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 بـاألمر الملحق  البنك المركزي العراقي    من قانون   ) ٤(من المادة   ) ٣( الفقرة   أحكام إلىاستناداً  

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٦(رقم 

  - :آالتية الالئحة التنفيذية أصدرنا

  
  ة تنفيذيةـــــــالئح

  ـارفــــي للمصــــــــــي القانونـــــباالحتياط
 ٢٠٠٤لـسنة   ) ٩٤(نون المصارف رقم    على المصرف المشمول بقا      -أوال -١ –المادة 

يحدد مقداره من حاصل ضرب مبـالغ الودائـع         االحتفاظ باحتياطي   

 في نسبة هذا    االحتفاظ   لالحتياطي عن المدة التي تسبق مدة        الخاضعة

االحتياطي ، وما ينتج عن هـذا االحتـساب يكـون هـو احتيـاطي               

  .لمدة ا تلكالمصرف ل

النسبة المئوية لالحتياطي ويمكن تعديل هذه النـسبة         كالبن يحـدد   -أ  -  ثانيا           

   .آخر إلىمن وقت 

  من هذا البند ) أ( نسبة االحتياطي المنصوص عليها في الفقرة إن -ب

      االحتياطي  تستخدم الحتساب  لمدة احتسابهاألخير في اليوم النافذة   

   . للفترة المتعلقة بها ه بخالل مدة االحتفاظ    

    الخمسة أو األربعة األسابيع بمدة احتساب االحتياطي مدة دـ يقص-ج

  .الشهر التقويمينهاية  في يوم الخميس الثاني قبل ةالمنتهي    

قصد بمدة االحتفاظ باالحتياطي فترة الشهر التقويمي التي يطالب         ي -د

المصرف خاللها باالحتفاظ باالحتياطيـات ازاء الودائـع الخاضـعة          

  . للفترة المتعلقة بها   ه احتسابلالحتياطي في فترة 

ـ       -هـ ـ  ـ يقصد بنسبة االحتياطي النـسبة المئوي ـ  ـة م ع ـن الودائ

     والتي يتعـين    األجنبية بالعملة   والخاضعة لالحتياطي بالدينار العراقي     

   .البنك قابلة للتغيير وفقا لما يقرره االحتفاظ بها كاحتياطي

  .البنك المركزي العراقي ) بالبنك( يقصد . و

ـ باحتياط  على المصارف االحتفـاظ     -أ   -ثالثا      ـ ي عل ـــ ـ  ــ  لـى شك

فترة االحتفاظ بمـا يـساوي او يزيـد علـى       خاللأرصدة معدالت  

التالية  على االرصـدة      المتاحة    الضوابط طبق  وتاالحتياطي القانوني   

  :وفق اللوائح التنظيمية 

تلبيـة  الحساب الجاري لدى البنـك ل      في االجنبية تستخدم العملة  . ١

خمس وعشرون   %)٢٥(والذي يساوي نسبة     القانوني االحتياطي

من المئة من ودائع العملة االجنبيـة للمـصرف واليحتـسب اي            

ة لدى البنك يزيـد     ــ االجنبي ة الجاري للعمل  رصيد في الحساب  



 ٢

خمس وعشرون من المئة من ودائـع العملـة         %) ٢٥(عن نسبة   

 .ي االجنبية الغراض تلبية االحتياطي القانون

من االحتياطي القانوني بالدينار    % ٢٠ مايزيد على    يحتسب  ال . ٢

  .د في الصندوق الغراض تلبية االحتياطي ـالعراقي كنق

 البنـك  استخدام مبالغ الحساب الجاري للمصرف لـدى         مكني . ٣

  . بالعملة العراقية لتلبية االحتياطي بالكامل 

  اب جار ـــرة حسبالوديعة التزام بالدين على مصرف يكون في صو  يقصد-ب  

   األموالعنه وتشمل الودائع ،   تثبت الدين صادرةأداة بصورة أواوحساب توفير       

  . رأسمالبأنها الديون الموصوفة لوال تشم المشروطة  االلتزاماتو ألمقترضه      

  أي  يـظ بها فــعين المحتف المودأرصدة ويقصد بالودائع الخاضعة لالحتياطي -ج

ـ ودائو  ثابتةا فيها الودائع الجارية وذات الطبيعة الجارية وودائع       مصرف بم        ع ــ

ـ  بالعملـة    أو بالـدينار العراقـي      أخرى  ودائع  وتوفير     باستثنــاء   ةـاألجنبي

  ة برسم التحصيل وهي مبالغ الـصكوك      ـرات نقدي ـفق أوارف  ـع المص ــودائ

   . غير المستحصلة وكـــلصكااه ــاواشب

   جــ ويقدم النتائ التنفيذية الالئحةذه ــوفقا له  االحتياطيصرف  يحتسب الم-رابعا  

   ةـــ الصيرفةــ المديرية العامة لمراقبإلىوالبيانات التي اعتمدها لالحتساب     

     أخرىة ــــ أي مديريأوان والمديرية العامة لالتفاقيات والقروض ــاالئتم            و

ي يـسبق مـدة االحتفـاظ       ـ عمل مـصرف    يوم أخر قبل   أوفي   البنكدها  ــديح

  .باالحتياطي

   الخاضعة   ودائعالحتساب االحتياطي للمصرف هي   الودائع المستخدمة ال-أوال -٢-المادة 

   .هلزبائنيحتفظ بها المصرف  التي لالحتياطي                     

  غ الودائع في نهاية يوم العمل المصرفي كل  ــ مبالمتوسط مجموعم اخذ تي   -ثانيا  

  خميس في مدة احتساب االحتياطي لتحديد ودائع االحتياطـي لتلك المدة                 

        وم ــ يألقرب كان يوم الخميس عطلة رسمية فيعتمد مبلغ الودائع فإذا             

  .مصرفي سابق عمـل             

ا          الدينار العراقي بـسعر     إلى )بالدوالراالمريكي(األجنبيةمبالغ بالعملة     تحول ال   -ثالث

احتساب  ر المزاد ليوم الخميس لمدة    ـد سع ــويعتم البنكمحدد من   الالتحويل  

  . االحتياطي

  البنك على شكل حسابات جارية لدى  االحتياطيبظ المصرف ـ يحتف-   أ-أوال-٣-المادة

  االحتفاظ باالحتياطي مدة خالل ةــة االجنبيـــار والعملـــبالدين

  

  



 ٣

  

  

 في نهاية كـل     لحساب الجاري    ا  المبلغ المتاح في ارصدة    معدل بحيث يكون   

 ومعدل ارصدة النقد في الـصندوق بالـدينار         يوم عمل مصرفي خالل الشهر    

االحتفـاظ   خـالل فتـرة      في تقـارير المـصارف     الواردة لالسابيعالعراقي  

  . لتلك المدةساويا لمتطلبات االحتياطيمتقويمي  ي لمدة شهرــباالحتياط

يقصد بمتطلبات االحتياطي هو المبلغ الذي يجب على المصرف االحتفاظ   -  ب

به كمعدل خالل مدة االحتفاظ باالحتياطي من الودائع لديه في حساب جار 

 األجنبيةلعملة  الدينار العراقي المعادل لالعراقي و بالدينار البنكلدى 

 .  بالدينارالعراقينقد في الصندوق الوالجارية المتاحة في الحسابات 

  ة االجنبية ـبالدينار العراقي والعملجب  مبلغ موبأي يحتفظ أنللمصرف     -ثانيا  

     ة ــارالعراقي والعملــغ بالدينـبلم وأي البنكى دحسابه الجاري ل في         

  من ) أ(الفقرة فة في االرصدة الموصو  معدلإن في خزائنه طالما األجنبية            

  وي ــار يســالشه اللــخ من هذه الالئحة ٣من المادة ) اوال(             البند 

    .  القانوني اطيـ يتجاوز االحتيأو            

   الصفر في أي وقت دون   اليجوز للمصرف تخفيض رصيد حسابه الجاري -ثالثا  

  ويقصد برصيد الحساب في نهايته ،أوخالل يوم العمل المصرفي      

 مصرف مودع لدى أليالجاري هو الرصيد الموجود في حساب جار 

 لدى ألمستثمره في نهاية يوم العمل المصرفي باستثناء مبالغ الودائع البنك

  .البنك

   الحساب الجاري للمصرف أرصدةدة على ــع أي فائـبدف البنك مال يلز  -رابعا  

  . خالف ذلكما لم يتفق على                  

  

  اوي متطلبات ــيس يدفع المصرف الذي يخفق باالحتفاظ باالحتياطي الذي - أوال -٤-المادة 

 إليه  مضافاًاألولي تساوي الفائدة على االئتمان البنك إلىاالحتياطي غرامة 

 المحتفظ خمسة من المائة على المبلغ الذي يكون فيه متوسط االحتياطي%) ٥(

 النافذ األوليات االحتياطي ، ويستخدم سعر االئتمان طلببه فعليا اقل من مت

 هذه الغرامة على البنك لمدة االحتفاظ باالحتياطي، ويفرض األخيرفي اليوم 

 يلي مدة االحتفاظ يالشهر الذالحساب الجاري للمصرف في أي وقت خالل 

  .باالحتياطي 

  

  



 ٤

  

  

  

  ي تلبية متطلبات االحتياطي  تحققت على المصرف غرامات عن العجز فإذا   -ثانيا        

تدخالً رقايباً بهدف حل مشاكل السيوله  البنكين يباشر يلشهرين متتال

  . متدرج وتوقيت مناسببأسلوبللمصرف 

  .ودائع والجداول المتعلقة بها ل نماذج تقارير االبنكيصدر    - ٥  -المادة 

  خ ـــن تاريــ منافذة ة وتعد   تنشر هذه الالئحة التنفيذية في الجريدة الرسمي- ٦ –المادة 

    م ــ رقباألمرلملحق االبنك المركزي العراقي  تاريخ نفاذ قانون ١/٣/٢٠٠٤      

  .  ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٦(      

  

  

  

  

  
 

 



  

   المديرية العامة لالتفاقيات والقروض 

    

  ــةـــازة كافـــارف المجــالمص

  

       تعليمات االحتياطي القانوني/ م        

  -: تقرر اآلتي 10/1/2007 والمؤرخ في 6/3الحقا بكتابتا المرقم   

% 75يكون االحتياطي القانوني على الودائع الحكومية لديكم بنـسبة           .1

 .دى هذا الينك وتودع كاملة ل% 25بدال من 

تبقى الشروط والتعليمات االخرى بخصوص االحتيـاطي القـانوني          .2

 .نافذة كما هي عليه االن

 على تقريـر    2007/تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من بداية شهر ايلول          .3

  .2007/دائع آبو

    .راجين االلتزام بذلك

  .مع التقدير      

  

     المدير العام               

   لالتفاقيات والقروض            

  حسن هاشم الحيـدري             

  



  
  

  

  

  العمليات المالية وادارة الدين 

٦٨٥ /٦  

٢٠١٠/  ٨ /٢٣  

  المصــارف المجــازة كافــــة/ الى       

  

   االحتياطي القانوني/ م          

 وتنفيذاً للسياسة النقدية التي ينتهجها هذا البنك        ٣١/٣/٢٠١٠ في    ٦/١٩٣الحقاً باعمامنا المرقم      

 التنميـة االقتـصادية    ع نطاق االئتمان بما يخدم اهداف       لغرض توسي وتحفيزا للمصارف للتوجه نحو السوق      

  -:فقد تقرر االتي 

على كافة الودائع المصرفية سواء كانت هذه       % ١٥يكون االحتياطي القانوني االلزامي بنسبة       .١

يحتفظ بها لدى هـذا البنـك       % ١٠الودائع حكومية  او ودائع القطاع الخاص موزعة بواقع          

 علـى تقـارير     ١/٩/٢٠١٠صرف ويطبق ذلك اعتباراً مـن       يحتفظ بها في خزائن الم    % ٥و

   .بالمصرف لشهر آ

تزويدنا بتقارير االحتياطي القانوني  لودائع القطاع الحكومي والقطاع الخاص كل على حـدة               .٢

حسبما معمول به حاليا والتنسيق مع هذه المديرية لتعديل  برنامج االحتياطي القانوني حسب              

 .النسبة الجديدة 

 . والعمل بموجبها ١٨/٢/٢٠٠٩ في ٦/٥٩من اعمامنا المرقم ) ٤(االلتزام بالفقرة  .٣

  .على كافة المصارف العمل بما جاء اعاله والتعاون مع هذا البنك في تنفيذ سياسته النقدية 

  .مع التقدير       

    المستشــار              

      حسـن هاشـم الحيدري             

  -/نسخة منه الى 

 مع التقدير .. للتفضل باالطالع –افظ مكتب السيد المح -

 مع التقدير ... للتفضل باالطالع –المديرية العامة لالحصاء واالبحاث  -

 المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان  -

 المديرية العامة للحسابات -

  

  

 /ولةخ

يرجى مالحظـة النـسب الجديـدة       

والتنسيق مـع مـديريتنا لمتابعـة 

  . اعاله المصارف لتنفيذ ماجاء

 .مع التقدير          


