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 . وآليتو االكتتاب مكان:  ثالثا

 يتم))  أن ألزم الذي( أوال/  74)  المادة نص يشترطو ما ىذا مصرف لدى االكتتاب يجري 
 حماية المصارف لدى االكتتاب جريان إجراء اشتراط من والغاية .. (( العراقية المصارف احد في االكتتاب
 فشل عند دفعت التي المبالغ إعادة في المماطمة ومن.  التالعب من المكتتبين أموال عمى بالمحافظة االدخار
 طبع خالل من فتجري االكتتاب آلية أما.  ذلك سنبين كما التخفيض عند المدفوعة الزيادة إعادة أو.  االكتتاب
يداعيا المؤسسين قبل من خاصة استمارات  كما االستمارة وتحمل.  االكتتاب لديو يجري الذي المصرف وا 

 : التالية البيانات الشركات قانون من 74 المادة ذلك بينت

 . األسيم من معين بعدد االكتتاب طمب -4
 . الشركة لعقد المكتتب قبول  -5
 . وجنسيتو ومينتو وعنوانو المكتتب اسم  -6
 . المؤسسون يضيفيا أخرى معمومات أية -7

 قانونا، يمثمو من أو المكتتب من موقعو لديو المكتتب المصرف إلى االستمارة تسمم ـ ثانيا 
    . إيصال لقاء دفعو الواجب القسط ويسدد

 االكتتاب مدة طيمة العممية، ىذه المصرف ويؤدي، الشركة عقد من نسخة المكتتب يعطى ـ ثالثا              
 . والمصرف المؤسسين بين عمييا يتفق عمولة لقاء

 : االكتتاب مدة ـ رابعا

 ستين عمى تزيد وال يوما ثالثين عن تقل ال مدة الجميور أمام مفتوحا االكتتاب يظل أن يجب 
في حالة اذا لم تصل االكتتاب النسبة المطموبة  يوما ستين عمى تزيد ال أخرى مدة تمديدىاومن الممكن  يوما

 اشترط عندما األسيم اقتناء في لممدخرين اكبر فرصة يعطي العراقي القانون نص فأن وبتقديرنا. %8:وىي 
 نصوص اشترطتو لما مقاربة فيي العميا المدة أما.  يوما ثالثين عن تقل ال مدة مفتوحا االكتتاب يظل أن

 . األخرى القوانين

 



فصل ل  21// م الشزكات قانون           ................................................/   األول الدراسي ا
 

 
3 

 : إخفاقو أو االكتتاب نجاح ـ خامسا

 المؤسسين من بيا المكتتب األسيم مجموع بمغ إذا العراقي القانون حسب ناجحا االكتتاب يعد 
 غالبية وأشترطت،  75 المادة نص في ورد ما وىو االسمي المال رأس من األقل في%  8: معا والجميور
 بو المكتتبالمبمغ  يصل لم إذا حال أية وعمى المال، لرأس المكونة األسيم بكامل االكتتاب المقارنة القوانين
 فتحقق احدى االحتماالت التالية وىي: إلييا، اشرنا التي النسبة

 بحيث تعادل قيمة االكتتاب. منو%  57 يساوي بو المكتتب يصبح بحيث المال رأس تخفيض -1

الشركة ويجب ان يخطر المؤسسون المسجل بذلك، وتبميغ  تأسيسيقرر المؤسسون التراجع عن  -2

، ويرد المصرف مبالغ االكتتاب الى جميع المكتتبين بالكامل المصرف ويتحممون النتفقات مناصفة

 يوما. 33بعد اشعاره من قبل المؤسسون عمى ان التزيد 

 : االسمي المال رأس عن بو المكتتب زيادة ـ سادسا

 األسيم شراء عمى الجميور إقبال بسبب االسمي، المال رأس األسيم من بو المكتتب يتجاوز قد 

 مدة تقل ال ذكرنا كما العراقي القانون وبحسب.  معينة مدة الجميور أمام مفتوحا يظل أن يجب االكتتاب وألن

 الفترة تمدد األسيم من المطموبة بالنسبة االكتتاب عدم وعند يوما، 93 عمى تزيد وال يوما 63 عن االكتتاب

 األسيم بكامل اكتتب لو حتى الدنيا مدتو من وقت أي في االكتتاب قطع يجوز وال.  أخرى يوما 93

 مرحمة أي في األسيم بكامل يكتتب عندما االكتتاب غمق توجب القوانين بعض أن اإلشارة وتجدر المعروضة

ذا  المادة بو تقضي ما وىو.  مكتتب كل مساىمة بنسبة المكتتبين، عمى الفائضة األسيم توزع التجاوز حصل وا 

 المؤسسين استبعاد معناه المكتتبين بين التوزيع أن الواضح ومن..  العراقي الشركات قانون من ثانيا/  77

 التشريعات غالبية واستخدمت التخفيض يعني والتوزيع. إخفاقيا واحتمال الشركة تأسيس في المسؤولية لتحمميم

 .توزيع كممة المقارنة
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 : المصرف بو يقوم ما ـ سابعا

 يوميتين صحفيتين في الغمق عن ويعمن لو، المحددة المدة انتياء عند االكتتاب بغمق المصرف يقوم -4
 . بذلك المؤسسين لجنة ويبمغ

 ألول تسمم إنما المؤسسين إلى تسميميا عن ويمتنع المكتتبين من تسمميا التي األموال بجميع يحتفظ -5
 .العامة الييئة قبل من منتخب إدارة مجمس

 مال رأس بو المكتتب تجاوز عند مساىمتيم تخفيض بعد لممكتتبين، الفائضة المبالغ المصرف يعيد -6
 .  المكتتبين بين التوزيع إجراء من يوما عشر خمسة بعد اإلعادة وتجري االسمي، الشركة

 : االكتتاب عمى االعتراض ـ ثامنا

لممسجل ولمسمطة المختصة في الدولة باسواق االسيم واالوراق المالية الطعن في صحة  يحق 
في حال المساس بالحقوق المشروعة الي شخص نتيجة مخالفتو لقواعد  المختصة المحكمة أمام االكتتاب
 نإعال أخر تاريخ من يوما عشر خمسة وخالل االكتتاب، حصول منطقة في البداءة محكمة وىي ،االكتتاب
 خاضع المحكمة وقرار.  االستعجال وجو عمى بالطعن تنظر أن المحكمة وعمى المصرف، قبل من بالغمق
ذا.  من قبل محكمة التمييز لمنظر  االكتتاب بإجراءات مجددا يقوموا أن المؤسسين عمى بالبطالن، حكم وا 
 .  نفقتيم وعمى

 : االكتتاب شروط ـ تاسعا

 المقارنة موضوع القوانين أفادت وقد شرط، عمى معمقا وغير جديا يكون أن االكتتاب في يشترط 
 أن عمى بتقديرنا معتمدا والمشروطة، الوىمية االكتتابات تمنع نصوصا العراقي القانون يتضمن ولم بذلك،
 مسجل مع بالتنسيق المؤسسين قبل من تعد ألنيا الشروط ىذه مثل تتضمن أن يمكن ال االكتتاب استمارة

 الظاىر الوضع وىو لالكتتاب المطموبة المبالغ بدفع يتمثل الجدية غير أو الجدية معيار أن كما.  الشركات
 فمن ذلك ومع( .  ;7 م)  لألسيم االسمية القيمة من%  58 عن يقل ال ما دفع بغير اكتتاب وال لمعممية،

 .  الجدية وغير المشروط االكتتابات تحريم عمى النص المستحسن
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 اإلدارة مجمس خولت :7 المادة فأن الشركة، تأسيس بعد بيا مكتتب غير أسيم بقيت إذا أنو بالذكر وجدير
 : اآلتيين االجرائين احد إتباع التأسيس شيادة صدور من وبعد مرور ستة اشير

 المالية، لألوراق بغداد سوق في األسيم بيع -4
 كاممة باألسيم يكتتب ولم اجريا أو األجرائين احد يتم ولم المدة انتيت فإذا عام اكتتاب في طرحيا  -5

 .المباعة غير األسيم بمقدار المال رأس يخفض أن يجب
 : املال رأس تسديد

 برأس المساىمة في المدخرين لصغار تشجيعا بأقساط، األسيم قيمة استيفاء إلى الشركة تمجأ قد 
 بداية في لتستطيع النقدية السيولة من قدر توافر ضمان عمى األحوال كل في تحرص الشركة لكن المال،
 . نشاطيا مزاولة من حياتيا

 استيفاء ضمان% من القيمة الكمية لالسيم، أما 58بنسبة التقل عن يجوز تسديد قيمة االسيم باالقساط  ـ اوال
 تسديد عمى المساىمين إلكراه التيديدية الوسائل بعض القانون فرضف المكتتبين ذمة في المتبقية األقساط
 : وىي لدفعيا المحددة المواعيد في بذمتيم المتبقية األقساط

 قيمة استيفاء في امتيازا لمشركة أن أي المساىم، عمى ممتازا دينا المستحقة األقساط قيمة جعل  -4
 . أموالو عمى التزاحم عند لممساىم اآلخرين الدائنين عمى بالتقدم يخوليا المستحقة األقساط

 ويقوم ،%  : و والتزيد عن%  8 تأخيرية التقل عن فائدة المستحقة باألقساط المدين عمى تفرض -5
 اإلصدار. نشرة في الرقم بتحديد المؤسسون

 بما اإلرباح بيذه الشركة وتحتفظ عمييا، المستحقة األقساط تسدد لم التي لألسيم أرباح تصرف ال -6
 المبالغ تسديد لحين ترتبت التي التأخيرية الفوائد إلييا مضافا المستحقة األقساط قيمة لسداد يكفي

 .(  رابعا/  ;7 م)  المساىم من دفعيا المطموب

 مجمس يقوم ذكرت التي التيديد وسائل من الرغم عمى عميو، المستحقة األقساط المساىم يسدد لم إذا ـ ثانيا

 المشروع العذر مع أما مشروع عذر بغير التسديد عدم يكون أن عمى األسيم، بيع بإجراءات وجوبا اإلدارة
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 بين ولذلك المساىم، حقوق عمى الحفاظ في الرغبة البيع إجراءات في راعى المشرع لكن.  النص سريان فيقف

 : يأتي بما اإلجراءات ىذه

 يوميتين صحيفتين في ينشر المطموب، القسط تسديد بضرورة المساىم إلى اعالنا الشركة توجو -4

 المطموب القسط ومقدار يممكيا التي األسيم عدد فيو تبين المالية، األوراق سوق وفي النشرة وفي

 ( . أوال/  >7 م)  نشر أخر تاريخ من يوما ثالثين خالل الدفع ووجوب دفعو،

 المزاد في األسيم بيع عن الشركة تعمن المذكورة، المدة خالل المطموب القسط المساىم يسدد لم إذا -5

 وفي يومية صحيفة في ثانية يعمن أن عمى( . ثانيا/  >7 م)  المالية لألوراق بغداد سوق في العمني

 اليوم تفصل أن عمى المعروضة األسيم وعدد ومكانو البيع موعد عن المالية األوراق سوق وفي النشرة

 يوما، عشر خمسة عن تقل ال مدة البيع عن إعالن آخر فيو نشر الذي اليوم عن لممزايدة المحدد

 . األمر تدارك في فرصة المساىم ليعطى

 بيوم المزايدة يوم قبل ما إلى والمصاريف عميو المترتبة والفوائد القسط دفع في المساىم حق يظل -6

 . المزايدة يوم يسبق الذي اليوم في المطموب دفع إذا المزايدة يمغي أن يستطيع المساىم أن أي واحد،

 : التالية االحتماالت أمام األمر ويكون إليو تصل سعر بأعمى األسيم تباع المزايدة يوم في -7

 الشركة تأخذ الحالة ىذه وفي ونفقات، وفوائد أقساط من لمشركة المطموب يساوي بمبمغ األسيم بيع_  أ
 . لممساىم شيء وال المبمغ

 المطموب المبمغ الشركة تأخذ الحالة، ىذه وفي الشركة مطموبات عمى يزيد بمبمغ األسيم تباع أن -ب
 . المساىم إلى المتبقي ويعاد

 المبمغ الشركة تأخذ الحالة ىذه وفي لمشركة، المطموب المبمغ من بأقل األسيم تباع أن_  جـ
 في امتياز حق صاحبة والشركة لمطالبتو، المساىم عمى تبقى بما وترجع المزايدة من المستحصل
 .(  خامسا/ >7م) المتبقي المبمغ استحصال
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 ىذا القانون جعل وقد.  استحقاقيا موعد قبل األسيم قيمة من أقساط أو قسط تسديد المساىم يستطيع ـ ثالثا

 عمى ويترتب.  تاريخو في مدفوعا يعد موعده قبل دفع ما أن أي االستحقاق، تاريخ في التسديد بحكم التسديد

 : ذلك

 الستيفاء المحدد التاريخ إلى الفعمي الدفع تاريخ من لممدة بفوائد المطالبة لممساىم يحق ال انو -4
 . الجميع من األقساط أو القسط

 من(  85)  المادة نص من يفيم ما وىو.  المدفوع المبمغ استرداد وطمب الرجوع لو يحق ال -5
 . القانون

 


