
 قانون الشركات االننية الخاصة
 

  ;610كانّن امثاني  :6 

ًء عنٓ ىا أقرٌ ىجنس امنّاب ِصادق عنيُ رئيس امجيَّرية ِاستنادًا امٓ بنا
ًٔ )أحكاو امبند  ىن امدستّر (7;)ىن اميادة (ثامثاً )ِامبند (0:)ىن اميادة  (اِ

:صدر امقانّن اآلتي    

  ;610مسنة  (96 )رقً

  قانّن امشركات أىنية امخاصة

 الفصل االول

 السريان واالهداف

 -0-اميادة  

  ًٔ سري احكاو ٍذا امقانّن عنٓ امشركات أىنية امخاصة امعراقية ِفرِع ت -أِ
.امشركات أجنبية ِامعاىنين فيَا يقصد بامشركة أىنية امخاصة ٍي  -ثانياً  

امشركة امعراقية اِ فرِع امشركة أجنبية امتي تقّو بعيه يتيثه بتقديً 
ن ِاميعنّيين مقاء خدىات امحياية أىنية مين يطنبَا ىن أشخاص امطبيعيي

.اجر   

 



  -6-اميادة 

يَدف ٍذا امقانّن امٓ تنظيً عيه امشركات أىنية امخاصة سّاء كانت 
عراقية اِفرِع مشركات اجنبية ِفق قّاعد تتٕئً ىع طبيعة ىَاو ٍذٌ 

.امشركات   

 الفصل الثاني

 اجازة الشركة

  -7-اميادة 

حصّل عنٓ اجازة عيه يينع ان تباشر امشركة أىنية امخاصة نشاطَا دِن ام
.ِفق احكاو ٍذا امقانّن   

  -8-اميادة

تينح بأقتراح ىن ِزارة امداخنية ِبيّافقة ىجنس أىن امّطني أجازة عيه 
منشركة أىنية امخاصة بناًء عنٓ طنب ىن اصحاب امعٕقة ِفق أحكاو ٍذا 

.امقانّن   

  -9-اميادة 

امضرِرات أىنية امقصّْ  يينع ىنح أجازة أ مشركة أىنية عراقية ِيجّز عند
ىنح أجازة مفرِع امشركات أىنية أجنبية بيّافقة ىجنس امّزراء بأقتراح ىن 

.ِزيرامداخنية   

  – : –اميادة 



 أىنية امشركات شؤِن ىديرية) تسيٓ ىديرية امداخنية ِزارة في تؤسس
 امقانّن ٍذا في عنيَا امينصّص أجازة ِأصدار تسجيه تتّمٓ (امخاصة

تجديدٍا منشركات أىنية امخاصة ِأشراف عنٓ شؤِنَا ِيديرٍا ضابط ٔ ِ
.خيس عشرة سنة (09)تقه رتبتُ عن عقيد ِمُ خدىة فعنية ٔ تقه عن    

  -;-اميادة

  عشرة ىٕيين دينار عراقي عن ىنح أجازة (01111111)يستّفٓ رسً ىقدارٌ

  – > –اميادة 

 : يأتي ىا أجازة ىنح طنب يتضين ان يجب

 ًٔ :اذا كانت شركة عراقية -أِ   

نسخة ىن شَادة تأسيس امشركة ِعقد تأسيسَا ِىحضر تعيين اميدير  - أ
.اميفّض مَا ىصدقًا ىن دائرة تسجيه امشركات   

.اسً امشركة ِىقرٍا ِيكّن في بغداد اِ اميحافظات - ب   

اسً اميدير اميفّض منشركة ِاسياء اميؤسسين ِاميساٍيين ِجنسياتًَ  -ج
.ينًَ امدائيةِعناِ   

.تفاصيه عن أعيال ِامبراىج امتي ترِو امشركة تحقيقَا -د   

.عدد أسنحة امتي تحتاجَا امشركة ِانّاعَا ِارقاىَا ِامذخائر ِىنشأٍا -ٍٖ  
عدد امعجٕت ِانّاعَا ِىنشأٍا ِارقاو مّحات تسجينَا عنٓ ان تكّن  -ِ

.ىسجنة بأسً امشركة في دِائر اميرِر اميختصة   



ن بأجَزة امٕسنكية يتضين انّاعَا ِارقاىَا امتسنسنية ِىناشئَا بيا -ز
.ِىّاصفاتَا امفنية أخرْ   

سند امينيكة اِ عقد أيجار منيبنٓ اميتخذ ىقرًا منشركة ىصدقًا ىن امدِائر  -ح
.اميختصة   

ىئتان ِخيسّن  (691111111)كفامة ىصرفية ىن ىصرف عراقي حكّىي بيبنغ  -ط
.يىنيّن دينار عراق   

:اذا كانت فرعًا مشركة اجنبية -ثانياً    

.شَادة تسجيه فرع امشركة مدْ دائرة تسجيه امشركات في امعراق - أ   

نسخة ىن عقد امتأسيس ِامنظاو امداخني منشركة أو اِ ىا يقّو  - ب
.ىقاىَا   

.نسخة ىن شَادة تسجيه امشركة صادرة في امبند امذي سجنت فيُ -ج   

جنس ادارة امشركة ِجنسية كه ىنًَ ِاسياء قائية باسياء اعضاء ى -د
.أشخاص اميخّمين بامتّقيع عنَا   

ٍٖ-  ًٕ نسخة ىن تخّيه اميدير اميكنف بادارة امفرع في امعراق ِاميقيً فيُ فع
.صادرة ىن ادارة امشركة ىع نيّذج تّقيعَا   

نسخة ىن اخر حسابات ختاىية منشركة ىع نسختين ىن تقرير ىجنس أدارة  -ِ
.فق اِ امينحق بَذٌ امحساباتامير   



.عدد أسنحة امتي تحتاجَا امشركة ِانّاعَا ِارقاىَا ِامذخائر ِىنشأٍا -ز  
عدد امعجٕت ِانّاعَا ِىنشأٍا ِارقاو مّحات تسجينَا عنٓ ان تكّن  -ح

.ىسجنة بأسً امشركة في دِائر اميرِر اميختصة   

امتسنسنية ِىناشئَا  بيان بأجَزة امٕسنكية يتضين انّاعَا ِارقاىَا -ط
ِىّاصفاتَا امفنية أخرْ عنٓ ان تكّن ىخصصة مٕتصال فقط ِتخضع 

.منفحص امدقيق ىن قبه ِزارة امداخنية   

ىنيار دينار  (0111111111)كفامة ىصرفية ىن ىصرف عراقي حكّىي بيبنغ  -ي
.عراقي   

 (ِ)ِ  (ٍٖ)ِ  (د)ِ  (ج)ِ  (ب)تكّن امّثائق امينصّص عنيَا في امفقرات  -ثامثاً 
.ىن ٍذٌ اميادة ىصدقة في ىّطن امشركة (ثانياً )ىن امبند    

  – = –اميادة 

 ًٔ يشترط تأييد امجَات اميختصة في ِزارة امداخنية بعدو ِجّد ىانع اىني  -أِ
مينح امشركة أجازة عيه ِتشغيه امعاىنين فيَا ِتأييد جَاز اميخابرات امّطني 

  أجنبيةامعراقي بذمك بامنسبة مفرِع امشركات 

ًٔ )يعد رفضًا منتأييد امينصّص عنيُ في امبند  -ثانياً  ىن ٍذٌ اميادة عدو  (أِ
.تسعين يّىًا ىن تأريخ تسجيه امطنب (1=)أجابة خٕل    

  – 01 –اميادة 



 استكيامَا أجازة طامب عنٓ ِامبيانات اميستندات في نقص ِجّد حامة في
ريخ تبينغُ تحريرًا بامنّاقص ِبعكسُ تا ىن يّىاً  ستين (1:) تتجاِز ٔ ىدة خٕل

.يعد امطنب ٔغياً    

 

 

  – 00 -اميادة

 احد تّفر عدو عند منشركة اجازة ىنح يرفض ان امّطني أىن ميجنس
.بذمك تحريرياً  امشركة تبنيغ ِيتً امقانّن ٍذا في عنيَا امينصّص اميتطنبات   

 الفصل الثالث

 تجديد االجازة

 – 06 -اميادة

.سنتان تبدأىن تأريخ اصدار أجازة أجازة ىدة تكّن    

 -07 -اميادة

:يجّز تجديد أجازة ِفقًا ميا يأتي    

 ًٔ ستين يّىًا  (1:)يقدو صاحب امشركة امٓ امّزير طنبًا بتجديد أجازة قبه  -أِ
.ىن تأريخ أنتَاء ىدة أجازة    



ًٔ )يبت امّزير في امطنب امينصّص عنيُ في امبند  -ثانياً  دة ىن ٍذٌ اميا (أِ
.ستين يّىًا ىن تأريخ تسجينُ في سجه امّارد (1:)خٕل    

ىن ٍذٌ (ثانياً )يعد عدو بت امّزير خٕل اميدة امينصّص عنيَا في امبند  -ثامثاً 
.اميادة رفضا منطنب   

خيسة ىٕيين دينارعراقي عن تجديد  (9111111)يستّفٓ رسً ىقدارٌ  -رابعاً 
  أجازة

 الفصل الرابع

 الشركةتعيين العانلين في 

  – 08 –اميادة 

:أتية منشرِط ِِفقاً  امّزارة بيّافقة امعراقية امشركة في امعاىه يعين   

 ًٔ خيس ِخيسين  (99)ثياني عشرة سنة ِٔ يزيد عن (>0)ان ٔ يقه عيرٌ عن -اِ
.سنة   

.ان يكّن يجيد امقراءة ِامكتابة في أقه-ثانيا   

مبدنية بتاييد ىن جَة طبية ان تتّافر فيُ شرِط امنياقة امصحية ِا -ثامثاً 
.ىختصة   

.ان يجتاز أختبار امخاص بأستخداو أسنحة -رابعاً    

.ىعرفتُ بيبادئ حقّق أنسان -خاىساً    



.قّيً أخٕق ِحسن امسيعة ِامسنّك -سادساً    

.غير ىحكّو عنيُ بعقّبة عن جناية اِ جنحة ىخنة بامشرف ِغير سياسية -سابعاً   
.ثٕثة ىٕيين دينار عراقي (7111111)منّزارة بيبنغ  تقديً كفيه ضاىن -ثاىناً    

  – 09 –اميادة 

:يأتي ميا ِفقاً  أجنبية امشركة فرع في امعاىه يعين   

 ًٔ ىديرية  )ىّافقة ِزارة امداخنية بعد امّقّف عنٓ رأي ِزارة امدفاع  -أِ
جَاز أىن  (أستخبارات امعسكرية ِاميديرية امعاىة مٕستخبارات ِاألىن 

.امّطني ِجَاز اميخابرات امّطني امعراقي   

ثٕثة ىٕيين دينار عراقي اِ  (7111111)ثانيًا تقديً كفيه ضاىن منّزارة بيبنغ 
.ايداع ٍذا اميبنغ في صندِق امّزارة   

تعَد ىن فرع امشركة بإحضار امعاىه منسنطات اميختصة عند طنبَا مُ  -ثامثاً 
امتي يرتكبَا في جيَّرية  ِىسؤِميتَا عنٓ ِجُ امتضاىن عن أفعال

.امعراق   

يخضع امعاىنّن في امشركات أىنية امخاصة أجنبية منّٔية امقانّنية  -رابعاً 
ِامقضائية امعراقية في حامة ارتكابًَ اي جرائً اِ ىخامفات داخه أراضي 

.امعراقية   

عيين أمزاو كافة فرِع امشركات أىنية أجنبية امعاىنة في امعراق بت -خاىساً 
ىن امعراقيين منعيه في تنك امفرِع ِامذين تتّفر فيًَ كافة  %(69)ىانسبتة 

.شرِط امتعيين امينصّص عنيَا في ٍذا امقانّن   



 الفصل الخانس

 سجالت الشركة

  – :0 -اميادة

:أتية امسجٕت ىسك ِفرِعَا امشركة عنٓ   

 ًٔ ينًَ سجه امعاىنين ِتدِن فيُ اسياء امعاىنين في امشركة ِعناِ -أِ
.ِجنسياتًَ ِاعيارًٍ ِىَنًَ امسابقة   

.سجه اميراسٕت -ثانياً    

سجه أسنحة ىدِنًا فيُ عدد أسنحة ِانّاعَا ِىّاصفاتَا ِكيية  -ثامثاً 
.امعتاد امخاص بَا   

.سجه حركة امسٕح اميّىية -رابعاً    

سجه أجَزة امٕسكنية ِيتضين انّاعَا ِارقاىَا امتسنسنية  -خاىساً 
.ِىّاصفاتَا امفنية أخرِْىناشئَا    

 سجه امعجٕت اميستخدىة -سادساً 

.   – ;0 –اميادة  

 ًٔ ىن ٍذا امقانّن ىن  (:0)تصدق امسجٕت امينصّص عنيَا في اميادة  -اِ
.امكاتب امعدل ِتختً صفحاتَا بامختً امخاص بامشركة   



بت تثبت عنٓ جييع اِراق ِىستندات امشركة أسً امكاىه مَا كياٍّ ىث -ثانياً 
.في اجازتَا   

تّقع جييع ىراسٕت امشركة ىن اميدير اميفّض مَا اِ ىن يخّمُ ِتختً  -ثامثاً 
.بامختً امخاص بَا   

 الفصل السادس

 النظام الداخلي

  ->0 -اميادة 

تسعين يّىًا ىن تأريخ  (1=)تصدر امشركة أىنية امعراقية نظاىًا داخنيًا خٕل 
.ىنحَا أجازة   

  -=0 -اميادة

:ضين امنظاو امداخني منشركة ىا يأتييجب ان يت   

 ًٔ .اسً امشركة ِاٍدافَا ِبراىجَا ِانشطتَا -اِ   

.ىركز ادارة امشركة -ثانياً    

.امَيكه امتنظييي منشركة ِاميّارد اميامية امخاصة بَا -ثامثاً    

.عدد امعاىنين بامشركة بيا يتناسب ِامعقّد امتي تبرىَا -رابعاً    

امشركة متعّيض امعاىنين فيَا عن أضرار امتي أسس امتي تعتيدٍا  -خاىساً 
.تنحق بًَ   



 الفصل السابع

 التزانات الشركة

  – 61 -اميادة 

:يأتي بيا امشركة تنتزو   

 ًٔ عدو استخداو امعجٕت امخاصة بَا مغير أغراض اميخصصة مَا اِ ىبيتَا  -أِ
.خارج أىاكن امتابعة مَا   

حركة امسيارات امعائدة مَا تعيين شخص ىسؤِل عن تنظيً ِضبط  -ثانياً 
ِتثبيت ىّاعيد خرِجَا ِعّدتَا ِامجَة اميكنفة بيّجب سجٕت تيسك مَذا 

.امغرض   

اخبار امّزارة عن اي جريية ِقعت في اثناء عيه امشركة اِ بسببُ اِ  -ثامثاً 
.اشتبُ في ِقّعَا   

اِ ابٕغ امّزارة عن كه تغيير يطرأ عنٓ اي ىن امبيانات اِ امّثائق  -رابعاً 
سبعة اياو ىن  (;)اميعنّىات امتي عنٓ اساسَا ىنحت أجازة ِذمك خٕل 

.تأريخ حصّمَا   

ىن  (سابعاً )حيه امسٕح بصّرة ىخبأة ِٔ يجّز اظَارٌ أ طبقًا منبند  -خاىساً 
.ٍذٌ اميادة   

.أمتزاو بزي امشركة ِحيه شارتَا -سادساً    



ًٔ محق امدفاع امشرعي عدو جّاز استخداو امقّة ضد امغير أ ا -سابعاً  ستعيا
.=:=0مسنة  (000)امينصّص عنيُ في قانّن امعقّبات رقً    

تنظيً برناىج متدريب امعاىنين في امشركة عنٓ امجّانب امفنية امخاصة  -ثاىناً 
باستخداو أسنحة ِىبادئ ِأساميب امحياية ِامتّعية امقانّنية ِىبادئ حقّق 

 . أنسان ِذمك بامتنسيق ىع امّزارة

.عدو استخداو اجَزة أتصال مغير نشاط امشركة -تاسعاً  تقديً تعَد  -عاشراً  
.خطي بأمتزاو بامقّانين امعراقية   

  -60-اميادة 

تتّمٓ امشركة تّفير امحياية أىنية مٕشخاص بناء عنٓ عقد يبرو بين امطرفين 
.ِىصادق عنيُ ىن ِزارة امداخنية يستندات تقدو امشركة منّزارة ام -66-اميادة  
:ِامّثائق امتامية مغرض تدقيقَا   

 ًٔ كشف شَري بحسابات امشركة، عنٓ ان يتضين اميّارد اِ اميصادر اميامية  -اِ
.مَا   

امّثائق ِاميستندات اميتعنقة باستيراد أسنحة ىن خارج امعراق  -ثانياً 
.ِارقاىَا   

يَا باداء ارقاو أسنحة ِانّاعَا امتي تستخدو عند قياو امعاىنين ف -ثامثاً 
.ِاجباتًَ   

امّثائق اميتعنقة بتاييد امشركة بقياو امعاىنين فيَا باعادة امسٕح  -رابعاً 
.اميستخدو اثناء امّاجب امٓ ىشجب امشركة بعد اداء امّاجب   



امعقّد امتي تبرىَا امشركة ىع طامبي امحياية امٓ ِزارة امداخنية  -خاىساً 
.ٔغراض امتصديق   

.ن أسنحة ِامعتاد اميستعيهىّقف شَري يتضي -سادساً    

  -67-اميادة 

:يحظر عنٓ امشركة ىا يأتي   

 ًٔ امقياو بأي نشاط يَدد أىن امدِمة ِِحدة اراضيَا ِسيادتَا ِاستقٕمَا  -اِ
.ِِحدتَا امّطنية   

.تشكيه تنظييات عسكرية اِ شبُ عسكرية -ثانياً    

.ميّاطنينامقياو بأي عيه ىن شأنُ أعتداء عنٓ حقّق ِحريات ا -ثامثاً    

.امقياو بأي عيه ىن شأنُ امتدخه في امشؤِن امداخنية ٔية دِمة اخرْ -رابعاً   
حيازة اِ خزن أسنحة امنارية غير اميرخص بَا ِأسنحة امحربية ِاميّاد  -خاىساً 

.امقابنة مألنفجار اِ اميفرقعة   

نً عدا ى (;.6:)حيازة اِ حيه أسنحة امنارية امتي يزيد عيارٍا عنٓ  -سادساً 
.ىنً (=)اميسدسات امتي ٔ يزيد عيارٍا عنٓ    

.ىيارسة غير امنشاط اميحدد في أجازة -سابعاً    

 

 



 الفصل الثانن

 الرقابة والتفتيش

 - 68-اميادة  

 ًٔ تخضع امشركة منرقابة ِامتفتيش ىن امجَة امتي تحددٍا امّزارة منتحقق  -اِ
 . ىن قياو امشركة بيزاِمة نشاطَا ِفق احكاو امقانّن

عنٓ امشركة ان تقدو امتسَيٕت امٕزىة منجَة امينصّص عنيَا في  -ثانياً 
ًٔ )امبند  ىن ٍذٌ اميادة ِتقدو مَا امسجٕت ِاميستندات ِامّثائق امٕزىة  (اِ

ِاجراء امكشف اميّقعي عنٓ ىخازن امشركة امخاصة بامسٕح ِامعتاد ِكه ىا 
.ييكنَا ىن اداء عينَا   

 الفصل التاسع

 عقابيةاالحكام ال

  -69-اميادة  

يعاقب كه ىن زاِل ىَنة امحياية أىنية دِن اجازة بامحبس ِبغراىة ٔ تقه 
.ىئة ىنيّن دينار عراقي ىا مً ينص امقانّن عنٓ عقّبة اشد (011111111)عن    

  -:6-اميادة 

منّزير ان يسحب اِ يعنق اجازة امعيه اميينّحة منشركة في احدْ ٍاتين 
:امحامتين أتيتين   



ًٔ ا تسعين يّىًا  (1=)عدو ىباشرة امشركة منشاطَا اِ تّقفَا عنُ بعد ىرِر  -ِ
.عنٓ ىنحَا أجازة دِن عذر ىشرِع   

ًٔ )عدو تجديد اجازة امشركة خٕل اميدة امينصّص عنيَا في امبند  -ثانياً  ىن  (اِ
.ىن ٍذا امقانّن (07)اميادة    

  -;6-اميادة 

اميينّحة منشركة ِيقيد امكفامة اميامية منّزير ان يسحب اِ يعنق اجازة امعيه 
:ايرادًا مخزينة امدِمة في احدْ امحامتين   

 ًٔ فقدان امشركة شرطًا ىن امشرِط امٕزىة مينحَا اجازة امعيه امينصّص  -اِ
.عنيَا في ٍذا امقانّن   

 (66)ِ (60)ِ (61)ِ (>0)ِ (;0)ِ (:0)ِ (09)ِ (08)ىخامفة احكاو احدْ اميّاد  -ثانياً 
.ىن ٍذا امقانّن (68)ىن اميادة  (ثانياً )ِامبند  (67)   

  ->6-اميادة 

منّزير ان يقرر استئناف امشركة منشاطَا في حامة قياىَا بيعامجة امحامة امتي 
.تسبب في تعنيق اجازتَا   

  -=6-اميادة 

منّزير سحب أجازة اميينّحة منشركة ِقيد امكفامة امنقدية ايرادًا مخزينة امدِمة 
تسعين يّىًا عنٓ تعنيق اجازتَا دِن ان تقّو بيعامجة  (1=) اذا ىضت ىدة

.امحامة امتي دعت امٓ ذمك   



  -71اميادة 

:في حامة سحب أجازة امشركة فأنَا تنتزو بيا يأتي   

 ًٔ ىن  (76)اعادة امّثائق امخاصة بحيازة أسنحة امينصّص عنيَا في اميادة  -أِ
ًٔ )د ٍذا امقانّن ِامَّيات امينصّص عنيَا في امبن ىن ٍذا  (78)ىن اميادة  (اِ

  امقانّن

بيع امعجٕت ِأسنحة ِأعتدة ِاألجَزة امٕسنكية امتي بحّزتَا امٓ  -أ-ثانياً 
امشركة اِ امشركات أىنية أخرْ اميجازة ِفق أحكاو ٍذا امقانّن بعد 

 يّىا تبدأ (1:)استحصال ىّافقة ِزارة امداخنية عنٓ امبيع ِخٕل ىدة ٔتتجاِز 
ىن تاريخ سحب أجازة امشركة ِبخٕف ذمك يتً ىصادرة ىاىنصّص عنيُ في 

.ٍذا امبند ىن قبه ِزارة امداخنية   

  -70-اميادة 

اذا صدر قرار بسحب اجازة امشركة امعراقية اِ فرع امشركة أجنبية ِاكتسب 
.درجة امبتات فتتً تصفية امشركة ِفقًا منقانّن   

 الفصل العاشر

 احكام عانة وختانية

  -76-اميادة 

تينح امّزارة امشركة اجازات خاصة بينكية امسٕح امناري ِحيازتُ بناء عنٓ 
.أجازة اميينّحة مَا ِعنٓ اساس حاجتَا امفعنية ِفقًا منقانّن   



  -77-اميادة 

تعين ازياء ِشارات امعاىنين في امشركة ِامعٕىات اميّضّعة عنٓ عجٕتًَ 
 . ِامّانَا بتعنييات يصدرٍا امّزير

 - 78-اميادة 

 ًٔ تتّمٓ امّزارة تزِيد امعاىنين في امشركة بامَّيات امخاصة بًَ ِفق  -اِ
.نيّذج تعدٌ مَذا امغرض   

.ىئة امف دينارعراقي عن اصدار امَّية (011111)يستّفٓ رسً ىقدارٌ  -ثانياً    

 -79-اميادة 

 (;0)رقً  (امينحنة)عنٓ امشركة اميجازة بيّجب ىذكرة سنطة أئتٕف اميؤقتة 
ان تكيف اِضاعَا ِفق احكاو ٍذا امقانّن خٕل ىدة ٔ تزيد عنٓ  6118مسنة 

ستين يّىًا ىن تاريخ نفاذٌ ِبخٕفُ يتً سحب أجازة امعيه اميينّحة  (1:)
.منشركة   

  -:7-اميادة 

 (ثامثاً )ِامبند  (00)امصادر استنادًا امٓ احكاو اميادة  يجّز امطعن في قرار امّزير
ىن ٍذا امقانّن مدْ  (=6)ِاميادة  (;6)ِاميادة  (:6)اميادة ِ (07)ىن اميادة 

.ىحكية امقضاء أداري ِفقًا منقانّن   

 

 



  -;7-اميادة 

ِنظاو فرِع امشركات  ;==0مسنة  (60)تطبق احكاو قانّن امشركات رقً 
في كه ىا مً يرد بُ نص في ٍذا  =>=0مسنة  (9)ِاميؤسسات أجنبية رقً 

.امقانّن   

  ->7 -اميادة

عنٓ امعاىنين أجانب في  >;=0مسنة  (>00)سري قانّن اقاىة أجانب رقً ي
.امشركات أىنية   

  -=7 -اميادة

ِضع  ) 6117مسنة  (;0)رقً  (امينحنة )ٔ يسري اىر سنطة أئتٕف اميؤقتة 
 (أئتٕف ِبعثات أرتباط أجنبية ِىّظفيَا ِاميقاِمين امعاىنين ىعَا

نطات امقضائية ىن ىذكرة سنطة أئتٕف اميؤقتة عٕقة امس (6)ِامقسً 
عنٓ امشركات أىنية امخاصة  (أجراءات امجزائية) 6117مسنة  (7)رقً  (امينحنة)

.ِامعاىنين فيَا   

  -81-اميادة 

ىتطنبات  )6118مسنة  (;0)رقً  (امينحنة )تنغٓ ىذكرة سنطة أئتٕف اميؤقتة 
.امتسجيه منشركات أىنية امخاصة   

  -80-يادة ام

.يصدر امّزير تعنييات متسَيه تنفيذ احكاو امقانّن   



  -86-اميادة 

.ينفذ ٍذا امقانّن ىن تأريخ نشرٌ في امجريدة امرسيية مغرض  أسباب اميّجبة 
تنظيً عيه امشركات أىنية امخاصة ِدِرٍا في تقديً خدىات امحياية أىنية 

أىنية اعيامَا بيّجب ىذكرة  امٓ أفراد ِامشركات ِنظرًا ميباشرة امشركات
ِمخنّ ٍذٌ اميذكرة ىن  6118مسنة  (;0)رقً  (امينحنة)سنطة أئتٕف اميؤقتة 

أحكاو امقانّنية امّاضحة ِامنصّص امتي تحدد أجراءات ِامشرِط امّاجب 
تّافرٍا في امشركة مينحَا اجازة امعيه ِكذمك امنقص في امنصّص امجزائية 

امعقابية امرادعة في حامة اخٕل امشركة بّاجباتَا ِمتدارك ِخنٍّا ىن أحكاو 
 .ٍذٌ امنّاقص

 8881نشر ٍذا امقانّن في جريدة امّقائع امعراقية بامرقً  شرع ٍذا امقانّن 
 610;/7/;6امصادرة في 

 


