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

ليةةوي ونمةةط  ،وبعةةد قيامنةةا بالتنسةةي مةةا

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

يي القانون العراقةي ال يتمامةى مةا االلكةا الةواردة

يي لذا االمر او يي الملل (ا) المري ب  ،وذلا بقدر عد تمامي ما االلكا المذكورة
.
القسم ()6
الدخول حيز النفاذ
يدخل لذا االمر ليل النفاذ اعتبارا من تاري التوقيا علي .
(ال .بول بريمر)  -المدير االداري لسلطة االئتالف المؤقتة  6مارل – اذار 2004
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الملحق (أ)
البنك المركزي العراقي لسنة )1 (2004

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

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

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

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

الديا

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

ير المرخصين

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

عليها ييما يلي:

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

أو تصةةريح بموجةةب قةةانون

اللةةائل علةةى تةةرخي

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

" البنا المركلي العراقي.

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

ما سواء أكان مقيد أو يةر مقيةد

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

(المستل ).

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

المناسب" المخ

الذي تعتبره سلطة التعيين أو وليةر العةدل،

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

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

المدان كان بسبب آراء المخ

المدان أو نماط الديني

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

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

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

التلامات التي ن

بذلا يي لذا القانون .

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

عليةة لةةذا القةةانون  .وال يتلقةةى البنةةا

أو جهة بمةا يةي ذلةا الجهةات اللكوميةة إال

يقضي بغير ذلا يةي لةذا القةانون يةت التةرا اسةتقالل البنةا المركةلي

العراقي ،ولن يسعى أي مخ

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

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

أو جهةةة بالتةةدخل يةةي نمةةاط البنةةا

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

العمل وتلقي الرخاء يي العراا .

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

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

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

علي القس السادل .

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

المادة رق ()27

باللكومة.

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

القس الرابا.

المادتين رق ( )28و(. )30

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

المادة رق (.)41

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

عليها يي

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

الالئلة المقترلةة بالمةكل واألسةلوب الةذي يعتبةره البنةا

مناسةبا لجةةذب التمةةا القطةةا المةةالي وعامةةة الجمهةةور  .ويكةةون نة

الممةةرو ممةةفوعا

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

عليهةا يةي لةذه الفقةرة إذا قةرر البنةا المركةلي العراقةي أن

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

عليها

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

لذا القانون.

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

المادة رق ( )8ويقا لما يلي:

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

الفقرة رق ( )4من المادة رق (.)5

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

مهامهةا و آليةة عملهةا

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

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

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

ممهود له بالنلالة

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

ألل للتعيين والعمل يي المجلل إذا رأت سلطة التعيين أن:

ليل مواطنا عراقيا.
ير مناسب للتعيين.

ج  -إذا كان المخ

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

أو القرابة ،بما يي ذلا من يكون المخ

قد تبنةال أو رعةال  ،وأي مةخ

أخةر يسةكن

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

يي المةؤون الصةيريية

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

يي المؤون الصيريية او

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

عليه يي المةادة ()11

مةةن القةةانون بو ةةائفه وعضةةويته يةةي مجلةةل ادارة البنةةا لمةةدة ( )5خمةةل سةةنوات قابلةةة
للتجديد )5 (.
 - 2يي لالة خلو مقعد من مقاعد المجلل يت تعيين عضو جديد يةي المجلةل يلةل مكةان
العضو الرالل ويستكمل مدة خدمت يي المجلل.
 - 3يقرر الملاي مقدما أي من نائبي سيتولى القيا بمها الملاي قبةل اآلخةر خةالل أيةة
يترة يتغيب ييها الملاي عن المجلل أو يعجل عن تأدية مهام بسبب العجل.
 - 4تقرر سلطة التعيين مروط وألكا خدمة أعضاء المجلل وتلدد قيمة المكايأة الماليةة
ألعضاء المجلل مسترمدة يي ذلا باللاجة الجتذاب األيراد المؤللين على أعلى مستوى
للعمل كأعضاء يي المجلل وإبقائه يي مناصبه .
- 5ال تتعرض المكايأة المالية لعضو المجلل ومروط وبنود خدمتة يةي المجلةل إلةى أي
تغيير خالل يتةرة خدمتة يكةون مةن مةأن تخفةيض مكايئتة الماليةة أو تقليةل جةودة مةروط
التعيين والخدمة.
(  -) 5الغيت الفقرة ( )1من المادة ( )13بموجب المادة ( )1من قانون التعديل االول لقانون
البنا المركلي العراقي الصادر باالمر رق (  ) 56لسنة  2004عن سلطة االئتالف المؤقتة
( المنللة ) رق  63لسنة 2007
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المادة رقم ( )14استقالة أعضاء المجلس وإقالتهم
 - 1يجول للملاي أو أللد نائبي أو ألي عضو آخر من أعضاء المجلةل أن يسةتقيل مةن
مها منصب بعد إخطار سلطة التعيين كتابيا بر بت يي ذلا بمدة ال تقةل عةن مةهر والةد
من تاري نفاذ االسةتقالة ،يةي لالةة قبةول سةلطة التعيةين لطلةب االسةتقالة .ويةي لالةة عةد
قبول سلطة التعيين لطلةب االسةتقالة ،يجةول لهةا أن تطلةب مةن عضةو المجلةل المعنةي أن
يعمل لمدة إضايية ال تليد عن ال ة مهور من تاري اإلخطار األصلي باالستقالة.
- 2ال تقةةو سةةلطة التعيةةين بإقالةةة الملةةاي أو نائةةب الملةةاي أو أي عضةةو مةةن أعضةةاء
المجلل من مها منصب إال يي اللاالت اآلتية يقط:
أ -صةةدور لكة مةةن إلةةدى الملةةاك الجنائيةةة بإدانةةة المةةخ

الرتكابة جةةر يعاقةةب علية

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

بسبب آرائ أو نماط الديني أو السياسي.

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

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

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

ل -إذا كان المخ

مصابا بمرض نفسي أو جسماني يجعل يي رأي سةلطة التعيةين يةر

قادر على أداء واجبات التي ين

عليها لذا القانون .

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

الفقةةرة رقة ( )2بمةةأن إقالةةة ألةةد أعضةةاء

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

المعني بالقرار.

 - 5يسةةتمر أي عضةةو مةةن أعضةةاء المجلةةل أقيةةل مةةن مهةةا منصةةب يةةي اللصةةول علةةى
مستلقات المالية و يرلا من الملايا المعمول بها عمال بمروط تعيين لتةى يةت البةت يةي
موضو إقالت من قبل جلسة االستما أو الهيئة التي تن ر يي الطعةن الةوارد منة  ،أيهمةا
كان أبعد أجال .
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المادة رقم ( )15الكشف عن المصالح
 - 1يقو كل عضو من أعضاء المجلل عند تعيين يةي المجلةل وسةنويا بعةد ذلةا بإعةداد
بيان خطي يريع للمجلل ويذكر يي المصالح التجارية المبامةرة أو يةر المبامةرة لة أو
ألي ممن له عالقة ب  ،سواء آكانت لذه العالقة عن طري المصالرة أو صلة الةرل أو
القرابة ،ويُعد لذا البيان الخطي على نلو يتمامةى مةا أيةة تعليمةات قةد يصةدرلا المجلةل
وباللةةد الةةذي تةةن

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

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

عليها يي المادة رق ( )3ويي إطار اللدود المنصو

عليها يي لةذا القةانون

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

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

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

علي القس الرابا.

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

( ) 6عدلت الفقرة (ن) من المادة  16بموجب المادة رق ( )10من قانون رق  82لسنة 2018
التعديل ال اني للقانون .

26

(ل) إقرار اإلجراءات المتبعة يي عمليةة صةنا القةرار علةى المسةتوى الةداخلي يةي البنةا
المركلي العراقي .
( ) الموايقة على ن

المراقبة الداخلية للبنا المركلي العراقي.

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

) اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية السنوية وإصدارلا ونمرلا.

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

البنةةا المركةةلي

يةي لةذا القةانون يسةند مسةئولية التعامةل معهةا لمةخ

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

والد أو لمخصين معا.

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

تربطة بة عالقةةة أسةةرية أو

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

يمغل منصب الملةاي أو نائةب الملةاي أو عضةو يةي المجلةل أو

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

القاضةةي

قةةد أديةةن بارتكةةاب جريمةةة نمةةأت عةةن النمةةاط الةةذي

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

البنةةا

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

عليها يي لذه المادة .

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

تقدي المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة.

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

يُفسةةر علةةى أن ة يل ةةر اسةةتخدا االوراا

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

أو

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

المناسةب لسةب تقةدير البنةا المركةلي العراقةي وطبقةا للقواعةد

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

عليها ولددلا البنا المركلي العراقي عن طري :

(أ) البيا أو المراء القطعي البسيط ير الممروط ( النقدي أو اآلجل) أو بموجب اتفاقيات
إعةةادة المةةراء أو أيةةة عقةةود ماليةةة ممةةابهة أو أوراا ماليةةة لةةديون صةةادرة مةةن قبةةل البنةةا
المركةلي العراقةي أو مةةن قبةل اللكومةةة وتلمةل عائةةد السةوا  ،علةةى أن تقتصةر عمليةةات
مةةراء االوراا الماليةةة للةةديون الصةةادرة عةةن اللكومةةة علةةى عمليةةات تُجةةرى يةةي السةةوا
المفتوح ويي السوا ال انوي يقط .
(ب) المراء أو البيا البسيط ير الممروط (النقدي أو اآلجل) للنقد األجنبي .
(ج) خص الكمبياالت أو السندات اإلذنية .
(د) تقدي القروض المؤمنة تأمينا كامال بواسطة رلن يضمن القرض .
(ل ) قبول ودائا من المصارف تُديا عليها يوائد .

35

المادة رقم ( )29متطلبات االحتياطي
- 1يتطلةةةب البنةةةا المركةةةلي العراقةةةي مةةةن المصةةةارف ،تنفيةةةذا للسياسةةةة النقديةةةة للعةةةراا
وبمقتضى اللوائح المن مة يي لذا المأن  ،أن تلتف بالتياطي يي مكل أرصةدة نقديةة أو
ودائا لدى البنا المركلي العراقي  .ويت االلتفا بم ل لةذا االلتيةاطي يةي لةده األدنةى
المنصةةو

علي ة والةةذي يلسةةب كمتوسةةط مسةةتويات االلتيةةاطي يةةي نهايةةة اليةةو خةةالل

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

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

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

أو

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

منها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

السةليمة والفعالةة لتصةفية وتسةوية

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

قةائ علةى ن ةا للةديا أن يراعةي المةروط

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

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

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

وتفتةيا لةاملي التةراخي

ويةروعه التابعةة لهة يةي

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

علي لذا القانون والقانون المصريي  ،من أجل تطبي الهيئات المرخصة

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

عليها يي

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

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

اللسةةابات وديةةاتر اللسةةابات والو ةةائ و يرلةةا مةةن السةةجالت

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

العراقي دون اللصول منة علةى التةراخي

أو التصةاريح أو التسةجيل الةالل  ،ر ة أن

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

البنةةا المركةةلي

أو التصةاريح أو التسةجيل ،أو أن لةذا

يخالف القانون  ،ويقو المسؤولون عن تطبي القانون ،

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

لفل

لسابات ودياتر لسابات وسجالت األخرى ،وله استخدا

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

أو التصةةريح أو التسةةجيل الةةالل مةةن البنةةا المركةةلي العراقةةي الةةذي يقتضةةي

القانون ،يقو البنا المركلي العراقي بإعالن م ةل لةذا المةخ

بصةدور أمةر يةأمره يية

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

يي لةذا

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

تُلةدد قيمتهةا بموجةب الفقةرتين

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

من القيود المنصو

عليها يي الفقرة رق ( )1يجول للبنا المركلي العراقي

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

المواد القانونيةة الهامةة واإلجةراءات اإلداريةة التةي تبنتهةا اللكومةة والبنةا

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

البنةةا المركةةلي

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

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

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

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

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

يقو باآلتي متعمدا الغا ما معريت بذلا :

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

53

المادة رقم ( )52ترويج النقود المزيفة .
 - 1كل مخ

يقو باآلتي متعمدا الغا ما معريت بذلا :

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

يقو بقصد الغا بترويج ما معريت بذلا :

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

يقو بقصد الغا ما معريت بذلا :

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

يقو ب :

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

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

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

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

يعمل بموجةب عقةد أو تةرخي

المرطة ييما يتعل بتأدية المها المنصو

صةادر مةن البنةا المركةلي العراقةي أو

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

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

يقو عمدا باآلتي :

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

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

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

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

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

يتعمد أن :

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

بارتكاب جريمة عمال بن

الفقرة رقة ( )1ييمةا يتعلة بةالعمالت

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

على عل بأن لذه العمالت النقدية المعدنية أو الورقية ليل

لهةةا قيمةةة النقةةود وك ةان المةةخ

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

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

يقو بإصدار

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

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

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

والمةو فين

 ،ولة أن يفةرض العقوبةات علةى كةل مةخ

ملةل

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

أو مو فا لدى ليئة مرخصةة أو وكةيال

لها .
 - 2تعتبر العقوبات المنصو

عليها يي ألكا لذه المادة عقوبات مدنيةة وليسةت جنائيةة

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

الةذي تطبة علية

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

آخةرين بسةبب لةذه المخالفةة

المعاقب بالغرامة من وراء السلوا الذي آتاه والمةوارد الماليةة

وأيةةةة ةةةروف مخففةةةة  ،وأيةةةة عوامةةةل أو ةةةروف أخةةةرى يتةةةراءى للبنةةةا

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

عليهةةا يةةي لةةذه المةةادة والتةةي يفرضةةها البنةةا

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

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

أو تصريح مصريي أو إضاية مرط أو قيد عنةد إصةدار

مةةا ،أو إلغةةاء تةةرخي

أو تصةةريح بموجةةب القةةانون المصةةريي أو

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

يلاول نماط يتطلب إصدار ترخي

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

أو تصةريح بةأن يمتنةا

أو التصةةريح المطلةةوب مةةن قبةةل

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

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

بريا دعوى استئناف أما ملكمة الخدمات المالية .
عليها القانون .

الملكمةة أيضةا مراجعةة اإلجةراءات التةي يتخةذلا القةي أو اللةارل

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

لذا االتفاا على إمكانيةة الطعةن يةي قةرار لةذه الملكمةة

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

الملكمةةة بمراجعةةة قةةرارات أو إجةةراءات البنةةا المركةةلي العراقةةي بمةةأن

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

أيةة

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

للن ةةر يةةي أيةةة مخالفةةة يعاقةةب عليهةةا

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

مؤلال للعمل كقاض يي الملكمة ويقال من منصب يي لال تعيين

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

:

أ .مواطن ير عراقي
ب .مخ

ير مناسب.

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

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

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

 ،بما يي ذلا األطفال واألدعياء أو أي مخ

آخر يعيا ما المرمح للمنصب يي منلل

والد ل مصللة تجارية مبامرة أو ير مبامرة قد تر

المرمح للمنصب أن يلج عةن

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

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

آخةر تربطة بة عالقةة عائليةة أو

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

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

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

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

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

يقو بأي مما يلي دون مبرر أو عذر قانوني:

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

اللك على تاري لنفاذه يكةون تةاري النفةاذ بعةد أسةبو والةد

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

اسةةةتبعاد قةةةي عمةةةال بةةةن

المةةةادة رقةةة ( )63مةةةن القةةةانون

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

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

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

باإللالة يي تاري

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

ملكمة الخدمات المالية بن ر الدعوى.

ب -إذا كان لك ملكمة الخدمات المالية ال يستند إلى أدلة مادية أو يستند إلى أدلة ملورة
بما يي ذلا مهادة اللور والو ائ الملورة أو المليفة أو التي ت التالعب يي ملتوالا .
71

ج -يي القضايا التي نصت عليها الفقرة رق ( )3من المادة رق ( )63ليث يسمح االتفاا
المذك ور ييها بالطعن يي اللك ويكون قرار ملكمة الخةدمات الماليةة قةرارا يتعةدى نطةاا
االتفاا القائ على اختصا

الملكمةة  ،أو يةي لالةة عجةل ملكمةة الخةدمات الماليةة عةن

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

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

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

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

)( ) 12

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

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

جالل طالباني

طارق الهاشمي

عادل عبد المهدي

نائب رئيس الجمهورية

نائب رئيس الجمهورية

رئيس الجمهورية

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

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

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

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

مهامهةةةا وآليةةةة عملهةةةا

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

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

يي

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

المادة ( )27من القانون ويلل ملل

 1ة يعقةد البنةا المركةلي العراقةي صةفقات علةى األصةول األجنبيةة ويقةو

بإدارة االلتياطي الرسةمي مةن النق ة د االجنبةي للدولةة ويق
الدولي

ما يأتي :

ة ا أليضةل الممارسةات

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

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

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

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

ج

األجنبي الذي عادة ما يستخد يي تأدية اللسابات الدولية التي يلتف بهةا البنةا المركةلي
العراقي يي لسابات لدي أو تلا التي تسةت مر عةن طرية اتفاقيةات اعةادة المةراء وإعةادة
المراء المقابل والودائا ال ابتة آلجال متعددة.
د

لقوا السلب الخاصة المتويرة للساب العراا لدى صندوا النقد الدولي .

ل

االدوات االست مارية المتالة لدى صندوا النقد الدولي.

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

للبنا استخدا الممتقات المالية يي الملاي االست مارية كأداة للتلوط .

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

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

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

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

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

يختار البنا المركلي العراقي مركة دولية تقو بمها المراجعة الخارجيةة والتةدقي

المةالي لمةدة ( )5خمةةل سةنوات  ،وال يجةةول ان يتكةرر اختيارلةةا لمةدد متتاليةةة تليةد علةةى
( )10عمر سنوات.
المادة ـــ  8ــــ يلغى ن
المادة
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المادة ( )72من القانون ويلل ملل ما يأتي:

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

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

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

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

شـــرع هــذا القانــــــــون.
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