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  عنوان رسالة املاجستري
  النظام القانوني لتخفيض رأس مال شركات االموال اخلاصة

  دراسة مقارنة
  الباحث

       معن عبد الرحيم عبد العزيز جوحيان  
          
بحث مقدم الى مجلس كلیة القانون في جامعة الموصل وجزء من متطلبات نیل      

  . في القانون الخاصدكتوراهشھادة 
  

  ـص املـلـخـ
  

ان تخفیض رأس مال شركات االموال الخاصة اجراء تتخذه الھیئة العامة فیھا،      
شركة  ال ال اص رأس م ة بانق صادیة جدی ي اقت باب ودواع ى أس اء عل ضي بن ویق
شركة  دائني ال صة ، ول ة المخت صادقة الجھ رن بم ًاالسمي مبلغا معینا، على ان یقت ً

  . االعتراض على القرار اذا مس بمصالحھم
سبب        ك ب ى ذل أ ال وتلجأ الشركة الى تخفیض رأس مالھا ألسباب عدة، فقد تلج

  . زیادة رأس المال عن حاجتھا الفعلیة، أو بسبب الخسارة التي تلحق بھا وغیر ذلك
ا  ھمھا، إذ أنھ تھالكھا ألس ویختلف تخفیض رأس مال الشركة بھذا الوصف عن اس

ھم ال تلجأ الى استھالك االسھم اال في الحا دار اس شرع اص ا الم الت التي یجیز فیھ
كما في حالة الشركات التي . ًتمتع عوضا عن االسھم التي استھلكت أقیامھا االسمیة

ام ق ع تثمار مرف از باس ام . تحصل على امتی ة قی ن حال یض ع ف التخف ذلك یختل ك
ا  ر انھ الشركة بتوزیع أرباح صوریة، إذ ان ھذه العملیة تنتقص من رأس مالھا غی

ر ذه غی ائمین بھ ة للق ة والجزائی سؤولیة المدنی ام الم ب قی ا وتوج شروعة قانون ً م
  . العملیة

تم       د ی ق، فق دة طرائ ة بع وال الخاص ركات األم ال ش یض رأس م تم تخف وی
ھمھا  میة الس التخفیض بالغاء عدد معین من أسھم الشركة، أو بتخفیض القیمة االس

شرع ذ الم د أخ ا او بشراء الشركة ألسھمھا، وق ط، ام ى فق ة االول ي بالطریق  العراق
شرع  ن الم ل م از ك ین اج ي ح ة، ف ة الثانی نظم اال الطریق م ی ي فل شرع االردن الم

  . المصري والفرنسي للشركة تخفیض رأس مالھا، بكل الطرائق المذكورة



  الرسائل واالطاریح الجامعیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٣٣٣

ویجب على الشركة ان تراعي عند تخفیض رأس مالھا ما نص علیھ القانون من     
ال  زول رأس م ى ن یض ال ة التخف ؤدي عملی ب ان ال ت راءات، اذ یج روط واج ش
ًالشركة عن الحد االدنى المقرر قانونا وان یراعى فیھ مبدأ المساواة بین المساھمین 

ًن الھیئة العامة للشركة وفقا كما یجب ان تتم ھذه العملیة عن طریق صدور قرار م
ات  ة الجھ صال موافق رورة استح ن ض ضال ع ًلالغلبیة التي نص علیھا القانون، ف

  . المختصة كمسجل الشركات في التشریع العراقي
وقد یترتب على تخفیض رأس المال المساس بمصالح دائني الشركة ذلك انھ قد      

ل  ام المتمث مانھم الع ن ض اص م ى االنتق نص یؤدي ال ذلك ت شركة، ل ال ال رأس م ب
رض  ندات الق التشریعات المقارنة على حق دائني الشركة، سواء كانوا من حملة س
ذلك  ة، ك راءات خاص ا الج یض وفق رار التخف ى ق راض عل ي االعت ك ف ر ذل ًأم غی
صالحھم  س بم ان یم یض إذا ك یجوز القلیة المساھمین االعتراض على قرار التخف

ًأیضا، إذ یجوز لھم وفقا ا ً رار طعن ذا الق ي ھ ً لقانون الشركات العراقي ان یطعنوا ف
ًاداریا او قضائیا ً.  


