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 الفصل الرابع
 الشركات أسيست

 التأسيس، لمستمزمات األول فصمين، الشركة تأسيس وعنوانو الشركات، قانون من الثاني الباب تضمن

 المساىمة،)  وىي الشركات من األربعة األنواع عمى يقتصر التأسيس أن ومعموم التأسيس، فإلجراءات الثاني أما

 . مبحثين في المذكورين الموضوعين أحكام وسنتناول(  الفردي والمشروع التضامنية المحدودة،

 األول المبحث

 التأسيس مستمزمات

 ىي: المستمزمات وأول الشركة، لتأسيس القانون حددىا مستمزمات توافر من البد

 يكون عقدا المؤسسون يضع عندما لمتنفيذ طريقيا تأخذ الشركة تأسيس فكرة ألن الشركة، عقد إعداد -1

 :الشركة عقد يتضمنويجب ان  ما المعدلة(  31) المادة اشترطت وقد. عميو الموقعين التزام موضع

ال : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كممة )مختمط( اذا كانت شركة من القطاع المختمط ، أو 
 سمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة.ويضاف ال

 العراق.لمشركة ، عمى ان يكون في ثانيا : المركز الرئيسي 

 ثالثا : الغرض الذي تم من اجمه تأسيس الشركة والطبيعة العامة لمعمل الذي ستؤديه.

 الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص.: راس مال  رابعا

 والخسائر في الشركات التضامنية. : كيفية توزيع االرباح خامسا

 الخاصة.س ادارة الشركة المساهمة : عدد االعضاء المنتخبين في مجم سادساً 

: اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحالت اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار  سابعاً 

 .حصته
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والشركة  الفردي المشروع صاحب من بيان اعداد وجوب عمى(  14)  المادة في القانون بين وقد

عميو احكام العقد في الشركات وتطبق  العقد، محل يحل المحدودة المسؤولية اذا كانت تتكون من شخص واحد

 . االخرى بما ينسجم مع طبيعتو

 39في المادة ) القانون حددىا التي بالنسب المساىمة الشركة مؤسسوا يكتتب أن التأسيس، مستمزمات منو  -2

 المال رأس من%  55 عمى تزيد وال%  33 عن تقل ال يجب ان مختمطةمساىمة  الشركة( وىي اذا كانت / اوالً 

اما  . االسمي المال رأس من%  25 عن تقل ال التيالدولة  قطاع حصة النسبة ىذه ضمن يكون وأن االسمي

اليقل  اما مقدار رأس المال الشركات فيج بان%.  23 عن يقل الفيجب ان  خاصة مساىمةاذا كانت الشركة 

الحد األدنى لرأس مال  مميوني دينار و اليقل (2333333الحد األدنى لرأس مال الشركة المساىمة عن )

( مميون دينار و اليقل الحد األدنى لرأس مال بقية الشركات عن 1333333الشركة المحدودة عن )

 ./ اواًل(28المادة ) ( خمسمائة الف دينار533333)

لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق او لدى عدد منيا. المحدد مال اليودع مؤسسو الشركة راس  -3

 .ان يشتمل راس مال الشركة عمى حصص عينية  ويجوز

مؤسس لجنة من بينيم تسمى ( 133)ينتخب مؤسسو الشركة المساىمة الذين يجب ان ال يزيد عددىم عمى  -4

المؤسسين بعد تنتيي ميام لجنة . ن ثالثة وال يزيد عمى سبعة اعضاءمن عدد ال يقل ع تتألف)لجنة المؤسسين( 

أما في الشركات االخرى غير  .مسؤولين عمى وجو التضامن تجاه المؤسسينوا ونيكاإلدارة، و انتخاب مجمس 

 المساىمة فم الممكن ان يقوم بإجراءات تأسيس الشركات جميع المؤسسين او وكيال ينوب عنيم.

 والفنية االقتصادية الجدوى ألعداد مختصة جية مع التعاقد المؤسسين لجنة بيا تقوم التي الميام بين ومن -5

 االكتتاب بيان، و المسجل إلى الشركة تأسيس عقد وتقديم التأسيس، إجراءات بمتابعة تقوم كما، المشروع عن
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 إلى المذكورة المتطمبات عمى بالصرف المؤسسين لجنة وتقوم الشركة، تأسيس عمى الموافقة عند سينشر الذي

 وتقوم. العراق في العاممة المصارف احد لدى المجنة باسم مشترك حساب وفتح التأسيس إجراءات استكمال حين

 إجازة عمى بالحصول المؤسسون ويمتزم، أنجزتيا التي والميام واألعمال المجنة اتخذتيا التي القرارات بتثبيت

 الشركة تأسيس عمى المجنة أنفقتيا التي المصاريف عن تقرير بإعداد المجنة تقوم وأخيرا . ان كان الزما المشروع

 . لإلجماع لمتأسيس العامة الييئة وتدعو

 الثاني المبحث
 التأسيس إجراءات

 تتمثل إجراءات التأسيس بما يأتي:

شيادة المصرف او من المصارف تثبت و  ةعقد الشرك يقدم طمب التأسيس إلى المسجل ويرافق بو -1

 وتوجدالمساىمة دراسة الجدوى االقتصادية والفنية في الشركة و  ان راس المال المطموب قد أودع

 كذلك الطمبات، محتويات توحيد لغرض الشركات أنواع من نوع لكل لمطمبات نماذج المسجل لدى

 المال رأس من القانونية النسبة بإيداع المصرف شيادة

 مع يقدم بذلك المصرف من استشياد ويستحصل مصرف لدى تودع اً نقود المال رأس اذا كان -2

 في الشركة المساىمة والمحدودة. األعيان تقويم فيتم األعيان من كانت إذا أما الطمب،

الشركة ما لم يجد ان الطمب مخالف لنص محدد ورد في ىذا  تأسيسيوافق المسجل عمى طمب  -3

القانون، ويعمن المسجل موافقتو عمى الطمب او رفضو لو خالل عشرة ايام من تاريخ تسممو الطمب. 

، تأسيسيالشركة عند صدور قرار الموافقة عمى ا تأسيسفيما عدا الشركات المساىمة، تصدر شيادة 

 . تأسيسياوتكون دليال يثبت 
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ينشر المسجل قرار الموافقة عمى تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تنشر بموجب احكام المادة  -4

 .من ىذا القانون 236

شركة مساىمة، يصدر المسجل اخطارا خطيا بقراره الموافق عمى طمب  بتأسيسوفي حالة طمب  -5

الشركة بدون  بتأسيسلن تصدر شيادة و او رفضو في تاريخ اتخاذه او اتخاذىا ليذا القرار.  التأسيس

 .االجوردفع 

( خمسة عشر 15تصدر شيادة تأسيس الشركة المساىمة بعد االكتتاب العام لالسيم ، وخالل )  -6

 .من ىذا القانون 46يخ تقديم المؤسسين المعمومات المبينة في المادة يوما من تار 

اذا رفض المسجل طمب تأسيس الشركة وجب عميو بيان سبب الرفض مكتوبا ويجب عميو ان يذكر  -7

في ىذا البيان النصوص القانونية التي انتيكت والوقائع المتعمقة بكل انتياك. ولطالب تأسيس 

( ثالثين يوما من 33الشركة حق االعتراض عمى قرار المسجل بالرفض امام وزير التجارة خالل )

( ثالثين يوما من تاريخ تقديمو. 33التبميغ. وعمى وزير التجارة البت في ىذا االعتراض خالل )يوم 

فاذا رفض الوزير طمب مؤسس الشركة يحق لمقدم طمب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير امام 

 .( ثالثين يوم33محكمة مختصة خالل )

 ض تأسيسيا اذا انتفى سبب الرفض .يجوز لممؤسسين تقديم طمب جديد لتأسيس الشركة التي رف -8

 


