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 2004المعدل لسنة  1997لسنة  21لانون الشركات رلم 

By : 

Nov 14, 2010 

 لالباب األو
 أحكام رئٌسٌة
 الفصل األول

 أهداؾ المانون وأسسه ونطاق سرٌانه
 1المادة 

الصادر عن سلطة  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 1تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، واستبدلت بالنص األت2004ًصادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 ٌهدؾ هذا المانون إلى: 

 تنظٌم )الشركات( -1
 حماٌة الدائنٌن من االحتٌال.  -2
حماٌة حاملً األسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرؾ مسإولً الشركة ومالكً أؼلبٌة األسهم فٌها،  -3

 والمسٌطرٌن على شإونها فعلٌا. 
 .تعزٌز توفٌر المعلومات الكاملة للمالن المتعلمة بمرارات تإثر على استثماراتهم وشركتهم -4

 2المادة 
 تعلك

 3المادة 
الصادر عن سلطة  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 3تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، واستبدلت بالنص األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

ٌن، وتنطبك نصوصه على البنون ما ٌسري هذا المانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجمٌع المستثمر
دامت ال تتعارض مع األوامر الصادرة عن سلطة االئتالؾ المإلتة، بما فً ذلن على سبٌل المثال ال الحصر، األمر 

الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة الذي ٌحدد  18لانون البنون، واألمر رلم  الذي تم بموجبه إصدار  40رلم 
طة االئتالؾ المإلتة. ٌطبك هذا المانون على صفمات األسهم وشركات االستثمار المالً اإلجراءات الصادرة عن سل

وشركات التامٌن وإعادة التامٌن بمدر عدم تعارضه مع التشرٌعات المطبمة على تلن الصفمات والكٌانات او مع 
ما بعد إلى هذا المانون، اختصاص سلطات الدولة المعنٌة بتلن المطاعات. تستند لرارات مسجل الشركات المسجل فٌ

وال تتخذ على أساس الخطط االلتصادٌة او سٌاسة التنمٌة. وبصفة عامة، لن تمنع المرارات المتخذة من لبل المسجل 
طرفا ثالثا من مطالبة المسإولٌن عن خرق هذا المانون بدفع تعوٌض عن ما تعرض له من ضرر نتٌجة خرق هإالء 

 المسإولٌن لهذا المانون..
 الفصل الثانً

 أمور عامة عن الشركة
 الفرع األول

 عمد الشركة والتزامات المالن المشتركة
 4المادة 
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تعدٌل  ( من لانون  6( وأضٌفت الفمرة )ثالثا( بموجب المادة ) 5تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )
، وأصبحت 2004صادر بتارٌخ  64لمإلتة، رلمه الصادر عن سلطة االئتالؾ ا 1997لعام  21لانون الشركات رلم 

 على الشكل األتً:
أوال: الشركة عمد ٌلتزم به شخصان او أكثر بان ٌساهم كل منهم فً مشروع التصادي بتمدٌم حصة من مال او من 

 عمل اللتسام ما ٌنشا عنه من ربح او خسارة. 
 ثانٌا: استثناء من أحكام البند أوال من هذه المادة: 

ز أن تتكون الشركة من شخص طبٌعً واحد وفك أحكام هذا المانون وٌُشار لمثل هذه الشركة فً ما بعد بـ ٌجو -1
 المشروع الفردي. 

 ٌجوز تؤسٌس شركة محدودة المسإولٌة من لبل مالن واحد وفما لنصوص هذا المانون.  -2
للتصوٌت او لممارسة أي سلطات أخرى  ثالثا: ال ٌجوز لمالكً رأس المال فً شركة ما ممارسة سلطاتهم فً الشركة

 تإدي لمٌام الشركة بؤعمال او تإدي لموافمتها على أعمال من شانها: 
إلحاق األذى او الضرر بالشركة لتحمٌك مصلحتهم او مصلحة المتعاونٌن معهم على حساب مالن الشركة  -1

 اآلخرٌن، او 
ة او نمل أصولها عندما ٌكون إعسار الشركة وشٌن تعرٌض حموق الدائنٌن للخطر نتٌجة سحب رأس مال الشرك -2

 الولوع، او عندما ٌحظر المانون ذلن.
 5المادة 

 تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة وفك أحكام هذا المانون.
 الفرع الثانً

 أنواع الشركات
 6المادة 

الصادر عن  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 8( والمادة )7تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، واستبدلت بالنص األتً:2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

أوال: الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة، شركة تتؤلؾ من عدد من األشخاص ال ٌمل عن خمسة ٌكتتب فٌها 
ولٌن عن دٌون الشركة بممدار المٌمة االسمٌة لألسهم التً اكتتبوا المساهمون باسهم فً اكتتاب عام وٌكونون مسإ

 بها. 
 25ثانٌا: ال ٌزٌد عدد األشخاص الطبٌعٌٌن او المعنوٌٌن فً الشركة المختلطة او الشركة المحدودة الخاصة عن 

ألسهم التً خمسة وعشرون شخصا، وٌساهم هإالء فً أسهم الشركة وٌتحملون مسإولٌة دٌونها بالمٌمة االسمٌة ل
 ساهموا بها. 

ثالثا: ال ٌمل عدد األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌكونون شركة تضامنٌة، عن شخصٌن وال ٌزٌد عددهم على خمسة 
وعشرٌن شخصا، ٌكون لكل منهم حصة فً رأس مال الشركة، وٌتحملون على وجه التضامن مسإولٌة شخصٌة 

 وؼٌر محدودة عن جمٌع التزامات الشركة. 
مشروع الفردي، شركة تتؤلؾ من شخص طبٌعً واحد ٌكون مالكا للحصة الواحدة فٌها ومسإوال مسإولٌة رابعا: ال

 شخصٌة وؼٌر محدودة عن جمٌع التزامات الشركة.
 7المادة 

الصادر  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 9تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، واستبدلت بالنص األتً:2004صادر بتارٌخ  64ئتالؾ المإلتة، رلمه عن سلطة اال

أوال: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او أكثر من لطاع الدولة مع شخص واحد او أكثر من ؼٌر المطاع 
ٌجوز % خمس وعشرٌن فً المئة. و25المذكور، وبرأس مال مختلط ال تمل مساهمة لطاع الدولة فٌه مبدئٌا عن 

كذلن لشخصٌن او أكثر من المطاع المختلط تكوٌن شركة مختلطة، وتعتبر الشركة المختلطة التً تنخفض مساهمة 
% خمس وعشرٌن فً المئة شركة خاصة وتعامل على هذا األساس، كما هو 25لطاع الدولة فٌها إلى الل من 

 . 2الفمرة ثانٌا البند  8مؤذون به فً المادة 
 ة المختلطة مساهمة او محدودة.ثانٌا: تكون الشرك

 8المادة 
 1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 10( من هذه المادة بموجب المادة )1-تعدلت الفمرة )ثانٌا 

 ، واستبدلت بالنص األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 



 ٌن شخصٌن او أكثر من ؼٌر لطاع الدولة، برأس مال خاص. أوال: تتكون الشركة الخاصة باتفاق ب
 ثانٌا: استثناء من حكم البند أوال من هذه المادة ٌجوز: 

ٌتكون المشروع الفردي من شخص طبٌعً واحد او من شركة محدودة المسإولٌة ٌملكها شخص طبٌعً او  -1
 معنوي واحد. 

% خمس وعشرٌن من المئة 25او المحدودة بنسبة تمل عن  مساهمة لطاع الدولة فً الشركة الخاصة المساهمة -2
من رأس المال، وتستثنى من هذه النسبة شركات التامٌن وإعادة التامٌن الحكومٌة ودائرة العمل والضمان االجتماعً 

 وأٌة جهة استثمارٌة أخرى ٌمرر مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفمرة. 
 و محدودة او تضامنٌة او مشروعا فردٌا او شركة بسٌطة.ثالثا: تكون الشركة الخاصة مساهمة ا

 9المادة 
 1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 11تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، واستبدلت بالنص األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
ثمار المالً هً شركة منظمة فً العراق، نشاطها الرئٌسً فٌه هو توجٌه المدخرات نحو االستثمار أوال: شركة االست

 فً األوراق المالٌة العرالٌة، بما فً ذلن، األسهم والسندات وحواالت الخزٌنة والودائع الثابتة. 
 64 لمركزي العرالً المرلم بـ ثانٌا: تعتبر شركة االستثمار من المإسسات المالٌة الوسٌطة ألؼراض لانون البنن ا

، وٌعتبر البنن الجهة المطاعٌة المختصة بنشاطها وٌمارس سلطة اإلشراؾ والرلابة علٌها، وفك نظام 1976لسنة 
 مئة وثمانٌن ٌوما من تارٌخ نشر هذا المانون فً الجرٌدة الرسمٌة. 180ٌصدر لهذا الؽرض خالل مدة 

 10المادة 
( من 13( وتعدلت الفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )12ن هذه المادة بموجب المادة )علك العمل بالفمرة )أوال( م

صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  لانون 
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004

 تعلك  -أوال
 نشاطات اآلتٌة أن تكون شركات مساهمة: ٌجب على الشركات التً تمارس أٌا من ال -ثانٌا

 . التامٌن وإعادة التامٌن. 1
 . االستثمار المالً.2

 11المادة 
من هذا المانون، ٌمكن أن ٌؤخذ شكل شركة من الشركات  10كل مشروع التصادي ؼٌر مشمول بؤحكام المادة 

 المنصوص علٌها فً هذا المانون.
 الفصل الثالث

 العضوٌة فً الشركة
 12 المادة

( وعلك العمل بالفمرة )ثانٌا( والفمرة )ثالثا( من هذه المادة 14تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة،  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من لانون 15بموجب المادة )

 :واستبدلت بالنص األتً 2004صادر بتارٌخ  64رلمه 
أوال: للشخص الطبٌعً او المعنوي، أجنبٌا كان أم عرالٌا حك اكتساب العضوٌة فً الشركات المنصوص علٌها فً 

هذا المانون كمإسس لها او حامل أسهم او شرٌن فٌها، ما لم ٌكن ممنوعا من مثل هذه العضوٌة بموجب المانون او 
 نتٌجة لرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومٌة مخولة. 

 ثانٌا. تعلك. 
 ثالثا. تعلك.

 الباب الثانً
 تؤسٌس الشركة
 الفصل األول

 مستلزمات التؤسٌس
 13المادة 

( وعلك العمل بالفمرة )رابعا( من 16ثالثا( منها بموجب المادة ) -ثانٌا  -تعدلت ممدمة هذه المادة والفمرات )أوال 
الصادر عن سلطة االئتالؾ  1997لعام  21ت رلم تعدٌل لانون الشركا ( من لانون 17هذه المادة بموجب المادة)

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64المإلتة، رلمه 



 ٌُعد المإسسون عمدا للشركة مولع من لبلهم او من لبل ممثلٌهم المانونٌٌن، ٌجب أن ٌتضمن العمد كحد أدنى: 
ط إذا كانت شركة من المطاع المختلط، وٌضاؾ السمها أوال: اسم الشركة ونوعها. ٌضاؾ إلى اسم الشركة كلمة مختل

 كذلن أي عناصر أخرى ممبولة. 
 ثانٌا: الممر الرئٌسً للشركة على أن ٌكون فً العراق. 

 ثالثا: الؽرض الذي أسست الشركة من اجله والطبٌعة العامة للعمل الذي ستإدٌه. 
 رابعا. تعلك. 

 لشركات التضامنٌة. سادسا: كٌفٌة توزٌع األرباح والخسائر فً ا
 سابعا: عدد األعضاء المنتخبٌن فً مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة. 

 ثامنا: أسماء المإسسٌن وجنسٌاتهم ومهنهم ومحالت إلامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم او ممدار حصته.
 14المادة 

الصادر عن سلطة  1997لعام  21رلم  تعدٌل لانون الشركات ( من لانون 18تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

ٌتولى مإسس شركة محدودة المسإولٌة، عندما ال ٌكون للشركة مإسسٌن آخرٌن، او مإسس المشروع الفردي 
 إعداد بٌان ٌموم ممام عمد الشركة وتسري علٌه األحكام التً تُطبك على العمد حٌثما وردت فً هذا المانون.

 15المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21الشركات رلم  ( من لانون تعدٌل لانون19تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 ٌكتتب مإسسو الشركة فً رأس مال الشركة طبما للمبالػ التً وافموا على المساهمة بها.

 16المادة 
( وتعدلت 21لك العمل بالفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )(، وع20تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 22الفمرة )ثالثا( بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األت2004ًصادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

، الفمرة أوال من هذا المانون لدى احد المصارؾ 28دد فً المادة أوال: ٌودع مإسسو الشركة رأس مال الشركة المح
المخولة بالعمل فً العراق او لدى عدد منها. وٌجوز أن ٌشتمل رأس مال الشركة على حصص عٌنٌة وفك ما تنص 

 من هذا المانون.  29علٌه المادة 
 ثانٌا. تعلك. 

 ثالثا: 
مئة مإسس لجنة من بٌنهم تسمى  100 ٌزٌد عددهم على . ٌنتخب مإسسو الشركة المساهمة الذٌن ٌجب أن ال1

 لجنة المإسسٌن تتؤلؾ من عدد ال ٌمل عن ثالثة وال ٌزٌد على سبعة أعضاء تتولى المٌام بالمهام واألعمال اآلتٌة: 
ا. التعالد مع الجهات ذات االختصاص والخبرة إلعداد دراسة الجدوى االلتصادٌة والفنٌة لألعمال التً 

 الشركة.   ا ستمارسه
ب. متابعة اإلجراءات الخاصة بتؤسٌس الشركة وتمدٌم عمد التؤسٌس ووثٌمة االكتتاب إلى مسجل الشركات الذي 
 ٌعرؾ فً ما بعد بـ المسجل، مثبت فٌهما أسماء وتوالٌع وعناوٌن وجنسٌات المإسسٌن والمستلزمات األخرى. 

 الشركة.  ج. المٌام بعملٌات الصرؾ حتى اكتمال إجراءات تؤسٌس
 د. فتح حساب مشترن باسم اللجنة لدى احد المصارؾ المخولة بالعمل فً العراق او لدى عدد منها. 

 ه. مسن سجالت تدرج فٌها المرارات التً اتخذتها وسائر األعمال والمهام التً أنجزتها. 
ه بعد صدور لرار الموافمة على و. الحصول على إجازة للمشروع، إن كان هذا الزما، وإبرام العمود الالزمة إلنشائ

 تؤسٌسه. 
 ز. إعداد تمرٌر المإسسٌن وتحدٌد مصارٌؾ التؤسٌس ودعوة الهٌئة العامة لالجتماع. 

 . تنتهً مهام لجنة المإسسٌن بعد انتخاب مجلس اإلدارة. 2
 . ٌكون أعضاء لجنة المإسسٌن مسإولٌن على وجه التضامن تجاه المإسسٌن.3

 الفصل الثانً
 التؤسٌس إجراءات

 17المادة 
 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 23تعدلت الفمرة )ثالثا( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، واستبدلت بالنص األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 



 ٌمدم طلب التؤسٌس إلى المسجل، وٌرفك به: 
 ة. أوال: عمد الشرك

 ثانٌا: وثٌمة اكتتاب مإسسً الشركة المساهمة مولعة منهم. 
 لد أودع.  28ثالثا: شهادة من المصرؾ او من المصارؾ تثبت إن رأس المال المطلوب فً المادة 

 رابعا: دراسة الجدوى االلتصادٌة والفنٌة فً الشركة المساهمة.
 18المادة 

الصادر عن  - 1997لعام  21لانون تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من24علك العمل بهذه المادة بموجب المادة )
 2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 تعلك
 19المادة 

الصادر عن سلطة االئتالؾ  - 1997لعام  21( من تعدٌل لانون الشركات رلم 25تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64المإلتة، رلمه 

ٌوافك المسجل على طلب تؤسٌس الشركة ما لم ٌجد أن الطلب مخالؾ لنص محدد ورد فً هذا المانون، وٌعلن 
مسجل موافمته على الطلب او رفضه له خالل عشرة أٌام من تارٌخ تسلمه الطلب. فٌما عدا الشركات المساهمة، ال

تصدر شهادة تؤسٌس الشركة عند صدور لرار الموافمة على تؤسٌسها، وتكون دلٌال ٌثبت تؤسٌسها. وإذا رفض 
لطلب. وفً حالة طلب بتؤسٌس شركة المسجل طلب تؤسٌس الشركة، ٌُصدر لرارا خطٌا ٌوضح فٌه أسباب رفضه ا

مساهمة، ٌصدر المسجل إخطارا خطٌا بمراره الموافك على طلب التؤسٌس او رفضه فً تارٌخ اتخاذه او اتخاذها لهذا 
 المرار. لن تصدر شهادة بتؤسٌس الشركة بدون دفع الرسوم.

 20المادة 
الصادر عن  - 1997لعام  21ن الشركات رلم ( من لانون تعدٌل لانو26علك العمل بهذه المادة بموجب المادة )

 2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 21المادة 

( من 28( وعلك العمل بالفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )27( من هذه المادة بموجب المادة )1-تعدلت الفمرة ) أوال
صادر بتارٌخ  64لطة االئتالؾ المإلتة، رلمه الصادر عن س - 1997لعام  21لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004
 أوال: 

من  606المسجل لرار الموافمة على تؤسٌس الشركة فً النشرة الخاصة التً تُنشر بموجب أحكام المادة   . ٌنشر1
 هذا المانون، وٌشار لها فٌما بعد بـ النشرة. 

خمسة عشر ٌوما من  15ة تؤسٌس تصدر بعد االكتتاب العام لألسهم، وخالل حالة الشركة المساهمة شهاد . فً 2
 من هذا المانون.  46تارٌخ تمدٌم المإسسٌن المعلومات المبٌنة فً المادة 

 ثانٌا. تعلك.
 22المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 29تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة من تارٌخ صدور شهادة تؤسٌسها، وتعتبر هذه الشهادة إثباتا على شخصٌتها 
 المعنوٌة.

 23المادة 
 تكون الشركة المإسسة فً العراق وفك أحكام هذا المانون عرالٌة.

 24المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 30عدلت هذه المادة بموجب المادة )ت

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
ٌان إذا رفض المسجل طلب تؤسٌس الشركة وجب علٌه بٌان سبب الرفض مكتوبا وٌجب علٌه أن ٌذكر فً هذا الب

النصوص المانونٌة التً انتهكت والولائع المتعلمة بكل انتهان. ولطالب تؤسٌس الشركة حك االعتراض على لرار 
ثالثٌن ٌوما من ٌوم التبلٌػ. وعلى وزٌر التجارة البت فً هذا  30المسجل بالرفض أمام وزٌر التجارة خالل 

الوزٌر طلب مإسس الشركة ٌحك لممدم طلب تؤسٌس  ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تمدٌمه، فإذا رفض 30االعتراض خالل 
 ثالثٌن ٌوما. 30الشركة الطعن فً لرار الوزٌر أمام محكمة مختصة خالل 



 25المادة 
 للمإسسٌن تمدٌم طلب جدٌد لتؤسٌس الشركة متى ما زال سبب رفض. 

ال ٌمل الحد األدنى لرأس دٌنار. و 2000000أوال: ال ٌمل الحد األدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن ملٌونً 
دٌنار، وال ٌمل الحد األدنى لرأس مال بمٌة الشركات عن  1000000المال فً الشركة المحدودة عن ملٌون 

 دٌنار.  500000خمسمائة ألؾ 
 % ثالثمائة بالمئة من رأس المال الكلً والحموق الفائضة.300ثانٌا: ال تتجاوز مسإولٌة الشركة المساهمة 

 الباب الثالث
 أموال الشركة
 الفصل األول
 رأس المال

 26المادة 
 ٌحدد رأس مال الشركة بالدٌنار العرالً.

 27المادة 
 ٌخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد فً عمدها ووفاء التزاماتها وال ٌجوز التصرؾ به خالؾ ذلن.

 28المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 31تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
ألدنى لرأس مال دٌنار. وال ٌمل الحد ا 2000000أوال: ال ٌمل الحد األدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن ملٌونً 

دٌنار، وال ٌمل الحد األدنى لرأس مال بمٌة الشركات عن خمسمائة  1000000شركة محدودة المسإولٌة عن ملٌون 
 دٌنار.  500000ألؾ 

% ثالثمائة بالمئة من إجمالً رأس مالها وحموق الملكٌة 300ثانٌا: ال ٌجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 
 األخرى الخاصة بها.

 الفصل الثانً
 تمسٌم رأس المال

 الفرع األول
 تمسٌم رأس المال فً الشركة المساهمة والمحدودة

 29المادة 
 21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 35و 34، 33، 32تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المواد )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004بتارٌخ صادر  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام 
 أوال: ٌمسم رأس المال فً الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم اسمٌة نمدٌة متساوٌة المٌمة وؼٌر لابلة للتجزئة. 
ثانٌا: ٌجوز لرأس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسإولٌة أن ٌتكون من أسهم تعرض ممابل 

 سة او ؼٌر ملموسة ٌساهم بها احد مإسسً الشركة او عدد منهم. ممتلكات ملمو
حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة ٌوافك على خبرتها وموضوعٌتها المسجل تمٌٌم الممتلكات التً تشكل  . فً 1

 حصصا عٌنٌة، وتتكون هذه اللجنة من خبراء فً المانون، وفً المحاسبة وفً مجال عمل الشركة. 
من هذا البند تمرٌرها إلى  1حد الشركات المساهمة المختلطة، تمدم اللجنة المنصوص علٌها فً الفمرة . فً حالة ا2

ستٌن ٌوما من تارٌخ تشكٌلها، وٌرفع المسجل تمرٌره إلى دٌوان الرلابة المالٌة للمصادلة علٌه  60المسجل خالل 
ة عدم المصادلة على التمرٌر، ٌعٌد المسجل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ ورود تمرٌر اللجنة إلٌه، وفً حال 30خالل 

 التمرٌر إلى اللجنة للنظر فٌه مجددا. 
. فً حالة الشركات المساهمة الخاصة ٌوافك جمٌع المإسسٌن على لٌمة حصص الممتلكات العٌنٌة وفما لتمٌٌمها 3

المساهمة او عمد  من هذه الفمرة. ٌجب أن ٌذكر عمد الشركة 1باألسلوب المنصوص علٌه فً الفمرة الفرعٌة 
الشركة محدودة المسإولٌة نوع الممتلكات العٌنٌة ولٌمتها المحددة التً وافك علٌها بالً المإسسٌن، كما ٌجب أن 

ٌذكر العمد اسم مإسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته فً رأس المال المتمثلة فً هذه الحصة. وٌكون 
أمام أي شخص عن لٌمة الموجودات التً تم لبولها والموافمة علٌها.  المإسس الذي ٌمدم الحصة العٌنٌة مسإوال

وإذا ثبت أن المٌمة التً ووفك علٌها الل من المٌمة الحمٌمٌة للملن، ٌكون على المإسس الذي لدم الحصة العٌنٌة 
 دفع الفرق نمدا إلى الشركة. ولد ٌطلب من المساهمٌن اآلخرٌن المشاركة فً دفع الفرق. 

شركة المساهمة ٌعرض تمرٌر اللجنة فً االجتماع التؤسٌسً للهٌئة العامة على أن ٌودع المإسسون التمرٌر . فً ال4



المذكور لدى الجهة التً ٌجري االكتتاب فٌها لتمكٌن المكتتبٌن من االطالع علٌه وفً حالة وجود زٌادة فً التمٌٌم 
 لمإسسٌن بالتضامن عن أداء هذا الفرق.وجب أن ٌإدي ممدم الحصة العٌنٌة الفرق نمدا وٌسال بمٌة ا

  30المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 36تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

حدا. وال ٌجوز إصدار أسهم بمٌمة الل او أعلى من ما ذكر، باستثناء ما تكون المٌمة االسمٌة للسهم الواحد دٌنارا وا
 .56إلى  54تنص علٌه المواد من 

 31المادة 
 تعلك

 32المادة 
( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 38علك العمل بالفمرة )أوال( والفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )

 :2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه  الصادر عن سلطة - 1997لعام  21
 أوال. تعلك. 
 ثانٌا. تعلك. 

% خمس من المئة من رأس مالها فً أسهم أي شركة واحدة، 5ثالثا. ال ٌجوز لشركة االستثمار أن تستثمر أكثر من 
مع مراعاة النسبة % عشر من المئة من رأس مال تلن الشركة 10وال ٌجوز لها أن تمتلن فً شركة واحدة أكثر من 

% عشر من المئة من رأس مالها 10السابمة، وعلى أن ال تمل نسبة السٌولة النمدٌة فً أي ولت لدٌها عن 
 المدفوع.

 33المادة 
 ال ٌسال المساهم عن دٌون الشركة إال بممدار المٌمة االسمٌة لألسهم التً ٌملكها.

 الفرع الثانً
 تمسٌم رأس المال فً الشركة التضامنٌة

 والمشروع الفردي
 34المادة 

ٌمسم رأس المال فً الشركة التضامنٌة إلى حصص بٌن الشركاء بموجب عمد الشركة، وٌتكون فً المشروع الفردي 
 من حصة واحدة.

 35المادة 
ٌسال كل ذي حصة فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي، مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن دٌون الشركة، 

 وتكون مسإولٌته تضامنٌة فً الشركة التضامنٌة.
 36المادة 

 إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شرٌن فٌها معسرا.
 37المادة 

 - 1997لعام  21لانون تعدٌل لانون الشركات رلم  ( من39تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

أوال: لدائنً الشركة التضامنٌة مماضاتها او مماضاة أي شرٌن كان عضوا فٌها ولت نشوء االلتزام، وٌكون الشركاء 
 التضامن وال ٌجوز التنفٌذ على أموال الشرٌن لبل إنذار الشركة.  ملزمٌن باإلٌفاء على وجه

ثانٌا: لدائنً المشروع الفردي مماضاة مالن المشروع او مالن الحصة فٌه، وتعتبر أمواله او أموالها ضمانا لدٌون 
 طبمة.المشروع، وٌسمح لهم حجز أمواله دون إنذار المشروع وفما لإلجراءات المانونٌة المعمول بها والم

 الفصل الثالث
 االكتتاب العام برأس المال

  
 38المادة 

 ٌكون االكتتاب العام برأس المال فً الشركة المساهمة فمط.
 39المادة 



 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 44و 43، 42، 41، 40تعدلت هذه المادة بموجب المواد )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64مه الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رل

% ثالثٌن من المئة وال تزٌد على 30أوال: ٌكتتب المإسسون فً الشركة المساهمة المختلطة بنسبة ال تمل عن 
% 25% خمس وخمسٌن من المئة من رأس مالها االسمً بضمنها الحد األدنى الممرر للمطاع الدولة البالػ 55

 لمئة. خمس وعشرون من ا
% عشرٌن بالمائة من رأسمالها 20ثانٌا: عند تؤسٌس شركة مساهمة خاصة، ٌساهم مإسسو الشركة بما ال ٌمل عن 

 االسمً. 
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الموافمة على تؤسٌس الشركة،  30ثالثا: تطرح األسهم البالٌة لالكتتاب على الجمهور خالل 

نه فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على األلل، وذلن بعد موافمة وذلن بواسطة بٌان ٌصدره المإسسون وٌنشرو
المسجل. وتصدر موافمة المسجل خالل تلن الفترة الزمنٌة ما لم ٌجد المسجل إن أوراق التسجٌل تضلل المستثمرٌن. 

وفً حالة رفض المسجل طلب طرح األسهم لالكتتاب، ٌحٌل الموضوع الذي ٌمع فً مجال اختصاصه إلى سلطة 
 لدولة ذات االختصاص فً أسواق األسهم واألوراق المالٌة. وٌتضمن البٌان ما ٌلً: ا

 . نص عمد الشركة. 1
 . عدد األسهم المطروحة لالكتتاب ولٌمة السهم والمبلػ الواجب دفعه عن كل سهم. 2
 . الحدٌن األدنى واألعلى لعدد األسهم التً ٌجوز االكتتاب بها. 3
  . مكان االكتتاب ومدته.4
 . نفمات تؤسٌس الشركة. 5
 . العمود واالتفالات التً التزم بها المإسسون لمصلحة الشركة. 6
 . أٌة معلومات أخرى ٌضٌفها المإسسون. 7
 من هذا المانون، عند وجود حصة عٌنٌة.  29. تمرٌر اللجنة المشكلة بموجب البند ثانٌا من المادة 8

أثناء فترة عرض األسهم على االكتتاب العام، إال بعد انتهاء مدة ثالثٌن رابعا: ال ٌكتتب مإسسو الشركة فً أسهمها 
 من هذا المانون. 42ٌوما من بداٌة االكتتاب او خالل فترة تمدٌد االكتتاب المنصوص علٌها فً المادة 

 40المادة 
 المإسسون مسإولون مسإولٌة تضامنٌة عن أي ضرر ٌلحك أي مكتتب إذا نتج عن خطا او نمص فً بٌان االكتتاب.

 41المادة 
( من لانون تعدٌل 46( وتعدلت الفمرة )ثالثا( بموجب المادة )45تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )

، 2004صادر بتارٌخ  64ن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه الصادر ع - 1997لعام  21لانون الشركات رلم 
 وأصبحت على الشكل األتً:

أوال: ٌتم االكتتاب فً احد المصارؾ العرالٌة المخول لممارسة العملٌات المصرفٌة فً العراق بموجب استمارة 
 مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما ٌؤتً: 

 . طلب االكتتاب بعدد معٌن من األسهم. 1
 لبول المكتتب لعمد الشركة. . 2
 المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسٌته.  . اسم 3
 . أي معلومات أخرى لد ٌرؼب المإسسون فً إضافتها. 4

ثانٌا: تسلم استمارة االكتتاب التً ٌكون المكتتب او من ٌمثله لانونا لد ولع علٌها إلى الطرؾ الذي ٌتولى تنفٌذ 
 لواجب دفعه لماء وصل. معامالت االكتتاب، وٌُسدد المبلػ ا

ثالثا: ٌعطى المكتتب نسخة من عمد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى االلتصادٌة والفنٌة الخاصة بها، وذلن 
 ، الفمرة ثالثا من هذا المانون.47بموجب نص المادة 

 42المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 47تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
ثالثٌن ٌوما وال تزٌد على ستٌن ٌوما، وإذا انتهت مدة االكتتاب بدون أن ٌبلػ االكتتاب  30ال تمل مدة االكتتاب عن 

بما فً ذلن أسهم المإسسٌن، ٌُسمح % خمس وسبعٌن فً المئة من رأس المال االسمً، 75فً أسهم الشركة 
ستٌن ٌوما، على أن ٌعٌد المإسسون نشر بٌان االكتتاب مع إعالن  60بتمدٌد مدة االكتتاب لفترة أخرى ال تزٌد على 

 التمدٌد.
 43المادة 



دلت ( وتع49( وعلك العمل بالفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )48تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 50الفمرة )ثالثا( بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
% خمسة وسبعون بالمائة من 75أوال: إذا انتهت مدة تمدٌد االكتتاب بدون أن تصل لٌمة االكتتاب فً أسهم الشركة 

% 75رأس المال االسمً، ٌتوجب على المإسسٌن تخفٌض رأس مال الشركة بحٌث تعادل لٌمة االكتتاب فً أسهمها 
ٌمرر المإسسون الرجوع عن تؤسٌس الشركة. خمسة وسبعون بالمائة من لٌمة رأس المال بعد تخفٌضه، ما لم 

 وٌخطر المإسسون المسجل بمرارهم هذا. 
 تعلك. -ثانٌا 

ثالثا: فً حالة الرجوع عن تؤسٌس الشركة وفما ألحكام الفمر أوال من هذه المادة، ٌبلػ المإسسون البنن بمرارهم 
ي تولى إدارة عملٌة االكتتاب إلى جمٌع وٌتحملون بالتضامن النفمات التً صرفت على تؤسٌسها. وٌرد المصرؾ الذ

 المكتتبٌن المبالػ التً تسلمها منهم بالكامل بعد إشعاره بمرار المإسسٌن خالل فترة زمنٌة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما.
 44المادة 

 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 51تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 أوال: ٌكون المصرؾ مسإوال عن صحة االكتتاب الذي ٌجري فٌه وعلٌه المٌام بما ٌؤتً: 
 . ؼلمه عند انتهاء مدته واإلعالن عن ذلن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وتبلٌػ لجنة المإسسٌن. 1
بالػ الفائضة إلى المكتتبٌن بعد خمسة عشر ٌوما من إجراء التوزٌع لألسهم بٌن المكتتبٌن وفك البند . إعادة الم2

 ثانٌا من هذه المادة. 
ثانٌا: إذا تبٌن بعد انتهاء مدة االكتتاب وإؼالله أن االكتتاب فً أسهم الشركة لد تجاوز عدد األسهم المطروحة، 

 بة مساهمة كل منهم.ٌتوجب توزٌع األسهم بٌن المكتتبٌن بنس
 45المادة 

( من لانون تعدٌل 53( وتعدلت الفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )52تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
، 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21لانون الشركات رلم 

 وأصبحت على الشكل األتً:
: ٌحك للمسجل وللسلطة المختصة فً الدولة بؤسواق األسهم واألوراق المالٌة الطعن فً صحة االكتتاب أمام أوال

المحكمة المختصة فً حالة المساس بالحموق المشروعة ألي شخص نتٌجة مخالفة لواعد االكتتاب، وألي منهما أن 
ؼالق االكتتاب، وٌجب على المحكمة أن تنظر ٌطلب من المحكمة إبطال االكتتاب خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إ

فً مثل هذه الحاالت على وجه السرعة. وٌكون لرار هذه المحكمة لابال للتمٌٌز لدى محكمة النمض، وٌكون لرار 
 محكمة النمض لرارا نهائٌا. 

 مجددا. ثانٌا: إذا لررت المحكمة بطالن االكتتاب لمخالفته المانون وجب على المإسسٌن المٌام بإجراءاته
 46المادة 

ثالثٌن ٌوما من انتهاء مدة االعتراض على االكتتاب او رده تزوٌد المسجل بجمٌع  30على المإسسٌن، خالل 
المعلومات عن عملٌة االكتتاب بما فً ذلن أسماء المكتتبٌن وعدد األسهم التً اكتتب كل منهم بها وعناوٌنهم ومهنهم 

 األسهم. وجنسٌاتهم والمبالػ المدفوعة عن لٌمة
 47المادة 

( من لانون تعدٌل 55( وتعدلت الفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )54تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
، 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21لانون الشركات رلم 

 وأصبحت على الشكل األتً:
لس إدارة الشركة، بعد تؤسٌس الشركة، فً حالة عدم االكتتاب ببعض أسهمها، أن ٌسلن احد طرٌمٌن أوال: ٌجوز لمج

 ستة أشهر على صدور شهادة تؤسٌسها:  6بعد مرور 
 . بٌع تلن األسهم فً سوق لانونً لألسواق المالٌة: او 1
 . طرح تلن األسهم إلى االكتتاب العام وفك إجراءات االكتتاب التؤسٌسً. 2
انٌا: إذا لم تُبع األسهم فً السوق او باالكتتاب العام، ٌُخفض رأس المال االسمً للشركة بممدار لٌمة األسهم ؼٌر ث

المباعة. وتكون الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفٌها ووكالئها مسإولون عن البٌانات المضللة او التً تؽفل 
 ذكر معلومات مادٌة عن المبٌعات او االكتتاب.

 الرابع الفصل



 تسدٌد رأس المال
 48المادة 

( من 57( وعلك العمل بالفمرة )ثانٌا( منها بموجب المادة )56تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 

 شكل األتً:، وأصبحت على ال2004
أوال: ٌتطلب االكتتاب فً أسهم احد الشركات المساهمة تسدٌد لٌمة األسهم الصادرة بالكامل. تسري أحكام هذه المادة 

 على األسهم التً لم تُسدد لٌمتها، وتلن التً لم تُسدد لٌمتها وٌُبت فً أمرها بموجب المانون السابك. 
واجب األداء للشركة، وتفرض على المدٌن بها فائدة تاخٌرٌة ال تمل عن ثالثا: تكون األلساط المستحمة دٌنا ممتازا 

% سبع من المئة سنوٌا، عند التؤخر عن التسدٌد فً الموعد الذي ٌحدده 7% خمس من المئة وال تزٌد على 5
 مجلس اإلدارة، وال تصرؾ عنها أٌة أرباح. 

تسدٌد األلساط المستحمة ؼٌر المسددة والفوائد رابعا: تحتفظ الشركة باألرباح المستحمة للمساهم بما ٌكفً ل
 المستحمة علٌها لحٌن تسدٌد كامل تلن األلساط وفوائدها التؤخٌرٌة.

 49المادة 
إذا لم ٌمم المساهم بتسدٌد المسط المستحك عن لٌمة أسهمه فً الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب على مجلس 

 النحو األتً: اإلدارة اتخاذ إجراءات بٌع تلن األسهم على 
أوال: توجه الشركة إعالنا إلى المساهم تنشره فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وفً النشرة وفً سوق لانونً لألوراق المالٌة، 

ثالثٌن ٌوما من تارٌخ أخر نشر، وٌذكر فٌه عدد األسهم التً  30تطالبه فٌه بتسدٌد المسط المستحك علٌه خالل 
 نها وتارٌخ استحماله. ٌملكها وممدار المسط الواجب التسدٌد ع

ثانٌا: إذا لم ٌسدد المساهم المسط المطالب به خالل المهلة المذكورة أعاله، تعرض الشركة أسهمه للبٌع عن طرٌك 
 المزاٌدة العلنٌة فً سوق لانونً لألوراق المالٌة. 

بٌع وموعده ومكانه وعدد ثالثا: تعلن الشركة فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة وفً سوق لانونً لألوراق المالٌة عن ال
 خمسة عشر ٌوما بٌن تارٌخ أخر إعالن وتارٌخ البٌع.  15األسهم المطروحة للمزاٌدة على أن ال تمل المدة عن 

رابعا: لمالن األسهم المعلن عن بٌعها تسدٌد المبلػ المدٌن به إلى ما لبل ٌوم واحد من موعد البدء بالمزاٌدة، وعندئذ 
 تحمل مالن األسهم جمٌع النفمات التً صرفتها الشركة على إجراءات البٌع. ٌعلن عن إلؽاء البٌع وٌ

خامسا: تباع األسهم بؤعلى سعر تبلؽه فً المزاٌدة، وٌستوفى منها دٌن الشركة من ألساط وفوائد ونفمات وٌرد 
 بالً منه على المساهم. البالً إلى المساهم. أما إذا لم ٌؾ الثمن الذي بٌعت األسهم به بالدٌن، فان الشركة ترجع بال

 سادسا: تعتبر لٌود الشركة الخاصة بالبٌع صحٌحة ما لم ٌثبت العكس.
 50المادة 

ٌعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة، بعد تسدٌده األلساط المستحمة وإبرازه الوصوالت المثبتة لذلن، شهادة 
لمساهم وعدد أسهمه وما سدد من لٌمتها مإلتة برلم متسلسل ومولعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم ا

 وما بمً من ألساط ومواعٌد استحمالها وٌإشر فٌها كل ما ٌسدد من هذه األلساط.
 51المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 58تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

ٌتلمى كل مساهم فً شركة محدودة المسإولٌة وكل مكتتب فً شركة مساهمة ٌكون لد سد لٌمة أسهمه بالكامل 
شهادة دائمة تتضمن البٌانات المذكورة فً الشهادة المإلتة وإفادة بان لٌمة األسهم لد سددت. وٌنبؽً عندئذ إلؽاء 

 أي شهادة مإلتة. 
سدٌد لسط او أكثر من لٌمة أسهمه لبل موعد االستحماق، وتعتبر عندئذ فً حكم المستحمة، ولو لم تكن للمساهم ت

 األلساط ذاتها لد سددت من المساهمٌن اآلخرٌن. وال تدفع أرباح عن األلساط المدفوعة لبل استحمالها.
 52المادة 

للمساهم تسدٌد لسط أو أكثر من لٌمة أسهمه لبل موعد االستحماق، وتعتبر عندئذ فً حكم المستحمة، ولو لم تكن 
 األلساط ذاتها لد سددت من المساهمٌن اآلخرٌن. وال تدفع أرباح عن األلساط المدفوعة لبل استحمالها.

 53المادة 
 أن ٌكون رأس المال مدفوعا لبل صدور شهادة التؤسٌس.فً الشركات المحدودة والتضامنٌة والمشروع الفردي ٌجب 

 الفصل الخامس
 زٌادة رأس المال وتخفٌضه



 الفرع األول
 زٌادة رأس المال

 54المادة 
( وتعدلت 60( وعلك العمل بالفمرة )ثالثا( بموجب المادة )59تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 61الفمرة )رابعا( بموجب المادة )
 الشكل األتً:، وأصبحت على 2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 أوال: للشركة زٌادة رأسمالها إذا كان مدفوعا بكامله. 
ثانٌا: ٌجب أن تكون زٌادة رأس المال فً الشركات المساهمة وفً الشركات محدودة المسإولٌة وفما لمرار تتخذه 

 الجمعٌة العمومٌة للشركة بتعدٌل عمد الشركة وإصدار أسهم جدٌدة. 
 ثالثا. تعلك. 

خمسة عشر ٌوما من تمدٌم الطلب.  15لمسجل على طلب لانونً بزٌادة رأس مال الشركة خالل رابعا: ٌوافك ا
وٌُعتبر المسجل موافما على الزٌادة وٌصدر إخطارا بذلن، ما لم ٌرفض المسجل الطلب بموجب إخطار خطً ٌبٌن فٌه 

 األسباب المانونٌة والموجبة لمراره.
 55المادة 

( من لانون تعدٌل 63( وأضٌفت الفمرة )رابعا( بموجب المادة )62المادة بموجب المادة)تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه 
، 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21لانون الشركات رلم 

 وأصبحت على الشكل األتً:
 مال بإحدى الطرق اآلتٌة: للهٌئة العامة فً الشركة المساهمة والمحدودة تؽطٌة زٌادة رأس ال

 أوال: إصدار أسهم جدٌدة، تسدد ألٌامها نمدا. 
ثانٌا: تحوٌل أموال من الفائض المتراكم او من عالوات اإلصدار االحتٌاط األساسً إلى أسهم توزع على المساهمٌن 

 بنسبة مساهمة كل منهم فً رأس المال. 
ٌع وتطوٌر المشروع بدال من توزٌعه أرباحا، بعد استثماره فعال ثالثا: احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتٌاطً لتوس

فً الؽرض المحتجز من اجله وإضافة هذا االحتٌاطً إلى رأس المال وإصدار أسهم جدٌدة بما ٌعادل هذا االحتٌاطً 
 ٌوزع على المساهمٌن بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال. 

مابل الحصول على لٌمتها نمدا، ٌجب أن ٌحدد لرار طرح األسهم رابعا: فً حالة عرض األسهم للبٌع فً السوق م
للبٌع عدد األسهم التً ستصدر وسعر عرضها للبٌع او سبل تحدٌد هذا السعر. وٌجوز عرض األسهم للبٌع بمٌمة 

ء تساوي لٌمتها االسمٌة او تتجاوزها، وفما لمرار الجمعٌة العمومٌة، كما ٌجوز تسعٌر تلن األسهم بناء على أدا
الشركة وعلى أسعارها فً سوق لانونً لألوراق المالٌة، إذا كان ذلن أمر وارد. وتُسجل العوائد التً تعكس الفرق 

بٌن سعر اإلصدار والسعر االسمً لألسهم كعالوة إصدار، وتُسجل فً حساب احتٌاطً عالوة اإلصدار بعد طرح جمٌع 
اح. تمدم الشركة المساهمة إلى المسجل لرارا من جمعٌتها تكالٌؾ اإلصدار. وال ٌجوز توزٌع هذا االحتٌاطً كؤرب

العمومٌة بزٌادة رأس مالها معززا بدراسة التصادٌة تبرر هذه الزٌادة وأوجه استخدامها وأي بٌانات ضرورٌة 
ة أخرى. وتمدم هذه الدراسة إلى المشترٌن، مع عدم اإلخالل بالمسإولٌة المنصوص علٌها فً الفمرة الثانٌة من الماد

من هذا المانون، ما لم ٌجد المسجل إنها مضللة. أما إذا رأى المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادٌة  47
مضللة، فانه ٌحٌل األمر الذي ٌمع فً دائرة اختصاصه إلى السلطة المختصة فً الدولة بسوق األسهم واألوراق 

 المالٌة.
 56المادة 

( وأضٌفت الفمرة 65( وتعدلت الفمرة )ثالثا( بموجب المادة )64ب المادة )تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموج
الصادر عن سلطة االئتالؾ  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 66)رابعا( بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64المإلتة، رلمه 
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطار الشركة  30الشركة المساهمة لالكتتاب العام خالل  أوال: ٌجب طرح األسهم الجدٌدة فً

ثالثٌن ٌوما  30بموافمة المسجل على زٌادة رأس المال. وٌبمى االكتتاب فً أسهم الشركة مفتوحا لمدة ال تمل عن 
سهم الكاملة أثناء مدة ستٌن ٌوما، وٌجوز تمدٌد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسدٌد لٌمة األ 60وال تزٌد عن 

االكتتاب. وتتحمك الزٌادة فً رأس المال بمدر عدد األسهم المكتتب بها والمدفوعة لٌمتها عند إؼالق االكتتاب. وفٌما 
من هذا المانون،  47و 44عدا ذلن، تُطبك أحكام االكتتاب األصلٌة على األسهم الجدٌدة، بما فً ذلن أحكام المادتٌن 

  ٌتعارض مع طبٌعة زٌادة رأس مال الشركة. وذلن بالمدر الذي ال
ثانٌا: فً الشركة المحدودة، ٌجب تسدٌد لٌمة األسهم الجدٌدة خالل ثالثٌن ٌوما من صدور لرار الهٌئة العامة بزٌادة 



 رأس المال، وتتحمك الزٌادة بمدر األسهم المسددة لٌمتها عند انتهاء المدة. 
ء األسهم بسعر االكتتاب بعدد ٌتناسب مع عدد األسهم التً ٌملكها، وٌُمنح ثالثا: لكل مساهم حك األفضلٌة فً شرا

خمسة عشر ٌوما من تارٌخ توجٌه الدعوة للمساهمٌن بشراء  15المساهمون مهلة لممارسة هذا الحك أمدها 
نتهاء المدة األسهم. وٌجب أن تذكر الدعوة تارٌخ بدء فترة االكتتاب ونهاٌته والمٌمة االسمٌة لألسهم. وفً حالة ا

المنصوص علٌها فً الفمرة أوال من هذه المادة وبماء بعض األسهم مطروحة لالكتتاب، ٌجوز لمجلس اإلدارة طرح 
 األسهم للبٌع فً سوق لانونً لألوراق المالٌة وفك الصٌؽة التً ٌراها مناسبة. 
تها نمدا، ٌجوز للشركة أن تصدر رابعا: فً حالة زٌادة رأس مال احد البنون عن طرٌك بٌع أسهم فٌه ممابل لٌم

أسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض األسهم على المساهمٌن الموجودٌن، او اللجوء ألي من السبٌلٌن، بشرط 
  -استٌفاء الشروط التالٌة: 

 موافمة أؼلبٌة أصحاب األسهم المكتتب بها التً تكون ألساطها مدفوعة:  -1
على ضوء كافة ظروؾ البٌع، على أن البٌع كان بمٌمة عادلة وانه كان منصفا  موافمة البنن المركزي العرالً، -2

 لحاملً األسهم الذٌن لم ٌُدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.
 57المادة 

فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي، تكون زٌادة رأس المال بمرار من الهٌئة العامة معدال للعمد على أن تسدد 
 ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور المرار. 30ٌادة خالل الز

 الفرع الثانً
 تخفٌض رأس المال

 58المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 67تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
للشركة تخفٌض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها، او إذا لحمتها خسارة. وال ٌخضع تخفٌض رأس المال الذي ٌتم  ٌجوز

بناء على ترتٌب ما لتحمٌك صاؾ إضافً فً رأس المال عن طرٌك استثمارات إضافٌة للمتطلبات المنصوص علٌها 
 .. صاؾ إضاف63ًإلى  60، الفمرة ثالثا وفً المواد من 59فً المادة 

 59المادة 
لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 69( والمادة )68تعدلت الفمرة )ثالثا( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997
أوال: فً الشركة المساهمة والمحدودة، ٌتم تخفٌض رأس المال بإلؽاء أسهم فٌها تساوي لٌمتها المبلػ المراد 

 تخفٌضه من رأس المال، وٌكون اإللؽاء بنسبة مساهمة كل عضو فً الشركة إلى الرب سهم صحٌح. 
 التخفٌض. ثانٌا: ٌتخذ لرار تخفٌض رأس المال من الهٌئة العامة للشركة وٌبٌن فٌه سبب 

 ثالثا: بعد اتخاذ لرار التخفٌض، تتخذ اإلجراءات اآلتٌة: 
. ٌرفع رئٌس مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركة المحدودة لرار التخفٌض إلى 1

دراسة  المسجل وٌرفك به جدوال مصدلا من مرالب الحسابات ٌبٌن دٌون الشركة وأسماء الدائنٌن وعناوٌنهم، وكذلن
 التصادٌة وفنٌة بمسوؼات التخفٌض. 

 . تعلك. 2
. إذا استنتج المسجل أن تخفٌض رأس مال الشركة كان لانونً، ٌنشر إعالن التخفٌض فً النشرة وفً صحٌفتٌن 3

ٌومٌتٌن، وٌتٌح لكل دائن او مطالب بحك على الشركة حك االعتراض لدٌه على لرار تخفٌض رأس مال الشركة 
 ن ٌوما من تارٌخ نشر اإلعالن.ثالثٌ 30خالل 
 60المادة 

أوال: إذا ولع اعتراض خالل المهلة المانونٌة من دائن للشركة او مدع بحك علٌها، وجب على المسجل السعً 
لتسوٌة هذه االعتراضات رضائٌا وبالطرٌمة التً ٌراها مناسبة، وذلن خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء مدة 

 االعتراض. 
ا لم ٌتوصل المسجل إلى تسوٌة االعتراضات وجب علٌه إحالتها مع جمٌع المستندات والمعامالت المتعلمة بها ثانٌا: إذ

خمسة عشر ٌوما من تارٌخ انتهاء مدة التسوٌة الرضائٌة، وٌعتبر النظر فً  15إلى المحكمة المختصة خالل 
 االعتراضات من األمور المستعجلة.

 61المادة 



كمة إلى تسوٌة االعتراضات او إذا التنعت بكفاٌة الضمانات الممدمة من الشركة، تصدر لرارها أوال: إذا توصلت المح
بتؤٌٌد لرار التخفٌض إما إذا لم ٌتم التوصل إلى تسوٌة االعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة كافٌة، تمرر المحكمة 

 رارها باتا. إلؽاء التخفٌض او تمرر تخفٌضا جزئٌا ال ٌضر حموق المعترضٌن، وٌكون ل
خمسة عشر ٌوما من تارٌخ  15ثانٌا: على الشركة، أٌا كان لرار المحكمة، إٌداع صورة منه لدى المسجل خالل 

 صدوره.
 62المادة 

إذا لم ٌمع اعتراض على لرار التخفٌض او ولع وسوي أمام المسجل او المحكمة ٌعتبر عمد الشركة معدال بحكم 
 إلى المسجل لتسجٌله ونشره فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة. المانون، وترسل نسخة من التعدٌل

 63المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 70تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 ضامنٌة والمشروع الفردي إال بمرار من الجمعٌة العمومٌة بتعدٌل العمد.ال ٌُخفض رأس مال الشركة الت

 الفصل السادس
 التصرؾ باألسهم والحصص

 الفرع األول
 انتمال الملكٌة

 64المادة 
( من لانون 72( وعلك العمل بالفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )71تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

، 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21الشركات رلم  تعدٌل لانون
 وأصبحت على الشكل األتً:

 للمساهمٌن فً الشركة المساهمة نمل ملكٌة أسهمه إلى مساهم أخر او إلى الؽٌر مع مراعاة ما ٌؤتً: 
 م لؽٌرهم إال فً الحاالت التالٌة: أوال: ال ٌجوز لمإسسً الشركات المساهمة نمل ملكٌة أسهمه

 . مرور سنة واحدة على األلل من تارٌخ تؤسٌس الشركة 1
 % خمسة بالمائة من رأس المال االسمً المدفوع. 5. توزٌع أرباح ال تمل عن 2

 ثانٌا. تعلك. 
 ثالثا: ال ٌجوز للمساهم من المطاع الخاص نمل ملكٌة أسهمه: 

 او محبوسة بمرار لضائً. . اذا كانت مرهونة او محجوزة 1
 . اذا كانت شهادتها مفمودة ولم ٌعط بدلها. 2
 . اذا كان للشركة دٌن على األسهم المراد نمل ملكٌتها. 3
. اذا كان من تنمل إلٌه ملكٌة األسهم ممنوعا من تملن أسهم الشركات بموجب لانون او لرار صادر من جهة 4

 مختصة.
 65المادة 

 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 73من هذه المادة بموجب المادة )تعدلت الفمرة )ثالثا( 
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

ع فً الشركة المحدودة، ٌرجح المساهمون فٌها على ؼٌرهم فً شراء أسهمها فإذا رؼب احد المساهمٌن فً بٌ
 أسهمه وجب إتباع ما ٌؤتً: 

أوال: على البائع إبالغ المساهمٌن اآلخرٌن، بواسطة المدٌر المفوض، برؼبته فً بٌع أسهمه على أن ٌذكر عددها 
 ورلم شهادتها والمبلػ الذي ٌطلبه او عرض علٌه من الؽٌر ثمنا للسهم الواحد مإٌدا من طالب الشراء. 

على تبلٌػ المساهمٌن ولم ٌتمدم احد منهم للشراء، فان البائع ٌكون حرا فً بٌع ثالثون ٌوما  30ثانٌا: اذا انمضى 
 اسهمه للؽٌر بالثمن الذي ٌزٌد على ما عرض علٌه من المساهمٌن. فان باع للؽٌر او بؤلل منه اعتبر البٌع باطال. 

بٌنهم بنسبة مساهمة كل منهم  ثالثا: اذا رؼب أكثر من مساهم فً شراء األسهم بنفس السعر، ٌُمسم عدد األسهم فٌما
 إلى الرب سهم صحٌح.

 66المادة 
أوال: ٌتم بٌع األسهم فً الشركة المساهمة والمحدودة فً مجلس مإلؾ من البائع والمشتري او من ٌمثلها لانونا، 

ادة ومندوب عن الشركة ٌعٌنه المدٌر المفوض، وٌنظم عمد ٌذكر فٌه أسماء البائع والمشتري وعنوانهما ورلم شه
األسهم وتارٌخ البٌع والثمن وإلرار البائع بمٌضه وتعهد المشتري بمبول عمد الشركة، وٌسجل عمد البٌع فً سجل 



انتمال األسهم الخاص بالشركة مع تولٌع المتعالدٌن ومندوب الشركة، وٌعتبر باطال كل بٌع ٌمع خارج المجلس او ال 
 ٌسجل فً سجل الشركة. 
م فً الشركات المساهمة المدرجة فً سوق لانونً لألوراق المالٌة وفك لانونه والتعلٌمات ثانٌا: تنتمل ملكٌة األسه

 الصادرة بموجبه.
 67المادة 

الصادر عن  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 75و 74تعدلت هذه المادة بموجب المادتان )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

اذا توفى مساهم عرالً فً شركة مساهمة او شركة محدودة المسإولٌة تنتمل ملكٌة األسهم إلى ورثته او ورثتها 
بحسب أنصبتهم المحددة فً الشرٌعة.. أما اذا كان المساهم مواطن لدولة أخرى، فتنتمل ملكٌة األسهم إلى ورثته 

 تُراعى األمور التالٌة:  بموجب المانون المرعً فً تلن الدولة. وفً كل من الحالتٌن
أوال: اذا كان الوارث ممنوعا من تملن أسهم الشركات او ألت إلٌه أسهم تزٌد على الحد األعلى المسموح به لانونا، 

تسعٌن ٌوما من تارٌخ صٌرورتها لابلة لالنتمال. فان تخلؾ عن  90وجب علٌه المٌام بإجراءات نمل ملكٌتها خالل 
الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركة المحدودة اإلعالن عن بٌعها بطرٌك ذلن وجب على مجلس إدارة 

 المزاٌدة العلنٌة. 
ثانٌا: اذا أدى توزٌع األسهم على الورثة إلى زٌادة عدد أعضاء الشركة محدودة المسإولٌة عن الحد األعلى الممرر 

تهم المحددة فً الشرٌعة، وٌعتبرون بمثابة شخص فً المانون، تُعتبر األسهم ملكٌة مشتركة بٌن الورثة بحسب انصب
واحد. وفً هذه الحالة ٌتولى احد الورثة تمثٌل بالً الورثة أمام الشركة، وٌُطلب من الورثة أن ٌختاروا من ٌمثلهم 

 ستٌن ٌوما من تارٌخ تسجٌل انتمال ملكٌة األسهم فً سجل الشركة. 60خالل 
 68المادة 

ن ؼٌر طرٌك البٌع ٌجب تسجٌله فً سجل انتمال األسهم الخاص بالشركة استنادا إلى أي انتمال فً ملكٌة األسهم ع
 حكم بات صادر عن محكمة مختصة.

 69المادة 
أوال: فً الشركة التضامنٌة للشرٌن نمل ملكٌة حصته او جزء منها إلى شرٌن أخر وال ٌجوز نملها إلى الؽٌر إال 

 ألحوال ٌتم ذلن عن طرٌك تعدٌل عمد الشركة. بموافمة الهٌئة العامة باإلجماع. وفً كل ا
ثانٌا: فً المشروع الفردي لمالن الحصة فٌه نمل ملكٌتها إلى الؽٌر عن طرٌك تعدٌل بٌان الشركة، وإذا كان نملها 

ألكثر من شخص او كان النمل منصبا على جزء منها، فان ذلن ال ٌتم إال عن طرٌك تحوٌل الشركة إلى أي نوع أخر 
 ات المنصوص علٌها فً هذا المانون.من الشرك

 70المادة 
أوال: اذا توفى الشرٌن فً الشركة التضامنٌة تستمر الشركة مع ورثته، أما اذا عارض الوارث، او من ٌمثله لانونا 

أن كان لاصرا، او سائر الشركاء اآلخرٌن او حال دون ذلن مانع لانونً، فان الشركة تستمر بٌن الشركاء البالٌن وال 
كون للوارث إال نصٌب مورثه فً أموال الشركة وٌمدر هذا النصٌب بحسب لٌمته ٌوم الوفاة وٌدفع إلٌه نمدا. وال ٌ

ٌكون له نصٌب فً ما ٌستجد إلٌه نمدا. وال ٌكون له نصٌب فً ما ٌستجد بعد ذلن من حموق للشركة إال بمدر ما 
كل األحوال ٌجب تعدٌل عمد الشركة بما ٌتفك ووضعها تكون تلن الحموق ناتجة عن عملٌات سابمة على الوفاة، وفً 

 الجدٌد او تحوٌلها إلى مشروع فردي اذا لم ٌبك ؼٌر شرٌن واحد. 
ثانٌا: اذا توفى مالن الحصة فً المشروع الفردي وكان له أكثر من وارث ٌرؼب فً المشاركة فٌها ولم ٌكن هنان 

 ات المنصوص علٌها فً هذا المانون. مانع لانونً، وجب تحوٌله إلى أي نوع أخر من الشرك
ثالثا: اذا أعسر الشرٌن او حجز علٌه فً الشركة التضامنٌة استمرت الشركة بٌن الشركاء البالٌن وصفٌت حصة 

الشرٌن المعسر او المحجوز علٌه. وٌمدر نصٌبه بحسب لٌمته ٌوم صدور الحكم بإعساره او الحجز علٌه. وال ٌكون 
د ذلن من حموق للشركة إال بمدر ما تكون تلن الحموق ناتجة عن عملٌات سابمة على له نصٌب فً ما ٌستجد بع

اإلعسار او الحجز. وفً كل األحوال ٌجب تعدٌل عمد الشركة بما ٌتفك ووضعها الجدٌد او تحوٌلها إلى مشروع فردي 
 اذا لم ٌبك ؼٌر شرٌن واحد.

 الفرع الثانً
 رهن وحجز األسهم والحصص

 71المادة 
ٌجوز رهن األسهم المملوكة للمطاع الخاص فً الشركة المساهمة والمحدودة على أن ٌإشر عمد الرهن فً أوال: 

سجل خاص لدى الشركة. وال ترفع إشارة الرهن إال بعد تسجٌل موافمة المرتهن على فكه او تنفٌذا لحكم بات صادر 



 عن محكمة مختصة. 
 والمشروع الفردي والشركة البسٌطة.ثانٌا: ال ٌجوز رهن الحصص فً الشركة التضامنٌة 

 72المادة 
أوال: ٌجوز حجز األسهم المملوكة للمطاع الخاص فً الشركة المساهمة والمحدودة تؤمٌنا واستٌفاء لدٌن على مالكها 
على أن ٌإشر لرار الحجز الصادر عن جهة مختصة فً سجل خاص لدى الشركة، وال ترفع أشارة الحجز إال بمرار 

 ة. من جهة مختص
ثانٌا: ال ٌجوز حجز الحصص فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي والشركة البسٌطة إال لدٌن ممتاز، وٌجوز 

 حجز أرباحها المتحممة.
 الفصل السابع

 األرباح والخسائر
 73المادة 

 ٌوزع الربح الصافً للشركة بعد استٌفاء جمٌع االستمطاعات المانونٌة على الوجه األتً: 
% خمسٌن من المئة من رأس المال المدفوع، 50خمس من المئة فً األلل كاحتٌاطً إلزامً حتى ٌبلػ % 5أوال: 

% مئة من 100وٌجوز بمرار من الهٌئة العامة االستمرار فً االستمطاع لحساب االحتٌاطً اإللزامً بما ال ٌتجاوز 
 المئة من رأس المال المدفوع. 

 نه على األعضاء حسب أسهمهم او حصصهم حسب االحوا.ثانٌا: ٌوزع البالً من الربح او جزء م
 74المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 76تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

سٌع وتطوٌر أعمال الشركة، ومن اجل تحسٌن أوضاع العاملٌن فٌها، ومن اجل أوال: ٌُستخدم االحتٌاطً إلؼراض تو
االشتران فً مشارٌع لها عاللة بنشاط الشركة، ومن اجل المساهمة فً حماٌة البٌئة وبرامج الرعاٌة االجتماعٌة. ال 

 توزع األرباح من االحتٌاطً. 
% من 50ٌتجاوز المبلػ المدفوع لتسدٌد دٌون الشركة  ثانٌا: ٌُستخدم االحتٌاطً للوفاء بدٌون الشركة، بشرط إال

 االحتٌاطً. وٌخضع أي مبلػ ٌتجاوز هذه النسبة إلى موافمة المسجل.
 75المادة 

 توزع الخسائر فً الشركة التضامنٌة بالنسب المنصوص علٌها فً عمدها والمماثلة لنسب توزٌع األرباح فٌها.
 76المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 77دة )تعدلت هذه المادة بموجب الما
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

% خمسٌن بالمئة من رأس مالها، وجب علٌها إشعار المسجل 50أوال: اذا بلؽت خسائر الشركة ما ٌعادل او ٌتجاوز 
 ن ٌوما من تارٌخ ثبوت هذه الخسائر فً مٌزانٌتها العمومٌة. ستٌ 60بذلن خالل 

% خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب علٌها اتخاذ 75ثانٌا: اذا بلؽت خسارة الشركة ما ٌعادل او ٌتجاوز 
 احد االجرائٌن التالٌٌن: 

 تخفٌض او زٌادة رأس مال الشركة.  -1
 التوصٌة بتصفٌة الشركة. -2

 الفصل الثامن
 سندات المرض

 77المادة 
للشركة المساهمة أن تمترض بطرٌك إصدار سندات اسمٌة وفك أحكام هذا المانون، بدعوة موجهة إلى الجمهور 

وٌمنح المكتتب بالمرض سندات ممابل المبالػ التً الرضها للشركة وله الحك باستٌفاء فائدة معٌنة تدفع له فً أجال 
ركة. وتعتبر هذه السندات ذات لٌمة اسمٌة واحدة لابلة للتداول وؼٌر لابلة محددة وتسترد لٌمتها من أموال الش

 للتجزئة وترلم بؤرلام متسلسلة لكل إصدار وٌجب أن تختم بختم الشركة.
 78المادة 

 ال ٌجوز إصدار سندات المرض لبل استكمال الشروط اآلتٌة: 
 أوال: أن ٌكون رأس مال الشركة مدفوعا بكامله. 



 ٌتجاوز مجموع مبلػ المرض الصادر رأس مال الشركة.  ثانٌا: أن ال
 ثالثا: موافمة الهٌئة العامة للشركة على إصدارها بناء على توصٌة مجلس اإلدارة.

 79المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 79تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
تمدم الشركة إلى المسجل المرار الذي اتخذته الجمعٌة العمومٌة بخصوص إصدار سندات المرض، وٌكون هذا المرار 

معززا بدراسة التصادٌة ٌُذكر فٌها أسباب إصدار سندات المرض ومجاالت استخدام األموال المتاحة بموجبه، وأي 
ورٌة أخرى. وتُمدم هذه الدراسة للمشترٌن، شرط عدم اإلخالل بالمسإولٌة المنصوص علٌها فً الفمرة بٌانات ضر

من هذا المانون، ما لم ٌستنتج المسجل أنها مضللة. وفً هذه الحالة ٌحٌل المسجل األمر إلى  47الثانٌة من المادة 
 السلطة المختصة فً الدولة بؤسواق األسهم واألوراق المالٌة.

 80مادة ال
 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 80تعدلت الفمرة )ثالثا( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
ومٌتٌن ٌتضمن ما ٌؤتً وتدرج هذه تكون الدعوة لالكتتاب بسندات المرض بنشر بٌان فً النشرة وصحٌفتٌن ٌ

 البٌانات فً سند المرض عند اإلصدار وهً. 
 أوال: اسم الشركة ورأس مالها. 

 ثانٌا: تارٌخ لرار الهٌئة العامة بالموافمة على إصدار سندات المرض. 
 ثالثا: معلومات عن الوضع المالً للشركة وعن نتائج عملٌاتها، بما فً ذلن إٌراداتها. 

 عر الفائدة وتوارٌخ استحمالها. رابعا: س
 خامسا: لٌمة اإلصدار ومدته والمٌمة االسمٌة للسندات. 

 سادسا: طرٌمة االكتتاب ومدته وطرٌمة الدفع. 
 سابعا: مواعٌد الوفاء بالمٌمة االسمٌة للسند. 

 ثامنا: الؽرض من المرض. 
 تاسعا: ضمانات الوفاء., 

 ة سابما. عاشرا: سندات المرض التً أصدرتها الشرك
 حادي عشر: أٌة بٌانات ومعلومات ضرورٌة.

 81المادة 
على المصرؾ الذي ٌتولى عملٌة االكتتاب بسندات المرض ؼلمه عند انتهاء مدته او االكتتاب بكامل السندات 

 المطروحة، واإلعالن عن ذلن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وتزوٌد المسجل فورا بجمٌع المعلومات عن عملٌة االكتتاب بما
فً ذلن أسماء المكتتبٌن بها وعذر السندات التً اكتتب بها كل منهم وعناوٌنهم ومنهم جنسٌاتهم والمبالػ المدفوعة 

 ولٌمة السندات.
 82المادة 

أوال: لكل مكتتب بسندات المرض الطعن أمام المحكمة المختصة فً صحة عملٌات االكتتاب واثبات ذلن وطلب إلؽاء 
سبعة أٌام من  7الدفعة اذا لم تراع الشركة اإلجراءات الخاصة بإصدار السندات او االكتتاب بها او الدعوة إلٌها خالل 

االستعجال وٌكون لرارها لابال للتمٌٌز لدى محكمة االستئناؾ تارٌخ الؽلك. وللمحكمة الفصل فً الطعن على وجه 
 بصفتها التمٌٌزٌة، وال ٌخضع لرارها للطعن بطرٌك تصحٌح المرار التمٌٌزي. 

ثانٌا: اذا حكم بإلؽاء االكتتاب لسندات المرض وجب على المصرؾ حال علمه باإللؽاء أعادة المبالػ المسددة من 
 ثالثٌن ٌوما. 30مدة ال تزٌد على المكتتبٌن إلٌهم كاملة خالل 

 83المادة 
للشركة بٌع السندات التً لم ٌكتتب بها الجمهور بسعر تداولها فً سوق لانونً لألوراق المالٌة، بما ال ٌمل عن 

 لٌمتها االسمٌة.
 84المادة 

وال ٌجوز تؤخٌر  على الشركة الممترضة الوفاء بمٌمة سندات المرض وفك الشروط التً وضعت عند اإلصدار او لبله
 مٌعاد الوفاء بها.

 الباب الرابع
 إدارة الشركة



 الفصل األول
 الهٌئة العامة/ الفرع األول/تكوٌن الهٌئة العامة

 85المادة 
 تتكون الهٌئة العامة من جمٌع أعضاء الشركة.

 86المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 81ه المادة بموجب المادة )تعدلت هذ

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
شركات تجتمع الجمعٌة العمومٌة للشركة المساهمة مرة واحدة على األلل كل سنة، وتجتمع الجمعٌات العمومٌة لدى ال

 األخرى مرة واحدة على األلل كل ستة أشهر.
 87المادة 

 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 82تعدلت الفمرة )ثالثا( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 اجتماع الهٌئة العامة من إحدى الهٌئات واألشخاص اآلتٌة: توجه الدعوة إلى 
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور شهادة تؤسٌس  30أوال: مإسسً الشركة لؽرض عمد االجتماع التؤسٌس خالل 

 الشركة. 
ثانٌا: رئٌس مجلس إدارة الشركة المساهمة بمرار من المجلس والمدٌر المفوض للشركات األخرى، او بناء على 

 % عشر من المئة من رأس مالها المدفوع. 10أعضاء فً الشركة ٌملكون ما ال ٌمل عن  طلب
 ثالثا: المسجل، بمبادرة منه او بناء على طلب من مرالب الحسابات.

 88المادة 
( من لانون 84( وأضٌفت الفمرة )رابعا( بموجب المادة )83تعدلت الفمرة )ثالثا( من هذه المادة بموجب المادة )

،  2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21لانون الشركات رلم  تعدٌل
 وأصبحت على الشكل األتً:

أوال: فً الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهٌئة العامة بنشر إعالن بها فً النشرة وفً صحٌفتٌن 
ٌة، وتكون الدعوة فً الشركات األخرى بكتب مسجلة ترسل إلى األعضاء ٌومٌتٌن وفً سوق لانونً لألوراق المال

على عناوٌنهم المثبة فً سجل األعضاء او بتبلٌؽهم فً مركز إدارة الشركة، على أن ٌحدد فً الدعوة مكان االجتماع 
 خمسة عشر ٌوما.  15وموعده، وعلى أن ال تمل المدة بٌن تارٌخ الدعوة وموعد االجتماع عن 

: اذا تخلؾ مإسسو الشركة المساهمة او رئٌس مجلس إدارتها او المدٌر المفوض للشركات األخرى عن توجٌه ثانٌا
الدعوة لعمد اجتماع للجمعٌة العمومٌة فً التارٌخ الممرر النعماده لانونا، ٌموم المسجل بتحدٌد مكان وتارٌخ االجتماع 

مة عن طرٌك إعالن ٌنشره فً النشرة وفً صحٌفتٌن وتوجٌه الدعوة مباشرة إلى األعضاء فً الشركات المساه
 ٌومٌتٌن وفً سوق لانونً لألوراق المالٌة. 

ثالثا: ٌُعتبر التالعب فً إعالن اجتماع للجمعٌة العمومٌة او نشر معلومات تتعلك به بؽٌة التؤثٌر على لرارات أعضاء 
 الجمعٌة العمومٌة المجتمعٌن عمال مخالفا للمانون.

 89المادة 
دعوة إلى اجتماع الهٌئة العامة ٌجب أن تتضمن جدوال بؤعمال االجتماع، وال ٌجوز تجاوزه أثناء االجتماع إال بناء كل 

% عشر من المئة من رأس مال الشركة، وموافمة أؼلبٌته األصوات الممثلة فً 10على التراح ممثلً ما ال ٌمل عن 
ة. وتستثنى من ذلن األمور المنصوص علٌها فً البند ثانٌا االجتماع وبإجماع األعضاء كافة فً الشركات التضامنٌ

 من هذا المانون. 92من المادة 
 90المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 85تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ً:، وأصبحت على الشكل األت 2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة،رلمه 

تُعمد االجتماعات فً الممر الرئٌس للشركة او فً أي مكان آخر فً العراق اذا التضت الظروؾ ذلن، طالما ٌإدي ذلن 
 إلى أدنى لدر من اإلزعاج للمالكٌن.

 91المادة 
لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 86( من هذه المادة بموجب المادة )1-علك العمل بالفمرة )ثالثا 

 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997



أوال: للعضو توكٌل الؽٌر بوكالة مصدلة للحضور والمنالشة والتصوٌت فً اجتماعات الهٌئة العامة كما ٌجوز له 
 إنابة ؼٌره من األعضاء لهذا الؽرض. 

 فٌة إعداده. ثانٌا: ٌحدد المسجل بتعلٌمات شكل سند اإلنابة ومحتوٌاته وكٌ
 ثالثا: فً حالة الشركة المساهمة. 

 تعلك.  -1
ثالثة أٌام فً األلل، من الموعد المحدد لالجتماع وعلى  3ٌجب أن تودع الوكاالت فً المركز اإلداري للشركة لبل  -2

 جتماع األول.إدارة الشركة تدلٌمها للتؤكد من صحتها وتبمى الوكالة واإلنابة نافذة ألي اجتماع ثان ٌإجل إلٌه اال
 92المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 87تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

األعضاء الذٌن ٌملكون أكثرٌة األسهم  أوال: فً حالة الشركة المساهمة، ٌنعمد اجتماع الجمعٌة العمومٌة بحضور
المكتتب بها والمسددة ألساطها المستحمة؛ وفً حالة شركة محدودة المسإولٌة، ٌُعمد االجتماع بحضور ؼالبٌة مالكً 

األسهم المدفوعة ألساطها؛ وفً حالة الشركة التضامنٌة، بحضور ؼالبٌة الحصص. فإذا لم ٌكتمل النصاب المانونً 
ل االجتماع، على أن ٌُعمد فً نفس المكان وفً نفس الٌوم من األسبوع التالً، وٌعتبر النصاب لالجتماع، ٌإج

% خمسة وعشرون بالمائة من عدد األسهم او 25المانونً مكتمال فً االجتماع الثانً اذا حضره من ٌمثلون 
بالمائة كحد أدنى  % خمسة وعشرٌن25الحصص. وٌجوز للشركة أن تطلب من المسجل التؽاضً عن تطبٌك نسبة 

للنصاب المانونً، اذا رأت، بناء على جدول أعمال االجتماع وظروؾ أخرى، أن الحد األدنى المطلوب لن ٌفٌد مصالح 
 المالكٌن عموما. ولد ٌتطلب عمد الشركة شروطا أكثر صرامة من اجل تحمٌك النصاب المانونً. 

ة او زٌادة او تملٌل رأس مالها او إلالة رئٌس او عضو فً ثانٌا: اذا التصر جدول األعمال على تعدٌل عمد الشرك
مجلس إدارتها او دمجها او تحوٌلها او بٌع نصؾ او أكثر من موجوداتها فً صفمة خارج أعمالها االعتٌادٌة طبما 

 او تصفٌتها فٌمتضً عندئذ حضور النصاب المطلوب لالجتماع األول. 56لصفمة وفما للفمرة رابعا من المادة 
 93ادة الم

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 88تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

ب أن ٌحضر فً حالة الشركة المساهمة ٌجب أن ٌحضر اجتماع الجمعٌة العمومٌة مندوب عن المسجل، كما ٌج
االجتماع اؼلب أعضاء مجلس إدارة الشركة. فإذا لم ٌحضر مندوبو المسجل او أعضاء مجلس إدارة الشركة 

االجتماع بعد تبلٌؽهم بانعماده، ٌُعمد االجتماع فً ؼٌابهم بعد مرور نصؾ ساعة من الموعد المحدد له. وٌنسحب 
ب المانونً له، ما لم ٌطلب منه احد المساهمٌن عدم مندوب المسجل من االجتماع بعد التؤكد من اكتمال النصا

 االنسحاب من االجتماع.
 94المادة 

 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 89تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
 األتً:، وأصبحت على الشكل 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 فً الشركة المساهمة:
أوال: ٌُسجل اسم المشترن او المشتركة فً االجتماع فً سجل خاص لبل بدء االجتماع، وٌُدون فً هذا السجل عدد 

األسهم التً ٌملكها المشترن او التً ٌمثلها، بشرط إثبات ملكٌته لها عن طرٌك إبراز شهادة األسهم، او إثبات تمثٌله 
تمدٌم شهادات األسهم المودعة والممٌدة فً سجل إدخال  للمساهم بواسطة توكٌل رسمً منه. وال ٌتطلب األمر

المنالالت، بشرط تمدٌم دلٌل كاؾ ٌثبت الملكٌة بموجب لواعد اإلٌداع التً ألرتها الهٌئة المختصة فً الدولة بؤسواق 
 األسهم واألوراق المالٌة. وٌضع المشارن تولٌعه بجوار اسم المساهم الذي ٌمثله وٌنوب عنه. 

احد أعضاء مجلس اإلدارة مسإوال عن التسجٌل فً سجل المشتركٌن فً االجتماع، وٌكون المجلس  ثانٌا: ٌكون
 مسإوال عن صحة ما مسجل فٌه. 

 ثالثا: ٌعطى المشترن بطالة دخول االجتماع مدون فٌها عدد األصوات التً ٌحك له التصوٌت بها.
 95المادة 

لجنة المإسسٌن فً الشركات المساهمة والمدٌر المفوض فً  أوال: ٌترأس االجتماع رئٌس مجلس اإلدارة او رئٌس
 الشركات األخرى حتى انتخاب رئٌس الهٌئة العامة. 

ثانٌا: ٌختار رئٌس االجتماع، من بٌن األعضاء المشتركٌن فً االجتماع، كاتبا لتدوٌن ولائمة ومرالبا او أكثر لحساب 
 النصاب وجمٌع األصوات. 



ثالثٌن دلٌمة على موعد االجتماع. فإذا وجد رئٌس االجتماع أن النصاب حاصل،  30ور ثالثا: ٌحسب النصاب بعد مر
 ٌعلن بدء االجتماع وٌدعو على انتخاب رئٌس الهٌئة العامة. 

رابعا: ٌسلم الرئٌس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه. وٌعلن البدء فً منالشة ما ورد فً جدول األعمال حسب 
 جة فٌه.تسلسل الموضوعات المدر

 96المادة 
أوال: ٌسجل فً سجل خاص محضر بخالصة ما دار فً االجتماع من منالشات والتراحات ولرارات مع تثبٌت اآلراء 

المخالفة. وٌولع المحضر كل من رئٌس الهٌئة العامة والكاتب والمرالب ومندوب المسجل أن كان حاضرا، وٌختم 
 بختم الشركة وترسل نسخة منه على المسجل. 

 ثانٌا: تسجل لرارات الهٌئة العامة فً سجل خاص وتختم الشركة وتولع من رئٌس الهٌئة العامة. 
ثالثا: لكل عضو فً الهٌئة العامة حك الطعن لدى المسجل فً سالمة اإلجراءات المتخذة من تارٌخ الدعوة لالجتماع 

جتماع، وعلى المسجل أن ٌبت فً الطعن خالل على تارٌخ صدور المرارات، وذلن خالل ثالثة أٌام من تارٌخ انتهاء اال
من تارٌخ تمدٌمه وإلؽاء تلن اإلجراءات أن كانت ؼٌر موافمة للمانون وإلزام الشركة بإعادتها مجددا  سبعة أٌام 

 وٌكون لراره بهذا الشؤن نهائٌا.
 97المادة 

 عدد األسهم التً ٌملكها.  أوال: فً الشركة المساهمة والمحدودة، ٌكون لكل مساهم عدد من األصوات ٌساوي
 ثانٌا: فً الشركة التضامنٌة، تحسب األصوات على أساس نسبة حصة كل شرٌن من رأس المال.

 98المادة 
 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 90تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
أوال: ٌكون التصوٌت علنا إال فً المسائل الخاصة بانتخاب وإلالة رئٌس مجلس اإلدارة او أي عضو فٌه فً الشركة 
المساهمة، وإعفاء المدٌر المفوض فً الشركات األخرى، وكذلن اذا طلب ذلن عدد من األعضاء ٌحملون ما ال ٌمل 

شر من المئة من األسهم او الحصص الممثلة فً االجتماع أٌا كان الموضوع المطلوب التصوٌت بشؤنه، % ع10عن 
 فٌكون التصوٌت سرٌا. 

ثانٌا: ال ٌُتخذ لرار بتعدٌل عمد شركة مساهمة او لرار بزٌادة او تملٌل رأس مالها او بٌع أكثر من نصؾ موجوداتها 
، او 56ة، او لرار للموافمة على صفمة ما بموجب الفمرة رابعا من المادة فً صفمة تخرج عن إطار أعمالها االعتٌادٌ

لرار بدمج الشركة مع ؼٌرها او بتحوٌلها او تصفٌتها، إال على أساس أصوات األؼلبٌة من مالكً األسهم المكتتب 
ذ أي من تلن المرارات بها والتً تم تسدٌد ألساطها المستحمة، ما لم ٌتطلب عمد الشركة نسبة أعلى من ذلن؛ وال تُتخ

بخصوص شركة محدودة المسإولٌة إال على أساس أؼلبٌة أصوات األسهم المسددة فً تارٌخ الدعوة النعماد اجتماع 
جمعٌتها العمومٌة، ما لم ٌتطلب عمد الشركة نسبة أعلى من ذلن؛ كما ال تُتخذ أي من تلن المرارات فً حالة الشركة 

الحصص فٌها باإلجماع. وفً حالة تعادل األصوات فً الشركة محدودة المسإولٌة التضامنٌة إال على أساس تصوٌت 
واستحالة إجماع األصوات فً الشركة التضامنٌة، ٌكون اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوٌة المسالة مسموحا به. 

االجتماع، ما لم  وتُتخذ المرارات حول المسائل األخرى على أساس أؼلبٌة أصوات األسهم او الحصص الممثلة فً
 ٌتطلب عمد الشركة نسبةً أعلى.

 99المادة 
أربعة أٌام من تارٌخ اتخاذها، وتكون نسختها المصدلة من لبله  4ترسل لرارات الهٌئة العامة إلى المسجل خالل 

 مستندا صالحا للتمدٌم إلى ؼٌة جهة.
 100المادة 
رارات الهٌئة العامة لدى المسجل خل سبعة أٌام من % خمسة من المائة من أسهم الشركة االعتراض على ل5لحملة 

خمسة عشر ٌوما من تارٌخ االعتراض، وٌكون لراره لابال  15تارٌخ اتخاذها وعلى المسجل إصدار لراره خالل 
سبعة أٌام من تارٌخ التبلٌػ به وعلى المحكمة النظر فً االعتراض على  7للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خالل 

 تعجال وٌكون لرارها باتا.وجه االس
 101المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 91تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

ملوكة لشخص واحد محل الجمعٌة العمومٌة، وتسري ٌحل مالن المشروع الفردي او الشركة محدودة المسإولٌة الم
 علٌه او علٌها األحكام المنصوص علٌها فً هذا المانون، باستثناء ما ٌتعلك منها باالجتماعات.



 الفرع الثانً
 اختصاصات وصالحٌات الهٌئة العامة

 102المادة 
تعدٌل لانون  ( من لانون 94، 93، 92عاشرا( من هذه المادة بموجب المواد ) -رابعا  -تعدلت الفمرات )ثانٌا 

، وأصبحت على 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  1997لعام  21الشركات رلم 
 الشكل األتً:

 الهٌئة العامة هً أعلى هٌئة فً الشركة، وتتولى تمرٌر كل ما ٌعود لمصلحتها وٌكون لها بوجه خاص ما ٌلً: 
 رار تمرٌر المإسسٌن حول إجراءات تؤسٌس الشركة عند عمد االجتماع التؤسٌسً. منالشة وإل –أوال 
انتخاب أشخاص من ؼٌر لطاع الدولة لتمثٌل المساهمٌن فً مجلس إدارة الشركة المختلطة، وانتخاب وإلالة  –ثانٌا 

 أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثٌل جمٌع المساهمٌن فً الشركة. 
منالشة تمارٌر كل من اإلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى ومرالب الحسابات ثالثا: 

 وأي تمرٌر أخر ٌردها من جهة ذات عاللة، واتخاذ المرارات الالزمة. 
 منالشة الحسابات الختامٌة للشركة والتصدٌك علٌها.  –رابعا 

 مترحة والموازنة التخطٌطٌة للسنة التالٌة فً ؼٌر الشركات المساهمة. منالشة وإلرار الخطة السنوٌة الم –خامسا 
 تعٌٌن مرالب الحسابات وتحدٌد أجوره فً الشركات الخاصة.  –سادسا 
منالشة االلتراحات الخاصة بااللتراض والرهن والكفالة واتخاذ المرارات بشؤنها فً الشركات المحدودة  –سابعا 

 والتضامنٌة. 
نسبة األرباح الواجب توزٌعها على األعضاء وتحدٌد نسبة االحتٌاطً اإللزامً وأٌة احتٌاطٌات أخرى  إلرار –ثامنا 

 تراها مناسبة. 
تحدٌد مكافؤة رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة المختلطة والخاصة، بما ٌتناسب والجهد  –تاسعا 

 المبذول فً انجاز المهام وتحمٌك الخطط واألرباح. 
 إلرار لواعد الخدمة فً الشركة المساهمة المختلطة المعدة من لبل مجلس إدارة الشركة. –عاشرا 

 الفصل الثانً
 مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة

 الفرع األول
 مجلس اإلدارة

 103المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 96تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 لنحو التالً: سبعة أعضاء أصلٌٌن ٌتم اختٌارهم على ا 7ٌتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة من  –أوال 

عضوان ٌمثالن لطاع الدولة ٌتم تعٌٌنهم بموجب لرار من الوزٌر او وكٌل الوزٌر المختص بالمطاع الذي تعود له  -1
% خمسٌن 50الشركة، ما لم تتجاوز حصة لطاع الدولة فً رأس مال الشركة المختلطة فً تارٌخ تعٌٌن العضوٌن 

ٌموم الوزٌر او وكٌل الوزٌر المختص بالمطاع الذي تعود إلٌه الشركة  بالمائة من رأس مال الشركة. وفً هذه الحالة
 بتعٌٌن ثالثة أشخاص فً مجلس إدارة الشركة ٌمثلون لطاع الدولة. 

خمسة أعضاء من خارج لطاع الدولة ٌمثلون حاملً األسهم وٌنتخبون من لبل الجمعٌة العمومٌة للشركة، ما لم  -2
% خمسٌن بالمائة من رأس مال 50المختلطة فً ولت التعٌٌن لد تجاوزت  تكن حصة لطاع الدولة فً الشركة

الشركة. وفً هذه الحالة ٌعٌن أعضاء الجمعٌة العمومٌة أربعة أشخاص من خارج لطاع الدولة ٌمثلون المساهمٌن 
 فً الشركة. 

ن بالطرٌمة وبالنسب ٌكون لمجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة المختلطة سبعة أعضاء احتٌاط ٌُختارو –ثانٌا 
 الممررة الختٌار األعضاء االصلٌٌن.

 104المادة 
 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 97تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 9خمسة وال ٌزٌد عن  5كون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء أصلٌٌن ال ٌمل عددهم عن أوال: ٌت 

 تسعة أعضاء ٌنتخبهم أعضاء الجمعٌة العمومٌة للشركة. 



ٌكون لمجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة الخاصة، أعضاء احتٌاط ٌُختارون بالطرٌمة والنسب الممررة  –ثانٌا 
 ٌن.لألعضاء االصلٌ

 105مادة 
الصادر عن  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 98علك العمل بهذه المادة بموجب المادة )

 :2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 106المادة 

 ٌشترط فً عضو مجلس اإلدارة أن ٌكون:  –أوال 
 متمتعا باألهلٌة المانونٌة.  -1
 ع من إدارة الشركات بموجب لانون او لرار صادر من جهة مختصة لانونا. ؼٌر ممنو -2
مالكا لما ال ٌمل عن ألفً سهم، اذا كان ممثال للمطاع الخاص وإذا انمضت اسهمه عن هذا الحد وجب علٌه إكمال  -3

ة المجلس عند ثالثٌن ٌوما من تارٌخ حصوله على عضوٌة مجلس اإلدارة وإال اعتبر فالدا لعضوٌ 30النمص خالل 
 انتهاء المهلة المذكورة. 

اذا فمد عضو مجلس اإلدارة أٌا من الشروط المذكورة فً البند أوال من هذه المادة زالت عنه عضوٌة المجلس  –ثانٌا 
 من تارٌخ فمدان ذلن الشرط وكل لرار ٌتخذ بحضوره ٌعتبر باطال اذا كان تصوٌته بشؤنه لد اثر فً اتخاذه. 

 ثالث سنوات من تارٌخ أول اجتماع له وتكون المدة لابلة للتجدٌد. 3عضوٌة فً مجلس اإلدارة مدة ال –ثالثا 
 107المادة 

سبعة  7اذا اعتذر المساهم المنتخب عن لبول عضوٌة مجلس اإلدارة وجب علٌه إشعار المجلس بذلن خالل  –أوال 
 تارٌخ تبلٌؽه به إن كان ؼائبا. أٌام من تارٌخ انتخابه للمجلس إن كان حاضرا جلسة االنتخاب، ومن 

اذا استمال عضو مجلس اإلدارة وجب أن تكون استمالته تحرٌرٌة، وال تعتبر نافذة إال من تارٌخ لبولها من  –ثانٌا 
 المجلس.

 108المادة 
 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 99تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64لصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه ا
اذا أصبح ممعد احد أعضاء مجلس اإلدارة الذي ٌمثل لطاع الدولة شاؼرا، ٌوجه المجلس الدعوة ألحد أعضائه  –أوال 

ه. وٌراعً المجلس فً توجٌه االحتٌاطٌٌن لكً ٌشؽل هذا الممعد وٌحضر اجتماعات مجلس اإلدارة كؤحد أعضائ
 الدعوة ترتٌب اسم العضو االحتٌاطً فً الئحة أسماء األعضاء االحتٌاطٌٌن لكل لطاع. 

اذا حصل شاؼر فً عضوٌة تمثل المطاع الخاص فً مجلس اإلدارة، وٌدعو رئٌس المجلس العضو االحتٌاط  –ثانٌا 
 ت متساوٌة، ٌختار الرئٌس احدهم. الحائز على أكثرٌة األصوات، وإذا كان ألكثر من عضو أصوا

اذا حصل أكثر من شاؼر فً عضوٌة تمثل المطاع الخاص فً مجلس اإلدارة ولم ٌكن عدد األعضاء االحتٌاط  –ثالثا 
كافٌا لملء هذه الشواؼر، ٌدعو رئٌس المجلس، الهٌئة العامة النتخاب أعضاء أصلٌٌن إلكمال النمص فً عضوٌة 

 ستٌن ٌوما من حصول الشاؼر.  60ط، وانتخاب أعضاء احتٌاط بدلهم خالل المجلس بعد إدخال االحتٌا
اذا فمد مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة الخاصة نصؾ عدد أعضائه فً ولت واحد اعتبر منحال ووجب  –رابعا 

 ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الفمدان النتخاب مجلس جدٌد. 30علٌه دعوة الهٌئة العامة لالجتماع خالل 
 109ادة الم

اذا ؼاب عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع تتبع اإلجراءات المبٌنة فً البندٌن أوال وثانٌا من 
 من هذا المانون بحسب األحوال وٌحل العضو االحتٌاط محل العضو األصلً مدة ؼٌابه. 108المادة 
 110المادة 

 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 100تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

ست شركات فً نفس الولت، ومع ذلن،  6ال ٌجوز للشخص أن ٌكون عضوا فً مجالس إدارة أكثر من  –أوال 
 باستطاعته فً نفس الولت أن ٌتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة او شركتٌن. 

ال ٌجوز لرئٌس او عضو مجلس اإلدارة أن ٌكون رئٌسا او عضوا فً مجلس إدارة شركة أخرى تمارس  –ثانٌا 
 مماثال إال اذا حصل على ترخٌص بذلن من الهٌئة العامة للشركة التً ٌتولى رئاسة او عضوٌة مجلس إدارتها.نشاطا 

 الفرع الثانً
 اجتماع مجلس اإلدارة

 111المادة 



ٌجتمع مجلس اإلدارة خالل سبعة أٌام من تارٌخ تكوٌنه، وٌنتخب بااللتراع السري من بٌن أعضائه رئٌسا له ونائبا 
 محله عند ؼٌابه لمدة سنة لابلة للتجدٌد. للرئٌس ٌحل

 112المادة 
 ٌجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرٌن فً األلل بدعوة من رئٌسه، او بناء على طلب أي من أعضائه اآلخرٌن .  -أوال 
تعمد اجتماعات المجلس فً مركز إدارة الشركة او أي مكان أخر داخل العراق ٌختاره الرئٌس اذا تعذر عمد  -ثانٌا 

 االجتماع فً مركز أدارتها.
 113المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 101تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64، رلمه االئتالؾ المإلتة

 
ٌحسب النصاب المانونً بعد مرور ثالثٌن دلٌمة على موعد انعماد اجتماع المجلس، وٌنعمد المجلس بحضور أؼلبٌة 

 عدد أعضائه.
 114المادة 

لعام  21الشركات رلم  ( من لانون تعدٌل لانون102علك العمل بالفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )
 :2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997

 
تتخذ لرارات المجلس باألكثرٌة المطلمة لألعضاء الحاضرٌن وإذا تساوت األصوات ٌرجح لجانب الذي فٌه  -أوال 

 الرئٌس .
 تعلك. -ثانٌا 

 115المادة 
ي عضو فٌه، عن حضور ثالثة اجتماعات متوالٌة دون عذر مشروع، او عن اذا تؽٌب رئٌس المجلس او نائبه او أ

حضور اجتماعات متوالٌة دون عذر مشروع، او عن حضور اجتماعات متوالٌة لمدة تتجاوز ستة أشهر ولو بعذر 
 مشروع، اعتبر مستمٌال .

 116المادة 
والتراحات، وتثبت اآلراء المخالفة، أوال ٌسجل فً سجل خاص محضر بخالصة ما دار فً االجتماع من منالشات، 

 وٌولعه األعضاء الحاضرون 
 تسجل لرارات مجلس اإلدارة فً سجل خاص وٌولعه رئٌسه  -ثانٌا 
تكون نسخ لرارات المجلس المصدلة من المسجل مستندا صالحا للتمدٌم إلى أٌة جهة , على أن ٌحفظ المسجل  -ثالثا 

 نسخة منها لدٌه .
 الفرع الثالث

 ات وصالحٌات مجلس اإلدارةاختصاص
 117المادة 

( من لانون 104( وأضٌفت الفمرة )ثامنا( بموجب المادة )103تعدلت الفمرة )رابعا( من هذه المادة بموجب المادة )
، 2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم 

 ألتً:وأصبحت على الشكل ا
 

ٌتولى مجلس اإلدارة المهام اإلدارٌة والمالٌة والتخطٌطٌة والتنظٌمٌة والفنٌة الالزمة لسٌر نشاط لشركة عدا ما كان 
 منها داخال فً اختصاصات الهٌئة العامة وبوجه خاص تكون له االختصاصات اآلتٌة . 

حٌاته واإلشراؾ على أعمال وتوجٌهه تعٌٌن المدٌر المفوض وتحدٌد أجوره ومكافآته واختصاصاته وصال -أوال 
 وإعفاإه . 

 ثانٌا تنفٌذ لرارات الهٌئة العامة ومتابعة تنفٌذها 
وضع الحسابات الختامٌة للسنة السابمة خالل األشهر الستة األولى من كل سنة وإعداد تمرٌر شامل بشؤنها  -ثالثا 

 الشتها والمصادلة علٌها على أن تتضمن ما ٌؤتً : وبنتائج تنفٌذ الخطة السنوٌة وتمدٌمها إلى الهٌئة العامة لمن
 المٌزانٌة العامة  -1
 كشؾ حساب األرباح والخسائر  -2
 أٌة بٌانات أخرى تمررها الجهات المختصة  -3



منالشة وإلرار خطة سنوٌة عن نشاط الشركة للسنة المادمة ٌتوجب على المدٌر المفوض إعدادها خالل  -رابعا 
رة من السنة فً ضوء هدؾ الشركة، وتتضمن الخطة تمرٌرا كامال عن نشاط الشركة ومشروع األشهر الستة األخٌ

 للموازنة ٌبٌن ما ٌلً: 
 النمدٌة  -1
 المبٌعات  -2
 المشترٌات  -3
 الموى العاملة  -4
 النفمات الرأسمالٌة  -5
 اإلنتاج  -6

بات وتمرٌر سنوي إلى الهٌئة العامة عن نتائج متابعة تنفٌذ الخطة وتمدٌم تمارٌر دورٌة إلى مرالب الحسا -خامسا 
 تنفٌذ الخطة 

 إعداد الدراسات واإلحصائٌات بهدؾ تطوٌر نشاط الشركة  -سادسا 
 اتخاذ المرارات الخاصة بااللتراض والرهن والكفالة -سابعا 
 ٌنشئ مجلس اإلدارة لجنتٌن من أعضاءه لتمدٌم التوصٌات بخصوص: -ثامنا 

 الٌٌن مستملٌن من ؼٌر العاملٌن فً الشركة لجنة الرلابة والتدلٌك المالً،اختٌار مدلمٌن م -أ 
تحدٌد طبٌعة وكمٌة األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وللمدٌر المفوض لجنة األجور. ٌجب أن ال ٌكون  -ب 

% عشرة بالمائة 10أي من أعضاء هاتٌن اللجنتٌن موظفا رسمٌا او مساهما فً الشركة تتجاوز لٌمة اسهمه فٌها 
 من أسهم الشركة. 

وٌجب أن ال ٌكون مرتبطا بؤي منهم بصلة المرابة المباشرة او عن طرٌك ا لزواج او عن خالل مصلحة شخصٌة او 
التصادٌة لدرجة لد تإدي إلى التؤثٌر على حٌاد لراراته. وٌعلن عن أي تصرؾ او إجراء ٌتخذ ٌخالؾ إي من 

ً اجتماع الجمعٌة العمومٌة وٌسجل فً محضر االجتماع. تتحمل لجنة المرالبة توصٌات احد اللجنتٌن وأسبابه ف
والتدلٌك المالً مسإولٌة ضمان دلة عملٌات التدلٌك المالً وإمكانٌة االعتماد علٌها وتعمد اجتماعات مؽلمة مع 

 المدلمٌن المالٌٌن المستملٌن لتحمٌك ذلن. 
عامالت المالٌة ذات الصلة ٌتماشى مع المعاٌٌر الدولٌة المتعارؾ وتضمن االحتفاظ خالل العام بسجل عن جمٌع الم

 علٌها للمحاسبة من اجل منالشتها مع المدلمٌن المالٌٌن المستملٌن.
 118المادة 

 كل لرار ٌصدر عن مجلس اإلدارة ٌولعه رئٌسه، وٌختم بختم الشركة  -أوال 
 ام المانون تنفذ لرارات مجلس اإلدارة عند صدورها طبما ألحك -ثانٌا 
ألؼلبٌة أعضاء مجلس اإلدارة المساهمة المختلطة االعتراض لدى مجلس الوزراء على أي من اإلجراءات  -ثالثا 

 والتوجٌهات التً ال تنسجم مع أحكام المانون 
 ٌكون رئٌس مجلس اإلدارة مسإوال عن متابعة تنفٌذ لرارات المجلس. -رابعا 
 119المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 105المادة ) تعدلت هذه المادة بموجب
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 
أوال: ال ٌسمح لرئٌس مجلس إدارة الشركة او ألي عضو من أعضاء المجلس، باالنتفاع من أي مصالح له، مباشرة 

مباشرة، فً صفمات او عمود تبرم مع الشركة، إال بعد الحصول على إذن بذلن من الجمعٌة العمومٌة  كانت او ؼٌر
ٌعتمد على لٌامه بالكشؾ عن طبٌعة هذه المصالح ومداها. وٌعتبر رئٌس مجلس إدارة الشركة او عضو مجلس 

 ٌعفً االمتثال ألحكام هذه إدارتها مسإوال أمام الشركة عن أي ضرر ٌصٌب الشركة بسبب خرق هذه المادة. وال
 . 4المادة من المسإولٌة المنصوص علٌها فً الفمرة ثالثا من المادة 

ثانٌا: ال ٌسمح لرئٌس مجلس إدارة الشركة او ألحد أعضاء المجلس اإلدالء بصوته او المشاركة فً أمر ما تكون له 
طبٌعة ومدى هذه المصلحة لألعضاء فٌه مصلحة مباشرة او ؼٌر مباشرة من دون الكشؾ عن ذلن والتصرٌح ب

اآلخرٌن ؼٌر المستفٌدٌن، والحصول على موافمة أؼلبٌتهم. وفً كال الحالتٌن، على أي حالـ تسجل تفاصٌل الموضوع 
فً محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة، وتتاح للجمعٌة العمومٌة وللمرالبٌن والمدلمٌن المالٌٌن المستملٌن المسإولٌن 

 حسابات الشركة.عن مراجعة وتدلٌك 
 120المادة 



على رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة أن ٌبذلوا من العناٌة فً تدبٌر مصالح الشركة ما ٌبذلونه فً تدبٌر مصالحهم 
الخاصة وإدارتها إدارة سلٌمة ولانونٌة على أن ال ٌنزلوا فً ذلن عن عناٌة الشخص المعتاد من أمثالهم، وهم 

 أي عمل ٌمومون به بصفتهم هذه .مسإولون أمام الهٌئة العامة عن 
 الفصل الثالث

 المدٌر المفوض
 الفرع األول

 تعٌٌن المدٌر المفوض وإعفاإه
 121المادة 

ٌكون لكل شركة مدٌر مفوض من أعضائها او من الؽٌر من ذوي الخبرة واالختصاص فً مجال نشاط الشركة  -أوال 
ٌعٌن وتحدد اختصاصاته وصالحٌاته وأجوره ومكافؤته من مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة والهٌئة العامة فً 

 الشركات األخرى . 
رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة ومنصب المدٌر المفوض فٌها وال  ال ٌجوز الجمع بٌن رئاسة او نٌابة -ثانٌا 

 ٌجوز للشخص أن ٌكون مدٌرا مفوضا ألكثر من شركة مساهمة واحدة .
 122المادة 

 ٌعفى المدٌر المفوض بمرار مسبب من الجهة التً عٌنته .
 الفرع الثانً

 اختصاصات وصالحٌات المدٌر المفوض
 123المادة 

لمدٌر المفوض جمٌع األعمال الالزمة إلدارة الشركة وتسٌٌر نشاطها ضمن االختصاصات والصالحٌات ٌتولى ا -أوال 
 المحددة له من الجهة التً عٌنته ووفك توجٌهاتها 

مع مراعاة أحكام البند أوال من هذه المادة، ٌكون للمدٌر المفوض فً الشركة المحدودة والتضامنٌة والمشروع  -ثانٌا 
ات مجلس اإلدارة نفسها فً الشركة المساهمة المنصوص علٌها فً البنود ثانٌا وثالثا ورابعا الفردي اختصاص

 من هذا المانون . 117وخامسا وسادسا من المادة 
 124المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 106تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64، رلمه االئتالؾ المإلتة

 
من هذا المانون.  120و 119ٌخضع المدٌر المفوض فً ممارسته الختصاصاته وصالحٌاته إلى أحكام المادتٌن 

وباإلضافة إلى ذلن، ٌتم الكشؾ كتابٌا عن أعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفٌها، وتتاح هذه المعلومات 
 اء الجمعٌة العمومٌة لالطالع علٌها.ألعض

 الباب الخامس
 الرلابة على الشركات 

 الفصل األول
 هدؾ الرلابة ومستلزماتها

 125المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 107تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

 تهدؾ الرلابة إلى ضمان لٌام الشركة بتطبٌك أحكام عمدها وهذا المانون.
 126المادة 

إلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى خالل الشهر األول من كل سنة لائمة ٌعد مجلس ا
 تتضمن البٌانات اآلتٌة : 

 اسم الشركة وعنوان مركز إدارتها وفروعها إن وجدت  -أوال 
 ممدار رأس المال وبٌان األسهم او الحصص التً ٌتكون منها  -ثانٌا 
وعة من لٌمة األسهم فً الشركة المساهمة، وما سدد منها خالل السنة، وتلن التً لم ٌعد األلساط المدف -ثالثا 

 ألصحابها حك االحتفاظ بها . 



 أسماء وجنسٌات ومهن وعناوٌن وعدد أسهم او حصص كل من :  -خامسا 
خر لائمة سنوٌة أعضاء الشركة , واألعضاء الذٌن اكتسبوا العضوٌة او انتهت عضوٌتهم فً الشركة من تارٌخ أ -1

 او من تارٌخ تسجٌل الشركة عند إعداد المائمة السنوٌة األولى 
 رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى. -2

 127المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997م لعا 21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 108تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

ترسل إلى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة إلى المساهمٌن لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة لمنالشة  –أوال 
 الحسابات الختامٌة للشركة، وٌرفك بالدعوة ما ٌلً: 

 وٌة. المائمة السن – 1
 الحسابات الختامٌة للسنة السابمة وتمرٌر مرالب الحسابات بشؤنها.  – 2
 تمرٌر المدٌر المفوض عن التمدم الذي أحرزته الشركة فً تنفٌذ خطتها للسنة السابمة.  – 3

ً فً حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة إلى المسجل وترفك بها البٌانات والتمارٌر الوارد ذكرها ف –ثانٌا 
 من الفمرة أوال من هذه المادة،  2و 1الفمرتٌن الفرعٌتٌن 

وٌرفك بها كذلن تمرٌر مجلس اإلدارة عن التمدم الذي أحرزته فً تنفٌذ خطتها للسنة السابك. وٌحك لألعضاء 
 الحصول على نسخ من التمرٌر السنوي للشركة ونسخ من البٌانات والتمارٌر األخرى.

 128المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 109ة بموجب المادة )تعدلت هذه الماد

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

 للمسجل حك طلب أي بٌانات او إٌضاحات او مستندات من الشركة بؽٌة تنفٌذ واجباته بموجب المانون.
 129المادة 

ون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنٌة سجل ألعضائها ٌحفظ فً مركز إدارتها المسجل تدون فٌه المعلومات ٌك
 اآلتٌة: 

 اسم العضو وجنسٌته ومهنته وعنوانه وعدد األسهم او ممدار الحصص التً ٌملكها وتارٌخ تملكه لها.  -أوال 
 ً الشركة المساهمة والمحدودة. أرلام أسهم كل عضو والمبلػ المدفوع عن كل سهم ف -ثانٌا 
 تارٌخ انتهاء العضوٌة وسببه. -ثالثا 

 130المادة 
اذا لٌد اسم شخص فً سجل األعضاء او حذؾ منه خطا او خالفا ألحكام هذا المانون او اذا حصل لصور او تؤخٌر ال 

ي عضو فً الشركة موجب له فً لٌد من ٌستحك العضوٌة او فً شطب من انتهت عضوٌته . كان لذلن الشخص وأل
الحك فً مطالبتها بتصحٌح المٌد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل إللزام الشركة بالتصحٌح، دون إخالل بحمه فً 

 مطالبة الشركة بالتعوٌض اذا لحمه ضرر جراء ذلن.
 131المادة 

 كل ما ٌرد فً سجل األعضاء ٌعتبر صحٌحا ما لم ٌثبت العكس.
 132المادة 

للعضو حك االطالع على سجل األعضاء، فان منع من ذلن كان له مراجعة المسجل إللزام الشركة بتمكٌنه من  -أوال 
 االطالع على السجل 

فً الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنٌة، تعرض سجالت الشركة الطالع األعضاء علٌها خالل األٌام  -ثانٌا 
 مة وخالل مدة انعماده .العشرة السابمة الجتماع الهٌئة العا

 الفصل الثانً
 الرلابة المالٌة

 133المادة
 - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 110تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 



ضع حسابات الشركة المختلطة إلى رلابة وتدلٌك دٌوان الرلابة المالٌة. أما حسابات الشركة الخاصة تخ -أوال 
فتخضع للرلابة والتدلٌك من لبل مرالبً حسابات تعٌنهم الجمعٌة العمومٌة للشركة. و ٌنبؽً توحٌد حسابات 

تعدٌلها تحدٌدا بموجب معاٌٌر نافذة فً  الشركات المتصلة ببعضها وفما لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ما لم ٌكن لد تم
 العراق.

 ٌمدم مرالب الحسابات تمرٌرا إلى الشركة عن الحسابات خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ االنتهاء من إعدادها. -ثانٌا 
 134المادة 

 21كات رلم ( من لانون تعدٌل لانون الشر111تعدلت الفمرة )أوال( والفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام 

 
ٌتضمن تمرٌر مجلس اإلدارة عن الحسابات الختامٌة فً الشركة المساهمة وتمرٌر المدٌر المفوض فً الشركات 

 ٌؤتً : األخرى البٌانات التفصٌلٌة عن نشاط الشركة وباألخص ما 
% او 10العمود العامة التً أبرمتها الشركة خالل السنة السابمة واألعمال التً حممت مصالح من ٌملكون  –أوال 

أكثر من أسهم الشركة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدٌرها المفوض، وحممت كذلن مصالح عوائلهم، ومصالح 
أي معاملة صفمة مع طرؾ صاحب عاللة، وذلن الكٌانات التً تخضع لسٌطرتهم وأي مصالح أخرى تجعل من 

نتائج العملٌات  –بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وبالمدر المسموح به لتطبٌك تلن المعاٌٌر فً العراق. ثانٌا 
 بضمنها اإلٌرادات وتوزٌع األرباح الصافٌة. 

 رصٌد االحتٌاطً واستخداماته  -ثالثا 
مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض، الحالٌون منهم والسابمون كؤجور ومكافآت  المبالػ التً حصل علٌها أعضاء -رابعا 

 نمدٌة او عٌنٌة ٌتمتعون بها 
 المبالػ التً أنفمت إلؼراض الدعاٌة والسفر والضٌافة والتبرعات مع بٌان توضٌحً. -خامسا 
 135المادة

 تٌن ٌوما من تارٌخ االنتهاء من تدلٌمها.تعمد الهٌئة العامة اجتماعا لمنالشة وإلرار الحسابات الختامٌة خالل س
 136المادة 

على مرالب الحسابات أن ٌدلً برأٌه حول الحسابات الختامٌة للشركة المساهمة أمام هٌئتها العامة، وٌجوز ذلن فً 
 الشركات األخرى، وفً كل األحوال ٌجب أن ٌتناول رأي المرالب المسائل اآلتٌة : 

ركة وصحة البٌانات الواردة فً الحسابات الختامٌة ومدى السماح له باالطالع على مدى سالمة حسابات الش -أوال 
 المعلومات التً طلبها عن نشاط الشركة مع بٌان رأٌه فً تمرٌر مجلس اإلدارة . 

مدة تطبٌك الشركة لألصول الحسابٌة المرعٌة وبشكل خاص تلن المتعلمة بمسن الدفاتر والسجالت الحاسبٌة  -ثانٌا 
 ٌة جرد الموجودات والتزامات الشركة وعمل
 مدى تعبٌر الحسابات الختامٌة عن حمٌمة المركز المالً للشركة فً نهاٌة السنة ونتٌجة أعمالها  –ثالثا 
 مدى تطابك الحسابات مع أحكام هذا المانون وعمد الشركة  -رابعا 

وجه ٌإثر فً نشاطها او مركزها المالً، مع ما ولع من مخالفات ألحكام هذا المانون او عمد الشركة على  -خامسا 
 بٌان ما اذا كانت هذه المخالفات لائمة عند تدلٌك الحسابات الختامٌة .

 137المادة 
 ٌسال مرالب الحسابات عن صحة البٌانات الواردة فً تمرٌره بوصفه وكٌال عن الشركة فً مرالبة وتدلٌك حساباتها.

  138المادة
ن رئٌس مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً تولع الحسابات الختامٌة م

 الشركات األخرى وٌكون كل مولع مسإوال عن صحة البٌانات الواردة فٌها .
 139المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 112تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64ؾ المإلتة، رلمه االئتال

 
ترسل إلى المسجل نسخ من الحسابات الختامٌة والخطة السنوٌة والتمارٌر المعدة بشؤنها، كما ترسل إلى المسجل 

 لرارات الجمعٌة ا لعمومٌة المتعلمة بكل ذلن.
 الفصل الثالث

 التفتٌش



 140المادة 
 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 113أوال( من هذه المادة بموجب المادة )علك العمل الفمرة )

 :2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  -
 

تخضع الشركة للتفتٌش من لبل مفتش ذي اختصاص او أكثر ٌختاره المسجل فً حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة 
 المانون او عمدها او لرارات هٌئاتها من إحدى الجهات اآلتٌة :  الشركة ألحكام

 تعلك -أوال
 % عشر من المئة فً األلل من لٌمة األسهم المكتتب بها او من حصصها 10أعضاء فً الشركة ٌحملون  -ثانٌا 
 للمسجل حك تعٌٌن مفتش عند الضرورة دون طلب من أٌة جهة -ثالثا 

 141المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 114تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

مسجل مارس للمسجل، عند الضرورة، حك تعٌٌن مفتش دون أن ٌطلب إذن بذلن من أٌة جهة. اذا رأت الشركة أن ال
سلطاته بموجب هذا المسم ألؼراض ؼٌر مشروعة، ٌجوز لها أن تطلب إثبات ذلن أمام المحكمة المختصة وان تحصل 

 بالتالً على أمر ٌحظر المسجل عن المٌام بؤي عمل ؼٌر مشروع.
 142المادة 

 - 1997لعام  21كات رلم ( من لانون تعدٌل لانون الشر115تعدلت الفمرة )ثانٌا( من هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 
 ٌحدد المسجل مهام وإطار عمل المفتش بالتفصٌل وكذلن طبٌعة التمارٌر الواجب إعدادها حول ذلن.  -أوال 
تً لام بها إلى المسجل، وٌرسل المسجل نسخة من التمرٌر ٌرفع المفتش المعٌن تمرٌره عن علمٌة التفتٌش ال -ثانٌا 

 .140إلى الشركة والى الشخص المسإول عن االدعاء المشار إلٌه فً المادة 
 143المادة 

للهٌئة العامة فً الشركة تعٌٌن مفتش ذي اختصاص لتفتٌش أعمال الشركة وتحدٌد مهامه وإطار عمله، وطبٌعة 
 ركة على أن تعطى نسخة منه إلى المسجل .التمارٌر التً ٌمدمها إلى الش

 144المادة 
على جمٌع المسإولٌن فً الشركة أن ٌبرزوا للمفتش جمٌع الدفاتر والمستندات والسجالت التً فً حوزتهم او تحت 

تصرفهم والتً تستدعٌها حاجة المفتش، وٌجوز له استٌضاح واستجواب أي من منتسبً الشركة ومن لهم عاللة بها 
 عن أي أمر ٌخص الموضوع المكلؾ بالتفتٌش بشؤنه .

 145المادة 
اذا ظهر من تمرٌر المفتش أن عضوا فً مجلس اإلدارة او مدٌرا او مفوضا او عضوا فً الشركة او أي مسإول 

فٌها، حالٌا او سابما، لد أتى عمال ٌسال عنه وجب على المسجل إبالغ الجهات المختصة بذلن، التخاذ األجراء 
 المناسب.

 146المادة 
 شٌد وتوجٌه الشركة فً ضوء الممترحات الواردة فً تمرٌر المفتش .على المسجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتر

 الباب السادس
 انمضاء الشركة
 الفصل األول

 أسباب االنمضاء
 147المادة 

 تنمضً الشركة بؤحد األسباب اآلتٌة وفك أحكام هذا المانون: 
 عدم مباشرة الشركة نشاطها رؼم مرور سنة على تؤسٌسها، دون عذر مشروع  -أوال 
 تولؾ الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزٌد عن السنة، دون عذر مشروع  -ثانٌا 
 انجاز الشركة المشروع الذي تؤسست لتنفٌذه او استحالة تنفٌذه  -ثالثا 
 اندماج الشركة او تحولها وفك أحكام هذا المانون  -رابعا 



ا االسمً وعدم اتخاذ اإلجراء المنصوص علٌه % خمسا وسبعٌن من المئة من رأس ماله75فمدان الشركة  -خامسا 
 من هذا المانون خالل مدة ستٌن ٌوما من تارٌخ ثبوته بموجب المٌزانٌة  1فً الفمرة 

 لرار الهٌئة العامة للشركة بتصفٌتها. -سادسا 
 الفصل الثانً
 دمج الشركات

 148المادة 
 شركة جدٌدة. ٌجوز دمج شركة او أكثر بؤخرى، او دمج شركتٌن او أكثر لتكوٌن

 149المادة 
 21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 116تعدلت الفمرة )أوال( والفمرة)رابعا( من هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام 
 

 تعلك. -أوال ٌشترط لجواز الدمج بٌن الشركات : 
 أن ال ٌإدي الدمج إلى :  -ثانٌا 

 فمدان الشركة المساهمة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة محدودة او تضامنٌة  -1
 فمدان الشركة المحدودة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة تضامنٌة  -2
لمعنوٌة لصالح الشركة فمدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنٌة او المشروع الفردي شخصٌتها ا -3

 البسٌطة 
أن ال ٌإدي الدمج إلى زٌادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد الممرر لها  -ثالثا 

 لانونا بحسب نوعها 
 تعلك –رابعا 
 150المادة 

( وتعدلت 118( وعلك العمل بالفمرتٌن )رابعا وخامسا( بموجب المادة )117تعدلت الفمرة )ثالثا( بموجب المادة )
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 119الفمرة )سادسا( بموجب المادة )

 شكل األتً:، وأصبحت على ال2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

 تتخذ لؽرض الدمج، اإلجراءات اآلتٌة : 
إعداد دراسة التصادٌة وفنٌة للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن أهداؾ ومسوؼات وشروط الدمج وأٌة  -أوال 

 بٌانات أخرى، وتمدٌمها إلى الهٌئة العامة لكل شركة 
فراد، وٌحدد فٌه اسم ونوع الشركة التً سٌتم الدمج ٌتخذ لرار الدمج فً الهٌئة العامة لكل شركة على ان -ثانٌا 

 ورأس مالها وعدد أعضائها ونشاطها، وترسل المرارات مع الدراسة إلى المسجل خالل عشرة أٌام من اتخاذها . 
خمسة عشر ٌوما من استالمه للمرارات إنها تتماشى مع المانون، ٌموم بدون  15اذا لرر المسجل خالل فترة  -ثالثا 
بإصدار إذن بنشرها، وٌبلػ الشركات ذات العاللة بمراره، وتتولى الشركات نشر المرارات فً النشرة وفً  تؤخٌر

 إحدى الصحؾ الٌومٌة. 
 تعلك. -رابعا 

 تعلك. -خامسا 
على الشركات التً وافك المسجل على دمجها توجٌه الدعوة لعمد اجتماع مشترن لجمعٌاتها العمومٌة خالل  -سادسا 

ن تارٌخ نشر لرار الدمج، وٌكون الؽرض من هذا االجتماع المشترن تعدٌل العمود المائمة للشركات ٌوما م 60
 المندمجة او وضع عمد جدٌد للشركة للتصدٌك علٌه ونشره فً النشرة وفً احد الصحؾ الٌومٌة.

 151المادة 
نتهً فً هذا التارٌخ، الشخصٌة ٌعتبر الدمج نافذا من تارٌخ أخر نشر للعمد المعدل او الجدٌد حسب األحوال وت

المعنوٌة للشركات التً اندمجت فً شركة أخرى او التً اندمجت مكونة شركة جدٌدة، وٌكون تصدٌك المسجل على 
 العمد فً الحالة األخٌرة بمثابة إجازة التؤسٌس.

 152المادة 
 مة عن الدمج .تنتمل حموق والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بها او الناج

 الفصل الثالث
 تحول الشركة



 153المادة 
 ٌجوز تحول الشركة من نوع إلى نوع أخر من األنواع التً نص علٌها هذا المانون مع مراعاة االستثناءات اآلتٌة: 

ال ٌجوز تحول الشركة المساهمة إلى محدودة او تضامنٌة او إلى مشروع فردي وال الشركة المحدودة إلى  –أوال
 منٌة. تضا
ال ٌجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنٌة إلى مشروع فردي إال فً حالة نمصان عدد أعضاءها إلى عضو  –ثانٌا

 واحد. 
 ال ٌجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنٌة او المشروع الفردي إلى شركة بسٌطة. –ثالثا 

  
 154المادة 

 التصادٌة وفنٌة، تتضمن أهداؾ ومسوؼات التحول، وتمدٌمها إلى الهٌئة العامة  تموم الشركة بإعداد دراسة -أوال 
ٌكون التحول بمرار تصدره الهٌئة العامة للشركة ، وٌرفك به تعدٌل لعمدها بما ٌتفك والوضع الجدٌد لها،  -ثانٌا 

  وٌرسل المرار مع الدراسة والعمد المعدل إلى المسجل خالل عشرة أٌام من تارٌخ صدوره
ٌكون التحول إلى شركة مساهمة، بدخول أعضاء جدد وإصدار أسهم جدٌدة تطرح إلى االكتتاب العام، وتطبك  -ثالثا 

 من هذا المانون . 47و  44أحكام االكتتاب األصلٌة على األسهم الجدٌدة بما فً ذلن أحكام المادتٌن 
 155المادة 

( من 121( وعلك العمل بالفمرة )ثالثا( بموجب المادة )120) علك العمل بالفمرة )ثانٌا( من المادة بموجب المادة
صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  - 1997لعام  21لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 

2004: 
 

المانون، ٌوم من استالمه لمرار تحول الشركة والعمد المعدل إنهما متماشٌان مع  15اذا لرر المسجل خالل  -أوال 
ٌصادق على لرار التحول والعمد المعدل بدون تؤخٌر، وٌبلػ الشركة بذلن. وعلى الشركة نشر اإلذن بمرار التحول فً 

 النشرة وفً إحدى الصحؾ الٌومً. 
 تعلك.  -ثانٌا 
 تعلك. -ثالثا 

 156المادة 
 ٌعتبر التحول نافذا من تارٌخ أخر نشر لمرار التحول والعمد المعدل.

 157المادة 
فً حالة تحول الشركة التضامنٌة او المشروع الفردي إلى شركة مساهمة او محدودة تبمى مسإولٌة أعضائها عن 
التزاماتها المتحممة علٌها لبل تحولها، مسإولٌة شخصٌة ؼٌر محدودة، وتكون المسإولٌة تضامنٌة أٌضا بالنسبة 

 إلى أعضاء الشركة التضامنٌة .
 الفصل الرابع
 ةتصفٌة الشرك

 158المادة 
( من 123( وعلك العمل بالفمرة )ثانٌا( بموجب المادة )122تعدلت الفمرة )أوال( من هذه المادة بموجب المادة )

صادر بتارٌخ  64الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه  1997لعام  21تعدٌل لانون الشركات رلم  لانون 
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004

 
لررت الجمعٌة العمومٌة للشركة تصفٌة الشركة او اذا تحمك أي سبب من األسباب المنصوص علٌها  اذا - 1-أوال 

من هذا المانون، وأوصت الجمعٌة العمومٌة بتصفٌة الشركة،  147فً الفمرات أوال وثانٌا وثالثا وخامسا من المادة 
كما ٌتوجب على الشركة إرسال المرار  ٌتوجب على الشركة تعٌٌن مصؾ واحد او ا كثر وتحدٌد اختصاصاته وأجره،

 او التوصٌة إلى المسجل. 
 ٌعتبر المصفى وكٌال عن الشركة فً حدود االختصاصات الممنوحة له خالل مدة التصفٌة - 2

 تعلك. -ثانٌا 
 159المادة 

الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 124تعدلت هذه المادة بموجب المادة )
 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 



 
أربعة عشر  14ٌكون لرار تصفٌة الشركة او التوصٌة بتصفٌتها مسببا. وٌرسل المرار وأسبابه إلى المسجل خالل 

ٌوما من تبنً المرار، وللمسجل حك طلب معلومات إضافٌة او المداولة مع الجمعٌة العمومٌة للشركة بؽٌة التحمك 
 من أسباب التصفٌة.

 160المادة 
الصادر عن سلطة  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 125تعدلت هذه المادة بموجب المادة )

 ، وأصبحت على الشكل األتً:2004صادر بتارٌخ  64االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 

رار الشركة اذا تحمك المسجل من إن أسباب تصفٌة الشركة لم تنطوي على الؽش او على عمل ؼٌر لانونً، ٌصدر ل
أٌام من ثبوت أسباب التصفٌة، وٌبلػ المسجل الشركة تلن المعلومات، وتتولى  10بالتصفٌة وٌعٌن المصفً خالل 

 الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة واحدة.
 161المادة 

الصادر عن  - 1997لعام  21رلم ( من لانون تعدٌل لانون الشركات 126علك العمل بهذه المادة بموجب المادة )
 2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 

 162المادة 
الصادر عن  - 1997لعام  21( من لانون تعدٌل لانون الشركات رلم 126علك العمل بهذه المادة بموجب المادة )

 2004صادر بتارٌخ  64سلطة االئتالؾ المإلتة، رلمه 
 163المادة 

كة فور تبلٌؽها بمرار التصفٌة، عن إحداث أي تؽٌٌر فً عضوٌتها وعن ترتٌب أي التزام جدٌد، وٌستمر تتولؾ الشر
 نشاطها بالمدر الالزم إلٌفاء التزاماتها وفك مواضٌع أعمال التصفٌة.

 164المادة 
 اسمها  تحتفظ الشركة بشخصٌتها المعنوٌة مدة التصفٌة على أن ٌذكر إنها تحت التصفٌة حٌثما ٌرد -أوال 
منحال، وتنتهً مهمة  -إن وجد  –تبمى الهٌئة العامة للشركة لائمة خالل مدة التصفٌة، وٌعتبر مجلس إدارتها  -ثانٌا 

 المدٌر المفوض من تارٌخ التبلػ بمرار التصفٌة.
 165المادة 

تحممت علٌهم خالل ال ٌترتب على التصفٌة إبراء مإسسً الشركة او أعضائها او مسإولً إدارتها من أٌة مسإولٌة 
 ممارستهم نشاطهم فً الشركة.

 166المادة 
لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فً صحة أي التزام مالً رتبته الشركة على نفسها خالل األشهر 

 الستة السابمة على صدور لرار التصفٌة.
 167المادة 

ن ٌوما من تارٌخ تبلؽها بمرار لتصفٌة، او اذا كان لرار اذا لم تمم الهٌئة العامة للشركة بتعٌٌن المصفى خالل ثالثٌ
من هذا المانون، وجب عل المسجل تعٌٌن المصفى  158التصفٌة صادرا عن المسجل وفك البند ثانٌا من المادة 

 وتحدٌد اختصاصاته وأجوره التً تتحملها الشركة.
 168المادة 

فٌها سجالتها ووثائمها وأورالها وٌتولى جردها وٌعد ٌضع المصفى، فور تعٌٌنه، ٌده عل موجودات الشركة بما 
 تمرٌرا شامال عن حالة الشركة بما فً ذلن الدٌون والحموق التً لها او علٌها وٌرسل نسخة منه إلى المسجل .

 169المادة 
 تعلك.

 170المادة 
نشر فً صحٌفتٌن عشرة أٌام من تعٌٌنه دائنً الشركة وكل مدع بحك علٌها بإعالن ٌ 10ٌدعو المصفً خالل 

ٌومٌتٌن لالجتماع به فً زمان ومكان معٌنٌن لتسوٌة الدٌون والحموق التً على الشركة، دون إخالل بحك كل ذي 
 مصلحة فً مراجعة الطرق المانونٌة األخرى.

 171المادة 
ته للتداول ثالثة أشهر فً األلل، وللمسجل دعو 3على المصفً رفع تمرٌر إلى المسجل عن سٌر أعمال التصفٌة كل 

 فً أي أمر ٌخص اإلجراءات المانونٌة للتصفٌة.



 172المادة 
اذا وجدت الجهة التً عٌنت المصفً انه ممصر فً أعماله، كان لها عزله وتعٌٌن مصؾ بدله. وكذلن لها تعٌٌن 

نشر مصؾ إضافً او أكثر فً أٌة مرحلة من مراحل التصفٌة اذا وجدت أن أعمال التصفٌة تمتضً ذلن، على أن ٌ
 لرار العزل او التعٌٌن فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة.

 173المادة 
على المصفً دعوة الهٌئة العامة للشركة لالجتماع خالل الشهرٌن األولٌن من كل سنة مالٌة ومنالشة وتصدٌك 
مٌزانٌة الحسابات والتمرٌر السنوي عن سٌر أعمال التصفٌة وتعٌٌن مرالب حسابات للسنة الجدٌدة وله دعوتها 

 أٌضا، فً أي ولت، اذا التضت ذلن ضرورات التصفٌة.
 174المادة 

 سدد المصفً دٌون الشركة وفك الترتٌب األتً بعد حسم نفمات التصفٌة: ٌ
 المبالػ المستحمة للعاملٌن فً الشركة.  –أوال 
 المبالػ المستحمة للدولة.  –ثانٌا 
 المبالػ المستحمة األخرى حسب ترتٌب امتٌازها وفك الموانٌن. –ثالثا 

 175المادة 
التصفٌة بمثابة طلب إشهار إعسار المدٌن فً كل ما ٌتعلك بالمحافظة على  ٌعتبر تمدٌم طلب التصفٌة ولرار –أوال 

 حموق الدائنٌن. 
ٌكون باطال كل تحوٌل او تنازل او أي تصرؾ أخر ٌمع على أموال الشركة موضوع التصفٌة اذا كان فً ذلن  –ثانٌا 

 تفضٌل لبعض الدائنٌن على البعض بطرٌك التدلٌس. 
عمود الرهن او التً ترتب امتٌازا على أموال الشركة او موجوداتها، والمنعمدة خالل تكون باطلة جمٌع  –ثالثا 

الثالثة أشهر السابمة البتداء التصفٌة، ما لم ٌثبت أن الشركة موسرة بعد انتهاء التصفٌة وال ٌسري الحكم ببطالن 
 إنشائها او بعده مع فوائدها المانونٌة. تلن العموبة، إال على ما زاد على مبلػ ما دفع للشركة ممابل تلن العمود ولت 

ال ٌعتبر أي حجز ٌمع على أموال الشركة بعد البدء فً إجراءات تصفٌتها صالحا ما لم ٌكن لد تم بموجب  –رابعا 
لرار من المحكمة المختصة، وذلن فٌما عدا الحجز الذي ٌنفذ لصالح دوائر الدولة او لطاع الدولة او لصالح العاملٌن 

 فع أجورهم.من اجل د
 176المادة 

ٌعد المصفً، عند انتهاء أعمال التصفٌة، تمرٌرا ختامٌا وحسابات ختامٌة ٌرفك بها تمرٌر مرالب الحسابات وٌدعو 
الهٌئة العامة لمنالشتها والتصدٌك علٌها وٌرسل نسخة من محضر االجتماع مع لراراته إلى المسجل وٌرفك به 

 ة وتمرٌر مرالب الحسابات.التمرٌر الختامً والحسابات الختامٌ
 177المادة 

على المسجل أن ٌصدر لراره بشطب اسم الشركة من سجالته وٌنشر المرار بالنشرة وصحٌفة ٌومٌة خالل  -أوال
 عشرة أٌام من تارٌخ صدوره فً إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن: 

 اذا وجد إن التصفٌة تمت على وفك المانون.  -1
خمس سنوات من تارٌخ صدور لراره بالتصفٌة وثبت للمسجل  5فٌة مدة تزٌد على اذا استؽرلت إجراءات التص -2

 تعذر استكمال إجراءات التصفٌة. 
 تعتبر الشخصٌة المعنوٌة للشركة منتهٌة من تارٌخ صدور لرار شطب اسمها. –ثانٌا 

 178المادة 
ثالثٌن ٌوما من  30خالل  أوال: ٌوزع المصفً متبمً أموال الشركة على أعضائها بحسب أسهمهم او حصصهم

تارٌخ تبلؽه بمرار شطب اسم الشركة، على انه ٌجوز له تسدٌد جزء من هذه األموال إلى األعضاء خالل مرحلة 
 التصفٌة بالمدر الذي ال ٌخل بالتزامات الشركة. 

من األمر  12المسم فً  2ثانٌا: ٌتطابك توزٌع أموال الشركة على المستثمرٌن األجانب فٌها مع ما تنص علٌه الفمرة 
 الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة. 39رلم 

 179المادة 
ال ٌجوز المطالبة بدٌن او حك على الشركة فور صدور لرار شطب اسمها، فإذا ظهر دائن لم ٌستوؾ حمه ولم ٌكن 

ته، خالل ثالث المصفً على علم بذلن الحك، جاز للدائن مطالبة أعضاء الشركة بما آل إلٌهم كل حسب اسهمه او حص
 سنوات من تارٌخ الشطب وٌسمط حمه فً المطالبة بعد ذلن.

 180المادة 



 خمس سنوات من تارٌخ شطب اسمها. 5ٌحتفظ المصفً بسجالت الشركة مدة 
 الباب السابع

 الشركة البسٌطة
 181المادة 

خمسة ٌمدمون حصصا فً رأس  5اثنٌن وال ٌزٌد على  2تتكون الشركة البسٌطة من عدد من الشركاء ال ٌمل عن 
 المال او ٌمدم واحد منهم او أكثر عمال واآلخرون ماال.

 182المادة 
 ٌجب أن ٌوثك الشركة البسٌطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل وإال كان العمد باطال.

 183ادة الم
 تكتسب الشركة البسٌطة الشخصٌة المعنوٌة من تارٌخ إٌداع نسخة من عمدها لدى المسجل.

 184المادة 
ٌعٌن العمد ممدار حصة كل شرٌن فً رأس مال الشركة البسٌطة، وإال اعتبرت الحصص متساوٌة، إما اذا كانت 

 الحصة عمال فٌجب بٌان طبٌعته.
 185المادة 

اذا لم ٌحدد العمد نصٌب الشركاء إال فً الربح وجب اعتبار هذا النصٌب فً الخسارة أٌضا، وإذا حدده فً  –أوال 
الخسارة اعتبر هذا فً الربح أٌضا، إما اذا لم ٌحدد النصٌب ال فً الربح وال فً الخسارة كان نصٌب كل من الشركاء 

 فً ذلن بمدر حصته فً رأس مال الشركة. 
دد العمد نصٌب الشرٌن الذي لدم حصته عمال وجب تمدٌر نصٌبه فً الربح والخسارة تبعا لما ربحته اذا لم ٌح –ثانٌا 

 الشركة من هذا العمل، فإذا لدم فوق العمل ما ال كان له نصٌب عن العمل ونصٌب أخر عما لدم فوق العمل.
 186المادة 

 لخسارة كان عمد الشركة باطال. اذا اتفك على إن احد الشركاء ال ٌساهم فً الربح او فً ا –أوال 
ٌجوز االتفاق على إعفاء الشرٌن الذي لم ٌمدم ؼٌر عمله من المساهمة فً الخسارة بشرط أن ال ٌكون لد  –ثانٌا 

 تمرر مع اجر عن عمله.
 187المادة 

 كان العمد ٌحدد عمد الشركة طرٌمة اإلدارة وٌعٌن الشرٌن المفوض بها او كٌفٌة اختٌاره كما ٌحدد صالحٌاته وإال
 باطال.
 188المادة 

ٌتولى الشرٌن المفوض باإلدارة جمٌع األعمال الالزمة إلدارة الشركة وتسٌٌر نشاكها ضمن صالحٌاته ووفك توجٌه 
 الجهة التً عٌنته.

 189المادة 
ر مصالحه على الشرٌن المفوض باإلدارة أن ٌبذل من العناٌة فً تدبٌر مصالح الشركة ما ٌبذله من العناٌة فً تدبٌ

 الخاصة على أن ال ٌنزل فً ذلن عن عناٌة الشخص المعتاد.
 190المادة 

من هذا المانون،  147تنمضً الشركة البسٌطة بؤحد األسباب المبٌنة فً البنود أوال وثانٌا وثالثا ورابعا من المادة 
 كما تنمضً بؤحد األسباب اآلتٌة: 

 إجماع الشركاء على حلها.  –أوال 
 حاب احد الشرٌكٌن فً الشركة المكونة من شخصٌن. انس –ثانٌا 
 صدور حكم بات عن محكمة مختصة. –ثالثا 

 191المادة 
للشركاء أن ٌطلبوا من المحكمة إصدار لرار بفصل شرٌن تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتبارها سببا مسوؼا لحل 

 الشركة على أن تبمى الشركة لائمة بٌن البالٌن.
 192المادة 

احد الشركاء جاز نمل حصته إلى الؽٌر بموافمة بمٌة الشركاء وعند عدم موافمتهم ٌجب علٌهم لبول حصة اذا انسحب 
 الشرٌن المنسحب بالمٌمة التً تمدرها المحكمة.

 193المادة 
 من هذا المانون. 70أحكام المادة  –بحسب األحوال  –فً حالة وفاة الشرٌن او إعساره او الحجز علٌه تطبك 



 194المادة 
تصفى الشركة البسٌطة وفك ما هو منصوص علٌه فً عمدها، وفً حالة وجود نص فبالطرٌمة التً ٌتفك علٌها 

 الشركاء باإلجماع وإال فبمرار من المحكمة.
 195المادة 

تنتهً عند حل الشركة سلطة الشرٌن المفوض باإلدارة، إما شخصٌة الشركة فتبمى بالمدر الالزم للتصفٌة إلى أن 
 تنتهً.

 196لمادة ا
ٌموم بالتصفٌة عند االلتضاء أما جمٌع الشركاء، وأما مصؾ او أكثر تعٌنهم أؼلبٌة الشركاء. فإذا لم ٌتفموا  –أوال 

 على تعٌٌن المصفً تولت المحكمة تعٌٌنه. 
حة، فً الحاالت التً تكون فٌها الشركة باطلة تعٌن المحكمة من تلماء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصل –ثانٌا 

 المصفً وتحدد طرٌمة التصفٌة. 
 وحتى ٌتم تعٌٌن المصفً ٌعتبر الشرٌن المفوض باإلدارة بالنسبة للؽٌر فً حكم المصفً. –ثالثا 

 197المادة 
 لٌس للمصفً أن ٌبدأ شٌئا جدٌدا من أعمال الشركة، إال ما ٌكون الزما إلتمام أعمال سابمة.  –أوال 
كة منموال وعمارا أما بالمزاد او بالممارسة ما لم ٌمٌد آمر تعنٌه من سلطته هذه. للمصفً أن ٌبٌع مال الشر –ثانٌا 

 وال ٌجوز له أن ٌبٌع من مال الشركة إال بالمدر الالزم لوفاء دٌونها ما لم ٌتفك الشركاء على ؼٌر ذلن.
 198المادة 

بعد استٌفاء الدائنٌن حمولهم وبعد تنزٌل المبالػ الالزمة لوفاء دٌون ؼٌر حالة او متنازع فٌها، وبعد رد  –أوال 
المصروفات او المروض التً ٌكون احد الشركاء لد لام بها فً مصلحة الشركة، ٌمسم البالً من أموال الشركة بٌن 

 الشركاء جمٌعا. 
ادل لٌمة الحصة التً لدمها فً رأس مال كما هً مبٌنة فً العمد او ٌختص كل واحد من الشركاء بنصٌب ٌع -ثانٌا

 ٌعادل لٌمة هذه الحصة ولت تسلٌمها وإذا لم تبٌن لٌمتها فً العمد، ما لم ٌكن الشرٌن لد التصر على تمدٌم عمله. 
ٌكؾ صافً مال  وإذا بمً شًء بعد ذلن وجبت لسمته بٌن جمٌع الشركاء بمدر نصٌب كل منهم فً األرباح أما اذا لم

 الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع علٌهم بمدر النصٌب المتفك علٌه فً توزٌع الخسائر.
 199المادة 

 تتبع فً لسمة أموال الشركة البسٌطة اإلجراءات المتبعة فً لسمة المال الشائع.
 الباب الثامن
 أحكام متفرلة
 الفصل األول
 أحكام عامة

 200المادة 
ٌعتبر عنوان مركز إدارة الشركة المسجل عنوانا لمراسالتها وتبلٌؽاتها، وعلى الشركة إشعار المسجل بكل تؽٌٌر ٌطرأ 

 سبعة أٌام من حصول التؽٌٌر. 7على هذا العنوان، خالل 
 201المادة 

الت نشاطها. على الشركة أن تثبت اسمها كامال ورأس مالها بكل أوصافه على محل إدارتها الرئٌس وفروعها ومح
وٌجب أن ٌطبعا على أورالها وشهاداتها ووثائمها وكل ما ٌصدر عنها. على أن ٌكونا باللؽة العربٌة مع جواز 

 استعمال لؽة أجنبٌة على سبٌل اإلضافة.
 202المادة 

ه إال ٌكون للشركة ختم خاص به معامالتها ومراسالتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما ٌصدر عنها، وال ٌجوز استعمال
 من شخص مخول بذلن.

 203المادة 
 .19ال ٌعتبر عمد الشركة صالحا إال بعد التصدٌك علٌه من لبل المسجل وفما لما تنص علٌه المادة 

 204المادة 
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ اإلخطار بها، كما ٌجوز  30ٌجوز االعتراض على لرارات المسجل لدى وزٌر التجارة خالل 

 من هذا المانون. 24كما هو مبٌن فً المادة  الطعن فً لرار الوزٌر
 205المادة 



ستٌن ٌوما من ولوع  60اذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون الحد المانونً بحسب نوعها وجب إكمال العدد خالل 
النمص، فان مضت المدة ولم ٌعطها المسجل إمهاال إضافٌا، وجب تحولها إلى نوع أخر من الشركات وبالشكل الذي 

 هذا المانون.ٌجٌزه 
 206المادة 

على المسجل إصدار نشرة خاصة بالشركات فٌها، على نفمة الشركة، كل ما ٌجب نشره من أمور الشركات بموجب 
 أحكام هذا المانون.

 207المادة 
ام على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالٌة و دٌوان الرلابة المالٌة وهٌئة التخطٌط إصدار تعلٌمات خاصة بالنظ

 المحاسبً الذي ٌجب على الشركة اعتماده وكل ما ٌتعلك بالحسابات الختامٌة.
 208المادة 

 أوال: لوزٌر التجارة إصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا المانون. 
، وال ٌطلب من أي شركة تعٌٌن وكٌل 1999لسنة  4المانون رلم  لانون تسجٌل الوكاالت والوكالء،  ثانٌا: ال ٌطبك 

جاري لها كشرط للتسجٌل، ولكن ٌجوز لها أن تموم بذلن. وعالوة على ذلن، ال ٌطلب من أي شركة كشرط للتسجٌل ت
تمدٌم شهادة تثبت امتثالها لموانٌن الضرٌبة او براءة ذمتها من الضرٌبة، وٌخول وزٌر التجارة صالحٌة إصدار 

لتسجٌل والموافمة على األسماء التجارٌة، بؽض تعلٌمات لتسهٌل تنسٌك نشاطات المسجل وؼرفة التجارة بخصوص ا
 .1989لسنة  43لانون تؤسٌس الؽرفة التجارة رلم  النظر عن أي نص ٌخالؾ ذلن فً 

 209المادة 
تستوفى الرسوم عن المعامالت الخاصة بهذا المانون وفك الجدول الملحك به، وٌجوز لوزارة التجارة تعدٌل الجدول 

 وفما للتؽٌٌرات التً تطرأ على التكالٌؾ ومن اجل توافك الرسوم مع تكالٌؾ اإلجراءات.
 الفصل الثانً
 أحكام مإلتة

 210المادة 
من  10ٌجب ان تتخذ المشروعات االلتصادٌة المنصوص علٌها فً المادة خالل تسعٌن ٌوما من نفاذ هذا المانون، 

هذا المانون شكل شركة، وعلى الجهات المطاعٌة المختصة تزوٌد المسجل بمائمة المشروعات االلتصادٌة المسجلة 
 لدٌها التً ٌسري علٌها هذا النص وذلن خالل المدة الوالعة بٌن نشر المانون ونفاذه.

 211المادة 
الصادر عن سلطة االئتالؾ  39: تطبك على فروع ومكاتب الشركات والمإسسات األجنبٌة أحكام األمر رلم أوال

 المإلتة ونصوص اللوائح التنظٌمٌة والتعلٌمات الصادرة بموجبه. 
 218و 217و 216ثانٌا: تطبك على الفرع او المكتب او المسإولٌن فٌهما العموبات المنصوص علٌها فً المواد 

 من هذا المانون عند ارتكابه ما ٌوجب إبماءها علٌه. 219و
 212المادة 

 تطبك أحكام اإلفالس بشان اإلعسار أٌنما ورد ذكره فً هذا المانون حتى تنظٌم أحكام اإلعسار بمانون.
 الفصل الثالث
 أحكام عمابٌة

 213المادة 
دٌنار عن كل ٌوم تؤخٌر ٌلً المهلة  1000أوال : كل مشروع التصادي لم ٌتخذ شكل شركة، ٌعالب بؽرامة ممدارها 

 من هذا المانون.  210المنصوص علٌها فً المادة 
ثانٌا: تطبك العموبة المنصوص علٌها فً الفمرة أوال من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة ٌجب إعادة 

علٌها فً اللوائح التنظٌمٌة تسجٌله او تصفٌته. وتطبك الؽرامة عن كل ٌوم تؤخٌر ٌلً الفترات الزمنٌة المنصوص 
 الصادر عن سلطة االئتالؾ المإلتة. 39والتعلٌمات اإلدارٌة الصادرة بموجب األمر رلم 

 214المادة 
من هذا المانون  210ثالثة أشهر على تحمك الؽرامة الٌومٌة، ولم تتخذ الجهات المذكورة فً المادة  3اذا انمضت 

وضاعها ٌموم المسجل بمفاتحة الجهة المطاعٌة المختصة التخاذ اإلجراءات اإلجراءات الالزمة لتؽٌٌر او تعدٌل أ
 المناسبة بحك الجهة الممتنعة. مع استمرار فرض الؽرامة الٌومٌة علٌها.

 215المادة 



أوال: ٌخضع كل من ٌمارس نشاطا باسم شركة مساهمة او شركة محدودة المسإولٌة او شركة تضامنٌة او مشروع 
ثالثة مالٌٌن دٌنار،  3000000ل شهادة تسجٌل تؤسٌس الشركة، لدفع ؼرامة ال تزٌد على فردي دون استحصا

 من هذا المانون.  21وٌإخذ بعٌن االعتبار فً تحدٌد الؽرامة فداحة المخالفة وأحكام الفمرة أوال من المادة 
ة دون استحصال شهادة ثانٌا: ٌخضع كل من ٌمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مإسسة التصادٌة أجنبٌ

التسجٌل المطلوبة لنفس العموبة المنصوص علٌها فً الفمرة أوال من هذه المادة، ما لم تنص الموانٌن ذات الصلة 
 على ؼٌر ذلن.

 216المادة 
تخضع أي شركة لم تعد السجالت الواجب إعدادها والمنصوص علٌها بموجب هذا المانون لؽرامة ال تزٌد على 

 مالٌٌن دٌنار، وفما لفداحة المخالفة.عشرة  10000000
 217المادة 

تخضع أي شركة ال تمدم البٌانات والمعلومات المطلوبة والواجب تمدٌمها إلى جهة رسمٌة مختصة فً األولات 
ثالثمائة ألؾ دٌنار عن كل ٌوم تؤخٌر، وذلن وفماٌ  300000المحددة بموجب أحكام هذا المانون لؽرامة ال تزٌد عن 

 لمخالفة.لفداحة ا
 218المادة 

ٌخضع للعموبة أي مسإول فً شركة تعمد إعطاء بٌانات او معلومات ؼٌر صحٌحة إلى جهة رسمٌة حول نشاط 
الشركة او نتائج عملٌاتها او وضعها المالً او أسهم وحصص أعضاءها او كٌفٌة توزٌع األرباح. وتكون العموبة 

عشر ملٌون دٌنار، وٌجوز تنفٌذ  اثنا 12000000الحبس مدة ال تزٌد عن سنة واحدة او ؼرامة ال تزٌد عن 
 العموبتٌن بناء على فداحة المخالفة.

 219المادة 
ٌخضع للعموبة أي مسإول فً شركة ٌحول دون اطالع جهة مختصة على سجالت الشركة او وثائمها، وتكون هذه 

اثنا عشر ملٌون دٌنار، وٌجوز  12000000العموبة الحبس مدة ال تزٌد عن ستة أشهر، او ؼرامة ال تزٌد عن 
 تنفٌذ العموبتٌن بناء على شدة المخالفة.

  
 الفصل الرابع
 أحكام ختامٌة

 220المادة 
، وتبمى األنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبه بما ال ٌتعارض 1983لسنة  36ٌلؽى لانون الشركات المرلم بـ  –أوال 

 وأحكام هذا المانون نافذة المفعول حتى صدور ما ٌحل محلها او ٌلؽٌها. 
 ال ٌعمل بؤي نص ٌخالؾ هذا المانون. –ثانٌا 

 221المادة 
 تسعٌن ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة. 90 ٌنفذ هذا المانون بعد

 الرسوم
 200.000أوال: كما ٌوضح فً اللوائح التً ستصدر من لبل وزٌر التجارة، ٌستوفً مسجل الشركات رسوم بمبلػ 

عشرون ألؾ دٌنار عن تسجٌل بالً أنواع  2000مئتً ألؾ دٌنار عن تسجٌل شركة مساهمة ورسوم بمبلػ 
 . الشركات األخرى

ثانٌا: كم ٌوضح فً اللوائح التً ستصدر من لبل وزٌر التجارة، ٌستوفً مسجل الشركات رسوم ثابتة بمبلػ 
 مئتً ألؾ دٌنار عن تسجٌل فرع لشركة او مإسسة التصادٌة أجنبٌة.  200.000

لخدمات األخرى ثالثا: ٌموم وزٌر التجارة وكما ٌراه مناسبا بإصدار لوائح وجداول تشمل الرسوم األخرى لتؽطٌة ا
 الممدمة من لبل مسجل الشركات.
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