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   مال الشركةرأس
NYCAPITAL OF THE COMPA 

  

  
 مـال   رأس 1976لسنة  ) 43( رقم   األردنيمن القانون المدني    ) 585(عرفت المادة    

   :الشركة بنصها
  

 يــشترط أن يكــون رأس مــال الــشركة مــن النقــود أو مــا فــي   -1" 
حكمھا مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فیجب أن يتم             

  .تقدير قیمته
 ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة وال يجوز أن           -2

  "يكون الدين في ذمة الغیر أو حصة فیه رأس مال للشركة
  
  

 رقـم  األردنـي من قانون الشركات  ) 95،مكرر66،78،54( المواد   ألحكاموبالرجوع  
ديـة  نق ال األسـهم / المال هو مجموع الحصص    رأس أن وتعديالته، يتبين لنا     1997لسنة  ) 22(

المساهمين عند تأسيس الشركة وفق ما تم عليـه         / العينية التي قدمها الشركاء    األسهم/والحصص
  .األردني ويحدد رقماً معيناً بالدينار األساسياالتفاق بعقد تأسيس الشركة ونظامها 

  
  

 مبلغ يوضع فـي    أولوهو  ،  )حياتها(وال يجوز المساس به طيلة مدة استمرار الشركة         
  .وتمارس الشركة نشاطها بهحساب الشركة 

  

  . تحقق خسائرأم أرباحا تحقق أعمالها كانت الشركة بعد ممارسة إذاوينعكس ذلك ما 
  

  
 مـع مجمـوع مـا دفعـه         يةالقيمة االسمية لرأس المال متـساو     وعند التأسيس تكون    

ة  المال هناك حاالت ال تتساوى القيمـة االسـمي  رأسالمساهمين ، والحقاً وبعد زيادة   /الشركاء
 وبالتـالي ال يجـوز للـشركاء    اإلصـدار  خصم أو اإلصدارمع القيمة الفعلية في حالة عالوة  

 الـشركاء تقتطـع    علىأرباح كما انه يمتنع عليهم توزيع الشركة، قيام أثناءاسترداد حصصهم  
 المال بالثابت ، وان ثبـات       رأس يسمى   حيثية،  ر صو أرباحا اعتبرت   وإال  , المال رأسمن  
 التخفيض ، حيث يحق للهيئة العامـة باجتماعهـا        أوال يعني عدم تعديله بالزيادة       المال ،    رأس

(  المـواد  بأحكام المنصوص عليها اإلجراءات بإتباع المال رأس تخفيض أوغير العادي زيادة  
 أمور اقتضت   إذامن قانون الشركات    ) 112/113/114/115 مكرر   82/  مكرر   67/68/77

  .الشركة ذلك
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 علـيهم كـالً   وتوزيعهال ديناً للشركاء على الشركة في حالة تصفيتها       الم رأسويعتبر  
وفق الترتيب المنصوص علية باحكـام   المال بعد سداد كافة ديون الشركة رأسنسبة حصة في   

 المال دائماً في جانب المطلوبات من الميزانيـة  رأس، ويدرج من قانون الشركات )256(المادة  
 عند تأسـيس الـشركة تكـون المطلوبـات     ألنهت الشركة ،  المال عن موجودارأسويختلف  

 واآلالت تقوم بشراء المبـاني  بأعمالهالشروع ا مساوية للموجودات ، وعند مباشرة الشركة في    
والمعدات والمستلزمات التي تنتج السلع وتقدم الخدمات وفق غايات الشركة وتصبح من ضمن             

 الـشركة  تملكهدة بمبلغ محدد وهي تمثل ما       غير محد  ألنها بتةموجودات الشركة وهي ليست ثا    
 رباحاأ تحقق   أنها المال يعني    رأسلما زادت موجوداتها من     ك تبعاً لنشاط الشركة ، و     أموالمن  
  .  الشركة قد حققت خسائر أن المال يعني رأسلما قلت الموجودات عن ك، و
  
  

 أن حين في   تتغيركة   تملكها الشر  يوبالتالي فان الموجودات المنقولة وغير المنقولة الت      
  . المساهمين /  يمثل قيمة حصص الشركاء ألنه المال يبقى ثابت رأس

  
وموجـودات  ) المدفوع  (  المال المصرح به والمكتتب به       رأسوبالتالي يمكن تعريف    

  . الشركة على النحو التالي 
  

ساهمة لشركة الم ل المال الذي صدر به تصريح       رأسهو عبارة عن      : المال المصرح به رأس
 األعلـى  للشركة وهو يمثل الحد      األساسيالمنصوص عليه بالنظام    

  . االكتتاب بها بيعها او التي يمكن األسهملقيمة 
  

 وهـو  ن والمكتتبين قبل المؤسسي منفعالً المال المكتتب به  رأسهو    : المكتتب به المال رأس
ب  المال المكتت  رأس المال المدفوع فعالً وقد يختلف       رأسيمثل قيمة   

   . المال المصرح بهرأسبه عن 
  

 وما لها من حقـوق  المنقولة المنقولة وغير األموالهي ما تملكه من     :موجودات الشركة
  . وما عليها من التزامات وهي تمثل الضمان الحقيقي لدائني الشركة 
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