
التعاريف والمصطلحات 

فياعضويكونشخصايالمحليةالمصارفحالةفي:(مدير)مصطلحيعني-

وا،المصرفحساباتمراجعةلجنةفيعضوااومفوضامديرااواالدارةمجلس

.االجنبيةالمصارفحالةفيمصرفلفرعمعينامديرا

سيطرتشركةواي،مصرفعلىتسيطرشركة((تابعةشركة))مصطلحيعني-

وفقاككذلانهايقرراخرىشركةواي،المصرفعلىتسيطرالتيالشركةعليها

.العراقيالمركزيالبنكالئحةفيالمحددةللمعايير

يفاليوميةالعملياتادارةعنمسؤوالشخصا((مفوضمدير))مصطلحيعني

.المصرف

.المصرفيةالعملياتفيمنخرطاشخصا((مصرف))مصطلحيعني-

علىتسيطراومصرفاتمتلكشركة()قابضةمصرفيةشركة))مصطلحيعني-

.مصرف



رىاخاموالاونقديةودائعتلقياعمال((مصرفيةاعمال))مصطلحيعني-

استثماراتتوظيفاوائتماناتاعطاءلغرضالجمهورمنالسدادواجبة

.المستلملحساب

حيةالنامنلمصرفتابعاجزءايشكلعملمكان((فرع))مصطلحيعني-

ذاهوالغراض،بعضهااوالمصرفيةاالنشطةكلفيهوتجريالقانونية

مكتبنهااعلىاجنبيلمصرفالمحليةالفرعيةالمكاتبجميعتعاملالقانون

مكتبايالىالعراقيالمركزيالبنكمنالمراسالتوجميعواحدفرعي

يعينهذيالالفرعيالمكتبالىتصريفهاقانونايجوزالقبيلهذامنفرعي

.العراقيالمركزيللبنكاالجنبيالمصرف



((ائتمان))مصطلحيعني(Credit)ايوليهالتيالثقةبأنهاالئتمانيعرف

يمنحهأنب،معنويا ًأمطبيعيا ًأكانسواءمالشخصالماليةالمؤسسةأوالبنك

يهاعلمتفقزمنيةفترةخالل،محددغرضفيالستخدامهالمالمنمبلغا ً

.عليهامتفقفائدةأوعليهمتفقماديعائدمقابلمعينةوبشروط

المبلغسدادفيالحقمقابلنقديمبلغبصرفالتزاماوصرفاياو

،لغالمبعلىاخرىرسوماياوفائدةدفعفيوالحقوالمستحقالمصروف

واي،ديناستحقاقلموعدتمديدواي،مضمونغيراومضموناكانسواء

تضييققدنقديمبلغدفعفياخرحقاودينلسندشراءواييصدرضمان

.بخصمشراءبسعراومباشرةسواءالفائدةدفع

يتجارمركزفيبالشراءماشخصيقومعندمااوالقروض:مثالها

أنواعمننوعدفعهيعتبربه،الخاصةالفيزابطاقةمستخدمامحلي

.الحقانهاثملدفعيحتاجأنهأساسعلىبضائعيشتريألنهاالئتمان





كًايًصطكًمديونيططةًيكطونًقطابالًللتطداولًوايًصطط(( سطندًالطدينً)) مصططلحً❑

كًاخرًيعادلًصكًالمديونيةًهذاً،ًوايًصطكًقابطلًللتطداولًيمطنحًالحطقًفطيًصط

كونًسطنداتًمديونيةًاخرًقابلًللتداولًبواسطةًاالكتتابًاوًالتبادلًويجوزًانًت

. الدينًالقابلةًللتداولًفيًشكلًشهادةًاوًشكلًقيدًدفتريً

مًيكطنًمبلغاًنقدياًمعيناًيطدفعًلشطخصً،ًسطواءًكطانًامًلط(( وديعة))مصطلحً❑

روطًتسططددًيسططتدلًعليططهًبططايًقيططدًفططيًسططجلًللشططخصًالمسططتلمًللمبلططغًو لططكًبشطط

مطاًلطدىًبموجبهاًالوديعةًاوًتحولًالىًحسابًاخر،ًبفائدةًاوًبفرقًاوًبدونهماًا

قًعليهاًالطلبًاوًفيًوقتًاوًظروفًيتفقًعليهاًالمودعًو لكًالشخصًاوًيتف

. نيابةًعنهماًً

يًشخصطاًتطمًاخططارًالبنطكًالمركطزيًالعراقط(( مديرًفطرعًمعطين))مصطلحً❑

.بأنهًمسؤولًعنًالعملياتًالتيًيقومًبهاًمصرفًاجنبيًفيًالعراقً



قطةًوالًشخصطاًيعتبطرًامينطاًوجطديراًبالث(( شخصًصطالحًوالئطقً))مصطلحً❑

تجعلططهًمؤهالتططهًالمهنيططةًاوًخلفيتططهًاوًمركططزوًالمططاليًاوًمصططالحهًفططيًقطططاع

يراًاالعمالًغيرًمؤهلًفيًرأيًالبنكًالمركزيًالعراقيًالنًيكونًمالكاًاوًمد

علطىًانًلمصرفًاوًمسؤوالًمصرفياًكبيراًاوًمراقباًاوًحارساًقضائياًعليه،

:صًيشترطًاالًيعتبرًايًشخصًشخصاًصالحاًوالئقاًا اًكانً لكًالشخ

1/عليهيحكمانممكنكان،اوحكمبجريمةجنائيةمحكمةادانتهقد،

.اكثراوواحدةسنةلمدةبالحبسبسببها

2/ماضيةالالسبعالسنواتغضونفيافالسهقضائيةمحكمةاشهرتقد.

3/ةممارسعناوقفتهاومهنةممارسةاهليةمنمختصةسلطةجردتهقد

.شخصيسلوكسوءاساسعلىمهنة

4/هيئةاصدرتاوشركةإلدارةاهليتهعدمقضائيةمحكمةاعلنتقد

.شركةالدارةيصلحالبانهيقضيامرامختصة



:فيماًيتعلقًبمصرف(( شخصً وًصلة)) مصطلحً❑

.ايًمديرًفيًالمصرفً-1❑

ىًايًشططخصًلططهًصططلةًبمططديرًبحكططمًالططزواجًاوًصططلةًالططدمًاوًالقرابططةًحتطط-2❑

.الدرجةًالثانيةً

.واكثرً% 10ايًشخصًلديهًحيازةًمؤهلةًفيًالمصرفً-3❑

ايًمشطططروعً،ًالًيكطططونًخاضطططعاًلتوحيطططدًالحسطططاباتًفطططيًاعطططدادًبيانطططات-4❑

هطذاًالمصرفًالماليةً،ًيملكًفيهًالمصرفًحيازةًمؤهلةً،وايًمديرًيعمطلًفطي

.المشروعً

قانونيطةًمكانًعملًيشكلًجزءاًتابعاًمنًالناحيةًال(( مكتبًتمثيل))مصطلحً❑

صال،ًلمصرفًوتقتصرًاالنشطةًفيهًعلىًتقديمًالمعلوماتًوًوظائفًاالت

خطرىًوالًتمارسًفيهًاعمالًمصرفيةًوالًيجوزًفيهًتلقطيًايًودائطعًاوًامطوالًا

.   منًالجمهورًتكونًمستحقةًالسدادً



ونًرقطمًاالهدافًالتنظيميةًلقانونًالمصارفً،االسبابًالموجبةًلصطدورًقطان❑

:2004لسنة94ً

فططيًانًالهططدفًالتنظيمططيًالرئيسططيًلهططذاًالقططانونًهططوًالحفططاظًعلططىًالثقططة-1❑

لعططامًالجهططازًالمصططرفيًوتتضططمنًاالهططدافًالتنظيميططةًاالخططرىًتعزيططزًالفهططمًا

عدةًللنظططامًالمصططرفيًبتقططديمًمعلومططاتًمالئمططةً،ًوحمايططةًالمططودعينً،ًوالمسططا

ويطلًعلىًالحدًمنًالجرائمًالماليطةً،ًبمطاًفطيً لطكًاالحتيطالًوغسطلًاالمطوالًوتم

.   االعمالًاالرهابيةً

افًيططؤديًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيًوظائفططهًبطريقططةًتتماشططىًمططعًاالهططد-2❑

حقيطقًتلطكًالتنظيميةًويعتبرهاًالبنكًالمركطزيًالعراقطيًاكثطرًالططرقًمالئمطةًلت

. االهدافً



شروطًممارسةًاالعمالًالمصرفيةً؟❑

الًيحطططقًاليًشطططخصًفطططيًالعطططراقًانًيمطططارسًاعمطططاالًمصطططرفيةًدونً-1❑

سططةًالحصططولًعلططىًتططرخيصًاوًتصططريحًمططنًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيًبممار

.االعمالًالمصرفيةً

الًيجوزًاليًاحطدًانًيسطتخدمًكلمطةًمصطرفًاوًمشطتقاتًكلمطةًمصطرف-2❑

بطططايًلغطططةًبخصطططولًايًاعمطططالًاوًمنتجطططاتًاوًخطططدماتًدونًانًيكطططونًلديطططهً

كطزيًترخيصًاوًتصريحًبممارسةًاالعمالًالمصطرفيةًصطادرًعطنًالبنطكًالمر

.العراقيً

حطصًتكونًللبنكًالمركزيًالعراقيًسلطةًدخطولًمكاتطبًايًشطخصًوف-3❑

العراقطيًحساباتهًودفاتروًومستنداتهًوسجالتهًاالخرىًا اًقررًالبنكًالمركزي

ضًمطعًانًهناكًاسباباًوجيهةًلالشتباوًبأنًهذاًالشخصًيمطارسًانشططةًتتعطار

يهمًطلبطاًاالحكامًالسابقةًمنًهذوًالمادةًبمساعدةًمسؤولوًانفطا ًالقطانونًفطورًتلقط

مطططنًالبنطططكًالمركطططزيًالعراقطططيًًللطططدخولًعلطططىًامطططاكنًهطططذاًالشطططخصًوفحطططصً

.حساباتهًودفاتروًوسجالتهًالتجاريةًً



حطالًالتجاريطةًيسمحًباالنشطةًالتيًيتمًتأديتهاًبمقتضىًاتاحطةًائتمطانًللم-4❑

دمهاًالصططغيرةًومتناهيططةًالصططغرًاوًغيرهططاًمططنًبططراماًالمططنحًالمشططابهةًالتططيًتقطط

سًكيانططاتًغيططرًالمصططارفًيسططمحًبهططاًبوصططفهاًمصططرتًبهططاًمططنًكيانططاتًتمططار

. سلطةًحكوميةً





البابًالثانيً

منحًالتراخيصً/متطلباتًانشاءًالمصارفًفيًالعراق

: التراخيصًوًالتصاريحً❑

بطيًاوًيتطلبًتأسطيسًمصطرفًفطيًالعطراقً،ًبمطاًفطيً لطكًتأسطيسًمصطرفًاجن-1❑

رفيًشططركةًمصططرفيةًقابضططةًاجنبيططةًاغلبيططةًاسططهمهاًاوًكلهططاً،ًاصططدارًتططرخيصًمصطط

مصططرفًويتطلططبًانشططاءًفططرعًاوًمكتططبًتمثيططلًل.مسططبقاًمططنًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيً

لطبًمطنًويط. اجنبيًفيًالعراقًاصطدارًتصطريحًمسطبقاًمطنًالبنطكًالمركطزيًالعراقطيً

والً. مليطارًدينطار500المصرفًالفرعيًالتابعًلمصرفًاجنبطيًاالًيقطلًرأسطمالهًعطنً

0توجدًايًقيودًعلىًموقعًاستثمارًرأسًالمالًهذاً

لًغيطرًيعطىًالترخيصًاوًالتصريحًالممنوتًبموجبًهذاًالقانونًخطياًالطىًاجط-2❑

.مسمىًوالًيجوزًتحويله

الًيجططوزًاصططدارًالتططراخيصًاالًللشططركاتًالتططيًتؤسططسًعلططىًهيئططهًاشططخال-3❑

ذوًويجططوزًانًتكططونًهططط.اعتبططارينًًوفقططاًلقططوانينًالعططراقًوتسططجلًعلططىًنحططوًمالئططمً

هًاجنبيطهًالشركاتًشركاتًتابعهًيملكًمصرفًاجنبيًاوًتملكًشطركةًمصطرفيهًقابضط

اغلبيهًاسهمهاًاوًكلها



شطرافًالًيجوزًاصدارًالتصريحًاالًلفروعًالمصارفًاالجنبيةًالخاضطعةًال-4

.رئيسيًموحدًشاملًمنًقبلًسلطةًاالشرافًفيًالبلدًالذيًيوجدًفيهًالمكتبًال

يطططاًًًًًًًًًالكيانطططاتًالتابعطططةًللمصطططارفًوفطططروعًالمصطططارفًالمملوكطططةًجزئيطططاًاوًكل-5

تعامطلًبهطاًالشخالًاجانبًتعاملًبموجبًالقوانينًالعراقيةًبنفسًالطريقةًالتطي

.المصارفًالمحليةً

يطةًيجوزًاليًشخصًاجنبيًحيازةًاسهمًفيًمصرفًمحليًكائنًجديطدًشطر-6

.عدمًاالخاللًبايًمتطلباتًلهذاًًالقانونًوالئحتهًالتنفيذيةً

الًيجوزًاليًشطخصًاجنبطيًاكتسطابًحيطازةًمؤهلطةًاوًسطيطرةًفطيًمصطرف-7

مطنًمحليًاالًا اًكانً لكًالشخصًمصرفاًاجنبياًخاضعاًالشرافًموحدًشطامل

يًاوًمصطرفًقبلًسلطةًفيًالبلدًالذيًيوجدًفيهًالمقرًالرئيسيًللمصرفًاالجنبط

.تنميةًمتعددًاالطرافً

الًيجطططوزًلالجانطططبًامطططتالكًمصطططارفًاوًاسطططهمًفطططيًمصطططارفًاالًا اًكطططانواً-8

.مصرفاًخاضعاًلالشرافًالموحدًلسلطةًاشرافًفيًبلدًاخرً



1

(اليةًطلبًالترخيص)طلبًالترخيصً

تتبططعًو. تقططديمًطلبططاتًالحصططولًعلططىًتططراخيصًالططىًالبنططكًالمركططزيًخطيططاً-1

اقطيً،ًوتكطونًالطلباتًالشكلًوالتفاصيلًالتيًتحددهاًالئحةًالبنكًالمركطزيًالعر

. مشفوعةًبالمستنداتًالتيًتحددهاًتلكًالالئحةً

فقطاًيتضمنًالطلطبًالمقطدمًمطنًشطركةًتأسسطتًعلطىًهيئطةًشطخصًاعتبطاريًو-2

: لقوانينًالعراقًالمستنداتًوالمعلوماتًالتاليةً

الططىًنسططخةًمصططدقةًمططنًالمسططتندًالططذيًتططمًبموجبططهًتكططوينًالشططركةًالطالبططةً،-أ

.يًجانبًعقدًتأسيسًالشركةًاوًنظامهاًاالساسيً،ًوعنوانًمكتبهاًالرئيس

كًمبططالغًرأسًالمططالًالمصططرتًبططهًوالمكتططبًللشططركةًالطالبططةً،ًبمططاًفططيً لطط-ب

. المبالغًالمدفوعةً

.اسمًكلًمديرًوجنسيتهًومحلًاقامتهًالدائمًوعملهًاوًمهنتهً-ج

.هًاسمًكلًمالكًلحيازةًمؤهلةًوجنسيتهًومحلًاقامتهًالدائمًوعملهًاوًمهنت-د

لمالططكًقائمططةًبحملططةًاالسططهمًوالمططالكًالمسططتفيدينًلالسططهمًيوضططحًفيهططاًاسططمًا-هطط ً

.وعنوانهًوعددًاالسهمًالتيًيملكهاً



سطتفيدًافادةًكتابيةً،ًلكلًمديرًومالكًلحيازةًمؤهلطةً،ًبمطاًفطيً لطكًالمالطكًالم-و

لفطردًالنهائيًلمثلًتلكًالحيازةًالمؤهلةًتكونًموقعةًحسطبًاالصطولًمطنًجانطبًا

هارًالذيًيكشفًايًاداناتًمنًقبلًمحكمةًجناياتًبارتكابًجرائمً،وحطاالتًاشط

.االفالسًالشخصيً،ًاوًمنعهًمنًممارسةًمهنةً

تتكططونًفططيًحالططةًالشططركاتًالتططيًالًتكططونًقططدًتأسسططتًوفقططاًلقططوانينًالعططراقً،-3

،ًاجراءاتًالحصولًعلىًترخيصًلممارسةًاالعمالًالمصرفيةًمنًمرحلتين

تطرخيصًتبداًبتقديمًطلبًاوليًمنًمؤسسيًالشركةًللحصولًعلطىمرحلةًاولىً

اًنهائيططاًتبططدأًبتقططديمًالشططركةًطلبططومرحلططةًثانيططةًبممارسططةًاالعمططالًالمصططرفيةً،ً

أسسطتًللحصولًعلىًترخيصًبممارسطةًاالعمطالًالمصطرفيةًبعطدًانًتكطونًقطدًت

.وتمًتسجيلهاًحسبًاالصولًفيًالسجلًالتجاريً



:اليةًطلبًتصريحًلفرعًمصرفًاجنبيًفيًالعراقً

فطططرعًللبنطططكًالمركطططزيًالعراقطططيًانًيمطططنحًتصطططريحاًبطططانًيفتطططتحًفطططيًالعطططراق-1

ئًفي هًلمصرفًاجنبيًمرخصًلهًبممارسةًاالعمالًالمصرفةًف يًالبلدًالذيًانش

رتًبهاًوسوفًيسمحًلفروعًالمصارفًاالجنبيةًبالمساهمةًفيًالنشاطاتًالمص. 

قططديمًوت. للمصططارفًالمحليططةًوفق   طط اًالحكططامًوشططروطًتصططاريحهمًالمص  طط رفيةً

يلطزمًانًو.طلباتًللحصطولًعلطىًالتصطاريحًالطىًالبنطكًالمركطزيًالعراقطيًخطيطاً

لتططيًتحططددهاًتكططونًالطلبططاتًبالشططكلًوالتفاصططيلً،وانًتكططونًمرفقططةًبالمسططتنداتًا

.الئحةًالبنكًالمركزيًالعراقيً

قامتطهًشهادةًتعيينًتحطددًاسطمًمطديرًفطرعًالمصطرفًالمعطينًوجنسطيتهًومحطلًا-2

الطططدائمًوعملطططهًاوًمهنتطططهً،ًباعتبطططاروًالموظطططفًاالعلطططىًللمصطططرفًفطططيًالعطططراقً،ً

ؤهالتطهًالمسؤولًعنًاداءًوظائفًالمصطرفً،ًالطىًجانطبًبيطانًيبطينًبالتفصطيلًم

.وخبرتهًويتضمنًاسماءًثالثةًاشخالًعلىًاالقلًيمكنًالرجوعًاليهمً

رافًالحطازمًبيانًيفيدًبانًليسًلسلطةًاالشرافًاالجنبيةً،ًالمسؤولةًعنًاالش-3

شططاءًعلططىًالمصططرفًاالجنبططيًفططيًالبلططدًالططذيًانشططئًفيططهًايًاعتططراضًعلططىًاالن

لططىًالمقتططرتًلفططرعًفططيًالعططراقً،ًوانهططاًتمططارسًاشططرافاًمصططرفياًموحططداًشططامالًع

.المصرفًمقدمًالطلبً



مطاًايًمعلوماتًاخرىًيطلبهطاًالبنطكًالمركطزيًالعراقطيًألغطراضًالطلطبً،ًب-4

فططيً لططكًتعهططدًمططنًجانططبًمقططدمًالطلططبًصططادرًعططنًالمكتططبًالرئيسططيًعلططىًيططدً

يتيحً،ًالمسؤولًاالعلىًفيهً،ًيؤيطدوًقطرارًمالئطمًمطنًمجلطسًادارتطهً،ًيفيطدًبأنطهًسط

حطددهماًبناءًعلىًطلبًالبنكًالمركطزيًالعراقطيً،ًوبالعملطةًوفطيًالمكطانًاللطذينًي

ومًالبنكًالمركزيًالعراقطيً،ًاالمطوالًالالزمطةًلتغطيطةًجميطعًااللتزامطاتًوالخصط

موجطبًالتيًيتحملهاًمقدمًالطلبًفيًممارسطةًاالعمطالًالمصطرفيةًالمصطرتًبهطاًب

.التصريحً

اًوبعططدًيجططوزًللفططرعًالرئيسططيً،ًبعططدًاخطططاروًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيًمسططبق-5

العططراقً،ًموافقططةًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيً،ًانًيفططتحًمكاتططبًفرعيططةًاضططافيةًفططي

انًتقطدمًاليطهًبشرطًتعيينًفرعًواحطدًباعتبطاروًالفطرعًالرئيسطيًفطيًالعطراقًيمكطن

.مذكرةًاحضارًاوًاشعارًبدعوىً



:طلبًتصريحًلمكتبًتمثيلً

يطلًواحطدًاوًيجوزًللبنكًالمركزيًالعراقطيًانًيمطنحًتصطريحاًلفطتحًمكتطبًتمث-1

بططيًاكثطرًفططيًالعطراقًلمصططرفًاجنبططيًبشطرطًانًيكططونًلططدىًهطذاًالمصططرفًاالجن

.ترخيصًبممارسةًاالعمالًالمصرفيةًفيًالبلدًالذيًانشئًفيهً

مركزيًخطياًتقدمًطلباتًالحصولًعلىًتصاريحًلمكاتبًالتمثيلًالىًالبنكًال-2

يًتكططونًوتحططددًالئحططةًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيًشططكلًوتفاصططيلًالطلبططاتً،ًالتطط. 

مشطططفوعةًبمطططاًتحطططددوًتلطططكًالالئحطططةًمطططنًمسطططتنداتًضطططروريةًبخصطططولًطلطططبً

.التصاريحً



:راخيصًاالليةًالشكليةًوالموضوعيةًلعملًالبنكًالمركزيًالعراقيًفيًمنحًالت

فططيًغضططونًشططهرينًمططنًتططاريبًتقططديمًطلططبًاوًطلططبًاولططيًللحصططولًعلططى-1

يًتطططرخيصًاوًتصطططريحًبممارسطططةًاالعمطططالًالمصطططرفيةً،ًيخططططرًالبنطططكًالمركطططز

هرًمطنًوفطيًغضطونًسطتةًاشط. العراقيًمقطدمًالطلطبًبمطاًا اًكطانًيعتبطرًمسطتوفياً

وفياً،ًيوافطقًتاريبًاخطارًمنًالبنكًالمركزيًالعراقيًيفيدًبانًالطلبًيعتبرًمست

نسطخةًالبنكًالمركزيًالعراقيًعلىًالطلطبًاوًيرفضطهًويرسطلًالطىًمقطدمًالطلطب

.منًقراروً

لططىًيجططريًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيً،ًقبططلًانًيوافططقًعلططىًطلططبًالحصططولًع-2

ائيًتططرخيصًاوًتصططريحًبممارسططةًاعمططالًمصططرفيةً،ًعمليططاتًتحقططقًمططاليًوجنطط

يًوشخصيًومهنيًعلىًمالكًالحيازاتًالمؤهلطةًفطيًالمصطرفًالمقتطرتًومطدير

. المصرفًالمقترتًالذيًيكونًالطلبًالمقدمًبخصوصهًمعلقاً



رفيةًترفضًطلباتًالحصولًعلىًترخيصًاوًتصريحًلممارسطةًاعمطالًمصط-3

يًا اًلطططمًيقتنطططعًالبنطططكًالمركطططزيًبطططانًالشطططروطًالمحطططددةًفطططيًهطططذاًالقطططانونًاوًالتططط

. يستوجبهاًهذاًالقانونًالصدارًهذاًالترخيصًاوًالتصريحًمستوفاةً

:خصولًيمنحًالبنكًالمركزيًالعراقيًترخيصاًاوًتصريحاًلدىًاقتناعهًب-4

.صحةًالمستنداتًالمقدمةً-أ

.المركزًالماليًلمقدمًلطلبًوتاريخهً-ب

.قينشخصيةًمديريًمقدمًالطلبًوخبرتهمًالمهنيةًكأشخالًصالحينًوالئ-ج

لًهويطةًوشخصطيةًالمطالكًكأشططخالًصطالحينًوالئقطينً،ًوبخاصطةًاالشططخا-د

.الذينًيملكونًحيازاتًمؤهلةً

وبنيطةًكفايةًماًلدىًالمصرفًالمقترتًمنًمطوظفينًومطواردًتشطغيليةًوماليطة-ه ً

االنشططةًرأسماليةًلتغطيةًجميعًااللتزاماتًوالخصومًالتيًيتحملهطاًفطيًممارسطة

.المصرفيةًالمقترحةًالمرادًاجازتهاًبموجبًالترخيصًاوًالتصريحً

سالمةًالعملياتًالمقترحةً-و

صحةًخطةًاالعمالً-ز



( :فروعًومكاتبًالتمثيل)المكاتبًاالضافيةً

ابعطةًفطيًالًيجوزًاليًمصرفًانًيفتحًفرعاًاوًمكتطبًتمثيطلًاوًيؤسطسًشطركةًت

هًمسطبقاًالعراقًدونًانًيخطرًالبنكًالمركزيًالعراقيًاوالًويحصلًعلىًموافقتط

شطركةًوالًيجوزًاليًمصرفًمحليًانًيفتتحًفرعاًاوًمكتطبًتمثيطلًاوًيؤسطس. 

زيًتابعةًخارجًالعراقًدونًالحصطولًاوالًعلطىًموافقطةًمسطبقةًمطنًالبنطكًالمركط

فطيًمكطانًوتخطرًالمصارفًالبنكًالمركزيًالعراقيًبايًتغييرًيحطد .العراقيً

مثيلًاوًايًفرعًاوًكتبًتمثيلًاوًشركةًتابعةًاوًبأيًاغالقًاليًفرعًاوًمكتبًت

.شركةًتابعةًاوًبايًاغالقًاليًفرعًاوًمكتبًتمثيلًاوًشركةًتابعة



: سجلًالمصارفً

اضًيعططدًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيًويحططتفزًبسططجلًمركططزيًللمصططارفًالغططر-1

صًويقيططدًالسططجلًلكططلًمصططرفًحاصططلًعلططىًتططرخي. المعاينططةًمططنًقبططلًالجمهططورً

والعنطوانًاالسطم: ولكلًفرعًومكتبًتمثيلًلمصرفًاجنبيًحاصلًعلىًتصريحً

ورقطططمًالسطططجلًوتطططاريبًاصطططدارًاوًالغطططاءًالبنطططكًالمركطططزيًالعراقطططيًتطططرخيصًاو

ونيطططةًتصطططريحًممارسطططةًاالعمطططالًالمصطططرفيةً،ًوعقطططدًالتأسطططيسًوالمسطططتنداتًالقان

.االخرىًوغيرهاًمنًالمعلوماتًالتيًتخصًالمصرفً

اقًالتططيًيجططبًانًتبططينًالمصططارفًفططيًجميططعًالمسططتنداتًوالتفويضططاتًواالور-2

. ئيسيًتستخدمهاًفيًمعامالتهاًرقمًالتسجيلًالمخصصًلهاًوعنوانًمكتبهاًالر



: انهاء العمليات طوعا 

الًيجططوزًاليًمصططرفًانًينهططيًعملياتططهًدونًانًيحصططلًاوالًعلططىًموافقططةً-1

بناءًعلطىًويجوزًتصفيةًالمصرف.مسبقةًعلىً لكًمنًالبنكًالمركزيًالعراقيً

وعطاًقرارًمنًمالكيهًبعطدًموافقطةًالبنطكًالمركطزيًالعراقطيًعلطىًانهطاءًعملياتطهًط

وًوبعطططدًتقطططديمًطلطططبًخططططيًالطططىًالبنطططكًالمركطططزيًالعراقطططيًاللغطططاءًالتطططرخيصًا

.التصريحً

ىًاليمططنحًااللغططاءًاالًا اًقططررًالبنططكًالمركططزيًالعراقططيًانًالمصططرفًقططدًاوفطط-2

بجميطططعًالتزامطططاتًالمصططططرفًتجطططاوًمودعيططططهًوموظفيطططهً،ًاوًقططططامًبتسطططويةًتلططططكً

.االلتزاماتًعلىًنحوًيقبلهًالبنكًالمركزيًالعراقيً

المصطرفًيلغىًالبنكًالمركزيًالعراقيًالترخيصًاوًالتصريحًمتىًقطررًان-3

. قدًاوفىًبالمتطلباتًالمطلوبةًمنهً



: الغاءًترخيصًاوًتصريحًممارسةًاالعمالًالمصرفيةً

نًالًيجططوزًالغططاءًتططرخيصًاوًتصططريحًممارسططةًاالعمططالًالمصططرفيةًاالًبقططرارًمطط

:البنكًالمركزيًالعراقيًيستندًالىًواحدًاوًاكثرًمنًاالسبابًالتاليةً

احتياليطةًاستنادًالحصولًعلطىًالتطرخيصًاوًالتصطريحًالطىًبيانطاتًكا بطةًاو-أ

اوًحطططدو ًمخالفطططاتًجوهريطططةًاخطططرىًبخصطططولًتقطططديمًطلطططبًالحصطططولًعلطططىً

.الترخيصًاوًالتصريحً

يةًعدمًاستخدامًالمصطرفًتطرخيصًاوًتصطريحًممارسطةًاالعمطالًالمصطرف-ب

وزًشهراًم    نًتاريبًبدءًنفطا وً،ًاوًتوقطفًالمصطرفًلمطدةًتتجطا12فيًغضونً

واالًاشهرًعنًممارسةًاالعمالًالمتعلقةًبتلقيهًمطنًالجمهطورًودائطعًنقديطةًاوًامط6

هًالخالًاخرىًواجبةًالسدادًاوًعنًتقديمًائتماناتًاوًتوظيفًاستثماراتًلحساب

يطرًتصريفًالمصرفًشؤونًادارتطهًاوًعملياتطهًبطريقطةًغيطرًمأمونطةًاوًغ–جً

سليمةً

.انتهاكًالمصرفًامراًصادراًعنًالبنكًالمركزيًالعراقيًً–دً



لتطيًوتكونًقراراتًالغطاءًتطرخيصًاوًتصطريحًبممارسطةًاالعمطالًالمصطرفيةً،ًا

اءاًتتخططذًبموجططبًهططذوًالمططادةًقططراراتًخطيططةًوتتضططمنًاالسططبابًالتططيًاتخططذتًبنطط

ذاًالقبيطلًويبلغًالبنكًالمركزيًالعراقيًالمصرفًالمعنيًبكلًقرارًمنًهط. عليهاً

.فوراً،ًويسجلهًفيًسجلًالمصارفً،ًوينشروًفيًالنشرةًالرسميةً



البابًالثالثً

راسًالمالً

:الحدًاالدنىًلراسًمالًالمصارفًالمحليةً

عًويحتفزًالمصرفًفيًجمي.يحددًرأسمالًالمصرفًالمحليًبالدينارً-1

ملياراتًدينارًاوًيحتفز10ًاالوقاتًبرأسمالًمدفوعًيمثلًحداًادنىًالًيقلًعنً

.بمبلغًاعلىًمنً لكًحسبماًيحددوًالبنكًالمركزيًالعراقيً

سمًالًيجوزًاليًمصرفًانًيعلنًاوًيسجلًفيًايًحسابًاوًيدفعًلحملةًاال-2

ايًحصةًمنًارباحهً،ًاوًانًيقومًبأيًتحويلًالرباحهًا اًكانًهذاًالتحويلًأو

نًالدفعًيسفرًعنًحدو ًانخفاضًفيًرأسمالهًاوًاحتياطاتهًالىًماًيقلًع

يًالئحةًأوًالمستوياتًالتيًتمثلًحداًادنىًوًيقتضيهاًهذاًالقانونًاوًتقتضيهاًا

.اوًاوامرًصادرةًعنًالبنكًالمركزيًالعراقيً

عًالًيجوزًاليًمصرفًانًيوزعًارباحاًعلىًحملةًاالسهمًقبلًتغطيةًجمي-3

.المصروفاتًالمتعلقةًبتأسيسًالمصرفًوتنظيمهًاالوليً

رةًالًيوجدًايًحدًلمبلغًرأسًالمالًالممكنًوضعهًفيًالمصرفًفيًايًفت-4

.محددةً



البابًالرابعً

ادارةًالمصارفً

:مجلسًادارةًالمصرفًالمحليً

وعنالمصرفاعمالتصريفعنمسؤوالالمصرفادارةمجلسيكون-1

ادارةمعايير،الخصولوجهعلى،االدارةمجلسويحدد.سياساتهوضع

بةالرقاوانظمةالتحوطيةاالدنىالحدونسباالستثماروسياساتالمخاطر

.للمصرفالداخلية

ويعين.اعضاءخمسةعنالمصرفادارةمجلساعضاءعدديقلااليلزم-2

جاوزتتاللفترةاالسهملحملةالعامةالهيئةاجتماعفياالدارةمجلساعضاء

.سنواتاربع

:اليةالتالشروطاعضائهوكافةاالدارةمجلسرئيسفيتتوافرانيجب-3

.والئقاصالحاشخصايكونوانقانونيةاهليةلهتكونان-أ

.سنة30عنعمرويقلاال-ب



مصرفيةخبرةالمصرفادارةمجلساعضاءاغلبلدىتكونانيجب-4

.كبيرة

يحققمالاستهدافانيةوبحسنبأمانةاالدارةمجلساعضاءيتصرفانيلزم-5

.وجهخيرعلىالمصرفمصالح

سامانقحالوفي.الحاضريناصواتباغلبيةاالدارةمجلسقراراتتتخذ-6

.المرجحالصوتهوالرئيسصوتيكونبالتساوياالصوات



:االدارة

.للمصرفمفوضامديرااعضائهاحدالمحليالمصرفادارةمجلسيعين-1

المصرفعملياتادارةوعناالدارةمجلسقراراتتنفيذعنمسؤوالويكون

.اليومية

ونيكانيلزمالذيالداخليةالحساباتلمراجعيرئيسااالدارةمجلسيعين-2

يدانمفيمستفيضةمهنيةخبرةولديهبهامعترفمهنيةرابطةفيمؤهالعضوا

.الحساباتمراجعةاوالمحاسبة

.المصرففياالمتثالمسؤولالمحليالمصرفادارةمجلسيعين-3

،اوصرفلممفوضمديربصفةليعمليعينالذيالشخصفيتتوافرانيجب-4

زيالمركالبنكيحددكماكبيرمصرفيكمسؤولليعملاو،لفرعمعينمدير

:التاليةالشروطالعراقي

والئقاصالحاشخصايكونوانقانونيةاهليةلديهتكونان-أ

.يةالمصرفالعملياتلتصريفالالزمتينوالدرايةالكفاءةلديهتكونان-ب

.اخرمصرففيموظفااومديرايكوناال-ج

المصرفيةالعملياتالدارةومتفرغاالعراقفيمقيمايكونان-د



 لكيفبماالمصرففياخرىعليامناصبيحددانالعراقيالمركزيللبنك-5

.االمتثالمسؤولومنصبالداخليةالحساباتمراجعيرئيسمنصب



االندماجً

ءسوا،يحصلاواخرمصرفايمعيتحداويندماانمصرفألييجوزال-1

ىعليأخذاو،اخرمصرفاصولجميععلى،مباشرةغيراومباشرةبطريقة

منةمسبقبموافقةاال،اخرمصرفايفيودائعايقيمةبدفعالتزاماعاتقه

.العراقيالمركزيالبنك

ارااشعالتزامأوشراءأواتحادأواندماجفيالدخوليعتزممصرفاييقدم-2

المركزيللبنكويقدم،االقلعلىيوما90قبلالعراقيالمركزيالبنكالىبذلك

.منهيطلبهامعلوماتايالعراقي

تقبليةالمسواالفاقواإلداريةالماليةالمواردالعراقيالمركزيالبنكيُقّيم-3

لذياالمصرفكانا ااالاالقتراتعلىيوافقوال،والمقترتالقائمللمصرف

علىحصولاليلتمسكانلوكماالمعاييرجميعيستوفيللصفقةنتيجةسينشأ

قترحةمصفقةعلىالعراقيالمركزيالبنكيوافقوال.جديدكمصرفترخيص

لصفقةامنااليجابيةاالثاركانتا ااالكبيرحدالىالمنافسةتقللانشانهامن

.منافسةمضادةاثارايتفوق



لجنةًمراجعةًالحساباتً

ساباتالحمراجعةلجنةوتكون.الحساباتلمراجعةلجنةمصرفكليشكلانيلزم-1

:التاليةوالصالحياتالمهاماليهاوتسنداالدارةلمجلستابعةلجنة

السنويةالمراجعةوخطةالمحاسبيةاالجراءاتعلىوالموافقةالمراجعة-أ

.للمصرفالمخاطروادارةالمحاسبةوضوابطللحسابات

حساباتكمراجعيعينلكيالحساباتمراجععلىوالموافقةالتوصية-ب

.للمصرفخارجي

مصرفللالماليةالكشوفاتحولالخارجيالحساباتمراجعتقريراستعراض-ج

.لماليةاالكشوفاتعلىاالدارةمجلسموافقةقبلنتائاايةعناالدارةمجلسوابالغ

.بالمصرفالداخليالحساباتمراجعيرئيسمنتقاريرطلب-د

تقريرتقديموالمصرفعلىالمنطبقةالتنظيميةواللوائحبالقوانينااللتزامرصد-و

.االدارةمجلسالى لكعن

ضاءاعثالثةعنيقلالمماالمحليالمصرففيالحساباتمراجعةلجنةتتكون-2

تعادلحالوفي.الحاضريناصواتباغلبيةالحساباتمراجعةلجنةقراراتتتخذ-3

.المرجحالصوتهوالرئيسصوت،يكوناالصوات



االنشطةًالمصرفية

وًيجوزًللمصارفًانًتمارسًاالنشطةًالتاليةًرهناًبأحكامًوشروطًترخيصهاًا-1

:تصريحهاًالخالًبممارسةًاالعمالًالمصرفيةً

خرىً،اوًانواعًاالجلفيًشكلًودائعًتحتًالطلبً،ًاوًودائعً)تلقيًودائعًنقديةً-أ

.اوًايًاموالًاخرىًواجبةًالسدادً،سواءًبفائدةًاوًبدونًفائدةً( منًالودائعً

هاًعلىًمن( سواءًأكانتًمكفولةًاوًغيرًمكفولةًبضمانًاوًرهنً)ائتماناتتقديمً-ب

.جاريةًالمستهلكينًوالرهنًالعقاريًوتمويلًالمعامالتًالتائتماناتسبيلًالمثالً

ًالتزهوً))االئتمانًفيًاالقتصادًمعنى  ً امًجهةًالقدرةًعلىًاالقتراضًوهوًاصطالحا

نًبمنحًالمدي( البنك)اوًالمداينةًبمعنىًانًيقومًالدائنًباالقراضلجهةًأخرىً

يمةًالدينًعندًانتهائهاًبدفعًق( المقترض)مهلةًمنًالوقتًيلتزمًالمدينً( المقترضً)

بينً  ً إليهًالفوائدًالمتفقًعليهاًسابقا  ً (( .الطرفينمضافا

بماًفيً لكًضمان)انًتشتريًوتبيعًلحسابهاًالخالًاوًلحسابًالعمالءً-ج

اتًبماًفيً لكًالشيك)صكوكًسوقًالنقدً: مماًيليًايا( االكتتابًوالسمسرةً

نبيةً،ًوالعمالتًاالج( وشهاداتًااليداعًاال نيةوالسنداتً( الكمبياالت)والسفاتاً

البً.. والمعادنًالنفيسةً،ًواالوراقًالماليةًاالخرىًالقابلةًللتحويلً



ابرامًالتزاماتًمحتملةً،ًبماًفيً لكًالضماناتًوخطاباتًاالعتمادً،ًلحسابها: د

.الخالًولحسابًعمالئهاً

هيً)ةًوالتسوي( فيً اتًالوقتًومديندائناألعلىًقيمةًبينًشخصينًكالهماالدينخصمًجزءًمن)تقديمًخدماتًالمقاصةً-ه ً

يكونً. وقًعندًاكتشافهاوالرصيدًالظاهرًفيًسجالتًالشركةًعنًفترةًمعينهً،ًوتوضيحًوتسويةًالفر, حسابًالبنكالنقدىًالظاهرًفيًكشف( الشركةعمليةًمطابقةًبينًرصيد

لشركةًلمًيتمًصادروًمنًاشيكاتاالختالفًبينًاالرصدوًناتاًعادةًعنًايداعاتًسجلتًبواسطةًالشركةًولمًتضافًعلىًرصيدًالبنك،ًايداعاتًبنكيهًلمًتسجلهاًالشركة،

صكوكًوالتحويلًللنقدًواالوراقًالماليةًواوامرًالدفعًو( إلب, سحبهاًمنًالبنك،ًخصوماتًبنكيةًلمًتسجلهاًالشركة

واالتًبماًفيً لكًالشيكاتً،وبطاقاتًاالئتمانً،والشيكاتًالسياحيةً،والح)الدفعً

( .المصرفيةً،والمبالغًالمدينةًوالدائنةًالمرخصًبهاًسلفا

.التوسطًفيًاالعمالًالنقديةً-و

.حفزًوادارةًاالشياءًالثمينةً-ز

.تقديمًخدماتًاستئمانية-تً

تقديمًخدماتًكمديرًحافظةًلالوراقًالماليةًاوًكمستشارًماليًاوًكوكيلًاو–طً

.كاستشاريًماليً

.تقديمًالمعلوماتًالماليةًوالخدماتًالمرجعيةًاالئتمانيةً-ي

. ايًشيًيكونًتابعاًلماًسلفًواليًانشطةًاخرىًيجيزهاًالبنكًالمركزيً-ك

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%83


اورهنتقديرووحسبالمصارفمنيطلبانالعراقيالمركزيللبنكيجوز-2

تابعةشركاتخاللمنمعينةمصرفيةانشطةتمارسانعليهاينصالتيبالشروط

.اسهمهاغالبيةتملكاوكاملةملكيةالمصارفهذوتملكهامستقلمالرأس ات



االنشطةًالمحظورة

ةًاوًالًيمارسًايًمصرفًيشاركًكوكيلًاوًشريكًاوًمالكًمشتركًفيًتجارةًبالجمل

بناءًاوًبالمفردً،ًاوًفيًعملياتًتصنيعًاوًنقلًاوًزراعةًاوًمصايدًاسماكًاوًتعدينًاو

لهًاعادةًتأمينًاوًضمانًتأمينً،ًاوًانشطةًتجاريةًاخرىًباستثناءًاالنشطةًالمرخص

يً،ًوبغضًالنظرًعماًسلفًوبموافقةًخطيةًمسبقةًمنًالبنكًالمركزيًالعراق. بهاً

كونًيجوزًللمصرفًانًيمارسًاوًانًيشاركًفيًممارسةًهذوًاالنشطةًمؤقتاًبقدرًماًي

طلبًمنً لكًضرورياًلتلبيةًمطالبات،ًبشرطًانهًيجوزًللبنكًالمركزيًالعراقيًانًي

.    المصرفًوقفًهذوًاالنشطةًفيًتاريبًمحددًفيًالترخيصًاوًالتصريحً



المتطلباتًالتحوطيةً

سبًدنياًيضعًكلًمصرفًويحافزًعلىًسياساتًداخليةًفيًصورةًنسبًقصوىًون-1

يةًونسبً،ًوحدودًلالنكشافاتًاالئتمانيةً،ًومعاييرًالدارةًالمخاطرً،ًوسياساتًاستثمار

.تحوطيةًاخرىًيجبًانًيحافزًعليهاًالمصرفً

تضعًالمصارفًوتطبقًعلىًوجهًالخصولً،ًسياساتًداخليةًبشأنًالنسب-2

:التحوطيةًتنظمًماًيليً

بةًالىًمواردهاًبالنسبةًالىًقيمةًاصولهاًاوًالتغييرًفيًقيمةًاصولهاً،ًاوًبالنس-أ

بانًتحتفزًخصومهاً،ًبشرطًالسماتًللمصارفًبأنًتفيًبالمتطلباتًالمتعلقةًبالموارد

.لدىًالبنكًالمركزيًالعراقيًبودائعًنقديةً اتًقيمةًمعادلةً

.عينةًمنهاًالمبلغًاالجماليًاالقصىًلجميعًفئاتًائتمانهاًواستثماراتهاًاوًلفئاتًم-ب

نيفًتصنيفًوتقييمًاالصولً،ًواالعتماداتًالتيًترصدًعلىًاساسًهذاًالتص–جً

.والتقييمً

انواعًاوًاشكالًاالئتماناتً( 1)المحظوراتًاوًالقيودًاوًالشروطًالمتعلقةًبماًيليً-د

المراكزً( 3)التوفيقًبينًاالصولًوالخصومً( 2. )واالستثماراتًالتيًيجريًتوظيفهاً

.نفيسةًالماليةًغيرًالمغطاةًالتيًتتجاوزًنسبةًمحددةًبالعمالتًاالجنبيةًاوًالمعادنًال



دةًيحددًالبنكًالمركزيًالعراقيًالمتطلباتًالتحوطيةًوكذلكًاالجراءاتًالموح-3

اقيًوطرقًاالحتسابًالواجبًاتباعهاًمنًقبلًالمصارفًويحددًالبنكًالمركزيًالعر

كالًالتمويلًالمتطلباتًالمقررةًاستجابةًلظروفًاستثنائيةًبخصولًسعرًالفائدةًواش

.المقدمًاوًالمستلمً



تصفيةًالمصارفً

:  التصفيةًالطوعيةً

علىًيجوزًتصفيةًمصرفًبقرارًمنًمالكهًبعدًموافقةًالبنكًالمركزيًالعراقي-1

مليةًيقومًالمصرفًبع. انهاءًعملياتًطوعاًبناءًعلىًطلبهمً،ًوبعدًالغاءًترخيصهً

.افهًالتصفيةًامتثاالًلالجراءاتًالصادرةًعنًالبنكًالمركزيًالعراقيًوتحتًاشر

ويتيحًيقدمًالمصرفًالىًالبنكًالمركزيًالعراقيًماًيطلبهًمنًمستنداتًومعلومات-2

البنكًلموظفيًالبنكًالمركزيًالعراقيً،ًاوًاليًشخصًاخرًاوًاشخالًاخرينًيعينهم

لىًالمركزيًالعراقيًلهذاًالغرضً،ًامكانيةًالوصولًالىًمبانيًالمصرفًواالطالعًع

دفاتروًوسجالتهًكلماًقررًالبنكًالمركزيًالعراقيًانًهذاًالوصولًوهذاًاالطالعً

.الزمانًالداءًمسؤولياتهًاالشرافيةً

ظمًاوًا اًلمًا اًقررًالبنكًالمركزيًالعراقيًانًالمصرفًالًيكفلًالتصفيةًبشكلًمن-3

تصفيةًيمتثلًالمصرفًلماًوردًاعالوً،يعينًالبنكًالمركزيًالعراقيًمراقباًليقومًب

. المصرفًاوًيكملهاً



الحارسًالقضائيً

مًدعوىًتختارًالمحكمةًالحارسًالقضائيً،ًالذيًيعينًبقرارًمنًالمحكمةًالتيًتقي-1

. اشهارًافالسًعلىًمصرفًمنًقائمةًمرشحينًيقدمهاًالبنكًالمركزيًالىًالمحكمة

ويحددًقرارًاشهارًاالفالسًمكافأةًالحارسًالقضائيًواالحكامًوالشروطًاالخرىً

.لتوظيفهً

عاتًيعوضًالبنكًالمركزيًالعراقيًالحارسًالقضائيًلمصرفًعنًجميعًالتب-2

.ةًوجميعًالتكاليفًالتيًيتحملهاًالحارسًالقضائيًبسببًالحراسةًالقضائي

تحتًيقومًالحراسًالقضائيونًبأنشطتهمًبتوجيهًمنًالبنكًالمركزيًالعراقيًو-3

منًقائمةًويزودًالبنكًالحارسًالقضائيًعندًتعينهً،بتوجيهاتًخطيةًتتض. اشرافهً

بنكًباالنشطةًالتيًيجوزًللحارسًالقضائيًاالضطالعًبهاًدونًالحاجةًالىًتدخلًال

.المركزيًالعراقيً

اًيجوزًللحارسًالقضائيًانًيوظفًعلىًحسابًالمصرفًالذيًعينًحارساًلهًم-4

.يوافقًعليهًالبنكًالمركزيًالعراقيًمنًمحامينًومحاسبينًوخبراءًمستقلين



ركزيالمالبنكطلبعلىبناءالقضائيالحارسمحلشخصباحاللالمحكمةتقوم-5

:العراقي

.قضائياحارساالعملعنعجزواووفاتهاوالقضائيالحارساستقالةلدى-أ

.بعنايةالقضائيالحارسمهامالقضائيالحارساداءعدمحالفي-ب

.وصالحاالئقاشخصاالقضائيالحارسيعدلما ا-ج

.الصفةبتلكللعملمؤهلغيرسبب،اليالقضائيالحارساصبحا ا-د

يفالقضائيالحارسالشخص لكيخلف،قضائيحارسمحلشخصحلمتى-6

قضائي،الالحارسعهدةفيكانتالتيواالصولوالسجالتالدفاتر،وتنقلصالحياته

.فوراالشخص لكعهدةالى،القضائيةبالحراسةالمتعلقةوالسجالتالدفاتروكذلك

الحراسةعملياتبتصريفيقومانعملهلمهامادائهعندالقضائيالحارسعلىيلزم-7

الىوتقلل،فيهاالتصرفاوالمصرفاصولبيععائدتعظمالتيبالطريقةالقضائية

نيالقانوالممثلتعيينهعندالقضائيالحارسيصبح-8.الخسائرمقداراالدنىالحد

أسهمهمبيتعلقفيماالمصرفاسهمحملةوصالحياتحقوقجميعاليهوتؤول،الوحيد

ةحيازوالصالحياتالحقوقهذو،وتشملالمفوض،والمديرالمصرفادارة،ومجلس

ولاالص،وتصريفالمصرف،وتشغيل،واصولهوسجالتهالمصرفدفاترملكية

.بفاعليةالمصرفلتصفيةضروريايكوناخراجراء،وايوالمطالبات


