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لمؤقتة , وبموجب اف ئتالالاري لسلطة ادالالمدير المخولة لي بصفتي ات السلطاعلى  اءابن
 افيه الصيييلة , بمات الدولي ذامن الات مجلس ارامع قر اشييييالحرب , وتماف اعراين وانقو
 ,  2003 (1483)ر رقم القرا
لتغيير اث احداسيييلوب قي الالعرالشيييعب اقبول  انلحكم لضيييمالعمل عن قرب مع مجلس اوب

دي اقتصالام النظاث تغيير كبير في احدالحكم في ابرغبة مجلس  امن افاعتراو، دي اقتصالا

قيين العرام جميع اماحة المتالفرص اة والحياعلى تحسييييين  روف  امن اراصييييراقي والعرا

عامن الالمؤذية على ا ارهاثالة والبطافحة اومك ل لعمل على ذلك من خالام عن طريق ال

 مستقرة .  ليةاق ماسوا

رف وعن المصييياط المنظم لنشييياقي العراي ونانقلار اطالاجمة عن الناكل اللمشييي امن اكادراو

كذلك  امن اكادرار , واطالا ابق في تطبيق هذالسيييييييالحكم ام انظ ايتبعه انكلتي الطريقة ا

لشييعب اهية اخير ورف انق , وضييمالة للعرارة فعادالمؤقتة بتوفير اف ئتالالام سييلطة التزال

ليومية , اة الحيادية في العات مالالمعاعية واجتمالائف الو ام بالقياقي وتمكينه من اعرلا

ف ئتالالالب سييلطة اقد ط 2004م الع (1483)لدولي رقم امن الار مجلس اقر انب اوتذكير

 لمستديمة . التنمية التي تسمح بالظروف ادي واقتصالار اعمالالمؤقتة بدعم ا

تموز  17ريخ امن بتالالمرفوع لمجلس ام العامين الاع تقرير ينسييييييجم م ما بطريقة  وعمال

دي اقتصيييييييام ادي من نظاقتصيييييييالامه اق وتحويل نظالعراجة لتنمية الحالمتعلق با 2003

لتنمية ار استمرالسوق ويتميز بادي يعتمد على اقتصام انظ إلىف اوغير شف ا  مخطط مركزي

ح صيييالجة الالحالمتعلق كذلك باص حيوي , واع خاسييييس قطادية فيه عن طريق تاقتصيييالا

قع اص , ومن والخاع القطابغية تفعيل وتنشيييييط  ونيةانقت احصييييالاء اجرات والمؤسييييسييييا

ر اهـييي( من قر 8لفقرة )اليه في ار المشالتنسيق الدولية , وهو الية المات المؤسسامع  اتنسيقن

 , (1483)لدولي رقم امن الامجلس 

 2004( لسنة 94امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم )
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 -يلي:  اعلن بموجب ذلك ما
 لوألالقسم ا
 لغرض ا

م المتعلق بتحييدييي  نظيياو (40)لمؤقتيية رقم اف ئتالالاسيييييييلطيية ر ماعلى  ونانقييلا ابني هييذ

سم ب امونأم امصرفي اما. ويؤسس نظ ايضا( أ)رف وملحقه المصا سالا, يت مة ويقوم على ل

د اقتصيييادي وتطوير اقتصيييالاس للنمو اسييياجل توفير اللجميع من  احافسييية , ويكون متالمنا

 قي مستقر .اعر

 يانلثاقسم لا
 رفالمصاون انق

 . ونانقلاثر وقوة ا( أ)لملحق امر في الا المرفق بهذارف المصا ونانقيكون ل

 لثالثالقسم ا
 لمنسجمة ات غير التشريعا

لمؤقتة / اف ئتالالاسيييلطة )مر / ا ايضيييا )أ(لمؤقتة وملحقهاف ئتالالامر سيييلطة ايلغى   – 1

 . ( 40/  2004يلول ا 19

 2004رف لسنة المصا ونانق أومر الا اينسجم مع هذ قي الالعرا ونانقلاي نص في ا – 2

 مر .الا اينسجم فيه مع هذ لذي الاللمدى  ايعلق هن )أ(  وملحقه

 بعالرالقسم ا
 ذ النفا

 لتوقيع عليه . اريخ المفعول من تاري التنفيذ ويصبح سامر حيز الا ايدخل هذ

 ري ادالالمدير ا,  (بول بريمرلا) 

 لمؤقتةاف ئتالالاسلطة 
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 مةام عاحكال ـ وألاب البا

 ت المصطلحاتعريف  -1دة الما
  -ه: ادنالمبينة اي انلمعالية التابير التعايقصد ب ونانقلا اض هذاغرال

في مجلس  اي شييخص يكون عضييوالمحلي , المصييرف ايتعلق ب اري" وفيماداتعني كلمة  "

يتعلق  المصيييييرف وفيمات في ابالحسييييياجعة اعضيييييو في لجنة مر أورة , مدير مفوض ادالا

 لمصرف . الفرع  امعين اجنبي مديرالالمصرف اب

لشركة ا اهمخرى تحكاي شركة او التي تحكم مصرف مالشركة ابعة" اتعني كلمة "شركة ت

ئح اللوالمحددة في ايير اللمع اداسييتناخرى محددة اي شييركة المصييرف والتي تسيييطر على ا

 قي . العرالمركزي البنك التنظيمية من قبل ا

 ليومية للمصرف . ات العمليارة اداعن  مسؤوال ارة " مدير مفوض" شخصاتعني عب

شيرة المب ونانقلا ابمقتضيى هذ اتصيريح أو ايحمل ترخيصي اتعني كلمة " مصيرف" شيخصي

لحكومية ات الشيييييركا ونانقة وفق  افي ذلك شيييييركة حكومية منشييييي المصيييييرفية بمال اعمالا

 لمعدل . ا 1997( لسنة 22لمرقم )ا

 تسيطر على مصرف   أو ابضة مصرفية" شركة تملك مصرفارة " شركة قاتعني عب

 ( . 27دة )المالمدرجة في اشطة نالاشطة مصرفية" انرة " اتعني عب

خرى مسيييييتحقة ال اموا أولنقدية ائع الودام سيييييتالال اعمال مصيييييرفية" اعمارة " اتعني عب

 .  اص بهالخاب الحسات في اراستثما أو ئتماناتاع ايداض اغرلجمهور الاد من السدا

وتجري فيه  ونيةانقلاحية الناللمصرف من  ابعات اعمل يشكل جزء انكتعني كلمة " فرع" م

لفروع اتب امل جميع مكاتع ونانقلا اض هذاغروال، لمصيييييييرفية اشيييييييطة نالابعض  أوكل 

 2004لسنة  94رف رقم المصا قانون
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ك لبنات من سييالالمراحد ويجوز توجيه امكتب لفرع و اهانجنبي على الالمحلية للمصييرف ا

جنبي الالمصيييييييرف الذي يحدده الفرع امكتب  إلىلنوع ا اي مكتب فرع من هذلمركزي الا

قي في العرالمركزي البنك اره امكتب فرع يخت إلى أولغرض ا اقي لهذالعرالمركزي اللبنك 

 جنبي . الالمصرف اب انره بتعيين مكتب فرع من جاخطالة عدم اح

دة الما( من 6لفقرة )ايشيييكل بمقتضيييى  لذيالمصيييرف المرحلي" المصيييرف ارة " اتعني عب

(61) . 

 قي .العرالمركزي البنك ا" CBIرة " اتعني عب

 لشخص . ا انك اذاخرى السيطرة" وتعتبر موجودة لتحكم شركة ا" 

له قوة  أوكثر احد و ال شخص ومن خال أوشر اغير مب أوشر ايسيطر بشكل مب أويمتلك  -أ

 .  أو كةلتصويت للشراكثر من حصص أوا %25تصويت 

 ء للشركة . المدرالبية ار غاختياحية يتمتع بصال –ب 

 قي . العرالمركزي البنك ا ايحدده ارس سيطرة مؤثرة وكمايم –ج 

لمبلم اد ابل حق سيييييييدام بصيييييييرف مبلم نقدي مقالتزا أوي صيييييييرف ا" ائتمانتعني كلمة "

 امضمون انكاء المبلم سوا اخرى على هذاي رسوم ا أوئدة الفالمستحق ودفع المصروف وا

لية اء لورقة ماي شراو اني ضماصدر اق دين واستحقاي تمديد لموعد ام غير مضمون وا

 ء بخصم . ابسعر شر أوشرة امب امائدة الفاخر لدفع مبلم نقدي للتكفل بدفع احق  أولدين 

ة ادادل اخرى تعاة اداية او تداولللبلة اة مديونية قاداي الية لدين" ارة " ورقة ماتعني عب

ية هذه وا مديون قاداي ال لة اة  ية ازة ورقة مالحق في حياتمنح  تداولللب قال لدين  لة اخرى  ب

 تداولللبلة القالية للدين الماق اروألاتكون  اندل ، ويجوز التبا أوب اكتتالاسييطة ابو تداوللل

 قد تكون بشكل قيد دفتري .  أودة افي شكل شه
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للشييخص  م الابقيد في سييجل  امثبت انكاء اويدفع لشييخص سيي انقدي اتعني كلمة "وديعة" مبلغ

 أو عالوةب أوئدة اخر بفاب احس إلى اتحويله أولوديعة اد المستلم للمبلم بشروط تقتضي سدا

لمودع وذليك ا ا روف يتفق عليهي أوفي وقيت  أولطليب اعنيد  اميا،  عالوة أوئيدة ابيدون في

 .  ابة عنهماني ايتفق عليه أولشخص ا

قي العرالمركزي البنك ار اخطايتم  امعين شيييييييخصيييييييفرع " مدير رة " مدير فرعاتعني عب

لتي يقوم ات العملياه مسييؤول عن ان( ب6دة )المالفرعية )د( من الفقرة او (1)للفقرة  اداسييتنا

 ق . العراجنبي في امصرف  ابه

 قي . العرار الدينار" اتعني كلمة " دين

يقع  ارياعتبا اعني شخصري ياعتبافي وصف شخص  امهاستخداتعني كلمة "محلي" عند 

عمله  انكيقع م افي وصييف مكتب يعني مكتب امهاسييتخداق وعند العرالرئيسييي في امركزه 

 ق . العرافي 

ته تجعله مؤهال لثقة والاب اوجدير امينايعتبر  ائق" شيخصيلح والارة " شيخص صياتعني عب

في  ر مؤهالل غياعمالاع الحه في قطامصييييييي أولي المامركزه  أولمهنية وخلفيته وخبرته ا

لمصييرف  ائياقضيي ارسيياح أو اوصييي اريادا أو الكايكون م نقي الالعرالمركزي البنك اي ار

  -: انك اذا ائقوال الحاي شخص صايعتبر  وال

لسييييييجن لمدة سيييييينة ايحكم عليه ب انيمكنه  انك أوئية بجريمة حكم اته محكمة جنانداقد  – 1

لممكن امن  انك أولحكم ا افع لمثل هذالدالم يكن  امة مار بدفع غراكثر دون خيا أوحدة او

 سية . السيا أولدينية ا اءهارا أوشطته ان أوءه ارايكون نتيجة  ان

 ضية . المات السنوالسبع ال ئية خالاسه من قبل هيئة قضفالا نعالاتم  – 2
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رسييية مهنة على اقفته عن ممأو أورسييية مهنة اهلية مماقد جردته سيييلطة مختصييية من  – 3

 اشيييطتهان أوشيييطته ان أو ائهارا أوئه اراقة بلشيييخصيييي وليس له عالالوك لسييياس سيييوء اسيييا

 . أو سية السيا

 امراصيييدرت هيئة مختصييية ا أورة شيييركة اديصيييلح ال ه الانئية اعلنت هيئة قضييياقد  – 4

 رة شركة . اديصلح ال ه الانيقضي ب

بغض  أو انلذي يحمل عنوا (ريادالا اعد)لشخص المستوى" ارة " مو ف رفيع اتعني عب

في  أولية في مصرف محلي التاصب المناكثر من ا أوحد ام وا, يتولى مه انلنظر عن عنوا

م , رئيس , اق: رئيس مجلس, مدير عالعرالمصيييييييرف في اجنبي فرع الالمصيييييييرف الة اح

ض , اقرالالي , رئيس لقسييم المالقسييم التشييغيل , رئيس التنفيذي , رئيس قسييم القسييم ارئيس 

ي المسييييتوى" المصييييرف رفيع ارة "مو ف اوتشييييمل عب ا. كم راسييييتثمالارئيس قسييييم  أو

( 4لفقرة )اردة في الوات المتطلبام بالتزالاقي العرالمركزي البنك اخر يطلب منه اشييييخص 

 . ونانقلا ا( من هذ18دة )المامن 

لبنك الذي ينشييييره ارف المصييييارف في سييييجل المصيييياء اسييييمائمة بائمة" قالقاتعني كلمة " 

 قي . العرالمركزي ا

 ارياعتبا امكتب شخص أوري اعتبافي وصف شخص  امهاستخداجنبي" عند اعني كلمة " ت

 .  امحلي امكتب أو امحلي ارياعتبا ايكون شخص ال امكتب أو

 .  اكليهم أو ارياعتبا أو اطبيعي اتعني كلمة " شخص" شخص

شيييرة من قبل شيييخص يعمل بشيييكل اغير مب أوشيييرة ازة مبازة مؤهلة" حيارة " حياتعني عب

خرين في مشيييروع تمثل اص اشيييخا أوفر مع شيييخص ابشيييكل متضييي أومجموعة  أومنفرد 

رة اداعلى  ارسييييييية نفوذهاتتيح مم أولتصيييييييويت احقوق  أو رأس المالكثر من ا أو 10%

 قي . العرالمركزي البنك ايقرره  ازة وحسبمالحيالذي تقع عليه المشروع ا
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 رف يعني ذلك . لمصايتعلق ب اقة" فيملعالات الشخص ذارة " اتعني عب

 ي مدير للمصرف ا – 1

 ابة نسييييبية بماقر أوية انلثالدرجة اية ابة لغاقة قرعال امالمدير اقة بي شييييخص له عالا – 2

 لمدير . اخر يقطن في مسكن اي شخص المدير  وال اطفاية ارع أوفي ذلك تبني 

 وألشييييخص ا المصييييرف مشييييروع يمتلك فيه مثل هذازة مؤهلة في اي شييييخص له حيا – 3

 لمشروع . ا أولشخص ا اي مدير لمثل هذازة مؤهلة والمصرف حيامدير 

لذي يمتلك فيه الية للمصرف والمات الكشوفاد اعداضع للدمج في اي مشروع غير خا – 4

 لمشروع . اي مدير لمثل ذلك ازة مؤهلة والمصرف حيا

لمصيييييييرف  يةونانقلاحية النامن  ابعات اعمل يشيييييييكل جزء انكرة "مكتب تمثيل" ماتعني عب

يجوز  لذي الادلة والمتبالو يفية ات اقلعالات والمعلوماشيييطة محددة بتوفير نالاحي  تكون 

 لجمهور . اد من السداخرى مستحقة ال اموا أوئع اي ودام ستالافيه 

مجموعة  أوخر اري يملك فيه شيييخص اعتباي شيييخص ابعة" يعني ارة  "شيييركة تاتعني عب

شكل متضاشخا لتصويت لمثل ذلك اكثر من حصص ا أو %50دل ايع افر ماص يعملون ب

ص اشيييييخالامجموعة  أوخر الالشيييييخص ا ازة مؤهلة تتيح لهذاحي أوري اعتبالالشيييييخص ا

 زة . الحيالذي توجد لديه اري واعتبالا انلكيات اساسي أورة ادالة على ارسة سيطرة فعامم

ة المنشيييييييالية المات الخدمالية" محكمة المات الخدمارة محكمة اعب أولمحكمة اتعني كلمة "

 قي .العرالمركزي البنك ا ونانقبموجب 
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 لتنظيميةاض اغرالا -2دة الما
لمصييييييرفي ام النظالثقة في ا  على الحفاهو  ونانقلا الرئيسييييييي لهذالتنظيمي الغرض ا – 1

ت المصييرفي بتقديم معلومام ام للنظالعالفهم اخرى تعزيز الالتنظيمية اض اغرالاوتتضييمن 

ئم الجرالحد من اعدة على المسيياية للمودعين والحماسييبة من ا  على درجة منافلحائمة ومال

 ب . ارهالال وتمويل اموالال وغسيل احتيالا افيه الية بمالما

 التنظيمييية ويعتبرهيياف اهييدالائفييه بطريقيية تتفق واقي و ييالعرالمركزي البنييك ايؤدي  – 2

ت اءاجرالاتتمتع  ف والادهييالاض تحقيق تلييك اغرفضييييييييل الالاقي العرالمركزي البنييك ا

 ايالتي تؤثر على قضييياقي والعرالمركزي البنك ا اي مؤسيييسييية حكومية عدالمتخذة من قبل ا

 . ونيةانقذ افاني قوة احيته . بتقع ضمن صال

 تالمحظورا -3دة الما
لحصييييول على المصييييرفية  دون ال اعمالارسيييية اق ممالعراي شييييخص في يحق ال ال – 1

ءه من اعفالذي تم الشييخص ا اقي عدالعرالمركزي البنك ا در عناتصييريح  صيي أوترخيص 

 الذلك في هذ افيرد خال اء ماسييييييتثنا( وب6لفقرة )ا( و3للفقرة ) اداسييييييتنالمركزي البنك اقبل 

بلة للدفع اخرى قال اموا أوئع الودام سيييييتالال اعمارس ايم اني شيييييخص يحق ال ال ونانقلا

 قي . العرالمركزي البنك ادر عن اتصريح  ص أولجمهور دون حصوله على ترخيص امن 

  -: ونانقلا الي ذكرهم من شروط هذالتاص اشخالايستثنى  – 2

لية اس ماكثر رامن  احصري تمويال التي يودعونها تاانئتمالالذين يمولون اص اشخالا – ا

من  أولية ات مامن مؤسييسيي التي يحصييلون عليها تاانئتمالات ائداد وعالسييداغير مسييتحقة 

 .  رأس المالق اسوالتي تصدر في الية للدين واملاق اروألا
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ت على ات دين شركاسند أوت ات شركار سنداصدابل الذين يحصلون مقاص اشخالا –ب 

م القياض اغرل فقط الاموالام مثل تلك اسيييييييتخدالجمهور واد من السيييييييدال مسيييييييتحقة اموا

 ص . الخابهم ات لحساراستثماب

بحكم طبيعة  ونانقلا اقي من شروط هذالعراكزي لمرالبنك الذين يستثنيهم اص اشخالا – 3

لعمل الذي يتطلبه مشيييييييروع الحجم المصيييييييرفي بالعمل ارسيييييييون ايم ال احجمه أولهم اعما

 أولمركزي مشييروطة البنك ا التي يمنحهات اءاسييتثنالاتكون تلك  انلمنظم شييرط اري التجا

لشييييييخص اتنطبق على  نوانقلا امعينة من هذ اماحكاقد تكون جزئية وتحدد  أو امحددة زمني

 ء . استثنالا الذي يحصل على هذا

 اي لغة فيمات كلمة " مصييرف" بامشييتق أوم كلمة " مصييرف" اسييتخداحد يجوز ال ال – 4

در اتصيييريح  صييي أولحصيييول على ترخيص ات دون اخدم أوت امنتج أول اعماي ايتعلق ب

 ونانقلايعترف به  أو عليه ام منصوصاستخدالا اهذ انك اذا الاقي العرالمركزي البنك اعن 

 اهانلذي يسييتعمل فيه كلمة "مصييرف" على اق السيييامن  اضييحاو انك اذا الاق دولي اتفا أو

سمهم ام كلمة  "مصرف"  باستخدالتمثيل اتب ايجوز لمك لمصرفية والاشطة نالاتتعلق ب ال

ي جنبالالمصرف اسم امن  ايتجز كلمة  "مصرف" جزء ال التي تشكل فيهات الالحافي  الا

 ت . الالحالتمثيل في هذه ارة مكتب اف عباتض انتب شرط المكاليه تلك الذي تنتمي ا

تره اته ودفاباي شيييييييخص وفحص حسييييييياتب المركزي سيييييييلطة دخول مكاتكون للبنك  – 5

شك  اسساك اهن انقي العرالمركزي البنك اقرر  اذاخرى الاته ته وسجالاومستند معقولة لل

دة ويقوم المابقة من هذه السييييييام احكالاشييييييى مع اتمت شييييييطة الانرس الشييييييخص يما اهذ انب

لقوة ام اسيييييتخداقي وبالعرالمركزي البنك امن  افور تلقيهم طلب ونانقلا امسيييييؤولو تطبيق هذ

لشيييخص وفحص ا اكن هذاماقي على دخول العرالمركزي البنك اعدة الضيييرورة بمسييياعند 

 . خرىالاته تره وسجالادف أوته اباسح
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خرى امج ابر أولجزئية الصغيرة واريع المشالمتعلقة باشطة نالا رسةاح بممالسمايتم  – 6

رس سييلطة التي تما تاانلكياتخول  ارف وكمالمصييا اخرى عدات امن قبل مؤسييسيي ةبهامشيي

لتي ا تاانلكيا. وتقوم مثل تلك  ونانقلا اشييييييطة من شييييييروط هذنالاحكومية وتسييييييتثنى تلك 

مجهم اقي تتعلق ببرالعرالمركزي البنك ا إلىرير دورية ارس سيييييييلطة حكومية برفع تقاتم

 . ائهاستثنالتي تم ا تاانئتمالالحصول على احة وانلما

 خيصالترامنح  -يانالثب البا

 تازاجالا أوخيص الترا -4دة الما
 أولب التي تعود غا ويةانالثلفروع افي ذلك  اق بمالعراسييييييس مصيييييرف في ايتطلب ت – 1

ر ترخيص مصرفي مسبق اصدابضة اشركة مصرفية ق أوجنبي المصرف  امل ملكيتهاك

جنبي في امكتب تمثيل لمصيييييييرف  أوء فرع اشيييييييانقي . ويتطلب العرالمركزي البنك امن 

لفرع ايحتفظ  انقي . ويتطلب العرالمركزي البنك ار تصيييييريح مسيييييبق من اصيييييداق العرا

تفرض قيود حول  , وال رأس المالر من ار دينا( ملي500جنبي بـييييييي )الاللمصرف  ويانالث

 .  رأس المالر استثمالذي سيتم فيه ال المجا

لفترة زمنييية غير  اخطييي ونانقييلا الممنوح بموجييب هييذازة اجييالا أولترخيص ايعطي  – 2
لتي الشيييييروط ام واحكالاته امرفق أوزة اجالا أولترخيص ايجوز تحويله , ويحدد  محددة وال

 اترخيص مطلب أور تصريح اصدالمتعلقة بالشروط ال لجميع امتثالاويعتبر  اصدر بموجبه
قي بعد العرالمركزي البنك ا الم يعدله المرخص لهم ماص اشييييييخالافة اينطبق على ك ائمياد

 ذلك  
 اداسييتنارية واعتباسييسييت بشييكل هيئة التي تات اللشييرك خيص فقطالترار اصييدايجوز  – 3
 ويةانثاللفروع ال هذه كل مث أولبية ا، وقد تعود ملكية غ اله اقية وسييييجلت وفقالعراين انللقو
ر اصييييدافيتم  ويانالثلفرع الة ابضيييية مصييييرفية , وفي حاشييييركة ق أوجنبي امصييييرف  إلى

ت السيييييلطاملة وموحدة من قبل ابة شيييييالرق اضيييييعام خالالمصيييييرف ا انك اذاترخيص فقط 
 م . الالرئيسي للمصرف المركز الذي يقع فيه البلد ابية في الرقا
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سييييس املة وابة شيييياضييييعة لرقالخاجنبية فقط الارف المصييييات لفروع ازاجالاتصييييدر  – 4

 جنبي . الالرئيسي للمصرف المركز الذي يقع فيه البلد ابية في الرقالسلطة اموحدة من قبل 

 إلى اكلي أو اجزئي التي تعود ملكيتهارف المصيييييييابعة وفروع التات الشيييييييركامل اتع – 5

 امل بهالذي تعالمسيييييييتوى اتقل عن  ق بطريقة الالعراين انبموجب قو باناجص اشيييييييخا

 لذلك .  افخال ونانقلا الم ينص هذ المحلية مارف المصا

جديد ويخضييييييع  أوئم اسييييييهم في مصييييييرف محلي قاك متالاجنبي الايحق للشييييييخص  – 6

 .  المعمول بهالتنظيمية ائحه اولو ونانقلا المحددة في هذات اللمتطلب

كن ذلك لم ي ارة مصيرف محلي مادا أوزة مؤهلة اك حيمتالاجنبي الايحق للشيخص  ال – 7

لذي البلد ابية في الرقالسلطة املة وموحدة من قبل ابة شالرق اضعاخ اجنبيا الشخص مصرفا

 ف . اطرالامصرف للتنمية متعدد  أوجنبي الالرئيسي لمصرف المركز ايقع فيه 

 اضعاخ امصرف اوانك اذارف فقط المصاسهم في ا أورف اك مصمتالا بانجيحق لال – 8

 خر .ابية في بلد اة رقبة موحدة من قبل سلطالرق

 لترخيصاطلب  -5دة الما
، وتتبع  اقي خطيييالعرالمركزي البنييك ا إلىخيص الحصيييييييول على ترات اتقييدم طلبيي – 1

ت المسييتنداقي معززة بالعرالمركزي البنك ا أنظمة التي تحددهاصيييل التفالشييكل وات الطلبا

 .  نظمةألاتلك  التي تحددها

ق العراين انلقو اداسيييتناري واعتبا انلمؤسيييسييية ككيالمقدم من شيييركة الطلب ايتضيييمن  – 2

  -لية: التات المعلومات والمستندا

ب مذكرة انج إلىلطلب الشركة مقدمة الذي تم بموجبه تشكيل الصك انسخة معتمدة من  – ا

 لرئيسي . ا امركزه انوعنو اوجدو انسي اسالا امهانظ أولشركة اسيس ات
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لم المبافي ذلك  الطلب بماللشيييييييركة مقدمة  اب بهلمكتتالمرخص وا رأس الماللم امب –ب 

 لمدفوعة. ا

يفصيييل  انب بيانج إلىمهنته  أوله اعمائم والدامته اقاري وجنسييييته ومحل اداسيييم كل ا –ج 

 يراداليهم لكل الرجوع اقل يمكن الاص على اشخاث لمهنية ويذكر ثالالخبرة ات ولمؤهالا

في ذلك  امهنته . بم أوله اعمامته واقا زة مؤهلة وجنسييييييييته ومحلالك لحياسيييييييم كل ما –د 

قل يمكن الاسييييمي شييييخصييييين على اب انج إلىلمؤهلة ازة الحيائي لمثل تلك النهالمسييييتفيد ا

لمؤهلة هو ازة الحيالك الة كون مالي وفي حالمامة مركزه بسيييييال انويشيييييهد اليهمالرجوع ا

سنوية مرايانحدث ميزاث نسخ من رية ترفق ثالاعتباهيئة  ب اعة وكذلك حسجات عمومية 

 ئر عند تطبيق ذلك . الخساح واربالا

زة اوحي انلعنواسم والا اسهم يذكر فيهئيين لالالنهالمستفيدين اسهم والائمة بحملة اق -هـ        

 لمسجلة . اسهم الالة اسهم في حالاب نسخة من سجل حملة انج إلىلصلة ات اسهم ذالا

لك المائي والنهالمسيييييييتفيد افي ذلك  امزة مؤهلة بالك لحياري ومادابية لكل ادة كتافا -و 

نداي ا الفرد ويذكر فيهاب انصيييييييول من جالالمؤهلة تكون موقعه حسيييييييب ازة اللحي ت اا

خر يخضع امشروع  أورية في اداضر بصفة الحا أوضي الماضلوع في  أوئم اب جرارتكاب

 لبنكاويحدد  اوجد انس فالالا نعالتقديم طلب شيييييييخصيييييييي ال أور اعمالدعوى  اي منهما

 دة .افالالموحد لهذه النص اقي العرالمركزي ا

 المقترح بمالمتوقعة للمصرف اشطة نالاع اوانل واعمالاف اهدالتي تحدد العمل اخطة  –ز 

سبة المنات اءاجرالافي ذلك  اخلية )بمالدابطه اضو أنظمةلتنظيمي والهيكله  افي ذلك وصف

لمتوقعيية العمومييية ات ايييانيزلماب انييجيي إلىب( ارهييالال وتمويييل اموالافحيية غسييييييييييل المكيي

ث لثالالية المات السييييينواصييييية بالخالنقدي التدقيق ات اانئر وبيالخسييييياح واربالات اباوحسييييي

 دمة . القا
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ت اباسرجية للحالخاجعة المرات يبدي رغبته في تولي مهمة ابالحساجع اكشف من مر –ح 

 .  (46)دة المابموجب 

ك لمثل هذه لالمائي النهالمسيييييييتفيد افي ذلك  ازة مؤهلة مالك لحيالطلب ولكل مالمقدم  –ط 

حجم  احددم ات فيهاكاشييييترالطلب التي يملك مقدم اريع المشييييائمة باة تقديم قلهالمؤزة الحيا

 ريع . المشالمسجلة لتلك ا عناوينلات واهمالمساتلك 

لشيركة اق تعتزم العرارج اخ أوخل اخر دا انكي مال واعملرئيسيي لالالمركز اموقع  –ي 

 لمصرفية . ال اعمالارس فيه اتم ان

 ب . للطالدليل على دفع رسوم ا –ك 

 لطلب . اقي بخصوص العرالمركزي البنك ا اخرى يطلبهات اي معلوما –ل 

بضة اقشركة  أوجنبي ابعة لمصرف الطلب شركة تالشركة مقدمة الة كون افي ح انبي –م 

ية على لتحوطابة الرقاة عن لمسييييؤولارجية الخابية الرقالسييييلطة ا انجنبية يفيد بامصييييرفية 

بضييية مصيييرفية ليس اشيييركة ق أوجنبي الالمصيييرف اسييييس الطلب في بلد تالشيييركة مقدمة ا

حدة بة موارس رقاتم اهانق والعرات في امة عملياقاهو مزمع من  اض على ماعترا الديه

 لطلب . الشركة مقدمة اعلى 

بضة اشركة ق أوجنبي ارف بعة لمصالطلب شركة تالشركة مقدمة الة كون افي ح انبي –ن 

لتحوطية على ابة الرقالمسييييؤولة عن ارجية الخابية الرقالسييييلطة ا انجنبية يفيد بامصييييرف 

بضييية مصيييرفية ليس اشيييركة ق أوجنبي الالمصيييرف اسييييس الطلب في بلد تالشيييركة مقدمة ا

بة موحدة ارس رقاتم اهانق والعرات في امة عملياقاهو مزمع من  اض على ماعترا الديه

 (1)الطلب .لشركة مقدمة اعلى 

                                                             

 )م( وقد ورد كذلك في جريدة الوقائع العراقية هذه الفقرة تكرار للفقرة )1(
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شركالة افي ح – 3 لحصول ات اءاجراق فتمثل العراين انلقو التي لم تؤسس بعد , وفقات ال

لي أوبتقديم طلب  الى تبدوألا المصييرفية من مرحلتين همال اعمالارسيية اعلى ترخيص لمم

 اية تبدانلثالمصيييرفية وال اعمالارسييية الشيييركة للحصيييول على ترخيص بممامن مؤسيييسيييي 

 اسيسهالمصرفية بعد تال اعمالارسة اللحصول على ترخيص بمم ائيانه الشركة طلباقديم بت

لمؤيدة ات المسيييييتندات والمعلومالي بوألالطلب اري . ويعزز التجالسيييييجل افي  اوتسيييييجيله

لبنك افقة ات معينة في شيييكل مسيييودة بمواز تقديم مسيييتندا( بشيييرط جو2لفقرة )المبنية في او

 اليأو امه طلبسيييتالاقي بعد العرالمركزي البنك ايقرر  الك . وعندمقي على ذالعرالمركزي ا

لشيييييركة اءه بمؤسيييييسيييييي المصيييييرفية وبعد لقال اعمالارسييييية اللحصيييييول على ترخيص بمم

لمؤيدة له . ات المسييييتنداوكذلك  لي مقبوالوألالطلب ا انلمزمعين للمصييييرف باريين ادالاوب

لي مسيييييييتوفي ويطلب وألاطلبهم  انبلطلب ار مقدمي اخطاقي بالعرالمركزي البنك ايقوم 

رسييييييية ائي للحصيييييييول على ترخيص بممالنهالطلب اية وذلك بتقديم انلثالمرحلة اليهم بدء ا

 لمصرفية .ال اعمالا

 طلب تصريح لفرع -6دة الما
لمصيييرف  اق فرعالعرايفتح في  انب ايمنح تصيييريح انقي العرالمركزي ايجوز للبنك  – 1

لفروع  المصيييرفية في بلد تكوينه . ويتم منح تصيييريحا لاعمالارسييية اجنبي يرخص له بمما

وتخضيييع  ارسيييتهارف مخولة بممالمصييياشيييطة تكون انية ارسييية اجنبية بممالارف المصيييا

 إلىريح التصييالحصييول على ات المصييرفية . وتقدم طلبام يحهرام وشييروط منح تصيياحكال

صييييييييل اوتف قي شيييييييكلالعرالمركزي البنك ا أنظمةوتحدده  اقي خطيالعرالمركزي البنك ا

  -يلي:  التي تشمل مالمركزي والبنك ا أنظمة التي تحددهالتي تكون معززة ات الطلبا
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ية ا( لغالفرعية )ات الفقرا( و2لفقرة )ا( 5دة )المالمبينة في ات المسيييييييتندات والمعلوما – ا

لفرعية )ج( الفقرة ا( و2لفقرة )ا اجنبي كمقدم للطلب عدالالفقرة )ز( و )ط( للمصيييييييرف ا

 جنبي . الالرئيسي للفرع اريين للمركز ادالار التي تطبق فقط على كباوو)د( 

دة المات )ح( و )ط( و)ك( من الفقرا( و2لفقرة )المبينة في ات المسييييييتندات والمعلوما –ب 

 لمقترحة . الفرع ات المتعلقة بعمليا( و5)

نسيييييته ئم وجالدامته اقالمعني ومحل المصييييرف اسييييم مدير فرع ادة تعيين تحدد اشييييه –ج 

ء ادالمسيييييييؤول عن اق العرالمصيييييييرف في اعلى في الالمو ف اره اعتبامهنته ب أووعمله 

ء اسمالمهنية ويتضمن اته وخبرته لتفصيل مؤهالايحدد ب انب بيانج إلىلمصرف ائف او 

 ليهم . الرجوع اص يمكن اشخاث لثال

 (5دة )الماية )و( من لفرعالفقرة ا( و2للفقرة ) اداستنالفرع اري في ادادة خطية لكل افا –د 

لتحوطية للمصيييرف ابة الرقالمسيييؤولة عن اجنبية الابية الرقالسيييلطة ا انيفيد ب انبي -هـ          

رس اق وتمالعرالمقترح للفرع في اء اشنالاض على اعترا اجنبي في بلد تكوينه ليس لديهالا

 لطلب .المصرف مقدم املة وموحدة على ابة شارق

لمو ف ال لرئيسي ومن خالالمركز ادر عن الطلب صاب مقدم انتعهد تحت قسم من ج –و 

لبنك اء  على طلب من اه سييييتيح بنانرته يفيد باداسيييب من مجلس ار مناقراعلى فيه يؤيده الا

لة وفي اقي وبالعرالمركزي ا حددهما انكلمالعم لذين ي نك ا ال ل اموالاقي العرالمركزي الب

رسييييييية الطلب في ممامقدم  احملهلتي سييييييييتالخصيييييييوم ات وامالتزالازمة لتغطية جميع لالا

 لتصريح . ابموجب  المرخص بهالمصرفية ال اعمالا

تب ايفتح مك ان اقي مسيييييييبقالعرالمركزي اره للبنك اخطالرئيسيييييييي بعد ايجوز للفرع  – 2

جنبي في الاحد كفرع رئيسييييي للمصييييرف اق شييييرط تعيين فرع والعرافية في اضييييافروع 

 ي عملية .اء اجراق يمكن فيه العرا
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 طلب تصريح لمكتب تمثيل - 7ة دالما
كثر في ا أوحد الفتح مكتب تمثيل و ايمنح تصيييييييريح انقي العرالمركزي ايجوز للبنك  – 1

ل اعمالارسية ابمم اجنبي ترخيصيالالمصيرف ا ايكون لدى هذ انجنبي شيرط الالمصيرف ا

م القيات والمعلومالتمثيل على توفير اتب اشييييطة مكانلمصييييرفية في بلد تكوينه . وتقتصيييير ا

 أوئع ام ودسيييتالا أوثلة اشيييطة مماني ا أولمصيييرفية ال اعمالارس اتم ل . والاتصيييالام ابمه

 ق . العرالجمهور في اد من السداخرى مستحقة ال اموا

 اقي خطيالعرالمركزي البنك ا إلىلتمثيل اتب اريح لمكالحصول على تصات اتقدم طلب – 2

لتي تكون ات الطلباصييييييييل اقي شيييييييكل وتفالعرالمركزي التنظيمية للبنك ائح اللوا. وتحدد 

 لتصريح .ات اض طلباغرلضرورية الات المستندامعززة ب

 تصريح أومنح ترخيص  -8دة الما

 أولي للحصيييول على ترخيص أوطلب  أوريخ تقديم طلب افي غضيييون شيييهرين من ت – 1
 املطلب فيار مقدم اشييعاقي بالعرالمركزي البنك المصييرفي يقوم العمل ارسيية اتصييريح بمم

لطلب ار يكون اشيييعالا اريخ هذاشيييهر من تا. وفي غضيييون سيييتة  الطلب مسيييتوفيا انك اذا
لطلب امقدمي  إلىيرفضييه ويرسييل  أولطلب اقي على العرالمركزي البنك افق ايو امسييتوفي

 ره . انسخة من قر
ة دالما( من 3للفقرة ) اداسييتنالمقدمة ائية النهات الطلباقي في العرالمركزي البنك ايبت  – 2

 .  ا( في غضون شهرين من تقديمه5)

نك  – 3 حالعرالمركزي ايجوز للب نات الاقي وفي  يد اسيييييييتث حد ية ت هاعيد الموائ ية في الن ئ

لموعد ايحين  انخير قبل التاب اسيييييييبالطلب بايخطر مقدم  ان( شيييييييرط 2( و)1لفقرتين )ا

 ئي . النها
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 أوزة اجاصيييييييول على لطلب للحافقته على اقي وقبل موالعرالمركزي البنك ايجري  – 4

 انئية وشييخصييية ومهنية بشييالية وجنات تحقق مال مصييرفية , عملياعمارسيية اترخيص بمم

لطلب الذي يكون المقترح المصيييرف اريين في ادالالمصيييرف والمؤهلة في ازة الحيالكي ام

لتي اخرى الالية المات المؤسييسييارف والمصييالذلك تقدم  ا, وتحقيق المقدم بخصييوصييه معلقا

ت المحلية وسيييلطالوطنية والضيييريبية ات اقي وللسيييلطالعرالمركزي البنك اة باتخضيييع لرق

هاي معلوما ونانقلاتطبيق  نك ا ات يطلب هالعرالمركزي الب نك ا, ويقوم  اقي من لمركزي الب

رة حكومية اي وزافي ذلك  ارة بماوز أومحلية  أوئرة حكومية اي دال مع اتصييالاقي بالعرا

لحصيييييول اقة بطلب ت عالاذ أوت تفيد الطلب معلوم ونانقلائرة مسيييييؤولة عن تطبيق اد أو

شر مع ال مباتصامين اقي بتالعرالمركزي البنك اترخيص مصرفي . ويقوم  أوزة اجاعلى 

لبنك ا إلىلتي قدمت ات اانلبياقة للتحقق من صيييييييحة لعالات اجنبية ذالابية الرقالسيييييييلطة ا

لفرعية )هـيييييي( الفقرة ا( و1لفقرة )ا أو( 5دة )المالفرعية) م( من الفقرة ا( و2للفقرة ) اداستنا

 ( . 6دة)المامن 

لمصييييرفية في ال اعمالارسيييية ازة لمماجا أولحصييييول على ترخيص ات اترفض طلب – 5 

 أولمحددة ات للشييييييروط الطلباء تلك اسييييييتيفاقي بعدم العرالمركزي البنك اع اقتنالة عدم اح

قي العرالمركزي البنك ا. يقوم  زةاجا أور ترخيص اصداصة بالخاو ونانقلا اردة في هذالوا

 أوزة اجات للحصييييييول على الطلباعند تقييم  العمل بهائح تنظيمية موحدة يتم اي لوابنشيييييير 

 لمصرفية . ال اعمالارسة اترخيص لمم

  -عه بخصوص: اقتنازة لدى اجا أو اقي ترخيصالعرالمركزي البنك ايمنح  – 6

 .  اي منهماق اطبانحسب  (6)دة الما أو (5)دةاللم اداستنالمقدمة ات المستنداصحة  – ا

 ريخه . الطلب وتالي لمقدم المالوضع ا –ب 

 لحين . ائقين وصص الاشخالمهنية كالطلب وخبرتهم اري مقدم ادالاشخصية  –ج 
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لذين يملكون اص اشخالاصة ائقين خلحين والاص صاشخالكين كالماهوية وشخصية  –د 

 ت مؤهلة . ازاحي

لية لتغطية اسمالية وبنية رارد تشغيلية ومالطلب من مو فين ومواقدم لدى م اية ماكف -هـ      

لتي المقترحة المصييرفية اشييطة نالارسيية افي مم التي يتحملهات المطلوبات وامالتزالاجميع 

 زة . اجالا أولترخيص از بموجب استج

 لمقترحة . اته امة عمليسال –و 

 لعمل . احية خطة صال –ز 

 ق . العرابت في اث اندي له في عنوا  بوجود ماحتفالالطلب ام مقدم اعتزا -حـ 

س موحد وذلك اسيياملة وعلى ابة شيياقة رقلعالات اجنبية ذالابية الرقالسييلطة ارسيية امم –ط 

في  أوجنبية ابضيية مصييرفية اشييركة ق أوبعة لمصييرف الطلب شييركة تالة كون مقدم افي ح

 جنبي .ازة تتعلق بفرع لمصرف اجالالة كون اح

لترخيص الذي يقضييييييي بمنح البنك ار الطلب بقرار مقدم اشييييييعالمركزي بالبنك ايقوم  – 7

لرسيييييمية , لمثل تلك الجريدة الة عدم توفر الرسيييييمية وفي حالجريدة ازة وينشييييير في اجالاو

ر المشاسع " او تداولت امة ذات عاسس متكررة يتم حينئذ نشره في نشراض وعلى اغرالا

 إلىلمصييرف اف ازة يضيياجالا أولترخيص ار اصييداد لرسييمية ". وعنالنشييرة اب احقال اليها

 رف . المصاردة في سجل الوائمة القا

ر عدم ابقر اراشيييييعاقي العرالمركزي البنك ازة يقدم اجا أولة عدم منح ترخيص افي ح – 8

يفي بشييروط  وال لطلب غير مسييتوف  ا ل  اذالمنح . واب عدم اسييببوصييف ال المنح معززا

 اداسييتنالبنك ار اشييعام سييتالاريخ امن ت اراعتباشييهر اثة ل ثالقي وخالالعرالمركزي البنك ا

قد تخلى عن امقدم  انه يعتبر عالا( 1للفقرة ) يحق  ت الالالحالطلب . وفي جميع الطلب 

 لمدفوعة . الطلب اد رسوم استردالطلب المقدم 
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لتي ات اانلبيات تحدث بخصييوص اي تغييرالمركزي بالبنك ار اشييعارف بالمصيياتقوم  – 9

 انقي ويجب العرالمركزي البنك ا إلىخيص الحصيييييييول على ترات ات مقدمة مع طلبانك

ت ية تعديالاقي على العرالمركزي البنك افقة مسبقة من المحلية على موارف المصاتحصل 

 الات التغيرات ولتعديالاذ هذه انف ايبد . وال ائحهالو أو اعلى صيييكوك تكوينه الهادخايقترح 

رف المصيارف وتقوم المصيافي سيجل  اوتسيجيله اقي عليهالعرامركزي لالبنك افقة ابعد مو

ت تحدث في صيييييييك اي تغيراقي بالعرالمركزي البنك ار اشيييييييعازة باجالتي تملك اجنبية الا

 موجب له . خير الادون ت ائحهالو أو اتكوينه

 فيةاضالاتب المكا -9دة الما
بعة دون ايؤسس شركة ت أو قالعرامكتب تمثيل في  أو ايفتح فرع اني مصرف يجوز ال ال

لبنك افقة مسييييييبقة من الحصييييييول على مواو الأوقي العرالمركزي البنك ار اشييييييعايقوم ب ان

يؤسس شركة  أومكتب تمثيل  أو ايفتح فرع اني مصرف محلي يجوز ال ال المركزي , كما

قي . العرالمركزي البنك افقة مسييييبقة من اعلى مو الأولحصييييول اق دون العرارج ابعة خات

 أوي فرع ا انكي تغيير في ماقي بالعرالمركزي البنك ار اخطارف المصيييييييا تعين علىوي

 بعة .اشركة ت أومكتب تمثيل 

 رفالمصاسجل  -10دة الما
ينة المعاض اغررف الا  بسييييجل مركزي للمصيييياحتفالاد واعدالمركزي بالبنك ايقوم  – 1

تمثيل لمصييييرف ز ولكل فرع ومكتب السييييجل لكل مصييييرف مجالجمهور . ويقيد امن قبل 
 أولترخيص ار اصييييداريخ التسييييجيل وتاورقم  انلعنواسييييم والازة: اجاصييييل على اجنبي حا
ت المستنداسيس والتازة وصك اجالا أوقي للترخيص العرالمركزي البنك اء الغا أوزة اجالا
ق افي ذلك نط المصرف بماريي ادات حول المعلومالمعني , واخرى للمصرف الا ونيةانقلا

 انرج الخاتب في المكامكتب تمثيل و أوي فرع محلي ا عناوينلمصييرف وام الزاسييلطتهم ب
 وجدت . 
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لة اجنبي في حالالرئيسيييي للمصيييرف المركز ا انسيييم وعنواذلك يتعين تسيييجيل  إلىفة اضيييا
قي العرالمركزي البنك اليه . وينشر التي تنتمي ارف التمثيل للمصاتب الفروع ومكاتب امك
كز المرا عناوينء واسيمالاتبين سيوى  لتي الات ازاجالاخيص واترلاملي املة بحالكائمة القا
ي انلثاون انكل شهر لرسمية خالالنشرة الممنوح في الترخيص ا أوزة اجالالرئيسية ونوع ا

ت اي تغييرات منتظمة الرسيييييمية وعلى فترالجريدة افي  ايضييييياوينشييييير  ام . كمامن كل ع
 م . العاء اثنائمة القاعلى  اتطر

 التي تسييتخدمهاق اروألات والتفويضييات والمسييتندارف في جميع المصيياتبين  انيجب  – 2

 لرئيسي .ا امركزه انوعنو المخصص لهالتسجيل ارقم  اتهمالافي مع

 لرسوما -11دة الما
لمرتبطة اته امن مصيييروف اقي ويحصيييل لكي يغطي جزءالعرالمركزي البنك ايفرض  – 1

لحصييول على ات اعلى كل طلب من طلب ارسييم ابة عليهالرقارف واخيص للمصييالترابمنح 

سنة يكون انب رسم صيانج إلىلمصرفية ال اعمالارسة ازة لمماجا أوترخيص  ة مرة كل 

 .  افذالمصرفية نال اعمالارسة ازة لمماجالا أولترخيص ا افيه

 التنظيمية وينعكس في هذائحه الرسيييييييوم في لواقي هيكل العرالمركزي البنك ايحدد  – 2

 انقي العرالمركزي ارف . ويجوز للبنك المصا التي تقوم بهال اعمالابيعة لهيكل حجم وطا

 .شطة مصرفية معينةان إلىلتي تُعزى اوجدت و انصة الخابية الرقاليف التكاره اعتباخذ باي

 ات طوعالعملياء اهان -12دة الما
فقة مسييبقة على ذلك ايحصييل على مو انته دون اينهي عملي اني مصييرف يجوز ال ال – 1

لكيه بعد ار من ماء على قرالمصيييييييرف بناقي . ويجوز تصيييييييفية العرالمركزي البنك امن 

 اته وتقديمه طلبالطوعي لعملياء اهنالاقي على العرالمركزي البنك افقة احصيييييييوله على مو

 زته . اجا أوء ترخيصه الغقي الالعرالمركزي البنك ا إلى اخطي



 

21  

 

غالايمنح  ال – 2 نك اقرر  اذا الاء ال بالعراي لمركزالب قد ا انقي  فى بجميع أولمصيييييييرف 

ت على نحو يقبله امالتزالام بتسيييييييوية تلك اق أوئه ومو فيه ه مودعيه وعمالاته تجامالتزا

 قي .العرالمركزي البنك ا

للفقرة  اداسييييتناته امالتزافى بأولمصييييرف قد ا انقي بالعرالمركزي البنك ايقرر  اعندم – 3

 زة .اجالا أوخيص لتراء الغالمركزي بالبنك ا( يقوم 2)

 لمصرفيةال اعمالارسة ازة مماجا أوء ترخيص الغا -13دة الما
لبنك ار من ابقر الالمصيييييييرفية ال اعمالارسييييييية ازة مماجا أوء ترخيص الغايجوز  ال – 1

  -لية: التات المبرراكثر من ا أوحد او إلىقي يستند العرالمركزي ا

ت جوهرية الفامخ أولية احتيا أوبة ذات كاراقر إلىلترخيص الحصييييييول على اد اسييييييتنا – ا

 لترخيص . الحصول على اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب ا

ثني عشر المصرفية في غضون ال اعمالارسة المصرف ترخيص ممام استخداعدم  –ب 

ل اعمالارسة اشهر عن مماستة  تجاوزتلمصرف لمدة اتوقف  أوذه اريخ بدء نفامن ت اشهر

ع ايداعن  أود السييييداخرى مسييييتحقة ا الاموا أوئع نقدية الجمهور ودامه من سييييتالالمتعلقة با

 ص به . الخاب الحسات في اراستثما أول اموا

 سلوب غير سليم وغير تحوطي. اته باعملي أورية ادالالمصرف لشؤونه ارة ادا –ج 

 قي . العرالمركزي البنك ادر عن امر  صلمصرف الاك اتهان –د 

  أنظمةين واني قواكه اتهان أولية المامة لسييالاتؤثر على لمصييرف بطريقة اتصييرف  -هـ         

زة اجا أوتقييد مرفق بترخيص  أوي شرط اكه اتهان أوقي العرالمركزي البنك ادرة عن اص

 قي . العرالمركزي البنك ادرة له من اص
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لتي يكون المصيييرفية ابضييية القالشيييركة ا أوجنبي الالمصيييرف ا أولمصيييرف اضيييلوع  –و 

مية تتضيييمن اجراشيييطة انبعة للمصيييرف باضيييلوع شيييركة ت أو اعة لهبالمصيييرف شيييركة تا

 ب . ارهالاتمويل  أول اموالال وغسيل احتيالا

بعة المصرف شركة تا التي يكون فيهالمصرفية وابضة القالشركة ا أولمصرف ا انفقد –ز 

 .  اي منهماص بالخالعمل اترخيص  اله

لمصرف بسبب نقل ابة على الرقاسة رات في مماقي عقبالعرالمركزي البنك اجهة امو –ح 

لحصيييول اق دون العرارج اته خسيييجال أوتره اته ودفارته وعمليادافة شيييؤون المصيييرف كا

 قي . العرالمركزي البنك افقة خطية من اعلى مو امسبق

لمصيييييييرف لكون ابة على الرقارسييييييية ات في مماقي عقبالعرالمركزي البنك اجهة امو –ط 

 أوجنبي ابعة لمصرف المصرف شركة تالكون  أوت افي مجموعة شرك المصرف عضوا

 فية . ابة كالرق اي منهمايخضع  بضة مصرفية الاشركة ق

 أولمصييرف ابة على الرقارسيية المسييؤولة عن مماجنبية والابية الرقالسييلطة اتكون  ان –ي 

بعة قد عينت المصييرف شييركة تا ابضيية مصييرفية يكون فيهاشييركة ق أوجنبي الالمصييرف ا

 بضة مصرفية .اشركة ق أوجنبي الالمصرف اللمصرف و ائياقض ارساح أو اوصي

  -زة: اجالا أولترخيص اء الغاقي بالعرالمركزي البنك ايقوم  – 2

 اداسيييتنالية المات الخدمادر عن محكمة ار صيييالمصيييرف بقراس ضيييد فالامة دعوى اقا – ا

 أو . (78دة )اللم

 ( 12دة )الما( من 3للفقرة ) اداستنا -ب  
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هذه ات ارالقراون تك – 3  زة اجيا أوء ترخيص الغيادة وتقضيييييييي بيالميالتي تتخيذ بموجب 

.  اعليه اءاتخذت بنالتي ات المبررات خطية وتتضييمن ارالمصييرفية قرال اعمالارسيية ابمم

رف المصييالمعنى ويسييجل في سييجل المصييرف ا إلى القبيل فورا ار من هذاويرسييل كل قر

لذي يتخذ بموجب ار القراذ انف اقي . ويبدالعرالمركزي الرسييمية للبنك الجريدة اوينشيير في 

 ذه الاخر لبدء نفار موعد القراحدد  اذا الالمعنى المصرف ا إلىله ارسادة من وقت الماهذه 

 إلىر القرا ال هذارسيييييياء شييييييرط اسييييييتيفار . ويجوز القرال ارسييييييابعد  ا( يوم30) تجاوزي

لموجه امكتب تمثيله  أوعين لمالفرعي امكتبه  إلىر القرال ارساجنبي عن طريق امصرف 

 ر . القراليه ا

زة اجا أوء ترخيص الغادة وتقضيييييييي بالمالتي تتخذ بموجب هذه ات ارالقراتتضيييييييمن  – 4

 لمصرف .ا( لتصفية 69دة )المايتفق مع  ا( تعيين وصي بم1للفقرة ) اداستنا

 رأس المال -3ب البا

 لمحليةارف المصال ام سأدنى لرالالحد ا -14 دةالما
لمصيييرف في جميع اقية , ويحتفظ العرات ارالدينالمحلي بالمصيييرف ال اس ماحدد ري – 1

يحتفظ بمبلم  أور ار دينا( ملي10يقل عن ) دنى الالالحد ال مدفوع يمثل اس مات براقوألا

 اليييائميية حييالقييارف المصيييييييياقي . ويتعين على العرالمركزي البنييك اعلى من ذلييك يقرره ا

 مر . الا اذ هذاريخ نفامن ت اراعتبا ا( شهر18ضون )في غ اهذ رأس المال إلىلوصول ا

ية نسييبة من اهميه ايدفع لمسيي أوبه ايصييرح ويسييجل في حسيي اني مصييرف يجوز ال ال – 2

في  التحويل خفضيييييييا أولتسيييييييديد ا انتج عن مثل هذ اذاح اربي تحويل لالايقوم ب أوح اربالا

ئح اللوا أو ونانقلا الهذ اة وفقلمطلوبادنى الالحد ات اته دون مسيييييييتوياطياحتيا أوله اس مار

 قي . العرالمركزي البنك امر ا أولتنظيمية ا
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لمتعلقة ات النفقافة اء كاطفاهمين قبل المسيييييا إلىح ارباي مصيييييرف توزيع يجوز ال ال – 3

 لمبدئي للمصرف التنظيم اسيس وابت

رة ي فتالمصيييييييرف في ا فيعه ايدالذي يمكن ا رأس المالعلى مبلم  اتفرض حدود ال – 4

 تقويمية معينة .

 جنبية ) تحفظ(الارف المصالمطلوبة لفروع افية الصالمحلية ات الموجودا -15دة الما

يه اصيييييييدر ا اذاق , العراجنبي في اي مصيييييييرف ايحتفظ كل فرع من فروع  – 1 نك ال لب

قي العرالمركزي البنيك اي مبلم يحيدده ات بيات بيذليك , بموجوداقي توجيهيالعرالمركزي ا

 ق .العرالمستحقة لمقيمين في ا تهاعلى مطلوب

 رأس الماللمتعلقة باخرى الالشروط ا -16دة الما
ته اطياحتيالسيليم واله اس مال يشيمل راس مات براقوألايحتفظ كل مصيرف في جميع  – 1

لمحددة اته الية لموجوداجمالالقيمة امن  %12دل ايع اتقل قيمته عن م ق الالعرالسليمة في ا

درة عن اصي  أنظمةعلى من ذلك اي نسيبة مئوية ا أوطرة المخا ة عنصيراعاس مراسياعلى 

ل اس مامن ر اهذ رأس الماليقل عن نصيييييييف  ال اقي بحي  يتكون مالعرالمركزي البنك ا

 رأس المالقي معنى العرالمركزي البنك الشييييرط يعرف ا اض تطبيق هذاغرسييييي والاسييييا

ظمته , ويكون انفي طر المخات ات موجودات وفئاطياحتيالاسيييييييي واسيييييييالا رأس المالو

 .لدوليةايير المعامع  ات متفقالموجودات واطياحتيالاسي واسالا رأس المالتعريف وتحديد 

رأس لية من امؤسييييسيييية م أوخر الدى مصييييرف  رأس المالزة لاي حيايتم طرح مبلم  – 2

 ( . 1للفقرة ) اداستنالنسبة اب احتساض اغرللمصرف ال المال

دنى الالحييد ازة ادئ تكوين وحييياومبيي أنظمييةقي بموجييب العرالمركزي البنييك ايحييدد  – 3 

 ي مصرف لمدفوع الا رأس المالل
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 لمصرفارة ادا-4ب البا
 لمحليالمصرف ارة ادامجلس  -17دة الما

لمصرف ات اساوضع سي أول اعمالارة اداعن  لمصرف مسؤوالارة ادايكون مجلس  – 1

ر اسييتثمالات اسيياطر وسيييالمخا إدارة ييرارة معادالاء مجلس اعضيياص يضييع ا, وبشييكل خ

 خلية للمصرف . الدابة الرقا أنظمةسبية والمحايير المعالتحويطية وادنى الالحد اونسب 

ء مجلس اعضيياء , ويعين اعضييايقل عن خمسيية  ال المصييرف عددارة ادايضييم مجلس  – 2

دة اعات . ويجوز اربع سيييينوا تجاوزت سييييهم لفترة الالالعمومي لحملة اع اجتمالارة في ادالا

لعمومي اعهم اجتماسيييهم مصيييرف في احقة . ويجوز لحملة ت متالاربع سييينواتعيينهم لفترة 

 ءه . اعضامن بين  ارة رئيسادالار مجلس ارة ويختادالاء مجلس اعضاة افاتحديد مك

لشيييروط المصيييرف ارة اداعضيييوية مجلس  أوسييية افر في من يشيييغل رئاتتو انيجب  – 3

  -لية:التا

 .  الحاوص ائقال ايكون شخص انو ونيةانق هليةاتكون على  ان – ا

 سنة .  30يقل عمره عن  ال ان –ب 

 ال انلمصرف خبرة مصرفية كبيرة وارة اداء مجلس اعضاغلب اتكون لدى  انيجب  – 4

 لوقت للمصرف . امل ابك ايعملو

  -يكون:  انرة ادالاء مجلس اعضاي عضو من يجوز ال ال – 5

خر ابعة لمصرف المصرف شركة تا انك اذا الاخر ارة مصرف ادافي مجلس  اعضو – ا

شكل  انيجوز  ه الانلمصرفين تحت سيطرة مشتركة شرط ا كال انك أو ء اعضالالئك أوي

 .  أو لمصرفارة اداغلبية في مجلس الالة الحافي تلك 

 ء . الوزراله مركز في مجلس  أورة اس وزأمو ف حكومي يتر –ب  
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لح المصيييافضيييل اة وبحسييين نية ولتحقيق انماصيييرف بلمارة اداء مجلس اعضيييايعمل  – 6

 ارسيييييهالتي يمابرة المثالخبرة والدقة وارسيييييون اهم يمانئفهم فامهم بو اللمصيييييرف وعند قي

 بهة . الطبيعي في  روف مشالشخص ا

 اذاضييرين فالحاء اعضييالات اصييوالبية ارة بغادالامجلس  التي يتخذهات ارالقراتعتمد  – 7

 ر .التصويت للقرالمجلس هو اون صوت رئيس فيك دالالتصويت متعا انك

 رةادالا -18دة الما
حد المحلي ارة للمصييييرف ادالادة يعين مجلس الما( من هذه 4لفقرة )ام احكال اداسييييتنا – 1

رة ادالات مجلس اراعن تطبيق قر لذي يكون مسيؤوالاءه كمدير مفوض للمصيرف واعضيا

 ليومية للمصرف . ات العمليارة اداو

لذي يكون اخلية والدات ابالحساجعي المر المحلي رئيسارة للمصرف ادالاس يعين مجل – 2

 أوسيييييييبة المحات خبرة مهنية طويلة في حقل افي جمعية مهنية معروفة وذ مؤهال اعضيييييييو

 ت . ابالحساجعة امر

 لتنفيذي للمصرف . المو ف المحلي ارة للمصرف ادالايحدد مجلس  – 3

رة ليعمل بصيييييييفة مدير مفوض ادالاينه مجلس لذي يعالشيييييييخص افر في اتتو انيجب  – 4

لمصيييييرف اخرى في الا العلياصيييييب المناحد اليعمل في  أومدير معين لفرع  أولمصيييييرف 

  -لية: التالشروط اقي العرالمركزي البنك ا التي يحددهاو

 .  الحاوص ائقال ايكون شخص انو ونيةانقهلية اتكون لديه  ان – ا

 لمصرفية . ات العمليا التي تتطلبهالمصرفية اة لخبراءة والكفاتكون لديه  ان –ب 

 لمصيرف امفوضي امدير أوخر الدى مصيرف  امو ف أو اريادا أو ايكون شيخصي ال ان –ج 

 خر . ا

 لمصرف . ات ارة عمليادال ايكون متفرغ انق والعرافي  ايكون مقيم ان –د 
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مدير  افيه ابم لمصييييرفافي  العلياصييييب المنايحدد  انقي العرالمركزي ايجوز للبنك  – 5

 ه .عالا( 4لفقرة )ام احكالذي تنطبق عليهم التنفيذي المو ف اخليين والدالمدققين ا

 لمستوىالمصرف رفيعي اريين وموظفي ادالات اتغير -19دة الما
ضييييعة اقي خالعرالمركزي البنك افقة خطية مسييييبقة من ارف على موالمصيييياتحصييييل  – 1

 الحاصيي اته تجعله شييخصييلمهنية ومؤهالالشييخص اخبرة  انقي بالعرالمركزي البنك ار القر

ي اق اطبان( حسب 4لفقرة )ا( 18دة )الما أو( 5( و)3ت )الفقرا( 17دة )المابموجب  ائقوال

 .  المستوى لهامو ف مصرفي رفيع  أوري اداي اب اتخان أوبتعيين  امهاقبل قي امنهم

 أوري ادالامل يوقف ع انلمسيييييييتوى المصيييييييرفي رفيع المو ف ا أوري اديجوز لال – 2

لفرد الم يعد  اذارة ادالاء مجلس اعضاي عضو من ا أولمستوى المصرفي رفيع المو ف ا

( 17دة )الماهي محددة في  المنصيييب وكمل ونيةانقلالشيييروط اكثر من ا أولشيييرط  امسيييتوفي

ويقوم مجلس  اي منهماق اطبان( حسييييييب 4لفقرة )ا( 18دة )الما أو( 5ية )ا( ولغ3ت )الفقرا

 ئج . النتاسهم للمصرف بمثل تلك الار حملة اشعابرة ادالا

ثة ري في غضيييون ثالادالة اسيييتقاقبول  أولة اقاقي بالعرالمركزي البنك ار اخطايجب  – 3

 لة .استقالا أولة اقالاب هذه اسباب ايضاره اخطام ويجب ايا
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 ريينادالالة اقا -20دة الما
لفرعية الفقرة ا أو( 5للفقرة ) اداستنان منصبه لمركزي مالبنك الة اقاري ادالايجوز  ال – 1

 أو امفوضيي امدير أوي مصييرف ارة ادافي مجلس  ايصييبح عضييو ان( 56دة )الماية او ولغ

ي مصيييرف الدى  العلياصيييب المناحد ايعمل في  ان أوخر اي مصيييرف الفرع  امعين امدير

 خر . ا

ء اثناررت تصييفيته تق أولغي ترخيصييه المصييرف  امدير انكلذي ايجوز للشييخص  ال – 2

في  العليالمصييرفية اكز المراحد ايعمل في  أو اريادا ايصييبح مو ف انله لمنصييبه اشييغامدة 

 خر . اي مصرف ا

ت شخص عه بمؤهالاقتناقي وبعد العرالمركزي ائية يجوز للبنك استثنالالظروف افي  – 3

سبة اء فترة مناقضان( بعد 2لفقرة )ام احكاري من اداي ايستثني  انلمهنية وسلوكه اوخبرته 

ت عقب وقوع اء عشر سنواقضان( بعد 1لفقرة )ام احكالصلة ومن ات الحدث ذاعقب وقوع 

 لصلة .ات الحدث ذا

 لشخصيةالمصلحة الكشف عن ا -21دة الما
لمسيتوى المصيرفي رفيع المو ف ا أورة ادالافي مجلس  ايكشيف كل من يكون عضيو – 1

لعضو اشرة قد تكون لدى اغير مب أوشرة امة مبالية شخصية هالح ماي مصامل عن الكاوب

 اتهات ذالمعلومالكشييف عن ايتعين عليهم  المسييتوى . كمالمصييرفي رفيع المو ف الدى  أو

لمصرفي رفيع المو ف ا أورة ادالاسرة كل من عضو مجلس اخرين ضمن اص اشخا إلى

 ايصبح عضو امعند الأولكشف ا ادة ويحدث هذالما( من هذه 2لمستوى . ويخضع للفقرة )ا

لمصيييييييرف ا التي يعتمدهالتوجيهية اللخطوط  ابعد ذلك وفق ام سييييييينويثت المجموعافي هذه 

 قي . العرالمركزي البنك ادرة عن ائح تنظيمية  صاي لوال اداستناو



 

29  

 

ي لجنة ا أورة ادالاش في مجلس المصييييييلحة للنقالة تتعلق بهذه اي مسيييييياطرحت  اكلم – 2

 أولمعني العضيييو ار يكشيييف القراولديه سيييلطة صييينع بع للمصيييرف افريق عمل ت أوخرى ا

بعد ذلك  انكرايشيي قشيية والالمناية المصييلحة في بدالمسييتوى عن المصييرفي رفيع المو ف ا

يعتمد  وال البت فيهافي  ايشترك لة والالمساقشة اء مناثناع اجتمالامن  اقشة وينسحبالمنافي 

 ي .ونانقلاب النصاض تكوين اغرال اوجودهم

 زة مؤهلةاب حياكتسالملكية وات في التغيرا -22دة الما
شيرة اغير مب أوشيرة ازة مؤهلة في مصيرف بطريقة مباب حياكتسياي شيخص يعتزم ا – 1

فقة مسييييبقة من ايحصييييل على مو انفر معهم يجب التضيييياب أوخرين اص اشييييخاعن طريق 

( 90)قبل قي العرالمركزي البنك ا إلىبذلك  ار مسبقاشعايقدم  انقي والعرالمركزي البنك ا

 قل . الاعلى  ايوم

  -زة مؤهلة: المقترح لحياب اكتسالار اشعايتضمن  – 2

مته اقائي وجنسييييته ومحل النهالمسيييتفيد ا الكهام أوزة مؤهلة الك مقترح لحياسيييم كل ما – ا

مة سييييال انويشييييهد اليهمالرجوع اقل يمكن الاب جهتين على انج إلى مهنته أوئم وعمله الدا

 . ليالماوضعه 

ئي لمثل تلك النهالمسيييييييتفيد افي ذلك  ازة مؤهلة بمالك مقترح لحيادة خطية لكل مافا –ب 

 ( . 5دة )المالفرعية و من الفقرة ا( و2للفقرة ) اداستنالمؤهلة ازة الحيا

ح اربالات اباجعة وحسييييييات عمومية سيييييينوية مرايانث ميزحدث ثالامن  اتقديم نسييييييخ –ج 

لمستفيد ا الكهام أولمؤهلة ازة المقترح للحيالك المالة كون اق ذلك في حاطبانئر عند الخساو

 رية . اعتبائي هيئة النها
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لمسيييييييتفيد افي ذلك  ازة مؤهلة بمالمقترح لحيالك اللم التي يكون فيهاريع المشيييييييائمة باق –د 

 عناوينلات واهمالمسييات تحدد حجم مثل تلك اهمالمؤهلة , مسييازة الحيالك لتلك المائي النها

 ريع . امشلالمسجلة لتلك ا

 ب . اكتسالا التي سيحدث بهالطريقة المقترح واب اكتسالام وشروط احكا -هـ 

 ب . اكتسالالتي ستستخدم في ال اموالاهوية ومصدر ومبلم  –و 

في هيكل  أولمصيييرف ال اعماء تغيير رئيسيييي في اجرات تتعلق بامقترح أوي خطط ا –ز 

 .  ارتهادافي  أولشركة ا

 قي . العرالمركزي البنك ا اطلبهخرى يات اي معلوما –ح 

لي للمصييرف المالوضييع امة لمتوقعة على سييالات اتأثيرلاقي العرالمركزي البنك ايقيم  – 3

لبنك افق المؤهلة ولن يوازة الحيالكي اصيية مالمقترحين وبخالكين الماويقتنع بهوية وطبيعة 

 انه انمن شيي انك اذا( 1لفقرة )اليه في ار المشييالمقترح اب اكتسييالاقي على العرالمركزي ا

يعرض  أولية للمصيييييييرف المامة لسيييييييالافسييييييية ويعرض للخطر المناحد كبير من  إلىيقلل 

 .لح مودعية للخطرامص

غير  أوشيييرة ازة مؤهلة في مصيييرف بطريقة مباب حياكتسيييادة اي شيييخص يعتزم زيا – 4
لحد ا تجاوزت أوفر معهم بطريقة قد تصل التضاب أوخرين اص اشخاعن طريق  أوشرة امب
لتصيييويت على احقوق  أولمصيييرف ال اسيييمامن ر %50 أو %33و %20لم الباصيييل الفا
 قلالاعلى  ا( يوم30قي قبل )العرالمركزي البنك ا إلىبذلك  امسبق اراشعاذ يقدم الي , التوا

 أولمصييييرف ازة مؤهلة في اب مقترح لحياكتسيييياي مصييييرف يصييييبح على علم بايقدم  – 5
للفقرة  اداسييييتناقي العرالمركزي البنك ا إلى امسييييبق اراشييييعازة مؤهلة ادة مقترحة في حيازي
 سبق . ا ايهماح اقترالا اصبح على علم بهذا امتى م أوقل الاعلى  ا( يوم30( وقبل )4)

لكي وبصييييورة اي من ماه اني مصييييرف يصييييبح على علم  روف معينة تبين بايقدم  – 6
 قي .العراركزي لمالبنك ا إلى اراشعا ائقوال الحازة لم يعد صالحياصة اخ
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 لدمجا -23دة الما
غير  أوشرة ابصورة مب امايكتسب  أوخر ايتحد مع مصرف  أوي مصرف ايندمج  ال – 1

ئع اي ودابدفع قيمة  امالتزاتقه اخذ على عاي أوخر اي مصيييييرف ات افة موجوداشيييييرة كامب

 قي العرالمركزي البنك افقة مسبقة من ابمو الاخر اي مصرف الدى 

( 1لفقرة )اب بموجب اكتسا أود اتحا أوج ادماني الدخول في اصرف يعتزم ي مايقدم  – 2

لمركزي البنك اقل ويزود الاعلى  ا( يوم90قي قبل )العرالمركزي البنك ا إلى امسبق اراشعا

 منه .  ات يطلبهاي معلوماب

نك ايقيم  – 3 مارد المواقي العرالمركزي الب ية وال ية اق افالارية وادالال قالمسيييييييتقبل مة ئال

ملة تسيييتوفي انتيجة لمع ينشيييألمصيييرف سيييا انك اذا الاح اقترالافق على ايو لمقترحة والاو

لبنك افق الحصييييول على ترخيص كمصييييرف جديد , ولن يوايلتمس  انك اذايير المعاجميع 

تقلل  ان اهان( يكون من شيي2لفقرة )افي  اليه ار املة مقترحة مشيياقي على معالعرالمركزي ا

ي المتوقعة تفوق ابية ايجالا اتهاتأثير انضيييييييح الوامن  انك اذا الاير حد كب إلىفسييييييية المنا

 فسة .ادة للمنات مضاتأثير

 تابالحساجعة الجنة مر -24دة الما
ت ابالحسييياجعة ات وتكون للجنة مرابالحسييياجعة ايقوم كل مصيييرف بتشيييكيل لجنة لمر – 1

  -لية: التات السلطا أوم المها

لسنوية ات ابالحساجعة اسبية وعلى خطة مرالمحات اءاجرالافقة على المواجعة والمرا – ا

 طر للمصرف . المخارة اداسبة والمحابط اوعلى ضو

رجي ات خاباجع حسيييييييات لكي يعين كمرابالحسييييييياجع افقة على مرالموالتوصيييييييية وا –ب 

 ( . 46دة )اللم اداستناللمصرف 
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غ بالاللمصرف و ليةالمات الكشوفارجي حول الخات ابالحساجع اض تقرير مراستعرا –ج 

 لية . المات الكشوفارة على ادالافقة مجلس ائج قبل مواية نتارة عن ادالامجلس 

 خلي . الدات ابالحساجعي ارير من رئيس مراطلب تق –د 

مجلس  إلىلمصرف ورفع تقرير بذلك المطبقة على ا نظمةألاين وانل للقوامتثالارصد  -هـ 

 رة . ادالا

 قي . العرالمركزي البنك ا إلىلمصرف ا اقدمهلتي يارير التقاجعة امر –و 

 رة . ادالاعليه مجلس  امور يعرضهاي اغ عن بالالا –ز 

جعة المعتمدة من قبل لجنة مرالخطط اس اسيييييياته على مالالبنك ومعات اجعة عمليامر –ح 

كثر الذين يملكون ا اسييهم معالاملي اء  على طلب حارة وبنادالات بطلب من مجلس ابالحسييا

 .لمصرفاسيس الذي يحدده صك تالنحو اعلى  أولية اجمالالتصويت امن حقوق  %10من 

لعمومي عن اعهم اجتمالمصيييرف في اسيييهم احملة  إلىقل الاتقديم تقرير سييينوي على  –ط 

 .  اشطتهان

ء يعينون من قبل حملة اعضاثة يقل عن ثال ت من عدد الابالحساجعة اتتكون لجنة مر – 2

ربع ا تجاوزت ت الارة ولفترادالاء مجلس اعضييييييياعمومي من بين لاعهم اجتماسيييييييهم في الا

رة ادالايكون رئيس مجلس  لمدة . والاحقة وبنفس ت الادة تعينهم لفتراعات ويجوز اسييييييينو

جعة اء في لجنة مراعضامو ف مصرفي  أوي مسؤول ا أولمفوض للمصرف المدير ا أو

ت ابالحسييياجعة افي لجنة مر اسيييهم عضيييوالالعمومي لحملة اع اجتمالات . ويعين ابالحسيييا

 .  اله اليكون رئيس

 اذاضرين , والحاء اعضت لالاصوالاغلبية ات بابالحساجعة ات لجنة مراراتعتمد قر – 3

 لتصويت .ار المجلس هو قرايكون تصويت رئيس  دالالتصويت متعا انك
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 م معينةاحكاتطبيق  -25دة الما
 ونانقم احكام بالتزالايتم  ونانقلا اهذلفة لنص ام محددة مخاحكالة عدم وجود افي ح – 1

لمفوضييييين ا اءهارف ومدرالمصييييارة ادالس ابمج ةصييييالخامور الاق بلعيت ات فيمالشييييركا

 .  اسهمهالعمومي لحملة اع اجتمالاو

رسة الدولة بممابة عن الية ونيالمارة اللدولة فتقوم وز التي تعود ملكيتهارف المصا اما – 2

سهم بموجب شروط الالعمومي لحملة اع اجتمالاسهم في الا ملياح إلىت ممنوحة اي سلطا

رف اللمصيييي ونانقلا اورد في هذ الف مام محددة تخاحكالة عدم وجود ا. وفي ح ونانقلا اهذ

مور ايتعلق ب ات فيمالشيييييركا ونانقردة في الوام احكالالدولة , يتم تطبيق  التي تعود ملكيتها

 لمصرف .ارة اداخلي والدالتنظيم ا

 لمصرفياط النشارسة اعد مماقو -5ب البا

 مةالعالمصرفية ادئ المبا -26دة الما
ت المتطلب اسيييليمة وتحوطية ووفق ةبطريق اتهاوعملي ارتهادارف بتسيييهيل المصييياتقوم  – 1

درة الصالمصرفية ال اعمالارسة اخيص ممات وترازاجاي شروط وقيود مرفقة باو ونانقلا

درة الصيييييييامر واألالتوجيهية والخطوط ادئ والمباو ظمةنألاقي والعرالمركزي البنك اعن 

 قي . العرالمركزي البنك اعن 

يلزم من  افية وتتخذ ماف وسييييييييولة كال كاس مابر ظيلي: تحتف ارف بمالمصييييييياتقوم  – 2

ت ئر وتحتفظ بسييجالاوللخسيي اتهامالتزاء ادت والالموجوداض قيمة اخفنفية الات كاطياحتيا

طرة وتضييمن الة للمخافية وفعابط كاوتتقيد بضييو الهاعمال فيةاخرى وات سييبية وسييجالامح

 رة . الخسالخطر  اتحسب اتهاتنويع موجود
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لمصيييرف التفصييييلية لسيييلوك ايير المعا أنظمةسيييطة اقي بوالعرالمركزي البنك ايحدد  – 3

يير المعامع  اشييييالتحوطية تمابته ارسييية رقاقي في ممالعرالمركزي البنك ا التي يسيييتخدمها

 ت . ارسالممافضل الدولية وا

لتشييغيلية الشييروط ا التي تنطبق بهالكيفية اتحدد  أنظمةقي العرالمركزي البنك ايصييدر  – 4

لمركزي البنك ا التي يصدرهالمحددة ا نظمةألاب وفي البا ام هذاحكارف في المحددة للمصا

 .  لمي موحداس عاسابعة وعلى التا اتهارف وشركالمصاعلى  ونانقلا اقي بموجب هذالعرا

لبنك اعلة ويقوم ابة فارسييييية رقاكل تعيق ممالمجموعة هيارف هذه المصييييياتشيييييكل  ال – 5

بعة وبشييكل التالمصييرف اصيية بفروع الخاعد القواتحدد  أنظمةر اصييداقي بالعرالمركزي ا

تخضع  لتي الاخرى ابعة اي فروع تارف والمصات بين مالالمعايتعلق بشروط  اص فيماخ

 لية . المات الكشوفاد اعداند لتوحيد عا أولدمج العملية 

لتشييغيلية الشييروط ا التي تنطبق بهالكيفية اتحدد  أنظمةقي العرالمركزي البنك ايصييدر  – 6

لمركزي البنك ا التي يصدرهالمحددة ا نظمةألاب وفي البا ام هذاحكارف في المحددة للمصا

 نبية . جالارف اجنبية للمصالالفروع اتب اعلى مك ونانقلا اقي بموجب هذالعرا

لمطلوب ا رأس الماللمصرف يقل عن ال اسمار انري في مصرف باداكتشف امتى  – 7

لمركزي البنك ايخطر  انقي يجب العرالمركزي البنك ا أنظمةبموجب  أو ونانقلابموجب 

 لفور . اقي بذلك على العرا

 أول امعرة جيدة لالادعد الافي ذلك وضيييييع قو الدليل بماقي العرالمركزي البنك ايمثل – 8

 ئنه .الطيبة مع مودعيه وزباته اقلتي تضمن للمصرف عالاعد القواظمته انيحدد بموجب 
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 لمصرفيةاشطة نالا -27دة الما
 أو ام وشيييييروط ترخيصيييييهاحكاب الية رهنالتاشيييييطة نالارس ايم انيجوز للمصيييييرف  – 1

  -لمصرفية: ال اعمالارسة اصة بممالخا ازتهاجا

خرى من اع اوان أوجل ئع الاود أولطلب ائع تحت اكل ودئع نقدية ) في شيييييام ودسيييييتالا – ا

 ئدة . اتحمل ف ال أود تحمل السداخرى مستحقة ال امواي ا أوئع ( الودا

ز( وعلى امتياب أوغير مضيييييمونة  أوت مضيييييمونة انكء ا) سيييييو ئتماناتالايكون منح  –ب 

لمسييتحقة ات ابالحسيياري وبيع العقالرهن المسييتهلكين وات ئتماناالحصيير: ا ل الالمثاسييبيل 

ء اوشر)لرجوع افي ذلك حق  ارية بمالتجات مالالمعابدونه وتمويل  أوبخصم بحق رجوع 

ئح اضيييعة للوالخالتمويلي اجير التات اوخدم (لرجوعابخصيييم دون حق  تداولللبلة ات قادوا

فية اضيييائدة ايفرض ف انقي يجوز للمصيييرف العرالمركزي البنك ادرة عن الصيييالتنظيمية ا

صييلي الالمبلم المصييرف على الذي يسييتلمه الي اجمالائدة الفاة ولن يقتصيير مبلم ئدالفاعلى 

 .  ئتمانلال

 انت ضيييمافي ذلك خدم اء ) بملعمالاب الحسييي أوص الخا ابهاتشيييتري وتبيع لحسييي ان –ج 

ت الالحوالصييييييكوك وافي ذلك  النقد )بمات سييييييوق ادواي من: لسييييييمسييييييرة ( الاب واكتتالا

لنفيسييييييية ادن المعاجنبية والات لعمالاع ( وايدالات اداة وشيييييييهينالات السيييييييندات والالكمبيا

جلة الالعقود اخرى والالية الماق اروألاسييييهم والائدة والفالصييييرف وسييييعر ات سييييعر ادواو

ت لعمالالمتعلقة باخرى الات المشييييتقار والخيالمسييييتقبلية وعقود العقود ادلة والمبات اقاتفاو

 ئدة . الفار اسعا أو الثمينةدن المعا أوت السندا أوسهم الا أو

ص الخا ابهاد لحسيياعتمالات ابات وخطاانلضييما افيه ارئة بمات طامالتزاك في اشييترالا –د 

 لزبون . اب اولحس
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ـ  ت ادوالدفع وامر أوالية والماق اروألالتحويل للنقد والتسوية واصة والمقات اتقديم خدم -ه

ت الشيييييكاخرى والات المدفوعالخصييييم واو ئتمانالات اقات وبطالشيييييكافي ذلك  الدفع )بما

 المرخص بهائنة الدالمدينة والم المبالسيلكية وات لتحويالالمصيرفية وات الالحواحية والسييا

 ( . اسلف

 لنقدية . السمسرة ا –و 

 لية . الماق اروألا افيه الثمينة بماء اشيالارة اداحفظ و –ز 

 ت . اانمالات لحفظ اتقديم خدم –ح 

 لي . اري ماستشاكوكيل  أولي ار ماكمستش أوق اروفظ لألات كمدير حاتقديم خدم –ط 

 .  ئتمانيةالالمرجعية ات الخدمالية والمات المعلوماتقديم  –ي 

دة المالمحظورة وفق اخرى غير الاشطة نالامن  اشطة عرضية مستقبلية وغيرهاني ا –ك 

 شطة مصرفية . انه انقي على العرالمركزي التنظيمية للبنك ائح اللواتجيزه  اوكم (28)

 ارف وحسييييييييب تقيديره ورهنييالمصييييييييايطليب من  انقي العرالمركزي ايجوز للبنيك  – 2

ت ابعة ذات تال شيركشيطة مصيرفية معينة من خالانرس اتم ان التي ينص عليهالشيروط اب

 . اسهمهالبية اتملك غ أوملة ارف ملكية كالمصاهذه  ال مستقل تملكهاس مار

 لمحظورةاشطة نالا -28دة الما
 أولجملة ارة بالك مشييييترك في تجام أوشييييريك  أورك كوكيل اي مصييييرف يشييييارس ايم ال
 أوء ابن أوتعدين  أوك اسييييمايد امصيييي أوعة ازر أونقل  أوت تصيييينيع افي عملي أوعي القطاب

( 27دة )المابموجب  المرخص بهاشطة نالاء استثناخرى بال اعماشطة ان أومين ات انضم
 انقي العرالمركزي البنك اويض خطي مسييبق من سييلف يجوز لمصييرف وبتف الرغم مماوب
ت المستحقاء ادال ايكون ضروري اشطة بقدر منالارسة هذه ارك في ممايش أو ارس مؤقتايم

ريخ محدد اشطة في تنالالمصرف وقف هذه ايطلب من  انقي العرالمركزي اويجوز للبنك 
 في التفويض 
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 لتحوطيةات المتطلبا -29دة الما
دنى الالحد اقصيييى والالحد اخلية تمثل الداته اسيييافظ على سييييايحيحدد كل مصيييرف و – 1

رية اسييييتثمالات اسييييالسييييياطر والمخارة ادايير اومع ئتمانيةالات افاكشيييينالاللنسييييب وحجم 

هالمحالمصيييييييرف التي يتعين على التحوطية النسيييييييب امن  اوغيره م افظة علي يتعلق  افي

ئانلميزارج البنود خاته وابموجود مالرأس ت اية ومختلف ف  انت , ويجب اطياحتيالاو ال

لبنك ا التي يصيييييييدرهالتنظيمية التحوطية وات المتطلباخلية مع الدات اسيييييييالسيييييييياتتفق تلك 

 دة . الما( من هذه 3لفقرة )اقي بموجب العرالمركزي ا

لتحوطية النسب اخلية على ات داسالخصوص وتضع سيارف على وجه المصاتطبق  – 2

  -لتي تحكم: ا

في ذلك  ا)بم اتهاتغير قيمة موجود أو اتهايتعلق بقيمة موجود ائلة فيمالسيييييييا اردهامو – ا

رف اح للمصييالسييمايتم  انشييرط  اتهايتعلق بمطلوب افيم أولمسييتلمة( ات اانلضييمات والالكفا

قي العرالمركزي البنك اتحتفظ لدى  انئلة وذلك بالسييارد المواصيية بالخات المتطلباتفي ب ان

 لة . دات قيمة معائع نقدية ذابود

 .  ات معينة منهالفئ أو اتهاراستثماو اتهئتماناات اقصى بجميع فئالالي اجمالالمبلم ا –ب 

 أولتنصيييييف ا اس هذاسييييالتي ترصييييد على ات اداعتمالات والموجوداتصيييينيف وتقييم  –ج 

يجري  انكيي اذا الا ة دخالالمؤدالقروض غير ات ادايراتعتبر فيييه  لييذي الالوقييت التقييم وا

 قد. ن امهستالا

قة بـييييييييييييي )الشيييييييروط ا أولقيود ات والتحريا –د  كا أوع اوان( 1لمتعل ناتتئالال اشييييييي  أو ما

 (2)(  م الارئة ات طانكاء اسييييو)لمتحملة ات المطلوباو التي يجري تو يفهات اراسييييتثمالا

لية غير الماكز المرا( 3)  م الارئة ات طانكاء ات سيييييييوالمتطلبات والموجودالتوفيق بين ا

جاوزتلتي اة المغطا ب ت بة محددة  ية الات لعمالانسييييييي نة ادن المعا أوجنب ت سيييييييعر ادوالثمي
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يضة المقات اقياتفاجلة . الالعقود ابلة للتحويل القالية الماق اروألاسهم والائدة الفالصرف وا

ت السيينداسييهم والات ولعمالالمتعلقة باخرى الات المشييتقار والخيالمسييتقبلية وعقود العقود ا

 ئدة . الفار اسعا أولثمينة ادن المعاو

دة وطرق لموحات اءاجرالالتحوطية وكذلك ات المتطلباقي العرالمركزي البنك ايحدد  – 3

ت المتطلباقي العرالمركزي البنك ارف ويحدد المصيييييامن قبل  اعهاتباجب الواب احتسيييييالا

لشروط اوق استحقالائدة والفالمتعلقة بسعر ائية استثنالابة للظروف استجا المنصوص عليها

 أوئع( الودا افيه المسييتلم )بما أولمقدم التمويل اشييكل من  أوي نوع المنطبقة على اخرى الا

 رئة .الطات المطلوبالمنطبق على ا

يحتفظ كل  (2)جنبيةالارف المصييييالمطلوبة لفروع المحلية ات الموجودافي اصيييي -29دة الما

ئض من اقي بفيالعرالمركزي البنيك اق وحسييييييييب توجييه العراجنبي في افرع لمصيييييييرف 

شييركة  أوي فرع ا أوخر اي مكتب ا ابتة عدالثاف اطرالا إلىته امطلوب تجاوزيت الموجودا

لمركزي البنك اعلى توجيه  اءاوجد بن انلمبلم القدر من اجنبي بذلك الابعة للمصيييييييرف ات

 قي .العرا

 لكبيرةاية ئتمانالات افاكشنالا -30دة الما
  -سينتج عن ذلك:  ناك اذالشخص  ئتمانااي مصرف ايمنح  ال – 1

 %15دل ايع الشيخص مات ذلك ئتماناافة الي لكاجمالالمسيتحق اصيلي الالمبلم ا تجاوز – ا

بة  أو ماقي من رالعرالمركزي البنك ادرة عن اصييييييي أنظمة اقل تحددهانسييييييي لبنك ال اسييييييي

من  فقة مسييييبقةالحصييييول على موالكبير دون اي ئتمانالاف اكشيييينالالسييييليمة واته اطياحتياو

 .  أوقي العرامركزي لالبنك ا

                                                             

  ة .( لمادتين وهذا وفقا لما منشور في جريدة الوقائع العراقي29( تكرر الرقم )3)   
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 %25دل ايع الشييخص ماذلك  ائتمانفة المسييتحق لكالي اجمالاصييلي الالمبلم ا تجاوز –ب 

لبنك ال اسيييييييماقي من رالعرالمركزي البنك ادرة عن اصييييييي  أنظمة اقل تحددهانسيييييييبة  أو

 لسليمةاته اطاحتياو

لكبيرة اية انئتمالالمصييرف ات افاكشييانلمسييتحق لكل الي اجمالاصييلي الالمبلم ا تجاوز –ج 

  أنظمة اقل تحددهاونسيييييييبة مئوية  %400دل ايع ا( و)ب( مألفرعية )ات اللفقر اداسيييييييتنا

 لسليمة . اته اطاحتيالسليم والبنك ال اس ماقي من رالعرالمركزي البنك ادرة عن اص

 ايكون مضييييمون ئتمانصييييلي لالاي مبلم ا( على 1لفقرة )المحددة في القيود اتنطبق  ال – 2

لمركزي البنك ا أنظمة التي تحددهايير اللمع ابسيييييييهولة وفق تداولللبل اق انضيييييييممل بالكاب

 انك اذالقبيل ا امن هذ امضمون ائتماناي مصرف ايمنح  ال انلغرض , شرط ا اقي لهذالعرا

لذي يسييتلم المضييمونة للشييخص اته ئتماناافة الذي سييينتج عنه لكالمسييتحق الي اجمالالمبلم ا

قل انسييبة مئوية  أولسييليمة اته اطياحتيالسييليم وا رأس المالمن  %20دل ايع ام ئتمانالا اهذ

 قي . العرالمركزي البنك ادرة عن اص  أنظمة اتحدده

  -( على: 2( و)1ت )الفقراتنطبق شروط  ال – 3

 لحكومة . و امضمونة من قبل  أولتي تجري مع ات مالالمعا – أ

ئدة من قبل الفالدين واصيييل امل بالكاب مضيييمونة أوت امالتزالمضيييمونة بات مالالمعا –ب  

ت أوئرة اي دا أوق العراحكومة  ئة  عة للحكومة اهي حدد وفق العراب ية ت لتنظيمية ائح اللواق

 قي . العرالمركزي اللبنك 

ب ائع في حسيييييييامل بودالكاقي ومضيييييييمونة بالعرار الدينالمقومة بات مالالمعاع ايدا –ج 

 نك . لباقي لدى العرار الدينامنفصل مقوم وب

 المبالم المدفوعة ازاء األموال غير المتحصلة في العملية االعتيادية للتحصيل . -د
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لشيييخص يشيييمل ا ان, يعتبر  اتصيييدر بموجبه أنظمةي ا أودة الماض تطبيق هذه اغرال – 4

شرة على نحو قد ابطريقة غير مب أوشرة ابه مب الشخص مرتبطا اخر يكون هذاي شخص ا

قد تؤثر نفس  أوخرين الا أوخر لية لالالمامة لسالاعلى  اي منهمية اللالمامة لسالاتؤثر فيه 

لمسييؤول اخر هو الالشييخص ا انك اذا أولجميعهم  أولية لبعضييهم المامة لسييالامل على العوا

 .  اقة بينهملعالالمستحق وذلك نتيجة لبنية ا ئتمانالاف عن المطاية افي نه احق

 اوفيم "مصرف ", يعني , مصطلح  اة بموجبهدراص أنظمةي ادة والماض هذه اغرال – 5

لمصييييرف ايتعلق ب ابعة , وفيمالتاته افة شييييركالمصييييرف مع كالمحلي , المصييييرف ايتعلق ب

 فروعه . أوقي العراق , فرعه العرارة فرع في اداب 3لمرخص اجنبي الا

 المعامالت مع االشخاص ذوي الصلة وموظفي المصرف رفيعي المستوى -31المادة 
ال يجوز الي مصييرف ان يقدم ائتمان لشييخص ذي صييلة أو لمو ف المصييرف رفيع  – 1

  -المستوى: 

اذا لم يوافق مجلس االدارة في حالة المصرف المحلي على االئتمان وشروطه واحكامه  –ا 

 المالية . 

اذا كان االئتمان ممنوحا الداري في مصيييرف أو لمو ف المصيييرف رفيع المسيييتوى  –ب 

ن إلى تجاوز المبلم االجمالي لالئتمان المصيييييروف من المصيييييرف لذلك وسييييييؤدي االئتما

الشييخص والمسييتحق بما في ذلك االئتمان الممنوح إلى واحدة أو اكثر من الشييركات التابعة 

من المكافاة السييينوية لذلك الشيييخص أو اذا كان االئتمان  %50للمصيييرف يتجاوز ما يعادل 

انات المصيييروفة لجميع االشيييخاص ذوي الصيييلة سييييؤدي إلى تجاوز المبلم االجمالي لالئتم

من رأس المال السييليم واالحتياطيات السييليمة أو نسييبة مئوية اقل كما  %10والمسييتحقة إلى 

تحددها األنظمة الصييادرة عن البنك المركزي العراقي شييرط ان تكون حدود النسييب سييالفة 

حلي تتجاوز مقيم مالذكر ال تنطبق على اي ائتمان مضيييييييمون برهن على الملكية )عقار( ل
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ي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح االئتمان قيمة المبلم أقيمته المثمنة وحسيييييييب ر

 االصلي لالئتمان بما ال يقل عن ثل  المبلم االصلي أو . 

االئتمان باحكام وشيييييروط اقل مواتاة للمصيييييرف من االحكام والشيييييروط التي  منحاذا  –ج 

 لالعراف المعتادة عند منح االئتمان . يعرضها المصرف على الجمهور وفقا 

اذا لم يكن االئتمان مضييييييمونا بالكامل بالقدر واالسييييييلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية  –د 

 الصادرة عن البنك المركزي . 

ال يحق للمصيييرف شيييراء موجودات من أو بيع موجودات إلى شيييخص ذي صيييلة اي  – 2

 أو شخص ذي صلة . شخص طبيعي أو اي مو ف أو مسؤول في المصرف 

  -ال يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري:  – 3

اذا لم يوافق مجلس االدارة في حالة المصييييرف المحلي على الشييييروط واالحكام المالية  –ا 

 لشراء الموجودات . 

اذا تم شيييييييراء الموجودات وفق احكام وشيييييييروط اقل مواتاة للمصيييييييرف من االحكام  –ب 

روط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا لالعراف المتعارف عليها عند شراء والش

 الموجودات . 

يجري ابالغ لجنة مراجعة الحسيييابات في المصيييرف فورا باي ائتمان يقدمه مصيييرف  – 4

في حالة المصييييييرف المحلي إلى أو شييييييراء موجودات من شييييييخص ذي صييييييلة أو مو ف 

مصرف بتقديم ائتمان إلى أو شراء موجودات من  مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام

( يجب سيييداد هذا االئتمان فورا ويعتبر اعضييياء 1شيييخص ذي صيييلة انتهاكا الحكام الفقرة )

مجلس االدارة أو المدراء المفوضيييون وكما تقتضييييه الحالة مسيييؤولين شيييخصييييا وجماعيا 

مهم وبدون معارضييييتهم ( بعل1وفرديا عن دفع قيمة اصييييل االئتمان الممنوح انتهاكا للفقرة )

 وعن دفع الفائدة والرسوم االخرى المتعلقة بذلك االئتمان . 
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يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصييدر تعليمات إلى مصييرف بانه يخصييم اي قرض  – 5

مقدم إلى شيييخص ذي صيييلة أو مو ف مصيييرفي رفيع المسيييتوى من رأس المال الغراض 

 ( . 16)( من المادة 1احتساب النسبة وفقا للفقرة )

( على حصيييص االئتمان 1ال تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ) – 6 

المقومة بالدينار العراقي والمضييييمونة بالكامل وفق االسييييلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية 

الصادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار 

عراقي أو حصيييص االئتمان المضيييمونة بالكامل أو مضيييمونة بالكامل باصيييل رأس المال ال

تابعة للحكومة العراقية يحددها  ئة  ية أو اي دائرة أو هي ئدة ومن قبل الحكومة العراق فا وال

 البنك المركزي العراقي . 

 تعريف المصطلحات الغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: – 7

( فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة 1) (المصرف)يعني  –ا 

( فيما يتعلق بالمصيييييرف االجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي أو 2و)

 فروعه . 

( من هذا القانون 1وكما هو معرف في المادة ) (عبارة الشيييييييخص ذات العالقة)تعني  –ب 

إلى اي زوجات واطفال لالشييييييخاص ذوي العالقة من الدرجة األولى والثانية وباالضييييييافة 

 االداري المصرف . 

( 1وكما هو معرف في المادة ) (الشييخص المصييرفي رفيع المسييتوى)يعني مصييطلح  –ج 

من هذا القانون وباالضيافة إلى اي شيخص ذات عالقة بالمو ف المصيرفي رفيع المسيتوى 

 جات واطفال لمثل أولئك االشخاص .ة أو اي زومن الدرجة األولى أو الثاني
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 االنكشافات بالعملة االجنبية -32المادة 
يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصيييييييدر أنظمة يحدد بها الحد االقصيييييييى لالنكشيييييييافات 

بالعمالت االجنبية التي يجوز للمصارف ان تتحملها بالعمالت االجنبية عموما أو باي عملة 

 أو عمالت محددة .

 قيود االستثمار -33مادة ال
يكون محظورا على اي مصرف وبدون موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي ان  – 1

من رأس  %2يسيتثمر في االسيهم أو سيندات مرتبطة باسيهم أو اي مشيروع وبمبلم يتجاوز 

المال واالحتياطيات السييييليمة للمصييييرف وإلى المدى الذي يسييييبب فيه تحويل اية اسييييهم أو 

مرتبطة باسهم إلى المصرف في اطار عملياته المصرفية تجاوز حيازاته لمثل هذه  سندات

الحدود يقوم المصيييرف بالتصيييرف في مثل هذه االسيييهم والسيييندات المرتبطة باسيييهم حالما 

يصيييييييبح ذليك عملييا وليس بتياريخ ابعيد من ذليك واليذي قيد يحيدث فييه مثيل هيذا النوع من 

وخالل سيينتين من الحصييول عليها على االقل . التصييرف دون تحمل خسييارة وفي اية حال 

سنة واحدة وبقرار من  وبناء  على طلب المصرف يمكن تمديد هذه المدة لفترة قد تصل إلى 

 البنك المركزي العراقي . 

يكون محظورا على اي مصييرف وباسييتثناء ما يتعلق بمنح قروض عقارية وفي اطار  – 2
باسيييييييتثناء الضيييييييرورية الداء عملياته وايواء  ادارة عملياته المصيييييييرفية , امتالك عقارات

مو فيه والعاملين فيه وال يمنع هذا الشرط قيام المصرف بتاجير الحصة الزائدة من عقاره 
ستخدمه لعملياته المصرفية شرط ان يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي  الذي ي

ار عملياته المصيييييرفية العراقي . ويحق للمصيييييرف الذي تؤول اليه ملكية اي عقار وفي اط
باستثناء القروض العقارية وفي اقرب وقت عملي ممكن وفي غضون عامين من حيازته له 
على اقل تقدير , ويمكن تمديد هذه الفترة لمرتين ولغاية سييييييينتين بقرار من البنك المركزي 

 العراقي . 
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ية يكون محظورا على المصرف ان يكتسب مساهمة في مصرف اخر أو مؤسسة مال – 3

دون الحصيييييييول أوال على موافقة خطية مسيييييييبقة من البنك المركزي العراقي دون االيفاء 

 بالشروط التي ينص عليها البنك المركزي العراقي . 

يكون محظورا على اي مصيييرف ان يمتلك اسيييهم في مصيييارف اخرى أو مؤسيييسيييات  – 4

ذا كانت تلك االسهم مالية دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي اال ا

باقصى سرعة  آلت إلى المصرف كسداد لدين . وفي هذه الحالة يقوم المصرف ببيع االسهم

ودون تحمل خسييارة في اية حال .  عملية ممكنة وليس ابعد من تاريخ تصييرفه بتلك االسييهم

وفي غضييييون سيييينتين من حيازته لها كاقصييييى موعد اال اذا وافق البنك المركزي العراقي 

 تفا  المصرف بتلك االسهم . على اح

يكون محظورا على اي مصرف ان يمتلك أوراقا مالية أو حصصا في شركة مؤسسة  – 5

خارج العراق دون الحصيييييول أوال على موافقة خطية مسيييييبقة من البنك المركزي العراقي 

 باستثناء كون تلك الحصص أو األوراق المالية قد آلت اليه في اطار سداد ديونه .

 عطلة المصارف -34المادة 
يجب ان تفتح جميع المصارف ابوابها لممارسة اعمالها مع الجمهور في جميع االيام واثناء 

كافة سييياعات العمل التي يوافق عليها البنك المركزي العراقي باسيييتثناء ايام العطلة . ويعلن 

يد  يام العطل التي يجب ان تتق مات يصيييييييدرها ا نك المركزي العراقي بموجب تعلي ها الب ب

المصيييارف . وال يجوز الي مصيييرف ان يفتح ابوابه للجمهور اثناء ايام العطلة هذه سيييواء 

اكانت ايام عطلة رسمية أو غير رسمية . واذا اقتضت الظروف تعليق العمليات المصرفية 

. ويجوز للبنك المركزي العراقي اصيييدار امر إلى المصيييارف باغالق ابوابها مؤقتا ووقف 

 ستئنافها بموجب امر  صادر عن البنك المركزي العراقي .عملياتها ومن ثم ا
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 المعامالت المريبة -35المادة 
اذا علم المصييرف أو اي من ادارييه أو مسييؤوليه أو مو فيه ان تنفيذ معاملة مصييرفية  – 1

أو اسيييتالم أو دفع مبلم له عالقة أو قد تكون له عالقة باي جريمة أو عمل غير قانوني يقوم 

باخطار البنك المركزي العراقي بذلك . ويقوم المصيييييييرف باخطار البنك  المصيييييييرف فورا

المركزي العراقي وعلى اسيييييياس شييييييهري عن المعامالت المريبة المقدمة ان وجدت وفيما 

 يتعلق بنشوء ضرورة الي اجراء اضافي يتعلق بهذا االجراء . 

خرق للسيييرية  ال يعتبر افشييياء المصيييرف الي معلومات بحسييين نية بموجب هذه المادة – 2

المصيييييرفية اضيييييافة إلى ذلك ال يتحمل البنك المركزي العراقي وال تتحمل المصيييييارف اية 

 مسؤولية تجاه ذلك .

 القيود على اسهم المصارف -36المادة 
اليجوز الي مصرف ان يمنح عميال اي ائتمان بما في ذلك القروض والسلف أو ان يقدم له 

رف وال يجوز للمصييرف ان يشييتري اسييهمه هو اال ضييمانا مكفوال باسييهم العميل في المصيي

 بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي .

 الحسابات الخاملة وغيرها من الموجودات المهملة -37المادة 
تخضيييع المبالم المودعة في حسييياب لدى مصيييرف واي امالك اخرى محتفظ بها لدى  – 1

خاملة أو ان االمالك المحتفظ  مصيييرف لقواعد خاصييية اذا كانت الحسيييابات تعتبر حسيييابات

بها لدى المصرف تعتبر متروكة . وتنطبق متطلبات هذه المادة على الحسابات الخاملة فقط 

 والمحتفظ بها لدى مكتب في العراق أو امالك متروكة تقع في العراق . 

اذا لم يبد صاحب الحساب اي اهتمام بالمبالم المودعة وذلك عن طريق معاملة مسجلة  – 2

و مراسيييلة خطية مع المصيييرف لمدة سيييبع سييينوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يقوم أ

المصرف في أول يوم عمل من السنة التقويمية التالية بارسال اشعار إلى صاحب الحساب 
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بالبريد المسييييييجل على اخر عنوان معروف له بحي  يتضييييييمن ذلك االشييييييعار خصييييييائص 

سعة الالحساب الخامل أو اي امالك متروكة  شر المصرف في صحيفتين وا على  تداولوين

( يوما 30االقل وفي الجريدة الرسييمية اسييم صيياحب الحسيياب وفي غضييون ما ال يقل عن )

من هذا االشيييعار والنشييير يقدم المصيييرف اذا لم يتسييينى العثور على مالك الحسييياب تقريرا 

رين سيييينة على مفصييييال إلى البنك المركزي العراقي الذي يحتفظ به في سييييجالته لمدة عشيييي

االقل اعتبارا من تاريخ تسيييييليم الملكية اليه , ويقوم بتسيييييليم المبلم المودع لديه و اي امالك 

اخرى إلى البنييك المركزي العراقي لكي يتم االحتفييا  بييه في حسيييييييياب خيياص لييدى البنييك 

المركزي العراقي وفي حالة وجود عقار باسيييييييتثناء المبالم المودعة يقوم البنك المركزي 

 قي ببيع العقار في مزاد علني أو اي وسيلة اخرى تصمم للخروج باعلى قيمة للعقار العرا

ستثمر في األوراق المالية  – 3 يحتفظ البنك المركزي العراقي باالموال في حساب خاص ي
للحكومية العراقيية . أو أوراق مياليية اخرى في حيالية عيدم توفر األوراق المياليية للحكومية 

ن من حق اي مييالييك ان يقييدم دليال على ملكيتييه يقتنع بييه البنييك العراقييية , شيييييييرط ان يكو
المركزي العراقي بعد مضيييي مدة عشيييرين سييينة اعتبارا من تاريخ تسيييليم الملكية إلى البنك 
المركزي العراقي على ان يسدد له البنك المركزي العراقي قيمة المبالم , وبعد انقضاء هذه 

ها احد إلى وزارة المالية لكي تدرج ضيييييييمن خزانة المدة تحول اي مبالم متبقية لم يطالب ب
 الدولة .
 السجالت -38المادة 

تحتفظ المصييارف ضييمن ملفاتها لمدة سييبع سيينوات على االقل في العراق بالمسييتندات  – 1

  -ذات الصلة لكل معاملة من معامالتها وهي: 

 سجالت تعريف العمالت .  –ا 

قة بالمعاملة ) بما في ذلك اتفاقات االئتمانات مسيييييييتندات الطلبات وجميع العقود المتعل –ب 

والضيييييمانات واتفاقات الرهون ( وسيييييجل خطي موقع لقرار الصيييييرف الذي وافق به على 

 المعاملة. 
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السيييييييجالت المييالييية المتعلقيية بيياالطراف المقييابليية )النظراء( بمييا فيهييا )المقترضيييييييين  –ج 

 في موافقته على المعاملة . والضامنين( واي ادلة مستندية اخرى اعتمد عليها المصرف 

 اتفاقات الحساب مع عمالئهم و .  –د 

 اي مستندات اخرى يحددها البنك المركزي العراقي بموجب انظمته .  -هـ 

يحتفظ بالسجالت خطيا ويجوز الي مصرف ان يحتفظ بالدفاتر والسجالت والكشوفات  – 2
ت االخرى المتعلقة بانشييطته والمسييتندات والمراسييالت والبرقيات واالشييعارات والمسييتندا

المالية بشييييكل مصييييغر )مايكروفيلم , أو خزانة البيانات الكترونيا أو الوسييييائل التكنولوجية 
المعاصرة االخرى ( بدال من االحتفاط بها بشكلها االصلي طيلة المدة المحددة في القانون . 

لنسييييخ المصييييغرة نفس بقدر توافر نظم واجراءات واقية السييييترداد البيانات , ويكون لهذه ا
مفعول االصييييل من حي  االثبات , ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يصييييدر أنظمة تحدد 

 المتطلبات المرتبطة بتلك النظم .
 نظام المدفوعات -39المادة 

يجوز للمصييييارف ان تنشييييع نظما تعاونية وبيوت مقاصيييية لتحويل االموال ولتسييييوية  – 1

لمؤسييييسييييات المالية االخرى ويجوز للبنك المركزي ان الحسييييابات وادوات الدفع فيما بين ا

 تحكم القيام بهذه االنشطة . ليضع قواعد واجراءات 

لتجمع وتنشييير  ائتمانيةأو مكاتب  االئتمانيهيئات لالبالغ  عيجوز للمصيييارف ان تنشييي – 2

على المصييييارف االخرى ما تحتاج اليه المصييييارف من المعلومات بشييييأن الشييييؤون المالية 

لحاليين والمرتقبين لكي تتخذ قرارات تحوطية بشأن االعمال المصرفية , وال تقدم للعمالء ا

هذه المعلومات اال للمصييييارف التي تربطها عالقة مصييييرفية فعلية أو مرتقبة مع الشييييخص 

الذي تقدم المعلومات بخصوصه , وتقدم هذه المعلومات رهنا باي قيود بما في ذلك القواعد 

( . 51البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )هـييييييي( من المادة ) واالجراءات التي يعتمدها

تكون ضيييرورية لحماية سيييرية المعلومات المصيييرفية ولمنع نشييير هذه المعلومات دون اذن 

 بذلك .
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 الحسابات والكشوفات المالية -6الباب 
 السنة المالية -40المادة 

كانون األول من  31تنتهي يوم كانون الثاني و 1تبدا السييينة المالية للمصيييارف المحلية يوم 

 نفس السنة , وقد تختلف السنة المالية بالنسبة لفرع مصرف اجنبي .

 االبالغ الدوري -41المادة 
يزود كل مصرف البنك المركزي العراقي في الفترات ذات الصلة التي تحددها أنظمة  – 1

  -بما يلي: 

 كشوفات تبين موجوداته ومطلوباته  –ا

ات عن حجم القروض بالعمالت االجنبية ونسبة كفاية رأس المال ووضع كشوف –ب  

 .لكبيرة المقدمة الشخاص ذوي صلةاالحتياطي والموجودات السائلة واالنكشافات االئتمانية ا

معلومات أو احصيييييياءات عن مختلف حسيييييياباته وانشييييييطته بما في ذلك معلومات عن  –ج 

االئتمانية أو االلتزامات االئتمانية أو الطارئة  الودائع أو التسيييييهيالت المصيييييرفية أو الخطط

 الممنوحة لعمالئه . 

معلومات أو بيانات أو جداول أو ميزانيات بخصوص مختلف حساباته وانشطته اما في  –د 

شيييييييكل موحد أو لكل فرع من فروعه على حدة في األوقات التي يحددها البنك المركزي 

 طريقة اللذين يحددهما البنك المركزي العراقي . العراقي بمقتضى أنظمة ووفقا للشكل وال

 اي بيانات أو معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي .  -هـ 

قد يطلب البنك المركزي العراقي تقارير من اي شييركة تابعة لمصييرف أو احد توابعه  – 2

 اذا كان ذلك ضروريا لممارسة رقابة موحدة النشطة المصرف . 

صيييرف المعني المصيييروفات التي ينطوي عليها االمتثال اللتزامات االبالغ يتحمل الم – 3

 أو طلبات البنك المركزي العراقي لتقديم معلومات .
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 المبادئ المحاسبية واعداد الكشوفات المالية -42المادة 
  -تحتفظ المصارف:  – 1

المنصييييوص عليها  بدفاتر وسييييجالت مطلوبة عن العمليات التنظيمية بما يتفق واالحكام -أ 

 ( . 38في المادة )

تطبيق القواعد المحاسيييييبية واألنظمة بما يتفق مع المعايير المحاسيييييبية الدولية بما فيها  –ب 

اسيييتخدام الحسيييابات التراكمية الكاملة على اسييياس يومي وتقيدا باي متطلبات خاصييية تنص 

 عليها أنظمة البنك المركزي العراقي بهذا الشأن . 

ناته المالية التي تضييم الميزانية العمومية وحسيياب االرباح والخسييائر وكشييف اعداد بيا –ج 

التدفق النقدي وكشيييف بالتغيرات التي تطرأ على حسييياب رأس المال للمصيييرف وعلى نحو 

واف يعكس حقيقة األوضاع المالية للمصرف وفروعه . ويتم اعداد الكشوفات المالية طبقا 

ال الي متطلبات خاصيييية يحددها البنك المركزي العراقي للمعايير المحاسييييبية الدولية وامتثا

بهذا الشيييييأن . وتعطي الكشيييييوفات المالية صيييييورة حقيقية وامينة عن أوضييييياع المصيييييرف 

 .وستتضمن كشفا حول أنظمة الرقابة الداخلية للمصرف 

يتمثل المصيييييرف باي لوائح تنظيمية أو أوامر  صيييييادرة عن البنك المركزي العراقي  – 2

( . ويقوم البنك المركزي العراقي باصيييييدار لوائح 1بالقواعد المحددة في الفقرة )فيما يتعلق 

 تنظيمية واحكام قانونية حول النظام المحاسبي والقواعد المطبقة على المصارف .
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 البيانات المالية -43المادة 
يعد كل مصييييرف كشييييوفات مالية عن عملياته . ويعد ايضييييا اذا كان لمصييييرف محلي  – 1

 ة واحدة أو اكثر بيانات مالية موحدة . شركة تابع

للبنك المركزي العراقي ان يحدد احد توابعه االخرى وبشكل خاص الشركة التي تحكم  – 2

المصيييرف واي شيييركة اخرى تحكمها شيييركة تحكم مصيييرف والتي سييييتم تقديم الكشيييوفات 

 المالية الموحدة اليها . 

مكاتب الفرعية في العراق حسييييابات يعد كل مصييييرف اجنبي لديه واحد أو اكثر من ال – 3

 وبيانات مالية عن عملياته في العراق وكأن هذه المكاتب تشكل معا كيانا واحدا . 

يقوم كل مصيييييييرف بتقديم نسيييييييخة من بياناته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية  – 4

عة اشيييهر بعد الموحدة المراجعة إلى البنك المركزي العراقي عند توفرها وفي غضيييون ارب

انتهاء السيييينة المالية كاقصييييى حد . كما يقوم كل مصييييرف اجنبي ذات مكتب واحد أو اكثر 

للفرع في العراق بتقديم نسيييييييخة من البيانات المالية الموحدة المراجعة إلى البنك المركزي 

 العراقي حال توفرها . 

ال يقل عن ثالثين  توفير البيانات المالية المراجعة للمصييييرف إلى مسيييياهميه في موعد – 5

ماع  ية في االجت مال نات ال يا قديم الب عام للمسيييييييياهمين حي  يتم ت ماع ال بل عقد االجت يوما ق

 للمصادقة عليها.
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 نشر البيانات المالية -44المادة 
شر المصرف في صحيفتين من الصحف ذات ال – 1 العام بياناته المالية المراجعة  تداولين

ية الم مال ته ال نا يا ما في ذلك ب لة انطباق ذلك في موعد ال يتجاوز ب وحدة المراجعة في حا

 اربعة اشهر من نهاية السنة المالية . 

يتعين على كل مصيييييرف بيان وفي موقع معروف في مركزه الرئيسيييييي وفروعه اخر  – 2

كشييييييوفاته المالية المراجعة بما فيها البيانات المالية الموحدة المراجعة في حالة انطباق ذلك 

 اء اعضاء مجلس ادارته .وقائمة باسم

 التقرير السنوي -45المادة 
يرسل كل مصرف نسخا من التقرير السنوي إلى البنك المركزي العراقي في موعد ال  – 1

لسنة المالية للمصرف يوما( يوما بعد توفره وفي غضون ستة اشهر من نهاية ا 30يتجاوز )

 .كاخر موعد

التي تحددها األنظمة الصيييييييادرة عن البنك يحتوي التقرير السييييييينوي على المعلومات  – 2

المركزي العراقي بما في ذلك تقرير من مجلس االدارة عن اعمال المصييييرف اثناء السيييينة 

 المالية والتوقعات للسنة المقبلة .

 مراجعة الحسابات -7الباب 
 مراجعة الحسابات -46المادة 

مؤهالت والخبرة في يعين كل مصييرف مراجعا مسييتقال خارجيا للحسييابات من ذوي ال – 1

مراجعة حسيييييييابات المصيييييييارف ويكون مقبوال لدى البنك المركزي العراقي . ويتم تعيين 

مراجع الحسابات الخارجي من قبل حاملي االسهم للمصرف وفي اجتماعهم العمومي شرط 

ان يعين البنك المركزي العراقي مراجع الحسييابات هذا في حالة فشييل المصييرف في تعيين 

 يكون مقبوال لدى البنك المركزي العراقي .  مراجع حسابات



 

52  

 

ال يكون مراجع الحسابات أو اي عضو من هيئة مراجعة الحسابات اداريا أو مالكا أو  – 2

مو فا أو وكيال أو ممثال للمصرف الذي سيعين له . وال يجوز ان تكون لمراجع الحسابات 

في حالة اكتساب مراجع مصلحة في المصرف باستثناء حيازة وديعة له لدى المصرف . و

الحسيييابات اي مصيييلحة من هذا القبيل في المصيييرف اثناء سيييير عملية تعينيه تنهى خدمات 

مراجع الحسييييييييابيات ويعين البنييك العراقي مراجعييا بيديال مؤقتييا للحسييييييييابيات إلى ان يعين 

 المصرف مراجعا جديدا للحسابات . 

 يفته كمراجع حسييييييابات ال يقدم مراجع الحسييييييابات اية خدمات للمصييييييرف ترتبط بو – 3

 داخلي للمصرف اال في حاالت تتعلق باالغراض التدريبية . 

ستمرار لمدة ال تتجاوز ) – 4 سنوات اال 5ال يعين اي مصرف نفس مراجع الحسابات با  )

 باستثناء ممنوح من البنك المركزي العراقي . 

صيييييادرة عن أنظمة  اسيييييتنادا لمعايير مراجعة الحسيييييابات المعروفة دوليا واية معايير – 5

البنك المركزي العراقي يقوم مراجع الحسيييابات بمراجعة عمليات المصيييرف وعلى اسيييس 

  -موحدة و:

اصيييدار كشيييف أو بيان للمصيييرف موضيييحا فيه فيما اذا كان مراجع الحسيييابات أو اي  –أ 

يمتثل الحكام الفقرة  (2)( يحتفظ بمصلحة ملكية في المصرف 1عضو في هيئة المراجعة )

(3. )  

 يساعد المصرف في الحفا  على نظم واجراءات محاسبية سليمة .  –ب 

واجراءات سييليمة الدارة يسيياعد المصييرف في الحفا  على مراقبة مالية سييليمة ونظم  –ج 

 المخاطر

 حضور اجتماعات لجنة مراجعة الحسابات عندما تطلب اللجنة ذلك .  –د 
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شهر من نهاية السنة المالية تقريرا يعد لمجلس ادارة المصرف وفي غضون ثالثة ا -هـ        

عن مراجعة الحسيابات مدعوما براي مراجع الحسيابات فيما اذا كانت البيانات المالية كاملة 

ونزيهة ومعدة بطريقة سييييليمة ويقدم رايا كامال ونزيها عن الوضييييع المالي للمصييييرف وفقا 

  -وص ما يلي: الحكام هذا القانون . ويذكر تقرير مراجعة الحسابات على وجه الخص

ما اذا كان اي تفسييييير أو معلومات طلبت من اداريي المصييييرف أو مو فيه أو وكالئه  – 1

 في اثناء مراجعة الحسابات كان تفسيرا أو معلومات مرضية . 

درجة كفاية اجراءات المراقبة الداخلية والنظم المحاسبية النافذة ودرجة تقيد المصرف  – 2

 المعني بها . 

الحتفا  بالمسييييييتندات والسييييييجالت والدفاتر واعدادها بطريقة منظمة وادراج طريقة ا – 3

العمليات الالزمة للتمكين من القيام باعمال الرصييد والتدقيق والمراجعة الداخلية والخارجية 

 للحسابات . 

 المصرف فيما يتعلق بحماية اموال المصرف ومودعيه . ادارة كفاية واداء  – 4

شييطة المصييرف وتوصيييات مراجع الحسييابات لهيئة االدارة فيما أوجه القصييور في ان – 5

يتعلق بالقصيييييييور ومدى تطبيق هيئة االدارة لتوصييييييييات مراجع الحسيييييييابات ومالحظته 

 بخصوص العمليات في السنوات السابقة و 

درجة كفاية البيانات الدورية المرسيييييييلة إلى البنك المركزي العراقي ومطابقة البيانات  – 6

ت والدفاتر والنظم والممارسات الحسابية السارية في المصرف ولتعليمات لمضمون السجال

 البنك المركزي العراقي . 
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يزود مجلس االدارة والبنك المركزي العراقي بتقرير يذكر فيه راي مراجع الحسييابات  –و 

يتبعه المصيييرف بشيييأن تصييينيف القروض وبخصيييوص اتخاذ االحتياطيات في النظام الذي 

الالزمة للمطالبات المشييييكوك فيها التي تبين أوجه القصييييور في اتخاذ االحتياطيات الالزمة 

 لموجودات المصرف وفقا ألنظمة البنك المركزي العراقي. 

و مسيييؤول يحيط مجلس ادارة البنك المركزي العراقي باي تصيييرف من جانب اداري أ –ز 

أو مو ف أو وكيل للمصييييرف يكون قد بلم إلى علم مراجع الحسييييابات الخارجي ويشييييكل 

خرقا الحكام هذا القانون أو الي أنظمة  صيييييييادرة عن البنك المركزي العراقي أو اي امر 

 صادر عنه. 

يحيط كل عضيييييييو من اعضييييييياء مجلس االدارة والبنك المركزي علما باي تجاوز أو  –ح 

لمصييييرف أو عملياته يكون قد بلم إلى علم مراجع الحسييييابات الخارجي قصييييور في ادارة ا

 ويتوقع ان يؤدي إلى خسارة مالية للمصرف . 

يقوم كل مصيييييرف بارسيييييال نسيييييخ من تقرير مراجع الحسيييييابات إلى البنك المركزي  – 6

( يوما من تاريخ اعداده . وعندما ال يقتنع البنك المركزي 30العراقي في موعد ال يتجاوز )

لعراقي بتقرير مراجع الحسيييييييابات فقد يطلب تعيين مراجع حسيييييييابات اخر العداد تقرير ا

 مراجعة للحسابات جديد وفي غضون وقت محدد .

 الواجبات االضافية -47المادة 
للبنك المركزي العراقي ان يفرض على مراجع الحسييابات . اضييافة إلى واجبه المحدد  – 1

  -( واجب: 46في المادة )

دم إلى البنك المركزي العراقي اي معلومات اضيييافية بالنسيييبة لمراجعة الحسيييابات ان يق –ا 

 يعتبرها البنك المركزي العراقي ضرورية . 
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ان يقدم إلى البنك المركزي العراقي اي تقرير أو ان يجري اي تفتيش أو ان يضييع اي  –ب 

 اجراء يحدده البنك المركزي العراقي . 

زي العراقي تقريرا عن النظم المالية والمحاسييييبية للمصييييارف ان يقدم إلى البنك المرك –ج 

 وضوابطه الداخلية أو. 

ان يشهد فيما اذا كان المصرف قد اتخذ أو لم يتخذ اجراءات كافية لمنع غسيل االموال  –د 

أو تمويل االرهاب وما اذا كانت هذه االجراءات يجري تنفيذها أو ال يجري تنفيذها وفقا 

 ات والخطوط التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . لألنظمة والتوجيه

يتحمل المصرف تكاليف مراجع الحسابات عن اداء اي واجبات اضافية من هذا القبيل  – 2

 يطلبها البنك المركزي العراقي .

 تطبيق احكام معينة -48المادة 

ينص القانون  تنطبق احكام قانون الشيييركات على مراجعي حسيييابات المصيييارف ما لم – 1
 خالف ذلك . 

الحسابات بمتطلبات السرية المهنية والمصرفية بشرط ان ال يتحمل اي  ايتقيد مراجعو – 2
منهم مسؤولية قانونية عن افشاء معلومات سرية بشأن مصرف أو عميل لمصرف بحسن 
نية إلى البنك المركزي العراقي بمقتضيى هذا القانون . وعلى وجه الخصيوص ال يفسير اي 

( والفقرتين 5تقرير يقدمه مراجع حسيييييييابات إلى البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )
( على انه خرق االلتزامات المتعلقة بالسيييييييرية المهنية 46من المادة ) (ح)و (ز)الفرعيتين 

 والمصرفية .
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 السرية -8الباب 
 السرية المصرفية -49المادة 

وودائعهم واماناتهم  ءحسييييييابات العمال يحافظ المصييييييرف على السييييييرية فيما يتعلق بجميع

وخزائنهم لديه . ويكون محظورا اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشييير أو غير مباشييير اال 

بموافقة خطية من العميل المعني . أو في حالة وفاة العميل اال بموافقة ممثله القانوني أو احد 

مختصييية أو من المدعي العام  ورثة العميل أو احد الموصيييى لهم أو اال بقرار جهة قضيييائية

في خصييييومة قضييييائية قائمة أو بسييييبب احدى الحاالت المسييييموح بها بمقتضييييى احكام هذا 

القانون . ويظل هذا الخطر قائما حتى لو انتهت العالقة بين العميل والمصييييرف الي سييييبب 

 من االسباب .

 السرية الفردية -50المادة 
ف أو وكيل حالي أو سييييابق للمصييييرف يكون محظورا على اي اداري أو مسييييؤول أو مو 

تزويد اي معلومات أو بيانات عن العمالء أو حسيييياباتهم أو ودائعهم أو االمانات أو الخزائن 

الخاصيييييية بهم أو اي من معامالتهم أو كشييييييفها أو تمكين طرف ثال  من االطالع على هذه 

قانون وينطبق المعلومات والبيانات في غير الحاالت المسيييييموح بها بمقتضيييييى احكام هذا ال

لوا البنييك المركزي العراقي ومو فوا ؤهييذا الحظر على اي شيييييييخص بمييا في ذلييك مسييييييي

ومراجعوا الحسيييييابات فيه الذين يطلعون على هذه البيانات والمعلومات بطريق مباشييييير أو 

 غير مباشر بحكم مهنتهم أو مركزهم أو عملهم .
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 االستثناءات -51المادة 
( من هيذا القيانون على افشيييييييياء المعلوميات في 50( والميادة )49ال تنطبق احكيام الميادة )

  -الحاالت التالية: 

اداء الواجبات المسندة قانونا إلى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف أو  –ا 

 من قبل البنك المركزي العراقي وفقا الحكام هذا القانون . 

لمركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك ا –ب 

 بمقتضى احكام هذا القانون أو بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي . 

االجراءات المتخذة بحسيين نية في سييياق اداء الواجبات أو المسييؤوليات التي يفرضييها  –ج 

ب أنظمة هذا القانون أو تنفيذ اجراءات لمكافحة غسييييييييل االموال وتمويل االرهاب بموج

 البنك المركزي العراقي . 

 اصدار شهادة أو بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق .  –د 

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

ا البنك ( اي معادلة اخرى يراه3( الشييييييييكات المرتجعة دون تسيييييييديد أو )2منح االئتمان )

المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسالمة النشاط المصرفي بين المصارف وذلك 

مع البنييك المركزي العراقي أو اي جهييات اخرى يوافق عليهييا البنييك المركزي العراقي 

لتسيييييييهيييل تبييادل هييذه المعلومييات بموجييب القواعييد واالجراءات المحييددة في أنظميية البنييك 

 المركزي العراقي . 

انشاء مصرف لكل أو بعض المعلومات الخاصة بمعامالت العميل الثبات مطالبته في  –و 

 نزاع قضائي بينه وبين عميله بشأن هذه المعامالت . 

المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي إلى سيييييييلطات رقابية في بلدان اخرى  –ز 

 ( من هذا القانون .54بمقتضى المادة )
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 ات التي تقدمها المصارفالمعلوم -52المادة 
تعييد المعلومييات التي يتم الحصيييييييول عليهييا من المصيييييييرف والتي تكشيييييييف عمالئييه  – 1

ومعامالتهم أو اي امور خاصيية اخرى تتعلق بعالقة المصييرف مع عمالئه , سييرية وال يتم 

االفصييييييياح عنها اال بعد موافقة المصيييييييرف أو حسيييييييبما يخوله هذا القانون . ويقوم البنك 

اقي بحصييييييير الحصيييييييول على مثل تلك المعلومات عن كل عميل لمو فين المركزي العر

 مخولين في البنك المركزي العراقي . 

للبنك المركزي العراقي ان ينشر معلومات يحصل عليها من المصارف بشكل كلي أو  – 2

جزئي شيييرط ان ال يفصيييح مثل هذا النشييير عن معلومات سيييرية . وال يقوم البنك المركزي 

ء االمور الخاصة بشأن عمليات المصرف اال بعد حصول موافقة المصرف العراقي بافشا

ها مجلس ادارة  ية والتي وافق علي مال نات ال يا لك المعلومات الواردة في الب على ذلك عدا ت

 المصرف أو المعلومات المتاحة اصال للجمهور .

 الرقابة والتفتيش -9الباب 
 التفتيشات -53المادة 

  -راقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: يقوم البنك المركزي الع

يراجع البيييانيات والمسيييييييتنييدات والمعلوميات وااليضيييييييياحيات والبراهين المقييدمية من  – 1

 المصارف الغراض تطبيق هذا القانون . 

يجوز له ان يطلب من المصيييييييارف أو اي من فروعه أو توابعه ان تقدم وتثبت خطيا  – 2

 ضروريا اي معلومات أو مستندات أو ايضاحات أو براهين اضافية . عندما يرى ذلك 

يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به  – 3

مسؤول واحد أو اكثر من مسؤولية أو يقوم بها شخص اخر أو اي اشخاص اخرون يعينهم 

لتفتيش عمليييات المصيييييييرف للتحقق من البنييك المركزي العراقي لهييذا الغرض . ويراجع ا
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مركزه المالي ومدى امتثاله الحكام القوانين واألنظمة المتعلقة بادارة انشيييييييطته والتزامه 

سات الداخلية . ويقوم البنك المركزي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة  سيا بال

تيشييييها مرة واحدة على مسييييتمرة وعلى االقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تف

 االقل كل سنتين . 

يخضييييع اي شييييخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضييييى هذه المادة الشييييتراطات  – 4

السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري أو مسؤول أو مو ف أو عميل لمصرف أو فروعه 

تعين توفير أو توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجالت والوثائق الضرورية وي

اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضيييييييرورية وفي توقيتها المناسيييييييب خالل عملية 

 التفتيش . 

يقدم المفتشيييييييون تقريرا إلى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك  – 5

 المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .

 لوماتتبادل المع -54المادة 
ية  – 1 بادل المعلومات حول المواضييييييييع الرقاب يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بت

ويفضييييل ان يسييييتند ذلك إلى مذكرة تفاهم مع سييييلطات الرقابة المالية في العراق وسييييلطات 

الرقابة المصييييييرفية في دول اخرى . وقد يشييييييمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات 

البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضييمان سييرية  سييرية شييرط ان يقتنع

 تلك المعلومات المقدمة . 

يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سييييلطات الرقابة المالية في  – 2

سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل  العراق أو مع 

 المعلومات .اكثر لتبادل 
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 الحصانة من االجراءات القانونية -55المادة 
ال يعتبر الي عضييو من اعضيياء مجلس ادارة البنك المركزي العراقي أو احد مو فيه  – 1

( يقوم باجراء تفتيش 1أو احد وكالئه واي شييييييخص يعين اسييييييتنادا الحكام هذا القانون ان )

حارس قضييييائي أو اي شييييخص يتم  (3( يعمل بصييييفة وصييييي )2( . )53اسييييتنادا للمادة )

( أو 62( من المادة )3اسييييتخدامه من قبل الوصييييي أو الحارس القضييييائي اسييييتنادا للفقرة )

( , مسييؤوال عن اي اضييرار تنجم عن اي تصييرف أو تقصييير يتم 80( من المادة )4الفقرة )

 اثناء تادية واجبه أو مفهوم تادية و ائفه الرسيييييمية وضيييييمن نطاق و يفتهم أو اسيييييتخدمهم

 بمقتضى هذا القانون . 

يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض اي عضيييييو من اعضييييياء مجلس ادارته أو احد  – 2

( يقوم باجراء تفتيش 1مو فيه أو وكالئه واي شيييييخص يعين اسيييييتنادا الحكام هذا القانون )

( يعمل صيييفة حارس قضيييائي أو اي 3( يعمل بصيييفة وصيييي . )2( . )53اسيييتنادا للمادة )

( أو الفقرة 62( من المادة )3مه الوصي و الحارس القضائي استنادا للفقرة )شخص يستخد

( عن اي تكاليف قانونية تترتب عن الدفاع ازاء اجراء قانوني اتخذ ضد 80( من المادة )4)

مثل هذا الشييييخص وذات عالقة باداء واجبه أو مفهوم تادية و ائفه الرسييييمية ضييييمن نطاق 

هذا القانون . شرط ان ال ينطبق مثل هذا التعويض اذا كان تو يفهم أو استخدامهم بمقتضى 

 ذلك الشخص قد ادين بجريمة نشات عن انشطة يغطيها مثل هذا االجراء القانوني .
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 اجراءات االنفاذ والعقوبات -10الباب 
 االجراءات التصحيحية الفورية والعقوبات االدارية -56المادة 

تخذ اي اجراء أو يفرض اي عقوبة ادارية نصييييييت يجوز للبنك المركزي العراقي ان ي – 1
( من هذه المادة في الحاالت التي يتضيييييح فيها بان المصيييييرف أو مسيييييؤول 2عليها الفقرة )

  -اداري في مصرف أو اي شخص اخر: 
 قام بخرق احكام هذا القانون أو امر  صادر عن البنك المركزي العراقي .  –ا 

 ليمة وامينة . قام بادارة عمليات مصرفية غير س –ب 

يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ واحد أو اكثر من االجراءات أو العقوبات االدارية  – 2

 ( اعاله . 1التالية في حالة حدوث اي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )

 ارسال تحذير خطي للمصرف . –ا 

 اعطاء أوامر للمصرف . –ب  

 ممانامج لما ينوي اتخاذه من اجراءات أو وصييفا مفصييال يطلب ان يقدم المصييرف بر –ج  

 اتخذه من اجراءات الزالة المخالفة وتصحيح الوضع 

 يطلب قيام المصرف بوقف بعض عمليات أو يمنعه من توزيع ارباحه .  –د  

 يفرض اي قيود على منح االئتمانات يراها مناسبا .  -هـ 

ص عليه قانون البنك المركزي العراقي واي باالضيافة إلى اي رصييد يمثل حد ادنى ين –و 

ودائع اخرى مطلوبة قانونا يطلب من المصيييييييرف ان يودع ويحتفظ بارصيييييييدة لدى البنك 

 المركزي العراقي بدون فائدة لفترة يعتبرها البنك المركزي العراقي مالئمة. 

خالفات يطلب ان يدعو رئيس مجلس االدارة المجلس إلى االنعقاد لمراجعة ودراسية الم –ز 

المنسييييوبة إلى المصييييرف واتخاذ االجراءات الضييييرورية الزالة المخالفات وفي هذه الحالة 

 يحضر واحد أو اكثر من ممثلي البنك المركزي العراقي اجتماع مجلس االدارة . 
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يطلب إلى المصيييييييرف ان يوقف مؤقتا أو نهائيا عمل اي مدير مفوض أو مدير فرع  –ح 

 ة . معين , تبعا لخطورة المخالف

 يطلب ان يقوم المصرف بتنحية رئيس مجلس ادارته أو اي من اعضاء المجلس .  –ط 

 ( . 59( من المادة )2يحل مجلس ادارة المصرف ويعين وصيا وفقا للفقرة ) –ي 

يفرض غرامة ادارية على المصيييرف بشيييرط وحسيييب اختيار البنك المركزي العراقي  –ك 

اس يومي إلى ان تتوقف المخالفة أو يتحقق االمتثال ان يتم فرض العقوبات االدارية على اس

ف مجموع راس مييال المصييييييير من %5على ان ال تتجيياوز مثييل تلييك العقوبييات االدارييية 

 المدفوع

      يجوز للبنك المركزي العراقي ان يفرض عقوبة ادارية على مصيييييييرف تصيييييييل إلى – 3

من  %5وال تتجيياوز  المتثييالمليون دينييار( يوميييا إلى ان تتوقف المخييالفيية أو يتحقق ا 5)

  -سماله المدفوع في الحاالت التالية: أمجموع ر

اذا قدم المصيييرف عمدا إلى البنك المركزي العراقي بيانات أو احصييياءات أو معلومات  –ا 

 ناقصة أو كاذبة أو 

اذا لم يزود البنيك المركزي العراقي بمعلوميات عن عمييل أو بعض مخياطر عمالء  –ب  

 معلومات اخرى يطلبها البنك المركزي العراقي . معينين أو اي 

ال يمنع فرض العقوبة االدارية المنصيييييييوص عليها في هذه الفقرة قيام البنك المركزي  –ج 

العراقي أو اي مصرف اخر معني بالمطالبة بتعويض من المصرف المخالف عن االضرار 

 ا وب من هذه الفقرة .  الناشئة عن اي من االجراءات المشار اليها في الفقرة الفرعية

فيما عدا الحاالت الطارئة التي تتطلب اجراء فوريا يقوم البنك المركزي العراقي وقبل  – 4

ان يقرر اصدار امر إلى مصرف بمقتضى هذه المادة بارسال اشعار إلى المصرف بالتهم 

ديدا الموجهة اليه يتضيييييييمن بيانات بالحقائق التي تشيييييييكل المخالفة المزعومة أو تشيييييييكل ته



 

63  

 

بحدوث مخالفة يصييييف االمر الذي يعتزم البنك المركزي اصييييداره ويطلب جوابا خطيا من 

يوما( بعد تاريخ تسيييييليم مثل  60يوما( وال تتجاوز ) 30المصيييييرف خالل مدة ال تقل عن )

هذا االشيييييعار . وفي حالة طلب المصيييييرف في جوابه الخطي قيام البنك المركزي العراقي 

تماع لتحديد ضييييرورة اصييييدار امر من هذا القبيل . وينبغي ان بتحديد موعدا لجلسيييية االسيييي

يرفق باالمر االسيييييييباب التي دعت إلى اصيييييييداره وصيييييييدر البنك المركزي العراقي لوائح 

 تنظيمية والتي يعتبرها ضرورية يصف فيها اجراءات عقد جلسات االستماع . 

قوبيييات االداريييية ال يمنع فرض البنيييك المركزي العراقي اييييا من االجراءات أو الع – 5

 رائية وفقا الحكام اي قانون اخالمنصوص عليها في هذه المادة قيام اي مساءلة مدنية أو جز

 االعمال المصرفية غير القانونية -57المادة 
اي شخص يمارس انشطة مصرفية ويعمل دون ترخيص أو اجازة مصرفية  صادرة  – 1

للمقاضيييياة وتطبق بحقه عقوبة االحتيال عن البنك المركزي العراقي يعتبر مذنبا ومعرضييييا 

 الواردة في  قانون العقوبات . 

الدعاوى التي يقيمها المدعي العام بناء   فيتكون محكمة الجزاءات مسؤولة عن النظر  – 2

 مركزي العراقي أو اي جهة معينة .على طلب البنك ال

 تحصيل الغرامات االدارية - 58المادة 
ي بتحصييييييييل الغرامات االدارية المفروضييييييية على مصيييييييرف يقوم البنك المركزي العراق

بمقتضيييييى هذا القانون . وتدفع قيمة اية عقوبات ادارية يتم تحصييييييلها لخزانة الدولة / البنك 

 المركزي .
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 الوصاية -11الباب 

 اسس تعيين وصي  -59المادة 
 ان:رر البنك المركزي العراقي بيعين البنك المركزي العراقي وصيا لمصرف متى ق – 1

ان المصييرف ال يفي بالتزاماته المالية عند اسييتحقاقها والتي تشييمل لكن ال تقتصيير على  –أ

 ايداع المطلوبات . 

من الحد االدنى الذي يقتضيييه القانون أو تقتضيييه  %5ان راسييمال المصييرف يقل عن  –ب 

 ( أو . 16( من المادة )1أنظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )

ان التماسييا قد قدم القامة دعوى ضييد االفالس على المصييرف وكما نصييت عليه المادة  –ج 

(72 ). 

اذا قرر محافظ البنك المركزي العراقي بان تعيين الوصي لمصرف ضروريا لضمان  –د 

 استقرار وسالمة الجهاز المصرفي ككل . 

  -مركزي ان: يجوز للبنك المركزي العراقي ان يعين وصيا متى قرر البنك ال – 2

 ان المصرف ال ينفذ امرا صادرا اليه منه .  – أ

من الحد االدنى الذي يقتضيه القانون أو تقتضيه  %75ان راسمال المصرف يقل عن  –ب 

 ( . 16( من المادة )1أنظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة )

االداريين كان ضالعا في انشطة  ان هناك دليال على ان المصرف أو اي من مسؤوليه –ج 

اجرامية تخضييع لعقوبة السييجن لمدة سيينة واحدة أو اكثر أو ان هناك سييببا معقوال يدعو إلى 

 االعتقاد بان المصرف أو اي من مسؤوليه االداريين في انشطة اجرامية . 

اذا تم الحصيييييول على اجازة أو ترخيص مصيييييرفي على اسييييياس بيانات مزورة أو اي  –د 

 الرتباط بذلك الطلب . حدثت با
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شهرا من تاريخ نفاذها أو ان  12عدم استخدام المصرف الجازاته أو ترخيصه خالل  -هـ    

المصييرف توقف ولفترة تزيد عن السييتة اشييهر عن اعماله في اسييتالم الودائع أو اي اموال 

 قابلة لدفع من الجمهور أو االستثمار لصالحه . 

 اسلوب غير سليم وامن . ادارة اعمال المصرف وعملياته ب –و 

ام المصرف وباسلوب يؤثر وبشكل دامم على سالمته المالية بخرق قانون أو الئحة يق –ز 

تنظيميييية للبنيييك المركزي العراقي أو اي شيييييييرط أو قييييد يرتبط بيييالترخيص أو االجيييازة 

 المصرفية الصادرة عن البنك المركزي العراقي . 

أو الشييركة القابضيية المصييرفية والتي يعتبر اشييتراك المصييرف أو المصييرف االجنبي  –ح 

المصيرف شيركة تابعة لها أو شيركة تابعة للمصيرف في انشيطة اجرامية تشيمل التزوير أو 

 غسيل اموال أو تمويل ارهاب . 

فقدان المصرف االجنبي أو الشركة القابضة المصرفية والتي يعتبر المصرف شركة  –ط 

 العمال المصرفية . تابعة لها الترخيص الخاص به لممارسة ا

عرقلة رقابة البنك المركزي العراقي على المصييرف بسييبب نقل ادارة المصييرف كليا  –ي 

نك  قة من الب قة خطية مسيييييييب خارج العراق دون مواف ته وسيييييييجالته إلى  يا يا وعمل أو جزئ

 المركزي العراقي . 

في عرقلة رقابة البنك المركزي العرقي على المصييرف ذلك لكون المصييرف عضييوا  –ك 

مجموعة شييركات أو سييبب كون المصييرف شييركة تابعة لمصييرف اجنبي أو شييركة قابضيية 

 مصرفية ال يتم االشراف عليها بشكل واف أو . 

قيام السييييلطة الرقابية االجنبية المسييييؤولة عن رقابة المصييييرف أو الشييييركة القابضيييية  –ل 

ئيا للمصرف المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها بتعيين وصيا أو حارسا قضا

 أو الشركة القابضة المصرفية . 
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تنطبق احكام هذا الباب على الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصييييرف اجنبي  – 3

وكان هذه المكاتب جميعها تشييييكل كيانا قانونيا واحدا . وتنسييييب إلى ذلك الكيان الواحد عند 

طلوبيياتييه وتصيييييييرفيياتييه تطبيق احكييام هييذا البيياب جميع موجودات المصيييييييرف االجنبي وم

وتقصييييييييراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو اخر لتلك 

االعمال . ويفوض الوصيييي التخاذ كل ما كان يمكن اتخاذه بخصيييوص هذا الكيان الواحد . 

ملة اسهمه في اجتماعهم لو كان مصرفا محليا من اجراءات من جانب المدير المفوض أو ح

 ي .العموم

 تعيين وصي  -60المادة 
يعين األوصيييياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصيييي شيييخصيييا  – 1

واحدا أو حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين 

 .ء لمصرف اشخاصا صالحين والئقينان يكون االشخاص المؤهلين للعمل كأوصيا

الما يصيييييبح الوصيييييي غير مؤهل للعمل بهذه الصيييييفة يقوم البنك المركزي العراقي ح – 2

 باحالل وصي اخر محله . 

يعين األوصييياء لمدة اقصيياها ثمانية عشيير شييهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك  – 3

المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى ال تتجاوز ثمانية عشر شهرا . 

فاته من البنك المركزي وي كون الوصيييييييي مو فا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكا

العراقي , ويتحمل المصييييرف الذي يعين الوصييييي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي 

 العراقي بسبب تلك الوصاية . 
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إلى  قرارا خطيا يحدد االسس التي دعت تعيينه يكون قرار تعيين وصي أو قرار تمديد – 4

اتخاذه ويتضييمن قائمة بالواجبات الرئيسييية للوصييي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم 

فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشييأن المصييرف الذي يعين له الوصييي تسييجيل ذلك القرار 

 في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .

 النتائج المترتبة على تعيين وصي -61المادة 
دا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف اال يب – 1

 اذا نص القرار خالف ذلك . 

يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف صيييالحيات  – 2

حملة االسييهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في االجتماع العمومي لحملة اسييهم المصييرف . عليه 

وصيييييييي صيييييييالحيات اتخاذ كافة االجراءات وخالل مسييييييييرة عمله بضيييييييمنها تلك تكون لل

االجراءات المتخذة في االجتماع العمومي لحملة اسيييييييهم المصيييييييرف كما هو الحال في بيع 

والتصرف بالموجودات وغيره من االجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم 

اهمة المصرف في رصيد رأس المال وذا مالءة مالية عدا تلك المعامالت التي تتضمن مس

( والتي قد يشترك 84لمؤسسات مالية اخرى أو اي من المعامالت المشار اليها في المادة )

المصييرف فيها فقط في  روف وتحت شييروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة 

 الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقي . 

يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بتعيين وصيييي لمصيييرف صيييالحيات  – 3

اداريي المصييييرف ويترتب عليه نقل جميع صييييالحيات اداريي المصييييرف إلى الوصييييي . 

ويجوز للوصييييي ان يفوض إلى اشييييخاص اخرين من بينهم اداريوا المصييييرف ومو فيه ما 

ر البنك المركزي العراقي خالف يراه الوصي ضروريا أو مالئما من صالحيات اال اذا قر
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ذلك وباشعار خطي إلى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي أو عدم قدرته على التصرف 

 يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صالحية الوصي . 

تصيييييبح االجراءات التي يتخذها المصيييييرف أو التي تتخذ باسيييييمه بعد نفاذ قرار تعيين  – 4

غية , اال اذا اتخذها البنك المركزي العراقي أو الوصي أو وصي لذلك المصرف باطلة وال

اتخذت بسلطة اي منهما أو اال كانت أوامر تحويالت نقدية أو تحويالت أوراق مالية تغطيها 

 ( . 83المادة )

ال يخضييع الوصييي للمسيياءلة عن اداء واجباته وعن ممارسيية صييالحيات كوصييي اال  – 5 

ال يخضيييع الوصيييي اال للواجبات والقواعد والتعليمات التي امام البنك المركزي العراقي . و

 البنك المركزي العراقي .  له يعطيها

( قد يقوم البنك المركزي العراقي 14بغض النظر عن االشتراطات الواردة في المادة ) – 6

وحسييييب اختياره بتنظيم ترخيص لمصييييرف جسييييري تعود ملكيته والسيييييطرة عليه من قبل 

اقي ويقوم باسيييييتالم اي موجودات ومطلوبات لمصيييييرف واحد أو اكثر البنك المركزي العر

( بشأنها . ويمكن 14( أو مستلم بمقتضى المادة )1والتي تم تعيين الوصي بمقتضى )الباب 

( 11مسييتلم بمقتضييى هذا الباب )أو ( وضييعه تحت سيييطرة وصييي 1للمصييرف الجسييري )

استثناء قيام البنك المركزي العراقي ( انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة ب2و)

 وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثالث اجال اضافية لمدة سنة واحدة . 

يقوم الوصيييي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصييياية باسيييلوب من شيييأنه ان يعظم  – 7

وإلى الحد االقصييييى من عوائد بيع أو التصييييرف بموجودات المصييييرف أو يقلل وإلى الحد 

 و وعادل .امل على معاملة الدائنين بشكل متساالدنى من اي خسائر ويع
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 السيطرة على الصرف -62المادة 
يسيطر الوصي فور تعيينه على المصرف الذي عين له ويضمن موجودات المصرف  – 1

ودفاتره وسجالته ويدير بعد ذلك المصرف اثناء فترة الوصاية منعا لتبديد تلك الموجودات 

 باي عمل اخر غير سليم .  بالسرقة أو

تتاح للوصيييييييي امكانية االطالع ودون قيود على موجودات المصيييييييرف الذي عين له  – 2

دفاتر حساباته وسجالته االخرى وتكون له السيطرة على تلك الموجودات والمكاتب ودفاتر 

الحسيييييابات والسيييييجالت االخرى . ويقوم المسيييييؤولون عن تطبيق القانون فور توجيه طلب 

من وصييي باسييتخدام القوة اذا اقتضييت الضييرورة بمسيياعدة الوصييي على ان يتاح له  اليهم

الوصول إلى اماكن المصرف الذي عين الوصي له وان يسيطر على موجودات المصرف 

ودفاتره وسيييييجالته ويضيييييمنها, ويكون لقرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييييي بتعيين 

محكمة يطلب إلى سييلطات تطبيق القوانين  الوصييي ما يكون المر واجب النفاذ وصييادر عن

 تقديم المساعدة من قوة ومفعول قانونيين . 

يعين الوصي وعلى نفقات المصرف الذي عين له الوصي محامين مستقلين ومحاسبين  – 3

 ق عليها البنك المركزي العراقي .ومستشارين وفق شروط يواف

يوميا قبيل اتخياذ البنيك المركزي  60ل تعتبر كيافية االجراءات القيانونيية المتخيذة خال – 4

العراقي قراره بتعيين الوصييييي يعلن وحال تقديم الطلب بشييييأن الوصييييي كون الطلب الغيا 

وباطال من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصيييييييرف ونظيره أو كانا على علم عند 

ذ بمثل صييدور مثل هذا االجراء بانه سيييلحق ضييررا بمصييالح دائني المصييرف . ويتم االخ

ا( إلى ومن   – 8 – 82تلك المعرفة متى ما احتوى االجراء على اي اجراء ورد في المادة )

 قانون المصارف. 
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يقوم الوصيييييييي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود أو اجزاء العقود للمصيييييييرف وفي  – 5

شيييييرط ان يقوم اي يوما عمل من تاريخ تعيينه  60وز غضيييييون فترة زمنية معقولة ال تتجا

طرف أو مسيييييييتفيييد من ذلييك العقييد بتقييديم طلييب للتعويض عن خرق العقييد وقييد يكون هييذا 

التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي 

مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية أو عن اضرار معاناة 

 ي الربح أو خسارة في الفرص . أو اي اضرار عن خسارة ف

( من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر 88استنادا للفقرة ) – 6

عن اي شييوط في العقد تنص على االنهاء والعجز عن التسييديد وتسييريع وممارسيية الحقوق 

 على أو بسبب فقط االعسار المالي أو تعيين وصي أو حارس قضائي .

احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فائدة مضيييييمونة قانونا في اي من  ال تفسييييير – 7

موجودات المصرف باستثناء ما يتم االخذ بتلك المصالح في النظر في اعسار المصرف أو 

 .بقصد عرقلة أو تاخير أو االحتيال على المؤسسة أو دائني المصرف

 االشعار واعادة النظر في التعيين -63المادة 
في غضييون خمسيية ايام من تاريخ اصييدار قرار تعيين وصييي لمصييرف يجوز لمجلس  – 1

ادارة المصيييرف تقديم بيانات خطية باسيييم المصيييرف إلى البنك المركزي العراقي يعترض 

فيها على تعيين وصيييييييي . وفي حالة عدم حدوث اعتراض من هذا القبيل وفي غضيييييييون 

 رف قد وافق على قرار التعيين . الخمسة ايام المشار اليها اعاله يعتبر ان المص

عند استالم اعتراض من هذا القبيل في الوقت المناسب , يعيد البنك المركزي العراقي  – 2

النظر في تعيين الوصيييييي في ضيييييوء الحجج المقدمة ضيييييد هذا التعيين ويقرر اما ان يؤكد 

قرار فورا إلى التعيين أو ان ينهي التعيين مع ابداء اسيييييييباب القرار الذي يتخذه ويرسيييييييل ال

 رئيس مجلس ادارة المصرف . 
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في حالة انهاء تعيين الوصييييي , يعيد الوصييييي فورا السيييييطرة على المصييييرف وعلى  – 3

 موجوداته ودفاتره وسجالته إلى مدراء المصرف المفوضين . 

يوميا قبيل اتخياذ البنيك المركزي  60تعتبر كيافية االجراءات القيانونيية المتخيذة خالل  – 4

اره بتعيين الوصييييي يعلن وحال تقديم الطلب بشييييأن الوصييييي كون الطلب الغيا العراقي قر

وباطال من قبل البنك المركزي العراقي اذا علم المصيييييييرف ونظيره أو كانا على علم عند 

صييدور مثل هذا االجراء بانه سيييلحق ضييررا بمصييالح دائني المصييرف . ويتم االخذ بمثل 

ما احتوى االجراء على  لك المعرفة متى  مادة ) ت إلى  ا ( – 8 – 82اي اجراء ورد في ال

 ومن  قانون المصارف . 

يقوم الوصيييييييي ومن جانب واحد بالغاء كافة العقود أو اجزاء العقود للمصيييييييرف وفي  – 5
يوم عمل من تاريخ تعيينه شييييييرط ان يقوم اي  60غضييييييون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز 

ويض عن خرق العقييد وقييد يكون هييذا طرف أو مسيييييييتفيييد من ذلييك العقييد بتقييديم طلييب التع
التعويض محددا باضرار تعويضية مباشرة لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الوصي 
مع فرض فائدة لغاية تاريخ الدفعة لكنها لن تشمل اي اضرار جزائية أو عن اضرار معاناة 

 أو اي اضرار عن خسارة في الربح أو خسارة في الفرص . 
( من هذا القانون يقوم الوصي بتنفيذ اي عقد للمصرف بغض النظر 88لفقرة )استنادا ل – 6

عن اي شييرط في العقد تنص على االنهاء والعجز عن التسييديد وتسييريع وممارسيية الحقوق 

 على أو بسبب فقط االعسار المالي أو تعيين وصي أو حارس قضائي 

ئدة مضيييييمونة قانونا في اي من ال تفسييييير احكام هذه المادة على انها تجيز تفادي اي فا – 7

ظر في اعسار المصرف أو موجودات المصرف باستثناء ما يتم االخذ بتلك المصالح في الن

 أو تاخير أو االحتيال على المؤسسة أو دائني المصرف تبقصد عرقل
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 تقرير الوصي وخطة العمل -64المادة 
ممكن تقريرا عن  يعييد الوصيييييييي ويقييدم إلى البنييك المركزي العراقي في اقرب وقييت – 1

الوضيييع المالي واالفاق المسيييتقبلية للمصيييرف الذي عين له وللبنك المركزي العراقي تمديد 

بعيد التعيين اذا كيان ميدعميا بطليب من  اسيييييييتحقياق التقرير لميدة ثالثين يوم تقويميتياريخ 

الوصييي . ويدرج الوصييي ضييمن التقرير تقييما لمبلم الموجودات التي يرجح ان تتحقق في 

 ة للمصرف . ويجوز اعداد التقرير بمساعدة مراجع حسابات خارجي مستقل . تصفي

ترفق بالتقرير خطة عمل مقترحة تتناول التكاليف والفوائد ذات الصييييييلة المرتبطة بما  – 2

  -يلي:

 عودة المصرف لالمتثال للقانون بتنفيذ خطة اجراءات صحيحة .  –ا 

 ( . 67مبين في المادة )اعادة تاهيل المصرف بمقتضى االجراء ال –ب 

 اقامة دعوى افالس ضد المصرف . –ج 

 الوقف االختياري -65المادة 
يجوز للبنك المركزي العراقي اذا اقتضيييت ذلك حماية الوضيييع المالي لمصيييرف عين  – 1

وصيييييي له ان يعلن في اي وقت وقف الودائع واالسيييييتثمارات في الحسيييييابات االسيييييتنمائية 

و جزئيا لمدة اقصييياها ثالثون يوما تقويميا شيييرط اتخاذ اجراءات يرى المنفصيييلة وقفا كليا أ

البنك المركزي العراقي انها سيييتحافظ على القيمة التقريبية لهذه الودائع واالسيييتثمارات إلى 

جانب الفائدة المستحقة من قبل واثناء الوقف . وفي حاالت استثنائية يجوز للوصي وبموافقة 

ل اي وقت ممكن سيييييييحب بعض أو كل الودائع المحتفظ بها البنك المركزي العراقي وخال

 ( مليون دينار لكل حالة على حدة . 5باسم شخص طبيعي على ان ال تتجاوز )

يوم  12ئية ضييييد المصييييرف لمدة حال تعيين الوصييييي يتم ايقاف كافة الدعاوى القضييييا – 2

 عمل .
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 انهاء الوصاية -66المادة 
  -ينتهي تعيين وصي عند:  – 1

 مام المدة المحددة في قرار تعيين الوصي أو في قرار التمديد االخير لمادة الوصي . ات –ا 

 اتخاذ البنك المركزي العراقي أو محكمة الخدمات المالية قرارا بهذا المعنى .  –ب 

 ( . 78تعيين حارس قضائي من قبل محكمة الخدمات المالية بمقتضى المادة ) –ج 

لى النحو الموصييييييوف في الفقرة الفرعية )ا( أو )ب( من عند انتهاء تعيين وصييييييي ع – 2 

( يعيد الوصييي فورا السيييطرة على المصييرف وموجوداته ودفاتره وسييجالته إلى 1الفقرة )

 المدير المفوض للمصرف . 

يوم عمل وانتهاء تعيين الوصيييي . يتعين على الوصيييي ان يعد ويقدم  20في غضيييون  – 3

 اية إلى البنك المركزي العراقي .تقريرا نهائيا وتفسيرا باسباب الوص

 اعادة تاهيل المصارف -12الباب 

 اجراءات اعادة التاهيل -67المادة 
يعاد تاهيل مصيييرف بواسيييطة الوصيييي المعين للمصيييرف تحت رقابة البنك المركزي  – 1

العراقي اذا قرر وزير المالية وبناء على توصيييييييية خطية من البنك المركزي العراقي بان 

لنظام المصييييييرفي العراقي يتطلب اعادة تاهيل المصييييييرف . وحال اتخاذ وزير اسييييييتقرار ا

المالية قرارا باعادة تاهيل المصيييييرف يخول وزير المالية وحسيييييب اختياره أو يوفر تمويال 

 .( من هذه المادة5( و)4لفقرة )فيما يتعلق بالمعامالت والتكاليف والنفقات المشار اليها في ا

مركزي العراقي التي تقضي باعادة تاهيل مصرف خطة العادة ترفق بوصية البنك ال – 2

التاهيل يعدها البنك المركزي العراقي بالتشاور مع الوصي وتحديد الخطة مواطن الضعف 

في ادارة أو في عملياته , وتحدد بالتفصيل االجراءات التصحيحية الالزمة لتصحيح مواطن 

ذه االجراءات وتوفر خطة تمويلية العادة الضييييييعف هذه وتقدم جدوال زمنيا واقعيا التخاذ ه
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سييتراتيجيات تحويل اعمال المصييرف االسيياسييية ل المقترحة وتسييتعرض الخطة وتقيم التاهي

( وتحدد 84إلى مصييرف اخر من خالل معاملة واحدة أو اكثر مرخص بها بموجب المادة )

لوزير االجراءات التي تحول دون اثراء مالكي المصيييييييرف على حسييييييياب الدولة , ويجوز 

 - 1المالية وفي اي وقت خالل تنفيذ الخطة وبعد التشييييييياور مع البنك المركزي العراقي ان 

يطلييب من البنييك المركزي العراقي ان يتقييدم إلى محكميية  - 2ينهي عملييية اعييادة التيياهيييل 

 ( . 72الخدمات المالية بطلب القامة دعوى افالس بمقتضى المادة )

وحماية ودائعه وادارة اعمال المصرف الخاضع والغراض حفظ موجودات مصرف  – 3 

العادة تاهيل بصييفة مسييتمرة يجوز للبنك المركزي العراقي ان يامر الوصييي بتحويل جزء 

أو كل موجودات ومطلوبات المصيرف إلى مصيرف وسييط تقوم الدولة بتاسييسيه ورسيملته 

المصرف تجاه ويصبح التحويل اليه نافذا وبشكل فوري وفي حالة استبعاد بعض التزامات 

دائنيه من هذا التحويل ياخذ الوصييي مصييلحة هؤالء الدائنين في اعتباره . وال يقتضييي هذا 

التحويل حصيييييول موافقة المصيييييرف أو اي من هيئات ادارته . وينشييييير تحويل المطلوبات 

العام  تداولبواسييطة تنبيه في الجريدة الرسييمية وفي صييحيفتين أو اكثر من الصييحف ذات ال

 ك المركزي العراقي . يحددها البن

( من هذا القانون للبنك 62( و )61اضيييافة إلى الصيييالحيات الممنوحة اسيييتنادا للمادة ) – 4

  -المركزي العراقي ان: 

يفوض الوصييي على مصييرف ان يقوم بمعاملة أو اكثر من المعامالت المشييار اليها في  –ا 

بشكل راسمال , قروض , ومنح ، ( وقد يشمل هذا التمويل المقدم من قبل الدولة 84المادة )

 وضمانات . 

يأمر بزيادة رأس المال المرخص به للمصييرف وباصييدار اسييهم لرأس المال السييهمي  –ب 

 للمصرف وفقا لما يقرره البنك المركزي العراقي من شروط واحكام أو 
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يتحمل المصيييييرف التكاليف الناجمة عن اعادة التاهيل لمصيييييرف وفي حالة عدم كفاية  – 5

 دات المصرف تتحملها الدولة .موجو

  -أ/67مادة ال
يقوم البنك المركزي العراقي وحسييييب اختياره بتاسيييييس وترخيص لمصييييرف مرحلي  – 1

الذي تعود ملكيته وادارته إلى البنك المركزي العراقي . ليقوم  (6) (61اسييتنادا إلى المادة )

تي تم تعيين وصييييي باسييييتالم اي موجودات ومطلوبات من واحد أو اكثر من المصييييارف ال

 ( . 14( أو حارسا قضائيا بموجب الباب )11عليها استنادا للباب )

يقوم البنك المركزي العراقي بتاسيييس وترخيص لمصييرف مرحلي اسييتنادا إلى المادة  – 2 

( وتزويييده براس مييال من قبييل الييدوليية للحصيييييييول على كييل أو جزء من الموجودات 67)

 التاهيل . والمطلوبات للمصرف الخاضع العادة 

يعين البنييك المركزي العراقي اعضيييييييياء مجلس ادارة للمصيييييييرف المرحلي والييذين  – 3

سيييييكونون اشييييخاص الئقين ومناسييييبين ويقوم هذا المجلس بتنفيذ عقد تاسيييييس المصييييرف 

المرحلي وكما تمت المصيييييييادقة عليه من قبل البنك المركزي العراقي وتبني كافة القوانين 

 ن قبل البنك المركزي العراقي . الفرعية المصادق عليها م

يمارس المصييرف المرحلي الصييالحيات المؤسييسييية الممنوحة له بموجب هذا القانون  – 4

  -والخاضعة لمتطلباته باستثناء: 

مادة ) –ا  بات الواردة في ال مادة )14اعفاء المصيييييييرف المرحلي من المتطل ( من  16( وال

 قانون المصارف . 

( و 30ي اعفاء المصييييرف المرحلي أو تعديل متطلبات المواد )للبنك المركزي العراق –ب 

 ( من هذا القانون واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبها . 33( و )31)
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للبنك المركزي العراقي تعيين أو اقالة اي اداري أو مو ف مصيييرفي رفيع المسيييتوى  –ج 

 يعمل في المصرف المرحلي . 

ون المصيييرف المرحلي فيه طرفا وذلك لحصيييوله ايقاف العمل باي اجراء قضيييائي يك – 5

مطلوبات للمصيييييييرف الذي يعاني من عجز في  أيى اي موجودات أو تولي مسيييييييؤولية عل

 بناءا على طلب المصرف المرحلي يوما 45التسديد باي دعاوى قضائية اخرى لفترة لغاية 

لعراقي ال ما لم يحصيييل المصيييرف المرحلي على موافقة مسيييبقة من البنك المركزي ا – 6

يجوز للمصيييرف المرحلي المباشيييرة باي معاملة أو سيييلسيييلة معامالت , أو يصيييدر رصييييد 

لرأس الميال أو يكون طرفا في اي عمليية دمج أو توحييد أو تصيييييييرف في الموجودات أو 

المطلوبات وبيع وتبادل رصييييييييد رأس المال أو معامالت من هذا القبيل أو تغيير نظامه أو 

 الئحته االساسية . 

 -للمصرف المرحلي:  – 7

 و 11الخاضع لسيطرة وصي أو حارس قضائي استنادا إلى الباب  – 1 

م البنك وانهاء عملياته بعد مرور سيييينتين على اصييييدار الترخيص الخاص به , ما لم يق – 2

 المركزي العراقي وحسب اختياره تمديد وجوده القانوني لثالث فصول اضافية خالل السنة

 الواحدة 
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 صفية المصارفت -13الباب 
 التصفية الطوعية -68المادة 

يجوز تصفية مصرف بقرار من مالكيه بعد موافقة البنك المركزي العراقي على انهاء  – 1

( وبعد الغاء ترخيصه , ويقوم المصرف 12عملياته طوعا بناء  على طلبهم بموجب المادة )

ك المركزي العراقي وتحت بعملية التصييييفية امتثاال بالقواعد المحددة التي سيييييصييييدرها البن

 اشرافه. 

ها البنك  – 2 ندات يطلب باي معلومات ومسيييييييت يزود المصيييييييرف البنك المركزي العراقي 

المركزي العراقي ويتيح لمو في البنييك المركزي العراقي امكييانييية الوصيييييييول إلى مبيياني 

ما قرر البنك المركزي العراقي ان ذلك  المصيييييييرف واالطالع على دفاتره وسيييييييجالته كل

 صول وهذا االطالع الزمان الداء مسؤولياته االشرافية . الو

اذا قرر البنك المركزي العراقي ان المصيييرف ال يكفل التصيييفية بشيييكل منظم أو اذا لم  – 3

( من 1( يعين البنك المركزي العراقي وصيا وفق الفقرة )2يمتثل المصرف الحكام الفقرة )

 ( يقوم بتصفية المصرف أو يكملها .69المادة )

 التصفية القسرية)تحفظ( -69المادة 
( من 1يجييب ان ينص القرار الييذي يتخييذه البنييك المركزي العراقي بموجييب الفقرة ) – 1

( ويقضييييييي بالغاء ترخيص أو اجازة ممارسيييييية االعمال المصييييييرفية الممنوحة 13المادة )

لمصيييييرف وفقا لالجراءات المحددة في هذه المادة بواسيييييطة وصيييييي يعينه البنك المركزي 

( من الباب الحادي 62( و )61( شرط ان تحكم المادتين )60العراقي بمقتضى المادة رقم )

عشر البنك المركزي العراقي والوصي . ويتخذ البنك المركزي العراقي الترتيبات الالزمة 

لنشييييييير القرار فورا من خالل تنبيه في الجريدة الرسيييييييمية وفي صيييييييحيفتين على االقل من 

 عام . ال تداولالصحف ذات ال
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اعتبارا من وقت صيييدور قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضيييي بالغاء الترخيص  – 2

  -الممنوح لمصرف لممارسة االعمال المصرفية وبتصفية المصرف: 

وغير قابلة للتطبيق  قانونا   ةؤديها المصييرف أو تؤدى باسييمه باطلتصييبح االعمال التي ي –أ 

لتي صييي أو التي تؤدى بموجب سييلطة الوصييي واالعمال اباسييتثناء االعمال التي يؤديها الو

والتي يصيييييدق عليها الوصيييييي وأوامر التحويالت النقدية  يرى انها مفيدة لتركة المصيييييرف

 ( . 83وتحويالت األوراق المالية التي تشملها المادة )

ترفع جميع القيود على التصيييييرف في موجودات المصيييييرف والحجوزات المسييييياعدة  –ب 

 ح دائني المصرف . للتنفيذ لصال

تكون موجودات المصيييييييرف محصييييييينية من الحجز والبيع وفياءا ليديونيه بياسيييييييتثنياء  –ج 

 الموجودات المثقلة برهن عقاري أو بامتياز بقدر ضمان الدين بهذا االثقال . 

 ال يجوز اقامة دعوى افالس ضد المصرف .  –د 

ك المركزي العراقي وتتفق يقوم المصرف بالتصفية وفقا لالجراءات التي يصدرها البن – 3

( بضييييمنها شييييرط ان ال تندمج مع 98( ولغاية المادة )85مع االجراءات المبينة في المادة )

 ( . 96( و )89المادتين رقم )

توافق محكمة الخدمات المالية وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي ان ترخص  – 4 

اكثر من المعامالت المرخص لها  للوصي على مصرف الغي ترخيصه بان يقوم بواحدة أو

( وحال اسييييييتالم مثل هذه الموافقة يجوز للبنك المركزي العراقي ان 84بمقتضييييييى المادة )

 يوجه الوصي للقيام بواحدة أو اكثر من هذه المعامالت . 

تنطبق احكام هذه المادة على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل لمصييييرف اجنبي  – 5

جميعها تشيييييكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسيييييب إلى ذلك الكيان الواحد  وكان هذه المكاتب

في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصيييييييرف االجنبي ومطلوباته وتصيييييييرفاته 
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وتقصييييييييراته الناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعلقة على نحو اخر بتلك 

ن اتخاذه بخصييوص هذا الكيان الواحد لو كان االعمال . ويفوض الوصييي التخاذ كل ما يمك

يا من اجراءات من جانب مديره المفوض أو حملة اسيييييييهمه في اجتماعهم  مصيييييييرفا محل

 العمومي .

 الحراسة القضائية على المصارف - 14الباب 

 عدم انطباق القانون العام لالعسار على المصارف -70المادة 
ي احكام تعدل قانون االفالس أو تحل محله ال ينطبق على المصيييييارف قانون االفالس وال ا

 كليا أو جزئيا .

 اسس اقامة دعوى االفالس -71المادة 
( من 73( وتعيين وصيي بمقتضيى المادة )72حال اسيتالم التماسيا اصيوليا بمقتضيى المادة)

مة دعوى  قا ماس وا ية بمنح االلت مال خدمات ال نك المركزي العراقي تقوم محكمة ال بل الب ق

  -مصرف استنادا إلى واحد أو اكثر من االسس التالية: افالس ضد ال

 عدم وفاء المصرف بالتزاماته المالية بما فيها مطلوبات الودائع عند استحقاقها .  –ا 

من رأس المال  %25اذا حدد البنك المركزي العراقي ان راسمال المصرف يقل عن  –ب 

 ( أو 16( من المادة )1المطلوب عمال بالفقرة )

 .ت المصرف تقل عن قيمة مطلوباتهذا حدد البنك المركزي العراقي ان قيمة موجوداا–ج  

والتي على  (59)اذا قرر البنك المركزي العراقي بوجود االسيييييييس الواردة في المادة  –د 

 اثرها تم تعيين الوصي .
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 قامة دعوى افالستقديم التماس إل -72المادة 
 ية التماسات اقامة دعوى افالس ضد مصرف . تقدم خطيا إلى محكمة الخدمات المال – 1

  -ذا: إال إال يجوز موافقة المحكمة على اي التماس القامة دعوى افالس ضد مصرف  – 2

كان االلتماس مقدما من البنك المركزي العراقي ومعززا ببيانات مالية للمصييرف معتمدا  -أ

كثر بمقتضييييييى أي واحد أو اسيييييس انطباق مبرر قانونمن قبل البنك المركزي العراقي تبين 

 ( القامة دعوى افالس . 71المادة )

إلى المحكمة وإلى البنك المركزي من جانب ثالثة أو اكثر من  كان االلتماس مقدما   –ب 

دلة أب نار مسيييتحقة وغير مدفوعة ومعززا  مليار دي 4دائني المصيييرف تبلم التزاماته المالية 

( من أمقتضييى الفقرة )ته المالية عند اسييتحقاقها بمسييتندية تبين ان المصييرف ال يفي بالتزاما

 .(71المادة )

 تعيين وصي -73المادة 
فور تقديم التماس إلى البنك المركزي العراقي من دائني المصيييييرف بمقتضيييييى الفقرة  – 1

( أو يكون البنك المركزي العراقي قد قدم التماس 72( والفقرة الفرعية )ب( من المادة )2)

( القامة دعوى افالس ضده 72( من المادة رقم )أ( والفقرة الفرعية )2رة )ة الفقإلى المحكم

( من المادة رقم أ( والفقرة الفرعية )1 بالفقرة ). يعين البنك المركزي العراقي وصيييييا عمال

( وال تكون قرارات البنييك المركزي العراقي التي 63( . وال تنطبق احكييام المييادة )59)

المادة خاضيييييعة العادة نظر من جانب محكمة الخدمات  تقضيييييي بتعيين وصيييييي عمال بهذه

 المالية . 

في حالة رفض محكمة الخدمات المالية التماسييييا القامة دعوى افالس بمقتضييييى المادة  – 2

 ( ينهي في هذه الحالة تعيين الوصي .75)
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 جلسات المحكمة  -74المادة 
ماس – 1 ها الت قدم الي ية عندما ي مال خدمات ال القامة دعوى افالس ضيييييييد  تقوم محكمة ال

خر والوصييي المعين للمصييرف , أي ملتمس أاسييتدعاء البنك المركزي العراقي ومصييرف ب

سة علنية للنظر في االلتماس  واحد أو اكثر من المسؤولين االداريين للمصرف لحضور جل

 . ويجوز لمحكمة الخدمات المالية وفي الحاالت االستثنائية ان تقرر عقد جلسة غير علنية .

 وتبدا الجلسة في غضون يومي عمل من تاريخ تقديم االلتماس . 

والفقرة الفرعية  (2)من البنك المركزي العراقي وفقا للفقرة  اذا كان االلتماس مقدما   – 2

من  تختتم الجلسيية في غضييون اسييبوع واحد . واذا كان االلتماس مقدما   (72)من المادة  )أ(

تختتم الجلسييييية في  (72)من المادة  (ب)فقرة الفرعية وال (2)دائني المصيييييرف وفقا للفقرة 

 ن ترفض المحكمة االلتماس أو توافق عليه .أما إوعند اختتام الجلسة  ،غضون اسبوعين 

 اسس رفض االلتماس -75المادة 
  -ترفض المحكمة التماس دعوى افالس ضد مصرف اذا:  – 1

( أو انه 72( من المادة )2وفق الفقرة )اذا لم يكن االلتماس معززا بالمستندات المطلوبة  – أ

 ال يفي بمتطلبات القانون أو 

 ( من هذه المادة 2ى الفقرة )ضقتكان البنك المركزي العراقي يعترض على االلتماس بم –ب  

ما من دائني المصيييييييرف ال يجوز للبنيك المركزي العراقي ان  – 2 كان االلتمياس مقيد اذا 

  -يعترض على االلتماس اال اذا: 

( أساس قانوني محدد في الفقرات)أي أكان البنك المركزي العراقي قد قرر عدم انطباق  – أ

 ( القامة دعوى افالس ضييييييد المصييييييرف , ويجوز للمحكمة ان71و)ب( و)ج( من المادة )

دلة تؤيد قراره بما في ذلك بيانات المصيييييييرف أن يقدم أتطلب من البنك المركزي العراقي 

 البنك المركزي العراقي . المالية المعتمدة من قبل 
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مادة ) –ب  قا لل ية اتخذ وف مال ( 67قدم البنك المركزي العراقي إلى المحكمة قرار وزير ال
 هيل المصرف . أالمصرفي في العراق يتطلب اعادة تويقضي بان استقرار النظام 

ذا دلة أو قرار من هأن ليقدم فيهما يء على طلبه اسيييييييبوعيمنح البنك المركزي العراقي بنا
 اس . من تبت المحكمة في االلتأالقبيل قبل 

 رفض االلتماسات التافهة المقدمة من دائني المصرف -76المادة 
س ضد مصرف من دائني يجوز للمحكمة في اي وقت تقديم االلتماس القامة دعوى افال -1

ن إسيييياس أا خطيا سييييواء نظرت فيه ام ال على ن ترفض االلتماس رفضييييأذلك المصييييرف 

تافه وفي هذه الحالة قد يلزم مقدمو االلتماس باالضيييييييرار النقدية بما فيها التكاليف  االلتماس

ن تقرر منح تعويض أمثييل هييذا االلتميياس ويجوز للمحكميية والنفقييات النيياجميية عن تقييديم 

 للمصرف وللبنك المركزي العراقي . 

مصيييرف في  روف اسيييتثنائية قد يشيييكل تقديم التماس تافه القامة دعوى افالس ضيييد  – 2

اشهر  6جريمة يجوز المعاقبة عليها لدى االدانة في محكمة الجزاء بالسجن لمدة ال تتجاوز 

 أو بدفع غرامة ال تتجاوز مليار دينار عراقي أو بكلتا العقوبتين . 

سا تافها القامة دعوى افالس ضد  – 3 يجوز ان يخضع كل من تقرر المحكمة انه قدم التما

ده في محاكم الجزاء في دعوى يقيمها المدعي العام مصييييييرف لتقديم دعوى قضييييييائية ضيييييي

 استنادا إلى طلب المحكمة .

 التصفية القسرية في حالة رفض التماس االفالس )تحفظ( -77المادة 
( التماسا 76( أو )75اذا رفضت المحكمة استنادا إلى اسس غير تلك المحددة في المواد )

افالس ضد مصرف ولم تالحظ المحكمة  قامة دعوىقدما من البنك المركزي العراقي إلم
الفترات الزمنية المحددة بمقتضى هذا القانون أو تصدر قرارا في توقيت مناسب بمقتضى 

( . يقوم الوصي المعين من قبل البنك المركزي 84( من المادة )2( والفقرة )74المادة )
 .كان حارسا قضائيا العراقي بتصفية المصرف وفقا لالجراءات المحددة في هذا الباب كما لو
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 قرار اعالن االفالس -78المادة 
بناء على قرار المحكمة الموافقة على التماس اقامة دعوى افالس ضد مصرف يعلن افالس 

المصييييييرف وتبدا اقامة دعوى ضييييييد المصييييييرف ويعين حارس قضييييييائي من قبل المحكمة 

 ( .80بمقتضى المادة )

 اصدار ونشر قرار االفالس -79المادة 
قامة دعوى افالس ضيييييييد فور اصييييييي دار المحكمة قرارا باقامة أو قرارا برفض التماس ا

مصيييييييرف تخطر البنييك المركزي العراقي وتخطر المصيييييييرف بييالقرار وتتخييذ المحكميية 

الترتيبات الالزمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين على االقل من الصحف 

 العام . تداولذات ال

 ائيالحارس القض – 80المادة 
يكون الحارس القضيييائي المعين بقرار من المحكمة يقضيييي باقامة دعوى افالس ضيييد  – 1

( من هذه المادة فيما يتعلق باسيييييييتبدال الحارس القضيييييييائي يتم 5مصيييييييرف أو وفقا للفقرة )

اختياره من قبل المحكمة ضيييييييمن قائمة من المرشيييييييحين تقدم إلى المحكمة من قبل البنك 

الشيييخص الصيييالح والالئق بصيييفة حارس قضيييائي أو حارس المركزي العراقي ويعين فقط 

قضييائي بديل للمصييرف ويحدد قرار االفالس مكافاة الحارس القضييائي واالحكام والشييروط 

خرى لتو يفه . وتدفع قيمة اجر الحارس القضائي وقيمة التكاليف اخرى المحتملة بسبب اال

 من موجودات المصرف الذي يعين الحارس القضائي . 

البنك المركزي العراقي الحارس القضييييييائي لمصييييييرف عن جميع المطلوبات  يعوض – 2

وجميع التكاليف والمصيييروفات المعقولة التي يتحملها الحارس القضيييائي بسيييبب الحراسييية 

القضائية بقدر تجاوزها لموجودات المصرف المتاحة للوفاء بهذه المطلوبات أو التكاليف أو 

 المصروفات . 
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يون بانشيييييطتهم تحت توجيه واشيييييراف البنك المركزي العراقي يقوم الحراس القضيييييائ – 3

ويزود البنك المركزي عند تعيين الحارس القضائي بتوجيهات قضائية خطية تتضمن قائمة 

باالنشيييييطة التي يجوز له االضيييييطالع بها دون الحاجة إلى تدخل البنك المركزي العراقي . 

ضيائي للدخول في معامالت فردية ال وتشيمل تلك التوجيهات تسيليم السيلطة إلى الحارس الق

تتجاوز المبالم المحددة لكل معاملة ويشيييييمل ذلك ركن ال يقتصييييير على بيع الموجودات اما 

بشيييكل مفرد أو بالجمع . ومع انه يجوز للحارس القضيييائي ان يتقدم في اي وقت بطلب إلى 

زما بان البنك المركزي العراقي للحصيييييول على توجيهات منه يكون الحارس القضيييييائي مل

يتقدم بطلب إلى البنك المركزي العراقي للحصييييول على توجيهات منه اال عندما يطلب منه 

 ذلك تحديد حكم من احكام القانون . 

يجوز للحارس القضائي ان يو ف على حساب المصرف الذي عين له ما يوافق على  – 4

ين باالحكام البنك المركزي العراقي من محامين ومحاسييييبين ومسييييتشييييارين اخرين مسييييتقل

 والشروط التي توافق عليها البنك . 

لى طلب تقوم المحكمة باحالل شيييييخص اخر محل الحارس القضيييييائي فورا أو بناءا ع – 5

نك المركزي العراقي:  ل – أالب قا ته أو عجزه عن  ةلدى اسيييييييت فا حارس القضييييييييائي أو و ال

 التصرف . 

 في حالة عدم اداء الحارس القضائي لمهامه بعناية .  –ب 

 اذا لم يعد الحارس القضائي شخصا مناسبا أو الئقا .  –ج 

 اذا اصبح الحارس القضائي الي سبب اخر غير مؤهال للعمل . –د 
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كلما حل شيييخص محل حارس قضيييائي فان الشيييخص البديل الذي يخلف ذلك الحارس  – 6

ي القضيييائي في صيييالحياته وتنتقل الدفاتر والسيييجالت والموجودات المتبقية للمصيييرف والت

كانت في عهدة الحارس القضائي وكذلك الدفاتر والسجالت المتعلقة بالحراسة القضائية إلى 

 عهدة ذلك الشخص فورا . 

يقوم الحارس القضائي وخالل تأدية مهامه بادارة عمليات الحراسة القضائية باسلوب  – 7

تصيييييييرف من شيييييييأنه ان يرفع وإلى الحد االقصيييييييى من قيمة العوائد الناجمة عن بيع أو ال

بموجودات المصييييرف ويقلل وإلى الحد االدنى من مقدار الخسييييائر ويضييييمن معالجة عادلة 

 ( .92ومتناسقة للمطالبات وفقا للمادة )

 صالحيات الحارس القضائي -81المادة 
عند تعيين حارس قضيييييييائي يصيييييييبح ذلك الحارس القضيييييييائي الممثل القانوني الوحيد  – 1

ت حملة اسييهم المصييرف فيما يتعلق باسييهمهم من للمصييرف أو تؤول اليه حقوق وصييالحيا

رأس المال االسيييمي للمصيييرف ومحل ادارة المصيييرف ومديره المفوض وتشيييمل مثل تلك 

الحقوق والصالحيات واالحتفا  بدفاتر وسجالت وموجودات المصرف وصالحية تشغيله 

 وتصفيته .

 تقدم الطلبات ضد المصرف إلى حارسه القضائي . – 2

 ل قرار االفالسمفعو -82المادة 
 يبدا نفاذ قرار المحكمة باقامة دعوة افالس ضد مصرف من وقت اتخاذ ذلك القرار .  – 1

( اعاله يتوقف المصييييرف عن اسييييتالم 1فور بدء نفاذ القرار المشييييار اليه في الفقرة ) – 2

 ودائع من الجمهور . 
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ر االفالس باطلة باسييييمه بعد نفاذ قرا ىعمال التي يؤديها المصييييرف أو تؤدتصييييبح اال – 3

قانونا وغير قابلة للتطبيق باستثناء االعمال التي يؤديها إلى الحارس القضائي للمصرف أو 

بتخويل منه وكذلك االعمال التي يعتبرها الحارس القضيييييائي للمصيييييرف مفيدة للمصيييييرف 

 والتي يصادق عليها الحارس القضائي . 

المصرف وال تبدأ اي دعوة قضائية  نتيجة لقرار األفالس , توقف جميع األجراءات ضد -4

 ضد المصرف بعد نفاذ قرار االفالس .

نتيجيية لقرار االفالس ترفع جميع القيود على التصيييييييرف في موجودات المصيييييييرف  – 5

والحجوزات المسيييياعدة للتنفيذ لصييييالح دائني المصييييرف وتصييييبح الحجوزات التي تفرض 

نفاذ قرار االفالس باطلة باسيييتثناء بيع لديون التي تحدث بعد ل ا  واعمال بيع الموجودات وفاء

 ( بقدر ما يكون الدين مضمونا  91اصول مثقلة برهن عقاري أو بامتياز وفقا الحكام المادة )

 ,بهذا االثقال 

ال تسيييتحق اي فائدة أو يسيييتحق اي رسيييم اخر على مطلوبات مصيييرف مفلس بعد نفاذ  – 6

 االفالس . 

تكون قد جرت بعد نفاذ قرار االفالس  سيييييهم مصيييييرف مفلس التيأتصيييييبح تحويالت  – 7

 باستثناء التحويالت التي تجري بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي باطلة . 

بناءا على طلب الحارس القضيييائي تصيييبح االعمال القانونية التي تجري في غضيييون  – 8

ة يوم عمل قبل تاريخ قرار البنك المركزي العراقي بتعيين وصيييييييي للمصيييييييرف الغي 60

وباطلة من قبل البنك المركزي العراقي اذا كان المصيييرف والطرف المقابل له في االعمال 

على علم أو كان ينبغي اعالمهم في وقت تلك االعمال انها سيييتلحق ضيييررا بمصيييالح دائني 

 المصرف ويفترض ان تكون هذه المعرفة موجودة من كانت تلك االعمال . 
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 نظر االعتبار الي شخص . خر دون االخذ بآهدية أو تحويل  – أ

مدفوعات أو تحويالت إلى مالك المصيييييرف أو اداري فيه أو احد مو فيه اال اذا اثبت  –ب 

ذلك المالك أو االداري أو المو ف على نحو يقنع المحكمة بان المدفوعات أو التحويالت 

رف التي كانت تتعلق بتو يف المصييرف لها أو لها أو تتعلق بحسيياب محتفظ به لدى المصيي

 ولم يكن يلم بان تلك المدفوعات والتحويالت ستلحق ضررا بصالح دائني المصرف . 

مدفوعات أو تحويالت قبل موعد استحقاقها أو تحويل ضمان لدين قبل موعد استحقاق  –ج 

 الدين . 

برام أو اداء عقيييد يفرض التزاميييات على المصيييييييرف اكبر بكثير من االلتزاميييات إ –د 

 خرى في العقد . األالخر أو االطراف المفروضة على الطرف ا

خر أو اطراف اخرى بخالف عقد مالي محدد في آترتيبات بين المصيييرف وطرف  -هـ          

بين حقوق المصرف والتزاماته كانت ستصبح غير مسموح بها  بمقاصة( يسمح 88المادة )

 لوال هذا الترتيب قبل وقت اتخاذ قرار االفالس . 

ين الفرع المحلي لمصييرف اجنبي أو بين هذا المصييرف تحويالت ما بين المصييارف ب –و 

 ه أو شركاته التابعة في الخارج .االجنبي أو فروع

 القطعية في نظم الدفع وتسوية األوراق المالية -83المادة 
تكون أوامر تحويل النقد واألوراق المالية التي ال رجعة فيها ويدخلها المصيييييييرف في  – 1

وراق المالية يعترف به البنك المركزي العراقي بهذه الصيييفة نظام للدفع أو نظام تسيييوية لأل

ية  مال لة اتخاذ محكمة الخدمات ال قانونا وملزمة لالطراف الثالثة حتى في حا فاذ  لة للن قاب

قرار باقامة دعوى افالس ضيييد المصيييرف ولكن فقط اذا اصيييبحت أوامر التحويل ال رجعة 

 فيها قبل بدء نفاذ قرار االفالس . 
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لدفع أو نظام متى اد – 2 ية في نظام ل مال قد واألوراق ال خل المصيييييييرف أوامر لتحويل الن

تسييوية لألوراق المالية بعد بدء نفاذ قرار من المحكمة باقامة دعوى افالس ضييد المصييرف 

وكانت أوامر التحويل قد نفذت في يوم اتخاذ قرار المحكمة تصيييييييبح أوامر التحويل قابلة 

الحارس القضائي ان القائم على تشغيل  اثبتالثالثة اال اذا للتطبيق قانونا وملزمة لالطراف 

 النظام كان على علم بقرار االفالس قبل ان تصبح أوامر التحويل ال رجعة فيها . 

تعتبر اتفاقيات التصيييفية بين الحسيييابات للنظام تسيييوية نقدية أو تسيييوية أو أوراق مالية  – 3

قابلة للنفاذ بغض النظر عن قرار محكمة  يعترف بها البنك المركزي العراقي بهذه الصييييييفة

 الخدمات المالية باقامة دعوى افالس ضد المشارك معه . 

مر التحويل الذي يدخل في نظام تسييييييوية نقدية أو أيصييييييبح  -أ -الغراض هذه المادة:  – 4

 تسوية أوراق مالية ال رجعة فيه في الوقت الذي تحدده قواعد ذلك النظام . 

لحسييييابات" تحويل المطالبات وااللتزامات الناجمة عن أوامر تحويل تعني  "تصييييفية ا –ب 

من واحد أو اكثر من يصييييدرها مشييييترك أو مشييييتركون في نظام تسييييوية اما إلى أو يسييييتلم 

خرين في ذلك النظام بحي  تتبقى مطالبة صافية واحدة أو يتبقى التزام صاف المشتركين األ

 واحد . 

( من 82( من المادة )8لحارس القضائي استنادا للفقرة )ال تقيد هذه المادة صالحيات ا – 5

 هذا القانون .
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 تحويالت اسهم المصرف وموجودات المصرف ومطلوباته -84المادة 
صالح الحفا  على سالمة النظام المصرفي لبناء على طلب البنك المركزي العراقي و – 1

تصيييدر توجيهات إلى ولصيييالح تعظيم قيمة مصيييرف إلى اقصيييى درجة بالنسيييبة لدائنيه ان 

الحارس القضيييييائي للمصيييييرف باالحكام والشيييييروط التي يقترحها البنك المركزي العراقي 

وتوافق عليهييا المحكميية ليقوم بمعييامليية أو سيييييييلسيييييييليية من المعييامالت الواردة في الفقرتين 

  -الفرعيتين )ا( و)ب( من هذه الفقرة تكفل ما يلي: 

 لمصرف أو نقل جزء منها نقل كل االسهم في رأس المال السهمي ل – أ

نقل كل موجودات المصييرف أو جزء منها أو كل مطلوبات المصييرف أو جزء منهما  –ب  

 أو نقل االثنين 

 اتغير الواردة في الفقرشيييييييرط ان ال تكون موافقة المحكمة ضيييييييرورية للمعامالت  –ج  

 ( و)ب( اعاله . أالفرعية )

موافقة على طلب الحارس القضائي المشار تعطى المحكمة قرارها بالموافقة أو عدم ال – 2

 ( اعاله في غضون ثالثة ايام من استالم هذا الطلب . 1اليه في الفقرة )

( والترخيص بها في اي وقت بعد تقديم التماس باقامة أة وفقا للفقرة )يجوز طلب معامل – 3

 دعوى افالس ضد المصرف إلى ان تتم تصفيته . 

قا – 4 بة لجميع  )أ(للفقرة  يصيييييييبح نقل المطلوبات وف بالنسييييييي فذا  نا والفقرة الفرعية )ب( 

 لنقل في الجريدة الرسمية .االطراف المعينة في بداية اليوم التالي ليوم نشر اشعار با
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 تقرير المحكمة -85المادة 
يقدم الحارس القضييييائي في غضييييون اسييييبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة  – 1

البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضييمن قائمة  دعوى افالس ضييد مصييرف إلى

  -بما يلي: 

موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة باالكتتابات غير المدفوعة  – أ

في راسييماله السييهمي وانفاقات القروض والضييمانات واتفاقات الشييراء أو البيع وكذلك القيم 

 ة الموجودات . الدفترية والقيم التقديرية لتصفي

العقود التي تحصيييييييل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصيييييييرف . بما في ذلك  –ب 

 االيجار والتاجير والضمان . 

 العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها .  –ج 

يوم عمل تسيييييبق مباشيييييرة  60المعامالت الهامة التي يدخل فيها المصيييييرف اثناء فترة  –د 

 س . تاريخ قرار االفال

تجري عملية تحدي  للتقدير كل فصيييل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي  – 2

الغراض التدقيق ومن قبل دائني المصييييييرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي 

 ( .87تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة )

 تسجيل المطالبات -86المادة 

( تسيييييييجل 87( من المادة )2( و)1ما هو منصيييييييوص عليه في الفقرات ) باسيييييييتثناء – 1
يوم عمل من  60المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 

تاريخ نشيييير قرار المحكمة الذي يقضييييي باقامة دعوى افالس ضييييد المصييييرف في الجريدة 
ايام على  10محكمة وخالل الرسيييييييمية وبناءا على طلب ثالثة أو اكثر من الدائنين إلى ال

االقل قبل انتهاء الفترة المشييار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه 
 يوم عمل على اساس المسأواة .  20الفترة لجميع الدائنين بمقدار 
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  -تسجل المطالبات مع االدلة المستندية للمطالبات والمعامالت التالية:  – 2

 وان الدائن . اسم وعن – أ

لمدرجة ضييمن مبلم المطالبة خرى والجزاءات والضييرائب األمبالم الفائدة والرسييوم ا –ب 

 . االصلي

التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري أو امتياز أو ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم  –ج 

 وعنوان اي ضامن . 

مودعين فيما يتعلق يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افالس ضيييييد مصيييييرف سيييييلطة ال – 3

 بالوصول إلى ودائعهم المدونة في دفاتر أو سجالت المصرف . 

يمنح الدائنون وصيييل تسيييجيل من قبل الحارس القضيييائي عند تسيييجيل مطالباتهم حي   – 4

 يصال( دليال قاطعا على التسجيل .يعتبر الوصل )اال

 قبول المطالبات -87المادة 
( والتي يقبلها الحارس القضيييييييائي 86سيييييييجلة وفقا للمادة )ال تقبل اال المطالبات الم – 1

باسييييتثناء ان المطالبات المتعلقة بالودائع المصييييرفية في دفاتر أو سييييجالت المصييييرف تقبل 

 بالمبالم المدونة على هذا النحو بدون طلب تسجيل . 

يقبل الحارس القضيييائي المطالبات المسيييجلة المدونة في دفاتر أو سيييجالت المصيييرف  – 2

غتها المدونة بها بدون اثبات اخر باسييييتثناء المطالبات المسييييجلة بمبلم يقل عن المبلم بصييييي

 المدون من قبل المصرف ال تقبل اال بالمبلم االقل . 

يجوز لدائني المصرف الذين لديهم مطالبات على موجودات المصرف تكون مضمونة  – 3
وز به مبلم المطالبة قيمة المبيعات برهن أو بامتياز ان يسييييجلوا مطالباتهم بالمبلم الذي يتجا

المتوقعة لالصيييول في مزاد علني أو بقيمة السيييوق وكما يحدده مثمن خارجي مسيييتقل . وال 
على هذا النحو اال بعد ان يكون المزاد قد اقيم أو تم تحويل حق  ومسيييييييجلة تقبل اي مطالبة

 ( . 91ملكية الموجودات بطريقة اخرى وفقا للمادة )
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 المطالبات التي تكون قيمتها غير مؤكدة بقيمة يقدرها الحارس القضائي ,  يجوز قبول – 4 

يدون الحارس القضائي بعد فحص المطالبات المسجلة المطالبات التي يقبلها في قائمة  – 5

المطالبات المقبولة ويدون المطالبات التي يرفضيييييييها في قائمة المطالبات المرفوضييييييية مع 

المطالبات المسجلة المطعون فيها جزئيا في كلتا القائمتين  تحديد اسباب االعتراض . وتدون

كل من الجزء المخصيييييييص للمطيالبيات المقبولة والجزء المخصيييييييص من المطيالبيات  في 

المطعونة فيها على التوالي . وتحدد كلتا القائمتين فيما يتعلق بكل صيييييياحب مطالبة االسييييييم 

توضع معا المطالبات وكفولة بضمان والعنوان ومبالم المطالبات وما اذا كانت المطالبات م

 ذات المرتبة المتكافئة بحسب ترتيب أولوية دفعها . 

يوم عمل من  30تسيتكمل كلتا القائمتين وتقدم إلى المحكمة للموافقة عليها في غضيون  – 6

الموعد النهائي لتسييييجيل المطالبات . ويقدم الحارس القضييييائي قوائم فصييييلية مسييييتكملة إلى 

بات من المحكمة للمواف ها ويجوز للمحكمة قبل ان توافق على القوائم ان تنقل مطال قة علي

قائمة إلى القائمة اخرى بالتشيييييياور مع الحارس القضييييييائي ويجوز للمحكمة ان تحدد االدلة 

 المطلوبة للموافقة على المطالبات المطعون فيها . 

الباتهم ادلة الثبات تحدد المحكمة تواريخ جلسيييييييات يقدم فيها الدائنون المطعون في مط – 7

مطالباتهم إلى الحارس القضيييييييائي والمحكمة بشيييييييرط ان تعقد هذه الجلسيييييييات في موعد ال 

يوم عمل من تاريخ تقديم قائمة المطالبات المطعون فيها إلى المحكمة ويخطر  40يتجاوز 

شره الحارس القضائي في الجريدة الرسمية .  شعار ين سة بالبريد وبا الدائنون بتاريخ كل جل

وال يلزم اخطار اي دائن بجلسيييييية بالبريد اكثر من مرة واحدة فيما يتعلق بكل مطالبة . وفي 

ها أو  بات المطعون في ما اذا كانت سيييييييتوافق على المطال اعقاب الجلسييييييية تقرر المحكمة 

سيييترفضيييها . وتعتبر المطالبات التي ال يحضييير الدائن الخاص بها الجلسييية التي يكون قد تم 
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لبات مرفوضيية ويخطر الحارس القضييائي خطيا الدائنين الذين رفضييت اخطاره بالبريد مطا

 مطالباتهم . 

تكون موافقية المحكمية على المطيالبيات نهيائيية . وترفع المطيالبيات التي توافق عليهيا  – 8

المحكمة من قائمة المطالبات المقبولة أو قائمة المطالبات المطعون فيها وتدون في قائمة 

بها المحكمة ويحتفظ بها الحارس القضيييائي . ويخطر  ظا التي تحتفالمطلوبات الموافق عليه

 الحارس القضائي خطيا الدائنين الذين وافقت المحكمة على مطالباتهم . 

ال تقدم اي مدفوعات من الحارس القضائي لتسوية المطالبات التي رفضتها المحكمة .  – 9

سييتانف ضييد قرار المحكمة لدى ويجوز للدائن الذي تكون المحكمة قد رفضييت مطالبته ان ي

 محكمة االستئناف في غضون اسبوعين من تاريخ استالم اشعار بالقرار .

 مقاصة االلتزامات وتصفيتها -88المادة 
باسيتثناء على خالف ما نصيت عليه هذه المادة ال يمنع أو يحظر شييء في هذا القانون  – 1

زامات بين مصرف مفلس واالطراف اي قرار يتخذ بموجب هذا القانون اجراء مقاصة لاللت

 المقابلة له بموجب القانون . 

عند تحديد الحقوق وااللتزامات بين مصيييييييرف مفلس واالطراف التعاقدية المقابلة له  – 2

بة  ية الصيييييييالحة بينهم مطال مال لة الواردة في العقود ال هاء والمقاب يجري تطبيق احكام االن

سيييييييجيلهيا كمطيالبية للطرف المقيابيل على المصيييييييرف على الطرف المقيابيل أو تقبيل بعيد ت

( يقصييييد بعبارة " العقد المالي الصييييالح" اي من االتفاقات 2المصييييرف . وفي هذه الفقرة )

  -التالية: 

 اتفاقات مقايضة سعر الفائدة أو عمله .  –أ 

 اتفاق مقايضة اساس .  –ب 

  جل أو غيره بشأن النقد االجنبي .آاتفاق بيع فوري أو مستقبلي أو  –ج 
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( Floor( أو قاع )Collarأو فوق ) Cap) اتفاق ينص على معاملة ذات حد اقصييى) ) –د 

 دنى . أحد 

 اتفاق مبادلة سلعية .  -هـ 

 جل . آاتفاق سعر  –و 

 اتفاق اعادة شراء أو اعادة شراء عكسية .  –ز 

 جل أو غيره . آاتفاق بيع سلعي فوري أو مستقبلي أو  –ح 

راء أو اقتراض أو اقراض أوراق مالية أو تصييييييفية أو تسييييييوية اتفاق على بيع أو شيييييي –ط 

 معامالت أوراق مالية أو العمل كجهة ايداع ألوراق مالية . 

اي مشتقات أو مزيج أو خيار فيما يتعلق باتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية )أ( إلى  –ي 

 )ط( . 

 عية من )أ( إلى )ي( . اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرات الفر –ك 

 اي اتفاق شامل بخصوص اتفاق مشار اليه في الفقرة الفرعية )ك( .  –ل 

 ضمان لمطلوبات بموجب اتفاق مشار اليه في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ط( .  -م 

 اي اتفاق من نوع تحدده أنظمة  صادرة عن البنك المركزي العراقي .  –ن 

الصيييييافية" المبلم الصيييييافي المتحصيييييل بعد اجراء مقاصييييية  ءويقصيييييد بعبارة "قيمة االنها

 لاللتزامات المتبادلة بين االطراف بموجب عقد مالي صالح وذلك وفقا الحكامه . 

اصيية بخصييوص المطالبات التي ( ال يسييمح باي مق83باسييتثناء ما تنص عليه المادة ) – 3

أو ضيييييد وة افالس لمصيييييرف بعد بدء نفاذ قرار المحكمة الذي يقضيييييي باقامة دعتسيييييتحق 

بخصيييييوص الديون التي تصيييييبح بذمته بعد نفاذ ذلك القرار أو بخصيييييوص المطالبات التي 

 تستحق أو الديون تصبح بذمته بنية سيئة قبل بدء نفاذ ذاك القرار .
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 انهاء العقود الجارية -89المادة 
من  يجوز للحارس القضيييييائي ان ينهي من جانب واحد جميع العقود الجارية أو اجزاء – 1

العقود الجارية لمصيييييرف مفلس في غضيييييون فترة زمنية معقولة بعد الموافقة على التماس 

وز له جيوم عمل باستثناء ان الطرف المقابل للمصرف ي 60اقامة دعوى افالس ال تتجاوز 

ان يسييجل مطالبة من اجل الحصييول على تعويض فرق العقد وسيييكون التعويض مقتصييرا 

لغاية تاريخ انهاء مثل هذا العقد من قبل الحارس  على تعويض مباشييييييير عن االضيييييييرار

القضيييائي مع فائدة مسيييتحقة لغاية تاريخ الدفع لكنها لن تتضيييمن اي اضيييرار أو عقوبات أو 

 رباح أو فرص . ي ضرر ناجم عن خسارة في األألم ومعاناة أو أاضرار عن 

ي عقد للمصيييرف أ ( من هذا القانون يمكن للحارس القضيييائي تنفيذ88اسيييتنادا للمادة ) – 2

بغض النظر عن اي احكام في العقد تجيز االنهاء أو النكول والتسيييييريع أو ممارسييييية حقوق 

 على أو فقط بسبب االعسار وتعيين وصي أو حارس قضائي .

 التسويات التي تتم بالتفاوض-90المادة 
ة سييوييجوز للحارس القضييائي بموافقة مسييبقة من قبل البنك المركزي العراقي الدخول في ت

ي دائن أو مييدين للمصيييييييرف وان يقوم بتنفيييذ تلييك أللمطييالبييات عن طريق التفيياوض مع 

 القبيل لالعتراض أو لالستئناف . هذاالتسويات وال تخضع اي تسوية من 

 المطالبات المكفولة بضمان -91المادة 
الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضييييد المصييييرف تباع بطريقة معقولة  – 1

جاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع امواال ت

كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي 

تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول االموال الزائدة إلى الحارس القضيييييييائي لكي يدرجها 

موجودات المصييرف المتاحة للتوزيع على الدائنين االخرين على النحو المنصييوص  ضييمن
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( . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسيييييييداد كل 92( من المادة )1في المادة في الفقرة )

القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضيييييييد 

 ( . 92( والفقرة الفرعية )و( من المادة )1المصرف بموجب الفقرة )

خرين , اذا كانت المطالبة أالبات المصييييييرف المكفولة ضييييييد اشييييييخاص في حالة مط – 2 

مسيييييتحقة السيييييداد عند الطلب أو حان اجل اسيييييتحقاقها , أو اذا كان من الممكن تعجيل اجل 

الحارس  استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف

القضيييييييائي فور طلب الحارس القضيييييييائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا 

ويعتبر ان مسييييييتحقات المصييييييرف قد سييييييددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع امواال كافية 

لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصيييييييرف تحول االموال 

موجودات . واذا كييانييت عوائييد البيع غير كييافييية لتغطييية قيميية مطييالبيية الزائييدة إلى مييالييك ال

المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد 

الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد وال يمكن 

ن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون تعجيل االستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمك

 موافقة أولئك االشخاص االخرين . 

لتصيييييييرف فيها على النحو يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم ا – 3

 التالي: 

اذا بيعت األوراق المالية والعمالت االجنبية اخرى التي يسيييييييهل بيعها في السيييييييوق في  –أ 

 ها . تداولاسواق 
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ذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تأذن للحارس القضائي , اذا قرر ا –ب 

عدم امكانية الحصيييول على سيييعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي 

فق عليه العراقي ان يخول للحارس القضيييييائي بيع الموجودات وبشيييييكل خاص وبسيييييعر يوا

 البنك المركزي العراقي 

بنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضييييائي ودائن مكفول بشييييأن يحسييييم ال – 4

قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة اال اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السييوق أو 

في مزاد علني وفي هذه الحالة يصيييييبح سيييييعر البيع في السيييييوق أو في المزاد العلني نهائيا 

 بالنسبة لقيمة الموجود . 

( اعاله وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة 1غض النظر عما ورد في الفقرة )ب – 5

بة الي دائن أ( والفقرة الفرعية )3في الفقرة ) ( يجوز للحارس القضيييييييائي ان يفي بالمطال

مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة إلى اللجوء إلى مزاد علني , وفي هذه الحالة 

 ائي على تثمين طرف ثال  مستقل للموجودات قيد البح  .يعتمد الحارس القض

 أولوية المدفوعات -92المادة 
  -توزع موجودات المصرف المفلس فيما بين دائنيه بحسب ترتيب األولويات التالية:  – 1

المطالبات المتعلقة بالودائع التي ال تكون في شييييكل أوراق مالية لدين بحد اقصييييى قدره  – أ

 دينار عراقي لكل مودع . مليون  (5)

جميع التكاليف والمصيروفات المتعلقة بعملية ادارة االفالس أو الوصياية , بما في ذلك  –ب 

التكاليف االضيييافية أو تمويل جديد وسيييلع وخدمات تم توريدها بعد وضيييع المصيييرف تحت 

 سيطرة الوصي أو الحارس القضائي . 

 دة التاهيل . مطلوبات المصرف المتعلقة بالوصاية وباعا –ج 
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الضيييرائب الحكومية والمحلية واقسييياط الضيييمان االجتماعي الحكومية المسيييتحقة على  –د 

 مدى فترة تتجاوز سنة واحدة قبل تاريخ اتخاذ قرار االفالس . 

( مع المطالبات لدائنين أع قيمتها بموجب الفقرة الفرعية )اي مطالبات لمودعين لم تدف -هـ    

 غير مكفولين 

 لبات تتعلق بدين ثانوي . اي مطا –و 

 تحول الموجودات المتبقية إلى مالكي المصرف بحسب حصة اسهم ملكية كل منهم . – 2

 خطة التصفية -93المادة 
يوم عمل من تاريخ اتخاذ المحكمة قرار اقامة  60يقوم الحارس القضائي في غضون  – 1

إلى البنك  دعوى افالس ضييييد مصييييرف باعداد خطة تصييييفية مفصييييلة للمصييييرف ويقدمها

  -المركزي العراقي لكي يوافق عليها , وتتضمن الخطة: 

ميزانية عمومية شيييييييكلية جارية بالموجودات والمطلوبات يبين موجودات ومطلوبات  –ا 

المصييييييرف بالقيمة التقديرية لتصييييييفيتها وميزانية عمومية شييييييكلية بموجودات المصييييييرف 

لميزانيتين المطلوبات كمطالبات للدائنين ومطلوباته المتوقعة بعد حوالي ثالثة اشيهر وتبين ا

 معترف بها فضال عن المطالبات للدائنين الموافق عليها ومطالبة الدائنين المطعون فيها . 

 بيانات ربع سنوية بدخل المصرف ومصروفاته السابقة والمتوقعة .  –ب 

و تقرير مرحلي عن بيع أو عن خطط بيع موجودات رئيسييييية لموجودات المصييييرف أ –ج 

 مجموعة من موجوداته . 

تقرير عن المتابعة القضائية أو خارج النظام القضائي لمطالبات المصرف بما في ذلك  –د 

االجراءات القضيييييييائية للحصيييييييول على ابطال لالتفاقات االحتيالية وابطال للتحويالت التي 

 جرت والحقوق التي نشات نتيجة لها . 
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داري المصرف واجراءات الحصول على تعويض تقرير عن االنشطة غير القانونية ال -هـ 

 للمصرف .

تقرير عن مواصييلة أو انهاء العقود الجارية من قبيل عقود المصييرف المتعلقة بالتامين  –و 

 والتو يف والخدمات بما في ذلك تحليل مفصل لالعتمادات المالية لمو في المصرف . 

المتوقعة لدائني المصيييرف تقرير عن مطلوبات المصيييرف وجدول زمني بالمدفوعات  –ز 

 اثناء ربع السنة التالي . 

تقرير عن تكاليف ونفقات الحراسييية القضيييائية ابتداء من تاريخ خطة التصيييفية وتقدير  –ح 

 التكاليف والنفقات المستقبلية . 

يجري تحدي  خطة التصيييييفية كل ربع سييييينة . وتتاح خطة التصيييييفية بعد موافقة البنك  – 2

للمعاينة من قبل دائني المصيييييييرف الذي تدرج مطالباتهم في قائمة  المركزي العراقي عليها

 ( .87المطالبات الموافق عليها والمعدة وفقا للمادة )

 اعادة تاهيل المصارف المفلسة ) تحفظ( -94المادة 
 ( .67ال يتم اعادة تاهيل مصرف مفلس كليا أو جزئيا حسبما تنص عليه المادة )

 دائنينعدم التراضي مع ال 95المادة 
( ال يكون هناك اي تراض أو ترتيب 90عدم التراضيييييييي مع الدائنين رهنا باحكام المادة )

 اخر مع مجموعات الدائنين بخصوص مصرف مفلس .
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 الهيئة العامة للدائنين ولجنة الدائنين -96المادة 
ال تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصييوص تصييفية مصييرف مفلس اال اذا قرر البنك  – 1

ماع مطلوبا لتحقيق المر هذا االجت بان  حارس القضيييييييائي  ناء على طلب ال كزي العراقي ب

 تصفية للمصرف بكفاءة . 

ال تكون هناك لجنة للدائنين بخصيييييييوص تصيييييييفية مصيييييييرف مفلس اال اذا قرر البنك  – 2

المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي 

 مجموعة واحدة أو اكثر من الدائنين .  مصالح هامة أو

تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين أو لجنة  – 3

 الدائنين مهام الهيئة أو اللجنة أو نطاق انشطتها .

 السلف الفورية للمودعين -97المادة 
مصييييرف مفلس وال تكون في  تدفع المطالبات المتعلقة بالودائع التي تكون تحت الطلب لدى

 5شييييكل أوراق مالية لدين قبل اي توزيع اخر للدائنين غير مضييييمونين ولغاية مبلم مقداره 

 دينار كحد اقصى لكل مودع .مليون 

 توزيع المدفوعات -98المادة 
مادة ) – 1 قا لل قا 92وف ها وتجميعها وف قة علي مت المواف بات التي ت يب المطال ( يجري ترت

( تحدد المبالم 97وتسجل في جدول زمني للتوزيع , وباستثناء احكام المادة )ألولوية دفعها 

التي تدفع بخصيييوص المطالبات التي تنتمي إلى نفس الفئة على اسييياس نفس النسيييبة المئوية 

 المطبقة على مبلم االموال المتاحة . 

ال زمنيا ( ان يقترح جدو92يجوز للحارس القضائي في اي وقت وبما يتفق مع المادة ) – 2

لتوزيع المدفوعات التي سيييتقدم إلى دائني المصيييرف ذوي المطالبات الموافق عليها ويجوز 

 للبنك المركزي العراقي ان يوافق على ذلك الجدول الزمني للتوزيع . 
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يدفع الحارس القضائي فور موافقة البنك المركزي العراقي على جدول زمني للتوزيع  – 3

الجدول , وتودع في حسياب لدى البنك المركزي العراقي المبالم  , المبالم المذكورة في ذلك

التي يتضييييييمنها الجدول الزمني للتوزيع وال يمكن دفعها بسييييييبب عدم امكانية التعرف على 

الدائنين أو عدم امكانية االتصال بهم , وينشر الحارس القضائي تنبيها في الجريدة الرسمية 

يدعو فيه هؤالء الدائنين باالسم إلى التقدم اليه .  العام تداولوصحيفتين من الصحف ذات ال

لدائنين أو لمن يخلفهم إلى ان تنتهي  لدفعها ل وتبقى المبالم المودعة على هذا النحو متاحة 

 المدة النهائية المحددة للمطالبات وفي هذه الحالة تحول المبالم غير المدفوعة إلى الدولة .

 مكتب فرع أو مكتب تمثيلدعوى االفالس المتعلقة ب -99المادة 
يجوز اقامة دعوى افالس ضيييييييد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل محلي لمصيييييييرف  – 1

  -اجنبي: 

( ينطبق على هذا المكتب وكانه كيان 71اذا كان اي من االسيييييييس المذكورة في المادة ) -ا

 قانوني مستقل . 

عراقي ضييد المصييرف اذا اقيمت دعوى افالس بناء على التماس من البنك المركزي ال –ب 

 .يمارس فيه اعماله بصفة رئيسية االجنبي في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو الذي

تنطبق احكام هذا الباب على مكاتب الفروع المحلية ومكاتب التمثيل المحلية لمصييرف  – 2

ك الكيان اجنبي اذا كانت هذه المكاتب جميعها تشكل معا كيانا قانونيا واحدا . وتنسب إلى ذل

الوحيد في تطبيق احكام هذه المادة جميع موجودات المصيييرف االجنبي ومطلوباته واعماله 

ها على نحو اخر  قة ب ناجمة عن اعمال اي مكتب من هذا القبيل أو المتعل ته ال وتقصييييييييرا

ويخول الحارس القضييائي ليتخذ بخصييوص ذلك الكيان الوحيد كل ما يمكن اتخاذه ولو كان 

اجراءات من جانب المدير المفروض , أو من جانب حملة االسيييييهم في  مصيييييرفا محليا من

 اجتماعهم العمومي . 
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متى ابلم قرار المحكمة باقامة دعوى افالس ضيييييييد مكتب فرع محلي أو مكتب تمثيل  – 3

محلي لمصرف اجنبي لذلك المكتب يوقف المصرف االجنبي جميع انشطته المصرفية في 

رفية التي يقوم بها الحارس القضائي المعين لذلك المكتب أو العراق باستثناء االنشطة المص

 التي تجري بترخيص خطي مسبق من الحارس القضائي . 

( عنيد تطبيقهيا في دعوى االفالس التي تقيام ضييييييييد مكتيب فرع 88ال تنطبق الميادة ) – 4

مصيييييييرف اجنبي اال على اجراء مقاصييييييية وتصيييييييفية بين االلتزامات الناشيييييييئة عن اعمال 

 الجنبي في العراق أو المتعلقة بتلك االعمال على نحو اخر . المصرف ا

ال تقيد دعوى االفالس التي تقام في العراق ضييييد مكتب مصييييرف اجنبي حقوق دائني  – 5

 لذلك المصرف لينالوا مطالباتهم .المصرف االجنبي في مالحقة الموجودات االجنبية 

 اعسار المصرف عبر الحدود -100المادة 
تحقيق امكانية وصول الدائنين المحليين والخارجيين على قدم المساواة إلى  عمال على – 1

  -مجموعة شاملة من موجودات مصرف مفلس له انشطته عبر الحدود: 

لد اجنبي  –ا  يل في ب تب تمث تب فروع أو مكا له مكا كان المصيييييييرف المحلي المفلس  اذا 

 ك البلد . يتعاون البنك المركزي العراقي قدر االمكان مع سلطات ذل

اذا كان دائن لمصيييرف محلي مفلس قد اسيييتلم مدفوعات جزئية بشيييأن مطالباته في بلد  –ب 

 اجنبي يجوز تقديم رصيد مطالباته لدفعه إلى جانب التكاليف في سير الدعوى في العراق . 

تقرر محكمية الخيدميات المياليية اليدرجية التي ينبغي بهيا االعتراف بقرارات االفالس  –ج 

الوصاية واجراءات اعادة التاهيل المصرفي بخصوص المصارف االجنبية فيما  واجراءات

 يتعلق بمكاتب فروعها المحلية ومكاتب تمثيلها . 
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اذا كان مصرف اجنبي تحت التصفية في البلد الذي يوجد فيه مركزه الرئيسي أو الذي  –د 

طلب من البنك يمارس فيه اعماله بصييييييفة اسيييييياسييييييية . يجوز للمحكمة ان تأذن وبناء على 

المركزي العراقي بتحوييل ميا يراه البنيك المركزي العراقي مسيييييييتصيييييييوبيا من موجودات 

المصييرف االجنبي وبما يحقق مصييلحة دائني ذلك المصييرف إلى القائم بعملية التصييفية في 

 ذلك البلد . 

يعتبر الحارس القضييييائي أو الوصييييي هو الممثل الوحيد للمصييييرف وفروعه ومكاتبه  – 2

كم العراق ومنيياطق التييابعيية اينمييا وجييد ويجوز ان يتخييذ اجراءات في محيياوشيييييييركيياتييه 

 اسبا لتطبيق احكام هذا القانون .خرى كلما كان ضروريا أو منأالصالحيات 

 المشأورات بين محكمة الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي -101المادة 
سييييه باعالم البنك المركزي تقوم المحكمة قبل اتخاذ اي قرار يؤثر على مصييييرف اعلن افال

العراقي بقرارها المزمع وتتيح للبنك المركزي العراقي فرصييية معقولة لتقديم مشيييورته إلى 

المحكمة بشيأن القرار المزمع . وتاخذ المحكمة في الحسيبان في اتخاذ قرارها مشيورة البنك 

رفض  المركزي العراقي . وفي حالة رفض المحكمة مشيييييييورة البنك المركزي العراقي أو

 جزء منها يصف القرار المشورة التي رفضت على هذا النحو ويبين مبررات الرفض .

 انهاء دعوى االفالس -102المادة 
عند انتهاء مهام الحارس القضيييييييائي , يعفى الحارس القضيييييييائي من مهامه بقرار من  – 1

ئية ويحدد المحكمة ولكن بعد ان يكون قد اعد وقدم إلى المحكمة تقريرا عن الحراسية القضيا
قرار المحكمة الذي يقضييي باعفاء الحارس القضييائي من مهامه المكان الذي يجب ان تودع 

 فيه دفاتر المصرف وسجالته ودفاتر الحراسة القضائية وسجالتها . 
تنهي دعوى االفالس المقامة ضيييييييد مصيييييييرف بقرار من المحكمة عندما تكون جميع  - 2

العوائد قد دفعت لدائني المصارف أو أودعت موجودات المصرف قد تمت تصفيتها وتكون 
( من المادة 3لدى البنك المركزي العراقي لتظل متاحة لدفعها لدائني المصرف وفقا للفقرة )

(98 . ) 
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عوى االفالس تنشر المحكمة في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الذي يقضي بانهاء د – 3 

 المقامة ضد المصرف .

 احكام ختامية -15الباب 

 انطباق قوانين معينة -103لمادة ا
خر قد يحل محله بقدر آي قانون أاحكام قانون الشيييركات العامة أو  تنطبق على المصيييارف

 نظمة واألوامر الصادرة بمقتضاه .عدم تعارض هذه االحكام مع احكام هذا القانون واأل

 األنظمة -104المادة 
ة والتعليمات والمعلومات ذات تكون للبنك المركزي العراقي سييييييلطة اصييييييدار األنظم – 1

الصيييلة لتيسيييير تنفيذ هذا القانون وتنشييير في الجريدة الرسيييمية األنظمة واي تعديالت الحقة 

 تدخل عليها.

ينشر البنك المركزي العراقي اذا كان يعتزم اصدار أنظمة بموجب هذا القانون مشروع  -2

ة لتوجيه انتباه الصيييييييناعة النص المقترح لألنظمة بالطريقة التي يبدو انها افضيييييييل طريق

المصيييرفية المحلية إلى األنظمة المقترحة . ويرفق بالمشيييروع تفسيييير للغرض من األنظمة 

المقترحة وطلب تقديم تعليقات في غضون وقت محدد ال يقل عن شهر واحد من تاريخ نشر 

 المشروع . 

نظمة معززا ويراعي البنك المركزي العراقي اي تعليق يرد , ويصيييييييدر النص النهائي لأل

يه االمر  لذي ينطوي عل تاخير ا بسيييييييرد عام للتعليقات , وال ينطبق هذا االجراء اذا كان ال

يشكل تهديدا خطيرا لصالح النظام المصرفي ويرد في ديباجة األنظمة تفسير الي قرار من 

 من جانب البنك المركزي العراقي .هذا القبيل 
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 المراجعة القضائية -105المادة 
اي تعليمات أو أوامر قرارات نهائية  صيييادرة عن البنك المركزي العراقي  ال تخضيييع – 1

بموجب هذا القانون العادة النظر في هيئة قضييائية اال على النحو المنصييوص عليه في هذا 

 القانون . 

يوم عمل بعد تاريخ  30يجوز الي طرف متظلم ان يقدم إلى المحكمة وفي غضيييييييون  – 2

في غضيييون فترة اقل في الوقت المحدد في هذا القانون اسيييتئنافا  اسيييتالم االمر أو القرار أو

  -ضد اية تعليمات أو أوامر أو قرارات  صادرة عن البنك المركزي العراقي: 

 ( . 8( من المادة )8رفض الترخيص أو االجازة بمقتضى الفقرة ) – أ

 ( . 13الغاء الترخيص أو االجازة وفق المادة ) –ب 

 ( . 56( من المادة )2ت أو عقوبات ادارية استنادا إلى الفقرة )فرض اية اجراءا –ج 

قانون البنك المركزي  –د  نادا إلى  يجوز للمحكمة التي يجب ان تقرر االسيييييييتئناف اسيييييييت

العراقي ان ال ينتج عن تقديم الطلب لالسييتئناف اي شييكوك حول االلغاء أو اي اجراءات أو 

 اقي . عقوبات ادارية يفرضها البنك المركزي العر

قانون البنك  – 3 يه  ية وكما ينص عل قد تخضيييييييع قرارات المحكمة إلى مراجعة قضيييييييائ

 المركزي العراقي . 

( ولغاية المادة 59( اعاله وفي اية حالة تخضع للمواد رقم )2بغض النظر عن الفقرة ) – 4

( من هذا القانون يجوز للمحكمة أو اي محكمة مناسيييييييبة اخرى ان تعوض عن 102رقم )

منع اي حارس قضييييائي أو وصييييي أو أو تدمج أو تنهي أو ت رار النقدية لكن لن تعلقاالضيييي

البنك المركزي العراقي أو الدولة باستثناء ما يتعلق بالقرار المتخذ من قبل المحكمة الخاص 

 ( .63بتنحية الوصي تحت المادة رقم )
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 احكام انتقائية -106المادة 
 .  2005/  31لقانون لغاية كانون األول يعفى البريد من احكام تطبيق هذا ا – 1

يجوز لكل مصييييرف يحمل ترخيص أو اجازة  صييييادرة عن البنك المركزي العراقي  – 2 

لممارسية اعمال الصييرفة وحال دخول هذا القانون حيز التنفيذ المباشيرة باعماله كمصيرف 

 ويخضع الحكام هذا القانون . 

انون ترخيص أو اجيازة نفياذ هيذا القييزود كيل مصيييييييرف يكون ليدييه في تياريخ بيدء  – 3

( والفقرة 2عمال المصييييرفية قائمة باسييييماء حملة االسييييهم المبين وفق الفقرة )بممارسيييية األ

ولكل مالك لحيازة مؤهلة بما فيها المسيييتفيد النهائي والمالك  (5) من المادة (هـييييييييي)الفرعية 

( والفقرات الفرعية )د( 2لمثل تلك الحيازة المؤهلة معلومات وافادة كما مبين في الفقرة )

( ومعلومات اخرى عن مالكيهم خاصييييييية مالكي الحيازة 5)ز( من المادة ) والفقرة )و( و

المؤهلة وبناءا على طلب البنك المركزي العراقي وفي غضون سنة من تاريخ بدء نفاذ هذا 

 القانون . 

( من 1( والفقرة )14( من المادة )1ال تطبق متطلبات رأس المال الواردة في الفقرة ) – 4

ولكل مصييييرف ومنذ تاريخ بدء نفاذ هذا القانون  2005/  31خالل كانون األول  (6)الماد 

يحمل اجازة أو ترخيص بممارسييية اعمال مصيييرفية  صيييادرة عن البنك المركزي العراقي 

ناءا على موافقة البنك المركزي العراقي للخطة والجدول الزمني الذي  ها ب وحصيييييييل علي

 .  2005كانون األول  31ة المقترحة في راسماله بحلول يفصل الزياد

( 30( والفقرة الفرعية )ب( من المادة )1ال يسيييري الحظر الذي نصيييت عليه الفقرة ) – 5 

شيييرط ان ال تزيد المصيييارف من اجمالي المبلم االسييياسيييي  2005كانون األول  31بحلول 

 خالل ذلك الوقت .  %25واحد كبيير يتجاوز حدود  ائتمانيالمستحق الي انكشاف 
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تمنع المصييييارف من االشييييتراك في انشييييطة المتاجرة  2005/  31بحلو كانون األول  – 6

باالسهم لحسابها الخاص ولن تحصل على اسهم أو حصص أو سندات مرتبطة باسهم عن 

 طريق شراءها اال بموافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي . 

 31( وبحلول 60( من الميادة )3في الفقرة ) بغض النظر عن الحيدود الموضيييييييوعية – 7

شيييييهرا لكل فترة  18يجوز تمديد فترة تعيين الوصيييييي لفترتين ولغاية  2005كانون األول 

 كاقصى حد .  2007حزيران  30شرط ان تمتد الفترة لغاية 

على المصييييييارف التي  2005كانون األول  31ال تطبق احكام الباب السييييييابق بحلول  – 8

ة بواسييييييطة ديوان إلى الدولة فقط شييييييرط ان تخضييييييع للتدقيق من قبل الحكومتعود ملكيتها 

 .الرقابة المالية

 خرى في العراقألالعالقة مع احكام القوانين ا -107المادة 
ال تطبق االحكام الواردة في قانون الشركات والتي تحدد نسبة المشاركة في الشركات  – 1

 . على حملة االسهم في المصارف

هذا القانون في حالة وجود تعارض بينه وبين حكم من احكام اي قانون عراقي  يسري – 2 

 .اخر

 بدء النفاذ -108المادة 
بنفس تاريخ صيييدور االمر الذي يخول سيييريان مفعول هذا القانون .  يعتبر هذا القانون نفاذا  

 بعد ذلك ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
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