اٌّحبعجخ ف ٟششوبد اٌّغبّ٘خ

تعريف شركاث انمضاهمت :
٘ ٟششوخ ٕ٠مغُ سأط ِبٌٙب إٌ ٝأعِ ُٙزغب٠ٚخ ,لبثٍٗ
ٌٍزذاٚي ٚ,ال ٠غأي اٌششوبء فٙ١ب إال ثبٌّجبٌغ اٌزٟ
ّ٠زٍىٙٔٛب.
أهم خصائص شركاث انمضاهمت :
-1اٌشخص ٗ١االػزجبس٠خ(رؼزجش ششوخ اٌّغبّ٘خ شخصٗ١
لبِٔ ٗ١ٔٛغزمٍٗ ػٓ حٍّخ أعّٙٙب ٘ٚزا ٠زضّٓ ِحبعج١ب ً
أفصبي شئ ْٛاٌششوخ أفصبالً وبِالً ػٓ شئِ ْٛالوٙب,
إٌ ٝجبٔت أٔٙب ٘ ٟاٌّغئٌٛخ ػٓ دٙٔٛ٠ب  ,فٍ ٛرحٍّذ
اٌششوخ دٔٛ٠ب ً ٚرؼشضذ اٌششوخ ٌإلفالط ٌُ رغزطغ ِؼٗ
رغذ٠ذ اٌذ ْٛ٠فئْ اٌذائٕ ٓ١ال ٠طبٌج ْٛحٍّخ األع ُٙثّب ال
٠غذد ِٓ د ْٛ٠اٌششوخ).

-2إدارة انشركت:

أػٍ ٝعٍطٗ ف ٟاٌششوخ اٌّغبّ٘خ ُ٘ ِغبّ٘٘ٛب إال أٔٗ ٔظشاً
العزحبٌخ أْ ّ٠بسط وً ِغبُ٘ حمٗ ف ٟإداسح اٌششوخ ثصٛسح
فشدٔ ِٓ ٗ٠بحٚ, ٗ١الٔفصبي اٌشخص١خ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍشجىخ ػٓ
شخص١خ أعّٙٙب ِٓ ٔبح ٗ١أخش ٜفمذ ٔص لبٔ ْٛاٌششوبد فٟ
اٌٍّّىخ ػٍ ٝأْ اٌحك ٌإلداسح ٠ى ْٛػٓ طش٠ك اٌجّؼ١بد
اٌؼّ١ِٛخ ٌٍّغبّ٘ ٓ١ػٓ طش٠ك ِجٍظ إداسح ٕ٠زخجٗ اٌّغبّْ٘ٛ
ِٓ ث ٓ١حٍّخ اع ُٙاٌششوخ أِب اٌشئ ْٛاٌ١ِٛ١خ ٌٍششوخ فئٔٗ
٠ذ٠ش٘ب أحذ أػضبء ِجٍظ اإلداسح ٚاٌز٠ ٞغّ ٝػضِ ٛجٍظ
اإلداسح إٌّزذة ٚاٌز٠ ٞؼًّ وّذ٠ش ػبَ ٌٍششوخ  .وّب ٠جٛص
ٌّجٍظ اإلداسح أْ ٠ؼِ ٓ١ذ٠شاً ػبِب ً غ١ش أػضبء ِجٍظ اإلداسح
ثً ِٓ غ١ش حٍّخ أع ُٙاٌششوخ.

اٌجّؼ١خ اٌؼّ١ِٛخ ٌٍّغبّ٘ٓ١
ِجٍظ اإلداسح
اٌؼض ٛإٌّزذة
أٚ
اٌّذ٠ش اٌؼبَ
اٌّٛظفْٛ

-3صهونت تبادل األصهم
٠مغُ سأط ِبي اٌششوخ اٌّغبّ٘خ إٌ ٝحصص
رغّ ٝأعّٙب ً ٘زٖ األع ُٙلذ رى ْٛفئٗ ٚاحذٖ
ٚلذ رى ْٛاوثش ِٓ فئٗ .
.

-4انعمم في ظم نظام انشركاث:
ثٔ ٓ١ظبَ اٌششوبد و١ف١خ رأع١ظ اٌششوخ
ٚشٙش٘ب  ,إداسح اٌششوخ اٌّغبّ٘خ ٚجّؼ١بد
ِغبّ٘ٙ١ب  ,و١ف١خ إصذاس األعٚ , ُٙإداسح
أِٛاي اٌششوخ.....أٌخ

ال بد من دراصت كم من:
ِ -1شاحً رأع١ظ ششوبد اٌّغبّ٘خ
 -2أٔٛاع األع ُٙاٌز ٟرصذس٘ب اٌششوخ
مراحم تأصيش شركاث انمضاهمت
 -1ارفبق ِجّٛػخ ِٓ سجبي األػّبي ( اٌّؤعغ )ٓ١ػٍ ٝرأع١ظ اٌششوخ.
 -2رمذ ُ٠طٍت إٌٚ ٝصاسح اٌزجبسح إٌ ٝرأع١ظ اٌششوخ اٌّغبّ٘خ ( ٠ ٚشًّ اٌطٍت ِؼٍِٛبد
ػٓ أعّبء اٌّؤعغٚ ٓ١ػذد األع ُٙاٌز ٟاوززت فٙ١ب اٌّؤعغٚ ْٛػذد أع ُٙوً ِؤعظ  ...أٌخ
 -3اٌحصٛي ػٍ ٝاٌّٛافمخ ِٓ ٚص٠ش اٌزجبسح
 -4أْ ٠زُ االوززبة ف ٟوً ساط اٌّبي  ٚرٌه:
فٔ ٟششٖ ثبٌجشائذ اٌ١ِٛ١خ.
٠ى ْٛاالوززبة ِفزٛحب ٌّذح ال رمً ػٓ  10أ٠بَ ٚال رض٠ذ ػٓ ِٛ٠ 90ب ثمشاس ِٓ ٚص٠ش اٌزجبسح
 -5إ٠ذاع حصٍ١خ االوززبة ف ٟأحذ اٌجٕٛن ( اٌجٕه اٌز٠ ٞحذد٘ب ٚص٠ش اٌزجبسح)  ٚاعزالَ اٌمغظ
اٌّطٍٛة عذادٖ  ٚاٌز ٞال ٠جٛص أْ ٠مً ػٓ  ِٓ %25اٌمّ١خ االعّ١خ ٌألع ُٙاٌّىززت فٙ١ب
ٚ -6ػٕذِب ٠زُ االوززبة ف ٟساط اٌّبي  ٚاالٔزٙبء ِٓ فزشح االوززبة ٠زُ اجزّبع اٌجّؼ١خ
اٌزأع١غ١خ.
٠ -7زمذَ اٌّؤعغ ٓ١إٌٚ ٝصاسح اٌزجبسح خالي  15ثِٛب ِٓ االجزّبع ثئػالْ رأع١ظ اٌششوخ.
 -8ثُ ٠صذس لشاس ٚص٠ش اٌزجبسح ثزأع١ظ اٌششوخ فبٔٗ ٠جذأ اٌزغج ً١ف ٟعجالد اٌششوخ.

أٔٛاع األع ُٙاٌز ٟرصذس٘ب اٌششوٗ اٌّغبّ٘ٗ
ويتم تقسيمها إلى:

-1األسهم العادية

 -2األسهم الممتازة

 -3حصص التأسيس

.)1األسهم العادية

 .)2األسهم الممتازة:

 .)3حصص التأسيس:

ىي األسهم اليت تعطى حلاملها احلق يف التمتع مبيزة إضافية  .)1ال تدخل يف تكوين رأس مال الشركة و
األكثر شيوعا يف اململكة
حقوق
ال يشرتك أصحاهبا يف إدارة الشركة.
حامل األسهم السهم العادي ميثل جزءا من رأس مال من تلك احلقوق اليت يتمتع هبا محلة األسهم العادية.
 .)2جيوز أن متنح ىذه احلصص نسبة من
 .)1حيصل حامل السهم املمتاز على نسبة معينة من
الشركة يتمتع حاملو حبقوق منها:
لكل من:
األرباح الصافية ال تزيد عن  %10من
 .)1حق التصويت يف اجلمعيات
األرباح قبل أن حيصل محلة األسهم العادية على شيء.
األرباح بعد توزيع نصيب على املسامهني ال
 .)2أهنا جممعة لألرباح ( عندما ال تتحقق أرباح يف سنة
العمومية للمسامهني.
 .)2حق احلصول على أرباح عند تقرير معينة تكفي لدفع ىذه النسبة حلملة األسهم املمتازة فان ما يقل عن  %5من رأس املال املدفوع.
الشركة توزيع األرباح على محلة األسهم مل يدفع هلم من أرباح ينقل إىل العام أو األعوام القادمة و  .)3جيوز أن متنح عند التصفية.
يدفع حلملة األسهم املمتازة نصيبهم من األرباح عن األعوام  .)4وىي تصدر ملن يقدم إىل الشركة
العادية.
 .)3حق احلصول على جزء من نتيجة السابقة قبل أن يدفع حلملة األسهم العادية شيئا)
براءة اخرتاع …..
تصفية الشركة املسامهة يف حالة تصفيتها  .)3األولوية يف اسرتداد القيمة االمسية ألسهمهم يف حالة  .)5ال يوجد هلا قيود إثبات يف تاريخ
التأسيس
و حصول فائض من املال بعد تسديد إفالس الشركة و تصفيتها .
التزامات الدائنني

العيوب

 .)1ليس هلا حق التصويت يف اجلمعيات العمومية
للمسامهني.
 .)2يتمتع محلة األسهم العادية بفائض األرباح بعد
دفع حصة األسهم املمتازة اليت حيددىا الصك.

تكوين رأس مال انشركاث انمضاهمت
أنواع االكتتاب:
ويتم تقسيمها إىل:
 .)1اكتتاب المؤسسين
في جميع رأس مال الشركة

 .)2اكتتاب المؤسسين في
جزء من رأس مال الشركة و
يطرحون الباقي لالكتتاب العام

إال أننا يف ىذا الفصل سوف يتم الرتكيز على النوع الثاين من االكتتاب
عندما يكتتب املؤسسني يف جزء من رأس املال ،مث يطرح الباقي من األسهم لالكتتاب العام.

اٌجضء اٌثبٔ:ٟأسثبح اٌششوخ اٌّغبّ٘خ ٚو١ف١خ رٛص٠ؼٙب

أرباح الشركة المساهمة  :هي صافي الدخل بعد الزكاة
الشرعية و ضرائب استثمار المال األجنبي إن وجدت

اٌجضء اٌثبٔ:ٟأسثبح اٌششوخ اٌّغبّ٘خ ٚو١ف١خ رٛص٠ؼٙب

انجزء انثانث :تعديم راس مال انشركت انمضاهمت
يجوز تعديل رأس مال الشركة المساهمة

زيادة رأس المال

تخفيض رأس المال

