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 ةالمقدم

يعػػد القطػػاع الم ػػرال اػػل الكرػػع ال اسػػر دلامػػ  ا ا ػػي  ل نػػا  ام ارت ػػاد  
كم در تمكيؿ رئي ل لتطكير االرت اد الكطنل كداعه ن ك لممي  التنميػ  ااا ،  ر

، ط كالدرا ػػػ كانػػع اال ػػس اػػل  نػػا  اػػاا القطػػاع ركيػػ  كمتينػػ  كم نيػػ  لمػػ  الت طػػي
 إلت ػار  الم ػكر اال ا ػل الػام تقػكـ لميػه لمميػ  ، لم  اال ص القطػاع الم ػرال

 االئتماف.
 تطمػػػل العػػػراؽ، (3002-4-9 عػػػد  ػػػقكط النظػػػاـ ال يا ػػػل اػػػل العػػػراؽ اػػػل   
ا ػػ ا االكظػػاع القانكنيػػ  كالتنظيميػػ  لقطػػاع الم ػػارؼ  عػػد اف تميػػ  القطػػاع إلػػ  

كالػػؾ  ةيػ  ايجػػاد ،   الدكلػ  كالتػد ؿ اػػل كػ كنهالم ػرال  كػكؿ لػػاـ   ػيطرم كايمنػػ
اليػاع ال ػكؽ كيكػكف رػادرى لمػ  الكاػا   متطم ػاع ارت ػػاد إلػ   نظػاـ م ػرال ي ػتند

اكثػػػر ت ػػػررى كتكج ػػػط ن ػػػك القطػػػاع ال ػػػاص ككػػػالؾ تع يػػػ  دكر كمكانػػػ  الم ػػػادرؼ 
 ال ا   ال االرت اد العرارل.

(ل ػػن  44العرارػػل ررػػـ  كسػػمف اػػاا االطػػار تػػـ الةػػا  رػػانكف ال نػػؾ المركػػ م  
( كالثػانل لم نػػؾ 3004االكؿ لمم ػارؼ  ػػن   ، رػانكنيف جديػػديف رك ػدك ، (6994 
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، ( ليككنػػػا القالػػػدم القانكنيػػػ  لت قيػػػؽ االاػػػداؼ المػػػاككرم ان ػػػط3004المركػػػ م  ػػػن   
كلت ػػدب   ػػدكراما مر مػػ  جديػػدم اػػل العػػراؽ تػػـ اي ػػا الت مػػل لػػف اال ػػترتيجياع التػػل 

تقيد  اػل ممار ػ  النكػاط الم ػرال  إلت ػار اف اػا  بك  ل اصكانع تمنل القطاع ا
المر مػػػ  تتطمػػػ  اكثػػػر مػػػف ايػػػ  مر مػػػ  مسػػػع اػػػتا المجػػػاؿ امػػػاـ القطػػػاع ال ػػػػاص 
لمار ػ  النكػاط الم ػرال ت ػع ررا ػ  ال نػؾ المركػ م العرارػل لي  ػا دكر  اػل لمميػ  

 التنمي  كتطكير االرت اد الكطنل.
ت ميػػؿ الن ػػكص القانكنيػػ  ل  اطػػ   لمػػ  لمػػا تقػػدـ  ػػنعتمد اػػل اػػا  الدرا ػػ  

  المكسكع مف جكان ه كاا  .
لدرا ػػػ   ن  ػػػص الم  ػػػ  االكؿ، ث ثػػػ  م  ػػػ إلػػػ   تػػػـ تق ػػػيـ اػػػا  الدرا ػػػ  

كن  ػػػػػص الم  ػػػػػ  الثػػػػػانل لدرا ػػػػػ  ، لمم ػػػػػارؼ اػػػػػل العػػػػػراؽ الت  ػػػػػيؿ التػػػػػاري ل
كن  ػػػػػص ، 3004انكف الم ػػػػػارؼ العرارػػػػػل ل ػػػػػن  التػػػػػر يص الم ػػػػػرال كاقػػػػػط لقػػػػػ

 ال العراؽ. اللماؿ الم ارؼ الثال  لمتنظيـ القانكنلالم    

 املبحث االول
 الخأصيل الخارخيي للمصارف يف العراق

ت  ػػيس الم ػػارؼ  ػػالعراؽ اف  كجػػدنا مػػف السػػركرم كن ػػف نتنػػاكؿ  الدرا ػػ  
نتعرض  إيجا  لمرا ؿ التطكر القانكنل لمم ارؼ مكس يف  داي  نكك  الم ػارؼ 

ار ػل مرا ػؿ ت الػط اػل إلػ   ل اػاا المكسػكع مق ػميف ايػا ال العراؽ .لالؾ نتناكؿ اػ
ال نػػػػكؾ  مطم ػػػػيف رئي ػػػػيف    ػػػػنا االكؿ لمر تػػػػل ر ػػػػؿ ك عػػػػد  ػػػػدكر رػػػػانكف تػػػػ ميـ

كاػل الثػانل تناكلنػا مر متػل  عػد تعػديؿ  6944ل ػن   600كالم ارؼ التجاريػ  ررػـ 
 ؽ اػلمر مػ  ا ػت ؿ العػرا ككػالؾ 6994ل ن  44رانكف ال نؾ المرك م العرارل ررـ 

9 -4-3002 . 
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 املطلب االول 
 الخىظيم القاوىوي للمصارف قبل وبعذ صذور قاوىن حأميم

 0691لسىت 011الخجاريت رقم   البىىك املصارف
 مرحمة ماقبل صدور قانون تأميم البنوك والمصارف التجارية الفرع األول:  
نيػػر  لمػػ  الػػرنـ مػػف الػػربم القائػػؿ  ػػ ف العػػراؽ لػػرؼ النكػػاط الم ػػرال ر ػػؿ  

العقػد إلػ   تػ  ر اال اف نك م الم ارؼ ال العراؽ ال ديث  ايػه رػد، مف ارطار العالـ
اال يػػػر مػػػف القػػػرف التا ػػػل لكػػػر ك دايػػػ  القػػػرف العكػػػريف كالػػػؾ لنػػػدما اػػػتا  ال نػػػؾ 

اتت ػػػػاا  ال نػػػػؾ الكػػػػررل( اػػػػل لػػػػاـ 6990العثمػػػػانل( ارلػػػػط لػػػػه اػػػػل العػػػػراؽ لػػػػاـ  .كا 
كاػاا ، اركلط ل ما اػل العػراؽ 6969لاـ  ال (كال نؾ  الكاانكام االيرانل(6963 

ال ديثػػػ  اػػػل العػػػراؽ كانػػػع مػػػف  ػػػ ؿ م ػػػارؼ  اف  دايػػػ  سػػػ كر الم ػػػارؼ يعنػػػل
 اجن ي  ككانع مكج ه ل دم  م ال  ا ال العراؽ.

ا ػل  دايػ  ، اما  الن    لمقػكانيف التػل لممػع اػل ظم ػا الم ػارؼ اػل العػراؽ 
ف انػػػػػاؾ رػػػػػانكف  ػػػػػاص لػػػػػـ يكػػػػػ، كمػػػػػا  عػػػػػد 6990ظ ػػػػػكر الم ػػػػػارؼ ام اػػػػػل لػػػػػاـ 

 ػػؿ كانػػػع تعتمػػد لمػػػ  المكااقػػاع التػػػل كانػػع تمن  ػػػا  ػػمط  اال ػػػت ؿ ،  الم ػػارؼ
العثمػػػػػانل ثػػػػػـ  ػػػػػمط  اال ػػػػػت ؿ ال رطػػػػػانل لمثػػػػػؿ اػػػػػا  الم ػػػػػارؼ لم اكلػػػػػ  النكػػػػػاط 

اػػػػػػػػػػػػػػػاا اسػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػف ن ػػػػػػػػػػػػػػػكص رػػػػػػػػػػػػػػػانكف التجػػػػػػػػػػػػػػػارم العثمػػػػػػػػػػػػػػػانل ، الم ػػػػػػػػػػػػػػػرال
اػػػػػل الع ػػػػػد 6909المنقكلػػػػػ  ا كامػػػػػه مػػػػػف القػػػػػانكف ال رن ػػػػػل  ػػػػػن  6980ال ادر ػػػػػن 

كالػام نػص لمػ  تط يػؽ رػانكف 6969ل ن  34ككالؾ  ياف الكركاع ررـ ، العثمانل
كالمنقكلػػػ  ا كامػػػ   الكامػػػؿ مػػػف ، اػػػل العػػػراؽ 6962ل ػػػن  9الكػػػركاع ال نػػػدم ررػػػـ 

 .(6 6909رانكف الكركاع االنجمي م ل ن  
 ،ك عد ا دياد لدد الم ارؼ تكج ع ال ككم  العراري  ن ك االاتماـ  ك كن ا 

كالػػػام يعػػػد اكؿ ، 6929ل ػػػن  46ا ػػػدر اػػػل العػػػراؽ رػػػانكف مرار ػػػ  الم ػػػارؼ ررػػػـ 
                                                           

، ٍْش٘راخ ٍزمش اىثح٘ز اىقاّّ٘ٞح، فاُّ٘ اىشزماخ ٗإداؽٔ ٗاطظٔ ٍٗضاٍْٞٔ، ٍ٘ؽـ حظِ رضا. 1

 .11ص، 1891، تغداد
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ككػػاف الػػؾ م اكلػػ  لتنظػػيـ ، رػػانكف  ػػاص لتنظػػيـ الم ػػارؼ اػػل ي ػػدر اػػل العػػراؽ
ال ككمػػػػػ  الم ػػػػػارؼ التػػػػػل لػػػػػـ تكػػػػػف ر ػػػػػؿ  ػػػػػدكر اػػػػػاا القػػػػػانكف  اسػػػػػع   كػػػػػراؼ 

 .(6 العراري 
اػػك منػػل ممار ػػ    ػػارؼكمػػف ااػػـ الم ػػاد  التػػل جػػا    ػػا رػػانكف مرار ػػ  الم 

ككػػاف ، النكػاط الم ػػرال اال  إجػػا م مػػف ال ػػمط  الررا يػػ  المككػػؿ الي ػػا تن يػػا القػػانكف
بك  انػااؾ ك يػػر الماليػػ  العرارػػل ككػػالؾ منػل ت  ػػيس م ػػارؼ يعػػكد كامػػؿ ربس مال ػػا

ممار ػ  النكػاط الم ػرال  كبجػا  ل كػ اص الط يعيػيف، ر ـ منه ل ككمػاع اجن يػ 
  لف ا تثنا   الم ارؼ العام  مف ا كامه.اسن، كت  يس م ارؼ

، 6929ل ػػن  46كاػػل م اكلػػ  ت اػػل نػػكارص رػػانكف مرار ػػ  الم ػػارؼ ررػػـ  
ارؼ ررػـ  در ال العراؽ رانكف جديػد لمرار ػ  الم ػارؼ  ػمل  قػانكف مرار ػ  الم ػ

كمػػف ااػػـ الم ػػاد  اال ا ػػي  ،   يػػ  تػػـ الةػػا  القػػانكف ال ػػا ؽ لػػه، 6980ل ػػن  24
ككػػالؾ ، اػػك ت ديػػد كػػركط مػػنا اجػػا م ممار ػػ  االلمػػاؿ الم ػػراي ، التػػل جػػا    ػػا

الم ػػرؼ إلػػ   كانيطػػع م مػػ  تن يػػا اػػاا القػػانكف، ا سػػاع الم ػػارؼ العامػػ  لررا تػػه
 إتع ار   نكط مرك يط لمعراؽ. ككاف لمن ػكا االجن ػل ، 6949الكطنل الام ت  س لاـ 

طػػػاع الم ػػػرال اػػػل اػػػل العػػػراؽ دكر ك يػػػر اػػػل ايمنػػػ  الم ػػػارؼ االجن يػػػ  لمػػػ  الق
 .(3 العراؽ ت ثير ك ير لم  تن يا ااا القانكف

انػػػػه ر ػػػؿ  ػػػػدكر رػػػػانكف تػػػػاميـ ال نػػػػكؾ كالم ػػػػارؼ  كمػػػا تجػػػػدر االكػػػػارم اليػػػػه 
رػػػد  ػػػدر رػػػانكف جديػػػد لمرار ػػػ  الم ػػػارؼ اػػػل العػػػراؽ  إ ػػػـ رػػػانكف مرار ػػػ   التجاريػػػ 

، 6980ل ػػن  24الةػػ   مكج ػػه القػػانكف ررػػـ ، (2 6944/ب ل ػػن  99الم ػػارؼ ررػػـ 
كالػػػػؾ   ػػػػدؼ ت قيػػػػؽ ررا ػػػػ  م ػػػػراي  اعالػػػػ  لم نػػػػؾ المركػػػػ م العرارػػػػل لمػػػػ  الج ػػػػا  
الم ػػػػرال كتكجي ػػػػه ل دمػػػػ  االرت ػػػػاد العرارػػػػل كمػػػػا جػػػػا م اػػػػل اال ػػػػ ا  المكج ػػػػ  

                                                           

، اىرْظيٌٞ اىقياّّٜ٘ ىرؤطيٜ اىَظيارػ اى اطيح دراطيح ٍقارّيح، ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثد هللا اىَدرص د. . 1

 .15ص، 6112، 1ط، ٍْش٘راخ ِٗٝ اىحق٘فٞح ٗاالدتٞح

 .11ص، ّؾظَٔظدر اى. 6

 .1825-9-13ؽٜ 1895اىعدد ، اى٘فائع اىعزافٞح. 3
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كاػك  الم ػارؼ التجاريػ  لت دب مر م  جديدم  عد  دكر رانكف ت ميـ ال نػكؾ، لمقانكف
 ما  نتعرؼ لميه ال ال رع القادـ.

 مرحمة مابعد صددور قانون تأميم البنوك والمصارف التجارية: لثانيالفرع ا
رػػػد ت نػػػ  ، الم رػػػع 6944ني ػػػاف 39مػػػف المعمػػػكـ انػػػه  عػػػد  ػػػدكر د ػػػتكر  

كاالرت ػػػاد المكجػػه كنظػػاـ ارت ػػػادم ، العػػراؽ االكػػتراكي  الديمقراطيػػػ  كنظػػاـ  ا ػػل
   .(6 لمدكل 

كػػاف مػػف  ين ػػا  ػػدر اػػل سػػك  الد ػػتكر المػػاككر جممػػ  مػػف القػػكانيف   يػػ  
 يػػػ  تػػػـ  مكج ػػػه ، 6944ل ػػػن  600رػػػانكف تػػػ ميـ ال نػػػكؾ الم ػػػارؼ التجاريػػػ  ررػػػـ 

تػػ ميـ جميػػل الم ػػارؼ ال ا ػػػ  كاػػركع الم ػػارؼ االجن يػػ  التػػػل كانػػع تعمػػؿ اػػػل 
 يػ  ن ػع المػادم االكلػ  مػف القػانكف ، كنقؿ ممكيت ػا لمدكلػ  العراريػ ، العراؽ انااؾ

كؾ كالم ػارؼ نيػر ال ككمػ  العاممػ  اػل العػراؽ الماككر لم  انه  ت مـ جميػل ال نػ
اي ػػػا االمػػػكاؿ  الدكلػػػ   مػػػاإلػػػ    مػػػا اي ػػػا اػػػركع الم ػػػارؼ االجن يػػػ  كتػػػ كؿ ممكميت ػػػا
 إ ػػػـ مرك اػػػا الرئي ػػػل اػػػػل بك  المنقكلػػػ  كاالمػػػكاؿ نيػػػر المنقكلػػػ  كالم ػػػػجم   إ ػػػم ا

 ال ارج ااا كانع اجن ي (. 
ككانػػػػػع  (عامػػػػػ  لمم ػػػػػارؼكت   ػػػػػع  مكج ػػػػػه القػػػػػانكف اال يػػػػػر  الم   ػػػػػ  ال 

كظي ت ػػػػا االكػػػػراؼ لمػػػػػ  الم ػػػػارؼ الم ممػػػػػ  ككػػػػالؾ الم ػػػػػارؼ العامػػػػ  التجاريػػػػػ  
التل تت س  ػد بك  المت     كنير المت     المكجدكدم ر ؿ  درك ااا القانكف

ك  ػدكر ، .كال  داي  ت  يس الم     كانع تا ع  لم نؾ المرك م العرارل(3  دكر 
ا ػمع الم   ػ  لػف ال نػؾ المركػ م 6948ل ػن   44رانكف الم   ػاع العامػ  ررػـ 
ال ػػػادر لػػػف مجمػػػس  6092ك مكجػػػ  القػػػرار ررػػػـ ، العرارػػػل كبل قػػػع  ػػػك ارم الماليػػػ 

                                                           

ّظد اىَادج االٗىٚ ٍِ اىدطر٘ر اىَذم٘ر عييٚ اُااىمَٖ٘رٝيح اىعزافٞيح دٗىيح دَٝقزاطٞيح اييرزامٞح . 1

ٍْٔ  9مَا جاء ؽٜ اىَاج ، ذظرَد اط٘ه دَٝقزاطٞرٖا ٗإيرزامٞرٖا ٍِ اىرزاز اىعزتٜ ٗرٗح االطالً

اى يياص ى٘اطيييح اىرَْٞييح االفرظييادٝح ٍييِ اجييو سٝييادج االّرييا  ٗرؽييع اذ٘جيئ اىدٗىييح اىقاييام اىعيياً ٗ

 ٍظر٘ٙ اىَعٞشح(.

 ٍِ فاُّ٘ ذؤٌٍٞ اىثْ٘ك ٗاىَظارػ اىرمارٝح .2اىَادج /. 6
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الةيػػع الم   ػػ  العامػػ  لمم ػػارؼ لكجػػكد  6990-9-64ريػػادم الثػػكرم المن ػػؿ اػػل 
 .(6  ا كالماؿ ال نؾ المرك م العرارلتعارض  يف المال

ال نػكؾ كالم ػارؼ التجاريػ   ػيطرم القطػاع العػاـ كمف ااـ اثار رػانكف تػ ميـ  
ال العراؽ كاف كاف رانكف مرار ػ  الم ػارؼ ررػـ   يطرم تام  لم  النكاط الم رال

ككػػالؾ اػػركع الم ػػارؼ ، رػػد  ػػما لمكػػركاع الم ػػاام  العراريػػ  6944/ب ل ػػن  99
االجن يػػػػ   مار ػػػػ  النكػػػػاط الم ػػػػرال اػػػػل العػػػػراؽ  عػػػػد   ػػػػكله لمػػػػ  اجػػػػا م ال نػػػػؾ 

منػػل ت  ػػيس إلػػ   الػػؾ انػػه لػػـ يػػرد ايػػه مايكػػيرإلػػ   اسػػاا ، كػػ م العرارػػل  ػػالؾالمر 
 لػـ يتسػمف مايكػير كمػا، اتا اركع لم ارؼ اجن ي  اػل العػراؽبك  م ارؼ  ا  

ت سػل  منػه لمػ  انػه 30الةا  رانكف مرار   الم ارؼ  ؿ انه نػص اػل المػادم/إل  
ـ رػػػػػػػانكف مرار ػػػػػػػ  ا كػػػػػػػاإلػػػػػػػ   الم ػػػػػػػارؼ التا عػػػػػػػ  لمم   ػػػػػػػ   العامػػػػػػػ  لمم ػػػػػػػارؼ(

اال اف ا ػػػػ  ع الن ػػػػكص المتعمػػػػؽ  مػػػػنا التػػػػر يص الم ػػػػرال اػػػػل ، الم ػػػػارؼ(
  كػػػػـ الممةيػػػػ   عػػػػد اف اتسػػػػ ع 6944/ب ل ػػػػن  99رػػػػانكف مرار ػػػػ  الم ػػػػارؼ ررػػػػـ 

 .(3 ال م    ال يا ي  كاالرت ادي  العراري  
اػػتا اػػركع بك  ت  ػػيس الم ػػارؼ ال ا ػػ  ك ػػ ؿ اتػػرم  ػػرياف رػػانكف مرار ػػ  

مف رػانكف  99 ككؿ  ريا  مكج  المادم/ اف الةلإل   اج ي  ال العراؽلم ارؼ 
كمػػػا كتسػػػمف القػػػانكف اال يػػػر ن ػػػان ، 6994ل ػػػن  44ال نػػػؾ المركػػػ م العرارػػػل ررػػػـ 

الدكل  كاليجك  لةيػر إل    ري ان يقسل   ف كؿ الم ارؼ ال العراؽ تعكد ممكيت ا
 ػػر النكػػاط الم ػػرال ك ػػالؾ رػػد ان  (2  اػػا  الم ػػارؼ ممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال

ك ػػر ع اي ػػا سػػاارم التركػػ  الم ػػرال كالػػؾ مػػف  ػػ ؿ ، اػػل العػػراؽ  قطػػاع الدكلػػ 
ا  ػػػدكر ، لمميػػػاع دمػػػة كا ػػػع  تمػػػع  ػػػيف الم ػػػارؼ الم ممػػػ  كالم ػػػارؼ العامػػػ 

تػـ دمػة الم ػارؼ اػل العػراؽ اداريػط ، 6948ل ػن  44رانكف الم   اع العام  ررـ 
 ال ار ل مجمكلاع كال:

                                                           

 ٍٗاتعدٕا.12، ٍظدر طاتـ، ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثدهللا اىَدرصد. . 1

 .19ص، َظدر ّؾظٔاى. 6

 اىَيغٜ. 1892ىظْح 25ٌ رف ٍِ فاُّ٘ اىثْل اىَزمشٛ اىعزاف5ٜاىَادج /. 3
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كتككنػػع مػػف م ػػرؼ الرااػػديف كم ػػرؼ الركػػيد ، الراػػديفمجمكلػػ  م ػػرؼ  -6
 كال نؾ الكررل كال نؾ العرارل المت د.

 كسمع  نؾ  ةداد كال نؾ العر ل، مجمكل   نؾ  ةداد -3
كتككنػػػػػع مػػػػػف ال نػػػػػؾ التجػػػػػارم كال نػػػػػؾ ، مجمكلػػػػػ  ال نػػػػػؾ التجػػػػػارم العرارػػػػػل -2

 ال ريطانل لمكرؽ االك ط كال نؾ الكطنل ال اك تانل .
كسػػػػمع  نػػػػؾ االلمتػػػػاد العرارػػػػل كال نػػػػؾ الم نػػػػانل ، تمػػػػادمجمكلػػػػ   نػػػػؾ االل -4

كالػػػػؾ اقػػػػد تػػػػـ دمػػػػة اػػػػا  المجمكلػػػػاع الم ػػػػراي   مكجػػػػ  رػػػػانكف ، المت ػػػػد
رئي ػػ  ارت طػػع  اػػل ار عػػ  م ػػارؼ6949ل ػػن  49الم ػػارؼ التجاريػػ  ررػػـ 

  الم     العام  لمم ارؼ .

 املطلب الثاوي
رمي  الخىظيم القاوىوي للمصارف بعذ حعذيل قاوىن البىل امل

  3112-1-6وبعذ احخالل العراق يف  0699لسىت91رقم 
 6794لسنة 43مرحمة مابعد تعديل قانون البنك المركزي رقم : الفرع االول

 6776لسنة 61بالقانون رقم 
لقػػػد تػػػ ثر القطػػػاع الم ػػػرال اػػػل العػػػراؽ ككةيػػػر  مػػػف الم   ػػػاع االرت ػػػادي   

ار ارت ػادم لمػ  العػراؽ مػف   ػ ك ككؿ ك ير   ثار  ر  ال مية كمػا القػ  الػؾ
اسػػػػ  لػػػػف الظػػػػركؼ ، كتجميػػػػد امػػػػكاؿ كمكجػػػػداع الم ػػػػارؼ العامػػػػ   ػػػػارج العػػػػراؽ

 كػػؿ تمػػؾ العكامػػؿ جعمػػع الم ػػارؼ العامػػ  ت ػػؿ، االرت ػػادي  ال ػػيئ  دا ػػؿ العػػراؽ
كمػا كاف م ػدكدياع ال ػدماع الم ػراي  التػل كانػع تقػدم ا تمػؾ ،  ػد المديكنيػ إل  

ىان رئي ػػػػػيان لمت كيػػػػػر  جديػػػػػ  اػػػػػل ايجػػػػػاد  ػػػػػدائؿ الم ػػػػػارؼ  عػػػػػد ال  ػػػػػار كانػػػػػع  ػػػػػ  
 لمم ارؼ العام .

-8-63 تػػاري  643رػػد ا ػػدر مجمػػس ريػػادم الثػػكرم المن ػػؿ رػػرار ررػػـ  كاكػػاا 
 القانكف ررـ  6994ل ن 44رانكف تعديؿ رانكف ال نؾ المرك م العرارل ررـ ، 6996
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ف رػانكف ( مػ89-46 ي  الةل  مكج ه ال ا  ال امس  المكاد ، (6 6996 ن   63
ال نؾ المرك م العرارل كالام كاف يقسل  ممكي  الدكل  لمم ارؼ كلػدـ ال ػماا اال 
لمم ػػارؼ العامػػ   ممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال اػػل العراؽ.كرػػد  ػػؿ م ػػؿ الن ػػكص 
الممةيػ  ن ػػكص ا ػرل جديػػدم  ػم ع لمقطػػاع ال ػاص   ممار ػػ  النكػاط الم ػػرال 

كف لمػ  كػكؿ كػرك  م ػاام  كاػؽ  تر يص مف ال نؾ المرك م العرارل كرط اف يكػ
 .(3 6992ل ن  24ا كاـ رانكف الكركاع ررـ 

ت ػكالن جػاريان كتراجعػان  ػري ان اػل مكرػؼ ال ككمػ  العراريػ   كيعد ااا المكرؼ 
 عػػػد اف منعػػػع القطػػػاع ال ػػػاص مػػػف ممار ػػػ  النكػػػاط الم ػػػرال الكثػػػر مػػػف ، انػػػااؾ

كل ػػيف  3006د العػػاـ مػػا تجػػدر االكػػارم اليػػه اف لػػـ يت  ػػس  عػػ، لقػػديف مػػف الػػ مف
لدـ اال تقرار ال ا ل إل   كيعكد     الؾ، ام م رؼ  اص ال العراؽ 3004

 كانعدـ الثق   ال مط  المرك ي  كم   ات ا.
كالجػػػدير  الػػػاكر انػػػه رػػػد  ػػػدر اػػػل تمػػػؾ ال تػػػرم رػػػانكف  ػػػكؽ  ةػػػداد لػػػ كراؽ  

  اػػػل كتػػػـ  مكج ػػػه ت  ػػػيس اكؿ  ػػػكؽ لػػػ كراؽ الماليػػػ، 6996ل ػػػن  34الماليػػػ  ررػػػـ 
كمػا كت  ػس اػل  ةػداد  مركػ  الدرا ػاع ، (العراؽ  إ ـ   كؽ  ةػداد لػ كراؽ الماليػ 

لةػرض تػدري  مػكظ ل الج ػا  ، 6999ل ن   24 مكج  القانكف ررـ  (2 الم راي  
  السػاا ، الم رال كتػ امي ـ كتطػكير   ػرات ـ كت كيػداـ  ػالعمكـ الم ػراي  ال ديثػ 

لكػف  عػد ا ػت ؿ  (4   ػك  كدرا ػاع م ػراي   تقديـ ا تكاراع م راي  كالدادإل  
كاػػاا مػػا ، ا ػػد  تةيػػراع جاريػػ  اػػل ممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال 3002العػػراؽ لػػاـ 

  نتعرؼ لميه ال ال رع القادـ .
 

                                                           

 .1881-2-3ؽٜ 3312اىعدد ، ٍْش٘ر ؽٜ جزٝدج اى٘فائع اىعزافٞح. 1

تعيد ذعدٝيئ 1892ىظيْح ىظيْح 25ٍِ فُْ٘ اىثْل اىَزمشٛ اىعزافٜ رفيٌ 51اىؾقزج االٗىٚ ٍِ اىَادج . 6

 .1881ىظْح 16تاىقاُّ٘ رفٌ 

 ٍ٘ظؼ تدرجح ٍدٝز عاً.اىذٛ ٝرزأطٔ ، ٝرعثز حاىٞآ ٍِ اجٖشج اىثْل اىَزمشٛ اىعزافٜ. 3

 .1888ىظْح 32ٍِ اىقاُّ٘ رفٌ  6اىَادج /. 5
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 (1002-3-7مرحمة مابعد احتالل العراق في ): الفرع الثاني
(  ػػقطع ام ػػ   3002-4-9مػػف المعمػػكـ انػػه لنػػد ا ػػت ؿ العػػراؽ  تػػاري    

النظاـ االرت ادم التل كانػع رائمػ  لمػ  الت طػيط المركػ م كلػدـ الكػ ااي  كايمنػ  
رطػػػاع الدكلػػػ  لت ػػػدب مر مػػػ  ارت ػػػادي  جديػػػدم اػػػل العػػػراؽ تتمثػػػؿ اػػػل ا ػػػدار  ػػػمط  
االئت ؼ الم رت  ال العراؽ ركانيف جديدم كتعديؿ رػكانيف رائمػ  ااع ل رػ   النكػاط 

لػػؾ   ػػدؼ ت كيػػؿ النظػػاـ الرت ػػادم اػػل كا، االرت ػػادم لمكمػػان كالمػػالل   ك ػػان 
نظػػاـ يعتمػػد ارت ػػاد ال ػػكؽ كلػػه إلػػ   العػػراؽ مػػف نظػػاـ مركػػ م م طػػط نيػػر كػػ اؼ

القػػػدرم لمػػػ  مكاك ػػػ  التطػػػكراع االرت ػػػادي  مػػػف  ػػػ ؿ تع يػػػ  دكر القطػػػاع ال ػػػاص 
 .(6 كالت  يؼ مف دكر الدكل  كايمنت ا لم  مجمؿ العممياع الم راي  

الم ػػػارؼ كانػػػع الةػػػا  رػػػانكف ال نػػػؾ المركػػػ م كاكلػػػ  ال طػػػكاع اػػػل مجػػػاؿ  
لي ػؿ ، 6996ل ػن   63 ما ال الؾ رانكف التعديؿ ررـ 6949ل ن  44العرارل ررـ 

 كثاني ا لمم ارؼ .، اكل ما لم نؾ المرك م العرارل، م مه رانكناف جديداف
ال تػػػػػرم لةيػػػػػر العرارػػػػل مػػػػػف اال ػػػػػتثمار  اػػػػا  كرػػػػد ا ػػػػػا المجػػػػاؿ القػػػػػانكف اػػػػػل 

الجديػػػػد لةيػػػػر العرارػػػػل  رػػػػانكف الم ػػػػارؼ العرارػػػػل اا  ػػػػما، عػػػػراؽالم ػػػػرال اػػػػل ال
اك ،  ممار ػػػ  النكػػػاط الم ػػػرال امػػػا مػػػف  ػػػ ؿ اػػػتا اػػػركع لم ػػػارؼ نيػػػر لراريػػػ 

كمػا رػد ، ريػد الت  ػيس اػل العػراؽبك  الم اام  ال ربس ماؿ م ػارؼ  ا ػ  رائمػ 
ل ػػػػػن   44 مكجػػػػػ  االمػػػػػر  6999ل ػػػػػن   36لػػػػػدؿ رػػػػػانكف الكػػػػػركاع العرارػػػػػل ررػػػػػـ 

كا ػػر  ماجػػا  اػػل التعػػديؿ ال ػػماا لةيػػر العػػرارييف  العسػػكي  اػػل الكػػركاع ، 3004
مر مػػػ  مار ػػػؿ التػػػ ميـ كلكػػػف سػػػمف  ػػػياؽ إلػػػ   كاػػػاا يعنػػػل لػػػكدم العػػػراؽ، العراريػػػ 

 .(3 رانكنل جديد
كممػػػا تجػػػدر االكػػػارم اليػػػه يمكػػػف ا ػػػرا  ااػػػـ التطػػػكراع ااع الع رػػػ   المجػػػاؿ  

 يمل: المالل كالم رال ال اا  ال ترم  ما

                                                           

 .21ص، ٍظدر طاتـ، ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثدهللا اىَدرص د.. 1

 .22ص، ّؾظٔ. اىَظدر 6
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كا ػدار رػانكف 6996ل ػن   34الةا  رانكف  كؽ  ةداد ل كراؽ المالي  ررـ  -6
-4-69اػػػػل  جديػػػػد م مػػػػ   إ ػػػػـ القػػػػانكف الم رػػػػع ال ػػػػكاؽ االكراؽ الماليػػػػ 

كالػػؾ  ةيػػ  ت عيػػؿ دكر اال ػػكاؽ الماليػػ  كجعمػػه  ػػكران كػػ ااان كم ػػتق ن 3004
 كنكطان ال العراؽ .

   ػػػػـ رػػػػانكف مكاا ػػػػ  ن ػػػػؿ   ػػػػدكر اكؿ رػػػػانكف لمكاا ػػػػ  ن ػػػػيؿ االمػػػػكاؿ -3
كالػػؾ   ػدؼ  نػػا  ايكػؿ رػػانكنل اعػاؿ لتنظػػيـ ، 3004ل ػن  92االمػكاؿ ررػػـ 

التعام ع الماليػ  كالم ػراي  كال ػد مػف الجػرائـ الم ػراي  كتمكيػؿ االراػا  
 إلت ػػار اف الم ػػارؼ ال ا ػػ  اػػل ا ػػدل القنػػكاع التػػل ت ػػالد رػػل تمكيػػؿ 

 اا  الجرائـ .
التنكع كلدـ اال اديػ  الم ػراي  ال ػم  ال ػار م إل   كمما ي  ظ لكدم العراؽ 

اكػؿ يػكـ نكػ د كالدم م ػرؼ جديػد ، لمقطاع الم رال ال العراؽ اػل الكرػع الػرااف
 كتطكير م رؼ رديـ كظ كر كتطكير نكاط م رال كاؽ ا الي  تكنمكجي   ديث .

 املبحث الثاوي
 يف العراق  الرتخيص املصريف

ايمػا  جديػدم تسمف م اد  ككػركط 3004لنما  در رانكف الم ارؼ لاـ  
كمػػػػا انػػػػه ا ػػػػتمـ  تقػػػػديـ طمػػػػ  لم  ػػػػكؿ لمػػػػ  ، يتعمػػػػؽ  مماركػػػػ  النكػػػػاط الم ػػػػرال

كمػا اجػا  الطعػف ، التر يص كمنا ال نؾ المركػ م  ػطم  ال ػع اػل طمػ  التػرا يص
كاػػػػاا مػػػػا  ػػػػنتعرؼ لميػػػػه اػػػػل اػػػػاا ،  ال ػػػػدماع الماليػػػػ (  قػػػػرار ال نػػػػؾ امػػػػاـ م كمػػػػ 

 المجاؿ.
االكؿ نتنػػػاكؿ اػػػل المطمػػػ  االكؿ ، ث ثػػػ  مطالػػػ إلػػػ   الم  ػػػ  نق ػػػـ اػػػاا  

كنتنػػاكؿ اػػل المطمػػ  الثػػانل الج ػػ  الم ت ػػ  اػػل ، م ػػتم ماع التػػر يص الم ػػرال
كنتنػػاكؿ اػػل المطمػػ  الثالػػ  المةػػا  التػػر يص ، ال ػػع اػػل طمػػ  التػػر يص الم ػػرال

 كالطعف ال رراراع ال نؾ المرك م  ك ف التر يص الم رال.
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 املطلب االول 
 مسخليماث الرتخيص املصريف 

لـ يعرؼ رانكف الم ارؼ م طما التػر يص الم ػرال اػل كػ ف الػؾ كػ ف  
كاػػػل سػػػك  الن ػػػكص المنظمػػػ  لمتػػػر يص الم ػػػرال ، انمػػػ  التكػػػريعاع الم ػػػراي 

  نه ل ارم لف مكااق  ال نؾ المرك م لم  الطمػ   يمكف تعريؼ التر يص الم رال
رؼ كممار ػ  النكػاط الم ػرال ك نػا  لمػ  المقدـ اليػه مػف ر ػؿ كػرك  لت  ػيس م ػ

 .(6 كرراراع ال نؾ المرك م ال الطم  تكاار كركط م ددم ال القانكف
كرػػد يمػػنا التػػر يص الم ػػرال لكػػرك  م   ػػ  كاػػؽ ا كػػاـ رػػانكف الكػػركاع  

. (2 لمكاتػػ  تمثيم ػػابك  يمػػنا ل ػػركع الم ػػارؼ نيػػر العراريػػ بك ، (3 العرارػػل المعػػدؿ
 ػػارؼ العرارػػل كةيػػر  مػػف القػػكانيف الم ػػراي  ام كػػ ص مػػف ك  ػػاا منػػل رػػانكف الم

، (4 ممار ػػػػ  النكػػػػاط الم ػػػػرال دكف تػػػػر يص م ػػػػ ؽ مػػػػف ال نػػػػؾ المركػػػػ م العرارػػػػل
مػف رػانكف 43مف المػادم/ 3 ي  ال مع ال قرم /، كبلت ر الؾ م ال   ال د مف ا الت ا

ط ام كػػ ص يمػػارس النكػػػاإلػػػ   ال نػػػؾ  إ ػػدار امػػر، 3004ال نػػؾ المركػػ م ل ػػن  
كيجػػػ  اف ، الم ػػػرال دكف تػػػر يص م ػػػ ؽ منػػػه  إيقػػػاؼ لممػػػه  إ ػػػرع كرػػػع ممكػػػف

كلمػػػ  ، يكػػػكف امػػػر االيقػػػاؼ اػػػاامراؽ  االدلػػػ  القانكنيػػػ  التػػػل تث ػػػع كرػػػكع الم ال ػػػ 
ايػػاـ مػػف 2ال نػػؾ المركػػ م  ػػ ؿ إلػػ   الكػػ ص المكجػػه اليػػه االمػػر تقػػديـ رد مكتػػك 

إلػػ   الكػػ ص المعنػػكم المكجػػه كااا ت ػػيف لم نػػؾ المركػػ م اف، تػػاري  ا ػػت مه االمػػر
ككػػػالؾ اػػػرض ام جػػػ ا  ، (8 امػػػر ايقػػػاؼ العمػػػؿ لػػػـ يمتػػػـ   ػػػه اػػػرض نرامػػػاع ماليػػػه 

                                                           

 .161ص، ٍظدر طاتـ، دمر٘ر .ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثدهللا اىَدرص. 1

 .6115ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ ىعاً 1اىَادج /. 6

رػ اىعزافيٜ ٍظيريشٍاخ اىريز ٞض اىَظيزؽٜ ىؾيزٗم اىَظيارػ عٞيز اىعزافٞيح ّظٌ فاُّ٘ اىَظيا. 3

 ً. (9-2ٍٗناذة ذَثٞيٖا ؽٜ اىَ٘ادا

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ.1/ٍِ اىَادج 1اىؾقزج . 5

ٍِ فاُّ٘ اىثْل اىَزميشٛ اىعزافيٜ ىظيْح 26(ٍِ اىَادج /3-6ٝؤ ذ اىثْل اىَزمشٛ تؤحناً اىؾقزذِٞ ا. 1

 ح .عْد ذقدٝزٓ ىريل اىغزاٍ 6115
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 ػػػػػاس اال تيػػػػػاؿ كاػػػػػؽ رػػػػػانكف جنػػػػػائل ا ػػػػػر يطمػػػػػ  مػػػػػف م كمػػػػػ  الجنايػػػػػاع لمػػػػػ  ا
 .(6 العقك اع
مكػػػتقاته ك  يػػػ  لةػػػ  كانػػػع بك  اػػاا كرػػػد منػػػل القػػػانكف ا ػػػت داـ كممػػ  م ػػػرؼ 

اػػل اػػاا القػػانكف مػػف دكف تػػر يص  ػػادر مػػف     ػػكص ام لمػػؿ من ػػكص لميػػه
ات ػػاؽ بك  ال نػػؾ المركػػ م اػػاا مػػالـ يكػػف اػػاا اال ػػت داـ من ػػكص لميػػه اػػل القػػانكف

 .(3 دكلل 
لممػػان إف م ػػمت ماع طمػػ  التػػر يص لممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال اػػل العػػراؽ  

االكلػ  ت ػم   طمػ  ، يتككف مف مػف مػر متيف 3004    رانكف الم ارؼ ل ن  
ااا ما  نعراه ، اما اما، كالثاني  ت م   طم  التر يص الن ائل، االكلل التر يص

 ت الان.
 لمتر يص الطم  االكلل-اكآل
كمػل الػؾ يمكػف ، لـ يرد تعريؼ لمطمػ  االكلػل اػل رػانكف الم ػارؼ العرارػل 

تعري ػػػه   نػػػه ل ارم لػػػف طمػػػ   طػػػل يتسػػػمف مجمكلػػػ  مػػػف المعمكمػػػاع كتراػػػؽ  ػػػه 
إلػػ   ددم اػػل القػػانكف كاػػل رػػراراع ال نػػؾ المركػػ م يقػػدـمجمكلػػ  مػػف الم ػػتنداع الم ػػ

مػػف يمثم ػػا رانكنػػان ر ػػؿ ت  ػػيس الكػػرك  بك ، ال نػػؾ المركػػ م مػػف ر ػػؿ لجنػػ  الم   ػػيف
لةػػػػػرض اػػػػػتا  ػػػػػكار اكلػػػػػل  ين مػػػػػا    ػػػػػكص ت  ػػػػػيس م ػػػػػرؼ كممار ػػػػػ  النكػػػػػاط 

 .(2 الم رال(
ال نػؾ إلػ   ك  اا رد ترؾ رانكف الم ارؼ العررل ت ديد كػكؿ الطمػ  االكلػل 

كيكمف اال ػاس الطم  ككؿ ا تمارم مط كل   م ان،  كرد يت ا ااا، المرك م العرارل

                                                           

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ .19اىَادج /. 1

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ.3اىَادج /. 6

 .168ٍظدر طاتـ.ص، دمر٘ر .ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثدهللا اىَدرص. 3

ٗذرنييُ٘ ٍييِ عييدد الٝقييو عييِ  ال ييح ، *ىمْييح اىَسطظييِٞ ٕٜاىمْييح ْٝر ثٖييا ٍسطظيي٘ اىشييزمح ؽَٞييا تٞييٌْٖ

 ٍِ فاُّ٘ اىشزماخ اىعزافٜ اىَعده. 12/ٗالذشٝد عِ طثعح اعضاء( اىَادج 
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 مػػػف رػػػانكف الم ػػػارؼ 8مػػػف المػػػادم/ 2نػػػص ال قػػػرم /إلػػػ   القػػػانكنل لمطمػػػ  االكلػػػل
 العرارل .

 : ال  م  ال الطم  االكلل لمتر يص ا ل اما المعمكماع
 .(6 ا ما  م   ل الكرك  -6
  ا ػ بك  ايما ااا كاف لم  ككؿ كرك  م ػاام الككؿ القانكنل لمم رؼ  -3

 كرك  م دكدم .بك  تسامني بك  م تمط بك 
ككػػالؾ مقػػدار ما ػػيطرا ،  ا ػػ بك   ػػية  االكتتػػا  ايمػػا ااا كانػػع لامػػ  -2

 مف اال  ـ لم  الجم كر ااا كاف االكتتا  لامان.
 مايمل:  تراؽ  طم  التر يص االكلل -4
 لقد ت  يس الكرك   - ب

 ؿ الم رؼ  الجدكل االرت ادي (مكركع اكلل ل ط  لم -  
 كثيق   ج  اال ـ التجارم لدل الج   الم ت  . - ع
 اي اؿ دال الر ـ المقرر. -  
ام م ػػػػػتنداع ا ػػػػػػرل يطمػػػػػ  ال نػػػػػػؾ المركػػػػػػ م إل ار ػػػػػا  الطمػػػػػػ  االكلػػػػػػل  - ج

 لمتر يص.
ال نػػؾ المركػػ م العرارػػل  عػػد ا ػػراـ إلػػ   ا يػػران اف الطمػػ  االكلػػل يقػػدـ كي  ػػظ 

 .(3   لقد ت  يس الكرك  ال ا 
 الطم  الن ائل لمتر يص -ثانيط

لـ يعرؼ المكرع العرارل الطم  الن ائل كيمكـ تعري ػه   نػه ل ػارم لػف طمػ   
 طل يتسمف مجمكلػ  مػف المعمكمػاع كتراػؽ  ػه مجمكلػ  مػف الم ػتنداع الم ػددم 

مػف  ال نػؾ المركػ م العرارػلإلػ   ال نؾ المرك م العرارل يقدـ ال القانكف كال رراراع
                                                           

، ( عِ اىثْل اىَزمشٛ اىعزافي6112ٜ-9-65(اىظادر ترارٝخا1295-3-8اىنراب اىزطَظٜ رفٌ ا. 1

 اىَدٝزٝح اىعاٍح ىَزافثح اىظٞزؽح ٗاالئرَاُ. 

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ. 1اىَادج /. 6
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يس الكػػػػرك  ك ػػػػدكر كػػػػ ادم مػػػػف يمثم ػػػػا رانكنػػػػان  عػػػػد ت  ػػػػبك  نػػػػ  الم   ػػػػيفر ػػػػؿ لج
كت ػػػػا  الك  ػػػػي  المعنكيػػػػ  لةػػػػرض ال  ػػػػكؿ لمػػػػ  المكااقػػػػ  الن ائيػػػػ  ت  ي ػػػػ ا كا

   .(6 لت  يس م رؼ كممار   النكاط الم رال 
مػف رػانكف 8/مػف المػادم/3كيكمف اال اس القانكنل لمطم  الن ػائل اػل ال قػرم  

كجػػػك  تقػػػديـ مجمكلػػػ  مػػػف المعمكمػػػاع  مػػػا رػػػد ا ػػػتمـ  القػػػانكفالم ػػػارؼ العرارل.ك
 : كالم تنداع كال

/ب مػػػػف 3لنػػػػكاف المكتػػػػ  الرئي ػػػػل لمكػػػػرك  الم ػػػػاام  ال ا ػػػػ   مكجػػػػ  ال قػػػػرم  -6
ككػاف مػف االاسػؿ اف يتسػمف الطمػ  مف رانكف الم ارؼ العرارل،  8ادم /الم

 ككالؾ الككؿ القانكنل لمكرك .، ا ـ الكرك 
المػػػر ص   ػػػا كربس المػػػاؿ المكتتػػػ   ػػػه لمكػػػرك  الم ػػػاام   م ػػػالأ ربس المػػػاؿ  -3

 .(3 ال ا    ما ال الؾ الم الأ المداكل 
ال  جان  اكر ، ال الم رؼ كجن يته كم ؿ ارامته كم نته ،(2 ا ـ كؿ ادارم -2

 . (4 ث ث  اك اص لم  االرؿ يمكف الرجكع الي ـ
 .(8 ا ما  مالكل ال يا م الم ام  -4
لماؿ كام مكاف دا ؿ العراؽ كام مكاف  ارج العراؽ مكرل المرك  الرئي ل ل  -8

امػاكف اػركع إلػ    االسػاا ، (4 تعتـ  الكرك  اف تمػارس نكػاط ا الم ػرال ايػه
مػػػػل ،  ػػػػارج العػػػػراؽبك  الم ػػػػرؼ كمكاتػػػػ  تمثيمػػػػه التػػػػل يرنػػػػ  ات  ػػػػا دا ػػػػؿ

م  ظػػ  اف الم ػػرؼ الػػام اليػػاكر اػػل الطمػػ  الن ػػائل نيتػػه اػػل اػػتا اػػركع لػػه 

                                                           

 .139ص، ٍظدر طاتـ، دمر٘ر .ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثدهللا اىَدرص. 1

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ. 1ٍِ اىَادج /6ؽقزج /. 6

. اُ االدارٛ تاىْظييثح ىيَظييزػ ٝشييَو رئييٞض ٗاعضيياء ٍميييض االدارج ٗاىَييدٝز اىَؾيي٘ع ٗاعضيياء 3

ٗٝمية فثيو اّر ياتٌٖ أٗ ذعٞٞيٌْٖ اطرحظياه ٍ٘اؽقيح اىثْيل اىَزميشٛ عييٚ ، ىمْح ٍزاجعح اىحظاتاخ

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ.18ذزيٞحٌٖ.اىَادج /

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ. 1ٍِ اىَادج /6ؽقزج /. 5

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ. 1اىَادج /. 1

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ. 1اىَادج /. 2
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بك  لميػه اف ي  ػؿ لمػ  مكااقػ  ال نػؾ المركػ م اف اراد اػتا اػػرع اػل الم ػتق ؿ
 . (6 اكثر ال ام مكاف م تق ن

 ام معمكماع ا رل يطم  ا ال نؾ المرك م العرارل . -4
مػػف القػػانكف 8الم ػػتنداع ال  مػػ  التػػل تراػػؽ  الطمػػ  الن ػػائل  مكجػػ  المػػادم / -9

 : ال
يس اسػػػػ  لػػػػف لقػػػػد ت  ػػػػ، ن ػػػػ   م ػػػػدر  مػػػػف كػػػػ ادم ت  ػػػػيس الكػػػػرك  -ب 

 الكرك  كنظام ا اال ا ل.
 رائم   جمم  اال  ـ ال الم رؼ كالم ت يديف الن ائييف ل   ـ. -  
 ال طي  مف كؿ لسك مجمس االدارم كالمدير الم كض  االااداع -ج 
 الجدكل االرت ادي  لمكركع ت  يس الم رؼ. -د 
ال يكؿ االدارم التنظيمل لمم رؼ كك ؼ كامؿ لنطاـ الررا ػ  الدا ميػ   -ق 

لػؾ  طتػه الت ػاا اجػرا اع منا ػ   لمكاا ػ  ن ػيؿ االمػكاؿ ايه  ما اػل ا
 كتمكيؿ االراا  . 

 يػػػاف مراجػػػل ال  ػػػا اع يككػػػؼ ايػػػه لػػػف رن تػػػه كا ػػػتعداد  لتػػػكلل م مػػػ   -ك 
 المراجع  ال ارجي  ل  ا اع الم رؼ.

 رائم     ما  المكاريل التل ي ااـ اي ا . -  
 اي اؿ دال الر ـك المقررم . -ا 
 م العرارػػػػل ال ار ػػػػا  الطمػػػػ  الن ػػػػائل ام م ػػػػتنداع يطمػػػػ  ال نػػػػؾ المركػػػػ -ط 

 لتر يص.
  عػػد االنت ػػا  مػػف تقػػديـ الطمػػ  االكلػػل كالطمػػ  الن ػػائل لتػػر يص الم ػػرال 

لكف ماال الج   التل  كل ا القانكف النظر ال ، ت دب مر م  ال ع ال اايف الطم يف
 ؟ ااا ما  نجي  لنه ال المطم  الثانل. طم اع التر يص الم رال

 

                                                           

 ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ. 1اىَادج/. 1
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 ي املطلب الثاو
 للبج يف طلب الرتخيص املصريف  اجلهت املخخصت

تت ػػػػؽ انمػػػػ  التكػػػػريعاع الم ػػػػراي  كمن ػػػػا رػػػػانكف الم ػػػػارؼ العرارػػػػل ل ػػػػن   
لمػػ  اف الج ػػ  الم ت ػػ   ػػالنظر اػػل طمػػ  التػػر يص الم ػػرال كال ػػع ايػػه 3004

لػػػاا  ػػػكؼ نتنػػػاكؿ  الدرا ػػػ  ال نػػػؾ المركػػػ م اػػػل العػػػراؽ ثػػػـ نتطػػػرؽ ، ال نػػػؾ المركػػػ م
كاادااػػه  إلت ػػار  الج ػػ  الم ت ػػ   المركػػ م العرارػػل مػػ    ػػائص ال نػػؾ ػػالتركي  ل

 لم ع ال الطم  االكلل كالن ائل لمتر يص الم رال كالؾ ال ارليف رئي ييف.
 البنك المركزي العراقي الفرع األول: 

تعػػػد لجنػػػ  ا ػػػدرا العممػػػ  العراريػػػ  النػػػكام االكلػػػ  لت  ػػػيس ال نػػػؾ المركػػػ م اػػػل 
كمػػنا ، ككػػاف مقػػر  اػػل لنػػدف، ل  ا ػػدار العممػػ  اػػل العػػراؽ يػػ  كانػػع تتػػك ، العػػراؽ

 . (6  مط  ا دار العمم  العراري  6926ل ن  44 مكج  القانكف ررـ 
ل ػػن   42كيعػػد الم ػػرؼ الػػكطنل العرارػػل الػػام ت  ػػس  مكجػػ  القػػانكف ررػػـ  
 يػ  تػكل  ا ػدار العممػ  العراريػ  ، بكؿ م رؼ مرك م يت  س اػل العػراؽ 6949

كرػػػػد نقػػػػؿ اليػػػػه   ػػػػظ ، (3 ( ككانػػػػع ت مػػػػؿ ا ػػػػمه6980-9-69ل   كػػػػكؿ اعمػػػػل اػػػػ
 . 6984  ا اع ال ككم  مف م رؼ الرااديف  ككؿ تدريجل  ت  

كرػػػػد نظػػػػـ ال نػػػػؾ المركػػػػ م اػػػػل العػػػػراؽ  قػػػػكانيف  ا ػػػػ  ا راػػػػا رػػػػانكف ال نػػػػؾ  
 .3004-4-9كالام  در  عد ا ت ؿ العراؽ ال  3004المرك م العرارل ل ن  

 البنك المركزي العراقي خصائصالفرع الثاني: 
 : يتمي  ال نؾ المرك م العرارل  جمم    ائص اكل ا كال

                                                           

افرظييادٝاخ اىْقيي٘د ٗاىَظييارػ ؽييٜ اىييْظٌ اىييزأص ٍاىٞييح ٗااليييرزامٞح ، د.عثييد اىَييْعٌ اىظييٞد عيييٜ. 1

، 1895’تغداد’ٍاثعح جاٍعح اىَ٘طو ، اىمشء اىثاّٜ، فاار اىْاٍٞح ٍع االيارج  اطح ىيعزاؿٗاال

 ٍٗاتعدٕا.316ص

.ّقيو طيالحٞاخ اطيدار 1831ىظيْح 55اىَعده ىيقاُّ٘ رفيٌ  1859ىظْح  56تَ٘جة اىقاُّ٘ رفٌ . 6

 اىعَيح ٍِ ىمْح اىعَيح اىعزافٞح إىٚ اىَظزػ اى٘طْٜ اىعزافٜ .
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مػػف رػػػانكف  8انػػه م   ػػػ  لامػػ  تعػػػكد ممكيت ػػا لمدكلػػػ   مكجػػ  المػػػادم / -6
 .3004ال نؾ المرك م العرارل ل ن  

كاليتمق  االكامر ، يتمتل ال نؾ المرك م العرارل  إ تق ؿ تاـ ال ادا  كظائ ه 
ا اػل الػؾ ال ككمػ  العراريػ  اال  مػا اػك من ػكص لميػه اػل رػانكف  مػ، مػف ام ج ػ 

. كرػػػد الػػػـ  القػػػانكف جميػػػل الج ػػػاع  ػػػإ تراـ ا ػػػتق لي  3004ال نػػػؾ المركػػػ م ل ػػػن  
 عػػػػد اف نػػػػص لميػػػػه ، كرػػػػد ا ػػػػ ا اػػػػاا م ػػػػدب د ػػػػتكرم اػػػػل العػػػػراؽ، ال نػػػػؾ المركػػػػ م

ؾ المركػػ م يعػػد كػػؿ مػف ال نػػ  ػ ف  منػػه602اػل المػػادم 3008الد ػتكر العرارػػل ل ػػن  
، كدكاكيػػػػف االكرػػػػاؼ، كايئػػػػ  االلػػػػ ـ كاالت ػػػػاالع، العرارػػػػل كديػػػػكاف الررا ػػػػ  الماليػػػػ 

 كينظـ الؾ  قانكف(.، ايئاع م تقم  ماليان كاداريان 
ااا يكجد ال العراؽ  نؾ مركػ م كا ػد مركػ   الرئي ػل اػل ، لدـ التعداد -3

مػػػػػف رػػػػػانكف ال نػػػػػؾ المركػػػػػ م  3مػػػػػف المػػػػػادم/ 2 ةػػػػػداد  مكجػػػػػ  ال قػػػػػرم/ 
مػػػػل ، كلػػػػه اػػػػركع اػػػػل المك ػػػػؿ كار يػػػػؿ كال ػػػػميماني  كال  ػػػػرم، لعرارػػػػلا

م  ظػػػػ  انػػػػه ارلػػػػل ال نػػػػؾ المركػػػػ م اػػػػل ارمػػػػيـ كرد ػػػػتاف التتمقػػػػ  ام 
كالتكجػد ام ل رػ   ين مػا اػل ، تعميماع مف المركػ  الرئي ػل اػل  ةػداد

الػػػػػؾ الين ػػػػػل ككنػػػػػه اػػػػػرع لم نػػػػػؾ المركػػػػػ م ، إالا بف (6 الكرػػػػػع ال اسػػػػػر
ر االكػػػػارم اليػػػػه اف م ػػػػ ل  انكػػػػا  ال نػػػػؾ المركػػػػ م كممػػػػا تجػػػػد، العرارػػػػل

دارتػػه كر ػػـ ال يا ػػ  الماليػػ  النقديػػ  كا ػػدار العممػػ  اػػل العػػراؽ اػػل  كا 
 3008مف ا ت ا اع ال مط  االت ادي  كاػؽ الد ػتكر العرارػل ل ػن  

 منه.  660/2كالؾ     المادم 
 ااداؼ ال نؾ المرك م ككسائ ه -ثانيان 

ا عػد ، لعراؽ لمػ  ااػداؼ ال نػؾ المركػ م العرارػلانعكس الكارل ال ا ل ال ا 
العامػػ  ، اف كانػػع اادااػػه اػػل ظػػؿ نظػػاـ ال كػػـ ال ػػا ؽ م  ػػكرم اػػل تن يػػا ال ا ػػي 

  يػػ  ا ػػ ا ال نػػؾ المركػػ م العرارػػل ، لدكلػػ  العراريػػ  اػػل ت قيػػؽ النظػػاـ االكػػتراكل
                                                           

 .116ص، ٍظدر طاتـ، اىدِٝ عثدهللا اىَدرصئاالُ تٖاء د. . 1
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ؼ  عػػد  ػػقكط الػػؾ النظػػػاـ ادام اعالػػ  ت ػػااـ اػػل ت قيػػػؽ اال ػػتقرار اػػل  ػػعر ال ػػػر 
كال  ػاظ لمػ  نظػاـ مػالل ثا ػع يقػكـ لمػ  ا ػس التنػااس اػل ال ػكؽ ككػالؾ  كالعمؿ

لمػػ  ا ػػاس ارت ػػاد ال ػػكؽ كا ػػرا   اػػل ظػػؿ نظػػاـ ارت ػػادم جديػػد اػػل العػػراؽ يقػػكـ
 .(6 دكر القطاع ال اص كتكجيل المناا   المكركل  

كال   يؿ ت قيؽ تمؾ االاداؼ يمػارس ال نػؾ المركػ م العرارػل لػدم كظػائؼ  
 ػػػػػي  ا ر اػػػػػا ا ػػػػػدار التػػػػػرا يص لمم ػػػػػارؼ كتنظػػػػػيـ المال ػػػػػا كاالكػػػػػراؼ لمي ػػػػػا رئي

كا دار العمم  العراري  كمكاا ت  ن يؿ االمكاؿ كمنل تمكيؿ االراا    ػ  المػادم 
 .3004مف رانكف ال نؾ المرك م العرارل ل ن   4/

 ال نؾ المرك م العرارل مجمس ادارم -ثالثان 
لم نػػػؾ المركػػػ م العرارػػػل مػػػف مجمكلػػػ  مػػػف يتكػػػكف ال يكػػػؿ االدرام التنظيمػػػل  

يترب ه مجمس ادارم ال نؾ كاك الم ػ كؿ لػف ادارم المػاؿ ال نػؾ ، المديرياع كاالر اـ
 يػػ  يتكػػكف اػػاا المجمػػس ، مػػف رػػانكف ال نػػؾ المركػػ م 60المركػػ م   ػػ  المػػادم / 

مف ت ع  السا  كاـ م ااظ ال نؾ المرك م كنائ اف لمم ااظ كث ث  مػدرا   مػا اػل 
كث ثػػػ  ااػػػراد ا ػػػريف ممػػػف لػػػدي ـ ال  ػػػرم الماليػػػػ  ، لػػػؾ ر  ػػػا  المػػػديرياع كاالر ػػػاـا

مف رػانكف  (69-69ك64-63كرد  ينع المكاد مف  ، كالم راي  كالقانكني  المنا   
ال نػػػؾ المركػػػ م الكػػػركط الكاجػػػػ  تكااراػػػا اػػػل الظػػػػا  مجمػػػس ادارم ال نػػػؾ المركػػػػ م 

 ايه .  ككي ي  ا دار القراراع ككي ي  تعيين ـ كارالت ـ كاجتمالاع المجمس
كيمارس مجمس االدارم مجمكل  مف اال ت ا اع اام ا ا دار الترا يص  

 كات اا االجرا اع التل تك ػؿ تنظػيـ  ػ م  كامػف الم ػارؼ كمػا ن ػع لميػه المػادم
 . 3004 مف رانكف الم ارؼ العرارل ل ن  64/ 

ا اع ال ػػػع اػػػل مػػػف رػػػانكف الم ػػػارؼ العرارػػػل اجػػػر  9كمػػػا تسػػػمنع المػػػادم / 
ككي يػ  ا ػدار القػراراع ، الطم  االكلل كالطم  الن ػائل، طم ل التر يص الم رال

 يػػ  يقػػكـ ال نػػؾ  ال ػػع  الطمػػ  االكلػػل ،  كػػ ن ما مػػف ر ػػؿ ال نػػؾ المركػػ م العرارػػل
                                                           

 .113ص، اىَظدر ّؾظٔ، ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثداىٔ اىَدرصد.  . 1
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كلمػ  ، المقدـ اليه مف ر ؿ كرك  لـ تت  س  عد   ؿ مدم ك ريف مف تاري  تقديمه
ث ثػ  اكػ ر  ا تي ا   الكركط المطمك   لمه اكمال ا  مؿمقدـ الطم  ال  ال  لدـ 

، مػػف تػػاري  ا طػػار   قػػرار ال نػػؾ المركػػ م كاال الت ػػر مقػػدـ الطمػػ  مت مػػل لػػف طم ػػه
الم ػػػارؼ العرارػػػل  مػػػف رػػػانكف (9 كال ي ػػػت ؽ مػػػا رػػػد داعػػػه مػػػف ر كـ.  ػػػ  المػػػادم 

 . 3004ل ن  
رار  ػػػ ؿ اتػػػرم كممػػػا ي  ػػػظ اف المكػػػرع لػػػـ يتطػػػرؽ ل الػػػ  لػػػدـ ا ػػػدار القػػػ 

 ا ػؿ تعت ػر مكااقػ ، ك ريف مف تاري  تقديـ الطم  الةير م تكال لمكػركط المطمك ػه
راػػػض ؟ اليمكػػػف ت  ػػػير مكرػػػؼ رػػػانكف الم ػػػارؼ  عػػػدـ الػػػرد لمػػػ  الطمػػػ    نػػػه بك 

راػػػض لمطمػػػ    ك ػػػا اف القػػػانكف مػػػنا ال نػػػؾ اػػػل  ػػػاالع ا ػػػتثنائي  تمديػػػد اتػػػرم 
ا  التػ  ير ر ػؿ اف ي ػيف انت ػا  المكلػد الك ريف لمػ  اف ي طػر مقػدـ الطمػ     ػ 

 مف رانكف الم ارؼ العرارل. 9مف المادم /2كالؾ     ال قرم /، الم دد
كمػػػا لػػػـ يعػػػالة رػػػانكف الم ػػػارؼ  الػػػ  مػػػا ااا الت ػػػر الطمػػػ  نيػػػر م ػػػتكال  

 لمكػػركط ثػػـ ا ػػتكمؿ مقػػدـ الطمػػ  الكػػركط  ػػ ؿ مػػدم ث ثػػ  اكػػ ر كرػػدـ طمػػ  جديػػد
يمتػػـ  ال نػػؾ  مػػدم كػػ ريف لمػػنا التػػر يص كمػػا اػػك ال ػػاؿ  ا ػػؿ، ال نػػؾ المركػػ مإلػػ  

لند تقديـ الطم  االكلل الكؿ مرم؟ كما اك م ير الطم  الام لـ ي تكمؿ الكركط 
مػف المػادم 6ي  ـ مػف نػص ال قػر/اإنه   الن    لمت ا ؿ االكؿ المطمك   لممرم الثاني ؟

امػا الت ػا ؿ الثػانل ، اػا  ال الػ  ايظػان إلػ   مف القانكف اف مدم الك ريف تن ػرؼ 9/
، (6 لػاا يػرل الػ عض ، اماداـ االمر يتعمؽ  عدـ ا تي ا  الكركط المطمك   لمتػر يص

انػػه ال مػػانل مػػف تكػػرار تقػػديـ الطمػػ   تػػ   عػػد راسػػه كلػػدم نيػػر م ػػتكؼ لمكػػركط 
 لممرم الثاني  . 

ك كػػػكؿ لػػػاـ ااا رػػػرر ال نػػػؾ المركػػػ م العرارػػػل  ػػػ ف الطمػػػ  االكلػػػل م ػػػتكؼ  
الػػراض  ػ ؿ  ػػت  اكػػ ر مػػف بك  مطمك ػػ  رانكنػػا اعميػػه ال ػع ايػػه  المكااقػػ لمكػركط ال

  ػػػػػػ  ، لمكػػػػػركط المطمك ػػػػػ ، تػػػػػاري  ا طػػػػػار مقػػػػػدـ الطمػػػػػ   ػػػػػ ف الطمػػػػػ  م ػػػػػتكؼ
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. كنػػػرل اف مػػػدم  ػػػت  اكػػػ ر 3004مػػػف رػػػانكف الم ػػػارؼ العرارػػػل ل ػػػن  9/6المػػػادم/
 طكيم  جدان كنقترا اف تككف ثاالث  اك ر .

ال نػػؾ اال  عػػد ت  ػػيس الكػػرك  إلػػ   اليقػػدـاإنػػه  لامػػا طمػػ  التػػر يص الن ػػائ 
كت ػػا  ا الك  ػػي  المعنكيػػ  كيمتػػـ  ال نػػؾ  ال ػػع اػػل اػػاا ، ك ػػدكر كػػ ادم ت  ػػيس كا 

مػف المػادم  2الطم    ؿ اترم كػ ريف مػف تػاري  تقديمػه اليػه كالػؾ  مكجػ  ال قػرم /
 مف رانكف الم ارؼ العرارل. 9/

ؾ ال ػدار القػرار  كػ ف ا ػتي ا  الطمػ  ااا كلـ ي دد القانكف مدم معين  لم نػ 
كما لـ ي دد مدم معين  لمقدـ الطم  لي ػتكمؿ ، الن ائل الكركط المطمك   مف لدمه

 اي ا الكركط المطمك  .
اػػػػل  ػػػػاؿ مكااقػػػػ  لمػػػػ  طمػػػػ   كمػػػػا الػػػػـ  رػػػػانكف الم ػػػػارؼ ال نػػػػؾ المركػػػػ م 

ر يص التػػر يص الم ػػرال ا ػػ غ مقػػدمل الطمػػ   قػػرار  كمػػف ثػػـ نكػػر رػػرار مػػنا التػػ
ال   ي   ااع تػداكؿ كا ػل اػل  ػاؿ لػدـ تػكار بك  الم رال ال الجريدم الر مي 

كيجػ  اف ، مف رانكف الم ػارؼ 9مف المادم/9الجريدم الر مي  كالؾ ا كاـ ال قر /
ت كيػػؿ التػػر يص  فكمػػا منػػل القػػانك ، ي ػػدر القػػرار كتا ػػ  كل تػػر  منيػػ  نيػػر م ػػددم

 مي  كانع.اك التنا ؿ لنه لمةير ك  م ت ، الم رال
كاف لػدـ االمتثػاؿ ل ػا  ، ااا كرد اجا  القانكف ا دار تر يص مقيد  كركط 

، الكػػركط اثنػػا  ممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال يعػػرض الم ػػرؼ ل طػػر الةػػا  التػػر يص
 مف رانكف الم ارؼ .  (/د6 /62كالؾ     ا كاـ المادم 

ه يتطمػػ  اإنػػ، امػػا ايمػػا يتعمػػؽ  ممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال اػػل ارمػػيـ كرد ػػتاف 
الػػػ  الج ػػػاع الم ت ػػػ   ػػػاالرميـ ، الم ػػػرال لم  ػػػكؿ لمػػػ  التػػػر يص تقػػػديـ طمػػػ 

مدير لاـ ارع ال نؾ المرك م ال ار يؿ ااا رن  مقدـ الطم  إل    ي  يقدـ الطم 
مػػدير اػػرع ال نػػؾ المركػػ م إلػػ   اك، داػػكؾبك   ممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال اػػل ار يػػؿ

الم رال ال ال ميماني . ي  يقػكـ اال يػر ال ال ميماني  ااا رن   ممار   النكاط 
مجمػس إلػ   ك ير المالي  ال االرميـ كيقكـ ك ير المالي  يرال الطم إل    رال الطم 
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إلػػػػػ  راػػػػػض التػػػػػر يص الم ػػػػػرال ا ػػػػػتنادان بك  ال ػػػػػدار رػػػػػرار مػػػػػنا، ك را  االرمػػػػػيـ
 م  ساع كؿ مف ك ير المالي  كمدير ارع ال نؾ المرك م .

اػل  جرا اع ارس ا الكارل ال ا ل ال العراؽ  ككؿ لػاـكال قيق  اف اا  اال 
كتكػػػكف االجػػػرا اع التػػػل تت ػػػا مػػػف ارلػػػل ال نػػػؾ المركػػػ م ، (6 كاالرمػػػيـ  كػػػكؿ  ػػػاص
مػػػف  (69 مػػػف المػػػادم(ا كػػػاـ ال قػػػر  اكالإلػػػ   مكػػػركل  ا ػػػتنادان  العرارػػػل اػػػل االرمػػػيـ

ارمػػيـ ، اا لنػد ن ػ،  يػ  جػا  اي ػػا  يقػر اػاا الد ػػتكر 3008الد ػتكر العرارػل ل ػػن  
 ك مطاته ارميمان ات اديان(.، كرد تاف
كممػػا تجػػدر االكػػارم اليػػه اف رػػانكف الم ػػارؼ رػػد الػػـ  ال نػػؾ المركػػ م   ػػتا  

كي تػػػػكم لمػػػػ  ،  ػػػػجؿ  ػػػػاص لمم ػػػػارؼ كيكػػػػكف متػػػػاا لمجم ػػػػكر ت قيقػػػػان لمكػػػػ ااي 
الم ػػرال اػػل العػػراؽ  معمكمػػاع ت ػػص كػػؿ م ػػرؼ مػػنا تػػر يص لم اكػػرم النكػػاط

ف القػػػػػانكف لػػػػػـ يمػػػػػـ  الم ػػػػػارؼ  ػػػػػرا    عػػػػػدـ ممار ػػػػػ  النكػػػػػاط ا مػػػػػف لمػػػػػ  الػػػػػرنـ
اال انػػػه رػػػد الػػػـ  الم ػػػارؼ  ػػػإف ، الم ػػػرال اال  عػػػد الت ػػػجيؿ اػػػل  ػػػجؿ الم ػػػارؼ

ي ينكا ال جميل الم تنداع كاالكراؽ التل ي ػت دمكن ا اػل معػام ت ـ كػررـ الت ػجيؿ 
 الم  ص لمم رؼ ال  جؿ الم ارؼ كلنكاف مرك   الرئي ل.

اػل العػراؽ اال  مار ػ  النكػاط الم ػرالماف الم رؼ الي تطيل  كمما يعنل 
( مػػػف رػػػػانكف 60/3المػػػػادم /  ال كػػػاـ ا ػػػتنادان ،  عػػػد الت ػػػجيؿ اػػػػل  ػػػجؿ الم ػػػػارؼ

 كما اف الت  يؿ ال  جؿ الم ارؼ اجرا  تمقػائل ،3004الم ارؼ العرارل ل ن  
ف الت ػػار  لػػالؾ يمكػػ، يقػػكـ  ػػه ال نػػؾ المركػػ م كاليعػػد مػػف م ػػمت ماع مػػنا التػػر يص

 اجرا  مكمؿ يقكـ  ه ال نؾ المرك م.
ال نػػؾ  ػػراض الطمػػ  االكلػػل ن ػػائل دكف الم ػػاس   ػػؽ  ػػا    كيعػػد رػػرار 

الطمػػ  الطعػػف اػػل رػػرار الػػراض الن ػػائل لػػدل الج ػػ  الم ت ػػ  . كلكػػف مػػاال اػػا  
 الج   ؟ ااا ما  نتعرؼ لمي  ال المطم  القادـ.
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 املطلب الثالث
قرارث البىل املرمي  بشأن الغاء الرتخيص والطعه يف 

 الرتخيص املصريف
   ػػػ ا  ت ػػػرر الةػػػا  ، 3004ل ػػػن  94العرارػػػل ررػػػـ  جػػػا  رػػػانكف الم ػػػارؼ 

، التػػر يص الم ػػرال الممنك ػػ  لكػػرك  م ػػاام   ا ػػ  لممار ػػ  النكػػاط الم ػػرال
كليف ج   ت تص  ال ع ال الطعف الكارد لم  ررارع ال نؾ المرك م العرارل  ك ف 

 لالؾ  نتناكؿ الؾ ال ارليف ك    االتل .، الالم ر  التر يص
 الغاء الترخيص المصرفي : الفرع األول 

اف ت ػػميط السػػك  لمػػ  اال ػػ ا  التػػل ت ػػرر طمػػ  الةػػا  التػػر يص الم ػػرال 
لػػالؾ  نقت ػػر اػػل اػػا  الدرا ػػ  ، كثيػػرم  عػػد من ػػه مػػف ر ػػؿ ال نػػؾ المركػػ م العرارػػل

 ا اع ت  يس الم ارؼ اقط.لم  اال  ا  التل ل ا ل ر   م مت ماع كاجر 
رػػرار مػػنا  تػػر يص الم ػػرال يكػػكف لػػادم االجػػؿ نيػػر اػػإف ، كمػػا  ينػػا  ػػا قان 

ل تػػػرم  منيػػػ  نيػػػر  م ػػم  اا الػػػـ  القػػػانكف ال نػػػؾ المركػػػ م مػػػنا التػػػر يص الم ػػػرال
 4مػػف المػػادم /3م ػػددم كال يجػػك  مػػنا التػػر يص ل تػػرم م رتػػ  كالػػؾ  مكجػػ  ال قػػرم /

اػػاا القػػػرار لػػيس مطمقػػان مػػػف  يػػ  الن ػػاا  ػػػؿ إالا بف  .مػػف رػػانكف الم ػػػارؼ العرارػػل
مػف القػانكف لمػ  ال ػاالع التػل يمةػ   62اجا  القػانكف الةائػه  يػ  ن ػع المػادم /

ال نػؾ المركػ م إلػ   اي ا التر يص الم رال الممنكا لكرك  ما.كا ندع ن س المادم
ي ػػػا اػػػل  ػػػمط  الةػػػا  التػػػر يص ااا تػػػكاارع ا ػػػدل اال ػػػ ا  الن ػػػكص لم العرارػػػل
 القانكف.
 اللةػػػػػا   ػػػػػالتيف م  ظػػػػػ  يمكػػػػػف العرارػػػػػل الم ػػػػػارؼ رػػػػػانكفإلػػػػػ   ك ػػػػػالرجكع 

 .التر يص
 مػػػف(6 ال قػػػر اػػػل القػػػانكنل ا ا ػػػ ا كيكمػػػف، ل لةػػػا  الجكا يػػػ  ال الػػػ  اكل مػػػا

 الةػػػا  المركػػػ م لم نػػػؾ ي ػػػؽ ك مكج  ػػػا، العرارػػػل الم ػػػارؼ رػػػانكف مػػػف(62  المػػػادم
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 مػػػػف  ػػػػ   تػػػػكار لمػػػػ ا ن  نػػػػ العػػػػراؽ اػػػػل امػػػػ لكػػػػرك  الممنػػػػكا الم ػػػػرال التػػػػر يص
 نيػر مػاير  منا ػ  ا ػر اجػرا  ام  إت ػاا االكت ا  اك، القانكف ال الم ددم اال  ا 
 رػػانكف مػػف89/ المػػادم ا كػػاـ   ػػ  الم ػػرؼ لمػػ  ك ػػل كتعيػػيف التػػر يص المةػػا 

 .   العرارل الم ارؼ
 ال قػػػرم نػػػص اػػػل القػػػانكنل ا ا ػػػ ا كيكمػػػف، ل لةػػػا  الكجك يػػػ  ال الػػػ  ثاني مػػػا 

 تػػكاار اػػكر المركػػ م ال نػػؾ لمػػ  ك مكج  ػػا، الم ػػارؼ رػػانكف مػػف 62/المػػادم مػػف3/
 اف دكف الم ػػػرال التػػػر يص  الةػػػا  القػػػرار ا ػػػدار القػػػانكف اػػػل الم ػػػددم اال ػػػ ا 

كاال  ا  االتي  تقل سمف ال ال  االكلػ   .ا ر اجرا  ام ات اا ال ال يار له يككف
 : كال
بك  م ػػػتنداع نيػػػر  ػػػ ي  بك  معمكمػػػاع كاا ػػػ لمػػػ  ا ن ااا مػػػنا التػػػر يص  نػػػ .6

مػػف  4كجػػكد م ال ػػاع جكاريػػ  ل ػػا ل رػػ   طمػػ  التػػر يص ال قػػرم/ ب مػػف المػػادم 
 رانكف الم ارؼ .

(ك ر مف تاري  ن اا 63ااا لـ ي دب الم رؼ  مامر   النكاط الم رال   ؿ   .3
ما مف رانكف الم ارؼ.م 4    ال قرم /   مف المادم / ، ررار منا التر يص

 ػػيف اال ػػ ا  المكػػركل  كاال ػػ ا  نيػػر المكػػركل   ي  ػػظ اف القػػانكف لػػـ ي ػػرؽ
ر مػػػػا يعػػػػكد الػػػػؾ الجػػػػؿ لػػػػدـ تػػػػرؾ م ػػػػا   ، لعػػػػدـ ممار ػػػػ  النكػػػػاط الم ػػػػرال

ممػػػا يعنػػػل ، التػػػل ت  ػػػؿ لػػػ  تػػػرا يص لممار ػػػ  النكػػػاط الم ػػػرال لمم ػػػارؼ
جػػرا  لػالؾ يكػػكف لم نػػؾ المركػػ م ات ػػاا اال،  ممار ػػ  لممػػه لػدـ جديػػ  الم ػػرؼ

 المنا   .
 م ال   الم رؼ الم كرط مف الكركط الكارم ال ررار منا التر يص. .2

 ػػدلكل اكػػ ار ال ػػ س التػػل تقػػاـ لمػػ  ، امػػا  ػػاالع االلةػػا  الكجك يػػ  اتمثػػؿ 
لمػ ن  ا كػاـ ال قػر ، الم رؼ  نػا ب لمػ  رػرار م ػ   مػف م كمػ  ال ػدماع الماليػ 

 .3004  ل ن  مف رانكف الم ارؼ العراري 62مف المادم / 3/
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تمثػػؿ يتعيػػيف ، كمػػف ااػػـ االثػػار التػػل تترتػػ  لمػػ  الةػػا  التػػر يص الم ػػرال 
لمػػػؿ يقػػػكـ  ػػػه الم ػػػرؼ بك  م ػػػرال ك طػػػ ف ام نكػػػاط ك ػػػل لت ػػػ ي  الم ػػػرؼ

كما ترال جميل القيكد ،  ـ الم رؼ كلم م تهإ تثنا  مايقكـ  ه الك ل  ن  ه  ا 
م ػػػػػرؼ كتكػػػػػػكف تمػػػػػػؾ لمػػػػػ  الت ػػػػػػرؼ اػػػػػل مكجػػػػػػداع الم ػػػػػػرؼ ل ػػػػػالا دائنػػػػػػل ال

المكجػػكداع  منػػ ل لػػف ال جػػ  كال يػػل لمكاػػا   ػػديكف الم ػػرؼ ك  اظػػان لمػػ   قػػكؽ 
امتيػػا  كالػػؾ  قػػدر سػػماف الػػديف بك  الةيػػر  إ ػػتثنا  المكجػػداع المثقمػػ    ػػؽ الػػراف

 كما يتـ كط  ا ـ الم رؼ مف  جؿ الم ارؼ.، (6 ل ا  ال قكؽ
لمركػ م  الةػا  التػر يص لكف اؿ يجك  االلتراض الطعف( لم  رػرار ال نػؾ ا

الم ػػرال الممنػػكا لمم ػػرؼ ؟ كمػػا اػػل الج ػػ  التػػل تتػػكل  نظػػر الػػؾ االلتػػراض؟ 
 ااا ما نتعرؼ ال ال رع القادـ.

 الطعن بقرار البنك المركزي لدى محكمة الخدمات المالية: الفرع الثاني
بك  القراراع التل ت در لف ال نؾ المرك م راض طم  التػر يص الم ػرال 

الةػػا  التػػر يص لي ػػع رطعيػػ   ػػؿ اجػػا  رػػانكف الم ػػارؼ بك  يص مكػػركطتػػر  مػػنا
ككػػػػالؾ رػػػانكف ال نػػػػؾ المركػػػػ م ، منػػػػه 608.  مكجػػػػ  المػػػادم /3004العرارػػػل ل ػػػػن  
الطعػػف اػػل تمػػؾ القػػراراع لػػدل م مكػػ  ، منػػه49 مكجػػ  المػػادم/3004العرارػػل ل ػػن  

ف ال نػػػػؾ ال ػػػػدماع الماليػػػػ  التػػػػل تكػػػػكمع  عػػػػد  ػػػػقكط النظػػػػاـ ال ػػػػا ؽ  مكجػػػػ  رػػػػانك 
.كرػػػد نظػػػـ اػػػاا القػػػانكف ايكػػػؿ الم كمػػػ  كاجرا ات ػػػا  3004المركػػػ م العرارػػػل ل ػػػن  

 ( منه .90-42كا ت ا ات ا ال المكاد  
كرػػػػػد ت   ػػػػػع اػػػػػا  الم كمػػػػػ  اعػػػػػ ن كمقراػػػػػا  ةػػػػػداد كتمػػػػػارس ا ت ا ػػػػػات ا  

كتتككؿ الم كمػ  مػف رئػيس لمم كمػ  كايئػ  رسػائي  ، المن كص لمي ا ال القانكف
، اكثر   ػ  مػايقرر  رئػيس الم كمػ  المعػيف مػف ر ػؿ ك يػر العػدؿ العرارػلبك  كا دم

، كتتكػػكف كػػؿ ايئػػ  رسػػائي  مػػف رسػػام اليقػػؿ لػػدداـ لػػف ث ثػػ  كالي يػػد لػػف  م ػػ 
. كيترب ػػ ا 3004مػػف رػػانكف ال نػػؾ المركػػ م العرارػػل ل ػػن  44المػػادم /   ػػ  ا كػػاـ

                                                           

 زافٜ.ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىع28ٍِ اىَادج / 6اىؾقزج /. 1
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 ليتػكل  االكػراؼراض معيف مػف ر ػؿ رئػيس الم كمػ  ممػف لمػؿ اػل مجػاؿ القػانكف 
كتتكػػكؿ اػػا  ال يئػػاع  قػػرار مػػف رئػػيس الم كمػػ  كالػػؾ   ػػ  ، لمػػ  جم ػػاع ال يئػػ 

لدد كنػكع القسػايا التػل تنظراػا الم كمػ .  معنػ  اف كػؿ ايئػ  م ت ػ   نػكع معػيف 
 مف القسايا.

كتتكػكف كػؿ ، كيتـ ا تيار رسام الم كم  مف ر ػؿ رئػيس مػف مجمكلػ  رسػام 
م ث ثػ  مػن ـ يػتـ ا تيػاراـ مػف ر ػؿ ك يػر العػدؿ مػف  م   رسا مجمكل  م دئيان مف

الم ت ػػػيف اػػػل مجػػػاؿ  ا ػػػاتام الجامعػػػاعبك  رسػػػام كم ػػػاميف مػػػف ممار ػػػل الم نػػػ 
كاالثانػػػاف ال اريػػػاف ي تػػػاراـ ك يػػػر الماليػػػ  مػػػف ، القػػػانكف االدارم اكالمػػػدنل اكالتجػػػارم

 . (6 اكم ال  رم ال مجاؿ الم ا    كالمعاماالع المالي 
الكاجػػػ  تكااراػػػا اػػػل الكػػػ ص الػػػام يعػػػيف راسػػػل اػػػل م كمػػػ   امػػػا الكػػػركط 

مػػػػف رػػػػانكف ال نػػػػؾ  44مػػػػف المػػػػادم / 8ال ػػػػدماع الماليػػػػ    ػػػػ  ماجػػػػا  اػػػػل ال قػػػػرم /
 : كال، المرك م
 اف يككف لراريان. .6
نيػػر بك  مت ػػرغ،  دكنػػهبك  كم تكػػار  مقا ػػؿبك  كمكسػػؼبك  بال يعمػػؿ كم ػػ كؿ .3

  نؾ المرك م العرارل.اي  ايئ  ت سل الكراؼ البك  ال م رؼ، مت رغ
لسػػك اػػل االدارم  ػػكا  بك  كم تكػػاربك  بال يعمػػؿ اػػل ال نػػؾ المركػػ م كمكظػػؼ .2

 نير مت رغ .بك  كاف مت رغ
 ارميم  ال العراؽ.بك  مرك ي ، بال يككف لسكان ال ايئ  تكريعي  .4
كي  ػظ اف ، يكػةؿ من ػ ان ك يػرن اػل الدكلػ بك  نائػ  ك يػربك  بال يعمؿ كػك ير  .8

يكػػػترط ت ػػػرغ  اف  ػػػه د م  ػػػـك المن ػػػ  الك يػػػر  ػػػؿ كػػػاف االكلػػػ المكػػػرع لػػػـ ي ػػػد
 القسام  ككؿ لاـ.

 بال يككف رد اك ر اا  ه لعج   لف ت ديد ديكنه. .4

                                                           

 ٍِ فاُّ٘ اىثْل اىَزمشٛ اىعزافٜ . 25ٍِ اىَادج/ 3اىؾقزج /. 1
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كممػا تجػد االكػارم اليػه يكػكف تعيػيف القسػام اػل الم كمػ  لمػدم لكػر  ػػنكاع  
كمػا يجػك  لػك ير ، مف رانكف ال نؾ المركػ م 44مل جكا  تجديد الؾ     المادم /

 لعدؿ ارال  ام من ـ ال  اؿ ث كع ت مؼ ام كرط مف الكركط المكار الي ا ان ان.ا
كيككف ك يػر العػدؿ اػك الم ػ كؿ لػف تنظػيـ الم كمػ  كاالكػراؼ لمػ  ادارت ػا 

كيكػػػكف لػػػه ت ديػػػد ركالػػػد ، مػػػف رػػػانكف ال نػػػؾ المركػػػ م48مػػػف المػػػادم /6كاػػػؽ ال قػػػرم /
الم كمػ  ككسػل القكالػد لتنظػيـ االمػاكف التػل تعقػد اي ػا جم ػاع بك  تنظيمي  لمكاف

االجػػػػرا اع المت عػػػػ  اي ػػػػا كت ديػػػػد ال ػػػػاالع التػػػػل تكػػػػكف ايػػػػه الجم ػػػػاع نيػػػػر لمنيػػػػ  
 مف رانكف ال نؾ المرك م . 44ال  ا  ا تثنائي      ا كاـ المادم 

كي ػػػالد  ، امػػػا رئػػػيس الم كمػػػ  ا ػػػك الم ػػػ كؿ الم اكػػػر لػػػف ادارم الم كمػػػ  
كيػػتـ ت ديػػػد ا ت ا ػػػات ـ مػػػف ر ػػػؿ الػػػك ير ك يػػػر العػػػدؿ  مكظ ػػكف معينػػػيف مػػػف ر ػػػؿ

 مف رانكف ال نؾ المرك م. 48مف المادم /3ا كاـ ال قر /    
 يػػػػ  تقػػػػكـ ، اػػػػل القػػػػانكف كلم كمػػػػ  ال ػػػػدماع الماليػػػػ  ا ت ا ػػػػاع م ػػػػددم 

التل ي دراا ال نؾ المرك م  ك ف راض طم  التر يص  الم كم   مراجع  القراراع
منػل كػ ص مػف ممار ػ  بك  لةػا  التػر يصابك  منا تر يص مكػركطبك  الم رال

،  عػػد الطعػػػف  تمػػؾ القػػراراع لػػػدي ا، تػػػر يص م ػػ ؽ النكػػاط الم ػػرال دكف   ػػكؿ
 مف رانكف ال نؾ المرك م العرارل.42    المادم /

كل طراؼ المتسررم مف القراراع ال ادرم لػف ال نػؾ المركػ م العرارػل  كػ ف  
لػػػدل م كمػػػ  ال ػػػدماع الماليػػػ    ػػػؽ الطعػػػف اػػػل تمػػػؾ القػػػراراع التػػػر يص الم ػػػرال
يػػػكـ مػػػف تػػػاري   ػػػدكر القػػػرار كاال الت ػػػر رػػػرارا ال نػػػؾ  اتػػػان  20 ػػػ ؿ مػػػدم ار ػػػااا 

 مف رانكف ال نؾ المرك م .49اليجك الطعف  ه ا تنادان ال كاـ المادم /
، كيػػدكف القػػرار مػػل ا ػػػ ا ه، كت ػػدر القػػراراع   نم يػػ  ا ػػكاع رسػػام ال يئػػ  

لم كم  لي ع رطعي  كانما يجػك  ا ػتئناا ا امػاـ م كمػ  كاال كاـ التل ت در لف ا
كاال ي ػ ا القػرار  ػاع  إ ػتثنا  ، يكـ مف تاري   ػدكر القػرار 20اال تئناؼ   ؿ 
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اكتكػػاؼ تمػػؾ  يػػكـ مػػف تػػاي  20  نػػل القػػرار لمػػ  ادلػػ  مػػ كرم ات ػػدب مػػدم  الػػ  مػػا ااا
 لمرك م .مف رانكف ال نؾ ا 4االدل  الم كرم ا تنادان ال كاـ المادم / 

م كمػ  اال ػتئناؼ تنظػر اػا  الطعػكف  ػ م  كلـ ي  ـ القانكف ايما ااا كانع 
 ػػػ ف الم كمػػػ  تنظػػػر اػػػا  الطعػػػكف   ػػػ ت ا التميي يػػػ  ، (6  ػػػ  ؟ لػػػالؾ يػػػرل الػػػ عض

ت ػػػاله  م ػػػالا الجم ػػػكر ممػػػا  نظػػػران ل طػػػكرم النكػػػاط الم ػػػرال كل رتػػػه  الثقػػػ  كا 
نػا نػرل لكػس الػؾ اػل ظػؿ  ػككع اال ان، يتطم    ػـ الػدلاكم   ر ػل كرػع ممكػف

ي  ػػر اف تنظػػر م كمػػ  اال ػػتئناؼ   ػػ ت ا اال ػػتئنااي  النػػه اػػك  الػػؾاػػإف  المكػػرع
 92مػػف رػػانكف المرااعػػاع المدنيػػ  ررػػـ/  24اال ػػؿ اػػل ا ت ا ػػ ا   ػػ  المػػادم/ 

 . 6949ل ن  
كنظران الامي  رراراع ال نؾ المرك م العرارل  ػدد رػانكف ال نػؾ ال ػاالع التػل  
ال نؾ اللػادم النظػر إل   ال دماع المالي  ا طاؿ ررار ال نؾ كرد  ي ا لم كم يجك  ا

 كاا  ال االع .، مف رانكف ال نؾ 49ايه     المادم / 
 ا ا م ا ت دام ا لند ات اا القرار.بك  ااا تعدل ال نؾ المرك م  مطاته .6
 ال القانكف . ااا ات ل اجرا اع التتماك  مل ما اك من كص لميه .3
 ا القرار  ككؿ تع  ل.ااا ات  .2

كمػا  ػدد القػانكف ايسػػان ، اػاا كرػد تػرؾ القػانكف لمم كمػ  تقػػدير تمػؾ ال ػاالع 
ال ػػاالع التػػل يجػػك  اي ػػا لم كمػػ  اال ػػتئناؼ ا طػػاؿ رػػرار م كمػػ  ال ػػدماع الماليػػ  

 كاا  ال االع.، ال نؾ مف رانكف 90المادم /     كرد  الي ا اللادم انظر ايه
 دماع المالي   نظر الدلكل.لدـ ا ت اص م كم  ال  - ب

  ػػتندبك  ادلػػ  ماديػػ إلػػ   ااا كػػاف  كػػـ م كمػػ  ال ػػدماع الماليػػ  الي ػػتند -  
 ادل  م كرم إل  

 ااا كاف ال كـ م الؼ لمقانكف. - ع
 

                                                           

 .196، ٍظدر طاتـ، ئاالُ تٖاء اىدِٝ عثدهللا اىَدرصد. . 1
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 املبحث الثالث
 الخىظيم القاوىوي العمال املصارف 

 املطلب االول 
 قاوىن الخجارة العراقي ممارست االعمال املصرفيت يف ظل 

 الحساب الجاري: ع األولالفر  
اف ال  ػػػا  الجػػػارم لقػػػد  العرارػػػل لمػػػ  رػػػانكف التجػػػارم 369ن ػػػع المػػػادم / 

يت ػػػؽ يمقتسػػػا  ك  ػػػاف لمػػػ  اف  قيػػػد اػػػل   ػػػا  لػػػف طريػػػؽ مػػػداكلاع مت ادلػػػ  
بك  مػػف ت ػػميـ نقػػكد اكامػػكاؿ كمتدا مػػ  الػػديكف الناكػػئ  لػػف العمميػػاع التػػل تػػتـ  يػػن ـ

اػػا  الػػديكف لػػف كػػؿ  كاف ي تعيسػػا لػػف ت ػػكي ، راػػاتجاريػػ  را مػػ  لمتمميػػؾ كني اكراؽ
  ت كي  ن ائي  ينتة لن ا ر يد ال  ا  لند نمقه. داع  لم   دم

تنتقػػؿ ممكيػػ  النقػػكد كاالمػػكاؿ الم ػػمم  كالمقيػػدم دينػػان ل ػػا   ا اػػل ال  ػػا  ك  
كيعت ػر الػديف ر ػؿ لقػد ال  ػا  الجػارم رػد جػدد ، الػام ت ػمم ا الطػرؼإلػ   الجارم

ال  ػػػا  الجػػػارم  إت ػػػاؽ الطػػػرايف كالت ػػػريف لمػػػ  اػػػاا الػػػديف ركالػػػد   إلػػػ ااا اد ػػػؿ
كيعد ريد ال ػؾ اػل ، (6 التقادـ كال كائد التل كانع ت رم لميه ر ؿ ريد  ال ال  ا 

ال  ا  الجػارم  ػ ي ان لمػ  اف الي ت ػ   دلػه ااا لػـ يػدال لنػد اال ػت قاؽ كاػل 
لكجػػه الم ػػيف اػػل المػػادم  ػػا  ه كلكػػس ريػػد  لمػػ  اإلػػ   اػػا  ال الػػ  تجػػك  الادتػػه

 مف ااا القانكف.339/
كممػػػا تجػػػدر االكػػػارم اليػػػه اف الم ػػػرداع المقيػػػدم اػػػل ال  ػػػا  الجػػػارم التق ػػػؿ  

كالتجػك  المقا ػ   ػيف ، (3  مجمكل ا التج ئ  ر ؿ نمػؽ ال  ػا  كا ػت راج الر ػيد 
 .(2 ا ر ال ال  ا  ااته م رد ال ال  ا  الجارم كم رد

                                                           

 1895( ىظْح 31رفٌ اٍِ فاُّ٘ اىرمارج اىعزافٜ  618. اىَادج 1

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 666اىَادج . 6

 .1895( ىظْح 31اٍِ فاُّ٘ اىرمارج  663اىَادج . 3
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الم جم  ال ال  ا  الجػارم مػا لمطػرايف مػف  قػكؽ  كالت قط م رداع القيكد 
،  ك ف العقكد كالمعام ع التل نك ع لن ا تمؾ الم رداع مالـ يت ػؽ لمػ  نيػر الػؾ

 .(6 لؾانير   كما ال تنتة المداكلاع ال ال  ا  الجارم اكائد اال ااا ات ؽ لم
اػإف  كما انه ااا ات ؽ لم  ريد الديف الم ػ ك   ك الػ  اػل ال  ػا  الجػارم 

اػػا  الك الػػ  تنتقػػؿ لسػػماف ر ػػيد ال  ػػا  لنػػد رمقػػه  مقػػدار الػػديف دكف الت ػػار لمػػا 
 .(3 يطرى لم  ال  ا  مف تةييراع اثنا   ركته ممـ يتقؼ لم  نير الؾ 

ال تجػػاج  ػػه لمػػ  بك  تػػ ميفامػػا ااا تطمػػ  القػػانكف اجػػرا اع معينػػ  النعقػػاد ال 
 تجػػاج  ػػه اال مػػف تػػاري  اتمػػاـ تمػػؾ الر ػػيد كاليجػػك  االإلػػ   الةيػػر اػػ  يػػتـ انتقالػػه

 . (2 االجرا اع
كيجػػػػك  نمقػػػػه ر ػػػػؿ انت ػػػػا  المػػػػدم ، ااا  ػػػػدع مػػػػدم لم  ػػػػا  انمػػػػؽ  إنت ائ ػػػػا  

اما ااا لـ ي دد له مدم جا  نمقه  إرادت  ا د الطرايف مػل مرالػاع ،  ات اؽ الطرايف
 الطػػرايف كمػػا يةمػػؽ ال  ػػا  الجػػارم ااا تػػكال ا ػػد، مكاليػػد اال طػػار المت ػػؽ لمي ػػا

كااا كػػػػػاف ،  ػػػػػدر لميػػػػػه  كػػػػػـ  االل ػػػػػاربك  نار ػػػػػ ابك  ا ػػػػػ ا لػػػػػديـ االاميػػػػػ بك 
الت ػػػر مق ػػػ ن اػػػل ن ايػػػ  ال ػػػن  الماليػػػ   ال  ػػػا  جػػػار  ػػػيف م ػػػرؼ كػػػ ص ط يعػػػل

ال  ػا  ااتػه إلػ   الؾ نمقان لم  ػا  كيظػؿ م تك ػان كير ػؿ ر ػيد  يعدك ، لمم رؼ
 . (4 كي تانؼ  ركته ال اليكـ التالل 

 ركالد القانكف المدنل لمػ  تقػادـ الر ػيد كاكائػد  كت ػرم تمػؾ ال كائػد كت رم 
 .(8 لم  ديف الر يد مف تاري  نمؽ ال  ا  مالـ يت ؽ لم  نير الؾ القانكني 
اػػػػ  يجػػػػك  اال تجػػػػاج ، امػػػػا ااا  ػػػػدر  كػػػػـ  إل ػػػػار ا ػػػػد طراػػػػل ال  ػػػػا  

ام لينتػػػػه  مكاج ػػػ  جمالػػػػ  الػػػػدائنيف  ػػػػ م راػػػػف تقػػػػرر لمػػػ  امكالػػػػه  عػػػػد التػػػػاري  الػػػػ

                                                           

 1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 668اىَادج . 1

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 669اىَادج . 6

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 669اىَادج . 3

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 631اىَادج . 5

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 633اىَادج . 1
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الم كمػػػ  لمتكرػػػؼ لػػػف الػػػدال لسػػػماف ديػػػف الر ػػػيد الم تمػػػؿ كالػػػؾ  مقػػػدار الر ػػػيد 
اػػل مػػا  كيجػػك  اال تجػػاج لمػػ  جمالػػ  الػػدائنيف  ػػالراف، المػػديف كرػػع تقريػػر الػػراف

 ػػيف مقػػدار الر ػػػيد المػػديف المكجػػكد كرػػع تقريػػر الػػػراف  -اف كجػػد –يتعمػػؽ  ػػال رؽ 
ث ػػػع لمػػػـ المتعارػػػد كرػػػع تقريػػػر الػػػراف كرػػػع نمػػػؽ ال  ػػػا  اال ااا  كمقػػػدار الر ػػػيد

 . (6  تكرؼ المديف لف الدال
اما ااا ريدع   يم  كرر  تجاري  ال ال  ا  الجارم كلـ تػدال ريمػ  الكررػ   

اػػل ميعػػاد اال ػػت قاؽ جػػا  لمػػف   ػػـ الكررػػ  الةػػا  القيػػد  ػػإجرا  لك ػػل كلػػك  عػػد 
 .(3  دكر  كـ  إل ار مف ردم ا لم  ـ

ريػكد ال  ػا  الجػارم التػل مسػ  لمي ػا اكثػر مػف  كال تق ؿ دلػكل  ت ػ يا 
 ت ػ يا ، تكػرار القيػكدبك   ػ كبك   مس  نكاع كلػك كػاف الطمػ  م نيػان لمػ  نمػط

كانه ما يتمؼ منػه  ػ ؿ ، اث ع العميؿ ال ال  ا  الم تكا مل م رؼبك  ال  ا 
مػف كال كؿ اال كاؿ الت مل دلكىه  عد  مس  نكاع ، المدم الماككرم  يانان    ا ه

 . (2 تاري  نمؽ ال  ا  
 االعتماد المستندي: الفرع الثاني 
االلتمػػاد الم ػتندم اػػك لقػػد  مػف رػػانكف التجػػارم العرارػل392لراػع المػػادم /  

يتع ػػػػد الم ػػػػرؼ  مقتسػػػػا  ي ػػػػتا التمػػػػاد ل ػػػػالا الم ػػػػت يد  نػػػػا  لمػػػػ  طمػػػػ    ػػػػتا 
 معدم لمنقؿ .بك   سماف م تنداع تمثؿ  سال  منقكل ، االلتماد
لػف العقػد الػام اػتا االلتمػاد   ػ  ه  االلتمػاد الم ػتندم م ػتق  ف لقدكيكك  

 كي ق  اجن يان لف ااا العقد.
كيمتػػـ  الم ػػرؼ الػػام اػػتا االلتمػػاد  تن يػػا كػػركط الكاػػا  كالق ػػكؿ كال  ػػـ  

 اع مطا ق  لما كرد ايه مف  ياناعالمت ؽ لمي ا ال لقد االلتماد مادامع الم تند

                                                           

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 632ادج اىَ. 1

 . 1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 639اىَادج . 6

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 639اىَادج . 3
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 . (6 ككركط
كيعت ػػػر ، المكػػػرع  االلتمػػػاد الم ػػػتندم ال ػػػاع كالقا ػػػؿ ل لةػػػا  اػػػاا كرػػػد ا ػػػا 

لمػ  االلتمػاد  كمػا ال تترتػ ، االلتماد نير را ؿ ل لةا  مالـ يت ػؽ لمػ  نيػر الػؾ
بك  تعديمه القا ؿ ل لةا  الت اـ لم  لاتؽ الم رؼ اتجا  الم ت يد كيجك  لمم رؼ

ااا رػدمع الم ػتنداع التػل اػتا امػا ،  نا  لم  طم  االمربك  الةائه مف تمقا  ن  ه
ككانػػع مطا قػػ  ل يانػػاع كػػركط لقػػد االلتمػػاد  ػػ ؿ مػػدم العقػػد  االلتمػػاد مػػف اجم ػػا

 .(3 كر ؿ طم  الةا  االلتماد يككف الم رؼ كاالمر م  كليف تجا  الم ت يد
كيككف الت اـ الم رؼ ال  ال  االلتماد الةير را ػؿ ل لةػا  ن ػائل  رطعيػان(  

م ت يد ككؿ  امؿ   ف الني  لمكرر  التجاري  الم  ك   تن يػاان لمعقػد كم اكرى تجا  ال
تعديمػه اال ا إت ػاؽ جميػل بك  كاليجك  الةا  االلتماد ال اع، الام اتا االلتماد    ه

كاليجػػػك  تث يػػػع االلتمػػػاد ال ػػػاع مػػػف م ػػػرؼ ا ػػػر يمتػػػـ  يػػػدكر   ،(2 اكم الكػػػ ف ايػػػه
اليعت ػػر مجػػرد اال طػػار   ػػتا االلتمػػاد ك ، كم اكػػرم تجػػا  الم ػػت يد، (4   ػػ   رطعيػػ 

الم ػػػػت يد لػػػػف طػػػػرؽ م ػػػػرؼ ا ػػػػر تث يتػػػػان مػػػػف اػػػػاا إلػػػػ   الم ػػػػتندم ال ػػػػاع المر ػػػػؿ
 .(8 الم رؼ ل لتماد

لمػػػػ  الم ػػػػرؼ اف يت قػػػػؽ مػػػػف مطا قػػػػ  الم ػػػػتنداع لتعميمػػػػاع االمػػػػر   ػػػػتا  
لػه الؾ اكران م ينػان اعميه اف ي طر االمر   كااا راض الم رؼ الم تنداع، االلتماد

 .(4 ا  ا  الراض
م ػػتنداع الكػػ ف المطا قػػ   ااا لػـ يػػدال االمػػر   ػػتا االلتمػػاد الم ػتندم ريمػػ  
 ػػ ؿ  ػػت  اكػػ ر مػػف تػػاري  ت يمةػػه  ك ػػكؿ تمػػؾ الم ػػتنداع  اػػتا االلتمػػاد لكػػركط

                                                           

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 692اىَادج . 1

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 691.اىَادج 3

 .1895( ىظْح 31ارج اٍِ فاُّ٘ اىرم 699اىَادج . 3

–اىعقي٘د اىرمارٝيح –اىرياجز  -اىقظٌ االٗه اىْظزٝيح اىعاٍيح، اىقاُّ٘ اىرمارٛ، تاطٌ ٍحَد طاىحأ.د. . 5

 .369اىقإزج ص، اىعاذل ىظْاعح اىنراب، اىقاام االيرزامٜ–اىعَيٞٞاخ اىَظزؽٞح 

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 699اىَادج . 1

 . 1895( ىظْح 31ُ اىرمارج اٍِ فاّ٘ 691اىَادج . 2
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ك ، اممم ػػػرؼ  يػػػل ال سػػػال   ػػػالم اد العمنػػػل  عػػػد ت يمػػػأ االمػػػر  مكلػػػد ال يػػػل كم مػػػه
ال ػػػػػدؿ ار عػػػػػ  ا مػػػػػاس القيمػػػػػ  الم ػػػػػتندي  لم سػػػػػال   التجػػػػػرم اال الػػػػػ  ااا لػػػػػـ ي مػػػػػأ

اػػإاا لػػـ ي مػػأ ال ػػدؿ اػػاا المقػػدار اجريػػع م ايػػدم ثانيػػ  كت ػػاؿ ال سػػال  ، كالم ػػاريؼ
كال ت ػػرم اال كػػاـ ال ػػا ق  لمػ  االلتمػػاداع الم تك ػػ  مػػف ،  ال ػدؿ التػػل تر ػػك لميػه

ل الػ  ا كػاـ كت ػرم لمػ  ال سػال  اػل اػا  ا، ر ؿ دكائر الدكل  كالقطػاع االكػتراكل
 .  (6 الراف

 الخصم: الفرع الثالث
كررػػػ    ػػػاف يػػػدال مقػػػدمان ريمػػػ ، ال  ػػػـ اػػػك ات ػػػاؽ يتع ػػػد الم ػػػرؼ  مقتسػػػا  
إلػػػػ   الم ػػػػت يد مقا ػػػػؿ نقػػػػؿ ممكيتػػػػهإلػػػػ   ام م ػػػػتند ا ػػػػر را ػػػػؿ لمتػػػػداكؿبك  تجاريػػػػ 

الم ػػػػػرؼ ااا لػػػػػـ يػػػػػداع ا المػػػػػديف إلػػػػػ   الم ػػػػػرؼ مػػػػػل التػػػػػ اـ الم ػػػػػت يد  ػػػػػرد القيمػػػػػ 
كيقتطل الم رؼ مما يداعه لمم ت يد مف ال  ـ اائدم لف م مأ الكرر   ،(3 اال مل

كت ت ػػ  ال ائػػدم لمػػ  ا ػػاس الكرػػع الػػام ، اسػػ ن لػػف العمكلػػ  ااا كانػػع مكػػركط 
 لم  ا اس مدم ار ر مف الػؾبك  ينقسل  ت  تاري   مكؿ ميعاد ا ت قاؽ الكرر 

ف تع ػػد الم ػػت يد مػػف لمميػػاع الػػراف كنيراػػا مػػف العمميػػاع التػػل تسػػمإلػػ    الن ػػ  
كمػػا تقػػدر العمكلػػ  لمػػ  ا ػػاس ريمػػ  ، ال  ػػـ  ػػرد مػػا ر سػػه ر ػػؿ  مػػكؿ اجػػؿ االدا 

 .(2 تعييف  د ادن  لم ائدم كلمعمكل  كايسط يجك ، الكرر 
اال ػػػػمل اػػػػل الكررػػػػ  التجاريػػػػ  كالم ػػػػت يد مػػػػف  اػػػػاا كلمم ػػػػرؼ تجػػػػا  المػػػػديف 

ناكػػػئ  لػػػف الكررػػػ  التػػػل ال  ػػػـ كنيرامػػػا مػػػف الممتػػػ ميف اال ػػػريف جميػػػل ال قػػػكؽ ال
كلمم ػػػػرؼ ال ػػػػؽ اػػػػل ا ػػػػتراداد الم ػػػػالأ التػػػػل كسػػػػع ا ت ػػػػع ،   ػػػػم ا الم ػػػػرؼ

 اػػػػل  ػػػػدكد االكراؽ نيػػػػر ت ػػػػرؼ الم ػػػػت يد دكف ارتطػػػػاع مار سػػػػه مػػػػف اائػػػػدم كالػػػػؾ
 .(4 المداكل  ايان كاف     االمتناع لف داع ا

                                                           

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 696اىَاددج . 1

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 693اىَادج . 6

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 693اىَادج . 3

 .1895( ىظْح 31ا1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 691اىَادج . 5
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 خطاب الضمان: الفرع الرابع
لسػػػماف   نػػػه تع ػػػد ي ػػػدر مػػػف لقػػػد لػػػرؼ رػػػانكف التجػػػارم العرارػػػل  طػػػا  ا 

را ػػؿ بك   ػػدال م مػػأ معػػيف، م ػػرؼ  نػػا  لمػػ  طمػػ  ا ػػد المتعػػامميف معػػه  االمػػر(
كػرط اا طمػ  منػه  ػ ؿ المػدم المعينػ  بك  لمتعييف لكػ ص ا ر الم ػت يد( دكف ريػد

 .(6 كي د ال ال طا  الةرض الام  در الجمه، ال ال طا 
، لينيػػػ  لتةطيػػػ  ال طػػػا ك ب اف يطمػػػ  تقػػػديـ ك الػػػ  ك  ػػػي ، (3 كلمم ػػػرؼ 

 .(2 كيجك  اف تككف الك ال  تنا الن مف االمر لف  قه تجا  الم ت يد
الةيػر اال إلػ   كاليجك  لمم ت يد التنا ؿ لف  قه الناكئ لف  طا  السػماف

إلػػ   كاليجػػك  لمم ػػرؼ اف يػػراض الادا  لمم ػػت يد ل ػػ   يرجػػل،  مكااقػػ  الم ػػرؼ
  .(4 ل ر  االمر  الم ت يدبك إل   الم ت يدبك  ل ر  الم رؼ  االمر

ااا كت رب ام  الم رؼ تجا  الم ت يد ااا لـ ي ؿ   ؿ مدم  رياف  طػا   
السػػماف طمػػػ  مػػػف الم ػػت يد  الػػػدال اال ااا ات ػػػؽ  ػػػرا   ر ػػؿ انت ػػػا  اػػػا  المػػػدم ع 

ال ػرع الػام إلػ   كااا كاف لمم رؼ اكثر مف اػرع ايجػ  تكجػه المطال ػ ، (8 تجديداا
 .(4 ا  ا در ال ط

ام  طػػا  السػػماف ، (9 امػػا ااا كاػػ  الم ػػرؼ لمم ػػت يد الم مػػأ المت ػػؽ لميػػه 
كاليجػػػك  لمم ػػػت يد ،  ػػػؿ م مػػػه اػػػل الرجػػػكع لمػػػ  االمػػػر  مقػػػدار الم مػػػأ الػػػام اكاػػػا 

 .(6 الكطال    قيم   طا  السماف لف نرض ا ر نير الةرض الم دد ايه

                                                           

 .1895( ىظْح 31ارج اٍِ فاُّ٘ اىرم 699اٍادج . 1

ذييييارٝخ اىشٝييييارج  http://rasheedbank.gov.iq/htاىَ٘فييييع االىنرزّٗييييٜ ىَظييييزػ اىزيييييٞد . 6

61\16\6119. 

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج . ا699اىَادج . 3

 .1895( ىظْح 31ٍِ اُّ٘ اىرمارج ا698ٗ681اىَ٘اد /. 5

، 6113، 1ط، دار اىَٞظيزج ىيْشييز، .حظيِٞ ٍحَيد طييَحاُ .اطيض اىعَيٞيياخ اىَظيزؽٞح االطييالٍٞح. د1

 .318ص

 .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا681اىَادج . 2

،  ايياب اىضييَاُ ؽييٜ اىثْيي٘ك االطييالٍٞح .اىَعٖييد اىعيياىَٜ ىيؾنييز االطييالٍٜ’. ا.د.حَييدٛ عثييد اىعظييٌٞ 9

 .19ص، 1882، 1ط، اىقإزج

http://rasheedbank.gov.iq/ht
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 املطلب الثاوي
 ىن املصارفممارست االعمال املصرفيت يف ظل قاو

لمم ػػػارؼ اف تمػػػارس االنكػػػط  الم ػػػراي   اجػػػا  رػػػانكف الم ػػػارؼ العراريػػػ  
، اجا ت ػػػا ال ػػػاص  ممار ػػػ  االلمػػػاؿ الم ػػػراي بك  رانػػػان  ا كػػػاـ ككػػػركط تر ي ػػػ ا

 كدائل الجػؿبك  (كمف اا  النكط  ا ت ـ كدائل نقدي   ال ككؿ كدائل ت ع الطم 
ال ت مػؿ بك   ػرل م ػت ق  ال ػداد ت مػؿام امػكاؿ ابك  (انكاع ا رل مػف الكدائػلبك 

 اائدم.
 إمتيػا ( بك  نيػر مسػمكن بك  يككف منا ا  ئتماناع   ػكا  كانػع مسػمكن  

"ائتماناع الم ت مكيف كالراف العقارم ك يل ال  ا اع  كلم    يؿ المثاؿ ال ال  ر
 دكنػػه كتمكيػػؿ المعػػام ع التجاريػػ   مػػا اػػل الػػؾ ك  الم ػػت ق  "    ػػـ   ػػؽ الرجػػكع

 دكف  ؽ الرجكع( ك ػدماع التػ جير  الرجكع  ككرا  ادكاع را م  لمتدكاؿ    ـ  ؽ
كيجػك  لمم ػرؼ ، التمكيمل ال اسع  لمكائا التنظيميػ  ال ػادرم لػف ال نػؾ المركػ م

اف ي رض اائدم اسااي  لمػ  ال ائػدم كال يقت ػر م مػأ ال ائػدم االجمػالل الػام ي ػممه 
 .(3 الم رؼ لم  المم أ اال مل ل ئتماف

ل  ا  العم     ما بك  اف تكترم كت يل ل  ا  ا ال اص كيجك  لمم ارؼ 
الم مػػف ادكاع  ػػكؽ النقػػد  مػػا اػػل ، (االكتتػػا  كال م ػػرم اػػل الػػؾ  ػػدماع سػػماف

كالعمػػ ع االجن يػػ  ، الػػؾ ال ػػككؾ كال ػػكاالع كال ػػنداع االانيػػ  ككػػ اداع االيػػداع
كاال ػػػػ ـ كاالكراؽ الماليػػػػ  كالمعػػػػادف الن ي ػػػػ  كادكاع  ػػػػعر ال ػػػػرؼ ك ػػػػعر ال ائػػػػدم 

بك  اال ػػػرل كالعقػػػكد االجمػػػ  كات قػػػاع الم ادلػػػ  كالعقػػػكد الم ػػػتق مي  المتعمقػػػ   ػػػالعم ع
كاالكػػتراؾ اػػل الت امػػاع طارئػػ   مػػا ، ا ػػعار ال ائػػدمك  المعػػادفبك  ال ػػنداعبك  اال ػػ ـ

 .(2 اي ا السماناع ك طا اع االلتماد ل  ا  ا ال اص كل  ا  ال  كف

                                                                                                                                                      

  .1895( ىظْح 31ٍِ فاُّ٘ اىرمارج ا 683ٗ 686اىَ٘اد /. 1

 .6115( ىظْح 85ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ رفٌ ا 69ٍِ اىَادج  6اىؾقزج . 6

 .6115( ىظْح 85ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ رفٌ ا 3ٗ5اىؾقزاخ . 3
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يـ  ػػػدماع المقا ػػػ  كالت ػػػكي  كالت كيػػػؿ لمنقػػػد كاالكراؽ الماليػػػ  كمػػػا ل ػػػا تقػػػد 
كاكامػػػػر الػػػػدال كادكاع الػػػػدال   مػػػػا اػػػػل الػػػػؾ الكػػػػيكاع ك طارػػػػاع االئتمػػػػاف كال  ػػػػـ 
كالمػػداكلاع اال ػػرل كالكػػيكاع ال ػػيا ي  كال ػػكاالع الم ػػراي  كالت ػػكي ع كالم ػػالأ 

ك  ػػػػظ كادارم االكػػػػيا  ، يػػػػ كال م ػػػػرم النقد، المػػػػر ص   ػػػػا  ػػػػم ان ، (6 المدينػػػػ  كالدائنػػػػ 
 الثمين   ما اي ا االكراؽ المالي .

كمػػػا يجػػػك  لم نػػػؾ المركػػػ م اف يطمػػػ  مػػػف الم ػػػارؼ ك  ػػػ  تقػػػدير  كرانػػػان  
 الكػػركط التػػػل يػػػنص لمي ػػا اف تمػػػارس انكػػػط  م ػػػراي  معينػػ  مػػػف  ػػػ ؿ كػػػركاع 

تمتمػػػػػؾ نال يػػػػػ  بك  ااع ربس مػػػػػاؿ م ػػػػػتقؿ تمتمك ػػػػػا اػػػػػا  الم ػػػػػارؼ ممكيػػػػػ  كاممػػػػػ 
 .   (3 اا  م 
 مالػػؾ مكػػترؾبك  كػػريؾبك  ي ظػػر لمػػ  الم ػػرؼ اف يكػػارؾ كككيػػؿإالا بنػػه  

سػماف بك   نػا بك  تعديفبك  م ايد ا ماؾبك   رال بك  نقؿبك  لممياع ت نيلبك 
 39انكػػط  المػػاؿ ا ػػرل  إ ػػتثنا  االنكػػط  المػػر ص   ػػا  مكجػػ  المػػادم/بك  تػػ ميف

 ػػمؼ يجػػك  لمم ػػرؼ ك ت ػػكيض  ك ػػالرنـ ممػػا (مػػف اػػاا القػػانكف  رػػانكف الم ػػارؼ
يكػػػػارؾ اػػػػل ممار ػػػػ  اػػػػا  بك   طػػػػل م ػػػػ ؽ مػػػػف ال نػػػػؾ المركػػػػ م اف يمػػػػارس م رتػػػػان 

االنكػػط   قػػدر مػػايككف سػػركريان الدا  الم ػػت قاع كيجػػك  لم نػػؾ المركػػ م اف يطمػػ  
 .(2 مف الم رؼ كرؼ اا  االنكط  ال تاري  م ددال الت كيض

 الثالث املطلب  
 االسالميت املصارف يف ظل قاوىن املصرفيت االعمال ممارست 

 ل ػػن  42 ررػػـ العرارػػل اػػل اال ػػ مي  الم ػػارؼ رػػانكف مػػف 8/ المػػادم تػػنص 
 العػػػػراؽ دا ػػػػؿ اػػػػل نيػػػػر  ل  ػػػػا بك  ل  ػػػػا ه الم ػػػػرؼ يمػػػػارس" اف لمػػػػ . 3068
 كمن ا: اال  مي  الم راي  االنكط  اكجه جميل ك ارجه

                                                           

 .6115( ىظْح 85اىعزافٜ رفٌ اٍِ فاُّ٘ اىَظارػ  69. اىؾقزج ٍِ اىَادج 1

 .6115( ىظْح 85ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ رفٌ ا 69ج  اّٞؤ ٍِ اىَد. 6

 .6115( ىظْح 85ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ اىعزافٜ رفٌ ا 69اىَادج . 3
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 الت ػػػػالؼ التػػػػل نكػػػػط كاال المكػػػػاريل م تمػػػػؼ اػػػػل كاال ػػػػتثمار التمكيػػػػؿ المػػػػاؿ .6
 . اال  مي  الكريع 

 العػراؽ دا ػؿ كال يئػاع كالم   اع كالكركاع االاراد مل كاالت ارياع العقكد ا راـ .3
 .اال  مي  الكريع  ا كاـ الي الؼ ك ما ك ارجه

 الم ػػػاام  اػػػل م تمػػػؼ المجػػػاالع المكممػػػ  الكجػػػه نكػػػاط ابك  ت  ػػيس الكػػػركاع .2
ع النكػػاط الةيػػر م ػػـر كػػرلان  مكااقػػ  ال نػػؾ كالم ػػاام  اػػل الكػػركاع القائمػػ  اا
الن ػػػ   التػػػل ي ػػػدداا ال نػػػؾ مػػػف ربس مػػػاؿ  المركػػػ م العرارػػػل ك مػػػا الي يػػػد لػػػف

 الم رؼ كا تايياطاته.
الم ػػاام  اػػل ر كس اكاؿ الم ػػارؼ اال ػػ مي  المجػػا م دا ػػؿ العػػراؽ ك ارجػػه  .4

  عد ا ت  اؿ مكااق  ال نؾ المرك م.
 اتا ال  ا اع كر كؿ الكدائل. .8
تممؾ االمكاؿ المنقكل  كنير المنقكل  ك يع ا كا تثماراا كتاجيراػا كا ػتثماراا  مػا  .4

الم ػت جرم كالػداداا لم رالػ  كال ػناع بك  ال الؾ ا ت  ا االراسػل المممككػ 
كال ػػػػيا   كاال ػػػػكاف  عػػػػد مكااقػػػػ  ال نػػػػؾ المركػػػػ م كنقػػػػؿ ممكيػػػػ  العقػػػػاراع  ػػػػاؿ 

 االانت ا  مف الةرض الام انك ع مف اجمه.
  يس م ااظ ا تثماري  ك ناديؽ ا تثماري  كا دار  ككؾ مقارس  مكترك  ت .9

 ك ككؾ مقارس  م     كاقان لما ي د  ال نؾ المرك م .
المتعػػامميف معػػه اػػل م تمػػؼ بك  ت ادليػػ  ل ػػالا الم ػػرؼ تػػ ميفانكػػا   ػػناديؽ  .9

 ال االع.
ا لمي ػػػػػ ر ػػػػػكؿ االكراؽ التجاريػػػػػ  كالماليػػػػػ  ل  ظ ػػػػػا كت  ػػػػػيؿ ال قػػػػػكؽ المترت ػػػػػ  .9

ال ػػػػ ا  ا كداػػػػل كت  ػػػػيؿ ال ػػػػككؾ كاكامػػػػر كااكنػػػػاع ال ػػػػرؼ مػػػػا لػػػػـ تكػػػػف 
 ت مؼ ا كاـ الكريع  اال  مي  .بك  متسمن  اكائد

 .(6 تقديـ التمكيؿ النراض التعامؿ  العم ع االجن ي  ال ا كاؽ ال رؼ   .60
                                                           

دراطيح ٍقارّيح ، اى دٍاخ اىَظزؽٞح االئرَاّٞح ؽٜ اىثْي٘ك االطيالٍٞح، . د.ريدٛ ّعَاُ ياٝع اىعَز1ٛ

 .538ص، 6116، 1ط، االطنْدرٝح، دار اىؾنز اىماٍعٜ، ؽٜ اىقاُّ٘ ٗاىؾقٔ االطالٍٜ
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  ائػػد م ػػدد اجػػر ا ػػابك  اقػػط م ػػدد اجػػر ككالػػ  لقػػد  مكجػػ  الكدائػػل ا ػػتثمار  .66
 معػيف  ػد لػف  يادتػه  ػاؿ اػل اال ػتثمار لمميػ  لػف المت قػؽ الػر ا مف    
 .م  قان  العقد ال ياكر

 لميػػه مت ػػؽ   ػػ مابك  ا ػػ ا  اإلػػ   الرجػػكع  عػػد المػػكدليف  ػػامكاؿ الت ػػرؼ  .63
 .االيداع لند
 :مايمل، (6 اال  مي  الم ارؼ لم  ي ظر انه لم  -62

 .كلطا ن  ا اان  الم راي  ال ائدم ال التعامؿ -ب 
 . اال  مي  الكريع  ت ي ه ال مكركعبك   مع  ام تمكيؿك ب اال تثمار -  
 .العقاري   المكاريل ال م رم الماؿ تمكيؿ -ج 
  ػػػاال مػػػف%( 20  ن ػػػ   ال ػػػتعماله المعػػػدم الثا تػػػ  الممتمكػػػاع ريمػػػ  تعػػػدم

 اي ػا  مػا الثا تػ  الممتمكػاع اػل ا تثماراته ن    تتجاك  كال اال ا ي  ال ا   امكاله
 اال تثماري . م  ظته ريم  مف%(80    ال الماككرم الن   

 

 

 املطلب الرابع 
 ممارست االعمال املصرفيت يف ظل قاوىن البىل املرمي 

ف رػػػانكف ال نػػؾ المركػػػ م انػػػه يجػػك  لم نػػػؾ كػػػرا  االكراؽ  34 مكجػػ  المػػػادم /
المالي  ال ككمي  لم  اف تقت ر لم  لممياع كرا  تمؾ االكراؽ ال اطار لممياع 

الم بك  نيػػر م اكػػرم لم ككمػػ بك  اليمػػنا ال نػػؾ ام التمػػاداع م اكػػرمكانػػه ، ال ػػكؽ
كمػػػػل الػػػػؾ يجػػػػك  لم نػػػػؾ اف يقػػػػدـ لمم ػػػػارؼ ، مممككػػػػ  لمدكلػػػػ  ج ػػػػ بك  ايئػػػػ  لامػػػػ 

، التجاريػػ  المممككػػ  لمدكلػػ  كالتػػل ت سػػل الكػػراؼ ال نػػؾ المركػػ م م ػػالداع  ػػيكل 

                                                           

 .6111ىظْح  53ٍِ فاُّ٘ اىَظارػ االطالٍٞح رفٌ 2. اىَادج 1
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تقػػديـ ال ػػالداع كاال كػػاـ التػػل تػػنظـ  لمػػ  اف تقػػدـ اػػا  الم ػػالدع  ػػن س الكػػركط
 .(6 ل الا الم ارؼ التجاري  ال ا  

ككػػالؾ يجػػك  لم نػػؾ المركػػ م ال يػػل كالكػػرا  القطعػػل ال  ػػيط نيػػر المكػػركط  
بك  مكػػا    ام لقػػكد ماليػػ بك   مكجػػ  ات اريمػػع الػػادم الكػػرا بك  ( النقػػدم كاالجػػؿ

ر لمػػػ  اف تقت ػػػ، مػػػف ر ػػػؿ ال ككمػػػ بك  ماليػػػ  لػػػديكف  ػػػادرم مػػػف ر ػػػؿ ال نػػػؾ اكراؽ
لمميػاع كػرا  االكراؽ الماليػ  ديػػكف ال ػادرم لػف ال ككمػ  لمػػ  لمميػاع تجػرم اػػل 

 كمػػا يقػكـ  كػػرا  النقػد االجن ػػل المكػػركط، ال ػكؽ الم تػػكا كاػل ال ػػكؽ الثػانكنل اقػػط
 .(3 النقدمبك 

، كما تجدر االكارم اليه اف ال نؾ المرك م يقكـ    ػـ الكم يػاالع كال ػنداع 
ان كػػام ن  كا ػػط  راػػف يسػػمف القرض.كيق ػػؿ ت مينػػالم منػػ  القػػركض  كمػػا يقػػكـ  تقػػديـ

 الكدائل مل الم ارؼ كتدال لمي ا اكائد.

                                                           

 . 6115( ىظْح 12ٍِ فاُّ٘ اىثْل اىَزمشٛ رفٌ ا 31اىَادج . 1

 . 6115( ىظْح 12ٍِ فاُّ٘ اىثْل اىَزمشٛ رفٌ ا 31 ( ٍِ اىَادج -ب–اىؾقزج /أ . 6
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 الخاتمة
 لدد مف اال تناجاع كال سك  الػؾ نقػدـإل   تك منا مف   ؿ اا  الدرا  
  :لددا مف التك ياع ك    االتل

اف ال ػػماا لمقطػػاع ال ػػاص كدلمػػه كتكػػجيعه اػػل تا ػػيس الم ػػارؼ كممار ػػ   .6
الن ػػا  ال ػػد مػػف تنظيم ػػا  قػػانكف  ػػاص لمػػ  ا ػػاس د ػػتكرم النكػػاط الم ػػرال

 تمس م الا االاراد  ككؿ م اكر كالم م   العام   ككؿ نير م اكر.
كت  ػس لمػ  كػػكؿ ، الم ػارؼ ال ا ػ  اػل م ػارؼ مممككػػ  لمقطػاع ال ػاص .3

مممككػػػ  مػػػف ر ػػػؿ بك  كتكػػػكف مممككػػػ   الكامػػػؿ لمقطػػػاع ال ػػػاص كػػػرك  م ػػػاام 
لمػػػػػ  اف التقػػػػػؿ ن ػػػػػ   م ػػػػػاام  القطػػػػػاع اال يػػػػػر ، ال ػػػػػاص كالعػػػػػاـالقطػػػػػاليف 

 %(مف ربس ماؿ الم رؼ.38لف 
لػػػػـ ي ػػػػما القػػػػانكف ل كػػػػ اص الط يعيػػػػيف  ممار ػػػػ  النكػػػػاط الم ػػػػرال اال  عػػػػد  .2

 م اام  كاؽ ا كاـ رانكف الكركاع العرارل المعدؿ. ت  يس كرك 
انكف الم ػارؼ ممار   النكاط الم رال ال العراؽ ي سػل لعػدم رػكانيف مثػؿ رػ .4

كرػػػػانكف الكػػػػركاع كرػػػػانكف ال نػػػػؾ المركػػػػ م كالقػػػػانكف التجػػػػارم كالقػػػػانكف المػػػػدنل 
   يػ  تكػكؿ اػا  القػكانيف مجمكل ػا، كررارع ال نؾ المركػ م كالعػرؼ الم ػرال

 نظاـ رانكنل ت سل له الم ارؼ مف  ي  ت  ي  ا كممار   نكاط ا.
نيػػػػػػر بك     ػػػػػػ الم ػػػػػػارؼ ال ا ػػػػػػ  كاػػػػػػؽ القػػػػػػكانيف العراريػػػػػػ  رػػػػػػد تكػػػػػػكف مت .8

بك  تا عػػػ بك  را سػػػ  اك رػػػد تكػػػكف م ػػػارؼ،   ػػػ  ارادم م   ػػػي ا مت   ػػػ 
تكػػػكف مكػػػترك   ػػػيف العػػػرارييف كنيػػػراـ كرػػػد تكػػػكف م ػػػارؼ بك  م ػػػارؼ لراريػػػ 

ا  مي  كاا  اال يػرم ت سػل لقػانكف  ػاص ي ػم  رػانكف الم ػارؼ اال ػ مي  
 .3068ل ن  42ررـ 

ؼ ا ػػ مل اجن ػػل كاقػػان ال كػػاـ اػػرع لم ػػر بك  يجػػك  ت  ػػيس م ػػارؼ ا ػػ مي  .4
المعػػػػدؿ كرػػػػانكف الكػػػػركاع العامػػػػ  ررػػػػـ 6999ل ػػػػن   39الكػػػػركاع ررػػػػـ  رػػػػانكف
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لمػػ  اف ي سػػل تػػر يص تمػػؾ 3004كرػػانكف الم ػػارؼ ل ػػن   6999ل ػػن  33
 الم ارؼ لم نؾ المرك م العرارل.

نير لراري  بك  لـ يجي  رانكف الم ارؼ العرارل لمم ارؼ  كا  كانع لراري   .9
ريػد الت  ػػيس  ػػ م ن ػ   كانػػع مػػف بك  م  اػػل ربس مػاؿ بم م ػػرؼ رػػائـالم ػاا

 دكف   كؿ تر يص م  ؽ مف ال نؾ المرك م العرارل.
م كمػ  جديػدم ت ػع ا ػـ  م كمػػ   3004ا ػت د  رػانكف ال نػؾ المركػ م ل ػن   .9

ك ػػػػدد ا ت ا ػػػػ ا  ػػػػالنظر  ػػػػالطعكف المقدمػػػػ  الي ػػػػا   ػػػػدد  (ال ػػػػدماع الماليػػػػ 
كمػػػا ، لعرارػػػل ك سػػػمن ا مػػػايتعمؽ  ػػػالتر يص الم ػػػرالرػػػراراع ال نػػػؾ المركػػػ م ا

 اجا  القانكف الطعف  قراراع الم كم  اماـ م كم  اال تئناؼ . 
 التك ياع 
نقتػػػرا لمػػػ  المكػػػرع العرارػػػل مراجعػػػ  الن ػػػكص القانكنيػػػ  المتعمقػػػ   ػػػالتر يص  .9

 . 3004الم رال ال رانكف الم ارؼ ل ن  
ل رطػاع الدكلػ  مػف امػت ؾ ايػ  ن ػ   نقترا لمػ  ال نػؾ المركػ م العرارػل اف يمنػ .60

ال ا ػػػ  التػػػل ت  ػػػس لمػػػ  كػػػكؿ كػػػرك   اػػػل ربس المػػػاؿ الم ػػػدر لمم ػػػارؼ
ال يطرم لمػ  ادارم الم ػارؼ ال ا ػ  إل   مف ك ن ا اف ت دم م اام   ا  

  ك يا ت ا.
سػػركرم تطػػكير الػػكلل الم ػػرال مػػف  ػػ ؿ القيػػاـ   مػػ ع ال ميػػ  لمتعريػػؼ  .66

الم ػػراي  التػػل تمار ػػ ا كال ػػدماع التػػل تقدمػػه   الم ػػارؼ ال ا ػػ  كاالنكػػط 
 لمجم كر. 
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 المصادر
 الكتب: :اوالً 

، 6ط، االكؿ الجػػػػ  (، الم ػػػػارؼ لمميػػػػاع  التجػػػػارم رػػػػانكف اػػػػل .الكامػػػػؿ نا ػػػػيؼ د.اليػػػػاس .6
 .6992،  اريس –  يركع، المتك ط   ر كمنككراع، لدكيداع منككراع

ل سػك  الكػريع  اال ػ مي  كالقػانكف اي ا  م مد انكر ل ػدا،،  طػا  السػماف الم ػرال اػ .3
 كالقكالد الدكلي ،     تكميمل لنيؿ درج  الماج تير ال القانكف ال اص، جامع  جك ا.

 العقػػػكد– التػػػاجر -العامػػػ  النظريػػػ  االكؿ الق ػػػـ، التجػػػارم القػػػانكف،  ػػػالا م مػػػد ب.د.  ا ػػػـ .2
 القاارم.، كتا ال ل نال  العاتؾ، االكتراكل القطاع– الم راي  العممياع– التجاري 

، 6د.  ػػػيف م مػػػد  ػػػم اف .ا ػػػس العمميػػػاع الم ػػػراي  اال ػػػ مي ، دار المي ػػػرم لمنكػػػر، ط .4
3062. 

 لم كػػػر العػػػالمل المع ػػػد، اال ػػػ مي  ال نػػػكؾ اػػػل السػػػماف  طػػػا ، العظػػػيـ ل ػػػد  مػػػدم .د.ا .8
 .6994، 6ط، القاارم، اال  مل

 .3009، لماف، كردار كائؿ لمن، العممياع الم راي ،  الد اميف ل دا، ا.د. .4
 درا ػػ ، اال ػػ مي  ال نػػكؾ اػػل االئتمانيػػ  الم ػػراي  ال ػػدماع، العمػػرم كػػايل نعمػػاف ركػػدم.د .9

 .3063، 6ط، اال كندري ، الجامعل ال كر دار، اال  مل كال قه القانكف ال مقارن 
 كاالكػتراكي  ماليػ  الػربس الػنظـ اػل كالم ػارؼ النقػكد لمل.ارت ػادياع ال ػيد المنعـ ل د .د  .9

،  ةػػداد، المك ػػؿ جامعػػ  مط عػػ ، الثػػانل الجػػ  ، لمعػػراؽ  ا ػػ  االكػػارم مػػل الناميػػ  كاالرطػػار
6994. 

، دار كائػػػؿ لمنكػػػر كالتك يػػػل، ا ا ػػػياع العمػػػؿ الم ػػػرال اال ػػػ مل، د.م مػػػكد   ػػػف  ػػػكاف .9
 .3062، 2ط، لماف

 ال  ػػػك  مركػػػ  منكػػػكراع، كمسػػػامينه كا  ػػػه اادااػػػه الكػػػركاع رػػػانكف، رسػػػا   ػػػف مكاػػػؽ .60
 .6998،  ةداد، كني القان

 درا ػػ  ال ا ػػ  الم ػػارؼ لت  ػػيس القػػانكنل التنظػػيـ، المػػدرس ا، ل ػػد الػػديف   ػػا  ئػػاالف .د .66
 .3064، 6ط، كاالد ي  ال قكري   يف منككراع، مقارن 
 متون القوانين: :ثانياً 

 .المعدؿ6949 ل ن  92 ررـ المدني  المرااعاع رانكف .6
 .6999 ل ن  36 ررـ العرارل الكركاع رانكف .3
 .3004 ل ن  العرارل االمكاؿ ن يؿ مكاا   رانكف .2
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 .3004 ل ن  العرارل الم ارؼ رانكف .4
 .3004 ل ن  العرارل المرك م ال نؾ رانكف .8
 .3004ل ن   44امر  مط  االئت ؼ الم رع ررـ  .4
 .3008الد تكر العرارل ل ن   .9
 .3068ل ن  42رانكف الم ارؼ اال  مي  ررـ  .9

 الرسمية:الوثائق والكتب  :ثالثاً 
 المركػػػ م ال نػػػؾ لػػػف (3004-9-34  تػػػاري  ال ػػػادر(6494-2-9  ررػػػـ الر ػػػمل الكتػػػا   -

 .كاالئتماف ال يرا  لمرار   العام  المديري ، العرارل
 ونية:رابعًا: مواقع اإللكتر 

  v.iq/hthttp://rasheedbank.goالمكرل االلكتركنل لم رؼ الركيد:  -
  

http://rasheedbank.gov.iq/ht
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 :الممخص
 م ػػدر ككنػػهإلػػ    ا سػػاا ، ال ػػر االرت ػػاد ب ػػاس  اليػػا الم ػػرال القطػػاع يعػػد

 القطػاع ل ػاا الت تي  ال ني  كانع إاا  ا   الكطنل االرت اد كنمك لتنمي  رئي ل تمكيؿ
 .االئتماف لممي  ال رئي ي  بدام تعت ر الم رال القطاع   ف لمما، جيدا كم طط  ركي 

   ػػ ا العػػراؽ يطمػػا( 3002-4-9  العػػراؽ اػػل ال يا ػػل النظػػاـ ط ػػقك   عػػد
 كػػ كنه اػػل الدكلػػ  لتػػد ؿ تعرسػػه  عػػد الم ػػرال لمقطػػاع كالتنظيميػػ  القانكنيػػ  الكظػػائؼ
 ت ػػػػرران  بكثػػػػر ارت ػػػػاد متطم ػػػػاع تم يػػػػ  لمػػػػ  رػػػػادر نظػػػػاـ. م ػػػػرال  نػػػػؾ إيجػػػػاد لةػػػػرض

 ل .العرار االرت اد ال  ال ا  ا كتتا اع كمكان  دكر لتع ي  تع ي  إل    ا ساا 

 6994 ل ػػن ( 44  ررػػـ العرارػػل المركػػ م ال نػػؾ رػػانكف الةػػا  تػػـ االطػػار اػػاا اػػل
 3004 لػػاـ المركػػ م لم نػؾ كالثػػانل 3004 لػػاـ لم نػكؾ االكؿ جديػػديف رػػانكنيف كا ػدار
  عػػد جديػػدم مر مػػ إلػػ   كالك ػػكؿ األاػػداؼ اػػا  ت قيػػؽ. لم نػػؾ القػػانكنل اال ػػاس ليكػػكؿ
 النكػػػاط ممار ػػػ  تقيػػػدبك  ال ػػػاص القطػػػاع تمنػػػل كانػػػع التػػػل  ػػػتراتيجياعاال لػػػف الت مػػػل

 لممار ػػ  ال ػػاص القطػاع بمػػاـ الطريػؽ ت ػػ يؿ تتطمػ  المر مػػ  اػا  بف لممػػا. الم ػرال
كراؼ ررا   ت ع الم رال النكاط  تنمي  ال ال عاؿ دكر  لي  ا العرارل المرك م ال نؾ كا 

 .الكطنل االرت اد

 جميػػل مػػف المكسػػكع لدرا ػػ  القانكنيػػ  الن ػػكص  ميػػؿت لمػػ  التمػػدنا  ػػ ؽ لمػػا 
 .جكان ه
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ABSTRACT: 

The banking sector is currently considered as the base of a 

free economy. In addition, it is a major source of financing for the 

development and growth of national economy especially when the 

infrastructure of this sector is strong and well planned ،knowing 

that the banking sector is considered as a main tool of credit 

process. 

After the fall of the political regime in Iraq (9/4/2003) ،Iraq 

aspired to reform the legal and regulatory functions of banking 

sector after being exposed to the interference of the state in its 

affairs for the purpose of finding a banking system capable of 

meeting the requirements of a more liberalized economy in 

addition to enhancing the role and status of private placements in 

Iraqi economy. 

Within this framework ،the Central Bank of Iraq Law No. 

(64) of 1976 was cancelled and two new laws were issued ،the 

first is devoted for the banks in 2004 and the second is planned for 

the Central Bank in 2004 to constitute a legal base for achieving 

these objectives and leading to a new phase after abandoning the 

strategies that were preventing private sector or restricting the 

practice of banking activity. This stage requires faciliting the way 

for the private sector to practice banking activity under the control 

and supervision of the Central Bank of Iraq to take its efficient 

role development of the national economy. 

 For the above ،we will rely on the analysis of legal texts in 

order to study the subject in all its aspects. 

 


