المـقــدمة
إن البنك المركزي العراقي في سععععي مسعععؤمر لنشل لنقعععر القديف الندن لؤعز ز الل ي
الع اتفص بؤ اععععع فل الودل الممنلو ل لفدي
الدينلني بيلقعععععنن الندني ل كلن العم
لالدلان ن النيفذة لاللاعبيل المالدية الع يؤد بملعب مي  ،لهل سععععع في انسععععع يب العم
لنى نلائر البنك المركزي لالسعععالتيل العيم اى رى ف عععف ن قعععركيل الدتي ن العي
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
بيلسععععععع يسععععععع الندن لؤن ذهي الؤن ذ اءمق  ،لاءكقر من ذلك ؤزا ن الؤعن فل الؤي تيلل
الع
الدلان ن ذال العفق بعم البنك المركزي لالعمال الندن برمؤ ي عع من الاعععع
الم ؤم ن اىلمي ب ي عم ع ي ممي ؤتال عمع ي لؤنسعععع د ي لل ععععع ي في مؤنيل الكيف بعن
ؤون ق ي بآ ر الؤعن فل الؤي ت رئل ال ي لمن ق كلن مالني هذا بمقيب اعععععععلرة من
اععلر الؤدن ن بمعنيا العي الذي ؤ ععمن عم لؤنسع 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 .
لفي هذا اىتير بينر البنك المركزي العراقي إلع ل عععععع الدلان ن الماععععععرف لالدلان ن
الم ؤص بؤن ذهي في كؤي لاون في اععع نؤ ن ونهمي لرق ؤقعععك عين من منقعععلرال
الب نك المركزي ل رى الكؤرلن ؤكلن م ؤي و الع ملق الب نك المركزي الع قعععععععب ك
اىنؤرنل ل س ع الرعلص إل ي في ي لقل ل ي مكين في تلة من ععمن تلال البنك
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

األمــر رقـم  56لسنة 2004
الصـادر عـن سلـطة االئتـالف المـؤقتـة
البنك المركزي العراقي
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة ،وبموجب
القوانين واالعراف المتبعةة يةي لالةة اللةرب ،وتممةيا مةا قةرارات مجلةل االمةن الةدولي
ذات الصلة ،بما ييها القرار رقة  ، )2003( 1483ومةن واقةا عملنةا الو ية مةا مجلةل
اللك لضمان لدوث التغيير االقتصادي على نلو يكةون مقبةوال لمةعب العةراا ،واخةذين
بعةين االعتبةةار ر بةةة مجلةةل اللكة يةةي الةةداث تغييةةر لةا وكبيةةر يةةي الن ةةا االقتصةةادي
العراقي ،واصةرارا منةا علةى تلقية االسةتقرار يةي االسةعار الملليةة والعمةل علةى ايجةاد
مناخ اقتصادي موات لتاسيل ن ا اقتصادي مستقر يعتمد على عوامل السوا والمنايسة،
وادراكا منا للمماكل النابعة عن السياسات التي كةان ن ةا اللكة السةاب يتبعهةا يةي ادارة
البنةةا المركةةلي العراقةةي وضةةبط معامالتة  ،وادراكةةا منةةا كةةذلا اللتةةلا سةةلطة االئةةتالف
المؤقتةةة بالعمةةل علةةى ادارة مةةؤون العةةراا باسةةلوب يعةةال وعلةةى تةةامين الرياليةةة للمةةعب
العراقي وتمكين من ممارسة عالقاتة االجتماعيةة ومعامالتة الطبيعيةة التةي يمارسةها يةي
ليات اليومية ،
وإذ نتذكر ان قرار مجلةل االمةن الةدولي  ،القةرار رقة  ، )2003(1483قةد دعةا سةلطة
االئةةتالف المؤقتةةة الةةى تعليةةل المسةةاعي الرامةةي العةةادة بنةةاء االقتصةةاد وايجةةاد االوضةةا
المؤديةةة للتنميةةة المسةةتدامة  ،واذ نمةةارل عملنةةا علةةى نلةةو يتمامةةى مةةا مضةةمون التقريةةر
الصةةادر عةةن االمةةين العةةا لمجلةةل االمةةن الةةدولي بتةةاري  17يوليةةو  2003بخصةةو
اللاجة الى تطوير العراا والى اصالح مؤسسات وقوانين مةن اجةل تلقية لةذا التطةوير
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وتلويل ا لن ا االقتصادي يي العراا من ن ا مركلي مخطةط يفتقةر للمةفايية الةى ن ةا
اقتصادي يعتمد على عوامل السوا وعلى عوامل التنمية االقتصادية المستدامة والتةي يةت
توييرلةةا عةةن طريةة تاسةةيل قطةةا خةةا

ليةةوي ونمةةط  ،وبعةةد قيامنةةا بالتنسةةي مةةا

المؤسسات المالية الدولية ،الممار اليها يي الفقرة الفرعيةة (لة ) مةن البنةد ( )8يةي القةرار
رق ( )1483الصادر عن مجلل االمن الدولي ،
اعلن بموجب ذلا اصدار ما يلي:
القسم ()1
الغرض
ينمئ لذا االمر بنكا مركليا امنا وقويما ومستقال بغية تلقي اال ةراض التاليةة :اسةتقرار
االسعار يي الةبالد والملاي ةة علةى اسةتقرارلا و باتهةا ،العمةل علةى ايجةاد ورعايةة ن ةا
مالي يعتمد على السوا وعلى المنايسة ويكون مستقرا ،تعليل التنمية المستدامة واستدامة
العمالة والريالية يي العراا .
القسم ()2
قانون البنك المركزي
يكون لقةانون البنةا العراقةي المركةلي المرية بهةذا االمةر يةي المللة (أ) كامةل سةلطات
وصالليات القانون .
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القسم ()3
الشروط العامة
يمير مصطلح "سلطة التعيين" الى السلطة التي يمارسها المدير االداري لسلطة االئةتالف
المؤقتة بالتماور ما مجلل اللك خالل الفترة السابقة النتقال كامل السلطة اللكومية الةى
االدارة العراقية االنتقالية واعتراف سلطة االئتالف المؤقتة بسيادة لذه االدارة.
تنفةةذ االجةةراءات الملمةةا تنفيةةذلا بنةةاء علةةى توصةةية مةةن سةةلطة التعيةةين واعتمةةاد السةةلطة
التمريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنا العراقي المركةلي الةوارد نصة يةي المللة
(أ)  ،وذلا بناء على توصةية مةن مجلةل اللكة واعتمةاد المةدير االداري لسةلطة االئةتالف
المؤقتة لهذه التوصية ،وذلا خالل الفتة السابقة النتقال كامل السلطة اللكومية الى االدارة
العراقية االنتقالية واعتراف سلطة االئتالف المؤقتة بسيادة لذه االدارة .وتنفذ خالل الفترة
الممار اليها بطريقة مما لة تلةا االجةراءات التةي تتطلةب ترمةيلا مةن قبةل سةلطة التعيةين
واعتماد السلطة التمريعية لهذا الترميح ،وذلا عن طري ترمةيح مةن قبةل مجلةل اللكة
واعتماد المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة لهذا الترميح.
يمةارل مجلةةل اللكة  ،خةالل الفتةةرة السةةابقة النتقةةال كامةل السةةلطة اللكوميةةة الةةى االدارة
العراقية االنتقالية واعتراف سةلطة االئةتالف المؤقتةة بسةيادة لةذه االدارة ،صةاللية اتخةاذ
االجةةراءات والخطةةوات التةةي يكةةون للسةةلطة التمةةريعية ولةةدلا ،بموايقةةة المةةدير االداري
لسلطة االئتالف المؤقتة ،صاللية ممارستها.
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القسم ()4
ترشيح المرشحين
يقد مجلل اللكة الةى المةدير االداري لسةلطة االئةتالف المؤقتةة اسةماء المرمةلين لمةغل
و ةةةائف ملةةةاي البنةةةا ،ونوابةةة  ،و يةةةرل عةةةن اعضةةةاء مجلةةةل ادارة البنةةةا المركةةةلي
لللصول على موايقت  ،وتقد اسماء المرملين خالل مهر والد مةن تةاري التوقيةا علةى
لذا االمر .ويي لالة عد قيةا مجلةل اللكة بتقةدي قائمةة باسةماء المرمةلين الةى المةدير
االداري لسلطة االئتالف المؤقتة خالل تلا الفتةرة ،يقةو المةدير االداري بترمةيح وتعيةين
ملاي للبنا المركلي ،ونواب و يرل من اعضاء مجلل ادارة البنا.
القسم ()5
تضارب التشريعات
يت بموجب لذا االمر تعلي اي ن

يي القانون العراقةي ال يتمامةى مةا االلكةا الةواردة

يي لذا االمر او يي الملل (ا) المري ب  ،وذلا بقدر عد تمامي ما االلكا المذكورة
.
القسم ()6
الدخول حيز النفاذ
يدخل لذا االمر ليل النفاذ اعتبارا من تاري التوقيا علي .
(ال .بول بريمر)  -المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة  6مارل – اذار 2004

4

الملحق (أ)
البنك المركزي العراقي لسنة )1 (2004

القسم األول تعريف المصطلحات واالستقالل واألهداف والمهام
المادة رق  1تعريف المصطللات
المادة رق  2الصفة القانونية واالستقالل
المادة رق  3األلداف
المادة رق  4المها
القسم الثاني رأس المال واالحتياطي وصافي األرباح
المادة رق  5رأل المال وااللتياطي
المادة رق  6لساب األرباح والخسائر وتوليا صايي خسائر التمغيل
المادة رق  7التصرف يي المكاسب ير المتلققة
المادة رق  8توليا صايي األرباح
المادة رق  9تغطية العجل يي رأل المال
القسم الثالث االدارة
المادة رق
المادة رق
المادة رق
المادة رق
المادة رق
المادة رق
المادة رق

 10مجلل اإلدارة واللجان
 11تمكيل المجلل
 12الصاللية للتعيين والخدمة
 13تعيين أعضاء المجلل ومدة خدمته
 14استقالة أعضاء المجلل وإقالته
 15الكمف عن المصالح
 16سلطات المجلل ومهام

المادة رق  17االجتماعات
)  ) 1ويقا لما نمر عن سلطة االئتالف المؤقتة االمر  56مارل-اذار 2004
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المادة رق  18النصاب القانوني
المادة رق  19قرارات مجلل اإلدارة
المادة رق  20الملاي بصفت مدير تنفيذي
المادة رق  21تضارب المصالح
المادة رق  22السرية وتبادل المعلومات
المادة رق  23اللصانة القانونية
القسم الرابع العالقات مع الحكومة
المادة رق  24التماور ما اللكومة
المادة رق  25القيا بأعمال بالنيابة عن اللكومة
المادة رق  26ل ر إقراض اللكومة
القسم الخامس احتياطي النقد األجنبي
المادة رق  27إدارة االلتياطي الرسمي من النقد األجنبي
القسم السادس االختصاصات النقدية
المادة رق  28عمليات السوا المفتوح و التسهيالت القائمة
المادة رق  29متطلبات االلتياطي
المادة رق  30المقرض األخير
القسم السابع العملة
المادة رق  31الولدة النقدية
المادة رق  32إصدار العملة
المةادة رقة  33طبةا العمةةالت النقديةة الورقيةة و سةا العمةةالت النقديةة المعدنيةة -المعاملةةة
الملاسبية للعمالت النقدية المصدرة .
المادة رق  34سلب العمالت النقدية الورقية والمعدنية المعيبة
المادة رق  35التخل

من العمالت النقدية الملورة
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المادة رق  36استبدال العمالت النقدية
المادة رق  37لرية النقد
المادة رق  38تنفيذ التلامات النقد األجنبي
القسم الثامن االختصاصات األخرى
المادة رق  39ن

الديا

المادة رق  40اإلمراف على المصارف
المادة رق  41تجميا ونمر اإللصائيات المالية
المادة رق  42األمخا

ير المرخصين

القسم التاسع أحكام أخرى
المادة رق  43ل الملكية
المادة رق  44اإلعفاء من ضرائب معينة
القسم العاشر البيانات المالية والمراجعة والتدقيق المالي
المادة رق  45دياتر اللسابات والسجالت :البيانات المالية والتقارير
المادة رق  46المراجعة المالية الداخلية
المادة رق  47رئيل المراجعين الماليين الداخليين
المادة رق  48المراجعة المالية الخارجية
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القسم الحادي عشر األفعال الجنائية
المادة رق  49التفسير
المادة رق  50اإلعداد
المادة رق  51الليالة
المادة رق  52ترويج النقود المليفة
المادة رق  53النقود الرملية والرقائ المعدنية المبيهة بالعمالت
المادة رق  54مسح العملة
المادة رق  55إعداد أمباه األوراا النقدية
المادة رق  56األدوات أو المواد
المادة رق  57نقل معدات لسا عملة نقدية معدنية خارج دار سا النقود
المادة رق  58اإلعالن واالتجار ير الممرو
المادة رق  59ألكا خاصة باإل بات
المةةادة رقةة  60إصةةدار العمةةالت النقديةةة الورقيةةة والعمةةالت النقديةةة المعدنيةةة والو ةةائ
والعمالت الرملية بدون تصريح
المادة رق  61المصادرة
المادة رق  62العقوبات اإلدارية
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القسم الثاني عشر محكمة الخدمات المالية
المادة رق  63إقامة الملكمة وتلديد اختصاصها
المادة رق  64تكوين ليئة الملكمة
المادة رق  65إدارة الملكمة
المادة رق  66سلطة ولير العدل
المادة رق  67األدلة
المادة رق  68األلكا التي تصدرلا الملكمة
المادة رق  69إجراءات مراجعة الملكمة للقرارات
المادة رق  70االستئناف
القسم الرابع عشر األحكام النهائية
المادة رق  71السابقة القانونية تنس القوانين المتعارضة
المادة رق  72اللصانة من توقيا اللجل قبل صدور لك
المادة رق  73إلغاء القانون
المادة رق  74دخول القانون ليل النفاذ
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القسم األول -تعريف المصطلحات واالستقالل واألهداف والمهام
المادة رقم ( )1تعريف المصطلحات
يقصد بالمصطللات التالية المعاني المنصو

عليها ييما يلي:

يعني مصطلح "سلطة التعيين" رئيل اللكومة.
يعنةةي مصةةطلح "المصةةرف" المةةخ

أو تصةةريح بموجةةب قةةانون

اللةةائل علةةى تةةرخي

المصارف
يخول ل االمتراا يي أعمال مصريية أو يرلا من األنمطة المصريية األخرى.
يعني مصطلح "األعمال المصريية" األعمال التي تممل استال ودائا مالية أو يرلا من
األموال القابلة للتلصيل من الجمهور بهدف يتح اعتمادات أو القيا باست مارات للسابه .
يقصد ب "المجلل" مجلل إدارة البنا المركلي العراقي.
يعني اختصار "

" البنا المركلي العراقي.

يقصد ب مصطلح "االعتماد" ديا أي مبلغ مالي أو االلتلا بديا أي مبةالغ ماليةة يةي مقابةل
ل سداد المبالغ المديوعة والمتأخرة وديا الفائدة وأية مبالغ مستلقة أخةرى علةى المبةالغ
األصلية سواء أك انةت مضةمونة أو يةر مضةمونة ،باإلضةاية إلةى لة مةد يتةرة اسةتلقاا
الدين وإصدار أية ضمانات ومراء ضمان أي دين أو أية لقةوا أخةرى لتسةديد أيةة مبةالغ
مالية يكون من مأن سداد الفائدة إما بمكل مبامر أو عن طري سعر مراء مخفض.
تعني عبارة "العملة" الولدة النقدية ألية بلد.
تعني عبارة "الوديعة" مبلغ معين من المال يديا لمخ

ما سواء أكان مقيد أو يةر مقيةد

يي أي سجل من سجالت مستل المبلةغ ويقةا لمةروط يةت بموجبهةا تسةديد الوديعةة أو نقلهةا
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إلى لساب آخر بعد إضاية األرباح أو اللصة المستلقة لهةا أو بةدون إضةاية ،سةواء كةان
ذلا بناء على طلب أو بللول موعد أو تلت روف اتف عليها المود أو من ينوب عن
ما المخ

(المستل ).

يعني مصطلح "نائب الملاي " نائب ملاي البنا المركلي العراقي.
تعني عبارة "دينار" الدينار العراقي.
و يعني مصطلح "المخ
ويقةةا لةةن

المناسب" المخ

الذي تعتبره سلطة التعيين أو وليةر العةدل،

المةةادة رق ة ( )64أمينةةا وملةةل قةةة وتتةةواير يي ة المةةؤلالت والخلفيةةة المهنيةةة

والخبرة والوضا المالي أو المصالح التجارية  ،ويُراعى ما ذلا عةد اعتبةار أي مةخ
مناسب إذا انطب علي أي مما يلي :
 - 1إذا كان قةد صةدر ضةده لكمةا جنائيةا بعقوبتة بالسةجن لمةدة سةنة أو أك ةر دون وجةود
خيار ديا رامة  ،إال إذا رأت سلطة التعيين أو ولير العةدل ،ويقةا للمةادة رقة ( ،)64أن
صدور لذه العقوبة ضد المخ

المدان كان بسبب آراء المخ

المدان أو نماط الديني

أو السياسي أو يلتمل أنها كانت الدايا لصدورلا .
 - 2صدور لك بإيالس خالل السنوات السبا الماضية.
 - 3إذا ك انت سلطة مختصة قد أعلنت عد ألليت لممارسة مهنة ما أو منعت من ممارسة
المهنة بسبب سوء سلوك المخصي ير المتعل بآرائ أو نماط السياسي أو الديني .
 - 4صدور قرار مةن ملكمةة أو مةن جهةة مختصةة يقضةي بعةد صةالليت إلدارة مةركة
.يعني مصطلح "النقد األجنبي" أية عملة ورقية أو معدنية أو ميا أو لوالةة أو سةند إذنةي
أو كمبيالة أو أمر ديا أو اعتماد أو رصيد اللساب أو أية وسيلة من وسائل الديا والسةداد
بأية عملة ير العملة العراقية.
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تعنى عبارة "اللكومةة" الكيةان الةذي يقةو بممارسةة السةلطة اللكوميةة يةي العةراا بمةكل
مؤقةةت وذلةةا مةةن تةةاري نفةةاذ لةةذا القةةانونا ة تعنةةي عبةةارة "اللكومةةة" اإلدارة العراقيةةة
االنتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة اللكومية إليها ،وبعد أن تعترف بسيادتها سةلطة
االئتالف المؤقتة.
تعني عبارة "اللكومة" بعد ذلا لكومة العراا التي تم ل المعب العراقةي ،المعتةرف بهةا
دوليا يور تقلدلا مسئوليات لذه السلطة.
يعني مصطلح "الملاي " ملاي البنا المركلي العراقي.
ويعني مصطلح "العملة الرسمية" العملة الورقية والمعدنية التي يتعين علةى الةدائن قبولهةا
على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي .
وتعنى عبارة "الهيئة التمريعية" الهيئة الرئيسية للتمةريا يةي العةراا أو أي جهةال يرعةي
أو تابا لها تخول ل سلطة اإلمراف على البنا المركلي العراقي عمال بهذا القانون.
وتعني عبارة "النمرة الرسمية" الجريةدة الرسةمية أو أي نمةرة عامةة أخةرى يةت توليعهةا
على نطاا واسا ويقا لما تقرره سلطة التعيين.
و يقصد بعبارة "الدولة" جمهورية العراا .
ويعني مصطلح "الملكمة" ملكمة الخدمات المالية المنصو
لذا القانون :من المادة رق ( )63إلى المادة رق (. )70
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عليها يي المواد التالية من

المادة رقم ( )2الصفة القانونية واالستقالل
 -1يعتبةةر البنةةا المركةةلي العراقةةي والةةذي ت ة تأسيس ة بموجةةب قةةانون البنةةا المركةةلي
العراقي ،القانون رق  64لسنة ، 1976بصيغت التي يت تعديلها من وقت إلى آخر ،كيةان
قانوني يتمتا باألللية الكاملة للتعاقةد والتقاضةي والتعةرض للمقاضةاة والقيةا بمهامة التةي
ين عليها لذا القانون و يره من القةوانين  .ويجةول للبنةا المركةلي العراقةي يةي سةبيل
اضطالع بالمها المنوطة ب
(أ) أن يقو بليالة الممتلكات وإدارتها .
(ب) أن يعين المو فين ويلدد مهامه الو يفية ويقرر مستلقاته
(ج) أن يلدد ميلانيت ويمولها.
وال يتضةةمن لةةذا القةةانون أي ن ة يُفسةةر علةةى أن ة يلةةول دون اإلبقةةاء علةةى صةةفة البنةةا
المركلي العراقي ككيةان قةانوني بمقتضةى قةانون سةاب  ،كمةا ال يتضةمن لةذا القةانون أي
ن

يُفسةر علةى أنة يتةدخل يةي سةلطة البنةا المركةلي العراقةي أو لقوقة أو واجباتة أو
عليها قانون ساب  ،باست ناء ما ورد بمأن ن

التلامات التي ن

بذلا يي لذا القانون .

 - 2يتمتا البنا المركلي العراقي باالستقالل ييما يقو ب من مساعي بغية تلقي ألداية
وتنفيةةذ مهامةة  ،ويخضةةا للمسةةائلة ويقةةا لمةةا يةةن
المركلي العراقي أية تعليمات من أي مخ
ييما ورد يي ن

عليةة لةةذا القةةانون  .وال يتلقةةى البنةةا

أو جهة بمةا يةي ذلةا الجهةات اللكوميةة إال

يقضي بغير ذلا يةي لةذا القةانون يةت التةرا اسةتقالل البنةا المركةلي

العراقي ،ولن يسعى أي مخ

أو جهةة مةن أجةل التةأ ير علةى نلةو يةر مالئة علةى أي

عضو من أعضاء أية ليئة لصنا القرار تابعة للبنا المركلي العراقي ييمةا يتعلة بالقيةا
بواجبةةات و يفت ة تجةةاه البنةةا ،ولةةن يقةةو أي مةةخ

أو جهةةة بالتةةدخل يةةي نمةةاط البنةةا

المركلي العراقي .
 - 3يقا المكتب الرئيسي للبنا المركلي العراقي يي مدينة بغداد ،ويجول للبنا مةن أجةل
القيا بالمها المنوطة ب داخل العراا وخارج  ،أن يفتح يرو ووكاالت ومكاتب للبنا،
كما يجول ل تعيين المصارف المراسلة لسب اللاجة .
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المادة رقم ( )3األهداف
تتضمن األلداف الرئيسية للبنا المركلي العراقي تلقي االستقرار يةي األسةعار الملليةة
والعمل على اللفا على ن ا مةالي ابةت يقةو علةى أسةال التنةايل يةي السةوا .ويعمةل
البنا المركلي العراقي  ،تماميا ما األلداف سالفة الذكر ،على تعليةل التنميةة المسةتدامة
وإتالة ير

العمل وتلقي الرخاء يي العراا .

المادة رقم ( )4المهام
 - 1يةةي سةةبيل تلقي ة األلةةداف المنصةةو

عليهةةا يةةي المةةادة رق ة ( )3وييمةةا ورد ذك ةره

عالوة على ذلا يي لذا القانون ،تممل مها البنا المركلي العراقي ما يلي:
(أ) صيا ة السياسة النقدية وتنفيةذلا يةي العةراا ،بمةا يةي ذلةا سياسةة الصةرف األجنبةي،
ويقا لما ين

علي القس السادل .

(ب) ليالة جميا االلتياطي الرسمي األجنبي للعراا وإدارت ويقا لن
،ييما عدا رصيد التمغيل الخا

المادة رق ()27

باللكومة.

(ج) ليالة الذلب وإدارة مخلون الدولة من الذلب.
(د) تقدي الخدمات االستمارية والمالية لللكومة عمال بن
(ل ) تويير خدمات السيولة للمصارف وذلا ويقا لن

القس الرابا.

المادتين رق ( )28و(. )30

(و) إصدار العملة العراقية وإدارتها ويقا للقس السابا.
(ل) تجميا ونمر البيانات الخاصة بالن ا المصريي والمالي والبيانات الخاصة باالقتصاد
ويقا لن

المادة رق (.)41

(ح) وضا ن يعالةة وسةليمة للةديا واإلمةراف عليهةا وتعليللةا ويقةا لمةا ورد يةي نة
المادة رق (. )39
(ط) إصدار التراخي والتصاريح للمصارف وتن ي أعمالها واإلمةراف عليهةا كمةا لةو
منصو علي يي لذا القانون ويي قانون المصارف .
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(ي) يتح وإمساا لسابات عن دياتر لسةابات المصةارف المركليةة األجنبيةة والمن مةات
المالية الدولية .
(ا) القيا من تلقاء ذات بفتح لسابات للمصارف المركلية األجنبية واللكومات األجنبيةة
والمن مات الدولية وتدوينها واللفا عليها يي سجالت .
(ل) القيا بأية مها أو معامالت إضايية تطرأ أ ناء ممارست للمها المنصو

عليها يي

لذا القانون .
 - 2عةةالوة علةةى ذلةةا يجةةول للبنةةا المركةةلي العراقةةي أن يتخةةذ اإلجةةراءات التةةي يرالةةا
ضرورية للقيا باآلتي:
(أ) مكايلة سيل األموال وتمويل اإلرلاب
(ب) وضا القواعد المن مة لعمل مةركات اإلقةراض ومةركات تقةدي القةروض الصةغيرة
وأية مؤسسات مالية ير مصريية التخضا للتن ي بموجب القانون العراقةي ،واإلمةراف
عليها.
 - 3يكون للبنا المركلي العراقي سلطة إصدار اللةوائح التنفيذيةة بغيةة تنفيةذ لةذا القةانون
والقيةةا بمهامة عمةةال بهةةذا القةةانون .تنمةةر يةةي النمةةرة الرسةةمية اللةةوائح التنفيذيةةة الصةةادرة
بموجب لذا القانون وأي تعديالت ل تت اللقا.
 - 4يةةي لالةةة تقةةد البنةةا المركةةلي العراقةةي بةةاقتراح إلصةةدار الئلةةة تنفيذيةةة عمةةال بهةةذا
القانون ،يقو بنمر مسودة لن

الالئلة المقترلةة بالمةكل واألسةلوب الةذي يعتبةره البنةا

مناسةبا لجةةذب التمةةا القطةةا المةةالي وعامةةة الجمهةةور  .ويكةةون نة

الممةةرو ممةةفوعا

بمرح أللداف الالئلة المقترلة ومتضةمنا طلةب اللصةول علةى تعليقةات بمةأن يةي يتةرة
ملددة ال تقل عةن مةهر والةد مةن تةاري نمةر الممةرو  .ويتعةين علةى البنةا المركةلي
العراقي أن يأخذ بعين االعتبار أية تعليقات ترد ل بمأن الممرو  ،ويقو بإصةدار الةن
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النهائي لالئلة يصلبها سرد عا للتعليقات التي وردت لة يةي مةأن ممةرو الالئلةة وال
تُطب اإلجراءات المنصةو

عليهةا يةي لةذه الفقةرة إذا قةرر البنةا المركةلي العراقةي أن

التأخير يم ل خطورة بالغةة علةى صةالح الن ةا المةالي أو يعةوا مةن يعاليةة سةير السياسةة
النقدية  ،على أن يقو البنةا المركةلي العراقةي بمةرح أسةباب اتخةاذ م ةل لةذا القةرار يةي
ديباجة الالئلة التنفيذية.
 -5يكون للبنا المركلي العراقي ،ولو بصدد تنفيذ مهام ويقا لأللكا المنصو

عليها

يي لةذا القةانون ،سةلطة إصةدار األوامةر المللمةة الموجهةة أليةراد أو كيانةات ملةددة التةي
يكلف ييها لؤالء األيراد أو الكيانات القيا بمها ملددة تتمامى ما نصو

لذا القانون.

 - 6للبنا المركلي العراقي سلطة إصةدار الالئلةة الداخليةة واإلرمةادات العامةة الخاصةة
بتن ي البنا وإدارت .
القسم الثاني رأس المال واالحتياطي وصافي األرباح
المادة رقم ( )5رأس المال واالحتياطي .
 .1يكون رأل مال البنا المركلي العراقي (  )1000000000000والد ترليون دينار
تملك الدولة بالكامل)2 (.
 - 2تكون الدولة لي المالكة الوليدة ألسه رأل المال المعلةن للبنةا المركةلي العراقةي،
وال تديا الدولة أربالا على أسةه رأل المةال المعلةن للبنةا المركةلي العراقةي وال تكةون
أسه رأل المال المعلن قابلة للنقل أو خاضعة ألي رلن.
 - 3يجةةول ليةةادة رأل المةةال المعلةةن للبنةةا المركةةلي العراقةةي ويقةةا للمبةةالغ التةةي يجيللةةا
ولير المالية بناء على توصية المجلل بذلا وموايقت على لذه المبالغ.
 - 4يلتف البنا المركةلي العراقةي بلسةاب لاللتيةاطي العةا وكةذلا بلسةاب اللتيةاطي
األربةةاح يةةر المتلققةةة وأيةةة لسةةابات أخةةرى لاللتيةةاطي تكةةون مناسةةبة بموجةةب معةةايير
الملاسبة الدولية المعمول بها.
) ( 2عدلت الفقرة ( )1من المادة ( )5بموجب المادة رق ( )1من قانون رق  82لسنة 2018
التعديل ال اني للقانون .
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المادة رقم ( )6حساب األرباح والخسائر وتوزيع صافي خسائر التشغيل
 - 1يلةةدد البنةةا المركةةلي العراقةةي خ ةالل ال ةةة أمةةهر مةةن تةةاري انتهةةاء كةةل سةةنة ماليةةة
صايي أربال المتالة للتوليا أو صايي خسائره  ،ويقو بةذلا ويقةا للقواعةد المنصةو
عليها يي المادتين رق ( )7و (. )45
 - 2يي لالة تلمةل البنةا المركةلي العراقةي صةايي خسةائر التمةغيل عةن أيةة سةنة ماليةة
ت ُلمل الخسارة أوال على االلتياطي العا وبالتالي على رأل المال.
المادة رقم ( )7التصرف في المكاسب غير المتحققة
- 1إذا امتمل صايي دخل البنةا المركةلي العراقةي عةن سةنة مةا المكاسةب يةر المتلققةة
على أصول أو خصو البنا المركلي العراقي لنفل السنة المالية ،وكانةت تلةا المكاسةب
يةر المتلققةة مقيةةدة بقةي عادلةة أو مقةةدرة بعملةة أجنبيةةة  ،يةت تلديةد صةةايي أربةاح البنةةا
المركلي العراقي المتالة للتوليا عمال بن

المادة رق ( )8ويقا لما يلي:

(أ) خص إجمالي مبلغ المكاسب ير المتلققةة والملسةوبة يةي صةايي الةدخل مةن صةايي
الدخل ،وتخصي مبلغ مساوي للساب التياطي األرباح ير المتلققة.
(ب) خص مبلغ أية مكاسب ير متلققة ُ
طرلت من صايي الدخل لسنة والدة ماضية أو
لعةةدة سةةنوات ماضةةية وتلققةةت خةةالل السةةنة الماليةةة مةةن لسةةاب التيةةاطي األربةةاح يةةر
المتلققةةة وإضةةايت إلةةى صةةايي األربةةاح المتالةةة للتوليةةا بالطريقةةة الملةةددة يةةي الفقةةرة
الفرعية(أ).
- 2ال يخص من التياطي األرباح ير المتلققة أي مبلغ إال تلةا المبةالغ التةي يُسةمح بهةا
عمال بهذه المادة.
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المادة رقم ( )8توزيع صافي األرباح
 - 1يقو مجلل إدارة البنةا المركةلي العراقةي بتوليةا صةايي األربةاح المتالةة للتوليةا
خالل ال ة أمهر من نهاية السنة المالية على النلو التالي:
(أ) يت تلويل  % 80من صةايي األربةاح المتالةة للتوليةا إلةى لسةاب االلتيةاطي العةا
للبنا المركلي العراقي لتى تصةل قيمةة المبلةغ يةي لةذا اللسةاب مةا يسةاوي  % 10مةن
إجمالي أصول البنا المركلي العراقي .
(ب) يُلول ما تبقى من صايي األرباح المتالة للتوليا إلةى أي لسةاب التيةاطي آخةر قةد
ينمئ البنا المركلي العراقي بموجب ن

الفقرة رق ( )4من المادة رق (.)5

- 2ال يول الدخل الملتجل أو الدخل اللالي للبنةا المركةلي العراقةي إال ييمةا يسةمح بة
ن الفقرة رق ( ، )1وال يتضةمن توليةا صةايي األربةاح أيةة لصةة مةن المكاسةب يةر
المتلققة.
- 3ال يةةت أي توليةةا نصةةت علي ة الفقةةرة رق ة ( )1إذا أدى لةةذا التوليةةا إل ةى انخفةةاض
أصول البنا المركلي العراقي عن مجمو خصوم ورأل مال ير المجرد وما ل
من التياطي .
المادة رقم ( )9تغطية العجز في رأس المال
إذا أ هرت الميلانية العمومية السنوية للبنا المركلي العراقي والتي تعد طبقةا لمةا تةن
علي ة الفقةةرة رق ة ( )3مةةن المةةادة رق ة ( ، )45أن قيمةةة أصةةول البنةةا انخفضةةت لمةةا دون
إجمالي خصوم ورأل مال يةر المجةرد يقةو المجلةل بنةاء علةى توصةية مةن المراجةا
المالي الخارجي للبنا المركلي العراقي بتقيي الوضةا وإعةداد تقريةر عةن أسةباب العجةل
ومداه  .وإذا وجد المجلل لاجة البنا للمسالمة يي رأل المال يتماور مةا وليةر الماليةة
ويريا ل طلبةا للمسةالمة يةي رأل المةال نيابةة عةن الدولةة  ،ويقةو وليةر الماليةة بمجةرد
استالم لذا الطلب ويي خالل مدة ال تليد عن مةهرين بريةا طلةب إلةى الهيئةة التمةريعية
لللصول على موايقتها على المسالمة بالمبلغ المطلوب وتقديم للبنةا المركةلي العراقةي
خالل الفترة الاللمة لتغطية العجل .
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القسم الثالث  -اإلدارة
المادة رقم ( )10مجلس اإلدارة واللجان
 - 1يكةةةون المجلةةةل مسةةةئوال عةةةن إدارة أعمةةةال البنةةةا المركةةةلي العراقةةةي واالضةةةطال
بمسؤوليات الوارد مرح لها يي لذا القس .
 - 2يجول للمجلل ،إذا رأي ضرورة لذلا ،أن يقةو بتمةكيل لجةان تضة أعضةائ للن ةر
يي قضايا معينة وتقدي توصيات للمجلل بمأنها ،ويجةول للمجلةل أن يخةول لهةذه اللجةان
السلطة التنفيذيةة التةي تمكنهةا مةن اتخةاذ القةرارات ،وذلةا يةي لةدود المبةاد العامةة التةي
يضعها المجلل لهذا الغرض .
 -3يمةةك ل المجلةةل لجنةةة المراجعةةة و التةةدقي تةةرتبط بة مبامةةرة و تتةةالف مةةن ( )3ال ةةة
اعضةاء مةن يةةر مةو في البنةةا ممةن يملكةون المةةؤلالت العلميةة و الخبةةرات العمليةة يةةي
مجاالت االدارة الماليةة و الملاسةبية و القةانون و االقتصةاد و تةن

مهامهةا و آليةة عملهةا

بتعليمات يعدلا المجلةل و يقةا للمعةايير الدوليةة و ايضةل الممارسةات للبنةوا المركليةة و
يصدرلا الملاي )3 (.
المادة رقم ( )11تشكيل المجلس
يتكون المجلل من تسعة أعضاء ل :
(أ) الملاي ويتولى إدارة المجلل.
(ب) نائبان للملاي .
(ج) الد المديرين العامين يي البنا .
(د) خمسة اعضاء من خارج البنا المركلي العراقي من ذوي الخبرة و االختصا
المؤون المالية او المصريية او القانونية )4 (.

(  - ) 3اضيفت الفقرة ( )3الى المادة ( )10بموجب المادة رق  2من قانون رق  82لسنة
 2018التعديل ال اني للقانون
(  - ) 4عدلت الفقرتان ( ج  ,د ) من المادة ( )11بموجب المادة رق  3من قانون رق 82
لسنة  2018التعديل ال اني للقانون
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يةي

المادة رقم ( )12الصالحية للتعيين والخدمة
 - 1يكون الملاي ونائباه واألعضاء اآلخرون يي المجلل أمخا

ممهود له بالنلالة

ويلملون مهادة جامعية ،أو يكونون ممن يتمتعون بخبرة عملية واسعة يي مجال األعمال
المصريية أو مجاالت ترتبط باالقتصاد أو باألمور المالية أو بالتجارة أو القانون .
- 2ال يكون المخ
أ -المخ
ب -المخ

ألل للتعيين والعمل يي المجلل إذا رأت سلطة التعيين أن:

ليل مواطنا عراقيا.
ير مناسب للتعيين.

ج  -إذا كان المخ

أو من يكون على صلة ب  ،سواء عن طري اللواج أو صلة الرل

أو القرابة ،بما يي ذلا من يكون المخ

قد تبنةال أو رعةال  ،وأي مةخ

أخةر يسةكن

مع يي منلل أو تكون ل مصللة تجارية مبامةرة أو يةر مبامةرة تقتضةي منة اإللجةا
عن المماركة يي أخذ قرارات المجلل للد ير مقبول.
 - 3يمتنا الملاي ونائباه وأعضاء المجلل اآلخرون أ ناء توليه لمناصبه عن القيا بما
يلي:
(أ) تولي أية و يفة أخرى ير و ةائفه يةي البنةا المركةلي العراقةي سةواء اكانةت لهةذه
الو يفة مقابل مالي أ ال ،ولكن يجول له إلقةاء عةدد ملةدود مةن الملاضةرات وممارسةة
نماط أكاديمي آخر طالما كان لذا النماط دون مقابل مادي وال يتعارض ما أداء المخ
لمها و يفت يي البنا المركلي العراقي .
(ب) مغل أي منصب لكومي آخر ير المنصب الذي يمغل يي البنا المركلي العراقي
إال يي لالة ترميل للمنصب من قبل المركلي العراقي.
(ج) االنتماء للهيئة التمريعية كألد أعضائها.
(د) العمل كمو ف أو مسئول لكومي.
(لةة ) العمةةل كمةةدير أو مو ةةف أو مسةةؤول أو مسةةال يةةي أي بنةةا أو أي جهةةة تخضةةا
إلمراف البنا المركلي العراقي.
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المادة رقم ( )13تعيين أعضاء المجلس ومدة خدمتهم
-1أ -يعين ملاي البنا المركلي العراقةي بدرجةة وليةر بةاقتراح رئةيل مجلةل الةولراء
ومصادقة مجلل النواب وان يكون من ذوي الخبرة واالختصا

يي المةؤون الصةيريية

او المالية او االقتصادية .
ب  -للملاي نائبان يعينان بدرجة وكيل ولارة باقتراح من وتوصية من مجلل الةولراء
وموايقة مجلل النواب وان يكونا من ذوي الخبرة واالختصا

يي المؤون الصيريية او

المالية او االقتصادية .
ج  -يلتف الملاي ونائباه واعضاء المجلل االخرين المنصو

عليه يي المةادة ()11

مةةن القةةانون بو ةةائفه وعضةةويته يةةي مجلةةل ادارة البنةةا لمةةدة ( )5خمةةل سةةنوات قابلةةة
للتجديد )5 (.
 - 2يي لالة خلو مقعد من مقاعد المجلل يت تعيين عضو جديد يةي المجلةل يلةل مكةان
العضو الرالل ويستكمل مدة خدمت يي المجلل.
 - 3يقرر الملاي مقدما أي من نائبي سيتولى القيا بمها الملاي قبةل اآلخةر خةالل أيةة
يترة يتغيب ييها الملاي عن المجلل أو يعجل عن تأدية مهام بسبب العجل.
 - 4تقرر سلطة التعيين مروط وألكا خدمة أعضاء المجلل وتلدد قيمة المكايأة الماليةة
ألعضاء المجلل مسترمدة يي ذلا باللاجة الجتذاب األيراد المؤللين على أعلى مستوى
للعمل كأعضاء يي المجلل وإبقائه يي مناصبه .
- 5ال تتعرض المكايأة المالية لعضو المجلل ومروط وبنود خدمتة يةي المجلةل إلةى أي
تغيير خالل يتةرة خدمتة يكةون مةن مةأن تخفةيض مكايئتة الماليةة أو تقليةل جةودة مةروط
التعيين والخدمة.
(  -) 5الغيت الفقرة ( )1من المادة ( )13بموجب المادة ( )1من قانون التعديل االول لقانون
البنا المركلي العراقي الصادر باالمر رق (  ) 56لسنة  2004عن سلطة االئتالف المؤقتة
( المنللة ) رق  63لسنة 2007

21

المادة رقم ( )14استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم
 - 1يجول للملاي أو أللد نائبي أو ألي عضو آخر من أعضاء المجلةل أن يسةتقيل مةن
مها منصب بعد إخطار سلطة التعيين كتابيا بر بت يي ذلا بمدة ال تقةل عةن مةهر والةد
من تاري نفاذ االسةتقالة ،يةي لالةة قبةول سةلطة التعيةين لطلةب االسةتقالة .ويةي لالةة عةد
قبول سلطة التعيين لطلةب االسةتقالة ،يجةول لهةا أن تطلةب مةن عضةو المجلةل المعنةي أن
يعمل لمدة إضايية ال تليد عن ال ة مهور من تاري اإلخطار األصلي باالستقالة.
- 2ال تقةةو سةةلطة التعيةةين بإقالةةة الملةةاي أو نائةةب الملةةاي أو أي عضةةو مةةن أعضةةاء
المجلل من مها منصب إال يي اللاالت اآلتية يقط:
أ -صةةدور لكة مةةن إلةةدى الملةةاك الجنائيةةة بإدانةةة المةةخ

الرتكابة جةةر يعاقةةب علية

القانون بالسجن دون وجود خيار ديا رامة ،إال إذا رأت سلطة التعيين أن لةذا اللكة قةد
صدر ضد المخ

بسبب آرائ أو نماط الديني أو السياسي.

ب -صدور لك من ملكمة بإمهار إيالس .
ج -ص دور لك من ملكمةة يدينة بسةبب ارتكابة سةلوا يفتقةر لألمانةة ييمةا يتعلة بةأمور
مالية أو أي سلوا آخر مخل .
د -إذا قامت سلطة مختصة بسلب ألليت أو إيقاي من ممارسة مهنة ألسةباب سةوء سةلوا
مخصي ال يتعل بآرائ أو نماط الديني والسياسي.
ل  -صةدور لكة مةن ملكمةة يقضةي بعةد صةالليت إلدارة مةركة أو صةدور قةرار بهةذا
المعنى من قبل جهة مختصة .
و -إذا تولى المخ

منصبا أو مركلا أو و يفة ،منتهكا بذلا ألكا الفقةرة رقة ( )3مةن

المادة رق ( )12أو ألكا الفقرة رق ( )3من المادة رق (. )21
22

ل -إذا كان المخ

مصابا بمرض نفسي أو جسماني يجعل يي رأي سةلطة التعيةين يةر

قادر على أداء واجبات التي ين

عليها لذا القانون .

ح -إذا رأت سلطة التعيين أنة قةد انتهةا ألكةا الفقةرتين رقة ( )1أو ( )2مةن المةادة رقة
(.)15
ط -إذا ما تغيب عن لضور اجتماعات المجلةل لفتةرات متعاقبةة أو لمةدة تليةد عةن ال ةة
مهور دون اللصول على موايقة المجلل على ذلا.
 - 3ال يُقال أي عضو من أعضاء المجلل من مها منصب ألي سةبب مةن األسةباب التةي
نصت عليها الفقرة رق ( )2دون أن تتاح ل يرصة عرض أقوال على سلطة التعيةين يةي
جلسة تعقدلا لهذا الغرض .
 - 4ييمةةا يتعلة بةةأي قةةرار يتخةةذ بموجةةب نة

الفقةةرة رقة ( )2بمةةأن إقالةةة ألةةد أعضةةاء

المجلل من منصب :
أ -يُعلن عن قرار اإلقالة ،ويكون اإلعالن ممفوعا ببيان تلةدد يية أسةباب اإلقالةة وأي رد
خطي ورد من عضو المجلل المعني.
ب -يجول الطعن يي قرار اإلقالة أما ملكمة النقض واإلبرا خةالل مةهرين مةن إخطةار
المخ

المعني بالقرار.

 - 5يسةةتمر أي عضةةو مةةن أعضةةاء المجلةةل أقيةةل مةةن مهةةا منصةةب يةةي اللصةةول علةةى
مستلقات المالية و يرلا من الملايا المعمول بها عمال بمروط تعيين لتةى يةت البةت يةي
موضو إقالت من قبل جلسة االستما أو الهيئة التي تن ر يي الطعةن الةوارد منة  ،أيهمةا
كان أبعد أجال .

23

المادة رقم ( )15الكشف عن المصالح
 - 1يقو كل عضو من أعضاء المجلل عند تعيين يةي المجلةل وسةنويا بعةد ذلةا بإعةداد
بيان خطي يريع للمجلل ويذكر يي المصالح التجارية المبامةرة أو يةر المبامةرة لة أو
ألي ممن له عالقة ب  ،سواء آكانت لذه العالقة عن طري المصالرة أو صلة الةرل أو
القرابة ،ويُعد لذا البيان الخطي على نلو يتمامةى مةا أيةة تعليمةات قةد يصةدرلا المجلةل
وباللةةد الةةذي تةةن

علية القواعةةد المن مةةة لهةةذا المةةأن  .ويكةةون علةةى المجلةةل ريةةا لةةذه

البيانات إلى سلطة التعيين وولير المالية والمراجا المالي الخارجي ليطلعوا عليها.
 - 2قبل طرح موضو ما للمناقمة يرتبط بمصةالح ألةد أعضةاء المجلةل ورد ذكةره يةي
بيان المصالح الممار إلي يي الفقةرة رقة ( ، )1يقةو العضةو صةالب المةأن مةرة أخةرى
بالكمف عن مصالل  ،وال يمارا بعد ذلا يي أية مناقمات أو قرار يتخذ يي لذا الصدد.
 - 3يمتنا أي ملاي أو نائب ملاي أو رئيل المراجعين الماليين الةداخليين الةذي انتهةت
مدة خدمت يي البنا المركلي العراقي عن العمل يي أو تم يل أي بنا أو أية جهة أخةرى
تخضا إلمراف البنا المركلي العراقةي أو تتعامةل معة يةي مةأن أو أمةر كةان يتةواله أو
يمترا يي بأي مكل من األمكال كةل مةن الملةاي السةاب أو النائةب السةاب للملةاي أو
ك بير المراجعين الماليين الداخليين أ ناء توليه مناصبه يي البنا المركلي العراقي ،
ويمتنا أي من لؤالء عن العمل يي أي من تلا الكيانات أو تم يلها لمةدة سةنة تلسةب مةن
تاري انتهاء خدمته يي البنا المركلي العراقي دون اللصول مسبقا على موايقةة خطيةة
مةن المجلةةل .ويجةةول للمجلةل أن يلةةدد التعويضةةات الماليةة التةةي تةةديا لكةل مةةن الملةةاي
الساب أو نائب الساب أو رئيل المةراجعين المةاليين الةداخليين السةاب  ،كمةا يجةول لة أن
يلدد أية مروط أو ألكا تنطب عليه أ ناء لذه الفتةرة .ويةي لالةة اتخةاذ المجلةل قةرارا
بتقةةدي م ةةل لةةذا التعةةويض ،يخص ة تلقائيةةا مةةن التعةةويض مبلةةغ مسةةاو ألي دخةةل يتقاضةةاه
الملاي السةاب أو نائبةاه السةابقان أو رئةيل المةراجعين المةاليين الةداخليين السةاب مقابةل
العمل الذي يؤدي أي منه يي أية و يفة أ ناء لصوله على لذا التعويض.
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المادة رقم ( )16سلطات المجلس ووظائفه
يلتةةةل المجلةةةل ولةةةو بصةةةدد مراعةةةاة تنفيةةةذ األلةةةداف الرئيسةةةية و يرلةةةا مةةةن األلةةةداف
المنصو

عليها يي المادة رق ( )3ويي إطار اللدود المنصو

عليها يي لةذا القةانون

بما يلي:
(أ) وضا األلداف الرئيسية للسياسة النقدية وتعريفها .
(ب) صةيا ة سياسةات مةن مةأنها تلقية األلةةداف الرئيسةية للسياسةة النقديةة بمةا يةي ذلةةا
سياسة سعر الصةرف و القيةود المفروضةة علةى العمليةات التةي يقةو بهةا البنةا المركةلي
العراقةةي يةةي السةةوا المفتةةوح والسياسةةات الخاصةةة بنسةةبة الفائةةدة التةةي تفةةرض علةةى تةةدبير
األموال للقطا المصريي ،وكاية أمكال ومستويات االلتياطي الذي يطلب من المصارف
اللفا عليها ،إال أن المجلل ال يكون ل سلطة االنضما إلى ن ا لسعر الصرف ال ابةت
م ل اتلاد نقدي أو مجلل عملة .
(ج) اتخاذ قرارات بمأن إصدار العملة الورقية والمعدنية العراقية ويقا للمادة رق (. )32
(د) إصةةدار التةةراخي
المصارف كما ين

أو التصةةاريح واتخةةاذ اإلجةةراءات التةةي تكفةةل تن ةةي سةةالمة وأمةن
علي القانون المصريي .

(ل ة ) تقريةةر قواعةةد تةةويير الخةةدمات لللكومةةة بصةةفت مصةةرف ومستمةةار ووكيةةل مةةالي
لللكومة ويقا لما ين

علي القس الرابا.

(و) إقرار قواعد أن مة الديا ويقا للمادة رق (. )39
(ل) الموايقة على كاية التقارير والتوصيات التي يريعها البنا المركلي العراقي لللكومة
أو للهيئة التمريعية.
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(ح) اتخاذ قرار بمأن امةتراا البنةا المركةلي العراقةي يةي المن مةات الدوليةة التةي تقبةل
عضوية المصارف المركلية.
(ط) اتخةاذ قةرار بمةةأن قيةا البنةةا المركةلي العراقةي بفةةتح و إمسةاا لسةةاب يةي سةةجالت
لمصرف مركةلي أجنبةي أو لكومةة أجنبيةة أو من مةة دوليةة ،واتخةاذ قةرار ييمةا إذا كةان
البنةةا المركةةلي العراقةةي يقةةو بفةةتح وإمسةةاا لسةةاب لةة يةةي سةةجالت ألةةد المصةةارف
المركلية األجنبية أو لدى من مة مالية دولية.
(ي) تقرير ما إذا كان البنا المركلي العراقي يقو بإصدار أوراا ماليةة للةدين  ،ووضةا
مروط وألكا لذا اإلصدار يي لالة اتخاذ قرار بإصدار تلا االوراا المالية .
(ا) تلديد يئات األصول المناسبة الست مار التياطي النقد األجنبةي و يةره مةن المصةادر
المالية للبنا المركلي العراقي .
(ل) تلديد المروط التي يجول للبنا المركةلي العراقةي بموجبهةا أن يمةارا يةي عمليةات
الخص ويقا للمادة رق (.)28
( ) اعتماد كةل قةرض أو ضةمان يعتةل البنةا المركةلي العراقةي تقديمة بمقتضةى المةادة
رق ة ( ، )30وذلةةا بموايقةةة أعضةةاء المجلةةل بنسةةبة ال تقةةل عةةن ال ةةة أخمةةال األعضةةاء
اللاضرين .
(ن) اقةةرار الن ةةا الةةداخلي و االرمةةادات و القواعةةد الخاصةةة بالبنةةا و المعمةةول بهةةا يةةي
ادارتة و ادارة عملياتة و تلديةةد الهيكةةل التن يمةةي للبنةةا المركةةلي العراقةةي بمةةا يةةي ذلةةا
تلديد مواقا يرو البنا المركلي العراقي و الغاء و استلداث المديريات العامة )6 (.

( ) 6عدلت الفقرة (ن) من المادة  16بموجب المادة رق ( )10من قانون رق  82لسنة 2018
التعديل ال اني للقانون .
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(ل) إقرار اإلجراءات المتبعة يي عمليةة صةنا القةرار علةى المسةتوى الةداخلي يةي البنةا
المركلي العراقي .
( ) الموايقة على ن

المراقبة الداخلية للبنا المركلي العراقي.

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

) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية وإصدارلا ونمرلا.

(ا) اعتمةةاد جميةةا اللةةوائح واإلرمةةادات ذات التطبي ة العةةا التةةي يعتةةل البنةةا المركةةلي
العراقي إصدارلا .
(ر) اتخةةاذ اإلجةةراءات بمةةأن أي أمةةور أخةةرى تكةةون ضةةمن اختصةةا
العراقي والتي ل يرد بمةأنها نة

البنةةا المركةةلي

يةي لةذا القةانون يسةند مسةئولية التعامةل معهةا لمةخ

آخر أو مجموعة أخرى .
المادة رقم ( )17االجتماعات
يعقد المجلل اجتماعات بنةاء علةى مبةادرة مةن رئيسة أو ممةا ال يقةل عةن لةث أعضةائ ،
ويجتما المجلل يي كل األلوال مرة والدة على األقل مهريا .
المادة رقم ( )18النصاب القانوني
يكتمل النصاب القانوني الجتماعات المجلل بلضور أ لبية أعضائ على األقل  ،بما يي
ذلا الملاي  ،أو يي لالة ياب  ،ألد نائبي الذي يتولى رئاسة االجتما .
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المادة رقم ( )19قرارات مجلس اإلدارة
 - 1يتخذ المجلل قرارات بأ لبية أصوات أعضائ اللاضرين  ،ويةي لالةة تسةاوي عةدد
األصوات يكون صوت الرئيل لو الذي يلس األمر ويلدد األ لبية .
 - 2تصبح قرارات المجلل سارية المفعول ويقا لما ورد يي توجيهةات المجلةل المسةجلة
يي ملضر الجلسة بمأن كيفية التنفيذ وتوقيت  ،ويةي لالةة يةاب لةذه التوجيهةات تصةبح
قرارات المجلل سارية المفعول يور صدورلا  ،ويقيد يي ملضر الجلسة أي امتنا عةن
التصويت أو ما يت التعبير عن من آراء معارضة .
المادة رقم ( )20المحافظ بصفته مدير تنفيذي
 - 1يكون الملاي بصفت المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنا المركلي العراقي مسئوال عن
تنفيذ قرارات المجلل ،ويتولى تسيير العمليات اليوميةة للبنةا المركةلي العراقةي ،ويجةول
ل أن يمارل أية سلطات يخولها المجلل ل .
 - 2يساعد نائبا الملاي الملاي يي القيا بتسيير العمل اليومي للبنا المركلي العراقي.
 - 3يجول للمجلل أن يضا األلكا التي يت بواسطتها تن ي اللدود التي يجول للملةاي
يي إطارلا إسناد أي من سةلطات ألي عضةو مةن أعضةاء المجلةل أو لكبةار العةاملين يةي
البنا المركلي العراقي ،ويممل ذلا تلديد ما إذا كان يجول للملةاي أن يفةوض السةلطة
لمخ

والد أو لمخصين معا.

 - 4يتولى الملاي تعيين ويصةل مةو في البنةا المركةلي العراقةي ووكالئة ومراسةلي
ويقةةا لمةةروط وألكةةا ن ةةا العةةاملين و يةةر ذلةةا مةةن اإلرمةةادات العامةةة التةةي يكةةون
المجلل أقرلا ،يي لالة وجودلا.
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المادة رقم ( )21تضارب المصالح
 -1ال يلصل الملاي أو أي من نائبي أو يرل من أعضاء المجلل على أي اعتمةادات
من أي بنا أو أية جهةة تخضةا إلمةراف البنةا المركةلي العراقةي خةالل مةدة خةدمته أو
عمله كمو فين يي البنا المركلي العراقي إال بعد اللصول على موايقةة المجلةل  ،وال
يمترا من يتلقى م ل لذه االعتمادات يةي أي قةرار يتخةذه المجلةل بمةأن لةذا االعتمةاد ،
ويواي المجلل على القيا بعمليات اقتراض دورية من م ل لذه المؤسسات ويقا للمروط
المعمول بها يي السوا لتةى يةتمكن المقتةرض مةن مةراء مسةكن السةتعمال المخصةي أو
لةةديا مصةةرويات دراسةةية أو طبيةةة أو السةةتخدا م ةةل لةةذه القةةروض أليةةة أ ةةراض عائليةةة
أخةةرى  ،ويجةةول للمجلةةل وضةةا ونمةةر اإلرمةةادات الداخليةةة العامةةة التةةي تلةةدد المعةةايير
الخاصة لللصول على م ل لذه االعتمادات.
 - 2يجةةول للمجلةةل أن ينمةةئ جهةةالا لتقةةدي االعتمةةادات للملةةاي أو لنائبي ة أو ألعضةةاء
المجلل أو للعاملين يي البنا المركلي العراقي ويقا للمروط المعمول بها يي السوا ،من
أجةةل مةةراء منةةلل يقةةي يي ة المقتةةرض أو لةةديا المصةةاريف الدراسةةية أو الطبيةةة أو أليةةة
أ راض عائلية أخرى ،كما يجول للمجلل وضةا ونمةر اإلرمةادات الداخليةة العامةة التةي
تلدد المعايير الخاصة لللصول على م ل لذه االعتمادات .
 - 3يقو الملاي ونائباه واألعضاء اآلخرون يي المجلل بتكريل كاية خةدماته المهنيةة
للبنا المركلي العراقي طوال يترة عمله يةي تلةا المناصةب  ،وال يقةو أي مةنه بمةغل
أي منصب أو و يفة أخرى سواء كان ذلا بمقابل مادي أو بدون مقابل إال
(أ) إذا كان البنا المركلي العراقي قد رمل لهذا المنصب أو الو يفة.
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(ب) إذا اقتصرت جهودل على إلقاء عدد ملدود من الملاضرات أو االمتراا يي نماط
أك اديمي آخر ملدود ال يتلقى عن مكايأة مالية وال يتعارض ما أدائ لمها و يفت والقيا
بمسئوليات تجاه البنا المركلي العراقي .
- 4ال يجمةةا أي مو ةةف يةةي البنةةا المركةةلي العراقةةي بةةين و يفت ة يةةي البنةةا المركةةلي
العراقي وبين و يفة أخرى سواء كان يتلقى أو ال يتلقى عنهةا مكايةأة ماليةة  ،ومةا ذلةا ،
يجول للمجلل وضا إرمادات عامة داخلية يست ني ييها مةن لةذا الل ةر أو المةرط يئةات
معينة من مو في البنا المركلي العراقي أو نوعيات معينة من الو ائف ،م ل التدريل،
وذلا يي لالة اقتنا المجلل بعد وجود تضارب يي المصالح يي لذا المأن.
- 5ال يقبل الملاي أو نائباه أو أي من أعضاء المجلل أو أي مو ف يي البنا المركلي
العراقةةي أيةةة لديةةة أو ائتمةةان لنفسة أو نيابةةة عةةن أي مةةخ

تربطة بة عالقةةة أسةةرية أو

تجاريةةة أو ماليةةة إذا كة ان يةةي ذلةةا مةةا يةةؤ ر علةةى والئة وموضةةوعيت يةةي أدائة لواجباتة
الو يفية يي البنا المركلي العراقي .
المادة رقم ( )22السرية وتبادل المعلومات
 - 1يمتنا أي مخ

يمغل منصب الملةاي أو نائةب الملةاي أو عضةو يةي المجلةل أو

مو ف أو وكيل أو مراسل للبنا المركلي العراقي عن القيا بما يلي:
(أ) السماح آلخرين باالطال على معلومات خاصة ير متالة للعمو أو الكمف عنها أو
نمرلا يكون قد لصل عليها أ ناء تأدية مها و يفت الرسمية  ،إال إذا ُ
طلب من ذلا ويقا
للفقرة رق ( )2من لذه المادة وإذا اقتضت الضرورة ذلةا للويةاء بأيةة مسةئولية أو واجةب
يفرض لذا القانون أو يقضي ب القانون المصريي أو أية تمريعات أخرى ذات صلة.
(ب) استخدا م ل لذه المعلومات أو السماح باستخدامها لللصول على مكاسب مخصية.
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 - 2يجول للبنا المركلي العراقي أن يتبادل المعلومات المتعلقة باإلمةراف  ،ويفضةل أن
يت ذلا بناء على مذكرة تفال ما المصةارف المركليةة ومةا سةلطات اإلمةراف المةالي ،
ويجول أن تتضمن لذه المعلومات المتبادلة معلومات سرية بمرط اقتنا البنةا المركةلي
العراقي بأن الخطوات الاللمة لللفا على سرية لذه المعلومات قد اتخذت.
 - 3يجول للبنا المركلي العراقي إبرا مذكرات تفةال مةا مصةارف مركليةة أخةرى أو
مةةا ليئةةات إمةةراف مةةالي تتضةةمن توضةةيلا لنطةةاا تبةةادل المعلومةةات وإجةةراءات التبةةادل
وتفاصيل أخرى بهذا المأن .
المادة رقم ( )23الحصانة من االجراءات القانونية
 - 1ال يتعرض أي عضةو مةن أعضةاء المجلةل أو أي مو ةف أو وكيةل للبنةا المركةلي
العراقي للمسائلة القانونية أو يعتبر مسئول مسئولية مخصية عن أية أضرار وقعت بسبب
أي إلمال أو إجراء صدر من أ ناء تأديت لمهام أو يي سبيل تأديت للمها الرسةمية التةي
تقا يي نطاا و يفت والتلامات الملددة ل بمقتضى لذا القانون .
 - 2يقو البنا المركلي العراقي بتعويض أي عضو يي المجلل أو أي مو ف أو وكيل
للبنا المركلي العراقي عن أية تكاليف قضائية تكبدلا مقابل الديا عن نفسة يةي دعةوى
قضائية تُريا ضده ييما يتعل بتأدية مها و يفت الرسةمية أو مةا يُةلع مةن تأديتة للمهةا
المنوطةةة ب ة أو اللتلامات ة الموكلةةة إلي ة بموجةةب لةةذا القةةانون ،وال يُطب ة الةةن
بصةةرف التعةةويض إذا كة ان المةةخ

القاضةةي

قةةد أديةةن بارتكةةاب جريمةةة نمةةأت عةةن النمةةاط الةةذي

تغطي لذه الدعوى القضائية .
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القسم الرابع -العالقات مع الحكومة
المادة رقم ( )24التشاور مع الحكومة
 - 1يعقد الملاي والمم لون اآلخرون للبنا المركلي العراقي اجتماعات دوريةة منت مةة
ما مسؤو لي اللكومة لتبادل المعلومات واآلراء عن مدى إمكانية تنسي السياسات النقديةة
والمالية  ،ويتبادلون المعلومات بمأن أمور أخرى ذات التما ومسئولية ممتركة ،كل يي
لدود مسئوليات .
 - 2يجةةول للملةةاي أو ألةةد نائبية لضةةور اجتماعةةات مةةا اللكومةةة بنةةاء علةةى دعةةوة مةن
مسؤول لكومي ،ويجول له أن يقدموا الممةورة والمعلومةات يةي تلةا االجتماعةات باسة
البنةةا المركةةلي العراقةةي ،مةةرط أن تقةةا لةةذه المعلومةةات يةةي نطةةاا اختصةةا

البنةةا

المركلي العراقي .
المادة رقم - 25القيام بأعمال بالنيابة عن الحكومة
 - 1يجول لللكومة أن تأتمن البنا المركلي العراقي على القيا بما يلي:
(أ) إمساا لسابات اللكومة .
(ب) االمتراا يي عمليات االقتراض المللية واألجنبية التي تقةو بهةا اللكومةة وإدارتهةا
بصفة الوكيل المالي .
(ج) االمةةتراا مةةا مم لةةي اللكومةةة اآلخةةرين أو بنةةاء علةةى إذن مةةن اللكومةةة يةةي تم يةةل
اللكومة يي المفاوضةات التةي تجريهةا لةول القضةايا الماليةة والنقديةة مةا الةدول األجنبيةة
والمؤسسات الدولية .
(د) تأدية العمليات المالية بسعر السوا ييما يتعل بالودائا أو عمليات النقد األجنبي أو أية
عمليات أخرى قائمة على الديا أو التصفية أو االتفاقيات االقتصادية الناتجة عن الترتيبات
المالية الدولية التي أبرمتها اللكومة ما األطراف األجنبية ،بمرط أن :
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(اوال) تتلمل اللكومة كاية االلتلامات الماليةة والمسةئوليات القانونيةة التةي تنةتج عةن أداء
البنا المركلي العراقي لهذه المها .
( انيا) ال يقو البنا المركلي العراقي بأية عملية تنطةوي علةى تلمةل التلامةات ماليةة أو
مسئوليات قانونية (مبامرة أو ير مبامرة) نيابة عن اللكومة.
(لة ) تأديةةة المهةةا المترتبةةة علةةى عضةةوية الدولةةة يةةي مؤسسةةات دوليةةة وماليةةة ونقديةةة يةةي
النطاا الذي تلدده الدولة .
 - 2تقةةو اللكومةةة بةةديا أتعةةاب البنةةا المركةةلي العراقةةي علةةى أسةةال اسةةترداد التكةةاليف
مقابل القيا بالمها المنصو

عليها يي لذه المادة .

المادة رقم ( )26حظر إقراض الحكومة
 - 1ال يمنح البنا المركةلي العراقةي أيةة اعتمةادات مبامةرة أو يةر مبامةرة لللكومةة أو
ألية ليئة عامة أو جهة مملوكة للدولة ،وما ذلا يجول للبنةا المركةلي العراقةي بموجةب
المادة رق ( )30أن يقد للمصةارف التجاريةة المملوكةة لللكومةة والتةي تخضةا إلمةراف
البنا المركلي العراقي مسةاعدات سةيولة ،علةى أن تُقةد لةذه المسةاعدات بةنفل المةروط
واأللكا التي تن

تقدي المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة.

 - 2يجةةول للبنةةا المركةةلي العراقةةي مةةراء االوراا الماليةةة اللكوميةةة علةةى أن تقتصةةر
عمليات مراء تلا االوراا الماليةة علةى السةوا ال ةانوي يقةط ،وأن يةت المةراء يةي إطةار
عمليات السوا.
- 3ال يةةرد يةةي لةةذه الم ةادة رق ة ( )26أي ن ة

يُفسةةر علةةى أن ة يل ةةر اسةةتخدا االوراا

الماليةةة اللكوميةةة ييمةةا يتعلة بةةأي جانةةب مةةن جوانةةب عمليةةات السةةوا المفتةةوح أو كةرلن
لضمان المنمآت القائمة .
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القسم الخامس -احتياطي النقد األجنبي
المادة رقم  27إدارة االحتياطي الرسمي من النقد األجنبي
 .1يعقد البنا المركلي العراقي صفقات على األصول األجنبية ويقةو بةادارة االلتيةاطي
الرسمي من النقد االجنبي للدولة ويقا أليضل الممارسات الدولية والةداف السياسةة النقديةة
ويجول للمجلل ان يست مر م ل لذا االلتياطي يي أي من األصول اآلتية أو يي جميعها-:
أ .النقد الذلبي الموجود يي خلائن البنا المركلي العراقي .
ب .العمالت النقدية والمعدنية األجنبية التي عةادة مةا تسةتخد يةي تأديةة اللسةابات الدوليةة
التي يمسكها البنا المركلي العراقي او للساب .
ج .األرصةةدة الدائنةةة واجبةةة الةةديا عنةةد الطلةةب او واجبةةة السةةداد بعةةد أجةةل قصةةير بالنقةةد
األجنبي الذي عادة ما يستخد يي تأدية اللسابات الدولية التي يلتف بهةا البنةا المركةلي
العراقي يي لسابات لدي أو تلا التي تست مر عن طرية اتفاقيةات اعةادة المةراء و إعةادة
المراء المقابل و الودائا ال ابتة آلجال متعددة .
د .لقوا السلب الخاصة المتويرة للساب العراا لدى صندوا النقد الدولي .
ل  .االدوات االست مارية المتالة لدى صندوا النقد الدولي .
و .أيةةة أوراا ماليةةة لةةديون قابلةةة للتةةداول التةةي تصةةدرلا او التةةي تل ةةى بال قةةة الكاملةةة و
اعتماد اللكومات األجنبية أو البنوا المركلية أو المؤسسات المالية الدولية و السلطات و
الوكاالت المللية االجنبية و التي يت ديعها بةالعمالت األجنبيةة التةي عةادة مةا تسةتخد يةي
تادية اللسابات الدولية التي يمسكها البنا المركلي العراقي أو للساب .
 . 2للبنا استخدا الممتقات المالية يي الملاي االست مارية كأداة للتلوط )7 (.
(  ) 7عدلت المادة رق ( )27بموجب المادة رق ( )4من قانون رق  82لسنة  2018التعديل
ال اني للقانون .
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القسم السادس -االختصاصات النقدية
المادة رقم ( )28عمليات السوق المفتوح و التسهيالت القائمة
يجول للبنا المركلي العراقي يي سبيل تلقي ألداي أن :
أ -يقو بأداء عمليات السةوا المفتةوح مةا المصةارف التجاريةة اللةائلة علةى تةرخي

أو

تصريح من قبل البنا المركلي العراقي بموجب القانون المصريي ،أو ما وسطاء ماليين
لاصلين علةى التةرخي

المناسةب لسةب تقةدير البنةا المركةلي العراقةي وطبقةا للقواعةد

التي يلددلا .كما يجول ل أن (ب) يقد تسهيالت عامة للمصارف التجارية المرخصة أو
اللةةائلة علةةى تصةةريح مةةن البنةةا المركةةلي العراقةةي بموجةةب القةةانون المصةةريي وطبقةةا
للقواعد التي ن

عليها ولددلا البنا المركلي العراقي عن طري :

(أ) البيا أو المراء القطعي البسيط ير الممروط ( النقدي أو اآلجل) أو بموجب اتفاقيات
إعةةادة المةةراء أو أيةةة عقةةود ماليةةة ممةةابهة أو أوراا ماليةةة لةةديون صةةادرة مةةن قبةةل البنةةا
المركةلي العراقةي أو مةةن قبةل اللكومةةة وتلمةل عائةةد السةوا  ،علةةى أن تقتصةر عمليةةات
مةةراء االوراا الماليةةة للةةديون الصةةادرة عةةن اللكومةةة علةةى عمليةةات تُجةةرى يةةي السةةوا
المفتوح ويي السوا ال انوي يقط .
(ب) المراء أو البيا البسيط ير الممروط (النقدي أو اآلجل) للنقد األجنبي .
(ج) خص الكمبياالت أو السندات اإلذنية .
(د) تقدي القروض المؤمنة تأمينا كامال بواسطة رلن يضمن القرض .
(ل ) قبول ودائا من المصارف تُديا عليها يوائد .
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المادة رقم ( )29متطلبات االحتياطي
- 1يتطلةةةب البنةةةا المركةةةلي العراقةةةي مةةةن المصةةةارف ،تنفيةةةذا للسياسةةةة النقديةةةة للعةةةراا
وبمقتضى اللوائح المن مة يي لذا المأن  ،أن تلتف بالتياطي يي مكل أرصةدة نقديةة أو
ودائا لدى البنا المركلي العراقي  .ويت االلتفا بم ل لةذا االلتيةاطي يةي لةده األدنةى
المنصةةو

علي ة والةةذي يلسةةب كمتوسةةط مسةةتويات االلتيةةاطي يةةي نهايةةة اليةةو خةةالل

الفترات اللمنية التي يلددلا البنا المركلي العراقي والتةي تتعلة بلجة ونةو ومواعيةد
استلقاا ودائا المصةارف واألمةوال المقترضةة و يرلةا مةن الخصةو التةي يجةول للبنةا
المركلي العراقي أن يلددلا  ،وال يسمح للمصارف يي أي وقةت القيةا بعمليةات السةلب
على المكموف على لسابات االلتياطي .وتلةتف كايةة المصةارف بةنفل المسةتويات مةن
متطلبات االلتياطي الملدد لكل يئة من يئات الخصو ويجول لها اللصول على تعويض
مالي مقابل ذلا .
- 2ي ة ي لالةةة عجةةل أي مصةةرف عةةن االلتفةةا باللةةد األدنةةى مةةن االلتيةةاطي المطلةةوب
المنصو

علي يي الفقرة رق ( )1يجول للبنا المركلي العراقي أن يفرض نسةبة يائةدة

على سبيل العقوبة يت تلصيلها على أسال عجل االلتياطي يي لةذا المصةرف لتةى تةت
تغطية لذا العجل.
المادة رقم ( )30المقرض األخير
يجول للبنا المركلي العراقي  ،يي ال روف االست نائية وبموجب المروط واأللكا التي
يلةةددلا وبموجةةب القةةانون المصةةريي ،أن يكةةون المقةةرض األخيةةر لمصةةرف مةةرخ

أو

يلمل تصريلا صادر من البنا المركلي العراقي  ،ويجول تقدي م ل لذا الدع يي مكل
معونات مالية تُمنح للمصرف أو لمصللة المصرف لمدة ال تليد عن ال ة أمهر ،ويجول
للبنا المركلي ال عراقي أن يجدد لذه المةدة علةى أسةال برنةامج يوضةح اإلجةراءات التةي
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يقو بها المصرف المعني ،واليلتل البنا المركلي العراقي بتقةدي م ةل لةذه المسةاعدات
المالية إال إذا:
(أ) رأى البنا المركلي العراقي أن المصرف ملةيء وأن الضةمانات التةي يقةدمها مناسةبة
وأن طلب للمعونة المالية قائ على لاجت لتلسين السيولة.
(ب) وإذا كان لذا الدع ضروري لللفةا علةى اسةتقرار الن ةا المةالي ،وإذا كةان وليةر
المالية قد أصدر ضمانا كتابيا للبنا المركلي العراقي نيابة عن اللكومة يضمن يي سداد
قيمة القرض
(ج) يكةةون القةةرض الممنةةوح للمصةةرف مقابةةل يائةةدة يلةةددلا البنةةا علةةى وي ة متطلبةةات
السوا( )8
القسم السابع -العملة
المادة رقم ( )31الوحدة النقدية
يكون الدينار لو ولدة النقد الوطني للعراا .
المادة رقم ( )32إصدار العملة
 - 1يكةةون للبنةةا المركةةلي العراقةةي ولةةده دون يةةره الل ة يةةي إصةةدار العملةةة الورقيةةة
النقدية والمعدنية لغرض تداولها يي العراا  ،وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجةب لةذه
المادة رلن من المرتبة األولى يُلمل على أصول البنا المركةلي العراقةي  ،ويقةو البنةا
المركةةلي العراقةةي باتخةةاذ الترتيبةةات الاللمةةة إلصةةدار عملت ة النقديةةة الورقيةةة والمعدنيةةة
لغرض تداولها يي العةراا .وال تعتبةر العمةالت النقديةة الورقيةة والمعدنيةة التةي يصةدرلا
البنا المركلي العراقةي لغةرض التةداول سةندات إذنيةة أو كمبيةاالت أو أي نةو آخةر مةن
(  -) 8اضيفت الفقرة (ج) الى المادة ( )30بموجب المادة رق ( )5من قانون رق  82لسنة
 2018التعديل ال اني للقانون
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الو ةةائ التجاريةةة المعمةةول بهةةا بمقتضةةى القةةانون التجةةاري ذي الصةةلة  ،ويلتةةل البنةةا
المركلي العراقي بقبولها يي لدود ما ورد نص يي لذا القانون .
 - 2ت قتصةةر العملةةة الرسةةمية يةةي العةةراا علةةى العمةةالت النقديةةة الورقيةةة والمعدنيةةة التةةي
يصدرلا البنا المركلي العراقي والتي ل يت سلبها من التداول .
 - 3ويجةةول للبنةةا المركةةلي العراقةةي أن يقةةو بموجةةب لةةوائح تن يميةةة باللةةد مةةن كميةةات
العمالت النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولهةا بصةفتها العملةة الرسةمية للعةراا عنةد
ديا أية التلامات  ،ويجول ل أيضا وضةا قيةود علةى يئةات لةذا العمةالت النقديةة الورقيةة
والمعدنية التي يجول استخدامها لتسديد مبالغ ملددة أو مرائح من المبالغ .
 - 4يكةةون البنةةا المركةةلي العراقةةي مسةةئوال عةةن إمةةداد العةةراا بعملت ة الورقيةةة والنقديةةة
ويسعى للملاي ةة علةى تةويير الكميةات الكاييةة مةن العملةة الورقيةة أو المعدنيةة يةي جميةا
مناط البالد ويي كاية األوقات.
المادة رقم ( )33طبع العمالت النقدية الورقية وسك العمالت النقدية المعدنية  ،المعاملة
المحاسبية للعمالت النقدية الصادرة
 - 1يقو البنا المركلي العراقي بموجب اللوائح التن يمية بتلديد يئةات العمةالت النقديةة
الورقية والمعدنية ومقاييسها وأمكالها ومادتها وملتوالا وولنها وتصةميماتها و يةر ذلةا
من السمات األخرى الخاصة بها  ،وتكون األلواح الاللمة لسا العملةة أو طبعهةا ولقةوا
الملكية الفكرية لتصمي يئاتها ملكا للبنا المركلي العراقي .
 - 2يقو البنا المركةلي العراقةي بالترتيبةات الاللمةة لطبةا العملةة الورقيةة وسةا العملةة
المعدنية ولغةرض تةويير سةبل األمةن والسةالمة للفة العمةالت النقديةة الورقيةة والمعدنيةة
التي ل يت إصدارلا.
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 - 3يكةةون البنةةا المركةةلي العراقةةي ولةةده دون يةةره لةةو المسةةئول عةةن إعةةدا العمةةالت
النقديةةة الورقيةةة والمعدنيةةة بمةةكل سةةلي وآمةةن  ،وعةةن الةةتلف علةةى السةةبائا واألصةةبا
والعمالت النقدية الورقية أو المعدنية المكهنةة وإعةدامها كلمةا دعةت الضةرورة إلةى ذلةا ،
ويكون للبنا المركلي العراقي ولده دون يره ل صهر العمالت النقدية المعدنية وبيا
المعدن المستخل

منها.

 - 4يقةةو البنةةا المركةةلي العراقةةي بنةةاء علةةى طلةةب مةةن أي يةةرد أو أيةةة جهةةة باسةةتبدال
العمالت النقدية الورقية أو المعدنية بمبالغ مساوية من العمالت النقدية الورقية والمعدنيةة،
ويقو بذلا دون اللصول على مقابل أو عمولة .
 - 5يقيد المبلغ اإلجمالي للعمالت النقدية الورقية والمعدنية المتداولةة الصةادرة عةن البنةا
المركلي العراقي يي اإلقرار المالي للبنةا المركةلي العراقةي كخصةو  ،والتتضةمن م ةل
لذه الخصو العمالت النقدية الورقية والمعدنية الموجودة يي االلتياطي النقدي للبنا .
 -6للبنا المركلي العراقي اصدار مسكوكات تذكارية ير قابلة للتداول )9 (.
المادة رقم ( )34سحب العمالت النقدية الورقية والمعدنية المعيبة
 - 1تفقد العمالت النقدية الورقية والمعدنية المتداولة المعيبة ير الصاللة للتداول صةفتها
كعملة رسمية  ،ويقو البنا المركلي العراقي ،بموجب الفقرة رقة ( )2مةن لةذه المةادة ،
بسلب لذه العملة المعيبة ير الصاللة للتداول وإعدامها واستبدالها بعمالت نقدية ورقيةة
ومعدنية صاللة للتداول وتتساوى قيمتها ما قيمة العملة المسلوبة .
 - 2يجول للبنا المركلي العراقي أن يريض استبدال العمالت النقديةة الورقيةة والمعدنيةة
المعيبة إذا كان تصميمها ير واضح أو مموه أو م قوب أو إذا كانت العملة قد يقدت أك ر
(  - ) 9اضيفت الفقرة (  ) 6الى المادة  33بموجب المادة رق (  ) 6من قانون رق  82لسنة
 2018التعديل ال اني للقانون .
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مةةن خمسةةين بالمائةةة مةةن سةةطلها  ،ويةةت سةةلب م ةةل لةةذه العملةةة وإعةةدامها دون تعةةويض
مالكها  ،إال يي لالة وجةود دليةل يقنةا البنةا المركةلي العراقةي أن األجةلاء المفقةودة مةن
العمل ةة قةةد دمةةرت بالكامةةل  ،ويجةةول للبنةةا المركةةلي العراقةةي عندئةةذ  ،وبموجةةب سةةلطت
التقديرية الملضة  ،أن يقد تعويضا جلئيا أو كليا عن لذه العملة .
 - 3اليطلب من البنا المركلي العراقي تقدي أي تعويض عن العمالت النقدية الورقية أو
المعدنيةة المفقةودة أو المسةروقة أو التةي تة إعةدامها ،كمةا يجةول للبنةا المركةلي العراقةةي
مصةادرة أيةة عمةالت نقديةة ورقيةة أدخةل علةةى م هرلةا الخةارجي تغييةرات بمةا يةي ذلةةا
وباألخ

العمالت النقدية الورقية المكتوب عليها أو المرسو عليها أو المطبو عليها أو

المختومة أو الم قوبة أو التي وضعت عليها مادة الصقة.
المادة رقم ( )35التخلص من العمالت النقدية المزورة
على أي مخ

يلصل على عمالت نقدية ورقية أو معدنية ملورة أن يقدمها كلها للبنا

المركلي العراقي .
المادة رقم ( )36استبدال العمالت النقدية
 - 1يجول للبنا المركةلي العراقةي أن يقةرر اسةتبدال العمةالت النقديةة الورقيةة والمعدنيةة
دون مقابل عن طري إصدار عمالت نقدية ورقية ومعدنية أخرى بمبالغ مسةاوية ،ويتخةذ
البنا المركلي العراقي قرارا بذلا يصدر بصيغة الئلة تن يميةة للبنةا تلةدد ييهةا الفتةرة
اللمنيةةة التةةي يةةت خاللهةةا اسةةتبدال العمةةالت النقديةةة الورقيةةة والمعدنيةةة المسةةلوبة بغيرلةةا
ومواقا وأوقات القيا بذلا .
 - 2يي نهاية يترة االستبدال أو يي أي وقت آخر يلةدده البنةا المركةلي العراقةي  ،تلغةي
العمالت النقدية الورقية والمعدنية التي ت استبدالها من التداول وال تعتبر عملة رسمية.
 - 3يقو البنا المركلي العراقي بإعال الجمهور العا بالعمالت النقدية الورقية والنقديةة
التي تعتبر العملة الرسمية  ،وذلا عن طري نمر إخطار بذلا يي النمرة الرسمية .
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المادة رقم ( )37حرية النقد
يجول لطريي أي عقةد أو يةره مةن المعةامالت أو التصةريات الطوعيةة ،بمةا يةي ذلةا أي
كمبيالة أو خطاب أو و يقة أو ضمان للمال ،أن يتفقا على تلديةد اسةتخدا أيةة عملةة نقديةة
لةةديا التلامةةات  ،ويجةةول تسةةديد أيةةة ديةةون أو التلامةةات قانونيةةة تنمةةأ عةةن أي عقةةد أو أي
معاملة أو صفقة ،بما يي ذلا أي كمبيالة أو خطاب أو و يقة أو ضمان للمال  ،بأيةة عملةة
نقدية يت االتفاا عليها كعملة الديا  ،ويجول لالتفاا الذي يت بموجب لذه المادة أن يذكر
صرالة أو يستخل

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

واألعراف التجارية وسير األداء .
المادة رقم ( )38تنفيذ التزامات النقد األجنبي
يجول تنفيذ التلامات النقد األجنبي بناء علةى مةروط االلتةلا  ،وعنةد صةدور لكة يقضةي
على مخ

تنفيذ التلا ما بالنقةد األجنبةي ،يسةتلل تنفيةذ اللكة ديةا مبلةغ بالعملةة النقديةة

العراقية يكفي لمراء قدر كاف من النقد األجنبي لتغطية التلا من ألد المصارف العراقية
عند إ الا المصارف يي اليو األول الذي يعلن يي البنا عن سعر الصرف لمراء النقةد
األجنبي بالدينار العراقي ،وذلةا قبةل يةو والةد مةن موعةد للةول تسةديد االلتةلا للةدائن .
ولكن إذا قررت الملكمة أن لذه الطريقة ال تكون منصفة يي ل ال روف القائمة  ،تقو
الملكمة باختيار طريقة لتلويل العملة تكون منصفة .
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القسم الثامن -االختصاصات األخرى
المادة رقم ( )39نظم الدفع
 - 1يقو البنا المركلي العراقي بوضةا وإدامةة الةن

السةليمة والفعالةة لتصةفية وتسةوية

سداد المعامالت التجارية ويقا للمعايير الدولية وأيضل الممارسات ،أو يعمةل علةى نمةرلا
وإدامتها.
 - 2يكةةون البنةةا المركةةلي العراقةةي ولةةده دون يةةره لةةو المسةةئول عةةن تن ةةي وتسةةجيل
أن مة الديا التي يتواللا أطراف ير البنا المركلي العراقةي  ،ويكةون لةو ولةده كةذلا
المسؤول عن ترخيصها واإلمراف عليها .
 - 3ييمةا يتعلة باإلمةةراف علةى أن مةة الةةديا أو القةائمين عليهةا  ،يجةةول للبنةا المركةةلي
العراقي وبموجب لوائح تن يمية أن:
(أ) يقتضي تسجيل أو ترخي أي ن ا للديا أو أي مخ قائ على ن ا للديا .
(ب) يقتضي من أي ن ا للديا أو أي مةخ

قةائ علةى ن ةا للةديا أن يراعةي المةروط

والمتطلبات السليمة واآلمنة التي يجول للبنا المركلي العراقةي أن يضةعها ،بمةا يةي ذلةا
تلةةا المةةروط والمتطلبةةات الخاصةةة بتسةةهيل إمةةراف البنةةا المركةةلي العراقةةي علةةى م ةةل
لؤالء القائمين على أن مة الديا وتلا المةروط والمتطلبةات التةي مةن مةأنها اللفةا علةى
سالمة األصول التي عهد بها الجمهور العا له .
 - 4يخول البنا المركلي العراقي التخاذ اإلجراءات التةي يرالةا ضةرورية لتنفيةذ المهةا
المنصو عليها يي الفقرة رق ( )1بما يي ذلا نمر وتن ي أن مة الديا واالمتراا ييها
وتمغيلها وتلديد الرسو المطبقة يي لذا المأن.
 - 5يجول للبنا المركلي العراقي القيا بترتيبات لتسهيل:
(أ) التكامل بين ن ا الديا المتبا يي البنا المركلي العراقةي والترتيبةات ذات الصةلة مةا
أن مة الديا األخرى .
(ب) إيجاد طرا وتكنولوجيات جديدة للديا بالعملة المللية أو بالنقد األجنبي .
(ج) تصمي خطة لتطوير الن ا الوطني للديا يي العراا وتعديلها دوريا .
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المادة رقم ( )40اإلشراف على المصارف
يكةةون للبنةةا المركةةلي العراقةةي ولةةده دون بةةره سةةلطة اتخةةاذ كايةةة اإلجةةراءات الاللم ةة
لترخي

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

أللكةةا لةةذا القةةانون والقةةانون المصةةريي ،ول ة ك ةذلا سةةلطة المعاينةةة خةةارج مقةةر البنةةا
ويروع التابعةة لة وسةلطة يلة

وتفتةيا لةاملي التةراخي

ويةروعه التابعةة لهة يةي

مواقا عمله  ،بالطريقة التي يختارلا البنا المركلي العراقي ويي الوقةت الةذي يختةاره ،
كما يكةون للبنةا المركةلي العراقةي ولةده دون يةره سةلطة مطالبةة المصةارف والفةرو
التابعة لها بتقدي كاية المعلومات المتعلقة بمؤون البنا والفرو التابعة لة وعمالئة التةي
قد يلتاج إليها البنا المركلي العراقي  ،ول عالوة على ذلا سلطة القيا بعمل تصليلي
 ،ويقا لما ين

علي لذا القانون والقانون المصريي  ،من أجل تطبي الهيئات المرخصة

والفرو التابعة لها لتلا القوانين وامت الهةا ألي لةوائح تن يميةة أو معةايير أو إرمةادات أو
توجيهات لصيفة يكون البنا المركلي العراقي قد أصدرلا ييما يتعلة بتنفيةذه لم ةل لةذه
القوانين .وال يكون ألي إجراء تتخذه أي جهة تابعة لللكومة ير البنا المركلي العراقي
ييما يتعل بتن ي نماطات اإلقراض واالعتماد الخاصة بالمصارف أي صفة قانونية .
المادة رقم ( )41تجميـع ونشـر اإلحصاءات المالية
 - 1تقو المصارف و يرلا من الجهات التي تخضا إلمراف البنا المركلي العراقةي ،
ويقا لهذا القانون أو القانون المصةريي ،بتقةدي المعلومةات أو البيانةات لة بنةاء علةى طلةب
من  ،وعندما يرى البنا المركلي العراقي ضرورة لذلا من أجل:
(أ) متابعة التطورات يي النقد األجنبي واالئتمان والودائا وأسواا المال ورؤول األموال
(ب) إعداد ونمر اإللصاءات النقدية .
(ج) إعداد ونمر اإللصاءات عن ميلان المديوعات .
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(د) جما وإعداد البيانات المالية التي تعكةل مراكةل المخةاطرة للمصةارف أو أليةة جهةات
أخرى تخضا إلمراف البنا المركلي العراقي .
(ل ) تجميا أي إلصاءات مالية أخرى ونمرلا بمرط أن ال ينطوي ذلةا علةى إيمةاء أيةة
عالقة تجارية سرية .
 - 2يسعى البنا المركلي العراقي يي سبيل االضطال بمسئوليات المنصو

عليها يي

لذا القانون ويي يره من التمريعات األخرى إلى تطوير وتنفيذ السياسات المتمامةية مةا

المعايير الدولية وأيضل الممارسات المتبعة يي المصارف المركلية.
المادة رقم ( )42األشخاص غير المرخصين
 - 1تكون للبنا المركلي العراقي  ،بعد لصول على أمر من الجهات المختصة  ،سلطة
دخةةول المكاتةةب ويل ة
الخاصة بأي مخ
يةةي قيةةا لةةذا المةةخ

اللسةةابات وديةةاتر اللسةةابات والو ةةائ و يرلةةا مةةن السةةجالت

إذا رأى البنا المركلي العراقي وجةود أسةباب وجيهةة تجعلة يمةتب
باالمةةتراا يةةي نمةةاط يقةةا يةةي دائةةرة اختصةةا

العراقي دون اللصول منة علةى التةراخي

أو التصةاريح أو التسةجيل الةالل  ،ر ة أن

القانون يقتضي اللصول على م ل لةذه التةراخي
النماط الذي يقو ب لذا المخ

البنةةا المركةةلي

أو التصةاريح أو التسةجيل ،أو أن لةذا

يخالف القانون  ،ويقو المسؤولون عن تطبي القانون ،

بنةةاء علةةى طلةةب مةةن البنةا المركةةلي العراقةةي  ،بمسةةاعدة البنةةا المركةةلي العراقةةي علةةى
دخول مقر لذا المخ

لفل

لسابات ودياتر لسابات وسجالت األخرى ،وله استخدا

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

أو التصةةريح أو التسةةجيل الةةالل مةةن البنةةا المركةةلي العراقةةي الةةذي يقتضةةي

القانون ،يقو البنا المركلي العراقي بإعالن م ةل لةذا المةخ

بصةدور أمةر يةأمره يية

بسةةرعة التوقةةف عةةن ممارسةةة م ةةل لةةذه االنم ةطة  ،ويكةةون األمةةر ممةةفو ببيةةان يوضةةح
اللقائ واألسانيد القانونية التي ت بت وقو مخالفة القانون  ،كما يُطالب المخ

يي لةذا

األمر بتقدي رد مكتةوب خةالل ال ةة أيةا مةن تةاري اسةتال اإلعةالن بةالقرار  ،وإذا تبةين
للبنا المركلي العراقي بعد المراجعة على الرد  ،ويي أي لال من األلةوال يةي ضةون
أسبو والد مةن تةاري اإلعةالن بةالقرار  ،أن النمةاط لة يتوقةف ،يجةول للبنةا المركةلي
العراقي أن يفرض رامات إدارية على م ل لذا المخ

تُلةدد قيمتهةا بموجةب الفقةرتين

رق ( )2ورق ( )3من المادة رق (. )62
القسم التاسع -أحكام أخرى
المادة رقم ( )43حيازة الممتلكات
 - 1يجةول للبنةا المركةلي العراقةةي امةتالا وليةالة األمةةوال المنقولةة وال ابتةة والمعةةدات
التي قد تكون مطلوبة لتمكين من القيا بأعمال .
 - 2بالر

من القيود المنصو

عليها يي الفقرة رق ( )1يجول للبنا المركلي العراقي

ليةةالة وامةةتالا جميةةا أنةةوا الممتلكةةات يةةي سةةبيل لمايةةة أو تةةأمين أو تلصةةيل أي مةةن
المستلقات  ،وتُبا لذه الممتلكات يي أسر وقت ممكن تماميا مةا مصةللة البنةا لتقليةل
الخسائر  ،وتُبا على أي لال ،يةي تةاري ال يتجةاول تةاري البيةا الةذي قةد يةؤدي لوقةو
خسارة يتلملها البنا المركلي العراقي .
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المادة رقم ( )44اإلعفاء من ضرائب معينة
 - 1يعفى البنا المركلي العراقي من الضرائب والرسو اآلتية:
(أ) الضرائب على دخل البنا المركلي العراقي أو أربال .
(ب) ضرائب الملكية الخاصة على أصول البنا المركلي العراقي.
(ج) الضرائب المفروضة على تلويل األموال وعلى المعامالت المالية األخرى.
(د) الضةةرائب التةةي تلصةةل يةةي مةةكل رسةةو دمغةةة تجبةةى عنةةد إصةةدار االوراا الماليةةة
والعمالت النقدية الورقية.
(ل ) الرسو الكمرك ية ورسو االسةتيراد وضةرائب المبيعةات و ضةرائب القيمةة المضةاية
على الذلب المستورد والعمالت النقدية الورقية والمعدنية التةي تُسةل إلةى البنةا المركةلي
العراقي .
(و) ضةةرائب المبيعةةات المفروضةةة علةةى المخةةلون المللةةي مةةن الةةذلب والعمةةالت النقديةةة
الورقية والمعدنية الخاصة بالبنا المركلي العراقي.
 - 2يخضا البنا المركلي العراقي للضةرائب علةى الممتلكةات المفروضةة علةى األمةوال
ال ابتةةة  ،وال تسةةري علي ة لةةذه الضةةرائب كقاعةةدة عامةةة إال يةةي لالةةة خضةةو الةةولارات
اللكومية لم ل لذه الضرائب والرسو على األموال ال ابتة التي يمتلكونها أو يستخدمولا.
 - 3يخضةةا البنةةا المركةةلي العراقةةي أليةةة ضةةرائب أو رسةةو أخةةرى إال إذا ورد ن ة
يقضي بخالف ذلا يي القوانين الملددة المن مة للضرائب والرسو .
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القسم العاشر – البيانات والمراجعة المالية
المادة رقم ( )45دفاتر الحسابات والسجالت :البيانات المالية والتقارير
 - 1يضمن المجلل أن البنةا المركةلي العراقةي يتبةا معةايير الملاسةبة المتعةارف عليهةا
دوليا يي كاية األوقات وأن يطبقها عنةد إعةداد وإمسةاا لسةابات وسةجالت  ،بمةا يةي ذلةا
بيانات مركله المالي .
 - 2يبةةادر البنةةا المركةةلي العراقةةي يةةي أسةةر وقةةت ممكةةن بعةةد نهاي ةة ك ةل مةةهر بإعةةداد
وإصدار الميلانيات العمومية وينمرلا يي المنمور الرسةمي وعلةى موقعة الرسةمي علةى
مةةبكة اإلنترنةةت لتوضةةيح وضةةا البنةةا المركةلي العراقةةي اعتبةةارا مةةن انتهةةاء المعةةامالت
التجارية يي اليو األخير للتعامل يي المهر المنتهي .
 - 3يقو البنا المركلي العراقي خالل ال ة أمهر بعد نهاية كل سنة مالية بإعداد بيانات
المركل المالي السنوي لنهاية السةنة التةي تضةمن توضةيح المركةل المةالي للبنةا المركةلي
العراقي وأن عملية ريا التقارير تت بمكل كامل وسلي وبأسلوب يتس بالمفايية.
 - 4يقو المجلل خالل ال ة أمهر من نهاية كل سنة ماليةة بريةا مةا يلةي لسةلطة التعيةين
ويريا نسخا منها إلى ولير المالية والهيئة التمريعية :
(أ) البيانات السنوية عن المركةل المةالي للبنةا المركةلي العراقةي التةي يكةون المجلةل قةد
واي عليها ويكون الملاي قةد وقةا عليهةا ويكةون مراجةا اللسةابات الخةارجي قةد صةدا
عليها  ،وتُريا معها أية تقارير أو مللو ةات قةد ير ةب مراجةا اللسةابات الخةارجي يةي
إبدائها .
(ب) تقريرا عن عمليات البنا المركلي العراقي خالل السنة المالية المنقضية خاصة ييما
يتعل بألداف السياسة النقدية واأللداث التي أ ةرت علةى االقتصةاد يةي العةراا  ،وينبغةي
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أن يتضمن لذا التقرير بيانا يوضح توقعات البنا المركلي العراقي لمستقبل االقتصاد يي
العةةراا يةةي السةةنة القادمةةة مةةا إعطةةاء ألميةةة خاصةةة لقضةةايا السياسةةة النقديةة  ،و يتضةةمن
التقرير ما يلي يي إطار استعراض للتطورات التي طرأت على السياسات :
(أ) استعراضا للسياسات واإلجراءات التي تبنالا المجلةل خةالل السةنة وتللةيال لل ةروف
االقتصادية والمالية التي أدت إلى تبني لذه السياسات واإلجراءات .
(ب) عرضا للالة الن ا المالي يي العراا مةا التركيةل علةى الن ةا المصةريي وأن مةة
الديا .
(ج) نصو

المواد القانونيةة الهامةة واإلجةراءات اإلداريةة التةي تبنتهةا اللكومةة والبنةا

المركلي العراقي خالل السنة ييما يتعل باختصاصات وعمليات البنا المركلي العراقي
والمصارف األخرى و يرلا من المؤسسات المالية العاملة يي العراا .
 - 5يقو البنا المركلي العراقةي بنمةر البيانةات السةنوية عةن المركةل المةالي للبنةا التةي
تمت مراجعتها وتدقيقها يي النمرة الرسمية وعلى موقع على مبكة اإلنترنت  ،كما تنمر
التقارير الممار إليها يي الفقرة رق (. )4
 - 6يقو البنا المركلي بنمةر تقةارير دوريةة أربةا مةرات كةل عةا عةن السياسةة النقديةة
واالستقرار المالي  ،يقد ييها معلومات عن التطورات التي تلدث يي العا الجةاري ،بمةا
يي ذلا ال ةروف التةي تةؤ ر علةى االقتصةاد يةي العةراا  ،كمةا جةاء توضةيل يةي الفقةرة
الفرعية (ب) من الفقرة رق (. )4
 - 7يقو الملاي مرة والدة يي السنة على األقل بريا تقريةر إلةى الهيئةة التمةريعية عةن
عمليات البنا المركلي العراقي وعن سياسات النقدية وألداي  ،بما يي ذلا األلداث التةي
تؤ ر على اقتصاد العراا ويقا لما ت توضيل يي الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رق ()4
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المادة رقم ( )46المراجعة المـالية الداخلية
يقو قس المراجعة الداخليةة يةي البنةا المركةلي العراقةي الةذي يرأسة رئةيل المةراجعين
الداخليين بمها المراجعة الداخلية التي تممل ما يلي:
(أ) مراجعة اإلجراءات والممارسات المتبعة وتقدي التوصيات بمةأنها إلةى مجلةل اإلدارة
بغية تلسين إدارة المخاطر ،والقيا بعد ذلا باإلمراف المستمر على تنفيذلا.
(ب) إجراء المراجعة المالية الدورية على إدارة البنا المركلي العراقي وعمليات لضمان
التلام بتنفيذ القوانين المنطبقة على البنا المركلي العراقي وقرارات مجلل اإلدارة .
(ج) القيا بمراجعة البيانات الدورية عن المركل المةالي للبنةا المركةلي العراقةي الممةار
إليها يي الفقرتين رق ( )2و ( )3من المادة رق ( )44والمراجعة كذلا على الو ائ ذات
الصلة الخاصة بالبنا المركلي العراقي .
(د) إعةةداد وريةةا التقةةارير عةةن بيانةةات المركةةل المةةالي وديةةاتر اللسةةابات واإلجةةراءات
الخاصة بالميلانية وبالملاسبة وبإدارة المخاطر و يرلا من معايير المراقبة المعمول بها
داخل البنا المركلي العراقي  ،وعن كفاءة عمليات البنا المركلي العراقي ويعالية تكلفة
لةةذا األداء وأي أمةةر آخةةر مةةن األمةةور التةةي تقةةا يةةي نطةةاا اختصةةا

البنةةا المركةةلي

العراقةةي ومسةةئوليات والتةةي يجةةول للمجلةةل أن يطلةةب إعةةداد تقةةارير بمةةأنها .ويقةةو قس ة
المراجعةةة الداخليةةة بإعةةداد وريةةا تلةةا التقةةارير إلةةى مجلةةل اإلدارة كلمةةا رأى المجلةةل
ضرورة لذلا ،على أن يكةون ذلةا مةرة والةدة علةى األقةل كةل ال ةة أمةهر  ،ويقةد قسة
المراجعة الداخلية توصيات إلى المجلل بمأن كاية األمور الواردة يي تقاريره.
(ل ) القيا بأية مها أخرى قد يسندلا المجلل إلى قس المراجعة الداخلية بما ال يتعةارض
ما أداء قس المراجعة الداخلية لمهام األساسية المنصو

عليها يي لذه المادة.
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المادة رقم ( )47رئيس المراجعين الماليين الداخليين
 - 1يعين المجلةل رئةيل المةراجعين الةداخليين لفتةرة خمةل سةنوات ويختةاره مةن ضةمن
مجموعةةة متميةةلة مةةن المتقةةدمين للو يفةةة ممةةن لةةديه خبةةرة واسةةعة يةةي مجةةال الملاسةةبة
والمراجعةةة تةةؤلله لتةةولي مسةةئوليات الو يفةةة ،ويجةةول إعةةادة تعيةةين رئةةيل المةةراجعين
الداخليين.
 - 2يكون رئيل قس المراجعة الداخلية بصفت رئيل القس مسئوال أما المجلل عن قيا
قس المراجعة الداخلية بالمها المنوطة ب .
 - 3يلةةدد المجلةةل الراتةةب والملايةةا الماليةةة التةةي يتقاضةةالا رئةةيل المةةراجعين الةةداخليين
مقابل قيام بمها و يفت على أن تكون مما لة لتلةا التةي يتقاضةالا مةن يمةغلون منصةب
مما ل يي المصارف التجارية و يرلا من المؤسسات المالية
 - 4يجول لرئيل المراجعين الداخليين أن يستقيل من منصةب بعةد إخطةار المجلةل كتابيةا
بر بت ة يةةي االسةةتقالة قبةةل تةةاري االسةةتقالة ب ال ةةة مةةهور علةةى األقةةل ،ويخضةةا رئةةيل
المراجعين الداخليين أللكا الفقرة رق ( )3من المادة رق (. )15
المادة رقم ( )48المراجعة المالية الخارجية
 - 1تخضا بيانات المركل المالي للبنا المركلي العراقي للمراجعة والتدقي المةالي ويقةا
للمعايير الدولية للمراجعة والتدقي المالي مرة والدة كل عا على األقل  ،على أن تتةولى
المراجعةةة مةةرك ة مراجعةةة خارجيةةة ذات سةةمعة طيبةةة وممةةهود لهةةا بةةالخبرة يةةي مجةةال
المراجعة والتدقي المالي للمصارف المركلية وكبرى المؤسسات المالية الدولية .
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 - 2يختار البنا المركلي العراقي مركة دولية تقو بمها المراجعة الخارجية و التةدقي
المةةالي لمةةدة ( )5خمةةل سةةنوات و اليجةةول ان يتكةةرر اختيارلةةا لمةةدد متتاليةةة علةةى ()10
عمر سنوات )10 (.
 - 3يقد البنا المركلي العراقي للمراجا الخارجي ما قد يطلب مةن مسةاعدة ،وتُتةاح لة ،
بناء على طلب من  ،إمكانية اإلطال على اللسابات ودياتر اللسابات وملاضر الجلسات
والسجالت و يرلا من الو ائ أو المعلومات أو البيانات المكتوبة أو المفهية .
 - 4يلةةدد وليةةر الماليةةة المكايةةأة التةةي تةةديا للمراجةةا مقابةةل قيام ة بمهام ة  ،آخةةذا بعةةين
االعتبار ما يتناسب ما لج مهمت وطبيعتها  ،وتقيد المكايأة التي يتلملها البنا المركلي
العراقي تلت بند المصرويات يي ميلانيت .
 - 5يخضا البنا المركلي العراقي للمراجعة من قبل المجلل األعلى للمراجعة والتدقي
المالي.
القسم الحادي عشر – المخالفات الجنائية
المادة رقم ( )49التفسـير وتعريف المصطلحـات
يي لذا القس :
يقصد بالورقة النقدية أية و يقة تستخد على سبيل النقود أو مساوية للنقةود يةور صةدورلا
أو يي تاري الل بعد صدورلا ،على أن تكون صادرة عن السلطة القانونية يةي العةراا
أو يي أي مكان آخر.

(  - ) 10عدلت الفقرة ( )2من المادة  48بموجب المادة رق  7من قانون رق  82لسنة
 2018التعديل ال اني للقانون
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يقصد بالنقود المليفة:
(أ) العمالت النقدية أو الورقية المليفة التي تمب العملة القانونية والتي يقصد بها أن يكون
م هرلا مما ل لم هر العملة القانونية أو أن تستخد على أنهةا العملةة النقديةة أو المعدنيةة
المتداولة .
(ب) أيةة عملةةة ورقيةة نقديةةة مةلورة أو أيةةة ورقةة مةةلورة تسةتخد يةةي إعةداد ورقةةة نقديةةة
ملورة سواء كانت مستويية أو ير مستويية للبيانات.
(ج) أية عملة نقديةة معدنيةة أو ورقيةة أصةلية أعةدت أو أدخلةت عليهةا تغييةرات لكةي يبةدو
م هرلا مما ل للعملة النقدية المعدنية أو الورقية المتداولة مةن يئةة أعلةى أو لكةي تسةتخد
علةةى أنهةةا العملةةة المتداولةةة ،وذلةةا عةةن طري ة وضةةا أو وصةةل أجةةلاء مختلفةةة لةةورقتين
نقديتين أو و يقتين أصليتين أو أك ر .
(د) أية عملة معدنية متداولة أليل منها التلليل (الت لي ) عن طري البرد أو قطا اللواف
وأضيفت إليها تلليلات (ت لي ) جديد لتعديل مكلها.
(ل ) أية عملة معدنية مغطاة بطبقة من الذلب أو الفضة أو النيكةل  ،لسةب اللالةة  ،بغيةة
أن يكون م هرلا مما ل لم هر عملة نقدية مصةنوعة مةن الةذلب أو الفضةة أو النيكةل أو
بغية استخدامها على أنها لذه العملة .
(و) أية عملة معدنيةة أو أيةة قطعةة معدنيةة أو قطعةة مصةنوعة مةن خلةيط مةن المعةادن تة
طالئها أو تلوينها بأية طريقة أو مادة طالء من مأنها أن تجعل العملة المعدنيةة أو القطعةة
المعدنية تبدو وكأنها مصنوعة من الةذلب أو الفضةة أو النيكةل لكةي يبةدو م هرلةا مما ةل
لم هر العملة المتداولة المصةنوعة مةن الةذلب أو الفضةة أو النيكةل أو لكةي تسةتخد علةى
أنها لذه العملة.
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ويقصةةد بعبةةارة "العمةةالت الرمليةةة المةةلورة" الدمغةةة المهنيةةة المةةلورة وطوابةةا البريةةد
الملورة أو ير ذلا من رمول لها قيمتها ال ابتة يت تلويرلا بأية طريقةة ينيةة أو بسةيطة
أو تنطةةوي علةةى الغةةا والتضةليل ،كمةةا يمةةمل لةةذا المفهةةو العمةةالت المعدنيةةة أو الورقيةةة
األصلية التي ليل لها قيمة النقود.
ويقصد من ك لمة "متداولة" أنهةا تسةتخد بمةكل قةانوني يةي العةراا أو يةي أي مكةان آخةر
بموجب القانون المعمول ب يي العراا أو يي أي مكان أخر لسب اللالة.
وتعني عبارة "ترويج عملة مليفة" بيا لذه العملة أو مةرائها أو عرضةها أو بيعهةا بمةكل
مخاد .
المادة رقم ( )50اإلعداد
يعتبر ك ل مخ

يسا أو يمر يي اإلعداد لسا نقود مليفة مرتكبا لجنايةة يعاقةب عليهةا

القانون بديا رامة ال تليد عن خمسين مليةون دينةار أو اللةبل لمةدة ال تليةد عةن خمةل
سنوات أو كاللما معا .
المادة رقم ( )51الحيازة
يُعتبر كل مخ

يقو باآلتي متعمدا الغا ما معريت بذلا :

(أ) مراء أو قبول أو عرض بمراء أو قبول .
(ب) ليالة أو امتالا .
(ج) استجالب إلى العراا النقود المليفة مرتكبا لجناية يعاقب عليها القةانون بةديا رامةة
ال تليد عن خمسين مليون دينار أو اللبل لمدة ال تليد عن خمل سنوات أو كاللما معا.
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المادة رقم ( )52ترويج النقود المزيفة .
 - 1كل مخ

يقو باآلتي متعمدا الغا ما معريت بذلا :

(أ) ترويج النقود المليفة أو إبداء استعداده لترويج نقود مليفة أو الستخدامها كنقود أصلية
(ب) تصدير أو إرسال أو قبول النقود المليفة خارج العراا
يكون مرتكبا جناية يعاقةب عليهةا القةانون بةديا رامةة ال تليةد عةن مائةة مليةون دينةار أو
اللبل لمدة ال تليد عن عمر سنوات أو كاللما معا .
 - 2كل مخ

يقو بقصد الغا بترويج ما معريت بذلا :

(أ) عملة ير متداولة ،أو
(ب) أية قطعة معدنية أو قطعة مصنوعة من خليط من المعادن أعدت لكةي يكةون لجمهةا
ومكلها ولونها مما ل للج ومكل ولون العملةة المعدنيةة المتداولةة  ،يكةون مرتكبةا جنايةة
يعاقب عليها القانون بديا رامة ال تليد عن خمسين مليون دينار أو اللبل لمةدة ال تليةد
عن خمل سنوات أو كاللما معا.
المادة رقم ( )53النقود الرمزية والرقائق المعدنية الشبيه بالعمالت
 - 1كل مخ

يقو بقصد الغا ما معريت بذلا :

(أ) تصنيا أو إنتاج أو بيا أو
(ب) ليالة
أي ميء يقصد استخدام يي أعمال التدليل بدال من العمالت النقدية المعدنية أو العمالت
الرملية التي صممت لتمغيل اآلالت التي تعمل بم ةل لةذه العمةالت ،يكةون مرتكبةا جنايةة
يعاقب عليها القانون بديا رامة ال تليد عن خمسة وعمرين مليون دينار أو اللبل لمدة
ال تليد عن سنتين أو كاللما معا .
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المادة رقم ( )54مسح العملة
كل مخ

يقو ب :

أ -مسح عملة متداولة.
ب -ترويج عملة متداولة ت مسلها.
ج -مسح أية عملة نقدية ورقية عن طري الطباعة عليها أو وضةا خةت عليهةا أو مسةلها
بأية طريقة تةؤدي إلةى إخفةاء الكلمةات واللةروف واألرقةا الموجةودة علةى العملةة النقديةة
دون أن يكون قد لصل على تصريح بذلا من البنا المركلي العراقي  ،أو
د -ترويج عملة ورقية متداولة ت مسلها خاليا لما ورد يي الفقرة الفرعية (ج)
يكون مرتكبةا لجريمةة يعاقةب عليهةا بعةد إدانتة بةديا رامةة ال تليةد عةن مليةون دينةار أو
بالسجن لمدة ال تليد عن ستة أمهر أو كاللما معا .
المادة رقم ( )55إعداد أشباه األوراق النقدية
 - 1لن يقو أي مخ

بإعداد أو نمر أو طبا أو تنفيذ أو إصدار أو توليا أو تةداول أي

مةةيء يمةةب مةةا يلةةي ،بمةةا يةةي ذلةةا عةةن طرية الوسةةائل اإللكترونيةةة أو بمسةةاعدة اللاسةةب
اآللي:
(أ) العملة النقدية الورقية المتداولة .
(ب) سند أو ورقة مالية تصدرلا اللكومة أو أي مصرف أخر.
 - 2ال تطب الفقرة رق ( )1على:
(أ) البنا المركلي العراقي أو العاملين يي أ ناء تأديته لمها و ائفه المنصو
بموجب ألكا القس السابا من لذا القانون .
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عليهةا

(ب) جهال المرطة والعاملين يي أ نةاء قيةامه بمهةا واجبةاته للليلولةة دون انتهةاا لةذا
القانون وللتلقي يي أي انتهاا آخر ل .
(ج) أي مخ

يعمل بموجةب عقةد أو تةرخي

المرطة ييما يتعل بتأدية المها المنصو

صةادر مةن البنةا المركةلي العراقةي أو

عليها يي الفقرتين الفةرعيتين (أ) و (ب) مةن

الفقرة رق ( ) 2من لذه المادة .
 - 3يكون من ينتها ألكا الفقرة رق ( )1مرتكبةا لجريمةة يعاقةب عليهةا بعةد إدانتة بةديا
رامة ال تليد عن مليون دينار أو بالسجن لمدة ال تليد عن ستة أمهر أو كاللما معا.
- 4ال يدان أي مخ بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رق ( )3تتعل بطبةا ورقةة نقديةة
يما ل م هرلا م هر ورقة نقدية يصدرلا البنةا المركةلي العراقةي إذا بةت أن طةول أو
عرض الورقة النقدية الورقية الملورة تقل بنسبة ةالث أربةا أو تليةد مةرة ونصةف عةن
طول وعرض العملة النقدية الورقية األصلية لسب اللالة ،وإذا كانت
(أ) العملة النقدية الورقية الممابهة للعملة النقدية الورقية األصلية مطبوعة باللون األبيض
واألسود يقط ،
(ب) وج المب بين العملة النقدية الممابهة للعملة النقدية األصلية والعملة النقدية األصلية
ي هر على جانب والد يقط من العملة ير األصلية .
المادة رقم ( )56األدوات أو المواد
يُته كل مخ

يقو عمدا باآلتي :

(أ) صناعة أو إصالح ،
(ب) المرو يي صناعة أو إصالح أو االستمرار يي ذلا ،
(ج) مراء أو بيا ،
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(د) ليةةالة أو امةةةتالا أيةةةة ماكينةةةة أو ملةةةرا أو آلةةةة أو أداة أو مةةةادة أو أي مةةةيء يكةةةون
المخ

على عل بأن قد استخد يي إعداد نقود مليفة أو نقةود رمليةة مليفةة لهةا قيمتهةا

أو أدخلت علي تغييرات بغية استخدام يي إعداد النقود المليفة أو النقود الرملية المليفة
ذات القيمة  ،بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بديا رامة ال تليد عن خمسين مليون
دينار أو باللبل لمدة ال تليد عن خمل سنوات أو كاللما معا .
المادة رقم ( )57نقل معدات لسك عملة نقدية معدنية خارج دار سك النقود
يته أي مخ

يقو دون أي مبرر أو عذر قانوني بنقل أي من المعدات أو السةبل التاليةة

خارج دار لسا النقود مرخصة أو منوطة بسا العملة النقدية المعدنية يي العةراا وتكةون
ليالت لتلا المعدات دليل ي بت نقل لها :
(أ) أية ماك ينة أو ملرا أو أداة أو جهةال أو مةادة أو أي مةيء يسةتخد أو يسةتعان بة يةي
صناعة العملة النقدية المعدنية
(ب) قطعة يار لامة ألي من األمياء التي سلف ذكرلا يي الفقرة الفرعية رق (أ)
(ج) أي عملة معدنية أو سبيكة أو معدن أو خليط من المعادن .
بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بديا رامة ال تليد عن  50مليون دينةار أو بةاللبل
لمدة التليد عن خمل سنوات أو كاللما معا .
المادة رقم ( )58اإلعالن واالتجار غير المشروع
 - 1يته أي مخ

يتعمد أن :

(أ) يعرض للبيا أو للمراء عن طري اإلعالن أو أية مادة مكتوبة أخةرى نقةود مليفةة أو
عمالت رملية مليفة أو يعرض التصرف يي أي منهةا أو يقةو بإعطةاء معلومةات تتعلة
بأسلوب أو طريقة بيعها أو مرائها أو التصرف ييها ،أو
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(ب) يمةةتري عمةةالت رمليةةة مليفةةة ذات قيمةةة أو يلصةةل عليهةةا أو يتفةةاوض بمةةأنها أو
يمارل أي معاملة تتعل بها أو يعرض التفاوض بمأنها بغية مرائها أو اللصول عليها ،
بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بديا رامة ال تليد عن  50مليون دينار أو بالسجن
لمدة التليد عن خمل سنوات أو كاللما معا .
- 2ال يدان أي مخ

بارتكاب جريمة عمال بن

الفقرة رقة ( )1ييمةا يتعلة بةالعمالت

النقديةة المعدنيةة أو الورقيةة األصةلية التةي لةيل لهةا قيمةة النقةود إال إذا بةت أنة يةي وقةت
ارتكاب الجريمة كان المخ

على عل بأن لذه العمالت النقدية المعدنية أو الورقية ليل

لهةةا قيمةةة النقةةود وك ةان المةةخ

ك ة ان يضةةمر نيةةة الغةةا يةةي معامالت ة التةةي اسةةتخد ييهةةا

العمالت النقدية المعدنية أو الورقية .
المادة رقم 59أحكام خاصة باإلثبات
 - 1تعتبر كل جريمة خاصةة بةالنقود المليفةة والعمةالت الرمليةة المليفةة كاملةة األركةان
بغةض الن ةةر عةن مةةا إذا كانةت النقةةود المليفةة أو العمةةالت الرمليةة المليفةةة التةي اتخةةذت
بمأنها اإلجةراءات القانونيةة يةر كاملةة الصةنا أو يةر ملكمةة اإلعةداد أو ال تطةاب يةي
المب النقود والعمالت الرملية األصلية التي ايترض أو قصةد أن تمةبهها أو قصةد بهةا أن
ي ن أنها العمالت الرملية والنقود األصلية .
 - 2يي أية إجراءات قانونية يت اتخاذلا عمال بن لةذا القسة تكةون المةهادة التةي يوقةا
عليها مخ يعين البنا المركلي العراقةي لفلة العمةالت المليفةة دلةيال لمةا يةرد ييهةا
من بيانات تفيد أن العملة النقدية الورقية أو المعدنية الوارد وصةفها يةي المةهادة مليفةة أو
أصلية  ،لسب اللالة  ،وأنها متداولة أو ير متداولة يي العةراا أو يةي أي مكةان آخةر ،
وال تلتاج لذه المهادة إل بات صلة التوقيا عليها أو الصةفة الرسةمية للمةخ الةذي قةا
بالتوقيا عليها .
 - 3يجول ألي طرف تصدر بمأن المهادة المذكورة يي الفقرة رقة ( )2أن يطلةب  ،بعةد
إذن الملكمة  ،لضور المةخ الةذي عينة البنةا المركةلي العراقةي لفلة األ ةراض
المليفة وذلا لغرض استجواب  ،وال يت استال أية مهادة تعتبر دليل إ بات بموجب الفقرة
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رق ة ( )2إال إذا قةةا الطةةرف الةةذي ينةةوي استصةةدارلا بإخطةةار الطةةرف اآلخةةر بنيت ة قبةةل
الملاكمة بفترة كايية كما يقو بتقدي نسخة من المهادة للطرف اآلخر .
المادة رقم ( )60إصددار العمدالت النقديدة الورقيدة والعمدالت النقديدة المعدنيدة والوثدائق
والعمالت الرمزية بدون تصريح
يته أي مخ

يقو بإصدار

(أ) أية عملة نقدية ورقية أو معدنية مخالفا بذلا ألكا الفقرة ( )1من المادة رق ()32أو
(ب) أية و يقة أخرى أو عملةة رمليةة بقصةد تةداولها يةي العةراا كنقةود ،مخالفةا بةذلا مةا
يجيله ن

لذا القس بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ال تليد عن عمر

سنوات .
المادة رقم ( )61المصادرة
 - 1تؤول لللكومة النقود المليفة والعمالت الرمليةة المةلورة أو أي مةيء آخةر يسةتخد
أو يُنوى استخدام يي إعداد النقود المليفة أو العمالت الرملية المليفة .
 - 2يجول ألي ضابط مرطة أن يصادر ويتلف على ما يلي:
(أ) النقود المليفة .
(ب) العمالت الرملية المليفة .
(ج) الماكينات أو الملركات أو اآلالت أو األدوات أو المواد أو األمياء التي استخدمت أو
أدخلةةت عليهةةا تعةةديالت لكةةي تسةةتخد أو لغةةرض اسةةتخدامها يةةي إعةةداد النقةةود المليفةةة أو
العمالت الرملية.
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يُرسل أي ميء يت مصادرت يرسل إلى البنا المركلي العراقي للتصرف يي أو التعامل
معة كمةةا يتةةراءى لة  ،وال يُرسةةل إلةةى البنةا المركةةلي العراقةةي أي مةيء يكةةون مطلةةوب
كدليل يي أي إجراء قةانوني لتةى يسةتنفد األ ةراض المطلوبةة منة كةدليل يةي اإلجةراءات
القانونية .
- 3أل راض لذه المةادة ،تعامةل معاملةة النقةود المليفةة أو العمةالت الرمليةة المليفةة أيةة
عملة نقدية ورقية أو معدنية صدرت خاليا أللكةا الفقةرة رقة ( )1مةن المةادة رقة ()32
كما تعامل معاملة النقود المليفة أو العمالت الرملية المليفة أية و ائ أخرى أو عمةالت
رملية صدرت بهدف تداولها يي العراا كنقود ير التي صرح بها لذا القس .
المادة ( )62العقوبات اإلدارية
 - 1يكون للبنا المركلي العراقي سلطة تطبي لذا القانون والقانون المصريي و يرلما
مةةن اللةةوائح التن يميةةة واألوامةةر التةةي يصةةدرلا البنةةا المركةةلي العراقةةي بموجةةب لةةذين
القانونين ،وذلةا عةن طرية يةرض عقوبةات إداريةة علةى لةاملي التةراخي
والمديرين ووكةالء لةاملي التةراخي

والمةو فين

 ،ولة أن يفةرض العقوبةات علةى كةل مةخ

ملةل

بموجب لذا القةانون أو بموجةب القةانون المصةريي أو اللةوائح التن يميةة أو األوامةر التةي
يصدرلا البنا المركلي العراقي بموجب لذين القانونين بالقيا بعمل مةا أو االمتنةا عةن
القيا بهذا العمل ،لتى إذا ل يكن لامال لترخي

أو مو فا لدى ليئة مرخصةة أو وكةيال

لها .
 - 2تعتبر العقوبات المنصو

عليها يي ألكا لذه المادة عقوبات مدنيةة وليسةت جنائيةة

يةةي طبيعتهةةا  ،ويجةةول للبنةةا المركةةلي العراقةةي أي يفةةرض العقوبةةات اإلداريةةة مبامةةرة
بموجب سلطت التقديريةة علةى أن ال تليةد قيمةة الغرامةات المفروضةة عةن عمةرة ماليةين
دينار للمخالفة الوالدة .كما يجول للبنا المركلي العراقي وبناء على سلطت التقديريةة أن
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يقو بفةرض عقوبةات إداريةة يوميةة علةى كةل يةو تسةتمر يية المخالفةة لتةى يقةرر البنةا
المركلي العراقي أن االلتلا بالقانون قد تلق  .ويقةو البنةا المركةلي العراقةي قبةل أن
يفرض عقوبات إدارية على أي طرف ما بتقةدي بيةان مفصةل للمةخ

الةذي تطبة علية

العقوبة  ،يوضح يي اللقائ واألسانيد القانونية التي ت بت وقو المخالفة  ،ويعطي البنةا
المركلي العراقي صالب المأن يرصة كايية لتقدي اللقائ واللجج التي يستند إليها لةو
يي طلب عد يرض العقوبات ،ويقو البنا المركلي العراقي بإصدار اللوائح التةي تلةدد
اإلجراءات التي يتخذلا يي سبيل قيام بفرض العقوبات اإلدارية.
 - 3عنةةدما يتخةةذ البنةةا المركةةلي العراقةةي قةةرارا بفةةرض عقوبةةات إداريةةة ويلةةدد قيمةةة
الغرامة يأخذ البنا المركلي العراقي مةا يلةي بعةين االعتبةار :لةدة المخالفةة وعةدد مةرات
ارتكابها واألضرار التةي للقةت بةالمودعين أو بةأي أمةخا
والربح الذي جناه المخ
لهةةةذا المةةةخ

آخةرين بسةبب لةذه المخالفةة

المعاقب بالغرامة من وراء السلوا الذي آتاه والمةوارد الماليةة

وأيةةةة ةةةروف مخففةةةة  ،وأيةةةة عوامةةةل أو ةةةروف أخةةةرى يتةةةراءى للبنةةةا

المركلي العراقي أنها ذات صلة .
- 4ال تلةةول العقوبةةات اإلداريةةة المنصةةو

عليهةةا يةةي لةةذه المةةادة والتةةي يفرضةةها البنةةا

المركلي العراقي من اتخاذ أية إجراءات مدنيةة أو جنائيةة لملاسةبة لةذا المةخ
بها ألكا أي قانون آخر .
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تقضةي

القسم الثاني عشر -محكمة الخدمات المالية
المادة رقم (  )63إقامة المحكمة وتحديد اختصاصها
 - 1تقضي ألكا لذه المادة بإقامةة ملكمةة يطلة عليهةا ملكمةة الخةدمات الماليةة ويكةون
من اختصاصها مراجعة القرارات واألوامر التالية التي يصدرلا البنا المركلي العراقي:
(أ) ريض طلب إصدار ترخي
تصةةريح أو تةةرخي

أو تصريح مصريي أو إضاية مرط أو قيد عنةد إصةدار

مةةا ،أو إلغةةاء تةةرخي

أو تصةةريح بموجةةب القةةانون المصةةريي أو

بموجب لذا القانون.
(ب) يرض إجراءات تنفيذية أو عقوبات إدارية بموجب القانون المصريي أو بموجب لذا
القانون .
(ج) إصدار أمر ألي مخ

يلاول نماط يتطلب إصدار ترخي

عةةن ملاولةةة لةةذا النمةةاط دون اللصةةول علةةى التةةرخي
البنا المركلي العراقي عمال بن

أو تصةريح بةأن يمتنةا

أو التصةةريح المطلةةوب مةةن قبةةل

الفقرة رق ( )2من المادة رق ( )42من لذا القانون .

(د) إطالة مدة عمل القي .
(ل ) اتخاذ أي إجراء نصت علي ألكا القس اللادي عمةر لتةى القسة الرابةا عمةر يةي
القانون المصريي الذي يخت
(و) الن ر يي أي مأن آخر ين
 - 2يممل اختصا

بريا دعوى استئناف أما ملكمة الخدمات المالية .
عليها القانون .

الملكمةة أيضةا مراجعةة اإلجةراءات التةي يتخةذلا القةي أو اللةارل

القضةائي بموجةب األلكةا الةواردة يةةي القسة اللةادي عمةر لتةةى القسة الرابةا عمةر يةةي
القانون المصريي  ،وتقتصر لذه المراجعة علةى اتخةاذ قةرار مفةاده أن إجةراءات القةي أو
اللارل القضائي تجاولت لدود السلطة الممنولة ألي منهما بموجب القانون المصريي.
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 - 3يكةةةون أيضةةةا مةةةن ضةةةمن اختصاصةةةات الملكمةةةة الفصةةةل يةةةي أي خةةةالف ينمةةةأ بةةةين
المصارف والمؤسسات المالية يلال إلةى ملكمةة الخةدمات الماليةة بموجةب اتفةاا مكتةوب
بين أطراف الخالف  ،وقد ين

لذا االتفاا على إمكانيةة الطعةن يةي قةرار لةذه الملكمةة

أما ملكمة االستئناف أو ال يسمح بذلا .
 - 4ال تخةةت

الملكمةةة بمراجعةةة قةةرارات أو إجةةراءات البنةةا المركةةلي العراقةةي بمةةأن

تطويرالسياسة النقدية وتنفيذلا بما يي ذلا سياسة سعر الصرف األجنبي .
 - 5تكون اختصاصات الملكمة اختصاصات لصرية ال تدخل يي دائةرة اختصةا

أيةة

ملكمة أخرى.
 - 6تبقى القرارات واألوامر التي يصدرلا البنا المركلي العراقي نايذة المفعول  ،ما لة
تقرر الملكمة خةالف ذلةا  ،بغةض الن ةر عةن الطعةن ييهةا  ،وذلةا لتةى تصةدر ملكمةة
الخدمات المالية لكما نهائيا بإلغاء قرار أو أمر ما أو لتى يقةو البنةا المركةلي العراقةي
بتعديل أو لتى تنتهي يترة العمل ب طبقا أللكام أو عمةال بقةرار يتخةذه البنةا المركةلي
العراقي أو بموجب ألد ألكا القانون .
 - 7ال يكةةون لملكمةةة الخةةدمات الماليةةة اختصةةا

للن ةةر يةةي أيةةة مخالفةةة يعاقةةب عليهةةا

القانون بالسجن  ،وتقو الملكمة بإلالة لذه األمور إلى ولير العدل .
المادة رقم ( )64تشكيل المحكمة
( )1تتكون ليئة الملكمة من دائرة أو أك ر تض من ال ة إلى خمسة قضاة يرأسه كبيةر
قاض يمغل منصب كبيةر قضةاة الملكمةة  ،ويقةو كبيةر
قضاة .ويقو ولير العدل بتعيين ٍ
القضاة بتمكيل دائرة أو أك ر من القضاة لسب عدد القضايا التي تن رلةا الملكمةة وذلةا
عن طري اختيةار قضةاة مةن مجموعةة القضةاة التةي يةت تمةكيلها ويقةا لمةا يةرد ذكةره يةي
الفقرة ( )2من لذه المادة .
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( )2تتكةةون مبةةدئيا مجموعةةة القضةةاة مةةن خمسةةة قضةةاة ال ةةة مةةنه يعيةةنه وليةةر العةةدل،
ويكونةةون مةةن الممةةتغلين بالقةةانون ممةةن لةةديه خبةةرة عمليةةة كقضةةاة أو ملةةامين يمارسةةون
المهنة أو أساتذة قانون إداري أو مدني أو تجاري  ،أما القاضيان اآلخران ييعينهمةا وليةر
المالية على أن يكون ألدلما ذو خبرة بالملاسبة بلك الممارسة العمليةة  ،وتكةون لخخةر
خبرة عملية واسعة يي مجاالت المعامالت المالية.
( )3عند اختيار أعضاء الدائرة يسعى كبير القضاة للتويي بين خبرات ومؤلالت أعضاء
الةدائرة والمةةؤلالت والخبةرات المطلوبةةة للبةت يةةي القضةايا التةةي تن رلةا الةةدائرة  ،ويقةةو
كبير القضاة بتعيين ألد القضاة ممن امتغل بالقانون ليرأل الجلسة ويتولى اإلمراف على
أداء مهامها .
( )4يجول لمجموعة القضاة العاملين بملكمة الخدمات المالية أن يكونوا أمةا متفةر ين أو
يةةر متفةةر ين لسةةب مةةا يتةةراءى لكبيةةر القضةةاة ولسةةب عةةدد القضةةايا التةةي تن ةةر ييهةةا
الملكمة  ،يإذا قرر كبير القضاة ليادة عدد القضاة العاملين للبةت يةي القضةايا التةي تن ةر
ييها الملكمة خالل يترة لمنية معقولة ،يقو كبير القضاة بريا طلب لولير العدل وولير
المالية بليادة عدد القضاة عن طري تعيين قضاة إضاييين.
( )5ال يكون المخ

مؤلال للعمل كقاض يي الملكمة ويقال من منصب يي لال تعيين

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

:

أ .مواطن ير عراقي
ب .مخ

ير مناسب.

ج .يعمل كمسؤول أو كمو ف أو مستمار متفر أو ير متفر  ،بمقابل أو بدون مقابةل
مادي يي بنا أو يي ليئة تخضا إلمراف البنا المركلي العراقي .
64

د .يعمل كعضو يي المجلةل أو يعمةل كمو ةف متفةر أو يةر متفةر أو مستمةار للبنةا
المركلي العراقي .
ل  .يعمل أيضا كعضو يي الهيئة التمريعية .
و .يعمل كولير أو نائب ولير أو يمغل منصب رسمي كبير يي الدولة .
ل .عجل عن ديا الديون المستلقة علي وأمهرت ملكمة إيالس .
ح .ير قادر على القيا بمها منصب  ،أو لن يكون قادرا على القيا بتلا المهةا  ،بسةبب
عجل جسماني أو عقلي استمر لفترة تليد عن ستة أمهر.
ط .أخل إخالال جسيما بالقانون أو أساء إساءة بالغة لو يفت أو امترا على نلو يعال يي
النماط السياسي بما يلط من سمعة الملكمة ويقلل مةن ألميتهةا كمؤسسةة قضةائية مسةتقلة
وملايدة.
ي .أن يكون المخ

أو من ل عالقة ب سواء عن طري النسب أو المصالرة أو القرابة

 ،بما يي ذلا األطفال واألدعياء أو أي مخ

آخر يعيا ما المرمح للمنصب يي منلل

والد ل مصللة تجارية مبامرة أو ير مبامرة قد تر

المرمح للمنصب أن يلج عةن

االمتراا يي صنا القرار يي الملكمة للد ير مقبول .
 - 6يت تعيين القضةاة للعمةل يةي الملكمةة لمةدة عمةر سةنوات ويجةول إعةادة تعييةنه كمةا
يجول ألي قاضي أن يستقيل يي أي وقت بعد تقدي إخطار كتابي بذلا إلى ولير العةدل ،
ويقةةو وليةةر العةةدل بتلديةةد الرواتةةب والملايةةا األخةةرى لقضةةاة ملكمةةة الخةةدمات الماليةةة
بموجب القواعد المن مة لهذا المأن.
 - 7ال يقال أي قاض من منصةب يةي الملكمةة ألي سةبب آخةر يةر األسةباب المنصةو
عليهةا يةي الفقةرة رقة ( )5وال يقةال أي قةاض مةن الملكمةة قبةل أن يعقةد وليةر العةدل لة
جلسة استما تتاح ييها للقاضي صالب المأن أو لمندوب القانوني يرصة معقولة لعرض
وجهات ن ره يي لذا المأن .
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المادة رقم ( )65إدارة المحكمة
 - 1يكون ولير العدل مسئول عن تن ي الملكمة واإلمراف على إدارتها .
 - 2يكةةون رئةةيل الملكمةةة مسةةئول مسةةئولية مبامةةرة عةةن إدارة الملكمةةة  ،ويسةةاعد كبيةةر
القضةةاة مجموعةةة مةةن المةةو فين تمةةمل كاتةةب الملكمةةة ومو ةةف للم ةؤون اإلداريةةة بهةةا
وملاسةةب لهةةا  .ويقةةو وليةةر العةةدل بتعيةةين مةةو في الملكمةةة ويقةةو بتلديةةد واجبةةاته
الو يفية ومهامه و ير ذلا من األلكا والمروط التي قد يلددلا ولير العدل .
 - 3ال يكون أي مخ يمغل منصب كبير القضاة أو قاضي يي ملكمة الخدمات المالية
مسئوال عن ديا تعويضات عةن عمةل أو تصةرف اتخةذه أ نةاء القيةا بمهةا منصةب إال إذا
صدر لكما قضائيا يدين بارتكاب لذا العمل  ،كما يجول اعتبار لذا المخ مسئوال عن
ديةةا التعةةويض المطلةةوب يةةي دعةةوى مدنيةةة تريةةا ضةةده بسةةبب ارتكاب ة لم ةةل لةةذا العمةةل
الجنائي .
 -4يقو كل قاض يور تولي منصب كقاض يي ملكمة الخدمات الماليةة وسةنويا بعةد ذلةا
بريةةا بيةةان ك امةةل لةةولير العةةدل يوضةةح يي ة المصةةالح التجاريةةة المهمةةة المبامةةرة و يةةر
المبامرة التي تكون ل أو أللد أيراد أسرت ممن يقيمون معة يةي المنةلل  .وعنةدما تقةو
أية دائرة يي الملكمة بالن ر يي أية قضية لها عالقةة مبامةرة أو يةر مبامةرة بالمصةالح
التجاريةةة المهمةةة ألي قةةاض أو أللةةد أيةةراد أسةةرت ممةةن يقيمةةون مع ة يةةي المنةةلل  ،يقةةو
القاضي صالب المأن باإليصاح عن لذه المصللة للدائرة وبالتنلي عةن الن ةر يةي لةذه
القضية لتى يت استبدال بقاض آخر  .ويعتبر التقاعل يي لذا المأن خرقا جسيما للقانون
ويمكل سببا إلقالة القاضي صالب المأن من منصب ويقةا لججةراءات المنصةو
يي الفقرة رق ( )5من المادة رق (. )64
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عليهةا

 - 5ال يقبل أي قاض يعمل يي ملكمة الخدمات المالية أو أي عضو أو مو ف يعمل ييها
أي لدايا أو اعتمادات لنفسة أو بالنيابةة عةن أي مةخ

آخةر تربطة بة عالقةة عائليةة أو

تجارية أو مالية إذا ك ان يي قبول لذه الهدايا أو االعتمادات ما يلط مةن مةأن الملكمةة أو
ما قد يتسبب يي التقليل من ليبتها كهيئة قضائية مستقلة وملايدة .
 - 6ال يقو أي مخ

يعمل كقاض أو كعضو يي ليئة الملكمة أو كمو ف يةي ملكمةة

الخدمات المالية بأي مما يلي:
أ .السماح آلخرين باالطال على معلومات خاصة ليست لالطةال العةا يكةون قةد لصةل
عليها أ ناء تأدية مهةا و يفتة الرسةمية أو الكمةف عنهةا أو نمةرلا  ،إال إذا أصةدرت أيةة
ملكمةةة قضةةائية قةةرار تةةأمره بةةذلا أو إذا دعةةت الضةةرورة لةةذلا للويةةاء بأيةةة مسةةئولية أو
واجب يفرض لذا القانون أو القانون المصريي أو أي تمريا آخرى ذو صلة .
ب .استخدا م ل لذه المعلومات أو السماح باستخدامها لللصول على مكاسب مخصية .
- 7أل ةةراض الفقةرة الفرعيةةة (ط) مةةن الفقةةرة رقة ( )5مةةن المةةادة رقة ( )64يعتبةةر عةةد
االلتلا بألكا الفقرة رق ( )6خرقا جسيما للقانون .
المادة رقم ( )66سلطة وزير العدل
يكون لولير العدل ،ويقا للوائح التن يمية ،السلطات اآلتية:
(أ) وضا القواعد المن مة التي تلك مكان أو أماكن انعقاد ملكمة الخدمات المالية .
(ب) وضا القواعد المن مة التي تلك اإلجراءات المتبعة يي ملكمة الخدمات المالية .
(ج) وضةةا القواعةةد المن مةةة التةةي تلك ة التوجيهةةات التةةي يصةةدرلا كبيةةر قضةةاة ملكمةةة
الخدمات المالية لدوائر الملكمة ييما يتعل باإلجراءات المتبعة يي كل قضية .
(د) تلديد ال روف التي تكون ييها جلسات الملكمة مغلقة و ير علنية ألسباب است نائية.
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المادة رقم ( )67األدلة
 - 1يجةول للملكمةةة أن تسةتدعي أي مةةخ
الذي يلدده طلب االستدعاء لكي يقو المخ

وتللمة بةالم ول أمامهةةا يةي الوقةةت والمكةان
باإلدالء بمهادت أو لتقدي مسةتندات تكةون

يي ليالت أو تلت سيطرت وترى الملكمة ضرورة يلصها .
 - 2يته أي مخ

يقو بأي مما يلي دون مبرر أو عذر قانوني:

(أ) ريض لضور أية جلسة من جلسات ملكمة الخدمات المالية أو االمتنا عةن لضةور
الجلسة بعد استدعاء الملكمة ل للضورلا أو لتقدي دليل  ،أو
(ب) تغيير مستند قد يطلب من تقديم بهدف استكمال اإلجةراءات القانونيةة أمةا الملكمةة
أو منا إبراله أو إخفاؤه أو تدميره أو ريض تقديم .
بارتكاب جريمةة يعاقةب عليهةا القةانون بةديا رامةة ال تليةد عةن خمسةة وعمةرين مليةون
دينار أو بالسجن لمدة ال تليد عن سنتين أو كاللما معا .
 - 3يتلمةل مةةن يةةته بمخالفةةة الفقةةرة رقة ( )2مةةن لةةذه المةةادة عةةبء تقةةدي المبةةررات أو
األعذار القانونية لقيام بهذه المخالفة .
المادة رقم ( )68األحكام التي تصدرها المحكمة .
 - 1تصةةدر الملكمةةة ألكامهةةا بأ لبيةةة أصةةوات القضةةاة يةةي الهيئ ةة  ،ويجةةب تسةةجيل ل ةذه
األلكا يي و يقة تذكر ييها أسباب صدور لذا اللك  ،ويقو بالتوقيا عليها رئيل الهيئةة
التي تن ر يي القضةية التةي صةدر بمةأنها اللكة  ،ويجةب علةى الملكمةة أن تقةو بةإعال
أطراف القضية بلكمها يي أسر وقت ممكن وذلا عن طري إرسةال نسةخة مةن لكمهةا
لكل منه .
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 - 2يجول أن تصدر الملكمة ألكاما بتعويض ألد أطراف القضية أو رد المصرويات ل
أو تسديد الفوائد ل  ،وتصبح ألكا الملكمة نايذة اعتبةارا مةن التةاري الموضةح لةذلا يةي
اللك  ،ويي لالة عد ن

اللك على تاري لنفاذه يكةون تةاري النفةاذ بعةد أسةبو والةد

من تاري إخطار األطراف المعنية ب .
 - 3يت تنفيذ ألكا ملكمة الخدمات المالية كغيرلا من ألكا الملاك األخرى .
المادة رقم ( )69مراجعة المحكمة لإلجراءات
 - 1يقو الطرف المتضرر أو األطراف المتضررة من قرار أو أمر أو إجراء أصدره أو
قا ب البنا المركلي العراقي بريةا طلةب كتةابي إلةى الملكمةة يلةتمل ييهةا مراجعةة لةذا
القرار أو األمر أو اإلجةراء الةذي أصةدره أو قةا بة البنةا المركةلي العراقةي أو اإلجةراء
الذي قا ب القي أو اللارل  ،ويجب تقدي لذا الطلب خالل ال ين يو من تاري صدور
القرار أو األمر أو اتخاذ اإلجراء ،أو خالل يترة لمنية أقصر لسب ما ورد يةي القةانون،
ويقو كاتب الملكمةة عنةد تسةل الطلةب بإرسةال نسةخة منة إلةى البنةا المركةلي العراقةي
واألطراف المعنية ،كما يقةو بإخطةار األطةراف المعنيةة للضةور كةل جلسةة مةن جلسةات
الدائرة التي تن ر يي الطلب .
 - 2ت ل قرارات وأوامر البنا المركلي العراقي سارية المفعول ونايذة لتةى (أ) تصةدر
الملكمة لكما نهائيا بمأن المراجعة يلغي القةرار أو األمةر (ب) أو يقةو البنةا المركةلي
العراقي بإجراء تعديل لألمر أو القرار بناء على أمر من الملكمة بإلالة األمر لة إلعةادة
الن ر يي (ج) أو انتهاء العمل بهذا األمر ويقا لمروط  ،إال إن يجول للملكمة أن توقةف
العمل بالقرار أو باألمر الذي أصدره البنا المركلي العراقي قبل وصولها للكة نهةائي ،
وذلا إما ألن الملكمة ترى أن لناا التمةال كبيةر يةي أن تصةدر الملكمةة لكمةا لصةالح
المتضةةرر أو ،يةةي ال ةةروف االسةةت نائية  ،تةةرى الملكمةةة أن التطبي ة الفةةوري للقةةرار أو
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لألمةر الةذي أصةدره البنةا المركةلي العراقةي سةيعود علةى المتضةرر بممةقة أو يللة بة
ضرر ال يمكن إصالل .
 -3بغض الن ر عن أي لك آخر ورد يي لةذا القسة يجةول لملكمةة الخةدمات الماليةة أو
أية ملكمة أخرى أن تقضي يقط بديا تعويضات مالية ومصرويات ويوائد يي أيةة قضةية
بمأن قرار أو أمر أو إجراء قا ب أي قي أو لارل قضةائي أو البنةا المركةلي العراقةي
أو ولير المالية أو الدولة بموجب ألكا األقسا من القس اللادي العمر إلى القس الرابةا
عمر من القانون المصريي  ،كما ال يجول لملكمة الخدمات المالية أو يرلا من الملاك
أن تقةو بإلغةةاء م ةةل لةةذا القةةرار أو األمةةر أو اإلجةةراء أو رده أو تعليقة أو اللةث علية أو
إنهائ أو ل ةره إال إذا كةان القةرار أو األمةر أو اإلجةراء يتعلة بلكة صةدر عةن ملكمةة
الخةةةدمات الماليةةةة بخصةةةو

اسةةةتبعاد قةةةي عمةةةال بةةةن

المةةةادة رقةةة ( )63مةةةن القةةةانون

المصريي.
 - 4ال يجول لملكمة الخدمات المالية أن تقو بإلغاء أمر أو قرار أصدره البنا المركلي
العراقةةي أو رده للبنةةا إلعةةادة الن ةةر يي ة  ،وال يجةةول لهةةا أن تلك ة بتعويضةةات نقديةةة أو
مصرويات أو يوائد ييما يتعل بالقرار أو األمر الذي أصدره البنا المركةلي العراقةي إال
إذا استندت يي ذلا لسبب والد أو أك ر من األسباب اآلتية:
(أ) إذا تعةةدى البنةةا المركةةلي العراقةةي سةةلطات أو أسةةاء اسةةتخدامها عنةةد اتخةةاذ الق ةرار أو
إصدار األمر .
(ب) إذا اتبا البنا المركةلي العراقةي إجةراءات ال تتمامةى يةي جولرلةا مةا اإلجةراءات
التةةي نة

عليهةةا القةةانون بمةةا يتسةةبب يةةي وقةةو جةةور مةةديد علةةى لقةةوا أو التلامةةات أو

مصالح الطرف المتضرر .
(ج) أن القرار اتخذ بمكل تعسفي أو نلوي.
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 - 5تةةولي ملكمةةة الخةةدمات الماليةةة ألميةةة كبيةةرة لألدلةةة التةةي تقةةد إلةةى البنةةا المركةةلي
العراقي وإلى القرارات التي يتخذلا البنا المركةلي العراقةي للبةت يةي األمةور التةي تنمةأ
بموجب ألكا أي قوانين أن يكلف البنا المركلي العراقي بتطبي ألكامها .
 - 6ينتهي العمل بالقرارات واألوامر الصادرة عن البنا المركلي العراقي والتي ألالتها
إلي ملكمة الخدمات الماليةة إلعةادة الن ةر ييهةا والتةي لة يةت تعةديلها أو إنهةاء العمةل بهةا
بنهاية يترة سريانها الموضلة يي أمر ملكمة الخدمات المالية الخا

باإللالة يي تاري

انتهاء العمل بهةذه القةرارات واألوامةر الموضةح يةي أمةر ملكمةة الخةدمات بردلةا إلعةادة
الن ر ييها .
المادة رقم ( )70االستئناف
 - 1تن ر ملكمة االستئناف يي دعاوى استئناف األلكا واألوامر النهائية الصةادرة عةن
ملكمة الخدمات المالية.
 - 2يجول ألي طرف من أطراف لك أصدرت ملكمة الخدمات المالية طبقةا للمةادة رقة
( )63والمةةادة ( )68أن يطعةةن يةةي اللك ة أمةةا ملكمةةة االسةةتئناف  ،وي ةةل لك ة ملكمةةة
الخدمات المالية المطعون يي ساري المفعول ونايذا إال إذا قضت ملكمة االسةتئناف بغيةر
ذلا .
 - 3يجول لملكمة االستئناف بناء على الطعن يي اللك أن تقو برد الدعوى إلى ملكمة
الخدمات المالية أو إلغاء اللك الصادر عنها ألي من األسباب التالية :
أ -عد اختصا

ملكمة الخدمات المالية بن ر الدعوى.

ب -إذا كان لك ملكمة الخدمات المالية ال يستند إلى أدلة مادية أو يستند إلى أدلة ملورة
بما يي ذلا مهادة اللور والو ائ الملورة أو المليفة أو التي ت التالعب يي ملتوالا .
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ج -يي القضايا التي نصت عليها الفقرة رق ( )3من المادة رق ( )63ليث يسمح االتفاا
المذك ور ييها بالطعن يي اللك ويكون قرار ملكمة الخةدمات الماليةة قةرارا يتعةدى نطةاا
االتفاا القائ على اختصا

الملكمةة  ،أو يةي لالةة عجةل ملكمةة الخةدمات الماليةة عةن

معالجة جلء من أجلاء النلا الذي أليل إليها ،أو
(د) إذا كان لك ملكمة الخدمات المالية مخالفا للقانون .
 - 4يجب ريا دعوى الطعن يي اللك خالل ال ين يو من تاري اإلعال بالقرار إال يي
لالة هور األسباب المنصو

عليهةا يةي الفقةرة الفرعيةة (ب) مةن الفقةرة رقة ( )3يةي

لذه اللالة تبدأ لذه الفترة من تاري اكتماف أية و ائ أو أدلةة الريةة تمةير إلةى وجةود
أدلة ملورة أو إلى اللجوء إلى الغا أو الخدا .
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القسم الرابع عشر – األحكام النهائية
المادة رقم ( )71السابقة القانونية تنسخ القوانين غير المتعارضة
ينس لذا القانون أي لك من ألكا أي قانون آخر ت سن قبل تاري العمةل بهةذا القةانون
ويتعارض مع .
المادة ( )72الحصانة ضد توقيع الحجز بغير حكم
اليجول ايقا اللجل على امةوال البنةا المركةلي العراقةي بمةا يةي ذلةا الةذلب او لقةوا
السلب الخاصة او النقد او االعتمادات او الودائا او االوراا المالية او اية ايرادات للبنا
المركلي العراقي )11 ( .
المادة رقم ( )73إلغاء القانون
يلغةى العمةةل بقةةانون البنةةا المركةةلي العراقةةي  ،القةةانون رقة ( )64لسةةنة  1976بصةةيغت
المعدلة  ،اعتبارا من تاري العمل بهذا القانون .
المادة رقم ( )74دخول القانون حيز النفاذ
يدخل لذا القانون ليل النفاذ ويبدأ العمل ب اعتبارا من يو  1لمهر اذار سنة . 2004

(  - ) 11عدلت المادة ق  72بموجب المادة رق  8من قانون رق  82لسنة 2018
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التعديل االول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر باالمر رقم ( )56لسنة  2004عن
سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة)( )12
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ()62
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا الحكام المادة (  / 61اوال ) من الدستور واستنادا
الى احكام الفقرة ( خامسا  /أ ) من المادة مائة وثمانية وثالثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2007/11/26
اصدار القانون االتي:
رقم ( )63لسنة  ... 2007قانون
التعديل االول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر
رقم ( )56لسنة  2004عن سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة

)( ) 12

المادة (:)1
يلغى نص الفقرة (  ) 1من المادة (  ) 13من قانون البنك المركزي العراقي الصادر
باالمر رقم (  ) 56لسنة 2004عن سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما
يأتي:

( ) 12منمور يي الوقائا العراقية بالعدد  4054يي  2007/12/9قانون رق ( )63لسنة
2007
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 – 1أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس
الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون
الصيرفية او المالية او االقتصادية.
ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس
الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة واالختصاص في الشؤون
الصيرفية او المالية او االقتصادية.
ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس االخرين المنصوص عليهم في المادة
( )11من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة (  ) 5خمس
سنوات قابلة للتجديد.
المادة ()2
يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جالل طالباني

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

االسباب الموجبة
بغية تحديد درجة محدافظ البندك المركدزي العراقدي ونائبيده واحتفداظهم واعضداء مجلدس
ادارة البنددك بوظددائفهم وعضددويتهم فددي مجلددس ادارة البنددك لمدددة (  ) 5خمددس سددنوات،
شرع هذا القانون .
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بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بنا ًء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا ً إلى أحكام البند
(أوالً) من المادة ( )61والبند (ثالثا) من المادة( )73من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2017/12/18
اصدار القانون اآلتي -:
رقم ( ) 82لسنة 2017
قانـــــون
التعديل الثاني لقانون البنك المركزي العراقي الصادر باألمر
رقم ( )56لسنة  2004عن سلطة االئتالف المؤقتة ( المنحلة )( )13
المادة ــــــ  1ـــــ يلغى ن

الفقرة ( )1من المادة ( )5من قانون البنا المركلي العراقي

الصادر باألمر رق ( )56لسنة  2004عن سلطة االئتالف المؤقتة ( المنللة) ويلل ملل
ما يأتي:
 1ة يكةةون رأل مةةال البنةةا المركةةلي العراقةةي ( )1000000000000والةةد ترليةةون
دينار تملك الدولة بالكامل .

(  ) 13نمر يي الوقائا العراقية بالعدد  4475يي  2018/1/2قانون رق ( ) 82لسنة 2017
.
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المادة ـــ  2ـــــ يضاف ما يأتي الى المادة ( )10من القانون ويكون الفقرة ( )3لها :
 3ة يمةةكل المجلةةل لجنةةة المراجعةةة والتةةدقي تةةرتبط بة مبامةةرة وتتةةألف مةةن ( )3ال ةةة
أعضةةاء مةةن يةةر مةةو في البنةةا ممةةن يملكةةون المةةؤلالت العلميةةة والخبةةرات العمليةةة يةةي
مجةةةاالت اال دارة الماليةةةة والملاسةةةبية والقةةةانون واالقتصةةةاد وتةةةن

مهامهةةةا وآليةةةة عملهةةةا

بتعليمةةات يعةةدلا المجلةةل ويقةةا للمعةةايير الدوليةةة وأيضةةل الممارسةةات للبنةةوا المركليةةة
ويصدرلا الملاي .
المادة ــــ  3ــــ يُلغى البندان (جة ) و (د) مةن المةادة ( )11مةن القةانون ويلةل مللهمةا مةا
يأتي:
ج
د

ألد المديرين العامين يي البنا.
خمسة أعضاء من خارج البنا المركلي العراقي من ذوي الخبرة واإلختصا

يي

المؤون المالية أو المصريية أو القانونية.
المادة ــــ  4ـــــ يلغى ن
المادة 27

المادة ( )27من القانون ويلل ملل

 1ة يعقةد البنةا المركةلي العراقةي صةفقات علةى األصةول األجنبيةة ويقةو

بإدارة االلتياطي الرسةمي مةن النق ة د االجنبةي للدولةة ويق
الدولي

ما يأتي :

ة ا أليضةل الممارسةات

ة وألداف السياسة النقدية ويجول للمجلل أن يست مر م ل لذا االلتيةاطي

يي أي من األصول اآلتية أو يي جميعها -:
أ
ب

النقد الذلبي الموجود يي خلائن البنا المركلي العراقي .
العمالت النقدية والمعدنية األجنبية التي عادة ما تستخد يي تأدية اللسابات الدولية

التي يمسكها البنا المركلي العراقي أو للساب .
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األرصدة الدائنة واجبة الةديا عنةد الطلةب أو واجبةة السةداد بعةد أجةل قصةير بالنقةد

ج

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.
د

لقوا السلب الخاصة المتويرة للساب العراا لدى صندوا النقد الدولي .

ل

االدوات االست مارية المتالة لدى صندوا النقد الدولي.

و ة أيةةة أوراا ماليةةة لةةديون قابلةةة للتةةداول التةةي تصةةدرلا أو التةةي تل ةةى بال قةة الكاملةةة
واعتماد اللكومات األجنبية أو البنوا المركليةة أو المؤسسةات الماليةة الدوليةة والسةلطات
والوكاالت المللية األجنبية والتي يت ديعها بالعمالت األجنبيةة التةي عةادة مةا تسةتخد يةي
تأدية اللسابات الدولية التي يمسكها البنا المركلي العراقي أو للساب .
2

للبنا استخدا الممتقات المالية يي الملاي االست مارية كأداة للتلوط .

المادة ــــ  5ــــ يضاف ما يأتي إلى المادة ( )30من القانون وتكون (ج) لها:
ج

ة كةةان القةةرض الممنةةوح للمصةةرف مقابةةل يائةةدة يلةةددلا البنةةا علةةى وي ة متطلبةةات

السوا.
المادة ــــ  6ــــ يضاف ما يأتي الى المادة ( )33من القانون ويكون الفقرة ( )6لها:
6

للبنا المركلي العراقي إصدار مسكوكات تذكارية ير قابلة للتداول.
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المادة ــــ  7ـــ يلغى ن
2

الفقرة ( )2من المادة ( )48من القانون ويلل ملل ما يأتي:

يختار البنا المركلي العراقي مركة دولية تقو بمها المراجعة الخارجيةة والتةدقي

المةالي لمةدة ( )5خمةةل سةنوات  ،وال يجةةول ان يتكةرر اختيارلةةا لمةدد متتاليةةة تليةد علةةى
( )10عمر سنوات.
المادة ـــ  8ــــ يلغى ن
المادة

72

المادة ( )72من القانون ويلل ملل ما يأتي:

ال يجول إيقا اللجل علةى أمةوال البنةا المركةلي العراقةي بمةا يةي ذلةا

الذلب أو لقوا السلب الخاصة أو النقد أو االعتمةادات أو الودائةا أو األوراا الماليةة أو
أية ايرادات للبنا المركلي العراقي.
المادة ـــــ  9ـــــ تلل عبارة (األوراا المالية) ملل عبارة (السندات وأذونةات الخلينةة)،
أينما وردت يي القانون.
المادة ـــــ 10ــــ يلغى ن

الفقرة (ن) من المادة ( )16من القانون ويلل ملل ماياتي:

ن -اقرار الن ا الداخلي واالرمادات والقواعد الخاصةة بالبنةا والمعمةول بهةا يةي ادارتة
وادارة عمليات  ،وتلديد الهيكل التن يمي للبنا المركلي العراقي بما يي ذلا تلديد مواقا
يرو البنا المركلي العراقي والغاء واستلداث المديريات العامة.
المادة ـــــ 11ــــ ينفذ لذا القانون من تاري نمره يي الجريدة الرسمية.
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االسباب الموجبة
لغةرض ليةادة رأل مةةال البنةا المركةةلي العراقةي ولمواكبةة التطةةور االقتصةادي العةةالمي
ومةةنح صةةالليات للبنةةا وليةةادة عةةدد األعضةةاء يةةي مجلةةل إدارة البنةةا مةةن خةةارج البنةةا
وتمةةةكيل لجنةةةة تةةةدقي وإصةةةدار المسةةةكوكات التذكاريةةةة ويةةةرض الفوائةةةد علةةةى القةةةروض
الممنولةة مةةن البنةا للمصةةارف التجاريةة واللفةةا علةى أموالة مةن اللجةةولات الصةةادرة
بقرارات قضائية.

شـــرع هــذا القانــــــــون.
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قانون المصارف رقم  94لسنة .2004

الباب األول ــ احكام عامة .
المادة رقم ــ  1ــ تعريف المصطلحات .
المادة رقم ــ  2ــ األغراض التنظيمية .
المادة رقم ــ  3ــ المحظورات .
الباب الثاني ــ منح التراخيص .
المادة رقم ــ  4ــ التراخيص او االجازات .
المادة رقم ــ  5ــ طلب الترخيص .
المادة رقم ــ  6ــ طلب الترخيص لفرع .
المادة رقم ــ  7ــ طلب تصريح لمكتب تمثيل .
المادة رقم ــ  8ــ منح ترخيص او تصريح .
المادة رقم ــ  9ــ المكاتب االضافية .
المادة رقم ــ  10ــ سجل المصارف .
المادة رقم ــ  11ــ الرسوم .
المادة رقم ــ  12ــ انهاء العمليات طوعا .
المادة رقم ــ  13ــ إلغاء ترخيص أو إجازة ممارسة األعمال المصرفية .

الباب الثالث ــ رأس المال .
المادة رقم ــ  14ــ الحد األدنى لرأسمال المصارف المحلية .
المادة رقم ــ  15ــ الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف األجنبية
(تحفظ ) .
المادة رقم ــ  16ــ الشروط األخرى المتعلقة برأس المال .
الباب الرابع ــ إدارة المصارف .
المادة رقم ــ  17ــ مجلس إدارة المصرف المحلي .
المادة رقم ــ  18ــ اإلدارة .
المادة رقم ــ  19ــ تغيرات اإلداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوى .
المادة رقم ــ  20ــ إقالة اإلداريين .
المادة رقم ــ  21ــ الكشف عن المصلحة الشخصية .
المادة رقم ــ  22ــ التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة .
المادة رقم ــ  23ــ الدمج .
المادة رقم ــ  24ــ لجنة مراجعة الحسابات .
المادة رقم ــ  25ــ تطبيق أحكام معينة .

الباب الخامس ــ قواعد ممارسة النشاط المصرفي .
المادة رقم ــ  26ــ المبادئ المصرفية العامة .
المادة رقم ــ  27ــ األنشطة المصرفية .
المادة رقم ــ  28ــ األنشطة المحظورة .
المادة رقم ــ  29ــ المتطلبات التحوطية .
المادة رقم ــ  29ــ صافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصارف األجنبية .
المادة رقم ــ  30ــ االنكشافات االئتمانية الكبيرة .
المادة رقم ــ  31ــ المعامالت مع األشخاص ذوي الصلة وموظفي المصرف رفيعي
المستوى .
المادة رقم ــ  32ــ االنكشافات بالعملة األجنبية .
المادة رقم ــ  33ــ قيود االستثمار.
المادة رقم ــ  34ــ عطلة المصارف .
المادة رقم ــ  35ــ المعامالت المريبة .
المادة رقم ــ  36ــ القيود على أسهم المصارف .
المادة رقم ــ  37ــ الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة.
المادة رقم ــ  38ــ السجالت .
المادة رقم ــ  39ــ نظام المدفوعات .

الباب السادس ــ الحسابات والكشوفات المالية .
المادة رقم ــ  40ــ السنة المالية .
المادة رقم ــ  41ــ اإلبالغ الدوري .
المادة رقم ــ  42ــ المبادئ المحاسبية وإعداد الكشوفات المالية .
المادة رقم ــ  43ــ البيانات المالية .
المادة رقم ــ  44ــ نشر البيانات المالية .
المادة رقم ــ  45ــ التقرير السنوي .
الباب السابع ــ مراجعة الحسابات .
المادة رقم ــ  46ــ مراجعة الحسابات .
المادة رقم ــ  47ــ الواجبات اإلضافية .
المادة رقم ــ  48ــ تطبيق أحكام معينة .
الباب الثامن ــ السرية .
المادة رقم ــ  49ــ السرية المصرفية .
المادة رقم ــ  50ــ السرية الفردية .
المادة رقم ــ  51ــ االستثناءات .
المادة رقم ــ  52ــ المعلومات التي تقدمها المصارف .

الباب التاسع ــ الرقابة والتفتيشات .
المادة رقم ــ  53ــ التفتيشات .
المادة رقم ــ  54ــ تبادل المعلومات .
المادة رقم ــ  55ــ الحصانة من اإلجراءات القانونية .
الباب العاشر ــ إجراءات اإلنفاذ والعقوبات .
المادة رقم ــ  56ــ اإلجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات اإلدارية .
المادة رقم ــ  57ــ األعمال المصرفية غير القانونية .
المادة رقم ــ  58ــ تحصيل الغرامات اإلدارية .
الباب الحادي عشر ــ الوصاية .
المادة رقم ــ  59ــ أسس تعيين وصي .
المادة رقم ــ  60ــ تعيين وصي .
المادة رقم ــ  61ــ النتائج المترتبة على تعيين وصي .
المادة رقم ــ  62ــ السيطرة على المصرف .
المادة رقم ــ  63ــ اإلشعار وإعادة النظر في التعيين .
المادة رقم ــ  64ــ تقرير الوصي وخطة العمل .
المادة رقم ــ  65ــ الوقف االختياري .
المادة رقم ــ  66ــ إنهاء الوصاية .

الباب الثاني عشر ــ إعادة تأهيل المصارف .
المادة رقم ــ  67ــ إجراءات إعادة التأهيل .
الباب الثالث عشر ــ تصفية المصارف .
المادة رقم ــ  68ــ التصفية الطوعية .
المادة رقم ــ  69ــ التصفية القسرية ( تحفظ ) .
الباب الرابع عشر ــ الحراسة القضائية على المصارف .
المادة رقم ــ  70ــ عدم انطباق القانون العام لإلعسار على المصارف .
المادة رقم ــ  71ــ أسس إقامة دعوى اإلفالس .
المادة رقم ــ  72ــ تقديم التماس إلقامة دعوى إفالس .
المادة رقم ــ  73ــ تعيين وصي .
المادة رقم ــ  74ــ جلسات المحكمة .
المادة رقم ــ  75ــ أسس رفض االلتماس .
المادة رقم ــ  76ــ رفض االلتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف .
المادة رقم ــ  77ــ التصفية القسرية في حالة رفض التماس اإلفالس(تحفظ)
المادة رقم ــ  78ــ قرار إعالن اإلفالس .
المادة رقم ــ  79ــ إصدار ونشر قرار اإلفالس .
المادة رقم ــ  80ــ الحارس القضائي .
المادة رقم ــ  81ــ صالحيات الحارس القضائي .

المادة رقم ــ  82ــ مفعول قرار اإلفالس .
المادة رقم ــ  83ــ القطعية في نظم الدفع وتسوية األوراق المالية .
المادة رقم ــ  84ــ تحويالت أسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته .
المادة رقم ــ  85ــ تقرير المحكمة .
المادة رقم ــ  86ــ تسجيل المطالبات .
المادة رقم ــ  87ــ قبول المطالبات .
المادة رقم ــ  88ــ مقاصة االلتزامات وتصفيتها .
المادة رقم ــ  89ــ إنهاء العقود الجارية .
المادة رقم ــ  90ــ التسويات التي تتم بالتفاوض .
المادة رقم ــ  91ــ المطالبات المكفولة بضمان .
المادة رقم ــ  92ــ أولوية المدفوعات .
المادة رقم ــ  93ــ خطة التصفية .
المادة رقم ــ  94ــ إعادةتأهيل المصارف المفلسة ( تحفظ ) .
المادة رقم ــ  95ــ عدم التراضي مع الدائنين .
المادة رقم ــ  96ــ الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين .
المادة رقم ــ  97ــ السلف الفورية للمودعين .
المادة رقم ــ  98ــ توزيع المدفوعات .
المادة رقم ــ  99ــ دعوى اإلفالس المتعلقة بمكتب فرع أو مكتب تمثيل .

المادة رقم ــ  100ــ إعسار المصرف عبر الحدود .
المادة رقم ــ  101ــ المشاورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي
المادة رقم ــ  102ــ إنهاء دعوى اإلفالس .
الباب الخامس عشر ــ أحكام ختامية .
المادة رقم ــ  103ــ انطباق قوانين معينة .
المادة رقم ــ  104ــ األنظمة .
المادة رقم ــ  105ــ المراجعة القضائية .
المادة رقم ــ  106ــ أحكام انتقالية .
المادة رقم ــ  107ــ العالقة مع أحكام القوانين األخرى في العراق .
المادة رقم ــ  108ــ بدء النفاذ .

امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ( )94لسنة 2004
بناءا على السلطات المخولة لي بصفتي المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة  ,وبموجب
قوانين واعراف الحرب  ,وتماشييييا مع قرارات مجلس االمن الدولي ذات الصيييلة  ,بما فيها
القرار رقم (, 2003 )1483
وبالعمل عن قرب مع مجلس الحكم لضيييمان قبول الشيييعب العراقي السيييلوب احداث التغيير
االقتصادي  ،واعترافا منا برغبة مجلس الحكم في احداث تغيير كبير في النظام االقتصادي
العراقي واصييييرارا منا على تحسييييين روف الحياة والفرص المتاحة امام جميع العراقيين
ومكافحة البطا لة وا ثارها المؤذية على االمن العام عن طريق العمل على ذلك من خالل
اسواق مالية مستقرة .
وادراكا منا للمشييياكل الناجمة عن االطار القانوني العراقي المنظم لنشييياط المصيييارف وعن
الطريقة التي كان يتبعها نظام الحكم السيييييييابق في تطبيق هذا اال طار  ,وادرا كا منا كذلك
اللتزام سييلطة االئتالف المؤقتة بتوفير ادارة فعالة للعراق  ,وضييمان خير ورفاهية الشييعب
العراقي وتمكينه من القيام بالو ائف االجتماعية والمعامالت العادية في الحياة اليومية ,
وتذكيرا بان قرار مجلس االمن الدولي رقم ( )1483لعام  2004قد طالب سييلطة االئتالف
المؤقتة بدعم االعمار االقتصادي والظروف التي تسمح بالتنمية المستديمة .
وعمال ما بطريقة ينسييييييجم مع تقرير االمين العام المرفوع لمجلس االمن بتاريخ  17تموز
 2003المتعلق بالحا جة لتنمية العراق وتحويل نظا مه االقتصيييييييادي من نظام اقتصيييييييادي
مخطط مركزيا وغير شفاف إلى نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتميز باستمرار التنمية
االقتصيييادية فيه عن طريق تاسييييس قطاع خاص حيوي  ,والمتعلق كذلك بالحاجة الصيييالح
المؤسييييسييييات واجراء اصييييالحات قانونية بغية تفعيل وتنشيييييط القطاع الخاص  ,ومن واقع
تنسيقنا مع المؤسسات المالية الدولية  ,وهو التنسيق المشار اليه في الفقرة ( 8هـييي) من قرار
مجلس االمن الدولي رقم (, )1483
1

اعلن بموجب ذلك ما يلي- :
القسم األول
الغرض
بني هييذا الق يانون على امر سيييييييلطيية االئتالف المؤقتيية رقم ( )40والمتعلق بتحييدي ي

نظ يام

الم صارف وملحقه (أ) اي ضا  .ويؤ سس نظاما م صرفيا مأمونا  ,يت سم بال سالمة ويقوم على
المنافسييية  ,ويكون متاحا للجميع من اجل توفير اسييياس للنمو االقتصيييادي وتطوير اقتصييياد
عراقي مستقر .
القسم الثاني
قانون المصارف
يكون لقانون المصارف المرفق بهذا االمر في الملحق (أ) اثر وقوة القانون .
القسم الثالث
التشريعات غير المنسجمة
 – 1يلغى امر سيييلطة االئتالف المؤقتة وملحقه(أ) ايضيييا امر ( /سيييلطة االئتالف المؤقتة /
 19ايلول .) 40 / 2004
 – 2اي نص في القانون العراقي ال ينسجم مع هذا االمر أو قانون المصارف لسنة 2004
وملحقه (أ) يعلق هنا للمدى الذي ال ينسجم فيه مع هذا االمر .
القسم الرابع
النفاذ
يدخل هذا االمر حيز التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه .
( البول بريمر)  ,المدير االداري
سلطة االئتالف المؤقتة
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قانون المصارف رقم  94لسنة 2004
الباب األول ـ احكام عامة
المادة  -1تعريف المصطلحات
الغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه- :
تعني كلمة "اداري" وفيما يتعلق بالمصييرف المحلي  ,اي شييخص يكون عضييوا في مجلس
االدارة  ,مدير مفوض أو عضيييييو في لجنة مراجعة الحسيييييابات في المصيييييرف وفيما يتعلق
بالمصرف االجنبي مديرا معينا لفرع المصرف .
تعني كلمة "شركة تابعة" الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكمها الشركة
التي تسيييطر على المصييرف واي شييركة اخرى محددة اسييتنادا للمعايير المحددة في اللوائح
التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي .
تعني عبارة " مدير مفوض" شخصا مسؤوال عن ادارة العمليات اليومية للمصرف .
تعني كلمة " مصيرف" شيخصيا يحمل ترخيصيا أو تصيريحا بمقتضيى هذا القانون لمباشيرة
االعمال المصيييييرفية بما في ذلك شيييييركة حكومية منشييييياة وفق قانون الشيييييركات الحكومية
المرقم ( )22لسنة  1997المعدل .
تعني عبارة " شركة قابضة مصرفية" شركة تملك مصرفا أو تسيطر على مصرف
تعني عبارة " انشطة مصرفية" االنشطة المدرجة في المادة (. )27
تعني عبارة " اعمال مصيييييرفية" اعمال اسيييييتالم الودائع النقدية أو اموال اخرى مسيييييتحقة
السداد من الجمهور الغراض ايداع ائتمانات أو استثمارات في الحساب الخاص بها .
تعني كلمة " فرع" مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه
كل أو بعض االنشيييييييطة المصيييييييرفية  ،والغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع
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المحلية للمصييرف االجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسييالت من البنك
المركزي الي مكتب فرع من هذا النوع إلى مكتب الفرع الذي يحدده المصيييييييرف االجنبي
للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض أو إلى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في
حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف االجنبي .
تعني عبارة " المصيييرف المرحلي" المصيييرف الذي يشيييكل بمقتضيييى الفقرة ( )6من المادة
(.)61
تعني عبارة "  "CBIالبنك المركزي العراقي .
" السيطرة" وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص .
أ -يمتلك أو يسيطر بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خالل شخص واحد و اكثر أو له قوة
تصويت  %25أواكثر من حصص التصويت للشركة أو .
ب – يتمتع بصالحية اختيار غالبية المدراء للشركة .
ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي .
تعني كلمة "ائتمان" اي صيييييييرف أو التزام بصيييييييرف مبلم نقدي مقا بل حق سيييييييداد المبلم
المصروف والمستحق ودفع الفائدة أو اي رسوم اخرى على هذا المبلم سواء اكان مضمونا
ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر اي ضمان واي شراء لورقة مالية
لدين أو حق اخر لدفع مبلم نقدي للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة أو بسعر شراء بخصم .
تعني عبارة " ورقة مالية لدين" اي اداة مديونية قابلة لل تداول وا ية اداة اخرى تعادل اداة
المديونية هذه واي اداة قابلة لل تداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى لدين قابلة
للتداول بواسييطة االكتتاب أو التبادل  ،ويجوز ان تكون األوراق المالية للدين القابلة للتداول
في شكل شهادة أو قد تكون بشكل قيد دفتري .
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تعني كلمة "وديعة" مبلغا نقديا يدفع لشييخص سيواء اكان مثبتا بقيد في سييجل ام ال للشييخص
المستلم للمبلم بشروط تقتضي سداد الوديعة أو تحويلها إلى حساب اخر بفائدة أو بعالوة أو
بيدون فيائيدة أو عالوة  ،اميا عنيد الطليب أو في وقيت أو روف يتفق عليهيا المودع وذليك
الشخص أو يتفق عليها نيابة عنهما .
تعني عبارة " مدير فرع" مدير فرع معين شيييييييخصيييييييا يتم اخطار البنك المركزي العراقي
اسييتنادا للفقرة ( )1والفقرة الفرعية (د) من المادة ( )6بانه مسييؤول عن العمليات التي يقوم
بها مصرف اجنبي في العراق .
تعني كلمة " دينار" الدينار العراقي .
تعني كلمة "محلي" عند ا ستخدامها في و صف شخص اعتباري يعني شخ صا اعتباريا يقع
مركزه الرئيسييي في العراق وعند اسييتخدامها في وصييف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله
في العراق .
تعني عبارة " شيخص صيالح والئق" شيخصيا يعتبر امينا وجديرا بالثقة وال تجعله مؤهالته
المهنية وخلفيته وخبرته أو مركزه المالي أو مصيييييييالحه في قطاع االعمال غير مؤهال في
راي البنك المركزي العراقي الن يكون مالكا أو اداريا وصيييا أو حارس يا قض يائيا لمصييرف
وال يعتبر اي شخص صالحا والئقا اذا كان- :
 – 1قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم أو كان يمكنه ان يحكم عليه بالسييييييجن لمدة سيييييينة
وا حدة أو اكثر دون خيار بدفع غرا مة ما لم يكن ا لدافع لمثل هذا الحكم أو كان من الممكن
ان يكون نتيجة اراءه أو انشطته أو اراءها الدينية أو السياسية .
 – 2تم اعالن افالسه من قبل هيئة قضائية خالل السبع السنوات الماضية .
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 – 3قد جردته سيييلطة مختصييية من اهلية ممارسييية مهنة أو أوقفته عن ممارسييية مهنة على
اسييياس سيييوء السيييلوك الشيييخصيييي وليس له عالقة بارائه أو ارائها أو انشيييطته أو انشيييطتها
السياسية أو .
 – 4قد اعلنت هيئة قضيييائية انه ال يصيييلح الدارة شيييركة أو اصيييدرت هيئة مختصييية امرا
يقضي بانه ال يصلح الدارة شركة .
تعني عبارة " مو ف رفيع المستوى" الشخص (عدا االداري) الذي يحمل عنوان أو بغض
النظر عن عنوان  ,يتولى مهام واحد أو اكثر من المنا صب التالية في مصرف محلي أو في
حالة المصيييييييرف االجنبي فرع المصيييييييرف في العراق :رئيس مجلس ,مدير عام  ,رئيس ,
رئيس القسييم التنفيذي  ,رئيس قسييم التشييغيل  ,رئيس القسييم المالي  ,رئيس لقسييم االقراض ,
أو رئيس قسييييم االسييييتثمار  .كما وتشييييمل عبارة "مو ف المصييييرف رفيع المسييييتوى" اي
شييييخص اخر يطلب منه البنك المركزي العراقي االلتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة ()4
من المادة ( )18من هذا القانون.
تعني كلمة " القائمة" قائمة باسييييماء المصييييارف في سييييجل المصييييارف الذي ينشييييره البنك
المركزي العراقي .
تعني كلمة " اجنبي" عند ا ستخدامها في وصف شخص اعتباري أو مكتب شخصا اعتباريا
أو مكتبا ال يكون شخصا اعتباريا محليا أو مكتبا محليا .
تعني كلمة " شخص" شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو كليهما .
تعني عبارة " حيازة مؤهلة" حيازة مباشيييرة أو غير مباشيييرة من قبل شيييخص يعمل بشيييكل
منفرد أو مجموعة أو بشيييكل متضيييافر مع شيييخص أو اشيييخاص اخرين في مشيييروع تمثل
 %10أو اكثر من رأس المال أو حقوق التصيييييييويت أو تتيح ممارسييييييية نفوذها على ادارة
المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي .
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تعني عبارة " الشخص ذات العالقة" فيما يتعلق بالمصرف يعني ذلك .
 – 1اي مدير للمصرف
 – 2اي شييييخص له عالقة بالمدير اما عالقة قرابة لغاية الدرجة الثانية أو قرابة نسييييبية بما
في ذلك تبني أو رعاية اطفال المدير واي شخص اخر يقطن في مسكن المدير .
 – 3اي شييييخص له حيازة مؤهلة في المصييييرف مشييييروع يمتلك فيه مثل هذا الشييييخص أو
مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص أو المشروع .
 – 4اي مشروع غير خا ضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه
المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع .
تعني عبارة "مكتب تمثيل" مكان عمل يشيييييييكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصيييييييرف
حي تكون االنشيييطة محددة بتوفير المعلومات والعالقات الو يفية المتبادلة والذي ال يجوز
فيه استالم اي ودائع أو اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور .
تعني عبارة "شيييركة تابعة" يعني اي شيييخص اعتباري يملك فيه شيييخص اخر أو مجموعة
ا شخاص يعملون ب شكل مت ضافر ما يعادل  %50أو اكثر من ح صص الت صويت لمثل ذلك
الشيييييخص االعتباري أو حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشيييييخص االخر أو مجموعة االشيييييخاص
ممارسة سيطرة فعالة على ادارة أو سياسات الكيان االعتباري والذي توجد لديه الحيازة .
تعني كلمة "المحكمة أو عبارة محكمة الخدمات المالية" محكمة الخدمات المالية المنشييييييياة
بموجب قانون البنك المركزي العراقي .
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المادة  -2االغراض التنظيمية
 – 1الغرض التنظيمي الرئيسييييييي لهذا القانون هو الحفا على الثقة في النظام المصييييييرفي
وتتضييمن االغراض التنظيمية االخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصييرفي بتقديم معلومات
مالئمة والحفا على درجة مناسييبة من الحماية للمودعين والمسياعدة على الحد من الجرائم
المالية بما فيها االحتيال وغسيل االموال وتمويل االرهاب .
 – 2يؤدي البنييك المركزي العراقي و يائفييه بطريقيية تتفق واالهييداف التنظيمييية ويعتبره يا
البنييك المركزي العراقي االفضييييييييل الغراض تحقيق تلييك االه يداف وال تتمتع االجراءات
المتخذة من قبل اي مؤسيييسييية حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضيييايا
تقع ضمن صالحيته  .باي قوة انفاذ قانونية .
المادة  -3المحظورات
 – 1ال يحق الي شييييخص في العراق ممارسيييية االعمال المصييييرفية دون الحصييييول على
ترخيص أو تصييريح ص يادر عن البنك المركزي العراقي عدا الشييخص الذي تم اعفاءه من
قبل البنك المركزي اسييييييتنادا للفقرة ( )3والفقرة ( )6وباسييييييتثناء ما يرد خالفا لذلك في هذا
القانون ال يحق الي شيييييخص ان يمارس اعمال اسيييييتالم الودائع أو اموال اخرى قابلة للدفع
من الجمهور دون حصوله على ترخيص أو تصريح صادر عن البنك المركزي العراقي .
 – 2يستثنى االشخاص التالي ذكرهم من شروط هذا القانون- :
ا – اال شخاص الذين يمولون االئتمانات التي يودعونها تمويال ح صريا من اكثر راس مالية
غير مسييتحقة السييداد وعائدات االئتمانات التي يحصييلون عليها من مؤسييسييات مالية أو من
األوراق المالية للدين والتي تصدر في اسواق رأس المال .
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ب – اال شخاص الذين يحصلون مقابل ا صدار سندات شركات أو سندات دين شركات على
اموال مسيييييييتحقة السيييييييداد من الجمهور واسيييييييتخدام مثل تلك االموال فقط الغراض القيام
باستثمارات لحسابهم الخاص .
 – 3اال شخاص الذين يستثنيهم البنك المركزي العراقي من شروط هذا القانون بحكم طبيعة
اعمالهم أو حجمها ال يمارسيييييييون العمل المصيييييييرفي بالحجم الذي يتطلبه مشيييييييروع العمل
التجاري المنظم شييرط ان تكون تلك االسييتثناءات التي يمنحها البنك المركزي مشييروطة أو
محددة زمنيا أو قد تكون جزئية وتحدد احكاما معينة من هذا القانون تنطبق على الشييييييخص
الذي يحصل على هذا االستثناء .
 – 4ال يجوز الحد اسييتخدام كلمة " مصييرف" أو مشييتقات كلمة " مصييرف" باي لغة فيما
يتعلق باي اعمال أو منتجات أو خدمات دون الحصيييول على ترخيص أو تصيييريح صيييادر
عن البنك المركزي العراقي اال اذا كان هذا االستخدام منصوصا عليه أو يعترف به القانون
أو اتفاق دولي اال اذا كان واضييحا من السييياق الذي يسييتعمل فيه كلمة "مصييرف" على انها
ال تتعلق باالن شطة المصرفية وال يجوز لمكاتب التمثيل ا ستخدام كلمة "مصرف" با سمهم
اال في الحاالت التي تشكل فيها كلمة "مصرف" جزء ال يتجزا من ا سم المصرف االجنبي
الذي تنتمي اليه تلك المكاتب شرط ان تضاف عبارة مكتب التمثيل في هذه الحاالت .
 – 5تكون للبنك المركزي سيييييييلطة دخول مكاتب اي شيييييييخص وفحص حسييييييياباته ودفاتره
وم ستنداته و سجالته االخرى اذا قرر البنك المركزي العراقي ان هناك ا س سا معقولة لل شك
بان هذا الشييييييخص يمارس انشييييييطة ال تتماشييييييى مع االحكام السييييييابقة من هذه المادة ويقوم
مسيييييؤولو تطبيق هذا القانون فور تلقيهم طلبا من البنك المركزي العراقي وباسيييييتخدام القوة
عند الضيييرورة بمسييياعدة البنك المركزي العراقي على دخول اماكن هذا الشيييخص وفحص
حساباته أو دفاتره وسجالته االخرى.
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 – 6يتم السماح بممارسة االن شطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والجزئية أو برامج اخرى
مش يابهة من قبل مؤسييس يات اخرى عدا المص يارف وكما تخول الكيانات التي تمارس سييلطة
حكومية وتسييييييتثنى تلك االنشييييييطة من شييييييروط هذا القانون  .وتقوم مثل تلك الكيانات التي
تمارس سيييييييلطة حكومية برفع تقارير دورية إلى البنك المركزي العراقي تتعلق ببرامجهم
المانحة والحصول على االئتمانات التي تم استثنائها .
الباب الثاني -منح التراخيص
المادة  -4التراخيص أو االجازات
 – 1يتطلب تاسييييييس مصيييييرف في العراق بما في ذلك الفروع الثانوية التي تعود غالب أو
كامل ملكيتها لم صرف اجنبي أو شركة م صرفية قاب ضة ا صدار ترخيص م صرفي م سبق
من البنك المركزي العراقي  .ويتطلب انشييييييياء فرع أو مكتب تمثيل لمصيييييييرف اجنبي في
العراق اصيييييدار تصيييييريح مسيييييبق من البنك المركزي العراقي  .ويتطلب ان يحتفظ الفرع
الثانوي للمصرف االجنبي بـييييييي ( )500مليار دينار من رأس المال  ,وال تفرض قيود حول
المجال الذي سيتم فيه استثمار رأس المال .
 – 2يعطي الترخيص أو االج يازة الممنوح بموجييب هييذا الق يانون خطي يا لفترة زمنييية غير
محددة وال يجوز تحويله  ,ويحدد الترخيص أو االجازة أو مرفقاته االحكام والشيييييروط التي
صدر بموجبها ويعتبر االمتثال لجميع الشروط المتعلقة با صدار تصريح أو ترخيص مطلبا
دائميا ينطبق على كافة االشييييييخاص المرخص لهم ما لم يعدلها البنك المركزي العراقي بعد
ذلك
 – 3يجوز اصييدار التراخيص فقط للشييركات التي تاسييسييت بشييكل هيئة اعتبارية واسييتنادا
للقوانين العراقية وسييييجلت وفقا لها  ،وقد تعود ملكية غالبية أو كل مثل هذه الفروع الثانوية
إلى مصييييرف اجنبي أو شييييركة قابضيييية مصييييرفية  ,وفي حالة الفرع الثانوي فيتم اصييييدار
ترخيص فقط اذا كان المصيييييرف االم خاضيييييعا لرقابة شييييياملة وموحدة من قبل السيييييلطات
الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف االم .
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 – 4تصييييدر االجازات لفروع المصييييارف االجنبية فقط الخاضييييعة لرقابة شيييياملة واسييييس
موحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للمصرف االجنبي .
 – 5تعا مل الشيييييييركات التابعة وفروع المصيييييييارف التي تعود ملكيتها جزئيا أو كليا إلى
اشيييييييخاص اجانب بموجب قوانين العراق بطريقة ال تقل عن المسيييييييتوى ا لذي تعا مل بها
المصارف المحلية ما لم ينص هذا القانون خالفا لذلك .
 – 6يحق للشييييييخص االجنبي امتالك اسييييييهم في مصييييييرف محلي قائم أو جديد ويخضييييييع
للمتطلبات المحددة في هذا القانون ولوائحه التنظيمية المعمول بها .
 – 7ال يحق للشيخص االجنبي امتالك حيازة مؤهلة أو ادارة مصيرف محلي ما لم يكن ذلك
الشخص مصرفا اجنبيا خاضعا لرقابة شاملة وموحدة من قبل السلطة الرقابية في البلد الذي
يقع فيه المركز الرئيسي لمصرف االجنبي أو مصرف للتنمية متعدد االطراف .
 – 8يحق لالجانب امتالك م صارف أو ا سهم في الم صارف فقط اذا كانوا م صرفا خا ضعا
لرقابة موحدة من قبل سلطة رقابية في بلد اخر .
المادة  -5طلب الترخيص
 – 1تقييدم طلب يات الحصيييييييول على تراخيص إلى البنييك المركزي العراقي خطي يا  ،وتتبع
الطلبات الشييكل والتفاصيييل التي تحددها أنظمة البنك المركزي العراقي معززة بالمسييتندات
التي تحددها تلك األنظمة .
 – 2يتضيييمن الطلب المقدم من شيييركة المؤسيييسييية ككيان اعتباري واسيييتنادا لقوانين العراق
المستندات والمعلومات التالية- :
ا – نسخة معتمدة من الصك الذي تم بموجبه تشكيل الشركة مقدمة الطلب إلى جانب مذكرة
تاسيس الشركة أو نظامها االساسي ان وجدوا وعنوان مركزها الرئيسي .
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ب – مبالم رأس المال المرخص والمكتتب بها للشيييييييركة مقدمة الطلب بما في ذلك المبالم
المدفوعة.
ج – اسيييم كل اداري وجنسييييته ومحل اقامته الدائم واعماله أو مهنته إلى جانب بيان يفصيييل
المؤهالت والخبرة المهنية ويذكر ثالث اشخاص على االقل يمكن الرجوع اليهم لكل اداري
د – اسيييييييم كل مالك لحيازة مؤهلة وجنسييييييييته ومحل اقامته واعماله أو مهنته  .بما في ذلك
المسييييتفيد النهائي لمثل تلك الحيازة المؤهلة إلى جانب اسييييمي شييييخصييييين على االقل يمكن
الرجوع اليهما ويشيييييهدان بسيييييالمة مركزه المالي وفي حالة كون مالك الحيازة المؤهلة هو
هيئة اعتبارية ترفق ثالث ن سخ من احدث ميزانيات عمومية سنوية مراجعة وكذلك ح ساب
االرباح والخسائر عند تطبيق ذلك .
هـ

 -قائمة بحملة اال سهم والمستفيدين النهائيين لال سهم يذكر فيها اال سم والعنوان وحيازة

االسهم ذات الصلة إلى جانب نسخة من سجل حملة االسهم في حالة االسهم المسجلة .
و  -ا فادة كتابية لكل اداري وما لك لحيازة مؤهلة ب ما في ذلك المسيييييييتفيد النهائي والما لك
للحيازة المؤهلة تكون موقعه حسيييييييب االصيييييييول من جانب الفرد ويذكر فيها اي ادانات
بارتكاب جرائم أو ضلوع في الماضي أو الحاضر بصفة ادارية في أو مشروع اخر يخضع
اي منهما لدعوى اعمار أو تقديم طلب شيييييييخصيييييييي العالن االفالس ان وجدا ويحدد البنك
المركزي العراقي النص الموحد لهذه االفادة .
ز – خطة العمل التي تحدد اهداف االعمال وانواع االنشطة المتوقعة للمصرف المقترح بما
في ذلك وصفا لهيكله التنظيمي وأنظمة ضوابطه الداخلية (بما في ذلك االجراءات المنا سبة
لمك يافحيية غسييييييييييل االموال وتمويييل االره ياب) إلى ج يان يب الميزاني يات العمومييية المتوقعيية
وحسيييييابات االرباح والخسيييييائر وبيانات التدقيق النقدي الخاصييييية بالسييييينوات المالية الثالث
القادمة .
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ح – كشف من مراجع الحسابات يبدي رغبته في تولي مهمة المراجعة الخارجية للحسابات
بموجب المادة (. )46
ط – لمقدم الطلب ولكل مالك لحيازة مؤهلة ما في ذلك المسيييييييتفيد النهائي المالك لمثل هذه
الحيازة المؤهلة تقديم قائمة بالمشيييياريع التي يملك مقدم الطلب اشييييتراكات فيها محددا حجم
تلك المساهمات والعناوين المسجلة لتلك المشاريع .
ي – موقع المركز الرئيسيي لالعمال واي مكان اخر داخل أو خارج العراق تعتزم الشيركة
ان تمارس فيه االعمال المصرفية .
ك – الدليل على دفع رسوم الطلب .
ل – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص الطلب .
م – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي أو شركة قابضة
مصييييرفية اجنبية يفيد بان السييييلطة الرقابية الخارجية المسييييؤولة عن الرقابة التحوطية على
الشيييركة مقدمة الطلب في بلد تاسييييس المصيييرف االجنبي أو شيييركة قابضييية مصيييرفية ليس
لديها اعتراض على ما هو مزمع من ا قا مة عمليات في العراق وان ها تمارس رقا بة مو حدة
على الشركة مقدمة الطلب .
ن – بيان في حالة كون الشركة مقدمة الطلب شركة تابعة لمصرف اجنبي أو شركة قابضة
مصييييرف اجنبية يفيد بان السييييلطة الرقابية الخارجية المسييييؤولة عن الرقابة التحوطية على
الشيييركة مقدمة الطلب في بلد تاسييييس المصيييرف االجنبي أو شيييركة قابضييية مصيييرفية ليس
لديها اعتراض على ما هو مزمع من ا قا مة عمليات في العراق وان ها تمارس رقا بة موحدة
1

على الشركة مقدمة الطلب )(.

) (1هذه الفقرة تكرار للفقرة (م) وقد ورد كذلك في جريدة الوقائع العراقية
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 – 3في حالة ال شركات التي لم تؤ سس بعد  ,وفقا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الح صول
على ترخيص لممارسيية االعمال المصييرفية من مرحلتين هما األولى تبدا بتقديم طلب أولي
من مؤسيييسيييي الشيييركة للحصيييول على ترخيص بممارسييية االعمال المصيييرفية والثانية تبدا
بتقديم الشركة طلبا نهائيا للحصول على ترخيص بممارسة االعمال المصرفية بعد تاسيسها
وتسيييييجيلها في السيييييجل التجاري  .ويعزز الطلب األولي بالمعلومات والمسيييييتندات المؤيدة
والمبنية في الفقرة ( )2بشيييرط جواز تقديم مسيييتندات معينة في شيييكل مسيييودة بموافقة البنك
المركزي العراقي على ذلك  .وعندما يقرر البنك المركزي العراقي بعد اسيييتالمه طلبا أوليا
للحصيييييول على ترخيص بممارسييييية االعمال المصيييييرفية وبعد لقاءه بمؤسيييييسيييييي الشيييييركة
وباالداريين المزمعين للمصييييرف بان الطلب األولي مقبوال وكذلك المسييييتندات المؤيدة له .
يقوم البنك المركزي العراقي باخطار مقدمي الطلب بان طلبهم األولي مسيييييييتوفي ويطلب
اليهم بدء المرحلة الثانية وذلك بتقديم الطلب النهائي للحصيييييييول على ترخيص بممارسييييييية
االعمال المصرفية .
المادة  -6طلب تصريح لفرع
 – 1يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصيييريحا بان يفتح في العراق فرعا لمصيييرف
اجنبي يرخص له بممارسييية االعمال المصيييرفية في بلد تكوينه  .ويتم منح تصيييريحا لفروع
المصيييارف االجنبية بممارسييية اية انشيييطة تكون المصيييارف مخولة بممارسيييتها وتخضيييع
الحكام وشييروط منح تص ياريحهم المصييرفية  .وتقدم طلبات الحصييول على التص ياريح إلى
البنك المركزي العراقي خطيا وتحدده أنظمة البنك المركزي العراقي شيييييييكل وتفاصييييييييل
الطلبات التي تكون معززة التي تحددها أنظمة البنك المركزي والتي تشمل ما يلي- :
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ا – المعلومات والمسيييييييتندات المبينة في المادة ( )5الفقرة ( )2والفقرات الفرعية (ا) لغا ية
الفقرة (ز) و (ط) للمصيييييييرف االجنبي كمقدم للطلب عدا الفقرة ( )2والفقرة الفرعية (ج)
و(د) والتي تطبق فقط على كبار االداريين للمركز الرئيسي للفرع االجنبي .
ب – المعلومات والمسييييييتندات المبينة في الفقرة ( )2والفقرات (ح) و (ط) و(ك) من المادة
( )5والمتعلقة بعمليات الفرع المقترحة .
ج – شييييهادة تعيين تحدد اسييييم مدير فرع المصييييرف المعني ومحل اقامته الدائم وجنسيييييته
وعمله أو مهنته باعتباره المو ف االعلى في المصيييييييرف في العراق المسيييييييؤول عن اداء
و ائف المصرف إلى جانب بيان يحدد بالتفصيل مؤهالته وخبرته المهنية ويتضمن ا سماء
لثالث اشخاص يمكن الرجوع اليهم .
د – افادة خطية لكل اداري في الفرع استنادا للفقرة ( )2والفقرة الفرعية (و) من المادة ()5
هـ

 -بيان يفيد بان السيييلطة الرقابية االجنبية المسيييؤولة عن الرقابة التحوطية للمصيييرف

االجنبي في بلد تكوينه ليس لديها اعتراض على االنشاء المقترح للفرع في العراق وتمارس
رقابة شاملة وموحدة على المصرف مقدم الطلب .
و – تعهد تحت قسم من جانب مقدم الطلب صادر عن المركز الرئيسي ومن خالل المو ف
االعلى فيه يؤيده اقرار مناسيييب من مجلس ادارته يفيد بانه سييييتيح بناء على طلب من البنك
المركزي العراقي و بالعم لة وفي الم كان ال لذين ي حدده ما الب نك المركزي العراقي االموال
الالزمة لتغطية جميع االلتزامات والخصيييييييوم التي سييييييييتحملها مقدم الطلب في ممارسييييييية
االعمال المصرفية المرخص بها بموجب التصريح .
 – 2يجوز للفرع الرئيسيييييييي بعد اخطاره للبنك المركزي العراقي مسيييييييبقا ان يفتح مكا تب
فروع اضييييافية في العراق شييييرط تعيين فرع واحد كفرع رئيسييييي للمصييييرف االجنبي في
العراق يمكن فيه اجراء اي عملية .
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المادة  - 7طلب تصريح لمكتب تمثيل
 – 1يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمنح تصيييييييريحا لفتح مكتب تمثيل واحد أو اكثر في
المصيرف االجنبي شيرط ان يكون لدى هذا المصيرف االجنبي ترخيصيا بممارسية االعمال
المصييييرفية في بلد تكوينه  .وتقتصيييير انشييييطة مكاتب التمثيل على توفير المعلومات والقيام
بمهام االتصيييال  .وال تمارس االعمال المصيييرفية أو اي انشيييطة مماثلة أو اسيييتالم ودائع أو
اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور في العراق .
 – 2تقدم طلبات الحصول على تصاريح لمكاتب التمثيل إلى البنك المركزي العراقي خطيا
 .وتحدد اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي شيييييييكل وتفاصييييييييل الطلبات التي تكون
معززة بالمستندات الضرورية الغراض طلبات التصريح .
المادة  -8منح ترخيص أو تصريح
 – 1في غضيييون شيييهرين من تاريخ تقديم طلب أو طلب أولي للحصيييول على ترخيص أو
تصييريح بممارسيية العمل المصييرفي يقوم البنك المركزي العراقي باشييعار مقدم الطلب فيما
اذا كان الطلب مسيييتوفيا  .وفي غضيييون سيييتة اشيييهر من تاريخ هذا االشيييعار يكون الطلب
مسييتوفيا يوافق البنك المركزي العراقي على الطلب أو يرفضييه ويرسييل إلى مقدمي الطلب
نسخة من قراره .
 – 2يبت البنك المركزي العراقي في الطلبات النهائية المقدمة اسييتنادا للفقرة ( )3من المادة
( )5في غضون شهرين من تقديمها .
 – 3يجوز للب نك المركزي العراقي وفي حاالت اسيييييييتث نائ ية ت حد يد المواع يد الن هائ ية في
الفقرتين ( )1و( )2شيييييييرط ان يخطر مقدم الطلب باسيييييييباب التاخير قبل ان يحين الموعد
النهائي .
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 – 4يجري البنك المركزي العراقي وقبل موافقته على الطلب للحصيييييييول على ا جازة أو
ترخيص بممارسيية اعمال مصييرفية  ,عمليات تحقق مالية وجنائية وشييخصييية ومهنية بشيان
مالكي الحيازة المؤهلة في المصيييرف واالداريين في المصيييرف المقترح الذي يكون الطلب
المقدم بخصييوصييه معلقا  ,وتحقيقا لذلك تقدم المص يارف والمؤسييس يات المالية االخرى التي
تخضيييع لرقابة البنك المركزي العراقي وللسيييلطات الضيييريبية الوطنية والمحلية وسيييلطات
تطبيق ال قانون اي معلو مات يطلب ها الب نك المركزي العراقي من ها  ,ويقوم الب نك المركزي
العراقي باالتص يال مع اي دائرة حكومية أو محلية أو وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية
أو دائرة مسيييييؤولة عن تطبيق القانون لطلب معلومات تفيد أو ذات عالقة بطلب الحصيييييول
على اجازة أو ترخيص مصرفي  .ويقوم البنك المركزي العراقي بتامين اتصال مبا شر مع
السيييييييلطة الرقابية االجنبية ذات العال قة للتحقق من صيييييييحة البيانات التي قدمت إلى البنك
استنادا للفقرة ( )2والفقرة الفرعية( م) من المادة ( )5أو الفقرة ( )1والفقرة الفرعية (هـيييييي)
من المادة(. )6
 – 5ترفض طلبات الحصييييول على ترخيص أو اجازة لممارسيييية االعمال المصييييرفية في
حالة عدم اقتناع البنك المركزي العراقي بعدم اسييييييتيفاء تلك الطلبات للشييييييروط المحددة أو
الواردة في هذا القانون والخاصة باصدار ترخيص أو اجازة  .يقوم البنك المركزي العراقي
بنشيييييير اي لوائح تنظيمية موحدة يتم العمل بها عند تقييم الطلبات للحصييييييول على اجازة أو
ترخيص لممارسة االعمال المصرفية .
 – 6يمنح البنك المركزي العراقي ترخيصا أو اجازة لدى اقتناعه بخصوص- :
ا – صحة المستندات المقدمة استنادا للمادة( )5أو المادة ( )6حسب انطباق اي منهما .
ب – الوضع المالي لمقدم الطلب وتاريخه .
ج – شخصية االداري مقدم الطلب وخبرتهم المهنية كاشخاص الئقين وصالحين .
17

د – هوية وشخصية المالكين كا شخاص صالحين والئقين خا صة اال شخاص الذين يملكون
حيازات مؤهلة .
هـ  -كفاية ما لدى مقدم الطلب من مو فين وموارد تشغيلية ومالية وبنية راسمالية لتغطية
جميع االلتزامات والمطلوبات التي يتحملها في ممارسيية االنشييطة المصييرفية المقترحة التي
ستجاز بموجب الترخيص أو االجازة .
و – سالمة عملياته المقترحة .
ز – صالحية خطة العمل .
حـ  -اعتزام مقدم الطلب االحتفا بوجود مادي له في عنوان ثابت في العراق .
ط – ممارسيية السييلطة الرقابية االجنبية ذات العالقة رقابة ش ياملة وعلى اس ياس موحد وذلك
في حالة كون مقدم الطلب شييركة تابعة لمصييرف أو شييركة قابضيية مصييرفية اجنبية أو في
حالة كون االجازة تتعلق بفرع لمصرف اجنبي .
 – 7يقوم البنك المركزي باشييييييعار مقدم الطلب بقرار البنك الذي يقضييييييي بمنح الترخيص
واالجازة وينشييييير في الجريدة الرسيييييمية وفي حالة عدم توفر الجريدة الرسيييييمية  ,لمثل تلك
االغراض وعلى اسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشرات عامة ذات تداول واسع " المشار
اليها الحقا بالنشييرة الرسييمية " .وعند اصييدار الترخيص أو االجازة يض ياف المصييرف إلى
القائمة الواردة في سجل المصارف .
 – 8في حالة عدم منح ترخيص أو اجازة يقدم البنك المركزي العراقي اشيييييعارا بقرار عدم
المنح معززا بوصييف السييباب عدم المنح  .واذا ل الطلب غير مسييتوف وال يفي بشييروط
البنك المركزي العراقي وخالل ثالثة اشييهر اعتبارا من تاريخ اسييتالم اشييعار البنك اسييتنادا
للفقرة ( )1اعاله يعتبر ان مقدم الطلب قد تخلى عن الطلب  .وفي جميع الحاالت ال يحق
لمقدم الطلب استرداد رسوم الطلب المدفوعة .
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 – 9تقوم المص يارف باشييعار البنك المركزي باي تغييرات تحدث بخصييوص البيانات التي
كانت مقدمة مع طلبات الحصيييييييول على تراخيص إلى البنك المركزي العراقي ويجب ان
تحصل المصارف المحلية على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي على اية تعديالت
يقترح ادخالها على صيييكوك تكوينها أو لوائحها  .وال يبدا نفاذ هذه التعديالت والتغيرات اال
بعد موافقة البنك المركزي العراقي عليها وتسيجيلها في سيجل المصيارف وتقوم المصيارف
االجنبية التي تملك اجازة باشيييييييعار البنك المركزي العراقي باي تغيرات تحدث في صيييييييك
تكوينها أو لوائحها دون تاخير ال موجب له .
المادة  -9المكاتب االضافية
ال يجوز الي مصرف ان يفتح فرعا أو مكتب تمثيل في العراق أو يؤسس شركة تابعة دون
ان يقوم باشييييييعار البنك المركزي العراقي أوال والحصييييييول على موافقة مسييييييبقة من البنك
المركزي  ,كما ال يجوز الي مصرف محلي ان يفتح فرعا أو مكتب تمثيل أو يؤسس شركة
تابعة خارج العراق دون الحصييييول أوال على موافقة مسييييبقة من البنك المركزي العراقي .
ويتعين على المصيييييييارف اخطار البنك المركزي العراقي باي تغيير في م كان اي فرع أو
مكتب تمثيل أو شركة تابعة .
المادة  -10سجل المصارف
 – 1يقوم البنك المركزي باعداد واالحتفا بسييييجل مركزي للمصييييارف الغراض المعاينة
من قبل الجمهور  .ويقيد السييييجل لكل مصييييرف مجاز ولكل فرع ومكتب تمثيل لمصييييرف
اجنبي حاصييييل على اجازة :االسييييم والعنوان ورقم التسييييجيل وتاريخ اصييييدار الترخيص أو
االجازة أو الغاء البنك المركزي العراقي للترخيص أو االجازة وصك التاسيس والمستندات
القانونية االخرى للمصرف المعني  ,والمعلومات حول اداريي المصرف بما في ذلك نطاق
سييلطتهم بالزام المصييرف وعناوين اي فرع محلي أو مكتب تمثيل والمكاتب في الخارج ان
وجدت .
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اضيييافة إلى ذلك يتعين تسيييجيل اسيييم وعنوان المركز الرئيسيييي للمصيييرف االجنبي في حالة
مكاتب الفروع ومكاتب التمثيل للمصارف التي تنتمي اليه  .وينشر البنك المركزي العراقي
القائمة الكاملة بحاملي التراخيص واالجازات التي ال تبين سيوى االسيماء وعناوين المراكز
الرئيسية ونوع االجازة أو الترخيص الممنوح في النشرة الرسمية خالل شهر كانون الثاني
من كل عام  .كما وينشييييير ايضيييييا في الجريدة الرسيييييمية وعلى فترات منتظمة اي تغييرات
تطرا على القائمة اثناء العام .
 – 2يجب ان تبين المصيارف في جميع المسييتندات والتفويضيات واألوراق التي تسييتخدمها
في معامالتها رقم التسجيل المخصص لها وعنوان مركزها الرئيسي .
المادة  -11الرسوم
 – 1يفرض البنك المركزي العراقي ويحصيييل لكي يغطي جزءا من مصيييروفاته المرتبطة
بمنح التراخيص للمص يارف والرقابة عليها رسييما على كل طلب من طلبات الحصييول على
ترخيص أو اجازة لممار سة االعمال الم صرفية إلى جانب ر سم صيانة مرة كل سنة يكون
فيها الترخيص أو االجازة لممارسة االعمال المصرفية نافذا .
 – 2يحدد البنك المركزي العراقي هيكل الرسيييييييوم في لوائحه التنظيمية وينعكس في هذا
الهيكل حجم وطبيعة االعمال التي تقوم بها المصارف  .ويجوز للبنك المركزي العراقي ان
ياخذ باعتباره التكاليف الرقابية الخاصة ان وجدت والتي تُعزى إلى انشطة مصرفية معينة.
المادة  -12انهاء العمليات طوعا
 – 1ال يجوز الي مصييرف ان ينهي عملياته دون ان يحصييل على موافقة مسييبقة على ذلك
من البنك المركزي العراقي  .ويجوز تصيييييييفية المصيييييييرف بناء على قرار من مالكيه بعد
حصيييييييوله على موافقة البنك المركزي العراقي على االنهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا
خطيا إلى البنك المركزي العراقي اللغاء ترخيصه أو اجازته .
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 – 2ال يمنح االل غاء اال اذا قرر الب نك المركزي العراقي بان المصيييييييرف قد أوفى بجميع
التزا ما ته تجاه مودعيه وعمال ئه ومو فيه أو قام بتسيييييييوية تلك االلتزا مات على نحو يقبله
البنك المركزي العراقي .
 – 3عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصييييرف قد أوفى بالتزاماته اسييييتنادا للفقرة
( )2يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص أو االجازة .
المادة  -13الغاء ترخيص أو اجازة ممارسة االعمال المصرفية
 – 1ال يجوز الغاء ترخيص أو اجازة ممارسييييييية االعمال المصيييييييرفية اال بقرار من البنك
المركزي العراقي يستند إلى واحد أو اكثر من المبررات التالية- :
ا – اسييييييتناد الحصييييييول على الترخيص إلى قرارات كاذبة أو احتيالية أو مخالفات جوهرية
اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .
ب – عدم ا ستخدام المصرف ترخيص ممارسة االعمال المصرفية في غضون اثني عشر
شهرا من تاريخ بدء نفاذه أو توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة ا شهر عن ممارسة االعمال
المتعلقة باسييييتالمه من الجمهور ودائع نقدية أو امواال اخرى مسييييتحقة السييييداد أو عن ايداع
اموال أو استثمارات في الحساب الخاص به .
ج – ادارة المصرف لشؤونه االدارية أو عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي.
د – انتهاك المصرف المر صادر عن البنك المركزي العراقي .
هـ

 -تصييرف المصييرف بطريقة تؤثر على السييالمة المالية أو انتهاكه اي قوانين وأنظمة

صادرة عن البنك المركزي العراقي أو انتهاكه اي شرط أو تقييد مرفق بترخيص أو اجازة
صادرة له من البنك المركزي العراقي .
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و – ضيييلوع المصيييرف أو المصيييرف االجنبي أو الشيييركة القابضييية المصيييرفية التي يكون
المصيييرف شيييركة تابعة لها أو ضيييلوع شيييركة تابعة للمصيييرف بانشيييطة اجرامية تتضيييمن
االحتيال وغسيل االموال أو تمويل االرهاب .
ز – فقدان المصرف أو الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة
لها ترخيص العمل الخاص باي منهما .
ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل
المصيييرف كافة شيييؤون ادارته وعملياته ودفاتره أو سيييجالته خارج العراق دون الحصيييول
مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .
ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسييييييية الرقابة على المصيييييييرف لكون
المصرف عضوا في مجموعة شركات أو لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي أو
شركة قابضة مصرفية ال يخضع اي منهما لرقابة كافية .
ي – ان تكون السييلطة الرقابية االجنبية والمسييؤولة عن ممارسيية الرقابة على المصييرف أو
المصييرف االجنبي أو شييركة قابضيية مصييرفية يكون فيها المصييرف شييركة تابعة قد عينت
وصيا أو حارسا قضائيا للمصرف والمصرف االجنبي أو شركة قابضة مصرفية .
 – 2يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص أو االجازة- :
ا – اقامة دعوى افالس ضيييد المصيييرف بقرار صيييادر عن محكمة الخدمات المالية اسيييتنادا
للمادة ( )78أو .
ب  -استنادا للفقرة ( )3من المادة ()12

22

 – 3تكون القرارات التي تتخيذ بمو جب هذه الميادة وتقضيييييييي بيالغياء ترخيص أو اجيازة
بممارسيية االعمال المصييرفية قرارات خطية وتتضييمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها .
ويرسييل كل قرار من هذا القبيل فورا إلى المصييرف المعنى ويسييجل في سييجل المصييارف
وينشيير في الجريدة الرسييمية للبنك المركزي العراقي  .ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب
هذه المادة من وقت ارساله إلى المصرف المعنى اال اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه ال
يتجاوز ( )30يوما بعد ارسييييييال القرار  .ويجوز اسييييييتيفاء شييييييرط ارسييييييال هذا القرار إلى
مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار إلى مكتبه الفرعي المعين أو مكتب تمثيله الموجه
اليه القرار .
 – 4تتضيييييييمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضيييييييي بالغاء ترخيص أو اجازة
استنادا للفقرة ( )1تعيين وصي بما يتفق مع المادة ( )69لتصفية المصرف .
الباب  -3رأس المال
المادة  -14الحد االدنى لرأس مال المصارف المحلية
 – 1يحدد راس مال المصيييرف المحلي بالدينارات العراقية  ,ويحتفظ المصيييرف في جميع
األو قات براس مال مدفوع يمثل الحد االدنى ال يقل عن ( )10مليار دينار أو يحتفظ بمبلم
اعلى من ذلييك يقرره البنييك المركزي العراقي  .ويتعين على المصييييييييارف الق يائميية ح يالي يا
الوصول إلى رأس المال هذا في غضون ( )18شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا االمر .
 – 2ال يجوز الي مصييرف ان يصييرح ويسييجل في حس يابه أو يدفع لمس ياهميه اية نسييبة من
االرباح أو يقوم باي تحويل لالرباح اذا نتج عن مثل هذا التسيييييييديد أو التحويل خفضيييييييا في
راس ماله أو احتياطياته دون مسيييييييتويات الحد االدنى المطلوبة وفقا لهذا القانون أو اللوائح
التنظيمية أو امر البنك المركزي العراقي .
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 – 3ال يجوز الي مصيييييرف توزيع ارباح إلى المسييييياهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة
بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف
 – 4ال تفرض حدودا على مبلم رأس المال الذي يمكن ايداعه في المصيييييييرف في اي فترة
تقويمية معينة .
المادة  -15الموجودات المحلية الصافية المطلوبة لفروع المصارف االجنبية ( تحفظ)
 – 1يحتفظ كل فرع من فروع اي مصيييييييرف اجنبي في العراق  ,اذا اصيييييييدر ال يه الب نك
المركزي العراقي توجيهيات بيذليك  ,بموجودات بياي مبلم يحيدده البنيك المركزي العراقي
على مطلوباته المستحقة لمقيمين في العراق .
المادة  -16الشروط االخرى المتعلقة برأس المال
 – 1يحتفظ كل مصيرف في جميع األوقات براس مال يشيمل راس ماله السيليم واحتياطياته
السليمة في العراق ال تقل قيمته عن ما يعادل  %12من القيمة االجمالية لموجوداته المحددة
على اسياس مراعاة عنصير المخاطرة أو اي نسيبة مئوية اعلى من ذلك أنظمة صيادرة عن
البنك المركزي العراقي بحي يتكون ما ال يقل عن نصيييييييف رأس المال هذا من راس مال
اسيييياسييييي والغراض تطبيق هذا الشييييرط يعرف البنك المركزي العراقي معنى رأس المال
ورأس المال االسييييييياسيييييييي واالحتياطيات وفئات موجودات المخاطر في انظمته  ,ويكون
تعريف وتحديد رأس المال االساسي واالحتياطيات والموجودات متفقا مع المعايير الدولية.
 – 2يتم طرح مبلم اي حيازة لرأس المال لدى مصييييرف اخر أو مؤسييييسيييية مالية من رأس
المال للمصرف الغراض احتساب النسبة استنادا للفقرة (. )1
 – 3يحييدد البنييك المركزي العراقي بموجييب أنظميية ومب يادئ تكوين وحي يازة الحييد االدنى
لرأس المال المدفوع الي مصرف
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الباب -4ادارة المصرف
المادة  -17مجلس ادارة المصرف المحلي
 – 1يكون مجلس ادارة المصرف مسؤوال عن ادارة االعمال أو وضع سيا سات المصرف
 ,وبشييكل خاص يضييع اعض ياء مجلس االدارة معايير إدارة المخاطر وسييياس يات االسييتثمار
ونسب الحد االدنى التحويطية والمعايير المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية للمصرف .
 – 2يضييم مجلس ادارة المصييرف عددا ال يقل عن خمسيية اعضياء  ,ويعين اعضياء مجلس
االدارة في االجتماع العمومي لحملة االسييييهم لفترة ال تتجاوز اربع سيييينوات  .ويجوز اعادة
تعيينهم لفترة اربع سييينوات متالحقة  .ويجوز لحملة اسيييهم مصيييرف في اجتماعهم العمومي
تحديد مكافاة اعضاء مجلس االدارة ويختار مجلس االدارة رئيسا من بين اعضاءه .
 – 3يجب ان تتوافر في من يشيييغل رئاسييية أو عضيييوية مجلس ادارة المصيييرف الشيييروط
التالية-:
ا – ان تكون على اهلية قانونية وان يكون شخصا الئقا وصالحا .
ب – ان ال يقل عمره عن  30سنة .
 – 4يجب ان تكون لدى اغلب اعضاء مجلس ادارة المصرف خبرة مصرفية كبيرة وان ال
يعملوا بكامل الوقت للمصرف .
 – 5ال يجوز الي عضو من اعضاء مجلس االدارة ان يكون- :
ا – عضوا في مجلس ادارة مصرف اخر اال اذا كان المصرف شركة تابعة لمصرف اخر
أو كان كال الم صرفين تحت سيطرة م شتركة شرط انه ال يجوز ان ي شكل أولئك االع ضاء
في تلك الحالة االغلبية في مجلس ادارة المصرف أو .
ب – مو ف حكومي يترأس وزارة أو له مركز في مجلس الوزراء .
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 – 6يعمل اعضييياء مجلس ادارة المصيييرف بامانة وبحسييين نية ولتحقيق افضيييل المصيييالح
للمصيييييرف وعند قيامهم بو ائفهم فانهم يمارسيييييون الدقة والخبرة والمثابرة التي يمارسيييييها
الشخص الطبيعي في روف مشابهة .
 – 7تعتمد القرارات التي يتخذها مجلس االدارة بغالبية اصييوات االعض ياء الحاضييرين فاذا
كان التصويت متعادال فيكون صوت رئيس المجلس هو التصويت للقرار .
المادة  -18االدارة
 – 1اسييييتنادا الحكام الفقرة ( )4من هذه المادة يعين مجلس االدارة للمصييييرف المحلي احد
اعضياءه كمدير مفوض للمصيرف والذي يكون مسيؤوال عن تطبيق قرارات مجلس االدارة
وادارة العمليات اليومية للمصرف .
 – 2يعين مجلس االدارة للمصرف المحلي رئيسا لمراجعي الحسابات الداخلية والذي يكون
عضيييييييوا مؤهال في جمعية مهنية معروفة وذات خبرة مهنية طويلة في حقل المحاسيييييييبة أو
مراجعة الحسابات .
 – 3يحدد مجلس االدارة للمصرف المحلي المو ف التنفيذي للمصرف .
 – 4يجب ان تتوافر في الشيييييييخص الذي يعينه مجلس االدارة ليعمل بصيييييييفة مدير مفوض
لمصيييييرف أو مدير معين لفرع أو ليعمل في احد المناصيييييب العليا االخرى في المصيييييرف
والتي يحددها البنك المركزي العراقي الشروط التالية- :
ا – ان تكون لديه اهلية قانونية وان يكون شخصا الئقا وصالحا .
ب – ان تكون لديه الكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها العمليات المصرفية .
ج – ان ال يكون شيخصيا أو اداريا أو مو فا لدى مصيرف اخر أو مديرا مفوضيا لمصيرف
اخر .
د – ان يكون مقيما في العراق وان يكون متفرغا الدارة عمليات المصرف .
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 – 5يجوز للبنك المركزي العراقي ان يحدد المناصييييب العليا في المصييييرف بما فيها مدير
المدققين الداخليين والمو ف التنفيذي الذي تنطبق عليهم احكام الفقرة ( )4اعاله .
المادة  -19تغيرات االداريين وموظفي المصرف رفيعي المستوى
 – 1تحصييييل المصييييارف على موافقة خطية مسييييبقة من البنك المركزي العراقي خاضييييعة
لقرار البنك المركزي العراقي بان خبرة الشييخص المهنية ومؤهالته تجعله شييخصيا صيالحا
والئقا بموجب المادة ( )17الفقرات ( )3و( )5أو المادة ( )18الفقرة ( )4حسب انطباق اي
منهما قبل قيامها بتعيين أو انتخاب اي اداري أو مو ف مصرفي رفيع المستوى لها .
 – 2يجوز لالداري أو المو ف المصيييييييرفي رفيع المسيييييييتوى ان يوقف ع مل االداري أو
المو ف المصرفي رفيع المستوى أو اي عضو من اعضاء مجلس االدارة اذا لم يعد الفرد
مسيييتوفيا لشيييرط أو اكثر من الشيييروط القانونية للمنصيييب وكما هي محددة في المادة ()17
الفقرات ( )3ولغاية ( )5أو المادة ( )18الفقرة ( )4حسييييييب انطباق اي منهما ويقوم مجلس
االدارة باشعار حملة االسهم للمصرف بمثل تلك النتائج .
 – 3يجب اخطار البنك المركزي العراقي باقالة أو قبول اسيييتقالة اداري في غضيييون ثالثة
ايام ويجب اخطاره ايضا باسباب هذه االقالة أو االستقالة .
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المادة  -20اقالة االداريين
 – 1ال يجوز االداري اقالة البنك المركزي من منصبه استنادا للفقرة ( )5أو الفقرة الفرعية
و ولغاية المادة ( )56ان يصييبح عضييوا في مجلس ادارة اي مصييرف أو مديرا مفوض يا أو
مديرا معينا لفرع اي مصيييرف اخر أو ان يعمل في احد المناصيييب العليا لدى اي مصيييرف
اخر .
 – 2ال يجوز للشييخص الذي كان مديرا لمصييرف الغي ترخيصييه أو تقررت تصييفيته اثناء
مدة اشييغاله لمنصييبه ان يصييبح مو فا اداريا أو يعمل في احد المراكز المصييرفية العليا في
اي مصرف اخر .
 – 3في الظروف اال ستثنائية يجوز للبنك المركزي العراقي وبعد اقتناعه بمؤهالت شخص
وخبرته المهنية وسلوكه ان يستثني اي اداري من احكام الفقرة ( )2بعد انقضاء فترة مناسبة
عقب وقوع الحدث ذات الصلة ومن احكام الفقرة ( )1بعد انقضاء عشر سنوات عقب وقوع
الحدث ذات الصلة .
المادة  -21الكشف عن المصلحة الشخصية
 – 1يكشيف كل من يكون عضيوا في مجلس االدارة أو المو ف المصيرفي رفيع المسيتوى
وبالكامل عن اي مصالح مالية شخصية هامة مبا شرة أو غير مبا شرة قد تكون لدى العضو
أو لدى المو ف المصييرفي رفيع المسييتوى  .كما يتعين عليهم الكشييف عن المعلومات ذاتها
إلى ا شخاص اخرين ضمن ا سرة كل من عضو مجلس االدارة أو المو ف المصرفي رفيع
المستوى  .ويخضع للفقرة ( )2من هذه المادة ويحدث هذا الكشف أوال عندما يصبح عضوا
في هذه المجموعات ثم سييييييينويا بعد ذلك وفقا للخطوط التوجيهية التي يعتمدها المصيييييييرف
واستنادا الي لوائح تنظيمية صادرة عن البنك المركزي العراقي .
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 – 2كلما طرحت اي مسييييييالة تتعلق بهذه المصييييييلحة للنقاش في مجلس االدارة أو اي لجنة
اخرى أو فريق عمل تابع للمصيييرف ولديه سيييلطة صييينع القرار يكشيييف العضيييو المعني أو
المو ف المصييرفي رفيع المسييتوى عن المصييلحة في بداية المناقشيية وال يشياركان بعد ذلك
في المناقشة وينسحبا من االجتماع اثناء مناقشة المسالة وال يشتركا في البت فيها وال يعتمد
وجودهما الغراض تكوين النصاب القانوني .
المادة  -22التغيرات في الملكية واكتساب حيازة مؤهلة
 – 1اي شيخص يعتزم اكتسياب حيازة مؤهلة في مصيرف بطريقة مباشيرة أو غير مباشيرة
عن طريق اشييييخاص اخرين أو بالتضييييافر معهم يجب ان يحصييييل على موافقة مسييييبقة من
البنك المركزي العراقي وان يقدم ا شعار مسبقا بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل ()90
يوما على االقل .
 – 2يتضمن اشعار االكتساب المقترح لحيازة مؤهلة- :
ا – اسيييم كل مالك مقترح لحيازة مؤهلة أو مالكها المسيييتفيد النهائي وجنسييييته ومحل اقامته
الدائم وعمله أو مهنته إلى جانب جهتين على االقل يمكن الرجوع اليهما ويشييييهدان سييييالمة
وضعه المالي .
ب – ا فادة خطية لكل ما لك مقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المسيييييييتفيد النهائي لمثل تلك
الحيازة المؤهلة استنادا للفقرة ( )2والفقرة الفرعية و من المادة (. )5
ج – تقديم نسييييييخا من احدث ثالث ميزانيات عمومية سيييييينوية مراجعة وحسييييييابات االرباح
والخسائر عند انطباق ذلك في حالة كون المالك المقترح للحيازة المؤهلة أو مالكها المستفيد
النهائي هيئة اعتبارية .
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د – قائمة بالمشييييييياريع التي يكون فيها للمالك المقترح لحيازة مؤهلة بما في ذلك المسيييييييتفيد
النهائي المالك لتلك الحيازة المؤهلة  ,مسيياهمات تحدد حجم مثل تلك المسيياهمات والعناوين
المسجلة لتلك المشاريع .
هـ  -احكام وشروط االكتساب المقترح والطريقة التي سيحدث بها االكتساب .
و – هوية ومصدر ومبلم االموال التي ستستخدم في االكتساب .
ز – اي خطط أو مقترحات تتعلق باجراء تغيير رئيسيييي في اعمال المصيييرف أو في هيكل
الشركة أو في ادارتها .
ح – اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
 – 3يقيم البنك المركزي العراقي التأثيرات المتوقعة على سييالمة الوضييع المالي للمصييرف
ويقتنع بهوية وطبيعة المالكين المقترحين وبخاصيية مالكي الحيازة المؤهلة ولن يوافق البنك
المركزي العراقي على االكتسيياب المقترح المشييار اليه في الفقرة ( )1اذا كان من شييانه ان
يقلل إلى حد كبير من المنافسييييييية ويعرض للخطر السيييييييالمة المالية للمصيييييييرف أو يعرض
مصالح مودعية للخطر.
 – 4اي شيييخص يعتزم زيادة اكتسييياب حيازة مؤهلة في مصيييرف بطريقة مباشيييرة أو غير
مبا شرة أو عن طريق ا شخاص اخرين أو بالت ضافر معهم بطريقة قد ت صل أو تتجاوز الحد
الفاصيييل البالم  %20و %33أو  %50من راسيييمال المصيييرف أو حقوق التصيييويت على
التوالي  ,اذ يقدم اشعارا مسبقا بذلك إلى البنك المركزي العراقي قبل ( )30يوما على االقل
 – 5يقدم اي مصييييرف يصييييبح على علم باكتسيييياب مقترح لحيازة مؤهلة في المصييييرف أو
زيادة مقترحة في حيازة مؤهلة اشييييعارا مسييييبقا إلى البنك المركزي العراقي اسييييتنادا للفقرة
( )4وقبل ( )30يوما على االقل أو متى ما اصبح على علم بهذا االقتراح ايهما اسبق .
 – 6يقدم اي مصييييرف يصييييبح على علم روف معينة تبين بانه اي من مالكي وبصييييورة
خاصة الحيازة لم يعد صالحا والئقا اشعارا إلى البنك المركزي العراقي .
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المادة  -23الدمج
 – 1ال يندمج اي مصرف أو يتحد مع مصرف اخر أو يكتسب اما بصورة مبا شرة أو غير
مباشيييييرة كافة موجودات اي مصيييييرف اخر أو ياخذ على عاتقه التزاما بدفع قيمة اي ودائع
لدى اي مصرف اخر اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي
 – 2يقدم اي م صرف يعتزم الدخول في اي اندماج أو اتحاد أو اكتساب بموجب الفقرة ()1
اشعارا مسبقا إلى البنك المركزي العراقي قبل ( )90يوما على االقل ويزود البنك المركزي
باي معلومات يطلبها منه .
 – 3يقيم الب نك المركزي العراقي الموارد ال مال ية واالدار ية واال فاق المسيييييييتقبل ية القائ مة
والمقترحة وال يوافق على االقتراح اال اذا كان المصيييرف سيييينشيييأ نتيجة لمعاملة تسيييتوفي
جميع المعايير اذا كان يلتمس الحصييييول على ترخيص كمصييييرف جديد  ,ولن يوافق البنك
المركزي العراقي على معاملة مقترحة مش يار ا ليها في الفقرة ( )2يكون من ش يانها ان تقلل
المنافسييييييية إلى حد كبير اال اذا كان من الواضيييييييح ان تأثيراتها االيجابية المتوقعة تفوق اي
تأثيرات مضادة للمنافسة .
المادة  -24لجنة مراجعة الحسابات
 – 1يقوم كل مصيييرف بتشيييكيل لجنة لمراجعة الحسيييابات وتكون للجنة مراجعة الحسيييابات
المهام أو السلطات التالية- :
ا – المراجعة والموافقة على االجراءات المحا سبية وعلى خطة مراجعة الحسابات السنوية
وعلى ضوابط المحاسبة وادارة المخاطر للمصرف .
ب – التوصيييييييية والموافقة على مراجع الحسيييييييابات لكي يعين كمراجع حسيييييييابات خارجي
للمصرف استنادا للمادة (. )46
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ج – استعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي حول الكشوفات المالية للمصرف وابالغ
مجلس االدارة عن اية نتائج قبل موافقة مجلس االدارة على الكشوفات المالية .
د – طلب تقارير من رئيس مراجعي الحسابات الداخلي .
هـ  -رصد االمتثال للقوانين واألنظمة المطبقة على المصرف ورفع تقرير بذلك إلى مجلس
االدارة .
و – مراجعة التقارير التي يقدمها المصرف إلى البنك المركزي العراقي .
ز – االبالغ عن اي امور يعرضها عليه مجلس االدارة .
ح – مراجعة عمليات البنك ومعامالته على اسيييييياس الخطط المعتمدة من قبل لجنة مراجعة
الحس يابات بطلب من مجلس االدارة وبناء على طلب حاملي االسييهم معا الذين يملكون اكثر
من  %10من حقوق التصويت االجمالية أو على النحو الذي يحدده صك تاسيس المصرف.
ط – تقديم تقرير سييينوي على االقل إلى حملة اسيييهم المصيييرف في اجتماعهم العمومي عن
انشطتها .
 – 2تتكون لجنة مراجعة الح سابات من عدد ال يقل عن ثالثة اع ضاء يعينون من قبل حملة
االسيييييييهم في اجتماعهم العمومي من بين اعضييييييياء مجلس االدارة ولفترات ال تتجاوز اربع
سييييييينوات ويجوز اعادة تعينهم لفترات الحقة وبنفس المدة  .وال يكون رئيس مجلس االدارة
أو المدير المفوض للمصرف أو اي مسؤول أو مو ف مصرفي اعضاء في لجنة مراجعة
الحسيييابات  .ويعين االجتماع العمومي لحملة االسيييهم عضيييوا في لجنة مراجعة الحسيييابات
ليكون رئيسا لها .
 – 3تعتمد قرارات لجنة مراجعة الح سابات باغلبية اال صوات لالع ضاء الحا ضرين  ,واذا
كان التصويت متعادال يكون تصويت رئيس المجلس هو قرار التصويت .
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المادة  -25تطبيق احكام معينة
 – 1في حا لة عدم وجود احكام محددة مخالفة لنص هذا ال قانون يتم االلتزام باحكام قانون
الشييييركات فيما يتعلق باالمور الخاصيييية بمجالس ادارة المصييييارف ومدراءها المفوضييييين
واالجتماع العمومي لحملة اسهمها .
 – 2اما المصارف التي تعود ملكيتها للدولة فتقوم وزارة المالية ونيابة عن الدولة بممارسة
اي سلطات ممنوحة إلى حاملي االسهم في االجتماع العمومي لحملة االسهم بموجب شروط
هذا القانون  .وفي حالة عدم وجود احكام محددة تخالف ما ورد في هذا القانون للمصييييارف
التي تعود ملكيتها لدولة  ,يتم تطبيق االحكام الواردة في قانون الشيييييركات فيما يتعلق بامور
التنظيم الداخلي وادارة المصرف .
الباب  -5قواعد ممارسة النشاط المصرفي
المادة  -26المبادئ المصرفية العامة
 – 1تقوم المصيييارف بتسيييهيل ادارتها وعملياتها بطريقة سيييليمة وتحوطية ووفقا لمتطلبات
القانون واي شروط وقيود مرفقة باجازات وتراخيص ممارسة االعمال المصرفية الصادرة
عن البنك المركزي العراقي واألنظمة والمبادئ والخطوط التوجيهية واألوامر الصيييييييادرة
عن البنك المركزي العراقي .
 – 2تقوم المصيييييييارف بما يلي :تحتفظ براس مال كاف وسييييييييولة كافية وتتخذ ما يلزم من
احتياطيات كافية النخفاض قيمة الموجودات والداء التزاماتها وللخسييائر وتحتفظ بسييجالت
محاسييبية وسييجالت اخرى وافية العمالها وتتقيد بضييوابط كافية وفعالة للمخاطرة وتضييمن
تنويع موجوداتها تحسبا لخطر الخسارة .
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 – 3يحدد البنك المركزي العراقي بواسيييطة أنظمة المعايير التفصييييلية لسيييلوك المصيييرف
التي يسيييتخدمها البنك المركزي العراقي في ممارسييية رقابته التحوطية تماشييييا مع المعايير
الدولية وافضل الممارسات .
 – 4يصييدر البنك المركزي العراقي أنظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشييروط التشييغيلية
المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي األنظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي
العراقي بموجب هذا القانون على المصارف وشركاتها التابعة وعلى اساس عالمي موحد .
 – 5ال تشيييييكل المصيييييارف هذه المجموعة هياكل تعيق ممارسييييية رقابة فاعلة ويقوم البنك
المركزي العراقي باصييدار أنظمة تحدد القواعد الخاصيية بفروع المصييرف التابعة وبشييكل
خاص فيما يتعلق بشروط المعامالت بين المصارف واي فروع تابعة اخرى التي ال تخضع
لعملية الدمج أو التوحيد عند اعداد الكشوفات المالية .
 – 6يصييدر البنك المركزي العراقي أنظمة تحدد الكيفية التي تنطبق بها الشييروط التشييغيلية
المحددة للمصارف في احكام هذا الباب وفي األنظمة المحددة التي يصدرها البنك المركزي
العراقي بموجب هذا القانون على مكاتب الفروع االجنبية للمصارف االجنبية .
 – 7متى اكتشف اداري في مصرف بان را سمال المصرف يقل عن رأس المال المطلوب
بموجب ال قانون أو بموجب أنظمة البنك المركزي العراقي يجب ان يخطر البنك المركزي
العراقي بذلك على الفور .
– 8يمثل البنك المركزي العراقي الدليل بما في ذلك وضيييييع قواعد الدارة جيدة لالعمال أو
يحدد بموجب انظمته القواعد التي تضمن للمصرف عالقاته الطيبة مع مودعيه وزبائنه .
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المادة  -27االنشطة المصرفية
 – 1يجوز للمصيييييرف ان يمارس االنشيييييطة التالية رهنا باحكام وشيييييروط ترخيصيييييها أو
اجازتها الخاصة بممارسة االعمال المصرفية- :
ا – اسيييييتالم ودائع نقدية ( في شيييييكل ودائع تحت الطلب أو ودائع الجل أو انواع اخرى من
الودائع ) أو اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل أو ال تحمل فائدة .
ب – يكون منح االئتمانات ( سيييييواء كانت مضيييييمونة أو غير مضيييييمونة أو بامتياز) وعلى
سييبيل المثال ال الحصيير :ائتمانات المسييتهلكين والرهن العقاري وبيع الحسييابات المسييتحقة
بخصم بحق رجوع أو بدونه وتمويل المعامالت التجارية بما في ذلك حق الرجوع (وشراء
ادوات قابلة للتداول بخصيييم دون حق الرجوع) وخدمات التاجير التمويلي الخاضيييعة للوائح
التنظيمية الصيييادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصيييرف ان يفرض فائدة اضيييافية
على الفائدة ولن يقتصيير مبلم الفائدة االجمالي الذي يسييتلمه المصييرف على المبلم االصييلي
لالئتمان .
ج – ان تشيييتري وتبيع لحسيييابها الخاص أو لحسييياب العمالء ( بما في ذلك خدمات ضيييمان
االكتتاب والسييييييمسييييييرة ) الي من :ادوات سييييييوق النقد (بما في ذلك الصييييييكوك والحواالت
الكمبياالت والسيييييييندات االنية وشيييييييهادات االيداع ) والعمالت االجنبية والمعادن النفيسييييييية
وادوات سييييعر الصييييرف وسييييعر الفائدة واالسييييهم واألوراق المالية االخرى والعقود االجلة
واتفاقات المبادلة والعقود المسييييتقبلية وعقود الخيار والمشييييتقات االخرى المتعلقة بالعمالت
أو االسهم أو السندات أو المعادن الثمينة أو اسعار الفائدة .
د – االشييتراك في التزامات طارئة بما فيها الضييمانات وخطابات االعتماد لحسيابها الخاص
ولحساب الزبون .
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هـ  -تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد واألوراق المالية وأوامر الدفع وادوات
الدفع (بما في ذلك الشيييييكات وبطاقات االئتمان والخصييييم والمدفوعات االخرى والشيييييكات
السيياحية والحواالت المصيرفية والتحويالت السيلكية والمبالم المدينة والدائنة المرخص بها
سلفا) .
و – السمسرة النقدية .
ز – حفظ وادارة االشياء الثمينة بما فيها األوراق المالية .
ح – تقديم خدمات لحفظ االمانات .
ط – تقديم خدمات كمدير حافظ لألوراق أو كمستشار مالي أو كوكيل استشاري مالي .
ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية االئتمانية .
ك – اي ان شطة عرضية مستقبلية وغيرها من االن شطة االخرى غير المحظورة وفق المادة
( )28وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية .
 – 2يجوز للبنيك المركزي العراقي ان يطليب من المصييييييييارف وحسييييييييب تقيديره ورهنيا
بالشيروط التي ينص عليها ان تمارس انشيطة مصيرفية معينة من خالل شيركات تابعة ذات
راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة أو تملك غالبية اسهمها .
المادة  -28االنشطة المحظورة
ال يمارس اي مصييييرف يشييييارك كوكيل أو شييييريك أو مالك مشييييترك في تجارة بالجملة أو
بالقطاعي أو في عمليات تصيييينيع أو نقل أو زراعة أو مصييييايد اسييييماك أو تعدين أو بناء أو
ضمان تامين أو ان شطة اعمال اخرى با ستثناء االن شطة المرخص بها بموجب المادة ()27
وبالرغم مما سييلف يجوز لمصييرف وبتفويض خطي مسييبق من البنك المركزي العراقي ان
يمارس مؤقتا أو يشارك في ممارسة هذه االنشطة بقدر ما يكون ضروريا الداء المستحقات
ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه االن شطة في تاريخ محدد
في التفويض
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المادة  -29المتطلبات التحوطية
 – 1يحدد كل مصيييرف ويحافظ على سيييياسييياته الداخلية تمثل الحد االقصيييى والحد االدنى
للنسييييب وحجم االنكشييييافات االئتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسييييياسييييات االسييييتثمارية
وغير ها من النسيييييييب التحوط ية التي يتعين على المصيييييييرف الم حاف ظة علي ها في ما يتعلق
بموجودا ته والبنود خارج الميزان ية ومختلف فئات رأس المال واالحتياطيات  ,ويجب ان
تتفق تلك السيييييييياسيييييييات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصيييييييدرها البنك
المركزي العراقي بموجب الفقرة ( )3من هذه المادة .
 – 2تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سيا سات داخلية على النسب التحوطية
التي تحكم- :
ا – مواردها السيييييييائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها أو تغير قيمة موجوداتها (بما في ذلك
الكفاالت والضييمانات المسييتلمة) أو فيما يتعلق بمطلوباتها شييرط ان يتم السييماح للمص يارف
ان تفي بالمتطلبات الخاصيية بالموارد الس يائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي
بودائع نقدية ذات قيمة معادلة .
ب – المبلم االجمالي االقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها أو لفئات معينة منها .
ج – تصيييينيف وتقييم الموجودات واالعتمادات التي ترصييييد على اسيييياس هذا التنصيييييف أو
التقييم والوقييت الييذي ال تعتبر فيييه ايرادات القروض غير المؤداة دخال اال اذا ك يان يجري
استالمها نقد.
د – التحريات والقيود أو الشيييييييروط المتعلقة بـييييييييييييي ( )1انواع أو اشيييييييكال االئت مانات أو
االسييييتثمارات التي يجري تو يفها والمطلوبات المتحملة (سييييواء اكانت طارئة ام ال ) ()2
التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سيييييييواء ا كانت طارئة ام ال ( )3المراكز المالية غير
المغ طاة التي تت جاوز نسييييييي بة م حددة بالعمالت االجنب ية أو الم عادن الثمي نة ادوات سيييييييعر
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الصرف والفائدة اال سهم واألوراق المالية القابلة للتحويل العقود االجلة  .اتفاقيات المقايضة
العقود المسييتقبلية وعقود الخيار والمشييتقات االخرى المتعلقة بالعمالت واالسييهم والسييندات
والمعادن الثمينة أو اسعار الفائدة .
 – 3يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك االجراءات الموحدة وطرق
االحتسييييياب الواجب اتباعها من قبل المصيييييارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات
المنصوص عليها استجابة للظروف االستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة واالستحقاق والشروط
االخرى المنطبقة على اي نوع أو شييكل من التمويل المقدم أو المسييتلم (بما فيها الودائع) أو
المنطبق على المطلوبات الطارئة .
المادة  -29صييييافي الموجودات المحلية المطلوبة لفروع المصييييارف االجنبية() 2يحتفظ كل
فرع لمصيييييييرف اجنبي في العراق وحسييييييييب توجييه البنيك المركزي العراقي بفيائض من
الموجودات يتجاوز مطلوباته إلى االطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر أو اي فرع أو شييركة
تابعة للمصيييييييرف االجنبي بذلك القدر من المبلم ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي
العراقي .
المادة  -30االنكشافات االئتمانية الكبيرة
 – 1ال يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك- :
ا – تجاوز المبلم االصيلي المسيتحق االجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشيخص ما يعادل %15
أو نسيييييييبة ا قل تحددها أنظمة صيييييييادرة عن البنك المركزي العراقي من راسيييييييمال البنك
واحتياطياته السييييليمة واالنكشيييياف االئتماني الكبير دون الحصييييول على موافقة مسييييبقة من
البنك المركزي العراقي أو .

( )3تكرر الرقم ( )29لمادتين وهذا وفقا لما منشور في جريدة الوقائع العراقية .
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ب – تجاوز المبلم االصييلي االجمالي المسييتحق لكافة ائتمان ذلك الشييخص ما يعادل %25
أو نسيييييييبة ا قل تحددها أنظمة صيييييييادرة عن البنك المركزي العراقي من راسيييييييمال البنك
واحتياطاته السليمة
ج – تجاوز المبلم االصييلي االجمالي المسييتحق لكل انكش يافات المصييرف االئتمانية الكبيرة
اسيييييييتنادا للفقرات الفرعية (أ) و(ب) ما يعادل  %400ونسيييييييبة مئوية ا قل تحددها أنظمة
صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة .
 – 2ال تنطبق القيود المحددة في الفقرة ( )1على اي مبلم اصييييلي لالئتمان يكون مضييييمونا
بالكامل بضيييييييمان قابل للتداول بسيييييييهولة وفقا للمعايير التي تحددها أنظمة البنك المركزي
العراقي لهذا الغرض  ,شرط ان ال يمنح اي مصرف ائتمانا مضمونا من هذا القبيل اذا كان
المبلم االجمالي المسييتحق الذي سييينتج عنه لكافة ائتماناته المضييمونة للشييخص الذي يسييتلم
هذا االئتمان ما يعادل  %20من رأس المال السييليم واحتياطياته السييليمة أو نسييبة مئوية اقل
تحددها أنظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .
 – 3ال تنطبق شروط الفقرات ( )1و( )2على- :
أ – المعامالت التي تجري مع أو مضمونة من قبل الحكومة  .و
ب – المعامالت المضيييمونة بالتزامات أو مضيييمونة بالكامل باصيييل الدين والفائدة من قبل
حكو مة العراق أو اي دائرة أو هي ئة تاب عة للحكو مة العراق ية ت حدد وفق اللوائح التنظيم ية
للبنك المركزي العراقي .
ج – ا يداع المعامالت المقومة با لدينار العراقي ومضيييييييمونة بالكا مل بودائع في حسييييييياب
منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك .
د -المبالم المدفوعة ازاء األموال غير المتحصلة في العملية االعتيادية للتحصيل .
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 – 4الغراض تطبيق هذه المادة أو اي أنظمة تصيييدر بموجبها  ,يعتبر ان الشيييخص يشيييمل
اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مبا شرة أو بطريقة غير مبا شرة على نحو قد
تؤثر فيه السالمة المالية الي منهما على السالمة المالية لالخر أو االخرين أو قد تؤثر نفس
العوامل على السييالمة المالية لبعضييهم أو لجميعهم أو اذا كان الشييخص االخر هو المسييؤول
حقا في نهاية المطاف عن االئتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العالقة بينهما .
 – 5الغراض هذه المادة واي أنظمة صادرة بموجبها  ,يعني  ,مصطلح " مصرف" وفيما
يتعلق بالمصييييرف المحلي  ,المصييييرف مع كافة شييييركاته التابعة  ,وفيما يتعلق بالمصييييرف
االجنبي المرخص  3بادارة فرع في العراق  ,فرعه العراقي أو فروعه .
المادة  -31المعامالت مع االشخاص ذوي الصلة وموظفي المصرف رفيعي المستوى
 – 1ال يجوز الي مصييرف ان يقدم ائتمان لشييخص ذي صييلة أو لمو ف المصييرف رفيع
المستوى- :
ا – اذا لم يوافق مجلس االدارة في حالة المصرف المحلي على االئتمان وشروطه واحكامه
المالية .
ب – اذا كان االئتمان ممنوحا الداري في مصيييرف أو لمو ف المصيييرف رفيع المسيييتوى
وسييييييؤدي االئتما ن إلى تجاوز المبلم االجمالي لالئتمان المصيييييروف من المصيييييرف لذلك
الشييخص والمسييتحق بما في ذلك االئتمان الممنوح إلى واحدة أو اكثر من الشييركات التابعة
للمصيييرف يتجاوز ما يعادل  %50من المكافاة السييينوية لذلك الشيييخص أو اذا كان االئتمان
سييييؤدي إلى تجاوز المبلم االجمالي لالئتمانات المصيييروفة لجميع االشيييخاص ذوي الصيييلة
والمسييتحقة إلى  %10من رأس المال السييليم واالحتياطيات السييليمة أو نسييبة مئوية اقل كما
تحددها األنظمة الصييادرة عن البنك المركزي العراقي شييرط ان تكون حدود النسييب سييالفة
الذكر ال تنطبق على اي ائتمان مضيييييييمون برهن على الملكية (عقار) لمقيم محلي تتجاوز
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قيمته المثمنة وحسيييييييب رأي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح االئتمان قيمة المبلم
االصلي لالئتمان بما ال يقل عن ثل المبلم االصلي أو .
ج – اذا منح االئتمان باحكام وشيييييروط اقل مواتاة للمصيييييرف من االحكام والشيييييروط التي
يعرضها المصرف على الجمهور وفقا لالعراف المعتادة عند منح االئتمان .
د – اذا لم يكن االئتمان مضييييييمونا بالكامل بالقدر واالسييييييلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية
الصادرة عن البنك المركزي .
 – 2ال يحق للمصيييرف شيييراء موجودات من أو بيع موجودات إلى شيييخص ذي صيييلة اي
شخص طبيعي أو اي مو ف أو مسؤول في المصرف أو شخص ذي صلة .
 – 3ال يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري- :
ا – اذا لم يوافق مجلس االدارة في حالة المصييييرف المحلي على الشييييروط واالحكام المالية
لشراء الموجودات .
ب – اذا تم شيييييييراء الموجودات وفق احكام وشيييييييروط اقل مواتاة للمصيييييييرف من االحكام
والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا لالعراف المتعارف عليها عند شراء
الموجودات .
 – 4يجري ابالغ لجنة مراجعة الحسيييابات في المصيييرف فورا باي ائتمان يقدمه مصيييرف
في حالة المصييييييرف المحلي إلى أو شييييييراء موجودات من شييييييخص ذي صييييييلة أو مو ف
مصرفي رفيع المستوى  .وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان إلى أو شراء موجودات من
شيييخص ذي صيييلة انتهاكا الحكام الفقرة ( )1يجب سيييداد هذا االئتمان فورا ويعتبر اعضييياء
مجلس االدارة أو المدراء المفوضيييون وكما تقتضييييه الحالة مسيييؤولين شيييخصييييا وجماعيا
وفرديا عن دفع قيمة اصييييل االئتمان الممنوح انتهاكا للفقرة ( )1بعلمهم وبدون معارضييييتهم
وعن دفع الفائدة والرسوم االخرى المتعلقة بذلك االئتمان .
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 – 5يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصييدر تعليمات إلى مصييرف بانه يخصييم اي قرض
مقدم إلى شيييخص ذي صيييلة أو مو ف مصيييرفي رفيع المسيييتوى من رأس المال الغراض
احتساب النسبة وفقا للفقرة ( )1من المادة (. )16
 – 6ال تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة ( )1على حصيييص االئتمان
المقومة بالدينار العراقي والمضييييمونة بالكامل وفق االسييييلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية
الصادرة عن البنك المركزي العراقي  .بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار
ال عراقي أو حصيييص االئتمان المضيييمونة بالكامل أو مضيييمونة بالكامل باصيييل رأس المال
والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية أو اي دائرة أو هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها
البنك المركزي العراقي .
 – 7تعريف المصطلحات الغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها:
ا – يعني (المصرف) ( )1فيما يتعلق بالمصرف المحلي  ,المصرف وكافة شركاته التابعة
و( ) 2فيما يتعلق بالمصيييييرف االجنبي المرخص بادارة فرع في العراق  ,فرعه العراقي أو
فروعه .
ب – تعني (عبارة الشيييييييخص ذات العالقة) وكما هو معرف في المادة ( )1من هذا القانون
وباالضييييييافة إلى اي زوجات واطفال لالشييييييخاص ذوي العالقة من الدرجة األولى والثانية
االداري المصرف .
ج – يعني مصييطلح (الشييخص المصييرفي رفيع المسييتوى) وكما هو معرف في المادة ()1
من هذا القانون وباالضيافة إلى اي شيخص ذات عالقة بالمو ف المصيرفي رفيع المسيتوى
من الدرجة األولى أو الثانية أو اي زوجات واطفال لمثل أولئك االشخاص .
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المادة  -32االنكشافات بالعملة االجنبية
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 .
المادة  -33قيود االستثمار
 – 1يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان
يسيتثمر في االسيهم أو سيندات مرتبطة باسيهم أو اي مشيروع وبمبلم يتجاوز  %2من رأس
المال واالحتياطيات السييييليمة للمصييييرف وإلى المدى الذي يسييييبب فيه تحويل اية اسييييهم أو
سندات مرتبطة باسهم إلى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه
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
التصييرف دون تحمل خسييارة وفي اية حال وخالل سيينتين من الحصييول عليها على االقل .
وبناء على طلب الم صرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد ت صل إلى سنة واحدة وبقرار من
البنك المركزي العراقي .
 – 2يكون محظورا على اي مصييرف وباسييتثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار
ادارة عملياته المصيييييييرفية  ,امتالك عقارات باسيييييييتثناء الضيييييييرورية الداء عملياته وايواء
مو فيه والعاملين فيه وال يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره
الذي ي ستخدمه لعملياته الم صرفية شرط ان يح صل على موافقة م سبقة من البنك المركزي
العراقي  .ويحق للمصيييييرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اطار عملياته المصيييييرفية
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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 – 3يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر أو مؤسسة مالية
دون الحصيييييييول أوال على موافقة خطية مسيييييييبقة من البنك المركزي العراقي دون االيفاء
بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي .
 – 4يكون محظورا على اي مصيييرف ان يمتلك اسيييهم في مصيييارف اخرى أو مؤسيييسيييات
مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي اال اذا كانت تلك االسهم
آلت إلى المصرف كسداد لدين  .وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع االسهم باقصى سرعة
عملية ممكنة وليس ابعد من تاريخ تصييرفه بتلك االسييهم ودون تحمل خسييارة في اية حال .
وفي غضييييون سيييينتين من حيازته لها كاقصييييى موعد اال اذا وافق البنك المركزي العراقي
على احتفا المصرف بتلك االسهم .
 – 5يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك أوراقا مالية أو حصصا في شركة مؤسسة
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 .
المادة  -34عطلة المصارف
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
الب نك المركزي العراقي بموجب تعلي مات يصيييييييدرها ايام الع طل التي ي جب ان تتق يد ب ها
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
عملياتها ومن ثم استئنافها بموجب امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
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المادة  -35المعامالت المريبة
 – 1اذا علم المصييرف أو اي من ادارييه أو مسييؤوليه أو مو فيه ان تنفيذ معاملة مصييرفية
أو اسيييتالم أو دفع مبلم له عالقة أو قد تكون له عالقة باي جريمة أو عمل غير قانوني يقوم
المصيييييييرف فورا باخطار البنك المركزي العراقي بذلك  .ويقوم المصيييييييرف باخطار البنك
المركزي العراقي وعلى اسيييييياس شييييييهري عن المعامالت المريبة المقدمة ان وجدت وفيما
يتعلق بنشوء ضرورة الي اجراء اضافي يتعلق بهذا االجراء .
 – 2ال يعتبر افشييياء المصيييرف الي معلومات بحسييين نية بموجب هذه المادة خرق للسيييرية
المصيييييرفية اضيييييافة إلى ذلك ال يتحمل البنك المركزي العراقي وال تتحمل المصيييييارف اية
مسؤولية تجاه ذلك .
المادة  -36القيود على اسهم المصارف
اليجوز الي مصرف ان يمنح عميال اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف أو ان يقدم له
ضييمانا مكفوال باسييهم العميل في المص يرف وال يجوز للمصييرف ان يشييتري اسييهمه هو اال
بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
المادة  -37الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة
 – 1تخضيييع المبالم المودعة في حسييياب لدى مصيييرف واي امالك اخرى محتفظ بها لدى
مصيييرف لقواعد خاصييية اذا كانت الحسيييابات تعتبر حسيييابات خاملة أو ان االمالك المحتفظ
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 .
 – 2اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالم المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة
أ و مراسيييلة خطية مع المصيييرف لمدة سيييبع سييينوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم
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
الح ساب الخامل أو اي امالك متروكة وين شر الم صرف في صحيفتين وا سعة التداول على
االقل وفي الجريدة الرسييمية اسييم صيياحب الحسيياب وفي غضييون ما ال يقل عن ( )30يوما
من هذا االشيييعار والنشييير يقدم المصيييرف اذا لم يتسييينى العثور على مالك الحسييياب تقريرا
مفصييييال إلى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سييييجالته لمدة عشييييرين سيييينة على
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
العرا قي ببيع العقار في مزاد علني أو اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار
 – 3يحتفظ البنك المركزي العراقي باالموال في ح ساب خاص ي ستثمر في األوراق المالية
للحكومية العراقيية  .أو أوراق مياليية اخرى في حيالية عيدم توفر األوراق المياليية للحكومية
العراقييية  ,شيييييييرط ان يكو ن من حق اي مييالييك ان يقييدم دليال على ملكيتييه يقتنع بييه البنييك
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
المدة تحول اي مبالم متبقية لم يطالب ب ها احد إلى وزارة المالية لكي تدرج ضيييييييمن خزانة
الدولة .
المادة  -38السجالت
 – 1تحتفظ المصييارف ضييمن ملفاتها لمدة سييبع سيينوات على االقل في العراق بالمسييتندات
ذات الصلة لكل معاملة من معامالتها وهي- :
ا – سجالت تعريف العمالت .
ب – مسيييييييتندات الطلبات وجميع العقود المتعل قة بالمعاملة ( بما في ذلك اتفاقات االئتمانات
والضيييييمانات واتفاقات الرهون ) وسيييييجل خطي موقع لقرار الصيييييرف الذي وافق به على
المعاملة.
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ج – السيييييييجالت المييالييية المتعلقيية بيياالطراف المقييابليية (النظراء) بمييا فيهييا (المقترضيييييييين
والضامنين) واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف في موافقته على المعاملة .
د – اتفاقات الحساب مع عمالئهم و .
هـ  -اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .
 – 2يحتفظ بالسجالت خطيا ويجوز الي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجالت والكشوفات
والمسييتندات والمراسييالت والبرقيات واالشييعارات والمسييتندات االخرى المتعلقة بانشييطته
المالية بشييييكل مصييييغر (مايكروفيلم  ,أو خزانة البيانات الكترونيا أو الوسييييائل التكنولوجية
المعاصرة االخرى ) بدال من االحتفاط بها بشكلها االصلي طيلة المدة المحددة في القانون .
بقدر توافر نظم واجراءات واقية السييييترداد البيانات  ,ويكون لهذه النسييييخ المصييييغرة نفس
مفعول االصييييل من حي االثبات  ,ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصييييدر أنظمة تحدد
المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .
المادة  -39نظام المدفوعات
 – 1يجوز للمصييييارف ان تنشييييع نظما تعاونية وبيوت مقاصيييية لتحويل االموال ولتسييييوية
الحسييييابات وادوات الدفع فيما بين المؤسييييسييييات المالية االخرى ويجوز للبنك المركزي ان
يضع قواعد واجراءات لتحكم القيام بهذه االنشطة .
 – 2يجوز للمصيييارف ان تنشيييع هيئات لالبالغ االئتماني أو مكاتب ائتمانية لتجمع وتنشييير
على المصييييارف االخرى ما تحتاج اليه المصييييارف من المعلومات بشييييأن الشييييؤون المالية
للعمالء ا لحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشأن االعمال المصرفية  ,وال تقدم
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
واالجراءات التي يعتمدها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة (هـييييييي) من المادة (. )51
تكون ضيييرورية لحماية سيييرية المعلومات المصيييرفية ولمنع نشييير هذه المعلومات دون اذن
بذلك .
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الباب  -6الحسابات والكشوفات المالية
المادة  -40السنة المالية
تبدا السييينة المالية للمصيييارف المحلية يوم  1كانون الثاني وتنتهي يوم  31كانون األول من
نفس السنة  ,وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .
المادة  -41االبالغ الدوري
 – 1يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها أنظمة
بما يلي- :
ا– كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته
ب – كشوفات عن حجم القروض بالعمالت االجنبية ونسبة كفاية رأس المال ووضع
االحتياطي والموجودات السائلة واالنكشافات االئتمانية الكبيرة المقدمة الشخاص ذوي صلة.
ج – معلومات أو احصيييييياءات عن مختلف حسيييييياباته وانشييييييطته بما في ذلك معلومات عن
الودائع أو التسيييييهيالت المصيييييرفية أو الخطط االئتمانية أو االلتزامات االئتمانية أو الطارئة
الممنوحة لعمالئه .
د – معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في
شيييييييكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حدة في األوقات التي يحددها البنك المركزي
العراقي بمقتضى أنظمة ووفقا للشكل والطريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي .
هـ  -اي بيانات أو معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
 – 2قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شييركة تابعة لمصييرف أو احد توابعه
اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة النشطة المصرف .
 – 3يتحمل المصيييرف المعني المصيييروفات التي ينطوي عليها االمتثال اللتزامات االبالغ
أو طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .
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المادة  -42المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات المالية
 – 1تحتفظ المصارف- :
أ -بدفاتر وسييييجالت مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق واالحكام المنصييييوص عليها
في المادة (. )38
ب – تطبيق القواعد المحاسيييييبية واألنظمة بما يتفق مع المعايير المحاسيييييبية الدولية بما فيها
اسيييتخدام الحسيييابات التراكمية الكاملة على اسييياس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصييية تنص
عليها أنظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن .
ج – اعداد بيا ناته المالية التي تضييم الميزانية العمومية وحسيياب االرباح والخسييائر وكشييف
التدفق النقدي وكشيييف بالتغيرات التي تطرأ على حسييياب رأس المال للمصيييرف وعلى نحو
واف يعكس حقيقة األو ضاع المالية للم صرف وفروعه  .ويتم اعداد الك شوفات المالية طبقا
للمعايير المحاسييييبية الدولية وامتثا ال الي متطلبات خاصيييية يحددها البنك المركزي العراقي
بهذا الشيييييأن  .وتعطي الكشيييييوفات المالية صيييييورة حقيقية وامينة عن أوضييييياع المصيييييرف
وستتضمن كشفا حول أنظمة الرقابة الداخلية للمصرف .
 – 2يتمثل المصيييييرف باي لوائح تنظيمية أو أوامر صيييييادرة عن البنك المركزي العراقي
فيما يتعلق بالقواعد المحددة في الفقرة ( . )1ويقوم البنك المركزي العراقي باصيييييدار لوائح
تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .
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المادة  -43البيانات المالية
 – 1يعد كل مصييييرف كشييييوفات مالية عن عملياته  .ويعد ايضييييا اذا كان لمصييييرف محلي
شركة تابعة واحدة أو اكثر بيانات مالية موحدة .
 – 2للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه االخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم
المصيييرف واي شيييركة اخرى تحكمها شيييركة تحكم مصيييرف والتي سييييتم تقديم الكشيييوفات
المالية الموحدة اليها .
 – 3يعد كل مصييييرف اجنبي لديه واحد أو اكثر من المكاتب الفرعية في العراق حسييييابات
وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكأن هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا .
 – 4يقوم كل مصيييييييرف بتقديم نسيييييييخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية
الموحدة المراجعة إلى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضيييون اربعة اشيييهر بعد
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 .
 – 5توفير البيانات المالية المراجعة للمصييييرف إلى مسيييياهميه في موعد ال يقل عن ثالثين
يو ما ق بل عقد االجت ماع ال عام للمسيييييييياهمين ح ي يتم تقديم الب يا نات ال مال ية في االجت ماع
للمصادقة عليها.
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المادة  -44نشر البيانات المالية
 – 1ين شر الم صرف في صحيفتين من ال صحف ذات التداول العام بياناته المالية المراجعة
بما في ذلك بياناته المالية الم وحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك في موعد ال يتجاوز
اربعة اشهر من نهاية السنة المالية .
 – 2يتعين على كل مصيييييرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسيييييي وفروعه اخر
كشييييييوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك
وقائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته .
المادة  -45التقرير السنوي
 – 1يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعد ال
يتجاوز ( 30يوما) يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية السنة المالية للمصرف
كاخر موعد.
 – 2يحتوي التقرير السييييييينوي على المعلومات التي تحددها األنظمة الصيييييييادرة عن البنك
المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس االدارة عن اعمال المصييييرف اثناء السيييينة
المالية والتوقعات للسنة المقبلة .
الباب  -7مراجعة الحسابات
المادة  -46مراجعة الحسابات
 – 1يعين كل مصييرف مراجعا مسييتقال خارجيا للحسييابات من ذوي المؤهالت والخبرة في
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
مراجع حسابات يكون مقبوال لدى البنك المركزي العراقي .
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 – 2ال يكون مراجع الحسابات أو اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا أو مالكا أو
مو فا أو وكيال أو ممثال للمصرف الذي سيعين له  .وال يجوز ان تكون لمراجع الحسابات
مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف  .وفي حالة اكتساب مراجع
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 .
 – 3ال يقدم مراجع الحسييييييابات اية خدمات للمصييييييرف ترتبط بو يفته كمراجع حسييييييابات
داخلي للمصرف اال في حاالت تتعلق باالغراض التدريبية .
 – 4ال يعين اي م صرف نفس مراجع الح سابات با ستمرار لمدة ال تتجاوز ( )5سنوات اال
باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي .
 – 5اسيييييتنادا لمعايير مراجعة الحسيييييابات المعروفة دوليا واية معايير صيييييادرة عن أنظمة
البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسيييابات بمراجعة عمليات المصيييرف وعلى اسيييس
موحدة و-:
أ – اصيييدار كشيييف أو بيان للمصيييرف موضيييحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسيييابات أو اي
عضو في هيئة المراجعة ( )1يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف ( )2يمتثل الحكام الفقرة
(. )3
ب – يساعد المصرف في الحفا على نظم واجراءات محاسبية سليمة .
ج – يسيياعد المصييرف في الحفا على مراقبة مالية سييليمة ونظم واجراءات سييليمة الدارة
المخاطر
د – حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .
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هـ

 -يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثالثة ا شهر من نهاية السنة المالية تقريرا

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
الحكام هذا القانون  .ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخصوص ما يلي- :
 – 1ما اذا كان اي تفسييييير أو معلومات طلبت من اداريي المصييييرف أو مو فيه أو وكالئه
في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا أو معلومات مرضية .
 – 2درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة ودرجة تقيد المصرف
المعني بها .
 – 3طريقة ا الحتفا بالمسييييييتندات والسييييييجالت والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج
العمليات الالزمة للتمكين من القيام باعمال الرصييد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية
للحسابات .
 – 4كفاية واداء ادارة المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه .
 – 5أوجه القصييور في انشييطة المصييرف وتوصيييات مراجع الحسييابات لهيئة االدارة فيما
يتعلق بالقصيييييييور ومدى تطبيق هيئة االدارة لتوصييييييييات مراجع الحسيييييييابات ومالحظته
بخصوص العمليات في السنوات السابقة و
 – 6درجة كفاية البيانات الدورية المرسيييييييلة إلى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات
لمضمون السجالت والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات
البنك المركزي العراقي .
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و – يزود مجلس االدارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسييابات
في النظام الذي يتبعه المصيييرف بشيييأن تصييينيف القروض وبخصيييوص اتخاذ االحتياطيات
الالزمة للمطالبات المشييييكوك فيها التي تبين أوجه القصييييور في اتخاذ االحتياطيات الالزمة
لموجودات المصرف وفقا ألنظمة البنك المركزي العراقي.
ز – يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصيييرف من جانب اداري أو مسيييؤول
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.
ح – يحيط كل عضيييييييو من اعضييييييياء مجلس االدارة والبنك المركزي علما باي تجاوز أو
قصييييور في ادارة ا لمصييييرف أو عملياته يكون قد بلم إلى علم مراجع الحسييييابات الخارجي
ويتوقع ان يؤدي إلى خسارة مالية للمصرف .
 – 6يقوم كل مصيييييرف بارسيييييال نسيييييخ من تقرير مراجع الحسيييييابات إلى البنك المركزي
العراقي في موعد ال يتجاوز ( )30يوما من تاريخ اعداده  .وعندما ال يقتنع البنك المركزي
ا لعراقي بتقرير مراجع الحسيييييييابات فقد يطلب تعيين مراجع حسيييييييابات اخر العداد تقرير
مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .
المادة  -47الواجبات االضافية
 – 1للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسييابات  .اضييافة إلى واجبه المحدد
في المادة ( )46واجب- :
ا – ان يق دم إلى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضيييافية بالنسيييبة لمراجعة الحسيييابات
يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية .
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ب – ان يقدم إلى البنك المركزي العراقي اي تقرير أو ان يجري اي تفتيش أو ان يضييع اي
اجراء يحدده البنك المركزي العراقي .
ج – ان يقدم إلى البنك المركزي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسييييبية للمصييييارف
وضوابطه الداخلية أو.
د – ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل االموال
أو تمويل االرهاب وما اذا كانت هذه االجراءات يجري تنفيذها أو ال يجري تنفيذها وفقا
لألنظمة والتوجيهات والخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
 – 2يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل
يطلبها البنك المركزي العراقي .
المادة  -48تطبيق احكام معينة
 – 1تنطبق احكام قانون الشيييركات على مراجعي حسيييابات المصيييارف ما لم ينص القانون
خالف ذلك .
 – 2يتقيد مراجعوا الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان ال يتحمل اي
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
تقرير يقدمه مراجع حسيييييييابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( )5والفقرتين
الفرعيتين (ز) و(ح) من المادة ( )46على انه خرق االلتزامات المتعلقة بالسيييييييرية المهنية
والمصرفية .
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الباب  -8السرية
المادة  -49السرية المصرفية
يحافظ المصييييييرف على السييييييرية فيما يتعلق بجميع حسييييييابات العمالء وودائعهم واماناتهم
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
ورثة العميل أو احد الموصيييى لهم أو اال بقرار جهة قضيييائية مختصييية أو من المدعي العام
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 .
المادة  -50السرية الفردية
يكون محظورا على اي اداري أو مسييييؤول أو مو ف أو وكيل حالي أو سييييابق للمصييييرف
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
المعلومات والبيانات في غير الحاالت المسيييييموح بها بمقتضيييييى احكام هذا القانون وينطبق
هييذا الحظر على اي شيييييييخص بمييا في ذلييك مسيييييييؤلوا البنييك المركزي العراقي ومو فوا
ومراجعوا الحسيييييابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشييييير أو
غير مباشر بحكم مهنتهم أو مركزهم أو عملهم .
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المادة  -51االستثناءات
ال تنطبق احكيام الميادة ( )49والميادة ( )50من هيذا القيانون على افشيييييييياء المعلوميات في
الحاالت التالية- :
ا – اداء الواجبات المسندة قانونا إلى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف أو
من قبل البنك المركزي العراقي وفقا الحكام هذا القانون .
ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته
بمقتضى احكام هذا القانون أو بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي .
ج – االجراءات المتخذة بحسيين نية في سييياق اداء الواجبات أو المسييؤوليات التي يفرضييها
هذا القانون أو تنفيذ اجراءات لمكافحة غسييييييييل االموال وتمويل االرهاب بموجب أنظمة
البنك المركزي العراقي .
د – اصدار شهادة أو بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .
هـ

 -تزويد معلومات حول ( )1مديونية العمالء لتوفير البيانات الالزمة للبت في سييالمة

منح االئتمان ( )2الشييييييييكات المرتجعة دون تسيييييييديد أو ( )3اي معادلة اخرى يراها البنك
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 .
و – انشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعامالت العميل الثبات مطالبته في
نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعامالت .
ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سيييييييلطات رقابية في بلدان اخرى
بمقتضى المادة ( )54من هذا القانون .
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المادة  -52المعلومات التي تقدمها المصارف
 – 1تعييد المعلومييات التي يتم الحصيييييييول عليهييا من المصيييييييرف والتي تكشيييييييف عمالئييه
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
المركزي العر اقي بحصييييييير الحصيييييييول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لمو فين
مخولين في البنك المركزي العراقي .
 – 2للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي أو
جزئي شيييرط ان ال يفصيييح مثل هذا النشييير عن معلومات سيييرية  .وال يقوم البنك المركزي
العراقي بافشا ء االمور الخاصة بشأن عمليات المصرف اال بعد حصول موافقة المصرف
على ذلك عدا تلك المعلومات الواردة في البيانات المالية والتي وافق عليها مجلس ادارة
المصرف أو المعلومات المتاحة اصال للجمهور .
الباب  -9الرقابة والتفتيش
المادة  -53التفتيشات
يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي- :
 – 1يراجع البيييانيات والمسيييييييتنييدات والمعلوميات وااليضيييييييياحيات والبراهين المقييدمية من
المصارف الغراض تطبيق هذا القانون .
 – 2يجوز له ان يطلب من المصيييييييارف أو اي من فروعه أو توابعه ان تقدم وتثبت خطيا
عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات أو مستندات أو ايضاحات أو براهين اضافية .
 – 3يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به
مسؤول واحد أو اكثر من مسؤولية أو يقوم بها شخص اخر أو اي اشخاص اخرون يعينهم
البنييك المركزي العراقي لهييذا الغرض  .ويراجع التفتيش عمليييات المصيييييييرف للتحقق من
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مركزه المالي ومدى امتثاله الحكام القوانين واألنظمة المتعلقة بادارة انشيييييييطته والتزامه
بال سيا سات الداخلية  .ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش لجميع الم صارف ب صفة
مسييييتمرة وعلى االقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشييييها مرة واحدة على
االقل كل سنتين .
 – 4يخضييييع اي شييييخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضييييى هذه المادة الشييييتراطات
السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري أو مسؤول أو مو ف أو عميل لمصرف أو فروعه
أو توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجالت والوثائق الضرورية ويتعين توفير
اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضيييييييرورية وفي توقيتها المناسيييييييب خالل عملية
التفتيش .
 – 5يقدم المفتشيييييييون تقريرا إلى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك
المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .
المادة  -54تبادل المعلومات
 – 1يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضييييييييع الرقابية
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
سييرية شييرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضييمان سييرية
تلك المعلومات المقدمة .
 – 2يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سييييلطات الرقابة المالية في
العراق أو مع سلطات الرقابة الم صرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفا صيل
اكثر لتبادل المعلومات .
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المادة  -55الحصانة من االجراءات القانونية
 – 1ال يعتبر الي عضييو من اعضيياء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي أو احد مو فيه
أو احد وكالئه واي شييييييخص يعين اسييييييتنادا الحكام هذا القانون ان ( )1يقوم باجراء تفتيش
اسييييتنادا للمادة ( )2( . )53يعمل بصييييفة وصييييي ( )3حارس قضييييائي أو اي شييييخص يتم
اسييييتخدامه من قبل الوصييييي أو الحارس القضييييائي اسييييتنادا للفقرة ( )3من المادة ( )62أو
الفقرة ( )4من المادة ( , )80مسييؤوال عن اي اضييرار تنجم عن اي تصييرف أو تقصييير يتم
اثناء تادية واجبه أو مفهوم تادية و ائفه الرسيييييمية وضيييييمن نطاق و يفتهم أو اسيييييتخدمهم
بمقتضى هذا القانون .
 – 2يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضيييييو من اعضييييياء مجلس ادارته أو احد
مو فيه أو وكالئه واي شيييييخص يعين اسيييييتنادا الحكام هذا القانون ( )1يقوم باجراء تفتيش
اسيييتنادا للمادة ( )2( . )53يعمل بصيييفة وصيييي  )3( .يعمل صيييفة حارس قضيييائي أو اي
شخص يستخدمه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة ( )3من المادة ( )62أو الفقرة
( )4من المادة ( ) 80عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد
مثل هذا الشييييخص وذات عالقة باداء واجبه أو مفهوم تادية و ائفه الرسييييمية ضييييمن نطاق
تو يفهم أو استخدامهم بمقتضى هذا القانون  .شرط ان ال ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان
ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا االجراء القانوني .
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الباب  -10اجراءات االنفاذ والعقوبات
المادة  -56االجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات االدارية
 – 1يجوز للبنك المركزي العراقي ان يتخذ اي اجراء أو يفرض اي عقوبة ادارية نصييييييت
عليها الفقرة ( )2من هذه المادة في الحاالت التي يتضيييييح فيها بان المصيييييرف أو مسيييييؤول
اداري في مصرف أو اي شخص اخر- :
ا – قام بخرق احكام هذا القانون أو امر صادر عن البنك المركزي العراقي .
ب – قام بادارة عمليات مصرفية غير سليمة وامينة .
 – 2يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد أو اكثر من االجراءات أو العقوبات االدارية
التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ( )1اعاله .
ا – ارسال تحذير خطي للمصرف .
ب – اعطاء أوامر للمصرف .
ج – يطلب ان يقدم المصييرف برنامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات أو وصييفا مفصييال مما
اتخذه من اجراءات الزالة المخالفة وتصحيح الوضع
د – يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات أو يمنعه من توزيع ارباحه .
هـ  -يفرض اي قيود على منح االئتمانات يراها مناسبا .
و – باالضيافة إلى اي رصييد يمثل حد ادنى ينص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي
ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصيييييييرف ان يودع ويحتفظ بارصيييييييدة لدى البنك
المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مالئمة.
ز – يطلب ان يدعو رئيس مجلس االدارة المجلس إلى االنعقاد لمراجعة ودراسية المخالفات
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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ح – يطلب إلى المصيييييييرف ان يوقف مؤقتا أو نهائيا عمل اي مدير مفوض أو مدير فرع
معين  ,تبعا لخطورة المخالفة .
ط – يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته أو اي من اعضاء المجلس .
ي – يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ( )2من المادة (. )59
ك – يفرض غرامة ادارية على المصيييرف بشيييرط وحسيييب اختيار البنك المركزي العراقي
ان يتم فرض العقوبات االدارية على اساس يومي إلى ان تتوقف المخالفة أو يتحقق االمتثال
على ان ال تتجيياوز مثييل تلييك العقوبييات االدارييية  %5من مجموع راس مييال المصيييييييرف
المدفوع
 – 3يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض عقوبة ادارية على مصيييييييرف تصيييييييل إلى
( 5مليون دينييار) يوميييا إلى ان تتوقف المخييالفيية أو يتحقق االمتثييال وال تتجيياوز  %5من
مجموع رأسماله المدفوع في الحاالت التالية- :
ا – اذا قدم المصيييرف عمدا إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو احصييياءات أو معلومات
ناقصة أو كاذبة أو
ب – اذا لم يزود البنيك المركزي العراقي بمعلوميات عن عمييل أو بعض مخياطر عمالء
معينين أو اي معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .
ج – ال يمنع فرض العقوبة االدارية المنصيييييييوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي
العراقي أو اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن االضرار
الناشئة عن اي من االجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية ا وب من هذه الفقرة .
 – 4فيما عدا الحاالت الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل
ان يقرر اصدار امر إلى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار إلى المصرف بالتهم
الموجهة اليه يتضيييييييمن بيانات بالحقائق التي تشيييييييكل المخالفة المزعومة أو تشيييييييكل تهديدا
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بحدوث مخالفة يصييييف االمر الذي يعتزم البنك المركزي اصييييداره ويطلب جوابا خطيا من
المصيييييرف خالل مدة ال تقل عن ( 30يوما) وال تتجاوز ( 60يوما) بعد تاريخ تسيييييليم مثل
هذا االشيييييعار  .وفي حالة طلب المصيييييرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي
بتحديد موعدا لجلسيييية االسييييتماع لتحديد ضييييرورة اصييييدار امر من هذا القبيل  .وينبغي ان
يرفق باالمر االسيييييييباب التي دعت إلى اصيييييييداره وصيييييييدر البنك المركزي العراقي لوائح
تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات االستماع .
 – 5ال يمنع فرض البنيييك المركزي العراقي اييييا من االجراءات أو العقوبيييات االداريييية
المنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية أو جزائية وفقا الحكام اي قانون اخر
المادة  -57االعمال المصرفية غير القانونية
 – 1اي شخص يمارس انشطة مصرفية ويعمل دون ترخيص أو اجازة مصرفية صادرة
عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضييييا للمقاضيييياة وتطبق بحقه عقوبة االحتيال
الواردة في قانون العقوبات .
 – 2تكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر في الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء
على طلب البنك المركزي العراقي أو اي جهة معينة .
المادة  - 58تحصيل الغرامات االدارية
يقوم البنك المركزي العراقي بتحصييييييييل الغرامات االدارية المفروضييييييية على مصيييييييرف
بمقتضيييييى هذا القانون  .وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصييييييلها لخزانة الدولة  /البنك
المركزي .
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الباب  -11الوصاية
المادة  -59اسس تعيين وصي
 – 1يعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى قرر البنك المركزي العراقي بان:
أ– ان المصييرف ال يفي بالتزاماته المالية عند اسييتحقاقها والتي تشييمل لكن ال تقتصيير على
ايداع المطلوبات .
ب – ان راسييمال المصييرف يقل عن  %5من الحد االدنى الذي يقتضيييه القانون أو تقتضيييه
أنظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( )1من المادة ( )16أو .
ج – ان التماسييا قد قدم القامة دعوى ضييد االفالس على المصييرف وكما نصييت عليه المادة
(. )72
د – اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان
استقرار وسالمة الجهاز المصرفي ككل .
 – 2يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك المركزي ان- :
أ – ان المصرف ال ينفذ امرا صادرا اليه منه .
ب – ان راسمال المصرف يقل عن  %75من الحد االدنى الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه
أنظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة ( )1من المادة (. )16
ج – ان هناك دليال على ان المصرف أو اي من مسؤوليه االداريين كان ضالعا في انشطة
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 .
د – اذا تم الحصيييييول على اجازة أو ترخيص مصيييييرفي على اسييييياس بيانات مزورة أو اي
حدثت باالرتباط بذلك الطلب .
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هـ  -عدم استخدام المصرف الجازاته أو ترخيصه خالل  12شهرا من تاريخ نفاذها أو ان
المصييرف توقف ولفترة تزيد عن السييتة اشييهر عن اعماله في اسييتالم الودائع أو اي اموال
قابلة لدفع من الجمهور أو االستثمار لصالحه .
و – ادارة اعمال المصرف وعملياته باسلوب غير سليم وامن .
ز – قي ام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامم على سالمته المالية بخرق قانون أو الئحة
تنظيميييية للبنيييك المركزي العراقي أو اي شيييييييرط أو قييييد يرتبط بيييالترخيص أو االجيييازة
المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي .
ح – اشييتراك المصييرف أو المصييرف االجنبي أو الشييركة القابضيية المصييرفية والتي يعتبر
المصيرف شيركة تابعة لها أو شيركة تابعة للمصيرف في انشيطة اجرامية تشيمل التزوير أو
غسيل اموال أو تمويل ارهاب .
ط – فقدان المصرف االجنبي أو الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة
تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة االعمال المصرفية .
ي – عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصييرف بسييبب نقل ادارة المصييرف كليا
أو جزئ يا وعمل ياته وسيييييييجال ته إلى خارج العراق دون موافقة خط ية مسيييييييبقة من الب نك
المركزي العراقي .
ك – عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصييرف ذلك لكون المصييرف عضييوا في
مجموعة شييركات أو سييبب كون المصييرف شييركة تابعة لمصييرف اجنبي أو شييركة قابضيية
مصرفية ال يتم االشراف عليها بشكل واف أو .
ل – قيام السييييلطة الرقابية االجنبية المسييييؤولة عن رقابة المصييييرف أو الشييييركة القابضيييية
المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا أو حارسا قضائيا للمصرف
أو الشركة القابضة المصرفية .
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 – 3تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصييييرف اجنبي
وكان هذه المكاتب جميعها تشييييكل كيانا قانونيا واحدا  .وتنسييييب إلى ذلك الكيان الواحد عند
تطبيق احكييام هييذا البيياب جميع موجودات المصيييييييرف االجنبي ومطلوبيياتييه وتصيييييييرفيياتييه
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 .
لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض أو حملة اسهمه في اجتماعهم
العمومي .
المادة  -60تعيين وصي
 – 1يعين األوصيييياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي  .وقد يكون الوصيييي شيييخصيييا
واحدا أو حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين
ان يكون االشخاص المؤهلين للعمل كأوصياء لمصرف اشخاصا صالحين والئقين.
 – 2حالما يصيييييبح الوصيييييي غير مؤهل للعمل بهذه الصيييييفة يقوم البنك المركزي العراقي
باحالل وصي اخر محله .
 – 3يعين األوصييياء لمدة اقصيياها ثمانية عشيير شييهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك
المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى ال تتجاوز ثمانية عشر شهرا .
وي كون الوصيييييييي مو فا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي
العراقي  ,ويتحمل المصييييرف الذي يعين الوصييييي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي
العراقي بسبب تلك الوصاية .
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 – 4يكون قرار تعيين وصي أو قرار تمديد تعيينه قرارا خطيا يحدد االسس التي دعت إلى
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 .
المادة  -61النتائج المترتبة على تعيين وصي
 – 1يب دا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف اال
اذا نص القرار خالف ذلك .
 – 2يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف صيييالحيات
حملة االسييهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في االجتماع العمومي لحملة اسييهم المصييرف  .عليه
تكون لل وصيييييييي صيييييييالحيات اتخاذ كافة االجراءات وخالل مسييييييييرة عمله بضيييييييمنها تلك
االجراءات المتخذة في االجتماع العمومي لحملة اسيييييييهم المصيييييييرف كما هو الحال في بيع
والتصرف بالموجودات وغيره من االجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم
وذا مالءة مالية عدا تلك المعامالت التي تت ضمن م ساهمة الم صرف في رصيد رأس المال
لمؤسسات مالية اخرى أو اي من المعامالت المشار اليها في المادة ( )84والتي قد يشترك
المصييرف فيها فقط في روف وتحت شييروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة
الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي .
 – 3يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف صيييالحيات
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
يراه الوصي ضروريا أو مالئما من صالحيات اال اذا قرر البنك المركزي العراقي خالف
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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 .
 – 4تصيييييبح االجراءات التي يتخذها المصيييييرف أو التي تتخذ باسيييييمه بعد نفاذ قرار تعيين
وصي لذلك المصرف باطلة والغية  ,اال اذا اتخذها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو
اتخذت بسلطة اي منهما أو اال كانت أوامر تحويالت نقدية أو تحويالت أوراق مالية تغطيها
المادة (. )83
 – 5ال يخضييع الوصييي للمسيياءلة عن اداء واجباته وعن ممارسيية صييالحيات كوصييي اال
امام البنك المركزي العراقي  .وال يخضيييع الوصيييي اال للواجبات والقواعد والتعليمات التي
يعطيها له البنك المركزي العراقي .
 – 6بغض النظر عن االشتراطات الواردة في المادة ( )14قد يقوم البنك المركزي العراقي
وحسييييب اختياره بتنظيم ترخيص لمصييييرف جسييييري تعود ملكيته والسيييييطرة عليه من قبل
البنك المركزي العراقي ويقوم باسيييييتالم اي موجودات ومطلوبات لمصيييييرف واحد أو اكثر
والتي تم تعيين الوصي بمقتضى (الباب  )1أو مستلم بمقتضى المادة ( )14بشأنها  .ويمكن
للمصييرف الجسييري ( )1وضييعه تحت سيييطرة وصييي أو مسييتلم بمقتضييى هذا الباب ()11
و( )2انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي
وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثالث اجال اضافية لمدة سنة واحدة .
 – 7يقوم الوصيييي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصييياية باسيييلوب من شيييأنه ان يعظم
وإلى الحد االقصييييى من عوائد بيع أو التصييييرف بموجودات المصييييرف أو يقلل وإلى الحد
االدنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .
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المادة  -62السيطرة على الصرف
 – 1يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف
ودفاتره و سجالته ويدير بعد ذلك الم صرف اثناء فترة الو صاية منعا لتبديد تلك الموجودات
بالسرقة أو باي عمل اخر غير سليم .
 – 2تتاح للوصيييييييي امكانية االطالع ودون قيود على موجودات المصيييييييرف الذي عين له
دفاتر حساباته وسجالته االخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر
الحسيييييابات والسيييييجالت االخرى  .ويقوم المسيييييؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب
اليهم من وصييي باسييتخدام القوة اذا اقتضييت الضييرورة بمسيياعدة الوصييي على ان يتاح له
الوصول إلى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف
ودفاتره وسيييييجالته ويضيييييمنها ,ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييييي بتعيين
الوصييي ما يكون المر واجب النفاذ وصييادر عن محكمة يطلب إلى سييلطات تطبيق القوانين
تقديم المساعدة من قوة ومفعول قانونيين .
 – 3يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين
ومستشارين وفق شروط يوافق عليها البنك المركزي العراقي .
 – 4تعتبر كيافية االجراءات القيانونيية المتخيذة خالل  60يوميا قبيل اتخياذ البنيك المركزي
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
صييدور مثل هذا االجراء بانه سيييلحق ضييررا بمصييالح دائني المصييرف  .ويتم االخذ بمثل
تلك المعرفة متى ما احتوى االجراء على اي اجراء ورد في المادة ( – 8 – 82ا) إلى ومن
قانون المصارف.
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 – 5يقوم الوصيييييييي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود أو اجزاء العقود للمصيييييييرف وفي
غضيييييون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز  60يوما عمل من تاريخ تعيينه شيييييرط ان يقوم اي
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
أو اي اضرار عن خسارة في الربح أو خسارة في الفرص .
 – 6استنادا للفقرة ( )88من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر
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 .
 – 7ال تفسييييير احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضيييييمونة قانونا في اي من
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.
المادة  -63االشعار واعادة النظر في التعيين
 – 1في غضييون خمسيية ايام من تاريخ اصييدار قرار تعيين وصييي لمصييرف يجوز لمجلس
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
الخمسة ايام المشار اليها اعاله يعتبر ان المصرف قد وافق على قرار التعيين .
 – 2عند استالم اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب  ,يعيد البنك المركزي العراقي
النظر في تعيين الوصيييييي في ضيييييوء الحجج المقدمة ضيييييد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد
التعيين أو ان ينهي التعيين مع ابداء اسيييييييباب القرار الذي يتخذه ويرسيييييييل القرار فورا إلى
رئيس مجلس ادارة المصرف .
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 – 3في حالة انهاء تعيين الوصييييي  ,يعيد الوصييييي فورا السيييييطرة على المصييييرف وعلى
موجوداته ودفاتره وسجالته إلى مدراء المصرف المفوضين .
 – 4تعتبر كيافية االجراءات القيانونيية المتخيذة خالل  60يوميا قبيل اتخياذ البنيك المركزي
العراقي قر اره 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
صييدور مثل هذا االجراء بانه سيييلحق ضييررا بمصييالح دائني المصييرف  .ويتم االخذ بمثل
ت لك المعر فة متى ما احتوى االجراء على اي اجراء ورد في ال مادة (  – 8 – 82ا ) إلى
ومن قانون المصارف .
 – 5يقوم الوصيييييييي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود أو اجزاء العقود للمصيييييييرف وفي
غضييييييون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز  60يوم عمل من تاريخ تعيينه شييييييرط ان يقوم اي
طرف أو مسيييييييتفيييد من ذلييك العقييد بتقييديم طلييب التعويض 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
أو اي اضرار عن خسارة في الربح أو خسارة في الفرص .
 – 6استنادا للفقرة ( )88من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر
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
 – 7ال تفسييييير احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضيييييمونة قانونا في اي من
موجودات المصرف باستثناء ما يتم االخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف أو
بقصد عرقلت أو تاخير أو االحتيال على المؤسسة أو دائني المصرف
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المادة  -64تقرير الوصي وخطة العمل
 – 1يعييد الوصيييييييي ويقييدم إلى البنييك المركزي العراقي في اقرب وقييت ممكن تقريرا عن
الوضيييع المالي واالفاق المسيييتقبلية للمصيييرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد
تياريخ اسيييييييتحقياق التقرير لميدة ثالثين يوم تقويمي بعيد التعيين اذا كيان ميدعميا بطليب من
الوصييي  .ويدرج الوصييي ضييمن التقرير تقييما لمبلم الموجودات التي يرجح ان تتحقق في
تصفي ة للمصرف  .ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل .
 – 2ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصييييييلة المرتبطة بما
يلي-:
ا – عودة المصرف لالمتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .
ب – اعادة تاهيل المصرف بمقتضى االجراء المبين في المادة (. )67
ج – اقامة دعوى افالس ضد المصرف .
المادة  -65الوقف االختياري
 – 1يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضيييت ذلك حماية الوضيييع المالي لمصيييرف عين
وصيييييي له ان يعلن في اي وقت وقف الودائع واالسيييييتثمارات في الحسيييييابات االسيييييتنمائية
المنفصيييلة وقفا كليا أو جزئيا لمدة اقصييياها ثالثون يوما تقويميا شيييرط اتخاذ اجراءات يرى
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
البنك المركزي العراقي وخالل اي وقت ممكن سيييييييحب بعض أو كل الودائع المحتفظ بها
باسم شخص طبيعي على ان ال تتجاوز ( )5مليون دينار لكل حالة على حدة .
 – 2حال تعيين الوصييييي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضييييائية ضييييد المصييييرف لمدة  12يوم
عمل .
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المادة  -66انهاء الوصاية
 – 1ينتهي تعيين وصي عند- :
ا – ات مام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو في قرار التمديد االخير لمادة الوصي .
ب – اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .
ج – تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة (. )78
 – 2عند انتهاء تعيين وصييييييي على النحو الموصييييييوف في الفقرة الفرعية (ا) أو (ب) من
الفقرة ( )1يعيد الوصييي فورا السيييطرة على المصييرف وموجوداته ودفاتره وسييجالته إلى
المدير المفوض للمصرف .
 – 3في غضيييون  20يوم عمل وانتهاء تعيين الوصيييي  .يتعين على الوصيييي ان يعد ويقدم
تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوصاية إلى البنك المركزي العراقي .
الباب  -12اعادة تاهيل المصارف
المادة  -67اجراءات اعادة التاهيل
 – 1يعاد تاهيل مصيييرف بواسيييطة الوصيييي المعين للمصيييرف تحت رقابة البنك المركزي
العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصيييييييية خطية من البنك المركزي العراقي بان
اسييييييتقرار النظام المصييييييرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصييييييرف  .وحال اتخاذ وزير
المالية قرارا باعادة تاهيل المصيييييرف يخول وزير المالية وحسيييييب اختياره أو يوفر تمويال
فيما يتعلق بالمعامالت والتكاليف والنفقات المشار اليها في الفقرة ( )4و( )5من هذه المادة.
 – 2ترفق بوصية البنك ال مركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل م صرف خطة العادة
التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف
في ادارة أو في عملياته  ,وتحدد بالتفصيل االجراءات التصحيحية الالزمة لتصحيح مواطن
الضييييييعف هذه وتقدم جدوال زمنيا واقعيا التخاذ هذه االجراءات وتوفر خطة تمويلية العادة
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التاهيل المقترحة وتسييتعرض الخطة وتقيم سييتراتيجيات تحويل اعمال المصييرف االسيياسييية
إلى مصييرف اخر من خالل معاملة واحدة أو اكثر مرخص بها بموجب المادة ( )84وتحدد
االجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصيييييييرف على حسييييييياب الدولة  ,ويجوز لوزير
المالية وفي اي وقت خالل تنفيذ الخطة وبعد التشييييييياور مع البنك المركزي العراقي ان - 1
ينهي عملييية اعييادة التيياهيييل  - 2يطلييب من البنييك المركزي العراقي ان يتقييدم إلى محكميية
الخدمات المالية بطلب القامة دعوى افالس بمقتضى المادة (. )72
 – 3والغراض حفظ موجودات مصرف وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع
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
ويصبح التحويل اليه نافذا وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات المصرف تجاه
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
بواسييطة تنبيه في الجريدة الرسييمية وفي صييحيفتين أو اكثر من الصييحف ذات التداول العام
يحددها البنك المركزي العراقي .
 – 4اضيييافة إلى الصيييالحيات الممنوحة اسيييتنادا للمادة ( )61و ( )62من هذا القانون للبنك
المركزي العراقي ان- :
ا – يفوض الوصييي على مصييرف ان يقوم بمعاملة أو اكثر من المعامالت المشييار اليها في
المادة ( )84وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة بشكل راسمال  ,قروض  ,ومنح ،
وضمانات .
ب – يأمر بزيادة رأس المال المرخص به للمصييرف وباصييدار اسييهم لرأس المال السييهمي
للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام أو
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 – 5يتحمل المصيييييرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصيييييرف وفي حالة عدم كفاية
موجودات المصرف تتحملها الدولة .
المادة /67أ-
 – 1يقوم البنك المركزي العراقي وحسييييب اختياره بتاسيييييس وترخيص لمصييييرف مرحلي
اسييتنادا إلى المادة ( )6( )61الذي تعود ملكيته وادارته إلى البنك المركزي العراقي  .ليقوم
باسييييتالم اي موجودات ومطلوبات من واحد أو اكثر من المصييييارف التي تم تعيين وصييييي
عليها استنادا للباب ( )11أو حارسا قضائيا بموجب الباب (. )14
 – 2يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيييس وترخيص لمصييرف مرحلي اسييتنادا إلى المادة
( ) 67وتزويييده براس مييال من قبييل الييدوليية للحصيييييييول على كييل أو جزء من الموجودات
والمطلوبات للمصرف الخاضع العادة التاهيل .
 – 3يعين البنييك المركزي العراقي اعضيييييييياء مجلس ادارة للمصيييييييرف المرحلي والييذين
سيييييكونون اشييييخاص الئقين ومناسييييبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيييييس المصييييرف
المرحلي وكما تمت المصيييييييادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين
الفرعية المصادق عليها من قبل البنك المركزي العراقي .
 – 4يمارس المصييرف المرحلي الصييالحيات المؤسييسييية الممنوحة له بموجب هذا القانون
والخاضعة لمتطلباته باستثناء- :
ا – اعفاء المصيييييييرف المرحلي من المتطلبات الواردة في المادة ( )14والمادة ( )16من
قانون المصارف .
ب – للبنك المركزي العراقي اعفاء المصييييرف المرحلي أو تعديل متطلبات المواد ( )30و
( )31و ( )33من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها .

75

ج – للبنك المركزي العراقي تعيين أو اقالة اي اداري أو مو ف مصيييرفي رفيع المسيييتوى
يعمل في المصرف المرحلي .
 – 5ايقاف العمل باي اجراء قضيييائي يكون المصيييرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصيييوله
على اي موجودات أو تولي مسيييييييؤولية أي مطلوبات للمصيييييييرف الذي يعاني من عجز في
التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية  45يوما بناءا على طلب المصرف المرحلي
 – 6ما لم يحصيييل المصيييرف المرحلي على موافقة مسيييبقة من البنك المركزي العراقي ال
يجوز للمصيييرف المرحلي المباشيييرة باي معاملة أو سيييلسيييلة معامالت  ,أو يصيييدر رصييييد
لرأس الميال أو يكون طر فا 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 .
 – 7للمصرف المرحلي- :
 – 1الخاضع لسيطرة وصي أو حارس قضائي استنادا إلى الباب  11و
 – 2انهاء عملياته بعد مرور سيييينتين على اصييييدار الترخيص الخاص به  ,ما لم يقوم البنك
المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثالث فصول اضافية خالل السنة
الواحدة
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الباب  -13تصفية المصارف
المادة  -68التصفية الطوعية
 – 1يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء
عملياته طوعا بناء على طلبهم بموجب المادة ( )12وبعد الغاء ترخيصه  ,ويقوم المصرف
بعملية التصييييفية امتثاال بالقواعد المحددة التي سيييييصييييدرها البنك المركزي العراقي وتحت
اشرافه.
 – 2يزود المصيييييييرف البنك المركزي العراقي باي معلومات ومسيييييييتندات يطلبها البنك
المركزي العراقي ويتيح لمو في البنييك المركزي العراقي امكييانييية الوصيييييييول إلى مبيياني
المصيييييييرف واالطالع على دفاتره وسيييييييجالته كلما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك
الوصول وهذا االطالع الزمان الداء مسؤولياته االشرافية .
 – 3اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصيييرف ال يكفل التصيييفية بشيييكل منظم أو اذا لم
يمتثل المصرف الحكام الفقرة ( )2يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة ( )1من
المادة ( )69يقوم بتصفية المصرف أو يكملها .
المادة  -69التصفية القسرية(تحفظ)
 – 1يجييب ان ينص القرار الييذي يتخييذه البنييك المركزي العراقي بموجييب الفقرة ( )1من
المادة ( )13ويقضييييييي بالغاء ترخيص أو اجازة ممارسيييييية االعمال المصييييييرفية الممنوحة
لمصيييييرف وفقا لالجراءات المحددة في هذه المادة بواسيييييطة وصيييييي يعينه البنك المركزي
العراقي بمقتضى المادة رقم ( )60شرط ان تحكم المادتين ( )61و ( )62من الباب الحادي
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
الصحف ذات التداول العام .
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 – 2اعتبارا من وقت صيييدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بالغاء الترخيص
الممنوح لمصرف لممارسة االعمال المصرفية وبتصفية المصرف- :
أ – تصييبح االعمال التي يؤديها المصييرف أو تؤدى باسييمه باطلة قانونا وغير قابلة للتطبيق
باسييتثناء االعمال التي يؤديها الوصييي أو التي تؤدى بموجب سييلطة الوصييي واالعمال التي
يرى انها مفيدة لتركة المصيييييرف والتي يصيييييدق عليها الوصيييييي وأوامر التحويالت النقدية
وتحويالت األوراق المالية التي تشملها المادة (. )83
ب – ترفع جميع القيود على التصيييييرف في موجودات المصيييييرف والحجوزات المسييييياعدة
للتنفيذ لصالح دائني المصرف .
ج – تكون موجودات المصيييييييرف محصييييييينية من الحجز والبيع وفياءا ليديونيه بياسيييييييتثنياء
الموجودات المثقلة برهن عقاري أو بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا االثقال .
د – ال يجوز اقامة دعوى افالس ضد المصرف .
 – 3يقوم المصرف بالتصفية وفقا لالجراءات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وتتفق
مع االجراءات المبينة في المادة ( )85ولغاية المادة ( )98بضييييمنها شييييرط ان ال تندمج مع
المادتين رقم ( )89و (. )96
 – 4توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص
للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة أو اكثر من المعامالت المرخص لها
بمقتضييييييى المادة ( )84وحال اسييييييتالم مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان
يوجه الوصي للقيام بواحدة أو اكثر من هذه المعامالت .
 – 5تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصييييرف اجنبي
وكان هذه المكاتب جميعها تشيييييكل معا كيانا قانونيا واحدا  .وتنسيييييب إلى ذلك الكيان الواحد
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
االعمال  .ويفوض الوصييي التخاذ كل ما يمك ن اتخاذه بخصييوص هذا الكيان الواحد لو كان
مصيييييييرفا محليا من اجراءات من جانب مديره المفوض أو حملة اسيييييييهمه في اجتماعهم
العمومي .
الباب  - 14الحراسة القضائية على المصارف
المادة  -70عدم انطباق القانون العام لالعسار على المصارف
ال ينطبق على المصيييييارف قانون االفالس وال اي احكام تعدل قانون االفالس أو تحل محله
كليا أو جزئيا .
المادة  -71اسس اقامة دعوى االفالس
حال اسيتالم التماسيا اصيوليا بمقتضيى المادة( )72وتعيين وصيي بمقتضيى المادة ( )73من
ق بل الب نك المركزي العراقي تقوم محك مة ال خد مات ال مال ية بمنح االلت ماس وا قا مة دعوى
افالس ضد المصرف استنادا إلى واحد أو اكثر من االسس التالية- :
ا – عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .
ب – اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن  %25من رأس المال
المطلوب عمال بالفقرة ( )1من المادة ( )16أو
ج –اذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجودات المصرف تقل عن قيمة مطلوباته.
د – اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود االسيييييييس الواردة في المادة ( )59والتي على
اثرها تم تعيين الوصي .
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المادة  -72تقديم التماس إلقامة دعوى افالس
 – 1تقدم خطيا إلى محكمة الخدمات المالية التماسات اقامة دعوى افالس ضد مصرف .
 – 2ال يجوز موافقة المحكمة على اي التماس القامة دعوى افالس ضد مصرف إال إذا- :
أ -كان االلتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصييرف معتمدا
من قبل البنك المركزي العراقي تبين اسيييييس انطباق مبرر قانوني واحد أو أكثر بمقتضييييييى
المادة ( )71القامة دعوى افالس .
ب – كان االلتماس مقدما إلى المحكمة وإلى البنك المركزي من جانب ثالثة أو اكثر من
دائني المصيييرف تبلم التزاماته المالية  4مليار دينار مسيييتحقة وغير مدفوعة ومعززا بأدلة
مسييتندية تبين ان المصييرف ال يفي بالتزاماته المالية عند اسييتحقاقها بمقتضييى الفقرة (أ) من
المادة (.)71
المادة  -73تعيين وصي
 – 1فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني المصيييييرف بمقتضيييييى الفقرة
( )2والفقرة الفرعية (ب) من المادة ( )72أو يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس
إلى المحكمة الفقرة ( )2والفقرة الفرعية (أ) من المادة رقم ( )72القامة دعوى افالس ضده
 .يعين البنك المركزي العراقي وصيييييا عمال بالفقرة ( )1والفقرة الفرعية (أ) من المادة رقم
( . )59وال تنطبق احكييام المييادة ( )63وال تكون قرارات البنييك المركزي العراقي التي
تقضيييييي بتعيين وصيييييي عمال بهذه المادة خاضيييييعة العادة نظر من جانب محكمة الخدمات
المالية .
 – 2في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسييييا القامة دعوى افالس بمقتضييييى المادة
( )75ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .
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المادة  -74جلسات المحكمة
 – 1تقوم محك مة ال خدمات ال مال ية ع ندما يقدم الي ها الت ماس القامة دعوى افالس ضيييييييد
مصييرف باسييتدعاء البنك المركزي العراقي وأي ملتمس أخر والوصييي المعين للمصييرف ,
واحد أو اكثر من الم سؤولين االداريين للم صرف لح ضور جل سة علنية للنظر في االلتماس
 .ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحاالت االستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية .
وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم االلتماس .
 – 2اذا كان االلتماس مقدما من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة ( )2والفقرة الفرعية
(أ) من المادة ( )72تختتم الجلسيية في غضييون اسييبوع واحد  .واذا كان االلتماس مقدما من
دائني المصيييييرف وفقا للفقرة ( )2والفقرة الفرعية (ب) من المادة ( )72تختتم الجلسييييية في
غضون اسبوعين  ،وعند اختتام الجلسة إما أ ن ترفض المحكمة االلتماس أو توافق عليه .
المادة  -75اسس رفض االلتماس
 – 1ترفض المحكمة التماس دعوى افالس ضد مصرف اذا- :
أ – اذا لم يكن االلتماس معززا بالمستندات المطلوبة وفق الفقرة ( )2من المادة ( )72أو انه
ال يفي بمتطلبات القانون أو
ب – كان البنك المركزي العراقي يعترض على االلتماس بمقتضى الفقرة ( )2من هذه المادة
 – 2اذا كان االلتمياس مقيد ما من دائني المصيييييييرف ال يجوز للبنيك المركزي العراقي ان
يعترض على االلتماس اال اذا- :
أ – كان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق أي أساس قانوني محدد في الفقرات(أ)
و(ب) و(ج) من المادة ( )71القامة دعوى افالس ضييييييد المصييييييرف  ,ويجوز للمحكمة ان
تطلب من البنك المركزي العراقي أن يقدم أ دلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصيييييييرف
المالية المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي .
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ب – قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قرار وزير المالية اتخذ وفقا للمادة ()67
ويقضي بان استقرار النظام المصرفي في العراق يتطلب اعادة تأهيل المصرف .
يمنح البنك المركزي العراقي بناء على طلبه اسيييييييبوعين ليقدم فيهما أدلة أو قرار من هذا
القبيل قبل أن تبت المحكمة في االلتماس .
المادة  -76رفض االلتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف
 -1يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم االلتماس القامة دعوى افالس ضد مصرف من دائني
ذلك المصييييرف أن ترفض االلتماس رفضييييا خطيا سييييواء نظرت فيه ام ال على أسيييياس إن
االلتماس تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو االلتماس باالضيييييييرار النقدية بما فيها التكاليف
والنفقييات النيياجميية عن تقييديم مثييل هييذا االلتميياس ويجوز للمحكميية أن تقرر منح تعويض
للمصرف وللبنك المركزي العراقي .
 – 2في روف اسيييتثنائية قد يشيييكل تقديم التماس تافه القامة دعوى افالس ضيييد مصيييرف
جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى االدانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة ال تتجاوز  6اشهر
أو بدفع غرامة ال تتجاوز مليار دينار عراقي أو بكلتا العقوبتين .
 – 3يجوز ان يخ ضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التما سا تافها القامة دعوى افالس ضد
مصييييييرف لتقديم دعوى قضييييييائية ضيييييي ده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام
استنادا إلى طلب المحكمة .
المادة  -77التصفية القسرية في حالة رفض التماس االفالس (تحفظ)
اذا رفضت المحكمة استنادا إلى اسس غير تلك المحددة في المواد ( )75أو ( )76التماسا
مقدما من البنك المركزي العراقي إلقامة دعوى افالس ضد مصرف ولم تالحظ المحكمة
الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون أو تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى
المادة ( )74والفقرة ( )2من المادة ( . )84يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي
العراقي بتصفية المصرف وفقا لالجراءات المحددة في هذا الباب كما لو كان حارسا قضائيا.
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المادة  -78قرار اعالن االفالس
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
بمقتضى المادة (. )80
المادة  -79اصدار ونشر قرار االفالس
فور اصييييييي دار المحكمة قرارا باقامة أو قرارا برفض التماس اقامة دعوى افالس ضيييييييد
مصيييييييرف تخطر البنييك المركزي العراقي وتخطر المصيييييييرف بييالقرار وتتخييذ المحكميية
الترتيبات الالزمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على االقل من الصحف
ذات التداول العام .
المادة  – 80الحارس القضائي
 – 1يكون الحارس القضيييائي المعين بقرار من المحكمة يقضيييي باقامة دعوى افالس ضيييد
مصيييييييرف أو وفقا للفقرة ( )5من هذه المادة فيما يتعلق باسيييييييتبدال الحارس القضيييييييائي يتم
اختياره من قبل المحكمة ضيييييييمن قائمة من المرشيييييييحين تقدم إلى المحكمة من قبل البنك
المركزي العراقي ويعين فقط الشيييخص الصيييالح والالئق بصيييفة حارس قضيييائي أو حارس
قضييائي بديل للمصييرف ويحدد قرار االفالس مكافاة الحارس القضييائي واالحكام والشييروط
اال خرى لتو يفه  .وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف اخرى المحتملة بسبب
من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي .
 – 2يعوض البنك المركزي العراقي الحارس القضييييييائي لمصييييييرف عن جميع المطلوبات
وجميع التكاليف والمصيييروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضيييائي بسيييبب الحراسييية
القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات أو التكاليف أو
المصروفات .
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 – 3يقوم الحراس القضيييييائيون بانشيييييطتهم تحت توجيه واشيييييراف البنك المركزي العراقي
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 .
وتشيمل تلك التوجيهات تسيليم السيلطة إلى الحارس القضيائي للدخول في معامالت فردية ال
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
البنك المركزي العراقي للحصيييييول على توجيهات منه يكون الحارس القضيييييائي ملزما بان
يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصييييول على توجيهات منه اال عندما يطلب منه
ذلك تحديد حكم من احكام القانون .
 – 4يجوز للحارس القضائي ان يو ف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على
البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسييييبين ومسييييتشييييارين اخرين مسييييتقلين باالحكام
والشروط التي توافق عليها البنك .
 – 5تقوم المحكمة باحالل شيييييخص اخر محل الحارس القضيييييائي فورا أو بناءا على طلب
الب نك المركزي العراقي :أ – لدى اسيييييييتقا لة ال حارس القضييييييييائي أو و فا ته أو عجزه عن
التصرف .
ب – في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .
ج – اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا أو الئقا .
د –اذا اصبح الحارس القضائي الي سبب اخر غير مؤهال للعمل .
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 – 6كلما حل شيييخص محل حارس قضيييائي فان الشيييخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس
القضيييائي في صيييالحياته وتنتقل الدفاتر والسيييجالت والموجودات المتبقية للمصيييرف والتي
كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجالت المتعلقة بالحراسة القضائية إلى
عهدة ذلك الشخص فورا .
 – 7يقوم الحارس القضائي وخالل تأدية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب
من شيييييييأنه ان يرفع وإلى الحد االقصيييييييى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع أو التصيييييييرف
بموجودات المصييييرف ويقلل وإلى الحد االدنى من مقدار الخسييييائر ويضييييمن معالجة عادلة
ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة (. )92
المادة  -81صالحيات الحارس القضائي
 – 1عند تعيين حارس قضيييييييائي يصيييييييبح ذلك الحارس القضيييييييائي الممثل القانوني الوحيد
للمصييرف أو تؤول اليه حقوق وصييالحيات حملة اسييهم المصييرف فيما يتعلق باسييهمهم من
رأس المال االسيييمي للمصيييرف ومحل ادارة المصيييرف ومديره المفوض وتشيييمل مثل تلك
الحقوق والصالحيات واالحتفا بدفاتر وسجالت وموجودات المصرف وصالحية تشغيله
وتصفيته .
 – 2تقدم الطلبات ضد المصرف إلى حارسه القضائي .
المادة  -82مفعول قرار االفالس
 – 1يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افالس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .
 – 2فور بدء نفاذ القرار المشييييار اليه في الفقرة ( )1اعاله يتوقف المصييييرف عن اسييييتالم
ودائع من الجمهور .

85

 – 3تصييييبح االعمال التي يؤديها المصييييرف أو تؤدى باسييييمه بعد نفاذ قرار االفالس باطلة
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 .
 -4نتيجة لقرار األفالس  ,توقف جميع األجراءات ضد المصرف وال تبدأ اي دعوة قضائية
ضد المصرف بعد نفاذ قرار االفالس .
 – 5نتيجيية لقرار االفالس ترفع جميع القيود على التصيييييييرف في موجودات المصيييييييرف
والحجوزات المسيييياعدة للتنفيذ لصييييالح دائني المصييييرف وتصييييبح الحجوزات التي تفرض
واعمال بيع الموجودات وفاءا للديون التي تحدث بعد نفاذ قرار االفالس باطلة باسيييتثناء بيع
اصول مثقلة برهن عقاري أو بامتياز وفقا الحكام المادة ( )91بقدر ما يكون الدين مضمونا
بهذا االثقال ,
 – 6ال تسيييتحق اي فائدة أو يسيييتحق اي رسيييم اخر على مطلوبات مصيييرف مفلس بعد نفاذ
االفالس .
 – 7تصيييييبح تحويالت أسيييييهم مصيييييرف مفلس التي تكون قد جرت بعد نفاذ قرار االفالس
باستثناء التحويالت التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة .
 – 8بناءا على طلب الحارس القضيييائي تصيييبح االعمال القانونية التي تجري في غضيييون
 60يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصيييييييي للمصيييييييرف الغية
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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أ – هدية أو تحويل آخر دون االخذ بنظر االعتبار الي شخص .
ب – مدفوعات أو تحويالت إلى مالك المصيييييرف أو اداري فيه أو احد مو فيه اال اذا اثبت
ذلك المالك أو االداري أو المو ف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات أو التحويالت
التي كانت تتعلق بتو يف المصييرف لها أو لها أو تتعلق بحسيياب محتفظ به لدى المص يرف
ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويالت ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف .
ج – مدفوعات أو تحويالت قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق
الدين .
د – إبرام أو اداء عقيييد يفرض التزاميييات على المصيييييييرف اكبر بكثير من االلتزاميييات
المفروضة على الطرف االخر أو االطراف األخرى في العقد .
هـ

 -ترتيبات بين المصيييرف وطرف آخر أو اطراف اخرى بخالف عقد مالي محدد في

المادة ( )88يسمح بمقاصة بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها
لوال هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار االفالس .
و – تحويالت ما بين المصييارف بين الفرع المحلي لمصييرف اجنبي أو بين هذا المصييرف
االجنبي أو فروعه أو شركاته التابعة في الخارج .
المادة  -83القطعية في نظم الدفع وتسوية األوراق المالية
 – 1تكون أوامر تحويل النقد واألوراق المالية التي ال رجعة فيها ويدخلها المصيييييييرف في
نظام للدفع أو نظام تسيييوية لألوراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصيييفة
قابلة للنفاذ قانونا وملزمة لالطراف الثالثة حتى في حالة اتخاذ محكمة الخدمات المالية
قرار باقامة دعوى افالس ضيييد المصيييرف ولكن فقط اذا اصيييبحت أوامر التحويل ال رجعة
فيها قبل بدء نفاذ قرار االفالس .
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 – 2متى اد خل المصيييييييرف أوامر لتحويل النقد واألوراق المالية في نظام للدفع أو نظام
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
للتطبيق قانونا وملزمة لالطراف الثالثة اال اذا اثبت الحارس القضائي ان القائم على تشغيل
النظام كان على علم بقرار االفالس قبل ان تصبح أوامر التحويل ال رجعة فيها .
 – 3تعتبر اتفاقيات التصيييفية بين الحسيييابات للنظام تسيييوية نقدية أو تسيييوية أو أوراق مالية
يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصييييييفة قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة
الخدمات المالية باقامة دعوى افالس ضد المشارك معه .
 – 4الغراض هذه المادة - :أ -يصييييييبح أمر التحويل الذي يدخل في نظام تسييييييوية نقدية أو
تسوية أوراق مالية ال رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام .
ب – تعني "تصييييفية ا لحسييييابات" تحويل المطالبات وااللتزامات الناجمة عن أوامر تحويل
يصييييدرها مشييييترك أو مشييييتركون في نظام تسييييوية اما إلى أو يسييييتلم من واحد أو اكثر من
المشتركين األ خرين في ذلك النظام بحي تتبقى مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف
واحد .
 – 5ال تقيد هذه المادة صالحيات الحارس القضائي استنادا للفقرة ( )8من المادة ( )82من
هذا القانون .
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المادة  -84تحويالت اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته
 – 1بناء على طلب البنك المركزي العراقي ول صالح الحفا على سالمة النظام المصرفي
ولصيييالح تعظيم قيمة مصيييرف إلى اقصيييى درجة بالنسيييبة لدائنيه ان تصيييدر توجيهات إلى
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- :
أ – نقل كل االسهم في رأس المال السهمي للمصرف أو نقل جزء منها
ب – نقل كل موجودات المصييرف أو جزء منها أو كل مطلوبات المصييرف أو جزء منهما
أو نقل االثنين
ج – شيييييييرط ان ال تكون موافقة المحكمة ضيييييييرورية للمعامالت غير الواردة في الفقرات
الفرعية (أ) و(ب) اعاله .
 – 2تعطى المحكمة قرارها بالموافقة أو عدم الموافقة على طلب الحارس القضائي المشار
اليه في الفقرة ( )1اعاله في غضون ثالثة ايام من استالم هذا الطلب .
 – 3يجوز طلب معاملة وفقا للفقرة (أ) والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة
دعوى افالس ضد المصرف إلى ان تتم تصفيته .
 – 4يصيييييييبح نقل المطلوبات وفقا للفقرة (أ) والفقرة الفرعية (ب) نافذا بالنسيييييييبة لجميع
االطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار بالنقل في الجريدة الرسمية .
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المادة  -85تقرير المحكمة
 – 1يقدم الحارس القضييييائي في غضييييون اسييييبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة
دعوى افالس ضييد مصييرف إلى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضييمن قائمة
بما يلي- :
أ – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة باالكتتابات غير المدفوعة
في راسييماله السييهمي وانفاقات القروض والضييمانات واتفاقات الشييراء أو البيع وكذلك القيم
الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات .
ب – العقود التي تحصيييييييل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصيييييييرف  .بما في ذلك
االيجار والتاجير والضمان .
ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .
د – المعامالت الهامة التي يدخل فيها المصيييييرف اثناء فترة  60يوم عمل تسيييييبق مباشيييييرة
تاريخ قرار االفالس .
 – 2تجري عملية تحدي للتقدير كل فصيييل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي
الغراض التدقيق ومن قبل دائني المصييييييرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي
تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة (. )87
المادة  -86تسجيل المطالبات
 – 1باسيييييييتثناء ما هو منصيييييييوص عليه في الفقرات ( )1و( )2من المادة ( )87تسيييييييجل
المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون  60يوم عمل من
تاريخ نشيييير قرار المحكمة الذي يقضييييي باقامة دعوى افالس ضييييد المصييييرف في الجريدة
الرسيييييييمية وبناءا على طلب ثالثة أو اكثر من الدائنين إلى المحكمة وخالل  10ايام على
االقل قبل انتهاء الفترة المشييار اليها في هذه الفقرة  .يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه
الفترة لجميع الدائنين بمقدار  20يوم عمل على اساس المسأواة .
90

 – 2تسجل المطالبات مع االدلة المستندية للمطالبات والمعامالت التالية- :
أ – اسم وعنوان الدائن .
ب – مبالم الفائدة والرسييوم األخرى والجزاءات والضييرائب المدرجة ضييمن مبلم المطالبة
االصلي.
ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم
وعنوان اي ضامن .
 – 3يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افالس ضيييييد مصيييييرف سيييييلطة المودعين فيما يتعلق
بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر أو سجالت المصرف .
 – 4يمنح الدائنون وصيييل تسيييجيل من قبل الحارس القضيييائي عند تسيييجيل مطالباتهم حي
يعتبر الوصل (االيصال) دليال قاطعا على التسجيل .
المادة  -87قبول المطالبات
 – 1ال تقبل اال المطالبات المسيييييييجلة وفقا للمادة ( )86والتي يقبلها الحارس القضيييييييائي
باسييييتثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصييييرفية في دفاتر أو سييييجالت المصييييرف تقبل
بالمبالم المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل .
 – 2يقبل الحارس القضيييائي المطالبات المسيييجلة المدونة في دفاتر أو سيييجالت المصيييرف
بصييييي غتها المدونة بها بدون اثبات اخر باسييييتثناء المطالبات المسييييجلة بمبلم يقل عن المبلم
المدون من قبل المصرف ال تقبل اال بالمبلم االقل .
 – 3يجوز لدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة
برهن أو بامتياز ان يسييييجلوا مطالباتهم بالمبلم الذي يتجاوز به مبلم المطالبة قيمة المبيعات
المتوقعة لالصيييول في مزاد علني أو بقيمة السيييوق وكما يحدده مثمن خارجي مسيييتقل  .وال
تقبل اي مطالبة ومسيييييييجلة على هذا النحو اال بعد ان يكون المزاد قد اقيم أو تم تحويل حق
ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة (. )91
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 – 4يجوز قبول المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,
 – 5يدون الحارس الق ضائي بعد فحص المطالبات الم سجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة
المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضيييييييها في قائمة المطالبات المرفوضييييييية مع
تحديد اسباب االعتراض  .وتدون المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين
في كل من الجزء المخصيييييييص للمطيالبيات المقبو لة والجزء المخصيييييييص من المطيالبيات
المطعونة فيها على التوالي  .وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صيييييياحب مطالبة االسييييييم
والعنوان ومبالم المطالبات وما اذا كانت المطالبات مكفولة بضمان وتوضع معا المطالبات
ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب أولوية دفعها .
 – 6تسيتكمل كلتا القائمتين وتقدم إلى المحكمة للموافقة عليها في غضيون  30يوم عمل من
الموعد النهائي لتسييييجيل المطالبات  .ويقدم الحارس القضييييائي قوائم فصييييلية مسييييتكملة إلى
المحكمة للمواف قة عليها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطالبات من
قائمة إلى القائمة اخرى بالتشيييييياور مع الحارس القضييييييائي ويجوز للمحكمة ان تحدد االدلة
المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها .
 – 7تحدد المحكمة تواريخ جلسيييييييات يقدم فيها الدائنون المطعون في مطالباتهم ادلة الثبات
مطالباتهم إلى الحارس القضيييييييائي والمحكمة بشيييييييرط ان تعقد هذه الجلسيييييييات في موعد ال
يتجاوز  40يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة ويخطر
الدائنون بتاريخ كل جل سة بالبريد وبا شعار ين شره الحارس الق ضائي في الجريدة الر سمية .
وال يلزم اخطار اي دائن بجلسيييييية بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة  .وفي
اعقاب الجلسييييييية تقرر المحكمة ما اذا كانت سيييييييتوافق على المطالبات المطعون فيها أو
سيييترفضيييها  .وتعتبر المطالبات التي ال يحضييير الدائن الخاص بها الجلسييية التي يكون قد تم
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اخطاره بالبريد مطا لبات مرفوضيية ويخطر الحارس القضييائي خطيا الدائنين الذين رفضييت
مطالباتهم .
 – 8تكون موافقية المحكمية على المطيالبيات نهيائيية  .وترفع المطيالبيات التي توافق عليهيا
المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة
المطلوبات الموافق عليها التي تحتفظ بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضيييائي  .ويخطر
الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم .
 – 9ال تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة .
ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضييت مطالبته ان يسييتانف ضييد قرار المحكمة لدى
محكمة االستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استالم اشعار بالقرار .
المادة  -88مقاصة االلتزامات وتصفيتها
 – 1باسيتثناء على خالف ما نصيت عليه هذه المادة ال يمنع أو يحظر شييء في هذا القانون
اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة لاللتزامات بين مصرف مفلس واالطراف
المقابلة له بموجب القانون .
 – 2عند تحديد الحقوق وااللتزامات بين مصيييييييرف مفلس واالطراف التعاقدية المقابلة له
يجري تطبيق احكام االنهاء والمقابلة الواردة في العقود المالية الصيييييييالحة بينهم مطالبة
المصيييييييرف على الطرف المقيابيل أو تقبيل بعيد تسيييييييجيلهيا كمطيالبية للطرف المقيابيل على
المصييييرف  .وفي هذه الفقرة ( )2يقصييييد بعبارة " العقد المالي الصييييالح" اي من االتفاقات
التالية- :
أ – اتفاقات مقايضة سعر الفائدة أو عمله .
ب – اتفاق مقايضة اساس .
ج – اتفاق بيع فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره بشأن النقد االجنبي .
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د – اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصييى( ( (Capأو فوق ( )Collarأو قاع ()Floor
حد أدنى .
هـ  -اتفاق مبادلة سلعية .
و – اتفاق سعر آجل .
ز – اتفاق اعادة شراء أو اعادة شراء عكسية .
ح – اتفاق بيع سلعي فوري أو مستقبلي أو آجل أو غيره .
ط – اتفاق على بيع أو شييييييراء أو اقتراض أو اقراض أوراق مالية أو تصييييييفية أو تسييييييوية
معامالت أوراق مالية أو العمل كجهة ايداع ألوراق مالية .
ي – اي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(ط) .
ك – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ي) .
ل – اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية (ك) .
م  -ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ط) .
ن – اي اتفاق من نوع تحدده أنظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي .
ويقصيييييد بعبارة "قيمة االنهاء الصيييييافية" المبلم الصيييييافي المتحصيييييل بعد اجراء مقاصييييية
لاللتزامات المتبادلة بين االطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا الحكامه .
 – 3باسييتثناء ما تنص عليه المادة ( )83ال يسييمح باي مقاصيية بخصييوص المطالبات التي
تسيييييتحق لمصيييييرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضيييييي باقامة دعوة افالس ضيييييد أو
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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المادة  -89انهاء العقود الجارية
 – 1يجوز للحارس القضيييييائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو اجزاء من
العقود الجارية لمصيييييرف مفلس في غضيييييون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس
اقامة دعوى افالس ال تتجاوز  60يوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف يجوز له
ان يسييجل مطالبة من اجل الحصييول على تعويض فرق العقد وسيييكون التعويض مقتصييرا
على تعويض مباشييييييير عن االضيييييييرار لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس
القضيييائي مع فائدة مسيييتحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضيييمن اي اضيييرار أو عقوبات أو
اضرار عن ألم ومعاناة أو أي ضرر ناجم عن خسارة في األرباح أو فرص .
 – 2اسيييتنادا للمادة ( )88من هذا القانون يمكن للحارس القضيييائي تنفيذ أي عقد للمصيييرف
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 .
المادة  -90التسويات التي تتم بالتفاوض
يجوز للحارس القضييائي بموافقة مسييبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في تسييوية
للمطييالبييات عن طريق التفيياوض مع أي دائن أو مييدين للمصيييييييرف وان يقوم بتنفيييذ تلييك
التسويات وال تخضع اي تسوية من هذا القبيل لالعتراض أو لالستئناف .
المادة  -91المطالبات المكفولة بضمان
 – 1الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضييييد المصييييرف تباع بطريقة معقولة
ت جاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع امواال
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
ضييمن موجودات المصييرف المتاحة للتوزيع على الدائنين االخرين على النحو المنصييوص
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في المادة في الفقرة ( )1من المادة ( . )92واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسيييييييداد كل
القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضيييييييد
المصرف بموجب الفقرة ( )1والفقرة الفرعية (و) من المادة (. )92
 – 2في حالة مطالبات المصييييييرف المكفولة ضييييييد اشييييييخاص أخرين  ,اذا كانت المطالبة
مسيييييتحقة السيييييداد عند الطلب أو حان اجل اسيييييتحقاقها  ,أو اذا كان من الممكن تعجيل اجل
استحقاق المطالبة  .توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس
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
الزائييدة إلى مييالييك ال موجودات  .واذا كييانييت عوائييد البيع غير كييافييية لتغطييية قيميية مطييالبيية
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
تعجيل االستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون
موافقة أولئك االشخاص االخرين .
 – 3يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصيييييييرف فيها على النحو
التالي:
أ – اذا بيعت األوراق المالية والعمالت االجنبية اخرى التي يسيييييييهل بيعها في السيييييييوق في
اسواق تداولها .
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ب – ا ذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تأذن للحارس القضائي  ,اذا قرر
عدم امكانية الحصيييول على سيييعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي
العراقي ان يخول للحارس القضيييييائي بيع الموجودات وبشيييييكل خاص وبسيييييعر يوافق عليه
البنك المركزي العراقي
 – 4يحسييييم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضييييائي ودائن مكفول بشييييأن
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 .
 – 5بغض النظر عما ورد في الفقرة ( )1اعاله وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة
في الفقرة ( )3والفقرة الفرعية (أ) يجوز للحارس القضيييييييائي ان يفي بالمطالبة الي دائن
مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة إلى اللجوء إلى مزاد علني  ,وفي هذه الحالة
يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثال مستقل للموجودات قيد البح .
المادة  -92أولوية المدفوعات
 – 1توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب األولويات التالية- :
أ – المطالبات المتعلقة بالودائع التي ال تكون في شييييكل أوراق مالية لدين بحد اقصييييى قدره
( )5مليون دينار عراقي لكل مودع .
ب – جميع التكاليف والمصيروفات المتعلقة بعملية ادارة االفالس أو الوصياية  ,بما في ذلك
التكاليف االضيييافية أو تمويل جديد وسيييلع وخدمات تم توريدها بعد وضيييع المصيييرف تحت
سيطرة الوصي أو الحارس القضائي .
ج – مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعادة التاهيل .
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د – الضيييرائب الحكومية والمحلية واقسييياط الضيييمان االجتماعي الحكومية المسيييتحقة على
مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار االفالس .
هـ  -اي مطالبات لمودعين لم تدفع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية (أ) مع المطالبات لدائنين
غير مكفولين
و – اي مطالبات تتعلق بدين ثانوي .
 – 2تحول الموجودات المتبقية إلى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم .
المادة  -93خطة التصفية
 – 1يقوم الحارس الق ضائي في غ ضون  60يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة
دعوى افالس ضييييد مصييييرف باعداد خطة تصييييفية مفصييييلة للمصييييرف ويقدمها إلى البنك
المركزي العراقي لكي يوافق عليها  ,وتتضمن الخطة- :
ا – ميزانية عمومية شيييييييكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات
المصييييييرف بالقيمة التقديرية لتصييييييفيتها وميزانية عمومية شييييييكلية بموجودات المصييييييرف
ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثالثة اشيهر وتبين الميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين
معترف بها فضال عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها .
ب – بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .
ج – تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع موجودات رئيسييييية لموجودات المصييييرف أو
مجموعة من موجوداته .
د – تقرير عن المتابعة القضائية أو خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك
االجراءات القضيييييييائية للحصيييييييول على ابطال لالتفاقات االحتيالية وابطال للتحويالت التي
جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها .
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هـ  -تقرير عن االنشطة غير القانونية الداري المصرف واجراءات الحصول على تعويض
للمصرف .
و – تقرير عن مواصييلة أو انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصييرف المتعلقة بالتامين
والتو يف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل لالعتمادات المالية لمو في المصرف .
ز – تقرير عن مطلوبات المصيييرف وجدول زمني بالمدفوعات المتوقعة لدائني المصيييرف
اثناء ربع السنة التالي .
ح – تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسييية القضيييائية ابتداء من تاريخ خطة التصيييفية وتقدير
التكاليف والنفقات المستقبلية .
 – 2يجري تحدي خطة التصيييييفية كل ربع سييييينة  .وتتاح خطة التصيييييفية بعد موافقة البنك
المركزي العراقي عليها للمعاينة من قبل دائني المصيييييييرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة
المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة (. )87
المادة  -94اعادة تاهيل المصارف المفلسة ( تحفظ)
ال يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا أو جزئيا حسبما تنص عليه المادة (. )67
المادة  95عدم التراضي مع الدائنين
عدم التراضيييييييي مع الدائنين رهنا باحكام المادة ( )90ال يكون هناك اي تراض أو ترتيب
اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .
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المادة  -96الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين
 – 1ال تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصييوص تصييفية مصييرف مفلس اال اذا قرر البنك
المر كزي العراقي ب ناء على ط لب ال حارس القضيييييييائي بان هذا االجت ماع مطلو با لتحقيق
تصفية للمصرف بكفاءة .
 – 2ال تكون هناك لجنة للدائنين بخصيييييييوص تصيييييييفية مصيييييييرف مفلس اال اذا قرر البنك
المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي
مصالح هامة أو مجموعة واحدة أو اكثر من الدائنين .
 – 3تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين أو لجنة
الدائنين مهام الهيئة أو اللجنة أو نطاق انشطتها .
المادة  -97السلف الفورية للمودعين
تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى مصييييرف مفلس وال تكون في
شييييكل أوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضييييمونين ولغاية مبلم مقداره 5
مليون دينار كحد اقصى لكل مودع .
المادة  -98توزيع المدفوعات
 – 1وفقا لل مادة ( )92يجري ترت يب الم طال بات التي ت مت الموافقة علي ها وتجميع ها وفقا
ألولوية دفعها وتسجل في جدول زمني للتوزيع  ,وباستثناء احكام المادة ( )97تحدد المبالم
التي تدفع بخصيييوص المطالبات التي تنتمي إلى نفس الفئة على اسييياس نفس النسيييبة المئوية
المطبقة على مبلم االموال المتاحة .
 – 2يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ( )92ان يقترح جدوال زمنيا
لتوزيع المدفوعات التي سيييتقدم إلى دائني المصيييرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز
للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع .
100

 – 3يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع
 ,المبالم المذكورة في ذلك الجدول  ,وتودع في حسياب لدى البنك المركزي العراقي المبالم
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
و صحيفتين من ال صحف ذات التداول العام يدعو فيه هؤالء الدائنين باال سم إلى التقدم اليه .
وتبقى المبالم المودعة على هذا النحو متاحة لدفعها للدائنين أو لمن يخلفهم إلى ان تنتهي
المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالم غير المدفوعة إلى الدولة .
المادة  -99دعوى االفالس المتعلقة بمكتب فرع أو مكتب تمثيل
 – 1يجوز اقامة دعوى افالس ضيييييييد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصيييييييرف
اجنبي- :
ا -اذا كان اي من االسيييييييس المذكورة في المادة ( )71ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان
قانوني مستقل .
ب – اذا اقيمت دعوى افالس بناء على التماس من البنك المركزي العراقي ضييد المصييرف
االجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو الذي يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية.
 – 2تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصييرف
اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا  .وتنسب إلى ذلك الكيان
الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصيييرف االجنبي ومطلوباته واعماله
وتقصييييييييراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة بها على نحو اخر
ويخول الحارس القضييائي ليتخذ بخصييوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان
مصيييييرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفروض  ,أو من جانب حملة االسيييييهم في
اجتماعهم العمومي .
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 – 3متى ابلم قرار المحكمة باقامة دعوى افالس ضيييييييد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل
محلي لم صرف اجنبي لذلك المكتب يوقف الم صرف االجنبي جميع ان شطته الم صرفية في
العراق باستثناء االنشطة المصرفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو
التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي .
 – 4ال تنطبق الميادة ( )88عنيد تطبيقهيا في دعوى االفالس التي تقيام ضييييييييد مكتيب فرع
مصيييييييرف اجنبي اال على اجراء مقاصييييييية وتصيييييييفية بين االلتزامات الناشيييييييئة عن اعمال
المصرف ا الجنبي في العراق أو المتعلقة بتلك االعمال على نحو اخر .
 – 5ال تقيد دعوى االفالس التي تقام في العراق ضييييد مكتب مصييييرف اجنبي حقوق دائني
المصرف االجنبي في مالحقة الموجودات االجنبية لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .
المادة  -100اعسار المصرف عبر الحدود
 – 1عمال على تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة إلى
مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود- :
ا – اذا كان المصيييييييرف المحلي المفلس له م كا تب فروع أو م كا تب تمث يل في ب لد اجنبي
يتعاون البنك المركزي العراقي قدر االمكان مع سلطات ذلك البلد .
ب – اذا كان دائن لمصيييرف محلي مفلس قد اسيييتلم مدفوعات جزئية بشيييأن مطالباته في بلد
اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه إلى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق .
ج – تقرر محكمية الخيدميات المياليية اليدرجية التي ينبغي بهيا االعتراف بقرارات االفالس
واجراءات الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف االجنبية فيما
يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها .
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د – اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو الذي
يمارس فيه اعماله بصييييييفة اسيييييياسييييييية  .يجوز للمحكمة ان تأذن وبناء على طلب من البنك
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 .
 – 2يعتبر الحارس القضييييائي أو الوصييييي هو الممثل الوحيد للمصييييرف وفروعه ومكاتبه
وشيييييييركيياتييه التييابعيية اينمييا وجييد ويجوز ان يتخييذ اجراءات في محيياكم العراق ومنيياطق
الصالحيات أخرى كلما كان ضروريا أو مناسبا لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة  -101المشأورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي
تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصييييرف اعلن افالسييييه باعالم البنك المركزي
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
المركزي العراقي  .وفي حالة رفض المحكمة مشيييييييورة البنك المركزي العراقي أو رفض
جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .
المادة  -102انهاء دعوى االفالس
 – 1عند انتهاء مهام الحارس القضيييييييائي  ,يعفى الحارس القضيييييييائي من مهامه بقرار من
المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم إلى المحكمة تقريرا عن الحراسية القضيائية ويحدد
قرار المحكمة الذي يقضييي باعفاء الحارس القضييائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع
فيه دفاتر المصرف وسجالته ودفاتر الحراسة القضائية وسجالتها .
 - 2تنهي دعوى االفالس المقامة ضيييييييد مصيييييييرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع
موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون العوائد قد دفعت لدائني المصارف أو أودعت
لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة ( )3من المادة
(. )98
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 – 3تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء دعوى االفالس
المقامة ضد المصرف .
الباب  -15احكام ختامية
المادة  -103انطباق قوانين معينة
تنطبق على المصيييارف احكام قانون الشيييركات العامة أو أي قانون آخر قد يحل محله بقدر
عدم تعارض هذه االحكام مع احكام هذا القانون واألنظمة واألوامر الصادرة بمقتضاه .
المادة  -104األنظمة
 – 1تكون للبنك المركزي العراقي سييييييلطة اصييييييدار األنظمة والتعليمات والمعلومات ذات
الصيييلة لتيسيييير تنفيذ هذا القانون وتنشييير في الجريدة الرسيييمية األنظمة واي تعديالت الحقة
تدخل عليها.
 -2ينشر البنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار أنظمة بموجب هذا القانون مشروع
النص المقترح لألنظمة بالطريقة التي يبدو انها افضيييييييل طريقة لتوجيه انتباه الصيييييييناعة
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 .
ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد  ,ويصيييييييدر النص النهائي لألنظمة معززا
بسيييييييرد عام للتعليقات  ,وال ينطبق هذا االجراء اذا كان التاخير الذي ينطوي عليه االمر
يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة األنظمة تفسير الي قرار من
هذا القبيل من جانب البنك المركزي العراقي .
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المادة  -105المراجعة القضائية
 – 1ال تخضيييع اي تعليمات أو أوامر قرارات نهائية صيييادرة عن البنك المركزي العراقي
بموجب هذا القانون العادة النظر في هيئة قضييائية اال على النحو المنصييوص عليه في هذا
القانون .
 – 2يجوز الي طرف متظلم ان يقدم إلى المحكمة وفي غضيييييييون  30يوم عمل بعد تاريخ
اسيييتالم االمر أو القرار أو في غضيييون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون اسيييتئنافا
ضد اية تعليمات أو أوامر أو قرارات صادرة عن البنك المركزي العراقي- :
أ – رفض الترخيص أو االجازة بمقتضى الفقرة ( )8من المادة (. )8
ب – الغاء الترخيص أو االجازة وفق المادة (. )13
ج – فرض اية اجراءات أو عقوبات ادارية استنادا إلى الفقرة ( )2من المادة (. )56
د – يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر االسيييييييتئناف اسيييييييتنادا إلى قانون البنك المركزي
العراقي ان ال ينتج عن تقديم الطلب لالسييتئناف اي شييكوك حول االلغاء أو اي اجراءات أو
عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العراقي .
 – 3قد تخضيييييييع قرارات المحكمة إلى مراجعة قضيييييييائية وكما ينص عليه قانون البنك
المركزي العراقي .
 – 4بغض النظر عن الفقرة ( )2اعاله وفي اية حالة تخضع للمواد رقم ( )59ولغاية المادة
رقم ( ) 102من هذا القانون يجوز للمحكمة أو اي محكمة مناسيييييييبة اخرى ان تعوض عن
االضييييرار النقدية لكن لن تعلق أو تدمج أو تنهي أو تمنع اي حارس قضييييائي أو وصييييي أو
البنك المركزي العراقي أو الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص
بتنحية الوصي تحت المادة رقم (. )63
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المادة  -106احكام انتقائية
 – 1يعفى البريد من احكام تطبيق هذا القانون لغاية كانون األول . 2005 / 31
 – 2يجوز لكل مصييييرف يحمل ترخيص أو اجازة صييييادرة عن البنك المركزي العراقي
لممارسية اعمال الصييرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشيرة باعماله كمصيرف
ويخضع الحكام هذا القانون .
 – 3يزود كيل مصيييييييرف يكون ليدييه في تياريخ بيدء نفياذ هيذا القيانون ترخيص أو اجيازة
بممارسيييية األ عمال المصييييرفية قائمة باسييييماء حملة االسييييهم المبين وفق الفقرة ( )2والفقرة
الفرعية (هـييييييييي) من المادة ( )5ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المسيييتفيد النهائي والمالك
لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة ( )2والفقرات الفرعية (د)
والفقرة (و) و (ز) من المادة ( )5ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصييييييية مالكي الحيازة
المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا
القانون .
 – 4ال تطبق متطلبات رأس المال الواردة في الفقرة ( )1من المادة ( )14والفقرة ( )1من
الماد ( )6خالل كانون األول  2005 / 31ولكل مصييييرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون
يحمل اجازة أو ترخيص بممارسييية اعمال مصيييرفية صيييادرة عن البنك المركزي العراقي
وحصيييييييل عليها بناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي
يفصل الزيادة المقترحة في راسماله بحلول  31كانون األول . 2005
 – 5ال يسيييري الحظر الذي نصيييت عليه الفقرة ( )1والفقرة الفرعية (ب) من المادة ()30
بحلول  31كانون األول  2005شيييرط ان ال تزيد المصيييارف من اجمالي المبلم االسييياسيييي
المستحق الي انكشاف ائتماني واحد كبيير يتجاوز حدود  %25خالل ذلك الوقت .
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 – 6بحلو كانون األول  2005 / 31تمنع المصييييارف من االشييييتراك في انشييييطة المتاجرة
باالسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم أو حصص أو سندات مرتبطة باسهم عن
طريق شراءها اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .
 – 7بغض النظر عن الحيدود الموضيييييييوعية في الفقرة ( )3من الميادة ( )60وبحلول 31
كانون األول  2005يجوز تمديد فترة تعيين الوصيييييي لفترتين ولغاية  18شيييييهرا لكل فترة
شرط ان تمتد الفترة لغاية  30حزيران  2007كاقصى حد .
 – 8ال تطبق احكام الباب السييييييابق بحلول  31كانون األول  2005على المصييييييارف التي
تعود ملكيتها إلى الدولة فقط شييييييرط ان تخضييييييع للتدقيق من قبل الحكومة بواسييييييطة ديوان
الرقابة المالية.
المادة  -107العالقة مع احكام القوانين األخرى في العراق
 – 1ال تطبق االحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات
على حملة االسهم في المصارف .
 – 2يسري هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي
اخر.
المادة  -108بدء النفاذ
يعتبر هذا القانون نفاذا بنفس تاريخ صيييدور االمر الذي يخول سيييريان مفعول هذا القانون .
بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
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قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2015/11/4
اصدار القانون االتي :

رقم ( )43لسنة

)(2015

1

قانون المصارف اإلسالمية

) ) 1منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4390في 2015-12-7
1

الفصل األول
التاسيس و االهداف
المادة  -1أوال  :يقصد بالمصطلحات التالية الغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها
البنك  :البنك المركزي العراقي .
المصرف  :المصرف االسالمي .
انيا  :يجوز تاسيس مصرف اسالمي وفقا ألحكام قانو الشركات رقنم ( )21لسننة 1997
و ق نانو الشننركات العامننة رقننم ( )22لسنننة  1997و ق نانو المص نارف رقننم ( )94لسنننة
 2004على ا يتضم عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة األعمال المصنرفية
المسموح بها بدو فائدة اخذا و عطاء ووفقا لصيغ المعامالت المصرفية التني ال تتعنارض
من أحكننام الشنريعة االسننالمية سنواء فنني مجنال قبننول الودائن و تقننديم الخندمات المصننرفية
االخرى أو في مجال التمويل و االست مار
المادة  -2يهدف المصرف االسالمي الى ما ياتي -:
أوال – تقنديم الخنندمات المصنرفية و ممارسننة أعمنال التمويننل االسننت مار القائمنة علننى يننر
أساس الفائدة في جمي صورها و اشكالها .
انيا – تطوير وسائل جذب األموال و المدخرات و تنميتها بالمشاركة في االست مار المننت
باساليب ووسائل مصرفية ال تتعارض م أحكام الشريعة االسالمية .
ال ا – المساهمة بالتنمية االقتصادية و االجتماعية .
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الفصل الثاني
الترخيص
المادة  -3يخض ترخيص المصارف االسنالمية و فروعهنا و مكاتبهنا و فنرو المصنارف
األجنبية لقانو البنك المركنزي العراقني رقنم ( )56لسننة  2004و قنانو المصنارف رقنم
( )94لسنة . 2004
الفصل الثالث
رأس المال
المادة  -4أوال – ال يجوز ا يقل رأس المال المندفو الي مصنرف اسنالمي عن ()250
مئتي و خمسي مليار ديننار علنى ا يندف ( )100مائنة ملينار ديننار منهنا عنند التاسنيس و
يسدد البناقي علنى نالث دفعنات سننوية متسناوية من تناريخ منن االجنازة و للبننك ا يرفن
الحد االدنى وفق قانو المصارف رقم ( )94لسنة . 2004
انيا – يحتفظ المصرف برصيد احتياطي وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ال ا – ال تمن اجازة الصيرفة االسالمية الى فرو المصارف األجنبينة منا لنم يحنول اليهنا
مبلغ يعادل رأس المال وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
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الفصل الرابع
أعمال المصارف االسالمية
المادة  -5يمنارس المصنرف لحسنابه أو لحسناب ينره فني داخنل العنراق و خارجنه جمين
أوجه االنشطة المصرفية االسالمية و منها-:
أوال -أعمال التمويل و االست مار في مختلف المشاري و االنشنطة التني ال تخنالف الشنريعة
االسالمية .
ثاني ا -ابننرام العقننود و االتفاقي نات م ن االفننراد و الشننركات و المؤسس نات و الهيئ نات داخننل
العراق وخارجه وبما ال يخالف أحكام الشريعة االسالمية .
ثالثا – تاسنيس الشنركات أو المسناهمة فيهنا فني مختلنف المجناالت المكملنة ألوجنه نشناطها
والمساهمة في الشنركات القائمنة ذات النشناط ينر المحنرم شنرعا بموافقنة البننك المركنزي
العراقي و بما ال تزيد على النسبة التي يحددها البنك م رأس مال المصرف و احتياطياته
رابعا – المساهمة في رؤوس أموال المصارف االسالمية المجازة داخل العنراق و خارجنه
بعد استحصال موافقة البنك .
خامسا – فت الحسابات و قبول الودائ .
سادس ا – تملنننك األمنننوال المنقولنننة و ينننر المنقولنننة و بيعهنننا و اسنننت مارها و تاجيرهنننا و
استئجارها بما في ذلنك استصنالح االراضني المملوكنة أو المسنتاجرة واعندادها للزراعنة و
الصنننناعة والسنننياحة واالسنننكا بعننند موافقنننة مننن البننننك المركنننزي العراقننني و نقنننل ملكينننة
العقارات حال االنتهاء م الغرض الذي انشئت م اجله .
4

س ابعا – تاسنننيس محنننافظ اسنننت مارية و صنننناديق اسنننت مارية و اصننندار صنننكوك مقارضنننة
مشتركة أو صكوك مقارضة مخصصة وفقا لما يحدده البنك المركزي العراقي .
ثامن ا – انشناء صنناديق التنامي التبنادلي لصنال المصنرف أو المتعناملي معنه فني مختلننف
المجناالت تاس عا – قبنول األوراق التجاريننة و المالينة لحفظهنا و تحصنيل الحقننوق المترتبننة
عليها الصحابها و دف تحصيل الصكوك و أوامر و اذوننات الصنرف منا لنم تكن متضنمنة
فوائد أو تخالف أحكام الشريعة االسالمية .
عاشرا – تقديم التمويل ال راض التعامل بالعمالت األجنبية في اسواق الصرف االنية .
حادي عشر – است مار الودائ بموجب عقد وكالة مقابل اجر محدد فقط أو اخذ اجنر محندد
زائدا حصة م الرب المتحقق ع عملية االسنت مار فني حنال زيادتنه عن حند معني ينذكر
في العقد مسبقا .
ثاني عشر – التصرف بأموال المودعي بعد الرجو النى اصنحابها أو حسنبما متفنق علينه
عند االيدا .
المادة  -6يحظر على المصرف االسالمي ما ياتي :
أوال – التعامل في الفائدة المصرفية اخذا و عطاء .
ثانيا – االست مار أو تمويل اي سلعة أو مشرو ال تبيحه الشريعة االسالمية .
ثالثا – تمويل عمليات السمسرة بالمشاري العقارية .
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رابع ا – تعنندي قيمنة الممتلكنات ال ابتنة المعنندة السنتعماله نسننبة ( )%30من صنافي أموالنه
الخاصننة األساسننية و ال تتجنناوز نسننبة اسننت ماراته فنني الممتلكننات ال ابتننة بمننا فيهننا النسننبة
المذكورة اعاله ( )%50م قيمة محفظته االست مارية .
الفصل الخامس
هيئة الرقابة الشرعية
الم ادة  -7أوال – أ – تعنني الهيئننة التاسيسننية لكننل مصننرف عننند تاسيس نه وبموافقننة البنننك
المركزي العراقي هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية ) .
ب – تتالف هيئة الرقابة الشرعية م ( )5خمسة اعضاء يكو ( ال ة) منها فني االقنل من
ذوي الخبنننرة فننني الفقنننه االسنننالمي واصنننوله (وا ننننا ) مننننهم فننني االقنننل مننن ذوي الخبنننرة
واالختصاص في األعمال المصرفية و القانونية و المالية .
جن  -بعنند انتهناء منندة الهيئننة التاسيسننية تتنولى الهيئننة العامننة للمصننرف تعينني اعضناء هيئننة
الرقابة الشرعية و بموافقة البنك .
ثانيا – ينتخب اعضناء الهيئنة من بيننهم رئيسنا وعضنوا تنفينذيا ولهنا ا تسنتعي بمن تنراه
مناسبا م االشخاص والهيئات لتحقيق اهدافها .
ثالث ا – ال يجنوز ا يكنو اعضناء هيئنة الرقابنة الشنرعية من االداريني أو المنوظفي من
المدراء أو م اعضاء مجلس االدارة أو المساهمي في المصرف .
رابع ا – تكنننو مننندة العضنننوية ( )3نننالث سننننوات قابلنننة للتجديننند بموافقنننة الهيئنننة العامنننة
للمصرف بعد استحصال موافقة البنك .
خامسا – تكو قرارات الهيئة ملزمة للمصرف .
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المادة  -8تتولى الهيئة المهام االتية :
أوال – مراقبة أعمال المصرف وانشطته ومدى التزامه بأحكام الشريعة االسالمية .
ثانيا – االطال على تقارير قسم التدقيق الشرعي في المصرف أو الفر .
ثالثا – اعداد التقارير ع االمور التي تحال اليها م مجلس االدارة .
رابعا – تقديم تقرير ع نشاطاتها و ع مدى التزام المصنرف بأحكنام الشنريعة االسنالمية
الننى مس ناهمي المصننرف فنني اجتم ناعهم الع نام الننذي يعقنند سنننويا أو مجلننس االدارة بالنسننبة
للمصرف الحكومي .
خامس ا – ابننداء الننرأي فنني أعمننال المصننرف و انشننطته و عقننوده وفننق أحكننام الشننريعة
االسالمية .
سادسا – النظر في االمور التي تكلف بها م مجلس ادارة المصرف .
الم ادة  -9ال يجننوز حننل الهيئننة الشننرعية أو اعف ناء اي عضننو فيه نا اال بقننرار مسننبب م ن
مجلس ادارة المصرف با لبية ل ي االعضاء و موافقة الهيئة العامة للمصرف .
الم ادة  -10ينش نا فنني كننل مصننرف أو فننر اسننالمي قسننم مسننتقل يسننمى ( قسننم التنندقيق
الشننرعي الننداخلي ) يقننوم بتنندقيق أعمننال المصننرف و تقيننيم منندى التزامننه بأحكننام و مب نادئ
الشنريعة االسننالمية و المعنايير الدوليننة و المحاسننبية و الشنرعية و االرشنادات و التعليمنات
الصادرة ع هيئة الرقابة الشرعية للمصرف .
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الفصل السادس
القوائم المالية
الم ادة  -11يلتنننزم المصنننرف االسنننالمي وفنننرو المصنننارف األجنبينننة االسنننالمية باعنننداد
الميزانية السنوية و حسابات االربناح و الخسنائر وفقنا للقنانو والمعنايير الدولينة االسنالمية
والشرعية.
الفصل السابع
تصفية المصرف
المادة -12يتم تصفية المصرف وفقا ألحكام قانو المصارف رقم ( )94لسننة  ، 2004و
بما ال يتعارض وأحكام الشريعة االسالمية وتحت اشراف هيئة الرقابنة الشنرعية  ،ويعامنل
المودعو والدائنو والمساهمو عند تصفية المصرف كما ياتي -:
أوال – تدف أوال حسابات المودعي في الحسابات الجارية .
ثاني ا – تنندف بعنند ذلننك حقننوق المننودعي فنني حس نابات االدخ نار و االسننت مار تبع نا للشننروط
الخاصننة بالحسننابات ذات العالقننة و تننؤدى حقننوق مننالكي صننكوك المقارضننة أو المحننافظ
االست مارية أو الصناديق االست مارية حسب شروط كل اصدار .
ثالثا – تدف بعد ذلك حقوق الدائني للمصرف .
رابعا – تصفى حقوق سائر المساهمي على أساس اقتسام ما تبقى م أموال بنسنبة االسنهم
المملوكة لكل مساهم .
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الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة  -13أوال – تخض المصارف االسالمية المؤسسنة وفنق أحكنام هنذا القنانو لقنانو
البنننك المركننزي العراقنني رقننم ( )56لسنننة  2004و قننانو المصننارف رقننم ( )94لسنننة
 2004وقنانو مكافحننة سننيل األمننوال رقننم ( )93لسنننة  2004النافننذ و قنانو الشننركات
رقم ( )21لسنة  1997وقانو الشركات العامة رقم ( )22لسننة  1997والمعنايير الدولينة
المحاسنننبية و الشنننرعية و معنننايير المحاسنننبة الصنننادرة عننن هيئنننة المحاسنننبة والمراجعنننة
للمؤسسات المالية االسالمية في كل ما لم يرد في شانه نص في هذا القانو .
ثاني ا – يعفنننى المصنننرف االسنننالمي وفنننر المصنننرف األجنبننني االسنننالمي مننن الضنننريبة
والرسنننوم المترتبنننة علنننى عقنننود التعنننامالت المتعلقنننة بشنننراء وبيننن العقنننارات واالراضننني
والسنيارات فنني معنامالت بي ن المرابحننة واالجنارة المنتهيننة بالتمليننك والمشناركة  ،باسننت ناء
العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دي أو اليواء موظفيه .
ثالث ا – للبنننك المركننزي العراقنني اصنندار تعليم نات لتحدينند النسننب التحوطيننة التنني تتفننق و
انشطة المصارف االسالمية .
المادة  -14على المصارف االسنالمية ينر المؤسسنة بقنانو خناص و المؤسسنة قبنل نفناذ
هذا القانو تكييف أوضاعها وفق أحكام هذا القانو .
المادة  -15للبنك اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانو .
المادة  -16ينفذ هذا القانو م تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
9

االسباب الموجبة

م ن اج ل تنظ يم عم ل المص ارف االس المية وف رو المص ارف األجنبي ة الت ي تم ارس
الصيرفة االسالمية في جمهورية العراق وحفاظا على سالمتها وسالمة النظام المص رفي
شر هذا القانون .
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الفصل األول
التعاريف
الما  -1-ي ص بالمصالحات التالية ألغراض هذا ال انو المعاني المبينرة
إزاؤها:
أوال -البنك :البنك المركزي العراقي.
ثانيا -المحافظ :محافظ البنك المركزي العراقي.
ثالثا -المجلس :مجلس مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .
رابعا -المكتب :مكتب مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب.
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خامسررا -األموووال  :االلووول او الممتلكووا التووي يووت الحلووول عليهووا بووسي وسوويلة كان و
كالعملوووة الوةنيوووة والعملوووة االجنبيوووة واالورال الماليوووة والتجاريوووة والو ا ووو والحسوووابا
الجارية واالستثمارا

المالية واللكوك والمحررا ايا كان شوكلها بموا فيهوا االلكترونيوة

او الرقمية والمعا ن النفيسة واالحجار الكرمية والسول وكول ي قيموة ماليوة مون عقوار او
منقول والحقول المتعلقة بها  ,وما يتستى من تلك االموال من فوا واربوا  ,سوواء كانو
اخوول العوورال ا خارجووي  .واي نووو اخوور موون االموووال يقررهووا المجلووس الغوورا

هو ا

القانون  ,ببيان ينشر في الجري ة الرسمية.
سا سا -متحلال الجريمة  :األموال الناتجة أو المتحلولة بلـــوـورة مباشورة أو غيور
مباشرة كليا ً أو جز يا ً  ،من ارتكاب أح ى الجرا االللية .
سابعا -الجريمة األللية :كل جريمة في القانون العراقي من جرا الجنايا
ثامنررا – المؤسسوووة الماليوووة :أي شوووخ
العمليا

أو الجنح.

ةبيعوووي أو معنووووي يوووزاول نشووواة أو أكثووور مووون

التالية للالح اح العمالء أو نيابة عني :

أ – تلقي الو ا و وغيرهوا مون األمووال القابلوة للو ف مون الجمهوور كالخو ما الملورفية
الخالة.
ب – االقرا

.

جـ -التسجير التمويلي.
 -خ ما تحويل األموال أو القيمة.
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هووـ -إلوو ار أو إ ارة وسووا ل الوو ف كبةاقوووا الخلوو وبةاقووا اال تمووان ،والكمبيووواال
واللكوك السياحية والشيكا
و – االلتزاما

والضمانا

واألموال اإللكترونية وغيرها.
المالية.

ز – الت اول أو االتجار في ما يستي:
( )1أ وا
( )2المشتقا

السول النق ي كالشيكا

والكمبياال وشها ا

اإلي ا .

المالية .

( )3اللرف األجنبي .
( )4أ وا لرف العملة ،وأسعار الفا ة ،والمؤشرا

المالية .

( )5األورال المالية القابلة للت اول .
( )6العقو المستقبلية للسل األساسية .
– المشووواركة فوووي إلووو ار األورال الماليوووة وتقووو ي الخووو ما الماليوووة المتعلقوووة بهووو
اإلل ارا .
ة – إ ارة المحافظ الفر ية أو الجماعية.
ي – حفظ النق أو األورال المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير أو إ ارتها.
ك – استثمار األموال أو النقو أو إ ارتها أو تشغيلها بالنيابة عن الغير.
ل – إلو ار وثووا ا التووسمين علووى الحيوواة وغيرهووا موون أنوووا التووسمين المتلولة باالسووتثمار
بلفة مؤمن أو وسية لعق التسمين.
– تب يل النقو أو العمال .
ن – أي نشواة أو عمليوة أخوورى يلو ر بتح يو ها قورار موون مجلوس الوووزراء ،بنواء علووى
اقترا المجلس وينشر في الجري ة الرسمية .
3

تاسعا – األعمال والمهن غير المالية المح ة وتشمل ما يستي :
أ -اللووين العقووارا  ،متووى باشووروا معووامال تتعلووا ببيوو أو شووراء عقووارا أو كالهمووا
للالح العمالء.
ب – اللاغة و تجار المعوا ن النفيسوة أو األحجوار الكريموة ،متوى شواركوا فوي معوامال
نق ية تح قيمتها ببيان يل ر ر يس المجلس وينشر في الجري ة الرسمية.
جـ -المحامون أو المحاسبون ،سوواء كوانوا يمارسوون مهنوته بشوكل حور أو كوانوا شوركاء
أو مووون العووواملين فوووي شوووركا متخللوووة ،و لوووك عنووو إعووو ا ه أو تنفيووو ه أو قيوووامه
بمعامال للالح عمال ه فيما يتعلا بسي من األنشةة التالية:
( )1شراء أو بي العقارا .
( )2إ ارة أموال العميل أو أوراقي المالية أو ألولي األخرى.
( )3إ ارة الحسابا
( )4تنظي المساهما

الملرفية أو حسابا

التوفير أو حسابا

في إنشاء أو تشغيل أو إ ارة الشركا

( )5إنشاء أو تشغيل أو إ ارة األشخا
( )6بي أو شراء الشركا

األورال المالية.
.
القانونية .

المعنوية أو الترتيبا

.

– مقوو موا خوو ما الشووركا واللوونا يا اال تمانيووة والشووركا األخوورى ،و لووك عنوو
إع ا ه أو قيامه بمعامال للالح العميل على أساس تجاري ،وتشمل ه الخ ما :
( )1العمل بلفة وكيل مؤسس لألشخا
( )2العموول أو الترتيووب لشووخ

المعنوية.

لخوور للعموول بلووفة م و ير مفووو

تضامن أو في موق مشابي في شخ

معنوي .
4

أو شووريك فووي شووركة

( )3توووفير مكتووب مسووجل أو مقوور عموول أو عنوووان مراسوولة أو عنوووان بري و  ،أو عنوووان
ا اري إلح ى الشركا

أو ألي شخ

( )4التلوورف أو الترتيووب لشووخ

معنوي أو ترتيب قانوني .
اخوور ليتلوورف كولووي للوون ول ا تموواني أو القيووا

بعمل مماثل للالح ترتيب قانوني .
( )5التلرف أو الترتيب لشخ

اخر ليتلرف كمساه اسمي.

( )6أي نشاة أو مهنة أخرى يلو ر بضضوافتها ،قورار مون مجلوس الووزراء ،بنواء علوى
اقترا المجلس  ،وينشر في الجري ة الرسمية.
عاشرا -تمويل اإلرهاب :كل فعل يرتكبي أي شوخ

يقوو بسيوة وسويلة كانو  ،مباشورة أو

غيوور مباشوورة  ،بضرا تووي  ،بتوووفير األموووال أو جمعهووا أو الشوورو فووي لووك  ،موون مل و ر
شرعي أو غير شرعي ،بقل استخ امها ،م علمي بوسن تلوك األمووال ستسوتخ  ،كليوا ً أو
جز يا ً في تنفي عمل إرهابي ،أو من إرهابي أو منظموة إرهابيوة  ،سوواء وقعو الجريموة
أ ل تق

وبلرف النظر عن ال ولة التي يق فيها ه ا الفعول  ،أو يتواجو فيهوا اإلرهوابي

أو المنظمة اإلرهابية .
حا ي عشر -العمل اإلرهابي ويشمل:
أ – كل فعل مجر في ه ا الولف في القانون العراقي.
ب -كوول فعوول يشووكل جريمووة وفقوا ً للتعوواريف المنلووو

عليهووا فووي اتفاقيووة منو االسووتيالء

غيور القووانوني علوى الةووا را لسوونة ( )1970واتفاقيوة قمو جوورا االعتو اء علووى سووالمة
الةيوران المو ني لسونة ( )1971واتفاقيوة منو ومعاقبوة الجورا المرتكبوة ضو االشووخا
المرتكبوة ضو األشوخا

المشمولين بالحماية ال ولية لسنة ( . )1973ومعاقبة الجورا

المشوومولين بالحمايووة ال وليووة لسوونة ( )1974واتفاقيووة قم و جوورا االعت و اء علووى سووالمة
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الةيران الم ني لسنة ( .)1975واالتفاقية ال ولية لمناهضة اخ الرهوا ن لسونة ()1979
واتفاقية الحماية الما ية للموا النووية لسونة ( )1980والبروتوكوول المتعلوا بقمو أعموال
العنف غير المشروعة في المةارا التي تخ الةيران الم ني الو ولي ،المكمول التفاقيوة
قموو األعمووال غيوور المشووروعة الموجهووة ضوو سووالمة الةيووران الموو ني لسووونة ()1988
واتفاقيووة قمووو األعموووال غيوور المشوووروعة الموجهوووة ضووو سووالمة المالحوووة البحريوووة لسووونة
( )1988والبروتوكووول المتعلووا بقموو األعمووال غيوور المشووروعة الموجهووة ضوو سووالمة
المنشوس الثابتووة الموجووو ة علووى الجوورف القوواري لسوونة ( .)1988واالتفاقيووة ال وليووة لقم و
الهجموا االرهابيوة بالقنابول لسونة ( )1997أو أي اتفاقيوة أخورى أو بروتوكوول ي لوولة
بتمويل االرهاب تكون جمهورية العرال ةرفا فيها .
جـ -كول فعول يورا منوي قتول مو نيين أو المسواس بسوالمة بو نه أو بوسي شوخ

لخور لويس

ةرفا ً ناشةا ً في األعمال الع ا ية في حواال النوزا المسولح ،متوى كوان الغور

مون هو ا

الفعل  ،تخويف مجموعة من النواس أو إجبوار حكوموة أو منظموة وليوة علوى القيوا بعمول
معين أو االمتنا عن القيا بي .
ثرراني عشررر -اإلرهوووابي :كوول شوووخ

ةبيعووي ارتكوووب أعمووال إرهابيوووة  ،بولووفي فووواعال

للجريمة  ،أو اشترك فيها  ،أو حر

اثور ،

على ارتكابها ولو ل يترتب علوى التحوري

أو تواةئ على ارتكابها  ،أو اتفا على ارتكابها  ،بسي وسيلة كان  ،سواء بشوكل مباشور
أو غير مباشر .أو شر فيها .
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ثالث عشر -المنظمة اإلرهابية :هو اتفال شخلين أو اكثر علوى ارتكواب أعموال إرهابيوة
 ،بسية وسيلة كان

 ،بشكل مباشر أو غيور مباشور  ،سوواء اكانو األعموال معينوة أو غيور

معينة أو على األفعال المجهزة لها أو المسهلة الرتكابها متى كان االتفال منظما ولو فوي
مبووو أ تكوينوووي  ،مسوووتمرا ولوووو لمووو ة قلووويرة  .سوووواء وقعووو الجريموووة أو لووو تقووو  .أو اي
مجموعة من اإلرهابيين تقو بسي فعل من األفعال األتية :
أ -ارتكاب أو محاولة ارتكاب أفعال إرهابية  ،عم اً ،بسي وسيلة  ،بشكل مباشر أو غير
مباشر.
ب -التواةؤ في تنفي أفعال إرهابية.
جـ – تنظي أفعال إرهابية ،أو توجيي اآلخرين إلى ارتكابها.
 -المسوواهمة فووي ارتكوواب أفعووال إرهابيووة  ،م و مجموعووة موون األشووخا

تعموول لغوور

مشترك  ،حين تكون المساهمة متعم ة ،وبه ف تعزيوز الفعول اإلرهوابي أو مو العلو بنيوة
المجموعة في ارتكاب فعل إرهابي.
رابع عشر -المستفي الحقيقوي  :الشوخ

الةبيعوي الو ي يمتلوك أو يموارس سويةرة نها يوة

مباشرة أو غير مباشرة على العميل  .أو الشخ
ك لك الشخ

الةبيعي ال ي تت المعاملوة نيابوة عنوي
معنوي أو ترتيب قانوني .

ال ي يمارس سيةرة فعلية نها ية على شخ

خرراما عشررر -الحجررز :الحظوور المؤقوو علووى نقوول األموووال أو متحلووال الجريمووة أو
تحويلها أو تب يلها أو التلرف فيها استنا ا ً إلى قرار لا ر من محكمة مختلة أو جهوة
مختلة ولم ة سريان القرار .
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سا ا عشر -التجمي  :حظر نقل االموال أو المع ا أو الوسا ة األخورى أو تحويلهوا أو
التلرف فيها أو تحريكها عن ما تكون مملوكة ألشوخا

أو كيانوا محو ة أو يتحكموون

بها ،بناءا ً على قرار لا ر من محكموة مختلوة أو جهوة أ اريوي مختلوة أو لجنوة تجميو
اموال االرهابيين بموجب الية التجمي اسوتنا ا إلوى إجوراءا يتخو ها مجلوس األمون التواب
لألم المتح ة أو ةبقا ً لقراراتي ولم ة سريان القرار.
سررابع عشررر -الجهووا الرقابيووة :الجهووة المختلووة بتوورخي

أو إجووازة المؤسسووا الماليووة

واألعموووال والمهووون غيووور الماليوووة المحووو ة ،أو اإلشوووراف عليهوووا والتسكووو مووون التزامهوووا
بالمتةلبوووا التوووي تسوووتلزمها مكافحوووة غسووول االمووووال وتمويووول اإلرهووواب ،وتشووومل وزارة
التجوووارة ووزارة اللوووناعة والبنوووك المركوووزي العراقوووي وهي وووة األورال الماليوووة و يووووان
التووسمين وايووة جهووة اخوورى يل و ر قوورار باختلالووها كجهووة رقابيووة بقوورار موون مجلووس
الوزراء بناء على اقترا المجلس وينشر في الجري ة الرسمية.
ثرررام عشرررر -العمليوووة المشوووبوهة :أي عمليوووة يعتقووو انهوووا تتضووومن جز يوووا ً أو كليوووا ً امووووال
متحللة من جريمة اللية .
تاسع عشر -الترتيبا القانونية :العالقة التي تنشوس بموجوب عقو بوين ةورفين أو اكثور بموا
ال ينووتع عنووي نشوووء شخلووية اعتباريووة كاللوونا يا اال تمانيووة أو غيرهووا موون الترتيبووا
المشابهة لها.
عشررو  -الملورف اللووري  :ملورف مسوجل أو مورخ

فوي بلو أو منةقوة ون ان

يكووون لووي وجووو مووا ي فيهووا  ،وال ينتسووب إلووى مجموعووة ماليووة خاضووعة للتنظووي والرقابووة
الملرفية الفعالة .
حا ي وعشرو  -مجموعة مالية :اي مجموعة تتسلف من شركة أو شوركا تابعوي لهوا أو
أي شخ

معنوي يمارس السيةرة على فروعي والشركا

التابعة لي.
8

ثراني وعشررو  -العميول :أي شوخ
المؤسسا

يقوو أو يشور بوسي مون األعموال التاليوة مو أحو ى

المالية أو األعمال والمهن غير المالية المح ة :

أ -ترتيب أو فتح أو تنفي معاملة أو عالقة عمل أو حساب لي .
ب -المشاركة في التوقي علـــــى معاملة أو عالقة عمل أو حساب .
جـ -تخلي

أو تحويل حساب أو حقول أو التزاما

بموجب معاملة ما .

 اال ن بسجراء معاملة أو السيةرة على عالقة عمل أو على حساب .ثالررث وعشرررو  -العميوول العووار

 :العميوول ال و ي ال تربةووي عالقووة عموول يتوق و معهووا

االستمرار .
رابع وعشرو  -عالقة عمل :العالقة التي تنشس بين المؤسسوة الماليوة أو األعموال والمهون
غير المالية المحو ة وعميلهوا والتوي تتلول باألنشوةة والخو ما التوي تقو مها لوي متوى موا
توقع المؤسسة المعنية ان تمت العالقة لفترة من الزمن.
خررراما وعشررررو  -اال وا الماليوووة القابلوووة للتووو اول :اال وا النق يوووة فوووي شوووكل وثيقوووة
لحاملهووا كالشوويكا السووياحية واال وا القابلووة للت و اول بمووا فووي لووك الشوويكا والسوون ا
األ ينة وأوامر ال ف التي تكوون لحاملهوا أو مظهورة لوي مون ون قيوو أو لوا رة لمسوتفي
لوري أو في اي شكل اخر ينتقل معي االنتفا لحاملها.

9

الفصل الثاني
جريمة غسل األموال
الما  – 2-يع مرتكبا لجريمة غسل أموال كل من قا بسح األفعال اآلتية:
أوال -تحويل األمووال ،أو نقلهوا ،أو اسوتب الها مون شوخ
متحلال

جريمة .لغر

يعلو أو كوان عليوي ان يعلو أنهوا

إخفاء أو تمويي مل رها غير المشورو أو مسواع ة مرتكبهوا

أو مرتكب الجريمة االللية أو من ساه في ارتكابها أو ارتكواب الجريموة األلولية علوى
اإلفال من المسؤولية عنها.
ثانيرررا -إخفووواء األمووووال أو تمويوووي حقيقتهوووا أو ملووو رها أو مكانهوووا أو حالتهوووا أو ةريقوووة
التلرف فيها أو انتقالها أو ملكيتها أو الحقول المتعلقة بها ،من شخ
ان يعل أنها متحلال

يعل أو كان عليوي

من جريمة.

ثالثا -اكتساب األموال أو حيازتها أو استخ امها  ،من شوخ
وق تلقيها أنها متحلال

يعلو أو كوان عليوي ان يعلو

جريمة.

المررا –  -3ال تتوقووف إ انووة المووته عوون جريمووة غسوول األموووال علووى ل و ور حك و عوون
الجريمة األللية التي نتج

عنها ه األموال .

المرا  – 4-ال يمنو الحكو علووى المووته عون أيوا ً مون الجوورا األلوولية  ،مون الحكو عوون
جريمة غسل األموال ال اتي التي نتجو عون تلوك الجريموة  .وتةبوا أحكوا تعو الجورا
والعقاب المنلو

عليها في قانون العقوبا

.
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الفصل الثالث
مجلا مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
المررا –  – 5أوالً -يؤسووس فووي البنووك مجلووس يسوومى (مجلووس مكافحووة غسوول األموووال
وتمويل اإلرهاب) من :
أ – المحافظ ر يسا ً .
ب -م ير عا مكتب مكافحة غسل األموال عضوا ونا با للر يس .
ج -م مثل عن الجها التالية ال تقل وظيفتي عن رجة م ير عا أعضاء
( )1وزارة ال اخلية .
( )2وزارة المالية .
( )3وزارة الع ل .
( )4وزارة التجارة .
( )5وزارة الخارجية .
( )6األمانة العامة لمجلس الوزراء .
( )7جهاز المخابرا

الوةني .

( )8جهاز االمن الوةن .
( )9هي ة األورال المالية .
( )10جهاز مكافحة االرهاب .
– قاضي اليقل لنفي عن اللنف الثالث يرشحي مجلس القضاء االعلى .
ثانيا -يحل نا ب الر يس محل الر يس عن غيابي
ثالثا -لر يس المجلس استضافة من يرى ضرورة االسوتعانة برأيوي ون ان يكوون لوي حوا
التلوي .
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رابعرا -يسوومي المحوافظ مقووررا للمجلووس  ،يتوولى تبليو مواعيو جلسوا المجلووس وجو ول
أعمالووي  ،وت و وين محاضوور  ،وتحريوور مخاةباتووي  ،وتبليغهووا إلووى الجهووا
ومتابعة تنفي قرارا

ا العالقووة ،

المجلس .

المرررا –  – 6يلووو ر ر ووويس المجلوووس نظاموووا ً اخليوووا ً يحووو فيوووي سوووير عمووول المجلوووس
واجتماعاتي واكتمال نلابي واية أمور أخرى .
الما –  – 7يتولى المجلس المها اآلتية– :
أوال -رس و سياسووا وبوورامع مكافحووة غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب وتمويوول انتشووار
أسلحة ال مار الشامل  ،وتةويرها ومتابعة تنفي ها .
ثانيررا -اقتوورا مشووروعا القوووانين واألنظمووة والتعليمووا

ا العالقووة بمكافحووة غسوول

األموال وتمويل االرهاب .
ثالثا -تةوير وسا ل ومعايير اكتشاف أساليب غسول االمووال وتمويول االرهواب ومتابعتهوا
وأعمامها .
رابعرا -إلو ار ضوووابة تتضوومن حو و المبووال النق يووة واللووكوك القابلووة للتو اول لغوور
شمولها بمراقبة عمليا

غسل االموال وتمــــويل االرهاب وتنشر في الجري ة الرسمية.

خامسا -رسو ووضو بورامع تو ريب مال موة للمووظفين المعنيوين بمكافحوة غسول االمووال
وتمويل االرهاب .
سا سررا -تح ي و وتقيووي مخوواةر غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب فووي جمهوريووة العوورال
وتح يثها بشكل مستمر .
سابعا -تسهيل تبا ل المعلوما والتنسيا بين الجها

المختلة .

ثامنررا -راسوووة التقوووارير المق موووة مووون المكتوووب عووون أنشوووةة مكافحوووة غسووول األمووووال فوووي
جمهورية العرال .
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تاسررعا -متابعووة المسووتج ا العالميووة فووي مجووال مكافحووة غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب
واقترا اإلجراءا

الالزمة في شسنها .

عاشرا -رف تقوارير وتقو ي االستشوارا إلوى الحكوموة فوي شوسن غسول األمووال وتمويوـل
االرهاب.
حا ي عشر -ا ارة حفظ االحلا يا
شان المعلوما

المق مة من المكتب والجها المعنيوة االخورى فوي

الخالة بغسل االموال وتمويل االرهاب في جمهورية العرال .

ثرراني عشررر -اتخووا الت و ابير المضووا ة والفعالووة والمتناسووبة م و حج و الخةوور فووي مواجهووة
ال ول التي ال تةبا المعايير ال ولية لمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .
ثالررث عشررر -متابعووة تنفي و الووـجها المختلووة لسياسووا مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول
االرهاب .
رابررع عشررر -تقو ي تقريوور سونوي إلووى مجلووس الوووزراء يتضوومن عرضووا ألنشووةة المجلووس
وجهوووو المب ولوووي والتةوووورا الوةنيوووة واالقليميوووة وال وليوووة فوووي مجوووال مكافحوووة غسووول
االموال وتمويل االرهاب  ،ومقترحاتي في شسن تفعيل أنظمة الرقابة .
خرراما عشررر -متابعووة تنفيو العقوبووا

المفروضووة بسووبب عو االلتووزا بقوورارا مجلووس

االموون التوواب لالم و المتح و ة ،فيمووا يتعلووا بتمويوول االرهوواب وقمو وتعةيوول انتشووار اسوولحة
ال مار الشامل .
سررا ا عشررر – تق و ي اقتراحووا إلووى مجلووس الوووزراء حووول اخضووا انشووةة ماليووة أو
اعمال ومهن غير مالية مح ة لأللتزاما

المنلو

سابع عشر – اقترا تح ي جها رقابية معنية الغرا

عليها في ه ا القانون .
تةبيا احكا ه ا القانون .
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الفصل الرابع
مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب
المررا  – 8-أوال – يؤسووس فووي البنووك مكتووب يسوومى ( مكتووب مكافحووة غسوول االموووال
وتمويل االرهواب ) بمسوتوى ا ورة عاموة يتمتو بالشخلوية المعنويوة واالسوتقالل الموالي
واإل اري  ،ويمثلي م ير عا المكتب أو من يخولي .
ثانيا -ي ير المكتب موظف بعنوان م ير عا حالل على شوها ة جامعيوة أوليوة فوي االقول
ومن وي الخبرة واالختلوا

ولوي خ موة فعليوي التقول عون ( )15خموس عشورة سونة ،

ويعين وفقا للقانون .
ثالثا -يعاون الم ير العا موظف بعنوان معاون م ير عا .
الما  – 9-يتولى المكتب  ،بلورة مركزية في ال ولة  ،المها اآلتية :
أوال -أ  -تلقي اإلبالغا أو المعلوما
تتضمن متحلال

أو الحلول عليها من العمليا التوي يششوتبي بسنهوا

جريمة اللية أو غسل أموال أو تمويل ارهاب مــــن جها

ب – تحليول اإلبالغوا أو المعلوموا

اإلبالغ

 ،وللمكتوب فوي سوبيل ا اء مهاموي ان يحلول مون

جهووا اإلبووالغ أيووة معلومووا إضووافية يع و ها مفي و ة ألجووراء التحليوول  ،خووالل الم و ة التووي
يح ها  ،ولي ان يحلل على لك من أي جهة أخرى .
جـ -ايقاف تنفي العملية الماليوة أو العمليوا مو ة ال تزيو علوى ( )7سوبعة أيوا عمول  ،فوي
حالة الخشية من تهريب المتحلال

 ،أو االضرار بسير التحليل .

 احالووة اإلبالغ وا التووي تقووو علووى اسووس معقولووة لالشووتبا ف وي عمليووة غسوول اموووال أوتمويل ارهاب أو جرا أللية إلى ر اسة اال عاء العا التخوا اإلجوراءا القانونيوة فوي
شسنها  ،وأشعار الجها

ا العالقة ب لك .
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ثانيررا -إع و ا وتق و ي تقريوور سوونوي يق و

إلووى المجلووس عوون نشوواةا المكتووب واألنشووةة

المتعلقووة بعمليووا غسوول األموووال وتمويوول االرهوواب  ،واحلوواءا عوون تقووارير اإلبووالغ و
اتجاها

مكافحة غسول االمووال وتمويول االرهواب وللياتهوا وأسواليبها وحاالتهوا ويوت نشور

التقرير بالليغة التي يعتم ها المجلس .
ثالثا -تبا ل المعلوما

ا الللة بمكافحة غسل االمووال وتمويول االرهواب مو الجهوا

ا العالقة في وا ر ال ولة  ،والقةا العا  ،والتنسيا معها في ه ا الشسن .
رابعررا -االشووتراك فووي تمثيوول جمهوريووة العوورال فووي المنظمووا ال وليووة والمووؤتمرا

ا

العالقة في مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب .
خامسا -انشاء قاع ة بيانا

لما يتووفر للمكتوب مون معلوموا تعتمو كمركوز وةنوي لجمو

وتحليول واعمووا تلووك المعلومووا عمووا يحتموول وقوعووي موون غسوول االموووال وتمويوول ارهوواب
ووض الوسا ل الكفيلة لتسهيل مهموة السولةا القضوا ية وغيرهوا مون الجهوا المختلوة
بتةبيا احكا ه ا القانون.
سا سا -جم وتحليل أحلاءا شاملة عن االمور ال اخلي في مها المكتب .
سابعا -اع ا ورا ت ريبية للموظفين المعنيين ألحاةته بالمستج ا في مجال جريموة
غسل االموال وتمويل االرهاب.
ثامنا -أشعار الجها الرقابية أو الجها المختلة االخورى بوسخالل اي مؤسسوة ماليوة أو
اعمال ومهن غير مالية مح ة بسحكا ه ا القانون.
تاسعا -تقو ي المشوورة الفنيوة فوي شوسن االنضوما إلوى االتفاقيوا والمعاهو ا
بغسـل االموال وتمويل االرهاب
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ا اللولة

الفصل الخاما
(( التزامات المؤسسات المالية واألعمال والمه غير المالية المح

))

المررا  – 10-أوال -تتخ و المؤسسووا الماليووة والووحاب األعمووال والمهوون غيوور الماليووة
المح ة ت ابير العناية الواجبة التالية تجا العمالء :
أ – التعرف والتحقا من هوية العميل والمستفي الحقيقوي عون ةريوا وثوا ا أو بيانوا أو
معلوما

من ملا ر موثوقة ومستقلة .

ب – التعرف على هوية اي شخ

يتلرف لحساب العميل والتحقا منها  ،والتسكو مون

ان ه ا الشخ

ل يي لالحية التلرف به اللفة .

جـ -فه الغر

و ةبيعة عالقة العمل  ،ويجوز ةلب معلوما أضافية في ه ا الشسن.

– التعووورف علوووى هيكووول الملكيوووة والسووويةرة بالنسوووبة لالشوووخا

المعنويوووة والترتيبوووا

القانونية .
هووـ – المتابعووة المسووتمرة فووي كوول مووا يتعلووا بعالقووة العموول وفح و

اي معووامال تجووري

لضمان توافقها م ما يتوفر عن العميل من معلوموا وانشوةة تجاريوة ونموة المخواةر ،
وعن ملا ر أموالي عن اللزو .
ثانيا -ت نفذ ت ابير العناية الواجبة في الحاالت اآلتية :
أ -قبل وخالل فتح الحساب أو أقامة عالقة العمل م العميل .
ب -القيا بعملية لعميل عار
يل و ر له و ا الغوور

تزي قيمتها عن المبل ال ي يح

ر ويس المجلوس ببيوان

وينشوور فووي الجري و ة الرسوومية سووواء اكان و عمليووة واح و ة أو ع و ة

عمليا تب و مرتبةة  .وإ ا كان

قيمة العملية غيور معروفوي وقو تنفيو ها  ،يجوب التسكو

من هوية العميل في اقرب وق ت تح ي مبل العملية فيي أو عن ولولي الح المقرر.
جـ -اجراء تحويل الكتروني للالح عميل عار
ر يس المجلس ببيان يل ر له ا الغر

بما يزي قيمتي عون المبلو الو ي يحو

وينشر في الجري ة الرسمية.
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– االشتبا في ارتكاب غسل اموال أو تمويل ارهاب.
هـ -الشك في لحة أو قة أو كفاية البيانا التعريفية التي ت الحلوول عليهوا مسوبقا عون
هوية العميل.
ثالثا -للمؤسسا

المالية واألعمال والمهون الماليوة غيور المحو ة تسجيول التحقوا مون هويوة

العميل أو المستفي الحقيقي إلى ما بعو انشواء عالقوة العمول  ,و لوك ضومن موا ترسومي لهوا
الجها الرقابية.
رابعا -تح بتعليما يلو رها المحوافظ قواعو العنايوة الواجبوة تجوا العموالء للمؤسسوا
المالية.
خامسا  -إ ا تع ر على اي من المؤسسا المالية واألعمال والمهون غيور الماليوة المحو ة
االلتزا بت ابير العناية الواجبة تجا العمالء فال يجوز فتح الحساب أو الب ء بعالقوة العمول
أو تنفي المعاملة أو أية عمليا  ,ويتعين انهاء عالقة العمل في حوال كانو قا موة وابوالغ
المكتب في شسن العميل .
سا سا  -تةبا المؤسسا المالية والحاب األعمال والمهن غيور الماليوة المحو ة تو ابير
العناية الواجبة تجا العموالء الحواليين علوى اسواس االهميوة النسوبية والمخواةر فوي أوقوا
مناسبة  ,م مراعاة لالحية وم ى كفاية البيانا

التي ت الحلول عليها سابقا ً .

الما –  – 11تحتفظ المؤسسة المالية وألحاب األعمال والمهن غيور الماليوة المحو ة
بالسجال والوثا ا والمستن ا التالية لم ة ( )5خموس سونوا مون توسريت أنتهواء العالقوة
مو العميوول أو موون تووسريت غلووا الحسوواب أو تنفيو معاملووة لعميوول عووار
وتضمن اتاحتها للجها

 ,ايهمووا اةووول ,

المختلة بالسرعة الممكنة .

أوال  -نست من جمي السجال التي يت الحلول عليها من خوالل عمليوة العنايوة الواجبوة
فووي التحقووا موون المعووامال بمووا فووي لووك الوثووا ا ال الووة علووى هويووا عمووالء المسووتفي ين
الفعليين والملفا

المحاسبية ومراسال العمل .
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ثانيررا  -جمي و سووجال المعووامال المحليووة وال وليووة سووواء المنف و ة بالفعوول أو التووي كان و
هنواك محاولووة لتنفيو ها ,علووى ان تكووون تلووك السوجال مفلوولة بالقو ر الو ي يسوومح بضعوا ة
كل معاملة على ح ة .

تمثيل خةوا

ثالثا  -نست من اإلبالغا المرسلة إلى المكتب وما يتلل بها  ,لغاية انقضاء ( )5خموس
سنوا

مون تواريت تقو ي اإلبوالغ أو تواريت الحكو البوا فوي عووى قضوا ية متعلقوة بهوا ,

وان تجاوز

تلك الم ة .

رابعا  -السجال

المتعلقة بتقيي المخاةر أو اي معلوما

الما –  – 12تلتز المؤسسا

مقررة من اجراء أو تح يثي .

المالية والحاب األعمال والمهن غيور الماليوة المحو ة

بما يستي:
أوال -أع ا وتنفي برامع لمن غسل األموال وتمويل اإلرهاب تتضمن :
أ – إجووراء تقيووي لمخوواةر غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب التووي هووي عرضووة لهووا  ,بمووا
يتضمن تح ي وتقوي وفه ه المخاةر واتخوا إجوراءا فعالوة للحو منهوا وتووفير هو ا
التقيي للجها الرقابية .
ب – وض سياسا وإجراءا وضوابة اخلية تليا بتةبيا اإللتزاموا المفروضوة فوي
مجووال مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب بمووا يووؤ ي إلووى الحو موون المخوواةر التووي
جرى تقييمها .
ج – وض وتةبيا معايير نزاهة مال مة عن اختيار موظفين .
– الت ريب المستمر للمسؤولين والعاملين بما يكفل رف ق راته فوي فهو مخواةر غسول
االمووووال وتمويووول االرهووواب والتعووورف علوووى العمليوووا والتلووورفا غيووور االعتيا يوووة أو
المشبوهة وكيفية التعامل معها وتةبيا الت ابير الواجب اتباعها بفاعلية .
هـ – الت قيا المستقل الختيار م ى فاعلية السياسا

واالجراءا
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وم ى تةبيقها .

ثانيا -ع فتح حساب مجهول الهوية أو بسسماء وهمية أو االحتفاظ بها .
ثالثررا -التقي و بمووا يوور اليهووا موون اسووماء محظووور التعاموول معهووا  ،سووواء أكووانوا أشخال وا ً
ةبيعية ا معنوية  ،واللا رة بحقه قرارا من الجها المحلية أو ال وليوة ا العالقوة
بغسل االموال وتمويل االرهاب .
رابعررا -ع و االفلووا للزبووون أو المسووتفي أو أي شووخ

لخوور غيوور السوولةا المختلووة

بتةبيووا احكووا ه و ا القووانون عوون االجووراءا القانونيووة التووي تتخو فووي شووسن المعووامال أو
العمليا

المالية المشتبي فيها غسل اموال أوتمويل إرهاب.

خامسا -أ -إبالغ المكتب فورا ً بسية عملية يشوتبي فوي انهوا تتضومن غسـوـل أمووال أوتمويول
ارهاب سواء تم ه العملية ا ل تت  ،وعلوى وفوا نموو ج اإلبوالغ الو ي يعو المكتوب
له ا الغر

.

ب  -يسووتثنى موون حك و الفقوورة (أ) موون ه و ا البن و المحووامون وغيووره موون الووحاب المهوون
القانونية والمحاسبية المستقلين إ ا كان حلووله علوى المعلوموا المتعلقوة بتلوك المعاملوة
في الحالة التي يخضعون فيها للسرية المهنية
سا سا  -تزوي المكتب بالمعلوما
سابعا -تق ي السجال

والمستن ا

كافة إلى المحاك والجها

التي يةلبها  ،وعلى وجي السرعي .
المختلة عن ةلبها.

ثامنررا -ع و التعاموول م و الملووارف اللووورية  ،أو ال و خول فووي عالقووا عموول معهووا أو
عالقا

ملرفية مراسلة معها أو م المؤسسا مرسل اليها تسمح باسوتخ ا حسواباتي

من ملارف لورية .
تاسررعا -ع و التعاموول مو ايووة مؤسسووة ماليووة تق و خو ماتها للمؤسسووا الماليووة المحظووورة
عالميا ً .
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المررا  -13-أوال – أ – تسووري اإللتزامووا المترتبووة علووى المؤسسووا الماليووة بموجووب
احكووا هو ا القووانون واالنظمووة والتعليمووا واالنظمووة ال اخليووة والبيانووا اللووا رة بموجب وي
على فرو المؤسسا التي تعمل خوارج جمهوريوة العورال والشوركا التابعوة لهوا والتوي
تملك حلة االغلبية فيها  ,إ ا ل تتعار

تلوك االحكوا مو التشوريعا المعموول بهوا فوي

ال ول المعنية .
ب – تةبووا المؤسسووا الماليووة ه و اإللتزامووا

علووى مسووتوى المجموعووة الماليووة وموون

ضمنها سياسة وأجراءا تبا ل المعلوما ضمن المجموعة المالية .
ثانيا -تلتز المؤسسوا

الماليوة التوي يكوون لو يها فورو أو شوركا تابعوة لهوا فيهوا حلوة

اغلبيووة فووي ال و ول التووي تمن و قوانينهووا تةبيووا احكووا ه و ا القووانون بضشووعار الجهووة الرقابيووة
ب لك.
الما –  – 14يستح ث في المؤسسا المالية تشوكيل ا اري خوا

فوي مكافحوة غسول

االموووال وتمويوول االرهوواب يتووولى متابعووة تنفي و احكووا هو ا القووانون والتعليمووا اللووا رة
بموجبي.
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الفصل السا ا
لجنة تجمي أموال االرهابيي
المررا –  – 15تشووكل فووي االمانووة العامووة لمجلووس الوووزراء لجنووة تسوومى ( لجنووة تجمي و
أموال االرهابيين) تتولى تجمي أموال اإلرهابيين أو غيرها من ألول األشوخا

الو ين

ح ته لجنة العقوبا التابعة لألمو المتحو ة والمنشوسة بموجوب قورارا مجلوس األمون إ ا
كان تعمل بمقتضى الفلل الساب من ميثال االم المتحو ة  ،أو الو ين تو تلونيفه علوى
اللعي الوةني  ،أو بناء على ةلب ولة اخرى أستنا ا ً إلى قرارا

مجلس األمن من:

أوال -نا ب محافظ البنك المركزي العراقي ـ ر يسا ً .
ثانيا -م ير عا مكتب مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب ـ نا با للر يس .
ثالثا -ممثل عون الجهوا التاليوة ال يقول عنوانوي الووظيفي عون مو ير عوا أو عميو بالنسوبة
للعسكرين
أ – وزارة المالية .
ب -وزارة ال اخلية .
جـ -وزارة الخارجية .
 وزارة الع ل .هـ -وزارة التجارة .
و  -وزارة االتلاال .
ز  -هي ة النزاهة .
 جهاز مكافحة االرهاب .ة  -جهاز المخابرا

الوةني .
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الما –  – 16تتولى اللجنة ما يأتي :
أوال -إ عمووا أسووماء االشوووخا

المجموو ة أموووواله عنوو نشوورها فوووي الموقوو االلكترونوووي

الرسمي للجنة العقوبا فـي مجلس االمون  ،علوى الجهوا المختلوة ون توسخير لغور
أتخووا اإلجووراءا الالزموووة لتجميوو األموووال أو األلوووول األخوورى لألشووخا
والكيانا

المسماة أو أموال األشخا

المسووومين

والكيانوا التوي تعمول بالنيابوة عونه أو لملولحته

أو بتوجيووي موونه  ،ويضوومن لووك األموووال واأللووول األخوورى المسووتم ة أو المتول و ة موون
ممتلكا يمتلكها أو يسويةر عليهوا بلوورة مباشورة أو غيور مباشورة هوؤالء األشوخا
الكيانا

أو

المرتبةة به  ،وللجنة تجمي أمووال ألوول وفورو وأزواج أي مون األشوخا

المسمين إ ا وج

ما يبرر لك .

ثانيا -تنظي قا مة محلية بسسوماء األشوخا

اإلرهوابيين والتنظيموا اإلرهابيوة  ،الو ين

تنةبووا علووويه المعوووايير الخالووة بالتجميووو بنووواء علوووى المعلومووا المق موووة مووون الجهوووا
المختلة .
ثالثا -تلقي الةلبا الووار ة إلوى وزارة الخارجيوة مون الو ول األجنبيوة بخلوو
األموال واأللول األخرى ألشخا

تجميو

مقيمين في جمهورية العورال  ،والتحقوا مون تووافر

المعايير الخالة بالتجمي وتل ر قرارها بناء على لك .
الما –  – 17أوال -تق ةلبا االعترا
من لجنة العقوبا

على اال راج فوي القا موة الموحو ة الووار ة

إلى الجهة المختلة في مجلس االمن أو إلى اللجنة .

ثانيررا -تق و ةلبووا االعتوورا

علووى اال راج فووي قوووا التجمي و المحليووة أو ال وليووة موون

وي العالقة إلى اللجنة للنظر فيها  ،ولها االبقاء على االس أو رفعوي أو تع يلوي أو تعو يل
نةال التجمي  .ويجوز الةعن بالقرار وفقا ً للقانون .
الما –  – 18تنشر قوا التجمي في الجري ة الرسمية .

22

الما –  – 19تلتز المؤسسا

المالية واألعمال والمهن غير المالية المح ة واي جهة

اخرى بتجمي االموال وااللول االخورى الووار ة بقورارا التجميو اللوا رة مون اللجنوة
أو المبلغي منها  .وإبالغ اللجنة فورا بما يتوافر ل يها من معلوما

به ا الشسن .

المررا –  – 20أوال -لكوول ي ملوولحة تق و ي ةلووب خةووي إلووى اللجنووة للحل وول علووى
تلريح بالتلرف بكامل األموال المجم ة أو بجزء منها لألسباب األتية:
أ -تس و ي النفقووا الضوورورية للشووخ

المجم و ة اموالووي أو أي فوور يعيلووي  ،بمووا فووي لووك

المبال التوي تو ف مقابول المووا الغ ا يوة وبو ل اإليجوار والورهن واأل ويوة والعوالج الةبوي
والضرا ب وأقساة التسمين ورسو الخ ما العامة .
ب – ف الرسو  ،وتس ي نفقا

اال ارة والحفظ والليانة.

ج – اسباب انسانية لعا لة الشخ

المجم ة اموالي.

ثانيا -اللجنة الموافقة على التلريح المنلو
تفر

عليي في البن (اوالً) مون هو الموا ة وان

الشروة التي تراها مناسبة .

ثالثا -التنف موافقة اللجنة على التلوريح اال بعو ابوالغ لجنوة العقوبوا المختلوة التابعوة
لالم المتح ة ب لك وبعو مورور ( )3ثالثوة ايوا علوى تواريت االبوالغ و ون اعتورا

مون

اللجنة المختلة.
الما  -21-على المؤسسا المالية والوحاب األعموال والمهون غيور الماليوة المحو ة أو
أي شخ لخر يحوز األموال التي لو ر قورار بتجميو ها بموجوب البنو (أوالً) مون هو
الما ة ع التلرف فيها وإبالغ الجهة التي وضع التجمي والمكتب ب لك.
المرا –  – 22تونظ لليوة تسول وتوزيو القووا اللوا رة عون مجلوس األمون وإجوراءا
الشووةب موون القا مووة وتلووحيح االسوو والتعاموول موو الحوواال اإلنسووانية وكوول مووا يتعلووا
بضجراءا التجمي بموجب القا مة الموح ة التي تر من لجنة العقوبوا فوي مجلوس االمون
والقوا المحلية التوي تعو ها اللجنوة علوى المسوتوى الووةني أو القووا ال وليوة التوي تعو ها
بنوواء علووى ةلبووا ال و ول االخوورى  ،وسووير عموول اللجنووة  ،واجتماعاتهووا  ،بنظووا يل و ر
مجلس الوزراء .
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الفصل السابع
حجز االموال
المررا –  – 23أوالً -لقاضووي التحقيووا وللمحكمووة بنووا ًء علووى ةلووب اال عوواء العووا أو
المحافظ أو المكتب  ،وض الحجز على األموال المتعلقوة بجريموة غسول امووال أو تمويول
ارهاب  .وال يحول لك ون وض الحجوز مون السولةة القضوا ية المختلوة مباشورة عنو
االقتضاء ولو ل يق اليها ةلب ب لك .
ثانيا -يجوز ةلب الحجز ،قبل تق ي الشكوى أو االخبار أو عن تق يمها أو في اي مرحلوة
من مراحل ال عوى الجزا ية ،ما ل يكتسب الحك في القضية رجة البتا

.

ثالثا -تخض للحجوز األمووال والمتحلوال والوسوا ة المسوتخ مة أو المعو ة لالسوتخ ا
في ارتكواب جريموة غسول األمووال أو جريموة تمويول اإلرهواب أو الجورا االلولية  ،أو
أي ممتلكا
انتقل

معا لة من حيث القيموة .سوواءا ً كانو فوي حيوازة الموته وتحو تلورفي ،ا

إلى حيازة أو تلرف الغير .

الما –  -24أوال -إ ا وضو الحجوز قبول تقو ي الشوكوى ،فعلوى الجهوة التوي ةلبتوي ،ان
تق شكواها ض المحجوزة اموالي  ،خالل ( )3ثالثة اشهر من تاريت قرار الحجز .
ثانيررا -للمووته المحجوووز علووى اموالووي  ،ولموون حجووز األموووال بووين ي يووي ،ولموون ي و عي
استحقال االموال المحجوزة  ،ان يعتر

على قرار الحجوز لو ى السولةة القضوا ية التوي

ل ر عنها ،خالل ( )8ثمانية ايا  ،من تاريت تبلغي ،أو علمي ،بقرار الحجز .
ثالثررا -إ ا ل و تق و الجهووة التووي ةلب و الحجووز شووكواها علووى المحجوووز عليووي خووالل الم و ة
المح ة في البن (أوال) من ه الما ة ،يلغى قورار الحجوز ،وتوزال جميو االثوار القانونيوة
التي نجم

عني .
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رابعا -إ ا ق م الشكوى ضمن الم ة المنلو

عليها فوي البنو (أوال) مون هو الموا ة ،

فللسلةة القضا ية التي تض ي ها على ال عوى الجزا ية  ،ان تقرر ،إما إبقواء الحجوز ،أو
تع يلي  ،أو الغاؤ  ،حسب ما يتراءى لها  ،من وقا القضية  ،ومما يكون ق ق لها مون
اعتراضا

على قرار الحجز .

الما –  – 25أوال -يع الحجوز الجواري وفقوا إلحكوا هو ا الفلول  ،حجوزا احتياةيوا ،
عليوي  ،وإ ارة األمووال المحجووزة بموجبوي  ،واال عواء

وتسري على وضعي واالعترا

الم نيوة  ،فيموا ال يتعوار

باستحقاقها  ،احكا قانون المرافعا

مو االحكوا المنلوو

عليها في ه ا القانون.
ثانيا -إ ا انقض ال عوى الجزا ية  ،الي سبب قوانوني  ،قبول لو ور الحكو فيهوا  ،يبقوى
الحجووز الجوواري قا مووا  ،وعلووى الجهووة اإل اريووة المعنيووة اقامووة ال و عوى الم نيووة بووالحقول
واالضرار التوي تتضومنها الو عوى الجزا يوة ،خوالل ( )30ثالثوين يوموا مون تواريت تبلغهوا
بانقضووواء الووو عوى الجزا يوووة  ،وبخوووالف لوووك  ،يلغوووى قووورار الحجوووز  ،وتعوووا االمووووال
المحجوزة إلى مستحقيها .
ثالثا -إ ا ل ر الحك با انة المته  ،يبقى الحجز على اموالوي ويتحوول إلوى حجوز تنفيو ي
 ،عن ما يكتسب الحك رجة البتا

.

رابعا -يع الحك اللا ر بالبراءة أو ع المسؤولية أو اإلفراج أو رفو

الشوكوى  ،فوي

حالوووة اكتسوووابي رجوووة البتوووا  ،الغوووا ًء لقووورار الحجوووز  ،واعوووا ة االمووووال المحجووووزة إلوووى
المحجوز عليي  ،ولو ل ين

على لك في قرار الحك .
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الفصل الثام
مهام الجهات الرقابية
المرا –  – 26أوال – تتووولى الجهووا الرقابيووة  ،إضووافةً إلووى مهامهووا المنلوو

عليهووا

في القوانين االخرى ما يستي :
أ – تةوير اجراءا التفتيش ووسا ل ومعايير متابعة التزا المؤسسا الماليوة واألعموال
والمهوون غيوور الماليووة المح و ة بالتزامووا مكافحووة غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب وفق وا ً
للقانون .
ب – استخ ا سلةاتها المقررة لها قانونا ً في حاال اخوالل المؤسسوا الماليوة واألعموال
والمهن غير المالية المح ة في تنفي التزاماتها .
ج – التعواون وتبووا ل المعلوموا مو الجهوا المختلووة بتةبيوا احكووا هو ا القووانون ومو
الجها االجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب .
– التسك من تنفي فرو المؤسسوا الماليوة خوارج جمهوريوة العورال وشوركاتها التابعوة
التي تمتلك حلة األغلبية فيهوا لإجوراءا المنلوو

عليهوا فوي هو ا القوانون واألنظموة

والتعليمووا والبيانووا والضوووابة واألواموور اللووا رة بموجبووي  ,بالقوو ر الوو ي تسوومح بووي
تشريعا

ال ول التي تعمل فيها ه الفرو أو الشركا

.

هـ – التحقا مون التوزا المؤسسوا الماليوة والوحاب األعموال والمهون غيور الماليوة التوي
تخض الشرافها أو رقابتها باإللتزاموا المقوررة بموجوب هو ا القوانون  .ولهوا ان تسوتخ
سلةاتها الرقابية في سبيل لك .
و – إبالغ المكتب فورا ً عن اية معلوما حول عمليا يشتبي في للتها بغسل امووال أو
تمويل إرهاب أو جرا اللية .
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ز -وض

معايير الكفاءة والمال موة والخبورة والنزاهوة ألعضواء مجلوس اإل ارة واعضواء

اإل ارة التنفي ية أو اإلشرافية أو م را ها في المؤسسا

المالية .

– تح ي الظوروف التوي يجووز فيهوا للمؤسسوا الماليوة واألعموال والمهون غيور الماليوة
المحو ة تسجيوول التحقووا موون هويووة العميوول أو المسووتفي الحقيقووي إلووى مووا بع و إنشوواء عالقووة
العمل .
ة – وض الشروة الالزمة المتالك أو ا ارة أو المشاركة بلورة مباشورة فوي إنشواء أو
إ ارة أو تشغيل مؤسسة مالية أو مهن غير المالية المح ة .
ي – إل ار إرشا ا
اإللتزاما

المنلو

لمساع ة المؤسسا المالية وأعمال ومهن غير مالية محو ة لتنفيو
عليها في ه ا القانون .

ثانيا -للر يس األعلوى للجهوة الرقابيوة  ،إلو ار تعليموا أو ضووابة أو أوامور  ،لتسوهيل
تنفي المها المنلو

عليها في ه ا القانون .
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الفصل التاسع
التعاو ال ولي
الما –  – 27تع جريمة غسل االموال وتمويل االرهاب من الجورا التوي يجووز فيهوا
االنابوة القضووا ية والمسواع ة القانونيووة والتنسويا والتعوواون وتسولي المجوورمين وفقوا ألحكووا
االتفاقيا

التي تكون جمهورية العرال ةرفا فيها .

الما –  – 28ال ينف ةلب تسولي المجورمين أو ةلوب المسواع ة القانونيوة  ،اسوتنا ا ً إلوى
أحكووا هوو ا القووانون  ،إال إ ا كانوو قوووانين ال ولووة الةالبووة وقوووانين جمهوريووة العوورال ،
تعاقووب علووى الجريمووة موضووو الةلووب أو علووى جريمووة مماثلووة وتع و از واجيووة التجووري
مسووتوفاة  ،بغ و
الجووورا

النظوور عمووا إ ا كانوو قوووانين ال ولووة الةالبووة ت و رج الجريمووة فووي ف ووة

اتهوووا أو تسوووتخ فوووي تسووومية الجريموووة ا الملوووةلح المسوووتخ فوووي القوووانون

العراقي  ،بشرة أن يكون فعل الجريمة موضو الةلوب مجرموا ً بمقتضوى قووانين ال ولوة
الةالبة .
الما –  – 29أوال – للمكتب أن يتبا ل المعلوما تلقا يا ً أو عن الةلوب ،مو أي وحو ة
أجنبية نظيرة ،تؤ ي وظا ف مماثلة لوظوا ف المكتوب  ،وتخضو لو ا التزاماتهوا بالنسوبة
للسرية  ،بغ
وأحكا االتفاقيا

النظر عن ةبيعة تلك الوح ة األجنبية  ،مو مراعواة مبو أ المعاملوة بالمثول
ال ولية أو الثنا ية .

ثانيا -ال يجوز استخ ا المعلوما
ألغووورا

المنلو

عليها فوي البنو (أوالً) مون هو الموا ة إال

مكافحوووة الجووورا األلووولية وغسووول األمووووال وتمويووول اإلرهووواب ،و ال يجووووز

اإلفلا عنها ألي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي ق متها .
ثالثررا -للمكتووب تبووا ل المعلومووا موون خووالل سوولةة محليووة أو أجنبيووة واح و ة أو أكثوور م و
الوح ا

غير النظيرة لي والتي ال يمكن ان تق المعلوما بلورة مباشرة .
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المررا –  -30للسوولةا القضووا ية المختلووة بنووا ًء علووى ةلووب موون جهووة قضووا ية ب ولووة
أخرى تربةها م جمهوريوة العورال إتفاقيوة أو بشورة المعاملوة بالمثول  ،أن تقورر تعقوب
أو حجز أو ضبة األموال والمتحلال واإليورا ا و الوسوا ة واال وا المسوتخ مة أو
المعو ة لالسووتخ ا فوي تنفيو جريموة غسوول االمووال أو الجريمووة االلولية الناجمووة عنهووا أو
جريمة تمويل االرهواب أو القيموة المقابلوة لهوا بموا ال يتعوار

مو القوانون العراقوي  ،مو

ع اإلخالل بحقول الغير (حسني النية) .
الما –  – 31تتولى السلةا العراقية المختلة تنفي األحكا الجزا ية الباتوة اللوا رة
عن الجها القضا ية األجنبية المختلة المتعلقة بملا رة األموال المتحللة عن جورا
غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب وعا وو اتها وفووا القواعوو واإلجووراءا التووي تتضوومنها
اإلتفاقيا

الثنا ية أو المتع ة األةراف التي يكون العرال ةرفا ً فيها .

الما –  -32يجوز ابرا اتفاقيا ثنا ية أو متعو ة االةوراف تونظ كيفيوة التلورف فوي
حلوويلة االموووال المحكووو بملووا رتها فووي جوورا غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب موون
جها

قضا ية عراقية أو اجنبية تتضمن قواع توزي حلويلة تلوك االمووال بوين اةوراف

االتفاقية وفقا ً ألحكامها.
الما –  – 33يلز كل من اتلول علموي بةلبوا المسواع ة القانونيوة المنلوو

عليهوا

فووي ه و ا القووانون المحافظووة علووى سوورية الةلبووا  ,وال يجوووز اإلفلووا عنهووا ألي جه وة
اخرى ب ون موافقة الجهة التي ق م المعلوما

.
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الفصل العاشر
ن ل األموال واأل وات ال ابلة للت اول عبر الح و
المررا –  -34أوال -يلووز كوول شووخ

عن و خولووي العوورال أو مغا رتووي بالتلووريح عن و

الةلب من ممثل الهي ة العامة للكمارك عما يحملوي مون أمووال أو عموال أو أ وا ماليوة
قابلوة للتو اول لحاملهووا أو تنقول إلوى اخوول العورال أو خارجوي موون خوالل شوخ

أو خ موة

بري و أو خ مووة شووحن أو بووسي وسوويلة اخوورى  ،ويشوومل التلووريح قيمووة تلووك العمووال أو
اال وا .
ثانيا -للهي ة العامة للكمارك ةلب معلوما إضافية من الشخ
العمال أو األ وا
ثالثا -تحال المعلوما

المالية القابلة للت اول لحاملها و الغر
المنلو

عن مل ر األمووال أو

من استخ امها .

عليها في البن ين (أوالً) و(ثانيوا ً) مون هو الموا ة  ،بموا

في لك نسخة ةبا االلل من نمو ج التلريح إلى المكتب .
الما –  -35أوال -للهي ة العاموة للكموارك لوالحية الحجوز علوى االمووال أو العموال
واال وا القابلوة للتو اول لحاملهووا فوي حالوة عو التلوريح عنهوا أو اعةوواء أيوة معلومووا
غيوور حقيقيووة فووي شووسنها أو فووي حالووة وجووو ال وول كافيووة لألشووتبا فووي انهووا متحلوولة موون
جريمة أللية  ،أو جريمة غسل اموال أو جريمة تمويل ارهاب أو مع ة ل لك .
ثانيا -يل ر المكتب تولية برفو الحجوز عون المحجووزا المنلوو

عليهوا فوـي البنو

(أوال) موون هوو المووا ة أو احالتهووا إلووى القضوواء خووالل ( )7سووبعة أيووا موون توواريت تبلغووي
بالقرار.
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الفصل الحا ي عشر
الع وبـات
الما –  – 36يعاقب بالسجن لم ة ال تزي على (  ) 15خموس عشورة سونة وبغراموة ال
تقل عن قيمة المال محل الجريمة وال تزي علوى خمسوة اضوعاف كول مون ارتكوب جريموة
غسل اموال.
الما –  – 37يعاقب بالسجن المؤب كل من ارتكب جريمة تمويل ارهاب.
الما –  – 38أوال -يجب الحك بملا رة االموال محل الجريمة المنلو

عليها فوي

هو ا القووانون  ،ومتحلووالتها أو االشووياء التووي اسووتعمل فووي ارتكابهووا أو التووي كانو مع و ة
السوتعمالها فيهوا أو مووا يعا لهوا فووي القيموة فووي حوال تعو ر ضوبةها أو التنفيو عليهوا سووواء
اكان

في حوزة المته ا شخ

اخر  ،ون االخالل بحقول الغير (حسني النية) .

ثانيا -تخض متحلال الجريموة التوي تخوتلة بممتلكوا اكتسوب مون ملوا ر مشوروعة
للملووا رة المنلووو

عليهووا فووي البن و (أوال) موون ه و المووا ة فووي ح و و القيمووة المق و رة

للمتحلال وثمارها .
ثالثررا -ال يحووول انقضوواء الو عوى الجزا يووة ون الحكو بملووا رة األموووال المتحلوولة موون
عمليا

غسل األموال أو تمويل االرهاب .

رابعا -يق باةالً كول عقو أو اتفوال أو أي أ اة قانونيوة أخورى  ،علو أةرافهوا أو أحو ه ،
أو كووان ل و يه مووا يحمله و علووى االعتقووا بووسن الغوور

منهووا هووو الحيلولووة ون ملووا رة

الوسوا ة أو العا و ا أو متحلوال جريموة ،المتعلقووة بغسول األمووال أو تمويول اإلرهوواب
م ع اإلخالل بحقول الغير (حسني النية) .
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المرررا –  – 39أوال -تعاقوووب المؤسسوووة الماليوووة بغراموووة ال تقووول عووون ()25,000,000
خمسة وعشرين مليون ينار وال تزيو علوى ( )250,000,000م توين وخمسوون مليوون
ينار في اح ى الحالتين االتيتين:
أ -ع مسك السوجال والمسوتن ا لقيو ماتجريوي مون العمليوا الماليوة المحليوة وال وليوة
تتضمن البيانا

الكافية للتعرف على ه العمليا واالحتفاظ بها للم ة المنلو

عليهوا

في ه ا القانون.
ب – فووتح حسوواب أو قبووول و ا و أو قبووول أموووال أو و ا و مجهولووة المل و ر أو باسووماء
لورية أو وهمية.
ثانيرررا -يعاقوووب بوووالحبس مووو ة التزيووو علوووى ( )3ثوووالث سووونوا و بغراموووة ال تقووول عووون
( )15,000,000خمسووة عشوور مليووون ينووار وال تزي و علووى ( )50,000,000خمسووين
مليون ينار أو بضح ى هاتين العقوبتين كل من -:
أ – امتن عن تق ي اإلبالغ عن المعامال المشبوهة إلى المكتب  ،أو ق معلوما غيور
لحيحة عم ا ً .
ب – افلح للزبون أو المستفي أو لغير السلةا والجها المختلوة بتةبيوا أحكوا هو ا
القانون عن أي اجراء مون اجوراءا اإلبوالغ أو التحوري أو الفحو
المعامال

التوي تتخو فوي شوسن

المالية المشتبي في انها تتضمن غسل اموال أو تمويول ارهواب أو عون البيانوا

المتعلقة بي.
المررا –  – 40يعاقووب بووالحبس وبغرامووة ال تزي و علووى ( )100,000,000م ووة مليووون
ينووار أو بضح و ى هوواتين العقوووبتين كوول موون اخوول موون رؤسوواء مجووالس ا ارا المؤسسووا
المالية أو اح اعضا ها أو مالكيها أو مو يريها أو موظفيهوا بسووء قلو أو بضهموال جسوي
بسي من اإللتزاما

المنلو

عليها في ه ا القانون .
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الما –  – 41يعاقب بالحبس م ة ال تزي على سنة كل من امتن عون تقو ي المعلوموا
إلى المكتب بع ان ار لتق يمها خالل ( )7سبعة أيا .
المرا –  – 42يعاقووب بوالحبس مو ة ال تقوول عون ( )3ثووالث سوونوا وبغراموة التقوول عوون
( )10,000,000عشوورة ماليووين ينووار والتزي و علووى ( )100,000,000ما ووة مليووون
ينوار أو بضحو ى هواتين العقوووبتين كول موون أنشووس ملوورفا لووريا فووي جمهوريووة العوورال ،
وتع المحاولة في حك الشرو .
الما –  – 43يعاقب بالحبس م ة ال تزيو علوى ( )2سونتين وبغراموة ال تقول عون قيموة
االموال وال تزي على ( )3ثالثة أضوعافها كول شوخ

لو يلور عنو خولوي جمهوريوة

العرال أو مغا رتها عن الةلب من ممثل الهي ة العامة للكمارك عما يحملوي مون أمووال أو
عمووال أو ا وا ماليووة قابلووة للت و اول لحاملهووا أو تنقوول إلووى اخوول جمهوريووة العوورال أو
خارجها من خالل شخ
معلوما

أو خ موة بريو أو خ موة شوحن أو بوسي وسويلة اخورى  ،أو قو

كا بة.

المررا –  – 44يعاقووب بووالحبس وبغرامووة التقوول عوون ( )1مليووون ينووار وال تزي و علووى
( )25خمسة وعشرين مليون ينار  ،أو بضح ى هاتين العقوبتين كل من خالف احكا هو ا
القانون من غير الموا ( )37و( )38و( )41و( )42و(. )43
المررا –  – 45تتخ و الجهووا الرقابيووة مووا يلووي فووي حالووة مخالفووة المؤسسووة الماليووة أو
األعموال والمهون غيور الماليوة المحو
البيانا

 ،ألحكوا هو ا القوانون أو االنظموة أو التعليمووا أو

أو الضوابة أو األوامر اللا رة بموجبي و ون االخالل بالعقوبا

الجزا ية :

أوال -إل ار امر بايقاف النشاة المؤ ي إلى المخالفة .
ثانيا -سحب ترخي

العمل وفقا ً للقانون .

ثالثرا -اإلنو ار ويكوون بضشووعار الجهوة المخالفووة بوجووب إزالوة المخالفوة خووالل مو ة مناسووبة
يح ها ل لك .
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رابعا -من األشخا

من العمل في القةا

ي الللة لفترة تح ها الجهة الرقابية .

خامسا -تقيي لالحية الرؤساء أو ةلب استب اله .
سا سا -استيفاء مبل مالي ال يقل عن ( )250,000ما تين وخمسين الف ينار وال يزيو
على ( )5,000,000خمسة ماليين ينار عن كل مخالفة .
الما –  -46أوال -م ع اإلخالل بالمسؤولية الجزا ية للشخ
عليها في ه ا القانون  ،يسوسل الشوخ

الةبيعوي المنلوو

المعنووي عون الجورا المنلوو

عليهوا فوي هو ا

القووانون التووي يرتكبهووا ممثلووو أو موو يرو أو وكووالؤ لحسووابي وبسسوومي ويعاقووب بالغرامووي
والملا رة المقررة للجريمة وفقا للقانون .
ثانيا -يكون الشوخ
مالية وتعويضا

المعنووي مسوؤوالً بالتضوامن عون الوفواء بموا يحكو بوي مون عقوبوا
إ ا كان

الجريمة ق ارتكب

الما –  – 47يعفى من العقوبة المنلو

من اح العاملين ل يي وبسسمي وللالحي .
عليها في ه ا القانون كل مون بوا ر بوابالغ

اي سلةة مختلوة بوجوو اتفوال جنوا ي ألرتكواب جريموة غسول امووال وتمويول االرهواب
وعن المشتركين فيي قبول وقوو الجريموة وقيوا السولةا المختلوة بالبحوث واالستقلواء
عن أول ك الجناة .وللمحكمة األعفواء مون العقوبوة أو تخفيفهوا إ ا حلول الوبالغ بعو وقوو
الجريمة بشرة ان يسهل القب

على الجناة وضبة االموال محل الجريمة .

ي مون
الما –  – 48ال يسسل جزا يا ً أو انضباةيا كل من قا بحسن نية باإلبالغ عون أ ً
العمليا
لو ثب

المشتبي بها الخاضعة ألحكا هو ا القوانون أو بتقو ي معلوموا أو بيانوا عنهوا و
انها غير لحيحة .
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الفصل الثاني عشر
أحكام عامة وختامية
المررا –  – 49تةبووا أحكووا ه و ا القووانون علووى جوورا غسوول األموووال التووي ترتكووب فووي
جمهوريووة العوورال  ،وإن كان و الجوورا األلوولية التووي نتج و عنهووا تلووك األموووال واقعووي
خارج جمهورية العرال  ،بشرة ان يكون معاقبوا عليهوا فوي قووانين تلوك ال ولوة وقووانين
جمهورية العرال .
الما –  -50ال يجوز احالة موظوف المكتوب علوى المحاكموة فوي جريموة ارتكبو اثنواء
تا ية وظيفتي الرسمية أو بسببها اال بض ن من المحافظ .
الما –  – 51ال يجوز تسسيس أي ملرف في جمهورية العرال إ ا ل يكون لوي وجوو
ما ي فيي وإ ا ل يكن تابعا ً لمجموعة مالية منظمة خاضعة لإشراف الفعال مون الجهوا
الرقابية المختلة.
الما  – 52-ال تحول أحكا السرية المنلو

عليها في أي قانون ون تةبيوا أحكوا

ه ا القانون.
المرا –  – 53أوال – ال يجووز ألي موظووف فوي المجلوس أو المكتووب أفشواء المعلومووا
التي يةل عليها أو يعل بها بحك وظيفتي سوواء اةلو عليهوا أو علو بهوا بشوكل مباشور أو
غير مباشر وال يجوز األفلا عن ه المعلوما بوسي لوورة كانو اال ألغورا

هو ا

القانون ،ويستمر ه ا الخةر إلى ما بع انتهاء خ متي.
ثانيررا -يسووري حك و البن و (أوال) موون ه و المووا ة علووى األشووخا
معلوما

ال و ين يحلوولون علووى

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر  ،بمقتضى أتلاله بالمجلس أو المكتب.

المررا –  – 54تشووكل فووي مجلووس القضوواء األعلووى محكمووة جنايووا تخووت

فووي قضووايا

غسووول األمووووال  ،ويجووووز عنووو االقتضووواء تشوووكيل محووواك اخووورى فوووي مراكوووز المنووواةا
االست نافية ببيان يل ر ر يس مجلس القضاء االعلى  ،ينشر في الجري ة الرسمية.
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الما –  – 55يلغى أمر سلةة اال تالف المؤقتوة ( المنحلوة ) رقوـ ( )93لسونة 2004
(قانون مكافحة غسل األموال )
الما – – 56
أوال -يجوز إل ار انظمة لتسهيل تنفي أحكا ه ا القانون .
ثانيا -للمحافظ إل ار تعليما وانظمة اخلية لتسهيل تنفي أحكا ه ا القانون .
الما –  – 57ينف ه ا القانون من تاريت نشر في الجري ة الرسمية .

فؤا معصوم
رئيا الجمهورية
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االسباب الموجبــــة
لغوور

الح و موون عمليووا غسوول االموووال وتمويوول االرهوواب التووي الووبح متفاقمووة فووي

العلر الحاضر إلى ح كبير وتسار التةوور التكنولووجي فوي العمول الملورفي وقةوا
االموال وال ي اتا التنو فوي اسواليب االحتيوال الموالي ولموا يسوببي لوك مون اثوار ضوارة
علووى االقتلووا والمجتم و  ،ولمواجهووة االنشووةة االجراميووة ومكافحووة اسوواليبها المس وتج ة
والحوو منهوووا  ،وللحاجوووة إلوووى تسسووويس مجلوووس ومكتوووب لمكافحوووة غسووول االمووووال وتمويووول
االرهاب ،يمارس المها ا الللة بمكافحة غسل االمووال وتمويول االرهواب  ،ولتقريور
عقوبا

لمرتكبي تلك الجرا .شر ه ا القانون.
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مالحظـة

تم تجميع هذه القوانين وطبعها بالصيغة التي نشرت في جريدة الوقائع العراقية

الدائرة القانونية
البنك المركزي العرقي

