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-دراضح هقارًح–شركاخ التحىَل املايل 
)*(

- 

 علٍ غامن أَىبد.         
 هذرش القاًىى التجارٌ     

 ُحالقاًىً اإلدارج ًٌُىي/ املعهذ التقٌٍ/ –اجلاهعح التقٌُح الشوالُح 

 املطتخلص
تعد غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ َٔ أِٖ ايػسنات يف فاٍ ايكطاع املايٞ، إذ تطِٗ ٚبػهٌ 

١ ايتذاز٠ ٚالضُٝا اـازد١ٝ َٓٗا َٔ خالٍ دٚزٖا املتُجٌ بٓكٌ االَٛاٍ نبري يف ت١ُٝٓ سسن
َٚٔ ثِ ايٛؾا٤ بااليتصاَات اييت تٓتر عٔ ايعكٛد اييت تسبط طسيف ايعالق١ ايكا١ْْٝٛ، ؾطال عٔ 
دٚزٖا يف فاٍ ايصريؾ١ املاي١ٝ ٚاالعُاٍ االخس٣ املٓع١ُ قاْْٛا، ْٚعسا أل١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ 

نات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚخطٛز٠ االثاز املرتتب١ ع٢ً أعُاهلا ؾكد اٖتُت تططًع بأدا٥٘ غس
ايدٍٚ بتٓعِٝ ٖرٙ ايػسنات ٚاساطتٗا بايطٛابط ايكا١ْْٝٛ اـاص١ اييت تتعًل بتأضٝطٗا 
ٚادازتٗا ٚؼدٜد اعُاهلا َٚهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚبايػهٌ ايرٟ ٜهؿٌ سكٛقٗا ٚزعا١ٜ َصاحل 

 .د ايٛطيناملتعاًَني َعٗا ٚمحا١ٜ االقتصا

Abstract 

    The financial transfer companies are the most important 

companies in the financial sector, as they contribute 

significantly to the development of trade movement, 

especially foreign ones through the role of transferring 

money and then meet the obligations that result from 

contracts that link the parties to the legal relationship, as 

well as its role in financial banking And other legally 

regulated business, Due to the importance of the role played 

by the financial transfer companies and the seriousness of 

the effects of their work, we find the interest of the countries 

to organize these companies and their special legal controls 

related to the establishment and management and determine 

their actions and combating money laundering in a manner 
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that guarantees their rights and care of the interests of their 

clients and the protection of the national economy. 

 حاملقذهـ
 أٚاًل. َدخٌ تعسٜؿٞ مبٛضٛع ايبشح :

تؤدٟ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ دٚزًا ٖاًَا يف اجملاٍ االقتصادٟ، اذ تعد َٔ املؤضطات 
تطِٗ ٚبػهٌ نبري يف ت١ُٝٓ اؿسن١ ايتذاز١ٜ َٔ خالٍ االعُاٍ اييت تكّٛ بٗا، املاي١ٝ اييت 

ؾٗٞ َٔ د١ٗ تتٛىل ايكٝاّ بٓكٌ االَٛاٍ ع٢ً املطت٣ٛ احملًٞ ٚايدٚيٞ ٚايكٝاّ بأعُاٍ 
ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ َٔ د١ٗ اخس٣ ؾطال عٔ االعُاٍ االخس٣ اييت 

ٌُ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚاالثاز ايٓاغ١٦ عٔ ْٚعسا ـصٛص١ٝ ع .تططًع بأدا٥ٗا
ايعالقات ايكا١ْْٝٛ اييت تسبطٗا َع املتعاًَني َعٗا، ؾكد اٖتُت ايدٍٚ بتٓعُٝٗا ع٢ً مٛ 
َطتكٌ عٔ غريٖا َٔ ايػسنات ايتذاز١ٜ ضٛا٤ َٔ سٝح َٓح زخص١ ممازض١ ايعٌُ املايٞ 

ازضٗا يف املٝدإ ايتذازٟ اٚ تٓعِٝ اؾاْب االدازٟ ؾطال عٔ ؼدٜد االعُاٍ اييت مت
ٚاالعُاٍ اييت ال جيٛش هلا ايكٝاّ بٗا ٚاييت قد تدخٌ ضُٔ ْطام اعُاٍ املؤضطات 

    .املصسؾ١ٝ اٚ املاي١ٝ االخس٣

ٚمل ٜٓعِ املػسع ايعساقٞ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ بكإْٛ اٚ ْعاّ خاص بٌ ؽطع 
ا ٚادازتٗا ْٚطام اعُاهلا ٚغري يتعًُٝات ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ سٝح سدد ادسا٤ات تأضٝطٗ

ذيو َٔ ايطٛابط، َع َالسع١ إ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ ْعِ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ  
بػهٌ َطتكٌ عٔ غسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ ع٢ً ايسغِ َٔ االزتباط 

يكٛاْني ايٛاضع يف فاٍ االعُاٍ اييت تكّٛ بٗا نال ايػسنتني ٚغالف َا ٖٛ َكسز يف ا
املكاز١ْ سٝح ْعُت االْػط١ ذات ايطابع املايٞ ضُٔ َا ٜعسف بػسنات ايصساؾ١ اييت 
تتٛىل ايكٝاّ بأعُاٍ بٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ ٚايكٝاّ بايتشٜٛالت املاي١ٝ ؾطال عٔ 

                                   .االْػط١ املاي١ٝ االخس٣

ت ع٢ً تٓعِٝ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ٚاساطتٗا ٚاذا ناْت ايكٛاْني املكاز١ْ سسص 
بايطٛابط ايكا١ْْٝٛ اييت تهؿٌ سكٛم ايػسن١ َٔ د١ٗ ٚاملتعاًَني َعٗا َٔ د١ٗ اخس٣، 
ؾأْٗا نؿًت يف ايٛقت ذات٘ محا١ٜ االقتصاد ايٛطين َٔ خالٍ اؽاذ االدسا٤ات املٓاضب١ 

كطاع املايٞ َٔ خالٍ ملٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ ٚاييت اصبشت َٔ املػانٌ اييت تعرتض اي
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اضتدداّ املؤضطات املاي١ٝ نػطا٤ قاْْٛٞ إلضؿا٤ املػسٚع١ٝ ع٢ً االَٛاٍ ايٓاػ١ عٔ 
ا ْاغ١٦ َٔ َصادز اعُاٍ غطٌ االَٛاٍ ٚادخاهلا يف دا٥س٠ املاٍ املباح ع٢ً ايسغِ َٔ نْٛٗ

ٜطتدعٞ  ػاز باملددزات اٚ ايطالح اٚ ايتٗسٜب ٚغري ذيو َٔ اؾسا٥ِ، مماغري َػسٚع١ ناإل
إ تكّٛ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ باؽاذ االدسا٤ات ناؾ١ يًهػـ عٔ تًو االعُاٍ ٚاسايتٗا 

 .يًذٗات املدتص١ ٚسطب ايطٛابط اـاص١ مبهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب

 ثاْٝا. أضباب اختٝاز املٛضٛع :
املٓع١َٛ  ا١ُٖٝ دٚز غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يف اجملاٍ االقتصادٟ بٛصؿٗا دص٤ًا َٔ .1

املاي١ٝ داخٌ ايدٚي١ مما ٜطتدعٞ محا١ٜ ايعالقات ايكا١ْْٝٛ ايٓاغ١٦ عٔ االعُاٍ اييت 
 .تكّٛ بٗا

َا اؾسشٙ ايٛاقع ايعًُٞ َٔ اْتػاز "َهاتب ٚقالت ايصريؾ١" ٚاييت اخرت ع٢ً عاتكٗا  .2
ايكٝاّ بأعُاٍ ايصساؾ١ ٚايتشٌٜٛ املايٞ دٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً ايرتاخٝص ايالش١َ َٚا 

  .ب ع٢ً ذيو َٔ اثاز خطري٠ٜرتت

عدّ ٚدٛد قإْٛ اٚ ْعاّ خاص ٜٓعِ عٌُ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ، امنا ؽطع  .3
يتعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚايتعاَِٝ االداز١ٜ ايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ 

ايطعـ ؾٝٗا ٚتكدِٜ املكرتسات ايعساقٞ، مما ٜٓبػٞ دزاضتٗا ٚتكُٝٗا ٚتػدٝص َهأَ 
 .١ايالشَ

تٛد٘ املػسع ايعساقٞ بتٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ بػهٌ َطتكٌ عٔ غسنات   .4
ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ االَس ايرٟ ٜطتدعٞ بٝإ دٖٛس االختالف بني 

 .عٌُ ايػسنتني

اْتػاز ظاٖس٠ غطٌ االَٛاٍ َٔ خالٍ املؤضطات املاي١ٝ َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ اثاز  .5
ٚقا١ْْٝٛ خطري٠، مما ٜطتدعٞ اؽاذ االدسا٤ات املٓاضب١ ال ضُٝا  اقتصاد١ٜ ٚادتُاع١ٝ

   .َٔ قبٌ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ
 ثايجا. َٓٗذ١ٝ ايبشح :

يكد اعتُدت دزاضتٓا هلرا املٛضٛع ع٢ً أضًٛب املكاز١ْ َتدرٜٔ َٔ تعًُٝات تٓعِٝ 
أضاضًا  2007غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايعساقٞ ايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ يط١ٓ 

ٚ ْٚعاّ تسخٝص َٚساقب١  2015( يط١ٓ 44زقِ ) يًُكاز١ْ َع قإْٛ اعُاٍ ايصساؾ١ االزدْٞ 
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املعدٍ، َع إعطا٤ األ١ُٖٝ يًتػسٜع ايعساقٞ يف ايدزاض١  2014اعُاٍ ايصساؾ١ االَازاتٞ يط١ٓ 
 .ٚايتشًٌٝ ٚايٓكد ٚايتصٜٛب

 تطاؤالت ايبشح : 
 االت١ٝ :حياٍٚ ايبشح االداب١ عٔ ايتطاؤالت 

 ؟ا تتُٝص عٔ غسنات ايتٛضط املايٞملكصٛد بػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚمبا َا 
 ؟ٝص ملُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايَٞا ٖٞ االدسا٤ات املتبع١ يًشصٍٛ ع٢ً ايرتخ 
 ؟املعدٍ 1997( يط١ٓ 21ػسنات زقِ )َد٣ خطٛع غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ يكإْٛ اي 
 ؟ٌٜٛ املايٞ ايكٝاّ بٗاػسنات ايتشَا ٖٞ االعُاٍ اييت جيٛش ي 
 الت املػتب٘ بصًتٗا بػطٌ َا ٖٞ ٚضا٥ٌ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ملٛاد١ٗ اؿا

 ؟ االَٛاٍ
 زابعا. ٖٝه١ًٝ ايبشح :

 مت تكطِٝ ايبشح إىل َبشجني ع٢ً ٚؾل اآلتٞ :
 : َا١ٖٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ املبشح االٍٚ 
 : َؿّٗٛ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ املطًب االٍٚ 

 ًب ايجاْٞ : متٝٝص غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ عٔ غريٖا َٔ ايػسناتاملط
 املطًب ايجايح : تأضٝظ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ

 : ضٛابط عٌُ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞاملبشح  ايجاْٞ
 :  ْطام اعُاٍ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ املطًب االٍٚ 

 الَٛاٍاملطًب ايجاْٞ :  ايتصاّ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ مبٛاد١ٗ غطٌ ا
 :   تتطُٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات     اـامت١    

 املثحث االول
 هاهُـح شركاخ التحىَل املايل

إ ؼدٜد َا١ٖٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٜطتًصّ بٝإ َؿّٗٛ ٖرٙ ايػسنات ٚمتٝٝصٖا 
عٔ غريٖا َٔ د١ٗ ٚعح االدسا٤ات املتعًك١ بايتأضٝظ َٔ د١ٗ اخس٣، ٚع٢ً ٖرا االضاع 

ٖرا املبشح اىل ثالخ َطايب االٍٚ يبٝإ َؿّٗٛ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚايجاْٞ ؾإْٓا ْكطِ 
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يتُٝٝصٖا عٔ غريٖا  ٜٚبشح املطًب ايجايح تأضٝظ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚع٢ً ايٓشٛ 
 االتٞ :

 املطلة االول
 هفهىم شركاخ التحىَل املايل

إ اال١ُٖٝ اييت إ ؼدٜد َؿّٗٛ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٜكتطٞ تعسٜؿٗا أٚال ٚبٝ
تططًع بأدا٥ٗا يف املٝدإ ايتذازٟ، يرا ؾإْٓا ْكطِ ٖرا املطًب اىل ؾسعني ٚع٢ً ايٓشٛ 

 االتٞ :

 الفرع االول
 تعرَف شركاخ التحىَل املايل

البد َٔ إ ْػري ابتدا٤ً اىل اختالف ايتطُٝات اييت تطًل ع٢ً غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ 
، يف سني ميٝص املػسع (1)غسنات ايصساؾ١ اٚ ايصريؾ١ ؾبعض ايكٛاْني املكاز١ْ تطًل عًٝٗا

 .(2)ايعساقٞ بني غسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ ٚغسنات ايتشٌٜٛ املايٞ

                          

( 88مف قانكف البنؾ المركزم كالجياز المصرفي كالنقد المصرم رقـ )( 3( ينظر: المادة )1)
  2004/ 21/3( في 101( مف الئحتو التنفيذية ذم العدد )36كالمادة ) 2003لسنة 

كالمادة  2001/  347( مف قانكف تنظيـ مينة الصرافة في لبناف ذم العدد 1كالمادة )
( مف 1كالمادة ) 2015( لسنة 44( مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني ذم العدد )1)

الصادر عف مصرؼ االمارات العربية  نظاـ ترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة االماراتي
 .2014المتحدة، كانكف الثاني 

( ينظر: تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي الصادرة عف البنؾ المركزم العراقي 2)
كاالجراءات  31/7/2007في 1425بمكجب قرار مجمس ادارة البنؾ المركزم ذم العدد 

الممحقة بيا كالصادرة عف البنؾ  الخاصة بمنح اجازة تأسيس شركات التحكيؿ المالي
المركزم العراقي، كينظر ايضان : ضكابط  تنظيـ عمؿ شركات التكسط ببيع كشراء 

سنطمؽ ، ك 2018( لسنة 1العمالت االجنبية الصادرة عف البنؾ المركزم العراقي رقـ )
  .عمييا مصطمح شركات التكسط المالي في ثنايا البحث
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ٚع٢ً ايسغِ َٔ االختالف يف ايتطُٝات اييت تطًل ع٢ً ٖرٙ ايػسنات اال إ دٖٛس عًُٗا 
٤ ايعُالت االدٓب١ٝ َٔ د١ٗ اخس٣ ٜتُجٌ بايكٝاّ بأعُاٍ ْكٌ االَٛاٍ َٔ د١ٗ ٚبٝع ٚغسا

ٚاييت تٓدزز مبذًُٗا ضُٔ اعُاٍ ايصساؾ١ مما ٜٓبػٞ ؼدٜد َؿّٗٛ ايصساؾ١ َٔ ايٓاس١ٝ 
 : ايتشٌٜٛ املايٞ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞايًػ١ٜٛ ٚايؿك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ املكاز١ْ ٚصٛاًل يتعسٜـ غسن١ 

 :اٚال. ايصساؾ١ ) يػ١ (
" زد ايػ٤ٞ عٔ ٚدٗ٘، صسؾ٘ ٜصسؾ٘ صسؾًا  ايصساؾ١ َٔ ايصسف، ٚايصسف يف ايًػ١

ؾاْصسف، ٚايصسف ؾطٌ ايدزِٖ عٔ ايدزِٖ ٚايدٜٓاز ع٢ً ايدٜٓاز"، ٚايتصسٜـ يف ايبٝٛع 
اْؿام يًُاٍ، ٚايصساف ٚايصرييف، ايٓكاد َٔ املصازؾ١، ٖٚٛ َٔ ايتصسف ٚاؾُع صٝازف 

 .(1)ٚصٝازؾ١
 :ثاْٝا. ايصساؾ١ )ؾكٗا(

بٝع ايجُٔ بايجُٔ دٓطًا ظٓظ اٚ ف ؾُِٓٗ َٔ عسؾ٘ "يف تعسٜـ ايصس اختًـ ايؿكٗا٤
" نُا "بٝع ايٓكد بايٓكد َٔ دٓط٘ ٚغريٙبػري دٓظ اٚ بٝع ايٓكد بايٓكد"، َِٚٓٗ َٔ عسؾ٘ 

 .(2)بٝع اسد ايٓكدٜٔ باآلخس"اٜطا " ٚعسف  عسف "بٝع ْكد بٓكد َػاٜس يٓٛع٘ ٚإ اؼدا "
اص٘ بسد ايبدٍ ْٚكً٘ َٔ ٜد ٚايصسف ْٛع َٔ اْٛاع ايبٝٛع، ٚمسٞ صسؾًا الختص

  .(3)ألخس٣
، اذ متجًت صٛزت٘ االٚىل يف (4)ٚقد عسؾ٘ داْب َٔ ايػساح باْ٘ "بٝع ايٓكد بايٓكد"

ايبٝٛع اييت تسد ع٢ً املعادٕ ايج١ُٓٝ نايرٖب ٚايؿط١، يهٔ َع ظٗٛز ايٓكٛد نأدا٠ يًتعاٌَ 

                          

، 1994، دار صادر، بيركت، 9د ، لساف العرب، مجمد ابي الفضؿ جماؿ الديف محم (1)
 .190ص 

( ينظر في تفصيؿ ذلؾ : استاذتنا د. ضحى محمد سعيد، عقد الصرؼ، بحث منشكر في 2)
د مجمة الشريعة كالقانكف، تصدر عف كمية القانكف_جامعة االمارات العربية المتحدة، العد

 .315، ص 2014، 59
، سمسمة الدراسات 1اضرات في فقو المعاكضات المالية، طد. سميماف خمؼ الحميد، مح( 3)

االسالمية المعاصرة تصدر عف مركز البحكث كالدراسات االسالمية، ديكاف الفقو السني، 
 .237، ص 2011بغداد، 

د. ياسر باسـ ذنكف ك فتحي عمي فتحي، العقكد المستثناة مف صحة التعاقد بكسائؿ  (4)
 =مف كقائع المؤتمر السنكم الثالث الذم اقامتو كميةاالتصاؿ الحديثة، بحث منشكر ض
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ٛا٤ اؼدت دٓطا يف اجملاٍ االقتصادٟ اصبح ايصسف ٜسد ع٢ً ايتعاَالت ايٓكد١ٜ ض
نصسف ع١ًُ دٚي١ َع١ٓٝ بؿ٦ات ْكد١ٜ كتًؿ١ اٚ اختًؿت دٓطا نصسف ع١ًُ دٚي١ ْعري 

 .ع١ًُ دٚي١ اخس٣
 ثايجا. ايصساؾ١ )قاْْٛا( 

ع٢ً ايسغِ َٔ إ ٚضع ايتعازٜـ يٝظ َٔ ضُٔ َٗاّ املػسع اال إ بعض ايكٛاْني 
، ٚيف فاٍ ايبشح ؾإْٓا لد املكاز١ْ دأبت ع٢ً ٚضع تعازٜـ يبعض املصطًشات ايكا١ْْٝٛ

تبأٜ يف َٛقـ ايكٛاْني املكاز١ْ، ؾُٓٗا ٜطٝل َٔ تعسٜـ ايصساؾ١ اذ اقتصست ايصساؾ١ 
ع٢ً ايتعاٌَ بايعُالت االدٓب١ٝ، ٚع٢ً ٖرا ايٓشٛ ضاز املػسع ايُٝين، ؾكد عسؾت املاد٠ 

ساؾ١  بــاْٗا املعدٍ ايص 1995( يط١ٓ 20( َٔ قإْٛ تٓعِٝ اعُاٍ ايصساؾ١ ايُٝين زقِ )1)
"، َٚٔ د١ٗ اخس٣ ؾإ بعض ايكٛاْني املكاز١ْ تٛضع َٔ َؿّٗٛ ايتعاٌَ بايعُالت االدٓب١ٝ"

ايصساؾ١ ؾال تكتصس ع٢ً ايتعاٌَ بايعُالت االدٓب١ٝ بٌ متتد يتػٌُ ايتعاٌَ باملعادٕ 
 .( َٔ قإْٛ اعُاٍ ايصساؾ١ االزد1ْٞايج١ُٓٝ ٖٚر َا اغازت ايٝ٘ املاد٠ )

( َٔ ْعاّ تسخٝص َٚساقب١ اعُاٍ ايصساؾ١ 1صساؾ١ مبٛدب املاد٠ )اَا َؿّٗٛ اي
االَازاتٞ ؾٝتطُٔ ايتعاٌَ بايعُالت االدٓب١ٝ ٚاملعادٕ ايج١ُٓٝ ؾطال عٔ ايتعاٌَ بصهٛى 

 . ٚايكٝاّ بأعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ايداخًٞ ٚاـازدٞ املطاؾسٜٔ
الت االدٓب١ٝ ٚمل تتطُٔ تعًُٝات تٓعِٝ عٌُ غسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُ

ٚتعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ تعسٜؿا ملؿّٗٛ 
( َٔ 507ايصساؾ١، يهٔ   َٔ املُهٔ إ ْطتٓتر تعسٜـ ايصساؾ١ َٔ خالٍ ْص املاد٠ )

ايبٝع باعتباز املعدٍ ٚاييت ْصت ع٢ً " 1951( يط١ٓ 40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ )
  ....".اَا ٜهٕٛ بٝع ايعني بايٓكد ٖٚٛ ايبٝع املطًل اٚ بٝع ايٓكد بايٓكد ٖٚٛ ايصسف املبٝع

َٚٔ خالٍ ايٓص املتكدّ، ٜتبني بإ َػسع ايكإْٛ املدْٞ ٜطٝل َٔ َؿّٗٛ ايصساؾ١، 
اذ تكتصس ع٢ً ايتعاٌَ بايعُالت ايٓكد١ٜ غالف َا ٖٛ َطتكس يف اجملاٍ ايتذازٟ، ٚالبد َٔ 

ز٠ عدّ اـًط بني َؿّٗٛ ايصساؾ١ ْٚطام ايصساؾ١، ؾُّٗٛ ايصساؾ١ ٜهُٔ االغاز٠ اىل ضسٚ
يف ايتعاٌَ بايعُالت ايٓكد١ٜ َع َالسع١ اجملاالت اٚ ايصٛز اييت تكّٛ ؾٝٗا بعض االدٚات 

                                                             

ات القانكنية التشريعتحت عنكاف " 21/4/2010_20كصؿ في جامعة الم _ الحقكؽ=
 .40"، ص كالنظـ المعمكماتية
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املاي١ٝ قٌ ايٓكٛد ناألٚزام ايتذاز١ٜ ٚبطاقات اال٥تُإ املصسؾ١ٝ ٚايٛضا٥ٌ املطتشدث١ 
١ ؾتػٌُ االعُاٍ املاي١ٝ االخس٣ نايكٝاّ بتشٌٜٛ االَٛاٍ ، اَا ْطام ايصساؾ(1)االخس٣

  .ٚايتعاٌَ باملعادٕ ايج١ُٓٝ ٚغري ذيو َٔ االعُاٍ
ٚبعد ؼدٜد َؿّٗٛ ايصساؾ١ ٜٓبػٞ تعسٜـ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ، ٚيف ٖرا اجملاٍ 
 ٜٓبػٞ االغاز٠ اىل إٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ اْؿسد عٔ غريٙ بتٓعِٝ ٖرٙ ايػسنات بػهٌ

 .(2)َٓؿصٌ عٔ غسنات ايتٛضط املايٞ
ٚلد عدّ دد٣ٚ اٜساد تٓعِٝ خاص بػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ بػهٌ َٓؿصٌ عٔ 
غسنات ايتٛضط املايٞ غالف َا ٖٛ َكسز يف اغًب ايكٛاْني املكاز١ْ، ٚنإ االددز باملػسع 

اٍ َٓح تٛسٝد عٌُ ايػسنتني يف قإْٛ َٛسد ٜتطُٔ ٚسد٠ االدسا٤ات املتبع١ ضٛا٤ يف ف
ايسخص١، تٓعِٝ االعُاٍ، ايسقاب١ ٚااليتصاّ مبٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ، ْٚدعٛ املػسع ايعساقٞ 
اىل اعاد٠ تٓعِٝ عٌُ غسنيت ايتٛضط ٚايتشٌٜٛ املايٞ ضُٔ غسن١ ٚاسد٠ )غسنات صساؾ١( 
تتٛىل ممازض١ االعُاٍ ناؾ١ املٓصٛص عًٝٗا يف ايتعًُٝات املٓع١ُ يعٌُ ايػسنتني ع٢ً 

ٗدف تٛسٝد االسهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚؼكٝل َبدأ االقتصاد يف االدسا٤ات ٚتؿعٌٝ سد ضٛا٤ ب
 .ايسقاب١ ايكا١ْْٝٛ

ٚمل ٜتعسض ايػساح ٚايباسجٕٛ ملؿّٗٛ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ، ٚميهٔ إ ْعسف غسن١ 
َؤضط١ َاي١ٝ تهٕٛ بػهٌ غسن١ َطا١ُٖ َسخص١ َٔ ايبٓو "ايتشٌٜٛ املايٞ باْٗا 

ْكٌ االَٛاٍ بدؾع ٚقبض اؿٛاالت املاي١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ  املسنصٟ  مبصاٚي١ اعُاٍ
 ."ايكا١ْْٝٛ احملدد٠ يف ٖرا اجملاٍٚايتٛضط املايٞ ٚاالعُاٍ املاي١ٝ االخس٣ ٚؾكًا يًطٛابط 

ٚع٢ً ايٓشٛ ٚميهٔ إ ْطتدًص بعض املالسعات املتعًك١ بػسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ 
 : االتٞ

                          

: صداـ عبد القادر عبداهلل، بيع الذىب كالفضة كتطبيقاتو ( لمتفصيؿ في ذلؾ  ينظر1)
مية الدراسات العميا، الجامعة االردنية، عماف، المعاصرة، رسالة ماجستير مقدمة لك

  .164_151، ص 2003
( سنكضح بشكؿ مفصؿ أكجو االختالؼ بيف شركات التحكيؿ المالي كشركات التكسط 2)

 .المالي في المطمب الثاني مف ىذا المبحث
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املايٞ اال َٔ خالٍ غسن١ َطا١ُٖ َسخص١ قاًْْٛا َٚٔ  . ال جيٛش ممازض١ اعُاٍ ايتش1ٌٜٛ
ثِ تتشكل املطؤٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ ْتٝذ١ ايكٝاّ بأعُاٍ ايتشٌٜٛ دٕٚ اؿصٍٛ ع٢ً 

 .ايرتخٝص املطًٛب
. تعد غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ َٔ اْٛاع ايػسنات ايتذاز١ٜ اال اْٗا ؽتص مبُازض١ اعُاٍ 2

اّ َٓ٘ اىل ايعكد، سٝح ؽطع ايػسن١ َع١ٓٝ، ٚعكد ايػسن١ اقسب اىل ٚصـ ايٓع
يًطٛابط اييت تٓعِ اعُاهلا ابتدا٤ بتأضٝطٗا ٚاْتٗا٤ً باْكطا٥ٗا مما ٜػًب ايط١ُ 

   .(1)ايتٓع١ُٝٝ ع٢ً ازاد٠ اعطا٤ ايػسن١
. ؽطع غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ يسقاب١ ايبٓو املسنصٟ بٛصؿ٘ اؾ١ٗ املدتص١ بايسقاب١ ع٢ً 3

  .(2)ايكطاع املايٞ ٚاملصسيف
" يًدالي١ ع٢ً عٌُ غسنات ٌ املايٞغسنات ايتشٜٛ. ع٢ً ايسغِ َٔ اطالم تط١ُٝ "4

ايتشٌٜٛ املايٞ، اال إ ايتعًُٝات املٓع١ُ اداشت ايكٝاّ ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ 
ٚاييت تعد بدٚزٖا َٔ ضُٔ اعُاٍ غسنات ايتٛضط املايٞ، ٚلد يف ذيو خًطًا ٜٓبػٞ 

ايٞ ال ٜعين اطالقا بٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ ؾال جيٛش اطالم َعاؾت٘ الٕ ايتشٌٜٛ امل
 .ٚصـ ايتشٌٜٛ املايٞ َع قٝاَٗا مبُازض١ اعُاٍ ايصساؾ١ يف ايٛقت ذات٘

 
 
 
 
 
 
 

                          

( د. خالص نافع اميف، خصكصية شركات االستثمار المالي في التشريع العراقي، بحث 1)
، 1جامعة بغداد، العدد _ ر في مجمة العمـك القانكنية، تصدر عف كمية القانكفمنشك 

 .131، ص 2012
، 2014( د. باسؿ جماؿ الراسي، الصيرفة االلكتركنية، دار الشعاع، بدكف مكاف طبع، 2)

 .18ص 
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 الفرع الثاًٍ
 اهوُح شركاخ التحىَل املايل

تؤدٟ ايػسنات ايتذاز١ٜ دٚزًا ٖاًَا يف االقتصاد احملًٞ ٚايعاملٞ الضُٝا يف ايعكٛد 
الخ االخري٠ سٝح ايتٛد٘ مٛ اقتصاد ايطٛم ٚتطبٝل َبادئ سس١ٜ ايتذاز٠، ٚتعد ايج

غسنات املطا١ُٖ بػهٌ خاص َسنصُا يتذُٝع دٗٛد االؾساد ٚزؤٚع اَٛاهلِ ٚاضتجُازٖا 
بايػهٌ املٓاضب يف كتًـ اٚد٘ ايٓػاط ايتذازٟ ٚمبا ٜطِٗ يف دعِ ايكطاع 

 ( 1).االقتصادٟ
يٞ بدٍٚز نبرٍي يف اجملاٍ االقتصادٟ سٝح تٓٛع اٚد٘ ٚتططًع غسنات ايتشٌٜٛ املا

ْػاطٗا ايتذازٟ، ؾٗٞ تطِٗ َٔ د١ٗ يف تٓػٝط سسن١ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ َٔ خالٍ دٚزٖا يف 
ؼٌٜٛ االَٛاٍ ايٓاػ١ عٔ ايعكٛد اييت تربّ بني طسيف ايعالق١ ايكا١ْْٝٛ ٚايٛؾا٤ بااليتصاَات 

املتبع١ يف ٖرا اجملاٍ الضُٝا َع ايتطٛز ايرٟ  اييت تٓػْا بِٝٓٗ َٚٔ ثِ تطٌٗٝ االدسا٤ات
ٜػٗدٙ قطاع االعُاٍ ٚايٛيٛز يف َٝدإ ايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚ ٚاضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ 

 يًٛؾا٤ باؿكٛم ٚادا٤ االيتصاَات.
َٚٔ د١ٗ اخس٣ ؾإٕ أعُاٍ ايصساؾ١ اييت تططًع بأدا٥ٗا غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ 

الدٓب١ٝ ٚايصهٛى املاي١ٝ ٚاالدٚات املطتشدث١ االخس٣ عصشت نأعُاٍ بٝع ٚغسا٤ ايعُالت ا
ٖٞ االخس٣ َٔ اُٖٝتٗا يف اجملاٍ االقتصادٟ، اذ تؤدٟ دٚزا يف تٛؾري ايعُالت ايصعب١ 
ٚاحملاؾع١ ع٢ً ايطٝٛي١ ايٓكد١ٜ يف ايكطاع املايٞ ؾطال عٔ دٚزٖا يف تٛظٝـ زأمساهلا يف 

  .(2)ا١ْْٝٛ احملدد٠ يف ٖرا اجملاٍؼكٝل ايُٓٛ ايتذازٟ ٚع٢ً ٚؾل ايطٛابط ايك
ايٛاقع ع٢ً املصازف َٔ خالٍ  ٤ات ايتشٌٜٛ املايٞ يف ؽؿٝـ ايعبٚتطِٗ غسن

َطاُٖتٗا يف ادا٤ بعض ايٛظا٥ـ ذات ايطابع املػرتى الضُٝا ؾُٝا ٜتعًل بٛظٝؿتٗا 
سنات ، ٚاْطالقًا َٔ اال١ُٖٝ اييت باتت تػهًٗا غ(3)االضاض١ٝ اييت تتُجٌ بتشٌٜٛ االَٛاٍ

                          

، مركز الدراسات العربية 1( بشار فالح ناصر، نظرية التعسؼ في ادارة الشركات، ط1)
 .9، ص 2016تكزيع، القاىرة، لمنشر كال

 .32( د. باسؿ جماؿ الراسي، مصدر سابؽ، ص 2)
( لسنة 94( مف قانكف المصارؼ العراقي رقـ )27/1( تنص الفقرة )ق( مف المادة )3)

 . ....".تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل لمنقد واالوراق الماليةعمى "  2004
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ايتشٌٜٛ املايٞ لد سسص املػسع ايعساقٞ ٚاٖتُاَ٘ بتٓعِٝ اعُاهلا ٚؼدٜد َطؤٚيٝتٗا ٚ 
اؾصا٤ات اييت قد تكع عًٝٗا ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜؤدٟ يهؿاي١ سكٛقٗا ٚصٝا١ْ سكٛم 

 .(1)املتعاًَني َعٗا ع٢ً سد ضٛا٤
 املطلة الثاًٍ

 متُُس شركاخ التحىَل املايل عي غريها هي الشركاخ
ػتب٘ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ َع غريٖا َٔ ايػسنات، نػسن١ ايتٛضط املايٞ ٚغسن١ قد ت

 ايٛضاط١ املاي١ٝ، ٚضٓبشح نٌ َُٓٗا يف ايؿسعني اآلتٝني :

 الفرع االول
 شركح التحىَل املايل وشركح التىضط املايل

ضبكت االغاز٠ بإ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ ْعِ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ بػهٌ َطتكٌ عٔ 
سن١ ايتٛضط املايٞ ع٢ً ايسغِ َٔ االزتباط يف فاٍ االعُاٍ املاي١ٝ، اذ ٜهٕٛ يهٌ َُٓٗا غ

سل ايكٝاّ بأعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ؾطال عٔ ايكٝاّ بأعُاٍ ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت 
  االدٓب١ٝ، اال إ مث١ اختالؾات دٖٛس١ٜ بني ايػسنتني ميهٔ ابساش اُٖٗا يف اجملاالت االت١ٝ :

: اذ اٚدبت ايتعًُٝات املٓع١ُ يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ إ َٔ سٝح ايػهٌ ايكاْْٛٞ .اٚال
تهٕٛ ايػسن١ بػهٌ غسن١ َطا١ُٖ غالف غسنات ايتٛضط سٝح اٚدبت ايطٛابط إ 

  .(2)تهٕٛ بػهٌ غسن١ قدٚد٠

اذ سددت االدسا٤ات املًشك١ بايتعًُٝات املٓع١ُ  :َٔ سٝح زأع َاٍ ايػسن١ ثاْٝا.
( ًَٝاز دٜٓاز عساقٞ بُٝٓا سددت املاد٠ 15يتشٌٜٛ املايٞ زأمساٍ ايػسن١ بـــ )يػسنات ا

                          

المركزم، تبيف قياـ البنؾ المركزم العراقي بكضع ضكابط ( كمف خالؿ زيارة الباحث لمبنؾ 1)
لتشجيع شركات التحكيؿ المالي عمى االندماج فيما بينيا اك التحكؿ لمصارؼ اسالمية 
اك مصارؼ خاصة بيدؼ انشاء مؤسسات مالية مقتدرة ماليان كقادرة عمى التنافس في 

 .4/10/2018القطاع االقتصادم، تاريخ الزيارة 
/اكال( مف ضكابط 2( مف تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي كالمادة )2) ( المادة2)

  .شركات التكسط المالي
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( ًَٕٝٛ دٜٓاز 500/اٚال( َٔ ضٛابط تٓعِٝ غسنات ايتٛضط زاع َاٍ ايػسن١ بـــ )3)
 .(1)عساقٞ

: يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ سل ايكٝاّ ثايجا. َٔ سٝح سل ايػسن١ بإدسا٤ اؿٛاالت املاي١ٝ
املاي١ٝ ايداخ١ًٝ ٚاـازد١ٝ غالف غسنات ايتٛضط سٝح ٜكتصس عًُٗا يف بأعُاٍ اؿٛاالت 

  .(2)فاٍ اؿٛاالت املاي١ٝ ع٢ً ايداخ١ًٝ ؾكط دٕٚ اـازد١ٝ

اذ ؽطع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يطٛابط غطٌ  زابعا. َٔ سٝح ضٛابط غطٌ االَٛاٍ:
ايتٛضط غسنات االَٛاٍ اـاص١ باملصازف ٚاملؤضطات املاي١ٝ، يف سني ؽطع غسنات 

 .(3)يطٛابط َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ اـاص١ بػسنات ايتٛضط املايٞ

: اذ ٜٓبػٞ ملٓح زخص١ ممازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ خاَطا. َٔ سٝح ْطب١ خطاب ايطُإ
% َٔ َكداز زأع املاٍ، غالف غسنات ايتٛضط 20املايٞ تكدِٜ خطاب ضُإ مبكداز 

َٔ َكداز زاع املاٍ اٚ اٜداع تأَٝٓات %  50املايٞ سٝح ٜهٕٛ خطاب ايطُإ مبكداز 
 .(4)( ًَٕٝٛ دٜٓاز نطُا١ْ يعدّ اضا٠٤ اضتدداّ االداش100٠مبكداز )

 

 

 

                          

( مف تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي حددت مقدار 3( تجدر االشارة باف المادة )1)
( مميكف دينار في حيف حددتو االجراءات الممحقة بالتعميمات 500راس ماؿ الشركة بػػ )

 .( مميار دينار عراقي15) بػػػػ
/ثالثا/ذ( مف 9( مف تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي كالمادة )4/اكال/5( المادة )2)

 ضكابط شركات التكسط
  .( سنكضح االجراءات الخاصة بغسؿ االمكاؿ في المطمب الثاني مف المبحث الثاني3)
مف  /ثانيا(3كيؿ المالي كالمادة)االجراءات الممحقة بتعميمات تنظيـ شركات التح ( ينظر:4)

 ضكابط شركات التكسط
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 الفرع الثاًٍ
 متُُس شركح التحىَل املايل عي شركاخ الىضاطح املالُح

غسن١ َسخص هلا بٓػاط ايٛضاط١ يف ضٛم االٚزام " تعسف غسن١ ايٛضاط١ املاي١ٝ باْٗا
 ."(1)٢ ْتٝذ١ اعُاهلا عُٛي١ ْطب١ٝ عٔ ايصؿكات اييت تتٛضط ؾٝٗااملاي١ٝ ٚتتكاض

ٚقد تػتب٘ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ َع غسن١ ايٛضاط١ املاي١ٝ َٔ َٓطًل إ ايٓػاط 
املايٞ ميجٌ ايكاضِ املػرتى بُٝٓٗا اال إ يهٌ َُٓٗا تٓعُٝ٘ اـاص َٚٔ ثِ تٛدد 

 :ٓشٛ االتٞا ٚع٢ً اياختالؾات دٖٛس١ٜ بني ايػسنتني ْدزز أُٖٗ
ؽطع غسنات ايٛضاط١ املاي١ٝ يًكإْٛ املؤقت ألضٛام  اٚال. َٔ سٝح ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ :

ٚايتعًُٝات ٚايطٛابط ايصادز٠ عٔ  2004يط١ٓ  74االٚزام املاي١ٝ ايصادز مبٛدب االَس زقِ 
١٦ٖٝ ضٛم املاٍ، يف سني ؽطع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يتعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ 

  .ايٞ ايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞامل
: ؽتص غسنات ايٛضاط١ املاي١ٝ بأعُاٍ بٝع ٚغسا٤ االٚزام  ثاْٝا. َٔ سٝح طبٝع١ ايعٌُ

يف سني ؽتص غسنات ايتشٌٜٛ  (2)املاي١ٝ باختالف اْٛاعٗا ٚاالضتجُاز يف اضٛام املاٍ
 .املايٞ بأعُاٍ ْكٌ االَٛاٍ ٚايتٛضط املايٞ

: إ اعُاٍ ايٛضاط١ املاي١ٝ تتِ َٔ خالٍ َصسف َؤضظ  ٌ ايػسن١ثايجا. َٔ سٝح غه
اٚ غسن١ َؤضط١ ٚؾل قإْٛ ايػسنات  2004( يط١ٓ 94ٚؾل قإْٛ املصازف ايعساقٞ زقِ)

املعدٍ اٚ غسن١ َؤضط١ ٚؾل  قإْٛ خاص، بُٝٓا متازع  1997( يط١ٓ 21ايعساقٞ زقِ )
 .(3)ٚؾل قإْٛ ايػسنات املعدٍ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ َٔ خالٍ غسن١ َطا١ُٖ َؤضط١

                          

( نبأ ابراىيـ فرحاف، النظاـ القانكني لكثائؽ االستثمار، المركز العربي لمنشر كالتكزيع، 1)
 .220، ص2018القاىرة، 

( د. عمي فكزم ابراىيـ, النظاـ القانكني لمحفظة االكراؽ المالية, اطركحة دكتكراه مقدمة 2)
 .8, ص 2008انكف_ جامعة بغداد, الى كمية الق

( مف 2(مف قانكف المؤقت ألسكاؽ االكراؽ المالية كالمادة )5( مف القسـ)1( المادة )3)
 تعميمات شركات التحكيؿ المالي. 
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: ؽطع غسنات ايٛضاط١ املاي١ٝ يسقاب١ اهل١٦ٝ ايعساق١ٝ املؤقت١ زابعا. َٔ سٝح ايسقاب١ 
  (1)يًطٓدات يف سني ؽطع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يسقاب١ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ

 املطلة الثالث
 تأضُص شركاخ التحىَل املايل

ٌ املايٞ تٛؾس ايػسٚط احملدد٠ يتأضٝظ ايػسنات ٜٓبػٞ يتأضٝظ غسن١ ايتشٜٛ     
، ْٚعسا أل١ُٖٝ ٖرٙ ايػسنات ٚخصٛصٝتٗا، لد االٖتُاّ بتٓعِٝ اسهاَٗا (2)بٛد٘ عاّ

ٚاساطتٗا بٓعاّ خاص ميٝصٖا عٔ غريٖا، ٜٚعد َٔ قبٌٝ ذيو تكدِٜ طًب يًشصٍٛ ع٢ً 
 : ٢ ايٓشٛ االتٞطتًصَات ايؿ١ٝٓ ٚعًايرتخٝص ٚاضتهُاٍ ايتٓعِٝ االدازٟ ٚت١٦ٝٗ امل

 الفرع االول
 تقذَن طلة للحصىل علً الرتخُص 

يػسض اؿصٍٛ ع٢ً تسخٝص مبُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ٜٓبػٞ تكدِٜ طًٍب    
يتأضٝظ غسن١ خاص١ َٚٔ ثِ طًب ايرتخٝص مبُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ٚصدٚز 

 :سنصٟ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞاملٛاؾك١ َٔ ايبٓو امل
: تتطُٔ تكدِٜ طًب يتأضٝظ غسن١ خاص١ ٚؾل اسهاّ قإْٛ  ١ ايتُٗٝد١ٜاٚال. املسسً

املعدٍ، اذ ٜتعني ع٢ً املؤضطني تكدِٜ طًب يدا٥س٠ 1997( يط21١ٓايػسنات ايعساقٞ زقِ )
َطذٌ ايػسنات يتأضٝظ غسن١ ع٢ً إ ٜسؾل بطًب ايتأضٝظ عكد ايػسن١، ٚثٝك١ انتتاب 

، َع (3)ٚغٗاد٠ بإٜداع زاع املاٍ املطًٛبَؤضطٞ ايػسن١، دزاض١ اؾد٣ٚ االقتصاد١ٜ 
( َٔ 2َالسع١ ٚدٛب إ تتدر ايػسن١ غهٌ غسن١ املطا١ُٖ اضتٓادًا يٓص املاد٠ )

تهٕٛ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ ع٢ً تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ اييت ْصت ع٢ً "

                          

( 11( مف القانكف المؤقت ألسكاؽ االكراؽ المالية كالمادة )12( مف القسـ)12( المادة )1)
 .مف تعميمات شركات التحكيؿ المالي

التحكيؿ المالي كالتي كردت ( يقتصر البحث عمى بياف الشركط الخاصة بتأسيس شركات 2)
في تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي دكف الخكض في شركط تأسيس الشركات 

 بكجو عاـ كالمنظمة في قانكف الشركات العراقي
 .مف قانكف الشركات العراقي المعدؿ( 17( المادة )3)
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 1997( يط١ٓ 21غهٌ غسن١ َطا١ُٖ تؤضظ ٚؾل اسهاّ قإْٛ ايػسنات زقِ )
  ."عدٍ()امل

" بٛد٘ عاّ دٕٚ إ ٜكسٕ ذيو بٛدٛب َطا١ُٖٜٚالسغ ع٢ً ايٓص باْ٘ اٚزد َصطًح "
نْٛٗا َطا١ُٖ خاص١، ٚمبا إ املػسع ايعساقٞ ْعِ "غسنات املطا١ُٖ" يف قإْٛ 

املعدٍ بٛصؿٗا غسن١ َطا١ُٖ خاص١ اٚ كتًط١، ؾإ َٔ  1997( يط١ٓ 21ايػسنات زقِ )
ٌ املايٞ غسن١ َطا١ُٖ خاص١ بٛصؿٗا َٔ غسنات االَٛاٍ ايطبٝعٞ إ تهٕٛ غسن١ ايتشٜٛ

، ٚتبدٚ ايع١ً َٔ ٚدٛب اؽاذ ايػسن١ 1997( يط١ٓ 21اييت ؽطع يكإْٛ ايػسنات زقِ )
غهٌ املطا١ُٖ اـاص١ ٖٛ دٚز غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يف اجملاٍ االقتصادٟ ٚضسٚز٠ 

زؤٚع االَٛاٍ ايالش١َ ملُازض١ اؽاذ غهٌ غسن١ املطا١ُٖ اـاص١ ألْٗا قادز٠ ع٢ً ػُٝع 
ايٓػاط ايتذازٟ ٚمتتعٗا بتٓعِٝ ادازٟ ميٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ايػسنات ٚقدزتٗا ع٢ً 

، ْٚدعٛ يتعدٌٜ املاد٠ (1)املٓاؾط١ َع غريٖا َٔ ايػسنات يف كتًـ ايكطاعات االقتصاد١ٜ
( ٚايٓص بصٛز٠ صسحي١ ع٢ً ٚدب إ تهٕٛ غسن١ ايتشٌٜٛ غسن١ َطا١ُٖ خاص١، 2)
ػدز االغاز٠ بإ ملطذٌ ايػسنات صالس١ٝ املٛاؾك١ ع٢ً طًب ايتأضٝظ َٔ عدَ٘ ٚ

، ؾاذا تبني اضتٝؿا٤ ايػسٚط احملدد٠ ؾاْ٘ ٜصدز (2)اضتٓادًا يًصالسٝات املدٛي١ ي٘ قاْْٛا
    .(3)قسازٙ باملٛاؾك١ ع٢ً تأضٝظ ايػسن١ ٚبعد لاح االنتتاب ٜتِ اصداز غٗاد٠ ايتأضٝظ

بعد صدٚز غٗاد٠ تأضٝظ غسن١ املطا١ُٖ ٜكّٛ املؤضطني بتكدِٜ ا١ْٝ : ثاْٝا. املسس١ً ايج
طًب اىل ايبٓو املسنصٟ يًشصٍٛ ع٢ً اداش٠ ملُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ع٢ً إ ٜسؾل 

 : (4)بايطًب ايبٝاْات االت١ٝ

                          

اىمية شركة المساىمة الخاصة ينظر: عمي غانـ ايكب، الجكانب القانكنية  ( لمتفصيؿ حكؿ1)
لتحكؿ الشركات العائمية الى شركات مساىمة خاصة، رسالة ماجستير مقدمة لكمية 

 .109، ص 2009جامعة المكصؿ،  _ الحقكؽ
   .   مف قانكف الشركات العراقي المعدؿ( 19( المادة )2)
مستجدات قانكف الشركات العراقي، مكتب التفسير لمنشر  ( د. حسيف تكفيؽ فيض اهلل،3)

  .123_120، ص 2006االعالف، اربيؿ، ك 
( ينظر: اجراءات منح اجازة تأسيس شركات التحكيؿ المالي الممحقة بتعميمات تنظيـ 4)

شركات التحكيؿ المالي، كيالحظ باف ىذه اإلجراءات كردت مف خالؿ شرح لمراحؿ منح 
  .بشكؿ مكاد متسمسمة التأسيس كليسرخصة 
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 .. ْطد١ َٔ عكد تأضٝظ ايػسن١ ٚ دزاض١ اؾد٣ٚ االقتصاد1١ٜ
 .١ ٚاالْهًٝص١ٜ. االضِ ايتذازٟ بايًػ١ ايعسب2ٝ
 .( ًَٝاز دٜٓاز عساق15ٞ. إ ال ٜكٌ زاع َاٍ ايػسن١ عٔ )3
 .%( َٔ زأمساٍ ايػسن١ يطُإ عدّ اضا٠٤ اضتدداّ االداش15٠. خطاب ضُإ بٓطب١ )4
. نػـ بأمسا٤ املؤضطني ٜتطُٔ ) االضِ ايسباعٞ، االضِ ايجالثٞ يالّ، اؾٓط١ٝ، 5

 .َطاِٖ ْٚطبتٗا اىل زاع املاٍ ( امل١ٓٗ، َكداز االضِٗ اييت ميتًهٗا نٌ
  .%( َٔ زأمساٍ ايػسن10١. امسا٤ االغداص ايرٜٔ ميتًهٕٛ سٝاش٠ َؤ١ًٖ )6

ٜٚكّٛ ايبٓو املسنصٟ بعسض ايطًب ع٢ً فًظ االداز٠ يػسض دزاضت٘ ٚاعالّ َكدّ 
ايطًب خالٍ َد٠ غٗسٜٔ َٔ تازٜذ تكدمي٘ باملٛاؾك١ املبد١ٝ٥ ع٢ً طًب ايتأضٝظ اذا نإ 

، ٜٚالسغ بإ املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ ال تعطٞ اؿل (1)ؾًٝا يًػسٚط اييت سددٖا ايكإَْٛطتٛ
يًُؤضطني مبُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ بٌ جيب صدٚز املٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ ٚاييت تتُجٌ 

 .مبٓح اداش٠ ممازض١ امل١ٓٗ ٚاييت تطتهٌُ يف اطاز املسس١ً ايجايج١
ًب ٍ ضهٛت ايبٓو املسنصٟ عٔ االداب١ ع٢ً طٚايطؤاٍ ايرٟ ٜجاز بٗرا اجملاٍ، يف سا

 ؟ قبٛال اّ زؾطا يطًب َٓح ايرتخٝص ؟ ؾٌٗ ٜعد ذيوَٓح ايرتخٝص خالٍ َد٠ ايػٗسٜٔ
ٚبايسدٛع يًتعًُٝات املٓع١ُ يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ؾإْٓا ال لد ْصًا ٜعاجل ساي١ 

َٛاؾك١ ع٢ً َٓح  بإ ضهٛت ايبٓو املسنصٟ ال ميهٔ اعتبازٙ ضهٛت ايبٓو املسنصٟ، ٚلد
ايرتخٝص، بٌ ٜٓبػٞ صدٚز تًو املٛاؾك١ بػهٌ زمسٞ يهٞ ٜتط٢ٓ يًُؤضطني اضتهُاٍ 
ادسا٤ات َٓح ايرتخٝص َٚٔ ثِ ؾإ ايطهٛت ميجال زؾطًا يطًب َٓح ايرتخٝص مبُازض١ 

 .اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ
سنصٟ ٜٓبػٞ ع٢ً : بعد اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ املبد١ٝ٥ َٔ ايبٓو امل ثايجا. املسس١ً ايٓٗا١ٝ٥

املؤضطني اضتهُاٍ ادسا٤ات ايتأضٝظ يػسض اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥، ٚيتشكٝل 
ذيو ٜتعني تكدِٜ طًب خطٞ ْٗا٥ٞ يًشصٍٛ ع٢ً اداش٠ مبُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ 

                          

( كمف خالؿ زيارة الباحث لمبنؾ المركزم العراقي تبيف باف مجمس ادارة البنؾ المركزم 1)
يبحث في شركط التأسيس الكاردة في قانكف الشركات كقانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ 

فضال عف قيامو بإجراء كتمكيؿ االرىاب كتعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي 
الميدانية لمتحقؽ مف استيفاء مستمزمات التأسيس المطمكبة، تاريخ الزيارة الزيارات 

4/10/2018. 
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بػسط إ ٜتِ تكدِٜ ايطًب خالٍ َد٠ اقصاٖا ضت١ اغٗس َٔ تازٜذ صدٚز املٛاؾك١ االٚي١ٝ 
 : (1)١ ٚدٛب إ ٜتطُٔ ايطًب ايٓٗا٥ٞ ايبٝاْات االت١َٝع َالسع

 .ْطد١ َصدق١ يهٌ َٔ عكد تأضٝظ ايػسن١، غٗاد٠ ايتأضٝظ، ايٓعاّ ايداخًٞ .1
 .غٗاد٠ بإٜداع املبًؼ احملدد قاْْٛا يد٣ املدٜس١ٜ ايعا١َ يًشطابات يف ايبٓو املسنصٟ .2
الداز٠ ٚاملدٜس قطس ادتُاع اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػسن١ ٜتطُٔ امسا٤ اعطا٤ فًظ ا .3

 املؿٛض.
ٜٚعسض ايطًب ايٓٗا٥ٞ ع٢ً فًظ اداز٠ ايبٓو املسنصٟ يػسض دزاضت٘ ٚاعالّ َكدّ 
ايطًب خالٍ َد٠ غٗسٜٔ َٔ تازٜذ تكدمي٘ باملٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً ايطًب َٚٓح االداش٠ اذا 

ٌ نإ َطتٛؾًٝا يًػسٚط ايكا١ْْٝٛ، َٚٔ ثِ ٜكّٛ ايبٓو املسنصٟ بإدزاز ايػسن١ ضُٔ ضذ
ايػسنات ٚاملؤضطات غري املصسؾ١ٝ َٚٔ ثِ تطسٟ عًٝٗا مجٝع ايكٛاْني ٚايتعًُٝات 

  .املٓع١ُ يٓػاطٗا ايتذازٟ
ٚالبد َٔ االغاز٠ ؾإ يًبٓو املسنصٟ ضًط١ تكدٜس١ٜ يف َٓح املٛاؾك١ ع٢ً طًب تأضٝظ 
 ايػسن١ َٔ عدَ٘، ؾاملٛاؾك١ ال متٓح يهٌ طًب تأضٝظ تٛاؾست ؾٝ٘ غسٚط َٓح ايرتخٝص،

، َع َالسع١ (2)الٕ املٛاؾك١ َستبط١ بايطسٚز٠ مبد٣ ساد١ ايطٛم يًٓػاط املصَع ممازضت٘
 .(3)سل املؤضطني بايطعٔ بكساز ايبٓو املسنصٟ يد٣ قه١ُ اـدَات املاي١ٝ

ْعُت تعًُٝات ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ تأضٝظ غسنات ايتشٌٜٛ ْطتٓتر َٔ ذيو، 
دد٠ ابتدا٤ً بتأضٝظ غسن١ َطا١ُٖ َٚٔ ثِ طًب املايٞ، ٚاييت تتِ َٔ خالٍ َساسٌ َتع

َٓح ايرتخٝص املايٞ ٚاْتٗا٤ً بإصداز ايرتخٝص ايٓٗا٥ٞ، ٚسسص َػسع ايتعًُٝات َٔ 
خالٍ ادسا٤ات ايتأضٝظ اىل اجياد غسنات َؤ١ًٖ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ٚاالداز١ٜ 

 .ٚبايػهٌ ايرٟ حيؿغ سكٛم ايػسن١ ٚاملتعاًَني َعٗا ع٢ً سد ضٛا٤

                          

يمات تنظيـ ( ينظر: اجراءات منح اجازة تأسيس شركات التحكيؿ المالي الممحقة بتعم1)
   .   شركات التحكيؿ المالي

ر شركات عمر ناطؽ الحمداني، االليات القانكنية لعمؿ سكؽ االكراؽ المالية عبد.  (2)
 . 127، ص 2011ة العربية، القاىرة، ، دار النيض1الكساطة، ط

 .  2004( لسنة 56كزم العراقي رقـ )( مف قانكف البنؾ المر 69( المادة )3)
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، ؾكد ْعِ َٛضٛع تأضٝظ غسنات ايصساؾ١ َٔ خالٍ االدسا٤ات اَا املػسع االزدْٞ
 االت١ٝ :

. قٝاّ املؤضطني بتكدِٜ طًب اٚيٞ اىل ايبٓو املسنصٟ َتطُٓا ) ْٛع ايػسن١ َٚكسٖا، 1
َكداز زاع املاٍ ايالشّ، امسا٤ املؤضطني ٚدٓطٝاتِٗ َٚكداز َطاُٖتِٗ يف زاع 

تأضٝظ ايػسن١ ْٚعاَٗا االضاع، اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ٚخط١  املاٍ( ٜٚسؾل بايطًب عكد
عًُٗا، املٛاشْات ايتكدٜس١ٜ املكرتس١ يجالخ ضٓٛات ٚا١ٜ َعًَٛات اخس٣ ٜساٖا ايبٓو 

 .(1)املسنصٟ ضسٚز١ٜ
( 90. ٜٓعس فًظ اداز٠ ايبٓو املسنصٟ بايطًب ٜٚصدز قسازٙ باملٛاؾك١ اٚ ايسؾض خالٍ )2

 .عاز َكدّ ايطًب بريوًَٜٛا َٔ تازٜذ تكدمي٘ َع اغ
. يف ساٍ املٛاؾك١ ع٢ً طًب ايرتخٝص، ؾع٢ً املؤضطني اضتهُاٍ ادسا٤ات ايتأضٝظ مبا 3

يف ذيو ؼدٜد نٝؿ١ٝ ضداد زأع املاٍ، ايسضّٛ ايٛادب دؾعٗا، ايطُاْات املاي١ٝ، 
 .املطتًصَات ايؿ١ٝٓ ملُازض١ ايعٌُ ٚا١ٜ َتطًبات اخس٣ حيددٖا ايبٓو املسنصٟ

ظ ايبٓو املسنصٟ بإدسا٤ ايهػـ املٝداْٞ يًتشكل َٔ اضتٝؿا٤ ايػسٚط ناؾ١، . ٜكّٛ ف4ً
  .( 2)ٜٚصدز ع٢ً اثس ذيو قسازٙ ايٓٗا٥ٞ مبٓح ايرتخٝص ملُازض١ اعُاٍ ايصساؾ١

ؾكد ْعِ َٛضٛع تأضٝظ غسنات ايصساؾ١ َٔ خالٍ االدسا٤ات  ،اَا املػسع االَازاتٞ
 : االت١ٝ

ٚ َعٟٓٛ ع٢ً ٚؾل ايُٓٛذز املعد َتطُٓا ايبٝاْات . تكدِٜ طًب َٔ قبٌ غدص طبٝعٞ ا1
ايتعسٜؿ١ٝ ناؾ١، ٚيف ساٍ نٕٛ َكدّ ايطًب غدص طبٝعٞ ؾٝٓبػٞ إ ٜهٕٛ َٔ َٛاطين 

ض١ٓ، ٚيف ساي١ ايػدص املعٟٓٛ ؾٝذب إ ال تكٌ  21االَازات ٚإ ال ٜكٌ عُسٙ عٔ 
ام اعُاٍ % َٔ زاع املاٍ املدؾٛع، َع ؼدٜد ْط 60ْطب١ املطا١ُٖ ايٛط١ٝٓ عٔ

 .(3)ايصساؾ١
. تكدِٜ خطاب ضُإ صادز َٔ َصسف َعتُد يصاحل املصسف املسنصٟ بك١ُٝ تعادٍ 2

 .% َٔ زاع املاٍ املدؾٛع100
 .. إ ال ٜكٌ زاع َاٍ ايػسن١ عٔ املبًؼ احملدد قاًْْٛا ٚسطب طبٝع١ عٌُ ايػسن3١

                          

 .( مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني6( المادة )1)
  .( مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني8( كالمادة )7( المادة )2)
   .ف نظاـ ترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة االماراتي( م3( المادة )3)
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ٝ٘ اٚ زؾط٘ سطب . ٜٓعس املصسف املسنصٟ بايطًب املكدّ ٜٚصدز قسازٙ باملٛاؾك١ ع4ً
 .(1)قٓاعت٘، َع ابالؽ َكدّ ايطًب بكسازٙ

 الفرع الثاًٍ
 التٌظُن االدارٌ لشركح التحىَل املايل

ال ؽتًـ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ عٔ غريٖا َٔ ايػسنات َٔ سٝح ٚدٛب اضتهُاٍ     
ص١ ايتٓعِٝ االدازٟ ايالشّ ملُازض١ اعُاهلا، ٚالٕ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ غسن١ َطا١ُٖ خا

 :(2)ؾإ ادازتٗا تهٕٛ َٔ خالٍ فًظ االداز٠  ٚاملدٜس املؿٛض ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ
تًتصّ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ بٛصؿٗا غسن١ َطا١ُٖ بٛدٛب : اٚال. تػهٌٝ فًظ االداز٠

تػهٌٝ فًظ اداز٠ خاص بٗا ٜتٛىل ادا٤ االعُاٍ احملدد٠ ي٘ قاًْْٛا، ٜٚطسٟ ع٢ً فًظ 
ايٞ االسهاّ ذاتٗا اييت تطسٟ ع٢ً غسن١ املطا١ُٖ اـاص١ اضتٓادًا اداز٠ غسن١ ايتشٌٜٛ امل

( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ اييت ْصت 7يٓص ايؿكس٠ )اٚال( َٔ املاد٠ )
خيطع تهٜٛٔ فًظ االداز٠ يف غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚادتُاعات٘ ٚاختصاصات٘ "

    .(3)" )املعدٍ(....1997يط١ٓ  21ٚصالسٝات٘ ألسهاّ قإْٛ ايػسنات زقِ

                          

( مف نظاـ ترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة االماراتي؛ كينظر في تفصيؿ تمؾ 4( المادة )1)
االجراءات: الجزء االكؿ مف المعايير الخاصة بترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة الصادر 

 . 22_4،  ص 2018دة المركزم، شباط  عف مصرؼ االمارات العربية المتح
يقتصر البحث عمى بياف االحكاـ الخاصة بإدارة شركة التحكيؿ المالي كالتي نظمت في ( 2)

تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي دكف البحث في التفصيالت التي تضمنتيا 
 .    العامة الكاردة في قانكف الشركاتالقكاعد 

نكف الشركات العراقي المعدؿ؛ كلمتفصيؿ في ينظر الفصؿ الثاني مف الباب الرابع  مف قا( 3)
شركط عضكية مجمس االدارة ينظر: عالية يكنس الدباغ، مجمس ادارة الشركة 

، 2004كؽ _ جامعة المكصؿ، المساىمة، رسالة ماجستير مقدمة لكمية الحق
 .36_25ص
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/ثاْٝا( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ تٛؾس غسٚط 7ٚقد اٚدبت املاد٠ )
 : (1)َع١ٓٝ يف عطٛ فًظ االداز٠ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ

 .( ض30١ٓإ ٜهٕٛ سطٔ ايطري٠ ٚايطًٛى َٚكُٝا يف ايعسام ٚال ٜكٌ عُسٙ عٔ ) .1
ٞ بعدّ اًٖٝت٘ ملُازض١ ١َٓٗ َع١ٓٝ اٚ عدّ صدٚز اٟ قساز عك٘ َٔ ضًط١ كتص١ ٜكط .2

مبٓع٘ َٔ ممازض١ امل١ٓٗ بطبب ض٤ٛ ضًٛن٘ ايػدصٞ اٚ بعدّ صالسٝت٘ إلداز٠ 
 .ايػسنات

 .غري قهّٛ ظٓا١ٜ اٚ دٓش١ ك١ً بايػسف .3
 .ال جيٛش إ ٜهٕٛ ز٥ٝطا اٚ عطًٛا يف انجس َٔ فًظ اداز٠ غسن١ ؼٌٜٛ َايٞ ٚاسد٠ .4
الداز٠ يدِٜٗ خرب٠ َاي١ٝ ٚصريؾ١ٝ ٚقا١ْْٝٛ َٚٔ مح١ً إ ٜهٕٛ ثالث١ اعطا٤ يف فًظ ا .5

  .غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع
إ ال ٜهٕٛ َٛظؿًا اضاضًٝا يف َصسف اٚ غسن١ ضبل ٚإ اعًٔ اؾالضٗا، ٜٚجاز ايتطاؤٍ  .6

ؾٌٗ ايٛظٝؿ١ األضاض١ٝ تستبط بدزد١ ايٛظٝؿ١ اييت نإ ؟  سٍٛ َع٢ٓ املٛظـ االضاضٞ
٘ ؟  ٚمل تٛضح ايتعًُٝات َع٢ٓ املٛظـ االضاع ٜػػًٗا ؟ اٚ بٓٛع ايعٌُ ايرٟ ٜؤدٜ

ٚميهٔ ايكٍٛ بإ املٛظـ االضاع ٜتُجٌ بايػدص ايرٟ ٜتٛىل َٓصب َدٜس قطِ ؾُا 
 .ؾٛم يهٕٛ ٖرٙ املٓاصب تتطًب إ متٓح ملٔ يد١ٜ خرب٠ يف فاٍ ايعٌُ املايٞ

كا اٚ ٜٚجاز ايتطاؤٍ سٍٛ املكصٛد بهٕٛ ايػدص ال٥إ ٜهٕٛ غدصًا ال٥كًا ٚصاؿًا،  .7
ٚمل تٛضح ايتعًُٝات َع٢ٓ " ال٥كًا ٚ صاؿًا " ٚبايسدٛع اىل قإْٛ املصازف  صاؿا ؟

، لد باْ٘ اٚدب يف عطٛ فًظ اداز٠ املصسف إ ٜهٕٛ 2004( يط١ٓ 94ايعساقٞ زقِ )
غدصًا ال٥كًا ٚصاؿًا، ٚقد اٚضشت املاد٠ االٚىل َٔ ايكإْٛ ذات٘ َع٢ٓ نٕٛ ايػدص 

غدصا ٜعترب اَٝٓا ٚددٜسا بايجك١ ٚال ػعً٘ َؤٖالت٘ امل١ٝٓٗ " ال٥كا ٚصاؿا اذ ْصت
ٌٍ يف زاٟ ايبٓو  ٚخًؿٝت٘ ٚخربت٘ اٚ َسنصٙ املايٞ اٚ َصاؿ٘ يف قطاع االعُاٍ غري َؤٖ

 .... ".املسنصٟ ايعساقٞ الٕ ٜهٕٛ َايها اٚ ادازٜا ٚصٝا اٚ سازضا قطا٥ٝا ملصسف

                          

الفصؿ الثاني مف ( مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني ك 13ينظر ايضا : المادة ) (1)
المعايير الخاصة بترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة الصادر عف مصرؼ االمارات 

 .47_40،  ص 2018العربية المتحدة المركزم، شباط  



 -دراسة مقارنة–التحكيؿ المالي  شركات
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

098 

ْؿًا ال ٜعين بايطسٚز٠ املٛاؾك١ ع٢ً ٚالبد َٔ االغاز٠ بإ تٛؾس ايػسٚط احملدد٠ ا
عط١ٜٛ ايػدص يف فًظ االداز٠، اذ ٜهٕٛ يًبٓو املسنصٟ صالس١ٝ ابدا٤ ايساٟ َٚٔ ثِ 

 .(1)صدٚز املٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ بٛصؿ٘ اؾ١ٗ املدتص١ بايسقاب١ ع٢ً غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ
ت ٚاإلسصا٥ٝات ٜٚٓبػٞ ع٢ً أعطا٤ فًظ اإلداز٠ إٔ تتٛؾس يدِٜٗ املعًَٛات ٚايبٝاْا

، ع٢ً إٔ (2)اـاص١ بٓػاط ايػسن١ يهٞ ٜتُهٓٛا َٔ خالهلا أدا٤ َٗاَِٗ بايػهٌ ايصشٝح
ٜبريٛا يف عًُِٗ عٓا١ٜ ايػدص املعتاد ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜؤدٟ إىل ؼكٝل َصًش١ ايػسن١ 
ٚذٟٚ املصاحل ٚغالف ذيو تتشكل َطؤٚيٝتِٗ املد١ْٝ ٚؾل ايكٛاعد ايعا١َ ايٛازد٠ يف 

 .(3)ٕ املدْٞايكاْٛ
ٜٚؤخر ع٢ً ايٓصٛص اييت ْعُت عط١ٜٛ فًظ االداز٠ باْٗا مل تتطُٔ غسط 
اضتكالي١ٝ اعطا٤ فًظ االداز٠، ْٚس٣ ضسٚز٠ متتع ْصـ اعطا٤ فًظ اداز٠ غسن١ 
ايتشٌٜٛ املايٞ باالضتكالي١ٝ يػسض احملاؾع١ ع٢ً ١َٝٓٗ عٌُ ايػسن١ ٚزعا١ٜ َصاحل 

االضتكالي١ٝ ٜعد َٔ َطتًصَات سٛن١ُ ايػسنات ٚلد َٔ  املتعاًَني َعٗا الضُٝا ٚإ غسط
، َٚٔ د١ٗ اخس٣ (4)ايطسٚزٟ تطبٝل ذيو يف فاٍ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٖرا َٔ د١ٗ

ٜٓبػٞ تؿعٌٝ عٌُ ايًذإ املٓبجك١ عٔ فًظ االداز٠ الضُٝا ؾ١ٓ غطٌ االَٛاٍ ٚؾ١ٓ 
 .ابًٝا ؾعااًل يف ٖرا اجملاٍايتدقٝل ايداخًٞ بٛصؿٗا َٔ ايًذإ اييت متازع دٚزًا زق

ال تكتصس اداز٠ غسن١ املطا١ُٖ ع٢ً تػهٌٝ فًظ االداز٠ : ثاْٝا. تعٝني املدٜس املؿٛض
بٌ ٜٓبػٞ تعٝني َدٍٜس َؿٍٛض إلداز٠ ايػسن١ ٜتٛىل ايكٝاّ باألعُاٍ ايالش١َ إلداز٠ ايػسن١ 

د٠ ي٘ مبٛدب ٚتطٝري غؤْٚٗا اي١َٝٛٝ ْٚػاطاتٗا ضُٔ االختصاصات ٚايصالسٝات احملد

                          

شركات التحكيؿ المالي كالمادة /ثانيا( مف تعميمات تنظيـ 7( مف المادة )10الفقرة )( 1)
 . مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني /ب(13)

، 2008لجامعية، اإلسكندرية، ، الدار ا2عاؿ، حككمة الشركات ط( د. طارؽ عبد ال2)
 .31ص

( مف قانكف الشركات العراقي إلى كجكب تحقيؽ مصالح الشركة 120( كقد أشارت المادة )3)
كالمساىميف مف خالؿ اإلدارة السميمة كالقانكنية ألعماؿ المجمس عمى أف يبذؿ أعضاء 

 .  ارة شؤكنيـ كمصالحيـ الخاصةي ادالمجمس العناية ذاتيا التي تبذؿ ف
)4  ( G20/OECD Principles of corporate governace, OCED publshing, 

paris,2015, p.43. 
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، ٜٚتٛىل فًظ االداز٠ تعٝني املدٜس املؿٛض َٚعاْٚ٘ يف غسن١ ايتشٌٜٛ (1)قساز تعٝٝٓ٘
، ٚقد اداشت تعًُٝات (2)املايٞ ع٢ً إ ٜكرتٕ ايتعٝني باملٛاؾك١ ايٓٗا١ٝ٥ َٔ ايبٓو املسنصٟ

ا تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ إ ٜهٕٛ املدٜس املؿٛض َٔ بني اعطا٤ فًظ االداز٠ ٖٚر
جيب إ ٜهٕٛ املدٜس املؿٛض يف ( اذ ْصت "8َا عربت عٓ٘ ايؿكس٠ )اٚال( َٔ املاد٠ )

غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ضٛا٤ نإ َٔ بني اعطا٤ فًظ االداز٠ اٚ خازد٘ َٔ ذٟٚ اـرب٠ 
  .".... .ٚاالختصاص

ُع اضتجٓا٤ً َٔ ايكاعد٠ ايعا١َ ايٛازد٠ يف قإْٛ ايػسنات ٚاييت َٓعت اؾ ٜٚعد ذيو    
، ٚال ْتؿل َع االضتجٓا٤ (3)بني ز٥اض١ اٚ عط١ٜٛ فًظ االداز٠ َٚٓصب املدٜس املؿٛض

ايرٟ اٚزدت٘ ايتعًُٝات ٚلد بطسٚز٠ إ ٜهٕٛ املدٜس املؿٛض َٔ خازز اعطا٤ فًظ 
االداز٠ يهٞ ٜهٕٛ َتؿسغًا ألدا٤ االعُاٍ املهًـ بٗا ٚيًشًٝٛي١ دٕٚ تعازض املصاحل ع٢ً 

 .ٔ ممازض١ اعُاي٘ بصٛز٠ َطتك١ً ١َٝٓٗٚايٓشٛ ايرٟ ميهٓ٘ َ
( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يف َٔ ٜتٛىل 8ٚقد اٚدبت املاد٠ )   

 َٓصب املدٜس املؿٛض ؼكل ايػسٚط االت١ٝ :
إ ٜهٕٛ َٔ ذٟٚ اـرب٠ يف االَٛز املاي١ٝ ٚايصريؾ١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ٚساَاًل يػٗاد٠  .1

 .ايبهايٛزٜٛع
 .إلداز٠ اعُاٍ ايػسن١ بػهٌ ناٌَإ ٜهٕٛ َتؿسغًا  .2
إ تتٛؾس ؾٝ٘ ناؾ١ ايػسٚط اييت اٚدبتٗا ايتعًُٝات يًشصٍٛ ع٢ً عط١ٜٛ فًظ  .3

 .االداز٠
 ٜٚالسغ ع٢ً ايػسٚط اييت سددتٗا ايتعًُٝات يف ٖرا اجملاٍ َا ٜأتٞ : 

ٜٓبػٞ يف ايػٗاد٠ اييت ٜتُتع بٗا املدٜس املؿٛض إ تهٕٛ َتعًك١ بطبٝع١ ايعٌُ ايرٟ  .1
 .ازض٘ ايػسن١ ألْ٘ ميازع عُال تٓؿٝرًٜا َباغسًامت

                          

 ./ اكال( مف قانكف الشركات العراقي المعدؿ123المادة ) (1)
في  9/5/466كتاب دائرة مراقبة الصيرفة الصادر عف البنؾ المركزم العراقي ذم العدد ( 2)

14/11/2017. 
 ./ ثانيا( مف قانكف الشركات العراقي المعدؿ121المادة ) (3)
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اٚدبت ايتعًُٝات إ ٜهٕٛ املدٜس املؿٛض َٔ ذٟٚ اـرب٠ َٔ دٕٚ إ ؼدد َد٠ َع١ٓٝ  .2
 .ْٚكرتح إ تهٕٛ اـرب٠ مبا ال ٜكٌ عٔ مخط١ ضٓٛات يف فاٍ عٌُ ايػسن١

سط لد بإ اؾُع بني عط١ٜٛ فًظ االداز٠ َٚٓصب املدٜس املؿٛض ٜكٛض َٔ غ .3
ايتؿسؽ ايتاّ ايٛادب تٛؾسٙ يف َٔ ٜتٛىل َٓصب املدٜس املؿٛض، مما ٜؤدٟ اىل تداخٌ 

 .االعُاٍ ٚتعازض املصاحل ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ٜؤثس ع٢ً عٌُ ايػسن١ ٚاضتكاليٝتٗا
 الفرع الثالث

 املطتلسهاخ الفٌُح ألعوال التحىَل املايل
ايالش١َ ٚاييت تستبط ازتباطا  ٜٓبػٞ ملُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ت١٦ٝٗ املطتًصَات

ٚثٝكا باؾاْب ايؿين يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ، ؾالبد َٔ تٛؾس فُٛع١ َٔ املطتًصَات 
 ملٓح االداش٠ اـاص١ مبُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ٚاييت تتُجٌ باالتٞ :

ؿ١ٝٓ ٜٓبػٞ ممازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ يف َهإ َطتكٌ ٚال٥ل َع تٛؾري ايٛضا٥ٌ اي اٚال.
يًعٌُ، ناـص١ْ اؿدٜد١ٜ ٚدٗاش عد االٚزام ايٓكد١ٜ ٚدٗاش ؾشص ايعُالت، ٚقد ْصت املاد٠ 

ع٢ً ايػسن١ إ متازع /ثاْٝا( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايعساقٞ "4)
اعُاهلا يف َهإ َطتكٌ ٚال٥ل داخٌ ايعسام اٚ خازد٘ ٚجيب إ تتٛؾس يف 

   .(1)"اـص١ْ اؿدٜد١ٜ ٚاي١ ؾشص ايع١ًُ املصٚز٠ ........َٚٓٗا ٚدٛد.املهإ
، ٜٚعد َٔ قبٌٝ ذيو (2)ضسٚز٠ اؽاذ االدسا٤ات املٓاضب١ يتشكٝل اؿُا١ٜ ايالش١َ ثاْٝا.

ٚضع ناَريات َساقب١، سادص ضًهٞ، محا١ٜ َٓع١َٛ ايعٌُ االيهرت١ْٝٚ َٔ خالٍ بساَر 
 .١ٝٓاؿُا١ٜ االيهرت١ْٝٚ ٚغري ذيو َٔ ٚضا٥ٌ اؿُا١ٜ االَ

تًتصّ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ تجبٝت يٛس١ اعالْات خاص١ يبٝإ اضعاز صسف ايعُالت  ثايجا.
االدٓب١ٝ َكاز١ْ باحمل١ًٝ، ع٢ً إ تهٕٛ تًو ايًٛس١ يف َهإ ظاٖس يًعٝإ َع ضسٚز٠ 

                          

مف /ق( 9( مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني كالمادة )17كبالمعنى نفسو : المادة )( 1)
 .كمراقبة اعماؿ الصرافة االماراتينظاـ ترخيص 

لتعميـ الصادر عف كاتعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي العراقي /ثانيا( مف 4المادة ) (2)
 .2/2/2011في 9/2/7/2241ذم العدد  البنؾ المركزم االردني
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، ٜٚأتٞ ٖرا ايػسط ؼكٝكًا يكاعد٠ ايػؿاؾ١ٝ يف (1)ؼدٜح اضعاز ايصسف سطب ضعس ايطٛم
  .ٚبٗدف تٛع١ٝ املتعاًَني َع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞايعٌُ املايٞ 

. ٜٓبػٞ تعٝني َساقب سطابات ٜتٛىل َسادع١ سطابات ايػسن١ ٚايتشكل َٔ َٛاؾكتٗا زابعا
 .(2)يًكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات املٓع١ُ يعٌُ ايػسن١

إ َٓح اداش٠ ممازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ال ٜكتصس ع٢ً تٛؾس ْطتٓتر َٔ ذيو، 
سٚط ايتأضٝظ ٚاضتهُاٍ ايتٓعِٝ االدازٟ بٌ ٜتعني تٛؾس َطتًصَات ؾ١ٝٓ َع١ٓٝ ْعسا غ

ـصٛص١ٝ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ ٚيػسض متهٝٓٗا َٔ ممازض١ اعُاهلا بػهٌ طبٝعٞ ٚمبا 
 حيؿغ سكٛم املتعاًَني.  

 املثحث الثاًٍ
 ضىاتط عول شركاخ التحىَل املايل

ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ ألعُاهلا َٔ خالٍ ؼدٜد ؽطع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يًطٛابط 
ْطام االعُاٍ اييت تكّٛ بٗا ؾطال عٔ ايتصاَٗا باؽاذ االدسا٤ات ملٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ، 
ٚع٢ً ٖرا االضاع ؾإْٓا ْكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني االٍٚ يبٝإ ْطام اعُاٍ غسنات 

ٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ ٚع٢ً ايٓشٛ ايتشٌٜٛ املايٞ ؾُٝا ٜبشح املطًب ايجاْٞ ايتصاّ ايػسن١ مب
 االتٞ : 

 املطلة االول
 ًطاق اعوال شركاخ التحىَل املايل

إ ؼدٜد ْطام االعُاٍ اييت تكّٛ بٗا غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٜطتًصّ بٝإ االعُاٍ 
 :ٛش ايكٝاّ بٗا ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞاييت تكّٛ بٗا غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚاالعُاٍ اييت ال جي

 
                          

/د( مف 17العراقي كالمادة )تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي /اكال( مف 12المادة )( 1)
كمراقبة اعماؿ الصرافة مف نظاـ ترخيص /ح( 9قانكف اعماؿ الصرافة االردني كالمادة )

   .االماراتي
( مف 23ك المادة )تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي العراقي /ثالثا( مف 10ة )الماد( 2)

كمراقبة اعماؿ الصرافة مف نظاـ ترخيص ( 8قانكف اعماؿ الصرافة االردني كالمادة )
   .االماراتي
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 ولالفرع اال
 االعوال التٍ جيىز لشركاخ التحىَل املال القُام تها

متازع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ فُٛع١ َٔ االْػط١ اٚ االعُاٍ ذات ايطابع املايٞ     
ٜد ٖرٙ االعُاٍ ٚع٢ً ايٓشٛ ٚاييت تٓطذِ َع خصٛصٝتٗا يف املٝدإ ايتذازٟ ٚميهٔ ؼد

 : االتٞ
يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ سل  ايكٛاْني املكاز١ْ اقستاٚال. ممازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ: 

ممازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ املايٞ )ْكٌ االَٛاٍ( ٚال ٜكتصس دٚزٖا يف ٖرا اجملاٍ ع٢ً اؿٛاالت 
، ٚبٗرا ؽتًـ غسن١ (1)املاي١ٝ ايداخ١ًٝ بٌ ميتد يٝػٌُ تٓؿٝر اؿٛاالت املاي١ٝ اـازد١ٝ

مبكدٚزٖا تٓؿٝر اؿٛاالت املاي١ٝ  ايتشٌٜٛ املايٞ عٔ غسنات ايتٛضط اييت ال ٜهٕٛ
اـازد١ٝ، اذ ٜعد ايتشٌٜٛ املايٞ اـازدٞ َٔ االعُاٍ اؾٖٛس١ٜ ٚاؿصس١ٜ يػسنات 
ايتشٌٜٛ املايٞ، اذ ٜهٕٛ مبكدٚزٖا دؾع ٚقبض اؿٛاالت املاي١ٝ اـازد١ٝ )خازز ايعسام( 

ف دٚالز اَسٜهٞ ( اال10يألغداص ايطبٝع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ بايع١ًُ االدٓب١ٝ ٚمبا ال ٜتذاٚش)
ٚسطب ايطٛابط املكسز٠ َٔ قبٌ ايبٓو املسنصٟ ٚالضُٝا تًو املتعًك١ مبٛاد١ٗ غطٌ 
االَٛاٍ، ٜٚرتتب ع٢ً ؼٌٜٛ االَٛاٍ بٛضاط١ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ سكٗا يف اضتٝؿا٤ 

 .(2)ايعُٛالت بايدٜٓاز ايعساقٞ ع٢ً ٚؾل ايطعس املعًٔ َٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ
: ال ٜكتصس عٌُ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ع٢ً ٚبٝع ايعُالت االدٓب١ٝ اٚ ايصهٛى ثاْٝا. غسا٤

ايكٝاّ بعًُٗا االضاضٞ ايرٟ ٜتُجٌ بتٓؿٝر اؿٛاالت املاي١ٝ بٌ تكّٛ مبُازض١ اعُاٍ 
ايصساؾ١ ٚاييت تتُجٌ بػسا٤ ٚبٝع ايعُالت االدٓب١ٝ ْعري عُٛي١ َع١ٓٝ، ؾطال عٔ ذيو ؾإْٗا 

ى ع٢ً اختالف اْٛاعٗا املطشٛب١ ع٢ً املصازف االدٓب١ٝ اييت تكّٛ بػسا٤ ٚبٝع ايصهٛ

                          

المادة تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي العراقي ك /اكال( مف 5( مف المادة )4الفقرة )( 1)
/د( مف فانكف 16( مف نظاـ ترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة االماراتي كالمادة )2ج//1)

 .اؿ الصرافة االردنياعم
 .العراقي تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي/اكال( مف 5( مف المادة )5الفقرة )( 2)
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/اٚال( َٔ تعًُٝات 5( َٔ املاد٠ )2( ٚ)1ٖٚرا َا اغازت ايٝ٘ ايؿكستإ )، تكع خازز ايعسام
 .(1)تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايعساقٞ

يًشصٍٛ  ٜعد االقرتاض َٔ ايٛضا٥ٌ اييت ٜتِ ايًذ٤ٛ ايٝٗا: ثايجا. االقرتاض املايٞ اـازدٞ
ع٢ً ايتٌُٜٛ املايٞ ايالشّ ملُازض١ ايعٌُ ايتذازٟ، ٚيػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ سل االقرتاض 

، (2)املايٞ َٔ خازز ايعسام بػسط اؿصٍٛ ع٢ً َٛاؾك١ فًظ اداز٠ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ
س ٚيف ٖرا اجملاٍ تجاز ايتطاؤالت االت١ٝ، َا ٖٞ اؾ١ٗ اييت ٜتِ االقرتاض َٓٗا، ؾٌٗ ٜكتص

؟ د يٝػٌُ املؤضطات املاي١ٝ االخس٣االقرتاض اـازدٞ ع٢ً املصازف االدٓب١ٝ اّ ميت
؟ ؾطال عٔ سدٚد االقرتاض َٔ االغداص ايطبٝع١ٝ اٚ املع١ٌٜٖٛٓٚ جيٛش االقرتاض 
ْٚس٣ ضسٚز٠ إ ٜكتصس االقرتاض ع٢ً املصازف االدٓب١ٝ ٚعدٚد ٚايطُاْات املكد١َ؟ 

َكداز زأمساٍ ايػسن١ َع ٚدٛد دزاض١ سٍٛ دد٣ٚ  % َٔ 25َع١ٓٝ ٚمبا ال ٜتذاٚش 
االقرتاض َٚربزات٘ ٚاٚد٘ اضتدداَات٘ َع اؿصٍٛ ع٢ً املٛاؾك١ املطبك١ َٔ فًظ اداز٠ 
ايبٓو املسنصٟ، ٚتٗدف االدسا٤ات املتدر٠ يف ٖرا اجملاٍ اىل محا١ٜ ايػسن١ ٚاملتعاًَني 

  .ن١ ٚتكٜٛض سكٛم املتعاًَني َعٗاَعٗا عٝح ال ٜتشٍٛ االقرتاض اىل ادا٠ يإلضساز بايػس
: تٗدف املصازف اىل ؼكٝل ايسبح ٚتطع٢ يف زابعا. اؿصٍٛ ع٢ً ايتطٗٝالت املصسؾ١ٝ 

ضبٌٝ ذيو اىل تٛظٝـ زاع َاهلا يف تكدِٜ اـدَات املصسؾ١ٝ، ؾًِ ٜعد ٜكتصس دٚزٖا ع٢ً 
ٝالت املصسؾ١ٝ اييت تًكٞ ايٛدا٥ع امنا تٛظٝؿٗا َٔ خالٍ اعُاٍ اال٥تُإ اٚ َا ٜعسف بايتطٗ

تتطُٔ اضتجُاز تًو االَٛاٍ َٔ خالٍ ايكسٚض ٚاالعتُادات املاي١ٝ ٚغريٖا بعد اؿصٍٛ 
يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ اؿصٍٛ ع٢ً  ، ٚاداش املػسع(3)ع٢ً ايطُاْات املٓاضب١

ايتطٗٝالت املصسؾ١ٝ نايكسٚض ٚايهؿاالت املاي١ٝ ق١ًٝ ناْت اّ ادٓب١ٝ ٚؾكًا يًطٛابط 

                          

تي ( مف نظاـ ترخيص كمراقبة اعماؿ الصرافة االمارا1/ج/1كبنفس المعنى : المادة )( 1)
 .مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني /أ(16كالمادة )

كالمادة تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي العراقي /اكال( مف 5( مف المادة )7الفقرة )( 2)
 .مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني /ب(19)

ينظر: جعفر عقيؿ الجميمي، مسؤكلية المصرؼ مانح التسييالت االئتمانية، رسالة ( 3)
 . 13، ص 2015الشرؽ االكسط، عماف،  جامعة _ جستير مقدمة لكمية الحقكؽما
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، ٜٚأتٞ ذيو دعًُا يًػسن١ ٚمتهٝٓٗا َٔ ممازض١ ْػاطٗا ع٢ً (1)٠ َٔ ايبٓو املسنصٟاملكسز
 .ايٓشٛ املٓػٛد

 الفرع الثاًٍ
 االعوال التٍ ال جتىز ممارضتها

إ االعُاٍ اييت متازضٗا غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يٝطت َطًك١ بٌ َكٝد٠ بأعُاٍ     
ممازض١ االعُاٍ املاي١ٝ االخس٣ ٚاييت َع١ٓٝ بايرات ضبكت االغاز٠ هلا، َٚٔ ثِ ال ػٛش 

 تتُجٌ باالتٞ: 
: اذ ال جيٛش يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايكٝاّ بؿتح سطابات َاي١ٝ اٚال. ؾتح اؿطابات املاي١ٝ

، اذ إ ؾتح اؿطابات ٜدخٌ ضُٔ (2)يدٜٗا ؽص املتعاًَني َعٗا باٟ غهٌ َٔ االغهاٍ
َٚٔ ثِ ال جيٛش يػسنات ايتشٌٜٛ  ،(3)عٌُ املصازف ٚخيطع يطٛابط قا١ْْٝٛ قدد٠

املايٞ ؾتح سطابات َاي١ٝ يألغداص املتعاًَني َعٗا، َع َالسع١ إ ٖرا ايكٝد ال حيٍٛ 
دٕٚ قٝاّ ايػسن١ مبطو ضذالت اصٛي١ٝ ٚضذالت ؾسع١ٝ يتٓعِٝ عٌُ ايػسن١ ٚتجبٝت 

  .(4)سكٛم ايػسن١ ٚاملتعاًَني َعٗا ع٢ً سد ضٛا٤
: تعد ايكسٚض َٔ ٚضا٥ٌ ايتٌُٜٛ اييت تطِٗ يف ت املاي١ٝثاْٝا. َٓح ايكسٚض ٚايتطٗٝال

تؿعٌٝ ايكطاع االقتصادٟ، ٚتتٛىل املؤضطات املاي١ٝ تكدِٜ ايكسٚض يألغداص ايطبٝع١ٝ 
ٚاملع١ٜٛٓ بٗدف اْػا٤ املػازٜع ايتذاز١ٜ اٚ تٛضٝع ْػاطٗا اٚ َعاؾ١ االضطساب املايٞ 

قٝاّ ٜٚعسف ايكسض املايٞ باْ٘ " ذازٟ،ايرٟ قد تًشل بٗا ْتٝذ١ ممازض١ ْػاطٗا ايت
املصسف اٚ املؤضط١ املاي١ٝ بدؾع َبًؼ ْكدٟ َعني اىل ايعٌُٝ َع تعٗد ايعٌُٝ بسد املبًؼ 
َع ؾٛا٥دٙ يف املٛعد احملدد يكا٤ ضُاْات َع١ٓٝ تهؿٌ اضرتدادٙ املبًؼ يف ساٍ تٛقـ 

                          

كالمادة تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي العراقي /اكال( مف 5( مف المادة )6الفقرة ) (1)
 .مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني /أ(19)

/أ( مف قانكف 20دة )كالماتعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي /اكال( مف 6المادة )( 2)
 .اعماؿ الصرافة االردني

، 2009منشر كالتكزيع، عماف، د. فائؽ محمكد الشماع، الحساب المصرفي، دار الثقافة ل (3)
 . 12ص 

 .العراقي تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي/ثانيا( مف 5المادة ) (4)
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اٍ ايتذازٟ ألْٗا متجٌ ، ٚتًعب ايتطٗٝالت املاي١ٝ دٚزًا ٖاًَا يف اجمل(1)ايعٌُٝ عٔ ايطداد"
ادا٠ ١َُٗ يف تطٌٗٝ ايتعاَالت ايتذاز١ٜ بٛصؿٗا ضُا١ْ تهؿٌ ايٛؾا٤ بايدٜٕٛ اييت ترتتب يف 
ذ١َ ايعٌُٝ، ٚال جيٛش يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ تكدِٜ ايكسٚض يًُتعاًَني َعٗا اٚ َٓشِٗ 

، اذ إ (2)ازد٘تطٗٝالت َاي١ٝ َع١ٓٝ ضٛا٤ ناْت َباغس٠ اٚ غري َباغس٠ داخٌ ايعسام اٚ خ
َٓح ايكسٚض ٚايتطٗٝالت املاي١ٝ ٜدخٌ ضُٔ اعُاٍ املصازف ٚاملؤضطات املاي١ٝ 
االقساض١ٝ، ٚغسنات ايتشٌٜٛ املايٞ غري َؤ١ًٖ َٔ ايٓاس١ٝ املاي١ٝ اٚ ايؿ١ٝٓ ملُازض١ ٖرٙ 

 .االعُاٍ املاي١ٝ
عُاٍ اال٥تُإ ايرٟ ٜعد االعتُاد املايٞ َٔ اِٖ ا: ٓح االعتُادات ٚايهؿاالت املاي١ٝثايجا. َ

تكدَ٘ املصازف يًُتعاًَني َعٗا، ٜٚعسف االعتُاد املايٞ "عكد ًٜتصّ مبكتطاٙ املصسف 
، (3)بتٌُٜٛ عًُٝ٘ املعتُد متٜٛال ْكدًٜا اٚ تعٗدًٜا ٚيف سدٚد املبًؼ اال٥تُاْٞ املتؿل عًٝ٘"

اٍ ايتذاز١ٜ ٚتتِ َٔ ٚتعد االعتُادات املاي١ٝ َٔ االدٚات املاي١ٝ امل١ُٗ يف فاٍ متٌٜٛ االعُ
 .(4)خالٍ املصازف مما ٜطؿٞ عًٝٗا ايجك١ ٚايطُإ ايالشَني الضتكساز ايتعاَالت ايتذاز١ٜ

ٚال جيٛش يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ َٓح االعتُادات املاي١ٝ يًُتعاًَني َعٗا، ألْٗا غري 
ص َؤ١ًٖ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ملٓح االعتُادات امنا ٜدخٌ ذيو ضُٔ اختصا

املصازف اييت تتٛؾس يدٜٗا االَهاْٝات ايالش١َ ملٓح االعتُادات ٚؾكًا يًطٛابط احملدد٠ يف 
ٖرا اجملاٍ، اَا ايهؿاي١ املاي١ٝ ؾتعد اٜطًا َٔ االعُاٍ اييت تطِٗ يف دعِ ايكطاع االقتصادٟ 

١ ٚؼكٝل ايجك١ ٚاال٥تُإ املطًٛب يًُتعاًَني يف ايٓػاط ايتذازٟ، ٚتعسف ايهؿاي١ املايٝ
)ايعٌُٝ( يف ساٍ  "باْٗا تعٗد املصسف بػهٌ َهتٛب بتطدٜد ايدٜٔ املرتتب يف ذ١َ َدٜٓ٘

                          

، 2000الجديدة، االسكندرية،  د. عبد الحميد عبد المطمب، البنكؾ الشاممة، دار الجامعة( 1)
 .123ص 

/ب( مف 20كالمادة )تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي العراقي /ثانيا( مف 6المادة ) (2)
   .قانكف اعماؿ الصرافة االردني

: د. فائؽ محمكد الشماع، االعتماد المالي بيف التميز في الكجكد ينظر في تفصيؿ ذلؾ( 3)
منشكر في مجمة دراسات )عمـك الشريعة كالقانكف(، تصدر  كاالرتباط في االثر، بحث

 .243، ص 2015، 1عف عمادة البحث العممي، الجامعة االردنية، عماف، العدد 
د. نعيـ مغبغب، مبدأ عدـ مسؤكلية المصرؼ مكزع االعتماد كاستثناءاتو، منشكرات  (4)

 .48، ص 2009الحمبي الحقكقية، بيركت، 
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عدّ قدزت٘ ع٢ً ايٛؾا٤ بااليتصاَات املرتتب١ يف ذَت٘"، ٚتعد ايهؿاالت املاي١ٝ َٔ صُِٝ 
االعُاٍ املصسؾ١ٝ َٚٔ ثِ ال جيٛش يًُؤضطات املاي١ٝ االخس٣ غري املصسؾ١ٝ بطُٓٗا 

، ٚلد بإ االعتُاد املايٞ ٚايهؿاي١ (1)ايٞ َٓشٗا يًُتعاًَني َعٗاغسنات ايتشٌٜٛ امل
املصسؾ١ٝ ٜدخٌ ضُٔ ايتطٗٝالت املصسؾ١ٝ َٚٔ ثِ ال لد َربزًا إلدزاز ْص قاْْٛٞ 
خاص بريو ٚاالنتؿا٤ بايٓص ايعاّ ايرٟ َٓع غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ َٔ َٓح ايتطٗٝالت 

  .املصسؾ١ٝ يًُتعاًَني َعٗا
قٝاّ تعسف املطازب١ َٔ ايٓاس١ٝ االقتصاد١ٜ باْٗا ": ازب١ غري املػسٚع١زابعا. املط

غدص بعًُٝات بٝع أٚ غسا٤ بٓا٤ً ع٢ً َعًَٛات َطّبب١ بٗدف االضتؿاد٠ َٔ ايؿسٚم 
اٚ ٖٞ "ع١ًُٝ بٝع أٚ غسا٤ صٛزٜني بٗدف االؾاد٠ َٔ ايتػريات اييت  ٝع١ٝ يألضعاز"ايطب

 (2)"ؼدخ يف ايك١ُٝ ايطٛق١ٝ
سنات ايتشٌٜٛ املايٞ بعدّ ايكٝاّ بأعُاٍ املطازب١ غري املػسٚع١ ٚباٟ ٚض١ًٝ ٚتًتصّ غ

ناْت، نايكٝاّ بعًُٝات غسا٤ نبري٠ يع١ًُ َع١ٓٝ بٗدف االستهاز َٚٔ ثِ زؾع اضعازٖا بٗدف 
ؼكٝل ايسبح اٚ إغاع١ ٚقا٥ع غري صشٝش١ اٚ ايكٝاّ بأعُاٍ َٔ غاْٗا اسداخ ؾٛض٢ يف 

 .(3)دٓب١ٝ عٝح تؤدٟ اىل زؾع اضعاز صسؾٗا اٚ ؽؿٝطٗافاٍ ايتعاٌَ بايعُالت اال
ٜعد اـصِ  َٔ اِٖ عًُٝات اال٥تُإ اييت تكّٛ بٗا خاَطا. خصِ االٚزام ايتذاز١ٜ: 

املصازف يف فاٍ تط١ٜٛ املعاَالت ايتذاز١ٜ َٔ خالٍ قٝاَٗا بدؾع ق١ُٝ ايٛزق١ ايتذاز١ٜ 
َٔ قُٝتٗا ٚايرٟ ٜعسف بايؿا٥د٠ اٚ ضعس يًُطتؿٝد قبٌ َٝعاد االضتشكام ْعري َبًؼ ٜكتطع 

 .(4)اـصِ

                          

 .العراقي تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ الماليمف /ثالثا( 6المادة ) (1)
، دار النشر لمجامعات، 1د. سمير عبد الحميد رضكاف، اسكاؽ االكراؽ المالية، ط( 2)

 151، ص2012القاىرة، 
/ج( 20العراقي كالمادة )تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي /خامسا( مف 6المادة ) (3)

  .مف قانكف اعماؿ الصرافة االردني
كقد عرفت ؛ 17، ص 2012د. ندل زىير الفيؿ، الخصـ، دار الكتب القانكنية، القاىرة،  (4)

 المعدؿ الخصـ بانو 1984( لسنة 30/اكال( مف قانكف التجارة العراقي رقـ )283المادة )
 =اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بان يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية او اي مستند"
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ٚال جيٛش يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايكٝاّ غصِ االٚزام ايتذاز١ٜ ٚاملطتٓدات االخس٣ 
، الٕ اـصِ ٜعد َٔ قبٌٝ االعُاٍ املصسؾ١ٝ اييت ؽتص املصازف (1)ايكاب١ً يًتداٍٚ

بأدا٥ٗا َٚٔ ثِ ال جيٛش يًُؤضطات املاي١ٝ االخس٣ ايكٝاّ بأعُاٍ اـصِ، َع َالسع١ إ 
   .(2)املػسع ايعساقٞ ْعِ اـصِ يف نٌ َٔ قإْٛ ايتذاز٠ ٚاملصازف ٚايبٓو املسنصٟ

ايتشٌٜٛ املايٞ ايكٝاّ بأعُاٍ ايتٛضط املايٞ ال جيٛش يػسنات : ضادضا. ايتعاٌَ باألدٌ
، ؾاألعُاٍ اييت تكّٛ بٗا (3)ببٝع أٚ غسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ ع٢ً اضاع ايدؾع باألدٌ

غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٜٓبػٞ إ تهٕٛ ا١ْٝ عٝح تكٝد َباغس٠ دٕٚ تعًٝكٗا اٚ اضاؾتٗا 
ٜعين َٓح اال٥تُإ ايرٟ اىل ادٌ شَين َُٗا ناْت َدت٘، ٜٚسدع ذيو يهٕٛ َٓح االدٌ 

ٜستبط باألعُاٍ املصسؾ١ٝ ٜٚدخٌ ضُٔ عٌُ املصازف َٚٔ ثِ ال جيٛش يًُؤضطات املاي١ٝ 
  .ايكٝاّ بأعُاٍ اال٥تُإ

تعًُٝات ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ ْعُت االعُاٍ اييت جيٛش ْطتٓتر مما تكدّ، بإ 
يت ال جيٛش ايكٝاّ بٗا، ٜٚسدع يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايكٝاّ بٗا ؾطال عٔ بٝإ االعُاٍ اي

ؼدٜد ْطام اعُاٍ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ يًشًٝٛي١ دٕٚ تداخًٗا اٚ تعازضٗا َع االعُاٍ 
اييت تؤدٜٗا ايػسنات األخس٣ املٓع١ُ مبٛدب قٛاْني اٚ اْع١ُ اٚ تعًُٝات خاص١ نػسنات 

سنات، ٚيف ٖرا اجملاٍ ايتٛضط املايٞ اٚ ايٛضاط١ املاي١ٝ اٚ االضتجُاز املايٞ ٚغريٖا َٔ ايػ
ْس٣ عدّ دد٣ٚ اٜساد ْصٛص يف تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ؼدد االعُاٍ 
اييت ال جيٛش ايكٝاّ بٗا  ٚنإ االددز االنتؿا٤ بايٓصٛص اييت ْعُت االعُاٍ اييت جيٛش 

ع١ٓٝ ايكٝاّ بٗا َٚٔ ثِ اٜساد ْص عاّ ميٓع ممازض١ ا١ٜ اعُاٍ اخس٣ َٔ دٕٚ ؼدٜد اعُاٍ َ
  .براتٗا اْطذاًَا َع قاعد٠ سطٔ ايصٝاغ١ ايكا١ْْٝٛ

 
 

                                                             

لى المستفيد مقابل نقل ممكيتو الى المصرف مع التزام المستفيد اخر قابل لمتداول ا=
  .برد القيمة الى المصرف اذا لم يدفعها المدين االصمي "

 .العراقي تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي/رابعا( مف 6المادة ) (1)
راقي ( مف قانكف المصارؼ الع27( مف قانكف التجارة العراقي كالمادة )283المادة ) (2)

 ./ؿ( مف قانكف البنؾ المركزم العراقي11كالمادة )
 .العراقي تعميمات تنظيـ شركات التحكيؿ المالي/سادسا( مف 6المادة ) (3)
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 املطلة الثاًٍ
 التسام شركاخ التحىَل املايل مبىاجهح غطل االهىال

تًتصّ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ باؽاذ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ملٛاد١ٗ االعُاٍ ايٓاغ١٦ عٔ 
ملٛد١ٗ غطٌ االَٛاٍ غطٌ االَٛاٍ، ٚقد سددت ايبٓٛى املسنص١ٜ  فُٛع١ َٔ ايٛضا٥ٌ 

ٚاييت تتُجٌ باؽاذ ادسا٤ات قدد٠ يًتعسف ع٢ً ايعٌُٝ ٚٚضع َؤغسات ؿاالت غطٌ 
االَٛاٍ ؾطال عٔ االبالؽ عٔ ايعًُٝات املػتب٘ بٗا، ٚع٢ً ٖرا االضاع ؾإْٓا ضٓكطِ ٖرا 

 املطًب اىل ثالخ ؾسٚع ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ : 
 الفرع االول

 هفهىم غطل األهىال
َٛاٍ َٔ أخطس اؾسا٥ِ االقتصاد١ٜ اييت عسؾتٗا ايدٍٚ يف ايعصس اؿدٜح، اذ ٜعد غطٌ اال

متجٌ ؼدًٜا سكٝكًٝا اَاّ املؤضطات املصسؾ١ٝ ٚاملاي١ٝ ٚاختبازًا سكٝكًا ملد٣ ؾاع١ًٝ 
، ٚتػري االسصا٥ٝات إىل اشدٜاد (1)االْع١ُ ايكا١ْْٝٛ يف ايهػـ عٓٗا ٚاؿد َٔ آثازٖا ايطًب١ٝ

١ٜ ايٓاغ١٦ عٔ عًُٝات غطٌ االَٛاٍ يف ايطٓٛات االخري٠ يرا تطاؾست سذِ املبايؼ ايٓكد
 .(2)اؾٗٛد ايدٚي١ٝ ٚاالق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ يف ضبٌٝ َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ

فُٛع١ ايعًُٝات املٓتع١ُ اييت تٗدف إىل ْكٌ ٚميهٔ تعسٜـ غطٌ األَٛاٍ بأْٗا "
تعُد٠ يف دا٥س٠ ايتعاٌَ املباح األَٛاٍ ايٓاػ١ عٔ اعُاٍ غري َػسٚع١ ٚإدخاهلا بطسٜك١ َ

 ."(3)بٛضا٥ٌ َتعدد٠ َٔ أدٌ إضؿا٤ ايصؿ١ ايػسع١ٝ عًٝٗا
ٚميس غطٌ األَٛاٍ بجالخ َساسٌ تط٢ُ االٚىل مبسس١ً االٜداع ٚاييت تعد َٔ اخطس     

املساسٌ سٝح ٜتِ ادخاٍ االَٛاٍ ايٓاػ١ عٔ اعُاٍ غري َػسٚع١ ضُٔ املٓع١َٛ املاي١ٝ َٔ 
                          

، ص 2012، زمـز ناشركف، عماف، 1( د. محمد احمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، ط1)
125 . 

مة الى اف حجـ االمكاؿ الناتجة ( كقد اشار تقرير مكتب االمـ المتحدة لممخدرات كالجري2)
عف غسؿ االمكاؿ تبمغ حكالي تريميكني دكالر تقريبا، نقال عف مقالة منشكرة في صحيفة 

تاريخ الزيارة  www.alghad.comالغد االردنية منشكرة عمى المكقع االلكتركني 
9/12/2018. 

)3  ( referenc guide to anty - mony laundering and combating the 

financing of terrorism,  2012 , the world bank, 2nd , 2006, p.1-3.  

http://www.alghad.com/
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دد٠ نإٜداعٗا يف املؤضطات املاي١ٝ ع٢ً غهٌ دؾعات َتعدد٠ اٚ اضتجُازٖا خالٍ ٚضا٥ٌ َتع
، اَا ايجا١ْٝ (1)يف َػازٜع ػاز١ٜ أٚ ؼًٜٛٗا اىل عُالت ادٓب١ٝ اٚ تٛظٝؿٗا يف فاالت اخس٣

ؾتط٢ُ مبسس١ً ايتعتِٝ اٚ ايتُٜٛ٘ ٚاييت تتطُٔ ػُٝع االَٛاٍ َٔ خالٍ عد٠ عًُٝات 
االَٛاٍ املػب١ٖٛ عٔ َصادزٖا غري املػسٚع١ عٝح ٜتِ  َتعدد٠ َٚعكد٠، اذ ٜتِ ؾصٌ

 .(2)ٚضع املعٛقات اَاّ اؾٗات ايسقاب١ٝ يف ايهػـ عٔ َصادزٖا اؿكٝك١ٝ
اَا املسس١ً االخري٠ ٚاييت تط٢ُ مبسس١ً ايدَر ؾتتطُٔ اعاد٠ ضذ االَٛاٍ غري  

ثِ تٛظٝؿٗا يف املػسٚع١ يف املٝدإ االقتصادٟ ٚتكدميٗا بٛصؿٗا اَٛااًل َػسٚع١ َٚٔ 
بٗدف  (3)ايكطاعات املدتًؿ١ )املصازف، ضٛم املاٍ، االضتجُاز ايعكازٟ، غسنات ايصساؾ١

 .اضؿا٤ ايصؿ١ ايكا١ْْٝٛ عًٝٗا
ٚقد ْعِ املػسع ايعساقٞ َٛضٛع غطٌ االَٛاٍ ضُٔ قإْٛ َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ 

ملٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ  ، اذ ٜعد االطاز ايكاْْٛٞ ايعا2015ّ( يط١ٓ 39ٚمتٌٜٛ االزٖاب زقِ )
يف املؤضطات املاي١ٝ ٚاملصسؾ١ٝ، ٚقد اٚىل ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ اٖتُاًَا ٚاضعًا يف فاٍ 
غطٌ االَٛاٍ ٚاصدز تطبٝكًا يريو تعًُٝات خاص١ ملهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ االٚىل خاص١ 

ش١ غطٌ ، ٚايجا١ْٝ ملهاؾ(4)باملصازف ٚاملؤضطات املاي١ٝ بطُٓٗا غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ

                          

( احمد محمكد الحصيات، معكقات مكافحة جريمة غسؿ االمكاؿ، رسالة ماجستير مقدمة 1)
  .26، ص 2009لكمية الحقكؽ _جامعة الشرؽ االكسط لمدراسات العميا، عماف، 

. محمد سامي الشكا، السياسة الجنائية في مكاجية غسؿ األمكاؿ، دار النيضة العربية، ( د2)
 .126،  ص 2011القاىرة، 

في اتماـ اعماؿ غسؿ االمكاؿ مف خالؿ الكسائؿ التي تكفرىا ( تسيـ شركات الصرافة 3)
مف جية اخرل، ينظر في  لغسؿ االمكاؿ مف جية كتكفير العمالت الصعبة " النظيفة"

: نبيؿ محمد عكاجة، المسؤكلية الدكلية عف جرائـ غسؿ االمكاؿ، اطركحة صيؿ ذلؾتف
 .61، ص 2008جامعة اسيكط،  _ دكتكراه مقدمة لكمية الحقكؽ

( ينظر: ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الخاصة بالمصارؼ كالمؤسسات 4)
ي بمكجب الكتاب ذم العدد المالية الغير مصرفية كالصادرة عف البنؾ المركزم العراق

 .19/9/2016في  9/1/4/306
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، ْٚس٣ عدّ دد٣ٚ  ايتُٝٝص بني (1)االَٛاٍ يف غسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ
غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚغسنات ايتٛضط يف فاٍ َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ، ٚنإ االددز 
باملػسع تٓعِٝ َٛضٛع غطٌ االَٛاٍ بػهٌ َٛسد يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚغسنات 

هُْٛٗا َؤضطات َاي١ٝ ٜٓبػٞ اخطاعٗا يٛسد٠ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايتٛضط ع٢ً سد ضٛا٤ ي
 .(2)املتبع١ يف فاٍ َٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ

 الفرع الثاًٍ
 االلتسام تإجراءاخ التعرف علً العوُل

تًتصّ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ باؽاذ االدسا٤ات ايالش١َ يًتعسف ع٢ً ايعٌُٝ ٚايتشكل       
ٛا٤ ذات ايطابع ايػدصٞ اٚ املٗين، ٚتٓكطِ ٖرٙ االدسا٤ات اىل َٔ ايبٝاْات املكد١َ َٓ٘ ض

 ادسا٤ات تتعًل بػدص ايعٌُٝ ٚادسا٤ات تتعًل بايٛثا٥ل ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ :
 اٚال. ادسا٤ات ايػسن١ بايتعسف ع٢ً بٝاْات ايعٌُٝ : 

ٜٓبػٞ ع٢ً غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ اؽاذ االدسا٤ات املٓاضب١ يًتعسف ع٢ً ايبٝاْات 
االضِ نإ غدصًا طبٝعًٝا ٜتعني بٝإ ) ، ؾاذا(3)ص١ بايعٌُٝ ٚؾكا يكاعد٠ اعسف عًُٝواـا

ايهاٌَ، قٌ ٚتازٜذ ايٛالد٠، اؾٓط١ٝ، امل١ٓٗ، قٌ االقا١َ ايدا٥ِ ٚزقِ اهلاتـ(، ٚبايٓطب١ 
يألدٓيب تجبت املعًَٛات املد١ْٚ يف دٛاش ايطؿس ١ٜٖٛٚ االقا١َ ٚزخص١ ايعٌُ، ؾطال عٔ 

ت اخس٣ ػدٖا ايػسن١ ضسٚز١ٜ الضتهُاٍ قاعد٠ املعًَٛات، ٚيف ساٍ نٕٛ ا١ٜ َعًَٛا
اضِ ايػدص املعٟٓٛ، َٛطٓ٘، ٝٓبػٞ تجبٝت ايبٝاْات املتعًك١ )ايعٌُٝ غدصًا َعًٜٓٛا ؾ

                          

( ينظر: ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الخاصة بشركات التكسط  في بيع 1)
كشراء العمالت االجنبية كالصادرة عف البنؾ المركزم العراقي بمكجب الكتاب ذم العدد 

 .14/11/2017في  9/5/468
 24/2000ية غسؿ االمكاؿ االماراتي ذم العدد نظاـ اجراءات مكاج( ينظر: 2)

تعميمات مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب الخاصة  المعدؿ، 14/11/2000في
في  9/3/17/932الصادرة عف البنؾ المركزم االردني ذم العدد  بشركات الصرافة

17/1/2018.   
تب الفني لممكسكعات السيد عبد الكىاب عرفة، الشامؿ في جريمة غسؿ االمكاؿ، المك( 3)

 .40، ص 2003القانكنية، االسكندرية، 
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طبٝع١ ْػاط٘، اضِ املدٜس املؿٛض ٚاعطا٤ فًظ االداز٠ ٚاملطاُٖني اٚ ايػسنا٤ ايرٜٔ 
طتؿٝد اؿكٝكٞ ٚقٌ اقاَت٘، ؾطال عٔ ا١ٜ َعًَٛات % َٔ زاع املاٍ، اضِ امل 10ميًهٕٛ 

اخس٣ ػدٖا ايػسن١ ضسٚز١ٜ الضتهُاٍ قاعد٠ املعًَٛات(، ٚيف ساٍ نٕٛ ايعٌُٝ ٚنٝال عٔ 
غدص اخس ؾٝٓبػٞ تجبٝت املعًَٛات املتعًك١ بايٛنٌٝ ٚايعٌُٝ ع٢ً سد ضٛا٤ ٚع٢ً ٚؾل 

ْْٛٝا عٔ عدميٞ اٚ ْاقصٞ اال١ًٖٝ االدسا٤ات ايطابك١ ايرنس، اَا اذا نإ ايعٌُٝ ممجال قا
، ٚبايٓطب١ (1)ؾٝٓبػٞ تجبٝت املعًَٛات املتعًك١ باملُجٌ ايكاْْٛٞ َٚٔ ميجًِٗ قاْْٛا

يًُٓعُات غري اهلادؾ١ يًسبح ؾٝٓبػٞ بٝإ )اضِ املٓع١ُ، عٓٛإ املكس ايس٥ٝظ ٚعٓاٜٚٔ 
ايػسض َٔ  ايؿسٚع إ ٚددت، زقِ اهلاتـ ٚايربٜد االيهرتْٚٞ، اضِ ايػدص املؿٛض،

 .(2)ايتعاٌَ ٚا١ٜ بٝاْات اخس٣(
  ثاْٝا. ادسا٤ات ايػسن١ بايتشكل َٔ بٝاْات ٚٚثا٥ل ايعٌُٝ :

ال ٜكتصس دٚز غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ باؿصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات اـاص١ بػدص ايعٌُٝ 
ضٛا٤ ذات ايطابع ايػدصٞ اٚ املٗين، بٌ ٜٓبػٞ ايتأند َٔ صش١ ايبٝاْات املكد١َ َٔ د١ٗ 

  .ستؿاظ بٓطد١ َٔ ايٛثا٥ل َٔ د١ٗ اخس٣ٚاال
اذ تًتصّ ايػسن١ ايتشكل َٔ صش١ ايبٝاْات املكد١َ َٔ خالٍ االطالع ؾعًًٝا ع٢ً بٝاْات 
ايعٌُٝ ٚاملجبت١ يف ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات االص١ًٝ املسؾك١ نايبطاق١ ايػدص١ٝ، دٛاش ايطؿس، 

ٚيف ساٍ نٕٛ ايعٌُٝ ٚنٌٝ اٚ بطاق١ االقا١َ، ٚا١ٜ َطتٓدات اخس٣ تساٖا ايػسن١ ضسٚز١ٜ، 
ممجٌ قاْْٛٞ عٔ غدص اخس ؾٝٓبػٞ ابساش ٚثٝك١ ايٛناي١ اٚ ايٛال١ٜ اٚ ايٛصا١ٜ، اَا اذا نإ 
ايعٌُٝ غدصًا َعًٜٓٛا اٚ َٓع١ُ غري زع١ٝ ؾٝتعني ايتشكل َٔ ايبٝاْات ٚسطب َا َجبت يف  

                          

( مف الفصؿ الثاني مف ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ 1( مف المادة )2( ك )1( الفقرة )1)
كتمكيؿ االرىاب الخاصة بالمصارؼ كالمؤسسات المالية الغير مصرفية الصادرة عف 

ت مكاجية غسؿ االمكاؿ االماراتي ( مف نظاـ اجراءا3/1المادة )البنؾ المركزم العراقي ك 
( مف تعميمات مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ 5رابعا( مف المادة )ك) كالفقرة )ثالثا(

 .االرىاب االردني
( مف الفصؿ الثاني مف ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب 1/3( المادة )2)

عف البنؾ المركزم الخاصة بالمصارؼ كالمؤسسات المالية الغير مصرفية كالصادرة 
كالمادة ( مف نظاـ اجراءات مكاجية غسؿ االمكاؿ االماراتي 3/1المادة )العراقي ك 

 االردني. /رابعا/ىػػػ( مف تعميمات مكافحة غسؿ االمكاؿ الخاصة كتمكيؿ االرىاب5)



 -دراسة مقارنة–التحكيؿ المالي  شركات
 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (68), Year (21) 

099 

ع٢ً املطتؿٝد اؿكٝكٞ غٗاد٠ ايتأضٝظ بٓطدتٗا االص١ًٝ، ٚيف االسٛاٍ ناؾ١ ٜٓبػٞ ايتعسف 
َٔ ايٓػاط املايٞ ٚتجبٝت بٝاْات٘ ع٢ً ٚؾل ٚثا٥ك٘ ايسمس١ٝ، َع َالسع١ االيتصاّ باالستؿاظ 
بٓطد١ َصٛز٠ َٔ ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات املكد١َ )نايبطاق١ ايػدص١ٝ، دٛاش ايطؿس، عكد 

ٚغريٖا ايٛناي١، سذ١ ايٛال١ٜ اٚ ايٛصا١ٜ، غٗاد٠ تأضٝظ ايػدص املعٟٓٛ ،قساز ايرتخٝص 
  .(1)َٔ املطتٓدات(

ٚالبد َٔ َالسع١ إ االدسا٤ات املتدر٠ َٔ قبٌ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ يف ٖرا اجملاٍ 
تٗدف يًتعسف ع٢ً ايػدص ايرٟ ٜتِ ايتعاٌَ َع٘ اٚاًل ٚايتشكل َٔ نْٛ٘ املطتؿٝد 

ًهٕٛ اؿكٝكٞ َٚٔ ثِ َٓع ادسا٤ ايتعاَالت املاي١ٝ َع اغداص تجٛز ايػب١ٗ سٛهلِ أٚ ال مي
ايصؿ١ ايكا١ْْٝٛ إلدسا٤ ايتعاَالت املاي١ٝ، ٜٚكع ع٢ً عاتل ايػسن١ برٍ ايعٓا١ٜ ايالش١َ يف ٖرا 
اجملاٍ ٚغالف ذيو تكّٛ َطؤٚيٝتٗا املد١ْٝ ػاٙ ايػدص املطسٚز نُا يٛ مت صسف 
َبًؼ سٛاي٘ يػدص تبني ؾُٝا بعد نْٛ٘ ال ميًو ا١ٜ صؿ١ قا١ْْٝٛ يف قبض ق١ُٝ اؿٛاي١ 

ؾٝٓبػٞ ايتجبت َٔ غدصٝت٘ ٚايتشكل َٔ نْٛ٘ املطتؿٝد اؿكٝكٞ ٚصالسٝت٘  املاي١ٝ،
  .(2)ايكا١ْْٝٛ يكبض ق١ُٝ اؿٛاي١ املاي١ٝ

ٚػدز االغاز٠ بإ املػسع ايعساقٞ َٝص يف َكداز ايعٓا١ٜ ايٛادب١ االتباع، ؾايكاعد٠ ايعا١َ 
ٓا٤ ٜتُجٌ بٛدٛب ٚاالضتج _عٓا١ٜ ايػدص املعتاد _تكطٞ بٛدٛب برٍ ايعٓا١ٜ ايالش١َ 

 .(3)برٍ عٓا١ٜ َػدد٠ اٚ االقتصاز ع٢ً برٍ عٓا١ٜ كؿؿ١ سطب طبٝع١ املعاَالت املاي١ٝ

                          

( مف الفصؿ الثاني مف ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ 1( مف المادة )5( ك )4( الفقرة )1)
رىاب الخاصة بالمصارؼ كالمؤسسات المالية الغير مصرفية الصادرة عف كتمكيؿ اال

( مف نظاـ اجراءات مكاجية غسؿ االمكاؿ 19ك5/1المادة )البنؾ المركزم العراقي ك 
 .االردني /ثانيا( مف تعميمات مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب5المادة )االماراتي ك 

د الشماع، التدقيقات المصرفية الالزمة قبؿ ( ينظر في تفصيؿ ذلؾ : د. فائؽ محمك 2)
 المبادرة بصرؼ الشيؾ، بحث منشكر في مجمة العمـك القانكنية، تصدر عف كمية القانكف

  .33_32، ص 2010، 2جامعة بغداد، العدد _
مف الفصؿ الخامس مف ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ ( 4،3،2ينظر: المكاد )( 3)

ؼ كالمؤسسات المالية الغير مصرفية كالصادرة عف البنؾ االرىاب الخاصة بالمصار 
 .المركزم العراقي
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ٚال ْتؿل َع َطًو املػسع يف ٖرا اجملاٍ، اذ جيب إ تهٕٛ ايعٓا١ٜ املتدر٠ َٔ قبٌ 
 غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ بايدزد١ ْؿطٗا ٚيف ايتعاَالت املاي١ٝ ناؾ١، ٚايعٓا١ٜ املطًٛب١ ع٢ً

، الٕ غسنات ايتشٌٜٛ (1)ٚؾل االػاٙ اؿدٜح يف ايؿك٘ ايتذازٟ ٖٞ عٓا١ٜ ايػدص اؿسٜص
املايٞ تتٛؾس ؾٝٗا االَهاْٝات ايؿ١ٝٓ ٚاملاد١ٜ َٔ د١ٗ ٚايعٓاصس ايبػس١ٜ املدتص١ َٔ د١ٗ 
اخس٣، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ايعإًَٛ ؾٝٗا سسٜصني الِْٗ َٔ ذٟٚ االسرتاف ٚايتدصص ٜٚٓبػٞ 

٢ً مٛ َتُٝص ؾتهٕٛ َطؤٚي١ٝ ايػدص اؿسٜص اغد َٔ َطؤٚي١ٝ تٓؿٝر اعُاهلِ ع
ايػدص املعتاد، ٚلد بإ تٓٛع اضايٝب غطٌ األَٛاٍ َع تطٛز ادٚاتٗا الضُٝا ايتك١ٝٓ 

عٓا١ٜ ايػدص  _َٓٗا حيتِ ع٢ً ايعاًَني يف غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ برٍ عٓا١ٜ خاص١ 
صًتٗا بػطٌ األَٛاٍ ٚاؽاذ يف ضبٌٝ ايهػـ عٔ اؿاالت اييت ٜػتب٘ ب _ اؿسٜص

االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ، ٚع٢ً ٖرا االضاع ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ايصاّ غسنات ايتشٌٜٛ 
 .املايٞ ببرٍ عٓا١ٜ ايػدص اؿسٜص اثٓا٤ ممازض١ اعُاهلِ

 الفرع الثالث
 اجراءاخ الشركح يف حالح االشتثاٍ تغطل أهىال

ايتشٌٜٛ املايٞ يًتعسف ع٢ً بٝاْات ايعٌُٝ اذا ناْت االدسا٤ات املتبع١ َٔ قبٌ غسنات 
ٚايتشكل َٔ َطتٓدات٘ ايجبٛت١ٝ تٗدف اىل ؼدٜد املطتؿٝد اؿكٝكٞ ٚايهػـ عٔ اؿاالت 
اييت ٜػتب٘ بازتباطٗا بػطٌ األَٛاٍ، اال إ ؾعاي١ٝ تًو االدسا٤ات تتٛقـ ٚاىل سد نبري 

، اذ ٜٓبػٞ برٍ ايعٓا١ٜ ايالش١َ ع٢ً َكداز ايعٓا١ٜ اييت تبرٍ َٔ قبٌ ايػسن١ يف ٖرا اجملاٍ
بٗدف ايهػـ عٔ ايتعاَالت اييت ٜػتب٘ بتطُٓٗا غطٌ األَٛاٍ، ٚقد تطُٓت ايكٛاْني 
املكاز١ْ ْصٛصًا سددت بعض املؤغسات يًتعسف ع٢ً ايعًُٝات ذات ايص١ً بػطٌ األَٛاٍ 

 :(2)ٜٚعد َٔ قبٌٝ ذيو

                          

شريط صالح الديف، اصكؿ صناديؽ االستثمار في سكؽ االكراؽ المالية، دار حميثرا د.  (1)
، دار كائؿ 1؛ محمد مطر، ادارة االستثمارات، ط191، ص 2018لمنشر، عماف، 

داهلل محمد حمداهلل، القانكف الجكم، ؛ د. حم93، ص 2005لمنشر كالتكزيع، عماف، 
  .190، ص 2016بدكف مكاف طبع، 

: الفصؿ السادس مف ضكابط مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ ( ينظر في تفصيؿ ذلؾ2)
 =االرىاب الخاصة بالمصارؼ كالمؤسسات المالية الغير مصرفية الصادرة عف البنؾ
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 .االف دٚالز اٚ َا ٜعادهلا 10ط١ عٔ اذا شادت ق١ُٝ ايع١ًُٝ ايٛاسد٠ اٚ عد٠ عًُٝات َرتاب .1
 .ايكٝاّ بعد٠ عًُٝات َاي١ٝ َٔ قبٌ عد٠ اغداص بايٓٝاب١ عٔ ايعٌُٝ يف ايّٝٛ ْؿط٘ .2
 .ايكٝاّ بتشٜٛالت َاي١ٝ مببايؼ َاي١ٝ َتُاث١ً ع٢ً مٛ َتهسز متجٌ مبذًُٗا َبايؼ نبري٠ .3
طٌ األَٛاٍ ٚاؾسمي١ ايكٝاّ بتشٜٛالت َاي١ٝ َتهسز٠ َٔ دٍٚ تٓػط ؾٝٗا ظاٖس٠ غ .4

 .املٓع١ُ
ايكٝاّ ببٝع اٚ غسا٤ َبايؼ ْكد١ٜ بػهٌ َتهسز دٕٚ اٟ َطٛؽ َكبٍٛ اٚ طًب تبدٌٜ  .5

 .َبايؼ  ْكد١ٜ نبري٠ َٔ ؾ٦ات صػري٠ اىل ؾ٦ات نبري٠ دٕٚ ضبب َعكٍٛ
قٝاّ ايعٌُٝ بايرتادع عٔ ادسا٤ املعا١ًَ املاي١ٝ بعد تٓؿٝر دص٤ َٓٗا يد٣ َعسؾت٘  .6

 .تباع ادسا٤ات خاص١ إلمتاَٗابٛدٛب ا
  .ؼٜٛالت ق١ًٝ مببايؼ نبري٠ ٜتبعٗا ؼٜٛالت اىل اـازز بعُالت كتًؿ١ .7

ٜٚتطح بإ املػسع اٚزد عدٜدًا َٔ املؤغسات اييت قد تستبط بػطٌ األَٛاٍ بٗدف 
 ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜجاز يف ٖراَطاعد٠ ايعاًَني يف ايهػـ عٓٗا ٚاؽاذ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ، 

اجملاٍ ؟ َاٖٞ االدسا٤ات اييت ٜتعني اتباعٗا يف االبالؽ عٔ اؿاالت اييت ٜػتب٘ بصًتٗا 
 ؟بػطٌ األَٛاٍ

( َٔ قإْٛ َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب ايعساقٞ 9ميهٔ ايكٍٛ بإ املاد٠ )
 تطُٓت االدسا٤ات اييت ٜتعني اتباعٗا يف ٖرا اجملاٍ ٚاييت تتُجٌ باالتٞ:

َهتب َهاؾش١ غطٌ األَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب" ايتابع املدتص إبالؽ " ٜتٛىل املٛظـ .1
 .(1)يًبٓو املسنصٟ ايعساقٞ باملعا١ًَ املػب١ٖٛ ٚؾل اضتُاز٠ خاص١ َعد٠ هلرا ايػسض

ٜتٛىل املهتب ؼًٌٝ املعًَٛات ناؾ١ املتعًك١ باملعا١ًَ املػب١ٖٛ ٚي٘ إ ٜطًب ا١ٜ  .2
 ضتهُاٍ ايتشكٝكات ايالش١َ سٍٛ املٛضٛع.بٝاْات اخس٣ َٔ ا١ٜ د١ٗ جيدٖا َٓاضب١ ال

ٚملد٠ ال تتذاٚش ضبع١ اٜاّ  _بػهٌ َؤقت   _يًُهتب إ ٜطًب اٜكاف تٓؿٝر ايع١ًُٝ  .3
 يف ساٍ اـػ١ٝ َٔ تٗسٜب االَٛاٍ اٚ االضساز بطري ايتشكٝكات.

                                                             

مف نظاـ اجراءات مكاجية غسؿ  (14، 8المكاد )  :المركزم العراقي، كبالمعنى نفسو=
/ثالثا( مف تعميمات مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب 4االمكاؿ االماراتي كالمادة )

 .االردني
( ك 8لمتفصيؿ حكؿ تشكيؿ مكتب مكافحة غسؿ االمكاؿ كاختصاصاتو ينظر : المادة )( 1)

 .( مف قانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب العراقي9)
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ٜتٛىل املهتب اساي١ االبالؽ ايرٟ ٜطتٓد اىل اضظ َعكٛي٘ بازتباط٘ بػطٌ أَٛاٍ اىل  .4
الدعا٤ ايعاّ الؽاذ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ اـاص١ بتشسٜو ايدع٣ٛ اؾصا١ٝ٥ اَاّ ز٥اض١ ا

 ايكطا٤ يًؿصٌ ؾٝ٘ ٚاغعاز اؾٗات ذات ايعالق١ باإلدسا٤ات املتدر٠ يف ٖرا اجملاٍ.

 :(1)ٚقد ْعِ املػسع االَازاتٞ االدسا٤ات ايٛادب١ االتباع يف ٖرا اجملاٍ ٚع٢ً ايٓشٛ االتٞ
ط يف غسنات ايصساؾ١ إبالؽ "ٚسد٠ املعًَٛات املاي١ٝ ملهاؾش١ ٜتٛىل َٛظـ االْطبا .1

غطٌ االَٛاٍ ٚاؿاالت املػب١ٖٛ" عٔ املعاَالت اييت ٜػتب٘ بصًتٗا بػطٌ االَٛاٍ 
 .(2)ٚبصسف ايٓعس عٔ قُٝتٗا ٚع٢ً ٚؾل ايُٓٛذز املعد هلرا ايػسض

ا ازتباط االَٛاٍ تتٛىل ايٛسد٠ دزاض١ ٚؼًٌٝ تكازٜس املعاَالت املػب١ٖٛ، ؾاذا تبني هل .2
املتعًك١ باملعا١ًَ املاي١ٝ مبصادز َػب١ٖٛ ؾإْٗا تكّٛ بسؾع تٛص١ٝ حملاؾغ ايبٓو 

 .(3)املسنصٟ يتذُٝد االَٛاٍ

يًُصسف املسنصٟ إ ٜصدز قسازًا بتذُٝد االَٛاٍ املػب١ٖٛ ملد٠ ال تصٜد عٔ ضبع١  .3
 اٜاّ، ٚابالؽ ايٓٝاب١ ايعا١َ بريو.

طًب ايٛسد٠ بإخطاز صاسب االَٛاٍ اجملُد٠ بأَس  تكّٛ غسن١ ايصساؾ١ بٓا٤ ع٢ً .4
ايتذُٝد َٚطايبت٘ بتصٜٚدٖا بايٛثا٥ل اييت تجبت َػسٚع١ٝ َصدز اَٛاي٘ يػسض اسايتٗا 

 .  (4)يًٓٝاب١ ايعا١َ ٚاحمله١ُ املدتص١ يػسض ايؿصٌ باملٛضٛع بػهٌ ْٗا٥ٞ

ٌ َٛاٍ ٚمتٜٛ( َٔ قإْٛ َهاؾش١ غطٌ اال14، ؾكد اٚدبت املاد٠ )اَا املػسع االزدْٞ
" عٔ ايعًُٝات اييت ٜػتب٘ االزٖاب غسنات ايصساؾ١ اخطاز "ٚسد٠ َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ

بصًتٗا بػطٌ االَٛاٍ ٚع٢ً ٚؾل ايُٓاذز املعتُد٠ قاًْْٛا، ٚتتٛىل ايٛسد٠ ؼًٌٝ االخطاز 
ٚايتشكل َٓ٘ ٚاذا تٛؾست َعًَٛات ناؾ١ٝ َؤٜد٠ يالغتباٙ بٛدٛد َعا١ًَ َػب١ٖٛ تتٛىل 

                          

)1  ( Belaisha bin belaisha, Money Laundering and Financial Crimes in 

Dubai,  

       A thesis submitted of the Nottingham Trent University and 

Southampton Solent University, 2015, p. 20-71. 

  .( مف نظاـ اجراءات مكاجية غسؿ االمكاؿ االماراتي المعدؿ16( المادة )2)
 .2014( لسنة 38( مف قرار مجمس الكزراء االماراتي رقـ )19المادة ) (3)
  .2014( لسنة 38( مف قرار مجمس الكزراء االماراتي رقـ )20( المادة )4)
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تكسٜس خاص بريو ٚاسايت٘ يًٓٝاب١ ايعا١َ َع ايٛثا٥ل ٚاملطتٓدات ناؾ١ يًؿصٌ ؾٝ٘  اعداد
  .(1)ٚؾل اسهاّ ايكإْٛ

، بإ ايكٛاْني املكاز١ْ تتؿل ع٢ً ٚدٛب إ تتدر غسنات ايتشٌٜٛ ْطتٓتر َٔ ذيو
املايٞ )ايصساؾ١( االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ ضٛا٤ ناْت ٚقا١ٝ٥ قبٌ ادسا٤ ايتعاَالت 

اي١ٝ َٔ خالٍ ايتشكل َٔ ايعٌُٝ ٚٚثا٥ك٘ َٚطتٓدات٘ اّ عالد١ٝ اثٓا٤ تٓؿٝر ايع١ًُٝ امل
املاي١ٝ َٔ خالٍ اؽاذ االدسا٤ات املٓاضب١ يًهػـ عٔ اؿاالت اييت ٜػتب٘ بصًتٗا بػطٌ 
االَٛاٍ، ٜٚٓبػٞ إ ْػري يف ٖرا اجملاٍ اىل ايدٚز ايرٟ جيب إ تططًع ب٘ غسنات ايتشٌٜٛ 

ػـ عٔ ساالت غطٌ االَٛاٍ بٛصؿٗا اؾ١ٗ االضاض١ٝ اييت تتٛىل ايهػـ عٔ املايٞ يف ايه
املعاَالت املػب١ٖٛ ٚتهٕٛ اؾٗات ايسقاب١ٝ االخس٣ مبجاب١ دٗات تدقٝك١ٝ تتٛىل ايبشح يف 
َد٣ َػسٚع١ٝ االَٛاٍ املتعًك١ باملعا١ًَ املاي١ٝ املػب١ٖٛ َٔ عدَ٘، ٚتأضٝطًا ع٢ً ذيو 

ٜبِٗ ع٢ً ايٓشٛ ايرٟ ميهِٓٗ َٔ ايهػـ عٔ املعاَالت ٜٓبػٞ تأٌٖٝ املٛظؿني ٚتدز
املػب١ٖٛ ٜٚتشكل ذيو َٔ خالٍ ايدٚزات ايدٚز١ٜ اييت تتٛالٖا ايبٓٛى املسنص١ٜ بٛصؿٗا 

 .اؾ١ٗ املدتص١ بايسقاب١ ع٢ً ايكطاع املايٞ
 حـاخلامت

ميهٔ إمجاٍ أِٖ َا اضتٓتذٓاٙ َٔ ٖرا ايبشح َع أِٖ َا ْٛد طسس٘ َٔ تٛصٝات   
 تٞ :باال

 :اٚال. ايٓتا٥ر
. تعسف غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ باْٗا َؤضط١ َاي١ٝ تهٕٛ بػهٌ غسن١ َطا١ُٖ َسخص١ 1

َٔ ايبٓو املسنصٟ مبصاٚي١ اعُاٍ ْكٌ االَٛاٍ بدؾع ٚقبض اؿٛاالت املاي١ٝ ايداخ١ًٝ 
 ٚاـازد١ٝ ٚايتٛضط املايٞ ٚاالعُاٍ املاي١ٝ االخس٣ ٚؾكًا يًطٛابط ايكا١ْْٝٛ احملدد٠ يف

 .ٖرا اجملاٍ
. َٝص املػسع ايعساقٞ بني غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚغسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت 2

االدٓب١ٝ َٔ سٝح غهٌ ايػسن١ ٚتأضٝطٗا ْٚطام االعُاٍ ٚغطٌ االَٛاٍ، َع َالسع١ 
إ دٖٛس االختالف بني عٌُ ايػسنتني ٜتُجٌ عل غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ بتٓؿٝر 

                          

( لسنة 46( مف قانكف مكافحة غسؿ االمكاؿ كتمكيؿ االرىاب االردني رقـ )8( المادة )1)
 .المعدؿ 2007
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ـازد١ٝ غالف غسنات ايتٛضط اذ ٜكتصس عًُٗا يف فاٍ اؿٛاالت اؿٛاالت املاي١ٝ ا
 .ع٢ً ايداخ١ًٝ ؾكط

. ْعُت تعًُٝات ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ تأضٝظ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ، ٚاييت تتِ َٔ 3
خالٍ َساسٌ َتعدد٠ ابتدا٤ً بتأضٝظ غسن١ َطا١ُٖ َٚٔ ثِ طًب َٓح ايرتخٝص املايٞ 

يٓٗا٥ٞ، ٚسسص َػسع ايتعًُٝات َٔ خالٍ ادسا٤ات ٚاْتٗا٤ً بإصداز ايرتخٝص ا
ايتأضٝظ اىل اجياد غسنات َؤ١ًٖ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚاملاي١ٝ ٚاالداز١ٜ ٚبايػهٌ ايرٟ 

 .حيؿغ سكٛم ايػسن١ ٚاملتعاًَني َعٗا ع٢ً سد ضٛا٤
. ٜٓبػٞ ع٢ً غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ اضتهُاٍ املتطًبات ايؿ١ٝٓ ملُازض١ اعُاٍ ايتشٌٜٛ 4

يٞ ٜٚعد َٔ قبٌٝ ذيو دٗاش عد ٚؾشص ايعُالت، َٓع١َٛ اؿُا١ٜ اال١َٝٓ، غؿاؾ١ٝ املا
  .ايعٌُ املايٞ ٚغري ذيو َٔ َطتًصَات االعُاٍ املاي١ٝ

. سسصت ايكٛاْني املكاز١ْ ع٢ً تٓعِٝ االعُاٍ اييت تكّٛ بٗا غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ 5
ذاًَا َع طبٝع١ عٌُ ٖرٙ ٚبٝإ االعُاٍ اييت ال جيٛش ايكٝاّ بٗا، ٜٚأتٞ ذيو اْط

ايػسنات َٔ د١ٗ ٚيًشًٝٛي١ دٕٚ ايتعازض َع االعُاٍ اييت تكّٛ بٗا املؤضطات 
 املصسؾ١ٝ ٚاملاي١ٝ َٔ د١ٗ اخس٣

. تتؿل ايكٛاْني املكاز١ْ ع٢ً ٚدٛب إ تتدر غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ )ايصساؾ١( 6
عاَالت املاي١ٝ َٔ خالٍ االدسا٤ات ايكا١ْْٝٛ ايالش١َ ضٛا٤ ناْت ٚقا١ٝ٥ قبٌ ادسا٤ ايت

ايتشكل عٔ ايعٌُٝ ٚٚثا٥ك٘ َٚطتٓدات٘ اّ عالد١ٝ اثٓا٤ تٓؿٝر ايع١ًُٝ املاي١ٝ َٔ خالٍ 
اؽاذ االدسا٤ات املٓاضب١ يًهػـ عٔ اؿاالت اييت ٜػتب٘ بصًتٗا بػطٌ االَٛاٍ 
ٚتسَٞ تًو االدسا٤ات اىل ايتعسف ع٢ً ايػدص ايرٟ ٜتِ ايتعاٌَ َع٘ اٚاًل ٚايتشكل َٔ 
نْٛ٘ املطتؿٝد اؿكٝكٞ َٚٔ ثِ َٓع ادسا٤ ايتعاَالت املاي١ٝ َع اغداص تجٛز ايػب١ٗ 

 .سٛهلِ أٚ ال ميًهٕٛ ايصؿ١ ايكا١ْْٝٛ إلدسا٤ ايتعاَالت املاي١ٝ
 :ثاْٝا. ايتٛصٝات

. ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل اعاد٠ تٓعِٝ عٌُ غسنيت ايتٛضط ٚايتشٌٜٛ املايٞ ضُٔ 1
صساؾ١( تتٛىل ممازض١ االعُاٍ ناؾ١ املٓصٛص عًٝٗا يف غسن١ صساؾ١ )قإْٛ خاص يً

ايتعًُٝات املٓع١ُ يعٌُ ايػسنتني ع٢ً سد ضٛا٤ بٗدف تٛسٝد االسهاّ ايكا١ْْٝٛ 
 .ٚؼكٝل َبدأ االقتصاد يف االدسا٤ات ٚتؿعٌٝ ايسقاب١ ع٢ً ايٓشٛ املٓػٛد
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ٞ، ٜٚهٕٛ ( َٔ تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املاي2. ْٛصٞ بتعدٌٜ ْص املاد٠ )2
ايٓص املكرتح ع٢ً ايٓشٛ االتٞ " تهٕٛ غسن١ ايتشٌٜٛ املايٞ ع٢ً غهٌ غسن١ 

     .)املعدٍ( " 1997( يط١ٓ 21َطا١ُٖ خاص١ تؤضظ ٚؾل اسهاّ قإْٛ ايػسنات زقِ )
. ًْتُظ َٔ املػسع ايعساقٞ ايٓص ع٢ً اضتكالي١ٝ اعطا٤ فًظ االداز٠ بٗدف متهِٝٓٗ 3

ٛعٞ َٚطتكٌ، ؾطال عٔ ضسٚز٠ تؿعٌٝ عٌُ ايًذإ َٔ ادا٤ اعُاهلِ بػهٌ َٛض
املٓبجك١ عٔ فًظ االداز٠ الضُٝا ؾ١ٓ غطٌ االَٛاٍ ٚؾ١ٓ ايتدقٝل ايداخًٞ بٛصؿٗا 

 .َٔ ايًذإ اييت متازع دٚزًا زقابًٝا ؾعااًل يف ٖرا اجملاٍ
ٜس . ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل ايػا٤ االضتجٓا٤ املتطُٔ اَها١ْٝ اؾُع بني َٓصب املد4

املؿٛض ٚعط١ٜٛ فًظ االداز٠ ٚتطبٝل ايكٛاعد ايعا١َ ايٛازد٠ يف قإْٛ ايػسنات اييت 
 .ْصت ع٢ً عدّ دٛاش اؾُع بني ايٛظٝؿتني يف ايٛقت ذات٘

. ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بعدّ اٜساد تعداد يألعُاٍ اييت ال جيٛش يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ 5
ٔ عدّ دٛاش ممازض١ ا١ٜ اعُاٍ مل تتطُٓٗا ايكٝاّ بٗا ٚاالنتؿا٤ بإٜساد ْص عاّ ٜتطُ
  .ايتعًُٝات املٓع١ُ يػسنات ايتشٌٜٛ املايٞ

. يف فاٍ َٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ، ْٛصٞ بطسٚز٠ تٛسٝد ايطٛابط اـاص١ مبهاؾش١ غطٌ 6
االَٛاٍ يهٌ َٔ غسنيت ايتشٌٜٛ املايٞ ٚايتٛضط املايٞ، ْعسًا الزتباط عٌُ ايػسنتني 

 ٜكتطٞ تٛسٝد ايطٛابط اـاص١ مبٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ.ٚتداخٌ اعُاهلُا مما 
. ًْتُظ َٔ املػسع ايعساقٞ ايصاّ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ببرٍ عٓا١ٜ ايػدص اؿسٜص 7

اثٓا٤ ممازض١ اعُاهلِ، اذ تتٛؾس االَهاْٝات ايؿ١ٝٓ ٚاملاد١ٜ َٔ د١ٗ ٚايعٓاصس ايبػس١ٜ 
سٜصني الِْٗ َٔ ذٟٚ االسرتاف املدتص١ َٔ د١ٗ اخس٣، َٚٔ ثِ ٜهٕٛ ايعاًَني ؾٝٗا س
 .ٚايتدصص ٜٚٓتعس َِٓٗ تٓؿٝر اعُاهلِ ع٢ً مٛ َتُٝص

. ٜٓبػٞ االٖتُاّ ظاْب ايتأٌٖٝ ملٛظؿٞ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ايٓشٛ 8
ايرٟ ميهِٓٗ َٔ ايهػـ عٔ املعاَالت املػب١ٖٛ ٜٚتشكل ذيو َٔ خالٍ ايدٚزات 

سنص١ٜ بٛصؿٗا اؾ١ٗ املدتص١ بايسقاب١ ع٢ً ايكطاع ايدٚز١ٜ اييت ٜتٛالٖا ايبٓو امل
  .املايٞ
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 .1994، داز صادز، بريٚت،9. ابٞ ايؿطٌ مجاٍ ايدٜٔ قُد ، يطإ ايعسب، فًد 1 

 ب. ايهتب ايكا١ْْٝٛ :
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 .2011بػداد، 
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 .2012ايكاٖس٠، 
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 .2000املطًب، ايبٓٛى ايػا١ًَ، داز اؾاَع١ اؾدٜد٠، االضهٓدز١ٜ،  . د. عبد اؿُٝد عبد8
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  .2009 . د. ؾا٥ل قُٛد ايػُاع، اؿطاب املصسيف، داز ايجكاؾ١ يًٓػس، عُإ،10
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. د. قُد ضاَٞ ايػٛا، ايطٝاض١ اؾٓا١ٝ٥ يف َٛاد١ٗ غطٌ األَٛاٍ، داز ايٓٗط١ 12
   .2011ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠، 

 .2005، داز ٚا٥ٌ يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، 1. قُد َطس، اداز٠ االضتجُازات، ط13
 .2012. د. ْد٣ شٖري ايؿٌٝ، اـصِ، داز ايهتب ايكا١ْْٝٛ، ايكاٖس٠، 14

. د. ْعِٝ َػبػب، َبدأ عدّ َطؤٚي١ٝ املصسف َٛشع االعتُاد ٚاضتجٓا٤ات٘، َٓػٛزات 15
 .2009اؿًيب اؿكٛق١ٝ، بريٚت، 

 :ثاْٝا. ايبشٛخ
ٕٛ، تصدز . د. ضش٢ قُد ضعٝد، عكد ايصسف، عح َٓػٛز يف ف١ً ايػسٜع١ ٚايكا1ْ

 .2014، 59دداَع١ االَازات ايعسب١ٝ املتشد٠، ايعد _ عٔ ن١ًٝ ايكإْٛ
. د. خايص ْاؾع اَني، خصٛص١ٝ غسنات االضتجُاز املايٞ يف ايتػسٜع ايعساقٞ، عح 2

، 1داَع١ بػداد، ايعدد _ َٓػٛز يف ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، تصدز عٔ ن١ًٝ ايكإْٛ
2012. 

املبادز٠ بصسف ايػٝو، عح تدقٝكات املصسؾ١ٝ ايالش١َ قبٌ ؾا٥ل قُٛد ايػُاع، اي. 3
، 2داَع١ بػداد، ايعدد _ َٓػٛز يف ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، تصدز عٔ ن١ًٝ ايكإْٛ

2010. 
. د. ؾا٥ل قُٛد ايػُاع، االعتُاد املايٞ بني ايتُٝص يف ايٛدٛد ٚاالزتباط يف االثس، عح 4

ٚايكإْٛ(، تصدز عٔ عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ،  َٓػٛز يف ف١ً دزاضات )عًّٛ ايػسٜع١
 2015، 1اؾاَع١ االزد١ْٝ، ايعدد

. د. ٜاضس باضِ ذْٕٛ ٚ ؾتشٞ عًٞ ؾتشٞ، ايعكٛد املطتجٓا٠ َٔ صش١ ايتعاقد بٛضا٥ٌ 5
االتصاٍ اؿدٜج١، عح َٓػٛز ضُٔ ٚقا٥ع املؤمتس ايطٟٓٛ ايجايح ايرٟ اقاَت٘ ن١ًٝ 

ايكا١ْْٝٛ ٚايٓعِ  ايتػسٜعاتؼت عٓٛإ " 21/4/2010_20ٛصٌ يف داَع١ امل _ اؿكٛم
 .املعًَٛات١ٝ"

 : ثايجا. ايسضا٥ٌ اؾاَع١ٝ
امحد قُٛد اؿصٝات، َعٛقات َهاؾش١ دسمي١ غطٌ االَٛاٍ، زضاي١ َادطتري َكد١َ  .1

  .2009داَع١ ايػسم االٚضط يًدزاضات ايعًٝا، عُإ، _يه١ًٝ اؿكٛم 

ْح ايتطٗٝالت اال٥تُا١ْٝ، زضاي١ َادطتري دعؿس عكٌٝ اؾًُٝٞ، َطؤٚي١ٝ املصسف َا .2
 .2015داَع١ ايػسم االٚضط، عُإ،  _ َكد١َ يه١ًٝ اؿكٛم
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. صداّ عبد ايكادز عبداهلل، بٝع ايرٖب ٚايؿط١ ٚتطبٝكات٘ املعاصس٠، زضاي١ َادطتري  .3
  .2003َكد١َ يه١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا، اؾاَع١ االزد١ْٝ، 

ػسن١ املطا١ُٖ، زضاي١ َادطتري َكد١َ يه١ًٝ عاي١ٝ ْٜٛظ ايدباؽ، فًظ اداز٠ اي .4
 .2004داَع١ املٛصٌ،  _اؿكٛم 

عًٞ غامن اٜٛب، اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ يتشٍٛ ايػسنات ايعا١ًٝ٥ اىل غسنات َطا١ُٖ خاص١،  .5
 .2009داَع١ املٛصٌ،  _ زضاي١ َادطتري َكد١َ يه١ًٝ اؿكٛم

املاي١ٝ, اطسٚس١ دنتٛزاٙ َكد١َ د. عًٞ ؾٛشٟ ابساِٖٝ, ايٓعاّ ايكاْْٛٞ حملؿع١ االٚزام  .6
 .2008داَع١ بػداد ,  _ اىل ن١ًٝ ايكإْٛ

ْبٌٝ قُد عٛاد١، املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ عٔ دسا٥ِ غطٌ االَٛاٍ، اطسٚس١ دنتٛزاٙ َكد١َ  .7
 .2008داَع١ اضٝٛط،  _ يه١ًٝ اؿكٛم

 زابعا. ايكٛاْني ٚاالْع١ُ ٚايتعًُٝات :

 أ. ايكٛاْني :
 .2015( يط١ٓ 44االزدْٞ زقِ ). قإْٛ اعُاٍ ايصساؾ١ 1
 .2004( يط١ٓ 56. قإْٛ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ زقِ )2
 .املعدٍ 2003( يط١ٓ 88. قإْٛ ايبٓو املسنصٟ ٚاؾٗاش املصسيف ٚايٓكد املصسٟ زقِ )3
 .2004( يط١ٓ 94. قإْٛ املصازف ايعساقٞ زقِ )4
 .2004( يط١ٓ 74. قإْٛ املؤقت ألضٛام االٚزام املاي١ٝ ايعساقٞ زقِ )5
 .املعدٍ 1997( يط١ٓ 21. قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ زقِ )6
 .املعدٍ 1984( يط١ٓ 30. قإْٛ ايتذاز٠ ايعساقٞ زقِ )7
 .املعدٍ 1995( يط١ٓ 20. قإْٛ تٓعِٝ اعُاٍ ايصساؾ١ ايُٝين زقِ )8
 .2001( يط١ٓ 347. قإْٛ تٓعِٝ ١َٓٗ ايصساؾ١ يف يبٓإ زقِ )9

 .املعدٍ 2007( يط١ٓ 46غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب االزدْٞ زقِ ) . قإْٛ َهاؾش10١
 .2015( يط١ٓ 39. قإْٛ َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب ايعساقٞ زقِ )11

 ب. ايتعًُٝات ٚاالْع١ُ ٚايطٛابط :
. تعًُٝات تسخٝص َٚساقب١ اعُاٍ ايصساؾ١ ايصادز عٔ َصسف االَازات ايعسب١ٝ املتشد٠ 1

  .22_4،  ص 2018غباط  املسنصٟ، 
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. تعًُٝات تٓعِٝ غسنات ايتشٌٜٛ املايٞ ايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ مبٛدب 2
 .31/7/2007يف  1425نتاب٘ ذٟ ايعدد 

ايصادز٠ عٔ  . تعًُٝات َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب اـاص١ بػسنات ايصساؾ3١
 .17/1/2018يف  9/3/932ايبٓو املسنصٟ االزدْٞ ذٟ ايعدد 

 14/11/2000 يف 24/2000. ْعاّ ادسا٤ات َٛاد١ٗ غطٌ االَٛاٍ االَازاتٞ ذٟ ايعدد 4
 .املعدٍ

. ْعاّ تسخٝص َٚساقب١ اعُاٍ ايصساؾ١ االَازاتٞ ايصادز عٔ َصسف االَازات ايعسب١ٝ 5
 .2014املتشد٠، نإْٛ ايجاْٞ 

َٛاٍ ايصادز٠ عٔ َصسف . ْعاّ َساقب١ ايعًُٝات املاي١ٝ ٚاملصسؾ١ٝ ملهاؾش١ تبٝٝض اال6
   .املعدٍ 18/5/2001يف  7818يبٓإ املسنصٟ ذٟ ايعدد 

. ضٛابط  تٓعِٝ عٌُ غسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ ايعُالت االدٓب١ٝ ايصادز٠ عٔ ايبٓو 7
 .2018( يط١ٓ 1املسنصٟ ايعساقٞ زقِ )

ملاي١ٝ . ضٛابط َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب اـاص١ باملصازف ٚاملؤضطات ا8
يف  9/1/4/306ايػري َصسؾ١ٝ ٚايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ ذٟ ايعدد 

19/9/2016. 
اـاص١ بػسنات ايتٛضط ببٝع ٚغسا٤ . ضٛابط َهاؾش١ غطٌ االَٛاٍ ٚمتٌٜٛ االزٖاب 9

ايعُالت االدٓب١ٝ ٚايصادز٠ عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ، دا٥س٠ َساقب١ ايصريؾ١، ايعدد 
 .14/11/2017يف  9/5/468

 ت. ايتعاَِٝ ٚايهتب :
 .ايصادز عٔ ايبٓو املسنصٟ االزدْٞ  2/2/2011يف 9/2/7/2241ايتعُِٝ ذٟ ايعدد . 1
يف  9/5/466. نتاب دا٥س٠ َساقب١ ايصريؾ١ ايصادز عٔ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٞ ذٟ ايعدد 2

14/11/2017. 
 خاَطا. املصادز االْهًٝص١ٜ :

 1. Belaisha bin belaisha, Money Laundering and Financial 

Crimes in Dubai, A thesis submitted  of the Nottingham 

Trent University and Southampton Solent University, 

2015. 

2. G20/OECD Principles of corporate governace, OCED 

pubshing, paris, 2015. 
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 3.  referenc guide to anty-mony  laundering and combating 

the financing of terrorism,  2012 , the world bank, 2
nd

 , 

2006. 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


