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 :مخصالم
فال تتضمن العممية تخفيض لرأس  – ُتعاود الشركة اكتساب اسيم ليا بالشراء، ال لتقوم بالغائيا

ية متعددة، لتعرف ب)اسيم بل تحتفظ بيا لبيعيا مستقباًل، وذاك بغايات إدارية واقتصاد -المال
 (.الخزينة

بيد انو؛ وكما ليذه العممية آثار إيجابية، فإن ليا أخرى سمبية، وعمى أكثر من مستوى، مساىمين 
، وبالتالي عمى االقتصاد القومي لمدولة، إذا أخذنا باالعتبار وسوق االوراق المالية، بل والشركة ذاتيا

دور الشركات المساىمة الكبير في التنمية والتجارة في البمد، وتأثيرىا من خالل ذلك في السياسة 
 العامة فييا، ومن كل ذاك تأخذ أسيم الخزينة أىميتيا وخطورتيا.
ن غياب التنظيم التشريعي ألسيم الخزينة ُيخمف ب الضرورة حاالت إستغالل تؤثر عمى وا 

التعامالت المرتبطة بالشركة والسوق واالقتصاد، فمن منظور األىميات التي تمثميا تمك االسيم،  لزم 
 مشرعنا التجاري التصدي لتنظيميا قانونًا.

 الكممات المفتاحية: )أسيم الخزينة، الشركات المساىمة، القانون العراقي(.
The importance of treasury shares in private joint stock companies 

(a study in Iraqi law) 
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 Abstract: 

  The company re-acquires shares by buying it, not to cancel it, but to 

reserve it for sale in the future, for various administrative and economic 

purposes, to be known as (treasury shares). 
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  However, as this process has positive effects, it has negative effects on 

the level of shareholders and the market, and even for the company itself, and 

thus on the national economy of the state, if we take account into the major 

role of companies contributing  to the development and trade in the country 

and their influence through that on public policy in it. 

  The absence of regulation of treasury shares inevitably creates cases of 

exploitation that affect the transactions related to the company, the market 

and the economy.  Therefore, our commercial legislator had to confront its 

legal regulation. 

Keywords: (Treasury shares, joint stock companies, Iraqi law) 

 :المقدمة

دورًا بارزًا وكبيرًا في عممية  -السيما المساىمة منيا  -تمعب الشركات     
بما ليا من تأثير مباشر عمى السياسة العامة  ،التنمية االقتصادية والتجارية لمدولة

الواقع العممي  -فوق ذلك  –يا يفرضظيميا القانوني اىمية فائقة، لذا كان لتن يا،في
ونية الحاجة الممحة لمتطوير والمالحقة القانو  ،جارةوالتطور المستجد في عالم الت

راء نتاج التشريعي المتتبع ليا. اال ان ذلك لم نراه في عممية شباإل التنظيمية المتمثمة
ة عمى سيم الخزينة(، والتي بمقتضاىا تسيطر الشركالشركة ألسيميا المسمى فقيًا بـ)أ

سوق األوراق  أما بآلياتبيا, السيم الخاصة شرائيا لمن خالل  جزء من رأسماليا،
طالما توفرت لدييا الموارد المالية ، المالية أو بطريق الشراء المباشر من المساىمين

بغية تحقيق مجموعة من االىداف التي تتوخاىا سواء االدارية منيا او االقتصادية. 
عمى بعض الفوائد  نطوائيانكر إفكما ال يُ  ات الحين؛عممية خطره ومفيدة بذاال انيا 

موال المشروع التجاري، فال ينكر ما تحممو من يا وسيمة حمائية وادارية حديثة ألكون
ضرر عمى مصالح دائني الشركة والمساىمين فييا والمتعاممين معيا من الغير، وما 

 .خمقو من إضطراب في سوق االوراق الماليةقد تُ 



 

 
63 

ألســـيميا عمـــى أىميـــة خطيـــرة، مـــر الـــذي يشـــي بـــإنطواء عمميـــة إكتســـاب الشـــركة األ
ع الشـركة ولمسـوق عمومـًا، او سمبية مضرة، لمشركاء والمتعاممين مكانت ايجابية تجارية 

فـــي القـــانون  -وعـــدم تنظيميـــا قانونـــًا  ىـــو،و  ســـتدعى العنايـــة التشـــريعية بيـــا.وىـــي مـــا إ
الــى البحـث فــي أىميـة شــراء الشــركة مـا دفعنــا  –العراقـي، وبالخصــوص قـانون الشــركات 

ان مشــرعنا لــم  غيــرقــد ُعــدل حــديثا،  قــانون الشــركاتســيما وان  ،لالســيم التــي صــدرتيا
االشـارة ليـا فـي قـانون  يم. وحيـث انظو أىمية تمك العمميـة التجاريـة ليتوالىـا بـالتنتسترعي

 المصارف ال توفر المطموب التشريعي لمتنظيم المستيدف لنا.
ميــــة مــــن جوانبيــــا االداريــــة فســــنحاول فــــي بحثنــــا المختصــــر ىــــذا اظيــــار تمــــك األى

واالقتصـــادية والقانونيـــة والحمائيـــة، فكـــل منيـــا ينيـــر جيـــة مـــن الجيـــات الميمـــة المتعمقـــة 
ي مطمـب اىميـة مـن االىميـات المشـار اليـو فـ بإكتساب الشركة ألسيميا. و سنتناول كل

لنـا بالمفـاىيم المرتبطـة بالموضـوع، ولنخـتم بمـا بـان  رف فيـوعّ منفرد، ولنقدم ليا بمطمب نُ 
ســـيميا، متعمقـــة بشــراء الشـــركة أل مــن نتـــائز افرزىـــا البحــث، ومـــا الح لنـــا مــن مقترحـــات

 حامدين المولى عمى ما َوَفق.
   

 المطمب األول
 تعريف أسهم الخزينة

ُتَعـــدال االســـيم مـــن اىـــم الوســـائل التـــي تمجـــأ الييـــا الشـــركة لتحصـــل عمـــى المـــوارد     
لكننـا قـباًل نحتـاج لمتعريـف المالية التي تحتاجيـا باعتبارىـا الوسـيمة الوحيـدة االقـل كمفـة , 

  . وىذا ما سنتناولو في الفروع، لنصل لتعريف اسيم الخزينةدينبالشركة واالسيم المقصو 
 :التالية
 

 االول / تعريف الشركة المساهمة الخاصة الفرع

ُتَعدال الشركة المساىمة الخاصة نوع من انواع الشركات التي اشار الييا        
، في الفرع الثاني من (ٔ)المعدل  ٜٜٚٔلسنة  ٕٔقانون الشركات العراقي النافذ رقم 
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( , ونظم احكاميا في نصوص اخرى منو. ٔٔ-ٙالفصل الثاني من القانون بالمواد )
المؤلفة من عدد من االشخاص ال / اواًل وثانيًا( بانيا الشركة ٙفقد عرفيا في المادة )

يكتتب فييا المساىمون بأسيم في وال يزيدون عن خمسة وعشرين "يقل عن خمسة 
الشركة بمقدار القيمة األسمية لألسيم التي  اكتتاب عام ويكونون مسؤولين عن ديون

, فيي من شركات االموال التي يطغى عمييا االعتبار المالي عمى االعتبار اكتتبوا بيا"
، تتبع الشركة (ٕ)الشخصي ويتكون رأسماليا من مجموع القيم االسمية السيميا 

قانونية المساىمة الخاصة في سبيل اصدار ىذه االسيم مجموعة من االجراءات ال
 وصواًل الى الكيفية التي يتم فييا جمع رأسمال الشركة وىي االكتتاب العام #.

ولم ينص قانون الشركات العراقي عمى شراء الشركة المساىمة الخاصة     
لالسيم التي سبق وان اصدرتيا "اسيم الخزينة"، لذلك كان من الضروري تنظيم 

وضوع من اىمية لكل من الشركات موضوع شراء الشركات ألسيميا لما ليذا الم
رة مقتضبة وخاصة اوالمساىمين وكذلك المتعاممين مع الشركة، فيما نجد لو اش

 .(ٖ) ٕٗٓٓلسنة  (ٜٗ)بالمصارف في قانون المصارف رقم 

 الفرع الثاني : تعريف السهم 
لم ُتْعَن الكثير من التشريعات بتعريف السيم , والواقع ان لفظة السيم تشير       

الى مدلولين: النصيب الذي يشترك بو المساىم في رأسمال الشركة اي حق المساىم في 
الشركة، والصك المكتوب الذي يتمثل بو حق المساىم  ويخولو ممارسة الحقوق الناتجة 

 .( 309: 3891 زضٕاٌ) عن ىذا الحق

ــــي     ــــل حصــــة الشــــريك ف ـــــق الشــــريك فــــي رأســــمال الشــــركة وىــــو مــــا يقاب فيــــو حـــ
ـــــو ـــــل ىـــــذا الحـــــق ويثبت ـــــذي يمث ـــــو يعنـــــي الصـــــك ال ــــــات االشـــــخاص كمـــــا ان  شركـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حوودا ) فيــو الوثيقــة التــي تمثــل حصــة المســاىم فــي الشــركة ، (26: 3891انشووٕازت  )

6009 :391) 
مــم مــن بمعنـى مــا لحامــل الســيم مــن مصــمحة فــي الشــركة مقومــة بمب ،(ٗ)

 .اً ومقدار مصمحتو ثاني اواًل، المال ألغراض تحديد مسؤوليتو
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وانمــا ىـــو مصــمحة مقومـــة بمبمــم مـــن  فحســـب، فالســيم لـــيس مبمغــا مـــن المــال     
م يــــا العقــــد الــــذي يتضــــمنو النظــــايو ونــــو مــــن مجموعــــة مــــن الحقــــوق التــــي يحالمــــال ومك

الحصول عمى مبمم من المال يزيد او يقل عن مبمم ي لمشركة بما فييا الحق في االساس
فالســيم ألي عضــو فــي الشــركة ىــي ممكيــة شخصــية يمكــن نقميــا وفقــا لألســموب  ,الســيم

 . (47: 3891زضا ) والقانون الذي رسمو النظام االساسي
ـــ وتتســـاوي األقيـــام اإلســـمية لالســـيم،  المســـاىمة ون مجموعيـــا رأســـمال الشـــركة ويّك

وتتحـــدد مســـؤولية المســـاىم بمـــا يممـــك  الخاصـــة. وتصـــدر االســـيم عـــن طريـــق االكتتـــاب،
: 3896انشوووووسلأ  ) منيـــــا. ويمتـــــاز الســـــيم بقابميتـــــو لمتـــــداول، وعـــــدم قابميتـــــو لمتجزئـــــة

134)
(٘) . 

 الفرع الثالث: تعريف أسهم الخزينة
ُتعّرف أسيم الخزينة بأنيا " قيام الشركة بشراء جانب من األسيم التي سبق      

ـ ب ُتعّرف . ويمكن أن(307: 3881  ٕتيانمه) ليا إصدارىا وبسعرىا السائد في السوق"
 عقِد بيٍع تحصل بمقتضاه الشركة عمى االسيم المباعة بسعرىا في سوق االوراق المالية"
تبرمُو الشركة سواء بنفسيا أو بواسطة شخص يتصرف ، (646: 6001 انعسيُ )

بأسيما ولحسابيا وبمقتضاه تحصل الشركة عمى جانب من أسيميا وبسعرىا السائد في 
 6006 احًد)" وبمجرد إتمام عممية الشراء تنقطع صمة المساىم البائع بالشركة ،السوق

لتي بداًل من أن تقوم األسيم التي تكتسب الشركة ممكيتيا وا, كما ويقصد بيا "(637: 
, وىي لذلك ال تمنح الحق في التصويت او في لغائيا تحتفظ بيا لبيعيا مستقبالً بإ

, بمعنى قيام الشركة بشراء (632: 6030يايهك  ) "االرباح طالما بقيت ممموكة لمشركة
عمى اعتبار ان تمك االسيم قد سبق اصدارىا من قبل الشركة -بعض اسيميا المتداولة 

  أي بيعيا او الغائيا ،من المساىمين وتقوم باالحتفاظ بيا لحين اعادة اصدارىا –ذاتيا 
 (.33: 3894انعا ن  ٔ انعظًح,)

من المساىمين، ثم قامت  ، فإشترتياأو ىي األسيم التي سبق وأن أصدرتيا الشركة     
شركة األخرى ، ويطمق عمى باقي أسيم ال(ٙ)باالحتفاظ بيا، وبو سميت "أسيم الخزينة" 
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ً يمابيد ان أسيم الخزينة ال تعد أس .(641: 6001انعسيُ  )  "أسم" األسيم القائمة
 مجمدة التأثير خالل مدة إحتفاظ الشركة بيا.  ممغاة، انما مقيدة الحقوق او

 21رف التشريعات العراقية أسيم الخزينة، سواء في قانون الشركات رقم عّ ولم تُ 
 2004و في القانون المؤقت ألسواق األوراق المالية لسنة أ، المعدل 1997لسنة 

الذي اشار  ٕٗٓٓ( لسنة ٕٗاو في قانون المصارف رقم )والتعميمات الصادرة عنو، 
  ليا.

 المطمب الثاني
 األهمية اإلدارية ألسهم الخزينة  

ــــر إدارة الشــــركة المســــاىمة مشــــاكل ماليــــة وأخــــرى إداريــــة بحيــــث أن تــــوفر      تثي
األدوات الماليــة الضــرورية لحيــاة المشــروع وفــي ظــل أحســن الظــروف الممكنــة ال يكفــي 

، بل يجب ايضا االىتمام بالجوانـب االداريـة والتـي مـن شـانيا ان التحقيق إدارة سميمة لي
تمعب بو اسيم الخزينة دورًا عمى قـدٍر  األمر الذي، تنعكس سمبا او ايجابا عمى المشروع

 كبيٍر من االىمية، سنبينو في الفروع اآلتية:
 

 الفرع االول/ مساهمة اسهم الخزينة بإنتاج الوحدة داخل المشروع  
انطالقًا من عدم االعتداد، في نطاق الشركة المساىمة، باالعتبار الشخصي إنو و 

وليس األشخاص ىم الشركاء الحقيقيون في ىذه  بحيث يمكن القول إن األموال -
عام كأصل  -وقابمية السيم لمتداول كصفة أساسية فيو، يتمكن أي شخص  -الشركات 

ما قد  أن يتممك سيما في الشركة طالما توفرت لديو القدرة عمى أداء قيمتو, وىومن  –
لممحافظة عمى الوحدة  ىاالذي يضطر  يخل بتماسك العنصر البشري في الشركة، الحال

داخل المشروع بحسبانو اىم ركائز نجاح المشروع، الى اعتماد اكتسابيا ألسيميا كأحد 
 .(34: 3881طدل  )الحمول الموصمة لتحقيق ىذا اليدف 

فال يمكن ألحٍد أن ينكر مدى اىتمام الشركة وقمقيا اذا ما تسربت مجموعة من 
اشخاص يكّنون ليا العداء, وعميو فمم يُعد مبدأ اسيميا الى شركات منافسة ليا , او الى 



 

 
67 

عدم االىتمام بشخصية المساىم مطبقا عمى اطالقو, وكثيرا ما يكذبُو الواقع متى تعرض 
نجاح الشركة وتطورىا في السوق لمعرقمة من حممة ألسيميا، الوضع الذي ُيتقى بما 

ية انتقال االسيم ُيدرج في انظمة الشركات المساىمة من شروط تيدف الى عرقمة حر 
 .(34: 3881طدل  ) ، ومنيا اكتساب األسيم من جانب الشركة نفسيا(ٚ)الخاصة بيا 

 الفرع الثاني/ دور أسهم الخزينة في تصفية الشركة أو تحويمها
عمى المساىمين يتطمب وقتا طويال نسبيا, فيما  إن توزيع صافي اصول الشركة

اذا دخمت الشركة المساىمة في مرحمة التصفية، بالنظر إلى ضخامة عدد المساىمين 
, في حين إن األمر سيكون أكثُر ُيسرًا متى كان في اإلمكان تخفيض عدد عادة فييا

 ور التصفيةىؤالء المساىمين, وىو ما يحققو اكتساب الشركة ألسيميا قبل او في د
. اذ انو اجراء ال يتصور وجود مانعا قانونيا منو لمشركة اذا كانت (39: 3881طدل  )

، ذلك ان من الثابت قانونا ان تبقى الشركة (379: 3846حٕا )  في دور التصفية
 . (9)محتفظة بشخصيتيا االعتبارية خالل فترة التصفية 

 

 الفرع الثالث/ دور أسهم الخزينة في مقاومة العناصر الخارجية المعادية 
العناصر الخارجية المعادية لمسيرتيا التجارية بآلية شراء تقاوم الشركة لعل 

االسيم التي صدرتيا، بما توفره ليا من اختيار الشركاء فييا ومكنة تثبيت اسعار 
 اسيميا في سوق االوراق المالية ما امكن
. فإنو يمكن لمشركة ان (39: 3881دل  ط) 

تختار الشركاء فييا وتستبعد منيم غير المرغوب فييم داخل نسيجيا ومن خالل شروٍط 
ُتشترط، كشرط ابعاد الشريك وشراء اسيمو الذي قد ينص عميو نظام الشركة المساىمة، 

عن  ليجوز بمقتضاه لمشركة اجبار المساىم عمى التنازل عن اسيمو في حال تخمفو
تنفيذ التزام محدد في مواجيتيا، ويتم التنازل اما الى شخص او مجموعة من االشخاص 
يحددىم مجمس االدارة او الى الشركة نفسيا، ليمثل استبعاد الشريك في ىذا الفرض 

 الجزاء الذي يتعرض لو المساىم عند تخمفو عن التنفيذ.



 

 
68 

فــي العمــل، متــى كــان  او مــن خــالل شــرط الشــراء، وىــو مــن الشــروط كثيــرة الوقــوع
اكتســـاب اســــيم الشـــركة مقتــــرن باالرتبـــاط بعقــــد عمــــل معيـــا. فكثيــــر مـــا تُقــــدم الشــــركات 
المساىمة مجموعة من اسيميا الى العاممين بيا, سـواء بمقابـل او بدونـو، عمـى ان تعـود 
لمشركة بقيمتيا عند انتيـاء خـدمتيم فييـا ألسـباب معينـة, بالوفـاة, او االسـتقالة, او العـزل 

 بسبب االلغاء.  او
او بشـــرط االســـترداد، االىـــم واالكثـــر تـــداوال بـــين تمـــك الشـــروط فـــي نطـــاق الشـــركات 
 المساىمة , غير انو ما يقترن عادة بشرط اخر ىو شرط الموافقة الذي يكون تابعًا لو .

ويتضــح ممــا ســبق ان عمميــة الشــراء لالســيم مــن جانــب الشــركة المصــدرة ليــا متــى 
مشـــروع وذلـــك بمقاومـــة العناصـــر الخارجيـــة المعاديـــة لـــو, فإنيـــا ُأْجزيـــت بقصـــد حمايـــة ال

تســـاعد الشـــركة فـــي نفـــس الوقـــت فـــي الـــدفاع عـــن صـــكوكيا وذلـــك بتثبيـــت اســـعارىا فـــي 
البورصة عن طريق تدخميا وقياميا بشراء مجموعـة منيـا, ويمكـن ان نطمـق عمـى عمميـة 

 شراء الشركة ألسيميا في ىذا الغرض " بالشراء بالتدخل" .
 

 طمب الثالثالم
 األهمية االقتصادية ألسهم الخزينة  

ان قيام الشركة المساىمة الخاصة بشراء اسيميا التي سبق ان اصدرتيا واحدة 
من القرارات المالية اليامة التي تشتبك مع الكيفية التي يتم بيا المحاسبة عن تمك 

, فيي (8: 3894ن  انعا ٔ انعظًح,)االسيم, ومع ردود فعل السوق المالية لقرار الشراء
اذن مسألة عمى جانب كبير من االىمية من الناحية االقتصادية ومن ىذه الزاوية فأن 

 :(36: 3881طدل  ) اكتساب الشركة ليذه االسيم يؤدي الى وظائف عدة
 الفرع االول: الشراء االستثماري لألسهم  

عمـى تحقيـق  - باالصـل –ال تتوقـف مدى كفـاءة المشـروع لقد بات من المعموم ان 
االرباح او عمى ثبات رقم اعمالو او عمى مـا يتـوافر لديـو مـن عناصـر فنيـة بحتـو , انمـا 
يتوقــف الــى حــد كبيــر عمــى العناصــر الماليــة، بمعنــى تناســب التكــاليف التــي يتحمــل بيــا 
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المشــــروع مــــع حجــــم االســــتغالل , واســــتثمار االصــــول, االســــتثمار االمثــــل الــــذي يحقــــق 
 لممشروع اقصى فائدة.

فالواجـــب ان تتجـــو سياســـة المشـــروع نحـــو مـــا يـــؤدي الـــى زيـــادة مـــا يتـــوافر لـــو مـــن  
او عمــى االقــل نحـو المحافظــة عمييــا مـن خــالل تخفــيض التكـاليف التــي يتحمــل  ،اصـول

بيا الى اقل الحدود الممكنة، وتستطيع الشركة المساىمة الخاصـة تحقيـق ىـذين اليـدفين 
 يم الخزينة " .عن طريق شرائيا لالسيم الخاصة بيا " اس

اموال  -خاصة في اوقات االزمات االقتصادية  -كما قد يتوافر لدى الشركة 
ضخمة معطمة, ال تستوعبيا احتياجاتيا التجارية, لذلك تقوم باستثمارىا مؤقتا لحين 
زوال الظروف الصعبة التي تمر بيا. ويعتبر اكتساب االسيم احدى الوسائل السريعة 

ا اليدف, ولذك كثير ما تفكر في اكتساب اسيميا, من خالل امام الشركة لتحقيق ىذ
طدل  ) شراء اسيميا في البورصة, ويعتبر ىذا المسمك استثمارًا مفيدًا ومربحًا ليا

3881 :31) 
(ٜ). 

 
 الفرع الثاني: الشراء لمعالجة رأس مال الشركة

كأحــــد مقاصــــد اســــيم –تقــــوم الشــــركة بشــــراء اســــيميا بقصــــد االســــتيالك لرأســــماليا 
دون اجراء تخفيض مقابل لو, ويفترض في ىذه الحالـة ان يتـوافر لـدى الشـركة  -الخزينة

 احتياطات حرة او ارباح قابمة لمتصرف فييا بحرية. 
ويمكن لمشركة خفض راس المال عن طريق شراء عدد من االسيم يساوي 

  ٔيداز) ع قيمتيا المبمم المراد تخفيضو ثم تقوم الشركة بإلغاء االسيم بعد شرائيامجمو 

، فرأس المال كقاعدة عامة يجب ان يكون متماشيًا مع حجم ما تقوم بو (487: 6009
من نشاط , ولذلك فقد تضطر الشركة احيانًا الى تخفيض رأسماليا حتى تتفادى 

 الخسائر التي قد تتعرض ليا من خالل شرائيا ألسيميا. 
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 الفرع الثالث/ الشراء بقصد تحصيل حقوق الشركة او بقصد الوفاء بها 
يا خسارة في ب ما قد يمحق ،ْصَبح الشركة دائنة الحد مساىمييا لسبب او آلخرقد تَ 

متـى حصـمت عمـى بعـض لكنيا تستطيع تفـادي ذلـك  ،حالة امتناعو او عجزه عن الوفاء
مــا يممكــو مــن اســيم كمقابــل لموفــاء بمــا عميــو مــن ديــون . كمــا قــد تمجــأ الــى تمــك العمميــة 

تتحمل بيا بمواجية مساىمييا في بعض الظروف بغية التخمص من الديون الثقيمة التي 
الخاصة، بحيث تقوم بشراء االسيم باقـل مـن قيمتيـا االسـمية, وذلـك متـى كانـت االربـاح 

تتجـو لمشـراء  ر الوقوع من الناحية العمميـة. وقـدالتي تنتجيا ضئيمة لمغاية وىو فرض كثي
االمـــوال بشـــكل اربـــاح غيـــر جرائيـــا , فقـــد تكـــون ىـــذه متـــى تـــوافرت لـــدييا امـــوال كافيـــة إل

 مخصصو او في شكل احتياطي حر او في شكل عالوات اصدار.
فقد يصبح شراء الشركة ألسيميا مجرد وسيمة لموفاء بما منو، وعمى العكس 

عمييا من ديون حيث تقوم الشركة بشراء اسيميا وتسميميا لمدائنين كمقابل لموفاء بما 
الدائن الحصول عمى االسيم المشتراة مقابل  عمييا في مواجيتيم من ديون , حيث يقبل

استيفاء حقوقو اما عمى اساس قيمتيا االسمية او عمى اساس سعر اخر يتم االتفاق 
 .(349: 6009 جٕيحاٌ)  عميو فيما بين االطراف

غير ان الشركة قد تستخدم ىـذه األسيم في عقود )مبادلة األسيم( باتفاقيا مع 
شـركة اخرى عمى مبادلتيا اسيميا مع ما تممك االخرى من اسيم شركة ثالثة تروم 

تممـك أسيميا، وىو ما يمثل تبادال في المراكز  -صاحبة اسيم الخزينة–الشركة المبادلة 
 . (2004:34هللا عثد )   ة لمثالثةالقانونية بين الشركيتين بالنسب

 
 الرابعالمطمب 

 األهمية الحمائية من أضرار أسهم الخزينة  
االضرار بمصالح دائني الشركة، أو  انو من شأن عممية شراء الشركة السيميا

المساىمين فييا، أو الشركة ذاتيا، فيما لو كانت غير مضبوطة االحكام محتاط لعواقبيا 
 واالنحراف بيا، وسنبين تفصيل ذلك في الفروع االتية:
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 الفرع االول : حماية مصمحة الغير من أضرار أسهم الخزينة 

اال يكون من شانيا االضرار يجب ان يشترط لصحة عممية شراء االسيم, 
بمصمحة الدائنين، وىي كذلك ان استخدمت الشركة في تمويل الشراء اموااًل مقتطعة 
من رأس المال، نظرًا ألىمية دوره في الشركات المساىمة, باعتباره يحدد مدى اىمية 
االئتمان الذي يمكن تقديمو الشركة، والواجب بقائو متمتعا بيذه االىمية منذ تاريخ 

. فضال عن ان اليبوط براس (61: 3881طدل  )تأسيس الشركة وطوال فترة حياتيا 
 جٕيحاٌ)  المال عن حده االدنى يؤدي الى مضاعفة االضرار التي تصيب الدائنين

6000 :319)
.
 

َردًا غير مباشرًا لجزء من رأس المال الى الشركاء، في يمثل كما ان شراء االسيم 
َردال اي جزء من رأس المال الى الشركاء، بصفٍة  -كقاعدة عامة -الوقت الذي ال يجوز 

مباشرةٍ كان او غير مباشرٍة، طالما كانت موجودات الشركة ال تتجاوز رأسماليا وىذا ىو 
وعميو نجد ان من الطبيعي ان . (62: 3881طدل  )المقصود بمبدأ ثبات رأس المال

شراء االسيم التي تقوم بيا الشركة يؤثر مبدأ ثبات راس المال عمى صحة عمميات 
حيث يحضر عمييا شراء اسيميا باقتطاع جزء من رأسماليا , حيث تؤدي ىذه العممية 

 الى المساس بالضمان العام لمدائنين .

غير انو من المتفق عميو ان ىنالك بعض عمميات شراء االسيم , التي تقوم بيا 
يا من راس مال الشركة , وذلك لعدم الشركة تعتبر صحيحة وجائزة حتى ولو تم تمويم

: 3881طدل  ) تعارضيا بصورة او بأخرى مع مصمحة الدائنين , وال تضر بحقوقيم

34). 
 

 الفرع الثاني : حماية مصمحة المساهمين من أضرار أسهم الخزينة
ال يكفي لصحة شراء الشركة ألسيميا مراعاة حقوق الـدائنين , بـل يجـب المحافظـة 

وعميو البـد واة في المعاممة فيما بينيم. مين وذلك باحترام قاعدة المساعمى حقوق المساى
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ان تتم عممية الشراء بقصد تحقيق مصمحة مجموع المسـاىمين فـال يجـوز ان تـؤدي ىـذه 
العمميــة الــى تــوافر اي نــوع مــن عــدم المســاواة فــي المعاممــة فيمــا بيــنيم , او الــى تقريــر 

 امتيازات لبعٍض منيم دون البعض اآلخر . 
مى انو ال يقصد بالمساواة ان تكون ىنالك مساواة مطمقة فيما بين المسـاىمين بـل ع

المقصـــود ان تكـــون ىنالـــك مســـاواة نســـبية فيمـــا بيـــنيم , وحيـــث ان عمميـــة شـــراء الشـــركة 
ألسيميا يؤثر عمى مركز المساىمين الى حٍد كبير. فالمساىم يسترد نتيجة شراء الشركة 

عنــو صــفة الشــريك كمــا يفقــد حقوقــو فــي الشــركة فــي ألســيمو قيمــة االســيم بحيــث تــزول 
نفــس الوقــت الــذي يــتخمص فيــو مــن التزاماتــو تجاىيــا وبــذلك يحــرم بــاقي المســاىمين مــن 
مساىمتو في تحمل نصيبو من الخسائر التـي قـد تتعـرض ليـا الشـركة مسـتقباًل فـي حـين 

 ينفرد ىؤالء بمواجية ىذا الخطر . 
مين من خالل ما يحممونو من اسيم وذلك وعمى الشركة ان تراعي حقوق المساى

ال كان ذلك بمثابة  من خالل عدم ارغام احد المساىمين عمى بيع اسيمو الى الشركة وا 
: 3881طدل  ) نزع جبري لممكية المساىم البائع وىو ما ال يجوز إال بمقتضى القانون

الن ذلك يرتب  تم عممية الشراء بشكل مباشر بين الشركة والمساىم البائع، وان ال ت(14
 جٕيحاٌ) بطالن الشراء, كما انو ال يجوز اختيار االسيم محل الشراء عن طريق القرعة

والبد ان ُيراعى عند تحديد ثمن الشراء المحافظة عمى مبدأ المساواة  .(394: 6000
مشكمة تحديد الثمن من اىم  وُتعد ،فيما بين المساىم البائع وباقي المساىمين في الشركة

فالثمن  ؛المشاكل التي يثيرىا موضوع شراء االسيم من جانب الشركة المصدرة ليا
المدفوع لمبائع يعتبُر اىم عناصر عممية الشراء , وفي ىذه الحالة نكون امام فرضين: 

 فيو ألية مشكمة من ىذه الناحية نيوضيتم فيو شراء االسيم في السوق، وال  ؛في االول
بالنسبة لثمن االسيم ذلك ان الشراء يتم طبقًا لمسعر السائد يوم الشراء, حيث ُيعد ىذا 

تتم فيو عممية الشراء خارج  ؛الثانيفي الغرض السعر أيًا كان ىو الثمن العادل. و 
السوق، وىنا تكمن الخطورة واالىمية؛ ذلك انو من الممكن عدم تحقيق المساواة بين 

، لذا يفضل ىنا استخدام ىالك لمصمحة المساىم البائع, ام ضد  المساىمين سواء اكان ذ
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فيو  ،طرق التقدير المحاسبية  لتحديد الثمن العادل عمى اساس الميزانية او الجرد مثال
يؤدي الى تحديد ثمن يقترب الى حد كبير من الثمن الذي يتحدد عمى اساس قانون 

, فيي النشاط الذي وقع فيو الشراءفترة العرض والطمب بناًء عمى مركز الشركة خالل 
طدل  ) افضل الطرق واكثرىا مالئمة في جميع االحوال لتحديد قيمة السيم الحقيقية

3881 :79). 
 الفرع الثالث: حماية مصمحة الشركة من أضرار أسهم الخزينة

شخصية لبعض ا لمصالح تحقيق سيمياشراء الشركة أل قراريمكن ان يصدر 
ال بقصد ضمان استمرار المشروع ونجاحو، كما يمكن ان تؤدي  المساىمين المتنفذين،

عممية الشراء الى تخفيض عدد المساىمين الى اقل من العدد الذي يطمبُو القانون، 
: 3881طدل  ) السيم في غير اطار مصمحة المشروعليكون صدور قرار شراء ا

16). 
ُتعــد إحــدى طــرق  وحيــث ان عمميــة شــراء الشــركة ألســيميا مــن الناحيــة االقتصــادية

ذمتيــا الماليـــة، ومــن وســـائل المقاومــة ضـــد العناصـــر ادارة او بتعبيـــر ادق  ،ادارة امواليــا
عمــى الشــركة، او َتشــلال نشــاطيا وتمنعيــا مــن قــد تقضــي التــي باســتقوائيا تمــك الخارجيــة 

التطــور واالزدىــار، عمــى االقــل، لــذلك فالبــد ان يكــون اليــدف مــن عمميــة الشــراء تحقيــق 
 شركة نفسيا وبالدرجة االولى، ومن ثم مصالح مساىمييا او ادارييا. مصمحة ال

 
 الخامسالمطمب 

 األهمية القانونية ألسهم الخزينة
لقيـــام الشـــركة بشـــراء األســـيم التـــي ســـبق وأن اصـــدرتيا، أىميـــة قانونيـــة تتـــأتى ممـــا 
يترتــــب عمييــــا آثــــار قانونيــــة تتعمــــق بالمســــاىم البــــائع أســــيمو لمشــــركة، وباألســــيم ذاتيــــا، 

 وبالشركة المشترية, وىو ما سنبينو تباعًا في الفروع الثالثة التالية :
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 ب اسهم الخزينة بالنسبة لمشريك البائع الفرع االول : االثار القانونية الكتسا
اذا قرر المساىم بيع ما يممكو من اسيم الى الشركة، فإنو يقرر تغيير مركزه 
القانوني بالنسبة لمشركة، فبتمام البيع يفقد مركزه كمساىم في ىذه الشركة وتنقطع صمتو 

ذلك انيا  بيذا الشراء انما دفعت القيمة التجارية او  ،(641: 6001انعسيُ  ) كميةً  بيا
السوقية لمسيم، لتنتقل ممكية السيم ليا، ليصبح في مكنتيا التصرف فيو، ليفقد المساىم 
البائع سيامو ويحصل بالمقابل عمى ثمنيا، وبذا يفقد رابطو القانوني مع الشركة، 

 فيشطب اسمو من سجل المساىمين فييا
 .(312: 3896 طسخِٕ) 

 (غير)الى  (مساىم)االمر الذي تظير اىميتو القانونية بتغير مركز البائع من 
عن الشركة، والذي بو يفقد ما كان لو من حقوق فييا من اشتراك بعضوية الشركة 
وحضور اجتماعاتيا، و التصويت عمى اتخاذ القرارات فييا او الحق في عضوية 

انعسيُ  )  ، وفي اقتسام فائض تصفيتيا(ٔٔ)، وحقو في قبض ارباحيا(ٓٔ)مجمس ادارتيا 

كافة الحقوق التي يمنحيا . أي ان بيعو لسيامو لمشركة حرمو من (680: 6001
القانون لممساىم في الشركة، كون ىذه الحقوق ىي حقوق لصيقة بالسيم يتمتع بيا 

 مالكو، وال اعتبار لشخص المساىم. 

 
 هم الخزينة بالنسبة لمسهم المكتسبالفرع الثاني : االثار القانونية الكتساب اس

تترتب عمى األسيم بمجرد تحوليا الى أسيم خزينة آثار تخالف ما كان منيا قبل 
  التحول، فال تتمتع  األسيم التي اشترتيا الشركة، بأي حقوق  في اقتسام األرباح

بتحوليا من اسيم –حيث يجب ان تتحول –عند تحققيا  - (632: 6030يايهك  )
الى حالة "تجميد لحقوق األسيم" مدة  احتفاظيا بصفتيا  -عادية الى اسيم خزينة

الجديدة، وىي مدة احتفاظ الشركة بيا التي تنتيي ببيعيا او اعادتيا الى حالتيا العادية 
ذي يتقرر توزيعو عمى . حيث يقتصر الربح ال(44: 3881طدل  ) بالطرق المختمفة

. فال تكتسب الشركة صفة المساىم (21: 6001انعسيُ  ) االسيم القائمة في تاريخو
 .(611: 6030 طّ) خالل فترة االحتفاظ باألسيم
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, (632: 6030يايهك  ) كما ال تتمتع الشركة بامتالكيا أسيم الخزينة بحق التصويت
جمعيتيا العمومية او ان يكون ليا فمن االكيد انيا ال تستطيع ان تشارك في 

صوت محدد بتمك االسيم. ذلك انو من غير المتصور ان يكون ىنالك صوت 
بأسم الشركة، فميست ليا صفة المساىم بالرغم من تممكيا السيم في الشركة، 
  فضال عن اخالل ذلك بحقوق المساىمين, وعميو ال يكون ليا صوت في مداوالتيا

حتى يكاد ُيجمع الفقو عمى انو ال يجوز تخويل الشركة . (642: 6001انعسيُ  )
حق التصويت في جمعياتيا العمومية استنادًا الى توقف جميع االمتيازات المرتبطة 

ال تؤخذ بعين االعتبار لغايات . و (49: 3881طدل  ) بالصكوك التي تحوزىا
الى استنزال توافر النصاب في اجتماعاتيا وال في اتخاذ القرارات فييا, فُيصار 

، (642: 6001انعسيُ  ) اسيم الخزينة من النصاب الالزم لصحة انعقاد الييئة
ومن كل ما تقدم يتضح ان الحقوق  ى من التمثيل في مجمس اإلدارة.وتستثن

 .(98: 3881طدل  ) المرتبطة بيذه االسيم تكون في حالة توقف وشمل
 

   االوراق الماليةلسوق الفرع الثالث: اآلثار القانونية بالنسبة 
يسعى المشروع االقتصادي الى االستثمار المالي كيدف اساس لحياتو االقتصادية 
ومبتغاه ، وفي الشركة المساىمة الخاصة يتم ذلك بطرق عدة منيا شراىا ألسيميا 

توجييا الى  - يام الشركة العممية الرئيسةمال تستغل في  -عند توفر أموال 
فتشتري اسيميا من سوق األوراق المالية بسعر منخفض،  ،االستثمار بيذا المجال

لبيعيا في وقت الحق بأعمى منو، ولتجني الفرق بين السعرين ربحا، مستغمًة 
اإلنخفاض السعري ابتداء، وتحركو ارتفاعا بعد حين، او معالجة لمواقع االول، 

ون ناتجا انيا وجدت ىبوطا في اسعار اسيميا قد يك ة، أيالثاني ةلمخموقلحالة ابا
عن ادائيا االقتصادي المتردي، فتحاول خمق حالة وىمية من انتعاش ونجاح 

َيزيُد، فترتفع   –اوحى بو لممستثمرين شرائيا ذاك  -بإيجاد طمب عمى أسيميا 
قيمة االسيم والشركة، فيما ىي اشارات غير صحيحة عن الـشركة في سوق 
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السيميا من أثر بالنسبة لمعرض األوراق المالية، تبين ما لعممية شراء الشركة 
.   الن زيـادة الطمب عمى (ٕٔ)والطمب عمى األسيم، وبالتالي عمى موثوقية السوق 

أسيم الشركة المصطنع بشرائيا السيميا، يعطي تصورا لممستثمرين بأن الشركة 
مزدىرٌة اعماليا، ما يخمق دافعا لدييم لـشراء أسيميا، الذي ينتز بدوره صعودا 

 .(92 :2013طعًح ) يابسعر أسيم
أغمب التشريعات تنظم اسيم  -من بين اسباب اخرى –الذي قررت جعل  الحال

الخزينة تجنبًا الستغالليا بطريقة تؤثر عمى التعامالت داخل سوق االوراق المالية، 
. غير ان التنظيم ىذا (ٖٔ) وضبطا آلثاره عمى الشركة ذاتيا وعمى المتعاممين باسيميا

نعكس إيجابيا عمى حركة تداول األسيم،  كان قد أضاف عممية جديدة في السوق، وا 
 فتعدد العمميات فيو مؤشرًا عمى تطوره التشريعي واالقتصادي، كما ىو معموم .  

 

 الخاتمة 

ذ ننتيي من بحثنا في اىمية اسيم الخزينة في الشركات المساىمة الخاصة، فقد  وا 
 فيما يمي :أىميا مخص نالى مجموعة من النتائز والتوصيات نا َخُمص

 :اواًل: النتائج

يمثل السيم ما لحاممو من مصمحة في الشركة مقومـة بمبمـم مـن المـال، ليكـون  -ٔ
 ميزانا لمقدار مصمحتو فييا، وتحديد لمسؤوليتو عن ديونيا.

بشـــرائيا، ال يقصـــد بأســـيم الخزينـــة تمـــك األســـيم التـــي تكتســـب الشـــركة ممكيتيـــا  -ٕ
 لتقوم بإلغائيا بل تحتفظ بيا لبيعيا مستقبال.

لم ُتّعرف التشريعات العراقيـة أسـيم الخزينـة، سـواء فـي قـانون الشـركات، أو فـي  -ٖ
  .ي قانون المصارفانما اشير ليا فقانون سوق األوراق المالية، 
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 بميـــةالقاب هاز يـــمتيمثـــل الســـيم رابطـــة ماليـــة وقانونيـــة بـــين المســـاىم والشـــركة، وبإ -ٗ
 صــمتو تنقطــع الشــركة الســيميا مــن مســاىم إتمــام عمميــة شــراءفانــو ب، لمتــداول
 بمقدار ما تخمى عما يممك من االسيم. بالشركة

 ميمـــا فـــي الجوانـــب االداريـــة لمشـــركة، حيـــث تســـاىمتمعـــب اســـيم الخزينـــة دورًا  -٘
وتساعد في مقاومة العناصـر الخارجيـة المعاديـة  ،بإنتاج الوحدة داخل المشروع

يرة الشــركة التجاريــة، بمـا تــوفره ليــا مـن اختيــار الشــركاء فييـا ومكنــة تثبيــت لمسـ
 اسعار اسيميا في سوق االوراق المالية ما امكن. 

تســاىم اســيم الخزينــة عــادة,  نظر إلــى ضــخامة عــدد المســاىمين فــي الشــركةبــال -ٙ
  . عدد المساىمينلتخفيض لما تنتجو من أكثُر ُيسرًا في جعل تصفية الشركة 

يــــؤدي  ياســــيمفاكتســــاب الشــــركة ال اقتصــــاديا،الىميــــة اكبيــــر  الســــيم الشــــركة -ٚ
يــوفر ليــا آليــة  ، والشــركة يــارأس ماللــ وعالجيــةة المواليــا، اســتثماري ؛وظــائف
  .ياالتزاماتالوفاء بيا او تحصيل حقوقجديدة ل

تحقيقــا لمصــالح شخصــية عمــى  شــرائيا قــراريمكــن ان تنطــوي اســيم الخزينــة و  -ٛ
 عمــى حســاب مصــالح الشــركة والمســاىمين فييــا، المتنفــذين، لــبعض المســاىمين

 واىدار لقاعدة المساواة في المعاممة فيما بينيم. 
مـــن )مســـاىم( الـــى )غيـــر( عـــن  لــــ)اسيم الخزينـــة( بـــائعشـــريك التغيـــر مركـــز الي -ٜ

  .يفقد ما كان لو من حقوق فييا بذلكالشركة، و 
المتعمقـة حقـوق مل "حالة "تجميـد تدخل عادية الى اسيم خزينةالسيم االتحول ب -ٓٔ

 "المســـاىم"ال تكتســـب الشـــركة صـــفة و مـــدة  احتفاظيـــا بصـــفتيا الجديـــدة،  بيـــا
 خالل فترة االحتفاظ باألسيم.

تعاش ونجاح بإيجاد طمـب عمـى أسـيم حالة وىمية من ان اسيم الخزينة مقتخ -ٔٔ
 فترتفـع  قيمـة االسـيماسـيميا،  لـدفعيم لشـراءلممسـتثمرين  اوحى بيـتـ الشركة،

اشارات غير صحيحة عن الــشركة فـي سـوق األوراق  حين انيا والشركة، في
 .المالية
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يــــا ل اســــتغاللحــــاالت  يحــــدثســــيم الخزينـــة ان غيـــاب التنظــــيم التشــــريعي ال -ٕٔ
عمـــى الشـــركة ، و بطريقـــة تـــؤثر عمـــى التعـــامالت داخـــل ســـوق االوراق الماليـــة

 والمساىمين والغير.ذاتيا 
 

 اتمقترحالثانيًا / 

م عمميـة قيـام الشـركة المسـاىمة يالمشرع الكريم بضرورة تنظ نقترح عمى -ٔ
 - مع البنوكالخاصة شراء األسيم التي سبق وأن اصدرتيا ، كما فعل 

من خـالل تحديـده مجموعـة مـن االشـتراطات الواجـب ان  –عمى نقصو 
تراعييـــــا الشـــــركة المســـــاىمة الخاصـــــة عنـــــدما ترغـــــب بالتعامـــــل بأســـــيم 
الخزينـــــة، لضـــــمان اســـــتقامة ســـــعييا ليـــــدفيا منيـــــا متحاشـــــية االضـــــرار 

  بالمساىمين والدائنين والسوق، النطوائيا امكانية ذلك.
لماليـة لمشـركة المسـاىمة الخاصـة بشـكل ان يكـون ادراج االوراق ا نقترح -ٕ

ـــاري  غيـــة المحافظـــة عمـــى حقـــوق المســـاىمين بشـــكل اكثـــر فعاليـــة باجب
ي سـبق ان اصـدرتيا " اسـيم وخاصة عند قيام الشركة بشراء االسيم الت

 .الخزينة"
 والحمد لممولى الكريم عمى ما َوَفق

 الهوامش:
                                                           

( 34، ٔانًعدل تمإٌَ زلى )68/8/3884ف   1298انمإٌَ يُشٕز ف  انٕلائع انعساليح تانعد    3

، ٔانًُشٕز ف  انٕلائع 3884( نسُح 63انًسًى لإٌَ تعديم لإٌَ انشسكاخ زلى ) 6038نسُح 

 .8/8/6038ف   7117انعساليح تانعد  

 انًعدل. 3884( نسُح 63( يٍ لإٌَ انشسكاخ انعسال  زلى )11-62اَظس انًٕا  )  6

عهى اَّ:"...ال يجٕش أل   ،6007( نسُح 87زلى ) يٍ لإٌَ انًظازف)  12تُض انًا ج )  1

 يظسف أٌ يشتس  أسًّٓ ْٕ إال تًٕافمح انثُك انًسكص ".

, يكتثح  3نتجاز  ٔانمإٌَ انثحس  , ططّ , يظطفى كًال , اساسياخ انمإٌَ ا ٔكرنك يُظس: (7)

 . 633, ص6030انٕفاء انمإََيح , االسكُدزيح , 

,  3881,  از انًطثٕعاخ انجايعيح , 6انعسيُ  , يحًد فسيد , انمإٌَ انتجاز  , ج ٔكرنك يُظس: (1)

 .ٔيا تعدْا 677ص 
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 .انًعدل3884نسُح  66زلى /ْـ( يٍ لإٌَ انشسكاخ األز َ  89/ْـ( يكسز )29أَظس انًا تيٍ )( 2)

ٔيٍ ايثهتٓا: شسط االستس ا  نًظهحح انشسكح، شسط انًٕافمح ٔاالستس ا , ٔكرنك شسط استثعا    (4)

 احد انًساًْيٍ .

 ( مه قاوون الشركات العراقي.591تىظر المادة ) (9)

انظا زج عُٓا " عهيًاخ شساء انشسكاخ انًساًْح انعايح نألسٓى يٍ ت /أ (31انًا ج )  ُظس:ت  (8)

تازيخ  (639/6031( تًٕجة لساز يجهس انًفٕضيٍ زلى )  6037أسٓى انخصيُح " نسُح )

1/33/6031. 

يكسز/أ ( يٍ لإٌَ انشسكاخ  42يكسز/أ يكسز( ٔ) 46انًا تيٍ ) ( تانًفٕٓو انًخانف نُض30)

 ٔتعديالتّ.  3884نسُح  66زلى األز َ  

نسُح  66زلى يكسز/أ  ( يٍ لإٌَ انشسكاخ األز َ  94انًا ج )  ( تانًفٕٓو انًخانف نُض33)

 ٔتعديالتّ. 3884

يمظد تانتظفيح : يجًٕعح االعًال انمإََيح ٔانًا يح انت  يٓدف يُٓا انى تحديد حمٕق انشسكح 

ٔانتصاياتٓا ٔيا يمضيّ ذنك يٍ استيفاء يانٓا ٔايفاء يا عهيٓا تًٓيدا نحظس طاف  ايٕانٓا ٔاتخاذ 

اءاخ لسًتٓا تيٍ انشسكاء)اَظس : انشٌُٕ , عايض حايد ذياب ,انسلاتح عهى اعضاء يجهس اجس

انعكيه  , ,  119, ص 6031,  از ٔائم نهُشس , عًاٌ ,  3,طاال ازج ف  انشسكاخ انًساًْح , 

( ,  ٔيداز , ْاَ  , انمإٌَ 116عصيص , انٕسيظ ف  انشسكاخ انتجازيح , انًسجع انساتك , ص

 . 233-230انًسجع انساتك , ص انتجاز  ,

( تُظيى تعايالخ انشسكاخ عهى اسًٓٓا انًتدأنح تانسٕق " أسٓى انخصيُح " ، أ.. ب .. اسـتثًاز ، 36)

، يتاح عهى انًٕلع االنكتسَٔ  االت : 3، ص2016انـسكٍ انتعهيً  نثٕزطح يظس ، 

 ttp://www.iinvest.gov.eg/iinvest/htmi/elearning/investprof/investpr 

 .30/36/6060اخس شيازج تتازيخ      

طدل  ,  فتستة انتشسيعاخ ضثطا ٔاثازا لإََيح السٓى انخصيُح عهى انشسكح ، نهًصيد اَظس: 31))

 . 98شساء االسٓى يٍ جاَة انشسكح انًظدزج نٓا , انًسجع انساتك ,ص اييسج ,

 

 المصادر
 :أواًل: الكتب

احمد, خالد موسى, شركات األشخاص واألموال, حسن حيدر لنشر الكتب  .ٔ
 .ٕٕٓٓالقانونية، الكويت , 

جويحان، معن عبد الرحيم عبد العزيز، النظام القانوني لتخفيض رأسمال  .ٕ
 .ٕٛٓٓ، عمان، دار الحامد، شركات األموال الخاصة

, منشورات جامعة دمشق , دمشق ٙٔ,طحداد, الياس , القانون التجاري  .ٖ
,ٕٓٓٛ. 
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حوا , حسين حبيب, قانون الشركات في االردن , معيد البحوث والدراسات  .ٗ
 .ٕٜٚٔالعربية , 

, منشورات الحمبي الحقوقية , بيروت , ٔدويدار, ىاني , القانون التجاري , ط .٘
ٕٓٓٛ. 

رات رضا, موفق حسين , قانون الشركات اىدافو واسسو ومضامينو , منشو  .ٙ
 . ٗٚ, ص ٜ٘ٛٔوزارة العدل , مركز البحوث القانونية , بغداد , 

رضوان ,ابو زيد , شركات المساىمة والقطاع العام , دار الفكر العربي ,  .ٚ
ٜٖٔٛ. 

, دار النيضة العربية , ٔالشرقاوي , محمود سمير , القانون التجاري , ج .ٛ
 .ٕٜٛٔالقاىرة , 

عضاء مجمس االدارة في الشركات الشنون, عايض حامد ذياب ,الرقابة عمى ا .ٜ
 .ٕ٘ٔٓ, دار وائل لمنشر, عمان ,  ٔ,طالمساىمة , 

 .ٜ٘ٛٔالشواربي , عبد الحميد , الشركات التجارية , ) د . ن ( ,  .ٓٔ
صدقي , اميره , النظام القانوني لشراء االسيم من جانب الشركة المصدرة  .ٔٔ

 .ٖٜٜٔليا, دار النيضة العربية, القاىرة , 
ب يوسف , االسيم وتداوليا في الشركات المساىمة في القانون صرخوه , يعقو  .ٕٔ

الكويتي دراسة مقارنة في القوانين العربية والفرنسية واالنجميزية ,دار النيضة 
 .ٕٜٛٔالعربية , 

طو, مصطفى كمال , الشركات التجارية , دار المطبوعات الجامعية,  .ٖٔ
 . ٕٓٓٓاالسكندرية , 

, مكتبة ٔون التجاري والقانون البحري, ططو, مصطفى كمال, اساسيات القان .ٗٔ
 .ٕٓٔٓالوفاء القانونية, االسكندرية, 

آمال كامل، النظام القانوني لعقود مبادلة االصول المالية المنقولة، عبد اهلل،  .٘ٔ
 . 2004منشأة المعارف، االسـكندرية، 
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, دار المطبوعات الجامعية , ٕالعريني, محمد فريد , القانون التجاري , ج .ٙٔ
ٜٜٔ٘. 

العريني, محمد فريد , القانون التجاري شركات االشخاص واالموال , دار  .ٚٔ
 .ٖٕٓٓالمطبوعات الجامعية , 

العظمة, محمد احمد, والعادلي, يوسف عوض, شراء الشركة المساىمة لبعض  .ٛٔ
اسيميا المتداولة دراسة تحميمو بعض الجوانب المالية والمحاسبية عمى ضوء 

ات بالكويت, سمسمة رسائل البنك الصناعي , االحكام التي تخضع ليا الشرك
 .ٜٚٛٔ,  ٕٗجامعة الكويت ,العدد 

العكيمي, عزيز , الوسيط في الشركات التجارية , دراسة فقيية قضائية مقارنو  .ٜٔ
, دار الثقافة لمنشر والتوزيع , عمان , ٕفي االحكام العامة والخاصة , ط

ٕٕٓٔ . 
القانون المصري المقارن , دار القميوبي, سميحة , الشركات التجارية في  .ٕٓ

 .ٖٜٜٔالفكر العربي ,
, دار الثقافة ٖياممكي, أكرم , القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة , ط .ٕٔ

 .ٕٓٔٓلمنشر والتوزيع, عمان, 
 

 ثانيأ: البحوث
 –باسم عموان، االفصاح عن المعمومات في سوق األوراق المالية طعمة،  .ٔ

مجمة رسالة بحث منشور في دراسـة مقارنـة فـي االبعاد الفمسفية  لاللتزام، 
جامعة كربالء، الـسنة الخامـسة ، العدد االول ،  -الحقوق، كمية القانون 

2013 . 
 

 :ثالثًا: التشريعات
 المعدل. 5991لسىة  22قاوون الشركات االردوي رقم . 5
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المعدل لقانون تعديل قانون الشركات رقم  ٜٕٔٓ( لسنة ٚٔقانون رقم ) .ٕ
 . ٜٜٚٔ( لسنة ٕٔ)

 المعدل. ٜٜٚٔ( لسنة ٕٔقانون الشركات العراقي رقم ) .ٖ
 .ٕٗٓٓ( لسنة ٜٗقانون المصارف رقم ) .ٗ
تعميمات شراء الشركات المساىمة العامة لألسيم الصادرة عنيا " أسيم  .٘

 ( / االردن ٕٗٔٓلسنة )الخزينة " 
 

 :رابعًا: مواقع االنترنيت
 

1. http://www.iinvest.gov.eg/iinvest/htmi/elearning/investprof/
investpr. 
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