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أهم مالمح القانون رقم  11لسنة  2012اخلاص بتعديل قانون
الشركات العراقي رقم  21لسنة -)*(-1221
د .مصطفى ناطق صاحل
أستاذ القانون التجاري املساعد
كلية احلقوق /جامعة املوصل
جا ٤تعد ٌٜقاْ ٕٛايػسنات بعدَٛ ٠اد َُٗ ١بًػت (َ )77اد ٠قاَْٗٓ ،١ْٝٛا ()7
َٛاد قاْٚ ١ْٝٛفكسات جدٜد ٠اضٝفت ملٛاد ايكاْ ،ٕٛمما جعٌ ايكاْ ٕٛاذتاي ٞميتد َٔ
املاد )227( ٠اىل املاد ،َ٘ٓ )224( ٠بعدَا نإ ضابكا ٜٓتٗ ٞباملادٚ ،)227( ٠جا٤ت
ايتعدٜالت اٜطا َعدي ١يٓصٛص قاَْٛ ١ْٝٛجٛد ٠فعال بًؼ عددٖا (َٛ )71اد قاْ.١ْٝٛ
ٚعًٚ ٘ٝمتاغٝا َع ضسٚز ٠تطٜٛس قطاع ايػسنات يف ايعسام ٚاالخر بأِٖ
املطتجدات االقًٚ ١ُٝٝايدٚي ١ٝيف ٖرا ايػإٔ ،صدز ايكاْ ٕٛزقِ  77يطٓ.2179 ١
ٚضٝتِ ٖٓا اضتعساض اِٖ االحهاّ ادتدٜدٚ ٠ايتعدٜالت ٚايتعًٝل عًٗٝاٚ ،نايتاي:ٞ
اٚال :ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛادتدٜد ٠اييت اضٝفت يًكاْ.ٕٛ
 -7جا٤ت املاد َٔ )7( ٠ايتعد ٌٜبإضاف ١املادَ 7( ٠هسز) يًكاْٚ ،ٕٛاييت اضافت ْٛعا
جدٜدا َٔ ايػسنات مل ٜطبل يكاْ ٕٛايػسنات إ عادتٗا ( ٖٞٚايػسن ١ايكابطٚ )١اييت
تتدر َٔ ايػسن ١املطاُٖ ١ا ٚاحملدٚد ٠غهال قاْْٝٛا هلا عٓد ايتأضٝظٜٚ ،هٕٛ
غسضٗا ايطٝطس ٠عً ٢غسن ١ا ٚغسنات َطاُٖ ١ا ٚستدٚد َٔ ٠خالٍ احد ٣ايطسٜكتني:
أ -اَتالى انجس َٔ ْصف زاع َاٍ ايػسنٚ ١ايطٝطس ٠عً ٢ادازتٗا.
ب -ايطٝطس ٠عً ٢زتًظ االداز ٠يف ايػسن ١املطاُٖ.١

(*) مقال مراجعة.
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ٜٚعد َٔ اٖداف ٖر ٙايػسن ١دعِ االقتصاد ايٛطين َٔ خالٍ جتُع عد ٠غسنات

يتحكٝل اٖدافٗا بايػهٌ االَجٌ ٚإظٗاز املصاٜا االضاض ١ٝيتُٓ ١ٝاالقتصاد ٚتطٜٛس ايتجاز.)7(٠

ٚظٗٛز ايػسن ١ايكابطٜ ١ؤد ٟبايطسٚز ٠يٛجٛد غسنات تابع ١هلاٚ ،ال حيل

يألخري ٠إ تتًُو اضِٗ يف ايػسن ١ايكابطٜٚ ،)2(١طس ٟعً ٢ايػسن ١ايكابط ١احهاّ قإْٛ
ايػسنات َامل ٜٛجد ْص ٜكط ٞخبالف٘(ٚ ،)3إ ٚجٛد َجٌ ٖرا ايٓٛع ضٝحكل اْتػازا نبريا
يًػسنات ٜٛٚضع ْػاطاتٗا َٔ خالٍ زضِ ضٝاضتٗا ادتدٜد ٠يف ظٌ تٛجٗات ايػسن١
ايكابط ١حٝح ٜتِ فسض اضرتاتٝج ١ٝاالخري ٠عً ٢ايػسنات ايتابع ١مما ضٝؤد ٟبايطسٚز٠
اىل زفع اداٗ٥ا ٚحتكٝل االزباح املطًٛب ١عٓد تٓفٝر تًو ايطٝاضات بايػهٌ ايصحٝح،
ٚبايتاي ٞفُجٌ ٖرا ايٓٛع َٔ ايػسنات ضتؤثس نجريا يف قسازات ايػسنات ايتابع ١هلا ،يهٔ
ٜٛجد اْتكاد عً ٢ايٓص ادتدٜد  ٖٛٚإ املػسع نإ االٚىل ب٘ قصس تأضٝظ ايػسن١
ايكابط ١بػهٌ غسنَ ١طاُٖٚ ،١إ ٜبعد ايػسن ١احملدٚد َٔ ٠ذيو؛ ٚذيو بطبب إ االخري٠
تتُٝص مبحدٚد ١ٜاعطاٗ٥ا (ٚ )25-2إ االنتتاب فٗٝا َػًلٚ ،بايتاي ٞضعف اال٥تُإ بٗرا
ايػإٔ يًػسن ١احملدٚدٚ ٠ستدٚد ١ٜاْػطتٗا ٚاٖدافٗا بعهظ ايػسن ١املطاُٖٚ ١اييت تعد
َٔ انرب اْٛاع ايػسنات ،حت ٢إ ايعدٜد َٔ قٛاْني ايػسنات ايعسب ١ٝاقست يًػسن ١ايكابط١
إ تتأضظ نػسنَ ١طاُٖ ١فكط(.)4

 -2جا٤ت املاد َٔ )4( ٠ايتعد ٌٜعًْ ٢ص املاد )28( ٠حٝح إ املػسع اضاف (ايبٓد
ثايجا) يًُادٚ ٠اييت تطُٓت اعطا ٤صالح ١ٝجملًظ ايٛشزا ٤بٓا ٤عً ٢اقرتاح ٚشٜس
ايتجاز ٠بتعد ٌٜاملبايؼ ٚايٓطب ١احملدد ٠يسأع َاٍ ايػسنات ْٚطب ١ايتصاَات ايػسن١
) )7المادة ( 1مكرر/ثانيا) من القانهن رقم  71لسنة  2970الخاص بتعديل قانهن الشركات
العراقي النافذ.

) )2المادة ( 1مكرر /ثالثا) من القانهن رقم  71لسنة  2970الخاص بتعديل قانهن الشركات
العراقي النافذ.

) )3المادة ( 1مكرر خامسا) من القانهن رقم  71لسنة  2970الخاص بتعديل قانهن
الشركات العراقي النافذ.

) )4كما في قانهن الشركات االردني رقم  22لسنة 7001؛ وقانهن الشركات القطري رقم 5
لسنة  2992وغيرها.
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املطاُٖٚ ١املٓصٛص عًٗٝا يف املاد 28 ٠ببٓدٜٗا (اٚال ٚثاْٝا) ،صتد إ ٖرا ايتعدٌٜ
ضسٚز ٟيػسض َٛانب ١املبايؼ ٚايٓطب احملدد ٠قاْْٛا َع ايٛاقع االقتصادٚ ٟاملاي،ٞ
ٚتػٝري االضعاز ٚازتفاع ايتطدِ االقتصاد ٟا ٚاخنفاض٘ مما ضٝؤثس بايتأنٝد عًٖ ٢رٙ
املبايؼ ٚايٓطب تصٌ يف نجري َٔ االحٝإ غري َتالَ ١ُ٥ع ايٛاقع اذتكٝك ٞيالقتصاد يف
ايدٚي.١
 -3اضاف ايتعد ٌٜيف املاد( َ٘ٓ )6( ٠بٓدا ثايجا) يًُاد َٔ )727( ٠قاْ ٕٛايػسنات مل
ٜهٔ َٛجٛد ضابكا حٝح اجاش ايٓص ادتدٜد إ ٜه ٕٛيهٌ غسنْ ١ا٥با يًُدٜس املفٛض
حيٌ ستٌ االخري عٓد غٝاب٘ ٜٚتِ تع ٘ٓٝٝبرات ايطسٜك ١اييت ٜعني بٗا املدٜس املفٛض،
ٚٚفكا يٓٛع ايػسنٖٚ ،١را االَس ضسٚز ٟيػسض ضري ايعٌُ االدازٚ ٟاملاي ٞيف ايػسن١
ٚعدّ عسقًت٘ عٓد غٝاب املدٜس املفٛضٚ ،ضد ايػاغس َؤقتا بٗرا ايػإٔ.
 -4اضافت املاد َٔ )7( ٠ايتعدْ ٌٜصا جدٜدا اىل املاد َٔ )722( ٠قاْ ٕٛايػسنات حٝح
ْص (ايبٓد ثاْٝا) َٓٗا عً ٢اعفاْ ٤ا٥ب املدٜس املفٛض بكساز َطبب َٔ ادتٗ ١اييت
عٓٝت٘.
 -5جا٤ت املاد َٔ )74( ٠ايتعد ٌٜبإضافَ ١اد ٠جدٜد ٠يًكاْ ٕٛاخرت ايتطًطٌ ( )727يف
قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞحٝح عادتت َطاي ١ختصٝص االجٛز املطتٛفا َٔ ٠قبٌ
املطجٌ ٚفكا يٓطب َع ١ٓٝنإٜساداتْ ٖٞٚ ،طب %81 ١اٜسادا رتص ١ٜٓايدٚيْٚ ،١طب%71 ١
نُٛاشْ ١اضتجُاز ١ٜيتطٜٛس دا٥سَ ٠طجٌ ايػسناتْٚ ،طب %71 ١حٛافص تػجٝع ١ٝغٗس١ٜ
ملٛظف ٞدا٥سَ ٠طجٌ ايػسناتَٚ ،جٌ ٖرا ايٓص َِٗ ٚحتفٝص ٟيًعاًَني يف دا٥س٠
َطجٌ ايػسنات ٚفكا يًٓطب احملددٚ ٠حتكٝل َٛازد يًدٚيٚ ١يًدا٥س َٔ ٠خالٍ ٖرٙ
االجٛز.
 -6اضافت املاد َٔ )75( ٠ايتعدَ ٌٜاد ٠قاْ ١ْٝٛجدٜد ٖٞٚ ،٠املاد )222( ٠يف قإْٛ
ايػسنات ايعساق ٞحٝح ْصت عً ٢اعطا ٤االٚي ١ٜٛيف ايتعاقدات اذته ١َٝٛاىل ايػسنات
ايعساق ١ٝفكط ا ٚاملتػازنَ ١ع ايػسنات االجٓبٖٚ ،١ٝرا ايٓص بايتأنٝد ضٝحكل
اْتعاغا نبريا يًػسنات ايعساق ١ٝا ٚايداخًَ ١ع غسنات اجٓبٚ ١ٝحيكل هلا َٛازد َاي،١ٝ
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فطال عٔ تٛافس االطُٓ٦إ ٚايجك ١مبجٌ ٖر ٙاالْٛاع َٔ ايػسنات نْٗٛا ميهٔ بطٗٛي١
ايتأند َٔ قاْ ١ْٝٛتأضٝطٗا ٚحيكل اغساض ايتعاقد َعٗا َٔ قبٌ ادتٗات املعٓ.١ٝ
 -7جا٤ت املاد َٔ )76( ٠ايتعد ٌٜمباد ٠قاْ ١ْٝٛجدٜد ٖٞٚ ٠املاد )223( ٠يف قإْٛ
ايػسنات ايعساق ٞحٝح ْصت عً ٢ضسٚز ٠اعتُاد ْعاّ املطجٌ االيهرت ْٞٚيف
ايػسنات َٔ خالٍ ٚضع ْعاّ ايهرت ْٞٚيتبادٍ املداطبات ٚايسضا ٌ٥عٓد تكدِٜ
طًبات تأضٝظ ايػسنات مما ضٝحكل ايطسعٚ ١االَإ يف اصتاش املعاَالتٖٚ ،را اصتاش
نبري ٚصسٜح يكآْْٛا يف االعتُاد عً ٢تكٓٝات االتصاالت ٚايٛضا ٌ٥االيهرت١ْٝٚ
املتطٛز ٠اييت ختتصس ايٛقت ٚاملطافات ٚحتكل االَإ ايعاي َٔ ٞخالٍ بساَج اذتُا١ٜ
املتطٛز ٠اييت متٓع اخرتام ٖرا ايٓعاّٚ ،ايتكً َٔ ٌٝاضتدداّ االٚزام املدتًف ١يف
َعاَالت تأضٝظ ايػسنات َٚا تعًل بٗا َٔ اَٛز اخس.٣
ثاْٝا :ايٓصٛص ايكاْ ١ْٝٛاملعدي ١يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق:ٞ
 -7جا٤ت املاد َٔ )2( ٠ايتعدٚ ٌٜاجست تعدٜال َُٗا عًْ ٢ص املاد َٔ )72( ٠ايكإْٛ
ٚارتاص بايعط ١ٜٛيف ايػسنات حٝح فسقت املاد ٠املعدي ١اعال ٙبني ايعساقٞ
ٚاالجٓيب ،حٝح اعط ٢ايبٓد اٚال َٔ املاد ٠املعدي ١يًػدص ايعساق ٞطبٝع ٞاَ ٚعٟٓٛ
حل انتطاب ايعط ١ٜٛنُؤضظ اَ ٚطاِٖ ا ٚغسٜو بأْٛ ٟع َٔ اْٛاع ايػسنات ٚفكا
يًكاْ.ٕٛ
اَا ايبٓد ثاْٝا فإْ٘ اغاز اىل ايػدص االجٓيب طبٝعٝا اَ ٚعٜٓٛا بانتطاب
ايعط ١ٜٛنُؤضظ اَ ٚطاِٖ يف ايػسنات املطاُٖ ١ا ٚاحملدٚد ٠فكط عً ٢إ ال تكٌ
َطاُٖ ١ايعساق ٞيف زاع املاٍ عٔ . %57
َ َٔٚطايع ١ايٓص ايطابل قبٌ ايتعد ٌٜصتد ْص املاد )72( ٠املعدٍ عاّ 2114
نإ ٜٓص عً ٢يًػدص ايطبٝع ٞا ٚاملعٓ ٟٛاالجٓيب ا ٚايعساق ٞحل إ ٜه ٕٛعطٛا يف
ايػسنات ٚفكا يًكاْ ٕٛنُؤضظ ا ٚحاٌَ اضِٗ ا ٚغسٜو فٗٝاٖٚ،....را ايٓص اضٝف َٔ
خالٍ تعدٜالت ضًط ١اال٥تالف املؤقت ١املٓحً ١يف ايعسام مبٛجب االَس زقِ  64يطٓ،2114 ١
فٓجد إ ايٓص ادتدٜد اعط ٢االٚي ١ٜٛيف تأضٝظ ايػسنات ا ٚاملطاُٖ ١فٗٝا يًعساقَٔٚ ،ٞ
ثِ اعط ٢اذتل يألجٓيب بتأضٝظ ا ٚاملطاُٖ ١بٓٛعني َٔ ايػسنات ُٖٚا املطاُٖ١
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ٚاحملدٚدٚ ٠بكٝد َِٗ ٖ ٛإ تهَ ٕٛطاُٖ ١ايعساق ٞفٗٝا ال تكٌ عٔ  ،%57فٓجد إ ايتعدٌٜ
ادتدٜد قٝد حل االجٓيب يف تأضٝظ ا ٚاملطاُٖ ١يف ايػسنات بٓٛعني فكط ،بعدَا نإ
َطًل اذتس ١ٜي٘ بايتأضٝظ ا ٚاملطاُٖ ١ا ٚاملػازن ١بأْٛ ٟع َٔ اْٛاع ايػسنات قبٌ
تعد ٌٜايٓص حايٝا.
 -2جا٤ت املاد َٔ )3( ٠ايتعد ٌٜبإجسا ٤تعد ٌٜعً ٢املاد َٔ )77( ٠ايكاْٚ ٕٛارتاص١
بطًب تأضٝظ ايػسن ١حٝح ايػ ٢ايتعدَ ٌٜا نإ ٜػرتط٘ ايكاْ ٕٛضابكا بػإ تكدِٜ
ٚثٝك ١االنتتاب باألضِٗ ملؤضط ٞايػسن ١املطاُٖ ١املٛقع ،َِٗٓ ١الٕ ٖؤالٜ ٤هتتبٕٛ
ٚفكا يًُاد َٔ )39( ٠قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓافر بٓطب َع ١ٓٝقاْْٛا ٚفكا يٓٛع
ايػسن ١املطاُٖ(١خاص ،١شتتًط.)١
 -3جا٤ت املاد َٔ )5( ٠ايتعد ٌٜيتػري اىل تعدْ ٌٜص املاد َٔ )97( ٠قاْ ٕٛايػسنات
ارتاص ١بتٛن ٌٝايػري ذتطٛز االجتُاعات االداز ١ٜبايػسنٚ ،١خصٛصا (ايبٓد ثاْٝا)
َٓٗا حٝح جعًت حتدٜد غهٌ االْابٚ ١ستتٜٛات٘ ٚنٝف ١ٝاعدادٚ ٙاملطؤٚي ١ٝيف صحت٘
هل ١٦ٝاالٚزام املاي ،١ٝبعد َا ناْت يًُطجٌ ضابكا ،حٝح إ االَس ٜتعًل بأٚزام َاي١ٝ
يف ايػسنات ٚخصٛصا ايػسنات املطاُٖ(١ارتاص ،١املدتًطٚ )١اييت ٜتِ تداٚهلا يف
ضٛم ايعسام يألٚزام املاي ،١ٝفتهٖٓ ٕٛا ْٛع خاص َٔ ايسقاب ١عًٖ ٢ر ٙاملطاٌ٥
ارتاص ١باإلْابٚ ١ضٓدٖا.
ٚجا ٤اٜطا (ايبٓد ثايجا) َٔ املاد ٠اعال ٙبتعدٜ ٌٜتعًل بإٜداع ايٛناالت ٚاالْابات
يد ١٦ٖٝ ٣االٚزام املاي ١ٝبدال َٔ َسنص ايػسنٚ ١البد عًٖ ٢ر ٙاهل ١٦ٝتدقٝكٗا يًتأند َٔ
صحتٗا.
 -4عادتت املاد َٔ )8( ٠ايتعد َٔ ٌٜخالٍ تعدْ ٌٜص املاد )747( ٠ببٓدٜٗا (اٚال
ٚثاْٝا) َٔ ايكاْٚ ٕٛارتاص مبد ٠اْكطا ٤ايػسنات عٓد عدّ َباغسْ ٠ػاطٗا اٚ
تٛقفٗا بػهٌ َتصٌ ،حٝح اصبحت املد ٠ضٓتني بدال َٔ ايطٓ ١ايٛاحدٚ ،٠نإ
تٛقفٗا يطبب غري َػسٚع.
 -5جا٤ت املاد َٔ )9( ٠ايتعد َٔ ٌٜخالٍ اجسا ٤تعد ٌٜعً( ٢ايبٓد ثاْٝا) َٔ املاد٠
( َٔ )758ايكاْٚ ،ٕٛارتاص بعدّ قٝاّ ايػسن ١بإصداز قساز بتصفٝتٗا ٚاختاذ
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االجسا٤ات ايالشَ ١يتدازى اٚضاعٗاٚ ،حتكل ضبب َٔ االضباب ايٛازد ٠يف املاد)747( ٠
ببٓٛدٖا ايجالث ١االٚىل ،حٝح ٜجبت يًػسن ١اذتل باالعرتاض عً ٢قساز ايتصف،....١ٝ
ٚجا٤ت االضاف ١ادتدٜدٚ ( ٠نٌ ذيو َع عدّ االخالٍ باي ١ٝايتصف ١ٝاحملدد ٠يف عكد
ايػسن ١إ ٚجدت) ،حٝح اْ٘ قد حيدد ايػسنا ٤ا ٚاملطاُٖني اضًٛبا اتفاقٝا فُٝا
ب ِٗٓٝيًتصف ١ٝعٓد ايطسٚز ٠فالبد َٔ َساعاتٗا.
 -6عديت املاد َٔ )71( ٠ايتعدْ ٌٜص املاد َٔ )275( ٠قاْ ٕٛايػسنات ٚاييت جعًت
فٗٝا عكٛب ١اذتبظ َد ٠ال تكٌ عٔ  3اغٗس ٚال تصٜد عً ٢ايطَٓ ١ع ايػساَ ١ال تكٌ عٔ
(َ 3الٜني دٜٓاز) ٚال تصٜد عٔ (َ 5الٜني دٜٓاز) ا ٚبإحداُٖا عٓد ممازضْ ١ػاط
ايػسنات أٜا نإ ْٛعٗا َٔ د ٕٚاذتص ٍٛعً ٢غٗاد ٠تأضٝظٖٚ ،ر ٙتعد عكٛب١
اضاض ١ٝيًكطا ٤عً ٢ايػسنات اي ١ُٖٝٛا ٚايتحا ٌٜعً ٢ايٓاع مبطُ ٢ايػسنَٔ ١
خالٍ ايتعاٌَ باألَٛاٍ َٔ دٚ ٕٚجٛد غٗاد ٠قاْ ١ْٝٛيتأضٝظ ايػسن.١
 -7عديت املاد َٔ )77( ٠ايتعدْ ٌٜص املاد َٔ )276( ٠ايكاْ ٕٛاملتعًك ١باضتٝفاَ ٤بايؼ
عٔ ايػسن ١اييت مل تك ّٛمبطو ايطجالت املطًٛب ١قاْْٛا َٔ خالٍ ايػساَ ١ال تكٌ عٔ
ًَ ٕٛٝدٜٓاز ٚال تصٜد عٔ عػسَ ٠الٜني حٝح إ ايٓص ادتدٜد ٚضع حد ٜٔادْ٢
ٚاعً ،٢اَا ضابكا فهإ ٖٓاى حد اعً ٢فكطٚ ،حطٓا فعٌ املػسع بايتعد ٌٜادتدٜد
ٚذيو إلعطا ٤ضًط ١تكدٜس ١ٜيًجٗ ١اييت تفسض ايػساَ ١يف حتدٜد َد ٣جطاَ ١ايفعٌ َع
حجِ ايػسنٚ ١فسٚعٗا ايهجري ٠املٓتػس ٠داخًٝا ا ٚدٚيٝا ٚعدّ ايتصاَٗا بايطجالت
ٚايدفاتس ايتجازَ ١ٜجال املطًٛبَٗٓ ١ا يبٝإ حكٝكَ ١سنصٖا املايٚ ٞايتصاَاتٗا.
 -8جا٤ت املاد َٔ )72( ٠ايتعد ٌٜعًْ ٢ص املاد َٔ )277( ٠ايكاْ ٕٛبتعد ٌٜايػساَات
ايتأخري ١ٜاييت تفسض عً ٢ايػسن ١اييت مل تكدّ بٝاْاتٗا اىل جٗ ١زمس ١ٝعٓد ايطًب
حٝح اضاف ايتعد ٌٜاذتد االدْ ٢يًػساَ ١عٔ نٌ  ّٜٛتأخري ( 51ايف دٜٓاز) بعدَا
ناْت ضابكا ايػساَ ١مبجًُٗا ال تصٜد عٔ ( 311ايف دٜٓاز) ،ا ٟناْت ٖٓاى ضًط١
تكدٜس ١ٜعٓد فسضٗا َٔ دٚ ٕٚجٛد حد ادْ ٢هلاٚٚ ،فكا يًتعد ٌٜجعٌ اذتد االعً ٢ال
ٜتجاٚش ( 251ايف دٜٓاز)ٚ ،يف نٌ االحٛاٍ ال تصٜد زتُٛعٗا عٔ (َ 5الٜني دٜٓاز)ٖٓ ،ا
ايٓص عاجل َطأي ١يف غا ١ٜاالُٖ١ٝ؛ الٕ اذتاج ١اىل تكدَ ِٜعًَٛات َٔ اْٛ ٟع َتعًك١
بايػسن ١قد ٜه ٕٛايػسض َٓٗا حطِ ْصاع ا ٚتدقٝل اَس جٖٛس ٟا ٚيتٛثٝل ٖرٙ
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املعًَٛات يد ٣تًو ادتٗ ١ا ٚادتٗات اييت طًبتٗا ٚيتهػف َجٌ ٖر ٙاملعًَٛات َد٣
صح ١عكد ايػسنٚ ١تأضٝطٗا قاْْٝٛا بٗرا ارتصٛص.
 -9عديت املاد َٔ )73( ٠ايتعد ٌٜايتطُ ١ٝاييت اطًكاٖا قاْ ٕٛايػسنات اىل ًَحك٘ ارتاص
(ظد ٍٚايسض )ّٛاىل تطُ( ١ٝجد ٍٚاالجٛز) َع حًَ ٍٛصطًح االجٛز ستٌ ايسضّٛ
آُٜا ٚزدت يف ايكاْٚٚ ٕٛفكا يًتعد ٌٜادتدٜد َٓح ٚشٜس ايتجاز ٠صالح ١ٝتعدَ ٌٜبايؼ
االجٛز ٚاضاف ١خدَات جدٜدٚ ٠حتدٜد اجٛزٖا املطتٛفا ٠اذا اقتط ٢االَس ذيو،
ٚبايفعٌ اٚزد ايتعدًَ ٌٜحكا خاصا بارتدَات املكدَ ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ اجٛز اجاش٠
(.)7

تأضٝظ غسن ،...١ا ٚتعد ٌٜايعكدٚ ،غريٖا

 -71اخريا جا٤ت املاد َٔ )77( ٠ايكاْ ٕٛباعتبازْ ٙافرا َٔ تازٜذ ْػس ٙبايٛقا٥ع
ايعساق.١ٝ
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