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) ٤٠ (رقم القانون ضوء في المصرفإفالس 
  ٢٠٠٣ لسنة

١٤٥    



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٤٦





 

–











 







 










                                                        

 ، ٢٠٠٣ ، العربیــة النهــضة دار ، ١ط ، االفــالس احكــام فــي المــوجز ، القلیــوبي ســمیحة. د) ١(
  . ٩ص



====================================  

  ١٤٧



…… 







 

















 

                                                        
  .٢٠٠٤ ، أذار ، ٤٤ المجلد ،) ٣٩٨٠ (عدد العراقیة الوقائع في القانون هذا نشر) ١(

 ، ٢٠٠٦ لــسنة) ١٣ (رقــم االســتثمار قــانون ًمــؤخرا العــراق فــي صــدر انــه الــى االشــارة تجــدر) ٢(
 الوقـــائع فـــي المنـــشور . واالجتماعیـــة االقتـــصادیة التنمیـــة عملیـــة تطـــویر الـــى یهـــدف والـــذي
 . ١٧/١/٢٠٠٧ في ٤٠٣١ العدد ، العراقیة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٤٨





 





























 





 



====================================  

  ١٤٩









 

 

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

 

 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٥٠

  األول المبحث
  المصرف بإفالس التعریف





 

  األول المطلب
  وشروطھ صرفالم بإفالس المقصود



 

 



 





                                                        
  .٩٦٥ ص ، روتــــبی ، للجمیع العلم دار ، المحیط القاموس ، الشیرازي ابازي الدین محي) ١(

 قــانون مـن ٥٥٠ والمـادة ١٩٧٠ لــسنة ٤٩ رقـم العراقـي التجـارة قــانون مـن ٥٦٦ المـادة انظـر) ٢(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم المصري التجارة

 ١٩٨٤ لـــسنة ٣٠ رقـــم عراقـــيال التجـــارة قـــانون مـــن الـــسابعة المـــادة مـــن االولـــى الفقـــرة انظـــر) ٣(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم المصري التجارة قانون من العاشرة والمادة

 ص ، ١٩٤٨ ، ةـالـــسوری الجامعــة مطبعــة ، البریـــة التجاریــة الحقــوق ، أنطــاكي اهللا رزق. د) ٤(
٥٨٥  



====================================  

  ١٥١















 











 

                                                        
 مــن) ٥٥٠ (والمــادة ١٩٧٠ لــسنة الملغــي التجــارة قــانون مــن) ٥٧٠ (و) ٥٦٦ (المــواد انظــر) ١(

  . ١٩٩٩ لسنة المصري التجارة نقانو

 ، الـــسالم دار مطبعـــة ، ١ط ، الجدیـــد التجــارة قـــانون شـــرح فــي الـــوجیز ، العكیلـــي عزیــز. د) ٢(
 . ٥٩ص ،١٩٧٣

 ، التجـاري واالفـالس المـدني االعـسار بـین التجـاري االئتمـان حمایـة ، حمـو ابراهیم نسیبة. د) ٣(
  . ٣٠ص ، ١٩٩٢ ، الرافدین اداب مجلة ، للنشر مقبول بحث



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٥٢









 



 





 



 













                                                        
) ٢-٣٠٠ (والمــادة ، ٢٠٠٣ لـسنة ٤٠ رقــم العراقـي المــصارف قـانون مــن) ١ (المـادة انظـر) ١ (

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم المصري التجارة قانون من



====================================  

  ١٥٣









 





 











 





 

                                                        
) ١٧ (رقـم التجـارة قـانون تطبیـق فـي القانونیـة المـشكالت بعـض ، الحمید عبد السید رضا. د) ١(

  . ٣١ص ، ٢٠٠٤ ، العربیة النهضة دار ،١٩٩٩ لسنة

  . ٢٥ص ، سابق مصدر ، القلیوبي سمیحة. د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٥٤





 





















 









 
                                                        

  . ٢٩/٢/٢٠٠٤ في الصادر) ٦٤ (رقم المؤقتة االئتالف سلطة امر : انظر) ١(

  . ١٩٩٧ لسنة) ٢١ (رقم المعدل العراقي الشركات قانون من) ١١ (المادة : انظر) ٢(



====================================  

  ١٥٥







 



 



 



 





 









 





 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٥٦









 

  الثاني المطلب
  اإلفالس نظام علیھا یطبق التي المصارف









 













                                                        
 مجلــة ، الــشركات افــالس عــن ةالناشــئ القانونیــة الــصعوبات ، العكیلــي االمیــر عبــد عزیــز. د) ١(

  . ١٢ص ، ١٩٨٧ االول، العدد ، الحقوق

  . ١٩٩٩ لسنة) ١٧ (رقم المصري التجارة قانون من) ٦٩٦ (المادة تقابلها) ٢(



====================================  

  ١٥٧











 

























 
                                                        

  .  ١٩٨٤ لسنة) ٣٠ (رقم النافذ العراقي التجارة قانون من) ١٠ (المادة انظر) ١(

  . ٥٠ص ، سابق مصدر ، العكیلي عزیز. د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٥٨







 







 









 












                                                        

 مـصدر ، الـشركات افـالس عـن الناشـئة القانونیـة الـصعوبات ، العكیلـي األمیر عبد عزیز .د) ١(
 . ١٦ص ، سباق



====================================  

  ١٥٩









 













… 






 



 

                                                        
 . ١٩٩٩ لسنة) ١٧ (رقم المصري التجارة قانون من) ٦٩٩ (المادة تقابلها) ١(

 ، والتوزیـع للنـشر الثقافـة دار ، ٣ج ، التجـاري القـانون شـرح ، سامي محمد فوزي. د : انظر) ٢(
  . ٧٣ص ، ١٩٩٧ ، عمان



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٦٠





 











 















 

                                                        
  .١٩٧٠ لسنة الملغي العراقي التجارة قانون من) ٧١٥ (المادة انظر) ١(

  .١٩٩٩ لسنة) ١٧ (رقم المصري التجارة قانون من) ٦٩٩ (المادة انظر) ٢(

  .١٩٩٧ لسنة) ٢١ (رقم العراقي الشركات قانون من) ١٦٤ (المادة انظر) ٣(

  .٧٨٦ص ، ٢٠٠٣ ، االسكندریة المعارف أةمنش ، االفالس ، الشواربي الحمید عبد. د) ٤(



====================================  

  ١٦١



















 







 

 

                                                        
  . ٧٨٨ص ، سابق مصدر ، الشواربي الحمید عبد. د) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٦٢

  الثاني المبحث
  المصرف إفالس إشھار إجراءات





 

  األول المطلب
  المصرف إفالس إشھار طلب في الحق صاحب










 





 





 







====================================  

  ١٦٣



 





 







 









… 







 

                                                        
 العـراق فـي المؤسـسة المـصارف لرأسـمال االدنـى الحـد ذاتـه القانون من) ١٤ (المادة وضحت) ١(

  .عراقي دینار ملیارات) ١٠ (عن یقل ال بمبلغ



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٦٤









 





 











 







 

                                                        
  .٢٠٠٣ لسنة ٤٠ رقم قيالعرا المصارف قانون من) ٧٣ (المادة انظر) ١(

  .٢٠٠٣ لسنة ٤٠ رقم المصارف قانون من) ٧٧ (المادة انظر) ٢(



====================================  

  ١٦٥





… 




 





 







 











                                                        
  . المصري القانون من) ٧٠٠ (المادة تقابلها) ١(

  . ٣٦ص ، سابق مصدر ، جاد حسن. د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٦٦



 





 





 













 








                                                        

  . ٧٢ص ، سابق مصدر ، العكیلي عزیز. د) ١(

  . ١٤٠ص ، سابق مصدر ، خلیل محمود احمد. د) ٢(



====================================  

  ١٦٧









 





 























                                                        
  . ٧٩٦ص ، سابق مصدر ، الشواربي الحمید دعب. د) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٦٨









 













 














                                                        

 الـشركة دیـون عـن والمـدیرین االدارة مجلـس اعـضاء مـسؤولیة ، قرمـان الـسید الرحمن عبد. د) ١(
  . ١١ص ، ٢٠٠١ ، العربیة النهضة دار ، المفلسة



====================================  

  ١٦٩







 





 





 

  

  الثاني المطلب
  المصرف إفالس بإشھار المختصة المحكمة





…



                                                        
  . ٧٩٧ص ، سابق مصدر ، الشواربي الحمید عبد. د) ١(

 ســــمیحة. د ذلـــك تفـــصیل فـــي انظـــر ، المــــصري ارةالتجـــ قـــانون مـــن) ٧٠٢ (المـــادة تقابلهـــا) ٢(
  . ٢٦٣ص ، سابق مصدر ، القلیوبي

  . المصري التجارة قانون من) ٧٠٥ (المادة تقابلها) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٧٠







 







 











 









                                                        
  .٢٠٠٤ لسنة ٥٦ رقم العراقي المركزي البنك قانون بموجب المحكمة هذه تأسست) ١(

 ٢٦ص ، ١٩٤٥ ، الــصباح مطبعــة ، ٣ج ، العراقــي التجـاري القــانون شــرح ، جــاد حـسن. د) ٢(
 . 



====================================  

  ١٧١











 













 









 

                                                        
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم المصري التجارة قانون من) ٥٥٩ (المادة تقابلها) ١(

  .  المعدل ١٩٦٩ لسنة) ٨٣ (رقم العراقي المرافعات قانون من) ٣٢ (المادة انظر) ٢(

 . ٦٧ص ، سابق مصدر ، الجدید التجارة قانون شرح في الوجیز ، العكیلي عزیز. د انظر) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٧٢





 









 





 





 





                                                        
  . ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم المصري التجارة قانون من) ٥٦٠ (المادة قابلهات) ١(

  .٣٥ ص ، ٢٠٠١ ، المعارف منشأة ، التجاري االفالس شرح ، خلیل محمود احمد) ٢(

 فـي االفـالس ، عوض الدین جمال علي. د عن ًنقال ، ٦/٥/١٩٩٦ في النقص محكمة قرار) ٣(
  . ١٨٣ص ، ٢٠٠٠ ، العربیة النهضة دار ، ٢ط ، الجدید التجارة قانون



====================================  

  ١٧٣





















 

 

 

 

 







 
                                                        

  . ١٩٩٩ لسنة المصري التجارة قانون من) ٥٦١ (المادة تقابلها) ١(

  . ٢٥٥ص ، سابق مصدر ، الجدید التجارة قانون شرح في الوجیز ، العكیلي عزیز. د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٧٤





…





 







… 



 





… 









                                                        
  . ٢٠٤ص ، سابق مصدر ، عوض الدین جمال علي. د) ١(



====================================  

  ١٧٥







 











 

 

  الثالث المطلب
  المصرف تفلیسةإدارة 







 

                                                        
  .٣٠ ص ، سابق مصدر ، خلیل محمود احمد) ١(

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم المصري التجارة قانون من) ٥٥٠/٢ (المادة تقابلها) ٢(

 مــصدر العكیلــي، عزیــز. د عــن ًنقــال ، ٢٦/٩/١٩٦٦ فــي) ٨٨٩ (رقــم التمییــز محكمــة قــرار) ٣(
 .٧٨ص سابق،



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٧٦



 





 







 











 







 

                                                        
  .٢٠٠٣ لسنة العراقي المصارف قانون من) ٨٠ (المادة انظر) ١(



====================================  

  ١٧٧





 





 







 



 



 

 



 





                                                        
  .٢٠٠٣ لسنة لعراقيا المصارف قانون من) ٨١ (المادة انظر) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٧٨

…





 









 













 

                                                        
  . ٢٤٥ص ، سابق مصدر ، العكیلي عزیز. د) ١(

  .  ١٩٧٠ الملغي العراقي التجارة قانون من) ٥٨٦ (المادة انظر) ٢(

 مــصدر ، عـوض الـدین جمـال علـي. د الیــه اشـار ، ٣١/٣/١٩٩٢ فـي الـنقض محكمـة قـرار) ٣(
 . ٢١٤ص ، سابق



====================================  

  ١٧٩









 







 





 









 



 
                                                        

 ٢٠٠٣ ، العربیـة النهـضة دار ، المـصري قـانونال فـي االفالس نظام ، زاهر احمد فاروق. د) ١(
 . ١٠١ص ،



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٨٠





 

 



 

 

 

 



 









 

                                                        
  . القانون من) ٦٥٧ (و) ٦٥٦ (و) ٦٥٤ (و) ٦٥٣ (و) ٦٥٠ (و) ٥٨٠ (المواد انظر) ١(

  . ٢٥٢ص ، سابق مصدر ، العكیلي عزیز. د) ٢(

  . ١٩٧ص ، سابق مصدر ، عوض الدین جمال علي. د) ٣(



====================================  

  ١٨١



 





 





 





 

 

 



 





                                                        
 التجـارة قـانون مـن) ٥٧٧ (و) ٥٧٦ (و) ٥٧٥( و) ٥٧٤ (و) ٥٧٢ (و) ٥٧١ (المواد انظر) ١(

  . المصري

  . المصري التجارة قانون من) ٥٨٥ (و) ٥٨٤ (و) ٥٨٣ (و) ٥٨٢ (المواد انظر) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٨٢



 











 









… 

 



 





                                                        
  . ٢٠٩ص ، سابق مصدر ، عوض الدین جمال علي. د) ١(

  . الملغي العراقي التجارة قانون من) ٥٩٩ (و) ٥٩٨ (و) ٥٩٧ (و) ٥٩٦ (المواد انظر) ٢(

  . ٢٦٥ص ، سابق مصدر ، العكیلي عزیز. د) ٣(



====================================  

  ١٨٣









 





 
 

  الثالث المبحث
  المصرف إفالس آثار



 

  األول المطلب
  المدین للمصرف بالنسبة اإلفالس آثار








 

                                                        
  .العراقي المصارف قانون من) ٨٢ (المادة انظر) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٨٤







 





 



















                                                        
  .اعاله القانون من) ٨٢ (المادة انظر) ١(

) ٦٠٤-٥٨٦ (والمــواد ١٩٧٠ لــسنة العراقــي التجــارة قــانون مــن) ٦١٩-٦٠٠ (المــواد انظــر) ٢(
  .١٩٩٩ لسنة المصري التجارة قانون من

  . ٩٥ص ، سابق مصدر ، یليالعك عزیز. د) ٣(

  . ٩٦ص ، سابق مصدر ، العكیلي عزیز. د) ٤(



====================================  

  ١٨٥



 

















 





 

                                                        
  . المصري التجارة قانون من) ٥٨٦ (المادة تقابلها) ١(

  . المصري التجارة قانون من) ٥٦١ (المادة تقابلها) ٢(

 ، الجـــامعي الفكـــر دار ، االفـــالس اصـــول ، بنــدق انـــور وائـــل. د و طـــه كمـــال مــصطفى. د) ٣(
  . ٨٧ص ، ٢٠٠٥

 قــانون مــن) ٥٨٦ (والمــادة العراقــي التجــارة قـانون مــن) ٦٠٠ (المــادة مــن الرابعــة الفقــرة انظـر) ٤(
  . المصري التجارة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٨٦







 





 















 



 

                                                        
  . المصري التجارة قانون من) ٧٠٤ (المادة تقابلها) ١(

  . المصري التجارة قانون من) ٧٠٥ (المادة تقابلها) ٢(



====================================  

  ١٨٧





 









 







 









 

                                                        
  . المصري ةالتجار قانون من) ٧٠٦ (المادة تقابلها) ١(

  . المصري التجارة قانون من) ٧٠٣ (المادة تقابلها) ٢(

  . ٧٩٨ص ، سابق مصدر ، الشواربي الحمید عبد. د) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٨٨





 

  الثاني المطلب
  المصرف لدائني بالنسبة اإلفالس آثار




 





 









 





 







====================================  

  ١٨٩











 





 





 



 





 

                                                        
  . ٢٠٠٣ لسنة العراقي المصارف قانون من) ٨٧ (المادة من) ٨ (الفقرة انظر) ١(

 .  ٢٠٠٣ لسنة العراقي المصارف قانون من) ٨٧ (المادة من) ٩ (الفقرة انظر) ٢(

  . ٢٠٠٣ لسنة العراقي المصارف قانون من) ٩١ (المادة انظر) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٩٠











 















 



 






                                                        

  . ١٠٠ص ، سابق مصدر ، خلیل محمود احمد. د) ١(

  . المصري التجارة قانون من) ٦٠٥ (المادة تقابلها) ٢(



====================================  

  ١٩١



 









 







 



 







                                                        
  . المصري التجارة قانون من) ٦١٣ (المادة تقابلها) ١(

  . صريالم التجارة قانون من) ٦٠٦ (المادة تقابلها) ٢(

  . المصري التجارة قانون من) ٦٠٧ (المادة تقابلها) ٣(

  . المصري التجارة قانون من) ٦١٤ (المادة تقابلها) ٤(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٩٢





 









 

 

   :الخاتمة














 

                                                        
  . المصري التجارة قانون من) ٦٢٠ (المادة تقابلها) ١(

  . بعدها وما ١٥٨ص سابق، مصدر ، العكیلي عزیز. د) ٢(



====================================  

  ١٩٣



 





 

 





 



 



 





 







 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٩٤







 



 











 





 



 









====================================  

  ١٩٥



 















… 





 







 



 







)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٩٦



 



 









 





 

 

   :المصادر
 

 

 

 

 

 



====================================  

  ١٩٧

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ١٩٨



 



 



 
 


