلتياطي الرسةمي مةن النق  ة د االجنبةي للدولةة ويق 

لتيةاطي لذا اال الدولي                ة وألداف السياسة النقدية ويجول للمجلل أن يست مر م ل

 -يعها :يي أي من األصول اآلتية أو يي جم

 أ       النقد الذلبي الموجود يي خلائن البنا المركلي العراقي .

لدولية السابات ب      العمالت النقدية والمعدنية األجنبية التي عادة ما تستخد  يي تأدية ال

 التي يمسكها البنا المركلي العراقي أو للساب  .
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جبةة السةداد بعةد أجةل قصةير بالنقةد ج        األرصدة الدائنة واجبة الةديا عنةد الطلةب أو وا

األجنبي الذي عادة ما يستخد  يي تأدية اللسابات الدولية التي يلتف  بهةا البنةا المركةلي 

العراقي يي لسابات لدي  أو تلا التي تسةت مر عةن طرية  اتفاقيةات اعةادة المةراء وإعةادة 

 المراء المقابل والودائا ال ابتة آلجال متعددة.

 الخاصة المتويرة للساب العراا لدى صندوا النقد الدولي . د      لقوا السلب

 االدوات االست مارية المتالة لدى صندوا النقد الدولي.     ل

لةةة ة الكامو    ةة  أيةةة أوراا ماليةةة لةةديون قابلةةة للتةةداول التةةي تصةةدرلا أو التةةي تل ةةى بال قةة

 السةلطاتواليةة الدوليةة واعتماد اللكومات األجنبية أو البنوا المركليةة أو المؤسسةات الم

يةي  تسةتخد  والوكاالت المللية األجنبية والتي يت  ديعها بالعمالت األجنبيةة التةي عةادة مةا

 تأدية اللسابات الدولية التي يمسكها البنا المركلي العراقي أو للساب .

 .     للبنا استخدا  الممتقات المالية يي الملاي  االست مارية كأداة للتلوط 2

 ا:( من القانون وتكون )ج( له30يضاف ما يأتي إلى المادة )ــــ  5ــــ المادة 

 ج     ةة  كةةان القةةرض الممنةةوح للمصةةرف مقابةةل يائةةدة يلةةددلا البنةةا علةةى ويةة  متطلبةةات

 السوا.

 ( لها:6) ( من القانون ويكون الفقرة33يضاف ما يأتي الى المادة )ــــ  6المادة ــــ 

 إصدار مسكوكات تذكارية  ير قابلة للتداول.     للبنا المركلي العراقي 6
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 ( من القانون ويلل ملل  ما يأتي:48( من المادة )2يلغى ن  الفقرة )ـــ  7المادة ــــ 

ي  والتةدق      يختار البنا المركلي العراقي مركة دولية تقو  بمها  المراجعة الخارجيةة2

لةةى عاختيارلةةا لمةدد متتاليةةة تليةد ( خمةةل سةنوات ، وال يجةةول ان يتكةرر 5المةالي لمةدة )

 ( عمر سنوات.10)

 ( من القانون ويلل ملل  ما يأتي:72يلغى ن  المادة )ــــ  8المادة ـــ 

ا يةي ذلةا       ال يجول إيقا  اللجل علةى أمةوال البنةا المركةلي العراقةي بمة72المادة     

و ألماليةة ا أو األوراا االذلب أو لقوا السلب الخاصة أو النقد أو االعتمةادات أو الودائة

 أية ايرادات للبنا المركلي العراقي.

ونةات الخلينةة(، تلل عبارة )األوراا المالية( ملل عبارة )السندات وأذـــــ  9المادة ـــــ 

 أينما وردت يي القانون.

 لل  ماياتي:( من القانون ويلل م16يلغى ن  الفقرة )ن( من المادة )ــــ 10المادة ـــــ 

  مةول بهةا يةي ادارتةرار الن ا  الداخلي واالرمادات والقواعد الخاصةة بالبنةا والمعاق -ن

اقا لديد مووادارة عمليات ، وتلديد الهيكل التن يمي للبنا المركلي العراقي بما يي ذلا ت

 يرو  البنا المركلي العراقي والغاء واستلداث المديريات العامة.

 ن من تاري  نمره يي الجريدة الرسمية.ينفذ لذا القانوــــ 11المادة ـــــ 
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 االسباب الموجبة

ي لغةرض ليةادة رأل مةةال البنةا المركةةلي العراقةي ولمواكبةة التطةةور االقتصةادي العةةالم

األعضةةاء يةةي مجلةةل إدارة البنةةا مةةن خةةارج البنةةا  وليةةادة عةةددومةةنح صةةالليات للبنةةا 

وائةةةد علةةةى القةةةروض وتمةةةكيل لجنةةةة تةةةدقي  وإصةةةدار المسةةةكوكات التذكاريةةةة ويةةةرض الف

 الممنولةة مةةن البنةا للمصةةارف التجاريةة واللفةةا  علةى أموالةة  مةن اللجةةولات الصةةادرة

 قضائية.بقرارات 

 

 شـــرع هــذا القانــــــــون.





 

  

 

 احكام عامة .ــ  األول بابال

 ــ تعريف المصطلحات . 1المادة رقم ــ 

 .ــ األغراض التنظيمية  2المادة رقم ــ 

 . ــ المحظورات 3المادة رقم ــ 

 الثاني ــ منح التراخيص . الباب

 . ــ التراخيص او االجازات 4المادة رقم ــ 

 . ــ طلب الترخيص  5رقم ــ  المادة

 .ــ طلب الترخيص لفرع  6مادة رقم ــ ال

 . ـ طلب تصريح لمكتب تمثيلـ 7المادة رقم ــ 

 . ــ منح ترخيص او تصريح  8ة رقم ــ الماد

 . ــ المكاتب االضافية 9المادة رقم ــ 

 . ــ سجل المصارف 10قم ــ المادة ر

 . ــ الرسوم 11المادة رقم ــ 

 . ــ انهاء العمليات طوعا 12ـ المادة رقم ـ

 . ـ إلغاء ترخيص أو إجازة ممارسة األعمال المصرفيةـ 13المادة رقم ــ 

 

 .2004لسنة  94قانون المصارف رقم 



 

 الثالث ــ رأس المال . الباب

 . لرأسمال المصارف المحليةالحد األدنى ــ  14المادة رقم ــ 

مطلوبة لفروع المصارف األجنبية ــ الموجودات المحلية الصافية ال 15ة رقم ــ الماد
 .تحفظ ( )

 . ــ الشروط األخرى المتعلقة برأس المال 16رقم ــ المادة 

 الرابع ــ إدارة المصارف . الباب

 .ــ مجلس إدارة المصرف المحلي  17المادة رقم ــ 

 .ــ اإلدارة  18دة رقم ــ الما

 . ــ تغيرات اإلداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوى 19رقم ــ المادة 

 . ــ إقالة اإلداريين 20المادة رقم ــ 

 . ــ الكشف عن المصلحة الشخصية 21لمادة رقم ــ ا

 .تغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة ــ ال 22ـ المادة رقم ـ

 . ــ الدمج 23ــ ة رقم الماد

 . ــ لجنة مراجعة الحسابات 24رقم ــ  المادة

 . ــ تطبيق أحكام معينة 25ادة رقم ــ الم

 

 

 

 



 

 الخامس ــ قواعد ممارسة النشاط المصرفي . الباب

 . ــ المبادئ المصرفية العامة 26ة رقم ــ الماد

 . ــ األنشطة المصرفية 27المادة رقم ــ 

 . طة المحظورةاألنشــ  28المادة رقم ــ 

 . المتطلبات التحوطيةــ  29المادة رقم ــ 

 ــ صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارف األجنبية . 29المادة رقم ــ 

 . ــ االنكشافات االئتمانية الكبيرة 30لمادة رقم ــ ا

ــ المعامالت مع األشخاص ذوي الصلة وموظفي المصرف رفيعي  31مادة رقم ــ ال
 . المستوى 

 . ــ االنكشافات بالعملة األجنبية 32المادة رقم ــ 

 .ــ قيود االستثمار 33المادة رقم ــ 

 . عطلة المصارفــ  34المادة رقم ــ 

 . لمعامالت المريبةــ ا 35المادة رقم ــ 

 . ــ القيود على أسهم المصارف 36ــ المادة رقم 

 .ــ الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة 37المادة رقم ــ 

 . السجالتــ  38المادة رقم ــ 

 . اتعودفمم الاــ نظ 39المادة رقم ــ 

 

 



 

  السادس ــ الحسابات والكشوفات المالية . الباب

 . ــ السنة المالية 40رقم ــ المادة 

 . ــ اإلبالغ الدوري 41المادة رقم ــ 

 . ــ المبادئ المحاسبية وإعداد الكشوفات المالية 42قم ــ المادة ر

 . ــ البيانات المالية 43المادة رقم ــ 

 . ــ نشر البيانات المالية 44ــ  المادة رقم

 . السنوي ريرــ التق 45المادة رقم ــ 

 السابع ــ مراجعة الحسابات . الباب

 . ــ مراجعة الحسابات 46المادة رقم ــ 

 . ــ الواجبات اإلضافية 47المادة رقم ــ 

 . ــ تطبيق أحكام معينة 48 المادة رقم ــ

 .الثامن ــ السرية  الباب

 . ية المصرفيةرــ الس 49المادة رقم ــ 

 . ــ السرية الفردية 50المادة رقم ــ 

 . ــ االستثناءات 51المادة رقم ــ 

 . ــ المعلومات التي تقدمها المصارف 52قم ــ المادة ر

 

 



 

 التاسع ــ الرقابة والتفتيشات . الباب

 . ــ  التفتيشات 53المادة رقم ــ 

 . ــ تبادل المعلومات 54المادة رقم ــ 

 . ــ الحصانة من اإلجراءات القانونية 55المادة رقم ــ 

 العاشر ــ إجراءات اإلنفاذ والعقوبات . الباب

 . ــ اإلجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات اإلدارية  56ة رقم ــ الماد

 . ــ األعمال المصرفية غير القانونية 57المادة رقم ــ 

 . ــ تحصيل الغرامات اإلدارية 58المادة رقم ــ 

 الحادي عشر ــ الوصاية . الباب

 . ـ أسس تعيين وصيـ 59رقم ــ المادة 

 . ــ تعيين وصي 60دة رقم ــ الما

 . ــ النتائج المترتبة على تعيين وصي 61المادة رقم ــ 

 . ــ السيطرة على المصرف 62ة رقم ــ الماد

 .اإلشعار وإعادة النظر في التعيين  ــ  63المادة رقم ــ 

 . ــ تقرير الوصي وخطة العمل 64ــ المادة رقم 

 . ــ الوقف االختياري 65ــ لمادة رقم ا

 . ــ إنهاء الوصاية 66ادة رقم ــ الم

 



 

 الثاني عشر ــ إعادة تأهيل المصارف . الباب

 . ــ إجراءات إعادة التأهيل 67المادة رقم ــ 

 الثالث عشر ــ تصفية المصارف . الباب

 . ــ التصفية الطوعية 68المادة رقم ــ 

 . التصفية القسرية ) تحفظ ( ــ 69المادة رقم ــ 

 الرابع عشر ــ الحراسة القضائية على المصارف . الباب

 . عدم انطباق القانون العام لإلعسار على المصارف ــ 70المادة رقم ــ 

 . ــ أسس إقامة دعوى اإلفالس 71المادة رقم ــ 

 . ــ تقديم التماس إلقامة دعوى إفالس 72المادة رقم ــ 

 . ــ تعيين وصي 73رقم ــ  لمادةا

 . ــ جلسات المحكمة 74رقم ــ  المادة

 ــ أسس رفض االلتماس . 75المادة رقم ــ 

 ــ رفض االلتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف . 76المادة رقم ــ 

 (تحفظ)ية في حالة رفض التماس اإلفالســ التصفية القسر 77المادة رقم ــ  

 .  ــ قرار إعالن اإلفالس 78ــ المادة رقم 

 . ــ إصدار ونشر قرار اإلفالس 79المادة رقم ــ 

 .ــ الحارس القضائي  80المادة رقم ــ 

 . ــ صالحيات الحارس القضائي 81المادة رقم ــ 



 

 . ــ مفعول قرار اإلفالس 82المادة رقم ــ 

 . الماليةــ القطعية في نظم الدفع وتسوية األوراق  83المادة رقم ــ 

 .ــ تحويالت أسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته  84المادة رقم ــ 

 . ــ تقرير المحكمة 85ــ المادة رقم 

 .  ــ تسجيل المطالبات 86المادة رقم ــ 

 . قبول المطالبات ــ  87لمادة رقم ــ ا

 وتصفيتها .ــ مقاصة االلتزامات  88مادة رقم ــ ال

 ــ إنهاء العقود الجارية . 89المادة رقم ــ 

 ــ التسويات التي تتم بالتفاوض  . 90المادة رقم ــ 

 ــ المطالبات المكفولة بضمان  . 91المادة رقم ــ 

 . ــ أولوية المدفوعات  92رقم ــ  المادة

 . خطة التصفية  ــ 93المادة رقم ــ 

 . ــ إعادةتأهيل المصارف المفلسة ) تحفظ (   94ــ  المادة رقم

 . ــ عدم التراضي مع الدائنين  95ادة رقم ــ الم

 . ــ الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين 96المادة رقم ــ 

 ــ السلف الفورية للمودعين  . 97م ــ المادة رق

 . ــ توزيع المدفوعات  98ادة رقم ــ الم

 . تمثيلــ دعوى اإلفالس المتعلقة بمكتب فرع أو مكتب  99ـ المادة رقم ـ



 

 . ــ إعسار المصرف عبر الحدود 100المادة رقم ــ 

 العراقي المركزي ين محكمة الخدمات المالية والبنكــ المشاورات ب 101ــ  المادة رقم

 . إنهاء دعوى اإلفالسـ ـ 102المادة رقم ــ 

 الباب الخامس عشر ــ أحكام ختامية .

 . ــ انطباق قوانين معينة 103المادة رقم ــ 

 . ــ األنظمة 104لمادة رقم ــ ا

 . ــ المراجعة القضائية 105م ــ المادة رق

 . ــ أحكام انتقالية 106المادة رقم ــ 

 . ــ العالقة مع أحكام القوانين األخرى في العراق 107مادة رقم ــ ال 

 . ــ بدء النفاذ 108رقم ــ المادة 
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لمؤقتة , وبموجب اف ئتالالاري لسلطة ادالالمدير المخولة لي بصفتي ات السلطاعلى  اءابن
 افيه الصيييلة , بمات الدولي ذامن الات مجلس ارامع قر اشييييالحرب , وتماف اعراين وانقو
 ,  2003 (1483)ر رقم القرا
لتغيير اث احداسيييلوب قي الالعرالشيييعب اقبول  انلحكم لضيييمالعمل عن قرب مع مجلس اوب

دي اقتصالام النظاث تغيير كبير في احدالحكم في ابرغبة مجلس  امن افاعتراو، دي اقتصالا

قيين العرام جميع اماحة المتالفرص اة والحياعلى تحسييييين  روف  امن اراصييييراقي والعرا

عامن الالمؤذية على ا ارهاثالة والبطافحة اومك ل لعمل على ذلك من خالام عن طريق ال

 مستقرة .  ليةاق ماسوا

رف وعن المصييياط المنظم لنشييياقي العراي ونانقلار اطالاجمة عن الناكل اللمشييي امن اكادراو

كذلك  امن اكادرار , واطالا ابق في تطبيق هذالسيييييييالحكم ام انظ ايتبعه انكلتي الطريقة ا

لشييعب اهية اخير ورف انق , وضييمالة للعرارة فعادالمؤقتة بتوفير اف ئتالالام سييلطة التزال

ليومية , اة الحيادية في العات مالالمعاعية واجتمالائف الو ام بالقياقي وتمكينه من اعرلا

ف ئتالالالب سييلطة اقد ط 2004م الع (1483)لدولي رقم امن الار مجلس اقر انب اوتذكير

 لمستديمة . التنمية التي تسمح بالظروف ادي واقتصالار اعمالالمؤقتة بدعم ا

تموز  17ريخ امن بتالالمرفوع لمجلس ام العامين الاع تقرير ينسييييييجم م ما بطريقة  وعمال

دي اقتصيييييييام ادي من نظاقتصيييييييالامه اق وتحويل نظالعراجة لتنمية الحالمتعلق با 2003

لتنمية ار استمرالسوق ويتميز بادي يعتمد على اقتصام انظ إلىف اوغير شف ا  مخطط مركزي

ح صيييالجة الالحالمتعلق كذلك باص حيوي , واع خاسييييس قطادية فيه عن طريق تاقتصيييالا

قع اص , ومن والخاع القطابغية تفعيل وتنشيييييط  ونيةانقت احصييييالاء اجرات والمؤسييييسييييا

ر اهـييي( من قر 8لفقرة )اليه في ار المشالتنسيق الدولية , وهو الية المات المؤسسامع  اتنسيقن

 , (1483)لدولي رقم امن الامجلس 

 2004( لسنة 94امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم )
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 -يلي:  اعلن بموجب ذلك ما
 لوألالقسم ا
 لغرض ا

م المتعلق بتحييدييي  نظيياو (40)لمؤقتيية رقم اف ئتالالاسيييييييلطيية ر ماعلى  ونانقييلا ابني هييذ

سم ب امونأم امصرفي اما. ويؤسس نظ ايضا( أ)رف وملحقه المصا سالا, يت مة ويقوم على ل

د اقتصيييادي وتطوير اقتصيييالاس للنمو اسييياجل توفير اللجميع من  احافسييية , ويكون متالمنا

 قي مستقر .اعر

 يانلثاقسم لا
 رفالمصاون انق

 . ونانقلاثر وقوة ا( أ)لملحق امر في الا المرفق بهذارف المصا ونانقيكون ل

 لثالثالقسم ا
 لمنسجمة ات غير التشريعا

لمؤقتة / اف ئتالالاسيييلطة )مر / ا ايضيييا )أ(لمؤقتة وملحقهاف ئتالالامر سيييلطة ايلغى   – 1

 . ( 40/  2004يلول ا 19

 2004رف لسنة المصا ونانق أومر الا اينسجم مع هذ قي الالعرا ونانقلاي نص في ا – 2

 مر .الا اينسجم فيه مع هذ لذي الاللمدى  ايعلق هن )أ(  وملحقه

 بعالرالقسم ا
 ذ النفا

 لتوقيع عليه . اريخ المفعول من تاري التنفيذ ويصبح سامر حيز الا ايدخل هذ

 ري ادالالمدير ا,  (بول بريمرلا) 

 لمؤقتةاف ئتالالاسلطة 
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 مةام عاحكال ـ وألاب البا

 ت المصطلحاتعريف  -1دة الما
  -ه: ادنالمبينة اي انلمعالية التابير التعايقصد ب ونانقلا اض هذاغرال

في مجلس  اي شييخص يكون عضييوالمحلي , المصييرف ايتعلق ب اري" وفيماداتعني كلمة  "

يتعلق  المصيييييرف وفيمات في ابالحسييييياجعة اعضيييييو في لجنة مر أورة , مدير مفوض ادالا

 لمصرف . الفرع  امعين اجنبي مديرالالمصرف اب

لشركة ا اهمخرى تحكاي شركة او التي تحكم مصرف مالشركة ابعة" اتعني كلمة "شركة ت

ئح اللوالمحددة في ايير اللمع اداسييتناخرى محددة اي شييركة المصييرف والتي تسيييطر على ا

 قي . العرالمركزي البنك التنظيمية من قبل ا

 ليومية للمصرف . ات العمليارة اداعن  مسؤوال ارة " مدير مفوض" شخصاتعني عب

شيرة المب ونانقلا ابمقتضيى هذ اتصيريح أو ايحمل ترخيصي اتعني كلمة " مصيرف" شيخصي

لحكومية ات الشيييييركا ونانقة وفق  افي ذلك شيييييركة حكومية منشييييي المصيييييرفية بمال اعمالا

 لمعدل . ا 1997( لسنة 22لمرقم )ا

 تسيطر على مصرف   أو ابضة مصرفية" شركة تملك مصرفارة " شركة قاتعني عب

 ( . 27دة )المالمدرجة في اشطة نالاشطة مصرفية" انرة " اتعني عب

خرى مسيييييتحقة ال اموا أولنقدية ائع الودام سيييييتالال اعمال مصيييييرفية" اعمارة " اتعني عب

 .  اص بهالخاب الحسات في اراستثما أو ئتماناتاع ايداض اغرلجمهور الاد من السدا

وتجري فيه  ونيةانقلاحية الناللمصرف من  ابعات اعمل يشكل جزء انكتعني كلمة " فرع" م

لفروع اتب امل جميع مكاتع ونانقلا اض هذاغروال، لمصيييييييرفية اشيييييييطة نالابعض  أوكل 

 2004لسنة  94رف رقم المصا قانون
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ك لبنات من سييالالمراحد ويجوز توجيه امكتب لفرع و اهانجنبي على الالمحلية للمصييرف ا

جنبي الالمصيييييييرف الذي يحدده الفرع امكتب  إلىلنوع ا اي مكتب فرع من هذلمركزي الا

قي في العرالمركزي البنك اره امكتب فرع يخت إلى أولغرض ا اقي لهذالعرالمركزي اللبنك 

 جنبي . الالمصرف اب انره بتعيين مكتب فرع من جاخطالة عدم اح

دة الما( من 6لفقرة )ايشيييكل بمقتضيييى  لذيالمصيييرف المرحلي" المصيييرف ارة " اتعني عب

(61) . 

 قي .العرالمركزي البنك ا" CBIرة " اتعني عب

 لشخص . ا انك اذاخرى السيطرة" وتعتبر موجودة لتحكم شركة ا" 

له قوة  أوكثر احد و ال شخص ومن خال أوشر اغير مب أوشر ايسيطر بشكل مب أويمتلك  -أ

 .  أو كةلتصويت للشراكثر من حصص أوا %25تصويت 

 ء للشركة . المدرالبية ار غاختياحية يتمتع بصال –ب 

 قي . العرالمركزي البنك ا ايحدده ارس سيطرة مؤثرة وكمايم –ج 

لمبلم اد ابل حق سيييييييدام بصيييييييرف مبلم نقدي مقالتزا أوي صيييييييرف ا" ائتمانتعني كلمة "

 امضمون انكاء المبلم سوا اخرى على هذاي رسوم ا أوئدة الفالمستحق ودفع المصروف وا

لية اء لورقة ماي شراو اني ضماصدر اق دين واستحقاي تمديد لموعد ام غير مضمون وا

 ء بخصم . ابسعر شر أوشرة امب امائدة الفاخر لدفع مبلم نقدي للتكفل بدفع احق  أولدين 

ة ادادل اخرى تعاة اداية او تداولللبلة اة مديونية قاداي الية لدين" ارة " ورقة ماتعني عب

ية هذه وا مديون قاداي ال لة اة  ية ازة ورقة مالحق في حياتمنح  تداولللب قال لدين  لة اخرى  ب

 تداولللبلة القالية للدين الماق اروألاتكون  اندل ، ويجوز التبا أوب اكتتالاسييطة ابو تداوللل

 قد تكون بشكل قيد دفتري .  أودة افي شكل شه
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للشييخص  م الابقيد في سييجل  امثبت انكاء اويدفع لشييخص سيي انقدي اتعني كلمة "وديعة" مبلغ

 أو عالوةب أوئدة اخر بفاب احس إلى اتحويله أولوديعة اد المستلم للمبلم بشروط تقتضي سدا

لمودع وذليك ا ا روف يتفق عليهي أوفي وقيت  أولطليب اعنيد  اميا،  عالوة أوئيدة ابيدون في

 .  ابة عنهماني ايتفق عليه أولشخص ا

قي العرالمركزي البنك ار اخطايتم  امعين شيييييييخصيييييييفرع " مدير رة " مدير فرعاتعني عب

لتي يقوم ات العملياه مسييؤول عن ان( ب6دة )المالفرعية )د( من الفقرة او (1)للفقرة  اداسييتنا

 ق . العراجنبي في امصرف  ابه

 قي . العرار الدينار" اتعني كلمة " دين

يقع  ارياعتبا اعني شخصري ياعتبافي وصف شخص  امهاستخداتعني كلمة "محلي" عند 

عمله  انكيقع م افي وصييف مكتب يعني مكتب امهاسييتخداق وعند العرالرئيسييي في امركزه 

 ق . العرافي 

ته تجعله مؤهال لثقة والاب اوجدير امينايعتبر  ائق" شيخصيلح والارة " شيخص صياتعني عب

في  ر مؤهالل غياعمالاع الحه في قطامصييييييي أولي المامركزه  أولمهنية وخلفيته وخبرته ا

لمصييرف  ائياقضيي ارسيياح أو اوصييي اريادا أو الكايكون م نقي الالعرالمركزي البنك اي ار

  -: انك اذا ائقوال الحاي شخص صايعتبر  وال

لسييييييجن لمدة سيييييينة ايحكم عليه ب انيمكنه  انك أوئية بجريمة حكم اته محكمة جنانداقد  – 1

لممكن امن  انك أولحكم ا افع لمثل هذالدالم يكن  امة مار بدفع غراكثر دون خيا أوحدة او

 سية . السيا أولدينية ا اءهارا أوشطته ان أوءه ارايكون نتيجة  ان

 ضية . المات السنوالسبع ال ئية خالاسه من قبل هيئة قضفالا نعالاتم  – 2
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رسييية مهنة على اقفته عن ممأو أورسييية مهنة اهلية مماقد جردته سيييلطة مختصييية من  – 3

 اشيييطتهان أوشيييطته ان أو ائهارا أوئه اراقة بلشيييخصيييي وليس له عالالوك لسييياس سيييوء اسيييا

 . أو سية السيا

 امراصيييدرت هيئة مختصييية ا أورة شيييركة اديصيييلح ال ه الانئية اعلنت هيئة قضييياقد  – 4

 رة شركة . اديصلح ال ه الانيقضي ب

بغض  أو انلذي يحمل عنوا (ريادالا اعد)لشخص المستوى" ارة " مو ف رفيع اتعني عب

في  أولية في مصرف محلي التاصب المناكثر من ا أوحد ام وا, يتولى مه انلنظر عن عنوا

م , رئيس , اق: رئيس مجلس, مدير عالعرالمصيييييييرف في اجنبي فرع الالمصيييييييرف الة اح

ض , اقرالالي , رئيس لقسييم المالقسييم التشييغيل , رئيس التنفيذي , رئيس قسييم القسييم ارئيس 

ي المسييييتوى" المصييييرف رفيع ارة "مو ف اوتشييييمل عب ا. كم راسييييتثمالارئيس قسييييم  أو

( 4لفقرة )اردة في الوات المتطلبام بالتزالاقي العرالمركزي البنك اخر يطلب منه اشييييخص 

 . ونانقلا ا( من هذ18دة )المامن 

لبنك الذي ينشييييره ارف المصييييارف في سييييجل المصيييياء اسييييمائمة بائمة" قالقاتعني كلمة " 

 قي . العرالمركزي ا

 ارياعتبا امكتب شخص أوري اعتبافي وصف شخص  امهاستخداجنبي" عند اعني كلمة " ت

 .  امحلي امكتب أو امحلي ارياعتبا ايكون شخص ال امكتب أو

 .  اكليهم أو ارياعتبا أو اطبيعي اتعني كلمة " شخص" شخص

شيييرة من قبل شيييخص يعمل بشيييكل اغير مب أوشيييرة ازة مبازة مؤهلة" حيارة " حياتعني عب

خرين في مشيييروع تمثل اص اشيييخا أوفر مع شيييخص ابشيييكل متضييي أومجموعة  أومنفرد 

رة اداعلى  ارسييييييية نفوذهاتتيح مم أولتصيييييييويت احقوق  أو رأس المالكثر من ا أو 10%

 قي . العرالمركزي البنك ايقرره  ازة وحسبمالحيالذي تقع عليه المشروع ا
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 رف يعني ذلك . لمصايتعلق ب اقة" فيملعالات الشخص ذارة " اتعني عب

 ي مدير للمصرف ا – 1

 ابة نسييييبية بماقر أوية انلثالدرجة اية ابة لغاقة قرعال امالمدير اقة بي شييييخص له عالا – 2

 لمدير . اخر يقطن في مسكن اي شخص المدير  وال اطفاية ارع أوفي ذلك تبني 

 وألشييييخص ا المصييييرف مشييييروع يمتلك فيه مثل هذازة مؤهلة في اي شييييخص له حيا – 3

 لمشروع . ا أولشخص ا اي مدير لمثل هذازة مؤهلة والمصرف حيامدير 

لذي يمتلك فيه الية للمصرف والمات الكشوفاد اعداضع للدمج في اي مشروع غير خا – 4

 لمشروع . اي مدير لمثل ذلك ازة مؤهلة والمصرف حيا

لمصيييييييرف  يةونانقلاحية النامن  ابعات اعمل يشيييييييكل جزء انكرة "مكتب تمثيل" ماتعني عب

يجوز  لذي الادلة والمتبالو يفية ات اقلعالات والمعلوماشيييطة محددة بتوفير نالاحي  تكون 

 لجمهور . اد من السداخرى مستحقة ال اموا أوئع اي ودام ستالافيه 

مجموعة  أوخر اري يملك فيه شيييخص اعتباي شيييخص ابعة" يعني ارة  "شيييركة تاتعني عب

شكل متضاشخا لتصويت لمثل ذلك اكثر من حصص ا أو %50دل ايع افر ماص يعملون ب

ص اشيييييخالامجموعة  أوخر الالشيييييخص ا ازة مؤهلة تتيح لهذاحي أوري اعتبالالشيييييخص ا

 زة . الحيالذي توجد لديه اري واعتبالا انلكيات اساسي أورة ادالة على ارسة سيطرة فعامم

ة المنشيييييييالية المات الخدمالية" محكمة المات الخدمارة محكمة اعب أولمحكمة اتعني كلمة "

 قي .العرالمركزي البنك ا ونانقبموجب 
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 لتنظيميةاض اغرالا -2دة الما
لمصييييييرفي ام النظالثقة في ا  على الحفاهو  ونانقلا الرئيسييييييي لهذالتنظيمي الغرض ا – 1

ت المصييرفي بتقديم معلومام ام للنظالعالفهم اخرى تعزيز الالتنظيمية اض اغرالاوتتضييمن 

ئم الجرالحد من اعدة على المسيياية للمودعين والحماسييبة من ا  على درجة منافلحائمة ومال

 ب . ارهالال وتمويل اموالال وغسيل احتيالا افيه الية بمالما

 التنظيمييية ويعتبرهيياف اهييدالائفييه بطريقيية تتفق واقي و ييالعرالمركزي البنييك ايؤدي  – 2

ت اءاجرالاتتمتع  ف والادهييالاض تحقيق تلييك اغرفضييييييييل الالاقي العرالمركزي البنييك ا

 ايالتي تؤثر على قضييياقي والعرالمركزي البنك ا اي مؤسيييسييية حكومية عدالمتخذة من قبل ا

 . ونيةانقذ افاني قوة احيته . بتقع ضمن صال

 تالمحظورا -3دة الما
لحصييييول على المصييييرفية  دون ال اعمالارسيييية اق ممالعراي شييييخص في يحق ال ال – 1

ءه من اعفالذي تم الشييخص ا اقي عدالعرالمركزي البنك ا در عناتصييريح  صيي أوترخيص 

 الذلك في هذ افيرد خال اء ماسييييييتثنا( وب6لفقرة )ا( و3للفقرة ) اداسييييييتنالمركزي البنك اقبل 

بلة للدفع اخرى قال اموا أوئع الودام سيييييتالال اعمارس ايم اني شيييييخص يحق ال ال ونانقلا

 قي . العرالمركزي البنك ادر عن اتصريح  ص أولجمهور دون حصوله على ترخيص امن 

  -: ونانقلا الي ذكرهم من شروط هذالتاص اشخالايستثنى  – 2

لية اس ماكثر رامن  احصري تمويال التي يودعونها تاانئتمالالذين يمولون اص اشخالا – ا

من  أولية ات مامن مؤسييسيي التي يحصييلون عليها تاانئتمالات ائداد وعالسييداغير مسييتحقة 

 .  رأس المالق اسوالتي تصدر في الية للدين واملاق اروألا
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ت على ات دين شركاسند أوت ات شركار سنداصدابل الذين يحصلون مقاص اشخالا –ب 

م القياض اغرل فقط الاموالام مثل تلك اسيييييييتخدالجمهور واد من السيييييييدال مسيييييييتحقة اموا

 ص . الخابهم ات لحساراستثماب

بحكم طبيعة  ونانقلا اقي من شروط هذالعراكزي لمرالبنك الذين يستثنيهم اص اشخالا – 3

لعمل الذي يتطلبه مشيييييييروع الحجم المصيييييييرفي بالعمل ارسيييييييون ايم ال احجمه أولهم اعما

 أولمركزي مشييروطة البنك ا التي يمنحهات اءاسييتثنالاتكون تلك  انلمنظم شييرط اري التجا

لشييييييخص اتنطبق على  نوانقلا امعينة من هذ اماحكاقد تكون جزئية وتحدد  أو امحددة زمني

 ء . استثنالا الذي يحصل على هذا

 اي لغة فيمات كلمة " مصييرف" بامشييتق أوم كلمة " مصييرف" اسييتخداحد يجوز ال ال – 4

در اتصيييريح  صييي أولحصيييول على ترخيص ات دون اخدم أوت امنتج أول اعماي ايتعلق ب

 ونانقلايعترف به  أو عليه ام منصوصاستخدالا اهذ انك اذا الاقي العرالمركزي البنك اعن 

 اهانلذي يسييتعمل فيه كلمة "مصييرف" على اق السيييامن  اضييحاو انك اذا الاق دولي اتفا أو

سمهم ام كلمة  "مصرف"  باستخدالتمثيل اتب ايجوز لمك لمصرفية والاشطة نالاتتعلق ب ال

ي جنبالالمصرف اسم امن  ايتجز كلمة  "مصرف" جزء ال التي تشكل فيهات الالحافي  الا

 ت . الالحالتمثيل في هذه ارة مكتب اف عباتض انتب شرط المكاليه تلك الذي تنتمي ا

تره اته ودفاباي شيييييييخص وفحص حسييييييياتب المركزي سيييييييلطة دخول مكاتكون للبنك  – 5

شك  اسساك اهن انقي العرالمركزي البنك اقرر  اذاخرى الاته ته وسجالاومستند معقولة لل

دة ويقوم المابقة من هذه السييييييام احكالاشييييييى مع اتمت شييييييطة الانرس الشييييييخص يما اهذ انب

لقوة ام اسيييييتخداقي وبالعرالمركزي البنك امن  افور تلقيهم طلب ونانقلا امسيييييؤولو تطبيق هذ

لشيييخص وفحص ا اكن هذاماقي على دخول العرالمركزي البنك اعدة الضيييرورة بمسييياعند 

 . خرىالاته تره وسجالادف أوته اباسح
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خرى امج ابر أولجزئية الصغيرة واريع المشالمتعلقة باشطة نالا رسةاح بممالسمايتم  – 6

رس سييلطة التي تما تاانلكياتخول  ارف وكمالمصييا اخرى عدات امن قبل مؤسييسيي ةبهامشيي

لتي ا تاانلكيا. وتقوم مثل تلك  ونانقلا اشييييييطة من شييييييروط هذنالاحكومية وتسييييييتثنى تلك 

مجهم اقي تتعلق ببرالعرالمركزي البنك ا إلىرير دورية ارس سيييييييلطة حكومية برفع تقاتم

 . ائهاستثنالتي تم ا تاانئتمالالحصول على احة وانلما

 خيصالترامنح  -يانالثب البا

 تازاجالا أوخيص الترا -4دة الما
 أولب التي تعود غا ويةانالثلفروع افي ذلك  اق بمالعراسييييييس مصيييييرف في ايتطلب ت – 1

ر ترخيص مصرفي مسبق اصدابضة اشركة مصرفية ق أوجنبي المصرف  امل ملكيتهاك

جنبي في امكتب تمثيل لمصيييييييرف  أوء فرع اشيييييييانقي . ويتطلب العرالمركزي البنك امن 

لفرع ايحتفظ  انقي . ويتطلب العرالمركزي البنك ار تصيييييريح مسيييييبق من اصيييييداق العرا

تفرض قيود حول  , وال رأس المالر من ار دينا( ملي500جنبي بـييييييي )الاللمصرف  ويانالث

 .  رأس المالر استثمالذي سيتم فيه ال المجا

لفترة زمنييية غير  اخطييي ونانقييلا الممنوح بموجييب هييذازة اجييالا أولترخيص ايعطي  – 2
لتي الشيييييروط ام واحكالاته امرفق أوزة اجالا أولترخيص ايجوز تحويله , ويحدد  محددة وال

 اترخيص مطلب أور تصريح اصدالمتعلقة بالشروط ال لجميع امتثالاويعتبر  اصدر بموجبه
قي بعد العرالمركزي البنك ا الم يعدله المرخص لهم ماص اشييييييخالافة اينطبق على ك ائمياد

 ذلك  
 اداسييتنارية واعتباسييسييت بشييكل هيئة التي تات اللشييرك خيص فقطالترار اصييدايجوز  – 3
 ويةانثاللفروع ال هذه كل مث أولبية ا، وقد تعود ملكية غ اله اقية وسييييجلت وفقالعراين انللقو
ر اصييييدافيتم  ويانالثلفرع الة ابضيييية مصييييرفية , وفي حاشييييركة ق أوجنبي امصييييرف  إلى

ت السيييييلطاملة وموحدة من قبل ابة شيييييالرق اضيييييعام خالالمصيييييرف ا انك اذاترخيص فقط 
 م . الالرئيسي للمصرف المركز الذي يقع فيه البلد ابية في الرقا
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سييييس املة وابة شيييياضييييعة لرقالخاجنبية فقط الارف المصييييات لفروع ازاجالاتصييييدر  – 4

 جنبي . الالرئيسي للمصرف المركز الذي يقع فيه البلد ابية في الرقالسلطة اموحدة من قبل 

 إلى اكلي أو اجزئي التي تعود ملكيتهارف المصيييييييابعة وفروع التات الشيييييييركامل اتع – 5

 امل بهالذي تعالمسيييييييتوى اتقل عن  ق بطريقة الالعراين انبموجب قو باناجص اشيييييييخا

 لذلك .  افخال ونانقلا الم ينص هذ المحلية مارف المصا

جديد ويخضييييييع  أوئم اسييييييهم في مصييييييرف محلي قاك متالاجنبي الايحق للشييييييخص  – 6

 .  المعمول بهالتنظيمية ائحه اولو ونانقلا المحددة في هذات اللمتطلب

كن ذلك لم ي ارة مصيرف محلي مادا أوزة مؤهلة اك حيمتالاجنبي الايحق للشيخص  ال – 7

لذي البلد ابية في الرقالسلطة املة وموحدة من قبل ابة شالرق اضعاخ اجنبيا الشخص مصرفا

 ف . اطرالامصرف للتنمية متعدد  أوجنبي الالرئيسي لمصرف المركز ايقع فيه 

 اضعاخ امصرف اوانك اذارف فقط المصاسهم في ا أورف اك مصمتالا بانجيحق لال – 8

 خر .ابية في بلد اة رقبة موحدة من قبل سلطالرق

 لترخيصاطلب  -5دة الما
، وتتبع  اقي خطيييالعرالمركزي البنييك ا إلىخيص الحصيييييييول على ترات اتقييدم طلبيي – 1

ت المسييتنداقي معززة بالعرالمركزي البنك ا أنظمة التي تحددهاصيييل التفالشييكل وات الطلبا

 .  نظمةألاتلك  التي تحددها

ق العراين انلقو اداسيييتناري واعتبا انلمؤسيييسييية ككيالمقدم من شيييركة الطلب ايتضيييمن  – 2

  -لية: التات المعلومات والمستندا

ب مذكرة انج إلىلطلب الشركة مقدمة الذي تم بموجبه تشكيل الصك انسخة معتمدة من  – ا

 لرئيسي . ا امركزه انوعنو اوجدو انسي اسالا امهانظ أولشركة اسيس ات
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لم المبافي ذلك  الطلب بماللشيييييييركة مقدمة  اب بهلمكتتالمرخص وا رأس الماللم امب –ب 

 لمدفوعة. ا

يفصيييل  انب بيانج إلىمهنته  أوله اعمائم والدامته اقاري وجنسييييته ومحل اداسيييم كل ا –ج 

 يراداليهم لكل الرجوع اقل يمكن الاص على اشخاث لمهنية ويذكر ثالالخبرة ات ولمؤهالا

في ذلك  امهنته . بم أوله اعمامته واقا زة مؤهلة وجنسييييييييته ومحلالك لحياسيييييييم كل ما –د 

قل يمكن الاسييييمي شييييخصييييين على اب انج إلىلمؤهلة ازة الحيائي لمثل تلك النهالمسييييتفيد ا

لمؤهلة هو ازة الحيالك الة كون مالي وفي حالمامة مركزه بسيييييال انويشيييييهد اليهمالرجوع ا

سنوية مرايانحدث ميزاث نسخ من رية ترفق ثالاعتباهيئة  ب اعة وكذلك حسجات عمومية 

 ئر عند تطبيق ذلك . الخساح واربالا

زة اوحي انلعنواسم والا اسهم يذكر فيهئيين لالالنهالمستفيدين اسهم والائمة بحملة اق -هـ        

 لمسجلة . اسهم الالة اسهم في حالاب نسخة من سجل حملة انج إلىلصلة ات اسهم ذالا

لك المائي والنهالمسيييييييتفيد افي ذلك  امزة مؤهلة بالك لحياري ومادابية لكل ادة كتافا -و 

نداي ا الفرد ويذكر فيهاب انصيييييييول من جالالمؤهلة تكون موقعه حسيييييييب ازة اللحي ت اا

خر يخضع امشروع  أورية في اداضر بصفة الحا أوضي الماضلوع في  أوئم اب جرارتكاب

 لبنكاويحدد  اوجد انس فالالا نعالتقديم طلب شيييييييخصيييييييي ال أور اعمالدعوى  اي منهما

 دة .افالالموحد لهذه النص اقي العرالمركزي ا

 المقترح بمالمتوقعة للمصرف اشطة نالاع اوانل واعمالاف اهدالتي تحدد العمل اخطة  –ز 

سبة المنات اءاجرالافي ذلك  اخلية )بمالدابطه اضو أنظمةلتنظيمي والهيكله  افي ذلك وصف

لمتوقعيية العمومييية ات ايييانيزلماب انييجيي إلىب( ارهييالال وتمويييل اموالافحيية غسييييييييييل المكيي

ث لثالالية المات السييييينواصييييية بالخالنقدي التدقيق ات اانئر وبيالخسييييياح واربالات اباوحسييييي

 دمة . القا
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ت اباسرجية للحالخاجعة المرات يبدي رغبته في تولي مهمة ابالحساجع اكشف من مر –ح 

 .  (46)دة المابموجب 

ك لمثل هذه لالمائي النهالمسيييييييتفيد افي ذلك  ازة مؤهلة مالك لحيالطلب ولكل مالمقدم  –ط 

حجم  احددم ات فيهاكاشييييترالطلب التي يملك مقدم اريع المشييييائمة باة تقديم قلهالمؤزة الحيا

 ريع . المشالمسجلة لتلك ا عناوينلات واهمالمساتلك 

لشيركة اق تعتزم العرارج اخ أوخل اخر دا انكي مال واعملرئيسيي لالالمركز اموقع  –ي 

 لمصرفية . ال اعمالارس فيه اتم ان

 ب . للطالدليل على دفع رسوم ا –ك 

 لطلب . اقي بخصوص العرالمركزي البنك ا اخرى يطلبهات اي معلوما –ل 

بضة اقشركة  أوجنبي ابعة لمصرف الطلب شركة تالشركة مقدمة الة كون افي ح انبي –م 

ية على لتحوطابة الرقاة عن لمسييييؤولارجية الخابية الرقالسييييلطة ا انجنبية يفيد بامصييييرفية 

بضييية مصيييرفية ليس اشيييركة ق أوجنبي الالمصيييرف اسييييس الطلب في بلد تالشيييركة مقدمة ا

حدة بة موارس رقاتم اهانق والعرات في امة عملياقاهو مزمع من  اض على ماعترا الديه

 لطلب . الشركة مقدمة اعلى 

بضة اشركة ق أوجنبي ارف بعة لمصالطلب شركة تالشركة مقدمة الة كون افي ح انبي –ن 

لتحوطية على ابة الرقالمسييييؤولة عن ارجية الخابية الرقالسييييلطة ا انجنبية يفيد بامصييييرف 

بضييية مصيييرفية ليس اشيييركة ق أوجنبي الالمصيييرف اسييييس الطلب في بلد تالشيييركة مقدمة ا

بة موحدة ارس رقاتم اهانق والعرات في امة عملياقاهو مزمع من  اض على ماعترا الديه

 (1)الطلب .لشركة مقدمة اعلى 

                                                             

 )م( وقد ورد كذلك في جريدة الوقائع العراقية هذه الفقرة تكرار للفقرة )1(
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شركالة افي ح – 3 لحصول ات اءاجراق فتمثل العراين انلقو التي لم تؤسس بعد , وفقات ال

لي أوبتقديم طلب  الى تبدوألا المصييرفية من مرحلتين همال اعمالارسيية اعلى ترخيص لمم

 اية تبدانلثالمصيييرفية وال اعمالارسييية الشيييركة للحصيييول على ترخيص بممامن مؤسيييسيييي 

 اسيسهالمصرفية بعد تال اعمالارسة اللحصول على ترخيص بمم ائيانه الشركة طلباقديم بت

لمؤيدة ات المسيييييتندات والمعلومالي بوألالطلب اري . ويعزز التجالسيييييجل افي  اوتسيييييجيله

لبنك افقة ات معينة في شيييكل مسيييودة بمواز تقديم مسيييتندا( بشيييرط جو2لفقرة )المبنية في او

 اليأو امه طلبسيييتالاقي بعد العرالمركزي البنك ايقرر  الك . وعندمقي على ذالعرالمركزي ا

لشيييييركة اءه بمؤسيييييسيييييي المصيييييرفية وبعد لقال اعمالارسييييية اللحصيييييول على ترخيص بمم

لمؤيدة له . ات المسييييتنداوكذلك  لي مقبوالوألالطلب ا انلمزمعين للمصييييرف باريين ادالاوب

لي مسيييييييتوفي ويطلب وألاطلبهم  انبلطلب ار مقدمي اخطاقي بالعرالمركزي البنك ايقوم 

رسييييييية ائي للحصيييييييول على ترخيص بممالنهالطلب اية وذلك بتقديم انلثالمرحلة اليهم بدء ا

 لمصرفية .ال اعمالا

 طلب تصريح لفرع -6دة الما
لمصيييرف  اق فرعالعرايفتح في  انب ايمنح تصيييريح انقي العرالمركزي ايجوز للبنك  – 1

لفروع  المصيييرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصيييريحا لاعمالارسييية اجنبي يرخص له بمما

وتخضيييع  ارسيييتهارف مخولة بممالمصييياشيييطة تكون انية ارسييية اجنبية بممالارف المصيييا

 إلىريح التصييالحصييول على ات المصييرفية . وتقدم طلبام يحهرام وشييروط منح تصيياحكال

صييييييييل اوتف قي شيييييييكلالعرالمركزي البنك ا أنظمةوتحدده  اقي خطيالعرالمركزي البنك ا

  -يلي:  التي تشمل مالمركزي والبنك ا أنظمة التي تحددهالتي تكون معززة ات الطلبا
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ية ا( لغالفرعية )ات الفقرا( و2لفقرة )ا( 5دة )المالمبينة في ات المسيييييييتندات والمعلوما – ا

لفرعية )ج( الفقرة ا( و2لفقرة )ا اجنبي كمقدم للطلب عدالالفقرة )ز( و )ط( للمصيييييييرف ا

 جنبي . الالرئيسي للفرع اريين للمركز ادالار التي تطبق فقط على كباوو)د( 

دة المات )ح( و )ط( و)ك( من الفقرا( و2لفقرة )المبينة في ات المسييييييتندات والمعلوما –ب 

 لمقترحة . الفرع ات المتعلقة بعمليا( و5)

نسيييييته ئم وجالدامته اقالمعني ومحل المصييييرف اسييييم مدير فرع ادة تعيين تحدد اشييييه –ج 

ء ادالمسيييييييؤول عن اق العرالمصيييييييرف في اعلى في الالمو ف اره اعتبامهنته ب أووعمله 

ء اسمالمهنية ويتضمن اته وخبرته لتفصيل مؤهالايحدد ب انب بيانج إلىلمصرف ائف او 

 ليهم . الرجوع اص يمكن اشخاث لثال

 (5دة )الماية )و( من لفرعالفقرة ا( و2للفقرة ) اداستنالفرع اري في ادادة خطية لكل افا –د 

لتحوطية للمصيييرف ابة الرقالمسيييؤولة عن اجنبية الابية الرقالسيييلطة ا انيفيد ب انبي -هـ          

رس اق وتمالعرالمقترح للفرع في اء اشنالاض على اعترا اجنبي في بلد تكوينه ليس لديهالا

 لطلب .المصرف مقدم املة وموحدة على ابة شارق

لمو ف ال لرئيسي ومن خالالمركز ادر عن الطلب صاب مقدم انتعهد تحت قسم من ج –و 

لبنك اء  على طلب من اه سييييتيح بنانرته يفيد باداسيييب من مجلس ار مناقراعلى فيه يؤيده الا

لة وفي اقي وبالعرالمركزي ا حددهما انكلمالعم لذين ي نك ا ال ل اموالاقي العرالمركزي الب

رسييييييية الطلب في ممامقدم  احملهلتي سييييييييتالخصيييييييوم ات وامالتزالازمة لتغطية جميع لالا

 لتصريح . ابموجب  المرخص بهالمصرفية ال اعمالا

تب ايفتح مك ان اقي مسيييييييبقالعرالمركزي اره للبنك اخطالرئيسيييييييي بعد ايجوز للفرع  – 2

جنبي في الاحد كفرع رئيسييييي للمصييييرف اق شييييرط تعيين فرع والعرافية في اضييييافروع 

 ي عملية .اء اجراق يمكن فيه العرا
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 طلب تصريح لمكتب تمثيل - 7ة دالما
كثر في ا أوحد الفتح مكتب تمثيل و ايمنح تصيييييييريح انقي العرالمركزي ايجوز للبنك  – 1

ل اعمالارسية ابمم اجنبي ترخيصيالالمصيرف ا ايكون لدى هذ انجنبي شيرط الالمصيرف ا

م القيات والمعلومالتمثيل على توفير اتب اشييييطة مكانلمصييييرفية في بلد تكوينه . وتقتصيييير ا

 أوئع ام ودسيييتالا أوثلة اشيييطة مماني ا أولمصيييرفية ال اعمالارس اتم ل . والاتصيييالام ابمه

 ق . العرالجمهور في اد من السداخرى مستحقة ال اموا

 اقي خطيالعرالمركزي البنك ا إلىلتمثيل اتب اريح لمكالحصول على تصات اتقدم طلب – 2

لتي تكون ات الطلباصييييييييل اقي شيييييييكل وتفالعرالمركزي التنظيمية للبنك ائح اللوا. وتحدد 

 لتصريح .ات اض طلباغرلضرورية الات المستندامعززة ب

 تصريح أومنح ترخيص  -8دة الما

 أولي للحصيييول على ترخيص أوطلب  أوريخ تقديم طلب افي غضيييون شيييهرين من ت – 1
 املطلب فيار مقدم اشييعاقي بالعرالمركزي البنك المصييرفي يقوم العمل ارسيية اتصييريح بمم

لطلب ار يكون اشيييعالا اريخ هذاشيييهر من تا. وفي غضيييون سيييتة  الطلب مسيييتوفيا انك اذا
لطلب امقدمي  إلىيرفضييه ويرسييل  أولطلب اقي على العرالمركزي البنك افق ايو امسييتوفي

 ره . انسخة من قر
ة دالما( من 3للفقرة ) اداسييتنالمقدمة ائية النهات الطلباقي في العرالمركزي البنك ايبت  – 2

 .  ا( في غضون شهرين من تقديمه5)

نك  – 3 حالعرالمركزي ايجوز للب نات الاقي وفي  يد اسيييييييتث حد ية ت هاعيد الموائ ية في الن ئ

لموعد ايحين  انخير قبل التاب اسيييييييبالطلب بايخطر مقدم  ان( شيييييييرط 2( و)1لفقرتين )ا

 ئي . النها
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 أوزة اجاصيييييييول على لطلب للحافقته على اقي وقبل موالعرالمركزي البنك ايجري  – 4

 انئية وشييخصييية ومهنية بشييالية وجنات تحقق مال مصييرفية , عملياعمارسيية اترخيص بمم

لطلب الذي يكون المقترح المصيييرف اريين في ادالالمصيييرف والمؤهلة في ازة الحيالكي ام

لتي اخرى الالية المات المؤسييسييارف والمصييالذلك تقدم  ا, وتحقيق المقدم بخصييوصييه معلقا

ت المحلية وسيييلطالوطنية والضيييريبية ات اقي وللسيييلطالعرالمركزي البنك اة باتخضيييع لرق

هاي معلوما ونانقلاتطبيق  نك ا ات يطلب هالعرالمركزي الب نك ا, ويقوم  اقي من لمركزي الب

رة حكومية اي وزافي ذلك  ارة بماوز أومحلية  أوئرة حكومية اي دال مع اتصييالاقي بالعرا

لحصيييييول اقة بطلب ت عالاذ أوت تفيد الطلب معلوم ونانقلائرة مسيييييؤولة عن تطبيق اد أو

شر مع ال مباتصامين اقي بتالعرالمركزي البنك اترخيص مصرفي . ويقوم  أوزة اجاعلى 

لبنك ا إلىلتي قدمت ات اانلبياقة للتحقق من صيييييييحة لعالات اجنبية ذالابية الرقالسيييييييلطة ا

لفرعية )هـيييييي( الفقرة ا( و1لفقرة )ا أو( 5دة )المالفرعية) م( من الفقرة ا( و2للفقرة ) اداستنا

 ( . 6دة)المامن 

لمصييييرفية في ال اعمالارسيييية ازة لمماجا أولحصييييول على ترخيص ات اترفض طلب – 5 

 أولمحددة ات للشييييييروط الطلباء تلك اسييييييتيفاقي بعدم العرالمركزي البنك اع اقتنالة عدم اح

قي العرالمركزي البنك ا. يقوم  زةاجا أور ترخيص اصداصة بالخاو ونانقلا اردة في هذالوا

 أوزة اجات للحصييييييول على الطلباعند تقييم  العمل بهائح تنظيمية موحدة يتم اي لوابنشيييييير 

 لمصرفية . ال اعمالارسة اترخيص لمم

  -عه بخصوص: اقتنازة لدى اجا أو اقي ترخيصالعرالمركزي البنك ايمنح  – 6

 .  اي منهماق اطبانحسب  (6)دة الما أو (5)دةاللم اداستنالمقدمة ات المستنداصحة  – ا

 ريخه . الطلب وتالي لمقدم المالوضع ا –ب 

 لحين . ائقين وصص الاشخالمهنية كالطلب وخبرتهم اري مقدم ادالاشخصية  –ج 
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لذين يملكون اص اشخالاصة ائقين خلحين والاص صاشخالكين كالماهوية وشخصية  –د 

 ت مؤهلة . ازاحي

لية لتغطية اسمالية وبنية رارد تشغيلية ومالطلب من مو فين ومواقدم لدى م اية ماكف -هـ      

لتي المقترحة المصييرفية اشييطة نالارسيية افي مم التي يتحملهات المطلوبات وامالتزالاجميع 

 زة . اجالا أولترخيص از بموجب استج

 لمقترحة . اته امة عمليسال –و 

 لعمل . احية خطة صال –ز 

 ق . العرابت في اث اندي له في عنوا  بوجود ماحتفالالطلب ام مقدم اعتزا -حـ 

س موحد وذلك اسيياملة وعلى ابة شيياقة رقلعالات اجنبية ذالابية الرقالسييلطة ارسيية امم –ط 

في  أوجنبية ابضيية مصييرفية اشييركة ق أوبعة لمصييرف الطلب شييركة تالة كون مقدم افي ح

 جنبي .ازة تتعلق بفرع لمصرف اجالالة كون اح

لترخيص الذي يقضييييييي بمنح البنك ار الطلب بقرار مقدم اشييييييعالمركزي بالبنك ايقوم  – 7

لرسيييييمية , لمثل تلك الجريدة الة عدم توفر الرسيييييمية وفي حالجريدة ازة وينشييييير في اجالاو

ر المشاسع " او تداولت امة ذات عاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشراض وعلى اغرالا

 إلىلمصييرف اف ازة يضيياجالا أولترخيص ار اصييداد لرسييمية ". وعنالنشييرة اب احقال اليها

 رف . المصاردة في سجل الوائمة القا

ر عدم ابقر اراشيييييعاقي العرالمركزي البنك ازة يقدم اجا أولة عدم منح ترخيص افي ح – 8

يفي بشييروط  وال لطلب غير مسييتوف  ا ل  اذالمنح . واب عدم اسييببوصييف ال المنح معززا

 اداسييتنالبنك ار اشييعام سييتالاريخ امن ت اراعتباشييهر اثة ل ثالقي وخالالعرالمركزي البنك ا

قد تخلى عن امقدم  انه يعتبر عالا( 1للفقرة ) يحق  ت الالالحالطلب . وفي جميع الطلب 

 لمدفوعة . الطلب اد رسوم استردالطلب المقدم 
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لتي ات اانلبيات تحدث بخصييوص اي تغييرالمركزي بالبنك ار اشييعارف بالمصيياتقوم  – 9

 انقي ويجب العرالمركزي البنك ا إلىخيص الحصيييييييول على ترات ات مقدمة مع طلبانك

ت ية تعديالاقي على العرالمركزي البنك افقة مسبقة من المحلية على موارف المصاتحصل 

 الات التغيرات ولتعديالاذ هذه انف ايبد . وال ائحهالو أو اعلى صيييكوك تكوينه الهادخايقترح 

رف المصيارف وتقوم المصيافي سيجل  اوتسيجيله اقي عليهالعرامركزي لالبنك افقة ابعد مو

ت تحدث في صيييييييك اي تغيراقي بالعرالمركزي البنك ار اشيييييييعازة باجالتي تملك اجنبية الا

 موجب له . خير الادون ت ائحهالو أو اتكوينه

 فيةاضالاتب المكا -9دة الما
بعة دون ايؤسس شركة ت أو قالعرامكتب تمثيل في  أو ايفتح فرع اني مصرف يجوز ال ال

لبنك افقة مسييييييبقة من الحصييييييول على مواو الأوقي العرالمركزي البنك ار اشييييييعايقوم ب ان

يؤسس شركة  أومكتب تمثيل  أو ايفتح فرع اني مصرف محلي يجوز ال ال المركزي , كما

قي . العرالمركزي البنك افقة مسييييبقة من اعلى مو الأولحصييييول اق دون العرارج ابعة خات

 أوي فرع ا انكي تغيير في ماقي بالعرالمركزي البنك ار اخطارف المصيييييييا تعين علىوي

 بعة .اشركة ت أومكتب تمثيل 

 رفالمصاسجل  -10دة الما
ينة المعاض اغررف الا  بسييييجل مركزي للمصيييياحتفالاد واعدالمركزي بالبنك ايقوم  – 1

تمثيل لمصييييرف ز ولكل فرع ومكتب السييييجل لكل مصييييرف مجالجمهور . ويقيد امن قبل 
 أولترخيص ار اصييييداريخ التسييييجيل وتاورقم  انلعنواسييييم والازة: اجاصييييل على اجنبي حا
ت المستنداسيس والتازة وصك اجالا أوقي للترخيص العرالمركزي البنك اء الغا أوزة اجالا
ق افي ذلك نط المصرف بماريي ادات حول المعلومالمعني , واخرى للمصرف الا ونيةانقلا

 انرج الخاتب في المكامكتب تمثيل و أوي فرع محلي ا عناوينلمصييرف وام الزاسييلطتهم ب
 وجدت . 
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لة اجنبي في حالالرئيسيييي للمصيييرف المركز ا انسيييم وعنواذلك يتعين تسيييجيل  إلىفة اضيييا
قي العرالمركزي البنك اليه . وينشر التي تنتمي ارف التمثيل للمصاتب الفروع ومكاتب امك
كز المرا عناوينء واسيمالاتبين سيوى  لتي الات ازاجالاخيص واترلاملي املة بحالكائمة القا
ي انلثاون انكل شهر لرسمية خالالنشرة الممنوح في الترخيص ا أوزة اجالالرئيسية ونوع ا

ت اي تغييرات منتظمة الرسيييييمية وعلى فترالجريدة افي  ايضييييياوينشييييير  ام . كمامن كل ع
 م . العاء اثنائمة القاعلى  اتطر

 التي تسييتخدمهاق اروألات والتفويضييات والمسييتندارف في جميع المصيياتبين  انيجب  – 2

 لرئيسي .ا امركزه انوعنو المخصص لهالتسجيل ارقم  اتهمالافي مع

 لرسوما -11دة الما
لمرتبطة اته امن مصيييروف اقي ويحصيييل لكي يغطي جزءالعرالمركزي البنك ايفرض  – 1

لحصييول على ات اعلى كل طلب من طلب ارسييم ابة عليهالرقارف واخيص للمصييالترابمنح 

سنة يكون انب رسم صيانج إلىلمصرفية ال اعمالارسة ازة لمماجا أوترخيص  ة مرة كل 

 .  افذالمصرفية نال اعمالارسة ازة لمماجالا أولترخيص ا افيه

 التنظيمية وينعكس في هذائحه الرسيييييييوم في لواقي هيكل العرالمركزي البنك ايحدد  – 2

 انقي العرالمركزي ارف . ويجوز للبنك المصا التي تقوم بهال اعمالابيعة لهيكل حجم وطا

 .شطة مصرفية معينةان إلىلتي تُعزى اوجدت و انصة الخابية الرقاليف التكاره اعتباخذ باي

 ات طوعالعملياء اهان -12دة الما
فقة مسييبقة على ذلك ايحصييل على مو انته دون اينهي عملي اني مصييرف يجوز ال ال – 1

لكيه بعد ار من ماء على قرالمصيييييييرف بناقي . ويجوز تصيييييييفية العرالمركزي البنك امن 

 اته وتقديمه طلبالطوعي لعملياء اهنالاقي على العرالمركزي البنك افقة احصيييييييوله على مو

 زته . اجا أوء ترخيصه الغقي الالعرالمركزي البنك ا إلى اخطي
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غالايمنح  ال – 2 نك اقرر  اذا الاء ال بالعراي لمركزالب قد ا انقي  فى بجميع أولمصيييييييرف 

ت على نحو يقبله امالتزالام بتسيييييييوية تلك اق أوئه ومو فيه ه مودعيه وعمالاته تجامالتزا

 قي .العرالمركزي البنك ا

للفقرة  اداسييييتناته امالتزافى بأولمصييييرف قد ا انقي بالعرالمركزي البنك ايقرر  اعندم – 3

 زة .اجالا أوخيص لتراء الغالمركزي بالبنك ا( يقوم 2)

 لمصرفيةال اعمالارسة ازة مماجا أوء ترخيص الغا -13دة الما
لبنك ار من ابقر الالمصيييييييرفية ال اعمالارسييييييية ازة مماجا أوء ترخيص الغايجوز  ال – 1

  -لية: التات المبرراكثر من ا أوحد او إلىقي يستند العرالمركزي ا

ت جوهرية الفامخ أولية احتيا أوبة ذات كاراقر إلىلترخيص الحصييييييول على اد اسييييييتنا – ا

 لترخيص . الحصول على اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب ا

ثني عشر المصرفية في غضون ال اعمالارسة المصرف ترخيص ممام استخداعدم  –ب 

ل اعمالارسة اشهر عن مماستة  تجاوزتلمصرف لمدة اتوقف  أوذه اريخ بدء نفامن ت اشهر

ع ايداعن  أود السييييداخرى مسييييتحقة ا الاموا أوئع نقدية الجمهور ودامه من سييييتالالمتعلقة با

 ص به . الخاب الحسات في اراستثما أول اموا

 سلوب غير سليم وغير تحوطي. اته باعملي أورية ادالالمصرف لشؤونه ارة ادا –ج 

 قي . العرالمركزي البنك ادر عن امر  صلمصرف الاك اتهان –د 

  أنظمةين واني قواكه اتهان أولية المامة لسييالاتؤثر على لمصييرف بطريقة اتصييرف  -هـ         

زة اجا أوتقييد مرفق بترخيص  أوي شرط اكه اتهان أوقي العرالمركزي البنك ادرة عن اص

 قي . العرالمركزي البنك ادرة له من اص
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لتي يكون المصيييرفية ابضييية القالشيييركة ا أوجنبي الالمصيييرف ا أولمصيييرف اضيييلوع  –و 

مية تتضيييمن اجراشيييطة انبعة للمصيييرف باضيييلوع شيييركة ت أو اعة لهبالمصيييرف شيييركة تا

 ب . ارهالاتمويل  أول اموالال وغسيل احتيالا

بعة المصرف شركة تا التي يكون فيهالمصرفية وابضة القالشركة ا أولمصرف ا انفقد –ز 

 .  اي منهماص بالخالعمل اترخيص  اله

لمصرف بسبب نقل ابة على الرقاسة رات في مماقي عقبالعرالمركزي البنك اجهة امو –ح 

لحصيييول اق دون العرارج اته خسيييجال أوتره اته ودفارته وعمليادافة شيييؤون المصيييرف كا

 قي . العرالمركزي البنك افقة خطية من اعلى مو امسبق

لمصيييييييرف لكون ابة على الرقارسييييييية ات في مماقي عقبالعرالمركزي البنك اجهة امو –ط 

 أوجنبي ابعة لمصرف المصرف شركة تالكون  أوت افي مجموعة شرك المصرف عضوا

 فية . ابة كالرق اي منهمايخضع  بضة مصرفية الاشركة ق

 أولمصييرف ابة على الرقارسيية المسييؤولة عن مماجنبية والابية الرقالسييلطة اتكون  ان –ي 

بعة قد عينت المصييرف شييركة تا ابضيية مصييرفية يكون فيهاشييركة ق أوجنبي الالمصييرف ا

 بضة مصرفية .اشركة ق أوجنبي الالمصرف اللمصرف و ائياقض ارساح أو اوصي

  -زة: اجالا أولترخيص اء الغاقي بالعرالمركزي البنك ايقوم  – 2

 اداسيييتنالية المات الخدمادر عن محكمة ار صيييالمصيييرف بقراس ضيييد فالامة دعوى اقا – ا

 أو . (78دة )اللم

 ( 12دة )الما( من 3للفقرة ) اداستنا -ب  
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هذه ات ارالقراون تك – 3  زة اجيا أوء ترخيص الغيادة وتقضيييييييي بيالميالتي تتخيذ بموجب 

.  اعليه اءاتخذت بنالتي ات المبررات خطية وتتضييمن ارالمصييرفية قرال اعمالارسيية ابمم

رف المصييالمعنى ويسييجل في سييجل المصييرف ا إلى القبيل فورا ار من هذاويرسييل كل قر

لذي يتخذ بموجب ار القراذ انف اقي . ويبدالعرالمركزي الرسييمية للبنك الجريدة اوينشيير في 

 ذه الاخر لبدء نفار موعد القراحدد  اذا الالمعنى المصرف ا إلىله ارسادة من وقت الماهذه 

 إلىر القرا ال هذارسيييييياء شييييييرط اسييييييتيفار . ويجوز القرال ارسييييييابعد  ا( يوم30) تجاوزي

لموجه امكتب تمثيله  أوعين لمالفرعي امكتبه  إلىر القرال ارساجنبي عن طريق امصرف 

 ر . القراليه ا

زة اجا أوء ترخيص الغادة وتقضيييييييي بالمالتي تتخذ بموجب هذه ات ارالقراتتضيييييييمن  – 4

 لمصرف .ا( لتصفية 69دة )المايتفق مع  ا( تعيين وصي بم1للفقرة ) اداستنا

 رأس المال -3ب البا

 لمحليةارف المصال ام سأدنى لرالالحد ا -14 دةالما
لمصيييرف في جميع اقية , ويحتفظ العرات ارالدينالمحلي بالمصيييرف ال اس ماحدد ري – 1

يحتفظ بمبلم  أور ار دينا( ملي10يقل عن ) دنى الالالحد ال مدفوع يمثل اس مات براقوألا

 اليييائميية حييالقييارف المصيييييييياقي . ويتعين على العرالمركزي البنييك اعلى من ذلييك يقرره ا

 مر . الا اذ هذاريخ نفامن ت اراعتبا ا( شهر18ضون )في غ اهذ رأس المال إلىلوصول ا

ية نسييبة من اهميه ايدفع لمسيي أوبه ايصييرح ويسييجل في حسيي اني مصييرف يجوز ال ال – 2

في  التحويل خفضيييييييا أولتسيييييييديد ا انتج عن مثل هذ اذاح اربي تحويل لالايقوم ب أوح اربالا

ئح اللوا أو ونانقلا الهذ اة وفقلمطلوبادنى الالحد ات اته دون مسيييييييتوياطياحتيا أوله اس مار

 قي . العرالمركزي البنك امر ا أولتنظيمية ا
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لمتعلقة ات النفقافة اء كاطفاهمين قبل المسيييييا إلىح ارباي مصيييييرف توزيع يجوز ال ال – 3

 لمبدئي للمصرف التنظيم اسيس وابت

رة ي فتالمصيييييييرف في ا فيعه ايدالذي يمكن ا رأس المالعلى مبلم  اتفرض حدود ال – 4

 تقويمية معينة .

 جنبية ) تحفظ(الارف المصالمطلوبة لفروع افية الصالمحلية ات الموجودا -15دة الما

يه اصيييييييدر ا اذاق , العراجنبي في اي مصيييييييرف ايحتفظ كل فرع من فروع  – 1 نك ال لب

قي العرالمركزي البنيك اي مبلم يحيدده ات بيات بيذليك , بموجوداقي توجيهيالعرالمركزي ا

 ق .العرالمستحقة لمقيمين في ا تهاعلى مطلوب

 رأس الماللمتعلقة باخرى الالشروط ا -16دة الما
ته اطياحتيالسيليم واله اس مال يشيمل راس مات براقوألايحتفظ كل مصيرف في جميع  – 1

لمحددة اته الية لموجوداجمالالقيمة امن  %12دل ايع اتقل قيمته عن م ق الالعرالسليمة في ا

درة عن اصي  أنظمةعلى من ذلك اي نسيبة مئوية ا أوطرة المخا ة عنصيراعاس مراسياعلى 

ل اس مامن ر اهذ رأس الماليقل عن نصيييييييف  ال اقي بحي  يتكون مالعرالمركزي البنك ا

 رأس المالقي معنى العرالمركزي البنك الشييييرط يعرف ا اض تطبيق هذاغرسييييي والاسييييا

ظمته , ويكون انفي طر المخات ات موجودات وفئاطياحتيالاسيييييييي واسيييييييالا رأس المالو

 .لدوليةايير المعامع  ات متفقالموجودات واطياحتيالاسي واسالا رأس المالتعريف وتحديد 

رأس لية من امؤسييييسيييية م أوخر الدى مصييييرف  رأس المالزة لاي حيايتم طرح مبلم  – 2

 ( . 1للفقرة ) اداستنالنسبة اب احتساض اغرللمصرف ال المال

دنى الالحييد ازة ادئ تكوين وحييياومبيي أنظمييةقي بموجييب العرالمركزي البنييك ايحييدد  – 3 

 ي مصرف لمدفوع الا رأس المالل
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 لمصرفارة ادا-4ب البا
 لمحليالمصرف ارة ادامجلس  -17دة الما

لمصرف ات اساوضع سي أول اعمالارة اداعن  لمصرف مسؤوالارة ادايكون مجلس  – 1

ر اسييتثمالات اسيياطر وسيييالمخا إدارة ييرارة معادالاء مجلس اعضيياص يضييع ا, وبشييكل خ

 خلية للمصرف . الدابة الرقا أنظمةسبية والمحايير المعالتحويطية وادنى الالحد اونسب 

ء مجلس اعضيياء , ويعين اعضييايقل عن خمسيية  ال المصييرف عددارة ادايضييم مجلس  – 2

دة اعات . ويجوز اربع سيييينوا تجاوزت سييييهم لفترة الالالعمومي لحملة اع اجتمالارة في ادالا

لعمومي اعهم اجتماسيييهم مصيييرف في احقة . ويجوز لحملة ت متالاربع سييينواتعيينهم لفترة 

 ءه . اعضامن بين  ارة رئيسادالار مجلس ارة ويختادالاء مجلس اعضاة افاتحديد مك

لشيييروط المصيييرف ارة اداعضيييوية مجلس  أوسييية افر في من يشيييغل رئاتتو انيجب  – 3

  -لية:التا

 .  الحاوص ائقال ايكون شخص انو ونيةانق هليةاتكون على  ان – ا

 سنة .  30يقل عمره عن  ال ان –ب 

 ال انلمصرف خبرة مصرفية كبيرة وارة اداء مجلس اعضاغلب اتكون لدى  انيجب  – 4

 لوقت للمصرف . امل ابك ايعملو

  -يكون:  انرة ادالاء مجلس اعضاي عضو من يجوز ال ال – 5

خر ابعة لمصرف المصرف شركة تا انك اذا الاخر ارة مصرف ادافي مجلس  اعضو – ا

شكل  انيجوز  ه الانلمصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط ا كال انك أو ء اعضالالئك أوي

 .  أو لمصرفارة اداغلبية في مجلس الالة الحافي تلك 

 ء . الوزراله مركز في مجلس  أورة اس وزأمو ف حكومي يتر –ب  
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لح المصيييافضيييل اة وبحسييين نية ولتحقيق انماصيييرف بلمارة اداء مجلس اعضيييايعمل  – 6

 ارسيييييهالتي يمابرة المثالخبرة والدقة وارسيييييون اهم يمانئفهم فامهم بو اللمصيييييرف وعند قي

 بهة . الطبيعي في  روف مشالشخص ا

 اذاضييرين فالحاء اعضييالات اصييوالبية ارة بغادالامجلس  التي يتخذهات ارالقراتعتمد  – 7

 ر .التصويت للقرالمجلس هو اون صوت رئيس فيك دالالتصويت متعا انك

 رةادالا -18دة الما
حد المحلي ارة للمصييييرف ادالادة يعين مجلس الما( من هذه 4لفقرة )ام احكال اداسييييتنا – 1

رة ادالات مجلس اراعن تطبيق قر لذي يكون مسيؤوالاءه كمدير مفوض للمصيرف واعضيا

 ليومية للمصرف . ات العمليارة اداو

لذي يكون اخلية والدات ابالحساجعي المر المحلي رئيسارة للمصرف ادالاس يعين مجل – 2

 أوسيييييييبة المحات خبرة مهنية طويلة في حقل افي جمعية مهنية معروفة وذ مؤهال اعضيييييييو

 ت . ابالحساجعة امر

 لتنفيذي للمصرف . المو ف المحلي ارة للمصرف ادالايحدد مجلس  – 3

رة ليعمل بصيييييييفة مدير مفوض ادالاينه مجلس لذي يعالشيييييييخص افر في اتتو انيجب  – 4

لمصيييييرف اخرى في الا العلياصيييييب المناحد اليعمل في  أومدير معين لفرع  أولمصيييييرف 

  -لية: التالشروط اقي العرالمركزي البنك ا التي يحددهاو

 .  الحاوص ائقال ايكون شخص انو ونيةانقهلية اتكون لديه  ان – ا

 لمصرفية . ات العمليا التي تتطلبهالمصرفية اة لخبراءة والكفاتكون لديه  ان –ب 

 لمصيرف امفوضي امدير أوخر الدى مصيرف  امو ف أو اريادا أو ايكون شيخصي ال ان –ج 

 خر . ا

 لمصرف . ات ارة عمليادال ايكون متفرغ انق والعرافي  ايكون مقيم ان –د 
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مدير  افيه ابم لمصييييرفافي  العلياصييييب المنايحدد  انقي العرالمركزي ايجوز للبنك  – 5

 ه .عالا( 4لفقرة )ام احكالذي تنطبق عليهم التنفيذي المو ف اخليين والدالمدققين ا

 لمستوىالمصرف رفيعي اريين وموظفي ادالات اتغير -19دة الما
ضييييعة اقي خالعرالمركزي البنك افقة خطية مسييييبقة من ارف على موالمصيييياتحصييييل  – 1

 الحاصيي اته تجعله شييخصييلمهنية ومؤهالالشييخص اخبرة  انقي بالعرالمركزي البنك ار القر

ي اق اطبان( حسب 4لفقرة )ا( 18دة )الما أو( 5( و)3ت )الفقرا( 17دة )المابموجب  ائقوال

 .  المستوى لهامو ف مصرفي رفيع  أوري اداي اب اتخان أوبتعيين  امهاقبل قي امنهم

 أوري ادالامل يوقف ع انلمسيييييييتوى المصيييييييرفي رفيع المو ف ا أوري اديجوز لال – 2

لفرد الم يعد  اذارة ادالاء مجلس اعضاي عضو من ا أولمستوى المصرفي رفيع المو ف ا

( 17دة )الماهي محددة في  المنصيييب وكمل ونيةانقلالشيييروط اكثر من ا أولشيييرط  امسيييتوفي

ويقوم مجلس  اي منهماق اطبان( حسييييييب 4لفقرة )ا( 18دة )الما أو( 5ية )ا( ولغ3ت )الفقرا

 ئج . النتاسهم للمصرف بمثل تلك الار حملة اشعابرة ادالا

ثة ري في غضيييون ثالادالة اسيييتقاقبول  أولة اقاقي بالعرالمركزي البنك ار اخطايجب  – 3

 لة .استقالا أولة اقالاب هذه اسباب ايضاره اخطام ويجب ايا
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 ريينادالالة اقا -20دة الما
لفرعية الفقرة ا أو( 5للفقرة ) اداستنان منصبه لمركزي مالبنك الة اقاري ادالايجوز  ال – 1

 أو امفوضيي امدير أوي مصييرف ارة ادافي مجلس  ايصييبح عضييو ان( 56دة )الماية او ولغ

ي مصيييرف الدى  العلياصيييب المناحد ايعمل في  ان أوخر اي مصيييرف الفرع  امعين امدير

 خر . ا

ء اثناررت تصييفيته تق أولغي ترخيصييه المصييرف  امدير انكلذي ايجوز للشييخص  ال – 2

في  العليالمصييرفية اكز المراحد ايعمل في  أو اريادا ايصييبح مو ف انله لمنصييبه اشييغامدة 

 خر . اي مصرف ا

ت شخص عه بمؤهالاقتناقي وبعد العرالمركزي ائية يجوز للبنك استثنالالظروف افي  – 3

سبة اء فترة مناقضان( بعد 2لفقرة )ام احكاري من اداي ايستثني  انلمهنية وسلوكه اوخبرته 

ت عقب وقوع اء عشر سنواقضان( بعد 1لفقرة )ام احكالصلة ومن ات الحدث ذاعقب وقوع 

 لصلة .ات الحدث ذا

 لشخصيةالمصلحة الكشف عن ا -21دة الما
لمسيتوى المصيرفي رفيع المو ف ا أورة ادالافي مجلس  ايكشيف كل من يكون عضيو – 1

لعضو اشرة قد تكون لدى اغير مب أوشرة امة مبالية شخصية هالح ماي مصامل عن الكاوب

 اتهات ذالمعلومالكشييف عن ايتعين عليهم  المسييتوى . كمالمصييرفي رفيع المو ف الدى  أو

لمصرفي رفيع المو ف ا أورة ادالاسرة كل من عضو مجلس اخرين ضمن اص اشخا إلى

 ايصبح عضو امعند الأولكشف ا ادة ويحدث هذالما( من هذه 2لمستوى . ويخضع للفقرة )ا

لمصيييييييرف ا التي يعتمدهالتوجيهية اللخطوط  ابعد ذلك وفق ام سييييييينويثت المجموعافي هذه 

 قي . العرالمركزي البنك ادرة عن ائح تنظيمية  صاي لوال اداستناو
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ي لجنة ا أورة ادالاش في مجلس المصييييييلحة للنقالة تتعلق بهذه اي مسيييييياطرحت  اكلم – 2

 أولمعني العضيييو ار يكشيييف القراولديه سيييلطة صييينع بع للمصيييرف افريق عمل ت أوخرى ا

بعد ذلك  انكرايشيي قشيية والالمناية المصييلحة في بدالمسييتوى عن المصييرفي رفيع المو ف ا

يعتمد  وال البت فيهافي  ايشترك لة والالمساقشة اء مناثناع اجتمالامن  اقشة وينسحبالمنافي 

 ي .ونانقلاب النصاض تكوين اغرال اوجودهم

 زة مؤهلةاب حياكتسالملكية وات في التغيرا -22دة الما
شيرة اغير مب أوشيرة ازة مؤهلة في مصيرف بطريقة مباب حياكتسياي شيخص يعتزم ا – 1

فقة مسييييبقة من ايحصييييل على مو انفر معهم يجب التضيييياب أوخرين اص اشييييخاعن طريق 

( 90)قبل قي العرالمركزي البنك ا إلىبذلك  ار مسبقاشعايقدم  انقي والعرالمركزي البنك ا

 قل . الاعلى  ايوم

  -زة مؤهلة: المقترح لحياب اكتسالار اشعايتضمن  – 2

مته اقائي وجنسييييته ومحل النهالمسيييتفيد ا الكهام أوزة مؤهلة الك مقترح لحياسيييم كل ما – ا

مة سييييال انويشييييهد اليهمالرجوع اقل يمكن الاب جهتين على انج إلى مهنته أوئم وعمله الدا

 . ليالماوضعه 

ئي لمثل تلك النهالمسيييييييتفيد افي ذلك  ازة مؤهلة بمالك مقترح لحيادة خطية لكل مافا –ب 

 ( . 5دة )المالفرعية و من الفقرة ا( و2للفقرة ) اداستنالمؤهلة ازة الحيا

ح اربالات اباجعة وحسييييييات عمومية سيييييينوية مرايانث ميزحدث ثالامن  اتقديم نسييييييخ –ج 

لمستفيد ا الكهام أولمؤهلة ازة المقترح للحيالك المالة كون اق ذلك في حاطبانئر عند الخساو

 رية . اعتبائي هيئة النها
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لمسيييييييتفيد افي ذلك  ازة مؤهلة بمالمقترح لحيالك اللم التي يكون فيهاريع المشيييييييائمة باق –د 

 عناوينلات واهمالمسييات تحدد حجم مثل تلك اهمالمؤهلة , مسييازة الحيالك لتلك المائي النها

 ريع . امشلالمسجلة لتلك ا

 ب . اكتسالا التي سيحدث بهالطريقة المقترح واب اكتسالام وشروط احكا -هـ 

 ب . اكتسالالتي ستستخدم في ال اموالاهوية ومصدر ومبلم  –و 

في هيكل  أولمصيييرف ال اعماء تغيير رئيسيييي في اجرات تتعلق بامقترح أوي خطط ا –ز 

 .  ارتهادافي  أولشركة ا

 قي . العرالمركزي البنك ا اطلبهخرى يات اي معلوما –ح 

لي للمصييرف المالوضييع امة لمتوقعة على سييالات اتأثيرلاقي العرالمركزي البنك ايقيم  – 3

لبنك افق المؤهلة ولن يوازة الحيالكي اصيية مالمقترحين وبخالكين الماويقتنع بهوية وطبيعة 

 انه انمن شيي انك اذا( 1لفقرة )اليه في ار المشييالمقترح اب اكتسييالاقي على العرالمركزي ا

يعرض  أولية للمصيييييييرف المامة لسيييييييالافسييييييية ويعرض للخطر المناحد كبير من  إلىيقلل 

 .لح مودعية للخطرامص

غير  أوشيييرة ازة مؤهلة في مصيييرف بطريقة مباب حياكتسيييادة اي شيييخص يعتزم زيا – 4
لحد ا تجاوزت أوفر معهم بطريقة قد تصل التضاب أوخرين اص اشخاعن طريق  أوشرة امب
لتصيييويت على احقوق  أولمصيييرف ال اسيييمامن ر %50 أو %33و %20لم الباصيييل الفا
 قلالاعلى  ا( يوم30قي قبل )العرالمركزي البنك ا إلىبذلك  امسبق اراشعاذ يقدم الي , التوا

 أولمصييييرف ازة مؤهلة في اب مقترح لحياكتسيييياي مصييييرف يصييييبح على علم بايقدم  – 5
للفقرة  اداسييييتناقي العرالمركزي البنك ا إلى امسييييبق اراشييييعازة مؤهلة ادة مقترحة في حيازي
 سبق . ا ايهماح اقترالا اصبح على علم بهذا امتى م أوقل الاعلى  ا( يوم30( وقبل )4)

لكي وبصييييورة اي من ماه اني مصييييرف يصييييبح على علم  روف معينة تبين بايقدم  – 6
 قي .العراركزي لمالبنك ا إلى اراشعا ائقوال الحازة لم يعد صالحياصة اخ
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 لدمجا -23دة الما
غير  أوشرة ابصورة مب امايكتسب  أوخر ايتحد مع مصرف  أوي مصرف ايندمج  ال – 1

ئع اي ودابدفع قيمة  امالتزاتقه اخذ على عاي أوخر اي مصيييييرف ات افة موجوداشيييييرة كامب

 قي العرالمركزي البنك افقة مسبقة من ابمو الاخر اي مصرف الدى 

( 1لفقرة )اب بموجب اكتسا أود اتحا أوج ادماني الدخول في اصرف يعتزم ي مايقدم  – 2

لمركزي البنك اقل ويزود الاعلى  ا( يوم90قي قبل )العرالمركزي البنك ا إلى امسبق اراشعا

 منه .  ات يطلبهاي معلوماب

نك ايقيم  – 3 مارد المواقي العرالمركزي الب ية وال ية اق افالارية وادالال قالمسيييييييتقبل مة ئال

ملة تسيييتوفي انتيجة لمع ينشيييألمصيييرف سيييا انك اذا الاح اقترالافق على ايو لمقترحة والاو

لبنك افق الحصييييول على ترخيص كمصييييرف جديد , ولن يوايلتمس  انك اذايير المعاجميع 

تقلل  ان اهان( يكون من شيي2لفقرة )افي  اليه ار املة مقترحة مشيياقي على معالعرالمركزي ا

ي المتوقعة تفوق ابية ايجالا اتهاتأثير انضيييييييح الوامن  انك اذا الاير حد كب إلىفسييييييية المنا

 فسة .ادة للمنات مضاتأثير

 تابالحساجعة الجنة مر -24دة الما
ت ابالحسييياجعة ات وتكون للجنة مرابالحسييياجعة ايقوم كل مصيييرف بتشيييكيل لجنة لمر – 1

  -لية: التات السلطا أوم المها

لسنوية ات ابالحساجعة اسبية وعلى خطة مرالمحات اءاجرالافقة على المواجعة والمرا – ا

 طر للمصرف . المخارة اداسبة والمحابط اوعلى ضو

رجي ات خاباجع حسيييييييات لكي يعين كمرابالحسييييييياجع افقة على مرالموالتوصيييييييية وا –ب 

 ( . 46دة )اللم اداستناللمصرف 
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غ بالاللمصرف و ليةالمات الكشوفارجي حول الخات ابالحساجع اض تقرير مراستعرا –ج 

 لية . المات الكشوفارة على ادالافقة مجلس ائج قبل مواية نتارة عن ادالامجلس 

 خلي . الدات ابالحساجعي ارير من رئيس مراطلب تق –د 

مجلس  إلىلمصرف ورفع تقرير بذلك المطبقة على ا نظمةألاين وانل للقوامتثالارصد  -هـ 

 رة . ادالا

 قي . العرالمركزي البنك ا إلىلمصرف ا اقدمهلتي يارير التقاجعة امر –و 

 رة . ادالاعليه مجلس  امور يعرضهاي اغ عن بالالا –ز 

جعة المعتمدة من قبل لجنة مرالخطط اس اسيييييياته على مالالبنك ومعات اجعة عمليامر –ح 

كثر الذين يملكون ا اسييهم معالاملي اء  على طلب حارة وبنادالات بطلب من مجلس ابالحسييا

 .لمصرفاسيس الذي يحدده صك تالنحو اعلى  أولية اجمالالتصويت امن حقوق  %10من 

لعمومي عن اعهم اجتمالمصيييرف في اسيييهم احملة  إلىقل الاتقديم تقرير سييينوي على  –ط 

 .  اشطتهان

ء يعينون من قبل حملة اعضاثة يقل عن ثال ت من عدد الابالحساجعة اتتكون لجنة مر – 2

ربع ا تجاوزت ت الارة ولفترادالاء مجلس اعضييييييياعمومي من بين لاعهم اجتماسيييييييهم في الا

رة ادالايكون رئيس مجلس  لمدة . والاحقة وبنفس ت الادة تعينهم لفتراعات ويجوز اسييييييينو

جعة اء في لجنة مراعضامو ف مصرفي  أوي مسؤول ا أولمفوض للمصرف المدير ا أو

ت ابالحسييياجعة افي لجنة مر اسيييهم عضيييوالالعمومي لحملة اع اجتمالات . ويعين ابالحسيييا

 .  اله اليكون رئيس

 اذاضرين , والحاء اعضت لالاصوالاغلبية ات بابالحساجعة ات لجنة مراراتعتمد قر – 3

 لتصويت .ار المجلس هو قرايكون تصويت رئيس  دالالتصويت متعا انك
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 م معينةاحكاتطبيق  -25دة الما
 ونانقم احكام بالتزالايتم  ونانقلا اهذلفة لنص ام محددة مخاحكالة عدم وجود افي ح – 1

لمفوضييييين ا اءهارف ومدرالمصييييارة ادالس ابمج ةصييييالخامور الاق بلعيت ات فيمالشييييركا

 .  اسهمهالعمومي لحملة اع اجتمالاو

رسة الدولة بممابة عن الية ونيالمارة اللدولة فتقوم وز التي تعود ملكيتهارف المصا اما – 2

سهم بموجب شروط الالعمومي لحملة اع اجتمالاسهم في الا ملياح إلىت ممنوحة اي سلطا

رف اللمصيييي ونانقلا اورد في هذ الف مام محددة تخاحكالة عدم وجود ا. وفي ح ونانقلا اهذ

مور ايتعلق ب ات فيمالشيييييركا ونانقردة في الوام احكالالدولة , يتم تطبيق  التي تعود ملكيتها

 لمصرف .ارة اداخلي والدالتنظيم ا

 لمصرفياط النشارسة اعد مماقو -5ب البا

 مةالعالمصرفية ادئ المبا -26دة الما
ت المتطلب اسيييليمة وتحوطية ووفق ةبطريق اتهاوعملي ارتهادارف بتسيييهيل المصييياتقوم  – 1

درة الصالمصرفية ال اعمالارسة اخيص ممات وترازاجاي شروط وقيود مرفقة باو ونانقلا

درة الصيييييييامر واألالتوجيهية والخطوط ادئ والمباو ظمةنألاقي والعرالمركزي البنك اعن 

 قي . العرالمركزي البنك اعن 

يلزم من  افية وتتخذ ماف وسييييييييولة كال كاس مابر ظيلي: تحتف ارف بمالمصييييييياتقوم  – 2

ت ئر وتحتفظ بسييجالاوللخسيي اتهامالتزاء ادت والالموجوداض قيمة اخفنفية الات كاطياحتيا

طرة وتضييمن الة للمخافية وفعابط كاوتتقيد بضييو الهاعمال فيةاخرى وات سييبية وسييجالامح

 رة . الخسالخطر  اتحسب اتهاتنويع موجود
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لمصيييرف التفصييييلية لسيييلوك ايير المعا أنظمةسيييطة اقي بوالعرالمركزي البنك ايحدد  – 3

يير المعامع  اشييييالتحوطية تمابته ارسييية رقاقي في ممالعرالمركزي البنك ا التي يسيييتخدمها

 ت . ارسالممافضل الدولية وا

لتشييغيلية الشييروط ا التي تنطبق بهالكيفية اتحدد  أنظمةقي العرالمركزي البنك ايصييدر  – 4

لمركزي البنك ا التي يصدرهالمحددة ا نظمةألاب وفي البا ام هذاحكارف في المحددة للمصا

 .  لمي موحداس عاسابعة وعلى التا اتهارف وشركالمصاعلى  ونانقلا اقي بموجب هذالعرا

لبنك اعلة ويقوم ابة فارسييييية رقاكل تعيق ممالمجموعة هيارف هذه المصييييياتشيييييكل  ال – 5

بعة وبشييكل التالمصييرف اصيية بفروع الخاعد القواتحدد  أنظمةر اصييداقي بالعرالمركزي ا

تخضع  لتي الاخرى ابعة اي فروع تارف والمصات بين مالالمعايتعلق بشروط  اص فيماخ

 لية . المات الكشوفاد اعداند لتوحيد عا أولدمج العملية 

لتشييغيلية الشييروط ا التي تنطبق بهالكيفية اتحدد  أنظمةقي العرالمركزي البنك ايصييدر  – 6

لمركزي البنك ا التي يصدرهالمحددة ا نظمةألاب وفي البا ام هذاحكارف في المحددة للمصا

 نبية . جالارف اجنبية للمصالالفروع اتب اعلى مك ونانقلا اقي بموجب هذالعرا

لمطلوب ا رأس الماللمصرف يقل عن ال اسمار انري في مصرف باداكتشف امتى  – 7

لمركزي البنك ايخطر  انقي يجب العرالمركزي البنك ا أنظمةبموجب  أو ونانقلابموجب 

 لفور . اقي بذلك على العرا

 أول امعرة جيدة لالادعد الافي ذلك وضيييييع قو الدليل بماقي العرالمركزي البنك ايمثل – 8

 ئنه .الطيبة مع مودعيه وزباته اقلتي تضمن للمصرف عالاعد القواظمته انيحدد بموجب 
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 لمصرفيةاشطة نالا -27دة الما
 أو ام وشيييييروط ترخيصيييييهاحكاب الية رهنالتاشيييييطة نالارس ايم انيجوز للمصيييييرف  – 1

  -لمصرفية: ال اعمالارسة اصة بممالخا ازتهاجا

خرى من اع اوان أوجل ئع الاود أولطلب ائع تحت اكل ودئع نقدية ) في شيييييام ودسيييييتالا – ا

 ئدة . اتحمل ف ال أود تحمل السداخرى مستحقة ال امواي ا أوئع ( الودا

ز( وعلى امتياب أوغير مضيييييمونة  أوت مضيييييمونة انكء ا) سيييييو ئتماناتالايكون منح  –ب 

لمسييتحقة ات ابالحسيياري وبيع العقالرهن المسييتهلكين وات ئتماناالحصيير: ا ل الالمثاسييبيل 

ء اوشر)لرجوع افي ذلك حق  ارية بمالتجات مالالمعابدونه وتمويل  أوبخصم بحق رجوع 

ئح اضيييعة للوالخالتمويلي اجير التات اوخدم (لرجوعابخصيييم دون حق  تداولللبلة ات قادوا

فية اضيييائدة ايفرض ف انقي يجوز للمصيييرف العرالمركزي البنك ادرة عن الصيييالتنظيمية ا

صييلي الالمبلم المصييرف على الذي يسييتلمه الي اجمالائدة الفاة ولن يقتصيير مبلم ئدالفاعلى 

 .  ئتمانلال

 انت ضيييمافي ذلك خدم اء ) بملعمالاب الحسييي أوص الخا ابهاتشيييتري وتبيع لحسييي ان –ج 

ت الالحوالصييييييكوك وافي ذلك  النقد )بمات سييييييوق ادواي من: لسييييييمسييييييرة ( الاب واكتتالا

لنفيسييييييية ادن المعاجنبية والات لعمالاع ( وايدالات اداة وشيييييييهينالات السيييييييندات والالكمبيا

جلة الالعقود اخرى والالية الماق اروألاسييييهم والائدة والفالصييييرف وسييييعر ات سييييعر ادواو

ت لعمالالمتعلقة باخرى الات المشييييتقار والخيالمسييييتقبلية وعقود العقود ادلة والمبات اقاتفاو

 ئدة . الفار اسعا أو الثمينةدن المعا أوت السندا أوسهم الا أو

ص الخا ابهاد لحسيياعتمالات ابات وخطاانلضييما افيه ارئة بمات طامالتزاك في اشييترالا –د 

 لزبون . اب اولحس
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ـ  ت ادوالدفع وامر أوالية والماق اروألالتحويل للنقد والتسوية واصة والمقات اتقديم خدم -ه

ت الشيييييكاخرى والات المدفوعالخصييييم واو ئتمانالات اقات وبطالشيييييكافي ذلك  الدفع )بما

 المرخص بهائنة الدالمدينة والم المبالسيلكية وات لتحويالالمصيرفية وات الالحواحية والسييا

 ( . اسلف

 لنقدية . السمسرة ا –و 

 لية . الماق اروألا افيه الثمينة بماء اشيالارة اداحفظ و –ز 

 ت . اانمالات لحفظ اتقديم خدم –ح 

 لي . اري ماستشاكوكيل  أولي ار ماكمستش أوق اروفظ لألات كمدير حاتقديم خدم –ط 

 .  ئتمانيةالالمرجعية ات الخدمالية والمات المعلوماتقديم  –ي 

دة المالمحظورة وفق اخرى غير الاشطة نالامن  اشطة عرضية مستقبلية وغيرهاني ا –ك 

 شطة مصرفية . انه انقي على العرالمركزي التنظيمية للبنك ائح اللواتجيزه  اوكم (28)

 ارف وحسييييييييب تقيديره ورهنييالمصييييييييايطليب من  انقي العرالمركزي ايجوز للبنيك  – 2

ت ابعة ذات تال شيركشيطة مصيرفية معينة من خالانرس اتم ان التي ينص عليهالشيروط اب

 . اسهمهالبية اتملك غ أوملة ارف ملكية كالمصاهذه  ال مستقل تملكهاس مار

 لمحظورةاشطة نالا -28دة الما
 أولجملة ارة بالك مشييييترك في تجام أوشييييريك  أورك كوكيل اي مصييييرف يشييييارس ايم ال
 أوء ابن أوتعدين  أوك اسييييمايد امصيييي أوعة ازر أونقل  أوت تصيييينيع افي عملي أوعي القطاب

( 27دة )المابموجب  المرخص بهاشطة نالاء استثناخرى بال اعماشطة ان أومين ات انضم
 انقي العرالمركزي البنك اويض خطي مسييبق من سييلف يجوز لمصييرف وبتف الرغم مماوب
ت المستحقاء ادال ايكون ضروري اشطة بقدر منالارسة هذه ارك في ممايش أو ارس مؤقتايم

ريخ محدد اشطة في تنالالمصرف وقف هذه ايطلب من  انقي العرالمركزي اويجوز للبنك 
 في التفويض 
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 لتحوطيةات المتطلبا -29دة الما
دنى الالحد اقصيييى والالحد اخلية تمثل الداته اسيييافظ على سييييايحيحدد كل مصيييرف و – 1

رية اسييييتثمالات اسييييالسييييياطر والمخارة ادايير اومع ئتمانيةالات افاكشيييينالاللنسييييب وحجم 

هالمحالمصيييييييرف التي يتعين على التحوطية النسيييييييب امن  اوغيره م افظة علي يتعلق  افي

ئانلميزارج البنود خاته وابموجود مالرأس ت اية ومختلف ف  انت , ويجب اطياحتيالاو ال

لبنك ا التي يصيييييييدرهالتنظيمية التحوطية وات المتطلباخلية مع الدات اسيييييييالسيييييييياتتفق تلك 

 دة . الما( من هذه 3لفقرة )اقي بموجب العرالمركزي ا

لتحوطية النسب اخلية على ات داسالخصوص وتضع سيارف على وجه المصاتطبق  – 2

  -لتي تحكم: ا

في ذلك  ا)بم اتهاتغير قيمة موجود أو اتهايتعلق بقيمة موجود ائلة فيمالسيييييييا اردهامو – ا

رف اح للمصييالسييمايتم  انشييرط  اتهايتعلق بمطلوب افيم أولمسييتلمة( ات اانلضييمات والالكفا

قي العرالمركزي البنك اتحتفظ لدى  انئلة وذلك بالسييارد المواصيية بالخات المتطلباتفي ب ان

 لة . دات قيمة معائع نقدية ذابود

 .  ات معينة منهالفئ أو اتهاراستثماو اتهئتماناات اقصى بجميع فئالالي اجمالالمبلم ا –ب 

 أولتنصيييييف ا اس هذاسييييالتي ترصييييد على ات اداعتمالات والموجوداتصيييينيف وتقييم  –ج 

يجري  انكيي اذا الا ة دخالالمؤدالقروض غير ات ادايراتعتبر فيييه  لييذي الالوقييت التقييم وا

 قد. ن امهستالا

قة بـييييييييييييي )الشيييييييروط ا أولقيود ات والتحريا –د  كا أوع اوان( 1لمتعل ناتتئالال اشييييييي  أو ما

 (2)(  م الارئة ات طانكاء اسييييو)لمتحملة ات المطلوباو التي يجري تو يفهات اراسييييتثمالا

لية غير الماكز المرا( 3)  م الارئة ات طانكاء ات سيييييييوالمتطلبات والموجودالتوفيق بين ا

جاوزتلتي اة المغطا ب ت بة محددة  ية الات لعمالانسييييييي نة ادن المعا أوجنب ت سيييييييعر ادوالثمي
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يضة المقات اقياتفاجلة . الالعقود ابلة للتحويل القالية الماق اروألاسهم والائدة الفالصرف وا

ت السيينداسييهم والات ولعمالالمتعلقة باخرى الات المشييتقار والخيالمسييتقبلية وعقود العقود ا

 ئدة . الفار اسعا أولثمينة ادن المعاو

دة وطرق لموحات اءاجرالالتحوطية وكذلك ات المتطلباقي العرالمركزي البنك ايحدد  – 3

ت المتطلباقي العرالمركزي البنك ارف ويحدد المصيييييامن قبل  اعهاتباجب الواب احتسيييييالا

لشروط اوق استحقالائدة والفالمتعلقة بسعر ائية استثنالابة للظروف استجا المنصوص عليها

 أوئع( الودا افيه المسييتلم )بما أولمقدم التمويل اشييكل من  أوي نوع المنطبقة على اخرى الا

 رئة .الطات المطلوبالمنطبق على ا

يحتفظ كل  (2)جنبيةالارف المصييييالمطلوبة لفروع المحلية ات الموجودافي اصيييي -29دة الما

ئض من اقي بفيالعرالمركزي البنيك اق وحسييييييييب توجييه العراجنبي في افرع لمصيييييييرف 

شييركة  أوي فرع ا أوخر اي مكتب ا ابتة عدالثاف اطرالا إلىته امطلوب تجاوزيت الموجودا

لمركزي البنك اعلى توجيه  اءاوجد بن انلمبلم القدر من اجنبي بذلك الابعة للمصيييييييرف ات

 قي .العرا

 لكبيرةاية ئتمانالات افاكشنالا -30دة الما
  -سينتج عن ذلك:  ناك اذالشخص  ئتمانااي مصرف ايمنح  ال – 1

 %15دل ايع الشيخص مات ذلك ئتماناافة الي لكاجمالالمسيتحق اصيلي الالمبلم ا تجاوز – ا

بة  أو ماقي من رالعرالمركزي البنك ادرة عن اصييييييي أنظمة اقل تحددهانسييييييي لبنك ال اسييييييي

من  فقة مسييييبقةالحصييييول على موالكبير دون اي ئتمانالاف اكشيييينالالسييييليمة واته اطياحتياو

 .  أوقي العرامركزي لالبنك ا

                                                             

  ة .( لمادتين وهذا وفقا لما منشور في جريدة الوقائع العراقي29( تكرر الرقم )3)   
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 %25دل ايع الشييخص ماذلك  ائتمانفة المسييتحق لكالي اجمالاصييلي الالمبلم ا تجاوز –ب 

لبنك ال اسيييييييماقي من رالعرالمركزي البنك ادرة عن اصييييييي  أنظمة اقل تحددهانسيييييييبة  أو

 لسليمةاته اطاحتياو

لكبيرة اية انئتمالالمصييرف ات افاكشييانلمسييتحق لكل الي اجمالاصييلي الالمبلم ا تجاوز –ج 

  أنظمة اقل تحددهاونسيييييييبة مئوية  %400دل ايع ا( و)ب( مألفرعية )ات اللفقر اداسيييييييتنا

 لسليمة . اته اطاحتيالسليم والبنك ال اس ماقي من رالعرالمركزي البنك ادرة عن اص

 ايكون مضييييمون ئتمانصييييلي لالاي مبلم ا( على 1لفقرة )المحددة في القيود اتنطبق  ال – 2

لمركزي البنك ا أنظمة التي تحددهايير اللمع ابسيييييييهولة وفق تداولللبل اق انضيييييييممل بالكاب

 انك اذالقبيل ا امن هذ امضمون ائتماناي مصرف ايمنح  ال انلغرض , شرط ا اقي لهذالعرا

لذي يسييتلم المضييمونة للشييخص اته ئتماناافة الذي سييينتج عنه لكالمسييتحق الي اجمالالمبلم ا

قل انسييبة مئوية  أولسييليمة اته اطياحتيالسييليم وا رأس المالمن  %20دل ايع ام ئتمانالا اهذ

 قي . العرالمركزي البنك ادرة عن اص  أنظمة اتحدده

  -( على: 2( و)1ت )الفقراتنطبق شروط  ال – 3

 لحكومة . و امضمونة من قبل  أولتي تجري مع ات مالالمعا – أ

ئدة من قبل الفالدين واصيييل امل بالكاب مضيييمونة أوت امالتزالمضيييمونة بات مالالمعا –ب  

ت أوئرة اي دا أوق العراحكومة  ئة  عة للحكومة اهي حدد وفق العراب ية ت لتنظيمية ائح اللواق

 قي . العرالمركزي اللبنك 

ب ائع في حسيييييييامل بودالكاقي ومضيييييييمونة بالعرار الدينالمقومة بات مالالمعاع ايدا –ج 

 نك . لباقي لدى العرار الدينامنفصل مقوم وب

 المبالم المدفوعة ازاء األموال غير المتحصلة في العملية االعتيادية للتحصيل . -د
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لشيييخص يشيييمل ا ان, يعتبر  اتصيييدر بموجبه أنظمةي ا أودة الماض تطبيق هذه اغرال – 4

شرة على نحو قد ابطريقة غير مب أوشرة ابه مب الشخص مرتبطا اخر يكون هذاي شخص ا

قد تؤثر نفس  أوخرين الا أوخر لية لالالمامة لسالاعلى  اي منهمية اللالمامة لسالاتؤثر فيه 

لمسييؤول اخر هو الالشييخص ا انك اذا أولجميعهم  أولية لبعضييهم المامة لسييالامل على العوا

 .  اقة بينهملعالالمستحق وذلك نتيجة لبنية ا ئتمانالاف عن المطاية افي نه احق

 اوفيم "مصرف ", يعني , مصطلح  اة بموجبهدراص أنظمةي ادة والماض هذه اغرال – 5

لمصييييرف ايتعلق ب ابعة , وفيمالتاته افة شييييركالمصييييرف مع كالمحلي , المصييييرف ايتعلق ب

 فروعه . أوقي العراق , فرعه العرارة فرع في اداب 3لمرخص اجنبي الا

 المعامالت مع االشخاص ذوي الصلة وموظفي المصرف رفيعي المستوى -31المادة 
ال يجوز الي مصييرف ان يقدم ائتمان لشييخص ذي صييلة أو لمو ف المصييرف رفيع  – 1

  -المستوى: 

اذا لم يوافق مجلس االدارة في حالة المصرف المحلي على االئتمان وشروطه واحكامه  –ا 

 المالية . 

اذا كان االئتمان ممنوحا الداري في مصيييرف أو لمو ف المصيييرف رفيع المسيييتوى  –ب 

ن إلى تجاوز المبلم االجمالي لالئتمان المصيييييروف من المصيييييرف لذلك وسييييييؤدي االئتما

الشييخص والمسييتحق بما في ذلك االئتمان الممنوح إلى واحدة أو اكثر من الشييركات التابعة 

من المكافاة السييينوية لذلك الشيييخص أو اذا كان االئتمان  %50للمصيييرف يتجاوز ما يعادل 

انات المصيييروفة لجميع االشيييخاص ذوي الصيييلة سييييؤدي إلى تجاوز المبلم االجمالي لالئتم

من رأس المال السييليم واالحتياطيات السييليمة أو نسييبة مئوية اقل كما  %10والمسييتحقة إلى 

تحددها األنظمة الصييادرة عن البنك المركزي العراقي شييرط ان تكون حدود النسييب سييالفة 

حلي تتجاوز مقيم مالذكر ال تنطبق على اي ائتمان مضيييييييمون برهن على الملكية )عقار( ل
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ي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح االئتمان قيمة المبلم أقيمته المثمنة وحسيييييييب ر

 االصلي لالئتمان بما ال يقل عن ثل  المبلم االصلي أو . 

االئتمان باحكام وشيييييروط اقل مواتاة للمصيييييرف من االحكام والشيييييروط التي  منحاذا  –ج 

 لالعراف المعتادة عند منح االئتمان . يعرضها المصرف على الجمهور وفقا 

اذا لم يكن االئتمان مضييييييمونا بالكامل بالقدر واالسييييييلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية  –د 

 الصادرة عن البنك المركزي . 

ال يحق للمصيييرف شيييراء موجودات من أو بيع موجودات إلى شيييخص ذي صيييلة اي  – 2

 أو شخص ذي صلة . شخص طبيعي أو اي مو ف أو مسؤول في المصرف 

  -ال يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري:  – 3

اذا لم يوافق مجلس االدارة في حالة المصييييرف المحلي على الشييييروط واالحكام المالية  –ا 

 لشراء الموجودات . 

اذا تم شيييييييراء الموجودات وفق احكام وشيييييييروط اقل مواتاة للمصيييييييرف من االحكام  –ب 

روط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا لالعراف المتعارف عليها عند شراء والش

 الموجودات . 

يجري ابالغ لجنة مراجعة الحسيييابات في المصيييرف فورا باي ائتمان يقدمه مصيييرف  – 4

في حالة المصييييييرف المحلي إلى أو شييييييراء موجودات من شييييييخص ذي صييييييلة أو مو ف 

مصرف بتقديم ائتمان إلى أو شراء موجودات من  مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام

( يجب سيييداد هذا االئتمان فورا ويعتبر اعضييياء 1شيييخص ذي صيييلة انتهاكا الحكام الفقرة )

مجلس االدارة أو المدراء المفوضيييون وكما تقتضييييه الحالة مسيييؤولين شيييخصييييا وجماعيا 

مهم وبدون معارضييييتهم ( بعل1وفرديا عن دفع قيمة اصييييل االئتمان الممنوح انتهاكا للفقرة )

 وعن دفع الفائدة والرسوم االخرى المتعلقة بذلك االئتمان . 
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يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصييدر تعليمات إلى مصييرف بانه يخصييم اي قرض  – 5

مقدم إلى شيييخص ذي صيييلة أو مو ف مصيييرفي رفيع المسيييتوى من رأس المال الغراض 

 ( . 16)( من المادة 1احتساب النسبة وفقا للفقرة )

( على حصيييص االئتمان 1ال تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ) – 6 

المقومة بالدينار العراقي والمضييييمونة بالكامل وفق االسييييلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية 

الصادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار 

عراقي أو حصيييص االئتمان المضيييمونة بالكامل أو مضيييمونة بالكامل باصيييل رأس المال ال

تابعة للحكومة العراقية يحددها  ئة  ية أو اي دائرة أو هي ئدة ومن قبل الحكومة العراق فا وال

 البنك المركزي العراقي . 

 تعريف المصطلحات الغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: – 7

( فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة 1) (المصرف)يعني  –ا 

( فيما يتعلق بالمصيييييرف االجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي أو 2و)

 فروعه . 

( من هذا القانون 1وكما هو معرف في المادة ) (عبارة الشيييييييخص ذات العالقة)تعني  –ب 

إلى اي زوجات واطفال لالشييييييخاص ذوي العالقة من الدرجة األولى والثانية وباالضييييييافة 

 االداري المصرف . 

( 1وكما هو معرف في المادة ) (الشييخص المصييرفي رفيع المسييتوى)يعني مصييطلح  –ج 

من هذا القانون وباالضيافة إلى اي شيخص ذات عالقة بالمو ف المصيرفي رفيع المسيتوى 

 جات واطفال لمثل أولئك االشخاص .ة أو اي زومن الدرجة األولى أو الثاني
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 االنكشافات بالعملة االجنبية -32المادة 
يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصيييييييدر أنظمة يحدد بها الحد االقصيييييييى لالنكشيييييييافات 

بالعمالت االجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعمالت االجنبية عموما أو باي عملة 

 أو عمالت محددة .

 قيود االستثمار -33مادة ال
يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان  – 1

من رأس  %2يسيتثمر في االسيهم أو سيندات مرتبطة باسيهم أو اي مشيروع وبمبلم يتجاوز 

المال واالحتياطيات السييييليمة للمصييييرف وإلى المدى الذي يسييييبب فيه تحويل اية اسييييهم أو 

مرتبطة باسهم إلى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه  سندات

الحدود يقوم المصيييرف بالتصيييرف في مثل هذه االسيييهم والسيييندات المرتبطة باسيييهم حالما 

يصيييييييبح ذليك عملييا وليس بتياريخ ابعيد من ذليك واليذي قيد يحيدث فييه مثيل هيذا النوع من 

وخالل سيينتين من الحصييول عليها على االقل . التصييرف دون تحمل خسييارة وفي اية حال 

سنة واحدة وبقرار من  وبناء  على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل إلى 

 البنك المركزي العراقي . 

يكون محظورا على اي مصييرف وباسييتثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار  – 2
باسيييييييتثناء الضيييييييرورية الداء عملياته وايواء  ادارة عملياته المصيييييييرفية , امتالك عقارات

مو فيه والعاملين فيه وال يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره 
ستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي  الذي ي

ار عملياته المصيييييرفية العراقي . ويحق للمصيييييرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اط
باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له 
على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سييييييينتين بقرار من البنك المركزي 

 العراقي . 
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ية يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر أو مؤسسة مال – 3

دون الحصيييييييول أوال على موافقة خطية مسيييييييبقة من البنك المركزي العراقي دون االيفاء 

 بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي . 

يكون محظورا على اي مصيييرف ان يمتلك اسيييهم في مصيييارف اخرى أو مؤسيييسيييات  – 4

ذا كانت تلك االسهم مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي اال ا

باقصى سرعة  آلت إلى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع االسهم

ودون تحمل خسييارة في اية حال .  عملية ممكنة وليس ابعد من تاريخ تصييرفه بتلك االسييهم

وفي غضييييون سيييينتين من حيازته لها كاقصييييى موعد اال اذا وافق البنك المركزي العراقي 

 تفا  المصرف بتلك االسهم . على اح

يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك أوراقا مالية أو حصصا في شركة مؤسسة  – 5

خارج العراق دون الحصيييييول أوال على موافقة خطية مسيييييبقة من البنك المركزي العراقي 

 باستثناء كون تلك الحصص أو األوراق المالية قد آلت اليه في اطار سداد ديونه .

 عطلة المصارف -34المادة 
يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع االيام واثناء 

كافة سييياعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باسيييتثناء ايام العطلة . ويعلن 

يد  يام العطل التي يجب ان تتق مات يصيييييييدرها ا نك المركزي العراقي بموجب تعلي ها الب ب

المصيييارف . وال يجوز الي مصيييرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سيييواء 

اكانت ايام عطلة رسمية أو غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية 

. ويجوز للبنك المركزي العراقي اصيييدار امر إلى المصيييارف باغالق ابوابها مؤقتا ووقف 

 ستئنافها بموجب امر  صادر عن البنك المركزي العراقي .عملياتها ومن ثم ا
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 المعامالت المريبة -35المادة 
اذا علم المصييرف أو اي من ادارييه أو مسييؤوليه أو مو فيه ان تنفيذ معاملة مصييرفية  – 1

أو اسيييتالم أو دفع مبلم له عالقة أو قد تكون له عالقة باي جريمة أو عمل غير قانوني يقوم 

باخطار البنك المركزي العراقي بذلك . ويقوم المصيييييييرف باخطار البنك  المصيييييييرف فورا

المركزي العراقي وعلى اسيييييياس شييييييهري عن المعامالت المريبة المقدمة ان وجدت وفيما 

 يتعلق بنشوء ضرورة الي اجراء اضافي يتعلق بهذا االجراء . 

خرق للسيييرية  ال يعتبر افشييياء المصيييرف الي معلومات بحسييين نية بموجب هذه المادة – 2

المصيييييرفية اضيييييافة إلى ذلك ال يتحمل البنك المركزي العراقي وال تتحمل المصيييييارف اية 

 مسؤولية تجاه ذلك .

 القيود على اسهم المصارف -36المادة 
اليجوز الي مصرف ان يمنح عميال اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف أو ان يقدم له 

رف وال يجوز للمصييرف ان يشييتري اسييهمه هو اال ضييمانا مكفوال باسييهم العميل في المصيي

 بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .

 الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة -37المادة 
تخضيييع المبالم المودعة في حسييياب لدى مصيييرف واي امالك اخرى محتفظ بها لدى  – 1

خاملة أو ان االمالك المحتفظ  مصيييرف لقواعد خاصييية اذا كانت الحسيييابات تعتبر حسيييابات

بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط 

 والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق أو امالك متروكة تقع في العراق . 

اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالم المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة  – 2

و مراسيييلة خطية مع المصيييرف لمدة سيييبع سييينوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم أ

المصرف في أول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار إلى صاحب الحساب 
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بالبريد المسييييييجل على اخر عنوان معروف له بحي  يتضييييييمن ذلك االشييييييعار خصييييييائص 

سعة الالحساب الخامل أو اي امالك متروكة  شر المصرف في صحيفتين وا على  تداولوين

( يوما 30االقل وفي الجريدة الرسييمية اسييم صيياحب الحسيياب وفي غضييون ما ال يقل عن )

من هذا االشيييعار والنشييير يقدم المصيييرف اذا لم يتسييينى العثور على مالك الحسييياب تقريرا 

رين سيييينة على مفصييييال إلى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سييييجالته لمدة عشيييي

االقل اعتبارا من تاريخ تسيييييليم الملكية اليه , ويقوم بتسيييييليم المبلم المودع لديه و اي امالك 

اخرى إلى البنييك المركزي العراقي لكي يتم االحتفييا  بييه في حسيييييييياب خيياص لييدى البنييك 

المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باسيييييييتثناء المبالم المودعة يقوم البنك المركزي 

 قي ببيع العقار في مزاد علني أو اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار العرا

ستثمر في األوراق المالية  – 3 يحتفظ البنك المركزي العراقي باالموال في حساب خاص ي
للحكومية العراقيية . أو أوراق مياليية اخرى في حيالية عيدم توفر األوراق المياليية للحكومية 

ن من حق اي مييالييك ان يقييدم دليال على ملكيتييه يقتنع بييه البنييك العراقييية , شيييييييرط ان يكو
المركزي العراقي بعد مضيييي مدة عشيييرين سييينة اعتبارا من تاريخ تسيييليم الملكية إلى البنك 
المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالم , وبعد انقضاء هذه 

ها احد إلى وزارة المالية لكي تدرج ضيييييييمن خزانة المدة تحول اي مبالم متبقية لم يطالب ب
 الدولة .
 السجالت -38المادة 

تحتفظ المصييارف ضييمن ملفاتها لمدة سييبع سيينوات على االقل في العراق بالمسييتندات  – 1

  -ذات الصلة لكل معاملة من معامالتها وهي: 

 سجالت تعريف العمالت .  –ا 

قة بالمعاملة ) بما في ذلك اتفاقات االئتمانات مسيييييييتندات الطلبات وجميع العقود المتعل –ب 

والضيييييمانات واتفاقات الرهون ( وسيييييجل خطي موقع لقرار الصيييييرف الذي وافق به على 

 المعاملة. 
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السيييييييجالت المييالييية المتعلقيية بيياالطراف المقييابليية )النظراء( بمييا فيهييا )المقترضيييييييين  –ج 

 في موافقته على المعاملة . والضامنين( واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف 

 اتفاقات الحساب مع عمالئهم و .  –د 

 اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .  -هـ 

يحتفظ بالسجالت خطيا ويجوز الي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجالت والكشوفات  – 2
ت االخرى المتعلقة بانشييطته والمسييتندات والمراسييالت والبرقيات واالشييعارات والمسييتندا

المالية بشييييكل مصييييغر )مايكروفيلم , أو خزانة البيانات الكترونيا أو الوسييييائل التكنولوجية 
المعاصرة االخرى ( بدال من االحتفاط بها بشكلها االصلي طيلة المدة المحددة في القانون . 

لنسييييخ المصييييغرة نفس بقدر توافر نظم واجراءات واقية السييييترداد البيانات , ويكون لهذه ا
مفعول االصييييل من حي  االثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصييييدر أنظمة تحدد 

 المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .
 نظام المدفوعات -39المادة 

يجوز للمصييييارف ان تنشييييع نظما تعاونية وبيوت مقاصيييية لتحويل االموال ولتسييييوية  – 1

لمؤسييييسييييات المالية االخرى ويجوز للبنك المركزي ان الحسييييابات وادوات الدفع فيما بين ا

 تحكم القيام بهذه االنشطة . ليضع قواعد واجراءات 

لتجمع وتنشييير  ائتمانيةأو مكاتب  االئتمانيهيئات لالبالغ  عيجوز للمصيييارف ان تنشييي – 2

على المصييييارف االخرى ما تحتاج اليه المصييييارف من المعلومات بشييييأن الشييييؤون المالية 

لحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشأن االعمال المصرفية , وال تقدم للعمالء ا

هذه المعلومات اال للمصييييارف التي تربطها عالقة مصييييرفية فعلية أو مرتقبة مع الشييييخص 

الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد 

( . 51البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )هـييييييي( من المادة ) واالجراءات التي يعتمدها

تكون ضيييرورية لحماية سيييرية المعلومات المصيييرفية ولمنع نشييير هذه المعلومات دون اذن 

 بذلك .
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 الحسابات والكشوفات المالية -6الباب 
 السنة المالية -40المادة 

كانون األول من  31تنتهي يوم كانون الثاني و 1تبدا السييينة المالية للمصيييارف المحلية يوم 

 نفس السنة , وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .

 االبالغ الدوري -41المادة 
يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها أنظمة  – 1

  -بما يلي: 

 كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته  –ا

ات عن حجم القروض بالعمالت االجنبية ونسبة كفاية رأس المال ووضع كشوف –ب  

 .لكبيرة المقدمة الشخاص ذوي صلةاالحتياطي والموجودات السائلة واالنكشافات االئتمانية ا

معلومات أو احصيييييياءات عن مختلف حسيييييياباته وانشييييييطته بما في ذلك معلومات عن  –ج 

االئتمانية أو االلتزامات االئتمانية أو الطارئة  الودائع أو التسيييييهيالت المصيييييرفية أو الخطط

 الممنوحة لعمالئه . 

معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في  –د 

شيييييييكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حدة في األوقات التي يحددها البنك المركزي 

 طريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي . العراقي بمقتضى أنظمة ووفقا للشكل وال

 اي بيانات أو معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .  -هـ 

قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شييركة تابعة لمصييرف أو احد توابعه  – 2

 اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة النشطة المصرف . 

صيييرف المعني المصيييروفات التي ينطوي عليها االمتثال اللتزامات االبالغ يتحمل الم – 3

 أو طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .
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 المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات المالية -42المادة 
  -تحتفظ المصارف:  – 1

المنصييييوص عليها  بدفاتر وسييييجالت مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق واالحكام -أ 

 ( . 38في المادة )

تطبيق القواعد المحاسيييييبية واألنظمة بما يتفق مع المعايير المحاسيييييبية الدولية بما فيها  –ب 

اسيييتخدام الحسيييابات التراكمية الكاملة على اسييياس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصييية تنص 

 عليها أنظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن . 

ناته المالية التي تضييم الميزانية العمومية وحسيياب االرباح والخسييائر وكشييف اعداد بيا –ج 

التدفق النقدي وكشيييف بالتغيرات التي تطرأ على حسييياب رأس المال للمصيييرف وعلى نحو 

واف يعكس حقيقة األوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا 

ال الي متطلبات خاصيييية يحددها البنك المركزي العراقي للمعايير المحاسييييبية الدولية وامتثا

بهذا الشيييييأن . وتعطي الكشيييييوفات المالية صيييييورة حقيقية وامينة عن أوضييييياع المصيييييرف 

 .وستتضمن كشفا حول أنظمة الرقابة الداخلية للمصرف 

يتمثل المصيييييرف باي لوائح تنظيمية أو أوامر  صيييييادرة عن البنك المركزي العراقي  – 2

( . ويقوم البنك المركزي العراقي باصيييييدار لوائح 1بالقواعد المحددة في الفقرة )فيما يتعلق 

 تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .
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 البيانات المالية -43المادة 
يعد كل مصييييرف كشييييوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضييييا اذا كان لمصييييرف محلي  – 1

 ة واحدة أو اكثر بيانات مالية موحدة . شركة تابع

للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه االخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم  – 2

المصيييرف واي شيييركة اخرى تحكمها شيييركة تحكم مصيييرف والتي سييييتم تقديم الكشيييوفات 

 المالية الموحدة اليها . 

مكاتب الفرعية في العراق حسييييابات يعد كل مصييييرف اجنبي لديه واحد أو اكثر من ال – 3

 وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكأن هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا . 

يقوم كل مصيييييييرف بتقديم نسيييييييخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية  – 4

عة اشيييهر بعد الموحدة المراجعة إلى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضيييون ارب

انتهاء السيييينة المالية كاقصييييى حد . كما يقوم كل مصييييرف اجنبي ذات مكتب واحد أو اكثر 

للفرع في العراق بتقديم نسيييييييخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة إلى البنك المركزي 

 العراقي حال توفرها . 

ال يقل عن ثالثين  توفير البيانات المالية المراجعة للمصييييرف إلى مسيييياهميه في موعد – 5

ماع  ية في االجت مال نات ال يا قديم الب عام للمسيييييييياهمين حي  يتم ت ماع ال بل عقد االجت يوما ق

 للمصادقة عليها.
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 نشر البيانات المالية -44المادة 
شر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات ال – 1 العام بياناته المالية المراجعة  تداولين

ية الم مال ته ال نا يا ما في ذلك ب لة انطباق ذلك في موعد ال يتجاوز ب وحدة المراجعة في حا

 اربعة اشهر من نهاية السنة المالية . 

يتعين على كل مصيييييرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسيييييي وفروعه اخر  – 2

كشييييييوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك 

 اء اعضاء مجلس ادارته .وقائمة باسم

 التقرير السنوي -45المادة 
يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعد ال  – 1

لسنة المالية للمصرف يوما( يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية ا 30يتجاوز )

 .كاخر موعد

التي تحددها األنظمة الصيييييييادرة عن البنك يحتوي التقرير السييييييينوي على المعلومات  – 2

المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس االدارة عن اعمال المصييييرف اثناء السيييينة 

 المالية والتوقعات للسنة المقبلة .

 مراجعة الحسابات -7الباب 
 مراجعة الحسابات -46المادة 

مؤهالت والخبرة في يعين كل مصييرف مراجعا مسييتقال خارجيا للحسييابات من ذوي ال – 1

مراجعة حسيييييييابات المصيييييييارف ويكون مقبوال لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين 

مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي االسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط 

ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسييابات هذا في حالة فشييل المصييرف في تعيين 

 يكون مقبوال لدى البنك المركزي العراقي .  مراجع حسابات
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ال يكون مراجع الحسابات أو اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا أو مالكا أو  – 2

مو فا أو وكيال أو ممثال للمصرف الذي سيعين له . وال يجوز ان تكون لمراجع الحسابات 

في حالة اكتساب مراجع مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . و

الحسيييابات اي مصيييلحة من هذا القبيل في المصيييرف اثناء سيييير عملية تعينيه تنهى خدمات 

مراجع الحسييييييييابيات ويعين البنييك العراقي مراجعييا بيديال مؤقتييا للحسييييييييابيات إلى ان يعين 

 المصرف مراجعا جديدا للحسابات . 

 يفته كمراجع حسييييييابات ال يقدم مراجع الحسييييييابات اية خدمات للمصييييييرف ترتبط بو – 3

 داخلي للمصرف اال في حاالت تتعلق باالغراض التدريبية . 

ستمرار لمدة ال تتجاوز ) – 4 سنوات اال 5ال يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات با  )

 باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 

صيييييادرة عن أنظمة  اسيييييتنادا لمعايير مراجعة الحسيييييابات المعروفة دوليا واية معايير – 5

البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسيييابات بمراجعة عمليات المصيييرف وعلى اسيييس 

  -موحدة و:

اصيييدار كشيييف أو بيان للمصيييرف موضيييحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسيييابات أو اي  –أ 

يمتثل الحكام الفقرة  (2)( يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 1عضو في هيئة المراجعة )

(3. )  

 يساعد المصرف في الحفا  على نظم واجراءات محاسبية سليمة .  –ب 

واجراءات سييليمة الدارة يسيياعد المصييرف في الحفا  على مراقبة مالية سييليمة ونظم  –ج 

 المخاطر

 حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .  –د 
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شهر من نهاية السنة المالية تقريرا يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثالثة ا -هـ        

عن مراجعة الحسيابات مدعوما براي مراجع الحسيابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة 

ونزيهة ومعدة بطريقة سييييليمة ويقدم رايا كامال ونزيها عن الوضييييع المالي للمصييييرف وفقا 

  -وص ما يلي: الحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخص

ما اذا كان اي تفسييييير أو معلومات طلبت من اداريي المصييييرف أو مو فيه أو وكالئه  – 1

 في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا أو معلومات مرضية . 

درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة ودرجة تقيد المصرف  – 2

 المعني بها . 

الحتفا  بالمسييييييتندات والسييييييجالت والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج طريقة ا – 3

العمليات الالزمة للتمكين من القيام باعمال الرصييد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية 

 للحسابات . 

 المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . ادارة كفاية واداء  – 4

شييطة المصييرف وتوصيييات مراجع الحسييابات لهيئة االدارة فيما أوجه القصييور في ان – 5

يتعلق بالقصيييييييور ومدى تطبيق هيئة االدارة لتوصييييييييات مراجع الحسيييييييابات ومالحظته 

 بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 

درجة كفاية البيانات الدورية المرسيييييييلة إلى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات  – 6

ت والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات لمضمون السجال

 البنك المركزي العراقي . 
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يزود مجلس االدارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسييابات  –و 

يتبعه المصيييرف بشيييأن تصييينيف القروض وبخصيييوص اتخاذ االحتياطيات في النظام الذي 

الالزمة للمطالبات المشييييكوك فيها التي تبين أوجه القصييييور في اتخاذ االحتياطيات الالزمة 

 لموجودات المصرف وفقا ألنظمة البنك المركزي العراقي. 

و مسيييؤول يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصيييرف من جانب اداري أ –ز 

أو مو ف أو وكيل للمصييييرف يكون قد بلم إلى علم مراجع الحسييييابات الخارجي ويشييييكل 

خرقا الحكام هذا القانون أو الي أنظمة  صيييييييادرة عن البنك المركزي العراقي أو اي امر 

 صادر عنه. 

يحيط كل عضيييييييو من اعضييييييياء مجلس االدارة والبنك المركزي علما باي تجاوز أو  –ح 

لمصييييرف أو عملياته يكون قد بلم إلى علم مراجع الحسييييابات الخارجي قصييييور في ادارة ا

 ويتوقع ان يؤدي إلى خسارة مالية للمصرف . 

يقوم كل مصيييييرف بارسيييييال نسيييييخ من تقرير مراجع الحسيييييابات إلى البنك المركزي  – 6

( يوما من تاريخ اعداده . وعندما ال يقتنع البنك المركزي 30العراقي في موعد ال يتجاوز )

لعراقي بتقرير مراجع الحسيييييييابات فقد يطلب تعيين مراجع حسيييييييابات اخر العداد تقرير ا

 مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .

 الواجبات االضافية -47المادة 
للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسييابات . اضييافة إلى واجبه المحدد  – 1

  -( واجب: 46في المادة )

دم إلى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضيييافية بالنسيييبة لمراجعة الحسيييابات ان يق –ا 

 يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية . 
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ان يقدم إلى البنك المركزي العراقي اي تقرير أو ان يجري اي تفتيش أو ان يضييع اي  –ب 

 اجراء يحدده البنك المركزي العراقي . 

زي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسييييبية للمصييييارف ان يقدم إلى البنك المرك –ج 

 وضوابطه الداخلية أو. 

ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل االموال  –د 

أو تمويل االرهاب وما اذا كانت هذه االجراءات يجري تنفيذها أو ال يجري تنفيذها وفقا 

 ات والخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . لألنظمة والتوجيه

يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل  – 2

 يطلبها البنك المركزي العراقي .

 تطبيق احكام معينة -48المادة 

ينص القانون  تنطبق احكام قانون الشيييركات على مراجعي حسيييابات المصيييارف ما لم – 1
 خالف ذلك . 

الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان ال يتحمل اي  ايتقيد مراجعو – 2
منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشأن مصرف أو عميل لمصرف بحسن 
نية إلى البنك المركزي العراقي بمقتضيى هذا القانون . وعلى وجه الخصيوص ال يفسير اي 

( والفقرتين 5تقرير يقدمه مراجع حسيييييييابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )
( على انه خرق االلتزامات المتعلقة بالسيييييييرية المهنية 46من المادة ) (ح)و (ز)الفرعيتين 

 والمصرفية .
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 السرية -8الباب 
 السرية المصرفية -49المادة 

وودائعهم واماناتهم  ءحسييييييابات العمال يحافظ المصييييييرف على السييييييرية فيما يتعلق بجميع

وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشييير أو غير مباشييير اال 

بموافقة خطية من العميل المعني . أو في حالة وفاة العميل اال بموافقة ممثله القانوني أو احد 

مختصييية أو من المدعي العام  ورثة العميل أو احد الموصيييى لهم أو اال بقرار جهة قضيييائية

في خصييييومة قضييييائية قائمة أو بسييييبب احدى الحاالت المسييييموح بها بمقتضييييى احكام هذا 

القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العالقة بين العميل والمصييييرف الي سييييبب 

 من االسباب .

 السرية الفردية -50المادة 
ف أو وكيل حالي أو سييييابق للمصييييرف يكون محظورا على اي اداري أو مسييييؤول أو مو 

تزويد اي معلومات أو بيانات عن العمالء أو حسيييياباتهم أو ودائعهم أو االمانات أو الخزائن 

الخاصيييييية بهم أو اي من معامالتهم أو كشييييييفها أو تمكين طرف ثال  من االطالع على هذه 

قانون وينطبق المعلومات والبيانات في غير الحاالت المسيييييموح بها بمقتضيييييى احكام هذا ال

لوا البنييك المركزي العراقي ومو فوا ؤهييذا الحظر على اي شيييييييخص بمييا في ذلييك مسييييييي

ومراجعوا الحسيييييابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشييييير أو 

 غير مباشر بحكم مهنتهم أو مركزهم أو عملهم .
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 االستثناءات -51المادة 
( من هيذا القيانون على افشيييييييياء المعلوميات في 50( والميادة )49ال تنطبق احكيام الميادة )

  -الحاالت التالية: 

اداء الواجبات المسندة قانونا إلى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف أو  –ا 

 من قبل البنك المركزي العراقي وفقا الحكام هذا القانون . 

لمركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك ا –ب 

 بمقتضى احكام هذا القانون أو بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي . 

االجراءات المتخذة بحسيين نية في سييياق اداء الواجبات أو المسييؤوليات التي يفرضييها  –ج 

ب أنظمة هذا القانون أو تنفيذ اجراءات لمكافحة غسييييييييل االموال وتمويل االرهاب بموج

 البنك المركزي العراقي . 

 اصدار شهادة أو بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .  –د 

( مديونية العمالء لتوفير البيانات الالزمة للبت في سييالمة 1تزويد معلومات حول ) -هـ         

ا البنك ( اي معادلة اخرى يراه3( الشييييييييكات المرتجعة دون تسيييييييديد أو )2منح االئتمان )

المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسالمة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك 

مع البنييك المركزي العراقي أو اي جهييات اخرى يوافق عليهييا البنييك المركزي العراقي 

لتسيييييييهيييل تبييادل هييذه المعلومييات بموجييب القواعييد واالجراءات المحييددة في أنظميية البنييك 

 المركزي العراقي . 

انشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعامالت العميل الثبات مطالبته في  –و 

 نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعامالت . 

المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سيييييييلطات رقابية في بلدان اخرى  –ز 

 ( من هذا القانون .54بمقتضى المادة )
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 ات التي تقدمها المصارفالمعلوم -52المادة 
تعييد المعلومييات التي يتم الحصيييييييول عليهييا من المصيييييييرف والتي تكشيييييييف عمالئييه  – 1

ومعامالتهم أو اي امور خاصيية اخرى تتعلق بعالقة المصييرف مع عمالئه , سييرية وال يتم 

االفصييييييياح عنها اال بعد موافقة المصيييييييرف أو حسيييييييبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك 

اقي بحصييييييير الحصيييييييول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لمو فين المركزي العر

 مخولين في البنك المركزي العراقي . 

للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي أو  – 2

جزئي شيييرط ان ال يفصيييح مثل هذا النشييير عن معلومات سيييرية . وال يقوم البنك المركزي 

ء االمور الخاصة بشأن عمليات المصرف اال بعد حصول موافقة المصرف العراقي بافشا

ها مجلس ادارة  ية والتي وافق علي مال نات ال يا لك المعلومات الواردة في الب على ذلك عدا ت

 المصرف أو المعلومات المتاحة اصال للجمهور .

 الرقابة والتفتيش -9الباب 
 التفتيشات -53المادة 

  -راقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: يقوم البنك المركزي الع

يراجع البيييانيات والمسيييييييتنييدات والمعلوميات وااليضيييييييياحيات والبراهين المقييدمية من  – 1

 المصارف الغراض تطبيق هذا القانون . 

يجوز له ان يطلب من المصيييييييارف أو اي من فروعه أو توابعه ان تقدم وتثبت خطيا  – 2

 ضروريا اي معلومات أو مستندات أو ايضاحات أو براهين اضافية . عندما يرى ذلك 

يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به  – 3

مسؤول واحد أو اكثر من مسؤولية أو يقوم بها شخص اخر أو اي اشخاص اخرون يعينهم 

لتفتيش عمليييات المصيييييييرف للتحقق من البنييك المركزي العراقي لهييذا الغرض . ويراجع ا
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مركزه المالي ومدى امتثاله الحكام القوانين واألنظمة المتعلقة بادارة انشيييييييطته والتزامه 

سات الداخلية . ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة  سيا بال

تيشييييها مرة واحدة على مسييييتمرة وعلى االقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تف

 االقل كل سنتين . 

يخضييييع اي شييييخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضييييى هذه المادة الشييييتراطات  – 4

السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري أو مسؤول أو مو ف أو عميل لمصرف أو فروعه 

تعين توفير أو توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجالت والوثائق الضرورية وي

اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضيييييييرورية وفي توقيتها المناسيييييييب خالل عملية 

 التفتيش . 

يقدم المفتشيييييييون تقريرا إلى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك  – 5

 المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .

 لوماتتبادل المع -54المادة 
ية  – 1 بادل المعلومات حول المواضييييييييع الرقاب يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بت

ويفضييييل ان يسييييتند ذلك إلى مذكرة تفاهم مع سييييلطات الرقابة المالية في العراق وسييييلطات 

الرقابة المصييييييرفية في دول اخرى . وقد يشييييييمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات 

البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضييمان سييرية  سييرية شييرط ان يقتنع

 تلك المعلومات المقدمة . 

يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سييييلطات الرقابة المالية في  – 2

سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل  العراق أو مع 

 المعلومات .اكثر لتبادل 

 



 

60  

 

 الحصانة من االجراءات القانونية -55المادة 
ال يعتبر الي عضييو من اعضيياء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي أو احد مو فيه  – 1

( يقوم باجراء تفتيش 1أو احد وكالئه واي شييييييخص يعين اسييييييتنادا الحكام هذا القانون ان )

حارس قضييييائي أو اي شييييخص يتم  (3( يعمل بصييييفة وصييييي )2( . )53اسييييتنادا للمادة )

( أو 62( من المادة )3اسييييتخدامه من قبل الوصييييي أو الحارس القضييييائي اسييييتنادا للفقرة )

( , مسييؤوال عن اي اضييرار تنجم عن اي تصييرف أو تقصييير يتم 80( من المادة )4الفقرة )

 اثناء تادية واجبه أو مفهوم تادية و ائفه الرسيييييمية وضيييييمن نطاق و يفتهم أو اسيييييتخدمهم

 بمقتضى هذا القانون . 

يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضيييييو من اعضييييياء مجلس ادارته أو احد  – 2

( يقوم باجراء تفتيش 1مو فيه أو وكالئه واي شيييييخص يعين اسيييييتنادا الحكام هذا القانون )

( يعمل صيييفة حارس قضيييائي أو اي 3( يعمل بصيييفة وصيييي . )2( . )53اسيييتنادا للمادة )

( أو الفقرة 62( من المادة )3مه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة )شخص يستخد

( عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد 80( من المادة )4)

مثل هذا الشييييخص وذات عالقة باداء واجبه أو مفهوم تادية و ائفه الرسييييمية ضييييمن نطاق 

هذا القانون . شرط ان ال ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان تو يفهم أو استخدامهم بمقتضى 

 ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا االجراء القانوني .
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 اجراءات االنفاذ والعقوبات -10الباب 
 االجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات االدارية -56المادة 

تخذ اي اجراء أو يفرض اي عقوبة ادارية نصييييييت يجوز للبنك المركزي العراقي ان ي – 1
( من هذه المادة في الحاالت التي يتضيييييح فيها بان المصيييييرف أو مسيييييؤول 2عليها الفقرة )

  -اداري في مصرف أو اي شخص اخر: 
 قام بخرق احكام هذا القانون أو امر  صادر عن البنك المركزي العراقي .  –ا 

 ليمة وامينة . قام بادارة عمليات مصرفية غير س –ب 

يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد أو اكثر من االجراءات أو العقوبات االدارية  – 2

 ( اعاله . 1التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )

 ارسال تحذير خطي للمصرف . –ا 

 اعطاء أوامر للمصرف . –ب  

 ممانامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات أو وصييفا مفصييال يطلب ان يقدم المصييرف بر –ج  

 اتخذه من اجراءات الزالة المخالفة وتصحيح الوضع 

 يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات أو يمنعه من توزيع ارباحه .  –د  

 يفرض اي قيود على منح االئتمانات يراها مناسبا .  -هـ 

ص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي باالضيافة إلى اي رصييد يمثل حد ادنى ين –و 

ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصيييييييرف ان يودع ويحتفظ بارصيييييييدة لدى البنك 

 المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مالئمة. 

خالفات يطلب ان يدعو رئيس مجلس االدارة المجلس إلى االنعقاد لمراجعة ودراسية الم –ز 

المنسييييوبة إلى المصييييرف واتخاذ االجراءات الضييييرورية الزالة المخالفات وفي هذه الحالة 

 يحضر واحد أو اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس االدارة . 
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يطلب إلى المصيييييييرف ان يوقف مؤقتا أو نهائيا عمل اي مدير مفوض أو مدير فرع  –ح 

 ة . معين , تبعا لخطورة المخالف

 يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته أو اي من اعضاء المجلس .  –ط 

 ( . 59( من المادة )2يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ) –ي 

يفرض غرامة ادارية على المصيييرف بشيييرط وحسيييب اختيار البنك المركزي العراقي  –ك 

اس يومي إلى ان تتوقف المخالفة أو يتحقق االمتثال ان يتم فرض العقوبات االدارية على اس

ف مجموع راس مييال المصييييييير من %5على ان ال تتجيياوز مثييل تلييك العقوبييات االدارييية 

 المدفوع

      يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض عقوبة ادارية على مصيييييييرف تصيييييييل إلى – 3

من  %5وال تتجيياوز  المتثييالمليون دينييار( يوميييا إلى ان تتوقف المخييالفيية أو يتحقق ا 5)

  -سماله المدفوع في الحاالت التالية: أمجموع ر

اذا قدم المصيييرف عمدا إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو احصييياءات أو معلومات  –ا 

 ناقصة أو كاذبة أو 

اذا لم يزود البنيك المركزي العراقي بمعلوميات عن عمييل أو بعض مخياطر عمالء  –ب  

 معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . معينين أو اي 

ال يمنع فرض العقوبة االدارية المنصيييييييوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي  –ج 

العراقي أو اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن االضرار 

 ا وب من هذه الفقرة .  الناشئة عن اي من االجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية

فيما عدا الحاالت الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل  – 4

ان يقرر اصدار امر إلى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار إلى المصرف بالتهم 

ديدا الموجهة اليه يتضيييييييمن بيانات بالحقائق التي تشيييييييكل المخالفة المزعومة أو تشيييييييكل ته
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بحدوث مخالفة يصييييف االمر الذي يعتزم البنك المركزي اصييييداره ويطلب جوابا خطيا من 

يوما( بعد تاريخ تسيييييليم مثل  60يوما( وال تتجاوز ) 30المصيييييرف خالل مدة ال تقل عن )

هذا االشيييييعار . وفي حالة طلب المصيييييرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي 

تماع لتحديد ضييييرورة اصييييدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان بتحديد موعدا لجلسيييية االسيييي

يرفق باالمر االسيييييييباب التي دعت إلى اصيييييييداره وصيييييييدر البنك المركزي العراقي لوائح 

 تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات االستماع . 

قوبيييات االداريييية ال يمنع فرض البنيييك المركزي العراقي اييييا من االجراءات أو الع – 5

 رائية وفقا الحكام اي قانون اخالمنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية أو جز

 االعمال المصرفية غير القانونية -57المادة 
اي شخص يمارس انشطة مصرفية ويعمل دون ترخيص أو اجازة مصرفية  صادرة  – 1

للمقاضيييياة وتطبق بحقه عقوبة االحتيال عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضييييا 

 الواردة في  قانون العقوبات . 

الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء   فيتكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر  – 2

 مركزي العراقي أو اي جهة معينة .على طلب البنك ال

 تحصيل الغرامات االدارية - 58المادة 
ي بتحصييييييييل الغرامات االدارية المفروضييييييية على مصيييييييرف يقوم البنك المركزي العراق

بمقتضيييييى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصييييييلها لخزانة الدولة / البنك 

 المركزي .
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 الوصاية -11الباب 

 اسس تعيين وصي  -59المادة 
 ان:رر البنك المركزي العراقي بيعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى ق – 1

ان المصييرف ال يفي بالتزاماته المالية عند اسييتحقاقها والتي تشييمل لكن ال تقتصيير على  –أ

 ايداع المطلوبات . 

من الحد االدنى الذي يقتضيييه القانون أو تقتضيييه  %5ان راسييمال المصييرف يقل عن  –ب 

 ( أو . 16( من المادة )1أنظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )

ان التماسييا قد قدم القامة دعوى ضييد االفالس على المصييرف وكما نصييت عليه المادة  –ج 

(72 ). 

اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان  –د 

 استقرار وسالمة الجهاز المصرفي ككل . 

  -مركزي ان: يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك ال – 2

 ان المصرف ال ينفذ امرا صادرا اليه منه .  – أ

من الحد االدنى الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه  %75ان راسمال المصرف يقل عن  –ب 

 ( . 16( من المادة )1أنظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )

االداريين كان ضالعا في انشطة  ان هناك دليال على ان المصرف أو اي من مسؤوليه –ج 

اجرامية تخضييع لعقوبة السييجن لمدة سيينة واحدة أو اكثر أو ان هناك سييببا معقوال يدعو إلى 

 االعتقاد بان المصرف أو اي من مسؤوليه االداريين في انشطة اجرامية . 

اذا تم الحصيييييول على اجازة أو ترخيص مصيييييرفي على اسييييياس بيانات مزورة أو اي  –د 

 الرتباط بذلك الطلب . حدثت با
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شهرا من تاريخ نفاذها أو ان  12عدم استخدام المصرف الجازاته أو ترخيصه خالل  -هـ    

المصييرف توقف ولفترة تزيد عن السييتة اشييهر عن اعماله في اسييتالم الودائع أو اي اموال 

 قابلة لدفع من الجمهور أو االستثمار لصالحه . 

 اسلوب غير سليم وامن . ادارة اعمال المصرف وعملياته ب –و 

ام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامم على سالمته المالية بخرق قانون أو الئحة يق –ز 

تنظيميييية للبنيييك المركزي العراقي أو اي شيييييييرط أو قييييد يرتبط بيييالترخيص أو االجيييازة 

 المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . 

أو الشييركة القابضيية المصييرفية والتي يعتبر اشييتراك المصييرف أو المصييرف االجنبي  –ح 

المصيرف شيركة تابعة لها أو شيركة تابعة للمصيرف في انشيطة اجرامية تشيمل التزوير أو 

 غسيل اموال أو تمويل ارهاب . 

فقدان المصرف االجنبي أو الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة  –ط 

 العمال المصرفية . تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة ا

عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصييرف بسييبب نقل ادارة المصييرف كليا  –ي 

نك  قة من الب قة خطية مسيييييييب خارج العراق دون مواف ته وسيييييييجالته إلى  يا يا وعمل أو جزئ

 المركزي العراقي . 

في عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصييرف ذلك لكون المصييرف عضييوا  –ك 

مجموعة شييركات أو سييبب كون المصييرف شييركة تابعة لمصييرف اجنبي أو شييركة قابضيية 

 مصرفية ال يتم االشراف عليها بشكل واف أو . 

قيام السييييلطة الرقابية االجنبية المسييييؤولة عن رقابة المصييييرف أو الشييييركة القابضيييية  –ل 

ئيا للمصرف المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا أو حارسا قضا

 أو الشركة القابضة المصرفية . 
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تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصييييرف اجنبي  – 3

وكان هذه المكاتب جميعها تشييييكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسييييب إلى ذلك الكيان الواحد عند 

طلوبيياتييه وتصيييييييرفيياتييه تطبيق احكييام هييذا البيياب جميع موجودات المصيييييييرف االجنبي وم

وتقصييييييييراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو اخر لتلك 

االعمال . ويفوض الوصيييي التخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصيييوص هذا الكيان الواحد . 

ملة اسهمه في اجتماعهم لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض أو ح

 ي .العموم

 تعيين وصي  -60المادة 
يعين األوصيييياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصيييي شيييخصيييا  – 1

واحدا أو حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين 

 .ء لمصرف اشخاصا صالحين والئقينان يكون االشخاص المؤهلين للعمل كأوصيا

الما يصيييييبح الوصيييييي غير مؤهل للعمل بهذه الصيييييفة يقوم البنك المركزي العراقي ح – 2

 باحالل وصي اخر محله . 

يعين األوصييياء لمدة اقصيياها ثمانية عشيير شييهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك  – 3

المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى ال تتجاوز ثمانية عشر شهرا . 

فاته من البنك المركزي وي كون الوصيييييييي مو فا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكا

العراقي , ويتحمل المصييييرف الذي يعين الوصييييي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي 

 العراقي بسبب تلك الوصاية . 
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إلى  قرارا خطيا يحدد االسس التي دعت تعيينه يكون قرار تعيين وصي أو قرار تمديد – 4

اتخاذه ويتضييمن قائمة بالواجبات الرئيسييية للوصييي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم 

فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشييأن المصييرف الذي يعين له الوصييي تسييجيل ذلك القرار 

 في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .

 النتائج المترتبة على تعيين وصي -61المادة 
دا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف اال يب – 1

 اذا نص القرار خالف ذلك . 

يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف صيييالحيات  – 2

حملة االسييهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في االجتماع العمومي لحملة اسييهم المصييرف . عليه 

وصيييييييي صيييييييالحيات اتخاذ كافة االجراءات وخالل مسييييييييرة عمله بضيييييييمنها تلك تكون لل

االجراءات المتخذة في االجتماع العمومي لحملة اسيييييييهم المصيييييييرف كما هو الحال في بيع 

والتصرف بالموجودات وغيره من االجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم 

اهمة المصرف في رصيد رأس المال وذا مالءة مالية عدا تلك المعامالت التي تتضمن مس

( والتي قد يشترك 84لمؤسسات مالية اخرى أو اي من المعامالت المشار اليها في المادة )

المصييرف فيها فقط في  روف وتحت شييروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة 

 الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي . 

يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف صيييالحيات  – 3

اداريي المصييييرف ويترتب عليه نقل جميع صييييالحيات اداريي المصييييرف إلى الوصييييي . 

ويجوز للوصييييي ان يفوض إلى اشييييخاص اخرين من بينهم اداريوا المصييييرف ومو فيه ما 

ر البنك المركزي العراقي خالف يراه الوصي ضروريا أو مالئما من صالحيات اال اذا قر
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ذلك وباشعار خطي إلى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي أو عدم قدرته على التصرف 

 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صالحية الوصي . 

تصيييييبح االجراءات التي يتخذها المصيييييرف أو التي تتخذ باسيييييمه بعد نفاذ قرار تعيين  – 4

غية , اال اذا اتخذها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو وصي لذلك المصرف باطلة وال

اتخذت بسلطة اي منهما أو اال كانت أوامر تحويالت نقدية أو تحويالت أوراق مالية تغطيها 

 ( . 83المادة )

ال يخضييع الوصييي للمسيياءلة عن اداء واجباته وعن ممارسيية صييالحيات كوصييي اال  – 5 

ال يخضيييع الوصيييي اال للواجبات والقواعد والتعليمات التي امام البنك المركزي العراقي . و

 البنك المركزي العراقي .  له يعطيها

( قد يقوم البنك المركزي العراقي 14بغض النظر عن االشتراطات الواردة في المادة ) – 6

وحسييييب اختياره بتنظيم ترخيص لمصييييرف جسييييري تعود ملكيته والسيييييطرة عليه من قبل 

اقي ويقوم باسيييييتالم اي موجودات ومطلوبات لمصيييييرف واحد أو اكثر البنك المركزي العر

( بشأنها . ويمكن 14( أو مستلم بمقتضى المادة )1والتي تم تعيين الوصي بمقتضى )الباب 

( 11مسييتلم بمقتضييى هذا الباب )أو ( وضييعه تحت سيييطرة وصييي 1للمصييرف الجسييري )

استثناء قيام البنك المركزي العراقي ( انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة ب2و)

 وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثالث اجال اضافية لمدة سنة واحدة . 

يقوم الوصيييي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصييياية باسيييلوب من شيييأنه ان يعظم  – 7

وإلى الحد االقصييييى من عوائد بيع أو التصييييرف بموجودات المصييييرف أو يقلل وإلى الحد 

 و وعادل .امل على معاملة الدائنين بشكل متساالدنى من اي خسائر ويع
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 السيطرة على الصرف -62المادة 
يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف  – 1

ودفاتره وسجالته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات 

 باي عمل اخر غير سليم .  بالسرقة أو

تتاح للوصيييييييي امكانية االطالع ودون قيود على موجودات المصيييييييرف الذي عين له  – 2

دفاتر حساباته وسجالته االخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر 

الحسيييييابات والسيييييجالت االخرى . ويقوم المسيييييؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب 

من وصييي باسييتخدام القوة اذا اقتضييت الضييرورة بمسيياعدة الوصييي على ان يتاح له  اليهم

الوصول إلى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف 

ودفاتره وسيييييجالته ويضيييييمنها, ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييييي بتعيين 

محكمة يطلب إلى سييلطات تطبيق القوانين  الوصييي ما يكون المر واجب النفاذ وصييادر عن

 تقديم المساعدة من قوة ومفعول قانونيين . 

يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين  – 3

 ق عليها البنك المركزي العراقي .ومستشارين وفق شروط يواف

يوميا قبيل اتخياذ البنيك المركزي  60ل تعتبر كيافية االجراءات القيانونيية المتخيذة خال – 4

العراقي قراره بتعيين الوصييييي يعلن وحال تقديم الطلب بشييييأن الوصييييي كون الطلب الغيا 

وباطال من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصيييييييرف ونظيره أو كانا على علم عند 

ذ بمثل صييدور مثل هذا االجراء بانه سيييلحق ضييررا بمصييالح دائني المصييرف . ويتم االخ

ا( إلى ومن   – 8 – 82تلك المعرفة متى ما احتوى االجراء على اي اجراء ورد في المادة )

 قانون المصارف. 
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يقوم الوصيييييييي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود أو اجزاء العقود للمصيييييييرف وفي  – 5

شيييييرط ان يقوم اي يوما عمل من تاريخ تعيينه  60وز غضيييييون فترة زمنية معقولة ال تتجا

طرف أو مسيييييييتفيييد من ذلييك العقييد بتقييديم طلييب للتعويض عن خرق العقييد وقييد يكون هييذا 

التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي 

مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية أو عن اضرار معاناة 

 ي الربح أو خسارة في الفرص . أو اي اضرار عن خسارة ف

( من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر 88استنادا للفقرة ) – 6

عن اي شييوط في العقد تنص على االنهاء والعجز عن التسييديد وتسييريع وممارسيية الحقوق 

 على أو بسبب فقط االعسار المالي أو تعيين وصي أو حارس قضائي .

احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضيييييمونة قانونا في اي من  ال تفسييييير – 7

موجودات المصرف باستثناء ما يتم االخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف أو 

 .بقصد عرقلة أو تاخير أو االحتيال على المؤسسة أو دائني المصرف

 االشعار واعادة النظر في التعيين -63المادة 
في غضييون خمسيية ايام من تاريخ اصييدار قرار تعيين وصييي لمصييرف يجوز لمجلس  – 1

ادارة المصيييرف تقديم بيانات خطية باسيييم المصيييرف إلى البنك المركزي العراقي يعترض 

فيها على تعيين وصيييييييي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضيييييييون 

 رف قد وافق على قرار التعيين . الخمسة ايام المشار اليها اعاله يعتبر ان المص

عند استالم اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي  – 2

النظر في تعيين الوصيييييي في ضيييييوء الحجج المقدمة ضيييييد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد 

قرار فورا إلى التعيين أو ان ينهي التعيين مع ابداء اسيييييييباب القرار الذي يتخذه ويرسيييييييل ال

 رئيس مجلس ادارة المصرف . 
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في حالة انهاء تعيين الوصييييي , يعيد الوصييييي فورا السيييييطرة على المصييييرف وعلى  – 3

 موجوداته ودفاتره وسجالته إلى مدراء المصرف المفوضين . 

يوميا قبيل اتخياذ البنيك المركزي  60تعتبر كيافية االجراءات القيانونيية المتخيذة خالل  – 4

اره بتعيين الوصييييي يعلن وحال تقديم الطلب بشييييأن الوصييييي كون الطلب الغيا العراقي قر

وباطال من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصيييييييرف ونظيره أو كانا على علم عند 

صييدور مثل هذا االجراء بانه سيييلحق ضييررا بمصييالح دائني المصييرف . ويتم االخذ بمثل 

ما احتوى االجراء على  لك المعرفة متى  مادة ) ت إلى  ا ( – 8 – 82اي اجراء ورد في ال

 ومن  قانون المصارف . 

يقوم الوصيييييييي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود أو اجزاء العقود للمصيييييييرف وفي  – 5
يوم عمل من تاريخ تعيينه شييييييرط ان يقوم اي  60غضييييييون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز 

ويض عن خرق العقييد وقييد يكون هييذا طرف أو مسيييييييتفيييد من ذلييك العقييد بتقييديم طلييب التع
التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي 
مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية أو عن اضرار معاناة 

 أو اي اضرار عن خسارة في الربح أو خسارة في الفرص . 
( من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر 88لفقرة )استنادا ل – 6

عن اي شييرط في العقد تنص على االنهاء والعجز عن التسييديد وتسييريع وممارسيية الحقوق 

 على أو بسبب فقط االعسار المالي أو تعيين وصي أو حارس قضائي 

ئدة مضيييييمونة قانونا في اي من ال تفسييييير احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فا – 7

ظر في اعسار المصرف أو موجودات المصرف باستثناء ما يتم االخذ بتلك المصالح في الن

 أو تاخير أو االحتيال على المؤسسة أو دائني المصرف تبقصد عرقل
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 تقرير الوصي وخطة العمل -64المادة 
ممكن تقريرا عن  يعييد الوصيييييييي ويقييدم إلى البنييك المركزي العراقي في اقرب وقييت – 1

الوضيييع المالي واالفاق المسيييتقبلية للمصيييرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد 

بعيد التعيين اذا كيان ميدعميا بطليب من  اسيييييييتحقياق التقرير لميدة ثالثين يوم تقويميتياريخ 

الوصييي . ويدرج الوصييي ضييمن التقرير تقييما لمبلم الموجودات التي يرجح ان تتحقق في 

 ة للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . تصفي

ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصييييييلة المرتبطة بما  – 2

  -يلي:

 عودة المصرف لالمتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .  –ا 

 ( . 67مبين في المادة )اعادة تاهيل المصرف بمقتضى االجراء ال –ب 

 اقامة دعوى افالس ضد المصرف . –ج 

 الوقف االختياري -65المادة 
يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضيييت ذلك حماية الوضيييع المالي لمصيييرف عين  – 1

وصيييييي له ان يعلن في اي وقت وقف الودائع واالسيييييتثمارات في الحسيييييابات االسيييييتنمائية 

و جزئيا لمدة اقصييياها ثالثون يوما تقويميا شيييرط اتخاذ اجراءات يرى المنفصيييلة وقفا كليا أ

البنك المركزي العراقي انها سيييتحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع واالسيييتثمارات إلى 

جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حاالت استثنائية يجوز للوصي وبموافقة 

ل اي وقت ممكن سيييييييحب بعض أو كل الودائع المحتفظ بها البنك المركزي العراقي وخال

 ( مليون دينار لكل حالة على حدة . 5باسم شخص طبيعي على ان ال تتجاوز )

يوم  12ئية ضييييد المصييييرف لمدة حال تعيين الوصييييي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضييييا – 2

 عمل .
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 انهاء الوصاية -66المادة 
  -ينتهي تعيين وصي عند:  – 1

 مام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو في قرار التمديد االخير لمادة الوصي . ات –ا 

 اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .  –ب 

 ( . 78تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ) –ج 

لى النحو الموصييييييوف في الفقرة الفرعية )ا( أو )ب( من عند انتهاء تعيين وصييييييي ع – 2 

( يعيد الوصييي فورا السيييطرة على المصييرف وموجوداته ودفاتره وسييجالته إلى 1الفقرة )

 المدير المفوض للمصرف . 

يوم عمل وانتهاء تعيين الوصيييي . يتعين على الوصيييي ان يعد ويقدم  20في غضيييون  – 3

 اية إلى البنك المركزي العراقي .تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوص

 اعادة تاهيل المصارف -12الباب 

 اجراءات اعادة التاهيل -67المادة 
يعاد تاهيل مصيييرف بواسيييطة الوصيييي المعين للمصيييرف تحت رقابة البنك المركزي  – 1

العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصيييييييية خطية من البنك المركزي العراقي بان 

لنظام المصييييييرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصييييييرف . وحال اتخاذ وزير اسييييييتقرار ا

المالية قرارا باعادة تاهيل المصيييييرف يخول وزير المالية وحسيييييب اختياره أو يوفر تمويال 

 .( من هذه المادة5( و)4لفقرة )فيما يتعلق بالمعامالت والتكاليف والنفقات المشار اليها في ا

مركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة العادة ترفق بوصية البنك ال – 2

التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف 

في ادارة أو في عملياته , وتحدد بالتفصيل االجراءات التصحيحية الالزمة لتصحيح مواطن 

ذه االجراءات وتوفر خطة تمويلية العادة الضييييييعف هذه وتقدم جدوال زمنيا واقعيا التخاذ ه
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سييتراتيجيات تحويل اعمال المصييرف االسيياسييية ل المقترحة وتسييتعرض الخطة وتقيم التاهي

( وتحدد 84إلى مصييرف اخر من خالل معاملة واحدة أو اكثر مرخص بها بموجب المادة )

لوزير االجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصيييييييرف على حسييييييياب الدولة , ويجوز 

 - 1المالية وفي اي وقت خالل تنفيذ الخطة وبعد التشييييييياور مع البنك المركزي العراقي ان 

يطلييب من البنييك المركزي العراقي ان يتقييدم إلى محكميية  - 2ينهي عملييية اعييادة التيياهيييل 

 ( . 72الخدمات المالية بطلب القامة دعوى افالس بمقتضى المادة )

وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع والغراض حفظ موجودات مصرف  – 3 

العادة تاهيل بصييفة مسييتمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصييي بتحويل جزء 

أو كل موجودات ومطلوبات المصيرف إلى مصيرف وسييط تقوم الدولة بتاسييسيه ورسيملته 

المصرف تجاه ويصبح التحويل اليه نافذا وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات 

دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصييي مصييلحة هؤالء الدائنين في اعتباره . وال يقتضييي هذا 

التحويل حصيييييول موافقة المصيييييرف أو اي من هيئات ادارته . وينشييييير تحويل المطلوبات 

العام  تداولبواسييطة تنبيه في الجريدة الرسييمية وفي صييحيفتين أو اكثر من الصييحف ذات ال

 ك المركزي العراقي . يحددها البن

( من هذا القانون للبنك 62( و )61اضيييافة إلى الصيييالحيات الممنوحة اسيييتنادا للمادة ) – 4

  -المركزي العراقي ان: 

يفوض الوصييي على مصييرف ان يقوم بمعاملة أو اكثر من المعامالت المشييار اليها في  –ا 

بشكل راسمال , قروض , ومنح ، ( وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة 84المادة )

 وضمانات . 

يأمر بزيادة رأس المال المرخص به للمصييرف وباصييدار اسييهم لرأس المال السييهمي  –ب 

 للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام أو 



 

75  

 

يتحمل المصيييييرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصيييييرف وفي حالة عدم كفاية  – 5

 دات المصرف تتحملها الدولة .موجو

  -أ/67مادة ال
يقوم البنك المركزي العراقي وحسييييب اختياره بتاسيييييس وترخيص لمصييييرف مرحلي  – 1

الذي تعود ملكيته وادارته إلى البنك المركزي العراقي . ليقوم  (6) (61اسييتنادا إلى المادة )

تي تم تعيين وصييييي باسييييتالم اي موجودات ومطلوبات من واحد أو اكثر من المصييييارف ال

 ( . 14( أو حارسا قضائيا بموجب الباب )11عليها استنادا للباب )

يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيييس وترخيص لمصييرف مرحلي اسييتنادا إلى المادة  – 2 

( وتزويييده براس مييال من قبييل الييدوليية للحصيييييييول على كييل أو جزء من الموجودات 67)

 التاهيل . والمطلوبات للمصرف الخاضع العادة 

يعين البنييك المركزي العراقي اعضيييييييياء مجلس ادارة للمصيييييييرف المرحلي والييذين  – 3

سيييييكونون اشييييخاص الئقين ومناسييييبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيييييس المصييييرف 

المرحلي وكما تمت المصيييييييادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين 

 ن قبل البنك المركزي العراقي . الفرعية المصادق عليها م

يمارس المصييرف المرحلي الصييالحيات المؤسييسييية الممنوحة له بموجب هذا القانون  – 4

  -والخاضعة لمتطلباته باستثناء: 

مادة ) –ا  بات الواردة في ال مادة )14اعفاء المصيييييييرف المرحلي من المتطل ( من  16( وال

 قانون المصارف . 

( و 30ي اعفاء المصييييرف المرحلي أو تعديل متطلبات المواد )للبنك المركزي العراق –ب 

 ( من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها . 33( و )31)
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للبنك المركزي العراقي تعيين أو اقالة اي اداري أو مو ف مصيييرفي رفيع المسيييتوى  –ج 

 يعمل في المصرف المرحلي . 

ون المصيييرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصيييوله ايقاف العمل باي اجراء قضيييائي يك – 5

مطلوبات للمصيييييييرف الذي يعاني من عجز في  أيى اي موجودات أو تولي مسيييييييؤولية عل

 بناءا على طلب المصرف المرحلي يوما 45التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 

لعراقي ال ما لم يحصيييل المصيييرف المرحلي على موافقة مسيييبقة من البنك المركزي ا – 6

يجوز للمصيييرف المرحلي المباشيييرة باي معاملة أو سيييلسيييلة معامالت , أو يصيييدر رصييييد 

لرأس الميال أو يكون طرفا في اي عمليية دمج أو توحييد أو تصيييييييرف في الموجودات أو 

المطلوبات وبيع وتبادل رصييييييييد رأس المال أو معامالت من هذا القبيل أو تغيير نظامه أو 

 الئحته االساسية . 

 -للمصرف المرحلي:  – 7

 و 11الخاضع لسيطرة وصي أو حارس قضائي استنادا إلى الباب  – 1 

م البنك وانهاء عملياته بعد مرور سيييينتين على اصييييدار الترخيص الخاص به , ما لم يق – 2

 المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثالث فصول اضافية خالل السنة

 الواحدة 
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 صفية المصارفت -13الباب 
 التصفية الطوعية -68المادة 

يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء  – 1

( وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف 12عملياته طوعا بناء  على طلبهم بموجب المادة )

ك المركزي العراقي وتحت بعملية التصييييفية امتثاال بالقواعد المحددة التي سيييييصييييدرها البن

 اشرافه. 

ها البنك  – 2 ندات يطلب باي معلومات ومسيييييييت يزود المصيييييييرف البنك المركزي العراقي 

المركزي العراقي ويتيح لمو في البنييك المركزي العراقي امكييانييية الوصيييييييول إلى مبيياني 

ما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك  المصيييييييرف واالطالع على دفاتره وسيييييييجالته كل

 صول وهذا االطالع الزمان الداء مسؤولياته االشرافية . الو

اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصيييرف ال يكفل التصيييفية بشيييكل منظم أو اذا لم  – 3

( من 1( يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة )2يمتثل المصرف الحكام الفقرة )

 ( يقوم بتصفية المصرف أو يكملها .69المادة )

 التصفية القسرية)تحفظ( -69المادة 
( من 1يجييب ان ينص القرار الييذي يتخييذه البنييك المركزي العراقي بموجييب الفقرة ) – 1

( ويقضييييييي بالغاء ترخيص أو اجازة ممارسيييييية االعمال المصييييييرفية الممنوحة 13المادة )

لمصيييييرف وفقا لالجراءات المحددة في هذه المادة بواسيييييطة وصيييييي يعينه البنك المركزي 

( من الباب الحادي 62( و )61( شرط ان تحكم المادتين )60العراقي بمقتضى المادة رقم )

عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات الالزمة 

لنشييييييير القرار فورا من خالل تنبيه في الجريدة الرسيييييييمية وفي صيييييييحيفتين على االقل من 

 عام . ال تداولالصحف ذات ال
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اعتبارا من وقت صيييدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بالغاء الترخيص  – 2

  -الممنوح لمصرف لممارسة االعمال المصرفية وبتصفية المصرف: 

وغير قابلة للتطبيق  قانونا   ةؤديها المصييرف أو تؤدى باسييمه باطلتصييبح االعمال التي ي –أ 

لتي صييي أو التي تؤدى بموجب سييلطة الوصييي واالعمال اباسييتثناء االعمال التي يؤديها الو

والتي يصيييييدق عليها الوصيييييي وأوامر التحويالت النقدية  يرى انها مفيدة لتركة المصيييييرف

 ( . 83وتحويالت األوراق المالية التي تشملها المادة )

ترفع جميع القيود على التصيييييرف في موجودات المصيييييرف والحجوزات المسييييياعدة  –ب 

 ح دائني المصرف . للتنفيذ لصال

تكون موجودات المصيييييييرف محصييييييينية من الحجز والبيع وفياءا ليديونيه بياسيييييييتثنياء  –ج 

 الموجودات المثقلة برهن عقاري أو بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا االثقال . 

 ال يجوز اقامة دعوى افالس ضد المصرف .  –د 

ك المركزي العراقي وتتفق يقوم المصرف بالتصفية وفقا لالجراءات التي يصدرها البن – 3

( بضييييمنها شييييرط ان ال تندمج مع 98( ولغاية المادة )85مع االجراءات المبينة في المادة )

 ( . 96( و )89المادتين رقم )

توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص  – 4 

اكثر من المعامالت المرخص لها  للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة أو

( وحال اسييييييتالم مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان 84بمقتضييييييى المادة )

 يوجه الوصي للقيام بواحدة أو اكثر من هذه المعامالت . 

تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصييييرف اجنبي  – 5

جميعها تشيييييكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسيييييب إلى ذلك الكيان الواحد  وكان هذه المكاتب

في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصيييييييرف االجنبي ومطلوباته وتصيييييييرفاته 
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وتقصييييييييراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو اخر بتلك 

ن اتخاذه بخصييوص هذا الكيان الواحد لو كان االعمال . ويفوض الوصييي التخاذ كل ما يمك

يا من اجراءات من جانب مديره المفوض أو حملة اسيييييييهمه في اجتماعهم  مصيييييييرفا محل

 العمومي .

 الحراسة القضائية على المصارف - 14الباب 

 عدم انطباق القانون العام لالعسار على المصارف -70المادة 
ي احكام تعدل قانون االفالس أو تحل محله ال ينطبق على المصيييييارف قانون االفالس وال ا

 كليا أو جزئيا .

 اسس اقامة دعوى االفالس -71المادة 
( من 73( وتعيين وصيي بمقتضيى المادة )72حال اسيتالم التماسيا اصيوليا بمقتضيى المادة)

مة دعوى  قا ماس وا ية بمنح االلت مال خدمات ال نك المركزي العراقي تقوم محكمة ال بل الب ق

  -مصرف استنادا إلى واحد أو اكثر من االسس التالية: افالس ضد ال

 عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .  –ا 

من رأس المال  %25اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن  –ب 

 ( أو 16( من المادة )1المطلوب عمال بالفقرة )

 .ت المصرف تقل عن قيمة مطلوباتهذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجوداا–ج  

والتي على  (59)اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود االسيييييييس الواردة في المادة  –د 

 اثرها تم تعيين الوصي .
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 قامة دعوى افالستقديم التماس إل -72المادة 
 ية التماسات اقامة دعوى افالس ضد مصرف . تقدم خطيا إلى محكمة الخدمات المال – 1

  -ذا: إال إال يجوز موافقة المحكمة على اي التماس القامة دعوى افالس ضد مصرف  – 2

كان االلتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصييرف معتمدا  -أ

كثر بمقتضييييييى أي واحد أو اسيييييس انطباق مبرر قانونمن قبل البنك المركزي العراقي تبين 

 ( القامة دعوى افالس . 71المادة )

إلى المحكمة وإلى البنك المركزي من جانب ثالثة أو اكثر من  كان االلتماس مقدما   –ب 

دلة أب نار مسيييتحقة وغير مدفوعة ومعززا  مليار دي 4دائني المصيييرف تبلم التزاماته المالية 

( من أمقتضييى الفقرة )ته المالية عند اسييتحقاقها بمسييتندية تبين ان المصييرف ال يفي بالتزاما

 .(71المادة )

 تعيين وصي -73المادة 
فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني المصيييييرف بمقتضيييييى الفقرة  – 1

( أو يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس 72( والفقرة الفرعية )ب( من المادة )2)

( القامة دعوى افالس ضده 72( من المادة رقم )أ( والفقرة الفرعية )2رة )ة الفقإلى المحكم

( من المادة رقم أ( والفقرة الفرعية )1 بالفقرة ). يعين البنك المركزي العراقي وصيييييا عمال

( وال تكون قرارات البنييك المركزي العراقي التي 63( . وال تنطبق احكييام المييادة )59)

المادة خاضيييييعة العادة نظر من جانب محكمة الخدمات  تقضيييييي بتعيين وصيييييي عمال بهذه

 المالية . 

في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسييييا القامة دعوى افالس بمقتضييييى المادة  – 2

 ( ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .75)
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 جلسات المحكمة  -74المادة 
ماس – 1 ها الت قدم الي ية عندما ي مال خدمات ال القامة دعوى افالس ضيييييييد  تقوم محكمة ال

خر والوصييي المعين للمصييرف , أي ملتمس أاسييتدعاء البنك المركزي العراقي ومصييرف ب

سة علنية للنظر في االلتماس  واحد أو اكثر من المسؤولين االداريين للمصرف لحضور جل

 . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحاالت االستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية .

 وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم االلتماس . 

والفقرة الفرعية  (2)من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة  اذا كان االلتماس مقدما   – 2

من  تختتم الجلسيية في غضييون اسييبوع واحد . واذا كان االلتماس مقدما   (72)من المادة  )أ(

تختتم الجلسييييية في  (72)من المادة  (ب)فقرة الفرعية وال (2)دائني المصيييييرف وفقا للفقرة 

 ن ترفض المحكمة االلتماس أو توافق عليه .أما إوعند اختتام الجلسة  ،غضون اسبوعين 

 اسس رفض االلتماس -75المادة 
  -ترفض المحكمة التماس دعوى افالس ضد مصرف اذا:  – 1

( أو انه 72( من المادة )2وفق الفقرة )اذا لم يكن االلتماس معززا بالمستندات المطلوبة  – أ

 ال يفي بمتطلبات القانون أو 

 ( من هذه المادة 2ى الفقرة )ضقتكان البنك المركزي العراقي يعترض على االلتماس بم –ب  

ما من دائني المصيييييييرف ال يجوز للبنيك المركزي العراقي ان  – 2 كان االلتمياس مقيد اذا 

  -يعترض على االلتماس اال اذا: 

( أساس قانوني محدد في الفقرات)أي أكان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق  – أ

 ( القامة دعوى افالس ضييييييد المصييييييرف , ويجوز للمحكمة ان71و)ب( و)ج( من المادة )

دلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصيييييييرف أن يقدم أتطلب من البنك المركزي العراقي 

 البنك المركزي العراقي . المالية المعتمدة من قبل 
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مادة ) –ب  قا لل ية اتخذ وف مال ( 67قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قرار وزير ال
 هيل المصرف . أالمصرفي في العراق يتطلب اعادة تويقضي بان استقرار النظام 

ذا دلة أو قرار من هأن ليقدم فيهما يء على طلبه اسيييييييبوعيمنح البنك المركزي العراقي بنا
 اس . من تبت المحكمة في االلتأالقبيل قبل 

 رفض االلتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف -76المادة 
س ضد مصرف من دائني يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم االلتماس القامة دعوى افال -1

ن إسيييياس أا خطيا سييييواء نظرت فيه ام ال على ن ترفض االلتماس رفضييييأذلك المصييييرف 

تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو االلتماس باالضيييييييرار النقدية بما فيها التكاليف  االلتماس

ن تقرر منح تعويض أمثييل هييذا االلتميياس ويجوز للمحكميية والنفقييات النيياجميية عن تقييديم 

 للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 

مصيييرف في  روف اسيييتثنائية قد يشيييكل تقديم التماس تافه القامة دعوى افالس ضيييد  – 2

اشهر  6جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى االدانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة ال تتجاوز 

 أو بدفع غرامة ال تتجاوز مليار دينار عراقي أو بكلتا العقوبتين . 

سا تافها القامة دعوى افالس ضد  – 3 يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التما

ده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام مصييييييرف لتقديم دعوى قضييييييائية ضيييييي

 استنادا إلى طلب المحكمة .

 التصفية القسرية في حالة رفض التماس االفالس )تحفظ( -77المادة 
( التماسا 76( أو )75اذا رفضت المحكمة استنادا إلى اسس غير تلك المحددة في المواد )

افالس ضد مصرف ولم تالحظ المحكمة  قامة دعوىقدما من البنك المركزي العراقي إلم
الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون أو تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى 

( . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي 84( من المادة )2( والفقرة )74المادة )
 .كان حارسا قضائيا العراقي بتصفية المصرف وفقا لالجراءات المحددة في هذا الباب كما لو
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 قرار اعالن االفالس -78المادة 
بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افالس ضد مصرف يعلن افالس 

المصييييييرف وتبدا اقامة دعوى ضييييييد المصييييييرف ويعين حارس قضييييييائي من قبل المحكمة 

 ( .80بمقتضى المادة )

 اصدار ونشر قرار االفالس -79المادة 
قامة دعوى افالس ضيييييييد فور اصييييييي دار المحكمة قرارا باقامة أو قرارا برفض التماس ا

مصيييييييرف تخطر البنييك المركزي العراقي وتخطر المصيييييييرف بييالقرار وتتخييذ المحكميية 

الترتيبات الالزمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على االقل من الصحف 

 العام . تداولذات ال

 ائيالحارس القض – 80المادة 
يكون الحارس القضيييائي المعين بقرار من المحكمة يقضيييي باقامة دعوى افالس ضيييد  – 1

( من هذه المادة فيما يتعلق باسيييييييتبدال الحارس القضيييييييائي يتم 5مصيييييييرف أو وفقا للفقرة )

اختياره من قبل المحكمة ضيييييييمن قائمة من المرشيييييييحين تقدم إلى المحكمة من قبل البنك 

الشيييخص الصيييالح والالئق بصيييفة حارس قضيييائي أو حارس المركزي العراقي ويعين فقط 

قضييائي بديل للمصييرف ويحدد قرار االفالس مكافاة الحارس القضييائي واالحكام والشييروط 

خرى لتو يفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف اخرى المحتملة بسبب اال

 من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي . 

البنك المركزي العراقي الحارس القضييييييائي لمصييييييرف عن جميع المطلوبات  يعوض – 2

وجميع التكاليف والمصيييروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضيييائي بسيييبب الحراسييية 

القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات أو التكاليف أو 

 المصروفات . 



 

84  

 

يون بانشيييييطتهم تحت توجيه واشيييييراف البنك المركزي العراقي يقوم الحراس القضيييييائ – 3

ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة 

باالنشيييييطة التي يجوز له االضيييييطالع بها دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العراقي . 

ضيائي للدخول في معامالت فردية ال وتشيمل تلك التوجيهات تسيليم السيلطة إلى الحارس الق

تتجاوز المبالم المحددة لكل معاملة ويشيييييمل ذلك ركن ال يقتصييييير على بيع الموجودات اما 

بشيييكل مفرد أو بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضيييائي ان يتقدم في اي وقت بطلب إلى 

زما بان البنك المركزي العراقي للحصيييييول على توجيهات منه يكون الحارس القضيييييائي مل

يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصييييول على توجيهات منه اال عندما يطلب منه 

 ذلك تحديد حكم من احكام القانون . 

يجوز للحارس القضائي ان يو ف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على  – 4

ين باالحكام البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسييييبين ومسييييتشييييارين اخرين مسييييتقل

 والشروط التي توافق عليها البنك . 

لى طلب تقوم المحكمة باحالل شيييييخص اخر محل الحارس القضيييييائي فورا أو بناءا ع – 5

نك المركزي العراقي:  ل – أالب قا ته أو عجزه عن  ةلدى اسيييييييت فا حارس القضييييييييائي أو و ال

 التصرف . 

 في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .  –ب 

 اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا أو الئقا .  –ج 

 اذا اصبح الحارس القضائي الي سبب اخر غير مؤهال للعمل . –د 
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كلما حل شيييخص محل حارس قضيييائي فان الشيييخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس  – 6

ي القضيييائي في صيييالحياته وتنتقل الدفاتر والسيييجالت والموجودات المتبقية للمصيييرف والت

كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجالت المتعلقة بالحراسة القضائية إلى 

 عهدة ذلك الشخص فورا . 

يقوم الحارس القضائي وخالل تأدية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب  – 7

تصيييييييرف من شيييييييأنه ان يرفع وإلى الحد االقصيييييييى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع أو ال

بموجودات المصييييرف ويقلل وإلى الحد االدنى من مقدار الخسييييائر ويضييييمن معالجة عادلة 

 ( .92ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة )

 صالحيات الحارس القضائي -81المادة 
عند تعيين حارس قضيييييييائي يصيييييييبح ذلك الحارس القضيييييييائي الممثل القانوني الوحيد  – 1

ت حملة اسييهم المصييرف فيما يتعلق باسييهمهم من للمصييرف أو تؤول اليه حقوق وصييالحيا

رأس المال االسيييمي للمصيييرف ومحل ادارة المصيييرف ومديره المفوض وتشيييمل مثل تلك 

الحقوق والصالحيات واالحتفا  بدفاتر وسجالت وموجودات المصرف وصالحية تشغيله 

 وتصفيته .

 تقدم الطلبات ضد المصرف إلى حارسه القضائي . – 2

 ل قرار االفالسمفعو -82المادة 
 يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افالس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .  – 1

( اعاله يتوقف المصييييرف عن اسييييتالم 1فور بدء نفاذ القرار المشييييار اليه في الفقرة ) – 2

 ودائع من الجمهور . 
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ر االفالس باطلة باسييييمه بعد نفاذ قرا ىعمال التي يؤديها المصييييرف أو تؤدتصييييبح اال – 3

قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء االعمال التي يؤديها إلى الحارس القضائي للمصرف أو 

بتخويل منه وكذلك االعمال التي يعتبرها الحارس القضيييييائي للمصيييييرف مفيدة للمصيييييرف 

 والتي يصادق عليها الحارس القضائي . 

المصرف وال تبدأ اي دعوة قضائية  نتيجة لقرار األفالس , توقف جميع األجراءات ضد -4

 ضد المصرف بعد نفاذ قرار االفالس .

نتيجيية لقرار االفالس ترفع جميع القيود على التصيييييييرف في موجودات المصيييييييرف  – 5

والحجوزات المسيييياعدة للتنفيذ لصييييالح دائني المصييييرف وتصييييبح الحجوزات التي تفرض 

نفاذ قرار االفالس باطلة باسيييتثناء بيع لديون التي تحدث بعد ل ا  واعمال بيع الموجودات وفاء

 ( بقدر ما يكون الدين مضمونا  91اصول مثقلة برهن عقاري أو بامتياز وفقا الحكام المادة )

 ,بهذا االثقال 

ال تسيييتحق اي فائدة أو يسيييتحق اي رسيييم اخر على مطلوبات مصيييرف مفلس بعد نفاذ  – 6

 االفالس . 

تكون قد جرت بعد نفاذ قرار االفالس  سيييييهم مصيييييرف مفلس التيأتصيييييبح تحويالت  – 7

 باستثناء التحويالت التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة . 

بناءا على طلب الحارس القضيييائي تصيييبح االعمال القانونية التي تجري في غضيييون  – 8

ة يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصيييييييي للمصيييييييرف الغي 60

وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصيييرف والطرف المقابل له في االعمال 

على علم أو كان ينبغي اعالمهم في وقت تلك االعمال انها سيييتلحق ضيييررا بمصيييالح دائني 

 المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك االعمال . 
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 نظر االعتبار الي شخص . خر دون االخذ بآهدية أو تحويل  – أ

مدفوعات أو تحويالت إلى مالك المصيييييرف أو اداري فيه أو احد مو فيه اال اذا اثبت  –ب 

ذلك المالك أو االداري أو المو ف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات أو التحويالت 

رف التي كانت تتعلق بتو يف المصييرف لها أو لها أو تتعلق بحسيياب محتفظ به لدى المصيي

 ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويالت ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف . 

مدفوعات أو تحويالت قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق  –ج 

 الدين . 

برام أو اداء عقيييد يفرض التزاميييات على المصيييييييرف اكبر بكثير من االلتزاميييات إ –د 

 خرى في العقد . األالخر أو االطراف المفروضة على الطرف ا

خر أو اطراف اخرى بخالف عقد مالي محدد في آترتيبات بين المصيييرف وطرف  -هـ          

بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها  بمقاصة( يسمح 88المادة )

 لوال هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار االفالس . 

ين الفرع المحلي لمصييرف اجنبي أو بين هذا المصييرف تحويالت ما بين المصييارف ب –و 

 ه أو شركاته التابعة في الخارج .االجنبي أو فروع

 القطعية في نظم الدفع وتسوية األوراق المالية -83المادة 
تكون أوامر تحويل النقد واألوراق المالية التي ال رجعة فيها ويدخلها المصيييييييرف في  – 1

وراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصيييفة نظام للدفع أو نظام تسيييوية لأل

ية  مال لة اتخاذ محكمة الخدمات ال قانونا وملزمة لالطراف الثالثة حتى في حا فاذ  لة للن قاب

قرار باقامة دعوى افالس ضيييد المصيييرف ولكن فقط اذا اصيييبحت أوامر التحويل ال رجعة 

 فيها قبل بدء نفاذ قرار االفالس . 
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لدفع أو نظام متى اد – 2 ية في نظام ل مال قد واألوراق ال خل المصيييييييرف أوامر لتحويل الن

تسييوية لألوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افالس ضييد المصييرف 

وكانت أوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصيييييييبح أوامر التحويل قابلة 

الحارس القضائي ان القائم على تشغيل  اثبتالثالثة اال اذا للتطبيق قانونا وملزمة لالطراف 

 النظام كان على علم بقرار االفالس قبل ان تصبح أوامر التحويل ال رجعة فيها . 

تعتبر اتفاقيات التصيييفية بين الحسيييابات للنظام تسيييوية نقدية أو تسيييوية أو أوراق مالية  – 3

قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة  يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصييييييفة

 الخدمات المالية باقامة دعوى افالس ضد المشارك معه . 

مر التحويل الذي يدخل في نظام تسييييييوية نقدية أو أيصييييييبح  -أ -الغراض هذه المادة:  – 4

 تسوية أوراق مالية ال رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . 

لحسييييابات" تحويل المطالبات وااللتزامات الناجمة عن أوامر تحويل تعني  "تصييييفية ا –ب 

من واحد أو اكثر من يصييييدرها مشييييترك أو مشييييتركون في نظام تسييييوية اما إلى أو يسييييتلم 

خرين في ذلك النظام بحي  تتبقى مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف المشتركين األ

 واحد . 

( من 82( من المادة )8لحارس القضائي استنادا للفقرة )ال تقيد هذه المادة صالحيات ا – 5

 هذا القانون .
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 تحويالت اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته -84المادة 
صالح الحفا  على سالمة النظام المصرفي لبناء على طلب البنك المركزي العراقي و – 1

تصيييدر توجيهات إلى ولصيييالح تعظيم قيمة مصيييرف إلى اقصيييى درجة بالنسيييبة لدائنيه ان 

الحارس القضيييييائي للمصيييييرف باالحكام والشيييييروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي 

وتوافق عليهييا المحكميية ليقوم بمعييامليية أو سيييييييلسيييييييليية من المعييامالت الواردة في الفقرتين 

  -الفرعيتين )ا( و)ب( من هذه الفقرة تكفل ما يلي: 

 لمصرف أو نقل جزء منها نقل كل االسهم في رأس المال السهمي ل – أ

نقل كل موجودات المصييرف أو جزء منها أو كل مطلوبات المصييرف أو جزء منهما  –ب  

 أو نقل االثنين 

 اتغير الواردة في الفقرشيييييييرط ان ال تكون موافقة المحكمة ضيييييييرورية للمعامالت  –ج  

 ( و)ب( اعاله . أالفرعية )

موافقة على طلب الحارس القضائي المشار تعطى المحكمة قرارها بالموافقة أو عدم ال – 2

 ( اعاله في غضون ثالثة ايام من استالم هذا الطلب . 1اليه في الفقرة )

( والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة أة وفقا للفقرة )يجوز طلب معامل – 3

 دعوى افالس ضد المصرف إلى ان تتم تصفيته . 

قا – 4 بة لجميع  )أ(للفقرة  يصيييييييبح نقل المطلوبات وف بالنسييييييي فذا  نا والفقرة الفرعية )ب( 

 لنقل في الجريدة الرسمية .االطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار با
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 تقرير المحكمة -85المادة 
يقدم الحارس القضييييائي في غضييييون اسييييبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة  – 1

البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضييمن قائمة  دعوى افالس ضييد مصييرف إلى

  -بما يلي: 

موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة باالكتتابات غير المدفوعة  – أ

في راسييماله السييهمي وانفاقات القروض والضييمانات واتفاقات الشييراء أو البيع وكذلك القيم 

 ة الموجودات . الدفترية والقيم التقديرية لتصفي

العقود التي تحصيييييييل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصيييييييرف . بما في ذلك  –ب 

 االيجار والتاجير والضمان . 

 العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .  –ج 

يوم عمل تسيييييبق مباشيييييرة  60المعامالت الهامة التي يدخل فيها المصيييييرف اثناء فترة  –د 

 س . تاريخ قرار االفال

تجري عملية تحدي  للتقدير كل فصيييل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي  – 2

الغراض التدقيق ومن قبل دائني المصييييييرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي 

 ( .87تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة )

 تسجيل المطالبات -86المادة 

( تسيييييييجل 87( من المادة )2( و)1ما هو منصيييييييوص عليه في الفقرات ) باسيييييييتثناء – 1
يوم عمل من  60المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 

تاريخ نشيييير قرار المحكمة الذي يقضييييي باقامة دعوى افالس ضييييد المصييييرف في الجريدة 
ايام على  10محكمة وخالل الرسيييييييمية وبناءا على طلب ثالثة أو اكثر من الدائنين إلى ال

االقل قبل انتهاء الفترة المشييار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه 
 يوم عمل على اساس المسأواة .  20الفترة لجميع الدائنين بمقدار 
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  -تسجل المطالبات مع االدلة المستندية للمطالبات والمعامالت التالية:  – 2

 وان الدائن . اسم وعن – أ

لمدرجة ضييمن مبلم المطالبة خرى والجزاءات والضييرائب األمبالم الفائدة والرسييوم ا –ب 

 . االصلي

التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم  –ج 

 وعنوان اي ضامن . 

مودعين فيما يتعلق يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افالس ضيييييد مصيييييرف سيييييلطة ال – 3

 بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر أو سجالت المصرف . 

يمنح الدائنون وصيييل تسيييجيل من قبل الحارس القضيييائي عند تسيييجيل مطالباتهم حي   – 4

 يصال( دليال قاطعا على التسجيل .يعتبر الوصل )اال

 قبول المطالبات -87المادة 
( والتي يقبلها الحارس القضيييييييائي 86سيييييييجلة وفقا للمادة )ال تقبل اال المطالبات الم – 1

باسييييتثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصييييرفية في دفاتر أو سييييجالت المصييييرف تقبل 

 بالمبالم المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل . 

يقبل الحارس القضيييائي المطالبات المسيييجلة المدونة في دفاتر أو سيييجالت المصيييرف  – 2

غتها المدونة بها بدون اثبات اخر باسييييتثناء المطالبات المسييييجلة بمبلم يقل عن المبلم بصييييي

 المدون من قبل المصرف ال تقبل اال بالمبلم االقل . 

يجوز لدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة  – 3
وز به مبلم المطالبة قيمة المبيعات برهن أو بامتياز ان يسييييجلوا مطالباتهم بالمبلم الذي يتجا

المتوقعة لالصيييول في مزاد علني أو بقيمة السيييوق وكما يحدده مثمن خارجي مسيييتقل . وال 
على هذا النحو اال بعد ان يكون المزاد قد اقيم أو تم تحويل حق  ومسيييييييجلة تقبل اي مطالبة

 ( . 91ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة )
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 المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,  يجوز قبول – 4 

يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة  – 5

المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضيييييييها في قائمة المطالبات المرفوضييييييية مع 

المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين  تحديد اسباب االعتراض . وتدون

كل من الجزء المخصيييييييص للمطيالبيات المقبولة والجزء المخصيييييييص من المطيالبيات  في 

المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صيييييياحب مطالبة االسييييييم 

توضع معا المطالبات وكفولة بضمان والعنوان ومبالم المطالبات وما اذا كانت المطالبات م

 ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب أولوية دفعها . 

يوم عمل من  30تسيتكمل كلتا القائمتين وتقدم إلى المحكمة للموافقة عليها في غضيون  – 6

الموعد النهائي لتسييييجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضييييائي قوائم فصييييلية مسييييتكملة إلى 

بات من المحكمة للمواف ها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطال قة علي

قائمة إلى القائمة اخرى بالتشيييييياور مع الحارس القضييييييائي ويجوز للمحكمة ان تحدد االدلة 

 المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها . 

الباتهم ادلة الثبات تحدد المحكمة تواريخ جلسيييييييات يقدم فيها الدائنون المطعون في مط – 7

مطالباتهم إلى الحارس القضيييييييائي والمحكمة بشيييييييرط ان تعقد هذه الجلسيييييييات في موعد ال 

يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة ويخطر  40يتجاوز 

شره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية .  شعار ين سة بالبريد وبا الدائنون بتاريخ كل جل

وال يلزم اخطار اي دائن بجلسيييييية بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي 

ها أو  بات المطعون في ما اذا كانت سيييييييتوافق على المطال اعقاب الجلسييييييية تقرر المحكمة 

سيييترفضيييها . وتعتبر المطالبات التي ال يحضييير الدائن الخاص بها الجلسييية التي يكون قد تم 
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لبات مرفوضيية ويخطر الحارس القضييائي خطيا الدائنين الذين رفضييت اخطاره بالبريد مطا

 مطالباتهم . 

تكون موافقية المحكمية على المطيالبيات نهيائيية . وترفع المطيالبيات التي توافق عليهيا  – 8

المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة 

بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضيييائي . ويخطر  ظا التي تحتفالمطلوبات الموافق عليه

 الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم . 

ال تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة .  – 9

سييتانف ضييد قرار المحكمة لدى ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضييت مطالبته ان ي

 محكمة االستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استالم اشعار بالقرار .

 مقاصة االلتزامات وتصفيتها -88المادة 
باسيتثناء على خالف ما نصيت عليه هذه المادة ال يمنع أو يحظر شييء في هذا القانون  – 1

زامات بين مصرف مفلس واالطراف اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة لاللت

 المقابلة له بموجب القانون . 

عند تحديد الحقوق وااللتزامات بين مصيييييييرف مفلس واالطراف التعاقدية المقابلة له  – 2

بة  ية الصيييييييالحة بينهم مطال مال لة الواردة في العقود ال هاء والمقاب يجري تطبيق احكام االن

سيييييييجيلهيا كمطيالبية للطرف المقيابيل على المصيييييييرف على الطرف المقيابيل أو تقبيل بعيد ت

( يقصييييد بعبارة " العقد المالي الصييييالح" اي من االتفاقات 2المصييييرف . وفي هذه الفقرة )

  -التالية: 

 اتفاقات مقايضة سعر الفائدة أو عمله .  –أ 

 اتفاق مقايضة اساس .  –ب 

  جل أو غيره بشأن النقد االجنبي .آاتفاق بيع فوري أو مستقبلي أو  –ج 
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( Floor( أو قاع )Collarأو فوق ) Cap) اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصييى) ) –د 

 دنى . أحد 

 اتفاق مبادلة سلعية .  -هـ 

 جل . آاتفاق سعر  –و 

 اتفاق اعادة شراء أو اعادة شراء عكسية .  –ز 

 جل أو غيره . آاتفاق بيع سلعي فوري أو مستقبلي أو  –ح 

راء أو اقتراض أو اقراض أوراق مالية أو تصييييييفية أو تسييييييوية اتفاق على بيع أو شيييييي –ط 

 معامالت أوراق مالية أو العمل كجهة ايداع ألوراق مالية . 

اي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية )أ( إلى  –ي 

 )ط( . 

 عية من )أ( إلى )ي( . اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفر –ك 

 اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية )ك( .  –ل 

 ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ط( .  -م 

 اي اتفاق من نوع تحدده أنظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي .  –ن 

الصيييييافية" المبلم الصيييييافي المتحصيييييل بعد اجراء مقاصييييية  ءويقصيييييد بعبارة "قيمة االنها

 لاللتزامات المتبادلة بين االطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا الحكامه . 

اصيية بخصييوص المطالبات التي ( ال يسييمح باي مق83باسييتثناء ما تنص عليه المادة ) – 3

أو ضيييييد وة افالس لمصيييييرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضيييييي باقامة دعتسيييييتحق 

بخصيييييوص الديون التي تصيييييبح بذمته بعد نفاذ ذلك القرار أو بخصيييييوص المطالبات التي 

 تستحق أو الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذاك القرار .
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 انهاء العقود الجارية -89المادة 
من  يجوز للحارس القضيييييائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو اجزاء – 1

العقود الجارية لمصيييييرف مفلس في غضيييييون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس 

وز له جيوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف ي 60اقامة دعوى افالس ال تتجاوز 

ان يسييجل مطالبة من اجل الحصييول على تعويض فرق العقد وسيييكون التعويض مقتصييرا 

لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس  على تعويض مباشييييييير عن االضيييييييرار

القضيييائي مع فائدة مسيييتحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضيييمن اي اضيييرار أو عقوبات أو 

 رباح أو فرص . ي ضرر ناجم عن خسارة في األألم ومعاناة أو أاضرار عن 

ي عقد للمصيييرف أ ( من هذا القانون يمكن للحارس القضيييائي تنفيذ88اسيييتنادا للمادة ) – 2

بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز االنهاء أو النكول والتسيييييريع أو ممارسييييية حقوق 

 على أو فقط بسبب االعسار وتعيين وصي أو حارس قضائي .

 التسويات التي تتم بالتفاوض-90المادة 
ة سييوييجوز للحارس القضييائي بموافقة مسييبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في ت

ي دائن أو مييدين للمصيييييييرف وان يقوم بتنفيييذ تلييك أللمطييالبييات عن طريق التفيياوض مع 

 القبيل لالعتراض أو لالستئناف . هذاالتسويات وال تخضع اي تسوية من 

 المطالبات المكفولة بضمان -91المادة 
الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضييييد المصييييرف تباع بطريقة معقولة  – 1

جاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع امواال ت

كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي 

تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول االموال الزائدة إلى الحارس القضيييييييائي لكي يدرجها 

موجودات المصييرف المتاحة للتوزيع على الدائنين االخرين على النحو المنصييوص  ضييمن
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( . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسيييييييداد كل 92( من المادة )1في المادة في الفقرة )

القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضيييييييد 

 ( . 92( والفقرة الفرعية )و( من المادة )1المصرف بموجب الفقرة )

خرين , اذا كانت المطالبة أالبات المصييييييرف المكفولة ضييييييد اشييييييخاص في حالة مط – 2 

مسيييييتحقة السيييييداد عند الطلب أو حان اجل اسيييييتحقاقها , أو اذا كان من الممكن تعجيل اجل 

الحارس  استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف

القضيييييييائي فور طلب الحارس القضيييييييائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا 

ويعتبر ان مسييييييتحقات المصييييييرف قد سييييييددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع امواال كافية 

لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصيييييييرف تحول االموال 

موجودات . واذا كييانييت عوائييد البيع غير كييافييية لتغطييية قيميية مطييالبيية الزائييدة إلى مييالييك ال

المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد 

الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد وال يمكن 

ن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون تعجيل االستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمك

 موافقة أولئك االشخاص االخرين . 

لتصيييييييرف فيها على النحو يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم ا – 3

 التالي: 

اذا بيعت األوراق المالية والعمالت االجنبية اخرى التي يسيييييييهل بيعها في السيييييييوق في  –أ 

 ها . تداولاسواق 
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ذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تأذن للحارس القضائي , اذا قرر ا –ب 

عدم امكانية الحصيييول على سيييعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي 

فق عليه العراقي ان يخول للحارس القضيييييائي بيع الموجودات وبشيييييكل خاص وبسيييييعر يوا

 البنك المركزي العراقي 

بنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضييييائي ودائن مكفول بشييييأن يحسييييم ال – 4

قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة اال اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السييوق أو 

في مزاد علني وفي هذه الحالة يصيييييبح سيييييعر البيع في السيييييوق أو في المزاد العلني نهائيا 

 بالنسبة لقيمة الموجود . 

( اعاله وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة 1غض النظر عما ورد في الفقرة )ب – 5

بة الي دائن أ( والفقرة الفرعية )3في الفقرة ) ( يجوز للحارس القضيييييييائي ان يفي بالمطال

مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة إلى اللجوء إلى مزاد علني , وفي هذه الحالة 

 ائي على تثمين طرف ثال  مستقل للموجودات قيد البح  .يعتمد الحارس القض

 أولوية المدفوعات -92المادة 
  -توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب األولويات التالية:  – 1

المطالبات المتعلقة بالودائع التي ال تكون في شييييكل أوراق مالية لدين بحد اقصييييى قدره  – أ

 دينار عراقي لكل مودع . مليون  (5)

جميع التكاليف والمصيروفات المتعلقة بعملية ادارة االفالس أو الوصياية , بما في ذلك  –ب 

التكاليف االضيييافية أو تمويل جديد وسيييلع وخدمات تم توريدها بعد وضيييع المصيييرف تحت 

 سيطرة الوصي أو الحارس القضائي . 

 دة التاهيل . مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعا –ج 
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الضيييرائب الحكومية والمحلية واقسييياط الضيييمان االجتماعي الحكومية المسيييتحقة على  –د 

 مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار االفالس . 

( مع المطالبات لدائنين أع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية )اي مطالبات لمودعين لم تدف -هـ    

 غير مكفولين 

 لبات تتعلق بدين ثانوي . اي مطا –و 

 تحول الموجودات المتبقية إلى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم . – 2

 خطة التصفية -93المادة 
يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة  60يقوم الحارس القضائي في غضون  – 1

إلى البنك  دعوى افالس ضييييد مصييييرف باعداد خطة تصييييفية مفصييييلة للمصييييرف ويقدمها

  -المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: 

ميزانية عمومية شيييييييكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات  –ا 

المصييييييرف بالقيمة التقديرية لتصييييييفيتها وميزانية عمومية شييييييكلية بموجودات المصييييييرف 

لميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثالثة اشيهر وتبين ا

 معترف بها فضال عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها . 

 بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .  –ب 

و تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع موجودات رئيسييييية لموجودات المصييييرف أ –ج 

 مجموعة من موجوداته . 

تقرير عن المتابعة القضائية أو خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك  –د 

االجراءات القضيييييييائية للحصيييييييول على ابطال لالتفاقات االحتيالية وابطال للتحويالت التي 

 جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها . 
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داري المصرف واجراءات الحصول على تعويض تقرير عن االنشطة غير القانونية ال -هـ 

 للمصرف .

تقرير عن مواصييلة أو انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصييرف المتعلقة بالتامين  –و 

 والتو يف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل لالعتمادات المالية لمو في المصرف . 

المتوقعة لدائني المصيييرف تقرير عن مطلوبات المصيييرف وجدول زمني بالمدفوعات  –ز 

 اثناء ربع السنة التالي . 

تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسييية القضيييائية ابتداء من تاريخ خطة التصيييفية وتقدير  –ح 

 التكاليف والنفقات المستقبلية . 

يجري تحدي  خطة التصيييييفية كل ربع سييييينة . وتتاح خطة التصيييييفية بعد موافقة البنك  – 2

للمعاينة من قبل دائني المصيييييييرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة  المركزي العراقي عليها

 ( .87المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة )

 اعادة تاهيل المصارف المفلسة ) تحفظ( -94المادة 
 ( .67ال يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا أو جزئيا حسبما تنص عليه المادة )

 دائنينعدم التراضي مع ال 95المادة 
( ال يكون هناك اي تراض أو ترتيب 90عدم التراضيييييييي مع الدائنين رهنا باحكام المادة )

 اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .
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 الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين -96المادة 
ال تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصييوص تصييفية مصييرف مفلس اال اذا قرر البنك  – 1

ماع مطلوبا لتحقيق المر هذا االجت بان  حارس القضيييييييائي  ناء على طلب ال كزي العراقي ب

 تصفية للمصرف بكفاءة . 

ال تكون هناك لجنة للدائنين بخصيييييييوص تصيييييييفية مصيييييييرف مفلس اال اذا قرر البنك  – 2

المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي 

 مجموعة واحدة أو اكثر من الدائنين .  مصالح هامة أو

تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين أو لجنة  – 3

 الدائنين مهام الهيئة أو اللجنة أو نطاق انشطتها .

 السلف الفورية للمودعين -97المادة 
مصييييرف مفلس وال تكون في  تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى

 5شييييكل أوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضييييمونين ولغاية مبلم مقداره 

 دينار كحد اقصى لكل مودع .مليون 

 توزيع المدفوعات -98المادة 
مادة ) – 1 قا لل قا 92وف ها وتجميعها وف قة علي مت المواف بات التي ت يب المطال ( يجري ترت

( تحدد المبالم 97وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة )ألولوية دفعها 

التي تدفع بخصيييوص المطالبات التي تنتمي إلى نفس الفئة على اسييياس نفس النسيييبة المئوية 

 المطبقة على مبلم االموال المتاحة . 

ال زمنيا ( ان يقترح جدو92يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ) – 2

لتوزيع المدفوعات التي سيييتقدم إلى دائني المصيييرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز 

 للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع . 
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يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع  – 3

الجدول , وتودع في حسياب لدى البنك المركزي العراقي المبالم  , المبالم المذكورة في ذلك

التي يتضييييييمنها الجدول الزمني للتوزيع وال يمكن دفعها بسييييييبب عدم امكانية التعرف على 

الدائنين أو عدم امكانية االتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية 

يدعو فيه هؤالء الدائنين باالسم إلى التقدم اليه .  العام تداولوصحيفتين من الصحف ذات ال

لدائنين أو لمن يخلفهم إلى ان تنتهي  لدفعها ل وتبقى المبالم المودعة على هذا النحو متاحة 

 المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالم غير المدفوعة إلى الدولة .

 مكتب فرع أو مكتب تمثيلدعوى االفالس المتعلقة ب -99المادة 
يجوز اقامة دعوى افالس ضيييييييد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصيييييييرف  – 1

  -اجنبي: 

( ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان 71اذا كان اي من االسيييييييس المذكورة في المادة ) -ا

 قانوني مستقل . 

عراقي ضييد المصييرف اذا اقيمت دعوى افالس بناء على التماس من البنك المركزي ال –ب 

 .يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية االجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو الذي

تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصييرف  – 2

ك الكيان اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب إلى ذل

الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصيييرف االجنبي ومطلوباته واعماله 

ها على نحو اخر  قة ب ناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعل ته ال وتقصييييييييرا

ويخول الحارس القضييائي ليتخذ بخصييوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان 

اجراءات من جانب المدير المفروض , أو من جانب حملة االسيييييهم في  مصيييييرفا محليا من

 اجتماعهم العمومي . 
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متى ابلم قرار المحكمة باقامة دعوى افالس ضيييييييد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل  – 3

محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف االجنبي جميع انشطته المصرفية في 

رفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو العراق باستثناء االنشطة المص

 التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي . 

( عنيد تطبيقهيا في دعوى االفالس التي تقيام ضييييييييد مكتيب فرع 88ال تنطبق الميادة ) – 4

مصيييييييرف اجنبي اال على اجراء مقاصييييييية وتصيييييييفية بين االلتزامات الناشيييييييئة عن اعمال 

 الجنبي في العراق أو المتعلقة بتلك االعمال على نحو اخر . المصرف ا

ال تقيد دعوى االفالس التي تقام في العراق ضييييد مكتب مصييييرف اجنبي حقوق دائني  – 5

 لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .المصرف االجنبي في مالحقة الموجودات االجنبية 

 اعسار المصرف عبر الحدود -100المادة 
تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة إلى  عمال على – 1

  -مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: 

لد اجنبي  –ا  يل في ب تب تمث تب فروع أو مكا له مكا كان المصيييييييرف المحلي المفلس  اذا 

 ك البلد . يتعاون البنك المركزي العراقي قدر االمكان مع سلطات ذل

اذا كان دائن لمصيييرف محلي مفلس قد اسيييتلم مدفوعات جزئية بشيييأن مطالباته في بلد  –ب 

 اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه إلى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق . 

تقرر محكمية الخيدميات المياليية اليدرجية التي ينبغي بهيا االعتراف بقرارات االفالس  –ج 

الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف االجنبية فيما  واجراءات

 يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها . 
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اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو الذي  –د 

طلب من البنك يمارس فيه اعماله بصييييييفة اسيييييياسييييييية . يجوز للمحكمة ان تأذن وبناء على 

المركزي العراقي بتحوييل ميا يراه البنيك المركزي العراقي مسيييييييتصيييييييوبيا من موجودات 

المصييرف االجنبي وبما يحقق مصييلحة دائني ذلك المصييرف إلى القائم بعملية التصييفية في 

 ذلك البلد . 

يعتبر الحارس القضييييائي أو الوصييييي هو الممثل الوحيد للمصييييرف وفروعه ومكاتبه  – 2

كم العراق ومنيياطق التييابعيية اينمييا وجييد ويجوز ان يتخييذ اجراءات في محيياوشيييييييركيياتييه 

 اسبا لتطبيق احكام هذا القانون .خرى كلما كان ضروريا أو منأالصالحيات 

 المشأورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي -101المادة 
سييييه باعالم البنك المركزي تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصييييرف اعلن افال

العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصييية معقولة لتقديم مشيييورته إلى 

المحكمة بشيأن القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسيبان في اتخاذ قرارها مشيورة البنك 

رفض  المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشيييييييورة البنك المركزي العراقي أو

 جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .

 انهاء دعوى االفالس -102المادة 
عند انتهاء مهام الحارس القضيييييييائي , يعفى الحارس القضيييييييائي من مهامه بقرار من  – 1

ئية ويحدد المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم إلى المحكمة تقريرا عن الحراسية القضيا
قرار المحكمة الذي يقضييي باعفاء الحارس القضييائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع 

 فيه دفاتر المصرف وسجالته ودفاتر الحراسة القضائية وسجالتها . 
تنهي دعوى االفالس المقامة ضيييييييد مصيييييييرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع  - 2

العوائد قد دفعت لدائني المصارف أو أودعت موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون 
( من المادة 3لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة )

(98 . ) 
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عوى االفالس تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء د – 3 

 المقامة ضد المصرف .

 احكام ختامية -15الباب 

 انطباق قوانين معينة -103لمادة ا
خر قد يحل محله بقدر آي قانون أاحكام قانون الشيييركات العامة أو  تنطبق على المصيييارف

 نظمة واألوامر الصادرة بمقتضاه .عدم تعارض هذه االحكام مع احكام هذا القانون واأل

 األنظمة -104المادة 
ة والتعليمات والمعلومات ذات تكون للبنك المركزي العراقي سييييييلطة اصييييييدار األنظم – 1

الصيييلة لتيسيييير تنفيذ هذا القانون وتنشييير في الجريدة الرسيييمية األنظمة واي تعديالت الحقة 

 تدخل عليها.

ينشر البنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار أنظمة بموجب هذا القانون مشروع  -2

ة لتوجيه انتباه الصيييييييناعة النص المقترح لألنظمة بالطريقة التي يبدو انها افضيييييييل طريق

المصيييرفية المحلية إلى األنظمة المقترحة . ويرفق بالمشيييروع تفسيييير للغرض من األنظمة 

المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد ال يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر 

 المشروع . 

نظمة معززا ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصيييييييدر النص النهائي لأل

يه االمر  لذي ينطوي عل تاخير ا بسيييييييرد عام للتعليقات , وال ينطبق هذا االجراء اذا كان ال

يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة األنظمة تفسير الي قرار من 

 من جانب البنك المركزي العراقي .هذا القبيل 
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 المراجعة القضائية -105المادة 
اي تعليمات أو أوامر قرارات نهائية  صيييادرة عن البنك المركزي العراقي  ال تخضيييع – 1

بموجب هذا القانون العادة النظر في هيئة قضييائية اال على النحو المنصييوص عليه في هذا 

 القانون . 

يوم عمل بعد تاريخ  30يجوز الي طرف متظلم ان يقدم إلى المحكمة وفي غضيييييييون  – 2

في غضيييون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون اسيييتئنافا  اسيييتالم االمر أو القرار أو

  -ضد اية تعليمات أو أوامر أو قرارات  صادرة عن البنك المركزي العراقي: 

 ( . 8( من المادة )8رفض الترخيص أو االجازة بمقتضى الفقرة ) – أ

 ( . 13الغاء الترخيص أو االجازة وفق المادة ) –ب 

 ( . 56( من المادة )2ت أو عقوبات ادارية استنادا إلى الفقرة )فرض اية اجراءا –ج 

قانون البنك المركزي  –د  نادا إلى  يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر االسيييييييتئناف اسيييييييت

العراقي ان ال ينتج عن تقديم الطلب لالسييتئناف اي شييكوك حول االلغاء أو اي اجراءات أو 

 اقي . عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العر

قانون البنك  – 3 يه  ية وكما ينص عل قد تخضيييييييع قرارات المحكمة إلى مراجعة قضيييييييائ

 المركزي العراقي . 

( ولغاية المادة 59( اعاله وفي اية حالة تخضع للمواد رقم )2بغض النظر عن الفقرة ) – 4

( من هذا القانون يجوز للمحكمة أو اي محكمة مناسيييييييبة اخرى ان تعوض عن 102رقم )

منع اي حارس قضييييائي أو وصييييي أو أو تدمج أو تنهي أو ت رار النقدية لكن لن تعلقاالضيييي

البنك المركزي العراقي أو الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص 

 ( .63بتنحية الوصي تحت المادة رقم )
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 احكام انتقائية -106المادة 
 .  2005/  31لقانون لغاية كانون األول يعفى البريد من احكام تطبيق هذا ا – 1

يجوز لكل مصييييرف يحمل ترخيص أو اجازة  صييييادرة عن البنك المركزي العراقي  – 2 

لممارسية اعمال الصييرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشيرة باعماله كمصيرف 

 ويخضع الحكام هذا القانون . 

انون ترخيص أو اجيازة نفياذ هيذا القييزود كيل مصيييييييرف يكون ليدييه في تياريخ بيدء  – 3

( والفقرة 2عمال المصييييرفية قائمة باسييييماء حملة االسييييهم المبين وفق الفقرة )بممارسيييية األ

ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المسيييتفيد النهائي والمالك  (5) من المادة (هـييييييييي)الفرعية 

( والفقرات الفرعية )د( 2لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة )

( ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصييييييية مالكي الحيازة 5)ز( من المادة ) والفقرة )و( و

المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا 

 القانون . 

( من 1( والفقرة )14( من المادة )1ال تطبق متطلبات رأس المال الواردة في الفقرة ) – 4

ولكل مصييييرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون  2005/  31خالل كانون األول  (6)الماد 

يحمل اجازة أو ترخيص بممارسييية اعمال مصيييرفية  صيييادرة عن البنك المركزي العراقي 

ناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي  ها ب وحصيييييييل علي

 .  2005كانون األول  31ة المقترحة في راسماله بحلول يفصل الزياد

( 30( والفقرة الفرعية )ب( من المادة )1ال يسيييري الحظر الذي نصيييت عليه الفقرة ) – 5 

شيييرط ان ال تزيد المصيييارف من اجمالي المبلم االسييياسيييي  2005كانون األول  31بحلول 

 خالل ذلك الوقت .  %25واحد كبيير يتجاوز حدود  ائتمانيالمستحق الي انكشاف 
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تمنع المصييييارف من االشييييتراك في انشييييطة المتاجرة  2005/  31بحلو كانون األول  – 6

باالسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم أو حصص أو سندات مرتبطة باسهم عن 

 طريق شراءها اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 

 31( وبحلول 60( من الميادة )3في الفقرة ) بغض النظر عن الحيدود الموضيييييييوعية – 7

شيييييهرا لكل فترة  18يجوز تمديد فترة تعيين الوصيييييي لفترتين ولغاية  2005كانون األول 

 كاقصى حد .  2007حزيران  30شرط ان تمتد الفترة لغاية 

على المصييييييارف التي  2005كانون األول  31ال تطبق احكام الباب السييييييابق بحلول  – 8

ة بواسييييييطة ديوان إلى الدولة فقط شييييييرط ان تخضييييييع للتدقيق من قبل الحكومتعود ملكيتها 

 .الرقابة المالية

 خرى في العراقألالعالقة مع احكام القوانين ا -107المادة 
ال تطبق االحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات  – 1

 . على حملة االسهم في المصارف

هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي  يسري – 2 

 .اخر

 بدء النفاذ -108المادة 
بنفس تاريخ صيييدور االمر الذي يخول سيييريان مفعول هذا القانون .  يعتبر هذا القانون نفاذا  

 بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

 

 





 

 .2015( لسنة  43رقم )  المصارف اإلسالميةقانون 

 

  . أسيس واألهدافالت ــ األول فصلال

 . ــ  1رقم ــ المادة 

 ــ  . 2المادة رقم ــ 

 . الترخيصلفصل الثاني ــ ا

 .ــ  3المادة رقم ــ 

 الفصل الثالث ــ رأس المال .

 . ــ  4المادة رقم ــ 

 .  اإلسالميةاعمال المصارف ــ  رابعالفصل ال

 . ــ  5رقم ــ  المادة

 .ــ  6المادة رقم ــ 

 الفصل الخامس ــ هيئة الرقابة الشرعية .

 ــ  . 7المادة رقم ــ 

 . ــ  8ة رقم ــ الماد

 ــ  . 9المادة رقم ــ 

 . ــ  10قم ــ المادة ر

 



 

 الفصل السادس ـــ القوائم المالية .

 . ــ  11المادة رقم ــ 

 ــ تصفية المصارف .الفصل السابع 

 . ــ 12المادة رقم ــ 

 الفصل الثامن ــ أحكام عامة .

 ــ . 13المادة رقم ــ 

 ــ . 14المادة رقم ــ 

 . ــ  15دة رقم ــ الما

 ــ  . 16المادة رقم ــ 

 األسباب الموجبة . 



 

1  

 

  
 لشعباسم اب  

 لجمهوريةاسة ارئ

 (46ر رقم )اقر

(  ال نابنند )  لا( و 61دة )المنا( من  الأولبند )ا حكامأل اب طبقالنواقره مجلس ا اعلى م اءابن
 لدستور.ا( م  73دة )المام  

 4/11/2015ريخ الجمهورية بتاقرر رئيس 

 تي :الانون القار اصدا

 

 (1)2015( لسنة 43رقم )
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 لوألالفصل ا
 فاهدالاسيس و التا

 اءهازالمبينة اي نالمعانون القا اض هذاغرلية الالتات المصطلحا: يقصد ب الأو -1دة الما

 قي .العرالمركزي البنك البنك : ا

 مي .سالالالمصرف المصرف : ا

 1997( لسننة 21ت رقنم )الشركانو  اق حكامأل امي وفقسالاسيس مصرف ا: يجوز ت انيا 

( لسنننة 94رف رقننم )المصننانو  او قنن 1997( لسنننة 22مننة رقننم )العات الشننركانو  او قنن

فية لمصنرا عمالألارسة ابمم امالتزاخلي الدامه اسيسه و نظا  يتضم  عقد تاعلى  2004

رض اتعنت لتني الالمصرفية ات مالالمعالصيغ  اء ووفقاو عط اخذائدة ابدو  ف المسموح بها

فية لمصننرات الخندمائن  و تقننديم الودال قبننول اء فنني مجنامية سنوسننالالالشنريعة ا أحكنناممن  

 راست مالالتمويل و ال افي مج أوخرى الا

 -تي :اي الى مامي سالالالمصرف ايهدف  -2دة الما

ئمنة علننى  يننر القار اسننت مالا لتمويننلا أعمنالرسننة المصنرفية و ممات الخنندماتقنديم  – الأو

 . الهاشكاو  ائدة في جمي  صورهالفا أساس

لمننت  ار است مالاركة في اشلماب ات و تنميتهالمدخراو  موالألائل جذب اتطوير وس – انيا 

 مية .سالالالشريعة ا أحكامرض م  اتتع ئل مصرفية الاوسليب واساب

 عية .اجتمالادية و اقتصالالتنمية اهمة بالمسا – ال ا 
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 نيالثالفصل ا

 لترخيصا

 رفالمصناو فنرو   اتبهناو مك امية و فروعهنسنالالارف المصايخض  ترخيص  -3دة الما

قنم رف رالمصنانو  او قن 2004( لسننة 56قني رقنم )العرالمركنزي البنك انو  الق ةجنبيألا

 . 2004( لسنة 94)

 لثالثالفصل ا

 المالرأس 

( 250مي عن  )سنالاي مصنرف لمندفو  الا رأس المال  يقل ايجوز  ال – الأو -4دة الما

سنيس و التاعنند  ار منهنار ديننائنة ملينا( م100  يندف  )ار علنى ار ديننامئتي  و خمسي  ملي

رفن    يازة و للبننك اجنالاريخ منن  امن  تن ويةامتسنت سننوية اث دفعنقي علنى  نالالبنايسدد 

 . 2004( لسنة 94رف رقم )المصانو  ادنى وفق قالالحد ا

 قي .العرالمركزي البنك ايحدده  الم اطي وفقاحتيالمصرف برصيد ايحتفظ  – انيا 

 اليهنالنم يحنول  امنة جنبينألارف المصالى فرو  امية سالالالصيرفة ازة اجاتمن   ال – ال ا 

 قي .العرالمركزي البنك ايحدده  الم اوفق رأس المالدل امبلغ يع
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 بعالرالفصل ا
 ميةسالالارف المصا أعمال

رجنه جمين  اق و خالعنراخنل اب  ينره فني دالحسن أوبه المصنرف لحسنارس ايمن -5دة الما

 -:امية و منهسالالالمصرفية انشطة الاجه أو

لشنريعة الف اتخن لتني الانشنطة الاري  و المشار في مختلف است مالالتمويل و ا أعمال -الأو

 مية .سالالا

خننل ات دالهيئننات و المؤسسننات و الشننركاد و افننرالات منن  اقينناتفالالعقننود و ام ابننرا -اني  اث

 مية .سالالالشريعة ا أحكاملف ايخ ال ابمرجه واق وخالعرا

 اطهاشننجنه ولمكملنة ألات الالمجنافني مختلنف  اهمة فيهنالمسنا أوت الشنركاسنيس ات – الثاث

ركنزي لمالبننك افقنة ابمو ا  لمحنرم شنرعاط  ينر النشنات ائمنة ذالقات الشنركاهمة في المساو

  تهاطيايحتالمصرف و ال ام سأرلبنك م  ا التي يحددهالنسبة ازيد على ت ال اقي و بمالعرا

رجنه اخق و العنراخل ازة دالمجامية سالالارف المصا أموالهمة في رؤوس المسا – ابعار

 لبنك .افقة ال مواستحصابعد 

 ئ  .الودات و قبول ابالحسافت   – امساخ

و  اهنننجيراتو  ارهاسنننت ماو  المنقولنننة و بيعهنننالمنقولنننة و  ينننر ا منننوالألاتملنننك  – ادس   اس

عنة و اللزر ادهاعنداجرة والمسنتا أولمملوكنة اضني ارالاح تصنالسافي ذلنك  ابم ارهاستئجا

قننني و نقنننل ملكينننة العرالمركنننزي البننننك افقنننة مننن  ا  بعننند مواسنننكالاحة والسنننياعة والصننننا

 جله .انشئت م  الذي الغرض اء م  انتهالال ات حارالعقا
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رضنننة ار صنننكوك مقاصننندارية و اسنننت ماديق ارية و صنننناسنننت مافظ اسنننيس محنننات – ابعاس   

 قي .العرالمركزي البنك ايحدده  الم ارضة مخصصة وفقاصكوك مق أومشتركة 

مختلننف  ملي  معنه فنيالمتعنا أولمصنرف ال  ادلي لصننالتبنامي  التناديق اء صننانشنا – امن اث

لمترتبننة الحقننوق او تحصنيل  الينة لحفظهننالماريننة و التجاق اروألاقبنول  – اس  عاتت الالمجنا

 لنم تكن  متضنمنة الصنرف منات اذوننامر و أوالصكوك و او دف  تحصيل  ابهاصحال اعليه

 مية .سالالالشريعة ا أحكاملف اتخ أوئد افو

 نية .الالصرف اق اسواة في جنبيألات لعمالامل بالتعاض ا رلتمويل الاتقديم  – اشراع

جنر محندد اخذ ا أوجر محدد فقط ابل الة مقائ  بموجب عقد وكالودار است ما –عشر  دياح

كر دتنه عن  حند معني  ينذال زيار فني حناسنت مالالمتحقق ع  عملية الرب  احصة م   ائداز

 . العقد مسبقافي 

متفنق علينه  احسنبم أو ابهاصنحالنى الرجو  المودعي  بعد ا أمواللتصرف با –ني عشر اث

   .ايدالاعند 

 تي :اي امي مسالالالمصرف ايحظر على  -6دة الما

 ء  .او عط اخذالمصرفية ائدة الفامل في التعا – الأو

 .مية سالالالشريعة اتبيحه  مشرو  ال أوي سلعة اتمويل  أور است مالا – انياث

 رية .العقاري  المشالسمسرة بات اتمويل عملي – الثاث
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ه أموالنن فيا( من  صنن%30له نسننبة )اسنتعملمعنندة الابتنة ال ات الممتلكنناتعنندي قيمنة  – ابع ار

لنسننبة ا افيهنن ابتننة بمننال ات الممتلكنناته فنني اراسننت ماز نسننبة واتتجنن ية و الساسننألاصننة الخا

 رية .است مالا( م  قيمة محفظته %50ه )عالالمذكورة ا

 مسالخالفصل ا
 لشرعيةابة الرقاهيئة 

لبنننك افقننة ابموه وسيسنناصننرف عننند تمسيسننية لكننل التالهيئننة اتعنني   – أ – الأو -7دة الم  ا
 لشرعية ( .ابة الرقاقي هيئة تسمى ) هيئة العرالمركزي ا

قنل من  الافني  انهم ة( ء يكو  ) الاعضا( خمسة 5لشرعية م  )ابة الرقالف هيئة اتت –ب 
لخبنننرة اقنننل مننن  ذوي الا  ( مننننهم فنننيا نننناصنننوله )وامي وسنننالالالفقنننه اة فننني لخبنننراذوي 

 لية .المانونية و القالمصرفية و ا عمالألاص في اختصالاو

ء هيئننة اعضنناللمصننرف تعينني   مننةالعالهيئننة اسيسننية تتنولى التالهيئننة اء منندة انتهننابعنند  -جن  
 لبنك .افقة الشرعية و بموابة الرقا

ه ا  بمن  تنري  تسنتعا الهنو اتنفينذي ا  وعضنو ا  لهيئنة من  بيننهم رئيسناء اعضناب ينتخ – انياث
 . افهاهدات لتحقيق الهيئاص واشخالام   اسبامن

ظفي  منن  لمنوا أوريني  ادالالشنرعية من  ابنة الرقاء هيئنة اعضنا  يكنو  ايجنوز  ال – الث اث
 لمصرف .اهمي  في المسا أورة ادالاء مجلس اعضام   أوء المدرا

منننة اعلالهيئنننة افقنننة ابلنننة للتجديننند بموات قاث سننننو(  نننال3لعضنننوية )اتكنننو  مننندة  – ابع   ار
 لبنك .افقة ال مواستحصاللمصرف بعد 

 لهيئة ملزمة للمصرف .ات اراتكو  قر – امساخ
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 تية :الام المهالهيئة اتتولى  -8دة الما

 ة .ميسالالالشريعة ا أحكاممه بالتزامدى نشطته والمصرف وا أعمالقبة امر – الأو

 لفر  .ا أولمصرف الشرعي في التدقيق ارير قسم ا  على تقطالالا – انياث

 رة .ادالام  مجلس  اليهال التي تحامور الارير ع  التقاد اعدا – الثاث

مية سنالالالشنريعة ا أحكناملمصنرف بام التزاو ع  مدى  اتهاطاتقديم تقرير ع  نش – ابعار

ة لنسننبارة بادالامجلننس  أو الننذي يعقنند سنننويام العنناعهم اجتمننالمصننرف فنني اهمي الننى مسننا

 لحكومي .اللمصرف 

لشننريعة ا أحكننامنشننطته و عقننوده وفننق المصننرف و ا أعمننالفنني  الننرأيء ابنندا – امس  اخ

 مية .سالالا

 لمصرف .ارة ادام  مجلس  التي تكلف بهامور الالنظر في ا – ادساس

  ر مسننبب مننابقننر الا اي عضننو فيهنناء اعفننا أولشننرعية الهيئننة ايجننوز حننل  ال -9دة الم  ا

 للمصرف .مة العالهيئة افقة اء و مواعضالا لبية  ل ي المصرف بارة ادامجلس 

لتنندقيق امي قسننم مسننتقل يسننمى ) قسننم سننالافننر   أوفنني كننل مصننرف  اينشنن -10دة الم  ا

دئ او مبنن أحكنناممننه بالتزالمصننرف و تقيننيم منندى ا أعمننالخلي ( يقننوم بتنندقيق النندالشننرعي ا

ت التعليمننات و ادارشننالالشنرعية و اسننبية و المحالدوليننة و ايير المعنامية و سننالالالشنريعة ا

 لشرعية للمصرف .ابة الرقادرة ع  هيئة الصا
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 دسالسالفصل ا
 ليةالمائم القوا

د اعننندامية بسنننالالاة جنبينننألارف المصنننافنننرو  مي وسنننالالالمصنننرف ايلتنننزم  -11دة الم  ا

ة ميسنالالة االدولينيير المعنانو  واللقن ائر وفقنالخسناح و اربنالات ابالسنوية و حسانية الميزا

 .لشرعيةاو

 بعالسالفصل ا
 لمصرفاتصفية 

و  ، 2004سننة ( ل94رف رقم )المصانو  اق حكامأل المصرف وفقايتم تصفية  -12دةالما

 منلايعلشنرعية ، وابنة الرقاهيئة  فاشراتحت مية وسالالالشريعة ا أحكامرض وايتع ال ابم

 -تي :اي المصرف كماهمو  عند تصفية المسائنو  والدالمودعو  وا

 رية .الجات ابالحسالمودعي  في ات اباحس الأوتدف   – الأو

لشننروط ل ا  ر تبعنناسننت مالار و ادخننالات ابالمننودعي  فنني حسنناتنندف  بعنند ذلننك حقننوق  – اني  اث

فظ المحننا أورضننة المقالكي صننكوك احقننوق منن ىقننة و تننؤدلعالات ات ذابالحسنناصننة بالخا

 ر .اصدارية حسب شروط كل است مالاديق الصنا أورية است مالا

 للمصرف .ئني  الداتدف  بعد ذلك حقوق  – الثاث

سنهم الا بنسنبة أموالتبقى م   ام ماقتسا أساسهمي  على المسائر اتصفى حقوق س – ابعار

 هم .المملوكة لكل مسا
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 فؤاد معصوم
 رئيس الجمهورية

 منالثالفصل ا
 مةاع أحكام

نو  انو  لقنالقنا اهنذ حكنامألمؤسسنة وفنق امية سالالارف المصاتخض   – الأو -13دة الما

( لسنننة 94رف رقننم )المصننانو  او قنن 2004( لسنننة 56قنني رقننم )العرالمركننزي البنننك ا

ت الشننركاو  نافننذ و قننالنا 2004( لسنننة 93رقننم ) مننوالألافحننة  سننيل انو  مكاقننو 2004

لينة لدوايير المعناو 1997( لسننة 22م )مة رقالعات الشركانو  اقو 1997( لسنة 21رقم )

جعنننة المراسنننبة والمحادرة عننن  هيئنننة الصننناسنننبة المحايير الشنننرعية و معننناسنننبية و المحا

 نو  .القا انه نص في هذالم يرد في ش امية في كل مسالالالية المات اللمؤسس

لضنننريبة امي مننن  سنننالالا جنبنننيألاف لمصنننرافنننر  مي وسنننالالالمصنننرف ايعفنننى  – اني  اث

ضننني ارالات وارالعقننناء وبيننن  المتعلقنننة بشنننرات مالالتعننناعقنننود لمترتبنننة علنننى ام ولرسننناو

ء اسننت ناركة ، بالمشننالتمليننك والمنتهيننة بارة اجننالابحننة والمرات بينن  مالات فنني معننارايلسنناو

 ء موظفيه .ايوال أوليه نتيجة تسوية دي  التي تعود ات ارالعقا

تفننق و تلتنني التحوطيننة النسننب ات لتحدينند ار تعليمنناصننداقنني العرالمركننزي اللبنننك  – الث  اث

 . ميةسالالارف المصانشطة ا

ذ افنلمؤسسنة قبنل ناو  صاخن نو المؤسسنة بقنامية  ينر سنالالارف المصاعلى  -14دة الما

 . نو القا اهذ أحكاموفق  اعهاضأوتكييف  نو القا اهذ

 . نو القا اهذ أحكامت لتسهيل تنفيذ ار تعليماصداللبنك  -15دة الما

 لرسمية . الجريدة اريخ نشره في انو  م  تالقا اينفذ هذ -16دة الما
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 رسالت  ي تم  اة جنبي  ألارف المص  اف  رو  مية وس  الالارف المص  اج  ل تنظ  يم عم  ل ام  ن 
 لمص رفيا مالنظامة سالو امتهعلى سال اظاحفق والعرامية في جمهورية سالالالصيرفة ا

 . نونالقا اشر  هذ

 االسباب الموجبة





 

 .2015( لسنة  39قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) 

 

  التعاريف . ــ األول فصلال

 . ــ  1رقم ــ المادة 

 الفصل الثاني ــ جريمة غسل األموال .

 . ــ  2 المادة رقم ــ

 .ــ  3المادة رقم ــ 

 . ــ  4المادة رقم ــ 

 . وتمويل اإلرهابالفصل الثالث ــ  مجلس مكافحة غسل األموال 

 . ــ  5رقم ــ  المادة

 .ــ  6المادة رقم ــ 

 ــ  . 7المادة رقم ــ 

 الفصل الرابع ــ مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
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 باسم الشعب

 رئاسة الجمهورية

 (42قرار رقم )

( 61)مرا   ال( مر  الأوالبنر  ) ألحكرامعلى ما اقرر  مجلرا النرواب اب را  بناءا  
 ( م  ال ستور 73والبن  )ثالثا( م  الما   )

 ال انو  اآلتي : إص ار، 27/10/2015يا الجمهورية بتاريخ قرر رئ

 2015( لسنـة 39رقـم )

 
 لوالفصل األ

 التعاريف

لمعاني المبينرة اهذا ال انو   ألغراضي ص  بالمصالحات التالية   -1-  الما 
 ها:ؤإزا

 المركزي العراقي.البنك   البنك: -ال  أو

 محافظ البنك المركزي العراقي. المحافظ: -ثانيا  

 اإلرهاب . فحة غسل األموال وتمويلمجلس مكا المجلس: -ثالثا  

 االرهاب. مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل المكتب: -رابعا  

 1 قانو  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
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عليهووا بووسي وسوويلة كانوو   األموووال : االلووول او الممتلكووا  التووي يووت  الحلووول -خامسررا  

حسوووابا  كالعملوووة الوةنيوووة والعملوووة االجنبيوووة واالورال الماليوووة والتجاريوووة والو ا ووو  وال

يوة لكترونالجارية واالستثمارا  المالية واللكوك والمحررا  ايا كان شوكلها بموا فيهوا اال

و عقوار ا او الرقمية والمعا ن النفيسة واالحجار الكرمية والسول  وكول  ي قيموة ماليوة مون

 واء كانو سوالمتعلقة بها , وما يتستى من تلك االموال من فوا   واربوا  , منقول والحقول 

 اخوول العوورال ا  خارجووي . واي نووو  اخوور موون االموووال يقررهووا المجلووس الغوورا  هوو ا 

 .القانون , ببيان ينشر في الجري ة الرسمية

يور غ أولـــوـورة  مباشورة بالمتحلولة  أواألموال الناتجة  متحلال  الجريمة : -سا سا  

 جز ياً ، من ارتكاب أح ى الجرا   االللية . أومباشرة  كلياً 

 .حالجن أومن جرا   الجنايا   كل جريمة  في القانون العراقي الجريمة األللية: -سابعا  

ثووور مووون أك أونشووواة   لاويوووزمعنووووي  أوالمؤسسوووة الماليوووة: أي شوووخ  ةبيعوووي  –ثامنررا 

 : نيابة عني أوالعمليا  التالية للالح اح  العمالء  

تلقي الو ا و  وغيرهوا مون األمووال القابلوة للو ف  مون الجمهوور كالخو ما  الملورفية   –أ 

 الخالة.

 االقرا . –ب 

 التسجير التمويلي. -جـ

 القيمة. وأخ ما  تحويل األموال   - 
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الكمبيووواال  إ ارة وسووا ل الوو ف  كبةاقوووا  الخلوو  وبةاقووا  اال تمووان، و أو إلوو ار -هووـ

 واللكوك السياحية  والشيكا  واألموال اإللكترونية وغيرها.

 والضمانا  المالية. االلتزاما  –و 

 االتجار في ما يستي: أو الت اول –ز 

 ( أ وا  السول النق ي كالشيكا  والكمبياال  وشها ا  اإلي ا .1)

 شتقا  المالية .( الم2)

 ( اللرف األجنبي .3)

 . ( أ وا  لرف العملة، وأسعار الفا  ة، والمؤشرا  المالية4)

 . للت اولرال المالية القابلة و( األ5)

 ( العقو  المستقبلية للسل  األساسية .6)

قووو ي  الخووو ما  الماليوووة المتعلقوووة بهووو   رال الماليوووة وتواأل إلووو ارالمشووواركة فوووي  –  
 .ا  ل اراإل

 الجماعية. أوية إ ارة المحافظ الفر  –ة 

 إ ارتها. أوسيل بالنيابة عن الغير رال المالية القابلة للتواأل أوحفظ النق   –ي 

 تشغيلها بالنيابة عن الغير. أو ارتها إ أوالنقو   أواستثمار األموال  –ك 

لة باالسووتثمار وثووا ا التووسمين علووى الحيوواة وغيرهووا موون أنوووا  التووسمين المتلوو إلوو ار –ل 
 وسية لعق  التسمين. أوبلفة مؤمن 

 العمال . أوتب يل النقو   –  

عمليوة أخوورى يلو ر بتح يوو ها قورار موون  مجلوس الوووزراء، بنواء علووى  أوأي نشواة  –ن 

 . اقترا  المجلس وينشر في الجري ة الرسمية
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 والمهن غير المالية المح  ة وتشمل ما يستي : األعمال – تاسعا  

كالهمووا  أوشووراء عقووارا   أواللووين العقووارا ، متووى باشووروا معووامال  تتعلووا ببيوو    -أ

 للالح العمالء.

األحجوار الكريموة، متوى شواركوا فوي معوامال   أوغة و تجار المعوا ن النفيسوة اللا –ب 

 نق ية تح   قيمتها ببيان يل ر  ر يس المجلس وينشر في الجري ة الرسمية.

كوانوا شوركاء  أوهنوته  بشوكل حور مالمحاسبون، سوواء كوانوا يمارسوون  أوالمحامون  -جـ

قيوووامه   أوتنفيووو ه   أومووون العووواملين فوووي شوووركا  متخللوووة، و لوووك عنووو  إعووو ا ه   أو

 عامال  للالح عمال ه  فيما يتعلا بسي من األنشةة التالية:بم

 بي  العقارا . أو( شراء 1)

 ألولي األخرى. أوراقي المالية أو أو( إ ارة أموال العميل 2)

 رال المالية.وحسابا  األ أوحسابا  التوفير  أو( إ ارة الحسابا  الملرفية 3)

 ارة الشركا  .إ  أوتشغيل  أو( تنظي  المساهما  في إنشاء 4)

 الترتيبا  القانونية . أوإ ارة األشخا  المعنوية  أوتشغيل  أو( إنشاء 5)

 شراء الشركا  . أو( بي  6)

 لووك عنوو  خوو ما  الشووركا  واللوونا يا اال تمانيووة والشووركا  األخوورى، و امقوو مو –  

  :قيامه  بمعامال  للالح العميل على أساس تجاري، وتشمل ه   الخ ما أوإع ا ه  

 ( العمل بلفة وكيل مؤسس لألشخا  المعنوية.1)

شووريك فووي شووركة  أوالترتيووب لشووخ  لخوور للعموول بلووفة موو ير مفووو   أو( العموول 2)

 في موق  مشابي في شخ  معنوي  . أوتضامن 
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عنوووان  أوعنوووان بريوو  ،  أوعنوووان مراسوولة  أومقوور عموول  أو( توووفير مكتووب مسووجل 3)

 . ترتيب قانوني أوألي شخ  معنوي  أوا اري إلح ى الشركا   

القيووا   أوالترتيووب لشووخ  اخوور ليتلوورف كولووي للوون ول ا تموواني  أو( التلوورف 4)

 بعمل مماثل للالح ترتيب قانوني .

 الترتيب لشخ  اخر ليتلرف كمساه  اسمي. أو( التلرف 5)

ى مهنة أخرى يلو ر بضضوافتها، قورار مون  مجلوس الووزراء، بنواء علو أو(  أي نشاة  6)

 اقترا  المجلس ، وينشر في الجري ة الرسمية.

 أوشورة كل فعل يرتكبي أي شوخ  يقوو  بسيوة وسويلة كانو ، مبا تمويل اإلرهاب: -عاشرا  

 موون ملوو ر ، الشوورو  فووي  لووك أوجمعهووا  أو، بتوووفير األموووال  ، بضرا تووي غيوور مباشوورة

ً  أوشرعي   أو غير شرعي، بقل  استخ امها، م  علمي بوسن تلوك األمووال ستسوتخ  ، كليوا

لجريموة منظموة إرهابيوة ، سوواء وقعو  ا أومن  إرهابي  أوجز ياً في تنفي  عمل إرهابي، 

بي اإلرهوا يتواجو  فيهوا أوأ  ل  تق   وبلرف النظر عن ال ولة التي يق  فيها ه ا الفعول ، 

 المنظمة اإلرهابية . أو

 العمل اإلرهابي ويشمل: - ي عشرحا

 كل فعل مجر  في ه ا الولف في القانون العراقي. –أ 

ً  -ب للتعوواريف المنلووو  عليهووا فووي اتفاقيووة منوو  االسووتيالء  كوول فعوول يشووكل جريمووة وفقووا

( واتفاقيوة قموو  جوورا   االعتو اء علووى سووالمة 1970غيور القووانوني علوى الةووا را  لسوونة )

( واتفاقيوة منوو  ومعاقبوة الجورا   المرتكبوة ضو  االشووخا  1971الةيوران المو ني لسونة )

    المرتكبوة ضو  األشوخا  ( .  ومعاقبة الجورا1973المشمولين بالحماية ال ولية لسنة )

(  واتفاقيووة قموو  جوورا   االعتوو اء علووى سووالمة 1974المشوومولين بالحمايووة ال وليووة لسوونة )
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( 1979(. واالتفاقية ال ولية لمناهضة اخ  الرهوا ن لسونة )1975الةيران الم ني لسنة  )

مو  أعموال المتعلوا بق ( والبروتوكوول1980) الما ية للموا  النووية لسونة واتفاقية الحماية

العنف غير المشروعة في المةارا  التي تخ   الةيران الم ني الو ولي، المكمول التفاقيوة 

( 1988غيوور المشووروعة الموجهووة ضوو  سووالمة الةيووران الموو ني لسووونة ) األعمووالقموو  

غيوور المشوووروعة الموجهوووة ضووو  سووالمة المالحوووة البحريوووة لسووونة  األعموووالواتفاقيووة قمووو  

المشووروعة الموجهووة ضوو  سووالمة غيوور  األعمووالبقموو   ( والبروتوكووول المتعلووا1988)

واالتفاقيووة ال وليووة لقموو   (.1988الموجووو ة علووى الجوورف القوواري لسوونة ) الثابتووة  سالمنشوو

بروتوكوول  ي لوولة  أوأي اتفاقيوة أخورى  أو( 1997الهجموا  االرهابيوة بالقنابول لسونة )

 فيها . ة العرال ةرفابتمويل االرهاب تكون جمهوري

بوسي شوخ  لخور لويس  أوالمسواس بسوالمة بو نه   أو  منوي قتول مو نيين كول فعول يورا -جـ

ن هو ا موالع ا ية في حواال  النوزا  المسول ح، متوى كوان الغور   األعمالةرفاً ناشةاً في 

عمول منظموة  وليوة علوى القيوا  ب أوإجبوار حكوموة  أوالفعل ، تخويف مجموعة من النواس 

 بي . االمتنا  عن القيا   أومعي ن 

 بيوووة ، بولووفي فووواعالكوووب أعمووال إرهااإلرهوووابي: كوول شوووخ  ةبيعووي ارت -ثرراني عشررر

ثور ، حر  على ارتكابها ولو ل  يترتب علوى التحوري  ا أواشترك فيها ،  أوللجريمة ، 

ل مباشور اتفا على ارتكابها ، بسي وسيلة كان  ، سواء بشوك أوتواةئ على ارتكابها ،  أو

 شر  فيها . أوغير مباشر.  أو
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ر علوى ارتكواب أعموال إرهابيوة اكث أوالمنظمة اإلرهابية: هو اتفال شخلين  -ثالث عشر

غيور  أومعينوة  األعموالغيور مباشور ، سوواء اكانو   أو، بسية وسيلة كان  ، بشكل مباشر 

 ولو فوي نظماالرتكابها متى كان االتفال م المسهلة  أوعلى األفعال المجهزة لها  أومعينة 

 اي أولووو  تقووو  .  أوولوووو لمووو ة قلووويرة . سوووواء وقعووو  الجريموووة  مبووو أ تكوينوووي ، مسوووتمرا

 مجموعة من اإلرهابيين تقو  بسي فعل من األفعال األتية :

ير غ أو، بشكل مباشر  سي وسيلةب، عم اً،  ارتكاب أفعال إرهابية لةاومح أوارتكاب  -أ

 مباشر.

 .ؤ في تنفي  أفعال إرهابيةالتواة -ب

 ارتكابها. إلىتوجيي اآلخرين  أو، تنظي  أفعال إرهابية –جـ 

، موو  مجموعووة موون األشووخا  تعموول لغوور   مسوواهمة فووي ارتكوواب أفعووال إرهابيووةال - 

نيوة بمو  العلو   أومشترك ، حين تكون المساهمة متعم ة، وبه ف تعزيوز الفعول اإلرهوابي 

 المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي.

يموارس سويةرة نها يوة  أومتلوك الشوخ  الةبيعوي الو ي ي الحقيقوي : المستفي  -رابع عشر

يابوة عنوي  الشخ  الةبيعي ال ي تت  المعاملوة  ن أوغير مباشرة على العميل .  أومباشرة  

 ترتيب قانوني . أوك لك الشخ  ال ي يمارس سيةرة فعلية نها ية على شخ  معنوي 

 أومتحلووال  الجريمووة  أوال األمووو : الحظوور المؤقوو  علووى نقوولالحجررز -خرراما عشررر

جهوة  أو قرار لا ر من محكمة مختلة إلىالتلرف فيها  استنا اً  أوتب يلها  أوتحويلها 

 مختلة ولم ة سريان القرار .
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 تحويلهوا أو أولوسا ة األخورى ا أوالمع ا   أوحظر نقل االموال  التجمي : -سا ا عشر

ن يتحكموو أوكيانوا  محو  ة  أو ألشوخا تحريكها عن ما تكون مملوكة  أوالتلرف فيها 

  لجنوة تجميو أومختلوة  أ اريويجهوة  أورار لا ر من محكموة مختلوة قبناءاً على  بها،

ن التواب  إجوراءا  يتخو ها مجلوس األمو إلوى اسوتنا ابيين بموجب الية التجمي  اموال االرها

 القرار.ةبقاً لقراراتي ولم ة سريان  أولألم  المتح ة 

إجووازة المؤسسووا  الماليووة  أوالجهووة المختلووة بتوورخي   الرقابيووة:الجهووا   -سررابع عشررر

 التزامهوووا والتسكووو  موووناإلشوووراف عليهوووا  أو المحووو  ة،والمهووون غيووور الماليوووة  األعموووالو

وتشووومل وزارة  اإلرهووواب،بالمتةلبوووا  التوووي تسوووتلزمها مكافحوووة غسووول االمووووال وتمويووول 

ان رال الماليوووة و يووووواأل وهي وووةالعراقوووي التجوووارة ووزارة اللوووناعة والبنوووك المركوووزي 

جهووة اخوورى يلوو ر قوورار باختلالووها كجهووة رقابيووة بقوورار موون مجلووس  التووسمين وايووة

 الرسمية.الوزراء بناء على اقترا  المجلس وينشر في الجري ة 

كليووواً امووووال  أوتضووومن جز يووواً أي عمليوووة يعتقووو  انهوووا ت العمليوووة المشوووبوهة: -ثرررام  عشرررر

 . متحللة من جريمة اللية

اكثور بموا  أوموجوب عقو  بوين ةورفين بالعالقة التي تنشوس  الترتيبا  القانونية: -تاسع عشر

ا  غيرهووا موون الترتيبوو أوال ينووتع عنووي نشوووء شخلووية اعتباريووة كاللوونا يا اال تمانيووة 

 .المشابهة لها

منةقوة  ون ان  أومورخ  فوي بلو   أوالملورف اللووري : ملورف مسوجل  -عشررو 

بووة مجموعووة ماليووة خاضووعة للتنظووي  والرقا إلووى، وال ينتسووب  يكووون لووي وجووو  مووا ي فيهووا

 الملرفية الفعالة .

 أوشوركا  تابعوي لهوا  أواي مجموعة تتسلف من شركة  مالية:مجموعة  -حا ي وعشرو 

 لي. التابعةأي شخ  معنوي يمارس السيةرة على فروعي والشركا  
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التاليوة مو  أحو ى  األعموالي مون يشور  بوس أوأي شوخ  يقوو   العميول: -ثراني وعشررو 

 والمهن غير المالية المح  ة : األعمال أوالمؤسسا  المالية 

 لي . حساب أوعالقة عمل  أوتنفي  معاملة  أوفتح  أوترتيب   -أ

 حساب . أوعالقة عمل  أولمشاركة في التوقي  علـــــى معاملة ا -ب

 معاملة ما . التزاما  بموجب أوحقول  أوتحويل حساب  أوتخلي    -جـ

 على حساب . أوالسيةرة على عالقة عمل  وأاال ن  بسجراء معاملة  - 

 تربةووي عالقووة عموول  يتوقوو  معهووا العميوول الوو ي ال العميوول العووار  : -ثالررث وعشرررو 

 االستمرار .

والمهون  الاألعمو أوالعالقة التي تنشس بين المؤسسوة الماليوة  عالقة عمل: -رابع وعشرو 

توى موا موالخو ما  التوي تقو مها لوي  باألنشوةةير المالية المحو  ة وعميلهوا والتوي تتلول غ

 الزمن.توقع  المؤسسة المعنية ان تمت  العالقة لفترة من 

اال وا  النق يوووة فوووي شوووكل وثيقوووة  :لللتووو اواال وا  الماليوووة القابلوووة  -خررراما وعشررررو 

لسوون ا  بمووا فووي  لووك الشوويكا  وا للتوو اوللحاملهووا كالشوويكا  السووياحية واال وا  القابلووة 

مسوتفي  لوا رة ل أوهورة لوي مون  ون قيوو  مظ أوامر ال ف  التي تكوون لحاملهوا أوو األ ينة

 .لحاملهافي اي شكل اخر ينتقل معي االنتفا   أولوري 
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 الفصل الثاني
 جريمة غسل األموال

 لجريمة غسل أموال كل من قا  بسح  األفعال اآلتية: تكبايع  مر – 2-الما   

ان عليوي ان يعلو  أنهوا كو أومون شوخ  يعلو   اسوتب الها أو نقلهوا، أو األمووال،تحويل  -ال  أو

مسواع ة مرتكبهوا  أوتمويي مل رها غير المشورو   أوخفاء إلغر   جريمة.متحلال  

ة علوى ارتكواب الجريموة األلولي أومن ساه  في ارتكابها  أومرتكب الجريمة االللية  أو

 عنها.اإلفال  من المسؤولية 

ةريقوووة  أوحالتهوووا  أوانهوووا مك أوملووو رها  حقيقتهوووا أوتمويوووي  أوخفووواء األمووووال إ -ثانيرررا  

كان عليوي  أومن شخ  يعل   بها،الحقول المتعلقة  أوملكيتها  أوانتقالها  فيها أوالتلرف 

 ان يعل  أنها متحلال  من جريمة.

 كوان عليوي ان يعلو  أوخ  يعلو  استخ امها ، من شو أوحيازتها  أوكتساب األموال ا -ثالثا  

 وق  تلقيها أنها متحلال  جريمة.

 تتوقووف إ انووة المووته  عوون جريمووة غسوول األموووال علووى لوو ور حكوو  عوون ال -3 –المررا   

 الجريمة األللية التي نتج  عنها ه   األموال .

ً عون أيوو  الحكو  علووى المووته  ال يمنوو – 4-المرا    ، مون الحكوو  عوون  مون الجوورا   األلوولية ا

را   جريمة غسل األموال ال اتي التي نتجو  عون تلوك الجريموة . وتةبوا أحكوا  تعو   الجو

 والعقاب المنلو  عليها في قانون العقوبا  .
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 الفصل الثالث
 مجلا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

سوول األموووال غمجلووس مكافحووة البنووك مجلووس يسوومى )يؤسووس فووي  -الً وأ  – 5 –المررا   

 وتمويل اإلرهاب( من :

ً  –أ   . المحافظ ر يسا

 . سللر ي ونا با   مكتب مكافحة غسل األموال عضوام ير عا -ب

 مثل عن الجها  التالية ال تقل وظيفتي عن  رجة م ير عا  أعضاءم -ج

 . ( وزارة ال اخلية1)

 . ( وزارة المالية2)

 . الع ل( وزارة 3)

 . ( وزارة التجارة4)

 . ( وزارة الخارجية5)

 . ( األمانة العامة لمجلس الوزراء6)

 . ( جهاز المخابرا  الوةني7)

 . ( جهاز االمن الوةن8)

 . رال الماليةو( هي ة األ9)

 ( جهاز مكافحة االرهاب .10)

 اضي اليقل لنفي عن اللنف الثالث يرشحي مجلس القضاء االعلى .ق –  

 يحل نا ب الر يس محل الر يس عن  غيابي -ثانيا  
رأيوي  ون ان يكوون لوي حوا لر يس المجلس استضافة من يرى ضرورة االسوتعانة ب -ثالثا  

 التلوي .
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اعيوو  جلسوا  المجلووس وجوو ول للمجلووس ، يتوولى تبليوو  مو يسوومي المحوافظ مقووررا  -رابعرا  

قووة ، الجهووا   ا  العال إلووى أعمالووي ، وتوو وين محاضوور  ، وتحريوور مخاةباتووي ، وتبليغهووا

 ومتابعة تنفي  قرارا  المجلس .

لووو ر ر ووويس المجلوووس نظامووواً  اخليووواً يحووو   فيوووي سوووير عمووول المجلوووس ي – 6 –المرررا   

 .ي واكتمال نلابي واية أمور أخرى واجتماعات

 –تولى المجلس المها  اآلتية: ي  – 7 –الما   
تمويوول انتشووار ووتمويوول االرهوواب رسوو   سياسووا  وبوورامع مكافحووة غسوول األموووال  -ال  أو

 أسلحة ال مار الشامل ، وتةويرها ومتابعة تنفي ها .
فحووة غسوول ا  العالقووة بمكا اقتوورا  مشووروعا  القوووانين  واألنظمووة والتعليمووا   -ثانيررا  

 .األموال وتمويل االرهاب 

هوا وتمويول االرهواب ومتابعت تةوير وسا ل ومعايير اكتشاف أساليب غسول االمووال -ثالثا  

 .وأعمامها 
لغوور   للتوو اولك القابلووة ضوووابة تتضوومن حوو و  المبووال  النق يووة واللووكو إلوو ار -رابعرا  

 .لرسميةرهاب وتنشر في الجري ة اشمولها بمراقبة عمليا  غسل االموال  وتمــــويل اال

فحوة غسول االمووال بمكا رسو  ووضو  بورامع تو ريب مال موة للمووظفين المعنيوين -خامسا  

 .وتمويل االرهاب 

فووي جمهوريووة العوورال  تح يوو  وتقيووي  مخوواةر غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب -سا سررا  

 وتح يثها بشكل مستمر .
 ختلة .تسهيل تبا ل المعلوما  والتنسيا بين الجها  الم -سابعا  
فوووي فحوووة غسووول األمووووال  راسوووة التقوووارير المق موووة مووون المكتوووب عووون أنشوووةة مكا -ثامنررا  

 جمهورية العرال .
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ألموووال وتمويوول االرهوواب امتابعووة المسووتج ا  العالميووة فووي مجووال مكافحووة غسوول  -تاسررعا  

 واقترا  اإلجراءا  الالزمة في شسنها .

ن غسول األمووال وتمويوـل شوسالحكوموة فوي  إلوىرف  تقوارير وتقو ي  االستشوارا   -عاشرا  

 .االرهاب
الجها  المعنيوة االخورى فوي وة من المكتب ا ارة حفظ االحلا يا   المق م -حا ي عشر

 شان المعلوما  الخالة بغسل االموال وتمويل االرهاب في جمهورية العرال .

سووبة موو  حجوو  الخةوور فووي مواجهووة اتخووا  التوو ابير المضووا ة والفعالووة والمتنا -ثرراني عشررر

 ال ول التي ال تةبا المعايير ال ولية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .

افحووة غسوول االموووال وتمويوول متابعووة تنفيوو  الووـجها  المختلووة لسياسووا  مك -ثالررث عشررر

 االرهاب .
ألنشووةة المجلووس  عرضووا مجلووس الوووزراء يتضوومن إلووىنوي تقوو ي  تقريوور سوو -رابررع عشررر

 وجهوووو   المب ولوووي والتةوووورا  الوةنيوووة واالقليميوووة وال وليوووة فوووي مجوووال مكافحوووة غسووول

 اتي في شسن تفعيل أنظمة الرقابة .االموال وتمويل االرهاب ، ومقترح

  االلتووزا  بقوورارا  مجلووس متابعووة تنفيوو  العقوبووا   المفروضووة بسووبب عوو  -خرراما عشررر

اسوولحة  االموون التوواب  لالموو  المتحوو ة، فيمووا يتعلووا بتمويوول االرهوواب وقموو  وتعةيوول انتشووار

 ال مار الشامل .

 أوشووةة ماليووة اخضووا  ان مجلووس الوووزراء حووول إلووىتقوو ي  اقتراحووا   –سررا ا عشررر 

 اعمال ومهن غير مالية مح  ة لأللتزاما  المنلو  عليها في ه ا القانون .
 ا  تةبيا احكا  ه ا القانون .اقترا  تح ي  جها  رقابية معنية الغر –سابع عشر 
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 الفصل الرابع
 مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب

 يؤسووس فووي البنووك مكتووب يسوومى ) مكتووب مكافحووة غسوول االموووال –ال  أو  – 8-المررا   

لموالي وتمويل االرهواب  ( بمسوتوى  ا ورة عاموة يتمتو  بالشخلوية المعنويوة واالسوتقالل ا

 من يخولي . أوواإل اري ، ويمثلي م ير عا  المكتب 

ليوة فوي االقول أو ة جامعيوة ي ير المكتب موظف بعنوان م ير عا  حالل على شوها -ثانيا  

( خموس عشورة سونة ، 15)ومن  وي الخبرة واالختلوا  ولوي خ موة  فعليوي التقول عون 

 للقانون . ويعين وفقا
 .م ير عا   معاونالم ير العا  موظف بعنوان  يعاون -ثالثا  

 تية  :اآل يتولى المكتب ، بلورة مركزية في ال ولة ، المها   – 9-الما   
هوا من العمليا  التوي يششوتبي بسنا الحلول عليه أوالمعلوما    أوا  اإلبالغتلقي  -أ  -ال  أو

 اإلبالغتمويل ارهاب مــــن جها   أول غسل أموا أومتحلال  جريمة اللية تتضمن 

يل ا اء مهاموي ان يحلول مون المعلوموا   ، وللمكتوب فوي سوب أوا  اإلبالغوتحليول   –ب 

لتووي اجووراء التحليوول ، خووالل الموو ة أيووة معلومووا  إضووافية يعوو ها مفيوو ة أل اإلبووالغجهووا  

 يح  ها ، ولي ان يحلل على  لك من أي جهة أخرى .

فوي  ،( سوبعة أيوا  عمول 7العمليوا  مو ة ال تزيو  علوى ) أوفي  العملية الماليوة ايقاف تن -جـ

 االضرار بسير التحليل . أوحالة الخشية من تهريب المتحلال  ، 

 أوي عمليووة غسوول اموووال ا  التووي تقووو  علووى اسووس معقولووة لالشووتبا  فوواإلبالغوواحالووة  - 

انونيوة فوي ر اسة اال عاء العا  التخوا  اإلجوراءا  الق إلىجرا   أللية   أوتمويل ارهاب 

 شسنها ، وأشعار الجها   ا  العالقة ب لك .
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شوواةا  المكتووب واألنشووةة المجلووس عوون ن إلووىعوو ا  وتقوو ي  تقريوور سوونوي يقوو    إ -ثانيررا  

 و اإلبووالغالمتعلقووة بعمليووا  غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب ، واحلوواءا  عوون تقووارير 

ت  نشور اتجاها  مكافحة غسول االمووال وتمويول االرهواب وللياتهوا وأسواليبها وحاالتهوا ويو

 التقرير بالليغة التي يعتم ها المجلس .

 وتمويول االرهواب مو  الجهوا  للة بمكافحة غسل االمووالتبا ل المعلوما   ا  ال -ثالثا  

 .  ا  العالقة في  وا ر ال ولة ، والقةا  العا  ، والتنسيا معها في ه ا الشسن

ل وليووة  والمووؤتمرا   ا  ااالشووتراك فووي تمثيوول جمهوريووة العوورال فووي المنظمووا   -رابعررا  

 العالقة في مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب .
  تعتمو  كمركوز وةنوي لجمو  انشاء قاع ة بيانا  لما يتووفر للمكتوب مون معلوموا -خامسا  

وتحليول واعمووا  تلووك المعلومووا  عمووا يحتموول وقوعووي موون غسوول االموووال وتمويوول ارهوواب 

لوة ووض  الوسا ل الكفيلة لتسهيل مهموة السولةا  القضوا ية وغيرهوا مون الجهوا  المخت

 بتةبيا احكا  ه ا القانون.

 مها  المكتب . وتحليل أحلاءا  شاملة عن االمور ال اخلي فيجم   -سا سا  
ة   بالمستج ا  في مجال جريمواع ا   ورا  ت ريبية للموظفين المعنيين ألحاةته -سابعا  

 غسل االموال وتمويل االرهاب.
 أوى بوسخالل اي مؤسسوة ماليوة الجها  المختلة االخور أوأشعار الجها  الرقابية  -ثامنا  

 غير مالية مح  ة بسحكا  ه ا القانون.اعمال ومهن 
ة اقيوا  والمعاهو ا   ا  اللولاالتف إلوىتقو ي  المشوورة الفنيوة فوي شوسن االنضوما   -تاسعا  

 ل االموال وتمويل االرهاب ـبغس
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 الفصل الخاما
 ((والمه  غير المالية المح     األعمال)) التزامات المؤسسات المالية و 

اليووة والمهوون غيوور الم األعمووالتتخوو  المؤسسووا  الماليووة والووحاب  -ال  وأ  – 10-المررا   

 المح  ة ت ابير العناية الواجبة التالية تجا  العمالء :

 أوبيانوا   أولتعرف والتحقا من هوية العميل والمستفي  الحقيقوي عون ةريوا وثوا ا ا –أ 

 معلوما  من ملا ر موثوقة ومستقلة .

لحساب العميل والتحقا منها ، والتسكو  مون على هوية اي شخ  يتلرف  التعرف –ب 

 ان ه ا الشخ  ل يي لالحية التلرف به   اللفة .

 ةبيعة عالقة العمل ، ويجوز ةلب معلوما  أضافية في ه ا الشسن.فه  الغر  و -جـ

التعووورف علوووى هيكووول الملكيوووة والسووويةرة بالنسوووبة لالشوووخا  المعنويوووة والترتيبوووا   –  

 القانونية .
لعموول وفحوو  اي معووامال  تجووري المسووتمرة فووي كوول مووا يتعلووا بعالقووة ا المتابعووة –هووـ 

ر ، لضمان توافقها م  ما يتوفر عن العميل من معلوموا  وانشوةة تجاريوة ونموة المخواة

 وعن ملا ر أموالي عن  اللزو  .

 نفذ ت ابير العناية الواجبة في الحاالت اآلتية :ت -ثانيا  
 أقامة عالقة العمل م  العميل . وأقبل وخالل فتح الحساب  -أ

ن ية لعميل عار  تزي  قيمتها عن المبل  ال ي يح    ر ويس المجلوس  ببيواالقيا  بعمل -ب

عوو ة  أويلوو ر  لهوو ا الغوور  وينشوور فووي الجريوو ة الرسوومية سووواء اكانوو  عمليووة واحوو ة 

 التسكو  كان  قيمة العملية غيور معروفوي وقو  تنفيو ها ، يجوب إ اعمليا  تب و مرتبةة . و

 لمقرر.عن  ولولي الح  ا أومن هوية العميل في اقرب وق  ت  تح ي  مبل  العملية فيي 

قيمتي عون المبلو  الو ي يحو     يزي  اويل الكتروني للالح عميل عار  بماجراء تح -جـ

 ر يس المجلس ببيان يل ر  له ا الغر  وينشر في الجري ة الرسمية.
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 تمويل ارهاب. أو في ارتكاب غسل اموال االشتبا  –  

عون  ل عليهوا مسوبقاالتعريفية التي ت  الحلوو كفاية البيانا  أو قة  أوالشك في لحة  -هـ

 هوية العميل.

يوة لمحو  ة تسجيول التحقوا مون هواوالمهون الماليوة غيور  األعمالللمؤسسا  المالية و -ثالثا  

سومي لهوا ما بعو  انشواء عالقوة العمول , و لوك ضومن موا تر إلىالمستفي  الحقيقي  أوالعميل 

 الجها  الرقابية.

ا  واجبوة تجوا  العموالء للمؤسسوتح   بتعليما  يلو رها المحوافظ قواعو  العنايوة ال -رابعا  

 المالية.

 ة المحو  ةوالمهون غيور الماليو األعمالتع ر على اي من المؤسسا  المالية و إ ا -خامسا  

ة العمول ء بعالقوالب  أولعناية الواجبة تجا  العمالء فال يجوز فتح الحساب االلتزا  بت ابير ا

الغ ا موة وابوأية عمليا  , ويتعين انهاء عالقة العمل في حوال كانو  ق أوتنفي  المعاملة  أو

 المكتب في شسن العميل .

  ة تو ابير والمهن غيور الماليوة المحو األعمالتةبا المؤسسا  المالية والحاب  -سا سا  

 قوا أوي فوالعناية الواجبة تجا  العموالء الحواليين علوى اسواس االهميوة النسوبية والمخواةر 

 ً   .مناسبة , م  مراعاة لالحية وم ى كفاية البيانا  التي ت  الحلول عليها سابقا

لماليوة المحو  ة والمهن غيور ا األعمالحتفظ المؤسسة المالية وألحاب ت  – 11 –الما   

لعالقوة ا( خموس سونوا  مون توسريت أنتهواء 5بالسجال  والوثا ا والمستن ا  التالية لم ة )

,  تنفيوو  معاملووة لعميوول عووار  , ايهمووا اةووول أوموون تووسريت غلووا الحسوواب  أوموو  العميوول 

 وتضمن اتاحتها للجها  المختلة بالسرعة الممكنة .

الواجبوة  حلول عليها من خوالل عمليوة العنايوةنست من جمي  السجال  التي يت  ال -ال  أو

 ين بمووا فووي  لووك الوثووا ا ال الووة علووى هويووا  عمووالء المسووتفيفووي التحقووا موون المعووامال  

 . الفعليين والملفا  المحاسبية ومراسال  العمل
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تووي كانوو  لا أوجميوو  سووجال  المعووامال  المحليووة وال وليووة سووواء المنفوو ة بالفعوول  -ثانيررا  

ا ة علووى ان تكووون تلووك السوجال  مفلوولة بالقوو ر الوو ي يسوومح بضعوو,لووة لتنفيوو ها واهنواك مح

 تمثيل خةوا  كل معاملة على ح ة .
( خموس 5) لغاية انقضاءالمكتب وما يتلل بها ,  إلىا  المرسلة اإلبالغنست من  -ثالثا  

هوا , بتواريت الحكو  البوا  فوي  عووى قضوا ية متعلقوة  أو اإلبوالغريت تقو ي  اسنوا  مون تو

 ز  تلك الم ة .واوان تج

 .تح يثي  وأ  ءاي معلوما  مقررة من اجرا أواةر السجال  المتعلقة بتقيي  المخ -رابعا  
والمهن غيور الماليوة المحو  ة  األعماللتز  المؤسسا  المالية والحاب ت – 12 –الما   

 :بما يستي

 :  وتنفي  برامع لمن  غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتضمنأع ا   -ال  أو

إجووراء تقيووي  لمخوواةر غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب التووي هووي عرضووة لهووا , بمووا  –أ 

ير هو ا للحو  منهوا وتووف ةه   المخاةر واتخوا  إجوراءا  فعالويتضمن تح ي   وتقوي  وفه  

 التقيي  للجها  الرقابية .

المفروضوة فوي  اإللتزاموا ةبيا يا بتضوابة  اخلية تلووض  سياسا  وإجراءا   –ب 

 الحوو  موون المخوواةر التووي إلووىمجووال مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب بمووا يووؤ ي 

 جرى تقييمها .

 ض  وتةبيا معايير نزاهة مال مة عن  اختيار موظفين .و –ج 

هو  مخواةر غسول لت ريب المستمر للمسؤولين والعاملين بما يكفل رف  ق راته  فوي فا –  

 أواالمووووال وتمويووول االرهووواب والتعووورف علوووى العمليوووا  والتلووورفا  غيووور االعتيا يوووة 

 المشبوهة وكيفية التعامل معها وتةبيا الت ابير الواجب اتباعها بفاعلية .

 الت قيا المستقل الختيار م ى فاعلية السياسا  واالجراءا  وم ى تةبيقها . – ـه
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 الحتفاظ بها .ا أوبسسماء وهمية  أوع   فتح حساب مجهول الهوية  -ثانيا  

ً أسووواء أكووانوا   ، عهوواالتقيوو  بمووا يوور  اليهووا موون اسووماء محظووور التعاموول م -ثالثررا    شخالووا

العالقوة  ال وليوة  ا  أوواللا رة بحقه  قرارا  من الجها  المحلية ، ةبيعية ا  معنوية 

 بغسل االموال وتمويل االرهاب .

يوور السوولةا  المختلووة خوور غلأي شووخ   أوالمسووتفي   أو  للزبووون عوو   االفلووا -رابعررا  

 أو  بتةبيووا احكووا  هوو ا القووانون عوون االجووراءا  القانونيووة التووي تتخوو  فووي شووسن المعووامال

 رهاب.إتمويل أوالمشتبي فيها غسل اموال العمليا  المالية 

 تمويولأوبسية عملية يشوتبي فوي انهوا تتضومن غسـوـل أمووال  وراً فإبالغ المكتب  -أ-خامسا  

لمكتوب الو ي يعو   ا اإلبوالغوعلوى وفوا نموو ج ، ارهاب سواء تم  ه   العملية ا  ل  تت  

 له ا الغر  .

مهوون يسووتثنى موون حكوو  الفقوورة )أ( موون هوو ا البنوو  المحووامون وغيووره  موون الووحاب ال -ب 

لوة ك المعامكان حلووله  علوى المعلوموا  المتعلقوة بتلو إ االقانونية والمحاسبية المستقلين 

 في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية
 سرعي .تزوي  المكتب بالمعلوما  والمستن ا  التي يةلبها ، وعلى وجي ال -سا سا  
 ة عن  ةلبها.المحاك  والجها  المختل إلىتق ي  السجال  كافة  -سابعا  
 أوعالقووا  عموول معهووا  الوو خول فووي أوالملووارف اللووورية  ، عوو   التعاموول موو   -ثامنررا  

باتي م  المؤسسا  مرسل اليها تسمح باسوتخ ا  حسوا أوعالقا    ملرفية مراسلة  معها 

 من ملارف لورية .

لمؤسسووا  الماليووة المحظووورة عوو   التعاموول موو  ايووة مؤسسووة ماليووة تقوو   خوو ماتها ل -تاسررعا  

 عالمياً .
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ماليووة بموجووب المترتبووة علووى المؤسسووا  ال اإللتزامووا تسووري  –أ  – ال  أو -13-المررا   

ي ة بموجبوواحكووا  هوو ا القووانون واالنظمووة والتعليمووا  واالنظمووة ال اخليووة والبيانووا  اللووا ر

توي على فرو  المؤسسا  التي تعمل خوارج جمهوريوة العورال والشوركا  التابعوة لهوا وال

هوا فوي بالحكوا  مو  التشوريعا  المعموول ل  تتعار  تلوك ا إ اتملك حلة االغلبية فيها , 

 ال ول المعنية .

علووى مسووتوى المجموعووة الماليووة وموون  اإللتزامووا ا  الماليووة هوو   تةبووا المؤسسوو –ب 

 ضمنها سياسة وأجراءا  تبا ل المعلوما  ضمن المجموعة المالية .

هوا حلوة شوركا  تابعوة لهوا في أوتلتز  المؤسسوا  الماليوة التوي يكوون لو يها فورو   -ثانيا  

 لرقابيووةالجهووة ا بضشووعاراغلبيووة فووي الوو ول التووي تمنوو  قوانينهووا تةبيووا احكووا  هوو ا القووانون 

 .ب لك

ستح ث في المؤسسا  المالية تشوكيل ا اري خوا  فوي مكافحوة غسول ي  – 14 –الما   

للووا رة ااالموووال وتمويوول االرهوواب  يتووولى متابعووة تنفيوو  احكووا  هوو ا القووانون والتعليمووا  

 بموجبي.
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 الفصل السا ا
  يلجنة تجمي  أموال االرهابي

شووكل فووي االمانووة العامووة لمجلووس الوووزراء لجنووة تسوومى ) لجنووة تجميوو  ت – 15 –المررا   

الو ين  غيرها من ألول األشوخا  أوأموال االرهابيين(  تتولى تجمي  أموال اإلرهابيين 

 إ امون ح  ته  لجنة العقوبا  التابعة لألمو  المتحو ة والمنشوسة بموجوب قورارا  مجلوس األ

ه  علوى الو ين تو  تلونيف أو ،الساب  من ميثال االم  المتحو ة  كان  تعمل بمقتضى الفلل

 :ن منقرارا  مجلس األم  إلى بناء على ةلب  ولة اخرى أستنا اً  أواللعي  الوةني ، 

ً نا ب محاف -ال  أو  . ظ البنك المركزي العراقي ـ ر يسا
 . للر يس رهاب ـ نا بااالموال وتمويل اال م ير عا  مكتب مكافحة غسل  -ثانيا  
ة  عميو  بالنسوب أون مو ير عوا  عوممثل عون الجهوا  التاليوة ال يقول عنوانوي الووظيفي  -ثالثا  

 للعسكرين

 المالية .وزارة  –أ 

 وزارة ال اخلية . -ب

 وزارة الخارجية . -جـ

 وزارة الع ل . -  

 وزارة التجارة . -هـ

 وزارة االتلاال  . -و 

 هي ة النزاهة . -ز 

 جهاز مكافحة االرهاب . -  

 جهاز المخابرا  الوةني . - ة
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 ي :تتولى اللجنة ما يأت – 16 –الما   
وقوو  االلكترونوووي عمووا   أسووماء االشوووخا  المجموو ة أموووواله  عنوو  نشوورها فوووي المإ -ال  أو

 الرسمي للجنة العقوبا  فـي مجلس االمون ، علوى الجهوا  المختلوة  ون توسخير لغور 

األلوووول األخوورى لألشووخا  المسووومين  أوأتخووا  اإلجووراءا  الالزموووة لتجميوو  األموووال 

ملولحته  ل أوأموال األشخا  والكيانوا  التوي تعمول بالنيابوة عونه   أووالكيانا  المسماة 

 المتولوو ة موون أو، ويضوومن  لووك األموووال واأللووول األخوورى المسووتم ة  بتوجيووي موونه  أو

 وأغيور مباشورة هوؤالء األشوخا   أويسويةر عليهوا بلوورة مباشورة  أوممتلكا  يمتلكها 

ا  زواج أي مون األشوخأل وفورو  ووللجنة تجمي  أمووال ألوو،  الكيانا  المرتبةة به 

 وج   ما يبرر  لك . إ االمسمين 

 ين ، الو والتنظيموا  اإلرهابيوة  بسسوماء األشوخا  اإلرهوابيين تنظي   قا مة محلية  -ثانيا  

  بنووواء علوووى المعلومووا  المق موووة مووون الجهوووا لووويه  المعوووايير الخالووة بالتجميووو تنةبووا ع

 المختلة .

الو ول األجنبيوة بخلوو  تجميو   وزارة الخارجيوة مون إلوىتلقي الةلبا  الووار ة   -ثالثا  

ر األموال واأللول األخرى ألشخا  مقيمين في جمهورية العورال ، والتحقوا مون توواف

 المعايير الخالة بالتجمي  وتل ر قرارها بناء على  لك .
 ة الووار ة قا موة الموحوتق   ةلبا  االعترا  على اال راج فوي ال  -ال  وأ – 17 –الما   

 اللجنة . إلى أوالجهة المختلة في مجلس االمن   إلىمن لجنة العقوبا  

 ال وليووة موون أوجميوو  المحليووة تقوو   ةلبووا  االعتوورا  علووى اال راج  فووي قوووا   الت -ثانيررا  

 يل تعو أويلوي تع  أورفعوي  أواللجنة للنظر فيها ، ولها االبقاء على االس   إلى وي العالقة 

ً ةال التن  للقانون . جمي  . ويجوز الةعن بالقرار وفقا

 نشر قوا   التجمي  في الجري ة الرسمية .ت  – 18 –الما   
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والمهن غير المالية المح  ة واي جهة  األعماللتز  المؤسسا  المالية وت – 19 –الما   

لجنوة اخرى بتجمي  االموال وااللول االخورى الووار ة بقورارا  التجميو  اللوا رة مون ال

 شسن .المبلغي منها . وإبالغ اللجنة فورا بما يتوافر ل يها من معلوما  به ا ال أو
ول علووى اللجنووة  للحلوو إلووىلكوول  ي ملوولحة تقوو ي  ةلووب خة ووي  -ال  وأ – 20 –المررا   

 بجزء منها لألسباب األتية: أوتلريح بالتلرف بكامل األموال المجم ة 

أي فوور  يعيلووي ، بمووا فووي  لووك  أوسوو ي  النفقووا  الضوورورية للشووخ  المجموو ة اموالووي ت -أ

ةبوي عوالج الالمبال  التوي تو ف  مقابول المووا  الغ ا يوة وبو ل اإليجوار والورهن واأل ويوة وال

 رسو  الخ ما  العامة  .والضرا ب وأقساة التسمين و

 .ةف  الرسو  ، وتس ي  نفقا  اال ارة والحفظ والليان  –ب 

 سباب انسانية لعا لة الشخ  المجم ة اموالي.ا  –ج 
ة وان ( مون هو   الموا اللجنة الموافقة على التلريح المنلو  عليي في البن  )اوالً  -ثانيا  

 . تفر  الشروة التي تراها مناسبة

ابعوة ا  المختلوة التموافقة اللجنة على التلوريح اال بعو  ابوالغ لجنوة العقوبوالتنف   -ثالثا

  مون ( ثالثوة ايوا  علوى تواريت االبوالغ و ون اعتورا3لالم  المتح ة ب لك وبعو  مورور )

 اللجنة المختلة.

 أووالمهون غيور الماليوة المحو  ة  األعموالمؤسسا  المالية والوحاب على ال -21-الما   
  ( مون هو الً أوقورار بتجميو ها بموجوب البنو  )أي شخ  لخر يحوز  األموال التي لو ر 

 الما ة ع   التلرف فيها وإبالغ الجهة التي وضع  التجمي  والمكتب ب لك.
نظ  لليوة تسول  وتوزيو  القووا   اللوا رة عون مجلوس األمون وإجوراءا  تو – 22 –المرا   

   اإلنسووانية وكوول مووا يتعلووال موو  الحوواالالشووةب موون القا مووة وتلووحيح االسوو  والتعاموو
االمون  جراءا  التجمي  بموجب القا مة الموح ة التي تر  من لجنة العقوبوا  فوي مجلوسضب

 ها التوي تعو القووا   ال وليوة أووالقوا   المحلية التوي تعو ها اللجنوة علوى المسوتوى الووةني 
  هووا ، بنظووا  يلوو ربنوواء علووى ةلبووا  الوو ول االخوورى ، وسووير عموول اللجنووة ، واجتماعات

 مجلس الوزراء .
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 الفصل السابع
 حجز االموال

 أوقيووا وللمحكمووة بنوواًء علووى ةلووب اال عوواء العووا  لقاضووي التح  -الً أو  – 23 –المررا   

ويول تم أوالمكتب ، وض  الحجز على األموال المتعلقوة بجريموة غسول امووال  أوالمحافظ 

 ارهاب . وال يحول  لك  ون وض  الحجوز مون السولةة القضوا ية المختلوة مباشورة عنو 

 االقتضاء ولو ل  يق   اليها ةلب ب لك .

 في اي مرحلوة أوعن  تق يمها  أواالخبار  أويجوز ةلب الحجز، قبل تق ي  الشكوى  -ثانيا  

 جة البتا  .من مراحل ال عوى الجزا ية، ما ل  يكتسب الحك  في القضية  ر

 المعو ة  لالسوتخ ا   أو مة تخض  للحجوز األمووال والمتحلوال  والوسوا ة المسوتخ -ثالثا  

 أو الجورا   االلولية ، أوجريموة تمويول اإلرهواب  أوفي ارتكواب  جريموة غسول األمووال 

، ا  أي  ممتلكا  معا لة من حيث القيموة. سوواءاً كانو  فوي حيوازة الموته  وتحو  تلورفي

 . تلرف الغير أويازة ح إلىانتقل  
بتوي، ان وضو  الحجوز قبول تقو ي  الشوكوى، فعلوى الجهوة التوي ةل إ ا -ال  وأ  -24 –الما   

 . ( ثالثة اشهر من تاريت قرار الحجز3تق   شكواها ض  المحجوزة اموالي ، خالل )

بووين ي يووي، ولموون يوو عي  للمووته  المحجوووز علووى اموالووي ، ولموون حجووز  األموووال -ثانيررا  

لتوي استحقال االموال المحجوزة ، ان يعتر  على قرار الحجوز لو ى السولةة القضوا ية ا

 علمي، بقرار الحجز . أو( ثمانية ايا  ، من تاريت تبلغي، 8ل ر عنها، خالل )

ل الموو ة لمحجوووز عليووي خووالالوو  تقوو   الجهووة التووي ةلبوو  الحجووز شووكواها علووى  إ ا -ثالثررا  

ونيوة ر القان( من ه   الما ة، يلغى قورار الحجوز، وتوزال جميو  االثواالأوالمح  ة في البن  )

 التي نجم  عني .
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 ، ( مون هو   الموا ةالأوبنو  ) ة المنلو  عليها فوي الق م  الشكوى ضمن الم إ ا -رابعا  

 أولحجوز، بقواء اإما إن تقرر، ، ا قضا ية التي تض  ي ها على ال عوى الجزا يةفللسلةة ال

   لها مون ق، ومما يكون ق   ، من وقا   القضية ، حسب ما يتراءى لها الغاؤ  أو،  تع يلي

 اعتراضا  على قرار الحجز .

،  ةيوااحتيايع  الحجوز الجواري وفقوا إلحكوا  هو ا الفلول ، حجوزا  -ال  وأ  – 25 –الما   

 ، واال عواء  ارة األمووال المحجووزة بموجبويإ، و تسري على وضعي واالعترا  عليويو

منلوو  ا  ال، فيموا ال يتعوار  مو  االحكو ، احكا  قانون المرافعا  الم نيوة باستحقاقها

 .عليها في ه ا القانون

، يبقوى  هوابول لو ور الحكو  في، ق ، الي سبب قوانوني انقض  ال عوى الجزا ية إ ا -ثانيا  

لحقول وعلووى الجهووة اإل اريووة المعنيووة اقامووة الوو عوى الم نيووة بووا،  الحجووز الجوواري قا مووا

لغهوا مون تواريت تب ( ثالثوين يوموا30الجزا يوة، خوالل )تتضومنها الو عوى  واالضرار التوي

، وتعوووا  االمووووال  ، يلغوووى قووورار الحجوووز ، وبخوووالف  لوووك بانقضووواء الووو عوى الجزا يوووة

 مستحقيها . إلىالمحجوزة 
 حجوز تنفيو ي إلوىموالوي ويتحوول ا، يبقى الحجز على  ل ر الحك  با انة المته  إ ا -ثالثا  

 ، عن ما يكتسب الحك   رجة البتا  .

، فوي  رفو  الشوكوى أوفراج إلا أوع   المسؤولية  أوبالبراءة يع  الحك  اللا ر  -رابعا  

 لوووىإ، واعوووا ة االمووووال المحجووووزة  لقووورار الحجوووز الغووواءً ، حالوووة اكتسوووابي  رجوووة البتوووا  

 ، ولو ل  ين  على  لك في قرار الحك  . المحجوز عليي
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 الفصل الثام 
 مهام  الجهات الرقابية

و  عليهووا مهامهووا المنلوو إلووى ضووافةً إتتووولى الجهووا  الرقابيووة ،  –ال  وأ – 26 –المرا   

 في القوانين االخرى  ما يستي  :

 األعموالووسا ل ومعايير متابعة التزا  المؤسسا  الماليوة ويش تةوير اجراءا  التفت –أ 

فقوواً والمهوون غيوور الماليووة المحوو  ة بالتزامووا  مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب و

 للقانون .

 األعموالاستخ ا  سلةاتها المقررة لها قانوناً في حاال  اخوالل المؤسسوا  الماليوة و –ب 

 ي  التزاماتها .والمهن غير المالية المح  ة في تنف

 ا القووانون وموو  هووتبووا ل المعلوموا  موو  الجهوا  المختلووة بتةبيوا احكووا   تعواونال –ج 

 الجها  االجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .

كاتها التابعوة لتسك  من تنفي  فرو  المؤسسوا  الماليوة خوارج جمهوريوة العورال وشورا –  

ظموة نلمنلوو  عليهوا فوي هو ا القوانون واألجوراءا  اغلبية فيهوا لإألالتي تمتلك حلة ا

بووي  اموور اللووا رة بموجبووي , بالقوو ر الوو ي تسوومحولتعليمووا  والبيانووا  والضوووابة واألوا

 الشركا  . أوتشريعا  ال ول التي تعمل فيها ه   الفرو  

والمهون غيور الماليوة التوي  األعمواللتحقا مون التوزا  المؤسسوا  الماليوة والوحاب ا – ـه

تسوتخ    المقوررة بموجوب هو ا القوانون . ولهوا ان اإللتزاموا رقابتها ب أوتخض  الشرافها 

 سلةاتها الرقابية في سبيل  لك .

 أوغسل امووال ي في للتها ببالغ المكتب فوراً عن اية معلوما  حول عمليا  يشتبإ –و 

 جرا   اللية . أورهاب إتمويل 
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 ارة واعضواء والخبورة والنزاهوة ألعضواء مجلوس اإلعايير الكفاءة والمال موة وض   م -ز

 . م را ها في المؤسسا  المالية أو شرافيةاإل أو ارة التنفي ية اإل

والمهون غيور الماليوة  األعمواللمؤسسوا  الماليوة ولظوروف التوي يجووز فيهوا تح ي  ال –  

القووة عنشوواء إمووا بعوو   إلووىالمسووتفي  الحقيقووي  أوالمحوو  ة تسجيوول التحقووا موون هويووة العميوول 

 العمل .

 أونشواء إالمشاركة بلورة مباشورة فوي  أورة ا ا أوالالزمة المتالك  وض  الشروة –ة 

 مهن غير المالية المح  ة . أوتشغيل مؤسسة مالية  أوإ ارة 

محو  ة لتنفيو   عمال ومهن غير ماليةأا ا  لمساع ة المؤسسا  المالية ورشإ إل ار –ي 

 المنلو  عليها في ه ا القانون . اإللتزاما 

 امور ، لتسوهيلأو أوضووابة  أو  تعليموا إلو ارعلوى للجهوة الرقابيوة ، للر يس األ  -ثانيا  

 تنفي  المها  المنلو  عليها في ه ا القانون .
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 الفصل التاسع
 ال ولي تعاو ال

جريمة غسل االموال وتمويل االرهاب من الجورا   التوي يجووز فيهوا ع  ت – 27 –الما   

كووا  ألح فقواوتسولي  المجوورمين و تعوواونا والاالنابوة القضووا ية والمسواع ة القانونيووة والتنسوي

 فيها .   التي تكون جمهورية العرال ةرفااالتفاقيا

 إلوى، اسوتنا اً  ةلوب المسواع ة القانونيوة أو ينف  ةلب تسولي  المجورمين ال – 28 –الما   

،  لعوورالاكانوو  قوووانين ال ولووة الةالبووة وقوووانين جمهوريووة  إ ا، إال   أحكووا  هوو ا القووانون

علووى جريمووة مماثلووة وتعوو  از واجيووة التجووري   أوتعاقووب علووى الجريمووة موضووو  الةلووب 

 ووة كانوو  قوووانين ال ولووة الةالبووة توو رج الجريمووة فووي ف إ ا، بغوو  النظوور عمووا  مسووتوفاة

 تسوووتخ   فوووي تسووومية الجريموووة  ا  الملوووةلح المسوووتخ   فوووي القوووانون أوالجووورا    اتهوووا 

لوة ، بشرة أن يكون فعل الجريمة موضو  الةلوب مجرمواً بمقتضوى قووانين ال و العراقي

 الةالبة .

، مو  أي وحو ة عن  الةلوب أولقا ياً للمكتب أن يتبا ل المعلوما  ت –ال  وأ – 29 –الما   

لنسوبة أجنبية نظيرة، تؤ ي وظا ف مماثلة لوظوا ف المكتوب ، وتخضو  لو ا  التزاماتهوا با

ة بالمثول ، مو  مراعواة مبو أ المعاملو ، بغ  النظر عن ةبيعة تلك الوح ة األجنبية للسرية

 . الثنا ية أووأحكا  االتفاقيا  ال ولية 

ال إ ( مون هو   الموا ة الً أوبنو  )ا  المنلو  عليها فوي الالمعلومال يجوز استخ ا   -ثانيا  

ألغووورا  مكافحوووة الجووورا   األلووولية وغسووول األمووووال وتمويووول اإلرهووواب، و ال يجووووز 

 اإلفلا  عنها ألي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي ق متها .

كثوور موو  أ أوجنبيووة واحوو ة أ أول المعلومووا  موون خووالل سوولةة محليووة للمكتووب تبووا  -ثالثررا  

 الوح ا  غير النظيرة لي والتي ال يمكن ان تق   المعلوما  بلورة مباشرة .
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موون جهووة قضووا ية ب ولووة علووى ةلووب  لسوولةا  القضووا ية المختلووة بنوواءً ل -30 –المررا   

عقوب تن تقورر أبشورة المعاملوة بالمثول  ،  أوقيوة تفاإخرى تربةها م  جمهوريوة العورال أ

 أو يورا ا  و الوسوا ة واال وا  المسوتخ مةلال  واإلضبة األموال والمتح أوحجز  أو

 أونهووا الجريمووة االلولية الناجمووة ع أوالمعو ة لالسووتخ ا  فوي تنفيوو  جريموة غسوول االمووال 

 مو  ،اقوي القيموة المقابلوة لهوا بموا ال يتعوار  مو  القوانون العر أوجريمة تمويل االرهواب 

 . (النية يحسن)ع   اإلخالل بحقول الغير 

ة اللوا رة حكا  الجزا ية الباتوسلةا  العراقية المختلة تنفي  األتولى الت – 31 –الما   

جورا    موال المتحللة عنبية المختلة المتعلقة بملا رة األجنعن الجها  القضا ية األ

 جووراءا  التووي تتضوومنهارهوواب وعا وو اتها وفووا القواعوو  واإلغسوول االموووال وتمويوول اال

 .ةراف التي يكون العرال ةرفاً فيها المتع  ة األ وأتفاقيا  الثنا ية اإل

متعو  ة االةوراف تونظ  كيفيوة التلورف فوي  أوجوز ابرا  اتفاقيا  ثنا ية ي -32 –الما   

حلوويلة االموووال المحكووو  بملووا رتها فووي جوورا   غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب موون 

ف اةورااجنبية تتضمن قواع  توزي  حلويلة تلوك االمووال بوين  أوجها  قضا ية عراقية 

 .االتفاقية وفقاً ألحكامها

لز  كل من اتلول علموي بةلبوا  المسواع ة القانونيوة المنلوو  عليهوا ي – 33 –الما   

ة وال يجوووز اإلفلووا  عنهووا ألي جهوو ,حافظووة علووى سوورية الةلبووا  فووي هوو ا القووانون  الم

 ق م  المعلوما  . اخرى ب ون موافقة الجهة التي
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 الفصل العاشر
 عبر الح و  للت اول وات ال ابلة موال واألن ل األ
نوو  مغا رتووي بالتلووريح ع أويلووز  كوول شووخ  عنوو   خولووي العوورال  -ال  وأ  -34 –المررا   

اليوة م وا  أعما يحملوي مون أمووال أو عموال  أو الةلب من ممثل الهي ة العامة للكمارك 

ة خ موو أوموون خوالل شوخ   ي اخوول العورال أو خارجو إلوىأو تنقول لحاملهووا  للتو اولقابلوة 

 أوويشوومل التلووريح قيمووة تلووك العمووال  بووسي وسوويلة اخوورى ،  أوخ مووة شووحن  أوبريوو  

 اال وا .

 أومووال ن الشخ  عن مل ر األما  إضافية مللهي ة العامة للكمارك ةلب معلو  -ثانيا  

 .املها و الغر  من استخ امها لح للت اول وا  المالية القابلة العمال  أو األ
ً المنلو  عليها في البن ين )أوالً  تحال المعلوما  -ثالثا   ة ، بموا ( مون هو   الموا ( و)ثانيوا

 المكتب . إلىفي  لك نسخة ةبا االلل من نمو ج التلريح 

العموال   أوموة للكموارك لوالحية الحجوز علوى االمووال للهي ة العا  -ال  وأ  -35 –الما   

علومووا  اعةوواء أيوة م أولحاملهووا فوي حالوة عوو   التلوريح عنهوا  للتو اولواال وا  القابلوة 

موون  فووي حالووة وجووو   ال وول  كافيووة لألشووتبا  فووي انهووا متحلوولة أوغيوور حقيقيووة فووي شووسنها 

 . ل لك ةمع  أوجريمة تمويل ارهاب  أوجريمة غسل اموال  أوجريمة أللية ، 
نلوو  عليهوا فوـي البنو  تولية برفو  الحجوز عون المحجووزا  الميل ر المكتب  -ثانيا  

بلغووي يووا  موون توواريت تأ( سووبعة 7القضوواء خووالل ) إلووىالتهووا اح أو( موون هوو   المووا ة الأو)

 بالقرار.
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 الفصل الحا ي عشر
 الع وبـات

سونة وبغراموة ال  ةعشور ( خموس 15سجن لم ة ال تزي  على ) عاقب بالي – 36 –الما   

تقل عن قيمة المال محل الجريمة وال تزي  علوى خمسوة اضوعاف كول مون ارتكوب جريموة 

 غسل اموال.
 عاقب بالسجن المؤب  كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب.ي – 37 –الما   

ا فوي يجب الحك  بملا رة االموال محل الجريمة المنلو  عليه -ال  وأ – 38 –الما   

معوو ة  التووي كانوو  أواالشووياء التووي اسووتعمل  فووي ارتكابهووا  أوهوو ا القووانون ، ومتحلووالتها 

هوا سووواء التنفيوو  علي أومووا يعا لهوا فووي القيموة فووي حوال تعوو ر ضوبةها  أوالسوتعمالها فيهوا  

 . (النية يحسن)خالل بحقول الغير اكان  في حوزة المته  ا  شخ  اخر ،  ون اال

ب  مون ملوا ر مشوروعة  الجريموة التوي تخوتلة بممتلكوا  اكتسو تخض  متحلال  -ثانيا  

 رة ( موون هوو   المووا ة فووي حوو و  القيمووة المقووالأوللملووا رة المنلووو  عليهووا فووي البنوو  )

 للمتحلال  وثمارها .

 رة األموووال المتحلوولة موون ال يحووول انقضوواء الوو عوى الجزا يووة  ون الحكوو  بملووا -ثالثررا  

 تمويل االرهاب . أوعمليا  غسل األموال 

،  أحو ه  أوأخورى ، علو  أةرافهوا  أي أ اة قانونيوة أواتفوال  أويق  باةالً كول عقو   -رابعا  

 ن ملووا رةكووان لوو يه  مووا يحملهوو  علووى االعتقووا  بووسن الغوور  منهووا هووو الحيلولووة  و أو

هوواب تمويول اإلر أومتحلوال  جريموة، المتعلقووة بغسول األمووال  أوالعا و ا   أوالوسوا ة 

 .( حسني النية)م  ع   اإلخالل بحقول الغير 
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 (25,000,000تعاقوووب المؤسسوووة الماليوووة بغراموووة ال تقووول عووون ) -ال  وأ – 39 –المرررا   

م توين وخمسوون مليوون ( 250,000,000خمسة وعشرين مليون  ينار وال تزيو  علوى )

  ينار في اح ى الحالتين االتيتين:
 وال وليوة ع   مسك السوجال  والمسوتن ا  لقيو  ماتجريوي مون العمليوا  الماليوة المحليوة -أ

ا و  عليهوتتضمن البيانا  الكافية للتعرف على ه   العمليا  واالحتفاظ بها للم ة المنل

 في ه ا القانون.

سووماء با أوو ا وو  مجهولووة الملوو ر  أوموووال أقبووول  أوقبووول و ا وو   أوفووتح حسوواب  –ب 

 وهمية. أولورية 

قووول عووون ت( ثوووالث سووونوا  و بغراموووة ال 3يعاقوووب بوووالحبس مووو ة التزيووو  علوووى ) -ثانيرررا  

( خمسووين 50,000,000( خمسووة عشوور مليووون  ينووار وال تزيوو  علووى )15,000,000)

 -هاتين العقوبتين كل من : بضح ى أومليون  ينار 

علوما  غيور مق    أو ،المكتب  إلىعن المعامال  المشبوهة  اإلبالغ ي  امتن  عن تق –أ 

 لحيحة عم اً .

كوا  هو ا حأالسلةا  والجها  المختلوة بتةبيوا لغير  أوالمستفي   أوافلح للزبون  –ب 

سن الفحو  التوي تتخو  فوي شو أوالتحوري  أو اإلبوالغالقانون عن أي اجراء مون اجوراءا  

بيانوا  عون ال أوتمويول ارهواب  أوالمعامال  المالية المشتبي في انها تتضمن غسل اموال 

 .المتعلقة بي

( م ووة مليووون  100,000,000عاقووب بووالحبس وبغرامووة ال تزيوو  علووى )ي – 40 –المررا   

هوواتين العقوووبتين كوول موون اخوول موون رؤسوواء مجووالس ا ارا  المؤسسووا   بضحوو ى أو ينووار 

ال جسوي  هموضب أوموظفيهوا بسووء قلو   أومو يريها  أومالكيها  أواح  اعضا ها  أوالمالية  

 .المنلو  عليها في ه ا القانون  اإللتزاما من  بسي  
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المعلوموا   عاقب بالحبس م ة ال تزي  على سنة كل من امتن  عون تقو ي ي – 41 –الما   

 ( سبعة أيا  .7المكتب بع  ان ار  لتق يمها خالل ) إلى
( ثووالث سوونوا  وبغراموة التقوول عوون 3عاقووب بوالحبس موو ة ال تقوول عون )ي – 42 –المرا   

مليووون  ما ووة( 100,000,000( عشوورة ماليووين  ينووار والتزيوو  علووى )10,000,000)

 ،فووي جمهوريووة العوورال  لووريااتين العقوووبتين كول موون أنشووس ملوورفا هوو بضحوو ى أو ينوار 

 لة في حك  الشرو  .واوتع  المح
( سونتين وبغراموة ال تقول عون قيموة 2عاقب بالحبس م ة ال تزيو  علوى )ي  – 43 –الما   

( ثالثة أضوعافها كول شوخ  لو  يلور  عنو   خولوي جمهوريوة 3االموال وال تزي  على )

 أومووال أللكمارك عما يحملوي مون مغا رتها عن  الةلب من ممثل الهي ة العامة  أوالعرال 

 أوال  اخوول جمهوريووة العوور إلووىتنقوول  أولحاملهووا  للتوو اولا وا  ماليووة قابلووة  أوعمووال  

قو    أوبوسي وسويلة اخورى ،  أوخ موة شوحن  أوخ موة بريو   أوخارجها من خالل شخ  

 معلوما  كا بة.

( مليووون  ينووار وال تزيوو  علووى 1عاقووب بووالحبس وبغرامووة التقوول عوون )ي – 44 –المررا   

هو ا  هاتين العقوبتين كل من خالف احكا  بضح ى أو( خمسة وعشرين مليون  ينار ، 25)

 ( .43( و)42( و)41( و)38( و)37القانون من غير  الموا  )

 أوالماليووة  تخوو  الجهووا  الرقابيووة  مووا يلووي فووي حالووة مخالفووة المؤسسووةت  – 45 –المررا   

 وأعليمووا  الت أواالنظموة  أوحكوا  هو ا القوانون األعموال والمهون غيور الماليوة المحو    ، أل

 زا ية :امر اللا رة بموجبي و ون االخالل بالعقوبا  الجواأل أوالضوابة  أوالبيانا  

 . المخالفة إلىامر بايقاف النشاة المؤ ي  إل ار -ال  أو
 . وفقاً للقانونسحب ترخي  العمل  -ثانيا  
 ة المخالفوة خووالل مو ة مناسووبةزالووإبضشووعار الجهوة المخالفووة بوجووب نوو ار ويكوون اإل -ثالثرا  

 يح  ها ل لك .
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 تح  ها الجهة الرقابية . من العمل في القةا   ي الللة لفترة شخا األمن   -رابعا  
 ةلب استب اله  . أوتقيي  لالحية الرؤساء  -خامسا  

خمسين الف  ينار وال يزيو  و ما تين( 250,000مبل  مالي ال يقل عن )ستيفاء ا -سا سا  

 ( خمسة ماليين  ينار عن كل مخالفة .5,000,000على )
لمنلوو  خالل بالمسؤولية الجزا ية للشخ  الةبيعوي ام  ع   اإل -ال  أو -46 –الما   

ا عليها في ه ا القانون ، يسوسل الشوخ  المعنووي عون الجورا   المنلوو  عليهوا فوي هو 

غرامووي وكووالؤ  لحسووابي وبسسوومي ويعاقووب بال أوموو يرو   أوالقووانون التووي يرتكبهووا ممثلووو  

 للقانون  . والملا رة  المقررة للجريمة وفقا

بموا يحكو  بوي مون عقوبوا   لشوخ  المعنووي مسوؤوالً بالتضوامن عون الوفواءيكون ا -ثانيا  

 . لالحي  العاملين ل يي وبسسمي ولكان  الجريمة ق  ارتكب  من اح إ امالية وتعويضا  

عفى من العقوبة المنلو  عليها في ه ا القانون  كل مون بوا ر بوابالغ ي – 47 –الما   

كواب جريموة غسول امووال وتمويول االرهواب اي سلةة مختلوة بوجوو  اتفوال جنوا ي ألرت

اء وعن المشتركين فيي قبول وقوو  الجريموة وقيوا  السولةا  المختلوة بالبحوث واالستقلو

عو  وقوو  حلول الوبالغ ب إ اتخفيفهوا  أول ك الجناة. وللمحكمة األعفواء مون العقوبوة أوعن 

 الجريمة بشرة ان يسهل القب  على  الجناة وضبة االموال محل الجريمة .
مون  يً أعون  اإلبالغكل من قا  بحسن نية ب انضباةيا أو يسسل جزا ياً  ال – 48 –الما   

 و  عنهوا ابيانو أوبتقو ي  معلوموا   أوالعمليا  المشتبي بها الخاضعة ألحكا  هو ا القوانون 

 .لو ثب  انها غير لحيحة 
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 الفصل الثاني عشر
 أحكام عامة وختامية

لتووي ترتكووب فووي القووانون علووى جوورا   غسوول األموووال اةبووا أحكووا  هوو ا ت – 49 –المررا   

عووي ن كانوو  الجوورا   األلوولية التووي نتجوو  عنهووا تلووك األموووال واقإجمهوريووة العوورال ، و

وانين عليهوا فوي قووانين تلوك ال ولوة وقو ة العرال ،  بشرة ان يكون معاقبواخارج جمهوري

 جمهورية العرال .

ى المحاكموة فوي جريموة ارتكبو  اثنواء  يجوز احالة موظوف المكتوب  علوال -50 –الما   

  ن من المحافظ .ضبسببها اال ب أوتا ية وظيفتي الرسمية 

ل  يكون لوي وجوو   إ ا يجوز تسسيس أي ملرف في جمهورية العرال  ال – 51 –الما   

لجهوا  ا ل  يكن تابعاً لمجموعة مالية منظمة خاضعة لإشراف الفعال مون  إ اما ي فيي و

 الرقابية المختلة.

 تحول أحكا  السرية المنلو  عليها في أي قانون  ون تةبيوا أحكوا  ال – 52-الما   

 ه ا القانون.

لومووا  المكتووب أفشواء المع أوال يجووز ألي موظووف فوي المجلوس  –ال  وأ – 53 –المرا   

 أوباشور معلو  بهوا بشوكل  أويعل  بها بحك  وظيفتي سوواء اةلو  عليهوا  أول  عليها التي ية

غورا  هو ا غير مباشر وال يجوز األفلا  عن ه   المعلوما  بوسي لوورة كانو  اال أل

 ما بع  انتهاء خ متي. إلىر خةالقانون، ويستمر ه ا ال

الوو ين يحلوولون علووى   األشووخا( موون هوو   المووا ة علووى الأويسووري حكوو  البنوو  ) -ثانيررا  

 المكتب. أوغير مباشر ، بمقتضى أتلاله  بالمجلس  أومعلوما  سواء بشكل مباشر 

شووكل فووي مجلووس القضوواء األعلووى محكمووة جنايووا  تخووت  فووي قضووايا ت  – 54 –المررا   

غسووول األمووووال ، ويجووووز عنووو  االقتضووواء تشوووكيل محووواك  اخووورى فوووي مراكوووز المنووواةا 

 ة.مجلس القضاء االعلى ، ينشر في الجري ة الرسمياالست نافية ببيان يل ر  ر يس 
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 2004( لسونة 93لوة ( رقوـ  )لغى أمر سلةة اال تالف المؤقتوة ) المنحي  – 55 –الما   

 قانون مكافحة غسل األموال ()
 – 56 –الما   

 . انظمة لتسهيل تنفي  أحكا  ه ا القانون إل اريجوز  -ال  أو 
 في  أحكا  ه ا القانون .تعليما  وانظمة  اخلية لتسهيل تن إل ارللمحافظ  -ثانيا  

 نف  ه ا القانون من تاريت نشر  في الجري ة الرسمية .ي  – 57 –الما   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معصومؤا  ف
 هوريةالجمرئيا 
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لغوور  الحوو  موون عمليووا  غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب التووي الووبح  متفاقمووة فووي  

 ح  كبير وتسار  التةوور التكنولووجي فوي العمول الملورفي وقةوا  إلىالعلر الحاضر 

 ار ضوارةاالموال وال ي اتا  التنو  فوي اسواليب االحتيوال الموالي ولموا يسوببي  لوك مون اثو

تج ة علووى االقتلووا  والمجتموو  ، ولمواجهووة االنشووةة االجراميووة ومكافحووة اسوواليبها المسوو

يووول لمكافحوووة غسووول االمووووال وتموتسسووويس مجلوووس ومكتوووب  إلوووىوللحاجوووة ، والحوو  منهوووا 

ريور ، ولتق االمووال وتمويول االرهواب رس المها   ا  الللة بمكافحة غسلماياالرهاب، 

 ون.شر  ه ا القان. عقوبا  لمرتكبي تلك الجرا  

 
 

 االسباب الموجبــــة
 



حظـةمال  

   

 

 

 

       

 تم تجميع هذه القوانين وطبعها بالصيغة التي نشرت في جريدة الوقائع العراقية     

 الدائرة القانونية
 البنك المركزي العرقي
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