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الملخص التنفٌذي

تمثل عملٌة تسجٌل الشركات الخطوة األولى للبدء فً أي مشروع
إقتصادي .عملت هذه الورقة على إشراك جمٌع أصحاب المصلحة فً
مناقشة اإلشكاالت والمعوقات القانونٌة واإلجرائٌة التً تعترض عملٌة
التسجٌل .قانون الشركات رقم ( )21لعام  1667بتعدٌالته
واإلجراءات المتبعة فً التسجٌل ال ٌمكن لهما أن ٌستوعبا التطورات
اإلقتصادٌة وتوجه الدولة نحو إقتصاد السوق .لقد أجمع المشاركون
على ضرورة تعدٌل القانون أو إستبداله أو إستحداث قانون موحد
للشركات فً العراق وفً الوقت نفسه تحسٌن األداء فً دائرة تسجٌل
الشركات وبما ٌسهل وٌسرع من إجراءات التسجٌل.
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المـقـدمـــة
تعتبر إجراءات تسجٌل الشركات والقوانٌن والتعلٌمات التً تنظمها أهم
المقاٌٌس المعتمدة لتحدٌد فاعلٌة النشاط اإلقتصادي وفرص نشوء
القطاع الخاص وقدرته على المشاركة فً عملٌة التنمٌة .فعلى الجانب
التشرٌعً ،من الضروري بمكان أن ٌكون القانون مستندا الى توجه
الدولة ورؤٌتها اإلقتصادٌة وأن  ا تكون مواد متداخلة م قوانٌن أخر
وأن تتصف التعلٌمات المفسرة للقانون بالوضوح .أما على الجانب
التنفٌذي فٌجب أن تكون اإلجراءات الحكومٌة مصممة بحٌث تتسم
بالكفاءة والبساطة فً التطبٌق من حٌث الوقت والكلف.
تسجٌل الشركات فً العراق والقوانٌن والتعلٌمات المنظمة لعمل دائرة
تسجٌل الشركات وطرٌقة تعامل الدائرة م طالبً التسجٌل ،تثٌر الكثٌر
من اللغط والجدل فً الساحة ا اقتصادٌة والقانونٌة العراقٌة .إن القانون
الذي ٌحكم تسجٌل الشركات فً العراق هو القانون ( )21لسنة 1997
والذي خض للكثٌر من التعدٌالت وفقا لألمر رقم ( )64لسنة 2004
الصادر من الحاكم المدنً والهادفة الى تقلٌص اإلجراءات وتبسٌطها.
لقد أشارت دٌباجة التعدٌل الى األسباب الموجبة بالتأكٌد على "الحاجة
4
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الى تنمٌة العراق وتحوٌل نظامه ا اقتصادي من نظام مركزي غٌر
شفاف ومخطط الى نظام ٌعتمد على السوق الحر).
رغم ذلك ،فقد كانت هناك العدٌد من المالحظات لد

دائرة تسجٌل

الشركات بخصوص بعض مواد التعدٌل والمتعلقة بتسجٌل الشركات
خصوصا ما ٌتعلق منها بتعطٌل المادة ( )18والتً كانت توجب على
مسجل الشركات مفاتحة الجهات القطاعٌة إلستحصال موافقتها المسبقة
وتعطٌل المادة ( )20من القانون والتً كانت توجب على المسجل دعوة
المؤسسٌن للشركة لتوثٌق عقد الشركة أمامه.
فً الوقت نفسه ،فإن الكثٌر من رجال ا اعمال والراغبٌن بتاسٌس
الشركات والمحامٌن الذٌن ٌتولون إتمام اجراءات التسجٌل ٌتهمون دائرة
تسجٌل الشركات بغٌاب التعلٌمات الواضحة والتفصٌلٌة وتعقٌد
اإلجراءات وعرقلة عملٌة التسجٌل فً ظل غٌاب الشفافٌة فً العمل
وعدم اعتماد التقنٌات الحدٌثة والروتٌن الممل مما ٌتسبب فً هدر الكثٌر
من الجهد والوقت والمال .وهذا ما ٌؤكد مؤشر ممارسة ا اعمال
بحسب تصنٌف البنك الدولً لسهولة ممارسة ا اعمال فً دول العالم
المختلفة ٌتضمن مجموعة من المؤشرات المهمة .وفٌما ٌتعلق بسهولة
البدء بالمشارٌ

وتسجٌل الشركات ،ومن خالل مراجعة األنظمة
5
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والتعلٌمات واإلجراءات ،فإن العراق ٌق فً التسلسل رقم ( )174من
أصل ( )183دولة للعام .2011
إن صعوبة ا اجراءات والكلفة العالٌة لتسجٌل األسم التجاري ومنح
ا اجازة وتسجٌل اي مشروع تشكل جمٌعها عائقا امام الراغبٌن فً
ولوج القطاع الخاص وتؤدي الى دخول المشروع فً القطاع غٌر
الرسمً وبالمقابل ،فان المشارٌ غٌر الرسمٌة تتعرض الى مضاٌقات
من السلطات و ا تتوفر لدٌها مصادر ا ائتمان والحماٌة القانونٌة لكً
تستطٌ تحقٌق النمو.
أما الخبراء ا اقتصادٌون والمهتمٌن بقطاع اإلستثمار فً العراق ،فإنهم
ٌؤكدون على أن قانون الشركات وإجراءات التسجٌل بوضعها الحالً  ا
توفران بٌئة مشجعة للنشاط التجاري واإلستثماري نتٌجة إرتفاع
التكالٌف وتعقٌد اإلجراءات وما ٌمكن أن ٌرافقها من فساد وبالتالً
قدرتها على المنافسة م بٌئة األعمال فً دول الجوار وبما ٌؤدي الى
إنتقال المستثمر برأس ماله الى دول تتمت ببٌئة إستثمارٌة أفضل.
لهذ األسباب وغٌرها ،فإننا فً تجم العراق  ،2020كمنظمة غٌر
حكومٌة معنٌة بتطوٌر القطاع اإلقتصادي العراقً ضمن نشاطاتنا
6
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المختلفة ،وبالتعاون م مركز المشروعات الدولٌة الخاصة )،(CIPE
وجدنا أن الوقت قد حان ألن ٌجلس جمٌ األطراف المعنٌة بتسجٌل
الشركات فً مجلس النواب ووزارة التجارة وممثلً القطاع الخاص
والخبراء القانونٌٌن واإلقتصادٌٌن وممثلً منظمات المجتم

المدنً

للوقوف على حقٌقٌة المشكالت التً ٌسببها القانون وإقتراح التعدٌالت
التشرٌعٌة المطلوبة ولمساعدة دائرة تسجٌل الشركات فً تجاوز عقبات
العمل ولتقرٌب وجهات النظر بٌن الدائرة وطالبً التسجٌل.
ستتضمن الورقة باإلضافة الى المقدمة الى خمسة فصول:
 .1األول سٌتناول الوض الحالً لتسجٌل الشركات فً العراق.
 .2الثانً ٌشرح الخطوات التً تم إتخاذها لمناقشة القانون قانون تسجٌل
الشركات رقم ( )21لعام  1997وتعدٌالته والمعوقات التً تعترض
عملٌة تسجٌل الشركات فً العراق وأهم المقترحات المدرجة فً أوراق
العمل والتً قدمت خالل ورش العمل.
 .3الثالث ٌقدم دراسة مقارنة حول إجراءات تسجٌل الشركات وسٌر
األعمال بٌن العراق والمملكة األردنٌة الهاشمٌة.
 .4الراب ٌتضمن كافة التوصٌات والمقترحات لتعدٌل القانون واآللٌات
الممكنة لتسهٌل وتسرٌ عملٌة التسجٌل.
 .5الخامس :الختام
7

تجمع العراق 0202

تسجٌل الشركات بٌن القانون واإلجراءات

الفصل األول
الوضع الحالً لتسجٌل الشركات فً العراق

أوال :الجانب التشرٌعً:
 )1مقدمة:
ٌعد العراق من الدول المتقدمة تأرٌخٌا ً فً تسجٌل وتنظٌم عمل الشركات
على اختالف انواعها وقد مارس هذ النشاط القانونً ا اقتصادي فً
مطل القرن التاس عشر واخذت قوانٌن الشركات نصوصها من القانون
الهندي والبرٌطانً ،وكان تنظٌم عمل الشركات ٌق ضمن احكام القانون
المدنً العراقً رقم ( )40لسنة  1951إلى حٌن تم رف المواد الخاصة
بالشركات واصدار قانون للشركات رقم ( )31لسنة  1957واعقبه
قانون الشركات رقم ( )36لسنة  1983وصو اً الى قانون الشركات
رقم ( )21لسنة  1997النافذ وما لحقه من تعدٌالت بموجب امر سلطة
ا ائتالف المؤقتة (المنحلة) رقم ( )64لسنة  .2004ان الغاٌة من
تسجٌل الشركة هو اضفاء الصفة القانونٌة علٌها باعتبارها شخص
8
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معنوي بعد صدور شهادة تأسٌسها وفقا ً  احكام المادتٌن ( )5و ()22
من قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997وان هذ الشخصٌة ستكون
لها اهلٌِة اداء بد الة المادة ( )47من القانون المدنً رقم ( )40لسنة
 1951وهذ ا اهلٌِة ٌحددها عقد إنشاءها (تأسٌسها).
 )2مستلزمات التأسٌس:
حددت المواد التالٌة من قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997المعدل
مستلزمات التأسٌس :


المادة (ٌ :)13عد المؤسسون عقداً للشركة موق من قبلهم او من قبل
ممثلٌهم القانونٌٌن وٌتضمن العقد كحد ادنى :

أ -إسم الشركة ونوعها :وٌضاف الى اسم الشركة كلمة مختلط اذا كانت
شركة من القطاع المختلط وٌضاف الى اسمها أي عناصر اخر
مقبولة.
ب -المركز الرئٌسً للشركة على ان ٌكون فً العراق.
ت -الغرض الذي تم من اجله تأسٌس الشركة والطبٌعة العامة للعمل الذي
ستؤدٌه.
ث -رأس مال الشركة وتقسٌمه الى اسهم او حصص.
ج -كٌفٌة توزٌ ا ارباح والخسائر فً الشركات التضامنٌة.
ح -عدد ا اعضاء المنتخبٌن فً مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة.
9

تجمع العراق 0202

تسجٌل الشركات بٌن القانون واإلجراءات

خ -اسماء المؤسسٌن وجنسٌاتهم ومهنهم ومحالت اقامتهم الدائمة وعدد اسهم
كل منهم أو مقدار حصته.


المادة (ٌ :)14تولى مؤسس شركة محدودة المسؤولٌة عندما  ا ٌكون
للشركة مؤسسٌن آخرٌن او مؤسس المشروع الفردي اعداد بٌان ٌقوم
مقام عقد الشركة وتسري علٌه ا احكام التً تطبق على العقد حٌثما
وردت فً هذا القانون.



المادة (ٌ :)15كتتب مؤسسو الشركة فً رأس مال الشركة طبقا ً للمبالغ
التً وافقوا على المساهمة فٌها.



المادة ( )16من القانون بٌنت كٌفٌة اٌداع رأس المال وإنتخاب لجنة
المؤسسٌن وصالحٌاتهم.

 )3وكٌل التسجٌل:
صدر قانون وكالة التسجٌل رقم ( )4لسنة  1999لٌنظم عملٌة تسجٌل
محام حاصل على اجازة
الشركة ومتابعة ا اجراءات وٌكون ذلك من
ٍ
وكالة التسجٌل من مسجل الشركات بموجب القانون آنف الذكر ،وان
هذ ا اجازة جاءت بموجب القانون لرف مستو

مهنة المحاماة فً

جانب منها وهو تسجٌل الشركات ولكً تقدم متطلبات التسجٌل
(المستلزمات) بعد اعدادها بالتعاون م

المؤسسٌن بشكل قانونً
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حضاري ٌسهل عملٌة التأسٌس عند مراجعة دائرة تسجٌل الشركات او
الدوائر ذات العالقة ضمن المدد القانونٌة وا اجراءات المطلوبة قانونا ً
 )4إجراءات التأسٌس:
حدد الفصل الثانً من الباب الثانً من قانون الشركات رقم ( )21لسنة
 1997اجراءات التأسٌس كما ٌأتً :
 .1تقدٌم طلب التأسٌس الى المسجل وٌرفق معه
او اً  :عقد الشركة.
ثانٌا ً :

وثٌقة اكتتاب مؤسسً الشركة المساهمة موقعة منهم

ثالثا ً :

شهادة المصرف تثبت ان رأس المال المحدد فً المادة
( )28قد اودع (الحد ا ادنى لرأس مال الشركة المساهمة
ملٌونً دٌنار والمحدودة ملٌون دٌنار)

رابعاً:

دراسة الجدو ا اقتصادٌة والفنٌة فً الشركة المساهمة

 )5التأسٌس:
بعد تقدٌم وثائق التأسٌس الوارد ذكرها فأن المسجل ٌوافق على طلب
تأسٌس الشركة خالل عشرة اٌام او رفضه وٌصدر القرار والشهادة معا ً
فً اغلب ا احٌان.
00

تجمع العراق 0202

تسجٌل الشركات بٌن القانون واإلجراءات

ثانٌا :الجانب اإلجرائً:
 )1المقدمة:
تعتبر دائرة تسجٌل الشركات فً وزارة التجارة الجهة الحكومٌة المعنٌة
بعملٌة التسجٌل للشركات بأنواعها .تق الدائرة حالٌا فً بناٌة محدودة
الحجم واألمكانٌات داخل مجم معرض بغداد الدولً.
 )2هٌكلة الدائرة:
تتألف الدائرة من ثمانٌة اقسام وشعبتٌن ترتبطان بمكتب المدٌر العام
وكما ٌلً:
أ-

قسم تاسٌس الشركات العراقٌة -:
ٌقوم بتاسٌس الشركات العراقٌة واصدار شهاداتها استناداً  احكام
قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997المعدل وتصدٌق محاضر
الهٌئة العامة التأسٌسٌة.

ب-

قسم الشركات المحدودة -:
ٌقوم القسم بتصدٌق محاضر اجتماعات الهٌئات العامة للشركات
ومتابعتها وتعدٌل عقود تاسٌسها (تعدٌل ا اسم  ،النشاط  ،زٌادة
وتخفٌض راس مال الشركات  ،التحول  ،الدمج  ،التصفٌة).
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وا احالة الى رئاسة ا ادعاء العام للشركات التً

تمارس نشاطها دون تسجٌلها أو التً تمارس نشاط مخالف للنشاط
المثبت فً عقد تأسٌسها وتمثٌل الدائرة والوزٌر فً الدعاو التً
تقام على الدائرة وعلى الوزٌر إضافة لوظٌفته.
ت-

قسم الشركات المساهمة -:
ٌقوم القسم بمتابعة الشركات المساهمة بنوعٌها (المختلط والخاص)
والتصدٌق على محاضر اجتماعات الهٌئة العامة ومجالس ا ادارة
لتلك الشركات وتعدٌل عقود تاسٌسها (تعدٌل ا اسم ،النشاط ،زٌادة
وتخفٌض راس مال الشركات ،التحول ،الدمج ،التصفٌة) .وتمثٌل
الدائرة والوزٌر فً الدعاو

التً تقام على الدائرة وعلى الوزٌر

إضافة لوظٌفته.
ث-

قسـم الشركات ا اجنبٌة -:
ٌقوم القسم بتسجٌل فروع ومكاتب الشركات ا اجنبٌة ومتابعتها وفقا ً
 احكام النظام رقم ( )5لسنة  1989ومتابعتها من ناحٌة تقدٌم
المعلومات القانونٌة المطلوبة سنوٌا وكذلك التنسٌق م الدوائر
الحكومٌة وتزوٌدها بالمعلومات عن الشركات ا اجنبٌة التً تتعامل
معها وكذلك م الجهات ا امنٌة المختصة.

ج-

قسـم الوكا ات التجارٌة -:
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ٌتولى القسم منح اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارٌة وتجدٌدها
السنوي وتسجٌل الوكا ات التجارٌة عن الشركات ا اجنبٌة وفق
قانون تنظٌم الوكالة التجارٌة رقم ( )51لسنة  ، 2000ومراقبة
نشاط الوكالء التجارٌٌن  ،وتزوٌد الهٌئة العامة للضرائب
بالمعلومات عن العمو ات المتحققة للوكالء.
ح-

قسـم المراقبة والتفتٌش -:
ٌتولى القسم دراسة الحسابات الختامٌة للشركات العراقٌة وا اجنبٌة
وتثبٌت المالحظـات علٌها ودراسة معامالت زٌادة رؤوس اموال
الشركات العراقٌة ودمج الحسابات ودراسة الجدو

ا اقتصادٌة

وحسابات التصفٌة واجراء الكشف الموقعً على الشركات.
خ-

قسـم التوثٌق والمعلومات -:
ٌقوم القسم بادخال البٌانات والمعلومات عن الشركات العراقٌة
وتزوٌد دوائر الدولة بالمعلومات المطلوبة عن الشركات العراقٌة
وفروع ومكاتب تمثٌل الشركات ا اجنبٌة عند طلبها وتاشٌر كافة
قرارات الحجز والمصادرة التً ترد من الجهات المعنٌة (هٌئة
النزاهة  ،وزارة المالٌة  ،المحاكم  ،وزارة الداخلٌة  ...وغٌرها)
وا اجابة علٌها وكذلك اجابة دوائر الدولة عن صحة صدور
شهادات تاسٌـس الشركات  اغراض التعاقد واعداد التقارٌر
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وا احصائٌات الشهرٌة والفصلٌة وطب الكتب الرسمٌة الخاصة
بالدائرة .
د-

قسم الشركات العامة -:
ٌدٌر موظف بدرجة مدٌر اقدم وٌحمل شهادة بكلورٌوس لغة
عربٌة با اضافة الى موظف واحد ٌحمل شهادة بكلورٌوس انكلٌزي
 ،وٌقوم القسم بتسجٌل واصدار شهادة تاسٌس الشركات العامة
التابعة للدولة وتاشٌر التعدٌالت التً تطرا على عقود تاسٌسها
استنادا  احكام قانون الشركات الشركات العامة رقم ( )22لسنة
 1997المعدل.

ذ-

شعبة ا انترنت والسٌرفر -:
تتكون الشعبة من ( )2موظف بكلورٌوس مشغل حاسبة  ،وترتبط
بمكتب السٌد المدٌر العام وتقوم بما ٌلً:
 تشغٌل منظومة ا انترنت وتشغٌل نظام تسجٌل الشركات.
 اعداد البرامج و ا انظمة بما ٌقتضٌه العمل فً اقسام الدائرة.
 تصوٌر وأرشفة ا اضابٌر وتخزٌنها حسب ا اولوٌة للشركات
المحدودة والمساهمة.
 استالم وارسال البرٌد ا الكترونً.
 عمل الصٌانة للشبكة الداخلٌة وا اجهزة وتنصٌب وفرمتة
الحاسبات واعادتها للعمل.
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شعبة ا اعالم -:
تتكون من موظف واحد بكلورٌوس اقتصاد ٌعمل فً قسم التاسٌس،
وترتبط بمكتب السٌد المدٌر العام وتقوم بما ٌلً:
 تزوٌد مكتب ا اعالم فً الوزارة بنشاط الدائرة لٌتم عرضه فً
وسائل ا اعالم.
 تسهٌل مهمة الصحفٌٌن وا اعالمٌٌن عند زٌارتهم للدائرة.
 تغطٌة انشطة وفعالٌات الدائرة.

 )3المستمسكات المطلوبة لتسجٌل الشركات
اٌغلٚي اٌزبٌٛ٠ ٟضؼ اٌَّزَّىبد اٌّطٍٛثخ ٌزَغ ً١اٌشووبد ٚفمب
ٌٍمبئّخ اٌّؼلح ِٓ لجً اٌلائوح ٚاٌمَُ اٌّؼٕٚ ٟإٌَل اٌمبٌٔٙ ٟٔٛب وّب ٘ٛ
ِج ٓ١ف ٟاٌمبئّخ ٔفَٙب:

ت
1
2
3

المطلوب

السند القانونً

كتاب حجز اإلسم التجاري من إتحاد الغرف
التجارٌة العراقٌة
كتاب من أي مصرف بإٌداع رأسمال الشركة
(كل نشاط  ا ٌقل عن ملٌون دٌنار) معنون
الى دائرة تسجٌل الشركات
كتاب من الهٌئة العامة للضرائب ببراءة ذمة
المؤسسٌن

قانون التجارة رقم 30
لعام ( /84المادة )21
المادة ( )17ثالثا من
قانون الشركات رقم
( )21لعام 1997
قانون الضرٌبة
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نسخة من عقد الشركة مختوم من نقابة
المحامٌن
نسخة من هوٌات المؤسسٌن والقائم بالتسجٌل
(حدٌثة)
نسخة من إستمارات:
طلب تأسٌس الشركة
.1
إستمارة التعلٌمات الوزارٌة
.2
والبرٌد
المؤسسٌن
هواتف
.3
األلكترونً إن وجد
تعهد بكون المؤسسٌن غٌر موظفٌن
.4
بدوائر الدولة
إستمارة كون المؤسسٌن مشمولٌن
.5
بالبطاقة التموٌنٌة من عدمه

المادة  34من قانون
المحاماة رقم  173لعام
 1965المعدل
-

لم تقدم القائمة السند
القانونً ألي من هذ
الطلبات (القانون أم
التعلٌمات)

بطاقة سكن المؤسسٌن العراقٌٌن
صورة جواز السفر للمؤسسٌن العرب
واألجانب
فً حالة كون احد المؤسسٌن (شخصٌة
معنوٌة) ٌتم تقدٌم عقد وشهادة تاسٌس وقرار
ٌتضمن المساهمة فً تاسٌس الشركة العراقٌة
وتخوٌل من ٌمثلهم بالتوقٌ مصدقا ً وفق
ا اصول ضمن اولٌات التأسٌس  ،م جواز
سفر المدٌر المفوض للشركة (ا ام) المؤسسة
.

-

-

 )4مراحل تسجٌل الشركات العراقٌة:
رّو ػٍّ١خ رَغ ً١اٌشووبد ثبٌّواؽً اٌزبٌ١خ
أٌ -تم تدقٌق الطلب المقدم م كافة ا اولٌات وتحدٌد الرسم.
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ب -استٌفاء ا اجور من قبل الموظف المختص.
ت -تدقٌق كتاب حجز ا اسم التجاري واسماء المؤسسٌن من قبل قسم
التوثٌق.
ث -تدقٌق ا اضبارة من قبل الموظف المختص وتوثٌق المعلومات فً
الحاسبة وطب كتاب ارسال الشهادة وقرار ا اجازة وكتب صحة
الصدور لكل من:
 المصرف
 دائرة األحوال المدنٌة
 الهٌئة العامة للضرائب
ج -إستحصال موافقة الجهة القطاعٌة وفقا لتعلٌمات الوزارات المعنٌة
(الداخلٌة ،الدفاع ،النقل ،السٌاحة  ...الخ).
حٌ -صدر المسجل قرار اجازة تاسٌس الشركة خالل ( )10عشرة اٌام
من تارٌخ تسلٌم الطلب وفقا ً  احكام المادة ( )19من القانون وتصدر
شهادة تاسٌس الشركة.
خٌ -تم إشعار الجهات المعنٌة بقرار التأسٌس (وزارة التخطٌط ،التقاعد
والضمان ،الهٌئة العامة للضرائب ،إتحاد الغرف التجارٌة ،نقابة
المحامٌن ،المصرف )...
د. -فً حالة رفض المسجل تاسٌس الشركة ٌتم اتباع ا اجراءات
القانونٌة الواردة فً المادة ( )24من القانون .
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 )5معوقات عمل دائرة تسجٌل الشركات:
هناك العدٌد من المعوقات التً تعترض سٌر العمل فً الدائرة وتاخٌر
تسجٌل الشركات اهمها :
 .1تاخر اجابة الجهات ا امنٌة عند مفاتحتها  اغراض تاسٌس الشركات
التً مؤسسٌها اجانب وبعض ا انشطة التً ٌتطلب استحصال موافقة
الجهات ا امنٌة علٌها .
 .2ورود العدٌد من الطلبات من الدوائر والوزارات  ا تنسجم م
التعدٌل ا اخٌر على قانون الشركات رقم ( )21لعام  1997والذي
أجرته سلطة اإلئتالف فً عام  ،2004حٌث تطلب الدائرة
استحصال موافقات مسبقة على تاسٌس الشركات او تقدٌم وثائق
اضافٌة  اغراض التاسٌس او تحوٌل ا اسهم ،مما ٌؤثر سلبا فً
سرعة انجاز المعامالت .
 .3ضٌق البناٌة الحالٌة للدائرة وعدم استٌعابها لعدد الموظفٌن وحجم
العمل وعدد المراجعٌن.
 .4توقف عمل نظام تسجٌل الشركات ا الكترونً م اقلٌم كوردستان
بعد ان كانت قاعدة المعلومات موحدة لغاٌة العام  2009كما توقف
بث الموق ا الكترونً الخاص بدائرة تسجٌل الشركات  ،وذلك
 اسباب فنٌة تتعلق بنوع خدمة ا انترنت المزودة بها دائرتنا.
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 .5عدم وجود نظام ارشٌف متطور ٌعتمد على كادر متخصص لعدم
وجود مكان مناسب لذلك.
 .6المعامالت المقدمة من قبل المراجعٌن غٌر منسجمة واحكام القانون
با اضافة الى ا اخطاء المطبعٌة وعدم تقدٌم المستمسكات المطلوبه
بشكل كامل ،ا امر الذي ٌعٌق انجاز المعامالت فً وقتها المحدد.
 .7نقص فً اجهزة الحاسوب والطباعة والسكانر وتاخر فً توفٌر
ا احبار والصٌانة وغٌرها.
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الفصل الثانً
المنهجٌة وأوراق العمل

لقد حرص تجم العراق  2020على إشراك جمٌ األطراف المعنٌة
بعملٌة تسجٌل الشركات فً العراق فً المناقشات المتعلقة بالجانبٌن
التشرٌعً واإلجرائً خالل ورشتً العمل التً تم عقدهما لمناقشة
الموضوع .لقد تناولت الورشة األولى اإلطار العام للمشكلة تحت عنوان
"تسجٌل الشركات بٌن القانون واإلجراءات" وعقدت فً مقر تجم
العراق ٌ 2020وم السبت الموافق  .2011/12/10فٌما تركزت
المنقشات فً الثانٌة حول قانون الشركات رقم ( )21لعام 1997
وتطبٌقاته تحت عنوان "رؤٌة جدٌدة لقانون الشركات وتعدٌالته"
وعقدت فً القاعة الدستورٌة لمجلس النواب بالتعاون م دائرة البحوث
فً المجلس وذلك ٌوم األحد الموافق .2012/1/8
لقد قدمت العدٌد من أوراق العمل المهمة خالل هاتٌن الورشتٌن .ففً
الورشة األولى قدمت أربعة أوراق عمل ِٓ لجً اٌٍغٕخ اإللزظبك٠خ فٟ
ِغٌٍ إٌٛاة اٌؼوالٚ ٟكائوح رَغ ً١اٌشووبد فٚ ٟىاهح اٌزغبهح
20
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ٚإرؾبك هعبي األػّبي ٚاٌّؼٙل اٌؼوالٌ ٟإلطالػ اإللزظبك .ٞثّٕ١ب
للِذ صالس أٚهاق ػًّ ف ٟاٌٛهشخ اٌضبٔ١خ ِٓ لجً اٌٍغٕخ اإللزظبك٠خ فٟ
ِغٌٍ إٌٛاة اٌؼوالِٚ ٟغٌٍ شٛه ٜاٌلٌٚخ ِٚغٌٍ األػّبي اٌٛطٕٟ
اٌؼوالٍِ( ٟؾك ألُ٘ أٚهاق اٌؼًّ) رٍ ٝمٌه ِٕبلشبد ِّٙخ ألغٍت
اٌّشبهو ٓ١ف ٟاٌٛهشزٌ ٓ١ؼً أّ٘ٙب ٌّّضً اٌلائوح اٌمبٔ١ٔٛخ ف ٟاألِبٔخ
اٌؼبِخ ٌّغٌٍ اٌٛىهاء ِّٚضً ِغٌٍ اٌمضبء األػٍ.ٝ
تمثل المشاركون فً الورشتٌن الجهات التالٌة:
 .1السلطة التنفٌذٌة
 األمانة العامة لمجلس الوزراء
 مجلس شور الدولة
 وزارة التجارة – دائرة تسجٌل الشركات
 الهٌئة الوطنٌة لإلستثمار
 .2السلطة التشرٌعٌة
 اللجنة اإلقتصادٌة فً مجلس النواب
 دائرة البحوث فً مجلس النواب
 .3السلطة القضائٌة
 مجلس القضاء األعلى
 .4اإلتحادات والنقابات:
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 مجلس األعمال الوطنً العراقً
 إتحاد رجال األعمال
 إتحاد الغرف التجارٌة
 غرفة تجارة البصرة
 .5منظمات المجتم المدنً
 جمعٌة اإلنبثاق للتطوٌر اإلقتصادي
 المعهد العراقً لإلصالح اإلقتصادي
 مركز تنمٌة القطاع الخاص
 .6منظمات دولٌة
 مركز المشروعات الدولٌة الخاصة
 البنك الدولً
 مشروع تجارة للوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة
كما زار فرٌق من تجم العراق  2020مقر دائرة تسجٌل الشركات فً
صباح ٌوم األثنٌن الموافق  2012/1/2لإلطالع على آلٌات تسجٌل
الشركات والمشاكل التً تعانً منها الدائرة حٌث التقى بالسٌد معاون
المدٌر العام األستاذ جمال والسٌد مدٌر قسم التسجٌل األستاذ أنمار فؤاد
إضافة الى اإللتقاء بالسٌدة وفاء من قسم التسجٌل حٌث قدمت لنا شرحا
تفصٌلٌا حول آلٌات التسجٌل والمستمسكات المطلوبة لتسجٌل الشركات
23
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وفقا لقانون الشركات رقم  21لعام  1997المعدل والتعلٌمات الوزارٌة
رقم  196فً .2004/3/18
لقد ناقشت ورقة عمل اللجنة اإلقتصادٌة والتً حملت عنوان "نحو
اعتماد نظام حضاري ومتطور لتسجٌل الشركات" إجراءات التسجٌل
المعقدة والروتٌنٌة والمطولة والتً تستهلك الكثٌر من الجهد والوقت
والمال  ...وقد قدمت الورقة المقترحات التالٌة:
 -1اختزال ما ٌمكن اختزاله من ا اجراءات بعد دراستها بشكل علمً
ومهنً واقتصادي من قبل ممثل عن جمٌ اصحاب الشأن من
محامٌٌن ومسجل شركات واتحاد الغرف التجارٌة ووزارة التخطٌط
وغٌرهم
  -2ابد من اعتماد مبدا النافذة الواحدة حٌث ان لهذا المبدأ صدا
ا اٌجابً المتمثل.
 oباحترام الوقت وهذ اهم سمات نجاح العمل التجاري
 oتوفٌر الجهد المبذول من القائم بتسجٌل الشركة
 oجناهٌكم عن انه ظاهرة حضارٌة وصحٌة متطورة
 oتقلٌل النفقات المبذولة فً سبٌل تسجٌل الشركة
 -3اعتماد اسلوب اكثر حضاري فً استقبال من ٌرغب فً تأسٌس
الشركة وخصوصا المستثمر ا اجنبً لما ٌنعكس ذلك بالمردود
24
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ا اٌجابً على اقتصاد البلد من خالل النهوض بالقطاع الخاص اذا
كانت الشركة محلٌة اما اذا كانت الشركة فالبد من وجود
خصوصٌة فً التعامل معها كون دائرة مسجل الشركات فً هذ
الحالة تمثل البلد فهً الواجهة الحضارٌة امام تلك الشركة هذا من
الناحٌة ا اجتماعٌة اما من الناحٌة ا اقتصادٌة فان كل شركة
استثمارٌة اجنبٌة من الممكن ان تساهم بدف عجلة ا اقتصاد المحلً
الى ا امام .
 -4اٌجاد اسلوب حازم وفعال تجا الشكات الوهمٌة وعدم ا اكتفاء
بوض اسم الشركة على الالئحة السوداء وذلك  ان هذا ا اسلوب
غٌر مجدي حٌث انه من السهولة ٌقوم صاحب الشركة بتأسٌس
شركة اخر وبنفس النشاط وباسم اخر .
 -5رف

راس مال الشركات لٌس هو الحل ا امثل للتخلص من

الشركات الوهمٌة وانما اشراك البنك المركزي بعملٌة اعتماد راس
مال الشركة لد بنوك معٌنة ٌتم ا اتفاق علٌها نعتقد انه اجراء اكثر
فاعلٌة من شانه سد الطرق امام جمٌ السماسرة والمتاجرٌن بكتب
المصارف المعتمدة كأساس فً تسجٌل الشركات .
 -6اعتماد ا اسلوب ا الكترونً فً تسجٌل الشركات كونه اكثر
حضارٌة ودقة وحماٌة لحقوق مؤسسً الشركات واكثر اختصارا
لوقت الموظف واقل جهدا .
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 -7اٌجاد بدٌل مناسب لبناٌة دائرة تسجٌل الشركات كونها واجه امام
الشركات ا اجنبٌة بحٌث ٌرتقً وسمعة العراق بٌن دول المنطقة
والعالم م

اعتماد مكان مناسب وواس

 استقبال من ٌرغب

بتأسٌس شركة .
 -8التطوٌر المستمر للكادر الوظٌفً القانونً وغٌر القانونً المعتمد
لد

دائرة مسجل الشركات وبقٌة الدوائر المعنٌة ومن جمٌ

النواحً ابتداء من اللغة بالنسبة للمتعاملٌن م الشركات ا اجنبٌة
مرورا بالتعامل الدبلوماسً ا اتكٌت المتحضر وا انتهاء بالشفافٌة
والنزاهة .
 -9ضرورة اٌجاد إستراتٌجٌة مهنٌة وفنٌة وعلمٌة لتصنٌف الشركات
ولٌس فقط اعتمادا على راس المال كون ا اخٌر من الممكن بل
ومن السهولة ا التفاف علٌه .
 -10اعتماد براءة الذمة لمؤسسً الشركات ٌعد مخالفة قانونٌة حٌث لم
ٌتطرق  اشتراطها ضمن الشروط الواجبة على تأسٌس الشركة
وبالتالً فهً حلقة فً غٌر محلها او سابقة ألوانها على اقل تقدٌر .

أما ورقة عمل معهد اإلصالح اإلقتصادي التً قدمت فً الورشة
األولى فقد ناقشت المعوقات والمقترحات فً بٌئة االعمال .وأنتهت
الورقة الى إقتراح ما ٌلً:
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 .1العمل بمبداء النافذ الواحد  اغراض ممارسة ا اعمال فً العراق
وتحدٌد الجهة المسؤولة عن ذلك.
 .2تقلٌص ا اجراءات المتبعة م وضوحها.
 .3إعادة تاهٌل المصارف وزٌاد راسمالها م تغٌٌر نمط اعمالها وفق
المعاٌٌر المعمول بها عالمٌا.
 .4تحدٌد مسؤولٌات ا افراد المسؤولٌن عن تسجٌل الشركات م وض
ضوابط من قبل المؤسسة لاللتزام بتلك الضوابط واستخدام اللوائح
التعرٌفٌه فً مدخل المؤسسه باللغه العربٌه وا انكلٌزٌة.
 .5إصدار قانون جدٌد ٌخص ممارسه ا اعمال ٌتمٌز بالمرونه وٌقلل
وقت ا اجراءات والكلف.
 .6العمل على انشاء محاكم مختصه با اعمال لتتمكن من تسهٌل
اجراءات التسوٌة والنزاعات التجارٌة.

ورقة عمل دائرة تسجٌل الشركات قدمت نبذة عن تارٌخ قانون
الشركات ودائرة تسجٌل الشركات ووصفا لمهام الدائرة .كما أنها تناولت
القوانٌن التً تعمل بها الدائرة حٌث أوضحت بأنه تم تشكٌل لجنة
لمراجعة قانون الشركات رقم  21لعام  1997وتعدٌالته  ،برئاسة
ممثل عن ا امانة العامة لمجلس الوزراء وعضوٌة ممثلٌن عن دائرة
تسجٌل الشركات ووزارة التخطٌط ووزارة المالٌة ،وذلك بغٌة تالفً
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العٌوب التً ظهرت بعد التعدٌل ا اخٌر على القانون المذكور ولمعالجة
الصعوبات والثغرات الناجمة عن التطبٌق العملً للقانون ولضمان اداء
الشركات لدورها وفق ا اسس ا اقتصادٌة الحدٌثة .
ثم تحدثت الورقة عن معوقات عمل دائرة تسجٌل الشركات وقدمت
المقترحات التالٌة:
اوال :ا اسراع بتشرٌ قانون الشركات الجدٌد م مراعاة ا اتً :
 .1تحقٌق التوازن بٌن تبسٌط ا اجراءات وبٌن التنظٌم .
 .2معالجة للمشاكل التً ظهرت عند تطبٌق القانون السابق.
 .3انواع جدٌدة من الشركات كالقابضة والشركات ا استثمارٌة .
 .4أن ٌضم كافة القوانٌن وا انظمة التً تعمل بها دائرة تسجٌل
الشركات والتً لها عالقة بتاسٌس الشركات العراقٌة ومتابعة اعمالها
وفروع الشركات ا اجنبٌة وتسجٌل الوكا ات التجارٌة .
 .5إصدار تعلٌمات بعد تشرٌ القانون تتضمن شرح مفصل ودقٌق
 اجراءات تسجٌل الشركة وكٌفٌة تحولها من نوع الى اخر وبٌان
شكل سند ا انابة ووثٌقة ا اكتتاب ووثٌقة انتخاب لجنة المؤسسٌن
وتوحٌد الرسوم المستوفاة وغٌرها من المسائل التً تحتاج الى
تفصٌل .
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ثانٌا :تقلٌل عدد الجهات التً ٌحتاج طالب تاسٌس الشركة الى
مراجعتها وذلك عن طرٌق :
 نقترح ان ٌتم حجز ا اسم التجاري فً دائرة تسجٌل الشركات ،
با اعتماد على قاعدة المعلومات الرصٌنة الموجودة فً الدائرة ،
وتفعٌل ما جاء فً المادة ( )208من قانون الشركات  ،م مالحظة
انه تردنا اسماء شركات محجوزة لد اتحاد الغرف التجارٌة مكررة
واخر غٌر منسجمة المعنى .
 دراسة الجدو

من كتاب المصرف باٌداع راس مال الشركة حٌث

ان معظم ا اٌداعات غٌر حقٌقة  ،كما ان هذا مبلغ الودٌعة ٌتم اطالقه
بعد اٌام من صدور شهادة التاسٌس وتقدٌم المحضر التاسٌسً  ،كما
ان راس مال الشركة الحقٌقً فً الغالب قد ٌتجاوز مبلغ الملٌون
دٌنار وهو الحد ا ادنى للشركات المحدودة مثال.
 نقترح اعادة العمل بفكرة وجود موظف عن الهٌئة العامة للضرائب
فً الدائرة ٌقوم بفتح ملف لطالب تاسٌس الشركة  ،و ا حاجة لتقدٌم
كتاب براءة الذمة من الضرٌبة .
  ا حاجة  الزام طالب تاسٌس الشركة بتعٌٌن محامً وكٌل تسجٌل
وجعل ا امر اختٌاري .
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ثالثا :توفٌر بناٌة مناسبة للدائرة تستوعب الزٌادة فً عدد الموظفٌن
والمراجعٌن وحجم العمل وامكانٌة تطبٌق فكرة النافذة الواحدة وتزوٌد
الدائرة با اجهزة المتطورة والحاسبات والبرامج المطلوبة  اغراض
التسجٌل وا ارشفة واعداد كادر متخصص لهذا الغرض .
رابعا :اعادة هٌكلة المالك الوظٌفً للدائرة وتوفٌر الكفاءات من
الموظفٌن فً مجال القانون والتدقٌق والمحاسبة ومبرمجً الحاسبة
وإشراك الموظفٌن بدورات تدرٌبٌة وورش عمل داخل العراق واٌفادهم
خارجه لتطوٌر كفائتهم وزٌادة الخبرة فً العمل وا اطالع على
التجارب العالمٌة فً مجال تسجٌل الشركات ومتابعة اعمالها والسبل
التً تؤدي الى تطوٌر عمل الدائرة لٌنسجم والوض الحالً للعراق
باتجا ا استثمار فً كافة مجا اته .
خامسا :توفٌر نظام الكترونً متكامل لتسجٌل الشركات ومتابعة اعمالها
وربطه بالشبكة الدولٌة وتفعٌل الموق ا الكترونً للدائرة وتطوٌر
وربط الدائرة بمسجل الشركات فً اقلٌم كردستان والدوائر ا اخر
ذات العالقة بعملٌة تسجٌل الشركات .
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سادسا  :اعادة العمل بنظام الحوافز للموظفٌن والذي كان معمو ا به
قبل سقوط النظام حٌث ان تلك الحوافز تحتسب من اجور الخدمة
المدفوعة من الشركات المسجلة لدٌنا و ا تكلف مٌزانٌة الدولة فً الوقت
الذي تساهم فً القضاء على الفساد والرشوة بشكل كبٌر .
ورقة عمل مجلس شورى الدولة كانت فً  ..مباحث وكما ٌلً:
المبحث االول  /التسجٌل والنصوص القانونٌة:
المبحث الثانً  /االجراءات:
المبحث الثالث  /المالحظات بصدد االجراءات والذي أورد ما ٌلً:
 إن المادة ( )19من قانون الشركات حددت المدة ( )10عشرة اٌام
لموافقة المسجل على طلب التأسٌس وهنا نبٌن ما ٌأتً :
 .1ان هذ المدة تعد نافذة بحق المسجل اذا استوفت متطلبات ووثائق
ومستمسكات التأسٌس قانونٌتها
 .2إن خصوصٌة بعض الشركات 00ا امنٌة مثالً 00الشركات التً
ٌساهم فٌها شخص اجنبً تتطلب الوقوف على رأي جهات مختصة
000تستغرق وقتا ً ٌتقاط م مدة الـ( )10عشرة اٌام.
 .3عدم امتالك بعض وكالء تسجٌل الشركات الخبرة الكافٌة فً تأسٌس
الشركات وتقدٌمه اولٌات ووثائق التأسٌس غٌر مستوفٌة ٌقابل ذلك
عدم اجراء الفحص الدقٌق من الموظف المختص لها قبل استالمها
30

تجمع العراق 0202

تسجٌل الشركات بٌن القانون واإلجراءات

مما ٌتطلب اكمال النواقص وبالتالً ٌكون ذلك على حساب المدة
المحددة لقبول الطلب او الرفض
 .4هناك حا ات تحصل فً عدم مطالبة الموظف المختص بجمٌ
النواقص الذي ٌقدرها هو مرة واحدة مما ٌؤثر سلبا ً على سرعة
ا انجاز ضمن المدة المحددة
 .5مسألة التوجٌهات من المراج ا ادارٌة فً شأن التحري عن صحة
الوثائق المقدمة ومنها (كتاب اٌداع رأس المال  ،الوسائل التعرٌفٌة
بالمؤسسٌن ) حٌث ٌقف الموظف فً حٌرة من امر بٌن قبولها او
المفاتحة لبٌان صحتها والموضوع ٌحتاج الى وقفة وعذر لكثرة
حا ات التزوٌر وخصوصا ً فً صورٌة كتب ا اٌداع من المصارف
والوكا ات.
 .6سادساً :هناك طلبات اضافٌة من مسجل الشركات اقتضتها ظروف
العمل ورصانة اجراءات التأسٌس منها:
 طلب وثائق التعرٌف بالمؤسسٌن وعدم ا اكتفاء بواحدة منها
 تقدٌم موافقة الضرٌبة
 تقدٌم ما ٌؤٌد وجود مقر للشركة
 .7بدء الدوام لدخول المراجعٌن الساعة التاسعة صباحا ً واخراجهم
الساعة الواحدة ظهراً وعدم قبول المراجعٌن ٌوم الخمٌس م
صعوبة المراجعة والدخول والوصول الى الدائرة فً الداخل او
32

تجمع العراق 0202

تسجٌل الشركات بٌن القانون واإلجراءات

المحافظات كل ذلك ٌؤثر سلبا ً فً متابعة المستفٌد من المراجعة م
الموظف المختص لتسوٌة العدٌد من المالحظات والتبلٌغ بها مباشر ًة.
 .8ضرورة مفاتحة بعض الجهات المختصة هناك تأخٌر فً ا اجابة
وصعوبة فً التأكٌد وارسالها عن طرٌق معتمد
ٌستخلص مما تقدم الى ان المدة ( )10عشرة اٌام كافٌة اذا كانت
المستمسكات مستوفٌة وتعد مستوفاة من تارٌخ اكمالها ولٌس من تارٌخ
تقدٌمها حٌث ٌتطلب النظر فً الطلب ان ٌكون مرسما ً ومورداً وهناك
وٌظهر نقصا ً او اجرا ًء ضمن توجٌه المرج او السلطة الرقابٌة،
ونحتاج الى مراعاة قانون ا اثبات رقم ( )107لسنة  1979حٌث ان
التحري عن صحة المحررات ٌكون فً حا ات محددة.
المبحث الرابع  /امر سلطة االئتالف المؤقتة رقم ( )64لسنة 2004
والتعدٌالت الضروري لقانون الشركات النافذ .حٌث جاء فٌه
ان التعدٌالت التً جاء بها ا امر المذكور قد اربكت العمل فً تسجٌل
الشركات اضافة الى الصٌاغة غٌر المألوفة فً التشرٌ العراقً الذي
تعد المتمٌزة بٌن الدول ا اخر ونوجز المالحظات عن الموضوع بما
ٌأتً:
 )1المادة ( )1ضرورة ا استفادة من المادة ( )1من قانون الشركات رقم
( )36لسنة .1983
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 )2المادة ( )2ضرورة الغاء تعلٌق المادة ( )2وتفعٌلها بما ٌخدم تحقٌق
اهداف القانون.
 )3المادة ( )3العودة الى نص المادة ( )3من القانون رقم ( )36لما
تتضمنه من اختصار وحسن صٌاغة.
 )4المادة ( )4العودة الى النص قبل التعدٌل ألن الشركة عقد مما ٌتطلب
تقلٌص ا استثناء وا اقتصار على المشروع الفردي دون الشركة
محدودة المسؤولٌة.
 )5المادة ( )5ضرورة العودة الى النص القدٌم وتقلٌل عدد المساهمٌن
فً التضامنٌة.
 )6المادة ( )7ضرورة اضافة بند ٌتضمن ا اشارة الى تعدٌل عقد
الشركة  اختالف نوعها وما ٌستتبعه من تغٌٌر فً ادارتها.
 )7المادة ( )8ضرورة رف ما ٌشٌر الى الشركة محدودة المسؤولٌة.
 )8المادة ( )9ضرورة ان تأخذ هذ الشركات (ا استثمار المالً) حجما ً
اوس

فً النشاط ا اقتصادي ولٌس فقط فً ا اسهم والسندات

والحوا ات  ،حٌث تقوم الحاجة الى الدعم الصناعً والزراعً من
خالل المشارٌ الصغٌرة والمتوسطة وتنظٌم ذلك بنظام وتعلٌمات
مبسطة.
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 )9المادة ( )10ضرورة اضافة شركات ا اتصا ات كبند (رابعاً) ألن
ا الزام واق فعالً على هذا النشاط كشركة مساهمة م ضرورة
حذف وجوب تسجٌل بعض المشارٌ كشركات.
 )10المادة ( )11ضرورة حذفها تبعا ً للمادة ()10
 )11المادة ( )12تحتاج الى اعادة صٌاغة بذات المضمون وعدم تقدٌم
ا اجنبً على العراقً.
 )12المادة ( )13تحتاج الى اضافة اسم الشركة المستمد من نشاطها
لمعرفة نشاطها من قراءة اسمها و اتباع القوانٌن ا اخر

ومنها

قانون الشركات العامة رقم ( )22لسنة  1997البند (او اً) من المادة
( )4منه.
 )13المادة ( )14تقتصر على المشروع الفردي.
 )14المادة ( )18المتعلقة بمفاتحة الجهة القطاعٌة ضرورة جعلها
سلطة تقدٌرٌة للمسجل متى قامت الحاجة الى ذلك والعودة للنص قبل
التعلٌق الذي ٌلزم الجهة المختصة با اجابة خالل مدة  ا تزٌد على
(ٌ )15وما.
 )15المادة ( )19جعل مدة الزام المسجل البالغة ( )10عشرة اٌام من
تارٌخ اعتبار المستمسكات والوثائق مستوفٌة م ضرورة تسهٌل
مهمة التسجٌل قدر المستطاع اسوة بالدول المجاورة حٌث  ا تتجاوز
عمل واحد.
ٌوم
ٍ
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 )16المادة ( )24ضرورة اعادة الصٌاغة والعودة الى النص القدٌم
وجعل مدة ا اعتراض والبت فً كل منهما ( )30ثالثٌن ٌوما ً كً
ٌنسجم النص م النصوص القانونٌة لذات الموضوع.
 )17المادة ( )28ضرورة رف الحد ا ادنى لرأس مال الشركة م
ضرورة سرٌان نسبة المطلوبات على جمٌ انواع الشركات.
 )18المادة ( )31ضرورة رف التعلٌق واعادة العمل بها.
 )19المادة ( )32ضرورة رف التعلٌق واعادة العمل بها وجعل النسبة
( )%50بد اً من ( )%20للضرورة والواق والجواز الموجود فً
قوانٌن ذات عالقة منها قانون المصارف رقم ( )94لسنة 2004
الحٌازة المؤهلة والموافقة علٌها من البنك المركزي العراقً.
 )20المادة ( )45ضرورة العودة الى النص القدٌم (لكل ذي مصلحة
الطعن .)....
 )21المادة ( )51 ،50ضرورة التوحٌد وعدم ذكر المؤقتة.
 )22المادة ( )52ضرورة حذفها  استغراقها فً المادة ( )48من
القانون.
 )23المادة ( )55ضرورة حذف البند (رابعاً) لعدم امكانٌة تفعٌله
بذرائ شتى من هٌئة ا اوراق المالٌة وسوق العراق وكذلك لعدم
الحاجة الٌه اذا الغً تعلٌق المادة ( )31من القانون فأنها تفً
بالغرض.
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 )24المادة ( )66ضرورة توحٌد مجلس البٌ وعقد البٌ ألن عقد البٌ
هو الملزم  اطرافه وهو ٌتضمن المجلس وزٌادة وكذلك هناك
صعوبة فً تقدٌم المعاملة مجلس البٌ  +عقد البٌ ام احدهما ؟
المقترح ذكر عقد البٌ والتفاصٌل المطلوبة كحد ادنى.
 )25المادة ( )74ضرورة النص باستخدام ا احتٌاطً ا الزامً فً
اطفاء الخسائر وذلك لتالفً التأوٌل الذي حصل فً تفسٌر (الوفاء
بدٌون الشركة).
 )26المادة ( )88ضرورة حذف ما ٌتعلق بالبندٌن (ثانٌاً) و (ثالثاً) منها
وذلك لعدم امكانٌة تطبٌقها من حٌث الواق وعدم اجرائها عملٌا ً
اضافة الى صعوبة تحدٌد جدول ا اعمال ومستلزماته التً ٌتم
مناقشتها ومن ٌتولى تحمل كلف الدعوة من نشر وقرطاسٌة واجور
قاعة اضافة الى تكٌٌف ا ادارة وفق المادة ( )95بترأس ا اجتماع ثم
الهٌئة العامة.
 )27المادة ( )91ضرورة تحدٌد الحضور اصالة ووكالة وانابة بما  ا
ٌزٌد على ( )%50خمسٌن من المائة وما زاد ٌدخل  اكمال النصاب
دون التصوٌت.
 )28المادة ( )92ضرورة تعدٌل كلمة (اقتصر) فً البند (ثانٌاً) الى
(تضمن) لوجود اكثر من رأي وتفسٌر الى اقتصار جدول ا اعمال
على تعدٌل عقد الشركة وعدم جواز ادراج فقرات اخر وكذلك ما
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ٌشٌر الى ا اسهم المسددة اقساطها  انها مدفوعة بالكامل (المادة
.)48
مقترح سند االنابة :
شركة  ......المساهمة الخاصة  /المختلطة
الموضوع  /سند اإلنابة
إنً الموق ادنا السٌد  .............المساهم فً شركة  ........ /المالك
لـ(

) سهم انبت المساهم السٌد  ..... /للحضور نٌابة

عنً فً اجتماع الهٌئة العامة المزم عقد بتارٌخ  .....أو أي اجتماع
ٌؤجل الٌه وخولته حق المناقشة والتصوٌت واتخاذ القرارات وانتخاب
اعضاء مجلس ا ادارة و اجله وقعت
التوقٌ /
المساهم/
عدد ا اسهم/
التارٌخ/
 )29المادة ( )93ضرورة التعدٌل وحذف العبارة منه وٌنسحب الى آخر
المادة وضرورة جعل الحضور لمندوب المسجل جوازي  انه ٌمكن
عقد ا اجتماع عند عدم الحضور وكذلك جاء توقٌعه (ان كان
حاضراً) وان ٌكون المندوب حاصالً على الشهادة الجامعٌة ا اولٌة
فً ا اقل فً القانون و ا ٌقل عنوانه الوظٌفً عن مالحظ.
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 )30المادة ( )94ضرورة توضٌح سجل المشتركٌن فً اجتماع الهٌئة
العامة وبطاقة الدخول بالتعلٌمات التً تصدر لتسهٌل تنفٌذ احكام
القانون ونقترح ان ٌكون نموذج السجل:
المشتركٌن فً اجتماع الهٌئة العامة المنعقد بتارٌخ

/

/

20

ػلك االٍُٙ
د

اٍُ اٌّشزون

اطبٌخ

أبثخ

ٚوبٌخ

اٌّغّٛع

اٌزٛل١غ

01
02
03

نموذج بطاقة دخول:
شركة  .... /المساهمة ..... /
الموضوع  /بطاقة دخول
تارٌخ ا اجتماع.... /
اسم المشترك ...... /
عدد ا اسهم :

ختم الشركة
اصالة .....

انابة

.....

وكالة .....
المجموع ..... /
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مالحظة  /فً نص المادة (ٌ )94تطلب ان ٌبرز الحاضر شهادة ا اسهم
ولكن فً ا اجتماع التأسٌسً او ا اجتماع ا اول بعد اكمال تحول
الشركة حٌث  ا ٌوجد مخول باصدار شهادة ا اسهم ٌقتضً ا امر
ا اشارة الى ابراز وصل ا اكتتاب (حٌث ٌقوم مقام الشهادة).
 )31المادة  -96-ضرورة جعل مدة الطعن بقرارات الهٌئة العامة امام
المسجل خالل ( )7اٌام بد اً من ( )3اٌام والبت فٌه خالل ()15
ٌوما ً بد اً من ( )7اٌام للضرورات العملٌة ولضٌاع الحقوق فً
الطعن عند تجاوزها حٌث اذا ما عقد اجتماع فً المحافظات الجنوبٌة
او الشمالٌة ٌوم ا اربعاء وانتهى فً نهاٌة الدوام وعدم وجود
مراجعة ٌوم الخمٌس ومصادفة عطلة الجمعة والسبت وهلم جرا ،
وهذا ما كان نافذاً فً القانون رقم ( )36لسنة  1983وكذلك ان
ارسال القرارات ٌكون خالل ( )7سبعة اٌام بموجب المادة ()99
شركات.
 )32المادة  -100-ضرورة التعدٌل وجعل الطعن لد محكمة القضاء
ا اداري كون ا اشارة فً النص صرٌحة (وٌكون قرار قابالً
للطعن) حٌث ان المحكمة تختص بالنظر فً صحة ا اوامر
والقرارات ا ادارٌة التً تصدر من الموظفٌن والهٌئات فً دوائر
الدولة والقطاع العام استناداً الى احكام الفقرة (د) من البند (ثانٌاً) من
المادة ( )7من قانون مجلس شور الدولة رقم ( )65لسنة .1979
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 )33المادة  -102-ضرورة تعدٌل البند (ثانٌاً) من المادة المذكورة
وا اشارة الصرٌحة الى انتخاب ممثلً القطاع الخاص من ذات
القطاع المذكور واضافة بند بجواز مشاركة القطاع المختلط
با انتخاب لممثلً القطاع الخاص بنسبة (عدد اسهم القطاع الخاص)
ضمن القطاع المختلط.
 )34المادة  -110-ضرورة التعدٌل والعودة الى النص السابق وتحدٌد
العضوٌة بما  ا ٌزٌد على ( )3من ضمنها ا احتٌاط حٌث ٌثار
التساؤل هل العضوٌة ( )3كون اصٌالً ام احتٌاط ؟
 )35المادة  -112-موضوع الدعوة لالجتماع وضرورة اضافة (بند) او
استمرار نص البند (او اً) وتكون الدعوة بموجب كتب مسجلة ترسل
الى ا اعضاء او مركز ادارة الشركة او دفتر الذمة او أي وسٌلة
تبلٌغ اخر ٌمكن اثباتها.
السبب  :ضرورة النص قٌاسا ً للمادة ( )88من القانون ولحسم موضوع
تطبٌق احكام المواد ( )107و ( )108و ( )115وضرورة اثبات
التبلٌغ
 )36المادة  -113-ورد النص (وٌنعقد المجلس بحضور اغلبٌة عدد
اعضائه) ...المادة  -114-او اً تتخذ القرارات با اغلبٌة المطلقة
لالعضاء الحاضرٌن وحٌث ان التطبٌق العملً سٌؤدي الى اتخاذ
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القرارات من عضو (+رئٌس المجلس او رئٌس ا اجتماع) وهذا غٌر
منطقً علٌه نقترح جعل الحضور من ثلثً اعضاء المجلس.
 )37المادة  -117-ثامنا ً (ٌجب ان  ا ٌكون أي من اعضاء هاتٌن
اللجنتٌن موظفا ً رسمٌا ً او مساهما ً فً الشركة تتجاوز اسهمه فٌها
( )%50والسبب  /صعوبة تطبٌق النص الحالً لوجود العدٌد من
ا اعضاء ٌملكون ( )%10فأكثر.
 )38المادة  -125-تحتاج الى تعدٌل بما ٌنص الى تطبٌق احكام هذا
القانون ونشاطها المثبت فً عقدها والسبب :انسجاما ً م المادة ()47
من القانون المدنً وان الصٌاغة النافذة جاءت مقلوبة.
 )39المادة  -155-ضرورة اعادة الصٌاغة وفق النص القدٌم (قبل
التعدٌل) والنص الموجود فً المادة ( )147من قانون الشركات رقم
( )36لسنة  1983بعد حذف ما ٌشٌر الى ارسال نسخة منه الى
الجهة القطاعٌة المختصة
المالحظة   :ا ٌزال موضوع التحول غٌر مفهوم وخصوصا ً للبند (ثالثاً)
من المادة ( )154من القانون (ٌكون التحول الى شركة مساهمة
بدخول اعضاء جدد واصدار اسهم جدٌدة تطرح الى ا اكتتاب العام)
السؤال هو :كٌف ٌتم ادخال اعضاء جدد واصدار اسهم جدٌدة؟
إن اصدار ا اسهم الجدٌدة ٌحتاج الى زٌادة رأس مال الشركة وإن ادخال
ا اعضاء الجدد ٌتحقق نتٌجة لالكتتاب با اسهم الجدٌدة وبذلك قرار
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الهٌئة العامة بالتحول ٌكون بزٌادة رأس مال الشركة من (  ) ...الى
(  ) ...دٌنار  /سهم ودعوة الجمهور الى ا اكتتاب وبالتالً تحقق
(ا اصدار  +دخول اعضاء جدد) وان المطبق حالٌا ً فً المعامالت
معكوس تقرٌبا ً زٌادة وادخال اعضاء جدد واعطائهم اسهم با اتفاق ثم
طرح جزء من الزٌادة لالكتتاب  ...علٌه فإن المقترح ٌكون وجوب
توضٌح ا اجراءات بتعلٌمات واضحة
 )40المادة ( )204تحتاج الى اعادة صٌاغة بذات المضمون.
 )41المادة ( )207حٌث ان النظام قد صدر فأن المادة تحتاج الى
ا اشارة الى التزام الشركات بتطبٌق النظام المحاسبً الموحد.
 )42المادة ( )208ضرورة حذفها  ارتباك صٌاغتها وتأثٌرها السلبً
على ضبط نشاط الشركات وانها جاءت باحكام متعددة.
 )43ا احكام العقابٌة – وجوب تعدٌلها  انها مغلضة و ا تشج على
ا استثمار و ا تتناسب م رؤوس اموال الشركات.

وفً النهاٌة ،قدمت الورقة التوصٌات التالٌة:
من خالل المراجعة الشاملة وقراءة نصوص قانون الشركات رقم ()21
لسنة  1997وما طرأ علٌه من تعدٌالت با امر ( )64لسنة 2004
نستنتج اآلتً :
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 .1كثرة التعدٌالت غٌر المدروسة وغٌر الواضحة من حٌث الصٌاغة
ود ا ات ا الفاظ مما تقوم الحاجة الملحة الى التعدٌل وضرورة العمل
على اعادة النظر فً جمٌ قوانٌن وقرارات سلطة ا ائتالف المؤقتة
(المنحلة).
 .2مما ٌؤشر سلبا ً على وزارة التجارة عدم قٌامها باصدار تعلٌمات
لتسهٌل تنفٌذ احكام قانون الشركات فً حٌن ٌتطلب الموضوع
اصدار تعلٌمات تتضمن:
 اجراءات التسجٌل للشركات وفروع ومكاتب الشركات ا اجنبٌة
بشكل محدث تساهم فٌه دائرة تسجٌل الشركات
 بٌان السجالت الواجب مسكها من الشركة حٌث ورد حكم عقابً
فً المادة ( )216من القانون دون تحدٌد السجالت الواجب
مسكها بشكل دقٌق ونقترح ان تكون:
أ -سجل مؤسسً الشركة المساهمة
ب -سجل اجتماعات الهٌئة العامة
ت -سجل قرارات الهٌئة العامة
ث -سجل اجتماعات مجلس ا ادارة
ج -سجل قرارات مجلس ا ادارة
ح -سجل ا اعضاء
خ -سجل المشتركٌن فً اجتماعات الهٌئة العامة
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د -سجل انتقال ملكٌة ا اسهم
ذ -سجل حجز ورهن ا اسهم
ر -اٌة سجالت اخر تفرضها القوانٌن ا اخر
 بٌان شكل سند ا انابة وبطاقة الدخول وبطاقة ا انتخاب وبٌان
ا اكتتاب ووثٌقة لجنة المؤسسٌن واستمارة ا اكتتاب وفق المادة
( )41من القانون.
 بٌان اجراءات التحول بدقة.
 بٌان المستمسكات والوثائق المطلوبة فً كل معاملة وجعلها
بمثابة دلٌل تقدٌم المعلومات لمعامالت الدائرة.
 نموذج لعقد او مجلس انتقال ملكٌة ا اسهم.
 اٌة امور اخر ٌقدرها الوزٌر المختص وتقوم الحاجة الٌها
 .3وردت فً العدٌد من مواد القانون – الجهة المختصة – فً حٌن خال
القانون من تعرٌفها او تحدٌدها.
 .4ضرورة عدم تشتٌت ا احكام الخاصة بالشركات فً قوانٌن متعددة ،
منها ما ٌتعلق بالمصارف ضمن قانون المصارف رقم ( )94لسنة
 2004حٌث وردت فٌه العدٌد من المواد تخص مجلس ا ادارة ،
شروط العضوٌة  ،مدة العضوٌة  ،تعٌٌن المدٌر المفوض مما ٌخلق
تداخل غٌر صحٌح عند التطبٌق  ،وكذلك بالنسبة الى قانون تنظٌم
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الوكالة التجارٌة رقم ( )51لسنة  2000والتداخل م الوكا ات
البحرٌة.
 .5ضرورة حسم موضوع قانون ا اوراق المالٌة (النافذ) رقم ()74
لسنة  2004ومشروع القانون المقترح والذي ٌقتط كل المواد
القانونٌة التً تتعلق بالشركات المساهمة وكذلك رف

التعارض

وتوحٌد المدد فً شأن تقدٌم المعلومات القانونٌة السنوٌة الواجبة
التقدٌم ما بٌن الضرٌبة – هٌئة ا اوراق المالٌة – دائرة تسجٌل
الشركات لوقوع احكام عقابٌة متداخلة بسبب عدم التوحٌد.
 .6ان قانون الشركات رقم ( )21لسنة  1997هو قانون اتحادي
وٌطبق فً كل انحاء العراق وان دائرة تسجٌل الشركات تعد احد
تشكٌالت وزارة التجارة ولم ٌتضمن قانون الوزارة المذكورة بأن
ٌكون لها فروع او مكتب  ،فً حٌن تقوم مدٌرٌة تسجٌل الشركات
فً اربٌل والسلٌمانٌة بنفس مهام دائرة التسجٌل ا اتحادٌة وهذا
التداخل غٌر سلٌم.
 .7تقوم الحاجة الى تعاون المصارف المجازة بعدم اعطاء تأٌٌد اٌداع
رأس المال ما لم ٌكن اٌداعا ً حقٌقٌا ً وتعاون مراقبً الحسابات فً
شأن حركة ودورة رأس المال الذي قدم كشرط من شروط تأسٌس
الشركة للحد من الشركات الصورٌة وخصوصا ً شركات المقاو ات.
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 .8اعطاء وكالة التسجٌل التً تمنح من مسجل الشركات بموجب قانون
وكالة التسجٌل رقم ( )4لسنة  1999اهمٌة اكبر واجراء ا اختبار
للمتقدمٌن وجعل الحصول علٌها ٌحتاج الى جهد لاللمام باحكام قانون
الشركات وا اسماء التجارٌة والعالمات والبٌانات التجارٌة والغرف
التجارٌة والصناعٌة حٌث ٌتعلق عمل الوكالة من اجل رف مستو
كفاءة ا اداء لحاملها وانعكاسه اٌجابٌا ً على الدائرة المختصة.
 .9استثمار جزء من اٌرادات دائرة تسجٌل الشركات بموافقة المراج
لغرض انشاء مقر للدائرة ٌغطً حاجتها وحاجة المراجعٌن حٌث
ٌمثلون نخبة من المحامٌن والمستثمرٌن وتهئٌة ما ٌلٌق بالدائرة
وبهم.
 .10زٌادة ا اهتمام بتدرٌب مالك دائرة تسجٌل الشركات ووض منهاج
اسبوعً لمدة (ساعة) فً ا اقل لعقد اجتماع م المالك للوقوف على
معوقات ومشاكل العمل وحلها وبٌان كٌفٌة انجاز بعض المعامالت
المهمة التً تقدم الى الدائرة م التركٌز على رف مستو

كفاءة

ا اداء لمندوبً مسجل الشركات الذي ٌكلفون بحضور اجتماعات
الهٌئة العامة للشركات المساهمة.
  .11ا تزال هناك امكانٌة فً اختزال الوقت فً انجاز المعامالت
ومحاربة الروتٌن وتقلٌل صعوبات المراجعة ٌجب استغاللها
بالتعاون المشترك بٌن المراج والدائرة وفقا ً للقانون.
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 .12وم كل ا احترام لذوي الخبرة وا اختصاص تقوم الحاجة الى
اضافة تعدٌل الى تشكٌل دائرة تسجٌل الشركات ضمن وزارة
التجارة بأن  ا ٌدٌرها موظف بعنوان مدٌر عام حاصل على الشهادة
الجامعٌة ا اولٌة فً ا اقل فً القانون وله خدمة  ا تقل عن ()15
خمسة عشر سنة وله خبرة باعمال الدائرة مدة  ا تقل عن ( )5خمس
سنوات  ،وذلك كون الدائرة تطبق عدة قوانٌن وان جمٌ اعمالها هً
قانونٌة.
 .13م امنٌاتنا بأن تنجز معاملة تسجٌل الشركة بأقل من ٌوم عمل
واحد فأن كان ذلك ممكنا ً لبعض المعامالت دون ا اخر

التً قد

تستغرق وقتا ً ٌتجاوز حد القانونً فأن ذلك سٌبقى قائما ً لفترة قصٌرة
تنتهً او تتقلص م تحسن الوض ا امنً وزٌادة الوعً بتقدٌم
الوثائق السلٌمة للتسجٌل وا اعتزاز بتسجٌل الشركة ومهنة التسجٌل.

أما ورقة عمل مجلس األعمال الوطنً العراقً حول تعدٌالت قانون
الشركات رقم  21لسنة  1979المعدل فقد كانت فً محورٌن:
المحور األول :التشرٌعً :فقد تضمن ما ٌلً:
أوالً :
الفقرات المقترح تعدٌلها وإضافتها فً القانون الجدٌد:
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 .1اعتماد دائرة مسجل الشركات مبدأ إنها جهة توثٌقٌة تنظٌمٌة ولٌست
جهة رقابٌة على الشركات إ ا فً دور محدود جدا وان دورها هو
توثٌق لمستندات الشركة إلضفاء الصفة القانونٌة علٌها باإلثبات فً
حال نشوء أي نزاع  /نص المادة األولى من القانون أعال .
 .2فً سبٌل استثمار رؤوس األموال الصغٌرة ٌمكن الرجوع إلى النص
السابق الملغً باألمر رقم  64لسنة  2004حٌث أجاز التشرٌ
السابق أن ٌقوم بتسدٌد جزء من قٌمة األسهم المكتتب بها وبحد أدنى
 %50والباقً ٌكون دٌن وقد نظم القانون السابق اآللٌة باستحصالها
لضمان حقوق الشركة  /نص المادة ( )39من القانون أعال .
 .3إلغاء القٌود المتعلقة بالنشاط الذي ترغب الشركة بمزاولته  /نص
المادة ( )27من القانون أعال .
ثانٌا ً :
الفقرات المقترح استحداثها فً القانون الجدٌد:
 .1السعً إلى إضافة أنواع من الشركات أثبتت التجارب أهمٌتها فً
النشاط ا اقتصادي ومنها الشركات القابضة والشركات المساهمة
المقفلة أسوة بقوانٌن تسجٌل الشركات فً الدول اإلقلٌمٌة .
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 .2اعتماد أسلوب الحوكمة فً مراقبة نشاط الشركات

كبدٌل عن

أسلوب الرقابة الحكومٌة وهذا ما انتهجته مؤخرا الكثٌر من الدول
وبعض المصارف العراقٌة.
 .3بغٌة تخفٌف الضغط على مسجل الشركات و اختصار الزمن ٌمكن
اعتماد دوائر ك ّتاب العدول ببعض األنشطة مثل عقود بٌ السهام بٌن
الشركاء والتوكٌل والتصدٌق وغٌرها وعلى أن ٌتم اعتمادها من قبل
دائرة مسجل الشركات لغرض التوثٌق.
 .4منح الشركات الحرٌة فً كٌفٌة إدارة الشركة من خالل مدٌر مفوض
أو لجنة مخولٌن لضمان حقوق المساهمٌن وهذا نوع من اإلدارة
معمول فٌه فً الدول المجاورة .
 .5تشكٌل هٌئة استشارٌة تقوم بتقدٌم الرأي القانونً والفنً واإلداري
لسٌر إجراءات العمل فً دائرة مسجل الشركات وتكون الجهة التً
ٌتم الطعن فً القرارات التً ٌتخذها المسجل بد اً من وزٌر التجارة
(بسبب سفرة أو انشغاله أحٌاناً) كما فً التشرٌ النافذ وٌكون فً
عضوٌة هذ الهٌئة أعضاء من القطاع الخاص .
ٌ .6مكن اعتماد مبدأ األسهم الممتازة واألسهم العادٌة للشركات
المساهمة وهً معالجة لتوفٌر السٌولة المالٌة للشركات .
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أما المحور الثانً فقد ركز على تقدٌم جملة من المقترحات لتحسٌن
وتفعٌل أداء مسجل الشركات وكما ٌلً:
 .1فتح أكثر من فرع لمسجل الشركات فً المحافظات ونقترح أن ٌتم
فتح  4فروع بشكل أولً فً كل من (الكرخ والرصافة والبصرة
والموصل) .
 .2عدم قبول أي طلب من أي جهة حكومٌة تقٌد عمل الشركة أو تلزم
المؤسسٌن بتقدٌمها مثال ذلك براءة الذمة من الضرٌبة  ..الموافقات
األمنٌة المتعددة ..موافقة الجهات القطاعٌة باستثناء بعض الشركات
المالٌة مثل المصارف والتأمٌن والتحوٌل المالً ...وغٌرها .وإذا
كان هنالك موافقة أمنٌة ملزمة فال بأس أن ٌتم تأسٌس الشركة وفً
حالة وجود أي عارض فٌبلغ صاحب الشركة  احقا ً .
 .3إلغاء المتطلبات القانونٌة اإلدارٌة للشركات التً لم ٌتغٌر فٌها هٌكلٌة
الشركة أو إداراتها أو رأس مالها التً ٌجب تقدٌمها اآلن إلى مسجل
الشركات مثل (المتطلبات القانونٌة السنوٌة ومحاضر ا اجتماعات
وغٌرها).
 .4إلغاء كافة النصوص المتعلقة باستحصال موافقات الجهة القطاعٌة
المتعلقة بنشاط الشركة من التأسٌس الى التصفٌة مرورا" بزٌادة
رأس المال .
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 .5اإلجابة إلى طلبات الشركات بغض النظر عن وجود نواقص فً
ا اضبارة (وعلى أن تجلب النواقص  احقاً) .
 .6الحد من الروتٌن والبٌروقراطٌة فً عمل مسجل الشركات .
 .7اعتماد أسلوب اإلدارة اإللكترونٌة وقبول المفاتحات والطلبات بالبرٌد
اإللكترونً أسوة بباقً دول المنطقة  ،واستحداث قسم الكترونً
خاص لالستالم واإلجابة على الطلبات ا الكترونٌة .
 .8اعتماد الرقابة القضائٌة على أعمال مسجل الشركات والهٌئة
ا استشارٌة فقط .
 .9تعزٌز وتدرٌب وتأهٌل كادر مسجل الشركات وفق أحدث أنظمة
وأجهزة اإلدارة الحدٌثة.
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الفصل الثالث
دراسة مقارنة
ف٘ ٟنا اٌفظًٍٕ ،ملَ ِمبهٔخ رفظ١ٍ١خ ث ٓ١اٌؼواق ٚاٌٍّّىخ األهكٔ١خ
اٌٙبشّ١خ ِٓ ؽ١ش اٌزشبثٗ ف ٟاٌَّزَّىبد ٚاإلعواءاد اٌّزجؼخ ٌزَغً١
اٌشووبد ٚرم ُ١١اٌجٕه اٌلٌٍ ٌٟٚجٍل ِٓ ٓ٠ؽ١ش ٍ١و األػّبي فّٙ١ب.
د
1
2

التفصيل
اٌولُ
لبْٔٛ
ٚاٌزبه٠ـ
اٌشووبد
ػلك اٌّٛاك

3

اٌٛىاهح اٌّؼٕ١خ

4

اٌلائوح اٌّؼٕ١خ

5
6

ِٙبَ اٌلائوح
اٌّٛلغ األٌىزؤٟٚ

7

اإلٍزّبهاد

األردن

العراق

ٌ 22ؼبَ 1997

ٌ 21ؼبَ 1997

289
ٚىاهح اٌظٕبػخ
ٚاٌزغبهح
كائوح ِوالت
اٌشووبد
رَغً١
ِفؼً

221

ِزٛفوح ػٍٝ
اٌّٛلغ
األٌىزؤٟٚ
ّ٠ٚىٓ ٍِئٙب
ٚطجبػزٙب ِجبشوح

ٚىاهح اٌزغبهح
كائوح رَغً١
اٌشووبد
رَغٚ ً١روف١ض
ِزٛلف
ال رزٛفو فٟ
اٌّٛلغ
األٌىزو ٟٔٚأ ٚفٟ
اٌلائوح ٠ٚغت
شواء٘ب ِٓ
فبهط اٌلائوح
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ال رشزوط ٚعٛك
ِؾبِٟ
ثؾَت ٔٛع
اٌشووخ ِ /طٍٛة

ٚ ِٓ ٛ٘ٚاعجبد
إرؾبك اٌغوف
اٌزغبه٠خ
ٚفمب ٌٍمبٔ ْٛهلُ
(ٌ )5ؼبَ 1985
٠شزوط ٚعٛك
ِؾبِٟ
ثؾَت ٔٛع
اٌشووخ ِ /طٍٛة

غ١و ِطٍٛة

ِطٍٛة

ِطٍٛة لجً
اٌزَغً١
ٌٍشووبد ماد
اٌظٍخ ةوزارة
الداخلٌة أو
المطبوعات
أوالمقاو ات
أوالبنك المركزي
فٌما  ا تشترط
أي موافقة ألي
نشاط آخر
بإعتبارها جهة
تسجٌل ولٌس
ترخٌص

غ١و ِطٍٛة
لبٔٔٛب ٌٚىٓ
اٌلائوح رٍزيَ
ثزؼٍّ١بد ثؼض
اٌٛىاهاد ٚرطٍت
ِٛافمزٙب
ٌّٕؼ شٙبكح
اٌزَغ- ً١
اٌزوف١ض

ِطٍٛة

ِطٍٛة

ِٓ ٚاعجبد
اٌلائوح
ٚفمب ٌٍمبٔ ْٛهلُ
(ٌ )9ؼبَ 2006

األٍُ اٌزغبهٞ

رَغً١

/

ٚوً١
ِؾبِٟ
هاً اٌّبي  /وزبة
إ٠لاع ِظوفٟ
اإلػفبء
وزبة
اٌضو٠جٟ

12

ِٛافمخ
اٌمطبػ١خ

اٌغٙخ

13

ٚصبئك
اٌشقظ١خ

إصجبد
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ٛ٠ضؼ اٌغلٚي أػالٖ اْ ٕ٘بن اٌىض١و ِٓ اٌزشبثٗ فّ١ب ٠زؼٍك ثّزطٍجبد
اٌزَغ ً١ث ٓ١اٌؼواق ٚاألهكْ ِغ هعؾبْ وفخ االهكْ ِٓ ٔبؽ١خ
اٌزَ١ٙالد اٌّزبؽخ.
ٚثبٌؼٛكح اٌ ٝث١بٔبد اٌجٕه اٌل ٌٟٚاٌز٠ ٟظله٘ب ٍٕ٠ٛب ؽٛي ٍ١و
األػّبئ ،غل أْ رظٕ١ف اٌؼواق ٌؼبَ ٔ ِٓ 2012بؽ١خ ٌٍٛٙخ اٌم١بَ
ثبالػّبي ف٠ ٗ١أر ٟف ٟاٌّووي  ِٓ 164اطً  183ثٍل ،ف ٟؽ٠ ٓ١ؾزً
االهكْ اٌّووي  .96ثّٕ١ب وبْ اٌؼواق ف ٟاٌّووي  159ف ٟػبَ 2011
ِمبهٔخ ثبألهكْ اٌز .95 ٟا ٞاْ اٌؼواق رأفو فَّخ ِواوي ف ٟؽٓ١
رأفو االهكْ ثّووي ٚاؽل فمظ .إْ ػٍّ١خ اٌزظٕ١ف اٌز٠ ٟم َٛثٙب اٌجٕه
اٌل ٌٟٚرَزٕل اٌ ٝػشوح ِؼب١٠و ٚوّب ِ٘ ٛج ٓ١ف ٟاٌغلٚي اٌزبٌ:ٟ
العراق االردن

اٌّٛضٛع العراق االردن

اٌّٛضٛع اٌزظٕ١ف اٌزظٕ١ف اٌزغ١و ف ٟاٌزظٕ١ف
ٌـ ٌ 2012ـ  2011اٌزظٕ١ف ٌـ 2012
رَغً١
95
-2
174
176
اٌشووبد
اٌّٛافمبد
93
-6
114
ٚاٌزظبه٠ؼ 120
اٌؼّوأ١خ
اٌؾظٛي
ػٍٝ
36
1
47
46
اٌىٙوثبء

اٌزظٕ١ف
ٌـ 2011

اٌّٛضٛع
اٌزغ١و فٟ
اٌزظٕ١ف

98

3

94

1

35

-1
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رَغً١
اٌؼمبه
اٌؾظٛي
ػٍٝ
االئزّبْ
ؽّب٠خ
اٌَّزضّو
كفغ
اٌضوائت
اٌزغبهح
ػجو اٌؾلٚك
إٔفبم اٌؼمٛك
ؽً ِشىٍخ
االفالً
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98

95

-3

101

103

2

174

170

-4

150

130

-20

122

120

-2

122

120

-2

49

46

-3

21

19

-2

180

180

 ا تغٌر

58

74

16

140

140

 ا تغٌر

130

130

 ا تغٌر

183

183

 ا تغٌر

104

104

 ا تغٌر

ٔالؽظ ِٓ اٌغلٚي اػالٖ ثأْ االهكْ لل ؽمك فالي اٌؼبِ2011 ٓ١
 2012ٚرملِب ف ٟاهثؼخ ِؼب١٠و ٌٍم١بَ ثبالػّبي ( ٟ٘ٚاٌجلء ثبٌؼًّ،
اٌّٛافمبد ٚاٌزظبه٠ؼ االٔشبئ١خ ،رَغ ً١اٌؼمبه ٚاٌزغبهح ػجو اٌؾلٚك)
ٚلل رأفو ف ٟاهثؼخ ِؼب١٠و ( ٟ٘ٚاٌؾظٛي ػٍ ٝاٌىٙوثبء ،اٌؾظٛي
ػٍ ٝاالئزّبْ ،ؽّب٠خ اٌَّزضّو ٚكفغ اٌضوائت) ٚال رغ١و ف ٟأفبم اٌؼمٛك
ٚؽً ِشىٍخ االفالً .اِب ف ٟاٌؼواق فأْ اٌزملَ اٌٛؽ١ل اٌن ٞاؽوى وبْ
فِ ٟؼ١به اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌىٙوثبء ف ٟؽ ٓ١اْ اٌزواعغ وبْ فٍ ٟزخ
ِؼب١٠و ( ٟ٘ٚاٌجلء ثبٌؼًّ ،اٌّٛافمبد ٚاٌزظبه٠ؼ االٔشبئ١خ ،رَغً١
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اٌؼمبه ،اٌؾظٛي ػٍ ٝاالئزّبْ ،ؽّب٠خ اٌَّزضّو ٚكفغ اٌضوائت) ٚال
رغ١و ف ٟاٌزغبهح ػجو اٌؾلٚك ٚأفبم اٌؼمٛك ٚؽً ِشىٍخ االفالً.
ٚثّمبهٔخ االعواءاد اٌّزجؼخ ٌزَغ ً١اٌشووبد ف ٟوال اٌجٍلٚ ٓ٠اٌىٍف
اٌّزورجخ ػٍ ٝمٌه ٚاٌفزوح اٌيِٕ١خ اٌز ٟرَزغولٙبٔ ،الؽظ أْ ث١بٔبد اٌجٕه
اٌل ٌٟٚرش١و اٌ ٝأٔٙب رَزغوق ثؾلٚك ِٛ٠ 77ب ٚثىٍفخ ِملاه٘ب %115.7
ِٓ ؽظخ اٌفوك ِٓ اعّبٌ ٟإٌبرظ اٌّؾٍ ،ٟاِب ف ٟاالهكْ فأٔٙب رَزغوق
ؽٛاٌِٛ٠ 12 ٟب ٚثىٍفخ ِملاه٘ب  ِٓ %13.9ؽظخ اٌفوك ِٓ اعّبٌٟ
إٌبرظ اٌّؾٍٚ .ٟثبٌّمبهٔخ ِغ ِؤشواد اٌلٚي األػضبء فِٕ ٟظّخ كٚي
اٌزؼب ْٚااللزظبكٚ ٞاٌزّٕ١خ ( )OECDفأْ إعواءاد رَغ ً١اٌشووبد
رَزغوق ِٛ٠ 12ب ٚثىٍفخ ِملاه٘ب  ِٓ %4.7ؽظخ اٌفوك ف ٟاعّبٌٟ
إٌبرظ اٌّؾٍَٔ .ٟزٕزظ ِٓ مٌه اْ االهكْ ٠مزوة ِٓ ؽ١ش اٌٛلذ ٚاٌىٍفخ
ِٓ كٚي إٌّظّخ ف ٟؽ ٓ١اْ اٌؼواق ٠جزؼل ِٓ ٔبؽ١خ اٌٛلذ ٚاٌىٍفخ ػٓ
كٚي إٌّظّخ
أِب ثقظٛص االطالؽبد اٌّزجؼخ ٌٍّؼب١٠و اٌل١ٌٚخ ٚاٌّزؼٍمخ ثبٌم١بَ
االػّبي ف ٟوال اٌجٍل ٓ٠فّ١ب ٠قض رَغ ً١اٌشووبد ،فئْ اٌجلء ثّشوٚع
عل٠ل ف ٟاٌؼواق ف ٟػبَ  2012لل اطجؼ اوضو طؼٛثخ ثَجت اٌي٠بكح
اٌؾبطٍخ ف ٟوٍفخ ؽغي االٍُ اٌزغبهٚ ٞوٍفخ رىٍ١ف ِؾبٌِ ٓ١ىزبثخ
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إٌظبَ اٌلافٍ .ٟاِب ف ٟاالهكْ :فمل اطجؼ رَغ ً١اٌشووبد اوضو ٌٍٛٙخ
ف ٟاٌؼبَ  ِٓ 2012فالي رمٍ ً١اٌؾل االكٌٔ ٝوأً اٌّبي اٌّطٍٛة ِٓ
 1000كٕ٠به اهكٔ ٟاٌ ٝكٕ٠به ٚاؽلٔٚ ،ظف ٘نا اٌّملاه ٚاعت اٌلفغ
لجً رَغ ً١اٌشووخ.

*ِٕظّخ  OECDرأٍَذ ٍٕخ ِٚ 1960ؤٌفخ ِٓ  34كٌٚخ اػضبء
رٙلف اٌ ٝرط٠ٛو اٌَ١بٍبد اٌز ِٓ ٟشأٔٙب رؼي٠ي اٌٛالغ االلزظبكٞ
ٚاالعزّبػ ٟؽٛي اٌؼبٌُ .www.oecd.org
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الفصل الرابع
التوصٌات

لقد كان للتحو ات السٌاسٌة التً شهدها العراق بعد التاس من نٌسان من
عام  ،2003وتوجه الدولة نحو ا انفتاح ا اقتصادي ،أثر فً تزاٌد عدد
الشركات المسجلة من حوالً ( )8500شركة الى أكثر من خمسٌن ألف
شركة خالل السنوات الثمان الماضٌة .إن تنوع النشاط اإلقتصادي
وإرتفاع حجم رأس المال ودخول اإلستثمارات األجنبٌة الى السوق
المحلً تتطلب مراجعة شاملة للمنظومة التشرٌعٌة التً تنظم حركة
السوق ومتطلبات تشجٌ

القطاع الخاص للنهوض بعملٌة التنمٌة

خصوصا وأن العراق مقبل على اإلنضمام الى إتفاقٌة التجارة العالمٌة.
لهذ األسباب وغٌرها ولكون عملٌة تسجٌل الشركات تمثل الخطوة
األولى على طرٌق البدء فً المشارٌ اإلقتصادٌة ،كبرت أم صغرت،
كان  ابد من مناقشة هذ القضٌة الحٌوٌة وبمشاركة جمٌ األطراف
المعنٌة ولعل أهم التوصٌات التً أفرزتها أوراق العمل والمناقشات التً
تلتها وزٌارة دائرة تسجٌل الشركات ترتكز على ما ٌلً:
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أوال :الجانب التشرٌعً:
لقد أقر المشاركون ضرورة مراجعة اإلطار القانونً المنظم لتسجٌل
الشركات من قبل السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة ضمن المراجعة الشاملة
لحزمة القوانٌن اإلقتصادٌة وفً ظل تعدد القوانٌن ذات الصلة بتأسٌس
الشركات وكان هناك تنوع فً الخٌارات المطروحة كتوصٌات
إستراتٌجٌة فً هذا المجال:
 أن ٌكون هناك قانون موحد لجمٌ أنواع الشركاتٌ ،ضم كافة
القوانٌن وا انظمة التً تستند الٌها دائرة تسجٌل الشركات والتً لها
عالقة بتاسٌس الشركات العراقٌة ومتابعة اعمالها وفروع الشركات
ا اجنبٌة وتسجٌل الوكا ات التجارٌة.
 أو أن ٌتم إجراء التعدٌالت المطلوبة على القانون الحالً.
 أو إلغاء القانون الحالً وإصدار قانون جدٌد.
فً جمٌ األحوال ٌ ...جب على القانون الجدٌد أو المعدل أو القانون
الموحد أن ٌأخذ بنظر اإلعتبار العدٌد من الجوانب لعل أهمها ما ٌلً:
أ -أن ٌكون متناغما والمرحلة الجدٌدة التً تعتمد على إقتصاد السوق
وتشجٌ اإلستثمار المحلً واألجنبً.
ب -تحقٌق التوازن بٌن تبسٌط ا اجراءات وبٌن التنظٌم .
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ت -أن دائرة مسجل الشركات جهة توثٌقٌة تنظٌمٌة ولٌست جهة رقابٌة.
ث -إعتماد أسلوب الحوكمة فً مراقبة نشاط الشركات كبدٌل عن
اسلوب الرقابة الحكومٌة.
ج -إضافة الشركات القابضة والشركات المساهمة المقفلة وشركات
المضاربة وغٌرها من أنواع الشركات التً ٌسمح القانون
بتأسٌسها.
ح -لقد ناقشت أوراق العمل المقدمة الكثٌر من اإلشكالٌات التشرٌعٌة
وقدمت العدٌد من مقترحات التعدٌل وأسبابه مما ٌمكن اإلستعانة
بها.
ثانٌا :الجانب اإلجرائً:
تعتبر دائرة تسجٌل الشركات القلب الذي تمر عبر القوانٌن والتعلٌمات
المنظمة لعملٌة التسجٌل وتعزٌز إمكانات الدائرة اإلدارٌة والقانونٌة
والفنٌة واللوجستٌة والمالٌة سٌمكنها من تأدٌة مهامها على أكمل وجه
لتكون بوابة العراق الى اإلستثمار والتنمٌة اإلقتصادٌة  ...قد أكد
المشاركون على ضرورة وض خارطة طرٌق لدائرة تسجٌل الشركات
وفقا لما ٌلً:
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 على المد القصٌر (خالل ثالثة الى ستة أشهر)
 .1إصدار تعلٌمات تفصٌلٌة لتفسٌر القانون رقم ( )21لعام 1997
وتعدٌالته توضح اإلجراءات المطلوبة لتسجٌل الشركات ونماذج
إستمارات التسجٌل والسجالت المطلوبة.
 .2اإللتزام بالنصوص الواردة فً قانون الشركات رقم ( )21لعام
 1997وعدم المطالبة بمستمسكات للتسجٌل خارج حدود القانون
(مثال :كون المؤسسٌن مشمولٌن بالبطاقة التموٌنٌة من عدمه).
 .3التوقف عن خضوع مسجل الشركات للتعلٌمات التً تفرضها
الجهات القطاعٌة خالفا للقانون والتً تؤخر عملٌة التسجٌل.
 .4إصدار دلٌل تفصٌلً باإلجراءات الخاصة بتسجٌل الشركات وكافة
متطلبات تنظٌم العالقة بٌنها وبٌن الشركات المسجلة.
 .5تقلٌل عدد الجهات التً ٌحتاج طالب تاسٌس الشركة الى مراجعتها
وذلك عن طرٌق:
 دراسة الجدو

من كتاب المصرف باٌداع راس مال الشركة

حٌث ان معظم ا اٌداعات غٌر حقٌقة  ،كما ان هذا مبلغ الودٌعة
ٌتم اطالقه بعد اٌام من صدور شهادة التاسٌس وتقدٌم المحضر
التاسٌسً  ،كما ان راس مال الشركة الحقٌقً فً الغالب قد
ٌتجاوز مبلغ الملٌون دٌنار وهو الحد ا ادنى للشركات المحدودة
مثال.
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 اعادة العمل بفكرة وجود موظف من الهٌئة العامة للضرائب فً
الدائرة ٌقوم بفتح ملف لطالب تاسٌس الشركة ،و ا حاجة لتقدٌم
كتاب براءة الذمة من الضرٌبة.
 .6طب بوسترات وفولدرات توضٌحٌة للمراجعٌن.
 .7تفعٌل الموق اإللكترونً للدائرة.
 على المد المتوسط( :خالل عام الى عامٌن)
)1

تطوٌر األداء المؤسسً لدائرة تسجٌل الشركات فً وزارة
التجارة وبما ٌمكنها من تقدٌم أفضل الخدمات للمراجعٌن عبر ما
ٌلً:
 إعادة النظر بالهٌكلة اإلدارٌة والمالٌة للدائرة وبما ٌتوافق
ومتطلبات عملها
 تحدٌد اإلحتٌاجات التقنٌة واللوجستٌة للدائرة بما فً ذلك الحاجة
إلعادة النظر فً موقعها وا انتقال الى مقر مناسب.
 التطوٌر المستمر للكادر الوظٌفً القانونً وغٌر القانونً المعتمد
لد

دائرة مسجل الشركات وبقٌة الدوائر المعنٌة ومن جمٌ

النواحً ابتداء من اللغة بالنسبة للمتعاملٌن م الشركات ا اجنبٌة
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مرورا بالتعامل الدبلوماسً ا اتكٌت المتحضر وا انتهاء بالشفافٌة
والنزاهة لبناء قدرات العاملٌن فً الدائرة.
)2

وض الخطوات التنفٌذٌة لتطبٌق مبدأ النافذة الواحدة وإستخدام
الحاسوب إلنجاز معامالت التسجٌل خالل ٌوم واحد وتحدٌد
اآللٌات والمتطلبات وخارطة الطرٌق المطلوبة لتحقٌق ذلك.

)3

معالجة الخلل الناجم عن فرض غرامات تأخٌر قانونٌة من ثالث
جهات مختلفة وفقا لقانون اٌشووبد (لجً  ِٓ 10/7وً ػبَ)
ٚلبٔ ْٛاٌضو٠جخ (لجً  ِٓ 6/1وً ػبَ) ٚلبٔ١٘ ْٛئٗ االٚهاق
اٌّبٌ١خ (لجً  ِٓ 6/1وً ػبَ) وتوحٌد تأرٌخ تقدٌم الحسابات
الختامٌة لها وفرض غرامة تأخٌر واحدة.

)4

وض المعالجات المناسبة لحل إشكالٌة الغرامات المالٌة المتركمة
على العدٌد من الشركات منذ عام  1990وتسهٌل عملٌة تصفٌة
هذ الشركات.

)5

ال ؽبعخ الٌياَ طبٌت ربٍ ٌ١اٌشووخ ثزؼِ ٓ١١ؾبِٚ ٟو ً١رَغً١
ٚعؼً االِو إفز١به.ٞ

)6

توفٌر نظام الكترونً متكامل لتسجٌل الشركات ومتابعة اعمالها
وربط الدائرة بمسجل الشركات فً اقلٌم كردستان والدوائر
ا اخر

ذات العالقة بعملٌة تسجٌل الشركات عبر الشبكة

العنكبوتٌة.
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اعادة العمل بنظام الحوافز للموظفٌن والذي كان معمو ا به قبل
 2003حٌث ان تلك الحوافز تحتسب من اجور الخدمة المدفوعة
من الشركات المسجلة لد

دائرة تسجٌل الشركات و ا تكلف

مٌزانٌة الدولة فً الوقت الذي تساهم فً القضاء على الفساد
والرشوة بشكل كبٌر.
)8

ضرورة إخضاع وكالء التسجٌل لبرامج تدرٌبٌة وإن  ا ٌمارسوا
هذ المهنة بدون الحصول على شهادة من الدائرة أو أي جهة فنٌة
أخر

بناءا على إمتحان شفهً وتحرٌري وفقا لمعاٌٌر تحددها

الدائرة والقطاع الخاص.
)9

فزؼ أوضو ِٓ فوع ٌَّغً اٌشووبد ف ٟاٌّؾبفظبد
ٔٚمزوػ أْ ٠زُ فزؼ  4فوٚع ثشىً أ ٌٟٚف ٟوً ِٓ
(اٌىوؿ ٚاٌوطبفخ ٚاٌجظوح ٚاٌّٛطً).

ثالثا :الجوانب التنفٌذٌة لألطراف المشاركة:
 .1العمل على اإلستفادة من تجارب الدول المجاورة فً عملٌة تسجٌل
الشركات (األردن على سبٌل المثال).
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 .2حث المنظمات الدولٌة العاملة فً العراق والمهتمة بتطوٌر القطاع
اإلقتصادي على توحٌد جهودها وتنسٌق عملها منعا للتكرار
وإستثماراً للموارد المتاحة
 .3تشكٌل لجنة تنسٌقٌة من جمٌ األطراف المشاركة لمتابعة تنفٌذ
التوصٌات وتحقٌق األهداف المطلوبة.
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الفصل الخامس
الختام

ٌعتبر تسجٌل الشركات الحلقة األساسٌة فً أي مشروع للقطاع الخاص
العراقً .وبالتالً فإنه من األهمٌة بمكان العمل على خفض عدد
اإلجراءات وكلفتها والوقت الذي تستهلكه عملٌة تسجٌل الشركات فً
العراق وبما ٌواكب الرؤٌة اإلقتصادٌة الجدٌدة واإلنفتاح على إقتصاد
السوق وٌعزز من دور القطاع الخاص فً عملٌة التنمٌة المستدامة.
لقد سعت هذ الورقة الى مناقشة هذا الموضوع من جانبٌه التشرٌعً
واإلجرائً عبر ثالث وسائل:
 إقامة ورشتً عمل بمشاركة جمٌ األطراف المعنٌة
 إعداد دراسة مقارنة م المملكة اإلردنٌة الهاشمٌة.
 زٌارة إستطالعٌة الى دائرة تسجٌل الشركات فً وزارة التجارة
إن أهم النتائج التً خلصت الٌها هذ الورقة تتركز على ما ٌلً:
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 .1رغم قدم القاعدة التشرٌعٌة للشركات فً العراق وتعدٌالت سلطة
اإلئتالف على القانون النافذ رقم  21لعام  ،1997إ ا أن هناك حاجة
ماسة إلجراء مراجعة تشرٌعٌة متكاملة.
 .2العمل على إصدار تعلٌمات واضحة وتفصٌلٌة لتنظٌم عملٌة التسجٌل
وتسهٌل اإلجراءات وتسرٌعها.
 .3ضرورة تطوٌر مستو

األداء فً دائرة تسجٌل الشركات وتحدٌث

آلٌات التسجٌل.
 .4ضرورة أن ٌكون هناك لقاءات متواصلة ألصحاب المصلحة تناقش
المشاكل القائمة والمستقبلٌة والعمل على حلها.
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صور لورشة العمل األولى فً مقر تجمع العراق 2020
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صور لورشة العمل الثانٌة فً مقر مجلس النواب
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صور مؤتمر إطالق ورقة السٌاسات
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