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 أساسيات قانوى الشزكات احملاضزة األوىل//

 القوانني املنظوة للشزكات يف العزاق. 

 قوانيف الشركات التي نظمت أحكاـ الشركات في العراؽ تمثمت باالتي:أىـ 

 المنقوؿ عف القانوف الفرنسي. 1851قانوف التجارة لسنة  -1

 وىو منقوؿ عف القانوف األنكميزي. 1913قانوف الشركات اليندي لعاـ  -2

لشركات تضمف فصال خاصًا با 1953والنافذ في عاـ  1951( لعاـ 41قانوف المدني العراقي رقـ ) -3

 .683 -636وىو الباب األوؿ مف 

 وبموجبو ألغى القوانيف السابقة الخاصة بالشركات. 1957لعاـ  31قانوف الشركات رقـ  -4

 .1983لسنة  36رقـ  التجارية قانوف الشركات -5

 المعدؿ والنافذ إلى اآلف. 1997لعاـ  21كات رقـ قانوف الشر  -6

 النافذ. 1997لعاـ  22قانوف الشركات العامة رقـ  -7
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 :أهن املواضيع الزئيسة واملفزدات الدراسية لقانوى الشزكات تتوثل باالتي 
 
   شركة وخصائصيا، الشخصية المعنوية(احكاـ عامة لمشركات  تتمثؿ ب ) تعريؼ ال -1
 التقسيمات الفقيية لمشركات  -2
 أنواع الشركات حسب قانوف الشركات العراقي -3
 تأسيس الشركات -4
 مستمزمات التأسيس -5
 إجراءات التأسيس -6

 الباب الثاني: شركات األشخاص      
 الشركة التضامنية -أ 
 شركة المشروع الفردي  - ب
 الشركة البسيطة - ت

 
 الباب الثالث: شركات االمواؿ 
 شركة المساىمة -أ
 الشركات المحدودة - ب

 الباب الرابع: انقضاء الشركات وتصفيتيا 
 انقضاء الشركات - أ

 اندماج الشركات  - ب
 تحوؿ الشركات  - ت
 تصفية الشركات - ث

 الباب الخامس: أنواع خاصة مف الشركات 
 الفصؿ األوؿ: الشركات العامة  -أ

 فروع الشركات األجنبية ومكاتب التمثيؿ التجاري -ب
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 الفصؿ األوؿ

 التعريؼ بالشركة وخصائصيا

))عقد يمتـز بو الشركة بأنيا  1997لسنة  21تعرؼ المادة الرابعة في فقرتيا األولى مف قانوف الشركات رقـ 
شخصاف أو أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشروع اقتصادي بتقديـ حصة مف ماؿ أو مف عمؿ القتساـ ما 

 ((ينشأ عنو مف ربح أو خسارة

 وينتج مف التعريؼ أعاله خصائص تميز الشركة وىي:

 الشركة عقد 
 اشتراؾ أكثر مف شخص 
 تقديـ حصة مف ماؿ أو عمؿ 
 اقتساـ األرباح أو الخسائر  

 أوال: الشركة عقد.

أف التعريؼ يبدأ بعبارة ))الشركة عقد(( وكأي عقد آخر فانو يتطمب أركانا معينة النعقاده  يالحظ

وىذا ما يقتضي التوقؼ عند ىذه األركاف، ثـ بياف ما يتميز بو عقد الشركة عف غيره مف العقود ثـ تمي ذلؾ 

  .مناقشة أىمية العقد في تكويف الشركة وحياتيا

يبنى عقد الشركة كغيره مف العقود عمى األركاف المطموبة النعقادىا وىي الرضا، والمحؿ، . : أركاف العقد أوال

  .والسبب

  :ػ الرضػػػػػا1 

ذا كاف التعبير عف الرضا بالطريقة التي بينيا القانوف،  ال ينعقد عقد الشركة بغير رضا أطرافو، وا 

دليؿ وجوده، فيشترط في ىذا الرضا أف يكوف صحيحا وتأتي الصحة في صدوره مف كامؿ األىمية، وخمو 
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لغبف، االستغالؿ( كذلؾ الرضا مف عيوب االرادة وىي حسب القانوف العراقي )اإلكراه، الغمط، التغرير مع ا

  .يقتضي أف يقع الرضا عمى كافة بنود العقد

 س/ متى يكوف الرضا صحيحا وينتج اثاره القانونية؟

الرضا صادرا عف ذي أىمية عندما يقع مف شخص اكمؿ الثامنة عشرة مف العمر  ج: يجب اف يكوف

 .مف القانوف المدني( 116بغير عارض مف عوارض األىمية ينقصيا أو يعدميا )ـ

أما معدـو األىمية، وىو مف لـ يكمؿ السابعة عشر مف العمر ويمحقو المجنوف فتصرفاتو باطمة وال  

كف يجوز لمولي أو الوصي استثمار أمواؿ معدـو األىمية في شراء اسيـ تمحقيا اإلجازة مف الولي، ول

 .الشركات

والنوع اآلخر مف األشخاص ناقص األىمية، وىو مف اكمؿ السابعة لكف لـ يتـ الثامنة عشرة مف  

العمر، ويمحؽ بذلؾ المصاب بعارض عقمي غير الجنوف . فال يصح اشتراؾ ىؤالء في الشركات التي تؤدي 

كذلؾ ال يحؽ ليـ أف يكونوا مؤسسيف في شركة مساىمة ألف مسؤولية . كة فييا اكتساب صفة تاجرالمشار 

فمـ يتبؽ إال نوع واحد مف أنواع الشركات، ىي ، المؤسسيف تجاه المكتتبيف تتجاوز حدود المشاركة برأس الماؿ

يف النفع والضرر، ويكوف الشركات المحدودة، والمشاركة في مثؿ ىذه الشركات يعد مف األعماؿ الدائرة ب

صحيحا، لكنو موقوؼ عمى إجازة الولي أو إجازة الصغير بعد أف يكمؿ الثامنة عشرة مف العمر، وال نرى ما 

يحوؿ دوف المشاركة بيذه الشركات عمى أف تقترف المشاركة باجازة الولي أو الوصي، خاصة أف المسؤولية 

خاص عمى معرفة بحالو ألف ىذه الشركات مف الشركات بمقدار المشاركة برأس الماؿ وانو يشترؾ مع أش

  .العائمية عادة
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النوع األخير مف األشخاص ىو القاصر المأذوف باالتجار حسب الرخصة التي تقررىا )المادة  -2

 .( مف القانوف المدني98

 المحػػػػػؿ  -ػ2 

اختمؼ الفقو في إذا كاف القانوف المدني العراقي يجعؿ المحؿ ركنا في االلتزاـ الذي ينشأ عف العقد، 

؛ اتجاه يرى المحؿ في الحصة التي يقدميا الشريؾ، واتجاه آخر يراه في غرض الشركة، بيف اتجاىيف المحؿ

ذي تزاولو، أما القوؿ في كونو ونذىب مع االتجاه األخير في كوف المحؿ في عقد الشركة يتمثؿ بالنشاط ال

حصة الشريؾ، فيؤدي إلى تنوع المحؿ حسب نوع الحصة في الوقت الذي يفترض أف يكوف موحدا في العقد 

  .الواحد

ويشترط في المحؿ أف يكوف ممكنا ومعينا ومشروعا، وانعداـ أحد شروط المحؿ في عقد الشركة. 

  .عمى المستحيؿ، أو عمى ما يحرمو القانوفىذه الشروط يؤدي إلى بطالف العقد، كالتعاقد 

 ػ السبب-3 

يجب أف يكوف لمعقد سبب صحيح، فإذا كاف العقد بال سبب أو لسبب غير مشروع بطؿ العقد، 

ويفترض القانوف وجود السبب عند عدـ ذكره، كما يفترض مشروعيتو، ومف يدعي خالؼ ذلؾ مطموب منو 

 .اإلثبات

التي تمحؽ العقد ألنو عقد شركة، أي أنيا خصائص ينفرد بيا ىذا العقد أو ونتناوؿ فيما يأتي الخصائص 

  :تشترؾ معو قمة مف العقود في بعضيا وىذه الخصائص ىي
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 :الشكمية -1

وتشير التشريعات ويرى الفقو أف عقد الشركة يجب أف يكوف مكتوبا . كما  الكتابةنعني بالشكمية 

النصوص التي توجب كتابة عقد توجد بعض اختمؼ الفقو حوؿ الكتابة، وىؿ ىي لالنعقاد أـ لإلثبات . 

 الشركة، تجعؿ الكتابة شرطا النعقاد العقد، بغير الكتابة ال وجود لمعقد وال وجود لمشركة .

البطالف يحؽ لمغير أف يثبت وجود الشركة بغير الكتابة . ومعنى ذلؾ يجوز ولكف مع ىذا  

أما النصوص التي تشترط اإلثبات ، اشتراط البطالف عند عدـ الكتابة االحتجاج بوجودىا عمى الرغـ مف

بالكتابة، فيفيـ منيا إمكانية وجود الشركة بغير الكتابة لكف ال يجوز حسـ النزاع بيف الشركاء إال بالعقد 

 المكتوب . 

وما يالحظ في الواقع العممي فأف الكتابة ال غنى عنيا، لكثرة الشروط التي يتضمنيا العقد عادة، 

فييا نشاط الشركة في الغالب، فمف غير المتصور االعتماد في أثبات الشروط ولممدة الطويمة التي يمتد 

 .الواردة بعقد الشركة عمى شيادة الشيود

إذ لـ يتضمف ىذا القانوف نصا يوجب  ،موقؼ القانوف العراقي مف الكتابةوالبد مف أف نشير إلى 

 .الكتابة أو يشترط اإلثبات بيا، وىو فراغ كاف مف المستحسف سده

ولكف نستطيع القوؿ وبال تردد، أنو مع ىذا الفراغ فأف القانوف يتطمب الكتابة، يفيـ ذلؾ مف مجمؿ 

  .النصوص التي تتعمؽ بالتأسيس، كما أف الكتابة ضرورية لالحتجاج بأي تعديؿ عؿ العقد

أوال ػ عقد ( مف قانوف الشركات تنص عمى أف )) يقدـ طمب التأسيس إلى المسجؿ ويرفؽ بو :  17فالمادة ) 

 ((الشركة
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( عمى انو )) إذا وافؽ المسجؿ عمى طمب التأسيس لتوافر شروطو، وجب  21كما تنص المادة ) 

عميو دعوة المؤسسيف أو مف يمثميـ قانونا لتوثيؽ عقد الشركة أمامو أو أماـ مف يخولو مف موظفي دائرتو .. 

البسيطة مف الكاتب العدؿ .. (( والكتابة غير ( انو )) يجب أف يوثؽ عقد الشركة  182((، وتقضي المادة )

( مف القانوف تنص عمى انو )) ال يعتبر 213مطموبة في التأسيس فقط، إنما في تعديؿ العقد أيضا، فالمادة )

  ( ) (( .تعديؿ عقد الشركة نافذا إال بعد تصديقو مف المسجؿ ونشره في النشرة وفي صحيفة يومية

وضوح شرط الكتابة، فال يمكف تكويف شركة والحصوؿ عمى إجازة تأسيسيا ويفيـ مف النصوص المذكورة، 

بغير عقد مكتوب، بؿ تشترط الكتابة الرسمية كما الحظنا، وتتمثؿ بالمصادقة مف المسجؿ أو مف الكاتب 

 العدؿ .

رط لالنعقاد أـ لالثبات؟ وما اشترط المشرع العراقي في قانوف الشركات الكتابة ش س: برأيؾ ىؿ

 بيف األثنيف؟  ؽالفر

ولكف مع ىذه النصوص التي تبيف أىمية الكتابة في تأسيس الشركات حسب القانوف العراقي، ىؿ  

 ؟يجوز إثبات وجود شركة ليس ليا عقد مكتوب . ولـ تسجؿ لدى مسجؿ الشركات

وال نرى ما يحوؿ دوف ذلؾ، ألف مف يتعامؿ مع الشركة ال يبحث في بعض األحياف عف العقد 

والتسجيؿ لدى مسجؿ الشركات، إنما يعتمد عمى المظير الخارجي الذي ظير بو النشاط االقتصادي . وعميو 

إذا استطاع شخص أف يثبت وجود شركة، أو انو تعامؿ مع كياف اتخذ شكؿ شركة عمى الرغـ مف عدـ 

التي تقررىا المادة )  التسجيؿ لدى المسجؿ، أو حتى عدـ وجود العقد المكتوب، فيخضع الشركاء إلى العقوبة

 ( مف قانوف الشركات، وىي الحبس أو الغرامة أو العقوبتيف معا . كذلؾ يستطيع مف تعامؿ مع كياف 215

  .عمى انو شركة، مطالبة الشركاء متضامنيف بما دفعو استنادا عمى مبدأ الكسب دوف سبب
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  :عقد الشركة عقد مستمر -2

استمرارية البد منيا حتى بالنسبة لمشركات التي تتكوف يعد عقد الشركة مف العقود الزمنية، لو 

ذا كاف األستاذ  لمواجية عممية واحدة، فال يمكف أف تنشأ الشركة وتزاوؿ نشاطيا وتنتيي في وقت واحد . وا 

عمي البارودي ) ( يرى صفة االستمرار في االمتداد الزمني لمكائف القانوني الذي نشأ مف العقد، أما العقد، 

ينفذ في الحاؿ، فنرى وجود تالـز بيف العقد وبيف الكائف القانوني الذي افرزه، وفي أي وقت يبطؿ فينعقد و 

  .العقد تبطؿ الشركة ) الشخص المعنوي (، ألنو أثر لمعقد

  :تطابؽ مصمحة األطراؼ -3

تتطابؽ في عقد الشركة مصمحة إطراؼ العقد، فال وجود لتعارض المصالح المعروؼ في جميع 

تي يكوف العقد فييا نقطة التقاء لمصالح متضادة عادة، أما في عقد الشركة، فيسعى الشركاء العقود، ال

وبصورة جمعية إلى تكويف وحدة اقتصادية .تحقؽ مصمحة الشركاء في الربح فضال عف المصمحة 

  .االقتصادية العميا لمبمد

  :تعديؿ العقد بإرادة البعض -4

العقد أو إلغاؤه إال بإجماع األطراؼ التي أنشأتو، بينما نجد تقضي القواعد العامة بعدـ إمكاف تعديؿ 

عقد الشركة عمى خالؼ ذلؾ يمكف تعديمو بقرار مف الييئة العامة يمثؿ أغمبية تختمؼ حسب نوع القرار ) ـ 

  .( وغير ىذه المواد في قانوف الشركات العراقي158و  98و ـ  92

، وباألخص تعديؿ العقد بغير اإلجماع وتطابؽ وبناء عمى ىذه الخصائص التي تميز عقد الشركة

المصمحة، يضاؼ إلى ذلؾ ما يقاؿ في الشركات المساىمة باألخص ما يترتب عمى قابمية األسيـ لمتداوؿ، 

باقتناء األسيـ مف أشخاص ليس بينيـ معرفة أو يؤدي إلى مشاركة أشخاص ال تجمعيـ المعرفة ذىب 
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ية في أنشاء الشركة وحياتيا، فما ذكر مف الخصائص يتعارض مع إلى كوف العقد لـ يعد لو أىم ،البعض

طبيعة العقود ويحؿ محؿ العقد مفيـو المنظمة. القائـ عمى تدخؿ المشرع ويقتصر دور الشركاء عمى 

 األعراب عف إرادتيـ باالنضماـ ليا . 

ذا كاف في ىذا القوؿ كثير مف الوجاىة، خاصة في شركات المساىمة، التي تنيض ع مى أساس وا 

التنظيـ وتدخؿ المشرع فال يمكف إنكار دور العقد في مرحمة التأسيس في األقؿ . أما بعد ذلؾ فيتضح تراجع 

اإلرادة لمصمحة تدخؿ المشرع في حياة الشركة يتبيف ذلؾ في القانوف العراقي في زيادة رأس الماؿ وفي 

ألنو في ىذه األوضاع ذات األىمية،  تخفيضو وفي دمج الشركة وتحوليا وتصفيتيا فضال عف تأسيسيا .

 .البد مف اقتراف قرار الييئة العامة حوليا بمصادقة جية رسمية . ال ينفذ القرار بغير قبوليا


