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 المالية ودور المصارف فيه األوراقاالكتتاب في 

 ) دراسة قانونية مقارنة(

          

 المقدمة :

  ولتددن يددال ال األواا صدد اا ان الشدداتاه  ددت الهددت ل ددا  دد  االقاعدد ا الما دد  
بددددش الشدددداتاه الهتاايدددد  الهددددت هلددددال صددددتوتا  ابلدددد  للهدددد اوش  تل ددددا الشدددداتاه لددددي 

هلددا القاعدد ا الما دد   تددا   نعدد واسددهاءا  سددا    البدداللا  الهتاايدد  و ددت شدداتاه 
 األواا ال الي  وه اول ا فت سو   األواا ص اا االقاءون لل ول   و ال يئاه الما   

  والشددات   هأسددي  ددا عءدد  اال اليدد  فددت الشدداتاه  األواا  إصدد اايدده   اذال اليدد و و 
 ال يدأه   د    و ن ال ولد   الي ال  األواا  إص اا ال او ت ا يه   ا  عء   يا ا 

عدددددن لايددددد   اإلصددددد اايتدددددون  اذاال هياتددددداه اله ويليددددد  لل ولددددد   الما ددددد  ل وات ددددد 
ن اال اليد  و فد األواا  فدتالهما دش  أل  يد ءظداا و  ؛االتههاب  ن خالش ال صداا  

ذاهتون فت  ءأ  عن  ذا ال تاش و   نال صاا  الي تن  تاءه الخ  اه الهت  وا 
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  ءظدددا القددداءون ال صدددافت ال اليددد  همددد   دددن وت ددد األواا يقددد   ا ال صدددا  بشدددأن 
ه ق  لل صا    ايدا تبيداا   ء اال الل صا  و  الائي الهقلي ي   اا هبميا للءشال 

ال اليددد  يمددد   األواا  إصددد اا نا اذ دددل الشددداتاه ال صددد اا و  عال هددد خاصددد  فدددت 
اب يدددد  الهددددت ههدددد خش في ددددا ال صدددداا  و ف ددددال عددددن  األتاددددا األع دددداش ائ ددددا  ددددن 

 األواا ال دددالتين ل دددذ   لألشدددخا الخددد  اه الهدددت يقددد   ا ال صدددا   قابدددش اتدددا 
ال اليددد    بددداألواا ال صددداا  هقدددو  بالم يددد   دددن الخددد  اه ال هملقددد    ن اذال اليددد  و 

ال الي  وهو يم ا بين الت  وا بصدوا ع يد ا  األواا ف ت هساع  فت االتههاب فت 
عددا اال اليدد  ال صد اا  األواا االتههداب فددت تدش  إلدد و و د  يصددش  وا دا  لا  ددا  وا 

علدد  الت  ددوا و  و ه دد ن ه ددا  االتههدداب في ددا لدد  يدده  االتههدداب في ددا   خددا  دداا 
 بواسل  الت  وا . 

 اهمية البحث:

شدد    ددان الهاسددل عشددا ه ددوال تبيددااو  يددت تاءدده الادداوا هه اددش فددت المقدداااه     
وتاءددده ال ءقدددواله  ليلددد  القي ددد  واال  يددد و  يدددت هلدددواه الشددداتاه الهدددت هصددد ا 
االسدد   وهبيم ددا للت  ددوا الاااددب فددت ان يصددبق شددايتاواو هقهددا  هلددا الشدداتاه 

علدد  الشددات و و ددن  ددن الت  ددوا فهصدد ا سددء اه بثائدد ا ه اددش   يوءيدد  لصددا ب ا 
ت   اخا  فان ال ول  و يئاه ا الما   هوسمه باال هاا   ن الت  وا عن لاي  
ءظا  السء اهو و   عافه و د  اءهشداه  دذ  الصدتوا هاالسد   والسدء اها اءهشدااا 
تبيددداا وعافددده باسدددد  االواا  ال اليددد  و تددددذا ءشددداه ا دددواش ت يدددد ا وه ولددده الادددداوا 

علدددد  ان االواا   -االن–ا ال ءقولدددد  والخددددال  واصددددب ه ال ي ءدددد  والهثددددو  للادددداو 
 ال الي  اصب ه ه اش ت  ا اساسيا  ن الااوا الولءي  وال ولي .
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 اسباب اختيار البحث:

ان االسددباب الهددت  عهءددا الدد  تهابدد   ددذا الب ددت  ددو هقيددي  الءصددو  القاءوءيدد     
االواا  ال هملقدد  ب و ددوب الب ددتو وهقدد ي   ااسدد   اءوءيدد  وافيدد  عددن االتههدداب فددت 

ان لددد  هتدددن  ءم  ددد  فدددت  دددذا ال تددداشو واخددداا ان ال اليددد و وتدددذلا ءقددد  الب دددوت 
االتههاب فت االواا  ال الي  يتون فت السو  االوليد  و دو  داهبل بالسدو  الااءويد  
هسو  االواا  ال الي او ل دا لسدو  االواا  ال اليد   دن هدأايا علد  ا هصدا  ال ولد و 

 عل  هلوا     تثا ا سو  االواا  ال الي .ب يت اصبق يقا  ا هصا  ال ول  

 مشكلة البحث:

    و فالب   ن ان  و وب االتههاب فت االواا  ال الي   ن ال وا يل ال  يا  وال
الددذين يايدد ون اسددها اا ا ددوال   فددت  تدد  ال تههبددينالو ددو  علدد  ال شددتاله الهددت هوا

؛ تددت اليقمددوا  لل تههبددينو فقدد  اولدد  ال شدداب اعايدد  و  ايدد  خاصدد  االواا  ال اليدد 
و ب يدددت اءددد  لددد  يسددد ق للت ددد  ه ددده اسدددهجالش الت ددداه ال صددد اا لدددالواا  ال اليددد 

 ل صدد اا لددالواا  ال اليدد  باالتههدداب  باشدداها بددش اوتددش ال صدداا  بددا ااا ع ليدد  االا
 .تههاب 

 نطاق البحث:

و ان االتههدددداب فددددت االواا  ال اليدددد  لدددد  وت دددداه  همدددد  ا  ء دددداو ا هصددددا ي ووا ااي 
و اءوءي و اال اءءا سء    ءلا  ب اءا بالوت   القاءوءي و اذ ءهءاوش القواءين الماا يد  
ال هملقدددد  ب و ددددوب الب ددددتو  دددداءون الشدددداتاه الماا ددددت ال مدددد شو و دددداءون الهتدددداااو 
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والقاءون ال ؤ ه لسو  االواا  ال الي  والهملي اه الخاص  ب و و اءون ال صاا و 
 ي والئ ه  الهءثيذي .وتذلا  اءون اا  ال اش ال صا 

 نهجية البحث:م

اعه دد ءا فددت  ددذا الب ددت علدد  اسددلوب ه ليددش الءصددو  القاءوءيدد  خاصدد  فددت    
الهشددايل الماا ددت لقلدد  ال صددا ا الهددت هشددال ءصددو   دداءون الشدداتاه بمدد  هم يلدد و 
وان لددد  هتدددن  ءم  ددد  فدددت بمددد  القدددواءين الهدددت ه تددد  ال و دددوب ت دددا فدددت القددداءون 

و والهملي دددددداه 2004ا لسددددددء  74ال اليدددددد  الماا ددددددت ا دددددد  ه ال ؤ دددددده لسددددددو  االواا 
الخاص  ب و وذلا ل  اا  القاءون ال دذتواو و د    ءدا ب قااءد  الهشدايل الماا دت  دل 
الهشددايل ال صدداي و وتددذلا ابا ءددا  وا الثقدد  وااائدد  و و دد  الق ددا  فددت  ددايهمل  

له ليلددت ب و دوب الب دتو وبدذلا يتددون ال دء ب ال هبدل فدت  ددذا الب دت  دو  دء ب ا
 ال قاان.

 هيكلية البحث:

هدد  هقسددي   ددذا الب ددت الدد  االادد   با ددتو  يددت ه دد ن ال ب ددت االوش  ا يدد      
االتههاب فت االواا  ال الي و وه  هقسي   ذا ال ب ت الد   للبدين ائيسديينو  يدت 
ءهءددداوش فدددت ال للدددب االوش همايددد  االتههددداب فدددت االواا  ال اليددد  واءواعددد و بيء دددا 

ل للدب الاداءت شداول االتههداب فدت االواا  ال اليد  واللبيمد  القاءوءيد  ءهءاوش فدت ا
لددد و وه ددد ن ال ب دددت الاددداءت الهددداويب لالتههددداب فدددت االواا  ال اليددد  عدددن لايددد  
ال صددداا  ويءقسددد  الددد   للبدددين ائيسددديينو  يدددت ءهءددداوش فدددت ال للدددب االوش  وا 

اوش فدددت ال للدددب ال صدداا  فدددت الهددداويب لالتههددداب فدددت االواا  ال اليددد و بيء دددا ءهءددد
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الاددداءت االواا  ال اليددد  الهدددت يددداوب ب دددا لالتههددداب وشددداا  االصددد ااو ا دددا ال ب دددت 
الاالددددت هلقددددت االتههدددداب  ددددن  بددددش ال صدددداا  و سددددؤوليه او ويءقسدددد  الدددد   للبددددين 
ائيسدددديينو  يددددت ءهءدددداوش فددددت ال للددددب االوش هلقددددت االتههدددداب فددددت االواا  ال اليدددد  

للددددب الادددداءت  سددددؤولي  ال صددددا  عددددن واالعهدددداا  عليدددد و بيء ددددا ءهءدددداوش فددددت ال 
 االتههاب فت االواا  ال الي .
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 األولالمبحث 

 المالية األوراقماهية االكتتاب في 

 :تمهيد وتقسيم

لدددا عدددن لايددد  السدددو  ذ يتدددونال اليددد  ولا  دددا لالتههددداب  األواا  إصدد اا  ن
لال خدددددداا ولل  افظدددددد  علدددددد   قددددددو   ا  ددددددو   ايدددددد اإلصدددددد ااهسددددددو   ا1هاألوليدددددد 

للهوسدل فدت   وال الي  له ويش  شداوعاه ت يد ا  األواا  إل يلتأ  اذااين و  ال ه
                    ا2ه شاوعاه  ائ   وذالا  ن خالش  يا ا ا س ال ا

                                                           
وسو  ااءوي  ه سو  اله اوش  ا و إص ااه سو    ولي سو   إل ال الت  األواا هءقس  سو   ا1ه
 األواا  إصد اا  سدلوبيص ا هشايل يءظ   اذ   و ظ:  ت سو   ء األولي يقص  بالسو   اذا 

و و قو  واله ا داه تدش  دن لافدت اإلص ااال الي  و والت اه الهت ياخ  ل ا بذلا و وشاول 
ال اليدد  .  بيء دددا  األواا هاون شددوال سددها اين وال ددد خاين الددذين ي  ا  ل صددالت دد    يالم ليدد  و 

هلا السو  الذي يه    يال الي  و  األواا  في يقص  بالسو  الااءوي  : ذلا السو  الذي هه اوش 
. اءظا . خال  سدم   الدوش  ل دت و الهءظدي   إص اا اوالسء اه الهت سب   األس  في  الهما ش ب

فدت القداءون ال صداي والتدويهت و  تلد  الءشدا المل دت و تا مد    ل اليد  اا األو القاءوءت لسو  
ال اليد  و بد ون  األواا البءوا وبواصداه    ااا.  .     سويل  و  12و    2010التويه و 

 .271 اا ءشا و ب ون سء  ءشا و   

سو  ا   ال اش ه تاائ  البواص    ظ ا فاالت علت      و ال  اي  التءائي  للاق   ت .  ا2ه
خال   صالق التءيبت و ال  اي   ..  34و   2007ا و  اا الء    المابي  و القا اا و 

  .  23و   2007ال الي  و  ءشوااه ال لبت و  األواا التءائي  الخاص  لسو  
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هءداوش فدت ال للدب فءن ائيسدين و  للبي إل ب ت  لذالا ااهأيءا هقسي   ذا الا1ه
فدددت ال للدددب  هو بيء دددا هءاولددد و ءواعدد ال اليددد   األواا همايدد  االتههددداب فدددت  األوش
الهثصديش  يدأهتفي ا  وشاول  ل الي ا األواا تههاب فت اللبيم  القاءوءي  لالالااءت 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الشات  ال سا    فت الهشايل  ا س اشو  يا ا  التبواي إباا ي تا ش البل اوي و   ء  1)  ه

و  10الماا ت و ب ت   ءشوا فت      تل  الااف ين لل قو و تلي  القاءون تا م  ال وصش وب 
 . 52و    2001 آذاا
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 األولالمطلب 

 وأنواعهالمالية  األوراقتعريف االكتتاب في 

:  األوشءهءاوش فت الثاب  اذ ينائيسفاعين  إل سو  ءقو  بهقسي   ذا ال للب 
  ءددددوابفددددت الثددداب الاددداءت :  هال اليدددد  و بيء دددا هءاولددد األواا همايددد  االتههددداب فدددت 

 ال الي  .  األواا االتههاب فت 

 األولالفرع 

 المالية األوراقتعريف االكتتاب في 

الءسخ والتهاب  فيقاش اتههابا تهابا  يمءت: صللق االتههاب ا ا1): االكتتاب لغةأوال
 .ا2هاو اهخذ  تاهبا يتهب ل   ن   ا و  وهءسخ 

 -المالية في االصطالح القانوني: األوراقاب في االكتت  -ثانيا:

وباله  ي  فت  1992ا لسء  95ال اش ال صاي ا  ه ا  تا  فت  اءون سو  
 لاو ددد   األسددد  ههالهتدددون علددد  ان هءصددد اذاب هدددا فدددت همايددد  االته40ال دددا اه
 األسدد   شدخا  ايدا   دد و ين سدلثا فددت هلدا فددت  الد   عددوا  الااب المدا  هدلالته

 اب الما اا.هالهت يه  لا  ا لالته األس   ي     ولم         ء وال يشهال  

                                                           
 ال الي  لج  فت ال ب ت الااءت  يء ا ءهءاول ا بالهثصيش .  األواا سو  ءقو  بهماي  1) ه
 832و   2003و بياوه و  التهب المل ي   ااو لبم  1لسان الماب و البن  ءظواو ل ا2ه
. 
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لمد    و  ي د     ءد لد  يشدهال  د   ب ال صدايال شدا   نيه ق لءدا  دن  دذا الدء  
اب الددددما  هعددا  و   اتهث  بهوتي  ال عوا لالتهاب هالهت يه  لا  ا فت اته األس  

 ايا    و ين. ألشخا 

 األواا  ده لسدو  ؤ اب الفدت القداءون ال هدالتهافاءد  لد  يمدا   أما المشرع العراقيي
لسدء   ا21ا د  ه ال مد ش ءون الشداتاهاو وال فدت  دا1ه2004ا لسء  74ال الي  ا  ه

 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش هدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداا ال تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداش للثقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد . و 1997
 -المالية في االصطالح الفقهي: األوراقاب في تاالكت -ثالثا:

بم  الدديمددا   اذاب لتددن تل ددا  ايبدد  فددت ال مءدد  هددفددت همايدد  االته الثقدد  خهلدد  
شات   سا     إل ان يءظ  شخ   ب قه ا  ا   اءوءت يله  صه هبأء اب هاالته

 خداونابيء ا عافد  ا2ه ن الءقو   ساويا للقي   االس ي  للس    بلجا   فم فت ءظيا
فت االشهااا فت الشات   ل الهم   بهق ي   ص  فدت ا   ال داش  ااا اإل ء ه عالن 

 .ا3هااألس  هه اش فت ع    مين  ن 

عءدد  لدددال   تادداوعافدد  تاءددب  خددا  ددن الثقدد   ءدد  ههقايدددا شددخ  بأخددذ سدد    و 
 .ا4هاب  قابش  فل  ي ه ااهالءق ي  للت  وا و عوه  لالته األس  

                                                           
 .2004فت   ياانو  او3983ءشا فت تاي ا الو ائل الماا ي و الم   ه 1)ه
 . 53و .1949واألوشو  لبم  تا م  فدددؤا  1 .     صالق و شاتاه ال سا    و ل ا2ه
 .162 و 1996 .  صلث  ت اش ل  و الشاتاه الهتااي  و  اا التا م  الت ي ا و ا 3ه
ال الي  فت البواص  و  اا الء    المابي   األواا عق  بيل  و  .لا ا شو ت  ؤ ن ا4ه
 .77و 2007و
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 األواا ال اليددد  اءددد  هلدددال  األواا اب فدددت هدددي تءءدددا همايددد  االتهوفدددت  دددددو  ذلدددا 
 األواا الشاتاه الما   فت  تاش   وال الي  للت  وا ب عوا  ن خالش ال صاا  

عءد  هأسدي  الشدات   و  ا  د ددداش الشدات  و ويتدون ذلدا ال الي  لالشدهااا فدت ا   
 .اال اش ال لاول لل شاات  ا   ال ا  ه  هجلي    يا ا ا  

 ليييفيرع الييثييانيا

 المياليية األوراقاب في تأالكت أنواع

 وا1هاالتههاب الما و والءوب الااءت االتههاب الثدواي األوشءوعانوالءوب  ابهاالته
ايدددا   شدددخا لددد عوا  األسددد   دددو لدددال  القيييانون المصييير اب الدمددددا  فدددت هددداالته

علد   األسد  تدان عد    دذ   و يداعد      ا  يدت ذواه د    ن سددوا  سلثا   و ين 
ت دا  دو الشدأن فدت  داءون الشداتاه   اءوءداهتون  دذ  الد عوا باللايقد  ال  د  ا   ن

هسدد     اب المددا  بءشددا هدديدده  االته  نيشددهال   1981ا لسددء  159ال صدداي ا دد  ه
  دد  ا  اءوءددا وهوتدد  الدد عوا الءدداه اوان يتددون  و دد ا ب ددا البي ا2هابهددءشدداا االته

ءوا ال اخ  ل ا بدذلا  و بيدوه خبداا  اليد    داخ  ل دا للت  وا عن لاي  الب
صدث  الم و يد    دثتوسيل  علءيد  ه  و اوبأيسلثابين هال ته األشخا  ون ه  ي  
 اب.هعل  االته

                                                           
 تل   إل الءظا  القاءون للشات  القاب  و اسال   اتسهيا  ق     و اسوش شاتا    و  ا 1ه

 .76و 2004تلي  القاءون فت تا م  بابشو 
لددددق  س ا ا تش  ن ال شاب الماا ت والسواي والب ايءت واللبءاءت بهبيان االتههاباو و    ا2ه

 ا.اإلص اابهءشاا  واألا ءتس ا ا تش  ن ال شاب الم اءت 
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والءشددااه ال وايدد  فددت  باإلعالءدداهاب فددت  ددذا الخصددو  هدده  عددا ا هددوءشدداا االته
  و ددن ال لبوعدداه الهددت ال هتددون ذاه لددابل خددا    يالصدد   وبصددث  عا دد  

اءد   إلد ال ههابل وذلدا ءسدب   الهأسي اب الما  هويلل  عل  االته وهب  تشخص
ويهاهددب علدد   ا1هالثددواي الهأسددي  خددال يمه دد  علدد  عدد ا  تدددداا اه  ههابمدد  علدد  

فددددت التدددد اوش الاسدددد ي  للبواصدددد   ت دددداااإ اب عددددا  هددددال اليدددد  فددددت اته األواا لدددال 
اب المدددا  عدددن ءسدددب  هددداالسددد ي  لالته األسددد  بشدددالين   دددا اليقدددش  دددا يلدددال فدددت 

ال لاو دد   األسدد  بددين فددت ه% ددن ال ت ددوب  سدد    الشددات  وااليقددش عدد   ال ته30
 ا2ه.ينيوخ سين ولو تاءوا  ن ايا ال صا  عن  ائ 

ءددددد   اذ عا ددددداواب هددددديتدددددون االته  نفاءددددد  يتدددددب  أميييييا فيييييي القيييييانون العراقيييييي
 هاءدد   ا3ه.1997 السددء21شدداتاه الماا ددت ال مدد ش ا دد ه ددن  دداءون ال ا والو6ال ددا اه

ال دددا ا  ات هددد و ددذا  ا .......ااب عدددا  هددب في دددا ال سددا  ون بأسددد   فدددت االتههدديته
 اب عل  الت  واا. هالبا ي  لالته األس  اء  ههلال  عل  هءص اذوواالااا 39ه

  نو دذا يمءد   ا4هال داش فدت الشدات  ال سدا    فقدل بدا  اب المدا  يتدون هاالته  ن
هتدون   نالبد   ال اليد ؛ لدألواا فدت سدو  المداا    سد  اههق   بللدب  بدوش   لشات 

                                                           
و  اا الء    المابي  و القا اا 5الشاتاه الهتااي  و ل و  .س ي   القليوبت ا1ه
 و ا بم  ا. 628و 2011و
 .1992ا لسء  95ال اش ال صاي ا   ه ا  ا ن  اءون سو  16ال ا ا ه ويءظا ا2ه
 .29/9/1997اوفت 3689ءشا فت تاي ا الو ائل الماا ي  وع  ه ا3ه
 .1997لسء   ا21 ن  اءون الشاتاه ال م ش ا  ه ا38ال ا ا ه ويءظا ا4ه
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وان و اب المددا هددعددن لايدد  االته لألسدد  و ددت الت دد  ال صدد ا  ا1هشددات   سددا   
علدد  للبدداه الشدداتاه الااابدد  ا2هينعدد   ال وافقدد   ددن  تلدد  ال  ددافظ  وال وافقدد  
ال اليدد  يمه دد  علدد   دد   هددوافا الشدداول القاءوءيدد  ال قددااا وال يوتدد    واا  ددافددت  يدد  

 لددألواا ال اليدد  فددت سددو  المدداا    واا  دداشددات  بوتددوب  يدد    يدد  دداءون علدد    لدد ا 
والددذي يه هددل ين  تلدد  ال  ددافظ إلدد  ددو  هقدد ي  للددب  ال اليدد  لال ددا اءدد  يدده  فددت

 .ا3ه و  الشاول القاءوءي  ال قااا و    هوافا ا بذلا فتاي  هق ي بسلل 

ا ددن 72هيقصدد  باالتههدداب المددا  ت ددا عافهدد   ال ددا ا ف  فييي القييانون الفرنسييي أمييا
ال دااله الاالاد     د   هد  هدوافاه 1966 اءون الشاتاه الثاءست الصدا ا سدء  

 -و ت:

 صتوا الشات  بالت وش الاس ت للبواص . ه   ي   ذا -1

ال ؤسسدداه ال اليدد     دد  ال اليدد  عددن لايدد   األواا  ا دده الشددات  بلددال   ذا -2
 عن لاي  س اساا البواص .  وشات   الي ا   و هبءاو

تاءددددده وسدددددائش   يددددداال اليددددد   األواا  ا ددددده الشدددددات  بوسدددددائش  عايددددد  للدددددال   ذا-3
 .ال عاي 

                                                           
ال الي   لألواا لله اوش فت سو  الماا   ي  لهءظي  ن الهملي اه  ا5و 1ال ا ا ه ويءظا ا1ه

 .2004لسء  
لقاءوءي  الواا ا فت القاءون الخا  بهماي  ال صلل اه ا األوشفت القس   ا5عافه ال ا ا ه ا2ه

 تل  ال  افظهين  ء  ه تل  لسو   2004لسء   ا74ال الي  ا  ه األواا  ه لسو  ؤ ال 
 ال الي  ال  افظين الذين يشجلون  قاع  فت ال تل ا. األواا 

 2009و ءشوااه ال لبت و 1ال الي و ل األواا و ه اوش  عب  الباسل تاي   ولو  .  ا3ه
 .350و 
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  صدا يقصد  بد  اذ ا1ههايدا عدا ا اب الثدوايهاب  و االتههوالءوب الااءت  ن االته
  ددد  ين  األشددخا علددي   وعلدد  ايدددا    ددن   واب علدد  ال ؤسسددين فقدددل هدداالته

 .اب الما ه ماوفين سلثا   ن ال يهوفا ب   وص  االته

  عددوا هدد  ه دده  ااب فوايددهدداالته  اب المددا  يمددهددخالثدد  لوصدد  االته وب ث ددو  ال 
اب هدال اليد  فدت االته األواا ويهاهب عل  لال  وابه    ين سلثا لالته  شخا 
 فت الت اوش ايا الاس ي  بالبواص . إ اات االثواي 

   يده  لدال تد اذ وابهدال الي  يه  بءوعت االته األواا و   تا  الم ش عل  لال 
  وبددين ال ؤسسددين فقددل  األخددابيء ددا يدده  لددال التدد    علدد  الت  ددوا األسدد   ددن 

و د  اسددهبم  القدداءون الماا دت  ددذا الءددوب  وا2هبيدء   وبددين ايددا   و دو الو ددل الجالددب
 اب .ه ن االته

 

 

 

 

 

 
                                                           

 االتههاب ال جل .  وباالتههاب الخا    ي ايس    ا1ه
 . 81 . لا ا شو ت  ؤ ن و ال ص ا الساب  و . ا2ه
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 الميطليب الثياني

 وشروطهالمالية  األوراقاب في تالكتل الطبيعة القانونية

للبيمددد  ا األوشهءددداوش فدددت الثددداب ء اذفددداعين ائيسدددين  إلددد ءقو  بهقسدددي  ال للدددب سددد 
 شدددداولفددددت الثدددداب الادددداءت  هبيء ددددا هءاولدددد وال اليدددد  األواا اب فددددت هددددالتهالقاءوءيدددد  ل

   -الهث يش: يأهتال الي  في ا  األواا اب فت هالتها

 االولالييفيرع 

 المالية األوراقاب في تالطبيعية القانونية لالكت

 اذ وال اليدد  األواا اب فدت هددلبيميد  القاءوءيد  لالتهلا دوش ه  يدد   اآلاا اخهلد  
لافدددت   ن اذاب  دددت عقددد   لددد   للتددداءبين هدددان ع ليددد  االتهيدددا  تاءدددب  دددن الثقددد  

الهتددددوين ي ال ددددا  افددددت  و  ا مءويدددد اشخصدددد بوصددددث اب والشددددات  هددددال ته   ددددا المقدددد 
  نوان  دددذا المقدد  ياهدددب  قدددو  واله ا دداه علددد  تددال اللدددافين هه ادددش  وال ؤسسددون

الهت اتهدب في دا  لألس  ال تهب يله   باالشهااا فت ال شاوب و فل القي   االس ي  
 الهت للب ا. األس  و ء    في اهب شايتا ه  الشات  بقبوش ال تا هل   بيء

يملدن  اذال ءثدا ا  ااا اإل إلد اب هصا  يسدهء  هاالته ع  إل   خابيء ا ذ ب ا ي 
  ذا باهد   اا االشات  و ت   شاوب إل و ت االء  ا    اا ه ب عن هشخ  ال ته

  .ه ه فت الشتش الذي اس   القاءون

عدد   هددوافا  عدد علدد   األوش الددا ي  ءصدداا  ليدد ذ ددب   ددا الددا ي ددذا  قدد و دد  اءه
 و دن  د الشدات  لد  هءشدأ بمد    نبدين ت دا هب بدا ت ال تههديما  ال ته ال اذ والمق 
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اب وال يتدو  هو ت اللا  الااءت فت عق  االته وفا ل ا الشخصي  ال مءوي اال يهو 
 عددددد   و ال سدددددهقبل ل ؤسسدددددين   الدددددين للشدددددات  ا عددددد فتددددداا اله ادددددش و  إلددددد االسدددددهءا  

 .ا1هاف ولي اال ؤسسين شخص

ذا  تهسددداب ين الهدددت هقددداا ال  يهااتدددل هتدددا   و ددد  بمددد  القدددواءتدددان الخددد وا 
  ياب هدو بدش بد   االته هأسيسد االشات  الشخصدي  ال مءويد  ب تدا  ال وافقد  علد  

 ائ دا فاءد  يشده     صدبقاب يتداي والتدائن القداءوءت الدذي يد ع  الشدات  هداالته  ن
 دددا  إلد   ياب هدفت القواءين الهت هملد   دءق الشخصدي  ال مءويد  علد  ءتدال االته

ال شداب اعهدا  للشدات    نفدت  داءون الشداتاه ال صداي  وابهاالته إتاا اهبدمد  
والهصددافاه ال دداواي   لإلتدداا اهه دده الهأسددي  بشخصددي   مءويدد  بالقدد ا الددال   

ال ؤسدددد  وهشدددد ا الشددددات  وهتهسددددب  إلدددد هصددددافاه ال  لهأسيسدددد ا وان ي ددددال ب ددددذ
  دن هداايخ  يد  ا فدت السدتش الهتدااي  دا يو دا 15الشخصي  ال مءوي  بدمد    ت 

سدداب ا الشخصددي  االعهباايدد   بددش اءق ددا  اته هخصصدد ال  اإل اايدد لدد  هقدداا الت دد  
 ا2ه ذ  ال  ا.

اب هدبمد   ته الهأسدي الشدات  ال سدا    هصد ا شد ا ا ف  أما فيي القيانون العراقيي
  ؤسسدي ا ال ملو داه  دن هداايخ هقد ي  وخالش خ س  عشا يو ا   ا باسالت  وا 

وهتهسب الشات  الشخصي  ال مءوي   ا3ها  ن  اءون الشاتاه40ال بيء  فت ال ا اه

                                                           
ت اش ل  و القاءون الهتااي هالشاتاه الهتااي  او  اا التا م  الت ي ا   . صلث  ا1ه
 151و  .1996و
 .616ال ص ا الساب    و  .س ي   القليوبت ا2ه
 .1997السء  21ا  ن  اءون الشاتاه ال م ش ا  ه2و 21ال ا ا ه ويءظا ا 3ه



 16                                     االكتتاب في االوراق المالية ودور المصارف فيه )دراسة قانونية مقارنة(

 
 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

علدددد  شخصدددديه ا  ا اباهدددد ددددذ  الشدددد ا ا   وهمدددد هأسيسدددد ا ددددن هدددداايخ صدددد وا شدددد ا ا 
 .ا1هال مءوي 

 الثانيلييفييرع ا

 المالية األوراقاب في تاالكتشروط 

عددد ا شدداول  ء ددا شدداول شددتلي   عليدد  هددوافااب صدد ي ا هدداته   ددا لتددت ءتددون 
 -يش:صالهث يأهتو ء ا شاول  و وعي  في ا 

 -المالية: األوراقاب في تالشروط الشكلية لالكت -:أوال

 الما لدد والشدداتاه  ا2ه عددن لايدد  ال صدداا  ال اليدد  األواا  يدده  لددال  ن -1
 دددددن  ددددداءون  الشدددددداتاه  ا36لل دددددا ا ه قدددددداال اليددددد  لب األواا فدددددت  تددددداش 

الشددات    سدد  هدد  لددال تاءددب  ددن   ذا 1981لسددء   ا159ال صدداي ا دد  ه
فددت  ب ددا خ البءددوا ال ددا  يدده  عددن لايدد  ا دد   ناب المددا  فيتددب هددلالته

عددددن لايدددد    و هخصدددد اب ب وتددددب  ددددااا  ددددن الددددو يا ال هددددهلقددددت االته
الشداتاه الهدت يداخ  ل دا بالهما ددش   والشداتاه الهدت هءشدأ ل دذا الجددا  

                                                           
 .1997السء  21ا ن  اءون الشاتاه ال م ش ا   ه22ال ا اه ويءظا ا1ه
الخا  بهماي  ال صلل اه القاءوءي  الواا ا فت  األوشافت القس  11عافه ال ا ا ه ا2ه

ال صا  اء  هتيان  خوش  ن  2004ا لسء  74ال الي  ا  ه األواا القاءون ال ؤ ه لسو  
  بش البءا ال ات ي الماا ت ليقو  بالم الياه ال صافي  فت الماا  ا.
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  ددددت ويقصدددد  بالشدددداتاه الهددددت هءشددددأ ل ددددذا الجددددا و ال اليدددد  األواا فددددت 
 .ا1هال الي  األواا اب فت هشاتاه هاويب وهجلي  االته

  لسددددء ا21قدددداءون الشددداتاه الهتاايددد  ال مددد ش ا ددد  هف  أميييا القيييانون العراقيييي
فدددت ا دد  ال صددداا  اب هددان هيددده  االتهعلدد  ا واوال41ال دددا ا ه هءصدد 1997
اب يتدون عدن لايد  ا د  ال صداا  هاالته  نيه ق  ن  ذا الء   الماا ي ا

 الماا ي  فقل.

 - خلاا  يئ  سو  ال اش : -2

ال اليدد   األواا  إصدد اااشددهال علدد  تددش شددات  هااددب فددت  القييانون المصيير 
ذا و يئ  سو  ال اش بذلا  خلاا  دن   سدابيل  ال يئ  خالش االا همها ل   وا 
 األخلددااويشدد ش  اإلصدد اا إتدداا اهتددان للشددات  السدديا فددت  اا دداخل هدداايخ 

يصددداش  األساسدددتعقددد  الشدددات  وءظا  دددا  عددد     ت دددالتو سددد ا  اسدددو  ال يئددد   وا 
وتيثيددد   اإلصددد اااب المدددا  و صدددااي  هدددوبيدددان  دددا يلدددال  ء دددا لالته األسددد  

 . خا ءاه ا ساب ا وبي

خدددالش خ سددد   اإلصددد اا إتددداا اهال يئددد  به دددا    خلدددااويتدددب علددد  الشدددات  
القيد  فددت السدتش الهتددااي فدت ال دااله الهددت يلد   في ددا  عشدا يو دا  ددن هداايخ 

ال يئ  بدذلا   بالغخالش ذاه ال  ا  هخص القي  ت ا يتب عل  ال ستش ال 
 وافقدد   سددتش الشدداتاه علدد  لددال  يتددب فييي القييانون العراقييي أمييا (2هالقيدد .

                                                           
 .  83ب وو . .لا ا شو ت  ؤ ن و ال ص ا السا ا1ه
  .82 . لا ا شو ت  ؤ نو ال ص ا الساب  و   ا2ه
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 األواا  يئدد  سددو  االسدد   لالتههدداب وفددت  الدد  اف دد  ي يددش ال و ددوب الدد  
فدت  اءثدا الهدت ذتاءا داا1هءثسد ا البياءداه  ه  ءاال و وب   لي اال الي  وياسش 

 القاءون ال صاي.

 ا2ه-:ابه ص اا بيان االته-3

 المالية. األوراقاب في تلالكت وعيةالشروط الموض -ثانيا:

 -اب تا ال:هيتون  االته  نيتب -1

الهدت ه ادش ا   ال داش ال صد ا  ت يم دا الشدات   س  يجلت   نويقص  بذلا 
اب هدددد. فاالتهالهءثيذيددد  دددن الالئ ددد   ا2  و9ال ددددا اه فدددت الشددداتاه ال سدددا   

بالشدددات   وياهددددب   دددداااا  اب ويمدددهددددال دددداش يبلدددش االته ا    دددن بتددد   فقددددل
 .ا3ه سؤولي  ال ؤسسين الشخصي   بش الجيا

 ددددداش الشدددددات   ا  يتدددددون   ن  ددددده    ت ددددد   الدددددءق  ال صددددداي  باشدددددهاال 
واءددد  ال  ي ددد   اصددد ي  االتههدددابلتدددت يتدددون  ؛بدددا فيددد  بالتا دددشهته ال سدددا    

 ا4ه اش  قيقت. ا  الهت يقابل ا  لألس  

 -:ااب ت يهيتون االته  نيتب  -2

                                                           
  .1997لسء   ا21االااا ن  اءون الشاتاه الماا ت ال م ش ا   ه و39ال ا ا ه ويءظا ا1ه
  سو  ءهءاوش  ذا ال و وب بالهثصيش فت ال ب ت الااءت. ا2ه
  .634 . س ي   القليوبتوال ص ا الساب  و  ا3ه
 .689 19.السء  2/4/1968  تلس 30ا 149لمن ا   ه ا4ه
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يبلدددش ت دددا  وصدددوايا  و و  يدددااب  قيقدددا لدددي  هددديتدددون االته  نيقصددد  بدددذلا البددد  
يدد    ددا    ت دد  الددءق  ويت سدداااإلعظددا اي   شددخا  ددن  اب الصددا اهدداالته

  شخا اب الصا ا  ن هالثاءسي  االته

 .ا1ه سهمااا س ا   ي سخاين ذ 

 اب الصواي.هال هوت  ءصو  ه ءل االته في القانون العراقي أما

 -:ااب باههيتون االته  نيتب  -3

 إلد   دا    و ا ايدا  ملد  علد  شدال تداب  ءهيتون االته  نيقص  بذلا الب  
   دا وفوايدااب هداا االتهصدو  األتدشسدقل اتدش  إلد اب   افا هتان االته فإذا تش 
ويلدددد   بدددد   صددددق االتههدددداباب  ملدددد  علدددد  شددددال بلددددش الشددددال و هددددتددددان االته  ذا

اب هددده ءدددل االتهالهدددت خدددال  دددن الءصدددو  فقددد   القيييانون العراقيييي أميييا وا2هبهدددال ته
 .  تش إل  و  افاا ال مل  عل  شال

 

 

                                                           
 .635 . س ي   القليوبتوال ص ا الساب  و  ا1ه
 .عبا  . و 327و 1997و  اا الء    المابي  و2وب األع اش .علت سي   اس و  اءون  ا2ه

الشات  ال سا     ااس   اءوءي  وع لي  وفقا أل تا   اءون  ا س اشو األتههاب فت   ا وا
 تل  تلي  القاءون فت تا م   إل و اسال   اتسهيا  ق    1983لسء   36الشاتاه ا   

 . 156و 1990بج ا و
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 اليميبحث اليثيانيي

 عن طريق المصارف المالية األوراقفي  ابتاليترويج لالكت

 -تمهيد وتقسيم:

 اال اليد  يه ايد  يو د األواا اب فدت هد وا ال صاا  فت هداويب وخ  د  االته  ن
 ددن  اإلصدد اا إتدداا اهوهمدد     والشدداتاه هأسددي  إتدداا اهبسددبب همقدد   ؛بمدد  يددو 
الن هقد ي   ؛االسدهماء  بال صداا  إل ي فل الشاتاه وال يئاه ال ص اا  ات   و ذ

تددد ا  دددن  اتبيدددا  ا دددذ  الخددد  اه يهللدددب  اتددد  عاليددد  تددد ا  دددن الهخصددد  و شددد 
 اذ ونيسددي للبدين ائ إلدد لدذلا سءقسدد   دذا ال ب دت  ؛ يددالخبداا والتثا يالمدا لين ذو 

 وال الي  األواا اب فت ه وا ال صاا  فت الهاويب لالته األوشهءاوش فت ال للب 
اب وشدداا  هددلالتهب ددا ال اليدد  الهددت يدداوب  األواا فددت ال للددب الادداءت  هبيء ددا هءاولدد
 -:بالهثصيش يأهتوفي ا  اإلص اا
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 األولالميطليب 

 اليماليية األوراقاب في تاليميصارف فيي الترويج لالكت دور

بيدان ءشداا  األوشفدت الثداب  ءهءداوش اذ ونييسدفداعين ائ إل سءقس   ذا ال للب 
فدددت الثددداب الاددداءت ال عايددد  والهددداويب  هبيء دددا هءاولددد وال اليددد  األواا اب فدددت هددداالته
 -اب عن لاي  ال صاا  في ا يأهت الهثصيش:هلالته

 األولالفرع 

 المالية األوراقاب في تبيان نشرة االكت

 ددن    ددا واب اههدديسدد   هبيددان االت  ددا بإصدد اااب هددهدده   عددوا الت  ددوا لالته
ا  خددهه دد   بددالجا  الددذي هو  فأء دداهددا  فددت البيددان   ن يددت ال  هويدداه الهددت يتددب 

 ال ملو دداهببددين عل دا هالت  دوا وال ته  الدد او دو  الاالبيددان  إصد ااال شداب  ددن 
و ددد    والشدددات  و ات  دددا ال دددالت ال قيقدددت  ع ددداشال ددداواي  عدددن لبيمددد   ت يم دددا
عءدد  ويتوءددوا علدد   األ تددا   واب هددتهالل ددا  ددن ءتددال تددت يقدد  وا علدد  ا  ايؤ ددش
 . ا1ه  ا  بيء   ن 

 يئدد   إلدد اب هدديقدد   ال ؤسسددون  بددش البدد   فددت ع ليدد  االته  فييي القييانون المصيير 
 دن يءدوب   و ت ديم   علي   ن ال ؤسسين مااب  و هبيان االته  صشسو  ال اش 

يافدد  بالبيددان هقايددا  اا ددب  سدداباه بصدد   البياءدداه   نعددء    اءوءددا ت ددا يتددب 

                                                           
 واالوسيل فت شال القاءون الهتااي الماا ت هالشاتاه الهتااي    .صالل ال ين الءا ت و 1)ه
 .195  و1963بج ا و و األ لي شات  اللبل والءشاا  و3ل
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عليدد    مدا و  األساسددتوتددذلا عقد  الشدات  االبهدد ائت و شداوب ءظا  دا  والدواا ا فيد 
ذا وا ددن يءددوب عددء    اءوءدد  و و ددن ال ؤسسددين   وهجيددا فددت الوا ددل ال ددا ي  لددا  وا 

ال يئدد   إلدد  ا اب فددت الثهدداا  ددن هدداايخ هقدد ي هددبءشدداا االته القاءوءيدد  الددواا ا األع دداش
  د  ال ملو داه الهدت هه د ء ا فيتدب   واب ب ا يؤاا فدت سدال   ه ه  ه ا  االته

اب وذلددا هددال يئدد  بللددب همدد يش بياءدداه بيددان االته إلدد يهقدد  وا   نعلدد  ال ؤسسددين 
  ن هاايخ  صوش الهجييا. األتااعل    سبوبخالش 

  يدا فيد  ل د ا عشداا  اب فت  ال  الب  هويهاهب عل  هق ي   ذا الللب هو   االته
بدين وتدش هال ته ايخلداو   نويتب عل  ال ؤسسدين  و ن هاايخ هق ي  للب الهم يش

 .ا1ه ن ال يئ    ااا بم    ن هم يش ب ا   تعل  بيان االتههاب   ن  صش

 اذمد  ال وافقد  علد  هأسدي  الشدات  اب بهديصد ا بيدان االته  القيانون العراقيي اما
 سدددتش   وافقددد وذلدددا بمددد   األ دددشيدددو يهين علددد   صددد يثهين يءشدددا  دددذا البيدددان فدددت

الهسددتيش ه ددلش   واا   نلدد  يتدد  ال سددتش  الشدداتاه وهصدد ا  وافقدد  ال سددتشو ا
اب ي يددددش هددددلالته األسدددد  وفددددت  الدددد   افدددد  ال سددددتش للددددب لددددال  وال سددددها اين

ال اليد  ال وتددو ا فدت سددو   األواا  يئد   إلدد   ال و دوب الدذي يقددل فدت اخهصاصد
 -:يأهتاب  اهيه  ن بيان االته  نوال ب  ال اش 

 

                                                           
و ا بم  ا و . عصا   ءثت  645 ص ا ساب و  الشاتاه الهتااي  و و لقلوبت .س ي    ا1ه

 و ا 44  و2006و  لابل ال ء سي  القا اا و  واإلفصال   و  اله ا  الشاتاه بالشثافي  
 بم  ا.
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 ء  عق  الشات   -1

اب و ي د  السد   وال بلدل الواتدب  فمد  عدن تدش هدال لاو   لألته األس  ع    -2
 س   .

 اب ب ا.هالهت يتو  االته األس    قلم واألعل  األ ء  انال   -3

 اب و  ه .ه دددتددان االته -4

 دأسي  الشات .هءثقاه  -5

 ل صل   الشات .سون واالهثا اه الهت اله   ب ا ال ؤسالمقو   -6

  ملو اه  خا  ي يث ا ال ؤسسون.  ي  -7

ا دن  داءون الشداتاه 29ال شتل  ب وتب البء  ااءيا  ن ال ا ا ه وهقايا اللتء  -8
 . ا1هعء  وتو   ص  عيء  1997لسء  ا21الماا ت ال م ش ا   ه

ا لسدددء  30ا ددد ه الهتاايددد  الماا دددت دددن  ددداءون الشددداتاه  ا40و ددد  ءصددده ال دددا ا ه
  ي دددداا يل دددد    يلي  ه ددددا ءي  عددددن و  سددددؤ   سددددئولون نيان هال ؤسسدددد 1984

 ابا.ههءق  فت بيان االت  وعن خلأ  ءهب  ذاب ه ته

 أيبددد ل ددد   ددداا  ذا دددا  فدددت  الددد  لونؤو  سدددال ؤسسدددين   ن بدددين لءدددا  دددذا الدددء ي
 وو ددذ  ال سددؤولي   ددت ه ددا ءي  وابهددخلددأ فددت بيددان االته  وب تدداا  ءقدد  هدد ته
 و فت  ال   ا و  و لي اتواءب      فت  ذا الء  ول  يهلا   ااثش ال شاب لتن

                                                           
 .1997لسء   ا21واالااا ن  اءون الشاتاه الماا ت ال م ش ا   ه39ال ا ا ه ويءظا ا 1ه
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و ابهددالقاءوءيدد  الددواا ا فددت بيددان االته األع داش  وهجييددا فددت الوا ددل ال ددا ي   لدا  ذاا
 :األهتلذلا ءقهال الء  

ءدهب  ذاا سؤولي  ه ا ءي  عن  ي  داا يل د   ي  تههدب  لون سؤو هال ؤسسون 
 األع داش  ولا  هجييا فت الوا ل ال دا ي   وفت بيان االتههاب ءق    وعن خلأ 
 وبمد  ءشدا بيدان االتههداب فدت الصد   فت بيدان االتههداب خدالش فهداا  داالقاءوءي  
الش صددش خدد سددتش الشدداتاه بددالهجييا ال ا خلدداااو ع ليدد  االتههدداب   ه ددا و هدد  
   ن و ه  صوش الهجييا فت بيان االتههابا .  يا االا  

الوايقدد   وصدث اب بهددالهددت علق دا القداءون علدد  بيدان االته األ  يد  دد    و دذا يمءدت
  نول ذا الجا  يءبجدت  وابهالهت ي عو ب ا ال ؤسسون الت  وا عن لاي  االته

   دددددلاللالعددددد  علددددد   قيقددددد   شددددداوب الشدددددات  ال  ت يم دددددا يه ددددد ن ال ملو ددددداه
 .ا1ههأسيس ا

 الفرع الثاني

 عن طريق المصارفالمالية األوراقاب في تالدعاية والترويج لالكت

  لد  لل عايد  والهداويب   عد ا  يئد  يتدون  ءالدا  إلد اب هبم  هق ي  بيان االته
 اب وشددداول هدددعدددن االته اإلعدددالنيقدددو  ب دددا ال صدددا  ويهدددول   اوعدددا  وابهدددلالته

بداا ا فدت    داتنفدت   عالءيد و  ايا   ن خالش عد ا سدبش ي دل ال صدا  لو داه 
و دددد  يملددددن عددددن  وؤ الهددددت يهددددا   علي ددددا ع ددددال األ دددداتنال خهلثدددد  وخاصدددد   قااهدددد  

                                                           
 و 2010و  اا الاقاف  للءشا والهو يل  و القاءون الهتاايهالشاتاها ا لتتوي  تا  .  ا1ه

 176. 
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و دد   ا1ه .والهلث يددونا اإلذاعدد   وال خهلثدد  هصدد اف   اإلعددالناب فددت وسددائش هدداالته
وشداول  وال اتد  ال دالت اب هديلبل ال صا  ءشدااه وتهيبدان هه د ن   ايدا االته

ياسددل ا ل دد    و ال هددا  ين عليدد و ئدد ويو ع ددا علدد  ع ال ...الددخ..اللشددات  ال صدد ا 
 دذ  الصدوا  ته مد   تدش إلد واالبا يلتأ ال صدا    عل  عءاويء   ال ستل  عء 

   وال  ي  ال عاي  ل  ش الت  وا ال سها اين وال  خاين عل  هوظي  اب    هت
 صددث ال اليدد  وال صددا  يقددو  ب ددذا الدد وا بو  األواا اب فددت هددو دد خااه   فددت االته
و ددن اددد   وابهددال اليدد    دددش االته لددألواا  االت ددد  ال صدد ا   ووتدديال عددن الشددات  

 باالله ا اه الهت يثا  ا القاءون عل   ذا الت  . يله  

 إلد اب المدا  فدال هتدو  الد عوا هدال الي   لاو   لالته األواا تاءه   ذاف اال 
 مه  ا  ن  يئ  سدو   اباهاب هءشاا االتههبءا  عل  بيان االته الااب ههاالت ا ذ

 ااقددد ل  وال اليدد  ولدددي  اعه دددا ا للتددد و  الهتاايددد  للءشدددال  و دددوب الءشددداا  األواا 
  ال صدددا   دددن بيدددان قددديه   نت دددا يتدددب  وال شددداوب علددد  ه قيددد  ءهدددائب  ميءددد 

 ب.ا يه  ن البياءاه الهت     ا ال ش  ناب فال ب   ن هاالته

ياسدش   نال اليد   األواا  فدت ابهدا سؤاش  ش ي خش فت ع لي  هاويب االتها ءا يا
الما د   األ داتنفدت   ع دال    و إ ا ه  الت  وا فت  تاش  إل  ء وبي   ال صا 

 ؟اب بيء   هلهاويب االته

                                                           
 .648  لقليوبتو ال ص ا الساب و .س ي   ا ا1ه
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لم دش  ي يوتد  هءظد ال يوت  فت القاءون ال صاي والماا ت  ا ي ءل  ن ذلدا ت دا ال
  ؤال  ال ء وبين.

 -اب في القانون الفرنسي:تالترويج لالكت

تدددان يقصدددا ع ليددد  الهتدددواش  1935ااسدددل  8قددداءون الصدددا ا فدددت الال اسدددو  ب
 3 ددداءون   نايدددا  وال اليددد  علددد  ال صددداا  فقدددل األواا اب فدددت هدددوالهددداويب لالته
 دددءق الهددداخي    تدددا ا 1989 يسددد با  31 هال ت دددش بقددداءون 1972يءدددايا لسدددء  

و سدددداع ي   ددددن البواصدددد  وسددددلا  البواصدددد  و ب ددددذا الم ددددش ل ؤسسدددداه االئه ددددان 
واائ   اياسلو   نفان ال  اسبين الم و يين ل     خا و ن ت    ووشاتاه الها ين

ال اليدد   بدداألواا في ددا يهملدد   األشددخا  تددان ع ددش   و   ا دد اش  دد  إلدد   عالءيدد 
 ال اخ  ل   بهوظيث ا للت  وا.

ع ليددد  الهتدددواش  ب  ااسددد  الهدددت هاادددبو  ددد   ا القددداءون  الهدددت هواءددد  علددد  الت دددا 
 اهالت د صش عل  هاخي   ن ه  نال الي  يتب  األواا اب فت هتهلالالهاويب و 

اب هدو   ءظ  ال شاب الثاءست ع لي  هتواش ال ء وبين  لهداويب االته وهخصص ال 
عددا  يقدد   للم ددش فددت  أء ددابال اليدد  و دد   شدداول  باشدداه ا وعاف ددا  األواا فددت 
  يق  عا   الخا   و وش هتااي   و ئشاله عا   تان  وع ل ا   و   ا ه ا  ش 

باه دددا   ا ددد ي صدددش  دددن  دددذا الم يدددش علددد    ن دددن  بدددش شدددخ    هدددا  يلددده   
و دد  ال يتددون  وهبدد يل ا ا  وبيم ددا   وشدداائ ا   و  هيءدداب فددت وا دد   اليدد   مهدداالته

علدددد    ي دددداالن القدددداءون يلبدددد   ؛ابهدددداالته   ددددا دددد   الم ليدددد  ال صددددوش علدددد  
   ه   ذا وابهالءصائق بلايق   مها   بشان  ذا االته  وعاو  هق ي  الخ  اه 
خلابداه  وايد   بإاسداش تدان الم دش   و األشخا    ا   ذ  الماو  فت   اش 
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عددن  ث ددو  الهتددواش للهدداويب عدداو  هقدد ي  يخدداب و ددن ادد   و اهثيددااهصددااله   و
 .ا1هال ؤسساه ال الي  ااه ق  وءصائق الهت هه   اخش البواصاه ال  والخ  اه 

 

 المطلب الثاني

 اإلصداروشراء اب تاالكت بها المالية التي يروج األوراق

 األوشءهءددداوش فدددت الثددداب  ائيسدددينو اذ فددداعين إلددد سدددءقو  بهقسدددي   دددذا ال للدددب 
فدددت الثددداب الاددداءت شددداا   هال اليددد  الهدددت يددداوب ب دددا لالتههدددابو بيء دددا هءاولددد األواا 

 -في ا يأهت الهثصيش: اإلص اا

 

 األولالفرع 

 المالية التي يروج بها لالكتتاب األوراق

 المالية  األوراقتعريف  -:أوال

 -المالية لغة: األوراقتعريف  -1

                                                           
 اا الء    المابي   وال الي  األواا  وا البءا فت خ     و .عاشوا عب  التوا  عب  ال  ي  ا1ه
 و ا بم  ا.23 و2003و
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الم ل  ال ستوت    يفق  همءت ال اا   ال  اوب  : همءت ع ا  مان -لج : األواا 
 .ا1هوهمءت   ش التهاب  و

 .ا2هو ت  ص ا صءاعت ل اش -ال الي  لج :

ب ا ي لا  ن  األايا نوخص  اب وت يم ا األشيا   و  ا  لته   ن  -ال اش لج  :
وتاءدده المدداب  واألعيددانعلدد  تددش  ددا يقهءدد  وي لددا  ددن   للدد الددذ ب والث دد  ادد  

 .ا3ه  وال    تااتاءه  ألء ا ؛اإلبشهللق  عل  

 -المالية في االصطالح القانوني: األوراق  -2

بالنسييبة للقييانون  أمييا وال اليدد  األواا همايدد   إلدد لدد  يهلددا   القييانون المصيير 
 ا5ه 2004لسددء   ا94 دن  دداءون ال صداا  الماا دت ا د ه ا1فدان ال دا اه ا4)العراقيي
 ابلد     اا و يد    دذ  يدال  يوء   ااهمدا ش   خا    اا و ي    يوءي ه  اا   ء اعافه ا 
لدددد ين  ابلدددد  للهدددد اوش بواسددددل    خددددا ال دددد  فددددت  يددددا ا وا دددد   اليدددد    ددددءقهللهدددد اوش 

ال الي  لل ين القابل  لله اوش فت شتش  األواا تون ه  نالهبا ش ويتو    واب هاالته
 فهايا.  ي     هتون بشتش   وش ا ا 

 -المالية في االصطالح الفقهي: األوراق -3
                                                           

 . 22 . ساب ال ص ا ال ولسان الماب ا1ه
 . 3-863 ق    و ابن خل ون  ا2ه
 . 13لسان الماب و ال ص ا الساب و   ا3ه
عء  ا ءما   ال ؤ هال الي  الماا ي   األواا سو  ال الي  فت  اءون  األواا سءقو  بهماي   ا4ه

 السء . ءما عء  ا  ذتا سءالسء  وذلا للسبب الذي 
  .2004بهاايخو ا3986ع  هوءشا تاي ا الو ائل الماا ي   ا5ه
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هصددتوا  ابلدد  للهدد اوش  ء ددااال اليدد   األواا ذ ددب تاءددب  ددن الثقدد  فددت همايدد  
  تددددد ا وهشدددددتش  األتدددددشالقددددداو  البميددددد ا   صددددد اب  وه ادددددش  قدددددو  ال سدددددا  ين 

عاف دا  بيء دا وا1ههاهبل ب   قدو   هسداوي  فدت  لقد  وا د اا ت الت  بلل ل هساوي  
  شددخا يصدد ا ا  اإلصدد ااهصددتوا ذاه  ي دد   اليدد   هسدداوي  عءدد   ء دداا خدداونا

 دد   ا القدداءون و ابلدد  للقيدد  والهدد اوش فددت  إتدداا اهالخددا  وفدد    والقدداءون المددا  
 .ا2هال الي ا األواا سو  

ال     وال صوش عل  ت    ن عائ   فتال    يملتهصا   ء ا خاوناوعاف ا 
  .ا3ها ما ينال ق  و ءشأا   صوشفت الت    ن 

  وص ا ا ال صاا  ههصتوا  الي   ء اال الي   لألواا هماي    ياا وعلي  ي تءءا 
 ال الي ا. األواا الشاتاه وهتون  ابل  لله اوش فت سو  

 -المالية فهي: األوراقصائص خ أما

ايددا   وهصدد ا بقي دد  اسدد ي  ايددا  ابلدد  للهت ئدد  وه اددش بلايقدد   باشدداا  ء دداا -1
علدددد  ذ هدددد   عا ددددا  يءدددا  ووي ال صدددد ا  مءدددد دددداش الشدددخ  ال ا   باشددداا  صدددد  

 ال الي .

                                                           
ال الي   باألواا والشثافي  فت ال ملو اه ال هملق   اإلفصال ت اش عب  الم ي  الما ان ا1ه

 .50و 2010ال ه اول  فت البواص و   اا الء   و
ال الي و اا الاقاف  للءشا والهو يل  األواا  .ا         اللو ي ال  اي  الت ائي  لله اوش  ا2ه

2010  26. 
ب ون سء   واإلستء اي  اا ال ماا   وال اش ا   و سوا ال الي    األواا .  ءيا  ء يو 3)ه

 .5ءشاو 
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 علد   ابل  لله اوش باللا  ال بسل  ال ماوف  فت القداءون الهتدااي ولدي  ء اا -2
 دا يده  هد اول ا فدت بواصداه  االبدابدش   وفت القاءون ال د ءت وال ال  تاا اها وف 

  .ال الي  األواا 

 قو ددددا   صدددد اب الوا دددد  يخددددوش  اإلصدددد اافددددت  األواا ب الوا دددد   ددددن  ددددذ  ءددددو ال-3
  .ا1ه هساوي 

 -المالية: األوراق أنواع -:ثانيا

الهددددت هصدددد ا ا شدددداتاه ال سددددا    والهوصددددي   األسدددد  و ددددت  -:ا3اه2)األسييييهم -1
وي صدش  و داش الشدات  ا   ت وع دا  والهت ي اش فت ا4هالما   والخاص  باألس  
 قددو  ال سدددا    وهخولدد ال دداش  ا  همددا ش  صددده  فددت  األسدد  ب علدد  هددتددش  ته

فدت  اتد   األسد  هءدا ش عدن  ذااو دذا يمءدت  وب فدت ذاه الصداا و ذ  ال قدو  هءد 
 .ا5هالهءا ش عن  قو  ال سا  

                                                           
 اا الء     وال الي  األواا   ثظ   إل اااالءظا  القاءوءت  وال وسوي إباا ي  .علت فو ي  ا1ه

 و ا بم  ا. 21   2008 والمابي 
  .األس  هماي   إل ل  يهلا  القاءون ال صاي والماا ت  ا2ه
ا الهما ش باس   الشاتاه 5فت ال ا ا ه 1984ا لسء  30ع   اءون الهتااا الماا ت ا   ه ا3ه

والسء اه عق ا  باألس  عل  ذلا يم  االتههاب  وهأسيساالهتااي و  األع اشوسء اه ا  ن 
 هتاايا. 

ا  ن  اءون الشاتاه الماا ت 38 اش الشاتاه ال سا    فقل ال ا ا ه با  يتون االتههاب  4)ه
 .1997ا لسء  21ا   هال م ش 

ءوا الهتااي   ن ءا ي  الم لي و  اا الء    المابي  با       و  ع اااو ال 5)ه
 40و 2000و
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 -سندات اليييدوليية: -2

اب هدب عءد  االتههد و سء  عا ي يص ا بقي   اس ي   ت ذاه ا الهدت يد فم ا ال ته
 دددذا السدددء    ن الا األتدددشفدددت  سددداب الثوائددد  عءددد   لدددوش  لي دددااو دددت الهدددت يسدددهء  

و ددد  هتدددون   هصددد ا  ال يئددداه الما ددد  و ددد  هصددد ا  ددد ا   ددد  ا وبسدددما فائددد ا   ددد  
 دن القداءون  ا16هب الماا دت سدء اه ال تو د  فدت ال دا اا و   عا  ال شدو ا1ه ائ  

  وسدددددء اه   عو ددددد  باقددددد  ها ددددد  واعه دددددا  ه  ء ددددداال اليددددد   األواا ال ؤ ددددده لسدددددو  
 ا.   ون  ن  بش ال تو   الماا ي  

 -لسندات:ا -3 

همايد    وا فقد   المشيرع العراقيي أمياهمايد  للسدء اه  لم يورد المشيرع المصير 
ال اليدددد   األواا للقدددداءون ال ؤ دددده لسددددو   األوش ددددن القسدددد   ا15ل ددددا فددددت ال ددددا ا ه

  والشدددداتاه ال سددددا      سدددد  هتاايدددد  ذاه  ي دددد   اليدددد   ددددن  دددد ء ا   سدددد  هء دددداا
ال شددهات  ال تو يدد  الهددت هصدد ا ا الشدداتاه  قددو  بيددل السددء اه شدداتاه  األ ددواش
 ا. خا اسها ااي    شتاش  ي   و   و ا 

وا ددق و ددذا الهمايدد   دددو  يهبددين لءددا  ددن  ددذا الددء  اءدد  اتيددا الصددياا  وايددا 
 األواا قدداءون ال ؤ دده لسددو  الوالسددبب فددت ذلددا ان  ال اليدد  األواا يءلبدد  علدد  

تاءدددده الهات دددد  ايددددا المابيدددد   إلدددد  ال اليدددد  تهددددب باللجدددد  االءتلي يدددد  وعءدددد  ا هددددات 

                                                           
ال الي   األواا عن ال ملو اه فت سو   باإلفصال االله ا  و  .بالش عب  ال للب ب وي1)  ه

 .29و 2006و اا الء    المابي  والقا ااو
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 ددذا ال صددللق   نالسددء  عل ددا  إلدد اsecuritiesه صدد ي    يددت هددات   صددللق
 ال الي  ولي  السء . األواا يمءت 

 باألسد  ال سدا    والهوصدي   همقد  ا شداتاه  او داوالسء اه  ت صتوا ه ادش 
صدا ب السدء   ائءدا للشدات  ويسده   فوائد    ولدذلا يمد والما اب هعن لاي  االته

ال  د    ال يمدا ول  ال   فت ا ه ا   يءد  فدت  وت  اسهجالل اياابه     ا تاءه ءه
 .ا1هالءه ا    ا القا 

 

 -وثائق االستثمار : -4

الهدت يهلقا دا الصدء و   دن  األ دواشو ت الهدت هصد ا ا صدءا ي  االسدها اا  قابدش 
ال سها اين ويشااا  اصلوا  ذ  الواائ  فدت اسدها اااه الصدء و  وي دل  تلد  

هلدددا الوادددائ  واسدددهياا   ي ه دددا  إصددد اا إتددداا اهال يئددد  الما ددد  لسدددو  ال ددداش    ااا
 .ا2هءاه الهت هه  ء ا و واع   ي  ا وه اول ا فت البواص اوالبي

 -صكوك التمويل: -5

و دددت الهددددت هصدددد ا ا شدددداتاه  سددددا    هعدددد ا الشدددداتاه الما لدددد  فددددت  تدددداش هلقددددت 
وهصددد ا ب وافقددد  الت ميددد  الما ددد  للشدددات   شو دددت صدددتوا  ابلددد  للهددد او  ا األ دددواش

                                                           
الوتي  فت ال ااساه ال صافي  والهتااي  وال ؤسساه ال  يا  للتهاب   يشاش بيا او1) ه
 .67و 2010و
وال لبم  المابي  ال  يا و القا اا األ واشهوظي   ا   و  .عب  الث يش      ا2ه
 .76و وت اش عب  الم ي  لق انو ال ص ا الساب و 172و 1990و
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 سددداب  دددذا  و سدددا الدددذي يجلددد  الصدددا  هه ددد ن  دددذ  ال وافقددد  المائددد   نويتدددب 
ت دا  و خدا داءون   ي فدتو ت فت ذلا ال ههقي  بال  و  ال ءصدو  علي دا  والمائ 
و     واب عا هلا ه الصتوا فت اته ذااال يئ  الما   لسو  ال اش   وافق يتب 

سدو   فدتاسه  اه  ذ  الصتوا بسبب  دم  الهما دش علد  الوا د   اليد   ا د  
يهالفددد  عيدددوب   نو دددت السدددء اه لدددذا تدددان ل ا دددا علددد  ال شددداب ال صددداي  وال ددداش
 ا1ه.الصتوا  ن الءوب  ذا  ص اااو ال الي  الهقلي ي   األواا 

 -حصص التأسيس: -6

وال هسدا    و دن ا   ال داش اتد    ال همد ألء دا ؛ ي و ت صتوا لي  ل ا  ي   اس
عدن  د    ول ا عن اله ا   ء ه  ال تو د  ا الشات  ل ن هءا لو    اءوه  هتويء فت 

ولدذلا  ؛ي    ا  ءظا  الشدات  األابالال مءوي   قابش ءسب   مءي   ن  ن ال قو  
 .ا2هاألابال ص     ياءا   هس

 الييفييرع الييثيياني

 اإلصدارشييراء 

والهددددداويب  بددددداإلعالن  ي ددددداهقدددددو   تاب عدددددن لايددددد  ال صددددداا  و ددددهددددديتددددون االته
ال صدا  يسدهليل  لتدن يادوا لد يءا سدؤاش  دش اسدابق  و د ءات دا  واب المدا هلالته
 ل ؟ اإلص ااشاا  

                                                           
 .53  وا الساب و ال ص   .لا ا شو ت  ؤ ن1) ه
 60و 2007المابي و  و هسوي  ع لياه سو  ال اشو  اا الء     .اشا  ال بل ا2ه

 .29و .بالش عب  ال للبوال ص ا الساب و  
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ب هدديته  ن و سددها اا لدد  هاعهباايدداا اشخصددال صددا  بوصددث    نال خددال  علدد  
الشددات  و دد   بددش  دد  يتددون  ددن بددين  ؤسسددت وال لاو دد  األسدد  فددواا فددت تدد    ددن 
خاصددد  بددد  يددد يا ا ل سددداب  اليددد    واا هتدددوين   ثظددد   إلددد  ه ي ددد    دددن  شددداات

 إلتددداا اها وفددد علددد  علددد  الت  دددوا بمددد  ذلددا  األواا يميددد  لدددال  ددذ    وءثسدد  
 .الشأنوالشاول ال هبم  فت  ذا 

عد ا   وب ال صا  هيته  ناب الما  يتو  االهثا  عل  هوفت ايا  االه االته 
ال اليدد  الهددت هصدد ا ا الشددات  ب دد   هصددايث ا بمدد  ذلددا  األواا  صدداا  فددت تددش 

خصخصدددد  بلا  ددددا علدددد  الت  ددددوا وهسددددهخ    ددددذ  اللايقدددد  االبددددا فددددت  ددددالهت ال
  والخصخصدددد     ددددش ههثدددد  الشددددات  اذهدددداا  عددددن لايدددد  لددددال السددددء اه  واال

 يهثددددداو   دددددل الشدددددات  ال صددددد اا و دددددلال صددددد ا للسدددددء اه  دددددل عددددد ا بءدددددوا  ائددددد  
الصثق  ا   إله ا  ت يم ا الال    اإلتاا اه ويهخذ  واألخا ال ا ء   ال صاا 

واب ا بين  صاا   ؤسساه  الي   وبين ال صاا  ال ا ء  اإلص اايمي  هقسي  
اب فيد   دن خدالش هد وا ا علد  هسد يش االته صايقهبش  اإلص ااال ه  ن   خا 

  ءافذ ا .

ال اليدددد   ون  األواا  ءدددداا بمدددد  ال صدددداا  هشددددااا فددددت خ  دددد  ف   خددددا بمبددددااا 
 دن   وههلقد   دن ال صدا   ائد  الم ليد  ه  ء داالهما    ل الشداتاه ال صد اا ذلدا 

الت  وا  قابش  إل بهصاف ا   ال الي  وهقو  األواا ا   ال صاا  ال ا ء ا ت ي  
و بدددش  وصددد اااال إاءدددا ال اليددد   األواا والهما دددش علددد   هشدددبااا  واب هدددع ولددد  اته

ين وبدين ع الئ د  يللد  عليد  فدت الم دش يالهسميا الاس ت ل ا بدين الوسدلا  ال دال
الن  اوءظا  ؛الصثقاه باا اءق  الشثافي  فت   ووتو   ا لم  ءظا  ؛السو  الا ا ي 
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فدت البواصد   األواا ال صا   ائ  ال ت وع   و الذي ي يا الم لي  وي  ن  ي  
سدما  وع و دا فدان  دافي افاءد  يسده   ع ولد   ؛ل دا األوشويشا  علد  الهسدميا 

هسددمياا الخدد  اه ال صددافي  ويدده  االهثددا  لالم ولدد  بددين  ددؤال  الوسددلا  ال يخ ددل 
اب هباالته اإلص ااالهت هقو  بشاا  الاابل  ال الي   و علي  في ا بيء   وال ت وع  

 ا1هشتش شات  ال  اص .-ااالب-في  تا ال عل  الء و الساب  هأخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و ا بم  ا. 28ساب   ال ص ا ال و عب  التوا  عب  ال  ي   .عاشوا 1)ه
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 لثلميييبحث اليثياا

 اب من قبل المصارف ومسؤوليتهاتاالكتتيلقي 

 -تمهيد وتقسيم:

بسدل   سا  ص  ب ا ال صاا  ال الي   ن خالش  األواا اب فت هع لي  االته نا
 ال صددا  وتدديال اذ يمدد ن و  ايدد  اال خدداا المدا  لهدأ ي ال هخصصدد ا ابد  الت دداه 
اب ويه قددد   دددن  دددد   هددددياا دددب ع ليددد  االته  ن فمليددد  ا1هال شدددداب  ميءدددا  دددن  بدددش

الت دد  ال صدد ا   ويهأتدد   ددن سددال   ال اتدد  ال ددالت للشددات    ن اءوءيه ددا وتددذلا 
لددذلا سءقسدد   ؛هقصدديا  ههاهددب عليدد   سددؤولي   و  إ  الددال اليدد  وفددت  الدد   لددألواا 

 األواا اب فدت هدهلقت االته األوشءهءاوش فت ال للب  اذ و للبين إل  ذا ال ب ت 
فت ال للب الااءت  سؤولي  ال صدا  عدن  هبيء ا هءاول وال الي  واالعهاا  علي 

 -في ا يأهت الهثصيش: وال الي  األواا اب فت هاالته

 

 

 

 

 
                                                           

 اا الء     واالسها اا ال شهات  واش   وا البءوا فت  تاش  و  ءثت    و  .عصا   ا1ه
 و ابم  ا.  9و 2007المابي و
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 األولالمييطلب 
 المالية من قبل المصارف األوراقاب في تتلقي االكت

صدار  شهادته واالعتراض عليه وا 
اب ههلقت االته األوشءهءاوش فت الثاب  اذ وفاعين ائيسين إل سءقس    ذا ال للب 

علد  بيء ا ءهءاوش الثاب الااءت  االعهداا   وال الي   ن  بش ال صاا  األواا فت 
 ال الي . األواا اب فت هاالته
 

 األولالفرع 
 المالية من قبل المصارف األوراقاب في تتلقي االكت

بدذلا  وعدن لايد  ال صداا  ال داخ  ل دا القانون المصر فت  ابهيه  االته
ال يئدد    داااا دن   شد ا سده خددالش  د ا  اب فدتهد يدت هقدو  ال صداا  بهلقدت االته

 د   ال ؤسسدون  ذاااب بم   ذ  ال د ا هاب ويتو  ب   االتههالما   عل  بيان االته
وافقدده ال يئدد  و   ددن ظدداو   دد  لددا  يتددون  نسددا  علل يئدد  بددذلا  ه دد ءا  ددا  اللبدد

عدددن ال ددداش خدددالش  ددد ا ال هقدددش  ا  اب بتا دددش هددديددده  االته  نويتدددب  (1هعلددد  ذلدددا
وال  وابهددهدداايخ ال  دد   لثددهق بدداب االتهال ددن  بهدد ا وال ههتدداو  شدد اين ا  يددا عشدداا 

 دددا لددد   ذااوفدددت  الددد   وا2ه ال دددا ا  ب بتا دددش  هددداته  ذاا الايددده  هأسدددي  الشدددات  
 دد ا  دد   ددن ائددي  ال يئدد   بددأذنال دداش فددت ال دد ا ال ددذتواا تددا   ا  ب بتا ددش هدديته

 .خايناه ي  عل  ش اين  اب   ا الهاالته

                                                           
  و ا بم  ا. 648ساب   ال ص ا ال و  . س ي   القليوبت ا1ه
ه  ن هيشهال  28/9/1983  تلس  35لسء 249ا    و  ااا   ت   الءق  ال صاي  ا2ه

  ال ا  تهبا في  بالتا شا. ا  يتون   نالشات  ال سا     هأسي لص   االتههاب فت 
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 األسدد  ال دداش فاءدد  يتددو  هجليدد   ا  اب بتا ددش هددلدد  يدده  االته ذااوفددت  الدد  
ت دددداه هجليدددد  تشددداتاه اسددددها ااي  والشدددداتاه   وال هبقيددد    ددددن  بددددش ال ؤسسدددين 

يقدو  ال صدا   لل صايين ب  ان االتههابو اذال صاي  القاءون  تا  اذو لي ال ا
عا االهت ل  يتههب ب ا  األس  بشاا    .ا1هالا  ا عل  الت  و  وا 

ال صداا  هقد  ال اش ول   ا  ب بتا ش هاب ول  يتهه  ه ال  ا ال قااا لالته ذاا
 والشدات   ءشدا ب ب ا فاء  ال يتدو  هالهت يته باألس  اب هال الي  باالتهوالشاتاه 

يا   دذ  ال بدالل ب دا فدت   نبين هويهمين عل  ال صا  الذي هلق   بالل  ن ال ته
 . اإلص ااذلا  صااي  

بدددداب   ثددددش اب يتددددبهدددد دددد ا االته خددددالش ال دددداش ا  اب بتا ددددش هددددهدددد  االته اذا   ددددا
 األسدد  اب عدد   هددهتدداو  االته فددت  الدد و  وال يئدد  الما دد  بددذلا خلدداااو  وابهدداالته

ل   ا ذو و ءظا  الشات  ي    ا بين بالتيثي  الهتهال لاو   وتب هو يم ا بين ال ته
ب علدددد  هددددلتددددش  ته األسدددد  ي دددد   ءظددددا  الشددددات  ذلددددا فيدددده  هخصددددي  عدددد    ددددن 

 تبدا التسدوافي ا ويااعد   اتههب  الهت األس  تان ع     يافت الشات   ينبهال ته
 . ا2هبين الصجااهلصالق ال ته

                                                           
 ن  21/7/1984ا فت836ا  ه هال ء شا ء  علي   ااا  تل   يا ا الاواا يقبش ذلا  ا ا1ه

  بلوغ الءسب  الهت توا   يا ا  سا    ال صا  الصءاعت فت الشاتاه ال خهلل  بقص
الااابين فت شاائ ا  إل ه ايتيا  األس  يشهال ا القاءون لهأسي  الشاتاه و ن ا  يبيل هلا 
 .6/8/1984او بهاايخ 3005 ن ال والءينو ءشا فت تاي ا الو ائل الماا ي و ع  ه

 و ا بم  ا. 649ساب  و ال ص ا ال و  .س ي   القليوبت ا2ه
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اب خالش   ا االادين يو دا  دن هداايخ  وافقد  هيتون االته  في القانون العراقي أما
اب ب دددا هدددعلددد  الت  دددوا لالته األسددد  لدددال هو  ا1هوال سدددتش علددد  هأسدددي  الشدددات 

 -%49الشدددات  ال سدددا    ال خهللددد  وءسدددب  ه  سددد  %ا  دددن 45-%25بءسدددب  ه
اب فدددت هدددوهتددداي ع ليددد  االته  ا2هالشدددات  ال سدددا     الخاصددد   سددد  %ا  دددن 80

وف  اسه ااا  لبوع  ه  ش اس  الشات  وهه  ن ت ل   ملو اه  عل  ال صاا 
ال صدا   فدت األسد   اب بم    مين  نهللب االته ي لؤ ا الاااب بالشاا   ء او

القسدددل   دددن ي الددد   اءوءدددا اددد  يسددد    وبمددد  هو يم دددا  دددن ال تهدددب  ب ل يددد اههدددهال ت
يددد  لملقدددا  وصدددش ي اباهددداالته ببيدددانا ن ه سدددب  دددا وا  لدددتدددش ا  والواتددب  فمددد  

 .ا3هال صا   ل ءسخ   ن عق  الشات 

علد   ه يد  وال يو داالت  دوا  د ا ال هقدش عدن االادين    دا   ثهو دااب هويبق  االته
ال دددداش  ا  % ددددن 75الشددددات    سدددد  اب  ددددن هدددديبلددددل االته  نيتددددب  وسددددهين يو ددددا

ذاال ؤسسددين   سدد  االسدد ت ب ددا فددت ذلددا  اب  ددذ  هدداءه دده ال دد ا ولدد  يبلددل االته وا 
يو دا علد   نيهال ه ايد  علد  سد  خدا اب لثهداا ه  ا االته ي ب  فاء  يس ق به  سالء
 .ا4هاله  ي  إعالناب  ل هيمي  ال ؤسسون ءشا بيان االته  ن

                                                           
 واالااا ن  اءون الشاتاه الماا ت ال م ش.39ال ا ا ه ويءظا ا1ه
ع ءان ا    ولت الم اوي القاءون الهتااي هالشاتاه الهتااي  . . باس       صالق و  ا2ه

 .133و 2007الماهاو القا اا و 2ال
 و ا بم  ا. 156و 2006ب ون  اا ءشا و الشاتاه الهتااي  و و  .للي  تبا تو اءتا3ه
 .1997السء  21ا   ه ال م ش ا ن  اءون الشاتاه الماا ت42ال ا ا ه ويءظا ا4ه
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ذا الشددات    سدد  اب فددت هددهصددش  ي دد  االته  ناب بدد ون هدداءه دده  دد ا ه  يدد  االته وا 
 داش الشدات   ا   االسد ت يهوتدب علد  ال ؤسسدين هخثدي ال داش  ا  % ن 75
  دا ال اش بمد  هخثي د و ا  %  ن  ي   75  س   افت  هما ش  ي   االتههاب اذ

الشدددات  ويخلدددا ال ؤسسدددون ال سدددتش  هأسدددي اا ال ؤسسدددين الاتدددوب عدددن قدددلددد  يه
  بقااا    ذا.

الشات  يبلدل ال ؤسسدون ال صدا  بقدااا   ويه  لدون  هأسي وب عن فت  ال  الات
   اااويددا  ال صددا  الددذي هددول   وهأسيسدد اباله ددا ن الءثقدداه الهددت صددافه علدد  

  شدماا   ا  دء   بالتا دش بمد  لال بالل الهدت هد  هسد ت يم   بينهال ته إل اب هاالته
 ددد ا  اءه دددا وبمددد  وا1هابقدددااا ال ؤسسدددين خدددالش فهددداا   ءيددد  ال ههتددداو  االادددين يو ددد

 يدددو يهينن هيثيعددن ذلددا فددت صدد  عددالنالااب يتددب علدد  ال صددا  الدد  هدداالته
اب فددت هددبءشددا بيددان االته  لدد  وءددا  ال شدداب الماا ددت  ا2هووهبليددل ال ؤسسددين بددذلا

بيء ا ل  يشهال ذلا فت ءشا بيان  وثهين يو يهينيص ص  بال ستش وفت ءشاا خا
يو يهين تان  ن ال ثها  ه ااش  ص يثهينفت  بإعالء هث  اتبش  وابهال  االته
ذا اإلعالن إتاا اه الشدات   د  هتداو  عد     س  اب فت هاالته إاال هبين بم   وا 
ا    تددددش بددددين بءسددددب   سددددهبددددين ال ته األسدددد  ال لاو دددد  يهوتددددب هو يددددل  األسدددد  
 ا3ه ء  .

 

                                                           
  .1997السء  21ا   ه ال م ش  ن  اءون الشاتاه الماا ت ا43ال ا ا هو يءظا  ا1ه
 .1997ا لسء  21ا   ه ال م ش ا  ن  اءون الشاتاه الماا ت1و والو44ال ا اه ويءظا ا2ه
 .1997ا لسء  21ا  ه ال م ش الشاتاه الماا ت ن  اءون  وااءياا44ال ا ا هاو يءظ ا3ه
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 لييفرع الييثييانيا

 اب واالعتراض عليهتشهادة االكت إصدار

 -اب:تشييهادة االكت إصدار-:أوال

اب  بيءددا هددشدد ا اه االته ه ايددا -: األوش ددا ين   ينتااأال صددا  يقددو  بدد نا
 االسدد ي ا األسدد  وتليدد  هفددت   وب هددعلي ددا  ددن ال ته  مددااب و و هددب ددا هدداايخ االته

ويبددين في ددا اسدد  الشددات   ب ب دداوهددالهددت اته األسدد  عدد     ا بدداألب هدديته  نعلدد  
اب المدا  والقي د  االسد ي  للسد   هدلالته ول  ءد  ال ا والت   ال لدا  وا  واا  ا 

االسددد ي   لإلسددد  تءسددديه  بالءسدددب  ب وعءواءددد  و هدددو قددد اا  دددا  فدددل  ء دددا واسددد  ال ته
 إلابدداهب صددواا  ددن  ددذ  الشدد ا ا الهددت همدد  وسدديل  هددال ته  ويقددو  ال صددا  بهسددلي

 ل ن ص اه الش ا ا بأس  . هباب وصث  ال تههاالته

بدددين وتءسدددياه   و  ددداش هال ته بأسددد ا بيدددان  عددد ا االاددداءت :  دددو  تددداا اإل   دددا
 األسدد  ب في ددا و قدد اا هددالهددت اته األسدد  تددش  ددء   وعدد      فمدد و ي دد   ددا إ ددا ه  

وال صددا   و يئدد  الما دد  لسددو  ال دداشال إلدد الهددت خصصدده لدد  ويقدد    ددذا البيددان 
بشددداول  اخددش دددا   ذا   ا  دداش أو ددن ادد  يسدددو وتددديال  ب ددذ  الخ  دد  للشدددات  بوصددث

الوتالددد  وي صدددش ال صدددا   قابدددش  دددذ  الخ  ددد  علددد  ع ولددد  هسددد   ع ولددد  بيدددل 
 ا1هاب.هاالته

 

                                                           
 و ابم  ا.651ساب  و ال ص ا ال  .س ي   القليوبتو ا(1
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 -اب:تاالعتراض على االكت -:ثانيا

ال هوتدد  ءصددو  هه دد ن االعهدداا  علدد  صدد   ع ليدد   فييي القييانون المصيير 
 ذاااب هددعددن االعهدداا  علدد  ءشدداا االته  بددش ه دد ءه بمدد  ءصوصدد وابهدداالته

فاءد  ي د    القانون العراقي أما.   ه اع   تثايه ا وع   الءشاا تاءه بياءاه  ذ  
ال اليدد   واألواا  األسدد   بأسددوا فددت ال ولدد   هخصصدد ل سددتش الشددات  وللسددلل  ال 

ا  بدال قو  سدفت  ال  ال هخصص  ال  ت   ال    ا اب هاللمن فت ص   االته
يللددب  ددن   ناب وألي  ء ددا هدداالتهتدد   خالثدد   واعدد  يشددخ  ءه أليال شدداوع  
 وابهدداالته إاددال اب خددالش خ سدد  عشددا يو ددا  ددن هدداايخ هدداالته بلدداشاال  ت دد  

هتدون  اذالسداع    هءظا فت  ادش  دذ  ال دااله علد  وتد  نويتب عل  ال  ت   
  دددااا   ت دددد  ويتدددون ا1هاله ييددد   ت ددد  لددد   لله ييددد    دددااا  دددذ  ال  ت ددد   دددابال

 ء ائيا . ا ااا  اله يي 

القاءون وتدب علد  ال ؤسسدين القيدا   ه اب ل خالثه ااه ال  ت   بلالن االته ذاا
عءد  و وعد  وصد وا  دااا بدالاف    ووعء  اءه ا    ا اللمدن  ا2ه ا ت   بإتاا اه 

ين خددالش االاددين يو ددا الال قدد  لددذلا ه ويدد   سددتش الشدداتاه سدديهوتددب علدد  ال ؤس
 األسد  بين وع   هال ته  س ا اب ب ا فت ذلا هاالتهبت يل ال ملو اه عن ع لي  

                                                           
ا هس ي  ه  ت   الءق  46ال شاب الماا ت فت  اءون الشاتاه الهتااي  فت ال ا ا ه  لل  ا1ه

   ن القاءون ال صاي.  أخوذااعل    ت   اله يي  و ذ  الهس ي  
 ا.1997السء  21ا  ه ال م ش  ن  اءون الشاتاه الماا ت وااءياا والو45ال ا ا ه ويءظا ا2ه
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عدددن  ي دددد   وعددد وتءسدددياه   وال بددددالل ال  ف وعءددداويء  ب تدددش  ددددء   ب دددا هدددالهدددت اته
 ا1هاألس  

 الميييطلب الييثييياني
 ميييسؤولية الميييصرف

 سددددؤولي   األوشاوش فددددت الثدددداب ءدددءه اذ وفدددداعين ائيسددددين إلددد سءقسددد   ددددذا ال للددددب 
ل صددا  هتددا  اوش فدت الثدداب الادداءت  سددؤولي  اءددبيء ددا ءه وبددينهال صدا  هتددا  ال ته
 -في ا يأهت الهثصيش : والت   ال ص اا والجيا

 األولالفرع 
 مسؤولية المصرف تجاه المكتتبين

ويخهل  ال وا الدذي  ا2هو اي  هقصييبين  سؤولهقو   سؤولي  ال صا  هتا  ال تهه
و و د  عدن الشدات  ال صد اا اب  د  يتدون وتديالهديقو  ب  ال صا  فت ع لي  االته
 .اتون  ؤسسو   ي يتون  ا ءا لهجلي  االتههابو

و دذا  دو الو دل الجالدب فاءد  و ال صا  وتيال عن الشات  ال صد اا يتون اعء  
يتدون  ال و اذبدينهالهد ا  شخصدت و باشداا هتدا  ال ته  ييه  دش  فت  ذا ال الد  ال

 نا دددا ءا فدددت  دددوات ه   وال شدددايتا للت ددد  ال صددد اا ال  يءددد  ل ددد  ب قدددو    ايدددا 

                                                           
 .1997لسء   ا21ا  هال م ش  ن  اءون الشاتاه الماا ت  ا46ال ا ا ه ويءظا ا1ه
 اا الء    و  اءون ال ما اله الهتااي  هع لياه البءواا و  .   و   خهاا ا    باياي ا2ه

 لابل المبوا  وال الي  األواا  ءا عاه  والثهال سلي انوعب   .212و 2008المابي  
 .132و  2009 والقا اا وال  يا 
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ال صدددد اا يسدددداش عددددن همددددوي   الت دددد  و عددددن الشددددات   وتدددديالث  ال صددددا  بوصدددد
 وال اليد  األواا اب فدت هدع ليد  االته بدإ اااال هملق    خلائ عن    الءات األ ااا

  إ  الددال صددا  بسددبب  سددؤولي   ا1934 تهددوبا19فقدد   ددااه   ت دد  اوان هفددت
   شااا فدت لدال  ال صا   نوذلا  ل وظثي والهصافاه ال ه واا   وع    اص
 ملو دداه  شددتم  بشددأن  يلدد لم  الشدداتاه ه دده الهأسددي     دد    سدد  تدد    ددن 

فت صءاع  ال ا  وان الخباا   األول  ل تاء ا لهأخذ اش    ء ااو  سهقبش الشات  
تبيداا  دن ال دا  علد   دين للشدات  علد   اتد   لالذين ي اسون اال هيا  ال  ءدو 

ين فدت ا  البدا األع دا الشات  تاءه عل  وشا الهو د  وان ااءدين  دن  ع اشا نا
و ت دده ال  ت دد   الهأسددي الشددات  ه دده    ااا تلدد   فددتشددااتون يالبءددا تدداءون 

اب الدددذي هلقدددا   دددن الم يدددش  و ددد  ايددد ه   ت ددد  هدددعلددد  ال صدددا  بدددا   بلدددل االته
   ذا ال ت . الءق  الثاءسي 

علدد    خدا   لا  دا  دداا  يدما ليال اليد  ء ائيدد األواا ب ال صددا  فدت هداته  ذا   دا
في  ن عل   وهؤس  عل  القواع  الما   فت عق  البيل  ه فان  سؤولي .الت  وا

وتددد  الخصدددو  وتدددو  الصدددتوا ال باعددد  وي ددد ن سدددال ه ا  دددن الميدددوب الخثيددد  
 واألواا  ال  بلالن  ذ   بين  فته تهو ذا يمءت فت ال قيق  اء  ي  ن  قو  ال

 نا  علدد   ددتاءدده  دد  صدد اه بءددا  علدد   ملو دداه   اسددبي  وا هصددا ي   جا  ذاا
ال صدا  ال ي دد ن  دال ا الشددات  ال  يءدد  ولتدن فقددل وتددو  الصدتوا و دده البيددل 

ءسددب  للميددوب بال الا دد ان الميددوب الخثيدد  ال يءلبدد    نفددت االعهبدداا  األخددذ ددل 
ءد  يسدأش اتان ال صا  ا   ال ؤسسين ف ذاا   ا.    ذاه   ال بيل  بالشت  القائ  

 واإلصدد اابلددالن ع ليدد    والءات دد  عددن بلددالن الشددات   األ دداااعددن همددوي  
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 و دداش الشددات  ا  بدد   ددن  بهدد ته  ي دد   ددا  ا يللددب اسددها   نب هددفيتددو  لتددش  ته
عءددد  اال ه دددا   علددد  سدددبيش اله دددا ن بدددالهموي  ال ؤسسدددينياتدددل علددد    نولددد  

 األ ااا  و ااااالالخاص  عن    وال  فت باله ا ن  لينؤو  سفيتون ال ؤسسون 
 بددين ءهيتدد  بلددالن الشددات  وشددلب  يدد  ا  ددن السددتشههل دد  ال ته  وهاهددب هالهددت 

شدددداول همثددددت   يدددد يه دددد ن المقدددد  االبهدددد ائت للشددددات    ن واليتددددو  و ددددذا الهتددددااي
 . ا1ه  عن هأسي  الشات  بم     ن ال سؤولي  الءات  وال ؤسسين 

 الفرع الثاني

 مسؤولية المصرف تجاه الجهة المصدرة والغير

هدددد خش ال صددددا  فددددت  ذاا سددددؤولي  ال صددددا  هتددددا  الت دددد  ال صدددد اا فاءدددد   نا
الشدات  ال صد اا   وال اليد  بوصدث  وتديال  عدن ت د   األواا اب فدت هع لي  االته
   دو خدال  ذاوفقا  لقواع   الوتال   ا2هعق ي    ذ  الت    سؤولي   ا فاء  يساش  

 ه ادداش ذلددا  ددا ءصدد والقدداءون ا   تددخددال   ذاات ددا يسدداش  الشدداول ال هثدد  علي ددا
  سئوالا  ن  اءون الشاتاه الماا ت ال م ش اء  ههيتون ال صا  44علي  ال ا اه

 واإلعدالناب عءد  اءه دا    هد  هداب الذي يتاي وعلي  ال  االتههعن ص   االته
عددا اوهبليددل لتءدد  ال ؤسسددين ن يددو يهي يثهينعددن ذلددا صدد   إلدد ال بددالل الثائ دد   وا 

هبدين  ذاابدين هالهو يل لألسد   بدين ال ته تاا ابين بم  خ س  عشا يو ا  ن هال ته

                                                           
 بم  ا. وو ا32ال ص ا الساب و  و  .عاشوا عب التوا  عب  ال  ي  ا1ه
وفاا و الخ  اه   بوو   و        209 .    و   خهاا باياي و ال ص ا الساب  و  ا 2ه

 .167و   2009البءتي  عبا االءهاءه و  اا الاقاف  للءشا والهو يل و 
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الشدات   د  يهتداو  عد     سد  اب  فدت هداالته  ناب وااال د  هبم  اءه ا    ا االته
 بين  سا    تش  ء  اا.هبين ال ته األس  ال لاو   يهوتب هو يل  األس  

   ددا   ي دداال صددا  يسدداش   ن وبالءسددب  ل سددؤولي  ال صددا  هتددا  الجيددا   ددا
يقدو    نعل  سدبيش ال اداش  ا1هال صا    اا  ن خلأ ااهتب  الجيا الذي يصيب

اب الن ذلدا هداب  بدش   دت ال د ا ال  د  ا  بيدان االتههدال صا  بقثش باب االته
ان ال صددا  ءسددت اب و دد   تدد  الق ددا  الثا هدد ا ددان الجيددا  ددن االته إلدد يددؤ ي 
شددخ  ايددا ع يددش ل يدد    افدد  خ  دد ذاا وتددب للهمددوي   ألخلدد  اهتبددايتددون 
اب عددا   ددن خددالش هددال لاو دد  فددت اته ال اليدد  األواا فددت  هددبيته شددباا إلدد هقدد   

 ال ددددا باسدددد   ءق يدددد  وهخلددددد   ا  الشددددداتاه  يددددا ا    دددد ا هال صددددا  فقدددد   دددداا 
ال يا ا و ن   س  اب فت هلالتهال قاا ل    األف لي ال سا  ون الق ا   عن    

الت  دوا وان ي د ن تددش  إلد  اإلصد اابيدل باد  تلثده الشدات  ا د  عشدا  صدافا 
اب هدهق   ا   الااابين فدت االته األس  اب فت ع    مين  ن ه صا  ه ا  االته

هوفدددددت السددددداع   األوششدددددباا ا ددددد  الثددددداوب ال صددددداا  ال شددددداات  فدددددت اليدددددو   إلددددد 
 الي  وال هوتد  ءشداا   واا ال هوت    ء  فأتيباب  هاال     لثهق باب االتهاألول 

  م   عددو  علدد  ال صددا  يلالبددبب ال سددههددابا افددل  ددذا ال تههددابه بيددان اتههدداته
 وابهددد دددن تددداا  عددد    شدددااته  فدددت االته  في دددا بهمدددوي  عدددن ال ددداا الدددذي ل قددد

  سا اف ه للب الهموي  عل   ا1958 ايو  29  ت   السين الهتااي  هفت
الت  ددوا ولتء ددا تلثدده  صدداا   إلدد اب عددا  هددباته  الشدات  ال صدد اا لدد  ههوتدد  ن

                                                           
و  سؤولي  البءا عن هق ي  ال ملو اه واالسهشاااه ال صافي    .ا    باتاه  صلث  و ا1ه

 .269و 2006 اا الء    المابي  القا اا و
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ال الدد  فددان ال صدداا  ل ددا    ددذ وفددت  والت  ددوا إلدد الت يدد ا  األسدد  بيددل ل يءدد  م
بااي  هبءه الا ي ال خال   اسهئءا   ت    نابين  ايا هال   فت اخهياا ال ته

 اإلعدددددالن بدددددإتاا اهالشدددددات  ال صددددد اا  ا ددددده  ناال تددددد  و دددددااه  و لجددددده وه ا دددددا
 نفددت بيددان االتههدداب ال وتدد  للت  ددوا ا وذتدداه ال ءصددو  علي ددا فددت القدداءونو

 إها د و دذا يمءدت  الهد اوشاتبا ع    ن ال  خاين فت الب دت عدن   شااا اا  ا
وان ال صددداا  ال هما ددد   وابهددد دددن ياادددب  دددن ال ددد خاين فدددت االته   دددا الثاصددد  

بيدل بت  وا ال  خاين ولي  ت ا ي عت ال صدا     ا  ذ  الثاص   بإها  تلث   
 نابددددين ذتدددداه هلل ته خلددداااالت يدددد ا لم الئ دددا خاصدددد  وان الشدددات  فددددت  األسددد  

اب هددوان االته و سدد   ددن عشدداا   تاددااب فددت هدديتددو  لدد  االته الشددخ  الوا دد  ال
فددت  قددا ال صدداا  ال شدداات   وفاوع ددا 1955 ددايو 18الدد  2 ددن  ثهو دداسدديتون 

الثاءسدي  فدت  للسديا ا  دم الخا األ دالي فت فاءسا والت ائا وهدوء  وال جداب  وفدت 
 . خلاا ايو وب ون 18اب  بش هواء  يتو   ثش باب االته  وإفايقيا

اب فت اليو  هفت فهق باب االته   شيال صا  الذي  نا إل واءه ه ال  ت   
اب ياهتدب خلددأ هدال  د   لدذلا وي دوش  ون  شداات  ا د  الدااابين فدت االته األوش

 ناال سهبم   واخذ فت االعهباا   وبهالهت ل قه بال ته األ ااا  يل     بهموي 
ال لاو ددد  فدددت البواصددد  فدددان   بلدددل  األسددد  هبم  ي تءددد  شددداا  سدددب ال هددد ددذا ال ته

وسدما ا فدت اليدو   اإلصد اا  فدت يدو  األسد  الهموي  يه ادش فدت الثدا  بدين سدما 
 ال الي . األواا لقي  ا فت بواص   األوش

اب فددت هدداالته  نتاءددب و دداا   فأيدد  الثقدد با ه ددا   ي الق دد   ددذ هيددظ و دد   
 الؤو  سداب عا  و ن ا  فان ال صا  يتون ه   و  ون شا اته الق ي  ال ماو 
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  ال سدأل  ايدا  سدل  ب دا و ابلد  للءقدا  صد يق  دذ نا الثق  ن  خااويا  تاءب 
  ي ددداال صددد اا ولتءددد  هم ددد  ال صدددا  بوصدددث  وتددديال عدددن الشدددات  ال صددد اا  نا

 اا ال صد األسد  اب  فدت هب  ان ه ا  االته  ي لإلص ااب  ان الءتال التا ش 
ل ددذ  ال سددؤولي  يخولدد  ال دد  فددت اله هددل بال ايدد  التا لدد  فددت هءثيددذ   و بولددت يم ددا 

 يددد ا  ث وصدددب باالتههدددابا دددهثظ  ذاا ليددد ايتدددو  ءسدددب  الخلدددأ  الم ليددد  و دددن اددد  ال
وال صدددا  فدددت ذلدددا ال يخدددال   وواائ ددد الدددذين يءهثدددل  دددن  الخصوصددديين  لم الئددد

يتدب و  وايد يهصدا  فدت  د و   ايهد  الهتا ألءد الءظا  الما  اال هصا ي فت شدت 
  نيتو  ل   اءوءا  اوصث  هاتا ببش  اءما ش ال صا  ت ا لو تان  وظ  عا   ال

عل ددددا اءدددد  اسددددهقا الثقدددد   ا1هالددددذين يهمددددا لون  مدددد  بصددددث   ءهظ دددد  ؤ يث ددددش ع ددددال
يلالدددب ال صدددا    نب ال ه ددداا هددد دددن  ددد  ال ته ناوالق دددا  ال ماصدددا علددد  

 .ا2هال صا   الذي ياهتب الخلأهموي  عن بال

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 38 . عاشوا عب  ال  ي  عب  التوا  و ال ص ا الساب و   ا1ه
 .178باتاه  صلث  و ال ص ا الساب  و   .ا    ا2ه
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 الخاتمة

ال اليددد  و وا ال صدددداا  فيددد  و فقدددد   األواا االتههدددداب فدددت  دددن خدددالش ب اءددددا فدددت 
ءقهدددال بمددد  الهوصدددياه؛ لتدددت هتدددون   نعددد ا اسدددهءهاتاهو وااهأيءدددا  إلددد هوصدددلءا 

 يأهت:  ااس   هتا ل و ت ا

 : االستنتاجات:أوال

اتههدداب عددا و الءددوب  األوشال اليدد  ءوعددانو الءددوب  األواا االتههدداب فددت  نا -1
الادداءت اتههدداب فوايهخددا او اخددذ ال شدداب الماا ددت باالتههدداب المددا   ون 
االتههدداب الثددواي  ي اءدد  اسددهبم  االتههدداب الثددوايو و دد   صددا االتههدداب 

 ددن  األخددا  األءددواب دداش الشدداتاه ال سددا    فقددلو واسددهبم   بددا  المددا  
لمددددا  واالتههدددداب ال شدددداب ال صدددداي فقدددد  اخددددذ باالتههدددداب ا   دددداالشدددداتاهو 

ل سدددا     ددداش الشددداتاه فدددت الشددداتاه ا بدددا  الثدددواي و صدددا االتههددداب 
 . باألس  وشاتاه الهوصي  

ال اليدددددد  عددددددن لايدددددد   األواا فددددددت القدددددداءون الماا ددددددت يدددددده  االتههدددددداب فددددددت  -2
 ددددذ  الم ليدددد و بيء ددددا فددددت  بددددإ اااال صدددداا  الماا يدددد  فقددددل ال دددداخ  ل ددددا 
ال اليدد  عددن لايدد  البءددوا   األوااالقدداءون ال صدداي يتددون االتههدداب فددت 

 ال الي  . األواا ال اخ  ل او والشاتاه الما ل  فت  تاش 

 ااعهباايددد ايتدددو  لل صدددا  الدددذي يددد يا ع ليددد  االتههددداب بوصدددث  شخصددد -3
ال اليددد  ال لاو دددد  لالتههدددداب المددددا و  األواا يتههددددب فددددت   ن سدددها اا لدددد  
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والشدداول  إلتدداا اها علدد  الت  ددوا علدد  وفدد  األواا ويميدد  لددال  ددذ  
 ال هبم  فت  ذا الشأن.

% 75هبلددل ءسددب  االتههدداب فددت القدداءون الماا ددت باسدد   الشددات    نيتددب  -4
ال ؤسسدينو   س  خالش   ا االتههاب  ب ا فت ذلا  اش الشات   ا   ن 

وذا اءه ددده  ددد ا االتههددداب ولددد  هبلدددل الءسدددب  ال للوبددد   اءوءددداو فاءددد  يسددد ق 
صددددش ي واذا لدددد    ن يو ددددايلدددد  سددددهه يدددد  ع به  يدددد  فهدددداا االتههدددداب  دددد ا ال

ا    يهوتدب علد  ال ؤسسدين هخثدي  %75الشدات    سد  اب فت هاالته
%  دددن  ي ددد  75 دداش الشدددات  ب يدددت همددا ش  ي ددد  االتههددداب فددت  سددد   ا 

 هأسدددي اا ال ؤسسددين الاتدددوب عددن قدددلدد  يه  دددا ا   ال دداش بمددد  هخثي دد و
ال بدالل و ويميد  ال صدا  ن ال ستش بقدااا    دذايالشات  ويخلا ال ؤسس

يدده    نيتددب  فأ دد فددت القدداءون ال صدداي    دداو الهددت هلقا ددا  ددن ال تههبددين
ذا دداش الشدات  خدالش ال دد ا ال  د  ا لالتههداب  ا  االتههداب بتا دش  لدد   وا 

 بدأذنخدالش ال د ا ال  د  ا لالتههداب تدا   لالتههدابهبلل الءسب  ال للوب  
 اينو وفت  ال  ه ي  عل  ش  ن ائي  ال يئ  ه  ي    ا االتههاب   ا ال

الشددات  ويهمددين   ءشددا فاءدد  ال يتددو  لدد  يدده  االتههدداب بتا ددش اا  ال دداش 
يا   ذ  ال بالل ب ا فت   نبين هعل  ال صا  الذي هلق   بالل  ن ال ته

 . اإلص ااذلا  صااي  

 سددؤولي  ال صددا  هتددا  ال تههبددين  سددؤولي  هقصددياي و بجدد  الءظددا  نا -5
  وال اليددد   لدددألواا تدددان ال صدددا  وتدديال عدددن الشدددات  ال صدد اا   ذاع ددا 

   اال اليدد و لددألواا  ؤسسددا للشددات  ال صدد اا   و دا ءا لهجليدد  االتههدداب 
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تدان وتدديال  فددإذاال اليد   لددألواا الت دد  ال صد اا  سدؤولي  ال صددا  هتدا  
 خال  الشاول ال هث  علي ا .  ا  ذافان  سؤوليه  هتون  سؤولي  عق ي  

   ثانيا: التوصيات:

  وءصددددددو   اءوءيدددددد  ه ءددددددل االتههدددددداب الددددددو  ت  يدددددداا اال شدددددداب  ءوصددددددت -1
 إلدد الصددوايو وتددذلا االتههدداب ال ملدد  علدد  شددال واالتههدداب ال  ددا  

 اتش .

 ددددن  دددداءون  ا40يمدددد ش ءدددد  ال ددددا ا ه  نعلدددد  ال شدددداب الماا ددددت  ءقهددددال -2
ههوسددددل فددددت  سددددؤولي   ؤسسددددت الشددددات  ال تههددددب  الشدددداتاه الهتاايدددد  اذ

 :األهتو لذلا ءقهال الء  القاءوءت بأس   ا

 سؤولي  ه ا ءي  عن  ي  اا يل    ي  تههب  لونؤو  سهال ؤسسون 
لددا  هجييددا فددت الوا ددل   وءقدد  فددت بيددان االتههدداب   وءددهب عددن خلددأ   ذا

بمدد  ءشددا  القاءوءيدد  فددت بيددان االتههدداب خددالش فهدداا  ددا األع دداش  وال ددا ي 
 سدتش  و خلدااع ليد  االتههداب  ه ا  بيان االتههاب فت الص   و ه  

 ددددن و دددده  صددددوش   يددددا الشدددداتاه بددددالهجييا ال اصددددش خددددالش فهدددداا االادددد  
 الهجييا  ت بيان االتههاب ا .

باسه  ات وا د   اليد  ت يد ا و دت صدتوا اله ويدش ءوصت ال شاب الماا ت  -3  
ا  ال سا    بإص اا ا؛ وذلا لهء ي  وهلويا سو  الماا  لألوا  والس ال للشاتاه

هددددددأايا   ال اليدددددد  ل ددددددا ل ددددددذ  الوا دددددد   ددددددن                                        
 و   ي  عل  سو  األواا  ال الي  .              
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و  دددين اصددد اا  ددداءون ت يددد  او همددد يش  ددداءون ءقهددال علددد  ال شددداب الماا دددت  -4  
خاصد  ا ا  ءصدو  هلد   ءشدا بيدان الد  االتههداب بءشدا يو   بانالشاتاه ال الت 

يددو يهين علدد  األ ددش؛ وذلددا ه ددااال فددت اإلتدداا اه  إ دداف  إلدد  ءشددا  فددت صدد يثهت
 ال هبم  فت ءشا بيان االتههاب .

ءوصددددت ال شدددداب الماا ددددت اصدددد اا ءصددددو   اءوءيدددد  هددددءظ  وهوسددددل ال عايدددد    -5
اليقهصددددا علدددد  الءشددددا فددددت الصدددد    ا  ال اليدددد  اذوالهدددداويب لالتههدددداب فددددت االوا 

بدداا ا فددت    دداتنفددت  ي ددم ا ال صددا   عالءيدد و دداه ل اليو يدد  فقددلو بددش يشدد ش
و يلبدل ءشدااه وتهيبدان  ؤ الهت يها   علي ا ع دال األ اتنال خهلث  وخاص    قاا 

ويو ع دا علد   اوال اتد  ال دالت للشدات  ال صد ا  واب وشداول ههه  ن   ايا االته
اش  ددالت  ددوا فددت   إلدد ياسددش ال صددا   ء وبيدد    نو  ال هددا  ين عليدد و ئدد ع ال

 .الما   األ اتنفت   ع ال    و إ ا ه  
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 المصادر

 : المصادر اللغويةأوال

 .2003بياوهو و لبم  اا التهب المل ي و1البن  ءظوا ول المابا لسان 1ه

 ا ابن خل ون و  ق    .2ه

 ثانيا: المصادر القانونية

الء  ددددد   اا  ا ا  ددددد     دددددو  ع ددددداااوالبءوا الهتاايددددد   دددددن الءا يددددد  الم ليددددد و1ه
 .2000المابي و

ا  . ا    باتاه  صلث و  سؤولي  البءا عن هق ي  ال ملو داه واالسهشداااه 2ه
 .2006 اا الء    المابي و القا ااو ال صافي و

 اا الاقافد   ال اليد  و األواا ا  . ا         اللدو يو ال  ايد  الت ائيد  لهد اوش 3ه
 .2010للءشا والهو يلو

المابيددددد   الء  ددددد  اا  هسدددددوي  ع ليددددداه سدددددو  ال ددددداش و ا  . اشدددددا  ال دددددبلو4ه
2007. 

 اا الاقافدددددددددد  للءشددددددددددا  يددددددددددا لتت القدددددددددداءون الهتددددددددددااي هالشدددددددددداتاه ا  تددددددددددا ا  .5ه
 .2010والهو يلو

 األواا عن ال ملو اه فت سو   باإلفصال االله ا ا بالش عب  ال للب ب ويو 6ه
 .2006 اا الء    المابي  و القا ااو ال الي و
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عددددد ءان ا  ددددد  ولدددددت المددددد اويو القددددداءون الهتدددددااي  .ا  . باسددددد     ددددد  صدددددالق و 7ه
 .2007والماها للءشاوالقا اا و2هالشاتاه الهتااي ا ل

والشددددثافي  فددددت ال ملو دددداه ال هملقدددد   اإلفصددددالا ت دددداش عبدددد  الم يدددد  الما ددددانو 8ه
 .2010 اا الء    المابي و ال الي  ال ه اول  فت البواص  و باألواا 

ال اليددد  فدددت القددداءون  األواا الهءظدددي  القددداءوءت لسدددو   وخالددد  سدددم   الدددوش .  ا9ه
 .2010تا م  التويهو و تل  الءشا المل ت وال صاي والتويهت

ال اليددد  و ءشدددوااه  األواا ت وال  ايددد  التءائيددد  لسدددو  بدددا خالددد  صدددالق التءي10ه
 .2007ال لبت و

  ددددددددد  المابيددددددددد   اا الء و5  القليدددددددددوبت والشددددددددداتاه الهتاايددددددددد ول ا  .سددددددددد ي11ه
 .2011والقا ااو

الشداتاه الهتاايد   هوالوسيل فت شال  داءون الهتدااي تاا . صالل ال ين الء12ه
 .1963وبج ا  و األ لي شات  اللبل والءشا  وا

 اا  ال اليددددد  فدددددت البواصددددد و األواا ا . لدددددا ا شدددددو ت  دددددؤ ن و عقددددد   بيدددددل 13ه
 .2007الء    المابي  و

 األواا   ثظددددد   إل اااال وسدددددويوالءظا  القددددداءوءت  إبددددداا ي ا  . علدددددت فدددددو ي 14ه
 .2008ال الي  و اا الء    المابي و

و ءشددددددددوااه 1ال اليدددددددد  ول األواا هدددددددد اوش  ا  .عبدددددددد  الباسددددددددل تدددددددداي   ولددددددددو و15ه
 .2009ال لبتو
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  لدددابل وواإلفصدددالا  . عصدددا   ءثدددت    دددو و الهددد ا   الشددداتاه بالشدددثافي  16ه
 2006القا اا و وال اا ال ء سي 

االسدددددددها اا    دددددددواشا  . عصددددددا   ءثدددددددت    دددددددو و  وا البءدددددددوا فدددددددت  تددددددداش 17ه
 .2007ال شهااو اا الء    المابي  و

ال اليد   اا  األواا ا فدت خ  د  بءد وا ال. عب ال  يد   عبد التوا  ا  .عاشوا18ه
 .2003المابي و الء   

وال لبمددددددد  المابيددددددد   األ دددددددواشا  . عبددددددد  الث ددددددديش    ددددددد  ا  ددددددد  وهوظيددددددد  19ه
 .1990ال  يا والقا ااو

 .1997 اا الء    المابي وو 2وباألع اش اءون  ا  .علت سي   اس  و20ه

ال اليددددددددد  و  لدددددددددابل المبدددددددددوا  األواا عبددددددددد  الثهدددددددددال سدددددددددلي انو  ءا عددددددددداه  ا21ه
 .2009ال  يا والقا اا و

 .2006ب ون  اا ءشاو ا  . للي  تبا تو اءت والشاتاه الهتااي و22ه

 .1996 اا التا م  الت ي او ا  .  صلث  ت اش ل و الشاتاه الهتااي  و23ه

 وال الي  ب ون  اا الءشا األواا البءوا وبواصاه  ااا.   ا  .      سويل  24ه 
  .ءشا  ب ون سء

 األوشو لبمددددددد  تا مددددددد  فدددددددؤا  1ا  .    ددددددد  صالقوشددددددداتاه ال سدددددددا   ول25ه 
 .1949و
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ا  .    ددددو   خهدددداا ا  دددد  بايدددداي و  دددداءون ال مددددا اله الهتاايدددد  هع ليدددداه 26ه
 .2008 اا الء    المابي وو البءواا 

اا الاقافدد    وفددااو الخدد  اه االلتهاوءيدد  عبددا االءهاءدده و  بددوا    ددو     دد  27ه
 .2009للءشا والهو يلو

ال داش  ا  لدت علدت    د و ال  ايد  التءائيد  للاقد  فدت السدو  اا  . ظ ا  ا 28ه
 .2007و اا الء    المابي والقا ااو1لو  البواص ا هتاائ 

 اا ال مدددددداا و  وش ال ددددددا ا   و سددددددوا ال اليدددددد   األواا ا  .  ءيددددددا  ءدددددد يو 29ه 
 ءشا.  وب ون سءاإلستء اي 

ا  يشدددداش بيددددا ا و الددددوتي  فددددت ال ااسدددداه ال صددددافي  والهتاايدددد  و ال ؤسسدددد  30ه 
 .2010ال  يا  للتهاب  و 

 ثالثا:الرسائل العلمية

اسددددوش شدددداتا    ددددو و الءظددددا  القدددداءوءت للشددددات  القاب دددد و اسددددال   اتسددددهيا  -1
 .76و  2004 ق    إل   تل  تلي  القاءون فت تا م  بابشو 

سددد اش الشدددات  ال سدددا     ااسددد   اءوءيددد   األتههددداب فدددت ا  عبدددا   دددا واو .  -2
ال م شواسال   اتسهيا  1983لسء   36وع لي  وفقا أل تا   اءون الشاتاه ا   

 . 156و 1990 ق    لتلي  القاءون  بج ا و

 :البحوث القانونيةرابعا
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الشددات  ال سددا    فددت  ا سدد اشالتبددوايو  يددا ا  إبدداا ي تا دش البلدد اوي و   ءدد   -1
الهشددايل الماا ددت و ب ددت  ءشددوا فددت  تلدد  الاافدد ين لل قددو و تليدد  القدداءون تا مدد  

 . 2001 آذاا  10ال وصش وب 

                                                                                                                         

 ضائيةالق األحكام:خامسا

 و  ت وع    ت   الءق . 2/4/1968  تلس 30لسه ا 149لمن ا   ه -1

 و  ت وع    ت   الءق .28/9/1983  تلس  35سء ا ل249ها    لمن -2

 القرارات سادسا:

 .21/7/1984ا فت836ا  ه هال ء شا  ااا  تل   يا ا الاواا -1

 : القوانينسابعا

 القوانين العراقية -أ

 .1984ا لسء  30الماا ت ا  ه اءون الهتااا  -1

 ال م ش. 1997ا لسء  21 اءون الشاتاه الماا ت ا   ه -2

 .2004ا لسء  94 اءون ال صاا  الماا ت ا  ه -3

  .2004ا لسء  74القاءون ال ؤ ه لسو  األواا  ال الي  ا   ه -4

 القوانين العربية -ب
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 .1992ا لسء  95ا   ه ال صاي  اءون سو  ا   ال اش -1

 ثامنا: التعليمات

ال اليدد   لددألواا ال اليدد  فددت سددو  المدداا   األواا الهءظي يدد  لهدد اوش   دداهيالهمل -1
 .2004لسء  
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 :الخالصة

 الشات  هاسي  عء  ب ا واالتههاب ال الي  االواا  اص اا ال  الشاتاه هلتأ
 او بيان باص اا للت  وا  وت ا عا ا االتههاب ويتون  ال او اا   يا ا اوعء 
  بش  ن  تلثا ال صا  فيم  بذلا ال اخص  ال صاا  لاي  عن االتههاب ءشاا

 بال عاي  يقو  واذ االتههابو بم لي  الب   فبش ال صا   وا يب   او ال شابو
 وال و وعي  الشتلي  القاءوءي  الشاول هوافا و    و  االتههاب لم لي  والهاويب

 االتههاب بهلقت يقو  واي ا االتههابو ع لي   اءوءي      ب اا ب  ويقو  لالتههابو
  اش باا  لالتههاب  اءوءا ال للوب  الءسب  ه ق  بم  االتههاب ش ا اه ويص ا
 يتب ال صا  فان ال ءلل   ذا و ن االتههابو وال  باس   ا ال تههب الشات 

 اذا هقصياي   سؤولي   سؤوش ف و عاهق و عل  ال لقاا باالله ا اه اليخش ان
 ال ص اا الت   هتا  عق ي   سؤوليه  هتون و   ال تههبينو هتا  باله ا اه   ااخش
 .الوتال  بقواع  اخش  ا اذا عء ا وتيال بصثه  ال الي  لالواا 
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Abstract 

Companies resort to  issue and subscribe securities when 

founding company or when increasing its capital. 

Subscription in general is directed to the public by an 

statement or subscription leaflet issued by authorized bank 

which act as a managing director by the legislator. The role of 

the bank starts before commencing the process of 

subscription. The bank propagandizes and publicizes the 

process of subscription and states the     legal and formal 

terms that should be found in subscription. It also monitors 

the legality of subscription and receives it and issues 

certificates of subscription after achieving legally the required 

percentage with the capital of company which having shares 

subscribed and it closes the process of subscription. On this 

basis ,the bank must not break commitments laid on its back 

since it bears a tort liability if it breaks its commitments 

towards subscribers and its liability may be contractual 

towards the legal status which issues the securities where it 

acts as a managing director if it breaks the terms of attorney 

powers   .                                                                             

 


