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السجل االئتناني االللرتوني –دراسة مقارنة-)*(-
د .مصطفى ناطق صاحل
أستاذ القانون التجاري املساعد
كلية احلقوق /جامعة املوصل
املستخلص
ٚدٛد املعًَٛات املتاس ١عٔ ْػاط ايتذاز ٚايػسنات ٚؼدٜد ْطاقٗا ٜطِٗ بػهٌ
ٚاضع ٚانٝد يف وٛضعْٚ ١ػس اناْػط ١ايتذاز ١ٜاملتٓٛعٚ ١املدتًؿ ١ضٛا ٤عً ٢املطت٣ٛ
احملً ٞاّ اناقً ُٞٝاّ ايدٚيٚ ،ٞضٝطاِٖ بػهٌ نبري يف ؼطني ب ١٦ٝايعٌُ ايتذاز١ٜ
ٚاناضتجُازٚ ١ٜايتكً َٔ ٌٝاملداطس اييت وٛاد٘ َٓح انا٥تُإ ٚايتطٗٝالت املصسؾ.١ٝ
إ وسضٝذ ٚدٛد َعًَٛات َتاس ١ذات طبٝع ١ا٥تُاْ ١ٝعٔ ناؾ ١اْٛاع اناْػط١
ايتذاز ١ٜي٘ َصاٜا عدٜد ٠ؼككٗا َجٌ ٖر ٙاملعًَٛات ٚاييت نابد إ وهَ ٕٛتٛؾسٚ ٠ضًٗ١
ايٛص ٍٛايٗٝا ير ٟٚايػإٔ َٔ ايتذاز ا ٚغريِٖ َٔ داخٌ ايدٚي ١ا ٚخازدٗا ،مما حيكل قؿص٠
ْٛع ١ٝانٝد ٠يف وطٛز ايٓػاط ايتذازٚ ٟاناضتجُاز َٔ ،ٟخالٍ وٛؾري ٖر ٙاملعًَٛات
ايدقٝكٚ ١ايصشٝشٚ ١ؾكا يًكاْ.ٕٛ
ايهًُات املؿتاسَ( :١ٝعًَٛات ،ا٥تُاْ ،١ٝوكازٜس ،غسن ،١وبادٍ)
Abstract
The availability and availability of information on the
activity of merchants and companies contributes widely and
certainly to the expansion and dissemination of diverse and
varied commercial activities at the local, regional or
international levels.
The establishment of the existence of available
information of a credit nature for all types of business
activities has many advantages achieved by such
information, which must be available and accessible to
stakeholders from traders or others inside or outside the
country, thus achieving a definite qualitative leap in the
(*) أستمم البحث في  *** 9109/6/01قبل لمشذخ في .9109/7/09
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development of commercial and investment activity , By
providing this accurate and correct information in
accordance with the law.
)Keywords: (information, credit, record, company, exchange
املقدمـة
اٚنا :ايتعسٜـ باملٛوٛع ٚاُٖٝتٜ٘ :عد انا٥تُإ أسد أضاضٝات ايعٌُ ايتذاز ٟعً ٢اختالف
اْٛاع٘؛ ْعسا ملا ميٓش٘ َٔ قٚ ٠ٛاضاع يف ايتعاٌَ بني ايتذاز ،نأغداص طبٝعٝني اّ
َعٜٓٛني ،ؾانا٥تُإ ٖ ٛايجك ١املطتكس ٠يف ايٛاقع ايتذاز ٟيهٜ ٞه ٕٛايعٌُ ايتذازْ ٟادشا
بهٌ اناػاٖات ٜٚطُ ٔ٦ي٘ اصشاب املصاحل اناخس.٣
ٚبايتاي ٞنابد َٔ وٛؾري املعًَٛات ذات ايطبٝع ١انا٥تُاْ ١ٝعٔ اناغداص
املتعاًَني يف ايٓػاط ايتذاز ٟيهػـ سكٝك ١اًٖٝتِٗ انا٥تُاْ ١ٝػا ٙاملصازف ٚغريٖا َٔ
املؤضطات املاي ١ٝاملتٓٛع.١
ٚبايؿعٌ مت ذيو َٔ خالٍ اْػا ٤اْعُ ١ايهرت ١ْٝٚسدٜج ١وتعاٌَ باملعًَٛات
انا٥تُاْٚ ،١ٝاْػا ٤غسنات اَ ٚسانص خاص ١يًُعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيد ٣ايعدٜد َٔ ايد ٍٚخدَ١
يًعٌُ ايتذازٚ ٟاناضتجُازٚ ،ٟيتشكٝل قؿصْٛ ٠عَ ١ٝؤند ٠يف وطٜٛس اقتصادٜات ايدٍٚ
ٚجيعًٗا َٓؿتش ١بػهٌ نبري اَاّ اقتصادٜات ايعامل َٔ ،خالٍ وٛؾري ٖر ٙاملعًَٛات
ايدقٝكٚ ١ايصشٝشٚ ١ؾكا يًكاْ.ٕٛ
ٚضٝشكل ذيو وكً ٌٝاملداطس انا٥تُاْ ١ٝاـاص ١بعدّ وطدٜد َبايؼ ايكسٚض
ٚغريٖا َٔ ايتطٗٝالت انا٥تُاْ ١ٝاملُٓٛس َٔ ١املصازف يصباٗٓ٥ا َٔ خالٍ وٛؾس ٖرٙ
املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝهلؤنا ٤املكرتوني َٚسنصِٖ املاي ٞايدقٝل.
عً ٘ٝؾإ ٖر ٙاملعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝاملتاس ١ايهرتْٝٚا ٚؾكا ألْعُ ١خاص١
ضتطاعد ذ ٟٚايػإٔ يف ايتعاقدات َٓٚح انا٥تُإ يًُػسٚعات ٚوٛؾري ٚاقع عًَُ ٞعًَٛاوٞ
عٔ ايٓػاطات ايتذاز ١ٜيف ايبًد.
ثاْٝاٖ :دف املٛوٛعٜ :تعًل اهلدف اناضاع َٔ ايبشح يف وطًٝط ايض ٤ٛبايتشًٌٝ
ايكاْ ْٞٛاملكازٕ عًَ ٢ا اضتذد َٔ وعًُٝات ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞبٗرا ايػإٔ ٚاناطالع
عً ٢ػسب ١ممًه ١ايبشس ٜٔيف ٖرا اجملاٍٚ ،اثسا ٤ايدزاضات ايكاْ ١ْٝٛبٗهرا َٛوٛعات ْعسا
ؿداث ١ايتذسب ١عًَ ٢طت ٣ٛايعسامٚ ،وعـ ايهتابات ايؿكٗ ١ٝايكاْ ١ْٝٛبٗرا ايػإٔ.
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ثايجاَ :ػهً ١املٛوٛع :وتعًل َػهً ١ايبشح يف إ ايتعًُٝات ايصادز َٔ ٠ايبٓو املسنصٟ
ايعساق ٞبػإٔ ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيعاّ  2014مل وهٔ ٚاوش ١مبا ٜهؿ،ٞ
ٜٚػٛبٗا ايٓكص يف ايهجري َٔ اسهاَٗا باملكازَْ ١ع ايتػسٜعات اييت ْعُت ٖر ٙاناَٛز يف
د ٍٚاخس ٣نُا يف ايبشسٚ ٜٔاناَازات ٚغريٖاٚ ،اٜضا ايعسام نا وٛدد ؾْٛ ٘ٝع ١ٝددٜدَٔ ٠
ايػسنات ا ٚاملسانص املتدصص ١يف فاٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ،١ٝنُا ٖ ٛاؿاٍ يف ايدٍٚ
ضايؿ ١ايرنسٚ ،وعـ ايتعاٌَ انايهرت َٔ ْٞٚخالٍ ايٛضا ٌ٥املتاس ١عاملٝا يف فاٍ ايكطاع
املصسيف ٚاييت هلا َطاع نبري باملعًَٛات انا٥تُاْ.١ٝ
زابعا :وطاؤنات املٛوٛع :ضٓشا ٍٚاناداب ١يف ايبشح عٔ ايتطاؤنات ايتايَ :١ٝا ٖٛ
انا٥تُإ؟ َٚا ٖ ٛضذٌ انا٥تُإ؟ َٚاٖ ٞاملعًَٛات انا٥تُاْ َٔٚ ١ٝاملطؤ ٍٚعٔ ٖرٙ
املعًَٛات ٚدٗ ١ادازوٗا َٚتابعتٗا ٚايسقاب ١عًٗٝاٚ ،نٝـ وطًب ٖر ٙاملعًَٛات؟ ٚنٝـ ٜتِ
ػُٝع املعًَٛات انا٥تُاْ َٔ ١ٝايتذاز أ ٚايػسنات ٚاملؤضطات ايتذاز ١ٜاملتٓٛع١؟ ٌٖٚ
ٖٓاى ايصاّ بإعطاٗ٥ا اّ نا؟ ٌٖ ٜتٛىل ايتذاز طبٝعٝني اّ َعٜٓٛني اواؾٖ ١ر ٙاملعًَٛات
بأْؿطِٗ اّ نا؟  ٌٖٚميهٔ اواستٗا يعاَ ١ايٓاع َٔ خالٍ ْػسٖا؟  ٌٖٚوٛدد َعاؾٚ ١اؾ١ٝ
يريو ٚؾكا يًتػسٜع ايعساقٚ ٞايكاْ ٕٛاملكازٕ بٗرا ايػإٔ؟  ٌٖٚوهٖ ٕٛر ٙاملعًَٛات َتاس١
أل ٟغدص اّ وكتصس عً ٢فُٛع َٔ ١اناغداص ؾكط؟
خاَطا :ؾسو ١ٝاملٛوٛع :إ وٛؾري ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت ْٞٚباناعتُاد عً ٢ايتكٓٝات
اؿدٜجٚ ١ايتهٓٛيٛد ١ٝحيكل وطٛزا َُٗا ذا ثكٌ بايؼ  َِٗٚيف ايٛاقع ايتذازٚ ٟاناضتجُاز،ٟ
ؾضال عٔ اجياد ْٛع َٔ ايػسنات ا ٚاملسانص ذات اناغساض اـاص ١يًتعاٌَ َع ٖرٙ
املعًَٛات املُٗ ١ددا ،يتشكل اٖداف اْػاٗ٥ا.
ضادضاْ :طام املٛوٛعْ :عسا يتػعب املٛوٛع ؾطٝتِ ايرتنٝص عًٖ ٢را ايطذٌ انا٥تُاْٞ
انايهرت ْٞٚنُا دا٤ت ب٘ وعًُٝات وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايصادز َٔ ٠ايبٓو املسنصٟ
ايعساق ٞعاّ ( ،)2014ملعسؾَ ١ا دا٤ت ب٘ ٖر ٙايتعًُٝات َٔ سٝح املاٖٚ ١ٝاِٖ اناسهاّ
اـاص ١ب٘ٚ ،نٝؿ ١ٝوٓؿٝرٖا يًُػسٚع.
ضابعاَٗٓ :ر ايبشح ٖٝٚهًٝت٘ :ضٝتِ َعاؾ ١املٛوٛع َٔ خالٍ املٓٗر ايتشًٚ ًٞٝاملكازٕ
بني ايكاْ ٕٛايعساق َٔ ٞخالٍ ايتعًُٝات اـاص ١بتبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيعاّ ()2014
ايصادز َٔ ٠ايبٓو املسنص ٟايعساقٚ ،ٞقاَْ ٕٛصسف ايبشس ٜٔاملسنصٚ ٟاملؤضطات املاي١ٝ
زقِ  64يطٓ 2006 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ  34يطٓٚٚ ،2015 ١ؾكا يًدط ١اناو:١ٝ
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املبشح اناَ :ٍٚؿٗ ّٛايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املطًب انا :ٍٚايتعسٜـ بايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرتٚ ْٞٚاُٖٝت٘.
املطًب ايجاْ :ٞوأضٝظ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املبشح ايجاْ :ٞاناسهاّ ايكاْ ١ْٝٛيًطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املطًب انا :ٍٚاي ١ٝعٌُ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املطًب ايجاْ :ٞاثاز ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املبحث االول
مفووم السجل االئتناني االللرتوني
إ َعسؾ ١اَٛ ٟوٛع ؼتاز يتٛوٝح َاٖٝت٘ ٚايتعسف عً ،٘ٝيرا نابد َٔ ايتطسم
يتعسٜـ ٖرا ايطذٌٚ ،وٛوٝح اُٖٝت٘ ٚطسٜك ١ظٗٛز ٙيًٛدٛد َٔ خالٍ وأضٝط٘ َٔ اؾٗات
املعٓٚٚ ،١ٝؾكا يًُطًبني ايتايٝني:
املطًب انا : ٍٚايتعسٜـ بايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرتٚ ْٞٚاُٖٝت٘.
املطًب ايجاْ :ٞوأضٝظ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املطلب االول
التعريف بالسجل االئتناني االللرتوني واهنيتى
نابد ٖٓا َٔ ايتطسم اىل وعسٜـ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت َٔ ْٞٚخالٍ ايتعسف عً٘ٝ
ٚؾكا يعدَ ٠ؿاٖ َٔٚ ،ِٝثِ بٝإ اُٖٚ ١ٝدٛدٖٚ ،ٙرا َا ضٝتِ بٝاْ٘ يف ايؿسعني ايتايٝني:
ايؿسع انا :ٍٚوعسٜـ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
ايؿسع ايجاْ :ٞاُٖ ١ٝايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
الفرع االول
تعريف السجل االئتناني االللرتوني
عسؾت نًُ ١ضذٌ َٔ ايٓاس ١ٝايًػ ١ٜٛباْٗا" :ايطِّذٌِّ ٖٛٚ :ايرُٜ ٟدَ َّٕٚؾَ ٘ٝا ُٜسَاد
سؿع٘ ٚاؾُع  :ضِذِالَّتٚ ،ضذٌٚ ٖٛ :ثٝك ١ؼت ٟٛعًْ ٢تا٥ر أ ٚكسدات أخس َٔ ٣عًُ١ٝ
أْ ٚػاط َعني ٚ ،ايطذالت متجٌ أدي ١عً ٢سكٝك ١إٔ ايٓػاط قد سدخٚ ،قد وه ٕٛضذالت
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ٚزق ١ٝأ ٚإيهرت ،١ْٝٚعً ٢ضب ٌٝاملجاٍ :ضذٌ سادث ،١أ ٚقاوس انادتُاعات"(ٜٚ ،)1ك ٍٛاهلل
(.)2

وعاىلَْ ََِّٜٛ" :طِ ِٟٛايطََُّا َ٤نَطَ ِّٞايطِّذٌِِّ يِ ًِ ُهتُبِ".....
ٚعسف انا٥تُإ يػ ١باْ٘" :اصً٘ أَََٔ ٚوعين اناَاْٚ ١اناَإ ٚانآَ ٖٛٚ ١ايرٜ ٟجل
بهٌ اسد"(ٜٚ .)3أخر انا٥تُإ َعٓ" :٢ايٛؾاٚ ٤ايٛدٜعٚ ١ايطُأْٚ ١ٓٝاناَاْ ١ود اـٝاْ.)4("١
اَا يف اناصطالح ايؿكٗ ٞؾٝالسغ إ َجٌ ٖر ٙاملصطًشات هلا عدَ ٠عاْٚ ٞوتعًل

بأنجس َٔ عًِ نُا يف عًِ اناقتصاد ٚعًِ ايكاْ ،ٕٛسٝح ٜٛزد اسدِٖ وعسٜؿا اقتصادٜا
يال٥تُإ باْ٘" :اؿص ٍٛعً ٢ايبضا٥ع ٚاـدَات َكابٌ اعطاٚ ٤عد بدؾع قُٝتٗا بايٓكٛد

سني ايطًب بٛقت قدد يف املطتكبٌ"(ٚ ،)5عسف اٜضا باْ٘" :ايتصاّ دٗ ١ؾٗ ١اخس٣
باإلقساض ا ٚاملدا.)6("١ٜٓ

) )0السشجج الهسيط في العخبية السعاصخة ،ط ،0دار السذخق ،بيخوت ،9112 ،ص.750

) )9سهرة االنبياء ،اآلية  .011الججيخ بالحكخ ىشا الى ان قانهن التجارة العخاقي رقم 21
لدشة  0981الشافح والسعجل عخف ما يدسى الدجل التجاري وىه وفقا لمسادة ( )97مشو:

(الدجل التجاري سجل عام تشظسو الغخف التجارية والرشاعية لقيج ما اوجب القانهن

عمى التاجخ او ما اجاز لو قيجه من بيانات تحجد ىهيتو ونهع الشذاط الحي يسارسو

والتشظيم الحي يجخي اعسالو بسهجبو وكل ما يط اخ عمى ذلك من تغييخ) .وىحا سجل
خاص بالتجار كأشخاص طبيعيين ام معشهيين.
) )2اسساعيل بن حساد الجهىخي ،معجم الرحاح ،ط ،0دار السعخفة ،لبشان،9115 ،
ص.56
) )1د .ابخاىيم مجكهر ،السعجم الهسيط ،ج ،0ط ،9دار االمهاج ،بيخوت ،0991 ،ص.98

) )5د .سامخ مظيخ ،صشاعة التسهيل في السرارف والسؤسدات السالية االسالمية ،ط،0
شعاع لمشذخ والتهزيع ،حمب ،9101 ،ص.075

) )6نبيل ذنهن الرائغ ،االئتسان السرخفي ،دار الكتب العمسية ،لبشان ،من دون سشة،
ص.01
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ٚعسؾ٘ اسدِٖ باْ٘" :عالقَ ١د ١ْٜٝٛوعٗس بني طسؾني داَٚ ٔ٥دٜٚ ٜٔك ّٛانا٥تُإ
عً ٢عٓصس ايجك َٔٚ ١د ٕٚاناخريٜ ٠صعب َٓش٘ أصال ٜٚهَٓ ٕٛش٘ بأدٌ  ٖٞٚايؿرت٠
ايصَٓ ١ٝبني وازٜذ َٓش٘ ٚوازٜذ وطدٜد ٙناسكا" (.)1
ٚيف عًِ ايكآْٜ ٕٛصسف انا٥تُإ يًجك ١ايعايٚ ١ٝايتطٗٝالت اييت متٓح يػدص
ايتادس ايطبٝع ٞا ٚاملعٓ ٟٛعٓدَا ميازع ايتذاز ٠عٝح متٓش٘ ٚشْاّ ٚثك ١أنرب يف ايطٛم
ٚاثٓا ٤ايتعاَالت ايتذاز.١ٜ
أَا عً ٢ضب ٌٝاـصٛص عسف انا٥تُإ املصسيف باْ٘" :ثكٜٛ ١يٗٝا املصسف
يػدص َا طبٝعٝا أَ ٚعٜٓٛا َٔ خالٍ ٚوع ؼت وصسؾ٘ َبًػا َٔ ايٓكٛد أٜ ٚهًؿ٘ يؿرت٠
قددٜ ٠تؿل عًٗٝا بني ايطسؾني ٜك ّٛيف ايٓٗا ١ٜبايٛؾا ٤بايتصاَ٘ ْتٝذ ١ملا ٜتُتع ب٘ َٔ
مسع ١طٝبٚ ١اسرتاّ يتعٗداو٘ يكا ٤عا٥د َعني حيصٌ عً ٘ٝاملصسف"(ٜ( )2سادع ايٓص
املؤغس باألصؿس يطؿا ناستُاٍ ٚدٛد خطأ يف ايٓكٌ).
ٚيف ايتػسٜعات عسف انا٥تُإ ٚؾكا يًُاد َٔ )1( ٠قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ
 94يطٓ 2004 ١ايٓاؾر باْ٘" :صسف ا ٚايتصاّ بصسف َبًؼ ْكدَ ٟكابٌ سل ضداد املبًؼ
املصسٚف املطتشل ٚدؾع ايؿا٥د ٠ا ٚا ١ٜزض ّٛاخس ٣عًٖ ٢را املبًؼ ضٛا ٤انإ َضُْٛا
اّ غري َضُٚ ٕٛا ٟمتدٜد ملٛعد اضتشكام د ٜٔأ ٚسل اخس يدؾع َبًؼ ْكد ٟيًتهؿٌ بدؾع
ايؿا٥د ٠اَا َباغس ٠أ ٚبطعس غسا ٤اـصِ"ٚ ،نابد َٔ اناغازٖٓ ٠ا اىل إ قاْ ٕٛايبٓو
) )0السحامي مهسى فاضل العبهدي ،افالس السرارف بسخاطخ االئتسان ،ط ،0دار الزياء
لمطباعة ،الشجف االشخف ،9100 ،ص55و.56

) )9د .بذخى خالج تخكي ،ضسانات االئتسان السرخفي ،دار الكتب القانهنية ،مرخ،
 ،9105ص .96والججيخ بالحكخ ىشا الى ان االئتسان السرخفي يختمف من االئتسان
التجاري في ان االخيخ يسشح لمتجار او الذخكات الى زبائشيم من خالل البزائع والدمع

بيشسا االئتسان السرخفي يعج ىه الشذاط االساس لمسرخف التجاري وان السرارف دائسا

ما تتطمب ضسانات متشهعة واساسية لمحرهل عمى االئتسان وىحا غيخ مهجهد في

االئتسان التجاري ،وان االئتسان السرخفي من الرعهبة الحرهل عميو بالدخعة السسكشة

الن السرخف ال يسشحو اال بعج االطالع عمى معمهمات الدبهن وطمبو معمهمات متشهعو
عن شخرو وعسمو وىحا غيخ مهجهد الى حج ما في االئتسان التجاري .لسديج من

التفاصيل يشظخ :نبيل ذنهن الرائغ ،السرجر الدابق ،ص07و.08
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املسنص ٟايعساق ٞزقِ  64يطٓ 1976 ١املًػ ٢نإ قد عسف انا٥تُإ باْ٘" :ايتطٗٝالت
ٚايكسٚض ٚايطًـ ايٓكد ١ٜبأغهاهلا ٚاداهلا املدتًؿ ١اييت وكدَٗا املصازف ٚاملؤضطات
(.)1
املاي ١ٝايٛضٝط"١
ٚاملالسغ َٔ داْب اخس إ قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟايعساق ٞايٓاؾر زقِ  56يطٓ١
 2004اطًل يؿغ (اناعتُاد) عً( ٢انا٥تُإ) َع اٜساد ٙوعسٜؿا َػابٗا ملا دا ٤يف قإْٛ
املصازف ايعساق ٞضابل ايرنس.
ٚلد إ ايتعسٜـ ايٛازد يف قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞضايـ ايرنس اعال ٙدا٤
بصٝاغ ١غري ٚاوشٚ ١بعٝد ٠عٔ ايطٝاقات ايكاْٚ ١ْٝٛاملؿسدات ايدقٝك ١يف ايكإْٛ؛ ٚضبب
ذيو إ ايكاْ ٕٛمت وػسٜع٘ بايًػ ١اإلْهًٝص َٔٚ ١ٜثِ وسدِ يًػ ١ايعسب ،١ٝؾالبد عً ٢املػسع
ايعساق ٞودازى اناَس ٚوعد ٌٜايٓص.
اَا وعًُٝات وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايعساق ٞيطٓ 2014 ١ؾعسؾت انا٥تُإ
باْ٘" :أ ٟايتصاّ بصسف َبًؼ ْكدَ ٟكابٌ سل ضداد املبًؼ املصسٚف ٚؾٛا٥د ٚعٛا٥د ٚا١ٜ
زض ّٛاخسَ ٣رتوب ١عً ٢ايصسف اواؾ ١اىل انا٥تُإ ايتعٗد( ٟخطاب ايضُإ ٚاناعتُاد
املطتٓدَٓٚ )ٟتذات ايصريؾ ١اناضالَ.")2(١ٝ
ٚلد َٔ خالٍ املؿاٖ ِٝايطابك ،١إ انا٥تُإ ٜتطًب ٚوع قٛاعد ٚضٝاضات ثابت١
ٚقدد ٠يه ٞوهٖٓ ٕٛاى َعاٜري ٚاضظ ثابتٚ ١ؾل غسٚط خاص ١يهٜ ٞتِ َٓح انا٥تُإ
يًذٗات اييت وطًب٘ يػسض وطٝري املػازٜع ايتذازٚ ١ٜاناضتجُاز ١ٜعً ٢اختالف اْٛاعٗا
ٜٚطاعد اناطساف يف ايعًُ ١ٝايتذاز ١ٜيف اؽاذ ايكسازات ٚوكً ٌٝاملداطس انا٥تُاْ.)3(١ٝ
اَا نًُ ١انايهرت ْٞٚيػ :١ؾُٔ املعً ّٛإ ٖر ٙايًؿع ١نا ؼتٜٗٛا نتب ايًػ ١ايعسب١ٝ

ا ٚاملعادِ ٚايكٛاَٝظ ايًػ ١ٜٛؿداثتٗاٚ ،وٛدد بعض املعاْ ٞأ ٚايػسٚسات ملعٖٓ ٢رٙ
ايهًُ ١ؾٗ" ٞدقٝك ١ذات غِ ِشَٓ ١نٗسبا ١ٝ٥ضايب ، ١غشٓتٗا ٖ ٞاؾص ٤اير ٟنا ٜتذصأ َٔ

ايهٗسبا. )4("١ٝ٥

) )0السادة ( )6/0من القانهن السمغى.
) )9السادة ( )6/9من التعميسات.

) )2ميخفت عمي ،االدارة الحجيةة لسخاطخ االئتسان في السرارف وفقا لمسعاييخ الجولية
بازل ،9رسالة ماجدتيخ ،كمية التجارة ،الجامعة االسالمية بغدة ،9117 ،ص.71
) )1عبج الغشي ابه العدم ،السعجم الغشي ،بال دار نذخ وال دولة ،ص.15
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ٚبٓا ٤عًَ ٢ا ضبل َٔٚ ،خالٍ اْػا ٤ضذٌ ا٥تُاْ ٞايهرت ْٞٚؾًكد عسؾت
وعًُٝات وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايعساق ٞيف املادْ )2/1(٠عاّ وبادٍ املعًَٛات
انا٥تُاْ ١ٝباْْ٘" :عاّ ايهرتٜ ْٞٚدٜس ٙايبٓو ٜك ّٛبتذُٝع َٚعاؾَ ١عًَٛات انا٥تُإ
يًػدص ٚؼدٜجٗا يف قاعدَ ٠عًَٛات َسنصٜٛ ١ٜؾسٖا يًُطتؿٝد يف صٛز ٠وكازٜس ا٥تُأَْ ١ٝ
خالٍ اناضتعالّ انا٥تُاْ ٞعً ٢إ وسبط٘ عالق ١ؾعً ١ٝأَ ٚسوكبَ ١ع ايػدص اير ٟوكدّ
املعًَٛات غصٛص٘ ٚمتهٔ ايبٓو َٔ اؿص ٍٛعً ٢وكازٜس َٚؤغسات خاص ١بايكطاع
املصسيف ٚانا٥تُاْ ٞوطاعد ٙعً ٢ادا ٤دٚز ٙايسقابٚ ٞاناغسايف ٚٚوع ايطٝاضات املاي."١ٝ
ٚعسؾت ايتعًُٝات اٜضا َعًَٛات انا٥تُإ باْٗاَ" :عًَٛات ايػدص املؤثس ٠عً٢
قساز َٓح انا٥تُإ أ ٚؾتح اؿطاب أ ٚاصداز دؾرت صهٛى ضٛا ٤اناْت َعًَٛات ضًب ١ٝاّ
اجيابٚ ١ٝوػٌُ املعًَٛات ايػدصٚ ١ٝانا٥تُاْٚ ١ٝاناضتعالّ ٚاملعًَٛات املتٛؾسَٔ ٠

ايطذالت ايعاَ ١يًصبٚ ٕٛايهؿ. )1("ٌٝ
ْٚطتٓتر مما ضبل إ ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيف ايعسام ٜتٛناٜٚ ٙػسف
عً ٘ٝايبٓو املسنص ٟايعساق َٔ ٞخالٍ اجياد قاعد ٠بٝاْات َسنص ١ٜايهرتَ ١ْٝٚتهاًَٜٛ ١ؾسٖا
ايبٓو يًُطتؿٝد ٜٔألغساض اناضتعالّ ٚوكد ِٜايتكازٜس انا٥تُاْ ١ٝاملطًٛب.١
ٚعسف أٜضا ايطذٌ انا٥تُاْ ٞيف ايتػسٜع ايبشسٜين باْ٘" :ايطذٌ املعد َٔ قبٌ
املسنص ٚايرٜ ٟتضُٔ املعًَٛات ٚايبٝاْات انا٥تُاْ ١ٝيًعُالٜٚ ٤تِ اْػا ٤ايطذٌ انا٥تُاْٞ
عً ٢اضاع املعًَٛات ٚايبٝاْات انا٥تُاْ ١ٝيًعُال ٤نُا َٖ ٞكدَ َٔ ١اعضا ٤املسنص يٝتِ

سؿعٗا ؾٚ ٘ٝوصٓٝؿٗا ٚؼًًٗٝا ؾُٝا بعد"(.)2
ٚعسؾت املعًَٛات انا٥تُاْ )3(١ٝباْٗا" :املعًَٛات ٚايبٝاْات املتعًك ١بانايتصاَات
املاي ١ٝيًعُٜٚ ٌٝػٌُ ذيو املعًَٛات ٚايبٝاْات املتعًك ١ظُٝع أْٛاع َدْٜٝٛات ايعٌُٝ
ٚايتطٗٝالت انا٥تُاْ ١ٝاملُٓٛس ١ي٘ ٚايبٛٝع باآلدٌ املربََ ١ع٘ ٚايبٝع بايتكطٝطٚ ،أ١ٜ
) )0السادة( )7/9من تعميسات تبادل السعمهمات االئتسانية العخاقي الرادرة من البشك السخكدي
العخاقي عام .9101

) )9السادة ( ) 1من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية
الرادرة في . 9106/6/0

) )2السادة ( 68مكخر) من قانهن مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم 61
لدشة  9116والسعجل بالقانهن رقم  21لدشة . 9105
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َطايبات أخسَ ٣طتشك ١عً ٢ايعُٚ ،ٌٝوٛازٜذ اضتشكاقٗا ٚاألسهاّ ٚايػسٚط ٚايضُاْات
املتعًك ١بٗا ٚآي ١ٝوطدٜدٖا َٚد ٣ايتصاَ٘ بٗاٚ ،نريو املعًَٛات ٚايبٝاْات املتعًك١
مبطتشكات اؾٗات اؿه ١َٝٛعً ٢ايعُ َٔ ٌٝزضٚ ّٛأقطاط ٚغساَاتٚ ،أَ ١ٜطايبات أخس٣
َطتشك ١عً ٘ٝهلر ٙاؾٗات".
ٚلد ؾُٝا ضبل إ املػسع ايبشسٜين اٚدد َسنصا خاصا يًتعاٌَ َع ٖرٙ
املعًَٛات انا٥تُاَْ ٖٛٚ ١ٝسنص ايبشس ٜٔيًُعًَٛات انا٥تُاْ-١ٝضٝتِ اؿدٜح عٓ٘ ؾُٝا

بعد(ٜ )1تً ٢املسنص ٖرا ايعدٜد َٔ اناَٛز اـاص ١يف ٖرا اجملاٍ  ٖٛٚاصال َسخص ي٘ َٔ
َصسف ايبشس ٜٔاملسنص َٔٚ ٟاملؤضطات املطاْد ٠يًكطاع املاي.ٞ
الفرع الثاني
اهنية السجل االئتناني االللرتوني
ٜتُجٌ انا٥تُإ بايتطٗٝالت ٚاملٓح اييت ٜتِ وٛؾريٖا َٔ دٗات َتدصص ١يًصبأ٥
ٚايػسنات( ،سرف ) ٚاؾٗ ١ايسٝ٥ط ١يف ايطٝطسٚ ٠ادازَ ٠جٌ ٖر ٙاملعًَٛات ٖ ٛايبٓو
املسنص ٟيف ايدٚي ١ايرٜ ٟعد ايسقٝب ٚاملطٝطس ٠عًَٓ ٢ح انا٥تُإ ٚٚؾكا يًٛوع
اناقتصادٚ ٟاملاي ٞيف ايدٚي.)2(١
ٚعً ٘ٝؾإ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝمتٓح ايجك ١يًعُال ٤يػسض اؿص ٍٛعًَ ٢بًؼ َٔ
ايٓكٛد ناضتدداَ٘ أ ٚأ ١ٜوطٗٝالت َصسؾ ١ٝيؿرت ٠قددٚ ٠عً ٢اضاع ٖر ٙاملعًَٛات ٜتِ

َٓح ايعُ ٌٝانا٥تُإ(.)3

) )0يشظخ :السطمب الةاني من السبحث االول من البحث ىحا.

) )9أ.د .دمحم الريخفي ،ادارة العسميات السرخفية ،ط ،0دار الفجخ لمشذخ والتهزيع ،القاىخة
 ،9106ص91و.18
) )2دمحم كسال عفانو ،ادارة االئتسان السرخفي ،دار اليازوري ،عسان-االردن ،بال سشة،
ص05و.06
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إ اناُٖ ١ٝايهرب ٣يٛدٛد َعًَٛات َتاسٚ ١ؼت وصسف َٔ ٜطًبٗا َٔ ذٟٚ
ايػإٔ حيكل َصاٜا ٚاُٖ ١ٝنرب ٣يف اجملاٍ ايتذازٜٚ ،ٟتُجٌ وٛؾس املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيف
ايتاي:)1(ٞ
 -1اجياد قاعد ٠بٝاْات سدٜجَٚ ١تطٛز ٠عٔ نٌ شبا ٔ٥املصسف ايرٜ ٟتعاٌَ َع٘.
 -2وكًْ ٌٝطب ١املداطس ٠ايٓامج ١عٔ َٓح ايكسٚض.
َ -3طاعد ٠اصشاب ايكساز يف َٓح ايتطٗٝالت ناؽاذ ايكساز املٓاضب.
 -4سح اناؾساد  ٚاملؤضطات ايتذاز ١ٜعً ٢انايتصاّ بطداد ايتصاَاوٗا د ٕٚوأخري.
 -5وصٜٚد ايكطاعات اناقتصاد ١ٜباملعًَٛات ذات ايعالق.١
 -6اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚاناستؿاظ بكاعد ٠بٝاْات نبري ٠عٔ ناؾ ١عُال ٤اؾٗاش
املصسيف.
 -7وطٜٛس عًُ ١ٝاناضتعالّ اإليهرت ْٞٚعٔ عُال ٤اؾٗاش املصسيفَٓٚ ،ح زَص ايهرت ْٞٚيهٌ
عُٜ ٌٝتُٝص باْ٘ نا ٜتهسز ٜطاعد عً ٢ايتُٝٝص بني ايعُٚ ٌٝاناخس يف ساي ١وػاب٘

انامسا.)2(٤
 -8إ ٚدٛد ٖرا ايطذٌ ٚوٛؾري اناضتعالّ ايدقٝل عٔ املعًَٛات املطًٛب ١يألغداص اٚ
()3
اناَٛاٍ ضٝشكل ْتٝذ ١َُٗ ١يًهػـ عٔ َصدز اناَٛاٍ ٚعًُٝات غط ٌٝاناَٛاٍ
ٚؼٜٛالوٗا أل ٟدٚي ١اخس ٣مما ضٝكًٌ َٔ ٖر ٙاناعُاٍ غري ايكاْٜٚ ١ْٝٛهػـ
اصشابٗا يًكضا ٤عًٖ ٢ر ٙايعاٖس ٠اـطري.٠
ٚوتُجٌ اناُٖ ١ٝايهربٚ َٔ ٣دٛد ْعاّ خاص يًطذٌ انا٥تُاْ ٞباعتباز ٙايضُإ
انانرب يعدّ وعجس ايتذاز ٚاملصازف ٚاملؤضطات املاي ١ٝاناخس َٔ ٣خالٍ اواس١
املعًَٛات املطًٛب ١قبٌ ايدخ ٍٛبا ٟصؿك َٔ ١خالٍ ٚدٛد ٖر ٙاملعًَٛات انا٥تُاْ١ٝ

) )0د .فخج خيخ هللا ،ادارة االئتسان بالسرارف ،ط ،0دار امجج لمشذخ والتهزيع ،عسان،
 ،9106ص 96و.97

) )9أيسن حسدة ،قخاءة في قانهن معمهمات االئتسان رقم  89لدشة ( 9112ما يجب ان يكهن

وما يجب ان ال يكهن) http://alrai.com/article/84489.html ،9111 ،اخخ
زيارة9108/7/0 :

) )2السادة ( )1من تعميسات تبادل السعمهمات االئتسانية العخاقي الشافح لعام .9101
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ملٔ ٜطًبٗا َٔ ايتذاز اغداصا طبٝعٝني اَ ٚعٜٓٛني؛ ٚبريو وعترب مبجاب ١ايٛضاٌ٥
ايٛقا ١ٝ٥إلْكاذ ايتادس َٔ اإلؾالع.
إ ٚدٛد دٗات َتدصص ١إلواس ١املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيألؾساد ا ٚايػسنات
ٚوؿعَ ٌٝبدأ أضاض َِٗٚ ٞيف ٖرا ايػإٔ انا َ ٖٛٚبدا (اعسف عًُٝو) ٚايرٜ ٟتِ َٔ
خالي٘ مجع املعًَٛات ٚاواستٗا ؾُٝا بعد وؿصًٝٝا َٔ خالٍ اواس ١املعًَٛات انا٥تُاْ١ٝ
عٔ طسٜل غسنات َتدصص ١وتٛىل مجعٗا ٚوٓعُٗٝا إلواستٗا ير ٟٚايػإٔ سٝح إ ٖرا
املبدأ اعالٜ ٙطاعد عًَ ٢عسؾ ١ايعُال ٤يػسض اؽاذ ايكسازات املٓاضب ١ي٘ ٚاؿصٍٛ
عً ٢ناؾ ١ايبٝاْات اـاص ١بايعُال ٤يف املٝدإ ايتذازٚ ٟيػسض َطاعد ٠املصسف يف
َعسؾَٚ ١تابع ١نٌ َطا ٌ٥انا٥تُإ ٚاعطا ٤صٛزٚ ٠اوش ١عٔ ايعًُ ١ٝانا٥تُاْ ١ٝيف ايٛاقع
ايتذازٚ ٟاناضتجُاز.)1(ٟ
 َٔٚداْب اخس ضٛف ٜطاعد ٚدٛد َجٌ ٖر ٙايػسنات املتدصص ١باقتصاد
ايدٚي َٔ ١خالٍ مجع املعًَٛات ايهاؾ ١ٝعٔ ايصباٚ ٔ٥ايػسنات اييت وعٌُ يف ايدٚي ١أٚ
اييت ضتعٌُ ؾَ ٘ٝطتكبال َٚتابع ١وٓؿٝر ايصباٚ ٔ٥ايػسنات ملػازٜعٗا ٚايكضا ٤عً٢
سانات ايتعجس اييت قد وعٗس عٓد وٓؿٝر املػسٚعات عً ٢اختالف اْٛاعٗاٚ ،إ ٚدٛد
َجٌ ٖر ٙايػسنات ٖ ٛاعطا ٤صٛز ٠دقٝكٚٚ ١اوش ١عٔ ا٥تُاْات ايؿسد أ ٚايػسنات اييت
وطًب انا٥تُإ  َٔٚخالٍ ٚوع انايٝات ملٓح ايكسٚض ٚطًبات انا٥تُإ املتعدد٠
َٛٚاعٝد َٓشٗا ٚضدادٖا َٔ قبٌ اؾٗات أ ٚاملؤضطات اييت متٓح ٖرا انا٥تُإ

يًُتعاًَني يف ضٛم األٚزام املاي ٚ ١ٝايطٛم ايتذاز ٟيألؾساد ٚايػسنات(.)2
املطًب ايجاْٞ

) )0الفاتح الذخيف يهسف الطاىخ و نهر اليجى دمحمين ،التخميد االئتساني ودوره في الحج
من مخاطخ االئتسان السرخفي في الدهدان ،بحث مشذهر مجمة العمهم االقترادية،

جامعة الدهدان ،العجد  ،9102 ،01ص.69
) )9د .ذالو سعيج يحيى ،عقج تبادل السعمهمات االئتسانية ،السفيهم والطبيعة القانهنية،
ص2و .1متاح عمى السهقع :اخخ زياره 9108/7/6
https://www.researchgate.net/...Yahya/...tbadl.../576e731008ae62194746b758.
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وأضٝظ ْعاّ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرتْٞٚ
ٜٓػأ ايطذٌ َٔ خالٍ ادسا٤ات خاصٜ ١تِ ٚوعٗا َٔ قبٌ دٗات َتدصص ١هلرا
ايػسض ٜٚعد ٖ ٛاملػسف عً ٢ضٝاض ١ايدٚي ١املايٚ ١ٝايٓكد ١ٜبايهاٌَ َٔ خالٍ ايطٝطس٠
ٚايسقاب ١عً ٢عًُٝات انا٥تُإ مبذُٛعٗا.
ٚيف ساي ١ايعسام بٗرا ايػإٔ ْالسغ اْ٘ نا ٜٛدد ا ٟوٛد٘ إلْػا ٤غسن ١ذات غسض
خاص اَ ٚسانص خاص ١وتٛىل ايتعاٌَ َع املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝاض ٠ٛبايد ٍٚاناخس ،)1(٣اييت
اضتددَت اناضايٝب اؿدٜج ١ايتهٓٛيٛدٚ ١ٝوٛظٝؿٗا يف اطاز ايتعاٌَ انايهرت َٔ ْٞٚخالٍ
وأضٝظ غسنات خاص ١ا ٚستَ ٢سانص َٗتُ ١بٗرا املٛوٛع
َٚع ذيو ٚؿداث ١ايتذسب ١ايعساق ١ٝيف َٛوٛع املعًَٛات انا٥تُاْٚ ١ٝوٓؿٝر ،ٙؾكد
اعدت ؾٓ ١خاص ١يف قطِ وهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ايبٓو املسنص ٟايعساقٚ ٞباملػازنَ ١ع
ايٛناي ١اناَسٜه ١ٝيًتُٓ ١ٝايدٚي ١ٝعً ٢وأضٝظ َهتب اناضتعالّ انا٥تُاْ ٞسٝح مت غسا٤
بسْاَر اناضتعالّ انا٥تُاْ َٔ ٞقبٌ ايبٓو املسنصٚ )2(ٟضُٝهٔ ٖرا ايٓعاّ َهتب اناضتعالّ
انا٥تُاْ ٞاؾدٜد وصٜٚد ايعُ ٌٝباملعًَٛات يتطٜٛس َؿٗ ّٛناٌَ يًبٓو املسنص ٟإلدازو٘
ضذٌ انا٥تُاْٚ ٞضذٌ ايضُاْات َٚهتب اناضتعالّ انا٥تُاْٚ ٞاييت وٛؾس زقاب ١ناًَ ١عً٢
عًُ ١ٝاناقساض يف املصازف.
إ مجع ٖر ٙاملعًَٛات عٔ ايصباٚ ٔ٥ايػسنات ايعاًَ ١يف كتًـ ايكطاعات يف
ايٛاقع ايتذاز ٟحيكل َعسؾٚ ١غؿاؾ ١ٝعاي ١ٝددا يف اؿص ٍٛعً ٢صشٚ ١دق ١املعً ١َٛقدز
اناَهإ َٔٚ ،خالٍ اْػاٖ ٤را ايطذٌ ميهٔ وعد ٌٜاملعًَٛات املسضً َٔ ١اؾٗات

) ) 0كسا في البحخين حيث انذأ مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية حيث تقهم شخكة بشفت
وىي شخكة بحخيشية مقفمة مخخص ليا من السرخف السخكدي البحخيشي بإدارتو(السمحق

 0من القهاعج السخجعية لسخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية لعام  ،)9106واالمارات
من خالل انذاء شخكة االتحاد لمسعمهمات االئتسانية من خالل قخار مجمذ الهزراء

اإلماراتي رقم  08لدشة .9100

) )9أ .سسيخ الشريخي ،القطاع السرخفي العخاقي التحجيات واستخاتيجية االصالحات،
 ،9105ص ،08متاحة عمى السهقع:
 https://cbi.iq/page/37اخخ زيارة . 9108/09/01
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املطتؿٝد ٠يكاعد ٠بٝاْات ايبٓو املسنص ٟاملتعًك ١بايٓعاّ سٝح اْ٘ َٔ املُهٔ ايتعدٌٜ

عًٗٝا ا ٚؼدٜجٗا ٚازؾام َا ٜدٍ عًٖ ٢ر ٙايتشدٜجات ا ٚايتػٝريات اؿاصً.)1(١
ٚمت اناطالع عً ٢ػسبَ ١صسف يبٓإ َٔ قبٌ ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞيف فاٍ
َهتب اناضتعالّ انا٥تُاْٚ ٞاناطالع عً ٢ايتعًُٝات املٓعُ ١هلر ٙايعًُ.)2(١ٝ
ٚمت بايؿعٌ وطبٝل ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايعساق ٞبني املصازف
اؿهٚ ١َٝٛاملصازف اـاص َٔ ١دٗٚ ،١بني وًو اؾٗات ٚايبٓو املسنص ٟايعساق َٔ ٞدٗ١
اخس ٣يف  2016/12/6سٝح مت وػػ ٌٝايٓعاّ ٚوأضٝظ قطِ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيف
املدٜس ١ٜايعاَ ١ملساقب ١ايصريؾٚ ١انا٥تُإ بايبٓو املسنص ٟايعساق.)3(ٞ
ٚعً َٔٚ ٘ٝخالٍ وعسٜـ ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ )4(١ٝاعترب ٖرا ايٓعاّ
انايهرتٚ ْٞٚايرٜ ٟدٜس ٙايبٓو املسنص ٟايعساق ٖٛ ٞايرٜ ٟتٛىل مجع ٚوصٓٝـ ٚوسوٝب ٖرٙ

املعًَٛات ٚاواستٗا يًذٗات املطتؿٝدَٗٓ ٠ا ٚاملسخص هلا ٚبايتاي ٞوٓػا قاعد ٠بٝاْات
َعًَٛاوَٚ ١ٝسنص ١ٜقابً ١يًتشدٜح بني ؾرتٚ ٠اخس ٣يػسض اؿص ٍٛعً ٢ادم املعًَٛات
ٚاسدثٗا.
ٚعًٜ ٘ٝضع ايبٓو املسنص ٟايعساقٖ ٞر ٙايبٝاْات انايهرت ١ْٝٚايٛازد ٠ؤُ قاعد٠
ايبٝاْات اـاص ١بايٓعاّ ؼت وصسف املطتؿٝدٚ ،ٜٔاير ٜٔنابد إ ٜعتربٚا دٗات كٛي١
َٚسخص هلا يف اضتدداّ ٖرا ايٓعاّ ٚؾكا يكساز صادز َٔ ايبٓو املسنصٚ ،ٟلد ٖٓا إ
املطتؿٝد نابد إ ٜه ٕٛغسن ١اَ ٚسنصا خاصا يًُعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝوتٛىل وصٜٚد املعًَٛات
ملٔ ٜطًبٗا ،انا إ وعًُٝات وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝمل وؿصح صساس ١عٔ ايػهٌ
ايكاْ ْٞٛيًُطتؿٝدْ َٔ ٜٔعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ.١ٝ
ٚلد اْ٘ َٔ اناؾضٌ عً ٢ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞبٝإ املطتؿٝد ٖٓا  ٖٛٚنابد إ
ٜه ٕٛغسنات وتعاٌَ باملعًَٛات ٜسخص هلا ٚوه ٕٛخاوع ١يٓعاّ خاص ٚاعتبازٖا َٔ
ايػسنات ايٛضٝط ١يًبٓو املسنص ٟايعساقٚ ٞخاوع ١إلغساؾ٘ ٚزقابت٘.
) )0السادة( )91/9من التعميسات.

) )9أ .سسيخ الشريخي ،السرجر الدابق ،ص.09

) )2مهقع البشك السخكدي العخاقيhttps://cbi.iq/news/section/3 :
اخخ زيارة.9108/00/2 :
) )1السادة( )9/9من التعميسات.
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ٚمما ٜدعِ ايتٛد٘ اؿدٜح اٜضا بٓا ٤عًَ ٢ا ضبل ،اعرتاف املػسع ايعساقٞ
بٛضا ٌ٥ايتكدّ ايعًُ ٞيف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتعاٌَ انايهرت ْٞٚاؿدٜح بعدَا اقس قاّْ ْٛا
خاصاّ بريو( )1سٝح ُعسؾت ايٛضا ٌ٥انايهرت ١ْٝٚباْٗا" :ادٗص ٠أَ ٚعدات أ ٚادٚات نٗسبا١ٝ٥
أَ ٚػٓاطٝط ١ٝأ ٚو ١ٝ٥ٛا ٚنٗسَٚػٓاطٝط ١ٝأ ٚاٚ ١ٜضا ٌ٥اخسَ ٣ػابٗ ١وطتددّ يف اْػا٤

املعًَٛات َٚعاؾتٗا ٚوبادهلا ٚؽصٜٗٓا"(ٚ ،)2ب ّٔٝايكاْ ٕٛايٛضٝط انايهرت ْٞٚباْ٘:
"بسْاَر اؿاضٛب أ ٚاٚ ١ٜض ١ًٝايهرت ١ْٝٚاخس ٣وطتددّ َٔ ادٌ وٓؿٝر ادسا ٤أ ٚاناضتذاب١

إلدسا ٤بكصد اْػا ٤أ ٚازضاٍ أ ٚاضتالّ زضايَ ١عًَٛات"(ٚ ،)3سدد ايكاْْ ٕٛعاّ َعاؾ١
املعًَٛات باْ٘" :ايٓعاّ انايهرت ْٞٚأ ٚبساَر اؿاضٛب املطتددَ ١إلْػا ٤املعًَٛات أٚ
ازضاهلا أ ٚوطًُٗا أَ ٚعاؾتٗا أ ٚؽصٜٗٓا ايهرتْٝٚا"(. )4
ٚبايتاي ٞؾإ ٚدٛد ٖرا ايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛاعالٜ ٙدعِ (سرف) ايتذسب ١اؿدٜج١
يًبٓو املسنص ٟايعساقٜٚ ،ٞطاعد اناخري عً ٢اناضتؿادَٗٓ ٠ا يف ايتطٜٛس ٚاناضساع يف وكدِٜ
اـدَات املصسؾ ١ٝيد.ٜ٘
َٚاداّ ايعٌُ ٜتِ يف ب ١٦ٝايهرت ١ْٝٚخاص ١ؾال بد َٔ اؾٗات املطتؿٝد ٠املسخص هلا
َٔ ايبٓو املسنص ٟإ وٛؾس مجٝع ايٛضا ٌ٥املتاسٚ ١ايتذٗٝصات املطًٛب ١يٝتِ اواس١
املعًَٛات ٚاناطالع عًٗٝا بهٌ ٚوٛح ٚدقٚ ١ضٗٛيٖٚ ،١را حيتاز إ ٜهٖٓ ٕٛاى ْعاّ
ايهرت ْٞٚأَ ٚق ٟٛؿُا ١ٜايبٝاْات املدخًٚ ١املدسد َٔ ١ايٓعاّ ٚوأَٗٓٝا عً ٢ايٓعاّ
ٚاملٛقع انايهرتَ ْٞٚع وسٚز ٠اجياد َٛقع بد ٌٜاخس يًبٝاْات يف ساٍ سدٚخ خًٌ ا ٚخسم
يًُٛقع اناصًٚ ،ٞاعالّ ايبٓو املسنص ٟبهٌ ايهػٛؾات املتهاًَ ١ألَ ٟػهً ١ؼصٌ بٗرا
(.)5
اـصٛص

ٚبايتاي ٞؾإ ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْٜ ١ٝتِ ايعٌُ ب٘ َٔ قبٌ اغداص
طبٝعٝني ٜعًُ ٕٛيد ٣اؾٗ ١املطتؿٝدٚ ٠اير ٜٔميًه ٕٛصالسٝات ايدخٚ ٍٛاناطالع
) )0قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخونية العخاقي رقم  78لدشة  ،9109السشذهر
بالهقائع العخاقية :العجد 1956 :في .9109/00/5

) )9السادة (/0سابعا) من قانهن التهقيع االلكتخوني والسعامالت االلكتخوني العخاقي الشافح.
) )2السادة (/0ثامشا) من القانهن ذاتو.

) )1السادة(/0رابع عذخ) من القانهن ذاتو.
) )5السادة( )2-9/9من التعميسات .أ.د .دمحم الريخفي ،السرجر الدابق ،ص.991
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ٚاناضتعالّ عٔ املعًَٛات ٜٚتِ َٔ خالٍ ْعاّ اناضتعالّ اٜضا ؼدٜد َسدع املعًَٛات
ٚوصٓٝؿٗا ٚاصداز ايتكازٜس انا٥تُاْٚ ١ٝايتشدٜح هلا ٚايتصشٝح يًبٝاْات املتعًك١
باألغداص(.)1
 َٔٚايبد ٜٞٗاْػاَ ٤جٌ ٖرا ايطذٌ ايرٜ ٟكع ؼت وصسف ايبٓو املسنص ٟايعساقٞ
ؾالبد َٔ اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚايبٝاْات ايصشٝشٚ ١ايدقٝك ،١ؾٝذٛش يًبٓو املسنصٟ
ايعساق ٞإ حيصٌ عً ٢املعًَٛات َٔ املصازف ايعاًَ ١يف ايعسام ٚاملصازف املساضً،١
ٚاملؤضطات املاي ١ٝغري املصسؾ ١ٝاملكدَ ١يال٥تُإ ٚغسنات ايتاَني بهاؾ ١اْٛاعٗا ١٦ٖٝٚ
اناٚزام املايٚ ١ٝايػسن ١ايعساق ١ٝيًُػازٜع ايصػريٚ ٠املتٛضطٚ ١ايػسن ١ايعساق ١ٝيًهؿانات
املصسؾَٓٚ ١ٝعُات اجملتُع املدْ ٞاجملاشٚ ٠املام ١يال٥تُإ ٚاهل ١٦ٝايعاَ ١يًضسا٥ب اٚ
ا ١ٜدٗات اخسٜ ٣كسزٖا ايبٓو املسنصَ ٟطتكبال(ٚ ،)2إ اؾٗات اييت ودخٌ يًطذٌ ٖٞ
املصازف اؿهٚ ١َٝٛاـاص ١ؾكطٚ ،إ َطاي ١اداز ٠ايطذٌ ٚزقابت٘ سهسا عً ٢ايبٓو
املسنص ٟايعساقٖٚ ،ٞرا ٜطتٓتر َٔ َضُ ٕٛوعًُٝات ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞبٗرا ايػإٔ
ٚبايتايٜ ٞالسغ إ ٖر ٙايكطاعات ٚاملؤضطات احملدد ٠قاْْٛا هلا َطاع نبري ددا
بايعٌُ ايتذازٚ ٟاناضتجُاز ٟيًصباٚ ٔ٥ايػسنات عً ٢سد ضٛاٚ ٤ميهٔ َٔ خالهلِ اؿصٍٛ
عً ٢اَ ٟعًَٛات وِٗ ايبٓو املسنصٚ ٟوتالَ ّ٤ع ضذٌ انا٥تُإ انايهرت ْٞٚيالضتعالّ
املباغس ٚوكد ِٜايتكازٜس انا٥تُاْ ١ٝاملطًٛب ١بٗرا اـصٛص.
اَا يف ايكاْ ٕٛاملكازٕ ؾٓذد إ ايعدٜد َٔ ايد ٍٚعاؾت ٖرا املٛوٛع بدقٚٚ ١وٛح
انجس مما دا٤ت ب٘ وعًُٝات ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞؾٝالسغ إ قاَْ ٕٛصسف ايبشسٜٔ
املسنصٚ ٟاملؤضطات املاي ١ٝزقِ  64يطٓٚ 2006 ١املعدٍ مبٛدب املسض ّٛزقِ  34يطٓ١
 2015قد اواف ؾصال ددٜدا يًكاْ ٕٛاعال ٖٛٚ ٙايؿصٌ ايطابع ٚاير ٟدا ٤ؼت عٓٛإ
"َسانص املعًَٛات انا٥تُاْ )3("١ٝعٝح اداش ايكاْ ٕٛاعال( ٙسرف) اْػاَ ٤ؤضطات َاي١ٝ
وطَُ ٢سانص املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝباعتبازٖا َؤضطات َطاْد ٠يًكطاع املايَ ٞسخصَٔ ١
املصسف املسنصٚ ٟوك ّٛظُع املعًَٛات ٚايبٝاْات انا٥تُاْ َٔ ١ٝايعُالٚ ٤سؿعٗا ٚؼًًٗٝا
) )0نبيل ذنهن الرائغ ،السرجر الدابق ،ص.011
) )9السادة( )2من التعميسات.

) )2السادة ( )9من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل قانهن مرخف البحخين
السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116
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ٚوصٓٝؿٗا ٚاعداد وكازٜس انا٥تُإ يػسض وًب ١ٝطًبات ا ٟدٗ ١وطًب َجٌ ٖر ٙاملعًَٛات

انا٥تُاْ.)1(١ٝ
ٚاغاز ايكاْ ٕٛاىل إ ايعُ" :ٖٛ ٌٝا ٟغدص َٔ عُال ٤اعضاَ ٤سانص املعًَٛات
انا٥تُاْ ١ٝاير ٟحيتؿغ مبعًَٛات ناًَ ١عِٓٗ يد ٣املسنص"(.)2
ٚباملكازَْ ١ع ايكاْ ٕٛايبشسٜين لد املصسف املسنص ٟحيدد اؾٗات املسخص هلا
ٚاملطتؿٝد َٔ ٠املسانص يػسض قٝاَٗا بتصٜٚد املسانص باملعًَٛات اييت ٜطًبٗا املصسف
املسنصٚ ،ٟحيل يًُصسف املسنص ٟايصاّ ا ٟغدص بتصٜٚد املسانص مبا يدَ َٔ ٜ٘عًَٛات
خاص ١بصؿكاو٘ ٚوعاَالو٘ ٚاوؿاقٝاو٘ ايتذازٚ ١ٜاناضتجُازَ ١ٜع غريٚ ،ٙإ وبادٍ
املعًَٛات ٖر ٙنابد إ وتِ ٚؾل اوؿاقَ ١ٝعدَ ٠طبك ١بني َسنص املعًَٛات ايسٝ٥ظ املتُجٌ
باملصسف املسنصٚ ٟاناعضا ٤اناخس ٜٔيف َسانص املعًَٛات نذٗات سه ١َٝٛا ٚاؾٗات

املطتؿٝدٚ ٠اؿاصً ١عً ٢وسخٝص(ٚ ،)3اعط ٢ايكاْ ٕٛملسانص املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝإ
وتبادٍ باملعًَٛات َع اَ ٟسانص َعًَٛات ا٥تُاْ ١ٝوكع خازز ايبشسٚ ٜٔمبٛاؾك ١املصسف
املسنص ٟعً ٢ذيو؛ بػ ١ٝاناطالع عً ٢املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيًعُال ٤اير ٜٔميازض ٕٛاعُاهلِ
داخٌ ٚخازز ايبًدٚ ،ايتأند َٔ اضتكساز انا٥تُإ يًتادس املتداٚيَ ١عًَٛاو٘ بٗر ٙاؿاي.)4(١
ٚبايؿعٌ مت وأضٝظ "َسنص ايبشس ٜٔيًُعًَٛات انا٥تُاْٚ )5("١ٝاير ٟميازع عًُ٘
ٚؾكا يػسن ١خاص ١وؤضظ هلرا ايػسض يف ايبشس ٜٔاطًل عًٗٝا غسن" ١بٓؿت غسنَ ١طاُٖ١
) )0السادة( )68مكخر(أ) من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل قانهن مرخف
البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )9السادة (/68مكخر (ب ) )2/من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل قانهن
مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )2السادة ( )68مكخر ( 0أ ،ب ،د) من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل
قانهن مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )1السادة ( )68مكخر ( 0و) من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل قانهن
مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )5البج من االشارة ىشا الى اختالف ىحه الذخكات الخاصة بالسعمهمات االئتسانية او
السخاكد من وكاالت الترشيف االئتساني ،فاألخيخ ىه عبارة عن اجخاء عسمية تقيم
مدتقمة بذان مجى تالؤم السالءة السالية لمفخد او السؤسدة والقجرة عمى الهفاء بالتداماتو=
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َكؿًٚ "١مت اعتُادٖا َٔ قبٌ َصسف ايبشس ٜٔاملسنصٚ ،ٟإ ٖر ٙايػسن َٔ ٖٞ ١ايػسنات
املطاْد ٠يًكطاع املايٚ ٞذيو مبٛدب ايرتخٝص ايصادز هلا َٔ املصسف املسنصٟ
ايبشسٜين ٚؾكا يًُسض ّٛزقِ  34يطٓ2015 ١؛ ٚذيو يتًك ٞاملعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيًعُال٤
ٚوكدميٗا يألعضاٚ ٤ؾكا يًضٛابط ٚاناسهاّ ايصادز َٔ ٠املصسف املسنص.)1(ٟ
ٜٚتضُٔ املسنص اعال ٙقاعد ٠بٝاْات ايهرت ١ْٝٚوضِ املًؿات انا٥تُاْ ١ٝيًعُال٤
ٚوػٌُ املعًَٛات ٚايبٝاْات اييت ٜتًكاٖا املسنص َٔ اناعضاٚ ٤اييت قاّ املسنص ظُعٗا

ٚؼًًٗٝا ٚسؿعٗا(.)2
ٚحيل يًُسنص ٚاعضا ٘٥اضتدداّ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝألغساض اناسصا٤ات
ٚايدزاضات َع اؿؿاظ عً ٢ضسٚ ١ٜغدص ١ٝاصشابٗا(.)3
ٜٚعد َٔ اغساض َسنص املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيف ايبشس ٖٛ ٜٔوًك ٞاملعًَٛات

انا٥تُاْٚ ١ٝسؿعٗا ٚؼًًٗٝا ٚوصٓٝؿٗا َٔٚ ،ثِ اعداد ايتكازٜس انا٥تُاْ ١ٝبػأْٗا ٚوصٜٚد
اعضا ٤املسنص بٓا ٤عً ٢طًب َِٓٗ بتًو ايتكازٜس(.)4
ٚنابد إ ٜتضُٔ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞاملعًَٛات ايتاي"-1 :)5(١ٝاضِ ايعُٚ ٌٝزقِ
ٖٜٛت٘ ٚبٝاْت٘ ٚقٌ عًُ٘ ٚاقاَت٘ ٚاَ ١ٜعًَٛات عٔ سايت٘ ايػدصٚ ،١ٝعٓد ايػدص
املعٓ ٟٛنابد إ وتضُٔ املعًَٛات ايرتخٝص مبصاٚي ١ايٓػاطٚ ،زقِ ضذً٘ ايتذازٟ

ٚعٓٛاْ٘ ٚاَ ٟعًَٛات اخسَ ٣طذً ١يد ٣اعضا ٤املسنص".
=السالية ،فيه يعج اي الترشيف االئتساني راي محمل متخرص او راي مؤسدة
متخررة في السالءة االئتسانية لمطخف االخخ او السالءة في اصجار الدشجات او اي

التدامات مالية اخخى ،لسديج من التفاصيل يشظخ :أ .مجاني احسج ،دور وكاالت
الترشيف االئتساني في صشاعة االزمات في االسهاق السالية ومتطمبات اصالحيا ،مجمة
االكاديسية لمجراسات االجتساعية واالندانية ،العجد ،01حديخان ،9102 ،ص.51
) )0السادة ( )9من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
) )9السادة ( )2من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
) )2السادة ( )0من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
) )1السادة ( )9/9من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات
االئتسانية.
) )5السادة ( )1من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
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" -2املعًَٛات اـاص ١بهٌ َد ١ْٜٝٛيًعُٚ ٌٝا ٟوطٗٝالت ا٥تُآَْ ١ٝشت ي٘ ٚايبٛٝع
اآلدًٚ ١املطايبات اناخس ٣املطتشك ١عً ٢ايعُٚ ٌٝوٛازٜذ اضتشكاقٗا َٚد ٣ايتصاّ ايعٌُٝ
مبطتشكات اؾٗات اؿه َٔ ١َٝٛزضٚ ّٛاقطاط ٚغساَات ٚاَ ١ٜطايبات اخس."٣
" -3ا ٟدعا ٣ٚذات صؿ ١ا٥تُاْ ١ٝاقُٝت عً ٢ايعُٚ ٌٝاناسهاّ ايصادز ٠بػأْٗا".
" -4ا ٟدع ٣ٛاعطاز ا ٚاؾالع ا ٚوصؿ ١ٝاقُٝت عً ٢ايعُٚ ٌٝاناسهاّ ايصادز ٠باضِ
املصؿٚ ٞاَني ايتؿًٝط."١
" -5ا ١ٜاضتعالَات متت عً ٢ايتكسٜس انا٥تُاْ."ٞ
" -6ايتصٓٝـ انا٥تُاْ ٞيًعُٚ ٌٝاَ ٟعً ١َٛوؤثس عً ٢املال ٠٤انا٥تُاْ ١ٝيًعُ."ٌٝ
" -7بٝاْات اؾٗ ١املكدَ ١يًُعًَٛات ٚايبٝاْات ٚطبٝعْ ١ػاطٗا ٚعٓٛاْٗا".
ايػسض َٔ اضتدداّ ايتكازٜس ٚاملعًَٛات ٖ ٛنػـ اؿاي ١انا٥تُاْٚ ١ٝوكُٗٝٝا
يًعُ ٌٝيٝتُهٔ املسنص ٚاعضا َٔ ٘٥دزاض ١سايت٘ بٓا ٤عً ٢ذيو يف َٓح انا٥تُإ ا ٚضشب٘
ا ٚػدٜدٚ ٙغريٖاٚٚ ،ؾكا يًصٛز ٠انا٥تُاْ ١ٝايٛاؾ ١ٝؿاي ١ايعُٚ ،)1(ٌٝنابد إ وتِ (سرف)
عًُٝات وكدٚ ِٜاضتالّ ايتكازٜس ٚاملعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝبطس ١ٜواَٚ ١عدّ اؾػاٗ٥ا ضٛا ٤عٓد
ايتعاٌَ َع ايعُ ٌٝا ٚايػسنات ا ٚوعاٌَ املٛظؿني ٚايعاًَني باملسنص بٗرا ايػإٔ(.)2
ٚمما ضبل لد ايكصٛز ٚاوشا يف وعًُٝات ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞاـاص ١بتبادٍ
املعًَٛات انا٥تُاَْ ١ٝكازَْ ١ع املٛقـ ايبشسٜين اير ٟنإ ٚاوشا يف اجياد غسنات
َتدصص ١يف ٖرا اجملاٍ ٚاعداد ضذٌ ا٥تُاْ ٞببٝاْات َٚعًَٛات دقٝكٚٚ ١اوش.١
املبحث الثاني
االحلام القانونية للسجل االئتناني االللرتوني
إ ٚدٛد َجٌ ٖرا ايطذٌ املِٗ يف ايٛاقع ايتذاز ٟضٝددّ قطاعات كتًؿ ١عً٢
املطت ٣ٛاملايٚ ٞايتذازٚ ٟاناضتجُازٚ ،ٟعً ٘ٝضٛٝؾس َعًَٛات ٚبٝاْات نبريٚ ٠ذات اُٖ١ٝ
يًذٗات املطتؿٝدٚ ،َ٘ٓ ٠عً ٘ٝضٝتِ ٖٓا بٝإ اِٖ اناسهاّ ايكاْ ١ْٝٛاييت ضتعٗس بعد
وأضٝظ ايطذٌ ٚوؿعْ ٌٝعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ َٔ ١ٝخالٍ ايتعسف عً ٢أي ١ٝايعٌُ

) )0السادة ( )5من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
) )9السادة ( )6من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
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ٚؾكا يٓعاّ ايطذٌ ا ٚغسنات املعًَٛات انا٥تُاْٚ ،١ٝبٝإ اِٖ اناثاز املرتوب ١عً ٢ذيو
ٚٚؾكا يًُطًبني ايتايٝني:
املطًب انا : ٍٚآي ١ٝعٌُ ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املطًب ايجاْ :ٞاثاز ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرت.ْٞٚ
املطلب االول
آلية عنل السجل االئتناني االللرتوني
إ ٚدٛد َجٌ ٖرا ايطذٌ ضٝؤد ٟستُا اىل وسٚز ٠ايتعسف عً ٢املساسٌ اييت ميس
بٗا بد٤ا َٔ طًب املعًَٛات ٚاؾٗات اييت وطًبٗا ٚصٛنا اىل ادخاهلا يف ايٓعاّ ٚسؿعٗا
ٚطسٜك ١ايتعاٌَ َعٗا عٓد اصداز ايتكازٜس انا٥تُاْ.١ٝ
ٚٚؾكا يتعًُٝات وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايصادز َٔ ٠ايبٓو املسنص ٟايعساقٞ
لد إ اناخري ٜسوبط ٚؤُ وعاقدات خاص ١هلرا ايػسض َع اؾٗات املطتؿٝد َٔ ٠ايٓعاّ
باضتدداّ وكازٜس انا٥تُإ ٚؾكا يًػسض املعد ٚاملصدز هلا(ٜٚ ،)1ك ّٛاملطتؿٝد باناضتعالّ
عٔ ايصبا ٔ٥احملتًُني ٚاؿايٝنيٚ ،إ ٖرا اناضتعالّ ٜه ٕٛعٔ ايصبا ٔ٥ا ٚايػسنا٤
املتضآَني أ ٚأ ٟغدص طبٝعَ ٞايو ملػسٚع ؾسد ٟأ ٚا ٟاغداص ذ ٚٚصًٚ ١ؾكا
يكاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ  94يطٓٚ 2004 ١وعًُٝات ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞبٗرا
اـصٛص(.)2
ٚػدز اناغاز ٠اىل إّٔ اناضتعالّ نا ٜهْٛ ٕٛعا ٚاسدا بٌ ٜه ٕٛعً ٢اْٛاع عدٜد٠
 :ٖٞٚانا :ٍٚاناضتعالّ انا٥تُاْ ٖٛٚ ٞايرٜ ٟه ٕٛنٓعاّ َتهاٌَ ٜٚتٝح مبٛدب٘ ايبٓو
املسنص ٟيًُطتؿٝد ٜٔاملعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝاـاص ١بايصباَٚ ٔ٥عًَٛاوِٗ ايػدص ١ٝيػسض
اعداد وكازٜس انا٥تُإ ٚايتكً َٔ ٌٝاملداطس انا٥تُآْٖٚ ،)3(١ٝاى ْٛع ثإٍ ٖٛٚ :اناضتعالّ
ايتؿصٜٚ ًٞٝكدّ اناضتعالّ ٖٓا َٔ املطتؿٝد ٜٔاىل ْعاّ ضذٌ املعًَٛات انا٥تُاْ ٞيف
ايبٓو املسنصٚ ٟاـاص ١بايصبا ٔ٥اؾدد عٓد وكدميِٗ طًبات يًشص ٍٛعً ٢ا ١ٜخدَات َاي١ٝ

) )0السادة( )0/5من التعميسات.
) )9السادة ( )5/9من التعميسات ،ولقج اطمقت االخيخة عمييم " باألشخاص ذوو الرمة "
) )2السادة( )07/9من التعميسات.
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َصسؾ ١ٝأَٓ ٚتذات َصسؾ ١ٝاخسٖٓٚ ،)1(٣اى ْٛع ثايح َٔ اناضتعالّ انا  ٖٛٚاناضتعالّ
ايعاّ ٜٚكدّ ٖرا اناضتعالّ َٔ املطتؿٝد ٜٔاىل ْعاّ ضذٌ املعًَٛات انا٥تُاْ ٞانايهرتْٞٚ
عٔ ايصبا ٔ٥اير ٜٔضبل ٚإ وعاًَٛا ٚسصًٛا عً ٢قسٚض أ ٚا٥تُاْات َتٓٛعٚ ١عً ٘ٝؾٗٛ
ٜتعًل بتشدٜح املعًَٛات بايتعد ٌٜا ٚاناواؾٚ ١اؿرف(.)2
 َٔٚخالٍ َا ضبل ٜتضح يٓا إ وكد ِٜاناضتعالّ ٜه ٕٛبطًب َٔ املطتؿٝد
ٜٚصدز ٖرا اناضتعالّ ٚزقٝا ا ٚايهرتْٝٚا َتضُٓا املعًَٛات املطًٛبٚ ١ؾكا يطًب

املطتؿٝد(.)3
 َٔٚايبد ٜٞٗايكٖٓ ٍٛا ٚنُا ضبل بٝاْ٘ إ املطٝطس عًٖ ٢را ايطذٌ ٖ ٛايبٓو
املسنص ٟايعساق ٞؾٗ ٛاير ٟميًو سل انادازٚ ٠ايسقاب ١عًٚ ،٘ٝايطسف ايسٝ٥ظ ؾٚ ٘ٝذيو ألْ٘
ٖ ٛاير ٟاْػاٜٚ ٙدٜس ْعاَ٘ بانازوباط َع اؾٗات اناخس َٔ ،٣اطساف ايطذٌ ٚاملطتؿٝدٜٔ
َٓ٘ اييت ميٓشٗا ايبٓو املسنص ٟوسخٝصا يف اضتدداّ ايٓعاّ يػسض اواست٘ ؾُٝا بعد أل١ٜ
دٗ ١ا ٚدٗات اخس ٣وطًب٘.
اَا ايصب ٕٛؾٗ ٛايعُ ٌٝايرٜ ٟتكدّ اىل اؾٗات املطتؿٝدٚ ٠ؾكا يتعًُٝات وبادٍ
املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيػسض طًب ا٥تُإ َعني ا ٚؾتح سطاب ا ٚاؿص ٍٛعً ٢أ ١ٜخدَات
َاي ١ٝا ٚاضتجُازَ ١ٜتٓٛعٖٚ ،١را ايصب ٖٛ ٕٛايرٜ ٟعد قٛز ايطذٌ انا٥تُاْٞ؛ نإ َا ٜدزز
يف ٖرا ايطذٌ َٔ َعًَٛات وهَ ٕٛتعًك ١ب٘ ٚوهػـ عٔ ق ٠ٛا ٚوعـ ا٥تُاْ٘ ايطٛق،ٞ
ٚإ ٖر ٙاملعًَٛات وهػـ عٔ غدص ١ٝايصبٚ ٕٛنٝؿ ١ٝوعاًَ٘ يف ايطٛم ،ؾضال عٔ إ
اؿص ٍٛعً ٢املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝميهٔ إ ٜتِ مبكابً ١ايصب ٕٛايػدص ١ٝا َٔ ٚخالٍ
ادزاز بٝاْات َع ١ٓٝعٓ٘ يف اضتُاز ٠طًب انا٥تُإ(.)4
ٚنابد َٔ وٛؾس َسنص مجع َٚعاؾ ١املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝيف ايبٓو املسنص ٟايعساقٞ
ٚايرٜ ٟته َٔ ٕٛادٗصَٚ ٠عدات بسفٚ ١ٝقٛاعد َعًَٛات ٚبٝاْات وعٌُ بػهٌ َٛسد َٔ

) )0السادة( )09/9من التعميسات.

) )9السادة ( )91/9من التعميسات.
) )2السادة( )8/9من التعميسات.

) )1نبيل ذنهن الرائغ ،السرجر الدابق ،ص050؛ دمحم كسال عفانو ،السرجر الدابق،
ص.06
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ادٌ وٓطٝل ٚوصٓٝـ املعًَٛات املسضً َٔ ١املطتؿٝدٚ ،)1(ٜٔقد ؽضع بعض ٖرٙ
املعًَٛات ٚايبٝاْات يًُعادنات ايسٜاو ١ٝاـاص ١بٗا ا ٚاملعادنات اناسصاٚ ١ٝ٥غريٖا
ناضتدساز املعً ١َٛاملطًٛب ١بدقٚ ١عًُ ١ٝعايٚ ١ٝيٝتِ عً ٢اضاضٗا وكدٜس دداز ٠ايصبٕٛ
انا٥تُاْ َٔ ١ٝخالٍ ًَـ املعًَٛات( َٔٚ ،)2ثِ ازضاهلا يًٓعاّ َٚهتب اناضتعالّ انا٥تُاْٞ
يػسض اصداز ايتكازٜس انا٥تُاْ ١ٝعٔ َعًَ ١َٛعٚ ١ٓٝاناسصا٤ات عٔ ايصبا ٔ٥سٝح إ ٖرا
اناضتعالّ ٜطٝطس عً ٘ٝايبٓو املسنص ٟايهرتْٝٚا ٜٚتٝح يًُطتؿٝد ٜٔاناضتعاْ ١غدَاو٘
يإلؾاد ٠س ٍٛاَ ٟعً ١َٛعٔ ايصباٚ ٔ٥صؿكاوِٗ املتٓٛعٚ ،١بايؿعٌ مت وأضٝظ ٚسد ٠وبادٍ
املعًَٛات انا٥تُاْٚ ١ٝمحا ١ٜاؾُٗٛز ايتابع ١يدا٥سَ ٠ساقب ١ايصريؾ ١يف ايبٓو املسنصٟ
ايعساق.ٞ
 َٔٚايبد ٜٞٗإ وه ٕٛاؾٗات املطتؿٝد( ٠سرف) اغداصاّ َعٓ ١ٜٛمتتًو ايكدز٠
ٚاناَهاْٝات يف ايتعاٌَ َع ٖهرا ْعاّ خاص يًُعًَٛات انا٥تُاْٚٚ ،١ٝدٛد اغداص
طبٝعٝني ٜتٛي ٕٛاضتدداّ ايٓعاّ ٚاناضتعالّ ٚاناطالع عً ٢املعًَٛات ٚطًبٗا ٚؼدٜجٗا

ٚاصداز ايتكازٜس املطًٛب ١يًصبا َٔ ٔ٥خالٍ ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ.)3( ١ٝ
 َٔٚباب ؼدٜح املعًَٛات َٚساقبتٗا نابد إ ٜساعَ ٢ا اطًكت عً ٘ٝايتعًُٝات
بسضا ٌ٥اناخطاٚ ٤اييت ٖ ٞعباز ٠عٔ وٛدٚ ٘ٝاغعاز بٛدٛد اخطا ٤باملعًَٛات املتعًك١
بايصباٚ ٔ٥اييت ضبل ازضاهلا ملسنص مجع َٚعاؾ ١املعًَٛات يف ايٓعاّ ،ؾًٝتصّ املطتؿٝد
بتصشٝشٗا ٚازضاٍ املعًَٛات املصشش ١ملسنص َعاؾ ١املعًَٛات خالٍ َد ٠اضبٛع يهٞ
ٜك ّٛاملسنص مبعاؾتٗا َٚسادعتٗا ٚاعتُادٖا ا ٚزؾضٗا َٔ قبٌ َسنص املعاؾٖٚ ١رٙ
ايؿسو ١ٝوه ٕٛعٓد انتػاف اـطأ يف املعًَٛات َٔ اؾٗ ١املطتؿٝد ،٠اَا اذا قدّ ايصبٕٛ
طًبا يًبٓو املسنص ٟيتصشٝح املعًَٛات ؾٝكع عً ٢املطتؿٝد ايٓعس يف ايطًب ٚوصشٝح
اـطأ إ ٚدد خالٍ َدَٜٛ 15 ٠ا َٔ خالٍ اي ١ٝوصشٝح املعًَٛات(.)4

) )0السادة( )07 ،06/9من التعميسات.

) )9نبيل ذنهن الرائغ ،السرجر الدابق ،ص.015
) )2السادة( )02/9من التعميسات.
) )1السادة ( )5/5من التعميسات.
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اَا ايكاْ ٕٛايبشسٜين ؾًكد دا ٤ايتعدٚ ٌٜاطًل َطُ ٢اعضاَ ٤سانص املعًَٛات
انا٥تُاْ ١ٝبايٓطب ١يًذٗات اؿهٚ ١َٝٛأ ١ٜدَٗ ١طتؿٝد ٠زخص هلا يًعٌُ مبٛدب ٖرٙ
املسانص(.)1
ٚبايتايٜ ٞعد املصسف املسنص ٟايبشسٜين ٖ ٛاؾٗ ١اناضاضٚ ١ٝاناٚىل يف ايٓعاّ،
ٚاناطساف اناخس ٣املػرتنَ ١ع٘ َٖ ٞا اطًل عًٗٝا مبسانص املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝباملعٓ٢
املتكدّ اعال.ٙ
ٜٚعد ايعُٚ ٌٝؾكا هلرا ايكاْ ٖٛ ٕٛايػدص ايرٜ ٟتعاٌَ َع ا ٟعض َٔ ٛاعضا٤
َسانص املعًَٛات انا٥تُاْٚ ١ٝاير ٟوتٛؾس يدٜٗا َعًَٛات ناًَٚٚ ١اؾ ١ٝعٓ٘ يدٖ ٣رٙ

املسانص(ٜٚ ،)2تٛىل اصداز ايتكازٜس انا٥تُاْ ١ٝوتضُٔ َعًَٛات عٔ ايعُٚ ٌٝعٔ قدزو٘
اناضتجُازٜٚ ١ٜه ٕٛايتكسٜس صادزا َٔ اَ ٟسنص َٔ َسانص املعًَٛات انا٥تُاْٚ ١ٝؾكا يطًب
ايعُ ٌٝذاو٘ ا ٚا ٟعض َٔ ٛاعضا ٤املسنص(.)3
 َٔٚاملالسغ إ ايػهٌ ايكاْ ْٞٛهلر ٙايػسنات أ ٚاملسانص باْٗا وتأضظ يف غهٌ

غسنٚ ١بػهٌ صسٜح( )4بعهظ ايتعًُٝات ايصادز َٔ ٠ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞؾإْٗا مل وهٔ
ٚاوش ١يف ٖرا اناَس.
ْٚالسغ ٚؾكا ملسنص ايبشس ٜٔيًُعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝإٔ ايعكد املربّ بني املسنص
ٚاعضا ٤املسنص ٜٓص عً ٢وكدٚ ِٜوًكٚ ٞوبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝاـاص ١بايعُال،٤
سٝح نابد َٔ إ وهٖ ٕٛر ٙاملعًَٛات صشٝشٚ ١ناًَٚ ١دقٝك ١عٓد ادزادٗا يًُس ٠اناٚىل

) )0السادة( )68مكخر(ب )9/من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل قانهن
مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )9السادة ( )68مكخر (ب )2/من السخسهم.

) )2السادة ( 68مكخر /ب )1من السخسهم رقم  21لدشة  9105والستعمق بتعجيل قانهن

مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة 9116؛ ويشظخ السمحق 0
من القهاعج السخجعية لسخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.

) )1السادة ( )0/9من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات
االئتسانية.
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َٚع وسٚز ٠إ ٜتِ ؼدٜجٗا ٚوعدًٜٗا نًُا طسأ وػٝري عًٗٝا َٜٝٛا أ ٚنشد اقص ٢غٗساّ

ٚاسداّ(.)1

ٚبٓٝت قٛاعد َسنص ايبشس ٜٔيًُعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝبإٔ ايعالق ١بني املسنص ٚاعضا٘٥
قا ١ُ٥اضاضا عً ٢عكد ٜربّ بني املسنص ٚاألعضاَ ٤كدَ ٞاملعًَٛات ٚايبٝاْاتٚ ،نابد ٚؾكا
يًعكد إ ٜتِ وكدٖ ِٜر ٙاملعًَٛات يًُسنص بػهٌ دقٝل ٚصشٝح يف اٚقاوٗا احملدد٠
ٚؼدٜجٗا َٜٝٛا ا ٚغٗسٜا نشد اقص. )2(٢
املطلب الثاني
اثار السجل االئتناني االللرتوني
إ ٚدٛد ايطذٌ انا٥تُاْ ٞانايهرتٜ ْٞٚسوب اثازا ْٚتا٥ر قاْٜ ١َُٗ ١ْٝٛتِ
ؼدٜدٖا َٔ خالٍ َا وعٗس ٙاِٖ اؿكٛم ٚانايتصاَات اييت ٜسوبط بٗا املطٝطس عً ٢ايٓعاّ
َع بك ١ٝاناطساف َٔ شباَٚ ٔ٥طتؿٝد.ٜٔ
ؾايبٓو املسنص ٟايعساقٖٓ ٞا ٜعد دٗ ١اضاض ١ٝغسوٗا اجياد ٖرا ايٓعاّ اـاص
بتبادٍ املعًَٛات ٚاواست٘ يًُطتؿٝد َ٘ٓ ٜٔيػسض ؼكٝل اٖداؾ٘ ٚإ ٖر ٙاـدَات اييت
ضٝكدَٗا ايبٓو ٖٓا ٖ ٞبعٛض اَ ٟكابٌ عُٛي ١هلر ٙاـدَات(.)3
ٚعً ٢املطتؿٝد انايتصاّ باوباع إدسا٤ات اناضتعالّ ايدقٝكٚ ١املػسٚطٚ ١ؾكا
يًتعًُٝات( َٔ ،)4خالٍ ايتأند َٔ املطتٓدات ٚوٛاقٝع ايصبٚ ٕٛابالؽ ايصب ٕٛعكٛق٘ ٚؾكا
يًتعًُٝات ٚبأ ٟزؾض ٜتعًل بطًباو٘ َع بٝإ ضبب٘ بػهٌ دقٝل يًصبًٜٚ ،)5(ٕٛتصّ
املطتؿٝد بأِٖ ايتصاّ قاْ ْٞٛانا  ٖٛٚازضاي٘ يًُعًَٛات املتعًك ١بايصبا ٔ٥بعد إ ٜكّٛ

ظُعٗا ٚوصٓٝؿٗا ٚوسوٝبٗا ٚازضاهلا اىل َسنص مجع املعًَٛات ؤُ َسنص املعاؾ ١يف

) )0السادة ( )7من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
) )9السادة ( )7من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
) )2السادة ( )8من التعميسات.
) )1السادة ( )9/5من التعميسات.
) )5السادة ( )2/5من التعميسات.
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ايٓعاّ َٔٚ ،ايبداٖ ١ايتأند َٔ صش ١املعًَٛات املكدَ ١بعد إ ٜتِ وطً ِٝا ٟاثباوات

عًٗٝا(.)1

ٚباملكابٌ ؾإ ايصبا ٔ٥عٓد وعاًَِٗ َع ٖر ٙاملعًَٛات أ ٚسادتِٗ هلا ؾاِْٗ نابد
إ ٜتكدَٛا بطًب ؼسٜس ٟيًُطتؿٝد يًشص ٍٛعً ٢ايتكسٜس انا٥تُاْ ٞا ٚايتكدّ َباغس٠
يًبٓو املسنصٚ ٟملسٚ ٠اسد ٠يف ايطٓٚ ١بػهٌ فاْٚ ،ٞنريو يًصب ٕٛاؿل يف َعسؾ ١اضباب
زؾض ايطًبٚ ،نريو ٜجبت يًصب ٕٛاؿل بتكد ِٜطًب وصشٝح املعًَٛات اـاطٚ ١٦عً٢
ايبٓو املسنصَ ٟتابع ١املٛوٛع َع اؾٗات املطتؿٝد ٠بػإ ٖر ٙاملعًَٛات ٚعً ٢اؾٗ١
املطتؿٝد ٠ايسد خالٍ اضبٛع َٔ وطًِ طًب اناعرتاض ٚبعدٖا ٜك ّٛايبٓو املسنص ٟبايسد

عً ٢ايصب ٕٛخالٍ َٜٛ 15ا َٔ وازٜذ وطًِ طًب ايتعد ٌٜا ٚاناعرتاض(.)2
ٚٚوع ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞادٛزا خاص ١ناضتٝؿاٗ٥ا(ْ )3عري ٖر ٙاـدَات ٖٞٚ
 15ايـ دٜٓاز نأدٛز اضتعالّ يًتكازٜس انا٥تُاْ.١ٝ
ٜٚكع ايتصاّ عً ٢املطتؿٝد باؿؿاظ عً ٢ضسٚ ١ٜأَ املعًَٛات ٚايتكازٜس انا٥تُاْ١ٝ
اـاص ١بايصباٚ ،ٔ٥اٜضا نا حيل ي٘ وداٖ ٍٚر ٙاملعًَٛات خالؾا يًتعًُٝات(. )4
ٚيتشكٝل أَ املعًَٛات ٚاؿؿاظ عً ٢ايطس ١ٜنابد إ ٜتدر انادسا٤ات املطًٛب١
هلرا ايػإٔ ٚٚدٛد اغداص هلِ خربٚ ٠نؿا )5(٠٤يف فاٍ ايتعاٌَ بٛضا ٌ٥اناوصانات
ٚايتكٓٝات املتطٛز ٠انايهرتٚ ١ْٝٚوٛؾري نٌ ايضُاْات اييت ؼُ ٞاضساز ايعُال ٤يف ايٓعاّ
ٚعدّ ايتطبب با ٟاوساز غدص ١ٝاَ ٚاد ١ٜعكِٗ ْتٝذ ١ا ٟوكصري ا ٚخًٌ يف ايٓعاّ لِ
عٔ عدّ برٍ ايعٓا ١ٜاملطًٛب ١يف ٖرا اجملاٍ َٔ قبٌ اؾٗات املتدصص. ١
 َٔٚاملعً ّٛإ ٖر ٙاملعًَٛات عً ٢ايسغِ َٔ نْٗٛا ايهرت ١ْٝٚانا اْ٘ نابد إ وتِ
اشايتٗا ٚسرؾٗا بايهاٌَ ؤُ َد ٠قدد ٠نأصٌ عاّ  ٖٞٚضبع ضٓٛات َع إٔ ايبٓو
) )0السادة ( )1/5من التعميسات.
) )9السادة ( )2 ،9 ،0/6من التعميسات.

) )2السادة ( )8من التعميسات .وتججر االشارة الى تحجيج ىحه االجهر بسهجب كتاب البشك
السخكدي العخاقي دائخة مخاقبة الريخفة قدم تبادل السعمهمات االئتسانية وحساية الجسيهر

رقم  090/1/9في . 9107/2/91
) )1السادة ( )9من التعميسات.
) )5السادة ( ،2/9و )1من التعميسات.
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املسنص ٟايعساق ٞميًو ضًط ١وكدٜس ١ٜيف انابكا ٤عً ٢املعًَٛات ذات ايؿ ١٦اـاص ١يؿرت ٠انجس

َٔ ضبع ضٓٛات نُا يف اناؾالع ٚاؿذٛشات عٓد ؾسوُٗا(.)1
 َٔٚاناثاز املُٗ ١اٜضا يٓعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايعساقٚ ٞإ مل وػس
ايتعًُٝات يريو ٖٛ ،ايتعسف َٔ خالٍ ٖرا ايٓعاّ املعًَٛات اييت ٜتضُٓٗا يف اعداد
ايدزاضات اناسصاٚ ١ٝ٥ايدزاضات ايعًُ ١ٝانانادمي ١ٝيًهػـ عٔ ايتطٛز أ ٚايرتادع اؿاصٌ
يف قطاع انا٥تُإ يد ٣املؤضطات املايٚ ١ٝبػسط اؿؿاظ عً ٢ضسَ ١ٜعًَٛات ايصبأ٥
ايػدصٚ ١ٝعدّ اناؾصاح بٗا.
ٚلد إ قاَْ ٕٛصسف ايبشس ٜٔاملسنصٚ ٟاملؤضطات املاي ١ٝايٓاؾر ٚاملعدٍ اغاز
يضسٚز ٠قٝاّ َسنص املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝبٛوع ْعاّ خاص يتٛع ١ٝايعُال ٤بأْػطت٘
ٚفاناوٗا ْٚعاَا خاصا ؿُا ١ٜسكٛم ايعُالٚ ٤اناعضاٚ ٤مبٛاؾكَ ١صسف ايبشس ٜٔاملسنصٟ

عً ٢ذيو(.)2
ٚاعط ٢قاَْ ٕٛصسف ايبشس ٜٔاملسنص ٟايٓاؾر ٚاملعدٍ اؿل يًعُ ٌٝباؿصٍٛ
عً ٢وكسٜس ا٥تُاْ ٞخاص ب٘ َٔ َسنص املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝبال َكابٌ َسٚ ٠اسد ٠يف ايطٓ،١
ٚميهٓ٘ اؿص ٍٛعً ٢وكسٜس ا٥تُاْ ٞاخس َٔ َسنص ايبشس ٜٔبعد ضداد زضِ قدز4 ٙ
دْاْري(ٚ ،)3اعط ٢ايكاْ ٕٛيًعُ ٌٝايطًب َٔ ا ٟعض ٛمبسنص املعًَٛات بضسٚز ٠ؼدٜح
بٝاْاو٘ بػسط وكدَ ِٜا ٜجبت ذيوٚ ،حيل ي٘ باملكابٌ إ ٜتكدّ با ٟغه ٣ٛا ٚاعرتاض
ٜتعًل بايبٝاْات اـاص ١ب٘ َٔ خالٍ ايتكسٜس انا٥تُاْ ٞاير ٟضبل َٓش٘ ي٘(.)4
ٚيكد ٚوعت قٛاعد خاص ١اضاض ١ٝيتٓع ِٝايعالق ١بني َسنص ايبشسٚ ٜٔاعضا٤
املسنص( ،)5سٝح ٜعٌُ املسنص عً ٢سؿغ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝاـاص ١بعُال ٤اناعضا ٤يف
) )0السادة( )7من التعميسات.

) )9السادة ( 68مكخر )1/من السخسهم رقم  21لدشة  9105الخاص بتعجيل احكام قانهن
مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )2السادة ( )9/8من القهاعج السخجعية لسخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.

) )1السادة ( 68مكخر )2/من السخسهم رقم  21لدشة  9105الستعمق بتعجيل احكام قانهن
مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )5اعزاء السخكد وفقا لمقهاعج السخجعية اعاله" :ويقرج بيم اعزاء مخكد البحخين
لمسعمهمات االئتسانية السخخص ليم بسهجب القانهن والجيات الحكهمية من اله ازرات=
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قاعد ٠ايبٝاْات انايهرتٚ ،١ْٝٚاواستٗا يألعضا ٤يػسض َٓح قساز انا٥تُإ أ ٚػدٜد ٙأٚ
اعاد ٠ايٓعس ؾ ٘ٝأٖٝ ٚهًٝت٘ٚ ،ألغساض وك ِٝٝاؿاي ١انا٥تُاْ ١ٝيًعُ ٌٝيف اناسٛاٍ اناخس٣
اييت ٜتِ مبٛدبٗا بٝع ايطًع أ ٚوكد ِٜاـدَات أل ٟغدص َكابٌ وعٗد بايدؾع ايالسل.
ٚٚوع ايكاْ ٕٛاٜضا ْعاَا خاصا يػسض وًك ٞايػهاٚ ٣ٚاناعرتاوات َٚتابعتٗا

ٚايسد عًٗٝا( )1يٝتِ وطٝري اناَٛز املتعًك ١بايٓعاّ بػهٌ اَجٌ ٚدقٝلٚ ،وهٖٓ ٕٛاى َتابع١
َطتُس ٠يعًُ ١ٝادخاٍ ٚؼدٜح املعًَٛات بني ؾرتٚ ٠اخس.٣
(سرف) ٚنا حيل يًُسنص إ حيتؿغ باَ ٟعًَٛات ا٥تُاْ ١ٝعٔ سطابات ايعُال٤
ميهٔ إ ٜه ٕٛهلا اثس ضًيب مبٓح ا٥تُإ ايعُ ٌٝبعد َسٚز انجس َٔ مخظ ضٓٛات َٔ
وازٜذ اقؿاٍ وًو اؿطابات انا٥تُاْ ،١ٝأ َٔ ٚايتازٜذ اير ٟوه ٕٛؾ ٘ٝوًو اؿطابات قد
اضتعادت ٚوعٗا ايطبٝعٚ ٞوٓطبل ٖر ٙايٓصٛص عً ٢ايعُال َٔ ٤اناؾساد ؾكط(. )2
اَا (سرف) قاَْ ٕٛصسف ايبشس ٜٔاملسنصٚ ٟاملؤضطات املاي ١ٝايٓاؾر ٚاملعدٍ
ؾكد اعترب َٔ بني املعًَٛات ايطس( ١ٜسرف) ايبٝاْات اـاص ١بايعُالٚ )3(٤املعًَٛات
انا٥تُاْٚ ١ٝوكازٜس انا٥تُإ(ٚ ،)4عدّ دٛاش وداٖ ٍٚر ٙاملعًَٛات َع ا ٟغدص ا ٚاعطا٤
سل اناطالع عًٗٝا يًػري(.)5
=والييئات الرادر بتحجيجىا قخار من مجمذ الهزراء لتدويج السخكد بسا لجييم من
معمهمات ائتسانية خاصة بعسالئيا واالشخاص السمدمين بقخار من السرخف بتدويج
السخكد بسا لجييم من معمهمات ائتسانية خاصة بعسالئيم" .السمحق 0من القهاعج
السخجعية سالفة الحكخ.

) )0السادة ( 68مكخر )1/من السخسهم رقم  21لدشة  9105الستعمق بقانهن مرخف
البحخين السخكدي والسؤسدات السالية الشافح.

) )9السادة ( )9/2من القهاعج السخجعية لسسارسة العسل في مخكد البحخين لمسعمهمات
االئتسانية.

) )2السادة ( )006من السخسهم رقم  21لدشة  9105الستعمق بتعجيل احكام قانهن مرخف
البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )1السادة( 68مكخر/ب) من السخسهم رقم  21لدشة  9105الستعمق بتعجيل احكام قانهن
مرخف البحخين السخكدي والسؤسدات السالية رقم  61لدشة .9116

) )5السادة ( )2/9/7من القهاعج السخجعية لسخكد البحخين لمسعمهمات االئتسانية.
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اخلامتـة
َٔ خالٍ اناطالع عًٖ ٢را املٛوٛع ْطتدًص مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚاملكرتسات
اناضاض ٖٞٚ ١ٝنايتاي:ٞ
اٚنا :ايٓتا٥ر:
ٜ -1عد انا٥تُإ بػهٌ عاّ َٔ اِٖ ايسنا٥ص اناضاض ١ٝيف ايعٌُ ايتذاز.ٟ
 -2إ َٓح انا٥تُإ ٚايتعسف عٔ قسب عً ٢اناسصاٝ٥ات ٚاملعًَٛات ايدقٝك ١سٛي٘ ٜطاعد
نجريا يف ايطٝطس ٠عً ٢كاطس ايعٌُ ايتذازٚ ٟوكًًٗٝا.
 -3إ اضتدداّ األْعُ ١انايهرت ١ْٝٚاملتطٛزٚ ٠اؿدٜج ١يف ايعٌُ ايتذاز ٟحيكل َصاٜا
ايطسعٚ ١اناَاْٚ ١اواس ١املعًَٛات يألغداص املسخصني بطًبٗا.
 -4إ ٚدٛد خدَ ١اناضتعالّ َٔ خالٍ ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ َٔ ١ٝقبٌ ايبٓو
املسنص ٟايعساق ٞيف ايدٚيٜ ١عد خط ٠ٛزٝ٥ط ١يف فاٍ َٓح انا٥تُاْات ٚايطٝطس ٠عً٢
املداطس اـاص ١ب٘ ٚايتعسف عً ٢ايٛوع املايٚ ٞاناقتصاد.ٟ
 -5إ اصداز ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞوعًُٝات خاص ١بػإ وٓع ِٝاملعًَٛات انا٥تُاْ١ٝ
بطذٌ ايهرت ْٞٚخاص ٜعد خط ٠ٛيف اػا ٙصشٝح .
 -6مل وضع ايتعًُٝات ايٓاؾر ٠اطازا يتأضٝظ غسن ١عاَ ١وتبع ايبٓو املسنص ٟغسوٗا
املعًَٛات انا٥تُاْ ،١ٝمما ٜعد ْكصا نبريا َكازَْ ١ع ايعدٜد َٔ ايد ٍٚاييت وبٓت َجٌ
ٖرا ايٓعاّ.
ثاْٝا :ايتٛصٝات.
ْٛ -1ص ٞاملػسع ايعساق ٞبتأضٝظ غسن ١عاَ ١هلا اضتكالهلا املايٚ ٞاناداز َٔ ٟايبٓو
املسنص ٟايعساقٚ ٞوهَ ٕٛتدصص ١يف فاٍ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝمجعا ٚوصٓٝؿا
ٚادازَ ٠ع غريٖا َٔ املؤضطات املاي.١ٝ
ْ -2كرتح عً ٢ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞاصداز دي ٌٝخاص وٛوٝش ٞس ٍٛوبادٍ املعًَٛات
انا٥تُاْ ١ٝيٛٝوح ؾ ٘ٝبعض اناَٛز ايػاَض ١اييت ٚزدت يف ايتعًُٝات ايٓاؾر.٠
ْ -3كرتح عً ٢املػسع ايعساق ٞإعداد ْعاّ خاص بايتصٓٝـ انا٥تُاْ ٞيألغداص
ٚايػسنات؛ ملا ي٘ َٔ اُٖٚ ١ٝازوباط نبري َع ْعاّ وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايٓاؾر
سايٝا.
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ْٛ -4ص ٞاؾٗات ذات ايعالقٚ( ١شاز ٠املاي ،١ٝايبٓو املسنص ١٦ٖٝ ،ٟاضٛام اناٚزام املاي)١ٝ
بايكٝاّ بإدسا٤ات وٛع ١ٝس ٍٛاملعًَٛات انا٥تُاْٖٚ ١ٝرا ايٓعاّ اـاص بٗا ٚاُٖ١ٝ
انا٥تُإ عًَ ٢طت ٣ٛانرب َٔ خالٍ اقاَ ١ايتٛع ١ٝايجكاؾ ١ٝا ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ
يًُتدصصني بايػإٔ املايٚ ٞايتذاز ٟيًرتنٝص عً ٢اُٖٝت٘ يف ايٛاقع ايعًُ.ٞ
املصـادر
اٚنا :ايهتب.
 .1د .ابساَٖ ِٝدنٛز ،املعذِ ايٛضٝط ،ز ،1ط ،2داز اناَٛاز ،بريٚت.1990 ،
 .2امساع ٌٝبٔ محاد اؾٖٛسَ ،ٟعذِ ايصشاح ،ط ،1داز املعسؾ ،١يبٓإ.2005 ،
 .3د .بػس ٣خايد وسن ،ٞوُاْات انا٥تُإ املصسيف ،داز ايهتب ايكاَْ ،١ْٝٛصس.2015 ،
 .4د .ضاَس َعٗس ،صٓاع ١ايتُ ٌٜٛيف املصازف ٚاملؤضطات املاي ١ٝاناضالَ ،١ٝط،1
غعاع يًٓػس ٚايتٛشٜع ،سًب.2010 ،
 .5عبد ايػين اب ٛايعصّ ،املعذِ ايػين ،بال داز ْػس ٚنا دٚي.١
 .6د .ؾسز خري اهلل ،اداز ٠انا٥تُإ باملصازف ،ط ،1داز افد يًٓػس ٚايتٛشٜع ،عُإ،
.2016
 .7احملاََٛ ٞض ٢ؾاوٌ ايعبٛد ،ٟاؾالع املصازف مبداطس انا٥تُإ ،ط ،1داز ايضٝا٤
يًطباع ،١ايٓذـ اناغسف.2011 ،
 .8أ.د .قُد ايصرييف ،اداز ٠ايعًُٝات املصسؾ ،١ٝط ،1داز ايؿذس يًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايكاٖس٠
.2016
 .9قُد نُاٍ عؿاْ٘ ،اداز ٠انا٥تُإ املصسيف ،داز ايٝاشٚز ،ٟعُإ-انازدٕ ،بال ضٓ.١
 .10املٓذد ايٛضٝط يف ايعسب ١ٝاملعاصس ،٠ط ،1داز املػسم ،بريٚت.2003 ،
ْ .11ب ٌٝذْ ٕٛايصا٥ؼ ،انا٥تُإ املصسيف ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝيبٓإ َٔ ،د ٕٚضٓ.١
ثاْٝا :ايبشٛخ.
 .1ايؿاوح ايػسٜـ ٜٛضـ ايطاٖس ْٛ ٚز اهلد ٣قُد ،ٜٔايرتَٝص انا٥تُاْٚ ٞدٚز ٙيف اؿد
َٔ كاطس انا٥تُإ املصسيف يف ايطٛدإ ،عح َٓػٛز فً ١ايعً ّٛاناقتصاد،١ٜ
داَع ١ايطٛدإ ،ايعدد .2013 ،14
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 .2أَ .داْ ٞامحد ،دٚز ٚنانات ايتصٓٝـ انا٥تُاْ ٞيف صٓاع ١اناشَات يف اناضٛام املاي١ٝ
َٚتطًبات اصالسٗا ،فً ١انانادمي ١ٝيًدزاضات انادتُاعٚ ١ٝاناْطاْ ،١ٝايعدد،10
سصٜسإ.2013 ،
ثايجا :ايسضا ٌ٥ايعًُ.١ٝ
َ .1ريؾت عً ،ٞاناداز ٠اؿدٜج ١ملداطس انا٥تُإ يف املصازف ٚؾكا يًُعاٜري ايدٚي١ٝ
باشٍ ،2زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايتذاز ،٠اؾاَع ١اناضالَ ١ٝبػص.2007 ،٠
زابعاَٛ :اقع ايػبه ١ايعامل ١ٝيًُعًَٛات.
 -1أمئ محص ،٠قسا ٠٤يف قاَْ ٕٛعًَٛات انا٥تُإ زقِ  82يطَٓ( 2003 ١ا جيب إ ٜهٕٛ
َٚا جيب إ نا ٜه http://alrai.com/article/84489.html ،2004 ،)ٕٛاخس
شٜاز2018/7/1 :٠
 -2د.ذاي٘ ضعٝد حي ،٢ٝعكد وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ،١ٝاملؿٗٚ ّٛايطبٝع ١ايكاْ،١ْٝٛ
َتاح عً ٢املٛقع:
https://www.researchgate.net/...Yahya/...tbadl.../576e731008
اخس شٜازae62194746b758.2018/7/6 ٙ
 -3أ .مسري ايٓصري ،ٟايكطاع املصسيف ايعساق ٞايتشدٜات ٚاضرتاوٝذ ١ٝاناصالسات،
َ ،2015تاس ١عً ٢املٛقع:
 https://cbi.iq/page/37اخس شٜاز. 2018/12/14 ٠
َٛ -4قع ايبٓو املسنص ٟايعساقhttps://cbi.iq/ :ٞ
خاَطا :ايتػسٜعات ٚايتعًُٝات .
أ -ايتػسٜعات:
 -1قاْ ٕٛاملصازف ايعساق ٞزقِ  94يطٓ2004 ١
 -2قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟايعساق ٞزقِ  64يطٓ. 1976 ١
 -3قاْ ٕٛايبٓو املسنص ٟايعساق ٞايٓاؾر زقِ  56يطٓ. 2004 ١
 -4قاْ ٕٛايتذاز ٠ايعساق ٞزقِ  30يطٓ. 1984 ١
 -5قاْ ٕٛايتٛقٝع انايهرتٚ ْٞٚاملعاَالت انايهرت ١ْٝٚايعساق ٞزقِ  78يطٓ.2012 ١
 -6قاَْ ٕٛصسف ايبشس ٜٔاملسنصٚ ٟاملؤضطات املاي ١ٝزقِ  64يطٓٚ 2006 ١املعدٍ
بايكاْ ٕٛزقِ  34يطٓ. 2015 ١
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ب -ايتعًُٝات ٚايكٛاعد ايكاْ:١ْٝٛ
 -1وعًُٝات وبادٍ املعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايعساق ٞايصادز َٔ ٠ايبٓو املسنص ٟايعساق ٞعاّ
.2014
 -2ايكٛاعد املسدع ١ٝملُازض ١ايعٌُ يف َسنص ايبشس ٜٔيًُعًَٛات انا٥تُاْ ١ٝايصادز ٠يف
. 2016/6/1
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