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 الباب الثالث

 شركات األموال

 الفصل االول

 الشزكة املساهوة

الشركة المساهمة المختمطة او الخاصة, شركة تتألف " / اوال( بان الشركة المساىمة6نصت المادة )

 من عدد من االشخاص ال يقل عن خمسة يكتتب فيها المساهمون باسهم في اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن

 ديون الشركة بمقدار القيمة االسمية لالسهم التي اكتتبوا بها" .

 األول المبحث

 المساهمة الشركة خصائص        

 :. هي التعزيف اعاله ًستخلص خصائص هلذه الشزكة وهي

أي شركة قائمة عمى االعتبار المالي اكثر من قياميا عمى االعتبار  انها شركة اموال: -2

التي يتضاءل فييا االعتبار  مثل الشكل الكامل لشركات األموالالمساىمة تبل ان الشركة ، الشخصي

 .الشخصي الى اقصى حد

اليظير اسم الشركاء في الشركة المساىمة  .يستمد اسم الشركة من نشاطها مع اسم مبتكر -0

ط لعددىم الكبير ولغياب االعتبار الشخص ، لذا يكون لمشركة اسم مبتكر اضافة الى داللتو عمى نشا

 الشركة ، مع مراعاة توافر الشروط لالسم التجاري.

يرى جانب من الفقو امكانية تشبيو الشركة المساىمة بالدولة . تبرز فكرة المنظمة في الشركة -3

لما فييا من ىيئات وتوزيع ميام واختصاصات فيي بمثابة دولة ، حيث تمعب فييا الييئة العامة لمشركة 
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دارتيا دور السمطة التنفيذية ، و)ىيئة( مراقبتيا، الى حد ما دور السمطة دور السمطة التشريعية، ومجمس ا

القضائية. حيث ان لمشركة المساىمة تنظيم متكامل يتألف من ىيئات ذات اختصاصات محددة تكفل إدارة 

امورىا وتسيير اعماليا وفقا لمشروط المتفق عمييا في عقدىا التأسيسي او نظاميا األساسي والقواعد 

صوص عمييا في القانون ، بحيث انيا تبدو وكأنيا )منظمة( او)مؤسسة( مستقمة كل االستقالل عن المن

األشخاص الشركاء او األعضاء المكونين ليا، ويرى البعض بان ىذه التقسيم ورقابة الييئات ماىي اال 

د مجمس االدارة نصوص نظرية ال وجود ليافي التطبيق العممي في االغمب االعم، لتداخل ىذه السمطات بي

وايضا مايعزز فكرة الذي يتكون من كبار المساىمين وىو في ذات الوقت االغمبية في الييئة العامة. 

دولة في نشاط الشركة اثناء التأسيس مة وهو تراجع فكرة العقد وتزايد المنظمة او الدولة لمشركة المساه

 التي تجسد ىذا المنحى. او تخفيضا وغيرىا من االموروعند تغيير رأس المال زيادة 

وىذا ما نصت عميو صراحة التشريعات المنظمة  المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة. -4

( 6الفقرة )أوال( من المادة)عموما، ومنيا قانون الشركات العراقي ، الذي نص في  ألحكام الشركة المساىمة 

بمقدار القيمة االسمية لالسهم التي اكتتبوا )يكونون مسؤولين عن ديون الشركة عمى ان المساىمين فييا 

. ولذلك ، فان المساىم او الشريك في الشركة المساىمة ال يمتزم اال بدفع القيمة االسمية التي اكتتب بها(

فاذا سدد المساىم في الشركة المساىمة   بيا وال يمكن الزامو باي مبمغ اخر، ميما بمغت خسارة الشركة.. 

جميع المبالغ المستحقة عميو بسبب اكتتابو في أسيميا او شرائيا، فانو يكون قد اوفى بالتزاماتو المالية قبميا 

وابرا ذمتو تجاىيا وال يحق بعد ذلك ،لكائن من كان، الرجوع عميو باي مبمغ إضافي او بالمساىمة في 

قت بالشركة، ميما كان عدد األسيم التي يممكيا فييا وما تمثمو قيمة ىذه األسيم الخسارة التي تكون قد احا

بيد انو ينبغي مالحظة ان المسؤولية ال تعتبر محدودة في الشركة المساىمة  بالنسبة الى راس مال الشركة. 

الشركة، ال بالنسبة لممساىمين فييا بصفتيم ىذه بالذات ، أي بالنسبة لمشركاء بصفتيم أعضاء في  اال 
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بالنسبة لغيرىم من األشخاص ، ومنيم او في مقدمتيم الشركة نفسيا ، وال بالنسبة لممساىمين فييا بغير ىذه 

   الصفة. 

يقسم رأس المال في الشركة المساهمة الى اجزاء صغيرة عادة تسمى االسهم وقابمة  -5

دودة المسؤولية ويعد من اىم مايشجع . تتفق ىذه الخاصية مع الخاصية السابقة المتعمقة بانيا محلمتداول

االفراد عمى المشاركة في ىذه الشركات النو يعمم حدود مسؤوليتو ويستطيع التخمي عنيا في أي وقت لذا 

. و ينقسم راس ماليا الى أجزاء متساوية ممثمة بوثائق ذات قيمة المفتوحةيطمق عمى ىذه  الشركة بالشركة 

 .  اسمية وقابمة لالنتقال الى الغير

 الثاني المبحث

 .المساهمة الشركة في المال رأس

 ركةالشلرأس المال في الشركة المساىمة اىمية كبيرة النيا شركة اموال وتعد الضمان العام لدائني 

ومناط تحديد المركز المالي والسمعة المالية لمشركة. ورأس المال في الشركة المساىمة كبير لحجم المشاريع 

 الكبيرة التي تقوم بيا ىذه الشركة، لذا يشترك صغار المدخرين في تكوين رأس المال عن طريق االكتتاب العام.

قواعد اليت حتكم رأس املال يف الشركة املسامهة ل ا لعراقي؟ س// ماهي  ا  يف قانون شركات 

 يجب ان يحدد رأس المال بالدينار العراقي. واذا دفع بغير العممة الوطنية فانو يحول الى الدينار العراقي. -1

 يرصد رأس المال الشركة لنشاطيا لوفاء التزاماتيا وضمان لدائنييا ويمنع التصرف بو. -2

( مميوني دينار ، وكان قبل 2222222يقل عن )تحديد الحد االدنى لرأس المال الشركة المساىمة بمبمغ ال -3

بناء  (28ووفقا لفقرة ثالثا من المادة )   .. ))( عن خمسين الف دينار عراقي.52222التعديل اليقل عن )

 .تحقيق نشاط الشركةعمى اقتراح وزير التجارة تعديل المبالغ بما يكفي ل
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%( وىو 322ان التزيد نسبة المطموبات الى مجموع رأس المال الشركة وحقوق المالكين االخرى عمى ) -4

 النص حماية لمدائنين. اجراء اقتصادي الغرض منو منع الشركة ان تكون مدينة بما يتجاوز الحد الذي بينو

 والباقي المؤسسون يقتنييا األسيم من قسما أن فالمعروف المساىمة، الشركة في المال رأس تكوين عن أما -5

 يمزم التي والعميا الدنيا الحدود حول االتجاىات تباينت وقد عام اكتتاب في الجميور عمى يعرض

 الشركة في المؤسسين اكتتاب وجوب بينت العراقي القانون من 39 فالمادة. بيا االكتتاب المؤسسون

، (%25وان اليقل نسبة مساىمة الدولة عن ) % 55 عمى تزيد وال%  32 عن تقل ال بنسبة المختمطة

 من مساىمة المؤسسون.%  22 عن النسبة تقل ال الخاصة الشركة وفي

 الثالثاملبحث 

 االكتتاب

 يتضمن موضوع االكتتاب عدة نقاط مهمة نتناولها عمى التوالي:

 .تعريف االكتتاب 
 .بيان االكتتاب 

 .مكان االكتتاب واليته 

 .مدة االكتتاب 

 .نجاح االكتتاب او اخفاقه 

 .زيادة المكتتب به عن رأس المال االسمي 

 .مايقوم به المصرف 

 .االعتراض عمى االكتتاب 

 .شروط االكتتاب 
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 اوال: تعريف االكتتاب.

ف الوارد في ن االكتتاب حسب القانون العراقي يكون عاما، أي إنو يعرض عمى الجميور، يفيد بذلك التعريا
ويؤكده نص الفقرة ثالثا من  (38والمادة )( )) ... يكتتب فييا المساىمون باسيم في اكتتاب عام ((  6المادة ) 
التي نصيا )) تطرح األسيم الباقية عمى الجميور خالل ثالثين يوما من تاريخ الموافقة عمى تأسيس  39المادة 
وبشكل عام ي أو المغمق الذي تعرفو بعض القوانين، ومعنى ذلك استبعاد طريقة االكتتاب الفور ... ((الشركة

ليس في قانون الشركات العراقي غير االكتتاب العام، حيث تعرض األسيم عمى الجميور ونبين في ما يأتي 
 : ـ األحكام الخاصة باالكتتاب

   االكتتاب:ماهو 

صرف قانوني يقتني بموجبو المكتتب عددا من أسيم الشركة يدفع ما يقابميا من المبمغ االكتتاب ت      
 ؟ ولكن ما ىو التكييف القانوني ليذا التصرف. المطموب مع التعيد بقبول ما ورد في عقد الشركة

صادر  ، فيو عمل إراديرغم أن الغالبية ترجعو إلى الفعل اإلراديقد اختمف الفقو حول ىذا التكييف،         
عن إرادتين ينشأ منيا عقد بين المكتتب والشركة أو إنو عمل إرادي أيضا لكنو صادر عن إرادة واحدة ىي 
إرادة المكتتب ألنو ال وجود لمطرف اآلخر وبالتالي استبعاد فكرة العقد ونحن نميل إلى ترجيح الوصف التعاقدي 

مغ المطموب وىو المقابل القتناء األسيم، ويمتزم ببنود لالكتتاب بين المكتتب والمؤسسين، يمتزم األول بدفع المب
 .عقد الشركة أيضا، مقابل التزام المؤسسين في المضي بإجراءات تكوين الشركة

، لكنو بين المكتتب والشركة باعتبارىا شخصا في حين يذىب البعض إلى اعتباره عمال تعاقديا  
قدية فينحون إلى تكييف التصرف باعتباره عمال إراديا معنويا في طور التكوين . أما الذين ينكرون الصفة الع

  ب.تتبني عمى اإلرادة المنفردة لممكم

ذا كان الخالف يتراجع تجاه موقف بعض القوانين التي تقرر اكتساب الشركة الشخصية   وا 
ي الذي يدعى المعنوية بمجرد الموافقة عمى تأسيسيا وقبل بدء االكتتاب، أي إن االكتتاب يجري والكائن القانون

الشركة أصبح قائما، فأنو يشتد في ظل القوانين التي تعمق منح الشخصية المعنوية عمى نجاح االكتتاب أي 
)) في الشركة  21من الفقرة أوال من  2إلى ما بعد إجراءات االكتتاب ومنيا القانون العراقي الذي ينص في 

يميا وخالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المساىمة تصدر شيادة التأسيس بعد اكتتاب الجميور بأس
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عمى  التي تنص 22من ىذا القانون . (( وبداللة المادة  46مؤسسييا المعمومات المنصوص عمييا في المادة 
 .ا((نوية من تاريخ صدور شيادة تأسيسيانو )) تكتسب الشركة الشخصية المع

 نوعان من االكتتاب في القوانين ىما:ويوجد 

  ويقصد بو ان راس المال الشركة المقسم الى اسيم سيتم الحصول عميو بشكل كامل  المغمق.االكتتاب
الشركة المساىمة ، وذلك من دون الرجوع الى جميور المكتتبين وتوجيو الدعوة  مؤسسييمن قبل 

لالكتتاب فيو ، وخيار العودة ليذا النوع من االكتتاب يسمى بطريقة التأسيس الفوري ، وتسمى الشركة 
كتتاب المساىمة التي تتبع ىذه الطريقة في الحصول عمى رأسماليا بالشركة التي ال تطرح اسيميا لال

 من قبل المؤسسين.  العام ، حيث يتم االكتتاب باألسيم بشكل كامل

 جمعو عن طريق طرح االسيم الممثمة  وىذه الطريقة تعني ان راس مال الشركة يتم  : االكتتاب المفتوح
لراس المال عمى الجميور لشرائيا وتسمى ىذه الطريقة بطريقة التأسيس المتعاقب ويطمق عمى الشركة 

 راس ماليا ، اسم الشركة التي تطرح اسيميا لالكتتاب العام.  تار ىذه الوسيمة في جمعالتي تخ

 .ثانيا : بيان االكتتاب

يبدأ االكتتاب، بدعوة الجميور لشراء أسيم الشركة، من خالل بيان يصدره المؤسسون بالتنسيق  
/ ثالثا( تنص ))... ببيان يصدره وينشره المؤسسون في النشرة وفي  39مع مسجل الشركات . فالمادة )

  ((.صحيفتين يوميتين في األقل بعد موافقة المسجل عميو

سون وىم مسؤولون بالتضامن عن األضرار التي قد تمحق وعميو فمن يعد البيان، المؤس 
ويجب أن يقترن البيان بموافقة المسجل، . (42ومات خاطئة أو ناقصة ) م المكتتبين نتيجة تضمين البيان معم

 . وعدم اقتران البيان بقبول من المسجل يعد نقصا يعرض المؤسسين لممسؤولية

يجب أن ينشر في صحيفتين يوميتين في األقل وفي وأخيرا ولكي يطمع الجميور عمى البيان  
 النشرة التي يصدرىا المسجل، وال يوجد ما يمنع من نشر البيان في وسائل اإلعالم األخرى ) كالتمفزيون ( مثال

ولم يبين القانون العراقي المدة التي تفصل نشر بيان االكتتاب عن البدء الفعمي لو، في حين حددت بعض  .
أن بيان االكتتاب كما يسميو المشرع العراقي ما ىو اال االيجاب ممن يصدره، فان اقترن  . ىذه المدةالقوانين 

ده المؤسسون وىو مسؤولون بتوقيع المكتتب الذي يعد قبوال لو، انعقد عقد االكتتاب بين الطرفين. وىذا البيان يع
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بالتضامن عن االضرار التي قد تمحق بالمكتتبين نتيجة تضمين البيان معمومات خاطئة او ناقصة ، ويجب ان 
ينشر في صحيفتين يوميتين في االقل وفي النشرة التي يصدرىا المسجل واليمنع من نشرىا بوسائل اخرى، اذ 

 ا.يوجد مواقع الكترونية لممسجل الشركات حالي

 

 ـ / ثالثا ما يأتي : 93أما ما يتضمنه بيان االكتتاب فقد ورد في م 

 . نص عقد الشركة -1
  عدد األسيم المطروحة لالكتتاب وقيمة السيم والمبمغ الواجب دفعو عن كل سيم -2
 دد األسيم التي يجوز االكتتاب بوالحدين األدنى واألعمى لع -3
 مدتومكان االكتتاب و  -4
 . نفقات تأسيس الشركة -5
 . العقود واالتفاقات التي التزم بيا المؤسسون لمصمحة الشركة -6
 . أية معمومات أخرى يضيفيا المؤسسون  -7
 ( من ىذا القانون عند وجود حصة عينية 29تقرير المجنة المشكمة بموجب البند ) ثانيا ( من المادة )   -8

  

 

 

 

 

 

 

 


