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 المبحث الرابع
 تغيير رأس المال

 
 المطلب األول

 زيادة رأس المال
إلى زيادة رأس المال، أما لحاجتيا إلى توسيع نشاطيا وأما بسبب عدم كفاية رأس المال،  قد تحتاج الشركة

فقد تتجو الرغبة في توسيع نشاط الشركة أفقيا أو عموديا، أو في تحديث اآلالت والمعدات، ويتطمب كل ذلك 
أموال بغير توسع يتطمب  االشركة لنشاطيا المحدد في عقدى أن يواجو بزيادة في السيولة النقدية . أو أن أداء

 زيادة رأس المال عمى شكل نقاط . وسنتناول موضوع تفوق ما حدد لرأس المال . 

 شروط السيادة : اوال: 

 اآلتية :  ثالثة شروطبد أن تتوافر لتحقيق زيادة رأس المال ال

سيولة أن الشركة إذا كانت بحاجة إلى  . والسبب في ذلك أن يكون رأس المال مدفوعا بكاممو -1
ستطيع الحصول عمى السيولة المطموبة من تاط غير مستوفاة بذمة المساىمين، نقدية، وما زالت لدييا أقس

 يتعدى استيفاؤىا مدة سنة واحدة .  خالل استيفاء األقساط المستحقة، والتي ال
، ويحدد القرار مقدار الزيادة وأسبابيا وأوجو إنفاقيا . ومن قرار الييئة العامة بزيادة رأس المال  -2

( من القانون األوضاع التي  29المعموم أن قرار الزيادة من القرارات غير العادية . وقد بينت المادة ) 
 يتطمب فييا صدور قرار غير عادي ومن بينيا زيادة رأس المال . 

يوما من تاريخ  03طريق االكتتاب العام خالل أخطار الشركة المسجل بزيادة رأس المال،  من  -3
 يوم. 63يوم وال تزيد عن  03االخطار، ويبقى االكتتاب مفتوحا لمدة التقل عن 
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 طرق زيادة رأش املال : ثانيا: 

رأس  المساىمة والمحدودة تغطية زيادة ( من القانون عمى انو )) لمييئة العامة في الشركة 55تنص المادة ) 
 :رق اآلتية بإحدى الطالمال 

 إصدار أسيم جديدة، تسدد أقياميا نقدا . أوال ـ 

أسيم توزع عمى المساىمين بنسبة  او عالوات االصدار الىـ تحويل أموال من الفائض المتراكم ثانيا 
 .مساىمة كل منيم برأس المال

ـ احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدال من توزيعو أرباحا . بعد ثالثا 
صدار أسيم جديدة بما  ضافة ىذا االحتياطي إلى رأس المال وا  استثماره فعال في الغرض المحتجز من اجمو وا 

  (( يعادل ىذا االحتياطي يوزع عمى المساىمين بنسبة مساىمة كل منيم برأس المال .

في حالة عرض االسيم لمبيع في السوق مقابل الحصول عمى قيمتيا نقدًا، يجب أن يحدد قرار طرح : رابعا
األسيم لمبيع عدد االسيم التي ستصدر وسعر عرضيا لمبيع أو سبل تحديد ىذا السعر. ويجوز عرض 

العمومية، كما يجوز تسعير تمك  االسيم لمبيع بقيمة تساوي قيمتيا اإلسمية أو تتجاوزىا، وفقاً لقرار الجمعية
األسيم بناء عمى أداء الشركة وعمى أسعارىا في سوق قانوني لألوراق المالية، إذا كان ذلك أمر وارد. 

شروط يبدة رأش المبل الشركة 
 المسبهمة

إخطبر مسجل الشركبت 
 بسيبدة رأش المبل

صدور قرار مه الهئية 
 العبمة للشركة

ان يدفع رأش المبل 
 كبمال
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وُتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر االصدار والسعر االسمي لألسيم كعالوة اصدار، وُتسجل في 
  تكاليف االصدار.حساب احتياطي عالوة االصدار بعد طرح جميع 

 
يتبين من النصوص اعاله بان زيادة طرق رأس المال تشمل الشركة المساىمة والشركة المحدودة. 

 وسنبين طرق الزيادة بنوع من التفصيل.

تكون عن طريق االكتتاب وقد بين القانون فالطريقة األولى كما ىو واضح، إصدار أسيم جديدة، 
تتاب زيادة رأس المال وقد أطمق القانون عمى االكتتاب مصطمح االكتتاب أحكام ىذا االكتتاب الذي يسمى اك

 العام، أي انو ليس خاصا يقتصر عمى مساىمي الشركة، إنما يعرض عمى الجميور .

ذا كانت تطبق عمى ىذا االكتت لكن ىذا االكتتاب يختمف عن االكتتاب التأسيسي اب أحكام االكتتاب وا 
 :وىذه الخصائص ىيتاب التأسيسي، خصائص يتميز بيا عن االكت ، فأن ليذا االكتتابالتأسيسي

لممساىمين القدامى حق أفضمية في االكتتاب باألسيم التي  حق األفضمية لممساىمين القدامى: -1
تعرضيا الشركة لغرض زيادة رأس المال، وتمارس األفضمية باقتصار االكتتاب عمى المساىمين 

االكتتاب، ولكل مساىم الحق باقتناء عدد من األسيم لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ 
 ناسب مع مساىمتو في رأس المال . يت

ذا كان االكتتاب عاما كونو معروضا منذ البدء لمجميع، إال أن بيان االكتتاب يتضمن إلزاما في أن  وا 
ن أن تتحقق ويثار سؤال ىل من الممكتعرض األسيم أوال عمى المساىمين القدامى ولمدة خمسة عشر يوما 

وبحسب القانون العراقي، ال يمكن  الزيادة باكتتاب المساىمين فقط، أي أن األسيم ال تعرض عمى الجميور ،

طرق زيبدة رأش المبل 
 الشركة

بيع عدد مه االسهم 
المسبوية للسيبدة 

 المطلىبة

احتجبز جسء مه 
ارببح الشركة 

كبحتيبطي بدال مه 
 تىزيعه ارببحب

تحىيل الفبئض الى 
اسهم تىيع على 

 المسبهميه

اصدار اسهم جديدة 
 تسدد وقدا
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أن القرار الذي يصدر من الييئة العامة بالزيادة يحدد و ذلك، ألنو كما بينا فأن القانون أوضح أن االكتتاب عام 
القدامى عمى فرض مساىمة الجميع، ويتبقى جزء آخر مقدار ىذه الزيادة، يخصص جزء منو لممساىمين 

 .يعرض عمى الجميور، أي أن االكتتاب ال يمكن أن يقتصر عمى المساىمين القدامى

كما أن ثمة من يرى أن الغاية من أعطاء حق األفضمية لممساىمين القدامى عدم السماح لمساىمين 
 . ين القدامىجدد الدخول إلى الشركة عمى الرغم عدم موافقة المساىم

تدفع أقياميا نقدا (( ))…  يجب أن تدفع قيمة األسيم نقدا، أي كاممة ال يجوز التقسيط فييا  -9
 ألن الشركة بحاجة إلى المال، فال يمكن أن تمجأ إلى تقسيط أقيام األسيم عادة .

لو ، ألن السيم حسب القانون العراقي أن تباع األسيم بقيمة مساوية لمقيمة االسمية لألسيم  -0
قيمة ثابتة واحدة ىي دينار )) القيمة االسمية لمسيم دينار واحد، وال يجوز إصداره بقيمة أعمى أو 

 أدنى (( 
تتحقق الزيادة عمى رأس المال بمقدار األسيم المكتتب بيا والمدفوعة قيمتيا، ويحق لمجمس اإلدارة  -4

 ع في سوق بغداد لالوراق المالية،طرح األسيم المتبقية بعد انتياء المدة المحددة لالكتتاب، لمبي
 .الخطوة األخيرة في زيادة رأس المال . تعديل العقد بما يتوافق مع الزيادة المتحققة -5

 

 تحويل اموال من الفائض الى اسيم(:)أما الطريقة الثانية لزيادة رأس المال فتكون 

إلى رأس المال بعد تقسيمو إلى أسيم تسجل لممساىمين كل  أما بضم الفائض المتراكم من اإلرباح  -1
حسب مساىمتو في الشركة . والفائض المتراكم أرباح تقرر تجنيبيا بحيث ال توزع عمى المساىمين، 
وىذه الصورة من المبالغ المستقطعة تمثل احتياطيا من الوجية القانونية ،  فالفائض المتراكم يشبو 

 .  وة اإلصداراالحتياطي المتكون من عال
ضم االحتياطي الفائض عن حاجة الشركة بعد إنفاق جزء منو في أوجو اإلنفاق التي حددىا القانون،   -9

ياطي الى اسيم تضاف الى رأس المال تعطى لممساىمين مجانا كل بمقدار مساىمتو ويحول ىذا االحت
 برأس المال.
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الوراق المالية عمى ان يحدد قرار الزيادة عدد بيع عدد من االسيم المساوية لمزيادة المطموبة في سوق ا -0
االسيم وسعر البيع الذي قد يكزن مساويا لقمتيا االسمية او اعمى منيا حسب اسعار االسيم في 

 السوق.

 فيو اسيم بيع طريق عن البنوك احد مال راس زيادة حالة واستحدث المشرع حالة خاصة بالمصارف في
 عمى االسيم عرض وبدون عام اكتتاب دون من اسيما تصدر ان لمشركة يجوز نقدا، قيمتيا مقابل

 : التالية الشروط استيفاء بشرط السبيمين، من الي المجوء او الموجودين، المساىمين

  ، مدفوعة اقساطيا تكون التي بيا المكتتب االسيم اصحاب اغمبية موافقة ـ 1

 وانو عادلة، بقيمة كان البيع ان عمى البيع، ظروف كافة ضوء عمى العراقي، المركزي البنك موافقة ـ 9
 .عموما الشركة مصمحة عمى بناء لممشاركة يدعوا لم الذين االسيم لحاممي منصفا كان

 

 المطمب الثاني

 تخفيض رأس المال

 اب لجوء الشركة الى تخفيض راس المال.باس

 تمجأ الشركة الى تخفيض رأس ماليا ألحد سببين:

يزيد عمى ما تحتاج اليو، فتعمل عمى التخمص من الفائض بإعادتو الى أصحابو، إذا اما ألن ليا راس مال  -1
 .كان مكتتبا بو ومدفوعة قيمتو، أو بإنقاص الجزء غير المكتتب بو اكتفاء بما سبق االكتتاب بو

 واما ألنيا قد خسرت جزء من راس ماليا وال تستطيع استعادتو، فتعمل عمى تخفيض راس المال بمقدار ىذا -9
الجزء إلعادة التوازن بين راس ماليا االسمي المكتتب بو والمدفوعة قيمتو وراس ماليا الحقيقي المتمثل 

 .بالمتبقي من موجوداتيا او تقميل اليوة بينيما
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 .اجراءات التخفيض 

قبل التعديل كان يتطمب القانون حصول قرار من الييئة العامة لمشركة  وموافقة الجية المختصة والمسجل 
واذا حصمت الموافقة يعمن عن قرار الموافقة مع دعوة المسجل الى الدائنين لمراجعتو ان كان لدييم اعتراض  ،

 عمى قرار التخفيض خالل ثالثين يوما من اخر نشر لقرار االعتراض.

بعد التعديل الغى التعديل ىذه االجراءات  فمم يتطمب اال قرارا الجتماع غير عادي لمييئة العامة وتنفيذ 
يرفع رئيس مجمس اإلدارة في الشركة المساىمة والمدير المفوض في الشركة المحدودة التخفيض وتعديل العقد. 

ات يبين ديون الشركة وأسماء الدائنين قرار التخفيض الى المسجل ويرفق بو جدوال مصدقا من مراقب الحساب
 .وعناوينيم، وكذلك دراسة اقتصادية وفنية بمسوغات التخفيض

 

 .اسموب التخفيض او طرق التخفيض 

ليس في قانون الشركات العراقي اال اسموب واحد لخفيض راس المال اال وىو انقاص عدد االسيم بمقدار مبمغ 
ة ، فاذا كان سبب التخفيض ىو زيادة راس المال فالتخفيض يقترن عادة التخفيض الذي حدده قرار الييئة العام

بإعادة المبالغ المقابمة لالسيم التي جرى تخفيضيا، اما اذا كان التخفيض بسبب خسارة الشركة فال محل 
إلعادة مايقابل التخفيض الى المساىمين التي تخفض مساىماتيم ايضا وبمقدار يتناسب مع مايممك من 

 االسيم.

فانو البد لذلك من صدور قرار   وحيث ان تخفيض راس مال الشركة، كزيادتو، يعتبر تعديال لعقد الشركة،
 لمييئة العامة بذلك في اجتماع غير عادي. 

 


