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 املقدمة
ان الشههههركب المسههههة مب ت تبههههر النمهههه األ ا م ههههت لشههههركة  ا مهههه ات ااا تتمتههههس بةلقهههه ر  
ع هههر تةميهههس رم ا ا مههه ات التهههزمب لمهههة تتميههه( بهههة مهههن زصهههة   أ م هههة سههه  لب تح يههه  
قيمهههب ا سههه     بحيههه  يكههه ن رهههت متنهههة ت صهههعةر المههه زرين   لمهههة ية   ههه  يقههه م ن ع هههر 

يتأسههها مهههن زأل هههة رأا مهههةت الشهههركب االكتتهههة  بةسههه م ة بتقههه ي  حصههه  نق يهههب  عينيهههب 
   ههههاا مقةبههههت حصهههه ل   ع ههههر السهههه   بمةههههر  ةصهههه ار ة   أ  مههههن زههههأت عم يههههب اصهههه ار 

 ههههت لتعطيههههب رأا مههههةت الشههههركب ا سهههه     لههههاا رههههأن العةيههههب مههههن عههههر  ا سهههه   لأكتتههههة  
السهههت مةرس حسههه   ةيةت هههة  التهههت تزت هههف بحسههه  م تههه ا كهههت شهههركب   ههه  مةيفسهههر السهههب  

أسههههةا تأسههههيا  تةميههههس رأا مههههةت عم يههههب اصهههه ار ا سهههه   بةعتبةر ههههة   العةيههههب مههههن  ةهههه  
الشهههركب    هههاا بزهههأف تههه ا ت ا سههه   رهههت أ  ةةنههه  ك نهههة حقهههة  ل مسهههة   ال يةههه ( حرمةنهههة 
منههههة النههههة يت  ههههع بةلن ههههة  ال ههههة  ا  يفقهههه  الشههههركب شههههك  ة كشههههركب مسههههة مب رههههأن  ةيتههههة 

 هههههة   مهههههة  ا  التنهههههة(ت عهههههن تتمةشهههههر   مصههههه حب الشهههههركب   الهههههز بت (يههههه( انتمة  هههههة  ا(  ةر 
السههه   يرتههه  ح ههه ت ل مسهههة   محهههت االزهههر   ن ان يسهههتر   هههاا ا زيهههر القههه ر الههها  سهههة   
بهههة رهههت تكههه ين رأا مهههةت الشهههركب رمهههة يتبهههس بقهههة  رأا مةل هههة  ةبتهههة  لتهههمةن حقههه ع الههه ا نين 
  حيههه  ان السههه   يم هههت حصهههب الشهههريز رهههت الشهههركب     هههاس الحصهههب يمكهههن التصهههرف ري هههة 

ل ههههة بههههةلطرع التةةريههههب    التصههههرف الههههر ن عههههن طريههههع تهههه ا ت السهههه   المم ههههت بههههةلبيس ا  
بحصهههب الشهههريز رهههت الشهههركة  المسهههة مب عهههن طريهههع تههه ا ت ا سههه   بهههةلبيس ا ههه  مهههة تمتهههة( 
بههههة شههههركة  ا مهههه ات عههههن شههههركة  ا شههههزة  التههههت ال يةهههه ( ل شههههريز ري ههههة ان يتصههههرف 

ف رهههت كهههت ا  ب ههه  ب حهههع تصهههر لح هههبحصهههتة كقةعههه   عةمهههب    ان لكهههت مسهههة    رهههت أ  
أسههههه مة ل عيهههههر ا  الحههههه  المسهههههة مين سههههه   ب ههههه   ا  بعيهههههر ع تهههههة   ع هههههر تههههه   الهههههز 

 سنتنة ت  اا البح  رت مبح ين . 

 أهمية البحث 
تكمهههههن  راسهههههب  هههههاا البحههههه  ن هههههرا  لمهههههة تتمتهههههس الشهههههركة  المسهههههة مب مهههههن أ ميهههههب 

 ال ميت هههة رهههت حريهههب رقهههة  بةعتبةر هههة ال سهههي ب الم  هههر التهههت انشهههأت ة الرأسهههمةليب الح ي هههب     
المسهههة   رهههت التصهههرف بأم الهههة بهههةلبيس  كهههالز ت  هههر أ ميت هههة رهههت القيههه   المفر تهههب ع هههر 
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  تهههه ا ت ا سهههه   رههههت ايتههههة  رههههت اةههههرا االمسههههة   رههههت بيههههس أسهههه مة    ت  ههههر أ ميت ههههة 
 الشركب المسة مب .

 

 هدف البحث 
تهههة  ي ههه ف البحههه  الهههر  راسهههب الن هههة  القهههةن نت لبيهههس اسههه   الشهههركب    ي ههه ف اي

الهههر م ررهههب القيههه   المفر تهههب ع هههر المسهههة   رهههت التصهههرف بأم الهههة بهههةلبيس  كهههالز لم ررهههب 
 لمسة مب  ير المسة ب  المسة ب . ةةرا ا  البيس رت الشركب ا

 مشكلة البحث 
ت  ههههر مشههههك ب البحهههه  رههههت االحكههههة  اتههههت زصهههه ة المشههههرا ريمههههة يت  ههههع بههههةلقي   
المفر تههههب ع ههههر المسههههة   رههههت بيههههس أسهههه مة رههههت الشههههركب  يههههر المسههههة ب    كههههالز رههههت 

 التت تتبس رت بيس ا س   رت الشركب  ير المسة ب .االةرا ا  القةن نيب 

 منهجية البحث 
الز من اةت ةعطة  ن ر  عةمب ح ت نتبس رت  اا البح  المن ج التح ي ت ال صفت     

الن ة  القةن نت لبيس اس   الشركب بةإلتةرب الر تح يت ب   النص   القةن نيب التت تحك  
 المقةرن  زةصب القةن ن المصر  . نشةط الشركب المسة مب بةإلتةرب الر المن ج

 هيكلية البحث 
تنة لنههههة رههههت قمنههههة بتقسههههي   ههههاا الم تهههه ا الههههر مبح ههههين مسههههب ع بمق مههههب البحهههه  

المبحههه  ا  ت ي كيفيهههب بيهههس ا سههه   رهههت الشهههركب المسهههة مب  يهههر المسهههة ب  الههها  قسهههمنةس 
ةةهههرا ا  بيهههس   القيههه   الههه ار   ع هههر بيهههس اسههه   الممسسهههين يالمط ههه  ا  ت   الهههر مط بهههين

ال هههةنت   امهههة المط ههه    قههه  قسههه  الهههر رهههرعين ا سههه   رهههت الشهههركب المسهههة مب  يهههر المسهههة ب
 هههر بيهههس اسههه   أعتهههة  مة ههها اإل ار   قيههه   زةصهههب ع هههر بيهههس االسههه   القيههه   الههه ار   ع

 كهههالز قسههه  الهههر رهههرعين  امهههة المبحههه  ال هههةنت ي كيفيهههب بيهههس ا سههه   رهههت الشهههركب المسهههة مب 
المسهههة ب  قهههه  قسههه  الههههر مط بههههين المط ههه  ا  ت ي مة يههههة سهههه ع ال هههراع لهههه  راع المةليههههب 

بيهههس ا سههه   رهههت الشهههركب المسهههة ب    امهههة المط ههه  ال هههةنت ي ةةهههرا ا  قسهههمنةس الهههر رهههرعين 
  رت س ع ال راع ل  راع المةليب  كالز قس  الر ررعين . 
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 المبحث األول

 كيفية بيع األسهم في الشركة المساهمة الغير مسجلة

يعتبرالسهممنالناحيةالماديةصكاًيستعملكأداةمعدةإلثباتحقوقوالتزامات

تعاقديةللمساهمين،فاَّلسممستقلةتماماًعنعقدالشركةوإذاكانالعقدهوالذيينشئ

 الذينيكونونرأسجماعياًكائناً والمساهمينهم لهرأسمالولهنظامهالخاصبه،

بارةعنوثائقفرديةتسلمللشركةمثبتهلماقدموهاوالتزموابتقديمهالمال،فأناَّلسمع

الذييثبتفيهلسندمنقبلالشركةاوَّليكونالحقوقهممنحصصرأسالمالوكذلك

السهمأَّلدليَلًعلىملكيةالمساهمللسهم،غيرانمقتضياتالحياةالتجاريةقضتبأن

لهةيندمجالحقبالورق استطاعالقانونانيمزجبينالحقوالصكبحيثالمثبتة ،وقد

لتملكالحقوصارالصكذاتهسلعهتباعوتشترى،وعلىمعادلةأصبحتحيازةالصك

في بيعاَّلسم كيفية المطلباْلولهو المبحثفيمطلبين، ذلكتناولفيهذا ضوء

الفرعاْلولالق الواردةعلىبيعالشركةالمساهمةالغيرمسجلةوذلكفيفرعين، يود

المؤسسةوفيالفرعالثانيإجراءاتبيعا المسجلة،وفيالغيرفيالشركةَّلسهمأسهم

المطلبالثانيالقيودالواردةعلىبيعأسهمأعضاءمجلساإلدارةوالقيودالخاصةعلى

بيعاْلسهم



 المطلب األول

ألسهم في الشركة الغير واجراءات بيع االقيود الواردة على بيع اسهم المؤسسين 
 مسجلة 

شخصية ْلن ، للشركاء الشخصية الثقة تتأسسعلى َّل المساهمة الشركة ان

ممايقدميهاْلشخاص،فالذيشركاءالشريكليسلهادوركبيريعكسالحالبالنسبةل

اْلموال)اَّلسم( للتصرففيأسهمهالمساهممنأموالولكنَّليهممنهومالكهذه

هانينفصلعنالشركةفيأيوقتدونرضاءباقيالمساهمينليتنازلعنويجوزل

لشخصاجنبيودونانيترتبعلىذلك فبمقتضىأسهمه ، لدائنها او الشركة ضرر

التنازليحصلالمساهمعلىقيمةأسهمهفيحينالشركةَّلتردلهالقدرالذيساهمبه

تستقلشريكاًجديداًبدَّلًمنهوتغيرالشركةفيرأسمالها،بلتظلمحتفظةبه،ولكنها

لميتمتسجيهافيالسجلالتجاريوعدمنشرهافيالجريدة المساهمةالغيرالمسجلةاذا

المطلبفي فيهذا سنتناوله ما علىالمساهمينوهذا الرسميةويجبانتفرضقيوداً



 

4 

يإجراءاتبيعاْلسهمفي)القيودالوردةعلىبيعاسهمالمؤسسينوالفرعالثانفرعين

الشركةالغيرمسجلة.

 الفرع األول 

 راده على بيع أسهم المؤسسينالقيود الو

منقانونالشركاتالعراقيعلىانه"َّليجوزللمؤسسينبيع64/1المادةتنص

-نقلملكيةأسهمهمإَّلبعداقرباْلجليناآلتيين:او

 مضيماَّليقلعنسنتينعلىتأسيسالشركة -1

 .(1)دفوع"منرأسالمالالم%5توزيعاإلرباحَّلتقلعن -2

هاعلىأهميتهمفيحياةالشركةوفيبدايةتكوينالمؤسسينيبررانهذاالقيدعلىأسهم

يض ان ويفترض ، الخصوص وهموجه بالشركة مرتبطين المؤسسون تابعمنل

 إجراءات أوضاعهاتأسيسها فيه تستقر الذي الوقت إلى بظروفعملها دراية وعلى

تركهذاآودخولذلك،وبتقديرالمشروعالعراقيإنالفترةمانحيثَّلخشيةعليه

نالمذكورينإمامضيالتيتصبحبعدهاالشركةمستقرةحيثتقومبتحقيقاحداْلمري

حققتإرباحفيسنتهااْلولىَّلناْلمرَّلعلىتأسيسالشركةأوأنهالسنتينكاملتين

.(2)يكونإَّلوقفالميزانية

المالية،بشرطاإلرباحعلىإنْلتقلعنسنتهاإَّلفيانالشركةَّلتوقعميزانيتهاو

الم5% رأسالمال دفوعمن المو، القيد يرفع أوَّل بتحقيق اْلمرين فروضعلىأي

قانونالعراقيالمعيارالزمنيوهومرورمدةمعينةعلىاعتمدالانتقالملكيةاْلسهموقد

يةاَّلسم،إماويَلحظانهذاالقانوناباحانتقالملكالشركةوهوسنتينكاملتيناتأسيس

المؤسس بين اْلسهمالبيع وبيع اَّلنتقال بأباحة بعضالقوانين تقرر مباح المساهمين ين

اولشخصأجنبيعنالش أإلعفاءمجلساإلدارة وفاة ولذلكعند ، المؤسسينحدركة

اْلسهمإلىبيعيباحلورثته

                                                           

(
1
 1997(لسنة21(قانونالشركاتالعراقيةرقم)64(منالمادة)2انظرالىالفقرة)(

(
2
 414،صفحة1994الجديدة،(،مكتبةالجَلء1فايزنعيمرضوان،شركاتالتجارية،طبعة)(
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حصصا وتنقسم العراقي بالقانون اَّلستثناءات هذه مثل يوجد وَّل فيالغير لشركاء

التجارية،طرقمتساويةالقيمة،هذهاَّلسمقابلةللتداولبالشركاتالمساهمةإلىاسهم

(1)فيمعظمالتشريعاتتبعةفأنجانبالتداولاوالبيعالم





، المؤسسون المكتتبون بها اكتتب التي اْلسهم بأصدار تأسيسها بعد الشركة وتقوم

وبحصولهمعلىاْلسهميعتبرونأعضاءفيالشركةويطلقعليهم)المساهمون(وهي

 المكتتبين او المؤسسين من كانوا سواء عددها كان اسهماً يملك من كل حيثتشمل

اَّلكتتاب

اكت اْلشخاصالذين من أو رأسالمال زيادة عند أو سببتبواالعام أي اَّلسم ملكية

مشروعكالشراءأوالهبةأواإلرثوفياْلصلإنالشخصالمعنوييعدتاجراًبمجرد

احترافهالتجارةعلىوجهاَّلعتياد،لكنهذهَّليمنعمناكتسابالشركاتصفةالتاجر

ب القيام موضوعها كان فيمتى وموضوعها الشركة عمل طبيعة وتحد تجارية إعمال

بالشركةوبالتاليَّلتكسهاالغرضالذيأنشأتمناجلهاوالذييحددفيعقدتأسيس

كةتجاريةانكانتجارياًاوشكلهاوَّليجوزتكوينشرصفةالتاجرمنخَللغرضها

 البطَلن لحقها وإَّل أخر فيشكل العام بالنظام اْلمر بيعيوَّللتعلق المؤسسين ستطيع

سبالشركةالمساهمةالشخصيةالمعنويةبمجردتكوينغيرتاْلسهموتداولهااْلبعدإنتك

إَّلبعدتسجيلهاوحلولتوافقبينالمساهمينغيرانهذهالشخصيةَّلتكونحجةعلىال

لهذه محل وجود أو واستيفادفيتأسيسها للشركة ورأسمال إجراءاتالشهرالشركة

.(2)التيينصعليهاالقانون

بالسجلالتجاريونشرها وتتمتعالشركةالمساهمةبالشخصيةالمعنويةمنتاريخقيدها

بالجريدةالرسميةحيثتمكنالمؤسسينمنبيعاْلسهمولهمحريةالتصرفبها،وان

المطلوبة بالجدية موضوعتأسيسالشركة المؤسسينبدراسة قيام ضمان يعد القيد هذا

عنالمسؤوليةالناجحةتهربل،وعدمإتاحةالفرصةلهموتحملمسؤوليةمثلهذاالعم

عنمشاريعغيرمدروسةاوعناَّلكتسابالضروريةسواءاسميةأولحالها،وكذلك

                                                           

(
1
2015،بغداد(دارالسنهوري1مقارنة(،طبعة)لطيفجبركوماني،الشركاتالتجارية)دراسةقانونية(

191،صفحة

(
2
،1985(،مطبعةالمعارف،بغداد،2طالبحسنموسى،الموجزفيالشركاتالتجارية،طبعة)(

 .125صفحة
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ل ضماناً الحصصالعينية مقابل تعطى التي الصكوك لمصلحةجدية وحماية المشروع

 .(1)الشركاءالرائدينوتأكيداًلهذاالخطرمنجانبالمشروع

 



حصصاْلصليةطوالالمدةسنتينويمتدهذاالخطرأيماوانخطرقسائماْلسهموال

الشركةفيكلزيارةفيرأسالمالخَللفترةالسنتينوعلىإنتبدأيكتبفيهمؤسسوا

يقيد بما التجاري بالسجل الشركة قيد تاريخ من السنتين انهزيادةمدة إَّل رأسالمال

بمالمؤسسينهذهاْلسهمالتييكتتخطرفقدأجازالمشروعتداولالسهاستثناءمنهذاال

الشر مؤسسوها إذافيها مجلساإلدارة أعضاء الىأحد منهم لبعضاو منبعضهم كة

الحصول فياحتاح الغير إلى منورثتهم او كضمانإلدارته لتقديمها عليها الحصول

وليس المدينة الحوالة بطريقة وذلك الوفاة حالة التجارية مجال،(2)بالطرق َّل وذلك

النقدية لألسهم بالنسبة خاصة وبصفة المؤسسين بين التصرفالذييتم قيد او للخطر

ْلسهمهاوبيعهاإلىمؤسسفيمكنمنخَللهاهذهالفترةإنيتنازلاحدالمؤسسينبالبيع

والىاحدأعضاءمجلساإلدارةوانهذاالقيدعلىأسهمالمؤسسينيبررهأهميتهمأخرا

يضل إن يفترض حيث الخصوص وجه على تدوينها بداية في الشركة حياة في

المشروع بتقدير أو تأسيسها اإلجراءات تابع من وهم بالشركة مرتبطين المؤسسون

قرةهويتحققاحداْلمرينامايمضيالعراقيبأنالفترةالتيتصبحبعدهاالشركةمست

(3)%5مدةسنتينمتتاليتينكاملتينعلىتأسيسالشركةأوأنهاحققتإرباحاَّلتقلعن

.

 الفرع الثاني

 إجراءات بيع األسهم في الشركة غير المسجلة

إنالسهميمثلحصةالشريكفيالشركةوهذهالحصةيمكنالتصرفبهابالبيع

 عن الرهن تاو بحصةداولطريق والتصرف ، التجارية بالطرق لها الممثل السهم

الشريكفيالشركاتالمساهمةعنطريقتداولاْلسهمأهممايمتازبهشركاتاْلموال

فيهاانيتصرفبحصتهكقاعدةعامةعلىشريكعنشركاتاْلشخاصالتيَّليجوزلل

                                                           

(
1
(،مطبعةالعاني،بغداد2ياملكي،شرحالقانونالتجاريالعراقيفيالشركاتالتجارية،طبعة)اكرم(

 .119،صفحة1972،

(
2
 121صفحةملكي،مصدرسابق،اكرميا(

(
3
 123صفحة،1999،بيتالحكمةبغداد،1محمدصالح،الشركاتالتجارية،طبعةباسم(



 

7 

لتحريرهوالذييأخذفيالعملاحدإنتداولالحقوقالتييمثلهاالسهميتوقفعلىشك

رفيحاَّلتنادرة،فإذاصدرماإلشكالالثَلثةفهوإماإنيصيراسميااوكاملةاواْل

فيالسجَلتالتيقيدهالسهمرسمياًأيبأسهملشخصمعين،فإنتداولهيتمعنطريق

العمليةب الغرضفيمركزالشركةويصطلحعنهذه إذاصدرالتحويل،تعدلهذا إما

لحامله ْلموالسهم أو باسم يصدر عندما كذلك شخيكون يتضمنر وإنما ، صمعين

نقولتنطبقعليهمفأنتداولهيتمبالمبادلةمنيدإلىأخرىاذيعتبربمثابةعبارةلحامله

َّلخرأيةبالتسليمإماإذاصدرالسهمقاعدةالحيازةفيالمنقولتسدالملكيةوهذهالطريق

رشخصمعينفأنتداولهيتمعنطريقالتظهير،أيبكتابةعلىظهرالسنديقيدمْل

.(1)عمَلإنتصدرالشركاتسهماًْلمريعدظهرإليهولكنمالتصرففيهإلىال

 -وسنتناول هذه اإلجراءات بالطرق اآلتية :

 -التداول بطريقة التحويل :اوال : 

تسمحهذهالعمليةبتداولاوبيعاْلسهمالتيتصدرباسمشخصمعينالتيتثبت

فقدتداولهاتشغلملكياتهابإصدارسندجديدشركةاسمالمساهمفيدفاتراليقيدملكيتها

وتسجاسميعمل إليه فيسجَلتالتيالمحال اَّلسميةله تداولاْلسهم عنحويَلتويتم

فيمقر الشركة إمساك الغرضبموجبالمرسومطريق لهذا تعد دفاتر سجَلتاو ها

التيتعدهذه الشركةالسنداتاَّلسميةهينفسها التنفيذيوتعدالسجَلتالتيتصدرها

أور بجميع إعدادها لتاريخ الزمني الترتيب حسب تكوينها يمكن متشابهةسجَلت اق

بملكيتهاولمدةاوتخصصكلورقةمنهالصاحبسندواحدبسبيستعملفيجهواحد

س بالسمالكين اَّلنتفاع في حقهم او المشتركة وبببملكيتهم ذلكخَلفنداتالمذكورة

يمكنمسكبطاقاتتتضمنحسبالترتيباْلبجديأسماءأصحابالسنداتوعناوينهم

اَّلقتضاءوَّليمكنانتشكلبياناتهذا والعددوالصفوأرقامسنداتكلمالكعند

.(2)يناقضالبياناتالتيتتضمنهاالسجَلتدليَلًالبطاقات

إمساكالسجَلتحسبالترتيبالزمنيوت ستعملفالشركةالتيتصدرأسهمهاَّليهمها

لعدة او واحد لمساهم ورقة كل وتخصص واحدة وجهه على السجَلت هذه أوراق

اوفضَلمساهمينيشتركونفيملكيةاْلسهمإَّلفيملكيةأويشتركونفيحقاَّلنتفاع

ذكر مع تمتلكبطاقاتحسبالترتيباْلبجديللمساهمة إن الشركة ذلكتستطيع عن

البياناتالمتعلقةبهمإماالبياناتالتيتتضمنهذهالبطاقاتفيجبانتكونمطابقةلتلك

                                                           

(
1
 107،صفحة2004،منشأتالمعارف،مصر،1احمدمحمد،الوسيطفيالشركاتالتجارية،طبعة(

(
2
 116،صفحة1983،منشأتالمعارف،مصر،1عبدالحميدالشواري،الشركاتالتجارية،طبعة(
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  النوعالتيتتضمنالسجَلتوهذه  انهيضمنللمساهم تأمينهمنخطرمنالتداول

ضياعاْلسهماو

يسمحللم مراقبةتداولاْلسهمدينينسرقةحيثيضلحقهحيثفيدفاترالشركةكما

اذااشترطفيالقانوناْلساسيالشكلحتىيتمكنوامنتطبيقشروطالموافقةخصوصاً

.(1)اَّلسمي

وانهذهالطريقةَّليمكنانتتموَّليستطيعالمساهمالتصرفبهاضرورةوجوداتفاق

للقيامبيناإلطراف الَلزمة اْلهلية توافر هو العقد ويشترطفيذلكلصحة المساهمة

يمكنإن كلما يكوناَّلتفاقصريحا منالعيوبوقد التصرفاتكذلكخلوالرضا بهذه

قيدالحقفيإكساببيكونضمنياًولمدةمحدودةوغيرمحدودةاويطلقالدائنالذييقوم

 يتلقى الذي الطرف ويسمى الدافع حتىاسم محل وجود ينبغي بالقابضوكذلك القيد

.(2)يستطيعالمساهمونانيغيرونالحقوقالتيتنشألهماعنالعَلقاتالمتبادلةبينهما

 -التداول بطريقة التسليم : -ثانياً:

شخصمعينبلتصدر باسم التيَّلتصدر بتداولاْلسهم الطريقة تسمحهذه

وتنتقلملكيةهذهاْلسهمبمجردالتسليمإذيتضمنهاللحاملهافيعتبرحاملالسهممالكا

سلسَلتميزهعنبقيةاْلسهمفالحقالثابتفيالسهميندفعفيالصكنفسهفتصبحترقماًم

لحاملهمنقبلالمنقوَّلتال السببيعتبرالسهم ولهذا اديةعحيازتهدليَلعلىالملكية،

قولسندالملكيةمتىكانالحائزحسنالنيةالتييسرىفينشأتهاقاعدةالحيازةفيالمن

وعلىهذافأنلهذهالطريقةايجابياتمادامأنهاتسهلعمليةنقلالقيمالمنقولةالثابتةعلى

متنالسهمبصفةسريعةبحيثيكفيفيهاالحيازةبحسنالنيةلمواجهةالشركةوالغيرما

دامانهاتتوفرعلىعنصرالرضا.

أي ، الحيازة بسببالسرقةَّلنقرينة اوخطراً تشكلفيذاتالوقتتهديدا غيرأنها

مايحولدونفلة،باعتبارهمنقوَّلقدتنفيقرينةالرضاوحسنالنيةمحيازةالسهمالحا

.(3)إمكانيةاَّلحتجاجبهذاالسهمفيهذهالحاَّلتقبلالشركةوالغير



                                                           

،صفحة1993لتوزيع،،دارالثقافةللنشروا1فوزيسامي،شرحالقانونالتجارياْلردني،طبعة(1)

108 

(
2
 194لطيفجبركوماني،مصدرسابق،صفحة(

(
3
 189باسممحمدصالح،مصدرسابق،صفحة(
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 المط   ال ةنت

 اإل ار   قي   زةصب  ار   ع ر بيس أس   أعتة  مة االقي   ال  

مزدوجرررررة  فمرررررن جهرررررة هررررري خاضرررررعة إلحكرررررام العقرررررد ومرررررن جهرررررة   طبيهرررررة للشرررررركة
حكمهررررا نأررررام أمررررر  بمقتضررررى قواعرررررد العقررررد يكررررون المتعلقررررون أحرررررارا فرررري إمرررررالء يأخررررر  

لنسررررررربة لوضرررررررع الشرررررررركة كييرررررررت شرررررررروط تعاقررررررردهم حيرررررررث مشررررررريئاتهم  بينمرررررررا باتأرادتهرررررررم و 
روض علررررررريهم يحكرررررررم القرررررررانون واليصررررررر  تحرررررررويره فررررررران فررررررري شرررررررركات فهرررررررو مفررررررر النأرررررررامي

عنصرررررررر التقاعرررررررد علرررررررى عنصرررررررر النأرررررررام إذ يخضرررررررع العقرررررررد إلرادة  األشرررررررخا  يطغرررررررى
المتعاقرررررردين والوضررررررع النأررررررامي قليررررررل بالنسرررررربة إليهررررررا  وبررررررالعكس فرررررري شررررررركات األمرررررروال 
يسرررررررريطر الوضررررررررع النأررررررررامي بصررررررررورة فيهررررررررا دائرررررررررة حريررررررررة التقاعررررررررد ضررررررررعيفة التطبيررررررررق  
وبررررررالعكس فرررررري شررررررركات األمرررررروال يسرررررريطر الوضررررررع النأررررررامي بصررررررورة فيهررررررا دائرررررررة حريررررررة 
التقاعرررررررد ضرررررررعيفة التطبيرررررررق  غيرررررررر انررررررره إذا كررررررران االعتبرررررررار المرررررررالي هرررررررو أسررررررراس هرررررررذه 

وبالنسررررربة  كاء اعتبرررررار سرررررواء فيمرررررا برررررين الشرررررركاءالشرررررركات بحيرررررث لررررريس لشخصرررررية الشرررررر 
 إلى الغير وعلى ذلك سنتناول هذا المطلب في فرعين :

 
 فرا اال تال

 القي   ال ار   ع ر اس   اعتة  مة ا اال ار 

( مرررررررررن قرررررررررانون الشرررررررررركات العراقررررررررري تتضرررررررررمن كشررررررررررط 106حيرررررررررث إن المرررررررررادة ) 
كررررران ممرررررثال  سرررررهم اذا لفررررريقرررررل عرررررن اي ال لعضررررروية مجلرررررس اإلدارة ان تكرررررون مالكرررررًا لمرررررا

ذا نقصررررت أسررررهمه عررررن هررررذا الحررررد وجررررب عليرررره إكمررررال الررررنق  خررررالل  للقطرررراع الخررررا  وا 
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ال اعتبرررررررر فاقرررررررد  ثالثرررررررين يومرررررررًا مرررررررن ترررررررارية حصررررررروله علرررررررى عضررررررروية مجلرررررررس اإلدارة وا 
 .(1)العضوية المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة 

فعلررررى هررررذا األسرررراس إن إي عضررررو فرررري هيئررررة اإلدارة يجررررب ان يكررررون مالكررررًا ال يقررررل عررررن 
الفرررررري سررررررهم وان يضررررررل محتفأررررررًا بهررررررذا العرررررردد مررررررادام عضررررررو فرررررري مجلررررررس اإلدارة إي ان 

قابرررررل عضرررررويته فرررررال يحرررررق لررررره بيعهرررررا وتسرررررمى هرررررذه االسرررررهم باسرررررهم مهرررررذه األسرررررهم هررررري 
ن القيرررررود الرررررواردة علرررررى الضرررررمان فهررررري تعتبرررررر ضرررررمان المسرررررؤولين وبعرررررد ان برررررين القرررررانو 

 قررررررررانون الشررررررررركات العراقرررررررري( مررررررررن 660) انتقررررررررال ملكيررررررررة االسررررررررهم فقررررررررد بينررررررررت المررررررررادة

المسررررراهمة مدرجرررررة فررررري سررررروق  ال االسرررررهم فررررراذا كانرررررت اسرررررهم الشرررررركةاجرررررراءات انتقررررر
يرررررع والتررررري يقضررررري بقرررررانون العرررررراق الماليرررررة يرررررتم انتقرررررال ملكيرررررة األسرررررهم وفقرررررًا إلليرررررة الب

عليمررررات الصررررادرة بموجبرررره امررررا البيررررع خررررارج السرررروق فيررررتم الماليررررة والت راقو العررررراق اال
 عرررررررنفررررررري مجلرررررررس يضرررررررم البرررررررائع والمشرررررررتري او مرررررررن يمثلهرررررررا وبحضرررررررور منتسررررررربين 

اقرررررار البررررائع او االسررررهم  د يررررذكر فيرررره اسررررم الطرررررفين ورقررررم شررررهادةعقرررر ة ويررررنأمالشرررررك
سررررجل العقررررد فرررري سررررجل انتقررررال اقرررررار المشررررتري بقبررررول عقررررد الررررثمن وي ثمنبقرررربض الرررر

ًا بتوقيرررررع الطررررررفين ومنررررردوب الشرررررركة واي بيرررررع يقرررررع ا  بالشرررررركة مقترنررررراالسرررررهم الخررررر
  .(2)المجلس المذكور وال يسجل في سجل الشركة يعتبر باطالً  خارج

امرررررا بالنسررررربة النتقرررررال ملكيرررررة األسرررررهم عرررررن طريرررررق اإلرث فررررر ن المعلررررروم بررررر ن الوفررررراة 
بالقسررررام الشرررررعي وال توجررررد مشرررركلة فررررري  نصررررريبهمالررررى الورثررررة بحسررررب تنقررررل األسررررهم 

سررررراهمًا فررررري الشرررررركة الن عررررردد الشرررررركاء فررررري هرررررذا تعررررردد الورثرررررة فيعتبرررررر كرررررل مرررررنهم م
غيرررررررر محرررررردود ولكررررررن وضررررررع القرررررررانون العراقرررررري قيرررررردان علرررررررى  النرررررروع مررررررن الشررررررركات

 انتقال االسهم الى الورثة هو :

ود التررررري بينهرررررا سررررراهم الحرررررد: ان ال يتجررررراوز عررررردد االسرررررهم التررررري يملكهرررررا الم القيههههه  اال ت
 القانون 

                                                           

(
1
 .114صفحة،1997،دارالثقافةللنشروالتوزيع،عمان،1عزيرالعكيلي،القانونالتجاري،طبعة(
 .231صفحة،1993،دارالنهضةالعربية،القاهرة،1طبعة،الشركاتالتجارية،يلوبي(سميحةالق(2



 

11 

تين علررررى نوعررررًا مررررن تملررررك االسررررهم وفرررري كررررال الحررررالم: اذا كرررران الرررروارث م القيهههه  ال ههههةنت
ممنوعررررررًا مررررررن تملكهررررررا فعليرررررره ان يقرررررروم ببيعهررررررا وقررررررت  مررررررن انتقلررررررت اليرررررره االسررررررهم وكرررررران

لرررت عرررن البيرررع يقررروم ومرررًا مرررن ترررارية تملكررره لهرررا فررر ذا تخي 90ع وخرررالل مررردة يررراجرررراءات الب
ببيعهررررررا عرررررررن طريررررررق المزايررررررردة واي انتقررررررال لألسررررررهم بغيرررررررر طريررررررق البيرررررررع  مجلررررررس االدراة

ة مرررررررن المحكمررررررر انتقرررررررال االسررررررهم بموجرررررررب حكرررررررم الصرررررررادر يجررررررب ان يسرررررررجل فررررررري سرررررررجل
 . (1)المختصة ومكتسبة الدرجة القطعية 

الفي ان يكون مالكًا لما اليقل عن  ينبغيحتى يكون عضوًا في مجلس االدارة ي فالشخ  
قوانين على العدد المطلوب تملكه من الشخ  ليكون عضوًا في اطلقت بعض السهم وقد 
ستطيع عضو مجلس االدارة ان يتصرت دارة بضمان العضوية في المجلس ويمجلس اال

العضوية في  تطيع إن يتصرت باإللت سهم بعد انتهاءبما زاد عن االلفي سهم كما يس
الى انتقال ملكية االسهم عن رض موضوع المقارنة االدارة وعليه ف ن القوانين لن تفمجلس 

اإلحكام القواعد العامة في قواعد الميراث والقانون  تركهماايبدو طريق اإلرث وعلى م
 .(2)المدني

 الفرا ال ةنت
 القي   الزةصب ال ار   ع ر بيس ا س  

يعد التبادل سر ازدهار شركة المساهمة  والعامل المشجع على االحتكار  
يسم  لإلفراد بالدخول في الشركة والخروج منها بحرية  واالكتساب في اسهمها الن

ق اعتبارات بتفرد بتغيرها شخ  ومصالحه فويستطيع كل شخ  توأيت امواله و 
الخاصة لذلك اهتم المشروع العراقي بمس لة تداول االسهم على نطاق واسع  فقد حدد 

لحماية في الحاالت التي ااساليب التداول وشمل على تبسيط اجراءاتها ووضع لها القواعد 
 عملية تخدميجوز فيها تقييد حرية التداول بالبيع او الرهن  وذلك استجابة العتبارات 

او مصال  مساهميها ونأرًا الى اهمية التداول كخاصية يتميز  المساهمة مصلحة الشركة
كثيرًا ما باعتبار ان هذا االخير جزءًا من ذمة المساهمة المالية  ف ن المساهم  لسهمبها ا

ي وتتعرض للسرقة ء تقضوعليها او يمكن ان تكون محاًل للحجز ك جرا وإلى تقديره جاءيل
                                                           

 .126صفحة(عزيرالعكيلي،مصدرسابق،(1
 .138صفحة(طالبحسنموسى،مصدرسابق،(2
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 ان حيازة األسهم كاملها في ذاتها تكون دلياًل كافيًا على ر اع او على االحاو الضي
ض المساهمين ميزة ية بل أحيانا بنقل بعن التداول يتم بمترد المناولة اليدو الملكية وا
 . (1)المت خرة لالفالت من سداد اقصاطها التداول

 

 

 

 ي مة ي ت  من  اس االحكة  الزةصب  ت

 ا ال  ي ت ا ت االس   المر  نب .

لم تعد أاهرة رهن االسهم من التصرفات النادرة بل انتشرت على نطاق واسع ولعل  
المالية السبب في ذلك ان قسيمة السهم وما تحققه من عائد يدخل ضمن عناصر الذمة 

غير من الضمانات ن لدين عليه ان الشركة المساهمة بللمساهم ويمكنه تقديمها كضما
المؤكدة التي تشجع الدائن المرتهن على التعامل برهن االسهم ويشمل الرهن المال المنقول 
كل ن المنقوالت  المادية والمعنوية ويجوز ان تكون هذه االموال المنقولة اسهمًا اسمية او 

 حالة عدم وجود نصاً ها وتخضع عالقة المساهم الراهن بالدائن القواعد العامة في لحامل
بالتشريعات واالعرات التجارية  وخلو اتفاق الطرفين من شرط تنأيم ذلك كما يجب ان 
يراعي ان االسهم المرهونة هي جزء من الذمة المالية للشركات  وان انتقالها مشروط ب ن 

كة  ومن ثم يكون لشروط النأام االساسي دور كبير من ال يتعارض مع مصلحة الشر 
تنأيم العالقة بين الدائن والمدين وممارسة بعض الحقوق التي تتصل بخاصية تداول 

 . (2)االسهم وحق المساهمة كشريك

الترررري تكررررون احيانررررًا محررررل رهررررن تكررررون ذات اهميررررة فرررري حسررررن ادارة الشررررركات  ان االسررررهم 
رضرررررررة  ممرررررررا يتحرررررررتم عنرررررررد التنفيرررررررذ عليهرررررررا او حمايتهرررررررا ضرررررررد المضررررررراربات الخاصرررررررة المفو 

معينررررة او مراعرررراة اولويررررة  حوالبعررررض الحقرررروق مراعرررراة المحكمررررة منهررررا والتقيررررد برررر  ممارسررررة
ا وتنأررررريم العالقرررررة برررررين المسررررراهم الرررررراهن والررررردائن المررررررتهن ذحقررررروق الشرررررركة والشرررررركاء لهررررر

                                                           
 .312صفحة،2001،دارالجامعةالجديدة،مصر،1طبعة(مصطفىكمالطه،احوالالقانونالتجاري،(1
 .195صفحة،2003،دارالجامعةالجديد،مصر،1طبعة(محمدفريد،قانوناَّلعمال،(2
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المررررررردين الرررررررراهن )المسررررررراهم( يشرررررررترط ان  حقررررررروق والتزامرررررررات الطررررررررفين حيرررررررث الترررررررزم دتحررررررر
  ويجرررررررب إن يكرررررررن مالكرررررررًا الدارةال لرررررررهررررررران يكرررررررون ا فررررررريال يك يكرررررررون اهررررررراًل التصرررررررريت او

لالسررررهم محررررل الرررررهن ويجرررروز ان يكررررون هررررو ذات المرررردين  وان يكررررون شخصررررًا اخررررر يقرررردم 
رهنررررًا لمصررررلحة المرررردين  واذا كرررران الررررراهن غيررررر مالررررك لالسررررهم  فرررر ن عقررررد الرررررهن يصررررب  

ذا اقررررره المالررررك الحقيقرررري  امررررا اذا لررررم يصرررردر هررررذا االقرررررار  قرررران حررررق الرررررهن ال صررررحيحًا ا
  ويلتررررررزم راهنهررررررذا الشرررررريء معلومررررررًا للرررررر فيررررررهالوقررررررت الررررررذي يصررررررب   سررررررهميترتررررررب علررررررى اال

ونفرررراذه  ولررررريس لرررره ان يرررر تي عمررررراًل يحررررول دون اسرررررتعمال  بضررررمان سرررررالمة الرررررهن الررررراهن
 .(1)الرهن  مرة منثالمرتهن لحقوقه المست

مر االسهم المرهونة في حيازة الدائن وال ثبالنسبة للدائن المرتهن ف نه يجب ان تستاما  
وعلى الدائن ان يمتنع عن تسليمها يحق للمساهم الراهن تداولها بالبيع طوال مدة الرهن 

  واذا بقي شيء من ذلك ولو الي شخ  اخر حتى يستوفي دينه كاماًل من احد وفوائده
الحبس فيكون من حق المرتهن عندئذ ان يرفض الرد  واذا رجعت  قلياًل  يقي له الحق في

تبر رجوع غتلك االسهم الى حيازة المساهم الراهن يستفاد من ذلك انقضاء الرهن  حيث ي
 . (2)الحيازة قرينة قانونية على استيفاء المرتهن لحقوقه

  ةنية  ي ت ا ت االس   المة ( ع ي ة ي

 نسبة البالمحجوزة تختلت باختالت شكل صدورها  فإجراءات بيع األسهم ان  
لالسهم لحاملها وما في حكمه انه يجوز حجزها باألوضاع المقررة بحجز المنقول المادي 

منقواًل يندفع فيه الحق الذي يمثله وينتقل  يعتبر احاملهللد  المدين ومرد ذلك ان السهم 
تعليم  لذلك ال تتحقق المحكمة من بانتقال السند اي بطريق ال الى اخر من إلى يد قالح

حتى ال يستطيع المدين التصرت فيه والمخاطرة بحرمان  نفسهالحجز اال يحجز السند 
السهم مثاًل  لحجز لد  الشركة انطالقًا من رقمالدائن من اقتضاء دينه فال يص  ايقاع ا

يكون او  على السهم كامله في اي يدد يستغل عدم امكانية تعرت الشركة الن المدين ق
وبالتالي  يدويةيعمد الى التنازل عنه للغير الذي يصب  مالكًا في الحال وبمجرد المناولة ال

بالدين إما بالنسبة لالسهم االسمية  مال الغير إلعالمهإذا تم تنفيذ الحجز ف نه يرد على 

                                                           
1) المساهمة، فيالشركة المساهم حماية امين، محمد عماد ) 1طبعة مصر، الكتبالقانونية، دار ،1010،

.371صفحة
 .424صفحة(فايرنعيمرضوان،مصدرسابق،(2
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اع حجزها للمدين لد  الغير او بعبارة اخر  يجب ايقلف نها تخضع الى القواعد المقررة 
بالبيع  الحجز لد  الشركة المصدرة اخذ في الحسبان ان التصرت في هذه األسهم بتداولها

ال يترتب أثره اال بعد اثباته بسجالت الشركة فضاًل عن انه يمكن للدائن منع المدين من 
 . (1)اقتضاء نصيبه من الرب 

لشركة فعندها استقر اما بالنسبة لالسهم التي تمن  للمؤسسين لقاء ما قدموه من مقدمات ل 
القضاء على جواز الحجز عليها وان كان تداولها بالبيع ممنوعًا اال بعد فترة زمنية محددة 

المحجوزة عليها سواء  وان كان الغرض من الحجز منع المدين من التعدي على االموال
 يفقدتصرفات قانونية كالبيع اال ان ذلك لم  ءجرائتمان ب عمال محاذية ك تالت أو باباال

المدين ملكيته ألمواله المحجوزة عليها بل يضل المساهم بعد الحجز صاحب الحقوق 
المدين ممارسة  المساهم اجهة الشركة لذلك يستطيعالتي تخولها األسهم في مو 
بالنسبة لحق األفضلية  االمر رغم انعدام الدخل وكذلك التصويت على الراي الراج 

يصدرها الشركة عند زيادة رأسمالها فلها ت ثير  في االكتساب باألسهم الجديدة التي
ان الدائن ال يستطيع االستعانة بما في حالة  الفقه على مصلحة الدائن ير  بعض
الحق في حضور  وكذلك لهلتداولها  لسداد ديونه عدم تغطية اإلصدارات السابقة

فرعة عن الحقوق المت وسائداالجتماعات الخاصة بالشركة وحق الرقابة على اعمالها 
على المساهم الذي تم  تسري قراراتهاكشريك في الشركة حيث ان جميع  عضويته

 . (2)حجز اسهمه

  ةل ة  ي ت ا ت االس   المسر قب  التة  ب ي

حسبما  صكوكه تختلت الخطورة التي يتعرض لها المساهم اذا ضاعت او سرقت 
ف ن كان السهم اسميًا ف ن حق ملكية المساهم يحأى  لحاملهااو  ًا اسميةاذا كان اسهم

السهم سبب ملكيته بقيده في سجل الشركة على عكس الحال في بضمانات معاملة فهو ت
الى مالكه وتكفى حيازته إلثبات ملكيته ومن ثم يكون المساهم امام خطر  لحامله فال تسري

                                                           
،رسالةماجستيرمقدمةالىجامعة(بنغاليةسميةفاطمةالزهراء،حريةالمساهمفيالتنازلعناَّلسهم(1

181،ص2008ابوبكربالقايد،الجزائر،

http://www.mazwar<dspace.univtlemcen.dz.2018اذار31تاريخالزيارة.
.373صفحة(عمادمحمدامين،مصدرسابق،(2
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حقيقي اذا فقد سنده وسبب هذا الفارق في المركز القانوني لكل منها تباين الحلول لمواجهة 
خصوصًا اذ اخذ بعين و حوادث الضياع والسرقة تبعًا لما اذا كان السهم اسميًا او لحامله 

االسهم اذا كان السهم اسميًا انه ليس هناك خطورة على  ذههاالعتبار الحالة تداول 
انتقال الحيازة يتم ب دراج  اثباتو  مقيد في دفاتر الشركة واسهمهاالمساهم الن اسم المساهم 

 . (1)ذلك على السهم لت ثير لها على المالك الحقيقي

قيمته في حالتي وال يجوز للشركة إن تدفع مبالغ االرباح والعوائد المتعلقة بالسهم او  
مقيد سجالتها ولعل انعدام الخطر الذي يتعرض اليه المالك  ذلكاالستهالك والتصفية  

لى التعامل بهذا النوع من السهم ع سرقة والضياع كان احد أسباب انتشارنتيجة لحوادث ال
ر الشركة لمالك السهم االسمي ان يبادر ب خباواسع ومع ذلك تضل هناك مصلحة  نطاق

 لالسهم المسروقة ستحقةالم عة الضياع او السرقة التي تمنع عن دفع المبالغعلى واق
اجراء احتياطي قد تقوم به الشركة احيانًا بدفع المبالغ المتحققة لمقدم اوالضائعة ك
وفقًا لما هو وارد في بينات من شخصيته  تثبتاالستحقاق دون ان  ميعادالسهم عند 

 .( 2)في سجالتها اسهمه

 

  

                                                           
 .180صفحة(بنغاليةسميةفاطمةالزهراء،مصدرسابق،(1
 .473صفحة،1988،دارالنهضةالعربية،1طبعةفيق،الوسطفيالقانونالتجاريالمصري،(محسنش2



 

16 

 ال ةنتالمبح  
 كيفيب بيس االس   رت الشركة  المسة ب

( حيز التنفيذ لعب 1983( لسنة )36قانون الشركات العراقي رقم ) بعد دخول 
المصرت الصناعي ومن خالل )مكتب تداول االسهم( دورًا واضحًا في تنأيم تداول اسهم 
الشركات المساهمة لكن ازدياد عدد الشركات المساهمة في العراق ونمو رؤوس اموالها  

الذي وصل فيه هذا التعامل  لحدسهم الى اوتزايد إقبال القطاع الخا  على التعامل باأل
وجب تنأيمه في اطار يعد باإلمكان تجاهله مما استدعى الى مرحلة متقدمة بحيث لم 

قانوني يسم  بتداول االسهم تحت سقت واحد من خالل ايجاد سوق ومنأمة يتم التعامل 
ومن  المالية فيها على وفق القواعد واالسس المتعارت عليها في أسواق العراق لألوراق

 المبحث الثاني الى مطلبين :خالل ذلك تم تقييم 

المطلرررررب االول : مرررررا هررررري سررررروق العرررررراق لرررررألوراق الماليرررررة ولقرررررد قسرررررم الرررررى فررررررعين الفررررررع 
األول سرررروق العررررراق لررررألوراق الماليررررة والفرررررع الثرررراني بيرررران مفهرررروم الوسرررريط  امررررا المطلررررب 

فررررري سررررروق العرررررراق لرررررألوراق الثررررراني فهرررررو اجرررررراءات بيرررررع االسرررررهم فررررري الشرررررركة المسرررررجلة 
الماليرررررررة ولقرررررررد قسرررررررم الرررررررى فررررررررعين الفررررررررع االول اجرررررررراءات بيرررررررع االسرررررررهم فررررررري الشرررررررركات 
المسرررراهمة المسررررجلة فرررري مرحلررررة مررررا قبررررل تنفيررررذ التررررداول  إمررررا الفرررررع الثرررراني فهررررو اجررررراءات 

 .بيع االسهم في الشركات المساهمة المسجلة في مرحلة بعد تنفيذ التداول

 المط   اال ت
 س ع ال راع ل  راع المةليبمة يب 

سوقالمالهوالسوقالذييحتّلكافةالدولالتيتتمتعبوجودنظاممصرفي

متكامل،والذييعملكوسيطلتسهيلتبادلاْلوراقالمالّيةكاْلسهموالسنداتبين

البائعينالذينلهمقدرةعلىالتمويلويمتلكوننسبةمرتفعةمنالسيولة،وبينالمشترين

لذينيحتاجونإلىالسيولةلتطويرمشاريعهماَّلقتصادّية؛حيثيتمبهتحديدأثمنةالبيعا

والشراءحسبنسبةالعرضوالطلب،كماتتمعملّيةالتبادلباتباعبعضالطرقالمعينة،

 صة.ي،أواَّلتفاقالمباشر،أوالبوروالتيتتمثلفيالتراض
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 الفرا اال ت
 المةليبس ع ال راع ل  راع 

والسماسرة الوسطاء  ل او البورصة الذي يلتقي فيه المستثمرونهو سوق التداو  
والباحثين اما مباشرة او عن  إلجراء تداول األسهم والسندات وفيه تتم ايصال المستثمرين

  وتشرت ادارة السوق على تنأيم تداول االسهم وعمل الوسطاء  (1)الوسطاءطريق 
االسهم والسندات ويتم كل هذا وفق آلية محددة بموجب قانون وعمليات تحويل ملكية 
 السوق ونأامه الداخلي.

  بموجب قرار 1991( لسنة 24داد لألوراق المالية بموجب القانون رقم )بغلقد أسس سوق  
. ويتمتع السوق بالشخصية  (2)6/8/1991( في 268مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم )

لمالي واالداري ويجدر الت كيد على ان افتتاح سوق بغداد بتارية المعنوية وباالستقالل ا
وقد الزم قانون سوق بغداد جميع الشركات المساهمة التي يبلغ رأسمالها  1/4/1992

 . (3)الت دينار باالنتماء الى السوق 500المدفوع 

قبولها في م طلبًا بكما اجاز للشركات المساهمة االخر  التي يقل رأسمالها عن ذلك ان تقد 
 .(4)كون قد نشرت حساباتها الختامية لسنتين متتاليتينالسوق عن ان ت

ة لسنة وجوب نشر الشركة لحساباتها الختاميعلى بينما اكد النأام الداخلي لسوق بغداد  
/اواًل( 4. واكدت المادة )(5)يكمل تداول اسمها في السوق كاملة مدققة حسب االصول التي

ى اكتساب الشركة العضوية في السوق اعتبارًا من تارية اداء من النأام الداخلي عل
/ثانيًا( منه ب ن يبدأ تداول اسهم 9التزاماتها المالية هذا في الوقت الذي قضت المادة )

. ومن الجدير باإلشارة إليه (6)( يومًا من اكتسابها عضوية السوق15الشركة بعد مضي )
( من البند اواًل 20المالية صدر استنادًا الى الفقرة )إن النأام الداخلي لسوق بغداد لألوراق 

.  1991لسنة  24الرقم  ذي ( من قانون سوق بغداد لألوراق المالية26من المادة )
ويقتصر التداول فيه على الشركات المساهمة العراقية التي يقرر مجلس السوق قبول 

                                                           
 .74صفحة،1988(عبدالمطلبالهاشمي،المكتبالعربيالحديث،(1
 .19/8/1991بتاريخ3367(نصالقانونفيالوقائعالعراقية،العدد(2
 (منقانونسوقبغدادلألوراقالمالية.8(الفقرةاوَّلًمنالمادة)(3
 (منقانونسوقبغدادلألوراقالمالية.8الفقرةثالثاًمنالمادة)((4
 (منالنظامالداخليلسوقبغداد.1(الفقرةثالثاًمنالمادة)(5
 .128صفحة(عباسمرزوكالعبيدي،،مصدرسابق،(6
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د(  -راق المالية استنادًا للبند )اوالً تداولها  ولذلك تم اصدار التعليمات التنأيمية لتداول االو 
 من قانون السوق . 26من المادة 

ثم بعد ذلك توقت عمل سوق بغداد لألوراق المالية عن نشاطاته واستخدمت سوق اوراق  
 19في  74( الصادر عن سلطة االستئنات المؤقت بالرقم 2/1مالية جديدة بموجب القسم )

 .(2)وراق الماليةيسمى سوق العراق لأل (1)2004نيسان 

ويالحأ إن سوق العراق سم  للشركات المساهمة والغير مساهمة باالنتماء إلى السوق  
. حيث جاء من خالل ما جاء في (3)وتداول أسهمها بدون تحديد رأس مال تلك الشركات

قانون سوق بغداد لألوراق المالية الذي ألزم ب ن تكون الشركة المنتمية الى السوق شركة 
( خمسمائة الت دينار . مع جوار للشركات 500000مساهمة ورأس مالها ال يقل عن )

 معينة .المساهمة األخر  التي ال يقل رأس مالها عن ذلك االنتماء الى السوق وفق شروط 

وتعتقد ان سبب ذلك يحدد الى الشركة المساهمة بموجب تحديد قانون الشركات العراقي 
( مليونين دينار وال يقل الحد األدنى لرأس مال 2000000أصب  رأس مالها ال يقل عن )
( مليون دينار وان اية شركة أخر  ال يقل عن 1000000شركة محدودة المسؤولية عن )

وياحبذا لو (4)لت دينار وبالتالي الملغي ليس له مسرق قانوني( خمسمائة ا500000)
عمت إدارة سوق العراق لألوراق المالية النأام الداخلي للسوق الذي اليزال مشروع نأام 
من جعل الشركات المنتمية لسوق العراق المالية شركات مساهمة فقط دون سواها  لكون 

 الى الشركات االخر  .هذه الشركات ذات رأس مال عالي جدًا قياسًا 

 : (5)وندرج اهم العمليات والمؤشرات عن سوق العراق لألوراق المالية

( شركة مساهمة خاصة ومختلطة 85) 2005عدد الشركات المدرجة لغاية شهر ايلول  -
. 

 ( شركة مساهمة .56عدد الشركات المتداول اسمها ) -

                                                           
 .2004الوقائعالعراقيةبالعددايلول(جريدة(1
 ،قانونسوقالعراقلألوراقالمالية.2004لسنة74مناَّلمررقم22/1(انظر:القسم(2
 (،قانونسوقالعراقلألوراقالمالية.1(منالفقرة)أ.ب(منالمادة)5(انظر:القسم)(3
 (منقانونالشركاتالعراقي.28نصالمادة)(انظر:(4
 .9صفحة(2005(التقريرالتاسعلسوقالعراقلألوراقالمالية،ايلول(5
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 ر سهم .( مليا385 507 229 3معدل عدد االسهم المتداولة ) -

 ( مليار سهم .298 780 837 22مبلغ حجم التداول ) -

نأمرررره ووسررررائل مناهجرررره لتحقيررررق  لررررألوراق الماليررررة كمررررا يالحررررأ ايضررررًا علررررى سرررروق العررررراق 
ترررررداول سرررررهل وسرررررريع داخرررررل قائمرررررة السررررروق متواضرررررعة حيرررررث يتبرررررع السررررروق نأرررررام ترررررداول 

بوع والرقابرررررة اولررررري وعمليرررررات تحويرررررل ملكيرررررة االسرررررهم بطيئرررررة قرررررد تسرررررتغرق اكثرررررر مرررررن أسررررر
وضرررررع نأرررررام يسررررررع مرررررن عمليرررررة نقرررررال األسرررررهم  مرررررن الضرررررروري تبررررردو ضرررررعيفة عليررررره نرررررر 

 . (1)التي تشتري خالل فترة قصيرة لكي يتم تداول األسهم مرة أخر 

كمرررررا يالحرررررأ ان علرررررى الررررررغم مرررررن صررررردور قرررررانون االسرررررتثمار األجنبررررري بموجرررررب األمررررررر  
ماح لغيررررررررر العررررررررراقيين وصرررررررردور قرررررررررار مجلررررررررس الرررررررروزراء بالسرررررررر 2003( لسررررررررنة 39رقررررررررم )

. اال إن هرررررررذا األمرررررررر وقررررررررار مجلرررررررس  (2)بالترررررررداول فررررررري سررررررروق العرررررررراق لرررررررألوراق الماليرررررررة
الررررروزراء الخرررررا  بالسرررررماح لألجانرررررب بالتعامرررررل فررررري سررررروق العرررررراق لرررررألوراق الماليرررررة الزال 
ذلررررك معطررررل مررررن الناحيررررة العمليررررة . حيررررث ان تطررررور التشررررريعات والتنأيمررررات واألسرررراليب 

مصرررررررال  إطررررررررات العمليرررررررة االسرررررررتثمارية وفرررررررق معرررررررايير الدوليرررررررة هرررررررو هررررررردت  التررررررري تأرررررررم
أساسرررري مهررررم مررررن الضررررروري فرررري التعجيررررل بتنفيررررذه خاصررررة إذا مررررا عرفنررررا الحجررررم المررررالي 

.قلألموال المتداولة داخل سوق العرا

 الفرع الثاني

 بيان مفهوم الوسيط

الوساطةارسمرةلشركاتاَّلستثمارالماليبانتمْلولسمحالمشرعالعراقي

1991لسنهالماليةوفقاَّلحكامقانونسوقبغدادلَلوراقالماليةفيبيعوشراءاَّلوراق

-الماضيحيثجاءفيتعريفالوسيط:

بممارسة السوق مجلسادارة من يجاز معنوي او شخصطبيعي كل هو الوسيط ((

(3)((الماليةفيبيعاوشراءاَّلوراقالوساطة

                                                           
طبعة(مرتضىحيدرابراهيمالسعدي،النظامالقانونيلشركاتاَّلستثمارالماليمنشوراتالحلبيالحقوقية،(1

.89صفحة،1،2011
 .39المرقم2004(فيآذار3980بالعدد)(جريدةالوقائعالعراقية(2

(
3
 .(لسوقالعراقلَلوراقالمالية24نظرالمادة)(
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 لَلوراق العراق سوق قانون صدور الماليةوبعد نيسان والذيبموجبتم2004في

-:(1)واحداممايأتيالماليةتحديدالوسيطالمخولللعملفيسوقاَّلوراق

المصارف-مصرفمخول:-أ اْلجنبيةبموجبامرقانونالمصارفومنضمنها

العراق.لَلشتراكفيالتعاملبالسنداتفيوالفرعيةالتابعة

المعدلاوقوانينهالَلحقة1997لسنه21مقشركةانشأتوفقالقانونالشركاتر-ب

استثماراتوتعديَلتهوتكونمتخصصةفيالنشاطاتالمتعلقةبتداولالسنداتاوادارة

في للشروطالمنصوصعليها مستوفيا والتييكونمديرها استثمارية انشطة عمل او

 -(الذيينص:2(المادة)5القسم)

اَّلوراق سوق في السندات بتعامَلت بالقيام المخول الوسيط ممثل او مدير يكون ((

عاما21والذييدعىب))المندوب((شخصاطبيعياوالذيَّليقلعمرهعنالمالية

تكونله فيالعراقبموجببموجبالقانونالعراقي، مشروعه بصورة ويكونمقيما

ا ، قانونيه فيمحكمةاهليه بارتكابجناية يدن لم ومقاس، مديونيه عليه تكون نَّل

مالي،حاملشهادةجامعيةاومايعادلهالديهباحتيالتتعلقجريمةمختصة،لميرتكب

(2)سنواتفياَّلمورالماليةوالتجاريةومقبولمنقبلالسوق((خبرةَّلتقلعنخمس

. 

 الشركةانشأتبموجبقانونمعيناوتكونمتخصصفيالنشاطاتالمتعلقةان-جـ

 عمل استثماراتاو ادارة السنداتاو مديرهاأنشطةبتداول يكون ان على استثمارية

(السابقة.2(المادة)5القسم)المخولمستوفياللشروطالواردةفي

الماليةبالرغممنالنصالذيحيثمنخَللبحثالواقعالعمليلسوقالعراقلَلوراق

( التي للشركات بالقبول )1يقضي القسم من التي5( للشركات بالقبول يقضي الذي )

لقانونالشركاترقم المعدلبمزاولةالوساطةفيشراء1997لسنى21تاسستوفقا

وبيعاَّلوراقالماليةاَّلمنمسألةاستحصالشركةاَّلستثمارالماليعلىاجازةالسوق

لسنة21فيممارسةالوساطةبأعتبارهاشركةانشأتوفقاَّلحكامقانونالشركاترقم

                                                           

(
1
 .(منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية1(منالمادة)5انظرالىالقسم)(

(
2
 .(منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية2(منالمادة)5انظرالىالقسم)(
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ولني.(1)المعدل1997 زالتمجمدة حتىعمما وذلكبسببتريثسوقأَّلنلبها

.اإلجازةالماليةفيالبثفيطلباتشركاتاَّلستثمارالماليفيهذهلألوراقالعراق

راقلضضضضَلوراقعضضضضالتضضضضيتمضضضضارسحاليضضضضافضضضضيسضضضضوقالانبعضضضضضالوسضضضضائلالتنفيذيضضضضة

،حيضضضضثانعضضضضدموجيضضضضهالماليضضضضةمازالضضضضتمتمسضضضضكةبصضضضضيذجامضضضضدةَّلتقضضضضدمهضضضضذاالت

مضضضضنحشضضضضركاتاَّلسضضضضتثمارالمضضضضالياجضضضضازةممارسضضضضةالوسضضضضاطةفضضضضيبيضضضضعوشضضضضراء

(مضضننظضضام5اَّلوراقالماليضضةوعضضدمايجضضادوسضضيلةاوحضضليتفضضقمضضعنضضصالمضضادة)

شضضضركاتاَّلسضضضتثمارالمضضضاليهضضضوامضضضرسضضضلبيمضضضناَّلفضضضضلمعالجتضضضهباسضضضلوبيتفضضضق

عاليضضضةعنضضضدإضضضضافيةلفضضضامضضضعالوظيفضضضةالرئيسضضضيةلهضضضذهالشضضضركاتوعضضضدمتحميلهضضضاك

تضضداولاَّلسضضموالسضضنداتناتجضضةعضضنالعمولضضةالتضضيتضضدفعهاشضضركاتاَّلسضضتثمارالضضى

الوسضضضضطاءعنضضضضدالتضضضضداول
(2)
انعلضضضضىالوسضضضضيطانيتعامضضضضلفضضضضيشضضضضراءالسضضضضندات،

الزبضضضونمضضضالميقضضضررالوسضضضيطوفقضضضالتلضضضكالقواعضضضدالتضضضيقضضضدتفضضضرضمضضضنقبضضضلنيابضضضةعضضضن

الكافيةلدفعتلكالسنداتاْلموالالزبونيملكالسوقاومنالمودعلديهبان

-كمايجبعلىالوسيطاويعملبمايلي:

المعنيضضضةمضضضنكفايضضضةرصضضضيدالمسضضضتثمرمضضضنالورقضضضةالماليضضضةالتأكضضضدعلضضضىالوسضضضيط-أ

البيع.أمرإدخالقبل

صضضضضالحهالماليضضضضةالمشضضضضتراةلاْلوراقيلتضضضضزمالمسضضضضتثمرالمشضضضضتريبتسضضضضديدقيمضضضضة-ب

الشضضضراءوَّليجضضضوزالوسضضضيطانيقضضضومبالتنفيضضضذقبضضضلالتأكضضضدمضضضنقبضضضلتنفيضضضذعمليضضضة

 وجودرصيدلدىالمشتري.

الماليضضضةاْلوراقالمسضضضتثمرالمشضضضتريَّليسضضضببكضضضانيضضضدفعقيمضضضةيضضضتماذالضضضم-جضضضـ

ـيجضضضوزشضضضتراةالم لصضضضالحهوالعمضضضوَّلتالمسضضضتحقةعليهضضضاخضضضَللفتضضضرةالتسضضضوية

موافقضضضةالمضضضديرالتنفيضضضذي،واذانضضضتجالماليضضضةالمعنيضضضةبعضضضداخضضضذاْلوراقللوسضضضيطبيضضضع

بتحويلضضضهالضضضىالمسضضضتثمرالمشضضضتريامضضضانتيجضضضةعمليضضضةالبيضضضعيلتضضضزمالوسضضضيطأيربضضضح

المعنضضضضيويحضضضضقلضضضضهالرجضضضضوعالضضضضىفضضضضيحالضضضضةتحقضضضضقخسضضضضارةفيتحملهضضضضاالوسضضضضيط

 المشتريبموجباَّلتفاقبينهما.

                                                           

(
1
 لعراقي.ا(منقانونالشركات9اوَّلمنالمادة)(

(
2
 .154مرتضىحسينابراهيمالسعدي،مصدرسابق،صفحة(



 

22 

المعمضضولبهضضاتالتشضضريعاعلضضىالوسضضيطعنضضدتعاملضضهالنقضضديمضضععمَلئضضهاَّللتضضزام-د

(1)اْلموالالمنظمةلمكافحةغسيل



انالمشضضضرعالعراقضضضيجعضضضلحمايضضضةالمعلومضضضاتالسضضضريةالتضضضيتخضضضصالمسضضضتثمرين

عليضضضهالضضضنصالضضضواردفضضضيينطبضضضقعلضضضىالوسضضضيطلضضضذلكالمفروضضضضةمضضضناَّللتزامضضضات

الماليضضضضةوالخضضضضاصبالعقوبضضضضاتلضضضضألوراق(مضضضضنقضضضضانونسضضضضوقالعضضضضراق15القسضضضضم)

الضضضضضضذينَّليلتزمضضضضضضوناْلشضضضضضضخاصوالضضضضضضذييفضضضضضضرضغرامضضضضضضاتوعقوبضضضضضضاتعلضضضضضضى

هذاالقانون.(2)بالمحافظةعلىالمعلوماتاوالوثائقبموجب



























                                                           

.(منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية11المادة)(1)

صفحةم،1992حسنالنجفي،سوقاَّلوراقالمالية)البورصة(،مكتبةالنجفيشارعالخلفاء،بغداد،(2)

192.
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 المطلب الثاني

 م في الشركة المسجلة في سوق العراق لالوراق الماليةهاجراءات بيع االس

ُيعّد تداول األسهم من األعمال التجارية التي ُتعزز من قدرة الفرد على تحقيق 
االستقالل المادي  حيث يمكن ممارسة هذا النشاط كعمٍل منزلي  علمًا ب ّنه يترتب على 
هذا العمل العديد من المخاطر المالية  لذلك ال بّد من توأيت القدرات العقلية والمهارات 

.ش نها أن تحقق النجاح المطلوبالتخطيطية التي من 



 الفرع االول

اجراءاتبيعاَّلسمفيالشركاتالمساهمةالمسجلةفيمرحلةماقبلالتداول

تعملياتالتداولبموجبقيودتدونباءوتث))يتمالتداولفيالسوقمنخَللالوسط

ت كما . تداول جلسة كل في تطابق الكترونيا او يدويا السوق سجَلت القيودفي عتبر

المدونةفيسجَلتالسوقسواءكانتمدونهيدويااوالكترونياوايوثائقصادرةعن

ابتاريختلكالسجَلتهيالسوقدليَلقانونياعلىتداولوملكيةاَّلوراقالماليةالمبينهف

.(1)اوالوثائقمالمتثبتعكسذلك((

انشركاتاَّلستثمارالماليتتجهنحوشراءاَّلسهممناسواقاَّلوراقالماليةوذلكلما

تتمتعبهاَّلسهممنمميزاتمنهامواكبةاسعارهاالتضهمممايعنيحمايةالمساهمينمن

وامكانيةتحقيقالمكاسبالمالية فيها الشرائيةلَلموالالمستثمرة كما(2)انخفاضالقوة

انالمشرعالعراقياوردبعضالنقاطالمهمهفيمايخصبالتعامَلتفياسواقاَّلوراق

-الماليةتتلخصبمايلي:

                                                           

(
1
(منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية3انظرالمادة)(

.85صفحة1992(1خليلمحمدحسنالشاع،اَّلدارةالمالية،بغداد،طبعة)(2)
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لم - ما المالية اَّلوراق اسواق في السندات في تعامَلت اية تتم صنفيكنَّل

مع التعاطي ويتم المالية اَّلوراق اسواق في التجاري للتعامل مقبوَّل السندات

توفقالقواعداسواقاَّلوراقالماليةالتعامَل

اَّلوراقالماليةقواعدالسوقفيمايخصالتعاملقسولبنيمجلسالمحافظينتي -

 الهيئة.ادقوالقضايااَّلخرىوتخضعالىمصبالسندات

تكونهنالكسلطةلسوقاَّلوراقالماليةَّلبطالأيتعاملفيالسنداتفيالسوق -

 دالسوقاوقواعدالهيئة.مخالفالهذهالقانونوقواع

في - اغَلقه بعد لَلوراقالمالية -3-19أيتعامَلتاجريتخارجسوقبغداد

من2003 التعامَلتالناجمة عدا ما المالية لَلوراق العراق سوق فتح وحتى

النقلبالهبةبيناَّلقاربمنالدرجةالثانية)اَّلبوين،للزوجاوالزوجة،اَّلخوة

واخواتالزوجاوالزوجة،واَّلبناءوازواجالبناتوزوجاتواَّلخوات،اخوة

اَّلوراق سوق فان ، محكمة من صادر امر او الميراث طريق عن ) اَّلبناء

التعامَلتفي تعامَلتقانونيةمالمتجريهذه الماليةوالهيئةسوفلنيعتبرها

 .(1)لسوقسوقالعراقلَلوراقالماليةمنقبلوسيطمجازبعدافتتاحهذاا

فعليها فياَّلستثمارباَّلسهم قرارها تتخذ حيثانشركاتاَّلستثمارالماليعندما

الشركاتالناجحةوهمتداولاسهمهااويتعيناقتناءاسدراسةاَّلوضاعالماليةالتيت

اَّلسهم هذه سيولة تدرسدرجة الشركاتان يجبعلى كما العراق في الواسعة

والقيودالقانونيةوالفنية،والتشريعاتالمنظمةلَلسواقالماليةوجاذبيتهاللمستثمرين

شركةاَّلستثماروكاملالوقت،فيمااذاكانتتبطةباَّلسهمروالعوائدوالمخاطرالم

.(2)هذهاَّلسهمواَّلستفادةمنفروقاتاسعارهابالىالمتاجرةالماليتهدف

(1(فقرة)2البياناتالواردةفيالمادة)بعدماتقدمشركةالمساهمةطلباللسوقمرفق

تداولوبعدقبولالطلبمنقبلمجلسالسوقتكتسبالشركةعضويةالسوقويبدا

.(3)اكتسابهاالعضويةفيقاعدةالتداولبعد

 الفرع الثاني

                                                           

(
1
 (منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية.2(المادة)3انظرالىالقسم)(

،استثماراَّلرصدةوتطويراَّلسواقالماليةالعراقية،المؤسسةالعربيةللدراساتحكمتشريفالنشاثيبي(2)

.173،صفحة1،1980والنشر،بيروت،طبعة

(
3
 (منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية.4انظرالىالفقرةاوَّلثانيامنالمادة)(
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 اجراءات بيع االسهم في الشركة المسجلة في مرحلة ما بعد التداول

الذي التداول نظام استخدام لدليل وفقا السوق في التداول عملية تنفيذ ))يتم

، البيئة بمرافقة منمجلسالمحافظينومقرون اقراره التنفيذيبعد المدير يصدره

 المدير وفقاويجوز اصداره اسلوب بنفس الدليل هذا تعديل يقترح ان التنفيذي

.(1)لضروراتومستجداتالعملفيالسوق((

انادارةالسوقتعملبموجبتوجيهاتمجلسالمحافظينالمكونمنتسعةاعضاء

اقل لفترة القانونالمؤقتويجبانيخدموا الىانموخَللفترة او نسنةواحدة

اشخاصمؤهليناو مجلسالمحافظينهم اناعضاء . السنداتالدائم قانون يعلن

.(2)ينليستمضمونهبموجبالقانونالدائميمكناعادةتعينهملكنهذهاَّلعادةالتع

بعدتقديمالطلبمناَّلعضاءالمستثمرينالىادارةالسوقتلتزمادارةالسوقبتنفيذ

:-

تعرضادارةالسوقعلىالمجلسالطلبمعالمرفقاتالمذكورةفيالفرعاَّلول -1

لهذاالمجلس.

فيهادارةالشركةومركزهاالماليويرفقبالتقريرومقتيعدالسوقتقريرتقويمي -2

 توصيتهبخصوصالتعليماتالمقدمةبعددراستهلها

 .(3)يتخذمجلسالسوققرارابقبولالتداولاورفضه -3

التاكد الوسيط يجبعلى قبل)) المعنية المالية الورقة من المستثمر رصيد كفاية من

المشتراة المالية قيمتاَّلوراق بالتسديد المشتري المستثمر يلتزم كما البيع امر ادخال

لصالحهقبلتنفيذعمليةالشراءوَّليجوزللوسيطانيقومبالتنفيذقبلالتاكدمنوجود

المش المستثمر ان المشتريكما  لدى قيمهرصيد بدفع َّليسببكان يقم لم اذا تري

اَّلوراقالماليةالمشتراةلصالحهوالعموَّلتالمستحقةعليهاخَللفترةالتسوية،يجوز

انتجأيربح للوسيطبيعاَّلوراقالماليةالمعنيةبعداخذموافقةالمديرالتنفيذي،واذا

 المستثمر الى بتحويله الوسيط يلتزم البيع عملية تحققنتيجة حالة في اما ، المشتري

الرجوعالىالمشتريبموجباَّلتفاقبينهما الوسيطالمعنيويحقله فيتحملها خسارة

                                                           

(
1
 .المالية(منقانونسوقالعراقلَلوراق8انظرالمادة)(
(منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية.74(المادة)6انظرالقسم)((2

(
3
 (منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية.4(لمادة)2انظرالفصل)(
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بالتشريعاتالمعمولبها اَّللتزام النقديمععمَلته تعامله يجبعلىالوسيطعند كما

.(1)المنظمةلمكافحةغسيلاَّلموال((

ولاخذةفياَّلرتفاعاواَّلنخفاضمنخَللنشاطيمكنتحديدمستقبلاَّلسهمبعدالتدا

ومن الماضي في اَّلسعار مع مقارنة المالية لَلسعار الموقفالنسبي و اَّلسهم سوق

اَّلسواق تلك تاثير هو اَّلسواق في اَّلسهم قيمة انخفاض الى تؤدي التي اَّلسباب

والحروبوالتغيراتالدولي التوتراتالدولية عن الىبالمعلوماتالمتاحة باَّلضافة ، ة

نشوءشركاتجديدةتؤديالىاَّلستثمارينقلالىاَّلكتتابباَّلسهمالجديدةويقللالطلب

.(2)علىاَّلسهمالقديمة

انانهياراسعاراَّلسهميسببزيادةرؤوساموالالشركاتيؤديالىزيادة كما

المعروضمناَّلسهم
(3)

.

 

 

 

  

                                                           

(
1
 (منقانونسوقالعراقلَلوراقالمالية.11انظرالمادة)(

(
2
اَّلسهمفيسوقبغدادفياطاراَّلزمةالنقدية،مجلةابراهيممحمدابراهيمجركس،تحليلتقلبتداول(

 .200،صفحة1995العلوماَّلقتصاديةواَّلدارية،المجلدالثاني،العددالرابع،
،ديسمبر447يعقوبيوسفحرخوة،القيودالواردةعلىتداولاَّلسهم،مجلةالحقوقالكويتية،صفحة((3

.75،صفحة1984
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 اخلامتة 
 ي  البح  ت ص نة الر النتة ج التةليةب   ان انت ينة من  راسب  اا 

يسهههت مت كهههأ ا  م ههه   ال بهههة  حقههه ع ي تبهههر مهههن النةحيهههب المة يهههب صهههكة   ان المسههه   .1
تق ب تمتمههههة  عههههن عقهههه  الشههههركب  ااا  الت(امههههة  ت ةق يههههب ل مسههههة مين   رةالسهههه   مسهههه

ن ةمههههة الزههههة  بههههة    كههههةن ال قهههه  الهههها  ينشههههأ كة نههههة  اةتمةعيههههة  لههههة رأا مههههةت  لههههة
  المسة مين    الاين يك ن ن رأا المةت . 

الشهههههركب المسهههههة مب ال تتةسههههها ع هههههر ال قهههههب الشزصهههههيب ل شهههههركة    الن شزصهههههيب  .2
 الشريز ليا ل ة   ر كبير ب كا المةت بةلنسبب لشركة  ا شزة  . 

ل مسههههة   رههههت الشههههركب المسههههة مب لههههة حريههههب التصههههرف رههههت أسهههه مة رههههت البيههههس ا   .3
الهههههر ن عهههههن طريهههههع ت هههههة ت السههههه   المم هههههت ل هههههة بهههههةلطرع التةةريهههههب    التصهههههرف 

 بحصب الشريز رت الشركة  المسة مب عن طريع ت ة ت ا س   .
ان التبهههههة ت رهههههت السههههه   يهههههم   الهههههر ا(  هههههةر الشهههههركب المسهههههة مب  ي ههههه  ال ةمهههههت  .4

االحتكهههةر  االكتسهههة  رهههت أسههه م ة النهههة يسهههمي لأرهههرا  بةلههه ز ت رهههت المشهههةس ع هههر 
 الشركب  الزر أل بحريب  يستطيس كت شز  ت  يف أم الة .

ان لبيهههههس ا سههههه   المحةههههه (  ةةهههههرا ا  تزت هههههف بههههه زتأف شهههههكت صههههه  ر ة   رهههههأن  .5
ا سههه   لحةم  هههة  مهههة رهههت حكم هههة يةههه ( حة( هههة بة  تهههةا المقهههرر  بحةههه( المنقههه ت 

 ين .المة   ل ى الم 
شهههههرا  ا سههههه   مهههههن أسههههه اع ا  راع ان شهههههركة  االسهههههت مةر المهههههةلت تتةهههههة نحههههه   .6

المةليهههب  الهههز لمهههة تتمتهههس بهههة ا سههه   مهههن مميههه(ا  من هههة م اكبهههب أسههه ةر ة    حةميهههب 
مكةنيهههههب  المسهههههة مين مهههههن انزفهههههة  القههههه   الشهههههرا يب لأمههههه ات المسهههههت مر  ري هههههة  ا 

 تحقيع المكةس  المةليب . 

  التوصيات
ت الهههر م اكبهههب التشهههري ة  المقةرنهههب ريمهههة يت  هههع بتأسهههيا الشهههركب نههه ع  الهههر ال مههه .1

 المسة مب .
يةههههه  ع هههههر ممسسهههههت شهههههركب المسهههههة مب القيهههههة  بت هههههين مزتصهههههين رهههههت القهههههةن ن  .2

 االقتصهههة  مهههن اةهههت  راسهههب  صهههيب الشهههركب  تقههه ير ا ربهههة   ت (ي  هههة  كيفيهههب بيهههس 
 اس   الشركب .
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الشهههههركب  يهههههر نقتهههههر  ع هههههر المشهههههرا ان يتهههههس نصههههه   زةصهههههب ببيهههههس اسههههه     .3
 المسة ب  رر  قي   ع ي ة . 
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 املصادرقائمة 
  اوالً : الكتب العربية 

  مطب ب  2اكر  يةم كت   شر  قةن ن التةةر  الصررت رت الشركة  التةةريب   طب ب  .1
 . 1992ال ةنت   بع ا    

 . 1999  بي  الحكمب   بع ا     1الشركة  التةةريب   طب ب  بةس  محم  صةلي   .2
حسن النةفت   س ع ا  راع المةليب ) الب رصب     مكتبب النةفت شةرا الز فة     .3

 .1992بع ا    
حكم  شريف النشةشيبت   أست مةر ا رص    تط ير ا س اع المةليب ال راقيب   طب ب  .4

 . 1980شر   بير       الممسسب ال ربيب ل  راسة   الن 1
 . 1992  بع ا     1ز يت محم  حسن الشمةا   اإل ار  المةليب   طب ب  .5
   ار الن تب ال ربيب   القة ر     1سميحب القي  بت   الشركة  التةةريب   طب ب  .6

1993  . 
عبةا مر( ز ال بي     التصرف بةالس    الحص  رت الشركة  بي ة  ا   بب    .7

 .  1988ل نشر  الت (يس   عمةن   مكتبب  ار ال قةرب 
   ار ال قةرب ل نشر  الت (يس   عمةن    1ع(ي( ال كي ت   القةن ن التةةر    طب ب  .8

1997 . 
   ار الكت   1عمة  محم  امين   حمةيب المسة   رت الشركة  المسة مب   طب ب  .9

 . 2010القةن نيب   مصر   
 .  1985  مطب ب الم ةرف   بع ا     1شركة  التةةريب   طب ب  رةي( ن ي  رت ان   .10
   ار الن تب ال ربيب  1محسن شفيع   ال سيط رت القةن ن التةةر  المصر    طب ب  .11
  1988  . 
 . 2003   ار الةةم ب الة ي     مصر    1محم  رري    قةن ن االعمةت   طب ب  .12
 نت لشركة  االست مةر المةلت   منش را  مرتتر حي ر ةبرا ي  الس      الن ة  القةن .13

 .  2011   1الح بت الحق قيب   طب ب 
   ار الةةم ب الة ي     مصر  1مصطفر كةمت طة   أح ات القةن ن التةةر    طب ب  .14

  2001 . 
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 ثانيًا : الرسائل واالطاريح اجلامعية 

رسةلب مةةستير  بن  ةليب رةطمب ال( را    حريب المسة   رت التنة(ت عن ا س     .1
   2008مق مب الر ةةم ب أب  بكر بةلقةي    الة(ا ر   

http://www.mazwar<dspace.univtlemcen.dz. 

 

 البحوث القانوية واجملالت ثالثًا : 

تح يت تق   ت ا ت ا س   رت س ع بع ا  رت اطةر  ةبرا ي  محم  ةبرا ي  ةركا   .1
 .  1980اال(مب النق يب   مة ب ال     االقتصة يب  اإل اريب   ينةير 

ي ق   ي سف   القي   ال ار   ع ر ت ا ت ا س     مة ب الحق ع الك يتيب    يسمبر  .2
1984. 

 
 رابعًا : القوانني واألنظمة .3
 .2004 لسنب 21رق  قةن ن الشركة  ال راقيب  .1
 . 2004لسنب  74قةن ن س ع ال راع ل  راع المةليب رق   .2

 


