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 الفصل االول

 انقضاء الشركات

لخاصة النقضاء تضمف قانوف الشركات العراقي أسبابا عامة النقضاء الشركات . ولـ يتعرض لألسباب ا
كؿ نوع، خاصة ما يرتبط باالعتبار الشخصي لشركات األشخاص وسوؼ نتعرض لذلؾ بعد توضيح الحاالت 

 :  وىي مف القانوف (747)العامة لالنقضاء التي بينتيا المادة 

 عدم مباشرة الشركة نشاطيا رغم مرور سنة عمى تأسيسيا، دون عذر مشروع.  -1

 مدة متصمة تزيد عمى السنة، دون عذر مشروع .  توقف الشركة عن ممارسة نشاطيا -2

 انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه.  -3

 اندماج الشركة أو تحوليا وفق أحكام القانون .  -4

% خمسا وسبعين من المائة من رأس ماليا االسمي وعدم اتخاذ اإلجراء  75فقدان الشركة   -5
( من ىذا القانون خالل مدة  76( من البند ) ثانيا( من المادة )  1المنصوص عميو في الفقرة ) 

 ستين يوما من تاريخ ثبوتو بموجب الميزانية . 

 قرار الييئة العامة لتصفيتيا .  -6

ويالحظ عمى ىذا النص الخاص بانقضاء الشركات بصورة عامة، انو لـ يتضمف حالو انقضاء المدة 
تأسست لتبقى، في حيف تضمنت النصوص موضوع المقارنة، االنقضاء المحددة لنشاط الشركة وكأنما الشركة 

المرتبط بانتياء المدة .  ولذلؾ يرى الفقو أف حؽ االنسحاب مف الشركات التي لـ يحدد ليا اجؿ ال يجوز منعو 
 حتى لو لـ ينص عميو القانوف، ألنو مرتبط بالنظاـ العاـ . 
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 وىي :  الهذكرت اعوفيما يأتي نتناول الحاالت التي 

  :أوال ـ عدم مزاولة الشركة نشاطيا لمدة سنة وبال عذر مشروع . وشروط إيقاع النص
أف الشركة تأسست مستوفية الشروط القانونية، وصدرت بيا شيادة تأسيس حسب أحكاـ القانوف قبؿ  -7

دة المذكورة، فال ينطبؽ تعديمو، ومفاد ذلؾ انو إذا تعثر تأسيس الشركة لنقص في المتطمبات وتأخر تأسيسيا لمم
 النص . 

 أف تكوف مدة عدـ مباشرة الشركة لنشاطيا سنة كاممة مف تاريخ صدور شيادة التأسيس .  - 2
أف يكوف عدـ مباشرة النشاط بدوف عذر مشروع . ألف العذر المشروع يقؼ حائال أماـ سرياف النص .  -3

عدـ تحديد المدير أو مجمس اإلدارة تطبيؽ ىذا  وعميو يقع عمى المدير المفوض . أو الشركاء جميعا عند
 النص .

  

 :  ثانيا ـ التوقف عن مزاولة النشاط لمدة تزيد عمى السنة وتتمخص شروط تطبيق النص باألتي
أف تجاز الشركة وفؽ الشروط القانونية، وفضال عف ذلؾ تزاوؿ نشاطيا، أما عند عدـ مزاولة النشاط  -7

 ال  . فتكوف تحت طائمة الفقرة أو 

أف تتوقؼ عف مزاولة النشاط لمدة تزيد عمى السنة، وقد جاءت الزيادة مطمقة فيكفي أف تتحقؽ بأي مدة  - 2
 كانت . 

أف يكوف االنقطاع متصال، أي أف االنقطاعات المتناوبة ال تجمع لغرض سرياف النص، كأف تتوقؼ  - 3
وتباشر نشاطيا وىكذا، فال يطبؽ النص في  الشركة لمدة خمسة شيور وتباشر نشاطيا، ثـ تتوقؼ ستة شيور

 ىذه الحالة ألف الشروط تقضي أف يكوف االنقطاع متصال . 

 وكذلؾ أف يكوف االنقطاع بال عذر مشروع ، وال نعيد بذلؾ الكالـ الذي بينا في الفقرة أوال .  -4
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 :تضمن النص حالتينثالثا ـ انجاز الشركة المشروع الذي تأسست لتنفيذه أو استحالة تنفيذه . وي

 
انجاز المشروع الذي تأسست الشركة لتنفيذه، واف يكوف ذلؾ واردا في عقد تأسيسيا ػ  الحالة االولى:  

، أو طريؽ ويذكر ذلؾ في عقد تأسيسياأي أف شركة تأسست إلنجاز مشروع معيف، بناء جسر مثال أو تعبيد 
ضمنيا العقد يذكر فيو المشروع . فعند انجاز أف غرض الشركة الذي يعد احد البيانات التي يجب أف يت

 . المشروع ينتيي الغرض الذي أنشأت مف اجمو الشركة 

، فيي استحالة انجاز المشروع . واالستحالة قد تكوف مادية عندما تكوف االستحالة أما الحالة الثانية 
انتيى ذلؾ . وقد تكوف االستحالة راجعة لنفاد مادة الشيء أو زواليا، كشركة تستخرج الحجر مف احد المقالع، و 

قانونية، عندما تمنع القوانيف استمرار الشركة بمزاولة عمميا . كما لو تأسست شركة تستورد المحـو وتصنعيا، 
 .وأصدرت الدولة قانونا احتكرت بموجبو ىذه الصناعة أو استيراد المحـو

 

 رابعا ـ اندماج الشركة أو تحوليا وفق أحكام ىذا القانون . 

تنقضي الشركة إذا اندمجت بغيرىا وكذلؾ إذا تحولت إلى نوع أخر مف أنواع الشركات وسنتناوؿ 
 الموضوعيف بعد تناوؿ حاالت االنقضاء، ألف المشرع أفرد لكؿ مف الدمج والتحوؿ أحكاما خاصة . 

 
  : % خمسا وسبعين من المائة من رأس ماليا االسمي 75خامسا ـ فقدان الشركة 

فقو وتقضي بذلؾ نصوص بعض القوانيف عمى موضوع ىالؾ رأس الماؿ أو معظمو يشير بعض ال
ويضرب لذلؾ مثاؿ كوف الشركة تأسست الستغالؿ سفينة أو طائرة وىمكت، لكف قانوف الشركات يتحدث عف 
فقداف، ويعني الفقداف إضافة إلى ما سبؽ، خسارة الشركة جزء مف رأس الماؿ يصؿ إلى حدود ثالثة أرباع، 

 يتعذر عمى الشركة القياـ بغرضيا مع ما تبقى مف رأس الماؿ .  مما

ومع بموغ الخسارة النسبة المذكورة، فقد أعطى القانوف لمشركة أف تتخذ احد اإلجراءات التي بينتيا 
مف القانوف، كأف تقرر الييئة العامة زيادة رأس الماؿ أو تخفيضو أو أي إجراء آخر يقترف بقبوؿ  76المادة 
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القطاعية المختصة . أما إذا تحققت مثؿ ىذه الخسارة ولـ تتخذ الشركة اإلجراء الذي أباحو القانوف، الجية 
 فتنقضي الشركة . 

 سادسا ـ قرار الييئة العامة لمشركة بتصفيتيا . 

مف  92مف المعمـو أف القرار في ىذه الحاؿ يكوف قرارا بأغمبية مخصوصة طبقا لنص المادة ) 
  .. ...........القانوف

 

  اندماج الشركات

 

أن تندمج شركتان أو أكثر في شركة قائمة، أو أن تندمج شركتان أو أكثر االندماج نوعاف :             

ويطمؽ الفقو عمى الحالة األولى، الضـ . أما الحالة الثانية فيطمؽ عمييا  . لتظير نتيجة لذلك شركة جديدة

وز دمج شركة أو أكثر بأخرى، أو دمج شركتين أو أكثر لتكوين يج : ((عمى انو 748المزج. وتنص المادة 

والدمج حالة إرادية النقضاء الشركة لذلؾ فأف أوؿ شروط حصوليا، قرار غير عادي مف  شركة جديدة ((

وسنتناوؿ شروط الدمج حسب أحكاـ قانوف الشركات العراقي  . الييئات العامة لمشركات التي ترـو االندماج

 .ـ بما تقرره القوانيف العربية موضوع المقارنةونقارف األحكا

             

 انىاع االندماج

 المزج

تمزح شركتان او اكثر )

 (وتظهر شركة جديدة 
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 س/ ماىي شروط الدمج في الشركات؟

 يشترط لجواز الدمج بيف الشركات : ج:  

 أوال ـ أن تكون ذات نشاط متماثل أو متكامل . 

 ثانيا ـ أن ال يؤدي الدمج إلى : 

 لح شركة محدودة أو تضامنية . فقداف الشركة المساىمة شخصيتيا المعنوية لصا -7

 فقداف الشركة المحدودة شخصيتيا المعنوية لصالح شركة تضامنية .  -2

فقداف الشركة المساىمة أو المحدودة أو التضامنية أو المشروع الفردي شخصيتيا المعنوية لصالح   -3
 الشركة البسيطة . 

بيا أو الناجحة عن الدمج عمى الحد  ثالثا ـ أن ال يؤدي الدمج إلى زيادة عدد أعضاء الشركة المندمج
 المقرر ليا قانونا بحسب نوعيا . 

  رابعا ـ أن ال يؤدي الدمج إلى ترتيب آثار اقتصادية مخالفة لخطة التنمية والقرارات التخطيطية .
 

 الفقرة االولى والرابعة مف المادة اعاله. (2004) ألغى التعديؿ 

  عضاء الشركة الناتجة عف الدمج الحدود التي بينيا القانوف أف ال يتجاوز عدد أ الشرط الثالث .اما
 .فيو شرط اعتياديالمشركة التضامنية  عضوا بالنسبة لمشركة المحدودة (25)وىي 

 

 :)اف الغاء الفقرة الرابعة وىي معرفة االثار  رأي المؤلف في التعديالت اعاله )الغاء الفقرة اوال ، رابعا
في حيف قد تؤدي عمميات الدمج إلى كانت تناقض التخطيط االقتصادي  الناتجة مف االندماج وما اذا

خمؽ حالة احتكار أو أىداؼ ضارة بالمصمحة العامة . ونجد في القانوف االنكميزي انو أنشئت بموجب 
 monopolies( لجنة: ))... تسمى لجنة االحتكارات والدمج  fair tradingقانوف التجارة العادلة ) 

and merger ) )  ( مف ىذا القانوف شروطا في حالة تحققيا يتـ  75ػ  64وقد حددت المواد مف )
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( وتقـو  General directorإحالة الدمج إلى المجنة المذكورة التي يترأسيا موظؼ بدرجة مدير عاـ )
المجنة بالبحث واالستقراء حوؿ تعارض الدمج مع المصمحة العامة أو عدـ تعارضو، واالحالة تتـ مف 

،فإذا كاف األمر في المممكة المتحدة، وىي دولة عريقة ومتطورة، وقد استقرت فييا  الوزير .. (( قبؿ
الحرية االقتصادية منذ سنيف تضع قيدا أماـ االندماج إف ال يكوف ضارا بالمصمحة الوطنية، فيؿ مف 

ضحة خاصة بعد المناسب إف يمغى ىذا الشرط في اقتصادنا المتعثر الذي ال تحكمو ضوابط تجارية وا
تردد المشرع لفترة ليست قصيرة في اعتماد مبدأ اإلفالس أو التحوؿ إلى اإلعسار وما انعكس سمبا 

 عمى الفوضى في العالقات التجارية ؟

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراءات دهج الشركات
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  ( بعد التعديؿ:750وتناولتيا المادة ) أما إجراءات الدمج فتتمثؿ بالخطوات التالية 

وفنية لمشركات المساىمة المراد دمجيا تتضمف أىداؼ ومسوغات وشروط اعداد دراسة اقتصادية  -7
 .الدمج وأية بيانات أخرى، تقديميا إلى الييئة العامة لكؿ الشركة

يتخذ قرار الدمج في الييئة العامة لكؿ شركة عمى انفراد، ويحدد فيو اسـ ونوع الشركة التي سيتـ   -2
ورأس ماليا وعدد أعضائيا ونشاطيا، وترسؿ الدمج بيا أو الشركة التي ستتكوف مف الدمج 

 .( عشرة أياـ مف اتخاذىا70القرارات مع الدراسة إلى المسجؿ خالؿ )

( خمسة عشر يومًا مف استالمو لمقرارات أنيا تتماشى مع 75إذا قرر المسجؿ خالؿ فترة ) -3
ره، وتتولى القانوف، يقـو بدوف تأخير بإصدار إذف بنشرىا، ويبمغ الشركات ذات العالقة بقرا

 .الشركات نشر القرارات في النشرة وفي إحدى الصحؼ اليومية

عمى الشركات التي وافؽ المسجؿ عمى دمجيا توجيو الدعوة لعقد اجتماع مشترؾ لجمعياتيا  -4
( ستيف يومًا مف تاريخ نشر قرار الدمج، ويكوف الغرض مف ىذا االجتماع 60العمومية خالؿ )

ة لمشركات المندمجة أو وضع عقد جديد لمشركة الناجمة عف الدمج، المشترؾ تعديؿ العقود القائم
( عشرة أياـ لمتصديؽ عميو ونشره في النشرة 70حسب االحواؿ، ويرسؿ العقد إلى المسجؿ خالؿ )

 .وفي أحد الصحؼ اليومية

يعتبر الدمج نافذًا مف تاريخ اخر نشر لمعقد المعدؿ أو الجديد حسب االحواؿ وتنتيي في ىذا  -5
اريخ، الشخصية المعنوية لمشركات التي اندمجت في شركة أخرى أو التي اندمجت مكونة شركة الت

 .جديدة، ويكوف تصديؽ المسجؿ عمى العقد في الحالة األخيرة بمثابة اجازة التأسيس

 تنتقؿ حقوؽ والتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بيا أو الناجمة عف الدمج -6
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، لتحوؿ تظؿ الشركة قائمة وتؤدي غرضيا الذي أنشأت مف اجمو لكنيا تتحوؿ مف نوع إلى آخرفي عممية ا
 واجاز المشرع العراقي التحوؿ في الشركات مع مراعاة االستثناءات االتية:

 المحدودة الشركة وال فردي مشروع إلى أو تضامنية أو محدودة إلى المساىمة الشركة تحوؿ يجوز ال -7
 .تضامنية إلى

 أعضاءىا عدد نقصاف حالة في إال فردي مشروع إلى التضامنية أو المحدودة الشركة تحوؿ يجوز ال  -2
 .واحد عضو إلى

 بسيطة. شركة إلى الفردي المشروع أو التضامنية أو المحدودة أو المساىمة الشركة تحوؿ يجوز ال  -3

 

 

 

 

 

 

 اما اجراءات التحول:

تضمف أىداؼ ومسوغات التحوؿ، وتقديميا إلى الييئة دراسة اقتصادية وفنية ت بإعدادتقـو الشركة  -7
 .العامة
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يكوف التحوؿ بقرار تصدره الييئة العامة لمشركة، ويرفؽ مع تعديؿ لعقدىا بما يتفؽ والوضع الجديد  -2
 .ليا، ويرسؿ القرار مع الدراسة والعقد المعدؿ إلى المسجؿ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ صدوره

خمسة عشر يـو مف استالمو لقرار تحوؿ الشركة والعقد الُمعدؿ  (75إذا قرر المسجؿ، خالؿ ) -3
أنيما متماشياف مع القانوف، يصادؽ عمى قرار التحوؿ والعقد المعدؿ بدوف تأخير، ويبمغ الشركة 

 . .بذلؾ. وعمى الشركة نشر االذف بقرار التحوؿ في النشرة وفي إحدى الصحؼ اليومية

 ؿ.نشر لقرار التحوؿ والعقد المعديعتبر التحوؿ نافذًا مف تاريخ آخر  -4

في حالة تحوؿ الشركة التضامنية أو المشروع الفردي إلى شركة مساىمة أو محدودة تبقى  -5
مسؤولية أعضائيا عف التزاماتيا المتحققة عمييا قبؿ تحوليا، مسؤولية شخصية غير محدودة، 

 .يةوتكوف المسؤولية تضامنية أيضًا بالنسبة إلى أعضاء الشركة التضامن

اعداد                                                                                       2222
 المحاضرة

استاذ المادة:                                                                                               
 شذى كامؿ

 


