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 المقدمة
      

يكون البنك المركزي العراقي هو السلطة المسؤولة عن منح وسحب الترخيص المصرفي ويحق له       
إبداء وجهة نظره بوصفه جهة قبول أو رفض أو إبداء تحفظه على أي طلب يقدم إليه لفتح أي 

( من قانون 104( من المادة )1استنادًا الى احكام الفقرة )لمصرف أجنبي في العراق  مصرف أو فرع
منح التراخيص والفقرات ذات ) (2رقم )وتنفيذًا لما جاء بالباب  2004لسنة  94المصارف رقم 

المصارف العاملة في القطاع  وعليه على التراخيص،العالقة بها( من القانون واألبواب المتعلقة بمنح 
 :التاليةبالتعليمات  التقيدفي العراق  لمصرفيا
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 منح التراخيص للمصارف (1المادة )  
يلتزم المصرف المرخص له حديثًا بأية شروط أو معايير أو تعليمات رقابية يصدرها البنك المركزي  أواًل:

 العراقي عند التأسيس.
ذا لم يتم استيفاء المعايير والشروط الواردة في الباب يحق للبنك المركزي العراقي رفض الترخيص إ ثانيًا:
أو إذا كانت المعلومات المقدمة  2004( لسنة 94منح التراخيص( من قانون المصارف رقم ) -2)

 غير كافية.
مضللة او  وزائفة، اتبين للبنك المركزي العراقي بأن ترخيصًا ما قد ُمنح بناًء على معلومات  اإذ :ثالثاً 

 واتخاذ االجراءات القانونية بحق المؤسسين للمصرف.له عندئٍذ إلغاء الترخيص  ذبة فيحقاوكاناقصة 
 يجب أن يتخذ المصرف أحد األشكال اآلتية: رابعًا:   

موع أسهم المصرف من مج( % 30المؤسسين عن ) ةوبأن ال تقل نسب مساهمة، شركة عراقية-أ
 وراق المالية.في سوق العراق لأل لالكتتاب أو والقسم الباقي يطرح

 شخصًا اعتباريًا عامًا يكون من بين أغراضه القيام بأعمال المصارف.-ب
 في الدولةرعًا لمصرف أجنبي يتمتع مركزه الرئيس بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية ف - ج

المركز على شرط ان يكون هنالك تعهد من قبل السلطات االشرافية في البلد فيها ذلك  التي يقع
 المركز.ع كافة الودائع والمستحقات المالية بذمة المصرف من قبل ادارة االم بدف

 
الصيرفة  يجب أن يقدم ممن يمثل المؤسسين قانونيًا إلى البنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة خامسًا:

طلبًا للحصول على موافقة مبدئية التخاذ إجراءات تأسيس مصرف أو الترخيص بإنشاء فرع 
وُيعرض هذا الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي العراقي إلصدار  ي العراقفلمصرف أجنبي 

 ( شهرمن تاريخ تقديمه.12) ة واحدةخالل مدة سن في الطلبقرار في شأنه ويتم البت 
 

 لترخيص بإنشاء مصرف محلي )مقيم( المطلوب تقديمها ل المستندات( 2المادة )
ونسبة ل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم أواًل: نسخه من عقد التأسيس للمصرف، تشتم

األشخاص اإلعتباريين  بالمؤسسين منكل منهم في رأس المال، وصور من الوثائق الخاصة مساهمة 
 .%10بما ال يقل عن وبيان نسبة األسهم التي ستطرح في االكتتاب العام 
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تين العربية واإلنجليزية على أال يكون مماثاًل أو مشابهًا االسم الُمقترح للمصرف باللغ)اختيار(  ثانيًا: تحديد

 .في العراقالسم مصرف آخر يعمل 
ثالثًا: قيمة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع، وعدد األسهم والقيمة اإلسمية لكل سهم بحيث ال يقل 

 ( مليار دينار عراقي. 250رأس المال عن )
ة الزمنية مدالالتي يخطط المصرف للقيام بها و  Business Modelل رابعًا: أغراض المصرف ونوع األعما

 الرئيس.وعنوان مركزه  الالزمة لتنفيذها
دينار  ( مليار250ال يقل رأس مال المصرف المصدر والمدفوع منه عن )ن خامسًا: إقرار من المؤسسين بأ

بطرق غير مشروعة يتم  وفي حالة ثبوت بان راس المال المدفوع زيادتهومصادرة المشروعة عراقي 
 طرح المبلغ الذي تمت الزيادة فيه.

ما يلي وذلك كحد  الدراسة هذه تتضمنقتصادية لتأسيس المصرف بحيث المالية واالجدوى السادسًا: دراسة 
 أدنى:

 الهدف من تأسيس المصرف. - أ
 الخدمات التي سيؤديها المصرف. - ب
 وظيفها.دراسة للسوق توضح قدرة المصرف على تعبئة المدخرات وت - ج
تكون مناسبة ومنسجمة ونوع  الفروع بحيثالهيكل التنظيمي الُمقترح للمصرف وخطته في إنشاء  -د

 العمليات التي ينوي المصرف القيام بها.نوع األعمال و 
التي ينوي  Business Plan & Bank Strategyُمقترح باستراتيجيات وخطط أعمال المصرف  -هـ 

وسياسة إلدارة المخاطر والضبط الداخلي وسياسات خاصة بمكافحة القيام بها مع نظام للحوكمه 
 .  ومراقبة االمتثال غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 سياسات المصرف االئتمانية واالستثمارية. - و
خطط المصرف لإلشراف على عمليات االستعانة بجهات أخرى لتقديم خدمات للمصرف   -ز

Outsourcing. 
بيان يوضح مساهماته ومشاركاته في  به، معسس واألطراف المرتبطة بيان بنسبة مساهمة كل مؤ   - ح

وذلك وفقًا لمفهوم األطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون  أخرى،شركات ومؤسسات 
 والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي في هذا الشأن. 2004( لسنة 94المصارف رقم )

  Pro forma Financial Statementsثالث سنوات  بيانات مالية متوقعة بمدة ال تقل عن - ط
 ومطبقة حسب المعايير الدولية المحاسبية .
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ؤسسين وأعمالهم ومواردهم بيان بمصدر األموال لدفع رأس المال مع بيان آخر بممتلكات الم -ي

 المالية
تاريخ  من سنة واحدةوعلى ذوي الشأن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتأسيس المصرف خالل         

ال ُعدت  التأسيس،إخطارهم بقرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بالموافقة المبدئية على  وا 
 الموافقة ُملغاة.

 
 للترخيص بإنشاء فرع لمصرف أجنبي المطلوب تقديمها  ( المستندات3المادة )

 
مع  في العراقه للمصرف األجنبي على إنشاء فرع ل )المصرف االم(أواًل: موافقة المركز الرئيس 

 .التعهد المذكور
المتعلق  في البندجدوى مالية واقتصادية إلنشاء الفرع متضمنة الشروط المنصوص عليها  ثانيا: دراسة

مصرف )المستندات التي تقدم للترخيص  ح فرعتبفبالمستندات المطلوب تقديمها للترخيص 
 قامتها فيألخرى المخطط ال وكذلك خطة عمل الفرع وخطة التوسع في أنشطته وعدد الفروع ا

 العراق(.
فيها  التي يقعثالثًا: ما يفيد خضوع المركز الرئيس للمصرف األجنبي لرقابة السلطة المختصة بالدولة 

 وموافقة البنك المركزي بالدولة االم.هذا المركز وكذلك تمتعه بجنسية محددة 
ركز الرئيس على افتتاح الفرع في العراق لها الم التي يخضعرابعًا: موافقة السلطة المختصة بالدولة 

مع إقرارها بأن المصرف مرخص له بالعمل، وبسالمة مركزه المالي، والتزامه بالمعايير 
 .األموال وتمويل االرهابتلك السلطة بما فيها مكافحة غسل  التي تطبقهاوالضوابط الرقابية 

ليها من السلطة المختصة ونفس ما خامسًا: نسخه من النظام األساسي للمصرف األجنبي مصدقًا ع
 يخضع لها مركزه الرئيس مصحوبة بملخص لهذا النظام باللغة العربية. ذكر اعاله التي

عن آخر خمس سنوات مالية وتقارير مراقبي  المالمالية للمصرف ا البياناتمن  سادسًا: نسخة
 .وتقدم باللغة العربيةالحسابات عنها 

( مليون دوالر أمريكي لحساب رأس مال الفرع 50)عن  يقل يثبت تحويل مبلغ ال سابعًا: ما
 بغض النظر عن عدد فروعه في المستقبل. في العراقيخصص لمباشرة نشاطه 

للمصرف األجنبي بضمان جميع الودائع لدى الفرع  )المصرف االم(من المركز الرئيس  ثامنًا: تعهد
 تزام المركز الرئيس بتعويض الفرع عن مع ال كافة،األخرى  الفروعوحقوق الدائنين والتزامات 
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من تاريخ اعتماد  كحد اقصىأيه خسائر قد تظهرها قوائمه المالية عن أية سنة مالية، خالل شهر 

مراقبي حسابات الفرع لهذه القوائم، وذلك كله وفقًا لما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي 
 الصيرفة.دمة في دائرة مراقبة الشأن في ضوء الصيغ المعدة والمستخ في هذاالعراقي 
بالتزام الفرع بالقوانين العراقية واللوائح والقرارات  )المصرف االم(من المركز الرئيس  تاسعًا: تعهد

فوائد ال على ان يكون تحقيقالبنك المركزي العراقي  التي يصدرهاالسارية والتعليمات 
 .ياتهو من اول لالقتصاد العراقي في السوق المصرفي

من المركز الرئيس باسم المدير المسؤول عن الفرع ونائبه مصادقًا عليه من  تخويل صادر: عاشراً 
وزارة الخارجية العراقية للتوقيع على المعامالت والبيانات المالية كافة لفرع المصرف 

ومدير الفرع  للفرع ومعاونهاإلقليمي  )المديراألجنبي، وبعد موافقة البنك المركزي على أسماء 
 ونه(. ومعا

عشر: يخضع هذا الفرع لرقابة وتفتيش وتدقيق البنك المركزي العراقي على ان تقدم كافة  ىاحد
 لجهات االشرافية باللغة العربية وكذلك البيانات المالية الشهرية والفصلية.لاالوليات المطلوبة 

يقم باية اضافات  عشر: للبنك المركزي العراقي سحب اجازة الفرع في حال شعوره بان الفرع لم أثني
وبعد ثالث  العراقي( تخدم واقع المجتمع)على تقدم االقتصاد الوطني ولم يقم بانشاء مشاريع 

 سنوات من مباشرة الفرع.
 

من تاريخ إخطاره  سنةعلى المصرف األجنبي اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء الفرع خالل       
ال اعتبرت الموافقة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بالموافقة ال مبدئية على إنشاء هذا الفرع، وا 

 ملغاة.
 
 للمصارف األجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في العراق التصريح (4المادة )

بفتح  أواًل: لمحافظ البنك المركزي العراقي بعد موافقة مجلس اإلدارة التصريح للمصارف األجنبية
 مكاتب تمثيل بالشروط اآلتية:

 لها فروع في العراق. ال يكون ن أ -أ
خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدول  )المصرف االم(أن تكون مراكزها الرئيسة -ب

 التي تقع   فيها هذه المراكز.
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مكانات االستثمار، وتكون حلقة  -ج أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة األسواق وا 

ج وتساهم في تذليل المشاكل في الخار  )المصرف االم(اتصال مع المراكز الرئيسة 
 والصعوبات التي قد تواجه المصارف المراسلة لها في العراق

ال يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أي نشاط مصرفي أو تجاري بما في ذلك نشاط  -د
 الوكالء التجاريين، وأعمال الوساطة المالية.

ن له حق االطالع في أي وقت على ثانيًا: تخضع مكاتب التمثيل لرقابة البنك المركزي العراقي ويكو 
 بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة واإلشراف عليها. والسجالت الخاصةالدفاتر 

 بفتح مكتب تمثيل لمصرف أجنبي ثالثًا: المستندات المطلوب تقديمها للتصريح
 طلب الحصول على تصريح بفتح مكتب تمثيل لمصرف أجنبي يقدم إلى البنك المركزي -أ

 العراقي.
 يمثله المكتب وعنوانه في الخارج وعنوان عمل المكتب في العراق. الذيبيان اسم المصرف  -ب
 الموافقة الصادرة من المركز الرئيس للمصرف بفتح مكتب له في العراق. -ج
خضوع المركز الرئيس لرقابة السلطة المختصة بالدولة التي يقع فيها هذا المركز  يؤيدما  -د

 مركزي في الدولة االم(.)البنك ال
يمثله المكتب مصدقًا عليه من السلطة    الذينسخه من النظام األساسي للمصرف  -هـ           

المختصة بالدولة التي يخضع لها المصرف التابع له مكتب التمثيل مع ملخص لهذا النظام 
 باللغة العربية.

ان يكون مقتصر  )علىع له مكتب التمثيل المالية للمصرف التاب البيانات والتقاريرنسخة من  -و
وتكون على عمله وليس رقابي( عن آخر ثالث سنوات مالية وتقارير مراقبي الحسابات عنها 

 .الدولية لمحاسبيةامعدة حسب المعايير 
تخويل صادر من المركز الرئيس للمصرف المسؤول عن المكتب متضمنًا اسمه وجنسيته -ز 

الدولة  ارجية العراقية ومصادقًا عليه من قبل البنك المركزي فيومصدقًا عليه من وزارة الخ
 االم.

تعهد من المركز الرئيس )المصرف االم( بالتزام المكتب بالقوانين العراقية واللوائح والقرارات  - خ
السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي العراقي وبإخطاره بأية تعديالت تتم على 

 ديه.البيانات المسجلة ل
 



 بنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفةال
 

 

 
7 

 
 العراق(وخارج  )داخلالعراقية  المطلوبة إلنشاء فروع جديدة للمصارف الشروط( 5المادة )

غبة في فتح فروع لها طلباتها الى دائرة مراقبة الصيرفة / لجنة فتح الفروع ااواًل: تقدم المصارف الر 
ة الموضوع واتخاذ لدراس والتدقيق(االمتثال، شعبة التفتيش  التراخيص، )شعبةالتي تضم ممثلي عن 

 القرار المناسب.

مليون دينار عراقي من رأسمال المصرف األساسي لكل فرع وللبنك  500مبلغ  ثانيًا: تخصيص
وفي حال زيادة عدد للمصرف الحق في فتح فروع  .المركزي حق تغيير مبلغ الترخيص اعاله لكل فرع
مليون دينار عن كل فرع  250بمبلغ زيادة راسماله الفروع التي ينوي المصرف فتحها على المصرف 

 انشاءه.محلي ينوي 

المصرف بالقوانين والتعليمات الرقابية وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية وبصفة خاصة ما  ثالثًا: التزام
 يلي:

 الحد األدنى لمعيار كفاية رأس المال. - أ
 أسس تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء وتكوين المخصصات الالزمة لها. - ب
 لتوازن في مراكز العمالت.حدود ا - ج
 حدود تركز التوظيفات لدى الدول والمؤسسات المالية والمجموعات المالية في الخارج.   -د
توظيفات المصرف لدى الزبون الواحد واألطراف المرتبطة به واألطراف المرتبطة   -هـ

 بالمصرف.
)دائرة مراقبة  من )فرع المصرف األجنبي(ما أسفر عنه آخر تفتيش دوري تم على    -و

شركات  إحدىأضافة الى درجة التقييم الذي حصل عليه المصرف األم من  الصيرفة(
 العراقي.التقييم او من البنك المركزي 

 وتقرير مراقب االمتثال للمصرف.أهم المالحظات الواردة بتقرير مراقبي الحسابات   -ز
 

 ضح الهدف من فتح فروع جديدة.على أن االستراتيجية العامة للمصرف تو  رابعًا: التأكيد

المصرف في تنفيذ الموافقات التي تم الحصول عليها لفتح فروع جديدة في العام  خامسًا: جدية
 الماضي.
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معتمدة من مجلس إدارته  Business Planتحمل التأكد من أن المصرف لديه خطة عمل  سادسًا:
 -أدنى: حد ومقدمة للبنك المركزي العراقي شاملة للعناصر اآلتية ك

وجود خطة محددة للكوادر البشرية المطلوبة إلدارة وتشغيل تلك الفروع ومصادر توفير تلك  - أ
االحتياجات سواء من داخل المصرف أو خارجه. ويراعى في كل األحوال أن يقدم المصرف ما 

 يثبت تدبير االحتياجات المطلوبة.
ء فروع جديدة وانعكاس ذلك على وجود دراسة جدوى اقتصادية ومالية لخطة التوسع في إنشا - ب

 إيرادات وأرباح المصرف.
المنتجات الجديدة التي ستقوم بتسويقها مع بيان و عرض لألنشطة التي ستمارسها الفروع الجديدة  - ج

 كافة المخاطر المرتبطة بها وكيفية السيطرة عليها.
دة التي ُينوى فتحها في مدى احتياج مناطق معينة لفروع مصرفية جديدة على ان تكون الفروع الجدي -د

مناطق يقل فيها تواجد الخدمات المصرفية من مصارف منافسة مع إعطاء أولوية للفروع خارج 
 المدن الكبرى.

مع سابعًا: وجود إدارة للمخاطر ذات كفاءة وفاعلية تتناسب مع حجم ونوعية أنشطة المصرف 
 التقارير.بالمصرف مع هذه  االطالع على تقاريرها المعدة ومقارنة حجم المخاطر المحيطة

 ثامنًا: فاعلية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية للمصرف للسيطرة على المخاطر الحالية والمستقبلية.

 كفاية القاعدة الرأسمالية للمخاطر الحالية والمحتملة نتيجة لفتح فروع جديدة. يجب تحديدتاسعًا: 

وجية بالمصرف على استيعاب الفروع الجديدة بكفاءة قدرة البنية المعلوماتية والتكنول عاشرًا: تقييم
مخاطر عمل ع في المناطق التي قد تتعرض الى ووضع خطة طوارئ ومواقع بديلة للفرو  ،وفاعلية
 في السوق العراقي. الظروف المتقلبة في العراقبسبب 

 

 

 

 

 



 بنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفةال
 

 

 
9 

 

 والمعلومات المطلوبة من المصارف ( المستندات6المادة )             

معتمد من رئيس مجلس إدارة المصرف / العضو المنتدب أو المدير المسؤول عن فرع خطاب   - أ
المصرف األجنبي موضحًا به عدد الفروع الجديدة المطلوب فتحها ومبررات ذلك والتأكيد على وجود 
رصيد كافي في حساب االحتياطي النظامي وااللزامي مدققة من مراقب الحسابات يسمح بفتح فروع 

 قًا ألخر ميزانية معتمدة.وف –جديدة 
فتح فروع جديدة موضحًا به ما تم تنفيذه منها ومبررات انجاز هذا البنك على بيان تفصيلي بموافقات  - ب

 مدعومًا بالمستندات والموعد الجديد المتوقع للتنفيذ.ولم يتم تنفيذه  التخطيط لهما تم 
معالجة المالحظات الواردة ضمن تقرير اإلجراءات التصحيحية المعتمدة من مجلس إدارة المصرف ل  -ج 

 التفتيش الدوري على المصرف.
 Business Planوخطة العمل السنوية  Bank Strategyفتحه االستراتيجية العامة للفرع المنوي   -د

 متضمنة العناصر السابق اإلشارة إليها كافة.
 
 تعيين أعضاء مجالس اإلدارة والمديرين بالمصارف (7)المادة  

البنك المركزي العراقي بأسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة وذلك تزويد : يتعين على كل مصرف أوالً  
اإلقليمي لفرع المصرف  باسم المديرقبل انعقاد الجمعية العامة بستين يومًا على األقل وكذلك تزويده 

لما سيأتي  واإلقرارات وفقاً ة األجنبي في العراق قبل تعيينه بستين يومًا على األقل مرفقًا بها بيان الحال
  ذكره.

  ادناه:ثانيًا: يتعين استحصال موافقة البنك المركزي العراقي عند تعيين المذكورين 

 رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف بعد استحصال موافقة الجمعية العامة للمصرف.-أ
والخزينة والمالية والمحاسبة  المدراء التنفيذيون في اإلدارة العليا للمصرف بما في ذلك مديرو االئتمان-ب

 الرئيسيين.والعالقات الخارجية وغيرهم من كوادر المصرف 
 األموال.ثالثًا: المدراء غير التنفيذيين بما في ذلك رئيس ادارة المخاطر والتدقيق الداخلي واالمتثال وغسل 

تنحية أي شخص أو أكثر للمحافظ بعد العرض على مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أن يطلب رابعًا:  
 إذا ثبت من خالل التفتيش على المصرف بعد تعيينهم في المصرفمن األشخاص المنوه عنهم سابقًا 
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تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر  فإذا لم المصرف،مخالفتهم لقواعد السالمة ألموال المودعين وأصول  
 قرارًا مسببًا باستبعاد أي منهم من عمله.

 ثالثونالحق بالتظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزي العراقي من قرار استبعاده خالل  لمستبعدخامسًا: ول
 يومًا من تاريخ إبالغه بالقرار.

 العراق. في جمهوريةسادسًا: تسري هذه الشروط أيضًا على فروع المصارف األجنبية 

البنك المركزي العراقي سواء سابعًا: ال يجوز لعضو مجلس إدارة مصرف من المصارف الخاضعة إلشراف 
بصفته الشخصية أو بصفته ممثاًل لغيره أن يجمع إلى عضويته أكثر من عضو في مجالس إدارة 
مصارف أخرى خاضعة إلشراف البنك المركزي العراقي أو القيام بأي عمل من أعمال اإلدارة أو 

 .فيهااالستشارة 

قي بأسماء المرشحين لوظائف المدراء التنفيذيين في ثامنًا: يلتزم كل مصرف تزويد البنك المركزي العرا
اإلدارة العليا للمصرف بما في ذلك مديرواالئتمان والخزينة والمالية والمحاسبة والدائرة الدولية 
)العالقات الخارجية( وغيرهم من كوادر المصرف الرئيسيين وكذلك بأسماء المدراء غير التنفيذيين بما 

لتدقيق الداخلي ومدير االمتثال قبل مزاولة العمل مع تحديد مراكزهم على في ذلك ادارة المخاطر وا
الهيكل اإلداري بالمصرف، وذلك تمهيدًا لتسجيلهم لدى البنك المركزي العراقي بعد اجتيازهم االختبار 

 الذي تجريه اللجنة المختصة في البنك المركزي العراقي .

 تاسعًا: 

د البنك المركزي العراقي بأسماء المرشحين الممثلين لها لعضوية أو يتعين على المصارف أيضًا تزوي -أ 
 اوالمصارف المشاركة.رئاسة مجلس إدارة أي من المصارف الشقيقة أو التابعة بالخارج 

المدير التنفيذي بالنسبة لفروع المصارف بالخارج، وذلك للحصول على موافقة البنك المركزي  -ب  
 الُمسبقة.العراقي 

الترشيح لوظيفة رئيس أو نائب الرئيس أو أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين بالنسبة  في حالةيتعين عاشرًا: 
، بالنسبة لفروع المصارف في العراقللمصارف أو المدير المسؤول عن فرع المصرف األجنبي 

 مقابلة شخصية للمرشحين مع اللجنة المختصة في البنك المركزي العراقي. األجنبية، إجراء
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عشر: يتم عرض األسماء ومرافقاتها والمالحظات بشأنها إن وجدت على الجهة المختصة في ضوء تعزيز  ىاحد
فاعلية الدور الذي تقوم به إدارة المخاطر بالمصارف وضرورة توافر الخبرة المهنية عالية التخصص 

 .للمديرين المسؤولين في هذا المجال

تزويد البنك المركزي  قية وفروع المصارف األجنبية العاملة في العراقيتعين على المصارف العرا               
وفي حالة اقالة اي العراقي بالسيرة الذاتية التفصيلية الخاصة بكل من المدراء المذكورين في ادناه 

التتم  منهم من قبل ادارة المصرف يجب ان يتم اشعار البنك المركزي بذلك مع بيان االسباب وان
 :العراقيبعد الحصول على موافقة البنك المركزي  االقالة اال

 المخاطر.مدير إدارة -أ
 االئتمان.مدير مخاطر  -ب
 السوق.مدير مخاطر  - ج

 التشغيل.مخاطر مدير  -د              

 مدير التدقيق الداخلي  -هـ             

 مدير مراقب االمتثال.- و
 األموال. مدير مكافحة غسل- ز

 
لديه، يكون من بين  Compliance Functionف توافر وظيفة االمتثال اثنا عشر : يتعين على كل مصر 

مهامها متابعة مدى التزام المصرف بالقوانين السارية ومن بينها قانون وتعليمات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب والقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة كافة والتي تنظم ممارسة 

بها وذلك بهدف التعرف على المخاطر التي  تنشأ نتيجة عدم االلتزام بهذه األعمال التي يقوم 
القوانين والقواعد وتأثيرها على أداء المصرف، مع اتخاذ اإلجراءات التي  من شأنها تضمين 
الوظيفة المشار إليها بهيكل المصرف اإلداري مع تزويد البنك المركزي العراقي بالسيرة الذاتية 

  ة بالمدير المسؤول عن وظيفة االمتثال بالمصرف.التفصيلية الخاص

 اإلدارة:المستندات الخاصة بأعضاء مجلس  :عشرثالثة 

يتعين تقديم بيان ملخص عن المرشح لعضوية رئيس مجلس اإلدارة ونائبه واألعضاء، والمرشحين     
 تابعة الممثلين للمصارف في عضوية أو رئاسة مجلس إدارة أي من المصارف الشقيقة أو ال



 بنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفةال
 

 

 
12 

 

يوضح الخبرات العملية السابقة والمؤهالت العلمية وغيرها من المعلومات الضرورية وذلك  بالخارج،
 يلي:( موقعًا من الُمرشح للعضوية متضمنًا ما 1رقم  )مرفقوفقًا لنموذج بيان الحالة 

الحالية  السيرة الذاتية وصفة العضوية المرشح لها ومؤهالته وخبرته العملية السابقة ووظيفته - أ
مع اإلقرار بأن المعلومات  النيابية،إدارة الشركات األخرى والمجالس  في مجالسوعضوياته 

 والبيانات الواردة ببيان الحالة المذكور صحيحة وكاملة.
 إقرار بااللتزام بأحكام قانون الشركات والمصارف النافذين وشركات التوصية باألسهم.  - ب
ة على المرشح تمس الشرف أو األمانة حتى تاريخ تقديم اإلقرار، إقرار بعدم صدور أحكام قضائي -ج 

نه غير محال للتحقيق الجنائي أو اإلداري   الترشيح. في وقتوا 

بين أعمالهم  في المصالحإقرار من األعضاء غير التنفيذيين وذوي الخبرة بعدم وجود تعارض  -د 
لعضو مجلس اإلدارة غير  ويقصد بتعارض المصالح أن يكون المصرف،الخاصة وعملهم في 

زمالئه  في ذلكبما  -التنفيذي وذو الخبرة مصلحة لنفسه أو لشخص طبيعي أو اعتباري مرتبط به
ال تتفق ومصلحة المصرف وعليه بذل العناية الكافية والحريصة للتحقق من وجود أو  -في العمل

 عدم وجود حالة تعارض للمصالح.

ذلك  خالفن قبل المؤسسين وكبار المساهمين وعند اكتشاف اقرار بصحة راس المال المدفوع م -هـ
 يتم تنحيتهم بعد التاكد من ذلك.

 

المستندات الخاصة بالمديرين التنفيذيين بالمصارف ومديرو فروع المصارف األجنبية ومكاتب  :اربعةعشر
 التمثيل: 

 بالمصرف والموضحةالمديرين التنفيذيين  إلحدى وظائفيتعين تقديم بيان ملخص عن المرشح 
سابقًا، يوضح الخبرات العملية السابقة والمؤهالت العلمية وغيرها من المعلومات الضرورية وذلك 

 يلي:متضمنًا ما  المرشح للوظيفة( موقعًا من 2رقم  )مرفقوفقًا لنموذج بيان الحالة 

دارة لشغل وظائف االئتمان واالستثمار السيرة الذاتية والخاصة بالمرشحين  - أ والمعامالت  المحافظوا 
وغيرهم من  المصرفية، المالية والتجزئة، والتفتيش الداخلي واإلدارة الخارجية، بما فيها المبادالت

كوادر المصرف الرئيسيين، موقعًا من المرشح ومعتمدًا من رئيس مجلس اإلدارة أو العضو 
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األجنبية، السيرة الذاتية المنتدب بالنسبة للمصارف أو المدير المسؤول بالنسبة لفروع المصارف 
المخاطر، إدارة مخاطر االئتمان، إدارة مخاطر السوق، إدارة  )إدارةلكل من المدراء المسؤولين 

 .االمتثال(والمسؤول عن إدارة  التشغيل،مخاطر 
إقرار بعدم صدور أحكام قضائية على المرشح تمس الشرف أو األمانة حتى تاريخ تقديم  - ب

 للتحقيق الجنائي أو اإلداري في وقت الترشيح. اإلقرار، وانه غير محال
بالنسبة لنموذج "بيان الحالة عن المرشحين لوظائف المديرين المسؤولين عن إدارة فروع  - ج

( يتم تقديم التفويض الصادر من المركز الرئيس 3رقم  )مرفق في العراقالمصارف األجنبية 
س للمصرف وموثقًا ومصدقًا عليه من بالتعيين، معتمدًا من المركز الرئي في الخارجللمصرف 

بها المقر الرئيس ومن القنصلية العراقية المختصة في وزارة  التي يقعوزارة الخارجية بالدولة 
  العراقية.الخارجية 

بيان الحالة والسيرة الذاتية وفقًا لنموذج "بيان الحالة عن المرشح لوظيفة المدير المسؤول عن - ح
بها  التي عمل( متضمنة الوظائف 3رقم  )مرفقاق لمصرف أجنبي" إدارة مكتب التمثيل في العر 
 من قبل وفي أي من البلدان.

 
 التملك وانتقال األسهم (: قواعد8المادة )

( من رأس المال المصدر ألي مصرف %5أواًل: على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على )
ي العراقي بذلك خالل خمسة عشر يومًا على ( منه أن يخطر البنك المركز %9,9وبما ال يتجاوز )

 األكثر من تاريخ إتمام معاملة التملك.
( من رأس المال المصدر %9.9)يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على  ال ثانيًا:

مصرف أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إال بعد الحصول على موافقة البنك  ألي
 العراقي. المركزي

ويقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو االعتباري أن يكون مالكًا ألية نسبة من شأنها تمكينه    
من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها 

 مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العمومية.
، لثالثةثًا: يدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه إضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة اثال

وفي حساب ملكية الشخص االعتباري ما يملكه إضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من 
ري المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين، أو مع أي شخص اعتبا
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آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات األشخاص الطبيعيين أو األشخاص االعتباريين ، كما يدخل 
في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة 

ي حقوقهم في الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المصرف بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أ
 منهما.

 أليرأس مال المصرف المصدر  %( من9.9من )تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر  إذا رابعًا:
مصرف أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على المصرف، ولم يطلب استمرار تملكه تعين عليه أن 

ال تجاوز  يوفق أوضاعه، طبقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي العراقي خالل مدة
سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خالل هذه المدة أال تكون 
له حقوق في التصويت في الجمعية العمومية أو في مجلس اإلدارة، بالنسبة لما يزيد على الحد 

 المشار إليه.
لبات الحصول على موافقته لتملك أي مجلس إدارة البنك المركزي العراقي عند فحص ط يراعى خامسًا:

مصرف أو أية نسبة  أليرأس المال المصدر  %( من9.9على )شخص طبيعي أو اعتباري ما يزيد 
 تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه الضوابط اآلتية:

 ومصالح المصرف. التملكالطالب عدم وجود تعارض بين مصالح  - أ
ة فعلية على المصرف لتعيين أعضاء مدى ما يتيحه التملك من حقوق مؤثرة ومن سيطر  - ب

مجلس اإلدارة أو في التحكم في القرارات التي يصدرها المجلس أو تصدر عن الجمعية 
 العمومية.

مدى مساهمة الطالب واألطراف المرتبطة به في المصرف المطلوب التملك فيه وفي   -ج
 المصارف والمؤسسات المالية األخرى في العراق.

استعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني أو أيهما إلى المصرف في قدرة الطالب و    -د
( من رأس المال المصدر للمصرف أو أية نسبة تؤدى %9.9على )حالة طلب تملك ما يزيد 

 إلى السيطرة الفعلية عليه، وذلك وفقًا لما يراه مجلس إدارة البنك المركزي العراقي.
 من المنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها. أال يؤدى التملك إلى الحد  -هـ
عدم صدور حكم نهائي باإلدانة في جريمة ماسة بالشرف أو األمانة، أو في إحدى الجرائم  - و

( 39المنصوص عليها في القانون أو في قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم )
 .2015لسنة 

 برة العملية.توافر عناصر األهلية والكفاءة والخ - ز
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( من رأس المال المصدر للمصرف أو على تملك أيه نسبة %9.9)حال طلب تملك ما يزيد على  سادسًا: في

تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، يقدم طالب التملك إلى البنك المركزي العراقي قبل موعد إتمام التملك 
سبب تملك األسهم واألهداف التي يرمى  ويرفق بالطلب تقريرًا يبين طلبًا،بستين يومًا على األقل، 

مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة المصرف والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف 
 شؤونه.
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 المالحق
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(1مرفقرقم)البنكالمركزيالعراقي

ةالصيرفدائرةمراقبة

 .مصرف:.....................................

 

بيانالحــــالةعن

المرشحلعضومجلساإلدارة

 واللقب:االســــم الرباعي  -

 اســم األم الثالثي: -

 المـــــيــالد:تاريخ  -

 الجنســــــــــــــيــــة: -

 محــــل اإلقــــــامة:  -

 تاريخ الحصول عليها:المؤهالت الدراسية:  -

 الجامعة او الكلية التي منحته الشهادة الدراسية -

 رقـــــم الـــــــهوية: -

 رقم جـواز الســفر: -

  

 

 (:السيرة الذاتية )ترفقالخبرة السابقة  -

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

 السابقة:التاريخ الوظيفي للسنوات العشرة  -

 

 تاريخ شغلها:                        الوظائف السابقة   -

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
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 بها:المدة التي لم يعمل  -
 أسباب التوقف:

 االســــتقالــة
 

 التقـــــاعــــد
 

 الفــصـــــــل
 

 نـهايـة العــقد
 

 أسباب أخرى
 

 

 البرامج التدريبية:  -
 محــلـــياً: -

................................... 

................................... 

 
 خارجياً: -

................................... 

................................... 

 

 اللّـــغـــــــات: -

 درجة اإلجادة اللّغة

  

  

  

 

 صفة العضوية المرشح لها في مجلس اإلدارة: -
 

اسم اإلعتباريين: ممثل المساهمين من األشخاص  االعتباري:الشخص 

عدد األسهم                  اآلخرين:ممثل للمساهمين  المصرف:التي يملكها في رأسمال 

يقوم بأعمال اإلدارة                  المجلس:رئيس  الفعلية:

ال يقوم بأعمال اإلدارة    اإلدارة:نائب رئيس مجلس                  الفعلية:

 عضو مجلس إدارة منتدب: 

 : ومدير عامعضو مجلس إدارة 

 عضو مجلس إدارة: 

 عضوية مجالس إدارة الشركات:
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 وفقاً ألحكام قانون الشركات المساهمة:شركات مساهمة ُمنشأة  -
 اسم الشركة        صفة العضوية      الجهة التي يمثلها     تاريخ شغل العضوية        نسبة ما يمتلكه في رأسمالها

         ........................    ..................      ..................    .............................................. 

...........................         ........................    ..................      ..................    ................... 

     ........................    ..................      ..................    ...............    ............................... 

 شركات مساهمة ُمنشأة وفقاً لقانون اإلستثمار:  -
 اسم الشركة        صفة العضوية      الجهة التي يمثلها     تاريخ شغل العضوية             

......................    ..................      ..................    ...............         .. 

         ........................    ..................      ..................    ............... 

      ........................    ..................      ..................    ............... 

    

 يباشرها:األعمال األخرى التي  -

................................................................ 

................................................................ 

 

توضيح أي التزامات مالية عليه سواء أكانت هذه اإللتزامات للمصرف أم للمصارف أم للغير على النحو  -

 مقدارها                                               اآلتي:

 

     ☐  إلتزامات مالية للمصارف

 ☐      أعمال خاصة -نتيجة إلتزامات 

   ☐أنشطة تجارية     -

 ☐أنشطة عقارية     -

 ☐أنشطة أخرى      -
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 وعمله فيبالنسبة لألعضاء غير التنفيذيين يوضح ما إذا كان هناك تعارض في المصالح بين عمله الخاص 

 اآلتي: إيضاح وكذا المصرف،

 به من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مع    واألطراف المرتبطةقيام خصومة بينه  -
أي  بالمصرف، واألطراف المرتبطةباألطراف المرتبطة بالعميل  ويقصد هنا المصرف،

 -حسب األحوال -األطراف التي يسيطر عليها العميل أو األطراف التي يسيطر عليها المصرف 

 سيطرة فعلية.

 

 هل يقدم عضو مجلس اإلدارة المشورة أو العون الى مصرف أو مؤسسة مالية  -
 منافسة للمصرف أو إلى شخص أو جهة يقدم له المصرف تمويالً أو تسهيالت إئتمانية.

 

 هل يقدم عضو المجلس خدمات مدفوعة األجر إلى المصرف المرشح لشغل المنصب به -
 

هل يقدم عضو المجلس المشورة أو العون إلى عميل للمصرف جاري إتخاذ إجراءات  -

 أو جاري التفاوض معه إلعادة تسوية ديونه. ضده،قانونية 

 

 هل الجهة التي كان يعمل بها المرشح أو مازال فيها تعرضت لـــ -
 مدى تسببه أو مشاركته في ذلك        األسباب                                                       

 ☐التصفية                   

  ☐اإلغالق                   

 ☐التوقف عن النشاط       

 

 

 أقر أنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المرشح لعضوية مجلس إدارة مصرف ـــــــــــــــــــــــــــ

كما أقر بعدم وجود تعارض مصالح بين أعمالي  مسؤوليتي، وتحتبأن البيانات السابقة صحيحة 

 اإلدارة. وعضويتي بمجلسالخاصة 

 

 التوقيع التاريخ:
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إقرارالمرشحلعضويةمجلساإلدارة



)عضوتنفيذي(



مصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقر أنا ـــــــــــــــــــــــــــــ المرشح لعضوية مجلس إدارة 

بأن البيانات الواردة ببيان الحالة المقدمة للبنك المركزي العراقي صحيحة و كاملة, كما أقر 

باإللتزام بأحكام قانون شركات المساهمة , االلتزام بأحكام قانون البنك المركزي العراقي وقانون 

تي تحظر على عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية أو و ال2004لسنة  94المصارف رقم 

بصفته ممثالً لغيره أن يجمع الى عضويته عضوية مجلس إدارة مصرف أخر خاضع إلشراف 

البنك المركزي العراقي أو القيام بأي أعمال من أعمال اإلدارة أو االستشارة فيه و كذا باألحكام 

تحت الحساب أو تسهيالت ائتمانية أو ضمان من  المتعلقة بحظر تقديم المصرف تمويالً أو مبالغ

 أي نوع لرئيس و أعضاء مجلس إدارة المصرف.

 

 المقر بما فيه

 

 التاريخ:
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إقرارالمرشحلعضويةمجلساإلدارة



)عضوغيرتنفيذي(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بأن أقر أنا ـــــــــــــــــــــــــــــ المرشح لعضوية مجلس إدارة مصرف 

البيانات الواردة ببيان الحالة المقدمة للبنك المركزي العراقي صحيحة و كاملة, كما أقر باإللتزام بأحكام 

لسنة  94قانون شركات المساهمة , اإللتزام بأحكام قانون البنك المركزي العراقي وقانون المصارف رقم 

حظر على عضو مجلس اإلدارة بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً لغيره أن يجمع الى و التي ت 2004

عضويته عضوية مجلس إدارة مصرف آخر خاضع إلشراف البنك المركزي العراقي أو القيام بأي 

أعمال من أعمال اإلدارة أو االستشارة فيه باألحكام المتعلقة بحظر تقديم المصرف تمويالً ما  أو مبالغ 

لحساب أو تسهيالت ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس و أعضاء مجلس إدارة المصرف, كما تحت ا

أقر بعدم وجود تعارض في المصالح بين األعمال الخاصة بي و العمل كعضو بمجلس إدارة المصرف 

 المذكور.

 

 المقر بما فيه

  التاريخ:
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(2)مرفقرقمالبنكالمركزيالعراقي

ةالصيرفدائرةمراقبة

.مصرف:.....................................

 

بيانالحالةعنالمرشحينلوظائفالمدراءالتنفيذيين

المعامالتالخارجية)الدولية((-إدارةالمحافظ-االستثمار-)االئتمان

والتدقيقالداخليبمافيهامنمبادالتتجارية

 واللقب: الرباعياالســــم  -

 اســم األم الثالثي: -

 المــــــيــالد:تاريخ  -

 الجنســــــــــــــيــــة: -

 محــــل اإلقــــــامة:  -

 تاريخ الحصول عليها:المؤهالت الدراسية:  -

 رقـــــم الـــــــهوية: -

 رقم جـواز الســفر: -

 

 الوظيفة المرشح لها )ترفق السيرة الذاتية(: -

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

 الخبرة السابقة: -

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

 

 السابقة:التاريخ الوظيفي للسنوات العشرة  -
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 تاريخ شغلها:    السابقة:الوظائف   -

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 بها:المدة التي لم يعمل  -
 أسباب التوقف:

 االســــتقالــة
 

 التقـــــاعــــد
 

 الفــصـــــــل
 

 نـهايـة العــقد
 

 أسباب أخرى
 البرامج التدريبية:  -

 

 محــلـــياً: -

................................... 

................................... 

 
 خارجياً: -

................................... 

................................... 

 

 اللـــغـــــــات: -

 درجة اإلجادة اللّغة

  

  

  

 أي التزامات مالية على النحو اآلتي: -

 مقدارها       ☐  للمصارفالتزامات مالية 

 ☐    أعمال خاصة  -نتيجة التزامات 

   ☐أنشطة تجارية     -

 ☐أنشطة عقارية     -

 ☐أنشطة أخرى      -
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 هل الجهة التي كان يعمل بها المرشح أو مازال فيها تعرضت لـــ -
 مدى تسببه أو مشاركته في ذلك        األسباب                                                       

 ☐التصفية                   

  ☐اإلغالق                   

 ☐التوقف عن النشاط       

 

 الجهات التي يمثل المصرف في مجالس إدارتها: -
..................................................... 

..................................................... 

 

 التوقيع 

 التاريخ:
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اإلقـــــــــــرار



ت الواردة أقر انا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤول بمصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بأن البيانا

البنك المركزي العراقي عند إحالة  وأتعهد بإبالغ وكاملة،ببيان الحالة المقدم للبنك المركزي العراقي صحيحة 

 أو أي تعديالت تطرأ على البيانات المذكورة. عليه،إدارية  وتوقيع جزاءاتتحقيق المدير المذكور ألي 

 

 المقر بما فيه 

 التاريخ:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 + رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو المدير المسؤول بالنسبة لفروع المصارف األجنبية.
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(3مرفقرقم)البنكالمركزيالعراقي

ةالصيرفدائرةمراقبة

 .مصرف:.....................................

 

بيانالحالةعنالمرشحينلوظيفةالمديرالمسؤول

األجنبيةالتمثيلللمصارفعنإدارةفروع/مكاتب

 واللقب: الرباعياالســــم  -

 اســم األم الثالثي: -

 المــــــيــالد:تاريخ  -

 الجنســــــــــــــيــــة: -

 محــــل اإلقــــــامة:  -

 تاريخ الحصول عليها:المؤهالت الدراسية:  -

 رقـــــم الـــــــهوية: -

 رقم جـواز الســفر: -

 

 وتاريخ شغلها:الوظيفة الحالية  -

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

 

 الخبرة السابقة )ترفق السيرة الذاتية(: -

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 

.................................................... 
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 السابقة:التاريخ الوظيفي للسنوات العشرة  -
 تاريخ شغلها:    السابقة:الوظائف   -

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

 بها:المدة التي لم يعمل  -
 قف:أسباب التو

 االســــتقالــة
 

 التقـــــاعــــد
 

 الفــصـــــــل
 

 نـهايـة العــقد
 

 أسباب أخرى
 

 البرامج التدريبية:  -
................................... 

................................... 

 

 اللـــغـــــــات: -

 درجة اإلجادة اللّغة

  

  

  

 

 على النحو اآلتي:أي التزامات مالية  -

 مقدارها       ☐  إلتزامات مالية للمصارف

 ☐    أعمال خاصة  -نتيجة إلتزامات 

   ☐أنشطة تجارية     -

 ☐أنشطة عقارية     -

 ☐أنشطة أخرى      -
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 هل الجهة التي كان يعمل بها المرشح أو مازال فيها تعرضت لـــ -
 مدى تسببه أو مشاركته في ذلك        األسباب                                                       

 ☐التصفية                   

  ☐اإلغالق                   

 ☐التوقف عن النشاط       

 

 الجهات التي يمثل المصرف في مجالس إدارتها: -
..................................................... 

..................................................... 

 

 التوقيع 

 التاريخ:
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+اإلقـــــــــــرار



ت الواردة أقر انا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المسؤول بمصرف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بأن البيانا

البنك المركزي العراقي عند إحالة  وأتعهد بإبالغ وكاملة، العراقي صحيحةببيان الحالة المقدم للبنك المركزي 

 أو أي تعديالت تطرأ على البيانات المذكورة. عليه،إدارية  وتوقيع جزاءاتتحقيق المدير المذكور ألي 

 

 المقر بما فيه عن المركز الرئيس          

 التاريخ:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 العراقيه بها ومن القنصليةمن وزارة الخارجية بالدولة التي يقع بها المقر الرئيس  ومصدقاً عليه+ على أن يعتمد نموذج من المركز الرئيس 











 بنك المركزي العراقي / دائرة مراقبة الصيرفةال
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