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عدد صفحات الكتاب: ۱۷٦ صفحة
۱۷×۲٤ سم قياس صفحة الكتاب: 

الطبعة األولى
۲۰۲۰

جميع الحقوق محفوظة

طبع في بيروت

والترجمة  والنقل  والتصوير  الطبع  طرق  بكل  منه  جزء  أو  الكتاب  هذا  طبع  يمنع 
من  خطي  بإذن  إال  الحقوق  من  وغيرها  والحاسوبي  والمسموع  المرئي  والتسجيل 

الناشر



انَ (٧) أَالَّ  عَ املِيزَ ضَ وَ ا وَ هَ عَ فَ ء رَ امَ السَّ وَ
نَ  زْ وا الوَ قِيمُ أَ انِ (٨) وَ ا يفِ املِيزَ وْ تَطْغَ

انَ وا املِيزَ ُ ْرسِ الَ ختُ طِ وَ سْ بِالقِ
اآليات ٧ – ٩ من سورة الرمحن





إهداء… و�سة وفاء

إٰىل روح شقيقتي الصغرٰ… (والء)
املؤلف



يف  املنشور   ٢٠١٩ لسنة  رقم (٢٤)  القانون  صدر  الكتاب  طباعة  أثناء  تنويه: 
جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٥٦٠) يف ٢٨ / ١٠ / H٢٠١٩ الذي ألغى مجيع 
النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب املفتشني العموميني 
 H٢٠٠٤ أينام وردت يف أمر سلطة االئتالف املؤقتة (املنحلة) رقم (٥٧) لسنة 

.٢٠٠٥ واألمر الترشيعي رقم (١٩) لسنة 



مقدمة

املرسلني  أرشف  حممد  سيدنا  عٰىل  وسالمه  وصالته  العاملني  رب  هللا  احلمد 
وخاتم النبيني وعٰىل آله وصحبه أمجعني وبعد.

 Hعنها دولة  ألية  غنٰى  ال  هيئة   Hاحلــارض الوقت  يف   Hاملركزي البنك  يعد 
السياسة  رسم  قبيل  من  اإلمهية  بالغة  ووظائف  مهام  به  تناط  املذكور  فالبنك 
النقدية وتنفيذهاH وإصدار العملة الرسمية واملحافظة عٰىل استقرارهاH وتعزيز 
التنمية املستدامة يف الدولة. ويُامرس البنك املركزي مهامه من خالل االستعانة 
برتسانة كبرية من الصالحيات التي تدل عٰىل رضورة وجوده وعلو مكانته مثل: 
والنقدية للحكومةH واإلرشاف عٰىل النظام املرصيف  تقديم االستشارات املالية 

برمتهH ومحايته من املخاطر التي قد يتعرض هلا.
 Hللدولة النقدية  السياسة  يف  الزاوية  حجر  يُمثل  املركزي  البنك  كان  وإذا 
فإن دوره يف السياسة املالية ال يقل أمهيةH فالبنك املركزي يرفد اخلزينة العامة 
 H(١)باألموال الالزمة لإلنفاق عٰىل املشاريع التي هتدف إٰىل إشباع احلاجات العامة

ويتعاون مع اإلدارة املالية عند حتضريها للموازنة العامة بصورة سنوية(٢).

رقم:  النافذ  المصري  والنقد  المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك  قانون  من   (۲۲) المادة:  (۱)  نصت 
(۸۸) لسنة ۲۰۰۳ بأن: (يؤول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة…).

(۲)  يسهم البنك المركزي العراقي في اعداد الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق من خالل ←

۹

مقدمة



إن امهية الدور الذي تؤديه البنوك املركزية وجسامة املهام امللقاة عٰىل عاتقها 
الظروف  هتيئة  ٰىل  إ واالقتصادية  لسياسية  ا أنظمتها  اختالف  عٰىل  لــدول  ا دفع 
تلك  مقدمة  يف  وكان   Hلبنوك ا تلك  عمل  إلنجاح  الالزمة  والوسائل  املناسبة 
الوسائل تزويد البنوك املركزية باالستقالل الذي يبعدها عن التدخالت السلبية 
منْ  وذلك  احلزبية  والرصاعات  السياسية  لتجاذبات  ا وعن  لعامة  ا للسلطات 
أَجل أن تؤدي تلك البنوك املهام املناطة هبا بكل مهنية وحرفيةH وهو ما يُسهم 
املعييش   ٰملستو ا من  ويرفع  للدولة  دية  االقتصا ة  احليا ر  استقرا يف  شك  بال 

للمواطنH ويضمن له حياة كريمة والئقة ورغيدة.
يف  هلا  تطبيقا  وجدت  قد  املركزية  البنوك  استقالل  فكرة  كانت  إذا  ولكن 
من  تنجو  مل  الفكرة  تلك  أن  إالّ  االقتصادية  وترشيعاهتا  الدول  من  كثري  دساتري 
يَّام التنفيذية منها إٰىل فرض  خماطر عدة مثل: السعي احلثيث لسلطات الدولة الَ سِ
هيمنتها عٰىل البنك املركزي والتدخل يف عملهH وممارسة الضغوط عليه بام يفرغ 

  →
– اعداد تقرير عن موازنة النقد األجنبي وخطة عرض النقد الوطني وورفعهما إلى لجنة الشؤون 
شهر  خالل  الموازنة  قانون  مشروع  مع  وتوحيدها  لمناقشتها  الوزراء  مجلس  في  االقتصادية 

تموز من سنة اعداد الموازنة.
– التنسيق مع وزارة التجارة العداد خطة التجارة الخارجية ومناقشتها مع الوزرات والجهات غير 
الشؤون  لجنة  إلى  الخطة  ورفع  إقليم  في  المنتظمة  غير  والمحافظة  واإلقليم  بوزارة  المرتبطة 
شهر  خالل  الموازنة  قانون  مشروع  مع  وتوحيدها  لمناقشتها  الوزراء  مجلس  في  االقتصادية 
تموز من سنة اعداد الموازنة. تنظر: الفقرة (أ) من المادة (۱۰)، والمادة (۹) من قانون اإلدارة 

المالية االتحادية رقم: (٦) لسنة: ۲۰۱۹.
الموازنة  بشأن  المعدل   ۱۹۷۳ لسنة:   (٥۳) رقم:  قانون  من   (۱٥) المادة  نصت  مصر  وفي 
العامة للدولة بأن: (تتولى وزارة المالية اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات 
الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة وبعد استشارة البنك المركزي، بهدف التنسيق بين كل من 
السياسات المالية والسياسات النقدية واالئتمانية بما يحقق أهداف الخطة السنوية المقررة ويتفق مع 

للدولة…). العامة  السياسة 
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ميزة االستقالل من حمتواها احلقيقي. وتعرض البنك املركزي للتدخالت التي 
تقوض استقالله مل يقف عند عتبة الدول النامية وحدها بل شمل كذلك بعض 
الدول املتقدمة التي وجدت يف تعرضها إٰىل األزمات االقتصادية ذريعة لتوجيه 
عٰىل  القابضة  فاألحزاب  السياسية.  رؤيتها  ختدم  التي  الوجهة  املركزية  البنوك 
السلطة كانت وال تزال ترٰ يف األزمات االقتصادية خطرا دامها هيدد مكاسبها 
من  عنها  اخلطر  إبعاد  يف  جهدا  تألوا  ال  فهي  لذا  السياسية  احلياة  يف  نتها  ومكا
خالل التغلب عٰىل تلك األزماتH وهي يف سبيل حتقيق هذا اهلدف ال تتورع عن 
هدر فكرة استقالل البنك املركزي والتضحية به لتحقيق إنجازات رسيعة تقنع 
هبا املواطن لضامن أن يُعيد انتخاب احلزب احلاكم مرة أخرٰ. وعٰىل الرغم من 
أمهية دراسة موضوع استقالل البنك املركزي عن السلطة التنفيذية إالّ أن أقالم 
البحث  هذا  يف  وسنحاول  وافية.  بصورة  تناوله  يف  مدادها  سال  قلّام  الباحثني 
التصدي هلذه املهمة مسلطني الضوء عٰىل البنك املركزي العراقي وفقا ألحكام 
 ٥٦ رقم:  املؤقتة (املنحلة)  االئتالف  سلطة  أمر  بموجب  الصادر  النافذ  قانونه 
 Hواملنشور يف الوقائع العراقية عدد: (٣٩٨٢) يف حزيران ٢٠٠٤ Hلسنة: ٢٠٠٤
لبنوك  با لتعريف  ا عــن:  األول  يف  نتكلم  مبحثني:  من  مكونة  خطة  متبعني 
عن  املركزي  البنك  استقالل  عن:  للحديث  الثاين  املبحث  ونكرس   Hاملركزية
مَّ ننهي البحث بخامتة تتضمن ما سوف نصل إليه من نتائج  السلطة التنفيذيةH ثُ

ومقرتحات نراها جديرة بالطرح.

۱۱

مقدمة





المبحث األول

في التعريف بالبنك المركزي





توطئة وتقس��

إن الوقوف عٰىل مفهوم البنك املركزيH وإعطاء ملحة تارخيية عن البدايات 
وهذا  تعريفه.  إٰىل  للولوج  الزما  مدخال  يعد  خصائصه  وبيان   Hلنشوئه األوٰىل 

ما سوف نعكف عٰىل بيانه يف املطالب الثالثة التالية:
املطلب األول: مفهوم البنك املركزي.

املطلب الثاين: اجلذور التارخيية للبنوك املركزية.
املطلب الثالث: خصائص البنك املركزي.

المبحث األول | في التعريف بالبنك المركزي
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ول
�
ا�طلب ا�

وم البنك ا�ركزي م&%

التي  التسمية  وأصل   Hاملركزي بالبنك  املقصود  املطلب  هذا  يف  سنتناول 
حيملها حسب التفصيل التايل:

ول
�
الفرع ا�

لبنك ا�ركزي ا�قصود *(

ــركــزي بــأنــه: (املـــرصف الـــذي يــتــوٰىل إصــدار  عــرف البعض البنك امل
واإلرشاف   Hللحكومة املرصفية  لعمليات  ا ء  دا وأ  Hللدولة لنقدية  ا لعملة  ا
تنظيم  يف  املسامهة  شأنه  من  بام  واملرصيف  واالئتامين  النقدي  النظام  سالمة  عٰىل 

االقتصاد القومي)(١).
وما يالحظ عٰىل التعريف أعاله انه مشتق من الوظائف التي يؤدهيا البنك 
وظائف  عٰىل  مقصورا  لتعريف  ا جاء  بل  مجيعها  يستغرقها  مل  أنه  إالّ   Hاملركزي

بعينها دون سواها.
لنظام  ا قمة  عٰىل  يقف  لــذي  ا لبنك  ا هو  املركزي  لبنك  بعضهم: (ا وقــال 
املرصفية  العمليات  ناحية  من  أو  النقدي  اإلصــدار  ناحية  من  ســواء  املــرصيف 

وحتقيق الرقابة عليها)(٢).

مجلة  العربية،  البالد  في  مقارنة  دراسة  المركزي،  للبنك  القانوني  المركز  الحلو،  راغب  ماجد  (۱)  د. 
الحقوق والشريعة، السنة الثالثة، العدد األول، ۱۹۷۹، ص۱٤۷.

(۲)  كريم مهدي الحسناوي، مبادئ علم االقتصاد، بدون ذكر مكان ودار النشر، ۱۹۹۰، ص۳٤٦.

أضواء قانونية على استقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية
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إن التعريف املتقدم أغفل اإلشارة إٰىل اهلدفH أو الغاية التي هيدف البنك 
املركزي إٰىل حتقيقها عند ممارسة الوظائف املكلف هبا.

متثل  مركزية  مؤسسة  عن  املركزي: (عبارة  البنك  أن  إٰىل  آخرون  وذهب 
السلطة النقدية يف أي دولةH ويأيت عٰىل قمة اجلهاز املرصيف)(١).

مع  النقدية  السلطة  عبارة  استخدم  أنه  السابق  التعريف  عٰىل  يالحظ  وما 
 Hلتنفيذية وا  Hلترشيعية ا لسلطة  ا هي:  ثالث  لدولة  ا يف  لعامة  ا لسلطات  ا أن 

والقضائية(٢)H وليس من بينها السلطة النقدية.
مستقلة  اداريــة  بأنه: (هيئة  املركزي  البنك  نعرف  أن  يمكن  نبنا  جا ومن 
 Hومرصفية  Hائتامنية وسائل  باستخدام  وتنفيذها  النقدية  السياسة  برسم  ختتص 

وتنظيمية منْ أَجل حتقيق املصلحة االقتصادية للدولة).

�
الفرع الثا-%

أصل تسمية البنك ا�ركزي

لو ابتدأنا بمناقشة أصل تسمية البنك املركزي أللفينا اهنا تسمية مركبة من 
مصطلحني اثنني مها (البنك) و(املركزي). وفيام خيص كلمة (بنك) فقيل: إن 
H(Benko وتعني املنضدة التي توضع أمام  أصلها إيطايل مأخوذ من الكلمة (

(۱)  حورية حمني، آليات رقابة البنك المركزي على البنوك، التجارية وفعاليتها، حالة الجزائر، مذكرة 
العلوم  كلية  قسنطينة،  منتوري،  جامعة  إلى  االقتصادية  العلوم  في  الماجستير  شهادة  لنيل  مقدمة 

االقتصادية وعلوم التسيير، السنة الجامعية ۲۰۰٦، ص۲٥.

(۲)  تنظر: المادة (٤۷) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥.

المبحث األول | في التعريف بالبنك المركزي
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إٰىل  الكلمة  استخدام  انرصف  الزمن  بمرور  لكن   Hملهنته ممارسته  عند  الصرييف 
معنٰى آخر هو عمليات الرصف واملبادلة ذاهتا التي جتري فوق منضدة الصرييف(١).
أثارت  العربية  اللغة  عن  غريبا  أصال  بوصفها  كلمة (بنك)  أن  والظاهر 
لفظة  استبعدوا  لذين  ا لعراقي  ا ملركزي  ا للبنك  ــل  ئ األوا املؤسسني  مناقشة 
رقم:  مللغٰى  ا نون  لقا ا يف  (مــرصف)  كلمة  عنها  عوضا  واستعملوا  (بنك) 
١٩٤٧ (٢) الذي أسس أول مرصف مركزي يف العامل العريب(٣)  (٤٣)H لسنة: 
 Hباسم املرصف الوطني العراقي(٤). وكلمة مرصف عربية مشتقة من املُصارفة
 Hصيارف ومجعها   H(الــدراهــم : (رصاف  ــرصافُ وال  H والصريفُ  Hوالصرييف
بيع  هو  البيع  من  رضب  بوصفه  والرصف  بالفضة(٥).  الذهب  بيع  والرصف: 
النقد بالنقد(٦) وعٰىل العموم فإن تسمية املرصف مل يستمر استعامهلا أمدا طويال 
تسمية:  حملها  لتحل  سنوات  عرش  يُقارب  ما  مــرور  بعد  تبدلت  ما  فرسعان 
(البنك املركزي العراقي) بموجب القانون امللغٰى رقم: (٧٢) لسنة: ١٩٥٦ (٧). 

دار  تاريخية،  دراسة  اإلسالم،  في  المصرفية  القروض  السامرائي،  وادي  أحمد  الرزاق  عبد  (۱)  د. 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ۲۰۰٤، هامش رقم: (۸۸) ص۱٦٤.

(۲)  منشور في الوقائع العراقية عدد: (۲٤۹۹) في ۲۷ / ۷ / ۱۹٤۷.

اإلدارية  للعلوم  الدكتور  دار  األولى،  الطبعة  المركزية،  الصيرفة  المحاويلي،  حسن  محمد  (۳)  عصام 
واالقتصادية، بغداد، ۲۰۱٤، ص۱۱.

(٤)  تنظر: المادة: (۱) من قانون المصرف الوطني العراقي لسنة ۱۹٤۷.

الرابع  الجزء  القاموس،  جواهر  من  العروس،  تاج  الزبيدي،  الحسيني  مرتضى  محمد  (٥)  السيد 
والعشرون، تحقيق مصطفى حجازي، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ۱۹۸۷، ص۲۰ و۲۳.

(٦)  تنظر: المادة: (٤٤٤) من القانون المدني العراقي رقم: (٤۰) لسنة ۱۹٥۱.

(۷)  منشور في الوقائع العراقية عدد: (۳۸۱۷) في ۱ / ۷ / ۱۹٥٦.
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 H(١)العربية الدول  قوانني  أغلب  يف  واستعملت  كلمة (البنك)  استقرت  وقد 
وال يقدح يف هذا االستعامل كون الكلمة (معربة)H فصدر اللغة العربية رحب 

واسعH اتسع ويتسع دائام لتعريب الكلامت واأللفاظ األجنبية.
أما لفظ (املركزي) فهو اسم منسوب إٰىل املركزH فيقال: جهاز مركزي أي 
جهاز أسايس تصدر منه كل التعليامت(٢). وبنك مركزي يعني: املرصف الذي 
له اهليمنة والذي ترجع إليه املصارف األخرHٰ فهو املرجع يف ترصيف الشؤون 
 Hاالقتصادية األوضاع  دفة  وتوجيه   Hاالئتامنية األمور  زمام  ومسك   Hالنقدية
والذي تناط به وظائف بالغة األمهية مثل إصدار النقدH واملحافظة عليه لتحقيق 
سالمة  عٰىل  املحافظة  إٰىل  باإلضافة  االجتامعي  واالستقرار  االقتصادي  لنمو  ا

أوضاع النظام املرصيف وتطوير السوق النقدية واملالية(٣).
وهلذا السبب يوصف البنك املركزي بأنه: (بنك البنوك)H و(بنك الدولة)(٤).

سبيل  على  ذلك  من  قوانينها  في  مركزي  مصرف  كلمة  تستعمل  تزل  لما  معينة  دول  (۱)  باستثناء 
الصادر   (۱۳٥۱۳) رقم:  اللبناني  المركزي  المصرف  وإنشاء  والتسليف  النقد  قانون  المثل: 
 (٦٤) رقم:  النافذ  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف  وقانون   ۱۹٦۳ / ۸ / ۱ في 
لسنة ۲۰۰٦، وقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (۱۳) لسنة ۲۰۱۲.

ALMaany. CoM Arabic Dictionary :(۲)  ينظر: قاموس المعاني منشور على الموقع

التجارية  والمصارف  المركزي  المصرف  حول  دراســة  المصارف،  قوانين  عبال،  مالك  (۳)  د. 
والمتخصصة واإلسالمية والمؤسسات المالية والصرافة ومكافحة تبييض األموال (دراسة مقارنة) 

ط۱، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ۲۰۰٦، ص۸.

والحفاظ  الكلي  االقتصادي  االستقرار  بناء  للعراق،  النقدية  السياسة  قاسم،  صالح  محمد  مظهر  (٤)  د. 
على نظام مالي سليم، ط۱، بيت الحكمة، بغداد، ۲۰۱۲، ص۸.
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ية ية للبنوك ا�ركز % ذور التار�8 ا>(

ألنه   Hفائدة من  خيلو  ال  وتطورها  املركزية  البنوك  نشوء  مراحل  تتبع  إن 
تلك  املركزي  البنك  تبوء  إٰىل  أدت  التي  واألوضــاع  الظروف  معرفة  يف  يُسهم 
املكانة املرموقة يف النظام املايل للدولة. إضافة إٰىل أن هذا التتبع التارخيي من شأنه 
أن يكشف عن تطور وظائف البنك املذكور وازدياد أمهيتها يف الوقت احلارض. 
وسنتكلم يف هذا املطلب عن معرفة النظام املايل اإلسالمي لفكرة البنك املركزي 
ويف   Hاألوروبية الــدول  يف  املركزية  البنوك  نشوء  عن  تارخيية  ملحة  إعطاء  مع 

الواليات املتحدة األمريكية.
ول

�
الفرع ا�

س@?� لفكرة البنك ا�ركزي Bا� �Cمعرفة النظام ا�ا

هل عرف النظام املايل اإلسالمي مؤسسة شبيهة بام يُعرف يف وقتنا الراهن 
بالبنك املركزي؟

وزارة  اختصاصات  مجع  املال  بيت  إن  وقال:   Hباإلجياب بعضهم  أجاب 
 Hاملالية والبنك املركزي يف عرصنا احلارض من خالل توليه عملية رضب النقود

واالحتفاظ باحتياطات الدولة من األموالH وتقديم القروض العامة(١).

(۱)  د. فالح حسن الثويني، الموجز في تطور النقود والمصارف في العراق منذُ األلف الثالث قبل الميالد 
َحتى األلف الثالث بعد الميالد، الطبعة األولى، مطبعة الرفاه، بغداد، ۲۰۱۰، ص۱۱٦. ينظر: كذلك 
د. راغب السرجاني، بيت المال في عهد النبي والخلفاء الراشدين، منشور بتاريخ ۱٦ / ٥ / ۲۰۱۰ 

www.islamstory.com :على الموقع
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وهذا الرأي يفتقر إٰىل الدقةH من وجهة نظرناW ألن بيت املال هو املؤسسة 
التي قامت باإلرشاف عٰىل ما يرد من األموالH وما خيرج منها يف أوجه النفقات 
املختلفةH وهو أحد الدواوين اهلامة التي عرفها احلكم العريب اإلسالمي ويقابل 
املسؤولة  اجلهة  هو  املــال  بيت  أن  بمعنٰى  احلــارض(١).  الوقت  يف  املالية  وزارة 
بني  من  وليس  واإلنفاقي  اإليرادي  بشقيها  اإلسالمية  املالية  السياسة  رسم  عن 
وظائف بيت املال ما هو قريب الصلة بالسياسة النقديةH ويعود سبب ذلك إٰىل 
عٰىل  وعملت  املذكورة  السياسة  معامل  رسم  تولت   ٰأخر مالية  مؤسسة  وجود 
عٰىل  أخذت  حكومية  نقدية  مؤسسة  وهي  لنقود  ا رضب  بدار  عرفت  تنفيذها 

عاتقها القيام بالوظائف التالية(٢):
الوظائف –  ١ من  هي  اإلصــدار  وعملية   Hللدولة الرسمية  لعملة  ا إصــدار 

احلرصية التي نادٰ علامء األمة بوجوب قرصها عٰىل الدولةH وعدم السامح 
يدخل  ونشاط  سيادية  وظيفة  فهي   Hبمامرستها اخلاصة  واجلهات  لألفراد 
يف صميم عمل الدولةH وال يقبل النزول عنه. ويف هذا يقول األمام أمحد 
بن حنبل (رمحه اهللا): (ال يصلح رضب الدراهم إالّ يف دار الرضب بإذن 
السلطانH ألن الناس إذا رخص هلم ركبوا العظائم)(٣). وأن رضب العملة 

بدون إذن السلطان ممنوع ملا فيه من االفتيات عليه(٤).

(۱)  د. عبد الرزاق أحمد وادي السامرائي، المصدر السابق، هامش رقم (۱) ص۸۲.

(۲)  د. حمدان الكبيسي، أصول النظام النقدي في الدولة العربية اإلسالمية، الطبعة األولى، دار الشؤون 
الثقافية العامة، آفاق عربية، بغداد، ۱۹۸۸، ص۱٤.

الخامس،  المجلد  األولى،  الطبعة  اإلقناع،  عن  اإلقناع  كشاف  الحنبلي،  البهوتي  يونس  بن  (۳)  منصور 
مكان  ذكر  بدون  السعودية،  العربية  المملكة  في  العدل  وزارة  واالعتكاف،  الصيام  الزكاة،  تتمة 

النشر، ۲۰۰۳، ص۱٤.

(٤)  المصدر السابق، ص۱٤.
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املحلية. –  ٢ السوق  حاجة  حسب  التعامل  يف  املطلوبة  النقود  كمية  يف  التحكم 
قال بعضهم: (ينبغي للسلطان أن يرضب هلمH أي الرعاياH فلوسا تكون 
بقيمة العدل يف معامالهتم من غري ظلم هلم تسهيال هلم وتيسريا ملعاشهم)(١).

استبدال النقود اجلديدة بالنقود القديمة التي بطل استعامهلا.–  ٣
تتعرض –  ٤ التي  ملالية  ا األزمــات  وقوع  من  منعا  العملة  أسعار  ثبات  تأمني 

هلا الدولة.
األفراد –  ٥ من  تدفع  التي  الرسوم:  مثل   Hهامة مالية  بموارد  املال  بيت  رفد 

مقابل قيام دور الرضب احلكومية بسك ما يقدمونه من سبائك طبقا للوزن 
املقرر رشعاH وهو ما يعرف بثمن الوقودH وحق الرضب.

ر  دا م  أ ــال  مل ا بيت  لظهور  با أسبق  أهيــام  هنا  نفسه  يطرح  ــؤاال  س ولعل 
رضب النقود؟

 Hعامة حاجة  يُلبي  نشاطا  متارس  مؤسسة  بوصفه   Hالنقود رضب  دار  إن 
الدولة  ألن   Wكثريا تأخر ظهوره  بل  اإلسالمية  العربية  الدولة  نشوء  مع  ينشأ  مل 
لدراهم  وا نية  لروما ا لدنانري  ا اعتمدت  والدهتــا  ية  بدا يف  اإلسالمية  لعربية  ا
امللك  عبد  عهد  يف  إالّ  تُرضب  فلم  املسكوكة  اإلسالمية  الدراهم  أما  الكرسوية 
بن مروان عٰىل األرجح سنة أربع وسبعني هجرية(٢)H وهذا يعني أن دار رضب 
يثُ إنّ  النقود الحق يف ظهوره عٰىل اجلهاز املايل اإلسالمي املسمٰى ببيت املال حَ

(۱)  د. محمد حلمي الطوابي، دور التشريعات النقدية في القضاء على مشاكل النمو االقتصادي، دراسة 
مقارنة، الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ۲۰۰۷، ص۸۸.

والواليات  السلطانية  األحكام  الماوردي،  البغدادي  البصري  حبيب  بن  محمد  بن  علي  الحسن  (۲)  أبو 
الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ذكر السنة، ص۱۹٦.
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أموال  من  الدولة  إٰىل  يرد  ما  تنظيم  عن  املسؤولة  اجلهة  بوصفه   Hاألخري اجلهاز 
لعربية  ا الدولة  بظهور  ظهوره  قــرتن  ا  Hاملختلفة اإلنفاق  أوجــه  عٰىل  ورصفها 
إليه  ذهب  ما  خالف  عٰىل  الرسول (ص)  عهد  يف  املنورة  املدينة  يف  اإلسالمية 
بعض العلامء من أنه: (مل يكن للرسول بيت مال وال لألموال عٰىل عهده ديوان 
جامعH ألهنا كانت إذا وردت رصفت يف مصارفها)(١). وهذا الكالم يصح فقط 
إن نظرنا إٰىل بيت املال بمنظار مكاينH لكن هذا الطرح ال يستقيم إن اتبعنا املعيار 
املوضوعي بوصف بيت املال نشاط صادر من الدولة يتوٰىل تنظيم شؤوهنا املالية 
ويدبر مواردها ونفقاهتاH فالنشاط املذكور بدء مع بداية تأسيس الدولة العربية 
اإلسالمية يف املدينة املنورةH وبإدارة مبارشة من الرسول (صٰىل اهللا عليه وسلم) 

الذي كانت ترد إليه األموال فيأمر برصفها يف مصارفها املختلفة.

�
الفرع الثا-%

وروبية
�
� الدول ا�

%
G ية نشوء البنوك ا�ركز

ٰىل  إ لتارخيية  ا جذورها  متتد  ملركزية  ا لبنوك  ا أن  عٰىل  لكتّاب  ا مع  جيُ يكاد 
الدول األوروبية(٢) التي عملت ألسباب تنظيمية وسيادية عٰىل إدخال تغيريات 
وسبب   Hعرش السابع  القرن  يف  سائدا  كان  الذي  املرصيف  النظام  عٰىل  جوهرية 
مها  قوا اخلطورة  لغة  با وظيفة  متارس  كانت  اخلاصة  املصارف  ان  هو  لتغيري  ا

(۱)  عبد الوهاب الخالف، السلطات الثالث في اإلسالم، التشريع، القضاء، التنفيذ، الطبعة الثانية، دار 
القلم للنشر والتوزيع، الكويت، ۱۹۸٥، ص۳۰ – ۳۱.

(۲)  د. صبحي تادرس قريصة ود. مدحت محمد العقاد، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، 
دار النهضة العربية، بيروت، ۱۹۸۳، ص۱٤۳.
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املذكورة  املصارف  اختصت  ملاذا  يسأل  سائل  ورب  النقدية(١).  العملة  إصدار 
الدولة  وليس  اخلاص  للقطاع  مملوكة  مصارف  أهنا  مع  النقدي  اإلصدار  بعملية 
مع أن املنطق يوجب أن حتتكر الدولة وظيفة إصدار النقود ملا هلا من خطورة وأثر 

كبري يف احلياة االقتصادية العامة؟
يعود سبب اختصاص املصارف اخلاصة باإلصدار النقدي إٰىل هيمنة الفكر 
إصدار  عمليات  يف  التدخل  من  احلكومات  يمنع  كان  الذي  احلر  االقتصادي 
النقد عمال باحلرية التي صاغ أسسها الفكر الرأساميل(٢) والتي بلغت أوجها يف 
أصبح  لو  سيفعله  عام  مرة:  ذات  ئل  سُ الذي  الطبيعيني(٣)  زعيم  إجابة (كيناي) 
ملكا عٰىل فرنسا؟ فأجاب: بأين سوف ال أعمل شيئا فقيلH له: كيف إذا ستحكم 
ستحكم  لتي  ا هي  لطبيعية  ا لقوانني  ا بأن  فأجاب  سيحكمها؟  ومن  لبالد؟  ا
 Hوستسري األمور وفق وجهات معينة ومرسومة من غري تدخل منا أو من الدولة
وأن الشعار الذي علينا أن نرفعهH وأن نتذكره دائام هو شعار دع الطبيعة تعمل 

وحدهاH ودع األمور متر من غري تدخل منا(٤).
وتطبيقا لألفكار االقتصادية املتقدمة شهدت إيطاليا يف القرن اخلامس عرش 
قيام مرصف (سان جورج) يف مدينة (جنوا) بإصدار ورق نقدي خاص تدفع 
الجامعية،  الثقافة  مؤسسة  النقدي،  االقتصاد  مبادئ  حشيش،  أحمد  عادل  و.  دويدار  حامد  محمد  (۱)  د. 

اإلسكندرية، ۱۹۸٤، ص۲۰۸.

(۲)  عصام محمد حسن المحاويلي، المصدر السابق، ص۱۱.

االقتصادي  الفكر  لواء  وحامل  عشر  الخامس  لويس  طبيب   (۱۷۷٤ – ۱٦۹٤) (كيناي)  (۳)  الدكتور 
الفكر  تاريخ  سعد،  وعلي  حالوة  وحسن  القدسي  رفيقة  ينظر:  الطبيعة.  نظام  أي  الفيزيوقراطي 

االقتصادي، المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية، دمشق، ۲۰۰۰، ص٤٤.

الوحدة،  مؤسسة  مطابع  االقتصادية،  واألفــكــار  الوقائع  تاريخ  بوادقجي،  الرحيم  عبد  (٤)  د. 
دمشق، ۱۹۸۲، ص۸٤.
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مَّ أخذت  حلاملها وتم تداوهلا يف جنوب فرنسا كله وخاصة يف (النكو دوق) ثُ
هذا  أن  بيد  كبريا(١).  اتساعا  تتسع  عرش  السادس  القرن  يف  املرصفية  العمليات 
االتساع رسعان ما تكشفت عيوبه التي من أمهها: خلق الفوٰىض النقديةH فعٰىل 
عملته  منهم  واحد  كل  يصدر  مرصفا  وثالثون  ثالثة  املانيا  يف  كان  املثل:  سبيل 
اخلاصة(٢). وقد أدركت الدول إزاء هذا االنفالت النقدي خطورة قيام املصارف 
التجارية بإصدار العمالت املختلفة داخل الدولة الواحدةH فتدخلت وحرصت 
مَّ تعززت صالحيات املرصف  امتياز إصدار النقود يف مرصف جتاري واحدH ثُ
بمرور الوقت فأضيفت إليه اختصاصات أخرHٰ مثل تقديم خدمات مرصفية 
للحكومةH وقد أدٰ نمو وظائف املرصف التجاري وارتقائها إٰىل حتويله إٰىل بنك 
مركزي حكومي(٣) يف عملية أشبه بالتأميم. ولعل خري مثل يُرضب عٰىل البنوك 
 Hاملركزية التي مرت هبذا التطور التارخيي: بنك السويد الذي تأسس عام ١٦٨٨
١٦٩٤ (٤). وجتدر اإلشارة إٰىل أن هناك دوال أنشأت بنوكها  وبنك إنجلرتا عام 
 Hأي زاولت مهامها يف أول أمرها عٰىل أهنا بنوكا مركزية Hاملركزية إنشاء مبتدأ
مثل: مرصف فرنسا املركزي الذي أنشئ يف عام ١٨٨٠ وقد مر بتطورات جذرية 
بدأت  وقد   Hعاديني مسامهني  رشكة  بوصفه  األمر  بادئ  يف  ظهر  فقد   Hعميقة
عن  ملنبثق  ا  Hاملحافظني جملس  اخٰىل  عندما   ١٩٣٦ عام  إلصالحه  عملية  أول 
املسامهنيH مكانه للمجلس العام الذي كان يُسيطر عليه ممثلو الدولةH وحدث 

وزارة  مطبعة  شخاشيروا،  عمر  مراجعة  الدالني،  فهمي  ترجمة  البرجوازية،  أصل  پرنو،  (۱)  ريجين 
الثقافة، دمشق، ۱۹۷۰، ص۱۰٥.

(۲)  عصام محمد حسن المحاويلي، المصدر السابق، ص۱۱.

(۳)  د. صبحي تادرس ود. مدحت محمد العقاد، المصدر السابق، ۱٤٥.

(٤)  عصام محمد حسن المحاويلي، المصدر السابق، ص۱۱.
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٢ ديسمرب املرصف املذكور بأن  ١٩٤٥ عندما أمم قانون  اإلصالح الثاين يف عام 
جعل الدولة هي املساهم الوحيد فيه(١).

الفرع الثالث

ت  � الو�*�
%

G �Cالفيدرا �Lالنظام ا�حتيا

يكية مر
�
ا�تحدة ا�

 Hاملتحدة للواليات  املركزي  املرصف  الفيدرايل  االحتياطي  النظام  يُمثل 
 H١٩١٣ األول  كانون   ٢٣ يف:  كالس   – أونز  قانون  بموجب  تأسس  وقــد 
١٢ مرصفا ختضع  ويتميز هذا النظام بأنه ال يتكون من مرصف واحد وإنام من 
االحتياطي  نظام  ويُسيطر   H(٢ واشنطن( لعاصمة  ا يف  مقره  يقع  رئيس  ملجلس 
الفيدرايل عٰىل النظام املايل للدولةH لكنه ال خيضع ألية جهة(٣)H ويعد مسؤوال 
عن دعم االستقرار االقتصادي عن طريق السيطرة عٰىل االئتامنH ويمكن اعتبار 
وقد   Hمركزي مرصف  أول   ١٧٨١ عام  يف  تأسس  الذي  امريكا  شامل  مرصف 

األولى،  الطبعة  عصفور،  عيسى  ترجمة  فرنسا،  في  واإلداري  السياسي  النظام  باكتيت،  (۱)  بيار 
منشورات عويدات، بيروت، ۱۹۸۳، ص۷٤ – ۷٥. صل البرجوازية.

(2)  Wayne Andrews, Concise Dictionary of American History, Charles Scribner’s 
Sons, New York, 1962, P. 351.

(3)  Cherease Lampkins Robbs, B. S, The independence of the FED: “In the FED we 
trust” or are we just (FED Up) ?, A Thesis submitted to the Faculty of The School 
of Continuing Studies and of The Graduate School of Art and Sciences in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Liberal Studies 
Georgetown University, Washington, D. C. April 7, 2011, P. ii.
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ٰىل  إ باإلضافة  لعملة  ا تنظيم  ليه  إ عهدت  لتي  ا احلكومة  عن  مايل  كوكيل  عمل 
ممارسته ألعامل مرصفية وجتارية(١).

نستنتج من كل ما تقدم أن النظام املايل اإلسالمي بزّ األنظمة املالية احلديثة 
وتفوق عليهاW ألنه سبقها يف إقامة التفرقة بني عمل اجلهاز املايل وعمل اجلهاز 
األخريH وابعاده عن أي ضغوط أو تأثريات  النقدي بام حيفظ استقالل اجلهاز 
سياسيةH وهذا يعد بحد ذاته تطبيقا متقدما ملبدأ الفصل بني السلطات. يُضاف 
إٰىل ذلك أن النظام املايل اإلسالمي فطن ابتداء إٰىل خطورة عملية رضب العملة 
التي  األوروبية  للدول  خالفا  لغريها  عنها  تنزل  ومل  لنفسها  الدولة  فاحتكرهتا 
وهذا  اخلاصة  املصارف  إٰىل  فرتكتها   Hمبكرا املذكورة  الوظيفة  خطورة  تُدرك  مل 
ما تسبب باضطراب يف معامالهتا النقديةH وضعف يف رقابتها املاليةH األمر الذي 
املصارف  من  العملة  إصدار  امتياز  إسقاط  إٰىل  الحقا  األوروبية  الدول  اضطر 

اخلاصة واحتكار عملية الرضب لنفسها.

(1)  Wayne Andrews, Op. Cit. P. 351.
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ا�طلب الثالث

خصائص البنك ا�ركزي

نشاطا  يامرس  املذكور  فالبنك   Hمتعددة قانونية  خصائص  املركزي  للبنك 
اقتصاديا حيقق منفعة عامة بام يُضفي عليه وصف املرفق العامH وختُصه القوانني 
أداء  من  يُمكنه  وبام   Hالذاتية اإلدارة  من  قدر  لتحقيق  املعنوية  بالشخصية  عادة 
املرصيف.  النظام  ودعم   Hاالقتصادي العام  النظام  محاية  إٰىل  تسعٰى  ضبطية  مهام 
وملا هلذه اخلصاص من أمهيةH فإننا سنعكف عٰىل تناوهلا يف الفروع األربعة التالية:

ول
�
الفرع ا�

البنك ا�ركزي مرفق عام

 Hتنظيمي أو  عضوي   : أحدمها  Hلعام ا للمرفق  رئيسان  تصويران  يوجد 
واآلخر: وظيفي أو مادي(١) وطبقا للتصوير األول يُعرف املرفق العام يف حالة 
 Hالسكون بأنه: اهليئة أو املنظمة التي تكون جزءاً من التنظيم اإلداري يف الدولة
ومتارس نشاطا معينا منْ أَجل إشباع حاجة عامة(٢). ووفقا للتصوير الوظيفي 
مجاعية  حاجة  إشباع  يستهدف  نشاط  بأنه:  احلركة  حالة  يف  العام  املرفق  يُعرف 

وحيقق مصلحة عامة للجمهور(٣).
دار  مقارنة،  دراسة  العراقي،  التشريع  في  وتطبيقها  العامة  المؤسسة  نطرية  العلوش،  سعد  (۱)  د. 

النهضة العربية، القاهرة، ۱۹٦۸، ص۷٤.

وأسسه  اإلداري،  القانون  أصول  األول،  المجلد  اإلداري،  القانون  مبادئ  بــدوي،  ثروت  (۲)  د. 
وخصائصه، القاهرة، دار النهضة العربية، ۱۹٦٦، ص۱۹۱.

والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  ط۲،  اإلداري،  القانون  في  الوجيز  الذنيبات،  جمال  محمد  (۳)  د. 
عمان، ۲۰۱۱، ص۱٤۱.
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لبنك  ا عٰىل  ينطبقان  واملوضوعي  لعضوي  ا لتصويرين  ا أن  يف  ريب  وال 
أغلب  يف   Hاملذكور البنك  يُعد  العضوية  الناحية  فمن   Hاالنطباق متام  املركزي 
 H(١)جهازا إداريا حيمل وصف هيئة عامة كام هو احلال يف العراق Hدول العامل
ومرص(٢)H أو مؤسسة عامة كام هو احلال يف الكويت(٣)H واألردن(٤). أما من 
العام  النفع  حتقيق  إٰىل  هيدف  مرشوعا  يُعد  املركزي  فالبنك  املوضوعية  الناحية 
عٰىل  واإلرشاف   Hالنقدية السياسة  تنظيم  مثل:  متعددة  وظائف  من  به  يقوم  ملا 
املركزي  البنك  حيققه  الذي  العام  النفع  ونوع   Hواملرصفية االئتامنية  النشاطات 
يعجز األفراد عن توفريه أو القيام به عٰىل الوجه األسنٰى(٥)H وعليه فإن اهلدف 
األسايس من وظائف البنك املركزي ليس حتقيق الربح بل إدارة الشؤون النقدية 
مما حيقق الصالح االقتصادي العام(٦)H ولو حتقق الربح فإنام يتحقق نتيجة لنوعية 
النشاط املتصل هبذه الوظائف وبصفة تبعية دون أن يكون هو اهلدف املقصود من 

هذا النشاط الذي يرمي أصال إٰىل حتقيق الصالح العام(٧).

(۱)  تنظر: الفقرة: (ثانيًا) من المادة: (۱۰۳) من دستور جمهورية العراق النافذ لسنة ۲۰۰٥. علما أن 
قانون البنك المركزي العراقي الملغى رقم: (۷۲) لسنة ۱۹٥٦ وصف البنك في المادة: (۱۰) منه 
بأنه: مؤسسة حكومية. وهذا وصف منتقد؛ ألن البنك المركزي من متطلبات عمله الناجح أن يستقل 

عن الحكومة ال أن يكون جزءًا منها.

(۲)  تنظر: المادة: (۲۱٥) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة ۲۰۱٤.

(۳)  تنظر: المادة: (۱۳) من قانون رقم: (۳۲) لسنة ۱۹٦۸ النافذ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي 
المصرفية. والمهنة 

(٤)  تنظر: الفقرة: (أ) من المادة: (۳) من قانون البنك المركزي االردني النافذ رقم: (۲۳) لسنة ۱۹۷۱.

(٥)  د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص۱٦۹.

(٦)  د. صبحي تادرس قريصة ود. مدحت محمد العقاد. المصدر السابق، ص۱٥۲.

(۷)  د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص۱٦۹.
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لكن إذا كان البنك املركزي مرفقا عاما فإٰىل أي نوع ينتمي املرفق املذكور؟ 
أينتمي إٰىل املرافق العامة اإلداريةH أم املرافق العامة االقتصادية؟

إن اإلجابة عن هذا السؤال ال ختلو من أمهيةW ذلك ألن التنظيم القانوين 
متفاوت.  بل  واحــدا  ليس  واالقتصادي  اإلداري  املرفقني  عٰىل  يرسي  الــذي 
فالقاعدة الغالبة يف املرفق األول هي تأثره بأساليب القانون العام بخالف الثاين 

الذي خيضع ألحكام القانونني العام واخلاص(١).
طبيعة  أو  صفة  إسباغ  عن  لعجزنا  املركزي  البنك  وظائف  استعرضنا  ولو 
 Hقاطعة عليها. فوظيفة إصدار العملة النقدية من الوظائف ذات الطبيعة اإلدارية
يَّام أن الدولة حتتكر  وبالتايل ال يمكن عد املرفق الذي يقوم به مرفقا اقتصاديا الَ سِ
خيضع  إداري  مرفق  بالتايل  فهو   Hاملركزي البنك  طريق  عن  به  املتصل  النشاط 
فتعد  واالئتامنية  النقدية  وظيفة العناية بالسياسة  اإلداري. أما  ألحكام القانون 
 .ٰوظيفة ذات طبيعة مزدوجة فهي إدارية من ناحية واقتصادية من ناحية أخر
ويتجٰىل الطابع اإلداري يف أمهية الوظيفة املذكورة بالنسبة للدولة نظرا آلثارها 
اجلسيمة عٰىل احلياة االقتصادية واملالية عٰىل حد سواءH لكن باملقابل ال ينكر أن 
العمل الذي يؤديه البنك املركزي يف جمال االهتامم بالسياسة النقدية واالئتامنية 
يتمثل بقيام البنك بنوع من النشاط ال يفرتق كثريا عن ذلك الذي يقوم به األفراد 
 Hملفتوحة ا السوق  بعمليات  يقوم  أن  له  فالبنك   Hاخلاصة لية  ملا ا واملؤسسات 
وإعادة خصم األوراق املاليةH وبيع العمالت والسندات ورشائهاH ومثل هذه 
يثُ طبيعتها عام يقوم به أشخاص القانون اخلاص يف  األساليب ال ختتلف من حَ

المعارف،  مطبعة  األول،  الجزء  اإلداري،  القانون  أصــول  الشريف،  الدين  سعد  محمود  (۱)  د. 
بغداد، ۱۹٥٦، ص۱۷٥.
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جمال النشاط املايل ومن شأن ذلك أن يكسب املرفق الذي يتوٰىل هذا النشاط صفة 
املركزي  البنك  يؤدهيا  التي  الثالثة  الوظيفة  إٰىل  انتقلنا  ولو  االقتصادي.  املرفق 
 Hوهي وظيفة مراقبة البنوك ومعاونتها فهي وظيفة ذات طبيعة مزدوجة كذلك
إالّ  هي  ما  البنوك  فمراقبة  معا.  واالقتصادية  اإلدارية  بالصفتني  تتصف  لكوهنا 
للدولة  ــة  اإلداري الوظائف  يف  يدخل  اإلرشاف  وهذا  الدولة  إرشاف  من  نوع 
يف  والتحكم  األوامر  إصدار  فيشمل   Hالعامة السلطة  وسائل  بمامرسة  ويتصل 
ذلك  أن  بيد  املركزي  لبنك  ا  ٰلد إيداعها  الواجب  لنقدي  ا االحتياطي  نسبة 
البنوك  مراقبة  يف  املركزي  البنك  يعتمدها  التي  الوسائل  إن  القول  من  يمنع  ال 
القانون  أشخاص  يستخدمها  التي  الوسائل  عن  طبيعتها  يف  ختتلف  ال  التجارية 
اخلاص فعمليات اإلقراض واملقاصة وإعادة خصم األوراق هي عمليات ذات 
صبغة اقتصادية من النوع الذي يزاوله األفراد واملرشوعات اخلاصة مما خيلع عٰىل 
املرفق الذي يقوم به صفة املرفق االقتصادي. ولو أنعمنا النظر يف الوظيفة الرابعة 
للبنك املركزيH وهي تقديم اخلدمات املرصفية واملشورة املالية للحكومةH فإهنا 
 Wمن أكثر الوظائف التي تسبغ عٰىل املرفق الذي يقوم هبا صفة املرفق االقتصادي
مسك  أو   H إقراضها أو   Hاحلكومية لودائع  ا بحفظ  املركزي  لبنك  ا قيام  ألن 
متارسه  الذي  ذلك  عن  خيتلف  ال  نشاط  هو  إليها  املشورة  تقديم  أو   Hحساباهتا

البنوك التجارية عادة(١).
املركزي  لبنك  ا وظائف  بعض  كانت  ذا  إ نه  أ تقدم  ما  كل  من  لنا  يرتشح 
تقرتب من املرافق اإلداريةH فإن أغلب نشاطاته التي يامرسها األخرٰ ال ختتلف 
يف طبيعتها عن نشاط األفراد وتدنو به من املرافق االقتصادية. والعربة يف تكييف 

(۱)  د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص۱۷۰ – ۱۷٦.
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األمور املختلطة تكييفا موحدا هي بالعنرص الغالب أو الراجح فيها لذلك يعد 
البنك املركزي مرفقا عاما اقتصاديا(١). والذي يُعزز ذلك هو أن املرشعH يف كثري 
من الدولH يميل إٰىل تغليب الطابع االقتصادي ملرفق البنك املركزي. فلقد ذهب 
املرشع الكويتي عٰىل سبيل املثل إٰىل عد البنك تاجرا يف عالقاته مع الغريH ومتارس 
 H(٢)وتعد موازنته وفقا للقواعد التجارية واملرصفية Hومتسك حساباته Hعملياته
باتباع  املركزي  املرصف  ألزم  عندما  القطري  املرشع  كذلك  إليه  اجته  ما  وهذا 
أيضاً  وباملثل  الغري(٣).  مع  يف تعامالته  واملرصفية  التجارية  واألعراف  القواعد 
 Hالتجاري النمط  عٰىل  تُعد  مستقلة  موازنة  البحريني  املركزي  للمرصف  تكون 
وجيري عملياته دون التقيد بالنظم اإلدارية واملالية احلكومية(٤). ولعل إدراك 
املرشع املرصي للصفة االقتصادية للبنك املركزي كمرفق عام هو الذي دفعه إٰىل 
عد اموال البنك املركزي أمواال خاصة(٥). ويربر الكتاب هذا املسلك الترشيعي 
برغبة املرشع يف حترير أموال البنك من القيود املتصلة باألموال العامةH ومسائل 
الترصف فيها واحلجز عليهاH وعد أموال البنك أمواال خاصة ينطوي عٰىل جتاوب 
أمواله  كانت  ولو   Hالبنك لدائني  رضوري  ضامن  ذلك  ويف   Hنشاطه طبيعة  مع 
ذات صبغة عامة الفتقد إٰىل ثقة املتعاملني معهH والختلت عمليات االئتامن التي 

(۱)  المصدر السابق، ص۱۷٦.

(۲)  تُنظر: المادة: (۱٤) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية النافذ لسنة ۱۹٦۸.

(۳)  تُنظر: المادة: (٤) من قانون مصرف قطر المركزي النافذ لسنة ۲۰۱۲.

(٤)  تنظر: الفقرة (ج) من المادة (۲) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية النافذ 
رقم: (٦٤) لسنة ۲۰۰٦.

(٥)  تُنظر: المادة: (الرابعة) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري النافذ رقم: 
(۸۸) لسنة ۲۰۰۳.
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H٢٠٠٤ قبل  يقوم هبا(١). ولو تأملنا قانون البنك املركزي العراقي النافذ لسنة: 
املقارنة  للترشيعات  مقاربا  مسلكا  سلك  أنه  أللفينا   Hألحكامه الثاين  التعديل 
عندما أجاز إيقاع احلجز عٰىل أموال البنك بحكم قضائي(٢) وهذا يدل داللة قوية 
عٰىل أن البنك املركزي العراقي مرفقا عاما ذا طبيعة اقتصاديةH وأن أمواله أمواال 
دائني  حرم  العراقي  املرشع  أن  فيالحظ   Hاملذكور التعديل  بعد  أما  خاصة(٣). 
البنك املركزي من احلق بإقامة دعاوٰ احلجز عٰىل أموال البنك(٤)H وبرر املرشع 
 H(٥)موقفه باحلفاظ عٰىل أموال البنك من احلجوزات الصادرة بقرارات قضائية

احتاط  المصري  المشرع  أن  علما  ص۱۷٤ – ۱۷٥.  السابق،  المصدر  الحلو،  راغب  ماجد  (۱)  د. 
والنيل  عليها  تجاوز  ألي  منعا  عامة  أمواال  فعدها  المركزي  البنك  ألموال  الجنائية  الحماية  لمسألة 
من حرمتها. فقد نصت المادة: (۲۳) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري 

النافذ بأن: (تعتبر أموال البنك المركزي أمواال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات).

(۲)  كانت المادة: (۷۲) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ تنص قبل تعديلها بأن: (ال يتم استصدار 
الذهب  ذلك  في  بما  ممتلكاته  على  أو  العراقي  المركزي  البنك  ضد  حجز  بتوقيع  قرار  أي  تنفيذ  أو 
أو حقوق السحب الخاصة أو النقد أو االعتمادات أو الودائع أو األوراق المالية أو على أية إيرادات 
للبنك المركزي بدون صدور حكم نهائي في أي دعوى قضائية ترفع أمام محكمة الخدمات المالية 

أو في أية محكمة قضائية في العراق).

عن  تتميز  تجارية  عامة  أموال  بأنها  العراقي  المركزي  البنك  أموال  وصف  إلى  البعض  (۳)  ذهب 
األموال العامة العادية التي ال يجوز الحجز عليها. يُنظر د. محمود خلف الجبوري، القضاء اإلداري 
 ،۲۰۱٤ بغداد،  المرتضى،  دار  ط۲،  والقضائية،  التشريعية  التطورات  أحدث  وفق  العراق  في 
ص۲٦۸. ومن جانبنا ال نجد مبررا يدعو إلى خلق أنواع متعددة لألموال العامة؛ ألن تقسيم أموال 

الدولة إلى عامة وخاصة يُحقق المراد ويبعدنا عن التشويش واالضطراب.

(٤)  أصبحت المادة: (۷۲) من قانون البنك المركزي العراقي تنص بعد تعديلها بموجب قانون التعديل 
الثاني لقانون البنك المركزي العراقي رقم: (۸۲) لسنة ۲۰۱۷، المنشور في الوقائع العراقية عدد 
(٤٤۷٥) في: ۲ كانون الثاني ۲۰۱۸، العدد (۹٥) بأنه: (ال يجوز إيقاع الحجز على أموال البنك 
المركزي العراقي بما في ذلك الذهب أو حقوق السحب الخاصة أو النقد أو االعتمادات أو الودائع 

أو األوراق المالية أو أية إيرادات للبنك المركزي العراقي).

(٥)  تُنظر: األسباب الموجبة لقانون التعديل الثاني المشار إليه آنفا.
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وهذا التعديلH من وجهة نظرناH منتقدW ألنه ينال من ثقة املتعاملني مع البنك 
يف جمال حساس هو املجال االقتصادي وحتديدا املرصيف منه الذي يعد توافر الثقة 
فيه عنرصا أساسيا من عنارص نجاحه. هذا من جهةH ومن جهة ثانيةH فإن املرشع 
العراقي مل يلتفت إٰىل حقيقة هامة قوامها انه إذا كنا قد سلمنا بأن البنك املركزي 
 Hألن احلجز Wفإن هذه اخلصيصة ال تُربر عدم احلجز عٰىل أمواله Hيُعد مرفقا عاما
يف حالة جوازهH ال ينبغي أن يقع عٰىل األموال الالزمة لتسيري املرفق العام سريا 
التي  األموال  عٰىل  يقع  وإنام  املركزي.  للبنك  العائدة  العامة  املباين  مثل:  حسنا 
يمكن حرمان البنك منها دون إحلاق رضر مبارش باملرفق العامH أي األموال التي 

جيوز الترصف هباH مثل: الذهبH والنقودH واألوراق املاليةH وغريها.
اخلاص  القانون  ألساليب  املركزي  البنك  خضوع  فإن  أمر  من  يكن  ومهام 
فالبنك  العام.  القانون  أحكام  لتطبيق  يتسع  يزال  ال  نطاقه  من  حيزا  أن  ينفي  ال 
بوصفا مرفقا عاما ترسي عليه املبادئ الضابطة لسري املرافق العامة التي نعني هبا 
 Hومبدأ قابلية املرفق ملواكبة املتغريات املستجدة Hمبدأ دوام السري باطراد وانتظام
ومبدأ املساواة بني املنتفعني من خدمات املرفق(١). كام إنّ البنك املركزي يتمتع 
ر  إصدا حق  مثل:  لنشاطه  ممارسته  يف  لعامة  ا لسلطة  ا متيازات  ا أو  بأساليب 
يَّام يف عالقته بالبنوك التجارية  القرارات اإلداريةH والتنفيذ اجلربي املبارش الَ سِ
ضمنها  ومن  العربية  الدول  يف  املركزي  البنك  عامل  ويُعد  لرقابته.  ختضع  التي 
 Hالعموميني املوظفني  من   Hفرنسا يف  قيادية  مناصب  منهم  حيتل  ومن   Hالعراق

الثانية،  الطبعة  اللبنانية،  اإلدارة  تكوين  األول،  الجزء  العامة،  اإلدارة  في  الوجيز  الحلبي،  (۱)  حسن 
المصدر  الحلو،  راغب  ماجد  د.  كذلك  ص۱۲۷،  النشر،  مكان  ذكر  بدون  ــة،  اإلداري المكتبة 

السابق، ص۱٥۷.
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ففي  الدولة(١).  ملوظفي  العام  القانون  عن  خمتلف  خاص  لقانون  خضعوا  وإن 
اخلدمة التي أصدرها جملس  العراق خيضع العاملون يف البنك املركزي لقواعد 
 ١٠ بتاريخ:  ملنعقدة  ا  (١٥٠٠ ملرقمه: ( ا بجلسته  املذكور  لبنك  ا يف  رة  اإلدا
H٢٠١٣ وتتكون القواعد املذكورة من (٣٤) مادة وتطبق عٰىل موظفي  حزيران 
البنك عٰىل املالك الدائمH وعٰىل املالك املؤقتH وعٰىل املوظفني املنسبنيH وكذلك 
 ٢٠١٣  / ٧  / ١ املتعاقدين(٢). علام أن القواعد املذكورة تم العمل هبا ابتداء من: 
وقد حلت حمل قواعد اخلدمة الصادرة بموجب األمر اإلداري املرقم: (١٠٦٩) 

يف: ٥ / ٣ / ٢٠١١ (٣).

�
الفرع الثا-%

ص معنوي عام % T
U البنك ا�ركزي

أشخاص  جمموعة  من  يتكون   (٤ ــرد( جمُ تصوري  كيان  ملعنوي  ا الشخص 
 Hمعني لغرض  صص  ختُ األموال  من  جمموعة  أو  مشرتك  غرض  حتقيق  تستهدف 
فتصبح   Hلألفراد املقررة  القانونية  بالشخصية  املجموعة  هلذه  القانون  ويعرتف 
ينظر إليها بوصفها كتلة مستقلة  أهال الكتساب احلقوق وااللتزام بالواجبات وُ

(۱)  د. ماجد راغب الحلو، المصدر السابق، ص۱۷۳ – ۱۷٤.

(۲)  تنظر: المادة: (األولى) من قواعد الخدمة في البنك المركزي العراقي لسنة ۲۰۱۳ (غير منشورة).

المركزي  البنك  في  الخدمة  قواعد  من  والثالثون)  و(الرابعة  والثالثون)  (الثالثة  المادة  (۳)  تنظر: 
لسنة ۲۰۱۳.

(٤)  د. مصطفى محمد الجمال ود. حمدي عبد الرحمن، المدخل لدراسة القانون، نظرية الحق، مكتبة 
المسيرة، بدون ذكر مكان وسنة النشر، ص۱۹۸.
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نظرية  نشأت  وقد  هلا(١).  املكونة  املالية  العنارص  أو  الطبيعيني  األشخاص  عن 
بيد  ظله  يف  وترعرعت  ونمت   Hاخلاص لقانون  ا ميدان  يف  املعنوية  الشخصية 
من  املرشع  استعارها  أن  بعد  العام  القانون  جمال  يف  مرموقا  مكانا  تبوأت  أهنا 
لعامة  ا للمنظامت  الذايت  االستقالل  من  قدر  حتقيق  مستهدفا  لطبيعي  ا وسطها 
مركزية  ال  إدارة  إدارهتــا  هبدف  وذلك   Wالرسمية اهليئات  أي  للدولة  اململوكة 
 H(٢ املصلحية( أو  ملرفقية  ا بالالمركزية  اإلداري  لفقه  ا عليه  يُطلق  ما  إطار  يف 
املركزي.  البنك  املعنوية  بالشخصية  املرشع  زودها  التي  اهليئات  تلك  بني  ومن 
واألداة القانونية التي تُزود البنك املركزي بالشخصية املذكورة عٰىل رضبني: إما 
الدستور وإما الترشيع العادي. فبعض الدول أدركت أن للبنك املركزي دور 
فعال يف توجيه دفة االقتصاد عٰىل خمتلف أصعدته(٣) فحرصت عٰىل االعرتاف له 
بالشخصية املعنوية يف صلب الدستورH واملثل عٰىل ذلك: الدستور املرصي النافذ 
تتمتع  مستقلة  هيئة  املركزي  البنك  اعتبار  إٰىل  منه  املادة (٢١٥)  يف  ذهب  الذي 
بالشخصية االعتباريةH ودول أخرٰ خصت البنك املذكور بالشخصية املعنوية 
املركزي  لبنك  ا قانون  أما   H(٤ الكويتي( لقانون  ا مثل:   Hلعادية ا ترشيعاهتا  يف 

بشأن  المقدمة  الدراسة  التقاضي،  وأهلية  المعنوية  الشخصية  نظرية  السعيدي،  يعقوب  محمد  (۱)  د. 
نظرية الشخصية المعنوية، إلى مجلة القضاء، نقابة المحامين في جمهورية العراق، العدد الثالث، 

السنة ۳۱، تموز – آب – أيلول، ۱۹۷٦، ص۱٤.

بشأن  المقدمة  الدراسة  التقاضي،  وأهلية  المعنوية  الشخصية  نظرية  العلوش،  الجبار  عبد  سعد  (۲)  د. 
نظرية الشخصية المعنوية، إلى مجلة القضاء، نقابة المحامين في جمهورية العراق مجلة القضاء، 

العدد الثالث السنة ۳۱، ۱۹۷٦، ص٥٥.

(۳)  د. محمد علي سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور األنظمة الدستورية، دراسة مقارنة، 
دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، ۲۰۱۳، ص٦٥.

۱۹٦۸ بأن:  (٤)  نصت المادة: (۱۳) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية لسنة 
(تنشأ مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (بنك الكويت المركزي)…).
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العراقي فلم ينص رصاحة عٰىل تزويد البنك املركزي بالشخصية املعنويةH لكنه 
رتب النتائج ذاهتا التي ترتتب عٰىل االعرتاف بتلك الشخصية(١).

قق له استقالال واسعا يف إدارة  إن متتع البنك املركزي بالشخصية املعنوية حيُ
شؤونه فيكون له ممثل يُعرب عن إرادتهH وهو هنا املحافظ(٢)H وهذا من شأنه أن 
يدعم استقالل البنك إدارياH كام تكون له ذمة مالية مستقلة عن الدولة تستقل 
 Hوالتعاقد Hوله أهلية التقايض Hبإيراداهتا ومرصوفاهتا(٣) بام يُعزز استقالله املايل
كاملة  مسؤولية  وهي   Hأعامله عن  املسؤولية  وحده  املركزي  لبنك  ا ويتحمل 

ومستقلة عن مسؤولية الدولة(٤).

البنك  بأن: (يعتبر  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من  المادة رقم (۲)  من  (۱)  نصت الفقرة (۱) 
المركزي العراقي… كيان قانوني يتمتع باألهلية الكاملة للتعاقد والتقاضي…).

واضع  أن  علما  النافذ.  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (۲۰) المادة  من   (۱) الفقرة:  (۲)  تنظر: 
نص  ما  وهو  األخرى،  الجهات  أمام  البنك  المحافظ  يُمثل  بأن  الفقرة  هذه  في  النص  أغفل  القانون 
عليه صراحة المشرع األردني في المادة (۱٤) من قانون البنك لسنة ۱۹۷۱، والمشرع المصري 

في المادة (۱٦) من قانون البنك لسنة ۲۰۰۳.

بأنه:  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (۲) المادة:  من   (۱) الفقرة:  من  (أ)  البند:  (۳)  نص 
(يجوز للبنك المركزي العراقي في سبيل اضطالعه بالمهام المنوطة به أن يقوم بحيازة الممتلكات 
تمكنه  ال  البنك  بها  يتمتع  التي  األداء  أهلية  ألن  محكمة؛  غير  هنا  النص  وصياغة  وإدارتها…). 
من حيازة األموال أو إدارتها فقط بل كذلك امتالكها والتصرف بها واالنتفاع منها، وهو ما نص 
۱۹۷۱ بقولها: (للبنك  عليه صراحة المشرع األردني في الفقرة: (ب) من المادة: (۳) من قانون 

المركزي أن يمتلك ويتصرف بممتلكاته).

(٤)  ينظر: البند: (أ) من الفقرة: (۱) من المادة: (۲) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ، وتنظر 
من المادة المذكورة. كذلك الفقرة ۲– 
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الفرع الثالث

البنك ا�ركزي هيئة ضبط اداري

يمثل الضبط اإلداري وظيفة رضورية متارسها اإلدارة هبدف وقاية النظام 
العام يف املجتمع بوسائل القرس يف ظل سيادة القانون(١). واحلقيقة هي أن فكرة 
العملية  الرضورة  املته  التطور  وهذا   Hومتطورة رحبة  فكرة  اإلداري  الضبط 
األيام  مع  ازدادت  كثرية  جمــاالت  يف  الضبطي  النشاط  ولــوج  استلزمت  التي 
سعةH ومع تبدل الظروف واملالبسات نطاقا فلم يعد النظام العام الذي يرمي 
 Hالضبط اإلداري إٰىل محايته مقصورا عٰىل عنارصه التقليدية املتمثلة: باألمن العام
ليستوعب  تدرجييا  املفهوم  هذا  تطور  بل   Hالعامة والسكينة   Hالعامة والصحة 
صورا جديدةH مثل: األخالقH واملحافظة عٰىل الرونق اجلاميلH وحسن املظهر 
يف الطرق وامليادين واملباين(٢) وبدا واضحا ميل اإلدارة املتزايد نحو استخدام 
إجراءات الضبط اإلداري يف جماالت معينة منها عٰىل وجه اخلصوص املجاالت 
 Hإٰىل ظهور مفاهيم حديثة ٰواالقتصادية مما أد Hوالبيئية Hوالصحية Hالزراعية
مثل: النظام العام البيئيH والنظام العام الصحي(٣)H والنظام العام االقتصادي. 

العلوم  دبلوم  لطالب  اإلداري  للضبط  العامة  النظرية  في  دروس  الشريف،  الدين  سعد  محمود  (۱)  د. 
اإلدارية، السنة الدراسية ۱۹٦۰ – ۱۹٦۱، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص۷۷.

(۲)  د. رمضان محمد بطيخ، الضبط اإلداري وحماية البيئة، ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية 
البيئة العربية، الشارقة، ۷ – ۱۱ آيار، ۲۰۰٥، ص۹.

(3)  Louise Lussier, Protection de la santé publique, éthique et droit: pour une défini-
tion des concepts, Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, vol. 2, n°1, 1995 p. 
31.

بحث منشور على الموقع التالي / تاريخ الزيارة ۲٥ / ۱ / ۲۰۱۸:
www.medsp.umontreal.ca.pdf
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وما هيمنا يف هذا املقام هو النوع األخري الذي أخذت أمهيته تزداد يوما بعد آخر 
طريق  عن  إجيابية  أكثر  بأسلوب  االقتصادية  املجاالت  يف  الدولة  تدخل  بسبب 
األساسية  االقتصادية  املصالح  محاية  إٰىل  هتدف  وقائية  إداريــة(١)  قرارات  اختاذ 
يف املجتمع وإشباع حاجات رضورية وملحة يرتتب عٰىل عدم إشباعها حدوث 
اضطرابات وقالقل ال تقل خطورهتا عن االضطرابات املادية اخلارجية(٢) التي 

تؤثر يف النظام العام بمفهومه التقليدي(٣).
إن اإلجراءات التي تستهدف تنظيم أوجه النشاط االقتصادي تنظيام يضمن 
احرتام النظام العام ذي الصفة االقتصادية يطلق عليها الضبط االقتصادي(٤). 
نة املرشعني عٰىل تزويد أجهزة إدارية معينة بسلطات ضبطية خاصة  وقد جرت سُ
متكنها من مبارشة املهام التي تستهدف محاية غايات النظام العام االقتصادي(٥) 
 Hملختلفة ا دية  االقتصا لقطاعات  ا يف  ملنافسة  ا حرية  مقدمتها  يف  تقف  لتي  ا
والشفافية يف جمال األسواق املالية. ومن أمثلة اهليئات املذكورة البنك املركزي 

يُنظر  ص۲۲٥.   ،۲۰۰۹ القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  اإلداري،  القانون  الشرقاوي،  سعاد  (۱)  د. 
كذلك: حسن الحلبي، المصدر السابق، ص۲٤۹.

العصرية  المكتبة  ط۱،  االقتصادي،  المجال  في  لإلدارة  التنظيمي  الدور  الشناوي،  محمد  وليد  (۲)  د. 
للنشر والتوزيع، القاهرة، ۲۰۰۹، ص٥٤۲.

(۳)  لعل االضطرابات التي اجتاحت قبرص واليونان بسبب اختالل ميزانيات مدفوعاتها في السنوات 
وتردي  الخدمات  سوء  على  الساخطة  الشعبية  واالحتجاجات  المظاهرات  وخروج  الماضية، 

األوضاع االقتصادية في العراق خير شاهد على ما نقول.

(٤)  د. وليد محمد الشناوي، المصدر السابق، ص٥۱۷.
(5)  Frits Morstein Marx, Comparative administrative law: Exercise of police power, 

University of Pennsylvania law Review, January, 1942, P270.
بحث منشور على الموقع التالي: تاريخ الزيارة ۲٦ / ۱ / ۲۰۱۸:

www.scholarship.law.upenn.edu
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هو  االقتصادي  النشاط  من  حمددا  نوعا  يستهدف  ضبطيا  نشاطا  يامرس  الذي 
يثُ  حَ املرصفية  غري  املالية  واملؤسسات  املصارف  تتواله  الذي  املرصيف  النشاط 
السبل  ورسم   Hأوضاعه وترتيب  النشاط  هذا  تنظيم  عٰىل  املركزي  البنك  يعمل 
الواجبة االتباع يف ممارسته بام يضمن حتقق الغاية املنشودة املتمثلة بسالمة النظام 
من  املايل  القطاع  يف   Hواملقرتضني  Hواملسامهني  Hاملودعني ومحاية   H(١)املــرصيف
 Hومتويل اإلرهاب Hوغسل األموال Hالترصفات الضارة مثل: جرائم االحتيال
وصون االقتصاد القومي من األزمات اخلطرة(٢). ويامرس البنك املركزي نشاطه 
الضبطي يف جمال القطاع املرصيف بطريقتني: وقائية وجزائية. وسوف نقف عليهام 

يف البيان التايل:
: �

: ا�ختصاص الضب�Z الوقا-�
ً

أو�

عٰىل  لقائمة  ا اجلهة  بوصفه   Hئية وقا اختصاصات  املركزي  لبنك  ا يامرس 
الضبط يف القطاع املرصيفH ففي العراق يستخدم البنك املذكور أدوات متعددة 
األسواق  بدخول  ترغب  لتي  ا للمصارف  الرتاخيص  منح   : مقدمتها يف  يقف 
وكذلك   Hاجلــهــات من  غريها  مع  اإلنــدمــاج  أو   Hمنها ــروج  اخل أو  املرصفية 

(۱)  نصت: الفقرة (ب) من المادة: (۱٦) من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ۲۰۰٤ بأن: (يلتزم 
المجلس – يقصد به مجلس إدارة البنك – بما يلي: اتخاذ اإلجراءات التي تكفل تنظيم سالمة وأمن 
المصارف…). كما نصت المادة: (٤۰) من القانون اعاله بأن: (يكون للبنك المركزي وحده دون 
عليها  واإلشراف  المصارف  عمل  وتنظيم  لترخيص  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اتخاذ  سلطة  غيره 

وعلى فروعها…).

(۱– الغرض  بأن:   ۲۰۰٤ لسنة   (۹٤) رقم:  العراقي  المصارف  قانون  من   (۲) المادة:  (۲)  نصت 
على  المصرفي… والحفاظ  النظام  في  الثقة  على  الحفاظ  هو  القانون  لهذا  الرئيسي  التنظيمي 
االحتيال،  فيها  بما  المالية  الجرائم  من  الحد  على  والمساعدة  للمودعين  الحماية  من  مناسبة  درجة 
تتفق  بطريقة  وظائفه  العراقي  المركزي  البنك  ۲– يؤدي  اإلرهاب.  وتمويل  األموال،  وغسيل 

التنظيمية…). واألهداف 
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اإلرشاف عٰىل املصارف وعٰىل فروعها(١) فقد نصت الفقرة (١) من املادة (٢) 
بأن: (يتطلب   ٢٠٠٤ لسنة:  رقم: (٩٤)  النافذ  العراقي  املصارف  قانون  من 
تأسيس مرصف يف العراق… إصدار ترخيص مرصيف مسبق من البنك املركزي 
العراقي…). وحيتفظ املرصف يف مجيع األوقات برأس مال مدفوع يمثل احلد 
األدنٰى ال يقل عن: (١٠) مليار دينار أو بأي مبلغ أعٰىل من ذلك يقرره البنك 
بنشاطات  لقيام  ا عند  املركزي  لبنك  ا بإخطار  املصارف  وتُلزم   H(٢ ملــركــزي( ا
معينة(٣)H وللبنك سلطة يف طلب املعلومات من املصارف(٤)H وكذلك االطالع 
مشاكل  تواجه  التي  املصارف  عٰىل  الوصاية  وفرض   H(٥ لتفتيش( وا والفحص 

قانونية أو مالية(٦).
: �

زا-� : ا�ختصاص الضب�Z ا>( نياً T*

قدر املرشعH يف كثري من الدولH رضورة ختويل البنك املركزيH باإلضافة 
بوصفها  ئية  جزا ضبطية  سلطات   Hبقة لسا ا ئية  لوقا ا لضبطية  ا لسلطات  ا ٰىل  إ

سلطات ال غنٰى عنها يف سبيل قيام البنك بوظائفه أحسن قيام.

(۱)  تنظر: الفقرة: (۱۰) من المادة: (٤) من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ۲۰۰٤.

(۲)  تنظر: الفقرة (۱) من المادة (۱٤) من قانون المصارف العراقي النافذ لسنة ۲۰۰٤.

المصارف  قانون  من   (۹) والمادة:   ،(٦) المادة:  من   (۲) الفقرة:  المثل  سبيل  على  (۳)  تنظر: 
النافذ. العراقي 

(٤)  تنظر: المادة: (٤۰) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(٥)  تنظر: الفقرة: (٥) من المادة: (۳)، والفقرة: (۳) من المادة: (٥۳) من قانون المصارف العراقي 
النافذ، والمادة: (٤۰) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(٦)  تنظر: المادة: (٥۹) من قانون المصارف العراقي النافذ.
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إن جلوء البنك املركزي إٰىل فرض اجلزاءات ال يستهدف عقاب املخالفني 
إٰىل  خطاب  توجيه  كذلك  يستهدف  بل  حسب  املرصيف  للنشاط  املنظمة  للقواعد 
مَّ يمكن  نْ ثَ مجوع القائمني بالنشاط املذكور برضورة احرتام هذه القواعدH ومِ

القول إن إيقاع اجلزاءات حيقق غايتني: عقابيةH ووقائية يف آن واحد(١).
مبارشته  بمناسبة   Hاملركزي لبنك  ا يفرضها  لتي  ا اجلــزاءات  فإن  عموما 
 Hتتسم بطابعها اإلداري لكوهنا صادرة من جهة إدارية Hالختصاصاته الضبطية
وتفرض بقرار إداري. وتأخذ اجلزاءات املذكورة شكلني: جزاءات إدارية غري 

ماليةH وجزاءات إدارية مالية نقف عليهام يف البيان التايل:
اجلزاءات غري املالية:–  ١

يُزود املرشع عادة البنك املركزي بمجموعة من الصالحيات ذات الطابع 
اجلزائي يف حالة حدوث خمالفات من املصارفH أو من إدارهتا بام يُمكن البنك 
هذه  حرص  ويمكن   Hالعامة االقتصادية  املصلحة  ومحاية  املخالفة  آثار  إزالة  من 
اجلزاءات يف نوعني: األول: جزاءات متس املصارف ذاهتاH مثل: توجيه حتذير 
 Hوالطلب منه وقف أنواع معينة من عملياته املرصفية Hخطي للمرصف املخالف
اإلجــازة  أو   Hالرتخيص وإلغاء   H(٢)عليه ويص  وتعيني  ــه  إدارت جملس  وحــل 
املمنوحة له ملامرسة أعامله املرصفية(٣). وعٰىل البنك املركزي أن يُراعي التدرج يف 
فرض اجلزاءات املذكورة إِذ يبتدأ البنك بتوجيه إنذار إٰىل املرصف باالمتناع عن 
االستمرار بالسلوك املخالفH فإن مل يرتدع املرصف جاز للبنك املركزي اتباع 

(۱)  يُنظر: في هذا المعنى د. وليد محمد الشناوي، المصدر السابق، ص٦۷۷.

(۲)  تنظر: البنود: (أ) و(د) و(ي) من الفقرة: (۲) من المادة: (٥٦) من قانون المصارف العراقي النافذ.

(۳)  تُنظر: المادة: (۱۳) من قانون المصارف العراقي النافذ.
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إجراءات أشد وطئةH مثل: إلغاء ترخيص املهنةH ففي حكم صادر من حمكمة 
اخلدمات املالية قالت فيه:

(إن املرصف املدعي مل يستجب إلنذار البنك املركزي بتجاوز ذلك اخللل 
ضمن فرتة اإلنذار وبالتايل يكون قرار فرض العقوبة – حجز إصدار خدمات 

ضامن الكفاالت املرصفية للزبائن – مربرا قانونا)(١).
 Hاملخالف املــرصف  يف  العاملني  فيمس   Hاجلــزاءات من  الثاين  النوع  أما 
هنائيا  أو  مؤقتا  وقفا  املخالف  الفرع  مدير  أو   Hاملفوض املدير  عمل  وقف  مثل: 
عضو  أي  أو  رة  اإلدا جملس  رئيس  تنحية  أو   Hملرتكبة ا لفة  املخا خلطورة  تبعا 

من أعضائه(٢).
اجلزاءات املالية:–  ٢

منْ أَجل التعرف عن كثب عٰىل اجلزاءات ذات السمة املالية التي تفرضها 
مَّ  ثُ  Hالقانونية طبيعتها  ونبني   Hاجلــزاءات تلك  سنعرف  فإننا   Wاملركزية البنوك 

نتكلم عن عيوهبا يف البيان التايل:
تعريف اجلزاءات املالية التي تفرضها البنوك املركزية:أ . 

منه  تصدر  قرارات  بموجب  املركزي  البنك  يفرضها  التي  اجلــزاءات  هي 
تتضمن إلزام املرصف املخالف بدفع مبلغ من املال جزاء وفاقا. فطبقا ألحكام 
أن  املركزي  للبنك  جيوز   ٢٠٠٤ لسنة:  لنافذ  ا لعراقي  ا املركزي  لبنك  ا قانون 
إدارية  عقوبات  املرشع  سامها  مالية  جزاءات  التقديرية  سلطته  بموجب  يفرض 

(۱)  حكم محكمة الخدمات المالية عدد (۷ / خدمات مالية / ۲۰۱۳ في ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۳). غير منشور.

(۲)  يُنظر: البندان: (ح) و(ط) من الفقرة: (۲) من المادة: (٥٦) من قانون المصارف العراقي النافذ.
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عٰىل أن ال تزيد عن عرشة ماليني دينار للمخالفة الواحدةH كام جيوز للبنك أن 
البنك  تٰى يقرر  إدارية يومية عٰىل كل يوم تستمر فيه املخالفة حَ يفرض عقوبات 

املركزي أن املرصف املخالف استجاب ملتطلبات أحكام القانون(١).
الطبيعة القانونية للجزاءات املالية التي يفرضها البنك املركزي:ب . 

واردة  أكانت  سواء   Hاملركزي البنك  يفرضها  التي  املالية  اجلــزاءات  إن 
إٰىل  تنتمي  ال  فهي  ومستقلة  خاصة  طبيعة  هلا   Hاملصارف قانون  يف  أم  قانونه  يف 
املركزي  البنك  قانون  أن  بدليل  اجلنائية  اجلــزاءات  إٰىل  وال  املدنية  اجلــزاءات 
املطالبة  من  يمنع  ال  اجلزاءات  لتلك  البنك  فرض  أن  إٰىل  ذهب  النافذ  العراقي 
وفقا  جزائية  مساءلة  املخالف  الشخص  مساءلة  أو   Hمدنية إجراءات  أية  باختاذ 
ألحكام أي قانون آخر(٢). كام إنّ القانون املذكور وضع للبنك املركزي معايري 
يسرتشد هبا عند إصداره لقرار فرض الغرامة املالية وهي معايري ال تستند فقط 
احلكم  إصدار  عند  به  معمول  هو  كام  املخالفة  عن  الناشئة  األرضار  مقدار  عٰىل 
بالتعويض املدينH أو شدة املخالفة وخطورة املخالف كام هو متبع عند إصدار 
احلكم باجلزاء اجلنائيH بل مجع املرشع يف قانون البنك معايري متعددةH وضوابط 
متنوعة منها عٰىل سبيل املثل: جسامة املخالفةH وعدد مرات ارتكاهباH واألرضار 
التي حلقت باملودعنيH أو بأي شخص آخرH ومقدار الفائدة التي حصل عليها 
املخالف املعاقب بالغرامةH وموارده املاليةH وأية ظروف يرٰ البنك املركزي أهنا 

ذات صلة بتحديد املخالفة وتستدعي تشديد العقوبةH أو ختفيضها(٣).

(۱)  الفقرة: (۲) من المادة: (٥٦) من قانون البنك المركزي لسنة ۲۰۰٤.

(۲)  تُنظر: الفقرة: (٤) من المادة: (٥٦) من قانون البنك المركزي النافذ.

(۳)  تُنظر: الفقرة: (۳) من المادة: (٥٦) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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عيوب اجلزاءات املالية التي يفرضها البنك املركزي العراقي:ج . 
عٰىل  النافذ  العراقي  املركزي  البنك  قانون  يف  الواردة  املالية  اجلزاءات  إن 
الرغم من أمهيتها يف محاية أحكام القانون املذكور من املخالفات التي قد ترتكبها 
القانوين  التنظيم  أن  إالّ  فيها  العاملني  أو   ٰاألخر املالية  واملؤسسات  املصارف 
لتلك اجلزاءات مل يكن تنظيام سليام بل عانٰى من هنات ومآخذ كثرية نذكر منها 

عٰىل سبيل املثل ما ييل:
 H٢٠٠٤ لسنة:  النافذ  املركزي  البنك  قانون  بني  تعارض  وجود  األول:  العيب 

٢٠٠٤ يف تنظيم أحكام اجلزاءات املالية. وقانون املصارف رقم: (٩٤) لسنة 
يف  باحتياطي  حتتفظ  بأن  املصارف  األول  القانون  ألزم  املثل:  سبيل  فعٰىل 
شكل أرصدة نقدية أو ودائع لدٰ البنك املركزيH ويف حالة عجز املرصف عن 
يفرض  أن  املركزي  فللبنك   Hاملطلوب االحتياطي  من  األدنٰى  باحلد  االحتفاظ 
تٰى تتم تغطية هذا العجز(١) من دون أن حيُدد  جزاء ماليا عٰىل املرصف املخالف حَ
القانون حدوداH دنيا أو علياH هلذا اجلزاء بينام يف قانون املصارف النافذ قيد املرشع 
صالحية البنك املركزي بفرض اجلزاءات املالية عٰىل املصارف املخالفة بأن ال تزيد 
عٰىل (٥%) من جمموع رأس مال املرصف املدفوع. وقد أقدح هذا التعارض بني 
اخلدمات  القانونني شقاقا بني البنك املركزي واملصارف املخالفةH لكن حمكمة 
املالية حسمت هذا اخلالف يف أحد أحكامها الذي قالت فيه: إن البنك املركزي 
العراقي كان قد قام بفرض الغرامة عٰىل املدعي إضافة لوظيفته مستندا إٰىل نص 
الفقرة (الثانية) من املادة: (التاسعة والعرشين) من قانون البنك املركزي رقم: 

(۱)  تُنظر: الفقرتان: (۱) و(۲) من المادة: (۲۹) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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٢٠٠٤ والتي جاءت عامة ومل تتطرق إٰىل النسبة الواجب اعتامدها  (٥٦)H لسنة: 
من  الصادرة  للتعليامت  املخالف  املرصف  بحق  املناسبة  الغرامة  فرض  لغرض 
واملشار  أصدرها  التي  التعليامت  وفق  عٰىل  جاء  هلا  فرضه  إنّ  بل  املذكور  البنك 
٢٠٠٤ وحتديدا  H٩٤ لسنة:  إليها آنفا. وعند الرجوع إٰىل قانون املصارف رقم: 
بتحصيل  قيامه  وعند  املركزي  البنك  ألزمت  قد  بأهنا  نجد  منه   (٥٨ ــادة: ( مل ا
الغرامات اإلدارية املفروضة عٰىل أي مرصف بأن تكون تلك الغرامة بمقتٰىض هذا 
يثُ نصت عٰىل أن: (يقوم البنك  القانون – أي قانون املصارف – املشار الذكر حَ
املركزي العراقي بتحصيل الغرامات اإلدارية املفروضة عٰىل مرصف بمقتٰىض هذا 
البنك  يفرضها  التي  الغرامات  فإن  تقدم  ما  كل  عٰىل  وبناء  وعليه  القانون…). 
املركزي العراقي عٰىل أي مرصف جيب أن تكون بمقتٰىض قانون املصارف املشار 
يثُ إنّ املادة: (٥٦) من القانون املذكورH ويف الفقرة: (األوٰىل) منها قد  إليهH وحَ
أجازت للبنك املركزي العراقي باختاذ أي إجراء أو فرض أية عقوبة إدارية نصت 
 Hالقانون هذا  ألحكام  خرق  وجود  حالة  يف  املادة  هذه  من  الفقرة: (٢)  عليها 
أو أمر صادر عن البنك املركزي العراقي أو قيام املرصف بإدارة عمليات مرصفية 
غري سليمة وأمينة. وبام أن الفقرة: (٢ / ك) من هذه املادة كانت قد حددت احلد 
 Hيثُ ال تتجاوز الـ (٥%) من جمموع رأس مال املرصف املدفوع األعٰىل للعقوبة بحَ
ولكون قانون البنك املركزي يعد هو القانون العام وقانون املصارف هو قانون 
قيد القانون العامH كام وأن قانون املصارف  يثُ إنّ القانون اخلاص يُ خاص وحَ
الحق لقانون البنك املركزي العراقيH عليه فإن فرض الغرامة وحتصيلها جيب أن 
٢٠٠٤ وحتديدا تطبيق نص  يتم وفق أحكام قانون املصارف رقم: (٩٤)H لسنة: 

املادة: (٥٦ / ٢ / ك) منه(١).

(۱)  حكم محكمة الخدمات المالية عدد / ۱ / خدمات مالية / ۲۰۱۰ / في ۸ / ٦ / ۲۰۱۱ غير منشور.
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العيب الثاين: انتقاص قانون البنك املركزي من حق الدفاع املقرر للمترضرين 
من اجلزاءات املالية.

يعد حق الدفاع من احلقوق التي كفلتها الدساتري للمترضرين من القرارات 
دستور  نص  املثل  سبيل  فعٰىل   Hئية قضا احكام  بحقهم  الصادرة  أو  ــة  ري اإلدا
ومكفول  مقدس  الدفاع  بــأن: (حق   (٢٠٠٥ لسنة ( لنافذ  ا العراق  مجهورية 
يُعامل  أن  يف  احلق  فرد  وبأن: (لكل   (١ ) واملحاكمة) التحقيق  مراحل  مجيع  يف 
معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية)(٢). وعٰىل الرغم من رصاحة 
النافذ  العراقي  املركزي  البنك  قانون  أن  هو  يالحظ  ما  لكن  املتقدمة  النصوص 
عٰىل  الطعن  باب  فتح  عندما  أطرافه  من  دستوريا  املكفول  الدفاع  حق  انتقص 
قرارات أو إجراءات البنك املركزي خالل ثالثني يوما تبدأ من تاريخ صدور 
القرار أو اإلجراء(٣) وليس من تاريخ النرش أو التبلغ أو العلم به علام يقينيا مثلام 
استقرت عليه األصول اإلدارية السليمة. وهذا يعني أن مدة الطعن ترسي بحق 
املخاطب بالقرار من دون أن يتبلغ أو يعلم به وقد يكون املخاطب مارا بظرف 
 Hاملستشفٰى يف  راقدا  يكون  كأن  القرار  بصدور  أصال  العلم  معه  يتعذر  طارئ 
األخرٰ. وقد أصدرت حمكمة  أو موقوفاH أو غري ذلك من الظروف القاهرة 
قدمها  طعونا  الشكلية  لناحية  ا من  فيها  ردت  عدة  قــرارات  لية  ملا ا اخلدمات 
القرار  املثل:  سبيل  عٰىل  ذلك  من  قانونا  املقررة  الطعن  مدة  خارج  املترضرون 
الذي قالت فيه املحكمة: (… وجد بأن البنك املركزي العراقيH كان قد قرر: 
 Hالدويل ملرصف (الب)  املمنوح  املرصفية  األعامل  ممارسة  ترخيص  إلغاء   (١)

(۱)  الفقرة: (رابعًا) من المادة: (۱۹) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥.

(۲)  الفقرة: (سادسًا) من المادة: (۱۹) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥.

(۳)  تُنظر: الفقرة: (۱) من المادة: (٦۹) من قانون البنك المركزي العراقي لسنة ۲۰۰٤.
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عريضة  املذكور  املــرصف  وقــدم   Hالقرسية التصفية  حتت  املــرصف  وضع   (٢)
 ٢٠١٢  / ٧  / ٢٥ الدعوٰ ملراجعة القرار املذكور الذي قام به البنك املركزي يف: 
خمالفا بذلك حكم الفقرة: (١) من املادة: (٦٩) من قانون البنك املركزي رقم: 
خالل ثالثني يوما من تاريخ   ٰحددت تقديم الدعو ٢٠٠٤ التي  (٥٦) لسنة 
إليه  املشار  القانونية  املدة  خارج  أقيمت  قد   ٰالدعو وبذا تكون  القرار  صدور 
أعالهW ألن العربة يف احتساب املدة من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ 
يثُ إنّ املدد املحددة قانونا حتمية ويرتتب  التبلغ به أو حلوق العلم بصدوره حَ
املحكمة  قررت  وبالطلب  لذا  فيها  احلق  سقوط  وجتاوزها  مراعاهتا  عدم  عٰىل 

احلكم برد دعوٰ املدعي…)(١).
 ٰويف قرار آخر قالت املحكمة: (بعد االطالع عٰىل تاريخ إقامة هذه الدعو
H٢٠١٣ وبام أن املادة (٦٩) من قانون البنك   / ١٢  / ١٥ لوحظ اهنا أقيمت يف 
املركزي العراقي كانت قد أعطت احلق للطرف املترضر من قرار البنك املركزي 
خالل  ملذكور  ا لقرار  ا مراجعة  فيها  يلتمس  املحكمة  ٰىل  إ بة  كتا طلبه  يرفع  أن 
ثالثني يوما من تاريخ صدوره أو خالل فرتة زمنية أقرص حسب ما ورد بالقانون 
يثُ إنّ مدة الطعن  وبذا يكون املدعي قد أقام الدعوٰ خارج املدة القانونية وحَ
حتميةH وال جيوز جتاوزهاH وأن جتاوزها يعد إسقاطا للحق يف الطعن عٰىل وفق 
رد  املحكمة  قررت  وبالطلب  املدنية  املرافعات  قانون  من   ١٧١ عليه  نصت  ما 

دعوٰ املدعي شكال…)(٢).
(۱)  قرار محكمة الخدمات المالية عدد / ۳ / خدمات مالية / ۲۰۱۲ في ۱۰ / ٦ / ۲۰۱۳ غير منشور.

(۲)  قرار محكمة الخدمات المالية عدد / ۱٥ / خدمات مالية / ۲۰۱٤ في ۲۰ / ۱ / ۲۰۱٤ اإلعالم / ۲ 
غير منشور.

ينظر كذلك القرار عدد / ۲ / خدمات مالية / ۲۰۱٤ في ۲۰ / ۱ / ۲۰۱٤ اإلعالم / ۳ غير منشور، 
والقرار عدد / ۱٤ / خدمات مالية / ۲۰۱۳ في ۱۱ / ۱۲ / ۲۰۱۳ اإلعالم / ۱۸ غير منشور.
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ويف رأينا أنه كان بإمكان املدعي املترضر من قرار البنك أن يطعن بطريق 
الدفع الفرعي عٰىل دستورية النص الوارد يف الفقرة: (١) من املادة: (٦٩) من 
ثار هذا الدفع أمامها  قانون البنك املركزيH وعٰىل حمكمة اخلدمات املالية التي يُ
حمكمة  ترسلها  إقامتها  حالة  ويف   Hبه منفصلة   ٰدعو بتقديم  املدعي  تكلف  أن 
اخلدمات إٰىل املحكمة االحتادية العليا للبت يف الدفع بعدم الدستوريةH وتتخذ 
حمكمة اخلدمات قرارا بتأخري الدعوٰ األصلية للنتيجة(١). علام أن عدم الطعن 
االحتادية  املحكمة  إٰىل  املبارش  باللجوء  املدعي  أحقية  ينفي  ال  املذكور  بالطريق 
 ٰأمامها متٰى ما توافرت فيه الرشوط املقررة إلقامة الدعو ٰالعليا وإقامة الدعو
فيهام  طعن  املذكورة  املحكمة  امام  دعويان  بالفعل  اقيمت  وقد  الدستورية(٢). 
املدعون عٰىل دستورية املادة (٦٩) من قانون البنك املركزيH وألمهيتهام نقف 

عليهام يف البيان التايل:

(إذا  بأن:   ۲۰۰٥ لسنة   (۱) رقم:  العليا  االتحادية  للمحكمة  الداخلي  النظام  من   (٤) المادة:  (۱)  نصت 
بعدم  الخصوم  أحد  من  دفع  على  قانون… بناء  في  نص  شرعية  في  الفصل  المحاكم  إحدى  طلبت 
قبول  في  تبت  عنها  الرسم  هذا  استيفاء  وبعد  بدعوى.  الدفع  هذا  بتقديم  الخصم  فُيكلف  الشرعية 
الدعوى فإذا قبلتها ترسلها مع المستندات إلى المحكمة االتحادية العليا للبت في الدفع بعدم الشرعية. 

وتتخذ قرارا باستئخار الدعوى األصلية للنتيجة…).

الشروط   ۲۰۰٥ لسنة   (۱) رقم:  العليا  االتحادية  للمحكمة  الداخلي  النظام  من   (٦) المادة:  (۲)  تطلبت 
ومؤثرة  ومباشرة  حالة  مصلحة  الدعوى  موضوع  في  للمدعي  تكون  أن  أوًال:  الدعوى:  في  التالية 
في مركزه القانوني أو المالي أو االجتماعي. ثانيًا: أن يُقدم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيا 
قد لحق به من جراء التشريع المطلوب إلغاؤه. ثالثًا: أن يكون الضرر مباشرا ومستقال بعناصره 
ويمكن إزالته إذا ما صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغاؤه. رابعًا: أن ال يكون الضرر 
المطلوب  النص  من  بجانب  استفاد  قد  المدعي  يكون  ال  أن  خامسًا:  مجهوال.  أو  مستقبليا  أو  نظريا 

الغاؤه. سادسًا: أن يكون النص المطلوب إلغاؤه قد طبق على المدعي أو يُراد تطبيقه عليه.
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الدعوٰ الدستورية األوٰىل:
العراقي  املركزي  البنك  قانون  من  املادة (٦٩)  بأن  املدعي  وكيال  ادعٰى 
٢٠٠٤ تتعارض مع احكام املادة (١٠٠) من الدستورW ألهنا  رقم (٥٦) لسنة 
وذلك  فيها  الطعن  حق  من  املركزي  البنك  لقررات  ضمني  حتصني  عٰىل  تنطوي 
لألسباب اآلتية: جعلت املادة املذكورة أعاله حق الطعن بالقرارات املنوه عنها 
آنفا أمام (حمكمة اخلدمات املالية) خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور القرار 
من البنك املركزي العراقي أو مدة زمنية أقرصH وليس من تاريخ التبلغ بالقرار. 
اخلدمات  حمكمة  من  بحقه  الصادر  بالقرار  الطعن  حق  املدعي  عٰىل  فات  بذلك 
٢٠١٧ لعدم علمه بالقرار   / ٥  / ٨ ٢٠١٧) يف  املالية بالعدد (٥ / خدمات مالية / 
تبليغه  عدم  وأن  التبليغ  يقتيض  الغري  عن  الصادر  بالقرار  العلم  وألن   Wاملذكور
أحلق رضرا مبارشا ومستقال بعنارصه ويمكن ازالته من خالل إلغاء النص (٦٩) 
األول  عليه  املدعي  يصدره  بترشيع  أعاله  إليه  املشار  املركزي  البنك  قانون  من 
تاريخ  من  مناسبة  مدة  خالل  املركزي  البنك  بقرارات  الطعن  جيعل  بأن  وذلك 
الصدد.  هبذا  العراقية  القوانني  هنج  وعٰىل  صدورها  تاريخ  من  وليس  هبا  التبلغ 
بأن: (حيظر  تنص  الدستور  من  املادة (١٠٠)  بأن  عليه  املدعٰى  وكيل  رد  وقد 
نص  وأن  الطعن)  من  إداري  قرار  أو  عمل  أي  حتصني  عٰىل  القوانني  يف  النص 
املادة املعرتض عليها مل ينص بأي شكل من األشكال عٰىل حتصني قرارات البنك 
عٰىل  نص  العراقي  املركزي  البنك  قانون  فإن  العكس  عٰىل  بل  العراقي  املركزي 
تأسيس (حمكمة اخلدمات املالية) للنظر يف مجيع الدعاوٰ التي تقام لالعرتاض 
عٰىل القرارات واألوامر واإلجراءات الصادرة عن البنك املذكور. كام أضاف 
للعاملني  بالنسبة  لالعرتاض  املحددة  يوما  الثالثني  فرتة  أن  عليه  املدعٰى  وكيل 
يف القطاع املرصيف أكثر من كافية وأن املرشع أخذ بمبدأ (العلم املفرتض) لكون 

أضواء قانونية على استقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية

٥۰



العلم بالقرار مفرتض من الناحية العملية وذهب هبذا االجتاه قانون املرافعات 
يثُ جاء فيها (ملن صدر األمر  املدنية النافذ يف الفقرة (١) من املادة (١٥٣) منه حَ
خالل  أصدرته  التي  املحكمة   ٰلد يتظلم  أن  طلبه  رفض  عند  وللطالب  ضده 
اخلصم  بتكليف  وذلك  تبلغه  تاريخ  من  أو  األمر  إصدار  تاريخ  من  أيام  ثالثة 
باحلضور أمام املحكمة بطريق االستعجال). وقد أصدرت املحكمة قرارها يف 
الدعوٰ الذي جاء فيه: (… جتد املحكمة االحتادية العليا بأن نص املادة (٦٩) 
٢٠٠٤ قد رشع وفق خيار  من قانون البنك املركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة 
 ( املرشع استنادا إٰىل صالحياته الدستورية املنصوص عليها يف املادة (٦١ / ثانياً
من الدستور وانه ال يتضمن حتصني القرارات الصادرة عن البنك املركزي من 
الطعن هبا وبالتايل ال خيالف املادة (١٠٠) من الدستور. وجتد املحكمة االحتادية 
العليا كذلك بأن طلب املدعي بإلغاء نص املادة (٦٩) من قانون البنك املركزي 
وهذا خيرج عن  ٢٠٠٤ وترشيع نص آخر بديال عنه  العراقي رقم (٥٦) لسنة 
املرشع  من  ترشيعي  تدخل  ويتطلب  العليا…  االحتادية  املحكمة  اختصاصات 
لسندها  فاقدة  املدعي   ٰدعو تكون  تقدم  وملا  الدستورية…  صالحياته  حسب 

من القانونH عليه قررت املحكمة ردها…)(١).
واملالحظ عٰىل احلكم املتقدم أنه أسند صالحية املرشع إٰىل دستور مجهورية 
سلطة  قبل  من  صدر  النافذ  املركزي  البنك  قانون  أن  مع   ٢٠٠٥ لسنة  العراق 
H٢٠٠٤ أي يف وقت سابق عٰىل صدور الدستور  اإلتئالف املؤقتة (املنحلة) سنة 
 (١ رقم ( لنظام  ا عٰىل  لقانون  ا هلذا  إصدارها  يف  السلطة  واستندت   Hاملذكور
لسلطات  ا فة  كا ممارسة  ملؤقتة  ا االئتالفية  لسلطة  ا ٰىل  إ (يُعهد  فيه:  ء  جا لذي  ا

(۱)  حكم المحكمة االتحادية العليا رقم (۱٤۷ / اتحادية / ۲۰۱۷) الصادر في ۱۲ / ۲ / ۲۰۱۸.
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بموجب  وذلك   H فها أهدا لتحقيق  لالزمة  ا ئية  لقضا وا لترشيعية  وا لتنفيذية  ا
 (٢٠٠٣) ١٤٨٣ قرارات جملس األمن الدويل ذات الصلةH بام فيها القرار رقم 
والقوانني واألعراف املتبعة يف حالة احلربH ويتوٰىل مدير سلطة االئتالف املؤقتة 

ممارسة تلك السلطات)(١).
الدعوٰ الدستورية الثانية:

كررت املحكمة االحتادية العليا يف هذه الدعوٰ ما جاء يف حكمها السابق 
يثُ جاء يف حكمها: (… جتد املحكمة  وأضافت إليه أسبابا أخرٰ لرد الدعوٰ حَ
االحتادية العليا أن توجه املرشع يف جعل بدء مدة الطعن بموجب املادة (٦٩) 
فيه  للدستور  خمالفة  ال  خيارا ترشيعيا  جاء  املشار إليه  املركزي  البنك  من قانون 
ويستند إٰىل مبدأ قانوين هو مبدأ (العلم املفرتض) لدٰ ذوي العالقة وال يتضمنا 
اخلدمات  هي (حمكمة  هلا  طعن  جهة  لوجود   Hاملركزي البنك  لقرارات  حتصينا 
املالية)… مما يقتيض ممن صدر قرار البنك ضده متابعته من بدء اإلجراءات حلني 
صدوره والطعن به إذا رأٰ فيه خمالفة للقانون وبناء عليه تكون دعوٰ املدعي 
غري مستندة عٰىل سبب من الدستور والقانون فقرر احلكم باالتفاق ردها…)(٢).

رأينا يف املوضوع:
لبنك  ا بقرارات  املخاطبني  محل  لعراقي  ا املركزي  لبنك  ا قانون  أن   ٰنر
العلم  وافرتاض  القرارات  بمتابعة  طالبهم  عندما  طاقتهم  تفوق  اعباء  املركزي 

(۱)  الفقرة (۱) من القسم (۱) من نظام سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم: ۱ المنشور في الوقائع 
السنة ٤٤، ۱۷ حزيران، ۲۰۰۳م. العراقية العدد ۳۹۷۷– 

(۲)  حكم المحكمة االتحادية العليا رقم (٥۳ / اتحادية / إعالم / ۲۰۱۸) الصادر في ۱٥ / ٥ / ۲۰۱۸.
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٥۲



يمت  ال  املرشع  قبل  من  لتعامل  ا وهذا   H بمضموهنا لتبلغ  ا دون  من  تٰى  حَ هبا 
 ٢٠٠٥ لسنة  لنافذ  ا لعراق  ا جهورية  دستور  أوجــب  لتي  ا لة  للعدا لتأكيد  با
اإلدارية  واإلجــراءات  القرارات  بحقهم  تتخذ  من  مع  التعامل  هبا  يتصف  أن 
والقضائيةH واملعاملة العادلة هنا حق دستوري مكفول ومقرر لألفراد جيب عٰىل 
املرشعH واإلدارة والقضاء مراعاته واحرتامه نزوال عند رغبة املرشع الدستوري 

وبخالفه يعد الترصف الصادر من تلك اجلهات غري دستوري(١).

(۱)  لقــد بلغــت النظــم القانونية المتقدمة شــأوا بعيدا في مراعاة مبــدأ العدالة في المعاملــة القضائية مع 
المتقاضيــن وتقديــم التســهيالت الالزمة التــي تمكنهم من نيل حقوقهم بيســر وســهولة، ففي تقرير 
صــادر عن: (مركــز تطوير النظام القانوني األمريكي) التابع لجامعة (دنفر) (SLAAI) في شــهر 
تشــرين األول ۲۰۱۸م، تم رصد ثماني عشر تقنية ينبغي على المحاكم أن تستخدمها مْن أَجل خدمة 
أفضــل للمتقاضيــن والمتعاملين بوجه عام. التقنية األولى: هــي تمكين المتعاملين من الحصول على 
المعلومــات والخدمات القضائية باســتخدام تليفوناتهم الذكية. والتقنية الثانيــة: هي تمكين المتعاملين 
مــن عــرض أي دليل أو مســتند أو صور أو فيديــو أو أي معلومات أخرى أثناء الجلســة مباشــرة 
مــن هواتفهم المحمولة على شاشــة المحكمة. أمــا التقنية الثالثة: فهي اســتخدام (الفيديو كونفرانس) 
كبديــل عــن الحضور الشــخصي أمام المحاكــم. والتقنية الرابعــة: هي تمكين األطــراف من تحديد 
مواعيــد الجلســات الخاصة بهم إلكترونيا بما يتناســب مع ظروفهم الشــخصية. والتقنية الخامســة: 
هــي تمكين المتقاضين من دفع الرســوم والغرامات وغيرها من االلتزامــات المالية عبر اإلنترنت. 
والتقنية السادســة: هي أن يتضمن الموقع اإللكتروني للمحكمة إرشــادات عــن كيفية الوصول إليها 
باستخدام المواصالت العامة أو الخاصة. والتقنية السابعة: هي تمكين المتعاملين من الحصول على 
المعلومــات والنماذج إلكترونيا. والتقنية الثامنة: هي تبســيط إجراءات نماذج الشــكاوى والدعاوى. 
والتقنية التاســعة: تســتهدف األشــخاص الراغبين في تمثيل أنفســهم أمام المحاكم، دون االســتعانة 
بمحام، بَحيُث يمكنهم ملء وتعبئة المســتندات إلكترونيا. والتقنية العاشرة: هي كفالة الحصول بشكل 
إلكترونــي على األمــر أو الحكم القضائي في ختام إجراءات المحاكمــة أو القضية. والتقنية الحادية 
عشــرة: هي إنشــاء بوابة تقاض إلكترونية لكل محكمة. والتقنية الثانية عشــرة: هي كفالة التقاضي 
اإللكترونــي أو التقاضــي عن بعد. والتقنية الثالثة عشــرة: هــي توفير إرشــادات قانونية إلكترونية 
للمتقاضين. والتقنية الرابعة عشــرة: هي اســتعمال الرســائل النصية القصيرة فــي تبليغ المتقاضين 
بــكل ما يطــرأ على القضايــا المتعلقة بهم المنظــورة أمام المحاكم. والتقنية الخامســة عشــرة: هي 
اســتخدام التكنولوجيا في تبســيط اإلجراءات. والتقنية السادسة عشــرة: هي إلغاء متطلبات التوثيق 
لملفات المحاكم، بما يمهد لقيد الدعاوى إلكترونيا. والتقنية الســابعة عشــرة: هي أن تتيح نماذج ←
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لتبلغ  ا ناحية  من  نونية  لقا ا ملة  ملعا ا يف  وتا  تفا ثمة  أن  هنا  لذكر  با جدير 
املذكور.  البنك  يف  العاملني  وبني  املركزي  البنك  مع  املتعاملني  بني  بالقرارات 
 Hاملركزي البنك  قرارات  عٰىل  بالطعن  هلا  يسمح  املصارف  مثل:  األوٰىل:  فالفئة 
مثل:  نية:  لثا ا لفئة  ا بينام  صدورها  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل   H نفا آ بينا  كام 
من  باإلعفاء  قرارات  بحقهم  تتخذ  الذين  املركزي  البنك  إدارة  جملس  أعضاء 
مناصبهم جيوز هلم الطعن عٰىل تلك القرارات خالل شهرين من إخطار الشخص 
يثُ  املعني بالقرار(١) وليس من تاريخ صدوره. وهذا التفاوت يف املعاملة من حَ
يَّام أن  مدة الطعن وبدء رسيانه غري مقبولH ألنه ينطوي عٰىل حماباة ظاهرة الَ سِ
اآلثار القانونية املرتتبة عٰىل القرارات املتخذة إزاء الفئة األوٰىل أشد وقعا وأوسع 

نطاقا من القرارات املتخذة إزاء الفئة الثانية.

→  المحكمة لكل متقاض اإلمكانية لتدوين البيانات التي تحدد قائمة االحتياجات الشخصية له، وما إذا 
كان لديه إعاقة بدنية أو بحاجة إلى مترجم أو تحديد الطريقة المفضلة له لتسلم التبليغات القضائية. 
أما التقنية الثامنة عشرة: فهي تطبيق المكونات النموذجية لنظام إدارة القضايا إلكترونيا. لالطالع 

على التقنيات المذكورة في أعاله بشكل مفصل ينظر:
John M. Greacen, Eighteen ways courts should use technology to better serve their cus-
tomers, Iaals, institute for the advancement of the American legal system, University 
Denver, October 2018, P. 1 – 32. www.iaals.du.edu
على  منشور  مقال  كيف؟  اإللكترونية  المحكمة  عبد،  أحمد  الظاهر  عبد  أحمد  كذلك  ينظر: 

nidekniL :موقع

(۱)  ينظر: البند (ب) من الفقرة (٤) من المادة (۱٤) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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الفرع الرابع

البنك ا�ركزي هيئة داbة لaصارف

باملثل  فإنه   Hاملصارف إزاء  ضبطيا  نشاطا  يُامرس  املركزي  البنك  كان  إذا 
إنام  املذكور  البنك  يبارشمها  اللذان  والنشاطان   Hهلا داعام  نشاطا  يامرس  أيضاً 
 Hللدولة املرصيف  النظام  استقرار  هو  واحد  هدف  أو  غرض  حتقيق  يستهدفان 
مواصلة  عن  معها  تعجز  استئنائية  بظروف  املصارف  هبا  متر  التي  األوقات  ففي 
تقديم خدماهتا للعمالء من مودعني وغريهم يربز دور البنك املركزي يف مد يد 
املساعدة والدعم للمصارف املذكورة إلقالتها من عثرهتاH وإعادة ثقة العمالء 
 Hعليها الوصاية  فرض  مثل:   Hهلا تتعرض  قد  التي  املخاطر  من  ومحايتها   Hهبا
املقرض  وصف  املركزي  البنك  عٰىل  يطلق  وهلذا  وتصفيتها.   Hإفالسها وإشهار 
األخري بوصفه مالذا آمنا تلجأ إليه املصارف التي متر بظروف طارئة خارجة عن 
إرادهتا. وقد نظم قانون البنك املركزي العراقي النافذ رشوط تقديم هذا النوع 
 Hمن القروض التي يُمكن تسميتها بقروض اإلنقاذ. وسنقف عٰىل تلك الرشوط

مَّ نبني حدود سلطة البنك املركزي يف تقديمها وذلك يف البيان التايل: ثُ
نقاذ: Bقروض ا� �eوط تقد Tg :

ً
أو�

دَّ أن تتوفر جمموعة من الرشوط كي يتمكن البنك املركزي من إقراض  ال بُ
املرصف املتعثرH وهذه الرشوط هي(١)::

أن يــكــون املـــرصف مــرخــصــا أو حيــمــل تــرصحيــا مــن الــبــنــك املــركــزي –  ١
بمامرسة النشاط.

(۱)  تُنظر: المادة: (۳۰) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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برنامج –  ٢ أساس  عٰىل  للتجديد  قابلة  أشهر  ثالثة  عن  القرض  مدة  تزيد  إالّ 
يوضح اإلجراءات التي يقوم هبا املرصف املقرتض.

يُقدمها –  ٣ التي  الضامنات  وأن   Hميلء املرصف  أن  املركزي  البنك  يقتنع  أن 
مناسبةH وأنه يطلب القرض لغرض حتسني السيولة.

أن تقديم القرض يُعد رضوريا الستقرار النظام املايل يف الدولة.–  ٤
أن يصدر وزير املالية ضامنا كتابيا للبنك املركزي نيابة عن احلكومة يضمن –  ٥

فيه سداد القرض.
أن يُقدم القرض مقابل فائدة حيددها البنك عٰىل وفق متطلبات السوق.–  ٦

نقاذ: Bقروض ا� �eتقد �
%

G حدود سلطة البنك ا�ركزي : نياً T*

إن سلطة البنك املركزي يف تقديم قروض اإلنقاذ إٰىل املصارف املتعثرة هي 
إٰىل  تقديرها  يعود  القرض  هذا  تقديم  متطلبات  من  الكثري  ألن   Wتقديرية سلطة 
قناعة البنك املركزي مثل: جتديد مدة القرضH ومالءة املرصف املتعثرH وكفاية 
الضامنات املقدمة من قبلهH ورضورة القرض لصيانة النظام املايل يف الدولة من 
املخاطر املحدقة بهH ونسبة الفائدة املستحقة عن تقديم القرضH لكن يرد عٰىل 
البنك  يتعسف  إالّ  هو  هام  قيد  اإلنقاذ  قروض  تقديم  يف  املركزي  البنك  سلطة 
عرضه  ته  قرارا اصبحت  وإالّ  استخدامها  يُسيئ  أو   Hاختصاصاته باستخدام 
لتعسف  ا لذلك   ٰتتصد أن  جيب  لتي  ا لية  ملا ا اخلدمات  حمكمة  مــام  أ للطعن 
الذي  قراراهتا  أحد  يف  املتقدمة  املبادئ  املحكمة  طبقت  وقد  االنحراف(١).  أو 

قالت فيه إن:

(۱)  تُنظر: الفقرتان: (أ)، و(ج) من المادة: (٦۹) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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٢٠٠٩ كان قد تعرض لشحة يف السيولة  (… مرصف (ال. و) ومنذُ عام 
يف  املذكور  املرصف  تعثر  إٰىل  بالنتيجة  أدت  عديدة  أسباب  تضافر  نتيجة  النقدية 
أداء مهامه املرصفيةH واألساس يف تلك األسباب كان مرده قيام وزارة املالية 
٢٠٠٩ بالطلب إٰىل كافة الوزارات   / ١  / ١٥ وبموجب كتاهبا املرقم (٤٠٢) يف 
واجلهات احلكومية بسحب الودائع احلكومية من املصارف األهلية كام إنّ قيام 
 ٰأد املذكور  املرصف  فروع  من  فرعا  بغلق (٥٠)  عليه  املدعٰى  املركزي  البنك 
املرصف  اإليداع يف  إٰىل… هلع وخوف أصاب مجهور املودعني وعزوفهم عن 
عمليات  بني  كبرية  فجوة  حصول  إٰىل  بالنتيجة   ٰأد فيه  لثقة  ا وضعف  املذكور 
السحب واإليداع األمر الذي أدٰ بمجمله إٰىل تعثر املرصف يف أداء مهامه وعٰىل 
وفق ما رسمه له القانون. كام وجدت املحكمة… أن أزمة السيولة النقدية التي 
تأهيل  إعادة  عٰىل  العمل  طريق  عن  جتاوزها  باإلمكان  و)  مرصف (ال.  تواجه 
املرصف من قبل البنك املركزي… وهذا يقع يف صلب األهداف والوسائل التي 
وإتاحة  املستدامة  للتنمية  تعزيزا  هبا  القيام  املركزي  البنك  عٰىل  املرشع  أوجبها 
املقرض  هو  املركزي  البنك  ألن  ذلك  للعراق…  الرخاء  وحتقيق  العمل  فرص 
األخذ  مسؤولية  عليه  تقع  والتي  املرخصة  للمصارف  االجري  وامللجأ  األخري 
هذه إعامل هذه  واحلالة  املركزي  البنك  املصارف لتجاوز تعثرها فكان عٰىل  بيد 
النصوص وعدم إمهاهلا وبإمكانه أيضاً أن يُقدم توجيه إٰىل وزير املالية إلصداره 
ضامنا كتابيا له نيابة عن احلكومة يضمن سداد قيمة القرض الذي يمكن تقديمه 
إٰىل املرصف وبضامنات موجوداته يقدمها املرصف ضامنا لتلك القروض… من 
ملركزي  ا لبنك  ا أن  من  املحكمة  هــذه   ٰلــد لثابت  ا نّ  إ يثُ  وحَ تقدم  ما  كل 
املرصف  مسامهي  كبار  من  ملقدمة  ا واملقرتحات  ملتكررة  ا للطلبات  يستجب  مل 
من  خاليا  بالرفض  البنك  قرار  وكان  املطلوب…  التأهيل  إعادة  بشأن  املدعي 
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أسبابه القانونية إضافة إٰىل أنه جاء خالفا ملهامه األساسية… وهو هبذا الرفض 
كان  الوقت  وبذات  املذكور  القانون  بموجب  له  املمنوحة  السلطات  أساء  قد 
متعسفا يف ذلك طاملا كانت هناك خيارات أفضل يمكن حتقيق أهداف وغايات 
قانون البنك املركزي… وبالطلب قررت املحكمة إلزام املدعٰى عليه إضافة إٰىل 

وظيفته بإعادة تأهيل مرصف (ال. و) لالستثامر والتمويل)(١).
نستنتج من كل ما تقدم أن اخلصائص التي يتمتع هبا البنك املركزي أضفت 
يالزم  أساسيا  ما  عا مرفقا  ملذكور  ا لبنك  ا ثرها  ا عٰىل  فبات   ٰكــرب أمهية  عليه 
وجوده وجود الدولة نفسهاH فهام قرينان ال يفرتقانH وال يتصور وجود أحدمها 
بدون اآلخرH لذلك منعت الترشيعات رصاحة إلغاء البنك املركزيH من تلك 
الترشيعات عٰىل سبيل املثل: النظام األسايس للبنك املركزي التونيس الذي نص 
بأن: (ال يمكن حل البنك املركزي)(٢). عليه فإن البنك املركزيH بوصفه مرفقا 
عاما اقتصاديا تقليدياH يوازي يف األمهية التي حيظٰى هبا املرافق العامة اإلدارية 

التقليدية التي ال غنٰى للدولة عنها مثل: الدفاعH واألمنH والقضاء.

 .۲۰۱۳ / ۱۰ / ۱٤ في   ۲۰۱۳ مالية  خدمات  عدد / ۱ / ۲ / ۳ / ۹  المالية  الخدمات  محكمة  (۱)  قرار 
غير منشور.

للبنك  األســاســي  النظام  بضبط  المتعلق   ۲۰۱٦ لسنة   (۳٥) عــدد  قانون  من   (٦) (۲)  الفصل 
التونسي. المركزي 
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توطئة وتقس��

مواجهة  يف  املركزية  لبنوك  ا به  تتمتع  الذي  االستقالل  فكرة  فهم  يتطلب 
واملوقف   H هتــا ومــربرا  Hلفكرة ا تلك  مفهوم  عــٰىل  لوقوف  ا لتنفيذية  ا لسلطة  ا
كذلك   Hمنها القضائية  واجلهات  العادية  والترشيعات  الدساتري  اختذته  الذي 
ون االستقالل والتي بوجودها يمكن أن يُقال إن  التعرف عٰىل العنارص التي تكّ
لتنفيذية  ا السلطة  ضغوط  عن  بعيدا  نشاطها  تُدير  مستقلة  هيئة  املركزي  لبنك  ا
ثالثة  عٰىل  املبحث  هذا  سنقسم  املتقدمة  الفكرة  إيضاح  أَجل  ومنْ  وتدخالهتا. 

مطالب هي:
املطلب األول: مفهوم استقالل البنك املركزي عن السلطة التنفيذية ومربراته.

استقالل  مــن  لقضائي  وا لترشيعي  وا لــدســتــوري  ا ملــوقــف  ا لــثــاين:  ا املطلب 
البنك املركزي.

املطلب الثالث: عنارص استقالل البنك املركزي عن السلطة التنفيذية.
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ول
�
ا�طلب ا�

وم استق@ل البنك ا�ركزي  م&%

راته )iعن السلطة التنفيذية وم

عن  املركزي  لبنك  ا استقالل  مفهوم  عٰىل  املطلب  هذا  يف  الضوء  سنسلط 
مَّ نتناول املربرات التي تقف وراءه وذلك يف الفرعني التاليني: السلطة التنفيذيةH ثُ

ول
�
الفرع ا�

وم استق@ل البنك ا�ركزي  م&%

عن السلطة التنفيذية

رأي بعض الرشاح أن استقالل البنك املركزي عن السلطة التنفيذية يقصد 
به تزويد البنك املركزي باحلرية الكاملة يف إدارة السياسة النقدية عن طريق عزله 
ترصف  حرية  منحه  مع  لتنفيذية  ا السلطة  طرف  من  سياسية  ممارسات  أية  عن 
إن (استقاللية  آخــرون  وقال   .(١ ) وتنفيذها لنقدية  ا السياسة  وضع  يف  كاملة 
تدخل  عن  بعيدا  النقدية  السياسة  إدارة  يف  باستقالهلا  مرتبطة  املركزية  الصريفة 
السلطة التنفيذية بام ال يسمح بتسخري السياسة النقدية لتمويل العجز يف املوازنة 

العامةH وهو ما يمكن أن يؤدي إٰىل ارتفاع التضخم)(٢).

(۱)  حورية حمني، المصدر السابق، ص۳۸.

في  مداخلة  الحديثة،  المصرفية  اإلصالحات  ظل  في  المركزي  البنك  استقاللية  قياس  علي،  (۲)  عزوز 
إطار المؤتمر العلمي الثاني حول إصالح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العالمية 

الراهنة، جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف، ۱۱ – ۱۲ آيار ۲۰۰۸، ص۳.
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 Hشؤونه يدير  أن  يف  املركزي  البنك  حرية  يعني  آخر  بمعنٰى  فاالستقالل 
النفوذ  أنــواع  من  نوع  ألي  اخلضوع  دون  من  بذاته  اختصاصاته  يــامرس  وأن 
أو الضغوط غري املرشوعة التي قد متارس من جانب السلطات العامة يف الدولة 
عليه  يفرضه  بام  ملركزي  ا لبنك  ا م  لتزا ا وجوب  مع  لتنفيذية  ا لسلطة  ا يَّام  سِ الَ 
يف  انحرافه  دون  للحيلولة  املختصة  اجلهات  رقابة  حتت  واجبات  من  لقانون  ا

استعامل سلطاتهH أو إساءة استخدامها.

�
الفرع الثا-%

رات استق@ل البنك ا�ركزي  )iم

عن السلطة التنفيذية

لسلطة  ا عــن  ملــركــزي  ا لبنك  ا استقالل  ء  ورا تقف  عــدة  مـــربرات  ثمة 
التنفيذية أمهها:

: ا�ستق@ل ُيعزز كفاءة البنك ا�ركزي ويضمن حياد وظيفته:
ً

أو�

من  يستهدفه  ما  بني  من   Hيستهدف باالستقالل  املركزي  البنك  تزويد  إن 
أغراضH إتاحة الفرصة للخربات الفنية املتخصصة لإلسهام يف أداء الوظائف 
التي يُعهد هبا إٰىل البنك بكفاءة وفاعلية وبام يضفي قدرا كبريا من املصداقية عٰىل 
أداءه أمام اجلمهورH فلو مل يكن البنك املركزي مستقالH وكان مرتبطا بالسلطة 
 Wوحياده البنك  نشاط  صدقية  يف  ثقته  اجلمهور  لفقد  عضويا  ارتباطا  لتنفيذية  ا
ألن تفضيل مصالح املصارف اململوكة للحكومة عٰىل مصالح املصارف اخلاصة 
مجهورية  دستور  توجهات  مع  يتعارض  ما  وهذا   H جدا واردا  احتامال  يصبح 
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تكفل  أن  وجوب  عٰىل  مادته: (٢٥)  يف  أكد  الذي   ٢٠٠٥ لسنة  النافذ  العراق 
الدولة تشجيع القطاع اخلاص وتنميته.

اطر التضخم: %p استق@ل البنك ا�ركزي يصون ا�قتصاد من : نياً T*

ختتص البنوك املركزية بإصدار النقود القانونية(١)H ولو قدر للحكومة أن 
يمن عٰىل البنك املركزي لوجدت الطريق أمامها ممهدا للحصول عٰىل ما حتتاجه  هتُ
قد  الذي  اإلنفاق  يف  رغباهتا  مع  يتفق  وبام  للتمويل  احتياجها  تُلبي  موارد  من 
بتحقيق  ملتعلقة  ا ملركزي  ا للبنك  لنقدية  ا لسياسة  ا أهداف  مع  متعارضا  يكون 
الكاتب (دافيد  ولعل   H(٢ املــرصيف( النظام  وسالمة   Hاألسعار يف  االستقرار 
ريكاردو) هو خري من عرب عن التخوف من خماطر تبعية البنك املركزي للحكومة 
عندما قال إنه: (ال يمكن االطمئنان إٰىل االعتامد عٰىل احلكومة يف السيطرة عٰىل 
يثُ إنّ منح احلكومة هذه السلطة سوف يؤدي غالبا إٰىل اإلفراط  إصدار النقود حَ

يف استخدامها)(٣).
احلكومة  هيمنة  بسبب  لتضخم  ا حدوث  من  لتخوف  ا نزعة  فإن  عموما 
دولة  عٰىل  تقترص  وال  لتعبري  ا لنا  صح  إن  عاملية  نزعة  هي  املركزي  لبنك  ا عٰىل 
دون أخرHٰ فعٰىل سبيل املثل: اكتسحت أمريكا الالتينية منذُ أواخر التسعينات 
من القرن املايض حركة إصالح واسعة النطاقH هبدف منح االستقالل للبنوك 

النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (٤) رقم  المادة  من   (۱) الفقرة  من  (و)  البند  (۱)  نص 
لسنة ۲۰۰٤ بأن: (… تشمل مهام البنك المركزي ما يلي: إصدار العملة العراقية وإدارتها…).

(2)  Why do we need independent central banks? Radboud university. www.ru.nl

ملتقى  إلى  مقدم  بحث  النقدية،  السياسة  على  وأثرها  المركزي  البنك  استقاللية  زين،  (۳)  منصوري 
المنظومة المصرفية الجزائرية والتحوالت االقتصادية واقع وتحديات، جامعة الشلف، بدون ذكر 

السنة، ص٤۲۱.
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 Hاملركزية وحتريرها من ضغط احلكومة إلصدار النقود لتمويل اإلنفاق احلكومي
ولو اخرتنا الربازيل نموذجا لوجدنا أنه عندما تم إنشاء مرصف الربازيل املركزي 
عام: ١٩٦٤ أي خالل السنوات األوٰىل من الدكتاتورية العسكريةW فإن احلكومة 
 Hأنشأت أيضاً جملس النقد الوطني الذي كان يمتع بسلطات تنظيمية عٰىل البنك
 Hسنوات لست  واليتهم  حددت  منهم  ستة   Hأعضاء تسعة  املجلس  هلذا  وكان 
أحدهم  لبنك  ا إدارة  جملس  عضوية  الستة  األعضاء  هؤالء  من  أربعة  وشغل 
بصفة حمافظ. ولقد زود هذا التنظيم القانوين البنك املركزي ببعض االستقاللية 
لكن   Hمددهم استكامل  تٰى  حَ البنك  إدارة  جملس  أعضاء  إقالة  يمكن  ال  يثُ  حَ
١٩٦٧ أثناء االنتقال األول للسلطة قررت  هذا الرتتيب مل يدم طويال ففي عام 
احلكومة العسكرية اجلديدة اهنا تريد السيطرة الكاملة عٰىل السياسة االقتصادية 
أيضاً  وتوقف  االستقالة  عٰىل  املركزي  الربازيل  مرصف  إدارة  جملس  وأجربت 
املجلس  ألعضاء  احلكومة  إعفاء  إٰىل   ٰأد مما  النافذة  القانونية  القواعد  احرتام 
النقد  جملس  باستخدام   Hاحلكومة أن  لنتيجة  ا وكانت  مناسبا.  ذلك  رأت  كلام 
الوطني كأداة هلاH بدأت يف طباعة مبالغ كبرية من النقود. وخالل العقود الثالثة 
املصالح  جمموعات  بدأت  يثُ  حَ  Hعضوا ليشمل (٢٦)  املجلس  توسع   Hالتالية
املختلفةH بام يف ذلك النقاباتH يف طلب قطعة من الكعكة مما أعطٰى تصورا بأن 
 Hالتضخم مكافحة  من  أكثر  املصالح  جمموعات  إلرضاء  مكرسا  كان  املجلس 
١٩٩٤ وبعد مرور ما يقارب  كام كان من املفرتض يف األصل القيام به. ويف عام 
ثامن سنوات من انتهاء احلكم العسكريH قدمت احلكومة الديمقراطية يف عهد 
ايتامار فرانكو حزمة ناجحة ملكافحة التضخمH واملعروفة باسم اخلطة احلقيقية 
يثُ قلصت  التي زادت من استقاللية البنك املركزي بصورة مل يسبق هلا مثيل حَ
املركزي  البنك  حمافظ  هم  فقط  أعضاء  ثالثة  عٰىل  ليقترص  املجلس  عضوية  من 
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ووزير املالية ووزير التخطيطH ومنعت املجلس من التدخل يف قرارات البنك 
ذلك  يف  بام   ٰأخر قضايا  إٰىل  ذلك  من  بدال  املجلس  اهتامم  ووجهت   Hاملركزي
عٰىل  التضخم  معدالت  يف  كبريا  انخفاضا  لنتيجة  ا وكانت  االقتصادية.  لتنمية  ا

مدار األربع والعرشين السنة املاضية واستقرار أكرب لالقتصاد الكيل(١).
بناء عٰىل ما تقدم مل يكن مستغربا أن تتصدٰ القوانني ملحاوالت احلكومة 
يف االقرتاض من البنوك املركزية بيد أن تلك القوانني تباينت يف مواقفها فمنها 
ملركزي  ا لبنك  ا نون  فقا  . مرنا موقفا  اختذ  من  ومنها  ا  متشدد موقفا  اختذ  من 
احلكومة  إقراض  البنك  عٰىل  حظر  املثل  سبيل  عٰىل   ٢٠٠٤ لسنة  النافذ  العراقي 
أو أي شخص معنوي عامH لكنه استثنٰى من ذلك تقديم القروض إٰىل املصارف 
املصارف  ويقرض  يده  يبسط  أن  املركزي  للبنك  جيوز  ذ  إِ  Hاحلكومية التجارية 
احلكومية املتعثرة يف عملها بقصد إعادة تأهيلها بالرشوط واألحكام ذاهتا التي 

تُقدم بمقتضاها القروض إٰىل املصارف التجارية اخلاصة(٢).
موضوع  يف  العراقي  املركزي  للبنك  احلــايل  لقانون  ا تشدد  أن  ينا  رأ ويف 
يف  احلكومة  متادي  ولدها  التي  السلبية  اآلثار  يف  سببه  يكمن  احلكومة  إقراض 
رقم  امللغٰى  املركزي  البنك  قانون  أحكام  ظل  يف  املذكور  البنك  من  االقرتاض 
العامة  املوازنة  يف  العجز  لتمويل  االقــرتاض  أجاز  الذي   ١٩٧٦ لسنة   (٦٤)
برشوط معينة(٣)H وهو ما ترتب عليه افراط غري مسبوق يف عرض النقدH وزيادة 

(1)  Joáo Ayres, When Central Bank autonomy makes all the difference, 22 July 2018, 
blogs. iadb. org.

(۲)  تنظر: الفقرة (۱) من المادة (۲٦) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۳)  نصت المادة (۲۱) من قانون البنك المركزي العراقي الملغى رقم: (٦٤) لســنة ۱۹۷٦ بأن: (للبنك 
منــح الحكومة ســلفا مؤقتة لتغطية عجز مؤقت فــي الميزانية االعتيادية على أن ال تتجاوز هذه ←
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مليون   ١٩٨٢ عام  مع  باملقارنة   ١٩٩٥ عام  يف  ارتفع  الذي  التضخم  نسبة  يف 
باملائة وهي اعٰىل نسبة تضخم بالعامل(١). وعودة إٰىل بدء نقول إنه عٰىل الرغم من 
املنع الظاهر لإلقراض املبارش للحكومةW فإن البنك املركزي العراقي استخدم 
سبال أشبه باحليل القانونية للتخفيف من غلواء املنع الوارد يف القانون من ذلك 
هلذا  ليتسنٰى  املصارف  ألحد  لديه  القانوين  االحتياطي  ختفيض  املثل:  سبيل  عٰىل 
املرصف تقديم قرض بالدينار العراقي زاد مبلغه عٰىل ما يعادل (٢) مليار دوالر 

إلحدٰ الوزارات(٢).
املركزي  لبنك  ا تقديم  يف  مرنا  موقفا   ٰأخر ترشيعات  سلكت  وباملقابل 
أجاز  املثل:  سبيل  عٰىل  املركزي  لبحرين  ا مرصف  فقانون   Hللحكومة قروضا 
للمرصف املذكور أن يقدم للحكومة يف احلاالت االستثنائية قروضا ال تتجاوز 
منحت  التي  لية  ملا ا للسنة  املعتمدة  للدولة  لعامة  ا املوازنة  من   (%٢٥ نسبتها (
خالهلا تلك القروض عٰىل أن تُسرتد خالل الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة املالية 
التي منحت فيهاH وتقدم القروض املذكورة ملعاجلة عجز موسمي أو غري متوقع 
يف املوازنة العامة للدولة أو لتوفري السيولة طبقا للرشوط واألوضاع التي حيددها 

المخمنة  اإليرادات  مجموع  من  المائة  من  عشر  خمسة   (٪۱٥) األوقات  من  وقت  أي  في  →  السلف 
موعد  في  تسديدها  ويتم  السلف،  هذه  فيها  تمنح  التي  للسنة  الميزانية  قانون  في  االعتيادية  للميزانية 

ال يتعدى الثالثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية التي منحت فيها…).

(من  العراق  في  النقدية  للسياسة  الراهنة  واالتجاهات  المالمح  العبيدي،  أحمد  الكريم  عبد  نهاد  (۱)  د. 
عشر،  الثامن  العدد  واإلدارية،  االقتصادية  للعلوم  الغري  تفعيلها،  ومجاالت  التحرير)  إلى  التقييد 

qi. ᴜde. kufa :ص۱۲ متاح على الموقع
ينظر: كذلك د. هادي حسن عليوي، التضخم والدور الذي يمكن أن يلعبه البنك المركزي العراقي 

gro. eniInorIiS :في الحد منه، مقالة منشورة على الموقع

(۲)  د. علي مرزا، استقاللية البنك المركزي واالحتياطيات الدولية والميزانية العامة في العراق، مقال 
منشور على شبكة االقتصاديين العراقيين في ٤ / ٥ / ۲۰۱۲.
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جملس إدارة املرصف املركزي(١). ويف مرص يقدم البنك املركزي متويال للحكومة 
قيمة  جتاوز  إالّ  عٰىل   Hالعامة املوازنة  يف  احلكومي  العجز  لتغطية  طلبها  عٰىل  بناء 
هذا التمويل (١٠%) من متوسط إيرادات املوازنة العامة يف السنوات الثالث 
 Hمماثلة ٰوتكون مدة هذا التمويل ثالثة أشهر قابلة للتجديد ملدد أخر Hالسابقة
وجيب أن يُسدد بالكامل خالل اثني عرش شهرا عٰىل األكثر من تاريخ تقديمه(٢).

اعات السياسية: % %iال �iث
� s* ا�ستق@ل يبعد البنك ا�ركزي عن :

ً
لثا T*

يُقدم البنك املركزيH بوصفه مرفقا عاماH خدمات أساسية ال غنٰى للدولة 
ته  خدما بتقديم  لبنك  ا استمرار  دوام  ولضامن   Hاالقتصادي املجال  يف  عنها 
وأن   Hالسياسية التقلبات  عن  بعيدا  يبقٰى  أن  احلال  اقتٰىض  فقد  واطراد  بانتظام 
يامرس وظائفه بمنأٰ عن األهواء احلزبيةH وهذا النأي يصعب حتققه طاملا كان 
البنك خاضعا للحكومة أو تابعا هلا ومرتبطا هبا. فالعالج الوحيد إذن هو تزويد 
البنك املركزي باالستقالل الذي من شأنه أن ينزع الصفة السياسية عن الوظيفة 
ملبدأ  مبارشا  تطبيقا  يعد  املسلك  وهذا  املركزي.  البنك  يتوالها  التي  لتنظيمية  ا
السلطات  أو  واألجهزة  ناحية  من  السياسية  السلطات  أو  األجهزة  بني  الفصل 
الديمقراطية  الــدول  يف  هامة  مكانة  له  مبدأ  وهو   .ٰأخــر ناحية  من  ــة  اإلداري
 Hوحرياهتم األفــراد  حقوق  حلامية  عنها  غنٰى  ال  ضامنة  يُشكل  ألنه   Wاملعارصة

.(٣)ٰولضامن استمرار املرافق العامة واستقرارها من جهة أخر

(۱)  تنظر: المادة (۲٥) من قانون رقم (٦٤) لسنة ۲۰۱٦ بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي 
النافذ. المالية  والمؤسسات 

 (۸۸) رقم  المصري  والنقد  المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك  قانون  من   (۲٦) المادة  (۲)  تنظر: 
لسنة ۲۰۰۳.

(۳)  د. وليد محمد الشناوي، المصدر السابق، ص۲۱۰.
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املركزي  البنك  ابعاد  أن  هي  نتجاهلها  أن  لنا  يمكن  ال  التي  احلقيقة  لكن 
هنائيا عن التأثريات السياسية يبقٰى فكرة عصية عٰىل التطبيقW ألن البنك املركزي 
وماسكا   H هلا ليا  ما ومستشارا   H عنها وكيال  بصفته  باحلكومة  يتصل  أن  ــدَّ  بُ ال 

يَّام العملة األجنبية منها(١). حلساباهتاH ومؤمتنا عٰىل مواردها الَ سِ
لبنك  ا عٰىل  هيمنتها  لفرض  ذريعة  لعالقة  ا هذه  من  احلكومة  تتخذ  وقد 
يَّام يف أوقات األزمات االقتصاديةH ولعل خري مثل يُذكر يف هذا  املركزي الَ سِ
يف  التضخم  تباطأ  أن  فبعد   H٢٠٠٨ عام  وقعت  التي  االقتصادية  األزمة  املقام 
الستينات والسبعيناتH خاض العديد من حمافظي البنوك املركزية نضاال للفوز 
بمزيد من الصالحيات لتحديد أسعار الفائدة دون تدخل سيايس بيد أن فكرة 
وبدأت  شديدة  خلطورة  تعرضت  لقرارات  ا باختاذ  املركزية  لبنوك  ا استقالل 
يف  تغايل  بأهنا  املركزية  البنوك  واهتمت   H٢٠٠٨ لعام  املالية  األزمة  بعد  تتصدع 
لذلك  الرضائب  دافعي  مصالح  أمام  لتجارية  ا لبنوك  ا مصالح  وتضع  الرسية 
حان الوقت للمزيد من السيطرة احلكوميةH وقد بدأت تظهر كتابات تؤيد هذه 
 H(٢)يثُ وصفها البعض بأهنا أسطورة االجتاه وتشكك يف فكرة االستقالل ذاهتا حَ
النقدية  السياسة  قاسم،  صالح  محمد  مظهر  د.  والحكومة:  المركزي  البنك  بين  العالقة  بشأن  (۱)  ينظر: 
السابق،  المصدر  سليم،  مالي  نظام  على  والحفاظ  الكلي  االقتصادي  االستقرار  بناء  للعراق، 

ص۱۹ – ۲۱.
(2)  L. Randall Wray, Central Bank Independence: Myth and Misunderstanding, Work-

ing Paper no. 791, Levy Economics Institute of Bard College, March 2014, P. 1 
wwwlevyinstitute.org
– Thomas F. Cargill, Myth of Central Bank independence, Mercatus working paper, 
Mercatus Center, George Mason University, October 2016, P3 www.mercatus.org
– Stephen Grenville, The useful myth of Central Bank independence, The Inter-
preter, 8 Apr 2019 www.lowyinstitute.org
– Kati Kedward, Why it’s time to abandon the myth of Central Bank independence, 
1 April 2019, www.opendemocracy.net
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وأن مستقبلها غري أكيد(١)H وعٰىل اثر ذلك بدأت البنوك املركزية تُكافح يف كل 
مكان للبقاء فوق السياسةH ونستعرض يف أدناه أمثلة عٰىل التدخالت السياسية 
 H وتركيا  Hاألمريكية ملتحدة  ا لواليات  ا من  كل  يف  ملركزية  ا لبنوك  ا عمل  يف 

واليابان والربازيل:
التدخالت السياسية يف عمل جملس االحتياطي الفيدرايل األمريكي:–  ١

لفيدرايل  ا االحتياطي  جملس  هلا  تعرض  لتي  ا لسياسية  ا الضغوط  إن 
األمريكي ليست وليدة اليوم بل تعود إٰىل السنوات األوٰىل لتأسيسهH فعٰىل سبيل 
١٩١٣ إصدار النقود منْ أَجل  املثل: حظر قانون تأسيس املجلس الصادر عام 
إقراض احلكومة لتمويل العجز يف املوازنةH كام هو احلال يف العديد من الدول 
للواليات  املحيل  الناتج  ربع  إٰىل  املوازنة  يف  العجز  ارتفع  عندما  لكن   Hاملتقدمة
الكونجرس  ضغط  حتت  لفيدرايل  ا االحتياطي  جملس  أقدم  األمريكية  املتحدة 
السوق  يف  املطروحة  احلكومية  السندات  رشاء  عٰىل  األمريكية  اخلزانة  ووزارة 
الرئيسني  من  كل  ضغط  السبعينات  ويف   .(٢ احلظر( عٰىل  لتفافا  ا عد  مما  لثانوية  ا
ليندون جونسون وريتشارد نيكسون عٰىل رؤوساء جملس االحتياطي الفيدرايل 
للحفاظ عٰىل أسعار الفائدة منخفضةH ويف شهر يوليو (متوز) من العام املايض 
انتقد الرئيس األمريكي دونالد ترامب الزيادات يف سعر الفائدة التي اعتمدها 
البيت  تقاليد  من  عقدين  من  أكثر  بذلك  خمالفا   Hالفيدرايل االحتياطي  املجلس 
الستقالل  ما  احرتا لنقدية  ا لسياسة  ا عٰىل  لتعليقات  ا بتجنب  ملتمثلة  ا األبيض 
االحتياطي  املجلس  عــٰىل  اهلجامت  سبب  أن  احلقيقة  ويف  ملذكور.  ا املجلس 
(1)  Otmar Issing, The uncertain future of central bank independence, 2 April 2018, 

www.voxeu.org

(2)  L. Randall Wray, Central Bank Independence: Myth and Misunderstanding, op. 
cit p. 1.
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H٢٠٠٨ فلقد تم إلقاء اللوم عٰىل املجلس  الفيدرايل ينبع من األزمة املالية عام 
يف  الحقا  به  قام  الذي  وللدور   Hحدوثها ومنع  األزمة  بوقوع  التنبؤ  يف  لفشله 
إنقاذ بعض املؤسسات املالية ذاهتا التي أسهمت يف الكارثة مما دفع اجلمهوريني 
يف الكونجرس إٰىل أن يقرتحوا بسن ترشيعات من شأهنا إخضاع السياسة النقدية 
يف  لتنظيمية  ا الفيدرايل  االحتياطي  جملس  سلطة  وتقليص  رصامة  أكثر  ملراجعة 
اإلقراض الطارئ لتحقيق متطلبات الشفافية واملساءلةH لكن هذه املقرتحات تم 

رفضها من قبل جملس الشيوخ(١).
لفيدرايل  ا االحتياطي  جملس  بني  الفتة  رنة  مقا لكتاب  ا بعض  عقد  لقد 
قانون  تغيري  باإلمكان  كان  انه  وجد  يثُ  حَ األملاين  املركزي  والبنك  االمريكي 
الربملانH لكن يف  بسيطة يف  أغلبية  األملاين يف أي وقت بموجب  املركزي  البنك 
ألخذ  الدافع  سيايس  أي  يملك  مل  املذكور  املركزي  للبنك  املميزة  السمعة  ضوء 
املبادرةH عٰىل النقيض من هذاH فإن املكانة احلالية للمرصف الفيدرايل األمريكي 
تقديم  تم   ١٩٩٠ و  ١٩٧٩ عامي  بني  ما  نه  ا وجد  ملثل:  ا سبيل  فعٰىل  مهددة 
مقرتح   ٣٠٧ عٰىل  احتوت  الكونجرس  إٰىل  قانون  مسودة   ٢٠٠ عن  يقل  ماال 
٥٦ مسألة كانت ستغري تركيبة نظام االحتياطي الفيدرايل فيام خيص تنفيذه  بشأن 

للسياسة النقدية(٢).
التدخالت السياسية يف عمل البنك املركزي الرتكي والياباين والربازييل:–  ٢

ضغط الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان قبل انتخابات يونيو (حزيران) 
ألنه   Wالفائدة أسعار  يرفع  ال  تٰى  حَ لبالده  املركزي  البنك  عٰىل  املايض  العام  يف 
(1)  Christopher Condon, Central Bank Independence, The Washington Post, July 24 

2018, P. 1 www.washingtonpst.com

(2)  Otmar Issing, The uncertain future of central bank independence. Op. cit.
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حيمل اعتقادا غري تقليدي قوامه أن أسعار الفائدة املرتفعة تسبب التضخم بدال 
من أن تكبحه. كام أملح إٰىل أنه إذا فاز بفرتة والية أخرٰ فسوف حيد من استقالل 
البنكH ولقد فاز بالفعل. ويف يوليو (متوز) أعلن أنه يتمتع بسلطة تسمية حمددي 
أسعار الفائدة يف البنك املركزي بعد يوم من تعيني صهره مسؤوال عن السياسة 
فأجا   Hاملتسارع التضخم  مواجهة  ويف   Hالتاليني االسبوعني  ويف   Hاالقتصادية
وصلت  وقد   .(١ تغيري( دون  لفائدة  ا أسعار  بإبقاء  املستثمرين  املركزي  لبنك  ا
لرئيس  ا أعفٰى  عندما  ذروهتــام  املركزي  لبنك  ا وحمافظ  لرئيس  ا بني  اخلالفات 
٢٠١٩ املحافظ (مراد سيتينكايا) من   / ٧  / ٦ (اردوغــان) يوم السبت املوافق 
منصبه وتسميه نائبه (مراد أوسال) بدال عنه وفقا ملرسوم رئايس نرش يف اجلريدة 
يفرتض  ٢٠١٦ وكان  املحافظ (سيتينكايا) عني بمنصبه سنة:  الرسمية علام أن 
٢٠٢٠ (٢)H لكن الرئيس استخدم  تٰى عام  أن يستمر بمنصبه ملدة أربع سنوات حَ
التي  املعدل   ١٩٨٢ دستور  من  املادة (١٠٤)  يف  عليها  املنصوص  صالحياته 
نصت بأن: (يعني – أي الرئيس – ويقيل مسؤويل الدولة رفيعي املستوٰ وينظم 

اإلجراءات واملبادئ املتعلقة بتعيينهم وذلك بموجب مراسيم مجهورية)(٣).
النقدية  السياسة  تنسيق  عٰىل   ٢٠١٣ عام  املركزي  البنك  وافق  اليابان  ويف 
ويف   Hاستقالله عٰىل  خطر  نذير  بأهنا  البعض  وصفها  خطوة  وهي   Hاحلكومة مع 

(1)  Christopher Condon, Central Bank Independence, Op. cit, P. 1.

(2)  Laura Pitel, Erdogan sacks Turkish central bank governor, Financial Times, July 6 
2019, www.ft.com

 Jason Karaian, Turkey’s president is testing his ability to bend the economy to –
his will, July 7, 2019, www.qz.com

(3)  Turkey’s Constitution of 1982 with Amendments through 2017, www.Consti-
tuteproject.org, 29 Jan 2019.
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 ٢٠١٤ الربازيل حشدت الرئيسة السابقة ديلام روس يف محلتها االنتخابية عام 
أنصارها بالقول إن البنك املركزي املستقل سيفيد املرصفيني األثرياء ويزيد من 

حدة الفقر(١).
: �

اطر ا>جز القضا-� %p أموال البنك ا�ركزي من �u : ا�ستق@ل �8 رابعاً

طلبات  من  ملــركــزي  ا لبنك  ا ــوال  م أ حلامية  هامة  ضامنة  االستقالل  يعد 
متمتعا  املركزي  البنك  يكن  مل  فلو  احلكومة.  دائنو  هبا  يتقدم  التي  احلجز  إيقاع 
لية  ملا ا لذمة  ا عن  منفصلة  غري  لية  ملا ا ذمته  كانت  ولــو  ملعنوية  ا بالشخصية 
للحكومةH لوجدت تلك الطلبات استجابة رسيعة وملا ترددت املحاكم يف إيقاع 
احلجز عٰىل أموال البنك. ولعل حالة العراق خري مثل يُذكر يف هذا املقام. فلقد 
املعنوية  بالشخصية  مزودا  مركزيا  بنكا  بوصفه  العراقي  املركزي  البنك  استطاع 
إٰىل  ينقلها  وأن   Hاألجنبية العملة  من  احتياطاته  يف  بحرية  يترصف  أن  املستقلة 
 H(٢)األمن جملس  قرارات  يف  املقررة  احلامية  إليها  متتد  ال  قضائية  والية  مناطق 

(1)  Christopher Condon, Central Bank Independence, Op. cit, P. 1.

وفر  الذي   ۲۰۰۳ أيار   ۲۲ في   (۱٤۸۳) المرقم  قراره   (٤۷٦۱) جلسته  في  األمن  مجلس  (۲)  أصدر 
التي  الطبيعي  والغاز  النفطية  المنتجات  وكذلك  المصدر  الخام  النفط  لشحنات  القانونية  الحماية 
على  غيرهم  أو  التجاريين  الدائنين  من  المقامة  القضائية  الدعاوى  من  بالحصانة  العراق  منشؤها 
حساب  خالصة  وهو   (DFI) العراق  تنمية  صندوق  لعائدات  الحماية  توفير  إلى  إضافة  العراق، 
البنك  لدى  العراقي  المركزي  البنك  باسم  فتحه  تم  المذكور  الحساب  أن  علما  النفطية.  المقبوضات 
قراره  األمن  مجلس  أصدر   ۲۰۱۰ األول  كانون   ۱٥ وفي  نيويورك.  في  الفيدرالي  االحتياطي 
تطبيق   ۲۰۱۱ حزيران   ۳۰ تاريخ  بعد  يتوقف  بأن:  منه   (۳) الفقرة  نصت  الذي   (۱۹٥٦) رقم 
صندوق  اقفال  على  والعمل  آنفا  إليه  المشار   (۱٤۸۳) رقم  األمن  مجلس  قرار  من   (۲۰) المادة 
تنشئها  بديلة  حسابات  إلى  عائداته  ونقل   ۲۰۱۱ حزيران   ۳۰ يتجاوز  ال  موعد  في  العراق  تنمية 
الحكومة العراقية، ثُمَّ صدر قرار مجلس األمن رقم (۲۱۰۷) المتخذ في جلسته (٦۹۹۰) المعقودة 
في ۲۷ حزيران ۲۰۱۳ والذي قرر في فقرته (۳) إنهاء التدابير المتخذة بموجب الفصل السابع، 
وإخراج العراق من الفصل المذكور. تنظر: نصوص قرارات مجلس األمن كاملة على موقع األمم 
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 Hاملركزي البنك  أمــوال  بحامية  اخلــاص  التنفيذي  األمريكي  الرئايس  واألمــر 
وأموال احلكومة العراقية يف منطقة الوالية القضائية األمريكية(١)H فعٰىل سبيل 
احتياطاته  من   (%٦٥ عن ( يزيد  ما  بنقل  العراقي  املركزي  البنك  نجح  املثل: 
 Hوالفرنيس  Hاهلولندي املركزي  البنك  مثل  متنوعة  أوروبية  بنوك  إٰىل  األجنبية 
طلبات  ملخاطر  املذكورة  االحتياطات  تتعرض  ومل  إنكلرتا  وبنك   Hواإليطايل
دّ هيئة  إيقاع احلجز التي تقدم هبا دائنو احلكومة العراقيةW ألن البنك املركزي عُ
املايل  االستقرار  يف  تسهم  أمواله  وأن   Hاحلكومة ذمة  عن  مستقلة  مالية  ذمة  هلا 
الوطني الذي يمثل جزءاً مهام من مكونات االستقرار املايل الدويلH وأن األموال 
املذكورة ليست خمصصة لألغراض التجارية(٢). علام أن القضاء ال يرتدد يف مد 
تُستخدم  التي  املركزي  البنك  خزائن  يف  املودعة  احلكومة  أموال  لتشمل  احلامية 
 ٰففي سابقة قضائية الفتة للنظر أقام دائنون جتاريون دعو Hلالغراض التجارية
قضائية يف الواليات املتحدة األمريكية عٰىل حكومة األرجنتني مطالبني بمصادرة 
أموال احلكومة األرجنتينية املودعة لدٰ البنك االحتياطي الفيدرايل يف نيويورك 

المتحدة: gro. nᴜ. www ينظر: كذلك د.مظهر محمد صالح، رفع الحصانة األمريكية عن األموال 
ten. :۲۰۱٤ على الموقع /٦ العراقية الواقع والتحديات، مقال منشور على شبكة اإلنترنت في ٥/

stsimnoceigarI

 ۲۲ في   (۱۳۳۰۳) رقم  التنفيذي  الرئاسي  األمر  بوش)  دبيلو  (جورج  األمريكي  الرئيس  (۱)  أصدر 
الرئاسي  األمر  أسبغ  وقد  آنفا،  المذكور   (۱٤۸۳) رقم  األمن  مجلس  قرار  مع  تزامنا   ۲۰۰۳ أيار 
حماية حكومة الواليات المتحدة األمريكية ألموال البنك المركزي العراقي من خطر الحجز القضائي 
واظب  وقد  األجنبية.  المحاكم  تصدرها  التي  واحد  طرف  من  قضائية  حكم  بأوامر  التسويات  أو 
الرئيس األمريكي على تجديد أمر الحماية سنويا لغاية ۲۹ آيار ۲۰۱٤ عندما قرر الرئيس (باراك 
النفطية  والمنتجات  النفط  وعوائد  العراق  تنمية  لصندوق  الممنوحة  القانونية  الحصانة  رفع  أوباما) 
المالحقات  إزاء  العراقي  المركزي  البنك  يمسكها  التي  األخرى  والممتلكات  المالية  والموجودات 

القضائية المرفوعة على العراق. ينظر: د. مظهر محمد صالح، المصدر السابق، ص۱ – ۲.

(۲)  د. مظهر محمد صالح، السياسة النقدية للعراق، المصدر السابق، ص۸.
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الدائنني.  لطلبات   ٰالدعو تنظر  التي  املحكمة  تستجب  ومل   H٢٠١١ العام  يف 
والسبب يف ذلك هو أن املرصف املركزي األرجنتيني هو من قام بفتح احلساب 
لدٰ البنك االحتياطي الفيدرايل نيابة عن احلكومة االرجنتينية مما خيلق نوعا من 

احلصانة املتبادلة عٰىل األموال بني املصارف املركزية املستقلة(١).

(۱)  د. مظهر محمد صالح، رفع الحصانة األمريكية عن األموال العراقية، المصدر السابق، ص۱.
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�
ا�طلب الثا-%

� من استق@ل 
ي�v والقضا-� Twا�وقف الدستوري والت

البنك ا�ركزي

كان  كام   Hملركزية ا لبنوك  ا استقالل  موضوع  لدساتري  ا من  كثري  عاجلت 
تلكم  عٰىل  هنا  وسنقف  املوضوع.  هذا  اجتاه  موقف  والقضاء  العادي  للمرشع 

املواقف واالجتاهات يف الفروع الثالثة التالية:

ول
�
الفرع ا�

موقف الدسات�i من استق@ل البنوك 

ية ا�ركز

اهتمت دساتري كثرية بموضوع استقالل البنك املركزيH وسنسلط الضوء 
H٢٠٠٥ ودستور مجهورية  هنا عٰىل موقف دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 

٢٠١٤ من االستقالل املذكور: مرص العربية لسنة 
ية العراق لسنة ٢٠٠٥ من استق@ل البنك ا�ركزي: هور : موقف دستور �(

ً
أو�

ماليا  مستقلة  هيئة  يُعد  املركزي  البنك  بأن:  النافذ  العراقي  الدستور  نص 
اهليئات  من  كثري  خالف  عٰىل  املذكور  والبنك   Hعملها القانون  وينظم   Hواداريا
جملس  أمام  للمسؤولية  خيضع  لكنه   Hٰأخر جهة  بأية  عضويا  يرتبط  ال  املستقلة 

يثُ يامرس األخري نوعني من الرقابة عٰىل البنك املركزي مها: النواب(١) حَ

البنك  من  كل  يعد  (أوًال:  بأن:   ۲۰۰٥ لسنة  العراق  جمهورية  دستور  من   (۱۰۳) المادة  (۱)  نصت 
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الرقابة الربملانية عٰىل األشخاص العاملني يف البنك املركزي:–  ١
له  كام  ملركزي  ا لبنك  ا حمافظ  تعيني  عٰىل  باملصادقة  احلق  لنواب  ا ملجلس 
اسئلة  خالل توجيه  من  املذكور  البنك  ملسؤويل  السياسية  املسؤولية  بإثارة  احلق 
هلم(١)H واستجواهبم وفقا لإلجراءات املتعلقة بالوزراءH واعفائهم من مناصبهم 

باألغلبية املطلقة(٢).
الرقابة الربملانية عٰىل أعامل البنك املركزي:–  ٢

يتحقق هذا النوع من الرقابة بوسيلتني مها:
سن القوانني التي تنظم عمل البنك املركزي:أ . 

لقوانني  ا ســن  صالحية  ترشيعية  جهة  بوصفه  لــنــواب  ا جملس  يمتلك 
باتباع  مقيدة  املذكورة  الصالحية  أن  بيد  واختصاصاته  البنك  مهام  تنظم  التي 
القوانني  مرشوعات  تقدم  أن  توجب  الدستورية التي  والشكليات  اإلجراءات 
جملس  ٰىل  إ لــوزراء  ا جملس  أو  اجلمهورية  برئيس  ملتمثلة  ا لتنفيذية  ا السلطة  من 
عٰىل  بتداء  ا تعرض  التي  القوانني  مرشوعات  أما  وإقرارها.  ملناقشتها  النواب 
دستورية  غري  قوانني  فهي  لتنفيذية  ا لسلطة  با متر  أن  دون  من  لنواب  ا جملس 
حسب ما ذهبت إليه املحكمة االحتادية العليا ففي إحدٰ القضايا أضاف جملس 

المركزي العراقي… هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانيًا: يكون 
البنك المركزي العراقي مسؤوال أمام مجلس النواب…).

يوجه  أن  عضو  (لكل  بأن:   ۲۰۰۷ لسنة  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  من   (٥۰) المادة  (۱)  نصت 
التي  الشؤون  من  شأن  في  الرئاسة  هيأة  مع إعالم  الهيئات المستقلة… اسئلة خطية  إلى… رؤساء 
واقعة  حصول  من  للتحقق  أو  العضو،  يعلمه  ال  أمر  عن  لالستفهام  وذلك  اختصاصهم،  في  تدخل 

وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من األمور).

(۲)  ينظر: البند (هـ) من الفقرة (ثامنًا) من المادة (٦۱) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥.
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النواب العراقي عن طريقة جلنته املالية مادتني إٰىل مرشوع قانون املوازنة العامة 
االحتادية رقم (٢) لسنة (٢٠١٥) من دون الرجوع إٰىل البنك املركزي أو جملس 
الوزراءH واملادتان املضافتان مها: املادة (٤٦) التي جاء فيها: (يستثنٰى تأسيس 
أموال  رؤوس  بزيادة  اخلاصة  املركزي  البنك  تعليامت  من  اإلسالمية  املصارف 
 Hجملس النواب ٰكام ير Hواحلكمة من وراء إضافة هذا النص H(…املصارف
 ٰاألخر املضافة  واملادة   Hاإلسالمية املرصفية  باخلدمات  التعامل  لتشجيع  هو 
هي: املادة (٥٠) التي بموجبها يلتزم البنك املركزي بتحديد مبيعاته من العملة 
جملس  وبرر   Hيوميا دوالر  مليون  يتجاوز (٧٥)  ال  بسقف  الصعبة (الدوالر) 
) من الدستور  النواب إضافة هذا النص إٰىل القانون استنادا للامدة (١٠٣ / ثانياً
بصالحيات  وعمال  لنواب  ا جملس  أمام  مسؤوال  املركزي  لبنك  ا جعلت  التي 
املجلس يف ممارسة اختصاصه يف الرقابة عٰىل اعامل البنك املسؤول امامه إِذ تبني 
الصعبة  للعملة  باملزاد  بيعها  تم  قد  النفط  مبيعات  من  نسبة (٥٧)  أن  للمجلس 
مما  القيمة  بذات  خدمات  أو  سلعا  ذلك  مقابل  العملة  مشرتو  يستورد  أن  دون 
إدارة مسؤولياته  يف  املركزي  البنك  إخفاق  وأن  للعملة  كبري  استنزاف  إٰىل   ٰأد
٢٠١٥ لضامن احلد  أجلأ املجلس إٰىل ترشيع املادة (٥٠) من قانون املوازنة لعام 
من ظاهرة هدر املال العام من خالل حتديد سقف مبيعات املزاد مع حث البنك 
املركزي عٰىل استخدام أدواته النقدية األخرٰ. وقد طعنت وكيلة حمافظ البنك 
يف  جاء  ما  إن  قائلة:  العليا  االحتادية  املحكمة  أمام  املادتني  هاتني  عٰىل  املركزي 
املادتني (٤٦ و٥٠) يف قانون املوازنة يتقاطع مع روح الدستور وقانون البنك 
٢٠٠٤ ومع املنهج االقتصادي الذي تتبناه الدولة وفقا  ٥٦ لسنة  املركزي رقم 
من  املــادة (٦٠)  أن  ومنها   ٰالدعو عريضة  يف  ــواردة  ال لألسباب  لدستورها 
اجلمهورية  رئيس  من  تقدم  لقوانني  ا مرشوعات   : عٰىل (أوالً نصت  الدستور 
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جملس  أعضاء  من  عرشة  من  تقدم  القوانني  مقرتحات   : ثانياً الوزراء.  وجملس 
النواب أو من إحدٰ جلانه املتخصصة). وأن املادة (٦٢) من الدستور نصت 
إٰىل  اخلتامي  واحلساب  املوازنة العامة  جملس الوزراء مرشوع  : يقدم  عٰىل (أوالً

جملس النواب إلقراره).
نام  وإ أعــاله  املذكورتني  ملادتني  ا يتضمن  مل  زنة  ملوا ا قانون  أن  وبام  عليه 
كانت اقرتاح من إحدٰ هيئات جملس النواب فإن ذلك أخل باإلجراءات التي 
يثُ كان يتعني إعادة املرشوع إٰىل  رسمها الدستور يف إعداد وإصدار القوانني حَ
تعديل  لغرض  القانون  إٰىل  إضافتها  متت  التي  املواد  معه  مرافقا  الوزراء  جملس 
العليا  االحتادية  املحكمة  أمام  الوزراء  جملس  رئيس  وكيال  نعٰى  كام  املرشوع… 
ينتج  ذلك  تطبيق  وأن  البنك  استقاللية  مع  يتعارض  املادتني  هاتني  إضافة  أن 
رسم  يف  املركزي  البنك  استقالل  عدم  مفادها  الدويل  الصعيد  عٰىل  سلبية  آثارا 
الدول  تعامل  يف  سلبا  يؤثر  مما  املرصيف  اجلهاز  عٰىل  واإلرشاف  النقدية  السياسة 
العراق  مجهورية  مع  الدويل  لنقد  ا صندوق  ومنها  الدولية  ملالية  ا واملؤسسات 
بمبارشة  اخلطر  إٰىل  اخلــارج  يف  البنك  وأرصــدة  العراق  احتياطات  يُعرض  كام 
خالل  من  املتحققة  الضامنات  نتيجة  علقت  وان  سبق  التي   ٰبالدعاو الدائنني 
ارتفاع  إٰىل  يؤدي  ذلك  فإن   Hالداخيل الصعيد  وعٰىل   Hاملركزي البنك  استقالل 
سعر رصف الدوالر بسبب حمدودية العرض يف مواجهة الطلب املتزايد كام يؤدي 
إٰىل تعطيل دور البنك املركزي يف رسم السياسة النقدية باعتبارها أداة أساسية 
لتأدية البنك ملهامه. وقد قررت املحكمة االحتادية العليا انه: (… كان املقتٰىض 
لتغيريات  ا عٰىل  فقته  موا ألخذ  ــوزراء  ل ا جملس  ٰىل  إ الرجوع  لنواب  ا جملس  يف 
لدراسة  إليه  املرشوع  إعادة  أو  العامة  املوازنة  مرشوع  عٰىل  إدخاهلا  ينوي  التي 
توضع  ذلك  ضوء  ويف  املرشوع  يف  املجلس  يراها  التي  والتغيريات  املقرتحات 
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يثُ إنّ جملس  األمور يف نصاهبا الدستوري وفق مبدأ الفصل بني السلطات وحَ
النواب مل يراع األسس الدستورية املشار إليها عند ترشيعه للنصوص املطعون 
٤٦ وH٥٠ لذا فإهنا جاءت  بعدم دستوريتها يف الدعوٰ األصلية… وهي املواد 

خمالفة ألحكام الدستور…)(١).
ويف رأينا أن جملس النواب مل يكن موفقا يف إضافة املادتني املذكورتني يف 
أعاله إٰىل مرشوع قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية: W٢٠١٥ ألن قانون 
املوازنة قانون مؤقت يرسي مفعوله ملدة سنة مالية واحدة فال جيوز ان يرد تنظيم 
موضوعات يراد هلا االستمرار والبقاء يف قانون ليس له هذه الصفة. ومن جانب 
آخر فإن وضع حد أعٰىل ملبيعات البنك املركزي اليومية من الدوالر ينطوي عٰىل 
تقييد لصالحية البنك يف رسم السياسة النقدية وتنفيذهاH وهذا التقييد من شأنه 
النواب  ملجلس  كانت  وإذا   H(٢)االقتصادية األوضاع  عٰىل  وبيلة  آثارا  يرتك  أن 
 ٰاألخر وظيفته  يفعل  أن  فللمجلس  املركزي  البنك  أداء  عٰىل  سلبية  مؤرشات 

(۱)  قرار المحكمة االتحادية العليا عدد ۱۹ / ۳٤ / موحدة / اتحادية / إعالم / ۲۰۱٥ في ٦ / ۷ / ۲۰۱٥. 
qi. csfqari. www :منشور على موقع المحكمة االتحادية

ويدخل  الصرف.  سعر  بتحديد  الخاصة  القواعد  بوضع  يختص  ال  المشرع  أن  فقها  به  المسلم  (۲)  من 
في تحديد هذا االختصاص األخير تخفيض قيمة العملة أو إعادة تحديد قيمتها وتحديد سعر الفائدة 
ألسباب  البرلمان  اختصاص  عن  تخرج  القرارات  هذه  أن  الفقه  ويرى  الخصم،  سعر  رفع  وأخيرا 
ترجع إلى السرعة والسرية، وفي هذا الخصوص حدث أن مجلس الوزراء في فرنسا قرر في ۱۹ 
إلعالم  عادي؛  غير  اجتماع  إلى  البرلمان  الفرنسي  الرئيس  دعا  وقد  الفرنك،  تعويم   ۱۹۷٤ يناير 
لكنها  مناقشة،  البرلمان  أمام  الحكومة  بيان  أعقب  وقد  وأسبابه.  القرار  بطبيعة  فورا  األمة  ممثلي 
لم تؤد مباشرة إلى التصويت على اإلجراء الذي اتخذته الحكومة. وإن كانت المعارضة قد قدمت 
بتخفيض   ۱۹۸۲ في  الصادرين  اإلجراءين  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  بالحكومة،  الثقة  بطرح  طلبا 

قيمة الفرنك لم يتبعهما أي قرار من البرلمان.
التأليف  لجنة  ط۱،  الميزانية،  لقوانين  الدستورية  األسس  اللطيف،  عبد  محمد  محمد  د.  ينظر: 

والتعريب والنشر، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، ۲۰۰۷، ص۲۱ – ۲۲.
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املتمثلة بالرقابة فيُحاسب حمافظ البنك ومسؤوليه عٰىل ما جيده هتاونا أو تقصريا 
يف أداء الواجبات املناطة هبم من خالل إثارة مسؤوليتهم السياسية أمامه. لكن 
ألسباب  الفاعلية  وعدم  الضعف  النواب  ملجلس  الرقايب  األداء  عٰىل  يالحظ  ما 
 Hالطائفية املحاصصة  وشيوع   Hاحلزبية املصالح  هيمنة  مقدمتها:  يف  يقف  عدة 
الواجبات  أداء  يف  لتهاون  وا  Hالسياسية الكتل  بني  والصفقات  واملساومات 
بدون  املجلس  جلسات  حضور  عن  للنواب  املزمن  التغيب  خالل  من  لنيابية  ا
وجود رادع مناسب أو جزاء فعالH إضافة إٰىل امتناع ممثيل بعض اجلهات املجراة 
الشعب  ممثيل  ملواجهة  النواب  جملس  إٰىل  واحلضور  االستجابة  من  الرقابة  عليها 

استخفافا هبم واحتامء بالكتل السياسية التي أوصلتهم إٰىل مناصبهم الوظيفية.
إزاء هذا الوضع املختل يصبح الكالم عن استقالل اهليئات العامة املستقلة 
بة  رقا غياب  مع  لتنفيذية  ا لسلطة  ا عن  االستقالل  ألن   Wخطورة من  خيلو  ال 
حقيقية من جملس النواب يفتح الباب عٰىل مرصاعيه أمام تلك اهليئات للوقوع يف 

حومة املخالفات املالية واإلدارية والت حني مندم.
بناء عليه فإننا هنيب بمجلس النواب أداء واجباته الترشيعية والرقابية عٰىل 
يَّام ما يتصل منها باهليئات العامة املستقلة ويف مقدمتها البنك  الوجه األسنٰى الَ سِ
املركزي حفاظا عٰىل املصلحة العليا للدولة التي ما انتخب أعضاء جملس النواب 

إالّ يف سبيل حتقيقهاH واحلفاظ عليها.
النظر يف التقارير املالية:ب . 

أوجب قانون البنك املركزي العراقي النافذ عٰىل حمافظ البنك املركزي أن 
يرفع مرة واحدة يف السنة عٰىل األقل تقريرا إٰىل السلطة الترشيعية عن العمليات 
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التي قام هبا البنك وعن سياسته النقدية وأهدافه بام يف ذلك األحداث التي تؤثر 
يف اقتصاد العراق(١).

استقالل  مــن   ٢٠١٤ لسنة  لعربية  ا مــرص  مجــهــوريــة  دســتــور  مــوقــف   : نــيــاً ثــا
البنك املركزي:

يُعد البنك املركزيH حسب أحكام الدستور املرصي النافذH هيئة مستقلة 
ويصدر   Hواإلداري واملايل  الفني  واالستقالل   Hاالعتبارية بالشخصية  تتمتع 
دد اختصاصاتهH ونظام عملهH وضامنات استقاللهH واحلامية  بتشكيله قانون حيُ
 Hبام يكفل هلم احلياد واالستقالل Hوسائر أوضاعهم الوظيفية Hالالزمة ألعضائه
 Hواملرصفية واالئتامنية  لنقدية  ا لسياسات  ا (بوضع  ملركزي  ا لبنك  ا وخيتص 
إصدار  حق  وحده  وله   Hاملــرصيف اجلهاز  أداء  ومراقبة   Hتنفيذها عٰىل  ويرشف 
النقدH ويعمل عٰىل سالمة النظام النقدي واملرصيف واستقرار األسعار يف إطار 

السياسة االقتصادية العامة للدولةH عٰىل النحو الذي ينظمه القانون)(٢).
يثُ مدٰ توافر  ولو عقدنا مقارنة بني الدستورين العراقي واملرصي من حَ
الضامنات املقررة الستقالل البنك املركزي أللفينا أن الدستور املرصي كان أكثر 

سخاء يف حتقيق الضامنات املذكورة لألسباب التالية:
زود الدستور املرصي النافذ اهليئات املستقلة التي من بينها البنك املركزي –  ١

بني  لنافذ  ا العراقي  الدستور  يضم  مل  حني  يف  رصاحة  املعنوية  بالشخصية 
ثناياه نصا مماثال.

(۱)  تنظر: الفقرة (۷) من المادة (٤٥) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۲)  تنظر: المادتان (۲۱٥) و(۲۲۰) من دستور جمهورية مصر العربية النافذ لسنة ۲۰۱٤.
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ألزم الدستور املرصي املرشع العادي واإلدارة بأخذ رأي اهليئات املستقلة –  ٢
الدستور  أما   H(١)عملها بمجال  املتعلقة  واللوائح  القوانني  مرشوعات  يف 
العراقي النافذ فلم ينص عٰىل هذا اإللزام. ويف رأينا انه كان يفضل أن ينص 
يف كل  املركزي  البنك  احلكومة  تستشري  وجوب أن  الدستور العراقي عٰىل 
البنك  باختصاصات  صلة  وله  الربملان  إٰىل  قبلها  من  يقدم  قانون  مرشوع 
املركزي ومهامهH كام جيب أن يستشري جملس النواب البنك املذكور يف كل 
مقرتح قانون يطرح من قبل اعضاء الربملان وله عالقة باختصاصات البنك 
ومهامهW ألن من شأن هذا النصوص أن تُعزز من استقالل البنك املركزي 
ومتكنه من إبداء رأيه يف مشاريع القوانني التي متس عمله قبل صدورها. 
علام أن هذا املسلك اعتادت عليه دول أخرٰ إٰىل جانب مرص مثل: تونس 
املركزي  البنك  بأن: (يستشار  املركزي  لبنكها  األسايس  النظام  نص  التي 
حكومي  أمر  أو  قانون  مرشوع  كل  خصوص  يف  احلكومة  قبل  من  وجوبا 
يتعلق بأهداف البنك املركزي أو بمجاالت اختصاصه. كام يستشار وجوبا 
باألهداف  يتعلق  قانون  مقرتح  كل  حول  الشعب  نواب  جملس  قبل  من 

أو املجاالت املشار إليها بالفقرة السابقة)(٢).
حدد الدستور املرصي برصيح العبارة اختصاصات البنك املركزيH وهي –  ٣

صالحيات حمجوزة للبنك املذكور مما يعني أن كل قانون يصدر وينال من 
تلك الصالحيات يعد قانونا غري دستوري بينام مل يرد يف الدستور العراقي 

النافذ نص خيص البنك املركزي بصالحيات حمددة.

(۱)  تنظر: المادة (۲۱٥) من دستور جمهورية مصر العربية النافذ.

(۲)  ينظر: الفصل (۳۰) من النظام األساسي للبنك المركزي التونسي الصادر بموجب القانون عدد ۳٥ 
لسنة ۲۰۱٦.
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�
الفرع الثا-%

يعات العادية من استق@ل  Twموقف الت

ية البنوك ا�ركز

نتناول يف أدناه موقف قانون البنك املركزي العراقي وقانون البنك املركزي 
املرصي من االستقالل:

� من ا�ستق@ل:
s

Gموقف قانون البنك ا�ركزي العرا :
ً

أو�

نص قانون البنك املركزي العراقي النافذ بأن: (… ال يتضمن هذا القانون 
حقوقه  أو  لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا سلطة  يف  يتدخل  نه  أ عٰىل  يُفرس  نص  أي 
أو واجباته أو التزاماته التي نص عليها قانون سابقH باستثناء ما ورد بشأنه نص 
بذلك يف هذا القانون… يتمتع البنك املركزي العراقي باالستقالل فيام يقوم به 
من مساعي بغية حتقيق أهدافه وتنفيذ مهامه وخيضع للمساءلة وفقا ملا ينص عليه 
شخص  أي  من  تعليامت  أية  العراقي  املركزي  البنك  يتلقٰى  وال   Hالقانون هذا 
أو جهة بام يف ذلك اجلهات احلكومية إالّ فيام ورد فيه نص يقيض بغري ذلك يف هذا 
القانون. يتم احرتام استقالل البنك املركزيH ولن يسعٰى أي شخص أو جهة منْ 
أَجل التأثري عٰىل نحو غري مالئم عٰىل أي عضو من أعضاء أي هيئة لصنع القرار 
 Hالبنك جتاه  وظيفته  بواجبات  بالقيام  يتعلق  فيام  العراقي  املركزي  للبنك  تابعة 

ولن يقوم أي شخص أو جهة بالتدخل يف نشاط البنك املركزي العراقي)(١).
يتضح مما تقدم أن األصل هو أن اجلهات االدارية املركزية ممنوعة من ممارسة 
الرقابة اإلدارية بصورتيها الرئاسية والوصائية عٰىل البنك املركزي ويستثنٰى من 

(۱)  تنظر: الفقرتان: (۱) و(۲) من المادة: (۲) من قانون البنك المركزي العراقي لسنة: ۲۰۰٤.
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ذلك الرقابة التي يرد بشأهنا نص رصيح يف قانون البنك املركزي أو يف القوانني 
األخرHٰ وتبدو هذه الرقابة يف صورة تدخل من جانب الدولة يف تعيني حمافظ 
البنك وجملس إدارتهH ويف الرقابة املالية التي يامرسها رئيس احلكومة ووزارة 
املركزي  البنك  يرفعها  التي  لتقارير  وا السنوية  لبيانات  ا نظر  خالل  من  ملالية  ا
مثل:  املستقلة  املالية  اهليئات  متارسها  التي  الرقابة  تقدم  ما  إٰىل  يضاف  إليهام(١). 
الفقرة:  ألحكام  استنادا  املذكور  البنك  أعامل  عٰىل  املالية  الرقابة  ديوان  رقابة 
) من املادة: (٨) من قانون ديوان الرقابة املالية املعدل النافذ رقم: (٣١)  (أوالً
٢٠١١ التي أخضعت لرقابة الديوان وتدقيقه مؤسسات ودوائر الدولة  لسنة: 
والقطاع العام أو أية جهة تترصف يف األموال العامة جباية أو انفاقا أو ختطيطا 
أو متويال أو صريفة أو إنتاج أعيان أو إنتاج السلع واخلدماتH ويشخص ديوان 
يف  املالحظات  وينرش   Hسنويا املركزي  البنك  أداء  عٰىل  مالحظاته  املالية  الرقابة 

(يقوم  بأن:  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (٤٥) المادة:  من   (٤) الفقرة:  (۱)  نصت 
المجلس – يقصد مجلس إدارة البنك المركزي العراقي – خالل ثالثة أشهر من نهاية كل سنة مالية 
برفع ما يلي لسلطة التعيين – يعني رئيس الحكومة – ويرفع نسخا منها إلى وزير المالية والهيئة 
المجلس  يكون  التي  العراقي  المركزي  للبنك  المالي  المركز  عن  السنوية  البيانات  (أ)  التشريعية: 
قد وافق عليها ويكون المحافظ قد وقع عليها… (ب) تقريرا عن عمليات البنك المركزي العراقي 
خالل السنة المالية المنقضية خاصة فيما يتعلق بأهداف السياسة النقدية واألحداث التي أثرت على 
العراقي  المركزي  البنك  توقعات  يوضح  بيانا  التقرير  هذا  يتضمن  أن  وينبغي  العراقي،  االقتصاد 
النقدية.  السياسة  لقضايا  خاصة  أهمية  إعطاء  مع  القادمة  السنة  في  العراق  في  االقتصاد  لمستقبل 

ويتضمن التقرير ما يلي في إطار استعراضه للتطورات التي طرأت على السياسات:
أ. استعراضا للسياسات واإلجراءات التي تبناها المجلس خالل السنة وتحليال للظروف االقتصادية 
في  المالي  النظام  لحالة  عرضا  و(ب)  واإلجــراءات  السياسات  هذه  تبني  إلى  ادت  التي  والمالية 
الهامة  القانونية  المواد  نصوص  و(ج)  الدفع  وأنظمة  المصرفي  النظام  على  التركيز  مع  العراق 
يتعلق  فيما  السنة  خالل  العراقي  المركزي  والبنك  الحكومة  تبنتها  التي  اإلداريــة  واإلجــراءات 
المؤسسات  من  وغيرها  األخرى  والمصارف  العراقي  المركزي  البنك  وعمليات  باختصاصات 

المالية العاملة في العراق).
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لتدقيق  ا ئرة  دا من  الصادر  السنوي  لتقرير  ا عٰىل  اطلعنا  ولو  السنوية.  تقاريره 
عدة  مالحظات  هناك  أن  لوجدنا   (١) ٢٠١٨  /  ٧  /  ٥ يف   ٢٠١٧ لسنة  واملتابعة 

وردت يف التقرير خصت البنك املركزي من بينها:
٢٠١٦ للبنك املركزي العراقي أما  ● تم اعتامد البيانات املالية األولية لعام 

٢٠١٧ مل يتم تسلمها لغاية تاريخ اعداد التقرير. فيام خيص البيانات لعام 
٢٠١٦ خسارة بمبلغ (٣٧٠٩٤)  ● حقق البنك املركزي العراقي خالل عام 

مليون دينار يف حني كانت خسارة البنك لعام ٢٠١٥ بمبلغ (١٠٢٩٦٠٨) 
مليون دينار أي إنّ اخلسارة انخفضت بنسبة (٩٦%).

يعود السبب الرئيس يف حتقيق اخلسائر التي حتملها البنك إٰىل اخلسائر التي  ●
اسعار  يف  ارتفاع  وقابلها  وقد  األجنبية  العمالت  تقييم  فرق  عن  حتققت 

الذهب مما سبب انخفاض اخلسارة بنسبة (٩٦%).
●  (٢٦  / ٣ إن تعليامت البنك املركزي املتعلقة ببيع ورشاء العملة رقم (٩ / 

من  املقدمة  لتجارية  ا لقوائم  ا متابعة  ٰىل  إ يشري  ما  تتضمن  مل   ٢٠١٥ لسنة 
املصارف األهلية مقابل البضائع املستوردة التي تم تغطية أقيامها عن طرق 
تاريخ  ولغاية  املركزي  البنك  قبل  من  واحلــواالت  املستندية  االعتامدات 
اخلارجية.  التحويالت  عٰىل  الرقابة  عنرص  يفقد  مما  الرقايب  التقرير  اعداد 
وقد أوٰىص الديوان بمراجعة التعليامت وتضمينها ضوابط تسمح بمتابعة 

القوائم التجارية لضامن الرقابة والسيطرة عٰىل تلك التحويالت.

qi. vog. asbf. www :(۱)  ينظر التقرير كامال على موقع ديوان الرقابة المالية
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أظهر التقرير املرقم (١٠٣٧٩) يف ٢١ / ٥ / ٢٠١٧ اخلاص بتقويم أداء دائرة  ●
 (٢٠١٥  H٢٠١٤  Hاالستثامر البنك املركزي العراقي للسنوات (٢٠١٣

املالحظات التالية:
●  (٢٠١٥ H٢٠١٤) انخفاض احتياطي البنك املركزي العراقي خالل األعوام

وقد أوٰىص الديوان بوضع اخلطط الالزمة لتفادي انخفاض االحتياطات 
للسنوات الالحقة.

خالل  ● اإليطايل  املركزي  للبنك  االئتامين  لتصنيف  ا انخفاض  من  بالرغم 
استمر  لبنك  ا أن  إالّ  لتقويم  ا فرتة  خالل   (٢٠١٤  H٢٠١٣ السنوات (
باالستثامر بالبنك خالل تلك السنوات. وقد أوٰىص الديوان عدم االستثامر 
يف البنوك ذات التصنيف االئتامين املنخفضH لكن أخيضع البنك املركزي 

العراقي لرقابة مكتب املفتش العام؟
أصدر رئيس جملس الوزراء أمرا ديوانيا(١) قرر بموجبه استحداث مكتب 
مفتش عام يف عدد من اهليئات املستقلة من بينها البنك املركزيH وتضمن األمر 
كذلك تعيني إحدٰ الشخصيات مفتشا عاما يف البنك املذكورH وقد استند األمر 
املؤقتة  االئتالف  سلطة  أمر  من  القسم (٢)  من  البند (١)  أحكام  إٰىل  الديواين 
األمر  هذا  بموجب  فيه: (يتم  جاء  الذي   ٢٠٠٤ لسنة:  رقم: (٥٧)  (املنحلة) 
إنشاء مكتب للمفتش العمومي داخل كل وزارة من الوزارات العراقيةH يرأسه 

مفتش عمومي).
التي  الرقابة  ألن   Wاملرشوعية لصفة  يفتقد  الــوزراء  جملس  رئيس  قرار  إن 
بالوصاية  واملعروفة   Hالالمركزية اهليئات  عٰىل  املركزية  العامة  السلطة  متارسها 

(۱)  األمر عدد: م. ر. و/ س / د ٦ / م. ر. ۱۸ / ۲٦۰۲ في ۷ / ۸ / ۲۰۱۹.
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عليه  ينص  الذي  بالقدر  إالّ  اإلداري  الفقه  إليه  يذهب  كام  تبارش  ال   Hاإلداريــة
بدون  وصاية  القول: (بأالّ  جاء  هنا  ومن  يبينها(١).  التي  احلدود  ويف  القانون 
االئتالف  سلطة  أمر  أن  دام  وما   H(٢ ) النصوص) من  أبعد  وصاية  والّ   Hنص
للمفتشني  مكاتب  تشكيل  مجيعهاعٰىل  نصوصه  يف  رصاحة  ينص  مل  رقم: (٥٧) 
جيوز  فال   Hــوزرات ل ا عٰىل  قرصها  وانام  املستقلة  العامة  اهليئات  يف  العموميني 
الرقابة  من  الرضب  هذا  افرتاض  الــوزراء  جملس  برئيس  ممثلة  املركزية  لإلدارة 
املالية واإلدارية يف اهليئات العامة املستقلةH وإالّ عدّ ذلك انتقاصا من استقالل 
تلك اهليئاتH وافتئاتا عٰىل صالحياهتا وهو ما يتعارض مع أحكام القوانني التي 

تنظم عملها(٣).
: موقف قانون البنك ا�ركزي ا��ي من ا�ستق@ل: نياً T*

البنك  عٰىل  واســع  تأثري  ممارسة  لتنفيذية  ا للسلطة  املــرصي  املــرشع  تــاح  أ
لرئيس  املركزي  البنك  تبعية  منها:  متعددة  صور  يف  األمر  هذا  وجتٰىل   Hاملركزي
 Hملذكور ا للبنك  األســايس  لنظام  ا بوضع  األخــري  واختصاص   Hاجلمهورية
اإلدارة  اإلداري – تنظيم  النظام  يشمل:  األول،  الجزء  اإلداري،  القانون  مبادئ  شحاته،  توفيق  (۱)  د. 
المصرية،  للجامعات  النشر  دار  ــى،  األول الطبعة  العامة – نشاطها – وسائلها – أساليبها، 

القاهرة، ۱۹٥٤ – ۱۹٥٥، ص۱۸۱.

(۲)  د. سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص۹٦.

(۳)  جدير باإلشارة إليه أنه إلى جانب المخالفة الموضوعية المرتكبة من قبل اإلدارة المركزية المتقدم 
عموميين  مفتشين  مباشرة  عين  الوزراء  مجلس  رئيس  أن  قوامها  إجرائية  مخالفة  توجد  ذكرها 
النواب  مجلس  على  الموضوع  عرض  دون  المستقلة  العامة  والهيئات  الوزرات  من  مجموعة  في 
العراقي، وهو ما يتعارض مع أحكام الفقرة: (٥) من أمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم: 
زمنية  لفترة  مناصبهم  في  العموميين  المفتشين  تعيين  (يتم  بأن:  نصت  التي   ۲۰۰٤ لسنة:   (٥۷)
هذه  الخدمة  مدة  تجديد  االنتقالية  العراقية  لإلدارة  التنفيذي  للرئيس  ويجوز  سنوات،  خمس  مدتها 
لفترة خمسة سنوات أخرى وفقا لتقديره على أن يخضع هذا التجديد للمصادقة عليه من قبل الهيئة 

القومية المنوط بها سلطات تشريعية والتي توافق عليه بأغلبية أصوات أعضائه).
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 Hوسنوية إٰىل رئيس اجلمهورية Hوالتزام حمافظ البنك بتقديم تقارير ربع سنوية
وجملس الوزراء(١).

خيار  هي  اجلمهورية  لرئيس  املركزي  البنك  تبعية  كانت  إذا  أنه  رأينا  ويف 
لتنفيذية  ا لسلطة  ا تدخالت  عن  ملذكور  ا لبنك  ا بعاد  إ فإن   Hترشيعي ومسلك 
الدستور  يف  عليها  املنصوص  املركزي  لبنك  ا ضامنات  من  هامة  ضامنة  أصبح 
دَّ عٰىل األقل من أن ينص يف قانون  املرصي النافذH كام أوضحنا آنفاH عليه فال بُ
خيل  بام  أشخاصه  يف  التأثري  أو  البنك  أعامل  يف  جهة  أية  تدخل  حظر  عٰىل  البنك 

بمامرسته الختصاصه يف وضع سياسته النقدية أو تنفيذها.

الفرع الثالث

موقف القضاء من استق@ل البنك ا�ركزي

 Hأبدت املحكمة االحتادية العليا موقفا من استقالل البنك املركزي العراقي
لكن هذا املوقف مل يكن ثابتا بل متباينا وموزعا عٰىل ثالثة اجتاهات نستعرضها 

يف البيان التايل:
االجتاه األول: البنك املركزي هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية:

أفصحت املحكمة االحتادية العليا عن رأهيا يف معنٰى االستقالل الذي تتمتع 
به اهليئات املستقلة مثل هيئة النزاهة والبنك املركزي يف أحد قراراهتا الذي قالت 

(۱)  تنظر: المادة (۱) من قانون البنك المركزي المصري النافذ، والمواد: (۱) و(٤۱) و(٤۲) من قرار 
رئيس جمهورية مصر العربية رقم: (٦٤) لسنة: ۲۰۰٤ بإصدار النظام األساسي للبنك المركزي 

المصري المنشور في الجريدة الرسمية العدد (۸) مكرر في ۲۲ / ۲ / ۲۰۰٤.
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 (١٧١  / ٢ فيه: (يستفرس جملس النواب – جلنة النزاهة بكتابه املرقم (م / ن / 
االستقالل  معنٰى  عن  العليا  االحتادية  املحكمة  من   ٢٠٠٦  /  ٩  /  ٢٣ يف  املؤرخ 
الوارد يف املادة (١٠٢) من الدستور فيام خيص هيئة النزاهة وعن معنٰى الرقابة 
الواردة يف املادة املذكورةH وما االختالف بني ما هو وارد يف املادة (١٠٢) واملادة 
ترتبط  وبمن  واداريــا  ماديا  املستقلة  اهليئات  تذكر  التي  الدستور  من   (١٠٣)

هيئة النزاهة.
الرأي:

املحكمة  وضعت  الدستور  من   ( نياً ثا  /  ٩٣ ملــادة ( ا أحكام  إٰىل  واستنادا 
االحتادية العليا االستفسار موضع التدقيق واملداولة وتوصلت إٰىل ما يأيت:

إن االستقالل املقصود يف املادة (١٠٢) من الدستور هو أن منتسبي اهليئة 
قانون  يف  عليهم  املنصوص  مهامهم  اداء  يف  مستقلون  اختصاصه  حسب  وكال 
جهة  ألية  جيوز  وال   Hالقانون لغري  املهام  هذه  أداء  يف  عليهم  سلطان  ال  اهليئة 

التدخل أو التأثري عٰىل أداء اهليئة ملهامها.
إالّ أن اهليئة ختضع لرقابة جملس النواب يف أداء هذه املهام فإذا ما حادت 
اإلجراء  ويتخذ  حماسبتها  لوحده  يملك  لنواب  ا جملس  فإن  جتاوزهتا  أو  عنها 
املناسب يف ذلك هبا ومعنٰى ذلك أن هذه اهليئة تُدير نفسها بنفسها ووفقا لقانوهنا 
شأهنا شأن البنك املركزي الذي يتمتع هبذه االستقاللية لتمكينه من أداء مهامه 

دون تدخل من إحدٰ اجلهات.
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يثُ حرصت الفقرة  وهذا بخالف ما ورد يف املادة (١٠٣) من الدستور حَ
 Hمنها االستقالل باجلانب املايل واالداري بالنسبة لديوان الرقابة املالية ( (أوالً

وهيئة اإلعالم واالتصاالت وربطتهام وظيفيا بمجلس النواب)(١).
ـــوزراء  ل ا ملجلس  مرجعيتها  تــعــود  هيئة  ــزي  ــرك مل ا لــبــنــك  ا ــاين:  ــث ل ا ـــاه  االجت

وختضع إلرشافه:
معنٰى  إزاء  السابق  رأهيا  عن  خمتلفا  موقفا  العليا  االحتادية  املحكمة  اختذت 
االستقالل الذي تتمتع به اهليئات املستقلةH وألمهية املوقف املذكور نذكر قرار 

بالتفصيل: املحكمة 
الطلب:

ملرقم  ا ء)  ـــوزرا ل ا رئيس  بكتاب (مكتب  ء  ـــوزرا ل ا رئيس  لسيد  ا طلب 
٢٠١٠ إصــدار قــرار من   / ١٢  / ٢ ــؤرخ  ١٠٨٦) امل  / ١١٠ (م. ر. ن / س / 

املحكمة االحتادية العليا يف موضوعه وكاآليت:
م. اهليئات املستقلة

عدد –  ١ إٰىل  املستقلة)  الرابع حتت عنوان (اهليئات  لقد أشار الدستور يف بابه 
جملس  أو  لنواب  ا بمجلس  عالقتها  طبيعة  وحدد  واألجهزة  اهليئات  من 
الوزراءH فجعل ارتباط ديوان الرقابة املالية وهيئة اإلعالم واالتصاالت 
وجعل   Hالدستور من   ( نياً ثا  –  ١٠٣ ملــادة ( ا بموجب  النواب  بمجلس 
الوطنية  اهليئة  حملها  حلت  البعث (والتي  الجتثاث  الوطنية  اهليئة  ارتباط 

(۱)  قرار المحكمة االتحادية العليا عدد ۲۲۸ / ت / ۲۰۰٦ في ۹ / ۱۰ / ۲۰۰٦.
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من   (١٣٥ املادة ( بموجب  النواب  بمجلس  والعدالة)  للمساءلة  العليا 
واألجهزة  القضائية  السلطة  مع  بالتنسيق  عملها  متارس  أن  عٰىل  الدستور 
النواب  بمجلس  العقارية  امللكية   ٰدعاو هيئة  ارتباط  وجعل   Hلتنفيذية ا
بموجب املادة (١٣٦) من الدستورH كام رشع جملس النواب قانون جملس 
بمجلس  ارتباطه  وجعل   ٢٠٠٩ لسنة  رقم (٤)  االحتادي  العامة  اخلدمة 
من  املــادة (١٠٧)  أن  علام   Hالقانون من  املــادة (٢)  إٰىل  استنادا  النواب 
 Hالنواب بمجلس  االحتــادي  اخلدمة  جملس  ارتباط  عٰىل  تنص  مل  الدستور 
املستقلة  العليا  املفوضية  منه  املادة (١٠٢)  بموجب  الدستور  أخضع  كام 
املادة  يف  جعل  حني  يف  النواب  جملس  رقابة  إٰىل  النزاهة  وهيئة  لالنتخابات 

) منه البنك املركزي العراقي مسؤوال أمام جملس النواب. (١٠٣ – أوالً
من –  ٢ املذكورة  واألجهزة  اهليئات  إدارات  ويف  لنواب  ا جملس  يف  هنالك 

هدف  عام  وبعيدا  ومتعسفا  خاطئا  تفسريا  آنفا  الدستورية  النصوص  فرس 
الدستور إٰىل حتقيقه من محاية ملصلحة الدولة وضامن لوحدة كياهنا وتامني 
 H مها ومها عملها  ممارسة  يف  لتنفيذية  ا لدولة  ا ألجهزة  وتكامل  نسجام  ا
 Hواعتقد ان تلك اهليئات واألجهزة ترتبط ارتباطا كامال بمجلس النواب
وأن ال عالقة هلا بالسلطة التنفيذية وليست مسؤولة امامهاH وأن مثل هذا 
ذات  واالجهزة  اهليئات  تلك  ونشاط  عمل  طبيعة  مع  ينسجم  ال  التفسري 
تٰى مع النصوص احلرفية للمواد الدستورية  الطابع التنفيذي وال ينسجم حَ
التي ميزت بني ثالثة مفاهيم وهي االرتباط بمجلس النواب واخلضوع إٰىل 
رقابة جملس النواب واملسؤولية أمام جملس النواب إضافة إٰىل تعارضه مع 

مبدأ الفصل بني السلطات.
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لقد أثبتت الفرتة املاضية اخللل الكبري الذي اعرتٰ عمل اهليئات واألجهزة –  ٣
أعاله  الدستورية  للمواد  اخلاطئ  التفسري  اداراهتــا  اعتمدت  التي   Hنفا آ
أصبحت  بذلك  وهي   Hلنواب ا جملس  من  لدعم  ا بعض  عٰىل  وحصلت 
تترصف من دون أي مراقبة أو متابعة أو إرشافH خاصة وأن جملس النواب 
متلكه  لــذي  ا لتنفيذي  ا اجلهاز  يملك  ال  وهو  ترشيعية  سلطة  عن  رة  عبا

السلطة التنفيذية الذي يمكنها من حتقيق املتابعة والرقابة املطلوبة.
عن –  ٤ مستقلة  هنا  ا يعني  ال  باملستقلة  عــاله  ا واألجهزة  هليئات  ا تسمية  إن 

السلطات الثالث وانام هي مستقلة ماليا واداريا وغري مرتبطة بوزارة وهلا 
ومتابعة  إلرشاف  إخضاعها  نّ  إ كام   . نينها قوا وفق  عٰىل  خططها  تنفذ  أن 
أسوة  الترشيعية  السلطة  لرقابة  خضوعها  عدم  يعني  ال  لتنفيذية  ا السلطة 

ببقية األجهزة التنفيذية.
ونص –  ٥ روح  عن  بعيدا  اعــاله  لدستورية  ا لنصوص  ا تفسري  استمرار  إن 

الدستور واستمرار اهليئات واألجهزة املذكورة بالترصف عٰىل اساس كوهنا 
وهيبتها  بالدولة  الرضر  بالغ  سيلحق  لتنفيذية  ا لسلطة  ا عن  ما  متا مستقلة 
املاضية  الفرتة  يف  تغاضت  قد  احلكومة  كانت  وإذا   Hمرافقها سري  وحسن 
عن هذه احلالة بسبب انشغاهلا يف حتديات أكربH فنحن نأمل أن ال يستمر 

الوضع عٰىل ما هو عليه…
لعليا  ا دية  االحتا املحكمة  من  ولة  ملدا وا لتدقيق  ا قيد  لطلب  ا وضع  وقد 

واصدرت القرار اآليت:
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القرار:
ملنعقدة  ا بجلستها  لعليا  ا دية  االحتا املحكمة  من  ولة  ملدا وا لتدقيق  ا  ٰلد
٢٠٠٥ قد أورد  ٢٠١١ وجد أن دستور مجهورية العراق لسنة   / ١  / ١٨ بتاريخ 
يف (الفصل الرابع) من (الباب الثالث) و(الفصل الثاين) من الباب (السادس) 
يف  حرصيا  اهليئات  هذه  عٰىل  ونص  املستقلة)  بـ (اهليئات  املتعلقة  األحكام  منه 
١٣٦) منهH وأجاز   H١٣٥  H١٠٧  H١٠٦  H١٠٥  H١٠٤  H١٠٣  Hاملواد (١٠٢
يف املادة (١٠٨) منه استحداث هيئات غري ما ذكر يف املواد املتقدمة إذا اقتضت 

الرضورة ذلك عٰىل أن تُستحدث بقانون.
وبالرجوع إٰىل املادة (١٠٢) منه وجد اهنا تنص عٰىل ذكر كل من (املفوضية 
و(هيئة  لالنتخابات)  ملستقلة  ا لعليا  ا ملفوضية  و(ا اإلنــســان)  حلقوق  لعليا  ا
جملس  لرقابة  مستقلة (ختضع)  هيئات  بكوهنا  اهليئات  هذه  ووصف  لنزاهة)  ا
 ٰسو هبا  ترتبط  التي  اجلهة  الدستور  دد  حيُ ومل   Hبقانون أعامهلا  وتنظم  النواب 
ذكره اهنا (ختضع) لرقابة جملس النوابH إالّ أن القانون رقم (٥٣) لسنة ٢٠٠٨ 
(قانون املفوضية العليا حلقوق اإلنسان) قد نص عٰىل ارتباط املفوضية املذكورة 
بمجلس النواب – كخيار ترشيعي رغم ان املادة (١٠٢) من الدستور مل تنص 
نص  فقد  املستقلة  اهليئات  من  عدد  ذكره  إٰىل  بالنسبة  احلال  هو  كام   – ذلك  عٰىل 
رصاحة عٰىل ربطها إما بمجلس النواب أو بمجلس الــوزراءH ورغم أن املادة 
(١٠٢) املُشار إليها أعطت للقانون الذي يصدر باستحداث هذه اهليئات دورا 
قانون  أن  إالّ   H هبا ترتبط  التي  اجلهة  لتحديد  وليس  أعامهلا  تنظيم  عٰىل  يقترص 
رتباطها  ا عٰىل  فنص  ذلك  خالف  ٰىل  إ ذهب  اإلنسان  حلقوق  لعليا  ا ملفوضية  ا
 ٤ رقم  االحتــادي  العامة  اخلدمة  جملس  قانون  جاء  وكذلك   Hالنواب بمجلس 
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اخلدمة العامة االحتادي بمجلس  ٢٠٠٩ فنص هو اآلخر عٰىل ربط جملس  لسنة 
 ( النواب دون وجود نص يف الدستور يقيض بذلك. ونمر عٰىل املادة (١٠٣ / أوالً
الرقابة  و(ديوان  العراقي)  املركزي  من (البنك  كل  أوردت  فقد  الدستور  من 
املالية) و(هيئة اإلعالم واالتصاالت) و(دواوين األوقاف) ووصفها بكوهنا من 

اهليئات املستقلة ماليا واداريا وينظم القانون عمل كل منها.
) من نفس املادة (١٠٣) (ارتباط) كل من ديوان  وحددت الفقرة (ثانياً
الفقرة  وحددت  النواب  بمجلس  واالتصاالت  اإلعالم  وهيئة   Hاملالية الرقابة 
) منها ارتباط دواوين األوقاف بمجلس الوزراءH وحددت املادة (١٠٤)  (ثالثاً

من الدستور (ارتباط) مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء.
وبصدد مفهوم (االرتباط) فإن الدستور حينام ربط هذه اهليئات إما بمجلس 
دد ماهية االرتباط وال حدودهH وهل هو  النواب أو بمجلس الوزراء فإنه مل حيُ
عٰىل شاكلة ارتباط دائرة ما بوزارة معينة أو بجهة غري مرتبطة بوزارة كام هو احلال 
بارتباط دوائر الصحة بوزارة الصحةH أو أن تعبري (االرتباط) يعني غري ذلك!! 
بمجلس  أو  لنواب  ا بمجلس  ما  إ ربطت  لتي  ا ملستقلة  ا للهيئات  لنسبة  با هذا 
العراقي)  املركزي  وهي (البنك  املستقلة  اهليئات  بقية  إٰىل  بالنسبة  إما  الوزراء 
و(اهليئة العامة لضامن حقوق األقاليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم) و(اهليئة 
العامة ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية) و(جملس اخلدمة العامة االحتادي) 
املنصوص عليها يف املواد (١٠٥) و(١٠٦) و(١٠٧) من الدستور فلم يرد نص 
 Hيف الدستور حيدد جهة ارتباط كل منها ال بمجلس النواب وال بمجلس الوزراء
إالّ أنه نص عند ذكره البنك املركزي العراقي انه (مسؤوال امام جملس النواب) 
واستعمل عبارة أخرٰ عند ذكره بقية اهليئات املستقلة فقال إهنا (ختضع لرقابة 
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دد مفهوم هاتني العبارتني (املسؤولية امام جملس النواب)  جملس النواب)H ومل حيُ
و(خاضعة لرقابة جملس النواب).

الوطنية  ربط (اهليئة  عٰىل  رصاحة  فنصت  الدستور  من  املادة (١٣٥)  أما 
وهو  النواب  بمجلس  حاليا)  والعدالة  املساءلة  هيئة   – البعث  الجتثاث  العليا 
امللكية)   ٰدعاو بربط (هيئة  الدستور  من   (١٣٦ املادة ( عليه  نصت  ما  نفس 

بمجلس النواب.
وجتد املحكمة االحتادية العليا إلجابة الطلب الوارد بكتاب مكتب رئيس 
) من الدستور  الوزراء ووفقا الختصاصها املنصوص عليه يف املادة (٩٣ / ثانياً
ووجوب حتديد مفهوم العبارات التي أوردها الدستور عند ذكر اهليئات املستقلة 
لرقابة  و(اخلضوع  ــوزراء)  ل ا بمجلس  أو  النواب  بمجلس  وهي: (االرتباط 
التي  اجلهة  حتديد  مَّ  ثَ نْ  ومِ النواب)  جملس  أمام  و(املسؤولية  النواب)  جملس 
بمجلس  أو  لنواب  ا بمجلس  املستقلة  اهليئات  بعض  ارتباط  الدستور  حيدد  مل 
الوزراء دون أن حيدد مرجعية هلاH ووجود مرجعية هلذه اهليئات هو ما يقتضيه 
ليست  هليئات  ا هذه  ألن   H ئها دا أ عٰىل  بة  لرقا ا وتأمني  فيها  لعمل  ا سري  حسن 
عليها  املنصوص  العراق  مجهورية  منها  تتكون  التي  املستقلة  السلطات   ٰإحد
 Hوالتنفيذية Hحرصيا يف املادة (٤٧) من الدستور وهي: السلطات: الترشيعية
والقانون  بالدستور  املرسومة  ومهامها  اختصاصاهتا  متارس  والتي   Hوالقضائية
بصورة مستقلة وعٰىل أساس مبدأ الفصل بني السلطات. وانام هي – أي اهليئات 
طبيعة  حتددها  أن  يلزم  ومرجعيتها  السلطات  هذه   ٰإحد من  جزء   – املستقلة 
املهام التي تقوم هبا عٰىل وفق القانون الذي حيدد هذه املهام لذا يلزم أن تكون 
هلا مرجعية ترتبط هبا أو ترشف عليها وال يمكن أن تسري بدون ذلك. فالدستور 
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نص عٰىل (ارتباط) كل من (ديوان الرقابة املالية) و(هيئة اإلعالم واالتصاالت) 
و(اهليئة الوطنية العليا الجتثاث البعث / هيئة املساءلة والعدالة حاليا) و(هيئة 
متتعها  مع  هلا  مرجعية  النواب  جملس  وجعل  النواب  بمجلس  امللكية)   ٰدعاو
باالستقالل املايل واالداري. كام نص رصاحة عٰىل ارتباط (دواوين األوقاف) 
و(مؤسسة الشهداء) بمجلس الوزراء وجعل مرجعية هلامH وبذا تكون خارج 

اهليئات املستقلة التي ال مرجعية هلا.
وجتد املحكمة االحتادية العليا كذلك أن مفهوم (االرتباط) هنا هو ارتباط 
اهليئة ورئيسها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء عٰىل وفق ما نص الدستور 
عليه عند ذكره كلمة (االرتباط) وتتوٰىل املرجعية التي ترتبط هبا رسم السياسة 
العامة هلا دون التدخل يف قراراهتا وإجراءاهتا وشؤوهنا املهنيةH ألن هذه اهليئات 
قد منحها الدستور االستقالل املايل واإلداري لضامن حيادها واستقالل قراراهتا 

وإجراءاهتا يف جمال اختصاصها.
بربط  الدستور  نصوص  رصاحة  إزاء  العليا  االحتادية  املحكمة  وجتد  كام 
احرتام  وجوب  لــوزراء  ا بمجلس  أو  النواب  بمجلس  املستقلة  اهليئات  بعض 
بربطه  عليه  الدستور  نص  ما  كان  وان   H هبا لتقيد  وا النصوص  هذه  ومراعاة 
مع  يتفق  ال  أمر  النواب  بمجلس  التنفيذية  الطبيعة  ذات  املستقلة  اهليئات  بعض 
اختصاصاته الرئيسية املنصوص عليها يف املادتني: (٦١) و(٦٢) من الدستور 
لتنفيذية  ا لسلطة  ا عــامل  ا عــٰىل  بة  لرقا ا واختصاص  لترشيع  ا اختصاص  ومهــا 
مجهورية  دستور  تبناه  الذي  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  مع  كذلك  ويتعارض 
٢٠٠٥ يف املادة: (٤٧) منه وال يتفق كذلك مع ما هو جار العمل  العراق لسنة: 
أنشطة  ذات  مؤسسات  أو  هيئات  إدارة  هبا  تناط  ال  ذ  إِ العامل  برملانات  يف  عليه 
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تنفيذيةH ألن الربملانات يف العامل ومنها جملس النواب العراقي ال متلك األدوات 
إذا  يَّام  سِ الَ  املستقلة)  نشاط (اهليئات  ومتابعة  اليومي  اإلرشاف  من  التي متكنها 

كان يف حاالت عدم انعقاد.
وجتد املحكمة االحتادية العليا كذلك أن (ارتباط) بعض اهليئات املستقلة 
تطبيقا  نشاطاهتا  عٰىل  ــوزراء  ل ا جملس  إرشاف  دون  حيول  ال  لنواب  ا بمجلس 
 : ) من الدستور ونصها (يامرس جملس الوزراء: أوالً ألحكام املادة: (٨٠ / أوالً
عمل  عٰىل  واإلرشاف  العامة  واخلطط   Hللدولة العامة  السياسة  وتنفيذ  ختطيط 
ضمن  تقع  املستقلة)  ألن (اهليئات  بــوزارة)  املرتبطة  غري  واجلهات  الــوزارات 

هيكل الدولة وتؤدي مهام تنفيذية وال ترتبط بوزارة.
رصيح  بنص  الدستور  حيدد  مل  التي  املستقلة  اهليئات  بقية  ٰىل  إ بالنسبة  أما 
ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء ومتارس مهام تنفيذيةH وأخضع 
جملس  مام  ا جعلها (مسؤولة  أو  لنواب)  ا جملس  بة  منها (لرقا قسم  الدستور 
النواب) فإن مرجعيتها تكون ملجلس الوزراء ويكون ملجلس النواب حق الرقابة 
عٰىل أعامهلا ونشاطاهتا وتكون مسؤولة أمامه شأهنا شأن أية وزارة أو جهة تنفيذية 
من  أورده  بام  اكتفاء  يذكر  مل  أم  إزاءها  ذلك  الدستور  ذكر  بوزارة  مرتبطة  غري 

نصوص تعطي حق الرقابة ملجلس النواب عٰىل أعامل السلطة التنفيذية.
رشحه  ورد  الذي  االرتباط  وبمفهوم  املستقلة  اهليئات  هذه  أما (ارتباط) 
هبذا القرار فتكون كام تقدم ملجلس الوزراء ما دام الدستور مل ينص رصاحة عٰىل 
ونشاطها  أعامهلا  عٰىل  لتنفيذية  ا الصفة  لغلبة  وذلك  لنواب  ا بمجلس  رتباطها  ا
) من الدستور املتقدم ذكر نصها مع مراعاة  استنادا إٰىل أحكام املادة (٨٠ / أوالً
وجوب االستقالل املايل واإلداري هلذه اهليئات الذي نص الدستور عليه حتصينا 
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هلا مما يؤثر يف استقاللية قراراهتا وإجراءاهتا املهنية مع االلتزام بمراعاة النصوص 
الدستورية والقانونية عند تعيني رؤوساء هذه اهليئات سواء كانوا بدرجة وزير 

أو من ذوي الدرجات اخلاصة أو دوهنا…(١).
االجتاه الثالث: البنك املركزي هيئة مرجعيتها حتددها طبيعة املهام التي يقوم هبا 

عٰىل وفق قانونه.
أثار القرار رقم (٨٨) املذكور يف أعاله حفيظة جملس النواب العراقي الذي 
قدم إٰىل املحكمة االحتادية العليا طلبا لتوضيح قرارها فأجابت املحكمة بالقول: 
٢٠١١ نود أن نبني   / ٢  / ١٧ ٣٧٣) املؤرخ  (إشارة إٰىل كتابكم املرقم (م. ر / 
ومن باب التوضيح ان طلب دولة رئيس الوزراء انصب يف مضمونه عٰىل تفسري 
تٰى  حَ هناك منازعة  ومل تكن   Hاملستقلة املتعلقة باهليئات  بعض نصوص الدستور 
تقام هبا دعوHٰ ويف خامتة كتابه طلب من املحكمة االحتادية العليا ممارسة دورها 
يف الكشف عن مضامني املواد الدستورية املتعلقة باهليئات املستقلةH وهذا يدعو 
املحكمة إٰىل الذهاب إٰىل مجيع النصوص الدستورية املتعلقة باملوضوع ألن هذه 

النصوص يفرس بعضها بعضا.
 ٢٠١١  / ١  / ١٨ ـــؤرخ  ٢٠١٠) امل ــــة /  ــرار رقـــم: (٨٨ / احتــــادي ــق إن ال
االحتــاديــة  املحكمة  اصــدرتــه  ــذي  ل ا لــقــرار  ا عــن  مضامينه  يف  خمتلفا  يكن  مل 
القرار  يف  ورد  يثُ  حَ  H٢٠٠٦  /  ٦  /  ٩ يف   (٢٠٠٦  / ت   / برقم: (٢٨٨  العليا 
ترتبط  التي  املرجعية  ــتــوٰىل  لتالية (وت ا لــعــبــارات  ا  ٢٠١١  /  ١  /  ١٨ ملــؤرخ  ا
قراراهتا  يف  لتدخل  ا دون  هلا  لعامة  ا السياسة  رسم   – املستقلة  اهليئات   – هبا 

(۱)  قرار المحكمة االتحادية العليا عدد ۸۸ / اتحادية / ۲۰۱۰ في ۱۸ / ۱ / ۲۰۱۱.
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وإجراءاهتا وشؤوهنا املهنيةH ألن هذه اهليئات قد منحها الدستور االستقالل املايل 
واإلداري لضامن حيادها واستقالل قراراهتا وإجراءاهتا يف جمال اختصاصها). 
يف  العليا  االحتادية  املحكمة  عن  الصادر  القرار  يف  ورد  ما  مضمون  نفس  وهو 

٢٠٠٦ وال خيتلف عنه إالّ يف التعابري. عام: 
 ٢٠١١  / ١  / ١٨ كام أوردت املحكمة االحتادية العليا يف قرارها الصادر يف 
العبارات التالية (وجتد املحكمة االحتادية العليا إزاء رصاحة نصوص الدستور 
وجوب   Hــوزراء ل ا بمجلس  أو  النواب  بمجلس  املستقلة  اهليئات  بعض  بربط 
احرتام ومراعاة هذه النصوص والتقيد هبا)H وذلك تاكيدا عٰىل استقاللية هذه 
اهليئات من النواحي املهنية واإلدارية واملاليةH أما اهليئات التي مل ينص الدستور 
عٰىل ربطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء فإن مرجعيتها يلزم أن حتددها 

طبيعة املهام التي تقوم هبا عٰىل وفق قانوهنا الذي حيدد هذه املهام.
) من الدستور الذي ورد ضمن  وان الكشف عن مضمون املادة (٨٠ / أوالً
القرار كان من مقتضياتهH ألنه كام تقدم أن النصوص الدستورية يفرس بعضها 
السياسة  وتنفيذ  بتخطيط  لــوزراء  ا جملس  اختصاص  إٰىل  يشري  والــذي  البعض 
العامة للدولةH واخلطط العامةH واإلرشاف عٰىل عمل الوزراتH واجلهات غري 
املستقلة  اهليئات  عمل  باستقاللية  خيل  ال  اإلرشاف  ذلك  وأن   Hبوزارة املرتبطة 
من النواحي املهنية واإلدارية واملاليةH ألن القرار الصادر قد أكد يف هنايته عٰىل 
وجوب مراعاة االستقالل املايل واإلداري للهيئات املستقلة حتصينا هلا مما يؤثر يف 
استقاللية قراراهتا وإجراءاهتا املهنية مع االلتزام بمراعاة النصوص الدستورية 
والقانونية عند تعيني رؤساء هذه اهليئات سواء كانوا بدرجة وزير أو من ذوي 
الدرجات اخلاصةH أو دوهناH كام أشار القرار إٰىل وجوب مراعاة ما نصت عليه 
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أداء  يف  االستقالل  هلا  تضمن  والتي  املستقلة  اهليئات  عمل  تنظم  التي  القوانني 
مهنيتها دون أي تأثري…)(١).

رأينا يف املوضوع:
معنٰى  بيان  يف  عنتا  وجدت  العليا  االحتادية  املحكمة  أن  اجليل  الواضح  من 
االستقالل الذي تتمتع به اهليئات املستقلة يف العراقH وحدود العالقة بينها وبني 
بدليل  اهليئات  تلك  إزاء  األخرية  متلكها  التي  والصالحيات   Hالتنفيذية السلطة 
إصدار املحكمة املذكورة ثالثة قرارات بمدد زمنية متقاربة بخصوص موضوع 
الدستورية  املعاجلة  إٰىل  يعود  ذلك  ومرد  ومــداه  االستقالل  مفهوم  هو  واحد 
العراق  مجهورية  دستور  واستخدام   Hاملستقلة العامة  اهليئات  ملوضوع  الغامضة 
ماهيتها  توضيح  دون  خمتلفة  وصياغات  متعددة  ملفردات   ٢٠٠٥ لسنة  لنافذ  ا
للبس  ا تقبل  ال  وقاطعة  واضحة  بصورة  منها  ملقصود  ا ملعنٰى  ا أو  ها  مغزا أو 
الغموض  هذا  من  الكتاب  بعض  اختذ  وقد  التفسري.  يف  التعدد  أو  التأويل  أو 
ذريعة لتقويض فكرة اهليئات العامة املستقلة أو التشكيك فيها عٰىل األقل بالقول 
إن تلك اهليئات ال تعدو أن تكون الشكل احلديث للجهات غري املرتبطة بوزارة 
عن  اهليئات  تلك  فاختالف   Hاألخــرية من  مرونة  أكثر  االستقالل  من  يش  مع 
 Hاجلهات غري املرتبطة بوزارة ال يعدو أن يكون اختالف يف املسميات وحسب
فهو اختالف شكيل ال أكثرH وما اخلالف بشأن تلك اهليئات إالّ خالف سيايس 

تبناه رجال احلكم ألغراض سياسية بحتة(٢).

(۱)  قرار المحكمة االتحادية العليا عدد ۲۱ / اتحادية / ۲۰۱۱.

(۲)  د. حنان محمد القيســي، مفهوم االســتقالل والهيئات المســتقلة في دســتور ۲۰۰٥، مجلة الحقوق، 
كلية القانون، الجامعة المســتنصرية، الســنة السادســة، المجلد الرابع، العددان ۲۳ – ۲٤، ۲۰۱٤، 
ص۲۰. ينظر: كذلك د. حنان محمد القيســي وعلياء غازي، الطبيعة القانونية لقرارات الهيئات ←
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جانب  يف  معه  ونختلف  جانب  يف  الرأي  هذا  مع  نتفق  ننا  ا هي  واحلقيقة 
مثل:  بــوزارة)  املرتبطة  غري  وصف (اجلهات  عليها  ينطبق  هيئات  فثمة   Hآخر
دواوين األوقاف ومؤسسة الشهداء فهذه اجلهات ال ترتبط بوزارة لكنها ترتبط 
 ٰأخر مستقلة  عامة  هيئات  توجد  بينام  الوزراء  جملس  هو  اعٰىل  تنفيذي  بجهاز 
ال ترتبط بوزارة وال ترتبط كذلك بمجلس الوزراء لكنها ترتبط بمجلس النواب 
 ٰنر كام  اجلهات  فهذه  واالتصاالت  اإلعالم  وهيئة  املالية  الرقابة  ديوان  مثل: 
ال ينطبق عليها وصف اجلهات غري املرتبطة بوزارةW ألن الوصف الصحيح هلا 
برئيس  احلكومة (ممثلة هنا  التنفيذية) بشقيها  املرتبط بالسلطة  هو (اجلهات غري 

اجلمهورية وجملس الوزراء) وإالدارة (الوزارات).
بأية  املستقلة  اهليئة  ترتبط  فال  أبعد   ٰمد إٰىل  االستقالل  معنٰى  يتسع  وقد 
سلطة يف الدولة كام هو احلال يف البنك املركزيH والوصف الدقيق الذي ينطبق 
اهليئات  بعض  ربط  عدم  أن   ٰونر بسلطة).  املرتبطة  غري  هو (اجلهة  هنا  عليها 
مسلكا  كان  الدولة  يف  العامة  السلطات   ٰبإحد املركزي  البنك  ومنها  املستقلة 
عٰىل  يرتتب  ملا  نظرا  منه  إمهاال  أو  إغفاال  يكن  ومل  ومتعمدا  مقصودا  دستوريا 
اإلحلاق أو التبعية من حماذير عدة يقف يف مقدمتها وقوع البنك املركزي يف حال 
ربطه بالسلطة الترشيعية يف براثن الرصاعات واألهواء السياسيةH واملنافسات 
احلزبيةH واملحاصصة الطائفية. وتعرض البنك يف حال ربطه بالسلطة التنفيذية 
إٰىل تدخالت احلكومة وسعيها الدائم لالستحواذ عٰىل اموالهH والبنك املركزي 
الدستور  عليها  ينص  التي  اجلهات  لرقابة  ختضع  لكنها  بنفسها  نفسها  تدير  هيئة 
مع  نتفق  ال  ننا  فإ عليه  صالحياته.  استعامل  يف  انحرافه  عدم  لضامن  لقانون  وا

الحكمة،  بيت  في  القانونية  الــدراســات  قسم  قانونية،  ــات  دراس مجلة  الــعــراق،  في  →  المستقلة 
عدد ۳۷، ۲۰۱٤، ص۲۲.
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ما ذهبت إليه املحكمة االحتادية العليا يف قرارها رقم: (٨٨) الصادر عام ٢٠١١ 
فراغا  أو  نقصا  يعد  الدولة  سلطات   ٰبإحد ما  هليئة  الدستور  ربط  عدم  أن  من 
 Hاعامهلا طبيعة  إٰىل  السلطات  بأقرب  اهليئة  ربط  خالل  من  سده  يمكن  دستوريا 
وجود  ال  جديد  منطوق  إضافة  عٰىل  ينطوي  ألنه   Wقبوله يمكن  ال  التفسري  فهذا 
باإلرشاف  ممثلة  رئاسية  بسلطة  الــوزراء  جملس  يزود  نّه  إ كام  الدستور(١)  يف  له 

والتوجيه مما يعرض استقاللية البنك لالنتقاص والتبعية للسلطة التنفيذية.

الطبعة  مقارنة،  دراسة  الخارجية،  اإلدارية  للرقابة  القانوني  النظام  األمير،  عبد  حسن  علي  (۱)  د. 
األولى، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، ۲۰۱۷، ص۱٦٤. 
ينظر: كذلك في هذا المعنى د. علي نجيب حمزة، النظام القانوني للهيئات المستقلة في غير المجال 

االقتصادي، دراسة مقارنة، دار السنهوري، بيروت، ۲۰۱۷، ص٤٥.

المبحث الثاني | في التعريف باستقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية

۱۰۳



ا�طلب الثالث

عنا� استق@ل البنك ا�ركزي عن السلطة التنفيذية

يتفق اجلميع عٰىل أن استقالل البنك املركزي جيب أن يكون حقيقيا ومدعام 
ولكي   Hأهدافه وحتقيق   Hبوظائفه القيام  من  البنك  لتمكني  الالزمة  بالوسائل 
 Hواإلدارية Hدَّ أن يستقل البنك بإدارة شؤونه املالية يتحقق هذا االستقالل فال بُ
يف  الزاوية  حجر  هو  والفنية   Hواإلداريــة  Hاملالية بأوجهه  فاالستقالل  والفنية. 
تكوين البنك املركزي. وسنقف عٰىل العنارص املذكورة يف الفروع الثالثة التالية:

ول
�
الفرع ا�

ا�ستق@ل ا�ا�C للبنك ا�ركزي

إيرادات  املركزي  البنك  ترصف  حتت  يكون  أن  املايل  باالستقالل  يقصد 
خاصة به يتوٰىل البنك حتديد مقدارها بحرية كاملة تضمن قيامه باعبائه عٰىل أتم 
وجهH وأن يستطيع البنك أن حيرض موازنتهH وأن يتوٰىل إقرارها بنفسه(١)H وأن 
يمسك احلسابات اخلاصة به(٢)H مع إمكانية دعم االستقالل املايل بوسائل ساندة 
أو مساعدةH ومثل: شمول البنك املركزي باإلعفاء الرضيبيH وإخضاعه لرقابة 
املحققة  لوسائل  ا عن  لتفصيل  با هنا  وسنتكلم  نشاطه.  طبيعة  مع  تتالئم  لية  ما

لالستقالل املايل للبنك املركزيH وعن الوسائل املساعدة لذلك االستقالل:

مطبعة  ط۷،  المالي،  والتشريع  العامة  المالية  بشور،  عصام  د.  المالي  االستقالل  معنى  في  (۱)  ينظر: 
جامعة دمشق، دمشق، ۱۹۹٥ – ۱۹۹٦، ص٥٥.

(۲)  د. سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص۸٦.
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ا ا�ستق@ل ا�ا�C للبنك ا�ركزي: � يتحقق �(
sالوسائل ال� :

ً
أو�

تتمثل هذه الوسائل بوجوب السامح ألن تكون للبنك موارد مالية خاصة 
بهH وأن خيتص بموازنة مستقلة. وسنتناول تلك الوسائل يف البيان التايل:

مقدرة البنك املركزي عٰىل تكوين موارد مالية ذاتية:–  ١
يثُ الواقعH تكوين  إن االستقالل املايل هليئة ما معناه اهنا تستطيعH من حَ
مَّ اختيار االسلوب الذي يالئم نشاطهاH فمتٰى  نْ ثَ املوارد املالية اخلاصة هباH ومِ
حتقق ذلك أمكن القول بوجود استقالل مايل حقيقي أو فعيل. وباملثل أيضاً فإن 
ومساعدات   Hومنح  Hاعانات من  موازنتها  من  األكرب  اجلزء  يتكون  التي  اهليئة 

تقدمها احلكومةH فإهنا هيئة ذات استقالل مايل ظاهري أو فعيل(١).
ولو اطلعنا عٰىل قوانني البنوك املركزية املقارنة أللفينا أهنا أجازت أن يكون 
للبنك املركزي رأس مالH لكن القوانني املذكورة اختلفت يف تسمية اجلهة التي 
 Hبالدولة اجلهة  تلك  وصف  فبعضها   Hمتتلكه التي  واجلهة   Hاملال رأس  تدفع 
مثل قانون البنك املركزي األردين(٢)H وبعضها اآلخر باحلكومةH مثل: قانون 
مرصف البحرين املركزيH وقانون بنك الكويت املركزي(٣). وبعض القوانني 
مل حيدد اجلهة التي تدفع رأس مال البنك املركزيH وال اجلهة التي متتلك رأس 
املرصي(٤). ومهام يكن من أمرH فإن  البنك املركزي  املدفوع مثل: قانون  املال 

(۱)  د. سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي، المصدر السابق، ص۸۰.

(۲)  تنظر: المادة (۷) من قانون البنك المركزي االردني لسنة ۱۹۷۱.

والمادة   ،۲۰۰٦ لسنة  المركزي  البحرين  مصرف  قانون  من   (۱۱) المادة  من  (د)  الفقرة  (۳)  تنظر: 
(۱٦) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية المعدل لسنة ۱۹٦۸.

 (۸۸) رقم  المصري  والنقد  المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك  قانون  من   (۳) المادة  (٤)  تنظر: 
لسنة ۲۰۰۳.
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ممثلة  للدولة  لعامة  ا اخلزينة  هو  املركزي  للبنك  لتأسيس  ا مال  رأس  يدفع  من 
بوزارة املالية وال يتصور أن يكون شخصا من أشخاص القانون اخلاص. ويف 
رأينا أن البنك املركزي ما دام يتمتع بالشخصية املعنوية املستقلةH وله ذمة مالية 
دَّ أن يمتلكH هو دون غريهH رأس املال املدفوع لهH كيام يتحقق له  خاصة به فال بُ

االستقالل املايل احلقيقي.
هذا  يذهب  فأين  ماله  رأس  من  ربح  املركزي  للبنك  حتقق  ما  ذا  إ ولكن 
الربح؟ وباملقابل إذا ما تعرض البنك املذكور للخسارة فمن اجلهة التي تتحمل 

تلك اخلسارة؟
 Hأوجب بعض القوانني أن تذهب األرباح إٰىل احلساب االحتياطي العام
اخلزينة  إٰىل  حيــول  األربـــاح  من  ملتبقي  وا  Hلــطــوارئ ا احتياطي  حساب  وإٰىل 
 Hالعامة(١). أما اخلسارة املتحققة أو العجز احلاصل فإن الدولة تتكفل بتغطيته
وأجاز بعض القوانني أن تسرتد الدولة ما دفعته من أموال إٰىل البنك املركزي من 

أرباحه املستقبلية(٢).
البنك  خص  أنه  يالحظ  النافذ  العراقي  املركزي  البنك  قانون  إٰىل  وعودة 
حتقق  وعند   H(٣)بالكامل الدولة  متلكه  دينار  ترليون  مقداره (واحد)  برأسامل 

المادة  من  والفقرة (أ)  النافذ،  االردني  المركزي  البنك  قانون  من  المادة (۹)  من  الفقرة (أ)  (۱)  تنظر: 
(۱۷) من قانون البنك المركزي الكويتي النافذ، والفقرة (ب) من المادة (۱۲)، وكذلك المادة (۲۱) 

من قانون مصرف البحرين المركزي النافذ.

(۲)  تنظر: الفقرة (د) من المادة (۹) من قانون البنك المركزي االردني النافذ.

(۳)  تنظر: الفقرة (۱) من المادة: (٥) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ المعدلة بموجب القانون 
رقم: (۸۲) لسنة: ۲۰۱۷ المنشور في الوقائع العراقية عدد: (٤٤۷٥)، السنة: ٥۹، ۲ / ۱ / ۲۰۱۸.
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تٰى تصل  أرباح صافية(١) حيول (٨٠%) منها إٰىل حساب االحتياط العام للبنك حَ
قيمة املبلغ يف هذا احلساب إٰىل (١٠%) من إمجايل أصول البنكH وما تبقٰى من 
أرباح صافية حيول إٰىل أي حساب احتياطي آخر يقرر البنك انشائهH ويتوقف 
عن  املركزي  البنك  أصول  انخفاض  إٰىل  التوزيع   ٰأد إذا  فورا  األرباح  توزيع 
جمموع خصومهH ويف حالة تعرض موازنة البنك إٰىل عجزW فإنه يُغطٰى من قبل 

احلكومة بعد موافقة السلطة الترشيعية(٢).
مة  لعا ا اخلزينة  محل  لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا نون  قا أن  هنا  يالحظ  وما 
لكن   Hللخسارة تعرضه  حالة  يف  املركزي  للبنك  املايل  الدعم  تقديم  مسؤولية 
للخزينة  رباحه  ا من  حصة  بتقديم  لبنك  ا لزم  يُ نص  من  خال  املذكور  لقانون  ا
العامة مع أن املنطق وطبيعة األشياء يقتضيان أن ختصص حصة من أرباح البنك 
وهو   Hبالغنم الغرم  أن  مؤداها  التي  لقاعدة  ا حسب  العامة  للخزينة  املركزي 
ما سبق أن قرره املرشع يف قانون البنك املركزي امللغٰى لسنة ١٩٧٦ الذي أوجب 
يف مادته (٥) بأن حيتفظ البنك املركزي بـ (١٠%) من الربح الصايف يف حساب 
 Hاحتياطي رأس املال إٰىل أن يبلغ هذا احلساب ما يعادل رأس املال املقر للبنك
الربح  من   (%٢٠ تتجاوز ( وال   (%١٠ عن ( تقل  ال  بنسبة  البنك  حيتفظ  وأن 
أضعاف  ثالثة  احلساب  هذا  يبلغ  أن  إٰىل  الطوارئ  احتياطي  حساب  يف  الصايف 
ويدفع ما تبقٰى من الربح الصايف للخزينة العامة(٣).   Hللبنك املقرر  املال  رأس 
(۱)  لم يحدد قانون البنك المركزي العراقي النافذ معنى الربح الصافي خالفا لقوانين البنوك المركزية 
المقارنة التي ذهبت إلى هذا التحديد مثل: قانون البنك المركزي الكويتي النافذ الذي نص في الفقرة: 
اقتطاع  بعد  البنك  يحققها  التي  األرباح  صافيا  ربحا  بأن: (… يعتبر  منه   (۱۷) المادة:  من   (۲)

النفقات وخصم االحتياطات الالزمة لمواجهة الديون الهالكة أو المشكوك فيها…).

(۲)  تنظر: المادتان (۸) و(۹) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۳)  يجدر بالذكر هنا أن قانون اإلدارة المالية والدين العام العراقي الملغى رقم (۹٥) لسنة ۲۰۰٤ ←
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لعامة  ا للخزينة  املركزي  البنك  أرباح  من  نسبة  ختصيص  أن   ٰنر ننا  فإ عموما 
من شأنه أن حيد من طلبات احلكومة يف االقرتاض أو طلب املساعدة املالية من 

البنك املذكور.
مايل  بمورد  املركزي  البنك  خص  العراقي  املرشع  أن  إليه  باإلشارة  حري 
ختالف  لتي  ا املصارف  عٰىل  املذكور  لبنك  ا يفرضها  لتي  ا بالغرامات  متثل  هام 
الغرامات  فحصيلة   ٢٠٠٤ لسنة:  رقم: (٩٤)  النافذ  املصارف  قانون  أحكام 
ال تذهب إٰىل اخلزينة العامة بل تصب يف خزينة البنك املركزي(١) بوصفها موردا 
ماليا خاصا بهH وهذا التخصيص من شأنه أن يُعززH بال شكH استقالل البنك 

املركزي يف إدارة شؤونه املالية.
استقالل البنك املركزي بموازنة خاصة به:–  ٢

أن  نه  شأ من  لعامة  ا للهيئات  سنوية  لية  ما زنة  موا وجود  أن  ملعلوم  ا من 
 Hيُسهم يف انتظام عملية رصف النفقات وجباية اإليرادات اخلاصة بتلك اهليئات
بأن  تكتف  مل  كثرية  دوال  فإن  ذلك  ومع   Hاملــايل مركزها  حقيقة  عٰىل  والتعرف 
عندما  ذلك  من  أبعد  إٰىل  ذهبت  بل  هبا  خاصة  موازنات  املركزية  للبنوك  تكون 
خصت البنوك املذكورة بموازنات مستقلةH وهي التي جيري اعدادهاH وإقرارها 
استثناء  وتعد  عنها  منفصلة  وثيقة  يف  وتظهر  الدولة  موازنة  عن  مستقل  بشكل 

→  كان قد حدد في البند (و) من الفقرة (۷) من القسم (٤) منه موارد الموازنة العامة للدولة وكان من 
بينها: (تحويالت األرباح الفائضة من البنك المركزي العراقي بموجب النصوص ذات الصلة في 
من  خلوا  جاء  فقد   ۲۰۱۹ لسنة  النافذ  االتحادية  المالية  اإلدارة  قانون  أما  المركزي).  البنك  قانون 
نص مماثل، وهذا يعني أن نصوص القانون األخير أكثر انسجاما مع قانون البنك المركزي النافذ 

من قانون اإلدارة الُملغى.

(۱)  تنظر: المادة (٥۸) من قانون المصارف العراقي النافذ.
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قانوين  مربر  ثمة  أن  الكتاب  بعض   ٰوير العامة(١).  املوازنة  وحدة  قاعدة  عٰىل 
وجيه يربر اختصاص اهليئات العامة بموازنات مستقلة يتمثل يف أن تلك اهليئات 
متثل مصالح هلا شخصية معنويةH فالنفصال ذمتها املالية عن ذمة الدولة وجب 
اهليئات  لتشخيص  حتمية  نتيجة  املستقلة  زنة  فاملوا  H هلا منفصلة  زنة  موا وضع 
 H نظرنا وجهة  من   Hالكالم وهــذا   H(٢ ملركزية( ا لبنوك  ا بينها  من  لتي  ا لعامة  ا
تعوزه الدقة فتزويد جهة ما بالشخصية املعنويةH وباالستقاللني املايل واإلداري 
ال يستتبع حتام انفراد تلك اجلهة بموازنة خاصة هبا مستقلة ومنفصلة عن موازنة 
املمثلة  العراق  يف  اإلقليمية  الالمركزية  اإلداريــة  الوحدات  أن  بدليل  الدولة 
الرغم  عٰىل   (٣ مستقلة( بموازنات  ختتص  ال   Hلناحية وا  Hوالقضاء  Hباملحافظة
املايل  وباالستقاللني  الدولة  شخصية  عن  املستقلة  املعنوية  بالشخصية  متتعها  من 
واإلداري(٤)H ويف هذا تقول املحكمة االحتادية العليا يف العراق بأن: (… منح 
الشخصية املعنوية ملؤسسة أو لدائرة حكومية ال يمنحها بالرضورة احلق باعداد 

والتوزيع،  للنشر  المسيرة  دار  ط۲،  العامة،  الــمــوازنــة  أصــول  عصفور،  شاكر  (۱)  محمد 
عمان، ۲۰۰۹، ص٦٥.

الكويت،  في  المستقلة  الميزانيات  ذات  العامة  للمؤسسات  المالي  النظام  الحمود،  محمد  إبراهيم  (۲)  د. 
الكويت،  جامعة  األولــى،  الطبعة  الكويت،  في  العمل  عليه  استقر  ما  واقع  من  تحليلية  دراسة 

الكويت / ۱۹۹۳، ص۸.

(۳)  نص البند (۲) من الفقرة (خامسًا) من المادة (۷) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 
(۲۱) لسنة ۲۰۰۸ بأن: (يختص مجلس المحافظة بما يلي: المصادقة على مشروع الموازنة العامة 

للمحافظة… ورفعها إلى وزارة المالية في الحكومة االتحادية لتوحيدها مع الموازنة الفيدرالية).

(٤)  نصت المادة (۲۲) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة ۲۰۰۸ بأن: (لكل وحدة إدارية 
شخصية معنوية، واستقالل مالي وإداري…).
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موازنتها السنوية بصورة مستقلة ومنفصلة عن مرجعها اإلداري األعٰىل إِذ ليس 
هناك تالزم بني الشخصية املعنوية وامليزانية املستقلة…)(١).

بصورة  السنوية  موازنته  اعداد  بصالحية  املركزي  البنك  تزويد  فإن  عليه 
خيار  األصل  يف  هو  انام  للدولة  لعامة  ا املوازنة  مرشوع  عن  ومستقلة  منفردة 
ترشيعي يعود تقديره إٰىل السلطة الترشيعية وحدها متٰى ما خوهلا الدستور ذلك. 
فقد ترٰ السلطة الترشيعية أن ثمة رضورات عملية تدعو إٰىل اختصاص البنك 
السنوي  املايل  املركز  حقيقة  إظهار  يف  املساعدة  مثل   Hمستقلة بموازنة  املذكور 
من  اإلقــالل  أو  لتوسع  ا إما  لبنك  ا يستطيع  ذلك  ضوء  وعــٰىل  املركزي  للبنك 
نشاطهH أو اإلبقاء عليه مع إصالح طرق إدارته وحتسينها إضافة إٰىل أن املوازنة 
املستقلة متد املرشع ذاته بقدر من املرونة يف كيفية الترصف بالناتج املتحققH فقد 
يفضل املرشع عودة الفائض املتحقق إٰىل املوازنة العامة للدولةH أو ترحيله إٰىل 
يثُ تتوافر  السنة املالية القادمة أو وضعه يف حساب البنك املركزي االحتياطي حَ
 Hهذا االحتياطي ألغراض اإليفاء بمتطلبات السياسة النقدية فرص استخدام 
ختتص  مستقلة  موازنة  وجود  أن  ذلك  كل  من  واألهم  واملرصفية.   Hواالئتامنية
هبا البنوك املركزية خيلصها من ضغوط السلطة التنفيذية بحكم عدم مرور تلك 

املوازنة بوزارة املاليةH وعدم عرضها عٰىل احلكومة.
لكن ملا كان وجود املوازنات املستقلة يمثل استثناء عٰىل قاعدة وحدة املوازنة 
العامة للدولة كام تقدم البيانW فإن من الرضوري أن يسمح الدستور باخلروج 
املوازنات  تلك  هلا  تتقرر  التي  اهليئات  جتد  كيام  رصيح  بنص  القاعدة  هذه  عٰىل 
الدساتري  عٰىل  اطلعنا  ولو  الوحدة.  قاعدة  عن  خروجها  يربر  دستوريا  سندا 

(۱)  حكم المحكمة االتحادية العليا، العدد / ٥ / اتحادية / إعالم / ۲۰۱۷ في ۲۸ / ۳ / ۲۰۱۷.
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املقارنة أللفينا أهنا اجتهت إٰىل اجتاهني اثنني: دساتري اجازت العمل باملوازنات 
املستقلة من دون قرص تلك املوازنات عٰىل جهة معينةH ودساتري أجازت العمل 
باملوازنات املستقلة مع قرصها عٰىل جهات معينة ليس من بينها البنك املركزي. 

وسوف نقف عٰىل هذين االجتاهني يف البيان التايل:
عٰىل أ .  قرصها  دون  من  املستقلة  باملوازنات  العمل  اجــازت  التي  الدساتري 

جهة حمددة:
الكويت  مثل:  الدول  من  كثري  يف  دستوريا  مبدأ  املوازنة  وحدة  مبدأ  يعد 
الشاملة  السنوية  امليزانية  مرشوع  الدولة  بأن: (تعد  النافذ  دستورها  نص  التي 
دستورها  يف  جــاء  التي  والبحرين   .(١ ) ومرصوفاهتا…) لــدولــة  ا إليـــرادات 
إليرادات  الشاملة  السنوية  امليزانية  قانون  مرشوع  احلكومة  بأن: (تعد  النافذ 

الدولة ومرصوفاهتا…)(٢).
لعامة  ا للموازنة  واحــد  مــرشوع  اإل  يوجد  ال  النصوص  هــذه  نظر  ففي 
واعداد  الوحدة  قاعدة  عٰىل  اخلروج  أجازت  املتقدمة  الدساتري  لكن   Hللدولة
مرشوعات موازنات أخرٰ إٰىل جانب مرشوع املوازنة العامة. ومن أهم مظاهر 
اخلروج املوازنات املستقلةH فالدستور الكويتي أشار إٰىل تلك املوازنات بقوله: 
اخلاصة  األحكام  شأهنا  يف  وترسي  املستقلة…  العامة  امليزانيات  القانون  (يُبني 
العادي  املرشع  زود  الدستوري  النص  هذا  إٰىل  واستنادا  الدولة)(٣).  بميزانية 

الكويتي البنك املركزي بموازنة مستقلة(٤) خاصة به عندما نص بأن:

(۱)  تنظر: المادة (۱٤۰) من دستور الكويت النافذ لسنة ۱۹٦۲.

(۲)  تنظر: الفقرة (ب) من المادة (۱۰۹) من دستور البحرين النافذ لسنة ۲۰۰۲.

(۳)  تنظر: المادة (۱٤۸) من الدستور الكويتي النافذ.

(٤)  د. زين العابدين ناصر، البترول ومعالم النظام المالي في الكويت، الطبعة الثالثة، مجلة الحقوق ←
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(يكون للبنك املركزي ميزانية خاصة…)(١). ويف البحرين أجاز الدستور 
اخلاصة  األحكام  نون  لقا ا (يضع  بقوله:  ملستقلة  ا زنات  ملوا با لعمل  ا لنافذ  ا
نية  بميزا اخلاصة  األحكام  شاهنا  يف  وترسي  ملستقلة…  ا مة  لعا ا نيات  مليزا با
البحريني  املــرشع  خص  الدستوري  النص  هذا  إٰىل  واستنادا   .(٢ ) الدولة…)

العادي البنك املركزي باملوازنة املستقلة(٣).
من ب .  ليس  حمددة  جلهات  املستقلة  باملوازنات  العمل  أجازت  التي  الدساتري 

بينها البنك املركزي:
وهذا هو مسلك الدستورين املرصي والعراقي النافذين. وسنقف عليهام 

يف النقطتني التاليتني:
النقطة األوٰىل: موقف الدستور املرصي من العمل باملوازنات املستقلة:

لنافذ  ا العربية  مــرص  مجهورية  دســتــور  إن  لــقــول  ا مــن  ـــدَّ  بُ ال  لــبــدء  ا يف 
وحدة املوازنة العامة للدولة بقوله: (تشمل  ٢٠١٤ تبنٰى العمل بقاعدة  لسنة: 
ويُعرض   Hاستثناء دون  ومرصوفاهتا  داهتــا  يــرا إ كافة  للدولة  لعامة  ا ملوازنة  ا
مرشوعها عٰىل جملس النواب…)(٤). فالنص املذكور ال يتكلم سوٰ عن مرشوع 

→  والشريعة، العدد الثاني، كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، ۲۰۰٦، ص۱۳۰.

(۱)  تنظر: المادة (۱٤) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي لسنة: ۱۹٦۸. علما أن تسمية (الميزانية 
الخاصة) غير دقيقة؛ ألن البنك المركزي هيئة عامة، فموازنته تبعا لذلك تعد موازنة عامة، وليست 

خاصة كما ذهب المشرع الكويتي.

(۲)  تنظر: المادة (۱۱٤) من الدستور البحريني النافذ.

(۳)  نص قانون المصرف المركزي البحريني النافذ لسنة: ۲۰۰٦ صراحة في مادته: (۳٤) بأن: (يكون 
مستقلة). ميزانية  المركزي  للمصرف 

(٤)  تنظر: المادة (۱۲٤) من الدستور المصري النافذ.
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واحد هو مرشوع املوازنة العامة للدولةH لكن هذه القاعدة أورد عليها املرشع 
املرشع  أن  للنظر  والالفت  املستقلة.  املوازنات  بينها  من  استثناءات  الدستوري 
 H(١)الدستوري املرصي زود عدة جهات بتلك املوازنات مثل: الوحدات املحلية
واملحكمة الدستورية العليا(٢)H واملجلس األعٰىل لتنظيم اإلعالم(٣). أما البنك 
الدستوري  املرشع  ينص  فلم  لبيان  ا تقدم  كام  مستقلة  هيئة  يعد  الذي  املركزي 
املرصي رصاحة عٰىل تزويده باملوازنة املستقلة مثلام فعل مع اجلهات املشار إليها 
صدر  الذي  النافذ  املرصي  املركزي  البنك  قانون  إٰىل  الرجوع  وعند   Hأعاله يف 
٢٠١٤) فنالحظ أنه مل ينص كذلك عٰىل أن  ٢٠٠٣ (أي قبل صدور دستور  عام 
للبنك املركزي موازنة مستقلة بيد أن تلك املوازنة يمكن استنتاجها من مفهوم 
املخالفة للامدة (٢٠) من القانون املذكور التي نصت بأن: (… ال تشمل املوازنة 

العامة للدولة املوارد واالستخدامات اجلارية والرأساملية للبنك…).
املركزي  البنك  يزود  مل  لنافذ  ا املرصي  الدستور  أن  دام  ما  أنه  ينا  رأ ويف 
بموازنة مستقلة فال جيوز للبنك املذكور أن خيتص بتلك املوازنة مع أننا نقر بأن 
عدم تزويد البنك املركزي باملوازنة املستقلة ينتقص من استقالله ويُسهم يف زيادة 

الصغوط احلكومية عليه.

موازنات  المحلية  للوحدات  (يكون  بأن:  النافذ  المصري  الدستور  من   (۱۷۸) المادة  (۱)  نصت 
مستقلة…). مالية 

قضائية  جهة  العليا  الدستورية  (المحكمة  بأن:  النافذ  المصري  الدستور  من   (۱۹۱) المادة  (۲)  نصت 
مستقلة…). موازنة  لها  مستقلة… ويكون 

(۳)  نصت المادة (۲۱۱) من الدستور المصري النافذ بأن: (المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم هيئة مستقلة 
تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل الفني والمالي واإلداري، وموازنتها مستقلة…).
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النقطة الثانية: موقف الدستور العراقي النافذ من العمل باملوازنات املستقلة:
٢٠٠٥ إٰىل قاعدة وحدة املوازنة عندما  أملح دستور مجهورية العراق لسنة: 
يف  جاء  يثُ  حَ للدولة  لعامة  ا زنة  للموا واحــد  مــرشوع  عن  نصوصه  تكلمت 
الدستور املذكور: (يُقدم جملس الوزراء مرشوع قانون املوازنة العامة واحلساب 
اخلتامي إٰىل جملس النواب إلقــراره)(١)H لكن القاعدة املذكورة ارتٰىض املرشع 
 Hاالحتادية ئية  القضا السلطة  بموازنة  يتعلق  استثناء  عليها  يرد  أن  الدستوري 
األعٰىل  القضاء  جملس  بــأن: (يــامرس  نص  نه  أ نجد  الدستور  عٰىل  فباالطالع 
 Hالصالحيات اآلتية: اقرتاح مرشوع املوازنة السنوية للسلطة القضائية االحتادية
الداخيل  لنظام  ا يف  جاء  كام   .(٢ ) عليها) للموافقة  النواب  جملس  عٰىل  وعرضها 
ملجلس النواب بأن: (يامرس املجلس – يقصد جملس النواب – االختصاصات 
وتتكون   .(٣ ) للقضاء) فية  ووا مستقلة  موازنة  عٰىل  املصادقة  اآلتية:  الترشيعية 
 Hواملحكمة االحتادية العليا Hالسلطة القضائية االحتادية من جملس القضاء األعٰىل
 Hالقضائي اإلرشاف  وهيئة   Hالعام االدعاء  وجهاز   Hاالحتادية التمييز  وحمكمة 
أن  تقدم  ما  ومعنٰى  للقانون(٤).  وفقا  تنظم  التي   ٰاألخــر االحتادية  واملحاكم 
واحدا  مرشوعا  سنويا  يعد  أن  األعٰىل  القضاء  جملس  خول  الدستوري  املرشع 
عليه  فقة  للموا لنواب  ا جملس  عٰىل  يُعرض  االحتادية  ئية  لقضا ا لسلطة  ا زنة  ملوا
من دون أن خيضع املرشوع املذكور ملناقشة السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة املالية 
وجملس الوزراء وذلك منْ أَجل ابعاد القضاء عن التأثريات أو الضغوط املالية 

(۱)  تنظر: الفقرة (أوًال) من المادة (٦۲) من الدستور العراقي النافذ.

(۲)  تنظر: الفقرة (ثالثًا) من المادة (۹۱) من الدستور العراقي النافذ.

(۳)  تنظر: الفقرة (رابعًا) من المادة (۳۱) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

(٤)  تنظر: المادة (۸۹) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥.
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يف  أوسع  باستقالل  وتزويده   Hاحلكومية اجلهات  قبل  من  عليه  متارس  قد  التي 
االحتادية  املوازنات العامة  اطلعنا عٰىل قوانني  اجلهات. ولكن لو  تلك  مواجهة 
لوجدنا أن النص الدستوري تعرض لتشوهات عدة يف التطبيق نامجة عن عدم 
فضل  املالية   ٢٠٠٥ سنة:  فمنذُ   Hملضمونه والقضائية  الترشيعية  السلطتني  فهم 
للدولة  العامة  املوازنة  ضمن  ملالية  ا اعتامداته  تدرج  أن  األعٰىل  القضاء  جملس 
تلك  لكن   Hبه خاص  برمز  له  ويرمز  املوازنة  أبواب  ضمن  باب  هلا  يكون  وأن 
وانام  الدستور  ينص  كام  االحتادية  القضائية  السلطة  اسم  حتمل  مل  االعتامدات 
لترشيعية  ا لسلطتني  ا أن  ويبدو   Hاألعــٰىل ء  لقضا ا جملس  مسمٰى  حتت  ظهرت 
٢٠١٧ و٢٠١٨ عندما محل الباب رقم:  والتنفيذية فطنتا إٰىل هذا العيب عامي: 
(٤٥) الوارد يف املوازنتني املذكورتني تسمية السلطة القضائية االحتادية بيد أن 
التسمية  أعيدت  عندما   ٢٠١٩ عام:  موازنة  يف   ٰالقهقر عادا  والقضاء  املرشع 
القديمة وسميت اجلهة التي خصصت هلا االعتامدات بمجلس القضاء األعٰىل. 
ئية  لقضا ا لسلطة  ا زنة  موا يف  لوحدة  ا قاعدة  خالف  لعراقي  ا ملــرشع  ا أن  علام 
موازنة  يف  االحتادية  القضائية  للسلطة  املالية  االعتامدات  شتت  عندما  االحتادية 
واملحكمة   Hاألعٰىل القضاء  جملس  هي:  قضائية  جهات  ثالث  عٰىل   ٢٠١٩ عام: 
االحتادية العلياH وجملس الدولةH وخصص لكل جهة باب من أبواب املوازنة مما 
يدل عٰىل عدم وجود تفاهم بني تلك اجلهات إلعداد مرشوع موازنة واحد حيمل 

تسمية موازنة السلطة القضائية االحتادية كام تطلب الدستور.
خالصة ما تقدم أن موازنة السلطة القضائية يف العراق مستقلة عن املوازنة 
املالية  وزارة  ملناقشات  ختضع  ال  يثُ  حَ املوضوعية  الناحية  من  االحتادية  العامة 
وتأثريات جملس الوزراءH لكن من الناحية الشكلية تظهر تلك املوازنة بأهنا جزء 

من املوازنة العامة االحتادية وغري منفصلة عنها.
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العامة  اهليئات  مثل:   ٰأخر جلهات  أحيق  هنا  يُطرح  الذي  السؤال  ولكن 
املستقلة أن ختتص بموازنات مستقلة هبا؟

أثري هذا التساؤل بمناسبة قيام جملس النواب العراقي بإضافة املادة (٤٦) 
٢٠١٦ وبموجبها يقدم  إٰىل مرشوع قانون املوازنة العامة االحتادية للسنة املالية 
موازنتهام  لالنتخابات  املستقلة  العليا  واملفوضية  االحتادي  املالية  الرقابة  ديوان 
السنوية إٰىل جملس النواب إلقرارهاH لكن جملس النواب أضاف املادة املتقدمة 
دون الرجوع إٰىل جملس الوزراء مما حدا باملجلس األخري بالطعن عٰىل دستورية 
املادة املذكورة أمام املحكمة االحتادية العليا التي أصدرت حكمها الذي قالت 
إٰىل   (٤٦ ملــادة ( ا إضافة  للقانون  ترشيعه  عند  النواب  جملس  ذهب  فيه: (… 
املرشوع احلكومي للموازنة والتي نصت عٰىل (يقدم ديوان الرقابة املالية االحتادي 
لنواب  ا جملس  ٰىل  إ لسنوية  ا زنتهم  موا لالنتخابات  ملستقلة  ا لعليا  ا ملفوضية  وا
إلقرارها). وبذلك أجازت هذه املادة املُضافة إٰىل مرشوع قانون املوازنة لديوان 
الرقابة املالية واملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات تقديم موازنتهام السنوية إٰىل 
 Hجملس النواب إلقرارها دون املرور بوزارة املالية ومناقشتها يف جملس الوزراء
وأصبح هلام احلق تقديمها مبارشة إٰىل جملس النواب وهذا يتعارض مع مبدأ فصل 
 ( السلطات املنصوص عليه يف املادة (٤٧). وأن الدستور يف املادة (٨٠ / رابعاً
نص عٰىل صالحية جملس الوزراء بإعداد مرشوع املوازنة هو اختصاص حرصي 
ملجلس الوزراء جيب تقديمه إٰىل جملس الوزراءH وأن جملس الوزراء يقوم بذلك 
) من الدستور  املادة (٩١ / ثالثاً أجازت  يثُ  حَ االحتادية  القضائية  السلطة  عدا 
اقرتاح مرشوع املوازنة للسلطة القضائية االحتادية وعرضها عٰىل جملس النواب 
املادة (٤٦) من قانون  إضافة  عند  النواب  جملس  فإن  وبذلك  للموافقة عليها. 
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املادة (٤٧)  يف  عليه  املنصوص  السلطات  بني  الفصل  مبدأ  خالف  قد  املوازنة 
من الدستور…)(١).

أن  قوامه  هاما  مبدأ  أرست  العليا  االحتادية  املحكمة  أن  تقدم  مما  نستنتج 
تلك  عدا  وما  االحتادية  القضائية  للسلطة   ٰسو املستقلة  للموازنات  وجود  ال 
اجلهة فال جيوز ألي جهة أخرٰ أن تُزود بموازنة مستقلةW ألن ذلك يتعارض مع 

مبدأ الفصل بني السلطات.
وعودة إٰىل البدء ونزوال عند مقتضيات احلكم املتقدم فال جيوز دستوريا أن 
خيتص البنك املركزي العراقي بموازنة خاصة به مستقلة ومنفصلة عن املوازنة 
عن  أما  الشأن.  هبذا  رصيح  نص  من  خال  النافذ  الدستور  ألن   Wللدولة العامة 
رصحيا  نصا  يورد  مل  أنه  فيالحظ  لنافذ  ا العراقي  املركزي  البنك  قانون  موقف 
 H(٢)وأن يموهلا Hدد موازنته هبذا الشأنH وكل ما أورده أن للبنك املركزي أن حيُ
مَّ إحالة املوازنة  ويتوٰىل جملس البنك إعداد مرشوع املوازنة السنوي وإقراره(٣)H ثُ
لبنك  ا زنة  موا مــرشوع  فإن  عليه   H(٤ ) لتنفيذها لبنك  ا حمافظ  ٰىل  إ قرارها  إ بعد 
املركزي ال يُرسل إٰىل وزير املالية االحتاديةH وال يُدمج مع املوازنة العامة االحتادية 
السنويةH وال يظهر يف جداوهلاH وال يُرصد له أي باب من أبواهباH وهذا مسلك 
يعدH خمالفا للدستور النافذ الذي مل خيص البنك املذكور بموازنة مستقلة خاصة 

به كام فعل مع السلطة القضائية االحتادية.

(۱)  حكم المحكمة االتحادية العليا العدد: ۲٤ / اتحادية / ۲۰۱٦ في ۷ / ۸ / ۲۰۱٦.

(۲)  ينظر: البند (ج) من الفقرة (۱) من المادة (۲) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(يلتزم  بــأن:  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (۱٦) المادة  من  (ف)  الفقرة  (۳)  نصت 
المجلس… بما يلي: تحديد الميزانية السنوية للبنك…).

النافذ بأن: (يكون المحافظ  المادة (۲۰) من قانون البنك المركزي العراقي  (٤)  نصت الفقرة (۱) من 
بصفته المسؤول التنفيذي الرئيسي للبنك المركزي العراقي مسؤوال عن تنفيذ قرارات المجلس…).
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املركزي بموازنة  البنك  النافذ  تزويد الدستور العراقي  ويف رأينا أن عدم 
مستقلة يعد موقفا معيباW ألن املوازنة املستقلة من شأهنا أن تُبعد البنك املذكور 
عن تدخالت السلطة التنفيذيةH وجتعله بمنجاة أو بمفازة من النزعات واألهواء 
السياسية. علام ان الدساتري العراقية السابقة خلت هي األخرٰ من نص رصيح 
يزود البنك املركزي بموازنة مستقلة بهH وقد انتهز املرشع العادي هذا املوقف 
املركزي  البنك  موازنات  إخضاع  عٰىل  السابقة  املركزي  البنك  قوانني  يف  فنص 

للرقابة الوصائية لوزارة املالية(١).
 Hمستقلة زنة  بموا لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا تزويد  نؤيد  كنا  ا  ذ إ ولكن 
النواب كام هو حاصل اليوم بل  جملس  املوازنة عٰىل  فال يعني ذلك عدم عرض 
عٰىل العكس من ذلكW فإننا ندعو إٰىل وجوب أن تُعرض تلك املوازنات سنويا 
قبل  من  املركزي  البنك  موازنة  إقرار  إن  األول:  لسببني  املذكور  املجلس  عٰىل 
جملس النواب يُضفي مصداقية أكرب عٰىل ترصفات البنك املركزي املاليةH ويعزز 
من شفافيتهاW ألهنا ستناقش داخل قبة الربملان من قبل ممثيل الشعبH والسبب 
لبنك  ا مساءلة  تتوٰىل  لتي  ا اجلهة  هو  لبيان  ا تقدم  كام  لنواب  ا جملس  إن  لثاين:  ا
دَّ أن يطلع جملس  املركزيH واملساءلة كي تبنٰى عٰىل أسس صحيحة ومهنيةH فال بُ
النواب مسبقا عٰىل الربنامج املايل للبنك املركزي بام يتضمنه من توقعات لرصف 

النفقات وجباية اإليرادات.

 (٤۳) رقم  الملغى  العراقي  الوطني  المصرف  قانون  من   (۱۰) المادة  المثل:  سبيل  على  (۱)  ينظر: 
على  ويعرض  السنوي  الحساب  ميزان  على  المجلس  (يصادق  بأن:  نصت  التي   ۱۹٤۷ لسنة 
وزير المالية للمصادقة…). كما نصت المادة (۱۳) من قانون البنك المركزي الملغى رقم (۷۲) 
وزير  على  وتعرض  السنوي  الحساب  موازنة  على  اإلدارة  مجلس  (يُصادق  بأن:   ۱۹٥٦ لسنة 

عليها). للمصادقة  المالية 
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دَّ من القول إن قانون البنك املركزي العراقي النافذ أغفل تنظيم  أخريا ال بُ
البنك  ملوازنة  املالية  السنة  بدء  مثل:  املالية  لناحية  ا من  أمهيتها  هلا  موضوعات 
وتاريخ هنايتهاH وكذلك مواعيد إقرار املوازنة يف حني أن قوانني البنوك املركزية 
املثل  سبيل  عٰىل  املرصي  فالقانون  بالتفصيل.  املذكورة  القضايا  تناولت  العربية 
تنتهي  أن  عٰىل  للدولة  املالية  السنة  ببداية  املركزي  للبنك  املالية  السنة  بدء  حدد 
بنهايتهاH وعٰىل جملس إدارة البنك املركزي اعتامد املوازنة قبل بداية السنة املالية 
بثالثة أشهر(١)H يف حني حدد املرشع االردين بداية سنة البنك املركزي املالية يف: 
األول من كل سنة(٢). أما املرشع  (١) كانون الثاين وتنتهي يف: (٣١) كانون 
البحريني فقد نص رصاحة بأن: السنة املالية للمرصف املركزي هي السنة املالية 

ذاهتا للموازنة العامة للدولة(٣).
: الوسائل ا�ساعدة �ستق@ل البنك ا�ركزي من الناحية ا�الية: نياً T*

توجد وسائل معينة يؤدي اعتامدها من قبل املرشع إٰىل تزويد البنك املركزي 
بحرية أكرب يف الترصف يف شؤونه املاليةH ومن بني تلك الوسائل شمول البنك 
ته.  ترصفا عٰىل  الالحقة  لية  ملا ا بة  لرقا ا ء  وإجــرا  Hالرضيبي باإلعفاء  املذكور 

وسنقف عٰىل تلك الوسائل يف البيان التايل:

والنقد  المصرفي  والجهاز  المركزي  البنك  قانون  من   (۲۰) والمادة   (۱۷) المادة  (۱)  تنظر: 
النافذ. المصري 

(۲)  تنظر: المادة (٥۹) من قانون البنك المركزي االردني النافذ.

(۳)  تنظر: المادة (۳۳) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية النافذ.
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شمول البنك املركزي باإلعفاء الرضيبي:–  ١
شأهنا  من  بميزة  املركزي  البنك  تزويد  عٰىل   Hكثرية دول  يف   Hاملرشع اعتاد 
اخلضوع  من  باإلعفاء  شموله  خالل  من  املالية  الشؤون  يف  استقالله  تدعم  أن 
األعباء  من  البنك  ختليص  هي  اإلعفاء  هذا  من  واحلكمة  والرسوم.  للرضائب 
تبعت  ا وقد  فه.  اهدا حتقيق  من  قته  عا ا يف  فرضها  يتسبب  قد  لتي  ا الرضيبية 
إعفاء  املركزي  البنك  إعفاء  هو  األول:   Hاخلصوص هبذا  مسلكني  الترشيعات 
املرشع  عليه  ســار  ما  وهــو   . مجيعها لــرســوم  وا لــرضائــب  ا من  كليا  أو  مطلقا 
من  ملركزي  ا لبنك  ا إعفاء  هو  لثاين:  ا واملسلك   .(٢ لبحريني( وا  H(١ االردين(
املركزي  البنك  قانون  اتبعه  ما  وهو   Hاحلرص سبيل  عٰىل  حمددة  ورسوم  رضائب 
 Hالعراقي(٣). علام أن اإلعفاء يف احلالتني هو إعفاء دائمي غري مقيد بمدة حمددة

وهذا من شأنه أن يدعم االستقالل املايل للبنك املذكور.

(۱)  نصت الفقرة (ج) من المادة (۳) من قانون البنك المركزي االردني لسنة: ۱۹۷۱ بأن: (يعفى البنك 
المركزي من كافة الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات).

(۲)  نصت المادة (۲۸) من قانون مصرف البحرين المركزي النافذ بأن: (يعفى المصرف المركزي من 
كافة الضرائب والرسوم على رأسماله، وممتلكاته، وعملياته، وأرباحه).

من  المركزي  البنك  (يعفى  بأن:  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (٤٤) المادة  (۳)  نصت 
أن  أرباحه (األدق  أو  العراقي  المركزي  البنك  دخل  على  الضرائب  أ.  اآلتية:  والرسوم  الضرائب 
يُقال الدخل أو الربح الصافي) ب. ضرائب الملكية الخاصة على أصول البنك المركزي العراقي 
(ال توجد في العراق ضريبة بهذا االسم وانما توجد ضرائب تفرض على تملك رأس المال مثل: 
ضريبة العرصات وضريبة على نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه) ج. الضريبة المفروضة 
له  وجود  ال  الضرائب  من  النوع  (هذا  األخرى  المالية  المعامالت  وعلى  األموال  تحويل  على 
على  بل  بذاتها  التحويل  واقعة  على  تفرض  ال  الضرائب  ألن  العراقي؛  الضريبي  النظام  في 
األرباح المتولدة منها فنكون إزاء ضريبة دخل مفروضة على األرباح الناجمة عن عمل تجاري) 
د. الضرائب التي تحصل في شكل رسوم دمغة تجبى عند إصدار األوراق المالية والعمالت النقدية 
المضافة  القيمة  وضرائب  المبيعات  وضرائب  االستيراد  ورسوم  الجمركية  الرسوم  هـ.  والورقية. 
على الذهب المستورد والعمالت النقدية الورقية والمعدنية التي تسلم إلى البنك المركزي العراقي).
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ولو عقدنا مقارنة بني البنك املركزي العراقي وبني الرشكات العامة التي 
املالية  املعاملة  ناحية  من  العام  القطاع  ضمن  وتصنف  اقتصاديا  نشاطا  متارس 
هبا  حتظٰى  وال  ملركزي  ا لبنك  ا هبا  ينفرد  ميزة  ثمة  أن  أللفينا   Hلكليهام ملقررة  ا
املرشوعات  أرباح  فائض  عٰىل  حتصل  الدولة  أن  فاملعلوم  املذكورة.  الرشكات 
العامة عن أحد طريقني مها: االقتطاع بالرضائبH أو التحويل املبارش لألرباح 
إٰىل املوازنة العامة(١)H واملرشع العراقي اختار اتباع الطريق الثاين وهو التحويل 
إعفاء  مع   (٢ العامة( الرشكات  حتققها  التي  الصافية  األرباح  من  لنسبة  املبارش 
الذي  الوقت  يف  املركزي  البنك  بينام   (٣ الدخل( رضيبة  من  املذكورة  األربــاح 
األرباح  تلك  يشمل  مل  فإنه   Hالرضائب من  الصافية  أرباحه  إعفاء  املرشع  قرر 

باالستقطاع والتحويل املبارش للخزينة العامة كام مر ذكره آنفا.
إخضاع البنك املركزي للرقابة املالية الالحقة دون الرقابة السابقة:–  ٢

 Hسابقة رقابة  إٰىل  فيه  متارس  الذي  الوقت  ناحية  من  املالية  الرقابة  تنقسم 
من  التحقق  يستهدف  الرقابة  من  األول  والنوع  الحقة.  ورقابة   Hآنية ورقابة 

لنصوص  تحليلية  دراسة  العراقي  الضريبي  التشريع  في  الدخل  ضريبة  امين،  عباس  مدحت  (۱)  د. 
بدون  األول،  القسم  مقارنة،  دراسة  النافذ،  المعدل   ۱۹۸۲ لسنة:   ۱۳۳ رقم:  الدخل  ضريبة  قانون 

ذكر دار النشر، بغداد، ۱۹۹۷، ص۹٤.

(۲)  نصت الفقرة: (رابعًا) من المادة: (۱۱) من قانون الشركات العامة رقم: (۲۲) لسنة: ۱۹۹۷ بأن: 
علما  العامة).  للخزينة  المئة  من  وأربعين  خمس   (٪٤٥) اآلتية:  النسب  الربح… وفق  توزيع  (يتم 
 ۲۰۱۹ المالية:  للسنة  االتحادية  العامة  الموازنة  قانون  من   (۳٥) المادة:  من  (أوًال)  الفقرة:  أن 
أرباح  بضمنها  العامة  الشركات  أرباح  في  الخزينة  حصة  من   (٪٥۰) نسبة  (تحول  بأن:  نصت 
الرقابة  ديوان  من  حساباتها  تدقيق  إكمال  قبل  العامة  الخزينة  إلى  المدفوعة  غير  السابقة  السنوات 

االتحادي). المالية 

بأن:   ۱۹۸۲ لسنة   (۱۱۳) رقم  الدخل  ضريبة  قانون  من  (السابعة)  المادة  من   (۸) الفقرة  (۳)  نصت 
(تعفى من الضريبة المدخوالت اآلتية: أرباح مدخوالت مؤسسات ومنشآت القطاع العام…).
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فيستهدف  بة  لرقا ا من  لثاين  ا لنوع  ا ما  أ  Hتنفيذه قبل  املايل  الترصف  مرشوعية 
 Hواختاذ اإلجراءات الفورية ملعاجلتها Hاكتشاف أية خمالفات خالل تنفيذ األعامل

يف حني تنهض الرقابة الالحقة بعد إمتام النشاط املايل(١).
 Hوفيام خيص الرقابة املجراة عٰىل ترصفات البنك املركزي فيالحظ أن املرشع
دون  للحيلولة  وذلك  السابقة  الرقابة  استبعاد  عٰىل  حرص   Hالدول من  كثري  يف 
إنجازها.  تأخري  أو   Hتعطيلها أو   Hاملركزي للبنك  املالية  املعامالت  سري  إعاقة 
 H(٢)ومن القوانني التي تبنت هذا النوع من الرقابة قوانني البنك املركزي الكويتي
والبحريني(٣). أما قانون البنك املركزي العراقي النافذ فلم يتضمن يف ثناياه نصا 

يمنع الرقابة السابقة عٰىل أعامل البنك املركزي.
املركزي  لبنك  ا إخضاع  أجــازت  التي  لقوانني  ا أن  ليه  إ باإلشارة  حقيق 
للرقابة املالية الالحقة قيدت هذه الرقابة بقيد هام قوامه عدم جواز التدخل يف 
أعامل البنك املركزي أو التأثري يف سياسته مع التأكيد عٰىل أن من يامرس الرقابة 

دَّ أن يكون حاذقا يف عملهH وذا باع طويل باختصاصه(٤). املذكورة ال بُ
(۱)  د. محمد خالد المهايني، منهجية الموازنة العامة للدولة في الجمهورية العربية السورية، منشورات 

وزارة الثقافة، دمشق، ۱۹۹٤، ص۲۰٦.

۱۹٦۸ بأن: (… ال تنطبق على  (۲)  نصت المادة (۱٤) من قانون النقد وبنك الكويت المركزي لسنة 
 ۱۹٦٤ لسنة   (۳۰) رقم  القانون  بمقتضى  المقررة  المسبقة  الرقابة  أحكام  المركزي  البنك  أعمال 

بإنشاء ديوان المحاسبة…).

(۳)  نصت الفقرة (ج) من المادة (۲) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية النافذ 
بأن: (… ال تسري على المصرف المركزي أحكام أي قانون آخر يقضي بفرض الرقابة السابقة 

أعماله). على 

(٤)  نصــت المــادة (۱٤) من قانون رقم: (۳۲) لســنة: ۱۹٦۸ في شــأن النقد وبنــك الكويت المركزي 
وتنظيــم المهنة المصرفية المعدل بأن: (… تقتصر مهمة الديوان – ديوان المحاســبة – على تدقيق 
حسابات البنك وموجوداته، وال يكون له التدخل بأية صورة من الصور في تسيير أعمال البنك ←
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الفرع الثا-%

داري للبنك ا�ركزي Bا�ستق@ل ا�

لبنك  ا يف  عليا  جهة  بوجود  ملركزي  ا للبنك  اإلداري  االستقالل  يتمثل 
إطار  يف  اختصاصاته  يامرس  وإداريا  ماليا  مستقل  إداري  جهاز  يمثلها  املذكور 
السياسة االقتصادية العليا للدولةH وله صالحية تعيني العاملني يف البنك دون 

الرجوع للحكومة. وسنتناول تينك النقطتني يف البيان التايل:
از إداري يد�� أbال البنك ا�ركزي: : وجود �(

ً
أو�

 Hمن الرضوري أن نقف عٰىل تكوين اجلهاز الذي يتوٰىل إدارة البنك املركزي
وعٰىل حاالت إعفاء أعضائه من مناصبهم:

تكوين اجلهاز اإلداري املختص بإدارة أعامل البنك املركزي:–  ١
يتكون هذا اجلهاز من جملس إدارةH وحمافظ البنكH ونائبي حمافظ البنك. 

وسنقف عٰىل اجلهات املذكورة حسب التفصيل اآليت:

بتدقيق  يقوم  والذي  المحاسبة  لديوان  التابع  الفني  الموظف  يكون  أن  ويجب  لسياسته.  التعرض  →  أو 
من  (د)  الفقرة  نصت  كما  البنوك).  بأعمال  خاصة  خبرة  وذا  كافيا  فنيا  تأهيال  مؤهال  البنك  أعمال 
رقابة  نطاق  (يقتصر  بأن:  المالية  والمؤسسات  المركزي  البحرين  مصرف  قانون  من   (۲) المادة: 
بأية  التدخل  له  يكون  وال  وموجوداته،  المصرف  حسابات  تدقيق  المالية… على  الرقابة  ديوان 
الموظف  يكون  أن  ويجب  لسياساته.  التعرض  أو  المصرف  أعمال  تسيير  في  الصور  من  صورة 
الفني التابع لديوان الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهال تأهيال فنيا كافيا وذا 

خبرة خاصة بأعمال البنوك).
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جملس إدارة البنك املركزي:أ . 
واملسؤول   Hاملركزي البنك  شؤون  عٰىل  املهيمنة  اجلهة  هو  اإلدارة  جملس 
عن إدارة اعاملهH وترصيف أمورهH والنهوض بمهامهH وحتمل مسؤولياته(١). 
 Hأعضائه تعيني  وطريقة   Hتكوينه فسنتناول   Hاملذكور باملجلس  االملــام  وبغية 

واجتامعاتهH ومستحقات أعضائه وامتيازاهتم.
املوضوع األول: تكوين جملس اإلدارة:

يتكون جملس إدارة البنك املركزي من عدد من األعضاء خيتلف من دولة إٰىل 
أخرHٰ فالبنك املركزي العراقي عٰىل سبيل املثل: يتكون من تسعة أعضاء هم: 
املحافظH ونائباهH وثالثة من كبار املديرين يف البنكH إضافة إٰىل ثالثة أعضاء 
املركزي  للبنك  يسبق  مل  ممن  مناسبة  وقانونية   Hومرصفية  Hمالية خربة  يمتلكون 

تعيينهم يف أي منصب خالل سنة من تاريخ ترشيحهم لعضوية املجلس(٢).
واملالحظ أن قانون البنك املركزي العراقي مل يبني املقصود بكبار املديرين 
ومن   Hجهة من  هذا  اخلدمة؟  بأقدمية  أم  بالسن  الكبار  املدراء  هبم  يقصد  فهل 
للسلطة  متثيل  أي  من  خلوا  جاء  اإلدارة  جملس  تكوين  أن  يالحظ   ٰأخر جهة 
املركزية مما يكسب املجلس قدرا أكرب من االستقالل عٰىل خالف جملس اإلدارة 
١٩٧٦ الذي ضم ممثلني  املشكل وفقا ألحكام قانون البنك املركزي امللغٰى لسنة: 
للسلطة املركزية بلغ عددهم ستة أعضاء مثلوا كل من جملس التخطيط (امللغٰى) 
 H(امللغاة) والتجارة الداخلية H(امللغاة) والتجارة اخلارجية Hووزارات املالية

(۱)  نصت الفقرة (۱) من المادة (۱۰) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ بأن: (سيكون المجلس 
مسؤوال عن إدارة األعمال وتنفيذ مسؤوليات البنك المركزي العراقي…).

(۲)  تنظر: المادة (۱۱) من قانون البنك المركزي العراقي.

أضواء قانونية على استقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية

۱۲٤



إٰىل  أدت  التي  احلكومي  التمثيل  يف  املبالغة  هذه  وبسبب   H(١)والعدل  Hوالنفط
هذا  عٰىل  تعديل   ٰجر فقد  املركزي  البنك  سياسة  عٰىل  املركزية  السلطة  هيمنة 
التشكيل متثل بإلغاء عضوية ممثيل الوزارات املذكورة واالكتفاء بعضوية ممثل عن 
وزارة املالية(٢). وهو املسلك ذاته الذي سلكته قوانني البنوك املركزية املقارنة 

مثل: القانون املرصي(٣)H والبحريني(٤).
املوضوع الثاين: طريقة التعيني يف جملس اإلدارة:

رسم قانون البنك املركزي العراقيH يف بدايه صدوره سنة: H٢٠٠٤ طريقة 
 Hمعينة الختيار أعضاء جملس اإلدارة متثلت بقيام سلطة التعيني بتعيني املحافظ
ونائبيهH وبقية أعضاء املجلسH وسلطة التعيني تعني هنا رئيس احلكومةH لكن 
هذا التعيني غري هنائيH ألنه خيضع ملصادقة السلطة الترشيعية(٥). وعٰىل العموم 
فإن قانون البنك املركزي ألزم سلطة التعيني بالتشاور مع املحافظH ونائبيه بشأن 

ترشيح املديرين يف البنك املركزي لعضوية جملس إدارته(٦).

(۱)  تنظر: المادة (۸) من قانون البنك المركزي العراقي الملغى لسنة ۱۹۷٦ قبل تعديلها بموجب قانون 
التعديل األول رقم (۸۰) في ۱٥ / ٦ / ۱۹۷۷.

(۲)  تنظر: المادة (۸) المعدلة من قانون البنك المركزي العراقي الملغى لسنة ۱۹۷٦.

(۳)  تنظر: المادة (۱۲) من قانون البنك المركزي المصري النافذ.

(٤)  تنظر: الفقرة (أ) من المادة (٥) من قانون المصرف المركزي البحريني النافذ.

قبل  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (۱۳) المادة  من   (۱) والفقرة   ،(۱) المادة  (٥)  تنظر: 
عدد  العراقية  الوقائع  في  المنشور   ۲۰۰۷ لسنة   (٦۳) رقم  األول  التعديل  قانون  بموجب  تعديلها 

(٤۰٥٤)، السنة ٤۹، في ۹ كانون األول ۲۰۰۷.

بموجب  تعديلها  قبل  النافذ  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (۱۳) المادة  من   (۱) الفقرة  (٦)  تنظر: 
قانون التعديل األول لسنة ۲۰۰۷.
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إن اآللية التي رسمها قانون البنك املركزي العراقي لتعيني أعضاء جملس 
٢٠٠٧ بيد أن هذا التعديل كان معيباW ألنه اكتفٰى ببيان  اإلدارة تم تعديلها سنة 
اجلهة املختصة بتعيني املحافظH ونائبيه دون التطرق إٰىل اجلهةH والكيفية التي يتم 

بموجبها تعيني أعضاء املجلس اآلخرين(١).
لنافذ  ا لعراقي  ا املركزي  لبنك  ا قانون  بني  مقارنة  عقدنا  لو  ننا  فإ عموما 
اإلدارة  جملس  أعضاء  خضوع   ٰمد يثُ  حَ من   ١٩٧٦ لسنة:  امللغٰى  والقانون 
أكثر  كان  مللغٰى  ا لقانون  ا أن  لوجدنا  لتعيني  ا لطريقة  لنسبة  با ملركزية  ا للسلطة 
حرصا عٰىل ربط أعضاء جملس اإلدارة بالسلطة املركزيةH وإجياد نوع من الرقابة 
بمرسوم  واألصليني  االحتياط  ء  األعضا تعيني  خالل  من  عليهم  ئية  لوصا ا
عٰىل  الرئاسة (املنحل)  ديوان  رئاسة  مصادقة  وجوب  إٰىل  إضافة   H(٢)مجهوري

األعضاء الذين يقع عليهم اختيار حمافظ البنك املركزي(٣).
السلطة  ملوافقة  املركزي  البنك  إدارة  جملس  أعضاء  تعيني  إخضاع  ان  علام 
املثل:  الكثري من القوانني العربية منها عٰىل سبيل  اعتادت عليه  مسلك  التنفيذية 
قانون البنك املركزي املرصي النافذ الذي أخضع تشكيل جملس اإلدارة لقرار 
يصدر من رئيس اجلمهورية بناء عٰىل اقرتاح املحافظ(٤)H وقانون مرصف البحرين 

املركزي الذي حدد طريقة تعيني أعضاء جملس اإلدارة بصدور مرسوم(٥).

(۱)  تنظر: المادة (۱) من قانون التعديل األول لقانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۲)  تنظر: المادة (۹) من قانون البنك المركزي العراقي الملغى لسنة ۱۹۷٦.

(۳)  تنظر: الفقرة (٥) من المادة (۸) من قانون البنك المركزي العراقي الملغى لسنة ۱۹۷٦.

(٤)  تنظر: المادة (۱۲) من قانون البنك المركزي المصري النافذ.

(٥)  تنظر: الفقرة (أ) من المادة (٥) من قانون مصرف البحرين المركزي النافذ.
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املوضوع الثالث: اجتامعات جملس إدارة البنك املركزي:
يعقد  رة  اإلدا جملس  أن  لنافذ  ا لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا نون  قا أوضــح 
 Hاألعضاء ثلث  عن  يقل  ال  عدد  من  أو  رئيسه  من  دعــوة  عٰىل  بناء  اجتامعاته 
راعٰى يف كل األحوال ان ينتظم املجلس يف اجتامع واحد عٰىل األقل شهريا(١).  ويُ
أحد  أو  املحافظ  فيهم  بمن  أعضاءه  أغلبية  بحضور  املجلس  نصاب  ويكتمل 
نائبيه يف حالة غيابه عٰىل أن يتوٰىل النائب رئاسة االجتامع(٢). وتصدر القرارات 
يكون   Hاألصوات تساوي  وعند   Hاحلارضين املجلس  أعضاء  أصوات  بأغلبية 

صوت الرئيس مرجحا(٣).
لكن متٰى تصبح قرارات املجلس سارية املفعول؟

حسب  تنفذ  املجلس  قــرارات  أن  العراقي  املركزي  البنك  قانون  أوضح 
توجيهات املجلس املدونة يف حمرض اجللسة بشأن كيفية التنفيذ وتوقيتهH ومعنٰى 
مفعول  رسيان  بيان  يف  تقديرية  سلطة  للمجلس  ترك  املذكور  القانون  أن  ذلك 
قرارات  فإن   Hالتوجيهات وغياب  املجلس  سكوت  حالة  يف  ولكن   Hقراراته
اجللسة  حمرض  يف  قيد  يُ أن  عٰىل   H صدورها فور  ملفعول  ا فذة  نا تصبح  املجلس 

بديه األعضاء من امتناع عن التصويت أو أية آراء معارضة(٤). ما يُ

(۱)  تنظر المادة (۱۷) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۲)  تنظر: المادة (۱۸) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۳)  تنظر: الفقرة (۱) من المادة (۱۹) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(٤)  تنظر: الفقرة (۲) من المادة (۱۹) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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باستقاللية  يتمتع  العراقي  املركزي  البنك  إدارة  جملس  أن  تقدم  مما  نستنتج 
يف اختاذ القرارات وهو ال خيضع ألية رقابة وصائية من جانب السلطة املركزية 
امللغٰى  القانون  ألحكام  وفقا  املشكل  املركزي  البنك  إدارة  جملس  خالف  عٰىل 
وصائية من احلكومة املركزيةH ومتارس  ١٩٧٦ الذي كان خيضع لرقابة  لسنة: 
تلك الرقابة بمناسبة إصدار جملس اإلدارة قرارات تتعلق برسم السياسة النقدية 
واالئتامنيةH فالقرارات املذكورة تُعرض عٰىل وزير املالية للمصادقة عليهاH وتعد 
 Hوزارة املالية ٰنافذة إذا مل يعرتض عليها خالل ستة أيام من تاريخ تسجيلها لد
يعرض  رأيه  عٰىل  أرص  فإذا   Hفيها النظر  املجلس  يُعيد  عليها  اعرتاضه  حالة  ويف 

الوزير اخلالف عٰىل جملس الوزراء للبت فيه(١).
نة  واحلصا ملركزي  ا لبنك  ا رة  دا إ جملس  أعضاء  مستحقات  بع:  لرا ا املوضوع 

املقررة هلم:
قرر املرشعH يف كثري من الدولH مستحقات مالية ألعضاء جملس اإلدارة 
 Hلقانونية ا املساءلة  من  بحصانة  املذكورين  األعضاء  لقوانني  ا بعض  زود  كام 

وسنقف عٰىل ذينك املوضوعني يف البيان التايل:
املستحقات املالية ألعضاء جملس اإلدارة: ●

لبنك  ا رة  دا إ جملس  ء  ألعضا لية  ما ة  فأ مكا بتقرير  لقوانني  ا بعض  كتفٰى  ا
رصف   ٰأخر قوانني  قررت  حني  يف   H(٢)يقدموهنا التي  األعامل  نظري  املركزي 
مقابل آخرH إٰىل جانب املكافآتH متثل ببدالت حضور اجللسات(٣)H وما يالحظ 

(۱)  تنظر: المادة (۱٤) من قانون البنك المركزي العراقي الملغى لسنة ۱۹۷٦.

(۲)  تنظر: الفقرة (٤) من المادة (۱۳) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۳)  تنظــر: المادة (۱۲) مــن قانون البنك المركزي المصري النافذ، والفقرة (۳) من الفصل (٥۸) ←
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حتديد  مهمة  تركت  والعراق  ومرص  البحرين  يف  املركزية  البنوك  قوانني  أن  هنا 
وهذا   H(١)ادارية قرارات  إصدار  خالل  من  التنفيذية  للسلطة  املستحقات  تلك 

ما ينال من استقالل أعضاء جملس اإلدارة إزاء السلطة املذكورة.
ثناء  أ رة  اإلدا جملس  ألعــضــاء  ملــقــررة  ا لية  ملا ا فــآت  ملــكــا ا تقليل  أجيــوز  لكن 

ممارستهم ملهامهم؟
من  احلكومة)  لتعيني (رئيس  ا سلطة  العراقي  املركزي  البنك  قانون  منع 
لعضوية  شغلهم  مــدة  خــالل  رة  اإلدا جملس  ء  ألعضا لية  ملا ا ة  فأ ملكا ا ختفيض 
الضغوط  من  املجلس  أعضاء  حيمي  أن  لتأكيد  با شأنه  من  وهذا   H(٢ املجلس(
 Hاملالية احلكومية. ومل نجد هلذا النص مثيال يف قوانني الدول املقارنة مثل: مرص

والبحرينH والكويت.
احلصانة املقررة ألعضاء جملس اإلدارة: ●

عضو  أي  يتعرض  بــأن: (ال  لنافذ  ا لعراقي  ا املركزي  لبنك  ا قانون  نص 
للمساءلة  العراقي  املركزي  للبنك  وكيل  أو  موظف  أي  أو  املجلس  أعضاء  من 
أي  بسبب  وقعت  أرضار  أية  عن  شخصية  مسؤولية  مسؤوالً  يعترب  أو  القانونية 
إمهال أو إجراء صدر منه أثناء تأديته ملهامه أو يف سبيل تأديته للمهام الرسمية 

التي تقع يف نطاق وظيفته والتزاماته املحددة له بمقتٰىض هذا القانون)(٣).

→  من النظام األساسي للبنك المركزي التونسي النافذ.

(۱)  تنظر: الفقرة (ب) من المادة (٥) من قانون مصرف البحرين المركزي النافذ، والمادة (۱۲) من 
المركزي  البنك  قانون  من   (۱۳) المادة  من   (٤) والفقرة  النافذ،  المصري  المركزي  البنك  قانون 

النافذ. العراقي 

(۲)  تنظر: الفقرة (٥) من المادة (۱۳) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۳)  تنظر الفقرة (۱) من المادة (۲۳) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

المبحث الثاني | في التعريف باستقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية

۱۲۹



إن النص املتقدم فيه من الغرابة والشذوذ الشيئ الكثريW ألنه أضفٰى عٰىل 
 Hموظفي البنك مجيعهم حصانة من املساءلة القانونية بأنواعها كافة: االنضباطية
واجلزائيةH واملدنيةH ولئن كان قانون البنك املركزي العراقي حريصا عٰىل اضفاء 
االستقاللية املهنية التي تبعد البنك املركزي ومنتسبيه عن أية ضغوط أو تأثريات 
أن  ينبغي  ذلك  فإن   Wالدولة يف   ٰاألخــر اجلهات  أو  اهليئات  من  تدخالت  أو 
ال يصل إٰىل املدٰ الذي يعفي موظفي البنك من أية مساءلةW ألن يف ذلك خمالفة 
لسلطة  ا أن  مها  قوا ء  األشيا وطبيعة  ملنطق  وا لعقل  ا ها  قتضا ا راسخة  لقاعدة 
 Hاملسؤولية توجد  السلطة  توجد  فحيثام  واحد  فلك  يف  معا  تدوران  واملسئولية 

يثُ تقوم املسؤولية تقوم السلطة. وحَ
الف واجباته الوظيفية يُعد باعثا عٰىل  وإذا كان تقرير املسؤولية بحق من خيُ
حسن أداء املوظفني عموما للواجبات املناطة هبمH فإن تقرير املسؤولية القانونية 
بانواعها الثالثة اجلزائيةH واالنضباطيةH واملدنية يبدو أكثر أمهية ملوظفي البنك 
املركزي عٰىل وجه اخلصوص نظرا لكوهنم مؤمتنني عٰىل أموال الدولة ومعامالهتا 
ارتكاب  عٰىل  املوظفني  يُغري  احلالية  بصيغته  املتقدم  النص  فإن  عليه   Hلنقدية ا
من  الرقابية  اجلهات  ويمنع   Hللهدر الدولة  أموال  ويعرض   Hاملالية املخالفات 
بني  شقاقا  بالفعل  املذكور  النص  أثار  وقد  العام.  املال  محاية  يف  دورها  ممارسة 
ضوابط  أصدر  الذي  االحتادي  املالية  الرقابة  وديوان  العراقي  املركزي  البنك 
ملعدل  ا لديوان  ا قانون  ألحكام  وفقا  لية  ملا ا املخالفات  يف  اإلداري  لتحقيق  ا
قانون  يف  لــوارد  ا بالنص  متسك  املركزي  البنك  حمافظ  لكن   H(١ ) ٢٠١١ لسنة 

(۱)  نصت الفقرة (خامســًا) من المادة (۲۸) من قانون ديوان الرقابة المالية االتحادي المعدل رقم (۳۱) 
لســنة ۲۰۱۱ بــأن: (للديوان أن يتولى إجــراء التحقيق االداري في المخالفات المالية المكتشــفة منه 
بشكل مباشر في الجهات التي ال يوجد فيها مكتب للمفتش العام أو إذا تخلف مكتب المفتش العام ←
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املركزي  البنك  موظف  قائال: (إن  اعاله  يف  املذكور  العراقي  املركزي  البنك 
اإلجراءات القانونيةH وال يتعرض للمساءلة القانونية عن  يتمتع باحلصانة من 
أية أرضار وقعت بسبب أي إمهال أو إجراء صدر منه أثناء تأديته ملهامهH وهذا 
ما أشارت إليه املادة: (٢٣ / ف١ ) من قانون البنك املركزي)(١) بيد أن ديوان 
بداللة  الديوان  عٰىل  يرسي  ال  النص  بأن: (هذا  أجاب  االحتادي  املالية  الرقابة 
تتعارض  نص  بأي  يعمل  ال  بأن  نصت  التي  الديوان  قانون  من   (٤٠ ملــادة ( ا
أحكامه وأحكام هذا القانون خاصة وأن قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي 

قانون الحق يف صدوره عٰىل قانون البنك املركزي العراقي)(٢).
املادة:  من  الفقرة: (١)  يف  ماجاء  بني  تناقضا  ثمة  ان  إليه  باإلملاع  جدير 
نفت  فبينام  ذاهتا  املادة  من  الفقرة: (٢)  وبني  املركزي  البنك  قانون  من   (٢٣)
الفقرة: (١) املسؤولية القانونية عن موظفي البنك نجد أن الفقرة: (٢) تذهب 
عمله  عن  نشأت  جريمة  بارتكاب  املركزي  البنك  موظف  إدانة  حالة  يف  انه  إٰىل 
يف  نفسه  عن  الدفاع  مقابل  تكبدها  التي  املصاريف  عن  التعويض  من  حيرم  فإنه 

الدعوٰ القضائية التي تقام ضده.

۹۰ يوما من تاريخ اشعاره من الديوان…). وقد  →  في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خالل 
وضع الديوان ضوابطا للتحقيق االداري المذكور بموجب اعمامه الصادر من الدائرة القانونية عدد 
(۱۹ / ٤ / ۸٥۰۳) في ۱۷ / ٥ / ۲۰۱٥ الذي عمم بواسطة االمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة 

القانونية / عدد ق / ۲ / ٥ / ۲۷ / ۰۱۷۹٥۳ في ۳۱ / ٥ / ۲۰۱٥.

(۱)  ينظر: اعمام البنك المركزي العراقي / قسم التدقيق الداخلي / عدد (۱٥ / ۹۰۱) في ۷ / ۷ / ۲۰۱٥ 
موجه إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية.

 (۱٥٤٤۰ / ٤ / ۱۹) عدد  القانونية  االتحادي / الدائرة  العامة  المالية  الرقابة  ديوان  اعمام  (۲)  ينظر: 
في ۱٤ / ۹ / ۲۰۱٥.
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حمافظ البنك املركزي:ب . 
واجلهات  القضاء  أمام  إرادتــه  عن  ويعرب   Hاملركزي البنك  املحافظ  يمثل 
األخرHٰ كام يتوٰىل ترصيف شؤون البنك اليوميةH وتناط به مهمة تنفيذ قرارات 
جملس اإلدارة. عليه يعد املحافظ املسؤول التنفيذي الرئييس للبنك املركزي(١).

لكن كيف يُعني حمافظ البنك املركزي؟
اختلفت قوانني البنوك املركزية يف طريقة تعيني املحافظH وسنتكلم هنا عن 

كيفية تعيني املحافظ يف كل من: الترشيع املرصيH والبحرينيH والعراقي:
تعيني حمافظ البنك املركزي املرصي: ●

يُعد البنك املركزي املرصيH كام مر بنا سابقاH هيئة مستقلة. وطبقا ألحكام 
اهليئات  تلك  رؤوســاء  تعيني  اجلمهورية  رئيس  يتوٰىل  لنافذ  ا املرصي  الدستور 
للتجديد ملرة  جملس النواب بأغلبية اعضائه ملدة أربع سنوات قابلة  بعد موافقة 
 Hالقانون يف  املحددة  احلاالت  يف  إالّ  منصبه  من  منهم  أي  يُعفٰى  وال   Hواحــدة

ظر عٰىل الوزراء(٢). ظر عليهم ما حيُ وحيُ
وتلك  الدستور  يف  الــواردة  التعيني  طريقة  بني  اختالف  ثمة  أن  ويالحظ 
H٢٠٠٣ فطبقا ألحكام القانون املذكور ال تُشرتط  الواردة يف قانون البنك لسنة 
موافقة جملس النواب عٰىل تعيني حمافظ البنك املركزي إِذ خلت املادة (١٠) من 
القانون من هذا الرشط بينام تتطلبته املادة (٢١٦) من الدستور مما يستوجب عٰىل 

املرشع اإلرساع بتعديل القانون بام يتوافق مع أحكام الدستور النافذ.

من   (۱٦) والمادة  النافذ،  العراقي  المركزي  البنك  قانون  من   (۲۰) المادة  من   (۱) الفقرة  (۱)  تنظر: 
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري النافذ.

(۲)  تنظر: المادة (۲۱٦) من دستور جمهورية مصر العربية النافذ لسنة ۲۰۱٤.
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تعيني حمافظ املرصف املركزي البحريني: ●
سنوات  مخــس  ملــدة  بمرسوم  لبحريني  ا ملــركــزي  ا املــرصف  حمافظ  يعني 
ملحافظ  ا ويكون   H رة اإلدا جملس  ترشيح  عٰىل  ء  بنا ثلة  مما ملدد  للتجديد  بلة  قا

بدرجة وزير(١).
تعيني حمافظ البنك املركزي العراقي: ●

جملس  رئيس  باقرتاح  وزير  بدرجة  لعراقي  ا املركزي  لبنك  ا حمافظ  يعني 
الوزراء ومصادقة جملس النواب. ويشرتط يف املحافظ أن يكون من ذوي اخلربة 
واالختصاص يف الشؤون الصريفيةH أو املاليةH أو االقتصاديةH وحيتفظ املحافظ 

بوظيفته ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد(٢).
تقييم االجتاهات الترشيعية السابقة: ●

يالحظ عٰىل االجتاهات السابقة ما ييل:
ملتطلبات  حتقيقا  كثر  أ لعراقي  وا ملــرصي  ا نونان  لقا ا يعد   : األوٰىل املالحظة 
الديمقراطية من القانون البحريني يف اختيار حمافظ البنك املركزيW ألن القانونني 

املذكورين تطلبا موافقة جملس النواب عٰىل االختيار خالفا للقانون البحريني.
ملهنية  ا لقواعد  ة  عا مرا كثر  أ لبحريني  ا نون  لقا ا يعد  ملقابل  با نية:  لثا ا املالحظة 
لقانون  ا ألن   Wلعراقي وا املرصي  لقانونني  ا من  لفني  ا لتخصص  ا ومتطلبات 

البحريني اشرتط يف املحافظ أن يُرشح من جملس إدارة البنك املركزي.

(۱)  تنظر: الفقرتان (أ) و(ج) من المادة (۱۰) من قانون مصرف البحرين المركزي النافذ.

(۲)  ينظر: البندان (أ) و(ج) من الفقرة (۱) من المادة (۱۳) من قانون البنك المركزي العراقي المعدلة 
بموجب قانون التعديل األول رقم (٦۳) لسنة ۲۰۰۷.
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املالحظة الثالثة: راعٰى القانونان البحريني والعراقي عنرص االستقرار يف اختيار 
املحافظ عندما أجازا جتديد املدة له أكثر من مرة خالفا للقانون املرصي الذي 

أجاز التجديد ملرة واحدة فقط.
لديمقراطية  ا ملتطلبات  حتقيقا  األكثر  لطريقة  ا أن   ٰنر تقدم  ما  عٰىل  ء  بنا
قبل  من  يرشح  أن  هي:  لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا حمافظ  تعيني  يف  فية  لشفا وا
حظي  فإذا  النواب  جملس  عٰىل  الرتشيح  ويعرض   Hاملركزي البنك  إدارة  جملس 
املرشح بثقة املجلس باألغلبية البسيطة يصدر مرسوم مجهوري بتعيينه ملدة مخس 

سنواتH ويسمح له بتجديد املدة ألكثر من مرة.
تلتزم  مل  لــوزراء  ا جملس  برئيس  ممثلة  العراق  يف  املركزية  اإلدارة  أن  علام 
لبنك  ا حمافظ  تعيني  ٰىل  إ جلأت  عندما  لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا نون  قا بأحكام 
 H٢٠١٤ عــام:  لنواب  ا جملس  فقة  موا عــٰىل  احلصول  دون  لة  بالوكا املركزي 
أن  بيد  السطور.  هذه  كتابة  لغاية  بالوكالة  مهامه  يــامرس  املحافظ  يــزال  وال 
يف  بالوكالة  املدنية  الدولة  مرافق  إدارة  بإهناء  احلكومة  ألزم  العراقي  املرشع 
٢٠١٩ ويعد أي ترصف بعد هذا التاريخ يقوم به املعني   / ٦  / ٣٠ موعد أقصاه: 
بالوكالة باطال وال يرتتب عليه أي أثر قانوين عٰىل أن تقوم اإلدارة املعنية بإيقاف 
لعمل  ا استمرار  لة  حا يف  مجيعها  ــة  ري اإلدا والصالحيات  لية  ملا ا املخصصات 

بالوكالة بعد التاريخ املذكور يف أعاله(١).
إهناء  عن  عجزتا  لتنفيذية  وا الترشيعية  السلطتني  أن  إليه  باإلشارة  جدير 
العمل بالوكالة يف مرافق الدولة التي من بينها البنك املركزي يف املوعد املرضوب 

.(٢) ٢٠١٩  / ١٠  / ٢٤ قانونا مما اضطر املرشع إٰىل متديد املدة لغاية: 

(۱)  تنظر: المادة (٥۹) من قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ۲۰۱۹.

(۲)  تنظــر: المادة (۱) من القانون رقم: (۱۱) لســنة ۲۰۱۹ قانــون التعديل األول لقانون الموازنة ←
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نائبا حمافظ البنك املركزي:ج . 
حرصت قوانني البنوك املركزية عٰىل أن يكون ملحافظ البنك املركزي نائب 
يعاونه يف أداء مهامهH وينوب عنه يف حالة غيابهH ويامرس بناء عٰىل تفويض منه 
اختلفت يف عدد النواب فمنها من  بعض اختصاصاتهH لكن القوانني املذكورة 
قرر  الذي  التونيس  املركزي  للبنك  األسايس  النظام  مثل:  واحد  بنائب  اكتفٰى 
نائبه  املحافظ  ويكلف   Hاملبارشة لسلطته  خيضع  حمافظ  نائب  املحافظ  يساعد  أن 
املحافظ  غياب  حاله  ويف   Hاملركزي البنك  يف  املصالح  سري  حسن  عٰىل  بالعمل 
الوظائف  املحافظ  نائب  يتوٰىل  شهور  ثالثة  تتجاوز  ال  بمدة  منصبه  شغور  أو 
مبارشة  ملحافظ  ا نائب  يتوٰىل  لنهائي  ا لشغور  ا لة  حا ويف   Hللمحافظ ملوكولة  ا
املركزي  البنك  حمافظ  نائب  ويعني  جديد.  حمافظ  تعيني  حني  إٰىل  املحافظ  مهام 
بأمر حكومي باقرتاح من املحافظ وبعد مداولة جملس الوزراء وذلك بناء عٰىل 
كفاءته وخربته املهنية ملدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعفٰى نائب 

املحافظ وفق إجراءات التعيني نفسها(١).
للمحافظ  يكون  بأن  النافذ  املركزي  البنك  قانون  قرر  فقد  العراق  يف  أما 
جملس  من  وتوصية   Hاملحافظ من  باقرتاح  وزيــر  وكيل  بدرجة  يعينان  ئبان  نا
اخلربة  ذوي  من  النائبان  يكون  أن  وينبغي   Hالنواب جملس  وموافقة   Hالــوزراء
النائبان  وحيتفظ  االقتصادية.  أو  املالية  أو  الصريفية  الشؤون  يف  واالختصاص 
قابلة  سنوات  مخس  ملدة  املركزي  البنك  إدارة  جملس  يف  وعضويتهام  بوظائفهام 

عدد  العراقية  الوقائع  في  المنشور   ۲۰۱۹ لسنة   (۱) رقم:  العراق  لجمهورية  االتحادية  →  العامة 
(٤٥٥۱)، السنة الحادية والستون، ۱۹ آب ۲۰۱۹.

(۱)  ينظر: الفصالن (٥۱) و(٥۲) من النظام األساسي للبنك المركزي التونسي لسنة ۲۰۱٦.
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للتجديد. وقد زود قانون البنك املحافظ بسلطة تقديرية يف حتديد من هو النائب 
بأن:  القانون  فنص  مهامه  أداء  عن  عجزه  أو  غيابه  حالة  يف  حمله  سيحل  الذي 
اآلخر  قبل  املحافظ  بمهام  لقيام  ا سيتوٰىل  ئبيه  نا من  أي  مقدما  املحافظ  (يقرر 
خالل أية فرتة يتغيب فيها املحافظ عن املجلس أو يعجز عن تأديه مهامه…)(١).

ترتك  مل  النافذ  املرصي  املركزي  البنك  قانون  مثل:   ٰأخر قوانني  أن  علام 
به  غيا لة  حا يف  عنه  سينوب  الذي  لنائب  ا اختيار  يف  تقديرية  سلطة  للمحافظ 
املحافظ يف حالة غيابه أو وجود مانع  وقرر املرشع أن حيل النائب األقدم حمل 
لديهH فإذا غاب النائب األقدم حل حمله النائب اآلخر(٢). ويف رأينا أن مسلك 
يبعد  األول  مسلك القانون العراقيW ألن القانون  يرجح عٰىل  املرصي  القانون 

عن املحافظ مظنة املحاباة أو شبهة املحسوبية.
األسايس  لنظام  وا العراقي  املركزي  البنك  قانون  بني  مقارنة  عقدنا  ولو 
إرشاك  عٰىل  حريصا  كان  العراقي  القانون  أن  لوجدنا  املركزي  للبنك  التونيس 
لذي  ا لتونيس  ا نون  للقا خالفا  ملحافظ  ا ئبي  نا تعيني  عملية  يف  لنواب  ا جملس 
لصالح  حتسب  لتعيني  ا يف  ميزة  وهــذه   Hلترشيعية ا للسلطة  لــدور  ا هذا  أغفل 

القانون العراقي.
لكن أي املسلكني أفضل: تعيني نائب واحد ملحافظ البنك املركزي أم نائبني؟

نرٰ أن كال املسلكني معيب فالنص يف القانون بأن يكون للمحافظ نائب 
واحد فقط ينطوي عٰىل تقييد لسلطة البنك املركزي الحتامل أن تستجد ظروف 

(۱)  ينظر: البند (ب) من الفقرة (۱)، والفقرة (۳) من المادة (۱۳) من قانون البنك المركزي العراقي 
المعدل لسنة ۲۰۰٤.

(۲)  تنظر: المادة (۱۲) من قانون البنك المركزي المصري النافذ لسنة ۲۰۰۳.
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اشرتاط  فإن  وباملقابل   Hواحد نائب  من  بدال  للمحافظ  نائبني  وجود  تتطلب 
رصف  يف  االقتصاد  لقاعدة  جمافاة  فيه  نائبني  املحافظ  عن  ينوب  بأن  لقانون  ا
أن  يَّام  سِ الَ   ٰاألخر املالية  وامتيازاهتم  النائبني  برواتب  املتمثلة  العامة  النفقات 
العناوين الوظيفية لنواب حمافظ البنك املركزي عناوين متقدمة مثل وكيل وزير 
كام هو احلال يف العراق كام تقدم بيانهH لذلك فاألنسب هو أن يكون للمحافظ 
نائب واحدH وهو أمر إلزاميH وباإلمكان أن يكون له نائب آخر متٰى ما قرر 
جملس إدارة البنك املركزي ذلكH أي إنّ النائب الثاين أمر اختياري يعود لسلطة 
املجلس التقديريةH وليس يف هذا بدع من القول فقد سبق لقوانني عربية مثل: 
: (يكون  بنصها ربا  مقا مسلكا  سلكت  أن  ملركزي  ا لبحريني  ا املرصف  قانون 
للمرصف املركزي نائب حمافظ واحد أو أكثرH يعاون املحافظ يف إدارة وتسيري 
شؤون املرصف وحيل حمله أثناء فرتة غيابه أو خلو منصبه… يعني نائب املحافظ 

بمرسوم بناء عٰىل ترشيح املجلس…)(١).
حاالت إعفاء مسؤويل البنك املركزي من مناصبهم:–  ٢

ناط قانون البنك املركزي العراقي النافذ بسلطة التعيني – التي يقصد هبا 
رئيس احلكومة (رئيس جملس الوزراء) كام ذكرنا سابقا – صالحية إعفاء حمافظ 
 Hمناصبهم من  اإلدارة  جملس  أعضاء  من  عضو  وأي   Hونائبيه  Hاملركزي البنك 

لكن اإلعفاء ال يقع إالّ يف حاالت وردت عٰىل سبيل احلرص(٢) هي:

(۱)  تنظر: الفقرتان (ب) و(هـ) من المادة (۱۰) من مصرف البحرين المركزي.

(۲)  تنظــر: الفقــرة (۲) من المــادة (۱٤) من قانــون البنك المركــزي العراقي النافذ. علمــا أن القانون 
المذكــور اســتخدم لفظة: (اإلقالة) للداللة على صالحية جهــة التعيين بإعفاء أعضاء مجلس اإلدارة 
مــن مناصبهــم في المجلس. وهــذه اللفظة غير دقيقة؛ ألن اإلقالة تســتخدم عــادة للداللة على اتفاق 
المتعاقدين على إلغاء العقد بعد إبرامه، وإرجاع الحال إلى ما كانت عليه ورد ما ســلم إلى صاحبه، 
فاإلقالــة طريقــة من طرق انحالل العقد كما وصفها المشــرع العراقي في القانون المدني النافذ ←
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احلالة األوٰىل: صدور حكم من إحدٰ املحاكم اجلنائية بإدانة الشخص الرتكابه 
رأت  إذا  إالّ   Hغرامة دفع  خيار  وجود  دون  بالسجن  القانون  عليه  يعاقب  جرم 
سلطة التعيني أن هذا احلكم قد صدر ضد الشخص بسبب أرائه أو نشاطه الديني 

أو السيايس.
درجة  ومكتسبا  هنائيا  احلكم  يكون  أن  املرشع  يشرتط  أن  هنا  ينبغي  وكان 

البتات كيام يستقر املركز القانوين للمحكوم عليه استقرارا هنائيا.
احلالة الثانية: صدور حكم من حمكمة بإشهار اإلفالس.

املعامالت  نطاق  يف  االئتامن  عنرص  تقوية  منه  الغاية  جتاري  نظام  اإلفالس 
التجاريةH ومحاية أموال املدين الذي أشهر إفالسه بقصد توزيع تلك األموال 
توقف  ما  متٰى  لنظام  ا هبذا  ويعمل  لغرماء.  ا قسمة  لقاعدة  وفقا  لدائنني  ا عٰىل 
هبذه  للوفاء  تكفي  أمواله  كانت  وإن  تٰى  حَ  Hالتجارية ديونه  سداد  عن  التاجر 
به  يتقدم  طلب  عٰىل  بناء  إفالسه  بإشهار  املحكمة  من  قرار  وصــدور   Hالديون
الدائنون(١). وترتتب عٰىل صدور احلكم آثار عدة من بينها: منع التاجر املفلس 
يسمٰى  بدالعنه  إدارهتا  يتوٰىل  شخص  بتعيني  املحكمة  وقيام   Hأمواله إدارة  من 
من  املفلس  التاجر  منع  مثل:  تبعية   ٰأخر آثار  إٰىل  إضافة  التفليسة)(٢).  (أمني 

تنظر  األخرى.  القوانين  بقية  من  المدني  بالقانون  ألصق  فهي  وبالتالي   ۱۹٥۱ لسنة:   (٤۰) →  رقم: 
أحكام اإلقالة في المادتين: (۱۸۱) و(۱۸۲) من القانون المدني المذكور، ينظر كذلك: د. حسن علي 
الذنون، النظرية العامة لاللتزام، الجزء األول، مصادر االلتزام، مطبعة المعارف، بغداد، ۱۹٤۹، 

ص۲۳۲ – ۲۳٦.

التجارية،  األعمال  عامة،  مقدمة  العراقي،  التجاري  القانون  في  الوجيز  جاسم،  إبراهيم  (۱)  فاروق 
التاجر، العقود التجارية، عمليات المصارف، دار السيسبان، بغداد، ۲۰۱٥، ص٤٥.

(۲)  تنظر المادتين: (٥٦۸) و(٦۰۳) من قانون التجارة الملغى رقم: (۱٤۹) لســنة: ۱۹۷۰. علما ←
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اإلدارية أو أن  أن يكون ناخبا أو منتخبا يف املجالس الترشيعية أو يف املجالس 
يكون مديرا أو عضوا يف جملس إدارة أية مؤسسة عامة أو رشكة ومنعه كذلك من 

االشتغال بأعامل املصارف(١).
نستنتج مما تقدم أن احلكم الوارد يف قانون البنك املركزي العراقي النافذ 
ينسجم متاما مع أحكام اإلفالس الواردة يف قانون التجارة لسنة: H١٩٧٠ وتوجه 
املرشع هنا منطقي ويتفق مع طبيعة األشياءW ألن التاجر املفلس إذا ما منع من 
 Hالغري بأموال  الترصف  من  يمنع  إن  أوٰىل  باب  فمن  أمواله  ــإدارة  ب الترصف 

فال جيوز له شغل عضوية جملس إدارة البنك املركزي أو االستمرار فيها –.
احلالة الثالثة: صدور حكم إدانة من حمكمة بسبب ارتكاب العضو سلوك يفتقر 

لألمانة فيام يتعلق بأمور مالية أو أي سلوك آخر خمل.
ومن أمثلة اجلرائم التي تندرج ضمن مفهوم تلك احلالة: صدور حكم عٰىل 
 Hأو جريمة خيانة أمانة Hعضو جملس إدارة البنك املركزي عن جريمة اختالس
أو إصدار شيك دون رصيد. وكان األوفق أن يتطلب القانون يف احلكم املذكور 

أن يكون هنائيا ومكتسبا درجة البتات.

ألن  المفعول،  سارية  زالت  ال  القانون  هذا  من  في  الخامس  الباب  في  الواردة  اإلفالس  أحكام  →  أن 
المشرع العراقي استثنى في الفقرة: (أوًال) من المادة: (۳۳۱) من قانون التجارة النافذ رقم: (۳۰) 
القانون  هذا  أن  وبما  اإلعسار.  أحكام  ينظم  قانون  سن  لحين  األحكام  تلك  اإللغاء  من   ۱۹۸٤ لسنة: 

لم يسن لغاية اآلن فمعنى ذلك أن أحكام اإلفالس ال زالت سارية المفعول.

الملغى  التجارة  قانون  من   (٦۰۳) المادة  من   (۱) والفقرة   ،(٦۰۲) المادة  من   (۱) الفقرة  (۱)  تنظر: 
لسنة: ۱۹۷۰.
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احلالة الرابعة: إذا قامت سلطة خمتصة بسحب أهلية العضو أو إيقافه عن ممارسة 
مهنة ألسباب سوء سلوك شخيص ال يتعلق بأراءه أو نشاطه الديني أو السيايس.
واملدققني  املحاسبني  نقابة  قانون  يف  ورد  ما  هنا  تذكر  التي  األمثلة  ومن 
املخالف  لعضو  ا بحق  تصدر  أن  الضبط  للجنة  أجــاز  لــذي  ا لنافذ  ا لعراقي  ا
عقوبات انضباطية من بينها منع ممارسة املهنة ملدة ال تزيد عن سنة واحدة اعتبارا 

من تاريخ تبليغ العضو بالقرار النهائي(١).
إلدارة  العضو  صالحية  بعدم  يقيض  حمكمة  من  حكم  صدور  اخلامسة:  احلالة 

رشكة أو صدور قرار هبذا املعنٰى من قبل جهة خمتصة.
قانون  ألحكام  خالفا  وظيفة  أو  مركزا  أو  منصبا  العضو  تويل  السادسة:  احلالة 

البنك املركزي النافذ.
أوجب املرشع عٰىل أعضاء جملس اإلدارة التفرغ ألداء أعامهلمH ومنع عليهم 
تويل أية وظيفة أخرٰ غري وظائفهم يف البنك املركزيH فال جيوز ألي منهم شغل 
حيظر  كام   Hاملركزي البنك  قبل  من  ترشيحه  حالة  يف  إالّ  آخر  حكومي  منصب 
تٰى مساهم  عليهم شغل عضوية اهليئات الترشيعية أو العمل بصفة موظف أو حَ
يف أي بنك أو مؤسسة مالية ختضع إلرشاف البنك املركزي. وقد رتب املرشع 
أثرا هاما عٰىل من خيالف األحكام املذكورة من أعضاء جملس إدارة البنك املركزي 

يثُ يصبح عرضة للمساءلة ويعفٰى من منصبه من قبل جهة التعيني(٢). حَ

(۱)  تنظر: الفقرة (۳) من المادة (۲۹) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين المعدل النافذ رقم: (۱۸٥) 
لسنة: ۱۹٦۹.

(۲)  تنظر: الفقرة (۳) من المادة (۱۲) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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احلالة السابعة: عجز عضو جملس اإلدارة عن القيام بواجباته.
بني قانون البنك املركزي العراقي النافذ أن جلهة التعيني إعفاء عضو جملس 
جسامين  أو  نفيس  بمرض  مصاب  أنه  رأت  إذا  منصبه  من  املركزي  البنك  إدارة 
جيعله غري قادر عٰىل أداء واجباته. وكان األوفق أن ينص املرشع بأن يتم إثبات 
املصاب  العضو  حالة  عن  تقريرا  تصدر  خمتصة  رسمية  طبية  جلنة  قبل  من  العجز 

قبل اإلعفاء من املنصب.
احلالة الثامنة: خمالفة العضو ألحكام كشف الذمة املالية.

أوجب قانون البنك املركزي العراقي النافذ عٰىل من يشغل عضوية جملس 
إدارة البنك املركزي أن يقدم كشفا بمصاحله املالية عند تعيينه يف املجلس ألول 
مرةH وبعد ذلك يلتزم بتقديم الكشف املذكور يف كل سنةH وكذلك عندما تثار 
أن  التعيني  جهة  رأت  وإذا  اإلدارة.  جملس  أمام  املالية  بمصاحله  تتعلق  مناقشة 
عضو جملس اإلدارة مل يلتزم بأحكام تقديم كشف الذمةH فلتلك اجلهة أن تعفيه 

من منصبه جزاء وفاقا(١).
احلالة التاسعة: تغيب عضو جملس اإلدارة.

حضور  عن  تغيب  إذا  منصبه  من  املركزي  البنك  إدارة  جملس  عضو  يعفٰى 
اجتامعات املجلس لفرتات متعاقبة أو ملدة تزيد عن ثالثة شهور دون احلصول 
وغري  غامضة  متعاقبة)  عبارة (فرتات  أن  هنا  ويالحظ  املجلس.  موافقة  عٰىل 
حمددة بدقةH كام إنّ الغياب الذي يزيد عن ثالثة شهور والذي يربر اإلعفاء من 

(۱)  تنظر: الفقرتان (۱) و(۲) من المادة (۱٥) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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أن  االعتبار  بنظر  تأخذ  وال  طويلة  مدته  ألن   Wاملرشع من  تساهل  فيه  املنصب 
عمل املجلس يتطلب احلضور املتواصل من قبل اعضائهH وكان األوفق أن يعفٰى 
العضو من منصبه إذا ختلف عن حضور ثالثة اجتامعات يف السنة الواحدة بدون 

عذر مرشوع.
لعضو  أجاز  النافذ  العراقي  املركزي  البنك  قانون  ان  إليه  باإلشارة  جدير 
أمام  القرار  عٰىل  يطعن  أن  منصبه  من  يعفٰى  الذي  املركزي  البنك  إدارة  جملس 
واملقصود  بالقرار.  املعني  إخطار  من  شهرين  خالل  واإلبــرام  النقض  حمكمة 
مصطلحات  القانون  يستخدم  إالّ  ينبغي  وكان  التمييز  حمكمة  هي  هنا  باملحكمة 
 ٰومسميات ال متت بصلة للواقع القانوين العراقي. هذا من جهة ومن جهة أخر
حمكمة  من  بدال  املوظفني  قضاء  حمكمة  تكون  أن  ينبغي  كان  الطعن  جهة  فإن 
التمييز باعتبار أن القرار الصادر من سلطة التعيني هو قرار إداريH وأن املنازعة 
يقبل  املوظفني  قضاء  حمكمة  من  الصادر  القرار  إنّ  كام  وظيفية.  منازعة  هي  هنا 
الطعن عليه أمام املحكمة اإلدارية العلياH فالطعن هنا عٰىل درجتني وليس عٰىل 

درجة واحدة كام هو حاصل بالطعن أمام حمكمة التمييز.
أجاز  لنافذ  ا لعراقي  ا املركزي  لبنك  ا قانون  إن  القول  من  ــدَّ  بُ ال  أخــريا 
للمحافظH ولنائبيهH ولبقية أعضاء جملس اإلدارة تقديم طلب مكتوب إٰىل جهة 
التعيني  جهة  إبداء  حالة  يف  لكن   Hاملنصب من  باإلعفاء  الرغبة  يتضمن  التعيني 
نفاذ  تاريخ  من  واحــد  شهر  عن  تقل  ال  بمدة  الطلب  يقدم  أن  دَّ  بُ فال  لقبول  ا
الطلب. أما يف حالة عدم القبول فيجوز جلهة التعيني أن تطلب من عضو املجلس 
املعني أن يعمل ملدة إضافية ال تزيد عن ثالثة شهور من تاريخ تقديم الطلب(١).

(۱)  تنظــر: الفقرة (۱) من المادة (۱٤) من قانون البنــك المركزي العراقي النافذ. علما أن القانون ←
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واآلن بعد استعراض األسباب املؤدية إلعفاء أعضاء جملس إدارة البنك 
نطرح  أن  حقنا  من  احلكومة  برئيس  ملتمثلة  ا لتعيني  ا سلطة  قبل  من  ملركزي  ا
التساؤل عن مدٰ دستورية هذه الصالحية؟ وهل تتوافق مع أحكام الدستور 

العراقي النافذ؟
املركزي  البنك  بأن  رصاحة  نص  لنافذ  ا العراقي  الدستور  أن  بقا  سا بينا 
مسؤول أمام جملس النوابH وأن هلذا املجلس احلق باستجواب مسؤويل اهليئات 
املستقلة وفقا لإلجراءات املتعلقة بالوزراءH وله إعفاؤهم باألغلبية املطلقة. عليه 
فإن هذه النصوص الدستورية تعدH من وجهة نظرناH معدلة ألحكام اإلعفاء 
من املنصب الواردة يف قانون البنك املركزي النافذ وملغية ملا يتعارض معها من 
نصوص سابقة. ومن هنا فإننا هنيب باملرشع العراقي أن يبادر إٰىل التصدي من 
جديد لوضع قواعد قانونية حديثة بدال من النصوص القائمة لتكون متسقة مع 

نصوص الدستور النافذ ومع األوضاع احلالية من كافة جوانبها.
% فيه دون الرجوع للحكومة: : قدرة البنك ا�ركزي ع� اختيار العامل�� نياً T*

اإلداري للبنك املركزي قدرته عٰىل تعيني املوظفني  االستقالل  من مظاهر 
التنفيذية.  السلطة  من  مسبقة  موافقة  عٰىل  احلصول  دون  بخدماهتم  واالستعانه 
نّ  إ يثُ  حَ من  واألكيدة  لواضحة  ا أمهيته  له  البرشي  العنرص  أن  ملعلوم  ا فمن 
اإلدارة ال تعمل وال تستمر يف عملها إالّ بواسطة العنرص البرشيH وأن اإلدارة 
تقوم بالدرجة األوٰىل عٰىل األشخاص املرتبطني هبا فهي تساوي عمليا ما يساويه 

غير  االستخدام  وهذا  الوظيفي.  المنصب  بترك  الرغبة  على  داللة  االستقالة  لفظة  استخدم  →  المذكور 
اإلدارية  الجهة  إلى  مكتوب  بطلب  الموظف  تقدم  تعني  معروف  هو  كما  االستقالة  ألن  الدقيق؛ 

المختصة يفصح فيه عن رغبته ال بترك المنصب وانما ترك الخدمة الوظيفية أصال.
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الدول التأثري الذي يمكن ان متارسه  رجاهلا(١). وقد أدرك املرشع يف كثري من 
السلطة التنفيذية عٰىل البنك املركزي فيام لو ترك هلا صالحية تعيني موظفي البنك 
إٰىل  احلاجة  اعوزته  كلام  دوريا  التنفيذية  السلطة  إٰىل  للرجوع  األخري  واضطرار 
عاملني جدد مما يفتح الباب عٰىل مرصاعيه ملامرسة الضغوط والتأثري يف قرارات 
القوانني  من  كثري  زودت  التأثريات  تلك  عن  األخري  إبعاد  أَجل  ومنْ   Hالبنك
البنوك املركزية صالحية تعيني االشخاص الذين ترغب يف االستعانة بخدماهتم 
وإخضاعهم احيانا لنظام قانوين خيتلف عن النظام القانوين الذي خيضع له بقية 

موظفي الدولة(٢).

الفرع الثالث

� للبنك ا�ركزي
ا�ستق@ل الف�%

 Hاملركزي لبنك  ا استقالل  عنارص  من  عنرص  أهم  لفني  ا االستقالل  يعد 
ولعلنا ال نبالغ إن قلنا أن بقية العنارص األخرٰ ال تعدو أن تكون خادمة هلذا 
العنرص ومكملة لهH فالعنرص الفني هو الغايةH والعنارص األخرٰ تساعد البنك 
مفهوم  عٰىل  الفرع  هذا  يف  وسنقف  الغاية.  تلك  إٰىل  للوصول  وتعضده  املركزي 

المجلد  القانونية،  العلوم  مجلة  من  مستل  الدولة،  لعمال  القانوني  النظام  منصور،  توما  شاب  (۱)  د. 
األول، العدد األول، مطبعة العاني، بغداد، ۱۹٦۹، ۱۰۱ – ۱۰۲.

(۲)  نصت الفقرة (٤) من المادة (۲۰) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ بأن: (يتولى المحافظ 
نظام  وأحكام  لشروط  وفقا  ومراسليه  ووكالئه  العراقي  المركزي  البنك  موظفي  وفصل  تعيين 
العاملين وغير ذلك من اإلرشادات العامة التي يكون المجلس أقرها في حالة وجودها). كما نصت 
موظفي  المحافظ  (يعين  بأن:  المركزي  البحرين  مصرف  قانون  من   (۱۰) المادة  من  (ز)  الفقرة 

المصرف المركزي طبقا لألنظمة اإلدارية والمالية المتعلقة بشؤون العاملين في المصرف…).
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عٰىل  الطعن  جواز   ٰومد  Hوقانونيا  Hدستوريا منه  واملوقف   Hالفني االستقالل 
أعامل البنك املركزي املتخذة يف نطاق السياسة النقدية:

� للبنك ا�ركزي:
وم ا�ستق@ل الف�% : م&%

ً
أو�

من  ملعقد  ا لفني  ا لطابع  ا عليها  يغلب  وظائف  ملركزي  ا لبنك  ا ٰىل  إ تسند 
السوق  حيتاجها  التي  الكميات  وتأمني   Hوتنفيذها النقدية  السياسة  رسم  قبيل 
عٰىل  واملحافظة   Hواخلــارج الداخل  يف  العملة  قيمة  عٰىل  واملحافظة   Hالنقد من 
سالمة اجلهاز املرصيفH وحتقيق االستقرار االقتصاديH ودرء اآلثار غري املرغوبة 
مثل: التضخم أو االنكامش أو الكساد(١). فاالستقالل الفني يعني قدرة البنك 
املركزي عٰىل صياغة السياسة النقدية للدولةH وتنفيذهاH والوصول إٰىل األهداف 
املرسومة لتحقيق املصلحة العامة بدون اخلضوع لتدخالت السلطات العامة يف 

الدولة ويف مقدمتها السلطة التنفيذية.
� للبنك ا�ركزي:

� من ا�ستق@ل الف�%
: ا�وقفان الدستوري والقانو-% نياً T*

دَّ من اإلشارة مقدما أن الدساتري انقسمت عٰىل اجتاهني: األول: نص  ال بُ
االستقالل  عٰىل  ينص  مل  والثاين   Hاملركزي للبنك  الفني  االستقالل  عٰىل  رصاحة 

املذكور. وسنقف عٰىل االجتاهني املذكورين يف البيان التايل:
الدساتري التي نصت رصاحة عٰىل االستقالل الفني للبنك املركزي:–  ١

عٰىل  رصاحــة   ٢٠١٤ لسنة:  لنافذ  ا لعربية  ا مرص  مجهورية  دستور  نص 
االستقالل الفني للبنك املركزي يف مادته (٢١٥) التي جاء فيها: (حيدد القانون 
اهليئات املستقلة واألجهزة الرقابيةH وتتمتع تلك اهليئات واألجهزة باالستقالل 

والتوزيع،  للنشر  واسط  دار  ط۱،  والقانونية،  االقتصادية  المصطلحات  معجم  النجفي،  (۱)  حسن 
بغداد، ۱۹۸۲، ص۹٥.
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للنص  وتطبيقا  املركزي…).  لبنك  ا واألجهزة  اهليئات  تلك  من  وتعد  لفني  ا
بوضع  املركزي  لبنك  ا بأن: (خيتص  املرصي  الدستوري  املرشع  نص  ملتقدم  ا
أداء  ومراقبة   Hتنفيذها عٰىل  ويرشف   Hواملرصفية واالئتامنية  النقدية  السياسات 
اجلهاز املرصيفH وله وحده حق إصدار النقدH ويعمل عٰىل سالمة النظام النقدي 
واملرصيف واستقرار األسعار يف إطار السياسة االقتصادية العامة يف الدولةH عٰىل 

النحو الذي ينظمه القانون…)(١).
استقالل  أن  هــي:  مة  ها حقيقة  ٰىل  إ يُشري  ملتقدم  ا لدستوري  ا النص  إن 
ختطيطها  يتوٰىل  التي  النقدية  السياسة  ألن   Wمطلقا استقالال  ليس  املركزي  البنك 
أن  تعدو  ال  هي  بل   ٰاألخــر السياسات  عن  معزولة  سياسة  ليست  وتنفيذها 
لسياسة  وا  Hلية ملا ا لسياسة  ا  : مها آخرين  فرعني  جانب  ٰىل  إ يقف  فرعا  تكون 
واألخرية   Hاالقتصادية السياسة  بمجملها  تشكل  السياسات  وتلك  التجارية. 
كذلك تصطف بجاور السياستني االجتامعية والسياسية لرتسم صورة السياسة 
مع  احلكومة  تشرتك  لنافذ  ا املرصي  الدستور  ألحكام  ووفقا  للدولة.  لعامة  ا
رئيس اجلمهورية يف وضع السياسة العامة للدولةH وتنفيذها بينام خيتص جملس 
النواب بإقرار تلك السياسة(٢)H وعٰىل البنك املركزي أن يُنسق عمله مع اجلهات 
النقدية  واحلكومة لضامن أن تبقٰى سياسته  وزارة املالية  املختصةH ويف مقدمتها 
ضمن إطار السياسة االقتصادية العامة للدولة كام تطلب الدستور ذلك رصاحة.

(۱)  تنظر: المادة (۲۲۰) من الدستور المصري النافذ.

(۲)  تنظر: المادة (۱۰۱)، والفقرة (۱) من المادة (۱٦۷) من الدستور المصري النافذ.
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يتحقق هذا التنسيق بني اجلهات املذكورة؟
أوضحت املادة: (٥) من قانون البنك املركزي املرصي النافذ لسنة: ٢٠٠٣ 
والسياسات  النقدية  السياسة  بني  التعارض  وعدم  التنسيق  تضمن  التي  اآللية 

األخرٰ العامة يف الدولةH وتتضمن اآللية املذكورة اخلطوتني التاليتني:
يضع البنك املركزي أهداف السياسة النقدية باالتفاق مع احلكومةH وذلك أ . 

أصدر  وقد  اجلمهورية.  رئيس  من  بقرار  يشكل  تنسيقي  جملس  خالل  من 
 H٢٠٠٥ (١) الذي تضمن تشكيل املجلس الرئيس القرار رقم: (١٧) لسنة 

ومهامه. وسنقف عٰىل التشكيل واملهام يف النقطتني التاليتني:
النقطة األوٰىل: تشكيل املجلس التنسيقي: ●

يشكل املجلس التنسيقي برئاسة رئيس جملس الوزراء وعضوية كل من:
أعضاء بحكم مناصبهم وهم كل من: ●

دكتور يوسف بطرس غايل… وزير املالية.
دكتور عثامن حممد عيل… وزير التخطيط.

دكتور حممود حمي الدين… وزير االسثامر.
دكتور فاروق عبد الباقي العقدة… حمافظ البنك املركزي.

أستاذ طارق حسن عامر… نائب حمافظ البنك املركزي.
أستاذ حممود عبد العزيز حممود… نائب حمافظ البنك املركزي.

(۱)  نشر في الجريدة الرسمية المصرية العدد ۳ في ۲٤ / ۱ / ۲۰۰٥.
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خربات عاملية يف الشؤون االقتصادية واملرصفية واملالية وتضم كل من: ●
األستاذ عبد الشكور شعالن – ممثل املجموعة العربية يف جملس إدارة 

صندوق النقد الدويل.
الدكتور حممد العريان – رئيس قسم الرشق األوسط يف صندوق النقد 

الدويل سابقا وخبري إعالمي يف السياسات النقدية واملالية.
األستاذ إسامعيل حسن – عضو جملس إدارة بنك االستثامر القومي.

االقتصادية  ــدراســات  ل ا مــركــز  مدير   – حندوسة  هبة  لــدكــتــورة  ا
للرشق األوسط.

األستاذ عبد احلميد أبو موسٰى – حمافظ بنك فيصل اإلسالمي.
األستاذ – مهام بدر مهام – رئيس جملس إدارة رشكة الرشق.

 Wويالحظ عٰىل قرار رئيس اجلمهورية املتقدم ابتعاده عن العمومية والتجريد
ألنه خاطب األعضاء بأسامئهمH فاصبح قرارا فرديا يف حني أن القرار اإلداري 
صفة  يكتسب  لكي  تنظيميا  يكون  أن  ينبغي  التنسيقي  املجلس  عمل  ينظم  الذي 
الديمومةH ولو نسبياH فال خياطب األعضاء بصفاهتم الشخصية وانام الوظيفية 
يَّام أن الكثري من األعضاء املذكورين آنفا فقدوا عضوية  من دون ذكر األسامء الَ سِ

املجلس التنسيقي بسبب اعفائهم من مناصبهم أو بلوغهم سن التقاعد.
النقطة الثانية: مهام املجلس التنسيقي:

ر  االستقرا حيقق  بام  لنقدية  ا لسياسة  ا هــداف  أ لتنسيقي  ا املجلس  حيــدد 
االقتصادية  السياسة  إطــار  يف  وذلــك  املــرصيف  لنظام  ا وسالمة  األســعــار  يف 
تعرض  التي  املوضوعات  حتديد  الــوزراء  جملس  رئيس  ويتوٰىل  للدولة.  العامة 

عٰىل املجلس.
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عند ب .  األهداف  هبذه   ٰوالشور الشعب  جمليس  املركزي  البنك  حمافظ  خيطر 
للتنمية  مة  لعا ا واخلطة  للدولة  مة  لعا ا زنة  ملوا ا قانوين  مرشوعي  عرض 
هذه  عٰىل  يطرأ  تعديل  بأي  املجلسني  خيطر  كام   Hواالجتامعية االقتصادية 

األهداف خالل السنة املالية.
الدساتري التي مل تتطرق إٰىل ذكر االستقالل الفني للبنك املركزي:–  ٢

للبنك  الفني  االستقالل  إزاء  الصمت  والتزمت   Hالدساتري أغلب  سكتت 
بأن:  رصاحــة  نص   Hاملثل سبيل  عــٰىل   Hلنافذ ا العراقي  فالدستور   Hملــركــزي ا
من  لالستقالل  يتعرض  مل  لكنه   H ــا ري دا وإ ليا  ما مستقلة  هيئة  ملركزي  ا لبنك  ا
الناحية الفنية(١). وملا كانت السياسة النقدية جزء ال يتجزء من السياسة العامة 
 Hللدولة لعامة  ا لسياسة  ا يرسم  من  لتايل:  ا لتساؤل  ا يُطرح  أن  دَّ  بُ فال  للدولة 

ويقرهاH وينفذها؟
الوزراء  جملس  بأن: (يامرس   ٢٠٠٥ لسنة  العراق  مجهورية  دستور  نص 
العامة).  واخلطط   Hللدولة العامة  السياسة  وتنفيذ  ختطيط  اآلتية:  الصالحيات 
اختصاص  من  هي  لتنفيذ  وا التخطيط  وظيفتي  أن  ملتقدم  ا النص  من  وواضح 
لنا  يوضح  فلم  اعتامدها  أو  العامة  السياسة  إجازة  وظيفة  أما  الــوزراء.  جملس 
حريا  كان  دستوريا  نقصا  ينا  رأ يف  يعد  وهذا   Hتتوالها التي  السلطة  الدستور 
ونقرتح  باإلجازة.  املختصة  اجلهة  حتديد  خالل  من  فيه  الوقوع  عدم  باملرشع 
بني  االختصاصات  يف  التوازن  يتحقق  كيام  النواب  جملس  اجلهة  تلك  تكون  أن 
ممثال  بوصفه   Hحقه من  لنواب  ا جملس  وألن   Wلتنفيذية وا الترشيعية  السلطتني 

(۱)  تنظر: الفقرة (أوًال) من المادة (۱۰۳) من الدستور العراقي النافذ.
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 ٰتٰى تتولد لد للشعبH أن يطلع عٰىل السياسة العامة للدولة ويبدي رأيه فيها حَ
املجلس القناعة التامة هباH وهذا ما يؤدي بالتأكيد إٰىل زيادة فرص نجاحها.

وعودة إٰىل البدء يالحظ أن الدستور العراقي النافذ مل يفرد نصا خيص به 
البنك املركزي العراقي بوظيفة رسم السياسة النقدية كام فعل املرشع الدستوري 
املرصي مع أن املنطق وأصول التخصص الفني تقتض أن تناط هذه املهمة بالبنك 
املذكور بنص رصيح وجيلH وعدم النص يرتك املجال لتدخل جملس الوزراء يف 
رسم السياسة النقدية عٰىل أساس أن املجلس املذكور هو املختص برسم السياسة 

العامةH والسياسة النقدية جزء ال يتجزأ من السياسة العامة للدولة.
عموما فإن قانون البنك املركزي العراقي النافذ أوكل إٰىل البنك املركزي 
األسعار  يف  االستقرار  حتقيق  هــي:  لرئيسة  با وصفها  ــداف  األه من  جمموعة 
 Hوالعمل عٰىل احلفاظ عٰىل نظام مايل ثابت يقوم أساس سوقي تنافيس Hاملحلية
وتعزيز التنمية املستدامةH وأخري إتاحة فرص العمل وحتقيق الرخاء(١)H ولكي 
يتمكن البنك املركزي من حتقيق اإلهداف املذكورة آنفا عهد القانون إٰىل البنك 
مهمة صياغة السياسة النقدية وتنفيذها(٢)H لكن البنك املركزي مطالب بالتنسيق 
والتعاون مع احلكومة من خالل اجتامعات دورية يتم فيها تبادل وجهات النظر 

لتحقيق التكامل وإزالة التعارض بني السياستني النقدية واملالية(٣).

(۱)  تنظر: المادة (۳) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۲)  ينظر: البند (أ) من الفقرة (۱) من المادة (٤) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.

(۳)  نصــت المادة (۲٤) من قانون البنك المركــزي العراقي النافذ بأن: (۱– يعقد المحافظون والممثلون 
اآلخــرون للبنــك المركــزي العراقــي اجتماعــات دورية منتظمــة مع مســؤولي الحكومــة لتبادل 
المعلومات واآلراء عن مدى إمكانية تنســيق السياســات النقدية والمالية، ويتبادلون المعلومات بشأن 
أمور أخرى ذات اهتمام ومســؤولية مشــتركة، كل في حدود مســؤوليته. ۲– يجــوز للمحافظ ←
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من  يتم  أن  يمكن  واملالية  النقدية  السياستني  بني  التناسق  حتقيق  أن   ٰونر
يف  وتضم  الــوزراء  جملس  رئيس  يرأسها  التي  االقتصادية  الشؤون  جلنة  خالل 
 Hواملعادن Hوالصناعة Hوالنفط Hوالزراعة Hوالتجارة Hعضويتها وزراء املالية

والتخطيطH وحمافظ البنك املركزي(١).
: مدٰ جواز الطعن عٰىل قرارات البنك املركزي املتعلقة بالسياسة النقدية: ثالثاً

أثري تسأول مفاده: أجيوز الطعن ضد قرارات البنك املركزي ذات الصلة 
برسم السياسة النقدية وتنفيذها؟

رأٰ بعض الكتاب يف لبنان(٢) أن قانون النقد والتسليف اللبناين قد أقر أن 
سائر أعامل مرصف لبنان هي خاضعة لرقابة القضاء العادي وبالتايل الختصاص 

املحاكم العدليةH وهذه األعامل هي:

→  أو أحد نائبيه حضور اجتماعات مع الحكومة بناء على دعوة من مسؤول حكومي، ويجوز لهم أن 
يُقدموا المشورة والمعلومات في تلك االجتماعات باسم البنك المركزي العراقي، شرط أن تقع هذه 

المعلومات في نطاق اختصاص البنك المركزي العراقي).

 (۸٤) رقم:  (المنحل)  الثورة  قيادة  مجلس  قرار  بموجب  االقتصادية  الشؤون  لجنة  تشكيل  (۱)  تم 
بموجب  المعدل   ۱۹۹٥ / ۱۸ / ۹ في   (۳٥۸۱) عدد:  العراقية  الوقائع  في  المنشور   ۱۹۹٥ لسنة 
 .۲۰۱٦ / ٥ / ۱٦ في   (۳۹۹۹) عدد:  العراقية  الوقائع  في  المنشور   (۳) رقم:  الديواني  األمر 
الرأي  وإبداء  الموضوعات  من  عدد  بدراسة  وتختص  الوزراء  بمجلس  ترتبط  المذكورة  واللجنة 
والمقترحات بصددها ومن بين تلك المواضيع الموازنة، وهيكل أسعار الفائدة للمصارف التجارية 
صياغة  أسس  اقتراح  إلى  اللجنة  وتهدف  ومتطلباتها،  العراقية  العملة  طبع  وسياسة  والمتخصصة، 
وحل  الصعوبات  وتذليل  ومتطلباتها  تنفيذها،  وسائل  وتحديد  للدولة،  والمالية  االقتصادية  السياسة 
المشاكل التي تواجه تنفيذها من خالل التنسيق بين الوزرات والجهات المختصة في الشؤون ذات 

الطابع االقتصادي والمالي.

(۲)  ينظر: د. مالك عبال، المصدر السابق، ۱۹.
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۱٥۱



أعامل املرصف املركزي يف نطاق نشاطه املرصيف العادي.–  ١
أعامل املرصف املركزي يف نطاق عالقاته مع العاملني لديه.–  ٢
أعامل املرصف املركزي يف نطاق عالقاته مع املتعاملني معه خارج اإلطار –  ٣

املبني أعاله.
أعامل املرصف املركزي يف نطاق عالقاته مع األشخاص الثالثني.–  ٤
٥  – Hأعامل املرصف املركزي التنظيمية والتنفيذية يف نطاق املهام املوكولة إليه

باستثناء أعامل املرصف املتخذة يف نطاق السياسة النقدية والتسليفية املناطة 
به بام يؤمن تنظيم أمور النقد اللبناين هبدف املحافظة عليه ودرء األخطار 
عنهH وبام يوفر األسس الكفيلة بضامن سالمة مالية الدولة وائتامهناH فهذه 
عداد  يف  بالتايل  وتدخل  لبنان  يف  احلكم  سلطان  عن  صادرة  تعترب  األعامل 

تٰى العدلية منها. (األعامل احلكومية) املحصنة ضد كل رقابة قضائية حَ
١٩٩٥ اعترب   / ٢  / ١٥ إالّ أن جملس شورٰ الدولة ويف قرار صدر بتاريخ 
أن مرصف لبنان خيضع للرقابة القضائية اإلدارية التي يتوالها القضاء اإلداري 
وذلك يف معرض قيام مرصف لبنان باملهام املوكولة إليه بموجب أحكام املادة 

(٧٠) من قانون النقد والتسليف التي تنص عٰىل وظيفة مرصف لبنان العامة.
٩٥ يف   – ٤  / ٢٧٨ وقد أصدر جملس شورٰ الدولة القرار هذا حتت رقم 
سياق رده عٰىل املراجعة املتعلقة بالطعن ضد قرار الرفض الضمني الصادر عن 
حاكم مرصف لبنان واملتضمن رفض هذا األخري قيد البنك التجاري عٰىل الئحة 
املصارفH وقد فرق هذا القرار بني نوعني من الصالحيات املخولة ملرصف لبنان 
واختصاص   Hالعدلية املحاكم  اختصاص  بني  فصل  الصالحيتني  هلاتني  وتبعا 
جملس شورٰ الدولةH ومن أهم ما جاء يف القرار: (… إن مرصف لبنان يعترب 

أضواء قانونية على استقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية

۱٥۲



تاجرا عندما يقوم بعمليات مرصفية حمضة عادية ويكون القضاء العديل صاحلا 
قيامه  معرض  يف  لبنان  ومرصف   Hاألعامل تلك  عن  لناشئة  ا بالنزاعات  للنظر 
والتسليف  لنقد  ا قانون  يف  املعدلة   (٧٠ ملــادة ( ا بموجب  إليه  املوكولة  باملهام 
النظام  أوضاع  سالمة  وعٰىل  االقتصادي  االستقرار  عٰىل  املحافظة  إٰىل  واهلادفة 
عام  مرفق  بتسيري  مكلف  العام  لقانون  ا من  معنوي  كشخص  يترصف  املرصيف 
فتكون قرارات حاكمية مرصف لبنان يف هذا املجال هلا امتيازات السلطة العامة 
صالحية  من  البنك  قيد  إعادة  بعدم  لبنان  مرصف  حاكم  بقرار  الطعن  ويكون 

جملس شورٰ الدولة…)(١).
نستنتج مما تقدم أن القضاء اإلداري اللبناين يرٰ أن مرصف لبنان املركزي 
قراراته  فإن   Hاقتصاديا عاما  مرفقا  بوصفه  اآلخرين  مع  عالقاته  يف  ترصف  إذا 
 Hختضع لرقابة القضاء العادي. أما إذا ترصف املرصف بوصفه مرفقا عاما إداريا

فإن قراراته ختضع لرقابة القضاء اإلداري.
عٰىل  نص  النافذ  العراقي  املركزي  البنك  قانون  أن  فيالحظ  العراق  يف  أما 
تشكيل حمكمة باسم حمكمة اخلدمات املالية ختتص بالنظر يف صحة القرارات التي 
اختصاص  املحكمة  من  سلب  املذكور  القانون  لكن   Hاملركزي البنك  يصدرها 
النظر يف صحة القرارات أو اإلجراءات الصادرة عن البنك املركزي بشأن تطوير 

السياسة النقدية وتنفيذها بام يف ذلك سياسة سعر الرصف األجنبي(٢).
القرارات  صحة  يف  النظر  من  املالية  اخلدمات  حمكمة  منع  فإن  ذلك  ومع 
اخلاصة بالسياسة النقدية ال يعنيH من وجهة نظرناH أن هذه القرارات حمصنة 

(۱)  مذكور لدى د. مالك عبال، المصدر السابق، ص۲۰.

(۲)  تنظر: الفقرة (٤) من المادة (٦۳) من قانون البنك المركزي العراقي النافذ.
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من الطعن القضائي أمام اجلهات القضائية األخرWٰ ألن هذا التفسري يتعارض 
القوانني  يف  النص  ظر  بأن: (حيُ رصاحة  نص  الذي  النافذ  الدستور  أحكام  مع 
عٰىل حتصني أي عمل أو قرار إداري من الطعن)(١). عليه فإذا كانت القرارات 
لنقدية  ا لسياسة  ا بتطوير  لصلة  ا ذات  لعراقي  ا ملركزي  ا لبنك  ا من  درة  لصا ا
وتنفيذها يمتنع عٰىل حمكمة اخلدمات املالية النظر فيها استنادا إٰىل أحكام قانون 
املحاكم  قبل  من  صحتها  يف  النظر  فباإلمكان   Hلنافذ ا العراقي  املركزي  البنك 
األخرٰ مثل: حمكمة القضاء اإلداري التي ختتص بالفصل يف صحة القرارات 
الفردية والتنظيمية التي تصدر عن املوظفني واهليئات يف الوزرات واجلهات غري 

املرتبطة بوزارة والقطاع العام التي مل يُعني مرجع للطعن عليها(٢).

(۱)  تنظر: المادة (۱۰۰) من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰٥.

(۲)  تنظر: الفقرة (رابعًا) من المادة (۷) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ۱۹۷۹.
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ة sخا�

حيسن بناH وقد أرشفنا عٰىل خامتة البحثH أن نُشري إٰىل ما توصلنا إليه من 
استنتاجاتH وما نقرتحه من أفكارH نراها قمينة بالطرح:

: ا�ستنتاجات
ً

أو�

إنه –  ١ قوامها   Hاجلدل عٰىل  بذاهتا  تستعيص   Hهامة حقيقة  عن  البحث  كشف 
فإن   Hالدولة يف  تقليدية  إدارية  مرافق  والقضاء  واألمن   Hالدفاع كان  إذا 
دولة  من  فام  التقليدية.  االقتصادية  املرافق  مقدمة  يف  يقف  املركزي  البنك 
تأسيس  عليها  وجب  إالّ  االستقرار  واملرصفية  النقدية  ألوضاعها  ترجتي 
البنك املذكورH وتزويده باالختصاصات الالزمة لتأدية املهام املناطة به. 
احلقيقة  إٰىل  فطنت  التي  األنظمة  أول  كان  اإلسالمي  املايل  لنظام  ا ولعل 
ختتلف  ال  صالحيات  مارس  الذي  النقود)  رضب  فأسس (دار  املذكورة 
 Hاحلارض الوقت  يف  املركزية  البنوك  متارسها  التي  الصالحيات  عن  كثريا 
يَّام أن الدار  وهذا يدل عٰىل تقدم الفكر املايل واالقتصادي اإلسالمي الَ سِ
مؤسسة  مع  بالتعاون  وتنفيذها  النقدية  السياسية  برسم  اختصت  املذكورة 
: (بيت  بـ عرفت  وتنفيذها  لية  ملا ا لسياسة  ا بصياغة  اهتمت   ٰأخر لية  ما
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املال)H وهذا يُعد بحق فكر سابق لزمانهH وتطبيق متقدم ملبدأ الفصل بني 
السلطات بصورته الفرعية.

٢  – Hباألمن ملتمثلة:  ا لتقليدية  ا جماالته  عــٰىل  ا  مقصور لعام  ا لنظام  ا يعد  مل 
والصحةH والسكينة العامة بل توسع نطاق النظام ليستوعب صورا جديدة 
اضطراب  ألن   Hالدولة يف  املــرصيف  لنظام  ا سالمة  عٰىل  احلفاظ  بينها  من 
األوضاع النقديةH واالئتامنيةH واملرصفية من شأنه أن يُلحق بالنظام العام 
املركزي  بالبنك  الترشيعات  ناطت  وهلذا  األرضار.  أشد  املادية  بصورته 
مهمة اإلرشاف عٰىل صون النظام املرصيفH ومحايته من املخاطر التي هتدد 
 Hضبطية باختصاصات  املذكور  البنك  الترشيعات  تلك  فزودت   Hسالمته
بعضها وقائي وبعضها اآلخر عقايبH منْ أَجل محاية املتعاملني مع املصارف 
من مودعني وغريهمH فضال عن محاية الدولة ذاهتا من اجلرائم ذات الطابع 

املايلH مثل: غسل األموالH ومتويل اإلرهاب.
٢٠٠٤ موفقا يف تنظيمه –  ٣ مل يكن قانون البنك املركزي العراقي النافذ لسنة 

الختصاص البنك املذكور يف فرض اجلزاءات املاليةH لوجود تعارض بينها 
.٢٠٠٤ وبني األحكام الواردة يف قانون املصارف النافذ لسنة 

انتقص قانون البنك املركزي العراقي من حق الدفاع املقرر للمترضرين من –  ٤
القرارات اإلدارية الصادرة من البنك املركزي عندما قرر القانون املذكور 
رسيان تلك القرارات يف مواجهتهم من تاريخ صدورهاH وليس من تاريخ 

التبلغ أو العلم هبا علام يقينيا كام تقتيض األصول اإلدارية السليمة.
البنك –  ٥ أموال  عٰىل  احلجز  إيقاع  منع  عندما   ٰالقهقر العراقي  املرشع  عاد 

املركزيH وهذا املنع منتقدH من وجهة نظرناW ألنه حيرم دائني البنك من 
طلب   ٰدعو بإقامة  احلق  وهي   Hالديون حتصيل  ضامنات  من  هامة  ضامنة 
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لصفة  ا عليه  تغلب  ما  عا مرفقا  بوصفه   – لبنك  ا طبيعة  نّ  إ كام   Hاحلجز
االقتصادية – تتطلب أن تعامل أمواله عٰىل أهنا أموال خاصةH وأن يسمح 
واملؤسسات  املصارف  ثقة  يُعزز  ما  وهذا   H عليها باحلجز  لبنك  ا ئني  لدا
املالية بالبنك املركزيH وال يقدح يف قولنا هذا أن احلجز من شأنه أن يُعطل 
البنك عن أداء مهامهW ألن احلجزH يف حالة سامح املرشع بإيقاعهH ال يطال 
املالية  واألوراق   Hالنقود مثل:  هبا  الترصف  جيوز  التي  ــوال  األم  ٰســو

بأنواعها كافة.
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حات siا�ق : نياً T*

وهي عٰىل رضبني: دستوريةH وقانونية:
املقرتحات الدستورية: ●

٢٠٠٥ باختصاص –  ١ نقرتح أن ينص دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 
يتعارض  ال  وبام  وتنفيذها  لنقدية  ا لسياسة  ا بوضع  ملركزي  ا لبنك  ا
من  االختصاص  هذا  عٰىل  النص  ألن   Wللدولة لعامة  ا لسياسة  ا مع 
السلطة  تأثري  بعد  ويُ املركزي  للبنك  الفني  االستقالل  يُعزز  أن  شأنه 

عنه. التنفيذية 
املركزي –  ٢ للبنك  يكون  بأن  لنافذ  ا لعراقي  ا الدستور  يف  النص  نقرتح 

من  ملــركــزي  ا لبنك  ا استقالل  دعــم  يف  ألمهيتها  مستقلة  ــة  زن مــوا
الناحية املالية.

لبنك –  ٣ ا رأي  أخذ  بوجوب  لنافذ  ا لعراقي  ا الدستور  يف  النص  نقرتح 
وله  النواب  جملس  إٰىل  يُقدم  قانون  مقرتح  أو  مرشوع  كل  يف  املركزي 

عالقة بالبنك املذكور.
املقرتحات القانونية: ●

ندعو املرشع العراقي إٰىل تطهري الفقرة: (١) من املادة (٦٩) من قانون –  ١
البنك املركزي من العوار الدستوري الذي ينتاهبا بأن ينص عٰىل رسيان 
العلم  أو  التبلغ  تاريخ  من  هبا  املخاطبني  عٰىل  املركزي  البنك  قرارات 
اليقيني هباH وهذا ما يتفق مع متطلبات حق الدفاع املكفول دستوريا.

لية –  ٢ ملا ا ـــزاءات  اجل بفرض  ملــركــزي  ا لبنك  ا صالحية  تنظيم  ـــادة  ع إ
املصارف  قانون  أحكام  مع  يتعارض  ال  بام  لفة  ملخا ا املصارف  عٰىل 

العراقي النافذ.
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أم –  ٣ عامة  أشخاصا  أكانوا  سواء   Hاملركزي البنك  لدائني  الثقة  إعــادة 
خاصةH وتقوية فرص حصوهلم عٰىل مستحقاهتم املالية املرتتبة يف ذمة 
البنك املذكور من خالل السامح هلم بطلب احلجز القضائي عٰىل أموال 
املركزي  البنك  لقانون  الثاين  التعديل  قبل  به  معموال  كان  كام  البنك 

العراقي النافذ.
إلغاء الفقرة (١) من املادة (٢٣) من قانون البنك املركزي العراقي –  ٤

املساءلة  من  العراقي  املركزي  البنك  موظفي  عٰىل  حصانة  تضفي  التي 
القانون.  فوق  أحد  يعلو  أن  ترتيض  ال  القانون  دولة  ألن   Wالقانونية
خطئه  عٰىل  ملُخطأ  ا اسب  حيُ أن  دَّ  بُ فال  عمله  عٰىل  املجتهد  فأ  يُكا ومثلام 

نم. رم بالغُ استنادا لقاعدة الغُ
لرقابة –  ٥ ا ممارسة  بمنع  لنافذ  ا العراقي  املركزي  البنك  قانون  يف  النص 

املالية السابقة عٰىل ترصفات البنك املركزيH ألن الرقابة املذكورة من 
شأهنا إعاقة عمل البنكH ومنعه من الترصف يف الوقت املناسب.

النص يف قانون البنك املركزي العراقي بمواعيد بدء السنة املالية للبنك –  ٦
املركزي وهنايتهاH ومواعيد اعداد املوازنة وتقديمها ملجلس اإلدارة.

هنيب باملرشع العراقي إعادة النظر يف الصالحية املناطة برئيس جملس –  ٧
الوزراء الواردة يف قانون البنك املركزي النافذ التي ختوله إعفاء أعضاء 
مع  تنسجم  تعد  مل  الصالحية  هذه  ألن   Hاملركزي البنك  إدارة  جملس 
عٰىل  املذكورين  األعضاء  مساءلة  قرص  الذي  النافذ  الدستور  أحكام 
جملس النواب وهذا ادعٰى إٰىل تعزيز استقاللية البنك املركزيH ومحايته 

من التدخالت احلكومية.

۱٥۹
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د. إبراهيم حممد احلمودH النظام املايل للمؤسسات العامة ذات امليزانيات –  ١
يف  العمل  عليه  استقر  ما  واقع  من  حتليلية  دراســة   Hالكويت يف  املستقلة 

.١٩٩٣  Hالكويت Hجامعة الكويت Hالطبعة األوٰىل Hالكويت
أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي املاورديH األحكام –  ٢

بدون   Hــريوت ب  Hلعلمية ا الكتب  دار   Hلدينية ا لــواليــات  وا نية  السلطا
ذكر السنة.

جواهر –  ٣ مــن   Hلــعــروس ا تــاج   Hلــزبــيــدي ا احلسيني  مــرتــٰىض  حممد  السيد 
مطبعة   Hحجازي مصطفٰى  حتقيق   Hوالعرشون لرابع  ا اجلزء   Hلقاموس ا

.١٩٨٧  Hالكويت Hحكومة الكويت
٤  – Hترمجة عيسٰى عصفور Hالنظام السيايس واإلداري يف فرنسا Hبيار باكتيت

.١٩٨٣  Hبريوت Hمنشورات عويدات Hالطبعة األوٰىل
د. توفيق شحاتهH مبادئ القانون اإلداريH اجلزء األولH يشمل : النظام –  ٥

 H ليبها أسا  – ئلها  وسا  – نشاطها   – لعامة  ا اإلدارة  تنظيم   – اإلداري 
.١٩٥٤  Hالقاهرة Hدار النرش للجامعات املرصية Hالطبعة األوٰىل

۱٦۱

قائمة المصادر



د. ثروت بدويH مبادئ القانون اإلداريH املجلد األولH أصول القانون –  ٦
.١٩٦٦  Hدار النهضة العربية Hالقاهرة Hوأسسه وخصائصه Hاإلداري

اإلدارة –  ٧ تكوين   Hاألول اجلزء   Hالعامة اإلدارة  يف  الوجيز   Hاحللبي حسن 
اللبنانيةH طH٢ املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيعH بدون ذكر 

.١٩٩٢  Hمكان النرش
دار –  ٨  Hط١  Hلقانونية وا االقتصادية  املصطلحات  معجم   Hالنجفي حسن 

.١٩٨٢  Hبغداد Hواسط للنرش والتوزيع
مصادر –  ٩  Hاألول اجلزء   Hلاللتزام العامة  النظرية   Hالذنون عيل  حسن  د. 

.١٩٤٩  Hبغداد Hمطبعة املعارف Hااللتزام
١٠ – Hاإلسالمية العربية  الدولة  يف  النقدي  النظام  أصول   Hالكبييس محدان  د. 

.١٩٨٨  Hبغداد Hآفاق عربية Hدار الشؤون الثقافية العامة Hالطبعة األوٰىل
١١ – Hاالقتصادي لفكر  ا تاريخ   Hسعد وعيل  حــالوة  وحسن  القديس  رفيقة 

.٢٠٠٠  Hدمشق Hاملؤسسة العامة للمطبوعات والكتب املدرسية
عمر – ١٢ مراجعة   Hالــدالين فهمي  ترمجة   Hالــربجــوازيــة أصــل   Hپرنو رجيــني 

.١٩٧٠  Hدمشق Hمطبعة وزارة الثقافة Hشخاشريوا
البرتول ومعامل النظام املايل يف الكويتH الطبعة – ١٣  Hد. زين العابدين نارص

 Hوالرشيعة احلقوق  كلية   Hالثاين العدد   Hوالرشيعة احلقوق  جملة   Hالثالثة
.٢٠٠٦  Hجامعة الكويت

١٤ – Hلعربية ا لنهضة  ا ر  دا  Hاإلداري نــون  لــقــا ا  Hلـــرشقـــاوي ا ســعــاد  د. 
.٢٠٠٩  Hالقاهرة

أضواء قانونية على استقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية
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١٥ – Hالعراقي الترشيع  يف  وتطبيقها  العامة  املؤسسة  نطرية   Hالعلوش سعد  د. 
.١٩٦٨ دراسة مقارنةH دار النهضة العربيةH القاهرة 

لبنوك – ١٦ وا لنقود  ا  Hلعقاد ا حممد  مدحت  ود.  قريصة  تــادرس  صبحي  د. 
.١٩٨٣  Hبريوت Hدار النهضة العربية Hوالعالقات االقتصادية الدولية

مطابع – ١٧  Hاالقتصادية واألفكار  الوقائع  تاريخ   Hبوادقجي الرحيم  عبد  د. 
H١٩٨٢ ص٨٤.  Hدمشق Hمؤسسة الوحدة

١٨ – Hاإلسالم يف  املرصفية  القروض   Hالسامرائي وادي  أمحد  الــرزاق  عبد  د. 
.٢٠٠٤  Hبغداد Hدار الشؤون الثقافية العامة Hدراسة تارخيية

١٩ – Hالقضاء Hالترشيع Hالسلطات الثالث يف اإلسالم Hعبد الوهاب اخلالف
.١٩٨٥  Hالكويت Hدار القلم للنرش والتوزيع Hالطبعة الثانية Hالتنفيذ

٢٠ – Hمطبعة جامعة دمشق Hط٧ Hاملالية العامة والترشيع املايل Hد. عصام بشور
.١٩٩٥ – ١٩٩٦ Hدمشق

دار – ٢١  H األوٰىل لطبعة  ا  Hملركزية ا الصريفة   Hاملحاوييل حسن  حممد  عصام 
.٢٠١٤  Hبغداد Hالدكتور للعلوم اإلدارية واالقتصادية

٢٢ – Hاخلارجية ــة  اإلداري للرقابة  القانوين  النظام   Hاألمــري عبد  حسن  عيل  د. 
دراسة مقارنةH الطبعة األوٰىلH املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية 

.٢٠١٧  Hالقاهرة Hللنرش والتوزيع
املجال – ٢٣ غري  يف  ملستقلة  ا للهيئات  لقانوين  ا لنظام  ا  H محــزة نجيب  عيل  د. 

.٢٠١٧  Hبريوت Hدار السنهوري Hدراسة مقارنة Hاالقتصادي
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مقدمة – ٢٤  Hالعراقي التجاري  القانون  يف  الوجيز   Hجاسم إبراهيم  ــاروق  ف
 Hعمليات املصارف Hالعقود التجارية Hالتاجر Hاألعامل التجارية Hعامة

.٢٠١٥  Hبغداد Hدار السيسبان
د. فالح حسن الثوينيH املوجز يف تطور النقود واملصارف يف العراق منذُ – ٢٥

 Hالطبعة األوٰىل Hتٰى األلف الثالث بعد امليالد األلف الثالث قبل امليالد حَ
.٢٠١٠  Hبغداد Hمطبعة الرفاه

ودار – ٢٦ مكان  ذكر  بدون   Hاالقتصاد علم  مبادئ   Hاحلسناوي مهدي  كريم 
.١٩٩٠ Hالنرش

د. مالك عبالH قوانني املصارفH دراسة حول املرصف املركزي واملصارف – ٢٧
التجارية واملتخصصة واإلسالمية واملؤسسات املالية والرصافة ومكافحة 
 Hاحلقوقية زيــن  مــنــشــورات   Hط١ مــقــارنــة)  األمـــوال (دراســـة  تبييض 

.٢٠٠٦ Hبريوت
الثقافة – ٢٨ دار   Hط٢  Hاإلداري يف القانون  الوجيز   Hالذنيبات مجال  حممد  د. 

.٢٠١١  Hعامن Hللنرش والتوزيع
٢٩ – Hمبادئ االقتصاد النقدي Hد. حممد حامد دويدار و. عادل أمحد حشيش

.١٩٨٤  Hاإلسكندرية Hمؤسسة الثقافة اجلامعية
مشاكل – ٣٠ عٰىل  القضاء  يف  النقدية  الترشيعات  دور   Hالطوايب حلمي  حممد  د. 

 Hاجلامعي الفكر  دار   Hاألوٰىل الطبعة   Hمقارنة دراسة   Hاالقتصادي النمو 
.٢٠٠٧  Hاإلسكندرية

د. حممد خالد املهاينيH منهجية املوازنة العامة للدولة يف اجلمهورية العربية – ٣١
.١٩٩٤  Hدمشق Hمنشورات وزارة الثقافة Hالسورية

أضواء قانونية على استقالل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية
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للنرش – ٣٢ املسرية  دار   Hط٢  Hلعامة ا املوازنة  أصــول   Hعصفور شاكر  حممد 
.٢٠٠٩ Hعامن Hوالتوزيع

األنظمة – ٣٣ وتطور  لقوانني  ا دستورية  عٰىل  بة  لرقا ا  Hسويلم عيل  حممد  د. 
.٢٠١٣ Hاإلسكندرية Hدار املطبوعات اجلامعية Hدراسة مقارنة Hالدستورية

٣٤ – Hط١  Hامليزانية لقوانني  الدستورية  األسس   Hاللطيف عبد  حممد  حممد  د. 
 Hالكويت جامعة   Hالعلمي النرش  جملس   Hوالنرش والتعريب  التأليف  جلنة 

.٢٠٠٧  Hالكويت
أحدث – ٣٥ وفــق  لــعــراق  ا يف  اإلداري  القضاء   Hاجلــبــوري خلف  حممود  د. 

.٢٠١٤  Hبغداد Hدار املرتٰىض Hط٢ Hالتطورات الترشيعية والقضائية
٣٦ – Hاجلزء األول Hأصول القانون اإلداري Hد. حممود سعد الدين الرشيف

.١٩٥٦  Hبغداد Hمطبعة املعارف
د. حممود سعد الدين الرشيفH دروس يف النظرية العامة للضبط اإلداري – ٣٧

H١٩٦١ كلية   – ١٩٦٠ لطالب دبلوم العلوم اإلداريــةH السنة الدراسية 
احلقوقH جامعة القاهرة.

د. مدحت عباس امنيH رضيبة الدخل يف الترشيع الرضيبي العراقي دراسة – ٣٨
 Hحتليلية لنصوص قانون رضيبة الدخل رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨٢ املعدل النافذ

.١٩٩٧  Hبغداد Hبدون ذكر دار النرش Hالقسم األول Hدراسة مقارنة
٣٩ – Hاملدخل لدراسة القانون Hد. مصطفٰى حممد اجلامل ود. محدي عبد الرمحن

نظرية احلقH مكتبة املسريةH بدون ذكر مكان وسنة النرش.
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االستقرار – ٤٠ بناء   Hللعراق لنقدية  ا السياسة   Hقاسم صالح  حممد  مظهر  د. 
 Hاحلكمة بيت   Hط١  Hسليم مايل  نظام  عٰىل  واحلفاظ  الكيل  االقتصادي 

.٢٠١٢ Hبغداد
الطبعة – ٤١  Hاإلقناع عن  اإلقناع  كشاف   Hاحلنبيل لبهويت  ا يونس  بن  منصور 

األوٰىلH املجلد اخلامسH تتمة الزكاةH الصيام واالعتكافH وزارة العدل 
.٢٠٠٣  Hبدون ذكر مكان النرش Hيف اململكة العربية السعودية

٤٢ – Hالدور التنظيمي لإلدارة يف املجال االقتصادي Hد. وليد حممد الشناوي
.٢٠٠٩  Hالقاهرة Hاملكتبة العرصية للنرش والتوزيع Hط١

امعية : نياً : الرسائل ا>( T*

١  – Hآليات رقابة البنك املركزي عٰىل البنوك التجارية وفعاليتها Hحورية محني
حالة اجلزائرH مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية إٰىل 
جامعة منتوريH قسنطينةH كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريH السنة 

.٢٠٠٦ اجلامعية 
 : البحوث وا�قا�ت :

ً
لثا T*

أمحد عبد الظاهر أمحد عبدH املحكمة اإللكرتونية كيف؟ مقال منشور عٰىل –  ١
nideknLi : موقع

مقال –  ٢  Hالراشدين واخللفاء  املال يف عهد النبي  راغب الرسجاينH بيت  د. 
www.islamstory.com منشور عٰىل املوقع : 

د. رمضان حممد بطيخH الضبط اإلداري ومحاية البيئةH ندوة دور الترشيعات –  ٣
.٢٠٠٥  H١١ آيار  – ٧  Hالشارقة Hوالقوانني يف محاية البيئة العربية
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٤  – Hالتقايض وأهلية  املعنوية  الشخصية  نظرية   Hالعلوش اجلبار  عبد  سعد  د. 
نقابة   Hالقضاء جملة  إٰىل   Hاملعنوية الشخصية  نظرية  بشأن  املقدمة  الدراسة 
.١٩٧٦ Hالعدد الثالث السنة ٣١ Hاملحامني يف مجهورية العراق جملة القضاء

عزوز عيلH قياس استقاللية البنك املركزي يف ظل اإلصالحات املرصفية –  ٥
احلديثةH مداخلة يف إطار املؤمتر العلمي الثاين حول إصالح النظام املرصيف 
 Hعيل بو  بن  حسيبة  جامعة   Hالراهنة العاملية  التطورات  ظل  يف  اجلزائري 

الشلفH ١١ – ١٢ آيار ٢٠٠٨.
وامليزانية –  ٦ الدولية  واالحتياطيات  املركزي  البنك  استقاللية   Hمرزا عيل  د. 

قيني  لعرا ا االقتصاديني  شبكة  عــٰىل  منشور  مقال   Hلــعــراق ا يف  مة  لعا ا
يف ٤ / ٥ / ٢٠١٢.

د. ماجد راغب احللوH املركز القانوين للبنك املركزيH دراسة مقارنة يف –  ٧
.١٩٧٩ Hالعدد األول Hالسنة الثالثة Hجملة احلقوق والرشيعة Hالبالد العربية

٨  – Hالتقايض وأهلية  املعنوية  الشخصية  نظرية   Hالسعيدي يعقوب  حممد  د. 
 Hء لقضا ا جملة  ٰىل  إ  Hملعنوية ا الشخصية  نظرية  بشأن  ملقدمة  ا ســة  لــدرا ا
 H٣١ السنة   Hلــثــالــث ا ــعــدد  ال  Hــراق ــع ال مجــهــوريــة  يف  املــحــامــني  نقابة 

.١٩٧٦ Hمتوز – آب – أيلول
د. مظهر حممد صالحH رفع احلصانة األمريكية عن األموال العراقية الواقع –  ٩

عٰىل   ٢٠١٤  /  ٦  /  ٥ يف  اإلنرتنت  شبكة  عٰىل  منشور  مقال   Hوالتحديات
ten. stsimnoceigarI : املوقع

١٠ – Hالنقدية السياسة  عٰىل  وأثرها  املركزي  البنك  استقاللية   Hزين منصوري 
بحث مقدم إٰىل ملتقٰى املنظومة املرصفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية 

واقع وحتدياتH جامعة الشلفH بدون ذكر السنة.
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د. هناد عبد الكريم أمحد العبيديH املالمح واالجتاهات الراهنة للسياسة – ١١
الغري   H تفعيلها وجماالت  لتحرير)  ا ٰىل  إ لتقييد  ا العراق (من  يف  لنقدية  ا
 qi. للعلوم االقتصادية واإلداريةH العدد الثامن عرشH متاح عٰىل املوقع : 

ᴜde. afᴜkoᴜ

البنك – ١٢ يلعبه  أن  يمكن  الذي  لــدور  وا التضخم   Hعليوي حسن  هادي  د. 
gro. eniInorIiS : مقالة منشورة عٰىل املوقع Hاملركزي العراقي يف احلد منه

يف – ١٣ ملستقلة  ا هلــيــئــات  وا االســتــقــالل  مفهوم   Hلــقــيــيس ا حممد  حــنــان  د. 
H٢٠٠٥ جملة احلقوقH كلية القانونH اجلامعة املستنرصيةH السنة  دستور 

.٢٠١٤ Hالعددان ٢٣ – ٢٤ Hاملجلد الرابع Hالسادسة
اهليئات – ١٤ لقرارات  القانونية  الطبيعة   Hغازي وعلياء  القييس  حممد  حنان  د. 

يف  القانونية  الدراسات  قسم   Hقانونية دراسات  جملة   Hالعراق يف  املستقلة 
.٢٠١٤  H٣٧ بيت احلكمةH عدد 

د. شاب توما منصورH النظام القانوين لعامل الدولةH مستل من جملة العلوم – ١٥
.١٩٦٩  Hبغداد Hمطبعة العاين Hالعدد األول Hاملجلد األول Hالقانونية

: �iرابعاً : الدسات

١٩٦٢.–  ١ دستور الكويت النافذ لسنة : 
١٩٨٢.–  ٢ دستور تركيا النافذ لسنة : 
٢٠٠٢.–  ٣ دستور البحرين النافذ لسنة : 
٢٠٠٥.–  ٤ دستور مجهورية العراق لسنة : 
٢٠١٤.–  ٥ دستور مجهورية مرص العربية لسنة : 
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: % خامساً : القوان��

١٩٤٧.–  ١ قانون املرصف الوطني العراقي امللغٰى رقم : (٤٣) لسنة : 
١٩٥١.–  ٢ القانون املدين العراقي النافذ رقم : (٤٠) لسنة 
١٩٥٦.–  ٣ قانون البنك املركزي العراقي امللغٰى رقم : (٧٢) لسنة : 
٤  – : رقم  لنافذ  ا للبناين  ا ملركزي  ا املــرصف  نشاء  وإ لتسليف  وا لنقد  ا قانون 

(١٣٥١٣) لسنة : ١٩٦٣.
١٨٥) –  ٥ ) : رقم  لنافذ  ا املعدل  لعراقي  ا واملدققني  املحاسبني  بة  نقا قانون 

.١٩٦٩ لسنة : 
الكويت –  ٦ وبنك  لنقد  ا شأن  يف  لنافذ  ا  ١٩٦٨  : لسنة   (٣٢ ) : رقــم  قانون 

رقم : (١٤٩)  امللغٰى  العراقي  التجارة  قانون  املرصفية.  واملهن  املركزي 
.١٩٧٠ لسنة : 

١٩٧١.–  ٧ قانون البنك املركزي األردين النافذ رقم : (٢٣) لسنة : 
١٩٧٣ املرصي بشأن املوازنة العامة للدولة.–  ٨ قانون رقم : (٥٣) لسنة : 
١٩٧٦.–  ٩ قانون البنك املركزي العراقي امللغٰى رقم : (٦٤) لسنة : 

١٩٧٩.–  ١٠ قانون جملس الدولة العراقي النافذ رقم : (٦٥) لسنة : 
١٩٨٢.– ١١ قانون رضيبة الدخل العراقي النافذ رقم : (١١٣) لسنة : 
١٩٩٧.– ١٢ قانون الرشكات العامة العراقي النافذ رقم : (٢٢) لسنة : 
قانون البنك املركزي واجلهاز املرصيف والنقد املرصي النافذ رقم : (٨٨) – ١٣

.٢٠٠٣ لسنة : 
٢٠٠٤.– ١٤ قانون البنك املركزي العراقي النافذ رقم : (٥٦) لسنة : 
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٢٠٠٤.– ١٥ قانون املصارف العراقي النافذ رقم : (٩٤) لسنة : 
قانون اإلدارة املالية والدين العام العراقي امللغٰى رقم : (٩٥) لسنة : ٢٠٠٤.– ١٦
٦٤) – ١٧ رقم : ( لنافذ  ا املالية  واملؤسسات  املركزي  البحرين  مرصف  قانون 

.٢٠٠٦ لسنة : 
النافذ رقم : (٦٣) – ١٨ العراقي  املركزي  البنك  األول لقانون  التعديل  قانون 

.٢٠٠٧ لسنة : 
٢١) – ١٩ ) : رقــم  لنافذ  ا لعراقي  ا قليم  إ يف  ملنتظمة  ا غري  املحافظات  نــون  قــا

.٢٠٠٨ لسنة : 
٢٠١١.– ٢٠ قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي العراقي رقم : (٣١) لسنة : 
١٣) – ٢١ ــم : ( رق ملالية  ا املؤسسات  وتنظيم  ملــركــزي  ا قطر  مــرصف  ــانــون  ق

.٢٠١٢ لسنة : 
٢٠١٦.– ٢٢ النظام األسايس للبنك املركزي التونيس لسنة : 
٨٢) – ٢٣ ) : ــم  رق لعراقي  ا ملــركــزي  ا لبنك  ا لقانون  لثاين  ا لتعديل  ا ــون  ن ــا ق

.٢٠١٧ لسنة : 
٢٠١٩.– ٢٤ قانون اإلدارة املالية االحتادية العراقي النافذ رقم : (٦) لسنة : 
٢٠١٩.– ٢٥ قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية : 
٢٠١٩ قانون التعديل األول لقانون املوازنة – ٢٦ القانون رقم : (١١) لسنة : 

.٢٠١٩ العامة االحتادية جلمهورية العراق رقم : (١) لسنة 
ح�م القضائية :

�
سادساً : ا�

أحكام املحكمة االحتادية العليا :–  ١
●  ٢٠٠٦ ٢٢٨ ت /  ــــــدد /  ـــة الــعــلــيــا ع ـــادي حــكــم املــحــكــمــة االحت

يف ٩ / ١٠ / ٢٠٠٦.
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●  ٢٠١٠ ٨٨ / احتـــاديـــة  ـــة الــعــلــيــا عـــدد  حــكــم املــحــكــمــة االحتـــادي
يف ١٨ / ١ / ٢٠١١.

● .٢٠١١ ٢١ / احتادية /  حكم املحكمة االحتادية العليا عدد 
حكم املحكمة االحتادية العليا عدد ١٩ / ٣٤ / ٢٠١٥ يف ٦ / ٧ / ٢٠١٥. ●
ــــة / ٢٠١٦  ● حــكــم املــحــكــمــة االحتـــاديـــة الــعــلــيــا رقـــم ٢٤ / احتــــادي

يف ٧ / ٨ / ٢٠١٦.
●  ٢٠١٧ ٥ / احتــاديــة / إعــالم  حكم املحكمة االحتــاديــة العليا عــدد / 

يف ٢٨ / ٣ / ٢٠١٧.
●  ٢٠١٧  / احتــــاديــــة   /  ١٤٧ رقــم  العليا  االحتــاديــة  املحكمة  حــكــم 

يف ١٢ / ٢ / ٢٠١٨.
●  ٢٠١٨ ٥٣ / احتــاديــة / إعــالم  حكم املحكمة االحتــاديــة العليا رقــم 

يف ١٥ / ٥ / ٢٠١٨.
أحكام حمكمة اخلدمات املالية :–  ٢

●  ٢٠١٠  / مالية  خــدمــات   /  ١ عــدد  ملالية  ا اخلــدمــات  حمكمة  حكم 
يف ٨ / ٦ / ٢٠١١.

●  ٢٠١٢ مالية  ــات  ــدم خ  /  ٣ ــدد  ع لــيــة  ملــا ا اخلــدمــات  حمكمة  حكم 
يف ١٠ / ٦ / ٢٠١٣.

ـــات  ● ـــدم ٩ / خ  / ٣  / ٢  / ١ ـــدد /  ــات املــالــيــة ع ــدم حــكــم حمكمة اخل
مالية ٢٠١٣ يف ١٤ / ١٠ / ٢٠١٣.

●  ٢٠١٣  / مالية  خــدمــات   /  ١٤ عــدد  املالية  اخلــدمــات  حمكمة  حكم 
يف ١١ / ١٢ / ٢٠١٣.
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●  ٢٠١٣  / مالية  خــدمــات   /  ٧ عــدد  ملالية  ا اخلــدمــات  حمكمة  حكم 
يف ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣.

●  ٢٠١٤ مالية  ــات  خــدم  /  ١٥ عــدد  ملالية  ا اخلــدمــات  حمكمة  حكم 
يف ٢٠ / ١ / ٢٠١٤.

●  ٢٠١٤ مالية  ــات  ــدم خ  /  ٢ ــدد  ع لــيــة  ملــا ا اخلــدمــات  حمكمة  حكم 
يف ٢٠ / ١ / ٢٠١٤.
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