
 

 الضوابط الواجب توفرها لفتح مكتب مصرفي

 

والمتخذ بجلسته المرقمة بالعدد  2019لسنة  152 بالعدد ر مجلس إدارة هذا البنك المرقماقراستناداً الى        

  -: تقرر االتي 12/11/2019)خمس مئة وسبعة وثمانين بعد األلف( المنعقدة بتاريخ 

، وال تقل مساحتها في المناطق خارج 2( م30ال تقل مساحة المكتب إذا كان ضمن مجمع او بناية عن ) -1

 .2( م50المجمع أو البناية عن )

 .2( م5البناية عن )ال تقل واجهة  -2

على ان يكون البناء للغرفة الحصينة من الكونكريت  2( م4تكون في المكتب مساحة الغرفة الحصينة )  -3

( بمواصفات عالية 2توفر باب حصين، أو خزانة حديدية عدد ) سم مع( 37المسلح وبسمك ال يقل عن )

ان يتم نقل العملة النقدية سواء دوالر او  النقود واألوراق المهمة على ومتوسط لحفظالجودة وبحجمين كبير 

 دينار الى أقرب فرع تابع للمصرف نهاية كل أسبوع.

 يجب ان تتوافر أماكن لتواجد الموظفين مقسمة حسب الوحدات المناط بها أعمال مصرفية. -4

 ( كاميرات داخل وخارج البناية. 5يجب نصب منظومة كاميرات للمراقبة ال تقل ) -5

( وان تكون القابلوات المستخدمة من النوع 3phaseب بمصدر للكهرباء ثالثي الطور )يجب ان يزود المكت -6

الجديد مع ضرورة ادخال مصدر الكهرباء للبناية بصورة امنة وخاصة الى الغرفة الحصينة على ان يتم 

 فصل الكهرباء عن الغرفة الحصينة بعد الخروج منها(.

 على ان توزع على البناية وحسب المحددات القياسية.  يجب ان يزود المكتب بمنظومة أطفاء ا لحريق -7

( انج مع استخدام بوابة رئيسية للمكتب من 9يجب ان تكون جميع الجدران الخارجية على األقل بسمك ) -8

 الحديد مع وضع حواجز في المداخل األساسية عند الحاجة الى ذلك.

 ( انج. 3( ملم كل )12قضبان حديد مربع ) فتحات الشبابيك من االلمنيوم المزجج مع وضع شبكة حماية من -9

تقديم سند الملكية في حال كان العقار مسجل باسم المصرف مع موافقة البنك المركزي العراقي على الشراء  -10

 أو عقد ايجار في حال كان العقار مؤجر ويكون العقد مصدق ومسجل لدى الهيئة العامة للضرائب.

 االنشائية من قبل الجهة المعتمدة وقبل اشغال المبنى.تقديم شهادة سالمة من الناحية  -11

يجب ان يزود المكتب بمصدر آخر للتيار الكهربائي )مولدة كهربائية( من منشأ جيد وذات طاقة توليد  -12

 تتناسب مع اعداد وأنواع األجهزة المستخدمة في البناية. 

 بمنظومة انترنت متطورة وجيدة. يزود المكتبيجب ان  -13

 المكتب على مخارج للطوارئ وذات أبواب حصينة ومقاومة للحريق. يجب ان يحتوي -14

 يجب ان تغطى كافة االسطح بالعوازل المائية وبما يمنع تسرب المياه. -15

 ( طن في اقل تقدير(.2يجب ان يزود المكتب بمنظومة للتكييف )وحدات منفصلة سعة ) -16

او النوع العادي مع استخدام ورق مانع يجب ان يكون الزجاج المستخدم في البناية من النوع الجالتيني  -17

 للتشظي.

 يجب توفر أماكن لتواجد الزبائن.         -18


