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 الثاني الفصل
 Juridical person المعنوية الشخصية

 أن وعميو الشركاء عن واإلداري المالي استقاللو لو قانوني كائن ظيور يعني الشركة تأسيس إن
 يتمتع القوانين، تطمبتيا بإجراءات ظير اقتصادي كيان إلى العقد، عن فضال ينصرف الشركة مصطمح
.  الطبيعية األشخاص كبير حد إلى يشبو بما الواجبات عمييا وتفرض بالحقوق تتمتع تصورية بشخصية
 الشركة تأسيس بمجرد واألموال العقود تصبح بحيث المعنوي، الشخص استقالل إلى التصور ىذا ويؤدي
 خروج أن حتى العمل في الشخص ويستمر.  تأسيسيا عقد عمى الموقعين لألشخاص وليس ليا عائدة

 .تمقائيا الشركة انتياء إلى ذلك يؤدي فال فييا، اإلدارة مجمس أعضاء موت أو الشركة، من الشركاء

 النتائج نبين ثم العراقي، القانون حسب وانتيائيا لمشركة المعنوية الشخصية ظيور تاريخ وسنتناول
 العراقي القانون حسب الشركات جميع أن إلى ننوه ذلك وقبل. المعنوية الشخصية ظيور عمى تترتب التي
 شخصية ليا وليس لموجود تظير ال التي المحاصة شركة يعرف ال القانون الن المعنوية، بالشخصية تتمتع
 .التشريعات اغمب في والمعروفة معنوية

 س/ ماالمقصود بالشخصية المعنوية؟

 ة المعنوية لمشركة؟يتبدأ الشخص س/ متى

 من (1)( الفردي المشروع التضامنية، والمحدودة، المساىمة،)  الشركات المعنوية الشخصية تبدأ ج:
 الشخصية الشركة تكتسب)) أن عمى تنص( 22) فالمادة المسجل، من الشركة تأسيس شيادة صدور تاريخ

 . نشاطيا لبدء اإلجازة إلى بحاجة الشركات ىذه ألن ،(( تأسيسيا شيادة صدور تاريخ من المعنوية

                                                                 

انشركة انقابضة في انًادة  انًعدل 7221نعاو  (97رقى )تعديم قاَىٌ انشركات ن 9172نعاو  (71قرار رقى )استحدث في  - 1

ة تسيطر عهً شركة او شركات يساهًة او يحدودة تدعً ودهي شركة يساهًة او يحديكررة وعرفها باَها "  (/ اوال / أ1)

ٍ:ا   نشركات انتابعة بإحدي انحانتي

 ضافة انً انسيطرة عهً إدارتها.اٌ تتًهك أكثر يٍ َصف رأس يال انشركة إ -7

 .اٌ تكىٌ نها انسيطرة عهً يجهس إدارتها في انشركات انًساهًة  -9
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 مسجل لدى عقدىا من نسخة إيداع تاريخ من المعنوية شخصيتيا فتبدأ البسيطة الشركة أما
 ايداع تاريخ من المعنوية الشخصية البسيطة الشركة تكتسب))  أن عمى تنص 183 فالمادة الشركات،

 .(( المسجل لدى عقدىا من نسخة

 س/ متى تنتيي الشخصية المعنوية لمشركة؟

 ـ أوال))  تبين 177 فالمادة المسجل، قبل من اسميا بشطب المعنوية الشخصية انتياء يكون ج: 
 خالل يومية وصحيفة بالنشرة القرار وينشر سجالتو من الشركة اسم بشطب قراره يصدر أن المسجل عمى
 :  اآلتيتين الحالتين إحدى في صدوره تاريخ من ايام عشرة

 . القانون وفق عمى تمت التصفية أن وجد إذا -1
 بالتصفية قراره صدور تاريخ من سنوات خمس عمى تزيد مدة التصفية إجراءات استغرقت إذا -2

 .التصفية إجراءات استكمال تعذر لممسجل وثبت
 الثابت ومن اسميا، شطب قرار صدور تاريخ من منتيية لمشركة المعنوية الشخصية تعتبر ـ ثانيا
 . طويال وقتا تستغرق قد التي التصفية فترة طيمة تظل لمشركة القانونية الشخصية أن

 : ىي اآلثار وىذه المعنوية الشخصية الشركة الكتساب القانونية باآلثار فيتعمق األىم الموضوع أما

 االسم -1
 الجنسية -2
 الموطن -3
 المستقمة المالية الذمة -4
 .األىمية -5

 :يأتيىذه االثار او النتائج تباعًا بالشرح وكما سنتناول 
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 أواًل: اسم الشركة.

 اسم ويتكون األشخاص من غيرىا عن يميزىا اسم ليا يكون أن فيفترض شخصا، الشركة دامت ما
 : ثالثة عناصر من العراقي القانون حسب الشركة

لمشركات  الخمسة األنواع احد وىو نوعيا ىو ما اسميا يتضمن أن يجب حيث الشركة نوع :األول
 الشركة مع يتعامل من يعمم لكي. (، القابضة، البسيطةالفردي المشروع التضامنية، والمحدودة، المساىمة،)

 والسياحة والتامين كالنقل النشاط ىو لالسم الثاني والعنصر.  نوعيا من معرفتو يمكن التي الشركة طبيعة
 . األموال شركات في عنو األشخاص شركات في فيختمف لالسم الثالث العنصر أما، 

 األموال شركات في أما.  االسم في بعضيم أو الشركاء اسم يذكر األولى، في الشخصي عتباراال فألىمية
 نصت عندما 13 المادة من أوال الفقرة أوضحت وقد مبتكر، اسم فيضاف الشخصي االعتبار يغيب حيث
 مختمطة كانت إن مختمطة كممة إضافة مع نوعيا فيو يذكر نشاطيا، من المستمد الشركة اسم: ))  عمى
 إن مقبولة تسمية أية إضافة ويجوز ،فرديا مشروعا أو تضامنية كانت إن األقل في أعضائيا احد واسم
 (( . محدودة أو مساىمة كانت

 .الجنسية ثانيا:

 الفقو ويتبنى ،جنسية ليا يكون أن الشركة عمى الرقابة واعتبارات العممية، االعتبارات تقتضي
 وىي كاالتي: الشركة جنسية لتحديد مختمفة معايير

 تأخذ الشركة أن أي ،الشركةكون جنسية الدولة التي تمارس فييا نشاط جنسية الشركة ت -1
 أراضييا. عمى تعمل التي الدولة جنسية

 .المقر دولة جنسية تأخذ حيث لمشركة، الرئيس المقر وجود مكان جنسية الشركة ىي  -2
 المذكورة المعايير من ولكل المال، رأس جنسية أو الشركاء، جنسية يتبنى ثالث ومعيار -3

 .عميو تؤخذ التي العيوب

 ظيرت التي الدولة جنسية الشركة تكتسب حيث العراقي، القانون اعتمده الذي المعيار نرجح لكننا 
 شيادة الشركة ووالدة والدة، إلى الشخص ويحتاج شخص، الشركة ألن قوانينيا، بموجب لموجود الشركة
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 23 والمادة قوانينيا بموجب النور إلى الشركة ظيرت التي الدولة جنسية ىي جنسيتيا فأن وعميو تأسيسيا،
 القانون ىذا أحكام وفق العراق في المؤسسة الشركة تكون))  أن عمى تنص العراقي الشركات قانون من

 وبناء ،( 13 م/  ثانيا الفقرة)  العراق في لمشركة الرئيسي المقر يكون أن القانون اشترط وقد. ))  عراقية
 الجنسية يحمموا ال ممن الشركاء يكون قد إذ الشركاء، وجنسية الشركة جنسية بين ترابط فال ذلك عمى

 . العراقي القانون بموجب ظيرت ألنيا عراقية الشركة تكون ذلك ومع العراقية

 

 .الموطــــن ثالثا:

 بصفة عادة الشخص فيو يقيم الذي المكان)) ..  بأنو الموطن 42 المادة في المدني القانون عرف
 محل أو اإلقامة، محل ىو فالموطن ((.واحد موطن من أكثر لمشخص يكون أن ويجوز مؤقتة أو دائمة

 إقامة أو المراسالت أو لمتبميغ، كعنوان الموطن ويفيد(  44 م)  في المدني القانون لذلك يشير كما النشاط
 الفقرة بينتو العراقي الشركات قانون حسب الشركة وموطن باإلفالس، المختصة المحكمة تحديد أو الدعاوى

ذا (( العراق في يكون أن عمى لمشركة الرئيس المركز))  13 المادة من ثانيا  عمى يطمق لم القانون، كان وا 
 ىذا الفقو اعتمد وقد الرئيس، المركز يوجد حيث الموطن أن نقول أو بالنص، المقصود فيو الموطن ذلك

 . المعيار

ذا.  فيو نشاطيا تباشر حيث الشركة، تدير التي األجيزة فيو توجد الذي المكان ىو والموطن  كان وا 
 نشاط يكون قد حيث التطابق، ليذا ضرورة فال الشركة نشاط مكان في الرئيس المقر يكون أن األصل
 . آخر مكان في الشركة موطن أو ومقر.  أماكن أو مكان في الشركة

 

 .المستقمة المالية الذمة رابعًا:

 مستقمة مالية ذمة ليا يكون أن المعنوية، الشخصية الشركة اكتساب عمى المترتبة النتائج أىم من
 بغير بأنشطتيا وتقوم بالتزاماتيا تفي أن يمكن ال قانونيا شخصا كونيا فالشركة لمشركاء، المالية الذمم عن
 الشركة مال رأس يخصص))  العراقي الشركات قانون من 27 المادة وتقضي مالية، ذمة ليا تكون أن
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 أن عمى ويبنى (( ذلك خالف بو التصرف يجوز وال التزاماتيا ووفاء عقدىا في المحدد نشاطيا لممارسة
 : أن مستقمة مالية ذمة لمشركة

 أي بإرادة ينقضي الشيوع ألن ،الشركاء بين شائعا ماال تعد وال لمشركة، ممك الشركة أموال – أ
 برأس فييا اشترك التي الحصة يستعيد أن الشركة في الشريك يستطيع ال بينما المشتاعين، من

 احتمالي حق إال لمشركاء وليس الغالب في لمشركة ممكا يصبح الحصص من يدفع ما ألن.  المال
 حتى دائما منقول مال ىو الحق وىذا الشركة، تصفية عند قدمو ما مع تتناسب وحصة األرباح، في
 . عقارا الشريك قدمو ما كان لو
 أن عمى اعتمادا عمييا الحجز الشركاء دائني بمقدور ليس لدائنييا، ضمان الشركة أموال – ب

 شركات في عنو األموال شركات في األمر ويختمف.  المال رأس في حصة المدين لمشريك
 ثابتا، يظل المال رأس ألن لمبيع وعرضيا األسيم عمى الحجز يجوز األولى في ألنو.  األشخاص

/  72 فالمادة مغفمة ألنيا الشركات ىذه في الشريك لتبدل أىمية وال لألسيم المالك ىو يتبدل وما
 أما(( والمحدودة المساىمة الشركة في الخاص لمقطاع الممموكة األسيم حجز يجوز انو تقرر أوال
.  الشريك حصة عمى الحجز يجوز فال الشخصي، االعتبار يبرز حيث األشخاص، شركات في
 في آخر محل شخص يحل أن إلى يؤدي ما وىو الغالب في البيع يتبعو أن معناه الحجز ألن

 الفقرة تحرم ولذلك انحالليا في سبب يكون أن ويمكن الشركة لعقد تغيير ذلك وفي الحصة، ممكية
 والبسيطة، الفردي المشروع وفي التضامنية الشركة في الحصة عمى الحجز 73 المادة من الثانية

 . ممتاز لدين إال
 أجنبي، لشخص دائنة الشركة كانت فمو .الشركاء وديون الشركة دين بين المقاصة تجري ال - جـ

 عندما تقع المقاصة ألن، الدينين، بين المقاصة تجري ال الشركاء، ألحد دائنا الشخص ىذا وأصبح
 أما الطرفين من الدينين اقل فيسقط واحد، وقت في لألخر ومدين دائن كالىما شخصان يوجد

 في( .  المدني القانون من 409 م)  القانون تطمبيا شروط توافر حسب القانون بقوة أو باالتفاق
 في والشريك األجنبي والدائن الشركة أشخاص ثالثة مواجية في المثال وحسب اآلن نحن حين

 . الشركة
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فالس الشركة إفالس بين العالقة – د  : الشركاء وا 

 لكل ألن الشركاء، إفالس الشركة إفالس يتبع أو الشركة، إفالس بالضرورة الشركاء إفالس يتبع ال
 بعض فييا يحصل التي األشخاص شركات في حتى.  المستقمة وأموالو شخصيتو والشركة الشركاء من

 شركات بين العراقي، الشركات قانون حسب األمر ويختمف.  الشركاء وأموال الشركة أموال بين التداخل
 ( . والبسيطة الفردي المشروع التضامنية)  األشخاص شركات وبين(  والمحدودة المساىمة) األموال

 ألن، الشركاء، إلى اإلفالس يمتد ال  - االموالشركات  – األول النوع من الشركة إفالس فعند
 (.33م) المال برأس المساىمة بمقدار ودةمحد الشركة ديون عن ىؤالء مسؤولية

 تنص حيث.  الشركاء إفالس بالضرورة ذلك فيتبع األشخاص شركات من شركة أفمست إذا أما
 ديون ضامنين الشركاء ألن.  (( معسرا فييا شريك كل اعتبر الشركة أعسرت إذا))  أنو عمى 36 المادة
 ضمن ويدخل. الشركة إفالس عن اإلعالن مع إفالسيم يعمن أن يجب وعميو الشخصية بأمواليم الشركة
 .المصطمحين توضيح من والبد، والموجودات المال رأس. لمشركة المالية الذمة

 بإجراءات الشركة قامت إذا إال عادة، ثابت وىو،  عقدىا في المثبت الرقم ىو المال رأس فمصطمح
 وما والمعدات، واألبنية الشركة، أموال جميع فتشمل الموجودات أما سيأتي كما تخفيضا أو زيادة تغييره،
 غير الشركة مسؤولية ألن، لمدائنين العام الضمان ضمن وتدخل االحتياطات، لتكوين األرباح من استقطع
 المال رأس بمقدار أدنى كحد عادة الدائنين ضمان ويتمثل.  األموال شركات في حتى ديونيا، عن محدودة
 . االسمي
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 .األىميـــــة خامسًا:

 لألشخاص ما لو شخصا تصبح ألنيا باألىمية، المعنوية الشخصية اكتسابيا عند الشركة تتمتع
 واجبات الشركة عمى يفرض أن وىي ،الوجوب أىمية.  بنوعييا األىمية ىي المقصودة، واألىمية.  الطبيعيين

 كفرض القانونية الواجبات عمييا تفرض كما اليبات، تقبل وان تتممك أن تستطيع والشركة حقوق ليا وتكون
 .األسرة وواجبات السياسية كالحقوق باإلنسان، المرتبطة والواجبات الحقوق ذلك من يستثنى الضرائب،

 توافر وبغير قانونية روابط في الدخول عمى الشركة قدرة أي ،األداء أىمية فيي األخرى، األىمية أما
 وتؤجر وتشتري تبيع أن إلى بحاجة فيي أىدافيا، وتحقيق نشاطيا ممارسة الشركة تستطيع ال األىمية ىذه

 الخصومات في طرفا تكون وان اآلخرين، عمى الدعاوى تقيم كأن.  األنشطة من ذلك وغير وتؤمن وترىن
 يمثميا من عنيا ينوب إنما مفترض، ألنو الشركة شخص ليس األنشطة ىذه يمارس من ولكن عمييا، كمدع

 أما المالية، العقوبات.  الشركة تعاقب أن يمكن انو إلى أيضا نشير أن والبد.  مثال المفوض كمديرىا
 األشخاص عمى تكون أن يمكن أنما الشركة، شخص عمى إيقاعيا يتصور فال لمحرية السالبة العقوبات

 . العقوبة لفرض فعميم أدى الذين


