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 ممخص البحث

تعد المصارف العصب االقتصادي االىم في اي نظام مالي الي دولة حتى لمدول النامية, إذ    
انيا تمثل الوسيمة االبرز التي تستخدميا تمك الدول لتشغيل رؤوس االموال فييا, ليذا فقد بات 

شريعات امر تنظيم ىذه المصارف قانونًا من المسائل التي تشغل اىمية خاصة في معظم الت
وحتى آلية تأسيس ىذه المصارف وكيفية ادارتيا واالعمال التي تزاوليا  حديدالقانونية , وذلك بت

مرحمة انياءىا وزوال شخصيتيا المعنوية, وذلك في قوانين خاصة بالمصارف حصرًا , وحيث ان 
بعد منح اىم نقطة يبدأ منيا اي مصرف تتمثل ببدأ حصولو عمى الشخصية المعنوية والتي تتآتى 

الجية االدارية المختصة بذلك, اال وىي البنك المركزي , ترخيصًا لو بذلك , اال ان ىذا المنح 
ليس باالجراء االداري االبدي االثر شأنو شأن باقي القرارات االدارية االخرى , فيو قرار يصدر 

يمغى متى ما , ومن ثم فأنو يمكن ان من البنك المركزي متى ما رآى توافر متطمبات اصداره 
تنتفي اي من ىذه المتطمبات او حتى من دون ذلك , وىو متى ما طمب المصرف ذاتو ىذا 

وكذلك حاالت إلغاء الترخيص ليذا فان تناول موضوع منح الترخيص واجراءاتو االلغاء, 
والتي سيكون بيان تفاصيميا مدار يعد من المواضيع التي تستوجب البحث فييا واجراءات ذلك 

 بحث.ىذا ال

 المقدمة

ان اي نظام المصرفي ىو نظام قائم عمى اساس الترتيب والتسمسل االداري والمالي لتسييل    
تنفيذ العمميات المصرفية التي يتبادليا مع المصارف االخرى او مع زبائنو من الجميور غير 
المتخصصين بالمينية المصرفية , واستنادًا عمى ذلك بات من الميم ان تكون ىذه التسمسمية 

بشكل محدد من لحظة تأسيس المصرف واكتسابو الشخصية المعنوية لحين اتمام انتياء  مأطرة
بعد تأسيسو سيكون شخصًا مؤثرًا بالسيولة النقدية وبالثقة التي ىذه الشخصية, وذلك لكونو 

ستتولد لدى الجميور بالنظام المصرفي ككل, وذلك النو من اىم العمميات التي يزاول اصاًل ىي 
راض لمجميور واالقتراض منيم من خالل الودائع التي يحفظيا ليم عنده, وكال عممية االق
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العمميتين تكون مقابل فوائد قد تؤثر عمى جذب او ابتعاد الجميور عن ىذه المصارف, ويكون 
 ذلك بحسب قوة السمعة التجارية التي يمتمكيا مصرف واخر.

ليذا فقد بات الزمًا عمى الجية االدارية التي خولتيا الدولة سمطة الموافقة عمى منح ترخيص     
بتأسيس ىذه المصارف , وىي تحديدًا البنك المركزي ان تتأكد من توافر المتطمبات الالزمة لقبول 

ع حدد المشر قد لو  ىذا المنح , واتباع طالب منح الترخيص لالجراءات الالزمة لمحصول عميو,
, اذ انو النافذ  4009لسنة  99قانون المصارف العراقي رقم العراقي ىذا االمر في ظل احكام 

, اضافة الى ذلك صدرت عن البنك المركزي مصرفي اجراءات منح الترخيص النظم مسألة 
جاء الفصل االول التي , و  4000لسنة  9العراقي تعميمات تسييل تنفيذ قانون المصارف رقم 

غير المصرفية( , إذ وان )منح التراخيص واالجازات لممصارف والمؤسسات المالية تحت عنيا من
 .من قبل البنك المركزي العراقيفي ىذا الفصل توضيح اجراءات منح الترخيص تناول 

يصدر من الترخيص في الحقيقة ىو عمل اداري ىذا من جية ومن جية اخرى , وحيث ان     
لي , فأن ضمان وجود واستمرار تحقق المصمحة العامة يعد جية ادارية متخصصة بالنظام الما

المعيار االساسي لبقاء ىذا القرار, كما ىي االصل في شأن اصداره, وليذا فان اىم سمة يمتاز 
بيا قرار منح الترخيص الي مصرف ىي السمة التي يمتاز بيا اي قرار اداري اخر , اال وىو 

لغاية او االسباب من اصداره, فيو قرار ليس باالبدي , انو قرار قابل لاللغاء متى ما انتفت ا
بمعنى انو ال يترتب عميو ان من يصدر لو قرار من البنك المركزي بمنحو ترخيصًا ألكتساب 
صفة المصرف فأنو سيكتسب حقًا خالصًا مطمقًا ببقاء ىذه الصفة لو من دون سحب او إلغاء 

 اعموية تحقيق المصمحة العامة.الن ىذا يتنافى مع اىم وظائف االدارة بضمان 

يستوجب منا التطرق أيضًا الى واستنادًا لما سبق فأن تناول موضوع منح الترخيص المصرفي    
سيكون االول معقودًا لمنح مسألة إلغاء ىذا الترخيص , وليذا فقد قسمنا ىذا البحث عمى مبحثين 

لبيان التعريف بالترخيص ذلك عمى مطمبين , سيكون االول معقودًا الترخيص المصرفي و 
سنتناول في المبحث الثاني إلغاء المصرفي ويكون الثاني مخصصًا لتوضيح اجراءات منحو, و 

في مطمبين سنعقد المطمب االول لقرار إلغاء منح الترخيص بناءًا عمى طمب  ىذا الترخيص
عمى السمطة  المصرف نفسو, والمطمب الثاني سنتطرق فيو الى قرار إلغاء منح الترخيص بناءاً 



 التشريع العراقيمنح الرتخيص املصريف وإلغاءه يف 
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقق جملة

 

121 
 

نوضح فييا اىم ما سنتوصل إليو من نتائج سنختم بحثنا بخاتمة س, ثم التقديرية لمبنك المركزي 
 ومقترحات.

 منح الترخيص المصرفي -:المبحث االول

من حيث تعريفو وتحديد اطرافو, وكذلك صود بمنح الترخيص المصرفي من اجل بيان المق    
ا لمنحو , فأننا سنقسم ىذا المبحث عمى مطمبين سيكون توضيح االجراءات التي يمزم اتباعي

 ي وسنوضح في المطمب الثاني اجراءات منحوالمطمب االول معقودًا لمتعريف بالترخيص المصرف
 -وعمى التفصيل االتي:

 التعريف بالترخيص المصرفي -:المطمب االول

ان التطرق لمتعريف بالترخيص المصرفي يستوجب تقسيمو عمى فرعين سنتطرق في الفرع     
 االول لتعريف الترخيص المصرفي وسنتناول في الفرع الثاني تحديد اطراف ىذا الترخيص.

 تعريف الترخيص المصرفي -الفرع األول:

تعريف مصطمح  بيانالترخيص المصرفي يستوجب منا بادئ ذي بدء ان ايضاح تعريف     
الترخيص ومصطمح المصرف كل واحد منيا عمى حده , ومن ثم بيان ما تمثمو من تعريف 

تصرف يمنح  )يعني بمعناه العام  (0)ا, وذلك إليضاحو بشكل اكثر دقة, فالترخيصمبأجتماعي
لمغير  والحق في ممارسة نشاط مرخص بو, يصدر عن سمطة معينة يحمل ضمانًا لممرخص لو 

تالي لو , وباية ىذا النشاط قبل الحصول عمس, بقانونية العمل المرخص بو, حيث ال يجوز ممار 
 وا المعنى قد بات جميًا مدى تداخموىو بيذ ,(4)( يتطمب طمب اصداره قبل البدء في تنفيذ النشاط

طابقة يعتمدىا االغمب من التشريعات ومن الفقو كمرادفات متمع مصطمحات اخرى قريبة منو 
الحصول عمى مكنة او سمطة معينة تخول المرخص لو  ) والتي تعني الرخصةلمترخيص, مثل 

 ) والتي تعني واالجازة ,(3)( , والسماح لو فيو بضوابط معينة االذن بالتصرف في ىذا العمل
ونرى ان االختالف  ,(9)االذن الذي ُيمنح لالفراد من الدولة بالسماح ليم بممارسة نشاط معين (
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بينيا ىو اختالف لفظي او شكمي اكثر مما قد يكون اختالفًا في المعنى المقصود منيا او الحكم 
 المترتب عمييا.

ولقد ظيرت تسميات عدة النواع ىذا الترخيص وذلك تبعًا لمجية التي تمنحو, كالترخيص    
ل ويمتزم بحماية مصمحة التجاري وىو )عالقة بين المرخص والمرخص لو, حيث يعرض االو 

مستترة في مواجية المرخص لو في عدة مجاالت مثل المعرفة الفنية والتكوين, ويقوم المرخص 
لو بممارسة نشاطاتو مستعماًل عالمة تجارية , فكرة, او اساليب تجارية مختارة ومراقبة من طرف 

. او (5)ره الخاصة(المرخص وبموجبيا يستثمر المرخص لو رأس مال جوىري في تجارتو وبمصاد
)اجراء يمكن االدارة او السمطات العامة من ممارسة رقابتيا الصارمة وىو الترخيص االداري 

وقد يكون تبعًا , (6)عمى بعض االنشطة , حيث تخضع ىذه االخيرة الى دراسة مدققة ومفصمة(
باالستثمار, تمنح فيو وىو )قرار اداري صادر عن الجية المختصة لمحمو كالترخيص االستثماري 

االذن بممارسة نشاط استثماري , وتترتب عميو اثار قانونية بمنح حقوق وتترتب التزامات عمى 
)اذن اداري قانوني يصدر من السمطة النقدية العميا  والترخيص المصرفي وىو ,(7)المستثمر(

ويستطيع من داخل الدولة والمتمثمة بالبنك المركزي, يكتسب بموجبيا الشخص صفة مصرف 
وذلك , (8)خالليا مزاولة االعمال المصرفية وفقًا لمقوانين المرعية ليذا القطاع داخل الدولة(

 .(9)بحسب ما يتم السماح لصاحبو بالتعامل بو

 وأيًا ما كان االمر فأن ىذه االنواع ممكن ان تنجمع في حالة واحدة وذلك الختالف الزواية    
التي تحدد نوع الترخيص استنادًا ليا, ومن ثم فال ضير من جمعيا كأن يكون الترخيص صادر 
من االدارة بشكل نيائي لمسماح لشخص بمزاولة نشاط استثماري في مكان ما ضمن حدود 

 سمطات ىذه االدارة.

تجميع رئيسة عمى لاتيا اأة تنصب عمميمنش)يو فمن الباحثين كما عرفو البعض  أما المصرف   
يور او منشآت االعمال او الدولة لغرض اقراضيا لالخرين وفق مالنقود الفائضة عن حاجة الج

او ىو )مؤسسات إئتمانية غير متخصصة  ,(00)اسس معينة او استثمارىا في اوراق مالية محددة(
 تضطمع اساسًا بتمقي ودائع الجميور القابمة لمسحب لدى الطمب او بعد اجل قصير , والتعامل

   .(00)بصفة اساسية في االئتمان القصير االجل(
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فيو  وعودًا عمى ذي بدء فأن الترخيص الذي تمنحو االدارة المختصة الى شخص يروم    
ألعمال وأنشطة مصرفية , بالتأكيد سيكون ترخيصًا مصرفيًا  الحصول عمى موافقتيا بمزاولتو

العراقي عمى الطمب المقدم إليو من قبل شركة موافقة البنك المركزي ) والذي عرفو البعض بأنو
لتأسيس مصرف وممارسة النشاط المصرفي, بناًء عمى توافر شروط محددة في القانون وقرارات 

)ىو الرخصة االدارية والتصريح لمزاولة  وعرفو اخر بأنو ,(04)البنك المركزي في الطمب المذكور(
مزاولة اي عمل مصرفي بدون تصريح مسبق  النشاط المصرفي داخل الدولة , وال يمكن مطمقاً 

 .(03)من الجية المختصة(

وليذا فإذا ما توجينا صوب التشريعات والقوانين التي نظمت ىذا االمر وتحديدًا قانون    
نما بين المقصود بالرخصة  وذلك في المصارف العراقي النافذ انو لم يعرف الترخيص المصرفي وا 

, حيث نصت المادة االولى منيا  4000لسنة  9رقم لمصارف تسييل تنفيذ قانون اتعميمات 
)وثيقة التصريح الصادرة عن البنك المركزي العراقي لممصارف والمؤسسات ىي عمى ان الرخصة

 المالية غير المصرفية(.

, أال وىو الترخيص ويبدو لنا انو كان االفضل لو انو وحد المصطمحين تحت مصطمح واحد     
ىذه التعميمات قد جاءت لتوضيح ما شاب مواد قانون المصارف من غموض ان , عمى اعتبار 

ولتصحيح ما تضمنتو مواده من تداخل او عدم دقة في الصياغة المفظية بسبب كونو قد جاء 
, والذي كان  4009لسنة  90وركيكة لمنص االصمي لو الذي صدر بأمر رقم  ترجمة حرفية

لجت التعميمات تنظيمو ىو الترخيص, الموضوع الذي عا وحيث ان, (09)اصاًل بالمغة االنكميزية
 (طرق الى معنيين ) الرخصة والتصريحليذا يفضل لو انيا جاءت بتعريف لو تحديدًا بداًل من الت

وكالىما يؤديان الى االمر ذاتو, وىو االجازة او االذن بمزاولة النشاط المصرفي وان اختمف 
 حمي او اجنبي او فرع ليذا االخير .الشخص المجاز لو فيما اذا كان مصرف م

إجازة تمنح من ومن كل ما تقدم نخمص الى ان الترخيص المصرفي يمكن ان يعرف بأنو )     
اكتساب صفة شخاص يحق لهم بموجب هذه االجازة االدارة متمثمة بالبنك المركزي الى ا

 (.مزاولة االعمال المصرفية تبعًا لذلكمصرف او ال
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البنك المركزي العراقي ولقد توصمنا الى ىذا التعريف من خالل استقراء ما نص عميو قانون     
في المادة االولى منو والتي نصت عمى انو ) يعني مصطمح المصرف  4009لسنة  56رقم 

الشخص الحائز عمى ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول لو االشتراك في اعمال 
رقم المصارف االنشطة المصرفية االخرى (, وكذلك ما نص عميو قانون مصرفية او غيرىا من 

)شخصًا يحمل ترخيصًا او ة االولى منو المصرف بأنو الذي عرفت المادو  4009لسنة  99
تصريحًا بمقتضى ىذا القانون لمباشرة االعمال المصرفية , بما في ذلك شركة حكومية منشأة 

بمعنى ان المصرف ال يكتسب المعدل(,  0997لسنة  44م وفق قانون الشركات الحكومية المرق
ىذه الصفة وال يعد مصرفًا بالمعنى المحدد في القانون ما لم يكن حاصاًل عمى ترخيص بمزاولة 

عند تطرقو الى اجراءات منح مشرع في القانون ذاتو مع مالحظة ان ال, (05)االعمال المصرفية
وفق احكام قانون الشركات طمب لمترخيص بمزاولة ان يقدم المصرف المؤسس قد ألزم الترخيص 

عمى انو )في حالة  نون والتي نصتمن القاستنادًا لممادة الخامسة االعمال المصرفية وذلك ا
الشركات التي لم تؤسس بعد وفقًا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول عمى ترخيص لممارسة 

بتقديم طمب اولي من مؤسسي الشركة لمحصول  االعمال المصرفية من مرحمتين ىما االولى تبدأ
عمى ترخيص بممارسة االعمال المصرفية, والثانية تبدأ بتقديم الشركة طمبًا نيائيًا لمحصول عمى 

وىو ما ترخيص بممارسة االعمال المصرفية بعد تأسيسيا وتسجيميا في السجل التجاري.....( , 
صرفية ال يكون اال بعد تأسيس المصرف الذي يفيم منو ان طمب الترخيص لمزاولة االعمال الم

, وىو الشخص الذي يحمل ترخيصًا عمى مزاولة تمك االعمال  عرفو المشرع في القانون ذاتو بأنو
ما قد يبدو تعارض او تداخل بين ىذه المواد التي يوحي ظاىرىا بأنيا قد جعمت من منح 

 في الوقت ذاتو.الترخيص وتأسيس المصرف احدىما سببًا لالخر ونتيجة لو 

لممصرف نمحظ  ومن خالل استقراء باقي المواد القانونية التي نظمت اجراءات منح الترخيص    
انيا تطمبت من الذين يرومون تأسيس شركة مصرفية ان يحصموا بادئ ذي بدأ عمى ترخيص 

المؤيدة بما ت مجموعة من المستندان ذلك بتقديميم طمب يتضم بذلك من البنك المركزي , ويكون
لطمبيم ولقاءه بمؤسسي الشركة واالداريين المزمعين لممصرف البنك يؤيدىا , وبعد استالم 

يمنحيم ترخيصًا اوليًا الكمال اجراءات تأسيس , عمى طمبيم واصدار قراره بالقبول تبعًا لذلك 
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ماع تأسيسي المصرف والتي تتمثل بمفاتحة المسجل واكمال تمك االجراءات , وبعدىا يتم عقد اجت
ليذه الشركة والتي تقدم بعد تأسيسيا طمبًا لمبنك المركزي بالترخيص ليا بمزاولة االعمال 
المصرفية التي ُأسست من اجميا , ليذا يبدو لنا ان عدم دقة الصياغة القانونية ليذه المادة تتآتى 

الشركة التي تروم  مؤسسوامن العبارة ب)مزاولة االعمال المصرفية( , الن الترخيص الذي يطمبو 
ترخيص نيائي , طمب مزاولة االعمال المصرفية ىو ترخيص لتأسيس ىذه الشركة وتمزم بتقديم 

من القانون لتأكيد رغبتيا في مزاولة ىذه االعمال ,  ذلك صراحًة المادة الخامسةا نصت عمى كم
اشرة بمعنى ان المصرف ىو الشخص الذي يحمل ترخيص من البنك المركزي بتأسيسو لمب

 االعمال المصرفية.

 اطراف الترخيص المصرفي -الفرع الثاني :

الترخيص المصرفي ىو تصرف اداري يصدر من االدارة المالية والنقدية العميا تسمح بموجبو     
بنك من قانون ال 9/0ولقد نصت المادة , رخيص بأن يزاول االعمال المصرفيةلحامل ىذا الت
انو )في سبيل تحقيق االىداف المنصوص عمييا في المادة  عمى 4009لسنة  56المركزي رقم 

وفيما ورد ذكر عالوة عمى ذلك في ىذا القانون, تشمل ميام البنك المركزي العراقي ما  3رقم 
لممصارف تنظيم اعماليا واالشراف عمييا كما ىو  اصدار التراخيص والتصاريح -ط -يمي:

مصارف من قانون  9/0رف( , وكذلك المادة منصوص عميو في ىذا القانون وفي قانون المصا
....( , اصدار ترخيص مصرفي مسبق من البنك المركزي العراقيالتي نصت عمى انو ).....

التي جاء فييا )يقوم البنك المركزي العراقي  4000لسنة  9/أواًل من تعميمات رقم 4وكذلك المادة 
ة اي فرع لمصرف اجنبي او فتح بترخيص اي مصرف محمي او شركة مالية غير مصرفية واجاز 

وليذا فأن اطراف ىذا الترخيص ىم الجية مانحة الترخيص والجية التي تطمبو مكتب تمثيل لو(, 
 -, وىو ما سنبينو عمى التفصيل االتي:

 -البنك المركزي: -أواًل :

مفيومان جل بيان المقصود بالبنك المركزي البد من االشارة الى ان ىذا المقصود قد تجاذبو أل   
بحسب الجية التي تنظم احكامو, االول اقتصادي والثاني قانوني, فمن الناحية االقتصادية نجد 
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)بنك الدولة الذي يكمف بميمة وضع وتنفيذ السياسة النقدية لمحكومة التي ان البنك المركزي ىو
ولديو القدرة  يحتل مركز الصدارة في الجياز المصرفي )مؤسسة نقدية, او ىو(06)غالبًا ما تممكو(

عمى ابراز الوظيفة , وىي تعاريف ركزت (07)عمى تحويل االصول الحقيقية الى اصول نقدية(
 النقدية والمالية التي يقوم بيا عمى اعتبار أنيا من ابرز واىم وظائف ىذا البنك.

بأنو )مؤسسة عامة مصرفية وحيدة خالقة لمنقود وىناك من عرفو استنادًا الى الناحية القانونية     
, (08)القانونية,وتقف عمى قمة اليرم المصرفي بيدف تحقيق المصمحة العامة وليس تحقيق الربح(

او ىو )شخصية معنوية مستقمة تنشأ بموجب قانون خاص وتيدف الى الحفاظ عمى االستقرار 
اىميا, اصدار االوراق النقدية  النقدي وتشجيع النمو االقتصادي وتضطمع بميام عديدة

كما عرفو اخر بأنو ,(09)والمسكوكات وتقديم المشورة لمحكومة لرسم سياستيا المالية واالقتصادية(
)كيان قانوني يتمتع بشخصية اعتبارية مستقمة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة , ويقوم بجميع 

رف بممتمكاتو , وان يتعاقد وان يقيم اعمالو وفقًا الحكام القانون , ولو الحق في ان يمتمك ويتص
الدعاوى وان تقام عميو بأسمو , ويكون لو ختم خاص بو ويعفى من كافة الضرائب والرسوم 

ة المستقمة التي يتمتع وىي تعاريف حاولت التركيز عمى اظيار الشخصية القانوني, (40)والطوابع(
نما بين كيفية تشكيمو والجيات التي لم ينص المشرع العراقي عمى تعريف البنك المركزي بيا , و  وا 

 .(40)كل منيا وميامو وسمطاتويتش

منح التراخيص بحسب ما تستوجبو المركزي ىي ميمة  التي يقوم بيا البنك ومن اىم الميام    
فقد منح  جل تحقيق ىذه الميمةالمصمحة العامة في تطبيق السياسة المالية والنقدية لمبمد, وأل

تقوم عمى تدقيقية ورقابية ليصل منيا لتطبيق سمطتو التقديرية ات طالمشرع لمبنك المركزي سم
راه مناسبًا بحسب تقديره لتحقق الشروط المطموبة لمنحو , إذ ان البنك المركزي عميو اساس ما ي

ي الحيازة قبل منح الترخيص ان يجري )عمميات تحقق مالية وجنائية وشخصية ومينية بشأن مالك
المؤىمة في المصرف واالداريين في المصرف المقترح الذي يكون الطمب المقدم بخصوصو معمقًا 
وتحقيقًا لذلك تقدم المصارف والمؤسسات المالية االخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي 

يا البنك تطبيق القانون اي معمومات يطمبالعراقي ولمسمطات الضريبية الوطنية والمحمية وسمطات 
المركزي العراقي منيا, ويقوم البنك المركزي العراقي باالتصال مع اي دائرة حكومية او محمية او 
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وزارة بما في ذلك اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطمب معمومات تفيد او 
يرفض  , ولمبنك المركزي ان(44)ذات عالقة بطمب الحصول عمى اجازة او ترخيص مصرفي(

طمب الحصول عمى ترخيص لممارسة االعمال المصرفية في حالة اقتناع البنك المركزي بعدم 
 .(43)استيفاء تمك الطمبات لمشروط المحددة في القانون

 -طالبوا منح الترخيص المصرفي: -ثانيًا:

 نحو البنك المركزي يكون ألمرينلقد اوضحنا فيما سبق بأن الترخيص المصرفي الذي يم   
االول لمنح الرخصة لطالبي الترخيص بتأسيس شركة مصرفية , والثاني لمنحيم الرخصة بعد 
تأسيس المصرف ليزاول نشاطو , ىذا في حالة ما اذا كان المصرف المراد تأسيسو عراقيًا اما اذا 

نما لمزاولة النشاط جكان المصرف ا نبيًا فان نطاق الرخصة يكون ليس لمموافقة عمى التأسيس وا 
قبل احد فروعو , الن المصرف يكون قد استوفى رخصة تأسيسو وفقًا لقانون البمد الذي  من

 -طالبي منح الترخيص ىم:يحمل جنسيتو, وعميو فأن 

)من يقدم طمب تاسيس الشركة  يعرف مؤسسوا الشركة بأنيم -مؤسسوا الشركة المصرفية: -0
, وحيث ان الشركة (45)عياسب نو حويختمف عددىم من شركة الى اخرى ب, (49)(لمسجل الشركات

المشرع ابتداءًا قد كان ان التي يرومون تأسيسيا ىي شركة مصرفية ليذا فالبد من االشارة الى 
ثم استثنى المصارف من ىذا االلزام ومن ,(46)يمزم ىذه الشركات بأن تتخذ شكل شركة مساىمة

, إال ان تعميمات تسييل  4009لسنة  69بموجب تعديل قانون الشركات الصادر باالمر رقم 
يدار المصرف من قبل مجمس ادارة الى بأن قد الزمت  4000لسنة  9القانون المصارف رقم 

جانب المدير , ومجمس االدارة ال يكون اال في الشركات المساىمة , وعميو فان عدد المؤسسين 
لمشركة المصرفية يجب ان ال يقل عن خمس اشخاص وال يزيد عمى مئة شخص, وحيث ان ىذه 

ذه الصفة ما لم يكن الشركة ىي شركة من شركات االموال ليذا فيمكن ألي شخص ان يحمل ى
,اذ يحق ألي شخص الطبيعي او المعنوي ان يساىم في تأسيس ممنوعًا من االشتراك في الشركة

الشركة ما لم يكن ممنوعًا السباب تتعمق بشخصو او صفتو بموجب قرار صادر عن محكمة او 
شركة لقد اضاف المشرع قيدًا اخر عمى امكانية اكتساب صفة مؤسس لمجية حكومية مختصة, و 

اذا كان ىذا الشخص اجنبيًا فال يحق لو ان يكون مؤسسًا لشركة تضامنية او وذلك في حالة ما 
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او محدودة اذا كانت نسبة مساىمة ليكون مؤسسًا لشركة مساىمة يمكنو مشروع فردي اال انو 
 .(47)% من رأس ماليا50الشركاء العراقيين في الشركة ال تقل عن 

)عقد يمتزم بو شخصان او اكثر بأن يساىم كل منيم في  بأنيا ةتعرف الشرك -كة :ر الش  -4
 (48)مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او من عمل القتسام ما ينشأ عنو من ربح او خسارة(

عن شخصية مؤسسييا بمجرد صدور بالشخصية المعنوية المستقمة  وىي كيان قانوني يتمتع ,
الشخصية ان تمارس النشاط او الغرض الذي أنشأت اذ يحق ليا بموجب ىذه شيادة تأسيسيا, 

من اجمو , ولكن حيث ان ىذه الشركة تروم ممارسة االعمال واالنشطة المصرفية, بمعنى انيا 
نالنشطة استنادًا الى االمر اعالهليذا فال يمكنيا ان تزاول ىذه اف ستتخذ شكل مصر  ا م, وا 

, وذلك اشتقاقًا من ان المصرف ىو ينبغي عمييا ان تحصل عمى الترخيص بيذه المزاولة
رد تأسيس ج)شخص يحمل ترخيص او تصريح بمقتضى القانون لمباشرة االعمال المصرفية(, فم

من الحصول  الي دبأن تمارس النشاط المصرفي وانما الب الي موحس يعني انو مالشركة مصرفية 
 جيز ليا ذلك.كزي ير من البنك المثاني عمى ترخيص 

 منح الترخيص المصرفي اجراءات -المطمب الثاني:

البنك المركزي  يامنحلترخيص المصرفي ىو االجازة التي ياستنادًا الى ما سبق بيانو من ان ا    
, ولقد الحظنا لمشركة المصرفية او لمؤسسييا ليتمكنوا بموجبيا من مزاولة االعمال المصرفية 

المركزي, اذ لو ان يوافق عمييا او انيا من الميام التي تدخل ضمن السمطة التقديرية لمبنك 
ان ىذا االمر ال يكون اال بعد اتباع طالبي , و اه من توافر شروط منحيايرفض تبعًا لما ير 

وذلك الن نتيجة ىذه االجراءات قد تكون ) اتماميا بالقبول ندالترخيص الجراءات معينة يترتب ع
نيم اول من يبدأ بيذه االجراءات اأكيد و  ,صرفيمنح الترخيص الم بالرفض لمطمب ايضًا(

 بتقديميم طمب الترخيص لمبنك المركزي وىو ما سيتم بيان تفصيمو عمى الفرعين االتيين.

 االجراءات الواجب اتباعها من مقدمي طمب منح الترخيص المصرفي -الفرع االول:

ديم طمب الى البنك المركزي ويكون ىذا الطمب قتبدأ اجراءات منح الترخيص المصرفي بت   
مؤسسي الشركة المصرفية, وذلك الخذ الموافقة  ناذا كان مقدم م يدائتمب اولي او ابطبصيغة 
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االولية من البنك عمى البدأ باجراءات تأسيس الشركة , عمى اعتبار انو يمثل الجية القطاعية 
والتي نصت عمى من قانون المصارف الثالثة  بفقرتيا 5مادة الجاءت بو ىو ما , و (49)لممصارف

التي لم تؤسس بعد, وفقًا لقوانين العراق فتمثل اجراءات الحصول عمى  تانو ) في حالة الشركا
ترخيص لممارسة االعمال المصرفية من مرحمتين ىما االولى تبدأ بتقديم طمب اولي من مؤسسي 

ة,...... ويعزز الطمب االولي الشركة لمحصول عمى ترخيص بممارسة االعمال المصرفي
جواز تقديم مستندات معينة في شكل بشرط  4بالمعمومات والمستندات المؤيدة والمبينة في الفقرة 

قانون  , وجاءت تعميمات تسييل تنفيذ(مسودة بموافقة البنك المركزي العراقي عمى ذلك.....
ببيان تفصيل ىذه االجراءات بتحديد أشتراط ان يكون ىذا الطمب   4000لسنة  9المصارف رقم 

 .(30)خطياً 

اولي , رغم عدم ثم تطرق الى بيان المستندات المطموب تقديميا مع ىذا الطمب , وىو طمب     
يتم تقديم طمب خطي  -: الً و منيا عمى انو ) أ 3النو نص في المادة ذكر النص ذلك صراحًة , 

ة العمل المصرفي ممن يمثل سمركزي العراقي لمحصول عمى ترخيص لممار الى البنك ال
, اذ لم يذكر النص ان مقدم الطمب ىو (30)المؤسسين قانونيًا مرافقًا بو الوثائق االتية......(

 .ؤسس بعد , فيو طمب اوليتالشركة او من يمثميا, وانما ىم المؤسسون بمعنى ان الشركة لم 

البنك المركزي  الذي يقومون بو فيكون بعد حصوليم عمى الرد بالموافقة مناما االجراء الثاني    
لمبنك المركزي ان يقدموا ىذا الرد , اذ عمييم خالل مدة اقصاىا سنة من تاريخ عمى طمبيم االولي
مصارف بنصيا عمى انو في الفقرة الثالثة من قانون ال 5, وىو ما حددتو المادة طمبًا خطيًا نيائياً 

ترخيص بممارسة االعمال المصرفية لشركة طمبًا نيائيًا لمحصول عمى لثانية تبدأ بتقديم ا)....وا
بفقرتيا  3بعد تأسيسيا وتسجيميا في السجل التجاري .....(, وىو ما اوضحت تفصيمو المادة 

رابعًا والتي نصت عمى انو )يقدم الشخص المعنوي طمبًا خطيًا لمحصول عمى ترخيص لممارسة 
صرفي بعد استكمال عممية تأسيس الشركة والتسجيل وفقًا لمقانون عمى ان يتم دفع رأس العمل الم

-المال المحدد حسب ما ىو مقرر من البنك المركزي العراقي,ويرافق بالطمب الوثائق االتية:
 دتخاذ الالزمة من تقديم الطمب النيائي وما يمييا فتعاة من دون نواذا ما انتيت الس ,(34)......(

 ة.ابدئية ممغلمالموافقة ا
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ما بل طالبي الترخيص ىو قميو من ي ذيطمب النيائي فان االجراء اللما اذا ما تم تقديم اا   
اع الييأة ماجت د)يتم عق في الفقرة خامسًا من التعميمات والتي نصت عمى انو 3حددتو المادة 

ي عمى اختيار اعضاء مجمس مركزي العراقالك نة التأسيسي بعد الحصول عمى موافقة البمالعا
االدارة والمدير المفوض ويقدم محضر االجتماع الى البنك يتضمن )اسماء اعضاء مجمس 
االدارة المنتخبين االصميين واالحتياط , المدير المفوض, مراقب الحسابات الخارجي, لجنة 

 عة الحسابات((.مراج

 المركزيا من البنك هاجب اتباعو االجراءات ال -الفرع الثاني :

ان مسألة قبول منح الترخيص او رفض ذلك حتى وان كانت تخضع لمسمطة التقديرية لمبنك    
المركزي اال انيا ليست مسألة اعتباطية تخضع ألىواء او رغبات الجية التي تمنح الترخيص او 

مدى  ترفضو, فحتى ىذه القرارات االدارية ال تتخذىا االدارة اال بعد دراسة وتمحيص وتدقيق في
توافر الشروط المطموبة في مقدم الطمب ومدى جديتو في تنفيذ ما يستطمب منو او يدقق عميو فيو 
, عمى اعتبار انيا مسائل تربطيا االدارة دائمًا بغاية تحقيق المصمحة العامة, وليذا فمن 

ره فيما الصدار قراالمنطقي ان تكون ىناك اجراءات ايضًا ينبغي عمى البنك المركزي القيام بيا 
 .(33)من عدمو صيرختيتعمق بمنح ال

ابتداءًا البد من االشارة الى انو يجب عمى البنك المركزي ان ينشر الموائح التنظيمية    
 (39)باالجراءات التي يتم العمل بيا بشكل موحد عند تقييم طمبات الحصول عمى ترخيص مصرفي

وطو وذلك خالل شر الطمب ل ستيفاءاركزي من مالبنك التتمثل اولى ىذه االجراءات بتأكد ليذا و , 
, و ال يكون (35)كاخرى تبعًا لما يراه موجبًا لذل ة, ما لم يحدد مد كشيرين من تاريخ تقديمو لمبن

نما يحق لمبنك المركزي  ضمنمن  الشروط مجرد تقديم االوراق او المستندات المطموبة , وا 
من قانون المصارف النافذ التي نصت عمى ان لو أن يجري  8من المادة  9وبموجب الفقرة 

نية بشأن مالكي الحيازة المؤىمة في المصرف ي).....عمميات تحقق مالية وجنائية وشخصية وم
مقدم بخصوصو معمقًا وتحقيقًا لذلك تقدم اللطمب اي يكون ذف المقترح الواالداريين في المصر 

ات طولمسمالمصارف والمؤسسات المالية االخرى التي تخضع لرقابة البنك المركزي العراقي 
يا البنك المركزي العراقي بوطنية والمحمية وسمطات تطبيق القانون اي معمومات يطملالضريبية ا
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كزي العراقي باالتصال مع اي دائرة حكومية او محمية او وزارة بما في ذلك منيا, ويقوم البنك المر 
اي وزارة حكومية او دائرة مسؤولة عن تطبيق القانون لطمب معمومات تفيد او ذات عالقة بطمب 

 عمى اجازة او ترخيص مصرفي....(. الحصول

وجزئيات ما يمكن  والمالحظ عمى ىذا النص انو جاء بشكل شرح واسياب في بيان تفاصيل    
لمبنك المركزي ان يقوم بو في سبيل التحقيق والتحري عن طالب الترخيص قبل منحو, وىو امر 

ال تتوافر ال نرى من مندوحو فيو عمى المشرع وذلك النو يعي خطورة منح التراخيص الشخاص 
ومن ثم فأننا فييم اىم صفة مطموبة في من يزاول العمل المصرفي , اال وىي الثقة واالئتمان , 

نعتقد بأن المشرع قد احسن بذكر ىذا السرد التفصيمي في كيفية التحقق من صحة المعمومات 
 موضوعو. المقدمة لمبنك المركزي وذلك الىمية

 

ولقد حدد المشرع المدة التي يجب فييا عمى البنك المركزي اخطار طالبي منح الترخيص    
دة شيرين من تاريخ تقديم الطمب سواء كان الطمب اولي بإستيفاء طمبيم لممستمزمات المطموبة بم

, وعميو في غضون ستة اشير من تاريخ ىذا االشعار ان يبت في الطمب قبواًل او (36)او نيائي
فأنو قد يصدر قراره بالموافقة وتبعًا لذلك . (37)رفضًا وان يرسل نسخو من قراره الى مقدمي الطمب

منيا , وىو  6بالفقرة  8مجموعة من االمور حددىا في المادة متى ما توافرت لديو القناعة من 
, اذ ان ما يالحظ عنيا انيا جاءت  المشرع عمى اساس معيار معين ومحدد تحديد لم ينظمو

تتعمق بشخص المقدم ذاتو واخرى بمسائل تتعمق باالوراق المقدمة من طالب الترخيص ومسائل 
, تي جاء النص عمييا بمزوم توافر قناعتو عنيا جميعًا , وال(38)تعمق بسالمة عممياتو المصرفيةت

قرار الموافقة في الجريدة الرسمية او في نشرات وفي ىذه الحالة عمى البنك المركزي ان ينشر 
عامة ذات تداول واسع في حالة عدم توافر النشرة الرسمية الخاصة بنشر قرارات منح التراخيص 

 .(39)المصرفية

انتفت اي من ىذه االمور في اي مسألة كانت فعمى ما فاذا  ىذا من جية ومن جية اخرى    
, وعمى طالب البنك المركزي ان يشعر طالب الترخيص بقراره بعدم المنح مبينًا سبب ذلك
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الشعار البنك  اىا ثالثة اشير من تاريخ استالموالترخيص ان يكمل النواقص خالل مدة اقص
قد تخمى عن فإذا ما انتيت المدة من دون اتخاذ اي اجراء من قبمو فيعد  الشروط,بعدم توافر 

والبد من االشارة الى ان ىذه االحكام لم تنظميا تعميمات تسييل , (90)الطمب وصرف النظر عنو
اذ انو جاء بنص مدمج في الحكم بين حالة استيفاء , ليبيذه التفاص فتنفيذ قانون المصار 

... يقوم البنك المركزي العراقي عمى انو ).يا ًا منعساب / 3المادة , إذ نصت ومعدالشروط من 
, اما اذا رخيصتب الطمب خطيًا بالموافقة عمى طمب الحاريخ ابالغ صاتخالل ستة اشير من 

وجد غير مستوف لمشروط فعميو رفضو بعد بيان اسباب الرفض(, اذ ان ما يالحظ ىنا ان مدة 
, وبحسب صفي المادة تكون الصدار الموافقة الخطية عمى منح الترخي الستة اشير التي ذكرىا

, وىذا امر غير دقيق كان ي عميو بيان قراره بالرفض خالليافيي المدة ذاتيا التياغة النص ص
عتماد ذات الطريقة التي كانت مفصمة في قانون المصارف والتي أو لو و بينبغي عمى المشرع التن

ح تكون خالل شيرين واما اصدار نالمزمة الصدار قرار قبول او رفض بين المشرع ان المدة الال
 .(90)الموافقة خطيًا فيجب ان يكون خالل مدة ستة اشير

بول منح الترخيص المصرفي يكون بأكتساب الشركة قواخيرًا فأن اىم ما يترتب عمى قرار     
لمصارف ومن ثم يحق لو افي سجل  واسم راجدالمصرفية لمشخصية المعنوية كمصرف ويتم ا

, ومما تجدر يامارستمذا التاريخ ان يزاول كافة االعمال المصرفية التي يجيز لو القانون ىمن 
ال يقتصر اشتراط توافرىا  الشروط التي تطمبيا المشرع المكانية منح الترخيصاالشارة إليو ان 

مى اعتبار انيا السند عمى مرحمة منح الترخيص , وانما ينبغي ان تبقى حتى ما بعد منحو ع
ي قرار الذي اعتمد عميو البنك المركزي في منحو, وليذا فان قرار منح الترخيص المصرفي كأ

ىذا الترخيص متى  ة بما ليا من سمطة تقديرية ان تمغي, اذ يحق لالدار اداري ليس بالقرار المؤبد
 حب الترخيص مخالفة, كما يحق ليا ذلك متى ما ارتكب صاالشروطما رأت انتفاء اي من ىذه 

 الترخيص منو, وىو ما سيتم بيانو في المبحث التالي.او خطأ تحددىا االدارة يوجب إلغاء 

 الترخيص المصرفي إلغاء -المبحث الثاني:

يييؤا مجموعة من المستندات  انالمصرف او طالبي تأسيسو عمييم لقد ذكرنا فيما سبق بأن     
ب منح الترخيص وحتى بعد منحو, مط لبقت التي يتطمب القانون توافرىا ا ببعض االجراءامو و ويق
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, ومن ناحية اخرى فان منح والنيا شروط وجدت لتثبيت االساس الذي ُمِنح الترخيص استنادًا ل
الترخيص تترتب عميو اثار اىميا اكتساب صفة المصرف ومن ثم فمثمما يحق لو التمتع بما 

, ومما ات والواجبات المحددة في القانونفيقع عميو عبء االلتزامتمنحو لو اياىا ىذه الصفة , 
او في ص بإلغاء ىذا الترخيرًا يقضي ار قيقتضي عمى مخالفتيا امكانية اصدار البنك المركزي 

حاالت اخرى يكون ذلك الزمًا عمى االدارة استنادًا لمبدأ ان قراراتيا البد ان تكون محققة 
 .(94)ر بالحمايةلممصمحة العامة او مصمحة اجد

 خيصر وليذا فمن اجل بيان الحاالت التي يمكن فييا لمبنك المركزي ان يمغي قراره بمنح الت    
منح الترخيص  (93)سيكون االول اليضاح القرار بإلغاءسنتطرق الى ذلك في مطمبين المصرفي 

بناءًا عمى طمب من المصرف, اما المطمب الثاني فسيكون لبيان القرار بإلغاء المنح بناءًا عمى 
 السمطة التقديرية لمبنك المركزي.

 مصرفالطمب من ى الترخيص بناءًا عممنح  قرار إلغاء -المطمب االول:

لتطرق اواًل الى التعريف بالطمب امن ا من اجل بيان ىذه الحالة وكيفية تنظيميا قانونًا البد لن   
وذلك عمى الفرعين تبعًا لو اجراءات االلغاء ن ومن ثم بيا, الذي يحق لممصرف تقديمو بذلك 

 االتيين.

 المصرف بإلغاء الترخيص نمالتعريف بالطمب المقدم  -الفرع االول:

من قانون المصارف العراقي النافذ ان يتقدم المصرف بطمب الى  04اجاز المشرع في المادة     
الغاء التصريح الممنوح لو من البنك , اذ ان تقديم ىذا الطمب البنك المركزي يبين فيو رغبتو في 

عد الباكورة االولى المكانية ترتيب االثار المتمثمة بانقضاء المصرف وانتياء شخصيتو المعنوية, ي
نو أتنفيذ قانون المصارف تفصيل ىذا الطمب ب ييلسمن تعميمات ت 9ولقد أوضحت المادة 

الطوعي لو ,  ياءنة في المصرف يقضي باالمالعا ةطمب الذي يقدم استنادًا الى قرار من الييألا
 -ولقد حددت في الفقرة ثانيًا منيا اسباب تقديم ىذا الطمب بسببين بما نصت عميو من أنيما )أ

مصرف ككيان ال لحلممساىمين في المصرف بأنياء العمميات المصرفية و قرار من الييأة العامة 
يد المصرف االندماج او االتحاد مع مصرف ر عندما ي-السباب موضوعية. ب ندةتقانوني مس
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االندماج او  ختسعين يومًا في االقل من تاري 90اخر يقدم طمبًا الى البنك المركزي العراقي قبل 
 االتحاد(.

الدقة , وذلك النو في الحالة االولى قد جاء تو قد جانبومما يالحظ عمى ىذا النص انو     
بصيغة عامة ومطاطة يمكن ان تستوعب كل ما يدخل ضمنيا , اذ انو حدد اسباب قرار الييأة 

د يختمف العامة بطمب االنياء لمنشاط المصرفي بأي )اسباب موضوعية(, ومعيار الموضوعية ق
تقديرية في من سمطة  ييكون بما لمبنك المركز وىو ما نعتقد انو ة الى اخرى, من شركة مصرفي

وىي  ةصبفقرة خا ااما الحالة الثانية التي ذكرىا المشرع فيي حالة افردىتحديد ىذه الموضوعية, 
 -:, ولنا عمييا مالحظتينرحالة رغبة المصرف باالندماج او االتحاد مع مصرف اخ

)اتفاق بين شركتين  دقة الصياغة التي نظمتيا وذلك الن االندماج ىو االولى تتمثل في عدم    
او اكثر لتوحيدىا في شركة واحدة , بضم شركة الى اخرى , او بمزجيما معًا وتأليف شركة 
جديدة , بيدف تجميع الجيود ومواجية المنافسة التجارية , فيذا االتفاق يؤدي الى انقضاء 

لتزاماتيا( الشركة المندمجة وحمول الشركة , بمعنى ان االندماج  (99)الدامجة محميا في حقوقيا وا 
)امتزاج شركتين او اكثر امتزاجًا يؤدي الى زوال وىو عمى نوعين فقد يكون بصيغة المزج يكون 

الشخصية المعنوية لكل منيما وانتقال اصوليما وخصوميما الى شركة جديدة, وتمثل ىذه الصورة 
, فيو االندماج بمعناه الدقيق, اذ يسفر عن قوام جديد ىو الشركة االندماج في اعمق معانيو

, اي ان (95)الجديدة المنشأة عمى انقاض جميع الشركات القديمة التي انصيرت بفعل االندماج(
يترتب عميو انتياء الشخصية المعنوية لكل المصارف المندمجة وانشاء مصرف االندماج بالمزج 

 ف, وان كان سيخمومستقمة عن الشخصيات التي انتيت دةجديد يحمل شخصية معنوية جدي
وىو  اما النوع الثاني من الدمج فيكون بصيغة الضمالمصارف المنتيية في حقوقيا والتزاماتيا, 

وتنتقل اصوليا  )إلتحام شركة او اكثر بشركة اخرى , فتزول الشخصية المعنوية لالولى
ترتب عميو يال بمعنى انو , (96)وخصوصًا الى الثانية التي تظل محتفظة بشخصيتيا المعنوية(

انتياء الشخصية القانونية لممصارف الضامة وانما فقط المصارف المنضمة ىي التي تنتيي 
ييا خمط شخصيتيا المعنوية وينبغي إلغاء ترخيصيا, ومن ثم فأن ىذه الصياغة غير دقيقة الن ف

 .امكالحكام الدمج بنوعيو في حكم واحد رغم اختالفيما في تمك االح
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ال الذي يطرح ىنا , اما المالحظة الثانية ىي ايراد ىذا التخصيص ليذه الحالة, الن السؤ       
عد رغبة المصرف باالندماج مع مصرف اخر من االسباب الموضوعية التي تستند اال يمكن ان ت

بطمب انياء المصرف , خاصة اذا كان ىذا المصرف ىو  ارىقراييا الصدار الييأة العامة عم
لمالحظتو وتعديمو ي ؟, وىو ما ندعو المشرع العراقرخا مصرف سينضم تحت ادارة مصرف

 .مستقبالً 

 اجراءات إلغاء الترخيص المصرفي بناءًا عمى طمب المصرف -رع الثاني:فال

قراره ال يصدر البنك المركزي من قانون المصارف العراقي عمى ان  4/ 04نصت المادة     
و ا وفيموظو و وعمالئو يمودع اتو تجاهمتزاالصرف قد أوفى بجميع ماال اذا قرر ان )البااللغاء 

ات عمى نحو يقبمو البنك المركزي العراقي(, ولقد نص القانون ذاتو في مك االلتزامقام بتسوية ت
نك المركزي العراقي بأي معمومات ومستندات يطمبيا بالصرف منو عمى انو ) يزود الم 68دة الما

البنك المركزي العراقي , ويتيح لموظفي البنك المركزي امكانية الوصول الى مباني المصرف 
ك الوصول وىذا االطالع لن ذإ راقيعال يا قرر البنك المركز مالتو كمجواالطالع عمى دفاتره وس
 شرافية(.الزمان ألداء مسؤولياتو اال

عميمات تسييل تنفيذ قانون المصارف تفصيل ىذه االجراءات ت/ثالثًا من 9ولقد بينت المادة     
اذ حددت ان الجية التي يقدم ليا ىذا الطمب ىي المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان , 

 مره بالموافقة ويعماي قر ز فر االسباب الداعية لالنياء فيصدر البنك المركومن ثم بعد التاكد من توا
 (97)صفية التي تتم من خالل مصفيتا وضع المصرف تحت الىلمصرف بذلك, لكي يتم بعدا

, وبطبيعة الحال (98)تجاه مودعيويكون وكياًل عن المصرف بالقدر الالزم التمام عممية التصفية 
فأن المصرف كأي شركة تخضع لمتصفية فان آلية احكام ىذه التصفية وواجبات المصفي يتم 

ا وفقًا الحكام قانون الشركات التي نظمت مواده كيفية تصفية الشركة , باالضافة الى ىتحديد
 .(99)رة اعالهو /رابعًا من التعميمات المذك 9االحكام التي بينتيا المادة 

قد اوفى  فر اعمال التصفية وان المص كتمالايره من مدى قر بعًا لما يرفعو المصفي في تتو     
ش او غبإلتزاماتو وان ىذه التصفية قد تمت باجراءات سميمة وصحيحة ومن دون اي تواطؤ او 
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ودعين, فيصدر البنك المركزي قراره بإلغاء مبحقوق ال ارر الى االض ؤدييتالعب ممكن ان 
الترخيص الذي يتم نشره في النشره الخاصة بالشركات وفي النشرة التي تصدر عن البنك 

ايام من , وذلك خالل عشرة (50)المركزي وايضًا في صحيفة يومية واحدة و )النشرة التجارية(
 تاريخ صدور قرار الشطب.

الترخيص بناءًا عمى السمطة التقديرية لمبنك قرار إلغاء منح  -المطمب الثاني:
 المركزي

مثمما يحق لمبنك المركزي ان يصدر قرارًا بمنح الترخيص متى ما توافرت شروط ذلك , فمو     
ايضًا الحق بأن يمغي ىذا القرار متى ما توافرت اسباب إللغاءه , ومن اجل بيان الحاالت التي 

اول في الفرع االول الحاالت ىذا المطمب عمى فرعين سنتنيمكن فييا لمبنك المركزي ذلك سنقسم 
المتعمقة بتخمف شروط منح الترخيص وسنتطرق في الفرع الثاني الى الحاالت المتعمقة بأرتكاب 

 -المصرف لمخالفة توجب االلغاء وعمى التفصيل االتي:

 حاالت الغاء الترخيص لتخمف شرط من شروط منح الترخيص -الفرع االول:

إلغاء الترخيص ممكن ان يستند الى واحد او  بين المشرع العراقي في قانون المصارف ان    
اكثر من المبررات التي قد تتعمق بانشاء المصرف ذاتو او بإدارتو, واولى ىذه المبررات او 

حصول المصرف لقانون المذكور اعاله ىي حالة )من ا 03السباب التي نصت عمييا المادة ا
الستناد الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوىرية اخرى قد تكون حدثت عمى الترخيص با

عند تقديم طمب الحصول عمى الترخيص(, ومما يالحظ عمى ىذا النص انو قد جاء بتعداد غير 
تعد قرارات احتيالية وكالىما ان مترابط او محدد بمعيار معين , ذلك ان القرارات الكاذبة ممكن 

بة او احتيالية فانيا تحمل في طياتيا مخالفة لمقانون, ىذا من جية ومن جية سواء كانت كاذ
اخرى حصر المشرع ىذه القرارات بمرحمة ما بعد تقديم طمب الترخيص , والسؤال ىنا ما الحكم 
لو ان الترخيص كان قد صدر استنادًا لقرارات كاذبة او احتيالية او مخالفة لمقانون مخالفة 

ال تكون ىذه الحالة مشمولة من باب اولى يص, آتقديم طمب منح الترخجوىرية صدرت قبل 



 التشريع العراقيمنح الرتخيص املصريف وإلغاءه يف 
 عشر الرابعة السنة/ الثاني العدد                لسياسيةوا القانونية للعلوم احللي احملقق جملة

 

191 
 

بحالة إلغاء الترخيص , باالضافة الى ركاكة الصياغة التي جاءت بيا المادة من كونيا )قد 
 حدثت عند تقديم طمب الحصول عمى الترخيص( , فماذا يقصد المشرع بيذا الحدوث؟؟.

عمى السالمة المالية او انتياكو  ثرؤ المصرف بطريقة ت اما الحالة الثانية فيي حالة )تصرف    
مرفق د المركزي العراقي او انتياكو اي شرط او تقيي نكباي قوانين و انظمو صادرة عن ال

/ه 03وىي الحالة التي بينتيا المادة , بترخيص او اجازة صادرة لو من البنك المركزي العراقي( 
لمالحظ عمى ىذا النص انو قد مزج بين امرين اوليما التصرف امن قانون المصارف العراقي , و 

الصادر من المصرف بطريقة تؤثر عمى السالمة المالية او انتياكو لمقوانين, وىي بالتأكيد حالة 
تظير بعد تأسيس المصرف وبدأ مباشرتو باعمالو , اما الثانية فتتعمق بحالة انتياك اي شرط او 

أنتفاء بعض او كل الشروط رف , وىي حالة تدخل ضمن خيص لممصقيد محدد لمنح التر 
ما جاء الواجب توافرىا لمنح الترخيص وليس بأدارة المصرف ذاتو, وىي حالة تتداخل ايضًا مع 

المادة ذاتيا في الفقرة ج والتي نصت عمى حالة )ادارة المصرف لشؤونو االدارية او عممياتو  في
تتعمق بإلغاء الترخيص عند ارتكاب المصرف  وىي حالة بأسموب غير سميم وغير تحوطي(

ارتكاب لمخالفة معينة , بمعنى انو قد دمج االمرين, وىما انتفاء بعض شروط منح الترخيص و 
وىو ما يدخل ضمنًا مع الفقرة السابقة, مما يدعونا االمر الى دعوة , مخالفة لمقانون بعد منحو

 المشرع الى تعديل ىذا النص برفع التداخل فيو.

من قانون المصارف من انو يمغى الترخيص ايضًا  03وأخيرًا ما بينتو الفقرة ز من المادة     
عند )فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فييا المصرف شركة تابعة ليا 

 ترخيص العمل الخاص بأي منيما(.

 وجب االلغاءحاالت الغاء الترخيص الرتكاب المصرف لمخالفة ت-الفرع الثاني:

لمصارف حاالت اخرى يكون فييا قرار البنك المركزي بإلغاء قرار ان و انقوضح المشرع في    
ح الترخيص كنوع من العقوبة التي تفرض عمى من تم منح الترخيص لو وذلك لمخالفتو احكام نم

فأن عظم نصوص قانون المصارف او نصوص واوامر قانونية معينة , ولكن كما ىو الشأن في م
ما عالجت ىذا االمر ايضًا قد تضمنت من التداخل او التكرار من غير حاجة في يالت المواد
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لة اشتراك اومسمى محدد كح بتفصيل نصوص, فنجد ان المشرع قد بين حاالتن اوردتو م
 غسيلو المصرف باي عممية او نشاط اجرامي وتحديدًا االنشطة التي تتضمن جرائم االحتيال 

التي يمارسيا البنك المركزي يل االرىاب, او امتناع المصرف عن الخضوع لمرقابة موال او تمو اال
, وىي اسباب او حاالت (50), او وضع ذلك المصرف عراقيل تحول دون ممارسة ىذه الرقابةعميو

من قانون المصارف النافذ والتي  03حت ما جاء في حكم الفقرة د من المادة تدخل في رمتيا ت
تمل من شك المصرف المر صادر عن البنك المركزي العراقي(, وىي عبارة تجاء فييا )انتيا

بيعة الحال طتعميمات صادرة من البنك المركزي ,وب وا رالسعة كل ما يمكن ان يعد مخالفة الم
 .خل ضمن مفيوم عدم مخالفة االوامرفأن عدم ارتكاب جرائم احتيالية او غسيل اموال يد

ما كان االمر فسواء كان قرار البنك المركزي بإلغاء منح ترخيص المصرف بناءًا عمى  واياً    
طمب ُقدم لمبنك من قبل المصرف او بسبب ارتكاب االخير لمخالفة او لتخمف شروط منحو 
الترخيص اصاًل , فأن االثر المترتب عميو ىو واحد في الحالتين وىو لزوم ان يكون ىذا القرار 

ويتم تسجيمو في السجل الخاص  , (54)يو االسباب التي استند إلييا الصدارهخطيًا ومبين ف
بالتأكيد ينشر في الجريدة الرسمية لو, ويترتب عميو االثر بالمصارف الموجود في البنك المركزي و 

وىو انتياء الشخصية المعنوية , آال ذاتو المترتب عمى الغاء الترخيص بناءًا عمى طمب 
 ياء وجوده ككيان قانوني مستقل.لممصرف ومن ثم انت

 الخاتمة

 -االتي:توصمنا الى , في ىذا البحث لموضوع منح الترخيص المصرفي والغاءه  ناتطرقبعدما    

لى اشخاص يحق االدارة متمثمة بالبنك المركزي اان الترخيص المصرفي ىو )اجازة تمنح من -0
 االعمال المصرفية تبعًا ليا(.ليم بموجب ىذه االجازة اكتساب صفة المصرف او مزاولة 

ك ر من جية ادارية عميا تتمثل بالبنال يكون اال من خالل قرار يصد ان منح الترخيص -4
ة بالسياسبمد, والىمية وارتباط منحو يمثل السمطة النقدية العميا في ال يالمركزي العراقي وىو الذ

او تعميمات خاصة من االىمية بمكان , المالية لمبمد ليذا فقد كان من امر تنظيم تفصيمو بقوانين 
بنك المركزي, اذ حددت فنظمو المشرع في قانون المصارف وفي التعميمات التي صدرت عن ال
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المكانية ذلك , وىي اجراءات الحظنا تداخميا او من طالب المنح اتباعيا االجراءات الواجب 
 لمصارف.عدم دقة بعضيا رغم انيا صيغت في التعميمات المعدلة لقانون ا

قد الحظنا ان الجية التي تمنح الترخيص ىي الجية التي يحق ليا إلغاءه والتي يكون ليا و ل -3
ذلك اما الن المصرف ىو من طمب ذلك او لتحقق حالة من الحاالت التي توجب ىذا االلغاء, 

ي كالمادة االولى من قانون المصارف والتولقد تمت معالجة االمر في نصوص ركيكة متداخمة 
جعمت اكتساب صفة المصرف شرطًا لمنح الترخيص وأثرًا ناتجًا عنو, والمادة الثالثة عشرة التي 

 تطرقت بتداخل بين الحاالت التي يمكن استنادًا إلغاء الترخيص المصرفي.

ممكن ان تمر بمرحمتين, االولى اذا كان طالبو لم يتأسس  ان اجراءات منح الترخيص -9
لمحصول عمى ينا ينبغي عميو ان يقدم طمب الى البنك المركزي كشركة مصرفية اصاًل , ف

موافقتو لتأسيس ىذه الشركة, ثم بعد التأسيس يقدم طمبًا اخر بمنحو الترخيص بمزاولة االعمال 
 المصرفية.

ان المشرع العراقي قد استخدم مصطمح إلغاء الترخيص المصرفي ولم يستعمل مصطمح  -5
دقيقًا فيو, وذلك الن السحب ينيي القرار بأثر رجعي من الماضي سحب , وىو امر كان المشرع 

 والمستقبل , في حين ان االلغاء ينيي القرار بالنسبة لممستقبل فقط.

احسن المشرع عند تنظيمو لمسألة إلغاء منح الترخيص بأن اجاز ذلك بناءًا عمى طمب ذوي  -6
ف كونو شركة تتأسس بعد ابرام عقدىا, العالقة , وليس حصرًا بسمطة االدارة, وذلك الن المصر 

 فيو كأي شركة مثمما تأسست بأرادة الشركاء فييا ممكن ان تنتيي بإرادتيم كذلك.

واتمامًا لما سبق وباالضافة الى المالحظات التي ذكرناىا عمى النصوص التي جاء بيا قانون 
بحثنا بالتأكيد عمى ان كل سييل تنفيذه , فأننا نختم لسنة وتعميمات ت 99المصارف العراقي رقم 

نأمل  تابرزت الحاجة لما دعونا المشرع اليو من تعديالىذه المالحظات عمى تمك النصوص قد 
 ان يرى النور قريبًا عند اعادة مراجعة البنك المركزي لتمك التعميمات.

  ولي التوفيق.واهلل
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 -اليوامش:

ُيَرِخص ويقال َرَخَص لو في االمر اي الترخيص لغًة ىو )كممة مشتقة من الفعل َرَخص و (0)
اذن لو فيو بعد النيي عنو , والُرخَصة ىو خالف التشديد فتقول َترخصت فالنًا في كذا اي اذنت 
لو بعد النيي اياه عنو(, ينظر ابن منظور , لسان العرب , دار احياء التراث العربي , بيروت, 

 .078, ص0994

ص االداري , اطروحة دكتوراه, كمية الحقوق, جامعة ( محمد جمال عثمان جبريل, الترخي4)
, و امين رحيم حميد, التنظيم القانوني الجازة البناء, اطروحة دكتوراه,  65, ص0994, المنوفية

 ..09, ص4040جامعة بابل, –كمية القانون 

, 4004( د. السيد احمد مرجان, تراخيص اعمال البناء واليدم, دار النيضة العربية, القاىرة,3)
 .90ص

( د.محمود سعد الدين الشريف, النظرية العامة لمضبط االداري, دار النيضة العربية, القاىرة, 9)
وينظر ايضًا قاسم محمد حنتوش الييمص, التنظيم القانوني لسمطة االدارة في  60, ص0963

ل, جامعة باب-سحب اجازة االستثمار في التشريع العراقي, رسالة ماجستير , كمية القانون
 .09, ص4006

( بمعزام مبروك, الترخيص التجاري الدولي)الفرانشيز( كيفية حديثة لالستثمار, بحث منشور 5)
في مجمة القانون العقاري والبيئة , تصدر عن كمية الحقوق والعموم السياسية_جامعة عبد الحميد 

 .89, ص4007بن باديس_الجزائر , المجمد الخامس , العدد االول, 

الشريف , التراخيص االدارية, االحكام العامة لمتراخيص والتراخيص العقارية, الجزء  ( د.حامد6)
 .40, ص4000االول, دار القانون لالصدارات القانونية , القاىرة , 

لغاءىا, الطبعة االولى, ( 7) د.رنا محمد راضي, دور االدارة في منح االجازة االستثمارية وا 
 .58, ص4006نية, القاىرة, المركز القومي لالصدارات القانو 
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د. محمد ضيف اهلل القطابري, دور السياسة النقدية في االستقرار والتنمية االقتصادية,  (8)
 .094, ص4000الطبعة االولى, دار النيضة العربية, القاىرة, 

د.محمد الطيب عبد ( لمزيد من التفاصيل حول ىذه التسميات واالنواع لمتراخيص ينظر 9)
, 0957م الترخيص واالخطار في القانون المصري, مطبعة دار التأليف, مصر, المطيف, نظا

 وما بعدىا. 09ص

مدخل –, ادارة البنوك ( د.فالح حسن عداي الحسيني و مؤيد عبد الرحمن عبد اهلل الدوري00)
 .33, ص4000كمي واستراتيجي معاصر,الطبعة االولى, دار وائل لمطباعة والنشر, عمان, 

( زينب عوض اهلل و اسامة محمد الفولي, اساسيات االقتصاد النقدي والمصرفي, منشورات 00)
 .99, ص4003الحمبي الحقوقية , بيروت, 

( د.ئاالن بياء الدين عبد اهلل المدرس, التنظيم القانوني لتأسيس المصارف الخاصة, الطبعة 04)
 .045, ص4006االولى , منشورات زين الحقوقية, بيروت, 

( اسراء ىاشم منقذ, نظام االفالس المصرفي في قانون التجارة العراقي والمبناني, رسالة 03)
 .006, ص4005ماجستير, كمية الحقوق, الجامعة االسالمية , لبنان, 

,  4003( لسنة 0الف المؤقتة رقم )( من نظام سمطة االئت3( من القسم )4نصت الفقرة )( 09)
والذي صدر عن سمطة االئتالف المؤقتة المنحمة, والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 

, عمى انو )...., وينشر االمر او النظام بالمغات ذات الصمة ويتم  4003/ 5/ 43في  3977
اي اختالف بين مضمون  توزيع كل ما ينشر منيا عمة اوسع نطاق ممكن , وفي حالة نشوء

النص المكتوب بالمغة االنجميزية والنص المكتوب بأي من المغات االخرى يؤخذ بالنص المكتوب 
بمعنى انو قد افاد ضمنًا ان الترجمة التي تمت كتابة القانون بيا قد بالمغة االنجميزية ويعتد بو( , 

 تكون غير دقيقة قانونًا او غامضة.

االعمال المصرفية  4009لسنة  56رقم ى من قانون البنك المركزي ( عرفت المادة االول05)
بأنو ) االعمال التي تشمل استالم ودائع مالية او غيرىا من االموال القابمة لمتحصيل من 
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الجميور بيدف فتح اعتمادات او القيام بأستثمارات لحسابيم(, وعرفت المادة االولى من قانون 
( 47نشطة المصرفية بأنيا ) االنشطة المدرجة في المادة اال 4009لسنة  99المصارف رقم 

وعرفت المادة ذاتيا االعمال المصرفية بأنيا )اعمال استالم الودائع النقدية او اموال اخرى 
 مستحقة السداد من الجميور الغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بيا(.

كاظم سعد االعرجي, اساسيات النقود والبنوك , الطبعة ( د.عبد الحسين جميل الغالبي و د. 06)
 .034, ص4006االولى, دون اسم مطبعة, النجف, 

( رشاد العصار و رياض الحمبي, النقود والبنوك , الطبعة االولى, دار صفاء لمنشر 07)
 .005, ص4000والتوزيع, عمان , 

, دار وائل 4محمد الرشيدات , التشريعات المالية والمصرفية في االردن , ط ( د.ممدوح08)
 .09, ص4005لمنشر والتوزيع ,عمان , 

( د.زينة غانم عبد الجبار الصفار, االسرار المصرفية دراسة قانونية مقارنة, مطابع شتات, 09)
 .043, ص4000مصر, 

دار المسيرة لمنشر, من دون ذكر  ,4( فائق شقير و عاطف االخرس, محاسبة البنوك, ط40)
 .07, ص4004مكان طبع, 

لسنة  56من قانون البنك المركزي رقم  94- 49والمواد من , 00, 9, 4( ينظر المواد 40)
ولممزيد من التفصيل ينظر محمد سممان شكير, رقابة البنك المركزي العراقي عمى   4009

 .وما بعدىا 37ص ,4040المصارف, دار صفاء لمنشر والتوزيع, عمان, 

 من قانون المصارف العراقي. 8/9( ينظر المادة 44)

من القانون ذاتو اعاله, ومما تجدر االشارة إليو ىنا ان صياغة النص  8/5( ينظر المادة 43)
, اذ انيا نصت عمى انو )ترفض ليذه الفقرة يشوبو عدم الدقة في بيان المعنى المقصود فييا

اجازة لممارسة االعمال المصرفية في حالة عدم اقتناع البنك  طمبات الحصول عمى ترخيص او
اصة بأصدار المركزي بعدم استيفاء تمك الطمبات لمشروط المحددة او الواردة في ىذا القانون والخ
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صيغة وىي ما تمثل ر كممة )عدم( اكر بتصياغة ىذا النص جاءت اذ , ترخيص او اجازة.....(
اي ان البنك المركزي لو ان يرفض منح الترخيص متى ما الحظ عدم توافر الشروط النفي, 

م تحقق قناعة والمتطمبات المحددة في القانون ليذا الطمب, فأنتفاء ىذه الشروط يترتب عميو عد
)عدم استيفاء نك( بأنو )ترفض الطمبات( في حالة )عدم اقتناع البالبنك بمنح الترخيص, بمعنى 

, اذا كان البنك غير مقتنع بعدم توافر الشروط فكيف وىو سؤال ىنا طرح ىو ما يو الشروط( , 
برفع كممة )عدم( تصحيح صياغة النص بان تكون يمكن لو ان يرفض منح الترخيص؟!, واالدق 

)ترفض طمبات الحصول  -, بحيث يكون النص ىو االتي: رة بعد كممة استيفاء الشروطالمذكو 
استيفاء البنك المركزي ب اقتناععدم رسة االعمال المصرفية في حالة عمى ترخيص او اجازة لمما

صة بأصدار ترخيص او تمك الطمبات لمشروط المحددة او الواردة في ىذا القانون والخا
 ,بالمغة االنكميزيةقانون المصارف و ىذه المادة في نص بت جاءوىو االصل الذي اجازة.....(, 

 Applications for a banking license or permit shall beوالتي نصت عمى انو ) 
rejected if the CBI is not satisfied that the conditions specified by or 
pursuant to this law for issuing such license or permit are fulfilled).     

 .35, ص4004بغداد, ( د. لطيف جبر كوماني, الشركات التجارية, مطبعة السنيوري, 49)

 69المعدل باالمر رقم  0997لسنة  40من قانون الشركات العراقي رقم  6( ينظر المادة 45)
 .4009لسنة 

 من قانون الشركات العراقي المعدل. 00( ينظر المادة 46)

 .4009لسنة  07معدلة بالتعديل رقم من قانون الشركات العراقي ال 04( ينظر المادة 47)

المعدل باالمر رقم  0997لسنة  40الفقرة االولى من قانون الشركات رقم 9مادة ( ينظر ال48)
 .4009لسنة  69

و ينظر أيضًا محمد سممان شكير,  334( د. لطيف جبر كوماني, مصدر سابق, ص49)
 .034مصدر سابق, ص

 الفقرة سادسًا من التعميمات. 4ينظر المادة  (30)
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 التعميمات في بيان تفاصيل ىذه المرفقات.من /اواًل  3ينظر المادة  (30)

 /رابعًا من التعميمات في بيان تفاصيل ىذه المرفقات.3ينظر المادة  (34)

مدعمًا بقرارات ( د.كمال محمد أمين , الرقابة القضائية عمى تراخيص اعمال البناء والتعمير 33)
ولمزيد من التفصيل ينظر , 39, ص4008مجمس الدولة والمحكمة العميا, دار االيام, االردن, 

 .وما بعدىا 76أمين رحيم حميد, مصدر سابق, ص

 من قانون المصارف النافذ. 5/ 8نظر المادة ( ي39)

دت ىذه المدة ب قد حد/ ثانيًا منيا 3في المادة المالحظ ان تعميمات تسييل تنفيذ القانون  (35)
والتي , وىي مدة تختمف عن المدة التي حددىا قانون المصارف منيا يوم في المادة الخامسة 60

ان ىناك فارق , اذ 60ال يكون دائمًا مساويًا ل تتمثل بشيرين, ذلك ان مجموع ايام الشيرين 
 حتى وان كانت بفارق بسيط في عدد االيام.بينيما 

ث نصت , حيق واحديالحظ ان المشرع في قانون المصارف قد جمع المدتين في سيا (36)
والمالحظ عمى ىذه المادة ضعف الصياغة التشريعية اذ ان المشرع نص عمى , ادة عمى ذلك الم

انو في غضون شيرين من تاريخ تقديم )طمب( او )طمب اولي(, اذ انو فرق ىنا بين الطمب 
ذكر  النو, المذكور اواًل ىو الطمب النيائي والطمب االولي مما يفيم منو انو قد اراد بالطمب

مع ان كممة طمب لوحدىا كانت كافية بداًل من التكرار النيا مطمقة المرادف لو وىو االولي, 
وتشمل االمرين معًا, ىذا من جية ومن جية اخرى نالحظ ان المشرع عاد واتى بالحكم ذاتو في 

ساؤل عما من المادة ذاتيا والتي تعمقت بالبت بالطمبات النيائية المقدمة, مما يطرح الت 4الفقرة 
قصده المشرع من ذكر كممة )طمب( في الفقرة السابقة والتي جاءت مكررة من غير داعي يوجب 

منيا مدة ال  3لتعميمات التي فصمت في المادة النص عمييا, وىو ما الحظنا محاولة تعديمو في ا
 ق. يوم عمى النوعين من الطمبات سواء كانت طمبات اولية او نيائية بصيغة تشريعية اد 60

 من قانون المصارف النافذ. 0/  8ينظر المادة  (37)

 من قانون المصارف النافذ. 6/ 8ينظر المادة  (38)
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 قانون المصارف النافذ. ثامنًا من تعميمات تسييل تنفيذ /3ر المادةينظ (39)

من قانون المصارف , ومما تجدر االشارة إليو ىنا ان قرار البنك  8/  8( ينظر المادة 90)
المركزي برفض منح الترخيص يمكن الطعن فيو امام محكمة الخدمات المالية , وىي المحكمة 

-63في المواد من  4009لسنة  56التي تم تأسيسيا بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم 
تقضي احكام ىذه المادة بإقامة محكمة  -0منو عمى انو ) 63, حيث نصت المادة منو 70

ة الخدمات المالية , ويكون من اختصاصيا مراجعة القرارات واالوامر التالية يطمق عمييا محكم
رفض طمب اصدار ترخيص او تصريح مصرفي او  -أ -التي يصدرىا البنك المركزي العراقي:

 اضافة شرط او قيد عند اصدار تصريح او ترخيص ما ,......(.

 من قانون المصارف النافذ. 0/ 8( ينظر المادة 90)

 .404ص و د.رنا محمد راضي, مصدر سابق, 78, مصدر سابق, ص .حامد الشريف( د94)

لقرار وليس المشرع في القوانين المنظمة لمترخيص المصرفي مصطمح إلغاء ا استخدم (93)
 9من قانون المصارف والمادة  03قانون البنك المركزي والمادة  منلى سحبو ينظر المواد االو 

الن الغاء القرار االداري وذلك ,  لمصطمح ذاتو الذي سنعتمدهمن تعميمات تسييل التنفيذ , وىو ا
ىو )عمل قانوني يصدر من االدارة متضمنًا انياء اثر القرار االداري بالنسبة لممستقبل مع ترك 

ليمو راضي, النظرية العامة  اثاره التي رتبيا منذ لحظة صدوره حتى إلغاءه(, ينظر د.مازن
, اما سحب  68, ص4004لمقرارات والعقود االدارية, مطبعة منشأة المعارف, االسكندرية, 

القرار االداري ىو )تجريد القرار االداري من قوتو القانونية بالنسبة لمماضي والمستقبل فتزول كا 
ن االداري, دار المطبوعات ,القانو اثاره ويعتبر كأن لم يكن( , ينظر د.ماجد راغب الحمو 

, ولممزيد من التفاصيل ينظر , قاسم محمد حنتوش, 959,ص0998الجامعية, االسكندرية, 
, وليذا يظير لنا ان المشرع قد كان دقيقًا في النص عمى ىذا وما بعدىا 5مصدر سابق, ص
 .المصطمح دون غيره

بعة طرية متعددة الجنسيات, م( د.عبد الوىاب عبد اهلل المعمري, اندماج الشركات التجا99)
 .336, ص4000شتات, القاىرة, 
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 .98, ص4007( د.حسني المصري, اندماج الشركات وانقساميا, مطابع شتات, القاىرة, 95)

 .97( د.حسني المصري, المصدر السابق, ص96)

 .73اسراء ىاشم منقذ, مصدر سابق, ص (97)

 .088ينظر د. لطيف جبر كوماني مصدر سابق, ص (98)

التعميمات التي حددت اجراءات من  9المادة الشركات و من قانون  059ينظر المادة  (99)
 التصفية وميام المصفي

لم نعرف ماذا يقصد المشرع بالنشرة التجارية التي الزم المشرع نشر قرار شطب المصرف  (50)
در عن شرة تصفيل ىي نفييا , باالضافة الى نشره في الصفحات والنشرات المذكورة في المتن, 

 البنك المركزي ام مسجل الشركات ؟؟

 الفقرة )و( و )ح( من قانون المصارف النافذ. 03ينظر المادة  (50)

التي اجازت الطعن بقرار البنك بالغاء من قانون البنك المركزي العراقي  44ينظر المادة  (54)
 الترخيص.
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 .0994دار احياء التراث العربي, بيروت, ابن منظور, لسان العرب, -0

د.السيد احمد مرجان , تراخيص اعمال البناء واليدم, دار النيضة العربية, القاىرة ,  -4
4004. 
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 .4000ارات القانونية , القاىرة ,االول, دار القانون لالصد

 .4007د. حسني المصري, اندماج الشركات وانقساميا, مطابع شتات, القاىرة,  -5

بنوك , الطبعة االولى, دار صفاء لمنشر والتوزيع, رشاد العصار و رياض الحمبي, النقود وال  -6
 .4009عمان ,

لغاءىا, الطبعة االولى,  -7 د.رنا محمد راضي, دور االدارة في منح االجازة االستثمارية وا 
 .4006المركز القومي لالصدارات القانونية, القاىرة, 

والمصرفي, منشورات زينب عوض اهلل واسامة محمد الفولي, اساسيات االقتصاد النقدي  -8
 .4003الحمبي الحقوقية, بيروت, 

د. زينة غانم عبد الجبار الصفار, االسرار المصرفية دراسة قانونية مقارنة, مطابع شتات ,  -9
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د.عبد الحسين جميل الغالبي و د. كاظم سعد االعرجي, اساسيات النقود والبنوك , الطبعة  -00
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د. عبد الوىاب عبد اهلل المعمري, اندماج الشركات التجارية متعددة الجنسيات, مطبعة  -00
 4000شتات , القاىرة, 

, دار المسيرة لمنشر, من دون ذكر 4فائق شقير وعاطف االخرس, محاسبة البنوك , ط -04
 .4004مكان طبع, 

مدخل –عبد اهلل الدوري, ادارة البنوك  فالح حسن عداي الحسيني و مؤيد عبد الرحمند. -03
 .4000كمي واسترتيجي معاصر, الطبعة االولى, دار وائل لمطباعة والنشر, عمان, 
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 .0998د.ماجد راغب الحمو, القانون االداري, دار المطبوعات الجامعية, االسكندرية,  -06

د. مازن ليمو راضي, النظرية العامة لمقرارات والعقود االدارية, مطبعة منشأة المعارف,  -07
 .4004االسكندرية, 

د.محمد الطيب عبد المطيف, نظام الترخيص واالخطار في القانون المصري, مطبعة دار  -08
 .0957التأليف, مصر, 

د. محمد ضيف اهلل القطابري, دور السياسة النقدية في االستقرار والتنمية االقتصادية,  -09
 .4000الطبعة االولى, دار النيضة العربية, القاىرة, 

ماىر ابو العينين , التراخيص االدارية والقرارات المرتبطة والمتعمقة بيا في قضاء  د.محمد -40
 .4006وافتاء مجمس الدولة, الطبعة االولى, الكتاب االول, دار ابو المجد لمطباعة, القاىرة, 

ر النيضة العربية, د. محمود سعد الدين الشريف, النظرية العامة لمضبط االداري, دا -40
 .0963القاىرة, 

, دار وائل لمنشر 4طة والمصرفية في االردن, د.ممدوح محمد الرشيدات , التشريعات المالي -44
 .4005والتوزيع, عمان, 

 -الرسائل واالطاريح الجامعية: -ثانيًا:

اسراء ىاشم منقذ, نظام االفالس المصرفي في قانون التجارة العراقي والمبناني, رسالة  -0
 .4005الجامعة االسالمية , لبنان,  ماجستير, كمية الحقوق,

جامعة -امين رحيم حميد, التنظيم القانوني الجازة البناء, اطروحة دكتوراه , كمية القانون -4
 .4040بابل, 
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قاسم محمد حنتوش إلييمص, التنظيم القانوني لسمطة االدارة في سحب اجازة االستثمار في  -3
 .4006جامعة بابل, -القانونالتشريع العراتقي, رسالة ماجستير , كمية 

محمد جمال الدين عثمان, الترخيص المصرفي, اطروحة دكتوراه, كمية الحقوق, جامعة  -9
 .0994المنوفية, 

 -بحوث:ال-:ثالثاً 

( كيفية حديثة لالستثمار , بحث منشور بمعزام مبروك, الترخيص التجاري الدولي )الفرانشيز-0
جامعة عبد الحميد –في مجمة القانون العقاري والبيئة, تصدر عن كمية الحقوق والعموم السياسية 

 .4007الجزائر, المجمد الخامس, العدد االول,  –بن باديس 

 -:والتعميمات قوانين

 .4009لسنة  69رقم  المعدل باالمر 0997لسنة  40قانون الشركات العراقي رقم  -0

 .4009لسنة  99قانون المصارف رقم  -4

 .4009لسنة  76قانون البنك المركزي رقم  -3

 4000لسنة  9تعميمات تسييل تنفيذ قانون المصارف رقم  -9
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Abstract 

Banks are the most important economic nerve in any financial system 

for any country, even for developing countries, as they represent the 

most prominent means used by those countries to operate capital in 

them. The mechanism for establishing these banks, how to manage 

them, the business they engage in, up to the stage of their termination 

and the demise of their legal personality, is in the laws specific to banks 

exclusively, and since the most important point from which any bank 

begins is the start of obtaining the legal personality, which comes after 

granting the competent administrative authority, which is the Central 

Bank , authorizing him to do so, but this grant is not an administrative 

procedure that has eternal effect like other administrative decisions. 

Without that, which is whenever the same bank requests this 

revocation. Therefore, dealing with the issue of granting a license and its 

procedures, as well as cases of revocation of a license and the 

procedures for that, is one of the topics that need to be discussed, the 

details of which will be explained in detail. This search was conducted. 
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