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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
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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 .
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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
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 – 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 .

44

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.
46

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 .
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 – 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 .
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 – 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
95

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 .
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 – 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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