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الصادر  1991لسهة  21قراءة يف تعدين قانون الصركات العراقي رقم 

-2019يف عام 
)*(
-  

 رضوان هاشم محدوند.                        ريان هاشم محدوند.             

 مدرس القانون التجاري                      القانون التجاريمدرس            
 / جامعة املوصنكمية احلقوق          جامعة كركوك /كمية القانون والعموم السياسية

عٔ زتًظ ايٓٛاب ايعساقٞ تعدٜاًل يكإْٛ  27/6/2019صدز يف ايعاّ املاضٞ بتازٜذ          
، إذ أقس ٖرا ايتعدٌٜ ْٛعًا خاصًا َٔ ايػسنات يف 1997يط١ٓ  21يػسنات ايعساقٞ زقِ ا

ٝح جا٤ يف األضباب املٛجب١ ارتاص١ ايٓعاّ ايتػسٜعٞ ايعساقٞ ٖٞ ايػسنات ايكابط١ ح
بٗرا ايتعدٌٜ يربٚش اذتاج١ اىل تأضٝظ ايػسنات ايكابط١ مبا ٜطِٗ بدعِ االقتصاد ايٛطين 

إجسا٤ات تكدِٜ طًب تأضٝظ ٚبػ١ٝ تٓعِٝ االحهاّ ايكا١ْْٝٛ ارتاص١ بٗا ٚيتطٌٗٝ 
دٚد٠ َٚٔ ، ٚبػ١ٝ تٓعِٝ َطا١ُٖ زأع َاٍ األجٓيب يف ايػسنات املطا١ُٖ ٚاحملايػسنات

، ٚشٜس ايتجاز٠ َٔ إعاد٠ ايٓعس بٗاأجٌ شٜاد٠ املبايؼ اييت تطتٛف٢ مبٛجب ايكإْٛ ٚمتهني 
ٚيػسض تٛفري ايفسص يًػسنات ايعساق١ٝ يف ايتٓافظ فطاًل عٔ ْكٌ ايتهًٓٛجٝا ٚايتكٓٝات 

تعدٌٜ إقساز ْعاّ اىل ايػسنات ايعساق١ٝ غسع ٖرا ايكإْٛ ، ٜٚعد اِٖ َا صدز يف ٖرا اي
( َهسز٠ أٚاًل/ أ  ع٢ً اْ٘ 7، إذ عّسف املػسع ايػسن١ ايكابط١ يف املاد٠ )يػسن١ ايكابط١ا

)ايػسن١ ايكابط١ ٖٞ غسن١ َطا١ُٖ أٚ ستدٚد٠ تطٝطس ع٢ً غسن١ أٚ غسنات َطا١ُٖ أٚ 
 : ايػسنات ايتابع١ بإحد٣ اذتايتني ستدٚد٠ تدع٢

  طس٠ ع٢ً إدازتٗا.                           . إ متتًو انجس َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن١ إضاف١ اىل ايط1ٝ
                                     إدازتٗا يف ايػسنات املطا١ُٖ(. . إٔ تهٕٛ هلا ايطٝطس٠ ع٢ً زتًظ2

فٛفكًا هلرا ايتعسٜف ال تعد ايػسن١ ايكابط١ ْٛعا جدٜدًا َٔ أْٛاع ايػسنات امنا ٖٛ 
، اّ َطٝطس٠ ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايػسناتبايتبع١ٝ يػسن١ ْعاًَا قاًْْٛٝا يًػسنات اييت تعٌُ 

حٝح إ تعسٜف ايػسن١ ايكابط١ ٜعٗس بأْٗا قد تهٕٛ غسن١ َطا١ُٖ أٚ غسن١ ستدٚد٠ 
َطٝطس٠ ع٢ً غسن١ اٚ زتُٛع١ َٔ ايػسنات املطا١ُٖ أٚ احملدٚد٠، ٚقد قطت ايفكس٠ )ب( 

ٞ بٛجٛب اقرتإ اضِ ايػسن١ َٔ ذات املاد٠ اييت عسفت ايػسن١ ايكابط١ يف ايكإْٛ ايعساق

                                                      

 .الموضوع مقال مراجعة)*( 
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باإلضاف١ اىل ْٛعٗا ن١ًُ )قابط١( ٚاٚجبت ذنس ذيو يف مجٝع األٚزام ٚاالعالْات ٚاملساضالت 
اييت تصدز عٔ ايػسن١ ، ٚأغازت ايفكس٠ ثاًْٝا َٔ ٖرٙ املاد٠ أٜطًا إىل إٔ ايػسن١ ايكابط١ 

                                                           تٗدف اىل دعِ االقتصاد ايٛطين ٚهلا ايكٝاّ مبا ٜأتٞ :         
 .متًو األَٛاٍ املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ يف إطاز ْػاط ايػسن١   -أ

تأضٝظ ايػسنات ايتابع١ هلا ٚإدازتٗا أٚ املػازن١ يف إداز٠ ايػسنات األخس٣ اييت  -ب
 .تطاِٖ فٝٗا

  .زام املاي١ٝاضتجُاز أَٛاهلا يف األضِٗ ٚايطٓدات ٚاألٚ –ج 
  .تكدِٜ ايكسٚض ٚايهفاالت ٚايتٌُٜٛ يًػسنات ايتابع١ هلا  -د
متًو بسا٤ات االخرتاع ٚايعالَات ايتجاز١ٜ ٚحكٛم االَتٝاش ٚغريٖا َٔ اذتكٛم املع١ٜٛٓ  -ٖـ

 . ٚاضتػالهلا ٚتأجريٖا يًػسنات ايتابع١ هلا أٚ يػريٖا
حيعس ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ متًو ) :نُا ْصت ايفكس٠ ثايجًا/أ َٔ ذات املاد٠ ع٢ً أْ٘

أضُٗا يف ايػسن١ ايكابط١ ٜٚعد باطال نٌ تصسف َٔ غاْ٘ ْكٌ ًَه١ٝ األضِٗ َٔ ايػسن١ 
(، فال جيٛش ٚفكًا يريو يًػسن١ ايتابع١ ايتعاٌَ ع٢ً اضِٗ ايػسن١ ايكابط١ اىل ايػسن١ ايتابع١

ب ع٢ً  /ٚجبت ايفكس٠ ثايجًاٚا، ايكبٌٝ ٜهٕٛ باطاًل حبهِ ايكإْٛايكابط١ ٚأٟ تعاٌَ َٔ ٖرا 
، سن١ ايتابع١ بٓطب١ َطاُٖتٗا فٝٗاايػسن١ ايكابط١ تعٝني ممجًني عٓٗا يف زتًظ إداز٠ ايػ

ٚأٚجبت ايفكس٠ زابعًا ع٢ً ايػسن١ ايكابط١ يف ْٗا١ٜ نٌ ض١ٓ َاي١ٝ اعداد َٝصا١ْٝ زتُع١ 
طاحات ٚايبٝاْات ُٜٝع غسناتٗا ايتابع١ َػفٛعًا باإلٚبٝاْات األزباح ٚارتطا٥س هلا ٚدت

، نُا اقست ايفكس٠ خاَطا خبطٛع طًب٘ املعاٜري احملاضب١ٝ ايدٚي١ٝاملكسز٠ ٚفكًا ملا تت
ٚفكا يٓٛع  1997( يط١ٓ 21قإْٛ ايػسنات زقِ )يػسن١ ايكابط١ يألحهاّ املرنٛز٠ يف 

 .ن١ ايرٟ اخترت٘ َا مل ٜٛجد ْص يف ٖرا ايكإْٛ ٜكطٞ خبالف ذيوايػس
ٚٚفكًا هلرا ايتعدٌٜ اصبح باإلَهإ يًػدص ايطبٝعٞ أٚ املعٟٓٛ األجٓيب اذتل يف 
انتطاب ايعط١ٜٛ بصف١ َؤضظ أٚ َطاِٖ يف ايػسنات املطا١ُٖ أٚ احملدٚد٠ ع٢ً إ ال 

( ٚاييت ايػت 2سن١ ٚفكا يٓص املاد٠ )% َٔ زأع َاٍ ايػ51تكٌ ْطب١ َطا١ُٖ ايعساقٞ عٔ 
، ٚاملالحغ ع٢ً ٖرٙ ايفكس٠ إٔ ايتعدٌٜ ٌ ستًٗا َا ضبل ذنسٙ( َٔ ايكإْٛ ٚح12املاد٠ )

ٜهٔ ستددا مبٛجب  ، ففٞ ايطابل ملايعساق١ٞ ايػدص ُجا٤ يػسض حتدٜد ْطب١ َطاٖ
 . ايتعدٌٜ ايطابل

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=220220065863677
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ٌ اذتايٞ احد٣ َطتًصَات ٚفُٝا ٜتعًل مبطتًصَات تأضٝظ ايػسنات فكد ايػ٢ ايتعدٜ
تأضٝظ ايػسنات ٖٚٞ ٚثٝك١ االنتتاب ايصادز٠ َٔ قبٌ َؤضطٞ ايػسن١ ٚاملٛقع١ َِٓٗ 

( 3نإحد٣ َتطًبات تأضٝظ ايػسنات ٚارتاص١ بايػسن١ املطا١ُٖ فكد ذٖبت املاد٠ )
اىل املطجٌ ٚحيٌ ستً٘  ( ٚحٌ ستًٗا اآلتٞ : ٜكدّ طًب ايتأضٝظ17بإيػا٤ ْص املاد٠ )

 :َا ٜأتٞ
  .عكد ايػسن١ .1

قد  (28غٗاد٠ املصسف أٚ َٔ املصازف تجبت إ زاع املاٍ املطًٛب يف املاد٠ ) .2
 .اٚدع

 .١دزاض١ ادتد٣ٚ االقتصاد١ٜ ٚايف١ٝٓ يف ايػسن١ املطاُٖ .3
ٚابك٢ ايتعدٌٜ ع٢ً ايٓطب املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكستني اٚاًل ٚثاًْٝا َٔ ْص املاد٠ 

، ٖٞ ًَْٝٛٞ دٜٓاز يًػسن١ املطا١ٍُٖ ايػسن١ ٚ( ٚاملتعًك١ باذتد األد٢ْ يساع َا28)
تصٜد ْطب١  ، ٚالمخطُا١٥ ايف دٜٓاز يباقٞ ايػسناتًَٕٚٝٛ دٜٓاز يًػسن١ احملدٚد٠ ٚ

إال اْ٘ اعط٢  ،%١300 ٚحكٛم املايهني األخس٣ عٔ املطًٛبات اىل زتُٛع زاع َاٍ ايػسن
ٚايٓطب١ املٓصٛص عًُٝٗا يف جملًظ ايٛشزا٤ بٓا٤ ع٢ً اقرتاح ٚشٜس ايتجاز٠ تعدٌٜ املبايؼ 

 . ٔ املاد٠ مبا ٜهفٞ يتخكٝل ْػاطٗاايفكستني أٚاًل ٚثاًْٝا َ

 :ٚحٌ ستًٗا َا ٜأتٞ(  ايطابل 91( ْص املاد٠ )5ٚقد ايػ٢ ايتعدٌٜ مبٛجب املاد٠ )
يًعطٛ تٛنٌٝ ايػري بٛناي١ َصدق١ يًخطٛز ٚاملٓاقػ١ ٚايتصٜٛت يف اجتُاعات  -اٚال

 . .ش ي٘ اْاب١ غريٙ َٔ االعطا٤ هلرا ايػسضاهل١٦ٝ ايعا١َ نُا جيٛ
حتدد ١٦ٖٝ االٚزام املاي١ٝ ضٛابط غهٌ ضٓد االْاب١ ٚستتٜٛات٘ ٚنٝف١ٝ اعدادٙ  -ثاْٝا

جيب إ تٛدع ايٛناالت ٚاالْابات يد٣ ١٦ٖٝ االٚزام املاي١ٝ قبٌ  -ثايجا .َٚطؤٚي١ عٔ صخت٘
ند َٔ صختٗا أ١٦ٝ تدقٝكٗا يًتهلثالث١ اٜاّ يف االقٌ َٔ املٛعد احملدد يالجتُاع ٚع٢ً ا

 .ٟ اجتُاع ثإ ٜؤجٌ ايٝ٘ االجتُاع االٍٚتبك٢ ايٛناي١ ٚاالْاب١ ْافرتني ألٚ
حٝح ٜالحغ ع٢ً ٖرا ايٓص اْ٘ حدد ادت١ٗ املدتص١ بتخدٜد ضٛابط ضٓد االْاب١ 
ٚادت١ٗ اييت تٛدع يدٜٗا ايٛناالت ٚاالْابات ٚتدقٝكٗا ٖٚٞ ١٦ٖٝ األٚزام املاي١ٝ يف َٛعد 
أقصاٙ ثالث١ أٜاّ َٔ َٛعد االجتُاع احملدد يف ايػسن١ ، ٚناْت ادت١ٗ املدتص١ بريو يف 
ايطابل ٖٛ َطجٌ ايػسنات ،ٚادت١ٗ اييت تٛدع يدٜٗا ايٛناالت ٚاالْابات ٚتدقٝكٗا يف ايطابل 

 ناْت ٖٛ املسنص اإلدازٟ يًػسن١ .
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( 121ٖٚٛ ايبٓد ثايجًا اىل املاد٠ )( َٔ ايتعدٌٜ بٓدًا جدٜدًا 6ٚقد اضافت املاد٠ ) 
اجاشت مبٛجب٘ إ ٜهٕٛ يهٌ غسن١ ْا٥ًب يًُدٜس املفٛض ميازع صالحٝات املدٜس 

 املفٛض عٓد غٝاب٘ ٜعني بٓفظ ايطسٜك١ اييت ٜتِ فٝٗا تعٝني املدٜس املفٛض .
 :ستًٗا َا ٜأتٞ ( َٔ ايكإْٛ ٚح122ٌ( َٔ ايتعدٌٜ ْص املاد٠ )7ٚايػت املاد٠ ) 

  . بكساز َطبب َٔ ادت١ٗ اييت عٝٓت٘ : ٜعف٢ املدٜس املفٛض أٚاًل
 . بكساز َطبب َٔ ادت١ٗ اييت عٝٓت٘ : ٜعف٢ ْا٥ب املدٜس املفٛضثاًْٝا

ٚاملالحغ ع٢ً ٖرٙ املاد٠ اْٗا اضافت فكط طسٜك١ اعفا٤ ْا٥ب املدٜس املفٛض حٝح إ 
س٠ ٚاحد٠ فكط دٕٚ أٟ يف فك املاد٠ يف ايطابل ناْت تبني طسٜك١ اعفا٤ املدٜس املفٛض

 . تػٝري
ٚفُٝا ٜتعًل بأضباب اْكطا٤ ايػسنات فكد جا٤ يف ايتعدٌٜ بإيػا٤ ايبٓدٜٔ األٍٚ 

( بتعدٌٜ املد٠ اييت مل تباغس ايػسن١ فٝٗا ْػاطٗا أٚ تتٛقف 147ٚايجاْٞ َٔ ْص املاد٠ )
ني ٚع٢ً فكد أصبخت ضٓتفٝٗا ايػسن١ عٔ َصاٚي١ ْػاطٗا فكد ناْت ض١ٓ ٚاحد٠ ، أَا اآلٕ 

 : ٚفل َا ًٜٞ
ضٓتني ع٢ً تأضٝطٗا دٕٚ عرز : عدّ َباغس٠ ايػسن١ ْػاطٗا ع٢ً ايسغِ َٔ َسٚز أٚاًل

 .َػسٚع
 . تصٜد ع٢ً ايطٓتني دٕٚ عرز َػسٚع : تٛقف ايػسن١ عٔ ممازض١ ْػاطٗا َد٠ َتص١ًثاًْٝا

عًل ( امل158( َٔ ايتعدٌٜ ايعٌُ بايبٓد ايجاْٞ َٔ املاد٠ )9)املاد٠ ٚقد اعادت   
ٚاعادت ايٓص نُا ٖٛ ٚارتاص بصدٚز  2004يط١ٓ  64مبٛجب اَس ضًط١ اال٥تالف زقِ 

، إال إ ٖرا ايتعدٌٜ أضاف عباز٠ دٕٚ االخالٍ بآي١ٝ ساز بتصف١ٝ ايػسن١ َٔ قبٌ املطجٌق
  :ايٓص اآلتٞ ، ٚع٢ً ٚفل ١ احملدد٠ يف عكد ايػسن١ إ ٚجدتايتصفٝ

تصفٝتٗا ع٢ً ايسغِ حتكل ضبب َٔ األضباب إذا مل تصدز ايػسن١ تٛص١ٝ ب -ثاًْٝا
( َٔ ٖرا ايكإْٛ َٚسٚز 147املٓصٛص عًٝٗا يف ايبٓٛد )أٚاًل( ٚ)ثاًْٝا( ٚ)ثايجاً( َٔ املاد٠ )

ضتني ًَٜٛا ع٢ً تٓبٝ٘ املطجٌ هلا، ٚجب عًٝ٘ اصداز قساز ايتصف١ٝ َباغس٠ َا مل ٜعطٗا 
حٛاٍ نًٗا ٜهٕٛ يًػسن١ حل االعرتاض ٚيف األ .إَٗااًل يتدازى أٚضاعٗا إٔ ٚجد َطٛغًا يريو

ع٢ً قساز ايتصف١ٝ يد٣ احمله١ُ املدتص١ خالٍ ثالثني ًَٜٛا َٔ تأزٜذ تبًٝػٗا ب٘ ٜٚهٕٛ 
قساز احمله١ُ قابًًا يًتُٝٝص يد٣ سته١ُ االضت٦ٓاف بصفتٗا ايتُٝٝص١ٜ ٚال خيطع قسازٖا 
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احملدد٠ يف عكد ايػسن١  يًطعٔ بطسٜل تصخٝح ايكساز ايتُٝٝصٟ دٕٚ االخالٍ بآي١ٝ ايتصف١ٝ
 .إٕ ٚجدت
( َٔ ايتعدٌٜ ايعكٛب١ املفسٚض١ ع٢ً َٔ ميازع ْػاطًا باضِ 10ٚغددت املاد٠ ) 

، إذ ٚع فسدٟ دٕٚ اضتخصاٍ غٗاد٠ تأضٝظغسن١ َطا١ُٖ اٚ ستدٚد٠ اٚ تطا١َٝٓ اٚ َػس
 ( ٚحٌ ستًٗا اآلتٞ : 215ايػت ٖرٙ املاد٠ ْص املاد٠ )

اضِ غسن١ َطا١ُٖ أٚ ستدٚد٠ أٚ تطا١َٝٓ أٚ َػسٚع فسدٟ نٌ َٔ َازع ْػاطًا ب :ٚاًلأ
دٕٚ اضتخصاٍ غٗاد٠ تأضٝطٗا ٜعاقب باذتبظ َد٠ ال تكٌ عٔ )ثالث١ أغٗس( ٚال تصٜد ع٢ً 

( مخط١ 5000000( ثالث١ َالٜني دٜٓاز ٚال تصٜد ع٢ً )3000000ض١ٓ ٚبػسا١َ ال تكٌ عٔ )
 .َٔ ايكإْٛ 21َٔ املاد٠  2س٠ /َالٜني دٜٓاز أٚ بإحداُٖا، نٌ ذيو َع َساعا٠ ايفك

ٜعاقب بايعكٛب١ املٓصٛص عًٝٗا بايبٓد )أٚال( َٔ ٖرٙ املاد٠ نٌ َٔ َازع ْػاطًا : ثاًْٝا
  .باضِ فسع غسن١ أجٓب١ٝ دٕٚ اضتخصاٍ إجاش٠ ايتطجٌٝ

حٝح اضافت ٖرٙ املاد٠ عكٛب١ اذتبظ َد٠ ال تكٌ عٔ ثالث١ اغٗس ٚال تصٜد عٔ 
ل ال تصٜد عٔ ضاف١ اىل ايػسا١َ، ٚاييت عّدٍ َبًػٗا فهاْت يف ايطابايط١ٓ نعكٛب١ جٓا١ٝ٥ باإل

 .ثالث١ َالٜني دٜٓاز
( َٔ ايكإْٛ ٚاييت ناْت تكطٞ 216( َٔ ايتعدٌٜ ْص املاد٠ )11ٚايػت املاد٠ )
عداد ايطجالت ٜني دٜٓاز يعدّ ايتصاّ ايػسن١ بإتصٜد عٔ عػس٠ َال باضتٝفا٤ غسا١َ َاي١ٝ ال

 : اصخبت املاد٠ نُا ًٜٞ ٛجب ايكإْٛ تبعًا يفداح١ املدايف١ ، ٚقداملٓصٛص عًٝٗا مب
( عػس٠ َالٜني 10000000( ًَٕٝٛ دٜٓاز ٚال ٜصٜد ع٢ً )1000000ٜطتٛف٢ َبًؼ ال ٜكٌ عٔ ))

دٜٓاز َٔ نٌ غسن١ مل ت٤ٞٗ ايطجالت ايٛاجب َطهٗا مبٛجب ايكإْٛ ٚفكًا يفداح١ 
حل األد٢ْ يًػسا١َ ٖٚٛ َا مل ٜتِ حتدٜدٙ يف ( ٜٚالحغ ع٢ً ٖرا ايٓص اْ٘ حدد ااملدايف١
  .ايطابل

ٚاييت ناْت تًصّ  ( َٔ ايكا217ْٕٛ( َٔ ايتعدٌٜ ْص املاد٠ )12ٚقد ايػت املاد٠ )
تكدّ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املطًٛب١ ٚايٛاجب تكدميٗا إىل ج١ٗ زمس١ٝ ايػسن١ اييت ال 

 تصٜد عٔ ثالاما١٥ ايف عٔ نٌ شتتص١ يف األٚقات احملدد٠ مبٛجب ايكإْٛ بدفع غسا١َ ال
، فكد اصبح ايٓص ّٜٛ تأخري ٚفكًا يفداح١ املدايف١ دٕٚ حتدٜد حد اع٢ً ٜكف عٓدٙ املبًؼ 

 : ناالتٞ
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( مخطني أيف دٜٓاز ٚال ٜصٜد ع٢ً 50000) ٜطتٛف٢ عٔ نٌ ّٜٛ تأخري َبًؼ ال ٜكٌ عٔ)
يبٝاْات ٚاملعًَٛات ( َا٥تني ٚمخطني أيف دٜٓاز َٔ نٌ غسن١ تأخست عٔ تكدِٜ ا250000)

ايٛاجب تكدميٗا اىل ج١ٗ زمس١ٝ شتتص١ يف األٚقات احملدد٠ مبٛجب أحهاّ ٖرا ايكإْٛ 
حٝح اٚجب ٖرا ايٓص إ  .(( مخط١ َالٜني دٜٓاز5000000ع٢ً أال ٜصٜد زتُٛع ايػسا١َ عٔ)

 خري عٔ مخط١ َالٜني دٜٓاز. ايػساَات املرتان١ُ عٔ أٜاّ ايتأ ال ٜصٜد زتُٛع َبًؼ
 َٓٗا ع٢ً أٚال ( َٔ ايتعدٌٜ فكد جا٤ت بفكستني ْصت ايفكس٠ 13)ملاد٠ ا اأَ

ٌ تط١ُٝ )جدٍٚ ايسضّٛ( املًخل بايكإْٛ اىل)جدٍٚ األجٛز( ٚحتٌ ن١ًُ )األجٛز( ٜتعد
يٛشٜس ايتجاز٠  فكد اعطت ثاًْٝا ، أَا ايفكس٠ ستٌ ن١ًُ )ايسضّٛ( حٝجُا ُذنست يف ادتدٍٚ

ت يف )جدٍٚ األجٛز( ٚإضاف١ خدَات جدٜد٠ ٚحتدٜد َبايؼ تعدٌٜ َبايؼ األجٛز اييت ذنس
 .األجٛز اييت تطتٛف٢ عٓٗا

١ إىل أَا املٛاد املتبك١ٝ فكد اضافٗا ايتعدٌٜ ادتدٜد نُٛاد قا١ْْٝٛ جدٜد٠ َطاف
 : احهاّ ايكإْٛ ٖٚٞ نايتايٞ

 :تطاف َاد٠ جدٜد٠ اىل ٖرا ايكإْٛ ٚنُا ٜأتٞ (14) َاد٠
املطتٛفا٠ َٔ قبٌ دا٥س٠ تطجٌٝ ايػسنات ع٢ً ٚفل ايٓطب  ٜعاد ختصٝص االجٛز :أٚال

 ١: االتٝ
 .%( اماْني َٔ امل١٦ تكٝد اٜسادا ْٗا٥ٝا يًدص١ٜٓ ايعا80ّْطب١ ) .1

 . عٌُ دا٥س٠ تطجٌٝ ايػسنات %( عػس٠ َٔ امل١٦ َٛاش١ْ اضتجُاز١ٜ يتطٜٛس10ْطب١ ) .2

  .طجٌٝ ايػسنات%( عػس٠ َٔ امل١٦ حٛافص تػجٝع١ٝ غٗس١ٜ ملٛظفٞ دا٥س٠ ت10ْطب١ ) .3

  .ٜعٌُ ب٘ اعتبازا َٔ ايط١ٓ املاي١ٝ ايكاد١َ -ثاْٝا
 :  تطاف َاد٠ جدٜد٠ اىل ٖرا ايكإْٛ ٚنُا ٜأتٞ (15) املاد٠

تعط٢ االٚي١ٜٛ يف ايتعاقدات اذته١َٝٛ بهاف١ اْٛاعٗا اىل ايػسنات ايعساق١ٝ مبا فٝٗا 
  .املتػازن١ َع ايػسنات االجٓب١ٝ

 : جدٜد٠ اىل ٖرا ايكإْٛ ٚنُا ٜأتٞتطاف َاد٠  (16) املاد٠
قبٍٛ ايتداٍٚ االيهرتْٚٞ ٚاعتُاد ايربٜد ايطسٜع يهاف١ املساضالت ٚاملداطبات 
ٚتكدِٜ ايبٝاْات ٚاملطا٥ٌ االجسا١ٝ٥ يف نٌ َا ٜتعًل باملعاَالت اَاّ َطجٌ ايػسنات ع٢ً 

 .اليهرتْٚٞإ ٜكّٛ االخري بت١٦ٝٗ املتطًبات ٚاملطتًصَات ايطسٚز١ٜ يعٌُ ايٓعاّ ا
 .ٜٓفر ٖرا ايكإْٛ َٔ تازٜذ ْػسٙ يف ادتسٜد٠ ايسمس١ٝ (17)املاد٠ 


