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 مدخل تعريفي بالموضوع :أوال

ال يمكننن  ي مصننرا مزاولننة  امالننو المصننرتية مننا لننم توجنند كواانند كانونيننة تحكننم 
 نظنننام كنننانونه امننن  المصنننارا والركابنننة امننن  المصنننرته وىنننو منننا يتطمننن  تنننرضاممنننو 

تنننس يسنننتطير المصنننرا ان ينننزاول نصننناطو منننالم يحصنننل امننن  التنننر يص والنننذي  امالنننو  
يزاول نصنناطو سننتننه الدولننة التننه  السننمطة النقديننةإلنن   طمنن  التيسننيس  طينناتقننديم  يتطمنن 

 لكنن ال يقنا دور كوااند النصناط المصنرتهو   (1)مثمة بالبنك المركنزيتييا والمت المصرته

                                                           

، ص 2003، داس إٌٙضةة اٌرشي١ةة اٌمةة٘ش ، 1د. جذ٠ع فٙذ اٌف١ٍة اٌشش١ذٞ، اٌٛدائع اٌّصشف١ة، ط( (1

 ِٚة يرذ٘ة. 535
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دا مينة   لننواين منن الركابنةت ضنر  بعند مزاولنة اامالينا ىذا الحد بنل  ن المصناراإل  
 .تمارس من كبل البنك المركزيت ارجية ال  ما . نفسو تتم من كبل المصرا

ويمكن القول  ن وجود مثل ىذه القوااد لو  ىمية كبيرة ته ضمان الوديعة النقدية 
 ينؤدي ن صنينو منن  وىنو منا  الحفناظ امن  اسنتقرار الجيناز المصنرتهإل   تؤديسالته و 

ذه القواانند داننم ثقننة العمننسد المننوداين بالجينناز المصننرته  كمننا  ن تطبيننق مثننل ىننإلنن  
 .تمنر  ي   سل بقوااد النصاط المصرته

 :أهداف البحث انيًا:ث

بيننان دور القواانند المصننرتية تننه ضننمان الوديعننة النقديننة مننن إلنن   يينندا البحنن  
القوااد المتعمقة بتيسيس المصارا وممارسة نصاطو تضس ان تقينيم إل    سل التطرق

ينننة ومننندى تعاليتنننو تنننه ضنننمان حقنننوق دور الركابنننة المصنننرتية تنننه ضنننمان الوديعنننة النقد
 العمسد.

تنه ضنمان الوديعنة النقدينة  منن  القوااند المصنرتيةدراسنة دور إلن   ييدا البح 
البحنن  بالقواانند ال اصننة بفننرض النظننام القننانونه امنن  المصننارا والركابننة امنن    ننسل

 كواانند كانونيننة متكاممننة يننتم االاتمنناد امييننا تننه ضننمانإلنن   ومننن ثننم الوصننول   اماليننا
 .الوديعة النقدية

 البحث: ثالثًا: مشكمة

المصننرتية المفروضننة امنن   تكمننن مصننكمة البحنن  تننه معرتننة منندى تعاليننة القواانند 
 المصارا ته ضمان الوديعة النقدية.

 :البحثوخطة  منهجية رابعًا:

مت نننذين منننن كنننانون المصنننارا التحميمنننه المقنننارن اتبعننننا تنننه ىنننذا البحننن  المنننني  
 28ه ركنننننم ا ردننننن ساسننننا لممقارنننننة مننننر كننننانون البنننننوك  2004لسنننننة  94العراكننننه ركننننم 

لبيننان دور القواانند  2003وكننانون تنظننيم العمننل المصننرته السننودانه لسنننة  2000لسنننة
مبحثننين تناولنننا تننه إلنن   تننه ضننمان الوديعننة النقديننة. وكنند كسننمنا ىننذا البحنن  المصننرتية
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 مننننا الثنننننانه   طوالقواانننند المصننننرتية المتعمقننننة بتيسننننيس المصنننننرا وممارسننننة نصننننا ا ول
 .دور الركابة المصرتية ته ضمان الوديعة النقدية ت صصناه لبيان

 األولاملبحث 

 القواعد املصرفية املتعلقة بتأسيس املصرف وممارسة نشاطه
تتسم القوااد القانونية الته تحكم النصاط المصرته بالصرامة تيه كوااند  اصنة  

ق العمننسد المننوداين الننذين ال تتننوتر غيننر ميلوتننة جننادر بالدرجننة   سنناس لحمايننة حقننو 
إذا لكاتية بالمركز الماله لممصنرا النذي يتعناممون معنو و اصنة الدييم الدراية والمعرتة 
يينندد حقننوق  و مننام نناطر  ثننناد مزاولننة  امالننو المصننرتية وىننإلنن   مننا تعننرض المصننرا

 .الوطنه اامة كتصادالعمسد  اصة ويؤثر ام  سسمة اال

ريعار ضنوابط معينننة امن  نصناط المصنارا التجارينة لمنننر إذ تفنرض غالبينة التصن
ولبح  ما تقدم سنقسم . ام  الودائر الموداة من صانو ان يؤثر ي  رق لقوااد المينة 

 منا  لبينان القوااند المتعمقنة بتيسنيس المصنرا ا ولمطمبنين ن صنص إلن   ىذا المبح 
 .تيو القوااد المتعمقة بممارسة النصاط المصرتهالثانه نوضح 

 األولاملطلب 
 القواعد املصرفية املتعلقة بتأسيس املصرف 

ال يسنننننتطير  ي مصنننننرا ممارسنننننة نصننننناطو المصنننننرته المتمثنننننل بتقنننننديم  دماتنننننو  
ار معيننننة منينننا منننا يتعمنننق إلننن  إجنننراد العمنننسد المنننوداين منننا لنننم ي ضنننرإلننن   المصنننرتية

تية وىنذا منا بالتيسيس ومنيا ما يتعمق بنالتر يص لكنه ينتمكن منن مزاولنة  امالنو المصنر 
 :يناآلتي سنوضحو ته الفراين

 تأسيس المصارف التجارية: الفرع األول

ولنن   طننوار تيسننيس المصننارا تننيته بيتكننار م طننط ليننا مسننبقا مننن بعننض إن ا
ا صنن اص الننذين يقنندمون امنن  تنفيننذ مننا ىننو مننا  ططننوا لننو مسننبقا مننن  ننسل مباصننرتيم 
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ا المصننننرا الكتسننننا  الص صننننية ا امننننال الماديننننة التننننه يتطمبيننننو  التصننننرتار القانونيننننة
ن(1)والمعنوينننة ومباصنننرة نصننناط  ي مصنننرا انننندما يؤسنننس ال بننند لنننو  ن يت نننذ صنننكس    وا 

الصنننكل القنننانونه النننذي تت نننذه  المصنننرع العراكنننهولنننم يحننندد   كانونينننا لكنننه يمنننارس نصننناطو
 1997( لسننننة 21لقننانون الصننركار العراكننه ركننم ) احننال ذلنننك نمنناا  و  صننراحةالمصننارا 

 . (2)يحدد صكل ىذه الصركة المعدل دون  ن

  وام  الرغم منن اندم تحديند المصنرع العراكنه لمصنكل القنانونه لممصنارا صنراحة
منننن ( 17) إال انننو يمكنننن ان نسنننتن  الصننكل النننذي كصنننده ضننمنا منننن  نننسل نننص المنننادة

 إدارة"يكننننون مجمننننس و امنننن   نننننوالتننننه نصننننر  2004لسنننننة  94كننننانون المصننننارا ركننننم 
يم من ىذه المادة يفو  "...ووضر سياسار المصرا امالا  إدارةالمصرا مسؤوال ان 

الجيناز النذي حنددر  يامساىمة  نالصركة الىو  القانونه الذي كصده المصرع ن الصكل 
ىه الصركة الوحيدة التنه  تالصركة المساىمة  امال المصرا ورسم سياستو  إدارةيتول  

 بينمنننا الصنننركار    نننرى دارةالمننندير المفنننوض ومجمنننس اإىمنننا  يتنننول  اداراتينننا جينننازين
 .المدير المفوض حصرا يتول  ادارتيا

صنننكل صنننركة ه تقننند اصنننترط ان يت نننذ المصنننرا ا ردننننالمصنننرع  وبنننالنظر لموكنننا 
  البنك  ن يكون صنركة مسناىمة اامنة "يصترط لتر يص وام   ن مساىمة اامة  ذ نص

 :ويستثن  من ذلك

 .(3)الصركة المعفاة" -3     الصركة التابعة -2    ها جنبترع البنك  -1

 موج نننننسار المنصية بننننالمؤسو  رق بين المصاراننننتكد المصرع السودانه   ما 

                                                           

 . 65، ص2012،د. صاٌة سر١ذ ٠ذ١ٝ، إٌظةَ اٌمةٟٔٛٔ ٌبٕٛن االسحرّةس، داس شحةت، اإلِةسات ( 1)

اٌّرةذي  2004ٌسةٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالةٟ سلةُ 4ٔصث اٌفمش  اٌرةٌرة ِٓ اٌّةد  ) ( إر2)

٠جةةٛص ااةةذاس جةةشاط١ل فمةةظ ٌٍتةةشوةت اٌحةةٟ جئسسةةث يتةةىً ١٘نةةة الحبةس٠ةةة ٚاسةةحٕةدا ٌٍمةةٛا١ٔٓ  "

 ."اٌرشال١ة ٚسجٍث ٚفمة ٌٙة....

 اٌّرذي. 2000ٌسٕة  25لُ /ف أ( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ س6اٌّةد  ) (3)

٠مصةةذ يةٌتةةشوة اٌّرفةةة  فةةٟ اٌمةةةْٔٛ األسدٔةةٟ ٘ةةٟ اٌتةةشوة اٌحةةٟ جسةةجً فةةٟ األسدْ ٚجّةةةسط    

ِىحةةل ٌةةةداس  فمةةظ داطةةً، ٠ٚحبةةع اٌفةةشج اٌرةِةةً طةةةسز ٔتةةةطٙة طةةةسز األسدْ، يذ١ةةد ٠ىةةْٛ ٌٙةةة 

 ِسجٍة داطً األسدْ ٚجّةسط ألّةٌٙة ف١ٗ.  فٟ األسةطٌتشوة  األسدْ
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ولكنن انند   المنصية بموج  كانون لم يوضح ما ىو صكل ىذه المصارا وولكن (1)كانون
 ذ  2004لسنننة  الئحننة صننروط تننر يص مزاولننة العمننل المصننرته السننودانهإلنن   الرجننوع

تنه ىنذه الحالنة و  صركة  اصنة منصنية بموجن  كنانون الصنركار...لرابعة " نصر المادة ا
يكننون التننر يص اسننتثنائيا ولفتننرة يحننددىا المحنناتظ بعنندىا تتحننول لصننركة مسنناىمة اامننة 

ان ىنذا اسنتثناد ويجن  ان يكنون تنه    ونعندالقنانون ( منن5ا /22وتقا  حكام المادة )
 ته من صركار غير مت صصة.إذ ال يستح  ممارسة النصاط المصر   اضيق نطاق

وحسنا تعل المصرع العراكه اندما اصترط ضنمنا ان يت نذ المصنرا صنكل صنركة  
كونينننا  كثنننر انسنننجاما منننر طبيعنننة ا امنننال التنننه تزاولينننا المصنننارا وال سنننيما مسننناىمة 

  .الم اطر الته تتعرض ليا  ثناد مزاولة  نصطتيا المصرتية
 التجاريةالمصارف  بإنشاءالترخيص : الفرع الثاني

نظرا لألىمية الته يتمتر بيا العمل المصرته ته اولر غالبية التصريعار اىتماما 
نظننننرا  ىميتننننو تننننه  (2)ومنيننننا المصننننرع العراكننننه والتصننننريعار المقارنننننة  كبيننننرا بننننو ونظمتننننو

 ية واالجتمااينننة حيننن  حظنننر امننن   ي صننن ص طبيعنننه  و ااتبننناريكتصنننادالجوانننن   ال
دون حصنولو امن  تنر يص منن  صنرتية بصنفة  ساسنيةمزاولة  ي امل من ا امال الم

ىننو التيكنند مننن منندى كنندرة المصننرا امنن  مننن ذلننك والينندا .(3)السننمطة النقديننة الم تصننة
مزاولة نصاطاتو المصرتية من  سل دراسة  ططنو المقدمنة ضنمن طمبنار التيسنيس منن 

 .(4)ية والماليةكتصادالاتين يالناح

                                                           

 اٌّرذي. 2003( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 5/ف 22  )اٌّةد (1)

/ف أ( ِةٓ 4ٚاٌّةةد  ) 2004ٌسةٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 1/ف 3اٌّةد  )( جٕظش: 2)

( ِةٓ لةةْٔٛ جٕظة١ُ اٌرّةً اٌّصةشفٟ 1/ف 5ٚاٌّةةد  ) 2000ٌسةٕة  25لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 

 .2004اٌسٛدأٟ ٌسٕة 

، ِىحبةةةةة اٌٍّةةةةه 2د. لبةةةةذ اٌةةةةشدّٓ اٌسةةةة١ذ لشِةةةةةْ، اٌرمةةةةٛد اٌحجةس٠ةةةةة ٚل١ٍّةةةةةت اٌبٕةةةةٛن، ط (3)

 . 241، ص2010فٙذ،جذ 

د. لبذ اٌّج١ذ ِذّذ لبٛد ، إٌظةَ اٌبٕىٟ فٟ اٌٍّّىةة اٌرشي١ةة اٌسةرٛد٠ة، إداس  اٌبذةٛخ، اٌٍّّىةة  (4)

 .55، ص 1461اٌرشي١ة اٌسرٛد٠ة، 
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امن  البنك المركنزي العراكنه  طينا إل   ويصترط القانون  ن يقدم طم  التر يص 
المعمومنار و  يتضمن الطم  المقدم من المصرا طالن  التنر يص بعنض المسنتندار  ن

تعميمنننار تسنننييل تنفينننذ كنننانون و  كنننانون المصنننارا العراكنننه والتنننه يمكنننن اسنننتنتاجيا منننن
 ه:وى(1)المصارا 

 .مسودة اقد التيسيس والنظام الدا مه -  

المقننرر مننن البنننك  ا دننن س مننال ال يقننل اننن الحنند ية بننر كتصنناددراسننة الجنندوى اال -  
 .المركزي العراكه

مسنننننتند يوضنننننح تينننننو االسنننننم التجننننناري المتضنننننمن اسنننننم المصنننننرا بنننننالم تين العربينننننة  - ر
 .واالنكميزية

 . وصل يثبر دتر المصاريا ال اصة بتقديم الطم  -  
 .الييكل التنظيمه المقترح لممصرا وادد العاممين المتوكر امميم ته المصرا - ج
ن بيسماد المؤسسين يصمل االسم  الجنسية  المينة وال برة  محل االكامة الندائم  بيا - ح

 .مقدار نسبة مساىمتيم ته ر س مال المصراو العنوان  
ومالننك حيننازة مؤىمننة بمننا تننه ذلننك المسننتفيد النيننائه والمالننك  إداريكتابيننة لكننل  إتننادة - خ

 .المركزي العراكه بنص موحد من كبل البنك اإتادةوتحدد ىذه  لمحيازة المؤىمة
بيننان  طننة العمننل مننن  ننسل وصننا الييكننل التنظيمننه و نظمننة وضننوابط الدا ميننة  - د

 .لممصرا
بينننننان منننننن مراجنننننر الحسنننننابار يبننننندي رغبتنننننو تنننننه تنننننوله ميمنننننة المراجعنننننة ال ارجينننننة  - ذ

 .لمحسابار
 . موكر المقر الرئيسه لممصرا و ي مكان   ر دا ل او  ارج العراق  - ر
 .ك المركزي العراكه ي معمومار   رى يطمبيا البن - ز

                                                           

اٌّرةذي ٚوةزٌه اٌّةةد  2004ٌسةٕة  44ْ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلةُ ( ِٓ لة2ٛٔ/ف 5جٕظش: اٌّةد  ) (1)

 اٌّرذي.2011ٌسٕة  4/ف أٚال( ِٓ جر١ٍّةت جس١ًٙ جٕف١ز لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 3)
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كنننان مقننندم الطمننن  مصنننرا تابعنننا لفنننرع  جنبنننه البننند منننن بينننان يفيننند منننن إذا   ينننرا  -س
 المصنننرا مقننندم الطمننن  تنننه بمننند تيسنننيس المسنننؤولة امننن  السنننمطة الركابينننة ال ارجينننة

امميننار تننه  إكامننةه لننيس لنندييا ااتننراض امنن  مننا ىننو مقتننرح مننن ا جنبننالمصننرا 
 .ام  المصرا مقدم الطم  العراق و نيا تمارس ركابة موحدة

نجنند منن تقننديم طمن  التنر يص (1)ه والسنودانها ردننموكنا المصننرع إلن   وبنالنظر
 امن   ن صنراحة إال ان كنوانينيم التننص  ال ي تما اما نص اميو المصرع العراكنهانو 

يكنننون طمننن  التنننر يص  طينننا ب نننسا منننا ننننص امينننو المصنننرع العراكنننه ولكنننن يمكنننن  ن 
 البنك المركزي ته التصنريعار المقارننةإل   لتر يص يقدم  طياضمنا  ن طم  ا نستنت 

 . تقديم بعض المعمومار والمستندار اصتراط من  سل

وحسنا تعل المصرع العراكه اندما نص صراحة ام  تقديم طم  التر يص  طيا 
 ن تيسيس مصنرا يضنطمر بيامنال ونصناطار مصنرتية ميمنة لينا تنيثير امن  النصناط 

 طيننا تننس يمكننن  ن نتصننور  ن  تر يصننوة ال بنند مننن  ن يكننون طمنن  ي لمدولننكتصنناداال
  .يقدم طم  التر يص صفييا

حند  امن  نظنام وتمتزم المصارا بيصعار البنك المركزي العراكه بيي ت يينرار ت 
تنننس بننند لينننا منننن الحصنننول امننن  مواتقنننة مسنننبقة منننن كبنننل البننننك   (2)تكوينينننا  و لوائحينننا

ي تعديس يقترح  و ت ييرا ال يكون كابس لمتنفينذ  ال بعند المركزي العراكه ومعن  ذلك  ن  
را وكنذلك الحنال بالنسنبة وتسجيمو تنه سنجل المصنا مواتقة البنك المركزي العراكه اميو

ية ال بد ليا منن  صنعار البننك العراكنه بنيي ت يينرار تحند  دون تني ير ا جنبلممصارا 
  .غير مبرر لو

                                                           

( ِةٓ 5اٌّرةذي ٚاٌّةةد  ) 2000ٌسةٕة  25/ف ب( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلةُ 7اٌّةد  )جٕظش:  (1)

 اٌّرذي. 2004ّصشفٟ فٟ اٌسٛداْ ٌسٕة الئذة ششٚط اٌحشط١ل يّضاٌٚة اٌرًّ اٌ

 اٌّرذي. 2004ٌسٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 4/ف 5اٌّةد  )جٕظش:  (2)
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ه بننالنص امنن  انندم السننماح لممصننارا نننا ردوتننه ىننذا االتجنناه ذىنن  المصننرع  
 ي تعنديل امن  اقند تيسيسنو  و نظامنو   ساسنه منا لنم تحصنل المصنارا امن   إجرادب

 .(1)مواتقة  طية مسبقة من البنك المركزي

ه اصنننترط صنننراحة حصنننول المصنننارا امننن  مواتقنننة ا ردننننونجننند ىننننا  ن المصنننرع 
ع العراكننه لننم يبننين مواتقننة ه ب ننسا المصننر ا ردننن طيننة مسننبقة مننن كبننل البنننك المركننزي 

 ي تعنديسر  إجرادالبنك المركزي العراكه صراحة ىل ىه مواتقة  طية  م صفيية ام  
 .ام  نظاميا

نعتقد  ن مواتقة البنك المركزي العراكه ام  اكتراح التعنديسر المقدمنة منن كبنل و  
 كند تنؤديالته تنوي المصارا اد الينا  المصارا ال بد  ن تكون  طية كون التعديسر

اننو  ت يير نظام تكوينيا  و لوائحيا  ي يمكن  ن نستنت  منن موكنا المصنرع العراكنهإل  
يصترط ضمنا المواتقة ال طية من البنك المركزي العراكه  ن التعنديسر ال تنفنذ  ال بعند 

 امنن   نتسنجيميا تنه سنجل المصننارا  ونمنتمس منن المصنرع العراكننه  ن يننص صنراحة 
 ي تعننديل  و اكتننراح  إجننرادمننن كبننل البنننك المركننزي العراكننه اننند  تكننون المواتقننة  طيننة

تعديل نظامو  و المصرا من  المصرع السودانه منركما   ام  نظام تيسيس المصارا
 .(2)الئحتو ما لم يحصل ام  مواتقة كتابية من محاتظ بنك السودان

ا بينيننا تننه ونسننتنت  مننن ذلننك  ن المصننرع العراكننه والتصننريعار المقارنننة متفقننة تيمنن 
تعننديسر  ة ينن إجننرادمسننبقًا كبننل  وجننو  حصننول المصننارا امنن  مواتقننة البنننك المركننزي

  .  ساسه ياام  نظام

تننه الت ييننرار التننه  التصننريعار المقارنننةو  اسننتعراض موكننا المصننرع العراكننه بعنندو 
ىننل يجننوز لمبنننك  :اآلتننه التسنناؤل ُيثننار  المصننارا تننه نظننام تكوينيننا يمكننن ان تحنندثيا

مواتقتو ام  ااط  المصرتية بعد  ن  ا امالممارسة  إجازةتر يص  و  إل ادي المركز 
 طم  التر يص؟ 

                                                           

 اٌّرذي.2000ٌسٕة  25( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 16اٌّةد  )جٕظش:  (1)

 رذي.اٌّ 2004( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 5/ف 7اٌّةد  )جٕظش:  (2)
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كننل مننن المصننرع  موكنناإلنن   بننالنظر يمكننن القننول  نننولإلجابننة امنن  ىننذا التسنناؤل 
المصرتية  ال  ا امالممارسة  إجازةتر يص  و  إل اديجيزوا تانيم لم ه ا ردنو  العراكه

 ذ ننننص  بينينننا القنننانون واحننند  و  كثنننر منننن مبنننررإلننن   ي مسنننتندابقنننرار منننن البننننك المركنننز 
ممارسنننننة ا امنننننال  إجنننننازةتنننننر يص  و  إل ننننناد" ال يجنننننوز امننننن   ننننننو (1)المصنننننرع العراكنننننه

احنند  و  كثننر مننن المبننررار و إلنن   المصننرتية  ال بقننرار مننن البنننك المركننزي العراكننه يسننتند
 :التالية

 و احتيالينة  و م الفنار جوىرينة كنرارار كاذبنة إلن   استناد الحصول ام  التنر يص -  
 .  رى كد تكون حدثر اند تقديم طم  الحصول ام  التر يص

المصرتية ته غضون  ثنه اصر  ا امالادم است دام المصرا تر يص ممارسة  -  
صيرا من تاريخ بدد نفناذه  و توكنا المصنرا لمندة تتجناوز سنتة  صنير انن ممارسنة 

دائر نقدية  و  مواال   رى مستحقة السداد المتعمقة باستسمو من الجميور و  ا امال
 . و ان  يداع  موال  و استثمارار ته الحسا  ال اص بو

 .ة  و اممياتو بيسمو  غير سميم وغير تحوطهداريالمصرا لصؤونو اإ إدارة-ج
 ه.انتياك المصرا  مر صادر ان البنك المركزي العراك -د
الينة  و انتياكنو  ي كنوانين و نظمنة تصرا المصرا بطريقة تؤثر امن  السنسمة الم -ه

صادرة ان البنك المركزي العراكه  و انتياكنو  ي صنرط  و تقييند مرتنق بتنر يص  و 
 .اجازة صادرة لو من البنك المركزي العراكه

المصننرتية التننه يكننون  ه  و الصننركة القابضننةا جنبننضننموع المصننرا  و المصننرا  -و
تتضنمن  إجرامينةة لممصرا بينصنطة المصرا صركة تابعة ليا  و ضموع صركة تابع

 .االحتيال وغسيل ا موال  و تمويل االرىا 
تقنندان المصننرا  و الصننركة القابضننة المصننرتية والتننه يكننون تييننا المصننرا صننركة  -ز

 .تابعة ليا تر يص العمل ال اص بيي منيما

                                                           

 اٌّرذي. 2004ٌسٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 1/ف 13اٌّةد  )جٕظش:  (1)
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مواجينننة البننننك المركنننزي اقبنننار تنننه ممارسنننة الركابنننة امننن  المصنننرا بسنننب  نقنننل  -ح
اممياتنننننو ودتننننناتره  و سنننننجستو  نننننارج العنننننراق دون و  كاتنننننة صنننننؤون  دارتنننننوالمصنننننرا 

 .الحصول مسبقا ام  مواتقة  طية من البنك المركزي العراكه
مواجية البننك المركنزي اقبنار تنه ممارسنة الركابنة امن  المصنرا لكنون المصنرا  -ط

اضنننوا تنننه مجموانننة صنننركار  و لكنننون المصنننرا صنننركة تابعنننة لمصنننرا  جنبنننه  و 
 .ضة مصرتية ال ي ضر  ي منيما لركابة كاتيةصركة كاب

المسؤولة ان ممارسة الركابة ام  المصرا  و و  يةا جنب ن تكون السمطة الركابية  -ي
ه  و صننركة كابضننة مصننرتية يكننون تييننا المصننرا صننركة تابعننة كنند ا جنبننالمصننرا 

ه  و صننركة كابضننة ا جنبنناينننر وصننيا  و حارسننا كضننائيا لممصننرا  و المصننرا 
 .ةمصرتي

 إل نننناده لمبنننننك المركننننزي صننننسحية ا ردنننننوتننننه نفننننس االتجنننناه تقنننند منننننح المصننننرع 
لمبننننك المركنننزي  ن يصننندر كنننرارا " (1) وامننن   ننننإذ ننننص  تنننر يص المصنننرا تنننه حننناالر

 تر يص البنك ته  ي من الحاالر التالية: إل ادب

مننننح التنننر يص النينننائه بنننناد امننن  معمومنننار غينننر صنننحيحة وردر تنننه طمننن  إذا  -  
 اصنننة منننا يتعمنننق بالمؤسسنننين منننن ذوي المصنننالح و   الوثنننائق المرتقنننة التنننر يص  و
 .ين لمعمل ته البنكداريالمؤثرة  و اإ

نننه اصننر صننيرا مننن تنناريخ حصننولو امنن  اثبنندا البنننك بممارسننة  امالننو  ننسل لننم يإذا  -  
 .التر يص النيائه  و توكا ان كبول الودائر بعد البدد بممارسة  امالو المصرتية

ار التنننه يت نننذىا البننننك المركنننزي بموجننن  جنننرادانننن تنفينننذ  ي منننن اإ متننننر البننننكا -ج 
 .( من ىذا القانون88 حكام المادة )

وامنن  البنننك المركننزي  ت نناذ القننرار الننذي يننراه   تر يصننو ل ننادإكنندم البنننك طمبننا إذا  - د
 .مناسبا بصين الطم   سل ستين يوما من تاريخ تقديمو

 .مؤثرة ته البنك تر يص بنك   ر لو مصمحة إل ادتم إذا  -ه
                                                           

 اٌّرذي.2000ٌسٕة  25( ِٓ لةْٔٛ األسدٟٔ سلُ 15اٌّةد  )( 1)
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 ."تم دم  البنك ته بنك   ر  و تم بير كل موجوداتو  و معظمياإذا  -و 

تننننر يص العمننننل  إل نننناد لبنننننك السننننودان المركننننزي (1)كمننننا  جنننناز المصننننرع السننننودانه
 :ي ته حالةكتصادالمصرته بعد التصاور مر وزير المالية والت طيط اال

 .توكا المصرا ان ممارسة االامال المصرتية -  
 .ل المصرا بااللتزام بالصروط الواردة بالتر يصتص -  
 .مزاولة العمل المصرته بطريقة تضر مصالح الموداين  و المصمحة العامة - ر
تبنننننين  ن  صنننننول المصنننننرا غينننننر كاتينننننة لت طينننننة التزاماتنننننو تجننننناه المنننننوداين  و إذا  -  

 .الدائنين
رة التعميمنننار الصنننادو  ا نظمنننةو  م الفنننة المصنننرا لمقنننانون تنظنننيم العمنننل المصنننرته - ج

 .بموجبو
المواتقنة المبدئينة  إل ناد لمحاتظ بنك السودان المركزي كما  جاز المصرع السودانه

تصنننل المؤسسنننون تنننه اسنننتيفاد إذا بمزاولنننة العمنننل المصنننرته  نننسل الفتنننرة التنننه يحنننددىا 
  ن ي  0(2)المواتقنة إل ناديتحمموا جمير االلتزامنار الناتجنة انن  ام   نصروط المواتقة 
محنناتظ بنننك السننودان تننه حالننة تصننل المبدئيننة ب المواتقننة إل نناد ه حصننرالمصننرع السننودان

  .المؤسسون ته استيفاد صروط المواتقة

 تننر يص إل ننادومننن  ننسل مننا سننبق يتضننح لنننا  ن موكننا المصننرع السننودانه مننن 
   نرىاالمصرع العراكنه والتصنريعار المقارننة  موكامزاولة العمل المصرته ي تما ان 

بالتصنننناور مننننر وزيننننر الماليننننة والت طننننيط  نننننك السننننودان المركننننزيلب المصننننرع حينننن   جنننناز
التر يص بيد بنك السودان المركزي  إل ادالتر يص  ي  نو لم يحصر  إل ادي كتصاداال

كمنننا تعنننل المصنننرع العراكنننه والتصنننريعار المقارننننة وحسننننا تعنننل المصنننرع السنننودانه انننندما 
 تضننل مننن حصننره ن لجيتننيمننن ادمننو العمننل المصننرته  تننر يص إل ننادصننسحية ااطنن  

                                                           

 اٌّرذي. 2004( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 1/ف 44اٌّةد  )جٕظش:  (1)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 2/ف44اٌّةد  )جٕظش:  (2)
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حنول  مكانيننة تنوتر واحنند  و  اآلرادلينوتر كندرا اكبننر منن التصنناور وتبنادل  واحنندة بيند جينة
 .تر يص المصرا إل اد كثر من سب  تجيز 

ار التيسنننننيس والتنننننر يص تبنننننين لننننننا  ن  ي مصنننننرا ال إجنننننرادبعننننند  ن تناولننننننا و  
ضننحة مسننبقا تننه ومو  ةمحنندد ارجننرادإيسنتطير مزاولننة  امالننو المصننرتية مننا لننم ي ضننر 

المتعننناممين منننر  العمنننسد تنظنننيم حقنننوقو  ار لنننم توضنننر  ال لحماينننةجنننرادالقنننانون تينننذه اإ
 تنظننيم العمننل المصننرته ارإجننرادار مننا ىننه  ال سمسننمة مننن جننرادالمصننرا  ن ىننذه اإ

اليينا  الته يمكنن  ن يطمنئنو ضمان حقوق العمسد الموداين ثانيا إل   والته تيدا اوال
 .د ايداع نقوده لدى المصراالعميل المودع ان

 املطلب الثاني 

 القواعد املتعلقة مبمارسة النشاط املصريف
من  سلنو  تمارس طارا كانونياإ والتصريعار المقارنةحدد كل من المصرع العراكه  

صنننروطا مادينننة ان تكنننون منننا إالمصنننارا نصننناطيا المصنننرته ضنننمن صنننروط معيننننة وىنننه 
 :تيناآلتي نبحثو ته الفراينما س ىوو 0و  رى  اصة بموظفه المصارا

 الشروط الماديةاألول: الفرع  

ال يمكننن  ي مصننرا  ن يننزاول  امالننو المصننرتية مننا لننم يتننوتر لديننو حنند  دننن   
اننندما يقنندم المؤسسننين امن  تيسننيس المصننرا البنند  ذلننك اننو ومعننن   (1)مننالالمنن ر س 

حنندد وغالبننا مننا يُ  ن يتننوتر لنندييم حنند  دننن  مننن ر س المننال المطمننو  لتيسننيس المصننارا 
 .(2)لر س المال من كبل البنك المركزي ا دن الحد 

لننننر س المننننال  ا دننننن موكننننا المصننننرع العراكننننه مننننن تحدينننند الحنننند إلنننن   وبننننالنظر 
كننان المصننرا إذا كننان المصننرا محميننا وبننين مننا إذا حالننة مننا لممصننارا تينننو ميننز بننين 

 :وكاآلته جنبيا 
                                                           

، اٌجش٠ّةةة اٌبٕى١ةةة، يذةةد ِٕتةةٛس فةٟ ِجٍةةة إٌّحةةذٜ اٌمةةةٟٔٛٔ، جةِرةةة ط١بةةة، اٌرةةذد ٞسٔةةٛ ٕ٘ةة أ.  (1)

 .241، ص2014اٌسةيع، 

 .34، ص2012، ِطبرة دجٟ ٘ةشُ، أسي١ً،1غةصٞ ِة ِٕذٞ، إداس  اٌبٕٛن، ط (2)
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 محميةلرأس مال المصارف ال األدنىالحد  :أوالً 

وامن  المصنرا  ن  يج   ن يكون ر س مال المصرا المحمنه بالندينار العراكنه 
ال يقنل اننن ال يقنل اننن  ا دننن  وكنار بننر س منال منندتوع يمثنل الحند ايحنتفظ تنه جميننر 

يقرره البننننننك المركنننننزي ك وتنننننق منننننا و يحنننننتفظ بمبمنننننذ  امننننن  منننننن ذلننننن ديننننننار ( ممينننننار10)
 .(1)العراكه

إذا ر نسننبة مننن ا ربنناح  و تحويميننا لمسنناىميو ال يجننوز  ي مصننرا  ن ينندتكمننا 
التسديد  فض ته ر س مالو  و احتياطاتو دون مسنتويار الحند و  نت  ان مثل ىذا الدتر

  (2)المطموبة وتقا ليذا القانون  و الموائح التنظيمية  و  مر البنك المركزي العراكه ا دن 
ذا و  إلن   صنرا ال يحنق لنو توزينر  ربناحطفاد كاتنة النفقنار المتعمقنة بتيسنيس المإلم تتم ا 

 .(3)مساىميو

 ياألجنبلرأس مال فروع المصارف  األدنىالحد  :ثانيا

كل   ن ية بلا جنبلم يحدد المصرع العراكه حد  دن  لر س مال تروع المصارا  
 ن يحنتفظ كنل تنرع منن تنروع  ي مصنرا  جنبنه تنه العنراق بموجنودار ىنو ما  صترطو 

صندر  لينو توجيينار منن كبنل البننك المركنزي إذا  ننك المركنزيالب  ي مبمذ يحدد منن كبنل
 .(4)العراكه 

 وجبننر امنن  كننل  ( مننن كننانون المصننارا العراكننه16)تجنندر االصننارة  ن المننادة و  
 وكنننار بنننر س منننال يصنننمل ر س مالنننو السنننميم واحتياطاتنننو امصنننرا االحتفننناظ تنننه جمينننر 

الجماليننة لموجوداتننو القيمننة مننن ا% 12السننميمة تننه العننراق ال تقننل كيمتننو اننن مننا يعننادل 
 نننسل  المحنننددة امننن   سننناس مرااننناة انصنننر الم ننناطرة  و  ي نسنننبة مئوينننة  امننن  منننن

 .(5) نظمة الصادرة من البنك المركزي العراكه ا
                                                           

 ي .اٌّرذ 2004ٌسٕة 44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 1/ف14جٕظش: اٌّةد  ) (1)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 2/ف14جٕظش: اٌّةد  ) (2)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 3/ف14جٕظش: اٌّةد  ) (3)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 15جٕظش: اٌّةد  ) (4)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 16جٕظش: اٌّةد  ) (5)
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حندد  دنن  لنر س منال المصنرا المصنرح  ه تقندا ردنن ما بالنظر لموكنا المصنرع 
ديل ىنذين الحندين لممصنارا كمينا ه تعنا ردنبو ور س مال المكتت  بو ولمبنك المركزي 

وىنذا ب نسا المصنرع .(1)متطمبار سسمة العمل المصرته تقتضيو و بعضيا بحس  ما 
المكتتنن  بننو بننل  كتصننر و  لننم يميننز بننين ر س مننال المصننرا المصننرح بننووالننذي  العراكننه
ر س مال المصرا يتكون من حد  دن  تحتفظ بو المصنارا وكنان   جندر بنو  ام   ن

بننين ر س المننال المكتتنن  بننو ور س   نمننا يميننزو  ا دننن امنن  تحدينند الحنند   ن ال يقتصننر
 0ستقرار ودام الجياز المصرتهاالمال المصرح بو لممحاتظة ام  

ال إه من مزاولة  امالو المصرتية ا جنبه ترع المصرا ا ردنوكد منر المصرع  
لمقنرر ا المنال المممكنة يعنادل نصنا ر سإلن   بعد تحويمنو مبم نا امن  صنكل دتعنة واحندة

العراكنننه ي تمننا انننن موكنننا  موكنننا المصننرع  ن ونجنند ىننننا  يضننا  (2)ها ردننننلممصننرا 
ه ا جنبننننن ن المصنننننرع العراكنننننه اكتفننننن  بنننننين يحنننننتفظ تنننننرع المصنننننرا  ؛ها ردننننننالمصنننننرع 

بموجننودار  ي مبمننذ يحنندد مننن كبننل البنننك المركننزي العراكننه دون اصننتراطو بتحويننل دتعننة 
 ونداو المصرع العراكنه. زاولة  امالو المصرتية ته العراقمن ر س المال كبل  ن يبد  بم

ه مننن مزاولننة ا جنبننه تننه منننر تننرع المصننرا ا ردننن   ننذ بمننا ذىنن  اليننو المصننرع إلنن  
العنراق تعنادل نصنا ر س المنال إل    امالو المصرتية ما لم يحول دتعة من ر س المال

 . المقرر لممصارا المحمية

  كننل مصننرا  ن يحننتفظ بننر س مننال محنندد مننن كمننا  وجنن  المصننرع السننودانه امنن
 . (3)كان المصرا محميا  و  جنبياإذا كبل بنك السودان المركزي بصرا النظر اما 

و  ينننرا ال بننند لننننا منننن ذكنننر  ن غاينننة كنننل مصنننرع تنننه تحديننند حننند  دنننن  لنننر س منننال 
المصنرا ىنه واحنندة ال ت تمنا تنه كننل دولنة وان كنان اال ننتسا تنه كيفينة التحدينند  ال 

تمكننو منن مزاولنة   اية تبق  واحدة ىو التيكد من وجود سيولة كاتية لدى المصنرا ن ال

                                                           

 اٌّرذي.2000ٌسٕة  25ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ ( 5)جٕظش: اٌّةد   (1)

 اٌّرذي.2000ٌسٕة  25/ف أ( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 12)جٕظش: اٌّةد   (2)

 اٌّرذي. 2004( ِٓ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 2 – 1/ف 22جٕظش: اٌّةد  ) (3)
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 ا ساسنية حماينة حقنوق المنوداين منن نصطتو المصرتية والسيما  ن ر س المال وظيفتنو 
 ي  سارة من الممكن  ن يتعرض لينا المصنرا  ثنناد ممارسنة  امالنو المصنرتية   منر 

بالمصننرا ومننن ثننم كنندرة المصننرا امنن  مواجيننة تنندايم ثقننة المننوداين إلنن   الننذي يننؤدي
 .الصعوبار الته تعترضو  ثناد اممو

 التزام موظفي المصارف بالمحافظة عمى سر المهنة: الفرع الثاني
التنزام مننوظفه المصننارا بالمحاتظننة امن  سننر المينننة ال بنند إلنن   كبنل  ن نتطننرق 

العراكه والتصريعار موكا المصرع إل   لنا من تحديد من ىم موظفه المصارا تبالنظر
المقارنة لم يتناولوا صراحة تحديد موظفه المصارا ولكن المصرع العراكه  ورد تعريفار 

يمكنننن منننن  سلينننا االسنننتدالل امننن   صننن اص منننوظفه المصنننارا  لنننبعض المصنننطمحار
 :ومن ىذه المصطمحار

كين يكون مدير مفنوض  دارةىو  ي ص ص يكون اضوا ته مجمس اإ :داريإا
ه ا جنبننلجنننة مراجعننة الحسننابار تننه المصننرا وتيمننا يتعمننق بالمصننرا  و اضننو تننه 

 .ها جنبمديرا معينا لفرع المصرا 
 . العمميار اليومية لممصرا إدارةالص ص المسؤول ان  : ىوالمدير المفوض

 ميننننا وجنننديرا بالثقنننة وال تجعمنننو  يعننندالصننن ص النننذي : وىنننو صننن ص صنننالح والئنننق
المنننناله  و مصننننالحو غيننننر مننننؤىس تننننه ر ي البنننننك مؤىستننننو المينيننننة و برتننننو  و مركننننزه 
 .(1)لممصراا  و حارسا كضائيا إداريالمركزي العراكه  ن يكون مالكا  و 

النذي يحمنل اننوان  و ب نض النظنر  داريالص ص اندا اإموظا رتير المستوى 
ان انوان يتول  ميام واحدة  و  كثر من المناص  التالية ته المصرا المحمه  و ته 

رئننيس  -منندير اننام -رئننيس مجمننس:ه تننرع المصننرا تننه العننراقا جنبننمصننرا حالننة ال
 رئنيس لقسننم االكننراض  و –م المنناله رئننيس القسن–رئنيس كسننم التصن يل  –القسنم التنفيننذي 

 .(2)...(رئيس لقسم االستثمار
                                                           

 اٌّرذي.2004ٌسٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 1اٌّةد  ) (1)

 .ٔفسٗ مةْٔٛ اٌ( ِٓ 1اٌّةد  )(2) 



 (مستل)النقديظ الوديطظ ضمان في المصرفيظ القواعد دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

922 

 ميننرادىوالمصننرع السننودانه تننه إ ها ردنننالمصننرع  كننل مننن وتننه ىننذا االتجنناه سننار  
م لمصنننطمح ر ضنننمنا يمكنننن  ن يسنننتدل اميينننا تنننه تفسنننيرىتعريفنننار لنننبعض المصنننطمحا

 .(1)موظفه المصارا

وبعد ااطادنا نبذة م تصرة ان تحديد  صن اص منوظفه المصنارا البند لننا منن 
 ذ يترتن  امن   بنرام اقند الوديعنة النقديننة  .توضنيح التنزاميم بالمحاتظنة امن  سنر المينننة

لدينننو وتنننه ىنننذه الحالنننة يكنننون المصنننرا المنننودع و   نصننناد اسكنننة منننا بنننين العمينننل المنننودع
ية كتصناداالو  نواحه الص صية والمالينةالالمصرا ام  امم بوضعية اميمو المودع من 

وذلنننك بسنننب  اطسانننو امننن  معمومنننار العمينننل  و منننن  نننسل اسنننتنتاجو معمومنننار انننن 
الم تمفنة وبينذا يصنبح المصنرا منؤتمن امن   منوال اميمنو المنودع  هالعميل من مصنادر 
 .(2)مار ال اصة بحالتو الص صية والمالية من ناحية   رىمن ناحية والمعمو 

وتجننندر االصنننارة  ن االلتنننزام بالمحاتظنننة امننن  سنننر الميننننة يصنننمل كنننل منننن مننندير  
 ذ ال يجننوز ليننم  تصنناد  ي معمومننار  اصننة بعمسئننو   مسننت دميوو  المصننرا وموظفيننو

منحنننتيم  المنننوداين  و صنننفقار مبرمنننة منننن كنننبميم كننند  طمعنننوا اميينننا بحكنننم ميننننتيم التنننه
ولعنننل السنننب  تنننه    مكانينننة االطنننسع امننن  تفاصنننيل دكيقنننة لينننذه المعمومنننار والصنننفقار

االلتنننزام بالمحاتظنننة امننن  سنننر الميننننة ىنننو العسكنننة القانونينننة التنننه تنننربط العمينننل المنننودع 
  .(3)بالمصرا

لننم نجنند انيننا  والتصننريعار المقارنننةموكننا كننل مننن المصننرع العراكننه إلنن   وبننالنظر
تنظننيم سننر  احكننام المصننرته بصننورة  اصننة بننل  كتفننر بمننا ورد تننه عننال  سننر المينننةت

                                                           

( ِةٓ لةةْٔٛ جٕظة١ُ 4، اٌّةةد  )2000ٌسةٕة  25ٓ لةةْٔٛ اٌبٕةٛن األسدٔةٟ سلةُ ( 2ِجٕظش: اٌّةد  ) (1)

 اٌّرذي. 2004اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 

ِذّذ فشدٟ، أدىةَ لمذ اٌٛد٠رةة إٌمذ٠ةة فةٟ إٌظةةَ اٌّصةشفٟ اٌجضائةشٞ، سسةةٌة ِةجسةح١ش، و١ٍةة (2)

 .120، ص2013اٌذمٛق، جةِرة ٚ٘شاْ ،اٌجضائش، 

٠ٓ جةز اٌذ٠ٓ، اٌسش٠ة اٌّصشف١ة: أذةس٘ة ٚجٛأبٙةة اٌحتةش٠ر١ة دساسةة ِمةسٔةة ٌرةذد ١ِةد  االح اٌذ (3)

، و١ٍةة 45، اٌرةذد 31ِٓ اٌذٚي األجٕب١ة ٚاٌرشي١ة، يذد ِٕتٛس فةٟ ِجٍةة ج١ّٕةة اٌشافةذ٠ٓ، اٌّجٍةذ 

 .261، ص 2004، جةِرة اٌّٛاً، لحصةداإلداس  ٚاال
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 امنن   صنن اص مينيننين بالمحاتظننة امنن  ذ  وجبننر التزامننا اامنناإ  (1)المينننة بصننكل اننام
اممينم  ثنناد مباصنرة  امناليم  و إلن   يصل بماالوثائق ال اصة با ص اص و  المعمومار

المصننرته  و مننن و  محننامهبمناسننبتيا سننواد كننان ىننؤالد مننن  صننحا  الميننن كالطبينن  وال
تالمحاتظننة امنن  سننر المينننة المصننرته مننن المرتكننزار ا ساسننية  (2)المننوظفين العمننوميين

تننه حماينننة الحريننة الص صنننية لألتننراد بسنننب  مزاولننة  نصنننطتيم التجاريننة تالسنننر حننق منننن 
الاسن انيا  ي صن ص كنان  ال ا و  اإتصاحالحقوق المتصمة بالص صية تس يجوز 

يمكننن  ن نسننتنت   ن التننزام بسننر و  .(3)  مواتقننة صننريحة مننن صنناحبيابعنند الحصننول امنن
المينة ته نطاق العمل المصرته ىو الزام المصرا بالمحاتظة ام  كل ما يطمر امينو 
من  مر  و معمومة  و وكائر يصل اممنو  ليينا منن اميمنو المنودع  ثنناد ممارسنة نصناطو 

 .(4)تكون وصمر  ليو بحكم امموالمصرا  و كد إل   سواد  كان العميل كد  تض  بيا

ونمننتمس مننن المصننرع العراكننه تنظننيم سننر المينننة المصننرته تننه نصننوص  اصننة 
 .دون االاتماد تقط ام  القوااد العامة الته تحكم سر المينة

 املبحث الثاني
 دور الرقابة املصرفية يف ضمان الوديعة النقدية

اولنة  نصنطتيا المصنرتية بعند مز و  الركابة ام   اماليا كبلإل   ت ضر المصارا 
ؤثر امن  حقنوق ينوالته من صينيا  ن تمنر  ي   سل بقوااد النصاط المصرته الذي كد 

 .نعكس سمبا ام  استقرار الجياز المصرتهالموداين مما ي

                                                           

( 355اٌّرةذي ٚاٌّةةد  )1464ٌسةٕة  111ٟ سلةُ ( ِٓ لةْٔٛ اٌرمٛيةت اٌرشالة437جٕظش: اٌّةد  ) (1)

( ِةةٓ لةةةْٔٛ اٌجٕةةةئٟ 54اٌّرةةذي ٚاٌّةةةد  ) 1460ٌسةةٕة  16ِةةٓ لةةةْٔٛ اٌرمٛيةةةت األسدٔةةٟ سلةةُ 

 اٌّرذي .1441اٌسٛدأٟ ٌسٕة 

ص٠ٕةةةةةة غةةةةةةُٔ اٌصةةةةةفةس، األسةةةةةشاس اٌّصةةةةةشف١ة ،أطشٚدةةةةةة دوحةةةةةٛساٖ، و١ٍةةةةةة اٌمةةةةةةْٔٛ، جةِرةةةةةة  (2)

 .14، ص2005اٌّٛاً،

 .١245ذ ِذّذ لبٛد  ،ِصذس سةيك، صد. لبذ اٌّج (3)

ِش٠ُ اٌذةسٟ ،اٌحضاَ اٌبٕه يةٌّذةفظة لٍٝ اٌسش إٌّٙةٟ ،سسةةٌة ِةجسةح١ش، و١ٍةة اٌذمةٛق ٚاٌرٍةَٛ  (4)

 . 15، ص2012اٌس١ةس١ة، جةِرة أيٛ يىش يٍمة٠ذ، جٍّسةْ ،



 (مستل)النقديظ الوديطظ ضمان في المصرفيظ القواعد دور

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

926 

الركابنة لبحن   ا ول  ن صنص مطمبنينإلن   بحن ولبح  ما تقندم سنقسنم ىنذا الم
ركابنننة البننننك المركنننزي امننن   امنننال   لبحننن امنننا الثنننانه تسن صصنننو الدا مينننة لممصنننارا

 .المصارا
 األولاملطلب 

 الرقابة الداخلية للمصارف
نظرا لمتطنور الحاصنل تنه  نصنطة المصنارا الم تمفنة وازديناد الم ناطر الناجمنة  

ية ال بنند مننن تبنننه  نظمننة كتصننادانن  نصننطتيا نتيجننة الت يننرار الحاصننمة تننه ا امنال اال
انيينننارار ومنننن ثنننم تعنننرض حقنننوق إلننن   تعنننرضركابينننة صنننارمة تحمنننه المصنننارا منننن ال

  .(1)م اطر ال يمكن الت مص منياإل   العمسد الموداين
وته ىنذا الجانن  يتوجن  اميننا تعرينا الركابنة بوجنو انام ومنن ثنم تعرينا الركابنة 

 ا ىنداااممية التحقنق منن مندى  نجناز  يا"ام   ن الدا مية  ذ تعرا الركابة بصكل اام
صننا اننن معوكننار تحقيقيننا والعمننل امنن  تننذليميا تننه  كصننر وكننر المرسننومة بكفايننة والك

 .(2)"ممكن
المتو ننناة منننن ممارسنننة الركابنننة منننن  ا ىننندااويتبنننين منننن ىنننذا التعرينننا توضنننيحو 

اركمنة إلن   التنه  در ا سبا وما  االىداا المرسومة ام  ىل تم  نجازا  سل تركيزى
 .ة ته  كل تترةتجاوز العقبار الته تعترض الركابلمحاولة  ته الركابة
ة وىه اممية مستمرة ومتجددة يتم بمقتضاىا التحقنق إدارينيا "وظيفة  ر بيوارتيا آ    

من ان االداد يتم ام  النحو النذي حددتنو االىنداا والمعنايير الموضنواية وذلنك بقيناس 
 .(3)والتصحيح"االىداا والمعايير ب رض التقويم  درجة نجاح االداد الفعمه ته تحقيق

                                                           

صةشف١ة اةةدق ساشةذ اٌتةّشٞ، جفر١ةً أٔظّةة اٌشلةيةة ا0ٌّد –د. االح اٌذ٠ٓ ِذّةذ أِة١ٓ األِةةَ  (1)

ّٔٛرجةةةة، يذةةةد ِٕتةةةٛس فةةةٟ ِجٍةةةة اإلداس   GRAFTEٚجط٠ٛش٘ةةةة ٚفةةةك اٌّرةةةة١٠ش اٌذ١ٌٚةةةة ٔظةةةةَ

 .355، ص 2012، اٌجةِرة اٌّسحٕصش٠ة ،اٌرذد جسرْٛ ،لحصةدٚاال

لبذ اٌذك ش١خ ،اٌشلةية لٍٝ اٌبٕٛن اٌحجةس٠ة، سسةٌة ِةجسةح١ش، و١ٍةة اٌذمةٛق، يةٛدٚاٚ، اٌجضائةش،  (2)

 .25، ص 2010

لّةةْ،  –، صِةضَ ٔةشةشْٚ ِٚٛصلةْٛ، األسدْ 1ّذ لبذ إٌبٟ، اٌشلةية اٌّصةشف١ة، طد. ِذّذ أد( 3)

 .35، ص2010
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ة وتجنري بصنورة دائمنة ومتجننددة إدارينانند الركابنة  امن  ىنذا التعرينا اننو ويسحنظ
اي ال تعتمنننند امنننن  الوسننننائل التقميديننننة بننننل تجنننندد اسننننموبيا وتتحقننننق مننننن بيننننان اىنننننداتيا 

 بااتمادىا ام  معايير واسالي  محددة ومتجددة.

ابننارة انن وسنيمة تننتم بصنورة دوريننة ومتجنددة يننتم  ويمكنن  ن نعنرا الركابننة بينينا 
 سلينننا التيكننند منننن مننندى  نجننناز ا ىنننداا المحنننددة انننن طرينننق وضنننر معنننايير ينننتم  منننن

االاتماد امييا والكصا ان الصعوبار الته تواجو الركابة ومحاولة حميا ته  كر  تتنرة 
تجري الركابة الدا مية ته المصنرا منن كبنل  جينزة م تصنة توكنل  ليينا ميمنة .و ممكنة 

 .(1)لممصرا القيام بالركابة ضمن الييكل التنظيمه

 ال طة التنظيمية الته يتبعيا البنك لحماينة  صنولو" بانيا وارتر الركابة الدا مية 
والتيكد من الصحة الحسابية لما ىو مثبر بالدتاتر والسجسر ولرتر الكفاية   موجوداتوو 

 والتننه تيننداة المرسننومة داريننلمعنناممين وتصننجيعيم امنن  االلتننزام بالسياسننار اإ اإنتاجيننة
رتننر كفننادة إلنن   تينندا كمننامايننة  صننول البنننك مننن السننركة والتسانن  واال ننتسس  حإلنن  

الركابننة إلنن   باإضنناتةتصننجيعيم امنن  التمسننك بمننا يصنندر  لننييم مننن تعميمننار و  العنناممين
التيكد منن الصنحة الحسنابية لمنا ىنو مثبنر منن بياننار تنه دتناتر إل   المحاسبية اليادتة
 .(2)البنك وسجستو

ار المت ذة من جرادتعريا  ن المصرا يقوم بمجمواة من اإويتضح من ىذا ال
موجوداتننننو منننننن ال ننننش وكنننننذلك تحسننننين مسنننننتوى امننننل منننننوظفه و  كبمننننو لحمايننننة  صنننننولو

حننثيم امنن  االلتننزام با نظمننة والتعميمننار الصننادرة مننن و  مننراكبتيم  ننسل المصننارا مننن
 ن الركابننة  ويسحننظ. البنننك المركننزي وتنندكيق النندتاتر والسننجسر الموجننودة تننه المصننرا

 وىننو مننا سنننبحثوالدا مينة تننتم بوسننائل وىننه كننل مننن التندكيق النندا مه والمراجننر ال ننارجه 
 :يناآلتي ته الفراين

                                                           

 .174د. صاٌة ِذّذ سر١ذ ٠ذ١ٝ، ِصذس سةيك، ص  (1)

دٛس٠ة دّٕٟ ،ا١ٌةت سلةية اٌبٕه اٌّشوضٞ لٍٝ اٌبٕٛن اٌحجةس٠ة ٚفرة١ٌحٙة ،سسةٌة ِةجسةح١ش، و١ٍةة  (2)

 . 55، ص2006ةِرة ِٕحٛسٞ، لسٕط١ٕة، ٠ة ٚلٍَٛ اٌح١س١ش، جلحصةداٌرٍَٛ اال
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 لداخمياالتدقيق : األولالفرع 

ومنننن الوسنننائل التنننه تسنننت دميا المصنننارا تنننه الركابنننة امننن   امالينننا ىنننه ركابنننة  
البنننك لفحننص وتقيننيم كاتننة  يننا وظيفننة تنصنني دا ننلامنن   نالتنندكيق النندا مه والتننه ارتننر 

جنننناز امنننن   نمنيننننا ولمسنننناادة جميننننر العنننناممين تيننننو  ةدارينننناإنصنننناطاتو سننننواد الماليننننة  و 
االستصنارار و  الواجبار الموكمة  لييم وذلك ان طريق التحميل والتقييم وتقنديم التوجيينار

 ردالتننننه تتعمننننق بالفعاليننننار الم تمفننننة تننننه المنصننننية ولمتيكنننند مننننن االسننننتعمال   مثننننل لممننننوا
ويتبننين مننن ىننذا التعريننا  ن التنندكيق . (1)القنندرار بمننا يتفننق والسياسننة العامننة لممصننراو 

 ةداريناإالدا مه ينصي دا ل المصرا من  جل تقييم نصاطار المصرا المالية منينا  و 
 .وكذلك لتسييل ميمة موظفه المصرا من  سل تقديم النصح واالرصاد

 :وىه (2)القيام بيا ولموظفه التدكيق الدا مه ميام يضطمعون 

التنننندكيق المنننناله الننننذي يينننندا تقننننويم منننندى صننننحة وادالننننة البيانننننار الماليننننة ومنننندى  -1
 .ام  المعايير المحاسبية المعتمدة االاتماد

 التيكننند منننن مننندى االلتنننزام بنننالقوانين والتعميمنننار الصنننادرة انننن الجينننار ذار العسكنننة -2
 .ار الموضواة من المصراجراداإو  السياسارو 

 دارةار المتبعنننة منننن كبنننل اإجنننرادىدتنننو تقينننيم نواينننة ا سنننالي  واإ داريالتننندكيق اإ -3
 .لمراكبة الم اطر

ه موكنننا المصنننرع العراكنننه تنننه  لنننزام كنننل ا ردننننوتنننه ىنننذا االتجننناه صنننابو المصنننرع 
مصرا تيليا لجنة التدكيق المكوننة منن رئنيس واضنوين ينتم انت نابيم منن كبنل مجمنس 

بيننا  امننال تنفيذيننة دا ننل المصننرا وتتننول   المصننرا مننن غيننر االاضنناد المنننوط إدارة
 :(3)ةاآلتي ىذه المجنة ممارسة الصسحيار

                                                           

 .102، ص سةيكدٛس٠ة دّٕٟ، ِصذس  (1)

 .2011ٌسٕة 4( ِٓ جر١ٍّةت جس١ًٙ جٕف١ز لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 54جٕظش: اٌّةد  ) (2)

 اٌّرذي. 2000ٌسٕة  25( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 32جٕظش: اٌّةد  ) (3)
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التيكنند مننن منندى و  الركابننة امنن  منندى صننمولية التنندكيق ال ننارجه  امننال المصننارا -1
 وجود تنسيق 

 .بين  امال مدكقين الحسابار ال ارجيين -2
رجه ومتابعننة ال ننا مراجعننة المسحظننار الننواردة تننه تقننارير البنننك المركننزي والمنندكق -3

 .ار المت ذة بصينياجراداإ
 .دراسة  طة التدكيق الدا مه السنوية -4
بصنورة  اصنة و  دارةمراجعة البيانار المالية لممصرا كبل ارضيا ام  مجمنس اإ -5

 .التحقق من  وامر البنك المركزي
 .ار المحاسبية والركابية ومدى التقيد بياجرادالتيكد من دكة وسسمة اإ -6
 .االنظمة وا وامر الته ت ضر ليا المصاراو  تزام بالقوانينالتيكد من االل -7
المصنرا  و  ي مسنيلة   نرى  إدارةدراسة  ي مسيلة تعرض امييا منن كبنل مجمنس  -8

  . بداد الر ي بصينياو  ترى المجنة ضرورة بحثيا
 .ام  تصكيل وحدة لمتدكيق الدا مه نصا مقابس وردمم يتالمصرع السودانه  ما 

 (1)رقابة المراجع الخارجي: الفرع الثاني 

كل مصرا مر ص لو بمزاولنة ا امنال المصنرتية بتعينين   لزم المصرع العراكه  
مراجنننر  نننارجه لحسننناباتو يعتمنننده البننننك المركنننزي ويصنننترط تنننيمن يتنننول  وظيفنننة مراجنننر 

 : لمحسابار ما ييته  ارجه

ا تينناره  يننتمو   ن يكننون مننن ذوي ال بننرة والكفننادة تؤىمننو لمراجعننة حسننابار المصننارا -  
جتمنناايم تننه الجمعيننة العموميننة لممصننرا امننن كبننل حنناممه   سننيم لممصننرا وتننه 

 .(2) وته حالة تصل ا تياره من كبل المصرا يقوم البنك المركزي بتعينو

                                                           

ةٌّشاجع اٌخةةسجٟ ي١ّٕةة فةٟ اٌمةةْٔٛ األسدٔةٟ ٠طٍةك ل١ٍةٗ ِةذلك فٟ اٌمةْٔٛ اٌرشالٟ ٠طٍك ل١ٍةٗ ية( 1)

اٌذسةةةيةت ٠ٚرةةشف يةةةٌّشاجع اٌمةةةٟٔٛٔ فةةٟ اٌمةةةْٔٛ اٌسةةٛدأٟ ِّٚٙةةة ِةةة اطحٍفةةث اٌحسةة١ّةت جبمةةٝ 

 اٌٛظ١فة ٚادذ .

 اٌّرذي.2004ٌسٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 1/ف 46جٕظش: اٌّةد ) (2)
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 ا  و مالكا  و موظفنا  و وكنيس  و ممنثس لممصنرا النذي سنيعين لنوإداري ن ال يكون  -  
ذا و  حيننازة وديعننة لننو تننه المصننرا باسننتثنادمصننمحة  ن ال تكننون لننو و  لننو   ن تبننينا 

مصننمحة  ثننناد سننير امميننة تعينيننو تنينن   دماتننو ويننتم تعيننين مراجننر   ننر مننن كبننل 
 .(1) ن يتم تعيين مراجعا جديدا من كبل المصراإل   البنك المركزي

يجنننوز لمراجنننر الحسنننابار تقنننديم  ي  ننندمار لممصنننرا تنننرتبط بوظيفتنننو كمراجنننر  ال - ر
 .(2)اد حاالر معينة تتعمق با غراض التدريبيةحسابار دا مه لممصرا باستثن

ال يجوز  ي مصرا تعيين نفس مراجر الحسنابار باسنتمرار لمندة تزيند انن  منس  -  
 .(3)من كبل البنك المركزي العراكهاستثناد ته حالة منحو ال اسنوار 

يكنننون منننن المصننننفين  رحسنننابالمتعينننين مننندكق   صنننترطتقننند ه ا ردنننن منننا المصنننرع  
 .(4)بيام  درجة وتق  حكام القانون

تننيمن  يتطمنن  تننواتر ايننة صننروطبينمننا لننم نجنند نصننا مقننابس تننه التصننرير السننودانه 
تعيننين مراجننر كننانونه  بننالنص امنن  محسننابار تقنند اكتفنن  المصننرع السننودانهلمراكنن  يعننين 

منة  و مصنمحة مت  ما وجد محاتظ بنك السودان المركزي ته تعيينو تحقيق مصنمحة اا
المصرا  و مصمحة الموداين يتول  مراجعة حسابار المصرا تيما ي ص  ي اممية 
مننن اممينننار المصنننرا  و امميننار محنننددة ويمتنننزم المراجنننر القننانونه بيانننداد تقرينننرا انننن 

 .(5)المراجعة لممحاتظ وتعط  صورة منو لممصرا

 :ةاآلتي و كد ترض المصرع العراكه ام  مراجر الحسابار الواجبار

جرادو  مساادة المصرا ته المحاتظة ام  نظم -    .(6)ار محاسبية سميمةا 

                                                           

 اٌّرذي.2004ٌسٕة  44ةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ ( ِٓ ل2/ف46جٕظش: اٌّةد ) (1)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 3/ف46جٕظش: اٌّةد ) (2)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ( ِٓ 4/ف46جٕظش: اٌّةد ) (3)

 اٌّرذي. 2000ٌسٕة  25/ف أ( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 61جٕظش: اٌّةد  ) (4)

 اٌّرذي.2004فٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة ( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصش1/ف 35جٕظش: اٌّةد  ) (5)

 اٌّرذي.2004ٌسٕة  44/اٌبٕذ ب( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 5/ف 46جٕظش: اٌّةد  ) (6)
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جرادمساادة المصرا ته الحفاظ ام  مراكبة مالية سميمة ونظم و  -    دارةإار سميمة ا 
 .(1)الم اطر

 .(2)حضور اجتمااار لجنة مراجعة الحسابار اند طم  المجنة ذلك - ر
لية ان المركنز المناله لممصنرا  سل ثسثة  صير من نياية السنة الما ااداد تقريرا -  

منن الناحينة  وان مدى مطابقة سجستو ومدى التزامو بالقوانين والموائح الصادرة  ليو
العممينننننة مقترننننننا بالتوصنننننيار التنننننه يراىنننننا المراجنننننر مناسنننننبة لتقوينننننة المركنننننز المننننناله 

 .(3)لممصرا
مناله تقديم تقرير سنوي انن نتنائ   امالنو التنه توصنل  ليينا موضنحا تينو الوضنر ال - ج

لممصرا موضحا ر يو ته النظام الذي يتبعو المصرا مبينا تيو  وجو القصنور تنه 
 .(4)لتعميمار البنك المركزيو  ات اذ االحتياطار السزمة لموجودار المصرا

 و مسؤول  إداريالبنك المركزي العراكه بيي تصرا من جان   إدارةمجمس  إحاطة - ح
كننانون المصننارا  و  ي  نظمننة  و موظننا  و وكيننل لممصننرا يصننكل  ركننا  حكننام 

 .(5)صادرة ان البنك المركزي

 :(6)ةاآلتي ه ام  مدكق الحسابار الواجبارا ردنوكما ترض المصرع  

 .الحسابار الصحيحةو  مساادة المصرا ام  االحتفاظ بالسجسر -  
جنرادو  التحقنق مننن مندى كفايننة التندكيق النندا مه -    بننداد توصننياتو و  ار الركابننة الدا مينةا 

 .بصينيا
تزوينننند البنننننك المركننننزي بصننننيادة تبننننين ر يننننو تننننه م صصننننار الننننديون المصننننكوك تننننه  - ر

  .تحصيميا  و  ي نقص ته الم صصار الته تتطمبيا موجودار المصرا
 .ان  وضاع المصرا إضاتيةتزويد البنك المركزي بيي معمومار  و بيانار  -  

                                                           

 اٌّرذي.2004ٌسٕة  44/اٌبٕذ ز( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 5/ف 46جٕظش: اٌّةد  ) (1)

 .ٔفسٗمةْٔٛ اٌ/اٌبٕذ د( ِٓ 5/ف 46جٕظش: اٌّةد  ) (2)

 .ٔفسٗمةْٔٛ اٌ/اٌبٕذ ٖ( ِٓ 5/ف 46اٌّةد  )جٕظش:  (3)

 .ٔفسٗمةْٔٛ اٌ /اٌبٕذ ٚ( 5ِٓ/ف 46جٕظش: اٌّةد  ) (4)

 .ٔفسٗمةْٔٛ اٌ/اٌبٕذ ص( ِٓ 5/ف 46جٕظش: اٌّةد  ) (5)

 اٌّرذي. 2000ٌسٕة  25/ف أ( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 61اٌّةد  )( جٕظش: 6)
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 سنمبهامنور تنؤثر بصنكل تور اطسانو امن   ي  بكتا  رسمهاسم البنك المركزي ا  - ج
ة  تضننس اننن ااسمننو اننن  ي م الفننار دارينن وضنناع المصننرا الماليننة  و اإامنن  

 ي صنننركة تابعنننة لنننو  و  ي  إدارةالمصنننرا  و مجمنننس  إدارةكانونينننة يرتكبينننا مجمنننس 
تييمنننا  و انننند اطسانننو امننن  اممينننار غينننر مصنننرواة تنننه  ي منيمنننا  و  ي  إداري

 .امميار كد تمحق  سارة ته المصرا  و تمك الصركة

 ما المصرع السودانه تقد  وج  ام  المراجنر القنانونه  ن يمتنزم بمنا يصندر انن  
 البننك منن معننايير ونظنم محاسننبية تيمنا ي نص  اننداد ومراجعنة الموازنننة وحسنا  ا ربنناح

الجداول والنمناذج المعندة و  ال سائر كما يتوج  اميو كبل المراجعة االطسع ام  النظمو 
 .(1)بواسطة محاتظ البنك المركزي السودانه بصين البيانار الدورية المطموبة

ويتضح لنا مما سبق  ن لمركابة الدا مية لممصارا ليا  ىمية ته ضنمان الوديعنة 
ار المت ننذة مننن كبننل المصننرا غايتننو تننه جننرادكمننا ذكرنننا مجمواننة مننن اإ النقديننة تيننه

ممكننن ذلنك المحاتظننة امنن  سننمعتو التجارينة التننه يتمتننر بيننا ومحاولتنو لجننذ   كبننر كنندر 
 .ثقة بالجياز المصرتهالتعزيز إل   من العمسد  كما  ن ىذه الركابة تيدا

 املطلب الثاني
 الرقابة اخلارجية على أعمال املصارف

لمركابة المصرتية بصكل اام وال تعريفنا لمركابنة من الناحية التصريعية تعريفا لم يرد 
تنه التصنريعار لعراكنه وال ال تنه التصنرير ا بصنكل  ناص المصنرتية امن  الوديعنة النقدينة

تننننرك و  بننننل اميننننو  يننننراد ا حكننننام  ن التعريننننا لننننيس مننننن ا تصنننناص المصننننرع  المقارنننننة
 .التعريفار لمفقو والقضاد

تعريننا الركابننة المصننرتية إلنن    مننا مننن الناحيننة الفقييننة تقنند ذىنن  جاننن  مننن الفقننو
سننمطار النقديننة ار التننه تسننير امييننا  و تت ننذىا الجننراداإو  مننن القواانند مجمواننة " بانيننا

 والبنوك المركزية بيدا الحفاظ ام  سسمة المركز الماله لممؤسسار المصرتية توصس
                                                           

 اٌّرذي. 2004ٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة ( ِٓ لةْٔٛ ج3 -2/ف32جٕظش: اٌّةد  ) (1)
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ية ويحاتظ ام  حقوق كتصادتكوين جياز مصرته سميم وكوي يساىم ته التنمية االإل  
 ن الركابة المصرتية تمارس من كبل الدولنة متمثمنة  ويتبين من ىذا التعريا.(1)الموداين
إلن   لنقدية وىدتيا المحاتظة ام  المركز المناله لممصنارا   منر النذي ينؤديبالسمطة ا

ويمكنننن  ن نضنننر تعريفنننا  .المحاتظنننة امننن  حقنننوق المنننوداينو  تقوينننة الجيننناز المصنننرته
لمركابنننة المصنننرتية بينينننا ابنننارة انننن  دوار  و  سنننالي  تمنننارس منننن كبنننل السنننمطة النقدينننة 

 التعميمنارو  لتزاميا بنالقوانين وا نظمنةالم تصة ام   امال المصارا لمتيكد من مدى ا
الصننادرة مننن كبننل السننمطة الم تصننة بننذلك مننن  جننل ضننمان  نصنناد جينناز مصننرته سننميم 

 .يعزز ثقة العمسد بو

ال بند منن تعرينا الركابنة امن  الوديعنة  تعريا الركابة المصنرتية استعراضبعد و  
دميا البنك المركزي ضمن الته يست  وا دوارالنقدية  ذ تعرا بينيا مجمواة ا سالي  

إلنن   القننانونه المعمننول بننو لضنمان سننسمة ودائننر الجميننور لندى البنننوك و اادتيننا اإطنار
  .(2) صحابيا اند الطم   و حس  اقد الوديعة

 :ويمكن القول  ن لمركابة المصرتية  ىداا وىه

 .(3)وادم التعدي ام  الوديعة النقدية اإسادةمنر المصارا من  -  
حمايننننة الجينننناز إلنننن   حقننننوق العمننننسد المننننوداين وبالتنننناله يننننؤدي المحاتظننننة امنننن  -  

 .(4)المصرته
المحاتظنننننة امنننننن  كفننننننادة الجيننننناز المصننننننرته مننننننن  نننننسل التيكنننننند مننننننن الحسننننننابار  - ر

  .(5)بالمصارا وتقييم وضعيا الماله والمستندار ال اصة
                                                           

 .355اةدق ساشذ اٌتّشٞ، ِصذس سةيك، ص 0د –د. االح اٌذ٠ٓ ِذّذ ا١ِٓ االِةَ  (1)

 .50د. ِذّذ أدّذ لبذ إٌبٟ، ِصذس سةيك، ص  (2)

ئحّةةْ ٠ة ٌشلةية اٌبٕه اٌّشوضٞ لٍٝ اٌٛدائع ٚااللحصةدد. ِذّذ دس١ٓ اٌٛادٞ ،األذةس اٌشلةي١ة ٚاال (3)

 فٟ اٌبٕٛن االسال١ِة ،يذد ِٕتٛس لٍٝ اٌّٛلع االٌىحشٟٚٔ:

www.kantakji.com/media/1163/42014.doc2017-4-24  جةس٠خ اٌض٠ةس . 

 .354دق ساشذ اٌتّشٞ، ِصذس سةيك، ص اة0د  –د. االح اٌذ٠ٓ ِذّذ أ١ِٓ األِةَ ( 4)

٠ة اٌرة١ٌّة ِٚرة١٠ش ٌجٕة يةصي لحصةدد. ِةجذ  أدّذ شٍبٟ ،اٌشلةية اٌّصشف١ة فٟ ظً اٌحذٛالت اال (5)

 24/4/2017يذد ِٕتٛس لٍٝ اٌّٛلع االٌىحشٟٚٔ: جةس٠خ اٌض٠ةس  

http://www.imtithal.com/uploaded/media/research  

http://www.kantakji.com/media/1163/42014.doc%20تاريخ%20الزيارة%2029-4-2017
http://www.imtithal.com/uploaded/media/research
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االىمننال و سننبا  االنحننراا ومحاولننة تصننحيحيا اننن و  الكصننا اننن مننواطن ال طنني -  
 .(1)النصح واالرصادتوجيو  طريق 

نصر الواه المصرته لمعمسد الموداين بصكل اام والعاممين بالمصارا  اصة   - ج
 نظمننننننة والتعميمننننننار التننننننه توضننننننح حقننننننوق والتزامننننننار كننننننل مننننننن اطريننننننق وضننننننر 

 .(2)الطرتين
كنادر امن  و  ومت  ما تحققر مثل ىنذه ا ىنداا نكنون ازاد جيناز مصنرته سنميم 

المحاتظة ام  حقوق العمسد الموداين وىذا كمنو  مواجية  ي تحديار تعترضو ومن ثم
  .الوطنه كتصاديص  ته مصمحة واستقرار اال

مننننن ركابننننة البنننننك المصننننرع العراكننننه والتصننننريعار محننننل المقارنننننة  وبننننالنظر لموكننننا
المركزي ام   امال المصارا نجد ىنذه التصنريعار كند حصنرر الركابنة ال ارجينة امن  

ن  نسل مراجعتننو لمبياننار والمسننتندار والمعمومننار  امنال المصننارا بالبننك المركننزي منن
ويمنننارس البننننك المركنننزي ركابتنننو امننن  المصنننارا كبنننل   (3)المقدمنننة منننن كبنننل المصنننارا

 تننه الفننراين سنننبحثوتيسيسننو اي كبننل مزاولننة  امالننو المصننرتية وبعنند تيسيسننو وىننذا مننا 
 :يناآلتي

 الرقابة السابقة عمى المصرف: األولالفرع 

وذلننك   بركابننة البنننك المركننزي امنن  طمبننار تيسننيس المصننارا بننةتتمثننل ىننذه الركا
لكاتننة المتطمبننار كبننل منحننو التننر يص بمزاولننة اامالننو.  بتنندكيق منندى اسننتيفاد المصننرا

ام  التر يص من كبل مالم يحصل المصرا ال يستطير  ن يمارس  امالو المصرتية ت
ب  تنه ممارسننة مثننل ولعننل السنن .السنمطة الم تصننة بتسنجيل المصننارا )البنننك المركنزي(

                                                           

 .33لبذ اٌذك ش١خ، ِصذس سةيك، ص  (1)

د. ِذّذ لٍٟ ٠ٛسف أدّذ، دٚس اٌسٍطةت اٌشلةي١ة فٟ اٌشلةيةة لٍةٝ اٌّسسسةةت اٌّة١ٌةة االسةال١ِة  (2)

، 2010يذد ِٕتٛس فةٟ ِةسجّش اٌخةذِةت اٌّة١ٌةة االسةال١ِة اٌرةةٟٔ، جةِرةة اٌخشطةَٛ، اٌسةٛداْ ،

 .4ص 

اٌّرةةذي ٚاٌّةةةد   2004ٌسةةٕة  44( ِةةٓ لةةةْٔٛ اٌّصةةةسف اٌرشالةةٟ سلةةُ 1/ف 53جٕظةةش: اٌّةةةد  ) (3)

(ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ 1/ف 5ٚاٌّةد  )2000ٌسٕة  25/ف أ( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 70)

 اٌّرذي .2004اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 
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ىنننذه الركابنننة الصنننارمة امننن   امنننال المصنننارا  ن طبيعنننة نصننناط ىنننذه المصنننارا يمنننس 
 ي   الوطنه والته ال يمكن تجاىميا  و المزايندة  و تركينا دون حماينة كتصادالامصمحة 

 امنال المصنرتية بمثابنة مننح المصنرا ا ن حصول المصنرا امن  التنر يص بمزاولنة 
البنننك المركننزي إلنن   وتقننديم طمبننا ارإجرادبننمننن القيننام  لممصننرا تننس بنند .(1)صننيادة مننيسد

تحص الطمبنار المقدمنة  لينو  وام  البنك المركزي  يطم  منو الحصول ام  التر يص
ذا  مطابقتيا لمصروط الواج  توترىا ته المصراو  وجد الطمن  م الفنا  حكنام القنانون وا 
 .(2)ضو نظمة والتعميمار الصادرة جاز لمبنك المركزي رتاو 

 الرقابة الالحقة عمى أعمال المصارف: الفرع الثاني

ال تنتينه ميمنة البنننك المركنزي تنه الركابننة امن   امنال المصننارا كبنل تيسيسننيا  
ويمنننارس البننننك المركنننزي ركابتنننو .(3)بنننل تمتننند لتصنننمل مرحمنننة منننا بعننند تيسنننيس المصنننارا

 ن القيننام بيننا نصننطة امنن  المصننارا منناالسحقننة بننيدوار منيننا مننا يتعمننق بحظننر بعننض 
البياننننار الدورينننة وتفتنننيش  ببحننن وتقنننديم البياننننار الدورينننة وتفتنننيش المصنننارا وسننننكتفه 

 :بااتبارىا من اىم ادوار الركابة السحقة وكما ييته المصارا
 أوال تقديم البيانات الدورية

 لننزم المصننرع العراكننه والتصننريعار المقارنننة المصننارا بتقننديم كننل مننا يطمبننو البنننك 
ومننن ىننذه . (4)ايضنناحار انن  نصننطتيا المصنرتية التننه تمارسنياو  مننن معمومنارالمركنزي 

المعمومننننار اناصننننر الموجننننودار والمطموبننننار التننننه توضننننح الوضننننر المنننناله لممصننننرا 
 . وال سائر والميزانية ا رباحوحسا  

                                                           

 .542د. جذ٠ع فٙذ اٌف١ٍة اٌشش١ذٞ، ِصذس سةيك، ص  (1)

 اٌّرذي. 2004ٌسٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 5اٌّةد  )جٕظش: ( 2)

لٍةةٟ غةةةُٔ أ٠ةةٛب اٌشدةةٛ ،اٌذّة٠ةةة اٌمة١ٔٛٔةةة ٌر١ّةةً اٌّصةةشف، أطشٚدةةة دوحةةٛساٖ، و١ٍةةة اٌذمةةٛق،  (3)

 .153،، ص  2017جةِرة اٌّٛاً، 

( ِةٓ 60ّةةد  )اٌّرةذي ٚاٌ 2004ٌسٕة  44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 41اٌّةد  )( جٕظش: 4)

( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسةٛدأٟ 33اٌّرذي ٚاٌّةد  )2000لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 

 اٌّرذي. 2004ٌسٕة 
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وكما يطمق امييا بالركابة المكتبية  نيا تتطم  توضيح  ي معمومنار ومسنتندار 
ركنزي والنذي لنو مطمنق الحرينة تنه طمن  البياننار واالطنسع اميينا وتنه يطمبيا البننك الم

 .(1)تحديد الوكر الذي يراه مناسبا لطمبو

 ثانيا تفتيش المصارف

تعننند ىنننذه الركابنننة منننن  ىنننم  دوار ركابنننة البننننك المركنننزي لتحولينننا منننن مجنننرد ركابنننة 
دانه امنننن  ركابننننة ميدانيننننة مننننن  ننننسل كيننننام البنننننك المركننننزي بننننالتفتيش الميننننإلنننن   مكتبيننننة

واليننننندا منننننن التفتنننننيش الميننننندانه ىنننننو االطنننننسع المركنننننز المننننناله   (2)المصنننننارا مباصنننننرة
لممصنننرا منننن حيننن  مننندى كدرتنننو امننن  مواجينننة الم ننناطر التنننه كننند يتعنننرض لينننا اثنننناد 

 .(3)ا نظمة والتعميمارو  ممارسة  نصطتو المصرتية تضس ان التزامو واحترامو القوانين

لتفتننيش لمبنننك المركننزي العراكننه امنن  المصننارا ا المصننرع العراكننه حننق وكنند منننح 
بننين المصننرا  لننم يميننز منناإذ وامنن   سننس موحنندة  امنن   اماليننا كيحنند  سننالي  الركابننة

المننادة  ال اضننر لمتفتننيش محميننا  م تننرع لمصننرا  جنبننه وىننذا مننا يمكننن تيمننو مننن نننص
التنه التفتنيش  ارإجنرادولم يبنين المصنرع العراكنه ىنل  ن   (4)( من كانون المصارا53)

ه ا ردنننتجننري امنن  نفقننة المصننرا  م يتحمميننا البنننك المركننزي العراكننه ب ننسا المصننرع 
تقند بنين صنراحة  ها ردنن ما المصنرع .(5)تحمل النفقةب لذي  لزم المصرا التابر لمتفتيش 

كنننان المصنننرا المنننراد تفتيصنننو تنننرع لمصنننرا  جنبنننه تيننننو ي ضنننر لتفتنننيش السنننمطار إذا 
تفتننيش إلنن   اضنناتة اا تننه بمنند مركننزه الرئيسننه  و االكميمننها صننر و  المسننؤولة اننن ركابتننو

 .(6)ها ردنالبنك المركزي 

                                                           

أدالَ ِبةةسن ِٛسةٝ ،ا١ٌةة سلةيةة اٌبٕةه اٌّشوةضٞ لٍةٝ ألّةةي اٌبٕةٛن فةٟ ظةً اٌّرةة١٠ش اٌذ١ٌٚةة،  (1)

 .21،ص 2005ش، جةِرة اٌجضائش ،٠ة ٚلٍَٛ اٌح١س١لحصةدسسةٌة ِةجسح١ش، و١ٍة اٌرٍَٛ أال

 .45د. ِذّذ أدّذ لبذ إٌبٟ، ِصذس سةيك، ص  (2)

 .123 -122دٛس٠ة دّٕٟ، ِصذس سةيك، ص  (3)

 اٌّرذي. 2004ٌسٕة 44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 53اٌّةد  )( جٕظش: 4)

 .اٌّرذي2000ٌسٕة  25/ف أ( ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 70اٌّةد  )( جٕظش: 5)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ/ف ب( ِٓ 70اٌّةد  )جٕظش:  (6)
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وحسنننا تعننل المصننرع العراكننه اننندما   ضننر المصننارا لمركابننة بصننورة موحنندة مننن 
 .  سل التفتيش الميدانه دون  ن يكرر نصوصا تتصابو مر بعضيا البعض

ان تفتنننيش المصنننارا حيننن   تنننرد تصنننس كنننامس بعننننو تقننند  (1)السنننودانه منننا المصنننرع 
تفتنيش امن  حسنابار وسنجسر  ي ال إجنرادبننك السنودان المركنزي يتنول   امن   ننص 

مصننرا ويحننق لمموظننا المفننوض مننن بنننك السننودان المركننزي طمنن   ي معمومننار اننن 
النندتاتر والحسننابار والمسننتندار بعنند   طننار المنندير العننام  و منندير الفننرع  و مننن ينننو  

فتننننيش ويجنننن  تننننه ىننننذه الحالننننة امنننن   ي صنننن ص مسننننؤول تننننه الت إجرادبننننانيمننننا كتابننننة 
  المصرا تم   طاره مسناادة المفنتش تنه كنل منا يطمبنو منن معمومنار بصنين المصنرا

صنننننسحية توجينننننو  محننننناتظ بننننننك السنننننودان المركنننننزيل (2)المصنننننرع السنننننودانه مننننننحوكننننذلك 
 .بعد دراستو لتقرير التفتيش ار التصحيحية المناسبةجرادالمصرا بات اذ اإ

 ضنر المصنارا وبصنورة دورينة ولمنرة واحندة امن    كنل  نسل السننة المالينة وت 
المحندد منن  تفتيش من كبل البنك المركزي الذي يجنوز لنو ممنثس بالصن صالإل   الواحدة

 :ما ييته كبمو كمفتش  ن يطم   ثناد التفتيش

مراجعننة وتحننص  ي بيانننار ومعمومننار ومسننتندار مقدمننة مننن المصننارا ولننو  ن  - أ
 .(3)ر ى ذلك ضرورياإذا يطمبيا 

ووكنننسد المصنننارا تزوينننده بنننيي معمومنننار يراىنننا البننننك المركنننزي  إداريالطمننن  منننن - 
البننك المركنزي حنول إلن   المفتش من اممو يعد تقريرا هوبعد  ن ينتي  (4)ضرورية

نتنننننائ  التفتنننننيش لكنننننه يتسنننننن  لمبننننننك المركنننننزي  صنننننعار المصنننننرا المعننننننه بنتنننننائ  
يننر امنن  مننا تننم امنن  مننا تننم تحميمننو مننن البيانننار ومننا تننم   ويصننتمل التقر (5)التفتننيش

                                                           

 اٌّرذي.2004( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصشفٟ اٌسٛدأٟ ٌسٕة 37اٌّةد  )جٕظش:  (1)

 . ٔفسٗمةْٔٛ اٌ ( 1ِٓ/ف 35اٌّةد  )جٕظش:  (2)

اٌّرةذي ٚاٌّةةد   2004ٌسةٕة 44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلةُ 2 - 1/ف 53اٌّةد  )جٕظش:  (3)

 اٌّرذي . 2000ٌسٕة 25(ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 1/ف ز/اٌبٕذ 70)

 اٌّرذي. 2000ٌسٕة 25(ِٓ لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 3/ف ز /اٌبٕذ70اٌّةد  ) (4)

 اٌّرذي. 2004ٌسٕة 44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلُ 5/ف 53اٌّةد  )جٕظش:  (5)
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ونجند  ن كنل منن المصنرع العراكنه .(1)ار تصحيحية يمنزم ات اذىناإجرادمن  اكتراحو
وجزائيننننة بحننننق المصننننارا  ةإداريننننكنننند ترضننننر اقوبننننار   (2)والتصننننريعار المقارنننننة

 ااتمندر ىنذه التصنريعار امن  مبنند  التندرج تنه تنرض العقوبنار امنن  إذ  الم الفنة
 كتصننناداالالمصننارا الم الفنننة حسننن  نننوع وجسنننامة الم الفنننة ومنندى تيثيرىنننا امننن  

الننوطنه وامنن  مننوارد المصننرا التننه تصننتمل امنن  ودائننر العمننسد وكنند تصننل ىننذه 
 .(3)حد سح  الر صة المصرتيةإل   العقوبار

ه والسننودانه التننه ا ردنننو  وبعنند  ن  ستعرضنننا موكننا كننل مننن المصننرع العراكننه  
ش كل حس  ما نص اميو كانونو نجد  ن المصرع السودانه كد  تنرد تصنس تناولر التفتي

جرادتننناول تيننو  حكننام التفتننيش و  اتننو ونمننتمس مننن المصننرع العراكننه  ن يي ننذ بمننا   ننذ بننو ا 
 ن التفتنيش   المصرع السودانه من ت صيص تصنل انن التفتنيش يفنرد لنو منواد مفصنمة

 و يننتمامنن   امننال المصننارا مننن  سلننمننن  ىننم  دوار الركابننة السحقننة لمبنننك المركننزي 
الته تكصا ان مركزه الماله وىنل و مستندار والوثائق ال اصة بالمصرا الالتحقق من 

ثر تؤ سوا  اي م اطر سوا يتعرض ليا المصرا ن   ال ىو معرض لمم اطر ؟  م
  .وبالتاله ينعكس ام  الجياز المصرتهسمبا ام  حقوق العمسد الموداين 

سنننننبق  ن لمركابنننننة ال ارجينننننة )البننننننك المركنننننزي( امننننن   امنننننال يتضنننننح لننننننا ممنننننا و  
المحاتظنننة امننن   منننوال إلننن   ينننؤدي بمننناالمصنننارا  ىمينننة تنننه تنظنننيم امنننل المصنننارا 

 ارجننرادإتننس يمكننن  ن نتصنور  ن تمننارس المصننارا امميننا منا لننم ت ضننر   المنوداين
جننرادو  منيننا مننا يتعمننق بالنننتيسيس وال   نننوار الحصننول امنن  التننر يص التننه سننبق لنننا بياا 

والتنه كند  لركابنة منا بعند التيسنيستقا الركابة اند ىذا الحند اذ ت ضنر المصنارا ايضنا 
بتقديم  كما كد تمزم المصارا  المصرتية ا نصطةممارسة بعض  تحظر ام  المصارا

                                                           

 .67د. لبذ اٌّج١ذ ِذّذ لبٛد ، ِصذس سةيك، ص  (1)

( ِةٓ 55اٌّرةذي ٚاٌّةةد  ) 2004ٌسةٕة 44( ِٓ لةْٔٛ اٌّصةسف اٌرشالٟ سلةُ 56اٌّةد  )جٕظش:  (2)

( ِٓ لةْٔٛ جٕظ١ُ اٌرًّ اٌّصةشفٟ 55اٌّرذي ٚاٌّةد  )2000ٌسٕة  25لةْٔٛ اٌبٕٛن األسدٟٔ سلُ 

 اٌّرذي . 2004اٌسٛدأٟ ٌسٕة 

لٟ ٚجطٛس دٚسٖ اٌشلةيٟ ٚإٌمذٞ ٚجٛجٙةت اٌّسحتةس ١ٌٚذ ل١ذٞ لبذ إٌبٟ ،اٌبٕه اٌّشوضٞ اٌرشا (3)

 .14، ص 2005ططحٗ االسحشاج١ج١ة، اٌبٕه اٌّشوضٞ اٌرشالٟ، يغذاد، 
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لمتفتيش الميدانه منن   ن ت ضر وكذلك ممكن  معمومار  و مستندار بصورة دورية ة ي
االطننسع  المصننرا منننوالننذي كنند يطمنن  البنننك المركننزي  مننن كبننلكبننل الصنن ص المعننين 

 واليدا من ذلك ىنو حماينة الودائنر المصنرتية  يراىا ضروريةام   ية  وراق  و ممفار 
داامننة  ساسننية تننه حمايننة  مننوال المننوداين مننن  ننسل ضننمان ودائعيننم ال الركابننة تعنند إذ

فوظننة وال يمكننن  ن تصننعرىم بننين حقننوكيم مح والتننه مننن صننانياالموداننة لنندى المصننرا 
 .المساس بيا
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 الخاتمة
والتوصننيار   تننه  تننام بحثنننا البنند مننن بيننان اىننم النتننائ  التننه تننم التوصننل اليينناو  

 :اآلته الميمة الته تتعمق بالموضوع ام  وتق

 :النتائج :أوالً 

ال يننننتمكن  ي مصنننننرا مننننن ممارسنننننة  امالننننو المصنننننرتية المتمثمننننة بتقنننننديم  دماتنننننو  -1
ار معيننة منينا منا يتعمنق إلن  إجنراد وداين ما لنم ي ضنرالعمسد المإل   المصرتية

 .بالتيسيس ومنيا    ر ما يتعمق بالتر يص
البنننك المركننزي العراكننه يتضننمن إلنن   يمتننزم المصننرا بتقننديم طمنن  التننر يص  طيننا -2

 .المستندارو  تيو بعض المعمومار
 اريمتزم موظفه المصرا بالمحاتظة ام  سر المينة  ثناد اطسايم ام  المعمومن -3

 .المقدمة من كبل العميل المودع
ركابننة امنن   اماليننا سننواد كبننل ممارسننة نصنناطيا المصننرته إلنن   ت ضننر المصننارا -4

جرادو  التيسيس ارإجرادبمتمثس   ار الحصول ام  التر يص تضس ان  ضواياا 
ال اينة منن ذلنك ىنو مننر المصنارا منن و  ركابة  ثناد ممارسة نصاطيا المصرتهإل  

مننننن صننننينيا  ن تننننؤثر امنننن  حقننننوق العمننننسد و  ط المصننننرته ي  ننننرق بقواانننند النصننننا
 .زازاة الجياز المصرتهإل   بالتاله تؤديو  الموداين

 المحاتظنننة امننن  سنننمعة المصنننرا التجارينننةإلننن   تيننندا الركابنننة الدا مينننة لممصنننارا -5
 .تصجيعيم ام  التعامل معوو  جذ   كبر ادد من العمسد الموداينو 

المحاتظنة إلن   ك المركزي العراكه والته تينداتمارس الركابة ال ارجية من كبل البن -6
 ام  حقوق العمسد الموداين منن  نسل مننر المصنارا منن التعندي امن  حقنوكيم

االنحنننراا تضنننس انننن التيكننند منننن  تبننناع المصنننارا و  منننواطن ال طننني انننن الكصننناو 
 من ادمو.والتعميمار  ا نظمةلمقوانين و 
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 :التوصيات :ثانيا

تكنون المواتقنة  طينة منن كبنل  امن   نيننص صنراحة  نمتمس من المصرع العراكه  ن -1
 .ام  نظام تيسيس المصارا اكتراح ي تعديل  و  إجرادالبنك المركزي العراكه اند 

نمتمس من المصرع العراكه  ن يحدد ميام وحندة التندكيق الندا مه امن  سنبيل المثنال  -2
 ر.لمتطور والت يي ال الحصر كون  امال المصارا كابمة

رع العراكننه  ن يي ننذ بمننا   ننذ بننو المصننرع السننودانه مننن ت صننيص نمننتمس مننن المصنن -3
 ن التفتننننيش مننننن  ىننننم  دوار الركابننننة   تصنننل اننننن التفتننننيش يفننننرد لننننو منننواد مفصننننمة

السحقنننة لمبننننك المركنننزي امننن   امنننال المصنننارا منننن  نننسل التحقنننق منننن مسنننتندار 
والوثنننائق ال اصنننة بالمصنننرا التنننه تكصنننا انننن مركنننزه المننناله وىنننل ىنننو معنننرض 

يؤثر امننن  حقنننوق العمنننسد سنننتبنننين  ننننو معنننرض لمم ننناطر إذا طر ؟  م  ننننو لمم نننا
  .الموداين وبالتاله ينعكس ام  الجياز المصرته
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 :ـمخــــصــالمـ
 ونظننرا المصننارا بيننا تضننطمر التننه النصنناطار  ىننم مننن الودائننر كبننول امميننة تعنند
 النصننناط ممارسنننة كوااننند دور تفعينننل منننن بننند تنننس بمزاولتينننا تقنننوم التنننه ا نصنننطة  ىمينننة

  ي بإمكنننان لنننيس إذ  النقدينننة الوديعنننة ضنننمان امننن  كنننادرة القوااننند ىنننذه لتكنننون المصنننرته
 يتعمننق مننا منيننا معينننة ارإجننرادإلنن   ي ضننر لننم مننا المصننرتية  نصننطتو ممارسننة مصننرا

 امننن  الركابنننةإلننن   ت ضنننر المصنننارا  ن كمنننا  بنننالتر يص يتعمنننق منننا ومنينننا بالتيسنننيس
 داوالين المصنرته  نصناطيا ممارسنة بعند  و المصرته امميا ممارسة كبل سواد  اماليا

 حتما تؤثر سوا التهو  المصرته العمل بقوااد اال سل من المصارا منر ىو ذلك من
  .المصرته الجياز استقرار زازاةإل   يؤدي ما وىو الموداين العمسد حقوق ام 
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ABSTRACT: 

The process of acceptance of deposits is one of the most 

important activities undertaken by banks. In view of the 

importance of the activities that are being carried out, the role of 

the rules of practicing banking must be activated so that these 

rules are able to guarantee the cash deposit . 

A bank can not carry out its banking activities unless it is 

subject to certain procedures The banking sector is subject to 

control of its business both before and after the practice of its 

banking business. The aim is to prevent banks from violating the 

rules of banking, which will inevitably affect the rights of 

depositors' customers. Leading to destabilization of the banking 

system. 


