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 لثالثاالفصل 

 الشزكاثأنواع 

حسب تقسيم المشرع  مشركات، األول حسب التقسيم الفقيي لمشركات، والثانيلالتقسيمات نوعان من يوجد 
 يأتي:ليا في قانون الشركات، وعميو سنبين ذلك وكما 

 األولالمبحث 

 الفقهية لمشركاتالتقسيمات 

 

 . تجارية وشركات مدنية شركات إلى الشركات تقسيم : أوال

 موضوعيا معيارا العراقي القانون حسب التقسيم ويعتمد مدنية، وشركات تجارية شركات إلى الشركات تقسم
 أن عمى تنص7;>4لسنة 63رقم العراقي التجارة قانون من : فالمادة. الشركة تزاولو الذي النشاط من مستمدا

 وفق تجاريا عمال االحتراف وجو عمى ولحسابو باسمو يزاول معنوي أو طبيعي شخص كل تاجرا يعتبر ـ:أوال))
أما  ع.. ت من ق.  (8نشاطيا احد االعمال في المادة ) التي الشركات تجارية تكون وعميو ((.القانون ىذا أحكام

ذلك شركة لممحاماة أو شركة لميندسة مثال و  .الشركات التي ال تعتمد احد ىذه االعمال تبقى شركات مدنية
 المعمارية او المدنية.

 التقسيمات الفقهية
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 ،( الشركات قانون)  ىو القانون اسم إن حتى والمدنية التجارية الشركات بين العراقي الشركات قانون يفرق الو 
 المشرع. بينيا التي األشكال تأخذ التي الشركات جميع عمى يطبق وبالتالي

 ألحكام خضوعيا من ذلك عمى يترتب وما تاجرا، تعد األولى إن والمدنية، التجارية الشركات بين والفرق
 إلى إضافة التجارية والتسمية التجاري السجل في التسجيل وىي يفرضيا التي بالواجبات ومطالبتيا التجارة قانون
 لتجارية.ا القوانين تعرفو الذي اإلفالس عمييا يسري كما التجارية الدفاتر مسك

تو بعض التشريعات التجارية ومنيا المشرع المعيار الموضوعي المعيار الشكمي الذي اعتمدويقابل 
حتى ويقصد بو انو يجب حتى تعتبر الشركة تجارية ان تتأخذ احد األشكال التي ينص عمييا المشرع،  المصري، 

 تعتبر تجارية.

 . المال رأس ممكية حسب الشركات تقسيم:  انياث

 يكون عندما خاصة فتكون ومختمطة، وعامة خاصة إلى المال لرأس المالكة الجية حسب الشركات تقسم
 ممموكا يكون عندما عامة وتكون ،اي من غير قطاع الدولة الخاص القانون ألشخاص ممموكا المال رأس

الخاص  القانون من أشخاص المال رأس ممكية في يشترك التي تمك فيية المختمط أما.  العام القانون ألشخاص
 .(: م.) % من رأس مال الشركة58التقل عن  وقطاع الدولة بنسبة

 تكوين الشركة الخاصة:حاالت 

، ومن الممكن ان تكون الشركة الخاص القطاع من جميعيم فييا المال رأس مالكوا األشخاص يكون عندما -4
 .المحدودة المشروع الفردي والشركة البسيطةأو التضامنية المساىمة أو الخاصة من الشركة 

 . المال رأس من فأكثر% 58 إلى المشاركة تصل ال عندما الدولة قطاع أشخاص مشاركة عند  -5
 ىذا يقتصر ولكن،% (58)المذكور النسبة الدولة قطاع مشاركة جاوزت لو حتى خاصة الشركة تكون  -6

عادة التأمين شركات مشاركة عمى األمر  او اي االجتماعي، والضمان العمل ودائرة الحكومية التأمين وا 
 توظف قد استثمارية جيات تعد إلييا، المشار الجيات أن االستثناء وسبب .أخرى استثمارية جيات
 .مختمطة إلى الشركة تحول اعباء تتحمل أن ترغب ال لكنيا لشركاتا في أمواليا

 قانون إلىتخضع و  فأكثر%  58 إلى المال رأس في الدولة مشاركة تصل عندماتكون  مختمطةال الشركةاما 
 ((   والخاصة المختمطة الشركات عمى القانون ىذا يسري))  أن عمى تنص القانون من 6 فالمادة الشركات
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 ىو العامة بالشركات خاص قانون صدر وقد.  لمدولة بكاممو ممموكا المال رأس يكون عندما عامة الشركة وتكون
دارتيا نشاطيا ومزاولة الشركة، إنشاء كيفية بين :>>4 لسنة 55رقم القانون  .وتصفيتيا وانقضائيا وا 

 . األموال وشركات األشخاص شركات ـ الثاث

 المذكورين النوعين من نوع كل خصائص معرفة من البد وعميو الميمة، التقسيمات من التقسيم ىذا يعد
 : كاألتي بينيما المقارنة ويمكن

 تكون الشركات، بعض لكن الشركات جميع حياة في األىمية ليما المال ورأس األشخاص أن شك ال -4
 وعميو أخرى، شركات في األىم ىو المال رأس يكون العكس وعمى المال، رأس أىمية من اكبر لألشخاص األىمية
 األموال شركات تسمية تطمق بينما.  األشخاص شركات الشخصي، االعتبار فييا يعمو التي الشركات عمى يطمق
 . بيا األغيار وثقة لنجاحيا كمؤشر المال رأس ويبرز األشخاص دور فييا يتراجع التي الشركات عمى

 موضع األشخاص أسماء إبراز من البد األىم، ىو الشخصي االعتبار حيث األشخاص شركات في -5
 من أوال الفقرة تنص حيث منيم البعض أسماء أو أسماءىم الشركة اسم يتضمن بأن اإلبراز ويكون الغير، ثقة

 شركات تعتمد بينما..(( فرديا مشروعا أو تضامنية كانت أن األقل في أعضائيا احد واسم))... 46 المادة
نما اسميا، في األعضاء أسماء تظير فال لمشركة، المالية السمعة عمى األموال،  تنص حيث مبتكر اسم ليا وا 

 (( . محدودة أو مساىمة كانت أن مقبولة تسمية أية إضافة وتجوز)) .. السابقة  الفقرة

 أن السيولة من ليس مغمقة شركات فيي لذلك والثقة، المعرفة األشخاص شركات في الشركاء تجمع -6
 ينقل أن لمشريك تبيح الشركات قانون من أوال/  >9 والمادة فييا كشريك أجنبي شخص يدخل أن أو الشريك يتركيا
 تعد بينما.  باإلجماع اآلخرين الشركاء بموافقة مشروط الغير إلى نقميا ولكن اآلخرين الشركاء إلى حصتو ممكية

 المساىمة شركات في خاصة جديد، شريك يدخميا أن أو الشريك يتركيا أن السيولة من.  مفتوحة األموال شركات
 في أسيمو يبيع شخص فأي األسيم، تداول حرية مبدأ عمى وتبنى المالية األوراق سوق في أسيميا تعرض التي
 . فييا شريكا يكون المذكورة السوق من األسيم يشتري شخص وأي الشركة في عضويتو تنتيي المال سوق

 وتضامنية(  مطمقة)  شخصية مسؤولية الشركة ديون عن الشركاء مسؤولية تكون األشخاص شركات في -7
 الشركة في حصة ذي كل يسأل أن عمى تنص (68) فالمادة الشركاء فييا يتعدد التي الشركات في

 مسؤوليتو وتكون الشركة، ديون عن محدودة وغير شخصية مسؤولية الفردي، والمشروع التضامنية
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 الشخصية، الشريك أموال إلى تمتد أنيا الشخصية المسؤولية وتعني. التضامنية الشركة في أيضا تضامنية
 بمقدار محدودة األموال، شركات في الشركة ديون عن المسؤولية تكون بينما.  الشركة خارج التي

 .المال برأس المساىمة
 صاحب أو تضامنية شركة في شريكا كونو لمجرد ،التاجر صفة األشخاص شركات في الشريك يكتسب -8

 نص من ذلك يفيم أن يمكن إنما.  المعنى ىذا يفيد نصا العراقي القانون يتضمن ولم. فردي مشروع
 اإلفالس، ىو باإلعسار المقصود ألن((  معسرا فييا شريك كل اعتبر الشركة أعسرت إذا))  69 المادة
 . التاجر غير عمى يقع ال اإلفالس أن ومعموم

 األموال شركة إفالس يؤدي ال في حين األشخاص شركات في الشركاء إفالس إلى الشركة إفالس يؤدي -9
 بمقدار المحدودة والمسؤولية األولى في لمشركاء المطمقة المسؤولية ذلك ومرد الشركاء، إفالس إلى

 يؤدي ال فأنو الشركاء، أو الشريك إفالس أي العكسية، الحالة في أما . الثانية في المال برأس المشاركة
 الشركاء أو الشريك إفالس يؤدي قد إنما ،( واألموال األشخاص)  الشركات نوعي في الشركة إفالس إلى
 . اعتبار محل إفالسو المعمن شخصية تكون عندما األشخاص شركات في الشركة انقضاء إلى

 بينما.  متساوية غير أو متساوية تكون قد حصص إلى األشخاص شركات في فيقسم المال رأس تقسيم -:
 .األسيم ىي متساوية أجزاء إلى األموال شركات في المال رأس يقسم
 

 الثانياملبحث 
 العزاقي الشزكاث قانون حسب الشزكاث نواع

 
 ي:بعض التشريعات العربية انواع من الشركات وىعرف ت

 ((باألسيم التوصية، المحدودة المسؤولية ذات، المساىمة، المحاصة، البسيطة التوصية)) التضامن، 
 :فيي النافذ العراقي الشركات قانون في أما
الشركة المحدودة المسؤولية، الشركة القابضة،  ،الفردي المشروع، التضامنية، المحدودة، المساهمة))

 الشرطة البسيطة((
 . البسيطة الشركة فيو تناول السابع الباب ىو القانون أخر في بابا أورد
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 من عدد من تتألف شركة الخاصة، أو المختمطة المساىمة الشركة)) (/ اوال9م ) المساىمة شركة -4
 ديون عن مسؤولين ويكونون عام اكتتاب في باسيم المساىمون فييا يكتتب خمسة عن يقل ال األشخاص

 (( .بيا اكتتبوا التي لألسيم االسمية القيمة بمقدار الشركة
 عن يقل ال األشخاص من عدد من تتألف شركة)) ..  والخاصة المختمطة المحدودة، الشركة -5

 بمقدار الشركة ديون عن مسؤولين ويكونون باسيم فييا يكتتبون وعشرين خمسة عمى يزيد وال شخصين
 . ياثان/  9 م((  بيا اكتتبوا التي لألسيم االسمية القيمة

 وال شخصين عن يقل ال الطبيعيين األشخاص من عدد من تتألف شركة: )) ..  التضامنية الشركة -6
 شخصية مسؤولية التضامن وجو عمى مسؤولين ويكونون فييا حصة منيم لكل يكون(  58)  عمى يزيد
 . ثالثا/  9 م((  الشركة التزامات جميع عن محددة وغير

 ومسؤوال فييا الواحدة لمحصة مالكا يكون واحد طبيعي شخص من تتألف شركة: ))  الفردي المشروع -7
 .رابعا/  9 م((  الشركة التزامات جميع عن محدودة وغير شخصية مسؤولية

 عمى يزيد وال اثنين عن يقل ال الشركاء من عدد من البسيطة الشركة تتكون: ))  البسيطة الشركة -8
 . 4;4 م((  ماال واآلخرون عمال أكثر أو منيم واحد يقدم أو المال رأس في حصصا يقدمون خمسة

 الشركاء، من نوعين أساس عمى تقوم التي التوصية شركات لم ينص المشرع عمى يالحظ فكما
 الذين والموصون وتضامنية، مطمقة بصورة الشركة التزامات عن ويسألون الشركة إدارة ليم الذين المتضامنون

 ليم ينظر ال لكي اإلدارة، في المشاركة ليم وليس لمشركة قدموىا التي الحصة بمقدار الشركة التزامات عن يسألون
 تكتسب وال شركة أنيا عمى لمعمن تظير ال شركة وىي المحاصة شركة ألغيت كذلك. متضامنين كشركاء

 .العممية الحياة في شائعة كمشاركة لكنيا المعنوية، الشخصية

 نشاطيا يكونمنظمة في العراق  شركة ـ المالي االستثمار شركة))  أوال/  التاسعة المادة تضمنتو 
 وحواالت سنداتالو  سيمالأ بما في ذلك العراقية المالية األوراق في االستثمار نحو المدخرات توجيو الرئيسي

 إلى يضاف الشركات من آخر نوع المالي، االستثمار شركة وكأن يوحي قد النص وىذا ،(( ثابتةال ودائعال خزينةال
 شركة فيي ذلك غير والحقيقة.  الشركات بأنواع الخاصة المواد ضمن وردت وأنيا خاصة أنواع، من ذكر ما

، مساىمة فالشركة. بكونيا شركة مساىمة ثانيا/43 المادة في القانون حدده فقد نوعيا أما المالي االستثمار نشاطيا
 مساىمة شركة شكل يأخذ أن يجب))  عمىتنص و  .وتعد من المؤسسات المالية الوسيطة الغراض البنك المركزي

 : اآلتية النشاطات من أيا يمارس من
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عادة التأمين -4  . (( المالي االستثمار -5   . التأمين وا 

 وجدت لذلك عادة، الفرد قدرات يفوق كبير بحجم وألنيا المذكورة، األنشطة في الشركات ىذه ألىمية وذلك
 عمى طةاألنش ىذه خطورة وبسبب.  أمواليا رؤوس تكوين في الجميور إلى المجوء ضرورة إلييا المشار التشريعات
 وفي الرقابة وفي التأسيس في التشدد بعض فييا يكون التي القانونية اليياكل إلى أخضعت الوطني االقتصاد
 المساىمة الشركة شكل غير بتقديرنا الشروط ىذه يستوعب وال التصفية،
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