قانون الشركات رقم  12لسنة  2991المعدل لسنة
1002
الباب األول
أحكام رئٌسٌة
الفصل األول
أهداؾ القانون وأسسه ونطاق سرٌانه
المادة 2
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً
ٌهدؾ هذا القانون إلى:
 -1تنظٌم (الشركات)
 -1حماٌة الدائنٌن من االحتٌال.
 -3حماٌة حاملً األسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرؾ مسإولً الشركة ومالكً أؼلبٌة األسهم
فٌها ،والمسٌطرٌن على شإونها فعلٌا.
 -2تعزٌز توفٌر المعلومات الكاملة للمالك المتعلقة بقرارات تإثر على استثماراتهم وشركتهم.
المادة 1
تعلق
المادة 3
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً:
ٌسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجمٌع المستثمرٌن ،وتنطبق نصوصه على
البنوك ما دامت ال تتعارض مع األوامر الصادرة عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال
ال الحصر ،األمر رقم  20الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك ،واألمر رقم  21الصادر عن سلطة
االئتالؾ المإقتة الذي ٌحدد اإلجراءات الصادرة عن سلطة االئتالؾ المإقتةٌ .طبق هذا القانون على
صفقات األسهم وشركات االستثمار المالً وشركات التامٌن وإعادة التامٌن بقدر عدم تعارضه مع
التشرٌعات المطبقة على تلك الصفقات والكٌانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنٌة بتلك القطاعات.
تستند قرارات مسجل الشركات المسجل فٌما بعد إلى هذا القانون ،وال تتخذ على أساس الخطط االقتصادٌة
او سٌاسة التنمٌة .وبصفة عامة ،لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة
المسإولٌن عن خرق هذا القانون بدفع تعوٌض عن ما تعرض له من ضرر نتٌجة خرق هإالء المسإولٌن
لهذا القانون..
الفصل الثانً
أمور عامة عن الشركة
الفرع األول
عقد الشركة والتزامات المالك المشتركة
المادة 2
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )5وأضٌفت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (  ) 4من
قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر
بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :الشركة عقد ٌلتزم به شخصان او أكثر بان ٌساهم كل منهم فً مشروع اقتصادي بتقدٌم حصة من مال
او من عمل القتسام ما ٌنشا عنه من ربح او خسارة.

ثانٌا :استثناء من أحكام البند أوال من هذه المادة:
ٌ -2جوز أن تتكون الشركة من شخص طبٌعً واحد وفق أحكام هذا القانون و ٌُشار لمثل هذه الشركة فً ما
بعد بـ المشروع الفردي.
ٌ -1جوز تؤسٌس شركة محدودة المسإولٌة من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون.
ثالثا :ال ٌجوز لمالكً رأس المال فً شركة ما ممارسة سلطاتهم فً الشركة للتصوٌت او لممارسة أي
سلطات أخرى تإدي لقٌام الشركة بؤعمال او تإدي لموافقتها على أعمال من شانها:
 -2إلحاق األذى او الضرر بالشركة لتحقٌق مصلحتهم او مصلحة المتعاونٌن معهم على حساب مالك
الشركة اآلخرٌن ،او
 -1تعرٌض حقوق الدائنٌن للخطر نتٌجة سحب رأس مال الشركة او نقل أصولها عندما ٌكون إعسار
الشركة وشٌك الوقوع ،او عندما ٌحظر القانون ذلك.
المادة 5
تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة وفق أحكام هذا القانون.
الفرع الثانً
أنواع الشركات
المادة 4
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )1والمادة ( )1من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً:
أوال :الشركة المساهمة المختلطة او الخاصة ،شركة تتؤلؾ من عدد من األشخاص ال ٌقل عن خمسة ٌكتتب
فٌها المساهمون باسهم فً اكتتاب عام وٌكونون مسإولٌن عن دٌون الشركة بمقدار القٌمة االسمٌة لألسهم
التً اكتتبوا بها.
ثانٌا :ال ٌزٌد عدد األشخاص الطبٌعٌٌن او المعنوٌٌن فً الشركة المختلطة او الشركة المحدودة الخاصة عن
 15خمسة وعشرون شخصا ،وٌساهم هإالء فً أسهم الشركة وٌتحملون مسإولٌة دٌونها بالقٌمة االسمٌة
لألسهم التً ساهموا بها.
ثالثا :ال ٌقل عدد األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن ٌكونون شركة تضامنٌة ،عن شخصٌن وال ٌزٌد عددهم على
خمسة وعشرٌن شخصاٌ ،كون لكل منهم حصة فً رأس مال الشركة ،وٌتحملون على وجه التضامن
مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن جمٌع التزامات الشركة.
رابعا :ال مشروع الفردي ،شركة تتؤلؾ من شخص طبٌعً واحد ٌكون مالكا للحصة الواحدة فٌها ومسإوال
مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن جمٌع التزامات الشركة.
المادة 1
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )9من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً:
أوال :تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص واحد او أكثر من قطاع الدولة مع شخص واحد او أكثر من
ؼٌر القطاع المذكور ،وبرأس مال مختلط ال تقل مساهمة قطاع الدولة فٌه مبدئٌا عن  %15خمس
وعشرٌن فً المئة .وٌجوز كذلك لشخصٌن او أكثر من القطاع المختلط تكوٌن شركة مختلطة ،وتعتبر
الشركة المختلطة التً تنخفض مساهمة قطاع الدولة فٌها إلى اقل من  %15خمس وعشرٌن فً المئة
شركة خاصة وتعامل على هذا األساس ،كما هو مؤذون به فً المادة  1الفقرة ثانٌا البند .1
ثانٌا :تكون الشركة المختلطة مساهمة او محدودة.
المادة 1
تعدلت الفقرة (ثانٌا  )2-من هذه المادة بموجب المادة ( )20من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً:
أوال :تتكون الشركة الخاصة باتفاق بٌن شخصٌن او أكثر من ؼٌر قطاع الدولة ،برأس مال خاص.
ثانٌا :استثناء من حكم البند أوال من هذه المادة ٌجوز:
ٌ -2تكون المشروع الفردي من شخص طبٌعً واحد او من شركة محدودة المسإولٌة ٌملكها شخص
طبٌعً او معنوي واحد.
 -1مساهمة قطاع الدولة فً الشركة الخاصة المساهمة او المحدودة بنسبة تقل عن  %15خمس وعشرٌن
من المئة من رأس المال ،وتستثنى من هذه النسبة شركات التامٌن وإعادة التامٌن الحكومٌة ودائرة العمل

والضمان االجتماعً وأٌة جهة استثمارٌة أخرى ٌقرر مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفقرة.
ثالثا :تكون الشركة الخاصة مساهمة او محدودة او تضامنٌة او مشروعا فردٌا او شركة بسٌطة.
المادة 9
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )22من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً:
أوال :شركة االستثمار المالً هً شركة منظمة فً العراق ،نشاطها الرئٌسً فٌه هو توجٌه المدخرات نحو
االستثمار فً األوراق المالٌة العراقٌة ،بما فً ذلك ،األسهم والسندات وحواالت الخزٌنة والودائع الثابتة.
ثانٌا :تعتبر شركة االستثمار من المإسسات المالٌة الوسٌطة ألؼراض قانون البنك المركزي العراقً المرقم
بـ  42لسنة  ،2914وٌعتبر البنك الجهة القطاعٌة المختصة بنشاطها وٌمارس سلطة اإلشراؾ والرقابة
علٌها ،وفق نظام ٌصدر لهذا الؽرض خالل مدة  210مئة وثمانٌن ٌوما من تارٌخ نشر هذا القانون فً
الجرٌدة الرسمٌة.
المادة 20
علق العمل بالفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )21وتعدلت الفقرة (ثانٌا) بموجب المادة ()23
من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه 42
صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال -تعلق
ثانٌاٌ -جب على الشركات التً تمارس أٌا من النشاطات اآلتٌة أن تكون شركات مساهمة:
 .2التامٌن وإعادة التامٌن.
 .1االستثمار المالً.
المادة 22
كل مشروع اقتصادي ؼٌر مشمول بؤحكام المادة  20من هذا القانونٌ ،مكن أن ٌؤخذ شكل شركة من
الشركات المنصوص علٌها فً هذا القانون.
الفصل الثالث
العضوٌة فً الشركة
المادة 21
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )22وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) والفقرة (ثالثا) من هذه
المادة بموجب المادة ( )25من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن سلطة
االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  1002واستبدلت بالنص األتً:
أوال :للشخص الطبٌعً او المعنوي ،أجنبٌا كان أم عراقٌا حق اكتساب العضوٌة فً الشركات المنصوص
علٌها فً هذا القانون كمإسس لها او حامل أسهم او شرٌك فٌها ،ما لم ٌكن ممنوعا من مثل هذه العضوٌة
بموجب القانون او نتٌجة قرار صادر عن محكمة مختصة او جهة حكومٌة مخولة.
ثانٌا .تعلق.
ثالثا .تعلق.
الباب الثانً
تؤسٌس الشركة
الفصل األول
مستلزمات التؤسٌس
المادة 23
تعدلت مقدمة هذه المادة والفقرات (أوال  -ثانٌا  -ثالثا) منها بموجب المادة ( )24وعلق العمل بالفقرة
(رابعا) من هذه المادة بموجب المادة( )21من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌُعد المإسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثلٌهم القانونٌٌنٌ ،جب أن ٌتضمن العقد كحد
أدنى:
أوال :اسم الشركة ونوعهاٌ .ضاؾ إلى اسم الشركة كلمة مختلط إذا كانت شركة من القطاع المختلط،
وٌضاؾ السمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة.
ثانٌا :المقر الرئٌسً للشركة على أن ٌكون فً العراق.

ثالثا :الؽرض الذي أسست الشركة من اجله والطبٌعة العامة للعمل الذي ستإدٌه.
رابعا .تعلق.
سادسا :كٌفٌة توزٌع األرباح والخسائر فً الشركات التضامنٌة.
سابعا :عدد األعضاء المنتخبٌن فً مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة.
ثامنا :أسماء المإسسٌن وجنسٌاتهم ومهنهم ومحالت إقامتهم الدائمة وعدد أسهم كل منهم او مقدار
حصته.
المادة 22
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )21من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌتولى مإسس شركة محدودة المسإولٌة ،عندما ال ٌكون للشركة مإسسٌن آخرٌن ،او مإسس المشروع
الفردي إعداد بٌان ٌقوم مقام عقد الشركة وتسري علٌه األحكام التً ُتطبق على العقد حٌثما وردت فً هذا
القانون.
المادة 25
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )29من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌكتتب مإسسو الشركة فً رأس مال الشركة طبقا للمبالػ التً وافقوا على المساهمة بها.
المادة 24
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( ،)10وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) بموجب المادة ()12
وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ( )11من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً
أوالٌ :ودع مإسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد فً المادة  ،11الفقرة أوال من هذا القانون لدى احد
المصارؾ المخولة بالعمل فً العراق او لدى عدد منها .وٌجوز أن ٌشتمل رأس مال الشركة على حصص
عٌنٌة وفق ما تنص علٌه المادة  19من هذا القانون.
ثانٌا .تعلق.
ثالثا:
ٌ .2نتخب مإسسو الشركة المساهمة الذٌن ٌجب أن ال ٌزٌد عددهم على  200مئة مإسس لجنة من بٌنهم
تسمى لجنة المإسسٌن تتؤلؾ من عدد ال ٌقل عن ثالثة وال ٌزٌد على سبعة أعضاء تتولى القٌام بالمهام
واألعمال اآلتٌة:
ا .التعاقد مع الجهات ذات االختصاص والخبرة إلعداد دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة لألعمال التً
ستمارسها الشركة.
ب .متابعة اإلجراءات الخاصة بتؤسٌس الشركة وتقدٌم عقد التؤسٌس ووثٌقة االكتتاب إلى مسجل الشركات
الذي ٌعرؾ فً ما بعد بـ المسجل ،مثبت فٌهما أسماء وتواقٌع وعناوٌن وجنسٌات المإسسٌن والمستلزمات
األخرى.
ج .القٌام بعملٌات الصرؾ حتى اكتمال إجراءات تؤسٌس الشركة.
د .فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارؾ المخولة بالعمل فً العراق او لدى عدد منها.
ه .مسك سجالت تدرج فٌها القرارات التً اتخذتها وسائر األعمال والمهام التً أنجزتها.
و .الحصول على إجازة للمشروع ،إن كان هذا الزما ،وإبرام العقود الالزمة إلنشائه بعد صدور قرار
الموافقة على تؤسٌسه.
ز .إعداد تقرٌر المإسسٌن وتحدٌد مصارٌؾ التؤسٌس ودعوة الهٌئة العامة لالجتماع.
 .1تنتهً مهام لجنة المإسسٌن بعد انتخاب مجلس اإلدارة.
ٌ .3كون أعضاء لجنة المإسسٌن مسإولٌن على وجه التضامن تجاه المإسسٌن.
الفصل الثانً
إجراءات التؤسٌس
المادة 21
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )13من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002واستبدلت بالنص األتً:

ٌقدم طلب التؤسٌس إلى المسجل ،وٌرفق به:
أوال :عقد الشركة.
ثانٌا :وثٌقة اكتتاب مإسسً الشركة المساهمة موقعة منهم.
ثالثا :شهادة من المصرؾ او من المصارؾ تثبت إن رأس المال المطلوب فً المادة  11قد أودع.
رابعا :دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة فً الشركة المساهمة.
المادة 21
علق العمل بهذه المادة بموجب المادة ( )12من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ 1002
تعلق
المادة 29
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )15من تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة
االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌوافق المسجل على طلب تؤسٌس الشركة ما لم ٌجد أن الطلب مخالؾ لنص محدد ورد فً هذا القانون،
وٌعلن ال مسجل موافقته على الطلب او رفضه له خالل عشرة أٌام من تارٌخ تسلمه الطلب .فٌما عدا
الشركات المساهمة ،تصدر شهادة تؤسٌس الشركة عند صدور قرار الموافقة على تؤسٌسها ،وتكون دلٌال
ٌثبت تؤسٌسها .وإذا رفض المسجل طلب تؤسٌس الشركةٌُ ،صدر قرارا خطٌا ٌوضح فٌه أسباب رفضه
الطلب .وفً حالة طلب بتؤسٌس شركة مساهمةٌ ،صدر المسجل إخطارا خطٌا بقراره الموافق على طلب
التؤسٌس او رفضه فً تارٌخ اتخاذه او اتخاذها لهذا القرار .لن تصدر شهادة بتؤسٌس الشركة بدون دفع
الرسوم.
المادة 10
علق العمل بهذه المادة بموجب المادة ( )14من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ 1002
المادة 12
تعدلت الفقرة ( أوال )2-من هذه المادة بموجب المادة ( )11وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) بموجب المادة
( )11من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه
 42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال:
ٌ .2نشر المسجل قرار الموافقة على تؤسٌس الشركة فً النشرة الخاصة التً ُتنشر بموجب أحكام المادة
 404من هذا القانون ،وٌشار لها فٌما بعد بـ النشرة.
 .1فً حالة الشركة المساهمة شهادة تؤسٌس تصدر بعد االكتتاب العام لألسهم ،وخالل  25خمسة عشر
ٌوما من تارٌخ تقدٌم المإسسٌن المعلومات المبٌنة فً المادة  24من هذا القانون.
ثانٌا .تعلق.
المادة 11
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )19من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة من تارٌخ صدور شهادة تؤسٌسها ،وتعتبر هذه الشهادة إثباتا على
شخصٌتها المعنوٌة.
المادة 13
تكون الشركة المإسسة فً العراق وفق أحكام هذا القانون عراقٌة.
المادة 12
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )30من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
إذا رفض المسجل طلب تؤسٌس الشركة وجب علٌه بٌان سبب الرفض مكتوبا وٌجب علٌه أن ٌذكر فً هذا
البٌان النصوص القانونٌة التً انتهكت والوقائع المتعلقة بكل انتهاك .ولطالب تؤسٌس الشركة حق
االعتراض على قرار المسجل بالرفض أمام وزٌر التجارة خالل  30ثالثٌن ٌوما من ٌوم التبلٌػ .وعلى
وزٌر التجارة البت فً هذا االعتراض خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه ،فإذا رفض الوزٌر طلب

مإسس الشركة ٌحق لمقدم طلب تؤسٌس الشركة الطعن فً قرار الوزٌر أمام محكمة مختصة خالل 30
ثالثٌن ٌوما.
المادة 15
للمإسسٌن تقدٌم طلب جدٌد لتؤسٌس الشركة متى ما زال سبب رفض.
أوال :ال ٌقل الحد األدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن ملٌونً  1000000دٌنار .وال ٌقل الحد األدنى
لرأس المال فً الشركة المحدودة عن ملٌون  2000000دٌنار ،وال ٌقل الحد األدنى لرأس مال بقٌة
الشركات عن خمسمائة ألؾ  500000دٌنار.
ثانٌا :ال تتجاوز مسإولٌة الشركة المساهمة  %300ثالثمائة بالمئة من رأس المال الكلً والحقوق
الفائضة.
الباب الثالث
أموال الشركة
الفصل األول
رأس المال
المادة 14
ٌحدد رأس مال الشركة بالدٌنار العراقً.
المادة 11
ٌخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد فً عقدها ووفاء التزاماتها وال ٌجوز التصرؾ به
خالؾ ذلك.
المادة 11
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )32من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :ال ٌقل الحد األدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن ملٌونً  1000000دٌنار .وال ٌقل الحد األدنى
لرأس مال شركة محدودة المسإولٌة عن ملٌون  2000000دٌنار ،وال ٌقل الحد األدنى لرأس مال بقٌة
الشركات عن خمسمائة ألؾ  500000دٌنار.
ثانٌا :ال ٌجوز أن تتجاوز التزامات الشركة المساهمة  %300ثالثمائة بالمئة من إجمالً رأس مالها
وحقوق الملكٌة األخرى الخاصة بها.
الفصل الثانً
تقسٌم رأس المال
الفرع األول
تقسٌم رأس المال فً الشركة المساهمة والمحدودة
المادة 19
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المواد ( 32 ،33 ،31و )35من قانون تعدٌل قانون الشركات
رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على
الشكل األتً:
أوالٌ :قسم رأس المال فً الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم اسمٌة نقدٌة متساوٌة القٌمة وؼٌر قابلة
للتجزئة.
ثانٌاٌ :جوز لرأس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسإولٌة أن ٌتكون من أسهم
تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او ؼٌر ملموسة ٌساهم بها احد مإسسً الشركة او عدد منهم.
 .2فً حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة ٌوافق على خبرتها وموضوعٌتها المسجل تقٌٌم الممتلكات التً
تشكل حصصا عٌنٌة ،وتتكون هذه اللجنة من خبراء فً القانون ،وفً المحاسبة وفً مجال عمل الشركة.
 .1فً حالة احد الشركات المساهمة المختلطة ،تقدم اللجنة المنصوص علٌها فً الفقرة  2من هذا البند
تقرٌرها إلى المسجل خالل  40ستٌن ٌوما من تارٌخ تشكٌلها ،وٌرفع المسجل تقرٌره إلى دٌوان الرقابة
المالٌة للمصادقة علٌه خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ ورود تقرٌر اللجنة إلٌه ،وفً حالة عدم المصادقة
على التقرٌرٌ ،عٌد المسجل التقرٌر إلى اللجنة للنظر فٌه مجددا.
 . 3فً حالة الشركات المساهمة الخاصة ٌوافق جمٌع المإسسٌن على قٌمة حصص الممتلكات العٌنٌة وفقا
لتقٌٌمها باألسلوب المنصوص علٌه فً الفقرة الفرعٌة  2من هذه الفقرةٌ .جب أن ٌذكر عقد الشركة

المساهمة او عقد الشركة محدودة المسإولٌة نوع الممتلكات العٌنٌة وقٌمتها المحددة التً وافق علٌها باقً
المإسسٌن ،كما ٌجب أن ٌذكر العقد اسم مإسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته فً رأس
المال المتمثلة فً هذه الحصة .وٌكون المإسس الذي ٌقدم الحصة العٌنٌة مسإوال أمام أي شخص عن قٌمة
الموجودات التً تم قبولها والموافقة علٌها .وإذا ثبت أن القٌمة التً ووفق علٌها اقل من القٌمة الحقٌقٌة
للملكٌ ،كون على المإسس الذي قدم الحصة العٌنٌة دفع الفرق نقدا إلى الشركة .وقد ٌطلب من المساهمٌن
اآلخرٌن المشاركة فً دفع الفرق.
 .2فً الشركة المساهمة ٌعرض تقرٌر اللجنة فً االجتماع التؤسٌسً للهٌئة العامة على أن ٌودع
المإسسون التقرٌر المذكور لدى الجهة التً ٌجري االكتتاب فٌها لتمكٌن المكتتبٌن من االطالع علٌه وفً
حالة وجود زٌادة فً التقٌٌم وجب أن ٌإدي مقدم الحصة العٌنٌة الفرق نقدا وٌسال بقٌة المإسسٌن
بالتضامن عن أداء هذا الفرق.
المادة 30
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )34من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
تكون القٌمة االسمٌة للسهم الواحد دٌنارا واحدا .وال ٌجوز إصدار أسهم بقٌمة اقل او أعلى من ما ذكر،
باستثناء ما تنص علٌه المواد من  52إلى .54
المادة 32
تعلق
المادة 31
علق العمل بالفقرة (أوال) والفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )31من قانون تعدٌل قانون
الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ :1002
أوال .تعلق.
ثانٌا .تعلق.
ثالثا .ال ٌجوز لشركة االستثمار أن تستثمر أكثر من  %5خمس من المئة من رأس مالها فً أسهم أي
شركة واحدة ،وال ٌجوز لها أن تمتلك فً شركة واحدة أكثر من  %20عشر من المئة من رأس مال تلك
الشركة مع مراعاة النسبة السابقة ،وعلى أن ال تقل نسبة السٌولة النقدٌة فً أي وقت لدٌها عن %20
عشر من المئة من رأس مالها المدفوع.
المادة 33
ال ٌسال المساهم عن دٌون الشركة إال بمقدار القٌمة االسمٌة لألسهم التً ٌملكها.
الفرع الثانً
تقسٌم رأس المال فً الشركة التضامنٌة
والمشروع الفردي
المادة 32
ٌقسم رأس المال فً الشركة التضامنٌة إلى حصص بٌن الشركاء بموجب عقد الشركة ،وٌتكون فً
المشروع الفردي من حصة واحدة.
المادة 35
ٌسال كل ذي حصة فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي ،مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن دٌون
الشركة ،وتكون مسإولٌته تضامنٌة فً الشركة التضامنٌة.
المادة 34
إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شرٌك فٌها معسرا.
المادة 31
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )39من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوال :لدائنً الشركة التضامنٌة مقاضاتها او مقاضاة أي شرٌك كان عضوا فٌها وقت نشوء االلتزام ،وٌكون
الشركاء ملزمٌن باإلٌفاء على وجه التضامن وال ٌجوز التنفٌذ على أموال الشرٌك قبل إنذار الشركة.

ثانٌا :لدائنً المشروع الفردي مقاضاة مالك المشروع او مالك الحصة فٌه ،وتعتبر أمواله او أموالها ضمانا
لدٌون المشروع ،وٌسمح لهم حجز أمواله دون إنذار المشروع وفقا لإلجراءات القانونٌة المعمول بها
والمطبقة.
الفصل الثالث
االكتتاب العام برأس المال
المادة 31
ٌكون االكتتاب العام برأس المال فً الشركة المساهمة فقط.
المادة 39
تعدلت هذه المادة بموجب المواد ( 23 ،21 ،22 ،20و )22من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوالٌ :كتتب المإسسون فً الشركة المساهمة المختلطة بنسبة ال تقل عن  %30ثالثٌن من المئة وال تزٌد
على  %55خمس وخمسٌن من المئة من رأس مالها االسمً بضمنها الحد األدنى المقرر للقطاع الدولة
البالػ  %15خمس وعشرون من المئة.
ثانٌا :عند تؤسٌس شركة مساهمة خاصةٌ ،ساهم مإسسو الشركة بما ال ٌقل عن  %10عشرٌن بالمائة من
رأسمالها االسمً.
ثالثا :تطرح األسهم الباقٌة لالكتتاب على الجمهور خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الموافقة على تؤسٌس
الشركة ،وذلك بواسطة بٌان ٌصدره المإسسون وٌنشرونه فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على األقل،
وذلك بعد موافقة المسجل .وتصدر موافقة المسجل خالل تلك الفترة الزمنٌة ما لم ٌجد المسجل إن أوراق
التسجٌل تضلل المستثمرٌن .وفً حالة رفض المسجل طلب طرح األسهم لالكتتابٌ ،حٌل الموضوع الذي
ٌقع فً مجال اختصاصه إلى سلطة الدولة ذات االختصاص فً أسواق األسهم واألوراق المالٌة .وٌتضمن
البٌان ما ٌلً:
 .2نص عقد الشركة.
 .1عدد األسهم المطروحة لالكتتاب وقٌمة السهم والمبلػ الواجب دفعه عن كل سهم.
 .3الحدٌن األدنى واألعلى لعدد األسهم التً ٌجوز االكتتاب بها.
 .2مكان االكتتاب ومدته.
 .5نفقات تؤسٌس الشركة.
 .4العقود واالتفاقات التً التزم بها المإسسون لمصلحة الشركة.
 .1أٌة معلومات أخرى ٌضٌفها المإسسون.
 .1تقرٌر اللجنة المشكلة بموجب البند ثانٌا من المادة  19من هذا القانون ،عند وجود حصة عٌنٌة.
رابعا :ال ٌكتتب مإسسو الشركة فً أسهمها أثناء فترة عرض األسهم على االكتتاب العام ،إال بعد انتهاء
مدة ثالثٌن ٌوما من بداٌة االكتتاب او خالل فترة تمدٌد االكتتاب المنصوص علٌها فً المادة  21من هذا
القانون.
المادة 20
المإسسون مسإولون مسإولٌة تضامنٌة عن أي ضرر ٌلحق أي مكتتب إذا نتج عن خطا او نقص فً بٌان
االكتتاب.
المادة 22
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )25وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ( )24من
قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر
بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوالٌ :تم االكتتاب فً احد المصارؾ العراقٌة المخول لممارسة العملٌات المصرفٌة فً العراق بموجب
استمارة مطبوعة تحمل اسم الشركة وتتضمن ما ٌؤتً:
 .2طلب االكتتاب بعدد معٌن من األسهم.
 .1قبول المكتتب لعقد الشركة.
 .3اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسٌته.

 .2أي معلومات أخرى قد ٌرؼب المإسسون فً إضافتها.
ثانٌا :تسلم استمارة االكتتاب التً ٌكون المكتتب او من ٌمثله قانونا قد وقع علٌها إلى الطرؾ الذي ٌتولى
تنفٌذ معامالت االكتتاب ،و ٌُسدد المبلػ الواجب دفعه لقاء وصل.
ثالثاٌ :عطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ونسخة من دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة الخاصة بها،
وذلك بموجب نص المادة  ،21الفقرة ثالثا من هذا القانون.
المادة 21
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )21من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ال تقل مدة االكتتاب عن  30ثالثٌن ٌوما وال تزٌد على ستٌن ٌوما ،وإذا انتهت مدة االكتتاب بدون أن ٌبلػ
االكتتاب فً أسهم الشركة  %15خمس وسبعٌن فً المئة من رأس المال االسمً ،بما فً ذلك أسهم
المإسسٌنٌُ ،سمح بتمدٌد مدة االكتتاب لفترة أخرى ال تزٌد على  40ستٌن ٌوما ،على أن ٌعٌد المإسسون
نشر بٌان االكتتاب مع إعالن التمدٌد.
المادة 23
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )21وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) بموجب المادة ()29
وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ( )50من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :إذا انتهت مدة تمدٌد االكتتاب بدون أن تصل قٌمة االكتتاب فً أسهم الشركة  %15خمسة وسبعون
بالمائة من رأس المال االسمًٌ ،توجب على المإسسٌن تخفٌض رأس مال الشركة بحٌث تعادل قٌمة
االكتتاب فً أسهمها  %15خمسة وسبعون بالمائة من قٌمة رأس المال بعد تخفٌضه ،ما لم ٌقرر
المإسسون الرجوع عن تؤسٌس الشركة .وٌخطر المإسسون المسجل بقرارهم هذا.
ثانٌا  -تعلق.
ثالثا :فً حالة الرجوع عن تؤسٌس الشركة وفقا ألحكام الفقر أوال من هذه المادةٌ ،بلػ المإسسون البنك
بقرارهم وٌتحملون بالتضامن النفقات التً صرفت على تؤسٌسها .وٌرد المصرؾ الذي تولى إدارة عملٌة
االكتتاب إلى جمٌع المكتتبٌن المبالػ التً تسلمها منهم بالكامل بعد إشعاره بقرار المإسسٌن خالل فترة
زمنٌة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما.
المادة 22
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )52من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوالٌ :كون المصرؾ مسإوال عن صحة االكتتاب الذي ٌجري فٌه وعلٌه القٌام بما ٌؤتً:
 .2ؼلقه عند انتهاء مدته واإلعالن عن ذلك فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وتبلٌػ لجنة المإسسٌن.
 .1إعادة المبالػ الفائضة إلى المكتتبٌن بعد خمسة عشر ٌوما من إجراء التوزٌع لألسهم بٌن المكتتبٌن وفق
البند ثانٌا من هذه المادة.
ثانٌا :إذا تبٌن بعد انتهاء مدة االكتتاب وإؼالقه أن االكتتاب فً أسهم الشركة قد تجاوز عدد األسهم
المطروحةٌ ،توجب توزٌع األسهم بٌن المكتتبٌن بنسبة مساهمة كل منهم.
المادة 25
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )51وتعدلت الفقرة (ثانٌا) بموجب المادة ( )53من
قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر
بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال ٌ :حق للمسجل وللسلطة المختصة فً الدولة بؤسواق األسهم واألوراق المالٌة الطعن فً صحة االكتتاب
أمام المحكمة المختصة فً حالة المساس بالحقوق المشروعة ألي شخص نتٌجة مخالفة قواعد االكتتاب،
وألي منهما أن ٌطلب من المحكمة إبطال االكتتاب خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ إؼالق االكتتاب ،وٌجب
على المحكمة أن تنظر فً مثل هذه الحاالت على وجه السرعة .وٌكون قرار هذه المحكمة قابال للتمٌٌز لدى
محكمة النقض ،وٌكون قرار محكمة النقض قرارا نهائٌا.
ثانٌا :إذا قررت المحكمة بطالن االكتتاب لمخالفته القانون وجب على المإسسٌن القٌام بإجراءاته مجددا.
المادة 24

على المإسسٌن ،خالل  30ثالثٌن ٌوما من انتهاء مدة االعتراض على االكتتاب او رده تزوٌد المسجل
بجمٌع المعلومات عن عملٌة االكتتاب بما فً ذلك أسماء المكتتبٌن وعدد األسهم التً اكتتب كل منهم بها
وعناوٌنهم ومهنهم وجنسٌاتهم والمبالػ المدفوعة عن قٌمة األسهم.
المادة 21
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )52وتعدلت الفقرة (ثانٌا) بموجب المادة ( )55من
قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر
بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوالٌ :جوز لمجلس إدارة الشركة ،بعد تؤسٌس الشركة ،فً حالة عدم االكتتاب ببعض أسهمها ،أن ٌسلك
احد طرٌقٌن بعد مرور  4ستة أشهر على صدور شهادة تؤسٌسها:
 .2بٌع تلك األسهم فً سوق قانونً لألسواق المالٌة :او
 .1طرح تلك األسهم إلى االكتتاب العام وفق إجراءات االكتتاب التؤسٌسً.
ثانٌا :إذا لم ُتبع األسهم فً السوق او باالكتتاب العامٌُ ،خفض رأس المال االسمً للشركة بمقدار قٌمة
األسهم ؼٌر المباعة .وتكون الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفٌها ووكالئها مسإولون عن البٌانات
المضللة او التً تؽفل ذكر معلومات مادٌة عن المبٌعات او االكتتاب.
الفصل الرابع
تسدٌد رأس المال
المادة 21
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )54وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) منها بموجب المادة
( )51من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه
 42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوالٌ :تطلب االكتتاب فً أسهم احد الشركات المساهمة تسدٌد قٌمة األسهم الصادرة بالكامل .تسري أحكام
هذه المادة على األسهم التً لم ُتسدد قٌمتها ،وتلك التً لم ُتسدد قٌمتها و ٌُبت فً أمرها بموجب القانون
السابق.
ثالثا :تكون األقساط المستحقة دٌنا ممتازا واجب األداء للشركة ،وتفرض على المدٌن بها فائدة تاخٌرٌة ال
تقل عن  %5خمس من المئة وال تزٌد على  %1سبع من المئة سنوٌا ،عند التؤخر عن التسدٌد فً الموعد
الذي ٌحدده مجلس اإلدارة ،وال تصرؾ عنها أٌة أرباح.
رابعا :تحتفظ الشركة باألرباح المستحقة للمساهم بما ٌكفً لتسدٌد األقساط المستحقة ؼٌر المسددة والفوائد
المستحقة علٌها لحٌن تسدٌد كامل تلك األقساط وفوائدها التؤخٌرٌة.
المادة 29
إذا لم ٌقم المساهم بتسدٌد القسط المستحق عن قٌمة أسهمه فً الموعد المحدد دون عذر مشروع وجب
على مجلس اإلدارة اتخاذ إجراءات بٌع تلك األسهم على النحو األتً:
أوال :توجه الشركة إعالنا إلى المساهم تنشره فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وفً النشرة وفً سوق قانونً
لألوراق المالٌة ،تطالبه فٌه بتسدٌد القسط المستحق علٌه خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ أخر نشر ،وٌذكر
فٌه عدد األسهم التً ٌملكها ومقدار القسط الواجب التسدٌد عنها وتارٌخ استحقاقه.
ثانٌا :إذا لم ٌسدد المساهم القسط المطالب به خالل المهلة المذكورة أعاله ،تعرض الشركة أسهمه للبٌع عن
طرٌق المزاٌدة العلنٌة فً سوق قانونً لألوراق المالٌة.
ثالثا :تعلن الشركة فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة وفً سوق قانونً لألوراق المالٌة عن البٌع وموعده
ومكانه وعدد األسهم المطروحة للمزاٌدة على أن ال تقل المدة عن  25خمسة عشر ٌوما بٌن تارٌخ أخر
إعالن وتارٌخ البٌع.
رابعا :لمالك األسهم المعلن عن بٌعها تسدٌد المبلػ المدٌن به إلى ما قبل ٌوم واحد من موعد البدء
بالمزاٌدة ،وعندئذ ٌعلن عن إلؽاء البٌع وٌتحمل مالك األسهم جمٌع النفقات التً صرفتها الشركة على
إجراءات البٌع.
خامسا :تباع األسهم بؤعلى سعر تبلؽه فً المزاٌدة ،وٌستوفى منها دٌن الشركة من أقساط وفوائد ونفقات
وٌرد الباقً إلى المساهم .أما إذا لم ٌؾ الثمن الذي بٌعت األسهم به بالدٌن ،فان الشركة ترجع بالباقً منه
على المساهم.
سادسا :تعتبر قٌود الشركة الخاصة بالبٌع صحٌحة ما لم ٌثبت العكس.

المادة 50
ٌعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة ،بعد تسدٌده األقساط المستحقة وإبرازه الوصوالت المثبتة لذلك،
شهادة مإقتة برقم متسلسل وموقعة من شخص مخول من الشركة ،تتضمن اسم المساهم وعدد أسهمه وما
سدد من قٌمتها وما بقً من أقساط ومواعٌد استحقاقها وٌإشر فٌها كل ما ٌسدد من هذه األقساط.
المادة 52
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )51من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌتلقى كل مساهم فً شركة محدودة المسإولٌة وكل مكتتب فً شركة مساهمة ٌكون قد سد قٌمة أسهمه
بالكامل شهادة دائمة تتضمن البٌانات المذكورة فً الشهادة المإقتة وإفادة بان قٌمة األسهم قد سددت.
وٌنبؽً عندئذ إلؽاء أي شهادة مإقتة.
للمساهم تسدٌد قسط او أكثر من قٌمة أسهمه قبل موعد االستحقاق ،وتعتبر عندئذ فً حكم المستحقة ،ولو
لم تكن األقساط ذاتها قد سددت من المساهمٌن اآلخرٌن .وال تدفع أرباح عن األقساط المدفوعة قبل
استحقاقها.
المادة 51
للمساهم تسدٌد قسط أو أكثر من قٌمة أسهمه قبل موعد االستحقاق ،وتعتبر عندئذ فً حكم المستحقة ،ولو
لم تكن األقساط ذاتها قد سددت من المساهمٌن اآلخرٌن .وال تدفع أرباح عن األقساط المدفوعة قبل
استحقاقها.
المادة 53
فً الشركات المحدودة والتضامنٌة والمشروع الفردي ٌجب أن ٌكون رأس المال مدفوعا قبل صدور شهادة
التؤسٌس.
الفصل الخامس
زٌادة رأس المال وتخفٌضه
الفرع األول
زٌادة رأس المال
المادة 52
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )59وعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة ()40
وتعدلت الفقرة (رابعا) بموجب المادة ( )42من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :للشركة زٌادة رأسمالها إذا كان مدفوعا بكامله.
ثانٌاٌ :جب أن تكون زٌادة رأس المال فً الشركات المساهمة وفً الشركات محدودة المسإولٌة وفقا لقرار
تتخذه الجمعٌة العمومٌة للشركة بتعدٌل عقد الشركة وإصدار أسهم جدٌدة.
ثالثا .تعلق.
رابعاٌ :وافق المسجل على طلب قانونً بزٌادة رأس مال الشركة خالل  25خمسة عشر ٌوما من تقدٌم
الطلب .و ٌُعتبر المسجل موافقا على الزٌادة وٌصدر إخطارا بذلك ،ما لم ٌرفض المسجل الطلب بموجب
إخطار خطً ٌبٌن فٌه األسباب القانونٌة والموجبة لقراره.
المادة 55
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة( )41وأضٌفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة ( )43من
قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر
بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
للهٌئة العامة فً الشركة المساهمة والمحدودة تؽطٌة زٌادة رأس المال بإحدى الطرق اآلتٌة:
أوال :إصدار أسهم جدٌدة ،تسدد أقٌامها نقدا.
ثانٌا :تحوٌل أموال من الفائض المتراكم او من عالوات اإلصدار االحتٌاط األساسً إلى أسهم توزع على
المساهمٌن بنسبة مساهمة كل منهم فً رأس المال.
ثالثا :احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتٌاطً لتوسٌع وتطوٌر المشروع بدال من توزٌعه أرباحا ،بعد
استثماره فعال 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.

رابعا :فً حالة عرض األسهم للبٌع فً السوق مقابل الحصول على قٌمتها نقداٌ ،جب أن ٌحدد قرار طرح
األسهم للبٌع عدد األسهم التً ستصدر وسعر عرضها للبٌع او سبل تحدٌد هذا السعر .وٌجوز عرض
األسهم للبٌع بقٌمة تساوي قٌمتها االسمٌة او تتجاوزها ،وفقا لقرار الجمعٌة العمومٌة ،كما ٌجوز تسعٌر
تلك األسهم بناء على أداء الشركة وعلى أسعارها فً سوق قانونً لألوراق المالٌة ،إذا كان ذلك أمر وارد.
و ُتسجل العوائد التً تعكس الفرق بٌن سعر اإلصدار والسعر االسمً لألسهم كعالوة إصدار ،و ُتسجل فً
حساب احتٌاطً عالوة اإلصدار بعد طرح جمٌع تكالٌؾ اإلصدار .وال ٌجوز توزٌع هذا االحتٌاطً كؤرباح.
تقدم الشركة المساهمة إلى المسجل قرارا من جمعٌتها العمومٌة بزٌادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادٌة
تبرر هذه الزٌادة وأوجه استخدامها وأي بٌانات ضرورٌة أخرى .وتقدم هذه الدراسة إلى المشترٌن ،مع
عدم اإلخالل بالمسإولٌة المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة  21من هذا القانون ،ما لم ٌجد
المسجل إنها مضللة .أما إذا رأى المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادٌة مضللة ،فانه ٌحٌل األمر الذي
ٌقع فً دائرة اختصاصه إلى السلطة المختصة فً الدولة بسوق األسهم واألوراق المالٌة.
المادة 54
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )42وتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ()45
وأضٌفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة ( )44من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوالٌ :جب طرح األسهم الجدٌدة فً الشركة المساهمة لالكتتاب العام خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطار
الشركة بموافقة المسجل على زٌادة رأس المال .وٌبقى االكتتاب فً أسهم الشركة مفتوحا لمدة ال تقل عن
 30ثالثٌن ٌوما وال تزٌد عن  40ستٌن ٌوما ،وٌجوز تمدٌد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسدٌد قٌمة
األ سهم الكاملة أثناء مدة االكتتاب .وتتحقق الزٌادة فً رأس المال بقدر عدد األسهم المكتتب بها والمدفوعة
قٌمتها عند إؼالق االكتتاب .وفٌما عدا ذلكُ ،تطبق أحكام االكتتاب األصلٌة على األسهم الجدٌدة ،بما فً ذلك
أحكام المادتٌن  22و 21من هذا القانون ،وذلك بالقدر الذي ال ٌتعارض مع طبٌعة زٌادة رأس مال الشركة.
ثانٌا :فً الشركة المحدودةٌ ،جب تسدٌد قٌمة األسهم الجدٌدة خالل ثالثٌن ٌوما من صدور قرار الهٌئة
العامة بزٌادة رأس المال ،وتتحقق الزٌادة بقدر األسهم المسددة قٌمتها عند انتهاء المدة.
ثالثا :لكل مساهم حق األفضلٌة فً شراء األسهم بسعر االكتتاب بعدد ٌتناسب مع عدد األسهم التً ٌملكها،
و ٌُمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق أمدها  25خمسة عشر ٌوما من تارٌخ توجٌه الدعوة
للمساهمٌن بشراء األسهم .وٌجب أن تذكر الدعوة تارٌخ بدء فترة االكتتاب ونهاٌته والقٌمة االسمٌة
لألسهم .وفً حالة انتهاء المدة المنصوص علٌها فً الفقرة أوال من هذه المادة وبقاء بعض األسهم
مطروحة لالكتتابٌ ،جوز لمجلس اإلدارة طرح األسهم للبٌع فً سوق قانونً لألوراق المالٌة وفق الصٌؽة
التً ٌراها مناسبة.
رابعا :فً حالة زٌادة رأس مال احد البنوك عن طرٌق بٌع أسهم فٌه مقابل قٌمتها نقداٌ ،جوز للشركة أن
تصدر أسهما من دون اكتتاب عام وبدون عرض األسهم على المساهمٌن الموجودٌن ،او اللجوء ألي من
السبٌلٌن ،بشرط استٌفاء الشروط التالٌة- :
 -2موافقة أؼلبٌة أصحاب األسهم المكتتب بها التً تكون أقساطها مدفوعة:
 -1موافقة البنك المركزي العراقً ،على ضوء كافة ظروؾ البٌع ،على أن البٌع كان بقٌمة عادلة وانه كان
منصفا لحاملً األسهم الذٌن لم ٌُدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.
المادة 51
فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي ،تكون زٌادة رأس المال بقرار من الهٌئة العامة معدال للعقد على
أن تسدد الزٌادة خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور القرار.
الفرع الثانً
تخفٌض رأس المال
المادة 51
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )41من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌجوز للشركة تخفٌض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها ،او إذا لحقتها خسارة .وال ٌخضع تخفٌض رأس
المال الذي ٌتم بناء على ترتٌب ما لتحقٌق صاؾ إضافً فً رأس المال عن طرٌق استثمارات إضافٌة
للمتطلبات المنصوص علٌها فً المادة  ،59الفقرة ثالثا وفً المواد من  40إلى  .43صاؾ إضافً.

المادة 59
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )41والمادة ( )49من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم
 12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على
الشكل األتً:
أوال :فً الشركة المساهمة والمحدودةٌ ،تم تخفٌض رأس المال بإلؽاء أسهم فٌها تساوي قٌمتها المبلػ
المراد تخفٌضه من رأس المال ،وٌكون اإللؽاء بنسبة مساهمة كل عضو فً الشركة إلى اقرب سهم صحٌح.
ثانٌاٌ :تخذ قرار تخفٌض رأس المال من الهٌئة العامة للشركة وٌبٌن فٌه سبب التخفٌض.
ثالثا :بعد اتخاذ قرار التخفٌض ،تتخذ اإلجراءات اآلتٌة:
ٌ . 2رفع رئٌس مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركة المحدودة قرار التخفٌض
إلى المسجل وٌرفق به جدوال مصدقا من مراقب الحسابات ٌبٌن دٌون الشركة وأسماء الدائنٌن وعناوٌنهم،
وكذلك دراسة اقتصادٌة وفنٌة بمسوؼات التخفٌض.
 .1تعلق.
 .3إذا استنتج المسجل أن تخفٌض رأس مال الشركة كان قانونًٌ ،نشر إعالن التخفٌض فً النشرة وفً
صحٌفتٌن ٌومٌتٌن ،وٌتٌح لكل دائن او مطالب بحق على الشركة حق االعتراض لدٌه على قرار تخفٌض
رأس مال الشركة خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشر اإلعالن.
المادة 40
أوال :إذا وقع اعتراض خالل المهلة القانونٌة من دائن للشركة او مدع بحق علٌها ،وجب على المسجل
السعً لتسوٌة هذه االعتراضات رضائٌا وبالطرٌقة التً ٌراها مناسبة ،وذلك خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ
انتهاء مدة االعتراض.
ثانٌا :إذ ا لم ٌتوصل المسجل إلى تسوٌة االعتراضات وجب علٌه إحالتها مع جمٌع المستندات والمعامالت
المتعلقة بها إلى المحكمة المختصة خالل  25خمسة عشر ٌوما من تارٌخ انتهاء مدة التسوٌة الرضائٌة،
وٌعتبر النظر فً االعتراضات من األمور المستعجلة.
المادة 42
أوال :إذا توصلت المحكمة إلى تسوٌة االعتراضات او إذا اقتنعت بكفاٌة الضمانات المقدمة من الشركة،
تصدر قرارها بتؤٌٌد قرار التخفٌض إما إذا لم ٌتم التوصل إلى تسوٌة االعتراضات ولم تكن ضمانات الشركة
كافٌة ،تقرر المحكمة إلؽاء التخفٌض او تقرر تخفٌضا جزئٌا ال ٌضر حقوق المعترضٌن ،وٌكون قرارها باتا.
ثانٌا :على الشركة ،أٌا كان قرار المحكمة ،إٌداع صورة منه لدى المسجل خالل  25خمسة عشر ٌوما من
تارٌخ صدوره.
المادة 41
إذا لم ٌقع اعتراض على قرار التخفٌض او وقع وسوي أمام المسجل او المحكمة ٌعتبر عقد الشركة معدال
بحكم القانون ،وترسل نسخة من التعدٌل إلى المسجل لتسجٌله ونشره فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة.
المادة 43
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )10من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ال ٌُخفض رأس مال الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي إال بقرار من الجمعٌة العمومٌة بتعدٌل العقد.
الفصل السادس
التصرؾ باألسهم والحصص
الفرع األول
انتقال الملكٌة
المادة 42
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )12وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) بموجب المادة ()11
من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه 42
صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
للمساهمٌن فً الشركة المساهمة نقل ملكٌة أسهمه إلى مساهم أخر او إلى الؽٌر مع مراعاة ما ٌؤتً:
أوال :ال ٌجوز لمإسسً الشركات المساهمة نقل ملكٌة أسهمهم لؽٌرهم إال فً الحاالت التالٌة:
 .2مرور سنة واحدة على األقل من تارٌخ تؤسٌس الشركة

 .1توزٌع أرباح ال تقل عن  %5خمسة بالمائة من رأس المال االسمً المدفوع.
ثانٌا .تعلق.
ثالثا :ال ٌجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكٌة أسهمه:
 .2اذا كانت مرهونة او محجوزة او محبوسة بقرار قضائً.
 .1اذا كانت شهادتها مفقودة ولم ٌعط بدلها.
 .3اذا كان للشركة دٌن على األسهم المراد نقل ملكٌتها.
 .2اذا كان من تنقل إلٌه ملكٌة األسهم ممنوعا من تملك أسهم الشركات بموجب قانون او قرار صادر من
جهة مختصة.
المادة 45
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )13من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
فً الشركة المحدودةٌ ،رجح المساهمون فٌها على ؼٌرهم فً شراء أسهمها فإذا رؼب احد المساهمٌن فً
بٌع أسهمه وجب إتباع ما ٌؤتً:
أوال :على البائع إبالغ المساهمٌن اآلخرٌن ،بواسطة المدٌر المفوض ،برؼبته فً بٌع أسهمه على أن ٌذكر
عددها ورقم شهادتها والمبلػ الذي ٌطلبه او عرض علٌه من الؽٌر ثمنا للسهم الواحد مإٌدا من طالب
الشراء.
ثانٌا :اذا انقضى  30ثالثون ٌوما على تبلٌػ المساهمٌن ولم ٌتقدم احد منهم للشراء ،فان البائع ٌكون حرا
فً بٌع اسهمه للؽٌر بالثمن الذي ٌزٌد على ما عرض علٌه من المساهمٌن .فان باع للؽٌر او بؤقل منه
اعتبر البٌع باطال.
ثالثا :اذا رؼب أكثر من مساهم فً شراء األسهم بنفس السعرٌُ ،قسم عدد األسهم فٌما بٌنهم بنسبة مساهمة
كل منهم إلى اقرب سهم صحٌح.
المادة 44
أوالٌ :تم بٌع األسهم فً الشركة المساهمة والمحدودة فً مجلس مإلؾ من البائع والمشتري او من ٌمثلها
قانونا ،ومندوب عن الشركة ٌعٌنه المدٌر المفوض ،وٌنظم عقد ٌذكر فٌه أسماء البائع والمشتري
وعنوانهما ورقم شهادة األسهم وتارٌخ البٌع والثمن وإقرار البائع بقٌضه وتعهد المشتري بقبول عقد
الشركة ،وٌسجل عقد البٌع فً سجل انتقال األسهم الخاص بالشركة مع توقٌع المتعاقدٌن ومندوب الشركة،
وٌعتبر باطال كل بٌع ٌقع خارج المجلس او ال ٌسجل فً سجل الشركة.
ثانٌا :تنتقل ملكٌة األسهم فً الشركات المساهمة المدرجة فً سوق قانونً لألوراق المالٌة وفق قانونه
والتعلٌمات الصادرة بموجبه.
المادة 41
تعدلت هذه المادة بموجب المادتان ( 12و )15من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
اذا توفى مساهم عراقً فً شركة مساهمة او شركة محدودة المسإولٌة تنتقل ملكٌة األسهم إلى ورثته او
ورثتها بحسب أنصبتهم المحددة فً الشرٌعة ..أما اذا كان المساهم مواطن لدولة أخرى ،فتنتقل ملكٌة
األسهم إلى ورثته بموجب القانون المرعً فً تلك الدولة .وفً كل من الحالتٌن ُتراعى األمور التالٌة:
أوال :اذا كان الوارث ممنوعا من تملك أسهم الشركات او ألت إلٌه أسهم تزٌد على الحد األعلى المسموح به
قانونا ،وجب علٌه القٌام بإجراءات نقل ملكٌتها خالل  90تسعٌن ٌوما من تارٌخ صٌرورتها قابلة لالنتقال.
فان تخلؾ عن ذلك وجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركة المحدودة
اإلعالن عن بٌعها بطرٌق المزاٌدة العلنٌة.
ثانٌا :اذا أدى توزٌع األسهم على الورثة إلى زٌادة عدد أعضاء الشركة محدودة المسإولٌة عن الحد األعلى
المقرر فً القانونُ ،تعتبر األسهم ملكٌة مشتركة بٌن الورثة بحسب انصبتهم المحددة فً الشرٌعة،
وٌعتبرون بمثابة شخص واحد .وفً هذه الحالة ٌتولى احد الورثة تمثٌل باقً الورثة أمام الشركة ،و ٌُطلب
من الورثة أن ٌختاروا من ٌمثلهم خالل  40ستٌن ٌوما من تارٌخ تسجٌل انتقال ملكٌة األسهم فً سجل
الشركة.
المادة 41

أي انتقال فً ملكٌة األسهم عن ؼٌر طرٌق البٌع ٌجب تسجٌله فً سجل انتقال األسهم الخاص بالشركة
استنادا إلى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.
المادة 49
أوال :فً الشركة التضامنٌة للشرٌك نقل ملكٌة حصته او جزء منها إلى شرٌك أخر وال ٌجوز نقلها إلى الؽٌر
إال بموافقة الهٌئة العامة باإلجماع .وفً كل األحوال ٌتم ذلك عن طرٌق تعدٌل عقد الشركة.
ثانٌا :فً المشروع الفردي لمالك الحصة فٌه نقل ملكٌتها إلى الؽٌر عن طرٌق تعدٌل بٌان الشركة ،وإذا كان
نقلها ألكثر من شخص او كان النقل منصبا على جزء منها ،فان ذلك ال ٌتم إال عن طرٌق تحوٌل الشركة إلى
أي نوع أخر من الشركات المنصوص علٌها فً هذا القانون.
المادة 10
أوال :اذا توفى الشرٌك فً الشركة التضامنٌة تستمر الشركة مع ورثته ،أما اذا عارض الوارث ،او من
ٌمثله قانونا أن كان قاصرا ،او سائر الشركاء اآلخرٌن او حال دون ذلك مانع قانونً ،فان الشركة تستمر
بٌن الشركاء الباقٌن وال ٌكون للوارث إال نصٌب مورثه فً أموال الشركة وٌقدر هذا النصٌب بحسب قٌمته
ٌوم الوفاة وٌدفع إلٌه نقدا .وال ٌكون له نصٌب فً ما ٌستجد إلٌه نقدا .وال ٌكون له نصٌب فً ما ٌستجد
بعد ذلك من حقوق للشركة إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عملٌات سابقة على الوفاة ،وفً كل
األحوال ٌجب تعدٌل عقد الشركة بما ٌتفق ووضعها الجدٌد او تحوٌلها إلى مشروع فردي اذا لم ٌبق ؼٌر
شرٌك واحد.
ثانٌا :اذا توفى مالك الحصة فً المشروع الفردي وكان له أكثر من وارث ٌرؼب فً المشاركة فٌها ولم ٌكن
هناك مانع قانونً ،وجب تحوٌله إلى أي نوع أخر من الشركات المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ثالثا :اذا أعسر الشرٌك او حجز علٌه فً الشركة التضامنٌة استمرت الشركة بٌن الشركاء الباقٌن وصفٌت
حصة الشرٌك المعسر او المحجوز علٌه .وٌقدر نصٌبه بحسب قٌمته ٌوم صدور الحكم بإعساره او الحجز
علٌه .وال ٌكون له نصٌب فً ما ٌستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن
عملٌات سابقة على اإلعسار او الحجز .وفً كل األحوال ٌجب تعدٌل عقد الشركة بما ٌتفق ووضعها الجدٌد
او تحوٌلها إلى مشروع فردي اذا لم ٌبق ؼٌر شرٌك واحد.
الفرع الثانً
رهن وحجز األسهم والحصص
المادة 12
أوالٌ :جوز رهن األسهم المملوكة للقطاع الخاص فً الشركة المساهمة والمحدودة على أن ٌإشر عقد
الرهن فً سجل خاص لدى الشركة .وال ترفع إشارة الرهن إال بعد تسجٌل موافقة المرتهن على فكه او
تنفٌذا لحكم بات صادر عن محكمة مختصة.
ثانٌا :ال ٌجوز رهن الحصص فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي والشركة البسٌطة.
المادة 11
أوالٌ :جوز حجز األسهم المملوكة للقطاع الخاص فً الشركة المساهمة والمحدودة تؤمٌنا واستٌفاء لدٌن
على مالكها على أن ٌإشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة فً سجل خاص لدى الشركة ،وال ترفع
أشارة الحجز إال بقرار من جهة مختصة.
ثانٌا :ال ٌجوز حجز الحصص فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي والشركة البسٌطة إال لدٌن ممتاز،
وٌجوز حجز أرباحها المتحققة.
الفصل السابع
األرباح والخسائر
المادة 13
ٌوزع الربح الصافً للشركة بعد استٌفاء جمٌع االستقطاعات القانونٌة على الوجه األتً:
أوال %5 :خمس من المئة فً األقل كاحتٌاطً إلزامً حتى ٌبلػ  %50خمسٌن من المئة من رأس المال
المدفوع ،وٌجوز بقرار من الهٌئة العامة االستمرار فً االستقطاع لحساب االحتٌاطً اإللزامً بما ال ٌتجاوز
 %200مئة من المئة من رأس المال المدفوع.
ثانٌاٌ :وزع الباقً من الربح او جزء منه على األعضاء حسب أسهمهم او حصصهم حسب االحوا.
المادة 12

تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )14من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوالٌُ :ستخدم االحتٌاطً إلؼراض توسٌع وتطوٌر أعمال الشركة ،ومن اجل تحسٌن أوضاع العاملٌن فٌها،
ومن اجل االشتراك فً مشارٌع لها عالقة بنشاط الشركة ،ومن اجل المساهمة فً حماٌة البٌئة وبرامج
الرعاٌة االجتماعٌة .ال توزع األرباح من االحتٌاطً.
ثانٌاٌُ :ستخدم االحتٌاطً للوفاء بدٌون الشركة ،بشرط إال ٌتجاوز المبلػ المدفوع لتسدٌد دٌون الشركة
 %50من االحتٌاطً .وٌخضع أي مبلػ ٌتجاوز هذه النسبة إلى موافقة المسجل.
المادة 15
توزع الخسائر فً الشركة التضامنٌة بالنسب المنصوص علٌها فً عقدها والمماثلة لنسب توزٌع األرباح
فٌها.
المادة 14
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )11من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :اذا بلؽت خسائر الشركة ما ٌعادل او ٌتجاوز  %50خمسٌن بالمئة من رأس مالها ،وجب علٌها إشعار
المسجل بذلك خالل  40ستٌن ٌوما من تارٌخ ثبوت هذه الخسائر فً مٌزانٌتها العمومٌة.
ثانٌا :اذا بلؽت خسارة الشركة ما ٌعادل او ٌتجاوز  %15خمسة وسبعون بالمئة من رأس مالها وجب
علٌها اتخاذ احد االجرائٌن التالٌٌن:
 -2تخفٌض او زٌادة رأس مال الشركة.
 -1التوصٌة بتصفٌة الشركة.
الفصل الثامن
سندات القرض
المادة 11
للشركة المساهمة أن تقترض بطرٌق إصدار سندات اسمٌة وفق أحكام هذا القانون ،بدعوة موجهة إلى
الجمهور وٌمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالػ التً اقرضها للشركة وله الحق باستٌفاء فائدة
معٌنة تدفع له فً أجال محددة وتسترد قٌمتها من أموال الشركة .وتعتبر هذه السندات ذات قٌمة اسمٌة
واحدة قابلة للتداول وؼٌر قابلة للتجزئة وترقم بؤرقام متسلسلة لكل إصدار وٌجب أن تختم بختم الشركة.
المادة 11
ال ٌجوز إصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط اآلتٌة:
أوال :أن ٌكون رأس مال الشركة مدفوعا بكامله.
ثانٌا :أن ال ٌتجاوز مجموع مبلػ القرض الصادر رأس مال الشركة.
ثالثا :موافقة الهٌئة العامة للشركة على إصدارها بناء على توصٌة مجلس اإلدارة.
المادة 19
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )19من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
تقدم الشركة إلى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعٌة العمومٌة بخصوص إصدار سندات القرض ،وٌكون
هذا القرار معززا بدراسة اقتصادٌة ٌُذكر فٌها أسباب إصدار سندات القرض ومجاالت استخدام األموال
المتاحة بموجبه ،وأي بٌانات ضرورٌة أخرى .و ُتقدم هذه الدراسة للمشترٌن ،شرط عدم اإلخالل
بالمسإولٌة المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة  21من هذا القانون ،ما لم ٌستنتج المسجل أنها
مضللة .وفً هذه الحالة ٌحٌل المسجل األمر إلى السلطة المختصة فً الدولة بؤسواق األسهم واألوراق
المالٌة.
المادة 10
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )10من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
تكون الدعوة لالكتتاب بسندات القرض بنشر بٌان فً النشرة وصحٌفتٌن ٌومٌتٌن ٌتضمن ما ٌؤتً وتدرج
هذه البٌانات فً سند القرض عند اإلصدار وهً.

أوال :اسم الشركة ورأس مالها.
ثانٌا :تارٌخ قرار الهٌئة العامة بالموافقة على إصدار سندات القرض.
ثالثا :معلومات عن الوضع المالً للشركة وعن نتائج عملٌاتها ،بما فً ذلك إٌراداتها.
رابعا :سعر الفائدة وتوارٌخ استحقاقها.
خامسا :قٌمة اإلصدار ومدته والقٌمة االسمٌة للسندات.
سادسا :طرٌقة االكتتاب ومدته وطرٌقة الدفع.
سابعا :مواعٌد الوفاء بالقٌمة االسمٌة للسند.
ثامنا :الؽرض من القرض.
تاسعا :ضمانات الوفاء,.
عاشرا :سندات القرض التً أصدرتها الشركة سابقا.
حادي عشر :أٌة بٌانات ومعلومات ضرورٌة.
المادة 12
على المصرؾ الذي ٌتولى عملٌة االكتتاب بسندات القرض ؼلقه عند انتهاء مدته او االكتتاب بكامل
السندات المطروحة ،واإلعالن عن ذلك فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وتزوٌد المسجل فورا بجمٌع المعلومات عن
عملٌة االكتتاب بما فً ذلك أسماء المكتتبٌن بها وعذر السندات التً اكتتب بها كل منهم وعناوٌنهم ومنهم
جنسٌاتهم والمبالػ المدفوعة وقٌمة السندات.
المادة 11
أوال :لكل مكتتب بسندات القرض الطعن أمام المحكمة المختصة فً صحة عملٌات االكتتاب واثبات ذلك
وطلب إلؽاء الدفعة اذا لم تراع الشركة اإلجراءات الخاصة بإصدار السندات او االكتتاب بها او الدعوة إلٌها
خالل  1سبعة أٌام من تارٌخ الؽلق .وللمحكمة الفصل فً الطعن على وجه االستعجال وٌكون قرارها قابال
للتمٌٌز لدى محكمة االستئناؾ بصفتها التمٌٌزٌة ،وال ٌخضع قرارها للطعن بطرٌق تصحٌح القرار
التمٌٌزي.
ثانٌا :اذا حكم بإلؽاء االكتتاب لسندات القرض وجب على المصرؾ حال علمه باإللؽاء أعادة المبالػ المسددة
من المكتتبٌن إلٌهم كاملة خالل مدة ال تزٌد على  30ثالثٌن ٌوما.
المادة 13
للشركة بٌع السندات التً لم ٌكتتب بها الجمهور بسعر تداولها فً سوق قانونً لألوراق المالٌة ،بما ال ٌقل
عن قٌمتها االسمٌة.
المادة 12
على الشركة المقترضة الوفاء بقٌمة سندات القرض وفق الشروط التً وضعت عند اإلصدار او قبله وال
ٌجوز تؤخٌر مٌعاد الوفاء بها.
الباب الرابع
إدارة الشركة
الفصل األول
الهٌئة العامة /الفرع األول/تكوٌن الهٌئة العامة
المادة 15
تتكون الهٌئة العامة من جمٌع أعضاء الشركة.
المادة 14
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )12من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
تجتمع الجمعٌة العمومٌة للشركة المساهمة مرة واحدة على األقل كل سنة ،وتجتمع الجمعٌات العمومٌة لدى
الشركات األخرى مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر.
المادة 11
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )11من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:

توجه الدعوة إلى اجتماع الهٌئة العامة من إحدى الهٌئات واألشخاص اآلتٌة:
أوال :مإسسً الشركة لؽرض عقد االجتماع التؤسٌس خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور شهادة
تؤسٌس الشركة.
ثانٌا :رئٌس مجلس إدارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس والمدٌر المفوض للشركات األخرى ،او بناء
على طلب أعضاء فً الشركة ٌملكون ما ال ٌقل عن  %20عشر من المئة من رأس مالها المدفوع.
ثالثا :المسجل ،بمبادرة منه او بناء على طلب من مراقب الحسابات.
المادة 11
تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة ( )13وأضٌفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة ( )12من
قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر
بتارٌخ  ، 1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :فً الشركة المساهمة ،تكون الدعوة لحضور اجتماع الهٌئة العامة بنشر إعالن بها فً النشرة وفً
صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وفً سوق قانونً لألوراق المالٌة ،وتكون الدعوة فً الشركات األخرى بكتب مسجلة
ترسل إلى األعضاء على عناوٌنهم المثبة فً سجل األعضاء او بتبلٌؽهم فً مركز إدارة الشركة ،على أن
ٌحدد فً الدعوة مكان االجتماع وموعده ،وعلى أن ال تقل المدة بٌن تارٌخ الدعوة وموعد االجتماع عن
 25خمسة عشر ٌوما.
ثانٌا :اذا تخلؾ مإسسو الشركة المساهمة او رئٌس مجلس إدارتها او المدٌر المفوض للشركات األخرى
عن توجٌه الدعوة لعقد اجتماع للجمعٌة العمومٌة فً التارٌخ المقرر النعقاده قانوناٌ ،قوم المسجل بتحدٌد
مكان وتارٌخ االجتماع وتوجٌه الدعوة مباشرة إلى األعضاء فً الشركات المساهمة عن طرٌق إعالن
ٌنشره فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وفً سوق قانونً لألوراق المالٌة.
ثالثاٌُ :عتبر التالعب فً إعالن اجتماع للجمعٌة العمومٌة او نشر معلومات تتعلق به بؽٌة التؤثٌر على
قرارات أعضاء الجمعٌة العمومٌة المجتمعٌن عمال مخالفا للقانون.
المادة 19
كل دعوة إلى اجتماع الهٌئة العامة ٌجب أن تتضمن جدوال بؤعمال االجتماع ،وال ٌجوز تجاوزه أثناء
االجتماع إال بناء على اقتراح ممثلً ما ال ٌقل عن  %20عشر من المئة من رأس مال الشركة ،وموافقة
أؼلبٌته األصوات الممثلة فً االجتماع وبإجماع األعضاء كافة فً الشركات التضامنٌة .وتستثنى من ذلك
األمور المنصوص علٌها فً البند ثانٌا من المادة  91من هذا القانون.
المادة 90
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )15من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة،رقمه  42صادر بتارٌخ  ، 1002وأصبحت على الشكل األتً:
ُتعقد االجتماعات فً المقر الرئٌس للشركة او فً أي مكان آخر فً العراق اذا اقتضت الظروؾ ذلك ،طالما
ٌإدي ذلك إلى أدنى قدر من اإلزعاج للمالكٌن.
المادة 92
علق العمل بالفقرة (ثالثا  )2-من هذه المادة بموجب المادة ( )14من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم 12
لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ 1002
أوال :للعضو توكٌل الؽٌر بوكالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصوٌت فً اجتماعات الهٌئة العامة كما
ٌجوز له إنابة ؼٌره من األعضاء لهذا الؽرض.
ثانٌاٌ :حدد المسجل بتعلٌمات شكل سند اإلنابة ومحتوٌاته وكٌفٌة إعداده.
ثالثا :فً حالة الشركة المساهمة.
 -2تعلق.
ٌ -1جب أن تودع الوكاالت فً المركز اإلداري للشركة قبل  3ثالثة أٌام فً األقل ،من الموعد المحدد
لالجتماع وعلى إدارة الشركة تدقٌقها للتؤكد من صحتها وتبقى الوكالة واإلنابة نافذة ألي اجتماع ثان ٌإجل
إلٌه االجتماع األول.
المادة 91
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )11من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:

أوال :فً حالة الشركة المساهمةٌ ،نعقد اجتماع الجمعٌة العمومٌة بحضور األعضاء الذٌن ٌملكون أكثرٌة
األسهم المكتتب بها والمسددة أقساطها المستحقة؛ وفً حالة شركة محدودة المسإولٌةٌُ ،عقد االجتماع
بحضور ؼالبٌة مالكً األسهم المدفوعة أقساطها؛ وفً حالة الشركة التضامنٌة ،بحضور ؼالبٌة الحصص.
فإذا لم ٌكتمل النصاب القانونً لالجتماعٌ ،إجل االجتماع ،على أن ٌُعقد فً نفس المكان وفً نفس الٌوم
من األسبوع التالً ،وٌعتبر النصاب القانونً مكتمال فً االجتماع الثانً اذا حضره من ٌمثلون %15
خمسة وعشرون بالمائة من عدد األسهم او الحصص .وٌجوز للشركة أن تطلب من المسجل التؽاضً عن
تطبٌق نسبة  %15خمسة وعشرٌن بالمائة كحد أدنى للنصاب القانونً ،اذا رأت ،بناء على جدول أعمال
االجتماع وظروؾ أخرى ،أن الحد األدنى المطلوب لن ٌفٌد مصالح المالكٌن عموما .وقد ٌتطلب عقد الشركة
شروطا أكثر صرامة من اجل تحقٌق النصاب القانونً.
ثانٌا :اذا اقتصر جدول األعمال على تعدٌل عقد الشركة او زٌادة او تقلٌل رأس مالها او إقالة رئٌس او
عضو فً مجلس إدارتها او دمجها او تحوٌلها او بٌع نصؾ او أكثر من موجوداتها فً صفقة خارج
أعمالها االعتٌادٌة طبقا لصفقة وفقا للفقرة رابعا من المادة  54او تصفٌتها فٌقتضً عندئذ حضور النصاب
المطلوب لالجتماع األول.
المادة 93
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )11من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
فً حالة الشركة المساهمة ٌجب أن ٌحضر اجتماع الجمعٌة العمومٌة مندوب عن المسجل ،كما ٌجب أن
ٌحضر االجتماع اؼلب أعضاء مجلس إدارة الشركة .فإذا لم ٌحضر مندوبو المسجل او أعضاء مجلس إدارة
الشركة االجتماع بعد تبلٌؽهم بانعقادهٌُ ،عقد االجتماع فً ؼٌابهم بعد مرور نصؾ ساعة من الموعد المحدد
له .وٌنسحب مندوب المسجل من االجتماع بعد التؤكد من اكتمال النصاب القانونً له ،ما لم ٌطلب منه احد
المساهمٌن عدم االنسحاب من االجتماع.
المادة 92
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )19من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
فً الشركة المساهمة:
أوالٌُ :سجل اسم المشترك او المشتركة فً االجتماع فً سجل خاص قبل بدء االجتماع ،و ٌُدون فً هذا
السجل عدد األسهم التً ٌملكها المشترك او التً ٌمثلها ،بشرط إثبات ملكٌته لها عن طرٌق إبراز شهادة
األسهم ،او إثبات تمثٌله للمساهم بواسطة توكٌل رسمً منه .وال ٌتطلب األمر تقدٌم شهادات األسهم
المودعة والمقٌدة فً سجل إدخال المناقالت ،بشرط تقدٌم دلٌل كاؾ ٌثبت الملكٌة بموجب قواعد اإلٌداع
التً أقرتها الهٌئة المختصة فً الدولة بؤسواق األسهم واألوراق المالٌة .وٌضع المشارك توقٌعه بجوار
اسم المساهم الذي ٌمثله وٌنوب عنه.
ثانٌاٌ :كون احد أعضاء مجلس اإلدارة مسإوال عن التسجٌل فً سجل المشتركٌن فً االجتماع ،وٌكون
المجلس مسإوال عن صحة ما مسجل فٌه.
ثالثاٌ :عطى المشترك بطاقة دخول االجتماع مدون فٌها عدد األصوات التً ٌحق له التصوٌت بها.
المادة 95
أوالٌ :ترأس االجتماع رئٌس مجلس اإلدارة او رئٌس لجنة المإسسٌن فً الشركات المساهمة والمدٌر
المفوض فً الشركات األخرى حتى انتخاب رئٌس الهٌئة العامة.
ثانٌاٌ :ختار رئٌس االجتماع ،من بٌن األعضاء المشتركٌن فً االجتماع ،كاتبا لتدوٌن وقائمة ومراقبا او
أكثر لحساب النصاب وجمٌع األصوات.
ثالثاٌ :حسب النصاب بعد مرور  30ثالثٌن دقٌقة على موعد االجتماع .فإذا وجد رئٌس االجتماع أن النصاب
حاصلٌ ،علن بدء االجتماع وٌدعو على انتخاب رئٌس الهٌئة العامة.
رابعاٌ :سلم الرئٌس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه .وٌعلن البدء فً مناقشة ما ورد فً جدول األعمال
حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فٌه.
المادة 94

أوالٌ :سجل فً سجل خاص محضر بخالصة ما دار فً االجتماع من مناقشات واقتراحات وقرارات مع
تثبٌت اآلراء المخالفة .وٌوقع المحضر كل من رئٌس الهٌئة العامة والكاتب والمراقب ومندوب المسجل أن
كان حاضرا ،وٌختم بختم الشركة وترسل نسخة منه على المسجل.
ثانٌا :تسجل قرارات الهٌئة العامة فً سجل خاص وتختم الشركة وتوقع من رئٌس الهٌئة العامة.
ثالثا :لكل عضو فً الهٌئة العامة حق الطعن لدى المسجل فً سالمة اإلجراءات المتخذة من تارٌخ الدعوة
لالجتماع على تارٌخ صدور القرارات ،وذلك خالل ثالثة أٌام من تارٌخ انتهاء االجتماع ،وعلى المسجل أن
ٌبت فً الطعن خالل سبعة أٌام من تارٌخ تقدٌمه وإلؽاء تلك اإلجراءات أن كانت ؼٌر موافقة للقانون
وإلزام الشركة بإعادتها مجددا وٌكون قراره بهذا الشؤن نهائٌا.
المادة 91
أوال :فً الشركة المساهمة والمحدودةٌ ،كون لكل مساهم عدد من األصوات ٌساوي عدد األسهم التً
ٌملكها.
ثانٌا :فً الشركة التضامنٌة ،تحسب األصوات على أساس نسبة حصة كل شرٌك من رأس المال.
المادة 91
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )90من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوالٌ :كون التصوٌت علنا إال فً المسائل الخاصة بانتخاب وإقالة رئٌس مجلس اإلدارة او أي عضو فٌه فً
الشركة المساهمة ،وإعفاء المدٌر المفوض فً الشركات األخرى ،وكذلك اذا طلب ذلك عدد من األعضاء
ٌحملون ما ال ٌقل عن  %20عشر من المئة من األسهم او الحصص الممثلة فً االجتماع أٌا كان
الموضوع المطلوب التصوٌت بشؤنه ،فٌكون التصوٌت سرٌا.
ثانٌا :ال ٌُتخذ قرار بتعدٌل عقد شركة مساهمة او قرار بزٌادة او تقلٌل رأس مالها او بٌع أكثر من نصؾ
موجوداتها فً صفقة تخرج عن إطار أعمالها االعتٌادٌة ،او قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة
رابعا من المادة  ،54او قرار بدمج الشركة مع ؼٌرها او بتحوٌلها او تصفٌتها ،إال على أساس أصوات
األؼلبٌة من مالكً األسهم المكتتب بها والتً تم تسدٌد أقساطها المستحقة ،ما لم ٌتطلب عقد الشركة نسبة
أعلى من ذلك؛ وال ُتتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدودة المسإولٌة إال على أساس أؼلبٌة
أصوات األسهم المسددة فً تارٌخ الدعوة النعقاد اجتماع جمعٌتها العمومٌة ،ما لم ٌتطلب عقد الشركة نسبة
أعلى من ذلك؛ كما ال ُتتخذ أي من تلك القرارات فً حالة الشركة التضامنٌة إال على أساس تصوٌت
الحصص فٌها باإلجماع .وفً حالة تعادل األصوات فً الشركة محدودة المسإولٌة واستحالة إجماع
األصوات فً الشركة التضامنٌةٌ ،كون اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوٌة المسالة مسموحا به .و ُتتخذ
القرارات حول المسائل األخرى على أساس أؼلبٌة أصوات األسهم او الحصص الممثلة فً االجتماع ،ما لم
ً
نسبة أعلى.
ٌتطلب عقد الشركة
المادة 99
ترسل قرارات الهٌئة العامة إلى المسجل خالل  2أربعة أٌام من تارٌخ اتخاذها ،وتكون نسختها المصدقة من
قبله مستندا صالحا للتقدٌم إلى ؼٌة جهة.
المادة 200
لحملة  %5خمسة من المائة من أسهم الشركة االعتراض على قرارات الهٌئة العامة لدى المسجل خل
سبعة أٌام من تارٌخ اتخاذها وعلى المسجل إصدار قراره خالل  25خمسة عشر ٌوما من تارٌخ االعتراض،
وٌكون قراره قابال للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خالل  1سبعة أٌام من تارٌخ التبلٌػ به وعلى
المحكمة النظر فً االعتراض على وجه االستعجال وٌكون قرارها باتا.
المادة 202
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )92من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌحل مالك المشروع الفردي او الشركة محدودة المسإولٌة المملوكة لشخص واحد محل الجمعٌة العمومٌة،
وتسري علٌه او علٌها األحكام المنصوص علٌها فً هذا القانون ،باستثناء ما ٌتعلق منها باالجتماعات.
الفرع الثانً
اختصاصات وصالحٌات الهٌئة العامة

المادة 201
تعدلت الفقرات (ثانٌا  -رابعا  -عاشرا) من هذه المادة بموجب المواد ( )92 ،93 ،91من قانون تعدٌل
قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ ،1002
وأصبحت على الشكل األتً:
الهٌئة العامة هً أعلى هٌئة فً الشركة ،وتتولى تقرٌر كل ما ٌعود لمصلحتها وٌكون لها بوجه خاص ما
ٌلً:
أوال – مناقشة وإقرار تقرٌر المإسسٌن حول إجراءات تؤسٌس الشركة عند عقد االجتماع التؤسٌسً.
ثانٌا – انتخاب أشخاص من ؼٌر قطاع الدولة لتمثٌل المساهمٌن فً مجلس إدارة الشركة المختلطة،
وانتخاب وإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثٌل جمٌع المساهمٌن فً الشركة.
ثالثا :مناقشة تقارٌر كل من اإلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى ومراقب
الحسابات وأي تقرٌر أخر ٌردها من جهة ذات عالقة ،واتخاذ القرارات الالزمة.
رابعا – مناقشة الحسابات الختامٌة للشركة والتصدٌق علٌها.
خامسا – مناقشة وإقرار الخطة السنوٌة المقترحة والموازنة التخطٌطٌة للسنة التالٌة فً ؼٌر الشركات
المساهمة.
سادسا – تعٌٌن مراقب الحسابات وتحدٌد أجوره فً الشركات الخاصة.
سابعا – مناقشة االقتراحات الخاصة باالقتراض والرهن والكفالة واتخاذ القرارات بشؤنها فً الشركات
المحدودة والتضامنٌة.
ثامنا – إقرار نسبة األرباح الواجب توزٌعها على األعضاء وتحدٌد نسبة االحتٌاطً اإللزامً وأٌة
احتٌاطٌات أخرى تراها مناسبة.
تاسعا – تحدٌد مكافؤة رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة المختلطة والخاصة ،بما ٌتناسب
والجهد المبذول فً انجاز المهام وتحقٌق الخطط واألرباح.
عاشرا – إقرار قواعد الخدمة فً الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة.
الفصل الثانً
مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة
الفرع األول
مجلس اإلدارة
المادة 203
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )94من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن
سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال – ٌتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة من  1سبعة أعضاء أصلٌٌن ٌتم اختٌارهم على
النحو التالً:
 -2عضوان ٌمثالن قطاع الدولة ٌتم تعٌٌنهم بموجب قرار من الوزٌر او وكٌل الوزٌر المختص بالقطاع
الذي تعود له الشركة ،ما لم تتجاوز حصة قطاع الدولة فً رأس مال الشركة المختلطة فً تارٌخ تعٌٌن
العضوٌن  %50خمسٌن بالمائة من رأس مال الشركة .وفً هذه الحالة ٌقوم الوزٌر او وكٌل الوزٌر
المختص بالقطاع الذي تعود إلٌه الشركة بتعٌٌن ثالثة أشخاص فً مجلس إدارة الشركة ٌمثلون قطاع
الدولة.
 -1خمسة أعضاء من خارج قطاع الدولة ٌمثلون حاملً األسهم وٌنتخبون من قبل الجمعٌة العمومٌة
للشركة ،ما لم تكن حصة قطاع الدولة فً الشركة المختلطة فً وقت التعٌٌن قد تجاوزت  %50خمسٌن
بالمائة من رأس مال الشركة .وفً هذه الحالة ٌعٌن أعضاء الجمعٌة العمومٌة أربعة أشخاص من خارج
قطاع الدولة ٌمثلون المساهمٌن فً الشركة.
ثانٌا – ٌكون لمجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة المختلطة سبعة أعضاء احتٌاط ٌُختارون بالطرٌقة
وبالنسب المقررة الختٌار األعضاء االصلٌٌن.
المادة 202
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )91من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:

أوالٌ :تكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء أصلٌٌن ال ٌقل عددهم عن  5خمسة وال
ٌزٌد عن  9تسعة أعضاء ٌنتخبهم أعضاء الجمعٌة العمومٌة للشركة.
ثانٌا – ٌكون لمجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة الخاصة ،أعضاء احتٌاط ٌُختارون بالطرٌقة والنسب
المقررة لألعضاء االصلٌٌن.
مادة 205
علق العمل بهذه المادة بموجب المادة ( )91من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ :1002
المادة 204
أوال – ٌشترط فً عضو مجلس اإلدارة أن ٌكون:
 -2متمتعا باألهلٌة القانونٌة.
 -1ؼٌر ممنوع من إدارة الشركات بموجب قانون او قرار صادر من جهة مختصة قانونا.
 -3مالكا لما ال ٌقل عن ألفً سهم ،اذا كان ممثال للقطاع الخاص وإذا انقضت اسهمه عن هذا الحد وجب
علٌه إكمال النقص خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ حصوله على عضوٌة مجلس اإلدارة وإال اعتبر فاقدا
لعضوٌة المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة.
ثانٌا – اذا فقد عضو مجلس اإلدارة أٌا من الشروط المذكورة فً البند أوال من هذه المادة زالت عنه
عضوٌة المجلس من تارٌخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار ٌتخذ بحضوره ٌعتبر باطال اذا كان تصوٌته بشؤنه
قد اثر فً اتخاذه.
ثالثا – مدة العضوٌة فً مجلس اإلدارة  3ثالث سنوات من تارٌخ أول اجتماع له وتكون المدة قابلة
للتجدٌد.
المادة 201
أوال – اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوٌة مجلس اإلدارة وجب علٌه إشعار المجلس بذلك خالل
 1سبعة أٌام من تارٌخ انتخابه للمجلس إن كان حاضرا جلسة االنتخاب ،ومن تارٌخ تبلٌؽه به إن كان
ؼائبا.
ثانٌا – اذا استقال عضو مجلس اإلدارة وجب أن تكون استقالته تحرٌرٌة ،وال تعتبر نافذة إال من تارٌخ
قبولها من المجلس.
المادة 201
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )99من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوال – اذا أصبح مقعد احد أعضاء مجلس اإلدارة الذي ٌمثل قطاع الدولة شاؼراٌ ،وجه المجلس الدعوة
ألحد أعضائه االحتٌاطٌٌن لكً ٌشؽل هذا المقعد وٌحضر اجتماعات مجلس اإلدارة كؤحد أعضائه .وٌراعً
المجلس فً توجٌه الدعوة ترتٌب اسم العضو االحتٌاطً فً الئحة أسماء األعضاء االحتٌاطٌٌن لكل قطاع.
ثانٌا – اذا حصل شاؼر فً عضوٌة تمثل القطاع الخاص فً مجلس اإلدارة ،وٌدعو رئٌس المجلس العضو
االحتٌاط الحائز على أكثرٌة األصوات ،وإذا كان ألكثر من عضو أصوات متساوٌةٌ ،ختار الرئٌس احدهم.
ثالثا – اذا حصل أكثر من شاؼر فً عضوٌة تمثل القطاع الخاص فً مجلس اإلدارة ولم ٌكن عدد األعضاء
االحتٌاط كافٌا لملء هذه الشواؼرٌ ،دعو رئٌس المجلس ،الهٌئة العامة النتخاب أعضاء أصلٌٌن إلكمال
النقص فً عضوٌة المجلس بعد إدخال االحتٌاط ،وانتخاب أعضاء احتٌاط بدلهم خالل  40ستٌن ٌوما من
حصول الشاؼر.
رابعا – اذا فقد مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة الخاصة نصؾ عدد أعضائه فً وقت واحد اعتبر منحال
ووجب علٌه دعوة الهٌئة العامة لالجتماع خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ الفقدان النتخاب مجلس جدٌد.
المادة 209
اذا ؼاب عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور االجتماع تتبع اإلجراءات المبٌنة فً البندٌن أوال
وثانٌا من المادة  201من هذا القانون بحسب األحوال وٌحل العضو االحتٌاط محل العضو األصلً مدة
ؼٌابه.
المادة 220

تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )200من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوال – ال ٌجوز للشخص أن ٌكون عضوا فً مجالس إدارة أكثر من  4ست شركات فً نفس الوقت ،ومع
ذلك ،باستطاعته فً نفس الوقت أن ٌتولى رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة او شركتٌن.
ثانٌا – ال ٌجوز لرئٌس او عضو مجلس اإلدارة أن ٌكون رئٌسا او عضوا فً مجلس إدارة شركة أخرى
تمارس نشاطا مماثال إال اذا حصل على ترخٌص بذلك من الهٌئة العامة للشركة التً ٌتولى رئاسة او
عضوٌة مجلس إدارتها.
الفرع الثانً
اجتماع مجلس اإلدارة
المادة 222
ٌجتمع مجلس اإلدارة خالل سبعة أٌام من تارٌخ تكوٌنه ،وٌنتخب باالقتراع السري من بٌن أعضائه رئٌسا
له ونائبا للرئٌس ٌحل محله عند ؼٌابه لمدة سنة قابلة للتجدٌد.
المادة 221
أوال ٌ -جتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرٌن فً األقل بدعوة من رئٌسه ،او بناء على طلب أي من أعضائه
اآلخرٌن .
ثانٌا  -تعقد اجتماعات المجلس فً مركز إدارة الشركة او أي مكان أخر داخل العراق ٌختاره الرئٌس اذا
تعذر عقد االجتماع فً مركز أدارتها.
المادة 223
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )202من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌحسب النصاب القانونً بعد مرور ثالثٌن دقٌقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس ،وٌنعقد المجلس
بحضور أؼلبٌة عدد أعضائه.
المادة 222
علق العمل بالفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )201من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم 12
لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ :1002
أوال  -تتخذ قرارات المجلس باألكثرٌة المطلقة لألعضاء الحاضرٌن وإذا تساوت األصوات ٌرجح لجانب
الذي فٌه الرئٌس .
ثانٌا  -تعلق.
المادة 225
اذا تؽٌب رئٌس المجلس او نائبه او أي عضو فٌه ،عن حضور ثالثة اجتماعات متوالٌة دون عذر مشروع،
او عن حضور اجتماعات متوالٌة دون عذر مشروع ،او عن حضور اجتماعات متوالٌة لمدة تتجاوز ستة
أشهر ولو بعذر مشروع ،اعتبر مستقٌال .
المادة 224
أوال ٌسجل فً سجل خاص محضر بخالصة ما دار فً االجتماع من مناقشات ،واقتراحات ،وتثبت اآلراء
المخالفة ،وٌوقعه األعضاء الحاضرون
ثانٌا  -تسجل قرارات مجلس اإلدارة فً سجل خاص وٌوقعه رئٌسه
ثالثا  -تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقدٌم إلى أٌة جهة  ,على أن ٌحفظ
المسجل نسخة منها لدٌه .
الفرع الثالث
اختصاصات وصالحٌات مجلس اإلدارة
المادة 221
تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ( )203وأضٌفت الفقرة (ثامنا) بموجب المادة ()202
من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه 42

صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌ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 .
أوال  -تعٌٌن المدٌر المفوض وتحدٌد أجوره ومكافآته واختصاصاته وصالحٌاته واإلشراؾ على أعمال
وتوجٌهه وإعفاإه .
ثانٌا تنفٌذ قرارات الهٌئة العامة ومتابعة تنفٌذها
ثالثا  -وضع الحسابات الختامٌة للسنة السابقة خالل األشهر الستة األولى من كل سنة وإعداد تقرٌر شامل
بشؤنها وبنتائج تنفٌذ الخطة السنوٌة وتقدٌمها إلى الهٌئة العامة لمناقشتها والمصادقة علٌها على أن
تتضمن ما ٌؤتً :
 -2المٌزانٌة العامة
 -1كشؾ حساب األرباح والخسائر
 -3أٌة بٌانات أخرى تقررها الجهات المختصة
رابعا  -مناقشة وإقرار خطة سنوٌة عن نشاط الشركة للسنة القادمة ٌتوجب على المدٌر المفوض إعدادها
خالل األشهر الستة األخٌرة من السنة فً ضوء هدؾ الشركة ،وتتضمن الخطة تقرٌرا كامال عن نشاط
الشركة ومشروع للموازنة ٌبٌن ما ٌلً:
 -2النقدٌة
 -1المبٌعات
 -3المشترٌات
 -2القوى العاملة
 -5النفقات الرأسمالٌة
 -4اإلنتاج
خامسا  -متابعة تنفٌذ الخطة وتقدٌم تقارٌر دورٌة إلى مراقب الحسابات وتقرٌر سنوي إلى الهٌئة العامة
عن نتائج تنفٌذ الخطة
سادسا  -إعداد الدراسات واإلحصائٌات بهدؾ تطوٌر نشاط الشركة
سابعا  -اتخاذ القرارات الخاصة باالقتراض والرهن والكفالة
ثامنا ٌ -نشئ مجلس اإلدارة لجنتٌن من أعضاءه لتقدٌم التوصٌات بخصوص:
أ  -اختٌار مدققٌن مالٌٌن مستقلٌن من ؼٌر العاملٌن فً الشركة لجنة الرقابة والتدقٌق المالً،
ب  -تحدٌد طبٌعة وكمٌة األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وللمدٌر المفوض لجنة األجورٌ .جب أن
ال ٌكون أي من أعضاء هاتٌن اللجنتٌن موظفا رسمٌا او مساهما فً الشركة تتجاوز قٌمة اسهمه فٌها
 %20عشرة بالمائة من أسهم الشركة.
وٌجب أن ال ٌكون مرتبطا بؤي منهم بصلة القرابة المباشرة او عن طرٌق ا لزواج او عن خالل مصلحة
شخصٌة او اقتصادٌة لدرجة قد تإدي إلى التؤثٌر على حٌاد قراراته .وٌعلن عن أي تصرؾ او إجراء ٌتخذ
ٌخالؾ إي من توصٌات احد اللجنتٌن وأسبابه فً اجتماع الجمعٌة العمومٌة وٌسجل فً محضر االجتماع.
تتحمل لجنة المراقبة والتدقٌق المالً مسإولٌة ضمان دقة عملٌات التدقٌق المالً وإمكانٌة االعتماد علٌها
وتعقد اجتماعات مؽلقة مع المدققٌن المالٌٌن المستقلٌن لتحقٌق ذلك.
وتضمن االحتفاظ خالل العام بسجل عن جمٌع المعامالت المالٌة ذات الصلة ٌتماشى مع المعاٌٌر الدولٌة
المتعارؾ علٌها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققٌن المالٌٌن المستقلٌن.
المادة 221
أوال  -كل قرار ٌصدر عن مجلس اإلدارة ٌوقعه رئٌسه ،وٌختم بختم الشركة
ثانٌا  -تنفذ قرارات مجلس اإلدارة عند صدورها طبقا ألحكام القانون
ثالثا  -ألؼلبٌة أعضاء مجلس اإلدارة المساهمة المختلطة االعتراض لدى مجلس الوزراء على أي من
اإلجراءات والتوجٌهات التً ال تنسجم مع أحكام القانون
رابعا ٌ -كون رئٌس مجلس اإلدارة مسإوال عن متابعة تنفٌذ قرارات المجلس.
المادة 229

تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )205من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال :ال ٌسمح لرئٌس مجلس إدارة الشركة او ألي عضو من أعضاء المجلس ،باالنتفاع من أي مصالح له،
مباشرة كانت او ؼٌر مباشرة ،فً صفقات او عقود تبرم مع الشركة ،إال بعد الحصول على إذن بذلك من
الجمعٌة العمومٌة ٌعتمد على قٌامه بالكشؾ عن طبٌعة هذه المصالح ومداها .وٌعتبر رئٌس مجلس إدارة
الشركة او عضو مجلس إدارتها مسإوال أمام الشركة عن أي ضرر ٌصٌب الشركة بسبب خرق هذه المادة.
وال ٌعفً االمتثال ألحكام هذه المادة من المسإولٌة المنصوص علٌها فً الفقرة ثالثا من المادة .2
ثانٌا :ال ٌسمح لرئٌس مجلس إدارة الشركة او ألحد أعضاء المجلس اإلدالء بصوته او المشاركة فً أمر ما
تكون له فٌه مصلحة مباشرة او ؼٌر مباشرة من دون الكشؾ عن ذلك والتصرٌح بطبٌعة ومدى هذه
المصلحة لألعضاء اآلخرٌن ؼٌر المستفٌدٌن ،والحصول على موافقة أؼلبٌتهم .وفً كال الحالتٌن ،على أي
حالـ تسجل تفاصٌل الموضوع فً محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة ،وتتاح للجمعٌة العمومٌة وللمراقبٌن
والمدققٌن المالٌٌن المستقلٌن المسإولٌن عن مراجعة وتدقٌق حسابات الشركة.
المادة 210
على رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة أن ٌبذلوا من العناٌة فً تدبٌر مصالح الشركة ما ٌبذلونه فً تدبٌر
مصالحهم الخاصة وإدارتها إدارة سلٌمة وقانونٌة على أن ال ٌنزلوا فً ذلك عن عناٌة الشخص المعتاد من
أمثالهم ،وهم مسإولون أمام الهٌئة العامة عن أي عمل ٌقومون به بصفتهم هذه .
الفصل الثالث
المدٌر المفوض
الفرع األول
تعٌٌن المدٌر المفوض وإعفاإه
المادة 212
أوال ٌ -كون لكل شركة مدٌر مفوض من أعضائها او من الؽٌر من ذوي الخبرة واالختصاص فً مجال
نشاط الشركة ٌعٌن وتحدد اختصاصاته وصالحٌاته وأجوره ومكافؤته من مجلس اإلدارة فً الشركة
المساهمة والهٌئة العامة فً الشركات األخرى .
ثانٌا  -ال ٌجوز الجمع بٌن رئاسة او نٌابة رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة ومنصب المدٌر المفوض
فٌها وال ٌجوز للشخص أن ٌكون مدٌرا مفوضا ألكثر من شركة مساهمة واحدة .
المادة 211
ٌعفى المدٌر المفوض بقرار مسبب من الجهة التً عٌنته .
الفرع الثانً
اختصاصات وصالحٌات المدٌر المفوض
المادة 213
أوال ٌ -تولى المدٌر المفوض جمٌع األعمال الالزمة إلدارة الشركة وتسٌٌر نشاطها ضمن االختصاصات
والصالحٌات المحددة له من الجهة التً عٌنته ووفق توجٌهاتها
ثانٌا  -مع مراعاة أحكام البند أوال من هذه المادةٌ ،كون للمدٌر المفوض فً الشركة المحدودة والتضامنٌة
والمشروع الفردي اختصاصات مجلس اإلدارة نفسها فً الشركة المساهمة المنصوص علٌها فً البنود
ثانٌا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة  221من هذا القانون .
المادة 212
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )204من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌخضع المدٌر المفوض فً ممارسته الختصاصاته وصالحٌاته إلى أحكام المادتٌن  229و 210من هذا
القانون .وباإلضافة إلى ذلكٌ ،تم الكشؾ كتابٌا عن أعلى خمس أجور ورواتب تدفعها الشركة لموظفٌها،
وتتاح هذه المعلومات ألعضاء الجمعٌة العمومٌة لالطالع علٌها.
الباب الخامس
الرقابة على الشركات

الفصل األول
هدؾ الرقابة ومستلزماتها
المادة 215
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )201من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
تهدؾ الرقابة إلى ضمان قٌام الشركة بتطبٌق أحكام عقدها وهذا القانون.
المادة 214
ٌعد مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى خالل الشهر األول من كل
سنة قائمة تتضمن البٌانات اآلتٌة :
أوال  -اسم الشركة وعنوان مركز إدارتها وفروعها إن وجدت
ثانٌا  -مقدار رأس المال وبٌان األسهم او الحصص التً ٌتكون منها
ثالثا  -األقساط المدفوعة من قٌمة األسهم فً الشركة المساهمة ،وما سدد منها خالل السنة ،وتلك التً لم
ٌعد ألصحابها حق االحتفاظ بها .
خامسا  -أسماء وجنسٌات ومهن وعناوٌن وعدد أسهم او حصص كل من :
 -2أعضاء الشركة  ,واألعضاء الذٌن اكتسبوا العضوٌة او انتهت عضوٌتهم فً الشركة من تارٌخ أخر
قائمة سنوٌة او من تارٌخ تسجٌل الشركة عند إعداد القائمة السنوٌة األولى
 -1رئٌس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات
األخرى.
المادة 211
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )201من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال – ترسل إلى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة إلى المساهمٌن لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة
لمناقشة الحسابات الختامٌة للشركة ،وٌرفق بالدعوة ما ٌلً:
 – 2القائمة السنوٌة.
 – 1الحسابات الختامٌة للسنة السابقة وتقرٌر مراقب الحسابات بشؤنها.
 – 3تقرٌر المدٌر المفوض عن التقدم الذي أحرزته الشركة فً تنفٌذ خطتها للسنة السابقة.
ثانٌا – فً حالة الشركة المساهمة ،ترسل الدعوة إلى المسجل وترفق بها البٌانات والتقارٌر الوارد ذكرها
فً الفقرتٌن الفرعٌتٌن  2و 1من الفقرة أوال من هذه المادة،
وٌرفق بها كذلك تقرٌر مجلس اإلدارة عن التقدم الذي أحرزته فً تنفٌذ خطتها للسنة السابق .وٌحق
لألعضاء الحصول على نسخ من التقرٌر السنوي للشركة ونسخ من البٌانات والتقارٌر األخرى.
المادة 211
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )209من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
للمسجل حق طلب أي بٌانات او إٌضاحات او مستندات من الشركة بؽٌة تنفٌذ واجباته بموجب القانون.
المادة 219
ٌكون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنٌة سجل ألعضائها ٌحفظ فً مركز إدارتها المسجل تدون فٌه
المعلومات اآلتٌة:
أوال  -اسم العضو وجنسٌته ومهنته وعنوانه وعدد األسهم او مقدار الحصص التً ٌملكها وتارٌخ تملكه
لها.
ثانٌا  -أرقام أسهم كل عضو والمبلػ المدفوع عن كل سهم فً الشركة المساهمة والمحدودة.
ثالثا  -تارٌخ انتهاء العضوٌة وسببه.
المادة 230

اذا قٌد اسم شخص فً سجل األعضاء او حذؾ منه خطا او خالفا ألحكام هذا القانون او اذا حصل قصور او
تؤخٌر ال موجب له فً قٌد من ٌستحق العضوٌة او فً شطب من انتهت عضوٌته  .كان لذلك الشخص وألي
عضو فً الشركة الحق فً مطالبتها بتصحٌح القٌد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل إللزام الشركة
بالتصحٌح ،دون إخالل بحقه فً مطالبة الشركة بالتعوٌض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.
المادة 232
كل ما ٌرد فً سجل األعضاء ٌعتبر صحٌحا ما لم ٌثبت العكس.
المادة 231
أوال  -للعضو حق االطالع على سجل األعضاء ،فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل إللزام الشركة
بتمكٌنه من االطالع على السجل
ثانٌا  -فً الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنٌة ،تعرض سجالت الشركة الطالع األعضاء علٌها خالل
األٌام العشرة السابقة الجتماع الهٌئة العامة وخالل مدة انعقاده .
الفصل الثانً
الرقابة المالٌة
المادة233
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )220من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوال  -تخ ضع حسابات الشركة المختلطة إلى رقابة وتدقٌق دٌوان الرقابة المالٌة .أما حسابات الشركة
الخاصة فتخضع للرقابة والتدقٌق من قبل مراقبً حسابات تعٌنهم الجمعٌة العمومٌة للشركة .و ٌنبؽً
توحٌد حسابات الشركات المتصلة ببعضها وفقا لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة ما لم ٌكن قد تم تعدٌلها تحدٌدا
بموجب معاٌٌر نافذة فً العراق.
ثانٌا ٌ -قدم مراقب الحسابات تقرٌرا إلى الشركة عن الحسابات خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ االنتهاء من
إعدادها.
المادة 232
تعدلت الفقرة (أوال) والفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )222من قانون تعدٌل قانون الشركات
رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على
الشكل األتً:
ٌتضمن تقرٌر مجلس اإلدارة عن الحسابات الختامٌة فً الشركة المساهمة وتقرٌر المدٌر المفوض فً
الشركات األخرى البٌانات التفصٌلٌة عن نشاط الشركة وباألخص ما ٌؤتً :
أوال – العقود العامة التً أبرمتها الشركة خالل السنة السابقة واألعمال التً حققت مصالح من ٌملكون
 %20او أكثر من أسهم الشركة ،وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومدٌرها المفوض ،وحققت كذلك مصالح
عوائلهم ،ومصالح الكٌانات التً تخضع لسٌطرتهم وأي مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرؾ
صاحب عالقة ،وذلك بموجب معاٌٌر المحاسبة الدولٌة وبالقدر المسموح به لتطبٌق تلك المعاٌٌر فً العراق.
ثانٌا – نتائج العملٌات بضمنها اإلٌرادات وتوزٌع األرباح الصافٌة.
ثالثا  -رصٌد االحتٌاطً واستخداماته
رابعا  -المبالػ التً حصل علٌها أعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض ،الحالٌون منهم والسابقون كؤجور
ومكافآت نقدٌة او عٌنٌة ٌتمتعون بها
خامسا  -المبالػ التً أنفقت إلؼراض الدعاٌة والسفر والضٌافة والتبرعات مع بٌان توضٌحً.
المادة235
تعقد الهٌئة العامة اجتماعا لمناقشة وإقرار الحسابات الختامٌة خالل ستٌن ٌوما من تارٌخ االنتهاء من
تدقٌقها.
المادة 234
على مراقب الحسابات أن ٌدلً برأٌه حول الحسابات الختامٌة للشركة المساهمة أمام هٌئتها العامة ،وٌجوز
ذلك فً الشركات األخرى ،وفً كل األحوال ٌجب أن ٌتناول رأي المراقب المسائل اآلتٌة :

أوال  -مدى سالمة حسابات الشركة وصحة البٌانات الواردة فً الحسابات الختامٌة ومدى السماح له
باالطالع على المعلومات التً طلبها عن نشاط الشركة مع بٌان رأٌه فً تقرٌر مجلس اإلدارة .
ثانٌا  -مدة تطبٌق الشركة لألصول الحسابٌة المرعٌة وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر والسجالت
الحاسبٌة وعملٌة جرد الموجودات والتزامات الشركة
ثالثا – مدى تعبٌر الحسابات الختامٌة عن حقٌقة المركز المالً للشركة فً نهاٌة السنة ونتٌجة أعمالها
رابعا  -مدى تطابق الحسابات مع أحكام هذا القانون وعقد الشركة
خامسا  -ما وقع من مخالفات ألحكام هذا القانون او عقد الشركة على وجه ٌإثر فً نشاطها او مركزها
المالً ،مع بٌان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقٌق الحسابات الختامٌة .
المادة 231
ٌسال مراقب الحسابات عن صحة البٌانات الواردة فً تقرٌره بوصفه وكٌال عن الشركة فً مراقبة وتدقٌق
حساباتها.
المادة231
توقع الحسابات الختامٌة من رئٌس مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض
فً الشركات األخرى وٌكون كل موقع مسإوال عن صحة البٌانات الواردة فٌها .
المادة 239
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )221من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ترسل إلى المسجل نسخ من الحسابات الختامٌة والخطة السنوٌة والتقارٌر المعدة بشؤنها ،كما ترسل إلى
المسجل قرارات الجمعٌة ا لعمومٌة المتعلقة بكل ذلك.
الفصل الثالث
التفتٌش
المادة 220
علق العمل الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )223من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم 12
لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ :1002
تخضع الشركة للتفتٌش من قبل مفتش ذي اختصاص او أكثر ٌختاره المسجل فً حالة وجود ادعاء مسبب
بمخالفة الشركة ألحكام القانون او عقدها او قرارات هٌئاتها من إحدى الجهات اآلتٌة :
أوال -تعلق
ثانٌا  -أعضاء فً الشركة ٌحملون  %20عشر من المئة فً األقل من قٌمة األسهم المكتتب بها او من
حصصها
ثالثا  -للمسجل حق تعٌٌن مفتش عند الضرورة دون طلب من أٌة جهة
المادة 222
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )222من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
للمسجل ،عند الضرورة ،حق تعٌٌن مفتش دون أن ٌطلب إذن بذلك من أٌة جهة .اذا رأت الشركة أن
المسجل مارس سلطاته بموجب هذا القسم ألؼراض ؼٌر مشروعةٌ ،جوز لها أن تطلب إثبات ذلك أمام
المحكمة المختصة وان تحصل بالتالً على أمر ٌحظر المسجل عن القٌام بؤي عمل ؼٌر مشروع.
المادة 221
تعدلت الفقرة (ثانٌا) من هذه المادة بموجب المادة ( )225من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام
 - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل
األتً:
أوال ٌ -حدد المسجل مهام وإطار عمل المفتش بالتفصٌل وكذلك طبٌعة التقارٌر الواجب إعدادها حول ذلك.

ثانٌا ٌ -رفع المفتش المعٌن تقرٌره عن علمٌة التفتٌش التً قام بها إلى المسجل ،وٌرسل المسجل نسخة
من التقرٌر إلى الشركة والى الشخص المسإول عن االدعاء المشار إلٌه فً المادة .220
المادة 223
للهٌئة العامة فً الشركة تعٌٌن مفتش ذي اختصاص لتفتٌش أعمال الشركة وتحدٌد مهامه وإطار عمله،
وطبٌعة التقارٌر التً ٌقدمها إلى الشركة على أن تعطى نسخة منه إلى المسجل .
المادة 222
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 عالقة بها عن أي أمر ٌخص الموضوع المكلؾ بالتفتٌش بشؤنه .
المادة 225
اذا ظهر من تقرٌر المفتش أن عضوا فً مجلس اإلدارة او مدٌرا او مفوضا او عضوا فً الشركة او أي
مسإول فٌها ،حالٌا او سابقا ،قد أتى عمال ٌسال عنه وجب على المسجل إبالغ الجهات المختصة بذلك،
التخاذ األجراء المناسب.
المادة 224
على المسجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة لترشٌد وتوجٌه الشركة فً ضوء المقترحات الواردة فً تقرٌر
المفتش .
الباب السادس
انقضاء الشركة
الفصل األول
أسباب االنقضاء
المادة 221
تنقضً الشركة بؤحد األسباب اآلتٌة وفق أحكام هذا القانون:
أوال  -عدم مباشرة الشركة نشاطها رؼم مرور سنة على تؤسٌسها ،دون عذر مشروع
ثانٌا  -توقؾ الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزٌد عن السنة ،دون عذر مشروع
ثالثا  -انجاز الشركة المشروع الذي تؤسست لتنفٌذه او استحالة تنفٌذه
رابعا  -اندماج الشركة او تحولها وفق أحكام هذا القانون
خامسا  -فقدان الشركة  %15خمسا وسبعٌن من المئة من رأس مالها االسمً وعدم اتخاذ اإلجراء
المنصوص علٌه فً الفقرة  2من هذا القانون خالل مدة ستٌن ٌوما من تارٌخ ثبوته بموجب المٌزانٌة
سادسا  -قرار الهٌئة العامة للشركة بتصفٌتها.
الفصل الثانً
دمج الشركات
المادة 221
ٌجوز دمج شركة او أكثر بؤخرى ،او دمج شركتٌن او أكثر لتكوٌن شركة جدٌدة.
المادة 229
تعدلت الفقرة (أوال) والفقرة(رابعا) من هذه المادة بموجب المادة ( )224من قانون تعدٌل قانون الشركات
رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على
الشكل األتً:
ٌشترط لجواز الدمج بٌن الشركات  :أوال  -تعلق.
ثانٌا  -أن ال ٌإدي الدمج إلى :
 -2فقدان الشركة المساهمة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة محدودة او تضامنٌة
 -1فقدان الشركة المحدودة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة تضامنٌة
 -3فقدان الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنٌة او المشروع الفردي شخصٌتها المعنوٌة لصالح
الشركة البسٌطة
ثالثا  -أن ال ٌإدي الدمج إلى زٌادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها او الناجمة عن الدمج على الحد المقرر

لها قانونا بحسب نوعها
رابعا – تعلق
المادة 250
تعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ( )221وعلق العمل بالفقرتٌن (رابعا وخامسا) بموجب المادة ()221
وتعدلت الفقرة (سادسا) بموجب المادة ( )229من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
تتخذ لؽرض الدمج ،اإلجراءات اآلتٌة :
أوال  -إعداد دراسة اقتصادٌة وفنٌة للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن أهداؾ ومسوؼات وشروط
الدمج وأٌة بٌانات أخرى ،وتقدٌمها إلى الهٌئة العامة لكل شركة
ثانٌا ٌ -تخذ قرار الدمج فً الهٌئة العامة لكل شركة على انفراد ،وٌحدد فٌه اسم ونوع الشركة التً سٌتم
الدمج ورأس مالها وعدد أعضائها ونشاطها ،وترسل القرارات مع الدراسة إلى المسجل خالل عشرة أٌام
من اتخاذها .
ثالثا  -اذا قرر المسجل خالل فترة  25خمسة عشر ٌوما من استالمه للقرارات إنها تتماشى مع القانون،
ٌقوم بدون تؤخٌر بإصدار إذن بنشرها ،وٌبلػ الشركات ذات العالقة بقراره ،وتتولى الشركات نشر القرارات
فً النشرة وفً إحدى الصحؾ الٌومٌة.
رابعا  -تعلق.
خامسا  -تعلق.
سادسا  -على الشركات التً وافق المسجل على دمجها توجٌه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعٌاتها
العمومٌة خالل ٌ 40وما من تارٌخ نشر قرار الدمج ،وٌكون الؽرض من هذا االجتماع المشترك تعدٌل
العقود القائمة للشركات المندمجة او وضع عقد جدٌد للشركة للتصدٌق علٌه ونشره فً النشرة وفً احد
الصحؾ الٌومٌة.
المادة 252
ٌعتبر الدمج نافذا من تارٌخ أخر نشر للعقد المعدل او الجدٌد حسب األحوال وتنتهً فً هذا التارٌخ،
الشخصٌة المعنوٌة للشركات التً اندمجت فً شركة أخرى او التً اندمجت مكونة شركة جدٌدة ،وٌكون
تصدٌق المسجل على العقد فً الحالة األخٌرة بمثابة إجازة التؤسٌس.
المادة 251
تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بها او الناجمة عن الدمج .
الفصل الثالث
تحول الشركة
المادة 253
ٌجوز تحول الشركة من نوع إلى نوع أخر من األنواع التً نص علٌها هذا القانون مع مراعاة االستثناءات
اآلتٌة:
أوال– ال ٌجوز تحول الشركة المساهمة إلى محدودة او تضامنٌة او إلى مشروع فردي وال الشركة المحدودة
إلى تضامنٌة.
ثانٌا– ال ٌجوز تحول الشركة المحدودة او التضامنٌة إلى مشروع فردي إال فً حالة نقصان عدد أعضاءها
إلى عضو واحد.
ثالثا – ال ٌجوز تحول الشركة المساهمة او المحدودة او التضامنٌة او المشروع الفردي إلى شركة بسٌطة.
المادة 252
أوال  -تقوم الشركة بإعداد دراسة اقتصادٌة وفنٌة ،تتضمن أهداؾ ومسوؼات التحول ،وتقدٌمها إلى الهٌئة
العامة
ثانٌا ٌ -كون التحول بقرار تصدره الهٌئة العامة للشركة  ،وٌرفق به تعدٌل لعقدها بما ٌتفق والوضع الجدٌد
لها ،وٌرسل القرار مع الدراسة والعقد المعدل إلى المسجل خالل عشرة أٌام من تارٌخ صدوره
ثالثا ٌ -كون التحول إلى شركة مساهمة ،بدخول أعضاء جدد وإصدار أسهم جدٌدة تطرح إلى االكتتاب العام،
وتطبق أحكام االكتتاب األصلٌة على األسهم الجدٌدة بما فً ذلك أحكام المادتٌن  22و  21من هذا القانون .

المادة 255
علق العمل بالفقرة (ثانٌا) من المادة بموجب المادة ( )210وعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة
( )212من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه
 42صادر بتارٌخ :1002
أوال  -اذا قرر المسجل خالل ٌ 25وم من استالمه لقرار تحول الشركة والعقد المعدل إنهما متماشٌان مع
القانونٌ ،صادق على قرار التحول والعقد المعدل بدون تؤخٌر ،وٌبلػ الشركة بذلك .وعلى الشركة نشر
اإلذن بقرار التحول فً النشرة وفً إحدى الصحؾ الٌومً.
ثانٌا  -تعلق.
ثالثا  -تعلق.
المادة 254
ٌعتبر التحول نافذا من تارٌخ أخر نشر لقرار التحول والعقد المعدل.
المادة 251
فً حالة تحول الشركة التضامنٌة او المشروع الفردي إلى شركة مساهمة او محدودة تبقى مسإولٌة
أعضائها عن التزاماتها المتحققة علٌها قبل تحولها ،مسإولٌة شخصٌة ؼٌر محدودة ،وتكون المسإولٌة
تضامنٌة أٌضا بالنسبة إلى أعضاء الشركة التضامنٌة .
الفصل الرابع
تصفٌة الشركة
المادة 251
تعدلت الفقرة (أوال) من هذه المادة بموجب المادة ( )211وعلق العمل بالفقرة (ثانٌا) بموجب المادة
( )213من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  2991الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه
 42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
أوال  - 2-اذا قررت الجمعٌة العمومٌة للشركة تصفٌة الشركة او اذا تحقق أي سبب من األسباب المنصوص
علٌها فً الفقرات أوال وثانٌا وثالثا وخامسا من المادة  221من هذا القانون ،وأوصت الجمعٌة العمومٌة
بتصفٌة الشركةٌ ،توجب على الشركة تعٌٌن مصؾ واحد او ا كثر وتحدٌد اختصاصاته وأجره ،كما ٌتوجب
على الشركة إرسال القرار او التوصٌة إلى المسجل.
ٌ- 1عتبر المصفى وكٌال عن الشركة فً حدود االختصاصات الممنوحة له خالل مدة التصفٌة
ثانٌا  -تعلق.
المادة 259
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )212من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
ٌكون قرار تصفٌة الشركة او التوصٌة بتصفٌتها مسببا .وٌرسل القرار وأسبابه إلى المسجل خالل 22
أربعة عشر ٌوما من تبنً القرار ،وللمسجل حق طلب معلومات إضافٌة او المداولة مع الجمعٌة العمومٌة
للشركة بؽٌة التحقق من أسباب التصفٌة.
المادة 240
تعدلت هذه المادة بموجب المادة ( )215من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام  - 2991الصادر
عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ  ،1002وأصبحت على الشكل األتً:
اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفٌة الشركة لم تنطوي على الؽش او على عمل ؼٌر قانونًٌ ،صدر
قرار الشركة بالتصفٌة وٌعٌن المصفً خالل  20أٌام من ثبوت أسباب التصفٌة ،وٌبلػ المسجل الشركة تلك
المعلومات ،وتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة واحدة.
المادة 242
علق العمل بهذه المادة بموجب المادة ( )214من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ 1002

المادة 241
علق العمل بهذه المادة بموجب المادة ( )214من قانون تعدٌل قانون الشركات رقم  12لعام - 2991
الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة ،رقمه  42صادر بتارٌخ 1002
المادة 243
تتوقؾ الشركة فور تبلٌؽها بقرار التصفٌة ،عن إحداث أي تؽٌٌر فً عضوٌتها وعن ترتٌب أي التزام جدٌد،
وٌستمر نشاطها بالقدر الالزم إلٌفاء التزاماتها وفق مواضٌع أعمال التصفٌة.
المادة 242
أوال  -تحتفظ الشركة بشخصٌتها المعنوٌة مدة التصفٌة على أن ٌذكر إنها تحت التصفٌة حٌثما ٌرد اسمها
ثانٌا  -تبقى الهٌئة العامة للشركة قائمة خالل مدة التصفٌة ،وٌعتبر مجلس إدارتها – إن وجد  -منحال،
وتنتهً مهمة المدٌر المفوض من تارٌخ التبلػ بقرار التصفٌة.
المادة 245
ال ٌترتب على التصفٌة إبراء مإسسً الشركة او أعضائها او مسإولً إدارتها من أٌة مسإولٌة تحققت
علٌهم خالل ممارستهم نشاطهم فً الشركة.
المادة 244
لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فً صحة أي التزام مالً رتبته الشركة على نفسها خالل
األشهر الستة السابقة على صدور قرار التصفٌة.
المادة 241
اذا لم تقم الهٌئة العامة للشركة بتعٌٌن المصفى خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلؽها بقرار لتصفٌة ،او اذا
كان قرار التصفٌة صادرا عن المسجل وفق البند ثانٌا من المادة  251من هذا القانون ،وجب عل المسجل
تعٌٌن المصفى وتحدٌد اختصاصاته وأجوره التً تتحملها الشركة.
المادة 241
ٌضع المصفى ،فور تعٌٌنهٌ ،ده عل موجودات الشركة بما فٌها سجالتها ووثائقها وأوراقها وٌتولى جردها
وٌعد تقرٌرا شامال عن حالة الشركة بما فً ذلك الدٌون والحقوق التً لها او علٌها وٌرسل نسخة منه إلى
المسجل .
المادة 249
تعلق.
المادة 210
ٌدعو المصفً خالل  20عشرة أٌام من تعٌٌنه دائنً الشركة وكل مدع بحق علٌها بإعالن ٌنشر فً
صحٌفتٌن ٌومٌتٌن لالجتماع به فً زمان ومكان معٌنٌن لتسوٌة الدٌون والحقوق التً على الشركة ،دون
إخالل بحق كل ذي مصلحة فً مراجعة الطرق القانونٌة األخرى.
المادة 212
على المصفً رفع تقرٌر إلى المسجل عن سٌر أعمال التصفٌة كل  3ثالثة أشهر فً األقل ،وللمسجل دعوته
للتداول فً أي أمر ٌخص اإلجراءات القانونٌة للتصفٌة.
المادة 211
اذا وجدت الجهة التً عٌنت المصفً انه مقصر فً أعماله ،كان لها عزله وتعٌٌن مصؾ بدله .وكذلك لها
تعٌٌن مصؾ إضافً او أكثر فً أٌة مرحلة من مراحل التصفٌة اذا وجدت أن أعمال التصفٌة تقتضً ذلك،
على أن ٌنشر قرار العزل او التعٌٌن فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة.
المادة 213
على المصفً دعوة الهٌئة العامة للشركة لالجتماع خالل الشهرٌن األولٌن من كل سنة مالٌة ومناقشة
وتصدٌق مٌزانٌة الحسابات والتقرٌر السنوي عن سٌر أعمال التصفٌة وتعٌٌن مراقب حسابات للسنة
الجدٌدة وله دعوتها أٌضا ،فً أي وقت ،اذا اقتضت ذلك ضرورات التصفٌة.
المادة 212
ٌسدد المصفً دٌون الشركة وفق الترتٌب األتً بعد حسم نفقات التصفٌة:
أوال – المبالػ المستحقة للعاملٌن فً الشركة.
ثانٌا – المبالػ المستحقة للدولة.
ثالثا – المبالػ المستحقة األخرى حسب ترتٌب امتٌازها وفق القوانٌن.

المادة 215
أوال – ٌعتبر تقدٌم طلب التصفٌة وقرار التصفٌة بمثابة طلب إشهار إعسار المدٌن فً كل ما ٌتعلق
بالمحافظة على حقوق الدائنٌن.
ثانٌا – ٌكون باطال كل تحوٌل او تنازل او أي تصرؾ أخر ٌقع على أموال الشركة موضوع التصفٌة اذا كان
فً ذلك تفضٌل لبعض الدائنٌن على البعض بطرٌق التدلٌس.
ثالثا – تكون باطلة جمٌع عقود الرهن او التً ترتب امتٌازا على أموال الشركة او موجوداتها ،والمنعقدة
خالل الثالثة أشهر السابقة البتداء التصفٌة ،ما لم ٌثبت أن الشركة موسرة بعد انتهاء التصفٌة وال ٌسري
الحكم ببطالن تلك العقوبة ،إال على ما زاد على مبلػ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود وقت إنشائها او بعده
مع فوائدها القانونٌة.
رابعا – ال ٌعتبر أي حجز ٌقع على أموال الشركة بعد البدء فً إجراءات تصفٌتها صالحا ما لم ٌكن قد تم
بموجب قرار من المحكمة المختصة ،وذلك فٌما عدا الحجز الذي ٌنفذ لصالح دوائر الدولة او قطاع الدولة
او لصالح العاملٌن من اجل دفع أجورهم.
المادة 214
ٌعد المصفً ،عند انتهاء أعمال التصفٌة ،تقرٌرا ختامٌا وحسابات ختامٌة ٌرفق بها تقرٌر مراقب الحسابات
وٌدعو الهٌئة العامة لمناقشتها والتصدٌق علٌها وٌرسل نسخة من محضر االجتماع مع قراراته إلى
المسجل وٌرفق به التقرٌر الختامً والحسابات الختامٌة وتقرٌر مراقب الحسابات.
المادة 211
أوال -على المسجل أن ٌصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجالته وٌنشر القرار بالنشرة وصحٌفة ٌومٌة
خالل عشرة أٌام من تارٌخ صدوره فً إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن:
 -2اذا وجد إن التصفٌة تمت على وفق القانون.
 -1اذا استؽرقت إجراءات التصفٌة مدة تزٌد على  5خمس سنوات من تارٌخ صدور قراره بالتصفٌة وثبت
للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفٌة.
ثانٌا – تعتبر الشخصٌة المعنوٌة للشركة منتهٌة من تارٌخ صدور قرار شطب اسمها.
المادة 211
أوالٌ :وزع المصفً متبقً أموال الشركة على أعضائها بحسب أسهمهم او حصصهم خالل  30ثالثٌن ٌوما
من تارٌخ تبلؽه بقرار شطب اسم الشركة ،على انه ٌجوز له تسدٌد جزء من هذه األموال إلى األعضاء خالل
مرحلة التصفٌة بالقدر الذي ال ٌخل بالتزامات الشركة.
ثانٌاٌ :تطابق توزٌع أموال الشركة على المستثمرٌن األجانب فٌها مع ما تنص علٌه الفقرة  1فً القسم 21
من األمر رقم  39الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة.
المادة 219
ال ٌجوز المطالبة بدٌن او حق على الشركة فور صدور قرار شطب اسمها ،فإذا ظهر دائن لم ٌستوؾ حقه
ولم ٌكن المصفً على علم بذلك الحق ،جاز للدائن مطالبة أعضاء الشركة بما آل إلٌهم كل حسب اسهمه او
حصته ،خالل ثالث سنوات من تارٌخ الشطب وٌسقط حقه فً المطالبة بعد ذلك.
المادة 210
ٌحتفظ المصفً بسجالت الشركة مدة  5خمس سنوات من تارٌخ شطب اسمها.
الباب السابع
الشركة البسٌطة
المادة 212
تتكون الشركة البسٌطة من عدد من الشركاء ال ٌقل عن  1اثنٌن وال ٌزٌد على  5خمسة ٌقدمون حصصا
فً رأس المال او ٌقدم واحد منهم او أكثر عمال واآلخرون ماال.
المادة 211
ٌجب أن ٌوثق الشركة البسٌطة من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل وإال كان العقد باطال.
المادة 213
تكتسب الشركة البسٌطة الشخصٌة المعنوٌة من تارٌخ إٌداع نسخة من عقدها لدى المسجل.
المادة 212

ٌعٌن العقد مقدار حصة كل شرٌك فً رأس مال الشركة البسٌطة ،وإال اعتبرت الحصص متساوٌة ،إما اذا
كانت الحصة عمال فٌجب بٌان طبٌعته.
المادة 215
أوال – اذا لم ٌحدد العقد نصٌب الشركاء إال فً الربح وجب اعتبار هذا النصٌب فً الخسارة أٌضا ،وإذا
حدده فً الخسارة اعتبر هذا فً الربح أٌضا ،إما اذا لم ٌحدد النصٌب ال فً الربح وال فً الخسارة كان
نصٌب كل من الشركاء فً ذلك بقدر حصته فً رأس مال الشركة.
ثانٌا – اذا لم ٌحدد العقد نصٌب الشرٌك الذي قدم حصته عمال وجب تقدٌر نصٌبه فً الربح والخسارة تبعا
لما ربحته الشركة من هذا العمل ،فإذا قدم فوق العمل ما ال كان له نصٌب عن العمل ونصٌب أخر عما قدم
فوق العمل.
المادة 214
أوال – اذا اتفق على إن احد الشركاء ال ٌساهم فً الربح او فً الخسارة كان عقد الشركة باطال.
ثانٌا – ٌجوز االتفاق على إعفاء الشرٌك الذي لم ٌقدم ؼٌر عمله من المساهمة فً الخسارة بشرط أن ال
ٌكون قد تقرر مع اجر عن عمله.
المادة 211
ٌحدد عقد الشركة طرٌقة اإلدارة وٌعٌن الشرٌك المفوض بها او كٌفٌة اختٌاره كما ٌحدد صالحٌاته وإال كان
العقد باطال.
المادة 211
ٌتولى الشرٌك المفوض باإلدارة جمٌع األعمال الالزمة إلدارة الشركة وتسٌٌر نشاكها ضمن صالحٌاته
ووفق توجٌه الجهة التً عٌنته.
المادة 219
على الشرٌك المفوض باإلدارة أن ٌبذل من العناٌة فً تدبٌر مصالح الشركة ما ٌبذله من العناٌة فً تدبٌر
مصالحه الخاصة على أن ال ٌنزل فً ذلك عن عناٌة الشخص المعتاد.
المادة 290
تنقضً الشركة البسٌطة بؤحد األسباب المبٌنة فً البنود أوال وثانٌا وثالثا ورابعا من المادة  221من هذا
القانون ،كما تنقضً بؤحد األسباب اآلتٌة:
أوال – إجماع الشركاء على حلها.
ثانٌا – انسحاب احد الشرٌكٌن فً الشركة المكونة من شخصٌن.
ثالثا – صدور حكم بات عن محكمة مختصة.
المادة 292
للشركاء أن ٌطلبوا من المحكمة إصدار قرار بفصل شرٌك تكون تصرفاته مما ٌمكن اعتبارها سببا مسوؼا
لحل الشركة على أن تبقى الشركة قائمة بٌن الباقٌن.
المادة 291
اذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته إلى الؽٌر بموافقة بقٌة الشركاء وعند عدم موافقتهم ٌجب علٌهم
قبول حصة الشرٌك المنسحب بالقٌمة التً تقدرها المحكمة.
المادة 293
فً حالة وفاة الشرٌك او إعساره او الحجز علٌه تطبق – بحسب األحوال – أحكام المادة  10من هذا
القانون.
المادة 292
تصفى الشركة البسٌطة وفق ما هو منصوص علٌه فً عقدها ،وفً حالة وجود نص فبالطرٌقة التً ٌتفق
علٌها الشركاء باإلجماع وإال فبقرار من المحكمة.
المادة 295
تنتهً عند حل الشركة سلطة الشرٌك المفوض باإلدارة ،إما شخصٌة الشركة فتبقى بالقدر الالزم للتصفٌة
إلى أن تنتهً.
المادة 294
أوال – ٌقوم بالتصفٌة عند االقتضاء أما جمٌع الشركاء ،وأما مصؾ او أكثر تعٌنهم أؼلبٌة الشركاء .فإذا لم
ٌتفقوا على تعٌٌن المصفً تولت المحكمة تعٌٌنه.

ثانٌا – فً الحاالت التً تكون فٌها الشركة باطلة تعٌن المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي
مصلحة ،المصفً وتحدد طرٌقة التصفٌة.
ثالثا – وحتى ٌتم تعٌٌن المصفً ٌعتبر الشرٌك المفوض باإلدارة بالنسبة للؽٌر فً حكم المصفً.
المادة 291
أوال – لٌس للمصفً أن ٌبدأ شٌئا جدٌدا من أعمال الشركة ،إال ما ٌكون الزما إلتمام أعمال سابقة.
ثانٌا – للمصفً أن ٌبٌع مال الشركة منقوال وعقارا أما بالمزاد او بالممارسة ما لم ٌقٌد آمر تعنٌه من
سلطته هذه .وال ٌجوز له أن ٌبٌع من مال الشركة إال بالقدر الالزم لوفاء دٌونها ما لم ٌتفق الشركاء على
ؼٌر ذلك.
المادة 291
أوال – بعد استٌفاء الدائنٌن حقوقهم وبعد تنزٌل المبالػ الالزمة لوفاء دٌون ؼٌر حالة او متنازع فٌها ،وبعد
رد المصروفات او القروض التً ٌكون احد الشركاء قد قام بها فً مصلحة الشركةٌ ،قسم الباقً من أموال
الشركة بٌن الشركاء جمٌعا.
ثانٌاٌ -ختص كل واحد من الشركاء بنصٌب ٌعادل قٌمة الحصة التً قدمها فً رأس مال كما هً مبٌنة فً
العقد او ٌعادل قٌمة هذه الحصة وقت تسلٌمها وإذا لم تبٌن قٌمتها فً العقد ،ما لم ٌكن الشرٌك قد اقتصر
على تقدٌم عمله.
وإذا بقً شًء بعد ذلك وجبت قسمته بٌن جمٌع الشركاء بقدر نصٌب كل منهم فً األرباح أما اذا لم ٌكؾ
صافً مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ،فان الخسارة توزع علٌهم بقدر النصٌب المتفق علٌه فً
توزٌع الخسائر.
المادة 299
تتبع فً قسمة أموال الشركة البسٌطة اإلجراءات المتبعة فً قسمة المال الشائع.
الباب الثامن
أحكام متفرقة
الفصل األول
أحكام عامة
المادة 100
ٌعتبر عنوان مركز إدارة الشركة المسجل عنوانا لمراسالتها وتبلٌؽاتها ،وعلى الشركة إشعار المسجل بكل
تؽٌٌر ٌطرأ على هذا العنوان ،خالل  1سبعة أٌام من حصول التؽٌٌر.
المادة 102
على الشركة أن تثبت اسمها كامال ورأس مالها بكل أوصافه على محل إدارتها الرئٌس وفروعها ومحالت
نشاطها .وٌجب أن ٌطبعا على أوراقها وشهاداتها ووثائقها وكل ما ٌصدر عنها .على أن ٌكونا باللؽة
العربٌة مع جواز استعمال لؽة أجنبٌة على سبٌل اإلضافة.
المادة 101
ٌكون للشركة ختم خاص به معامالتها ومراسالتها وسنداتها وشهاداتها وكل ما ٌصدر عنها ،وال ٌجوز
استعماله إال من شخص مخول بذلك.
المادة 103
ال ٌعتبر عقد الشركة صالحا إال بعد التصدٌق علٌه من قبل المسجل وفقا لما تنص علٌه المادة .29
المادة 102
ٌجوز االعتراض على قرارات المسجل لدى وزٌر التجارة خالل  30ثالثٌن ٌوما من تارٌخ اإلخطار بها ،كما
ٌجوز الطعن فً قرار الوزٌر كما هو مبٌن فً المادة  12من هذا القانون.
المادة 105
اذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون الحد القانونً بحسب نوعها وجب إكمال العدد خالل  40ستٌن ٌوما من
وقوع النقص ،فان مضت المدة ولم ٌعطها المسجل إمهاال إضافٌا ،وجب تحولها إلى نوع أخر من الشركات
وبالشكل الذي ٌجٌزه هذا القانون.
المادة 104
على المسجل إصدار نشرة خاصة بالشركات فٌها ،على نفقة الشركة ،كل ما ٌجب نشره من أمور الشركات
بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 101
على وزارة التجارة بالتعاون مع وزارة المالٌة و دٌوان الرقابة المالٌة وهٌئة التخطٌط إصدار تعلٌمات
خاصة بالنظام المحاسبً الذي ٌجب على الشركة اعتماده وكل ما ٌتعلق بالحسابات الختامٌة.
المادة 101
أوال :لوزٌر التجارة إصدار تعلٌمات لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا القانون.
ثانٌا :ال ٌطبق قانون تسجٌل الوكاالت والوكالء ،القانون رقم  2لسنة  ،2999وال ٌطلب من أي شركة
تعٌٌن وكٌل تجاري لها كشرط للتسجٌل ،ولكن ٌجوز لها أن تقوم بذلك .وعالوة على ذلك ،ال ٌطلب من أي
شركة كشرط للتسجٌل تقدٌم شهادة تثبت امتثالها لقوانٌن الضرٌبة او براءة ذمتها من الضرٌبة ،وٌخول
وزٌر التجارة صالحٌة إصدار تعلٌمات لتسهٌل تنسٌق نشاطات المسجل وؼرفة التجارة بخصوص التسجٌل
والموافقة على األسماء التجارٌة ،بؽض النظر عن أي نص ٌخالؾ ذلك فً قانون تؤسٌس الؽرفة التجارة
رقم  23لسنة .2919
المادة 109
تستوفى الرسوم عن المعامالت الخاصة بهذا القانون وفق الجدول الملحق به ،وٌجوز لوزارة التجارة تعدٌل
الجدول وفقا للتؽٌٌرات التً تطرأ على التكالٌؾ ومن اجل توافق الرسوم مع تكالٌؾ اإلجراءات.
الفصل الثانً
أحكام مإقتة
المادة 120
خالل تسعٌن ٌوما من نفاذ هذا القانونٌ ،جب ان تتخذ المشروعات االقتصادٌة المنصوص علٌها فً المادة
 20من هذا القانون شكل شركة ،وعلى الجهات القطاعٌة المختصة تزوٌد المسجل بقائمة المشروعات
االقتصادٌة المسجلة لدٌها التً ٌسري علٌها هذا النص وذلك خالل المدة الواقعة بٌن نشر القانون ونفاذه.
المادة 122
أوال :تطبق على فروع ومكاتب الشركات والمإسسات األجنبٌة أحكام األمر رقم  39الصادر عن سلطة
االئتالؾ المإقتة ونصوص اللوائح التنظٌمٌة والتعلٌمات الصادرة بموجبه.
ثانٌا :تطبق على الفرع او المكتب او المسإولٌن فٌهما العقوبات المنصوص علٌها فً المواد  124و121
و 121و 129من هذا القانون عند ارتكابه ما ٌوجب إبقاءها علٌه.
المادة 121
تطبق أحكام اإلفالس بشان اإلعسار أٌنما ورد ذكره فً هذا القانون حتى تنظٌم أحكام اإلعسار بقانون.
الفصل الثالث
أحكام عقابٌة
المادة 123
أوال  :كل مشروع اقتصادي لم ٌتخذ شكل شركةٌ ،عاقب بؽرامة مقدارها  2000دٌنار عن كل ٌوم تؤخٌر
ٌلً المهلة المنصوص علٌها فً المادة  120من هذا القانون.
ثانٌا :تطبق العقوبة المنصوص علٌها فً الفقرة أوال من هذه المادة على كل فرع او مكتب لشركة ٌجب
إعادة تسجٌله او تصفٌته .وتطبق الؽرامة عن كل ٌوم تؤخٌر ٌلً الفترات الزمنٌة المنصوص علٌها فً
اللوائح التنظٌمٌة والتعلٌمات اإلدارٌة الصادرة بموجب األمر رقم  39الصادر عن سلطة االئتالؾ المإقتة.
المادة 122
اذا انقضت  3ثالثة أشهر على تحقق الؽرامة الٌومٌة ،ولم تتخذ الجهات المذكورة فً المادة  120من هذا
القانون اإلجراءات الالزمة لتؽٌٌر او تعدٌل أوضاعها ٌقوم المسجل بمفاتحة الجهة القطاعٌة المختصة
التخاذ اإلجراءات المناسبة بحق الجهة الممتنعة .مع استمرار فرض الؽرامة الٌومٌة علٌها.
المادة 125
أوالٌ :خضع كل من ٌمارس نشاطا باسم شركة مساهمة او شركة محدودة المسإولٌة او شركة تضامنٌة او
مشروع فردي دون استحصال شهادة تسجٌل تؤسٌس الشركة ،لدفع ؼرامة ال تزٌد على  3000000ثالثة
مالٌٌن دٌنار ،وٌإخذ بعٌن االعتبار فً تحدٌد الؽرامة فداحة المخالفة وأحكام الفقرة أوال من المادة  12من
هذا القانون.
ثانٌاٌ :خضع كل من ٌمارس نشاطا باسم فرع او مكتب لشركة او مإسسة اقتصادٌة أجنبٌة دون استحصال

شهادة التسجٌل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص علٌها فً الفقرة أوال من هذه المادة ،ما لم تنص
القوانٌن ذات الصلة على ؼٌر ذلك.
المادة 124
تخضع أي شركة لم تعد السجالت الواجب إعدادها والمنصوص علٌها بموجب هذا القانون لؽرامة ال تزٌد
على  20000000عشرة مالٌٌن دٌنار ،وفقا لفداحة المخالفة.
المادة 121
تخضع أي شركة ال تقدم البٌانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقدٌمها إلى جهة رسمٌة مختصة فً
األوقات المحددة بموجب أحكام هذا القانون لؽرامة ال تزٌد عن  300000ثالثمائة ألؾ دٌنار عن كل ٌوم
تؤخٌر ،وذلك وفقا ٌ لفداحة المخالفة.
المادة 121
ٌخضع للعقوبة 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 العقوبة الحبس مدة ال تزٌد عن سنة واحدة او ؼرامة ال تزٌد عن  21000000اثنا عشر ملٌون
دٌنار ،وٌجوز تنفٌذ العقوبتٌن بناء على فداحة المخالفة.
المادة 129
ٌخضع للعقوبة أي مسإول فً شركة ٌحول دون اطالع جهة مختصة على سجالت الشركة او وثائقها،
وتكون هذه العقوبة الحبس مدة ال تزٌد عن ستة أشهر ،او ؼرامة ال تزٌد عن  21000000اثنا عشر
ملٌون دٌنار ،وٌجوز تنفٌذ العقوبتٌن بناء على شدة المخالفة.
الفصل الرابع
أحكام ختامٌة
المادة 110
أوال – ٌلؽى قانون الشركات المرقم بـ  34لسنة  ،2913وتبقى األنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبه بما ال
ٌتعارض وأحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدور ما ٌحل محلها او ٌلؽٌها.
ثانٌا – ال ٌعمل بؤي نص ٌخالؾ هذا القانون.
المادة 112
ٌنفذ هذا القانون بعد  90تسعٌن ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
الرسوم
أوال :كما ٌوضح فً اللوائح التً ستصدر من قبل وزٌر التجارةٌ ،ستوفً مسجل الشركات رسوم بمبلػ
 100.000مئتً ألؾ دٌنار عن تسجٌل شركة مساهمة ورسوم بمبلػ  1000عشرون ألؾ دٌنار عن
تسجٌل باقً أنواع الشركات األخرى.
ثانٌا :كم ٌوضح فً اللوائح التً ستصدر من قبل وزٌر التجارةٌ ،ستوفً مسجل الشركات رسوم ثابتة بمبلػ
 100.000مئتً ألؾ دٌنار عن تسجٌل فرع لشركة او مإسسة اقتصادٌة أجنبٌة.
ثالثاٌ :قوم وزٌر التجارة وكما ٌراه مناسبا بإصدار لوائح وجداول تشمل الرسوم األخرى لتؽطٌة الخدمات
األخرى المقدمة من قبل مسجل الشركات.

