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9-35  أ.د. مٌري كاظم عبٌد 

 مرٌم مالك زباله
 1 دراسة مقارنة مع الفقه اإلسالمً-حاالت تجهٌل الرهن الحٌازي 

36-94  ا.د.ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم 
 م.د فرقد زهٌر خلٌل

 معاٌٌر منح االئتمان المصرفً  دراسة مقارنة
 

2 

95-122  3 التنظٌم القانونً للرقابة على التكنولوجٌا المالٌة ا.د.سعد خضٌر عباس الرهٌمً 
123-154  ا.د اسماعٌل صعصاع غٌدان 

 زٌنب حسٌن منصور
الجهة المختصة برعاٌة ذوي االعاقة واالحتٌاجات الخاصة )دراسة 

 مقارنة(
4 

155-181  أ.د. منصور حاتم محسن 
 لٌث عباس منصور

 5 االموال المرهونة )دراسة مقارنة(توزٌع حصٌلة بٌع 

188-228  أ.د سالم عبد الزهرة الفتالوي 
 أ.م انغام محمود الخفاجً

ابـرام عقـد الـزواج بالوسائـل المعلـومـاتٌة )دراسة مقارنة بٌن الفقه 
 االسالمً وقوانٌن االحوال الشخصٌة(

6 

229-241  أ.د سالم عبد الزهرة الفتالوي 
الخفاجًأ.م انغام محمود   

االشكالٌات القانونٌة بشأن اثبات مسائل االحوال الشخصٌة باستخدام 
 الوسائل المعلوماتٌة 

1 

248-212  أ. د. طٌبة جواد حمد المختار  
 علً عادل عبد الجاسم 

دور مجلس األمن فً مكافحة اإلرهاب وفق قرار مجلس األمن رقم 
2319(2111) 

8 

213-299  أ. د. طٌبة جواد حمد المختار  
 9 االختصاص القضائً الوطنً فً الجرائم اإلرهابٌة علً عادل عبد الجاسم 

311-324  ا.د طٌبة جواد حمد المختار 
 سالم حاتم برٌهً شٌاع

 دور مجلس حقوق االنسان فً حماٌة الحقوق
 

11 

325-351 أ.د.ذكرى محمد حسٌن الٌاسٌن  
  

رفاه كرٌم كربل     ا.م.د  

 منح الترخٌص المصرفً وإلغاءه فً التشرٌع العراقً
 

11 

358-395  أ.د. إسماعٌل نعمة عبود 
 م.م. صفاء عبد الواحد عبود

موقف التشرٌعات من التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلٌة  )دراسة 
 مقارنة(

12 

396-429  أ.د. حسٌن جبار النائلً 
 بنٌن قاسم محمد

القانونً للتصوٌت االلكترونً لالختٌار أعضاء المجالس النٌابٌة  التنظٌم
 )دراسة مقارنة(

13 

431-441  ا.م.د  محمد جعفر هادي 
 م.م  حسن ضعٌف حمود

دراسة مقارنة بأصول الفقه -التفسٌرعن طرٌق الداللة العقلٌة للنص
 االسالمً  

14 

448-411  ا.م.د  محمد جعفر هادي 
 م.م  حسن ضعٌف حمود

 15 دراسة مقارنة بأصول الفقه االسالمً   -فكرة التفسٌر المتطور للقانون 

418-511  ا.م.د رفاه كرٌم كربل 
 عالء علً عبد الحسٌن

التزامات وحقوق المصرف فً عقد توطٌن رواتب موظفً الدولة 
 والقطاع العام )دراسة مقارنة(

16 

512-561  أ.م.د. مٌثاق طالب عبد حمادي 
مهدياٌمان عباس   

 11 اساس االلتزام بتخفٌف الضرر فً عقود  التجارة الدولٌة

561-592  أ.م.د لٌلى حنتوش ناجً 
 علً راهً موسى

 18 االثار القانونٌة المترتبة على انتهاء عضوٌة رئاسة مجلس النواب

593-621  أ.م.د إٌناس مكً عبد 
 زٌد جبار أحمٌد الجبوري

لألموال المحجوزة تنفٌذٌاً   )دراسة الطبٌعة القانونٌة للبٌع المأذون به 
 19 مقارنة(

621-668  أ.م.د نهى خالد عٌسى 
 21 -دراسة مقارنة-مفهوم صكوك التموٌل  احمد عباس جاسم

669-698 جرٌمة افشاء معلومات خاصة بمجلس او مكتب مكافحة غسل االموال  ا.م.د حوراء احمد شاكر 
 21  -دراسة مقارنة-وتموٌل االرهاب 

699-131  22 2111القـانون واجب التطبٌق على النفـقـة وفق بـروتـوكول الهـاي لسنة  أ.م. د. زٌنة حازم خلف  

131-111  ا.م.د عالء ابراهٌم محمود 
 23 سلطة المحكمة االدارٌة العلٌا فً اعادة التكٌٌف القانونً للوقائع م.د. اثٌر ناظم حسٌن

118-193  فاتن عبد الجبار لفتة 
 24 الشخصٌة المعنوٌة كأحد مفترضات التنظٌم االداري ا.م. قاسم عبد الجلٌل محسن 

194-816  م .م . دعاء رحمن حاتم  
 م . م . هٌثم علً كزار

 25 االطار القانونً لتطبٌق نظام الخصخصة فً ادارة الموانئ العراقٌة 

 الفهرست



 التزامات وحقوق املصرف يف عقد توطني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام )دراسة مقارنة(
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقك جملة

 

 
 

 

 

/

/

 



 التزامات وحقوق املصرف يف عقد توطني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام )دراسة مقارنة(
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقك جملة

 

478 
 

  ممخص البحث

 يرتب أن الطبيعي فمن لذلك التبادلية العقود من يعد الدولة موظفي رواتب توطين عقد إن
 التعاقدية، وحقوقيم العقد طرفي عاتق على الملقاة العقدية االلتزامات في تتمثل آثاًرا العقد ىذا
 عن يتميز أنو إال أطرافو، بين العالقة في العقد ينشئيا التي العقود سائر مع يتشابو بذلك وىو
 آثاراً  يرتب التوطين عقد وباعتبار العقد، ىذا يرتبيا التي اآلثار حيث من العقود من غيره

 عن يتم الحقوق تلك وتنفيذ العقد، ينشئيا التي الحقوق تنفيذ وجوب ىو طرفيو على رئيسية
. النية حسن يوجبو ما مع تتفق وبطريقة العقد عليو اشتمل لما طبقاً  العيني التنفيذ طريق
 نيدلمتعاقا يعةرش دلعقا أن ىي العقود مجال في علييا المتعارف العامة دةلقاعا أن وحيث

 التزاماتيم، ويرتب وتنفيذ العقد احترام علييم العقد أطراف فإن لذلك ود،لعقا ذتنفي متحك لتيوا
 المتعاقد المصرف ذمة في والتزامات حقوق العام والقطاع الدولة موظفي رواتب توطين عقد
 من ذلك مظاىر وتبدو بو، وقبولو اإليجاب صدور لحظة من االلتزام ىذا ويبدأ اإلدارة، مع

 حالة في جديداً  أمراً  يصدر أن أو المصرف قبل من التحويل ألمر المباشر التنفيذ خالل
 اإلدارة مع المتعاقد للمصرف أن كما االلكتروني، التحويل تنفيذ في مصرف من أكثر تدخل
 . التعاقدية العالقة في الثاني الطرف بصفتو حقوق عدة
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 مــقدمة

:التعريف بموضوع البحث –اواًل            

 رغي تاطسل دارةلإل يطتع تيةذا صبخصائ صلخاا ونلقانا ودعق نع يةدارإلا ودلعقا زتتمي        
 وقلحقا نم ربالكثي تتمتع داريإلا دلعقا في طرفك لعامةا دارةإلفا ص،لخاا ونلقانا ودعق في فةومأل
العامة لمصلحةا قلتحقي ذاىو معيا دلمتعاقا بيا يتمتع ال لتيا ازتالمتيوا   

 ذتنفي في دءلبا نم معيا دلمتعاقا نتمك أن خصياأ يةدعق تمازالتا دارةإلا جيةوام في يتولد كذلك        
 في يادعق أطخ ونيك ذاى نفإ زاماللتا ذابي متق مل ذافإ ،هزنجاإ ميت حتى هذتنفي في لمضيا نمو للعما

 صابوأ لما بلمناسا ضيوللتع ستحقاقوا نع فضال دلعقا فسخ بلط في قلحا معيا دللمتعاق وليخ جانبيا
.أضرار  نم   

 يلتزم العقد طرفي ذمة في متقابلة التزامات إنشاء ىو للعقد الرئيسي األثر أن فيبدو عامة وبصفة       
 العقد طرفي التزامات ضمن تندرج ال عامة آثاراً  يرتب العقد فإن ذلك إلى وباإلضافة بتنفيذىا، منيما كل

.العقدية  مسؤوليتيم بيا االلتزام عدم يثير نحو على علييم، تسري ولكنيا .   

:البحث أىمية: ثانياً     

المصرف المتعاقد مع االدارة في عقد توطين رواتب  قالتزامات وحقو  دراسة اىمية لنا بدا         
الذي نص عليو المشرع العراقي ، والعملي التشريعي المستوىموظفي الدولة والقطاع العام تتركز في بيان 

والمترتبة بذمة المصرف المتعاقد مع االدارة ناىيك عن الحقوق التي يرتبيا العقد والتشريعات المقارنة 
 للمصرف للوصول الى درجة مثلى من التنفيذ االمثل للعقد االداري وبما يحقق الصالح العام. 

:البحث موضوع اختيار أسباب:ثانًيا :  

 عقود طريق عن الحديثة الدفع لوسائل تبًعا وتكييفيا الدولةموظفي  رواتب توطين موضوع حداثة     
 هذى دودح رياواظ يةدارإلا ودلعقا ذتنفي لخال التزامات وحقوق المصرف ضراستعإ مع اإلدارة تتبعيا
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 المصرف لستعماا نيةوقان دىم على رفلتعوا نيولقانا ساسياوأ ىادامو ياطبواضو االلتزامات والحقوق
.تاز المتياا هذلي  

 

:البحث مشكمة: ثالثًا   

 ليست)المصرف او المؤسسة المصرفية( وىي  المتعاقدة الجية وجود في البحث مشكلة تبدو          
 المتداولة األفراد حقوق عن ناىيك ،الطرف االقوى في العقد االداريعن االدارة  أىمية تقل الو  فرد مجرد
 التي ارثاآل ىي ما حول ىاًما تساؤاًل  لنا بدا وقد.  وىم الموظفين العمومين التابعين لالدارة العقد ىذا عبر

-:كاآلتي ىي فرعية تساؤالت عدة من التساؤل ىذا يرتبو بما التوطين، عقد يرتبيا  

:البحث تساؤالت: رابًعا   

المصرفية؟ المؤسسةالمصرف او  التزامات ماىي( 1   

 المصرفية؟ المؤسسةالمصرف او  حقوق ماىي( 2

 ::منيجية البحثخامساً 

اعتمدددنا فدددي دراسدددتنا لموضدددوع التزامدددات وحقدددوق المصددرف المتعاقدددد مدددع االدارة فدددي عقدددد تدددوطين          
على المنيج التحليلي المقارن للنصوص القانونية والتشريعات في ىدذا رواتب موظفي الدولة والقطاع العام 

عقدد تدوطين المصرف فدي الى مطلبين خصصنا المطلب االول لدراسة التزامات المجال لذلك قسمنا بحثنا 
فدي ، ثدم بيندا فدي المطلدب الثداني حقدوق المصدرف المتعاقدد مدع االدارة رواتب موظفي الدولدة والقطداع العدام

 .عقد التوطين
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 المطمب االول

 المصرفالتزامات 

تنفيددذ التحويددل االلكتروندددي و  اإللكترونددي الدددفع بطاقددة بإصددددار االلتددزامتتمثددل تلددك االلتزامددات فددي 
، مدن خدالل نقدل قيمتدو مدن حسداب اإلدارة إلدى -الموظدف التدابع لدإلدارة  –للنقود من اإلدارة إلى المسدتفيد 

حسداب المسدتفيد، وااللتددزام بسدرية المعدامالت والمعلومددات، فضداًل عدن االلتددزام بسدالمة النظدام االلكترونددي، 
 :وكأالتي ولبيان تلك االلتزامات سوف نوضحيا تباعاً 

 الفرع االول

 م بإصدار بطاقة الدفع اإللكترونيااللتزا

يلتزم المصرف المتعاقد مع اإلدارة بإصدار بطاقات الدفع اإللكترونية الخاصة بالموظفين التابعين  
جدراء كافدة المعدامالت الخاصدة المتعلقدة بيدم مدن سدداد  للجية اإلداريدة والتدي تسدمح ليدم باسدتالم رواتدبيم واك

اقدات مدن سدداد أثمدان السدلع المستحقات الحكومية األخرى، أو التعامالت األخرى التي تقوم عبر ىذه البط
 والمشتريات من اصحاب المحالت التجارية التي تقبل التعامل بيذه البطاقات.  

وقد نص قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المصري علدى أن:   تلتدزم جميدع سدلطات وأجيدزة 
أسددددماليا بسددددداد الدولددددة، واألشددددخاص االعتباريددددة العامددددة، والشددددركات التددددي تملددددك الدولددددة كددددل أو أغلبيددددة ر 

المستحقات المالية المقدررة ألعضدائيا والعداملين بيدا والخبدراء ورؤسداء وأعضداء مجدالس اإلدارات واللجدان، 
  (1)واشتراكات التأمينات االجتماعية بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك باستثناء بدالت السفر للخارج 

                                                           

، ينظددر ايضددًا )البنددد 2119( لسددنة 18قددانون تنظدديم اسددتخدام وسددائل الدددفع غيددر النقدددي المصددري رقددم )( مددن 2المددادة ) (1)
 ثانيًا( من نموذج عقد اصدار بطاقة الحكومة المصرية لصرف معاشات ومرتبات الموظفين.

( من الالئحة التنفيذية ليذا القانون ىي: وسدائل الددفع التدي 1وردت بالمادة )تجدر اإلشارة أن وسائل الدفع غير النقدي كما 
ينددتج عنيددا إضددافة أحددد الحسددابات المصددرفية للمسددتفيد، مثددل أوامددر اإليددداع والتحويددل والخصددم وبطاقددات االئتمددان والخصددم، 

 ركزي. منشور بالجريدة الرسمية العددنك المبوالدفع باستخدام الياتف المحمول، أو غيرىا من الوسائل التي قرىا محافظ ال
 . 2121سبتمبر  7( مكرر )ز(  في 36)  
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لمتعاقددد مددع االدارة باصدددار بطاقددة الدددفع امددا فددي االمددارات فلددم نجددد مايشددير الددى الددزام المصددرف ا   
مددن خددالل الددنص علددى واجبددات مددزود  ةااللكترونيددالمعددامالت والتجددارة االلكترونددي سددوى ماجدداء فددي قددانون 

 .(1)جديرة بالثقةوموارد انظمة واجراءات  خدمات التصديق االلكتروني في توفير

  علدددى أن تكدددون :خددددمات الددددفع اإللكتروندددينظدددام وقدددد ندددص المشدددرع العراقدددي علدددى ىدددذا االلتدددزام فدددي     
نشاطات خدمات الددفع اإللكتروندي: أواًل: إصددار أدوات الددفع اإللكتروندي ل.مدوال. ثانيدًا: إدارة اإليدداعات 
والسددحوبات النقديددة مددن خددالل الصددراف اآللددي ونقدداط البيددع. ثالثددًا: تنفيددذ عمليددات الدددفع اإللكترونددي الدائنددة 

 . (2) واليا مضمونة بسقف ائتمان لمستخدم خدمات الدفع اإللكتروني. ... والمدينة التي تكون أم

وعليددو فددإن البنددك المتعاقددد مددع اإلدارة بموجددب عقددد التددوطين ينبقددي أن يصدددر البطاقددات الالزمددة 
 للموظفين بشأن تعامالتيم المالية، من أجل تيسير عمليات السحب والدفع وسداد المستحقات المالية. 

 يالفرع الثان

 تنفيذ التحويل االلكتروني لمنقوداإللتزام ب

ُينشئ عقد التوطين إلتزامًا مباشرًا في ذمة المصدرف  إذ يلتدزم المصدرف بتنفيدذ األمدر الموجدو إليدو 
مددن قبددل اإلدارة، وفقددًا لمددا جدداء فيددو مددن شددروط وقيددود ،والتددي يجددب عليددو التقيددد بيددا حرفيددًا، بحيددث يراعددي 

، وىدو إلتدزام بالقيدام (3)انعكاسدًا للمصدلحة العامدة  عندد التنفيدذ ومبددأ حسدن النيدةمصلحة  اإلدارة  التي تعدد 

                                                           

 لسدنة( 1) رقدم بالقدانون المعددل ،2112( لسدنة 2( من قدانون المعدامالت والتجدارة االلكترونيدة االمدارتي رقدم )24المادة) (1)
 . .31/1/2116: بتاريخ ،(36) السنة ،(442) العدد الرسمية، بالجريدة منشور. 2116

 .2114( لسنة 186رقم ) العراقي نظام خدمات الدفع اإللكتروني ل.موالمن ( 2) المادة  (2)
( مددن القددانون المدددني المصددري، إذ نصددت ىددذه المددادة 148( وقددد ورد تطبيددق ذلددك فددي القواعددد العامددة الددواردة فددي المددادة )3)

( وال يقتصدر العقدد 2فدق مدع مدا يوجبدو حسدن النيدة. )( يجب تنفيذ العقد طبقًا لمدا اشدتمل عليدو وبطريقدة تت1على أن:   )
على إلزام المتعاقد بما ورد فيو، ولكن يتناول أيضًا ما ىو من مسدتلزماتو، وفقدًا للقدانون والعدرف بحسدب طبيعدة االلتدزام . 

العقددد ( يجددب تنفيددذ 1( مددن القددانون المدددني العراقددي والتددي نددص فييددا علددى أن:   )151وىددو ذاتددو مددا ورد بددنص المددادة )
( وال يقتصدر العقدد علدى إلددزام المتعاقدد بمدا ورد فيددو، 2طبقدًا لمدا اشدتمل عليددو وبطريقدة تتفدق مدع مددا يوجبدو حسدن النيددة. )

( مدن قدانون 141ولكن يتناول أيضًا ما ىو من مستلزماتو، وفقًا للقانون والعرف بحسب طبيعة االلتدزام ، وكدذلك المدادة )
( والتددي نصددت علددى أن:   ال ينعقددد العقددد إال باتفدداق الطددرفين علددى العناصدددر 141)المعددامالت المدنيددة االمدداراتي رقددم 
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بعمددل، وفددي ضددوء األمددر ذلددك يجددب علددى المصددرف تنفيددذ ىددذا االلتددزام فددور تلقيددو األمددر مددن دون تددأخير، 
 .(1)طالما ليس ىناك  اتفاقًا بين اإلدارة والمصرف على تأخير إجرائو، فال يجوز التأخير فيو

علدى أندو   يجدوز االتفداق علدى إرجداء تنفيدذ مندو ( 334وقد نص قدانون التجدارة المصدري بالمدادة ) 
أوامر النقل الصادرة من اآلمر أو المستفيد من مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذىا مع غيرىا مدن األوامدر التدى 

  .  من نوعيا والصادرة فى ذات اليوم

المصري، إذ تم النص على أن:   يجوز االتفداق  للمشرع موقف المشرع العراقي مجانباً جاء  كذلك
على إرجاء تنفيذ أوامر نقل معينة سواء كانت مرسلة من األمر بالنقل مباشدرة او مقدمدة مدن المسدتفيد إلدى 
آخر اليوم لتنفذييا مع غيرىا من األوامر التي تكدون مدن نوعيدا وتقددم إلدى المصدرف فدي اليدوم ذاتدو ، ممدا 

 يجوز للمصرف تأخير تنفيذه اذا لم يوجد مثل ىذا االتفاق.  يدل على أنو ال 

ولددم يددأت المشددرع اإلمدداراتي بجديددد عمددا سددبق قولددو، إذ نددص علددى أن:  يجددوز االتفدداق علددى إرجدداء 
تنفيذ أوامر تحويل معينة سواء أكانت مرسلة من اآلمر بالتحويل مباشرة أم مقدمة مدن المسدتفيد وذلدك إلدى 

 . (2)غيرىا من األوامر التي تكون من نوعيا وتقدم إلى المصرف في اليوم ذاتو  آخر اليوم لتنفيذىا مع

وفي الحالة التي يكون فييا حساب المستفيد في مصرف غير المصدرف محدل التعاقدد مدع اإلدارة  
إلددى المصددرف األخددر سددواء كددان مددران مددن قبددل المصددرف محددل التعاقددد فالتنفيددذ يكددون مددن خددالل إصدددار أ

                                                                                                                                                                                     

ذا اتفددق الطرفددان علددى 2األساسددية لاللتددزام وعلددى بدداقي الشددروط المشددروعة األخددرى التددي يعتبرىددا الطرفددان أساسددية، ) ( واك
احتفظدا بمسدائل تفصديلية يتفقددان العناصدر األساسدية لاللتدزام علدى بداقي الشدروط األخدرى التددي يعتبرىدا الطرفدان أساسدية و 

علييا فيما بعد ولم يشترطا أن العقد ال ينعقد عند عدم االتفاق على ىذه المسائل، فيعتبر العقد قد انعقدد واذا قدام خدالف 
 على المسائل التي لم يتم االتفاق علييا فإن القاضي يحكم فييا طبقًا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون .

 عمدددددددان، ،1ط والتوزيدددددددع، للنشدددددددر الثقافدددددددة دار المصدددددددرفية، والعمليدددددددات التجاريدددددددة األوراقموسدددددددى،  د. طالدددددددب حسدددددددن (1)
 .281، ص2111األردن،

، منشدور بالجريددة الرسدمية، بتداريخ : 1993( لسدنة 18( من قانون المعالمالت التجارية االماراتي. رقم )386(  المادة )2)
7/9 /1993. 
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ال جاز لإلدارة  اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري المقدررة فدي (1)أو المصرف الوسيط مصرف المستفيد .  واك
 .(2)القواعد العامة بقصد إجباره على التنفيذ العيني أو مطالبتو بالتعويض عن الضرر الذي لحقو

تج وقد تأكد ذلك من موقف المشرع التجاري المصري، والذي نص بقانون التجارة على أن:   ال تن
المدفوعات فى الحساب الجارى عائدا إال إذا اتفق على غير ذلك و يحسب العقد وفقا للسعر الذى يتعامل 

ال يجوز حسداب عائدد علدى العوائدد إال - 2بو البنك المركزى وقت استحقاقو ما لم يتفق على مقابل أقل . 
 .(3)إذا كان الحساب جاريا بين بنك وشخص آخر 

قددانون التجدارة العراقددي علددى أندو  اذا لددم ينفدذ المصددرف أمدر النقددل فددي أول وفدي ذات االتجدداه ندص 
يددوم عمددل تددال ليددوم تقديمددو اعتبددر األمددر ال حدددود المقدددار الددذي لددم ينفددذ كددان لددم بكددن ويجددب رده إلددى مددن 

ذا لددم ينفددذ المصددرف أمددر التحويددل فددي أول يددوم عمددل تددال ليددوم كددذلك نددص علددى أن:   ...  .(4) قدمددو..  واك
اعتبر األمر فدي حددود المقددار الدذي لدم ينفدذ كدأن لدم يكدن ووجدب رده إلدى مدن قدمدو مقابدل إيصدال  تقديمو

ذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر التحويل الذي لدم ينفدذ إلدى األوامدر التدي تقددم فدي  واك
 األيام التالية . 

ذا رفددددض كمددددا نددددص قددددانون المعددددامالت التجاريددددة اإلمدددداراتي علددددى أن:   المصددددرف تنفيددددذ األمددددر واك
( فإن اآلمر بالتحويل يبقى 2( و)1بالتحويل أو رفض المستفيد قبول تحويل المقابل الجزئي وفقًا للفقرتين )

ذا لم ينفذ المصدرف أمدر التحويدل فدي أول يدوم عمدل تدال ليدوم تقديمدو  لو حق التصرف في ىذا المقابل . واك
ذا اتفدق اعتبر األمر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن  لم يكن ووجب رده إلى من قدمو مقابدل إيصدال واك

علددى مدددة أطددول مددن ذلددك وجددب أن يضدداف أمددر التحويددل الددذي لددم ينفددذ إلددى األوامددر التددي تقدددم فددي األيددام 
. وعلددى أي حددال يكددون المصددرف ملددزم بتنفيددذ التحويددل االلكترونددي للنقددود وايددداعيا فددي حسددابات (5)التاليددة 

                                                           

 .78، ص 2117 مصر، القانونية، الكتب دار المصرفي، النقلندى الفيل،  (1)
 49(  453. ينظدر ايًضدا: فتدوى الجمعيدة العموميدة للفتدوى والتشدريع، رقدم )215محمد عمر ذوابدو، مصددر سدابق، ص (2)

 ( .31/5/1995جلسة) 8/6/1995ق، في 
 .1999( لسنة 17( من قانون التجارة المصري رقم )366(  المادة )3)
 .1984( لسنة 31قانون التجارة العراقي رقم )( من 266(  المادة )4)
 ، 1993( لسنة 18( من قانون المعامالت التجارية اإلماراتي رقم )5، 4الفقرتان )  (5)
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ر بذلك من اإلدارة، متضمنًا جميع الشروط المطلوبة للتنفيذ، أو قبل نياية يدوم الموظفين، فور صدور األم
العمل الذي تلقى فيو المصرف ىذا األمر، إال إذا اتفق الطرفان على إمكانية تنفيذه بعد مدة معينة أو بعد 

ال عدد كأندو لدم  يكدن ويجدب رده توفير مبلغ التحويل من قبل اإلدارة، فيجب تنفيذه في ذلك الوقت المعين واك
 إلى اإلدارة.

 

 الفرع الثالث

 االلكتروني النظام سالمة و االلتزام بالسرية

  :بالسرية االلتزام -اوالً 

يعددد االلتدددزام بسدددرية بياندددات العمدددالء وخصوصددديتيم مدددن االلتزامدددات الميمدددة التدددي تقدددع علدددى عددداتق         
المصددرف، خاصددة فددي العالقددة التعاقديددة بددين المصددرف واإلدارة التددي البددد أن تحدداط بالسددرية، ناىيددك عددن 

يجرييدا للمصرف فدي االطدالع علدى المعلومدات والبياندات الخاصدة بالمعدامالت التدي المخولة  الصالحيات
األشددخاص وخصوصددًا المتعلقددة بالجانددب المددالي ليددم، لددذا يجددب علددى المصددرف االلتددزام بالمحافظددة علددى 

 .(1)أسرارىم لحماية مصالح ىؤالء األشخاص من جية، وكذا حفاظًا على العالقة التعاقدية من جية أخرى

                                                                                                                                                                                     

 بحث المالي، التعامل مشروعيو البنك وحق الخصوصية في العميل حق بين المعادلة في التوازن الشريف، ( عزيزة1)
 وما 1751ص الرابع، الجزء ،2113 والقانون الشريعة بين االلكترونية المصرفية اإلعمال مؤتمر أعمال ضمن منشور
 .بعدىا

 .2111( لسنة 85( من قانون المعامالت اإللكترونية المصري رقم )26(  المادة )2)

 
 

 
 
 .2111( لسنة 85( من قانون المعامالت اإللكترونية المصري رقم )26(  المادة )2) 
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ة علددى ضددرورة واسددتنادًا إلددى ذلددك فقددد حددرص المشددرع المصددري فددي قددانون المعددامالت اإللكترونيدد
االلتددزام بالسددرية، إذ نددص علددى أن:   علددى كددل مؤسسددة ماليددة تمددارس اعمددال التحويددل اإللكترونددي ل.مددوال 

اتخداذ اإلجدراءات الكفيلدة بتقدديم  -وفقًا ألحكام ىذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه االلتزام بما يلدي: ب
 .(1)خدمات مأمونة للعمالء والحفاظ على السرية المصرفية 

وفقددًا لقددانون التوقيددع االلكترونددي والمعددامالت االلكترونيددة العراقددي المشددرع العراقددي  فددي حددين نددص
علددى أن:  كددل مؤسسددة ماليددة تمددارس أعمددال التحويددل االلكترونددي ل.مددوال اتخدداذ اإلجددراءات الكفيلددة بتقددديم 

 .(2)خدمات مأمونة للزبائن والحفاظ على سرية المعامالت المصرفية 

مالحظتددو علددى ىددذين النصددين أنيمددا أحدداال التددزام المصددرف فددي السددرية عددن البيانددات  فمددا يمكددن
والمعدددامالت فدددي التحويدددل االلكتروندددي إلدددى قواعدددد السدددرية المصدددرفية عمومدددًا الدددواردة فدددي القدددوانين الخاصدددة 
بالمصدددارف او بدددالبنوك المركزيدددة عنددددما أشدددارا إلدددى أندددو علدددى المصدددارف الحفددداظ علدددى سدددرية المعدددامالت 

 صرفية.الم

وقدددد حدددرص المشدددرع اإلمددداراتي علدددى الدددنص علدددى االلتدددزام بالسدددرية، وذلدددك فدددي قدددانون المعدددامالت 
يعاقب كدل شدخص، تمكدن بموجدب أيدة سدلطات ممنوحدة لدو   (1اإللكترونية اإلماراتي إذ نص على أن:  )

فشددى فددي ىددذا القددانون مددن االطددالع علددى معلومددات فددي سددجالت أو مسددتندات أو مراسددالت إلكترونيددة، وأ
درىم، أو بإحدى ىاتين العقدوبتين.  111.111متعمدًا أيًا من ىذه المعلومات، بالحبس وبقرامة ال تجاوز 

درىدددددم فددددي حالدددددة تسددددببو بإىمالددددو فدددددي إفشدددداء ىدددددذه  111.111وتكددددون العقوبددددة القرامدددددة التددددي ال تجدددداوز 
تددي تددتم ألغددراض ىددذا ( مددن ىددذه المددادة حدداالت التصددريح ال1يسددتثنى مددن أحكددام الفقددرة )  (2المعلومددات. )

القانون، أو أية إجراءات جزائية حول جرم ارتكب بالمخالفة ألي قانون، أو ألغراض األوامر الصادرة عن 
 . (3)أية سلطة قضائية 

                                                           

 
 .2112( لسنة 78قانون التوقيع اإللكتروني العراقي رقم )( من 25(  المادة )2)
( لسدنة 1، المعددل بالقدانون رقدم )2112( لسنة 2( من قانون المعامالت والتجارة اإللكترونية اإلماراتي رقم )31( المادة )3)

 .31/1/2116(، بتاريخ: 36(، السنة )442. منشور بالجريدة الرسمية، العدد )2116
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وىددو اول مرحلددة فددي تنفيددذ عقددد  ونظددرًا ألن التحويددل االلكترونددي مددن العمليددات المصددرفية الحديثددة  
صرفية وعليو فإن نظام السدرية المصدرفية يلدزم المصدرف بعددم إفشداء   لذا فيو يخضع للسرية المالتوطين 

المعلومات او البيانات المتعلقة بوجود حساب لشدخص مدا وبصدفة عامدة البياندات الشخصدية والماليدة كافدة 
للعميدددل األمدددر، والعمليدددات التدددي يقدددوم بيدددا، وذلدددك أن النصدددوص القانونيدددة المتعلقدددة بالسدددرية المصدددرفية قدددد 

أن:  اذ نددص المشددرع العراقددي علددى  مصددرف إعطدداء اي معلومددات أو بيانددات عددن العمددالءحظددرت علددى ال
يكون محظورًا علدى أي أداري أو موظدف أو مسدؤول أو وكيدل حدالي او سدابق للمصدروفات أي معلومدات  

 .(1) او بيانات عن العمالء او حساباتيم... 

نما ىدو التزامدًا  ومما تجدر اإلشارة إليو ىنا بأن ىذا االلتزام الذي يقع على المصرف ليس مطلقًا واك
نسبيًا ترد عليو بعض القيود والضوابط، إذ ان ىناك حاالت يستثنى فييا المصرف من ىذا االلتزام ترجيحًا 

 .(2)العميل من مصلحةلمصلحة أسمى 

 

 

 

 االلكتروني: سالمة النظامب االلتزام  -ثانياً 

يترتب ىذا االلتزام على المصرف في التحويل االلكتروني نتيجة االعتماد على تقنيات التكنولوجيا 
الحديثة في العمل المصرفي التي تفرض عليو العديد من التحدديات ليلتدزم بأمدان أو ضدمان سدالمة النظدام 

 .(3) االلكتروني المستخدم في إجراء التحويل االلكتروني للنقود

                                                           

  .2114لسنة  94( من قانون المصارف العراقي 51)المادة  ( 1)
د أسددامة عبددد اي قايددد، المسددؤولية الجنائيددة للبنددك عددن إفشدداء سددر المينددة، بحددث منشددور ضددمن أعمددال مددؤتمر اإلعمددال  (2)

 وما بعدىا. 1711، ص 2113 دبي، ،إللكترونية بين الشريعة والقانونالمصرفية ا
 .78، ص دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمانعقود التجارة اإللكترونية، د. محمد إبراىيم أبو الييجاء،  (3)
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ويعددرف االلتددزام بالسددالمة عمومددًا بأنددو التددزام يقددع علددى عدداتق أحددد الطددرفين المتعاقدددين يحثددو علددى 
، وىذا (1)تنفيذ التزاماتو العقدية بطريقة تتفق مع مبدأ حسن النية من دون أن يصيب المتعاقد اآلخر ضرر

الفقدو أن ىدذا االلتدزام ال االلتزام قد تقرر في مواجية مخاطر التطور العلمي وكفالدة حدق المضدرور، ويدرى 
يقتصددر علددى العقددود التقليديددة التددي ولددد فددي كنفيددا بددل يمتددد إلددى عقددود اخددرى يضددع فييددا المينددي مددوادًا أو 

 .(2)ادوات يمكن أن يكون استخداميا سببًا لضرر العميل

نجدد أن المصدرف يعتمدد  تدوطين رواتدب مدوظفي الدولدة والقطداع العداموعند تطبيق ذلك على عقد 
كثيددرًا علددى تقنيددات الحاسددب اآللددي وتكنولوجيددا المعلومددات، ممددا يتوجددب عليددو مددن ثددم االلتددزام بددأن يضددمن 
مسددتوى معقددواًل مددن األمددان أو ضددمان سددالمة النظددام االلكترونددي المسددتخدم مددن قبددل األمددر إلجددراء تحويددل 

بدالتزام السدالمة وىدو مدا يعتبدر مدن واجبدات الكتروني، بحيث يؤدي فشل ىدذا النظدام إلدى إخدالل المصدرف 
المصددرف الددذي يسددعى إلددى توسدديع دائددرة أعمالددو وتسددييل االتصددال بددالعمالء ونقددل المعلومددات إلددييم وتنفيددذ 

 .(3)العمليات المصرفية ومنيا التحويل االلكتروني

عليددو زمددام العمليددة المصددرفية بالكامددل وىددو الددذي تكددون لددو ف ىددو الددذي يملددك ونظددرًا ألن المصددر 
سلطات قانونية، ومن ثم ليس من المنصف إعفداء المصدرف مدن ىدذا العدبء ووضدعو علدى عداتق اآلمدر، 
إذ ال يستطيع األمر إثبات قصور المصرف نظرًا للطابع التقني والفني المعقد ل.جيزة التي يستخدميا، لذا 

 فيو الذي يتولى السيطرة فإنو التزامو ىنا يكون بتحقيق نتيجة، وذلك ألن المصرف عندما يضع نظامًا 

ومددا  (1).  ويتأكددد ذلددك ممددا اسددتقرت عليددو أحكددام القضدداء(4)والرقابددة عليددو ومددن ثددم يضددمن السددالمة
 .(2)تبنتو التشريعات

                                                           

، ص 1978القدداىرة، د. محمددود جمددال الدددين زكددي، مشددكالت المسددؤولية المدنيددة، الجددزء األول، مطبعددة اسددتاد القدداىرة،  (1)
228. 

 .311، ص2119 د. محمد حسين منصور، المسؤولية االلكترونية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، (2)
عبددد اي إسدماعيل عبددد اي، ضددمانات األمدن والتددأمين، بحدث منشددور ضدمن أعمددال مددؤتمر .د د. عدادل محمددود شدرف و (3)

القددانون والكمبيددوتر واالنترنددت، جامعددة اإلمددارات العربيددة المتحدددة، كليددة الشددريعة والقددانون وغرفددة تجددارة وصددناعو دبددي، 
 .393، ص2114الثالثة، ، الطبعة 2111المجلد الثاني، مايو 

، 1د. شدريف محمددد غنددام، مسددؤولية البنددك عددن أخطددار الكمبيدوتر فددي النقددل اإللكترونددي للنقددود، دار الجامعددة الجديددد، ط (4)
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وقد تناول المشرع المصدري ىدذا االلتدزام وفقدًا لقدانون المعدامالت اإللكتروندي، إذ ندص:   علدى كدل 
رونددي ل.مددوال وفقددًا ألحكددام ىددذا القددانون وباألنظمددة الصددادرة مؤسسددة ماليددة تمددارس أعمددال التحويددل اإللكت

بمقتضاه االلتزام بمدا يلدي: ... ب( اتخداذ اإلجدراءات الكفيلدة بتقدديم خددمات مأموندة للعمدالء والحفداظ علدى 
 . (3)السرية المصرفية 

ص علدى كذلك تناول المشرع العراقي ىذا االلتزام في ضوء قدانون المعدامالت االلكترونيدة والدذي ند
أنددو  علددى كددل مؤسسددة ماليددة تمددارس أعمددال التحويددل االلكترونددي ل.مددوال اتخدداذ اإلجددراءات الكفيلددة بتقددديم 

 .(4) خدمات مأمونة للزبائن.. 

وبشأن سالمة السجالت حرص المشرع اإلماراتي في قانون المعامالت اإللكترونية اإلماراتي على 
يق إجراءات توثيق محكمة، منصدوص علييدا بطريقة صحيحة تطبإذا تم        -1نص على أن:  حيثذلك، 

علييا بين الطرفين، على سجل إلكتروني للتحقق من أنو لم يتم تقييره في القانون أو معقولة تجاريًا ومتفق 

                                                                                                                                                                                     

 وما بعدىا.  174، ص2116اإلسكندرية، 
( بعددد أن قضددت محدداكم االسددتئناف فددي فرنسددا بصددحة النظددام االلكترونددي وسددالمتو الددذي يتبعددو المصددرف وتحميددل العميددل 1)

بددأن  Hemadouفددي قضددية  1991أکتددوبر 8عددبء إثبددات العكددس، جدداءت محكمددة الددنقض الفرنسددية بحكددم صددادر فددي 
وع، ممددا يشددير إلددى وجددود نقددص فددي سددرقة الكددارت واسددتخدامو مددن جانددب القيددر يعطددي إمكانيددة لوجددود سددحب غيددر مشددر 

نظددام األمددان الددذي يتبعددو المصددرف أو عدددم كفدداءة ىددذا النظددام، واكدددت المحكمددة علددى أنددو ال يكفددي أن يتخددذ المصددرف 
وسائل األمان والسالمة، فالتزامو التزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، ويستشف من ذلك أن مجرد حدوث سحب غير 

لضددرر وعدددم تحقددق النتيجددة المرجددوة، ألن نظددام المصددرف غيددر آمددن وغيددر سددليم. انظددر د. مشددروع ىددو اصددابة األمددر با
 .176شريف محمد غنام، مصدر سابق، ص

( فالمشددرع الفرنسددي علددى رغددم انددو لددم يددنص صددراحة علددى تحمددل المصددرف مخدداطر النظددام الكترونددي الددذي يسددتخدمو فددي 2)
ظام الكتروني التزامًا بتحقيق نتيجة بشكل صريح، إال أنو بالمقابدل التحويل االلكتروني من خالل جعل التزامو بسالمة الن

لم يفترض سالمتو من العيوب، وأوجب على المصرف ان يثبت عددم تدأثر حسداب األمدر بدالقيود الدواردة عليدو بدأي خلدل 
( مدن L133-23في النظام المستخدم في كل حالة يدعييا األمر بوجود قيد غير مشروع حسابو وىدو مدا أكدتدو المدادة )

 .، منشور على الموقع اللكترونيقانون النقد والمالية الفرنسي
Code monétaire et financier; https://www.proz.com/kudoz/french-to-arabic/investment-
securities/1230449-code-mon%E9taire-et-financier.html 

 .2111( لسنة 85المصري رقم )( من قانون المعامالت اإللكترونية 26( المادة )3)
 .2112( لسنة 78نية العراقي رقم )( من قانون التوقيع والمعامالت اإللكترو 25( المادة )4)
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منددذ وقددت معددين مددن الددزمن، فددإن ىددذا السددجل يعامددل كسددجل إلكترونددي محمددي منددذ ذلددك الوقددت إلددى الوقددت 
يعامدل التوقيدع علدى اندو توقيدع إلكتروندي محمدي إذا كدان  -1 : علدى ندص كدذلك . ...الذي تم فيو التحقدق

من الممكن التحقق من خالل تطبيق إجراءات توثيق محكمة، منصوص علييا في ىذا القدانون أو معقولدة 
ينفددرد بددو  -أ تجاريددا ومتفددق علييددا بددين الطددرفين، مددن أن التوقيددع اإللكترونددي كددان فددي الوقددت الددذي تددم فيددو:

وأن يكون تحدت سديطرتو  -ج ومن الممكن أن يثبت ىوية ذلك الشخص.   -. بالشخص الذي استخدمو
ويرتبط بالرسدالة اإللكترونيدة ذات الصدلة  -. دالتامة سواء بالنسبة إلنشائو أو وسيلة استعمالو وقت التوقيع

جل اإللكتروني فإن التوقيع بو بطريقة توفر تأكيدًا يعول عليو حول سالمة التوقيع، بحيث إذا تم تقيير الس
 . (1)   ..اإللكتروني يصبح غير محمي

، أن المصــرف يقــع  ميــو التــزام بوضــع نظــام الكترونــي ســميم و مــن لتقــديم نســتنتم ممــا ســبق
تحويل الكتروني من دون اي خمل او  بء يقع  مى األمر، ولكن يؤخذ  ميو أنو لم يضع قا دة يجـب 

م يبـين الطـرف حالة حدوث نزاع بين األمر والمصرف، كذلك لـفي اتبا يا حول مدى قصور ىذا النظام 
 ثبات خمل او خطأ النظام االلكتروني.إ الذي يقع  ميو  بء

 المطمب الثاني

 المصرف او المؤسسة المصرفيةحقوق 

سنتناول في ىذا المطمب حقوق المصرف او المؤسسة المصرفية المتعاقدة مع االدارة في  قـد 
 -توطين رواتب موظفي الدولة والقطاع العام وذلك بتقسيم ىذا المطمب الى ثالثة فروع وكاالتي:

 

 

 

                                                           

  .2112 ة( لسن2( من قانون المعامالت اإللكترونية اإلماراتي رقم )21) (،19المواد ) ( 1)
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 الفرع االول

 نفيذ اإلدارة لمعقد بمجرد إبراموحق المؤسسة المصرفية في ت

 للتحلا ردلمج دلعقا تفسخأن  ليدددددددددا قبالتالي ال يحومو ار بإ ردبمج دلعقا ذتنفي دارةإلا على بيج إذ
 ءنياإ في دارةإلا قح كلذ دريي الو ،(1)يةدلتعاقا ليةؤوللمس تضرتع الاك و  التزامددات نم علييا ضوريف مما

 نماوا دلعقا ذتنفي دعن دارةإلا ماز لتإ فيق الو .كلذ ملعاا لصالحا قتضىإذا ا ردةلمنفا تيادار إب داريإلا دلعقا
 يةدلتعاقا ماتيااز لتإ ذتنفأن  علييا نيتعي كما ،هذتنفي دعن دلعقا في واردةلا روطلشا كافة ةعاار م علييا نيتعي

 بيج نلكو بفحس دلعقا في علييا وصلمنصا لفنيةا تار باالعتبا زمتلتأن  يعني ال ذاىو ،سليمة يقةطدددددرب
 .(2)لنيةا نحس تمقتضيا رمتحتأن  ايًضأ علييا

 نم دارةإلا ءإلعفا يكفي الو ،يةدلتعاقا ماتواز لتا ذتنفي نم معيا دلمتعاقا نبتمكي دارةإلا جية زمفتلت
 نعوالما كتل تكانأ واءس ذلتنفيا دءب نم دارةإلا مع دلمتعاقا مقيادون  يحددددددول وجددددددود أي مددددددانع التزاماتيددددددا 

 ذتنفي في دءبالب ىدداماتاز بالت ءفاوبال المؤسسددة المصددرفية مقيا قلةرع لىإ ييماأ ؤديي ثحي يةدماأو  نيةوقان
 في كلذ ميت ملإذا  ميااز بالت خاللياإ نع لةؤومس دارةإلا ونتك ص،لنا ذاى لمث نم دلعقا خال ذافإ .دلعقا
 . (3)ليوإ عاز لنا فعر حالة في ىاريدتق رمأ للقاضي ركيت لتيوا د،لعقا ذلتنفي لةولمعقوا لمناسبةا دةلما

 لىإ رمص في لعلياا يةدارإلا لمحكمةا تىبذ نلشأا ذاى في دارةإلا ليةؤومس راإط ديدتح فيو
 دءلبا نمعيا م دلمتعاقا نتمكأن  خصياأ يةدعق تمااز لتا دارةإلا جيةوام في دلوي داريإلا دلعقا  ...  :أن
 أطخ ونيك ذاى نإف ماز اللتا ذابي متق مل ذافإ ،هزنجاإ ميت حتى هذتنفي في لمضيا نمو للعما ذتنفي في

                                                           

فدددي قضدددية  1929يوليدددو سدددنة  25الصدددادر فدددي قدددد اسدددتقر قضددداء مجلدددس الدولدددة الفرنسدددي فدددي ىدددذا الصددددد  الحكدددم ل ( 1)
 Hayem ويقضددي بددأن اإلدارة ال تسددتطيع أن تددتخلص مددن التزاماتيددا المتولدددة عددن عقددد التوريددد 528  المجموعددة ص ،

، 328  المجموعة ص Seer D’Etat aux Communicationsفي قضية   1949مايو سنة  24الذي أبرمتو وفي 
 قددد اشددقال عامددة، مشددار إليددو لدددى د. سددليمان الطمدداوي، األسددس العامددة للعقددود اإلداريددة،ويتعلددق بددالتزام اإلدارة يتنفيددذ ع

 . 556ص  مصدر سابق،
 .218، ص 2113 ، القاىرة ،العربية النيضة دار، B.O.T البوت وعقد اإلدارية العقودد. أحمد سالمة بدر،  (2)
أيًضدددا: حكدددم المحكمدددة االداريدددة العليدددا طعدددن رقدددم . ينظدددر 96د. عبدددد العزيدددز عبدددد المدددنعم خليفدددة، مصددددر سدددابق، ص  (3)

  .96م. مشار اليو لدى د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص 27/1/2111ق،جلسة 42لسنة 4631
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 رلجابا ضيوللتع ستحقاقوا نع فضال دلعقا فسخ بلط في قلحا معيا دللمتعاق وليخ جانبيا في اًيدعق
 (1) كلذ ببسب رار ضأ نم صابوأ لما

 لخالإ فصو نكا اًيأ لحالةا هذى في يةدلتعاقدارة اإلا ليةؤومس بترذي يددددددلا ديلعقا أطلخا وميقو
 لفسخ ارً ر مب اسبًب ونيك ذيلا رألما ل،ىماإ نتيجة نكاأو  دعم نع كلذ منيا قعو واءس ميااز بالت دارةإلا
 التزاميددددددا لىإ باإلضافة دارةإلا على بيجو كلذ جددددددراء نم ررض نم صابوأ عما دلمتعاقا ضيوتعو دلعقا

 لتيا اتجددراءإلا ذتتخ الوأن  ،لنيةا نبحس ذلتنفيا فيؤسسددة المصددرفية لما مع ونتتعاأن ، دلعقا ودبن ذبتنفي
وأن  ذ،لتنفيا مكانيةإ دللمتعاق نمؤتأن  دارةإلا على بجويت نماإ بتلددك األخيددرة، ررلضا قتلحأن  شأنيا نم
 تسعى فيي، ليتياؤومسو دارةإلا ةطلسل يخضعو دلمتعاقا إرادة نع رجخا بسبأي  ذلتنفيدون ا وليح ال
 قووحق على اظً حفا، وذلتنفيا لخال دلمتعاقا على. وقئواع يةدون أ نم إللتزامدددددددددو دلمتعاقا ذتنفي نتأمي لىإ

 ماموأ يبقى ال هظرن جيةول دارةإلا تقتنع مل ذافإ قبليا نم أطخأي  كتشافوا حالة في دارةإلا ظرن تيلفأن 
 أو طغالأ وللحص اثباًتإ لعجلةا قاضي لىإ وءللجا ماواك  ،دارةإلا ظددددددددددددددددددددددرن جيةول وخضرلا ماإ :نيرمأ الإ
  .(2)علضياا نم قوولحق اًنوص كلوذ ء،اطخأ

أن  دارةإلا  مى بجويتإذ  والقطـاع العـام وىو ما يقاس  ميو  قد توطين رواتب موظفي الدولة
أي  ذلتنفيدون ا وليح الوأن  تنفيـذ العقـد، مكانيةإالمتعاقـد معيـا  ةلممصـرف أو المؤسسـة الماليـ نمؤت

 ذتنفي نتأمي لىإ تسعى فيي، ليتياؤومسو دارةإلا ةطلسم يخضعو دلمتعاقإرادة ا ن  رجخا بسب
 في بيئة تعاقدية مستقرة. إللتزاموالمصرف 

 

 

 

 
                                                           

 .97ص، سابق مصدر خليفة، المنعم عبد العزيز عبد. د (1)
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 الفرع الثاني

 قد بأكممو واحترام المدد المقررةتنفيذ العب المصرفحق 

   ررةلمقا ددلما واحتدددرام بأكملو دلعقا ذتنفيينبقدددي علدددى اإلدارة احتراًمدددا لحقدددوق المؤسسدددة المصدددرفية، 
 د بدينلسائا رفلعوا معا لبشك ودلعقا ذتنفي متحك لتيا القاعددة فيي نيدلمتعاقا يعةرش دلعقا  دةلقاعطبًقا 

 لنيةا نحس تار عتباوا بينيما رملمبا دللعق افًقو يةدلتعاقا ماتيمااز لتإ ذتنفيو مار حتإبدددددددددددددددددددددددددد ،دلعقف اار أطدددددددددددددددددددددددددد
 يطتع تيةذا صبخصائ صلخاا ونلقانا ودعق نع زتتمي يةدارإلا ودلعقأن ا رالعتباو ،(1)فإلنصاوا
 ودلعقا ذتنفي عىرت لتيا لعامةا دعواللق ادً فإستنا ،صلخاا ونلقانا ودعق في فةومأل رغي تاطسل دارةلإل
 ماتواز لتا ذتنفي نم دلمتعاقا نبتمكي زمتلتأن  دارةإلا علىو ماتواز لتا ذتنفي دلمتعاقا على نيتعي، يةدارإلا
 جيةوام في دلوي دفالعق، رفلعوا فإلنصاوا لنيةا نحس دعوالق افًقوو دلعقا تجادرلمن افًقو ،يةدلتعاقا
 هذتنفي في لمضيا نمو للعما ذتنفي في دءلبا نم معيا دلمتعاقا نتمكأن  خصياأ يةدعق التزامدددددددددات دارةإلا

 قلحا معيا دللمتعاق وليخ جانبيا في اًيدعق أً طددددخ ونيك ذاى نفإ ماز اللتا ذابي متق مل ذافإ ،هزنجاإ ميت حتى
 . (2)ذلك ببسب رارضأ نم صابوأ لما بلمناسا ضيوللتع ستحقاقوا نع فضاًل دلعقا فسخ بلط في

 على رصيح رعلمشا نفإ ،لعامةا قفار لما ربسي اثيًقو اطً تباار ياطتباوار ذلتنفيا دةم ألىمية ارً ظنو
 هذلي موار حتا دمع دعن دلمتعاقا على قعوت لتيا ءاتاز لجا ديدتحو ذلتنفيا دةم ديدبتح خاصة وصنص إفددراد

 تكان، إذا ضيولتعا جبةوم يةدعق ليةؤومس دةلمتعاقا دارةإلا قعات على يقع كما د،للعق هذتنفي ءثناأ دةلما
 ضارب علييا قإلتفاا ميت ،يةدارإلا ودلعقا في ذلتنفيا ميلةإن  ،دلمتعاقا أطتباو رتأخ في لمتسببةا ىي

 دألمبا ذاى، ودلعقا في علييا قفوامت رغي لمي رضف يعطتست ال دألمبا ثحي نم دارةفاإل، دلعقف اار أطددددددددددددددد
، يةدلتعاقا ماتواز لتا جميع زنجاإ لجأ نم يسعى دارةإلا مع دفالمتعاق، يةدارإلا ودلعقا كافة على قبطين

 ما حالة فيو دارة،إلا لقب نم بحقو تباولعقا لاز نإ ائلةط تتح دلعقا في ددةلمحا منيةزلا لميلةا لخال
 ديدبتم ومتق لحالةا هذى ففي لألعماا ضبع دةيازب دلعقا ليدتع بلطب دارةإلا مقاأو  ظددددددددددددددددددروفلا دتستجا

                                                           

 ، 76 ، المجموعدة ص Ville de Paris  فدي قضدية  1951فبرايدر  سدنة  7حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  (1)
 .559، مصدر سابق، صالطماوي سليمان مشار اليو لدئ

 . 28، ص نشر سنة بال، نشر دار بال (،التشريع، القضاء، الفقو) ضوء في االدارية العقودد. عبد الحميد الشواربي،  (2)
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 كلذك دارة،إلا نم رار بقأو  نيدلمتعاقا نبي قفوابالت متتو دةيدلجا لألعماا ذتنفي نم دلمتعاقا نلتمكي دةلما
 ببسبأو  رةقاى وةق دلعقا ذتنفي في دلمتعاقا رتأخ بسب نكاإذا  دارةإلا لقب نم لتساى كىنال ونيك ايًضأ

 في صين دق نوأإال  م،ىدحو دارةإلا مع دونلمتعاقا بيا زميلت ددلما كتلأن  لألصا نكاان و  ، ةدار إلا لفع
 مار حتا علييا دارةإلا نفإ مث نمو معياد للمتعاقدددد مةزمل ىي كما دارةلإل مةزمل دةلمأن ا على حةار ص دلعقا
  .(1)ذبالتنفي لخاصةا ددلما كتل

ينبغـي  مــى والقطـاع العـام وىـو مـا يسـري  ميـو األمــر فـي  قـد تـوطين رواتـب مــوظفي الدولـة 
المتعاقـد معيـا، وحتـى المصـرف اإلدارة أن تمتزم بنطاق المدة المحددة في العقد، حتى ال تضر بمصالح 

ذلـك ضـير  مييـا فـي منـو صـالح المرفـق العـام فالولو رغبت اإلدارة في تعديل العقد ألي غـر  تبتغيـو 
 كان ذلك في إطار المدة المحددة في العقد.  طالما

 الفرع الثالث

 حق المصرف بالحصول  مى المقابل المادي

 ونيك، و(2)يةدلتعاقا ماتواز بالت فىأو متى معيا دللمتعاق لماليا للمقابا داءبأ دةلمتعاقا دارةإلا زمتلت
 رطبش، علددددددددى سددددددددبيل المثددددددددال  لعامةا لألشقاا ودعق في لألعماا نم ءالنتياا ردبمج امستحًق للمقابا ذاى
، واالصدددل ان المقابدددل المدددادي  روطلشا رفاتأو د دبالعق علييا قلمتفوط ار للش فألصناوا لألعماا ابقةطم

فددي العقددد يتسددم بطددابع الثبددات واالسددتقرار ألن المتعاقددد مددع االدارة يحدددد عنددد التعاقددد المقابددل الددذي يطلبددو 
 . (3) التوازن المالي للعقدمقابل مايقدمو لالدارة ومايحقق بو 

 ونتكأن  بيج لحالةا هذى في، والمقابل المدالي ليدتع على قإلتفاا معيا دلمتعاقوا دارةلإل نيمكو
 سمجل ضحأو دقو ،ألصليا دلعقا مار بإب لمختصةا ةطلسلا ليدلتعا على قفوات، وأن عةطقا ليدلتعا نية

                                                           

، القانونيددددة لالصدددددارات القددددومي المركددددز، االداريددددة العقددددود فددددي العامددددة االسددددس د. عبددددد العزيددددز عبددددد المددددنعم خليفددددة، ، (1)
 .96ص  2118، القاىرة،1ط

مشددار إليددو لدددى: د. ق.  34، لسددنة 3519، الدددعوى رقددم  1993/ 31/8حكددم المحكمددة اإلداريددة العليددا الصددادر فددي  (2)
 .174ماجد راغب الحلو، مصدر سابق، ص 

 السابق نفسو. مصدرال (3)
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 وايتفقأن  دلعقا فار طدددأل نفيمك، انيائًي سلي يةدارإلا ودلعقا في المقابدددل المدددالي ديدتح نبأ نسيرلفا لةدولا
 رضيفالدددددددددددددذي   نلثما ئيدددددددددددددةنيا دأمب على ءستثناإ ،يًةداب عليو قلمتفا رللسع رمقاي رخآ رسع على االحًق

 رعلمشا لخديت دفق، ردةلمنفا تيادار بإ عليو قلمتفا نلثما ليدتع وازج دمع هؤدام دارةإلا جية على زاًمدددددددددددددالتا
 ، (1)صالأ عليو قلمتفا رلسعا ليدبتع البةطلما في قلحا دلعقا فيطر دحأ ليوبتخ، أو رألسعاا ليدبتع

 على تودمساع وى لماليا للمقابا متسلي نم دلمتعاقا للمتعاما نتمكي نم ألساسيا رضلقإن ا
 بجو كلذ على.وعلييا دلمتعاقا لآلجاا في لصفقةا وعضوم ذتنفي دفبي روعللمش لماليةا ءألعباا لتحم

  .(2)ونلقانا ضيارف لتيا دودلحا في ستعمالياا

ولعل ىذا المقابل يعد ىو أساس قيام  قـد تـوطين رواتـب الدولـة إذ أن ىـذا العقـد يقـوم أسـاس 
 مى قيمة ما تقوم بو المؤسسة المالية من مدفو ات من أجل تسديد رواتب موظفي الدولة فـي  جاليـا 

يـر لذا فإن تأخير في ذلك سوف يترتب  ميو خمل في المؤسسات اإلدارية ليس ىذا فحسـب ولكـن قـد يث
 -البنك المتعاقـد –ىذا األمر سخط وغضب موظفي الدولة، ناىيك  ما تتعر  لو المؤسسة المصرفية 

 من ضغط وتشيير بسمعة ىذه المؤسسسة.

 الخاتمة

 رواتب توطين عقدالتزامات وحقوق الصرف المتعاقد مع االدارة في  إن سبق، مما لنا يبدو 
 التابعة اإلدارية الجية وىو للتعاقد، األول الطرف رغبة على بناءً  يقوم،  العام والقطاع الدولة موظفي
 تحويل في تتمثل مصرفية خدمة تقديم أجل من،  المصرفية المؤسسة او بالمصرف االستعانة في للدولة

 خالل من البنوك، لدى حساباتيم في المباشر اإليداع عبر لمنسوبيو األخرى والمستحقات الشيرية الرواتب
 بواسطة آلًيا الدولة موظفي رواتب لتحويل التنفيذية للقواعد تطبيًقا وذلك السريعة، المالية التحويالت نظام

 -لذلك فقد تبين لنا من خالل البحث مجموعة من النتائج والمقترحات وكما ياتي : البنوك

 النتائم:  .اوالً 
                                                           

  .219د. أحمد سالمة بدر، مصدر سابق، ص  (1)
 .111د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مصدر سابق، ص  (2)
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 ال ثبحي ، ردةلمنفا تيااردبإ ملعاا قفربالم لمتصمةا دلعقا روطش  بع ليدتع ةطسم دارةلإل  (1
 ودلقيوا  ليدلتعا كيفية ظــــــــــــــــــــــــمتن لتيا التفاقيةا طبوالضوا دلمتعاقا تمكانياإ ليدلتعا ذاى وزيتجا

 لحا في دارةإلا مع دلممتعاق  يولتعا بيجو ود،لعقا  بع ليدتع دارمق متحك لتيا يعيةرلتشا
 .دلمعق يميادتع ارءج هررض
 ردةلمنفا تيارادبإ ماتوزابإلت خاللوإ حالة في معيا دلمتعاقا  مى زاءاتلجا قيعوت ةطسم دارةلإل   (2

 رارق دارستصا بمطتت لتيا زاماللتا طسقاإ بةو ق ءستثناا مع ءلمقضا وءلمجا لىإ حاجة دون
 .دلعقا يتضمنيا مل ولو حتى دجوت دلعقا وصنص ن  مستقمة ةطلسما هذىو ، قمسب قضائي

 تســديد أجــل مــن مــدفو ات مــن الماليــة المؤسســة بــو تقــوم مــا قيمــة  مــى أســاس العقــد يقــوم  (3
 المؤسسـات فـي خمـل  ميـو يترتـب سـوف ذلـك فـي تـأخير فـإن لـذا  جاليا في الدولة موظفي رواتب

  مــا ناىيــك الدولــة، مــوظفي وغضــب ســخط األمــر ىــذا يثيــر قــد ولكــن فحســب ىــذا لــيس اإلداريــة
 .المؤسسسة ىذه بسمعة وتشيير ضغط من -المتعاقد البنك – المصرفية المؤسسة لو تتعر 

 ثانيًا المقترحات:

    المصـرف بمصـالح تضـر ال حتـى العقـد، فـي المحـددة المـدة بنطـاق تمتزم أن اإلدارة  مى ينبغي (1
 المرفـق صـالح منـو تبتغيـو غـر  ألي العقـد تعـديل في اإلدارة رغبت ولو وحتى معيا، المتعاقد
 العقد في المحددة المدة إطار في ذلك كان طالما ذلك في  مييا فالضير العام

 تحويـل لتقـديم و مـن سـميم الكترونـي نظـام بوضـع التـزام االدارة مـع المتعاقد المصرف  مى يقع (2
 قا ــدة يضــع لـم أنــو  ميـو يؤخــذ ولكـن األمــر،  مــى يقـع  ــبء او خمـل اي دون مــن الكترونـي

 لم كذلك والمصرف، األمر بين نزاع حدوث حالة في النظام ىذا قصور مدى حول اتبا يا يجب
 .االلكتروني النظام خطأ او خمل إثبات  بء  ميو يقع الذي الطرف يبين

 .معامالتيم سرية وضمان األفراد حقوق  مى لمحفاظ  من حماية نظام إنشاء ضرورة (3

 

 



 التزامات وحقوق املصرف يف عقد توطني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام )دراسة مقارنة(
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقك جملة

 

497 
 

 المصادر

 الكتب-اوالً 

 . 2003 ، العربية النيضة دار ،B.O.T البوت و قد اإلدارية لعقودا بدر، سالمة أحمد (1
ــام، محمــد شــريف (2 ــوتر أخطــار  ــن البنــك مســؤولية غن  دار لمنقــود، اإللكترونــي النقــل فــي الكمبي

 .2006 اإلسكندرية، ،1ط الجديد، الجامعة
 ،1ط والتوزيـع، لمنشـر الثقافـة دار المصـرفية، والعمميـات التجارية األوراق ، موسى، حسن طالب (3

 .2011األردن،  مان،
(،بال دار نشر، بال سنة التشريع، القضاء، الفقو) ضوء في االدارية العقود الشواربي، الحميد  بد (4

 نشر.
االسـس العامـة فـي العقـود االداريـة، المركـز القـومي لالصـدارات  خميفة، المنعم  بد العزيز  بد (5

 .2008،القاىرة، 1القانونية، ط
  مان، والتوزيع لمنشر الثقافة دار اإللكترونية، التجارة  قود الييجاء، أبو إبراىيم محمد (1
 2009 اإلسكندرية، الجديدة، الجامعة دار االلكترونية، المسؤولية منصور، حسين محمد (2
 القانونيـة، الدراسات كمية ماجستير، رسالة اإللكتروني، المصرفي التحويل  قد ذوابو،  مر محمد (3

  .2004 األردن،  مان،
ــدين جمــال محمــود (4 ــة، المســؤولية مشــكالت زكــي، ال ــاىرة، اســتاد مطبعــة األول، الجــزء المدني  الق

 1978، القاىرة
 .2017 مصر، القانونية، الكتب دار المصرفي، النقل الفيل، ندى (5
 .2010،لبنانالعقود االدارية )دراسة مقارنة(، منشورات زين الحقوقية ، نابمسي، منصور نصري (6

 البحوث ثانيًا: 

 ضـمن منشـور بحـث المينـة، سـر إفشـاء  ـن لمبنـك الجنائيـة المسـؤولية قايـد، اهلل  بد أسامة (1
 .2003، دبي، والقانون الشريعة بين اإللكترونية المصرفية اإل مال مؤتمر أ مال



 التزامات وحقوق املصرف يف عقد توطني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام )دراسة مقارنة(
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقك جملة

 

498 
 

 ضـمن منشـور بحـث والتأمين، األمن ضمانات اهلل،  بد إسما يل اهلل  بد.د و شرف محمود  ادل (2
 الشــريعة كميــة المتحــدة، العربيــة اإلمــارات جامعــة واالنترنــت، والكمبيــوتر القــانون مــؤتمر أ مــال
 2004 الثالثة، الطبعة ،2000 مايو الثاني، المجمد دبي، وصنا و تجارة وغرفة والقانون

 مشــرو يو البنــك وحــق الخصوصــية فــي العميــل حــق بــين المعادلــة فــي التــوازن الشــريف،  زيــزة (3
 الشــريعة بــين االلكترونيــة المصــرفية اإل مــال مــؤتمر أ مــال ضــمن منشــور بحــث المــالي، التعامــل
  ،2003 ، دبي، والقانون

 :القوانين -ثالثاً 

 القوانين العراقية-أ

 .1984 لسنة( 30) رقم العراقي التجارة قانون (1
 .2004 لسنة 94 العراقي المصارف قانون (2
 .2012 لسنة( 78) رقم العراقي اإللكتروني التوقيع قانون (3
 .2014 لسنة( 186) رقم العراقي لألموال اإللكتروني الدفع خدمات نظام (4

 
 العربيةب_ القوانين 

 .1948(لسنة 131رقم ) المصري المدني القانون (1
 1993 لسنة( 18) رقم االماراتي التجارية مالتالمعا قانون (2
 .1999 لسنة( 17) رقم المصري التجارة قانون (3
 .2001 لسنة( 85) رقم المصري اإللكترونية المعامالت قانون (4
 .2002 لسنة( 2) رقم االمارتي االلكترونية والتجارة المعامالت قانون (5
 .2019 لسنة( 18) رقم المصري النقدي غير الدفع وسائل استخدام تنظيم قانون (6

 االحكام القضائية: -رابعاً 



 التزامات وحقوق املصرف يف عقد توطني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام )دراسة مقارنة(
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقك جملة

 

499 
 

 Ville de"  قضــية فــي 1951 ســنة  فبرايــر 7 فــي الصــادر الفرنســي الدولــة مجمــس حكــم (1
Paris"، 76 ص المجمو ة. 

 .ق 34 لسنة ،3519 رقم الد وى ، 1993/ 31/8 في الصادر العميا اإلدارية المحكمة حكم (2
 8/6/1995 فــــــي ق، 49(  453) رقــــــم والتشــــــريع، لمفتــــــوى العموميــــــة الجمعيــــــة فتــــــوى (3

 .(31/5/1995)جمسة
 .م27/1/2000 ق،جمسة42 لسنة4631 رقم طعن العميا االدارية المحكمة حكم (4

 

 المواقع االلكترونية: -خامساً 
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Abstract 

The contract for the settlement of the salaries of state employees is one of 

the reciprocal contracts, so it is natural that this contract has effects 

represented in the contractual obligations imposed on the parties to the 

contract and their contractual rights, and thus it is similar to other 

contracts established by the contract in the relationship between its parties, 

except that it is distinguished from other contracts Contracts in terms of 

the effects that this contract entails, and considering the settlement 

contract has major implications for its two parties, which is the obligation 

to implement the rights established by the contract, and the 

implementation of those rights is carried out through specific 

implementation in accordance with what is included in the contract and in 

a manner consistent with what is required by good faith. Since the general 

rule accepted in the field of contracts is that the contract is the law of the 

contractors, which governs the implementation of contracts, so the parties 

to the contract must respect the contract and implement their obligations. 

The moment the offer is issued and accepted, and manifestations of this 

appear through the direct implementation of the transfer order by the 

bank or the issuance of a new order in the event that more than one bank 

intervenes in the implementation of the electronic transfer, and the 

contracting bank with the administration has several rights as the second 

party in the contractual relationship. 

 

 

 

 

 



 التزامات وحقوق املصرف يف عقد توطني رواتب موظفي الدولة والقطاع العام )دراسة مقارنة(
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقك جملة

 

501 
 

 

 

Obligations and rights of the bank in the 

contract to settle the salaries of state and 

public sector employees 

(A comparative study) 

 

Assistant Professor Dr 

Rafah Karrem Karbal 

University of Babylon - College of Law 

 

Alaa Ali Abd Alhussain 

University of Babylon - College of Law 

 


