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المقدمـــــــــة
من المعلوم أن قدرات اإلنسان محدودة مهما كبرت ،فكانت الحاجة إلى ضم القدرات فً
مواجهة األخطار ،ثم فً األنشطة االقتصادٌة ،وٌؤخذ االشتراك فً واحد من صوره شكل
الشركة ،رؼم اختالؾ المسمٌات واآلثار .
ولٌست مشاركة األشخاص فً النشاط االقتصادي ولٌدة العصر الحاضر ،فهذه المشاركة
موجودة عبر تارٌخ اإلنسانٌة ،إذ عرفتها شرٌعة حمورابً التً ظهرت منذ األلؾ الثانٌة قبل
المٌالد فً بالد الرافدٌن ،فالمادة ( )177من الشرٌعة المذكورة تنص على أنه ((إذا أعطى
تاجر نقودا لبٌاع متجول وأرسله فً رحلة (تجارٌة) والبٌاع المتجول قد تاجر بالنقود التً
استودعت لدٌه فإذا واجه ربحا أٌنما ذهب فعلٌه أن ٌحسب الزٌادة على النقود التً استلمها بعدد
األٌام (التً قضاها فً السفر) وعلٌه أن ٌدفعها لتاجره))( ) .
كذلك عرفت الشركة وهً من أهم صور المشاركة فً الشرٌعتٌن الٌونانٌة والرومانٌة بما
ٌقترب من الشركة ذات الشخصٌة المعنوٌة ،إذ ٌرى أستاذنا الدكتور باملكً أنه ((أمكن
التعرؾ خاللهما على (جسم  )Corpusخاص بالشركة ،بحٌث أضحت هذه تبدو وكؤنها وحدة
قانونٌة مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونٌن لها))( ) .
وقسم الفقهاء المسلمون الشركات التً أباحتها الشرٌعة اإلسالمٌة التً كان العرب ٌعرفون
بعض أنواعها ،لما عرؾ عنهم من نشاط تجاري تقسٌمات مختلفة كشركات العقد وشركات
الملك ،وشركات االبدان (الصناع) ،وشركات الوجوه (المفالس) ،ولم تعرؾ الشرٌعة
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اإلسالمٌة وال الفقهاء المسلمون مبدأ استقالل الشركات عن الشركاء ،إنما تتداخل أموال
الشركة مع أموال الشركاء ،وهً بذلك شركات أشخاص( ) حسب التقسٌم المعروؾ حالٌا
للشركات ،وٌجمع الفقه على أن الشركات برزت فً القرون الوسطى والقرن الثانً عشر
للمٌالد على وجه التحدٌد وما ٌلٌه كوسٌلة لاللتفاؾ على تحرٌم الربا الذي فرضته الكنٌسة على
القروض ،فلجؤ المقرضون إلى المشاركة عن طرٌق شركات التوصٌة البسٌطة فً التجارة
البحرٌة المحفوفة بالمخاطر( ) .
لكن الطفرة الكبرى فً عالم الشركات ظهرت مع الثورة الصناعٌة فً القرن الثامن عشر
ساعد فً ذلك إضافة إلى فكرة الشخصٌة المعنوٌة واستقالل أموال الشركة عن أموال
الشركاء ،تحدٌد المسإولٌة فً الشركات المساهمة بمقدار المساهمة برأس المال ،مما ساعد
على تؤسٌس الشركات الكبرى فً حٌنها ،كشركة الهند الشرقٌة ،والشركة الملكٌة لتجارة
الرقٌق فً أفرٌقٌا ،وكانت هذه الشركات أداة للتوسع االستعماري ،مما دفع بعض المفكرٌن إلى
الوقوؾ بوجه الشركات المساهمة باعتبارها أداة االستعمار فً السٌطرة على ثروات الشعوب(
).
إال أن الشركات ازدادت توسعا حتى أنها تؽلؽلت فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة ،بما ٌمكن القول بال
تردد أن عصرنا الحاضر إضافة إلى ما ٌمكن أن ٌطلق علٌه بعصر االتصاالت ،أو عصر
اإلنترنت أو عصر المعلوماتٌة ،فانه ٌمكن أن ٌطلق علٌه أٌضا بعصر الشركات ،فالجامعات
والمستشفٌات واألندٌة الرٌاضٌة ،واألسلحة ،وتدرٌب الجٌوش واالعالم تدٌرها الشركات ؛
ولذلك تبرز الضرورة إلى ضبط نشاط الشركات ،وبخاصة المساهمة فً تؤسٌسها وفً عملها
لكً ال تتحول إلى أداة لالستؽالل( ) .
قوانٌن الشركات فً العراق
طبقت فً العراق قوانٌن التجارة العثمانٌة بسبب سٌطرة الدولة العثمانٌة على ؼالبٌة البالد
العربٌة ،فكان قانون التجارة لسنة  1747المنقول عن القانون الفرنسً المعروؾ بقانون
نابلٌون  1776هو المطبق ،وظل األمر حتى صدور بٌان من الحاكم البرٌطانً بعد االحتالل
سنة ٌ 1818قضً بتطبٌق قانون الشركات الهندي لسنة  ،1812وهذا منقول عن القانون
االنكلٌزي لسنة  ،1875وتضمن القانون المدنً الذي صدر سنة  1841وبدأ تطبٌقه فً 1842
فصال خاصا بالشركات هو الباب األول من الباب الثانً المواد  525ـ  572ومثلت المواد
المذكورة القواعد العامة للشركات ،ثم صدر قانون الشركات رقم  21لسنة  1846الذي ألؽى
ما سبقه ،وتضمن هذا القانون احكاما مشابهة لما هو شابع من قوانٌن للشركات حسب النظام
الالتٌنً .
وطبقا لما عرؾ بقانون إصالح النظام القانونً رقم  24لسنة  1866صدرت مجموعة من
القوانٌن من بٌنها قانون للشركات رقم  25لسنة  ،1872وقد أدخل القانون المذكور تعدٌال
كبٌرا على احكام الشركات من حٌث أهدافها وتؤسٌسها وأنواعها ،وقد ألؽً القانون المذكور
بصدور قانون الشركات رقم  11لسنة  ،1886ولم ٌكن هذا القانون جدٌدا إال من حٌث الشكل،
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فقد تضمن احكام القانون الذي سبقه ،عدا تعدٌالت على بعض مواده تطلبها التطبٌق العملً،
كان ٌمكن أن ٌصدر على شكل تعدٌل للقانون ؛ ألن كثرة إصدار القوانٌن ٌثٌر اإلرباك فً
الوسط القانونً  .وصدر معه أٌضا قانون برقم  11لسنة  1886خاص بالشركات العامة .
وصدر تعدٌل جوهري للقانون رقم  11لسنة  1886من سلطة االبتالؾ( ) رقم  18/53شباط
 1773وقد نشر فً الوقابع العراقٌة فً العدد  2871حزٌران  ،1773وقد تضمن التعدٌل كما
ذكرنا تؽٌٌرا جوهرٌا للقانون سنتناول أحكامها فً سٌاق البحث ،لكننا نبٌن اآلن أهداؾ القانون
رقم  11لسنة  1886ونقارنها باالهداؾ التً وردت فً التعدٌل المذكور لندرك طبٌعة التؽٌٌر
وأهداؾ القانون حسب نص المادة  1قبل تعدٌلها هًٌ(( :هدؾ هذا القانون إلى تنظٌم وتوثٌق
الشركات وتطوٌر نشاطها وفق خطط التنمٌة ومستلزمات مرحلة البناء االشتراكً)) .
كما بٌنت المادة  1بان تتحقق أهداؾ القانون وفق االسس اآلتٌة(( :اوال :تشجٌع استثمار رأس
المال الوطنً فً الشركات ودعمها ورعاٌتها وفق ضوابط ومإشرات خطط التنمٌة والقرارات
التخطٌطٌة .
ثانٌا :ضبط نشاط الشركات بما ٌضمن أداءها دورها فً التنمٌة االقتصادٌة المخططة)) .
وكما هو واضح فً النصوص ٌرتبط إنشاء الشركات ودعمها وتشجٌعها بخطط التنمٌة
ومرحلة البناء االشتراكً ،كما ٌذكر النص ،والتؤكٌد على تشجٌع استثمار رأس المال الوطنً
فقط ،وال ٌسمح لرأس المال لألجنبً .
أما بحسب التعدٌل فقد علقت المادة ( )1واصبحت المادة ( )1كما ٌؤتً:
((ٌهدؾ هذا القانون إلى:
 1ـ تنظٌم الشركات .
 1ـ حماٌة الدابنٌن من االحتٌال .
 2ـ حماٌة حاملً األسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرؾ مسإولً الشركة ومالكً
أؼلبٌة االسهم فٌها والمسٌطرٌن على شإونها فعلٌا .
 3ـ تعزٌز توفٌر المعلومات الكاملة للمالك المتعلقة بقرارات تإثر على استثماراتهم وشركتهم
)) .
كما أن المادة  2التً كانت تحدد نطاق سرٌان القانون باآلتًٌ(( :سري هذا القانون على
الشركات المختلطة والخاصة)) .
اصبح نصها بعد التعدٌل كاآلتً:
((وٌسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة ،وجمٌع المستثمرٌن،
وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت ال تتعارض مع األوامر الصادرة عن سلطة االبتالؾ
المإقتة ،بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر األمر رقم ( )37الذي تم بموجبه إصدار
قانون البنوك ،واألمر رقم  17الصادر من سلطة االبتالؾ المإقتة الذي ٌحدد اإلجراءات التً
تضمن استقاللٌة البنك المركزي العراقً واللوابح التنظٌمٌة الصادرة بموجب تلك األوامر
الصادرة عن سلطة االبتالؾ المإقتة .
ٌطبق هذا القانون على صفقات األسهم وشركات االستثمار المالً وشركات التؤمٌن وإعادة
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التؤمٌن بقدر عدم تعارضه مع التشرٌعات المطبقة على تلك الصفقات والكٌانات أو مع
اختصاص س لطات الدولة المعنٌة بتلك القطاعات ،تستند قرارات مسجل الشركات (المسجل
فٌما بعد) إلى هذا القانون وال تتخذ على أساس الخطط االقتصادٌة أو سٌاسة التنمٌة ،وبصفة
عامة لن تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسإولٌن عن خرق
هذا القانون بدفع تعوٌض عما تعرض له من ضرر نتٌجة خرق هإالء المسإولٌن لهذا القانون)
.
وما ٌفهم من النص المطول:
 .1االبتعاد عن التالزم بٌن نشاط الشركات وخطط التنمٌة والنمو االقتصادي .
 .1تشجٌع االستثمار بكل أشكاله وال ٌقتصر على رأس المال الوطنً ؛ الن االستثمار ورد
مطلقا ،فٌنصرؾ إلى جمٌع جهات االستثمار .
ٌ .2قتصر دور المسجل على مطابقة عقد الشركة ونشاطها مع أحكام هذا القانون .
ٌ .3حق لمن ٌلحقه ضرر من تطبٌق القانون من قبل المسجل أو من قبل ؼٌره من المسإولٌن
المطالبة بتعوٌض الضرر ،وفً ذلك تؤكٌد على حماٌة المستثمرٌن .
ودراستنا للقانون تتطلب دراسة األبواب التً جاء فٌها ،وقد تضمن ثمانٌة أبواب :الباب األول:
أحكام ربٌسة ،الباب الثانً تؤسٌس الشركة ،الباب الثالث أموال الشركة ،الباب الرابع إدارة
الشركة ،الباب الخامس الرقابة على الشركات ،الباب السادس انقضاء الشركة وتصفٌتها( )،
الباب السابع الشركة البسٌطة  .الباب الثامن أحكام متفرقة.
وسنتناول احكام الشركات التً وردت فً القانون وفً التعدٌل( ) ،ولكن لٌس حسب التقسٌم
الذي أورده ،إنما سنتناول الشركات بصورة منفردة فنخصص بابا لشركات األشخاص ،وبابا
لشركات األموال ،وبابا النقضاء الشركة وتصفٌتها ونفرد بابا النواع خاصة من الشركات،
ونسبق كل ذلك بباب نتناول فٌه األحكام العامة للشركات وكاآلتً:
الباب األول :األحكام العامة ،وٌقسم إلى الفصول اآلتٌة:
الفصل األول :تعرٌؾ الشركة وخصابصها .
الفصل الثانً :الشخصٌة المعنوٌة .
الفصل الثالث :أنواع الشركات .
الفصل الرابع مستلزمات وإجراءات التؤسٌس
الباب الثانً :شركات األشخاص وٌقسم إلى الفصول اآلتٌة:
الفصل األول :الشركة التضامنٌة
الفصل الثانً :شركة المشروع الفردي
الفصل الثالث :الشركة البسٌطة .
الباب الثالث :شركات األموال وٌقسم إلى الفصول اآلتٌة:
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الفصل األول :الشركة المساهمة .
الفصل الثانً :الشركات المحدودة .
الباب الرابع :انقضاء الشركة وتصفٌتها وٌقسم إلى الفصول اآلتٌة:
الفصل األول :انقضاء الشركة .
الفصل الثانً :تصفٌة الشركة .
الباب الخامس :أنواع خاصة من الشركات وٌقسم إلى الفصول اآلتٌة .
الفصل األول :الشركات العامة.
الفصل الثانً :فروع الشركات األجنبٌة.

الباب األول
األحكام العامة للشركات
نتناول فً هذا الباب األحكام المشتركة بٌن الشركات ،فنبٌن التعرٌؾ والخصابص فً الفصل
األول وفً الفصل الثانً الشخصٌة المعنٌة للشركة ،أما الفصل الثالث فٌكون ألنواع الشركات،
أما فً الفصل الرابع فنبٌن تؤسٌس الشركات .
الفصل األول :
التعرٌؾ بالشركة وخصابصها
تعرؾ المادة الرابعة فً فقرتها األولى من قانون الشركات رقم  12لسنة  2997الشركة بؤنها :
((عقد ٌلتزم به شخصان أو أكثر بؤن ٌساهم كل منهم فً مشروع اقتصادي بتقدٌم حصة من
مال أو من عمل القتسام ما ٌنشؤ عنه من ربح أو خسارة))( ) .
ولم تورد بعض التشرٌعات الخاصة بالشركات تعرٌفا للشركة ،معولة على التعرٌؾ ضمن
القواعد العامة فً القانون المدنً( ) .
والتعرٌؾ الوارد فً التشرٌعات سواء ما ورد منها فً اطار القواعد العامة الواردة فً
القوانٌن المدنٌة أو ما ورد منها فً القوانٌن الخاصة ممثلة بقوانٌن الشركات ٌتحلل إلى خواص
مشتركة وهً :
 2ـ الشركة عقد
 1ـ اشتراك أكثر من شخص
 3ـ تقدٌم حصة من مال أو عمل
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 4ـ اقتسام األرباح أو الخسابر .
وسنوضح كل منها فً مبحث مستقل
المبحث األول
الشركة عقد
الحظنا أن التعرٌؾ ٌبدأ بعبارة ((الشركة عقد)) وكؤي عقد آخر فانه ٌتطلب أركانا معٌنة
النعقاده وهذا ما ٌقتضً التوقؾ عند هذه األركان ،ثم بٌان ما ٌتمٌز به عقد الشركة عن ؼٌره
من العقود ثم تلً ذلك مناقشة أهمٌة العقد فً تكوٌن الشركة وحٌاتها .
أوال  :أركان العقد
ٌبنى عقد الشركة كؽٌره من العقود على األركان المطلوبة النعقادها وهً الرضا ،والمحل،
والسبب .
 2ـ الرضـــــا :
ال ٌنعقد عقد الشركة بؽٌر رضا أطرافه ،وإذا كان التعبٌر عن الرضا بالطرٌقة التً بٌنها
القانون ،دلٌل وجوده ،فٌشترط فً هذا الرضا أن ٌكون صحٌحا وتؤتً الصحة فً صدوره من
كامل األهلٌة ،وخلو الرضا من عٌوب االرادة وهً حسب القانون العراقً (اإلكراه ،الؽلط،
التؽرٌر مع الؽبن ،االستؽالل) كذلك ٌقتضً أن ٌقع الرضا على كافة بنود العقد .
وٌكون الرضا صادرا عن ذي أهلٌة عندما ٌقع من شخص اكمل الثامنة عشرة من العمر بؽٌر
عارض من عوارض األهلٌة ٌنقصها أو ٌعدمها (م 206من القانون المدنً) ،أما ؼٌر ذلك من
األشخاص فؤما أن ٌكون معدوم األهلٌة ،وهو من لم ٌكمل السابعة عشر من العمر وٌلحقه
المجنون فتصرفاته باطلة وال تلحقها اإلجازة من الولً ،ولكن ٌجوز للولً أو الوصً استثمار
أموال معدوم األهلٌة فً شراء اسهم الشركات ،والنوع اآلخر من األشخاص ناقص األهلٌة،
وهو من اكمل السابعة لكن لم ٌتم الثامنة عشرة من العمر ،وٌلحق بذلك المصاب بعارض
عقلً ؼٌر الجنون  .فال ٌصح اشتراك هإالء فً الشركات التً تإدي المشاركة فٌها اكتساب
صفة تاجر( ) ،كذلك ال ٌحق لهم أن ٌكونوا مإسسٌن فً شركة مساهمة ألن مسإولٌة
المإسسٌن تجاه المكتتبٌن تتجاوز حدود المشاركة برأس المال( ) ،فلم ٌتبق إال نوع واحد من
أنواع الشركات ،هً الشركات المحدودة ،والمشاركة فً مثل هذه الشركات ٌعد من األعمال
الدابرة بٌن النفع والضرر ،وٌكون صحٌحا ،لكنه موقوؾ على إجازة الولً أو إجازة الصؽٌر
بعد أن ٌكمل الثامنة عشرة من العمر ،وال نرى ما ٌحول دون المشاركة بهذه الشركات على أن
تقترن المشاركة باجازة الولً أو الوصً ،خاصة أن المسإولٌة بمقدار المشاركة برأس المال
وانه ٌشترك مع أشخاص على معرفة بحاله ألن هذه الشركات من الشركات العابلٌة عادة .
النوع األخٌر من األشخاص هو القاصر المؤذون باالتجار حسب الرخصة التً تقررها (المادة
 )98من القانون المدنً ،وال نرى ما ٌحول دون مشاركة هإالء فً تكوٌن الشركات على أن
ٌكون االذن مطلقا( ) ،ألن المؤذون ٌعامل كؤنه كامل األهلٌة ،وإذا قٌل بؤن االذن على سبٌل
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التجربة فلم ال تكون التجربة بتؤسٌس الشركات ،حٌث ٌشترك فً االتجار مع ؼٌره بدال من أن
ٌكون منفردا فً تجاربه .
وقد حسمت بعض التشرٌعات المشاركة فً شركات األشخاص ،فاشترطت أن ٌكون متمتعا
باالهلٌة القانونٌة ،فالمادة ( )5/9من قانون الشركات االردنً تنص على انه ((ال ٌقبل أي
شخص شرٌكا فً شركة التضامن إال إذا كان قد اكمل الثامنة عشرة من عمره على األقل))،
وم 18من قانون الشركات الٌمنً  .وإذا كان الشرط األول لصحة الرضا ٌرتبط باالهلٌة وهو
ما أوضحنا فان الشرط الثانً ٌرتبط بخلو الرضا من العٌوب التً تفسده ،وعلٌه فإذا شاب
رضا الشرٌك فً الشركة عٌب كان له نقض العقد خالل ثالثة اشهر من زوال االكراه ،أو
اكتشاؾ الؽلط ،أو اكتشاؾ التؽرٌر ،اما إذا لم ٌستخدم هذا الخٌار الذي تقرره المادة  236مدنً
فٌفهم من ذلك قبوله العقد .
 1ـ المحـــــل
إذا كان القانون المدنً العراقً ٌجعل المحل ركنا فً االلتزام الذي ٌنشؤ عن العقد ،حٌث تنص
المادة  216انه ((البد لكل االلتزام نشؤ عن العقد من محل ٌضاؾ إلٌه ٌكون قابال لحكمه …))
فنتناول المحل على انه ركن فً العقد كما جرى علٌه الفقه( ) ،وٌتوزع المحل بٌن اتجاهٌن ؛
اتجاه ٌرى المحل فً الحصة التً ٌقدمها الشرٌك ،واتجاه آخر ٌراه فً ؼرض الشركة،
ونذهب مع االتجاه األخٌر فً كون المحل فً عقد الشركة ٌتمثل بالنشاط الذي تزاوله ،أما
القول فً كونه حصة الشرٌك ،فٌإدي إلى تنوع المحل حسب نوع الحصة فً الوقت الذي
ٌفترض أن ٌكون موحدا فً العقد الواحد( ) .
وٌشترط فً المحل أن ٌكون ممكنا ومعٌنا ومشروعا ،وانعدام أحد هذه الشروط ٌإدي إلى
بطالن العقد ،كالتعاقد على المستحٌل ،أو على ما ٌحرمه القانون .
 3ـ السبب
ٌجب أن ٌكون للعقد سبب صحٌح ،فإذا كان العقد بال سبب أو لسبب ؼٌر مشروع بطل العقد،
وٌفترض القانون وجود السبب عند عدم ذكره ،كما ٌفترض مشروعٌته ،ومن ٌدعً خالؾ
ذلك مطلوب منه اإلثبات (م )231من القانون المدنً .
وإذا كنا قد تناولنا أركان العقد بإٌجاز ملحوظ ،فألنها أركان عامة لكل العقود ،ال ٌنفرد بها عقد
الشركة ،وقد بحثت من قبل شراح القانون المدنً بإسهاب  .ونتناول فٌما ٌؤتً الخصابص التً
تلحق العقد ألنه عقد شركة ،أي أنها خصابص ٌنفرد بها هذا العقد أو تشترك معه قلة من
العقود فً بعضها وهذه الخصابص هً :
 _ 2الشكلٌة :
نعنً بالشكلٌة الكتابة وتشٌر التشرٌعات وٌرى الفقه أن عقد الشركة ٌجب أن ٌكون مكتوبا .
كما اختلؾ الفقه حول الكتابة ،وهل هً لالنعقاد أم لإلثبات  .ونبدأ بنص المادة  507من
القانون المدنً المصري التً تقضً بؤن ٌكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان باطال ،كذلك تنص
المادة  618من القانون المدنً العراقً الملؽاة (( ٌجب أن ٌكون عقد الشركة مكتوبا وإال كان
باطال  ))...وعلٌه فؤن النصوص التً توجب كتابة عقد الشركة ،تجعل الكتابة شرطا النعقاد
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العقد ،بؽٌر الكتابة ال وجود للعقد وال وجود للشركة  .ولكن مع هذا البطالن ٌحق للؽٌر أن
ٌثبت وجود الشركة بؽٌر الكتابة  .ومعنى ذلك ٌجوز االحتجاج بوجودها على الرؼم من
اشتراط البطالن عند عدم الكتابة  .فالفقرة األخٌرة من المادة  8من قانون الشركات لدولة
اإلمارات تقضً بؤنه (( و ٌجوز للشركاء التمسك بالبطالن الناشا عن عدم كتابة العقد أو عدم
توثٌقه فً مواجهة الؽٌر الذي ٌجوز له االحتجاج بالبطالن فً مواجهتهم ( ) ،أما النصوص
التً تشترط اإلثبات بالكتابة ،فٌفهم منها إمكانٌة وجود الشركة بؽٌر الكتابة لكن ال ٌجوز حسم
النزاع بٌن الشركاء إال بالعقد المكتوب  .وما ٌالحظ فً الواقع العملً فؤن الكتابة ال ؼنى
عنها ،لكثرة الشروط التً ٌتضمنها العقد عادة ،وللمدة الطوٌلة التً ٌمتد فٌها نشاط الشركة فً
الؽالب ،فمن ؼٌر المتصور االعتماد فً أثبات الشروط الواردة بعقد الشركة على شهادة
الشهود.
والبد من أن نشٌر إلى موقؾ القانون العراقً من الكتابة ،وهو قانون الشركات بعد إلؽاء
المواد الخاصة بالشركات فً القانون المدنً  .إذ لم ٌتضمن هذا القانون نصا ٌوجب الكتابة أو
ٌشترط اإلثبات بها ،وهو فراغ كان من المستحسن سده ،خاصة إذا اخذ باالعتبار إلؽاء المواد
الخاصة فً القانون المدنً كما بٌنا .
ولكن نستطٌع القول وبال تردد ،أنه مع هذا الفراغ فؤن القانون ٌتطلب الكتابةٌ ،فهم ذلك من
مجمل النصوص التً تتعلق بالتؤسٌس ،كما أن الكتابة ضرورٌة لالحتجاج بؤي تعدٌل عل العقد
.
فالمادة (  ) 27من قانون الشركات تنص على أن (( ٌقدم طلب التؤسٌس إلى المسجل وٌرفق به
 :أوال ـ عقد الشركة )) ...
كما تنص المادة (  ) 10على انه (( إذا وافق المسجل على طلب التؤسٌس لتوافر شروطه،
وجب علٌه دعوة المإسسٌن أو من ٌمثلهم قانونا لتوثٌق عقد الشركة أمامه أو أمام من ٌخوله
من موظفً دابرته  ،)) ..وتقضً المادة ( ) 281انه (( ٌجب أن ٌوثق عقد الشركة البسٌطة
من الكاتب العدل  )) ..والكتابة ؼٌر مطلوبة فً التؤسٌس فقط ،إنما فً تعدٌل العقد أٌضا،
فالمادة ( )103من القانون تنص على انه (( ال ٌعتبر تعدٌل عقد الشركة نافذا إال بعد تصدٌقه
من المسجل ونشره فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة ) ( )) .
وٌفهم من النصوص المذكورة ،وضوح شرط الكتابة ،فال ٌمكن تكوٌن شركة والحصول على
إجازة تؤسٌسها بؽٌر عقد مكتوب ،بل تشترط الكتابة الرسمٌة كما الحظنا ،وتتمثل بالمصادقة
من المسجل أو من الكاتب العدل  .ولكن مع هذه النصوص التً تبٌن أهمٌة الكتابة فً تؤسٌس
الشركات حسب القانون العراقً ،هل ٌجوز إثبات وجود شركة لٌس لها عقد مكتوب  .ولم
تسجل لدى مسجل الشركات ؟
وال نرى ما ٌحول دون ذلك ،ألن من ٌتعامل مع الشركة ال ٌبحث فً بعض األحٌان عن العقد
والتسجٌل لدى مسجل الشركات ،إنما ٌعتمد على المظهر الخارجً الذي ظهر به النشاط
االقتصادي  .وعلٌه إذا استطاع شخص أن ٌثبت وجود شركة ،أو انه تعامل مع كٌان اتخذ
شكل شركة على الرؼم من عدم التسجٌل لدى المسجل ،أو حتى عدم وجود العقد المكتوب،
فٌخضع الشركاء إلى العقوبة التً تقررها المادة (  ) 125من قانون الشركات ،وهً الحبس أو
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الؽرامة أو العقوبتٌن معا  .كذلك ٌستطٌع من تعامل مع كٌان على انه شركة ،مطالبة الشركاء
متضامنٌن بما دفعه استنادا على مبدأ الكسب دون سبب .
كذلك ٌبرز ،بمناسبة تناول موضوع أركان عقد الشركة وعن الشكلٌة ،موضوع بطالن
الشركة ،بسبب بطالن العقد ألسباب عدة ،أما لتخلؾ ركن من أركان العقد ،أو بسبب عٌب من
عٌوب الرضا أو لنقص فً األهلٌة ،أو لما ذكرنا من عدم وجود العقد المكتوب والتسجٌل .
وقد وجدنا بالنسبة للحالة األخٌرة عدم التسجٌل وعدم وجود العقد المكتوب ،أن حكم القانون
العراقً هو ما تقرره المادة (  ) 125التً لم تشر إلى البطالن وطبٌعة البطالن ،فإذا أضفنا
إلى ذلك إلؽاء المواد الخاصة بالشركات فً القانون المدنًٌ ،برز الفراغ فً معالجة هذا األمر
فً القانون العراقً( ) على خالؾ ما تقرره القوانٌن موضوع المقارنة ،فالمادة  20من نظام
الشركات السعودي تنص على انه (( باستثناء شركة المحاصةٌ ،ثبت عقد الشركة وكذلك ما
ٌطرأ علٌه من تعدٌل بالكتابة أمام كاتب عدل وإال كان العقد أو التعدٌل ؼٌر نافذ فً مواجهة
الؽٌر  .وال ٌجوز للشركاء االحتجاج على الؽٌر لعدم نفاذ العقد أو التعدٌل الذي لم ٌثبت على
النحو المتقدم وإنما ٌجوز للؽٌر أن ٌحتج به فً مواجهتهم . ) ( )) .
والبطالن كما ٌقسمه الفقه ( ) ،مطلق ونسبً :
األول ما ٌترتب على تخلؾ أحد األركان أو الشروط الجوهرٌة  .كؤن ٌتخلؾ الرضا مثال أو
ٌكون المحل ؼٌر مشروعا وكذلك عدم مشروعٌة سبب العقد  .وٌنجم عن ذلك بطالن مطلق
للعقد ،بحٌث ال ٌمكن االحتجاج بمثل هذا العقد ،ال بٌن الشركاء وال بالنسبة للؽٌر ،وٌستطٌع أن
ٌحتج بالبطالن كل شخص له مصلحة ،وتستطٌع المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ،وال
تلؽً البطالن اإلجازة ،وال ٌتقادم بحٌث ٌصبح العقد بعد انقضاء مدة التقادم مشروعا ،وإذا وقع
البطالن فؤنه ٌقع بؤثر رجعً ،وال ٌمكن االحتجاج بوجود الشركة قبل إٌقاع البطالن ولذلك
ٌمحى العقد وأثاره ،والكابن القانونً الناجم عن العقد ،وتمحى اآلثار التً ترتبت قبل البطالن،
ألن سبب البطالن ٌستطٌع أن ٌكتشفه من ٌرٌد التعامل مع الشركة.
أما النوع الثانً من البطالن فهو النسبً ،وهو الذي ٌنجم عن عٌوب اإلرادة التً تشوب رضا
الشرٌك ،وكذلك النقص فً أهلٌة احد الشركاء ،وهإالء لهم رخصة ٌقررها القانون تبطل
الرضا متى استخدمت ،لكن هذا األمر ٌنطبق على القانون المدنً المصري الذي ٌنعقد العقد
بموجبه وٌنفذ حتى مع حصول العٌوب التً تفسد الرضا أو فً حالة النقص فً األهلٌة ،لكن
ٌستطٌع من شاب رضاه العٌب أو اعترى أهلٌته النقص أن ٌستخدم رخصة منحها له القانون
خالل ثالث سنوات من تارٌخ إكماله األهلٌة أو من تارٌخ زوال اإلكراه أو اكتشاؾ الؽلط أو
اكتشاؾ الؽبن والتفرٌز ( م  ) 240من القانون المدنً المصري .
وهذه الرخصة للشخص المحدد ،ال ٌتعداه إلى ؼٌره من المتعاقدٌن ،إال إذا كان أي منهم له
رخصة بإبطال العقد أٌضا ،والسإال الذي ٌثار ،إذا تمسك الشخص بالرخصة ،وبطل بناء على
ذلك رضاه ،فهل ٌمتد البطالن إلى العقد بؤكمله ؟ وجواب ذلك ٌختلؾ حسب نوع الشركة ،ففً
شركات األشخاص ،القابمة على االعتبار الشخصً ٌمتد البطالن إلى العقد بؤكمله إذا بطل
رضا احد المتعاقدٌن ،ألن العقد أنبنى على إرادة أطرافه المتعددٌن وبطالن رضا احدهم ٌمثل
خلال ٌفسد العقد بؤكمله ،أما إذا كانت شركة أموال حٌث ٌضعؾ االعتبار الشخصً ،فاألصل
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أن البطالن ال ٌمتد إلى العقد بؤكمله ،إنما ٌقتصر على الشخص صاحب الرخصة التً احتج
بها ( )  .ولكن ما ٌالحظ أن بطالن الشركة ٌحصل بعد مدة من تؤسٌسها ،أي أن الشركة كانت
قابمة ككٌان مستقل عن الشركاء ،ثم بطلت لألسباب التً ذكرنا  .وال توجد مشكلة إذا لم تزاول
الشركة خالل هذه المدة الواقعة بٌن التؤسٌس والبطالن عملها ،فلٌس للشركة أو الؽٌر حقوق،
وٌستطٌع الشركاء استرجاع األموال التً قدمت كحصة فً الشركة من اإلدارة أو من الشرٌك
الذي تسلمها تؤسٌسا على استرداد ما دفع بؽٌر حق( ) .إنما المشكلة فً مزاولة الشركة
لنشاطها قبل بطالنها ،وال شك فً بطالن التصرفات الواقعة بعد بطالن الشركة وال ٌجوز
االحتجاج بها  .أما االعمال التً حصلت قبل ذلك ،فانها حصلت من شخص معنوي انشىء
بصورة قانونٌة وإذا كانت القواعد العامة تقضً عند بطالن العقد اعادة المتعاقدٌن إلى ما قبل
التعاقد ( ) ،فؤن عقد الشركة ٌعد ذو طبٌعة خاصة ،فهو من العقود المستمرة وٌقع البطالن فٌها
على الحاضر والمستقبل وال ٌمتد إلى ما سبق من التصرفات ،كما أن استقرار التعامل ٌتطلب
ذلك وإال انهارت المراكز القانونٌة التً حصلت أثناء قٌام الشركة لذلك فؤن ،البطالن ال ٌشمل
ما سبق من التصرفات ،وتعد الشركة فً الفترة السابقة لوقوع البطالن شركة فعلٌة أو شركة
واقع كما ٌقول الفقه ،على الرؼم من بطالنها من الناحٌة القانونٌة ( ) .
وال ٌسري هذا األمر حسب القواعد العامة فً القانون العراقً ( ) ،ألن العقد الذي ٌقع من
ناقص األهلٌة ومن شخص لحق رضاه العٌب ،موقوفا ،ال ٌنفذ إال إذا اجازه الشخص المذكور
خالل ثالثة اشهر من إكماله األهلٌة أو زوال اإلكراه أو اكتشاؾ الؽلط أو الؽبن مع التؽرٌر،
وإذا نفذ العقد أصبح كامال ال ٌلحقه البطالن  .أما البطالن المبنً على خلل فً األركان أو
الشروط ،فهو البطالن الذي ٌطلق علٌه ( البطالن المطلق ) ،وال توجد معه الشركة الفعلٌة( )
.
 -1عقد الشركة عقد مستمر :
ٌعد عقد الشركة من العقود الزمنٌة ،له استمرارٌة البد منها حتى بالنسبة للشركات التً تتكون
لمواجهة عملٌة واحدة ،فال ٌمكن أن تنشؤ الشركة وتزاول نشاطها وتنتهً فً وقت واحد  .وإذا
كان األستاذ علً البارودي ( ) ٌرى صفة االستمرار فً االمتداد الزمنً للكابن القانونً الذي
نشؤ من العقد ،أما العقد ،فٌنعقد وٌنفذ فً الحال ،فنرى وجود تالزم بٌن العقد وبٌن الكابن
القانونً الذي افرزه ،وفً أي وقت ٌبطل العقد تبطل الشركة ( الشخص المعنوي ) ،ألنه أثر
للعقد .
 -3تطابق مصلحة األطراؾ :
تتطابق فً عقد الشركة مصلحة إطراؾ العقد ،فال وجود لتعارض المصالح المعروؾ فً
جمٌع العقود ،التً ٌكون العقد فٌها نقطة التقاء لمصالح متضادة عادة ،أما فً عقد الشركة،
فٌسعى الشركاء وبصورة جمعٌة إلى تكوٌن وحدة اقتصادٌة .تحقق مصلحة الشركاء فً الربح
فضال عن المصلحة االقتصادٌة العلٌا للبلد .
 -4تعدٌل العقد بإرادة البعض :
تقضً القواعد العامة بعدم إمكان تعدٌل العقد أو إلؽاإه إال بإجماع األطراؾ التً أنشؤته ،بٌنما
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نجد عقد الشركة على خالؾ ذلك ٌمكن تعدٌله بقرار من الهٌبة العامة ٌمثل أؼلبٌة تختلؾ
حسب نوع القرار ( م  91و م  98و  )258وؼٌر هذه المواد فً قانون الشركات العراقً .
وبناء على هذه الخصابص التً تمٌز عقد الشركة ،وباألخص تعدٌل العقد بؽٌر اإلجماع
وتطابق المصلحةٌ ،ضاؾ إلى ذلك ما ٌقال فً الشركات المساهمة باألخص ما ٌترتب على
قابلٌة األسهم للتداول ،باقتناء األسهم من أشخاص لٌس بٌنهم معرفة أو ٌإدي إلى مشاركة
أشخاص ال تجمعهم المعرفة ذهب البعض ( ) إلى كون العقد لم ٌعد له أهمٌة فً أنشاء الشركة
وحٌاتها ،فما ذكر من الخصابص ٌتعارض مع طبٌعة العقود وٌحل محل العقد مفهوم المنظمة.
القابم على تدخل المشرع وٌقتصر دور الشركاء على األعراب عن إرادتهم باالنضمام لها .
وإذا كان فً هذا القول كثٌر من الوجاهة ،خاصة فً شركات المساهمة ،التً تنهض على
أساس التنظٌم وتدخل المشرع فال ٌمكن إنكار دور العقد فً مرحلة التؤسٌس فً األقل  .أما بعد
ذلك فٌتضح تراجع اإلرادة لمصلحة تدخل المشرع فً حٌاة الشركة ٌتبٌن ذلك فً القانون
العراقً فً زٌادة رأس المال وفً تخفٌضه وفً دمج الشركة وتحولها وتصفٌتها فضال عن
تؤسٌسها  .ألنه فً هذه األوضاع ذات األهمٌة ،البد من اقتران قرار الهٌبة العامة حولها
بمصادقة جهة رسمٌة  .ال ٌنفذ القرار بؽٌر قبولها ( ) .
المبحث الثانً
اشتراك أكثر من شخص
من الشروط الالزمة لتكوٌن الشركة اشتراك أكثر من شخص ،كما هو واضح من تعرٌؾ
الشركة فً المادة الرابعة من القانون (( ٌ ..شترك به شخصان أو أكثر  )) ...فالحد األدنى
شخصٌن ،ألنه ال ٌمكن إنشاء عقد بؽٌر هذا العدد ،فالعقد التقاء أكثر من أرادة ،وما ٌقرره
قانون الشركات العراقً كحد أدنى ألشخاص الشركة ( خمسة أشخاص فً شركة المساهمة م
 / 6أوال وشخصٌن فً كل من الشركة المحدودة والتضامنٌة م / 6ثانٌا وثالثا  .وشخصٌن فً
الشركة البسٌطة م ) . 282
والعدد مطلوب أثناء التؤسٌس وطٌلة حٌاة الشركة( )  .فال ٌجوز أن ٌنقص عدد الشركاء عن
هذا العدد وإذا نقص فؤن ذلك ٌإدي إلى تحول الشركة  .فالمادة  105فً الباب الثامن ،األحكام
المتفرقة تنص على انه (( إذا أصبح عدد أعضاء الشركة دون الحد القانونً بحسب نوعها
وجب إكمال العدد خالل ستٌن ٌوما من وقوع النقص فؤن مضت المدة ولم ٌعطها المسجل
أمهاال أضافٌا ،وجب تحولها إلى نوع أخر من الشركات وبالشكل الذي ٌجٌزه هذا القانون )) .
لكن القانون أورد استثناء فً المادة الرابعة الفقرة ثانٌا ٌفٌد إمكانٌة تكوٌن الشركة من شخص
طبٌعً واحد  .أطلق علٌها تسمٌة ( المشروع الفردي ) .والنص منقول عن قانون 2983
الملؽً .
والمشروع الفردي بموجب هذا النص ،ؼٌر الشركة المعروفة فً بعض القوانٌن ،والتً تعرؾ
بشركة الشخص الواحد ( ،)One Mans Companyالتً تنهض على أساس فصل الذمة
المالٌة للشرٌك بٌن ما ٌوضع فً رأس مال المشروع الذي هو الشركة ،وما عدا ذلك من ذمة
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للشخص المكون للمشروع( ).
وال تنهض الشركة على أساس فصل الذمة المالٌة ،ألن المادة  / 37ثانٌا تقضً بؤنه (( لدابنً
المشروع الفردي مقاضاته أو مقاضاة مالك الحصة فٌه وتكون أمواله ضامنة لدٌون المشروع،
وٌجوز التنفٌذ على أمواله دون إنذار المشروع )) وفً النص تداخل واضح بٌن أموال
المشروع وأموال صاحب المشروع خارج الشركة فما هو الفرق بٌن هذا الشكل القانونً
والنشاط التجاري المنفرد ،وما الذي ٌدفع الشخص إلى اختبار شكل هذه الشركة لنشاطه
االقتصادي ،خاصة وانه ٌخضع لموافقات وإجازة أشد بكثٌر حسب القانون العراقً قبل تعدٌله
من إقامة مشروع تجاري منفرد( ) ( ) .
على العموم خفؾ من وطؤة التداخل بٌن أموال المشروع وأموال صاحب المشروع خارجه فً
حالة العالقة بٌن دابنً صاحب المشروع ومن خارج نشاط المشروع ،وأموال المشروع  .فال
ٌحق للدابنٌن التنفٌذ على أموال المشروع الفردي إال لدٌن ممتاز ،فالمادة  / 71ثانٌا تقضً بؤنه
(( ال ٌجوز حجز الحصص فً الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي والشركة البسٌطة إال
لدٌن ممتاز وٌجوز حجز أرباحها المتحققة ))
وعلٌه فؤن مفهوم هذه الشركة ٌختلؾ عن شركة الشخص الواحد المبنٌة على أساس فصل
الذمة المالٌة للشخص .
وقد أورد قانون الشركات األردنً نصا ٌفٌد إمكانٌة تكوٌن شركة محدودة المسإولٌة من
شخص واحد ،لها ذمة مالٌة مستقلة،وال ٌحق لدابنٌها التنفٌذ على أموال صاحب الشركة ،وفً
ذلك استعارة لشركة الشخص الواحد ،فالمادة  / 53ب تنص على انه ٌ :جوز للوزٌر بناء على
تنسٌب مبرر من المراقب الموافقة على تسجٌل شركة ذات مسإولٌة محدودة تتؤلؾ من شخص
واحد))( )
وال نرى ضٌرا من تكوٌن وحدة اقتصادٌة على شكل شركة من شخص واحد إذا توافرت لدٌه
مستلزمات تكوٌنها ( القدرة  :المالٌة ،اإلدارٌة والفنٌة ) ،بدال من أن ٌدفع إلى اللجوء صورٌا
إلى مشاركة الزوجة أو االبن أو العامل بشروط خاصة وهو ما ٌحصل فً الشركات المحدودة
المسإولٌة فً كثٌر من الحاالت  .كما ال نرى ضٌرا فً استعارة شكل الشركة المحدودة
المكونة من شخص واحد حسب ما الحظنا من أحكام القانون األردنً تقوم على أساس فصل
الذمة المالٌة للشخص بٌن ما هو موظؾ فً المشروع االقتصادي الذي اتخذ شكل شركة وبٌن
ما هو خارجها ،وأساس فصل الذمة المالٌة فً هذه الحالة ٌنهض على نص خاص هو ( قانون
الشركات )  .وقد عدلت الفقرة رابعا من المادة  6الخاصة بالمشروع الفردي ،لتقرأ ٌ (( :تكون
المشروع الفردي من شخص طبٌعً أو الشركة المحدودة ذات المالك الواحد من شخص
طبٌعً أو معنوي واحد )) فقد أبقى التعدٌل على شركة المشروع الفردي بخصابصها التً
جاءت بها فً القانون رقم  12لسنة  2997المنقولة عن قانون  . 2983وبجانب ذلك أباح
تكوٌن شركة محدودة من شخص واحد ،تقوم على أساس فصل الذمة المالٌة ،ألنها خاضعة
ألحكام الشركة المحدودة .
وعلٌه فؤن القانون العراقً ٌعرؾ نوعٌن من الشركات التً تتكون من شخص واحد  .األولى
وهً التً كانت معروفة فً القانون قبل التعدٌل  .تتكون من شخص طبٌعً واحد وتتداخل
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أموال المشروع مع أموال صاحب المشروع الذي ٌسؤل عن التزامات المشروع بكل أمواله أما
الثانٌة فهً التً انبثقت بعد تعدٌل القانون ،حٌث تتكون شركة أٌضا من شخص واحد ولكن ال
ٌشترط فٌه أن ٌكون طبٌعٌا ،إنما قد ٌكون طبٌعٌا أو معنوٌا حسب النص الذي اشرنا إلٌه .
كذلك ال تمتد المسإولٌة عن التزامات المشروع إلى األموال الشخصٌة لصاحب المشروع.
وٌشار إلى مشروع قانون موحد للشركات فً مصرٌ ،قضً بإباحة تكوٌن مشروع اقتصادي
من شخص واحد ٌستعٌر أحكام الشركة محدودة المسإولٌة ،من حٌث حدود مسإولٌة المشروع
وقد أطلق مشروع القانون على هذا الكٌان بـ ( مشروع الشخص الواحد ) وٌفضل البعض هذه
التسمٌة على إطالق مصطلح شركة ،ألن األخٌرة تتطلب اشتراكا .
ومسإولٌة المشروع محدودة بمقدار المبلػ الذي وضع كرأس مال للنشاط ،وأعلن عنه ،أما
بؽٌر اإلعالن فتكون المسإولٌة ؼٌر محدودة ( م  .)248كذلك وضعت فً المشروع أحكام ال
نرى ما ٌماثلها فً القانون العراقً أو األردنً ،وهذا الكالم ٌقتصر على الشركة المحدودة
المإلفة من شخص واحد ،أما الكٌان القانونً الذي نظم أحكامه قانون الشركات العراقً ،فؤن
صاحبه مسبول بصورة مطلقة عن التزامات المشروع.
ومما أورده مشروع القانون المصري ال ٌجوز تعامل المشروع مع صاحب المشروع إال وفق
الشروط التً ٌتعامل بها مع الؽٌر وطبقا لنشاط المشروع .
كذلك ٌحظر على الشخص تكوٌن أكثر من مشروع ،كما ٌحظر على المشروع أن ٌكون
مإسسا ألي شخص معنوي أخر ( م . ) () 225
األشخاص الذٌن لهم حق المشاركة فً تكوٌن الشركات :
نرى اضطرابا واضحا لدى المشرع العراقً بخصوص تحدٌد األشخاص الذٌن ٌحق لهم
تؤسٌس الشركات أو المشاركة فٌها ،أو شراء حصة فٌها حسب القانون العراقً .
فقد اشترط قانون  2983الملؽً على العراقٌٌن اإلقامة داخل العراق أو الوطن العربً والؽً
الشرط الخاص باإلقامة بموجب قانون  2997وأبقى على شرط واحد فً السماح للعراقً ،هو
أن ال ٌكون ممنوعا قانونا .
وبعد أن ساوى قانون  2983بٌن العرب والعراقٌٌن فً المشاركة أو تؤسٌس الشركات ،اشترط
قانون  2997أن تقتصر المشاركة على شركات األموال فقط وال ٌسمح المشاركة فً شركات
األشخاص  .وقد صدر قرار من مجلس قٌادة الثورة السابق رقم  13لسنة  2994منع العرب
من تكوٌن الشركات أو المشاركة فً تكوٌنها  .وٌفهم من نصوص قانون  2983الملؽً وقانون
 2997عدم السماح لألجانب ـ ؼٌر العرب ـ من المشاركة فً تكوٌن الشركات ،ألن النصوص
تحدثت فقط عن العراقٌٌن والعرب ( م  21فً القانونٌن ) ،فً حٌن تسعى التشرٌعات لؽالبٌة
الدول إلى تشجٌع االستثمار الذي ٌعنً السماح بدخول رإوس األموال األجنبٌة وفق ضوابط
تحمً المواطن واالقتصاد الوطنً .
وعلٌه نرى أن ٌفتح الباب أمام األشخاص أي كانت جنسٌة الشخص ،وكذلك طبٌعٌا ٌكون
الشخص أو معنوٌا فً االستثمار الذي ٌؤخذ شكل الشركات التً ٌسمح القانون بتؤسٌسها فً
العراق  .وال ٌقٌد هذا السماح بتقدٌرنا إال شرطٌن :
األول  :أن ال ٌكون الشخص ممنوعا قانونا  .كؤن ٌكون قد ساهم فً جرابم تخرٌب االقتصاد
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الوطنً ،كتزوٌر العملة ،وٌستطٌع المسجل أن ٌستخدم هذا القٌد عند الموافقة على تؤسٌس
الشركة( )  .والقٌد الثانً  :أن تقتصر المشاركة بالنسبة لألجنبً وحتى للعراقً ؼٌر المقٌم فً
العراق على شركات األموال ( المساهمة والمحدودة ) لصعوبة الوصول إلى األموال
الشخصٌة التً تكون خارج العراق ،عندما ٌسؤل شخصٌا عن دٌون الشركة كما هو الحال فً
الشركات التضامنٌة مثال  :أو ٌقدم ؼٌر المقٌم فً العراق ضمانات مجزٌة كؤن ٌكون ؼٌر
المقٌم مالكا ألموال داخل العراق أو بمشاركة العراقٌٌن من ذوي المكانة المالٌة المرموقة ،أما
بؽٌر ذلك فٌنبؽً أن ٌوصد الباب بوجه األشخاص األجنبٌة عن تكوٌن أو المشاركة فً
شركات األشخاص  .وقد عدلت المادة  21من القانون لتقرأ (( للشخص الطبٌعً أو المعنوي
الحق فً اكتساب عضوٌة فً الشركات المنصوص علٌها فً هذا القانون كمإسس أو حامل
أسهم أو شرٌك ،ما لم ٌكن ممنوعا من مثل هذه العضوٌة بموجب القانون أو استنادا لقرار
محكمة صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومٌة مخولة )) .
وكما نرى فؤن المشاركة مفتوحة لؽٌر المقٌم فً شركات األموال أو األشخاص ،وكما ذكرنا
فؤن المشاركة فً األخٌرة ؼٌر مقبول بتقدٌرنا ،وٌعزز هذا النص ما ورد فً قانون االستثمار(
).
المبحث الثالث
تقدٌم حصة من مال أو عمل
ال تستطٌع الشركة النهوض بؤعبابها بؽٌر رأس مال ٌكفً لمواجهة هذه األعباء ،وٌتكون رأس
المال من الحصص التً ٌقدمها الشركاء ،وال ٌكون شرٌكا فً الشركة من ال ٌقدم حصة فً
رأس المال .
وٌمثل رأس المال الضمان لدابنً الشركة ،إضافة إلى ما لدى الشركة من موجودات وٌقدر
رأس المال بالنقود ،اٌا كانت الحصص التً قدمها الشركاء .وتشترط المادة  16من قانون
الشركات العراقً أن ٌحدد رأس المال بالدٌنار العراقً .
أما نوع الحصة التً ٌقدمها الشركاء :
 -2قد تكون الحصة نقودا وهو الؽالب واألنسب ،مادام رأس المال ٌقدر بالنقد وال ٌشترط فً
الحصص التً ٌقدمها الشركاء المساواة .
 -1وٌمكن أن تكون الحصة أعٌانا وذا كان قانون الشركات لم ٌفصح عن ذلك ،فٌمكن أن ٌفهم
من اإلطالق الذي وردت فٌه كلمة مال فً التعرٌؾ حسب المادة . 4
وقد أشارت التشرٌعات المقارنة إلى األموال العٌنٌة صراحة( ) .
وتحدد الحصة العٌنٌة التً ٌقدمها الشرٌك بالنقود وال ٌتدخل المشرع عادة فً تقدٌر النقود
المساوٌة للحصة العٌنٌة فً شركات األشخاص التضامنٌة فً القانون العراقً الن الشركة تقوم
على عدد محدود من الشركاء تجمعهم صالت قابمة على المعرفة والثقة  .لكن المشرع تدخل
فً شركات األموال فبٌن كٌفٌة تقدٌر األعٌان التً تقدم فً هذه الشركات للحصول على األسهم
(م  )19وسنتناول ذلك فً حٌنه .
وقد تقدم األعٌان على سبٌل التملك  .أي أن الشرٌك ٌتنازل عن المال لٌدخل فً ملكٌة الشركة،
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وعلى الرؼم من أن األمر ال ٌعد بٌعا ألن نقل الملكٌة ال ٌكون إال مقابل ثمن إال أن أحكام البٌع
تنطبق علٌه كما ٌرى البعض ذلك ( ) .
وتطبق على نقل ملكٌة المال إلى الشركة ،األحكام الخاصة بنوع المال ،فإذا كان عقارا مثال ،ال
تنتقل ملكٌته إال باستٌفاء التسجٌل فً السجل العقاري فً دابرة تسجٌل العقار .وبانتقال ملكٌة
المال إلى الشركة وتسلٌمه فؤن هالك المال ٌقع علٌها باعتبارها المالك الجدٌد ،أما إذا وقع
الهالك قبل ذلك أو قبل التسلٌم فؤنه ٌهلك على صاحب الحصة ،حٌث ٌطلب منه تقدٌم مال بدٌل
 .وعند تصفٌة الشركة ال ٌعاد المال إلى الشرٌك حتى إذا كان موجودا ،ألنه أصبح جزء من
أموال الشركة  ،وٌعد األصل تقدٌم الحصة على سبٌل التملٌك ،ولكن قد ٌكون تقدٌم المال على
سبٌل االنتفاع ،وفً هذه الحالة ال ٌخرج المال من ذمة الشرٌك ،وإذا هلك فً أي وقت ،وجب
تقدٌم مال ٌحل محله وبخالؾ ذلك تنقضً شراكته .كما ٌعاد المال إلى صاحبه عند تصفٌة
الشركة أن كان ممكننا ،وإال ٌعوض عنه.
وقد تكون حصة الشرٌك التً ٌقدمها للمشاركة برأس المال  .حقا له لدى الؽٌر ،فال ٌكون
مقدما لحصته إال من تارٌخ استٌفاء الشركة لهذا الحق من الؽٌر  ،وهذا كما ٌقال خالؾ ما
تقضً به أحكام حواله الحق ،فً ضمان وجود الدٌن عند االحالة ،إنما ٌلتزم المدٌن أٌضا
بٌسار المدٌن عند المطالبة ،حماٌة للشركة فً تكوٌن رأس المال( ) .
وتحرم بعض التشرٌعات أن تكون حصة الشرٌك ما ٌتمتع به من سمعه تجارٌة أو نفوذ( )
.بٌنما ٌسمح قانون الموجبات اللبنانً فً المادة ( )850أن تكون حصة أحد الشركاء الثقة
التجارٌة التً ٌتمتع بها( )  .وأمام سكوت القانون العراقً عن الموقؾ من السمعة التجارٌة
نرى انه ال مجال العتمادها كحصة ٌمكن أن ٌقدمها الشرٌك ،خشٌة التداخل مع ما ٌتمتع به
الشخص من نفوذ اجتماعً أو سٌاسً ،وألن التعرٌؾ فً قانون الشركات ٌقضً أن ٌقدم
الشرٌك حصة من مال أو عمل ،والمال (( كل شًء ٌصلح أن ٌكون حصة فً الشركة))( )،
وتحرم بعض النصوص فً التشرٌعات موضوع المقارنة تقدٌم حصة فً الشركة تعتمد النفوذ
أو السمعة المالٌة( ) .
الحصة  :عمــــــل
قد تكون الحصة التً ٌقدمها الشرٌك عمال ،وهً ما تعرؾ بالحصة الصناعٌة ،وقد أشار
التعرٌؾ فً المادة الرابعة من قانون الشركات إلى إمكانٌة أن تكون الحصة عمال .
والشركات التً ٌؽطٌها التعرٌؾ هً ( المساهمة ،المحدودة ،التضامنٌة والمشروع الفردي )
ألن الشركة البسٌطة كما أوضحنا ذلك افرد لها المشرع أحكاما خاصة وتعرٌفا خاصا بها .
وبالنسبة لهذه الشركات ،المساهمة والمحدودة حسب القانون العراقً هً شركات ٌنقسم رأس
المال فٌها إلى أسهم اسمٌة نقدٌة متساوٌة القٌمة وؼٌر قابلة للتجزبة ))
فالقانون ٌشترط أن ٌكون المقابل للحصول على األسهم نقودا ،ومن ؼٌر المتصور تقدٌر ما
ٌقدمه الشرٌك من عمل ابتداء ،ألن تقدٌم العمل ٌمتد طٌلة حٌاة الشركة  .وال ٌمثل العمل جزء
من رأس المال ،وال ٌكون ضمانا للدابنٌن ،ألنه ال ٌمكن الحجز علٌه ،وفً هذه الشركات (
المساهمة والمحدودة )ٌ ،قتصر ضمان الدابنٌن على رأس المال .
وفً هذا المقام نشٌر إلى كون المشرع الفرنسً وكذا المصري ،حظرا أن تكون مساهمة
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الشرٌك فً الشركة ذات المسإولٌة المحدودة عمال ،وإذا كان المشرع الفرنسً ٌبٌح فً هذه
الشركات أن ٌنص نظام الشركة على جواز تقدٌم العمل فٌها فقد تعرض هذا التوجه لالنتقاد
وكذلك حرم القانون الفرنسً والمصري أن تكون األسهم فً الشركة المساهمة مقابل العمل،
وسبق ذلك القضاء( ) .
أما بالنسبة لصاحب المشروع الفردي ،فله الحرٌة فً أن ٌقدم عمله ،على أن ذلك ال ٌمثل
رأس المال والبد من تقدٌم رأس المال المقدر بالنقد ،سواء كان من النقود أو األعٌان ،قبل
صدور شهادة تؤسٌس المشروع كما تقضً بذلك المادة  53من قانون الشركات( ) .
تظل من الشركات األربعة التً أشرنا إلٌها ،الشركة التضامنٌة  ،وال ٌحول فً هذه الشركات
حابل دون تقدٌم شرٌك أو أكثر عمال  .وإذا كانت المادة  53التً ذكرناها تقضً بؤن ٌقدم
رأس المال وبالكامل قبل صدور شهادة تؤسٌس الشركة ،فمن المعلوم أن حصة العمل ال تدخل
فً تكوٌن رأس المال ،لعدم إمكانٌة الحجز علٌها ،وألن العمل ال ٌمكن أن ٌقدم دفعة واحدة
أثناء تؤسٌس الشركة أو فً فترة محددة ،إنما ٌكون تقدٌم العمل مستمرا .
أما الشركات البسٌطة فقد جاء النص واضحا فً إباحة تقدٌم العمل كحصة فً الشركة ،فالمادة
 282تنص على أن (( تتكون الشركة البسٌطة من عدد من الشركاء ال ٌقل عن اثنٌن وال ٌزٌد
على خمسة ٌقدمون حصصا فً رأس المال أو ٌقدم واحد منهم أو أكثر عمال واآلخرون ماال
)) وبصورة عامة ٌشترط فً العمل الذي ٌقدم ،أن ٌكون ذو فابدة واضحة للشركة ،لٌس من
األعمال التافهة التً تإدي من أي شخص( )  .وإذا قدم مثل هذا العمل فال ٌكون صاحبه
شرٌكا ،إنما أجٌرا أو عامال ،ولذلك فؤن عمل المهندس والخبٌر فً شإون التسوٌق مثال ٌمكن
أن تمثل حصص لمقدمٌها فً رأس المال كذلك ٌثار فً موضوع حصة العمل ،مصٌر ثمار
العمل براءة االختراع التً ٌحصل علٌها من ٌقدم حصته عمال فهل ثمارها له أم للشركة ؟
وثمار العمل من نصٌب الشركة ،إال براءة االختراع فهً للشخص مقدم العمل إال إذا جرى
االتفاق فً الحالتٌن خالؾ ذلك .
والمادة  20من قانون الشركات القطري تنص على (( وإذا كانت حصة الشرٌك عمله فكل
كسب ٌنتج عن هذا العمل ٌكون من حق الشركة ما لم ٌكن الشرٌك قد حصل على هذا الكسب
من حق براءة اختراع إال إذا اتفق على ذلك .وٌمتنع على الشرٌك الذي تكون حصته عمله أن
ٌمارس نفس العمل لحسابه الخاص ))
وقبل االنتهاء من الموضوع ،البد أن نتطرق إلى دفع الحصة المالٌة التً ٌقدمها الشرٌك فً
رأس المال ،ونبادر إلى القول أن الحصة فً الشركة المحدودة والتضامنٌة والمشروع الفردي
تقدم دفعة واحدة وقبل صدور شهادة التؤسٌس أو شهادة التسجٌل كما نرى (م . )53
وفً الشركات المساهمة ٌمكن أن تدفع قٌمة األسهم على أقساط نتناولها فً حٌنها  .وعلٌه لم
ٌتبق إال الشركة البسٌطة التً لم ٌنظم موضوع دفع الحصة فٌها المشرع .فإذا تخلؾ الشرٌك
عن تقدٌم الحصة أو جزء منها ،فنرى وكما ٌذهب لذلك الفقه بتطبٌق القواعد العامة فً استٌفاء
الدٌون ،بٌنما ٌرى البعض احتساب فوابد وتعوٌض عن األضرار التً تتعرض لها الشركة
وهً أحكام مؽاٌرة لحكم القواعد العامة ( ) وقد عالجت بعض التشرٌعات هذا األمر فالمادة
( 26من قانون دولة اإلمارات ) تنص على انه (( ٌعتبر كل شرٌك مدٌنا للشركة بالحصة التً
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تعهد بها فؤن تؤخر فً تقدٌمها عن األجل المحدد لذلك كان مسبوال فً مواجهة الشركة عن
تعوٌض الضرر . )) ...
المبحث الرابع
اقتسام األرباح والخسابر
ٌسعى الشركاء إلى الحصول على الربح ،ولكن قد ٌإول مسعاهم إلى الخسارة ،فٌقتضً أن
ٌتقاسم الشركاء الربح والخسارة ،وهو ما ٌعبر عنه الفقه بنٌة المشاركة ( ) أو ٌرتبط به عادة .
والمقصود بالربح الزٌادة اإلٌجابٌة فً الذمة المالٌة ،أو هً زٌادة فً األصول على الخصوم
بموجب جرد سنوي وإعداد مٌزانٌة كما هو معروؾ فً الفكر المحاسبً والتطبٌق وٌختلؾ
توزٌع األرباح والخسابر فً شركات األموال عنه فً شركات األشخاص فالنوع األول من
الشركات ٌقسم رأس المال فٌها إلى أجزاء متساوٌة تسمى األسهم ،وعلٌه فؤن توزٌع الربح
وكذا الخسارة تكون بمقدار ما ٌقتنً المساهم من األسهم  .ألن نصٌب السهم الواحد مساو لؽٌره
فً الحالتٌن وال ٌجوز االتفاق خالؾ ذلك  .أما رأس المال فً شركات األشخاص فٌوزع إلى
حصص قد تكون متساوٌة أو ؼٌر متساوٌة وإذا كانت المادة  / 73ثانٌا من قانون الشركات
تنص على أن (( ٌوزع الباقً من الربح أو جزء منه على األعضاء حسب أسهمهم أو
حصصهم حسب األحوال )) بما ٌفهم منه أن التوزٌع ٌكون حسب األسهم أو الحصص وال
ٌجوز االتفاق خالفه فؤن هذا األمر ٌنطبق على شركات األموال ألن المادة  75تنص على أن
(( توزع الخسابر فً الشركة التضامنٌة بالنسب المنصوص علٌها فً عقدها والمماثلة لنسب
توزٌع اإلرباح فٌها ))  .وٌستمد هذا النص قوته من الفقرة سادسا م  . 23حٌث ٌفهم من النص
انه باإلمكان االتفاق فً العقد على كٌفٌة توزٌع األرباح وٌكون مماثال له توزٌع الخسابر  .وهو
ما ٌذهب إلى إباحته ؼالبٌة الفقه ( ) .
االتفاق الوحٌد ؼٌر المباح ،والذي ٌإدي إلى بطالن عقد الشركة  .هو ما ٌعرؾ بشرط األسد،
كؤن ٌنص العقد على حرمان احد الشركاء من الربح على الرؼم من تحمله الخسارة أو على
العكس من ذلك  .أن ٌتضمن عدم مشاركة احد الشركاء فً الخسارة ،رؼم تقاضٌه األرباح
وٌرجع سبب البطالن ،إلى أن مثل هذا االتفاق ٌتناقض مع االشتراك فً األرباح والخسابر،
الذي ٌنص علٌه تعرٌؾ الشركة ،وٌتناقض أٌضا مع نٌة المشاركة التً تجمع الشركاء  .الحالة
الوحٌدة التً أباح فٌها قانون الشركات إعفاء الشرٌك من الخسارة فً الشركة البسٌطة فقط،
عندما ٌقدم الشرٌك حصته فً رأس المال عمال ،فالمادة (  ) 286تنص على انه  (( :أوال ـ إذا
اتفق على أن احد الشركاء ال ٌساهم فً الربح أو فً الخسارة كان عقد الشركة باطال .
ثانٌا ـ ٌجوز االتفاق على اعفاء الشرٌك الذي لم ٌقدم ؼٌر عمله من المساهمة فً الخسارة
بشرط أن ال ٌكون قد تقرر له اجر عن عمله ( ) .
وٌرتبط توزٌع اإلرباح والخسابر بمبدأ نٌة المشاركة الذي تنهض علٌه فكرة الشركة ،وهذا
المبدأ هو الذي ٌمٌز الشركة عن ؼٌرها من األوضاع القانونٌة التً تتداخل معها  .الشركة
كملكٌة المال على الشٌوع واشتراك العمال فً األرباح والجمعٌات التعاونٌة :
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الشركة وملكٌة المال الشابع
فتختلؾ الشركة عن ملكٌة المال على الشٌوع ،فً كون األخٌر عمال مفروضا على المشتركٌن
بالشٌوع نتٌجة تملكم ماال ال ٌقبل القسمة ،بٌنما الشركة عمل اٌجابً سعى إلٌه الشركاء
بإرادتهم .
الشركة واشتراك العمال فً األرباح :
تختلؾ الشركة أٌضا عن حالة اشتراك العمال فً المصنع عندما تكون األجور حصة من
األرباح ،فال ٌتحول المصنع إلى شركة ،النعدام مبدأ المساواة بٌن الشركاء ،فالعمال ٌإدون
عملهم بتوجٌه وإشراؾ صاحب العمل فً حٌن ٌتساوى الشركاء فً الشركة من حٌث الحقوق.
الشركة والجمعٌة :
تختلؾ الشركة عن الجمعٌة ،فً كون هدؾ األولى تحقٌق الربح ،بٌنما تسعى الجمعٌة إلى
توفٌر الخدمات والسلع إلى منتسبٌها ،ولم ٌكن الربح هدفا لها حتى لو حققته( ).
الفصل الثانً
الشخصٌة المعنوٌة Juridical person
إن تؤسٌس الشركة ٌعنً ظهور كابن قانونً له استقالله المالً واإلداري عن الشركاء وعلٌه
أن مصطلح الشركة ٌنصرؾ فضال عن العقد ،إلى كٌان اقتصادي ظهر بإجراءات تطلبتها
القوانٌنٌ ،تمتع بشخصٌة تصورٌة تتمتع بالحقوق وتفرض علٌها الواجبات بما ٌشبه إلى حد
كبٌر األشخاص الطبٌعٌة  .وٌإدي هذا التصور إلى استقالل الشخص المعنوي ،بحٌث تصبح
العقود واألموال بمجرد تؤسٌس الشركة عابدة لها ولٌس لألشخاص الموقعٌن على عقد تؤسٌسها
 .وٌستمر الشخص فً العمل حتى أن خروج الشركاء من الشركة ،أو موت أعضاء مجلس
اإلدارة فٌها ،فال ٌإدي ذلك إلى انتهاء الشركة تلقابٌا( ) .
وجسد انفصال الشركة عن الشركاء فٌها قرار حكم فً قضٌة مشهورة عرضت على القضاء
االنكلٌزي ،المعروفة بقضٌة  .salomon v. salomon and co. ltdملخصها  :أن سالمون
تاجر جلود ولدٌه مصنع لألحذٌة ،اضطرب عمله فحول نشاطه إلى شركة محدودة المسإولٌة
من سبعة أشخاص ،هو وزوجته وأطفاله الخمسة وباع للشركة مصنع األحذٌة بمبلػ مقداره
( 30000جنٌه) تسلم ( 10000منها) وبقً دٌن على الشركة مبلػ ( 20000جنٌه) ،صفٌت
الشركة بعد أن اتجهت نحو اإلفالس ،وقد وجد المصفً أن أموال الشركة ال تكفً لسداد ما
علٌها من الدٌون ،فؤراد استبعاد دٌن سالمون من دٌون الدابنٌن تؤسٌسا على أنه والشركة واحد
.
المحكمة وجدت خطؤ هذا التصور ،وقالت أن الشركة بمجرد تؤسٌسها تصبح شخصا مستقال
عن األشخاص الموقعٌن على عقدها ،وحتى إذا كان نشاطها هو ذات النشاط السابق ،على
تؤسٌس الشركة واألشخاص هم الذٌن ٌتسلمون اإلرباح التً تدرها ،فالشركة شخص قابم بذاته
ال تعد وكٌال عن الشركاء وال ضامنة لهم ،كذلك ال ٌسال الشركاء شخصٌا عن الشركة إال
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بمقدار ما ٌحدده القانون( ) .
وسنتناول تارٌخ ظهور الشخصٌة المعنوٌة للشركة وانتهابها حسب القانون العراقً ،ثم نبٌن
النتابج التً تترتب على ظهور الشخصٌة المعنوٌة .وقبل ذلك ننوه إلى أن جمٌع الشركات
حسب القانون العراقً تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة ،الن القانون ال ٌعرؾ شركة المحاصة التً
ال تظهر للوجود ولٌس لها شخصٌة معنوٌة والمعروفة فً اؼلب التشرٌعات( )
أما متى تبدأ الشخصٌة المعنوٌة للشركة ؟ فمعروؾ أن قانون الشركات العراقً وضع أحكاما
خاصة بؤنواع أربعة من الشركات هً ( المساهمة ،والمحدودة ،التضامنٌة ،المشروع الفردي )
استؽرقت جل مواد القانون ،ثم افرد بابا خاصا لنوع من الشركات أطلق علٌها اسم الشركة
البسٌطة ( الباب السابع المواد . ) 299 – 282
وعلٌه فؤن الشخصٌة المعنوٌة لألنواع األربعة من الشركات تبدأ من تارٌخ صدور شهادة
تؤسٌس الشركة من المسجل ،فالمادة ( )11تنص على أن ((تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة
من تارٌخ صدور شهادة تؤسٌسها )) ،ألن هذه الشركات بحاجة إلى اإلجازة لبدء نشاطها( ) .
أما الشركة البسٌطة فتبدأ شخصٌتها المعنوٌة من تارٌخ إٌداع نسخة من عقدها لدى مسجل
الشركات ،فالمادة  283تنص على أن (( تكتسب الشركة البسٌطة الشخصٌة المعنوٌة من
تارٌخ اٌداع نسخة من عقدها لدى المسجل )) ،أما انتهاء الشخصٌة المعنوٌة ،فٌكون بشطب
اسمها من قبل المسجل ،فالمادة  277تبٌن (( أوال ـ على المسجل أن ٌصدر قراره بشطب اسم
الشركة من سجالته وٌنشر القرار بالنشرة وصحٌفة ٌومٌة خالل عشرة اٌام من تارٌخ صدوره
فً إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن  :ـ
 -2إذا وجد أن التصفٌة تمت على وفق القانون .
 -1إذا استؽرقت إجراءات التصفٌة مدة تزٌد على خمس سنوات من تارٌخ صدور قراره
بالتصفٌة وثبت للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفٌة.
ثانٌا ـ تعتبر الشخصٌة المعنوٌة للشركة منتهٌة من تارٌخ صدور قرار شطب اسمها ،ومن
الثابت أن الشخصٌة القانونٌة للشركة تظل طٌلة فترة التصفٌة التً قد تستؽرق وقتا طوٌال .
أما الموضوع األهم فٌتعلق باآلثار القانونٌة الكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة وهذه اآلثار
تشبه إلى حد كبٌر آثار والدة طفل وهً :
 -2االسم
 -1الجنسٌة
 -3الموطن
 -4الذمة المالٌة المستقلة
 -5األهلٌة
وسنوضح هذه اآلثار بإٌجاز .
 -2اسم الشركة ( )
ما دامت الشركة شخصا ،فٌفترض أن ٌكون لها اسم ٌمٌزها عن ؼٌرها من األشخاص وٌتكون
اسم الشركة حسب القانون العراقً من عناصر ثالثة :
األول  :ـ نوع الشركة حٌث ٌجب أن ٌتضمن اسمها ما هو نوعها وهو احد األنواع الخمسة كما
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ذكرنا  .لكً ٌعلم من ٌتعامل مع الشركة طبٌعة الشركة التً ٌمكن معرفته من نوعها .
والعنصر الثانً لالسم هو النشاط كالنقل والتامٌن والسٌاحة .
أما العنصر الثالث لالسم فٌختلؾ فً شركات األشخاص عنه فً شركات األموال .
فألهمٌة االعتبار الشخصً فً األولىٌ ،ذكر اسم الشركاء أو بعضهم فً االسم  .أما فً
شركات األموال حٌث ٌؽٌب االعتبار الشخصً فٌضاؾ اسم مبتكر ،وقد أوضحت الفقرة أوال
من المادة  23عندما نصت على  (( :اسم الشركة المستمد من نشاطهاٌ ،ذكر فٌه نوعها مع
إضافة كلمة مختلطة إن كانت مختلطة واسم احد أعضابها فً األقل إن كانت تضامنٌة أو
مشروعا فردٌا( ) ،وٌجوز إضافة أٌة تسمٌة مقبولة إن كانت مساهمة أو محدودة )) .
 -1الجنسٌة
تقتضً االعتبارات العملٌة ،واعتبارات الرقابة على الشركة أن ٌكون لها جنسٌة  .وٌتبنى الفقه
معاٌٌر مختلفة لتحدٌد جنسٌة الشركة ،فقد ٌرتبط األمر بمكان نشاط الشركة ،أي أن الشركة
تؤخذ جنسٌة الدولة التً تعمل على أراضٌها ،بٌنما ٌذهب معٌار آخر إلى اعتماد مكان وجود
المقر الربٌسً للشركة ،حٌث تؤخذ جنسٌة دولة المقر ،وٌتبنى هذا المعٌار األستاذ الدكتور
محسن شفٌق (المصدر السابق . ) 282 ،ومعٌار ثالث ٌتبنى جنسٌة الشركاء ،أو جنسٌة رأس
المال ،ولكل من المعاٌٌر المذكورة المطاعن التً تإخذ علٌه ،لكننا نرجح المعٌار الذي اعتمده
القانون العراقً ،حٌث تكتسب الشركة جنسٌة الدولة التً ظهرت الشركة للوجود بموجب
قوانٌنها ،ألن الشركة شخص ،وٌحتاج الشخص إلى والدة ،ووالدة الشركة شهادة تؤسٌسها،
وعلٌه فؤن جنسٌتها هً جنسٌة الدولة التً ظهرت الشركة إلى النور بموجب قوانٌنها والمادة
 13من قانون الشركات العراقً تنص على أن (( تكون الشركة المإسسة فً العراق وفق
أحكام هذا القانون عراقٌة  (( .وقد اشترط القانون أن ٌكون المقر الربٌسً للشركة فً العراق
( الفقرة ثانٌا  /م  ،) 23وبناء على ذلك فال ترابط بٌن جنسٌة الشركة وجنسٌة الشركاء ،إذ قد
ٌكون الشركاء ممن ال ٌحملوا الجنسٌة العراقٌة ومع ذلك تكون الشركة عراقٌة ألنها ظهرت
بموجب القانون العراقً .
 -3الموطــــن :
للشركة موطن .
عرؾ القانون المدنً فً المادة  41الموطن بؤنه ((  ..المكان الذي ٌقٌم فٌه الشخص عادة
بصفة دابمة أو مإقتة وٌجوز أن ٌكون للشخص أكثر من موطن واحد ،فالموطن هو محل
اإلقامة ،أو محل النشاط كما ٌشٌر لذلك القانون المدنً فً ( م  ) 44وٌفٌد الموطن كعنوان
للتبلٌػ ،أو المراسالت أو إقامة الدعاوى أو تحدٌد المحكمة المختصة باإلفالس ،وموطن
الشركة حسب قانون الشركات العراقً بٌنته الفقرة ثانٌا من المادة  (( 23المركز الربٌس
للشركة على أن ٌكون فً العراق )) وإذا كان القانون ،لم ٌطلق على ذلك الموطن فهو
المقصود بالنص ،أو نقول أن الموطن حٌث ٌوجد المركز الربٌس ،وقد اعتمد الفقه هذا
المعٌار( )  .والموطن هو المكان الذي توجد فٌه األجهزة التً تدٌر الشركة ،حٌث تباشر
نشاطها فٌه  .وإذا كان األصل أن ٌكون المقر الربٌس فً مكان نشاط الشركة فال ضرورة لهذا
التطابق ،حٌث قد ٌكون نشاط الشركة فً مكان أو أماكن  .ومقر أو موطن الشركة فً مكان
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آخر .
 -4الذمة المالٌة المستقلة :
من أهم النتابج المترتبة على اكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة ،أن ٌكون لها ذمة مالٌة
مستقلة عن الذمم المالٌة للشركاء ،فالشركة كونها شخصا قانونٌا ال ٌمكن أن تفً بالتزاماتها
وتقوم بؤنشطتها بؽٌر أن تكون لها ذمة مالٌة ،وتقضً المادة  17من قانون الشركات العراقً
(( ٌخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد فً عقدها ووفاء التزاماتها وال ٌجوز
التصرؾ به خالؾ ذلك )) وٌبنى على أن للشركة ذمة مالٌة مستقلة أن :
أ – أموال الشركة ملك للشركة ،وال تعد ماال شابعا بٌن الشركاء ،ألن الشٌوع ٌنقضً بإرادة
أي من المشتاعٌن ،بٌنما ال ٌستطٌع الشرٌك فً الشركة أن ٌستعٌد الحصة التً اشترك فٌها
برأس المال  .ألن ما ٌدفع من الحصص ٌصبح ملكا للشركة فً الؽالب ولٌس للشركاء إال حق
احتمالً فً األرباح ،وحصة تتناسب مع ما قدمه عند تصفٌة الشركة ،وهذا الحق هو مال
منقول دابما حتى لو كان ما قدمه الشرٌك عقارا .
ب – أموال الشركة ضمان لدابنٌها ،لٌس بمقدور دابنً الشركاء الحجز علٌها اعتمادا على أن
للشرٌك المدٌن حصة فً رأس المال( )  .وٌختلؾ األمر فً شركات األموال عنه فً شركات
األشخاص  .ألنه فً األولى ٌجوز الحجز على األسهم وعرضها للبٌع ألن رأس المال ٌظل
ثابتا ،وما ٌتبدل هو المالك لألسهم وال أهمٌة لتبدل الشرٌك فً هذه الشركات ألنها مؽفلة
فالمادة  / 71أوال تقرر انه ٌجوز حجز األسهم المملوكة للقطاع الخاص فً الشركة المساهمة
والمحدودة)) أما فً شركات األشخاص ،حٌث ٌبرز االعتبار الشخصً ،فال ٌجوز الحجز على
حصة الشرٌك  .ألن الحجز معناه أن ٌتبعه البٌع فً الؽالب وهو ما ٌإدي إلى أن ٌحل شخص
محل آخر فً ملكٌة الحصة ،وفً ذلك تؽٌٌر لعقد الشركة وٌمكن أن ٌكون سبب فً انحاللها
ولذلك تحرم الفقرة الثانٌة من المادة  73الحجز على الحصة فً الشركة التضامنٌة وفً
المشروع الفردي والبسٌطة ،إال لدٌن ممتاز .
جـ  -ال تجري المقاصة بٌن دٌن الشركة ودٌون الشركاء  ،فلو كانت الشركة دابنة لشخص
أجنبً ،وأصبح هذا الشخص دابنا ألحد الشركاء،ال تجري المقاصة بٌن الدٌنٌن ،ألن ،المقاصة
تقع عندما ٌوجد شخصان كالهما دابن ومدٌن لألخر فً وقت واحد ،فٌسقط اقل الدٌنٌن من
الطرفٌن أما باالتفاق أو بقوة القانون حسب توافر شروط تطلبها القانون ( م  409من القانون
المدنً )  .فً حٌن نحن اآلن وحسب المثال فً مواجهة ثالثة أشخاص الشركة والدابن
األجنبً والشرٌك فً الشركة .
د – العالقة بٌن إفالس الشركة وإفالس الشركاء :
ال ٌتبع إفالس الشركاء بالضرورة إفالس الشركة،أو ٌتبع إفالس الشركة إفالس الشركاء ،ألن
لكل من الشركاء والشركة شخصٌته وأمواله المستقلة  .حتى فً شركات األشخاص التً
ٌحصل فٌها بعض التداخل بٌن أموال الشركة وأموال الشركاء  .وٌختلؾ األمر حسب قانون
الشركات العراقً ،بٌن شركات األموال (المساهمة والمحدودة ) وبٌن شركات األشخاص (
التضامنٌة المشروع الفردي والبسٌطة ) .
فعند إفالس الشركة من النوع األول ال ٌمتد اإلفالس إلى الشركاء ،ألن ،مسإولٌة هإالء عن
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دٌون الشركة محدودة بمقدار المساهمة برأس المال (م.)33
أما إذا أفلست شركة من شركات األشخاص فٌتبع ذلك بالضرورة إفالس الشركاء  .حٌث تنص
المادة  36على أنه (( إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شرٌك فٌها معسرا ))( )  .ألن الشركاء
ضامنٌن دٌون الشركة بؤموالهم الشخصٌة وعلٌه ٌجب أن ٌعلن إفالسهم مع اإلعالن عن إفالس
الشركة .وٌدخل ضمن الذمة المالٌة للشركة .رأس المال والموجودات ،والبد من توضٌح
المصطلحٌن.
فمصطلح رأس المال هو الرقم المثبت فً عقدها  ،وهو ثابت عادة ،إال إذا قامت الشركة
بإجراءات تؽٌٌره ،زٌادة أو تخفٌضا كما سٌؤتً أما الموجودات فتشمل جمٌع أموال الشركة،
واألبنٌة والمعدات ،وما استقطع من األرباح لتكوٌن االحتٌاطات ،وتدخل ضمن الضمان العام
للدابنٌن ألن ،مسإولٌة الشركة ؼٌر محدودة عن دٌونها ،حتى فً شركات األموال  .وٌتمثل
ضمان الدابنٌن عادة كحد أدنى بمقدار رأس المال االسمً .
 – 5األهلٌـــــة :
تتمتع الشركة عند اكتسابها الشخصٌة المعنوٌة باألهلٌة ،ألنها تصبح شخصا له ما لألشخاص
الطبٌعٌٌن  .واألهلٌة المقصودة ،هً األهلٌة بنوعٌها  .أهلٌة الوجوب ،وهً أن ٌفرض على
الشركة واجبات وتكون لها حقوق والشركة تستطٌع أن تتملك وان تقبل الهبات ،كما تفرض
علٌها الواجبات القانونٌة كفرض الضراببٌ ،ستثنى من ذلك الحقوق والواجبات المرتبطة
باإلنسان ،كالحقوق السٌاسٌة وواجبات األسرة،
أما األهلٌة األخرى ،فهً أهلٌة األداء ،أي قدرة الشركة على الدخول فً روابط قانونٌة وبؽٌر
توافر هذه األهلٌة ال تستطٌع الشركة ممارسة نشاطها وتحقٌق أهدافها ،فهً بحاجة إلى أن تبٌع
وتشتري وتإجر وترهن وتإمن وؼٌر ذلك من األنشطة  .كؤن تقٌم الدعاوى على اآلخرٌن،
وان تكون طرفا فً الخصومات كمدع علٌها ،ولكن من ٌمارس هذه األنشطة لٌس شخص
الشركة ألنه مفترض ،إنما ٌنوب عنها من ٌمثلها كمدٌرها المفوض مثال  .والبد أن نشٌر أٌضا
إلى انه ٌمكن أن تعاقب الشركة  .العقوبات المالٌة ،أما العقوبات السالبة للحرٌة فال ٌتصور
إٌقاعها على شخص الشركة ،أنما ٌمكن أن تكون على األشخاص الذٌن أدى فعلهم لفرض
العقوبة .
الفصل الثالث
أنــــــواع الشركات( )
قبل الوقوؾ على أنواع الشركات التً ٌبٌح قانون الشركات العراقً رقم  12لسنة . 2997
تؤسٌسها ٌتطلب التعرؾ على التقسٌمات المختلفة التً ٌقولها الفقه وتشٌر لها بعض النصوص
القانونٌة والتً تٌسر اإللمام بطبٌعة كل نوع من أنواع الشركات .
وسنتناول الفصل فً مبحثٌن المبحث األول التقسٌمات الفقهٌة للشركات ،أما الثانً فنخصصه
للتقسٌم حسب قانون الشركات .
المبحث األول
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التقسٌمات الفقهٌة للشركات
أوال  :ـ تقسٌم الشركات إلى شركات مدنٌة وشركات تجارٌة .
تقسم الشركات إلى شركات تجارٌة وشركات مدنٌة ،وٌعتمد التقسٌم حسب القانون العراقً
معٌارا موضوعٌا مستمدا من النشاط الذي تزاوله الشركة .فالمادة  7من قانون التجارة العراقً
رقم 30لسنة2984تنص على أن ((أوال:ـ ٌعتبر تاجرا كل شخص طبٌعً أو معنوي ٌزاول
باسمه ولحسابه على وجه االحتراؾ عمال تجارٌا وفق أحكام هذا القانون)).
وعلٌه تكون تجارٌة الشركات التً ٌكون ؼرضها من احد األعمال التً تعد تجارٌة حسب
قانون التجارة المادة  . 5 /أما الشركات التً ؼرضها ؼٌر هذه األعمال فهً مدنٌة .
وقد اعتمدت بعض التشرٌعات معٌارا شكلٌا فً تحدٌد الصفة التجارٌة أو المدنٌة للشركات ( )
 .وإذا كان قانون الشركات العراقً ال ٌفرق بٌن الشركات التجارٌة والمدنٌة حتى إن اسم
القانون هو ( قانون الشركات ) ،وبالتالً ٌطبق على جمٌع الشركات التً تؤخذ األشكال التً
بٌنها ،فؤنه ٌظل مع ذلك اعتماد المعٌار الموضوعً الذي بٌنه قانون التجارة فتكون الشركة
التً تحترؾ األعمال التجارٌة ( ٌقع ؼرضها ضمن األعمال المذكورة ) شركة تجارٌة أو
تكون مدنٌة الشركة التً ؼرضها ؼٌر األعمال التجارٌة أي كان الشكل الذي أفرؼت فٌه .
والفرق بٌن الشركات التجارٌة والمدنٌة ،إن األولى تعد تاجرا ،وما ٌترتب على ذلك من
خضوعها ألحكام قانون التجارة ومطالبتها بالواجبات التً ٌفرضها وهً التسجٌل فً السجل
التجاري والتسمٌة التجارٌة إضافة إلى مسك الدفاتر التجارٌة كما ٌسري علٌها اإلفالس الذي
تعرفه القوانٌن التجارٌة والحظنا التردد حوله فً القانون العراقً .
ونستطٌع أن نبدي وجهة نظرنا فً هذا األمر ،أي تقسٌم الشركات إلى تجارٌة ومدنٌة ألن
االختالؾ ٌتضاءل بٌن االثنٌن ( ) ،فلم ٌنهض قانون التجارة العراقً على المبادئ التً كان
ٌعرفها قانون  2970الملؽً وتعرفها قوانٌن التجارة العربٌة ،كمبدأ اإلثبات ،وتضامن
المدنٌٌن ،والفوابد واإلفالس  .فقد ساوى قانون اإلثبات رقم  207لسنة  2979فً إثبات
المسابل التجارٌة والمدنٌة ،وال ٌوجد نص ٌكرس مبدأ تضامن المدنٌٌن عدا وجود التضامن فً
حاالت متفرقة ،كاألوراق التجارٌة والتضامن فً النقل ،وتتساوى البٌبتان فً الفوابد ،والحظنا
ما ٌإشره اتجاه المشرع نحو اعتماد اإلعسار وهو نظام مستعار من البٌبة المدنٌة ولذلك
ٌقتصر كون الشركة تجارٌة أو مدنٌة على الواجبات التً ذكرنا والتً ٌفرضها قانون التجارة
على التاجر .
أما إذا كانت البٌبة التجارٌة فً العراق التً تنبا باالتساع تتطلب إحاطتها بؤحكام قانونٌة
تحمً المتعاملٌن فً الوسط التجاري والمتعاملٌن معهم من خارجه فمطلوب تفعٌل وسابل
الحماٌة هذه وأهمها تطبٌق نظام اإلفالس  .عند ذلك ٌكون التمٌٌز بٌن االثنٌن مجدٌا ،وٌعتمد
على المعٌار الموضوعً الذي تبناه القانون كما ذكرنا على الرؼم من إننا نرجح المعٌار
الشكلً  .ألن تكوٌن الشركة حتى لو كان نشاطها فً ؼٌر األعمال التً تعد تجارٌة ٌنطوي
على إجراءات وتنظٌم وتوزٌع لالختصاصات ،فتكون على شكل مشروع محترؾ للؽرض
الذي تؤسس له واتخذت من الوسابل الخارجٌة كالتسجٌل فً سجل الشركات واالسم ما ٌدل
على احتراؾ العمل ونظرٌة المشروع إحدى نظرٌات العمل التجاري( ) .
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ثانٌا  :ـ تقسٌم الشركات حسب ملكٌة رأس المال .
تقسم الشركات حسب الجهة المالكة لرأس المال إلى خاصة وعامة ومختلطة ،فتكون خاصة
عندما ٌكون رأس المال مملوكا ألشخاص القانون الخاص ،وتكون عامة عندما ٌكون مملوكا
ألشخاص القانون العام  .أما المختلط فهً تلك التً ٌشترك فً ملكٌة رأس المال أشخاص من
القانونٌن  .لكن ذلك بٌنه القانون العراقً كاآلتً  :الشركة الخاصة ال ٌشارك فٌها أي من
األشخاص العامة ،أو تشارك فٌها هذه األشخاص لكن المشاركة ال تصل إلى  %15من رأس
المال االسمً
فالمادة  / 7أوال تنص على أن (( تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص أو أكثر من القطاع
االشتراكً مع شخص أو أكثر من ؼٌر القطاع المذكور ( ) ،برأس مال مختلط ال تقل نسبة
مساهمة القطاع االشتراكً فٌه عن (  ) %15خمس وعشرٌن فً المابة  .وٌجوز استثناء
تكوٌن شركة مختلطة من شخصٌن أو أكثر من القطاع المختلط .
فالشركة تكون من القطاع الخاص عندما ٌكون األشخاص مالكوا رأس المال فٌها جمٌعهم من
القطاع الخاص ،أو حتى مع مشاركة أشخاص القطاع االشتراكً عندما ال تصل المشاركة إلى
 %15فؤكثر من رأس المال .
بل أكثر من ذلك أورد القانون استثناء بؤن تظل الشركة خاصة حتى لو جاوزت مشاركة
القطاع االشتراكً النسبة المذكورة (  ،) % 15ولكن ٌقتصر هذا األمر على مشاركة شركات
التؤمٌن( ) ،وإعادة التؤمٌن الحكومٌة ودابرة العمل والضمان االجتماعً ،كما ٌجوز إلحاق
جهات استثمارٌة أخرى إنما ٌكون األمر مرهونا بقرار من مجلس الوزراء ( م  / 8ثانٌا ـ ) 1
.
وسبب االستثناء أن الجهات المشار إلٌها ،تعد جهات استثمارٌة قد توظؾ أموالها فً الشركات
لكنها ال ترؼب أن تتحمل اعباء تحول الشركة إلى مختلطة ،وقد ورد االستثناء مطلقا فً
حدوده ،أي أن تجاوز نسبة إلى  % 15بال تحدٌد .
وبناء على ذلك تكون الشركة مختلطة عندما تصل مشاركة الدولة فً رأس المال إلى % 15
فؤكثر وقد اخضع القطاع المختلط إلى قانون الشركات الخاصة فالمادة  3من القانون تنص على
أن (( ٌسري هذا القانون على الشركات المختلطة والخاصة  )) .وبتقدٌرنا أن تجربة القطاع
المختلط فً العراق ،خاصة بعد إلحاق هذا القطاع بقانون الشركات الخاصة ،كانت تجربة ؼٌر
ناجحة ،وٌمكن القول بحق أنها استعارت مساوئ القطاعٌن الخاص والعام بدال من استعارة
محاسنهما( ) ،مثال على ذلك أن المدٌر المفوض للشركات المختلطة الذي ٌفترض أن ٌعٌن من
قبل مجلس اإلدارة وهو الذي ٌحدد صالحٌاته ومكافؤته وٌستطٌع عزله (م/212أوال)  :كان
ٌعٌن من جهات إدارٌة( )،وبذلك ٌؤتً مدٌرا مفوضا للشركة وهو ٌشعر بالتفوق على مجلس
اإلدارة وٌبدأ الصراع بٌن الجهتٌن .
وعلٌه نرى أن الدولة إذا وجدت أن مٌدانا مهما ٌفترض أن تلجه ،بإمكانها أن تنشؤ شركة عامة
وحسب أحكام قانون الشركات العامة رقم  11لسنة  ،2997مما ٌدفع الشركات الخاصة فً هذا
المٌدان للتنافس معها إذا أدت واجبها بكفاءة  .أما إذا كانت ترؼب فً المشاركة تشجٌعا للقطاع
الخاص الذي قد ٌتردد فً ولوج مٌدان معٌن ،فٌقتضً أن ٌمتد التشجٌع إلى المساواة فً
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اإلدارة ،حٌث تكون الدولة حالها حال األفراد فً التنافس على إشؽال مراكز اإلدارة فً
الشركة وهو ما تقضً به التشرٌعات التً تناولنا أحكامها بالمقارنة ( ) ،أو أن ٌكون عدد
ممثلً الدولة فً مجلس اإلدارة ٌتناسب مع حجم مساهمتها فً رأس المال .
وتكون الشركة عامة كما بٌنا عندما ٌكون رأس المال مملوكا بكامله للدولة  .وقد صدر قانون
خاص بالشركات العامة هو القانون رقم 11لسنة  2997بٌن كٌفٌة إنشاء الشركة ،ومزاولة
نشاطها وإدارتها وانقضابها وتصفٌتها  .ولم ٌجمع الشركات العامة قانون موحد قبل صدور
القانون المذكور إنما كانت تإسس الشركة بموجب قانون موحد قبل صدور القانون المذكور
إنما كانت تإسس الشركة بموجب قانون خاص ٌبٌن نشاطها وحجم رأس المال فٌها وإدارتها،
وأحكام انقضابها  .وسنتناول أحكام الشركات العامة فً مكان الحق .
ثالثا ـ شركات األشخاص وشركات األموال .
ٌعد هذا التقسٌم من التقسٌمات المهمة ،ألنه ٌتردد كثٌرا موضوع التمٌٌز بٌن شركات
األشخاص وشركات األموال  .وعلٌه البد من معرفة خصابص كل نوع من النوعٌن
المذكورٌن وٌمكن المقارنة بٌنهما كاألتً :
 -2ال شك أن األشخاص ورأس المال لهما األهمٌة فً حٌاة جمٌع الشركات لكن بعض
الشركات ،تكون األهمٌة لألشخاص اكبر من أهمٌة رأس المال ،وعلى العكس ٌكون رأس
المال هو األهم فً شركات أخرى ،وعلٌه ٌطلق على الشركات التً ٌعلو فٌها االعتبار
الشخصً ،شركات األشخاص  .بٌنما تطلق تسمٌة شركات األموال على الشركات التً ٌتراجع
فٌها دور األشخاص وٌبرز رأس المال كمإشر لنجاحها وثقة األؼٌار بها .
 -1فً شركات األشخاص حٌث االعتبار الشخصً هو األهم ،البد من إبراز أسماء األشخاص
موضع ثقة الؽٌر ،وٌكون اإلبراز بؤن ٌتضمن اسم الشركة أسماءهم أو أسماء البعض منهم
حٌث تنص الفقرة أوال من المادة ...(( 23واسم احد أعضابها فً األقل أن كانت تضامنٌة أو
مشروعا فردٌا ))..بٌنما تعتمد شركات األموال ،على السمعة المالٌة للشركة ،فال تظهر أسماء
األعضاء فً اسمها ،وإنما لها اسم مبتكر حٌث تنص الفقرة التً اشرنا إلٌها ((  ..وتجوز
إضافة أٌة تسمٌة مقبولة أن كانت مساهمة أو محدودة )) .
 -3تجمع الشركاء فً شركات األشخاص المعرفة والثقة ،لذلك فهً شركات مؽلقة لٌس من
السهولة أن ٌتركها الشرٌك أو أن ٌدخل شخص أجنبً كشرٌك فٌها والمادة  / 69أوال من
قانون الشركات تبٌح للشرٌك أن ٌنقل ملكٌة حصته إلى الشركاء اآلخرٌن ولكن نقلها إلى الؽٌر
مشروط بموافقة الشركاء اآلخرٌن باإلجماع  .بٌنما تعد شركات األموال مفتوحة  .من السهولة
أن ٌتركها الشرٌك أو أن ٌدخلها شرٌك جدٌد ،خاصة فً شركات المساهمة التً تعرض
أسهمها فً سوق األوراق المالٌة وتبنى على مبدأ حرٌة تداول األسهم ،فؤي شخص ٌبٌع أسهمه
فً سوق المال تنتهً عضوٌته فً الشركة وأي شخص ٌشتري األسهم من السوق المذكورة
ٌكون شرٌكا فٌها .
 -4فً شركات األشخاص ،عندما ٌقال بؤن الثقة بالشركة مستمدة من الثقة بالشركاء ،فؤن هذه
الثقة مبنٌة على المكانة المالٌة التً ٌتمتع بها هإالء الشركاء ولتعزٌز الثقة بالشركة ،فؤن
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التشرٌعات تجعل مسإولٌة الشركاء عن دٌون الشركة مسإولٌة شخصٌة ( مطلقة ) وتضامنٌة
فً الشركات التً ٌتعدد فٌها الشركاء فالمادة  35تنص على أن ٌسؤل كل ذي حصة فً
الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي ،مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن دٌون الشركة،
وتكون مسإولٌته تضامنٌة أٌضا فً الشركة التضامنٌة .وتعنً المسإولٌة الشخصٌة أنها تمتد
إلى أموال الشرٌك الشخصٌة ،التً خارج الشركة  .بٌنما تكون المسإولٌة عن دٌون الشركة
فً شركات األموال ،محدودة بمقدار المساهمة برأس المال ( م  / 6أوال وثانٌا ) وكذلك تنص
المادة  33انه (( ال ٌسؤل المساهم عن دٌون الشركة إال بمقدار القٌمة االسمٌة لألسهم التً
ٌملكها )).
ٌ -5كتسب الشرٌك فً شركات األشخاص صفة التاجر( ) ،لمجرد كونه شرٌكا فً شركة
تضامنٌة أو صاحب مشروع فردي  .ولم ٌتضمن القانون العراقً نصا ٌفٌد هذا المعنى  .إنما
ٌمكن أن ٌفهم ذلك من نص المادة  (( 36إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شرٌك فٌها معسرا ))
ألن المقصود باإلعسار هو اإلفالس ،ومعلوم أن اإلفالس ال ٌقع على ؼٌر التاجر  .كان من
المستحسن لو أن المشرع أورد نصا ٌفٌد هذا الحكم كما فعلت التشرٌعات التً اشرنا إلٌها .
ٌ -6إدي إفالس الشركة إلى إفالس الشركاء فً شركات األشخاص  /كما هو واضح من
النص الذي اشرنا له فً الفقرة السابقة  .بٌنما ال ٌإدي إفالس شركة األموال إلى إفالس
الشركاء ،ومرد ذلك المسإولٌة المطلقة للشركاء فً األولى والمسإولٌة المحدودة بمقدار
المشاركة برأس المال فً الثانٌة .
أما فً الحالة العكسٌة ،أي إفالس الشرٌك أو الشركاء ،فؤنه ال ٌإدي إلى إفالس الشركة فً
نوعً الشركات ( األشخاص واألموال ) ،إنما قد ٌإدي إفالس الشرٌك أو الشركاء إلى انقضاء
الشركة فً شركات األشخاص عندما تكون شخصٌة المعلن إفالسه محل اعتبار .
 -7تقسٌم رأس المال :
ٌمكن أن ٌكون احد الفروق طرٌقة قسمة رأس المال ،فٌقسم فً شركات األشخاص إلى
حصص قد تكون متساوٌة أو ؼٌر متساوٌة  .بٌنما ٌقسم رأس المال فً شركات األموال إلى
أجزاء متساوٌة هً األسهم( ) .
المبحث الثانً
أنواع الشركات حسب قانون الشركات العراقً
قبل أن نبٌن أنواع الشركات كما وردت فً القانون العراقً ،نشٌر إلى األنواع المعروفة فً
ؼالبٌة القوانٌن العربٌة وكان ٌعرفها قانون الشركات األسبق الملؽً لسنة . 2957
وهذه الشركات هً( ) :
التضامن
التوصٌة البسٌطة
المحاصة وهذه الشركات الثالث هً شركات األشخاص
المساهمة
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ذات المسإولٌة المحدودة
التوصٌة باألسهم وهذه شركات األموال
أما فً قانون الشركات العراقً النافذ فهً:
التضامنٌة
المشروع الفردي
البسٌطة
المساهمة
المحدودة
لكن القانون رتب الشركات حسب أهمٌتها على الشكل األتً ( ) :
المساهمة
المحدودة
التضامنٌة
المشروع الفردي
ثم أورد بابا فً أخر القانون هو الباب السابع تناول فٌه الشركة البسٌطة .
 -2شركة المساهمة  :جاء فً المادة  / 6أوال أن (( الشركة المساهمة المختلطة أو 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)) .
 -1الشركة المحدودة ،المختلطة والخاصة ((  ..شركة تتؤلؾ من عدد من األشخاص ال ٌقل
عن شخصٌن وال ٌزٌد على خمسة وعشرٌن ٌكتتبون فٌها باسهم وٌكونون مسإولٌن عن دٌون
الشركة بمقدار القٌمة االسمٌة لألسهم التً اكتتبوا بها )) م  / 6ثانٌا ( ) .
 -3الشركة التضامنٌة  .. (( :شركة تتؤلؾ من عدد من األشخاص الطبٌعٌٌن ال ٌقل عن
شخصٌن وال ٌزٌد على عشرة أصبح بعد التعدٌل ( ٌ ) 15كون لكل منهم حصة فٌها وٌكونون
مسإولٌن على وجه التضامن مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محددة عن جمٌع التزامات الشركة )) م
 / 6ثالثا .
 -4المشروع الفردي  (( :شركة تتؤلؾ من شخص طبٌعً واحد ٌكون مالكا للحصة الواحدة
فٌها ومسإوال مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن جمٌع التزامات الشركة )) ( ) م  / 6رابعا
.
 -5الشركة البسٌطة  (( :تتكون الشركة البسٌطة من عدد من الشركاء ال ٌقل عن اثنٌن وال
ٌزٌد على خمسة ٌقدمون حصصا فً رأس المال أو ٌقدم واحد منهم أو أكثر عمال واآلخرون
ماال )) م  . 282هذه األنواع التً بٌنها قانون الشركات وهً تختلؾ عن األنواع التً تعرفها
القوانٌن التً اشرنا إلٌها  .فكما ٌالحظ ألؽٌت شركات التوصٌة .التً تقوم على أساس نوعٌن
من الشركاء ،المتضامنون الذٌن لهم إدارة الشركة وٌسؤلون عن التزامات الشركة بصورة
مطلقة وتضامنٌة ،والموصون الذٌن ٌسؤلون عن التزامات الشركة بمقدار الحصة التً قدموها
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للشركة ولٌس لهم المشاركة فً اإلدارة ،لكً ال ٌنظر لهم كشركاء متضامنٌن  .وهذا النوع من
الشركات عرؾ منذ القدٌم ،وهً تكون حال لمشكلة ؼٌر كاملً األهلٌة الذٌن ٌراد لهم
المشاركة فً الشركة  /كما فً حاالت الوفاة مثال( )  .كذلك ألؽٌت شركة المحاصة  .وهً
شركة ال تظهر للعلن على أنها شركة وال تكتسب الشخصٌة المعنوٌة ،لكنها كمشاركة شابعة
فً الحٌاة العملٌة ،فكان من المستحسن تخصٌص مواد تبٌن األحكام لهذه الشركة ألشعار
المتشاركٌن على أن القانون ٌحمٌها .
أما شركات التوصٌة باألسهم فهً نادرة الحصول فً الحٌاة العملٌة فً ؼالبٌة البلدان أما
االختالفات األخرى مع القوانٌن العربٌة التً اشرنا إلٌها ،فهً اختالفات فً المسمٌات ال
أهمٌة له ( التضامن ،التضامنٌة ) وذات المسإولٌة المحدودة  .إال أن القانون أورد نوعٌن من
الشركات ال وجود لهما فً تلك القوانٌن األولى هً شركة المشروع الفردي وقد تحدثنا عنها،
وسنكمل أحكامها عند تناول هذه الشركة .
والثانٌة هً الشركة البسٌطة ،التً ال مثٌل لها فً القوانٌن العربٌة وسنتناول أحكامها أٌضا فً
حٌنها .
وقد أورد القانون أحكاما ضمن المواد التً بٌنت أنواع الشركات المواد ( 6ـ  ) 22عدا
الشركات البسٌطة كما أوضحنا  ،فتضمنت المادة التاسعة  /أوال ما ٌؤتً  (( :شركة االستثمار
المالً ـ شركة ٌكون نشاطها األساس توجٌه المدخرات نحو التوظٌؾ واالستثمار فً األوراق
المالٌة العراقٌة من أسهم وسندات وحواالت خزٌنة وفً ودابع ثابتة ))( ) ،وهذا النص قد
ٌوحً وكؤن شركة االستثمار المالً ،نوع آخر من الشركات ٌضاؾ إلى ما ذكر من أنواع،
خاصة وأنها وردت ضمن المواد الخاصة بؤنواع الشركات  .والحقٌقة ؼٌر ذلك فهً شركة
نشاطها االستثمار المالً أما نوعها فقد حدده القانون فً المادة /20ثانٌا التً تنص على أنه ((
ٌجب أن ٌؤخذ شكل شركة مساهمة من ٌمارس أٌا من النشاطات اآلتٌة 3 :ـ االستثمار المالً)).
 .فالشركة مساهمة بموجب اإللزام المذكور ال تدخل ضمن أنواع الشركات التً بٌناها .
كما أورد القانون إلزاما وأباحه للمشارٌع االقتصادٌة بؤن تصبح شركات حسب األنواع التً
بٌنها ،أما اإللزام فهو ما بٌنته المادة /20أوال بؤن تتحول المشارٌع فً مٌادٌن
(الصناعة،الزراعة،السٌاحة،والمقاوالت) التً ال ٌقل رأس المال المستثمر فٌها عن
( 20000000عشرة مالٌٌن دٌنار) إلى احد أنواع الشركات عدا البسٌطة ،الن اإللزام ورد فً
التحول حصرا ((ٌ ...جب أن ٌؤخذ شكل شركة مساهمة أو محدودة أو تضامنٌة أو مشروع
فردي ،)).والنص منقول عن نص المادة  9من قانون الشركات لسنة  2983الملؽً ،االختالؾ
بٌنهما فقط فً حدود رأس المال ،فبعد أن كان فً القانون الملؽً (  200000مابة الؾ دٌنار
) ،أصبح فً القانون الحالً عشرة مالٌٌن دٌنار ،بسبب التضخم الذي طرأ على العملة
العراقٌة  .وال نرى موجب لإللزام  .فلماذا نكره األشخاص على اتخاذ شكل معٌن لنشاطهم
االقتصادي ،وإذا كان المشرع ٌرؼب فً أن تتخذ المشارٌع االقتصادٌة شكل شركة ،فؤن ذلك
ال ٌكون باإللزام ،إنما فً اعطاء الشركات امتٌازات ال تتمتع بها المشارٌع األخرى ،أما
اإللزام فمن شؤنه أن ٌدفع إلى مخالفة النصوص ،وهو ما حصل مع قانون  2983الملؽً
وٌحصل مع القانون الحالً ،فلم تتحول إلى شركات الكثٌر من المشارٌع التً ٌنطبق النص
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علٌها ( ) .
خاصة وأن القانون ٌبٌح ألي مشروع اقتصادي وفً أي قطاع ،ومهما كان حجم رأس المال،
أن ٌتخذ شكل شركة من أنواع الشركات التً ٌسمح بها القانون ،فالمادة  22تنص على أن ((
كل مشروع اقتصادي ؼٌر مشمول بؤحكام المادة ( )20من هذا القانون ٌمكن أن ٌؤخذ شكل
شركة من الشركات التً نص علٌها القانون ))  .ولم نر مثل هذا اإللزام فً القوانٌن العربٌة
موضوع المقارنة .واإللزام الذي تعرفه بعض القوانٌن العربٌة ،واعتمده القانون العراقً
أٌضا ،اشتراط نوع معٌن من الشركات ،فً بعض األنشطة االقتصادٌة التً ٌرؼب فً
مزاولتها األفراد ،فمزاولة نشاط مصرفً أو تؤمٌنً أو استثماريٌ ،قتضً أن ٌكون إطاره
القانونً شركة مساهمة ،ال ٌجوز لؽٌرها وبذلك تنص المادة  / 20ثانٌا من القانون على انه :
(( ٌجب أن ٌؤخذ شكل شركة مساهمة من ٌمارس أٌا من النشاطات اآلتٌة :
 -2المصارؾ .
 -1التؤمٌن وإعادة التؤمٌن .
 -3االستثمار المالً ) ()) .
وذلك ألهمٌة هذه الشركات فً األنشطة المذكورة ،وألنها بحجم كبٌر ٌفوق قدرات الفرد عادة،
لذلك وجدت التشرٌعات المشار إلٌها ضرورة اللجوء إلى الجمهور فً تكوٌن رإوس أموالها .
وبسبب خطورة هذه األنشطة على االقتصاد الوطنً أخضعت إلى الهٌاكل القانونٌة التً ٌكون
فٌها بعض التشدد فً التؤسٌس وفً الرقابة وفً التصفٌة ،وال ٌستوعب هذه الشروط بتقدٌرنا
ؼٌر شكل الشركة المساهمة .
وقد طال التعدٌل الذي اشرنا إلٌه المادة العاشرة فحذؾ النص على إلزام المشارٌع القابمة أثناء
صدور القانون بالتحول إلى شركات  .كما أوضحنا ذلك وحسنا فعل هذا اإللؽاء ،لكن التعدٌل
حذؾ أٌضا إلزام المصارؾ أن تكون على شكل شركة مساهمة وظل اإللزام قاصرا على
شركات التامٌن وإعادة التامٌن وشركات االستثمار وبناء على التعدٌل من الممكن أن تتكون
شركة مصرفٌة تضامنٌة بل حتى مشروع فردي بنوعٌة محدود المسإولٌة وؼٌر محدودها .
وال نرى صواب استبعاد الشركات المصرفٌة من اإللزام المذكور فً أن تؤخذ المصارؾ شكل
الشركة المساهمة ،ألهمٌة الشركات المصرفٌة فً الحٌاة االقتصادٌة ،فً قدرتها على تكوٌن
رإوس أموال كبٌرة ٌقتضٌها العمل المصرفً أو فً إدارتها الجماعٌة مجلس إدارة ،وألن
مراقب الحسابات فً هذه الشركات ملزم بؤن ٌدلً برأٌه فً حسابات الشركة أمام الهٌبة العامة
( م  ،) 236وألن القوانٌن العربٌة موضوع المقارنة اعتمدت المبدأ المذكور ،فباإلضافة إلى
القانون األردنً المشار إلى نصه فً الهامش ،م  24من قانون دولة عمان و م  51من نظام
الشركات السعودي  .وبعد الوقوؾ على أنواع الشركات التً أباح تؤسٌسها قانون الشركات
العراقً والوقوؾ على ما قرره التعدٌل الذي اشرنا إلٌه ،ظلت الشركات فً أنواعها حسب
القانون العراقً خارج األنواع المعروفة كإجماع لقوانٌن البالد العربٌة ،وللقانون األسبق
للشركات فً العراق  2957الملؽً ،وألنواع الشركات المعتمد فً النظام الالتٌنً الذي تتبعه
العدٌد من الدول ،وهً شركات األشخاص ( التضامن ،التوصٌة البسٌطة والمحاصة ) وفً
شركات األموال ( المساهمة ،ذات المسإولٌة المحدودة والتوصٌة باألسهم ) وال بؤس من
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إضافة الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ،ألنها تجسٌد لمبدأ فصل الذمة المالٌة المعروفة
فً بعض القوانٌن .
أما اإلبقاء على الشركة البسٌطة وعلى المشروع الفردي التً ٌسؤل الشرٌك فٌها مسإولٌة
مطلقة ،فال نرى نظٌرا لها فً القوانٌن الشابعة  .كما أن استبعاد شركة التوصٌة البسٌطة ذات
الفبتٌن من الشركاءٌ ،وصد الباب أمام تكوٌن شركات ال ٌسال فٌها بعض الشركاء إال بمقدار
المساهمة برأس المال ،وتحل إشكالٌة انضمام أشخاص ؼٌر كاملً األهلٌة ،كما ٌحصل عند
الوفاة ،وفً شركات المحاصة حماٌة للمتعاملٌن وفق أحكامها وهً شابعة فً الحٌاة .
الفصل الرابع
تؤسٌس الشركات
تضمن الباب الثانً من قانون الشركات ،وعنوانه تؤسٌس الشركة فصلٌن ،األول لمستلزمات
التؤسٌس ،أما الثانً فالجراءات التؤسٌس ،ومعلوم أن التؤسٌس ٌقتصر على األنواع األربعة من
الشركات وهً ( المساهمة ،المحدودة ،التضامنٌة والمشروع الفردي ) وسنتناول أحكام
الموضوعٌن المذكورٌن فً مبحثٌن .
المبحث األول
مستلزمات التؤسٌس
البد من توافر مستلزمات حددها القانون لتؤسٌس الشركة ،وأول المستلزمات إعداد عقد
الشركة ،ألن فكرة تؤسٌس الشركة تؤخذ طرٌقها للتنفٌذ عندما ٌضع المإسسون عقدا ٌكون
موضع التزام الموقعٌن علٌه ،وألن القانون لم ٌتطرق إلى النظام حتى فً الشركات المساهمة
وهو نقص الشك فٌه ( )  .فالبد من تناول العقد بشًء من التفصٌل  .وقد بٌنت المادة () 23
ما الذي ٌتضمنه عقد الشركة ،ونصها :
(( أوال  :ـ اسم الشركة المستمد من نشاطها ( )ٌ ،ذكر فٌه نوعها مع إضافة كلمة (مختلطة) إن
كانت مختلطة واسم احد أعضابها فً االقل أن كانت تضامنٌة أو مشروعا فردٌا ،وتجوز
إضافة أٌة تسمٌة مقبولة إن كانت مساهمة أو محدودة .
ثانٌا  :ـ المركز الربٌس للشركة على أن ٌكون فً العراق .
ثالثا  :ـ هدؾ الشركة المإكد لدورها فً انماء جانب من جوانب االقتصاد الوطنً وفق خطط
التنمٌة ( ) .
رابعا  :ـ نشاط الشركة المستمد من هدفها ،على أن ٌكون ضمن احد القطاعات االقتصادٌة
وأي من القطاعات األخرى ذات العالقة بنشاطها .
خامسا  :ـ رأس مال الشركة وتقسٌمه إلى أسهم أو حصص ( ) .
سادسا  :ـ كٌفٌة توزٌع اإلرباح والخسابر فً الشركة التضامنٌة .
سابعا  :ـ عدد األعضاء المنتخبٌن فً مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة .
ثامنا  :ـ أسماء المإسسٌن وجنسٌاتهم ومهنهم ومحالت إقامتهم الدابمة وعدد أسهم كل منهم أو
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مقدار حصته . )) .
وقد أدخلت على النص تعدٌالت جوهرٌة ،وجاءت التعدٌالت ،كما هو حال كل التعدٌالت على
القانون بلؽة ركٌكة  .والتعدٌل الذي ادخل على الفقرة ثالثا أراد االبتعاد عن النص على انماء
جانب من جوانب االقتصاد الوطنً وفق خطة التنمٌة  .وإذا كان التعامل مع النص فً السابق
شكلٌا بتقدٌرنا ،بحٌث ٌضع مإسسوا الشركة النص المذكور ضمن بنود العقد كما هو ،فال نرى
فً وجوده ضٌرا ،إذ البد أن ٌكون للشركة دور فً النشاط االقتصادي  .والبد أن ٌكون
االقتصاد بشكل عام مخططا ،حتى إذا كان ٌسعى للحرٌة االقتصادٌة واالنفتاح االقتصادي فهذه
خطة اقتصادٌة أٌضا تحقق الشركة جانبا منها .
وبتقدٌرنا ال توجد مشكلة فً إلؽاء الفقرة الخامسة التً تشٌر إلى تقسٌم رأس المال إلى أسهم أو
حصص ،فوجود الفقرة ،أو االبقاء علٌها سواء .
وقد بٌن القانون فً المادة (  ) 24على وجوب اعداد بٌان من صاحب المشروع الفردي ٌحل
محل العقد ،ولو أن فً العقد من الفقرات ما ٌنؤى عن المشروع الفردي كالفقرة الخاصة
بتوزٌع األرباح والخسابر ،فال ٌوجد تقسٌم فً حالة المشروع الفردي( ) .
كما أن من مستلزمات التؤسٌس ،أن ٌكتتب مإسسوا الشركة المساهمة بالنسب التً حددها
القانون ( م  ) ( ) 25وقد حدد القانون هذه النسبة فً المادة ( ) 39أوال عند تحدٌد اكتتاب
المإسسٌن فً الشركة المختلطة وهً ال تقل عن  % 30وال تزٌد على  % 55من رأس المال
االسمً وأن ٌكون ضمن هذه النسبة حصة القطاع االشتراكً ( أطلق علٌه قطاع الدولة ) التً
ال تقل عن  % 15من رأس المال االسمً .
وفً الفقرة الثانٌة من المادة حددت مساهمة المإسسٌن بما ال ٌقل عن  % 10وال ٌزٌد على
 % 52من نسبة االكتتاب إلى رأس المال االسمً  .ولكن التعدٌل الذي اشرنا له أبقى على
الحد األدنى فقط من رأس المال بالنسبة للشركة الخاصة وهو  % 10وأطلق الحدود العلٌا
لمساهمة المإسسٌن  .وقد جاءت حدود اكتتاب المإسسٌن بموجب تعلٌمات تسجٌل الشركات
الصادرة عن وزارة التجارة برقم  296فً  1004 / 3 / 25وقد حددها بالحدود الدنٌا التً
بٌنها القانون بعد التعدٌل لرأس مال جمٌع أنواع الشركات( )  .وٌثبت هذا األمر بموجب كشؾ
مصرفً من مصرؾ ٌعمل بالعراق( ) بؤن المإسسٌن أودعوا المبالػ المحددة وفق التعلٌمات
لدى المصرؾ  .وفضال عن الكشؾ المذكور ٌضاؾ بالنسبة للشركة المساهمة وثٌقة االكتتاب
موقعة من قبل المإسسٌن ودراسة الجدوى االقتصادٌة للشركة  .وإٌداع جزء من رأس المال
وإثباته بموجب كشؾ مصرفً إجراء سلٌم بتقدٌرنا ومطلوب من جمٌع أنواع الشركات ال
ٌقتصر على الشركة المساهمة فقط .
وٌقوم باألعمال المذكورة المإسسٌن جمٌعهم فً الشركات ؼٌر المساهمة أو وكٌل عنهم كما
ٌحصل فً العمل ،أما بالنسبة للشركة المساهمة فٌختار المإسسون لجنة تعرؾ باسم ( لجنة
المإسسٌن ) ال ٌقل عدد أعضاءها عن ثالثة وال ٌزٌد على سبعة ،تقوم باألعمال التً ٌفترض
أن ٌقوم بها المإسسون الذٌن ال ٌتجاوز عددهم المابة ( م  / 26ثالثا ـ  ) ( ) 2ومن بٌن المهام
التً تقوم بها لجنة المإسسٌن التعاقد مع جهة مختصة العداد الجدوى االقتصادٌة والفنٌة عن
المشروع ( م  ) 26ثالثا (  – 2أ )  .كما تقوم بمتابعة إجراءات التؤسٌس ،وتقدٌم عقد تؤسٌس
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الشركة إلى المسجل وكذلك بٌان االكتتاب الذي سٌنشر عند الموافقة على تؤسٌس الشركة،
وتقوم لجنة المإسسٌن بالصرؾ على المتطلبات المذكورة إلى حٌن استكمال إجراءات التؤسٌس
وفتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارؾ العاملة فً العراق ـ بعد التعدٌل حٌث
كان النص قبله ٌقضً بفتح الحساب لدى احد المصارؾ العراقٌة  .وتقوم بتثبٌت القرارات
التً اتخذتها اللجنة واألعمال والمهام التً أنجزتها ،أفادت بهذه األحكام الفقرات ( ج ،د ،هـ
من الفقرة ثالثا  2من المادة . ) 26
وٌلتزم المإسسون بالحصول على إجازة المشروع وقد عدلت لتقرأ ((الحصول على إجازة
المشروع إن كان هذا الزما . )) ..
وأخٌرا تقوم اللجنة بإعداد تقرٌر عن المصارٌؾ التً أنفقتها اللجنة على تؤسٌس الشركة
وتدعو الهٌبة العامة للتؤسٌس لإلجماع .
وتنتهً مهام لجنة المإسسٌن لدى انتخاب مجلس اإلدارة األول فً االجتماع التاسٌسً وٌسؤل
أعضاء لجنة المإسسٌن بصورة متضامنة أمام المإسسٌن ( م  / 26ثالثا  ) 3 ،1وسنبٌن
إجراءات التؤسٌس قبل تعدٌل القانون وإجراءات التؤسٌس بعد التعدٌل ونقارن ذلك بما علٌه
األمر فً التشرٌعات العربٌة موضوع المقارنة .
المبحث الثانً
إجراءات التؤسٌس
ٌقدم طلب بتؤسٌس الشركة إلى مسجل الشركات ،وتوجد لدى المسجل نماذج للطلبات لكل نوع
من أنواع الشركات  .لؽرض توحٌد محتوٌات الطلبات  .وٌرفق مع الطلب عقد الشركة الذي
بٌنا مضمونه ضمن مستلزمات التؤسٌس  .وٌرفق أٌضا وثٌقة اكتتاب مإسسً الشركة
المساهمة موقعة منهم ،كذلك شهادة المصرؾ بإٌداع النسبة القانونٌة من رأس المال ،وكذلك
تؤٌٌد الجهة القطاعٌة المختصة بقٌمة الحصة العٌنٌة فً رأس المال .
ألن رأس المال قد ٌكون نقودا وقد ٌتضمن حصة عٌنٌه ،النقود تودع لدى مصرؾ وٌستحصل
استشهاد من المصرؾ بذلك ٌقدم مع الطلب ،أما إذا كانت من األعٌان فٌتم تقوٌم األعٌان الذي
سنبٌنه فً حٌنه حسب أحكام القانون وطبقا لنص المادة  19بالنسبة للشركة المساهمة
والمحدودة  .وال عالقة للجهة القطاعٌة المختصة فً تقدٌر األعٌان فً الشركتٌن المذكورتٌن .
وكان المستحسن ترك األمر للمإسسٌن فً تقدٌر األعٌان فً الشركات األخرى ،على أن ٌكون
مقدرا محاسبٌا ومإٌدا من مراقب حسابات  ،وتركت القوانٌن المقارنة موضوع تقدٌر األعٌان
للشركاء فً الشركات ؼٌر المساهمة.كذلك ٌرفق مع الطلب دراسة الجدوى االقتصادٌة والفنٌة
فً الشركة المساهمة مقدمة من مكتب معترؾ به ،بٌنت ذلك المادة (.)27
وبعد أن ٌجد المسجل مطابقة الطلب مع متطلبات القانونٌ ،فاتح الجهة القطاعٌة المختصة
وهً الجهة التً تشرؾ على نشاط القطاع الذي ٌقع ؼرض الشركة ضمنه( )(( .للتؤكد من
انسجام هذا النشاط مع خطة التنمٌة والقرارات التخطٌطٌة واستحصال مواقفها على الطلب))
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(م  / 28أوال ـ )2
كذلك تسؤل أٌة جهة أخرى (( ..أوجب قانون أو نظام أو تعلٌمات استحصال موافقتها على
تؤسٌس الشركة)) (م /28أوال ـ . )1
فقد تسؤل دوابر الضرٌبة مثال  ،وقد تسؤل جهات األمن بالنسبة للشركات السٌاحٌة أو ٌسؤل
البنك المركزي .
ومطلوب من الجهات التً تسؤل وفق الفقرة أوال ـ  2ـ  ) 1أن تبدي موافقتها أو عدم الموافقة
خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسلمها كتاب مسجل الشركات وفً ضوء رأي الجهات المذكورة
ٌصدر المسجل قراره فً الموافقة على طلب التؤسٌس أو رفض الطلب وخالل ستٌن ٌوما من
تارٌخ تسلم الطلب وٌجوز لوزٌر التجارة أن ٌمدد هذه المدة ثالثٌن ٌوما إذا تؤخر وصول رد
الجهات المطلوب استحصال موافقتها حسب المادة ( . ) 28
إذا توافرت الشروط فً الطلب ،على المسجل أن ٌدعو المإسسٌن أو من ٌمثلهم قانونا
للمصادقة على عقد الشركة امامه أو أمام موظؾ ٌخوله المسجل بذلك ،وتدفع الرسوم المطلوبة
وعلى المإسسٌن الحضور خالل ثالثٌن ٌوما من الٌوم الذي ٌلً تارٌخ تبلٌؽهم بلزوم الحضور
 .فؤن لم ٌحظروا دون عذر مشروع ٌجوز للمسجل أن ٌعتبر المإسسٌن صرفوا النظر عن
الطلب وٌقرر حفظه  .وموضوع الجواز ٌعطً للمسجل إمكانٌة التحكم فً الطلبات بحٌث
ٌهمل بعض الطلبات على أنهم صرفوا النظر عن التؤسٌس وٌسامح شركات أخرى فً عدم
الحضور ( ) ( م ) 10
وان حصلت اإلجراءات ٌنشر المسجل قرار الموافقة على تؤسٌس الشركة فً النشرة التً
ٌصدرها ( وفً صحٌفة ٌومٌة لمرة واحدة فً األقل ،وخالل خمسة عشر ٌوم من تارٌخ آخر
نشر ٌصدر شهادة تؤسٌس الشركة  ( .م  / 12أوال ـ  . ) 2عدا الشركات المساهمة حٌث
ٌتراخى إصدار شهادة التؤسٌس إلى ما بعد انتهاء االكتتاب ونجاحه وخالل خمسة عشر ٌوما
من ؼلق االكتتاب وتقدٌم المعلومات التً تطلبها القانون من المإسسٌن وفق المادة ( .)46
وقد أباحت الفقرة ثانٌا من المادة  12لمإسسً الشركة المساهمة والمحدودة بعد نشر قرار
الموافقة على تؤسٌس الشركة وقبل صدور شهادة التؤسٌس أن ٌقوموا على مسإولٌتهم
بإجراءات الحصول على إجازة مشروع الشركة وإبرام العقود الالزمة إلنشابه ( .م /12ثانٌا).
وٌالحظ على هذه الفقرة أنها ساوت بٌن الشركة المساهمة والمحدودة فً هذا األمر وال نرى
محال لهذه المساواة ،فالشركة المحدودة تصدر شهادة تؤسٌسها خالل خمسة عشر ٌوما من
تارٌخ اإلعالن عن الموافقة ،وال نظن فً هذه المدة تؤخٌرا لمباشرة الشركة عملها .
وتكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة من تارٌخ صدور شهادة تؤسٌسها وقد بٌنا ذلك سابقا ،
وٌعد إصدار شهادة التؤسٌس دلٌال على أن إجراءات التسجٌل تمت مطابقة للقانون ( م . ) 11
أما إذا رفض المسجل طلب تؤسٌس الشركة ،فهو ملزم بؤن ٌبٌن أسباب الرفض  .وٌحق
ألصحاب الشؤن االعتراض على قرار المسجل لدى وزٌر التجارة خالل ثالثٌن ٌوما من الٌوم
التالً لتبلٌؽهم بالرفض  .ومطلوب من وزٌر التجارة أن ٌبت باالعتراض خالل ثالثٌن ٌوما
من تارٌخ تقدٌمه ،وإذا صدر الرفض من الوزٌر أٌضاٌ ،حق للمإسسٌن االعتراض على قرار
الوزٌر أمام المحكمة المختصة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌؽهم به .
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وما دام الرفض مسبباٌ ،حق للمإسسٌن تقدٌم طلب جدٌد متى زالت األسباب التً حالت دون
حصول الموافقة .
ولم ٌتعرض القانون العراقً لحالة السكوت ،أي عدم تبلٌػ المإسسٌن الموقؾ من الطلب وهو
ما ٌحصل فً أحٌان كثٌرة ،حٌث ٌشٌر الواقع العملً إلى تؤخر الحصول على موافقة أو رفض
الجهة القطاعٌة المختصة أو الجهات المشار إلٌها فً المادة (  28من قانون) .ونرى انه ال
ٌمكن اعتبار التؤخر عن اإلجابة فً المدة المذكورة وهً ٌ 60وما أو احتمال تمدٌدها ٌ 30وما
أخرى ،قبوال  ،ألن المادة  28بٌنت ضرورة الحصول على موافقة الجهة القطاعٌة المختصة
والجهات األخرى أو رفضها ،كما أن رأي الجهة القطاعٌة ٌرتبط بمدى مطابقة ؼرض الشركة
مع أهداؾ التنمٌة والقرارات التخطٌطٌة .
وهذه اإلجراءات مطلوبة لجمٌع أنواع الشركات ،التً بٌن القانون أحكامها مجتمعة وهً (
المساهمة ،المحدودة ،التضامنٌة والمشروع الفردي )( )  .وفً هذا عنت كبٌر ،ألن هذه
اإلجراءات المطولة ؼٌر ضرورٌة فً شركات األشخاص فً األقل ،ولم نجد فً القوانٌن
العربٌة موضوع المقارنة ما ٌشابهها .
أما إجراءات التؤسٌس بعد تعدٌل القانون بموجب التعدٌل الذي اشرنا له فقد أصبحت كما ٌؤتً:
ٌقدم إلى مسجل الشركات طلبا على تؤسٌس شركة ٌبٌن نوعها ،وفق األنموذج الذي ٌعده
المسجل ،وٌرفق مع الطلب عقد الشركة الذي بٌنا أحكامه سابقا واشرنا للتعدٌالت التً أدخلت
على محتوٌاته ،وكذلك شهادة المصرؾ أو تؤٌٌد منه بإٌداع رأس المال أو جزء منه لدٌه( ) .
وعلى المسجل أن ٌوافق على الطلب إذا لم ٌجد فٌه مخالفة للقانون  .وٌتم اإلعالن عن القبول
أو الرفض خالل عشرة أٌام من تارٌخ تسلم الطلب حٌث جاء النص المعدل للمادة ( :) 29
((ٌوافق المسجل على طلب تؤسٌس الشركة ما لم ٌجد أن الطلب مخالؾ لنص محدد ورد فً
هذا القانون  .وٌعلن المسجل موافقته على الطلب أو 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 الشركة
ٌصدر قراره خطٌا ٌوضح فٌه أسباب رفضه الطلب  ،وفً حالة طلب بتؤسٌس شركة مساهمة
ٌصدر المسجل إخطارا خطٌا بقراره المرافق على طلب التؤسٌس أو رفضه فً تارٌخ اتخاذه (
أو اتخاذها ) لهذا القرار  .لن تصدر شهادة بتؤسٌس الشركة بدون دفع الرسوم ) ( )) .
واألجراء المذكور لجمٌع الشركات كما هو واضح ،والتؽٌر الذي حصل بموجب التعدٌل :
 -2ال تسال الجهة القطاعٌة المختصة وال تسال أٌة جهة أخرى كما كان ٌتطلب ذلك القانون
قبل تعدٌله ،بل التعدٌل علق العمل بالمادة (  ) 28التً تتضمن مفاتحة بعض الجهات للحصول
على موافقتها .
 -1على المسجل أن ٌعلن الموافقة أو الرفض خالل عشرة اٌام من تارٌخ تسلم الطلب ،وفً
ذلك اختزال كبٌر للوقت ،كما أن دور المسجل فً القبول أو الرفض ٌقتصر على مخالفة أو
عدم مخالفة الطلب لنص قانون الشركات ((ما لم ٌجد أن الطلب مخالؾ لنص محدد ورد فً
هذا القانون ))  .وعلٌه ال ٌبحث المسجل عن أسباب للرفض ؼٌر مخالفة قانون الشركات وال
ٌسؤل أٌة جهة أخرى عن مدى توافق نشاط الشركة مع خطة التنمٌة والتخطٌط االقتصادي .
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 -3ال تصدر شهادة تؤسٌس للشركة ـ عدا الشركات المساهمة ـ إنما ٌعلن المسجل قبول الطلب
أو رفضه الشهادة مطلوب إصدارها مع قرار الموافقة بالنسبة للشركة المساهمة .
أما بالنسبة لشركات المحدودة والتضامنٌة والمشروع الفردي فال تصدر فٌها شهادة تؤسٌس
بتقدٌرنا ،إنما ٌصدر إعالن موافقة أو إعالن تسجٌل وهو إجراء اتبعته نصوص بعض
التشرٌعات موضوع المقارنة بالنسبة لشركات ٌطلق علٌها شركات األشخاص كما هو الحال
فً نص المادة (  ) 2 / 14من قانون الشركات الٌمنً (( ال ٌجوز لشركة التضامن أن تباشر
أعمالها إال بعد استكمال إجراءات تسجٌلها فً السجل التجاري ( ) .
ولو أن هذا األمر ٌثٌر إشكالٌة مفادها متى تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة حٌث بٌنت م 11
اكتساب الشركة الشخصٌة المعنوٌة من صدور شهادة تؤسٌسها ،فكٌؾ ٌكون األمر وال تصدر
فً تؤسٌس هذه الشركات شهادة بمفهوم الشهادة التً بٌنتها أحكام قانون الشركات قبل تعدٌله .
ونرى أن هذا األمر ٌمكن أن ٌعالج إلى حٌن تعدٌل أحكام القانون أو وضع قانون جدٌد وهو
أمر ضروري بتقدٌرنا ،أن تعامل الموافقة والتسجٌل فً سجل الشركات بحٌث ٌمكن أن تعطى
مقابلها شهادة تسجٌل ،أي إعالن بالتسجٌل ولٌس شهادة تؤسٌس وتكتسب الشركة الشخصٌة
المعنوٌة من تارٌخ صدورها( ).
أما بالنسبة إلى شركة المساهمة فان التعدٌل ٌتطلب أن تصدر بها شهادة تؤسٌس مع الموافقة
على تؤسٌسها فهل ٌتعاصر إصدار شهادة التؤسٌس قبل إعالن القبول بتؤسٌس الشركة كما
ٌوحً بذلك النص  .وهو ما تسمح به بعض القوانٌن المقارنة م ( )71من قانون الشركات
لدولة اإلمارات و م  11من قانون الشركات المصري أي أن الشهادة تصدر مع الموافقة
وتسبق إجراءات االكتتاب ،واشتراط نجاحه قبل صدور شهادة التؤسٌس ،كما هو األمر بموجب
نص قانون الشركات العراقً قبل تعدٌله ،إال إن المادة (  / 12أوال ـ  ) 1التً نصها (( فً
حالة الشركة المساهمة شهادة التؤسٌس تصدر بعد االكتتاب العام لألسهم وخالل خمسة عشر
ٌوم من تارٌخ تقدٌم مإسسٌها المعلومات المنصوص علٌها فً المادة ( )46من هذا القانون ))،
وتتطلب المادة (  ) 46أن ٌقوم المإسسون بعد ؼلق االكتتاب من قبل المصرؾ ،وخالل ثالثٌن
ٌوما من المدة المحددة لالعتراض على االكتتاب أو رده ،إعداد قابمة بؤسماء المكتتبٌن
وعناوٌنهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم من األسهم وتزوٌد المسجل بنسخة من ذلك .
وقد حسمت هذا األمر أٌضا ـ وقت صدور شهادة التؤسٌس ،بعد الموافقة على التؤسٌس وقبل
االكتتاب ،أم بعد إجراء االكتتاب ونجاحه ـ التعلٌمات الصادرة عن وزارة التجارة التً سبقت
اإلشارة إلٌها ،فالفقرة (  ) 8منها تنص على  (( :عند الموافقة على أي طلب ،فؤن على مسجل
الشركات أن ٌصدر بدون تؤخٌر إلى الشركة المقدمة للطلب إجازة تسجٌل تحمل اسم الكٌان
التجاري وختم مسجل الشركات الرسمً مع رقم الهوٌة الدابم ،ما عدا الشركات المساهمة فلن
تزود بما ذكر آنفا إال بعد انتهاء االكتتاب العام ووفقا للمادة (  / 12أوال بند (  ) 1من قانون
الشركات رقم  12لسنة . 2997
األمر اآلخر الذي ٌحتاج إلى التوقؾ عنده إلؽاء استشارة أٌة جهة فً تؤسٌس الشركة
المساهمة ،إذ ٌقتصر األمر على قبول أو رفض المسجل المبنً كما الحظنا على مخالفة
نصوص قانون الشركات ،وإذا كان فً هذا األمر ما ٌتوافق مع الحرٌة االقتصادٌة ومع سٌاسة
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االنفتاح وتشجٌع االستثمار فال ٌكون األمر بإلؽاء الموافقات المطلوبة لتؤسٌس حتى الشركة
المساهمة ألهمٌة هذا النوع من الشركات فً الحٌاة االقتصادٌة ،وألنها تتوجه حسب القانون
العراقً دابما إلى االدخار العام لدى الجمهور .
وإذا استعرضنا نصوص القوانٌن موضوع المقارنة ،لوجدنا ؼالبٌتها تتشدد فً إجازة شركات
المساهمة ،فالمادة (  ) 74من قانون الشركات لدولة اإلمارات التً عدلت بالقانون رقم 23
لسنة  2988تنص على أن ٌ (( :قدم طلب تؤسٌس الشركة على النموذج المعد لذلك إلى السلطة
المختصة مصحوبا بعقد تؤسٌسها ونظامها األساسً والجدوى االقتصادٌة للمشروع الذي
ستقٌمه الشركة شاملة الجدول الزمنً المقترح لتنفٌذه وٌقٌد الطلب فً السجل المعد لذلك لدى
السلطة المختصة  .وتشكل لجنة من السلطة المختصة من ممثلٌن عن كل من الوزارة والسلطة
المختصة لدراسة طلب تؤسٌس الشركة والجدوى االقتصادٌة للمشروع الذي ستقٌمه وللجنة أن
تكلؾ مقدم الطلب باستكمال ما ترى ضرورته من المستندات أو بٌانات أو إجراء تعدٌالت
على عقد الشركة أو نظامها األساسً بما ٌجعلهما متفقٌن وأحكام هذا القانون واللوابح الصادرة
تنفٌذا له ))( ) .
أما القانون الٌمنً فٌتطلب موافقة رباسة الجمهورٌة على تؤسٌس الشركة المساهمة ،فالمادة (
 ) 66تنص على انه (( ال ٌجوز تؤسٌس شركة المساهمة التً تطرح أسهمها على االكتتاب
العام إال بعد حصول على ترخٌص بذلك بموجب قرار جمهوري )) كذلك تنص م  59من
قانون دولة عمان على أنه ((ال تإسس شركة المساهمة إال بترخٌص من مدٌر عام التجارة ))
.
والمادة  51من نظام الشركات السعودي تنص على انه (( ال ٌجوز تؤسٌس الشركات المساهمة
اآلتٌة إال بترخٌص ٌصدر به مرسوم ملكً بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزٌر
التجارة على أن ٌراعى ما تقضً به األنظمة .
أ – ذات االمتٌاز .
ب _ التً تدٌر مرفقا عاما .
حـ  -التً تضمن لها الدولة نسبة معٌنة من الربح .
د – التً تقدم لها الدولة إعانة .
هـ  -التً تشترك فٌها الدولة وؼٌرها من األشخاص االعتبارٌة العامة .
و – التً تزاول األعمال المصرفٌة .
أما ؼٌر ذلك من الشركات المساهمة فال ٌجوز تؤسٌسها إال بترخٌص ٌصدره وزٌر التجارة ...
))
أما فً األردن فؤن المادة  94التً لم تعدل بموجب التعدٌل الصادر بالقانون المإقت رقم 40
لسنة  ،1001تقضً (( ٌصدر الوزٌر بناء على تنسٌب المراقب قراره بقبول تسجٌل الشركة
أو رفض هذا التسجٌل خالل مدة أقصاها ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تنسٌب المراقب  ...وإذا لم
ٌصدر الوزٌر قراره خالل تلك المدة ٌعتبر الطلب مقبوال )) وفً مصر وهً تسعى نحو
االنفتاح والحرٌة االقتصادٌة وتشجٌع االستثمار األجنبً  .فؤن الصورة أخٌرا تجعل تؤسٌس
شركة المساهمة مرتبطا بمصلحة الشركات بعد أن عدلت المادة  28من قانون الشركات رقم
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 59لسنة  ، 2982حٌث ألؽٌت اللجنة التً تإلؾ وفق نص المادة المذكورة ،وأصبح األمر بان
ٌقدم الطلب إلى مصلحة الشركات التً تعد سجال لقٌد طلبات الترخٌص ،وتعطى هذه المصلحة
شهادة للمإسسٌن علٌهم تقدٌمها إلى دابرة السجل التجاري ،وتمثل الشهادة التً تعطى من
المصلحة بشهادة تسلم اإلخطار والمستندات( ) .
وللمصلحة حق االعتراض على تؤسٌس الشركة ،لكن االعتراض مقٌد باألحوال التالٌة كما
بٌنتها المادة  29من قانون الشركات ،وأدخلت ضمن المادة  28المعدلة بموجب التعدٌل رقم 3
لسنة . 2998
(( أ – عدم مطابقة العقد االبتدابً أو نظام الشركة للشروط والبٌانات اإللزامٌة الواردة فً
النموذج  .أو تضمنه شروطا مخالفة للقانون .
ب – إذا كان ؼرض الشركة أو النشاط الذي سوؾ تقوم به مخالفا للنظام العام أو اآلداب ))...
وٌرى أحد الكتاب ،أن االعتراض مقٌد بالحاالت المذكورة لٌس ؼٌر ،ولكنه ٌشٌر إلى إمكانٌة
استخدام النظام العام ،فهو من المفاهٌم الواسعة ،وبالتالً ٌمكن االعتراض على تسجٌل الشركة
طبقا لمفهوم النظام العام كلما وجد أن نشاط الشركة ٌلحق الضرر باالقتصاد الوطنً( ).
ولقد حرصنا على اإلفاضة فً نقل النصوص القانونٌة المرتبطة بهذا الشؤن للوقوؾ على ما
تقرره هذه التشرٌعات المختلفة  .فهل من المقبول أن تإسس شركة مساهمة بؤي حجم ،تعتمد
على مدخرات الجمهور فً تكوٌن جل رأس مالها ،وتقتصر األجازة فٌها على قرار من
المسجل ٌبنى فقط على مدى مخالفة الشركة لنصوص قانون الشركات ؟ ! حتى بؽٌر موافقة
الوزٌر .
الباب الثانً
شركات األشخاص
كما الحظنا أن شركات األشخاص ،هً التً ٌبرز فٌها االعتبار الشخصً وشركات األشخاص
حسب القانون العراقً هً ،التضامنٌة ،المشروع الفردي والبسٌطة  .وسنفرد لكل نوع من هذه
الشركات فصال .
الفصل األول
الشركـــة التضامنٌـــة( ) Joint Liability Company
تعد الشركة التضامنٌة األنموذج لشركات األشخاص ،فهً تستوعب جمٌع الخصابص التً
ذكرناها فً المقارنة بٌن شركات األشخاص وشركات األموال .
وهً من أقدم الشركات التً عرفت فً النشاط االقتصادي ( )  .وسنتناول تعرٌؾ الشركة .
أوال ثم خصابصها وانتقال الحصة فٌها وإدارتها  .ونفرد لكل من هذه الموضوعات مبحثا .
المبحث األول
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التعرٌؾ بشركة التضامن
تعرٌؾ الشركة  :عرفت المادة  6من قانون الشركات الفقرة ثالثا الشركة التضامنٌة بؤنها (( ..
شركة تتؤلؾ من عدد من األشخاص الطبٌعٌٌن ال ٌقل عن شخصٌن وال ٌزٌد على عشرة ( )
ٌكون لكل منهم حصة فٌها وٌكونون مسإولٌن على وجه التضامن مسإولٌة شخصٌة وؼٌر
محدودة عن جمٌع التزامات الشركة )) .
وقد عرفتها المادة  4من قانون الشركات الكوٌتً باألتً  (( :شركة التضامن هً شركة تإلؾ
بٌن شخصٌن أو أكثر تحت عنوان معٌن للقٌام بؤعمال تجارٌة ،وٌكون الشركاء مسبولٌن على
وجه التضامن فً جمٌع أموالهم عن التزامات الشركة .
وقد عرفت المادة  18من قانون الشركات العمانً شركة التضامن ((  ..هً شركة تجارٌة
تإلؾ بٌن شخصٌن أو أكثر من األشخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن ،وتهدؾ إلى ممارسة
التجارة تحت اسم تجاري معٌنٌ ،كون الشركاء فً شركة التضامن مسبولٌن بالتكافل
والتضامن فً جمٌع أموالهم عن دٌون الشركة )) .
وعرفت المادة  13من قانون دولة األمارات شركة التضامن (( هً الشركة التً تتكون من
شرٌكٌن أو أكثر ٌكونون مسبولٌن بالتضامن فً جمٌع أموالهم عن التزامات الشركة )) .
ذكرنا هذه التعارٌؾ لعدد من القوانٌن لنستطٌع المقارنة معها فً تحلٌل التعرٌؾ الذي أورده
القانون العراقً .
إذ أن القانون ٌشترط أن ٌكون الشركاء من األشخاص الطبٌعٌٌن فال تصح مشاركة األشخاص
المعنوٌة( )  .وذهبت إلى هذا المنحى بعض القوانٌن عدا القانون العمانً( ) الذي ٌبٌح مشاركة
األشخاص المعنوٌة فٌها  ،وكما هو معروؾ فؤن شركات التضامن قابمة على االعتبار
الشخصًٌ ،شترك فً تؤسٌسها أشخاص تجمعهم الثقة والمعرفة أو القرابة ،لذلك قٌل أنها
امتداد ألصل من الشركات عرفه الرومان أطلق علٌها الشركات العابلٌة( )  .والثقة والمعرفة
ال تقوم إال بٌن األشخاص الطبٌعٌٌن ،ال ٌمكن أن تتحقق مع شخص معنوي بتقدٌرنا ،ثم عندما
ٌقال أن مسإولٌة الشركاء شخصٌة ،تستؽرق جمٌع أموال الشرٌك فما حدود هذه المسإولٌة ؟
لو كان احد الشركاء شخصا معنوٌا تقوم على االعتبار الشخصً هل تتوقؾ عند أموال
الشخص المعنوي أم تمتد إلى أموال الشركاء فٌه ؟
كذلك بٌن القانون الحد األدنى لعدد الشركاء بشخصٌن والحد األعلى لهم بعشرة أشخاص
وأصبح بعد التعدٌل (  ) 15وإذا كان تحدٌد الحد األدنى بشخصٌن منسجما مع العقد الذي ال
ٌصح إال باتحاد إرادتٌن فً األقل ،فؤن تحدٌد الحد األعلى  .ال نرى له لزوم  .ولم تتعرض له
القوانٌن التً أشرنا لها( ) .ألن طبٌعة هذه الشركة تقوم على عدد محدود من األشخاص
تجمعهم المعرفة والثقة ،ولذلك نرى أن ٌظل الحد األعلى مرسال  .كما هو مسلك ؼالبٌة
القوانٌن .ألن التحدٌد قد ٌحول دون تكوٌن الشركة فً حالة تجاوز عدد الشركاء الراؼبٌن
المشاركة فً الشركة الحدود التً بٌنها القانون  .وكما هو الحال عند وفاة الشرٌك التً لم
ٌعالجها القانون( ) .
وعلٌه فؤن الشركة التضامنٌة ،شركة أشخاص ال ٌتجاوز عدد الشركاء فٌها حسب القانون
العراقً قبل التعدٌل عشرة أشخاص جمٌعهم من األشخاص الطبٌعٌٌن ٌسؤلون عن التزامات
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الشركة مسإولٌة شخصٌة وعلى وجه التضامن .
المبحث الثانً
خصابص الشركة التضامنٌة
تتصؾ الشركة التضامنٌة بخصابص نبٌنها فً هذا المبحث وعلى شكل نقاط :
 -2تقوم الشركة على االعتبار الشخصً ،بل أنها األنموذج فً شركات األشخاص لبروز هذا
االعتبار ،فهً قابمة على ما ٌتمتع به الشركاء من مكانه مالٌة وسمعه فً الوسط التجاري ،وال
ٌمكن أن ٌكون االعتبار الشخصً قابما على النفوذ السٌاسً والمكانة االجتماعٌة وقد بٌنا ذلك
سابقا .
ٌ -1جب أن ٌتضمن اسم الشركة أسماء الشركاء أو بعضهم ،ولو أن القانون العراقً لم ٌذكر
ذلك فً التعرٌؾ لكن بعض القوانٌن أشارت له  .م  4من القانون الكوٌتً ( تحت عنوان معٌن
) ومعلوم أن العنوان ٌعتمد األسماء الطبٌعٌة للشركاء  .إال أن م  23من قانون الشركات
العراقً بٌنت أن ٌتضمن االسم أسماء الشركاء أو واحد منهم  .وتضمٌن اسم الشركة أسماء
الشركاء لٌكون دلٌال للؽٌر فً اإلشارة إلى األشخاص موضع االبتمان  .ألن االسم الذي ٌحمل
أسماء الشركاء ٌعلق فً الواجهة وٌكون فً األوراق التً تحمل مخاطبات الشركة .
 -3مسإولٌة الشركاء عن التزامات الشركة مسإولٌة شخصٌة وتضامنٌة  .والمقصود
بالمسإولٌة الشخصٌة أنها تمتد إلى األموال الخاصة للشركاء ،أي أنها ال تقتصر على الحصة
التً وضعها الشرٌك فً رأس المال  .وأي تحدٌد لمسإولٌة الشرٌك ٌقع باطال ،فً مواجهة
الؽٌر( )  .وٌتضمن قانون الشركات الٌمنً فً المادة  2 / 26منعا لتضمٌن اسم الشركة
التعابٌر الدالة على تحدٌد مسإولٌة الشرٌك  .وٌفٌد نص المادة  35من قانون الشركات العراقً
المسإولٌة ؼٌر المحدودة للشركاء .
أما التضامن بٌن الشركاء ،فهو ما ٌفهم من نص المادة الذكورة (( وتكون مسإولٌته تضامنٌة
أٌضا فً الشركة التضامنٌة ))  .وقد اختلفت التشرٌعات حول المسإولٌة المطلقة والتضامنٌة
للشركاء ،فهل أن التضامن بٌن الشكاء فقط أم انه بٌن الشركاء والشركة أٌضا ؟ بمعنى آخر
أٌن حدود حق الدابن للشركة ؟ هل ٌصح له مطالبة الشركة والشركاء فً آن واحد ،أم انه
ٌنبؽً أن ٌنذر الشركة بالدفع أوال ،ومتى تم اإلنذار جاز له مطالبة الشركاء  ،وأخٌرا ما ٌقال
عن ضرورة التنفٌذ على أموال الشركة أوال ،وعند عدم كفاٌة تلك األموال ٌصار الرجوع
للدابنٌن  ،وقد حسم قانون الشركات العراقً هذا األمر فً المادة  / 37أوال التً تنص على انه
(( لدابنً الشركة التضامنٌة مقاضاتها أو 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 )) .
وٌذهب الفقه إلى كون الشرٌك بمثابة الكفٌل ،لكن هل هو كفٌل عادي ؟ ،عندها ال ٌجوز التنفٌذ
على أمواله الشخصٌة إال بعد التنفٌذ على أموال المكفول (الشركة ) طبقا لحقه فً التجرٌد  .أم
انه كفٌل متضامن ؟ وهو ماٌبٌح للدابن مطالبة الشركة أو الشرٌك أو االثنٌن معا  :أم كونه
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كفٌل متضامن ال ٌصل إلى حالة المدٌن المتضامن  .لذلك ٌمنح فرصة إنذار الشركة أوال قبل
التنفٌذ على األموال الشخصٌة للشرٌك( ) .
وإذا تطلب قانون الشركات العراقً إنذار الشركة أوال ،فؤن قانون الشركات األردنً تطلب فً
المادة  17منه مطالبة الشركة أوال  .واستٌفاء الحق منها ،وعند عدم كفاٌة أموال الشركة.
الرجوع إلى أموال الشركاء( )  .ونرى أن إنذار الشركة بالدفع وتحدٌد مدة معقولة له ،بعدها
ٌعطى الدابن حق مطالبة الشرٌك فٌه ضمانة للدابنٌن مع المحافظة على حقوق الشركاء ،ألن
اإلجراء ٌقوي ابتمان الشركة .
جدٌر بالذكر أن الشخص الذي ٌرتضً أن ٌظهر اسمه فً اسم الشركة ،أو ٌرتضً اعتباره
شرٌكا فً شركة تضامنٌةٌ ،سؤل بصورة شخصٌة وبالتضامن مع الشركاء اآلخرٌن عن دٌون
الشركة( ) .
 -4اكتساب صفة تاجر .
ٌكتسب الشرٌك فً الشركة التضامنٌة صفة تاجر  .وكما ذكرنا ذلك سابقا فؤن قانون الشركات
العراقً لم ٌتضمن نصا ٌذهب لهذا المنحى إنما ٌفهم من المادة  36التً تقضً بؤنه (( إذا
أعسرت الشركة اعتبر كل شرٌك فٌها معسرا)) فاإلعسار ٌعنً اإلفالس حسب القانون
العراقً  ،وال ٌقع اإلفالس إال على التاجر  .بٌنما أشارت القوانٌن العربٌة إلى هذا المفهوم
صراحة .
ما نرٌد أن نذكره هل أن اعتبار الشرٌك تاجرا معناه مطالبته بالواجبات المفروضة على
التاجر ،لمجرد كونه شرٌكا فً شركة تضامنٌة ،أي انه ال ٌزاول التجارة خارج نشاط الشركة،
أما إذا كان ٌزاولها خارج نشاط الشركة فمن الطبٌعً أن تكون علٌه الواجبات المذكورة ،فٌتخذ
اسما تجارٌا وٌمسك الدفاتر التجارٌة وٌلتزم بالتسجٌل فً السجل التجاري .
وٌذهب الرأي الراجح إلى عدم تكلٌؾ الشرٌك فً الشركة التضامنٌة ممن ال ٌزاول التجارة
خارجها بهذه األعباء ،إنما ٌكتفً بالواجبات التً تفرض على الشركة عادة إذا كان نشاطها
تجارٌا ،ألن خالؾ ذلك ٌإدي إلى تكرار البٌانات التً تذكر فً الدفاتر  .وٌإدي إفالس
الشركة بناء على ذلك إلى إفالس الشركاء  ،وقد ذكرنا ما ذهبت إلٌه المادة  36من قانون
الشركات العراقً ،وال تتعدد التفلٌسات عادة ،إنما تفلٌسة واحدة للشركة والشركاء  .وما دام
كل شرٌك فً الشركة التضامنٌة ٌكتسب صفة التاجر ،فال ٌصح أن ٌكون شرٌكا من ال ٌصح
أن ٌكون تاجرا حسب أحكام قانون التجارة رقم  30لسنة  ( 2984م  . ) 7وعلٌه ٌقتضً أن
ٌكون متمتعا باألهلٌة القانونٌة ،أو مؤذونا له باالتجار كما بٌنا ذلك سابقا( ) .
كذلك ال ٌكون من بٌن الشركاء األشخاص الممنوعٌن من مزاولة التجارة ،كالموظؾ بناء على
ما ٌقضى به قانون انضباط موظفً الدولة رقم  24لسنة  ،2992م  / 5الفقرة الثانٌة (( ٌحظر
على الموظؾ  .مزاولة التجارة وتؤسٌس الشركات واالشتراك فً مجالس إدارتها ))
المبحث الثالث
انتقال حصة الشرٌك
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نتناول انتقال حصة الشرٌك عن طرٌق البٌع أوال ،وٌلحق بالبٌع الهبة ثم نتناول انتقال الحصة
عن طرٌق اإلرث وٌلحق باإلرث الوصٌة .
أوال  :ـ انتقال حصة الشرٌك بالبٌع :
قد ٌضطر الشرٌك إلى أن ٌتفرغ عن حصته لشخص آخر ،فما هً األحكام التً تسري على
انتقال حصة الشرٌك لشخص آخر ؟
من خصابص الشركات التضامنٌة ،أنها ال تصدر ( صكوكا ) قابلة للتداول ،ألنه ٌعقب انتقال
الحصة تعدٌل عقد الشركة ،وال ٌتحقق التعدٌل إال بإجماع الشركاء ،وللعالقة الوثٌقة بٌن
الشركاء بحٌث ٌصعب أن تجاري الثقة المطلوبة والمعرفة ،التبدل السرٌع للشركاء إذا سمح
بالتداول  ،وقد وردت فً نصوص بعض التشرٌعات ما ٌإكد هذا المعنى  .فالمادة ( 32من
القانون العمانً ) تنص على انه (( ال ٌجوز أن تتمثل حصة الشركاء فً الشركة بشهادات
قابلة للتداول . ) ()) ..
ولم ٌتضمن القانون العراقً نصا ٌفٌد هذا المعنى ،لكنه شدد على انتقال حصة الشرٌك عن
طرٌق البٌع ،فؤباح انتقالها إلى الشركاء اآلخرٌن ،ألنه لٌس فً ذلك فرض شرٌك جدٌد على
الشركاء ( )  .أما انتقال الحصة لؽٌر الشركاء فٌتوقؾ تمامه على موافقة الشركاء اآلخرٌن
باإلجماع ،فالمادة  / 69أوال تنص على انه (( فً الشركة التضامنٌة للشرٌك نقل ملكٌة حصته
أو جزء منها إلى شرٌك آخر وال ٌجوز نقلها إلى الؽٌر إال بموافقة الهٌبة العامة باإلجماع )) ..
وموافقة الهٌبة العامة ٌقتصر على موافقة الشركاء اآلخرٌن ،ألن ،الهٌبة العامة هً جمٌع
الشركاء اآلخرٌن مضافا إلٌهم الشرٌك الذي ٌرٌد التفرغ عن حصته .
وتعلٌق صحة البٌع على إجماع الشركاء اآلخرٌن على القبول فٌه عنت كبٌر إذ قد ال ٌتحقق
اإلجماع  .فما هو الحل عند عدم حصوله ولم ٌتلق الشركاء الحصة  .أمام حاجة الشرٌك لبٌعها
؟
وقد عالجت بعض التشرٌعات هذا األمر ،كما اوجد الفقه حال لإلشكال أما معالجة التشرٌعات،
فوردت بإباحتها انتقال الحصة بالطرٌقة التً ٌتضمنها عقد الشركة ،فالمادة  32من قانون
الشركات العمانً ((  ..كما ال ٌجوز للشرٌك أن ٌنقل ملكٌة حصته فً الشركة إلى الؽٌر إال
برضى جمٌع الشركاء أو عمال بؤحكام أي شروط مدرجة فً عقد تؤسٌس الشركة ( )
ونعرب عن تؤٌٌدنا لمنحى التشرٌعات التً اشرنا إلى نصوصها فً التخفٌؾ من العنت  .ألنه
بؽٌر هذا معناه العبودٌة للشركة ،حٌث ال ٌستطٌع منها الشرٌك فكاكا ،وإذا كان من المإكد قٌام
شركة التضامن على اعتبارات الثقة والمعرفة فلٌس من المستحٌل اٌجاد بدٌل للشرٌك ٌكون
موضع ثقة الشركاء .
أما عن المعالجة التً أوجدها الفقه( )  .للتخفٌؾ من هذا التشدٌد ،فتتمثل بما ٌعرؾ بعقد
الردٌؾ ،حٌث ٌحق للشرٌك أن ٌتنازل عن حصته أو عن حقوقه المتعلقة بها للؽٌر بموجب
عقد خارجًٌ ،نظم العالقة بٌنه وبٌن من ٌتلقى عنه الحصة ،على أن تظل آثار العقد بعٌدة عن
الشركة  .أي أن العقد ال ٌإثر على عالقة الشرٌك بالشركة ،فٌظل شرٌكا ،وهو المطالب
بصورة شخصٌة ومتضامنا مع اآلخرٌن عن دٌونها وإذا كان اسمه ضمن اسم الشركة ٌظل بال
تؽٌٌر  .العقد فقط ٌنظم العالقة بٌنه وبٌن من تنازل له .
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وٌبرز فً هذا المقام مسإولٌة الشرٌك المتنازل ومسإولٌة من تلقى عنه الحصة ،عند تحقق
البٌع باإلجماع حسب القانون العراقً أو األؼلبٌة حسب التشرٌعات التً تبٌح ذلك كما ذكرنا
والٌمتد التساإل إلى حال الردٌؾ والمستردؾ فال عالقة للردٌؾ بدٌون الشركة فهو ؼرٌب
عنهاٌ ،سؤل المستردؾ عن تلك الدٌون وبكل أمواله ما سبق عقد االسترداؾ وما تاله.
إذن نتناول حال قبول البٌع وبذلك ٌطلق على من تنازل عن الحصة (الشرٌك الخارج) ومن
تلقى عنه الحصة الشرٌك الداخل فما هً حدود مسإولٌة كل منهما ؟
وإذا كان الفقه مجمعا على كون مسإولٌة الشرٌك الخارج تقتصر على الدٌون المتحققة قبل
تركه الشركة( ) ،أي حتى قبول الشركاء عملٌة البٌع واإلعالن عنها ،ألنه بؽٌر اإلعالن الذي
ٌحصل بتؽٌٌر العقد ونشره فً النشرة التً ٌصدرها مسجل الشركات وبصحٌفة ٌومٌة ال ٌمكن
االحتجاج تجاه الؽٌر فً عملٌة التنازل ،وهو ما تقضً به المادة  103من قانون الشركات
العراقً التً تنص على أنه (( :ال ٌعتبر تعدٌل عقد الشركة نافذا إال بعد تصدٌقه من المسجل
ونشره فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة عدا ما ورد به نص خاص فً هذا القانون)) وهو
مسإول عن هذه الدٌون حتى لو ورد فً عقد التنازل عدم مسإولٌته عن تلك الدٌون( ) ،ألن
فً ذلك أضعاؾ لضمان الدابنٌن ،لكن االختالؾ برز حول تحدٌد مسإولٌة الشرٌك الداخل،
فإذا تناولنا النصوص ،نرى إن قانون الشركات العراقً ٌذهب إلى مسإولٌة الشرٌك الداخل
عن االلتزامات التً تقع بعد دخوله الشركة وال ٌسؤل عن تلك التً تحققت قبل هذا التارٌخ
فالمادة  / 37ثانٌا تنص على انه  (( :لدابنً الشركة التضامنٌة مقاضاتها أو مقاضاة أي شرٌك
كان عضوا فٌها وقت نشوء االلتزام  )) ...فٌسؤل عن الدٌون التً تتحقق حال عضوٌته فً
الشركة والشرٌك الداخل لم ٌكن عضوا فً الشركة قبل دخوله إلٌها بتلقٌه حصة المتنازل وتفٌد
(م  )2 / 32من قانون الشركات الٌمنً بمثل ذلك و( م  / 16أ من قانون الشركات األردنً،
خالؾ ذلك م  29من نظام الشركات السعودي ) أما الفقه فٌذهب جانب منه إلى مسإولٌة
الشرٌك الداخل عن جمٌع التزامات الشركة ما تحقق بعد دخوله الشركة وما كان قبل ذلك( )،
والحجة مبنٌة على أن من ٌدخل شركة تضامن علٌه أن ٌعلم بؤنه ٌدخل مإسسة اقتصادٌة
ٌحكمها نظام ابرز ما فٌه المسإولٌة الشخصٌة والتضامنٌة عن دٌون الشركة ،وفً زٌادة الذمم
المسإولة عن الدٌون تعزٌز التمان الشركة ،ولكننا نرى أن نص قانون الشركات العراقً
وبعض نصوص قوانٌن الشركات كما الحظنا ال تسعؾ هذا التوجه وال نرى عدالة فً التعوٌل
أثناء االرتباط مع الشركة على أكثر ما معلن عنه وهً مسإولٌة الشركاء أثناء تحقق الدٌن( )
.
ولٌس فً قانون الشركات ما ٌفهم منه إباحة االنسحاب من الشركة ،وهو نقص حري بالمشرع
معالجته ،لكن القوانٌن التً تبٌحه تجعل مسإولٌته قاصرة على الدٌون المتحققة قبل انسحابه
أما انضمام شرٌك أو شركاء جدد للشركة ،فال نرى ما ٌحول دونه فً قانون الشركات العراقً
ألن االثر المترتب علٌه تعدٌل العقد واعالن ذلك لدى المسجل وال ٌسؤل الشرٌك المنضم عن
أكثر من الدٌون المتحققة بعد انضمامه إال إذا قبل ذلك واعلن عنه ،فٌتولد للدابنٌن حق حٌنها،
وٌنص قانون الشركات الٌمنً فً المادة  ،41على أن (( تنحل شركة التضامن إذا تحقق احد
أسباب انحالل الشركات بصورة عامة  .كما تنحل ألحد األسباب التالٌة :ـ
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جـ انسحاب احد الشركاء بناء على مشٌبته ) ( )) ...
ثانٌا  :ـ انتقال الحصة عن طرٌق اإلرث :
الن القانون العراقً ال ٌعرؾ شركة التوصٌة البسٌطة ،فقد عالج الوفاة فً الشركة التضامنٌة
بؤحكام ؼٌر مؤلوفة مع ما استقر علٌه العمل ونصوص القوانٌن المقارنة بالنسبة لهذه الشركة،
فٌسمح القانون أن تظل الشركة التضامنٌة قابمة بعد وفاة الشرٌك ومع الشركاء القصر بموافقة
من ٌنوب عنهم ،وقد ورد القصر مطلقا لذا فهو ٌمتد إلى معدوم األهلٌة  .وبناء على ذلك تتكون
شركة تضامنٌة واحد الشركاء فٌها أو بعضهم ال ٌتمتع باألهلٌة  .وما ٌنبنً على ذلك من أن
ٌصبح الشرٌك تاجرا وٌتحمل إعالن إفالسه عند إفالس الشركة .
فالمادة  70بفقرتها المطولة أوال تنص على انه (( إذا توفى الشرٌك فً الشركة التضامنٌة
تستمر الشركة مع ورثته ،أما إذا عارض الوارث أو من ٌمثله قانونا إن كان قاصرا أو سابر
الشركاء اآلخرٌن أو حال دون ذلك مانع قانونً فان الشركة تستمر بٌن الشركاء الباقٌن وال
ٌكون للوراث إال نصٌب مورثه فً أموال الشركة . )) ...
فالمشرع أراد عند وفاة الشرٌك استمرار الشركة بالشروط التالٌة :
 -2موافقة الوارث أو الورثة إن كانوا كاملً األهلٌة أو موافقة من ٌمثلهم بالنسبة للقصر .
 -1موافقة الشركاء اآلخرٌن على استمرار الشركة مع الورثة ،ألنه ال ٌفرض االستمرار مع
الورثة بؽٌر قبول الشركاء اآلخرٌن .
 -3عدم وجود مانع قانونً كؤن ٌكون احد الورثة ممنوعا من المشاركة فً الشركة التضامنٌة،
كما هو الحال مع الموظؾ ـ أما نقص األهلٌة أو انعدامها فلم ٌعده المشرع حابال قانونٌا دون
المشاركة ـ كذلك نرى أن ٌكون حابال قانونٌا زٌادة عدد الشركاء عن  20أشخاص أصبح بعد
التعدٌل  ،15ألن المشرع لم ٌتطرق لهذه الحالة ،وهذه إحدى العقبات الناتجة عن تحدٌد الحد
األعلى بعشرة أشخاص وقد وجدنا القانون األردنً الذي حدد الحد األعلى بعشرٌن شخصا،
أباح تجاوز هذا العدد فً حالة الوفاة ( ،م  )9من القانون المذكور .
لكننا نجد أن التشرٌعات األخرى عالجت موضوع وفاة الشرٌك فً شركة التضامن باالتفاق
فً عقد الشركة على كٌفٌة استمرار الشركة عند وفاة احد الشركاء كما تقرر أن تتحول الشركة
إلى شركة توصٌة بسٌطة عندما ٌكون بٌن الورثة قاصر أو قصر( )  .وفً كل األحوال ٌجب
تعدٌل عقد الشركة بما ٌتالءم مع وضعها الجدٌد بعد انتقال حصة الشرٌك .
ونتعرض فً هذا المقام إلى حالة إعسار أحد الشركاء فً الشركة التضامنٌة أو الحجر علٌه
بسبب نقص فً أهلٌته أو انعدامها ،وهو ما أشارت له المادة  70التً بٌنت حاله الوفاة فً
الفقرة أوال  .حٌث تنص الفقرة ثالثا على انه (( إذا عسر الشرٌك أو حجر علٌه فً الشركة
التضامنٌة استمرت الشركة بٌن الشركاء الباقٌن وصفٌت حصة الشرٌك المعسر أو المحجور
علٌه  )) ...ومن المإكد أن استمرار الشركة ،ال ٌفرض على الشركاء اآلخرٌن ،إنما ٌكون
ذلك بالتعبٌر عن إرادتهم بقبولهم االستمرار  ،وفً هذه الحالة ال انتقال لحصة الشرٌك ،إذ أن
صاحب الحصة ما زال مالكا لها  ،وهو مسإول عن الدٌون السابقة إلعالن إعساره أو الحجر
علٌه ألنه كان شرٌكا فً الشركة وؼٌر محجور علٌه أو معلن إعساره .ونرى فً إدراج النص
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المذكور ضمن انتقال الحصة عن طرٌق البٌع أو الوفاة فٌه تجوز تحاشته القوانٌن التً
نتعرض ألحكامها فذكرت إفالس الشرٌك أو الحجر علٌه ضمن حاالت انقضاء الشركة( )
على الرؼم من أنها جوزت االتفاق فً عقد الشركة على ؼٌر ذلك ،كؤن ٌتفق على استمرار
الشركة بٌن الشركاء اآلخرٌن ،أو تحول المحجور علٌه إلى شرٌك موص فً حالة الحجر مع
موافقة من ٌسؤل عنه وٌرى البعض انه ٌلحق بحالة اإلفالس أو الحجر على أمواله من السلطة
العامة( ) ،ألن فً ذلك إضعاؾ لضمان الدابنٌن ،باستبعاد أموال الشرٌك عن سلطة الدابنٌن .
وقد أباح قانون الشركات تحول الشركة التضامنٌة إلى شركة مشروع فردي إذا أدى االعسار
أو الحجر إلى عدم بقاء أكثر من شرٌك واحد فً الشركة ،وهذا التحول استثناء على أحكام
تحول الشركات ( م ذ ) 53كما سنبٌن ذلك فً حٌنه .
المبحث الرابع
إدارة الشركة
عالج قانون الشركات العراقً ،موضوع إدارة الشركة التضامنٌة والمحدودة وشركة المشروع
الفردي من حٌث التعٌٌن والعزل فً مادتٌن هما المادة  212بفقرتٌها أوال وثانٌا والمادة
القصٌرة  . 211وٌدخل ضمن هذه المعالجة المدٌر المفوض للشركة المساهمة  .وقد وردت
المعالجة تحت عنوان الفصل الثالث ـ المدٌر المفوض .
وفٌما ٌلً نص المادتٌن المذكورتٌن .
المادة 212
(( أوال ـ ٌكون لكل شركة مدٌر مفوض من أعضابها أو من الؽٌر من ذوي الخبرة
واالختصاص فً مجال نشاط الشركة ٌعٌن وتحدد اختصاصاته وصالحٌاته واجوره ومكافؤته
من مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة والهٌبة العامة فً الشركات األخرى .
ثانٌا ـ ال ٌجوز الجمع بٌن رباسة أو نٌابة رباسة 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 ))
فٌعٌن مدٌر مفوض لشركة التضامن قد ٌكون من بٌن الشركاء وقد ٌكون من ؼٌر الشركاء
تعٌنه الهٌبة العامة ،وهً القادرة على عزلة .
ال فرق فً ذلك بٌن من ٌكون شرٌكا وبٌن من ال ٌكون كذلك ،وبٌن من ٌعٌن فً عقد الشركة
ومن ٌعٌن فً قرار الحق وهو ما تعرضت له التشرٌعات العربٌة التً نتناول أحكامها  .وفً
ضوء أحكام التشرٌعات المذكورة ،وطبقا للقواعد العامة للعقد ،ولعقد الشركة على وجه
الخصوص  .نحاول استنباط األحكام الخاصة بإدارة الشركة ،فنتناول التعٌٌن والعزل أوال ـ
والواجبات والمسإولٌة ثانٌا .
أوال ـ تعٌن مدٌر الشركة وعزله .
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كما الحظنا من النص ٌعٌن المدٌر المفوض ،من الهٌبة العامة  .واصطالح الهٌبة العامة ٌعنً
الشركاء فً الشركة بعد تؤسٌسها ،وكؤن التعٌٌن الحق لتؤسٌس الشركة ،أي انه ٌتم بقرار من
الهٌبة العامة ،وتناط اإلدارة بشخص واحد  .على خالؾ ما تشٌر له التشرٌعات األخرى،
بإمكانٌة تعٌٌن أكثر من مدٌر للشركة  .فضال عن كون القاعدة العامة هً أن تكون اإلدارة
لجمٌع الشركاء  .وإذا لم ٌعٌن مدٌر فجمٌع الشركاء مدراء( )  ( .م  34من قانون عمان) و (
م  38من قانون دولة اإلمارات ) و ( م  36القانون الٌمنً ) و (م 27من القانون األردنً )( )
.
وعلٌه نستطٌع أن نقول انه فً حالة عدم تعٌٌن مدٌر للشركة  .فاإلدارة لجمٌع الشركاء فٌها،
ألن اعمال الشركة تجري تحت اسم الشركة الذي ٌنصرؾ إلى الشركاء  .وما تفٌد به
النصوص وما ٌقوله الفقه  .أن المدٌر :
 -2أما أن ٌكون شرٌكا فً الشركة ومعٌن فً عقد تؤسٌسها( ) ،أي أن تحدٌد من ٌتولى اإلدارة
من بٌن الشركاء ،واحد األمور التً انصرفت إلٌها إرادتهم ،وٌطلق علٌه فً هذه الحالة (
بالمدٌر الشرٌك أالتفاقً ) وٌتمثل المركز القانونً له بؤنه وكٌل عن الشركة إال أن وكالته من
نوع خاص ،فهو وكٌل وشرٌك أو عضو فً جسم الكابن الذي ٌتوكل عنه وبذلك ال ٌصح عزله
إال بإجماع الشركاء بمن فٌهم الشرٌك المدٌر ألنه جزء من الهٌبة العامة ،وعلٌه ال ٌمكن أن
ٌتحقق اإلجماع ،ألنه ال ٌصوت على عزل نفسه عادة وتنص المادة  40من قانون الشركات
لدولة اإلمارات على انه (( إذا كان المدٌر شرٌكا ومعٌنا فً عقد الشركة فال ٌجوز عزله إال
بإجماع الشركاء  )) ..وإذا تعذر الحصول على اإلجماع مع وجود الضرورة لعزل المدٌر
فٌجري اللجوء إلى القضاء عادة)).
وال نرى ما ٌمنع أن ٌعٌن المدٌر فً الشركة التضامنٌة حسب القانون العراقً فً عقد إنشاء
الشركة ،وٌصبح جزء منه على أن تقر الهٌبة العامة التعٌٌن وبناء علٌه ال ٌعزل إال بتعدٌل
العقد الذي ٌتطلب اإلجماع والشرٌك المدٌر منه .
أما إذا كان المدٌر شرٌكا ولكن عٌن بقرار الحق لم ٌتبعه تعدٌل عقد الشركة أو انه أجنبً عن
الشركة سواء عٌن فً عقد التؤسٌس أو بقرار الحق ،فٌمكن عزله ألن األجنبً ال ٌعد واحدا
من أعضاء الهٌبة العامة وبالتالً من الممكن أن ٌتحقق اإلجماع على عزله والفقرة األخٌرة
من المادة  40من قانون الشركات اإلماراتً تفٌد هذا المعنى .
ثانٌا ـ الواجبات والمسإولٌة :
ٌتولى المدٌر المفوض جمٌع األعمال الضرورٌة لتحقٌق أهداؾ الشركة ،وممارسة ؼرضها
المثبت فً العقد ،وتحدد الهٌبة العامة حدود صالحٌاته واختصاصاته  .وان ال ٌتجاوزها .
فٌقوم بتنفٌذ قرارات الهٌبة العامة ،وإعداد المٌزانٌة السنوٌة ،وإعداد تقرٌر عن مدى تنفٌذ
الخطة السنوٌة ،والخطة المتوقعة للسنة القادمة  .وهو مسإول أمام الهٌبة العامة عن أداء هذه
المهام  .وهو ما أوضحته المادة (  / 213أوال وثانٌا ) .
ومطلوب من المدٌر أن ٌبذل من العناٌة فً أداء واجبه اتجاه الشركة ما ٌبذله فً أموره
الشخصٌة على أن ال ٌنزل عن عناٌة الشخص المعتاد  .فالقاعدة أن ٌكون حرٌصا على شإون
الشركة كالحرص الذي ٌبذله تجاه شإونه الخاصة ،أما إذا كان فً حرصه الشخصً مهمال،
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فٌطلب منه أن ٌبذل الحرص المطلوب من الشخص المعتاد  .وهو ما أفادت به المادة  214من
قانون الشركات التً تحٌل على المادة  210من القانون الخاصة بالحرص المطلوب من
أعضاء مجلس اإلدارة فً شركة المساهمة  .كذلك ٌشترط أن ال تكون للمدٌر مصلحة شخصٌة
فً العقود التً ٌبرمها لحساب الشركة بصفته المدٌر  .وإذا وجدت مثل هذه المصلحة فال
ٌصح العقد إال بترخٌص من الهٌبة العامة  .ومع الترخٌص ٌسؤل المدٌر عن الؽبن الذي ٌتحقق
جراء العقد اذا تجاوز ما ٌساوي  %20من قٌمته (المادة )229التً تحٌل علٌها المادة 214
أٌضا .
وٌفترض فً الترخٌص الذي أشارت له المادة  229أن ٌكون لكل صفقة ( ) وفً ذلك تكلٌؾ
للهٌبة العامة للشركة ،رؼم قلة عددهم ،وقد بٌنت بعض التشرٌعات أن تحدد للترخٌص مدة
معٌنة إلبرام عقود خاللها وفً حالة عدم التحدٌدٌ ،فترض أن تكون سنوٌة ( م  ) 1 / 37من
قانون الشركات الٌمنً .
أما المسإولٌة عن العقود التً ٌبرمها المدٌر ،فٌختلؾ األمر بٌن ما إذا كان التعاقد باسم الشركة
أو باسمه الشخصً ،فإذا كانت باسمه الشخصً فهو المسبول عنها وال ٌحق للؽٌر الرجوع
على الشركة للمطالبة بتنفٌذ هذه العقود .
وإذا كانت باسم الشركةٌ ،وقع هو ولكن باسم الشركة ولحسابها فٌحتمل األمر األتً :
 -2أن ٌكون العقد ضمن صالحٌاته التً حددتها الهٌبة العامة  .وهنا تسؤل الشركة عن هذه
العقود وال مسإولٌة على المدٌر ال من الؽٌر وال من الشركة إذا كان بذل العناٌة المطلوبة فً
إبرامها .
 -1أن ٌتجاوز فً العقد الصالحٌات الممنوحة له  .وتستطٌع الشركة الرجوع على المدٌر فً
هذه الحالة  .أي فً ما تجاوز فٌه حدود صالحٌاته .
أما دفع الشركة تجاه الؽٌر ،فً تجاوز المدٌر صالحٌاته وبالتالً عدم مسإولٌتها تجاه الؽٌر فً
ذلك ،فهذا ٌحتمل أمرٌن :
أ -أن تكون الصالحٌات محددة ومعلنة ،بالطرٌقة التً ٌعلن فٌها العقد ،أي بالنشرة التً
ٌصدرها المسجل وفً الصحؾ  .وعلٌه ال تسؤل الشركة فً هذه الحالة ،ألنه ٌفترض علم
الؽٌر بحدود صالحٌات المدٌر .
ب -أن ال تكون صالحٌات المدٌر قد أعلنت للؽٌر ،عندها تكون الشركة مسإولة تجاه الؽٌر
عن العقود التً ٌبرمها المدٌر وفٌها تجاوز لصالحٌاته ،إال إذا أثبتت الشركة معرفة الؽٌر
بحدود صالحٌات المدٌر  .وفً ذلك ال ٌعد الؽٌر حسن النٌة وبالتالً ال تسؤل الشركة تجاهه .
 -3إذا تعاقد المدٌر باسم الشركة وضمن حدود صالحٌاته ولكن لمصلحته الشخصٌة فتلزم
الشركة بهذه العقود  .إال إذا أثبتت سوء نٌة الؽٌر ،بإثبات انه ٌعلم كون العقد تم لمصلحة المدٌر
الشخصٌة( ) .
أما طبٌعة المسإولٌة فهً عقدٌة فً الؽالب ناشبة عن العقود التً تبرم مع الؽٌر باسم الشركة
أما طبٌعتها تجاه المدٌر فؤساسها أٌضا عقد الوكالة  .ألن المدٌر ٌعد وكٌال عن الشركة  .ولكن
قد ٌسؤل جزابٌا تجاه الشركة ،بجرٌمة خٌانة األمانة عندما ٌرتكب ذلك  .وتجاه الؽٌر عندما
ٌتجاوز حدود صالحٌاته( ).
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وما ٌجدر قوله أن بعض التشرٌعات حرمت على المدراء مزاولة بعض األعمال فالمادة 43
من قانون دولة اإلمارات تنص على انه :
(( ال ٌجوز للمدٌر القٌام بالتصرفات التً تجاوز اإلدارة العادٌة إال بموافقة الشركاء أو بنص
صرٌح فً العقد ،وٌسري هذا الحظر بصفة خاصة على التصرفات اآلتٌة :
أ _ التبرعات ما عدا التبرعات الصؽٌرة المعتادة .
ب _ بٌع عقارات الشركة إال إذا كان التصرؾ مما ٌدخل فً أؼراضها .
جـ  -تقرٌر رهن على عقارات الشركة ولو كان مصرحا له فً عقد الشركة ببٌع العقارات.
د – بٌع متجر الشركة أو رهنه( ) .
وٌكون األصل فً مزاولة هذه األعمال من قبل المدٌر عدم اإلباحة طبقا للنصوص المشار
إلٌها إال إذا كان عقد الشركة ٌقضً بؽٌر ذلك ،أو أن التصرؾ ٌحضى بقبول الشركاء .على
العموم لم ٌتضمن القانون العراقً مثل هذا التحرٌم وعلٌه ٌكون ما هو مباح خاضعا لألحكام
التً بٌنا تفاصٌلها .
وتحظر بعض القوانٌن على المدٌر  .بل على جمٌع الشركاء فً شركة التضامن أن ٌزاول
عمال مماثال لعمل الشركة ،إال بترخٌص من الهٌبة العامة( ).
وال مثٌل لهذه النصوص فً القانون العراقً  .وهو نقص كان من المفروض تالفٌه ،ألن نص
المادة ٌ 229قتصر على العقود التً ٌبرمها المدٌر مع الشركة وتكون له فٌها مصلحة كما بٌنا
ذلك .
الفصل الثانً
شركة المشروع الفردي Sole owner enterprise
كما ذكرنا اوجد قانون الشركات العراقً نوعا من الشركات ،لم ٌكن معروفا فً قانون 2957
األسبق الملؽً ،وؼٌر معروؾ فً قوانٌن البالد العربٌة ،بالصٌؽة التً بٌنها قانون الشركات
الخاصة بشركة المشروع الفردي  .وسنتناول التعرٌؾ والخصابص أوال ،ثم انتقال الحصة
وأخٌرا اإلدارة ونفرد لكل منها مبحثا .
المبحث األول
التعرٌؾ والخصابص
جاء فً الفقرة رابعا من المادة  6أن (( المشروع الفردي ،شركة تتؤلؾ من شخص طبٌعً
واحد مالكا للحصة الواحدة فٌها ومسبوال مسإولٌة شخصٌة وؼٌر محدودة عن جمٌع التزامات
الشركة( ) .
ومن التعرٌؾ المذكور ومن مجمل مواد القانون نستطٌع أن نتبٌن خصابص شركة المشروع
الفردي وهً كاألتً :
 -2تتكون الشركة من شخص واحد على أن ٌكون هذا الشخص طبٌعٌا بمعنى أن األشخاص
المعنوٌة ؼٌر مباح لها تكوٌن شركة المشروع الفردي استنادا للنص ،وللعلة التً ذكرناها سابقا
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عن التحرٌم على األشخاص المعنوٌة المشاركة فً شركات األشخاص ،للمسإولٌة المطلقة
والتضامنٌة عن دٌون الشركة .
 -1تقوم الشركة على االعتبار الشخصً ،أي أن مكانه صاحب المشروع المالٌة وسمعته
التجارٌة المصدر الربٌس البتمان الشركة  .وبناء على ذلك اشترط القانون أن ٌظهر اسم
صاحب المشروع الفردي فً اسم الشركة  .كؤن ٌقال (شركة صالح إبراهٌم للمقاوالت مشروع
فردي ) ،ألنه موضع ثقة الؽٌر فً الشركة ،فؤقتضى أن ٌظهر اسمه مع اسمها ( م  / 23أوال )
((  ..مع إضافة  ...واسم احد أعضابها فً األقل أن كانت تضامنٌة أو مشروعا فردٌا))
 -3المسإولٌة المطلقة لصاحب المشروع الفردي .
قلنا سابقا بؤن إنشاء هذا النوع من الشركات ال ٌنهض على فكرة فصل الذمة المالٌة بٌن ما هو
موجود فً الشركة وبٌن ما هو خارجها ،وهً الفكرة التً تقوم علٌها إنشاء شركة الرجل
الواحد التً تعرفها بعض القوانٌن وبذلك تتداخل أموال الشرٌك مع أموال المشروع  .وهذا
مبعث االنتقاد الموجه لهذه الشركة ،فضال عن انتفاء وجود العقد األساس فً تكوٌن الشركات(
)  .فالمادة  / 37ثانٌا تنص على انه (( لدابنً المشروع الفردي مقاضاته أو مقاضاة مالك
الحصة فٌه وتكون أمواله ضامنة لدٌون المشروع وٌجوز التنفٌذ على أمواله دون إنذار
المشروع )) وعلٌه ٌستطٌع دابن المشروع الفردي التنفٌذ على أموال صاحب المشروع خارجه
دون اشتراط التنفٌذ على أموال الشركة أوال كما تقضً بذلك بعض القوانٌن بالنسبة لشركة
التضامن ،أو بؽٌر اإلنذار الذي ٌتطلبه القانون العراقً لصحة الرجوع على أموال الشرٌك فً
الشركة التضامنٌة ( م  / 37أوال) .ولم نستطع تلمس الحكمة من هذا النص ،ولماذا لم ٌتطلب
القانون إنذار الشركة قبل الرجوع على أموال صاحب المشروع خارج نشاط الشركة ،فقد
ٌكون اإلنذار دافعا لصاحبه فً اإلٌفاء بدٌون المشروع وبالتالً الحفاظ على المشروع  .على
العموم خفؾ المشرع من هذا التداخل فً الحالة العكسٌة عند مطالبة دابنً صاحب المشروع
لدٌن خارج نشاط الشركة إذ ٌمتنع تنفٌذ الدابنٌن على أموال المشروع إال لدٌن ممتاز( ) .
وكما ذكرنا ذلك سابقا ،نحن مع تكوٌن شركات من شخص واحد تقوم على أساس فصل الذمة
المالٌة للشخص بٌن ما هو فً المشروع وما هو فً النشاط خارج المشروع  .وال ٌكون ذلك
إال بصٌؽة الشركة المحدودة ،وال ٌعنً ذلك بؤننا ضد إباحة تكوٌن شركة المشروع الفردي
ولكن لٌس بؤحكامها الحالٌة  ،وأبرزها التداخل بٌن أموال المشروع واألموال خارجه .
ٌ -4كتسب صاحب المشروع صفة تاجر  .والمادة  36التً تنص وإذا أعسرت الشركة اعتبر
كل شرٌك فٌها معسرا )) تنصرؾ إلى الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي ألن المادة 35
التً تسبقها تقرر المسإولٌة المطلقة فً الشركتٌن المذكورتٌن  ،وألن الشركة من شركات
األشخاصٌ ،فهم ذلك من المسإولٌة ؼٌر المحدودة ،ومن االسم الذي ٌجب أن ٌحمل اسم
صاحب المشروع ومن خصابص شركات األشخاص على وجه العموم أن ٌكتسب صفة تاجر
كل شرٌك مسإولٌته مطلقة عن دٌون الشركة  .ومن المإكد أن التفلٌسة واحدة للمشروع
ولصاحب المشروع عند إفالس األول ،كما ال ٌلزم صاحب المشروع بالواجبات المفروضة
على التاجر .
وال ٌستطٌع أن ٌنشؤ شركة مشروع فردي ،إال من أكمل الثامنة عشرة من العمر بؽٌر عارض
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من عوارض األهلٌة متمتعا باألهلٌة القانونٌة ،وكذلك من ٌكون متمتعا باألهلٌة القضابٌة
المؤذون له باالتجار .
المبحث الثانً
انتقال الحصـــــة
تتمٌز هذه الشركة فً عدم وجود هٌبة عامة متعددة األطراؾ فٌها فالهٌبة العامة مكونة من
شخص صاحب المشروع الفردي ( م  ) () 202وعلٌه :
أوال  :فؤن نقل الحصة عن طرٌق البٌع ،تحكمه القواعد اآلتٌة :
 -2بٌع الحصة كاملة لشخص واحد على أن ٌكون متعتعا باألهلٌة وؼٌر ممنوع قانوناٌ ،إدي
إلى استمرار الشركة بشكلها القانونً ( شركة مشروع فردي ،على أن ٌعدل العقد وٌعلن عن
التعدٌل فً وسابل اإلعالن التً بٌنها القانون .
 -1إذا تعلق البٌع بجزء من الحصة أو بٌعت الكثر من شخص فٌقتضً تحول شركة المشروع
الفردي إلى نوع آخر من أنواع الشركات ،وأن تتوفر الشروط فً متلقً الحصة حسب طبٌعة
الشركة الجدٌدة .
وفً الحالتٌن سٌكون لدٌنا شرٌك خارج وآخر داخل ،وتتحدد مسإولٌة كل شرٌك بااللتزامات
التً نشؤت أثناء وجوده بالشركة ،وٌستطٌع الخارج أن ٌلقً المسإولٌة على من تلقى منه
الحصة ولكن ذلك مشروط بموافقة الدابنٌن بناء على قواعد حوالة الدٌن .
ثانٌا  :حالة الوفاة
إذا توفى صاحب المشروع الفردي انتقلت الشركة إلى الورثة حسب انصبتهم فً القسام
الشرعً  .وٌحكم األمر االحتماالت التالٌة .
 -2إذا كان الوارث شخصا واحدا لدٌه األهلٌة وال ٌحول مانع على أن ٌكون صاحب مشروع
فردي ،فٌصبح مالكا للمشروع الفردي  .وٌعدل العقد طبقا لهذا الوضع وٌعلن عنه .
ونرى فً هذه الحالة أن ٌسؤل الوارث عن دٌون المشروع التً سبقت انتقال الملكٌة له
والالحقة لذلك  .ألن أموال المورث مسإولة عن دٌونه ما كان منها ناشبا عن نشاط المشروع،
وما كان خارجه  .ولما انتقلت هذه األموال إلى الوارث ،فتنتقل مثقلة بالدٌون التً ارتضى
الوارث المسإولٌة عنها بقبوله االستمرار بالشركة  .وإال ٌستطٌع رفض االستمرار بالشركة،
وٌترتب على ذلك تصفٌة أموال المورث ،وتسدٌد الدٌون منها أوال وبعدها تنتقل إلى الوارث.
 -1إذا تعدد الورثة ،ورؼب أكثر من واحد المشاركة فٌها ،تتحول إلى نوع آخر من أنواع
الشركات ،على أن ال ٌحول دون ذلك مانع قانونً وهو ما أشارت له المادة  / 70ثانٌا التً
تقضً بؤنه (( إذا 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 آخر من الشركات
المنصوص علٌها فً هذا القانون )) .
وؼنً عن القول أن رؼبة القصر ٌعبر عنها من ٌنوب عنهم ،ألن الفقرة أوال من هذه المادة
التً تعرضت لحالة الوفاة فً الشركة التضامنٌة بٌنت انه بامكان من ٌنوب عن القاصر التعبٌر
عن قبوله االستمرار فً الشركة نٌابة عنه .وفً حالة المشروع الفردي نرى الدافع االجتماعً
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اقوى منه فً حالة الشركة التضامنٌة ألن الجامع بٌنهم فً الحالة األولى صلتهم بالمورث،
وتربطهم الرؼبة فً استمرار النشاط االقتصادي الذي بدأه مورثهم ،وعلٌه نرى استمرار
القصر فً الشركة من خالل قبول من ٌنوب عنهم على أن ٌعقب ذلك فً كل األحوال تعدٌل
العقد ونشره .
المبحث الثالث
إدارة الشركة
لشركة المشروع الفردي مدٌر مفوض ،صاحب المشروع الفردي أو شخص من الؽٌر
وسنوضح كل حالة بصورة منفردة وكما ٌؤتً :
أوال ـ المدٌر ـ صاحب المشروع الفردي .
ٌمكن أن ٌكون صاحب المشروع الفردي وهذا هو الؽالب ،هو مدٌر للمشروع  .وٌكون ذلك
بالنص فً البٌان الذي ٌعده صاحب المشروع ،بدٌل عن العقد ( م  ) 24من قانون الشركات
وإذا لم ٌذكر فً البٌان من ٌتولى اإلدارة ،فٌكون صاحب المشروع الفردي هو المدٌر أٌضا،
ألن اإلدارة فً شركات األشخاص للشركاء ،إال إذا جرى تحدٌد مدٌر من الخارج ،أو تحدٌد
شرٌك بعٌنه فً الشركة التضامنٌة .
وال مساغ فً هذه الحالة ـ المدٌر صاحب المشروع ـ للحدٌث عن تجاوز الصالحٌات وحدود
المسإولٌة ،للتداخل بٌن الهٌبة العامة واالدارة والملكٌة.
ثانٌا ـ المدٌر من الؽٌر
عندما ٌكون المدٌر شخصا من الؽٌر ،فؤنه ٌعٌن وتحدد اختصاصاته ومكافآته وطرٌقة عزله
من قبل صاحب المشروع  ،وعلٌه إذا تجاوز صالحٌاته فالمشروع مسبول عن تلك التصرفات
تجاه الؽٌر ،ولكن له الرجوع على المدٌر فٌما تجاوز فٌه حدود صالحٌاته ،إال إذا كان الؽٌر
سًء النٌة فتقع المسإولٌة على المدٌر تجاه الؽٌر فً هذا التجاوز .
وإذا تعاقد المدٌر لحسابه الخاص وباسم الشركة وضمن حدود الصالحٌات ،فتسؤل الشركة
عنها إال إذا كان من تعاقد معه المدٌر ٌعلم بؤن العقد لمنفعته الشخصٌة ،وفً كل األحوال ٌجوز
عزل المدٌر وفً أي وقت ،على أن ال ٌسبب ذلك ضرر للمدٌر ،عندها ٌستطٌع المطالبة
بالتعوٌض عن الضرر مع وقوع العزل.
وٌنطبق هذا الحكم سواء كان المدٌر معٌنا فً العقد ( البٌان ) أو بعد تؤسٌس الشركة ،وال
مساغ أٌضا للقول بؤنه عندما ٌكون معٌنا فً العقد فهو جزء من الشركة ال ٌجوز تؽٌٌره لتعلق
حق اآلخرٌن به .
ألن التؽٌٌر حصل من الهٌبة العامة ،وال ٌوجد تعدد للشركاء حتى ٌمكن القول بؤن البعض من
هإالء الشركاء عول فً المشاركة على أن ٌكون المدٌر من عٌن فً العقد  .وال ٌحق لمن
ٌتعامل مع الشركة أن ٌدفع بؤنه تعامل معها ألن مدٌرها من تعٌن فً العقد أٌضا  .ألن المدٌر
ال ٌؽٌر من إبتمان الشركة فهو ال ٌسؤل ما دام ٌإدي واجباته ضمن حدود صالحٌاته  .ولذلك
أٌضا فؤن إفالس الشركة فً شركات األشخاص ال ٌإدي إلى إفالس المدٌر ألنه ال ٌكتسب
صفة تاجر ،فما ٌزاوله من عمل تجاري ٌنصرؾ إلى الشركة التً هو ؼرٌب عنها ،وألنه
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ٌتعاقد باسم الشركة ولحسابها .
الفصل الثالث
الشركة البسٌطة Company Simple
بعد أن خصص قانون الشركات مواد القانون حتى المادة (  ) 280إلى األنواع األربعة من
الشركات وهً (المساهمة ،المحدودة ،التضامنٌة ،والمشروع الفردي ) افرد الباب السابع (
المواد  . ) 299 – 282لنوع آخر من أنواع الشركات أطلق علٌه اسم (الشركة البسٌطة)  .وقد
تضمنت هذه المواد أحكاما تفصٌلٌة لم تتوافر فً المواد التً عالجت الشركات السابقة ،على
الرؼم من تدنً أهمٌة الشركة البسٌطة من وجهة نظر المشرع عن الشركات التً سبقتها( ) .
وسنتناول تعرٌؾ الشركة وخصابصها وتؤسٌسها وطبٌعتها القانونٌة ،وانتقال الحصة أو
االنسحاب منها وإدارتها .
المبحث األول
تعرٌؾ الشركة وخصابصها
عرفت المادة  282هذه الشركة كاآلتً  (( :تتكون الشركة البسٌطة من عدد من الشركاء ال
ٌقل عن اثنٌن وال ٌزٌد على خمسة ٌقدمون حصصا فً رأس المال أو ٌقدم واحد منهم أو أكثر
عمال واآلخرون ماال . )) .
وال ٌمثل هذا النص تعرٌفا للشركة ألنه ال ٌبٌن خصابصها ،إنما كٌفٌة تكوٌن الشركة وسنتناول
هذه الخصابص كما ٌؤتً :
 -2أنها شركة أشخاص( )،أي ضمن الشركات التً ٌؽلب فٌها االعتبار الشخصً على
االعتبار المالً ٌفهم ذلك من تقسٌم رأس المال إلى حصص ( م  ، )284ومن اإللزام فً أن
ٌتضمن اسم الشركة اسم احد الشركاء فً األقل (م 13من قانون التجارة ) رقم  30لسنة
 ،2984وال وجود لهذا االشتراط إال فً شركات األشخاص  .كذلك ساوى القانون بٌن هذه
الشركات وكل من الشركة التضامنٌة والمشروع الفردي وهما شركات أشخاص فً موضوع
رهن الحصة أو حجزها ( م  / 72ثانٌا ـ ال ٌجوز رهم الحصص فً الشركة التضامنٌة
والمشروع الفردي والشركة البسٌطة ،و م  / 71ثانٌا ـ ال ٌجوز حجز الحصص فً الشركة
التضامنٌة والمشروع الفردي والشركة البسٌطة إال لدٌن ممتاز ،وٌجوز حجز أرباحها
المتحققة ،كما تقضً المادة  293بتطبٌق أحكام المادة  70تسري على الشركة التضامنٌة
والمشروع الفردي)  .وعلٌه نصل إلى نتٌجة أن الشركة من شركات األشخاص ،فتخضع
للمبادئ الخاصة بهذه الشركات وحسب قانون الشركات العراقً .
أ ـ أن ٌكون الشركاء من األشخاص الطبٌعٌٌن ،ال ٌصح أن تكون األشخاص المعنوٌة شرٌكا
فٌها والسبب فً ذلك إضافة إلى ما ذكرنا عند تناولنا لشركات األشخاص إن حجم الشركة
صؽٌر ٌ ،دل على ذلك قلة رأسمالها كما حدده القانون الملؽً والذي ٌتضمن جذور هذا القانون،
وال ٌتالءم صؽر حجمها بالسماح ألشخاص معنوٌة المشاركة فٌها .
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ب ـ ٌكتسب الشركاء صفة تاجر ،الن الشركة تزاول نشاطها باسم الشركاء فكؤن الشركاء
ٌقومون بالعمل الذي تقوم به الشركة .
جـ ـ مسإولٌة الشركاء مطلقة تجاه دٌون الشركة( )
 -1عدد الشركاء فً الشركة ال ٌقل عن شخصٌن وال ٌزٌد على خمسةٌ ،قدم الشركاء جمٌعهم
الحصة ماال ٌعٌن مقداره العقد وعند عدم التعٌٌن تكون متساوٌة ( م  . ) 284وقد ٌقدم بعضهم
ماال والبعض األخر عمال ولم ٌحدد المشرع كم عدد الذٌن ٌجوز أن ٌقدموا عمال ،وهنا ٌثار
تساإل هل من الممكن أن ٌقدم جمٌع الشركاء عمال ؟ وٌرى الفقه أن لٌس ثمة ما ٌمنع من
تكوٌن شركة ٌقدم الشركاء حصصهم فٌها عمال ،كشركات األعمال (شركات المحاماة أو
ممارسة المحاسبة أو الوكالء )( ) وٌمكن للشركة االقتراض لتسدٌد نفقات بدء النشاط .
ومعلوم أن حصة العمل ،تتعلق بالعمل الذي ال ؼنى للشركة عن تقدٌمه ،ولٌس أي عمل ،كما
انه ال ٌدخل ضمن تكوٌن رأس المال وال ٌكون ابتمانا للدابنٌن ،المتناع الحجز على حصة
العمل  .وتقدم حصة العمل باستمرار طٌلة حٌاة الشركة( ) .
 -3تؤسٌس الشركة مٌسورا .
من عوامل اٌجاد هذه الشركة فً القانون  .التٌسٌر فً تؤسٌسها ،خالفا لتؤسٌس األنواع األربعة
التً تناولنا أحكامها .
وٌبدأ التؤسٌس بإبرام عقد مكتوب بٌن الشركاء  .وما ٌإكد الكتابة انه ٌقترن بمصادقة الكاتب
العدل ،وعلٌه ٌعد الشركاء عقدا ٌوقع علٌه كل منهم ،وٌقتضً أن ٌتوفر فً الشركاء األهلٌة .
وان ٌوثق العقد من الكاتب العدل المادة  281تقضً انه (( ٌجب أن ٌوثق عقد الشركة البسٌطة
من الكاتب العدل وان تودع نسخة منه لدى المسجل وإال كان العقد باطال )) فلم ٌتطلب المشرع
الكتابة وحدها ،إنما ٌترتب على عدم الكتابة ،والمصادقة لدى الكاتب العدل بطالن الشركة .
وتستوفً الشركة إجراءات التؤسٌس بإٌداع نسخة مصدقة لدى المسجل ،وؼاٌة اإلٌداع هً
للتوثٌق ،ولالحتفاظ بالنسخة المصدقة لحسم ما ٌنشؤ بٌن األطراؾ من نزاع  .وال ٌطلب من
المسجل قبول أو عدم قبول الطلب .
وٌتضمن العقد مقدار حصة كل شرٌك ،وكٌفٌة توزٌع اإلرباح والخسابر ،واالتفاق على توزٌع
اإلرباح لوحده ٌسري على توزٌع الخسابر أٌضا ( م .)285
وٌإدي إلى بطالن العقد ،االتفاق على عدم مساهمة احد الشركاء باألرباح أو الخسارة وهو ما
ٌطلق علٌه الفقه ( شرط األسد )( )  .ولكن ٌجوز االتفاق على إعفاء الشرٌك الذي قدم حصته
عمال من الخسارة  .وبهذه األحكام تنص المادة : 286
((أوال ـ إذا اتفق على أن احد الشركاء ال ٌساهم فً الربح أو فً الخسارة كان عقد الشركة
باطال .
ثانٌا ـ ٌجوز االتفاق على إعفاء الشرٌك الذي لم ٌقدم ؼٌر عمله من المساهمة فً الخسارة
بشرط أن ٌكون ال ٌكون قد تقرر له أجر عن عمله من المساهمة فً الخسارة)) .
الطبٌعة القانونٌة للشركة:
من الصعوبة تحدٌد الطبٌعة القانونٌة للشركة ،ألن القانون أطلق علٌها تسمٌة البسٌطة ،وقد
ٌفهم من هذه التسمٌة ،أنها الورٌث لشركة التوصٌة البسٌطة التً ألؽاها القانون كما ذكرنا،
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وهً لٌس كذلك ،ألن األخٌرة تتكون من نوعٌن من الشركاء ( المتضامنون والموصون )،
ٌسؤل الفرٌق األول بصورة مطلقة وتضامنٌة عن دٌون الشركة ،وهم المخولون باإلدارة ،وال
ٌسؤل الفرٌق الثانً إال بمقدار الحصة التً قدمها ،وال ٌحق لهم االشتراك فً إدارة الشركة.
أما الشركة البسٌطة ،فإذا كان صحٌح تكوٌنها من الفرٌقٌن من الشركاء ،لكن ذلك جوازي ،إذ
ٌجوز أن ٌكون الشركاء من جنس واحد ( ٌقدم الجمٌع حصة فً رأس المال  .كما ال ٌوجد
تقسٌم للمسإولٌة عن دٌون الشركة ،بٌن المسإولٌة المطلقة والمحدودة ،فالكل مسإولون عن
دٌون الشركة وبصورة مطلقة ،كما ال تنحصر اإلدارة بفرٌق دون األخر ،وبذلك فالشركة
لٌست توصٌة بسٌطة  .وعلٌه تظل من شركات األشخاص األخرى ،التضامنٌة  .إذا استبعدنا
شركة المشروع الفردي من إمكانٌة المقارنة بها  .ومن البداٌة نقول أنها نوع من شركات
التضامن ،ألن الفقه ٌرى فً شركة التضامن القواعد العامة لشركات األشخاص عندما ال تتبٌن
هوٌة الشركة وإذا ال ٌوجد تحدٌد للمسإولٌة فٌها( )  .وإذا كانت الشركة البسٌطة تتضمن
بعض األحكام التً تختلؾ عن أحكام الشركة التضامنٌة حسب القانون العراقً ن فؤن األحكام
التً ٌنادي بها الفقه تستوعب هذه الشركة ضمن شركة التضامن فٌجوز أن ٌقدم بعض
الشركاء حصتهم عمال .كما ٌجوز االتفاق على إعفاء الشرٌك الذي حصته عمل من المسإولٌة
عن خسارة الشركة( ) .
وإذا كانت الشركة نوعا من شركات التضامن ،فلماذا افرد المشرع أحكاما خاصة بها ؟
وجواب ذلك بتقدٌرنا ،أن المشرع أراد التخفٌؾ عن التشدٌد فً تؤسٌس الشركات الذي رافق
قانون  2983الملؽً ،بإمكانٌة تؤسٌس شركات بسٌطة بإجراءات مٌسرة وبحجم محدود من
النشاط .
المبحث الثانً
انتقال الحصة واالنسحاب
من المعلوم أن االنتقال أما أن ٌكون عن طرٌق البٌع ،أو عن طرٌق اإلرث .
أوال  :االنتقال عن طرٌق البٌع :
لم ٌبٌن القانون انتقال الحصة عن طرٌق البٌع ،إنما ورد الكالم عن ذلك بصورة ؼٌر مباشرة
فً المادة ( )291التً تنص على انه (( :إذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته إلى الؽٌر
بموافقة بقٌة الشركاء ،وعند عدم موافقتهم ٌجب علٌهم قبول حصة الشرٌك المنسحب بالقٌمة
التً تقدرها المحكمة )) .
وبموجب النص ٌحق للشرٌك االنسحاب من الشركة ،وعلى ما ٌبدو االنسحاب بؽٌر شروط،
وكؤنما ٌحق ألي شرٌك االنسحاب من الشركة فً أي وقت .
األمر مرهون بحجته عن االنسحاب ،فإذا وجد من ٌتلقاها عنه فهذا مشروط بموافقة الشركاء
اآلخرٌن( ) باالجماع على ما ٌبدو ،ولو أن القانون لم ٌقل ذلك ،انما ٌفهم من الطبٌعة الشخصٌة
للشركة ،وعند عدم موافقة الشركاء على نقلها إلى الؽٌر ،فهم ملزمون (ٌجب) بقبول حصة
الشرٌك المنسحب بالقٌمة التً تقدرها المحكمة .
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وهذا األمر من بٌن ما تتصؾ به احكام الشركة من الؽرابة التً تتحدد بمقارنتها بالبساطة التً
أشرنا إلٌها  .فاالنسحاب منها مٌسور ،وعند عدم قبول الشركاء بدخول شرٌك جدٌدٌ ،دفعون
هم ثمنها بالسعر الذي تحدده المحكمة  .وإذا كان فً هذا بعض التٌسٌر فانه ال ٌنسجم مع
طبٌعة الشركة ،ثم أن الشرٌك قد ٌكون مكلفا باإلدارة ،ولم ٌمٌز القانون بٌن شرٌك وآخر فً
حق االنسحاب .
ثانٌــــا  :فً حالة الوفاة أو االعسار أو الحجر أحال القانون ألحكام المادة  70التً بٌنت األمر
بالنسبة للشركة التضامنٌة وعلٌه فً حالة الوفاة قد تنتقل الحصة إلى الورثة وتستمر الشركة
معهم وهذا مشروط بقبولهم أو قبول من ٌمثلهم وقبول الشركاء اآلخرٌن وان ال ٌتعارض ذلك
مع احكام القوانٌن (ال ٌوجد مانع قانونً) .
كما أباح القانون للشركاء الطلب من المحكمة فصل الشرٌك الذي تكون تصرفاته مما قد تإدي
إلى انحالل الشركة ،وتظل الشركة قابمة بٌن الباقٌن على أن ٌكون عددهم ضمن الحدود
المطلوبة لتكوٌن الشركة( ) .
المبحث الثالث
إدارة الشركة
اشترط القانون أن تكون إدارة الشركة ألحد الشركاء ،إذا اإلدارة لشخص واحد وان ٌكون من
بٌن الشركاء ،ال ٌصح اختٌار مدٌر من خارج الشركاء ،وإذا لم ٌعٌن المدٌر فً عقد الشركة،
أو ٌعٌن العقد طرٌقة اختٌارهٌ ،ترتب على ذلك بطالن العقد  ( .فالمادة  287تنص على أن
ٌحدد عقد الشركة طرٌقة اإلدارة وٌعٌن الشرٌك المفوض بها أو كٌفٌة اختٌاره كما ٌحدد
صالحٌاته وإال كان العقد باطال )) فالمدٌر ٌجب أن ٌكون من بٌن الشركاء  .وعلى ما ٌبدو لم
ٌشؤ المشرع أن ٌرهق الشركة وهً بحجمها البسٌط كما ذكرنا بمدٌر من خارج الشركة  .وان
ٌعٌن فً عقد الشركة أو أن ٌحدد العقد طرٌقة اختٌاره من بٌن الشركاء ،وٌنبؽً على ذلك
الفرق الذي ذكرنا فً إدارة الشركة التضامنٌة بٌن من ٌعٌن فً عقد الشركة ومن ٌعٌن بطرٌقة
أخرى كؤن ٌكون بقرار من األؼلبٌة  .فً كون األول ال ٌجوز عزله إال بإجماع المتعاقدٌن (
) ،بٌنما ٌجوز ذلك حسب الطرٌقة التً ٌبٌنها العقد بالنسبة للثانً .
وٌتولى المدٌر جمٌع األعمال الضرورٌة لتٌسٌر أمور الشركة  ،وٌكون ذلك حسب الصالحٌات
المحددة له من الجهة التً عٌنته وتحت رقابتها (م.)288
وٌتحدد معٌار العناٌة التً ٌبذلها بالعناٌة التً ٌبذلها فً شإونه الخاصة على أن ال ٌنزل عن
عناٌة الشخص المعتاد  ( .م . ) 289
انقضاء الشركة وتصفٌتها:
إذا كان القانون قد تناول موضوع االنقضاء والتصفٌة للشركة مجتمعة وأفردنا لذلك فصال ،فؤن
األمر ٌقتصر على الشركات ( المساهمة  .المحدودة ،التضامنٌة والمشروع الفردي) .والبعض
من تلك األحكام تسري على الشركة البسٌطة ،لكنها تتمٌز فً انقضاءها وفً تصفٌتها بؤحكام
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تختلؾ عن تلك المقررة للشركات السابقة ،لذلك نتناول ما تختص به هذه الشركة من أحكام،
فً حٌن نحٌل فً ما ٌتشابه من األحكام إلى ما هو مقرر للشركات السابقة.
انقضاء الشركة البسٌطة :
تنص المادة  290على أن (( تنقضً الشركة البسٌطة بؤحد األسباب المبٌنة فً البنود ( أوال )
و ( ثانٌا ) و ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (  )247من هذا القانون كما تنقضً بؤحد األسباب
اآلتٌة  :ـ
أوال ـ إجماع الشركاء على حلها .
ثانٌا ـ انسحاب احد الشرٌكٌن فً الشركة المكونة من شخصٌن .
ثالثا ـ صدور حكم بات عن محكمة مختصة .
ونحٌل لحاالت االنقضاء بموجب البنود التً أشارت لها المادة  247التً سبق وذكرنا حٌث
ٌنطبق على الشركة البسٌطة أٌضا  .وهً حاالت :
عدم مباشرة الشركة نشاطها الفقرة ( أوال )  .وتوقؾ الشركة عن مزاولة نشاطها ( ثانٌا).
انجاز المشروع أو استحالة تنفٌذه ( ثالثا )  .واندماج الشركة أو تحولها وفق الفقرة ( رابعا).
وعلٌه فؤن ما تنفرد به هذه الشركة من حاالت انقضاء ٌتمثل باألتً :
أوال ـ إجماع الشركاء على حلها .
إذا كان ضمن أحكام المادة  247األنفة الذكر حالة االنقضاء بناء على إرادة الشركاء فؤن
االنقضاء فً هذه الفقرة ٌختلؾ عن النص الذي ورد فً الفقرة ( سادسا ) من المادة  .247ألن
ما ورد فً الفقرة سادسا ٌقضً بصدور قرار من الهٌبة العامة بالتصفٌة  .بٌنما فً الفقرة أوال
من المادة (  ) 290التً نتناول أحكامها تشترط إجماع الشركاء  .وٌختلؾ اإلجماع عن القرار
 .فالقرار ٌصدر بؤؼلبٌة حددتها المادة (  91من القانون ) .
ثانٌا ـ انسحاب احد الشرٌكٌن فً الشركة المكونة من شخصٌن :
إذا انسحب احد الشرٌكٌن فً الشركة البسٌطة ،البد من أن تنقضً الشركة ،ألنها تظل مملوكة
لشخص واحد ،وال ٌصح تكوٌن شركة بسٌطة من شخص واحد  .كما ال ٌصح تحولها إلى
مشروع فردي حسب نص المادة  . 253التً أباحت تحول الشركة المحدودة أو التضامنٌة
المكونة كل منهما من شخصٌن إلى مشروع فردي عند نقصان عدد األعضاء إلى شخص
واحد ( الفقرة  /ثانٌا) ولم تبح تحول البسٌطة إلى مشروع فردي ،على الرؼم أن التحول فً
الحالة األولى فً شركة أكثر أهمٌة إلى اقل منها أهمٌة فً حٌن فً الثانٌة (البسٌطة إلى
مشروع فردي ) فالتحول من شركة اقل أهمٌة إلى شركة تفوقها أهمٌة حسب المشرع العراقً
الذي ٌورد نصا فً الفقرة ثالثا من المادة  (( 247ال ٌجوز تحول الشركة المساهمة أو
المحدودة أو التضامنٌة أو المشروع الفردي إلى شركة بسٌطة )).
وهو أمر ؼرٌب باعتقادنا ال نرى له موجب ،وإذا كان السبب ٌتعلق بحجم رأس المال الذي
رافق صدور قانون  ،2983فؤن هذا التحدٌد الؽً ،وال وجود له فً ظل قانون  ،2997كما
ٌقتضً تعدٌل العقد بما فٌه حجم رأس المال عند التحول حتى مع التحدٌد الذي تضمنه الجدول
الذي صدر مع قانون  2983الملؽً  .وبشكل عام ٌجب أن تنقضً الشركة عند انسحاب احد
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الشرٌكٌن الذي تتكون منهما الشركة البسٌطة .
ثالثا ـ صدور حكم بات عن محكمة مختصة .
تنقضً الشركة إذا صدر حكم نهابً من محكمة مختصة وهً محكمة البداءة التً ٌقع المركز
الربٌس للشركة ضمن منطقتها ،وبناء على طلب من ذي مصلحة باالنقضاء  .ونرى فً هذا
األمر معالجة لحالة االجماع التً تطلبها القانون فً الفقرة أوال عندما ال ٌتحقق ،وٌرؼب
بعض الشركاء فً حل الشركة ،فالمخرج الوحٌد لهذا األشكال هو حكم القضاء .
المبحث الرابع
تصفٌة الشركة
من بٌن أحكام الشركة البسٌطة ،ؼٌاب دور مسجل الشركات ،فً تؤسٌسها وفً الرقابة علٌها
وفً تصفٌتها ،على خالؾ األنواع األربعة من الشركات لبساطة الشركة بتقدٌرنا  .وعلٌه فؤن
الشركة تصفى وفقا لما ٌتضمنه عقدها  .وعند عدم تضمٌن العقد شروطا خاصة بالتصفٌة .
تكون التصفٌة طبقا لما ٌقرره الشركاء باإلجماع  .وبخالؾ ذلك تتم التصفٌة بقرار من
المحكمة  ،وهو ما جاء فً نص المادة (( 294تصفى الشركة البسٌطو وفق ما هو منصوص
علٌه فً عقدها ،وفً حالة عدم وجود نص فبالطرٌقة التً ٌتفق علٌها الشركاء باإلجماع وإال
فبقرار من المحكمة  )) .وعلٌه تكون التصفٌة :
 -2أما بشروط ٌتضمنها عقد الشركةٌ ،قتضً عند تحققها تصفٌة الشركة ،كؤن ٌتضمن العقد
شرطا بالتصفٌة عند خسارة الشركة  % 50أو أكثر من رأس المال ،أو تصفٌة الشركة عند
انسحاب مدٌرها .
 -1قرار بإجماع الشركاء على التصفٌة  .فً حالة عدم وجود شروط فً عقد الشركة على
التصفٌة ،وٌجب أن ٌكون القرار باإلجماع .
 -3بقرار من المحكمة وٌصار اللجوء لذلك عندما ال ٌتحقق اإلجماع المطلوب فً الفقرة
السابقة .
وٌنبنً على اتخاذ قرار بتصفٌة الشركة ،انتهاء سلطة الشرٌك المفوض باإلدارة ولكن تظل
الشركة محتفظة بشخصٌتها المعنوٌة بالقدر الالزم إلتمام إجراءات التصفٌة ( م . )295
ٌتولى التصفٌة أما جمٌع الشركاء إذا انصرفت إرادتهم لذلك وفٌه مصلحة الشركاء والدابنٌن .
أو ٌعٌن احدهم أو أكثر من واحد بقرار تإٌده أؼلبٌة الشركاء .وعند عدم االتفاق تتولى
المحكمة تعٌٌن المصفً ( م  / 296أوال ) .
وإذا تقررت التصفٌة ولم ٌعٌن المصفً بعدٌ ،تولى أمر التصفٌة الشرٌك المكلؾ باإلدارة،
وتنتهً مهمته حال تعٌٌن المصفً ( م  / 296ثالثا ) ( )  .بعد أن ٌتقاضى الدابنون حقوقهم،
وحسم المبالػ الالزمة لتسدٌد الدٌون ؼٌر الحالة أو الدٌون المتنازع علٌها ،وتسدٌد مبالػ
القروض لحساب الشركة .
وتعاد إلى الشركاء الحصة التً قدموها برأس المال  .كل بمقدار ما قدمه وفً هذه الحالة لٌس
لمن قدم حصته عمال شًء فً رأس المال .
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وما ٌتبقى بعد ذلك ٌمثل أرباحا توزع على جمٌع الشركاء بمن فٌهم من كانت حصته عمال
وحسب االتفاق على توزٌع اإلرباح فً عقد الشركة (م )298كما أشارت المادة  299على أن
تتبع فً قسمة أموال الشركة البسٌطة اإلجراءات المتبعة فً قسمة المال الشابع ،بقسمة المال
الشابع رضابٌا أن كان ممكنا أو بقرار محكمة الصلح إذا لم ٌحصل االتفاق ،أو اللجوء إلى
إزالة الشٌوع من خالل بٌع المال ( م  2070و  2072و  2071و  2073من القانون المدنً)(
).

الباب الثالث
شركات األموال
شركات األموال حسب القانون العراقً هً  :شركة المساهمة والشركة المحدودة( ) .وعلٌه
سنتناول الشركة المساهمة أوال ثم الشركة المحدودة ونفرد لكل منهما فصال.
الفصل األول
شركة المساهمة Joint stock company
كما جاء فً المادة  / 6أوال أن (( الشركة المساهمة المختلطة أو الخاصة ،شركة تتؤلؾ من
عدد من األشخاص ال ٌقل عن خمسة ٌكتتب فٌها المساهمون بؤسهم فً اكتتاب عام وٌكونون
مسإولٌن عن دٌون الشركة بمقدار القٌمة االسمٌة لألسهم التً اكتتبوا بها ))
وٌتضمن النص بعض خصابص شركة المساهمة( )  .وٌمكن مقارنة ما ورد بالنص بالمادة (
 ) 56من قانون دولة عمان و م  59من قانون الشركات الكوٌتً و م ( )63قانون الشركات
الٌمنً و م (  ) 64من قانون الشركات لدولة اإلمارات و م ( )32من قانون الشركات
المصري و م ( )90من قانون الشركات األردنً .
والمواد المشار إلٌها تضمنت أٌضا خصابص الشركة المساهمة  .ونستطٌع أن نبٌن أحكام
الشركة من التعرٌؾ أعاله بالمقارنة مع نصوص القوانٌن المشار إلٌها وبما ٌقوله الفقه
وكاألتً وفً مباحث :
المبحث األول
خصابص الشركة المساهمة
أوال ـ أنها شركة أموال:
بعد أن تعرفنا فً الباب الثانً على شركات األشخاص فً القانون العراقً .تمثل شركة
المساهمة األنموذج لشركات األموال  .أي أنها تنهض على حجم رأس المال وعلى السمعة
المالٌة  .وعلى قٌمة األسهم فً تداولها فً أسواق المال ،حٌث ٌتراجع ـ عدا مرحلة التؤسٌس ـ
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االعتبار الشخصً ،فٌختفً دور األشخاص ،وبذلك تتجسد فكرة الشخصٌة المعنوٌة المستقلة
بوضوح فٌظهر كٌان اقتصادي خارج األشخاص ،وال تتداخل أموال هذا الكٌان مع أموال
األشخاص المكونٌن له ( ) .
ثانٌا ـ ٌستمد اسم الشركة من نشاطها مع اسم مبتكر :
ال ٌظهر اسم الشركاء فً اسم الشركة ،لعددهم الكبٌر ،ولؽٌاب االعتبار الشخصً ،لذلك ٌكون
للشركة اسم مبتكر إضافة إلى داللته على نشاط الشركة .تفٌد بذلك المادة  / 23أوال التً
تقضً بؤن ٌتضمن عقد الشركة اسمها المستمد من نشاطها  .وتقضً بمعنى مشابه ( م ) 60
من قانون الشركات الٌمنً و م ( ) 64قانون الشركات الكوٌتً ( و م  )1من قانون الشركات
المصري ( و م  ) 90من قانون الشركات األردنً و( م  ) 65من قانون الشركات اإلماراتً .
لكن ؼالبٌة القوانٌن المشار إلٌها أباحت التسمٌة باسم شخص طبٌعً استثناء عندما ٌكون نشاط
الشركة استثمار براءة اختراع ،تكرٌما لصاحب البراءة ،ولم ٌتعرض القانون العراقً لهذه
الحالة .
وما عدا ذلك فؤنه ٌشترط فً االسم شروط االسم التجاري المنصوص علٌها فً المادة ( ) 12
من قانون التجارة رقم  30لسنة . 2984
ثالثا ـ تبرز فكرة المنظمة فً الشركة :
ٌرى جانب من الفقه إمكانٌة تشبٌه شركة المساهمة بالدولة ،لما فٌها من هٌبات وتوزٌع
لالختصاصات  .فتكون الهٌبة العامة بمثابة السلطة التشرٌعٌة ،ألنها تضع الخطوط الربٌسٌة
لنشاط الشركة ،ومجلس اإلدارة بمثابة السلطة التنفٌذٌةٌ ،قوم بتنفٌذ قرارات الهٌبة العامة
وٌسؤل أمامها ،والرقابة المالٌة بمثابة السلطة القضابٌة ( ) .
وقد بٌن القانون اختصاصات كل هٌبة من هٌبات الشركة  .ونرى أن تقسٌم االختصاصات
ورقابة الهٌبات بعضها لألخر ما هً إال نصوص نظرٌة ،ال وجود لها فً التطبٌق العملً فً
األؼلب األعم ،لتداخل هذه السلطات بٌد مجلس اإلدارة الذي ٌتكون من كبار المساهمٌن وهم
فً ذات الوقت األؼلبٌة فً الهٌبة العامة ،التً ال تقاس عددٌا إنما بعدد أسهم كل شخص،
والهٌبة العامة التً ٌسٌطر علٌها كبار المساهمٌن هً التً تعٌن مراقب الحسابات أٌضا .وال
ٌقتصر التنظٌم على تعدد الهٌبات فً الشركة وتوزع االختصاصات بٌنها إنما ٌمتد أٌضا إلى
تراجع فكرة العقد وتزاٌد تدخل الدولة فً نشاط الشركة أثناء التؤسٌس وعند تؽٌٌر رأس المال
زٌادة أو تخفٌضا وفً تصفٌة الشركة وؼٌرها من األحكام التً تجسد هذا المنحى .
رابعا ـ المسإولٌة المحدودة عن دٌون الشركة .
من أبرز خصابص الشركة المساهمة ،المسإولٌة المحدودة للمساهمٌن عن دٌون الشركة فال
ٌسؤل المساهم إال بمقدار قٌمة األسهم التً اكتتب بها  .فؤن كانت قٌمتها مدفوعة بالكامل فال
ٌسؤل بؤكثر منها  .أما إذا كانت بعض األقساط ؼٌر مدفوعة ،فٌسؤل بمقدار ؼٌر المدفوع من
قٌمتها  .وعندما نقول محدودة فؤنه ال ٌسؤل بؤمواله خارج مساهمته فً الشركة ألنه ٌعلم حدود
مسإولٌته  .على خالؾ شركات األشخاص ،التً ٌسؤل فٌها بصورة شخصٌة وٌكون متضامنا
مع الشركاء اآلخرٌن .
وال تعنً المسإولٌة المحدودة ،أن مسإولٌة الشركة محدودة بمقدار رأس المال فمسإولٌة
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الشركة مطلقة بجمٌع أموالها أنظر (أستاذنا د .أكرم ٌاملكً ،ود .باسم محمد صالح فً القانون
التجاري القسم الثانً الشركات مطبوعات جامعة بؽداد  ،)2983الذي ٌشٌر أٌضا إلى كون
المسإولٌة المحدودة للمساهم ،تلك المتؤتٌة من صفته هذه ،أي مالكا لعدد من األسهم ،أما فً
ؼٌر ذلك قد ٌسؤل بجمٌع أمواله ،كمسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة عن األضرار التً تلحق
الشركة .ص . 236 / 235وٌكون الضمان بحدود رأس المال فً بداٌة نشاطها ،أما بعد ذلك
فتسؤل بكل موجوداتها .
وقد ٌسؤل الشركاء استثناء بصورة مطلقة عندما ٌنقص عدد الشركاء عن الحد األدنى الذي بٌنه
القانون( ) .
خامسا ـ ٌقسم رأس المال فً شركة المساهمة إلى أجزاء صؽٌرة عادة ،تسمى األسهم( ) .
وقابله للتداول  .وهذه الخاصٌة مع الخاصٌة المتعلقة بالمسإولٌة المحدودة فً الفقرة التً
سبقتها من أهم ما ٌشجع األفراد على المشاركة فً هذه الشركات ،ألنه ٌعلم حدود مسإولٌته،
وٌستطٌع التخلً عنها فً أي وقت وألي كان  .لذلك ٌطلق على الشركات المساهمة بالشركات
المفتوحةٌ ،ستطٌع أن ٌدخل شرٌكا فٌها أي شخص ٌقتنً األسهم من سوق األوراق المالٌة
وتنتهً شراكته بالتخلً عن األسهم فً سوق المال أٌضا وبؽٌر أن تكون لدٌه معرفة بطبٌعة
نشاط الشركة  .والرؼبة فً االستمرار كشرٌك فٌها ،لذلك ٌتضاءل االنتماء للشركة كما ٌقال .
ولم ٌتعرض القانون فً المادة  / 6أوال التً عرفت الشركة لخاصٌة تداول األسهم إنما
تعرضت لحق نقل الملكٌة فً المادة  ،64التً تنص على انه (( فً الشركة المساهمة
والمحدودة للمساهم نقل ملكٌة أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الؽٌر )) ...
وسنتناول التداول الحقا ،هذه أهم خصابص شركة المساهمة باعتبارها األنموذج البارز
لشركات األموال .
المبحث الثانً
رأس المال( ) capital The
لرأس المال فً الشركة المساهمة أهمٌة كبٌرة ،ألنها شركة أموال كما بٌنا .فهو الضمان
للدابنٌن ،ومناط تحدٌد المركز المالً والسمعة المالٌة للشركة  .وفً هذه الشركات ٌكون رأس
المال كبٌر الحجم عادة ألن المشارٌع الكبٌرة هً التً تؤخذ شكل الشركة المساهمة ،لذلك
ٌشترك صؽار المدخرٌن فً تكوٌن رأس المال عن طرٌق االكتتاب العام .
ومن القواعد التً بٌنها قانون الشركات عن رأس المال ،أنه ٌحدد بالدٌنار العراقً ،فالمادة (
 ) 16تنص على أن (( ٌحدد رأس مال الشركة بالدٌنار العراقً  )) .وعلٌه فؤن ما ٌدفع من
رأس المال بؽٌر الدٌنار العراقً ٌحول له .كما بٌنت المادة (  ) 17أن ٌرصد رأس المال
لنشاط الشركة ،ولوفاء التزاماتها ،ومنعت التصرؾ به خالؾ ذلك  .ونص المادة انه ((
ٌخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد فً عقدها ووفاء التزاماتها وال ٌجوز
التصرؾ به خالؾ ذلك )) .
وقد أورد القانون تحدٌدا للحد األدنى لرأس مال جمٌع الشركات ( ) ،والمبلػ الذي حدد أثناء
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صدور القانون ( بـ  50000خمسون الؾ دٌنار ) وهو مبلػ ال قٌمة له حتى فً حٌنه عند
صدور القانون  2997وٌثٌر الؽرابة ،ألنه من ؼٌر المتصور تكوٌن وحدة اقتصادٌة أي كان
شكلها وحجمها بالمبلػ المذكور ،بل انه ال ٌكفً ألجور الحارس الذي قد تعٌنه الشركة ،وٌمكن
أن ٌعدل هذا المبلػ استنادا إلى الرخصة التً تنص علٌها المادة  .. (( 18ولوزٌر التجارة
تعدٌل الحد األدنى وفق متطلبات التطور االقتصادي )) .
ومما ٌعاب على التحدٌد انه ساوى بٌن أنواع الشركات ،فؤشترط أن ال ٌقل رأس المال لجمٌع
أنواع الشركات عن الحد المذكور ،فً حٌن ٌفترض أن ٌتفاوت الرقم مع تفاوت الشركات
وتدرجها حسب األهمٌة طبقا لما انصرفت إلٌه إرادة المشرع ،ولذلك فؤن الشركة المساهمة
وهً أهم األنواع ٌقتضً أن ٌكون الحد األدنى لرأس مالها اكبر مما عداها وتؤتً بعدها
المحدودة ثم التضامنٌة والمشروع الفردي ( ) .
كما تضمن القانون مبدأ لم ٌكن معروفا فً قانون  2983الملؽً وهو أن ال تتجاوز مطلوبات
الشركة حدا معٌنا من رأس مالها وموجوداتها فالفقرة ثانٌا من المادة  18تنص على انه (( ال
تزٌد نسبة المطلوبات إلى مجموع رأس مال الشركة وحقوق المالكٌن األخرى على (( 300
 %ثالثمابة من المابة )) ،وهو إجراء اقتصادي محاسبً ؼرضه منع الشركة من أن تكون
مدٌنة بما ٌتجاوز الحدود التً بٌنها النص ،حماٌة للدابنٌن ،وإذا كان مصطلح رأس المال
معلوما ،فؤن حقوق المالكٌن بتقدٌرنا جمٌع ما للشركة من موجودات وأرباح محتجزة لم تدخل
ضمن رأس المال ،ألنها تدخل ضمن ضمان الدابنٌن .
أما عن تكوٌن رأس المال فً الشركة المساهمة ،فالمعروؾ أن قسما من األسهم ٌقتنٌها
المإسسون والباقً ٌعرض على الجمهور فً اكتتاب عام وقد تباٌنت االتجاهات حول الحدود
الدنٌا والعلٌا التً ٌلزم المإسسون االكتتاب بها .
فالمادة  39من القانون العراقً بٌنت وجوب اكتتاب المإسسٌن فً الشركة المختلطة بنسبة ال
تقل عن  % 30وال تزٌد على  %55وفً الشركة الخاصة ال تقل النسبة عن  % 10وال تزٌد
على  % 52وقد ألؽى التعدٌل الذي اشرنا له الحد األعلى بالنسبة للشركة الخاصة فقط .
القانون المصري لم ٌضع حدودا لما ٌجب أن ٌكتتب به من األسهم فً الشركة المساهمة ( ) .
القانون العمانً فً المادة  62اشترط االكتتاب بما ال ٌقل عن  % 30من األسهم وال ٌزٌد على
 ) ( % 60من قبل المإسسٌن  .وحدد مساهمة الشخص الواحد بما ال ٌتجاوز  % 10من
رأس المال ،سواء كان االكتتاب باسمه أو بؤسماء أبنابه القصر فً حٌن أباحت قوانٌن أخرى
ما ٌعرؾ باالكتتاب المؽلق ،أي أن األسهم ال تطرح فً اكتتاب عام ،وهذا ٌعنً عدم وجود
تحدٌد لمساهمة المإسسٌن  .ما عدا الشركات التً تحصل على امتٌاز من الحكومة  .القانون
الكوٌتً ( م  ) 69والقانون الٌمنً ( م  ) 72وتحدٌد الحد األدنى الكتتاب المإسسٌن فٌه مزٌة
اضفاء الجدٌة على عملهم ،كما أن تحدٌد الحد األعلى ٌترك نسبة واضحة للجمهور  .لكن
االخٌر ـ تحدٌد الحد األعلى ـ قد ٌقؾ حابال أمام الشركات القابضة التً اخذ نطاقها ٌتسع وٌنبا
التطور االقتصادي فً تزاٌد اعدادها ،وهذه تمتلك عادة أؼلبٌة رأس مال الشركة المقبوضة،
لتحقق السٌطرة االقتصادٌة علٌها .
وقد ألؽى التعدٌل الذي اشرنا إلٌه حدود مساهمة الشخص الواحد الواردة فً الفقرتٌن أوال
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وثانٌا  .لتصبح مطلقة  .ولكن أبقى على التحدٌد الوارد فً الفقرة ثالثا من المادة  31الخاص
بشركات االستثمار وحدود االستثمار المطلوب بشركة واحدة فال ٌحق للشركة أن تستثمر فً
شركة واحدة ما ٌتجاوز  % 5من رأس مالها وال ٌحق لها أن تمتلك أكثر من  % 20من رأس
مال شركة أخرى وال تنخفض السٌولة النقدٌة لشركة االستثمار عن  % 20من رأس المال
المدفوع فً أي وقت ( )
المبحث الثالث
االكتتاب
أن االكتتاب حسب القانون العراقً ٌكون عاما ،أي إنه ٌعرض على الجمهورٌ ،فٌد بذلك
التعرٌؾ الوارد فً المادة ( ٌ ... (( ) 6كتتب فٌها المساهمون باسهم فً اكتتاب عام )) وٌإكده
نص الفقرة ثالثا من المادة  39التً نصها (( تطرح األسهم الباقٌة على الجمهور خالل ثالثٌن
ٌوما من تارٌخ الموافقة على تؤسٌس الشركة . )) ...
ومعنى ذلك استبعاد طرٌقة االكتتاب الفوري أو المؽلق الذي تعرفه بعض القوانٌن ،القانون
الٌمنً (م /72أ) و (م  )58من قانون الشركات العمانً ،وهو ما ٌفهم أٌضا من نص (المادة
 )36من قانون الشركات المصري  .وٌحل االكتتاب المؽلق إشكالٌة الشركات القابضة التً
تسٌطر على أؼلبٌة أسهم الشركات التً تحت قبضتها( ) .
وبشكل عام لٌس فً قانون الشركات العراقً ؼٌر االكتتاب العام ،حٌث تعرض األسهم على
الجمهور ونبٌن فً ما ٌؤتً األحكام الخاصة باالكتتاب  :ـ
أوال  :ما هو االكتتاب ؟
االكتتاب تصرؾ قانونً ٌقتنً بموجبه المكتتب عددا من أسهم الشركة ٌدفع ما ٌقابلها من
المبلػ المطلوب مع التعهد بقبول ما ورد فً عقد الشركة( ) .ولكن ما هو التكٌٌؾ القانونً لهذا
التصرؾ ؟ وقد اختلؾ الفقه حول هذا التكٌٌؾ ،رؼم أن الؽالبٌة ترجعه إلى الفعل اإلرادي،
فهو عمل إرادي صادر عن إرادتٌن ٌنشؤ منها عقد بٌن المكتتب والشركة أو إنه عمل إرادي
أٌضا لكنه صادر عن إرادة واحدة هً إرادة المكتتب ألنه ال وجود للطرؾ اآلخر وبالتالً
استبعاد فكرة العقد ونحن نمٌل إلى ترجٌح الوصؾ التعاقدي لالكتتاب بٌن المكتتب
والمإسسٌنٌ ،لتزم األول بدفع المبلػ المطلوب وهو المقابل القتناء األسهم ،وٌلتزم ببنود عقد
الشركة أٌضا ،مقابل التزام المإسسٌن فً المضً بإجراءات تكوٌن الشركة فً حٌن ٌذهب
البعض إلى اعتباره عمال تعاقدٌا ،لكنه بٌن المكتتب والشركة باعتبارها شخصا معنوٌا فً
طور التكوٌن  .أما الذٌن ٌنكرون الصفة العقدٌة فٌنحون إلى تكٌٌؾ التصرؾ باعتباره عمال
إرادٌا مبنً على اإلرادة المنفردة للمكتتب ( )
وإذا كان الخالؾ ٌتراجع تجاه موقؾ بعض القوانٌن التً تقرر اكتساب الشركة الشخصٌة
المعنوٌة بمجرد الموافقة على تؤسٌسها وقبل بدء االكتتاب ،أي إن االكتتاب ٌجري والكابن
القانونً الذي ٌدعى الشركة أصبح قابما ،فؤنه ٌشتد فً ظل القوانٌن التً تعلق منح الشخصٌة
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المعنوٌة على نجاح االكتتاب أي إلى ما بعد إجراءات االكتتاب ومنها القانون العراقً الذي
ٌنص فً  1من الفقرة أوال من  (( 12فً الشركة المساهمة تصدر شهادة التؤسٌس بعد اكتتاب
الجمهور بؤسهمها وخالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقدٌم مإسسٌها المعلومات المنصوص
علٌها فً المادة  46من هذا القانون  )) .وبداللة المادة  11التً تنص على انه (( تكتسب
الشركة الشخصٌة المعنوٌة من تارٌخ صدور شهادة تؤسٌسها . )) ..
ثانٌا  :بٌان االكتتاب
ٌبدأ االكتتاب ،بدعوة الجمهور لشراء أسهم الشركة ،من خالل بٌان ٌصدره المإسسون
بالتنسٌق مع مسجل الشركات  .فالمادة ( / 39ثالثا) تنص (( ...ببٌان ٌصدره وٌنشره
المإسسون فً النشرة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن فً األقل بعد موافقة المسجل علٌه ))..
وعلٌه فمن ٌعد البٌان ،المإسسون وهم مسإولون بالتضامن عن األضرار التً قد تلحق
المكتتبٌن نتٌجة تضمٌن البٌان معلومات خاطبة أو ناقصة ( م  ) ( )40وٌجب أن ٌقترن البٌان
بموافقة المسجل ،وعدم اقتران البٌان بقبول من المسجل ٌعد نقصا ٌعرض المإسسٌن
للمسإولٌة .
وأخٌرا ولكً ٌطلع الجمهور على البٌان ٌجب أن ٌنشر فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن فً األقل وفً
النشرة التً ٌصدرها المسجل ،وال ٌوجد ما ٌمنع من نشر البٌان فً وسابل اإلعالم األخرى (
كالتلفزٌون ) مثال .
ولم ٌبٌن القانون العراقً المدة التً تفصل نشر بٌان االكتتاب عن البدء الفعلً له ،فً حٌن
حددت بعض القوانٌن ( ) هذه المدة .
أما ما ٌتضمنه بٌان االكتتاب فقد ورد فً م  / 39ثالثا ما ٌؤتً  :ـ
((  -2نص عقد الشركة .
 -1عدد األسهم المطروحة لالكتتاب وقٌمة السهم والمبلػ الواجب دفعه عن كل سهم .
 -3الحدٌن األدنى واألعلى لعدد األسهم التً ٌجوز االكتتاب بها ( )
 -4مكان االكتتاب ومدته .
 -5نفقات تؤسٌس الشركة .
 -6العقود واالتفاقات التً التزم بها المإسسون لمصلحة الشركة .
 -7أٌة معلومات أخرى ٌضٌفها المإسسون .
 -8تقرٌر اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثانٌا ) من المادة (  ) 19من هذا القانون عند وجود
حصة عٌنٌة . ) ( )) .
ثالثا  :مكان االكتتاب وآلٌته .
ٌجري االكتتاب لدى مصرؾ هذا ما ٌشترطه نص المادة (  / 42أوال) الذي ألزم أن (( ٌتم
االكتتاب فً احد المصارؾ العراقٌة  )) ..وقد ألزمت القوانٌن موضوع المقارنة جرٌان
االكتتاب لدى مصرؾ أو أكثر  ( .م  ) 79من قانون اإلمارات (( ٌجري االكتتاب فً مصرؾ
أو أكثر  ( )) ...و م  ) 61من قانون الشركات العمانً البند ( ح ) من بنود بٌان االكتتاب ((
المصارؾ التً ٌجري االكتتاب بها  ( )) ..و م  ) 2 / 73من قانون الشركات الٌمنً
((...وٌسلم البنك المكتتب إٌصاال  ( )) ..و م  ) 36من قانون الشركات المصري (( إذا طرح
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جانب من أسهم الشركة لالكتتاب العام ،فٌجب أن ٌتم ذلك عن طرٌق احد البنوك)).
والؽاٌة من اشتراط إجراء جرٌان االكتتاب لدى المصارؾ كما الحظنا من النصوص ،حماٌة
االدخار  .بالمحافظة على أموال المكتتبٌن من التالعب  .ومن المماطلة فً إعادة المبالػ التً
دفعت عند فشل االكتتاب  .أو إعادة الزٌادة المدفوعة عند التخفٌض كما سنبٌن ذلك  .أما آلٌة
االكتتاب فتجري من خالل طبع استمارات خاصة من قبل المإسسٌن وإٌداعها المصرؾ الذي
ٌجري لدٌه االكتتاب  .وتحمل االستمارة كما بٌنت ذلك المادة  42من قانون الشركات البٌانات
التالٌة :
((  -2طلب االكتتاب بعدد معٌن من األسهم .
 -1قبول المكتتب لعقد الشركة .
 -3اسم المكتتب وعنوانه ومهنته وجنسٌته .
 -4أٌة معلومات أخرى ٌضٌفها المإسسون .
ثانٌا ـ تسلم االستمارة إلى المصرؾ المكتتب لدٌه موقعه من المكتتب أو من ٌمثله قانونا،
وٌسدد القسط الواجب دفعه لقاء إٌصال .
ثالثا ـ ٌعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة )) .
وٌإدي المصرؾ هذه العملٌة ،طٌلة مدة االكتتاب لقاء عمولة ٌتفق علٌها بٌن المإسسٌن
والمصرؾ .
رابعا ـ مدة االكتتاب :
ٌجب أن ٌظل االكتتاب مفتوحا أمام الجمهور مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما وال تزٌد على ستٌن
ٌوما  . (( ..وجب تمدٌدها مدة أخرى ال تزٌد على ستٌن ٌوما  ( )) .م  . ) 41وقد تفاوتت
القوانٌن فً مدة االكتتاب  .فالقانون اإلماراتً ( م  ) 81جعل المدة تسعون ٌوما وٌجوز
تمدٌدها ثالثون ٌوما ،بحدها األعلى أما األدنى فال ٌقل عن عشرة أٌام  .ومثل هذا النص
القانون الٌمنً ( م  / 75أ و جـ ) ،القانون الكوٌتً م  77جعل المدة ال تقل عن عشرة أٌام وال
تزٌد على تسعٌن ٌوما ،وٌجوز تمدٌدها ثالثة أشهر والقانون العمانً فً ( م  ) 63المدة ثالثون
ٌوما بحدها األدنى واألعلى قابلة للتمدٌد إلى ثالثٌن ٌوما أخرى  ،وعلى ما ٌبدو ترك القانون
المصري ومثله األردنً تحدٌد المدة للمإسسٌن ،وبذلك قد تتفاوت المدة بٌن شركة وأخرى .
وبتقدٌرنا فؤن نص القانون العراقً ٌعطً فرصة اكبر للمدخرٌن فً اقتناء األسهم عندما
اشترط أن ٌظل االكتتاب مفتوحا مدة ال تقل عن ثالثٌن ٌوما  .أما المدة العلٌا فهً مقاربة لما
اشترطته نصوص القوانٌن األخرى .
خامسا ـ نجاح االكتتاب أو إخفاقه :
ٌعد االكتتاب ناجحا حسب القانون العراقً إذا بلػ مجموع األسهم المكتتب بها من المإسسٌن
والجمهور معا  % 75فً األقل من رأس المال االسمً وهو ما ورد فً نص المادة  41حٌث
جاء فٌها ((  ..وإذا انتهت المدة ولم ٌبلػ االكتتاب مع ما اكتتب به المإسسون  % 75خمسة
وسبعٌن من المابة من رأس المال االسمً ،وجب تمدٌدها )) ..
وأشترطت ؼالبٌة القوانٌن المقارنة االكتتاب بكامل األسهم المكونة لرأس المال ،فالمادة ()81
كوٌتً تبٌن عند عدم االكتتاب بكامل رأس المال بعد تمدٌد المدة ٌصار أما الرجوع عن تؤسٌس
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الشركة أو إنقاص رأس مالها( )  .والقانون الٌمنً ٌنص فً م  / 75ب ((  ...وال ٌتم تؤسٌس
الشركة إال إذا اكتتب برأس المال كامال  )) .وعند عدم حصوله نحى منحى القانون الكوٌتً
وذلك أما الرجوع عن تؤسٌس الشركة أو إنقاص رأس المال  .واشترط القانون العمانً ما
ٌماثل ما ورد فً القانون الكوٌتً لكنه أجاز للمإسسٌن تؽطٌة األسهم المتبقٌة قبل اجتماع
الجمعٌة التؤسٌسٌة ،حتى لو أدى األمر إلى تجاوز النسب المنصوص علٌها فً م . 62
وٌسمح القانون األردنً فً المادة  / 99ح للمإسسٌن تؽطٌة المتبقً من األسهم بعد انقضاء
ثالثة أٌام على إؼالق االكتتاب  .وٌتطلب القانون المصري االكتتاب بكامل رأس المال ( )،
وعند عدم تحققه ٌجوز تؽطٌة ذلك من قبل شركات توظٌؾ المال أو البنوك .
وإذا كان اشتراط االكتتاب بكامل رأس المال ٌحقق التطابق بٌن ما تكون فعال من رأس المال
مع ما حدد فً العقد بناء على رأي الخبراء ودراسات الجدوى ،فؤن التمسك باالكتتاب التام قد
ٌإدي إلى ضٌاع الجهود فً بعض األحٌان عندما ٌصل المكتتب به إلى نسب مقاربة لالكتتاب
الكلً  .وعلٌه نرى سالمة االتجاه الذي أباح تؽطٌة األسهم المتبقٌة من قبل المإسسٌن أو من
جهات تؽطٌة كشركات االستثمار والشركات المالٌة .
وعلى أٌة حال إذا لم ٌصل المكتتب به النسبة التً اشرنا إلٌها ،فٌحق لمسجل الشركات تخفٌض
رأس المال بحٌث ٌصبح المكتتب به ٌساوي  % 75منه ولكن هذا مشروط بـ :
 -2موافقة الجهة القطاعٌة المختصة ،ألنها قد تجد فً التخفٌض عدم قدرة الشركة على القٌام
بنشاطها .
 -1موافقة المإسسٌن على ذلك ،باعتبارهم أصحاب الشركة ،وقناعتهم بؤن عدم بلوغ االكتتاب
النسبة المطلوبة دلٌل على عدم قبولها من قبل المدخرٌن ،فٌرون صرؾ النظر عن التؤسٌس
وٌتحمل المإسسون نفقات االكتتاب الفاشل وعلى المصرؾ أن ٌعٌد أموال المكتتبٌن كاملة ((
 ..بعد إشعاره من قبل المسجل وبمدة ال تتجاوز ثالثٌن ٌوما لجمٌعهم )) ( م  / 43ثالثا ) .
 -3أن ال ٌإدي التخفٌض إلى هبوط رأس المال عن الحدود التً بٌنتها المادة ( / 18أوال ) من
القانون ( ) .
سادسا ـ زٌادة المكتتب به عن رأس المال االسمً :
قد ٌتجاوز المكتتب به من األسهم رأس المال االسمً ،بسبب إقبال الجمهور على شراء األسهم
وألن االكتتاب ٌجب أن ٌظل مفتوحا أمام الجمهور مدة معٌنة  .وبحسب القانون العراقً كما
ذكرنا ال تقل مدة االكتتاب عن ٌ 30وما وال تزٌد على ٌ 60وما ،وعند عدم االكتتاب بالنسبة
المطلوبة من األسهم تمدد الفترة ٌ 60وما أخرى  .وال ٌجوز قطع االكتتاب فً أي وقت من
مدته الدنٌا حتى لو اكتتب بكامل األسهم المعروضة وتجدر اإلشارة أن بعض القوانٌن توجب
ؼلق االكتتاب عندما ٌكتتب بكامل األسهم فً أي مرحلة فالمادة  / 76أ من القانون الٌمنً
تنص على انه (( إذا تم االكتتاب بجمٌع األسهم فً أي وقت بعد انقضاء عشرة أٌام من البدء
به وجب إؼالق باب االكتتاب  )) .وٌقضً القانون الكوٌتً بحكم مماثل ( المادة  . ) 85وقد
ٌقال كٌؾ ٌتجاوز المكتتب به رأس المال ما دام ٌؽلق عند االكتتاب بجمٌع األسهم  .وجواب
ذلك أن التجاوز قد ٌتحقق خالل العشرة أٌام التً ٌشترط أن ٌظل االكتتاب مفتوحا فٌها .
وإذا حصل التجاوز توزع األسهم الفابضة على المكتتبٌن ،بنسبة مساهمة كل مكتتب  .وهو ما
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تقضً به المادة  / 44ثانٌا من قانون الشركات العراقً  .وٌحق للمسجل أن ٌستثنى أصحاب
االكتتابات الصؽٌرة وقد ألؽى تعدٌل القانون الرخصة الممنوحة للمسجل  .ومن الواضح أن
التوزٌع بٌن المكتتبٌن معناه استبعاد المإسسٌن لتحملهم المسإولٌة فً تؤسٌس الشركة واحتمال
إخفاقها .والتوزٌع ٌعنً التخفٌض واستخدمت ؼالبٌة التشرٌعات المقارنة كلمة توزٌع (م38
القانون المصري) (و م )85قانون اإلمارات (وم )65القانون العمانً (وم/76ب) القانون
الٌمنً ،بٌنما استخدم القانون األردنً مصطلح تخصٌص فً المادة (. ) ()204
سابعا ـ ما ٌقوم به المصرؾ :
ٌقوم المصرؾ بؽلق االكتتاب عند انتهاء المدة المحددة له ،وٌعلن عن الؽلق فً صحفٌتٌن
ٌومٌتٌن وٌبلػ لجنة المإسسٌن بذلك .
كما ٌحتفظ بجمٌع األموال التً تسلمها من المكتتبٌن وٌمتنع عن تسلٌمها إلى المإسسٌن إنما
تسلم ألول مجلس إدارة منتخب من قبل الهٌبة العامة حٌث تقضً الفقرة (  1ز ثالثا من المادة
 ) 26على أن ( تنتهً مهام لجنة المإسسٌن بعد انتخاب مجلس اإلدارة ) ( ) .
وٌعٌد المصرؾ المبالػ الفابضة للمكتتبٌن ،بعد تخفٌض مساهمتهم عند تجاوز المكتتب به رأس
مال الشركة االسمً ،وتجري اإلعادة بعد خمسة عشر ٌوما من إجراء التوزٌع بٌن المكتتبٌن .
وال ٌوجد تحدٌد فً النص المذكور ،ألنه ٌقرر أن ٌتم بعد المدة المذكورة وهو موعد مفتوح،
كان من المستحسن تحدٌد مدة تجري اإلعادة خاللها  .واألحكام المذكورة تضمنتها المادة / 44
أوال التً تنص على أن (( ٌكون المصرؾ مسإوال عن صحة االكتتاب الذي ٌجري فٌه وعلٌه
القٌام بما ٌؤتً :
 -2ؼلقه عند انتهاء مدته واإلعالن عن ذلك فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وتبلػ لجنة المإسسٌن .
 -1االحتفاظ بجمٌع األموال المقبوضة من المكتتبٌن وعدم تسلٌمها إلى المإسسٌن .
 -3إعادة المبالػ الفابضة إلى المكتتبٌن بعد خمسة عشر ٌوما من إجراء التوزٌع لألسهم بٌن
المكتتبٌن وفق البند ( ثانٌا ) من هذه المادة )) .
وكما ٌتضح من دٌباجة المادة فؤن المصرؾ مسإول عن صحة االكتتاب الذي ٌجري فٌه
ب موجب عقد ابرم مع المإسسٌن ومقابل عمولة ٌتقاضاها  .فالمصرؾ مسإول تجاه المكتتب
الذي حرم من االكتتاب بسبب امتناع المصرؾ عن تزوٌده باالستمارة المطلوبة لالكتتاب  .كما
انه مسإول عن األموال التً تسلمها لحساب الشركة ،ومسإول عن إعادة األموال الفابضة
ألصحابها .
ثامنا ـ االعتراض على االكتتاب :
ٌحق لكل ذي مصلحة الطعن بصحة االكتتاب أمام المحكمة المختصة ،وهً محكمة البداءة فً
منطقة حصول االكتتاب ،وخالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ أخر إعالن بالؽلق من قبل
المصرؾ ،وعلى المحكمة أن تنظر بالطعن على وجه االستعجال  .وقرار المحكمة خاضع
للنظر من قبل محكمة االستبناؾ بصفتها التمٌٌزٌة وال ٌخضع قرار محكمة االستبناؾ للطعن
فٌه بموجب تصحٌح القرار التمٌٌزي  .ومن ٌطعن باالكتتاب ٌطالب ببطالنه إذا كانت لدٌه
األسباب والمصلحة  .وإذا حكم بالبطالن ،على المإسسٌن أن ٌقوموا مجددا بإجراءات االكتتاب
وعلى نفقتهم  .وقد وردت هذه األحكام فً المادة (  ) 45بفقرتٌها أوال وثانٌا ( )  .وإعادة
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االكتتاب إجراء ؼٌر عملً بتقدٌرنا ،ألن الجمهور سٌتردد فً اإلقبال على االكتتاب ،ما دام
أبطل ما سبقه  ،ولذا لم تقرر هذا اإلجراء القوانٌن التً نشٌر ألحكامها ،إنما حملت المإسسٌن
مس إولٌة البطالن ،بإعادة المبالػ التً دفعها المكتتبون وبالتعوٌض أن كان له مقتضى ،فالمادة
 93من قانون دولة اإلمارات تنص على انه ((  ...وعلى المصارؾ التً تم االكتتاب فٌها أن
ترد للمكتتبٌن هذه المبالػ وٌكون المإسسون مسبولٌن بالتضامن عن الوفاء بها وعن التعوٌض
عند االقتضاء . )) ...
وقد عدلت المادة ( )45من القانون العراقً لٌكون حق الطعن للمسجل وللسلطة المختصة فً
الدولة بؤسواق األسهم واألوراق المالٌة ،وال ٌمكن أن تحل الجهات المذكورة محل ذوي الشؤن
أصحاب المصلحة بالطعن كذلك جاء فً التعدٌل إخضاع قرار المحكمة للطعن أمام محكمة
((النقض)) ،وال توجد لدٌنا محكمة بهذه التسمٌة ،إنما تسمى محكمة التمٌٌز .
وٌطلب من المإسسٌن خالل ثالثٌن ٌوما من انتهاء المدة المحددة لالعتراض ،أو حصل ورد
من المحكمة ( أو خالل ثالثٌن ٌوما من رده )  .تزوٌد المسجل بالمعلومات الكافٌة عن عملٌة
االكتتاب ،وتتضمن المعلومات قابمة بؤسماء المكتتبٌن وعدد األسهم التً اكتتب بها كل منهم
وعناوٌنهم وجنسٌاتهم ومهنهم ومقدار المبالػ المدفوعة من قٌمة األسهم( ) .
تاسعا ـ شروط االكتتاب :
ٌشترط فً االكتتاب أن ٌكون جدٌا وؼٌر معلقا على شرط ،وقد أفادت القوانٌن موضوع
المقارنة بذلك ،فالمادة  / 73ب من القانون الٌمنً تنص على :
(( وٌجب أن ٌكون االكتتاب ناجزا ؼٌر معلق على شرط وكل شرط ٌضعه المكتتب فً وثٌقة
االكتتاب ٌعتبر كؤن لم ٌكن ))( ) ،و م /201أ من قانون الشركات األردنً التً تقضً ببطالن
االكتتاب إذا جرى بؤسماء وهمٌة .
ولم ٌتضمن القانون العراقً نصوصا تمنع االكتتابات الوهمٌة والمشروطة ،معتمدا بتقدٌرنا
على أن استمارة االكتتاب ال ٌمكن أن تتضمن مثل هذه الشروط ألنها تعد من قبل المإسسٌن
بالتنسٌق مع مسجل الشركات  .كما أن معٌار الجدٌة أو ؼٌر الجدٌة ٌتمثل بدفع المبالػ
المطلوبة لالكتتاب وهو الوضع الظاهر للعملٌة ،وال اكتتاب بؽٌر دفع ما ال ٌقل عن  % 15من
القٌمة االسمٌة لألسهم ( م  . ) 48ومع ذلك فمن المستحسن النص على تحرٌم االكتتابات
المشروط وؼٌر الجدٌة ( ) .
وثمة من ٌرى بطالن االكتتاب عندما ال ٌكون المكتتب جادا فً اكتتابه ،بناء على عدم
انصراؾ اإلرادة لذلك ،فً حٌن ٌرى ؼٌرهم كما ذكرنا صحة االكتتاب مادام المكتتب دفع
المقابل لألسهم ،ولما ٌترتب على بطالن االكتتاب من تكالٌؾ لٌست قلٌلة( ) .
وجدٌر بالذكر أنه إذا بقٌت أسهم ؼٌر مكتتب بها بعد تؤسٌس الشركة ،فؤن المادة  47خولت
مجلس اإلدارة وخالل أربع سنوات من صدور شهادة التؤسٌس إتباع احد االجرابٌن اآلتٌٌن :
أما بٌع األسهم فً سوق بؽداد لألوراق المالٌة ،أو طرحها فً اكتتاب عام فإذا انتهت المدة ولم
ٌتم احد األجرابٌن أو اجرٌا ولم ٌكتتب باألسهم كاملة ٌجب أن ٌخفض رأس المال بمقدار
األسهم ؼٌر المباعة( ) .
تسدٌد رأس المال :
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قد تلجؤ الشركة إلى استٌفاء قٌمة األسهم بؤقساط ،تشجٌعا لصؽار المدخرٌن فً المساهمة برأس
المال( ) ،لكن الشركة تحرص فً كل األحوال على ضمان توافر قدر من السٌولة النقدٌة
لتستطٌع فً بداٌة حٌاتها من مزاولة نشاطها  .ولذلك جاءت أحكام الفصل الرابع من الباب
الثالث لتنظٌم هذا التوازن بٌن المبدأٌن المشار إلٌهما .
وأحكام الفصل خاصة بالشركة المساهمة ،ألن رأس مال الشركات األخرى ٌجب أن ٌسدد
دفعة واحدة أثناء التؤسٌس ( م  . ) 53وسنتناول أحكام تسدٌد رأس المال وفقا للنقاط اآلتٌة :
أوال ـ إذا قرر المإسسون استٌفاء قٌمة األسهم بطرٌق األقساطٌ ،جب أن ٌدفع ماال ٌقل عن
( %15م48أوال)( ) ،من قٌمتها أثناء االكتتاب ،وتدفع النسبة المذكورة من المإسسٌن أوال،
وتطلب من المكتتبٌن أٌضا ،وٌوضح ذلك فً بٌان االكتتاب  .والنسبة كما ٌالحظ ما ال ٌقل ،أي
أن استٌفاء نسبة اكبر جابز أو استٌفاء قٌمتها كاملة أٌضا جابز ؛ إنما اقل من  %15ال ٌجوز .
وفً هذه الخطوة ضمان توفٌر سٌولة نقدٌة أثناء االكتتاب ال تقل عن ربع رأس المال االسمً
 .وتنص م  / 74أ من قانون الشركات الٌمنً بؤن ال ٌقل المدفوع عند االكتتاب عن خمس
القٌمة االسمٌة .
ثانٌا ـ ٌجوز تقسٌط المتبقً من قٌمة األسهم على أن ال ٌتعدى تسدٌد جمٌع األقساط ،مدة أربع
سنوات من تارٌخ صدور شهادة التؤسٌس وبذلك ضمن القانون تسدٌد رأس المال المكتتب به (
أي قٌمة األسهم المباعة ) كامال خالل مدة ال تتجاوز أربع سنوات من تارٌخ تؤسٌس الشركة .
القانون الٌمنً  5سنوات ( م  / 74ب ) .
ثالثا ـ ضمان استٌفاء األقساط المتبقٌة فً ذمة المكتتبٌن .
فرض القانون بعض الوسابل التهدٌدٌة إلكراه المساهمٌن على تسدٌد األقساط المتبقٌة بذمتهم
فً المواعٌد المحددة لدفعها وهً :
 -2جعل قٌمة األقساط المستحقة دٌنا ممتازا على المساهم ،أي أن للشركة امتٌازا فً استٌفاء
قٌمة األقساط المستحقة ٌخولها بالتقدم على الدابنٌن اآلخرٌن للمساهم عند التزاحم على أمواله .
 -1تفرض على المدٌن باألقساط المستحقة فابدة تؤخٌرٌة ،وإذا كان قانون  2983لم ٌحدد سعر
الفابدة فؤن القانون الحالً جعلها بٌن  % 5كحد أدنى و  % 7كحد أعلى ،وٌقوم المإسسون
بتحدٌد الرقم فً نشرة اإلصدار ،ومنع هبوط الفابدة عن  % 5لتكون مإثرة على المساهمٌن،
أما عدم تجاوز الفابدة نسبة  % 7ألن النظام القانونً فً العراق ٌجعل الحد األعلى للفابدة هو
النسبة المذكورة ،وٌتحول األمر إلى ربا عند تجاوز النسبة المذكورة من وجهة نظر المشرع
مع وجود بعض االستثناءات .
 -3ال تصرؾ أرباح لألسهم التً لم تسدد األقساط المستحقة علٌها ،وتحتفظ الشركة بهذه
اإلرباح بما ٌكفً لسداد قٌمة األقساط المستحقة مضافا إلٌها الفوابد التؤخٌرٌة التً ترتبت لحٌن
تسدٌد المبالػ المطلوب دفعها من المساهم ( م  / 48رابعا ) .
رابعا ـ إذا لم ٌسدد المساهم األقساط المستحقة علٌه ،على الرؼم من وسابل التهدٌد التً ذكرت
ٌقوم مجلس اإلدارة وجوبا بإجراءات بٌع األسهم ،على أن ٌكون عدم التسدٌد بؽٌر عذر
مشروع أما مع العذر المشروع فٌقؾ سرٌان النص  .لكن المشرع راعى فً إجراءات البٌع
الرؼبة فً الحفاظ على حقوق المساهم ،ولذلك بٌن هذه اإلجراءات بما ٌؤتً :
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 -2توجه الشركة انذارا إلى المساهم بضرورة تسدٌد القسط المطلوبٌ ،نشر فً صحٌفتٌن
ٌومٌتٌن وفً النشرة وفً سوق األوراق المالٌة ،تبٌن فٌه عدد األسهم التً ٌملكها ومقدار
القسط المطلوب دفعه ،ووجوب الدفع خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ أخر نشر ( م  / 49أوال ) .
 -1إذا لم ٌسدد المساهم القسط المطلوب خالل المدة المذكورة ،تعلن الشركة عن بٌع األسهم فً
المزاد العلنً فً سوق بؽداد لألوراق المالٌة ( م  / 49ثانٌا)  .على أن ٌعلن ثانٌة فً صحٌفة
ٌومٌة وفً النشرة وفً سوق األوراق المالٌة عن موعد البٌع ومكانه وعدد األسهم المعروضة
على أن تفصل الٌوم المحدد للمزاٌدة عن الٌوم الذي نشر فٌه آخر إعالن عن البٌع مدة ال تقل
عن خمسة عشر ٌوما ،لٌعطى المساهم فرصة فً تدارك األمر .
ٌ -3ظل حق المساهم فً دفع القسط والفوابد المترتبة علٌه والمصارٌؾ إلى ما قبل ٌوم
المزاٌدة بٌوم واحد ،أي أن المساهم ٌستطٌع أن ٌلؽً المزاٌدة إذا دفع المطلوب فً الٌوم الذي
ٌسبق ٌوم المزاٌدة .
 -4فً ٌوم المزاٌدة تباع األسهم بؤعلى سعر تصل إلٌه وٌكون األمر أمام االحتماالت التالٌة :
أ _ بٌع األسهم بمبلػ ٌساوي المطلوب للشركة من أقساط وفوابد ونفقات ،وفً هذه الحالة تؤخذ
الشركة المبلػ وال شًء للمساهم .
ب -أن تباع األسهم بمبلػ ٌزٌد على مطلوبات الشركة وفً هذه الحالة ،تؤخذ الشركة المبلػ
المطلوب وٌعاد المتبقً إلى المساهم .
جـ _ أن تباع األسهم بؤقل من المبلػ المطلوب للشركة ،وفً هذه الحالة تؤخذ الشركة المبلػ
المستحصل من المزاٌدة وترجع بما تبقى على المساهم لمطالبته ،والشركة صاحبة حق امتٌاز
فً استحصال المبلػ المتبقً (م /49خامسا ) .
خامسا ـ ٌستطٌع المساهم تسدٌد قسط أو أقساط من قٌمة األسهم قبل موعد استحقاقها  .وقد
جعل القانون هذا التسدٌد بحكم التسدٌد فً تارٌخ االستحقاق ،أي أن ما دفع قبل موعده ٌعد
مدفوعا فً تارٌخه  .وٌترتب على ذلك :
 -2انه ال ٌحق للمساهم المطالبة بفوابد للمدة من تارٌخ الدفع الفعلً إلى التارٌخ المحدد
الستٌفاء القسط أو األقساط من الجمٌع .
 -1ال ٌحق له الرجوع وطلب استرداد المبلػ المدفوع  .وهو ما ٌفهم من نص المادة ( ) 51
من القانون .
ولم تتعرض القوانٌن موضوع المقارنة لتسدٌد األقساط الممثلة لقٌمة السهم فً أحكام منفردة .
إنما بٌنت وفً بٌان االكتتاب المطلوب دفعه من قٌمة األسهم لدى االكتتاب ،والمدة العلٌا
الستٌفاء المتبقً من قٌمتها .
وعلى ما ٌبدو تركت التشرٌعات المذكورة تفاصٌل عملٌة تسدٌد األقساط والوسابل التً تتبعها
الشركة ،للنظام الذي تعده( ).
المبحث الرابع
تؽٌٌر رأس المال
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إذا كان فً ثبات رأس المال استقرارا لضمان الدابنٌن ،فؤن الشركة قد تضطر إلى تؽٌٌر رأس
مالها أما بالزٌادة أو التخفٌض وسنتناول كل منهما فً مطلب :
المطلب األول
زٌادة رأس المال :
قد تحتاج الشركة إلى زٌادة رأس المال ،أما لحاجتها إلى توسٌع نشاطها وأما بسبب عدم كفاٌة
رأس المال ،فقد تتجه الرؼبة فً توسٌع نشاط الشركة أفقٌا أو عمودٌا ،أو فً تحدٌث اآلالت
والمعدات ،وٌتطلب كل ذلك أن ٌواجه بزٌادة فً السٌولة النقدٌة  .أو أن أداء الشركة لنشاطها
المحدد فً عقدها بؽٌر توسع ٌتطلب أموال تفوق ما حدد لرأس المال .
وسنتناول موضوع زٌادة رأس المال على شكل نقاط .
شروط الزٌادة  :ـ
لتحقٌق زٌادة رأس المال البد أن تتوافر الشروط اآلتٌة :
 -2أن ٌكون رأس المال مدفوعا بكامله  .والسبب فً ذلك (( أن الشركة إذا كانت بحاجة إلى
سٌولة نقدٌة ،وما زالت لدٌها أقساط ؼٌر مستوفاة بذمة المساهمٌن ،نستطٌع الحصول على
السٌولة المطلوبة من خالل استٌفاء األقساط المستحقة ،والتً ال ٌتعدى استٌفاإها مدة سنة
واحدة  .والمادة ( /54أوال من قانون الشركات ) تنص على انه (( للشركة زٌادة رأسمالها إذا
كان مدفوعا بكامله . ) ()) .
 -1قرار الهٌبة العامة بزٌادة رأس المال ،وٌحدد القرار مقدار الزٌادة وأسبابها وأوجه إنفاقها .
ومن المعلوم أن قرار الزٌادة من القرارات ؼٌر العادٌة  .وقد بٌنت المادة (  ) 91من القانون
األوضاع التً ٌتطلب فٌها صدور قرار ؼٌر عادي ومن بٌنها زٌادة رأس المال  .بٌنما ٌشٌر
نظام الشركات السعودي إلى (( قرار الجمعٌة ؼٌر العادٌة بزٌادة رأس المال( ))..م. ) ()236
 -3موافقة الجهة القطاعٌة المختصة على زٌادة رأس المال  ،وقد كانت الموافقة مطلوبة لجمٌع
أنواع الشركات ،لكنها اقتصرت بعد تعدٌل القانون على الشركات المساهمة وفً المساهمة
الموافقة من المسجل وال تسؤل الجهة القطاعٌة المختصة حٌث عدلت الفقرة رابعا من م 56
لتكون كالتالً ((على المسجل وخالل خمس عشر ٌوم من تقدٌم طلب قانونً للزٌادة أن ٌعتبر
موافقا على الزٌادة وٌعطً إخطارا بها ما لم ٌرفض المسجل الطلب مبٌنا األسباب القانونٌة
واألسباب الموجبة لقراره كتابة))( )  .وتشٌر القوانٌن موضوع المقارنة إلى ضرورة تنفٌذ
قرار الزٌادة خالل مدة معٌنة ( خالل الثالث سنوات التالٌة لصدور القرار ) م  33مصري أو
خالل الخمس سنوات التالٌة لصدور القرار (( م  )) 1قانون الشركات العمانً.
طرق زٌادة رأس المال :
تنص المادة (  ) 55من القانون على انه (( للهٌبة العامة فً الشركة المساهمة والمحدودة
تؽطٌة زٌادة رأس المال بإحدى الطرق اآلتٌة :
أوال ـ إصدار أسهم جدٌدة ،تسدد أقٌامها نقدا .
ثانٌا ـ تحوٌل أموال من الفابض المتراكم إلى أسهم توزع على المساهمٌن بنسبة مساهمة كل
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منهم برأس المال ( ) .
ثالثا ـ 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  )) .وتبٌن نصوص بعض التشرٌعات موضوع المقارنة طرقا لزٌادة رأس
المال فالمادة ( ) 102من قانون الشركات اإلماراتً تنص على أن تتم زٌادة رأس المال بإحدى
الوسابل اآلتٌة :
 -2إصدار أسهم جدٌدة .
 -1إدماج االحتٌاطً فً رأس المال .
 -3تحوٌل السندات إلى أسهم .
وٌضٌؾ القانون األردنً لهذه الحاالت حالة ((  – 3رسملة الدٌون المترتبة على الشركة أو
أي جزء منها شرٌطة موافقة أصحاب الدٌون خطٌا على ذلك  ( )) .م . ) 223
فالطرٌقة األولى كما هو واضح ،إصدار أسهم جدٌدة ،تكون عن طرٌق االكتتاب وقد بٌن
القانون أحكام هذا االكتتاب الذي ٌسمى اكتتاب زٌادة رأس المال وقد أطلق القانون على
االكتتاب مصطلح االكتتاب العام ،أي انه لٌس خاصا ٌقتصر على مساهمً الشركة ،إنما
ٌعرض على الجمهور  .وإذا كانت تطبق على هذا االكتتاب أحكام االكتتاب التؤسٌسً ،كما
ٌذهب إلى ذلك نص المادة (  / 56أوال ) فً نشر بٌان خاص باالكتتاب ،وفً المدة المقررة
له ،وبضرورة حصوله لدى مصرؾ ،فؤن لهذا االكتتاب خصابص ٌتمٌز بها عن االكتتاب
التؤسٌسً ،وهذه الخصابص هً :
 -2حق األفضلٌة للمساهمٌن القدامى :
للمساهمٌن القدامى حق أفضلٌة فً االكتتاب باألسهم التً تعرضها الشركة لؽرض زٌادة رأس
المال ،وتمارس األفضلٌة باقتصار االكتتاب على المساهمٌن لمدة خمسة عشر ٌوما تبدأ من
تارٌخ االكتتاب ،ولكل مساهم الحق باقتناء عدد من األسهم ٌتناسب مع مساهمته فً رأس المال
.
وإذا كان االكتتاب عاما كونه معروضا منذ البدء للجمٌع ،إال أن بٌان االكتتاب ٌتضمن إلزاما
فً أن تعرض األسهم أوال على المساهمٌن القدامى ولمدة خمسة عشر ٌوما وٌثار سإال هل
من الممكن أن تتحقق الزٌادة باكتتاب المساهمٌن فقط ،أي أن األسهم ال تعرض على الجمهور
 ،وبحسب القانون العراقً ،ال ٌمكن ذلك ،ألنه كما بٌنا فؤن القانون أوضح أن االكتتاب عام ثم
أن ثالثا من المادة  ،56قبل تعدٌلها وبعد تعدٌلها تشترط أن ٌكون اكتتاب المساهمٌن بعدد من
األسهم ٌتناسب مع مساهمته فً رأس المال  .أي أن القرار الذي ٌصدر من الهٌبة العامة
بالزٌادة ٌحدد مقدار هذه الزٌادةٌ ،خصص جزء منه للمساهمٌن القدامى على فرض مساهمة
الجمٌع ،وٌتبقى جزء آخر ٌعرض على الجمهور ،أي أن االكتتاب ال ٌمكن أن ٌقتصر على
المساهمٌن القدامى ،بٌنما تبٌح بعض القوانٌن ذلك .
فالمادة (  ) 101من قانون الشركات الٌمنً تنص على أن :
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(( أ ـ توزع األسهم الجدٌدة على المساهمٌن األصلٌٌن الذٌن طلبوا االكتتاب باألسهم الجدٌدة
حسب طلبهم إذا لم تتجاوز األسهم المطلوبة ))
ب ـ فً الحاالت التً تتجاوز األسهم المطلوبة األسهم المعروضة توزع األسهم على
المساهمٌن األصلٌٌن كل بنسبة أسهمه على أن ال ٌجاوز ما حصل علٌه المساهم ما طلبه من
أسهم جدٌدة .
جـ ـ إذا زادت األسهم المطروحة على األسهم المطلوبة ٌطرح ما تبقى من األسهم الجدٌدة
لالكتتاب العام وتتبع فً هذا االكتتاب األحكام المتعلقة باالكتتاب العام عند تؤسٌس الشركة)..
وكما ٌتضح من النص ال تعرض األسهم إلى االكتتاب العام إال إذا بقٌت أسهم ؼٌر مكتتب بها
من قبل المساهمٌن القدامى ،أو كما اسماهم القانون األصلٌٌن ( ) .
كما أن ثمة من ٌرى أن الؽاٌة من أعطاء حق األفضلٌة للمساهمٌن القدامى عدم السماح
لمساهمٌن جدد الدخول إلى الشركة على الرؼم عدم موافقة المساهمٌن القدامى( ) .
وقد وجدنا ضرورة التنوٌه إلى األحكام التً وردت فً القانون المصري إذ إن القانون المذكور
ترك أمر أفضلٌة المساهمٌن القدامى لنظام الشركة ،وقد بٌنت الالبحة التنفٌذٌة انه ال ٌجوز أن
تقتصر األفضلٌة على بعض المساهمٌن دون ؼٌرهم ،ألن ذلك ٌهدم المساواة المطلوبة بٌن
المساهمٌن  .وتنفٌذا لذلك بؤن ٌتحقق مبدأ المساواة ،وال ٌحرم منه حتى من لٌس لدٌه القدرة
المالٌة فً اقتناء األسهم الجدٌدة ،فاعتبر المشرع األفضلٌة حق ٌجوز تداوله ،أي أن المساهم
من المساهمٌن القدامى ٌستطٌع أن ٌبٌع حق األفضلٌة منفردا أو مع األسهم التً ٌملكها  .على
أن ٌجري ذلك خالل مدة االكتتاب بالزٌادة  .وأخٌرا أجازت الالبحة التنفٌذٌة وبقرار من
الجمعٌة العامة ؼٌر العادٌة ،أن تعرض األسهم الممثلة للزٌادة للجمهور بؽٌر إعطاء حق
األفضلٌة ( ) .
ٌ -1جب أن تدفع قٌمة األسهم نقدا ،أي كاملة ال ٌجوز التقسٌط فٌها (( ...تدفع أقٌامها نقدا ))
ألن الشركة بحاجة إلى المال ،فال ٌمكن أن تلجؤ إلى تقسٌط أقٌام األسهم عادة ( ) .
ولم تشر القوانٌن موضوع المقارنة إلى موضوع الدفع الكامل لقٌمة األسهم المكتتب بها  .إنما
أشارت على تطبٌق أحكام االكتتاب التؤسٌسً ،ومعنى ذلك أن ٌترك األمر لقرار الزٌادة فً
تحدٌد كٌفٌة استٌفاء قٌمتها .
 -3أن تباع األسهم بقٌمة مساوٌة للقٌمة االسمٌة لألسهم ،ألن السهم حسب القانون العراقً له
قٌمة ثابتة واحدة هً دٌنار (( القٌمة االسمٌة للسهم دٌنار واحد ،وال ٌجوز إصداره بقٌمة أعلى
أو أدنى )) ( م . ) 30
بعض القوانٌن أشارت بوضوح إلى أن القٌمة االسمٌة لألسهم المكونة لزٌادة رأس المال
تساوي القٌمة االسمٌة لألسهم القدٌمة ،فالمادة  103من قانون الشركات اإلماراتً تنص على
أن (( تصدر األسهم الجدٌدة بقٌمة اسمٌة معادلة للقٌمة االسمٌة لألسهم األصلٌة ( ) )) كذلك
أشارت النصوص فً القوانٌن المذكورة إلى جواز إضافة مبلػ على قٌمة األسهم ٌسمى ((
عالوة إصدار)) ،وإذا كان القانون العراقً لم ٌشر إلى هذا الجواز فً المواد الخاصة بزٌادة
رأس المال ،فؤن النص على ذلك جاء فً المادة (  ) 32التً تقضً بؤنه وللشركة المساهمة
بعد مباشرتها نشاطها ،عرض أسهم لالكتتاب العام بثمن ٌزٌد على قٌمتها االسمٌة وتعتبر هذه
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الزٌادة عالوة إصدار تسجل فً حساب احتٌاطً عالوة اإلصدار بعد تؽطٌة مصارٌؾ
اإلصدار منها  )) ..إال أن تعدٌل المادة ( 56الفقرة ثالثا ) جاء فٌه لكل مساهم حق األفضلٌة
بشراء األسهم بسعر االكتتاب  )) ...وسعر االكتتاب ٌعنً قٌمة السهم االسمٌة وهً دٌنار
مضافا إلٌها ما ٌتقرر من مبلػ ٌمثل عالوة إصدار .
 -4تتحقق الزٌادة على رأس المال بمقدار األسهم المكتتب بها والمدفوعة قٌمتها ،وٌحق لمجلس
اإلدارة طرح األسهم المتبقٌة بعد انتهاء المدة المحددة لالكتتاب ،للبٌع فً سوق بؽداد لالوراق
المالٌة ،وهذا ما جاء فً الفقرة ثالثا من المادة (  ) 56لقانون الشركات المعدلة .
 -5الخطوة األخٌرة فً زٌادة رأس المال  .تعدٌل العقد بما ٌتوافق مع الزٌادة المتحققة ،والفقرة
ثانٌا من المادة (  ) 54تنص على انه (( فً الشركة المساهمة والمحدودة تكون زٌادة رأس
المال بقرار معدل للعقد تتخذه الهٌبة العامة )) .
أما الطرٌقة الثانٌة لزٌادة رأس المال فتكون :
أ ـ أما بضم الفابض المتراكم من اإلرباح إلى رأس المال بعد تقسٌمه إلى أسهم تسجل
للمساهمٌن كل حسب مساهمته فً الشركة  .والفابض المتراكم أرباح تقرر تجنٌبها بحٌث ال
توزع على المساهمٌن ،وهذه الصورة من المبالػ المستقطعة تمثل احتٌاطٌا من الوجهة
القانونٌة  ،وذلك جاء فً تعدٌل الفقرة (ثانٌا من المادة  (( ) 55تحوٌل أموال من الفابض
المتراكم أو عالوات اإلصدار ( االحتٌاطً األساسً ) إلى أسهم توزع على المساهمٌن بنسبة
مساهمة كل منهم برأس المال  )) .فالفابض المتراكم ٌشبه االحتٌاطً المتكون من عالوة
اإلصدار ،ولكن ال ٌفهم معنى األساسً التً وردت بجنب االحتٌاطً .
ب ـ ضم االحتٌاطً الفابض عن حاجة الشركة بعد إنفاق جزء منه فً أوجه اإلنفاق التً
حددها القانون ،وٌحول هذا االحتٌاطً إلى أسهم تضاؾ إلى رأس المال تعطى للمساهمٌن
مجانا كل بمقدار مساهمته برأس المال ( ) .
وٌجوز أن تتحقق الزٌادة ببٌع عدد من األسهم المساوٌة للزٌادة المطلوبة فً سوق األوراق
المالٌة ،على أن ٌحدد قرار الزٌادة عدد األسهم وسعر البٌع الذي قد ٌكون مساوٌا لقٌمتها
االسمٌة أو أعلى منها حسب اسعار األسهم فً السوق ،وٌخصص الباقً لتؽطٌة نفقات
االكتتاب وما ٌتبقى ٌمثل احتٌاطً عالوة إصدار ( م  / 55رابعا بعد التعدٌل ) .
كذلك أضافت المادة  56بعد تعدٌلها فقرة ( رابعا ) تضمنت استثناء على شروط االكتتاب
باسهم زٌادة رأس المال( ) .
أوال  :قاصرة على الشركات المصرفٌة وأمر جوازي .
ثانٌا ـ تعرض أسهم للبٌع بؽٌر اكتتاب عام وبؽٌر أن تعطً للمساهمٌن القدامى أفضلٌة الشراء
.
ثالثا ـ ٌشترط أن ٌصدر بذلك قرار من الهٌبة العامة ،والقرار ؼٌر عادي ألن النص ٌقضً بـ
(( موافقة أؼلبٌة أصحاب األسهم المكتتب بها التً تكون إقساطها مدفوعة . )) ...
رابعا ـ موافقة البنك المركزي باعتباره الجهة القطاعٌة للمصارؾ ،وتكون موافقته على البٌع
بناء على ظروفه ورعاٌة لحقوق المساهمٌن الذٌن لم ٌدعوا لشراء األسهم .
وٌبدو أن هذا النص ٌفتح الباب أمام شراء أسهم المصارؾ أو حصة كبٌرة فٌها ،كما حصل
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وٌحصل لعدد من المصارؾ الخاصة ،بمشاركة مستثمرٌن أجانب .
أسلوب زٌادة رأس المال:
ال ٌعرؾ القانون العراقً ؼٌر أسلوب زٌادة رأس المال بزٌادة عدد األسهم ،الن قٌمة السهم
ثابتة وهً دٌنار واحد ،فً حٌن ٌمكن زٌادة رأس المال بزٌادة القٌمة االسمٌة لألسهم مع بقاء
عددها ثابتا ،فً بعض القوانٌن التً تضع حدودا دنٌا وعلٌا لقٌمة السهم كما هو األمر فً
القانون المصري مثال ،وإذا كانت إضافة أسهم جدٌدة ٌإدي إلى إضافة عدد من المساهمٌن
للشركة ،فؤن فً رفع القٌمة االسمٌة لألسهم  .قد ٌجبر المساهمٌن على التخلً عن األسهم
بسبب عدم القدرة على دفع الزٌادة المضافة إلى قٌمة األسهم .
المطلب الثانً
تخفٌض رأس المال
للشركة تخفٌض رأسمالها إذا كان فٌه زٌادة عن حاجة الشركة ،وكذلك إذا لحقت الشركة
خسارة ،ففً الحالة األولى تبٌح لها إعادة الفابض لتوظٌفه فً انشطة أخرى ،مادامت الشركة
تستطٌع مواجهة انشطتها بما ٌتبقى من رأس المال  ،وفً الحالة الثانٌة تعنً الخسارة انخفاض
رأس المال عن رأس المال االسمً لٌكون رأس المال الفعلً ؼٌر االسمً ،فً حٌن ٌنبؽً أن
ٌتطابق االثنان.
والمادة (  ) 58من قانون الشركات تنص على أن (( للشركة تخفٌض رأس مالها إذا زاد عن
حاجتها أو إذا لحقتها خسارة  ،)) .كذلك تقضً (م  )104من قانون الشركات الٌمنً ( و م 84
) من قانون الشركات العمانً و م  241من نظام الشركات السعودي  .و م (  ) 109من قانون
الشركات اإلماراتً.
وٌتطلب التخفٌض قرارا ٌتخذ فً اجتماع ؼٌر عادي للهٌبة العامة (م /59ثانٌا ) وبداللة المادة
(  ) 91لخطورة قرار تخفٌض رأس المال على الدابنٌن وعلى الشركة ،خاصة إذا كان مإشرا
على إخفاقها وخسارتها  .وٌتطلب القانون موافقة المسجل والجهة القطاعٌة المختصة على
التخفٌض ،وإذا حصلت الموافقة ٌعلن عن قرار الموافقة مع دعوة من المسجل إلى الدابنٌن
لمراجعته إن كان لدٌهم اعتراض على قرار التخفٌض وخالل ثالثٌن ٌوما من آخر نشر لقرار
االعتراض  .ومطلوب من المسجل أن ٌقوم بمسعى ودي لحل الخالؾ بٌن الدابنٌن والشركة،
وإذا اخفق فً ذلك ٌحٌل األمر إلى المحكمة المختصة لتنظر به على وجه االستعجال،
والمحكمة أما أ ،تفلح فً إجراء التسوٌة الودٌة أو تتخذ قرارا بقبول التخفٌض أو رفضه أو
إجراء تخفٌض جزبً بؤقل من مقدار التخفٌض الذي حدده قرار الهٌبة العامة .
إال أن التعدٌل الذي طاله القانون الؽى هذه اإلجراءات فلم ٌتطلب إال قرارا الجتماع ؼٌر عادي
للهٌبة العامة وتنفٌذ التخفٌض وتعدٌل العقد .
وموضوع تخفٌض رأس المال ٌتطلب منا أن نتعرض لموضوعٌن :
 -2دخل القانون العراقً منذ قانون  2957الملؽً وقانون  2983الملؽً أٌضا والقانون الحالً
فً تفاصٌل إجراءات التخفٌض فعلى وزارة التجارة أن تقوم بتسوٌة ودٌة بٌن الدابنٌن والشركة
( م  ) 95حسب قانون  2957الملؽً ،وٌقوم المسجل بهذا المجهود فً القانون الحالً وقبله
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قانون  ،2983وال نرى موجبا لهذه التفاصٌل ،ولم نجد مثٌال لها فً نصوص القوانٌن موضوع
المقارنة  .إنما ٌتلخص األمر بعد اإلعالن عن التخفٌض إذا اعترض الدابنون وكانت دٌونهم
حالة تدفعها الشركة أو تقدم لهم ضمانات كافٌة ،وإال فلهم الرجوع إلى القضاء  .فالمادة / 106
من القانون الٌمنً تنص على أن  (( :أ ـ ٌقوم مجلس اإلدارة بنشر القرار الصادر بتخفٌض
رأس المال على نفقة الشركة فً إحدى الصحؾ الٌومٌة وعلٌه أن ٌخطر الدابنٌن المعلومة
مواطنهم بهذا القرار بكتب مسجلة  .ب ـ وعلى الدابنٌن أن ٌقدموا إلى الشركة المستندات
المثبتة لدٌونهم خالل ستٌن ٌوما من تارٌخ النشر فً الصحؾ الٌومٌة لتقوم الشركة بوفاء
الدٌون الحالة منها وتقدٌم الضمانات الكافٌة للوفاء بالدٌون اآلجلة ) ( )) ...
وتذهب بعض التشرٌعات إلى التمٌٌز بٌن التخفٌض الناجم عن زٌادة رأس المال والتخفٌض
الناجم عن خسارة الشركة  .فال ٌحق للدابنٌن االعتراض على التخفٌض والحصول على الدٌن
أو الضمانات إال فً الحالة األولى أي عندما ٌكون رأس المال فٌه فابضا عن حاجة الشركة،
ولٌس لهم االعتراض فً حالة الخسارة ( )
 1ـ أسلوب التخفٌض
لٌس فً قانون الشركات العراقً إال أسلوب واحد لتخفٌض رأس المال وهو إنقاص عدد أسهم
الشركة بمقدار مبلػ التخفٌض الذي حدده قرار الهٌبة العامة ،ومعلوم انه إذا كان التخفٌض
بسبب زٌادة رأس المال  .فؤن التخفٌض ٌقترن بإعادة المبالػ المقابلة لألسهم التً جرى
تخفٌضها ،والتً تسري على جمٌع المساهمٌن وكل بمقدار ما ٌملك من األسهم ،أما إذا كان
التخفٌض بسبب خسارة الشركة فال محل إلعادة ما ٌقابل التخفٌض إلى المساهمٌن التً تخفض
مساهماتهم أٌضا وبمقدار ٌتناسب مع ما ٌملك من األسهم  .أما أسلوب تخفٌض القٌمة االسمٌة
لألسهم التً تعرفها بعض القوانٌن فال ٌمكن تطبٌقها فً القانون العراقً ما دامت قٌمة السهم
دٌنارا واحدا ال ٌجوز أن تزٌد أو تقل عنها ( ) .
فالمادة  / 59أوال من القانون تنص على انه 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 أقرب سهم صحٌح . )) .
بٌنما تعرؾ القوانٌن موضوع المقارنة أسالٌب عدة لتخفٌض رأس المال فالمادة  244من نظام
الشركات السعودي تنص على أن ٌتم تخفٌض رأس المال بإحدى الطرق اآلتٌة :
((  -2رد جزء من القٌمة االسمٌة إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر ؼٌر
المدفوع من قٌمة السهم .
 -1تخفٌض القٌمة االسمٌة للسهم بما ٌعادل الخسارة التً أصابت الشركة.
 -3إلؽاء عدد من األسهم ٌعادل القدر المطلوب تخفٌضه .
 -4شراء عدد من األسهم ٌعادل القدر المطلوب تخفٌضه )) .
وإذا تم الشراء بموجب الفقرة األخٌرة ٌجب أن ٌقترن بإتالؾ األسهم المشتراة ( )  .وجدٌر
بالذكر القول أن التخفٌض ٌجب أن ال ٌإدي إلى هبوط رأس مال الشركة عن الحد األدنى
لرأس مال الشركة الذي بٌنه القانون  .وهو خمسون ألؾ دٌنار لكل أنواع الشركات حسب ( م
 ) 18من قانون الشركات .والتً عدلت لتتفاوت الحدود الدنٌا لرأس المال حسب نوع الشركة .
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المبحث الخامس
السندات التً تصدرها الشركة
تصدر الشركة المساهمة حسب القانون العراقً ،نوعٌن من السندات ( ) ،األولى تتمثل
باألسهم وهً ترافق تؤسٌس الشركة فال ٌتكون رأس المال بؽٌرها ،ألن رأس المال فً هذه
الشركات ٌقسم إلى أجزاء متساوٌة ٌطلق علٌها األسهم ،أما الثانٌة فهً السندات ،وهً أوراق
تصدرها الشركة عند االقتراض العام من الجمهور عن طرٌق االكتتاب ،وهذه مسؤلة جوازٌه
حٌث أباح القانون العراقً لشركات المساهمة اللجوء لالقتراض وإصدار سندات للمقرضٌن (م
 ،)77وعلٌه سنتناول األسهم فً مطلب أول ثم نفرد المطلب الثانً للسندات .
المطلب األول
األسهم shares
نتناول أحكام األسهم بتعرٌؾ السهم أوال ثم بٌان خصابص األسهم وأنواعها ونعرض أخٌرا
لتداولها :
تعرٌؾ السهم :
ٌذهب عدد من الفقهاء إلى تعرٌؾ السهم أنه (( حصة المساهم فً الشركة المساهمة وٌقابل
حصة الشرٌك فً شركة األشخاص )) ( ) ،ونرى التعرٌؾ الذي أورده الدكتور أبو زٌد
رضوان شامال لطبٌعة وخصابص السهم حٌث بٌن أن األسهم (( صكوك متساوٌة القٌمة وقابلة
للتداول بالطرق التجارٌة والتً ٌتمثل فٌها حق المساهم فً الشركة السٌما حقه فً الحصول
على اإلرباح  ،) ( )) .فهً جزء من رأس المال ألن رأس المال مقسم إلى أسهم ( م  ) 19من
قانون الشركات (( ٌقسم رأس المال فً الشركات المساهمة والمحدودة إلى أسهم ))..والقٌمة
االسمٌة للسهم ممثلة بالشهادة التً تعطى للمساهم عادة وهً دٌنار حسب القانون العراقً .
وٌعد المساهم دابنا للشركة بمقدار ما ٌمتلكه من أسهم  .وفً العمل المحاسبً ٌقٌد رأس المال
فً الجانب المدٌن من الذمة المالٌة للشركة  ،وسنتناول خصابص األسهم حسب القانون
العراقً والتشرٌعات المقارنة  .والمادة  19التً اشرنا إلٌها تحدد هذه الخصابص على الشكل
األتً ((  ..إلى أسهم اسمٌة ،نقدٌة ،متساوٌة القٌمة وؼٌر قابلة للتجزبة  )) .فخصابص األسهم
تتمثل بؤن :
 -2األسهم اسمٌة .
 -1نقدٌة .
 -3متساوٌة القٌمة .
 -4ؼٌر قابلة للتجزبة .
أوال ـ األسهم اسمٌة( ).
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ٌكون السهم اسمٌا عندما ٌسجل باسم شخص معٌن ،فً سجل المساهمٌن لدى الشركة وعلى
القسٌمة التً تعطى للمساهم وتعد دلٌل ملكٌته لعدد من أسهم الشركة مثبتة أرقامها فً الشهادة
ومقترنة بتواقٌع المسإولٌن فٌها ومختومة بختمها  .واألسهم حسب القانون العراقً وفق المادة
 19كما ذكرنا اسمٌة دابما فً حٌن تعرؾ بعض القوانٌن نوعا آخر من األسهم ،هً األسهم
لحاملها ،وتنتقل ملكٌة هذه األسهم بالتراضً والمناولة الٌدوٌة مقابل دفع ما ٌقابلها من الثمن .
وتنص المادة (  ) 96من القانون الٌمنً على أن األسهم اسمٌة أو للحامل ،على أن تبقى األسهم
قبل سداد قٌمتها كاملة اسمٌة .
وٌمكن القول أن لألسهم االسمٌة مزاٌا عند مقارنتها باألسهم لحاملها ،فال ٌخشى على األسهم
االسمٌة من الضٌاع أو السرقة ،بٌنما ٌخشى على األسهم لحاملها من ذلك ،كما ٌقال انه ٌمكن
معرفة مالكً رأس المال فً الشركة من خالل االطالع على سجل المساهمٌن لدى الشركة إذا
كانت األسهم اسمٌة فً حٌن لٌس بالمستطاع معرفة حمله األسهم عندما ٌتم تداولها لو كانت
لحاملها  .وقد ٌكون االنتقال السرٌع لألسهم لحاملها عن طرٌق البٌع سببا فً خلق أو المساعدة
فً خلق األزمات المالٌة ،ومن ذلك نإٌد اتجاه جعل أسهم الشركات اسمٌة ،على الرؼم من
تعارض ذلك مع السرعة المطلوبة فً التعامل التجاري .
وإذا كان الفقه ٌشٌر إلى نوع ثالث من األسهم  .هً األسهم لألمر ،التً تنتقل بالتظهٌر
كاألوراق التجارٌة ،لكن هذا النوع من األسهم ؼٌر شابع وال تعرفه ؼالبٌة القوانٌن  .لصعوبة
العمل بنقل السهم عن طرٌق التظهٌر ،ما دام مرتبطا فً قوته وقٌمته بسمعة الشركة المالٌة
التً تتؽٌر تبعا الزدهارها أو انكماش نشاطها( ) .
ثانٌا ـ األسهم نقدٌة :
تعنً األسهم النقدٌة أن المقابل للحصول علٌها ٌتمثل بالنقود ،وقد نصت المادة (  ) 19من
قانون الشركات العراقً كما بٌنا على أن األسهم نقدٌة( ) ،وتتحفظ القوانٌن عادة على أعطاء
األسهم مقابل األعٌان ،خشٌة تقدٌرها بؤكثر من قٌمتها الفعلٌة ،ولذلك فؤن قانون  2983الملؽً،
جعل األسهم نقدٌة ،ال ٌكون مقابل الحصول علٌها ؼٌر النقود فقط  .لكن قانون ( )2997أباح
الحصول على األسهم مقابل مقدمات عٌنٌة تقدر بنقد ،ضمن ضوابط تحول دون تقدٌرها بؤعلى
من قٌمتها بما ٌلحق الضرر بالمكتتبٌن ،وٌمكن أن نجمل هذه الشروط وحسب نص المادة
( )19قبل تعدٌلها  .وبعدها نتناول ما قرره التعدٌل( ) .
 _ 2أن إصدار األسهم مقابل األعٌان أمر جوازي متروك للمإسسٌن اإلفادة منه ،وبذلك
تقضً الفقرة ثانٌا من المادة ( )19انه (( فً الشركة المساهمة والمحدودة ٌجوز أن ٌشتمل
رأس مال الشركة على حصص عٌنٌة تعطى مقابل مقدمات عٌنٌة مقومة بالنقد ٌقدمها
المإسسون أو بعضهم ،وال ٌجوز أن تمثل الحصة العٌنٌة ؼٌر أسهم تم الوفاء بقٌمتها كاملة .
)) فهً حالة استثنابٌة ال ٌجوز التوسع فٌها .
 1ـ إن تقدٌم المقدمات العٌنٌة للمإسسٌن فقط وأثناء التؤسٌس ،فال ٌجوز تقدٌمها من المكتتبٌن
وأثناء التؤسٌس ((ٌقدمها المإسسون أو بعضهم …)) كما ال ٌجوز تقدٌمها من المإسسٌن عند
زٌادة رأس المال ألن المادة  55تقرر أن زٌادة رأس المال قد تكون بـ((إصدار أسهم جدٌدة
تسترد قٌمتها نقدا )) ولم تتضمن األحكام الخاصة بزٌادة راس المال ما ٌفٌد تقدٌم المقدمات
79

العٌنٌة واالعتراض على تقدٌر األعٌان أو تشكٌل اللجان الخاصة بالتقوٌم ،فً حٌن تسمح
بعض التشرٌعات تقدٌم الحصة العٌنٌة فً أي مرحلة الحقة للتؤسٌس على أن ٌكون ذلك مقرونا
بموافقة الهٌبة العامة باجتماع ؼٌر عادي على تقدٌر المقدمات العٌنٌة( ).
 3ـ تقدٌم األعٌان كاملة (دفعة واحدة) .
ٌجب أن تقدم األعٌان المقابلة للحصول على األسهم كاملة ،أي أنها ال تقدم على شكل دفعات
حتى إذا كانت مواد أولٌة ،لصعوبة تقوٌمها عند تجزبتها ،كذلك لزٌادة كلفة إجراءات التقدٌر
عندما تتعدد بتعدد الدفعات ((…وال ٌجوز أن تمثل الحصص العٌنٌة ؼٌر اسهم تم الوفاء
بقٌمتها كاملة ))( ).
 4ـ التصرؾ باألسهم العٌنٌة :
حفاظا على أموال الشركة ،ألن تحدٌد قٌمة األموال العٌنٌة المقدمة ٌستؽرق وقتا طوٌال ،لكثرة
المراجعة للتقدٌر الذي بٌنه المإسسون ،من قبل لجنة تشكل لهذا الؽرض كما ذكرنا ،ومن قبل
الهٌبة العامة التؤسٌسٌة ؛ لذلك تمنع القوانٌن التصرؾ باألسهم ،بنقل ملكٌتها إلى الؽٌر إال بعد
أن تكون أوضاع الشركة قد استقرت ،واستنفد تقدٌر األموال كافة طرق المراجعة .
ولم ٌتضمن القانون العراقً نصا ٌمنع االنتقال ضمن األحكام الخاصة باألسهم العٌنٌة ،فً
حٌن أوردت القوانٌن موضوع المقارنة نصوصا واضحة وصرٌحة تمنع التصرؾ باألسهم
التً ٌكون المقابل للحصول علٌها أمواال عٌنٌة( ) ،وإذا كان القانون العراقً لم ٌتضمن نصا
ضمن األحكام المستقلة باألسهم العٌنٌة ،فان المنع ٌفهم من القٌد المفروض على اسهم
المإسسٌن ،ضمن القٌود التً أوردها القانون على التصرؾ باألسهم ،فالمادة /64أوال من
القانون تنص على انه ((ال ٌجوز للمإسسٌن نقل ملكٌة أسهمهم إال بعد اقرب األجلٌن :
 2ـ مضً ما ال ٌقل عن سنتٌن على تؤسٌس الشركة .
 1ـ توزٌع أرباح ال تقل عن ( )%5خمس من المبة من راس المال المدفوع وال ٌصح تقدٌم
أموال األسهم العٌنٌة حسب القانون العراقً إال من المإسسٌن.
 5ـ مراجعة القٌمة المقدرة من قبل المإسسٌن :
تقدر األموال العٌنٌة التً تقدم للحصول على األسهم من قبل المإسسٌن أو من قبل من ٌقدمها
منهم بموافقة المإسسٌن اآلخرٌن ،ألنها ال تقدم وكما ذكرنا إال من المإسسٌن ،ومن المإكد أن
ٌعتمد التقدٌر على رأي الخبراء ولكن ٌجب مراجعة هذا التقدٌر لذلك على المسجل أن ٌشكل
لجنة لهذا الؽرض برباسة قاض ال ٌقل صنفه عن الثانً فً محكمة البداءة التً تقع فً موقع
األموال العٌنٌة المطلوب تقوٌمها ،وتضم اللجنة أربعة من المختصٌن فً األمور االقتصادٌة
والمحاسبٌة والقانونٌة والفنٌة تختارهم الجهة القطاعٌة المختصة ،وتعد اللجنة تقرٌرها وتقدمه
إلى المسجل إذا كانت الشركة مختلطة وخالل ستٌن ٌوما من تارٌخ تشكٌلها ،وٌرفع المسجل
التقرٌر إلى دٌوان الرقابة المالٌة ألنه هو الذي ٌدقق حسابات الشركات المختلطة لٌصادق علٌه
خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ ورود التقرٌر إلٌه ،وعند عدم المصادقة ٌعٌده إلى المسجل للنظر
فٌه من اللجنة مجددا فً ضوء توجٌهات محددة وملزمة للجنة( ) ،والزام اللجنة بتوجٌهات
دٌوان الرقابة مصادرة لحرٌتها فً عملها كجهة محاٌدة ،ونرى مبالؽة فً إجراءات تقدٌر
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المقدمات العٌنٌة نابعة من اعتماد نصوص قانون  2983الملؽً والفلسفة التً اعتمدها ،ألنه
األساس فً مواد القانون الحالً ،كما ذكرنا وال ٌعرؾ القانون السابق هذا النوع من األسهم( )
.
 6ـ موافقة الهٌبة العامة التؤسٌسٌة على التقدٌر
ٌطلع المساهمون فً االجتماع التؤسٌسً على تقرٌر اللجنة ،وٌلزم المإسسون بإٌداع التقرٌر
الذي اعد عن تقدٌر األعٌان لدى الجهة التً ٌجري لدٌها االكتتاب (المصرؾ) لٌتمكن
المكتتبون من اإلطالع على التقرٌر ،وإذا وجدت الهٌبة العامة التؤسٌسٌة زٌادة فً تقدٌر قٌمة
األعٌان ،فعلى مقدم الحصة العٌنٌة أن ٌقدم الفرق نقدا ،وٌسؤل باقً المإسسٌن بالتضامن عن
أداء الفرق( ) .
بعد أن بٌنا أحكام القانون الخاصة باألسهم العٌنٌة نوضح فٌما ٌؤتً هذه األحكام فً ضوء نص
المادة  19من القانون بعد تعدٌلها ،ونشٌر فً الهامش إلى النص المعــدل( )،
ونتناول الموضوع بنقاط :
أ ـ عدل النص أحكام المادة ( ،)19لكنه وكما هو حال التعدٌل بؤكمله ورد بؤسلوب ؼرٌب عن
طبٌعة الصٌاؼة المعروفة فً التشرٌعات العربٌة ،إذ ٌعالج النص الموقؾ من األعٌان
المعنوٌة ،وأباح أن تكون األعٌان المقابلة لألسهم أمواال مادٌة أو معنوٌة (ملموسة أو ؼٌر
ملموسة) وفً النص معالجة ألمر افتقده النص قبل تعدٌله .
ب ـ ٌقتصر تشكٌل لجنة لمراجعة تقدٌر قٌمة األعٌان على الشركات المساهمة وترك أمر
الشركة المحدودة للشركاء فً تولً تقدٌر األعٌان ؛ كذلك ابتعد تشكٌل اللجنة عن التعقٌد فً
ترأسها من قبل قاض ومعه أربعة من المختصٌن ،فبٌن النص المعدل أن تشكٌل لجنة بموافقة
المسجل فٌها مختصون فً القانون والمحاسبة وفً عمل الشركة .
ج ـ فً الشركة المساهمة المختلطة ٌرفع تقرٌر اللجنة إلى دٌوان الرقابة المالٌة للمصادقة
علٌه ،وعند عدم المصادقة ٌعاد التقرٌر إلى اللجنة للنظر فٌه ثانٌة ،وإذا كان النص قد ابتعد
عن وصاٌة الدٌوان على اللجنة ،فانه لم ٌعالج ما هو الحل لو أصرت اللجنة على رأٌها .
د ـ بٌن التعدٌل انه فً الشركتٌن المساهمة والمحدودة ٌجب أن ٌذكر فً العقد األعٌان ومقدمٌها
أٌضا ،وٌكون من قدمها مسإوال عن التقدٌر ؼٌر المطابق ،وأضاؾ النص بؤنه قد ٌسال بقٌة
المإسسٌن بالتضامن ونرى فً استخدام المشرع للفظ قد ٌسؤل ما ٌفتح الباب أمام تفاوت
األحكام .
هـ ـ أبقى النص المعدل على موضوع عرض التقٌٌم على الهٌبة العامة التؤسٌسٌة للشركة
المساهمة بؽٌر تؽٌٌر ،ولم ٌعالج إجراءات التصوٌت كما فعلت ذلك بعض القوانٌن موضوع
المقارنة .
ثالثا  :األسهم متساوٌة القٌمة
من خصابص األسهم أٌضا حسب القانون العراقً أنها متساوٌة القٌمة إذ حددها القانون بدٌنار
واحد ،فقٌمة السهم دٌنار واحد لكل أنواع الشركات ،وال وجود لطبقات من األسهم تتفاوت فً
قٌمتها وفً حقوقها ،وتقضً العدٌد من القوانٌن العربٌة بتساوي القٌمة االسمٌة لألسهم ،وقد
جعل القانون األردنً قٌمة السهم دٌنارا واحدا أٌضا (م/95أ) ،وٌقضً قانون دولة اإلمارات
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فً المادة ( )253انه ٌ(( :تكون راس مال الشركة من أسهم متساوٌة ال تقل القٌمة االسمٌة
للسهم لكل منها عن درهم واحد وال تزٌد على مابة درهم…)) وٌقضً القانون الكوٌتً فً
المادة (ٌ(( )99قسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوٌة ،والقانون الٌمنً فً المادة (/92جـ)
وم( )91ولكن نجد أن بعض القوانٌن ،تعرؾ فبات من األسهم فً الشركة الواحدة ،فالمادة 76
من القانون العمانً تنص على انه ((…ٌمكن أن ٌقضً نظام الشركة بان ٌقسم رأس مالها إلى
اسهم من فبات مختلفة لمنح ما لكً األسهم من كل فبة الحق بؤن ٌنتخبوا بؤكثرٌة أصواتهم عددا
معٌنا أو نسبة معٌنة من أعضاء مجلس اإلدارة .
وإذا كان للشركة فبات مختلفة من األسهم ٌجب أن تإدي كل زٌادة فً رأس المال إلى زٌادة
نسبٌة فً عدد أسهم كل فبة ما لم ٌتم اجتماع خاص لكل فبة وجمعٌة عامة ؼٌر عادٌة لجمٌع
المساهمٌن ٌتقرر خاللها الموافقة على إصدار ؼٌر متكافا أو على إنشاء فبة اسهم جدٌدة ،وال
ٌمكن ألي قرار صادر عن الجمعٌة العامة أن ٌإثر فً حقوق أي فبة ما لم توافق علٌه هذه
الفبة باجتماع خاص ،وتعقد االجتماعات الخاصة بكل فبة بٌن أعضاء الفبة المذكورة وفقا
للقواعد التً ترعى الجمعٌات العامة ؼٌر العادٌةٌ ،كون لحملة األسهم من فبة معٌنة حق
األفضلٌة باالكتتاب بالنسبة فقط إلى األسهم الجدٌدة من الفبة ذاتها))( ) .
وجدٌر بالتنوٌه إلى أن المساواة فً قٌمة األسهم ،تعنً المساواة فً ما تمنحه من حقوق وهً
الحق فً تقاضً األرباح وحق حضور االجتماعات والمشاركة فً التصوٌت لهٌبات الشركة
وحق االطالع على أوضاع الشركة ،كذلك الحق فً حصة مساوٌة لألسهم من الفابض عند
انتهاء تصفٌة الشركة ،ولم ٌشر القانون العراقً لهذه الحقوق كما فعلت بعض القوانٌن التً
بٌنت فً مادة منفردة ما هً حقوق المساهم ،كما هو األمر فً القانون الٌمنً (م ،)208وفً
المادة ( )75من القانون العمانً ،وكذلك المادة ( )269من قانون دولة اإلمارات وٌقتضً
األمر أن نتناول أنواع األسهم أو التقسٌمات المختلفة لها كما وردت فً نصوص القوانٌن
وبحسب ما ٌذهب إلٌه الفقه :
أ ـ تقسٌم األسهم إلى عادٌة وممتازة :
األسهم العادٌة  :هً األسهم المماثلة لؽٌرها من حٌث الحقوق ،وال تتمتع باي امتٌاز ،أما
األسهم الممتازة فهً أسهم تتمتع بامتٌازات ؼٌر معروفة لألسهم العادٌة ،وقد ٌكون االمتٌاز فً
تعدد األصوات أو أسبقٌة تقاضً األرباح أو الفابض عند التصفٌة أو أسبقٌة فً شراء األسهم
الجدٌدة التً تطرحها الشركة لالكتتاب عند زٌادة راس المال ،ولم ٌعرؾ القانون العراقً هذا
النوع من األسهم فً القانون الحالً أو القانون الملؽً الذي سبقه ،وكذا لم ٌعرفه القانون
األسبق رقم  32لسنة  ،2957فنستطٌع القول إن النظام القانونً للشركات فً العراق ال ٌعرؾ
األسهم الممتازة .
لكن إصدار األسهم ذات االمتٌاز تعرفه بعض القوانٌن :
فالمادة (75مكرر) من القانون العمانً تنص على انه ((ٌجوز أن ٌنص النظام األساسً
للشركة على تقرٌر بعض االمتٌازات لبعض أنواع األسهم وذلك فً التصوٌت أو األرباح أو
ناتج التصفٌة على أن تتساوى األسهم من نفس النوع فً الحقوق والممٌزات أو القٌود وال
ٌجوز تعدٌل الحقوق أو الممٌزات أو القٌود المتعلقة بنوع من األسهم إال بقرار من الجمعٌة
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العامة ؼٌر العادٌة وبموافقة ثلثً حاملً نوع األسهم الذي ٌتعلق التعدٌل به …))( ) ،وإذا كان
رفض األسهم الممتازة أساسه عدم خلق طبقات داخل الشركة وإعالء مبدأ المساواة فان البعض
ٌرى ضرورة فً إصدارها فً بعض األحٌان ،عندما ترؼب الشركة بزٌادة راس المال وهً
متلكبة ،فتشجٌعا للمكتتبٌن ٌمنحون أسهما فٌها بعض االمتٌازات ،أو تحوٌل الدٌون إلى أسهم
ذات امتٌازات( ) .
 1ـ تقسٌم األسهم إلى أسهم رأس المال وأسهم تمتع :
إن أسهم راس المال ٌكون مجموع أقٌامها االسمٌة راس المال االسمً ،أي أن كال منها ٌمثل
جزء من راس المال االسمً .
أما أسهم التمتع فال ٌمثل أي منها جزأ من راس المال ،فهً شهادة تعطى للمساهم تمكنه من
التمتع بالمزاٌا التً تمنحها األسهم ،عدا إعادة القٌمة االسمٌة لها عند التصفٌة ألنها أعٌدت
خالل حٌاة الشركة ،وعادة تعطى هذه األسهم فً حاالت إنشاء الشركة الستثمار امتٌاز معٌن
لمدة تكون طوٌلة عادة ،أي أن الشركة فً نهاٌة المدة تتخلى عن موجوداتها إلى الجهة التً
تعاقدت معها ،وعلٌه تعاد أقٌام األسهم خالل حٌاة الشركة ،وٌكون إطفاء القٌمة من األرباح
وعن طرٌق القرعة عادة ،فالمادة  204من نظام الشركات السعودي تنص على انه ((وٌجوز
أن ٌنص فً نظام الشركة على إعطاء أسهم تمتع ألصحاب األسهم التً تستهلك بالقرعة
وٌحدد نظام الشركة الحقوق التً ترتبها ألصحابها))( )  .وتخصص نسبة من األرباح لألسهم
التً لم تستهلك ،كذلك ٌفترض أن تعاد القٌمة االسمٌة لألسهم التً لم تستهلك ،كما ٌفترض أن
تعاد القٌمة االسمٌة لألسهم التً لم تستهلك من المتبقً عند التصفٌة .
وال ٌوجد نص فً القانون العراقً ٌبٌح أو ٌمنع إصدار أسهم التمتع ،ومما الحظنا فً
نصوص القوانٌن موضوع المقارنة أنها تثبت فً نظام الشركة ،أو أن النظام ٌقرر استهالك
األسهم ،وإذا كان القانون العراقً لم ٌنص على وضع نظام للشركة فلٌس فً القانون ما ٌحول
دون ذلك بل ٌعد وضع نظام للشركة أمرا ضرورٌا ،وٌمكن أن ٌتضمن النظام كٌفٌة استهالك
األسهم والشهادات التً تعطى للمساهمٌن مقابل االستهالك والحقوق التً تمنحها الشهادة التً
تعطى مقابل ذلك.
رابعا  :األسهم ؼٌر قابلة للتجزبة
ال ٌجزأ السهم الواحد بٌن عدة أشخاص أفادت بذلك الفقرة أوال من المادة  19من قانون
الشركات (وؼٌر قابلة للتجزبة) ولكن ٌجوز أن ٌتعدد مالكو السهم الواحد ،وبخاصة فً حالة
اإلرث ـ من الناحٌة النظرٌة فً القانون العراقً ألن قٌمة السهم دٌنار واحد ،وقد أوردت
بعض القوانٌن نصا ٌفٌد االشتراك فً السهم وعندها ٌجب أن ٌمثلهم شخص واحد اتجاه
الشركة ،فالمادة /61و من القانون الٌمنً تنص على انه ((جـ ـ وٌكون السهم ؼٌر قابل للتجزبة
فإذا تملكه أشخاص متعددون وجب أن ٌختاروا أحدهم لٌنوب عنهم فً استعمال الحقوق
المتصلة بالسهم …))( ) ،وال مانع من تملك أكثر من شخص للسهم حسب القانون العراقً إذا
حصل عن طرٌق اإلرث وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌمثل مجموع المشتركٌن شخص واحد .
وبعد أن تناولنا خصابص األسهم حسب القانون العراقً بالمقارنة مع بعض نصوص القوانٌن
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العربٌة نتناول موضوع تداول األسهم ألهمٌة الموضوع ،والنه خاصٌة من خصابص األسهم
فً شركات األموال .
تداول األسهم
تعد القابلٌة للتداول إحدى الخصابص الجوهرٌة لألسهم فً شركات األموال ،أي إمكانٌة
انتقالها لؽٌر المالك بالبٌع أو عن طرٌق اإلرث ال ٌحول دون ذلك إال بعض القٌود التً
تتضمنها النصوص القانونٌة أو ما ٌتفق علٌه المساهمون ،على أن ال ٌصل اتفاق المساهمٌن
فً تقٌٌد تداول األسهم إلى منع تداولها ألن ذلك ٌتناقض مع طبٌعة شركات األموال ،والتداول
خاصٌة مرتبطة باألسهم تمٌزها عن الحصص فً شركات األشخاص التً ال ٌجوز تداولها( )
تورد المادة  64من قانون الشركات العراقً نصا مفاده انه ((فً الشركة المساهمة والمحدودة،
للمساهم نقل ملكٌة أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الؽٌر مع مراعاة ما ٌؤتً)) .
وحق نقل ملكٌة األسهم ؼٌر تداولها ،فاألخٌرة تعنً انتقالها بالطرق التجارٌة السرٌعة ،أما
االنتقال فال ٌجري إال وفق أحكام حوالة الحق المعروفة فً القانون المدنً( ) .
ونرى أن االنتقال المقصود فً القانون العراقً ٌنصرؾ إلى االثنٌن معا ،فهو تداول ألنه ال
ٌشترط موافقة الشركة على انتقال األسهم فً بعض الحاالت ،وٌشترط ذلك فً حاالت أخرى،
وقد أشارت بعض القوانٌن إلى حرٌة تداول األسهم ،فالمادة  254فً قانون دولة اإلمارات
تنص على انه ((…وتكون األسهم قابلة للتداول …)) .
وإذا كان القانون العراقً قد أعطى الحق فً نقل ملكٌة األسهم إلى مساهمٌن آخرٌن أو إلى
الؽٌر كما ورد فً مقدمة المادة ( )64فقد أورد قٌودا على نقل ملكٌة األسهم نتطرق لها فٌما
ٌؤتً :
القٌود الواردة على انتقال ملكٌة األسهم فً الشركات المساهمة :
أوال  :القٌود على اسهم المإسسٌن :
تنص الفقرة أوال من المادة  64على انه ((ال ٌجوز للمإسسٌن نقل ملكٌة أسهمهم إال بعد اقرب
األجلٌن اآلتٌٌن :
 2ـ مضً ما ال ٌقل عن سنتٌن على تؤسٌس الشركة .
 1ـ توزٌع أرباح ال تقل عن  %5خمس من المبة من رأس المال المدفوع ))وهذا القٌد على
اسهم المإسسٌن ٌبرره أهمٌتهم فً حٌاة الشركة ،وفً بداٌة تكوٌنها على وجه الخصوص،
وٌفترض أن ٌظل المإسسون مرتبطٌن بالشركة وهم من تابع إجراءات تؤسٌسها وعلى دراٌة
بظروؾ عملها إلى الوقت الذي تستقر فٌه أوضاعها حٌث ال خشٌة علٌها من ترك هذا أو
دخول ذاك ،وبتقدٌر المشرع العراقً أن الفترة التً تصبح بعدها الشركة مستقرة تكون بتحقٌق
أحد األمرٌن المذكورٌن ،أما مضً سنتٌن كاملتٌن( ) على تؤسٌس الشركة ،أو أنها حققت
أرباحا فً سنتها األولى ألن األمر ال ٌكون إال وفق مٌزانٌة ،وال توضع للشركة مٌزانٌة إال فً
سنتها المالٌة ،وٌشترط فً األرباح أن ال تقل عن  %5من راس المال المدفوع ،وأي األمرٌن
ٌتحقق أوال ٌرفع القٌد المفروض على انتقال ملكٌة األسهم ،وقد اعتمدت القوانٌن العربٌة
المعٌار الزمنً فقط وهو مرور مدة معٌنة على تؤسٌس الشركة (م )200من نظام الشركات
السعودي ((سنتٌن مالٌتٌن كاملتٌن ال تقل كل منهما على اثنً عشر شهرا)) وم 45من قانون
84

الشركات المصري ،وم/200أ من القانون الٌمنً ،وم/77جـ من القانون العمانً ،بٌنما جعل
القانون الكوٌتً المدة ثالث سنوات على تؤسٌس الشركة (م )209كما حرم على جمٌع
المساهمٌن التصرؾ باألسهم قبل مضً سنة على تؤسٌس الشركة (م. )206
وٌالحظ أن هذه القوانٌن أباحت انتقال ملكٌة األسهم المذكورة استثناء فً أحوال خاصة،
فالفقرة جـ من المادة  77من القانون العمانً المشار إلٌها تنص ((على أن ٌستثنى من ذك
حاالت التنازل عن األسهم بٌن المإسسٌن أنفسهم أو األسهم المملوكة للحكومة وحاالت اإلرث
أو البٌع بالمزاد العلنً القتضاء االقساط المستحقة علٌها ولم ٌتم سدادها)) ،فالبٌع مباح بٌن
المإسسٌن كذلك تقرر بعض القوانٌن فً النصوص التً أشرنا إلٌها إباحة انتقال األسهم
ألعضاء مجلس اإلدارة لتقدمها كضمان لإلدارة ،وكذلك عند وفاة أحد المإسسٌن ٌباح لورثته
بٌع األسهم إلى الؽٌر ،وال ٌوجد مثل هذه االستثناءات فً القانون العراقً .
ثانٌا :القٌد المفروض على اسهم القطاع االشتراكً
تقضً الفقرة ثانٌا من المادة  64على انه ((ال ٌجوز للمساهم من القطاع االشتراكً نقل ملكٌة
أسهمه فً الشركة المختلطة إلى شخص من ؼٌر هذا القطاع ،إذا أدى ذلك إلى انخفاض نسبة
مساهمة القطاع االشتراكً عن ( )%15خمس وعشرٌن من المبة من رأس المال))  .وؼاٌة
القٌد كما هو واضح الحفاظ على هوٌة الشركات المختلطة بان تظل كذلك الن انخفاض
المساهمة عن ٌ %15إدي إلى فقدانها صفتها كشركة مختلطة وتتحول إلى شركة خاصة .
ونعٌد ما ذكرنا سابقا من ضرورة إعادة النظر فً القطاع المختلط ،أو مشاركة الدولة فً
رإوس أموال الشركات ،فإذا تبٌن للدولة أهمٌة النشاط الذي ٌدخل ضمن نشاط الشركة ،فعلٌها
أن تقدم على تؤسٌس الشركة عامة وفق أحكام قانون الشركات العامة رقم  11لسنة  ،2997اما
إذا أرادت المشاركة مع أشخاص ؼٌر القطاع االشتراكً فٌفترض أن تكون المشاركة على قدم
المساواة لها من الحقوق ما لألفراد وعلٌها من الواجبات مالهم أٌضا ،وعلى أٌة حال حرم
القانون البٌع الذي ٌإدي إلى أن تفقد الشركة صفتها المختلطة ،وبمعنى ذلك انه ٌجوز أن ٌبٌع
القطاع االشتراكً ما زاد على  %15ألنها تظل محتفظة بالنسبة المطلوبة لبقاء الشركة
مختلطة ،كذلك ٌجوز للقطاع االشتراكً أن ٌبٌع أسهمه ألشخاص من القطاع االشتراكً أٌضا
.
وقد علقت بموجب التعدٌل الفقرة ثانٌا الخاصة باسهم القطاع االشتراكً فً الشركة المختلطة،
وبذلك اصبح نقل ملكٌتها مباحا بؽٌر شروط .
ثالثا  :القٌد المفروض على بٌع األسهم العتبارات عدة :
تضمنت الفقرة ثالثا من المادة  64مجموعة قٌود على انتقال ملكٌة األسهم ،اما للمصلحة
العامة ،أو لمصلحة الشركة ،أو لحماٌة حقوق المرتهن أو الحاجز لألسهم ،وال تشمل هذه
القٌود فً هذه الفقرة اسهم القطاع االشتراكً ،انما تقتصر على اسهم القطاع الخاص ،وهذه
القٌود :
(( 2ـ إذا كانت مرهونة أو محجوزة أو محبوسة بقرار قضابً .
 1ـ إذا كانت شهاداتها مفقودة ولم ٌعط بدلها .
 3ـ إذا كان للشركة دٌن على األسهم المراد نقل ملكٌتها .
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 4ـ إذا كان من تنقل إلٌه ملكٌة األسهم ممنوعا من تملك اسهم الشركات بموجب قانون أو قرار
صادر من جهة مختصة))( ) .
رابعا  :القٌد المفروض على أسهم أعضاء مجلس اإلدارة :
تنص الفقرة ( )3من المادة  206كشرط لعضوٌة مجلس اإلدارة أن ٌكون (( 3ـ مالكا لما ال
ٌقل عن ألفً سهم إذا كان ممثال للقطاع الخاص وإذا نقصت أسهمه عن هذا الحد وجب علٌه
إكمال النقص خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ حصوله على عضوٌة مجلس اإلدارة ،واال اعتبر
فاقدا لعضوٌة المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة )) .
فالشخص حتى ٌكون عضوا فً مجلس اإلدارة ٌنبؽً أن ٌكون مالكا لما ال ٌقل عن ألفً سهم،
وان ٌظل محتفظا بهذا العدد ما دام عضوا فً مجلس اإلدارة ،أي أن هذه األسهم المقابلة
لعضوٌته فً اإلدارة ال ٌحق له بٌعها ،ألن النص ٌقضً عند انخفاض عدد األسهم عن ألفً
سهم أن ٌكمل النقص خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تحقق النقص وأال ٌفقد العضوٌة فً مجلس
اإلدارة ،ونطلق على هذا العدد من األسهم بؤسهم الضمان صحٌح أن القانون لم ٌشر إلى كونها
ضمانا المسإولٌة ،وعلٌه فانها ٌمكن أن تكون ضمان الحرص كما ٌرى ذلك أستاذنا (ٌاملكً
المصدر السابق ،) 129وقد أطلقت بعض القوانٌن على العدد المطلوب تملكه من الشخص
لٌكون عضوا فً مجلس اإلدارة بضمان العضوٌة فً المجلس ،فالمادة  239من قانون
الشركات الكوٌتً تنص على انه ((وٌخصص هذا القدر من األسهم لضمان إدارة العضو…))
ونص مماثل (م )97من قانون اإلمارات ،وم/234ب من قانون الشركات الٌمنً ((وٌخصص
القدر من األسهم المذكورة فً الفقرة السابقة لضمان مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة)) .
(وم 97من قانون الشركات العمانً) ،أو (م )68من نظام الشركات السعودي (وم )92من
قانون الشركات المصري ،و(م )233من قانون الشركات األردنً التً جاءت أكثر تفصٌال .
وٌستطٌع عضو مجلس اإلدارة أن ٌتصرؾ بما زاد عن األلفً سهم كما ٌستطٌع أن ٌتصرؾ
باأللفً سهم بعد انتهاء العضوٌة فً مجلس اإلدارة( ) .
وقد بٌنت المادة  660بفقرتٌها أوال وثانٌا إجراءات انتقال األسهم فإذا كانت اسهم الشركة
المساهمة مدرجة فً سوق بؽداد لألوراق المالٌةٌ ،تم انتقال ملكٌة األسهم وفق إلٌه البٌع التً
ٌقضً بها قانون السوق والتعلٌمات الصادرة بموجبه.
أما البٌع خارج السوق فٌتم فً مجلس ٌضم البابع والمشتري أو من ٌمثلهما وبحضور مندوب
عن الشركة وٌنظم عقد ٌذكر فٌه اسم الطرفٌن ورقم شهادة األسهم ،وإقرار البابع بقبض الثمن
وإقرار المشتري بقبول عقد الشركة وٌسجل العقد فً سجل انتقال األسهم الخاص بالشركة
مقترنا بتوقٌع الطرفٌن ومندوب الشركة وأي بٌع ٌقع خارج المجلس المذكور أو ال ٌسجل فً
سجل الشركة ٌعد باطال .
أما انتقال ملكٌة األسهم عن طرٌق اإلرث فمعلوم أن الوفاة تنقل األسهم إلى الورثة حسب
نصٌبهم فً القسام الشرعً ،وال توجد مشكلة فً تعدد الورثة ،فٌعد كل منهم مساهما فً
الشركة ،ألن عدد الشركاء فً هذه الشركات ؼٌر محدود ،ولكن ٌحول دون انتقال األسهم إلى
الورثة حسب القانون العراقً قٌدان:
األول  :أن ال ٌتجاوز عدد األسهم التً ٌملكها المساهم الحدود التً بٌنها القانون وكما ذكرنا
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فان هذه الحدود محل نظر ألنها تحول دون تكوٌن الشركات القابضة التً من المتوقع انشاإها
جدٌر بالذكر أن التحدٌد ألؽً بموجب التعدٌل الذي أشرنا إلٌه وقد ورد النص بهذا الخصوص
مشوبا بالؽموض فقد جاء النص على الشكل اآلتً ((…أو آلت إلٌه أسهم تزٌد على الحد
األعلى المسموع به قانونا…)).
أما الثانً  :إذا كان الوارث ممنوعا من تملك األسهم .
وفً الحالتٌن على من انتقلت إلٌه أسهم ممنوع من تملكها بسبب تجاوز الحدود كما ذكرنا أو
بسبب منعه من تملك األسهم ،أن ٌقوم ببٌعها وفق إجراءات البٌع وخالل تسعٌن ٌوما من تارٌخ
تملكه لها ،وإذا تخلؾ عن البٌع ٌقوم مجلس اإلدارة ببٌعها عن طرٌق المزاٌدة العلنٌة وأي
انتقال لألسهم بؽٌر طرٌق البٌع ٌجب أن ٌسجل فً سجل انتقال األسهم بموجب حكم صادر من
المحكمة المختصة وٌكتسب الدرجة القطعٌة( ) .
ولن تتعرض القوانٌن موضوع المقارنة إلى انتقال ملكٌة األسهم عن طرٌق اإلرث ،وعلى ما
ٌبدو تركتها ألحكام القواعد العامة فً قواعد المٌراث والقانون المدنً ،وفعلت خٌرا فً هذا
المنحى .
المطلب الثانً
سندات القرض Credit Bonds
إذا كانت الشركة قد حددت راس مالها بما ٌحقق أؼراضها بناء على دراسة من جهة لها
خبره،فان الشركة أثناء حٌاتها قد ترى حاجتها إلى أموال أخرى كؤن ترٌد توسٌع نشاطها ،وال
ترؼب فً زٌادة راس المال ،ألن للزٌادة شروطها وأسبابها وآثارها ،فلٌس أمام الشركة إال
االقتراض ،وقد ٌحصل من المصارؾ إذا كان المبلػ المقترض صؽٌرا ومدة سداده قصٌرة،
اما إذا كانت المبالػ المطلوبة بحجم كبٌر ،وتحتاج الشركة إلى مدة طوٌلة نسبٌا لسداده فلٌس
أمام الشركة إال االقتراض من الجمهور بواسطة سندات القرض ،ولم ٌنظم قانون الشركات
الملؽً لسنة  2983أحكام االقتراض بواسطة السندات ،لكن القانون الحالً افرد الفصل الثانً
من الباب الثالث (المواد  77ـ  )84لسندات القروض.
وقبل توضٌح األحكام التً وضعها القانون الخاص بسندات القرض ،نعرؾ السندات أوال ثم
نعقد مقارنة بٌنها وبٌن األسهم :
تعرٌؾ سند القرض ٌ :عرؾ سند القرض على انه ورقة مالٌة اسمٌة قابلة للتداول وؼٌر قابلة
للتجزبة تمثل حق دابنٌه لحاملها تجاه الشركة( ) ،وقد أشارت لبعض هذه الخصابص المادة 77
من قانون الشركات .
وبناء على التعرٌؾ فالسند اسمً قابل للتداول وؼٌر قابل للتجزبة وهذه خصابص األسهم
أٌضا ،كما مر بنا ومع ذلك ٌختلؾ السند عن السهم فً كثٌر من األمور ابرزها :
 2ـ حامل السهم شرٌكا فً الشركة ،فً حٌن ٌعد حامل السند دابنا لها ،وٌختلؾ المركز
القانونً للشرٌك عن الدابن .
 1ـ مادام حامل السهم شرٌك ٌحق له المشاركة فً إدارة الشركة فً الترشٌح أو التصوٌت وال
ٌحق لحامل السند ذلك ،فال ٌشارك فً اإلدارة وال فً اختٌارها .
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 3ـ ٌستحق حامل السهم األرباح التً تنتجها الشركة متساوٌا مع ؼٌره من األسهم ،وبذلك
ٌختلؾ مقدار الربح حسب ما ٌنتج من أرباح ،وقد ال تنتج الشركة ربحا فال ٌحصل حامل
السهم على شًء .
أما حامل السند فهو دابن له فوابد تؤتٌه جرى االتفاق علٌها فً نشره اإلصدار وال عالقة
لتقاضً الفوابد بما تحققه الشركة من أرباح ،فٌستحق حامل السند الفوابد حتى مع خسارة
الشركة .
 4ـ عند تصفٌة الشركة تدفع لحملة السندات حقوقهم أوال ،وبعدها ٌؤتً دور حملة األسهم .
هذه أهم الفروق بٌن األسهم والسندات( ) على الرؼم من التشابه بٌنهما وعلى الرؼم من انها
أوراق مالٌة تصدرها شركة واحدة .
نوضح فٌما ٌؤتً األحكام الخاصة بإصدار السندات ،وتشبه عملٌة إصدار السندات إصدار
األسهم ،ففً الحالتٌن ٌجري اللجوء نحو االدخار العام للجمهور لذلك فان هدؾ األحكام التً
تضعها القوانٌن عادة حماٌة المدخرٌن من تالعب الشركة وسنتناول شروط واجراءات إصدار
السندات نسبقها بتوضٌح النظام القانونً (التكٌٌؾ القانونً) لسندات القرض.
وقد وجدنا ترددا لدى الفقه فً اضفاء الصفة التعاقدٌة على العالقة بٌن المكتتب والمإسسٌن
للشركة عند إصدار األسهم ،والن إجراءات تؤسٌس الشركة قد تفشل فً الوصول إلى نهاٌتها
بنجاح وتكوٌن الشركة ،أما فً تحدٌد العالقة بٌن المكتتب بسند القرض و الشركة فال تقوم مثل
هذه الصعوبة ألن الشركة قابمة وهً شخص معنوي تام لٌس فً طور التكوٌن ولذلك فالعالقة
عقدٌة بٌن الشركة من جهة والمكتتب فً سند القرض من جهة أخرى ٌلتزم األخٌر بدفع ما
ٌطلب منه مقابل الحصول على السند وقبوله الشروط الواردة فً نشره االصدار مقابل التزام
الشركة فً دفع الفوابد واعادة قٌمة السندات كاملة فً نهاٌة المدة المحددة للقرض .
وثمة من ٌرى أن نشره االصدار إٌجاب صادر عن الشركة ،وتوقٌع المكتتب على استمارة
الحصول على السندات قبول لالٌجاب لكنه قبول جماعً مشروط بقبول الجمهور لهذه
الشروط ،وٌنبنً على ذلك حق المكتتب فً الرجوع عن اكتتابه إذا لم تؽطى جمٌع السندات
التً اصدرتها الشركة( ) ،ونبٌن فٌما ٌؤتً شروط إصدار سندات القرض وبعدها إجراءات
اصدارها :
 2ـ شروط إصدار سندات القرض .
بٌنت المادة  78من قانون الشركات شروط لجوء شركة المساهمة إلى االقتراض من الجمهور
عن طرٌق إصدار سندات قرض تطرح فً اكتتاب عام ،وهذه الشروط هً :
((ال ٌجوز إصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط اآلتٌة :
أوال  :أن ٌكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله
ثانٌا  :أن ال ٌتجاوز مجموع القرض راس مال الشركة .
ثالثا  :موافقة الهٌبة العامة للشركة على إصدارها بناء على توصٌة مجلس اإلدارة )) فالشروط
كما هو واضح ،أن ٌكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله ،وقد جاءت كلمة (راس مال)
مطلقة لذا فهً تنصرؾ إلى راس المال االسمً ،ألنه هو األساس ،والؽاٌة من هذا الشرط
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واضحة ،فكٌؾ ٌتسنى للشركة أن تطلب المال عن طرٌق االقتراض وجزء من راس مال
الشركة مازال فً ذمة المكتتبٌن ،ألنه بامكان الشركة االنتظار لحٌن استحقاق القسط لتسد
حاجتها للسٌولة النقدٌة ،وال ٌتعدى االنتظار مدة السنة أو اقل منها ،وقد بٌنت المادة  49من
قانون الشركات المصري (( :وبعد أداء راس المال المصدر بالكامل…))( ) ،وم 88من قانون
الشركات العمانً ((أن ٌكون قد تحرر راسمال الشركة المكتتب بكامله)) وم 227من نظام
الشركات السعودي التً استثنت ((شركات التسلٌؾ العقاري وشركات التسلٌؾ الزراعً أو
الصناعً والشركات التً ٌرخص لها بذلك وزٌر التجارة)) ،ومثل هذا النص قانون الشركات
الٌمنً (م ،)221و(م )228من قانون الشركات الكوٌتً أن ٌكون راس المال المكتتب به
مدفوعا بالكامل و(م )279من قانون الشركات اإلماراتً التً اباحت للشركة االقتراض حتى
قبل نشر مٌزانٌة السنة األولى ((إذا كفلت الدولة أو أحد المصارؾ العاملة فٌها الوفاء بهذه
السندات …)) ونرى اعتماد راس المال المكتتب به اكثر واقعٌة.
أما الشرط الثانً فهو أن ال ٌتجاوز مبلػ القرض راس مال الشركة ،وقد بٌنت الفقرة ب من
م 221للقانون الٌمنً ((…أال تزٌد قٌمة اإلسناد على راس المال الموجود فعال )) وكذلك
م 280من القانون اإلماراتً ،وم 227من نظام الشركات السعودي اشترطت أن ال ٌتجاوز
مبلػ القرض راس المال المدفوع وم 88من القانون العمانً ورد راس المال مطلقا ،بٌنما
اشترط القانون المصري فً المادة (( 49أال تزٌد قٌمتها على صافً أصول الشركة حسبما
ٌحدده مراقب الحسابات وفقا آلخر مٌزانٌة وافقت علٌها الجمعٌة العامة)) ،وم 228من القانون
الكوٌتً راس المال المكتتب ،وإذا كان الضمان جمٌع أموال الشركة وهو ٌتماشى مع نص
القانون المصري ،إال أن االقتصار على راس المال االسمً أو المكتتب به فٌه ضمان ال ؼبار
علٌه  .والشرط الثالث صدور قرار من الهٌبة العامة للشركة ،ولم ٌبٌن القانون هل أن القرار
ٌعد من القرارات العادٌة أم القرارات التً تتطلب حضور عدد مخصوص من المساهمٌن؟،
نرى أنه اجتماع عادي ألن األمور التً تتطلب نصابا مخصوصا استثناء وردت حصرا فً
الفقرة ثانٌا من المادة  ،91ولم ٌرد من بٌن موضوعاتها اتخاذ قرار بإصدار سندات القرض(
) ،ونرى أن موضوع االقتراض من الجمهور فٌه خطورة على الشركة والمقرضٌن ٌستحسن
لو اشترط القانون أؼلبٌة خاصة .
 1ـ إجراءات إصدار السندات
أ ـ بعد صدور قرار الهٌبة العامة المرتبطة بدراسة اقتصادٌة عن أسباب االصدار وأوجه إنفاق
القرضٌ ،رسل القرار والدراسة إلى مسجل الشركات.
ب ـ بعد أن ٌجد المسجل توافر الشروط القانونٌةٌ ،رفع األمر إلى وزٌر التجارة مع تنسٌبه أي
أن ٌكتب خالصة عن توفر الشروط القانونٌة ورأٌه فً الطلب ،وللوزٌر الموافقة على الطلب
أو رفضه ،وٌبلػ القرار للشركة فً الحالتٌن من قبل المسجل (م )79والقرار نهابً على ما
ٌبدو( ).
جـ ـ ٌكون شراء السندات بدعوة الجمهور إلى االكتتاب بالسندات ،وتبدأ إجراءات االكتتاب
بنشر بٌان االصدار فً النشرة التً ٌصدرها المسجل وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن ،وٌتضمن البٌان
المعلومات اآلتٌة التً تكتب فً السندات عند اصدارها :
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((أوال ـ اسم الشركة ورأس مالها .
ثانٌا ـ تارٌخ قرار الهٌبة العامة بالموافقة على إصدار سندات القرض .
ثالثا ـ معلومات عن الوضع المالً للشركة
رابعا ـ سعر الفابدة وتوارٌخ استحقاقها .
خامسا ـ قٌمة اإلصدار ومدته والقٌمة االسمٌة لكل سند .
سادسا ـ طرٌقة االكتتاب ومدته وطرٌقة الدفع .
سابعا ـ مواعٌد الوفاء بالقٌمة االسمٌة للسند .
ثامنا ـ الؽرض من القرض .
تاسعا ـ ضمانات الوفاء .
عاشرا ـ سندات القرض التً أصدرتها الشركة سابقا .
حادي عشر ـ أٌة بٌانات ومعلومات ضرورٌة ))( ) .
ٌجري االكتتاب فً مصرؾ ٌقوم بعملٌة االكتتاب لقاء عمولة ،وٌؽلق االكتتاب أما بانتهاء المدة
المحددة له ،أو باالكتتاب بجمٌع اإلسناد المصدرة ،وٌقوم المصرؾ باإلعالن عن ؼلق
االكتتاب فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن ،وٌزود المسجل بقابمة تتضمن أسماء المكتتبٌن وعناوٌنهم
وجنسٌاتهم وعدد السندات المكتتب بها والمبالػ المدفوعة من كل سند( ) .
وٌحق للمكتتبٌن بسندات القرض وخالل سبعة أٌام من تارٌخ آخر اعالن بالؽلق الطعن أمام
المحكمة المختصة وهً محكمة البداءة التً ٌقع المقر الربٌس للشركة فً دابرتها بعدم صحة
إجراءات االكتتاب ،وتنظر المحكمة فً الطعن بصورة مستعجلة وقرارها خاضع لمراجعة
محكمة االستبناؾ بصفتها التمٌٌزٌة ،وال ٌخضع القرار للطعن بتصحٌح القرار التمٌٌزي ،وإذا
حكم بإلؽاء االكتتاب لثبوت األسباب الواردة فً الطعن ،وجب على المصرؾ إعادة المبالػ
المسددة من المكتتبٌن إلٌهم خالل مدة ال تزٌد على ثالثٌن ٌوما( ) .
ولم ٌتطرق النص إلى التعوٌض إن كان له مقتضى ،ولكن ٌمكن سماع دعوى التعوٌض بناء
على دعوى المسإولٌة التقصٌرٌة وفقا للقواعد العامة المطلوب من المكتتب إثبات أركانها ،وقد
أشار القانون المصري م 49إلى الحقوق التعوٌضٌة ،وكذلك م 212من نظام الشركات
السعودي ،أما السندات التً لم ٌكتتب بها فتستطٌع الشركة أن تبٌعها فً سوق األوراق المالٌة
بسعر التداول على أن ال ٌقل عن قٌمتها االسمٌة( ) .
ومطلوب من الشركة أن توفً بقٌمة السندات فً المدة المحددة فً بٌان اإلصدار أو قبل ذلك
ولكن ال ٌجوز فً كل األحوال أن ٌتعدى التارٌخ المذكور( ).
والمالحظ على األحكام التً أوردها قانون الشركات الخاصة بإصدار سندات القرض انه ٌمكن
أن تسدد أقٌام السندات على دفعات ،وهذا ما ٌستدل من نصوص القانون بصورة ؼٌر مباشرة،
إذ ورد فً النصوص اكثر من مرة عبارات المبلػ المدفوع أو الذي ٌدفع من قٌمتها ( .المبالػ
المسددة من المكتتبٌن) (والمبالػ المدفوعة من قٌمة السند) (م. )82 ،81
و(طرٌقة الدفع) التً وردت فً بٌان اإلصدار ،بٌنما أشارت بعض القوانٌن العربٌة إلى أن
ٌكون دفع قٌمة السندات كاملة مرة واحدة( ) ،وهذا ٌتوافق مع حاجة الشركة إلى السٌولة التً
دفعتها لالقتراض ،كذلك أشارت القوانٌن العربٌة موضوع المقارنة إلى تكوٌن هٌبة عامة
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تنتخب ممثلٌن عنهم لحماٌة حقوق أصحاب السندات( ) ،ولم ٌتضمن القانون العراقً مثل ذلك
وهو نقص كان من المستحسن تالفٌه .
كما أن القانون العراقً ال ٌعرؾ إال نوعا واحدا من السندات نستطٌع أن نطلق علٌه السندات
العادٌة ،وهً السندات التً تعطً ألصحابها الحق فً تقاضً الفوابد الثابتة فً بٌان اإلصدار
فً المواعٌد المحددة أٌضا ،وحق تسلم مبالػ السندات عند انتهاء المدة المحددة للقرض فً
حٌن تعرؾ القوانٌن أنواعا من السندات كما ٌشٌر الفقه إلى أنواع أخرى ،فباإلضافة إلى
السندات العادٌة كما ذكرنا توجد :
السندات القابلة للتحول إلى أسهم  :نرى المادة  50من قانون الشركات المصري تقضً بؤنه
((ٌجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات قابلٌتها للتحول إلى اسهم بعد مضً المدة التً
تحددها الشركة فً نشرة االكتتاب وٌتم التحول بموافقة صاحب السند))( ) ،كما ٌوجد نوع
آخر من السندات هً السندات ذات المكافؤة وبذلك تنص المادة  212على انه ((ٌجوز إصدار
سندات ذات مكافؤة تدفع عند استهالك السند أو الوفاء بقٌمته …))( ) ،وٌشٌر الفقه إلى
السندات ذات العالوة ،حٌث ٌدفع المكتتب مبلؽا ٌقل عن القٌمة االسمٌة للسند بٌنما تلتزم
الشركة بكامل قٌمة السند وٌجري احتساب الفوابد بناء على ذلك أٌضا ،والؽاٌة من ذلك تشجٌع
المدخرٌن على شراء السندات( ) .
المبحث السادس
األرباح والخسابر
إن هدؾ الشركة ٌتمثل أساسا بالحصول على الربح ولكن قد ال ٌإول نشاطها إلى تحقٌق ذلك
فقد تمنى بخسارة ،وتقضً نٌة المشاركة ،توزٌع األرباح والخسابر بٌن الشركاء وسنتناول
توزٌع األرباح أوال ثم توزٌع الخسابر .
توزٌع األرباح
تنص المادة  73من قانون الشركات على أن :
((ٌوزع الربح الصافً للشركة بعد استٌفاء جمٌع االستقطاعات القانونٌة على الوجه اآلتً :
أوال  )%5( :خمس من المبة فً األقل كاحتٌاطً إلزامً حتى ٌبلػ ( )%50خمسٌن من المبة
من راس المال المدفوع ،وٌجوز بقرار من الهٌبة العامة االستمرار فً االستقطاع لحساب
االحتٌاطً اإللزامً بما ال ٌجاوز ( )%200مبة من المبة من راس المال المدفوع .
ثانٌا ٌ :وزع الباقً من الربح أو جزء منه على األعضاء حسب أسهمهم أو حصصهم حسب
األحوال)) ونتناول هذا النص على نقاط :
 2ـ الربح الصافً الذي ٌوزع هو الربح الذي حققته الشركة المستمدة من زٌادة اإلٌرادات على
المصروفات ،ووفقا الستخدام المعاٌٌر المحاسبٌة مستقطعا منه ما تقرره القوانٌن كحصة
الضرٌبة مثال وحصة الضمان االجتماعً للعمال .
 1ـ ٌستقطع من الربح الصافً ما ال ٌقل عن  %5لتكوٌن احتٌاطً ،وٌشترط فً المبلػ
المستقطع أن ال ٌقل عن  %5ولكن ٌجوز االستقطاع بؤكثر من ذلك ،وجاء األكثر مطلقا على
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أن ال ٌصل األمر لحرمان المساهمٌن من حقهم فً األرباح ،وٌكون االستقطاع لحساب تكوٌن
احتٌاطً وهو احتٌاطً إلزامً كما واضح من النص ،ألنه باإلمكان تكوٌن احتٌاطٌات
اختٌارٌة حسب ما تقرره الهٌبة العامة( ) ،وٌستمر استقطاع النسبة المذكورة من صافً
األرباح حتى ٌصل المستقطع إلى ( )%50من راس المال المدفوع ،وتستطٌع الهٌبة العامة أن
تقرر مواصلة االستقطاع بما ال ٌتجاوز ( )%200من رأس المال المدفوع ،كؤن تقرر الهٌبة
العامة االستمرار باالستقطاع إلى ( )%75أو ( )%90أو ( )%200ولكن ال ٌجوز أن ٌتعدى
ذلك .
 3ـ ٌوزع ما تبقى من الربح أو جزء منه بحسب ما تحدده الهٌبة العامة على المساهمٌن حسب
أسهمهم ،ألن األسهم من نوع واحد فً القانون العراقً فهً متساوٌة من حٌث الحقوق فً
تقاضً األرباح ولذلك ٌكون لكل مساهم مقدار من الربح ٌتناسب مع عدد ما ٌمتلكه من األسهم
ووفق المعادلة اآلتٌة :
مجموع الربح المطلوب توزٌعه
ــــــــ×عدد اسهم كل مساهم=الربح لكل مساهم
عدد اسهم راس المال
كما أشارت المادة  74إلى أوجه استخدام االحتٌاطً فجاء النص كاآلتً :
((أوال ٌ :ستخدم االحتٌاطً ألؼراض توسٌع وتطوٌر أعمال الشركة ،وتحسٌن ظروؾ العمل
والعمال فٌها ،واالشتراك فً تؤسٌس مشروعات لها عالقة بنشاط الشركة ،واإلسهام فً حماٌة
البٌبة( ) وبرامج الرعاٌة االجتماعٌة ،وللجهة القطاعٌة المختصة توجٌه الشركة نحو االستخدام
األمثل لالحتٌاطً بما ٌخدم األؼراض المذكورة ،وال ٌجوز توزٌع أٌة أرباح منها .
ثانٌا  :اطفاء خسابر الشركة من االحتٌاطً بما ال ٌتجاوز ( )%50خمسٌن من المبة منه ،وما
زاد على ذلك ٌكون خاضعا لموافقة المسجل والجهة القطاعٌة المختصة )) .
ونتناول النص المذكور المتعلق باستخدامات االحتٌاطً بنقاط وعلى الشكل اآلتً :
 2ـ االستخدام الربٌس لالحتٌاطً وهو احتٌاطً إلزامً كما ذكرنا لتوسٌع وتطوٌر أعمال
الشركة ،كؤن تفتح الشركة خطوطا إنتاجٌة جدٌدة ،إذا كانت شركة صناعٌة ،أو تحدث
خطوطها القدٌمة ،أو إدخال التقنٌة الحدٌثة فً اإلنتاج ،وكل ذلك لصالح الشركة .
 1ـ تحسٌن ظروؾ العمل والعمال  :وال تخفى أهمٌة تحسٌن ظروؾ العمل والعمال على
اإلنتاج واإلنتاجٌة ،كؤن تلجؤ الشركة إلى تسقٌؾ مكان العمل إن كان مكشوفا ،أو فتح مطعم
للعمال ٌقدم وجبات بؤسعار مخفضة ،أو تهٌبة خطوط نقل مالبمة .
 3ـ المشاركة فً المشارٌع ذات العالقة بنشاط الشركة فً إنجاز المشارٌع ذات العالقة أو
المشاركة برأس المال بحٌث تصبح الشركة شرٌكا فً المشارٌع المذكورة .
 4ـ اإلسهام فً مشارٌع حماٌة البٌبة وبرامج الرعاٌة االجتماعٌة( ) .
وتعد هذه األمور ذات أهمٌة فً حٌاة المجتمع والعاملٌن فً الشركةٌ ،قتضً من الشركة أن
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تخصص جزءا من االحتٌاطً لمواجهتها ،كإنشاء دور حضانة ألطفال العامالت فً الشركة
ومراكز ترفٌهٌة منفردة أو بالمشاركة مع ؼٌرها من الوحدات االقتصادٌة .
 5ـ تشٌر المادة المذكورة إلى انه على الجهة القطاعٌة المختصة أن توجه الشركة نحو
االستخدام األمثل لالحتٌاطً ونرى فً ذلك عببا على الجهة القطاعٌة المختصة ،إذ ٌطلب منها
مالحقة الشركات وتوجٌهها نحو استخدام االحتٌاطً بما ٌحقق المصلحة العامة ومصلحة
الشركة أٌضا( ) .
 6ـ ال ٌجوز للشركة أن توزع أرباحا من االحتٌاطً حتى لو وجد لدٌها فابض منه ،ألنه
مخصص ألؼراض محددة ال ٌجوز تجاوزها .
 7ـ إذا كان ؼٌر مسموح للشركة أن توزع أرباحا من االحتٌاطً فٌجوز لها أن تطفا خسابرها
منه وبال موافقة من أٌة جهة ،ولكن ٌنبؽً أن ٌكون المبلػ المستقطع من االحتٌاطً لهذا
الؽرض بما ال ٌجاوز  %50منه ،وٌجوز أن ٌإخذ ما ٌزٌد على هذه النسبة على شرط موافقة
المسجل والجهة القطاعٌة المختصة ،وبال تحدٌد لهذه النسبة ألنها جاءت مطلقة .
توزٌع الخسابر
 2ـ ال توجد مشكلة فً توزٌع الخسابر ألنها توزع على مجموع األسهم ،وٌقع على المساهم
مبلػ بعدد ما ٌملكه من األسهم ،والمعادلة فً توزٌع الربح تطبق لتوزٌع الخسارة ،فقط تكتب
الخسارة بدال من الربح :
مجموع الخسارة
ــــــــــ×عدد األسهم التً ٌملكها كل مساهم=خسارة المساهم
عدد اسهم راس المال
وقد ٌثار تساإل فً هذا المقام مفاده ،هل مطلوب من المساهم أن ٌدفع مبلػ الخسارة التً
ترتبت علٌه والجواب على ذلك بالنفً ،ألن المسإولٌة فً شركات المساهمة محددة بقدر
المساهمة براس المال ،وعلٌه تلحق الخسارة القٌمة الفعلٌة للسهم( ) .
 1ـ إذا بلؽت( ) خسارة الشركة  %50خمسٌن من المبة من راس المال ،على الشركة أن تبلػ
المسجل بذلك وخالل ستٌن ٌوما من التارٌخ الذي تثبت فٌه الخسارة وفقا لمٌزانٌة معدة وفق
األصول المحاسبٌة ،وٌبلػ المسجل الجهة القطاعٌة المختصة التً تدرس حالة الشركة وتقدم
توجٌهات ملزمة ،وال نعلم هل لدى الجهة القطاعٌة المختصة القدرة على دراسة أوضاع
الشركات التً تلحقها خسابر بالحجم المشار إلٌه ؟ وتعطً الحلول الملزمة لها نشك فً ذلك
ولم نر فً نصوص القوانٌن العربٌة المقارنة ما ٌماثل هذا الدور ألي جهة .
 3ـ اما إذا بلؽت خسارة الشركة  %75من راس المال فهً ملزمة بؤن تقوم بؤحد اإلجراءات
اآلتٌة :
أ ـ تخفٌض راس المال أو زٌادته أو اتخاذ أي إجراء آخر ٌقترن بموافقة الجهة القطاعٌة
المختصة ،كؤن تقرر الشركة االندماج مع ؼٌرها من الشركات .
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ب ـ أن توصً بتصفٌة الشركة عندما تجد أن بقاء الشركة ٌمثل عببا ٌزٌد فً خسابرها ،وقد
بٌنت هذه األحكام المادة  76بفقرتٌها ،أوال وثانٌا .

المبحث السابع
إدارة الشركة
تتصؾ الشركة المساهمة كما ذكرنا بالتنظٌم ،فتتوزع االختصاصات فٌها بٌن جهات عدة،
الهٌبة العامة التً ترسم سٌاسة الشركة ،ومجلس اإلدارة الذي ٌمثل السلطة التنفٌذٌة ،التً تضع
مقررات الهٌبة العامة موضع التنفٌذ كما ٌتولى مراقب الحسابات ،مهمة الرقابة من خالل
تدقٌق المٌزانٌة والقرارات التً تتخذها السلطات التنفٌذٌة ،وسنتناول هذه الجهات فً ثالثة
مطالب :
المطلب األول
الهٌبة العامة( )
تعد الهٌبة العامة أعلى سلطة فً الشركة ألنها تمثل مالكً راس المال فً الشركة ولها
اختصاصات وصالحٌات كبٌرة ،وسنتناول فً فقرات التعرٌؾ بالهٌبة العامة واالجتماعات
التً تعقدها ثم اختصاصاتها .
التعرٌؾ بالهٌبة العامة
تنص المادة ( )85من قانون الشركات على أن ((تتكون الهٌبة العامة من جمٌع أعضاء
الشركة)) ،وبناء على هذا النص فان القانون ٌطلق تسمٌة الهٌبة العامة على مالكً راس المال
فً الشركة ،ألنه لم ٌقٌد الحضور إلى اجتماعات الهٌبة العامة والتصوٌت فٌها على تملك مقدار
من اسهم الشركة( )  .فً حٌن تنص (م )83من نظام الشركات السعودي على انه ((ٌبٌن نظام
الشركة من له حق حضور الجمعٌات العامة من المساهمٌن ومع ذلك ٌكون لكل مساهم حابز
لعشرٌن سهما حق الحضور ولو نص نظام الشركة على ؼٌر ذلك …)) .
فالهٌبة العامة فً األساس تمثل مجموع مالكً أسهم الشركة ،مع األخذ باالعتبار القٌود التً
تضعها بعض القوانٌن على شرط حضور اجتماعات الهٌبة العامة .
اجتماعات الهٌبة العامة
نتناول فً االجتماعات تحدٌد الجهات التً تدعوا النعقادها ،وأنواع االجتماعات ،والنصاب
القانونً النعقاد كل منها ،واإلنابة فً حضور االجتماع .
الدعوة لعقد االجتماع
 2ـ تؤتً الدعوة من المإسسٌن بالنسبة لالجتماع التؤسٌسً (م(( )87أوال  :مإسسً الشركة
لؽرض عقد االجتماع التؤسٌسً خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ صدور شهادة التؤسٌس))
 1ـ أما الدعوة لحضور االجتماعات خالل حٌاة الشركة فتقع من ربٌس مجلس اإلدارة أو بناء
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على طلب أعضاء فً الشركة ٌملكون ما ال ٌقل عن  %20من راس مال الشركة المدفوع
(م/87ثانٌا) .
 3ـ وقد ترد الدعوة من المسجل أما بمبادرة منه أو بناء على طلب بعض الجهات (الجهة
القطاعٌة( ) المختصة أو مراقب الحسابات) .
وفً األحوال التً تتخلؾ فٌها الجهات المعنٌة عن دعوة الهٌبة العامة لالجتماع ٌقع على
المسجل واجب توجٌه الدعوة (م/88ثانٌا) ((إذا تخلؾ المإسسون أو ربٌس مجلس اإلدارة فً
الشركة المساهمة …عن توجٌه الدعوة لعقد اجتماع الهٌبة العامة خالل المواعٌد المقررة قانونا
وجب على المسجل توجٌهها مباشرة إلى األعضاء فً الشركة …)) .
وتوجه الدعوة عادة للمساهمٌن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن وفً النشرة التً ٌصدرها المسجل
واالعالن فً سوق األوراق المالٌة ،بٌنما تعتمد بعض القوانٌن ارسال الرسابل المسجلة
(المضمونة) (م )226من قانون الشركات العمانً ((…كما ٌجب أن ترسل فً الوقت نفسه
إلى كل مساهم بالبرٌد المسجل أو تسلم إلٌه أو إلى ممثله بالٌد مقابل توقٌعه وذلك قبل الموعد
المحدد لالجتماع باسبوعٌن على األقل))( ) .
أنواع االجتماعات والنصاب القانونً لكل منها :
 2ـ االجتماع التؤسٌسً  :وهو االجتماع الذي ٌعقب صدور شهادة تؤسٌس الشركة وبما ال
ٌتجاوز ثالثٌن ٌوما .
وٌتحقق النصاب فً هذا االجتماع إذا توافر النصاب المطلوب لالجتماع العادي للشركة رؼم
أهمٌة القرارات التً تتخذها الهٌبة العامة ،من تعٌٌن مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ألن
االجتماع ؼٌر العادي الذي تطلب له القانون نصابا مخصوصا ،جاءت حاالته حصرا واستثناء
ال ٌجوز تجاوزها ولٌس من بٌنها االجتماع التؤسٌسً .
بٌنما ٌشترط القانون المصري لصحة االجتماع التؤسٌسً ((…حضور عدد من الشركاء ٌمثل
نصؾ راس المال المصدر على األقل .
وإذا لم ٌتوافر فً االجتماع النصاب المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة وجب توجٌه الدعوة
الجتماع ثان ٌعقد خالل ٌ 25وما من االجتماع األول … وٌكون االجتماع الثانً صحٌحا إذا
حضره عدد من الشركاء ٌمثل ربع راس المال المصدر على األقل))( ) .
 1ـ االجتماع العادي
تجتمع الهٌبة العامة اجتماعا عادٌا مرة واحدة فً السنة فً األقل (م )86لمناقشة األمور التً
تقع ضمن اختصاصاتها ،والتً تحصل بصورة دورٌة ،كمناقشة مقدار األرباح التً تقرر
توزٌعها ومناقشة تقرٌر مراقب الحسابات عن المٌزانٌة .
وٌتحقق النصاب فً هذا االجتماع بحضور أكثرٌة األسهم المدفوعة أقساطها ،والمقصود
باألكثرٌة األكثرٌة المطلقة ألن القانون لم ٌحددها ،وعند عدم تحقق هذه النسبة المذكورة،
ٌإجل االجتماع إلى الموعد نفسه من األسبوع التالً ،وٌكون النصاب متحققا بحضور أي عدد
من األسهم( ) ،وإذا كان القانون لم ٌصؾ االجتماع بكونه عادٌا أو ؼٌر عادي ،إنما ٌفهم ذلك
من طبٌعة األمور المطلوب من الجمعٌة العامة مناقشتها .
 3ـ االجتماع الطارئ أو ؼٌر العادي .
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ٌجوز أن تجتمع الهٌبة العامة وحسب الحاجة اجتماعا ؼٌر عادي وقد بٌنا الجهة التً تدعو إلٌه
.
أما النصاب القانونً لهذا االجتماع فقد أشارت له الفقرة ثانٌا من المادة  91التً تنص على انه
((إذا اقتصر جدول األعمال على تعدٌل عقد الشركة أو زٌادة راس مالها أو تخفٌضه أو إقالة
مجلس إدارتها أو أي عضو فٌه أو دمجها أو تحوٌلها أو تصفٌتها فٌقتضً عندبذ حضور النسبة
المطلوبة لالجتماع األول )) .
والنسبة المطلوبة لالجتماع األول فً الفقرة أوال تعنً األكثرٌة ،وقد توقؾ القانون عند
األكثرٌة ،ولم ٌشر إلى إعادة االجتماع مرة أخرى وما هً المدة التً ٌدعى لالجتماع بعدها
ولم ٌتعرض إلى تخفٌض النسبة إلى اقل من األكثرٌة عند عدم تحققها ،وهذا ٌثٌر صعوبة عدم
تحقق النسبة المطلوبة ،وحسب القانون العراقً ال ٌوجد حل ،إذ البد من قرار تإٌده األكثرٌة،
القانون األردنً تطلب حضور األكثرٌة المطلقة لصحة االجتماع ؼٌر العادي ،وفً حالة عدم
حصولها تدعى الهٌبة العامة الجتماع ثان خالل األٌام العشرة التالٌة لالجتماع األول ،وٌكون
االجتماع صحٌحا إذا حضر أكثر من  %40من مجموع األسهم ،وعند عدم حصوله ٌلؽى
االجتماع ،أٌا كانت أسباب انعقاده (م ،)271وإذا كان فً نسبة  %40هبوط عن األكثرٌة ،لكن
النسبة قد ال تتحقق أٌضا ألنها ما زالت مرتفعة كما أن إلؽاء االجتماع إجراء ؼٌر عملً
بتقدٌرنا ،وهبط نظام الشركات السعودي فً االجتماع الثانً إلى الربع بعد أن اشترط فً
األول األكثرٌة (م ،) ()91أما القانون الٌمنً فقد تطلب فً االجتماع الثانً حضور ثلث األسهم
(م/273ب) ،فً حٌن تطلب القانون اإلماراتً أؼلبٌة ثالثة أرباع األسهم وعند عدم تحققها،
ٌدعى الجتماع ثان خالل ثالثٌن ٌوما ،وٌشترط لصحته حضور نصؾ األسهم ،وفً حالة عدم
حصول النسبة المذكورة تدعى الجمعٌة العامة الجتماع ثالث خالل ثالثٌن ٌوما ،وٌكون هذا
االجتماع صحٌحا بحضور أي عدد من األسهم( ).
ونرى األمر ٌتطلب االبتعاد عن التفرٌط واإلفراط ،التفرٌط بمساٌرة القانون اإلماراتً الذي
ٌقضً بصحة االجتماع بحضور أي عدد فً االجتماع الثالث ،ألن القرارات المطلوب اتخاذها
خطٌرة فً حٌاة الشركة كتصفٌتها مثال .
أما اإلفراط فٌتمثل بموقؾ القانون العراقً الذي ٌتطلب األكثرٌة حصرا ،وقرٌب منه القانون
األردنً الذي ٌتطلب  ،%40ونرى الحل الوسط ٌتمثل بموقؾ القانون المصري ونظام
الشركات السعودي اللذٌن طلبا حضور  %15فً األقل من أسهم الشركة .
وقد عدلت المادة ( )91من القانون العراقً بموجب التعدٌل الذي أشرنا إلٌه ،ولكن التعدٌل لم
ٌعالج األمر بل زاد فً تعقٌده ،فحسب التعدٌل وبالنسبة لالجتماع العادي ٌشترط حضور
األكثرٌة ،وعند عدم تحققها ٌدعى الجتماع ثان فً األسبوع التالً ،وال ٌكون صحٌحا إال
بحضور  %15من األسهم ،وأضاؾ بشكل ؼٌر مفهوم انه بإمكان المسجل أن ٌلؽً هذا
االشتراط ،فاشتراط حضور  %15لالجتماع العادي لم نر ما ٌماثله فً القوانٌن موضوع
المقارنة( ) ،كما انه ترك األمر للمسجل لٌصرؾ النظر عن حصول النسبة المطلوبة فٌه،
تحكم ٌترك للمسجل قد ٌطلبه أو ال ٌطلبه وفً ذلك ثلم للمساواة  .ولم ٌتعرض التعدٌل إلى
نصاب االجتماع ؼٌر العادي وبذلك من ؼٌر الٌسٌر تحققه  .بل إن القانون العراقً أضاؾ
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لألمر صعوبة،عندما اشترط لصحة القرارات فً االجتماع ؼٌر العادي ،أن تصدر بؤكثرٌة
األسهم المكونة لراس المال ((تصدر القرارات الخاصة بتعدٌل عقد الشركة أو زٌادة راس
مالها ،أو تخفٌضه أو دمجها أو تحوٌلها أو تصفٌتها بؤكثرٌة األسهم المكتتب بها والمسدد
أقساطها المستحقة فً الشركة المساهمة …)) (م/98ثانٌا) ،فاألؼلبٌة مطلوبة ال فً الحضور
فقط إنما فً التصوٌت عل القرارات أٌضا ،لكن التصوٌت فً القرارات العادٌة ٌكون بؤؼلبٌة
األسهم المشاركة فً االجتماع( ) .
وقد تطلب القانون حضور مندوبٌن عن المسجل وعن الجهة القطاعٌة المختصة وحضور
أؼلبٌة أعضاء مجلس اإلدارة بضمنهم ممثلو العمال ،ومع ذلك ٌنعقد االجتماع عند عدم حضور
المذكورٌن بعد مرور نصؾ ساعة عن موعد االجتماع (م. )93
وقد عدلت المادة لٌقتصر اشتراط الحضور على ممثل سجل الشركات وعلى أؼلبٌة أعضاء
مجلس اإلدارة ،وأبقى على صحة انعقاد االجتماع حتى مع عدم حضور أعضاء مجلس اإلدارة
بعد مضً نصؾ ساعة على وقت االجتماع المحدد ،وبذلك تساهل القانون تجاه عدم حضور
أعضاء مجلس اإلدارة ،ونورد فٌما ٌؤتً نص المادة ( )60من قانون الشركات المصري حٌث
نرى أهمٌته :
((ٌجب أن ٌكون مجلس اإلدارة ممثال فً الجمعٌة العامة بما ال ٌقل عن العدد الواجب توفره
لصحة انعقاد جلساته … وال ٌجوز التخلؾ عن حضور االجتماع بؽٌر عذر مقبول …
فإذا كان نصاب اجتماع المساهمٌن قانونٌا ،ولم ٌتوافر نصاب مجلس اإلدارة فً االجتماع جاز
للجمعٌة فً هذه الحالة النظر فً توقٌع ؼرامة مالٌة على أعضاء مجلس اإلدارة الذٌن لم
ٌحضروا بؽٌر عذر مقبول ،فإذا تكرر ؼٌابهم جاز للجمعٌة أن تنظر فً عزلهم وانتخاب
ؼٌرهم ثم تدعى الجمعٌة الجتماع آخر …))( ) .
كما أن الفقرة ب من المادة  277من القانون األردنً تفٌد بؤنه :
((على مجلس اإلدارة حضور اجتماع الهٌبة العامة بعدد ال ٌقل عن العدد الواجب توافره
لصحة انعقاد مجلس اإلدارة ،وال ٌجوز التخلؾ عن الحضور بؽٌر عذر مقبول )) .
ومن ذلك نرى ؼرابة النص العراقً ،االنتظار نصؾ ساعة ،ثم انعقاد اجتماع الهٌبة العامة
بؽٌر حضور أي من أعضاء مجلس اإلدارة وبال مسإولٌة تترتب على أي منهم بسبب تؽٌبه .
حضور االجتماعات واإلنابة
ٌحق ألي مساهم حسب القانون العراقً ،حضور اجتماعات الهٌبة العامة والمشاركة فً
التصوٌت ،لعدم وجود نص ٌقٌد هذا الحق ،كما ٌحق للمساهم أن ٌنٌب ؼٌره بوكالة أن كان
المناب ؼٌر مساهم فً الشركة ،وبورقه إنابة تعدها الشركة بالتنسٌق مع مسجل الشركات ،إن
كان المناب أحد المساهمٌن (م 92أوال وثانٌا)( ) ،ونرى أن إباحة توكٌل الؽٌر ،وقد ٌكون
مضرا بالشركة ،لم تسمح القوانٌن موضوع المقارنة به فالمادة ( )83من نظام الشركات
السعودي تقضً للمساهم أن ٌوكل عنه كتابه مساهما آخر …)) وم /258ب من قانون
الشركات الٌمنً ((وٌجوز التوكٌل فً حضور الجمعٌة العامة بشرط أن ٌكون الوكٌل
مساهم))( ) ،كما أن القانون العراقً لم ٌتعرض إلى موضوع توكٌل أعضاء مجلس اإلدارة،
ومع سكوت القانون فهو مباح ألن ذلك هو األصل ،بٌنما منعت القوانٌن التً نشٌر إلى
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نصوصها توكٌل أعضاء مجلس اإلدارة ،فالقانون المصري ٌقضً فً المادة ( )59انه (( :وال
ٌجوز للمساهم من ؼٌر أعضاء مجلس اإلدارة أن ٌنٌب عنه أحد أعضاء مجلس اإلدارة فً
حضور الجمعٌات العامة )) ،ومفاد النص منع توكٌل أعضاء مجلس اإلدارة ،إنما ٌجوز توكٌل
أعضاء مجلس اإلدارة بعضهم للبعض ،بٌنما جاء فً نص (/258أ) فً القانون الٌمنً … وال
ٌجوز للمساهم أن ٌنٌب عنه أعضاء مجلس اإلدارة فً حضور الجمعٌة العامة ))( ) .
اختصاصات وصالحٌات الهٌبة العامة
بٌنت المادة  201من قانون الشركات بفقراتها العشر اختصاصات وصالحٌات الهٌبة العامة
وعلى الشكل اآلتً :
((الهٌبة العامة هً أعلى هٌبة فً الشركة ،وتتولى تقرٌر كل ما ٌعود لمصلحتها وٌكون لها
بوجه خاص ما ٌؤتً :
أوال  :مناقشة وإقرار تقرٌر المإسسٌن حول إجراءات تؤسٌس الشركة عند عقد االجتماع
التؤسٌسً .
ثانٌا  :انتخاب ممثلً المساهمٌن من ؼٌر القطاع االشتراكً فً مجلس إدارة الشركة المختلطة
من قبلهم ،وممثلً جمٌع المساهمٌن فً مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة وإقالتهم .
ثالثا  :مناقشة تقارٌر كل من مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة… ومراقب الحسابات وأي
تقرٌر آخر ٌردها من جهة ذات عالقة واتخاذ القرارات الالزمة .
رابعا  :مناقشة الحسابات الختامٌة للشركة والمصادقة 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 )) .
ثامنا  :إقرار نسبة األرباح الواجب توزٌعها على األعضاء وتحدٌد نسبة االحتٌاطً اإللزامً
وأٌة احتٌاطات أخرى تراها مناسبة .
تاسعا  :تحدٌد مكافؤة ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة فً الشركات المساهمة المختلطة والخاصة
بما ٌتناسب والجهد المبذول فً إنجاز المهام وتحقٌق الخطط واألرباح .
عاشرا  :إقرار قواعد الخدمة فً الشركة المساهمة المختلطة المعدة من مجلس اإلدارة بالتنسٌق
مع الجهة القطاعٌة المختصة )) .
واالختصاصات كما هو واضح تتعلق بالهٌبة العامة فً اجتماعاتها المتنوعة التؤسٌسً والعادي
والطارئ .
المطلب الثانً
مجلس اإلدارة
نتناول مجلس اإلدارة فً شركات المساهمة حسب قانون الشركات رقم  12لسنة ،2997
نقارن األمر بسابقه القانون رقم  36لسنة  2983الملؽً ثم نتناول مجلس اإلدارة حسب تعدٌل
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القانون الذي صدر مإخرا .
ونقارن كل ذلك مع تجربة اإلدارة فً القوانٌن المقارنة .
أوال  :مجلس اإلدارة طبقا ألحكام القانون رقم  12لسنة . 2997
مٌز القانون بٌن الشركات المختلطة والشركات الخاصة ،واألولى كما بٌنا تلك التً تشترك
الدولة براس المال فٌها شرٌطة أن ال تقل مساهمة المال العام فٌها عن  %15من راس المال.
مجلس اإلدارة فً شركات المساهمة المختلطة
ٌتكون المجلس من تسعة أعضاء أصلٌٌن ومثلهم احتٌاط( ) ،وهو رقم ثابت لكل أنواع
الشركات المساهمة المختلطة ال تختلؾ الواحدة عن األخرى ،تؤسٌسا على أن للشركات
المختلطة ذات األهمٌة فتتوحد فً عدد أعضاء مجلس إدارتها وٌتوزع هذا العدد كاآلتً :
 2ـ ثالثة أعضاء ٌمثلون القطاع االشتراكً ٌعٌنهم الوزٌر المختص أو من ٌخوله والوزٌر
المختص هو من ٌقع نشاط الشركة ضمن النشاط الذي تشرؾ علٌه وزارته ،ونرى أن من
المالبم اقتصار التحدٌد على الوزٌر المختص بؽٌر أو من ٌخوله ،ألن العضوٌة فً مجلس
اإلدارة تقترب من درجة المدٌر العام ،فال ٌصح أن ٌخول المدٌر العام بتعٌٌنهم ،كما أن التعٌٌن
من قبل الوزٌر له وقع معنوي افضل بتقدٌرنا( ) .
 1ـ أربعة أعضاء ٌمثلون القطاع الخاص ٌجري انتخابهم من قبل الهٌبة العامة بؽٌر اسهم
القطاع االشتراكً( ) .
وتوزٌع األعضاء كما هو واضح ٌرتبط بملكٌة راس المال بالنسبة للمثلً القطاع الخاص ،لذلك
وجدنا التباٌن فً العدد بٌن قانون  2983والقانون الحالً تبعا لتؽٌر حصة كل قطاع فً راس
المال ،كما ٌرتبط بعنصر العمل عندما جعل القانون عضوٌن من أعضاء المجلس لهما .
وإذا كان ثمة من ٌرى حصول طالق بٌن اإلدارة وملكٌة راس المال( ) فان هذا الطالق ٌبرز
بوضوح حسب أحكام قانون الشركات رقم  36لسنة  2983الملؽً وقانون رقم  12لسنة
 2997الحالًٌ ،بدو ذلك بوضوح فً تعٌٌن المدٌر المفوض للشركات الذي قد ٌكون من بٌن
الشركاء أو من الؽٌر( ) .
كذلك ٌكون االنفصال واضحا فً شركات المساهمة ،عندما ٌتم اختٌار عضوٌن من العاملٌن
وهم ال ٌملكون شٌبا من راس المالٌ ،ضاؾ إلى ذلك أن ممثلً القطاع االشتراكً موظفون ال
ٌملكون أٌضا حصة فً راس المال بالمعنى الدقٌق للملكٌة ،إنما تتمثل هذه بملكٌة المجتمع
لحصة من راس المال وهم جزء من ذلك المجتمع .
عدل نص المادة  203الخاص بمجلس اإلدارة فً الشركة المختلطة لٌكون العدد سبعة أصلٌٌن
ٌختار الوزٌر المختص أو من ٌمثله عضوٌن وتنتخب الهٌبة العامة الخمسة اآلخرٌن إال إذا
جاوزت مساهمة قطاع الدولة  %50فٌصبح ممثلً هذا القطاع ثالثة وتختار الهٌبة العامة
األربعة اآلخرٌن ،وقد الؽً التعدٌل مشاركة ممثلً العمال .
وتفٌد المادة /218أ من قانون الشركات الٌمنً على انه ((إذا كانت الدولة أو ؼٌرها من الهٌبات
العامة مساهمة فً الشركة اعتبرت عضوا دابما فً مجلس إدارتها وٌكون لها مركز واحد إال
إذا كانت تملك ربع راس المال أو أكثر من ذلك فٌكون لها عدد من مراكز
المجلس بنسبة ما تملكه من األسهم))( ) .
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مجلس اإلدارة فً الشركات الخاصة
ٌتكون مجلس اإلدارة فً الشركة الخاصة من عدد ال ٌقل عن خمسة وال ٌزٌد على تسعة حسب
القانون العراقً تنتخب الهٌبة العامة عددا ٌتراوح بٌن  3ـ  7من أعضاء المجلس ،وٌجري
اختٌار عضوٌن من العاملٌن فً الشركة من بٌن االتحاد العام لنقابات العمال (م )204قبل أن
تعدل ،وٌجري اختٌار عدد مماثل لألعضاء األصلٌٌن احتٌاط( )  .وقد عدلت المادة المذكورة
بموجب التعدٌل الذي أشرنا إلٌه لٌكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة ٌتراوح بٌن  5ـ  9أعضاء
أصلٌٌن تنتخبهم الهٌبة العامة للشركة :
وكان القانون ٌستبعد الشركات المصرفٌة من شرط مشاركة العاملٌن فً مجالس إدارتها
تؤسٌسا على أن للشركة أسرارها التً من ؼٌر المستحب اطالع العاملٌن علٌها وهً حجة ؼٌر
مقنعة بتقدٌرنا ،ألن العاملٌن مطلعون على أوضاع الشركة من الناحٌة العملٌة ،وقد ألؽى
التعدٌل للقانون هذا االستثناء بسبب حرمان مشاركة العاملٌن فً اإلدارة لجمٌع أنواع الشركات
المصرفٌة وؼٌر المصرفٌة .
وإذا قارنا األمر مع القوانٌن موضوع المقارنة نجد المادة  77من قانون الشركات المصري
تقضً بان (( ٌتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ٌتكون من عدد فردي من األعضاء ال ٌقل عن
ثالثة تختارهم الجمعٌة العامة لمدة ثالث سنوات وفقا للطرٌقة المبٌنة فً نظام الشركة)) فالعدد
متروك لالنتخابات وتحدٌد الحد األعلى لعدد أعضاء مجلس اإلدارة متروك أٌضا لنظام
الشركة( ) .
وٌحتاج موضوع استبعاد العاملٌن فً تشكٌله مجلس اإلدارة حسب القانون العراقً بعد التعدٌل
إلى بعض التوضٌح ،فهذه المشاركة ٌمتد تارٌخها إلى ستٌنات القرن الماضً ،كما أن العاملٌن
فً أي نشاط اقتصادي طرؾ فٌه ال ٌمكن تجاهله ،وإذا كان ال وجود لتمثٌل العاملٌن فً
مجلس اإلدارة فً ؼالبٌة القوانٌن موضوع المقارنة ،فان هذا التمثٌل قد تراجع فً التشرٌع
المصري أٌضا ،لٌتخذ صوره من إشكال ثالثة تبعا لما ٌنص علٌه نظام الشركة ،وبذلك فهو
ٌختلؾ من شركة ألخرى ،فقد بٌن النظام طرٌقة مشاركة العاملٌن وعددهم ،أو أن ٌنص النظام
على تحدٌد اسهم للعاملٌن( ) كمجموع ـ باعتبارهم جمعٌة واحدة لمن أمضى فً العمل مدة ال
تقل عن سنة ـ وٌجري اختٌار من ٌمثلهم باإلدارة من قبل العاملٌن ،أما الطرٌقة الثالثة فهً عدم
المشاركة فً مجلس اإلدارة ،إنما المشاركة فً هٌبة استشارٌة تقدم إلى مجلس اإلدارة
المشورة .
ونرى تخفٌفا التجاه القانون بإبعاد العاملٌن عن إدارة الشركة المساهمة الخاصة اللجوء العتماد
تكوٌن هٌبة استشارٌة ٌشارك فٌها العاملون ،والؽرٌب فً األمر أن التعدٌل ابقى على وجود
العمال ضمن تشكٌلة مجلس اإلدارة فً الشركات المختلطة .
شروط العضوٌة فً مجلس اإلدارة
ٌشترط فً الشخص الذي ٌكون عضوا فً مجلس إدارة الشركة المساهمة ما ٌؤتً :
أوال  :أن ٌكون كامل األهلٌة ،وتمام األهلٌة حسب القانون العراقً وؼالبٌة القوانٌن العربٌة
عدا القانون المصري( ) إكمال الثامنة عشرة من العمر (م/206أ) ،ولم تتعرض ؼالبٌة القوانٌن
موضوع المقارنة لهذا الشرط إال أن قانون الشركات األردنً اشترط فً عضو مجلس اإلدارة
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أن ٌكمل الحادٌة والعشرٌن من العمر( ) ،ألهمٌة مركز عضو مجلس اإلدارة فً الشركة ،وما
ٌتطلبه من النضج والخبرة .
ثانٌا  :أن ال ٌكون ممنوعا من عضوٌة مجلس اإلدارة بحسب قانون أو قرار صادر عن جهة
مختصة (م ،)1/206وٌمنع قانون انضباط موظفً الدولة الموظؾ من االشتراك فً إدارة
الشركات (م /5ؾ )1تنزٌها للوظٌفة العمومٌة وإبعادها عن الشبهات حبذا لو كان النص فً
قانون الشركات  .كما هو مسلك القانون األردنً فً المادة  1/247من قانون الشركات التً
نصها ((أن ال ٌكون موظفا فً الحكومة أو أي مإسسة رسمٌة عامة))( ) ،بل تحرم بعض
القوانٌن على الموظؾ حتى بعد تركه الوظٌفة المشاركة فً مجلس إدارة الشركة المساهمة إال
بعد مضً مدة معٌنة ،لكن األمر ٌقتصر على الشركات التً تحظى بامتٌازات أو متعاقدة مع
الدابرة التً كان ٌعمل بها الموظؾ (م 278من قانون الشركات المصري) التً نصها (( :ال
ٌجوز بؽٌر إذن خاص من ربٌس مجلس الوزراء للوزٌر أو ألي من العاملٌن شاؼلً وظابؾ
اإلدارة العلٌا ،قبل انقضاء ثالث سنوات من تركه الوزارة أو الوظٌفة أن ٌعمل مدٌرا بمجلس
إدارة أو أن ٌشتؽل بصفة دابمة بؤي عمل فنً أو إداري أو استشاري فً شركة من شركات
المساهمة التً تكفل لها الحكومة مزاٌا خاصة عن طرٌق اإلعانات أو الضمان ،أو التً ترتبط
مع الحكومة أو وزارات الحكم المحلً بعقد من عقود االحتكار ،أو عقد من عقود االشتؽال
العامة أو بعقد التزام مرفق عام أو بعقد استؽالل مصدر من مصادر الثروة المعدنٌة أو
الطبٌعٌة)) .
ثالثا  :أن ٌكون مالكا لما ال ٌقل عن ألفً سهم م( )206وٌطلق على هذه األسهم حسب القوانٌن
المقارنة وما درج علٌه الفقه باسهم الضمان ،أي ضمان المسإولٌة عن األضرار التً تلحق
الشركة نتٌجة مزاولته لعمله كعضو مجلس اإلدارة (م/234أ) من قانون الشركات الٌمنً التً
تشترط أن ال تقل عن  %1من أسهم الشركة ،وتنص الفقرة ب من المادة على أن ((وٌخصص
القدر من األسهم المذكورة فً الفقرة السابقة لضمان مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة)) وم97
من القانون العمانً ،وم 97من قانون الشركات لدولة اإلمارات ،وكان األجدر بالقانون العراقً
أن ٌجعل هذه األسهم لضمان المسإولٌة ،ما دامت ال تباع خالل عضوٌة صاحبها فً المجلس
وإذا نقصت ٌجب إكمال النقص وإال تنتهً العضوٌة ،أما كونها دلٌال على الحرص وأداء
واجب اإلدارة بكفاءة فهنالك من ٌنتقد هذا االشتراط تؤسٌسا على انه ٌحرم األكفاء ممن ال ٌملك
العدد المطلوب من عضوٌة مجلس اإلدارة( ) .
وتحرم بعض القوانٌن أوراق الضد التً تشٌر إلى صورٌة امتالك العدد المذكور فً األسهم
إنما تكون مملوكة لشخص آخر ٌقدمها لضمان عضو مجلس اإلدارة مقابل االحتفاظ بورقة
الضد التً تثبت حقٌقة ملكٌة هذه األسهم ،حٌث تنص على عدم سرٌان هذه الورقة فً مواجهة
الشركة (م )92من قانون الشركات المصري( )،ولم ٌشر القانون العراقً لهذا األمر ،وٌوجد
استثناء على تقدٌم هذه األسهم عندما ٌجري اختٌار أشخاص من ؼٌر المساهمٌن فً الشركة
فال ٌطلب أن ٌكونوا مالكٌن للعدد المذكور من األسهم،كما هو الحال بالنسبة لممثلً الدولة فً
مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة،وكذلك ممثلً العاملٌن فً الشركة المذكورة( ) .
رابعا  :ال ٌحق للشخص أن ٌكون عضوا فً مجالس إدارة اكثر من ثالث شركات فً وقت
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واحد ،وقد كان األمر حسب قانون  2957الملؽً جواز أن ٌكون الشخص عضوا فً مجالس
إدارة ستة شركات فً وقت واحد ،وما دعى لهذا التطور منع القلة من أصحاب رإوس
األموال من احتكار إدارة عدد كبٌر من الشركات ،وهو ما ٌطلق علٌه البعض (اإلقطاع
المالً)( ) ،وٌمكن أن ٌكون إقطاعا إدارٌا  .وقد أنقصت بعض القوانٌن عدد الشركات التً
ٌسمح فٌها للشخص المشاركة فً مجالس إدارتها فً وقت واحد إلى شركتٌن( )
وفً الشركات المصرفٌة وشركات االستثمار المالً ذات األهمٌة فً مجال االستثمار ٌقتصر
حق العضوٌة فً مجلس اإلدارة على شركة واحدة( ) .
هذه هً شروط العضوٌة فً شركات المساهمة حسب القانون العراقً وتوجد شروط أخرى
تضاؾ لهذه الشروط ،كما تقضً بذلك القوانٌن المقارنة أو ٌنادي بها الفقه .
ومن الشروط التً بٌنتها القوانٌن موضوع المقارنة وأؼفلها القانون العراقً اشتراط أن ال
ٌكون الشخص محكوما علٌه بجناٌة أو جنحة مخلة بالشرؾ كجرٌمة خٌانة األمانة أو
االختالس ،أو إعطاء صك بؽٌر رصٌد مثال( ).
وٌبدو أن المشرع العراقً لم ٌعتمد النص الذي فٌه المنع ،إللؽاء نظام رد االعتبار فٌكون
الشخص الذي ٌنهً محكومٌته كامل الحقوق ونرى مجاراة التشرٌعات العربٌة حماٌة للشركة
وللضمان العام فٌها ،وٌعطً االطمبنان للمساهمٌن أثناء التصوٌت على اختٌار أعضاء مجلس
اإلدارة .
الموضوع اآلخر الذي لم ٌتطرق له القانون العراقً وأشارت له ؼالبٌة التشرٌعات العربٌة
إعطاء حصة تتجاوز النصؾ لمواطنً الدولة التً تحمل الشركة جنسٌتها حٌث تنص المادة
 99من قانون الشركات اإلماراتً على انه ((ٌجب أن تكون أؼلبٌة أعضاء مجلس اإلدارة من
المتمتعٌن بجنسٌة الدولة ،وإذا انخفضت نسبة مواطنً الدولة فً مجلس اإلدارة عما ٌلزم
توافره بالتطبٌق لهذه المادة وجب استكمالها خالل ثالثة اشهر على األكثر وإال كانت قرارات
المجلس بعد انقضاء هذه المدة باطلة))( ) ،فضال عن ذلك فان بعض القوانٌن تمنع من أن
ٌكون مدٌر الشركة أو أي موظؾ فٌها عضوا فً مجلس اإلدارة ،ما لم تمض على انتهاء
عضوٌته مدة معٌنة ،وهو ما تقضً به المادة  83من قانون الشركات المصري .
وتتضمن القوانٌن شرط اإلقرار الخطً بقبول عضوٌة المجلس م/90أ من قانون الشركات
المصري ،والقانون العراقً فً المادة  207أعطى للعضو المنتخب حق االعتذار خالل سبعة
أٌام من تارٌخ انتخابه أن كان حاضرا ،ومن تارٌخ تبلٌؽه أن كان ؼاببا ،ونرى أن طرٌقة
اإلقرار بالقبول أفضل من الطرٌقة التً اعتمدها القانون العراقً لكً ال ٌفاجؤ المجلس بشخص
أو أشخاص من أعضابه ٌلجؤون إلى االعتذار بعد انتخابهم ،كما انه ال لزوم إلعطاء الشخص
الذي ٌنتخب فً عضوٌة المجلس وهو حاضر للمجلس مدة سبعة أٌام( ) .
إنهاء العضوٌة فً مجلس اإلدارة
تنتهً العضوٌة فً مجلس اإلدارة ألسباب عدٌدة :
 2ـ انتهاء دورة المجلس :
دورة المجلس ثالث سنوات من تارٌخ أول اجتماع م/206ثالثا من قانون الشركات التً تنص
على أن ((مدة العضوٌة فً مجلس اإلدارة ثالث سنوات من تارٌخ أول اجتماع له وتكون المدة
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قابلة للتجدٌد))( ) ،وبانتهاء المدة ٌحل المجلس أي تعد عضوٌة الجمٌع منتهٌة ،وٌجوز تجدٌد
هذه العضوٌة لمرات ؼٌر محددة .
 1ـ فقدان أحد شروط العضوٌة  :تنتهً عضوٌة الشخص فً مجلس اإلدارة إذا فقد أحد شروط
العضوٌة حٌث تنص م /206ثانٌا ((إذا فقد عضو مجلس اإلدارة أي من الشروط المذكورة فً
البند (أوال) من هذه المادة زالت عنه عضوٌة المجلس من تارٌخ فقدان ذلك الشرط وكل قرار
ٌتخذ بحضوره ٌعتبر باطال إذا كان تصوٌته بشؤنه قد أثر فً اتخاذه)) .
ومن النص وكما هو واضح ٌفقد عضو مجلس اإلدارة عضوٌته بفقده أحد شروط العضوٌة
ومن تارٌخ الفقدان ،وعلٌه فانه لم ٌعد عضوا فً المجلس وٌفترض أن ال ٌحضر اجتماعاته
وإذا حضر فال ٌدخل ضمن النصاب المكون لشرعٌة االجتماع ،لكن ما ٌفهم من الجملة
األخٌرة وكؤنه قد ٌحضر اجتماعات المجلس وٌشارك فً التصوٌت ،وتكون باطلة القرارات
التً كان لتصوٌته تؤثٌر فً صدورها ،وهو أمر لم تتعرض له القوانٌن المقارنة ،إذ اكتفت
بالنص على بطالن عضوٌة عضو مجلس اإلدارة الذي ٌفقد المطلوب أن ٌمتلكه من األسهم
(م 92من قانون الشركات المصري)( )
 3ـ االستقالة
ٌحق لعضو مجلس اإلدارة أن ٌقدم استقالته من المجلس ولم ٌنظم القانون هذا األمر بصورة
تفصٌلٌة كما فعلت القوانٌن المقارنة إنما جاء النص الوحٌد عن االستقالة فً الفقرة ثانٌا من
المادة 207/التً نصها ((إذا استقال عضو مجلس اإلدارة وجب أن تكون استقالته تحرٌرٌة وال
تعتبر نافذة إال من تارٌخ قبولها من المجلس )) .
ومفاد النص أن االستقالة ٌجب أن تكون كتابة ،والشرط الثانً انها ال تعد نافذة إال من تارٌخ
قبولها من المجلس ،وهذا األمر ٌفرض سإاال فً الجواب علٌه ؼرابة انه إذا لم ٌوافق المجلس
على االستقالة فٌظل عضوا فٌه على خالؾ إرادته ،أي أن ٌجبر الشخص على أداء عمل ؼٌر
راؼب فٌه .
أما القوانٌن المقارنة فهً على الضد من هذا اإلجراء ،حٌث تقضً بان ٌعد مستقٌال من تارٌخ
تقدٌمه طلب االستقالة ،ولٌس له العدول عن الطلب بعد ذلك ،فالمادة ( )236الفقرة ب من
قانون الشركات الٌمنً تنص على أنه ((ٌجب أن ٌوجه طلب االعتزال كتابة إلى مجلس اإلدارة
وٌترتب أثره من ٌوم تقدٌمه وال ٌجوز لطالب االعتزال العدول عنه))( ) .
كما لم ٌشر القانون العراقً إلى ضرورة أن ٌكون االعتزال فً وقت مالبم مما ال ٌإدي إلى
إلحاق الضرر بالشركة ،كما فعلت القوانٌن التً أشرنا إلٌها (م )3/236من قانون الشركات
الٌمنً ،ومع ذلك ٌمكن الرجوع ألحكام القواعد العامة فً هذا األمر ،أي أحكام الوكالة فً
القانون المدنً .
كذلك ٌعد مستقٌال عضو مجلس اإلدارة إذا تؽٌب من دون عذر مشروع عن حضور ثالثة
اجتماعات متوالٌة ،أو تؽٌب عن حضور اجتماعات متوالٌة لمدة تتجاوز ستة اشهر حتى لو
كان ؼٌابه فً هذه الحالة بعذر مشروع( ) .
وفً سٌاق الكالم عن االعتزال (االستقالة) ٌبرز موضوع اإلقالة ،الذي لم ٌعالجه القانون بمواد
منفردة إنما جاء األمر ضمن أحكام النصاب القانونً الجتماع الهٌبة العامة الذي سبق الكالم
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فٌه ،حٌث ٌتطلب القانون انعقاد اجتماع ؼٌر عادي حضور أؼلبٌة مالكً األسهم المسدد
أقساطها فً الشركة المساهمة ،إذا كان المطلوب مناقشته فً االجتماع أمور هامة من بٌنها
((..أو إقالة مجلس إدارتها أو أي عضو فٌه)) ولو عدنا ألحكام القواعد العامة نرى أن اإلقالة
تنفذ حتى إذا ألحقت بعضو مجلس اإلدارة ضررا لكن ٌحق له المطالبة بالتعوٌض عن الضرر
فً هذه الحالة( ) .
اختصاصات وصالحٌات مجلس اإلدارة
ٌمارس مجلس اإلدارة جمٌع األعمال الضرورٌة لسٌر نشاط الشركة من مالٌة وإدارٌة وفنٌة
وتخطٌطٌة عدا ما ٌكون داخال فً اختصاصات الهٌبة العامة ألن المجلس ٌعد الجهة التنفٌذٌة
لقرارات هذه الجهة ،بٌنت ذلك المادة  227من قانون الشركات وكما ٌؤتً :
((ٌتولى مجلس اإلدارة المهام اإلدارٌة والمالٌة والتخطٌطٌة والتنظٌمٌة والفنٌة الالزمة لسٌر
نشاط الشركة عدا ما كان منها داخال فً اختصاصات الهٌبة العامة وبوجه خاص تكون له
االختصاصات اآلتٌة :
أوال  :تعٌٌن المدٌر المفوض وتحدٌد أجوره ومكافآته واختصاصاته وصالحٌاته واإلشراؾ
على أعماله وتوجٌهه وإعفاإه .
ثانٌا  :تنفٌذ قرارات الهٌبة العامة ومتابعة تنفٌذها .
ثالثا  :وضع الحسابات الختامٌة للسنة السابقة خالل األشهر الست األولى من كل سنة ،وإعداد
تقرٌر شامل بشؤنها وبنتابج تنفٌذ الخطة السنوٌة وتقدٌمها إلى الهٌبة العامة لمناقشتها
والمصادقة علٌها على أن تتضمن ما ٌؤتً :
 2ـ المٌزانٌة العامة .
 1ـ كشؾ حساب األرباح والخسابر .
 3ـ أٌة بٌانات أخرى تقررها الجهات المختصة .
رابعا  :مناقشة وإقرار خطة سنوٌة بنشاط الشركة للسنة القادمة ٌعدها المدٌر المفوض خالل
األشهر الستة األخٌرة من السنة فً ضوء هدؾ الشركة ،ووفق خطة التنمٌة وتوجٌهات
الهٌبات التخطٌطٌة ،وتتضمن تقرٌرا شامال عن نشاط الشركة على أن ترفق بها موازنة
تخمٌنٌة تتضمن ما ٌؤتً :
 2ـ النقدٌة .
 1ـ المبٌعات .
 3ـ المشترٌات .
 4ـ القوى العاملة .
 5ـ النفقات الرأسمالٌة .
 6ـ اإلنتاج .
خامسا  :متابعة تنفٌذ الخطة السنوٌة وتقدٌم تقارٌر دورٌة إلى مراقب الحسابات وتقرٌر سنوي
إلى الهٌبة العامة عن نتابج تنفٌذ الخطة .
سادسا  :إعداد الدراسات واإلحصابٌات بهدؾ تطوٌر نشاط الشركة .
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سابعا  :اتخاذ القرارات الخاصة باالقتراض والرهن والكفالة .
وال ٌحتاج النص المطول إلى توضٌح .
مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة
عالج قانون الشركات العراقً موضوع مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة بصورة مبتسرة عل
خالؾ القوانٌن موضوع المقارنة التً عالجته بشكل اكثر تفصٌال .
فما ورد فً نصوص قانون الشركات العراقً هو نص المادتٌن  ،210 ،229واألولى تنص
على انه ((ال ٌجوز لربٌس مجلس اإلدارة أو أي عضو فٌه أن تكون له مصلحة مباشرة أو
ؼٌر مباشرة فً العقود التً تبرم مع الشركة أو لحسابها إال بترخٌص من الهٌبة العامة ،وكل
ؼبن ٌنجم عن هذا التعاقد ٌتجاوز  %20عشر فً المبة من قٌمة المتعاقد علٌه ٌجعل العقد
باطال رؼم ترخٌص الهٌبة العامة ،وٌتحمل عاقده كل ضرر ٌصٌب الشركة بسببه)) .
وتنص المادة  210انه ((على ربٌس 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 الهٌبة العامة عن
أي عمل ٌقومون به بصفتهم هذه)).
ومفاد المادة 229
أن ال ٌكون للعقود التً ٌبرمها مجلس اإلدارة مصلحة شخصٌة ألحد أعضاء المجلس ،إبعادا
للشبهات ،وإذا وجدت مثل هذه المصلحة فال ٌكون العقد نافذا إال بترخٌص من الهٌبة العامة،
بل ٌبطل العقد حتى مع وجود الترخٌص إذا نتج عن العقد ؼبن للشركة ٌتجاوز  %20من قٌمة
المتعاقد علٌه( ) .
أما القانون المصري فقد عالج هذا األمر فً المادة  ،97بان ٌلزم كل عضو مجلس إدارة له
مصلحة فً عملٌة تعرض على المجلس أن ٌبلػ المجلس بذلك ((وان ٌثبت ابالؼه فً محضر
الجلسة)) وال ٌشترك فً التصوٌت على القرار الخاص بالعملٌة ،كما ٌلزم المجلس أن ٌعرض
على الهٌبة العامة العملٌات التً حصلت من هذا النوع قبل تصوٌت الهٌبة العامة على مقررات
اجتماعها( ).
كما أن القانون العراقً ٌمنع على عضو مجلس اإلدارة أن ٌكون ربٌسا أو عضوا لمجلس
إدارة شركة أخرى تمارس نشاطا مماثال لنشاط الشركة التً ٌتولى رباسة أو عضوٌة مجلسها
إال بترخٌص من الهٌبة العامة لهذه الشركة (م/220ثانٌا)  .وبالرجوع إلى نصوص القوانٌن
المقارنة نجد أن التحرٌم ال ٌقتصر على شركة تزاول نشاطا مماثال ،بل ٌنصرؾ إلى مزاولة
أي نشاط ٌماثل بؤي شكل كان لنشاط الشركة التً هو عضوا أو ربٌسا لمجلس إدارتها إال
بترخٌص من هٌبتها العامة ،فالمادة ( 98من قانون الشركات المصري) تنص على انه ((ال
ٌجوز بؽٌر ترخٌص خاص من الجمعٌة العامة لعضو مجلس اإلدارة لشركة المساهمة أو
لمدٌرها االتجار لحسابه أو لحساب ؼٌره فً أحد فروع النشاط التً تزاولها الشركة ،وإال كان
للشركة أن تطالبه بالتعوٌض أو باعتبار العملٌات التً باشرها لحسابه الخاص كؤنها أجرٌت
لحسابها هً))( ) .
وقد بٌنت المادة  210من قانون الشركات العراقً مدى الحرص المطلوب من عضو مجلس
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اإلدارة أن ٌبذله ،فوصفته فً حرصه الخاص على تمشٌة أموره الشخصٌة على ،ال ٌنزل عن
حرص الشخص المعتاد إذا كان فً تصرٌؾ أموره الشخصٌة دون ذلك .
ولم تشر القوانٌن التً نتعرض إلى نصوصها لموضوع الحرص وبالتالً ٌترك للقواعد العامة
أي حرص الشخص المعتاد فً مثل ظروؾ الشخص الذي ٌشؽل عضوٌة مجلس اإلدارة ،اما
عن مسإولٌة عضو مجلس اإلدارة والحق فً مطالبته بالتعوٌض أو مقاضاته فلم ٌتطرق لها
القانون .
فً حٌن تعرضت القوانٌن موضوع المقارنة لهذه المسإولٌة فالمادة  209من قانون الشركات
العمانً بٌنت ((أن أعضاء مجلس اإلدارة مسإولون تجاه الشركة والمساهمٌن والؽٌر عن
األضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التً تتجاوز حدود صالحٌاتهم
وعن أي ؼش أو إهمال ٌرتكبونه فً أداء مهامهم ،وكذلك عن عدم تصرفهم تصرؾ الشخص
المتبصر فً ظروؾ معٌنة))( ) ،وعلى ذلك فؤن المسإولٌة حسب القانون العراقً تتقرر طبقا
للقواعد العامة فً مسإولٌة الوكٌل عن األعمال الضارة لموكله وللؽٌر إذا تجاوز حدود
صالحٌاته .
كما بٌنت القوانٌن التزام الشركة بؤعمال أعضاء مجلس اإلدارة ،ما دامت تجري باسم الشركة
ولحسابها عندما تكون األعمال واقعة ضمن اختصاص المجلس ،أما إذا تجاوز اختصاصاته،
فتسؤل الشركة تجاه األشخاص حسنً النٌة( ) ،ولكن ال تسؤل الشركة عن أعمال المجلس التً
فٌها تجاوز للصالحٌات متى علم الشخص بتجاوز المجلس وتبنى قرٌنة العلم على االطالع
على القٌود التً ٌتضمنها نظام الشركة( ) .
وما تقضً به نصوص القوانٌن وٌراه الفقه ،مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة عن األضرار
التً تلحق الشركة أو المساهمٌن أو الؽٌر ،وٌحق للشركة أن تتولى مطالبتهم من خالل قرار
تتخذه الهٌبة العامة ٌبٌن نوع المطالبة وحجمها وتعٌٌن من ٌتوالها نٌابة عن الشركة وإذا
تقاعست عن هذا األمر ٌحق ألي مساهم أن ٌتولى هذه المطالبة بموجب دعوى ٌطلق علٌها
(دعوى الشركة) ،أي أن المساهم ٌقٌم دعوى على عضو فً مجلس اإلدارة مطالبا بتعوٌض
األضرار التً لحقت الشركة من تصرفاته ،وتنصرؾ آثار هذه الدعوى إلى الشركة ممثلة
لمجموع المساهمٌن ،على أن تدفع للمساهم الذي أقام الدعوى نفقات ذلك ،وٌستطٌع المساهم أن
ٌقٌم دعوى مباشرة إذا لحقه ضرر شخصً كحرمانه من توزٌع األرباح أو أي إجراء آخر،
وتختلؾ هذه الدعوى عن األولى فً أن آثار األخٌرة تنصرؾ إلى المساهم مقٌم الدعوى .
ومن المعلوم أن مسإولٌة أعضاء مجلس اإلدارة قد تكون منفردة تلحق عضوا بعٌنه أن تم
توزٌع األعمال بٌن أعضاء المجلس ،وٌرجع الضرر إلى تصرؾ أحد األعضاء المخول حسب
تقسٌم األعمال ،أما إذا كان التصرؾ جماعٌا فٌسؤل عنه أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعٌن
ومتضامنٌن ،إال إذا كان التصوٌت باألؼلبٌة وثبت المعارضون رأٌهم حول القرار( ).
ومن المعلوم أن المسإولٌة قد تكون مدنٌة ونتٌجة ثبوتها تعوٌض الضرر بعد توافر أركانها
كما هو معروؾ طبقا للقواعد العامة فً المسإولٌة .
وقد تكون جزابٌة نتٌجة القٌام بؤحد األعمال التً تعد جرابم ٌعاقب مرتكبها كاالختالس أو
التزوٌر أو خٌانة األمانة .
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وقد حرمت بعض القوانٌن أعماال معٌنة على مجلس اإلدارة بسبب ما تمثله تلك األعمال من
خطورة على حٌاة الشركة ،فالمادة  73من نظام الشركات السعودي تنص ((..على انه ال
ٌجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض التً تجاوز آجالها ثالث سنوات أو بٌع عقارات الشركة أو
رهنها ،أو بٌع متجر الشركة أو رهنه ،أو إبراء مدٌنً الشركة من التزاماتهم ،إال إذا كان
مصرحا بذلك فً نظام الشركة وبالشروط الواردة فٌه ))( ) .
فً حٌن منعت المادة  266من قانون الشركات األردنً ،أعضاء مجلس اإلدارة والموظفٌن فً
الشركة من التعامل باسم الشركة بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ،بٌنما حرمت المادة  202من
قانون الشركات المصري على الشركة التبرع ألي حزب سٌاسً ،وإذا حصل فهو باطل ،كما
منعت التبرع ألي جهة أخرى بما ٌجاوز  %7من معدل صافً األرباح للسنوات الخمس
السابقة ،مع وجود استثناءات ،كؤن ٌكون التبرع للعاملٌن فً الشركة .
وتشٌر ؼالبٌة القوانٌن إلى تحرٌم إفشاء أسرار الشركة حتى للمساهمٌن فً ؼٌر اجتماعات
الهٌبة العامة( ) .
وتمنع القوانٌن إقراض أعضاء مجلس اإلدارة ،أو كفالتهم إال إذا كان نشاط الشركة اإلقراض
وان ٌحصل بالشروط المعروضة للجمٌع( ) .
المبحث الثامن
الرقابة على الشركات
وجدنا أن أحكام القانون مشددة فً تؤسٌس الشركات عدا الشركة البسٌطة ،إذ ٌتطلب تؤسٌس أي
شركة من الشركات األربعة التً وضعت أحكام القانون فً ؼالبٌتها لتنظٌم أوضاعها ،صدور
شهادة تؤسٌس وتتطلب الشهادة موافقة الجهة القطاعٌة المختصة ،فضال عن موافقة أٌة جهة
ٌرى المسجل ضرورة اخذ موافقتها .
ثم جاء التعدٌل لقانون الشركات لٌخفؾ إجراءات التؤسٌس وٌٌسرها ،فال حاجة لصدور شهادة
تؤسٌس بالنسبة للشركات المحدودة والتضامنٌة ،والمشروع الفردي ،واقتصرت الشهادة على
الشركات المساهمة ،حتى هذه الشركات فان الجهات التً تسؤل لتؤسٌسها هو المسجل الذي
مطلوب منه التحري عن توافق اإلجراءات مع الشروط القانونٌة .
وبتقدٌرنا وكما ذكر فانه إذا كان التخفٌؾ مطلوب فٌقتضً أن ال ٌصل األمر إلى تؤسٌس شركة
مساهمة بؽٌر أن تسؤل أٌة جهة أخرى ،وٌقتصر دور المسجل على معرفة مدى توافق الطلب
مع الشروط القانونٌة .
وإجراءات تؤسٌس الشركات رقابة سابقة أو مرافقة للتؤسٌس ،نراها تعطلت فتظل الرقابة
الالحقة ضرورٌة ووجوب إٌالبها أهمٌة أكبر ،خاصة أن التعدٌالت على المواد الخاصة
بالرقابة محدودة جدا ،ولو أن هدؾ الرقابة قد تؽٌر بصورة جوهرٌة ،فإذا كان الهدؾ حسب
المادة  215من قانون الشركات تقضً بان :
((أوال  :تهدؾ الرقابة إلى ضمان قٌام الشركة بتطبٌق أحكام هذا القانون ،وقرارات التخطٌط
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المركزي وتجسٌد وتوجٌه نشاطها لتإدي دورها فً عملٌة التنمٌة .
ثانٌا  :تتولى الجهة القطاعٌة المختصة ذات العالقة بالنشاط المحدد فً عقد الشركة المساهمة
متابعة تنفٌذ األنشطة الواردة فٌها ))
فان هدؾ الرقابة بعد تعدٌل المادة ( )215اصبح كاآلتً (( :تهدؾ الرقابة إلى ضمان قٌام
الشركة بتطبٌق أحكام عقدها وهذا القانون)) .
ومع ذلك بتقدٌرنا ٌجب أن ٌكون للرقابة دورا فاعال فً متابعة نشاط الشركات والتحري عن
الخلل الذي ٌرافق عملها وسنبدي مالحظتنا أن وجدت على النصوص الرقابٌة التً تضمنها
الباب الخامس فً القانون (الرقابة على الشركات) .
وإذا كان الفقه ٌقسم الرقابة إلى سابقة والحقة ،كذلك إلى داخلٌة وخارجٌة ،وٌقسمها أٌضا إلى
مانعة وكاشفة( ) ،فان الباب الخامس الذي ذكرنا بٌن أوال هدؾ ومستلزمات الرقابة ثم الرقابة
المالٌة ،وأخٌرا الرقابة اإلدارٌة ،وسنتناول هذه الموضوعات فً مطالب ثالث :
المطلب األول
مستلزمات الرقابة
بعد أن تعرضنا للنص الذي ٌبٌن هدؾ الرقابة وتعدٌله ،نتناول اآلن المستلزمات الضرورٌة
لممارسة الرقابة ،وسنتناول هذه المستلزمات فً نقاط :
 2ـ على مجلس اإلدارة فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى ،أن ٌعدا
خالل الشهر األول من كل سنة قابمة( ) تتضمن البٌانات اآلتٌة :
((أوال  :اسم الشركة ،وعنوان مركز إدارتها وفروعها إن وجدت .
ثانٌا  :مقدار راس المال وبٌان األسهم والحصص التً ٌتكون منها .
ثالثا  :األقساط المدفوعة من قٌمة األسهم فً الشركة المساهمة وما سدد منها خالل السنة وتلك
التً لم تسدد رؼم استحقاقها .
رابعا  :مجموع األسهم التً لم ٌعد ألصحابها حق االحتفاظ بها .
خامسا  :أسماء وجنسٌات ومهن وعناوٌن وعدد اسهم أو حصص كل من :
 : 2أعضاء الشركة ،واألعضاء الذٌن اكتسبوا العضوٌة أو انتهت عضوٌتهم فً الشركة من
تارٌخ آخر قابمة سنوٌة أو من تارٌخ تسجٌل الشركة عند إعداد القابمة السنوٌة األولى .
 1ـ ربٌس وأعضاء مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركة المساهمة والمدٌر المفوض
فً الشركات األخرى )) .
وٌتضمن النص معلومات مطلوب تضمٌنها فً القابمة ال تحتاج إلى توضٌح .
 1ـ إن دعوة الهٌبة العامة لالجتماع لمناقشة الحسابات الختامٌة ٌجب أن ترفق بها :
(( 2ـ القابمة السنوٌة
 1ـ الحسابات الختامٌة للسنة السابقة وتقرٌر مراقب الحسابات بشؤنها .
 3ـ تقرٌر المدٌر المفوض عن مدى تنفٌذ الشركة لخطتها السابقة )) .
ثانٌا  :فً الشركة المساهمة ترسل الدعوة إلى المسجل والجهة القطاعٌة المختصة مع
البٌانات والتقارٌر المنصوص علٌها فً الفقرتٌن ( )2و( )1من البند أوال من هذه المادة ،مع
تقرٌر مجلس اإلدارة عن مدى تنفٌذ الشركة لخطتها للسنة السابقة ،أما األعضاء فٌحق لهم
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مراجعة الشركة لالطالع على القابمة السنوٌة واستالم نسخة من البٌانات والتقارٌر األخرى)).
وقد عدلت هذه المادة لتقتصر النسخة التً ترسل حسب الفقرة أوال على المسجل فقط ،وال
ترسل إلى الجهة القطاعٌة تجسٌدا للفلسفة التً اعتمدها التعدٌل فً أبعاد الجهة القطاعٌة عن
اإلشراؾ على الشركات ؼٌر المساهمة ،ولكن ال ٌفهم إلؽاء إرسال نسخة إلى األعضاء فً
الشركات ؼٌر المساهمة ،إذ ٌجب أن ٌكونوا على دراٌة بوضع الشركة قبل االجتماع ،وعلى
ما ٌبدو أن األعضاء بإمكانهم الحصول على النسخة من الشركة مباشرة .
وقد أبقى التعدٌل على الفقرة الثانٌة حٌث ترسل الدعوة ولٌست نسخة منها ألن إرسال نسخة
ٌكون للعلم فقط ،أما الدعوة فمن اجل الحضور إلى المسجل والجهة القطاعٌة المختصة ،ولكن
ٌقتصر األمر على الشركات المساهمة ،وترسل معها البٌانات والتقارٌر المنصوص علٌها فً
أوال من المادة ،وٌحق ألعضاء الشركة الحضور إلى الشركة الستالم نسخة من البٌانات
والتقارٌر مع االطالع على القابمة السنوٌة .
وٌحق للمسجل فً جمٌع الشركات وللجهة القطاعٌة المختصة أٌضا فً الشركة المساهمة طلب
أٌة بٌانات أو إٌضاحات أو مستندات من الشركة (م 218التً عدلت) .
ومن مستلزمات الرقابة أٌضا أن ٌكون للشركة سجل لألعضاء ،ومن المإكد أن ذلك ٌقتصر
على الشركات التً ٌتعدد فٌها الشركاء ،وعلٌه فان شركة المشروع الفردي لٌس لها سجل
لألعضاء ،فالمادة (ٌ(( )219كون لكل شركة مساهمة ومحدودة وتضامنٌة سجل ألعضابها
ٌحفظ فً مركز إدارتها المسجل تدون فٌه المعلومات اآلتٌة))( ) .
وٌحق ألي عضو فً الشركة لم ٌسجل اسمه فً سجل األعضاء أو حذؾ منه أو سجل اسم
شخص خطؤ أو إذا حصل تؤخٌر أو قصور فً تسجٌل من ٌستحق ذلك ،وشطب من ٌقتضً أن
ٌشطب ،وكذلك لكل أعضاء الشركة مطالبة الشركة بتصحٌح القٌد وعند امتناعها مراجعة
المسجل إللزام الشركة بذلك ،كما ٌحق لمن تضرر المطالبة بالتعوٌض أٌضا (م.)230
وكل قٌد ٌدون فً سجل األعضاء ٌعد صحٌحا ما لم ٌثبت العكس (م .)232وألعضاء الشركة
حق االطالع على سجل األعضاء ،فان منع من ذلك له مراجعة المسجل لتمكٌنه منه ،وٌجب
أن تعرض سجالت األعضاء على أعضاء الشركة قبل عشرة أٌام من
اجتماع الهٌبة العامة (م. )231
المطلب الثانً
الرقابة المالٌة
جاء النص بتعٌٌن مراقب للحسابات مطلقا بحٌث ٌشمل جمٌع أنواع الشركات حٌث تنص المادة
/233أوال ((تخضع حسابات الشركة المختلطة إلى رقابة وتدقٌق دٌوان الرقابة المالٌة اما
حسابات الشركة الخاصة فتراقب وتدقق من قبل مراقب الحسابات المعٌن من قبل الهٌبة العامة
للشركة …)) ،وكما ذكرنا فان كلمة الخاصة ال تنصرؾ إلى المساهمة فقط إنما لجمٌع أنواع
الشركاتٌ ،إكد ذلك ما ورد فً المادة (( 236على مراقب الحسابات أن ٌدلً برأٌه حول
الحسابات الختامٌة للشركة المساهمة أمام هٌبتها العامة وٌجوز ذلك فً الشركات األخرى
…)) فالجواز والوجوب الوارد فً المادة حول إدالء المراقب برأٌه أمام الهٌبة العامة ،فهو
109

واجب فً المساهمة وجوازي فً ؼٌرها .
وإخضاع الشركات المختلطة لمراقبة دٌوان الرقابة المالٌة ٌتماشى مع أهمٌة هذه الشركات
التً تشارك الدولة بنسبة فً راس مال الشركة ال تقل عن . %15
المراقب فً الشركات الخاصة تعٌنه الهٌبة العامة وتستطٌع أن تعزله كما انها هً التً تحدد
مكافؤته ،والرقابة التً تمارس من قبل مراقب الحسابات تعد رقابة داخلٌة وان األصل فً
ممارسة هذه الرقابة من قبل الهٌبة العامة ،ألنها أعلى سلطة رقابٌة فً الشركة ،وبسبب عدم
توافر الخبرة لدى الشركاء فً األمور الحسابٌة والمالٌة ٌصار إلى إناطة مهمة الرقابة بمراقب
ٌحمل مإهالت معٌنة تعٌنه الهٌبة العامة .
وقد تعرض أمر تعٌٌن مراقب الحسابات من قبل الهٌبة العامة لالنتقاد ،تؤسٌسا على أن
المراقب سٌفقد بعض حٌاده ،وهو ٌدلً برأٌه حول حسابات الشركة ألنه معٌن من هٌبتها
العامة ،وهذه الهٌبة التً ٌسٌطر علٌها كبار أصحاب الحصص هً التً تختار اإلدارة
واألخٌرة مسإولة عن إخفاق الشركة وعن انحرافاتها المالٌة .
ولكن ال نرى حال لهذه المعضلة ،فهً عالمٌة ألنه من ؼٌر المتصور أن ٌفرض على الهٌبة
العامة مراقب حسابات ؼٌر مرؼوب فٌه من قبلها ،لذلك تظل التوعٌة وتطبٌق معاٌٌر مزاولة
مهنة المحاسبة هً المعول علٌها فً نزاهة مراقب الحسابات ،وٌالحظ أن القوانٌن العربٌة
موضوع المقارنة ٌقتصر فٌها أمر تعٌٌن مراقب حسابات على الشركات المساهمة أو على
شركات األموال فقط ،فالمادة ( )203من قانون الشركات المصري ((ٌكون للشركة المساهمة
مراقب حسابات أو أكثر …)) وكذلك( ) م/274أ من قانون الشركات الٌمنً ((ٌكون للشركة
المساهمة مراقب حسابات واحد أو أكثر …)) ،أما المادة /291أ من قانون الشركات األردنً
فتقضً بؤن ((تنتخب الهٌبة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصٌة باألسهم
والشركة المحدودة المسإولٌة مدققا أو أكثر …)) ،وٌشترط فً مراقب الحسابات أن ٌكون
حامال لمإهل علمً ٌبٌح له تولً هذا المنصب ،والمإهل العلمً المسموح به لمزاولة المهنة
ٌتمثل بالحصول على شهادة مدقق حسابات من المعهد العربً للمحاسبٌن القانونٌٌن ،قبل ذلك
فتحت دراسة دبلوم مراجعة حسابات لكنها ألؽٌت( ) .
كما ٌشترط أن ال تكون له صلة عضوٌة أو إدارٌة فً الشركة ،فال ٌكون شرٌكا أو موظفا أو
مستشارا للشركة ،كذلك أن ال تربطه صلة قرابة بؤعضاء اإلدارة فً الشركة أو موظؾ فٌها
وتمتد هذه القرابة حتى الدرجة الرابعة( ) .
وٌبدي مراقب الحسابات رأٌه فً حسابات الشركة وباألخص حول األمور اآلتٌة  :هل أن
حسابات الشركة سلٌمة من الناحٌة المحاسبٌة وهل هً مطابقة لواقع حال الشركة ،وهل سمح
له باإلطالع على سجالت والمعلومات الالزمة لتكوٌن رأٌه وما إذا كانت األصول المحاسبٌة
روعٌت وعلى وجه الخصوص مسك الدفاتر والسجالت المحاسبٌة .
كذلك مدى تطابق الحسابات مع عقد الشركة وأحكام قانون الشركات (م )236وٌبٌن المخالفات
التً حصلت وهل أنها مازالت قابمة عند تدقٌق الحسابات (م )236وتبٌن المادة  237مسإولٌة
مراقب الحسابات باعتباره وكٌال عن الشركة فً مراقبة وتدقٌق حساباتها ،بٌنما ٌقضً قانون
الشركات األردنً فً المادة ( )299باعتبار ((…مدقق حسابات الشركة وكٌال عن المساهمٌن
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فٌها وذلك فً حدود المهمة الموكلة إلٌه ))( ) .
ومعلوم أن الحسابات الختامٌة توقع من ربٌس مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركات
المساهمة وتوقع فً الشركات األخرى من قبل المدٌر المفوض ،وٌقدم مراقب الحسابات تقرٌرا
عن الحسابات الختامٌة موقعا منه ،وٌسؤل كل من وقع على الحسابات الختامٌة عن صحة
البٌانات الواردة فٌها (م. )238
كما ٌسال عن أي ضرر ٌلحقه عمل مراقب الحسابات فً الشركة كالضرر الذي ٌنجم عن
إفشاء أسرار الشركة بما ٌلحق الضرر فٌها ،طبقا ألحكام القواعد العامة فً حٌن أوردت
القوانٌن المقارنة نصوصا بهذا المعنى (م )281من قانون الشركات الٌمنً ((ال ٌجوز لمراقب
الحسابات أن ٌذٌع إلى المساهمٌن من ؼٌر الجمعٌة العامة أو إلى ؼٌرهم ما وقؾ علٌه من
أسرار الشركة بسبب قٌامه بعمله وإال حق علٌه العزل مع إلزامه بالتعوٌض ،وكذلك ٌراجع
نص م 283من القانون ،وم 101من قانون الشركات األردنً و(م )208من قانون الشركات
المصري.
المطلب الثالث
الرقابة اإلدارٌة
ٌمكن أن نعد التفتٌش على الشركة نوع من الرقابة الخارجٌة ،وٌحق للمسجل أن ٌعٌن مفتشا أو
أكثر لتفتٌش أوضاع الشركة إذا ورد ادعاء مسبب من إحدى الجهات اآلتٌة :
((أوال  :الجهة القطاعٌة المختصة( ) .
ثانٌا  :أعضاء فً الشركة ٌحملون  %20عشر من المبة فً األقل من قٌمة األسهم المكتتب بها
أو من حصصها .
ثالثا  :عضو مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض فً الشركات األخرى م( . )240وتضٌؾ المادة
(( 242انه للمسجل حق تعٌٌن مفتش عند الضرورة دون طلب من أٌة جهة)).
وٌبٌن المسجل مهام المفتش وطبٌعة التقارٌر المطلوب منه إعدادها (م )241ومطلوب من
المفتش أن ٌرفع تقرٌره عن المخالفة التً كلؾ بالتفتٌش عنها إلى المسجل ،ومطلوب من
األخٌر أن ٌرسل نسخة من التقرٌر إلى الشركة والى الجهة القطاعٌة المختصة  .ومطلوب من
جمٌع المسإولٌن فً الشركة أن ٌقدموا للمفتش كل العون لإلطالع على ما ٌرٌد اإلطالع علٌه
لتكوٌن قناعاته ،وعلى وجه الخصوص سجالت الشركة والدفاتر والمستندات ،والسماح له
باالستٌضاح واستجواب أي من منتسبً الشركة وأي شخص له عالقة بالشركة عن األمور
التً تخص الموضوع المكلؾ بالتفتٌش بشؤنه (م. )244
وإذا وجد المفتش مسإولٌة أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدٌر المفوض فً الشركة أو أي
عضو فٌها أو موظؾ ،موجود حالٌا أو فً السابق عن أعمال توجب المسإولٌة ،علٌه إبالغ
الجهات المختصة لتقوم باتخاذ اإلجراء المناسب (م )245وقد تقوم الهٌبة العامة للشركة بتعٌٌن
مفتش من ذوي االختصاص لتفتٌش أوضاع الشركة ،وٌحدد قرار الهٌبة العامة بتعٌٌن
المفتش،إطار عمله وطبٌعة التقارٌر التً ٌرفعها ،على أن تعطى نسخة من قرار التعٌٌن إلى
مسجل الشركات (م. )241
وقد وجدنا أن الرقابة الخارجٌة متمثلة بالتفتٌش موجودة فً بعض القوانٌن موضوع المقارنة،
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وحتى هذا البعض ٌقصر التفتٌش على الشركات المساهمة ألهمٌة هذه الشركات ولحماٌة
المدخرٌن من أصحاب األسهم ،أو على شركات األموال م 328من قانون الشركات اإلماراتً
التفتٌش ٌقع على شركات المساهمة والتوصٌة باألسهم . .
ونرى صواب عدم تعمٌم التفتٌش على جمٌع الشركات ألن الشركات ؼٌر المساهمة تكون
بحجم صؽٌر عادة ،وتكون نفقات التفتٌش باهضة بالنسبة لها ،والن االنحرافات التً تحصل
فٌها وتلحق الضرر بالشركاء ،أو بعضهم ٌكون لهإالء الشركاء القدرة فً كشفها ،لعددهم
القلٌل وللصالت الوثٌقة التً تربط بعضهم البعض ،أما القول بان الضرر ٌلحق الدابنٌن
فلهإالء الحق دابما باللجوء إلى القضاء لتوفٌر الضمان لدٌونهم .
وقد وجدنا فً القانون المصري( ) أحكاما عملٌة فً تفتٌش أوضاع الشركة ونشٌر لهذه
األحكام بإٌجاز .
ٌقع التفتٌش استجابة لطلب من الجهة اإلدارٌة المختصة (مصلحة الشركات) أو من مساهمٌن
ال ٌقل حجم راس المال المملوك عن  %10من راس مال الشركة فً شركات البنوك
المساهمة وعن  ) (%20فً الشركات المساهمة األخرى ،وٌقدم الطلب إلى وزٌر االقتصاد
وٌجب أن ٌكون الطلب مشفوعا بؤسباب جدٌة تتطلبه وبعد أن اصبح الطلب ٌقدم إلى وزٌر
االقتصادٌ ،شكل هذا األخٌر لجنة تضم فً عضوٌتها مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات،
وٌقتضً أن ٌقدم مقدموا الطلب األسهم التً ٌمتلكونها لتصبح ؼٌر قابلة للبٌع لحٌن ظهور
نتابج التفتٌش .
وتستمع اللجنة إلى أقوال طالبً التفتٌش والى أعضاء مجلس اإلدارة والمراقبٌن الحسابٌٌن فً
جلسة سرٌة ،ولها بعد ذلك أن تؤمر بالتفتٌش أو تصرؾ النظر عنه  .وإذا أمرت بالتفتٌش تلزم
طالبً التفتٌش بإٌداع مبلػ ٌؽطً نفقات التفتٌش التً تقدرها اللجنة .
وتطلع اللجنة المكلفة على الوثابق والمستندات والدفاتر وتستمع إلى أي موظؾ أو شخص فً
الشركة وعلى مسإولً الشركة التعاون مع اللجنة فً هذا الخصوص ،إذا وجدت اللجنة عدم
صحة الطلب ،فلها أن تؤمر بنشر تقرٌرها أو أجزاء منه أو نتٌجته فً صحٌفة ٌومٌة ،وٌتحمل
طالبو التفتٌش النفقات .
أما إذا وجدت صحة االدعاء فللجنة أن تتخذ تدابٌر عاجلة تتمثل بدعوة الهٌبة العامة لالجتماع،
وٌرأس اجتماعها فً هذه الحالة ربٌس مصلحة الشركات وموظؾ مخول من المصلحة،
وتتحمل الشركة نفقات التفتٌش واإلجراءات الالحقة على أن لها الرجوع على المسإول عن
المخالفة( ) .
الفصل الثانً
الشركات المحـــدودة( ) Limited liability Company
عرفت المادة ( )6من قانون الشركات العراقً فً الفقرة ثانٌا الشركة المحدودة بؤنها :
((..شركة تتؤلؾ من عدد من األشخاص ال ٌقل عن شخصٌن وال ٌزٌد على خمسة وعشرٌن
ٌكتتبون فٌها بؤسهم وٌكونون مسإولٌن عن دٌون الشركة بمقدار القٌمة االسمٌة لألسهم التً
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اكتتبوا بها )) وقد أضاؾ التعدٌل الذي صدر على القانون نوعا آخر من الشركات المحدودة،
حٌث ورد فً  2/8بعد التعدٌل ((ٌتكون المشروع الفردي من شخص طبٌعً أو الشركة
المحدودة ذات المالك الواحد من شخص طبٌعً أو معنوي واحد ))( ) .
وبناء على ذلك نستطٌع أن نبٌن خصابص الشركة مستنبطة من نص المادة المذكورة قبل وبعد
تعدٌلها .
أوال  :الخاصٌة األولى التً تقتضً التوقؾ عندها تحدٌد هل أن الشركة من شركات
األشخاص أم األموال ،ألن فٌها من خصابص النوعٌن المذكورٌن.
فاعتبارها من شركات األشخاص ٌتؤتى من العدد المحدود للشركاء ،فكما ورد فً التعرٌؾ ال
ٌتعدى العدد خمسة وعشرٌن عضوا بل الؽالب لهذه الشركات صفتها العابلٌة ،فهً تتكون من
شخصٌن أو ثالثة تجمعهم القرابة أو المعرفة ،كما أن بٌع األسهم ال ٌتصؾ بالمرونة التً
علٌها أسهم الشركات المساهمة ،إنما ٌجب أن تعرض على الشركاء اآلخرٌن قبل التفرغ عنها
لشخص من خارج الشركة .
كما أن راس المال لهذه الشركات فً بعض القوانٌن ٌقسم إلى حصص ،فالمادة  226من قانون
الشركات المصري تنص على انه ((ال ٌجوز أن ٌقل راس مال الشركة ذات المسإولٌة
المحدودة عن الحد الذي تبٌنه الالبحة التنفٌذٌة وٌقسم راس المال إلى حصص متساوٌة ال تقل
قٌمة كل منها عن مابة جنٌه…))( ) .
أما كون الشركة من شركات األموال فٌؤتً ذلك من المسإولٌة المحدودة ألعضاء الشركة عن
التزام اتها ،كما ورد فً التعرٌؾ ،كذلك أن بٌع الحصة ؼٌر مقٌدة كما هو الحال فً شركات
األشخاص على الرؼم من انه ؼٌر مطلق كما فً شركات المساهمة .
ٌضاؾ إلى ذلك حسب القانون العراقً أن راس المال مقسم إلى أجزاء متساوٌة تسمى األسهم
(م 19من القانون) .
وبناء على ذلك قد ٌصح القول فً أنها نوع من الشركات المختلطة فً خواصها تجمع من هذه
وتلك ،ولكن نستطٌع القول إنها حسب القانون العراقً تعد من شركات األموال .
ثانٌا  :طبٌعة األشخاص المكونٌن للشركة :
ٌصح أن ٌكون عضوا فً الشركة األشخاص الطبٌعٌون أو المعنٌونٌ ،فهم ذلك حسب القانون
العراقً من كلمة األشخاص التً وردت مطلقة فهً تشمل نوعً األشخاص وقد جاء فً
التعدٌل صراحة األشخاص المعنوٌٌن فضال عن الطبٌعٌٌن .
ثالثا  :قد تكون الشركة حسب القانون العراقً مختلطة أو خاصة ،وهً تكون مختلطة إذا
شاركت الدولة بما ال ٌقل عن  %15من راس المال االسمً ،وبعلمنا لم تتكون شركة مختلطة
محدودة منذ صدور قانون  2983الملؽً الذي كان ٌسمح بذلك أٌضا .
ونرى أن الشركة تكون مختلطة إذا وجدت الدولة أهمٌة المشروع وحجمه مما ٌدفعها
للمشاركة فٌه بالحجم الذي بٌنه القانون ،وال ٌستقٌم هذا األمر مع الشركات المحدودة ذات
الحجم الصؽٌر عادة .
رابعا  :ال ٌحق للشركة أن تلجؤ إلى االكتتاب العام فً تكوٌن راس المال أو لدى زٌادة راس
المال ،أي أنها ال تتعامل مع االدخار العام ،وقد جاء فً نص المادة  38من قانون الشركات انه
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((ٌكون االكتتاب العام براس المال فً الشركة المساهمة فقط)) ،وإذا كان هذا النص ٌعنً فً
عدم إباحة اللجوء لالكتتاب فً الشركة المحدودة ،إال أن القوانٌن موضوع المقارنة لجؤت إلى
المنع الصرٌح ،فالفقرة ب من المادة ( )54من قانون الشركات األردنً تنص ((ال ٌجوز
للشركة ذات المسإولٌة المحدودة طرح حصصها أو زٌادة راس مالها ،أو االقتراض بطرٌقة
االكتتاب وال ٌحق لها إصدار أسهم أو إسناد قرض قابلة للتداول))( ) .
انتقال األسهم فً الشركة المحدودة
ٌقسم راس المال فً الشركة المحدودة إلى اسهم بتملك كل شرٌك عدد منها ،فالمادة  19من
القانون تنص على أن ((أوال ٌ :قسم راس المال فً الشركة المساهمة والمحدودة إلى أسهم
اسمٌة نقدٌة متساوٌة القٌمة وؼٌر قابلة للتجزبة…))
كما تنص المادة  30على أن ((القٌمة االسمٌة للسهم دٌنار واحد ،وال ٌجوز إصداره بقٌمة
اسمٌة أعلى أو أدنى )) .
ومن ذلك ٌفهم أن المشرع تعامل مع راس مال الشركة المحدودة واألجزاء التً ٌتكون منها بما
ٌقترب من شركة المساهمة فً حٌن اتجهت التشرٌعات موضوع المقارنة إلى اعتبار أجزاء
راس المال (حصص) .
م 226من قانون الشركات المصري ((…وٌقسم راس المال إلى حصص متساوٌة ال تقل قٌمة
كل منها عن مابة جنٌه تدفع بالكامل … وتكون الحصص ؼٌر قابلة للقسمة )) وم 54من
قانون الشركات األردنً ((أ ٌحدد راس مال الشركة ذات المسإولٌة المحدودة بالدٌنار األردنً
على أن ال ٌقل عن ثالثٌن ألؾ دٌنار مقسما إلى حصص متساوٌة قٌمة الحصة الواحدة دٌنار
واحد على األقل ؼٌر قابلة للتجزبة …))( ) .
وعلى ما ٌبدو أن االختالؾ بٌن القانون العراقً والقوانٌن التً أشرنا إلى نصوصها لٌس
بالتسمٌة فقط ،فً أن األول أطلق علٌها تسمٌة (سهم) بٌنما تسمٌها القوانٌن األخرى حصصا،
إنما إلى ما ٌتبع ذلك من نتابج ،فالقانون العراقً ٌتعامل معها على انها اسهم تقترب من
خصابص األسهم فً شركات المساهمة ،بٌنما سعت القوانٌن األخرى باستخدام مصطلح
الحصص إلى االبتعاد عن خصابص األسهم وخاصة القابلٌة للتداول ،بل أن البعض فٌها أورد
نصا صرٌحا ٌمنع ذلك ،فالمادة ( )54من القانون األردنً ((…وال ٌحق لها إصدار أسهم أو
إسناد قرض قابل للتداول )) .
وم 4من قانون الشركات المصري ((… وال ٌجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول
…)) ،على الرؼم من أن الحصص التً أشارت إلٌها القوانٌن المذكورة تحمل بعض
خصابص األسهم وخاصة التساوي فً القٌمة وعدم القابلٌة للتجزبة ،وبذلك اختلؾ القانون
العراقً عن القوانٌن المذكورة فً انتقال ملكٌة األسهم وسنتناول أحكامها كما ٌؤتً وقبل تعدٌل
القانون بالتعدٌل رقم . 1004/64
 2ـ بٌنا أن القانون العراقً سمح أن تكون الشركة المحدودة مختلطة ،على الرؼم من عدم
وجودها فً الواقع ،وبناء علٌه رتب القانون قٌدا على أسهم القطاع االشتراكً على خالؾ
القاعدة العامة التً وردت فً دٌباجة المادة (( 64فً الشركة المساهمة والمحدودة ،للمساهم
نقل ملكٌة أسهمه إلى مساهم آخر أو إلى الؽٌر مع مراعاة ما ٌؤتً )) والقٌد الذي وضعه فً
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هذا المقام ؼاٌته الحرص على بقاء الصفة المختلطة للشركة وعلٌه فان بٌع أسهم القطاع
االشتراكً الذي ٌإدي إلى انخفاض مساهمة القطاع عن  %15وبالتالً فقدان الشركة صفتها
المختلطة ٌحرمه القانون (م/64ثانٌا) .
وٌنبنً على النص انه ٌجوز بٌع ما زاد على  ،%15أي أن القطاع االشتراكً إذا كان ٌتملك
ما ٌتجاوز النسبة المذكورة فله أن ٌبٌع ما زاد علٌها مع احتفاظه بنسبة  %15وبقاء الشركة
محافظة على صفتها المختلطة ،وكذلك ٌجوز بٌع القطاع االشتراكً أسهمه وحتى ضمن حدود
 %15إلى قطاع اشتراكً آخر ألن مشاركة القطاع االشتراكً لم تتؽٌر .
 1ـ تتضمن المادة  64قٌدا مفروضا على أسهم المإسسٌن بٌنا أحكامه فً الشركة المساهمة
ونرى أن القٌد ٌنطبق على الشركات المحدودة أٌضا ،وٌعد جمٌع الذٌن قدموا طلب تؤسٌس
الشركة مإسسٌن ،وال ٌوجد ؼٌرهم أثناء تؤسٌس الشركة ،ولذلك ٌسري قٌد المنع على
المإسسٌن فً هذه الشركة ،أي ٌمتنع نقل ملكٌة أسهم أعضاء الشركة إال بتحقق اقرب األجلٌن
 :وهما مضً سنتٌن كاملتٌن على تؤسٌس الشركة التً عدلت لتصبح سنة واحدة ،أو تحقٌق
أرباح قبل ذلك وبموجب مٌزانٌة على أن ال تقل هذه األرباح عن  %5من راس المال االسمً،
ألن النص إذا كان ٌتحدث عن راس المال المدفوع فهو فً الشركات المحدودة جمٌعها
مدفوعا ،وال نكرر الكالم الذي بٌناه ونحن نتناول التصرؾ باألسهم فً الشركات المساهمة .
 3ـ كذلك ال ٌجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكٌة أسهمه ألسباب عدة:
أ ـ إذا كانت األسهم مرهونة أو محجوزة لمصلحة المرتهن والحاجز إال إذا رفع الرهن أو
الحجز .
ب ـ إذا كانت شهادة األسهم مفقودة ،لحٌن إصدار شهادة بدلها .
ج ـ نقل ملكٌة األسهم ألشخاص ممنوعٌن من تملك األسهم فً الشركات العراقٌة ،على أن
ٌكون المنع صادرا بموجب قانون أو قرار من جهة مختصة .
وقد ألؽٌت القٌود  3 ،1 ،2التً ذكرناها بموجب التعدٌل وال ٌوجد قٌد على نقل ملكٌة األسهم
فً الشركات المحدودة إال إذا تعلق بحق المساهمٌن اآلخرٌن وهو ما نوضحه فً الفقرة اآلتٌة
:
وبدورنا نإٌد هذا اإلجراء ،ألنه ال ٌمكن أن تتكون شركة مختلطة محدودة المسإولٌة بتقدٌرنا
ألن الشركة المختلطة تنهض عادة بمشروع كبٌر ٌتطلب مشاركة واسعة فً تكوٌن راس المال
ال ٌستوعبها إال الشركات المساهمة ،وقد وجدنا أن التعدٌل ألؽى هذا القٌد حتى فً شركات
المساهمة ،كذلك فٌما ٌتعلق بالقٌد المفروض على أسهم المإسسٌن ،ال نرى مبررا لسرٌانه على
الشركات المحدودة ،ألن القٌد وضع حماٌة للمساهمٌن فً الشركات المساهمة ،عندما تتكون
الشركة وبعدها مباشرة ٌبٌع المإسسون أسهمهم لتترك الشركة وهً فً بداٌة تؤسٌسها بؽٌر
األشخاص الذٌن ارتبطوا بتؤسٌسها وعلى دراٌة بؤحوالها وظروفها ولذلك اشترط القانون
بقاءهم مع الشركة المدة التً حددها،وال ٌنطبق األمر على الشركة المحدودة ألن المإسسٌن
ٌعرؾ بعضهم البعض ،والجمٌع على دراٌة بظروؾ الشركة
أما القٌد المكون من مجموعه من األحكام ،عندما تكون األسهم مرهونة أو محجوزة وعندما
تكون شهادة األسهم منفردة أو البٌع لشخص ممنوع من تملك األسهم فهً قٌود متعلقة
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باإلجراءات ال تتضمن مبادئ .
 4ـ مبدأ الترجٌح  :أو كما ٌطلق علٌه فً القوانٌن األخرى مبدأ االسترداد أو مبدأ األفضلٌة.
بٌنا أن الشركة المحدودة فٌها بعض خصابص شركات األشخاص ،وبخاصة العدد المحدود
للشركاء ،فهً كما ذكرنا شركات عابلٌة فً األؼلب األعم تنشؤ بٌن عدد محدود من األشخاص
تجمعهم القرابة أو المعرفة ،لذلك ٌستحسن أن ال ٌفرض شخص ؼرٌب على الشركاء ،وعلٌه
عندما ٌرؼب أحد الشركاء فً بٌع أسهمه ٌجب أن ٌعرضها على المساهمٌن اآلخرٌن وقد بٌن
القانون العراقً أحكام الترجٌح وكما ٌؤتً (م. )65
أ ـ على الشرٌك الراؼب فً البٌع أن ٌبلػ الشركاء اآلخرٌن بواسطة المدٌر المفوض رؼبته فً
بٌع أسهمه التً ٌبٌن عددها وأرقام شهادتها وما ٌطلبه من ثمن لها ،أو ما عرض علٌه من
الؽٌر ثمنا لها ،على أن ٌكون معززا بتؤٌٌد من طالب الشراء .
ب ـ إذا انقضى ثالثون ٌوما على تبلٌؽهم الرؼبة فً البٌع ولم ٌتقدم أي منهم للشراء أو
عرضوا علٌه ثمنا اقل من المعروض علٌه ،فله أن ٌبٌع األسهم للشخص من خارج الشركة،
وٌكون البٌع باطال إذا أثبت الشركاء انه قد باع بالثمن الذي عرضه الشركاء أو اقل منه ،منعا
للتواطا الذي قد ٌحصل بٌن البابع وشخص خارج الشركة .
ج ـ إذا رؼب أكثر من شرٌك فً شراء األسهم توزع على الراؼبٌن بنسبة شراكة كل منهم فً
راس المال .
وقد عالجت القوانٌن موضوع المقارنة مبدأ االسترداد بؤحكام مقاربة لما ذكرنا (م )228من
قانون الشركات المصري و(م )153من قانون الشركات الٌمنً ،وفوق ذلك عالج القانون
المصري فً المادة ( ،) ()229حالة اتخاذ دابن ألحد الشركاء إجراءات بٌع حصة الشرٌك
جبرا ،حٌث ٌلزم الدابن بإبالغ الشركة بموعد البٌع وإذا اتفق الدابن والمدٌن والشركة على
البٌع استكملت إجراءاته ،وإال تباع الحصة عن طرٌق المزاد العلنً ،وحتى فً البٌع بالمزاد ال
ٌكون الحكم بالبٌع نافذا إذا قدمت الشركة مشترٌا بنفس شروط البٌع التً رسا بها المزاد ،وهو
إجراء ٌهدؾ إلى الحفاظ على خصوصٌة هذه الشركة وطبٌعة العالقات التً تربط الشركاء
فٌها .
 5ـ وأخٌرا البد من التنوٌه إلى أن البٌع الذي ٌإدي إلى زٌادة عدد الشركاء عن خمسة
وعشرٌن شرٌكا ال ٌكون صحٌحا إال إذا اتخذت الشركة إجراءات تحولها إلى شركة مساهمة
وفق أحكام التحول التً ٌبٌحها القانون .
ونحن نتعرض إلى انتقال ملكٌة األسهم فً هذه الشركات عن طرٌق البٌع البد من توضٌح
انتقالها عن طرٌق اإلرث .
فعند وفاة الشرٌك تنتقل حصته فً الشركة إلى الورثة بحسب نصٌب كل منهم حسب القسام
الشرعً ،وٌكونون شركاء فً الشركة ،وال ٌقؾ عابقا أمام شراكتهم عدم اكتمال األهلٌة،
فٌصح أن ٌكون شرٌكا فً هذه الشركات ؼٌر كامل األهلٌة ،ألن مسإولٌته محدودة بمقدار
المساهمة براس المال ،ولكن ٌقؾ عابقا أمام انتقال الحصة للورثة :
األول  :إذا انتقلت إلى وارث ال ٌحق له المشاركة فً الشركات حسب قانون أو أمر من جهة
مختصة ،ففً هذه الحالة على من انتقلت إلٌه الحصة أو من ٌمثله أن ٌبٌع الحصة خالل تسعٌن
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ٌوما من تارٌخ انتقالها للوارث ،وإذا امتنع عن هذا اإلجراء ٌقوم به المدٌر المفوض فً
الشركة جبرا بطرٌق المزاٌدة العلنٌة (م/67أوال) .
الثانً  :أن ال ٌتجاوز عدد أعضاء الشركة الحد األعلى الذي بٌنه القانون وهو خمسة وعشرٌن
شرٌكا ،فإذا انتقلت حصة المورث إلى عدد من الورثة بحٌث ٌإدي األمر إلى تجاوز الحد
المذكور مع رؼبة الجمٌع فً االحتفاظ بشراكتهم ،فٌقتضً بقاء حصة المتوفى واحدة ،وٌمثل
الورثة أحدهم فً مواجهة الشركة ،مع توزٌعها بٌنهم وحسب القسام الشرعً خارج الشركة( )
.
 6ـ إذا انتقلت األسهم عن طرٌق ؼٌر البٌعٌ ،قتضً أن ٌسجل ذلك فً سجل انتقال األسهم
الخاص بالشركة ،وال ٌكون االنتقال صحٌحا إال بناء على حكم بات صادر عن محكمة مختصة
(م. )68
إدارة الشركة المحدودة
كما الحظنا لدى تناول أحكام الشركة التضامنٌة ،فان القانون العراقً عالج موضوع إدارة
الشركات (التضامنٌة والمحدودة والمشروع الفردي) ،بطرٌقة واحدة مفادها أن ٌعٌن لكل
شركة مدٌر مفوض واحد قد ٌكون من بٌن الشركاء أو من الؽٌر تختاره الهٌبة العامة من ذوي
الخبرة واالختصاص عادة ،وتحدد الهٌبة صالحٌاته واختصاصاته وكذلك أجوره ومكافؤته
(م )212وتستطٌع الجهة التً عٌنته إعفاإه من منصبه بناء على قرار مسبب (م. )211
ونجد القوانٌن المقارنة قد عالجت موضوع إدارة هذه الشركات بشكل مختلؾ قلٌال ،ففً حٌن
تقتصر اإلدارة حسب القانون العراقً على مدٌر واحد قد ٌعٌن من بٌن الشركاء أو من
خارجهم ،فان القوانٌن المذكورة تقرر أن ٌكون للشركة مدٌر أو أكثر من بٌن الشركاء أو من
خارجهم ،فالمادة (/155أ) من قانون الشركات الٌمنً تقضً بان ٌتولى ((إدارة الشركة ذات
المسإولٌة المحدودة مدٌر أو أكثر على أن ال ٌتجاوز عدد المدراء على سبعة…))( ) ،وم252
من قانون الشركات العمانً ،وم 210من قانون الشركات المصري ،ومادام المدٌر منفردا
بموجب القانون العراقً فلم ٌتعرض إلى تضامن المدٌرٌن فً المسإولٌة عند تعددهم ،ومعلوم
أن المدراء إذا تعددوا أما أن ٌتوزع العمل بٌنهم فٌسؤل كل منهم عن العمل الذي التزم به فً
األقل تجاه الشركة ،أما تجاه الؽٌر قال ٌسري هذا الحكم إال إذا كان الؽٌر على علم بتقسٌم
العمل بٌن المدراء ،أو أن هذا التقسٌم قد أعلن( ) .
ونرى أن التعدد قد تكون له ضرورة ،خاصة عندما تكون الشركة كبٌرة وعدد األعضاء فٌها
ؼٌر قلٌل ،إذ البد من توزٌع األعمال بٌن هٌبة مدراء .
كما أن القانون العراقً لم ٌتعرض إلى مجلس الرقابة الذي تكونه الشركة عندما ٌتجاوز عدد
الشركاء حدا معٌنا ،فالمادة ( )140من قانون الشركات اإلماراتً تنص على انه ((إذا زاد عدد
الشركاء على سبعة وجب أن ٌعهد بالرقابة إلى مجلس مكون من ثالثة من الشركاء على األقل
وٌعٌن هذا المجلس فً عقد الشركة لمدة معٌنة …وال ٌكون للمدٌرٌن صوت فً انتخاب
أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم )) ،و (م )213من قانون الشركات المصري ((إذا كان عدد
الشركاء أكثر من عشرٌن وجب أن ٌعهد بالرقابة إلى مجلس ٌكون من ثالثة على األقل من
الشركاء …)) .
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وٌتولى مجلس الرقابة اإلشراؾ على أعمال اإلدارة ،فله تفتٌش سجالت ودفاتر الشركة
واإلطالع على أوضاعها وقرارات المدراء فٌها ،وهو إجراء نرى صوابه خاصة عندما ٌصل
عدد أعضاء الشركة الحدود التً أشارت إلٌها النصوص ،فالقاعدة العامة أن سلطة اإلشراؾ
والمراقبة لألعضاء ،وبهذا تنص بعض القوانٌن على انه فً حالة عدم وجود مجلس رقابة
فتناط هذه المهمة بجمٌع أعضاء الشركة ؼٌر المدراء (م )215من قانون الشركات المصري
وٌكون األمر مٌسورا إذا كان عدد الشركاء محدودا ،فٌمكن لهإالء ممارسة الرقابة ،ولكن
بازدٌاد العدد عن سبعة أو عشرة ٌصبح من العسٌر تولً أعضاء الشركة مهمة الرقابة
فٌستحسن إناطتها بمجلس رقابة ٌختاره الشركاء .
الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد
تضمن التعدٌل لقانون الشركات رقم  12لسنة  2997الصادر عن سلطة االبتالؾ رقم  64فً
 19شباط  1004إٌجاد نوع جدٌد من الشركات هو الشركة المحدودة ذات الشخص الواحد ،فقد
أضٌؾ إلى التعرٌؾ الوارد فً المادة ( )4من القانون ،والفقرة ثانٌا التً جاءت باستثناء (( 1ـ
ٌجوز تؤسٌس شركة محدودة المسإولٌة من قبل مالك واحد وفقا لنصوص هذا القانون)) ،كذلك
جاء فً المادة ((( )8ثانٌا  :استثناء من حكم البند (أوال) من هذه المادة ٌجوز
((اـ فٌكون المشروع الفردي من شخص طبٌعً واحد أو من شركة محدودة المسإولٌة ٌملكها
شخص طبٌعً أو معنوي واحد )) .
والشركة الجدٌدة جاءت مع شركة المشروع الفردي كما ٌالحظ ،فهل تسري علٌها األحكام
الخاصة بالمشروع الفردي ،وهو من شركات األشخاص كما بٌنا أم تسري أحكام الشركة
المحدودة وهً من شركات األموال ،وقد بٌنت النصوص التً ذكرناها كونها محدودة
المسإولٌة لذلك تسري علٌها أحكام الشركة المحدودة ،إال ما ٌتعلق بتعدد أعضاء الشركة ،فال
وجود للتعدد وعلٌه نبٌن بعض األحكام التً تسري على الشركة المحدودة ومدى انطباقها على
هذه الشركة .
التؤسٌس ٌ :عد المإسس بٌانا كما هً حال المشروع الفردي ،وكما جاء فً نص المادة ()24
أما الباقً من إجراءات التؤسٌس فهً كما أوضحناها سابقا ،ونشٌر إلى أن الحد األدنى لراس
المال حسب المادة ( )15بعد التعدٌل ال ٌقل عن ملٌون دٌنار .
إدارة الشركة ٌ :كون للشركة المحدودة المكونة من شخص واحد مدٌر مفوض ،قد ٌكون
صاحب المشروع أو من الؽٌر ،وتطبق األحكام التً أوضحناها على المدٌر المفوض للشركة
المحدودة .
التصرؾ باألسهم  :راس المال فً الشركات المحدودة ٌقسم إلى أسهم قٌمة السهم الواحد دٌنار،
وعلٌه ٌكون مقدار األسهم بمقدار راس المال االسمً ،وٌستطٌع صاحب األسهم بٌعها بالكامل
على أن تتوافر فً المشتري الشروط المطلوبة لتؤسٌس الشركة ،ألنه سٌكون المالك للشركة
المحدودة ،وٌعدل العقد ،أما إذا بٌع جزء من األسهم فٌقتضً أن تتحول الشركة إلى الشركة
المحدودة االعتٌادٌة (المكونة من عدد من الشركاء ال ٌتجاوز عددهم الـ( ،)15وفً حالة الوفاة
أٌضا تستمر الشركة على انها شركة محدودة لشخص واحد إذا كان الوارث شخصا واحدا ؼٌر
ممنوع قانونا من تؤسٌس شركة ،أما إذا تعدد الورثة فٌقتضً أن تتحول إلى الشركة المحدودة
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االعتٌادٌة أو إلى شركة مساهمة بحسب األحوال .
رهن وحجز األسهم  :فً المشروع الفردي وهو شركة أشخاص منع القانون رهن الحصة
وكذلك الحجز علٌها إال لدٌن ممتاز ،ولكن ٌجوز الحجز على األرباح المتحققة (م ،)72،71أما
فً الشركات المحدودة فٌجوز رهن األسهم وٌإشر على ذلك فً سجل خاص لدى الشركة وال
ٌرفع الرهن إال بالموافقة الخطٌة للمرتهن وتسجٌل ذلك ،أو بناء على قرار حكم نهابً ،وال
تؤثٌر للرهن على المشروع وعلى األسهم ،فقط ال ٌجوز بٌعها إال بعد فك الرهن .
كذلك ٌجوز الحجز على األسهم فً الشركة المحدودة المسإولٌة المملوكة لشخص واحد،
وٌإشر الحجز أٌضا فً سجل خاص لدى الشركة ،وٌترتب على الحجز امتناع بٌع األسهم
وكذلك إٌقاع الحجز على األرباح المتحققة أٌضا ،أما ما ٌتبع الحجز من احتمال بٌع األسهم،
فهذا اإلجراء قد ٌإدي إلى انتهاء الشركة إذا بٌعت لشخص ال ٌرؼب فً االستمرار بالشركة،
وبذلك تنهدم الحماٌة القانونٌة للمشروع الذي ٌتخذ هذا الشكل القانونً .
ولقد وفر مشروع قانون الشركات المصري الذي ٌعرؾ هذا النوع من الشركات ،بعض
الحماٌة للمشروع عندما أحاطه بحماٌة من دابنً صاحب المشروع ،معتمدا كما ٌرى البعض
على مبدأ ذمة التخصٌص ،حٌث ٌخصص من ذمة الشخص قدر للمشروع ،وال ٌحصل تداخل
بٌن الذمتٌن أو الجزأٌن المنفصلٌن للذمة الواحدة .

الباب الرابع
انقضاء الشركات وتصفٌتها
تعرض هذا الباب إلى موضوع انقضاء الشركات ثم تصفٌتها وسنفرد فصال لكل من االنقضاء
والتصفٌة .
الفصل األول
انقضاء الشركات
تضمن قانون الشركات العراقً أسبابا عامة النقضاء الشركات  .ولم ٌتعرض لألسباب
الخاصة النقضاء كل نوع ،خاصة ما ٌرتبط باالعتبار الشخصً لشركات األشخاص وسوؾ
نتعرض لذلك بعد توضٌح الحاالت العامة لالنقضاء التً بٌنتها المادة  247من القانون والتً
تنص على أن :
(( تنقضً الشركة بؤحد األسباب التالٌة وفق أحكام هذا القانون :
أوال ـ عدم مباشرة الشركة نشاطها رؼم مرور سنة على تؤسٌسها ،دون عذر مشروع.
ثانٌا ـ توقؾ الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزٌد على السنة ،دون عذر مشروع .
ثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تؤسست لتنفٌذه أو استحالة تنفٌذه.
رابعا ـ اندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام القانون .
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خامسا ـ فقدان الشركة  % 75خمسا وسبعٌن من المابة من رأس مالها االسمً وعدم اتخاذ
اإلجراء المنصوص علٌه فً الفقرة (  ) 2من البند ( ثانٌا) من المادة (  ) 76من هذا القانون
خالل مدة ستٌن ٌوما من تارٌخ ثبوته بموجب المٌزانٌة .
سادسا ـ قرار الهٌبة العامة لتصفٌتها )) .
وٌالحظ على هذا النص الخاص بانقضاء الشركات بصورة عامة ،انه لم ٌتضمن حاله انقضاء
المدة المحددة لنشاط الشركة وكؤنما الشركة تؤسست لتبقى ،فً حٌن تضمنت النصوص
موضوع المقارنة ،االنقضاء المرتبط بانتهاء المدة .
فالمادة  14من قانون الشركات الكوٌتً تنص على أن انقضاء شركة التضامن ٌتم بـ
((  -2انقضاء المدة التً حددت للشركة ) ()) .
والمادة  24من قانون الشركات العمانً (( أ ـ حلول األجل المعٌن للشركة  . )) ...و م / 23
 2من قانون الشركات الٌمنً (( أ ـ إذا انقضت مدتها المحددة فً العقد )) .
و م  31من قانون الشركات األردنً (( ب ـ بانتهاء المدة المحددة للشركة ) ()) ..
فهل أن الشركات المإسسة قابمة على التؤبٌد وهو ما ٌتناقض مع كونها أشخاصا تنشؤ وتعمل
وتنقضً  .ولذلك ٌرى الفقه أن حق االنسحاب من الشركات التً لم ٌحدد لها اجل ال ٌجوز
منعه حتى لو لم ٌنص علٌه القانون ،ألنه مرتبط بالنظام العام( ) .
المالحظة األخرى ،لم تتعرض القوانٌن المقارنة إلى الحالتٌن أوال وثانٌا ،عدم مباشرة النشاط
والتوقؾ عن مزاولته  .وعلى ما ٌبدو أنها تركت األمر إلرادة الشركاء أو ألصحاب المصلحة
الطلب من المحكمة حل الشركة  .وفٌما ٌؤتً نتناول الحاالت التً بٌنتها المادة  247وهً :
أوال ـ عدم مزاولة الشركة نشاطها لمدة سنة وبال عذر مشروع  .وشروط إٌقاع النص:
 -2أن الشركة تؤسست مستوفٌة الشروط القانونٌة ،وصدرت بها شهادة تؤسٌس حسب أحكام
القانون قبل تعدٌله ،ومفاد ذلك انه إذا تعثر تؤسٌس الشركة لنقص فً المتطلبات وتؤخر تؤسٌسها
للمدة المذكورة ،فال ٌنطبق النص .
 -1أن تكون مدة عدم مباشرة الشركة لنشاطها سنة كاملة من تارٌخ صدور شهادة التؤسٌس .
 -3أن ٌكون عدم مباشرة النشاط بدون عذر مشروع  .ألن العذر المشروع ٌقؾ حابال أمام
سرٌان النص .
وعلٌه ٌقع على المدٌر المفوض  .أو الشركاء جمٌعا عند عدم تحدٌد المدٌر أو مجلس اإلدارة
تطبٌق هذا النص .
ونرى أن من المالبم ترك األمر للشركاء أو من له مصلحة للمطالبة بإنهاء الشركة ،وعند عدم
االستجابة لذلك ٌمكن اللجوء إلى القضاء .
ثانٌا ـ التوقؾ عن مزاولة النشاط لمدة تزٌد على السنة وتتلخص شروط تطبٌق النص باألتً :
 -2أن تجاز الشركة وفق الشروط القانونٌة ،وفضال عن ذلك تزاول نشاطها ،أما عند عدم
مزاولة النشاط فتكون تحت طابلة الفقرة أوال التً أوضحناها .
 -1أن تتوقؾ عن مزاولة النشاط لمدة تزٌد على السنة ،وقد جاءت الزٌادة مطلقة فٌكفً أن
تتحقق بؤي مدة كانت .
 -3أن ٌكون االنقطاع متصال ،أي أن االنقطاعات المتناوبة ال تجمع لؽرض سرٌان النص،
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كؤن تتوقؾ الشركة لمدة خمسة شهور وتباشر نشاطها ،ثم تتوقؾ ستة شهور وتباشر نشاطها
وهكذا ،فال ٌطبق النص فً هذه الحالة ألن الشروط تقضً أن
ٌكون االنقطاع متصال .
 -4وكذلك أن ٌكون االنقطاع بال عذر مشروع  ،وال نعٌد بذلك الكالم الذي بٌنا فً الفقرة أوال
.
ثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تؤسست لتنفٌذه أو استحالة تنفٌذه  .وٌتضمن النص حالتٌن .
 -2انجاز المشروع الذي تؤسست الشركة لتنفٌذه ،وان ٌكون ذلك واردا فً عقد تؤسٌسها ـ أي
أن شركة تؤسست إلنجاز مشروع معٌن ،بناء جسر مثال أو تعبٌد طرٌق وٌذكر ذلك فً عقد
تؤسٌسها( ) ،أو أن ؼرض الشركة الذي ٌعد احد البٌانات التً ٌجب أن ٌتضمنها العقد ٌذكر فٌه
المشروع  .فعند انجاز المشروع ٌنتهً الؽرض الذي أنشؤت من اجله الشركة .
وتضمنت القوانٌن موضوع المقارنة نصوصا مماثلة (( تحقٌق الؽاٌة التً أسست من اجلها
الشركة أو استحالة تحقٌق هذه الؽاٌة )) ( م  / 24ب قانون الشركات العمانً ) ((انتهاء العمل
الذي قامت الشركة من اجله )) (م  270قانون الشركات الكوٌتً )( ) .
أما الحالة الثانٌة ،فهً استحالة انجاز المشروع  .واالستحالة قد تكون مادٌة عندما تكون
االستحالة راجعة لنفاد مادة الشًء أو زوالها ،كشركة تستخرج الحجر من احد المقالع ،وانتهى
ذلك  .وقد تكون االستحالة قانونٌة ،عندما تمنع القوانٌن استمرار الشركة بمزاولة عملها  .كما
لو تؤسست شركة تستورد اللحوم وتصنعها ،وأصدرت الدولة قانونا احتكرت بموجبه هذه
الصناعة أو استٌراد اللحوم .
وبانتهاء الؽرض الذي تؤسست الشركة ألجله تنقضً الشركة بقوة القانون ،وإذا استمرت بعد
ذلك بنشاطها ،فٌعنً استمرار شركة جدٌدة ،انقضت السابقة وتؤسست ثانٌة ،وٌرى الفقه انه
بإمكان دابنً الشركاء االعتراض على عملٌة االمتداد ما لم ٌكن الحق فً تمدٌد عمل الشركة
واألؼلبٌة المطلوبة للقرار مشروطا فً عقدها الذي أعلن للجمٌع .
رابعا ـ اندماج الشركة أو تحولها وفق أحكام هذا القانون .
تنقضً الشركة إذا اندمجت بؽٌرها وكذلك إذا تحولت إلى نوع أخر من أنواع الشركات
وسنتناول الموضوعٌن بعد تناول حاالت االنقضاء ،ألن المشرع أفرد لكل من الدمج والتحول
أحكاما خاصة .
خامسا ـ فقدان الشركة  % 75خمسا وسبعٌن من المابة من رأس مالها االسمً :
ٌشٌر بعض الفقه ( ) وتقضً بذلك نصوص بعض القوانٌن على موضوع هالك رأس المال أو
معظمه كالمادة ( م  / 24د ) من قانون الشركات العمانً ،وٌضرب لذلك مثال كون الشركة
تؤسست الستؽالل سفٌنة أو طابرة وهلكت ،لكن قانون الشركات ٌتحدث عن فقدان ،وٌعنً
الفقدان إضافة إلى ما سبق ،خسارة الشركة جزء من رأس المال ٌصل إلى حدود ثالثة أرباع،
مما ٌتعذر على الشركة القٌام بؽرضها مع ما تبقى من رأس المال  .ومع بلوغ الخسارة النسبة
المذكورة ،فقد أعطى القانون للشركة أن تتخذ احد اإلجراءات التً بٌنتها المادة  76من
القانون ،كؤن تقرر الهٌبة العامة زٌادة رأس المال أو تخفٌضه أو أي إجراء آخر ٌقترن بقبول
الجهة القطاعٌة المختصة  .أما إذا تحققت مثل هذه الخسارة ولم تتخذ الشركة اإلجراء الذي
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أباحه القانون ،فتنقضً الشركة .
سادسا ـ قرار الهٌبة العامة للشركة بتصفٌتها .
من المعلوم أن القرار فً هذه الحال ٌكون قرارا بؤؼلبٌة مخصوصة طبقا لنص المادة ( 91
من القانون )  .هذه هً حاالت انقضاء الشركات بصورة عامة حسب قانون الشركات العراقً
وهً حاالت تخضع لها جمٌع أنواع الشركات بال تمٌٌز ،فً حٌن تتفاوت حاالت االنقضاء
حسب نوع الشركة ،كما توجد حاالت قاصرة على الشركات ذات االعتبار الشخصً لم ٌتطرق
لها القانون .
والمالحظات التً نبدٌها حول حاالت انقضاء الشركة تتلخص بما ٌؤتً :
 -2الحالتٌن األولى والثانٌة لم تتعرض لها النصوص العربٌة محل المقارنة وتركتها إلرادة
الشركاء  .ونرى أن ترك األمر للشركاء فً ؼٌر شركات المساهمة أمرا ممكننا ،ألن الشركات
فً الؽالب تتكون من شرٌكٌن أو عدد محدود من الشركاء أو شخص واحد ـ كما فً حالة
المشروع الفردي ـ وال ٌمكن أن ٌخفً بعض الشركاء على اآلخرٌن أوضاع الشركة وحالة
انقضاءها .لكن األمر ٌختلؾ فً شركات المساهمة ،فقد تنحدر الشركة نحو الخسارة بسبب
مصارٌؾ الموظفٌن واإلدارة ومقرات العمل ،ولم ٌتخذ أعضاء مجلس اإلدارة قرارا بحل
الشركة وتصفٌتها ،وال علم للهٌبة العامة بؤوضاع الشركة ،عندها ٌترك األمر لكل ذي مصلحة
.
 -1لم ٌنص القانون على انقضاء الشركة بانتهاء المدة  ،وهو ما تعرضنا له حٌث ال ٌمكن أن
ٌكون تؤسٌس الشركة مرتبطا بالتؤبٌد ،مما ٌعطً حق االنسحاب من الشركة حتى لو لم ٌرد
ذلك فً العقد( ) .
 -3انقضاء الشركات ذات االعتبار الشخصً :
لم ٌتعرض إلى حاالت االنقضاء المرتبطة بالمساس باالعتبار الشخصً فً هذه الشركات .
وهً شركات قابمة على االعتبار الشخصً وأي مساس بهذا االعتبار ٌضعؾ ابتمان الشركة
وٌبعد المتعاملٌن معها وعلٌه فؤن عدم معالجة هذا األمر ٌعد نقصا كبٌرا .
ما تضمنه القانون حول هذا األمر ،التطرق لحالة وفاة الشرٌك فً الشركة التضامنٌة أو وفاة
صاحب المشروع الفردي ،وقد حرص القانون فً هذه الحاالت على الرؼبة فً استمرار
الشركة مع الورثة أو بؽٌرهم وهو حرص جسدته المادة _  )70من القانون التً تناولنا
أحكامها ضمن أحكام الشركة التضامنٌة  .ولم ٌرتب القانون على موت احد الشركاء انقضاء
الشركة ولم ٌبٌن ما إذا كان الشركاء اتفقوا عند تعاقدهم حول ما ٌإول إلٌه مصٌر الشركة عند
وفاة الشرٌك ،فً حٌن عالجت القوانٌن العربٌة موضوع المقارنة هذا األمر (م  1/245من
قانون الشركات الٌمنً )،وٌشٌر إلى انحالل الشركة عند وفاة الشرٌك أو افالسه ( .و م  42من
قانون الشركات العمانً )( ) .
كذلك فً حالة إفالس الشرٌك أو الحجر علٌه ٌقرر القانون استمرار الشركة بٌن الشركاء
اآلخرٌن وتصفى حصة الشرٌك المحجور علٌه .
 -4أشارت القوانٌن إلى انقضاء الشركة عندما ٌتركز رأس مال الشركة بٌد شخص واحد  .م
 24من قانون الشركات العمانً (( جـ ـ انتقال جمٌع الحصص أو جمٌع األسهم فً رأس مال
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الشركة إلى شرٌك واحد )) .
وعلى ما ٌبدو ال تعد مثل هذه الحالة مشكلة فً القانون العراقً تستوجب االنقضاء لوجود
شركة المشروع الفردي التً تتكون من شخص واحد  ،وتنص الفقرة ثانٌا من المادة  253على
انه (( ال ٌجوز تحول الشركة المحدودة أو التضامنٌة إلى مشروع فردي إال فً حالة نقصان
عدد أعضابها إلى عضو واحد)).
أي انه فً الشركتٌن المذكورتٌن إذا أصبح فً كل منهما شرٌك واحد ٌجوز تحول الشركة إلى
مشروع فردي استثناء( ) ،إذا رؼب الشرٌك المنفرد بذلك.
اندماج الشركات Merger of companies
االندماج نوعان  :أن تندمج شركتان أو أكثر فً شركة قابمة ،أو أن تندمج شركتان أو أكثر
لتظهر نتٌجة لذلك شركة جدٌدة .
وٌطلق الفقه على الحالة األولى ،الضم  .أما الحالة الثانٌة فٌطلق علٌها المزج( )  .وتنص
المادة  248على انه :
(( ٌجوز دمج شركة أو أكثر بؤخرى ،أو دمج شركتٌن أو أكثر لتكوٌن شركة جدٌدة )) والدمج
حالة إرادٌة النقضاء الشركة لذلك فؤن أول شروط حصولها ،قرار ؼٌر عادي من الهٌبات
العامة للشركات التً تروم االندماج .
وسنتناول شروط الدمج حسب أحكام قانون الشركات العراقً ونقارن األحكام بما تقرره
القوانٌن العربٌة موضوع المقارنة .
والشروط كما بٌنتها المادة  249هً اآلتٌة :
(( ٌشترط لجواز الدمج بٌن الشركات :
أوال ـ أن تكون ذات نشاط متماثل أو متكامل .
ثانٌا ـ أن ال ٌإدي الدمج إلى :
 -2فقدان الشركة المساهمة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة محدودة أو تضامنٌة .
 -1فقدان الشركة المحدودة شخصٌتها المعنوٌة لصالح شركة تضامنٌة .
 -3فقدان الشركة المساهمة أو المحدودة أو التضامنٌة أو المشروع الفردي شخصٌتها المعنوٌة
لصالح الشركة البسٌطة .
ثالثا ـ أن ال ٌإدي الدمج إلى زٌادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها أو الناجحة عن الدمج على
الحد المقرر لها قانونا بحسب نوعها .
رابعا ـ أن ال ٌإدي الدمج إلى ترتٌب آثار اقتصادٌة مخالفة لخطة التنمٌة والقرارات التخطٌطٌة
)) .
فالشرط األول للدمج أن ٌكون نشاط الشركات المطلوب دمجها متماثال أو متكامال كما فً أوال
من المادة  ،249وتفٌد بهذا الشرط ( م  111من قانون الشركات األردنً ) .
وقد ألؽى التعدٌل الذي صدر للقانون هذا الشرط ،بحٌث لم ٌعد التماثل أو التكامل شرطا
الندماج الشركات( ) .
أما الشرط الثانً فٌفٌد بؤن ال ٌإدي الدمج إلى أن تفقد شركة ذات أهمٌة اكبر شخصٌتها
المعنوٌة لشركة تقل عنها أهمٌة وقد تدرجت الشركات فً أهمٌتها حسب القانون العراقً (
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المساهمة ،المحدودة ،التضامنٌة والمشروع الفردي والبسٌطة )
وتشٌر بعض القوانٌن انه فً حالة اندماج شركات من نوع واحد فتكون الشركة الناتجة عن
الدمج من نفس النوع ( م  113من قانون الشركات األردنً)
والشرط الثالث  .أن ال ٌتجاوز عدد أعضاء الشركة الناتجة عن الدمج الحدود التً بٌنها
القانون وهً  15عضوا بالنسبة للشركة المحدودة وعشرة أعضاء بالنسبة للشركة التضامنٌة .
وأخٌرا أن ال ٌإدي الدمج إلى آثار اقتصادٌة مناقضة لخطة التنمٌة أو القرارات التخطٌطٌة( )
 .وقد علق التعدٌل الذي صدر للقانون هذه الفقرة  .فلم ٌعد ٌشترط فً االندماج معرفة اآلثار
الناتجة عنه وما إذا كانت تناقض التخطٌط االقتصادي وخطة التنمٌة  .فً حٌن قد تإدي
عملٌات الدمج إلى خلق حالة احتكار أو أهداؾ ضارة بالمصلحة العامة  .ونجد فً القانون
االنكلٌزي انه أنشبت بموجب قانون التجارة العادلة (  ) fair tradingلجنة ...(( :تسمى لجنة
االحتكارات والدمج  ) ) monopolies and mergerوقد حددت المواد من (  64ـ  ) 75من
هذا القانون شروطا فً حالة تحققها ٌتم إحالة الدمج إلى اللجنة المذكورة التً ٌترأسها موظؾ
بدرجة مدٌر عام ( ) General directorوتقوم اللجنة بالبحث واالستقراء حول تعارض
الدمج مع المصلحة العامة أو عدم تعارضه ،واالحالة تتم من قبل الوزٌر ،) ()) ..فإذا كان
األمر فً المملكة المتحدة ،وهً دولة عرٌقة ومتطورة ،وقد استقرت فٌها الحرٌة االقتصادٌة
منذ سنٌن تضع قٌدا أمام االندماج إن ال ٌكون ضارا بالمصلحة الوطنٌة ،فهل من المناسب إن
ٌلؽى هذا الشرط فً اقتصادنا المتعثر الذي ال تحكمه ضوابط تجارٌة واضحة خاصة بعد تردد
المشرع لفترة لٌست قصٌرة فً اعتماد مبدأ اإلفالس أو التحول إلى اإلعسار وما انعكس سلبا
على الفوضى فً العالقات التجارٌة ؟ أما إجراءات الدمج فتتمثل بالخطوات التالٌة .
أوال ـ ٌتخذ قرار الدمج لكل هٌبة عامة على انفراد وهو قرار بؤؼلبٌة خاصة كما عرفنا ذلك
من المادة  . 91وأن تعد قبل اتخاذ قرار الهٌبة العامة دراسة اقتصادٌة وفنٌة فً الشركات
المساهمة ،تتضمن أهداؾ وأسباب الدمج (م / 250أوال ) .
وٌوضح فً قرارات الهٌبات العامة للشركات المندمجة (( اسم ونوع الشركة التً سٌتم الدمج
بها أو الشركة التً ستتكون من الدمج ورأس مالها وعدد أعضابها ونشاطها )) ..
ثانٌا ـ ترسل القرارات والدراسة إلى مسجل الشركات خالل عشرة أٌام من اتخاذها وإذا وجد
أنها موافقة للقانونٌ ،سؤل الجهة القطاعٌة المختصة للحصول على موافقتها  .ومطلوب من هذه
الجهة اإلجابة خالل خمسة عشر ٌوما من تسلمها كتاب المسجل .
ثالثا ـ إذا وجدت الجهة القطاعٌة المختصة إن الدمج من شؤنه إن ٌإدي إلى ترتٌب أثار
اقتصادٌة ضارة  .تبلػ المسجل عدم موافقتها على الدمج ،وٌبلػ الشركات بعدم الموافقة ( 250
 /رابعا ) .
رابعا ـ عند حصول الموافقات تبلػ الشركات بذلك لتنشر الموافقة فً النشرة وفً صحٌفة
ٌومٌة (م/250خامسا)( )
خامسا ـ الخطوة الالحقة أن تقوم الشركات التً حصلت الموافقة على دمجها بدعوة هٌباتها
العامة خالل ستٌن ٌوما  .من تارٌخ آخر نشر لقرار الموافقة على الدمج ،الجتماع مشترك،
تضع خالله عقدا للشركة الجدٌدة التً تظهر من الدمج أو تعدٌل عقد الشركة المطلوب
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االندماج بها ،وٌرسل هذا القرار إلى المسجل لتصدٌقه ونشره فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة.
ومن تارٌخ آخر نشر للعقد المعدل أو العقد الجدٌدٌ ،عتبر الدمج نافذا وتنتهً بهذا التارٌخ
الشخصٌة المعنوٌة للشركات التً اندمجت فً شركة أخرى كما ٌعد وضع عقد جدٌد إجازة
تؤسٌس لشركة جدٌدة من تارٌخ المصادقة على العقد (م ) 252
وأخٌرا تنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة التً ظهرت من الدمج ( م
. ) 251
وقد بٌن قانون الشركات لدولة اإلمارات إن الدمج ٌعنً حل الشركة أو الشركات المندمجة،
وهذا ٌقتضً اتخاذ قرارات بالحل  ،وتزٌد الشركة المندمج بها رأس مالها بمقدار الموجودات
المقومة للشركات المندمجة وتعطى هذه الزٌادة لألعضاء من الشركة أو الشركات المندمجة
بمقدار حصة كل شركة .اما فً االندماج لتكوٌن شركة جدٌدة ،فقرار بحل الشركات المندمجة
ثم إجراءات تؤسٌس شركة جدٌدة من موجودات الشركات المنحلة والمقومة وفق إجراءات
التقوٌم (المواد  177ـ . ) 179
تحول الشركات transformation of companies
فً عملٌة التحول تظل الشركة قابمة وتإدي ؼرضها الذي أنشؤت من اجله لكنها تتحول من
نوع إلى آخر من الشركات  .كؤن تتحول شركة تضامنٌة إلى محدودة أو محدودة إلى مساهمة
.
وٌكون التحول بقرار ؼٌر عادي للهٌبة العامة للشركة بالتحول( )  .وقبل القرار ٌلزم إن تعد
الشركة دراسة تتضمن أهداؾ التحول ومسوؼاته ،وٌرسل القرار إلى المسجل فإذا وجده
مطابقا للقانونٌ ،سؤل الجهة القطاعٌة المختصة للحصول على موافقتها (م) ()255
وإذا وجدت الجهة القطاعٌة المختصة مضار التحول على االقتصاد الوطنً وعلى خطة التنمٌة
ترفض التحول الذي ٌبلػ إلى المسجل الذي ٌبلػ به الشركة .
أما إذا وافقت الجهة القطاعٌة المختصةٌ ،صادق المسجل على قرار التحول وعلى تعدٌل
العقد ،وٌبلػ الشركة لتنشرها فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة .وٌعد التحول نافذا من تارٌخ آخر
نشر .
وإذا تحولت الشركة التضامنٌة إلى محدودة أو مساهمة أي من شركة تكون مسإولٌة الشركاء
فٌها مطلقة وتضامنٌة إلى شركة المسإولٌة فٌها محدودة بمقدار المساهمة برأس المال ٌظل
الشركاء مسإولٌن عن الدٌون السابقة بصورة مطلقة وتضامنٌة  ( .م  ،256م . ) 257
وٌالحظ إن بعض القوانٌن أعطت للدابنٌن حق االعتراض ،فٌنبؽً إن تتم تسوٌة االعتراض
أما بوفاء الدٌن إن كان حاال أو بتقدٌم ضمان ،أو حصول تخارج بٌن الشركاء( ) .
الفصل الثانً
تصفٌة الشركات
ٌعقب انقضاء الشركة تصفٌتها  .وتعنً التصفٌة  .إجراء العملٌات الضرورٌة لتسوٌة دٌون
الشركة وتحوٌل ممتلكاتها إلى أموال نقدٌة ،وتوزٌع ما ٌتبقى منها على الشركاء بحسب
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أنصبتهم  .وقد عالج القانون العراقً موضوع التصفٌة للشركات على اختالؾ أنواعها كما
الحظنا فً االنقضاء ،وسنتناول الموضوع على شكل نقاط :
أوال  :المادة (  ) 258تقضً بؤنه إذا تحققت إحدى حاالت االنقضاء من المادة (  )247أوال
وثانٌا وثالثا وخامساٌ ،جب إن تصفى الشركة  .واستبعدت من حكم المادة أعاله الفقرة رابعا
وهً الخاصة بدمج الشركة أو تحولها ألن هذه ال ٌعقبها التصفٌة والفقرة سادسا التً تقضً
بتصفٌة الشركة بناء على قرار من الهٌبة العامة  .فهً حالة انقضاء وتصفٌة فً ذات الوقت،
وقد تصدرت هذه الفقرة منطوق المادة (  ) 258التً تبدأ بؤنه (( إذا قررت الهٌبة العامة
للشركة تصفٌتها أو تحقق سبب من األسباب المنصوص علٌها فً البنود . )) ...
وعلٌه فؤن الحالة التً تصفى فٌها الشركة هً ما مذكور أعاله ،إن ٌصدر قرار بالتصفٌة
والقرار فً هذه الحالة قرارا ذو أؼلبٌة خاصة ( م  . ) 91أو تحققت حالة من حاالت االنقضاء
التً تستوجب التصفٌة .إذا صدر قرار بالتصفٌة أو تحققت حالة انقضاء تستوجب إن تعقبها
تصفٌة على الهٌبة العامة إن تقرر التصفٌة وان تعٌن مصفً (م /258أوال ـ )1
ومتى ما تحققت إحدى الحاالت التً تستوجب التصفٌة ،ولم تتخذ الهٌبة العامة اإلجراء أو
القرار الخاص بالتصفٌة وتعٌٌن المصفً على المسجل إن ٌتخذ قرار التصفٌة على إن ٌقوم
بتنبٌه الشركة لضرورة تصفٌتها ومرت على ذلك ستٌن ٌوما ،إال إذا وجد مبررا إلمهالها مدة
أخرى  .وفً كل األحوال ٌحق للشركة االعتراض على قرار المسجل بالتصفٌة لدى المحكمة
المختصة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلؽها به ،وقرار المحكمة خاضع للتمٌٌز لدى محكمة
االستبناؾ بصفتها التمٌزٌة ،وال ٌخضع قرار هذه المحكمة للطعن بطرٌق تصٌح تصحٌح
القرار التمٌٌزي ( م  / 258ثانٌا ) .
ثانٌا ـ ٌجب إن ٌقترن قرار التصفٌة بموافقة الجهة القطاعٌة( ) المختصة على التصفٌة ،فإذا
كانت بقرار من الهٌبة العامة ٌرسل للمسجل وهو ٌفاتح الجهة المذكورة وإذا اصدر قرار
التصفٌة منه فٌقتضً ان ٌكون قد حصل على موافقة الجهة القطاعٌة قبل ذلك ( م  ، 259م
 ) 260وٌحق للجهة القطاعٌة إذا وجدت إن مشروع الشركة ضروري لالقتصاد ولخطة
التنمٌة إن توصً بمآل المشروع.
ثالثا ـ عند موافقة الجهة القطاعٌة المختصة على المسجل إن ٌبلػ الشركة بقرار التصفٌة لٌنشر
فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة .
ومن هذا النشر تترتب على التصفٌة اآلثار اآلتٌة :
 -2بقاء الشخصٌة المعنوٌة للشركة ،على إن ٌكتب بجانب اسمها (تحت التصفٌة) فً جمٌع
مخاطبات أو تبلٌؽات أو إعالنات الشركة .
وبقاء الشخصٌة المعنوٌة للشركة ضروري للتصرؾ بموجودات الشركة ولتكون الشركة طرفا
فً الدعاوى .
 -1بقاء هٌبات الشركة ( الهٌبة العامة ) باجتماعاتها المتنوعة ،بما هو ضروري الستكمال
إجراءات التصفٌة .
ٌ -3عد مجلس اإلدارة منحال وتنتهً مهمة المدٌر المفوض من تارٌخ التبلٌػ بقرار التصفٌة ( م
 . ) 264تشٌر القوانٌن المقارنة إلى بقاء مجلس اإلدارة والمدٌر المفوض ،لحٌن تعٌٌن
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المصفً والتعاون معه لتسلم موجودات وسجالت ووثابق الشركة( ) .
 -4فور تبلػ الشركة بقرار التصفٌة تتوقؾ عن إحداث أي تؽٌٌر فً عضوٌتها  ،وتمتنع عن
ترتٌب التزامات جدٌدة ،وتظل تزاول نشاطها بالقدر الالزم إلجراءات التصفٌة ( م . ) () 263
 -5ال ٌعنً وضع الشركة تحت التصفٌة إبراء للشركاء أو المدٌرٌن من المسإولٌة التً ترتبت
علٌهم خالل ممارسة نشاط الشركة ( م . ) 265
ٌ -6ضع المصفً ٌده على موجودات الشركة بجردها كما ٌضع ٌده على الوثابق والسجالت
وٌعد قابمة بالدٌون التً للشركة والتً علٌها وٌثبت ،ذلك فً تقرٌر ٌعطً نسخة منه إلى
مسجل الشركات ( م . ) 268
رابعا ـ ٌتولى المصفً تنفٌذ توصٌة الجهة القطاعٌة المختصة حول مآل المشروع وله
االجتماع بتلك الجهة حول هذا األمر ( م . ) 269
خامسا ـ ٌدعو المصفً كل دابن أو صاحب حق ومن خالل اإلعالن بصحٌفتٌن ٌومٌتٌن .
لالجتماع به فً زمان ومكان ٌعٌنهما لتسوٌة الدٌون التً على الشركة ( م  . ) 270وال ٌخل
ذلك بحق الدابنٌن بسلوك الطرق القانونٌة األخرى المتاحة لهم ،كؤصحاب حق الرهن على
بعض أموال الشركة .
سادسا ـ مطلوب من المصفً أن ٌرفع إلى المسجل تقرٌرا كل ثالثة أشهر ٌبٌن فٌه سٌر أعمال
التصفٌة  .وٌحق للمسجل أن ٌدعو المصفً للتداول فً ذلك األمر( ) .
سابعا ـ تستطٌع الجهة التً عٌنت المصفً عزله وتعٌن مصفً بدله ،أو تعٌن مصفً آخر
ٌضم إلى األول إذا وجدته ؼٌر قادر على إتمام إجراءات التصفٌة  ( .م . ) 271
ثامنا ـ المصفً وكٌل عن الشركة ولٌس عن الشركاء( ) ،لكً ٌستطٌع ممارسة التصرفات
الضرورٌة لعملٌة التصفٌة باسمها .
تاسعا ـ ٌدعو المصفً الهٌبة العامة للشركة خالل الشهرٌن األولٌن من كل سنة مالٌة لالجتماع
ومناقشة وتصدٌق المٌزانٌة والحسابات ومناقشة التقرٌر المالً الذي ٌقدمه مراقب الحسابات
وتعٌٌن مراقب حسابات للسنة القادمة ،وله إن ٌدعو الهٌبة العامة لالجتماع فً أي وقت تدعو
له الضرورة  ( .م  .)273وتفٌد بعض القوانٌن أنه على المصفً إن ٌضع المبالػ التً ٌتسلمها
للشركة فً حساب خاص فً احد المصارؾ( ) ،كذلك تقضً بعض القوانٌن بوجوب إن
ٌستخدم المصفً فً إجراءات التصفٌة دفاتر ٌقٌد بها العملٌات التً تحصل وهً مشابهة
للدفاتر التجارٌة وتخضع ألحكامها  .حٌث تقضً الفقرة األخٌرة من م  241شركات مصري :
((  ...وٌمسك المصفً دفترا لقٌد األعمال المتعلقة بالتصفٌة وٌتبع فً مسك هذا الدفتر أحكام
قانون الدفاتر التجارٌة ))( ) .
عاشرا ـ على المصفً إن ٌقوم بتسدٌد دٌون الشركة على الوجه األتً بعد حسم نفقات التصفٌة
 ( :م ) 274
(( أوال ـ المبالػ المستحقة للعاملٌن .
ثانٌا ـ المبالػ المستحقة للدولة .
ثالثا ـ المبالػ المستحقة األخرى حسب ترتٌب امتٌازها وفق القانون  ،) ()) .ومعلوم إن هذه
األولوٌات فً توزٌع الدٌون ال تبرز إال عندما تكون أموال الشركة ؼٌر كافٌة لسداد دٌونها،
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أما خالؾ ذلك فكل الدٌون تسدد بكاملها .
ومن البدٌهً إن تتقدم نفقات التصفٌة جمٌع الدٌون حتى ذات االمتٌاز منها ألنه بؽٌر هذه
اإلجراءات لما توافرت المبالػ لسداد الدٌون .
وتقدٌم مستحقات العاملٌن بعد ذلك كما واضح من نص المادة ،وكما ذهب إلى ذلك القانون
األردنً ( م ٌ ) 156جد مبرره فً دوافع إنسانٌة الرتباط ذلك بمعٌشة العاملٌن وعوابلهم ،كما
إن عمل العاملٌن كان السبب وراء وجود األموال التً تصفى وتحول إلى مبالػ لسداد الدٌون .
كذلك ذهب النص العراقً واألردنً أٌضا لسداد أموال الدولة (الخزٌنة العامة ) كما سماها
القانون األردنً ،فً حٌن لم تشر إلى ذلك القوانٌن المقارنة األخرى ،وعلى ما ٌبدو تركت
األمر لحقوق االمتٌاز وتدرجها حسب قوانٌن التنفٌذ أو القواعد العامة فً سداد الدٌون .
حادي عشر ـ وقد أبطل القانون التصرفات التً من شؤنها تفضٌل بعض الدابنٌن على ؼٌرهم
أو ترتٌب امتٌاز للبعض ،أو إعطاء حق رهن على بعض أموال الشركة ،إذا ارتبط األمر
بالؽش ،وٌمتد البطالن إلى التصرفات السابقة لحصول التصفٌة وتؽطً المدة السابقة ثالثة
شهور كما جاء فً م . 275
ثالثا ـ حٌث تقضً ببطالن عقود الرهن أو التً تمنح امتٌازا على أموال الشركة لكنها تصح
إذا كان للشركة أموال تفوق دٌونها .
كذلك ال ٌسري أي حجز ٌقع على أموال الشركة بعد البدء بالتصفٌة ،إال إذا كان صادرا بقرار
من المحكمة ،وال ٌنفذ هذا الحجز على القرارات الصادرة لصالح دوابر الدولة أو القطاع
االشتراكً أو العمال عن أجورهم ( م  /275رابعا ) .
ثانً عشر ـ عند انتهاء أعمال التصفٌة ٌعد المصفً ،تقرٌرا ختامٌا وحسابات ختامٌة مقترنة
بتق رٌر مراقب الحسابات وٌدعو الهٌبة العامة الجتماع للمصادقة على التقرٌر والحسابات
الختامٌة ورأي مراقب الحسابات ،وٌرسل نسخة من هذا القرار ومن التقارٌر المذكورة إلى
المسجل ( م . ) 276
ثالث عشر ـ على المسجل إن ٌصدر قراره بشطب الشركة من سجالته ،وٌنشر قرار الشطب
فً النشرة وفً صحٌفة ٌومٌة وخالل عشرة أٌام من تارٌخ صدور القرار .
 -2إذا وجد المسجل إن إجراءات التصفٌة تمت وفق الشروط القانونٌة .
 -1إذا استؽرقت إجراءات التصفٌة مدة تزٌد على خمس سنوات من تارٌخ صدور القرار
بالتصفٌة ،وتبٌن للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفٌة( .م. )277
وعلى المسجل إن ٌوزع المتبقً من أموال الشركة على األعضاء بحسب أسهمهم أو حصصهم
وخالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلؽه بقرار شطب الشركة وله إن ٌوزع بعض هذه األموال
خالل مرحلة التصفٌة ،على إن ال ٌخل ذلك بإجراءات التصفٌة ( م . ) 278
رابع عشر ـ بعد شطب اسم الشركة ،ال ٌجوز المطالبة بدٌن أو حق على الشركة ،وإذا وجد
دابن لم ٌستوؾ حقه ولم ٌكن المصفً على علم بذلكٌ ،حق للدابن مطالبة أعضاء الشركة
بمقدار ما أل إلٌهم وكل حسب أسهمه أو حصته ،وٌظل هذا الحق قابما لمدة ثالث سنوات من
تارٌخ الشطب ،وهً مدة سقوط ٌنتهً الحق بانتهابها .
ونرى إن الوصول لهذا الحق من الصعوبة بمكان فً شركات المساهمة فً األقل الذي ٌصل
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عدد المساهمٌن فٌها إلى المبات ،وعلٌه نرى إن ٌكون األمر بتحدٌد مصدر الخطؤ فً عدم
المطالبة بالدٌن ،ومن وقع منه الخطؤ ٌكون مسبوال عن ذلك الدٌن  ( .م . ) 279
خامس عشر  :على المصفً إن ٌحتفظ بسجالت الشركة مدة خمس سنوات من تارٌخ شطب
اسمها من سجل الشركات ( م . ) 280
بٌنما ٌقرر القانون المصري فً المادة  253االحتفاظ بدفاتر الشركة لمدة عشر سنوات من
تارٌخ شطب اسمها من السجل التجاري ،وان تحفظ لدى دابرة السجل التجاري إال إذا عٌنت
الهٌبة العامة مكانا آخر لحفظ الدفاتر .
سادس عشر ـ تضمن القانون العراقً نصا مفاده م  / 275أوال
(( ٌعتبر تقدٌم طلب التصفٌة وقرار التصفٌة بمثابة طلب إشهار إعسار المدٌن فً كل ما ٌتعلق
بالمحافظة على حقوق الدابنٌن )) .
ولم أجد فً نصوص القوانٌن موضوع المقارنة ما ٌماثل هذا النص ،عدا ما جاء فً قانون
الشركات األردنً ( م  / 157جـ ) ((تسري أحكام الباب الثانً من قانون التجارة المتعلقة
باإلفالس على الشركات واألشخاص وأعضاء مجالس اإلدارة أو من فً حكمهم الوارد ذكرهم
فً هذا القانون)).
ومعلوم إن التصفٌة لٌست إعالن إفالس  .ألن األخٌر ال ٌقع إال إذا عجز المدٌن التاجر عن
تسدٌد دٌونه التجارٌة ،ولٌس بالضرورة إن تكون التصفٌة بسبب خسارة الشركة وبالتالً
عجزها عن تسدٌد دٌونها ،إنما قد تصفى الشركة وهً موسرة ،كما لو انقضت المدة المحددة
إلنشابها ولم ٌرؼب الشركاء فً استمرار الشركة ،أو عند انجاز العمل الذي تؤسست له ،أو
عدم االنسجام بٌن أعضاء الشركة .
لذلك فؤن القول بالمحافظة على حقوق الدابنٌن فٌه قبول ،بسداد الدٌون الحالة ،وحجز أموال أو
تقدٌم ضمانات للدٌون ؼٌر الحالة قبل توزٌع أموال الشركة ( ) ،أما سرٌان جمٌع أحكام
اإلفالس فمحل نظر .

الباب الخامس
أنواع خاصة من الشركات
نتناول فً هذا الباب الشركات العامة وفروع الشركات األجنبٌة ونفرد لكل منها فصال .
الفصل األول
الشركات العامة
صدر قانون للشركات العامة برقم  11لسنة  ،2997وقد هدؾ القانون إلى توحٌد أحكام
الشركات العامة بعد إن كانت موزعة فً قوانٌن متعددة لكل شركة قانون ٌصدر بتؤسٌسها .
129

فقد جاء بالمادة ( )1من القانون انه ٌ (( :هدؾ هذا القانون إلى تنظٌم الشركات العامة ،تؤسٌسا
وإدارة وتصفٌة ،بؤحكام وأسس مالٌة وإدارٌة موحدة لبلوغ أعلى مستوى من النمو فً العمل
واإلنتاج واعتماد مبدأ الحساب االقتصادي وكفاءة استثمار األموال العامة وفاعلٌتها فً تحقٌق
أهداؾ الدولة ورفع مستوٌات أداء االقتصاد الوطنً )) .
وٌفهم من النص إن أهم أهداؾ القانون توحٌد األحكام الخاصة بالشركات العامة فً تؤسٌسها
وفً عملها ولدى تصفٌتها  .كما إن من بٌن ما ورد فً األهداؾ التً نرى أهمٌتها ،اعتماد
مبدأ الحساب االقتصادي ،وتطبٌق مبدأ الربح أو الخسارة على أنشطة هذه الشركات لتحدٌد
كفاءة األداء فٌها وبالتالً أهمٌة بقابها أو تصفٌتها ،أما ما عدا ذلك فكانت شعارات ٌفترض إن
ٌبتعد عنها النص القانونً .
وبناء على ذلك نتناول الشركات العامة ،فنبٌن ،التعرٌؾ وتؤسٌس الشركة ثم رأس المال
وتوزٌع األرباح والخسابر ،وإدارة الشركة ،ودمج الشركة العامة وتحولها وتصفٌتها  .ونفرد
لكل من هذه الموضوعات مبحثا ،وهً الموضوعات التً تناولها القانون ،وإذا كان الكالم عن
الشركات العامة قبل صدور القانونٌ ،ستند على األحكام العامة والنصوص الخاصة بقانون كل
شركة وباآلراء الفقهٌة فان األمر محكوم اآلن بنصوص قانون موحد لجمٌع الشركات العامة
هو القانون رقم  11لسنة  2997المعدل .
المبحث األول
التعرٌؾ بالشركة العامة وتؤسٌسها
نبٌن فً هذا المبحث تعرٌؾ الشركة وخصابصها ثم تؤسٌسها فً نقطتٌن .
أوال  :تعرٌؾ الشركة وخصابصها :
بٌنت المادة األولى من القانون توضٌحا لمصطلحات وردت فً القانون من بٌنها مصطلح
الشركة العامة ،حٌث جاء فٌها (( الشركة العامة  :الوحدة االقتصادٌة الممولة ذاتٌا والمملوكة
للدولة بالكامل التً تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً واإلداري وتعمل وفق أسس
اقتصادٌة  )) .ومن التعرٌؾ نبٌن خصابص الشركة العامة وهً :
 -2أنها وحدة اقتصادٌة :
والوحدة االقتصادٌة ،هً الوحدات الخدمٌة والتجارٌة واإلنتاجٌة التً تإسسها الدولة وعندما
نقول الدولةٌ ،نصرؾ المصطلح إلى األشخاص التابعة لها ،فقد تإسس من شخص واحد أو من
عدد من األشخاص  .وقبل الدخول فً تفاصٌل التعرٌؾ ،نستعرض كٌؾ كانت تإسس
الشركات العامة قبل صدور القانون رقم  11لسنة . 2997
والمعروؾ إن هذه الشركات كانت تإسس بموجب قانون خاص بها ٌبٌن حجم رأس المال
وؼرضها ؛ ومكان نشاطها ومقرها وإدارتها  .وترتبط هذه الشركات فً مشارٌع ذات أهمٌة
حٌوٌة للنشاط االقتصادي ،كالشركة العامة للموانا والشركة العامة للسكك الحدٌد والشركة
العامة للبرٌد واالتصاالت( ) .ثم صدر قانون المإسسات فً ستٌنات القرن الماضً ،وتولت
هذه المإسسات تؤسٌس الشركات المرتبطة بها .
وعدا هاتٌن الصورتٌن لتؤسٌس الشركات العامة ،حولت قرارات التؤمٌم الصادرة سنة 2964
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العدٌد من الشركات الخاضعة إلى القطاع الخاص إلى القطاع العام  .كشركة المخازن العراقٌة
مثال الشركة التجارٌة العراقٌة وؼٌرها العدٌد من الشركات .
ومن المعلوم إن مرافق حٌوٌة ظلت تابعة للدولة منذ تؤسٌس الدولة العراقٌة فً بداٌة تكوٌنها
فً أوابل القرن الماضً ،فالسكك والخطوط الجوٌة والموانا والكهرباء والبرٌد وؼٌرها من
المرافق كانت تابعة للدولة  .وفً الستٌنات والسبعٌنات من القرن الماضً توسع حجم
الشركات العامة بصدور قانون المإسسات ،فخضعت التجارة الصادرة والواردة إلى مإسسات
تابعة للدولة ،بل إن حجم سٌطرة الدولة على الوحدات االقتصادٌة وصل إلى نسبة تتجاوز
 %99من حجم التجارة الخارجٌة( ) ،وإذا كانت هذه الشركات وسٌلة الدولة فً محاربة
االحتكار وتقدٌم السلع والخدمات إلى المواطنٌن من ذوي الدخل المحدود بؤسعار تتناسب مع
مدخوالتهم ،فؤن عمل هذه المإسسات ال ٌخلو من إخفاقات وتلكإ وفساد ،وهو ما ٌشؽل بال
المفكرٌن فً دول العالم التً تبنت أسلوب االقتصاد الموجه( )  .فؤخفقت العدٌد من المشارٌع
ألسباب ترتبط بإدارتها والعالقة البٌروقراطٌة بٌن العاملٌن وجهات اتخاذ القرارات ،وخٌر
مثال على ذلك فشل مزارع الدولة التً تؤسست بإمكانات كبٌرة ال تتوافر لألفراد( ) .
وألول مرة ٌصدر قانون موحد للشركات العامة ،هو القانون رقم  11لسنة  . 2997وضع
أحكاما عامة فً التؤسٌس واإلدارة واألرباح والخسابر واإلقراض واالقتراض وكذلك فً
التصفٌة وفٌما ٌلً نوضح أحكام القانون  :وكما ورد فً المادة األولى ومن تعرٌؾ الشركة
العامة ،عدا كونها وحدة اقتصادٌة إن تكون ممولة ذاتٌا ،أي أن تموٌل نشاطها ٌكون من
إٌراداتها  .ومن المإكد أن هذا القول ال ٌنطبق إال على الشركة أثناء حٌاتها أما فً بدء تؤسٌسها
 ،فهً ؼٌر قادرة على تموٌل نفسها ،ألنها ما زالت ؼٌر قابمة أو ما زالت ال موارد لدٌها .
وعلٌه فؤنه أثناء التؤسٌس أما أن تدفع أموالها من خزٌنة الدولة ،أو تدفع من أشخاص عامة
ممولة ذاتٌا تشترك فً تؤسٌسها ،وسنوضح ذلك عند الكالم عن رأس المال.
كذلك تتمتع الشركة باستقالل مالً وإداري ولها شخصٌة معنوٌة ،وبؽٌر ذلك ال تتمتع بالمرونة
المطلوبة فً عملها  .فؤموال الشركة للشركة وضمان لدابنٌها  .وهذا الوضوح فً أمر أموال
الشركة  .أعطى الجواب لتساإالت لطالما أثارت الكثٌر من اآلراء حول حدود مسإولٌة
الشركات العامة ،وهل أن مسإولٌتها مرتبطة بؤموال الدولة .
وأخٌرا تعمل الشركة وفق األسس االقتصادٌة ،ومعنى األسس االقتصادٌة اعتماد مبدأ الربح أو
الخسارة فً تقٌٌم أداإها وكفاءتها وإخفاقها أو نجاحها ،وهو مبدأ واضح ،وهذا ٌقطع التستر
على إخفاقات الشركة المالٌة اعتمادا على ارتباطها بمشارٌع حٌوٌة وبملكٌتها للدولة( ) .
ومحاسبة المسإولٌن عن اإلخفاق فً هذه الشركات  .ومن أهداؾ القانون ٌتبٌن إن احد
األهداؾ الربٌسة إلصدار القانون توحٌد األحكام الخاصة بالشركات العامة ،ألنها كما بٌنا
كانت متباٌنة فً عملها وخاصة ما ٌتعلق فً أجور ومكافآت العاملٌن فً الشركات العامة مما
أثار العدٌد من الشكاوى بضرورة المساواة فً هذا المٌدان  .لكً ٌكون العمل فً هذه
الشركات بمستوى عال فً الكفاءة واإلنتاج ،باالعتماد على مبدأ الحساب االقتصادي ،أي
مقدار ما حققته الشركة من أرباح لٌظهر ذلك كفاءة استخدام األموال العامة فً المشارٌع
االقتصادٌة ،وتحقٌق أهداؾ الدولة فً النمو االقتصادي ،وتوفٌر السلع والخدمات بنوعٌة جٌدة
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وبؤسعار تنافس المستورد مثٌلها وما ٌنتج محلٌا من قبل القطاع الخاص .
ثانٌا  :تؤسٌس الشركة العامة :
ٌبدأ تؤسٌس الشركة بؤن تقدم الوزارة المختصة ،التً تتبعها الشركة بنشاطها  .أو إن نشاط
الشركة ٌقع ضمن قطاعها ،طلبا إلى مجلس الوزراء لتؤسٌس الشركة ،على إن ٌكون مرفقا
بالطلب دراسة تتضمن األسباب االقتصادٌة والفنٌة لتؤسٌسها( ) .
على إن ٌتضمن الطلب ما ٌؤتً :
(( أوال ـ اسم الشركة وموقعها ومركزها الربٌس .
ثانٌا ـ أهداؾ الشركة ونشاطها .
ثالثا ـ مقدار رأس مال الشركة أو مصادر تموٌل نشاطها .
رابعا ـ أٌة معلومات أخرى تجدها الوزارة ضرورٌة )) .
إذا وافق مجلس الوزراء ،تعد الشركة عقدا أو بٌانا  .وٌعد العقد عندما تتعدد األطراؾ المنشؤة
للشركة ،أما إذا كانت جهة واحدة ،فتعد بٌانا ،وهذا على ؼرار ما فً الشركات الخاصة رقم
 12لسنة  2997فً أعداد عقد طبقا للمادة ( )23عندما ٌتعدد أطرافه ،أما فً حالة الشركة
المنفردة أو شركة المشروع الفردي ،حٌث ال توجد سوى إرادة واحدة إلنشاء المشروع فٌعد
مإسسها بٌانا طبقا للمادة (  ) 24من القانون  .وفً الشركات العامة ،فؤن تعدد أطراؾ العقد،
ٌعد ـ كما ٌرى ذلك البعض ـ شكلٌا  .ألن فً نهاٌة األمر تكون الشركة تابعة لشخص واحد،
هو الدولة( ) .
وإذا كان إطالق مصطلح الشركة على الوحدات االقتصادٌة التً تنشاها الدولة قد وجد
معارضة بسبب عدم تمتعها بخصابص الشركة الخاصة المبنٌة على العقد وتعدد اإلرادات
حٌث ٌقول الدكتور باسم محمد صالح (( فهذه الشركات لٌست فً الحقٌقة ( شركات ) حسب
المفهوم التقلٌدي للشركة وإنما وحدات unitesتجارٌة واقتصادٌة أساسها ذمة التخصٌص ..
))( ) .
نقول أن المصطلح وجد معارضة طبقا للنظام القانونً السابد بالنسبة للشركات قبل صدور
قانونً الشركات رقم  11 ،12لسنة  ،2997األول المتعلق بالشركات الخاصة ،والثانً
بالشركات العامة  .حٌث ال ٌعرؾ النظام القانونً شركة الشخص الواحد فكان من الصعوبة
إٌجاد شركة تتكون من شخص واحد حتى إذا كانت الدولة وٌطلق علٌها مصطلح شركة .
فؤن صدور القانون رقم  12لسنة  2997ومثله القانون الملؽً لسنة  2983أباح تكوٌن الشركة
من شخص واحد  .والشركة التً أباحها شركة أشخاص تتكون من شخص طبٌعً واحد،
وتتداخل فٌها إلى حد كبٌر الذمة المالٌة للمشروع مع الذمة المالٌة لصاحبه ،وقد صدر تعدٌل
على القانون المذكور أباح تكوٌن شركة محدودة من شخص واحد  .أي أن مالك المشروع (
الشركة ) هو شخص واحد قد ٌكون هذا الشخص طبٌعٌا أو معنوٌا وتقتصر مسإولٌة صاحب
المشروع تجاه التزامات المشروع بما وضعه من رأس مال ،وٌنسجم هذا األمر مع فكرة
التخصٌص التً اشرنا لها فً رأي الدكتور باسم محمد صالح  .حٌث ٌفرد الشخص بعض
أمواله لتكوٌن مشروع اقتصادي بشكل شركة ،وتكون مسإولٌة الشركة بمقدار ما خصص من
رأس المال ،ومادام الشخص الذي ٌنشؤ الشركة من الممكن أن ٌكون طبٌعٌا أو معنوٌا ،والدولة
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شخص معنوي ،فؤنها ٌمكن أن تخصص مبلؽا معٌنا فً تكوٌن شركة تابعة للدولة فهً شركة
عامة تخضع لألحكام التً أوردها قانون الشركات العامة رقم  11لسنة . 2997
وعلٌه فؤن االعتراض على تكوٌن الشركة التابعة للدولة ،المبنً على صعوبة تكوٌن شركة من
شخص واحد عولجت بما ٌتضمنه قانون الشركات الخاصة رقم  12لسنة  2997مع تعدٌله .
األمر األخر ،تداخل أموال الشركة مع أموال صاحب الشركة وهً الدولة ،وهذا من األمور
التً ساعدت على ما اعترى الشركات العامة من إخفاق ،ألن الشركات المتلكبة ألقت بعبء
فشلها على المٌزانٌة العامة  .وعلٌه فؤن هذه الشركات التً تتكون بموجب قانون رقم  11لسنة
ٌ 2997قتضً أن تتحدد مسإولٌتها بمقدار رأس المال فٌها( ) ،ال تمتد إلى خارج ذلك وبالتالً
تحمٌل المٌزانٌة العامة فشل الشركة  .وحسب النصوص الحالٌة لٌس فٌها ما ٌقطع بكون
مسإولٌة الشركة محدودة بمقدار رأس المال ،صحٌح أنها ممولة ذاتٌا ،أي أن عملها وأجورها
والزٌادة فً رأس المال فٌها تكون من الشركة ،إال انه عند خسارة الشركة ٌكون األمر متروكا
لمجلس الوزراء فً استمرار الشركة أو تصفٌتها وإذا اختار اإلجراء األول فٌقتضً ذلك
دعمها بؤموال من مٌزانٌة الدولة.
ٌمكن أن نطرح هنا هل ثمة إمكانٌة العتبار الشركات العامة ،شركات مساهمة ،أي أن رأس
المال فٌها ٌقسم إلى أسهم وٌتم تداولها فً سوق األوراق المالٌة  .أو جزء منه فً األقل ؟ .كما
هو الحال فً قانون شركات قطاع األعمال المصري رقم  103لسنة  2992الذي اشرنا إلٌه
ألنه :
(( تؤخذ الشركات القابضة شكل شركة المساهمة ،وتعتبر من أشخاص القانون الخاص وٌحدد
القرار الصادر بتؤسٌسها اسمها ومركزها الربٌسً ومدتها والؽرض الذي أنشؤت من اجله ...
وأجاز القانون للشركة القابضة أن تقوم بتؤسٌس شركات مساهمة بمفردها أو باالشتراك مع
األشخاص االعتبارٌة العامة أو الخاصة أو األفراد وكذلك شراء أسهم شركات المساهمة أو
بٌعها أو المساهمة برأسماله ،وسوى المشرع بٌن الشركات الخاضعة ألحكام قانون شركات
قطاع األعمال العام وشركات المساهمة الخاضعة ألحكام القانون رقم  259لسنة) ())2982
على العموم ٌثٌر هذا الموضوع تساإالت كبٌرة واإلجابة عنها بشكل حاسم ومحددٌ ،تطلب
بتقدٌرنا تكوٌن لجان متخصصة ،مالٌة ،اقتصادٌة وقانونٌة تقوم باإلطالع على تجارب
اآلخرٌن( ) ،لبلورة اإلطار القانونً المالبم للمشارٌع التابعة للدولة ،وطبٌعة األموال المملوكة
لها  .وإمكانٌة تحوٌل البعض منها إلى القطاع الخاص أو المختلط ،خاصة تلك التً ٌرتبط
عملها بمبدأ المنافسة وتحقٌق الربح .
وٌقتضً أن ٌتضمن العقد أو البٌان الذي تعده الوزارة المعنٌة بعد موافقة مجلس الوزراء
وحسب المادة (  ) 4من القانون .
(( أوال ـ اسم الشركة وموقعها ومركزها الربٌس ،وٌكون االسم مستمدا من نشاطها ،مع إضافة
كلمة ( عامة ) إلى التسمٌة( ) .
ثانٌا ـ أهداؾ الشركة .
ثالثا ـ نشاط الشركة .
رابعا ـ رأس مال الشركة .
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خامسا ـ أسماء الجهات المإسسة .
سادسا ـ أٌة معلومات أخرى تجدها الوزارة ضرورٌة )) .
كما تقوم الوزارة بتقدٌم عقد الشركة أو البٌان الذي أعدته مع موافقة مجلس الوزراء إلى
مسجل الشركات ،لتسجٌل الشركة  .وقد بٌنت المادة الخامسة بؤن هذا اإلجراء ؼاٌته توثٌقٌة
إحصابٌة (( ألؼراض إحصابٌة توثٌقٌة ))...أي أن الؽرض من مفاتحة مسجل الشركات هو
ذلك ،ال ٌطلب منه الموافقة على تؤسٌس الشركة ،ألن الموافقة صدرت من مجلس الوزراء،
إنما لؽرض توحٌد الجهة التً توثق المشارٌع االقتصادٌة ،حسب طبٌعة نشاطها وأسمابها
وجهة ملكٌة رأس المال فٌها  ،بل أن القانون ذهب ابعد من ذلك فً أعطاء عملٌة التوثٌق بعدا
قانونٌا ،بؤن ٌصدر المسجل شهادة تؤسٌس بالشركة العامة ،حٌث تنص المادة (  ) 6على أن ((
ٌقوم المسجل بتسجٌل الشركة وإصدار شهادة تؤسٌسها ،وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد أو
بٌان الشركة فً الجرٌدة الرسمٌة وفً النشرة التً ٌصدرها المسجل )) .
ومن هذا التارٌخ ،أي تارٌخ آخر نشر ،تكتسب الشركة الشخصٌة المعنوٌة (م.)7
ونإكد على أن دور المسجل شكلٌا ،فلٌس له الموافقة أو القبول ،ونرى لو تم االكتفاء بالتسجٌل
لدى المسجل وللؽاٌات ((التوثٌقٌة اإلحصابٌة)) وال تمتد إلى إصدار شهادة تؤسٌس ،الن
المسجل ال ٌملك أي دور فً ذلك .
المبحث الثانً
رأس المال واألرباح والخسابر
نتكلم عن تكوٌن رأس المال أثناء تؤسٌس الشركة  .وكما عرفنا فؤن الشركة أما أن تتكون من
شخص أو أشخاص عامة ؼٌر ممول أي منهم ذاتٌا ،أي أن أموال الجهات المكونة للشركة
مرتبطة بالمٌزانٌة العامة للدولة  .أو أن تكون الجهات التً تنشؤ الشركة ممولة ذاتٌا وقبل ذلك
نبٌن كٌؾ ٌتحدد رأس المال ،والمادة  8تقضً بؤن ٌ (( :حدد رأس مال الشركة بالقرار
الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تؤسٌسها  .ومن المإكد أن رأس المال حدد من قبل
الجهة المإسسة للشركة بناء على دراسة الجدوى التً أعدت للمشروع ،لكن األمر خاضع
لتؤٌٌد مجلس الوزراء وبالتالً فهو ٌحدد من قبل األخٌر ؛ الن له تؽٌٌره .
أما كٌؾ ٌتكون رأس المال فً حالة كون المإسسٌن ؼٌر ممولٌن ذاتٌا ؟
فؤن رأس المال ٌسدد من قبل الخزٌنة العامة ،دفعة واحدة ٌكون هذا التسدٌد أو على دفعات
تحدد من قبل الشركة ،بحٌث تبٌن مقدار كل دفعة ومواعٌد تسدٌدها بالتنسٌق مع وزارة المالٌة
 .وإذا كان لدى الجهات المكونة للشركة أمواال منقولة أو ؼٌر منقولة ،ترٌد تحوٌلها للشركة
فؤن أقٌام هذه األموال ،تمثل جزء من رأس مال الشركة المدفوع( ) .
تكوٌن رأس المال عندما تكون الجهات المكونة للشركة ممولة ذاتٌا :
إذا كانت الشركة مكونة من أشخاص ممولة ذاتٌا ،كؤن تكون جهات التؤسٌس شركات عامة
تابعة لوزارة أو عدد من الوزارات ،فؤن هذه الجهات تسدد كل منها حصتها فً رأس المال ( م
 / 9ثالثا ) التً جاء فً أخرها ((..وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب أحكام هذا القانون
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 )) .وٌعنً النص أن تخضع الشركة العامة ،حتى لو كانت ممولة من أشخاص عامة ممولة
ذاتٌا ،ألحكام القانون فٌما ٌتعلق بتوزٌع اإلرباح واإلدارة والتصفٌة مثال ،أي أنها تخضع إلرادة
المشرع وفق أحكام القانون ال إلرادة مإسسٌها .
زٌادة رأس المال أو تخفٌضه
إذا احتاجت الشركة لزٌادة رأس المال أو تخفٌضه  .فؤن الوزارة المختصة تعد دراسة تبٌن
فٌها أسباب الزٌادة أو التخفٌض واثر ذلك على حقوق الشركة والتزاماتها وبالتنسٌق مع وزارة
المالٌة ،وتقدم هذه الدراسة مع طلب إلى مجلس الوزراء ،فالمادة  / 20أوال تنص على انه (( :
عند الحاجة إلى زٌادة أو تخفٌض رأس المال الشركة تقدم الوزارة طلبا إلى مجلس الوزراء
مشفوعا بدراسة مالٌة حول مسوؼات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها
بالتنسٌق مع وزارة المالٌة )) .
وعند موافقة مجلس الوزراء على زٌادة رأس المال أو تخفٌضه ،تنفذ الوزارة القرار وفً حالة
التخفٌض ال توجد مشكلة ،رأس المال ٌخفض مما كان علٌه إلى الحدود التً بٌنها قرار مجلس
الوزراء ،فإذا كان التخفٌض بسبب خسارة الشركة وهو احد أسباب التخفٌضٌ ،خفض رأس
المال المسجل والمثبت لدى المسجل ،أما إذا كان التخفٌض بسبب زٌادة رأس المال عن حاجة
الشركة ،فٌطرح الفابض بالحدود التً بٌنها قرار مجلس الوزراء ،وإذا كانت الشركة قد كونت
رأس مالها من الخزٌنة العامةٌ ،عاد الفابض إلٌها ،أما إذا تكونت من عدد من األشخاص العامة
الممولة ذاتٌا ،فٌعاد الفابض إلى الجهات التً كونت الشركة وكل بمقدار مساهمته براس المال
 .وفً الحالتٌن ٌعدل عقد الشركة أو بٌانها بما ٌتوافق مع التخفٌض .
أما عند زٌادة رأس المال فتتحقق الزٌادة من أموال الشركة ،من االحتٌاطً الذي تكونه الشركة
( م  / 22 /رابعا  . ) 5 /وفً حالة عدم إمكانٌة الشركة على توفٌر الزٌادة ،تدفع أما من
الخزٌنة العامة أو من األشخاص الممولة ذاتٌا للشركة وٌعدل العقد أو النظام تبعا لذلك .
وعند استكمال اإلجراءات المذكورة ،فً التخفٌض أم الزٌادة ،تقوم الوزارة بإبالغ المسجل
بالتعدٌل ،لٌقوم بتسجٌله ونشره فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌفترض انه ال ٌجوز االحتجاج على
الشركة بالزٌادة أو على المتعاملٌن معها بالتخفٌض  .إال من تارٌخ النشر فً الجرٌدة  .أي أن
الضمان لدابنً الشركة هو رأس المال كامال ( قبل أن ٌخفض ) ،مادام قرار التخفٌض لم ٌنشر
بالجرٌدة الرسمٌة ،وراس المال بعد التخفٌض عند نشر القرار  .كذلك ال ٌحتج الدابنون براس
المال بعد الزٌادة إال من تارٌخ نشره أٌضا .
اإلرباح والخسابر
أفرد القانون فصال لألرباح والخسابر ،هو الفصل الثالث وعنوانه (األرباح والخسابر) وٌتوافق
هذا األمر مع ما جاء فً تعرٌؾ الشركة ،بؤنها تعمل وفق األسس االقتصادٌة  .فاألسس
االقتصادٌة تعنً العمل وفق مبدأ الربح والخسارة  ،وسنتناول أوال ،األرباح ،ثم نتناول بعدها
الخسارة .
األربــــاح
تناولت المادة الحادٌة عشرة بفقراتها الخمس ،موضوع األرباح وعلى الشكل اآلتً :
أوال  :بٌنت الفقرة ( أوال ) من المادة المقصود باألرباح  .وهو حسب المبادئ المحاسبٌة زٌادة
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اإلٌرادات على مجموع النفقات  .وجاء النص ((  ...زٌادة اإلٌرادات على المصروفات
الظاهرة فً حساب األرباح والخسابر للسنة المالٌة للشركة المنظم وفق التشرٌعات النافذة
واألنظمة واألعراؾ المحاسبٌة المعتمدة والمدقق من قبل دٌوان الرقابة المالٌة والمصادق علٌه
من قبل الجهة المخولة قانونا )) .
وإذا كان تحدٌد األرباح والخسابر ٌعرؾ من الفرق بٌن اإلٌرادات والمصروفات ،فؤن النص
الذي بٌن ذلك ٌقتضً بعض التوضٌح :
أ ـ إن تنظٌم الحسابات فً نهاٌة السنة المالٌةٌ ،بنى على (( التشرٌعات النافذة واألنظمة
واألعراؾ المحاسبٌة المعتمدة  )) ...وٌقتضً هذا تحدٌد األسس المحاسبة التً تنظم وفقها
حسابات الشركة العامة ،والنظام الذي ٌطبق هو ((..نظام محاسبً ومالً خاص تراعى فٌه
قواعد المحاسبة التجارٌة.) ())..
وٌإكد هذا االتجاه اقتراب الشركات العامة ،من الشركات الخاصة فً استقاللها عن مٌزانٌة
الدولة ،وتكون أموالها ضمانا لدابنٌها  ،وعلى من ٌتعامل مع هذه الوحدات االقتصادٌة علٌه أن
ٌعلم أن ابتمانه هو أموال الشركة وموجوداتها فقط .
ب ـ كذلك ٌشٌر النص إلى تدقٌق حسابات الشركة من قبل دٌوان الرقابة المالٌة الذي ٌتولى
أٌضا تدقٌق حسابات دوابر الدولة والشركات المختلطة  .وتولى دٌوان الرقابة المالٌة تدقٌق
حسابات الشركة العامة ال ٌقربها من الوحدات المرتبطة بالمٌزانٌة العامة ،إنما ٌرجع ذلك إلى
األهمٌة االقتصادٌة لهذه الوحداتٌ ،إكد ذلك إخضاع حسابات الشركات المختلطة لتدقٌق
الدٌوان المذكور على الرؼم من خضوعها ألحكام قانون الشركات رقم  12لسنة .2997
ثانٌا  :قد تحصل الشركة على موارد تظهر وكؤنها أرباح حققتها الشركة كما لو باعت أصولها
الرأسمالٌة مثال ،شركة نقل تقوم ببٌع بعض المركبات التً تستخدمها ،فهذه ال تعد أرباحا قابلة
للتوزٌع وكذلك العوابد التً تحصل علٌها الشركة من نشاط ال ٌدخل ضمن نشاطها العادي،
كما لو أودعت بعض أموالها الفابضة كودابع ثابتة وحصلت على فوابدها (  / 22ثانٌا ) .
ثالثا  :الربح الذي ٌوزع ٌجب أن ال ٌتجاوز  % 30من كلفة النشاط الجاري للشركة أي أن ما
ٌوزع من الربح هو الربح الصافً الذي ٌشٌر له نص المادة  ،22جمٌعه إذا كان اقل من كلفة
النشاط الجاري ،أما إذا تجاوز ذلك فال ٌوزع إال ما ٌدخل ضمن النسبة المذكورة وقد أثار هذا
النص اعتراض العدٌد من ممثلً بعض الشركات العامة ،ألنه احدث تباٌنا كبٌرا فً احتساب
األرباح القابلة للتوزٌع  .ألن كلفة النشاط الجاري مرتفعة عادة فً الشركات الصناعٌة ومتدنٌة
فً الشركات الخدمٌة ،ونتٌجة لذلك فؤن األخٌرة تحقق أرباحا كبٌرة لكن ما ٌوزع من هذه
األرباح الذي ال ٌتعدى  % 30من كلفة النشاط الجاري تكون ضبٌلة ،بالمقارنة مع الشركات
الصناعٌة التً تدخل فً كلفة النشاط الجاري فٌها المواد األولٌة واألجور وهً مرتفعة عادة .
وبعد استقطاع النسبة التً توزع من األرباح والتً ال تتجاوز  % 30من كلفة النشاط الجاري
ٌوزع باقً الربح الصافً على الوجه اآلتً :
 -2نسبة  % 20كاحتٌاطً رأس مالً تعوٌضا (( ..لفروقات االندثار على أن ال ٌعد ذلك
ضمن كلفة النشاط الجاري ،وان تستخدم هذه المبالػ ألؼراض التوسعات حصرا خالل مدة (
 ) 5خمس سنوات ،وبخالفه تحول المبالػ المذكورة إلى وزارة المالٌة .) ()).
136

 -1فً الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعً  ،تإخذ نسبة (  )% 40أربعٌن من المابة من
المبلػ الفابض عن الربح القابل للتوزٌع  ...وتسجل فً حساب االحتٌاطات وتخصص على
الوجه اآلتً :
أ ـ نسبة (  ) % 90منها لتؤهٌل وتطوٌر المصانع اإلنتاجٌة .
ب ـ نسبة (  ) % 20منها لبناء الوحدات السكنٌة وتطوٌر خدمات السكن الحالً للعاملٌن .
جـ ـ تستخدم المبالػ المتؤتٌة من النسبتٌن المنصوص علٌهما فً ( أ  ،ب ) من هذه الفقرة
لألؼراض المشار إلٌها فٌها خالل مدة (  ) 5خمس سنوات قابلة للتمدٌد إذا اقتضت الضرورة
بناء على اقتراح من الوزٌر وموافقة من مجلس الوزراء ،وبخالفه تحول إلى وزارة المالٌة .
ٌ -3حول المتبقً بعد استقطاع النسبتٌن المنصوص علٌهما فً الفقرتٌن ( ) 12 ،22من هذا
البند إلى وزارة المالٌة( ) .
وكذلك بٌنت المادة (  ) 22وفً الفقرة ( رابعا ) كٌفٌة توزٌع الربح القابل للتوزٌع المنصوص
علٌه فً البند ثالثا وعلى الوجه اآلتً :
(( % 45 -2للخزٌنة العامة .
 % 33 -1حوافز ربح لموظفً الشركة وللمتمٌزٌن منهم وألعضاء مجلس اإلدارة وموظفً
مركز الوزارة وفق نسب وضوابط ٌضعها مجلس اإلدارة وبمصادقة الوزٌر .
 % 5 -3للبحث والتطوٌر( ).
 % 5 -4للخدمات االجتماعٌة للعاملٌن .
 -5المتبقً منه الحتٌاطً رأس المال . )) ..
وأعطى القانون الحق لمجلس الوزراء فً زٌادة أو تخفٌض النسب المنصوص علٌها فً
البندٌن ( ثالثا ) و ( رابعا ) من المادة (  ) 22فً ضوء الظروؾ االقتصادٌة والنتابج التً
ٌفرزها العمل بالمادة .
خسارة الشركــــة
نتناول موضوع خسارة الشركة الذي بٌنه القانون فً المواد (  ) 24 ،23 ،21وكاالتً:
أوال  :ـ إذا كانت على الشركة خسابر مدورة من السنوات السابقة ،ثم حققت الشركة أرباحا،
فٌستقطع من الربح الصافً للشركة قبل التوزٌع (  )% 15منه إلطفاء الخسارة المذكورة،
وعلٌه فؤن االستقطاع ال ٌتم إال مع وجود الخسابر المدورة ،أما عند عدم وجودها فال ٌستقطع
شًء .
كذلك حدد النص نسبة االستقطاع بـ (  ) % 15وعلٌه فانها رقم واحد ال ٌجوز استقطاع ما
ٌزٌد علٌه الن النص لم ٌقل ما ال ٌقل عن ،وال أقل منه ألن النص أٌضا لم ٌقل ما ال ٌتجاوز(
).
ثانٌا  :ـ إذا بلؽت خسارة الشركة (  ) % 15من رأس المال االسمً ،فعلى مجلس اإلدارة فً
الشركة ،أن ٌعد دراسة عن أسباب الخسارة ،وما هً المقترحات التً ٌجدها مناسبة لمعالجة
األمر ،وترفع هذه الدراسة إلى الوزارة ،لتتخذ القرار المناسب بذلك( ) .
وبموجب النص فؤن الخسارة فً رأس المال ٌنبؽً أن تبلػ ما ٌساوي (  ) % 15منه وهذا
ٌستوعب ما إذا تجاوزت الخسارة النسبة المذكورة على أن ال تصل إلى (  ) % 50من
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رأسمالها االسمً ،فٌعد مجلس اإلدارة دراسة بؤسباب الخسارة وسبل معالجتها ،وٌرفع الدراسة
إلى الوزارة لتقرر ما ٌراه مناسبا بهذا الشؤن ،كؤن تقرض الشركة أو تطالبها بزٌادة راس المال
أو تخفٌضه طبقا لالجراءات التً حددها القانون
ثالثا ـ اذا بلؽت خسارة الشركة ( )%50من رأسمالها االسمً ،وهذا ٌعنً إذا تجاوزت
الخسارة ذلك أٌضا ،فعلى الوزارة أن تعد دراسة بؤسباب الخسارة ،وما تقترحه بشؤنها ،وتقدم
إلى مجلس الوزراء ،لٌتخذ بناء على الدراسة قرارا أما بتصفٌة الشركة ،إذا وجد فً بقاءها
عببا على االقتصاد ،أو ٌقرر استمرارها إذا كان ال ؼنى عن الخدمات أو السلع التً تقدمها
الشركة ،مع التوجٌه بمعالجة الخسارة( ) .
االستثمار واالقتراض :
تبٌن أحكام القانون وفق المواد  28 ،27 ،26 ،25كٌفٌة استثمار الفابض النقدي للشركة فً
األوجه التً بٌنها القانون كذلك ٌحق لها اإلقراض واالقتراض ،أو الحصول على األموال
لتمول به نشاطها ٍ .ولذلك سنبٌن أوال االستثمار وبعدها نتطرق لالقتراض :
أوال  :االستثمار
قد ٌتكون لدى الشركة فابض نقدي ،وتوظؾ هذا الفابض فً االستثمار  .لتوفٌر تراكم نقدي
للشركة ٌفٌد فً عملٌة توسٌع نشاطها ،وكذلك تحقق الشركة أهدافها فً عملٌة االستثمار
وسنتناول األمر بنقاط :
 -2تستطٌع الشركة أن تستثمر الفابض النقدي فً المشاركة بتؤسٌس شركات مساهمة أو
المساهمة فً أسهمها وكذلك تستطٌع مشاركة الشركات المذكورة فً أعمال ذات صلة بؤهداؾ
الشركة داخل العراق وٌمكن أن ٌكون هذا النشاط خارج العراق بموافقة مجلس الوزراء .
ومفهوم هذا النص :
أ ـ قد تشارك الشركة العامة بالفابض النقدي المتوفر لدٌها فً شركات مساهمة ،وهذه
المشاركة قد تكون فً التؤسٌس أو شراء األسهم بعد أن تتكون الشركة ،ولم ٌحدد النص نوع
النشاط الذي تزاوله الشركات التً تساهم فٌها الشركة العامة ،وهل ٌشترط أن ٌكون من نوع
النشاط الذي تقوم به وبما أن النص لم ٌحدد ذلك ٌباح للشركة المشاركة فً الشركات المساهمة
بؽٌر قٌد فً أن ٌكون نشاط هذه الشركات مماثال لنشاط الشركة العامة.
ب ـ مشاركة الشركات المساهمة فً تنفٌذ أعمال تقع ضمن ؼرضها ،وٌفترض أن تكون
األقدر على ذلك ألنها تخصصت به  .وال تحتاج هذه المشاركة فً تنفٌذ األعمال إلى موافقات
من جهة مادام العمل داخل العراق ،ولكن إذا كان خارج العراق ،فباإلضافة إلى اشتراط أن
ٌكون ضمن نشاطهاٌ ،جب الحصول على موافقة مجلس الوزراء  ( .م  / 25أوال ) .
جـ ـ تستطٌع الشركة العامة أٌضا أن تستثمر الفوابض النقدٌة لدٌها فً الشركات والمإسسات
العربٌة أو األجنبٌة أي كان ؼرضها ولكن هذا مرهون بموافقة مجلس الوزراء .
كذلك تستطٌع مشاركة الجهات المذكورة فً أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة العامة خارج
العراق ،ولكن ٌقتضً أن ٌقترن هذا بموافقة مجلس الوزراء أٌضا ( م  / 25ثانٌا ) .
وللشركة وبؽٌر موافقة من مجلس الوزراء مشاركة الشركات أو المإسسات العربٌة أو
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األجنبٌة لتنفٌذ أعمال داخل العراق تقع ضمن أهداؾ الشركة (م /25ثالثا ) .
د ـ تستطٌع الشركة أن تستثمر الفابض النقدي لدٌها فً ودابع ثابتة لدى المصارؾ العاملة فً
العراق ،وهذا مشروط بؤن ال تتعدى مدة الودٌعة (ٌ 280وما ) أي ستة شهور  .وان ٌفتح فً
السجالت المختصة للشركة حساب خاص تثبت فٌه الفوابد العابدة من الودابع بحٌث ال تختلط
مع أرباح الشركة الناجمة من نشاطها المعتاد ،وٌكون من الٌسٌر فً الحسابات الختامٌة معرفة
كفاءة أداء الشركة فً عملها الذي ٌقع ضمن القطاع المختصة به (م / 26أوال ) .
هـ ـ ٌحق لشركات التؤمٌن وإعادة التؤمٌن والمصارؾ ،أن تستثمر أموالها فً كافة اوجه
االستثمار( )  .وٌحق لمجلس الوزراء أن ٌلحق أٌة جهة استثمارٌة أخرى بهذا الحكم ( م 26
ثانٌا ) .
ثانٌا ـ اإلقراض واالقتراض
ٌحق للشركة اإلقراض  .إذا كان نشاطها ٌسمح بذلك  .وإذا كان القانون لم ٌنظم عملٌة
اإلقراض بؤحكام ،إنما بٌن اإلباحة فً مبدأ عام  .فٌفترض أن ٌحصل بشروط موحدة للجمٌع
وبضمانات كافٌة للحفاظ على أموال الشركة ،وعدم إقراض مدٌرٌها أو أعضاء مجلس اإلدارة
فٌها بشروط خاصة ،تختلؾ عن الشروط الموجهة للجمٌع .
كذلك ٌحق للشركة أن تقترض أو أن تحصل على األموال لتموٌل مشارٌعها ،من المإسسات
المالٌة التً تمارس عملٌات اإلقراض  .فإذا كان من جهات وطنٌة ،فهو مباح بؽٌر اشتراط
موافقة من جهة ما ،على أن ٌتم ذلك بموجب عقود تبرمها الشركة مع جهات اإلقراض
وبشروط ٌجري االتفاق علٌها .وعلى أن ال ٌتعدى مبلػ القرض  %50من رأس المال المدفوع
للشركة( ) .وفً ذلك ضمان للجهات المقرضة .
أما إذا كان القرض أو الحصول على األموال من جهات من خارج العراق ،فٌتطلب األمر
موافقة مجلس الوزراء على العملٌة( ) .

المبحث الثالث
إدارة الشركة
ال شك فً أهمٌة اإلدارة فً نجاح الشركة أو إخفاقها  .وألهمٌة الشركات العامة ،فؤن إدارتها
تناط بمجلس إدارة  .وقبل أن نبٌن تشكٌلة المجلس ،نوضح مهام مجلس اإلدارة فً الشركة
العامة  .كما بٌنتها المادة (  29من القانون) .والبد من التنوٌه إلى ؼٌاب الهٌبات العامة فً هذه
الشركات  .إذ ال ٌوجد شركاء من مجموعهم تتكون الهٌبة العامة ،التً ترسم سٌاسة الشركة
فً عملها ،إنما ٌقوم بهذا الواجب مجلس اإلدارة ،ولذلك فهو الذي ٌضع الخطط لحٌاة الشركة
وهو الذي ٌنفذها  ،وعلٌه فؤن مجلس اإلدارة ٌضع السٌاسات والخطط اإلدارٌة والفنٌة والمالٌة
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الالزمة لتحقٌق أهداؾ الشركة  .كما انه ٌقوم باألشراؾ ومتابعة تنفٌذ هذه الخطط  ،وله أن
ٌمارس حقوقه وصالحٌاته المتعلقة بالتخطٌط والتنفٌذ.
وٌحق للمجلس أن ٌخول مدٌر عام الشركة بعض الصالحٌات التً ٌرى من الضروري منحها
للمدٌر ٌقوم بها نٌابة عن المجلس الذي ال ٌمكن أن ٌكون فً حالة انعقاد مستمرة لمتابعة تنفٌذ
الخطط التً وضعها .
أما تشكٌلة المجلس فؤنه ٌتكون من تسعة أعضاء أصلٌٌن ،هم المدٌر العام الذي ٌعٌن بقرار من
مجلس الوزراء من ذوي االختصاص وان ٌحمل الشهادة الجامعٌة األولٌة فً األقل ( م ،) 17
وثمانٌة من األعضاء موزعٌن على الشكل اآلتً :
(( أوال ـ أربعة أعضاء ٌختارهم الوزٌر من بٌن رإساء التشكٌالت فً الشركة من ذوي
الخبرة واالختصاص فً األمور المتعلقة بنشاطها .
ثانٌا ـ عضوان ٌنتخبان من منتسبً الشركة .
ث الثا ـ عضوان من ذوي الخبرة واالختصاص ٌختارهم الوزٌر من خارج الشركة وبمصادقة
هٌبة الرأي .
رابعا ـ ٌكون لمجلس اإلدارة ثالثة أعضاء احتٌاط ٌنتخب المنتسبون احدهم وٌعٌن الوزٌر
العضوٌن اآلخرٌن ) ()) .
وقد بٌنت الفقرة خامسا من المادة ( )10أن المجلس ٌنتخب وفً أول اجتماع له ناببا للربٌس
من بٌن أعضاء المجلس وٌحل محل الربٌس عند ؼٌابه .
ومن المعلوم القول بؤنه ال ٌوجد تالزم بٌن ملكٌة رأس المال والعضوٌة فً مجلس اإلدارة ،وقد
الحظنا أن األعضاء الثمانٌة ومثلهم االحتٌاط ٌصنفون إلى ثالث جهات .
األولى  :رإساء التشكٌالت فً الشركة ٌختار منهم الوزٌر أربعة .
الثانٌة  :من العاملٌن فً الشركة إذ ٌنتخبون من بٌنهم اثنان .
ونرى لو ٌصار إلى انتخاب األربعة واالثنٌن ،لٌكون المنتخب ستة من العاملٌن فً الشركة،
وال بؤس أن ٌحدد أربعة منهم من قبل رإساء التشكٌالت ،لكً ال ٌنفرد الوزٌر باالختٌار،
خاصة وانه ٌختار اثنٌن من الفبة الثالثة وهً من خارج الشركة ،على أن موافقة الوزٌر
مشروطة بؤن تقترن بموافقة هٌبة الرأي بالوزارة ،وقد جاء تحدٌد الشخصٌن ،أن ٌكونا من
خارج الشركة مطلقا ،إذ قد ٌكونان من العاملٌن بالوزارة ،أو شركاتها المماثلة أو من خارج
ذلك .
أما بقٌة األحكام الخاصة بمجلس اإلدارة ،فؤن مدة دورة المجلس ثالث سنوات تبدأ من تارٌخ
أول اجتماع ،وهذه المدة قابلة للتجدٌد بؽٌر تحدٌد مرة أو أكثر( ) .
وٌجتمع المجلس اجتماعا عادٌا واحدا مرة واحدة فً الشهر وبدعوة من ربٌس المجلس  .كذلك
ٌجوز أن ٌجتمع المجلس اجتماعا استثنابٌا بدعوة من ربٌسه أو بناء على طلب مكتوب من
اثنٌن من أعضاء المجلس .
وٌكون النصاب متحققا فً االجتماع بحضور أؼلبٌة أعضاء المجلس بضمنهم ربٌس المجلس
أو نابب الربٌس  ،وتتخذ القرارات بؤؼلبٌة الحضور ،وفً حالة تساوي األصوات ٌرجح
الجانب الذي معه الربٌس( ) .
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وإذا شؽرت عضوٌة فً مجلس اإلدارة ،فٌدعو ربٌس المجلس الشخص االحتٌاط من الصنؾ
الذي حصل فٌه الشاؼر ،لٌكمل مدة دورة المجلس المتبقٌة( ) .
وقد بٌن القانون أن تنفذ قرارات المجلس ٌتم حال صدورها  .أي أن القرارات التً تصدر
صحٌحة ،الجتماع توافر فٌه النصاب والتصوٌت ،تصبح واجبة النفاذ عدا ما ٌتعلق منها
ببعض األمور حٌث ٌشترط لنفاذها مصادقة الوزٌر علٌها  .وهذه جاءت حصرا فً المادة 15
وكما ٌؤتً :
(( أوال ـ الخطط والموازنات السنوٌة .
ثانٌا ـ الحسابات الختامٌة والتقرٌر السنوي للشركة .
ثالثا ـ التوسعات .
رابعا ـ نظم حوافز اإلنتاج وتعتبر من ضمن كلفة اإلنتاج )) .
وهذه األعمال تكون عادة من اختصاص الهٌبات العامة فً الشركات الخاصة والمختلطة وما
دام ال ٌوجد فً هذه الشركات هٌبات عامة ،فٌحل محلها الوزٌر الذي تتبع الشركة وزارته .
وهذه الحاالت األربع مما ال ٌجوز إضافة حاالت أخرى لها ،ألنها وردت حصرا .
بل أن المادة  16بٌنت عملٌة مصادقة الوزٌر على القرارات المتعلقة بالمادة (  ) 25وهً
الخاصة باالقتراض ،والمشاركة فً شركات أو فً أعمال تدخل ضمن نشاط الشركة وهً
بمجموعها تدخل ضمن موضوع التوسعات الواردة فً الفقرة ثالثا من المادة أو ضمن الخطط
والموازنات الواردة فً المادة ( . ) 15
فبٌنت المادة (  ) 16أن القرارات المتصلة بالمادة  25تعد مصادقا علٌها من قبل الوزٌر إذا لم
ٌعترض علٌها خالل مدة ( ٌ 15وما )( ) ،من تارٌخ ورودها إلى مكتبة وتسجٌلها .
وإذا اعترض الوزٌر ،تعرض على مجلس اإلدارة ثانٌة وفً أول اجتماع ٌعقده ،وإذا أصر
المجلس على رأٌه تعقد جلسة للمجلس برباسة الوزٌر للنظر فً الموضوع الخالفً ،وٌكون
القرار الذي ٌصدر بؤؼلبٌة الحضور نهابٌا( ) .
المبحث الرابع
دمج الشركات العامة وتحولها
قد تندمج الشركات مع بعضها أو قد تتحول الشركة العامة  .لذلك نتناول الدمج أوال ثم التحول
:
دمج الشركات :
قد تبرز الضرورة إلى دمج شركة أو أكثر من الشركات العامة بشركة قابمة أو تندمج شركتان
أو أكثر لتكوٌن شركة عامة جدٌدة ،وهً صور الدمج المعروفة بالضم أو المزج .
وقد افرد قانون الشركات رقم  11لسنة  2997المواد  34 ،33 ،31 ،32لموضوع الدمج( ) .
وعلٌه فؤن المادة (  ) 32قبل تعدٌلها كانت تقرر جواز دمج شركة عامة بؤخرى أو دمج
شركتٌن عامتٌن أو أكثر لتكوٌن شركة عامة جدٌدة  ،وهذا األمر مشروط بموافقة مجلس
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الوزراء وان ٌكون نشاط الشركات متماثال أو متكامال  .أما بعد التعدٌل فكما ذكرنا فً الهامش
حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء ،وأطلق على النشاط المتماثل أو المتكامل (( بنشاط
متشابه أو متآلؾ ))  .ونرى أن المتشابه ٌعنً التماثل  ،والتآلؾ ٌعنً التكامل وجاء وبحسب
التعدٌل ،أن الشركات إذا كانت تابعة ألكثر من وزارة ،فٌنبؽً أن توافق الوزارات المعنٌة
على عملٌة الدمج ،بما فً ذلك تحدٌد وموافقة الوزارة التً ستكون الشركة بعد الدمج تابعة
لها( ) .
كما أن الفقرة الثانٌة من المادة (  ) 32كانت تنص على أن تضع الوزارة دراسة بالجدوى
الفنٌة واالقتصادٌة للدمج وترفعها إلى مجلس الوزراء لبٌان موقفه من الدمج  .وفً هذا النص
خلل بتقدٌرنا ،عندما أهمل حالة تعدد الجهات التً تعود الشركات المنوي دمجها لها .
ولذلك جاء التعدٌل على أن ٌقوم الوزٌر أو الوزراء (( بإعداد عرض الدمج )) الذي ٌعنً
تقدٌم مقترح الدمج ،أو تقدٌم الدراسة االقتصادٌة والفنٌة لجدوى الدمج موقعا من الوزارات
المتعدد ـ إذا تعددت( )  .وٌقدم األمر إلى مجلس الحكم ،فإذا صوت لجانب الدمج أو انه لم ٌتخذ
أي إجراء بشؤنه خالل (ٌ 24وما )( )  (( .سٌكون الدمج نافذا فً الحال  ،)) ..والوزٌر أو
الوزراء مخولون باتخاذ اإلجراءات العملٌة للدمج .
وعند حصول الموافقة ،تقوم الوزارة المعنٌة أو التً ستكون مشرفة على الشركة بعد الدمج
بتعدٌل العقد األصلً للشركة  .إذا كان الدمج بعملٌة الضم ،أي ضم شركة أو أكثر إلى شركة
قابمة ،حٌث ٌقع التعدٌل لعقد الشركة القابمة  .وٌتم وضع عقد جدٌد إذا كان الدمج بعملٌة
المزج ،أي ذوبان الشركات المطلوب دمجها وظهور شركة عامة جدٌدة .
وقد أشارت المادة (  ) 33قبل التعدٌل بؤن تقوم الوزارة بإبالغ المسجل عن تعدٌل العقد أو
بالعقد الجدٌد ،وٌعد الدمج نافذا من تارٌخ موافقة مجلس الوزراء أو من التارٌخ الذي ٌحدده
مجلس الوزراء بموافقته((،وتنتهً الشخصٌة المعنوٌة للشركة التً اندمجت فً شركة أخرى
أو الشركات التً اندمجت مكونة شركة جدٌدة،وٌقوم المسجل بإصدار شهادة تؤسٌس جدٌدة ))
أما فً النص بعد التعدٌل ،فقد حل مجلس الحكم محل مجلس الوزراء كما ذكرنا ،كما أن
التعدٌل لم ٌتطرق إلى انقضاء الشخصٌة المعنوٌة للشركة أو الشركات المندمجة ،ونرى أن
ٌصار إلى النص بانقضاء الشخصٌة المعنوٌة للشركات المذكورة ،ألنها لم تعد قابمة وستشطب
من السجل الخاص بالشركات العامة لدى المسجل( ) .
وتضٌؾ المادة  33بعد التعدٌل إلى وجوب أن تقوم الوزارة التً ستتبعها الشركة بتعدٌل العقد
بناء على عملٌة الدمج أو بوضع عقد جدٌد ،وتنتهً حاالت ((الشٌوع للمشروع أو المشارٌع ))
 .ومن ؼٌر المفهوم هذا التعبٌر ،فهل كانت الشركات المندمجة مملوكة على الشٌوع ؟ بل على
العكس من ذلك ،إن عملٌة الدمج قد تإدي إلى تعدد الجهات المالكة للشركة الدامجة ،بعد أن
كانت احادها المندمجة تعود ملكٌة كل منها لجهة معٌنة .
وٌصدر مسجل الشركات شهادة تؤسٌس ( إنشاء ) جدٌدة  .وٌنشر قرار موافقة مجلس الحكم فً
الجرٌدة الرسمٌة ،وكذلك فً النشرة التً ٌصدرها المسجل( ) .
فتنتقل حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الناتجة عن الدمج (الشركة الجدٌدة)( )
تحول الشركة العامــــة
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الشركات العامة ،نوع واحد من الشركات حسب التعرٌؾ الوارد فً المادة (  ) 2من القانون،
وعلٌه فؤن التحول ال ٌكون من شركة عامة إلى شركة عامة أخرى ،ألنها متماثلة بؤحكامها
وعلٌه ال ٌمكن التحول إال إلى شركة مساهمة  .وبذلك جاء نص المادة ( ٌ (( ) 35جوز تحول
الشركة العامة إلى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء )) فالتحول إلى شركة مساهمة،
والشركات المساهمة هً الشركات المساهمة المختلطة أو الخاصة التً نظم أحكامها قانون
الشركات الخاصة رقم  12لسنة  ،2997ألنه ال توجد شركات مساهمة عامة ،أي أنها مملوكة
للدولة( ) ،وجاءت كلمة مساهمة مطلقة ،لم تقٌد بالمختلطة أو الخاصة ،فتشمل النوعٌن معا .
واألمر مشروط بموافقة مجلس الوزراء .
وٌحل النص بتقدٌرنا ما ٌتردد عن وسابل تحول القطاع العام ،وما ٌطلق علٌه حسب تعدٌل
قانون الشركات العامة بـ ( قطاع الدولة ) إلى القطاع الخاص ،فالنص ٌستوعب تحول
الشركات العامة إلى القطاع الخاص ،باالختالط مع قطاع الدولة أو بؽٌره ،ولكن هذا مرهون
بوجود الضرورة إلى ذلك ،وبموافقة مجلس الوزراء ،وبؤن ٌقتصر األمر على الوحدات التً
تؤخذ شكل الشركة العامة ،أما المإسسات أو الوحدات االقتصادٌة األخرى التابعة للدولة التً لم
تؤخذ شكل الشركة العامة ،ولم ٌلزمها نص التحول فً المادة  ) (40من القانون ،فال ٌشملها
النص ،لذلك فان تحولها إلى القطاع الخاص ال ٌخضع لألحكام المذكور ،إنما ٌقتضً األمر
معالجة خاصة إن وجدت الضرورة لذلك .
على العموم فان أحكام التحول إلى القطاع الخاص وبحسب المادة (  )36تعد الوزارة دراسة
باالسباب االقتصادٌة والفنٌة ،التً تستوجب التحول إلى شركة مساهمة ،وتبٌن الدراسة وسابل
تقوٌم األسهم المكونة لرأس المال ،وطرٌقة بٌعها  .وترفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء،
لٌتخذ فً ضوبها القرار المناسب فً تحول الشركة إلى شركة مساهمة ،أم رفض التحول وال
ٌطلب من مجلس الوزراء أن ٌبدي أسباب الرفض  .وٌحتاج النص إلى تعلٌمات تبٌن آلٌة
التحول  .من حٌث تقدٌر اصول الشركة ،وهل ٌكتفى بالدراسة التً اعدتها الوزارة وهً جهة
ؼٌر محاٌدة ،ألنها البابع للشركةٌ ،فترض أن تناط مهمة التقدٌر بخبراء مشهود لهم أو للمكاتب
التً ٌعملون بها بالكفاءة والنزاهة .
كما أن الٌة البٌع لم تتحدد ،هل تباع األسهم عن طرٌق االكتتاب العام ،أم اكتتاب مؽلق ،أو عن
طرٌق العطاءات ؟ .
كما أن حدود حصة االجانب فً الشركات التً تتحول إلى القطاع الخاص ٌقتضً أن تبٌن ،أم
تظل مفتوحة كما هو األمر فً تكوٌن الشركات الخاصة بعد تعدٌل القانون رقم  12لسنة
 2997وبحسب علمنا لم تتحول شركة عامة إلى شركة مساهمة حسب ما ٌسمح به النص لنرى
آلٌة التحول .
وبعد موافقة مجلس الوزراء على التحولٌ ،نبؽً على الوزارة أن تعد عقدا جدٌدا للشركة،
وتقدم العقد الجدٌد مع موافقة مجلس الوزراء إلى المسجل( ) ،وإذا كانت الوزارة تعد الجهة
القطاعٌة المختصة للشركة باعتبار نشاطها ٌقع ضمن نشاط الوزارة ،فهً الطرؾ الذي باع
الشركة أو تخلى عن ملكٌة الشركة ،فكٌؾ تضع العقد ،فً حٌن ٌقتضً أن ٌوضع من الجهات
التً تلتزم به وهً الجهات التً تقتنً أسهم الشركة ،أو فً األقل تصادق على العقد.
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وتقوم الوزارة بنشر قرار تحول الشركة فً الجرٌدة الرسمٌة وفً النشرة التً ٌصدرها مسجل
الشركات  .ومن تارٌخ آخر نشر للتحول تكتسب الشركة الجدٌدة الشخصٌة المعنوٌة( ).
وٌحق لمجلس الوزراء أن ٌحدد نسبة معٌنة من رأس المال االسمً تخصص لمنتسبً الشركة
العامة المحولة ٌقتصر االكتتاب بها علٌهم  .وٌفترض وتشجٌعا لهإالء أن تباع علٌهم األسهم
بالتقسٌط التً تحدد إجراءات البٌع طرٌقة تسدٌدها( ) .
وإذا أراد قطاع الدولة المشاركة فً الشركة الجدٌدة ،أن ٌلجؤ إلى األحكام القانونٌة التً تنظم
ذلك فً قانون الشركات الخاصة فإذا شاءت الوزارة أن تكون الشركة مختلطة ٌجب أن ال تقل
مشاركة قطاع الدولة عن  % 15ولها أن تشارك باقل من النسبة المذكورة وعندها تظل
الشركة خاصة .
المبحث الخامس
تصفٌة الشركـــــــة
تناول القانون األحكام الخاصة بتصفٌة الشركة ،وهو أمر جدٌد لم ٌكن معروفا فً الشركات
العامة ،إذ كان االتجاه مع عدم تصفٌتها الرتباط ما تقدمه بحاجة المواطنٌن وحٌاتهم وقبل
تناول موضوع التصفٌة نبٌن الرقابة وتدقٌق حسابات الشركة .
الرقابة  :أطلق القانون مصطلح الرقابة الداخلٌة فً الشركة ،تمٌٌزا عن الرقابة التً تقع من
خارجها ،وإذا كان القانون قد بٌن ضمن األحكام العامة حكما ٌفضً بؤن ٌصدر الوزٌر
المختص نظاما داخلٌا للشركة ٌعده مجلس اإلدارةٌ ،تضمن من بٌن ما ٌتضمنه وكما جاء فً
خامسا من المادة  (( : 43تنظٌم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلٌة  )) .وبذلك
سٌكون لكل شركة نظامها الداخلً  .إال إن من بٌن األحكام العامة الخاصة بالرقابة ،أن تعد
جهة الرقابة الداخلٌة التً تشكل بموجب النظام الداخلً الذي اشرنا إلٌه ،تقارٌر شهرٌة ،إلى
المدٌر العام تبٌن نشاطها للمدة السابقة وكشؾ المخالفات وعلى اإلدارة أن تتخذ اإلجراءات
الضرورٌة لمعالجة المخالفات التً وردت فً التقارٌر والبد من أن تتخذ اإلجراءات خالل
ثالثٌن ٌوما من تارٌخ ورودها إلى مكتب المدٌر العام( )  .ولم ٌعالج القانون حالة ما إذا تخلفت
اإلدارة عن اتخاذ القرار المناسب .
كما بٌنت المادة (  ) 30أن ترتبط وحدة الرقابة أو هٌبة الرقابة بالمدٌر العام للشركة وال ٌجوز
نقل أو معاقبة العاملٌن فٌها إال بقرار من مجلس إدارة الشركة لحماٌة أعضاء هٌبة الرقابة
الداخلٌة من التعسؾ والنقل أو العقوبات الكٌدٌة  .وهو إجراء لٌس فٌه الحماٌة الكافٌة نرى لو
كان ارتباط الرقابة بالوزٌر المختص وال ٌتم نقلهم أو معاقبتهم إال بموافقته .
أما تدقٌق حسابات الشركة العامة والرقابة على نشاطها فٌخضع إلى تدقٌق ورقابة دٌوان
الرقابة المالٌة( ) .
تصفٌة الشركـــة
افرد القانون الفصل العاشر المكون من مادة واحدة مطولة إلى موضوع تصفٌة الشركة العامة
وسنتناول توضٌح المادة (  ) 39بفقراتها وكما ٌؤتً :
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أشارت أوال من المادة  39إلى انه عند تحقق األسباب الواردة فً المادة ( ) 24من القانون ((
تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفٌة الشركة  )) .ومعلوم إن المادة (
 ) 24تشٌر إلى انه إذا بلؽت خسارة الشركة  % 50من رأس المال االسمً ،تعد الوزارة
دراسة باألمر وترفعها إلى مجلس الوزراء لٌقرر استمرار الشركة أو تصفٌتها  .أما بحسب
الفقرة أوال من المادة  39فؤن الدراسة التً أعدتها الوزارة تتجه إلى ضرورة تصفٌة الشركة
بعد أن وجدت عدم الفابدة من بقابها ومع ذلك ٌظل األمر متروكا إلى مجلس الوزراء الذي قد
ٌستجٌب لطلب التصفٌة أو ٌقرر اإلبقاء على الشركة مع تحدٌد اإلجراءات الالزمة لذلك فإذا
وافق مجلس الوزراء على تصفٌة الشركة وابلػ ذلك إلى الوزارة فتقوم األخٌرة باإلجراءات
التالٌة( ) .
أوال ـ تشكل الوزارة لجنة تصفٌة ٌفترض أن تكون من بٌن موظفٌها على أن تمثل فٌها وزارة
المالٌة ودٌوان الرقابة المالٌة ،وٌبٌن أمر تشكٌل اللجنة اختصاصاتها وصالحٌاتها  .وترسل
نسخة من أمر تشكٌل اللجنة إلى مسجل الشركات .
ثانٌا ـ فور تبلٌػ الشركة بقرار التصفٌة ،تتوقؾ عن ترتٌب أي التزام جدٌد ،وٌستمر نشاطها
بالقدر الضروري إلٌفاء التزاماتها .
ثالثا ـ تحتفظ الشركة بشخصٌتها المعنوٌة طٌلة فترة التصفٌة وهو أمر ضروري إلضافة بعض
التصرفات للشركة باعتبارها شخصا معنوٌا .
رابعا ـ تضع لجنة التصفٌة ٌدها على جمٌع سجالت ووثابق الشركة ،وتجرد موجودات الشركة
ـ وتعد تقرٌرا بذلك ترفعه إلى الوزارة .
خامسا ـ تقوم اللجنة بتسوٌة حقوق والتزامات الشركة ،بؤن تستحصل حقوقها وتقوم بتسدٌد
دٌونها حسب قرار التصفٌة .
سادسا ـ تعد لجنة التصفٌة حسابات ختامٌة ،كما تعد تقرٌرا عن نتابج التصفٌة ،أما عند االنتهاء
منها أو فً نهاٌة كل سنة مالٌة إذا استمرت إجراءات التصفٌة ألكثر من سنة ،وترفع التقرٌر
إلى الوزارة .
سابعا ـ عند االنتهاء من التصفٌة ،تعد اللجنة تقرٌرا نهابٌا باختتام أعمالها ،وترفعه إلى
الوزارة ،على أن ٌكون مشفوعا بتقرٌر من مراقب الحسابات ،وبالنسبة للشركة العامة من
ٌراقب حسابات الشركة هو دٌوان الرقابة المالٌة ،كما بٌنا ذلك وطبقا للمادة ( . ) 41
ثامنا ـ إذا آلت نتٌجة التصفٌة إلى تسدٌد دٌون الشركة مع بقاء بعض أموال الشركة ،فتعاد إلى
الخزٌنة العامة إذا كانت الشركة ممولة فً بداٌة تؤسٌسها منها ،أما إذا كانت ممولة من
أشخاص عامة ممولة ذاتٌا ،فٌعاد المتبقً لهذه األشخاص كل حسب ما دفعه فً رأس المال
عند التؤسٌس .
تاسعا ـ ٌحق للوزٌر أن ٌجري مناقالت لموجودات الشركة ،بقٌمتها التقدٌرٌة التً أعدت أثناء
وضع دراسة عن الشركة ،ألن هذه الموجودات قد تكون ذات فابدة لشركات قابمة تزاول العمل
الذي كانت تزاوله الشركة المصفاة.
عاشرا ـ ٌنبؽً أن ال تتجاوز مدة التصفٌة ثالث سنوات  .من تارٌخ صدور أمر تشكٌل لجنة
التصفٌة ،أما إذا وجد أن التصفٌة لم تحسم بالمدة المذكورةٌ ،عرض األمر على مجلس الوزراء
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التخاذ القرار المناسب .
حادي عشر ـ إذا وجدت الوزارة أن أعمال التصفٌة تمت وفق أحكام القانون تبلػ المسجل
بذلك ،لٌصدر قرارا بشطب الشركة من سجل الشركات العامة لدٌه ،وٌنشر األمر فً الجرٌدة
الرسمٌة وفً النشرة التً ٌصدرها  .وٌفترض أن تنتهً الشخصٌة المعنوٌة للشركة من آخر
نشر ،ولو أن المادة لم تشر لهذا األمر ،ألن الشركة شطبت من سجل الشركات( ) .
الفصل الثانً
فروع الشركات األجنبٌة ومكاتب التمثٌل التجاري
ٌمتد نشاط العدٌد من الشركات خارج حدود الدولة التً تحمل الشركة جنسٌتها ،بسبب اتساع
نشاطها ولخبراتها التً ال ؼنى عنها فً اإلنتاج وفً الخدمات ،وألن ؼالبٌة الدول تشجع
االستثمار األجنبً باعتباره احد وسابل النمو االقتصادي والعلمً  ،وٌعتمد االستثمار األجنبً
عادة على نشاط ٌؤخذ شكل الشركات أو فروعها .
وٌؤخذ النشاط التجاري األجنبً فً خارج حدود الدولة التً ٌوجد فٌها مركز ذلك النشاط
إشكاال عدة فقد تنشؤ شركات فً البلد األخر تزاول فٌه نشاطها ،وبحسب القانون العراقً رقم
 12لسنة  2997بعد تعدٌله ،وقانون االستثمار األجنبً الصادر بموجب ( األمر رقم  39لسنة
ٌ ،) 1003حق لألشخاص الطبٌعٌة أو المعنوٌة إنشاء شركات فً العراق بموجب أحكام
القانونٌن المذكورٌن ،وفً هذه الحالة نكون أمام شركة عراقٌة أنشبت بموجب القانون العراقً
وجنسٌتها عر اقٌة ،وتخضع ألحكام الشركات التً تناولنا أحكامها فً الفصول السابقة ،حتى لو
كان جمٌع المإسسٌن من ؼٌر الجنسٌة العراقٌة ،وعلٌه ال توجد مشكلة طبقا ألحكام هذا الفصل
بالنسبة للشركات التً تإسس فً العراق ألجانب .
وٌشمل هذا األمر أٌضا الشركات المقبوضة التابعة لشركة قابضة حتى لو كانت فً دولة
أخرى فالشركة التابعة فً العراق تنشؤ بموجب القانون العراقً وتخضع ألحكامه أٌضا .
إذن المشكلة فً فروع الشركات األجنبٌة ،أو المكاتب التً تنشاها الكٌانات أو الشركات
األجنبٌة فً العراق  .وهذه قد تكون فرعا لشركة أجنبٌة أو مكتب تمثٌل تجاري لشركة أو
كٌان أجنبً .
وصدرت تعلٌمات من وزارة التجارة رقم  249فً  1004بعنوان ((تسجٌل فروع ومكاتب
التمثٌل التجاري للشركات األجنبٌة )) ٌظهر منها المساواة بٌن االثنٌن وقد كان النظام رقم 5
لسنة ٌ 2989مٌز بٌنهما ونالحظ القانون المصري رقم  259لسنة  2982المعدل ٌمٌز بٌن
االثنٌن ،فاألولى تمارس نشاطا تجارٌا فً مصر ،أما مكاتب التمثٌل التجاري فال تمارس
نشاطا تجارٌا ،إنما تقتصر مهامها على دراسة السوق ،وإمكانٌات اإلنتاج عادة( ) .
وفضال عن التعلٌمات المذكورة ٌوجد نظام تسجٌل فروع الشركات األجنبٌة رقم  5لسنة 2989
وكذلك قانون االستثمار  39لسنة  1003وجاء فً الفقرة  4من التعلٌمات الحالٌة أن النظام رقم
 5لسنة  89وأي تعلٌمات صدرت بموجبه تتعارض مع هذه التعلٌمات تعد الؼٌة( )  .على
العموم سنتناول الموضوع فً ضوء التعلٌمات الحالٌة ونظام الشركات رقم  5لسنة 2989
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وقانون االستثمار .
ولكً تمارس الشركات األجنبٌة نشاطا من خالل فروع لها فً دولة أخرى أو فتح مكتب تمثٌل
تجاري فؤن األمر ٌتطلب اإلجازة  .وقد بٌنت الفقرة (  ) 2من القسم الثانً من التعلٌمات بؤن
(( الكٌنونات التجارٌة األجنبٌة التً ترؼب فً تؤسٌس كٌنونات لممارسة العمل فً العراق
تخضع للتسجٌل لدى مسجل الشركات فً وزارة التجارة وفقا لهذه التعلٌمات الوزارٌة ما لم
تستثنى بموجب قوانٌن وانظمة عراقٌة بضمنها اوامر سلطة االبتالؾ المإقتة وعلى الشركات
األجنبٌة المتعاقدة للعمل فً العراق أن تخضع للتسجٌل بموجب هذه التعلٌمات الوزارٌة)).
وعلٌه ٌشترط
أ ـ فً الشركات التً ترؼب أن تنشا لها فروع أو مكاتب أن تسجل لدى مسجل الشركات فً
وزارة التجارة .
ب ـ ٌجوز استثناء بعض الكٌانات من التسجٌل بموجب القوانٌن العراقٌة واوامر سلطة
االبتالؾ ،أي أن بعض الكٌانات ٌجوز أن تستثنى من وجوب التسجٌل لدى مسجل الشركات،
وٌبدو أن هذا االستثناء خاص بالشركات أو األنشطة ذات الطبٌعة السرٌة ،كذلك المرتبطة
بالقوات المسلحة أو بالجهات األمنٌة  .ونرى لو اقتصر األمر على القوانٌن العراقٌة بؽٌر
أوامر سلطة االبتالؾ ألنها مإقتة ثم إن وجدت الضرورة لالستثمار فٌقتضً أن ٌكون بموجب
القوانٌن العراقٌة .
جـ ـ الجهات المتعاقدة للعمل فً العراق ،والتعاقد ٌكون مع دوابر الدولة أو قطاع الدولة أو
المختلط والخاص ألن العمل فً العراق جاء بصورة مطلقة (( المتعاقدة للعمل فً العراق)).
وقد كانت قواعد النظام رقم  5لسنة  2989ال تسمح بفتح الفروع أو المكاتب إال للجهات
المتعاقدة مع ( القطاع االشتراكً ) فالمادة  / 2أوال تنص على أن (( ٌقصد بفرع الشركة أو
للمإسسة االقتصادٌة األجنبٌة ما ٌجاز بموجب هذا النظام من فروع الشركات أو مإسسات
أجنبٌة تمارس نشاطا دابما فً العراق بموجب معاهدة أو اتفاق أو عقد مع الدولة أو متعاقدة
لتنفٌذ مشروع معٌن مع دوابر الدولة أو القطاع االشتراكً أو شركات القطاع المختلط أو
االتحادات أو الجمعٌات التعاونٌة أو الشركات المساهمة الخاصة التً ال ٌقل رأسمالها االسمً
عن ملٌون دٌنار وذلك بعد موافقة الجهة القطاعٌة المختصة )) .
وكما الحظنا بموجب نص التعلٌمات الجدٌدة فؤن هذه االشتراطات تلؽى وأي شركة أو كٌان
أجنبً ٌرؼب مزاولة العمل أو النشاط فً العراق أو المتعاقدة مع أي جهة فً العراقٌ ،حق
لها التسجٌل لدى مسجل الشركات .
أما شروط منح اإلجازة حسب التعلٌمات فهً ال تزٌد على شروط إنشاء الشركات ألشخاص
أجانب فً العراق حٌث األمر مباح ألي شخص طبٌعً أو معنوي أن ٌنشؤ أو ٌشارك فً إنشاء
شركة فً العراق ما لم ٌكن ممنوعا بموجب قرار حكم مكتسبا الدرجة القطعٌة أو بموجب أمر
صادر عن جهة مختصة أو بموجب نص قانونً (( ما لم ٌكن ممنوعا من مثل هذه العضوٌة
بموجب القانون أو نتٌجة قرار صادر عن محكمة مختصة أو جهة حكومٌة مخولة )) ( م / 21
أوال ) من قانون الشركات بعد التعدٌل .
بل أن التعلٌمات الصادرة عن وزارة التجارة تقرر فً القسم الثالث (  )6بؤنه ((ٌجب على
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مسجل الشركات أن ٌوافق على أو ٌرفض أي طلب ضمن مدة ( ) 20أٌام عمل من ٌوم تقدٌم
الطلب من قبل الشركات المقدمة  .وٌجوز لمسجل الشركات أن ٌرفض فقط الطلبات ؼٌر
المتوافقة مع التعلٌمات الوزارٌة)) ولو قارنا هذا األمر المٌسر مع ما كان ٌقرره النظام الخاص
بفروع الشركات األجنبٌة رقم  5لسنة  ،2989لوجدنا الفرق الكبٌر بٌنهما وبذلك فؤن ما ورد
فً النظام ٌعد الؼٌا استنادا إلى ما تقرره التعلٌمات الجدٌدة ـ إذا كانت التعلٌمات تلؽً النظام
كما بٌنا ـ فالنظام ٌقصر الموافقة على الشركات أو الكٌانات المتعاقدة مع دوابر الدولة أو
القطاع االشتراكً إلى آخر ما ورد وبنص الفقرة أوال من مادة (  ) 2التً ذكرنا نصها .
وٌقتضً موافقة الجهة القطاعٌة المختصة كذلك ٌتولى المسجل (( مفاتحة أٌة جهة أخرى
ٌوجب القانون أو النظام أو التعلٌمات استحصال موافقتها على إجازة الفرع أو المكتب)) م / 5
ثانٌا وٌصدر المسجل موافقته أو رفضه للطلب خالل ستٌن ٌوما من تارٌخ تقدٌمه ،وٌحق
لوزٌر التجارة بناء على طلب المسجل تمدٌد المدة ثالثٌن ٌوما أخرى (م /5ثالثا) فً حٌن
وجدنا أن المسجل ملزم بالموافقة أو الرفض خالل عشرة أٌام فقط.
الوثابق التً تقدم للحصول على اإلجازة
وسنبٌن نص المادة  4من النظام رقم  5لسنة . 2989
(( على الشركة أو المإسسة االقتصادٌة األجنبٌة الخاضعة لالجازة بفتح فرع أو مكتب تهٌبة
الوثابق التالٌة مصدقة من الجهات المختصة :
أوال ـ نسختان من االستمارة الخاصة بطلب اإلجازة .
ثانٌا ـ نسختان من عقد التؤسٌس والنظام األساسً للشركة أو المإسسة االم أو ما ٌقوم مقامها
ثالثا ـ نسختان من شهادة تسجٌل نافذة للشركة أو المإسسة صادرة فً البلد الذي انشؤت فٌه .
رابعا ـ قابمة بؤسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المإسسة وجنسٌة كل منهم واسماء
األشخاص المخولٌن بالتوقٌع عنها .
خامسا ـ نسختان من تخوٌل المدٌر المكلؾ بادارة الفرع فً العراق والمقٌم فٌه فعال صادرة
من إدارة الشركة أو المإسسة
سادسا ـ نسختان من آخر حسابات ختامٌة للشركة أو المإسسة مع نسختٌن من تقرٌر مجلس
اإلدارة المرفق أو الملحق بهذه الحسابات .
سابعا ـ نسختان من وثٌقة مقاطعة اسرابٌل وذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لإلجازة بفتح فرع
فقط .
ثامنا ـ كتاب تؤٌٌد من دوابر الدولة والقطاع االشتراكً المتعاقد معها ٌوضح طبٌعة التعاقد مع
بٌان تارٌخ ابتداء وانتهاء العقد ومبلؽة اإلجمالً وفترة الصٌانة إن وجدت وذلك بالنسبة
للشركات الخاضعة لإلجازة بفتح فرع فقط .
تاسعا ـ أٌة وثٌقة أخرى ٌطلبها مسجل الشركات . )) .. .
أما متطلبات فتح فرع للشركة األجنبٌة فً العراق بموجب التعلٌمات األخٌرة الصادرة عن
وزارة التجارة  .بعد مأل االستمارتٌن الخاصتٌن بطلب اإلجازة وٌقتضً أنٌ ،تضمن الطلب
معلومات عن الشركة أو الكٌان األجنبً الذي ٌرؼب أن ٌفتح فرعا له وكاالتً :
(( أ ـ االسم القانونً
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ب ـ االسم التجاري
جـ ـ طبٌعة النشاط التجاري
د ـ عنوان النشاط التجاري فً العراق
هـ ـ رقم الهاتؾ ،فاكس مٌل ،والبرٌد االلكترونً فً العراق فً حالة توفرها.
و ـ اسم وعنوان ورقم هاتؾ (  -2المدٌر الرسمً فً العراق  – 1 .وكٌل خدمات لألعمال
القانونٌة فً العراق  – 3 .الموظؾ المخول بالتمثٌل أمام مسجل الشركات  ..وعلى الثالثة
اإلقامة فً العراق ).
ز ـ الجواب ( بنعم أو ال ) فٌما كان نشاط الكٌان المزمع تؤسٌسه له عالقة :
( أ ـ امتالك العقارات ب ـ استخراج المصادر الطبٌعٌة أو العملٌات األساسٌة ج ـ قطاع البٌع
بالمفرد د ـ االسم ،عنوان العمل ،الهاتؾ ،الفاكس مٌل ،البرٌد االلكترونً الخاص بوكٌل
الخدمات لألعمال القانونٌة المسجل والمسإول التنفٌذي الربٌسً أو ( ما ٌعادله) فً موطن
إنشاء المإسسة ) .
ح ـ والى المدى الممكن :
 -2مقدار رأس المال المخول أو المسجل ( مع تحدٌد العملة النقدٌة ) .
 -1الحساب المالً الصافً آلخر فترة مالٌة ( مع تحدٌد التارٌخ والعملة).
 -3أسماء وعناوٌن أي مالكٌن ٌملكون (  ) % 20أو أكثر أو ما ٌعادلها .
ط ـ بٌان عدم االخبار الكاذب موقعة بالنٌابة عن الكٌان التجاري األجنبً المراد تسجٌله لدى
مسجل الشركات )) ..
كذلك ٌقتضً أن ٌرفق مع الطلب مستندات عن الكٌان التجاري األجنبً ومن بٌنها
أ ـ شهادة تسجٌل الكٌان صادرة من الجهة المخولة .
ب ـ نسخة من عقد تؤسٌس الشركة أو ما ٌعادل ذلك ،عندما ال ٌكون الكٌان شركة مثال وأن
تكون النسخة معتمدة من الجهة المخولة فً الدولة التً فٌها الموقع األصلً .
جـ ـ (( رسالة بصٌؽة رسمٌة مثبت فٌها معلومات عن الشركة موقعة من قبل الشخص
المسبول فً الشركة أو مدٌرها تخول تسجٌل الكٌان التجاري فً العراق والموافقة على استالم
التبلٌؽات فً العراق وتحدٌد المدٌر الرسمً فً العراق ووكٌل الخدمات لألعمال القانونٌة فً
العراق والموظؾ المخول بالتمثٌل أمام مسجل الشركات )) ..
د ـ حسابات السنة األخٌرة للشركة أو الكٌان .
هـ ـ إذا كانت الشركة أو الكٌان تخطط للبٌع المفرد فً العراقٌ ،جب أن ٌودع لدى احد
المصارؾ العاملة فً العراق مبلػ (  200000مابة الؾ) دوالر فً حساب ال ٌمنح فوابد .
وتقدٌم نسخة من جواز السفر بالنسبة للشخص األجنبً وهوٌة األحوال المدنٌة بالنسبة للعراقً
وعلى المسجل الموافقة على الطلب خالل عشرة أٌام من تسلمه إذا لم ٌجد فٌه ما ٌتعارض مع
التعلٌمات الصادرة عن الوزارة ،وبعكسه له أن ٌرفض الطلب .
وٌصبح كٌانا قانونٌا من تارٌخ صدور اإلجازة التً تسجل لدى مسجل الشركات  .وتخضع
الفروع أو المكاتب للقضاء العراقً( ).
وتكون المعلومات مفتوحة أمام اطالع الجمهور بعد إدخالها مع البٌانات التً تعتمدها وزارة
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التجارة .
وكذلك تخضع لقوانٌن الضرٌبة النافذة فً العراق .
ومعلوم أن الشروط الواردة فً النظام رقم  5لسنة  2989وتخالؾ ما ورد فً التعلٌمات
األخٌرة تعد الؼٌة ولٌس للفرع جنسٌة إنما ٌتبع جنسٌة األم فهو جزء منها ،وتندمج أمواله
بؤموالها ،ولو انه ٌجب أن تنظم حسابات لنشاط الفرع ،ولكن إذا أصبح الفرع مدٌنا فؤن أمواله
ضامنة لدٌونه وعند عدم كفاٌتها ٌمكن مطالبة الشركة األم وتخضع حدود المطالبة لنوع
الشركة ولذلك ٌستحسن أن تكون أموال الفرع أو ضماناته كافٌة لسداد ما ٌترتب بذمته من
دٌون وتخضع حسابات الفرع إلى التنظٌم من قبل مراقب حسابات عراقً ورقابة دٌوان
الرقابة المالٌة (م  )20من النظام رقم (. )5
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