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 يقذيخ يف قبَىٌ انشركبد انتدبرٌخ
 الزقجمـــــــــة 

مغ الزعمػم أن قجرات اإلنخان مججودة ميزا كبخت، فكانت الجاجة إلى ضع القجرات في مػاجية األخصـار، مـع فـي 
 األندصة االقةذادية، ويأخح االشةخاك في واحج مغ صػره شكل الدخكة، رغع اخةالف الزخزيات واآلمار. 

وليخــت مدــاركة األشــحاص فــي السدــا  االقةذــادب ولحــجة العذــخ الجاضــخ، فيــحه الزدــاركة مػجــػدة  بــخ  ــاري  
( 100اإلنخانية، إذ  خفةيا شخيعة حزػرابي الةي ضيخت مسح األلف التانية قبل الزيالد فـي الـالد الخافـج غ، فالزـادة  

اع مةثــػل وأرهــمو فــي رحمــة   ثاريــة( والبيــاع مــغ الدــخيعة الزــحكػرة  ــسز  مــى أنــو   إذا أ صــى  ــاجخ نقــػدا لبيــ
الزةثػل قج  اجخ الالسقػد الةي اهةػد ت لجيو فإذا واجو ربجا أ سزا ذىب فعميو أن يجخـب الديـادة  مـى السقـػد الةـي 

 اهةمزيا العجد األيام  الةي قراىا في الخفخ( و ميو أن  جفعيا لةاجخه((  (. 
كة فـي الدـخيعةحغ الحػنانيـة والخومانيـة الزـا يقةـخل مـغ الدـخكة ذات كحلظ  خفت الدخكة وىي مغ أىـع صـػر الزدـار 

( خــاص Corpusالدحذـية الزعسػيــة، إذ  ــخا أهــةاذنا الــجكةػر الــاممكي أنـو   أمكــغ الةعــخف خالليزــا  مــى  جخــع 
 الالدخكة، الجحث أضجت ىحه  بجو وكأنيا وحجة قانػنية مخةقمة  غ أشحاص الدخكاء الزكػنحغ ليا((  (. 

قيــاء الزخــمزػن الدــخكات الةــي أالاحةيــا الدــخيعة اإلهــالمية الةــي كــان العــخل يعخفــػن العــس أنػا يــا، لزــا وقخــع الف
 ـــخف  ـــسيع مـــغ ندـــا   ثـــارب  قخـــيزات محةمفـــة كدـــخكات العقـــج وشـــخكات الزمـــظ، وشـــخكات االبـــجان  الذـــساع(، 

ـــع  عـــخف الدـــخيعة اإلهـــالمية وال الفقيـــاء الزخـــمزػن م بـــجأ اهـــةقالل الدـــخكات  ـــغ وشـــخكات الػجـــػه  الزفـــالذ(، ول
الدخكاء، إنزا  ةجاخل أمـػال الدـخكة مـم أمـػال الدـخكاء، وىـي بـحلظ شـخكات أشـحاص  ( حخـب الةقخـيع الزعـخوف 
حاليا لمدخكات، ويثزم الفقو  مى أن الدـخكات بـخزت فـي القـخون الػهـصى والقـخن التـاني  دـخ لمزـيالد  مـى وجـو 

خيع الخبــا الــحب فخضــةو الكسيخــة  مــى القــخوض، فمثــأ الزقخضــػن إلــى الةجج ــج ومــا  ميــو كػهــحمة لاللةفــاف  مــى  جــ
 الزداركة  غ شخيق شخكات الةػصية البخيصة في الةثارة البجخية الزجفػفة الالزحاشخ  (. 

لكغ الصفخة الكبـخا فـي  ـالع الدـخكات ضيـخت مـم التـػرة الذـسالية فـي القـخن التـامغ  دـخ هـا ج فـي ذلـظ إضـافة 
عسػية واهةقالل أمػال الدخكة  غ أمػال الدخكاء،  جج ـج الزخـلولية فـي الدـخكات الزخـاىزة إلى فكخة الدحذية الز

الزقجار الزخاىزة بخأس الزال، مزا ها ج  مى  أهيذ الدخكات الكبخا في ححسيا، كدخكة اليسـج الدـخةية، والدـخكة 
ب، مزــا دفــم العــس الزفكــخيغ إلــى الزمكيــة لةثــارة الخقحــق فــي أفخينيــا، وكانــت ىــحه الدــخكات أداة لمةػهــم االهــةعزار 

 الػقػف بػجو الدخكات الزخاىزة الا ةبارىا أداة االهةعزار في الخيصخة  مى مخوات الدعػل  (. 
إال أن الدـخكات ازدادت  ػهـعا حةـى أنيـا  تمتمـت فـي جزيـم ميـاد غ الجيـاة، الزـا يزكـغ القـػل الـال  ـخدد أن  ذـخنا 

خ اال ذـاالت، أو  ذـخ اإلنةخنـت أو  ذـخ الزعمػما يـة، فانـو الجاضخ إضافة إلى ما يزكغ أن يصمق  ميو العذ
يزكــغ أن يصمــق  ميــو أيرـــا العذــخ الدــخكات، فالثامعــات والزخةدـــضيات واألنجيــة الخياضــية، واألهــمجة، و ـــجريب 
ــحلظ  بــخز الرــخورة إلــى ضــبخ ندــا  الدــخكات، وبحاصــة الزخــاىزة فــي  الثحــػش واال ــالم  ــج خىا الدــخكات ت ول

 ميا لكي ال  ةجػل إلى أداة لالهةتالل  (.  أهيخيا وفي  ز
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 قؾانيؽ الذركات في العراق
شبقــت فــي العــخاق قــػانحغ الةثــارة العتزانيــة الخــبب هــيصخة الجولــة العتزانيــة  مــى غالبيــة الــبالد العخبيــة، فكــان قــانػن 

وضل األمـخ حةـى ىػ الزصبق،  1807الزسقػل  غ القانػن الفخنخي الزعخوف القانػن نابمحػن  1850الةثارة لخسة 
، 1913يقري بةصبحق قانػن الدخكات اليسجب لخسة  1919صجور بيان مغ الجاكع البخيصاني العج االحةالل هسة 

وبـجأ  صبيقـو فـي  1951، و رزغ القانػن الزجني الحب صجر هسة 1906وىحا مسقػل  غ القانػن االنكمحدب لخسة 
ومتمــت الزــػاد الزــحكػرة  683ـ  636لتــاني الزــػاد فذــال خاصــا الالدــخكات ىــػ البــال األول مــغ البــال ا 1953

الحب ألتى ما هبقو، و رزغ ىـحا القـانػن  1957لخسة  31القػا ج العامة لمدخكات، مع صجر قانػن الدخكات رقع 
 احكاما مدابية لزا ىػ شائم مغ قػانحغ لمدخكات حخب السطام الال حسي. 

صــجرت مثزػ ــة مــغ القــػانحغ مــغ بحسيــا  1977لخــسة  35 وشبقــا لزــا  ــخف القــانػن إصــالح السطــام القــانػني رقــع
، وقــج أدخــل القــانػن الزــحكػر  عــجيال كبحــخا  مــى احكــام الدــخكات مــغ ححــث 1983لخــسة  36قــانػن لمدــخكات رقــع 

، ولع يكغ ىـحا 1997لخسة  21أىجافيا و أهيخيا وأنػا يا، وقج ألتي القانػن الزحكػر الذجور قانػن الدخكات رقع 
ا إال مغ ححث الدكل، فقج  رزغ احكام القانػن الحب هـبقو،  ـجا  عـجيالت  مـى العـس مـػاده  صمبيـا القانػن جج ج

الةصبحــق العزمــي، كــان يزكــغ أن يذــجر  مــى شــكل  عــج ل لمقــانػن ت ألن كتــخة إصــجار القــػانحغ  تحــخ اإلربــاك فــي 
 ة. خاص الالدخكات العام 1997لخسة  22الػهخ القانػني. وصجر معو أيرا قانػن بخقع 

وقـج ندـخ  2004شـبا   64/29مـغ هـمصة االئـةالف  ( رقـع  1997لخـسة  21وصجر  عج ل جػىخب لمقـانػن رقـع 
، وقج  رزغ الةعج ل كزا ذكخنا  تححخا جػىخيا لمقانػن هسةساول 2004حديخان  3982في الػقائم العخاةية في العجد 

ونقارنيا الاالىجاف الةي وردت فـي  1997لخسة  21أحكاميا في هياق البجث، لكسسا نبحغ اآلن أىجاف القانػن رقع 
قبل  عج ميا ىي:    يجف ىـحا القـانػن  1الةعج ل الزحكػر لسجرك شبيعة الةتححخ وأىجاف القانػن حخب نز الزادة 

 إلى  سطيع و ػمحق الدخكات و صػيخ نداشيا وفق خصخ الةسزية ومخةمدمات مخحمة البساء االشةخاكي((. 
ان  ةجقق أىجاف القانػن وفق االهـذ اآل يـة:   اوال:  دـثيم اهـةتزار رأس الزـال الـػشسي فـي ال 2كزا بحست الزادة 

 الدخكات ود زيا ور ا ةيا وفق ضػاالخ وملشخات خصخ الةسزية والقخارات الةحصيصية. 
 مانيا: ضبخ ندا  الدخكات الزا يرزغ أداءىا دورىا في الةسزية االقةذادية الزحصصة((. 

لسذػص  خ بخ إنداء الدخكات ود زيا و دـثيعيا الحصـخ الةسزيـة ومخحمـة البسـاء االشـةخاكي، وكزا ىػ واضح في ا
 كزا  حكخ السز، والةأكحج  مى  دثيم اهةتزار رأس الزال الػشسي فقخ، وال يخزح لخأس الزال لألجسبي. 

 ( كزا يأ ي: 1( واصبجت الزادة  2أما الجخب الةعج ل فقج  مقت الزادة  
 ػن إلى:    يجف ىحا القان

 ـ  سطيع الدخكات.  1
 ـ حزاية الجائسحغ مغ االحةيال.  2
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ـ حزايـة حـاممي األهـيع مـغ  رـارل الزذـالح ومـغ هـػء  ذـخف مخـلولي الدـخكة ومـالكي أغمبيـة االهـيع فحيـا  3
 والزخيصخيغ  مى شلونيا فعميا. 

 ـ  عديد  ػفحخ الزعمػمات الكاممة لمزالك الزةعمقة القخارات  لمخ  مى اهةتزارا يع وشخكةيع ((.  4
الةــي كانــت  جــجد نصــاق هــخيان القــانػن الــاآل ي:   يخــخب ىــحا القــانػن  مــى الدــخكات الزحةمصــة  3كزــا أن الزــادة 
 والحاصة((. 

 اصبح نرها بعد التعديل كاآلتي: 
الدــخكات الزحةمصــة والدــخكات الحاصــة، وجزيــم الزخــةتزخيغ، و سصبــق نذػصــو  مــى    ويخــخب ىــحا القــانػن  مــى

البسػك ما دامت ال  ةعارض مم األوامخ الذادرة  غ هـمصة االئـةالف الزلقةـة، الزـا فـي ذلـظ  مـى هـبحل الزتـال ال 
الئــةالف الذــادر مــغ هــمصة ا 18( الــحب  ــع الزػجبــو إصــجار قــانػن البســػك، واألمــخ رقــع 40الجذــخ األمــخ رقــع  

الزلقةــة الــحب يجــجد اإلجــخاءات الةــي  رــزغ اهــةقاللية البســظ الزخكــدب العخاقــي والمــػائح الةسطيزيــة الذــادرة الزػجــب 
  مظ األوامخ الذادرة  غ همصة االئةالف الزلقةة. 

يصبــق ىــحا القــانػن  مــى صــفقات األهــيع وشــخكات االهــةتزار الزــالي وشــخكات الةــأمحغ و  ــادة الةــأمحغ القــجر  ــجم 
عارضــو مــم الةدــخيعات الزصبقــة  مــى  مــظ الذــفقات والكيانــات أو مــم اخةذــاص هــمصات الجولــة الزعسيــة بةمــظ  

القصا ـــات،  خـــةسج قـــخارات مخـــثل الدـــخكات  الزخـــثل ايزـــا العـــج( إلـــى ىـــحا القـــانػن وال  ةحـــح  مـــى أهـــاس الحصـــخ 
ل الزخــثل شخفــا مالتــا مــغ مصالبــة االقةذــادية أو هياهــة الةسزيــة، وبذــفة  امــة لــغ  زســم القــخارات الزةحــحة مــغ قبــ

الزخــلولحغ  ــغ خــخق ىــحا القــانػن بــجفم  عــػيس  زــا  عــخض لــو مــغ ضــخر نةيثــة خــخق ىــلالء الزخــلولحغ ليــحا 
 القانػن(. 

 وما يفهؼ مؽ الشص السظؾل: 
 . االبةعاد  غ الةالزم بحغ ندا  الدخكات وخصخ الةسزية والسزػ االقةذادب. 1
.  دثيم االهةتزار الكل أشكالو وال يقةذخ  مى رأس الزال الـػشسي ت الن االهـةتزار ورد مصمقـا، فحسذـخف إلـى 2

 جزيم جيات االهةتزار. 
 . يقةذخ دور الزخثل  مى مصاالقة  قج الدخكة ونداشيا مم أحكام ىحا القانػن. 3
غحخه مغ الزخـلولحغ الزصالبـة بةعـػيس . يجق لزغ  مجقو ضخر مغ  صبحق القانػن مغ قبل الزخثل أو مغ قبل 4

 الرخر، وفي ذلظ  أكحج  مى حزاية الزخةتزخيغ. 
ودراهــةسا لمقــانػن  ةصمــب دراهــة األبــػال الةــي جــاء فحيــا، وقــج  رــزغ مزانيــة أبــػال: البــال األول: أحكــام رئيخــة، 

كة، البـال الحـامذ الخقاالـة  مـى البال التـاني  أهـيذ الدـخكة، البـال التالـث أمـػال الدـخكة، البـال الخاالـم إدارة الدـخ 
الدـــخكات، البـــال الخـــادس انقرـــاء الدـــخكة و ذـــفحةيا  (، البـــال الخـــاالم الدـــخكة البخـــيصة. البـــال التـــامغ أحكـــام 

 مةفخقة. 
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وهــسةساول احكــام الدــخكات الةــي وردت فــي القــانػن وفــي الةعــج ل  (، ولكــغ لــيذ حخــب الةقخــيع الــحب أورده، إنزــا 
سفخدة فسحذز الاالا لدخكات األشحاص، وباالا لدخكات األمػال، وباالا النقراء الدخكة هسةساول الدخكات الذػرة م

و ذــفحةيا ونفـــخد الاالـــا النــػاع خاصـــة مـــغ الدــخكات، ونخـــبق كـــل ذلــظ ببـــال نةســـاول ايــو األحكـــام العامـــة لمدـــخكات 
 وكاآل ي: 

 انجبة األول
 األحكبو انعبيخ نهشركبد

ة بــحغ الدــخكات، فسبــحغ الةعخيــئ والحذــائز فــي الفذــل األول وفــي نةســاول فــي ىــحا البــال األحكــام الزدــةخك    
الفذل التاني الدحذـية الزعسيـة لمدـخكة، أمـا الفذـل التالـث ايكـػن ألنـػاع الدـخكات، أمـا فـي الفذـل الخاالـم فسبـحغ 

  أهيذ الدخكات. 
 الفرل األول

 التعريف بالذركة وخرائرها 
الدخكة الأنيا:    قج  مةدم الو  1997لخسة  21غ قانػن الدخكات رقع  عخف الزادة الخاالعة في فقخ يا األولى م     

شحذان أو أكتخ الأن يخاىع كل مسيع في مدـخوع اقةذـادب بةقـجيع حذـة مـغ مـال أو مـغ  زـل القةخـام مـا  سدـأ 
  سو مغ ربح أو خخارة((  (. 

خيئ ضزغ القػا ـج العامـة فـي ولع  ػرد العس الةدخيعات الحاصة الالدخكات  عخيفا لمدخكة، معػلة  مى الةع      
 القانػن الزجني  (. 

والةعخيئ الػارد في الةدخيعات هػاء ما ورد مسيا فـي اشـار القػا ـج العامـة الـػاردة فـي القـػانحغ الزجنيـة أو مـا       
 ورد مسيا في القػانحغ الحاصة مزتمة القػانحغ الدخكات  ةجمل إلى خػاص مدةخكة وىي: 

 ـ الدخكة  قج  1
 خاك أكتخ مغ شحز ـ اشة 2
 ـ  قجيع حذة مغ مال أو  زل  3
 ـ اقةخام األرباح أو الحخائخ.  4

 وهسػضح كل مسيا في مبجث مخةقل 
 

 ادلجحث األول 
  انشركخ عقذ

الحطسا أن الةعخيئ  بـجأ الببـارة   الدـخكة  قـج(( وكـأب  قـج نخـخ فانـو  ةصمـب أركانـا معحسـة النعقـاده وىـحا مـا      
يقةري الةػقف  سج ىحه األركان، مع بيان ما  ةزحد الو  قج الدخكة  غ غحخه مغ العقػد مع  مي ذلظ مساقدة أىزية 

 العقج في  كػيغ الدخكة وحيا يا. 
 أوال: أركان العقد 
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  بسى  قج الدخكة كتحخه مغ العقػد  مى األركان الزصمػبة النعقادىا وىي الخضا، والزجل، والخبب.    
 ـ الرضـــــا:  1

ال  سعقــج  قــج الدـــخكة التحــخ رضــا أشخافـــو، و ذا كــان الةعبحــخ  ـــغ الخضــا الالصخيقــة الةـــي بحسيــا القــانػن، دلحـــل      
وجػده، ايدةخ  في ىحا الخضـا أن يكـػن صـجيجا و ـأ ي الذـجة فـي صـجوره مـغ كامـل األىميـة، وخمـػ الخضـا مـغ 

لتــبغ، االهــةتالل( كــحلظ يقةرــي أن يقــم  حــػل االرادة وىــي حخــب القــانػن العخاقــي  اإلكــخاه، التمــخ، الةتخيــخ مــم ا
 الخضا  مى كافة بسػد العقج. 

التامسـة  دـخة مـغ العزـخ التحـخ  ـارض مـغ  أكزـلويكػن الخضا صادرا  غ ذب أىميـة  سـجما يقـم مـغ شـحز      
مــغ القــانػن الزــجني(، أمــا غحــخ ذلــظ مــغ األشــحاص فأمــا أن يكــػن  106 ــػارض األىميــة  سقذــيا أو يعــجميا  م

ىمية، وىػ مغ لع يكزل الخاالعة  دخ مغ العزخ ويمجقو الزثسػن فةذخفا و الاشمة وال  مجقيا اإلجـازة مـغ معجوم األ
الــػلي، ولكــغ يثــػز لمــػلي أو الػصــي اهــةتزار أمــػال معــجوم األىميــة فــي شــخاء اهــيع الدــخكات، والســػع اآلخــخ مــغ 

خة مــغ العزــخ، ويمجــق بــحلظ الزذــال األشــحاص نــاقز األىميــة، وىــػ مــغ اكزــل الخــاالعة لكــغ لــع  ــةع التامســة  دــ
العارض  قمي غحخ الثسػن. فال يذح اشةخاك ىلالء في الدخكات الةي  لدب الزداركة فحيـا اكةخـال صـفة  ـاجخ  
(، كحلظ ال يجق ليع أن يكػنػا ملهخحغ في شخكة مخاىزة ألن مخلولية الزلهخحغ  ثاه الزكةةبحغ  ةثـاوز حـجود 

بق إال نػع واحـج مـغ أنـػاع الدـخكات، ىـي الدـخكات الزجـجودة، والزدـاركة فـي متـل الزداركة بخأس الزال  (، فمع  ة
ىحه الدخكات يعج مغ األ زال الجائخة بحغ السفم والرخر، ويكػن صجيجا، لكسو مػقػف  مى إجازة الػلي أو إجازة 

ت  مــى أن  قةــخن الذــتحخ العــج أن يكزــل التامســة  دــخة مــغ العزــخ، وال نــخا مــا يجــػل دون الزدــاركة بيــحه الدــخكا
الزدــاركة الاجــازة الــػلي أو الػصــي، خاصــة أن الزخــلولية الزقــجار الزدــاركة بــخأس الزــال وانــو يدــةخك مــم أشــحاص 

  مى معخفة الجالو ألن ىحه الدخكات مغ الدخكات العائمية  ادة. 
( مــغ 98ة الســػع األخحــخ مــغ األشــحاص ىــػ القاصــخ الزــأذون الاال ثــار حخــب الخخذــة الةــي  قخرىــا  الزــاد     

القــانػن الزــجني، وال نــخا مــا يجــػل دون مدــاركة ىــلالء فــي  كــػيغ الدــخكات  مــى أن يكــػن االذن مصمقــا  (، ألن 
الزأذون يعامل كأنو كامل األىمية، و ذا قحل الأن االذن  مى هبحل الةثخبة فمع ال  كػن الةثخبـة بةأهـيذ الدـخكات، 

 مسفخدا في  ثاربو.  ححث يدةخك في اال ثار مم غحخه بجال مغ أن يكػن 
وقــــج حخــــزت العــــس الةدــــخيعات الزدــــاركة فــــي شــــخكات األشــــحاص، فاشــــةخشت أن يكــــػن مةزةعــــا الاالىميــــة      

( مـــغ قـــانػن الدـــخكات االردنـــي  ـــسز  مـــى انـــو   ال يقبـــل أب شـــحز شـــخيكا فـــي شـــخكة 9/5القانػنيـــة، فالزـــادة  
مـغ قـانػن الدـخكات اليزسـي. و ذا كـان  28قـل((، ومالةرامغ إال إذا كان قج اكزل التامسة  دخة مـغ  زـخه  مـى األ

الدخ  األول لذجة الخضا  خ بخ الاالىمية وىػ ما أوضجسا فان الدخ  التاني  خ بخ الحمػ الخضا مغ العحـػل الةـي 
 فخجه، و ميو فإذا شال رضا الدخيظ في الدخكة  حب كان لو نقس العقج خالل مالمة اشيخ مـغ زوال االكـخاه، أو 

مـجني اـيفيع مـغ ذلـظ  136مخ، أو اكةداف الةتخيخ، اما إذا لـع يخـةحجم ىـحا الحيـار الـحب  قـخره الزـادة اكةداف الت
 قبػلو العقج. 
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 ـ السحـــــل  2
 126إذا كان القانػن الزجني العخاقي يثعل الزجل ركسا في االلةدام الحب  سدـأ  ـغ العقـج، ححـث  ـسز الزـادة      

فسةسـاول الزجـل  مـى انـو ركـغ …(( العقج مغ مجل يراف إليو يكػن قاالال لجكزو انو   البج لكل االلةدام ندأ  غ 
فـــي العقـــج كزـــا جـــخا  ميـــو الفقـــو  (، ويةـــػزع الزجـــل بـــحغ ا ثـــاىحغ ت ا ثـــاه  ـــخا الزجـــل فـــي الجذـــة الةـــي يقـــجميا 

 ةزتـل الدخيظ، وا ثـاه نخـخ  ـخاه فـي غـخض الدـخكة، ونـحىب مـم اال ثـاه األخحـخ فـي كـػن الزجـل فـي  قـج الدـخكة 
الالسدــا  الــحب  داولــو، أمــا القــػل فــي كػنــو حذــة الدــخيظ، فحــلدب إلــى  ســػع الزجــل حخــب نــػع الجذــة فــي الػقــت 

  .أن يكػن مػحجا في العقج الػاحجالحب يفةخض 
ويدــةخ  فـــي الزجـــل أن يكـــػن مزكســـا ومعحســا ومدـــخو ا، وانعـــجام أحـــج ىـــحه الدــخو   ـــلدب إلـــى الصـــالن العقـــج،     

 ةجحل، أو  مى ما يجخمو القانػن. كالةعاقج  مى الزخ
 ـ الدبب  3

يثــب أن يكــػن لمعقــج هــبب صــجيح، فــإذا كــان العقــج الــال هــبب أو لخــبب غحــخ مدــخوع الصــل العقــج، ويفةــخض     
القـــانػن وجـــػد الخـــبب  ســـج  ـــجم ذكـــخه، كزـــا يفةـــخض مدـــخو حةو، ومـــغ  ـــج ي خـــالف ذلـــظ مصمـــػل مســـو اإلمبـــات 

 ( مغ القانػن الزجني. 132 م
ذا كسا قج  ساولسا أركان العقج الإيثاز ممجػظ، فألنيا أركـان  امـة لكـل العقـػد، ال  سفـخد بيـا  قـج الدـخكة، وقـج و     

الجتت مغ قبل شخاح القانػن الزجني الإهيال. ونةساول ايزا يأ ي الحذائز الةي  مجق العقج ألنو  قج شـخكة، أب 
 عقػد في العريا وىحه الحذائز ىي: أنيا خذائز  سفخد بيا ىحا العقج أو  دةخك معو قمة مغ ال

 _ الذكمية:  1
نعسي الالدكمية الكةاالة و دحخ الةدخيعات ويخا الفقو أن  قج الدخكة يثب أن يكػن مكةػبـا. كزـا اخةمـف الفقـو      

مغ القانػن الزجني الزذخب الةي  قري الـأن  507حػل الكةاالة، وىل ىي لالنعقاد أم لإلمبات. ونبجأ بسز الزادة 
مغ القـانػن الزـجني العخاقـي الزمتـاة   يثـب أن  628 قج الدخكة مكةػبا و ال كان الاشال، كحلظ  سز الزادة يكػن 

يكػن  قج الدخكة مكةػبا و ال كان الاشال ...(( و ميو فأن السذػص الةي  ػجب كةاالة  قج الدخكة،  ثعل الكةاالـة 
مدــخكة. ولكــغ مــم ىــحا الــبصالن يجــق لمتحــخ أن  تبــت شــخشا النعقــاد العقــج، التحــخ الكةاالــة ال وجــػد لمعقــج وال وجــػد ل

وجــػد الدـــخكة التحــخ الكةاالـــة. ومعســى ذلـــظ يثــػز االحةثـــاج بػجػدىـــا  مــى الـــخغع مــغ اشـــةخا  الــبصالن  ســـج  ـــجم 
مــغ قــانػن الدــخكات لجولــة اإلمــارات  قرــي الأنــو   ويثــػز لمدــخكاء الةزخــظ  8الكةاالــة. فــالفقخة األخحــخة مــغ الزــادة 

 ــغ  ــجم كةاالــة العقــج أو  ــجم  ػميقــو فــي مػاجيــة التحــخ الــحب يثــػز لــو االحةثــاج الــالبصالن فــي  الــالبصالن الساشــ 
مػاجيةيع   (، أما السذػص الةي  دةخ  اإلمبات الالكةاالة، ايفيع مسيـا إمكانيـة وجـػد الدـخكة التحـخ الكةاالـة لكـغ ال 

العزمـي فـأن الكةاالـة ال غسـى  سيـا، لكتـخة  يثػز حخع السداع بحغ الدخكاء إال الالعقج الزكةػل. وما يالحظ فـي الػاقـم
الدخو  الةي  ةرزسيا العقج  ـادة، ولمزـجة الصػيمـة الةـي يزةـج فحيـا ندـا  الدـخكة فـي التالـب، فزـغ غحـخ الزةذـػر 

 اال ةزاد في أمبات الدخو  الػاردة العقج الدخكة  مى شيادة الديػد. 
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كةاالــة، وىــػ قــانػن الدــخكات العــج إلتــاء الزــػاد الحاصــة والبــج مــغ أن ندــحخ إلــى مػقــف القــانػن العخاقــي مــغ ال     
الالدخكات في القانػن الزجني. إذ لع  ةرزغ ىحا القانػن نذا  ػجب الكةاالة أو يدةخ  اإلمبات بيا، وىػ فـخا  كـان 

 مغ الزخةجخغ هجه، خاصة إذا اخح الاال ةبار إلتاء الزػاد الحاصة في القانػن الزجني كزا بحسا. 
م القػل وبال  خدد، أنو مم ىحا الفخا  فأن القانػن  ةصمب الكةاالة، يفيـع ذلـظ مـغ مثزـل السذـػص ولكغ نخةصي    

 الةي  ةعمق الالةأهيذ، كزا أن الكةاالة ضخورية لالحةثاج الأب  عج ل  ل العقج. 
 قـج  ( مغ قانػن الدخكات  سز  مى أن    يقجم شمب الةأهيذ إلى الزخـثل ويخفـق الـو: أوال ـ 17فالزادة        

 الدخكة ... (( 
(  مى انو    إذا وافق الزخـثل  مـى شمـب الةأهـيذ لةـػافخ شـخوشو، وجـب  ميـو د ـػة 20كزا  سز الزادة       

الزلهخــحغ أو مــغ يزــتميع قانػنــا لةػمحــق  قــج الدــخكة أمامــو أو أمــام مــغ يحػلــو مــغ مــػضفي دائخ ــو .. ((، و قرــي 
ل .. (( والكةاالــة غحــخ مصمػبــة فــي ( انــو    يثــب أن  ػمــق  قــج الدــخكة البخــيصة مــغ الكا ــب العــج 182الزــادة  

( مــغ القــانػن  ــسز  مــى انــو   ال يعةبــخ  عــج ل  قــج 203الةأهــيذ فقــخ، إنزــا فــي  عــج ل العقــج أيرــا، فالزــادة  
 الدخكة نافحا إال العج  ذجيقو مغ الزخثل وندخه في السدخة وفي صجيفة  ػمية. ((   ( 

فـال يزكـغ  كـػيغ شـخكة والجذـػل  مـى إجـازة  أهيخـيا ويفيع مغ السذػص الزـحكػرة، وضـػح شـخ  الكةاالـة،      
التحخ  قج مكةػل، بل  دةخ  الكةاالة الخهزية كزا الحطسا، و ةزتل الالزذـادقة مـغ الزخـثل أو مـغ الكا ـب العـجل. 
ولكـغ مــم ىــحه السذــػص الةــي  بـحغ أىزيــة الكةاالــة فــي  أهــيذ الدــخكات حخـب القــانػن العخاقــي، ىــل يثــػز إمبــات 

 يا  قج مكةػل. ولع  خثل لجا مخثل الدخكات؟ وجػد شخكة ليذ ل
وال نخا مـا يجـػل دون ذلـظ، ألن مـغ  ةعامـل مـم الدـخكة ال  بجـث فـي العـس األحيـان  ـغ العقـج والةخـثحل       

لــجا مخــثل الدــخكات، إنزــا يعةزــج  مــى الزطيــخ الحــارجي الــحب ضيــخ الــو السدــا  االقةذــادب. و ميــو إذا اهــةصاع 
أو انـــو  عامـــل مـــم كيـــان ا حـــح شـــكل شـــخكة  مـــى الـــخغع مـــغ  ـــجم الةخـــثحل لـــجا شـــحز أن  تبـــت وجـــػد شـــخكة، 

( مغ قـانػن  215الزخثل، أو حةى  جم وجػد العقج الزكةػل، ايحرم الدخكاء إلى العقػبة الةي  قخرىا الزادة   
مصالبـة الدخكات، وىي الجبذ أو التخامة أو العقـػبةحغ معـا. كـحلظ يخـةصيم مـغ  عامـل مـم كيـان  مـى انـو شـخكة، 

 الدخكاء مةرامسحغ الزا دفعو اهةسادا  مى مبجأ الكخب دون هبب. 
كحلظ  بخز، الزساهبة  ساول مػضػع أركان  قج الدخكة و غ الدكمية، مػضػع الصالن الدـخكة، الخـبب الصـالن      

أو  العقج ألهبال  جة، أما لةحمف ركغ مغ أركان العقج، أو الخبب  حب مـغ  حـػل الخضـا أو لـسقز فـي األىميـة،
 لزا ذكخنا مغ  جم وجػد العقج الزكةػل والةخثحل. 

وقج وججنا الالسخبة لمجالـة األخحـخة  ـجم الةخـثحل و ـجم وجـػد العقـج الزكةـػل، أن حكـع القـانػن العخاقـي ىـػ مـا      
ــع  دــخ إلــى الــبصالن وشبيعــة الــبصالن، فــإذا أضــفسا إلــى ذلــظ إلتــاء الزــػاد الحاصــة  215 قــخره الزــادة    ( الةــي ل

الدــخكات فــي القــانػن الزــجني،  بــخز الفــخا  فــي معالثــة ىــحا األمــخ فــي القــانػن العخاقــي  (  مــى خــالف مــا  قــخره ال
مـغ نطـام الدـخكات الخـعػدب  ـسز  مـى انـو    الاهـةتساء شـخكة الزجاصـة،  10القػانحغ مػضػع الزقارنة، فالزـادة 
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ا ب  جل و ال كان العقج أو الةعج ل غحخ نافح فـي  تبت  قج الدخكة وكحلظ ما يصخأ  ميو مغ  عج ل الالكةاالة أمام ك
ــع  تبــت  مــى السجــػ  مػاجيــة التحــخ. وال يثــػز لمدــخكاء االحةثــاج  مــى التحــخ لعــجم نفــاذ العقــج أو الةعــج ل الــحب ل

 الزةقجم و نزا يثػز لمتحخ أن يجةج الو في مػاجيةيع. ((   (. 
 والبصالن كزا يقخزو الفقو   (، مصمق ونخبي: 

ما  ةخ ب  مى  حمف أحج األركان أو الدـخو  الثػىخيـة. كـأن  ةحمـف الخضـا مـتال أو ىػ  ظالن السظمق:الب      
يكػن الزجل غحخ مدخو ا وكحلظ  جم مدخولية هبب العقج. ويسثع  غ ذلظ الصالن مصمق لمعقج، الجحث ال يزكغ 

جةج الالبصالن كل شحز لو مذمجة، االحةثاج الزتل ىحا العقج، ال بحغ الدخكاء وال الالسخبة لمتحخ، ويخةصيم أن ي
و خــةصيم الزجكزــة أن  جكــع الــو مــغ  مقــاء نفخــيا، وال  متــي الــبصالن اإلجــازة، وال  ةقــادم الجحــث يذــبح العقــج العــج 
انقراء مجة الةقادم مدخو ا، و ذا وقم البصالن فأنو يقم الأمخ رجعي، وال يزكغ االحةثاج بػجػد الدـخكة قبـل إيقـاع 

عقج وأماره، والكائغ القانػني الساجع  غ العقج، و زجى اآلمار الةي  خ بت قبل البصالن، ألن البصالن ولحلظ يزجى ال
 هبب البصالن يخةصيم أن يكةدفو مغ  خيج الةعامل مم الدخكة. 

وىـػ الـحب  ـسثع  ـغ  حـػل اإلرادة الةـي  دـػل رضـا الدـخيظ، وكـحلظ الـسقز فـي أىميـة  :أما البظالن الشدبي    
لالء ليع رخذة يقخرىا القانػن  بصل الخضا مةى اهةحجمت، لكغ ىحا األمـخ  سصبـق  مـى القـانػن احج الدخكاء، وى

الزجني الزذخب الحب  سعقج العقج الزػجبو ويسفح حةى مم حذػل العحػل الةي  فخج الخضا أو في حالة السقز في 
ذـة مسجيـا لـو القـانػن خـالل األىمية، لكغ يخةصيم مغ شال رضاه العحب أو ا ةخا أىمحةو الـسقز أن يخـةحجم رخ

مالث هسػات مغ  اري  إكزالو األىمية أو مغ  اري  زوال اإلكخاه أو اكةداف التمـخ أو اكةدـاف التـبغ والةفخيـد   م 
 ( مغ القانػن الزجني الزذخب.  140
الإالصـال وىحه الخخذة لمدحز الزججد، ال  ةعـجاه إلـى غحـخه مـغ الزةعاقـج غ، إال إذا كـان أب مـسيع لـو رخذـة      

العقـج أيرـا، والخـلال الـحب  تـار، إذا  زخـظ الدـحز الالخخذـة، وبصـل بسـاء  مـى ذلـظ رضـاه، فيـل يزةـج الـبصالن 
ـــار  ـــو؟ وجـــػال ذلـــظ يحةمـــف حخـــب نـــػع الدـــخكة، ففـــي شـــخكات األشـــحاص، القائزـــة  مـــى اال ةب إلـــى العقـــج الأكزم

، ألن العقـــج أنبســـى  مـــى إرادة أشخافـــو الدحذـــي يزةـــج الـــبصالن إلـــى العقـــج الأكزمـــو إذا الصـــل رضـــا احـــج الزةعاقـــج غ
الزةعجد غ وبصالن رضا احجىع يزتـل خمـال يفخـج العقـج الأكزمـو، أمـا إذا كانـت شـخكة أمـػال ححـث يرـعف اال ةبـار 
الدحذي، فاألصل أن البصالن ال يزةج إلى العقج الأكزمو، إنزا يقةذخ  مى الدحز صاحب الخخذة الةي احةج 

الن الدــخكة يجذــل العــج مــجة مــغ  أهيخــيا، أب أن الدــخكة كانــت قائزــة ككيــان بيــا   (. ولكــغ مــا يالحــظ أن الصــ
مخةقل  غ الدخكاء، مع الصمت لألهبال الةي ذكخنا. وال  ػجج مدكمة إذا لع  ـداول الدـخكة خـالل ىـحه الزـجة الػاقعـة 

الةــي قــجمت  بــحغ الةأهــيذ والــبصالن  زميــا، فمــيذ لمدــخكة أو التحــخ حقــػق، ويخــةصيم الدــخكاء اهــةخجاع األمــػال
كجذـــة فـــي الدـــخكة مـــغ اإلدارة أو مـــغ الدـــخيظ الـــحب  خـــمزيا  أهيخـــا  مـــى اهـــةخداد مـــا دفـــم التحـــخ حـــق  (. إنزـــا 
الزدــكمة فــي مداولــة الدــخكة لسدــاشيا قبــل الصالنيــا، وال شــظ فــي الصــالن الةذــخفات الػاقعــة العــج الصــالن الدــخكة وال 

انيا حذمت مغ شحز معسػب اندىء الذـػرة قانػنيـة يثػز االحةثاج بيا. أما اال زال الةي حذمت قبل ذلظ، ف
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و ذا كانت القػا ج العامة  قري  سج الصالن العقج ا ـادة الزةعاقـج غ إلـى مـا قبـل الةعاقـج   (، فـأن  قـج الدـخكة يعـج 
ذو شبيعة خاصة، فيػ مغ العقػد الزخةزخة ويقم البصالن فحيا  مى الجاضخ والزخةقبل وال يزةـج إلـى مـا هـبق مـغ 

ت، كزا أن اهةقخار الةعامل  ةصمب ذلظ و ال انيارت الزخاكد القانػنية الةي حذمت أمساء ةيام الدخكة لحلظ الةذخفا
فــأن، الــبصالن ال يدــزل مــا هــبق مــغ الةذــخفات، و عــج الدــخكة فــي الفةــخة الخــاالقة لػقــػع الــبصالن شــخكة فعميــة أو 

 القانػنية   (. شخكة واقم كزا يقػل الفقو،  مى الخغع مغ الصالنيا مغ الساحية 
وال يخخب ىحا األمخ حخب القػا ج العامة في القانػن العخاقي   (، ألن العقج الحب يقم مغ ناقز األىمية ومغ     

شحز لجق رضاه العحـب، مػقػفـا، ال  سفـح إال إذا اجـازه الدـحز الزـحكػر خـالل مالمـة اشـيخ مـغ إكزالـو األىميـة 
تبغ مم الةتخيخ، و ذا نفح العقج أصبح كامال ال  مجقو البصالن. أما البصالن أو زوال اإلكخاه أو اكةداف التمخ أو ال

الزبســي  مــى خمــل فــي األركــان أو الدــخو ، فيــػ الــبصالن الــحب يصمــق  ميــو   الــبصالن الزصمــق (، وال  ػجــج معــو 
 الدخكة الفعمية  (. 

 عقد الذركة عقد مدتسر:  -2
يعج  قج الدخكة مغ العقػد الدمسية، لو اهةزخارية البج مسيا حةى الالسخبة لمدخكات الةـي  ةكـػن لزػاجيـة  زميـة     

واحجة، فال يزكغ أن  سدأ الدخكة و داول نداشيا و سةيي في وقت واحج. و ذا كان األهةاذ  مي البـارودب   (  ـخا 
حب ندأ مـغ العقـج، أمـا العقـج، فحسعقـج ويسفـح فـي الجـال، فسـخا صفة االهةزخار في االمةجاد الدمسي لمكائغ القانػني ال

وجـــػد  ـــالزم بـــحغ العقـــج وبـــحغ الكـــائغ القـــانػني الـــحب افـــخزه، وفـــي أب وقـــت  بصـــل العقـــج  بصـــل الدـــخكة   الدـــحز 
 الزعسػب (، ألنو أمخ لمعقج. 

 تظابق مرمحة األطراف:  -3
ػد لةعارض الزذالح الزعخوف في جزيم العقػد، الةـي  ةصابق في  قج الدخكة مذمجة إشخاف العقج، فال وج     

يكـػن العقــج فحيــا نقصــة الةقــاء لزذــالح مةرــادة  ــادة، أمــا فــي  قــج الدــخكة، ايخــعى الدــخكاء وبذــػرة جزبيــة إلــى 
  جقق مذمجة الدخكاء في الخبح فرال  غ الزذمجة االقةذادية العميا لمبمج.   كػيغ وحجة اقةذادية.

 
 
 تعديل العقد بإرادة البعض:  -4

 قرــي القػا ــج العامــة العــجم إمكــان  عــج ل العقــج أو إلتــاره إال الإجزــاع األشــخاف الةــي أندــأ و، بحسزــا نثــج  قــج     
و م  92الدخكة  مى خالف ذلظ يزكغ  عج مـو القـخار مـغ اليحاـة العامـة يزتـل أغمبيـة  حةمـف حخـب نـػع القـخار   م 

 د في قانػن الدخكات العخاقي. ( وغحخ ىحه الزػا158و  98
وبساء  مى ىحه الحذائز الةي  زحد  قج الدخكة، وباألخز  عج ل العقـج التحـخ اإلجزـاع و صـابق الزذـمجة،     

يراف إلى ذلـظ مـا يقـال فـي الدـخكات الزخـاىزة الـاألخز مـا  ةخ ـب  مـى قابميـة األهـيع لمةـجاول، الاقةسـاء األهـيع 
ب إلــى مدــاركة أشــحاص ال  ثزعيــع الزعخفــة ذىــب الــبعس   ( إلــى كــػن مــغ أشــحاص لــيذ بحــسيع معخفــة أو  ــلد
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العقج لع يعج لو أىزية في أنداء الدخكة وحيا يا، فزا ذكخ مغ الحذائز  ةعـارض مـم شبيعـة العقـػد ويجـل مجـل 
. العقج مفيػم الزسطزة. القائع  مى  جخل الزدـخع ويقةذـخ دور الدـخكاء  مـى األ ـخال  ـغ إراد يـع الاالنرـزام ليـا

و ذا كان في ىحا القػل كتحخ مغ الػجاىة، خاصة في شخكات الزخاىزة، الةي  سيس  مـى أهـاس الةسطـيع و ـجخل 
الزدــخع فــال يزكــغ إنكــار دور العقــج فــي مخحمــة الةأهــيذ فــي األقــل. أمــا العــج ذلــظ فحةرــح  خاجــم اإلرادة لزذــمجة 

يادة رأس الزال وفي  حضيرو وفي دمج الدـخكة  جخل الزدخع في حياة الدخكة  ةبحغ ذلظ في القانػن العخاقي في ز 
و جػليا و ذفحةيا فرال  ـغ  أهيخـيا. ألنـو فـي ىـحه األوضـاع ذات األىزيـة، البـج مـغ اقةـخان قـخار اليحاـة العامـة 

 حػليا الزذادقة جية رهزية. ال  سفح القخار التحخ قبػليا   (. 
 ادلجحث انثبًَ 

  اشرتاك أكثر يٍ شخض
ة لةكػيغ الدخكة اشةخاك أكتخ مـغ شـحز، كزـا ىـػ واضـح مـغ  عخيـئ الدـخكة فـي الزـادة مغ الدخو  الالزم     

الخاالعــة مــغ القــانػن    .. يدــةخك الــو شحذــان أو أكتــخ ... (( فالجــج األدنــى شحذــحغ، ألنــو ال يزكــغ إندــاء  قــج 
ى ألشــحاص الدــخكة   التحــخ ىــحا العــجد، فالعقــج الةقــاء أكتــخ مــغ أرادة، ومــا يقــخره قــانػن الدــخكات العخاقــي كجــج أدنــ

/ مانيــا  6/ أوال وشحذــحغ فــي كــل مــغ الدــخكة الزجــجودة والةرــامسية م 6خزخــة أشــحاص فــي شــخكة الزخــاىزة م 
 . ( 181ومالتا. وشحذحغ في الدخكة البخيصة م 

والعجد مصمػل أمساء الةأهيذ وشحمـة حيـاة الدـخكة  (. فـال يثـػز أن  ـسقز  ـجد الدـخكاء  ـغ ىـحا العـجد و ذا      
فـي البـال التـامغ، األحكـام الزةفخقـة  ـسز  مـى انـو    إذا  205قز فأن ذلظ  ـلدب إلـى  جـػل الدـخكة. فالزـادة ن

أصبح  جد أ راء الدخكة دون الجج القانػني الجخب نػ يا وجب إكزال العجد خالل هةحغ  ػما مغ وقػع السقز 
ػع أخخ مغ الدخكات وبالدكل الحب يثحده فأن مرت الزجة ولع يعصيا الزخثل أمياال أضاايا، وجب  جػليا إلى ن

 ىحا القانػن. (( 
لكغ القـانػن أورد اهـةتساء فـي الزـادة الخاالعـة الفقـخة مانيـا يفحـج إمكانيـة  كـػيغ الدـخكة مـغ شـحز شبيعـي واحـج.     

 الزمتي.  1983أشمق  محيا  خزية   الزدخوع الفخدب (. والسز مسقػل  غ قانػن 
الزػجـــب ىـــحا الـــسز، غحـــخ الدـــخكة الزعخوفـــة فـــي العـــس القـــػانحغ، والةـــي  عـــخف الدـــخكة والزدـــخوع الفـــخدب       

(، الةــي  ــسيس  مــى أهــاس فذــل الحمــة الزاليــة لمدــخيظ بــحغ مــا One Mans Companyالدــحز الػاحــج  
  ػضم في رأس مال الزدخوع الحب ىػ الدخكة، وما  جا ذلظ مغ ذمة لمدحز الزكػن لمزدخوع  (. 

/ مانيــا  قرــي الأنــو    لــجائسي الزدــخوع  37خكة  مــى أهــاس فذــل الحمــة الزاليــة، ألن الزــادة وال  ــسيس الدــ     
الفـخدب مقاضــا و أو مقاضــاة مالــظ الجذــة ايــو و كــػن أمػالـو ضــامسة لــج ػن الزدــخوع، ويثــػز الةسفحــح  مــى أمػالــو 

خوع خـارج الدـخكة فزـا دون إنحار الزدخوع (( وفـي الـسز  ـجاخل واضـح بـحغ أمـػال الزدـخوع وأمـػال صـاحب الزدـ
ىػ الفخق بحغ ىحا الدكل القانػني والسدا  الةثارب الزسفخد، وما الحب  جفم الدحز إلى اخةبار شكل ىحه الدخكة 
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لسداشو االقةذادب، خاصة وانو يحرم لزػافقـات و جـازة أشـج الكتحـخ حخـب القـانػن العخاقـي قبـل  عج مـو مـغ إقامـة 
 مدخوع  ثارب مسفخد  (   (. 

ى العزػم خفـف مـغ وشـأة الةـجاخل بـحغ أمـػال الزدـخوع وأمـػال صـاحب الزدـخوع خارجـو فـي حالـة العالقـة  م     
بــحغ دائســي صــاحب الزدــخوع ومــغ خــارج ندــا  الزدــخوع، وأمــػال الزدــخوع. فــال يجــق لمــجائسحغ الةسفحــح  مــى أمــػال 

حثــــد الجذــــز فــــي الدــــخكة  / مانيــــا  قرــــي الأنــــو    ال يثــــػز 72الزدــــخوع الفــــخدب إال لــــج غ مزةــــاز، فالزــــادة 
 الةرامسية والزدخوع الفخدب والدخكة البخيصة إال لج غ مزةاز ويثػز حثد أرباحيا الزةجققة (( 

و ميــو فــأن مفيــػم ىــحه الدــخكة يحةمــف  ــغ شــخكة الدــحز الػاحــج الزبسيــة  مــى أهــاس فذــل الحمــة الزاليــة      
 لمدحز. 

إمكانيــة  كــػيغ شــخكة مجــجودة الزخــلولية مــغ شــحز واحــج، ليــا وقـج أورد قــانػن الدــخكات األردنــي نذــا يفحــج      
وال يجق لجائسحيا الةسفحح  مى أمػال صاحب الدخكة، وفي ذلظ اهةعارة لدـخكة الدـحز الػاحـج،  ذمة مالية مخةقمة،

/ ل  ــسز  مــى انــو: يثــػز لمـػزيخ بســاء  مــى  سخــحب مبــخر مـغ الزخاقــب الزػافقــة  مــى  خــثحل شــخكة  53فالزـادة 
 لولية مججودة  ةألف مغ شحز واحج((  ( ذات مخ

وال نخا ضحخا مغ  كػيغ وحجة اقةذادية  مى شكل شخكة مغ شـحز واحـج إذا  ـػافخت لجيـو مخـةمدمات  كػيسيـا   
القــجرة: الزاليــة، اإلداريــة والفسيــة (، بــجال مــغ أن  ــجفم إلــى المثــػء صــػريا إلــى مدــاركة الدوجــة أو االبــغ أو العامــل 

ا يجذــل فــي الدــخكات الزجــجودة الزخــلولية فــي كتحــخ مــغ الجــاالت. كزــا ال نــخا ضــحخا فــي الدــخو  خاصــة وىــػ مــ
اهةعارة شكل الدخكة الزججودة الزكػنة مغ شـحز واحـج حخـب مـا الحطسـا مـغ أحكـام القـانػن األردنـي  قـػم  مـى 

وبـحغ مـا أهاس فذل الحمة الزالية لمدحز بـحغ مـا ىـػ مػضـف فـي الزدـخوع االقةذـادب الـحب ا حـح شـكل شـخكة 
ىــػ خارجيــا، وأهــاس فذــل الحمــة الزاليــة فــي ىــحه الجالــة  ــسيس  مــى نــز خــاص ىــػ   قــانػن الدــخكات (. وقــج 

الحاصة الالزدخوع الفخدب، لةقخأ:     ةكػن الزدخوع الفخدب مغ شحز شبيعـي أو  6 جلت الفقخة راالعا مغ الزادة 
واحج (( فقج أالقـى الةعـج ل  مـى شـخكة الزدـخوع الدخكة الزججودة ذات الزالظ الػاحج مغ شحز شبيعي أو معسػب 

. وبثانـب ذلـظ 1983الزسقػلـة  ـغ قـانػن  1997لخـسة  21الفخدب الحذائذيا الةـي جـاءت بيـا فـي القـانػن رقـع 
أالاح  كػيغ شخكة مججودة مغ شحز واحج،  قػم  مى أهاس فذـل الحمـة الزاليـة، ألنيـا خاضـعة ألحكـام الدـخكة 

 الزججودة. 
ػن العخاقــي يعــخف نــػ حغ مــغ الدــخكات الةــي  ةكــػن مــغ شــحز واحــج. األولــى وىــي الةــي كانــت و ميــو فــأن القــان

معخوفــة فــي القــانػن قبــل الةعــج ل.  ةكــػن مــغ شــحز شبيعــي واحــج و ةــجاخل أمــػال الزدــخوع مــم أمــػال صــاحب 
القــانػن، ححــث الزدــخوع الــحب يخــأل  ــغ الةدامــات الزدــخوع الكــل أمػالــو أمــا التانيــة فيــي الةــي انبتقــت العــج  عــج ل 

 ةكػن شخكة أيرا مغ شحز واحج ولكغ ال يدةخ  ايو أن يكػن شبيبيا، إنزا قـج يكـػن شبيبيـا أو معسػيـا حخـب 
 السز الحب اشخنا إليو. كحلظ ال  زةج الزخلولية  غ الةدامات الزدخوع إلى األمػال الدحذية لذاحب الزدخوع. 
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ي الإالاحــة  كــػيغ مدــخوع اقةذــادب مــغ شــحز واحــج ويدــار إلــى مدــخوع قــانػن مػحــج لمدــخكات فــي مذــخ، يقرــ
يخةعحخ أحكام الدخكة مججودة الزخلولية، مـغ ححـث حـجود مخـلولية الزدـخوع وقـج أشمـق مدـخوع القـانػن  مـى ىـحا 
الكيــان بـــ   مدــخوع الدــحز الػاحــج ( ويفرــل الـــبعس ىــحه الةخــزية  مــى إشــالق مذــصمح شــخكة، ألن األخحـــخة 

  ةصمب اشةخاكا. 
زدـخوع مجـجودة الزقـجار الزبمـذ الـحب وضـم كـخأس مـال لمسدـا ، وأ مـغ  سـو، أمـا التحـخ اإل ـالن فةكـػن ومخلولية ال

(. كـحلظ وضـعت فـي الزدـخوع أحكـام ال نـخا مـا يزامميـا فـي القـانػن العخاقـي أو 148الزخـلولية غحـخ مجـجودة   م 
الكيــان القــانػني الــحب نطــع  األردنــي، وىــحا الكــالم يقةذــخ  مــى الدــخكة الزجــجودة الزللفــة مــغ شــحز واحــج، أمــا

 أحكامو قانػن الدخكات العخاقي، فأن صاحبو مخاػل الذػرة مصمقة  غ الةدامات الزدخوع. 
ومزا أورده مدخوع القانػن الزذخب ال يثػز  عامل الزدـخوع مـم صـاحب الزدـخوع إال وفـق الدـخو  الةـي  ةعامـل 

 بيا مم التحخ وشبقا لسدا  الزدخوع. 
ز  كــػيغ أكتــخ مــغ مدــخوع، كزــا يجطــخ  مــى الزدــخوع أن يكــػن ملهخــا ألب شــحز كــحلظ يجطــخ  مــى الدــح

 (  (.  115معسػب أخخ   م 
 األشحاص الح غ ليع حق الزداركة في  كػيغ الدخكات: 

نـــخا اضـــصخاالا واضـــجا لـــجا الزدـــخع العخاقـــي الحذـــػص  جج ـــج األشـــحاص الـــح غ يجـــق ليـــع  أهـــيذ الدـــخكات أو 
 الزداركة فحيا، أو شخاء حذة فحيا حخب القانػن العخاقي. 

الزمتــي  مــى العــخاقححغ اإلقامــة داخــل العــخاق أو الــػشغ العخبــي والتــي الدــخ  الحــاص  1983فقــج اشــةخ  قــانػن 
 وأالقى  مى شخ  واحج في الخزاح لمعخاقي، ىػ أن ال يكػن مزسػ ا قانػنا.  1997ػن الاإلقامة الزػجب قان

أن  1997بــحغ العــخل والعــخاقححغ فــي الزدــاركة أو  أهــيذ الدــخكات، اشــةخ  قــانػن  1983وبعــج أن هــاوا قــانػن 
مـــغ   قةذــخ الزدـــاركة  مـــى شــخكات األمـــػال فقـــخ وال يخــزح الزدـــاركة فـــي شــخكات األشـــحاص. وقـــج صــجر قـــخار

مسم العـخل مـغ  كـػيغ الدـخكات أو الزدـاركة فـي  كػيسيـا. ويفيـع  1994لخسة  23مثمذ ةيادة التػرة الخابق رقع 
 ـجم الخـزاح لألجانـب ـ غحـخ العـخل ـ مـغ الزدـاركة فـي  كـػيغ  1997الزمتي وقانػن  1983مغ نذػص قانػن 

لقـانػنحغ (، فـي حـحغ  خـعى الةدـخيعات فـي ا 12الدخكات، ألن السذػص  ججمت فقـخ  ـغ العـخاقححغ والعـخل   م 
لتالبيـــة الـــجول إلـــى  دـــثيم االهـــةتزار الـــحب يعســـي الخـــزاح بـــجخػل رروس األمـــػال األجسبيـــة وفـــق ضـــػاالخ  جزـــي 

 الزػاشغ واالقةذاد الػشسي. 
و ميو نخا أن يفةح البال أمام األشحاص أب كانت جسخية الدحز، وكحلظ شبيبيا يكػن الدحز أو معسػيا في 

زار الــحب يأخــح شــكل الدــخكات الةــي يخــزح القــانػن بةأهيخــيا فــي العــخاق. وال يقحــج ىــحا الخــزاح بةقــج خنا إال االهــةت
 شخشحغ: 

األول: أن ال يكــػن الدــحز مزسػ ــا قانػنــا. كــأن يكــػن قــج هــاىع فــي جــخائع  حخيــب االقةذــاد الــػشسي، كةدويــخ 
 مــى  أهــيذ الدــخكة  (. والقحــج التــاني: أن  قةذــخ العزمــة، ويخــةصيم الزخــثل أن يخــةحجم ىــحا القحــج  ســج الزػافقــة 
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الزدــاركة الالسخــبة لألجسبــي وحةــى لمعخاقــي غحــخ الزنــيع فــي العــخاق  مــى شــخكات األمــػال   الزخــاىزة والزجــجودة ( 
لذعػبة الػصػل إلى األمػال الدحذية الةي  كػن خارج العخاق،  سجما يخأل شحذيا  غ د ػن الدخكة كزا ىػ 

ت الةرامسية متال: أو يقجم غحخ الزنيع في العخاق ضـزانات مثديـة كـأن يكـػن غحـخ الزنـيع مالكـا الجال في الدخكا
ألمػال داخل العخاق أو الزداركة العخاقححغ مغ ذوب الزكانة الزالية الزخمػقة، أما التحخ ذلظ فحسبتي أن  ػصج البال 

مـغ القـانػن لةقـخأ  12ج  ـجلت الزـادة بػجو األشحاص األجسبية  غ  كػيغ أو الزداركة في شخكات األشحاص. وقـ
   لمدــحز الصبيعــي أو الزعســػب الجـــق فــي اكةخــال  رـــػية فــي الدــخكات الزسذــػص  محيـــا فــي ىــحا القـــانػن 
كزلهــذ أو حامــل أهــيع أو شــخيظ، مــا لــع يكــغ مزسػ ــا مــغ متــل ىــحه العرــػية الزػجــب القــانػن أو اهــةسادا لقــخار 

 ة محػلة ((. مجكزة صادر  غ مجكزة محةذة أو جية حكػمي
وكزــا نــخا فــأن الزدــاركة مفةػحــة لتحــخ الزنــيع فــي شــخكات األمــػال أو األشــحاص، وكزــا ذكخنــا فــأن الزدــاركة فــي 

 األخحخة غحخ مقبػل بةقج خنا، ويعدز ىحا السز ما ورد في قانػن االهةتزار  (. 
 ادلجحث انثبنث 

 تقذٌى حظخ يٍ يبل أو عًم 
ال  خــــةصيم الدــــخكة السيــــػض الألبائيــــا التحــــخ رأس مــــال يكفــــي لزػاجيــــة ىــــحه األلبــــاء، ويةكــــػن رأس الزــــال مــــغ 

 الجذز الةي يقجميا الدخكاء، وال يكػن شخيكا في الدخكة مغ ال يقجم حذة في رأس الزال. 
الزـال الـالسقػد، ايـا  ويزتل رأس الزال الرزان لجائسي الدخكة، إضافة إلى ما لجا الدخكة مغ مػجػدات ويقجر رأس

مغ قانػن الدخكات العخاقي أن يجـجد رأس الزـال الالـج سار  26كانت الجذز الةي قجميا الدخكاء. و دةخ  الزادة 
 العخاقي. 

 أما نػع الجذة الةي يقجميا الدخكاء: 
الةــي قــج  كــػن الجذــة نقــػدا وىــػ التالــب واألنخــب، مــادام رأس الزــال يقــجر الالسقــج وال يدــةخ  فــي الجذــز  -1

 يقجميا الدخكاء الزخاواة. 
ويزكــغ أن  كــػن الجذــة أليانــا وذا كــان قــانػن الدــخكات لــع يفذــح  ــغ ذلــظ، اــيزكغ أن يفيــع مــغ اإلشــالق  -2

 . 4الحب وردت ايو كمزة مال في الةعخيئ حخب الزادة 
 وقج أشارت الةدخيعات الزقارنة إلى األمػال العحسية صخاحة  (. 

ي يقــجميا الدـــخيظ الــالسقػد وال  ةـــجخل الزدــخع  ـــادة فــي  قـــج خ السقــػد الزخـــاوية لمجذـــة و جــجد الجذـــة العحسيــة الةـــ
العحسيــة فــي شــخكات األشــحاص الةرــامسية فــي القــانػن العخاقــي الن الدــخكة  قــػم  مــى  ــجد مجــجود مــغ الدــخكاء 

ج خ األليـان الةـي  ثزعيع صالت قائزة  مى الزعخفة والتقة. لكغ الزدخع  جخل في شخكات األمػال فبحغ كيضية  قـ
 ( وهسةساول ذلظ في ححسو. 29 قجم في ىحه الدخكات لمجذػل  مى األهيع  م 
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وقج  قجم األليان  مى هبحل الةزمظ. أب أن الدخيظ  ةسـازل  ـغ الزـال لحـجخل فـي ممكيـة الدـخكة، و مـى الـخغع مـغ 
البيــم  سصبــق  ميــو كزــا  ــخا الــبعس  أن األمــخ ال يعــج بيعــا ألن نقــل الزمكيــة ال يكــػن إال مقابــل مزــغ إال أن أحكــام

 ذلظ   (. 
و صبق  مى نقل ممكية الزال إلى الدخكة، األحكام الحاصة بسػع الزـال، فـإذا كـان  قـارا مـتال، ال  سةقـل ممكحةـو إال 
الاهــةيفاء الةخــثحل فــي الخــثل العقــارب فــي دائــخة  خــثحل العقــار. وبانةقــال ممكيــة الزــال إلــى الدــخكة و خــميزو فــأن 

زــال يقــم  محيــا الا ةبارىــا الزالــظ الثج ــج، أمــا إذا وقــم اليــالك قبــل ذلــظ أو قبــل الةخــميع فأنــو  يمــظ  مــى ىــالك ال
صاحب الجذة، ححث يصمب مسو  قجيع مال بج ل. و سـج  ذـضية الدـخكة ال يعـاد الزـال إلـى الدـخيظ حةـى إذا كـان 

ى هبحل الةزميظ، ولكغ قج يكـػن  قـجيع مػجػدا، ألنو أصبح جدء مغ أمػال الدخكة , ويعج األصل  قجيع الجذة  م
الزال  مى هبحل االنةفاع، وفـي ىـحه الجالـة ال يحـخج الزـال مـغ ذمـة الدـخيظ، و ذا ىمـظ فـي أب وقـت، وجـب  قـجيع 
مال يجل مجمو وبحـالف ذلـظ  سقرـي شـخاكةو. كزـا يعـاد الزـال إلـى صـاحبو  سـج  ذـضية الدـخكة أن كـان مزكسسـا، 

 و ال يعػض  سو. 
ة الدخيظ الةـي يقـجميا لمزدـاركة بـخأس الزـال. حقـا لـو لـجا التحـخ، فـال يكـػن مقـجما لجذـةو إال مـغ وقج  كػن حذ

 اري  اهةيفاء الدخكة ليحا الجق مغ التحـخ , وىـحا كزـا يقـال خـالف مـا  قرـي الـو أحكـام حػالـو الجـق، فـي ضـزان 
بــة، حزايــة لمدــخكة فــي  كــػيغ رأس وجــػد الــج غ  ســج االحالــة، إنزــا  مةــدم الزــج غ أيرــا بيخــار الزــج غ  ســج الزصال

 الزال. 
و جخم العس الةدخيعات أن  كػن حذة الدخيظ ما  ةزةـم الـو مـغ هـزعو  ثاريـة أو نفـػذ. بحسزـا يخـزح العـس      

الةدـخيعات بـحلظ، أن  كـػن حذـة أحـج الدــخكاء التقـة الةثاريـة الةـي  ةزةـم بيــا. وأمـام هـكػت القـانػن العخاقـي  ــغ 
رية نخا انو ال مثال ال ةزادىا كجذة يزكغ أن يقـجميا الدـخيظ، خدـية الةـجاخل مـم مـا الزػقف مغ الخزعة الةثا

 ةزةم الو الدحز مغ نفػذ اجةزا ي أو هياهي، وألن الةعخيئ في قانػن الدخكات يقري أن يقجم الدخيظ حذـة 
مـــغ مـــال أو  زـــل، والزـــال    كـــل شـــيء يذـــمح أن يكـــػن حذـــة فـــي الدـــخكة((، و جـــخم العـــس السذـــػص فـــي 

 ةدخيعات مػضػع الزقارنة  قجيع حذة في الدخكة  عةزج السفػذ أو الخزعة الزالية. ال
 الحرة: عســــــل 

قج  كػن الجذة الةي يقجميا الدخيظ  زال، وىي ما  عخف الالجذة الذسالية، وقج أشـار الةعخيـئ فـي الزـادة     
 الخاالعة مغ قانػن الدخكات إلى إمكانية أن  كػن الجذة  زال. 

كات الةي يتصحيا الةعخيـئ ىـي   الزخـاىزة، الزجـجودة، الةرـامسية والزدـخوع الفـخدب ( ألن الدـخكة البخـيصة والدخ 
كزا أوضجسا ذلظ افخد ليا الزدخع أحكاما خاصة و عخيفا خاصا بيا. وبالسخبة ليحه الدخكات، الزخاىزة والزججودة 

ع اهـــزية نقجيــة مةخــاوية النيزــة وغحــخ قابمـــة حخــب القــانػن العخاقــي ىــي شــخكات  سقخـــع رأس الزــال فحيــا إلــى أهــي
 لمةثدئة (( 
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فالقـانػن يدــةخ  أن يكــػن الزقابــل لمجذـػل  مــى األهــيع نقــػدا، ومـغ غحــخ الزةذــػر  قــج خ مـا يقجمــو الدــخيظ مــغ 
 زــل ابةــجاء، ألن  قــجيع العزــل يزةــج شحمــة حيــاة الدــخكة. وال يزتــل العزــل جــدء مــغ رأس الزــال، وال يكــػن ضــزانا 

، ألنـو ال يزكــغ الجثـد  ميـو، وفــي ىـحه الدـخكات   الزخــاىزة والزجـجودة (، يقةذـخ ضــزان الـجائسحغ  مــى لمـجائسحغ
 رأس الزال. 

وفي ىحا الزقام ندحخ إلى كػن الزدخع الفخنخـي وكـحا الزذـخب، حطـخا أن  كـػن مخـاىزة الدـخيظ فـي الدـخكة ذات 
ىــحه الدــخكات أن  ــسز نطــام الدــخكة  مــى جــػاز  الزخــلولية الزجــجودة  زــال، و ذا كــان الزدــخع الفخنخــي  بــيح فــي

 قــجيع العزــل فحيــا فقــج  عــخض ىــحا الةػجــو لالنةقــاد وكــحلظ حــخم القــانػن الفخنخــي والزذــخب أن  كــػن األهــيع فــي 
 الدخكة الزخاىزة مقابل العزل، وهبق ذلظ القراء  (. 

ن ذلـظ ال يزتـل رأس الزـال والبـج مـغ أما الالسخبة لذـاحب الزدـخوع الفـخدب، فمـو الجخيـة فـي أن يقـجم  زمـو،  مـى أ
 قجيع رأس الزال الزقجر الالسقج، هػاء كان مغ السقـػد أو األليـان، قبـل صـجور شـيادة  أهـيذ الزدـخوع كزـا  قرـي 

 مغ قانػن الدخكات  (.  53بحلظ الزادة 
ئــل دون  قــجيع  طــل مــغ الدــخكات األربعــة الةــي أشــخنا إلحيــا، الدــخكة الةرــامسية , وال يجــػل فــي ىــحه الدــخكات حا

الةي ذكخناىا  قري الأن يقـجم رأس الزـال وبالكامـل قبـل صـجور شـيادة  53شخيظ أو أكتخ  زال. و ذا كانت الزادة 
 أهـيذ الدـخكة، فزـغ الزعمــػم أن حذـة العزـل ال  ــجخل فـي  كـػيغ رأس الزـال، لعــجم إمكانيـة الجثـد  محيــا، وألن 

 الدخكة أو في فةخة مججدة، إنزا يكػن  قجيع العزل مخةزخا. العزل ال يزكغ أن يقجم دفعة واحجة أمساء  أهيذ 
 ـسز  مـى  181أما الدخكات البخيصة فقج جاء السز واضجا في إالاحة  قجيع العزل كجذة في الدخكة، فالزـادة 

أن     ةكـػن الدــخكة البخــيصة مــغ  ــجد مــغ الدــخكاء ال يقــل  ـغ امســحغ وال  ديــج  مــى خزخــة يقــجمػن حذذــا فــي 
امــة يدــةخ  فــي العزــل الــحب يقــجم، أن رأس الزــال أو يقــجم واحــج مــسيع أو أكتــخ  زــال واآلخــخون مــاال (( وبذــػرة  

يكػن ذو فائجة واضجة لمدخكة، ليذ مغ األ زال الةافية الةي  لدب مغ أب شـحز  (. و ذا قـجم متـل ىـحا العزـل 
فال يكػن صاحبو شخيكا، إنزا أجحخا أو  امال، ولحلظ فـأن  زـل الزيسـجس والحبحـخ فـي شـلون الةخـػيق مـتال يزكـغ 

س الزال كحلظ  تار في مػضػع حذة العزل، مذحخ مزار العزل بخاءة االخةـخاع أن  زتل حذز لزقجمحيا في رأ
الةي يجذل  محيا مغ يقجم حذةو  زال فيـل مزارىـا لـو أم لمدـخكة ؟ ومزـار العزـل مـغ نذـحب الدـخكة، إال بـخاءة 

 االخةخاع فيي لمدحز مقجم العزل إال إذا جخا اال فاق في الجالةحغ خالف ذلظ. 
نػن الدـخكات القصـخب  ـسز  مـى    و ذا كانـت حذـة الدـخيظ  زمـو فكـل كخـب  سـةج  ـغ ىـحا مـغ قـا 10والزادة 

العزل يكػن مغ حق الدخكة ما لع يكغ الدخيظ قج حذل  مى ىحا الكخب مغ حق بخاءة اخةخاع إال إذا ا فق  مـى 
 ذلظ. ويزةسم  مى الدخيظ الحب  كػن حذةو  زمو أن يزارس نفذ العزل لجخاالو الحاص (( 

ل االنةياء مغ الزػضػع، البج أن نةصخق إلى دفـم الجذـة الزاليـة الةـي يقـجميا الدـخيظ فـي رأس الزـال، ونبـادر وقب
إلــى القــػل أن الجذــة فــي الدــخكة الزجــجودة والةرــامسية والزدــخوع الفــخدب  قــجم دفعــة واحــجة وقبــل صــجور شــيادة 

 (. 53الةأهيذ أو شيادة الةخثحل كزا نخا  م 
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زة يزكــغ أن  ــجفم ةيزــة األهــيع  مــى أقخــا  نةساوليــا فــي ححسيــا. و ميــو لــع  ةبــق إال الدــخكة وفــي الدــخكات الزخــاى
البخيصة الةي لع  سطع مػضػع دفم الجذة فحيا الزدخع. فإذا  حمف الدخيظ  غ  قجيع الجذة أو جدء مسيا، فسخا 

بعس احةخـال فػائـج و عـػيس  ـغ وكزا  حىب لحلظ الفقو بةصبحق القػا ج العامة في اهةيفاء الج ػن، بحسزـا  ـخا الـ
األضخار الةي  ةعخض ليا الدخكة وىي أحكـام متـا خة لجكـع القػا ـج العامـة   ( وقـج  الثـت العـس الةدـخيعات ىـحا 

مغ قانػن دولة اإلمارات (  سز  مى انو    يعةبخ كل شخيظ مج سا لمدخكة الالجذة الةي  عيج  16األمخ فالزادة  
 ألجل الزججد لحلظ كان مخاػال في مػاجية الدخكة  غ  عػيس الرخر ... ((. بيا فأن  أخخ في  قجيزيا  غ ا

 السبحث الرابع 
 اقتدام األرباح والخدائر 

يخعى الدخكاء إلى الجذػل  مى الخبح، ولكغ قج  لول مخعاىع إلـى الحخـارة، ايقةرـي أن  ةقاهـع الدـخكاء الـخبح 
 ( أو  خ بخ الو  ادة. والحخارة، وىػ ما يعبخ  سو الفقو بسية الزداركة   

والزقذػد الالخبح الديادة اإليثابية في الحمة الزالية، أو ىـي زيـادة فـي األصـػل  مـى الحذـػم الزػجـب جـخد هـسػب 
و  جاد محدانية كزا ىػ معخوف في الفكخ الزجاهبي والةصبحق ويحةمف  ػزيم األرباح والحخائخ في شخكات األمػال 

مـغ الدــخكات يقخـع رأس الزــال فحيـا إلــى أجـداء مةخــاوية  خـزى األهــيع،   سـو فـي شــخكات األشـحاص فــالسػع األول
و ميو فأن  ػزيم الخبح وكحا الحخارة  كػن الزقجار ما يقةسـي الزخـاىع مـغ األهـيع. ألن نذـحب الخـيع الػاحـج مخـاو 
ج لتحــخه فــي الجــالةحغ وال يثــػز اال فــاق خــالف ذلــظ. أمــا رأس الزــال فــي شــخكات األشــحاص فحــػزع إلــى حذــز قــ

/ مانيا مغ قانػن الدخكات  سز  مى أن     ػزع الباقي مغ  73 كػن مةخاوية أو غحخ مةخاوية و ذا كانت الزادة 
الخبح أو جدء مسو  مـى األ رـاء حخـب أهـيزيع أو حذذـيع حخـب األحـػال (( الزـا يفيـع مسـو أن الةػزيـم يكـػن 

 75صبـق  مـى شـخكات األمـػال ألن الزـادة حخب األهيع أو الجذـز وال يثـػز اال فـاق خالفـو فـأن ىـحا األمـخ  س
 سز  مى أن     ػزع الحخائخ في الدخكة الةرامسية الالسخب الزسذػص  محيا في  قجىا والززاممة لسخب  ػزيم 

. ححـث يفيـع مـغ الـسز انـو الاإلمكـان اال فـاق فـي 13اإلرباح فحيا ((. ويخةزج ىحا السز قػ و مغ الفقخة هادهـا م 
 األرباح ويكػن مزامال لو  ػزيم الحخائخ. وىػ ما  حىب إلى إالاحةو غالبية الفقو   (.  العقج  مى كيضية  ػزيم

اال فـاق الػححـج غحــخ الزبـاح، والـحب  ــلدب إلـى الصــالن  قـج الدـخكة. ىــػ مـا يعــخف الدـخ  األهـج، كــأن  ـسز العقــج 
. أن  ةرــزغ  ــجم  مــى حخمــان احــج الدــخكاء مــغ الــخبح  مــى الــخغع مــغ  جزمــو الحخــارة أو  مــى العكــذ مــغ ذلــظ

مداركة احج الدخكاء في الحخـارة، رغـع  قاضـيو األربـاح ويخجـم هـبب الـبصالن، إلـى أن متـل ىـحا اال فـاق  ةسـاقس 
مم االشةخاك في األرباح والحخائخ، الحب  سز  ميو  عخيئ الدخكة، ويةساقس أيرا مم نية الزداركة الةي  ثزم 

ػن الدخكات إ فاء الدخيظ مغ الحخارة في الدخكة البخيصة فقخ،  سجما الدخكاء. الجالة الػححجة الةي أالاح فحيا قان
(  ــسز  مــى انــو:    أوال ـ إذا ا فــق  مــى أن احــج  186يقــجم الدــخيظ حذــةو فــي رأس الزــال  زــال، فالزــادة   

 الدخكاء ال يخاىع في الخبح أو في الحخارة كان  قج الدخكة الاشال. 
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خيظ الحب لع يقجم غحـخ  زمـو مـغ الزخـاىزة فـي الحخـارة الدـخ  أن ال يكـػن قـج مانيا ـ يثػز اال فاق  مى ا فاء الد
  قخر لو اجخ  غ  زمو   (. 

ويــخ بخ  ػزيــم اإلربــاح والحخــائخ الزبــجأ نيــة الزدــاركة الــحب  ــسيس  ميــو فكــخة الدــخكة، وىــحا الزبــجأ ىــػ الــحب يزحــد 
ة كزمكيـة الزـال  مـى الدـحػع واشـةخاك العزـال الدخكة  غ غحخىـا مـغ األوضـاع القانػنيـة الةـي  ةـجاخل معيـا. الدـخك

 في األرباح والثزبيات الةعاونية: 
 الذركة وممكية السال الذائع 

فةحةمــف الدــخكة  ــغ ممكيــة الزــال  مــى الدــحػع، فــي كــػن األخحــخ  زــال مفخوضــا  مــى الزدــةخكحغ الالدــحػع نةيثــة 
 الدخكاء الإراد يع.   زمكع ماال ال يقبل القخزة، بحسزا الدخكة  زل ايثابي هعى إليو

 
 
 

 الذركة واشتراك العسال في األرباح: 
 حةمـف الدــخكة أيرــا  ـغ حالــة اشــةخاك العزـال فــي الزذــسم  ســجما  كـػن األجــػر حذــة مـغ األربــاح، فــال  ةجــػل 
الزذسم إلى شخكة، النعجام مبجأ الزخاواة بحغ الدخكاء، فالعزال  ـلدون  زميـع بةػجيـو و شـخاف صـاحب العزـل فـي 

 ححغ  ةخاوا الدخكاء في الدخكة مغ ححث الجقػق. 
 الذركة والجسعية: 

 حةمــف الدــخكة  ــغ الثزبيــة، فــي كــػن ىــجف األولــى  جقحــق الــخبح، بحسزــا  خــعى الثزبيــة إلــى  ــػفحخ الحــجمات 
 والخمم إلى مسةخبحيا، ولع يكغ الخبح ىجفا ليا حةى لػ حققةو  (.

 

 انفظم انثبًَ 
  Juridical personانشخظٍخ ادلعُىٌخ 

إن  أهيذ الدخكة يعسي ضيػر كائغ قانػني لو اهـةقاللو الزـالي واإلدارب  ـغ الدـخكاء و ميـو أن مذـصمح الدـخكة 
 سذخف فرال  ـغ العقـج، إلـى كيـان اقةذـادب ضيـخ الـإجخاءات  صمبةيـا القـػانحغ،  ةزةـم الدحذـية  ذـػرية  ةزةـم 

يبيـة. ويـلدب ىـحا الةذـػر إلـى اهـةقالل الالجقػق و فخض  محيا الػاجبات الزـا يدـبو إلـى حـج كبحـخ األشـحاص الصب
الدحز الزعسػب، الجحث  ذبح العقػد واألمػال الزثخد  أهيذ الدخكة  ائجة ليا وليذ لألشحاص الزػقعحغ  مـى 
 قـج  أهيخــيا. ويخـةزخ الدــحز فـي العزــل حةــى أن خـخوج الدــخكاء مـغ الدــخكة، أو مـػت أ رــاء مثمــذ اإلدارة 

 خكة  مقائيا  (. فحيا، فال  لدب ذلظ إلى انةياء الد
وجخج انفذال الدخكة  غ الدخكاء فحيا قخار حكـع فـي قرـية مدـيػرة  خضـت  مـى القرـاء االنكمحـدب، الزعخوفـة 

. ممحذـيا: أن هـالزػن  ـاجخ جمـػد ولجيـو مذـسم لألححيـة، salomon v. salomon and co. ltdالقرـية 
حاص، ىػ وزوجةو وأشفالو الحزخـة وبـاع اضصخل  زمو فجػل نداشو إلى شخكة مججودة الزخلولية مغ هبعة أش
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مسيــــا( وبقــــي د ــــغ  مــــى الدــــخكة مبمــــذ  20000جسيــــو(  خــــمع   30000لمدــــخكة مذــــسم األححيــــة الزبمــــذ مقــــجاره  
جسيــو(، صــفحت الدــخكة العــج أن ا ثيــت نجــػ اإلفــالس، وقــج وجــج الزذــفي أن أمــػال الدــخكة ال  كفــي  10000 

  غ هالزػن مغ د ػن الجائسحغ  أهيخا  مى أنو والدخكة واحج. لخجاد ما  محيا مغ الج ػن، فأراد اهةبعاد د
الزجكزــة وجــجت خصــأ ىــحا الةذــػر، وقالــت أن الدــخكة الزثــخد  أهيخــيا  ذــبح شحذــا مخــةقال  ــغ األشــحاص 
الزػقعحغ  مى  قجىا، وحةى إذا كان نداشيا ىػ ذات السدا  الخابق،  مى  أهيذ الدخكة واألشحاص ىـع الـح غ 

الةي  جرىا، فالدخكة شحز قائع بحا و ال  عج وكيال  غ الدخكاء وال ضامسة ليع، كـحلظ ال يخـال   ةخمزػن اإلرباح
 الدخكاء شحذيا  غ الدخكة إال الزقجار ما يججده القانػن  (. 

وهــسةساول  ــاري  ضيــػر الدحذــية الزعسػيــة لمدــخكة وانةيائيــا حخــب القــانػن العخاقــي، مــع نبــحغ السةــائج الةــي  ةخ ــب 
الدحذية الزعسػيـة. وقبـل ذلـظ نسـػه إلـى أن جزيـم الدـخكات حخـب القـانػن العخاقـي  ةزةـم الالدحذـية  مى ضيػر 

الزعسػية، الن القانػن ال يعـخف شـخكة الزجاصـة الةـي ال  طيـخ لمػجـػد ولـيذ ليـا شحذـية معسػيـة والزعخوفـة فـي 
 اغمب الةدخيعات  ( 

ػن الدخكات العخاقي وضم أحكامـا خاصـة الـأنػاع أربعـة أما مةى  بجأ الدحذية الزعسػية لمدخكة ؟ فزعخوف أن قان
مغ الدخكات ىي   الزخاىزة، والزججودة، الةرامسية، الزدخوع الفخدب ( اهةتخقت جل مـػاد القـانػن، مـع افـخد الاالـا 

 (.  199 – 181خاصا لسػع مغ الدخكات أشمق  محيا اهع الدخكة البخيصة   البال الخاالم الزػاد 
و ميــو فــأن الدحذــية الزعسػيــة لألنــػاع األربعــة مــغ الدــخكات  بــجأ مــغ  ــاري  صــجور شــيادة  أهــيذ الدــخكة مــغ 

(  سز  مى أن    كةخب الدخكة الدحذية الزعسػية مغ  اري  صجور شـيادة  أهيخـيا ((، 22الزخثل، فالزادة  
 ألن ىحه الدخكات الجاجة إلى اإلجازة لبجء نداشيا  (. 

خــيصة فةبــجأ شحذــحةيا الزعسػيــة مــغ  ــاري  إ ــجاع نخــحة مــغ  قــجىا لــجا مخــثل الدــخكات، فالزــادة أمــا الدــخكة الب
 ـــسز  مـــى أن     كةخـــب الدـــخكة البخـــيصة الدحذـــية الزعسػيـــة مـــغ  ـــاري  ا ـــجاع نخـــحة مـــغ  قـــجىا لـــجا  183

 بـحغ    أوال ـ  177الزخـثل ((، أمـا انةيـاء الدحذـية الزعسػيـة، ايكـػن الدـصب اهـزيا مـغ قبـل الزخـثل، فالزـادة 
 مى الزخثل أن يذجر قخاره الدصب اهع الدـخكة مـغ هـثال و ويسدـخ القـخار الالسدـخة وصـجيفة  ػميـة خـالل  دـخة 

 ايام مغ  اري  صجوره في إحجا الجالةحغ اآل حةحغ: ـ 
 إذا وجج أن الةذضية  زت  مى وفق القانػن.  -1
ت مـغ  ـاري  صـجور قـخاره الالةذـضية ومبـت لمزخـثل إذا اهةتخقت إجخاءات الةذضية مجة  ديج  مى خزذ هـسػا -2

  عحر اهةكزال إجخاءات الةذضية. 
مانيـا ـ  عةبـخ الدحذـية الزعسػيـة لمدـخكة مسةييـة مـغ  ـاري  صـجور قـخار شـصب اهـزيا، ومـغ التابـت أن الدحذـية 

 القانػنية لمدخكة  طل شحمة فةخة الةذضية الةي قج  خةتخق وقةا شػيال. 
فحةعمق الاآلمار القانػنية الكةخـال الدـخكة الدحذـية الزعسػيـة وىـحه اآلمـار  دـبو إلـى حـج كبحـخ أما الزػضػع األىع 

 نمار والدة شفل وىي: 
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 االهع  -1
 الثسخية  -2
 الزػشغ  -3
 الحمة الزالية الزخةقمة  -4
 األىمية  -5

 وهسػضح ىحه اآلمار الإيثاز. 
 اسؼ الذركة -1

ليا اهع يزحدىا  غ غحخىا مغ األشحاص ويةكـػن اهـع الدـخكة حخـب ما دامت الدخكة شحذا، ايفةخض أن يكػن 
 القانػن العخاقي مغ  ساصخ مالمة: 

األول: ـ نػع الدخكة ححث يثب أن  ةرزغ اهزيا ما ىػ نػ يا وىػ احج األنػاع الحزخة كزا ذكخنا. لكي يعمع مغ 
التاني لالهع ىػ السدا  كالسقل والةامحغ  ةعامل مم الدخكة شبيعة الدخكة الةي يزكغ معخفةو مغ نػ يا. والعسذخ 

 والخياحة. 
 أما العسذخ التالث لالهع ايحةمف في شخكات األشحاص  سو في شخكات األمػال. 

فألىزية اال ةبار الدحذي في األولـى،  ـحكخ اهـع الدـخكاء أو العرـيع فـي االهـع. أمـا فـي شـخكات األمـػال ححـث 
 سجما نذـت  مـى:    اهـع  13قج أوضجت الفقخة أوال مغ الزادة يتحب اال ةبار الدحذي ايراف اهع مبةكخ، و 

الدخكة الزخةزج مغ نداشيا،  حكخ ايو نػ يا مم إضافة كمزة محةمصة إن كانـت محةمصـة واهـع احـج أ رـائيا فـي 
 األقل إن كانت  رامسية أو مدخو ا فخديا  (، ويثػز إضافة أية  خزية مقبػلة إن كانت مخاىزة أو مججودة ((. 

 الجشدية  -2
 قةرــي اال ةبــارات العزميــة، وا ةبــارات الخقاالــة  مــى الدـــخكة أن يكــػن ليــا جسخــية. ويةبســى الفقــو معــا حخ محةمفـــة 
لةجج ج جسخية الدخكة، فقج  خ بخ األمخ الزكان ندا  الدـخكة، أب أن الدـخكة  أخـح جسخـية الجولـة الةـي  عزـل  مـى 

ن وجـػد الزقـخ الخئيخـي لمدـخكة، ححـث  أخـح جسخـية دولـة الزقـخ، أراضحيا، بحسزا  حىب مبيار نخخ إلى ا ةزاد مكـا
(. ومبيار مالث  ةبسى جسخية الدخكاء،  181ويةبسى ىحا الزبيار األهةاذ الجكةػر مجخغ شفحق  الزذجر الخابق، 

ه أو جسخــية رأس الزــال، ولكــل مــغ الزعــا حخ الزــحكػرة الزصــا غ الةــي  لخــح  ميــو، لكسســا نــخجح الزبيــار الــحب ا ةزــج
القــانػن العخاقــي، ححــث  كةخــب الدــخكة جسخــية الجولــة الةــي ضيــخت الدــخكة لمػجــػد الزػجــب قػانحسيــا، ألن الدــخكة 
شحز، ويجةاج الدـحز إلـى والدة، ووالدة الدـخكة شـيادة  أهيخـيا، و ميـو فـأن جسخـحةيا ىـي جسخـية الجولـة الةـي 

دخكات العخاقـي  ـسز  مـى أن     كـػن الدـخكة مغ قانػن ال 23ضيخت الدخكة إلى السػر الزػجب قػانحسيا والزادة 
الزلهخــة فــي العــخاق وفــق أحكــام ىــحا القــانػن  خاةيــة.    وقــج اشــةخ  القــانػن أن يكــػن الزقــخ الخئيخــي لمدــخكة فــي 

(، وبســـاء  مـــى ذلـــظ فـــال  ـــخاالخ بـــحغ جسخـــية الدـــخكة وجسخـــية الدـــخكاء، إذ قـــج يكـــػن  13العـــخاق   الفقـــخة مانيـــا / م 
 يجزمػا الثسخية العخاةية ومم ذلظ  كػن الدخكة  خاةية ألنيا ضيخت الزػجب القانػن العخاقي. الدخكاء مزغ ال 
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 السؾطــــؽ:  -3
الزــػشغ الأنــو    .. الزكــان الــحب ينــيع ايــو الدــحز  ــادة  42 ــخف القــانػن الزــجني فــي الزــادة لمذــركة مــؾطؽ  

فــالزػشغ ىــػ مجــل اإلقامــة، أو مجــل الذــفة دائزــة أو ملقةــة ويثــػز أن يكــػن لمدــحز أكتــخ مــغ مــػشغ واحــج، 
( ويفحـــج الزـــػشغ كعســـػان لمةبميـــذ، أو الزخاهـــالت أو إقامـــة  44السدـــا  كزـــا يدـــحخ لـــحلظ القـــانػن الزـــجني فـــي   م 

الج اوا أو  جج ج الزجكزة الزحةذـة الـاإلفالس، ومـػشغ الدـخكة حخـب قـانػن الدـخكات العخاقـي بحسةـو الفقـخة مانيـا 
خئيذ لمدـــخكة  مـــى أن يكـــػن فـــي العـــخاق (( و ذا كـــان القـــانػن، لـــع يصمـــق  مـــى ذلـــظ    الزخكـــد الـــ 13مـــغ الزـــادة 

الزػشغ فيػ الزقذػد الالسز، أو نقػل أن الزػشغ ححـث  ػجـج الزخكـد الـخئيذ، وقـج ا ةزـج الفقـو ىـحا الزبيـار  (. 
كــان األصــل أن والزــػشغ ىــػ الزكــان الــحب  ػجــج ايــو األجيــدة الةــي  ــج خ الدــخكة، ححــث  باشــخ ندــاشيا ايــو. و ذا 

يكػن الزقخ الخئيذ في مكان ندا  الدـخكة فـال ضـخورة ليـحا الةصـابق، ححـث قـج يكـػن ندـا  الدـخكة فـي مكـان أو 
 أماكغ. ومقخ أو مػشغ الدخكة في مكان نخخ. 

 الذمة السالية السدتقمة:  -4
الية مخةقمة  غ الحمع الزالية مغ أىع السةائج الزةخ بة  مى اكةخال الدخكة الدحذية الزعسػية، أن يكػن ليا ذمة م

لمدخكاء، فالدخكة كػنيا شحذا قانػنيا ال يزكغ أن  في الالةداما يا و قػم الأندصةيا التحخ أن  كـػن ليـا ذمـة ماليـة، 
مغ قانػن الدخكات العخاقي    يحذز رأس مال الدخكة لززارهة نداشيا الزجـجد فـي  قـجىا  27و قري الزادة 

 الةذخف الو خالف ذلظ (( ويبسى  مى أن لمدخكة ذمة مالية مخةقمة أن: ووفاء الةداما يا وال يثػز 
، أمـػال الدــخكة ممــظ لمدـخكة، وال  عــج مــاال شــائعا بـحغ الدــخكاء، ألن الدــحػع  سقرـي الــإرادة أب مــغ الزدــةا حغ –أ 

بحسزا ال يخةصيم الدخيظ في الدخكة أن يخةعحج الجذة الةي اشةخك فحيا بـخأس الزـال. ألن مـا  ـجفم مـغ الجذـز 
يذــبح ممكــا لمدــخكة فــي التالــب ولــيذ لمدــخكاء إال حــق احةزــالي فــي األربــاح، وحذــة  ةساهــب مــم مــا قجمــو  ســج 

 الدخيظ  قارا.  ذضية الدخكة، وىحا الجق ىػ مال مسقػل دائزا حةى لػ كان ما قجمو 
أمــػال الدــخكة ضــزان لــجائسحيا، لــيذ الزقــجور دائســي الدــخكاء الجثــد  محيــا ا ةزــادا  مــى أن لمدــخيظ الزــج غ  –ل 

حذة في رأس الزال  (. ويحةمف األمخ في شخكات األمػال  سـو فـي شـخكات األشـحاص. ألنـو فـي األولـى يثـػز 
بةــا، ومـــا  ةبــجل ىــػ الزالـــظ لألهــيع وال أىزيــة لةبـــجل الجثــد  مــى األهـــيع و خضــيا لمبيــم ألن رأس الزـــال يطــل ما

/ أوال  قخر انو يثػز حثد األهيع الززمػكة لمقصاع الحاص في  72الدخيظ في ىحه الدخكات ألنيا متفمة فالزادة 
الدخكة الزخاىزة والزججودة(( أما في شخكات األشحاص، ححث  بخز اال ةبار الدحذي، فال يثـػز الجثـد  مـى 

ألن الجثــد معســاه أن  ةبعــو البيــم فــي التالــب وىــػ مــا  ــلدب إلــى أن يجــل شــحز مجــل نخــخ فــي  حذــة الدــخيظ.
ممكيــة الجذــة، وفــي ذلــظ  تححــخ لعقــج الدــخكة ويزكــغ أن يكــػن هــبب فــي انجالليــا ولــحلظ  جــخم الفقــخة التانيــة مــغ 

 لج غ مزةاز.  الجثد  مى الجذة في الدخكة الةرامسية وفي الزدخوع الفخدب والبخيصة، إال 73الزادة 
ال  ثـخب الزقاصـة بـحغ د ـغ الدـخكة ود ـػن الدـخكاء , فمـػ كانـت الدـخكة دائسـة لدـحز أجسبـي، وأصـبح ىـحا  -جـ 

الدحز دائسا ألحج الدخكاء،ال  ثخب الزقاصة بحغ الج سحغ، ألن، الزقاصة  قم  سجما  ػجج شحذان كالىزا دائغ 
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الصــخفحغ أمــا الاال فــاق أو القــػة القــانػن حخــب  ــػافخ شــخو  ومــج غ لألخــخ فــي وقــت واحــج، ايخــقخ اقــل الــج سحغ مــغ 
مــغ القــانػن الزــجني (. فــي حــحغ نجــغ اآلن وحخــب الزتــال فــي مػاجيــة مالمــة أشــحاص  409 صمبيــا القــانػن   م 

 الدخكة والجائغ األجسبي والدخيظ في الدخكة. 
أو  ةبم إفالس  الالرخورة إفالس الدخكة،ال  ةبم إفالس الدخكاء ، العالقة بحغ إفالس الدخكة و فالس الدخكاء –د 

الدـخكة إفــالس الدـخكاء، ألن لكــل مـغ الدــخكاء والدــخكة شحذـحةو وأمػالــو الزخـةقمة. حةــى فـي شــخكات األشــحاص 
الةـــي يجذـــل فحيـــا العـــس الةـــجاخل بـــحغ أمـــػال الدـــخكة وأمـــػال الدـــخكاء. ويحةمـــف األمـــخ حخـــب قـــانػن الدـــخكات 

ىزة والزجـــجودة ( وبـــحغ شـــخكات األشـــحاص   الةرـــامسية الزدـــخوع الفـــخدب العخاقـــي، بـــحغ شـــخكات األمـــػال  الزخـــا
 والبخيصة (. 

فعسج إفالس الدخكة مغ السػع األول ال يزةج اإلفالس إلى الدخكاء، ألن، مخلولية ىلالء  غ د ػن الدـخكة مجـجودة 
 (. 33الزقجار الزخاىزة بخأس الزال  م

 مـى أنـو  36لظ الالرخورة إفالس الدخكاء. ححث  سز الزادة أما إذا أفمخت شخكة مغ شخكات األشحاص فحةبم ذ
   إذا أ خخت الدخكة ا ةبخ كل شخيظ فحيا معخخا ((  (. ألن الدخكاء ضـامسحغ د ـػن الدـخكة الـأمػاليع الدحذـية 
و ميــو يثــب أن يعمــغ إفالهــيع مــم اإل ــالن  ــغ إفــالس الدــخكة. ويــجخل ضــزغ الحمــة الزاليــة لمدــخكة. رأس الزــال 

 دات, والبج مغ  ػضيح الزذصمجحغ. والزػجػ 
فزذصمح رأس الزال ىػ الخقع الزتبت في  قـجىا , وىـػ مابـت  ـادة، إال إذا قامـت الدـخكة الـإجخاءات  تححـخه، زيـادة 
أو  حضيرا كزا هـيأ ي أمـا الزػجـػدات فةدـزل جزيـم أمـػال الدـخكة، واألبسيـة والزعـجات، ومـا اهـةقصم مـغ األربـاح 

، مخـلولية الدـخكة غحـخ مجـجودة  ـغ د ػنيـا، حةـى لةكػيغ االحةياشات، و جخل ضزغ الرـزان العـام لمـجائسحغ ألن
 في شخكات األمػال. ويةزتل ضزان الجائسحغ  ادة كجج أدنى الزقجار رأس الزال االهزي. 

 األهميـــــة:  – 5
 ةزةـــم الدـــخكة  ســـج اكةخـــابيا الدحذـــية الزعسػيـــة الاألىميـــة، ألنيـــا  ذـــبح شحذـــا لـــو مـــا لألشـــحاص الصبيعحـــحغ. 

األىمية بسػ حيا. أىميـة الػجـػل، وىـي أن يفـخض  مـى الدـخكة واجبـات و كـػن ليـا حقـػق  واألىمية الزقذػدة، ىي
والدخكة  خةصيم أن  ةزمظ وان  قبل اليبات، كزـا  فـخض  محيـا الػاجبـات القانػنيـة كفـخض الرـخائب، يخـةتسى مـغ 

 ذلظ الجقػق والػاجبات الزخ بصة الاإلنخان، كالجقػق الخياهية وواجبات األهخة، 
ىمية األخخا، فيي أىمية األداء، أب قجرة الدخكة  مى الجخػل في رواالخ قانػنية وبتحخ  ػافخ ىحه األىمية ال أما األ

 خةصيم الدـخكة مزارهـة ندـاشيا و جقحـق أىـجافيا، فيـي الجاجـة إلـى أن  بيـم و دـةخب و ـلجخ و ـخىغ و ـلمغ وغحـخ 
ا فــي الحذــػمات كزــجع  محيــا، ولكــغ مــغ ذلــظ مــغ األندــصة. كــأن  نــيع الــج اوا  مــى اآلخــخيغ، وان  كــػن شخفــ

يزارس ىحه األندصة ليذ شحز الدخكة ألنو مفةخض، إنزا  سػل  سيا مـغ يزتميـا كزـج خىا الزفـػض مـتال. والبـج 
أن ندحخ أيرا إلى انو يزكغ أن  عاقب الدخكة. العقػبات الزالية، أما العقػبات الخالبة لمجخية فال  ةذػر إيقا يا 

 زا يزكغ أن  كػن  مى األشحاص الح غ أدا فعميع لفخض العقػبة.  مى شحز الدخكة، أن
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 انفظم انثبنث 
 أَــــــىاع انشركبد

.  أهيخيا  ةصمب الةعخف 1997لخسة  21قبل الػقػف  مى أنػاع الدخكات الةي  بيح قانػن الدخكات العخاقي رقع 
القانػنيـة والةـي  يخــخ اإللزـام الصبيعـة كــل  مـى الةقخـيزات الزحةمفـة الةــي يقػليـا الفقـو و دــحخ ليـا العـس السذــػص 

 نػع مغ أنػاع الدخكات. 
وهــسةساول الفذــل فــي مبجتــحغ الزبجــث األول الةقخــيزات الفقييــة لمدــخكات، أمــا التــاني فسحذذــو لمةقخــيع حخــب 

 قانػن الدخكات. 
 السبحث األول 

  التقديسات الفقهية لمذركات
 ات تجارية  أوال: ـ تقديؼ الذركات إلى شركات مدنية وشرك

 قخع الدخكات إلى شخكات  ثارية وشخكات مجنية، ويعةزج الةقخيع حخب القانػن العخاقي مبيارا مػضػليا مخةزجا 
 ــسز  مــى أن   أوال:ـــ 1984لخــسة 30مــغ قــانػن الةثــارة العخاقــي رقــع 7مــغ السدــا  الــحب  داولــو الدــخكة. فالزــادة 

و ولجخاالو  مى وجو االحةخاف  زال  ثاريا وفق أحكـام ىـحا يعةبخ  اجخا كل شحز شبيعي أو معسػب  داول الاهز
 القانػن((. 

و ميو  كػن  ثارية الدخكات الةي يكػن غخضيا مغ احج األ زـال الةـي  عـج  ثاريـة حخـب قـانػن الةثـارة الزـادة / 
 . أما الدخكات الةي غخضيا غحخ ىحه األ زال فيي مجنية. 5

فــي  جج ــج الذـفة الةثاريــة أو الزجنيــة لمدـخكات   (. و ذا كــان قــانػن  وقـج ا ةزــجت العـس الةدــخيعات مبيــارا شـكميا
الدخكات العخاقي ال يفخق بـحغ الدـخكات الةثاريـة والزجنيـة حةـى إن اهـع القـانػن ىـػ   قـانػن الدـخكات (، وبالةـالي 

ػ ي الــحب يصبـق  مـى جزيــم الدـخكات الةـي  أخــح األشـكال الةـي بحسيــا، فأنـو يطـل مــم ذلـظ ا ةزـاد الزبيــار الزػضـ
بحسو قانػن الةثارة فةكـػن الدـخكة الةـي  جةـخف األ زـال الةثاريـة   يقـم غخضـيا ضـزغ األ زـال الزـحكػرة ( شـخكة 

  ثارية أو  كػن مجنية الدخكة الةي غخضيا غحخ األ زال الةثارية أب كان الدكل الحب أفخغت ايو. 
، ومـا  ةخ ــب  مـى ذلــظ مـغ خرــػ يا ألحكـام قــانػن والفـخق بـحغ الدــخكات الةثاريـة والزجنيــة، إن األولـى  عــج  ـاجخا

الةثارة ومصالبةيا الالػاجبات الةي يفخضيا وىـي الةخـثحل فـي الخـثل الةثـارب والةخـزية الةثاريـة إضـافة إلـى مخـظ 
 الجفا خ الةثارية كزا يخخب  محيا اإلفالس الحب  عخفو القػانحغ الةثارية والحطسا الةخدد حػلو في القانػن العخاقي. 

خةصيم أن نبجب وجية نطخنا في ىحا األمخ، أب  قخيع الدخكات إلى  ثارية ومجنية ألن االخةالف  ةراءل بحغ ون
الزمتـي و عخفيـا قـػانحغ  1970االمسحغ   (، فمع  سيس قانػن الةثارة العخاقي  مى الزبادئ الةي كان يعخفيا قـانػن 

لخــسة  107ػائــج واإلفــالس. فقــج هــاوا قــانػن اإلمبــات رقــع الةثــارة العخبيــة، كزبــجأ اإلمبــات، و رــامغ الزــجنححغ، والف
في إمبات الزخائل الةثارية والزجنية، وال  ػجج نز يكخس مبـجأ  رـامغ الزـجنححغ  ـجا وجـػد الةرـامغ فـي  1979

حــاالت مةفخقــة، كــاألوراق الةثاريــة والةرــامغ فــي السقــل، و ةخــاوا البحاةــان فــي الفػائــج، والحطســا مــا  لشــخه ا ثــاه 
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خع نجــػ ا ةزــاد اإل خــار وىــػ نطــام مخــةعار مــغ البحاــة الزجنيــة ولــحلظ يقةذــخ كــػن الدــخكة  ثاريــة أو مجنيــة الزدــ
  مى الػاجبات الةي ذكخنا والةي يفخضيا قانػن الةثارة  مى الةاجخ. 

أما إذا كانت البحاة الةثارية في العخاق الةـي  سبـ  الاال خـاع  ةصمـب إحاشةيـا الأحكـام قانػنيـة  جزـي الزةعـاممحغ فـي 
الػهـخ الةثـارب والزةعـاممحغ معيــع مـغ خارجـو فزصمـػل  فعحــل وهـائل الجزايـة ىـحه وأىزيــا  صبحـق نطـام اإلفــالس. 

لزبيـار الزػضــػ ي الـحب  بســاه القـانػن كزــا ذكخنـا  مــى  سـج ذلـظ يكــػن الةزححـد بــحغ االمسـحغ مثــجيا، ويعةزـج  مــى ا
الخغع مغ إنسا نخجح الزبيار الدكمي. ألن  كػيغ الدخكة حةى لػ كان نداشيا فـي غحـخ األ زـال الةـي  عـج  ثاريـة 
 سصػب  مى إجخاءات و سطيع و ػزيـم لالخةذاصـات، فةكـػن  مـى شـكل مدـخوع مجةـخف لمتـخض الـحب  أهـذ لـو 

الحارجية كالةخثحل في هثل الدخكات واالهع ما  ـجل  مـى احةـخاف العزـل ونطخيـة الزدـخوع  وا ححت مغ الػهائل
 إحجا نطخيات العزل الةثارب  (. 

 ثانيا: ـ تقديؼ الذركات حدب ممكية رأس السال  
 قخــع الدــخكات حخــب الثيــة الزالكــة لــخأس الزــال إلــى خاصــة و امــة ومحةمصــة، فةكــػن خاصــة  ســجما يكــػن رأس 

مػكا ألشحاص القانػن الحاص، و كػن  امـة  سـجما يكـػن مزمػكـا ألشـحاص القـانػن العـام. أمـا الزحـةمخ الزال مز
فيي  مظ الةي يدةخك في ممكية رأس الزال أشحاص مغ القانػنحغ. لكغ ذلظ بحسو القـانػن العخاقـي كـاآل ي: الدـخكة 

شــحاص لكــغ الزدــاركة ال  ذــل إلــى الحاصــة ال يدــارك فحيــا أب مــغ األشــحاص العامــة، أو  دــارك فحيــا ىــحه األ
 % مغ رأس الزال االهزي 25

/ أوال  ــسز  مــى أن     ةكــػن الدــخكة الزحةمصــة الا فــاق شــحز أو أكتــخ مــغ القصــاع االشــةخاكي مــم  7فالزــادة 
شحز أو أكتخ مغ غحخ القصاع الزحكػر   (، بخأس مال محةمخ ال  قل نخبة مخاىزة القصاع االشةخاكي ايو  ـغ 

ذ و دــخيغ فــي الزائــة. ويثــػز اهــةتساء  كــػيغ شــخكة محةمصــة مــغ شحذــحغ أو أكتــخ مــغ القصــاع % ( خزــ25  
 الزحةمخ. 

فالدخكة  كػن مغ القصاع الحاص  سجما يكػن األشحاص مالكػا رأس الزال فحيا جزيعيع مغ القصاع الحاص، أو 
 % فأكتخ مغ رأس الزال. 25حةى مم مداركة أشحاص القصاع االشةخاكي  سجما ال  ذل الزداركة إلى 

اركة القصـاع االشـةخاكي السخـبة بل أكتخ مغ ذلظ أورد القانػن اهةتساء الأن  طل الدخكة خاصة حةى لػ جاوزت مدـ
% (، ولكـغ يقةذـخ ىــحا األمـخ  مـى مدــاركة شـخكات الةـأمحغ  (، و  ــادة الةـأمحغ الجكػميـة ودائــخة  25الزـحكػرة   

مثمـذ العزل والرزان االجةزا ي، كزا يثػز إلجـاق جيـات اهـةتزارية أخـخا إنزـا يكـػن األمـخ مخىػنـا القـخار مـغ 
 . (/ مانيا  8الػزراء   م 

االهةتساء أن الثيات الزدار إلحيا،  عج جيات اهةتزارية قج  ػضف أمػاليا في الدخكات لكسيا ال  خغـب أن  وهبب
% الال  25 ةجزل الباء  جػل الدخكة إلى محةمصة، وقج ورد االهةتساء مصمقا في حجوده، أب أن  ثاوز نخبة إلى 

  جج ج. 
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% فـأكتخ وقـج اخرـم  25الجولـة فـي رأس الزـال إلـى وبساء  مى ذلظ  كػن الدخكة محةمصة  سـجما  ذـل مدـاركة 
مــغ القــانػن  ــسز  مــى أن    يخــخب ىــحا القــانػن  مــى  3القصــاع الزحــةمخ إلــى قــانػن الدــخكات الحاصــة فالزــادة 

الدخكات الزحةمصـة والحاصـة. (( وبةقـج خنا أن  ثخبـة القصـاع الزحـةمخ فـي العـخاق، خاصـة العـج إلجـاق ىـحا القصـاع 
لحاصة، كانت  ثخبة غحخ ناججـة، ويزكـغ القـػل الجـق أنيـا اهـةعارت مخـاوئ القصـا حغ الحـاص القانػن الدخكات ا

والعــام بــجال مــغ اهــةعارة مجاهــسيزا  (، متــال  مــى ذلــظ أن الزــج خ الزفــػض لمدــخكات الزحةمصــة الــحب يفةــخض أن 
(: كــان يعــحغ مــغ /أوال121يعــحغ مــغ قبــل مثمــذ اإلدارة وىــػ الــحب يجــجد صــالحيا و ومكافأ ــو ويخــةصيم  دلــو  م

جيـــات إداريـــة  (،وبـــحلظ يـــأ ي مـــج خا مفػضـــا لمدـــخكة وىـــػ يدـــعخ الـــالةفػق  مـــى مثمـــذ اإلدارة ويبـــجأ الذـــخاع بـــحغ 
 الثيةحغ. 

و ميــو نــخا أن الجولــة إذا وجــجت أن محــجانا ميزــا يفةــخض أن  مثــو، الإمكانيــا أن  سدــأ شــخكة  امــة وحخــب أحكــام 
مزـا  ـجفم الدـخكات الحاصـة فـي ىـحا الزحـجان لمةسـافذ معيـا إذا أدت  ،1997لخسة  22قانػن الدخكات العامة رقع 

واجبيـا الكفـاءة. أمـا إذا كانـت  خغـب فـي الزدـاركة  دـثيعا لمقصـاع الحـاص الـحب قـج  ةـخدد فـي ولـػج محـجان معـحغ، 
إشـتال  ايقةري أن يزةج الةدثيم إلى الزخاواة في اإلدارة، ححث  كػن الجولـة حاليـا حـال األفـخاد فـي الةسـافذ  مـى

مخاكد اإلدارة في الدخكة وىػ ما  قري الو الةدخيعات الةي  ساولسا أحكاميا الالزقارنة   (، أو أن يكػن  جد مزتمي 
 الجولة في مثمذ اإلدارة  ةساهب مم حثع مخاىزةيا في رأس الزال. 

ن خــاص الالدــخكات و كــػن الدــخكة  امــة كزــا بحســا  ســجما يكــػن رأس الزــال مزمػكــا الكاممــو لمجولــة. وقــج صــجر قــانػ 
بـحغ كيضيـة إندـاء الدـخكة، ومداولـة ندـاشيا و دار يـا وانقرـائيا و ذـفحةيا.  1997لخـسة  22العامة ىػ القانػن رقـع

ولع يثزم الدخكات العامة قانػن مػحج قبل صجور القانػن الزحكػر إنزا كانت  لهذ الدخكة الزػجب قانػن مػحج 
الدـخكة الزػجـب قـانػن خـاص  بـحغ ندـاشيا وحثـع رأس الزـال فحيـا قبل صجور القانػن الزحكػر إنزا كانت  لهـذ 

 و دار يا، وأحكام انقرائيا. وهسةساول أحكام الدخكات العامة في مكان الحق. 
 ثالثا ـ شركات األشخاص وشركات األمؾال  

ات األمػال. يعج ىحا الةقخيع مغ الةقخيزات الزيزة، ألنو  ةخدد كتحخا مػضػع الةزححد بحغ شخكات األشحاص وشخك
 و ميو البج مغ معخفة خذائز كل نػع مغ السػ حغ الزحكػريغ ويزكغ الزقارنة بحسيزا كاأل ي: 

ال شظ أن األشحاص ورأس الزال ليزا األىزية في حياة جزيم الدخكات لكغ العس الدـخكات،  كـػن األىزيـة  -1
ىـع فـي شـخكات أخـخا، و ميـو يصمـق لألشحاص اكبخ مغ أىزية رأس الزال، و مى العكذ يكػن رأس الزال ىـػ األ

 مى الدخكات الةـي يعمـػ فحيـا اال ةبـار الدحذـي، شـخكات األشـحاص. بحسزـا  صمـق  خـزية شـخكات األمـػال  مـى 
 الدخكات الةي  ةخاجم فحيا دور األشحاص ويبخز رأس الزال كزلشخ لسثاحيا ومقة األغيار بيا. 

ىــع، البــج مــغ إبــخاز أهــزاء األشــحاص مػضــم مقــة فــي شــخكات األشــحاص ححــث اال ةبــار الدحذــي ىــػ األ -2
التحخ، ويكػن اإلبخاز الأن  ةرزغ اهع الدـخكة أهـزاءىع أو أهـزاء الـبعس مـسيع ححـث  ـسز الفقـخة أوال مـغ الزـادة 

  ...واهع احج أ رائيا في األقل أن كانت  رامسية أو مدخو ا فخديا..(( بحسزا  عةزج شخكات األمػال،  مـى  13
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لمدخكة، فال  طيخ أهزاء األ راء في اهزيا، و نزـا ليـا اهـع مبةكـخ ححـث  ـسز الفقـخة الةـي اشـخنا  الخزعة الزالية
 إلحيا    .. و ثػز إضافة أية  خزية مقبػلة أن كانت مخاىزة أو مججودة ((. 

 ثزم الدـخكاء فـي شـخكات األشـحاص الزعخفـة والتقـة، لـحلظ فيـي شـخكات متمقـة لـيذ مـغ الخـيػلة أن  ةخكيـا  -3
/ أوال مغ قانػن الدخكات  بيح لمدخيظ أن  سقل ممكية  69دخيظ أو أن  جخل شحز أجسبي كدخيظ فحيا والزادة ال

حذةو إلى الدخكاء اآلخخيغ ولكغ نقميا إلى التحخ مدخو  الزػافقة الدخكاء اآلخـخيغ الاإلجزـاع. بحسزـا  عـج شـخكات 
شــخيظ جج ــج، خاصــة فــي شــخكات الزخــاىزة الةــي  األمــػال مفةػحــة. مــغ الخــيػلة أن  ةخكيــا الدــخيظ أو أن  ــجخميا

 عخض أهيزيا في هػق األوراق الزالية و بسى  مى مبجأ حخية  جاول األهيع، فـأب شـحز  بيـم أهـيزو فـي هـػق 
 الزال  سةيي  رػيةو في الدخكة وأب شحز يدةخب األهيع مغ الخػق الزحكػرة يكػن شخيكا فحيا. 

التقة الالدخكة مخـةزجة مـغ التقـة الالدـخكاء، فـأن ىـحه التقـة مبسيـة  مـى  في شخكات األشحاص،  سجما يقال الأن -4
الزكانة الزالية الةي  ةزةم بيا ىلالء الدخكاء ولةعديـد التقـة الالدـخكة، فـأن الةدـخيعات  ثعـل مخـلولية الدـخكاء  ـغ 

 ــسز  35دة د ــػن الدــخكة مخــلولية شحذــية   مصمقــة ( و رــامسية فــي الدــخكات الةــي  ةعــجد فحيــا الدــخكاء فالزــا
 مى أن يخأل كل ذب حذة في الدخكة الةرامسية والزدخوع الفخدب، مخلولية شحذية وغحخ مججودة  ـغ د ـػن 
الدخكة، و كػن مخلولحةو  رامسية أيرا في الدخكة الةرامسية .و عسي الزخـلولية الدحذـية أنيـا  زةـج إلـى أمـػال 

ية  ــغ د ــػن الدــخكة فــي شــخكات األمــػال، مجــجودة الدــخيظ الدحذــية، الةــي خــارج الدــخكة. بحسزــا  كــػن الزخــلول
انــو    ال يخــأل الزخــاىع  ــغ د ــػن  33/ أوال ومانيــا ( وكــحلظ  ــسز الزــادة  6الزقــجار الزخــاىزة بــخأس الزــال   م 

 الدخكة إال الزقجار النيزة االهزية لألهيع الةي يزمكيا .(( 
نـو شـخيكا فـي شـخكة  رـامسية أو صـاحب يكةخب الدـخيظ فـي شـخكات األشـحاص صـفة الةـاجخ  (، لزثـخد كػ  -5

    36مدخوع فخدب. ولع  ةرزغ القانػن العخاقي نذا يفحج ىحا الزعسى. إنزا يزكغ أن يفيع ذلـظ مـغ نـز الزـادة 
إذا أ خخت الدخكة ا ةبخ كل شـخيظ فحيـا معخـخا (( ألن الزقذـػد الاإل خـار ىـػ اإلفـالس، ومعمـػم أن اإلفـالس ال 

مــغ الزخةجخــغ لــػ أن الزدــخع أورد نذــا يفحــج ىــحا الجكــع كزــا فعمــت الةدــخيعات الةــي يقــم  مــى غحــخ الةــاجخ. كــان 
 اشخنا إلحيا. 

 لدب إفالس الدخكة إلى إفالس الدـخكاء فـي شـخكات األشـحاص / كزـا ىـػ واضـح مـغ الـسز الـحب اشـخنا لـو  -6
لـظ الزخـلولية الزصمقـة لمدـخكاء في الفقخة الخاالقة. بحسزا ال  لدب إفالس شخكة األمػال إلى إفالس الدخكاء، ومـخد ذ

 في األولى والزخلولية الزججودة الزقجار الزداركة بخأس الزال في التانية. 
أمــا فــي الجالــة العكخــية، أب إفــالس الدــخيظ أو الدــخكاء، فأنــو ال  ــلدب إلــى إفــالس الدــخكة فــي نــػ ي الدــخكات   

لى انقراء الدخكة في شخكات األشحاص  سـجما األشحاص واألمػال (، إنزا قج  لدب إفالس الدخيظ أو الدخكاء إ
  كػن شحذية الزعمغ إفالهو مجل ا ةبار. 
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 قخــيع رأس الزــال: يزكــغ أن يكــػن احــج الفــخوق شخيقــة قخــزة رأس الزــال، ايقخــع فــي شــخكات األشــحاص إلــى  -7
ةخـاوية ىـي حذز قج  كػن مةخـاوية أو غحـخ مةخـاوية. بحسزـا يقخـع رأس الزـال فـي شـخكات األمـػال إلـى أجـداء م

 األهيع  (. 
 السبحث الثاني 

 أنؾاع الذركات حدب قانؾن الذركات العراقي 
قبل أن نبحغ أنػاع الدخكات كزا وردت في القانػن العخاقي، ندحخ إلى األنـػاع الزعخوفـة فـي غالبيـة القـػانحغ العخبيـة 

 . 1957وكان يعخفيا قانػن الدخكات األهبق الزمتي لخسة 
 : وىحه الدخكات ىي  (

 الةرامغ 
 الةػصية البخيصة 

 الزجاصة وىحه الدخكات التالث ىي شخكات األشحاص 
 الزخاىزة 

 ذات الزخلولية الزججودة 
 الةػصية الاألهيع وىحه شخكات األمػال 

 أما في قانػن الدخكات العخاقي السافح فيي: 
 الةرامسية 

 الزدخوع الفخدب 
 البخيصة 
 الزخاىزة 
 الزججودة 

 لكغ القانػن ر ب الدخكات حخب أىزحةيا  مى الدكل األ ي   (: 
 الزخاىزة 
 الزججودة 
 الةرامسية 

 الزدخوع الفخدب 
 مع أورد الاالا في أخخ القانػن ىػ البال الخاالم  ساول ايو الدخكة البخيصة. 

ة، شــخكة  ةــألف مــغ / أوال أن    الدــخكة الزخــاىزة الزحةمصــة أو الحاصــ 6شــخكة الزخــاىزة: جــاء فــي الزــادة  -1
 جد مغ األشحاص ال يقل  غ خزخة يكةةب فحيا الزخاىزػن الاهيع في اكةةال  ام ويكػنػن مخلولحغ  غ د ػن 

 الدخكة الزقجار النيزة االهزية لألهيع الةي اكةةبػا بيا((. 
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وال  الدــخكة الزجــجودة، الزحةمصــة والحاصــة    .. شــخكة  ةــألف مــغ  ــجد مــغ األشــحاص ال يقــل  ــغ شحذــحغ -2
 ديج  مى خزخة و دخيغ يكةةبػن فحيا الاهيع ويكػنػن مخلولحغ  غ د ػن الدخكة الزقـجار النيزـة االهـزية لألهـيع 

 / مانيا   (.  6الةي اكةةبػا بيا (( م 
الدخكة الةرامسية:    .. شخكة  ةألف مغ  جد مغ األشحاص الصبيعحـحغ ال يقـل  ـغ شحذـحغ وال  ديـج  مـى  -3

( يكــػن لكــل مــسيع حذــة فحيــا ويكػنــػن مخــلولحغ  مــى وجــو الةرــامغ مخــلولية  25ج ل    دــخة أصــبح العــج الةعــ
 / مالتا.  6شحذية وغحخ مججدة  غ جزيم الةدامات الدخكة (( م 

الزدخوع الفخدب:    شخكة  ةألف مغ شحز شبيعي واحج يكػن مالكا لمجذة الػاحجة فحيا ومخـلوال مخـلولية  -4
 / راالعا.  6لةدامات الدخكة ((   ( م شحذية وغحخ مججودة  غ جزيم ا

الدــخكة البخــيصة:     ةكــػن الدــخكة البخــيصة مــغ  ــجد مــغ الدــخكاء ال يقــل  ــغ امســحغ وال  ديــج  مــى خزخــة  -5
. ىــحه األنــػاع الةــي 181يقــجمػن حذذــا فــي رأس الزــال أو يقــجم واحــج مــسيع أو أكتــخ  زــال واآلخــخون مــاال (( م 

ف  ـغ األنـػاع الةـي  عخفيـا القـػانحغ الةـي اشـخنا إلحيـا. فكزـا يالحـظ ألتحـت شـخكات بحسيا قانػن الدخكات وىي  حةمـ
الةػصية .الةي  قػم  مى أهـاس نـػ حغ مـغ الدـخكاء، الزةرـامسػن الـح غ ليـع إدارة الدـخكة ويخـألػن  ـغ الةدامـات 

ة الةــي قــجمػىا الدــخكة الذــػرة مصمقــة و رــامسية، والزػصــػن الــح غ يخــألػن  ــغ الةدامــات الدــخكة الزقــجار الجذــ
لمدخكة وليذ ليع الزداركة في اإلدارة، لكي ال  سطخ ليع كدخكاء مةرامسحغ. وىحا السػع مـغ الدـخكات  ـخف مسـح 
القجيع، وىي  كـػن حـال لزدـكمة غحـخ كـاممي األىميـة الـح غ  ـخاد ليـع الزدـاركة فـي الدـخكة / كزـا فـي حـاالت الػفـاة 

كة ال  طيـــخ لمعمـــغ  مـــى أنيـــا شـــخكة وال  كةخـــب الدحذــــية مـــتال  (. كـــحلظ ألتحـــت شـــخكة الزجاصـــة. وىـــي شــــخ 
الزعسػية، لكسيا كزداركة شائعة في الجياة العزمية، فكان مغ الزخةجخغ  حذيز مػاد  بحغ األحكام ليحه الدخكة 

 ألشعار الزةداركحغ  مى أن القانػن يجزحيا. 
غالبية البمجان أما االخةالفـات األخـخا مـم  أما شخكات الةػصية الاألهيع فيي نادرة الجذػل في الجياة العزمية في

القـــػانحغ العخبيـــة الةـــي اشـــخنا إلحيـــا، فيـــي اخةالفـــات فـــي الزخـــزيات ال أىزيـــة لـــو   الةرـــامغ، الةرـــامسية ( وذات 
الزخــلولية الزجــجودة. إال أن القــانػن أورد نــػ حغ مــغ الدــخكات ال وجــػد ليزــا فــي  مــظ القــػانحغ األولــى ىــي شــخكة 

 وقج  ججمسا  سيا، وهسكزل أحكاميا  سج  ساول ىحه الدخكة.  الزدخوع الفخدب
 والتانية ىي الدخكة البخيصة، الةي ال متحل ليا في القػانحغ العخبية وهسةساول أحكاميا أيرا في ححسيا. 

(  ــجا الدــخكات البخــيصة كزــا  11ـ  6وقــج أورد القــانػن أحكامــا ضــزغ الزــػاد الةــي بحســت أنــػاع الدــخكات الزــػاد  
ضــجسا , فةرــزست الزــادة الةاهــعة / أوال مــا يــأ ي:    شــخكة االهــةتزار الزــالي ـ شــخكة يكــػن ندــاشيا األهــاس أو 

 ػجيــو الزــجخخات نجــػ الةػضيــئ واالهــةتزار فــي األوراق الزاليــة العخاةيــة مــغ أهــيع وهــسجات وحــػاالت خديســة وفــي 
لي، نػع نخخ مغ الدخكات يراف إلى ما ذكخ ودائم مابةة ((  (، وىحا السز قج  ػحي وكأن شخكة االهةتزار الزا

مــغ أنــػاع، خاصــة وأنيــا وردت ضـــزغ الزــػاد الحاصــة الــأنػاع الدــخكات. والجنيقـــة غحــخ ذلــظ فيــي شــخكة ندـــاشيا 
/مانيــا الةــي  ــسز  مــى أنــو    يثــب أن يأخــح شــكل 10االهــةتزار الزــالي أمــا نػ يــا فقــج حــجده القــانػن فــي الزــادة 
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ــ االهــةتزار الزــالي.((. فالدــخكة مخــاىزة الزػجــب اإللــدام 3مــغ السدــاشات اآل يــة: شــخكة مخــاىزة مــغ يزــارس أيــا  ـ
 الزحكػر ال  جخل ضزغ أنػاع الدخكات الةي بحساىا. 

كزا أورد القانػن إلداما وأالاحو لمزداريم االقةذـادية الـأن  ذـبح شـخكات حخـب األنـػاع الةـي بحسيـا، أمـا اإللـدام فيـػ 
ةجـػل الزدـاريم فـي ميـاد غ  الذسا ة،الدرا ة،الخـياحة،والزقاوالت( الةـي ال يقـل رأس /أوال الـأن  10ما بحسةو الزادة 

 دـخة مال ـحغ د سـار( إلـى احـج أنـػاع الدـخكات  ـجا البخـيصة، الن اإللـدام  10000000الزال الزخـةتزخ فحيـا  ـغ  
وع فــخدب.((، ورد فــي الةجــػل حذــخا   ... يثــب أن يأخــح شــكل شــخكة مخــاىزة أو مجــجودة أو  رــامسية أو مدــخ 

الزمتـي، االخـةالف بحسيزـا فقـخ فـي حـجود رأس  1983مغ قانػن الدخكات لخـسة  9والسز مسقػل  غ نز الزادة 
مائـة الـف د سـار (، أصـبح فـي القـانػن الجـالي  دـخة مال ـحغ  100000الزال، ابعج أن كان في القانػن الزمتـي   

 نـخا مػجـب لإللـدام. فمزـاذا نكـخه األشـحاص  مـى ا حـاذ د سار، الخبب الةرحع الـحب شـخأ  مـى العزمـة العخاةيـة. وال
شكل معحغ لسداشيع االقةذادب، و ذا كان الزدخع  خغب في أن  ةحح الزداريم االقةذادية شكل شخكة، فـأن ذلـظ 
ال يكػن الاإللدام، إنزا في ا صاء الدخكات امةيازات ال  ةزةم بيا الزداريم األخـخا، أمـا اإللـدام فزـغ شـأنو أن  ـجفم 

الزمتــي ويجذــل مــم القــانػن الجــالي، فمــع  ةجــػل إلــى  1983إلــى محالفــة السذــػص، وىــػ مــا حذــل مــم قــانػن 
 شخكات الكتحخ مغ الزداريم الةي  سصبق السز  محيا   (. 

خاصة وأن القانػن  بيح ألب مدخوع اقةذادب وفي أب قصاع، وميزا كان حثع رأس الزال، أن  ةحح شكل شخكة 
 ــسز  مــى أن    كــل مدــخوع اقةذــادب غحــخ مدــزػل  11لةــي يخــزح بيــا القــانػن، فالزــادة مــغ أنــػاع الدــخكات ا

( مغ ىحا القانػن يزكغ أن يأخح شكل شخكة مغ الدخكات الةي نـز  محيـا القـانػن ((. ولـع نـخ 10الأحكام الزادة  
حغ العخبيـة، وا ةزـجه القـانػن متل ىحا اإللدام في القػانحغ العخبية مػضػع الزقارنـة. واإللـدام الـحب  عخفـو العـس القـػان

العخاقي أيرا، اشـةخا  نـػع معـحغ مـغ الدـخكات، فـي العـس األندـصة االقةذـادية الةـي  خغـب فـي مداولةيـا األفـخاد، 
فزداولة ندا  مذخفي أو  أمحسي أو اهـةتزارب، يقةرـي أن يكـػن إشـاره القـانػني شـخكة مخـاىزة، ال يثـػز لتحخىـا 

القــانػن  مـى انـو:    يثــب أن يأخـح شـكل شــخكة مخـاىزة مـغ يزــارس أيـا مــغ  / مانيـا مـغ 10وبـحلظ  ـسز الزــادة 
 السداشات اآل ية: 

 الزذارف.  -1
 الةأمحغ و  ادة الةأمحغ.  -2
 االهةتزار الزالي. ((  (  -3

وذلـــظ ألىزيـــة ىـــحه الدـــخكات فـــي األندـــصة الزـــحكػرة، وألنيـــا الجثـــع كبحـــخ يفـــػق قـــجرات الفـــخد  ـــادة، لـــحلظ وجـــجت 
الةدخيعات الزدار إلحيا ضخورة المثػء إلى الثزيػر في  كػيغ رروس أمػاليا. وبخبب خصـػرة ىـحه األندـصة  مـى 

الةدــجد فــي الةأهــيذ وفــي الخقاالــة وفــي  االقةذــاد الــػشسي أخرــعت إلــى اليياكــل القانػنيــة الةــي يكــػن فحيــا العــس
 الةذضية، وال يخةػ ب ىحه الدخو  بةقج خنا غحخ شكل الدخكة الزخاىزة. 
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وقــج شــال الةعــج ل الــحب اشــخنا إليــو الزــادة العاشــخة فجــحف الــسز  مــى إلــدام الزدــاريم القائزــة أمســاء صــجور القــانػن 
تــاء، لكــغ الةعــج ل حــحف أيرــا إلــدام الزذــارف أن الــالةجػل إلــى شــخكات. كزــا أوضــجسا ذلــظ وحخــسا فعــل ىــحا اإلل

 كػن  مى شكل شخكة مخاىزة وضل اإللدام قاصخا  مى شخكات الةامحغ و  ـادة الةـامحغ وشـخكات االهـةتزار وبسـاء 
 مــى الةعــج ل مــغ الززكــغ أن  ةكــػن شــخكة مذــخاية  رــامسية بــل حةــى مدــخوع فــخدب بسػليــة مجــجود الزخــلولية 

صــػال اهــةبعاد الدــخكات الزذــخاية مــغ اإللــدام الزــحكػر فــي أن  أخــح الزذــارف شــكل وغحــخ مجــجودىا. وال نــخا 
الدخكة الزخاىزة، ألىزية الدـخكات الزذـخاية فـي الجيـاة االقةذـادية، فـي قـجر يا  مـى  كـػيغ رروس أمـػال كبحـخة 

الدخكات ممـدم الـأن يقةرحيا العزل الزذخفي أو في إدار يا الثزالية مثمذ إدارة، وألن مخاقب الجخاالات في ىحه 
(، وألن القــػانحغ العخبيــة مػضــػع الزقارنــة ا ةزــجت  136 ــجلي بخأيــو فــي حخــاالات الدــخكة أمــام اليحاــة العامــة   م 

مـغ قـانػن دولـة  زـان و م  14الزبجأ الزحكػر، اباإلضافة إلى القـانػن األردنـي الزدـار إلـى نذـو فـي اليـامر، م 
ػف  مـى أنـػاع الدـخكات الةـي أالـاح  أهيخـيا قـانػن الدـخكات العخاقـي مغ نطام الدـخكات الخـعػدب. وبعـج الػقـ 52

والػقـػف  مــى مــا قــخره الةعــج ل الــحب اشــخنا إليــو، ضمــت الدــخكات فــي أنػا يــا حخــب القــانػن العخاقــي خــارج األنــػاع 
الدــخكات  الزمتــي، وألنــػاع 1957الزعخوفــة كإجزــاع لقــػانحغ الــبالد العخبيــة، ولمقــانػن األهــبق لمدــخكات فــي العــخاق 

 الةرـامغ، الةػصـية البخـيصةج مـغ الـجول، وىـي شـخكات األشـحاص  الزعةزج في السطام الال حسي الـحب  ةبعـو العج ـ
( وال الــأس مــغ إضــافة لولية الزجــجودة والةػصــية الاألهــيعالزخــاىزة، ذات الزخــوالزجاصــة( وفــي شــخكات األمــػال  

 فذل الحمة الزالية الزعخوفة في العس القػانحغ.  الدخكة الزججودة ذات الدحز الػاحج، ألنيا  ثخحج لزبجأ
أما اإلالقاء  مى الدـخكة البخـيصة و مـى الزدـخوع الفـخدب الةـي يخـأل الدـخيظ فحيـا مخـلولية مصمقـة، فـال نـخا نطحـخا 
ليــا فــي القــػانحغ الدــائعة. كزــا أن اهــةبعاد شــخكة الةػصــية البخــيصة ذات الفاةــحغ مــغ الدــخكاء،  ػصــج البــال أمــام 

خكات ال يخــال فحيــا العــس الدــخكاء إال الزقــجار الزخــاىزة بــخأس الزــال، و جــل إشــكالية انرــزام أشــحاص  كــػيغ شــ
غحخ كاممي األىمية، كزا يجذل  سج الػفـاة، وفـي شـخكات الزجاصـة حزايـة لمزةعـاممحغ وفـق أحكاميـا وىـي شـائعة 

 في الجياة. 
 انفظم انراثع 

  تأضٍص انشركبد
 رزغ البال التاني مغ قانػن الدخكات، و سػانـو  أهـيذ الدـخكة فذـمحغ، األول لزخـةمدمات الةأهـيذ، أمـا التـاني 
فالجخاءات الةأهيذ، ومعمػم أن الةأهيذ يقةذخ  مى األنػاع األربعة مـغ الدـخكات وىـي   الزخـاىزة، الزجـجودة، 

 حكػريغ في مبجتحغ. الةرامسية والزدخوع الفخدب ( وهسةساول أحكام الزػضػ حغ الز
 السبحث األول 

 مدتمزمات التأسيس 
البج مغ  ػافخ مخةمدمات حـجدىا القـانػن لةأهـيذ الدـخكة، وأول الزخـةمدمات إ ـجاد  قـج الدـخكة، ألن فكـخة  أهـيذ 
الدــخكة  أخــح شخيقيــا لمةسفحــح  ســجما يرــم الزلهخــػن  قــجا يكــػن مػضــم الةــدام الزــػقعحغ  ميــو، وألن القــانػن لــع 
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إلــى السطــام حةــى فــي الدــخكات الزخــاىزة وىــػ نقــز الشــظ ايــو   (. فالبــج مــغ  ســاول العقــج الدــيء مــغ   ةصــخق 
 ( ما الحب  ةرزسو  قج الدخكة، ونذيا:  13الةفذحل. وقج بحست الزادة  

   أوال: ـ اهــع الدــخكة الزخــةزج مــغ ندــاشيا   (،  ــحكخ ايــو نػ يــا مــم إضــافة كمزــة  محةمصــة( إن كانــت محةمصــة 
احــج أ رــائيا فــي االقــل أن كانــت  رــامسية أو مدــخو ا فخديــا، و ثــػز إضــافة أيــة  خــزية مقبػلــة إن كانــت واهــع 

 مخاىزة أو مججودة. 
 مانيا: ـ الزخكد الخئيذ لمدخكة  مى أن يكػن في العخاق. 

 . مالتا: ـ ىجف الدخكة الزلكج لجورىا في انزاء جانب مغ جػانب االقةذاد الػشسي وفق خصخ الةسزية   (
راالعـا: ـ ندــا  الدــخكة الزخـةزج مــغ ىــجفيا،  مــى أن يكــػن ضـزغ احــج القصا ــات االقةذــادية وأب مــغ القصا ــات 

 األخخا ذات العالقة بسداشيا. 
 خامخا: ـ رأس مال الدخكة و قخيزو إلى أهيع أو حذز   (. 
 هادها: ـ كيضية  ػزيم اإلرباح والحخائخ في الدخكة الةرامسية. 

  راء الزسةحبحغ في مثمذ إدارة الدخكة الزخاىزة الحاصة. هاالعا: ـ  جد األ
 مامسا: ـ أهزاء الزلهخحغ وجسخيا يع وميسيع ومجالت إقامةيع الجائزة و جد أهيع كل مسيع أو مقجار حذةو. ((. 
وقــج أدخمــت  مــى الــسز  عــجيالت جػىخيــة، وجــاءت الةعــجيالت، كزــا ىــػ حــال كــل الةعــجيالت  مــى القــانػن بمتــة 

والةعــج ل الــحب ادخــل  مــى الفقــخة مالتــا أراد االبةعــاد  ــغ الــسز  مــى انزــاء جانــب مــغ جػانــب االقةذــاد  ركيكــة.
الػشسي وفق خصـة الةسزيـة. و ذا كـان الةعامـل مـم الـسز فـي الخـابق شـكميا بةقـج خنا، الجحـث يرـم ملهخـػا الدـخكة 

أن يكــػن لمدــخكة دور فــي السدــا   الــسز الزــحكػر ضــزغ بســػد العقــج كزــا ىــػ، فــال نــخا فــي وجــػده ضــحخا، إذ البــج
االقةذـــادب. والبـــج أن يكـــػن االقةذـــاد الدـــكل  ـــام محصصـــا، حةـــى إذا كـــان يخـــعى لمجخيـــة االقةذـــادية واالنفةـــاح 

 االقةذادب فيحه خصة اقةذادية أيرا  جقق الدخكة جانبا مسيا. 
لزـال إلـى أهـيع أو حذـز، فػجـػد وبةقج خنا ال  ػجج مدكمة في إلتاء الفقخة الحامخة الةي  دحخ إلـى  قخـيع رأس ا

 الفقخة، أو االالقاء  محيا هػاء. 
(  مى وجػل ا جاد بيان مغ صاحب الزدخوع الفخدب يجل مجـل العقـج، ولـػ أن  14وقج بحغ القانػن في الزادة   

يع فـي في العقج مغ الفقخات ما  سأا  غ الزدخوع الفخدب كالفقخة الحاصة بةػزيـم األربـاح والحخـائخ، فـال  ػجـج  قخـ
 حالة الزدخوع الفخدب  (. 

(   (  15كزا أن مغ مخةمدمات الةأهيذ، أن يكةةب ملهخػا الدـخكة الزخـاىزة الالسخـب الةـي حـجدىا القـانػن   م 
( أوال  سج  جج ج اكةةال الزلهخحغ في الدخكة الزحةمصة وىي ال  قـل  39وقج حجد القانػن ىحه السخبة في الزادة  

% مغ رأس الزال االهزي وأن يكػن ضزغ ىحه السخبة حذة القصاع االشـةخاكي    55% وال  ديج  مى  30 غ 
 % مغ رأس الزال االهزي.  25أشمق  ميو قصاع الجولة ( الةي ال  قل  غ 
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% مــغ نخــبة  51% وال  ديــج  مــى  20وفــي الفقــخة التانيــة مــغ الزــادة حــجدت مخــاىزة الزلهخــحغ الزــا ال يقــل  ــغ 
الهزي. ولكغ الةعج ل الحب اشخنا لو أالقى  مى الجج األدنى فقخ مغ رأس الزـال الالسخـبة االكةةال إلى رأس الزال ا
% وأشمـــق الجـــجود العميـــا لزخـــاىزة الزلهخـــحغ. وقـــج جـــاءت حـــجود اكةةـــال الزلهخـــحغ  20لمدـــخكة الحاصـــة وىـــػ 

دىا الالججود وقج حج 2004/  3/  15في  196الزػجب  عميزات  خثحل الدخكات الذادرة  غ وزارة الةثارة بخقع 
الجنيا الةي بحسيا القانػن العج الةعج ل لخأس مال جزيم أنػاع الدخكات  (. ويتبت ىحا األمخ الزػجـب كدـف مذـخفي 
مغ مذخف يعزل الالعخاق  ( الـأن الزلهخـحغ أود ـػا الزبـالذ الزجـجدة وفـق الةعميزـات لـجا الزذـخف. وفرـال  ـغ 

ة االكةةـــال مػقعـــة مـــغ قبـــل الزلهخـــحغ ودراهـــة الثـــجوا الكدـــف الزـــحكػر يرـــاف الالسخـــبة لمدـــخكة الزخـــاىزة وميقـــ
االقةذادية لمدـخكة. و  ـجاع جـدء مـغ رأس الزـال و مبا ـو الزػجـب كدـف مذـخفي إجـخاء هـميع بةقـج خنا ومصمـػل مـغ 

 جزيم أنػاع الدخكات ال يقةذخ  مى الدخكة الزخاىزة فقخ. 
خـاىزة أو وكحـل  ـسيع كزـا يجذـل فـي العزـل، ويقػم الاأل زال الزحكػرة الزلهخحغ جزـيعيع فـي الدـخكات غحـخ الز

أما الالسخبة لمدخكة الزخاىزة ايحةار الزلهخػن لثسة  عخف الاهع   لثسة الزلهخـحغ ( ال يقـل  ـجد أ رـاءىا  ـغ 
مالمة وال  ديج  مى هبعة،  قػم الاأل زال الةي يفةخض أن يقػم بيـا الزلهخـػن الـح غ ال  ةثـاوز  ـجدىع الزائـة   م 

(   ( ومــغ بــحغ الزيــام الةــي  قــػم بيــا لثســة الزلهخــحغ الةعاقــج مــم جيــة محةذــة ال ــجاد الثــجوا  1/ مالتــا ـ  16
أ (. كزـــا  قــػم الزةاالعـــة إجـــخاءات الةأهــيذ، و قـــجيع  قـــج  – 1( مالتـــا    16االقةذــادية والفسيـــة  ـــغ الزدــخوع   م 

 أهــيذ الدــخكة، و قــػم لثســة   أهــيذ الدــخكة إلــى الزخــثل وكــحلظ بيــان االكةةــال الــحب هحسدــخ  ســج الزػافقــة  مــى
الزلهخــحغ الالذــخف  مــى الزةصمبــات الزــحكػرة إلــى حــحغ اهــةكزال إجــخاءات الةأهــيذ وفــةح حخــال مدــةخك الاهــع 
المثسة لجا احج الزذارف العاممة في العخاق ـ العـج الةعـج ل ححـث كـان الـسز قبمـو يقرـي الفـةح الجخـال لـجا احـج 

الةي ا حح يا المثسة واأل زال والزيام الةي أنثد يا، أفادت بيحه األحكام الزذارف العخاةية. و قػم بةتبحت القخارات 
 (.  16مغ الزادة  1الفقخات   ج، د، ىـ مغ الفقخة مالتا 

ويمةــدم الزلهخــػن الالجذــػل  مــى إجــازة الزدــخوع وقــج  ــجلت لةقــخأ   الجذــػل  مــى إجــازة الزدــخوع إن كــان ىــحا 
 الزما .. ((. 

وأخحــخا  قــػم المثســة الإ ــجاد  قخيــخ  ــغ الزذــاريئ الةــي أنفقةيــا المثســة  مــى  أهــيذ الدــخكة و ــج ػ اليحاــة العامــة 
 لمةأهيذ لإلجزاع. 

و سةيـــي ميـــام لثســـة الزلهخـــحغ لـــجا انةحـــال مثمـــذ اإلدارة األول فـــي االجةزـــاع الةاهيخـــي ويخـــأل أ رـــاء لثســـة 
( وهسبحغ إجخاءات الةأهـيذ قبـل  عـج ل القـانػن  3، 2/ مالتا  16الزلهخحغ الذػرة مةرامسة أمام الزلهخحغ   م 

 و جخاءات الةأهيذ العج الةعج ل ونقارن ذلظ الزا  ميو األمخ في الةدخيعات العخبية مػضػع الزقارنة. 
 السبحث الثاني 
  إجراءات التأسيس
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يقجم شمب بةأهيذ الدخكة إلى مخثل الدخكات، و ػجج لجا الزخثل نزاذج لمصمبات لكل نػع مغ أنػاع الدخكات. 
لتخض  ػححج مجةػيـات الصمبـات. ويخفـق مـم الصمـب  قـج الدـخكة الـحب بحسـا مرـزػنو ضـزغ مخـةمدمات الةأهـيذ. 

ادة الزذـخف الإ ـجاع السخـبة القانػنيـة ويخفق أيرا وميقة اكةةال ملهخـي الدـخكة الزخـاىزة مػقعـة مـسيع، كـحلظ شـي
 مغ رأس الزال، وكحلظ  أ حج الثية القصالية الزحةذة النيزة الجذة العحسية في رأس الزال. 

ألن رأس الزــال قــج يكــػن نقــػدا وقــج  ةرــزغ حذــة  حسيــو، السقــػد  ــػدع لــجا مذــخف ويخةجذــل اهةدــياد مــغ 
ان فحةع  قػيع األليان الحب هسبحسو فـي ححسـو حخـب أحكـام الزذخف بحلظ يقجم مم الصمب، أما إذا كانت مغ األلي

الالسخــبة لمدــخكة الزخــاىزة والزجــجودة. وال  القــة لمثيــة القصاليــة الزحةذــة فــي  29القــانػن وشبقــا لــسز الزــادة 
 قج خ األليان في الدخكةحغ الزحكػر حغ. وكان الزخةجخغ  ـخك األمـخ لمزلهخـحغ فـي  قـج خ األليـان فـي الدـخكات 

،  مـــى أن يكـــػن مقـــجرا مجاهـــبيا ومليـــجا مـــغ مخاقـــب حخـــاالات , و خكـــت القـــػانحغ الزقارنـــة مػضـــػع  قـــج خ األخـــخا 
األليان لمدخكاء في الدخكات غحخ الزخاىزة.كحلظ  خفق مم الصمب دراهة الثجوا االقةذـادية والفسيـة فـي الدـخكة 

 (. 17الزخاىزة مقجمة مغ مكةب معةخف الو، بحست ذلظ الزادة  
ج الزخــثل مصاالقــة الصمــب مــم مةصمبــات القــانػن، يفــا ح الثيــة القصاليــة الزحةذــة وىــي الثيــة الةــي وبعــج أن يثــ

 دخف  مى ندا  القصاع الحب يقـم غـخض الدـخكة ضـزسو  (.   لمةأكـج مـغ انخـثام ىـحا السدـا  مـم خصـة الةسزيـة 
 ( 1/ أوال ـ  18والقخارات الةحصيصية واهةجذال مػاقفيا  مى الصمب((  م 

أل أية جية أخخا   .. أوجـب قـانػن أو نطـام أو  عميزـات اهةجذـال مػافقةيـا  مـى  أهـيذ الدـخكة((  م كحلظ  خ
 (. 2/أوال ـ 18

 فقج  خأل دوائخ الرخيبة متال , وقج  خأل جيات األمغ الالسخبة لمدخكات الخياحية أو يخأل البسظ الزخكدب. 
أن  بـجب مػافقةيـا أو  ـجم الزػافقـة خـالل مالمـحغ  ػمـا  ( 2ـ  1ومصمـػل مـغ الثيـات الةـي  خـأل وفـق الفقـخة أوال ـ 

مغ  اري   خمزيا كةال مخثل الدخكات وفي ضػء رأب الثيـات الزـحكػرة يذـجر الزخـثل قـخاره فـي الزػافقـة  مـى 
شمب الةأهيذ أو رفس الصمب وخالل هةحغ  ػما مغ  اري   خمع الصمب ويثػز لػزيخ الةثـارة أن يزـجد ىـحه الزـجة 

 (.  18ا إذا  أخخ وصػل رد الثيات الزصمػل اهةجذال مػافقةيا حخب الزادة   مالمحغ  ػم
إذا  ـــػافخت الدـــخو  فـــي الصمـــب،  مـــى الزخـــثل أن  ـــج ػ الزلهخـــحغ أو مـــغ يزـــتميع قانػنـــا لمزذـــادقة  مـــى  قـــج 
ــو الزخــثل بــحلظ، و ــجفم الخهــػم الزصمػبــة و مــى الزلهخــحغ الجرــػر خــالل  الدــخكة امامــو أو أمــام مػضــف يحػل
مالمحغ  ػما مغ الحػم الحب  مي  اري   بميتيع بمدوم الجرػر. فأن لع يجطخوا دون  حر مدخوع يثػز لمزخثل أن 
يعةبــخ الزلهخــحغ صــخفػا السطــخ  ــغ الصمــب ويقــخر حفطــو. ومػضــػع الثــػاز يعصــي لمزخــثل إمكانيــة الــةجكع فــي 

ويخـــامح شـــخكات أخـــخا فـــي  ـــجم الصمبــات الجحـــث  يزـــل العـــس الصمبـــات  مــى أنيـــع صـــخفػا السطـــخ  ـــغ الةأهــيذ 
 (  20الجرػر   (   م 

وان حذمت اإلجخاءات  سدخ الزخثل قخار الزػافقة  مى  أهـيذ الدـخكة فـي السدـخة الةـي يذـجرىا   وفـي صـجيفة 
 21 ػمية لزخة واحجة في األقل، وخالل خزخة  دخ  ػم مغ  ـاري  نخـخ ندـخ يذـجر شـيادة  أهـيذ الدـخكة.   م 
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لدـخكات الزخـاىزة ححـث  ةخاخـى إصـجار شـيادة الةأهـيذ إلـى مـا العـج انةيـاء االكةةـال ونثاحـو (.  ـجا ا 1/ أوال ـ 
وخالل خزخـة  دـخ  ػمـا مـغ غمـق االكةةـال و قـجيع الزعمػمـات الةـي  صمبيـا القـانػن مـغ الزلهخـحغ وفـق الزـادة   

46 .) 
ج ندـخ قـخار الزػافقـة  مـى  أهـيذ لزلهخـي الدـخكة الزخـاىزة والزجـجودة العـ 21وقج أالاحـت الفقـخة مانيـا مـغ الزـادة 

الدــخكة وقبــل صــجور شــيادة الةأهــيذ أن يقػمــػا  مــى مخــلولحةيع الــإجخاءات الجذــػل  مــى إجــازة مدــخوع الدــخكة 
 /مانيا(. 21و بخام العقػد الالزمة إلندائو.  م 

 ليـحه الزخـاواة، ويالحظ  مى ىحه الفقخة أنيا هاوت بـحغ الدـخكة الزخـاىزة والزجـجودة فـي ىـحا األمـخ وال نـخا مجـال
فالدخكة الزججودة  ذجر شـيادة  أهيخـيا خـالل خزخـة  دـخ  ػمـا مـغ  ـاري  اإل ـالن  ـغ الزػافقـة، وال نطـغ فـي 

 ىحه الزجة  أخحخا لزباشخة الدخكة  زميا. 
و كةخب الدـخكة الدحذـية الزعسػيـة مـغ  ـاري  صـجور شـيادة  أهيخـيا وقـج بحسـا ذلـظ هـاالقا , ويعـج إصـجار شـيادة 

 (.  22ذ دليال  مى أن إجخاءات الةخثحل  زت مصاالقة لمقانػن   م الةأهي
أمـــا إذا رفــــس الزخــــثل شمــــب  أهــــيذ الدــــخكة، فيــــػ ممـــدم الــــأن  بــــحغ أهــــبال الــــخفس. ويجــــق ألصــــجال الدــــأن 
اال ةخاض  مى قخار الزخثل لجا وزيخ الةثارة خالل مالمحغ  ػما مغ الحػم الةالي لةبميتيع الالخفس. ومصمػل مغ 

ةثارة أن  بت الاال ةخاض خالل مالمحغ  ػما مغ  ـاري   قجيزـو، و ذا صـجر الـخفس مـغ الـػزيخ أيرـا، يجـق وزيخ ال
 لمزلهخحغ اال ةخاض  مى قخار الػزيخ أمام الزجكزة الزحةذة خالل مالمحغ  ػما مغ  اري   بميتيع الو. 

 حالت دون حذػل الزػافقة.  وما دام الخفس مخببا، يجق لمزلهخحغ  قجيع شمب جج ج مةى زالت األهبال الةي
ولــع  ةعــخض القــانػن العخاقــي لجالــة الخــكػت، أب  ــجم  بميــذ الزلهخــحغ الزػقــف مــغ الصمــب وىــػ مــا يجذــل فــي 
أحيـان كتحــخة، ححــث يدــحخ الػاقــم العزمــي إلــى  ــأخخ الجذــػل  مــى مػافقــة أو رفــس الثيــة القصاليــة الزحةذــة أو 

ػن(. ونخا انو ال يزكغ ا ةبار الةأخخ  غ اإلجاالة في الزجة الزحكػرة مغ قان 18الثيات الزدار إلحيا في الزادة   
بحســت ضــخورة الجذــػل  مــى مػافقــة  18 ػمــا أخــخا، قبــػال , ألن الزــادة  30 ػمــا أو احةزــال  زج ــجىا  60وىــي 

الثية القصالية الزحةذة والثيات األخخا أو رفريا، كزـا أن رأب الثيـة القصاليـة  ـخ بخ الزـجا مصاالقـة غـخض 
 الدخكة مم أىجاف الةسزية والقخارات الةحصيصية. 

وىحه اإلجخاءات مصمػبـة لثزيـم أنـػاع الدـخكات، الةـي بـحغ القـانػن أحكاميـا مثةزعـة وىـي   الزخـاىزة، الزجـجودة، 
الةرامسية والزدـخوع الفـخدب (  (. وفـي ىـحا  سـت كبحـخ، ألن ىـحه اإلجـخاءات الزصػلـة غحـخ ضـخورية فـي شـخكات 

 قل، ولع نثج في القػانحغ العخبية مػضػع الزقارنة ما يدابييا. األشحاص في األ
 أما إجخاءات الةأهيذ العج  عج ل القانػن الزػجب الةعج ل الحب اشخنا لو فقج أصبجت كزا يأ ي: 

يقــجم إلــى مخــثل الدــخكات شمبــا  مــى  أهــيذ شــخكة  بــحغ نػ يــا، وفــق األنزــػذج الــحب يعــجه الزخــثل، ويخفــق مــم 
كة الحب بحسا أحكامو هاالقا واشخنا لمةعجيالت الةي أدخمت  مى مجةػيا و، وكـحلظ شـيادة الزذـخف الصمب  قج الدخ 

أو  أ حج مسو الإ جاع رأس الزال أو جـدء مسـو لجيـو  (. و مـى الزخـثل أن  ػافـق  مـى الصمـب إذا لـع يثـج ايـو محالفـة 
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خــمع الصمــب ححــث جــاء الــسز الزعــجل لمقــانػن. ويــةع اإل ــالن  ــغ القبــػل أو الــخفس خــالل  دــخة أيــام مــغ  ــاري   
(:    ػافق الزخثل  مى شمب  أهيذ الدخكة ما لع يثج أن الصمب محالف لسز مججد ورد فـي ىـحا  19لمزادة   

القــانػن. ويعمــغ الزخــثل مػافقةــو  مــى الصمــب أو رفرــو لــو خــالل  دــخة أيــام مــغ  ــاري   خــمزو الصمــب ايزــا  ــجا 
الدــخكة  ســج صــجور قــخار الزػافقــة  مــى  أهيخــيا , و كــػن دلــيال  تبــت  الدــخكات الزخــاىزة،  ذــجر شــيادة  أهــيذ

 أهيخــيا، و ذا رفــس الزخــثل شمــب  أهــيذ الدــخكة يذــجر قــخاره خصيــا  ػضــح ايــو أهــبال رفرــو الصمــب , وفــي 
حالة شمب بةأهيذ شخكة مخاىزة يذجر الزخثل إخصارا خصيا القخاره الزخافـق  مـى شمـب الةأهـيذ أو رفرـو فـي 

ذه   أو ا حاذىــا ( ليــحا القــخار. لــغ  ذــجر شــيادة بةأهــيذ الدــخكة بــجون دفــم الخهــػم. ((   ( واألجــخاء  ــاري  ا حــا
 الزحكػر لثزيم الدخكات كزا ىػ واضح، والةتحخ الحب حذل الزػجب الةعج ل: 

 ال  خــال الثيــة القصاليــة الزحةذــة وال  خــال أيــة جيــة أخــخا كزــا كــان  ةصمــب ذلــظ القــانػن قبــل  عج مــو، بــل -1
 ( الةي  ةرزغ مفا جة العس الثيات لمجذػل  مى مػافقةيا.  18الةعج ل  مق العزل الالزادة   

 مــى الزخــثل أن يعمــغ الزػافقــة أو الــخفس خــالل  دــخة ايــام مــغ  ــاري   خــمع الصمــب، وفــي ذلــظ اخةــدال كبحــخ  -2
الصمـــب لـــسز قـــانػن لمػقـــت، كزـــا أن دور الزخـــثل فـــي القبـــػل أو الـــخفس يقةذـــخ  مـــى محالفـــة أو  ـــجم محالفـــة 

الدخكات   ما لع يثج أن الصمب محالف لسز مججد ورد في ىحا القانػن ((. و ميو ال  بجث الزخثل  ـغ أهـبال 
لمــخفس غحــخ محالفــة قــانػن الدــخكات وال يخــأل أيــة جيــة أخــخا  ــغ مــجا  ػافــق ندــا  الدــخكة مــم خصــة الةسزيــة 

 والةحصيخ االقةذادب. 
ـ  جا الدخكات الزخاىزة ـ إنزا يعمغ الزخثل قبـػل الصمـب أو رفرـو الدـيادة  ال  ذجر شيادة  أهيذ لمدخكة -3

 مصمػل إصجارىا مم قخار الزػافقة الالسخبة لمدخكة الزخاىزة. 
أمـا الالسخــبة لدـخكات الزجــجودة والةرــامسية والزدـخوع الفــخدب فـال  ذــجر فحيــا شـيادة  أهــيذ بةقـج خنا، إنزــا يذــجر 

وىــػ إجــخاء ا بعةــو نذــػص العــس الةدــخيعات مػضــػع الزقارنــة الالسخــبة لدــخكات إ ــالن مػافقــة أو إ ــالن  خــثحل 
( مــغ قــانػن الدــخكات اليزســي    ال  1/  24يصمــق  محيــا شــخكات األشــحاص كزــا ىــػ الجــال فــي نــز الزــادة   

 يثػز لدخكة الةرامغ أن  باشخ أ زاليا إال العج اهةكزال إجخاءات  خثحميا في الخثل الةثارب   (. 
اكةخـال الدـخكة  22ولػ أن ىحا األمخ  تحخ إشكالية مفادىا مةى  كةخب الدخكة الدحذية الزعسػية ححث بحست م 

الدحذــية الزعسػيــة مــغ صــجور شــيادة  أهيخــيا، فكيــئ يكــػن األمــخ وال  ذــجر فــي  أهــيذ ىــحه الدــخكات شــيادة 
 الزفيػم الديادة الةي بحسةيا أحكام قانػن الدخكات قبل  عج مو. 

أن ىـــحا األمـــخ يزكـــغ أن يعـــالج إلــى حـــحغ  عـــج ل أحكـــام القـــانػن أو وضــم قـــانػن جج ـــج وىـــػ أمـــخ ضـــخورب ونــخا 
بةقج خنا، أن  عامل الزػافقة والةخثحل في هثل الدخكات الجحث يزكغ أن  عصى مقابميا شيادة  خثحل، أب إ ـالن 

 رىا  (. الالةخثحل وليذ شيادة  أهيذ و كةخب الدخكة الدحذية الزعسػية مغ  اري  صجو 
أما الالسخبة إلى شخكة الزخاىزة فان الةعج ل  ةصمب أن  ذجر بيا شـيادة  أهـيذ مـم الزػافقـة  مـى  أهيخـيا فيـل 
 ةعاصــخ إصــجار شــيادة الةأهــيذ قبــل إ ــالن القبــػل بةأهــيذ الدــخكة كزــا  ــػحي بــحلظ الــسز. وىــػ مــا  خــزح الــو 
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مـغ قـانػن الدـخكات الزذـخب أب أن  22مـارات و م ( مغ قانػن الدـخكات لجولـة اإل72العس القػانحغ الزقارنة م  
الديادة  ذجر مم الزػافقة و خبق إجخاءات االكةةال، واشةخا  نثاحو قبل صجور شيادة الةأهيذ، كزا ىػ األمـخ 

( الةي نذيا    فـي حالـة الدـخكة  2/ أوال ـ  21الزػجب نز قانػن الدخكات العخاقي قبل  عج مو، إال إن الزادة   
شـيادة الةأهـيذ  ذـجر العـج االكةةـال العـام لألهـيع وخـالل خزخـة  دـخ  ـػم مـغ  ـاري   قـجيع ملهخــحيا الزخـاىزة 

( أن يقػم الزلهخػن العـج  46( مغ ىحا القانػن ((، و ةصمب الزادة   46الزعمػمات الزسذػص  محيا في الزادة  
اض  مـى االكةةـال أو رده، إ ـجاد غمق االكةةال مغ قبل الزذخف، وخالل مالمـحغ  ػمـا مـغ الزـجة الزجـجدة لال ةـخ 

 قائزة الأهزاء الزكةةبحغ و ساويسيع ومقجار ما اكةةب الو كل مسيع مغ األهيع و دويج الزخثل بسخحة مغ ذلظ. 
وقـج حخـزت ىـحا األمـخ أيرـا ـ وقـت صـجور شـيادة الةأهـيذ، العـج الزػافقـة  مـى الةأهـيذ وقبـل االكةةـال، أم العـج 

( مسيـا  ـسز  8زات الذادرة  غ وزارة الةثـارة الةـي هـبقت اإلشـارة إلحيـا، فـالفقخة   إجخاء االكةةال ونثاحو ـ الةعمي
 مــى:     ســج الزػافقــة  مــى أب شمــب، فــأن  مــى مخــثل الدــخكات أن يذــجر بــجون  ــأخحخ إلــى الدــخكة الزقجمــة 

، مــا  ــجا لمصمــب إجــازة  خــثحل  جزــل اهــع الكيــان الةثــارب وخــةع مخــثل الدــخكات الخهــزي مــم رقــع اليػيــة الــجائع
( مـغ  2/ أوال بسـج    21الدخكات الزخاىزة فمغ  ـدود الزـا ذكـخ ننفـا إال العـج انةيـاء االكةةـال العـام ووفقـا لمزـادة   

 . 1997لخسة  21قانػن الدخكات رقع 
األمخ اآلخخ الحب يجةاج إلى الةػقف  سجه إلتاء اهةدارة أية جية في  أهيذ الدخكة الزخاىزة، إذ يقةذخ األمـخ 

بػل أو رفس الزخثل الزبسي كزـا الحطسـا  مـى محالفـة نذـػص قـانػن الدـخكات، و ذا كـان فـي ىـحا األمـخ  مى ق
مـــا  ةػافـــق مـــم الجخيـــة االقةذـــادية ومـــم هياهـــة االنفةـــاح و دـــثيم االهـــةتزار فـــال يكـــػن األمـــخ الإلتـــاء الزػافقـــات 

لجيــاة االقةذــادية، وألنيــا  ةػجــو الزصمػبــة لةأهــيذ حةــى الدــخكة الزخــاىزة ألىزيــة ىــحا الســػع مــغ الدــخكات فــي ا
 حخب القانػن العخاقي دائزا إلى االدخار العام لجا الثزيػر. 

و ذا اهةعخضسا نذػص القـػانحغ مػضـػع الزقارنـة، لػجـجنا غالبحةيـا  ةدـجد فـي إجـازة شـخكات الزخـاىزة، فالزـادة   
 سز  مى أن:    يقجم شمب  1988ة لخس 13( مغ قانػن الدخكات لجولة اإلمارات الةي  جلت الالقانػن رقع  74

 أهيذ الدخكة  مى السزػذج الزعج لحلظ إلى الخمصة الزحةذة مذجػبا العقج  أهيخيا ونطاميا األهاهي والثجوا 
االقةذــادية لمزدــخوع الــحب هــةنيزو الدــخكة شــاممة الثــجول الدمســي الزقةــخح لةسفحــحه ويقحــج الصمــب فــي الخــثل الزعــج 

و دكل لثسة مغ الخمصة الزحةذة مغ مزتمحغ  غ كل مغ الػزارة والخمصة الزحةذة لحلظ لجا الخمصة الزحةذة. 
لجراهة شمب  أهيذ الدخكة والثـجوا االقةذـادية لمزدـخوع الـحب هـةنيزو ولمثسـة أن  كمـف مقـجم الصمـب الاهـةكزال 

الزـا يثعميزـا  ما  خا ضخور و مغ الزخةسجات أو بيانات أو إجـخاء  عـجيالت  مـى  قـج الدـخكة أو نطاميـا األهاهـي
 مةفقحغ وأحكام ىحا القانػن والمػائح الذادرة  سفححا لو ((  (. 

(  ــسز  مــى  66أمـا القــانػن اليزســي فحةصمـب مػافقــة رئاهــة الثزيػريــة  مـى  أهــيذ الدــخكة الزخـاىزة، فالزــادة   
 مــى  ــخخيز  انــو    ال يثــػز  أهــيذ شــخكة الزخــاىزة الةــي  صــخح أهــيزيا  مــى االكةةــال العــام إال العــج حذــػل
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مغ قانػن دولة  زان  مى أنو   ال  لهـذ شـخكة الزخـاىزة إال  59بحلظ الزػجب قخار جزيػرب (( كحلظ  سز م 
 بةخخيز مغ مج خ  ام الةثارة ((. 

مـــغ نطـــام الدــــخكات الخـــعػدب  ـــسز  مــــى انـــو    ال يثـــػز  أهــــيذ الدـــخكات الزخـــاىزة اآل يــــة إال  52والزـــادة 
بساء  مى مػافقة مثمذ الػزراء و خض وزيـخ الةثـارة  مـى أن  خا ـى مـا  قرـي بةخخيز يذجر الو مخهػم ممكي 

 الو األنطزة. 
 ذات االمةياز.  –أ 

 ل _ الةي  ج خ مخفقا  اما. 
 الةي  رزغ ليا الجولة نخبة معحسة مغ الخبح.  -حـ 
 الةي  قجم ليا الجولة إ انة.  –د 
  ةبارية العامة. الةي  دةخك فحيا الجولة وغحخىا مغ األشحاص اال -ىـ 
 الةي  داول األ زال الزذخاية.  –و 

 أما غحخ ذلظ مغ الدخكات الزخاىزة فال يثػز  أهيخيا إال بةخخيز يذجره وزيخ الةثارة ... (( 
، 2002لخــسة  40الةــي لــع  عــجل الزػجــب الةعــج ل الذــادر الالقــانػن الزلقــت رقــع  94أمــا فــي األردن فــأن الزــادة 
سـاء  مـى  سخـحب الزخاقـب قـخاره القبـػل  خـثحل الدـخكة أو رفـس ىـحا الةخـثحل خـالل مـجة  قري    يذجر الـػزيخ ب

أقذاىا مالمحغ  ػما مغ  اري   سخحب الزخاقب ... و ذا لع يذجر الػزيخ قخاره خالل  مظ الزجة يعةبـخ الصمـب مقبـػال 
ي. فأن الذػرة أخحخا  ثعـل (( وفي مذخ وىي  خعى نجػ االنفةاح والجخية االقةذادية و دثيم االهةتزار األجسب

لخــسة  59مــغ قــانػن الدــخكات رقــع  18 أهــيذ شــخكة الزخــاىزة مخ بصــا الزذــمجة الدــخكات العــج أن  ــجلت الزــادة 
, ححث ألتحت المثسـة الةـي  للـف وفـق نـز الزـادة الزـحكػرة، وأصـبح األمـخ الـان يقـجم الصمـب إلـى مذـمجة  1981

 عصى ىحه الزذمجة شيادة لمزلهخـحغ  مـحيع  قـجيزيا إلـى دائـخة الدخكات الةي  عج هثال لقحج شمبات الةخخيز، و 
 الخثل الةثارب، و زتل الديادة الةي  عصى مغ الزذمجة الديادة  خمع اإلخصار والزخةسجات  (. 

مـغ  19ولمزذمجة حق اال ةـخاض  مـى  أهـيذ الدـخكة، لكـغ اال ةـخاض مقحـج الـاألحػال الةاليـة كزـا بحسةيـا الزـادة 
 . 1998لخسة  3الزعجلة الزػجب الةعج ل رقع  18قانػن الدخكات، وأدخمت ضزغ الزادة 

ة فــي السزــػذج. أو  رــزسو  ــجم مصاالقــة العقــج االبةــجائي أو نطــام الدــخكة لمدــخو  والبيانــات اإللداميــة الــػارد –   أ 
 شخوشا محالفة لمقانػن. 

 إذا كان غخض الدخكة أو السدا  الحب هػف  قػم الو محالفا لمسطام العام أو اآلدال ...((  –ل 
ويــخا أحــج الكةــال، أن اال ةــخاض مقحــج الالجــاالت الزــحكػرة لــيذ غحــخ، ولكســو يدــحخ إلــى إمكانيــة اهــةحجام السطــام 

لػاهــعة، وبالةــالي يزكــغ اال ةــخاض  مــى  خــثحل الدــخكة شبقــا لزفيــػم السطــام العــام كمزــا العــام، فيــػ مــغ الزفــا يع ا
 وجج أن ندا  الدخكة  مجق الرخر الاالقةذاد الػشسي  (. 
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ولقج حخصسا  مى اإلفاضة في نقل السذػص القانػنية الزخ بصة بيحا الدأن لمػقػف  مى ما  قخره ىحه الةدـخيعات 
أن  لهذ شخكة مخاىزة الأب حثع،  عةزج  مى مجخخات الثزيػر في  كػيغ جل رأس الزحةمفة. فيل مغ الزقبػل 

ـــى مـــجا محالفـــة الدـــخكة لسذـــػص قـــانػن  ـــى قـــخار مـــغ الزخـــثل  بســـى فقـــخ  م ماليـــا، و قةذـــخ األجـــازة فحيـــا  م
 الدخكات؟! حةى التحخ مػافقة الػزيخ.

 

 انجبة انثبًَ 
 شركبد األشخبص 

كزـا الحطســا أن شــخكات األشــحاص، ىـي الةــي  بــخز فحيــا اال ةبــار الدحذـي وشــخكات األشــحاص حخــب القــانػن 
 العخاقي ىي، الةرامسية، الزدخوع الفخدب والبخيصة. وهسفخد لكل نػع مغ ىحه الدخكات فذال. 

 الفرل األول 
  Joint Liability Companyالذركـــة التزامشيـــة) ( 

سية األنزـػذج لدـخكات األشـحاص، فيـي  خـةػ ب جزيـم الحذـائز الةـي ذكخناىـا فـي الزقارنـة  عج الدخكة الةرام
 بحغ شخكات األشحاص وشخكات األمػال. 

وىــي مــغ أقــجم الدــخكات الةــي  خفــت فــي السدــا  االقةذــادب   (. وهــسةساول  عخيــئ الدــخكة. أوال مــع خذائذــيا 
 ػضػ ات مبجتا.وانةقال الجذة فحيا و دار يا. ونفخد لكل مغ ىحه الز

 السبحث األول 
 التعريف بذركة التزامؽ 

مــغ قــانػن الدــخكات الفقــخة مالتــا الدــخكة الةرــامسية الأنيــا    .. شــخكة  ةــألف مــغ  6 عخيــئ الدــخكة:  خفــت الزــادة 
 جد مغ األشحاص الصبيعححغ ال يقل  غ شحذحغ وال  ديج  مى  دخة   ( يكػن لكـل مـسيع حذـة فحيـا ويكػنـػن 

 ى وجو الةرامغ مخلولية شحذية وغحخ مججودة  غ جزيم الةدامات الدخكة. (( مخلولحغ  م
:    شـخكة الةرــامغ ىـي شــخكة  للـف بــحغ شحذــحغ أو مــغ قـانػن الدــخكات الكـػيةي الــاأل ي 4وقـج  خفةيــا الزـادة 

أكتخ  جت  سػان معحغ لمنيام الأ زال  ثارية، ويكػن الدخكاء مخاػلحغ  مى وجو الةرامغ في جزيم أمػاليع  غ 
 الةدامات الدخكة. 
 مغ قانػن الدخكات العزاني شخكة الةرامغ    .. ىي شخكة  ثارية  للف بحغ شحذحغ أو 28وقج  خفت الزادة 

أكتخ مغ األشحاص الصبيعححغ أو الزعسػيحغ، و يجف إلى مزارهة الةثارة  جت اهـع  ثـارب معـحغ، يكـػن الدـخكاء 
 في شخكة الةرامغ مخاػلحغ الالةكافل والةرامغ في جزيم أمػاليع  غ د ػن الدخكة. (( 

شــخيكحغ أو أكتــخ مــغ قــانػن دولــة األمــارات شــخكة الةرــامغ    ىــي الدــخكة الةــي  ةكــػن مــغ  23و خفــت الزــادة 
 يكػنػن مخاػلحغ الالةرامغ في جزيم أمػاليع  غ الةدامات الدخكة. (( 

 ذكخنا ىحه الةعاريئ لعجد مغ القػانحغ لسخةصيم الزقارنة معيا في  جمحل الةعخيئ الحب أورده القانػن العخاقي. 
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ألشـــحاص الزعسػيـــة  (. إذ أن القـــانػن يدـــةخ  أن يكـــػن الدـــخكاء مـــغ األشـــحاص الصبيعحـــحغ فـــال  ذـــح مدـــاركة ا
وذىبــت إلــى ىــحا الزسجــى العــس القــػانحغ  ــجا القــانػن العزــاني  ( الــحب  بــيح مدــاركة األشــحاص الزعسػيــة فحيــا , 
وكزــا ىــػ معــخوف فــأن شــخكات الةرــامغ قائزــة  مــى اال ةبــار الدحذــي، يدــةخك فــي  أهيخــيا أشــحاص  ثزعيــع 

صـل مـغ الدـخكات  خفـو الخومـان أشمـق  محيـا الدـخكات العائميـة  التقة والزعخفة أو القخاالة، لحلظ قحل أنيا امةجاد أل
(. والتقة والزعخفة ال  قػم إال بحغ األشحاص الصبيعححغ، ال يزكغ أن  ةجقق مم شحز معسػب بةقج خنا، مع  سجما 

كاء يقال أن مخلولية الدخكاء شحذية،  خةتخق جزيم أمػال الدخيظ فزا حجود ىحه الزخلولية ؟ لػ كان احـج الدـخ 
شحذا معسػيا  قػم  مى اال ةبار الدحذي ىل  ةػقف  سج أمـػال الدـحز الزعسـػب أم  زةـج إلـى أمـػال الدـخكاء 

 ايو ؟ 
كحلظ بحغ القانػن الجـج األدنـى لعـجد الدـخكاء الدحذـحغ والجـج األ مـى ليـع العدـخة أشـحاص وأصـبح العـج الةعـج ل   

عقـج الـحب ال يذـح إال الا جـاد إراد ـحغ فـي األقـل، فـأن ( و ذا كان  جج ج الجج األدنـى الدحذـحغ مسخـثزا مـم ال 25
 جج ج الجج األ مى. ال نخا لو لدوم. ولع  ةعخض لو القػانحغ الةي أشخنا ليا  ( .ألن شبيعة ىحه الدخكة  قػم  مى 
 ــجد مجــجود مــغ األشــحاص  ثزعيــع الزعخفــة والتقــة، ولــحلظ نــخا أن يطــل الجــج األ مــى مخهــال. كزــا ىــػ مخــمظ 

قــػانحغ .ألن الةجج ــج قــج يجــػل دون  كــػيغ الدــخكة فــي حالــة  ثــاوز  ــجد الدــخكاء الــخاغبحغ الزدــاركة فــي غالبيــة ال
 الدخكة الججود الةي بحسيا القانػن. وكزا ىػ الجال  سج وفاة الدخيظ الةي لع يعالثيا القانػن  (. 

لقــانػن العخاقــي قبــل الةعــج ل و ميــو فــأن الدــخكة الةرــامسية، شــخكة أشــحاص ال  ةثــاوز  ــجد الدــخكاء فحيــا حخــب ا
 دــخة أشــحاص جزــيعيع مــغ األشــحاص الصبيعحــحغ يخــألػن  ــغ الةدامــات الدــخكة مخــلولية شحذــية و مــى وجــو 

 الةرامغ. 
 السبحث الثاني 

 خرائص الذركة التزامشية 
  ةذف الدخكة الةرامسية الحذائز نبحسيا في ىحا الزبجث و مى شكل نقا : 

ر الدحذــي، بــل أنيــا األنزــػذج فــي شــخكات األشــحاص لبــخوز ىــحا اال ةبــار، فيــي  قــػم الدــخكة  مــى اال ةبــا -1
قائزـــة  مـــى مـــا  ةزةـــم الـــو الدـــخكاء مـــغ مكانـــو ماليـــة وهـــزعو فـــي الػهـــخ الةثـــارب، وال يزكـــغ أن يكـــػن اال ةبـــار 

 الدحذي قائزا  مى السفػذ الخياهي والزكانة االجةزالية وقج بحسا ذلظ هاالقا. 
الدخكة أهـزاء الدـخكاء أو العرـيع، ولـػ أن القـانػن العخاقـي لـع  ـحكخ ذلـظ فـي الةعخيـئ يثب أن  ةرزغ اهع  -2

مغ القانػن الكػيةي    جت  سػان معـحغ ( ومعمـػم أن العسـػان يعةزـج األهـزاء  4لكغ العس القػانحغ أشارت لو. م 
اء الدـــخكاء أو واحـــج مـــغ قـــانػن الدـــخكات العخاقـــي بحســـت أن  ةرـــزغ االهـــع أهـــز 13الصبيبيـــة لمدـــخكاء. إال أن م 

مسيع. و رزحغ اهـع الدـخكة أهـزاء الدـخكاء ليكـػن دلـيال لمتحـخ فـي اإلشـارة إلـى األشـحاص مػضـم االئةزـان. ألن 
 االهع الحب يجزل أهزاء الدخكاء يعمق في الػاجية ويكػن في األوراق الةي  جزل محاشبات الدخكة. 
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ية و رــامسية. والزقذــػد الالزخــلولية الدحذــية أنيــا مخــلولية الدــخكاء  ــغ الةدامــات الدــخكة مخــلولية شحذــ -3
 زةــج إلــى األمــػال الحاصــة لمدــخكاء، أب أنيــا ال  قةذــخ  مــى الجذــة الةــي وضــعيا الدــخيظ فــي رأس الزــال. وأب 

 1/  16 جج ــج لزخــلولية الدــخيظ يقــم الــاشال، فــي مػاجيــة التحــخ  (. ويةرــزغ قــانػن الدــخكات اليزســي فــي الزــادة 
مـغ قـانػن الدـخكات  35الدخكة الةعابحخ الجالة  مى  جج ج مخلولية الدخيظ. ويفحـج نـز الزـادة مسعا لةرزحغ اهع 

 العخاقي الزخلولية غحخ الزججودة لمدخكاء. 
أما الةرامغ بـحغ الدـخكاء، فيـػ مـا يفيـع مـغ نـز الزـادة الـحكػرة    و كـػن مخـلولحةو  رـامسية أيرـا فـي الدـخكة 

عات حػل الزخلولية الزصمقة والةرامسية لمدخكاء، فيل أن الةرامغ بـحغ الدـكاء الةرامسية ((. وقج اخةمفت الةدخي
فقخ أم انو بحغ الدخكاء والدخكة أيرا ؟ الزعسى نخخ أ غ حجود حق الجائغ لمدخكة ؟ ىل يذح لـو مصالبـة الدـخكة 

مصالبة الدخكاء , وأخحخا  والدخكاء في نن واحج، أم انو  سبتي أن  سحر الدخكة الالجفم أوال، ومةى  ع اإلنحار جاز لو
مــا يقــال  ــغ ضــخورة الةسفحــح  مــى أمــػال الدــخكة أوال، و ســج  ــجم كفايــة  مــظ األمــػال يذــار الخجــػع لمــجائسحغ , وقــج 

/ أوال الةــي  ــسز  مــى انــو    لــجائسي الدــخكة الةرــامسية  37حخــع قــانػن الدــخكات العخاقــي ىــحا األمــخ فــي الزــادة 
ن  رــػا فحيـا وقــت ندـػء االلةــدام، ويكـػن الدــخكاء ممـدمحغ الاإليفــاء  مـى وجــو مقاضـا يا أو مقاضـاة أب شــخيظ كـا

 الةرامغ وال يثػز الةسفحح  مى أمػال الدخيظ قبل إنحار الدخكة. (( 
ويــحىب الفقــو إلــى كــػن الدــخيظ الزتاالــة الكفحــل، لكــغ ىــل ىــػ كفحــل  ــادب ؟،  ســجىا ال يثــػز الةسفحــح  مــى أمػالــو 

مــى أمــػال الزكفــػل  الدــخكة ( شبقــا لجقــو فــي الةثخيــج. أم انــو كفحــل مةرــامغ ؟ وىــػ الدحذــية إال العــج الةسفحــح  
مـــا بيح لمـــجائغ مصالبـــة الدـــخكة أو الدـــخيظ أو االمســـحغ معـــا: أم كػنـــو كفحـــل مةرـــامغ ال يذـــل إلـــى حالـــة الزـــج غ 

  الزةرامغ. لحلظ يزسح فخصة إنحار الدخكة أوال قبل الةسفحح  مى األمػال الدحذية لمدخيظ  (.
مســـو  27و ذا  صمــب قــانػن الدـــخكات العخاقــي إنــحار الدـــخكة أوال، فــأن قــانػن الدـــخكات األردنــي  صمــب فـــي الزــادة 

مصالبة الدخكة أوال. واهةيفاء الجق مسيا، و سج  جم كفاية أمػال الدخكة. الخجـػع إلـى أمـػال الدـخكاء  (. ونـخا أن 
عصــى الــجائغ حــق مصالبــة الدــخيظ ايــو ضــزانة لمــجائسحغ مــم إنــحار الدــخكة الالــجفم و جج ــج مــجة معقػلــة لــو، العــجىا ي

 الزجافطة  مى حقػق الدخكاء، ألن اإلجخاء يقػب ائةزان الدخكة. 
جــج خ الالــحكخ أن الدــحز الــحب  خ رــي أن يطيــخ اهــزو فــي اهــع الدــخكة، أو  خ رــي ا ةبــاره شــخيكا فــي شــخكة 

  غ د ػن الدخكة  (.  رامسية، يخأل الذػرة شحذية وبالةرامغ مم الدخكاء اآلخخيغ 
يكةخــب الدــخيظ فــي الدــخكة الةرــامسية صــفة  ــاجخ. وكزــا ذكخنــا ذلــظ هــاالقا فــأن قــانػن ، اكةخــال صــفة  ــاجخ -4

الةــي  قرــي الأنــو    إذا أ خــخت  36الدــخكات العخاقــي لــع  ةرــزغ نذــا  ــحىب ليــحا الزسجــى إنزــا يفيــع مــغ الزــادة 
سي اإلفالس حخـب القـانػن العخاقـي , وال يقـم اإلفـالس إال  مـى الدخكة ا ةبخ كل شخيظ فحيا معخخا(( فاإل خار يع

 الةاجخ. بحسزا أشارت القػانحغ العخبية إلى ىحا الزفيػم صخاحة. 
ما نخيج أن نحكخه ىل أن ا ةبار الدخيظ  اجخا معساه مصالبةو الالػاجبات الزفخوضة  مى الةاجخ، لزثخد كػنو شخيكا 
فــي شــخكة  رــامسية، أب انــو ال  ــداول الةثــارة خــارج ندــا  الدــخكة، أمــا إذا كــان  داوليــا خــارج ندــا  الدــخكة فزــغ 
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 ثاريا ويزخظ الجفا خ الةثارية ويمةدم الالةخثحل في الخثل الصبيعي أن  كػن  ميو الػاجبات الزحكػرة، فحةحح اهزا 
 الةثارب. 

ويحىب الخأب الخاجح إلى  جم  كميئ الدخيظ فـي الدـخكة الةرـامسية مزـغ ال  ـداول الةثـارة خارجيـا بيـحه األلبـاء، 
لــى  كــخار إنزـا يكةفــي الالػاجبــات الةــي  فـخض  مــى الدــخكة  ــادة إذا كـان ندــاشيا  ثاريــا، ألن خــالف ذلـظ  ــلدب إ

البيانات الةي  حكخ فـي الـجفا خ. ويـلدب إفـالس الدـخكة بسـاء  مـى ذلـظ إلـى إفـالس الدـخكاء , وقـج ذكخنـا مـا ذىبـت 
مـغ قـانػن الدـخكات العخاقـي، وال  ةعـجد الةفميخـات  ـادة، إنزـا  فميخـة واحـجة لمدـخكة والدـخكاء. ومـا  36إليو الزـادة 

ة الةاجخ، فال يذح أن يكػن شخيكا مغ ال يذـح أن يكـػن  ـاجخا دام كل شخيظ في الدخكة الةرامسية يكةخب صف
(. و ميـو يقةرـي أن يكـػن مةزةعـا الاألىميـة القانػنيـة، أو  7  م  1984لخـسة  30حخب أحكام قانػن الةثـارة رقـع 

 مأذونا لو الاال ثار كزا بحسا ذلظ هاالقا  (. 
لةثارة، كالزػضف بساء  مى ما يقرى الو قـانػن كحلظ ال يكػن مغ بحغ الدخكاء األشحاص الززسػ حغ مغ مداولة ا

/ الفقخة التانية   يجطخ  مى الزػضف. مداولة الةثارة و أهيذ  5، م 1991لخسة  14انربا  مػضفي الجولة رقع 
 الدخكات واالشةخاك في مثالذ إدار يا(( 

 السبحث الثالث 
 انتقال حرة الذريػ 

، ويمجـق الـالبيم اليبـة مـع نةسـاول انةقـال الجذـة  ـغ شخيـق اإلرث نةساول انةقال حذة الدخيظ  غ شخيق البيم أوال
 ويمجق الاإلرث الػصية. 

 أوال: ـ انتقال حرة الذريػ بالبيع: 
قج يرصخ الدخيظ إلى أن  ةفخ   غ حذةو لدحز نخخ، فزا ىي األحكام الةي  خخب  مى انةقال حذة الدخيظ 

 لدحز نخخ ؟ 
 ذجر   صكػكا ( قابمة لمةجاول، ألنو يعقب انةقال الجذة  عج ل  قج  مغ خذائز الدخكات الةرامسية، أنيا ال

الدــخكة، وال  ةجقــق الةعـــج ل إال الإجزــاع الدــخكاء، ولمعالقـــة الػميقــة بـــحغ الدــخكاء الجحــث يذـــعب أن  ثــارب التقـــة 
ا  لكـج الزصمػبة والزعخفة، الةبجل الخخيم لمدخكاء إذا هـزح الالةـجاول , وقـج وردت فـي نذـػص العـس الةدـخيعات مـ

مغ القانػن العزاني (  ـسز  مـى انـو    ال يثـػز أن  ةزتـل حذـة الدـخكاء فـي الدـخكة  31ىحا الزعسى. فالزادة  
 الديادات قابمة لمةجاول .. ((  (. 

ولع  ةرزغ القانػن العخاقي نذا يفحـج ىـحا الزعسـى، لكسـو شـجد  مـى انةقـال حذـة الدـخيظ  ـغ شخيـق البيـم، فأالـاح 
اء اآلخـخيغ، ألنـو لـيذ فـي ذلـظ فـخض شـخيظ جج ـج  مـى الدـخكاء   (. أمـا انةقـال الجذـة لتحــخ انةقاليـا إلـى الدـخك

/ أوال  ـسز  مـى انـو    فـي الدـخكة  69الدخكاء فحةػقف  زامـو  مـى مػافقـة الدـخكاء اآلخـخيغ الاإلجزـاع، فالزـادة 
ى التحــخ إال الزػافقــة اليحاــة الةرــامسية لمدــخيظ نقــل ممكيــة حذــةو أو جــدء مسيــا إلــى شــخيظ نخــخ وال يثــػز نقميــا إلــ

 العامة الاإلجزاع .. (( 
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ومػافقة اليحاة العامة يقةذخ  مى مػافقة الدخكاء اآلخخيغ، ألن، اليحاة العامة ىي جزيم الدخكاء اآلخخيغ مرافا 
 إلحيع الدخيظ الحب  خيج الةفخ   غ حذةو. 

كبحـخ إذ قـج ال  ةجقـق اإلجزـاع. فزـا ىـػ  و عمحق صجة البيم  مـى إجزـاع الدـخكاء اآلخـخيغ  مـى القبـػل ايـو  سـت
 الجل  سج  جم حذػلو ولع  ةمق الدخكاء الجذة. أمام حاجة الدخيظ لبيعيا ؟ 

وقج  الثـت العـس الةدـخيعات ىـحا األمـخ، كزـا اوجـج الفقـو حـال لإلشـكال أمـا معالثـة الةدـخيعات، فـػردت الإالاحةيـا 
مـغ قـانػن الدـخكات العزـاني    .. كزـا ال يثـػز  31انةقال الجذة الالصخيقة الةـي  ةرـزسيا  قـج الدـخكة، فالزـادة 

زيـم الدـخكاء أو  زـال الأحكـام أب شـخو  مجرجـة لمدخيظ أن  سقل ممكية حذةو في الدخكة إلى التحخ إال بخضى ج
 في  قج  أهيذ الدخكة   ( 

ونعــخل  ــغ  أ حــجنا لزسجــى الةدــخيعات الةــي اشــخنا إلــى نذػصــيا فــي الةحضيــئ مــغ العســت. ألنــو التحــخ ىــحا معســاه 
بــارات العبػديـة لمدــخكة، ححــث ال يخــةصيم مسيــا الدــخيظ فكاكــا، و ذا كــان مــغ الزلكــج ةيــام شــخكة الةرــامغ  مــى ا ة

 التقة والزعخفة فميذ مغ الزخةجحل ايثاد بج ل لمدخيظ يكػن مػضم مقة الدخكاء. 
أمــا  ــغ الزعالثــة الةــي أوجــجىا الفقــو  (. لمةحضيــئ مــغ ىــحا الةدــج ج، فةةزتــل الزــا يعــخف العقــج الخديــئ، ححــث يجــق 

العالقـة بحسـو وبـحغ مـغ  لمدخيظ أن  ةسازل  غ حذةو أو  غ حقػقو الزةعمقة بيا لمتحخ الزػجب  قج خارجي،  ـسطع
ـــجة  ـــغ الدـــخكة. أب أن العقـــج ال  ـــلمخ  مـــى  القـــة الدـــخيظ   ةمقـــى  ســـو الجذـــة،  مـــى أن  طـــل نمـــار العقـــج العح
الالدخكة، ايطـل شـخيكا، وىـػ الزصالـب الذـػرة شحذـية ومةرـامسا مـم اآلخـخيغ  ـغ د ػنيـا و ذا كـان اهـزو ضـزغ 

 بحسو وبحغ مغ  سازل لو.  اهع الدخكة يطل الال  تححخ. العقج فقخ  سطع العالقة
ويبخز في ىحا الزقام مخلولية الدخيظ الزةسازل ومخلولية مغ  مقى  سو الجذة،  سج  جقق البيـم الاإلجزـاع حخـب 
القـــانػن العخاقـــي أو األغمبيــــة حخـــب الةدـــخيعات الةــــي  بـــيح ذلـــظ كزــــا ذكخنـــا واليزةـــج الةخــــارل إلـــى حـــال الخديــــئ 

لدـخكة فيـػ غخيـب  سيـا، يخـأل الزخـةخدف  ـغ  مـظ الـج ػن وبكـل أمػالـو مـا والزخةخدف فال  القة لمخديئ بج ػن ا
 هبق  قج االهةخداف وما  اله. 

إذن نةســاول حــال قبــػل البيــم وبــحلظ يصمــق  مــى مــغ  ســازل  ــغ الجذــة  الدــخيظ الحــارج( ومــغ  مقــى  ســو الجذــة 
 الدخيظ الجاخل فزا ىي حجود مخلولية كل مسيزا ؟ 

ى كـػن مخـلولية الدـخيظ الحـارج  قةذـخ  مـى الـج ػن الزةجققـة قبـل  خكـو الدـخكة  (، أب و ذا كان الفقو مثزعا  م
حةى قبـػل الدـخكاء  زميـة البيـم واإل ـالن  سيـا، ألنـو التحـخ اإل ـالن الـحب يجذـل بةتححـخ العقـج وندـخه فـي السدـخة 

ةسـازل، وىـػ مـا  قرـي الةي يذجرىا مخثل الدخكات وبذجيفة  ػمية ال يزكغ االحةثاج  ثـاه التحـخ فـي  زميـة ال
مــغ قــانػن الدــخكات العخاقــي الةــي  ــسز  مــى أنــو:   ال يعةبــخ  عــج ل  قــج الدــخكة نافــحا إال العــج  203الــو الزــادة 

 ذــجيقو مــغ الزخــثل وندــخه فــي السدــخة وفــي صــجيفة  ػميــة  ــجا مــا ورد الــو نــز خــاص فــي ىــحا القــانػن(( وىــػ 
جم مخـلولحةو  ــغ  مـظ الـج ػن  (، ألن فــي ذلـظ أضــعاف مخـلول  ـغ ىــحه الـج ػن حةـى لــػ ورد فـي  قـج الةســازل  ـ

لرزان الجائسحغ، لكغ االخةالف بخز حػل  جج ج مخلولية الدخيظ الـجاخل، فـإذا  ساولسـا السذـػص، نـخا إن قـانػن 
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الدــخكات العخاقــي  ــحىب إلــى مخــلولية الدــخيظ الــجاخل  ــغ االلةدامــات الةــي  قــم العــج دخػلــو الدــخكة وال يخــأل  ــغ 
/ مانيــا  ــسز  مــى انــو:    لــجائسي الدــخكة الةرــامسية مقاضــا يا أو  37جققــت قبــل ىــحا الةــاري  فالزــادة  مــظ الةــي  

مقاضاة أب شـخيظ كـان  رـػا فحيـا وقـت ندـػء االلةـدام ... (( ايخـأل  ـغ الـج ػن الةـي  ةجقـق حـال  رـػيةو فـي 
( مـغ 1/  31ة الزةسـازل و فحـج  م الدخكة والدخيظ الجاخل لع يكغ  رػا فـي الدـخكة قبـل دخػلـو إلحيـا بةمنيـو حذـ

مغ نطام الدخكات  19/ أ مغ قانػن الدخكات األردني، خالف ذلظ م  26قانػن الدخكات اليزسي الزتل ذلظ و  م 
الخــعػدب ( أمــا الفقــو فحــحىب جانــب مســو إلــى مخــلولية الدــخيظ الــجاخل  ــغ جزيــم الةدامــات الدــخكة مــا  جقــق العــج 

(، والجثــة مبسيــة  مــى أن مــغ  ــجخل شــخكة  رــامغ  ميــو أن يعمــع الأنــو  ــجخل دخػلــو الدــخكة ومــا كــان قبــل ذلــظ  
ملهخة اقةذادية يجكزيا نطام ابخز ما ايو الزخلولية الدحذية والةرامسية  ـغ د ـػن الدـخكة، وفـي زيـادة الـحمع 

انحغ الزخلولة  غ الج ػن  عديد ال زان الدـخكة، ولكسسـا نـخا أن نـز قـانػن الدـخكات العخاقـي وبعـس نذـػص قـػ 
الدــخكات كزــا الحطســا ال  خــعف ىــحا الةػجــو وال نــخا  جالــة فــي الةعػيــل أمســاء االر بــا  مــم الدــخكة  مــى أكتــخ مــا 

 معمغ  سو وىي مخلولية الدخكاء أمساء  جقق الج غ  (. 
ولــيذ فــي قــانػن الدــخكات مــا يفيــع مســو إالاحــة االنخــجال مــغ الدــخكة، وىــػ نقــز حــخب الالزدــخع معالثةــو، لكــغ 

غ الةي  بيجو  ثعل مخلولحةو قاصخة  مـى الـج ػن الزةجققـة قبـل انخـجاالو أمـا انرـزام شـخيظ أو شـخكاء جـجد القػانح
لمدخكة، فال نخا ما يجػل دونو في قانػن الدخكات العخاقي ألن االمخ الزةخ ب  ميو  عج ل العقج وا الن ذلظ لـجا 

عج انرزامو إال إذا قبل ذلظ وا مـغ  سـو، فحةػلـج الزخثل وال يخأل الدخيظ الزسرع  غ أكتخ مغ الج ػن الزةجققة ال
،  مــى أن     سجــل شــخكة الةرــامغ إذا  جقــق 42لمــجائسحغ حــق ححسيــا، ويــسز قــانػن الدــخكات اليزســي فــي الزــادة 

 احج أهبال انجالل الدخكات الذػرة  امة. كزا  سجل ألحج األهبال الةالية: ـ 
   (  جـ انخجال احج الدخكاء بساء  مى مدحاةو ... ((

 ثانيا: ـ انتقال الحرة عؽ طريق اإلرث: 
الن القانػن العخاقي ال يعخف شخكة الةػصية البخيصة، فقج  الج الػفاة فـي الدـخكة الةرـامسية الأحكـام غحـخ مألػفـة 
مـــم مـــا اهـــةقخ  ميـــو العزـــل ونذـــػص القـــػانحغ الزقارنـــة الالسخـــبة ليـــحه الدـــخكة، ايخـــزح القـــانػن أن  طـــل الدـــخكة 

ئزــة العـج وفــاة الدـخيظ ومــم الدـخكاء القذــخ الزػافقـة مــغ  سـػل  ــسيع، وقـج ورد القذــخ مصمقـا لــحا فيــػ الةرـامسية قا
يزةج إلى معجوم األىمية. وبساء  مى ذلظ  ةكػن شـخكة  رـامسية واحـج الدـخكاء فحيـا أو العرـيع ال  ةزةـم الاألىميـة. 

 إفالس الدخكة.  وما  سبسي  مى ذلظ مغ أن يذبح الدخيظ  اجخا ويةجزل إ الن إفالهو  سج
الفقخ يــا الزصػلــة أوال  ــسز  مــى انــو    إذا  ــػفى الدــخيظ فــي الدــخكة الةرــامسية  خــةزخ الدــخكة مــم  70فالزــادة 

ورمةو، أما إذا  ارض الػارث أو مغ يزتمو قانػنا إن كان قاصخا أو هائخ الدخكاء اآلخخيغ أو حال دون ذلـظ مـانم 
 باقحغ وال يكػن لمػراث إال نذحب مػرمو في أمػال الدخكة ... ((. قانػني فان الدخكة  خةزخ بحغ الدخكاء ال

 فالزدخع أراد  سج وفاة الدخيظ اهةزخار الدخكة الالدخو  الةالية: 
 مػافقة الػارث أو الػرمة إن كانػا كاممي األىمية أو مػافقة مغ يزتميع الالسخبة لمقذخ.  -1
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م الػرمــة، ألنــو ال يفــخض االهــةزخار مــم الػرمــة التحــخ قبــػل مػافقــة الدــخكاء اآلخــخيغ  مــى اهــةزخار الدــخكة مــ -2
 الدخكاء اآلخخيغ. 

 جم وجػد مانم قانػني كأن يكػن احج الػرمة مزسػ ا مغ الزداركة في الدخكة الةرامسية، كزا ىػ الجـال مـم  -3
الزػضف ـ أما نقز األىمية أو انعجاميا فمع يعجه الزدخع حائال قانػنيـا دون الزدـاركة ـ كـحلظ نـخا أن يكـػن حـائال 

، ألن الزدــخع لــع  ةصــخق ليــحه الجالــة، وىــحه 25ج ل أشــحاص أصــبح العــج الةعــ 10قانػنيــا زيــادة  ــجد الدــخكاء  ــغ 
إحجا العنبات السا ثة  غ  جج ج الجج األ مى العدخة أشحاص وقج وججنا القانػن األردنـي الـحب حـجد الجـج األ مـى 

 ( مغ القانػن الزحكػر. 9العدخيغ شحذا، أالاح  ثاوز ىحا العجد في حالة الػفاة،   م 
الثت مػضػع وفاة الدخيظ فـي شـخكة الةرـامغ الاال فـاق فـي  قـج الدـخكة  مـى لكسسا نثج أن الةدخيعات األخخا  

كيضية اهةزخار الدخكة  سج وفاة احج الدـخكاء كزـا  قـخر أن  ةجـػل الدـخكة إلـى شـخكة  ػصـية الخـيصة  سـجما يكـػن 
عــج بــحغ الػرمــة قاصــخ أو قذــخ  (. وفــي كــل األحــػال يثــب  عــج ل  قــج الدــخكة الزــا  ــةالءم مــم وضــعيا الثج ــج ال

 انةقال حذة الدخيظ. 
ونةعــخض فــي ىــحا الزقــام إلــى حالــة إ خــار أحــج الدــخكاء فــي الدــخكة الةرــامسية أو الجثــخ  ميــو الخــبب نقــز فــي 

الةي بحست حالو الػفاة في الفقخة أوال. ححث  سز الفقخة مالتا  مـى  70أىمحةو أو انعجاميا، وىػ ما أشارت لو الزادة 
ميو في الدخكة الةرامسية اهةزخت الدخكة بحغ الدخكاء الباقحغ وصـفحت حذـة انو    إذا  خخ الدخيظ أو حثخ  

الدخيظ الزعخخ أو الزجثػر  ميو ... (( ومغ الزلكج أن اهةزخار الدخكة، ال يفخض  مـى الدـخكاء اآلخـخيغ، إنزـا 
إذ أن صــاحب يكــػن ذلــظ الــالةعبحخ  ــغ إراد يــع القبــػليع االهــةزخار , وفــي ىــحه الجالــة ال انةقــال لجذــة الدــخيظ، 

الجذة مـا زال مالكـا ليـا , وىـػ مخـلول  ـغ الـج ػن الخـاالقة إل ـالن إ خـاره أو الجثـخ  ميـو ألنـو كـان شـخيكا فـي 
الدــخكة وغحــخ مجثــػر  ميــو أو معمــغ إ خــاره. ونــخا فــي إدراج الــسز الزــحكػر ضــزغ انةقــال الجذــة  ــغ شخيــق 

كاميــا فــحكخت إفــالس الدــخيظ أو الجثــخ  ميــو ضــزغ البيــم أو الػفــاة ايــو  ثــػز  جاشــةو القــػانحغ الةــي نةعــخض ألح
حــاالت انقرــاء الدــخكة  (  مــى الــخغع مــغ أنيــا جــػزت اال فــاق فــي  قــج الدــخكة  مــى غحــخ ذلــظ، كــأن  ةفــق  مــى 
اهةزخار الدخكة بحغ الدخكاء اآلخخيغ، أو  جػل الزجثػر  ميو إلى شخيظ مػص في حالـة الجثـخ مـم مػافقـة مـغ 

و  مجــق الجالــة اإلفــالس أو الجثــخ  مــى أمػالــو مــغ الخــمصة العامــة  (، ألن فــي ذلــظ يخــأل  ســو ويــخا الــبعس انــ
 إضعاف لرزان الجائسحغ، الاهةبعاد أمػال الدخيظ  غ همصة الجائسحغ. 

وقج أالاح قانػن الدخكات  جػل الدـخكة الةرـامسية إلـى شـخكة مدـخوع فـخدب إذا أدا اال خـار أو الجثـخ إلـى  ـجم 
( كزـا هــسبحغ  53فـي الدـخكة، وىــحا الةجـػل اهـةتساء  مـى أحكــام  جـػل الدـخكات   م ذ القـاء أكتـخ مـغ شــخيظ واحـج

 ذلظ في ححسو. 
 ادلجحث انراثع 
  إدارح انشركخ
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 ـــالج قـــانػن الدـــخكات العخاقـــي، مػضـــػع إدارة الدـــخكة الةرـــامسية والزجـــجودة وشـــخكة الزدـــخوع الفـــخدب مـــغ ححـــث 
. ويـجخل ضـزغ ىـحه الزعالثـة 122الفقخ حيا أوال ومانيا والزادة القذحخة  121الةعححغ والعدل في ماد حغ ىزا الزادة 

 ان الفذل التالث ـ الزج خ الزفػض. الزج خ الزفػض لمدخكة الزخاىزة. وقج وردت الزعالثة  جت  سػ 
 وايزا  مي نز الزاد حغ الزحكػر حغ. 

  121الزادة 
   أوال ـ يكػن لكل شخكة مج خ مفػض مغ أ رـائيا أو مـغ التحـخ مـغ ذوب الحبـخة واالخةذـاص فـي مثـال ندـا  

لزخــاىزة واليحاــة الدــخكة يعــحغ و جــجد اخةذاصــا و وصــالحيا و واجــػره ومكافأ ــو مــغ مثمــذ اإلدارة فــي الدــخكة ا
 العامة في الدخكات األخخا. 

مانيا ـ ال يثػز الثزم بحغ رئاهة أو نياالة رئاهة مثمـذ إدارة الدـخكة الزخـاىزة ومسذـب الزـج خ الزفـػض فحيـا وال 
 يثػز لمدحز أن يكػن مج خا مفػضا ألكتخ مغ شخكة مخاىزة واحجة. (( 

 الثية الةي  حسةو ((    يعفى الزج خ الزفػض القخار مخبب مغ  122الزادة 
ايعحغ مج خ مفػض لدخكة الةرامغ قـج يكـػن مـغ بـحغ الدـخكاء وقـج يكـػن مـغ غحـخ الدـخكاء  عحسـو اليحاـة العامـة، 

 وىي القادرة  مى  دلة. 
ال فخق في ذلظ بحغ مغ يكػن شخيكا وبحغ مغ ال يكػن كحلظ، وبحغ مغ يعحغ في  قج الدخكة ومغ يعحغ في قـخار 

ت لو الةدخيعات العخبية الةي نةسـاول أحكاميـا. وفـي ضـػء أحكـام الةدـخيعات الزـحكػرة، وشبقـا الحق وىػ ما  عخض
لمقػا ج العامة لمعقج، ولعقج الدخكة  مى وجو الحذػص. نجاول اهةسبا  األحكام الحاصـة الـإدارة الدـخكة، فسةسـاول 

 الةعححغ والعدل أوال ـ والػاجبات والزخلولية مانيا. 
 لذركة وعزله  أوال ـ تعيؽ مدير ا

ــا مــغ الــسز يعــحغ الزــج خ الزفــػض، مــغ اليحاــة العامــة. واصــصالح اليحاــة العامــة يعســي الدــخكاء فــي  كزــا الحطس
الدــخكة العــج  أهيخــيا، وكــأن الةعحــحغ الحــق لةأهــيذ الدــخكة، أب انــو  ــةع القــخار مــغ اليحاــة العامــة، و ســا  اإلدارة 

خا، الإمكانيـة  عحـحغ أكتـخ مـغ مـج خ لمدـخكة. فرـال  ـغ الدـحز واحـج.  مـى خـالف مـا  دـحخ لـو الةدـخيعات األخـ
 34كــػن القا ــجة العامــة ىــي أن  كــػن اإلدارة لثزيــم الدــخكاء. و ذا لــع يعــحغ مــج خ فثزيــم الدــخكاء مــجراء  (.   م 

مـغ القـانػن األردنـي  17القانػن اليزسي ( و  م 36مغ قانػن دولة اإلمارات ( و   م  38مغ قانػن  زان( و   م 
.)  )   

و ميو نخةصيم أن نقـػل انـو فـي حالـة  ـجم  عحـحغ مـج خ لمدـخكة. فـاإلدارة لثزيـم الدـخكاء فحيـا، ألن ا زـال الدـخكة 
  ثخب  جت اهع الدخكة الحب  سذخف إلى الدخكاء. وما  فحج الو السذػص وما يقػلو الفقو. أن الزج خ: 

ن  جج ج مغ  ةػلى اإلدارة مغ بحغ الدـخكاء، أما أن يكػن شخيكا في الدخكة ومعحغ في  قج  أهيخيا  (، أب أ -1
واحج األمػر الةي انذخفت إلحيا إراد يع، ويصمق  ميو في ىحه الجالة   الالزج خ الدـخيظ أال فـاقي ( ويةزتـل الزخكـد 
القــانػني لــو الأنــو وكحــل  ــغ الدــخكة إال أن وكالةــو مــغ نــػع خــاص، فيــػ وكحــل وشــخيظ أو  رــػ فــي جخــع الكــائغ 
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وبحلظ ال يذح  دلو إال الإجزاع الدخكاء الزـغ فـحيع الدـخيظ الزـج خ ألنـو جـدء مـغ اليحاـة العامـة، الحب  ةػكل  سو 
مـغ قـانػن الدـخكات  40و ميو ال يزكغ أن  ةجقق اإلجزاع، ألنو ال يذـػت  مـى  ـدل نفخـو  ـادة و ـسز الزـادة 

ػز  دلـو إال الإجزـاع الدـخكاء .. لجولة اإلمارات  مى انو    إذا كان الزـج خ شـخيكا ومعحسـا فـي  قـج الدـخكة فـال يثـ
 (( و ذا  عحر الجذػل  مى اإلجزاع مم وجػد الرخورة لعدل الزج خ ايثخب المثػء إلى القراء  ادة.(( 

وال نخا ما يزسم أن يعحغ الزج خ في الدخكة الةرامسية حخب القانػن العخاقي في  قج إنداء الدخكة، ويذبح جدء 
ةعححغ وبساء  ميو ال يعدل إال بةعج ل العقج الحب  ةصمـب اإلجزـاع والدـخيظ الزـج خ مسو  مى أن  قخ اليحاة العامة ال

 مسو. 
أما إذا كان الزج خ شخيكا ولكغ  حغ القخار الحق لع  ةبعو  عج ل  قج الدخكة أو انو أجسبي  غ الدخكة هػاء  ـحغ 

رـاء اليحاـة العامـة وبالةـالي مـغ في  قج الةأهيذ أو القخار الحـق، اـيزكغ  دلـو ألن األجسبـي ال يعـج واحـجا مـغ أ 
مـــغ قـــانػن الدـــخكات اإلمـــارا ي  فحـــج ىـــحا  40الززكـــغ أن  ةجقـــق اإلجزـــاع  مـــى  دلـــو والفقـــخة األخحـــخة مـــغ الزـــادة 

 الزعسى. 
 ثانيا ـ الؾاجبات والسدؤولية: 

عقــج،  ةــػلى الزــج خ الزفــػض جزيــم األ زــال الرــخورية لةجقحــق أىــجاف الدــخكة، ومزارهــة غخضــيا الزتبــت فــي ال
 و ججد اليحاة العامة حجود صالحيا و واخةذاصا و. وان ال  ةثاوزىا. 

ايقػم بةسفحح قخارات اليحاة العامة، و  ـجاد الزحدانيـة الخـسػية، و  ـجاد  قخيـخ  ـغ مـجا  سفحـح الحصـة الخـسػية، والحصـة 
/  123ا أوضــجةو الزــادة   الزةػقعـة لمخــسة القادمـة. وىــػ مخـلول أمــام اليحاـة العامــة  ـغ أداء ىــحه الزيـام. وىــػ مـ

 أوال ومانيا (. 
ومصمــػل مــغ الزــج خ أن  بــحل مــغ العسايــة فــي أداء واجبــو ا ثــاه الدــخكة مــا  بحلــو فــي أمــػره الدحذــية  مــى أن ال 
 سدل  غ  ساية الدحز الزعةاد. فالقا جة أن يكػن حخيذا  مى شلون الدخكة كالجخص الحب  بحلو  ثاه شـلونو 

في حخصو الدحذي ميزال، ايصمب مسو أن  بحل الجخص الزصمـػل مـغ الدـحز الزعةـاد. الحاصة، أما إذا كان 
مــغ القــانػن الحاصــة الــالجخص  120مــغ قــانػن الدــخكات الةــي  جحــل  مــى الزــادة  124وىــػ مــا أفــادت الــو الزــادة 

ي الزصمػل مغ أ راء مثمذ اإلدارة فـي شـخكة الزخـاىزة. كـحلظ يدـةخ  أن ال  كـػن لمزـج خ مذـمجة شحذـية فـ
العقػد الةي  بخميا لجخال الدخكة الذفةو الزج خ. و ذا وججت متل ىحه الزذمجة فال يذح العقج إال بةخخيز مغ 

% مــغ 10اليحاــة العامــة. ومــم الةــخخيز يخــأل الزــج خ  ــغ التــبغ الــحب  ةجقــق جــخاء العقــج اذا  ثــاوز مــا يخــاوب 
 أيرا.  124( الةي  جحل  محيا الزادة 119ةيزةو  الزادة

أن يكــػن لكـــل صــفقة   ( وفــي ذلـــظ  كميــئ لميحاــة العامـــة  119فــي الةـــخخيز الــحب أشــارت لـــو الزــادة  ويفةــخض
لمدخكة، رغع قمة  جدىع، وقج بحست العس الةدخيعات أن  ججد لمةخخيز مجة معحسة إلبخام  قػد خالليـا وفـي حالـة 

  ( مغ قانػن الدخكات اليزسي. 2/  37 جم الةجج ج، يفةخض أن  كػن هسػية   م 
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أمـــا الزخـــلولية  ـــغ العقـــػد الةـــي  بخميـــا الزـــج خ، ايحةمـــف األمـــخ بـــحغ مـــا إذا كـــان الةعاقـــج الاهـــع الدـــخكة أو الاهـــزو 
الدحذي، فإذا كانت الاهزو الدحذي فيػ الزخاػل  سيا وال يجق لمتحخ الخجػع  مى الدخكة لمزصالبة بةسفحح ىـحه 

 العقػد. 
 و ذا كانت الاهع الدخكة،  ػقم ىػ ولكغ الاهع الدخكة ولجخابيا ايجةزل األمخ األ ي: 

أن يكػن العقج ضزغ صالحيا و الةـي حـجد يا اليحاـة العامـة. وىسـا  خـأل الدـخكة  ـغ ىـحه العقـػد وال مخـلولية  -1
  مى الزج خ ال مغ التحخ وال مغ الدخكة إذا كان بحل العساية الزصمػبة في إبخاميا. 

أن  ةثاوز في العقج الذالحيات الززسػحة لو. و خةصيم الدخكة الخجـػع  مـى الزـج خ فـي ىـحه الجالـة. أب فـي  -2
 ما  ثاوز ايو حجود صالحيا و. 

أمــا دفــم الدــخكة  ثــاه التحــخ، فــي  ثــاوز الزــج خ صــالحيا و وبالةــالي  ــجم مخــلولحةيا  ثــاه التحــخ فــي ذلــظ، فيــحا 
 يجةزل أمخيغ: 

الحيات مجـجدة ومعمسـة، الالصخيقـة الةـي يعمـغ فحيـا العقـج، أب الالسدـخة الةـي يذـجرىا الزخـثل وفـي أن  كػن الذـ -أ
 الذجف. و ميو ال  خأل الدخكة في ىحه الجالة، ألنو يفةخض  مع التحخ الججود صالحيات الزج خ. 

العقــػد الةــي  أن ال  كــػن صــالحيات الزــج خ قــج أ مســت لمتحــخ،  ســجىا  كــػن الدــخكة مخــلولة  ثــاه التحــخ  ــغ -ل
 بخميا الزج خ وفحيا  ثاوز لذالحيا و، إال إذا أمبةت الدخكة معخفة التحـخ الجـجود صـالحيات الزـج خ. وفـي ذلـظ ال 

 يعج التحخ حخغ السية وبالةالي ال  خأل الدخكة  ثاىو. 
ه العقـػد. إذا  عاقج الزج خ الاهع الدخكة وضزغ حـجود صـالحيا و ولكـغ لزذـمجةو الدحذـية فةمـدم الدـخكة بيـح -3

 إال إذا أمبةت هػء نية التحخ، الإمبات انو يعمع كػن العقج  ع لزذمجة الزج خ الدحذية  (. 
أما شبيعة الزخلولية فيي  قجية في التالب ناشاة  غ العقػد الةي  بـخم مـم التحـخ الاهـع الدـخكة أمـا شبيعةيـا  ثـاه 

الدخكة. ولكغ قج يخأل جدائيا  ثاه الدخكة، الثخيزـة الزج خ فأهاهيا أيرا  قج الػكالة. ألن الزج خ يعج وكيال  غ 
 خيانة األمانة  سجما  خ كب ذلظ. و ثاه التحخ  سجما  ةثاوز حجود صالحيا و  (. 

مـــغ قـــانػن دولـــة  43ومـــا يثـــجر قػلـــو أن العـــس الةدـــخيعات حخمـــت  مـــى الزـــجراء مداولـــة العـــس األ زـــال فالزـــادة 
 اإلمارات  سز  مى انو: 

النيــام الالةذــخفات الةــي  ثــاوز اإلدارة العاديــة إال الزػافقــة الدــخكاء أو بــسز صــخيح فــي العقــج،    ال يثــػز لمزــج خ 
 ويخخب ىحا الجطخ الذفة خاصة  مى الةذخفات اآل ية: 

 أ _ الةبخ ات ما  جا الةبخ ات الذتحخة الزعةادة. 
 ل _ بيم  قارات الدخكة إال إذا كان الةذخف مزا  جخل في أغخاضيا. 

  قخيخ رىغ  مى  قارات الدخكة ولػ كان مذخحا لو في  قج الدخكة ببيم العقارات.  -جـ 
 بيم مةثخ الدخكة أو رىسو  (.  –د 
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ويكػن األصل في مداولة ىحه األ زال مغ قبل الزج خ  جم اإلالاحة شبقا لمسذػص الزدـار إلحيـا إال إذا كـان  قـج 
بـػل الدـخكاء.  مــى العزـػم لـع  ةرــزغ القـانػن العخاقـي متــل الدـخكة يقرـي التحــخ ذلـظ، أو أن الةذـخف يجرــى الق

 ىحا الةجخيع و ميو يكػن ما ىػ مباح خاضعا لألحكام الةي بحسا  فاصحميا. 
و جطــخ العــس القــػانحغ  مــى الزــج خ. بــل  مــى جزيــم الدــخكاء فــي شــخكة الةرــامغ أن  ــداول  زــال مزــامال لعزــل 

 الدخكة، إال بةخخيز مغ اليحاة العامة  (. 
يقةذـخ  119وال متحل ليحه السذػص في القانػن العخاقي. وىػ نقز كان مغ الزفخوض  الايو، ألن نز الزادة 

  مى العقػد الةي  بخميا الزج خ مم الدخكة و كػن لو فحيا مذمجة كزا بحسا ذلظ. 
 الفرل الثاني 

  Simple Companyالذركة البديظة 
( إلى األنـػاع األربعـة مـغ الدـخكات وىـي  180انػن حةى الزادة   العج أن خذز قانػن الدخكات مػاد الق       

(. لسـػع نخـخ مـغ  199 – 181 الزخاىزة، الزججودة، الةرامسية، والزدخوع الفخدب ( افخد البال الخاالم   الزـػاد 
الزـػاد أنػاع الدخكات أشمق  ميـو اهـع  الدـخكة البخـيصة(. وقـج  رـزست ىـحه الزـػاد أحكامـا  فذـحمية لـع  ةـػافخ فـي 

الةي  الثت الدخكات الخاالقة،  مى الخغع مغ  جني أىزية الدخكة البخيصة مـغ وجيـة نطـخ الزدـخع  ـغ الدـخكات 
 الةي هبقةيا. 

 وهسةساول  عخيئ الدخكة وخذائذيا و أهيخيا وشبيعةيا القانػنية، وانةقال الجذة أو االنخجال مسيا و دار يا. 
 السبحث األول 

 تعريف الذركة وخرائرها 
ىحه الدخكة كاآل ي:     ةكػن الدخكة البخيصة مغ  جد مغ الدخكاء ال يقـل  ـغ امسـحغ وال  181 خفت الزادة     

  ديج  مى خزخة يقجمػن حذذا في رأس الزال أو يقجم واحج مسيع أو أكتخ  زال واآلخخون ماال. ((. 
ـــل ىـــحا الـــسز  عخيفـــا لمدـــخكة ألنـــو ال  بـــحغ خذائذـــيا، إنزـــا       كيضيـــة  كـــػيغ الدـــخكة وهـــسةساول ىـــحه وال يزت

 الحذائز كزا يأ ي: 
أنيا شخكة أشحاص،أب ضزغ الدخكات الةـي يتمـب فحيـا اال ةبـار الدحذـي  مـى اال ةبـار الزـالي يفيـع ذلـظ  -1

( , ومــغ اإللــدام فــي أن  ةرــزغ اهــع الدــخكة اهــع احــج الدــخكاء فــي 184مــغ  قخــيع رأس الزــال إلــى حذــز   م 
، وال وجػد ليـحا االشـةخا  إال فـي شـخكات األشـحاص. كـحلظ 1984لخسة  30الةثارة ( رقع  مغ قانػن  23األقل  م

هاوا القانػن بحغ ىحه الدخكات وكل مغ الدخكة الةرامسية والزدخوع الفخدب وىزا شخكات أشـحاص فـي مػضـػع 
الفـخدب والدـخكة  / مانيا ـ ال يثػز رىع الجذز في الدـخكة الةرـامسية والزدـخوع 71رىغ الجذة أو حثدىا   م 

/ مانيا ـ ال يثػز حثد الجذز في الدخكة الةرامسية والزدخوع الفـخدب والدـخكة البخـيصة إال  72البخيصة، و م 
 خخب  مى الدخكة  70بةصبحق أحكام الزادة  193لج غ مزةاز، ويثػز حثد أرباحيا الزةجققة، كزا  قري الزادة 
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نةيثـــة أن الدـــخكة مـــغ شـــخكات األشـــحاص، فةحرـــم لمزبـــادئ  الةرـــامسية والزدـــخوع الفـــخدب(. و ميـــو نذـــل إلـــى
 الحاصة بيحه الدخكات وحخب قانػن الدخكات العخاقي. 

أ ـ أن يكــػن الدــخكاء مـغ األشــحاص الصبيعحــحغ، ال يذـح أن  كــػن األشـحاص الزعسػيــة شــخيكا فحيـا والخــبب فــي 
ذلظ إضافة إلى ما ذكخنا  سج  ساولسا لدخكات األشحاص إن حثع الدخكة صتحخ،  جل  مى ذلظ قمة رأهزاليا كزـا 

تخ حثزيـــا الالخـــزاح ألشـــحاص معسػيـــة حــجده القـــانػن الزمتـــي والـــحب  ةرـــزغ جـــحور ىـــحا القـــانػن، وال  ـــةالءم صـــ
 الزداركة فحيا. 

ل ـ يكةخــب الدـخكاء صــفة  ــاجخ، الن الدــخكة  ـداول ندــاشيا الاهــع الدــخكاء فكـأن الدــخكاء يقػمــػن الالعزــل الــحب 
  قػم الو الدخكة. 

 جـ ـ مخلولية الدخكاء مصمقة  ثاه د ػن الدخكة. 
 مى خزخة، يقجم الدـخكاء جزـيعيع الجذـة مـاال يعـحغ   جد الدخكاء في الدخكة ال يقل  غ شحذحغ وال  ديج -2

(. وقج يقجم العريع مـاال والـبعس األخـخ  زـال ولـع يجـجد  184مقجاره العقج و سج  جم الةعححغ  كػن مةخاوية   م 
الزدـخع كـع  ــجد الـح غ يثـػز أن يقــجمػا  زـال، وىسـا  تــار  خـارل ىـل مــغ الززكـغ أن يقـجم جزيــم الدـخكاء  زــال ؟ 

أن ليذ مزة ما يزسم مغ  كػيغ شخكة يقجم الدخكاء حذذيع فحيا  زـال، كدـخكات األ زـال  شـخكات  ويخا الفقو
 الزجاماة أو مزارهة الزجاهبة أو الػكالء ( ويزكغ لمدخكة االقةخاض لةخج ج نفقات بجء السدا . 

كزـا انـو ال  ـجخل ومعمػم أن حذة العزل،  ةعمق الالعزل الـحب ال غسـى لمدـخكة  ـغ  قجيزـو، ولـيذ أب  زـل،     
ـــى حذـــة العزـــل. و قـــجم حذـــة العزـــل  ـــاع الجثـــد  م ـــجائسحغ، المةس ـــا لم ضـــزغ  كـــػيغ رأس الزـــال وال يكـــػن ائةزان

 الاهةزخار شحمة حياة الدخكة. 
 إجخاءات  أهيذ الدخكة الخيصة وميخػرة.  -3

اع األربعــة الةــي  ساولســا مــغ  ػامــل ايثــاد ىــحه الدــخكة فــي القــانػن. الةيخــحخ فــي  أهيخــيا، خالفــا لةأهــيذ األنــػ     
 أحكاميا. 

ويبجأ الةأهيذ الإبخام  قج مكةػل بحغ الدخكاء. وما  لكج الكةاالة انو يقةخن الزذادقة الكا ب العجل، و ميـو يعـج     
الدــخكاء  قــجا  ػقــم  ميــو كــل مــسيع، ويقةرــي أن  ةــػفخ فــي الدــخكاء األىميــة. وان  ػمــق العقــج مــغ الكا ــب العــجل 

انـــو    يثـــب أن  ػمـــق  قـــج الدـــخكة البخـــيصة مـــغ الكا ـــب العـــجل وان  ـــػدع نخـــحة مســـو لـــجا  قرـــي  182الزـــادة 
الزخثل و ال كان العقج الاشال (( فمع  ةصمب الزدخع الكةاالة وحجىا، إنزا  ةخ ب  مى  جم الكةاالة، والزذـادقة لـجا 

لــجا الزخــثل، وغايـــة  الكا ــب العــجل الصــالن الدــخكة. و خــةػفي الدــخكة إجـــخاءات الةأهــيذ الإ ــجاع نخــحة مذــجقة
اإل جاع ىـي لمةػمحـق، ولالحةفـاظ الالسخـحة الزذـجقة لجخـع مـا  سدـأ بـحغ األشـخاف مـغ نـداع. وال يصمـب مـغ الزخـثل 

 قبػل أو  جم قبػل الصمب. 
ويةرزغ العقج مقجار حذة كل شخيظ، وكيضية  ػزيم اإلربـاح والحخـائخ، واال فـاق  مـى  ػزيـم اإلربـاح لػحـجه      

 (. 185يم الحخائخ أيرا   م يخخب  مى  ػز 
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ويلدب إلـى الصـالن العقـج، اال فـاق  مـى  ـجم مخـاىزة احـج الدـخكاء الاألربـاح أو الحخـارة وىـػ مـا يصمـق  ميـو      
الفقــو   شــخ  األهــج (  (. ولكــغ يثــػز اال فــاق  مــى إ فــاء الدــخيظ الــحب قــجم حذــةو  زــال مــغ الحخــارة. وبيــحه 

إذا ا فـق  مـى أن احـج الدـخكاء ال يخـاىع فـي الـخبح أو فـي الحخـارة كـان  قـج :   أوال ـ 186األحكـام  ـسز الزـادة 
 الدخكة الاشال. 

مانيـا ـ يثـػز اال فــاق  مــى إ فـاء الدــخيظ الـحب لــع يقــجم غحـخ  زمــو مـغ الزخــاىزة فــي الحخـارة الدــخ  أن يكــػن ال 
 يكػن قج  قخر لو أجخ  غ  زمو مغ الزخاىزة في الحخارة((. 

 الصبيعة القانػنية لمدخكة: 
مـغ الذــعػبة  جج ــج الصبيعـة القانػنيــة لمدــخكة، ألن القــانػن أشمـق  محيــا  خــزية البخــيصة، وقـج يفيــع مــغ ىــحه      

الةخزية، أنيا الػريث لدخكة الةػصية البخيصة الةي ألتاىا القانػن كزا ذكخنا، وىي ليذ كحلظ، ألن األخحخة  ةكـػن 
الزةرـــامسػن والزػصـــػن (، يخـــأل الفخيـــق األول الذـــػرة مصمقـــة و رـــامسية  ـــغ د ـــػن  مـــغ نـــػ حغ مـــغ الدـــخكاء  

الدخكة، وىع الزحػلػن الاإلدارة، وال يخأل الفخيق التاني إال الزقجار الجذة الةـي قـجميا، وال يجـق ليـع االشـةخاك فـي 
 إدارة الدخكة. 

الدــخكاء، لكــغ ذلــظ جــػازب، إذ يثــػز أن أمــا الدــخكة البخــيصة، فــإذا كــان صــجيح  كػيسيــا مــغ الفــخيقحغ مــغ       
يكــػن الدــخكاء مــغ جــسذ واحــج   يقــجم الثزيــم حذــة فــي رأس الزــال. كزــا ال  ػجــج  قخــيع لمزخــلولية  ــغ د ــػن 
الدــخكة، بــحغ الزخــلولية الزصمقــة والزجــجودة، فالكــل مخــلولػن  ــغ د ــػن الدــخكة وبذــػرة مصمقــة، كزــا ال  سجذــخ 

فالدــخكة ليخــت  ػصــية الخــيصة. و ميــو  طــل مــغ شــخكات األشــحاص األخــخا، اإلدارة الفخيــق دون األخــخ، وبــحلظ 
الةرامسية. إذا اهةبعجنا شـخكة الزدـخوع الفـخدب مـغ إمكانيـة الزقارنـة بيـا. ومـغ البجايـة نقـػل أنيـا نـػع مـغ شـخكات 

دـخكة و ذا الةرامغ، ألن الفقو  خا في شخكة الةرامغ القػا ج العامة لدـخكات األشـحاص  سـجما ال  ةبـحغ ىػيـة ال
ال  ػجج  جج ج لمزخلولية فحيا. و ذا كانت الدخكة البخيصة  ةرزغ العس األحكام الةي  حةمـف  ـغ أحكـام الدـخكة 
الةرامسية حخب القانػن العخاقي ن فأن األحكام الةي  سادب بيا الفقو  خةػ ب ىحه الدخكة ضزغ شخكة الةرـامغ 

اال فــاق  مــى إ فــاء الدــخيظ الــحب حذــةو  زــل مــغ  ايثــػز أن يقــجم العــس الدــخكاء حذــةيع  زــال. كزــا يثــػز
 الزخلولية  غ خخارة الدخكة. 

و ذا كانت الدخكة نػ ا مغ شخكات الةرـامغ، فمزـاذا افـخد الزدـخع أحكامـا خاصـة بيـا ؟ وجـػال ذلـظ بةقـج خنا،     
انيــة  أهــيذ الزمتــي، الإمك 1983أن الزدــخع أراد الةحضيــئ  ــغ الةدــج ج فــي  أهــيذ الدــخكات الــحب رافــق قــانػن 

 شخكات الخيصة الإجخاءات ميخخة وبجثع مججود مغ السدا . 
 ادلجحث انثبًَ 

 اَتقبل احلظخ واالَطحبة 
 مغ الزعمػم أن االنةقال أما أن يكػن  غ شخيق البيم، أو  غ شخيق اإلرث.      

 أوال: االنةقال  غ شخيق البيم:  
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إنزــا ورد الكــالم  ــغ ذلــظ الذــػرة غحــخ مباشــخة فــي الزــادة لــع  بــحغ القــانػن انةقــال الجذــة  ــغ شخيــق البيــم،      
( الةي  سز  مى انو:   إذا انخجب احـج الدـخكاء جـاز نقـل حذـةو إلـى التحـخ الزػافقـة النيـة الدـخكاء، و سـج 192 

  جم مػافقةيع يثب  محيع قبػل حذة الدخيظ الزسخجب الالنيزة الةي  قجرىا الزجكزة ((. 
جال مــغ الدــخكة، و مــى مــا  بــجو االنخــجال التحــخ شــخو ، وكأنزــا يجــق ألب وبزػجــب الــسز يجــق لمدــخيظ االنخــ

 شخيظ االنخجال مغ الدخكة في أب وقت. 
األمـــخ مخىـــػن الجثةـــو  ـــغ االنخـــجال، فـــإذا وجـــج مـــغ  ةمقاىـــا  ســـو فيـــحا مدـــخو  الزػافقـــة الدـــخكاء اآلخـــخب      

لصبيعـة الدحذـية لمدـخكة، و سـج  ـجم مػافقـة الاالجزاع  مى ما  بجو، ولػ أن القانػن لع يقـل ذلـظ، انزـا يفيـع مـغ ا
 الدخكاء  مى نقميا إلى التحخ، فيع ممدمػن  يثب( القبػل حذة الدخيظ الزسخجب الالنيزة الةي  قجرىا الزجكزة. 

وىحا األمخ مغ بحغ ما  ةذف الو احكام الدخكة مغ التخاالة الةي  ةجـجد الزقارنةيـا الالبخـاشة الةـي أشـخنا إلحيـا.      
مسيــا ميخــػر، و ســج  ــجم قبــػل الدــخكاء بــجخػل شــخيظ جج ــج،  ــجفعػن ىــع مزسيــا الالخــعخ الــحب  جــجده فاالنخــجال 

الزجكزـــة. و ذا كـــان فـــي ىـــحا العـــس الةيخـــحخ فانـــو ال  سخـــثع مـــم شبيعـــة الدـــخكة، مـــع أن الدـــخيظ قـــج يكـــػن مكمفـــا 
 الاإلدارة، ولع يزحد القانػن بحغ شخيظ ونخخ في حق االنخجال. 

الةــي بحســت األمــخ الالسخــبة لمدــخكة  70الػفــاة أو اال خــار أو الجثــخ أحــال القــانػن ألحكــام الزــادة  مانحــــــا: فــي حالــة
الةرامسية و ميو في حالة الػفاة قج  سةقل الجذة إلى الػرمة و خـةزخ الدـخكة معيـع وىـحا مدـخو  القبـػليع أو قبـػل 

 نحغ  ال  ػجج مانم قانػني(. مغ يزتميع وقبػل الدخكاء اآلخخيغ وان ال  ةعارض ذلظ مم احكام القػا
كزا أالاح القانػن لمدخكاء الصمب مغ الزجكزة فذل الدخيظ الحب  كػن  ذخفا و مزا قج  لدب إلى انجالل        

 الدخكة، و طل الدخكة قائزة بحغ الباقحغ  مى أن يكػن  جدىع ضزغ الججود الزصمػبة لةكػيغ الدخكة. 
 السبحث الثالث 
 إدارة الذركة 

اشةخ  القانػن أن  كػن إدارة الدخكة ألحـج الدـخكاء، إذا اإلدارة لدـحز واحـج وان يكـػن مـغ بـحغ الدـخكاء، ال     
يذح اخةيار مج خ مغ خارج الدخكاء ,و ذا لع يعحغ الزج خ في  قج الدـخكة، أو يعـحغ العقـج شخيقـة اخةيـاره،  ةخ ـب 

 قــج الدــخكة شخيقــة اإلدارة ويعــحغ الدــخيظ الزفــػض   ــسز  مــى أن يجــجد 187 مــى ذلــظ الصــالن العقــج.   فالزــادة 
بيا أو كيضية اخةياره كزا يججد صالحيا و و ال كان العقج الاشال (( فالزج خ يثب أن يكػن مغ بحغ الدخكاء. و مـى 
ما  بجو لع يدأ الزدخع أن  خىق الدـخكة وىـي الجثزيـا البخـيخ كزـا ذكخنـا الزـج خ مـغ خـارج الدـخكة. وان يعـحغ فـي 

خكة أو أن يجــجد العقــج شخيقــة اخةيــاره مــغ بــحغ الدــخكاء، ويسبتــي  مــى ذلــظ الفــخق الــحب ذكخنــا فــي إدارة  قــج الدــ
الدخكة الةرامسية بحغ مغ يعحغ في  قج الدخكة ومغ يعحغ الصخيقة أخخا كأن يكػن القـخار مـغ األغمبيـة. فـي كـػن 

 يقة الةي  بحسيا العقج الالسخبة لمتاني. األول ال يثػز  دلو إال الإجزاع الزةعاقج غ، بحسزا يثػز ذلظ حخب الصخ 
ويةػلى الزـج خ جزيـم األ زـال الرـخورية لةيخـحخ أمـػر الدـخكة , ويكـػن ذلـظ حخـب الذـالحيات الزجـجدة لـو      

 (. 188مغ الثية الةي  حسةو و جت رقابةيا  م
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أن ال  سدل  غ  ساية الدحز ويةججد مبيار العساية الةي  بحليا الالعساية الةي  بحليا في شلونو الحاصة  مى     
 (.  189الزعةاد.   م 

 انقزاء الذركة وترفيتها: 
إذا كان القانػن قج  ساول مػضػع االنقراء والةذضية لمدخكة مثةزعة وأفخدنا لحلظ فذال، فأن األمخ يقةذخ      

ام  خـــخب  مـــى  مـــى الدـــخكات   الزخـــاىزة. الزجـــجودة، الةرـــامسية والزدـــخوع الفـــخدب(. والـــبعس مـــغ  مـــظ األحكـــ
الدخكة البخيصة، لكسيا  ةزحد في انقراءىا وفي  ذفحةيا الأحكام  حةمف  غ  مظ الزقـخرة لمدـخكات الخـاالقة، لـحلظ 
نةساول ما  حةز الو ىحه الدخكة مغ أحكام، في ححغ نجحل في ما  ةداالو مغ األحكام إلى ما ىـػ مقـخر لمدـخكات 

 الخاالقة. 
 انقزاء الذركة البديظة: 

 مى أن     سقرـي الدـخكة البخـيصة الأحـج األهـبال الزبحسـة فـي البسـػد   أوال ( و   مانيـا (  190لزادة  سز ا     
 147(  ونجحل لجاالت االنقراء الزػجب البسـػد الةـي أشـارت ليـا الزـادة 147و   مالتا ( و   راالعا ( مغ الزادة   

 : الةي هبق وذكخنا ححث  سصبق  مى الدخكة البخيصة أيرا. وىي حاالت
ـــا(. انثـــاز الزدـــخوع أو  ـــة ندـــاشيا   ماني ـــخة   أوال (. و ػقـــف الدـــخكة  ـــغ مداول  ـــجم مباشـــخة الدـــخكة ندـــاشيا الفق
اهـــةجالة  سفحـــحه   مالتـــا (. وانـــجماج الدـــخكة أو  جػليـــا وفـــق الفقـــخة   راالعـــا(. مـــغ ىـــحا القـــانػن، و سقرـــي الدـــخكة 

 دخكة و ةزتل الاأل ي اآل ية: ـ البخيصة فراًل  زا هبق الالجاالت الةي  سفخد بيا ىحه ال
 أوال ـ إجزاع الدخكاء  مى حميا. 

 مانيا ـ انخجال احج الدخيكحغ في الدخكة الزكػنة مغ شحذحغ. 
 مالتا ـ صجور حكع الات  غ مجكزة محةذة. 

 أوال ـ إجساع الذركاء عمى حمها  
ى إرادة الدـخكاء فـأن االنقرـاء فـي ىـحه األنفة الحكخ حالة االنقراء بساء  م 147إذا كان ضزغ أحكام الزادة     

. ألن مــا ورد فــي الفقــخة هادهــا يقرــي 147الفقــخة يحةمــف  ــغ الــسز الــحب ورد فــي الفقــخة   هادهــا ( مــغ الزــادة 
( الةــي نةســاول أحكاميــا  دــةخ   190الذــجور قــخار مــغ اليحاــة العامــة الالةذــضية. بحسزــا فــي الفقــخة أوال مــغ الزــادة   

 مغ القانػن (.  92ف اإلجزاع  غ القخار. فالقخار يذجر الأغمبية حجد يا الزادة   إجزاع الدخكاء. ويحةم
 ثانيا ـ اندحاب احد الذريكيؽ في الذركة السكؾنة مؽ شخريؽ 

إذا انخــجب احــج الدــخيكحغ فــي الدــخكة البخــيصة، البــج مــغ أن  سقرــي الدــخكة، ألنيــا  طــل مزمػكــة لدــحز     
مغ شحز واحج. كزا ال يذح  جػليا إلى مدخوع فـخدب حخـب نـز الزـادة واحج، وال يذح  كػيغ شخكة الخيصة 

. الةي أالاحت  جػل الدخكة الزججودة أو الةرامسية الزكػنة كل مسيزـا مـغ شحذـحغ إلـى مدـخوع فـخدب  سـج 153
نقذان  جد األ راء إلى شحز واحج   الفقخة / مانيا( ولع  بح  جػل البخيصة إلى مدخوع فخدب،  مى الخغع أن 

ةجــػل فــي الجالــة األولــى فــي شــخكة أكتــخ أىزيــة إلــى اقــل مسيــا أىزيــة فــي حــحغ فــي التانيــة  البخــيصة إلــى مدــخوع ال
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فخدب ( فالةجػل مغ شخكة اقل أىزية إلى شخكة  فػقيا أىزية حخب الزدخع العخاقي الحب  ػرد نذا في الفقخة مالتا 
دة أو الةرــامسية أو الزدــخوع الفــخدب إلــى شــخكة    ال يثــػز  جــػل الدــخكة الزخــاىزة أو الزجــجو  147مــغ الزــادة 
 الخيصة .(( 

وىــػ أمــخ غخيــب الا ةقادنــا ال نــخا لــو مػجــب، و ذا كــان الخــبب  ةعمــق الجثــع رأس الزــال الــحب رافــق صــجور      
، كزا يقةري  عـج ل العقـج الزـا ايـو حثـع 1997، فأن ىحا الةجج ج التي، وال وجػد لو في ضل قانػن 1983قانػن 

الزمتـي. وبدـكل  ـام  1983 سج الةجػل حةى مم الةجج ج الحب  رزسو الثجول الحب صجر مم قـانػن  رأس الزال
 يثب أن  سقري الدخكة  سج انخجال احج الدخيكحغ الحب  ةكػن مسيزا الدخكة البخيصة. 

 ثالثا ـ صدور حكؼ بات عؽ محكسة مخترة  
ة البـجاءة الةـي يقـم الزخكـد الـخئيذ لمدـخكة  سقري الدـخكة إذا صـجر حكـع نيـائي مـغ مجكزـة محةذـة وىـي مجكزـ

ضزغ مسصقةيا، وبساء  مـى شمـب مـغ ذب مذـمجة الاالنقرـاء. ونـخا فـي ىـحا األمـخ معالثـة لجالـة االجزـاع الةـي 
 صمبيـــا القـــانػن فـــي الفقـــخة أوال  ســـجما ال  ةجقـــق، ويخغـــب العـــس الدـــخكاء فـــي حـــل الدـــخكة، فـــالزحخج الػححـــج ليـــحا 

 األشكال ىػ حكع القراء. 
 السبحث الرابع
 ترفية الذركة 

مغ بحغ أحكام الدخكة البخيصة، غيال دور مخثل الدـخكات، فـي  أهيخـيا وفـي الخقاالـة  محيـا وفـي  ذـفحةيا،     
 مــى خــالف األنــػاع األربعــة مــغ الدــخكات لبخــاشة الدــخكة بةقــج خنا. و ميــو فــأن الدــخكة  ذــفى وفقــا لزــا  ةرــزسو 

ا خاصــة الالةذــضية.  كــػن الةذــضية شبقــا لزــا يقــخره الدــخكاء الاإلجزــاع.  قــجىا. و ســج  ــجم  رــزحغ العقــج شــخوش
   ذفى الدـخكة البخـيصػ وفـق  194وبحالف ذلظ  ةع الةذضية القخار مغ الزجكزة , وىػ ما جاء في نز الزادة 

ما ىػ مسذػص  ميو في  قـجىا، وفـي حالـة  ـجم وجـػد نـز ابالصخيقـة الةـي  ةفـق  محيـا الدـخكاء الاإلجزـاع و ال 
 بقخار مغ الزجكزة. (( و ميو  كػن الةذضية: ا
أمـا الدـخو   ةرـزسيا  قـج الدــخكة، يقةرـي  سـج  جققيـا  ذـضية الدــخكة، كـأن  ةرـزغ العقـج شـخشا الالةذــضية  -1

 % أو أكتخ مغ رأس الزال، أو  ذضية الدخكة  سج انخجال مج خىا.  50 سج خخارة الدخكة 
الـة  ـجم وجـػد شـخو  فـي  قـج الدـخكة  مـى الةذـضية، ويثـب أن قخار الإجزاع الدـخكاء  مـى الةذـضية. فـي ح -2

 يكػن القخار الاإلجزاع. 
 القخار مغ الزجكزة ويذار المثػء لحلظ  سجما ال  ةجقق اإلجزاع الزصمػل في الفقخة الخاالقة.  -3

ويسبســـي  مـــى ا حـــاذ قـــخار بةذـــضية الدـــخكة، انةيـــاء هـــمصة الدـــخيظ الزفـــػض الـــاإلدارة ولكـــغ  طـــل الدـــخكة مجةفطـــة 
 (. 195الدحذحةيا الزعسػية الالقجر الالزم إل زام إجخاءات الةذضية   م 

حغ احـجىع  ةػلى الةذضية أما جزيم الدخكاء إذا انذخفت إراد يع لحلظ وايو مذمجة الدخكاء والـجائسحغ. أو يعـ     
 (. / أوال 196ححغ الزذفي   م أو أكتخ مغ واحج القخار  ليجه أغمبية الدخكاء. و سج  جم اال فاق  ةػلى الزجكزة  ع
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و ذا  قــخرت الةذــضية ولــع يعــحغ الزذــفي العــج،  ةــػلى أمــخ الةذــضية الدــخيظ الزكمــف الــاإلدارة، و سةيــي ميزةــو      
ن  ةقاضـى الـجائسػن حقـػقيع، وحخـع الزبـالذ الالزمـة لةخـج ج الـج ػن / مالتـا (. العـج أ 196حال  عححغ الزذفي   م 

 غحخ الجالة أو الج ػن الزةسازع  محيا، و خج ج مبالذ القخوض لجخال الدخكة. 
و عاد إلى الدـخكاء الجذـة الةـي قـجمػىا بـخأس الزـال. كـل الزقـجار مـا قجمـو وفـي ىـحه الجالـة لـيذ لزـغ قـجم حذـةو 

  زال شيء في رأس الزال. 
وما  ةبقى العج ذلظ يزتل أرباحا  ػزع  مى جزيـم الدـخكاء الزـغ فـحيع مـغ كانـت حذـةو  زـال وحخـب اال فـاق      

 مـــى أن  ةبـــم فـــي قخـــزة أمـــػال الدـــخكة  199( كزـــا أشـــارت الزـــادة 198 مــى  ػزيـــم اإلربـــاح فـــي  قـــج الدـــخكة  م
رضـائيا أن كـان مزكسـا أو القـخار مجكزـة البخيصة اإلجخاءات الزةبعـة فـي قخـزة الزـال الدـائم، القخـزة الزـال الدـائم 

و  1072و  1071و  1070الذمح إذا لع يجذل اال فاق، أو المثػء إلى إزالة الدحػع مغ خـالل بيـم الزـال   م 
 مغ القانػن الزجني(.  1073

 الفرل الثالث 
  Sole owner enterpriseشركة السذروع الفردي 

األهــبق الزمتــي،  1957كزــا ذكخنــا اوجــج قــانػن الدــخكات العخاقــي نػ ــا مــغ الدــخكات، لــع يكــغ معخوفــا فــي قــانػن 
وغحــخ معــخوف فــي قــػانحغ الــبالد العخبيــة، الالذــيتة الةــي بحسيــا قــانػن الدــخكات الحاصــة الدــخكة الزدــخوع الفــخدب. 

 رة ونفخد لكل مسيا مبجتا. وهسةساول الةعخيئ والحذائز أوال، مع انةقال الجذة وأخحخا اإلدا
 السبحث األول 

 التعريف والخرائص 
الزدــخوع الفــخدب، شــخكة  ةــألف مــغ شــحز شبيعــي واحــج مالكــا لمجذــة أن    6الفقــخة راالعــا مــغ الزــادة  جــاء فــي

 الػاحجة فحيا ومخاػال مخلولية شحذية وغحخ مججودة  غ جزيم الةدامات الدخكة  (. 
 مػاد القانػن نخةصيم أن نةبحغ خذائز شخكة الزدخوع الفخدب وىي كاأل ي:  ومغ الةعخيئ الزحكػر ومغ مثزل

 ةكػن الدخكة مغ شحز واحج  مى أن يكػن ىحا الدحز شبيبيا الزعسى أن األشحاص الزعسػية غحخ مباح  -1
زعسػيـة ليا  كػيغ شخكة الزدخوع الفخدب اهةسادا لمسز، ولمعمة الةي ذكخناىا هـاالقا  ـغ الةجـخيع  مـى األشـحاص ال

 الزداركة في شخكات األشحاص، لمزخلولية الزصمقة والةرامسية  غ د ػن الدخكة. 
 قـــػم الدـــخكة  مـــى اال ةبـــار الدحذـــي، أب أن مكانـــو صـــاحب الزدـــخوع الزاليـــة وهـــزعةو الةثاريـــة الزذـــجر  -2

ي اهـع الدـخكة. الخئيذ الئةزان الدخكة. وبساء  مى ذلظ اشةخ  القانػن أن يطيـخ اهـع صـاحب الزدـخوع الفـخدب فـ
كأن يقال  شخكة صالح إبخا يع لمزقاوالت مدخوع فخدب (، ألنـو مػضـم مقـة التحـخ فـي الدـخكة، فأقةرـى أن يطيـخ 

/ أوال (    .. مـــم إضـــافة ... واهـــع احـــج أ رـــائيا فـــي األقـــل أن كانـــت  رـــامسية أو  13اهـــزو مـــم اهـــزيا   م 
 مدخو ا فخديا(( 

 الفخدب.  الزخلولية الزصمقة لذاحب الزدخوع -3
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قمسا هاالقا الأن إنداء ىحا السػع مغ الدخكات ال  سيس  مى فكخة فذل الحمة الزالية بحغ ما ىػ مػجػد في الدخكة 
وبــحغ مــا ىــػ خارجيــا، وىــي الفكــخة الةــي  قــػم  محيــا إندــاء شــخكة الخجــل الػاحــج الةــي  عخفيــا العــس القــػانحغ وبــحلظ 

مبعث االنةقـاد الزػجـو ليـحه الدـخكة، فرـال  ـغ انةفـاء وجـػد العقـج   ةجاخل أمػال الدخيظ مم أمػال الزدخوع. وىحا
ـــجائسي الزدـــخوع الفـــخدب مقاضـــا و أو  37األهـــاس فـــي  كـــػيغ الدـــخكات  (. فالزـــادة  / مانيـــا  ـــسز  مـــى انـــو    ل

 مقاضاة مالظ الجذة ايو و كػن أمػالو ضامسة لج ػن الزدـخوع ويثـػز الةسفحـح  مـى أمػالـو دون إنـحار الزدـخوع ((
و ميو يخةصيم دائـغ الزدـخوع الفـخدب الةسفحـح  مـى أمـػال صـاحب الزدـخوع خارجـو دون اشـةخا  الةسفحـح  مـى أمـػال 
الدخكة أوال كزا  قري بحلظ العس القػانحغ الالسخبة لدخكة الةرامغ، أو التحخ اإلنحار الحب  ةصمبو القانػن العخاقي 

/ أوال(. ولــع نخــةصم  مزــذ الجكزــة مــغ ىــحا  37م  لذــجة الخجــػع  مــى أمــػال الدــخيظ فــي الدــخكة الةرــامسية  
السز، ولزاذا لع  ةصمب القانػن إنحار الدخكة قبل الخجـػع  مـى أمـػال صـاحب الزدـخوع خـارج ندـا  الدـخكة، فقـج 
يكػن اإلنحار دافعا لذاحبو في اإليفاء بج ػن الزدخوع وبالةالي الجفاظ  مى الزدخوع.  مى العزـػم خفـف الزدـخع 

اخل في الجالة العكخية  سج مصالبـة دائسـي صـاحب الزدـخوع لـج غ خـارج ندـا  الدـخكة إذ يزةسـم  سفحـح مغ ىحا الةج
 الجائسحغ  مى أمػال الزدخوع إال لج غ مزةاز  (. 

وكزا ذكخنا ذلظ هاالقا، نجـغ مـم  كـػيغ شـخكات مـغ شـحز واحـج  قـػم  مـى أهـاس فذـل الحمـة الزاليـة لمدـحز 
ي السدا  خارج الزدخوع. وال يكػن ذلظ إال الذيتة الدـخكة الزجـجودة، وال يعسـي بحغ ما ىػ في الزدخوع وما ىػ ف

ذلــظ الأنســا ضــج إالاحــة  كــػيغ شــخكة الزدــخوع الفــخدب ولكــغ لــيذ الأحكاميــا الجاليــة , وأبخزىــا الةــجاخل بــحغ أمــػال 
 الزدخوع واألمػال خارجو. 

خت الدــخكة ا ةبــخ كــل شــخيظ فحيــا الةــي  ــسز و ذا أ خــ 36يكةخــب صــاحب الزدــخوع صــفة  ــاجخ. والزــادة  -4
الةـي  خــبقيا  قـخر الزخـلولية الزصمقــة  35معخـخا ((  سذـخف إلـى الدــخكة الةرـامسية والزدـخوع الفــخدب ألن الزـادة 

فــي الدــخكةحغ الزــحكػر حغ , وألن الدــخكة مــغ شــخكات األشــحاص، يفيــع ذلــظ مــغ الزخــلولية غحــخ الزجــجودة، ومــغ 
الزدخوع ومغ خذائز شخكات األشحاص  مى وجو العزػم أن يكةخب  االهع الحب يثب أن يجزل اهع صاحب

صــفة  ــاجخ كــل شــخيظ مخــلولحةو مصمقــة  ــغ د ــػن الدــخكة. ومــغ الزلكــج أن الةفميخــة واحــجة لمزدــخوع ولذــاحب 
 الزدخوع  سج إفالس األول، كزا ال  مدم صاحب الزدخوع الالػاجبات الزفخوضة  مى الةاجخ. 

دخوع فخدب، إال مغ أكزل التامسة  دخة مغ العزخ التحخ  ارض مـغ  ـػارض األىميـة وال يخةصيم أن  سدأ شخكة م
 مةزةعا الاألىمية القانػنية، وكحلظ مغ يكػن مةزةعا الاألىمية القرائية الزأذون لو الاال ثار. 

 

 ادلجحث انثبًَ 
 اَتقبل احلظـــــخ 

 ةزحــد ىــحه الدــخكة فــي  ــجم وجــػد ىحاــة  امــة مةعــجدة األشــخاف فحيــا فاليحاــة العامــة مكػنــة مــغ شــحز صــاحب 
 (  ( و ميو:  101الزدخوع الفخدب   م 

 أوال: فأن نقل الجذة  غ شخيق البيم،  جكزو القػا ج اآل ية: 
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نػنا،  لدب إلى اهةزخار الدخكة بيم الجذة كاممة لدحز واحج  مى أن يكػن مةعةعا الاألىمية وغحخ مزسػع قا -1
الدــكميا القــانػني   شــخكة مدــخوع فــخدب،  مــى أن يعــجل العقــج ويعمــغ  ــغ الةعــج ل فــي وهــائل اإل ــالن الةــي بحسيــا 

 القانػن. 
إذا  عمق البيم الثدء مغ الجذة أو بيعت الكتـخ مـغ شـحز ايقةرـي  جـػل شـخكة الزدـخوع الفـخدب إلـى نـػع  -2

  ةػفخ الدخو  في مةمقي الجذة حخب شبيعة الدخكة الثج جة.  نخخ مغ أنػاع الدخكات، وأن
وفــي الجــالةحغ هــيكػن لــج سا شــخيظ خــارج ونخــخ داخــل، و ةجــجد مخــلولية كــل شــخيظ الااللةدامــات الةــي ندــأت أمســاء 
وجـــػده الالدـــخكة، ويخـــةصيم الحـــارج أن  مقـــي الزخـــلولية  مـــى مـــغ  مقـــى مســـو الجذـــة ولكـــغ ذلـــظ مدـــخو  الزػافقـــة 

 ساء  مى قػا ج حػالة الج غ. الجائسحغ ب
 مانيا: حالة الػفاة 

إذا  ــػفى صــاحب الزدــخوع الفــخدب انةقمــت الدــخكة إلــى الػرمــة حخــب انذــبةيع فــي القخــام الدــخ ي. ويجكــع األمــخ 
 االحةزاالت الةالية. 

مالكا إذا كان الػارث شحذا واحجا لجيو األىمية وال يجػل مانم  مى أن يكػن صاحب مدخوع فخدب، ايذبح  -1
 لمزدخوع الفخدب. ويعجل العقج شبقا ليحا الػضم ويعمغ  سو. 

ونخا في ىحه الجالة أن يخأل الػارث  غ د ػن الزدخوع الةي هـبقت انةقـال الزمكيـة لـو والالحقـة لـحلظ. ألن أمـػال 
مـػال إلـى الزػرث مخلولة  غ د ػنو ما كان مسيا ناشاا  غ ندا  الزدخوع، وما كان خارجو. ولزا انةقمـت ىـحه األ

الػارث، فةسةقل متقمة الالج ػن الةـي ار رـى الـػارث الزخـلولية  سيـا القبػلـو االهـةزخار الالدـخكة. و ال يخـةصيم رفـس 
 االهةزخار الالدخكة، ويةخ ب  مى ذلظ  ذضية أمػال الزػرث، و خج ج الج ػن مسيا أوال وبعجىا  سةقل إلى الػارث. 

الزدـاركة فحيـا،  ةجـػل إلـى نـػع نخـخ مـغ أنـػاع الدـخكات،  مـى أن ال إذا  عـجد الػرمـة، ورغـب أكتـخ مـغ واحـج  -2
/ مانيـا الةـي  قرـي الأنـو    إذا  ـػفى مالـظ الجذـة فـي  70يجػل دون ذلظ مانم قانػني وىػ ما أشارت لو الزادة 

إلـى الزدخوع الفخدب وكان لو أكتخ مغ وارث  خغب في الزداركة فحيا ولـع يكـغ ىسـاك مـانم قـانػني. وجـب  جػيمـو 
 أب نػع نخخ مغ الدخكات الزسذػص  محيا في ىحا القانػن ((. 

وغسي  غ القػل أن رغبة القذخ يعبخ  سيا مـغ  سـػل  ـسيع، ألن الفقـخة أوال مـغ ىـحه الزـادة الةـي  عخضـت لجالـة 
نياالـة  الػفاة في الدخكة الةرامسية بحست انو الامكان مغ  سػل  غ القاصخ الةعبحخ  غ قبػلو االهةزخار في الدـخكة

 سو. وفي حالة الزدـخوع الفـخدب نـخا الـجافم االجةزـا ي اقـػا مسـو فـي حالـة الدـخكة الةرـامسية ألن الثـامم بحـسيع 
في الجالة األولى صمةيع الالزػرث، و خبصيع الخغبة في اهةزخار السدا  االقةذادب الحب بـجأه مـػرميع، و ميـو نـخا 

 ــسيع  مــى أن يعقــب ذلــظ فــي كــل األحــػال  عــج ل العقــج اهــةزخار القذــخ فــي الدــخكة مــغ خــالل قبــػل مــغ  ســػل 
 وندخه. 

 السبحث الثالث 
 إدارة الذركة 
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لدخكة الزدخوع الفخدب مج خ مفػض، صـاحب الزدـخوع الفـخدب أو شـحز مـغ التحـخ وهسػضـح كـل حالـة الذـػرة 
 مسفخدة وكزا يأ ي: 

 أوال ـ الزج خ ـ صاحب الزدخوع الفخدب. 
الفخدب وىحا ىػ التالب، ىػ مج خ لمزدخوع. ويكػن ذلظ الالسز في البيـان الـحب يزكغ أن يكػن صاحب الزدخوع 

( مـغ قـانػن الدـخكات و ذا لـع  ـحكخ فـي البيـان مـغ  ةـػلى اإلدارة،  14يعجه صاحب الزدخوع، بج ل  ـغ العقـج   م 
ذا جـخا  جج ـج ايكػن صاحب الزدخوع الفخدب ىػ الزج خ أيرا، ألن اإلدارة في شخكات األشحاص لمدخكاء، إال إ

 مج خ مغ الحارج، أو  جج ج شخيظ العحسو في الدخكة الةرامسية. 
وال مخا  في ىحه الجالة ـ الزـج خ صـاحب الزدـخوع ـ لمجـج ث  ـغ  ثـاوز الذـالحيات وحـجود الزخـلولية، لمةـجاخل 

 بحغ اليحاة العامة واالدارة والزمكية. 
 مانيا ـ الزج خ مغ التحخ 

غ التحــخ، فأنــو يعــحغ و جــجد اخةذاصــا و ومكاف  ــو وشخيقــة  دلــو مــغ قبــل صــاحب  ســجما يكــػن الزــج خ شحذــا مــ
الزدـخوع , و ميــو إذا  ثــاوز صــالحيا و فالزدــخوع مخــاػل  ــغ  مـظ الةذــخفات  ثــاه التحــخ، ولكــغ لــو الخجــػع  مــى 

 ثـاه التحـخ فـي الزج خ ايزا  ثاوز ايو حجود صالحيا و ,إال إذا كان التحخ هيء السية فةقم الزخلولية  مـى الزـج خ 
 ىحا الةثاوز. 

و ذا  عاقج الزج خ لجخاالو الحـاص وباهـع الدـخكة وضـزغ حـجود الذـالحيات، فةخـأل الدـخكة  سيـا إال إذا كـان مـغ 
 عاقج معو الزج خ يعمع الأن العقج لزسفعةو الدحذية، وفي كل األحـػال يثـػز  ـدل الزـج خ وفـي أب وقـت،  مـى أن 

 خةصيم الزصالبة الالةعػيس  غ الرخر مم وقػع العدل. ال يخبب ذلظ ضخر لمزج خ،  سجىا ي
ويسصبق ىحا الجكع هػاء كان الزج خ معحسا في العقج   البيان ( أو العج  أهيذ الدخكة، وال مخا  أيرـا لمقـػل الأنـو 

  سجما يكػن معحسا في العقج فيػ جدء مغ الدخكة ال يثػز  تححخه لةعمق حق اآلخخيغ الو. 
يحاــة العامــة، وال  ػجــج  عــجد لمدــخكاء حةــى يزكــغ القــػل الــأن الــبعس مــغ ىــلالء الدــخكاء ألن الةتححــخ حذــل مــغ ال

 ػل في الزداركة  مى أن يكػن الزج خ مغ  حغ في العقج. وال يجق لزغ  ةعامل مم الدخكة أن  جفم الأنـو  عامـل 
ال يخــأل مــا دام  ــلدب معيــا ألن مــج خىا مــغ  عــحغ فــي العقــج أيرــا. ألن الزــج خ ال يتحــخ مــغ إئةزــان الدــخكة فيــػ 

واجبا ــو ضــزغ حــجود صــالحيا و. ولــحلظ أيرــا فــأن إفــالس الدــخكة فــي شــخكات األشــحاص ال  ــلدب إلــى إفــالس 
الزج خ ألنو ال يكةخب صفة  اجخ، فزا  داولو مغ  زـل  ثـارب  سذـخف إلـى الدـخكة الةـي ىـػ غخيـب  سيـا، وألنـو 

  ةعاقج الاهع الدخكة ولجخابيا. 
 الباب الثالث 

 األمؾال  شركات
ـــو هـــسةساول الدـــخكة  شـــخكات األمـــػال حخـــب القـــانػن العخاقـــي ىـــي: شـــخكة الزخـــاىزة والدـــخكة الزجـــجودة  (. و مي

 الزخاىزة أوال مع الدخكة الزججودة ونفخد لكل مسيزا فذال. 
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 الفرل األول 
  Joint stock companyشركة السداهسة 

/ أوال أن    الدخكة الزخاىزة الزحةمصة أو الحاصة، شـخكة  ةـألف مـغ  ـجد مـغ األشـحاص  6كزا جاء في الزادة 
ال يقــل  ــغ خزخــة يكةةــب فحيــا الزخــاىزػن الأهــيع فــي اكةةــال  ــام ويكػنــػن مخــلولحغ  ــغ د ــػن الدــخكة الزقــجار 

 النيزة االهزية لألهيع الةي اكةةبػا بيا (( 
( مــغ قــانػن  56شــخكة الزخــاىزة  (. ويزكــغ مقارنــة مــا ورد الــالسز الالزــادة    ويةرــزغ الــسز العــس خذــائز

ـــة  زـــان و م  ـــانػن الدـــخكات الكـــػيةي و م   59دول ( مـــغ قـــانػن  64( قـــانػن الدـــخكات اليزســـي و م   63مـــغ ق
 ( مغ قانػن الدخكات األردني. 90( مغ قانػن الدخكات الزذخب و م  31الدخكات لجولة اإلمارات و م  

زــػاد الزدــار إلحيــا  رــزست أيرــا خذــائز الدــخكة الزخــاىزة. ونخــةصيم أن نبــحغ أحكــام الدــخكة مــغ الةعخيــئ وال
 أ اله الالزقارنة مم نذػص القػانحغ الزدار إلحيا وبزا يقػلو الفقو وكاأل ي وفي مباحث: 

 السبحث األول 
 خرائص الذركة السداهسة 

 أوال ـ أنيا شخكة أمػال: 
ــا فــي ال بــال التــاني  مــى شــخكات األشــحاص فــي القــانػن العخاقــي.  زتــل شــخكة الزخــاىزة األنزــػذج العــج أن  عخفس

لدخكات األمػال. أب أنيا  سيس  مى حثع رأس الزال و مى الخزعة الزاليـة. و مـى ةيزـة األهـيع فـي  ـجاوليا فـي 
ص، وبـحلظ  ةثخـج أهـػاق الزـال، ححـث  ةخاجـم ـ  ـجا مخحمـة الةأهـيذ ـ اال ةبـار الدحذـي، ايحةفـي دور األشـحا

فكخة الدحذية الزعسػية الزخةقمة بػضػح ايطيـخ كيـان اقةذـادب خـارج األشـحاص، وال  ةـجاخل أمـػال ىـحا الكيـان 
 مم أمػال األشحاص الزكػنحغ لو   (. 

 مانيا ـ يخةزج اهع الدخكة مغ نداشيا مم اهع مبةكخ: 
ال ةبــار الدحذــي، لــحلظ يكــػن لمدــخكة اهــع ال يطيــخ اهــع الدــخكاء فــي اهــع الدــخكة، لعــجدىع الكبحــخ، ول يــال ا

/ أوال الةــي  قرــي الــأن  ةرــزغ  قــج الدــخكة  13مبةكــخ إضــافة إلــى داللةــو  مــى ندــا  الدــخكة.  فحــج بــحلظ الزــادة 
( قـــانػن  64( مـــغ قـــانػن الدـــخكات اليزســـي و م   60اهـــزيا الزخـــةزج مـــغ ندـــاشيا. و قرـــي الزعســـى مدـــاالو   م 

(  65( مــغ قــانػن الدــخكات األردنــي و  م  90انػن الدــخكات الزذــخب   و م ( مــغ قــ2الدــخكات الكــػيةي   و م 
مــغ قــانػن الدــخكات اإلمــارا ي. لكــغ غالبيــة القــػانحغ الزدــار إلحيــا أالاحــت الةخــزية الاهــع شــحز شبيعــي اهــةتساء 

 ليحه الجالة.   سجما يكػن ندا  الدخكة اهةتزار بخاءة اخةخاع،  كخيزا لذاحب البخاءة, ولع  ةعخض القانػن العخاقي
( مـغ قـانػن الةثـارة  21وما  جا ذلظ فأنو يدةخ  في االهع شخو  االهع الةثارب الزسذـػص  محيـا فـي الزـادة   

 . 1984لخسة  30رقع 
 مالتا ـ  بخز فكخة الزسطزة في الدخكة: 
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ذاصـات. فةكــػن  ـخا جانـب مـغ الفقـو إمكانيـة  دـبيو شـخكة الزخــاىزة الالجولـة، لزـا فحيـا مـغ ىحاـات و ػزيـم لالخة
اليحاة العامة الزتاالة الخمصة الةدخيبية، ألنيا  رم الحصػ  الخئيخية لسدا  الدخكة، ومثمذ اإلدارة الزتاالة الخمصة 

 الةسفححية، يقػم بةسفحح قخارات اليحاة العامة ويخأل أماميا، والخقاالة الزالية الزتاالة الخمصة القرائية   (. 
مغ ىحاات الدخكة. ونخا أن  قخيع االخةذاصـات ورقاالـة اليحاـات العرـيا  وقج بحغ القانػن اخةذاصات كل ىحاة

لألخخ ما ىي إال نذػص نطخية، ال وجػد ليا في الةصبحق العزمي في األغمـب األ ـع، لةـجاخل ىـحه الخـمصات بحـج 
 قــاس مثمــذ اإلدارة الــحب  ةكــػن مــغ كبــار الزخــاىزحغ وىــع فــي ذات الػقــت األغمبيــة فــي اليحاــة العامــة، الةــي ال 

 ــجديا إنزــا العــجد أهــيع كــل شــحز، واليحاــة العامــة الةــي يخــيصخ  محيــا كبــار الزخــاىزحغ ىــي الةــي  عــحغ مخاقــب 
الجخاالات أيرا .وال يقةذخ الةسطيع  مى  عجد اليحاات في الدخكة و ػزع االخةذاصات بحسيا إنزا يزةج أيرا إلى 

اء الةأهيذ و سج  تححخ رأس الزال زيادة أو  حضيرا وفي  خاجم فكخة العقج و دا ج  جخل الجولة في ندا  الدخكة أمس
  ذضية الدخكة وغحخىا مغ األحكام الةي  ثخج ىحا الزسجى. 

 راالعا ـ الزخلولية الزججودة  غ د ػن الدخكة. 
مــغ أبــخز خذــائز الدــخكة الزخــاىزة، الزخــلولية الزجــجودة لمزخــاىزحغ  ــغ د ــػن الدــخكة فــال يخــأل الزخــاىع إال 

ة األهيع الةي اكةةب بيا. فأن كانت ةيزةيا مجفػ ة الالكامل فال يخأل الأكتخ مسيا. أمـا إذا كانـت العـس الزقجار ةيز
األقخا  غحخ مجفػ ـة، ايخـأل الزقـجار غحـخ الزـجفػع مـغ ةيزةيـا. و سـجما نقـػل مجـجودة فأنـو ال يخـأل الأمػالـو خـارج 

شحاص، الةي يخأل فحيـا الذـػرة شحذـية مخاىزةو في الدخكة ألنو يعمع حجود مخلولحةو.  مى خالف شخكات األ
 ويكػن مةرامسا مم الدخكاء اآلخخيغ. 

وال  عســي الزخــلولية الزجــجودة، أن مخــلولية الدــخكة مجــجودة الزقــجار رأس الزــال فزخــلولية الدــخكة مصمقــة الثزيــم 
الدـخكات مصبػ ـات أمػاليا أنطخ  أهةاذنا د. أكخم ياممكي، ود. الاهع دمحم صالح في القانػن الةثـارب القخـع التـاني 

(، الحب يدحخ أيرا إلى كػن الزخلولية الزججودة لمزخـاىع،  مـظ الزةأ يـة مـغ صـفةو ىـحه، أب 1983جامعة التجاد 
مالكا لعجد مغ األهيع، أمـا فـي غحـخ ذلـظ قـج يخـأل الثزيـم أمػالـو، كزخـلولية أ رـاء مثمـذ اإلدارة  ـغ األضـخار 

الججود رأس الزال فـي بجايـة ندـاشيا، أمـا العـج ذلـظ فةخـأل  ويكػن الرزان .136/  135الةي  مجق الدخكة. ص 
 الكل مػجػدا يا. 

 وقج يخأل الدخكاء اهةتساء الذػرة مصمقة  سجما  سقز  جد الدخكاء  غ الجج األدنى الحب بحسو القانػن  (. 
ول. وىــحه خامخـا ـ يقخــع رأس الزــال فـي شــخكة الزخــاىزة إلـى أجــداء صــتحخة  ـادة،  خــزى األهــيع  (. وقابمـو لمةــجا

الحاصية مم الحاصية الزةعمقة الالزخلولية الزججودة في الفقخة الةي هبقةيا مغ أىع ما يدثم األفخاد  مى الزداركة 
فــي ىــحه الدــخكات، ألنــو يعمــع حــجود مخــلولحةو، ويخــةصيم الةحمــي  سيــا فــي أب وقــت وألب كــان. لــحلظ يصمــق  مــى 

 جخل شخيكا فحيا أب شحز يقةسي األهـيع مـغ هـػق األوراق الدخكات الزخاىزة الالدخكات الزفةػحة، يخةصيم أن 
الزاليـــة و سةيـــي شـــخاكةو الـــالةحمي  ـــغ األهـــيع فـــي هـــػق الزـــال أيرـــا وبتحـــخ أن  كـــػن لجيـــو معخفـــة الصبيعـــة ندـــا  

 الدخكة. والخغبة في االهةزخار كدخيظ فحيا، لحلظ  ةراءل االنةزاء لمدخكة كزا يقال. 
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/ أوال الةي  خفت الدخكة لحاصية  جاول األهيع إنزا  عخضـت لجـق نقـل الزمكيـة  6ولع  ةعخض القانػن في الزادة 
، الةــي  ــسز  مــى انــو    فــي الدــخكة الزخــاىزة والزجــجودة لمزخــاىع نقــل ممكيــة أهــيزو إلــى مخــاىع 64فــي الزــادة 

 نخخ أو إلى التحخ ... (( 
 ألنزػذج البارز لدخكات األمػال. وهسةساول الةجاول الحقا، ىحه أىع خذائز شخكة الزخاىزة الا ةبارىا ا

 السبحث الثاني 
  The capital رأس السال

لخأس الزـال فـي الدـخكة الزخـاىزة أىزيـة كبحـخة، ألنيـا شـخكة أمـػال كزـا بحسـا. فيـػ الرـزان لمـجائسحغ، ومسـا   جج ـج 
الزخكد الزالي والخزعة الزالية لمدخكة. وفي ىحه الدخكات يكػن رأس الزال كبحخ الجثع  ادة ألن الزداريم الكبحخة 

ار الزـجخخيغ فـي  كـػيغ رأس الزـال  ـغ شخيـق االكةةـال ىي الةي  أخح شكل الدخكة الزخاىزة، لحلظ يدـةخك صـت
 العام. 

(  ـسز  مـى أن  26ومغ القػا ج الةي بحسيا قانػن الدخكات  غ رأس الزال، أنو يججد الالج سار العخاقي، فالزـادة   
يجـػل لـو.    يججد رأس مال الدخكة الالج سار العخاقي. (( و ميو فأن ما  ـجفم مـغ رأس الزـال التحـخ الـج سار العخاقـي 

( أن  خصج رأس الزال لسدا  الدخكة، ولػفاء الةداما يا، ومسعت الةذـخف الـو خـالف ذلـظ.  27كزا بحست الزادة   
ونــز الزــادة انــو    يحذــز رأس مــال الدــخكة لززارهــة ندــاشيا الزجــجد فــي  قــجىا ووفــاء الةداما يــا وال يثــػز 

 الةذخف الو خالف ذلظ. (( 
األدنـى لـخأس مـال جزيـم الدـخكات   (، والزبمـذ الـحب حـجد أمسـاء صـجور القـانػن   بــ  وقج أورد القانػن  جج ـجا لمجـج

ويتحخ التخاالة، ألنو  1997خزخػن الف د سار ( وىػ مبمذ ال ةيزة لو حةى في ححسو  سج صجور القانػن  50000
يكفـــي ألجـــػر مـــغ غحـــخ الزةذـــػر  كـــػيغ وحـــجة اقةذـــادية أب كـــان شـــكميا وحثزيـــا الـــالزبمذ الزـــحكػر، بـــل انـــو ال 

    28الجارس الحب قج  عحسو الدخكة، ويزكـغ أن يعـجل ىـحا الزبمـذ اهـةسادا إلـى الخخذـة الةـي  ـسز  محيـا الزـادة 
 .. ولػزيخ الةثارة  عج ل الجج األدنى وفق مةصمبات الةصػر االقةذادب. (( 

ومزا يعال  مى الةجج ج انو هاوا بـحغ أنـػاع الدـخكات، فأشـةخ  أن ال يقـل رأس الزـال لثزيـم أنـػاع الدـخكات  ـغ 
الجج الزحكػر، في ححغ يفةـخض أن  ةفـاوت الـخقع مـم  فـاوت الدـخكات و ـجرجيا حخـب األىزيـة شبقـا لزـا انذـخفت 

يقةرـي أن يكـػن الجـج األدنـى لـخأس ماليـا اكبـخ  إليو إرادة الزدخع، ولـحلظ فـأن الدـخكة الزخـاىزة وىـي أىـع األنـػاع
 مزا  جاىا و أ ي العجىا الزججودة مع الةرامسية والزدخوع الفخدب   (. 

الزمتـي وىـػ أن ال  ةثـاوز مصمػبـات الدـخكة حـجا معحسـا  1983كزا  رزغ القانػن مبجأ لع يكغ معخوفا في قانػن 
 سز  مى انو    ال  ديج نخبة الزصمػبات إلى مثزـػع رأس  28مغ رأس ماليا ومػجػدا يا فالفقخة مانيا مغ الزادة 
% مالمزائــة مــغ الزائــة ((، وىــػ إجــخاء اقةذــادب مجاهــبي  300مــال الدــخكة وحقــػق الزــالكحغ األخــخا  مــى    

غخضو مسم الدخكة مغ أن  كػن مج سة الزا  ةثـاوز الجـجود الةـي بحسيـا الـسز، حزايـة لمـجائسحغ، و ذا كـان مذـصمح 
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ل معمػمــا، فـأن حقــػق الزـالكحغ بةقــج خنا جزيـم مــا لمدــخكة مـغ مػجــػدات وأربـاح مجةثــدة لـع  ــجخل ضــزغ رأس الزـا
 رأس الزال، ألنيا  جخل ضزغ ضزان الجائسحغ. 

أما  غ  كػيغ رأس الزال في الدخكة الزخاىزة، فالزعخوف أن قخزا مغ األهيع يقةسحيا الزلهخػن والباقي يعخض 
وقــج  با ســت اال ثاىــات حــػل الجــجود الــجنيا والعميــا الةــي  مــدم الزلهخــػن االكةةــال   مــى الثزيــػر فــي اكةةــال  ــام

 بيا. 
% وال  30مغ القانػن العخاقي بحست وجػل اكةةال الزلهخحغ في الدخكة الزحةمصة بسخبة ال  قل  غ  39فالزادة 

ألتــى الةعــج ل الــحب  % وقــج 51% وال  ديــج  مــى  20% وفــي الدــخكة الحاصــة ال  قــل السخــبة  ــغ 55 ديــج  مــى 
 اشخنا لو الجج األ مى الالسخبة لمدخكة الحاصة فقخ. 

القانػن الزذخب لع يرم حجودا لزا يثب أن يكةةب الو مغ األهيع في الدخكة الزخاىزة   (. القانػن العزاني في 
هخــحغ. %   ( مــغ قبــل الزل  60% مــغ األهــيع وال  ديــج  مــى  30اشــةخ  االكةةــال الزــا ال يقــل  ــغ  61الزــادة 

% مغ رأس الزال، هػاء كان االكةةال الاهزو أو الأهـزاء أبسائـو  20وحجد مخاىزة الدحز الػاحج الزا ال  ةثاوز 
القذخ في ححغ أالاحت قػانحغ أخخا ما يعخف الاالكةةـال الزتمـق، أب أن األهـيع ال  صـخح فـي اكةةـال  ـام، وىـحا 

الةــي  جذــل  مــى امةيــاز مــغ الجكػمــة. القــانػن يعســي  ــجم وجــػد  جج ــج لزخــاىزة الزلهخــحغ. مــا  ــجا الدــخكات 
( و جج ــج الجــج األدنــى الكةةــال الزلهخــحغ ايــو مديــة اضــفاء الثجيــة  71( والقــانػن اليزســي   م  69الكــػيةي   م 

 مى  زميع، كزا أن  جج ج الجج األ مى  ةخك نخبة واضجة لمثزيػر. لكغ االخحخ ـ  جج ج الجج األ مـى ـ قـج يقـف 
خكات القاالرة الةي اخح نصاقيا  ةخم ويسب  الةصػر االقةذادب في  دا ج ا جادىا، وىحه  زةمظ  ادة حائال أمام الد

 أغمبية رأس مال الدخكة الزقبػضة، لةجقق الخيصخة االقةذادية  محيا. 
قـة. وقج ألتى الةعج ل الـحب اشـخنا إليـو حـجود مخـاىزة الدـحز الػاحـج الـػاردة فـي الفقـخ حغ أوال ومانيـا. لةذـبح مصم

الحـــاص الدـــخكات االهـــةتزار وحـــجود االهـــةتزار  32ولكـــغ أالقـــى  مـــى الةجج ـــج الـــػارد فـــي الفقـــخة مالتـــا مـــغ الزـــادة 
% مـغ رأس ماليـا وال يجـق ليـا  5الزصمػل الدخكة واحجة فال يجق لمدخكة أن  خةتزخ في شخكة واحجة ما  ةثـاوز 

%  10ػلة السقجيـة لدـخكة االهـةتزار  ـغ % مـغ رأس مـال شـخكة أخـخا وال  ـسحفس الخـح 10أن  زةمظ أكتخ مـغ 
 مغ رأس الزال الزجفػع في أب وقت   ( 

 ادلجحث انثبنث 
 االكتتبة 

أن االكةةال حخب القانػن العخاقي يكػن  اما، أب إنو يعخض  مى الثزيػر، يفحج بحلظ الةعخيئ الػارد في الزادة 
الةي نذـيا  39ويلكجه نز الفقخة مالتا مغ الزادة  (    ... يكةةب فحيا الزخاىزػن الاهيع في اكةةال  ام (( 6  

     صخح األهيع الباةية  مى الثزيػر خالل مالمحغ  ػما مغ  اري  الزػافقة  مى  أهيذ الدخكة ... ((. 
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/أ( و  م 71ومعسى ذلظ اهةبعاد شخيقة االكةةال الفػرب أو الزتمق الحب  عخفو العـس القـػانحغ، القـانػن اليزسـي  م 
( مـغ قـانػن الدـخكات الزذـخب. ويجـل 36نػن الدخكات العزاني، وىػ ما يفيع أيرا مغ نز  الزادة ( مغ قا58

 االكةةال الزتمق إشكالية الدخكات القاالرة الةي  خيصخ  مى أغمبية أهيع الدخكات الةي  جت ةبرةيا  (. 
 مـى الثزيـػر ونبـحغ فـي  وبدكل  ام ليذ في قانػن الدخكات العخاقي غحخ االكةةال العـام، ححـث  عـخض األهـيع

 ما يأ ي األحكام الحاصة الاالكةةال: ـ 
 أوال: ما ىػ االكةةال ؟ 

االكةةال  ذـخف قـانػني يقةسـي الزػجبـو الزكةةـب  ـجدا مـغ أهـيع الدـخكة  ـجفم مـا يقابميـا مـغ الزبمـذ الزصمـػل مـم 
ذــخف ؟ وقـج اخةمــف الفقـو حــػل الةعيـج القبـػل مــا ورد فـي  قــج الدـخكة  (. ولكـغ مــا ىـػ الةكحيــئ القـانػني ليـحا الة

ىحا الةكحيئ، رغع أن التالبية  خجعو إلى الفعـل اإلرادب، فيـػ  زـل إرادب صـادر  ـغ إراد ـحغ  سدـأ مسيـا  قـج بـحغ 
الزكةةــب والدــخكة أو إنــو  زــل إرادب أيرــا لكســو صــادر  ــغ إرادة واحــجة ىــي إرادة الزكةةــب ألنــو ال وجــػد لمصــخف 

لعقـج ونجـغ نزحـل إلـى  ـخجيح الػصـف الةعاقـجب لالكةةـال بـحغ الزكةةـب والزلهخـحغ، اآلخخ وبالةالي اهـةبعاد فكـخة ا
 مةـــدم األول بـــجفم الزبمـــذ الزصمـــػل وىـــػ الزقابـــل القةســـاء األهـــيع، ويمةـــدم ببســـػد  قـــج الدـــخكة أيرـــا، مقابـــل الةـــدام 

ا، لكســـو بـــحغ الزلهخــحغ فـــي الزرـــي الـــإجخاءات  كــػيغ الدـــخكة فـــي حـــحغ  ــحىب الـــبعس إلـــى ا ةبـــاره  زــال  عاقـــجي
الزكةةب والدخكة الا ةبارىا شحذا معسػيا في شػر الةكػيغ. أما الح غ  سكخون الذفة العقجية فحسجػن إلـى  كحيـئ 

 الةذخف الا ةباره  زال إراديا مبسي  مى اإلرادة الزسفخدة لمزكةةب   ( 
ية الزعسػية الزثخد الزػافقـة و ذا كان الحالف  ةخاجم  ثاه مػقف العس القػانحغ الةي  قخر اكةخال الدخكة الدحذ

 مى  أهيخيا وقبل بجء االكةةال، أب إن االكةةال يثخب والكـائغ القـانػني الـحب  ـج ى الدـخكة أصـبح قائزـا، فأنـو 
يدةج في ضل القػانحغ الةي  عمق مسح الدحذية الزعسػية  مـى نثـاح االكةةـال أب إلـى مـا العـج إجـخاءات االكةةـال 

   فــي الدـخكة الزخــاىزة  ذـجر شــيادة الةأهــيذ  21مـغ الفقــخة أوال مـغ  2 ـسز فــي ومسيـا القــانػن العخاقـي الــحب 
العـج اكةةـال الثزيـػر الأهـيزيا وخـالل خزخـة  دـخ  ػمــا مـغ  ـاري   قـجيع ملهخـحيا الزعمػمـات الزسذـػص  محيــا 

الزعسػيـة الةـي  ـسز  مـى انـو     كةخـب الدـخكة الدحذـية  22مغ ىحا القانػن. (( وبجاللة الزادة  46في الزادة 
 مغ  اري  صجور شيادة  أهيخيا .. ((. 

 
 
 

 مانيا: بيان االكةةال 
 بـــجأ االكةةـــال، بـــج ػة الثزيـــػر لدـــخاء أهـــيع الدـــخكة، مـــغ خـــالل بيـــان يذـــجره الزلهخـــػن الالةسخـــحق مـــم مخـــثل 

/ مالتا(  سز   ... ببيان يذجره ويسدخه الزلهخػن في السدخة وفي صجيفةحغ  ػمحةحغ فـي  39الدخكات. فالزادة  
 األقل العج مػافقة الزخثل  ميو ..(( 
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خػن وىع مخلولػن الالةرـامغ  ـغ األضـخار الةـي قـج  مجـق الزكةةبـحغ نةيثـة  رـزحغ و ميو فزغ يعج البيان، الزله
(   ( ويثب أن يقةخن البيان الزػافقة الزخثل، و جم اقةخان البيان القبػل 40البيان معمػمات خاشاة أو ناقذة   م 

 مغ الزخثل يعج نقذا يعخض الزلهخحغ لمزخلولية. 
يثب أن  سدخ في صجيفةحغ  ػمحةحغ في األقل وفـي السدـخة الةـي يذـجرىا وأخحخا ولكي يصمم الثزيػر  مى البيان 

 الزخثل، وال  ػجج ما يزسم مغ ندخ البيان في وهائل اإل الم األخخا   كالةمفديػن ( متال. 
ــع  بــحغ القــانػن العخاقــي الزــجة الةــي  فذــل ندــخ بيــان االكةةــال  ــغ البــجء الفعمــي لــو، فــي حــحغ حــجدت العــس  ول

 ىحه الزجة. القػانحغ   ( 
 / مالتا ما يأ ي: ـ  39أما ما  ةرزسو بيان االكةةال فقج ورد في م 

 نز  قج الدخكة.  -1   
  جد األهيع الزصخوحة لالكةةال وةيزة الخيع والزبمذ الػاجب دفعو  غ كل هيع.  -2
 الجج غ األدنى واأل مى لعجد األهيع الةي يثػز االكةةال بيا   (  -3
 مكان االكةةال ومج و.  -4
 نفقات  أهيذ الدخكة.  -5
 العقػد واال فاقات الةي الةدم بيا الزلهخػن لزذمجة الدخكة.  -6
 أية معمػمات أخخا يريفيا الزلهخػن.  -7
  .((( مغ ىحا القانػن  سج وجػد حذة  حسية.  29 قخيخ المثسة الزدكمة الزػجب البسج   مانيا ( مغ الزادة    -8

 : مكان االكةةال ونلحةو. مالتا
/ أوال( الــحب ألــدم أن     ــةع االكةةــال فــي احــج  41يثــخب االكةةــال لــجا مذــخف ىــحا مــا يدــةخشو نــز الزــادة   

(  79الزذارف العخاةية .. (( وقـج ألدمـت القـػانحغ مػضـػع الزقارنـة جخيـان االكةةـال لـجا مذـخف أو أكتـخ.   م 
( مغ قانػن الدخكات العزـاني البسـج  62ي مذخف أو أكتخ ... ((   و م مغ قانػن اإلمارات    يثخب االكةةال ف

( مـغ قـانػن الدـخكات  1/  73  ح ( مغ بسػد بيان االكةةال    الزذارف الةي يثخب االكةةال بيا .. ((   و م 
انـب مـغ ( مغ قانػن الدـخكات الزذـخب    إذا شـخح ج 36اليزسي   ...ويخمع البسظ الزكةةب إيذاال .. ((   و م 

 أهيع الدخكة لالكةةال العام، ايثب أن  ةع ذلظ  غ شخيق احج البسػك.(( 
والتاية مغ اشةخا  إجخاء جخيان االكةةال لجا الزذارف كزا الحطسا مـغ السذـػص، حزايـة االدخـار. الالزجافطـة 

ةةــال. أو إ ــادة  مــى أمــػال الزكةةبــحغ مــغ الةال ــب. ومــغ الززاشمــة فــي إ ــادة الزبــالذ الةــي دفعــت  ســج فدــل االك
الديادة الزجفػ ة  سـج الةحضـيس كزـا هـسبحغ ذلـظ. أمـا نليـة االكةةـال فةثـخب مـغ خـالل شبـم اهـةزارات خاصـة مـغ 

مــغ  41قبــل الزلهخــحغ و  ــجا يا الزذــخف الــحب يثــخب لجيــو االكةةــال. و جزــل االهــةزارة كزــا بحســت ذلــظ الزــادة 
 قانػن الدخكات البيانات الةالية: 

 ةال العجد معحغ مغ األهيع. شمب االكة -1   
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 قبػل الزكةةب لعقج الدخكة.  -2
 اهع الزكةةب و سػانو وميسةو وجسخحةو.  -3
 أية معمػمات أخخا يريفيا الزلهخػن.  -4

مانيا ـ  خمع االهةزارة إلـى الزذـخف الزكةةـب لجيـو مػقعـو مـغ الزكةةـب أو مـغ يزتمـو قانػنـا، ويخـجد القخـخ الػاجـب 
 دفعو لقاء إيذال. 

 التا ـ يعصى الزكةةب نخحة مغ  قج الدخكة. (( م
 ويلدب الزذخف ىحه العزمية، شحمة مجة االكةةال لقاء  زػلة  ةفق  محيا بحغ الزلهخحغ والزذخف. 

 راالعا ـ مجة االكةةال: 
يثب أن يطل االكةةال مفةػحا أمام الثزيػر مجة ال  قـل  ـغ مالمـحغ  ػمـا وال  ديـج  مـى هـةحغ  ػمـا ..   . وجـب 

(. وقـــج  فاو ـــت القـــػانحغ فـــي مـــجة االكةةـــال. فالقـــانػن  42 زج ـــجىا مـــجة أخـــخا ال  ديـــج  مـــى هـــةحغ  ػمـــا. ((   م 
( جعل الزجة  خعػن  ػما ويثػز  زج جىا مالمػن  ػما، الجـجىا األ مـى أمـا األدنـى فـال يقـل  ـغ  82اإلمارا ي   م 

جعــل الزــجة ال  قــل  ــغ  77(، القــانػن الكــػيةي م  / أ و جـــ 75 دــخة أيــام. ومتــل ىــحا الــسز القــانػن اليزســي   م 
( الزــجة مالمــػن  63 دــخة أيــام وال  ديــج  مــى  خــعحغ  ػمــا، ويثــػز  زج ــجىا مالمــة أشــيخ والقــانػن العزــاني فــي   م 

 ػمــا الجــجىا األدنــى واأل مــى قابمــة لمةزج ــج إلــى مالمــحغ  ػمــا أخــخا , و مــى مــا  بــجو  ــخك القــانػن الزذــخب ومتمــو 
 جج ــج الزــجة لمزلهخــحغ، وبــحلظ قــج  ةفــاوت الزــجة بــحغ شــخكة وأخــخا. وبةقــج خنا فــأن نــز القــانػن العخاقــي األردنــي 

يعصــي فخصــة اكبــخ لمزــجخخيغ فــي اقةســاء األهــيع  ســجما اشــةخ  أن يطــل االكةةــال مفةػحــا مــجة ال  قــل  ــغ مالمــحغ 
 .  ػما. أما الزجة العميا فيي مقاربة لزا اشةخشةو نذػص القػانحغ األخخا 

 خامخا ـ نثاح االكةةال أو إخفاقو: 
 75يعج االكةةال ناججا حخب القانػن العخاقي إذا بمذ مثزػع األهـيع الزكةةـب بيـا مـغ الزلهخـحغ والثزيـػر معـا 

ححـث جـاء فحيـا    .. و ذا انةيـت الزـجة ولـع  42% في األقل مغ رأس الزال االهزي وىػ ما ورد فـي نـز الزـادة 
% خزخـــة وهــبعحغ مـــغ الزائــة مـــغ رأس الزــال االهـــزي، وجـــب  75كةةــب الـــو الزلهخــػن  بمــذ االكةةـــال مــم مـــا ا

  زج جىا .. (( 
( كــػيةي  بــحغ  ســج 82وأشــةخشت غالبيــة القــػانحغ الزقارنــة االكةةــال الكامــل األهــيع الزكػنــة لــخأس الزــال، فالزــادة  

الدـخكة أو إنقـاص رأس ماليـا  (.   جم االكةةال الكامل رأس الزال العج  زج ج الزجة يذـار أمـا الخجـػع  ـغ  أهـيذ
/ ل    ... وال  ــةع  أهــيذ الدــخكة إال إذا اكةةــب بــخأس الزــال كــامال. (( و ســج  75والقــانػن اليزســي  ــسز فــي م 

 ــجم حذــػلو نجــى مسجــى القــانػن الكــػيةي وذلــظ أمــا الخجــػع  ــغ  أهــيذ الدــخكة أو إنقــاص رأس الزــال. واشــةخ  
فــي القــانػن الكــػيةي لكســو أجــاز لمزلهخــحغ  تصيــة األهــيع الزةبنيــة قبــل اجةزــاع  القــانػن العزــاني مــا يزامــل مــا ورد

 . 61الثزبية الةأهيخية، حةى لػ أدا األمخ إلى  ثاوز السخب الزسذػص  محيا في م 
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/ ح لمزلهخــحغ  تصيــة الزةبقــي مــغ األهــيع العــج انقرــاء مالمــة أيــام  مــى  99ويخــزح القــانػن األردنــي فــي الزــادة 
ةةـال. ويةصمـب القـانػن الزذـخب االكةةـال الكامــل رأس الزـال   (، و سـج  ـجم  جققـو يثـػز  تصيـة ذلــظ إغـالق االك

 مغ قبل شخكات  ػضيئ الزال أو البسػك. 
و ذا كان اشةخا  االكةةال الكامل رأس الزال يجقق الةصابق بحغ ما  كػن فعال مغ رأس الزال مم ما حجد في العقج 

الثــجوا، فــأن الةزخــظ الاالكةةــال الةــام قــج  ــلدب إلــى ضــياع الثيــػد فــي العــس  بســاء  مــى رأب الحبــخاء ودراهــات
األحيان  سجما يذل الزكةةب الـو إلـى نخـب مقاربـة لالكةةـال الكمـي. و ميـو نـخا هـالمة اال ثـاه الـحب أالـاح  تصيـة 

 األهيع الزةبنية مغ قبل الزلهخحغ أو مغ جيات  تصية كدخكات االهةتزار والدخكات الزالية. 
أيــة حــال إذا لــع يذــل الزكةةــب الــو السخــبة الةــي اشــخنا إلحيــا، ايجــق لزخــثل الدــخكات  حضــيس رأس الزــال  و مــى

 % مسو ولكغ ىحا مدخو  بـ:  75الجحث يذبح الزكةةب الو يخاوب 
 مػافقة الثية القصالية الزحةذة، ألنيا قج  ثج في الةحضيس  جم قجرة الدخكة  مى النيام بسداشيا.  -1
هخـحغ  مـى ذلــظ، الا ةبـارىع أصـجال الدــخكة، وقسـا ةيع الـأن  ـجم بمــػ  االكةةـال السخـبة الزصمػبــة مػافقـة الزل  -2

دلحل  مى  جم قبػليا مغ قبل الزجخخيغ، فحـخون صـخف السطـخ  ـغ الةأهـيذ ويةجزـل الزلهخـػن نفقـات االكةةـال 
خـثل وبزـجة ال  ةثـاوز مالمـحغ الفاشل و مى الزذخف أن يعحج أمػال الزكةةبحغ كاممة    .. العج إشعاره مغ قبل الز

 / مالتا (.  43 ػما لثزيعيع ((   م 
 / أوال ( مغ القانػن   (.  28أن ال  لدب الةحضيس إلى ىبػ  رأس الزال  غ الججود الةي بحسةيا الزادة   -3

 سادسا ـ زيادة السكتتب به عؽ رأس السال االسسي:
قــج  ةثــاوز الزكةةــب الــو مــغ األهــيع رأس الزــال االهــزي، الخــبب إةبــال الثزيــػر  مــى شــخاء األهــيع وألن االكةةــال 

 30يثب أن يطل مفةػحا أمام الثزيػر مجة معحسة. وبجخب القانػن العخاقي كزـا ذكخنـا ال  قـل مـجة االكةةـال  ـغ 
 ػمــا أخــخا. وال  60ػبــة مــغ األهــيع  زــجد الفةــخة  ػمــا، و ســج  ــجم االكةةــال الالسخــبة الزصم 60 ػمــا وال  ديــج  مــى 

يثــػز قصــم االكةةــال فــي أب وقــت مــغ مج ــو الــجنيا حةــى لــػ اكةةــب الكامــل األهــيع الزعخوضــة و ثــجر اإلشــارة أن 
/ أ مغ القانػن اليزسـي  76العس القػانحغ  ػجب غمق االكةةال  سجما يكةةب الكامل األهيع في أب مخحمة فالزادة 

ذا  ـع االكةةـال الثزيـم األهـيع فـي أب وقـت العـج انقرـاء  دـخة أيـام مـغ البـجء الـو وجـب إغـالق  سز  مى انو    إ
(. وقـج يقـال كيـئ  ةثـاوز الزكةةـب الـو رأس  85الال االكةةال. (( ويقري القانػن الكػيةي الجكـع مزامـل   الزـادة 

خالل العدـخة أيـام الةـي يدـةخ  الزال ما دام يتمق  سج االكةةال الثزيم األهيع. وجػال ذلظ أن الةثاوز قج  ةجقق 
 أن يطل االكةةال مفةػحا فحيا. 

و ذا حذـل الةثـاوز  ـػزع األهــيع الفائرـة  مـى الزكةةبــحغ، بسخـبة مخـاىزة كــل مكةةـب. وىـػ مــا  قرـي الـو الزــادة 
/ مانيا مغ قانػن الدخكات العخاقي. ويجق لمزخثل أن يخةتسى أصـجال االكةةاالـات الذـتحخة وقـج ألتـى  عـج ل  44
قــانػن الخخذــة الززسػحــة لمزخــثل. ومــغ الػاضــح أن الةػزيــم بــحغ الزكةةبــحغ معســاه اهــةبعاد الزلهخــحغ لــةجزميع ال

الزخــلولية فــي  أهــيذ الدــخكة واحةزــال إخفاقيــا. والةػزيــم يعســي الةحضــيس واهــةحجمت غالبيــة الةدــخيعات الزقارنــة 
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/ل( القــــانػن 76( القــــانػن العزــــاني  وم65( قــــانػن اإلمــــارات  وم85القــــانػن الزذــــخب(  و م 38كمزــــة  ػزيــــم  م
 (  (. 104اليزسي، بحسزا اهةحجم القانػن األردني مذصمح  حذيز في الزادة  

 هاالعا ـ ما يقػم الو الزذخف: 
يقػم الزذخف التمق االكةةال  سـج انةيـاء الزـجة الزجـجدة لـو، ويعمـغ  ـغ التمـق فـي صـجفحةحغ  ـػمحةحغ ويبمـذ لثسـة 

 الزلهخحغ بحلظ. 
ةفظ الثزيم األمػال الةي  خـمزيا مـغ الزكةةبـحغ ويزةسـم  ـغ  خـميزيا إلـى الزلهخـحغ إنزـا  خـمع ألول مثمـذ كزا يج

(  مـى أن    سةيـي ميـام لثسـة  16ز مالتـا مـغ الزـادة  2إدارة مسةحب مغ قبل اليحاة العامـة ححـث  قرـي الفقـخة   
 الزلهخحغ العج انةحال مثمذ اإلدارة (   (. 

الفائرــة لمزكةةبــحغ، العــج  حضــيس مخــاىزةيع  ســج  ثــاوز الزكةةــب الــو رأس مــال الدــخكة  ويعحــج الزذــخف الزبــالذ
االهــزي، و ثــخب اإل ـــادة العــج خزخـــة  دــخ  ػمـــا مــغ إجــخاء الةػزيـــم بــحغ الزكةةبـــحغ. وال  ػجــج  جج ـــج فــي الـــسز 

 ثــخب اإل ــادة  الزـحكػر، ألنــو يقـخر أن  ــةع العـج الزــجة الزـحكػرة وىــػ مػ ـج مفةــػح، كـان مــغ الزخةجخـغ  جج ــج مـجة
/ أوال الةـي  ــسز  مـى أن    يكـػن الزذــخف مخـلوال  ـغ صــجة  44خالليـا. واألحكـام الزـحكػرة  رــزسةيا الزـادة 

 االكةةال الحب يثخب ايو و ميو النيام الزا يأ ي: 
 غمقو  سج انةياء مج و واإل الن  غ ذلظ في صجيفةحغ  ػمحةحغ و بمذ لثسة الزلهخحغ.  -1
 األمػال الزقبػضة مغ الزكةةبحغ و جم  خميزيا إلى الزلهخحغ. االحةفاظ الثزيم  -2
إ ادة الزبالذ الفائرة إلى الزكةةبحغ العج خزخة  دخ  ػما مغ إجخاء الةػزيم لألهـيع بـحغ الزكةةبـحغ وفـق البسـج  -3

   مانيا ( مغ ىحه الزادة. (( 
يثـخب ايـو الزػجـب  قـج ابـخم مـم  وكزا  ةرح مغ د باجة الزـادة فـأن الزذـخف مخـلول  ـغ صـجة االكةةـال الـحب

الزلهخـــحغ ومقابـــل  زػلـــة  ةقاضـــاىا. فالزذـــخف مخـــلول  ثـــاه الزكةةـــب الـــحب حـــخم مـــغ االكةةـــال الخـــبب امةســـاع 
الزذـخف  ــغ  دويــجه الاالهــةزارة الزصمػبــة لالكةةــال. كزــا انـو مخــلول  ــغ األمــػال الةــي  خــمزيا لجخــال الدــخكة، 

 يا. ومخلول  غ إ ادة األمػال الفائرة ألصجاب
 مامسا ـ اال ةخاض  مى االكةةال: 

يجق لكل ذب مذمجة الصعغ الذجة االكةةال أمـام الزجكزـة الزحةذـة، وىـي مجكزـة البـجاءة فـي مسصقـة حذـػل 
االكةةــال، وخــالل خزخــة  دــخ  ػمــا مــغ  ــاري  أخــخ إ ــالن الــالتمق مــغ قبــل الزذــخف، و مــى الزجكزــة أن  سطــخ 

كزــة خاضــم لمسطــخ مــغ قبــل مجكزــة االهــةاساف الذــفةيا الةزححديــة وال الــالصعغ  مــى وجــو االهــةعثال. وقــخار الزج
يحرم قخار مجكزة االهةاساف لمصعغ ايو الزػجب  ذجيح القخار الةزححدب. ومغ يصعغ الاالكةةال يصالب ببصالنو 
إذا كانــت لجيـــو األهـــبال والزذــمجة. و ذا حكـــع الـــالبصالن،  مــى الزلهخـــحغ أن يقػمـــػا مثــجدا الـــإجخاءات االكةةـــال 

( الفقخ حيا أوال ومانيا   (. و  ادة االكةةال إجخاء غحخ  زمي  45 مى نفقةيع. وقج وردت ىحه األحكام في الزادة   و 
بةقــج خنا، ألن الثزيـــػر هـــحةخدد فـــي اإلةبـــال  مـــى االكةةـــال، مـــا دام أالصــل مـــا هـــبقو , ولـــحا لـــع  قـــخر ىـــحا اإلجـــخاء 
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مخـــلولية الـــبصالن، الإ ـــادة الزبـــالذ الةـــي دفعيـــا الزكةةبـــػن القـــػانحغ الةـــي ندـــحخ ألحكاميـــا، إنزـــا حزمـــت الزلهخـــحغ 
مغ قانػن دولة اإلمارات  سز  مى انو    ... و مى الزذارف الةي  93وبالةعػيس أن كان لو مقةرى، فالزادة 

ـــحغ ىـــحه الزبـــالذ ويكـــػن الزلهخـــػن مخـــاػلحغ الالةرـــامغ  ـــغ الػفـــاء بيـــا و ـــغ   ـــع االكةةـــال فحيـــا أن  ـــخد لمزكةةب
 سج االقةراء ... ((. الةعػيس  

( مــغ القــانػن العخاقــي ليكــػن حــق الصعــغ لمزخــثل ولمخــمصة الزحةذــة فــي الجولــة الأهــػاق 45وقــج  ــجلت الزــادة  
األهــيع واألوراق الزاليــة، وال يزكــغ أن  جــل الثيــات الزــحكػرة مجــل ذوب الدــأن أصــجال الزذــمجة الــالصعغ كــحلظ 

م مجكزة   السقس((، وال  ػجج لج سا مجكزـة بيـحه الةخـزية، إنزـا جاء في الةعج ل إخراع قخار الزجكزة لمصعغ أما
  خزى مجكزة الةزححد. 

ويصمب مغ الزلهخـحغ خـالل مالمـحغ  ػمـا مـغ انةيـاء الزـجة الزجـجدة لال ةـخاض، أو حذـل ورد مـغ الزجكزـة   أو 
ةرـزغ الزعمػمـات قائزـة خالل مالمحغ  ػما مغ رده (.  دويج الزخثل الالزعمػمات الكاايـة  ـغ  زميـة االكةةـال، و 

الأهزاء الزكةةبحغ و جد األهيع الةي اكةةب بيا كل مسيع و ساويسيع وجسخيا يع وميسيع ومقجار الزبالذ الزجفػ ة مغ 
 ةيزة األهيع  (. 

  اهعا ـ شخو  االكةةال: 
 73ظ، فالزادة يدةخ  في االكةةال أن يكػن ججيا وغحخ معمقا  مى شخ ، وقج أفادت القػانحغ مػضػع الزقارنة بحل

 / ل مغ القانػن اليزسي  سز  مى: 
   ويثب أن يكػن االكةةال ناجدا غحخ معمق  مى شخ  وكل شخ  يرعو الزكةةب في وميقة االكةةال يعةبخ كأن 

 /أ مغ قانػن الدخكات األردني الةي  قري ببصالن االكةةال إذا جخا الأهزاء وىزية. 102لع يكغ ((  (، و م 
ػن العخاقـــي نذػصـــا  زســـم االكةةاالـــات الػىزيـــة والزدـــخوشة، معةزـــجا بةقـــج خنا  مـــى أن اهـــةزارة ولـــع  ةرـــزغ القـــان

االكةةال ال يزكغ أن  ةرزغ متل ىحه الدخو  ألنيا  عج مغ قبـل الزلهخـحغ الالةسخـحق مـم مخـثل الدـخكات. كزـا 
الطـاىخ لمعزميـة، وال اكةةـال  أن مبيار الثجية أو غحخ الثجيـة  ةزتـل بـجفم الزبـالذ الزصمػبـة لالكةةـال وىـػ الػضـم

(. ومــم ذلــظ فزــغ الزخةجخــغ الــسز  مــى  48% مــغ النيزــة االهــزية لألهــيع   م  25التحــخ دفــم مــا ال يقــل  ــغ 
  جخيع االكةةاالات الزدخو  وغحخ الثجية   (. 

لـحلظ،  ومزة مغ  ـخا الصـالن االكةةـال  سـجما ال يكـػن الزكةةـب جـادا فـي اكةةاالـو، بسـاء  مـى  ـجم انذـخاف اإلرادة
فــي حــحغ  ــخا غحــخىع كزــا ذكخنــا صــجة االكةةــال مــادام الزكةةــب دفــم الزقابــل لألهــيع، ولزــا  ةخ ــب  مــى الصــالن 

 االكةةال مغ  كاليئ ليخت قمحمة  (. 
خػلـــت مثمـــذ اإلدارة  47وجـــج خ الالـــحكخ أنـــو إذا القحـــت أهـــيع غحـــخ مكةةـــب بيـــا العـــج  أهـــيذ الدـــخكة، فـــأن الزـــادة 

 شيادة الةأهيذ إ باع احج االجخائحغ اآل ححغ:  وخالل أربم هسػات مغ صجور
أما بيم األهيع في هػق التجاد لألوراق الزالية، أو شخحيا في اكةةال  ام فإذا انةيت الزجة ولع  ـةع احـج األجـخائحغ 

 أو اجخيا ولع يكةةب الاألهيع كاممة يثب أن يحفس رأس الزال الزقجار األهيع غحخ الزبا ة  (. 
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  خج ج رأس الزال: 
قج  مثـأ الدـخكة إلـى اهـةيفاء ةيزـة األهـيع الأقخـا ،  دـثيعا لذـتار الزـجخخيغ فـي الزخـاىزة بـخأس الزـال  (، لكـغ 
الدخكة  جخص في كل األحػال  مى ضـزان  ـػافخ قـجر مـغ الخـحػلة السقجيـة لةخـةصيم فـي بجايـة حيا يـا مـغ مداولـة 

 يع ىحا الةػازن بحغ الزبجأ غ الزدار إلحيزا. نداشيا. ولحلظ جاءت أحكام الفذل الخاالم مغ البال التالث لةسط
وأحكـــام الفذـــل خاصـــة الالدـــخكة الزخـــاىزة، ألن رأس مـــال الدـــخكات األخـــخا يثـــب أن يخـــجد دفعـــة واحـــجة أمســـاء 

 (. وهسةساول أحكام  خج ج رأس الزال وفقا لمسقا  اآل ية:  53الةأهيذ   م 
أوال(  (، 48%  م25األقخا ، يثب أن  ـجفم مـاال يقـل  ـغ أوال ـ إذا قخر الزلهخػن اهةيفاء ةيزة األهيع الصخيق 

مغ ةيزةيا أمساء االكةةـال، و ـجفم السخـبة الزـحكػرة مـغ الزلهخـحغ أوال، و صمـب مـغ الزكةةبـحغ أيرـا، ويػضـح ذلـظ 
 في بيان االكةةال. والسخبة كزا يالحظ ما ال يقل، أب أن اهةيفاء نخبة اكبـخ جـائد أو اهـةيفاء ةيزةيـا كاممـة أيرـا

% ال يثػز. وفي ىحه الحصػة ضزان  ػفحخ هـحػلة نقجيـة أمسـاء االكةةـال ال  قـل  ـغ ربـم 25جائد ت إنزا اقل مغ 
/ أ مــغ قــانػن الدــخكات اليزســي الــأن ال يقــل الزــجفػع  ســج االكةةــال  ــغ خزــذ  74رأس الزــال االهــزي. و ــسز م 

 النيزة االهزية. 
مانيا ـ يثػز  قخيخ الزةبقي مغ ةيزة األهيع  مى أن ال  ةعجا  خج ج جزيم األقخا ، مـجة أربـم هـسػات مـغ  ـاري  
صــجور شــيادة الةأهــيذ وبــحلظ ضــزغ القــانػن  خــج ج رأس الزــال الزكةةــب الــو   أب ةيزــة األهــيع الزبا ــة ( كــامال 

 / ل (.  74هسػات   م  5نػن اليزسي خالل مجة ال  ةثاوز أربم هسػات مغ  اري   أهيذ الدخكة. القا
 مالتا ـ ضزان اهةيفاء األقخا  الزةبنية في ذمة الزكةةبحغ. 

فخض القانػن العس الػهائل الةيج جية إلكخاه الزخاىزحغ  مى  خج ج األقخا  الزةبنية بحمةيع في الزػا حج الزجـجدة 
 لجفعيا وىي: 

زخــاىع، أب أن لمدــخكة امةيـــازا فــي اهــةيفاء ةيزــة األقخـــا  جعــل ةيزــة األقخــا  الزخــةجقة د ســـا مزةــازا  مــى ال -1
 الزخةجقة يحػليا الالةقجم  مى الجائسحغ اآلخخيغ لمزخاىع  سج الةداحع  مى أمػالو. 

لـــع يجـــجد هـــعخ الفائـــجة فـــأن  1983 فــخض  مـــى الزـــج غ الاألقخـــا  الزخـــةجقة فائـــجة  أخحخيـــة، و ذا كـــان قـــانػن  -2
% كجج أ مى، ويقػم الزلهخػن بةجج ج الخقع في ندخة اإلصجار،  7جج أدنى و % ك 5القانػن الجالي جعميا بحغ 
% ألن السطـــام  7% لةكـــػن مـــلمخة  مـــى الزخـــاىزحغ، أمـــا  ـــجم  ثـــاوز الفائـــجة نخـــبة  5ومســـم ىبـــػ  الفائـــجة  ـــغ 

ز السخــبة القــانػني فــي العــخاق يثعــل الجــج األ مــى لمفائــجة ىــػ السخــبة الزــحكػرة، ويةجــػل األمــخ إلــى ربــا  ســج  ثــاو 
 الزحكػرة مغ وجية نطخ الزدخع مم وجػد العس االهةتساءات. 

ال  ذخف أرباح لألهيع الةي لع  خجد األقخا  الزخةجقة  محيا، و جةفظ الدخكة بيحه اإلرباح الزا يكفي لخجاد  -3
دفعيـا مـغ الزخـاىع ةيزة األقخا  الزخةجقة مرافا إلحيا الفػائج الةأخحخية الةي  خ بت لجحغ  خج ج الزبالذ الزصمػل 

 / راالعا (.  48  م 
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راالعا ـ إذا لع يخجد الزخاىع األقخا  الزخةجقة  ميو،  مى الخغع مغ وهائل الةيج ج الةي ذكخت يقـػم مثمـذ اإلدارة 
وجػبا الإجخاءات بيم األهيع،  مى أن يكػن  جم الةخج ج التحـخ  ـحر مدـخوع أمـا مـم العـحر الزدـخوع ايقـف هـخيان 

را ى في إجـخاءات البيـم الخغبـة فـي الجفـاظ  مـى حقـػق الزخـاىع، ولـحلظ بـحغ ىـحه اإلجـخاءات  السز. لكغ الزدخع
 الزا يأ ي: 

 ػجــو الدــخكة انــحارا إلــى الزخــاىع الرــخورة  خــج ج القخــخ الزصمــػل،  سدــخ فــي صــجيفةحغ  ــػمحةحغ وفــي السدــخة  -1
قخـخ الزصمـػل دفعـو، ووجـػل الـجفم خـالل وفي هػق األوراق الزالية،  بحغ ايو  جد األهيع الةي يزمكيـا ومقـجار ال

 / أوال (.  49مالمحغ  ػما مغ  اري  أخخ ندخ   م 
إذا لع يخجد الزخاىع القخخ الزصمػل خالل الزجة الزحكػرة،  عمغ الدخكة  غ بيم األهيع في الزداد العمسي فـي  -2

 ػمية وفي السدخة وفـي هـػق األوراق / مانيا(.  مى أن يعمغ مانية في صجيفة  49هػق التجاد لألوراق الزالية   م 
الزالية  غ مػ ج البيم ومكانو و جد األهيع الزعخوضة  مى أن  فذل الحػم الزججد لمزدا جة  ـغ الحـػم الـحب ندـخ 

 ايو نخخ إ الن  غ البيم مجة ال  قل  غ خزخة  دخ  ػما، ليعصى الزخاىع فخصة في  جارك األمخ. 
يطل حق الزخاىع في دفم القخـخ والفػائـج الزةخ بـة  ميـو والزذـاريئ إلـى مـا قبـل  ـػم الزدا ـجة بحـػم واحـج، أب  -3

 أن الزخاىع يخةصيم أن  متي الزدا جة إذا دفم الزصمػل في الحػم الحب يخبق  ػم الزدا جة. 
 حةزاالت الةالية: في  ػم الزدا جة  باع األهيع الأ مى هعخ  ذل إليو ويكػن األمخ أمام اال -4

أ _ بيم األهيع الزبمذ يخاوب الزصمػل لمدخكة مغ أقخا  وفػائج ونفقـات، وفـي ىـحه الجالـة  أخـح الدـخكة الزبمـذ وال 
 شيء لمزخاىع. 

أن  بــاع األهــيع الزبمــذ  ديــج  مــى مصمػبــات الدــخكة وفــي ىــحه الجالــة،  أخــح الدــخكة الزبمــذ الزصمــػل ويعــاد  -ل
 الزةبقي إلى الزخاىع. 

جـــ _ أن  بــاع األهــيع الأقــل مــغ الزبمــذ الزصمــػل لمدــخكة، وفــي ىــحه الجالــة  أخــح الدــخكة الزبمــذ الزخةجذــل مــغ 
/ 49الزدا جة و خجم الزا  بقى  مى الزخاىع لزصالبةو، والدخكة صاحبة حق امةياز في اهةجذال الزبمذ الزةبقي  م

 خامخا (. 
زــة األهــيع قبــل مػ ــج اهــةجقاقيا. وقــج جعــل القــانػن ىــحا خامخــا ـ يخــةصيم الزخــاىع  خــج ج قخــخ أو أقخــا  مــغ ةي

 الةخج ج الجكع الةخج ج في  اري  االهةجقاق، أب أن ما دفم قبل مػ جه يعج مجفػ ا في  اريحو. ويةخ ب  مى ذلظ: 
انــو ال يجــق لمزخــاىع الزصالبــة الفػائــج لمزــجة مــغ  ــاري  الــجفم الفعمــي إلــى الةــاري  الزجــجد الهــةيفاء القخــخ أو  -1

 األقخا  مغ الثزيم. 
 ( مغ القانػن.  52ال يجق لو الخجػع وشمب اهةخداد الزبمذ الزجفػع. وىػ ما يفيع مغ نز الزادة    -2

ولع  ةعخض القػانحغ مػضػع الزقارنة لةخج ج األقخا  الززتمة لنيزة الخيع في أحكـام مسفـخدة. إنزـا بحسـت وفـي بيـان 
 لجا االكةةال، والزجة العميا الهةيفاء الزةبقي مغ ةيزةيا. االكةةال الزصمػل دفعو مغ ةيزة األهيع 
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و مى ما  بجو  خكت الةدخيعات الزحكػرة  فاصحل  زمية  خج ج األقخا  والػهائل الةي  ةبعيا الدخكة، لمسطام الحب 
  عجه  (. 

 ادلجحث انراثع 
 تغٍري رأش ادلبل 

أن الدخكة قج  رصخ إلى  تححخ رأس ماليا أما الالديـادة أو إذا كان في مبات رأس الزال اهةقخارا لرزان الجائسحغ، ف
 الةحضيس وهسةساول كل مسيزا في مصمب: 

 السظمب األول 
 زيادة رأس السال

قـج  جةـاج الدــخكة إلـى زيــادة رأس الزـال، أمــا لجاجةيـا إلــى  ػهـيم ندــاشيا وأمـا الخــبب  ـجم كفايــة رأس الزـال، فقــج 
 ةثــو الخغبــة فــي  ػهــيم ندــا  الدــخكة أفنيــا أو  زػديــا، أو فــي  جــج ث اآلالت والزعــجات، ويةصمــب كــل ذلــظ أن 

الزججد في  قجىا التحخ  ػهم  ةصمب أمـػال  فـػق مـا  ػاجو بديادة في الخحػلة السقجية. أو أن أداء الدخكة لسداشيا 
 حجد لخأس الزال. 

 وهسةساول مػضػع زيادة رأس الزال  مى شكل نقا . 
 شخو  الديادة: ـ 

 لةجقحق زيادة رأس الزال البج أن  ةػافخ الدخو  اآل ية: 
ة إلـى هــحػلة نقجيــة، ومــا أن يكـػن رأس الزــال مــجفػ ا الكاممـو. والخــبب فــي ذلــظ    أن الدـخكة إذا كانــت الجاجــ -1

زالــت لــج يا أقخــا  غحــخ مخــةػفاة بحمــة الزخــاىزحغ، نخــةصيم الجذــػل  مــى الخــحػلة الزصمػبــة مــغ خــالل اهــةيفاء 
/ أوال مغ قانػن الدخكات (  ـسز  مـى 54األقخا  الزخةجقة، والةي ال  ةعجا اهةيفارىا مجة هسة واحجة. والزادة  

 ان مجفػ ا الكاممو. ((  (. انو    لمدخكة زيادة رأهزاليا إذا ك
قخار اليحاة العامة بديادة رأس الزال، ويججد القخار مقجار الديادة وأهبابيا وأوجو إنفاقيـا. ومـغ الزعمـػم أن قـخار  -2

( مــغ القــانػن األوضــاع الةــي  ةصمــب فحيــا صــجور قــخار  92الديــادة مــغ القــخارات غحــخ العاديــة. وقــج بحســت الزــادة   
زيـادة رأس الزــال. بحسزـا يدـحخ نطـام الدـخكات الخــعػدب إلـى    قـخار الثزبيـة غحـخ العاديــة  غحـخ  ـادب ومـغ بحسيـا
 (  (. 136بديادة رأس الزال..((  م

مػافقة الثية القصالية الزحةذـة  مـى زيـادة رأس الزـال , وقـج كانـت الزػافقـة مصمػبـة لثزيـم أنـػاع الدـخكات،  -3
ات الزخـاىزة وفـي الزخـاىزة الزػافقـة مـغ الزخـثل وال  خـأل الثيـة لكسيا اقةذـخت العـج  عـج ل القـانػن  مـى الدـخك

لةكػن كالةالي    مى الزخثل وخالل خزذ  دخ  ـػم مـغ  56القصالية الزحةذة ححث  جلت الفقخة راالعا مغ م 
 قــجيع شمــب قــانػني لمديــادة أن يعةبــخ مػافقــا  مــى الديــادة ويعصــي إخصــارا بيــا مــا لــع  ــخفس الزخــثل الصمــب مبحســا 

هــبال القانػنيــة واألهــبال الزػجبــة لقــخاره كةاالــة((  (. و دــحخ القــػانحغ مػضــػع الزقارنــة إلــى ضــخورة  سفحــح قــخار األ
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مذــخب أو خــالل الحزــذ هــسػات  33الديــادة خــالل مــجة معحســة   خــالل الــتالث هــسػات الةاليــة لذــجور القــخار ( م 
 (( قانػن الدخكات العزاني.  2الةالية لذجور القخار    م 

 
 خق زيادة رأس الزال: ش

( مــغ القــانػن  مــى انــو    لميحاــة العامــة فــي الدــخكة الزخــاىزة والزجــجودة  تصيــة زيــادة رأس  55 ــسز الزــادة   
 الزال الإحجا الصخق اآل ية: 

 أوال ـ إصجار أهيع جج جة،  خجد أةياميا نقجا. 
 مانيا ـ  جػيل أمػال مغ الفائس الزةخاكع إلى أهيع  ػزع  مى الزخاىزحغ بسخبة مخاىزة كل مسيع بخأس الزال   (. 
مالتـا ـ احةثـاز جـدء مـغ أربـاح الدـخكة كاحةيـاشي لةػهـيم و صـػيخ الزدـخوع بـجال مـغ  ػزيعـو أرباحـا. العـج اهـةتزاره 

ي إلـى رأس الزـال و صـجار أهـيع جج ـجة الزـا يعـادل ىـحا فعال في التخض الزجةثد مغ اجمـو و ضـافة ىـحا االحةيـاش
االحةيــاشي  ــػزع  مــى الزخــاىزحغ بسخــبة مخــاىزة كـــل مــسيع بــخأس الزــال. (( و بــحغ نذــػص العــس الةدـــخيعات 

( مــغ قــانػن الدــخكات اإلمـارا ي  ــسز  مــى أن  ــةع زيــادة  201مػضـػع الزقارنــة شخقــا لديــادة رأس الزـال فالزــادة  
 ػهائل اآل ية: رأس الزال الإحجا ال

 إصجار أهيع جج جة.  -1
 إدماج االحةياشي في رأس الزال.  -2
  جػيل الخسجات إلى أهيع.  -3

رهزمة الج ػن الزةخ بة  مى الدخكة أو أب جـدء مسيـا شـخيصة  – 3ويريئ القانػن األردني ليحه الجاالت حالة    
 (.  113مػافقة أصجال الج ػن خصيا  مى ذلظ. ((   م 

ة األولــى كزــا ىــػ واضــح، إصــجار أهــيع جج ــجة،  كــػن  ــغ شخيــق االكةةــال وقــج بــحغ القــانػن أحكــام ىــحا فالصخيقــ
االكةةال الحب يخزى اكةةال زيادة رأس الزال وقـج أشمـق القـانػن  مـى االكةةـال مذـصمح االكةةـال العـام، أب انـو 

 صبق  مى ىحا االكةةال أحكام ليذ خاصا يقةذخ  مى مخاىزي الدخكة، إنزا يعخض  مى الثزيػر. و ذا كانت 
/ أوال ( فــي ندــخ بيــان خــاص الاالكةةــال، وفــي الزــجة  56االكةةـال الةأهيخــي، كزــا  ــحىب إلــى ذلــظ نــز الزـادة   

الزقخرة لو، وبرخورة حذػلو لجا مذخف، فأن ليحا االكةةال خذائز  ةزحد بيا  غ االكةةال الةأهيخي، وىحه 
 الحذائز ىي: 

 زحغ القجامى: حق األفرمية لمزخاى -1
لمزخــاىزحغ القــجامى حــق أفرــمية فــي االكةةــال الاألهــيع الةــي  عخضــيا الدــخكة لتــخض زيــادة رأس الزــال، و زــارس 
األفرمية الاقةذار االكةةال  مى الزخاىزحغ لزجة خزخة  دخ  ػما  بجأ مـغ  ـاري  االكةةـال، ولكـل مخـاىع الجـق 

 الزال. الاقةساء  جد مغ األهيع  ةساهب مم مخاىزةو في رأس 
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و ذا كــان االكةةــال  امــا كػنــو معخوضــا مســح البــجء لمثزيــم، إال أن بيــان االكةةــال  ةرــزغ إلدامــا فــي أن  عــخض 
األهـــيع أوال  مـــى الزخـــاىزحغ القـــجامى ولزـــجة خزخـــة  دـــخ  ػمـــا ويتـــار هـــلال ىـــل مـــغ الززكـــغ أن  ةجقـــق الديـــادة 

, وبجخـب القـانػن العخاقـي، ال يزكـغ ذلـظ، ألنـو  الاكةةال الزخاىزحغ فقخ، أب أن األهيع ال  عخض  مى الثزيـػر
، قبل  عج ميا وبعج  عج ميا  دةخ  أن يكػن 56كزا بحسا فأن القانػن أوضح أن االكةةال  ام مع أن مالتا مغ الزادة 

اكةةـال الزخــاىزحغ العــجد مـغ األهــيع  ةساهــب مــم مخـاىزةو فــي رأس الزــال. أب أن القــخار الـحب يذــجر مــغ اليحاــة 
الديــادة يجــجد مقــجار ىــحه الديــادة، يحذــز جــدء مســو لمزخــاىزحغ القــجامى  مــى فــخض مخــاىزة الثزيــم، العامــة ال

ويةبقى جدء نخخ يعخض  مى الثزيػر، أب أن االكةةال ال يزكغ أن يقةذخ  مى الزخاىزحغ القجامى، بحسزا  بيح 
 العس القػانحغ ذلظ. 

 ( مغ قانػن الدخكات اليزسي  سز  مى أن:  202فالزادة   
   أ ـ  ػزع األهيع الثج جة  مى الزخـاىزحغ األصـمححغ الـح غ شمبـػا االكةةـال الاألهـيع الثج ـجة حخـب شمـبيع إذا لـع 

  ةثاوز األهيع الزصمػبة (( 
ل ـ فـي الجـاالت الةـي  ةثـاوز األهـيع الزصمػبـة األهـيع الزعخوضـة  ـػزع األهـيع  مـى الزخـاىزحغ األصـمححغ كـل 

 ما حذل  ميو الزخاىع ما شمبو مغ أهيع جج جة.  بسخبة أهيزو  مى أن ال يثاوز
جـ ـ إذا زادت األهيع الزصخوحة  مى األهيع الزصمػبة يصخح ما  بقى مغ األهيع الثج جة لالكةةال العام و ةبم فـي 

 ىحا االكةةال األحكام الزةعمقة الاالكةةال العام  سج  أهيذ الدخكة..( 
كةةـــال العـــام إال إذا القحـــت أهـــيع غحـــخ مكةةـــب بيـــا مـــغ قبـــل وكزـــا  ةرـــح مـــغ الـــسز ال  عـــخض األهـــيع إلـــى اال

 الزخاىزحغ القجامى، أو كزا اهزاىع القانػن األصمححغ   (. 
كزا أن مزة مغ  خا أن التاية مغ أ صاء حق األفرمية لمزخاىزحغ القـجامى  ـجم الخـزاح لزخـاىزحغ جـجد الـجخػل 

 (.  إلى الدخكة  مى الخغع  جم مػافقة الزخاىزحغ القجامى 
وقج وجـجنا ضـخورة الةسػيـو إلـى األحكـام الةـي وردت فـي القـانػن الزذـخب إذ إن القـانػن الزـحكػر  ـخك أمـخ أفرـمية 
الزخـــاىزحغ القـــجامى لسطـــام الدـــخكة، وقـــج بحســـت الالئجـــة الةسفححيـــة انـــو ال يثـــػز أن  قةذـــخ األفرـــمية  مـــى العـــس 

حغ الزخـاىزحغ. و سفحـحا لـحلظ الـأن  ةجقـق مبـجأ الزخـاواة، الزخاىزحغ دون غحخىع، ألن ذلظ  يجم الزخاواة الزصمػبة بـ
وال يجــخم مســو حةــى مــغ لــيذ لجيــو القــجرة الزاليــة فــي اقةســاء األهــيع الثج ــجة، فــا ةبخ الزدــخع األفرــمية حــق يثــػز 
 جاولو، أب أن الزخاىع مغ الزخاىزحغ القجامى يخةصيم أن  بيم حق األفرمية مسفخدا أو مـم األهـيع الةـي يزمكيـا. 
 مى أن يثخب ذلظ خالل مجة االكةةال الالديـادة. وأخحـخا أجـازت الالئجـة الةسفححيـة وبقـخار مـغ الثزبيـة العامـة غحـخ 

 العادية، أن  عخض األهيع الززتمة لمديادة لمثزيػر التحخ إ صاء حق األفرمية   (. 
أةياميــا نقــجا (( ألن الدــخكة يثــب أن  ــجفم ةيزــة األهــيع نقــجا، أب كاممــة ال يثــػز الةقخــيخ فحيــا   ...  ــجفم  -2

 الجاجة إلى الزال، فال يزكغ أن  مثأ إلى  قخيخ أةيام األهيع  ادة   (. 
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ولع  دخ القػانحغ مػضػع الزقارنة إلى مػضػع الجفم الكامل لنيزة األهيع الزكةةـب بيـا. إنزـا أشـارت  مـى  صبحـق 
 ادة في  جج ج كيضية اهةيفاء ةيزةيا. أحكام االكةةال الةأهيخي، ومعسى ذلظ أن  ةخك األمخ لقخار الدي

أن  باع األهيع النيزة مخاوية لمنيزة االهزية لألهيع، ألن الخيع حخـب القـانػن العخاقـي لـو ةيزـة مابةـة واحـجة  -3
 (.  30ىي د سار    النيزة االهزية لمخيع د سار واحج، وال يثػز إصجاره النيزة أ مى أو أدنى ((   م 

ػح إلــى أن النيزــة االهــزية لألهــيع الزكػنــة لديــادة رأس الزــال  خــاوب النيزــة االهــزية العــس القــػانحغ أشــارت بػضــ
مغ قانػن الدخكات اإلمارا ي  سز  مى أن     ذجر األهيع الثج جة النيزـة اهـزية  203لألهيع القجيزة، فالزادة 

حكػرة إلــى جــػاز إضــافة معادلــة لمنيزــة االهــزية لألهــيع األصــمية   ( (( كــحلظ أشــارت السذــػص فــي القــػانحغ الزــ
مبمــذ  مــى ةيزــة األهــيع يخــزى     ــالوة إصــجار((، و ذا كــان القــانػن العخاقــي لــع يدــخ إلــى ىــحا الثــػاز فــي الزــػاد 

( الةـي  قرـي الأنـو ولمدـخكة الزخـاىزة العـج  31الحاصة بديادة رأس الزال، فأن السز  مى ذلظ جاء في الزادة   
العـام بـتزغ  ديـج  مـى ةيزةيـا االهـزية و عةبـخ ىـحه الديـادة  ـالوة إصـجار مباشخ يا نداشيا،  خض أهيع لالكةةال 

 56 خثل في حخال احةياشي  ـالوة اإلصـجار العـج  تصيـة مذـاريئ اإلصـجار مسيـا .. (( إال أن  عـج ل الزـادة  
سـي ةيزـة الفقخة مالتا ( جاء ايو لكل مخاىع حق األفرمية الدخاء األهـيع الخـعخ االكةةـال ... (( وهـعخ االكةةـال يع

 الخيع االهزية وىي د سار مرافا إلحيا ما  ةقخر مغ مبمذ يزتل  الوة إصجار. 
 ةجقــق الديــادة  مــى رأس الزــال الزقــجار األهــيع الزكةةــب بيــا والزجفػ ــة ةيزةيــا، ويجــق لزثمــذ اإلدارة شـــخح  -4

الزاليـة، وىـحا مـا جـاء فـي الفقـخة األهيع الزةبنية العج انةياء الزجة الزججدة لالكةةال، لمبيـم فـي هـػق التـجاد لـالوراق 
 ( لقانػن الدخكات الزعجلة.  56مالتا مغ الزادة   

الحصــػة األخحــخة فــي زيــادة رأس الزــال.  عــج ل العقــج الزــا  ةػافــق مــم الديــادة الزةجققــة، والفقــخة مانيــا مــغ الزــادة    -5
القــخار معـجل لمعقــج  ةحــحه اليحاــة  (  ـسز  مــى انــو    فـي الدــخكة الزخــاىزة والزجــجودة  كـػن زيــادة رأس الزــال 54

 العامة ((. 
 أما الصخيقة التانية لديادة رأس الزال فةكػن: 

أ ـ أمــا الرــع الفــائس الزةــخاكع مــغ اإلربــاح إلــى رأس الزــال العــج  قخــيزو إلــى أهــيع  خــثل لمزخــاىزحغ كــل حخــب 
لزخــاىزحغ، وىــحه الذــػرة مــغ مخــاىزةو فــي الدــخكة. والفــائس الزةــخاكع أربــاح  قــخر  ثسحبيــا الجحــث ال  ــػزع  مــى ا

(     55الزبــالذ الزخــةقصعة  زتــل احةياشيــا مــغ الػجيــة القانػنيــة , وذلــظ جــاء فــي  عــج ل الفقــخة  مانيــا مــغ الزــادة 
 جػيل أمػال مغ الفائس الزةخاكع أو  الوات اإلصجار   االحةياشي األهاهي ( إلـى أهـيع  ـػزع  مـى الزخـاىزحغ 

زال. (( فالفائس الزةخاكع يدبو االحةياشي الزةكػن مغ  الوة اإلصجار، ولكغ ال بسخبة مخاىزة كل مسيع بخأس ال
 يفيع معسى األهاهي الةي وردت الثسب االحةياشي. 

ل ـ ضع االحةياشي الفائس  غ حاجة الدخكة العج إنفاق جدء مسو في أوجو اإلنفاق الةـي حـجدىا القـانػن، ويجـػل 
 زال  عصى لمزخاىزحغ مثانا كل الزقجار مخاىزةو بخأس الزال   (. ىحا االحةياشي إلى أهيع  راف إلى رأس ال
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ويثػز أن  ةجقق الديادة ببيم  جد مغ األهيع الزخاوية لمديـادة الزصمػبـة فـي هـػق األوراق الزاليـة،  مـى أن يجـجد 
ر األهيع في قخار الديادة  جد األهيع وهعخ البيم الحب قج يكػن مخاويا لنيزةيا االهزية أو أ مى مسيا حخب اهعا
/ راالعــا العــج  55الخــػق، ويحذــز البــاقي لةتصيــة نفقــات االكةةــال ومــا  ةبقــى يزتــل احةيــاشي  ــالوة إصــجار   م 

 الةعج ل (. 
العـــج  عـــج ميا فقـــخة   راالعـــا (  رـــزست اهـــةتساء  مـــى شـــخو  االكةةـــال الاهـــيع زيـــادة رأس  56كـــحلظ أضـــافت الزـــادة 

 الزال  (. 
 اية وأمخ جػازب. أوال: قاصخة  مى الدخكات الزذخ 

 مانيا ـ  عخض أهيع لمبيم التحخ اكةةال  ام وبتحخ أن  عصي لمزخاىزحغ القجامى أفرمية الدخاء. 
مالتـا ـ يدـةخ  أن يذـجر بــحلظ قـخار مـغ اليحاـة العامــة، والقـخار غحـخ  ـادب ألن الــسز يقرـي بــ    مػافقـة أغمبيــة 

 ... ((. أصجال األهيع الزكةةب بيا الةي  كػن إقخاشيا مجفػ ة 
راالعــا ـ مػافقــة البســظ الزخكــدب الا ةبــاره الثيــة القصاليــة لمزذــارف، و كــػن مػافقةــو  مــى البيــم بســاء  مــى ضخوفــو 

 ور اية لجقػق الزخاىزحغ الح غ لع  ج ػا لدخاء األهيع. 
ويبـجو أن ىـحا الـسز يفـةح البـال أمـام شـخاء أهـيع الزذـارف أو حذـة كبحـخة فحيـا، كزـا حذـل ويجذـل لعـجد مــغ 

 الزذارف الحاصة، الزداركة مخةتزخيغ أجانب. 
 أهمػل زيادة رأس الزال: 

ال يعخف القانػن العخاقي غحخ أهمػل زيادة رأس الزال بديادة  جد األهيع، الن ةيزة الخيع مابةة وىي د سار واحج، 
القـػانحغ الةـي  رـم في ححغ يزكغ زيادة رأس الزال بديادة النيزة االهزية لألهيع مم القاء  جدىا مابةا، في العـس 

حجودا دنيا و ميا لنيزة الخيع كزا ىػ األمخ في القانػن الزذـخب مـتال، و ذا كانـت إضـافة أهـيع جج ـجة  ـلدب إلـى 
إضافة  جد مـغ الزخـاىزحغ لمدـخكة، فـأن فـي رفـم النيزـة االهـزية لألهـيع. قـج يثبـخ الزخـاىزحغ  مـى الةحمـي  ـغ 

 الزرافة إلى ةيزة األهيع. األهيع الخبب  جم القجرة  مى دفم الديادة 
 

 تخفيض رأس السال : السظمب الثاني
رأهـزال الدـخكة ىـػ  حضـيس الدـخكة لخأهـزاليا، ويـةع المثـػء  الةـي  خـةج ي  تحـخمغ األهـبال       

 -ليحا األهمػل في حالةحغ: 
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( مــغ قــانػن الدــخكات  ــسز  مــى أن    لمدــخكة  حضــيس رأس  58الزــادة   وىــحا الجكــع أكج ــو      

ولذــجة  حضــيس الدــخكة لخأهــزاليا ال بــج مــغ ماليــا إذا زاد  ــغ حاجةيــا أو إذا لجقةيــا خخــارة. ((. 
( مغ قـانػن الدـخكات وىـحه 92/مانيًا( وداللة الزادة  59 جقق مثزػ ة مغ الزةصمبات بحسةيا الزادة  

 -الزةصمبات ىي: 
/ مانيـــا ( وبجاللـــة 59 ةصمـــب الةحضـــيس قـــخارا  ةحـــح فـــي اجةزـــاع غحـــخ  ـــادب لميحاـــة العامـــة  م -1

لحصــػرة قــخار  حضــيس رأس الزــال  مــى الــجائسحغ و مــى الدــخكة، خاصــة إذا   ( 92الزــادة   
 كان ملشخا  مى إخفاقيا وخخار يا.

و ذا حذـــمت  ةصمـــب القـــانػن مػافقـــة الزخـــثل والثيـــة القصاليـــة الزحةذـــة  مـــى الةحضـــيس،  -2
الزػافقـة يعمـغ  ــغ قـخار الزػافقـة مــم د ـػة مـغ الزخــثل إلـى الـجائسحغ لزخاجعةــو إن كـان لــج يع 

 ا ةخاض  مى قخار الةحضيس وخالل مالمحغ  ػما مغ نخخ ندخ لقخار اال ةخاض.
مغ الزخثل أن يقػم الزخعى ودب لجل الحالف بحغ الجائسحغ والدخكة، و ذا اخفـق فـي  يصمب  -3

ذلــظ يجحــل األمــخ إلــى الزجكزــة الزحةذــة لةسطــخ الــو  مــى وجــو االهــةعثال، والزجكزــة أمــا أ، 
 فمــح فــي إجــخاء الةخــػية الػديــة أو  ةحــح قــخارا القبــػل الةحضــيس أو رفرــو أو إجــخاء  حضــيس 

 حضيس الحب حجده قخار اليحاة العامة. جدئي الأقل مغ مقجار الة
 

 -: ىحه اإلجخاءات فمع  ةصمب إال ألتيإال أن الةعج ل الحب شالو القانػن       
 .الجةزاع غحخ  ادب لميحاة العامةالاقخارا  -أ 
 . سفحح الةحضيس  -ل 

ذا رأ ساملها ختفيض للرشكة•  هذه ففي :الرشكة حاجة عن زايدة فيه اكن ا 
عادة لها ثبيح احلاةل  مادامت أ خرى، انشطة يف لتوظيفه الفائض ا 

 .املال رأ س من ًتبقى مبا انشطهتا مواهجة جس تطيع الرشكة

 أ ولا 

 الامسي املال رأ س عن املال رأ س اخنفاض اخلسارة ثعين احلاةل هذه يف•
 اثنياا   .الثنان ًتطابق أ ن ًنبغي حني يف الامسي، غري الفعيل املال رأ س ليكون
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  عج ل العقج.   -ج 
 ومؾضؾع تخفيض رأس السال يتظمب مشا أن نتعرض لسؾضؾعيؽ:       
السمغـي أيزـا والقـانؾن  1983السمغـي وقـانؾن  1957العراقـي مشـذ قـانؾن دخل القـانؾن ت -1

 :الحالي في تفاصيل إجراءات التخفيض
 1957( حخــب قــانػن  95مــى وزارة الةثــارة أن  قــػم بةخــػية وديــة بــحغ الــجائسحغ والدــخكة   م فع     

وال نــخا مػجبــا ليــحه ، 1983الزمتــي، ويقــػم الزخــثل بيــحا الزثيــػد فــي القــانػن الجــالي وقبمــو قــانػن 
الةفاصـــحل، ولـــع نثـــج متـــيال ليـــا فـــي نذـــػص القـــػانحغ مػضـــػع الزقارنـــة. إنزـــا  ـــةمحز األمـــخ العـــج 
اإل ــــالن  ــــغ الةحضــــيس إذا ا ةــــخض الــــجائسػن وكانــــت د ــــػنيع حالــــة  ــــجفعيا الدــــخكة أو  قــــجم ليــــع 

 ضزانات كااية، و ال فميع الخجػع إلى القراء. 
الةزححــد بــحغ الةحضــيس الســاجع  ــغ زيــادة رأس الزــال والةحضــيس و ــحىب العــس الةدــخيعات إلــى      

الســاجع  ــغ خخــارة الدــخكة. فــال يجــق لمــجائسحغ اال ةــخاض  مــى الةحضــيس والجذــػل  مــى الــج غ أو 
الرــزانات إال فــي الجالــة األولــى أب  ســجما يكــػن رأس الزــال ايــو فائرــا  ــغ حاجــة الدــخكة، ولــيذ 

 ليع اال ةخاض في حالة الحخارة
 ب التخفيض أسمؾ  -2
ليذ في قانػن الدخكات العخاقي إال أهمػل واحـج لةحضـيس رأس الزـال وىـػ إنقـاص  ـجد أهـيع      

، والةحضــيس ىســا قــج يكــػن كزــا ىــػ الدــخكة الزقــجار مبمــذ الةحضــيس الــحب حــجده قــخار اليحاــة العامــة
 -معمػم أما نةيثة: 

ــادة رأس الســال  - أ الإ ــادة الزبــالذ الزقابمــة فــأن الةحضــيس يقةــخن  إذا كــان التخفــيض بدــبب زي
لألهيع الةي جخا  حضيرـيا، والةـي  خـخب  مـى جزيـم الزخـاىزحغ وكـل الزقـجار مـا يزمـظ مـغ 

 .األهيع
فــال مجــل إل ــادة مــا يقابــل الةحضــيس إلــى  ،إذا كــان الةحضــيس الخــبب خخــارة الدــخكة  - ل

 الزخاىزحغ الةي  حفس مخاىزا يع أيرا وبزقجار  ةساهب مم ما يزمظ مغ األهيع.
ا أهــمػل  حضــيس النيزــة االهــزية لألهــيع الةــي  عخفيــا العــس القــػانحغ فــال يزكــغ أمــ  - ت

  صبيقيا في القانػن العخاقي ما دامت ةيزة الخيع د سارا واحجا ال يثػز أن  ديج أو  قل  سيا. 
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/ أوال مــغ القــانػن  ــسز  مــى انــو فــي الدــخكة الزخــاىزة والزجــجودة،  ــةع  حضــيس  59فالزــادة       
الإلتــاء أهــيع فحيــا  خــاوب ةيزةيــا الزبمــذ الزــخاد  حضيرــو مــغ رأس الزــال، ويكــػن اإللتــاء رأس الزــال 

 بسخبة مخاىزة كل  رػ في الدخكة إلى أقخل هيع صجيح((. 
وجـج خ الالــحكخ القــػل أن الةحضـيس يثــب أن ال  ــلدب إلـى ىبــػ  رأس مــال الدـخكة  ــغ الجــج        

وىػ خزخػن ألف د سار لكـل أنـػاع الدـخكات حخـب   م  األدنى لخأس مال الدخكة الحب بحسو القانػن.
 ( مغ قانػن الدخكات. والةي  جلت لةةفاوت الججود الجنيا لخأس الزال حخب نػع الدخكة. 28
 

 الدشدات التي تردرها الذركة : السبحث الخامس
 ذــجر الدــخكة الزخــاىزة حخــب القــانػن العخاقــي، نــػ حغ مــغ الخــسجات، األولــى  ةزتــل الاألهــيع      

وىي  خافق  أهيذ الدخكة فال  ةكػن رأس الزال التحخىا، ألن رأس الزال في ىحه الدخكات يقخع إلـى 
أجـــداء مةخـــاوية يصمـــق  محيـــا األهـــيع، أمـــا التانيـــة فيـــي الخـــسجات، وىـــي أوراق  ذـــجرىا الدـــخكة  ســـج 
االقةــخاض العــام مــغ الثزيــػر  ــغ شخيــق االكةةــال، وىــحه مخــألة جػازيــو ححــث أالــاح القــانػن العخاقــي 

(، و ميو هسةساول األهـيع فـي 77لدخكات الزخاىزة المثػء لالقةخاض و صجار هسجات لمزقخضحغ  م 
 مصمب أول مع نفخد الزصمب التاني لمخسجات. 

 األسهؼ: السظمب األول
هـــيع بةعخيـــئ الخـــيع أوال مـــع بيـــان خذـــائز األهـــيع وأنػا يـــا ونعـــخض أخحـــخا نةســـاول أحكـــام األ     

 لةجاوليا: 
 تعريف الدهؼ: 

 ــحىب  ــجد مــغ الفقيــاء إلــى  عخيــئ الخــيع أنــو   حذــة الزخــاىع فــي الدــخكة الزخــاىزة ويقابــل      
 حذة الدـخيظ فـي شـخكة األشـحاص ((، ونـخا الةعخيـئ الـحب أورده الـجكةػر أبـػ زيـج رضـػان شـامال
لصبيعــة وخذــائز الخــيع ححــث بــحغ أن األهــيع    صــكػك مةخــاوية النيزــة وقابمــة لمةــجاول الــالصخق 

ومـغ الةثارية والةي  ةزتل فحيا حق الزخاىع في الدخكة الهيزا حقو في الجذػل  مى اإلربـاح. ((، 
 -ىحا الةعخيئ نمةزذ اآل ي: 

  مــغ قــانػن  29ع   م ىــي جــدء مــغ رأس الزــال ألن رأس الزــال مقخــع إلــى أهــيإن األهــيع )
 .الدخكات    يقخع رأس الزال في الدخكات الزخاىزة والزججودة إلى أهيع..((
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  النيزــة االهــزية لمخــيع مزتمــة الالدــيادة الةــي  عصــى لمزخــاىع  ــادة وىــي د ســار حخــب القــانػن
 العخاقي.

  أس الزـال يعج الزخاىع دائسا لمدخكة الزقجار ما يزةمكو مغ أهيع. وفي العزـل الزجاهـبي يقحـج ر
 .في الثانب الزج غ مغ الحمة الزالية لمدخكة

الةــي  29وهــسةساول خذــائز األهــيع حخــب القــانػن العخاقــي والةدــخيعات الزقارنــة. والزــادة      
اشــخنا إلحيــا  جــجد ىــحه الحذــائز  مــى الدــكل األ ــي    .. إلــى أهــيع اهــزية، نقجيــة، مةخــاوية 

 .النيزة وغحخ قابمة لمةثدئة((
 

 األضهى تتًثم ثأٌ:خظبئض 
 غير قابمة لمتجزئة  -4   متداوية القيسة   -3    نقدية   -2  األسهؼ اسسية   -1

 :أوال ـ األسهؼ اسسية
يكـــػن الخـــيع اهـــزيا  ســـجما يخـــثل الاهـــع شـــحز معـــحغ، فـــي هـــثل الزخـــاىزحغ لـــجا الدـــخكة و مـــى       

القخيزة الةي  عصـى لمزخـاىع و عـج دلحـل ممكحةـو لعـجد مـغ أهـيع الدـخكة متبةـة أرقاميـا فـي الدـيادة ومقةخنـة 
ذكخنـا اهـزية  كزـا 29بةػاةيم الزخلولحغ فحيا ومحةػمة الحةزيا. واألهيع حخب القانػن العخاقي وفـق الزـادة 

دائزا في ححغ  عخف العس القػانحغ نػ ا نخخ مغ األهيع، ىي األهيع لجامميا، و سةقل ممكية ىـحه األهـيع 
 الالةخاضي والزساولة الحجوية مقابل دفم ما يقابميا مغ التزغ. 

 -: ، نؾضحها عمى الشحؾ اآلتيويسكؽ القؾل أن لألسهؼ االسسية مزايا عشد مقارنتها باألسهؼ لحاممها  
 األسهؼ لحاممها األسهؼ األسسية ت
 مغ الرياع والخخقةيحدى  مى األهيع لجامميا  يحدى  مى األهيع االهزية مغ الرياع أو الخخقة 1
انــو يزكــغ معخفــة مــالكي رأس الزــال فــي الدــخكة مــغ  2

 الدخكة خالل االشالع  مى هثل الزخاىزحغ لجا
 ـجاوليا ليذ الالزخةصاع معخفة حزمو األهيع  سـجما  ـةع 

 لػ كانت لجامميا
انةقاليــا ال يخــبب فــي خمــق أزمــات ماليــة الن ىســاك  3

 إجخاءات قانػنية البج مغ ا با يا
وقــج يكــػن االنةقــال الخــخيم لألهــيع لجامميــا  ــغ شخيــق 
البيـــم هـــببا فـــي خمـــق أو الزخـــا جة فـــي خمـــق األزمـــات 

 الزالية،
ا ثاه جعل أهيع الدخكات اهزية،  مى الخغع مـغ  عـارض ذلـظ مـم الخـخ ة الزصمػبـة  رأب فقيي ليجيو     

 في الةعامل الةثارب. 
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الةــي  سةقــل الــالةطيحخ كــاألوراق  و ذا كــان الفقــو يدــحخ إلــى نــػع مالــث مــغ األهــيع. ىــي األهــيع لألمــخ،     
غ. لذـعػبة العزـل بسقـل الخـيع  ـغ الةثارية، لكغ ىحا السػع مغ األهيع غحخ شـائم وال  عخفـو غالبيـة القـػانح

شخيـــق الةطيحـــخ، مـــا دام مخ بصـــا فـــي قػ ـــو وةيزةـــو الخـــزعة الدـــخكة الزاليـــة الةـــي  ةتحـــخ  بعـــا الزدىارىـــا أو 
 انكزاش نداشيا. 

 ثبٍَب ـ األضهى َقذٌخ: 
قـانػن ( مـغ  29 عسي األهيع السقجية أن الزقابل لمجذػل  محيا  ةزتل الالسقػد، وقج نذت الزادة          

ـــ ـــا  مـــى أن األهـــيع نقجي ـــى أ صـــاء األهـــيع مقابـــل ةالدـــخكات العخاقـــي كزـــا بحس ـــةجفظ القـــػانحغ  ـــادة  م ، و 
الزمتي، جعـل األهـيع نقجيـة، ال  1983األليان، خدية  قج خىا الأكتخ مغ ةيزةيا الفعمية، ولحلظ فأن قانػن 

لجذــػل  مــى األهــيع مقابــل ( أالــاح ا1997يكــػن مقابــل الجذــػل  محيــا غحــخ السقــػد فقــخ. لكــغ قــانػن  
مقــــجمات  حسيــــة  قــــجر بسقــــج، ضــــزغ ضــــػاالخ  جــــػل دون  قــــج خىا الــــأ مى مــــغ ةيزةيــــا الزــــا  مجــــق الرــــخر 

( قبـل  عـج ميا. وبعـجىا نةسـاول مـا قـخره 29الالزكةةبحغ، ويزكغ أن نثزـل ىـحه الدـخو  وحخـب نـز الزـادة  
 الةعج ل.
 قدية األسهؼ قبل التعديل:( شركات بخرؾص ن29الذروط التي أوردتها السادة )     
وبـحلظ  قرـي الفقـخة  _ أن إصدار األسهؼ مقابل األعيان أمـر جـؾازي متـروك لمسؤسدـيؽ اإلفـادة مشـه، 1

( انـــو   فـــي الدـــخكة الزخـــاىزة والزجـــجودة يثـــػز أن يدـــةزل رأس مـــال الدـــخكة  مـــى 29مانيـــا مـــغ الزـــادة  
ا الزلهخػن أو العريع، وال يثـػز أن  زتـل حذز  حسية  عصى مقابل مقجمات  حسية مقػمة الالسقج يقجمي

 الجذة العحسية غحخ أهيع  ع الػفاء النيزةيا كاممة(( فيي حالة اهةتسائية ال يثػز الةػهم فحيا. 
فال يثػز  قـجيزيا مـغ الزكةةبـحغ وأمسـاء  إن تقديؼ السقدمات العيشية لمسؤسديؽ فقط وأثشاء التأسيس، _ 2

كزـا ال يثـػز  قـجيزيا مـغ الزلهخـحغ  سـج زيـادة رأس الزـال …(( الةأهيذ   يقجميا الزلهخػن أو العريع 
 قـــخر أن زيـــادة رأس الزـــال قـــج  كـــػن بــــ  إصجار أهـــيع جج ـــجة  خـــةخد ةيزةيـــا نقـــجا (( ولـــع  55ألن الزـــادة 

ال ما يفحج  قجيع الزقجمات العحسية واال ةخاض  مى  قـج خ األليـان  ةرزغ األحكام الحاصة بديادة راس الز
أو  دكحل المثان الحاصة الالةقػيع، في ححغ  خـزح العـس الةدـخيعات  قـجيع الجذـة العحسيـة فـي أب مخحمـة 
الحقة لمةأهيذ  مى أن يكػن ذلظ مقخونا الزػافقة اليحاة العامة الاجةزاع غحخ  ادب  مـى  قـج خ الزقـجمات 

  العحسية.
يثب أن  قجم األليان الزقابمة لمجذػل  مى األهيع كاممة، أب  ،تقديؼ األعيان كاممة )دفعة واحدة(_  3

أنيا ال  قجم  مى شكل دفعات حةى إذا كانت مػاد أولية، لذعػبة  قػيزيا  سج  ثدئةيا، كـحلظ لديـادة كمفـة 
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 ـع الػفــاء  أهــيعلجذــز العحسيـة غحـخ إجـخاءات الةقـج خ  ســجما  ةعـجد بةعـجد الــجفعات   وال يثـػز أن  زتـل ا
 النيزةيا كاممة((. 

حفاضا  مى أمػال الدخكة، ألن  جج ج ةيزة األمػال العحسية الزقجمة يخةتخق  ،ـ التررف باألسهؼ العيشية 4
وقةــا شــػيال، لكتــخة الزخاجعــة لمةقــج خ الــحب بحســو الزلهخــػن، مــغ قبــل لثســة  دــكل ليــحا التــخض كزــا ذكخنــا، 

العامة الةأهيخيةت لحلظ  زسم القػانحغ الةذخف الاألهيع، بسقل ممكحةيا إلى التحخ إال العج أن  ومغ قبل اليحاة
  كػن أوضاع الدخكة قج اهةقخت، واهةسفج  قج خ األمػال كافة شخق الزخاجعة. 

ولــع  ةرــزغ القــانػن العخاقــي نذــا يزســم االنةقــال ضــزغ األحكــام الحاصــة الاألهــيع العحسيــة، فــي حــحغ      
القــػانحغ مػضــػع الزقارنــة نذػصــا واضــجة وصــخيجة  زســم الةذــخف الاألهــيع الةــي يكــػن الزقابــل  أوردت

لمجذػل  محيا أمـػاال  حسيـة، و ذا كـان القـانػن العخاقـي لـع  ةرـزغ نذـا ضـزغ األحكـام الزخـةقمة الاألهـيع 
ىـا القـانػن  مـى العحسية، فان الزسم يفيع مغ القحج الزفخوض  مى اهيع الزلهخـحغ، ضـزغ القحـػد الةـي أورد

))ال يجؾز لمسؤسدـيؽ نقـل ممكيـة أسـهسهؼ /أوال مغ القانػن  سز  مى انو 64الةذخف الاألهيع، فالزادة 
 ـ مزي ما ال يقل عؽ سشتيؽ عمى تأسيس الذركة   1إال بعد اقرب األجميؽ: 

أمــؾال %( خســس مــؽ السنــة مــؽ راس الســال الســدفؾع وال يرــح تقــديؼ 5ـ تؾزيــع أربــاح ال تقــل عــؽ ) 2
   ((األسهؼ العيشية حدب القانؾن العراقي إال مؽ السؤسديؽ

 قجر األمػال العحسية الةي  قجم لمجذػل  مى األهـيع مـغ  ،ـ مراجعة القيسة السقدرة مؽ قبل السؤسديؽ 5
قبل الزلهخحغ أو مغ قبل مـغ يقـجميا مـسيع الزػافقـة الزلهخـحغ اآلخـخيغ، ألنيـا ال  قـجم وكزـا ذكخنـا إال مـغ 

 .الزلهخحغ
 ومغ الزلكج أن يعةزج الةقج خ  مى رأب الحبخاء ولكـغ يثـب مخاجعـة ىـحا الةقـج خ لـحلظ  مـى الزخـثل      

 -أن  ةحح مثزػ ة مغ الةجابحخ  سج  زمية الةقج خ مسيا: 
  بخئاهــة قــاض ال يقــل صــسفو  ــغ التــاني فــي  لزخاجعــة الةقــج خ الذــادر مــغ الحبــخاءأن يدــكل لثســة

 .ةي  قم في مػقم األمػال العحسية الزصمػل  قػيزيامجكزة البجاءة ال
  رع المثسة أربعة مغ الزحةذحغ في األمـػر االقةذـادية والزجاهـبية والقانػنيـة والفسيـة  حةـارىع أن 

 .الثية القصالية الزحةذة
  عج المثسة  قخيخىا و قجمو إلى الزخثل إذا كانت الدـخكة محةمصـة وخـالل هـةحغ  ػمـا مـغ  ـاري  أن 

 .يا دكحم
  رفـــم الةقخيـــخ إلـــى د ـــػان الخقاالـــة الزاليـــة ألنـــو ىـــػ الـــحب  ـــجقق حخـــاالات الدـــخكات  ةـــػلى الزخـــثل

 .الزحةمصة ليذادق  ميو خالل مالمحغ  ػما مغ  اري  ورود الةقخيخ إليو
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  ســج  ــجم الزذــادقة يعحــجه إلــى الزخــثل لمسطــخ ايــو مــغ المثســة مثــجدا فــي ضــػء  ػجحيــات مجــجدة 
 .المثسة بةػجحيات د ػان الخقاالة مذادرة لجخيةيا في  زميا كثية مجا جةوممدمة لمثسة، والدام 

ناالعــة مــغ ا ةزــاد نذــػص قــانػن  وىــي  قــج خ الزقــجمات العحسيــة  ســج مبالتــة ىــحه اإلجــخاءات فحيــاو 
الزمتي والفمخفة الةي ا ةزجىا، ألنو األهاس في مػاد القانػن الجـالي، كزـا ذكخنـا وال يعـخف  1983

  .القانػن الخابق ىحا السػع مغ األهيع
يصمـم الزخـاىزػن فـي االجةزـاع الةأهيخـي  مـى  قخيـخ  ،ـ مؾافقة الهينة العامة التأسيدية عمى التقـدير 6

ويمدم الزلهخػن الإ جاع الةقخيخ الحب ا ج  غ  قج خ األليان لجا الثية الةي يثخب لـج يا االكةةـال  المثسة،
 الزذــخف( لحــةزكغ الزكةةبــػن مــغ اإلشــالع  مــى الةقخيــخ، و ذا وجــجت اليحاــة العامــة الةأهيخــية زيــادة فــي 

اقي الزلهخحغ الالةرـامغ  ـغ  قج خ ةيزة األليان، فعمى مقجم الجذة العحسية أن يقجم الفخق نقجا، ويخأل ال
 أداء الفخق. 

بعد أن بيشا أحكام القانؾن الخاصة باألسهؼ العيشية نؾضح فيسـا يـأتي هـذأل األحكـام فـي ضـؾء نـص      
 - ونةساول الزػضػع بسقا : مؽ القانؾن بعد تعديمها، 29السادة 
 ( شركات بخرؾص نقدية األسهؼ بعد التعديل:29الذروط التي أوردتها السادة )    

لكسـو وكزـا ىـػ حـال الةعـج ل الأكزمـو ورد الأهـمػل غخيـب  ـغ شبيعـة  (،29أ ـ عـدل الـشص أحكـام السـادة )
ن الذياغة الزعخوفة في الةدخيعات العخبية، إذ يعالج الـسز الزػقـف مـغ األليـان الزعسػيـة، وأالـاح أن  كـػ 

األليان الزقابمة لألهيع أمػاال مادية أو معسػية  ممزػهة أو غحخ ممزػهة( وفي السز معالثة ألمخ افةقـجه 
 السز قبل  عج مو. 

و ــخك أمــخ الدــخكة  ،ب ـ يقترــر تذــكيل لجشــة لسراجعــة تقــدير نيســة األعيــان عمــى الذــركات السدــاهسة
دكحل المثسة  غ الةعقحج في  خأهيا مغ قبل قاض الزججودة لمدخكاء في  ػلي  قج خ األليانت كحلظ ابةعج  

ومعــو أربعـــة مــغ الزحةذـــحغ، فبـــحغ الــسز الزعـــجل أن  دـــكحل لثســة الزػافقـــة الزخـــثل فحيــا محةذـــػن فـــي 
 القانػن والزجاهبة وفي  زل الدخكة. 

 سـج و  ج ـ في الذركة السداهسة السختمظة يرفع تقرير المجشة إلى ديؾان الرقابة الساليـة لمسرـادقة عميـه،
 جم الزذادقة يعاد الةقخيخ إلى المثسة لمسطخ ايو مانية، و ذا كان السز قج ابةعج  غ وصـاية الـج ػان  مـى 

 المثسة، فانو لع يعالج ما ىػ الجل لػ أصخت المثسة  مى رأ يا. 
 ،د ـ بيؽ التعديل انه في الذركتيؽ السداهسة والسحدودة يجب أن يذكر في العقد األعيان ومقدميها أيزا

ـــة الزلهخـــحغ  ـــو قـــج يخـــال الني ـــسز الأن ـــخ الزصـــابق، وأضـــاف ال ويكـــػن مـــغ قـــجميا مخـــلوال  ـــغ الةقـــج خ غح
 الالةرامغ ونخا في اهةحجام الزدخع لمفظ قج يخأل ما يفةح البال أمام  فاوت األحكام. 
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هـ ـ أبقى الشص السعـدل عمـى مؾضـؾع عـرض التقيـيؼ عمـى الهينـة العامـة التأسيدـية لمذـركة السدـاهسة 
 ولع يعالج إجخاءات الةذػيت كزا فعمت ذلظ العس القػانحغ مػضػع الزقارنة. ر تغيير، بغي

 ثبنثب: األضهى يتطبوٌخ انقًٍخ 
مــغ خذــائز األهــيع أيرــا حخـــب القــانػن العخاقــي أنيــا مةخـــاوية النيزــة إذ حــجدىا القــانػن بـــج سار      

صبقـات مـغ األهـيع  ةفـاوت فـي ةيزةيـا وفـي واحج، فنيزة الخيع د سار واحج لكل أنـػاع الدـخكات، وال وجـػد ل
 .حقػقيا
، وىـحه الحذـائز يزكـغ  ةبعيـا و قرـي العج ـج مـغ القـػانحغ العخبيـة بةخـاوب النيزـة االهـزية لألهـيع      

 -مغ خالل اآل ي: 
  إذا كان لمدخكة فاات محةمفة مغ األهيع يثب أن  لدب كل زيـادة فـي رأس الزـال إلـى زيـادة نخـبية

كـــل فاـــة مـــا لـــع  ـــةع اجةزـــاع خـــاص لكـــل فاـــة وجزبيـــة  امـــة غحـــخ  اديـــة لثزيـــم فـــي  ـــجد أهـــيع 
 .الزخاىزحغ  ةقخر خالليا الزػافقة  مى إصجار غحخ مةكاف  أو  مى إنداء فاة اهيع جج جة

  ال يزكغ ألب قـخار صـادر  ـغ الثزبيـة العامـة أن  ـلمخ فـي حقـػق أب فاـة مـا لـع  ػافـق  ميـو ىـحه
 .الفاة الاجةزاع خاص

 جةزا ات الحاصـة الكـل فاـة بـحغ أ رـاء الفاـة الزـحكػرة وفقـا لمقػا ـج الةـي  خ ـى الثزبيـات  عقج اال
العامة غحخ العادية، يكػن لجزمة األهيع مغ فاـة معحسـة حـق األفرـمية الاالكةةـال الالسخـبة فقـخ إلـى 

 األهيع الثج جة مغ الفاة ذا يا. 
مسح مالظ الخيع مثزػ ة مغ االمةيازات ىي  عسيوجج خ الالةسػيو إلى أن الزخاواة في ةيزة األهيع،        

 -: وىي الزخاواة في ما  زسجو مغ حقػق 
 .الجق في  قاضي األرباح -أ 
 .حرػر االجةزا ات والزداركة في الةذػيت ليحاات الدخكة في جقال -ل 
 .جق االشالع  مى أوضاع الدخكةال -ج 
 .الجق في حذة مخاوية لألهيع مغ الفائس  سج انةياء  ذضية الدخكة -د 

وبجخـب مـا  ـحىب إليـو  الزقارنـة، ولع يدخ القـانػن العخاقـي ليـحه الجقـػق كزـا فعمـت العـس القـػانحغ    
 العخاقي. الفقو

 أ ـ تقديؼ األسهؼ إلى عادية ومستازة:  
 .ىي األهيع الززاممة لتحخىا مغ ححث الجقػق، وال  ةزةم الاب امةياز األسهؼ العادية:

 -: فيي أهيع  ةزةم الامةيازات غحخ معخوفة لألهيع العادية، وقج يكػن االمةياز في :أما األسهؼ السستازة 
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 عجد األصػات ... 
 أو أهبنية  قاضي األرباح أو الفائس  سج الةذضية... 
 أو أهبنية في شخاء األهيع الثج جة الةي  صخحيا الدخكة لالكةةال  سج زيادة راس الزال. 
ا الســػع مــغ األهــيع فــي القــانػن الجــالي أو القــانػن الزمتــي الــحب هــبقو، ولــع يعــخف القــانػن العخاقــي ىــح     

، فسخــةصيم القــػل إن السطــام القــانػني لمدــخكات فــي 1957لخــسة  31وكــحا لــع يعخفــو القــانػن األهــبق رقــع 
 العخاق ال يعخف األهيع الززةازة. 

 
 
 ـ تقديؼ األسهؼ إلى أسهؼ رأس السال وأسهؼ تستع:  2

يكـػن مثزـػع أةياميـا االهـزية راس الزـال االهـزي، أب أن كـال ىي األهـيع الةـي  السالن أسهؼ راس إ    
 مسيا يزتل جدء مغ راس الزال االهزي. 

 -يزكغ إ صائيا لمزخاىع في:  فال يزتل أب مسيا جدأ مغ راس الزال، فيي شيادة :أما أسهؼ التستع    
ألهـيع،  ـجا إ ـادة النيزـة االهـزية ليـا  سـج  عصى لمزخاىع  زكسو مـغ الةزةـم الالزدايـا الةـي  زسجيـا ا - أ

 .الةذضية ألنيا أ حجت خالل حياة الدخكة
و ــادة  عصـــى ىـــحه األهـــيع فـــي حـــاالت إندــاء الدـــخكة الهـــةتزار امةيـــاز معـــحغ لزـــجة  كـــػن  - ل

 .شػيمة  ادة، أب أن الدخكة في نياية الزجة  ةحمى  غ مػجػدا يا إلى الثية الةي  عاقجت معيا
أةيــام األهــيع خــالل حيــاة الدــخكة، ويكــػن إشفــاء النيزــة مــغ األربــاح و ــغ شخيــق القخ ــة و ميــو  عــاد      

 ادة، و حذز نخبة مغ األرباح لألهيع الةي لع  خةيمظ، كحلظ يفةخض أن  عـاد النيزـة االهـزية لألهـيع 
 لةذضية. الةي لع  خةيمظ، كزا يفةخض أن  عاد النيزة االهزية لألهيع الةي لع  خةيمظ مغ الزةبقي  سج ا

وال  ػجــج نــز فــي القــانػن العخاقــي  بــيح أو يزســم إصــجار أهــيع الةزةــم، و ذا كــان القــانػن العخاقــي لــع      
 ــسز  مــى وضــم نطــام لمدــخكة فمــيذ فــي القــانػن مــا يجــػل دون ذلــظ بــل يعــج وضــم نطــام لمدــخكة أمــخا 

عصـــى لمزخـــاىزحغ مقابـــل ضـــخوريا، ويزكـــغ أن  ةرـــزغ السطـــام كيضيـــة اهـــةيالك األهـــيع والدـــيادات الةـــي  
 االهةيالك والجقػق الةي  زسجيا الديادة الةي  عصى مقابل ذلظ.

  راثعب: األضهى غري قبثهخ نهتدسئخ
مــغ قــانػن الدــخكات  29ال يثــدأ الخــيع الػاحــج بــحغ  ــجة أشــحاص أفــادت بــحلظ الفقــخة أوال مــغ الزــادة      

مــغ الساحيــة ، الػاحــج، وبحاصــة فــي حالــة اإلرمـــ  وغحــخ قابمــة لمةثدئــة( ولكــغ يثــػز أن  ةعــجد مــالكػ الخــيع
السطخية في القانػن العخاقي ألن ةيزة الخيع د سار واحج، وقج أوردت العس القػانحغ نذا يفحج االشـةخاك فـي 
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الخــيع و ســجىا يثــب أن يزــتميع شــحز واحــج ا ثــاه الدــخكة، وال مــانم مــغ  زمــظ أكتــخ مــغ شــحز لمخــيع 
شخيــق اإلرث وفــي ىــحه الجالــة يثــب أن يزتــل مثزــػع الزدــةخكحغ  حخــب القــانػن العخاقــي إذا حذــل  ــغ

 شحز واحج. 
 

 تذاول األضهى
 االمػال وىحا يعسي:  عج القابمية لمةجاول إحجا الحذائز الثػىخية لألهيع في شخكات     
 الـالبيم أو  ـغ شخيـق اإلرث ال يجــػل دون ذلـظ إال العـس القحـػد الةــي  إمكانيـة انةقاليـا لتحـخ الزالــظ

 ... ةرزسيا السذػص القانػنية أو ما  ةفق  ميو الزخاىزػن 
 إلى مسم  جاوليا ألن ذلظ  ةساقس مـم شبيعـة  أن ال يذل ا فاق الزخاىزحغ في  قححج  جاول األهيع

 ...شخكات األمػال
 األشـــحاص الةـــي ال يثـــػز   ـــغ الجذـــز فـــي شـــخكات والةـــجاول خاصـــية مخ بصـــة الاألهـــيع  زحدىـــا

مـــغ قـــانػن الدـــخكات العخاقـــي نذـــا مفـــاده انـــو   فـــي الدـــخكة الزخـــاىزة  64 ـــجاوليا  ـــػرد الزـــادة 
 ... والزججودة، لمزخاىع نقل ممكية أهيزو إلى مخاىع نخخ أو إلى التحخ مم مخا اة ما يأ ي((

 انةقاليا الالصخق الةثارية الخـخيعة، أمـا االنةقـال  ، فاألخحخة  عسيوحق نقل ممكية األهيع غحخ  جاوليا
 فال يثخب إال وفق أحكام حػالة الجق الزعخوفة في القانػن الزجني. 

ونخا أن االنةقال الزقذػد في القانػن العخاقي  سذخف إلى االمسحغ معـا، فيـػ  ـجاول ألنـو ال يدـةخ        
و ذا كـان القـانػن ، ويدـةخ  ذلـظ فـي حـاالت أخـخا مػافقة الدخكة  مـى انةقـال األهـيع فـي العـس الجـاالت، 

العخاقي قج أ صى الجق في نقل ممكية األهيع إلى مخاىزحغ نخخيغ أو إلى التحخ كزا ورد في مقجمة الزادة 
 ( فقج أورد قحػدا  مى نقل ممكية األهيع نةصخق ليا ايزا يأ ي: 64 

 ادلطبهًخ:انقٍىد انىاردح عهى اَتقبل يهكٍخ األضهى يف انشركبد 
 السؤسديؽ:  أسهؼ انتقال أوال: القيؾد عمى

 أقـــخل مـــى انـــو   ال يثـــػز لمزلهخـــحغ نقـــل ممكيـــة أهـــيزيع إال العـــج  64 ـــسز الفقـــخة أوال مـــغ الزـــادة     
 األجمحغ اآل ححغ: 

 ـ مزي ما ال يقل عؽ سشتيؽ عمى تأسيس الذركة   1
 .((السال السدفؾع% خسس مؽ السنة مؽ رأس 5ـ تؾزيع أرباح ال تقل عؽ  2

وىـــحا القحـــج  مـــى اهـــيع الزلهخـــحغ  بـــخره أىزحـــةيع فـــي حيـــاة الدـــخكة، وفـــي بجايـــة  كػيسيـــا  مـــى وجـــو      
 -مغ ححث:  الحذػص،
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وىـــع مـــغ  ـــاالم إجـــخاءات  أهيخـــيا و مـــى درايـــة  يفتـــرض أن يغـــل السؤسدـــؾن مـــرتبظيؽ بالذـــركة - أ
الطخوف  زميا إلى الػقت الحب  خةقخ ايو أوضا يا ححث ال خدية  محيـا مـغ  ـخك ىـحا أو دخـػل 

 ....ذاك
وبتقدير السذرع العراقي أن الفترة التي تربح بعدها الذركة مدتقرة تكـؾن بتحقيـق أحـد   - ل

حققـ  أرباحـا فـي أو أنيـا  ،أسـيس الذـركةأما مزي سـشتيؽ كـاممتيؽ عمـى ت األمريؽ السذكؾريؽ،
ــي ســشتها  ــة إال ف ــة، وال تؾضــع لمذــركة ميزاني ــى ألن األمــر ال يكــؾن إال وفــق ميزاني ســشتها األول

% مغ راس الزـال الزـجفػع، وأب األمـخيغ  ةجقـق أوال 5ال  قل  غ  ويدةخ  في األرباح أن ،السالية
 .لزفخوض  مى انةقال ممكية األهيع خفم القحج ا

أالاحــت انةقــال ممكيــة األهــيع الزــحكػرة اهــةتساء فــي أحــػال خاصــة،  الزقارنــة ويالحــظ أن ىــحه القــػانحغ      
فالبيم مباح بحغ الزلهخحغ كحلظ  قخر العس القػانحغ في السذـػص الةـي أشـخنا إلحيـا إالاحـة انةقـال األهـيع 

لهخـحغ  بـاح لػرمةـو بيـم األهـيع أل راء مثمذ اإلدارة لةقجميا كرـزان لـإلدارة، وكـحلظ  سـج وفـاة أحـج الز
 إلى التحخ، وال  ػجج متل ىحه االهةتساءات في القانػن العخاقي. 

 القظاع االشتراكي  أسهؼثانيا: القيد السفروض عمى 
 مى انو   ال يثػز لمزخاىع مغ القصاع االشةخاكي نقل ممكية أهـيزو  64 قري الفقخة مانيا مغ الزادة     

ى شحز مغ غحخ ىحا القصـاع، إذا أدا ذلـظ إلـى انحفـاض نخـبة مخـاىزة القصـاع في الدخكة الزحةمصة إل
وغايــة القحــج كزــا ىــػ واضــح الجفــاظ  ،%( خزــذ و دــخيغ مــغ الزاــة مــغ رأس الزــال((25االشــةخاكي  ــغ  

%  ـــلدب إلـــى فقـــجانيا 25 مـــى ىػيـــة الدـــخكات الزحةمصـــة الـــان  طـــل كـــحلظ الن انحفـــاض الزخـــاىزة  ـــغ 
  ةجػل إلى شخكة خاصة. صفةيا كدخكة محةمصة و 

مــغ ضــخورة إ ــادة السطــخ فــي القصــاع الزحــةمخ، أو مدــاركة الجولــة فــي رروس  ونعحــج مــا ذكخنــا هــاالقاً      
أمــػال الدــخكات، فــإذا  بــحغ لمجولــة أىزيــة السدــا  الــحب  ــجخل ضــزغ ندــا  الدــخكة، فعمحيــا أن  قــجم  مــى 

، امـا إذا أرادت الزدـاركة مـم 1997لخسة  22ع  أهيذ الدخكة  امة وفق أحكام قانػن الدخكات العامة رق
أشحاص غحخ القصاع االشةخاكي ايفةخض أن  كػن الزداركة  مى قـجم الزخـاواة ليـا مـغ الجقـػق مـا لألفـخاد 
و محيا مغ الػاجبات ماليع أيرا، و مى أية حال حخم القانػن البيم الحب  لدب إلى أن  فقج الدخكة صفةيا 

% ألنيـــا  طـــل مجةفطـــة 25يثـــػز أن  بيـــم القصـــاع االشـــةخاكي مـــا زاد  مـــى  الزحةمصـــة، وبزعســـى ذلـــظ انـــو
الالسخــبة الزصمػبــة لبقــاء الدــخكة محةمصــة، كــحلظ يثــػز لمقصــاع االشــةخاكي أن  بيــم أهــيزو ألشــحاص مــغ 

 القصاع االشةخاكي أيرا. 
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الخاصــة باســهؼ القظــاع االشــتراكي فــي الذــركة  بسؾجــب التعــديل الفقــرة ثانيــا   الســادة وقــد عمقــ      
 نقل ممكيتها مباحا بغير شروط  أصبحالسختمظة، وبذلػ 

 
 

 ثالثا: القيد السفروض عمى بيع األسهؼ العتبارات عدة: 
مثزػ ة قحػد  مى انةقال ممكية األهـيع، امـا لمزذـمجة العامـة، أو  64 رزست الفقخة مالتا مغ الزادة      

 أهـيعأو لجزاية حقػق الزخ يغ أو الجاجد لألهـيع، وال  دـزل ىـحه القحـػد فـي ىـحه الفقـخة  لزذمجة الدخكة،
  القظاع الخاص، وهذأل القيؾد: أسهؼانسا تقترر عمى القصاع االشةخاكي، 

 ـ إذا كان  مرهؾنة أو محجؾزة أو محبؾسة بقرار قزائي   1  
 ـ إذا كان  شهاداتها مفقؾدة ولؼ يعط بدلها   2
 ـ إذا كان لمذركة ديؽ عمى األسهؼ السراد نقل ممكيتها   3
الذركات بسؾجـب قـانؾن أو قـرار صـادر  أسهؼـ إذا كان مؽ تشقل إليه ممكية األسهؼ مسشؾعا مؽ تسمػ  4

 ((. مؽ جهة مخترة
 رابعا: القيد السفروض عمى أسهؼ أعزاء مجمس اإلدارة: 

ـ مالكـا لزـا ال يقـل  ـغ  3كدخ  لعرػية مثمذ اإلدارة أن يكػن    106( مغ الزادة 3 سز الفقخة       
ألفي هيع إذا كان مزتال لمقصاع الحاص و ذا نقذت أهيزو  غ ىحا الجج وجب  ميو إكزال السقز خالل 

ثمـذ  سـج انةيـاء مالمحغ  ػما مغ  اري  حذػلو  مى  رػية مثمذ اإلدارة، واال ا ةبخ فاقجا لعرـػية الز
 الزيمة الزحكػرة((. 

 -: فالدحز حةى يكػن  رػا في مثمذ اإلدارة  سبتي     
    أن يكؾن مالكا لسا ال يقل عؽ ألفي سهؼ - أ

أب أن ىـــحه األهـــيع  وان يغـــل محتفغـــا بهـــذا العـــدد مـــا دام عزـــؾا فـــي مجمـــس اإلدارة،  - ل
 .الزقابمة لعرػيةو في اإلدارة ال يجق لو بيعيا

الـسز يقرـي  سـج انحفـاض  ـجد األهـيع  ـغ ألفـي  الحكؼ لؾ نقـص األسـهؼ عـؽ الفـي سـهؼ ما هؾ     
 .هيع أن يكزل السقز خالل مالمحغ  ػما مغ  اري   جقق السقز وأال يفقج العرػية في مثمذ اإلدارة

صــجيح أن القــانػن لــع يدــخ إلــى كػنيــا ضــزانا  ظمــق عمــى هــذا العــدد مــؽ األســهؼ بأســهؼ الزــساني    
وقـج الػاجـب ان يكـػن لـجا أ رـاء مثمـذ اإلدارة،  ة، و ميو فانيا يزكغ أن  كػن ضزان الجـخصالزخلولي
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أشمقـت العـس القـػانحغ  مـى العــجد الزصمـػل  زمكـو مـغ الدـحز ليكــػن  رـػا فـي مثمـذ اإلدارة الرــزان 
 .العرػية في الزثمذ

الدــخكة  أهــيعاألهــيع فــإذا كانــت الفقخ حيــا أوال ومانيــا إجــخاءات انةقــال  660بحســت الزــادة  بالزقارنــةو        
الزخاىزة مجرجة في هػق التجاد لألوراق الزالية،  ةع انةقال ممكيـة األهـيع وفـق إليـو البيـم الةـي يقرـي بيـا 

 قانػن الخػق والةعميزات الذادرة الزػجبو. 
أو مغ يزتميزـا وبجرـػر مسـجول  ـغ  أما البيع خارج الدؾق فيتؼ في مجمس يزؼ البائع والسذتري      

الدخكة ويسطع  قج  حكخ ايو اهع الصخفحغ ورقع شـيادة األهـيع، و قـخار البـائم النـبس الـتزغ و قـخار الزدـةخب 
القبػل  قج الدخكة ويخثل العقج في هثل انةقـال األهـيع الحـاص الالدـخكة مقةخنـا بةػةيـم الصـخفحغ ومسـجول 

 كػر أو ال يخثل في هثل الدخكة يعج الاشال. الدخكة وأب بيم يقم خارج الزثمذ الزح
فزعمـػم أن الػفـاة  سقـل األهـيع إلـى الػرمـة حخـب نذـحبيع  أما انتقال ممكية األسهؼ عـؽ طريـق اإلرث     

في القخام الدخ ي، وال  ػجج مدكمة في  عجد الػرمة، ايعج كل مسيع مخاىزا في الدخكة، ألن  جد الدخكاء 
 ولكغ يجػل دون انةقال األهيع إلى الػرمة حخب القانػن العخاقي قحجان:  في ىحه الدخكات غحخ مججود،

 األول: أن ال يتجاوز عدد األسهؼ التي يسمكها السداهؼ الحدود التي بيشها القانؾن 
كزا ذكخنـا فـان ىـحه الجـجود مجـل نطـخ ألنيـا  جـػل دون  كـػيغ الدـخكات القاالرـة الةـي مـغ الزةػقـم       

أن الةجج ــج ألتــي الزػجــب الةعــج ل الــحب أشــخنا إليــو وقــج ورد الــسز بيــحا الحذــػص  اندــارىا جــج خ الالــحكخ
أو نلت إليو أهيع  ديج  مى الجج األ مى الزخزػع   …مدػبا الالتزػض فقج جاء السز  مى الدكل اآل ي 

 …((. الو قانػنا
 أما الثاني: إذا كان الؾارث مسشؾعا مؽ تسمػ األسهؼ  

نةقمت إليو أهيع مزسػع مغ  زمكيا الخـبب  ثـاوز الجـجود كزـا ذكخنـا أو الخـبب وفي الجالةحغ  مى مغ ا     
مسعو مغ  زمظ األهيع، أن يقػم ببيعيا وفـق إجـخاءات البيـم وخـالل  خـعحغ  ػمـا مـغ  ـاري   زمكـو ليـا، و ذا 

البيـم  حمف  غ البيم يقػم مثمذ اإلدارة ببيعيا  غ شخيق الزدا جة العمسية وأب انةقال لألهيع التحـخ شخيـق 
يثــب أن يخــثل فــي هــثل انةقــال األهــيع الزػجــب حكــع صــادر مــغ الزجكزــة الزحةذــة ويكةخــب الجرجــة 

 القصبية. 
ولــغ  ةعــخض القــػانحغ مػضــػع الزقارنــة إلــى انةقــال ممكيــة األهــيع  ــغ شخيــق اإلرث، و مــى مــا  بــجو     

 خحخا في ىحا الزسجى.  خكةيا ألحكام القػا ج العامة في قػا ج الزحخاث والقانػن الزجني، وفعمت 
 ادلطهت انثبًَ 

  Credit Bondsضُذاد انقرع 
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فـان الدـخكة  إذا كانت الدخكة قج حجدت راس ماليـا الزـا يجقـق أغخاضـيا بسـاء  مـى دراهـة مـغ جيـة ليـا خبـخه،     
أمساء حيا يا قج  خا حاجةيا إلى أمػال أخخا كأن  خيج  ػهيم نداشيا، وال  خغب في زيادة راس الزال، ألن لمديادة 
شخوشيا وأهـبابيا ونمارىـا، فمـيذ أمـام الدـخكة إال االقةـخاض، وقـج يجذـل مـغ الزذـارف إذا كـان الزبمـذ الزقةـخض 

بــالذ الزصمػبــة الجثــع كبحــخ، و جةــاج الدــخكة إلــى مــجة شػيمــة نخــبيا صــتحخا ومــجة هــجاده قذــحخة، امــا إذا كانــت الز
هسجات القخض  القانػن الجاليونطع لخجاده فميذ أمام الدخكة إال االقةخاض مغ الثزيػر بػاهصة هسجات القخض، 

 . (84ـ  77ث  الزػاد الفذل التاني مغ البال التال في
اص الخسجات القخض، نعخف الخسجات أوال مع نعقج مقارنة بحسيا وقبل  ػضيح األحكام الةي وضعيا القانػن الح     

 وبحغ األهيع: 
يعخف هسج القخض  مى انو ورقة مالية اهزية قابمة لمةجاول وغحـخ قابمـة لمةثدئـة  زتـل  تعريف سشد القرض:       

 مغ قانػن الدخكات.  77، وقج أشارت لبعس ىحه الحذائز الزادة حق دائسيو لجامميا  ثاه الدخكة
اهـزي قابـل لمةـجاول وغحـخ قابـل مـغ ححـث كػنيزـا  األهـيع مـم حذـائزال يدـةخكوبساء  مـى الةعخيـئ فالخـسج      

 وكالىزا أوراق مالية و ذجرىا شخكة واحجة.لمةثدئة 
 ي اربع نقاطوه: أبرزهايختمف الدشد عؽ الدهؼ في كثير مؽ األمؾر و     

ـ حامـل الخــيع شـخيكا فـي الدــخكة، فـي حـحغ يعــج حامـل الخـسج دائســا ليـا، ويحةمـف الزخكــد القـانػني لمدـخيظ  ــغ  1
 الجائغ. 

ـ مادام حامل الخيع شخيظ يجق لـو الزدـاركة فـي إدارة الدـخكة فـي الةخشـيح أو الةذـػيت وال يجـق لجامـل الخـسج  2
 ذلظ، فال يدارك في اإلدارة وال في اخةيارىا. 

ـ يخـةجق حامـل الخـيع األربـاح الةـي  سةثيـا الدـخكة مةخـاويا مـم غحـخه مـغ األهـيع، وبـحلظ يحةمـف مقـجار الـخبح  3
 غ أرباح، وقج ال  سةج الدخكة ربجا فال يجذل حامل الخيع  مى شيء. حخب ما  سةج م

أما حامل الخسج فيػ دائغ لو فػائج  أ يو جخا اال فاق  محيا في ندخه اإلصجار وال  القـة لةقاضـي الفػائـج الزـا      
  جققو الدخكة مغ أرباح، ايخةجق حامل الخسج الفػائج حةى مم خخارة الدخكة. 

 لدخكة  جفم لجزمة الخسجات حقػقيع أوال، وبعجىا يأ ي دور حزمة األهيع. ـ  سج  ذضية ا 4
نػضــح ايزــا يــأ ي األحكــام الحاصــة الإصــجار الخــسجات، و دــبو  زميــة إصــجار الخــسجات إصــجار األهــيع، ففــي     

زايــة الجــالةحغ يثــخب المثــػء نجــػ االدخــار العــام لمثزيــػر لــحلظ فــان ىــجف األحكــام الةــي  رــعيا القــػانحغ  ــادة ح
الزـــجخخيغ مـــغ  ال ـــب الدـــخكة وهـــسةساول شـــخو  واجـــخاءات إصـــجار الخـــسجات نخـــبقيا بةػضـــيح السطـــام القـــانػني 

  الةكحيئ القانػني( لخسجات القخض. 
وقــج وجــجنا  ــخددا لــجا الفقــو فــي اضــفاء الذــفة الةعاقجيــة  مــى العالقــة بــحغ الزكةةــب والزلهخــحغ لمدــخكة  ســج      

ات  أهيذ الدـخكة قـج  فدـل فـي الػصـػل إلـى نيا ةيـا بسثـاح و كـػيغ الدـخكة، أمـا فـي إصجار األهيع، والن إجخاء
 جج ـج العالقــة بــحغ الزكةةــب الخــسج القــخض و الدــخكة فــال  قــػم متــل ىــحه الذــعػبة ألن الدــخكة قائزــة وىــي شــحز 
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قـخض مـغ جيـة معسػب  ام ليذ في شػر الةكػيغ ولحلظ فالعالقة  قجية بحغ الدخكة مغ جيـة والزكةةـب فـي هـسج ال
أخخا  مةدم األخحخ بجفم ما يصمب مسو مقابل الجذػل  مى الخسج وقبػلو الدخو  الػاردة في ندخه االصجار مقابـل 

 الةدام الدخكة في دفم الفػائج وا ادة ةيزة الخسجات كاممة في نياية الزجة الزججدة لمقخض. 
ةيــم الزكةةــب  مــى اهــةزارة الجذــػل  مــى ومزــة مــغ  ــخا أن ندــخه االصــجار إيثــال صــادر  ــغ الدــخكة، و ػ     

الخسجات قبػل لاليثال لكسو قبػل جزا ي مدخو  القبػل الثزيـػر ليـحه الدـخو ، ويسبسـي  مـى ذلـظ حـق الزكةةـب 
، ونبحغ ايزا يأ ي شخو  إصجار هسجات م الخسجات الةي اصجر يا الدخكةفي الخجػع  غ اكةةاالو إذا لع  تصى جزي

 رىا: القخض وبعجىا إجخاءات اصجا
 ـ شروط إطذار ضُذاد انقرع.  1

مــغ قــانػن الدــخكات شــخو  لثــػء شــخكة الزخــاىزة إلــى االقةــخاض مــغ الثزيــػر  ــغ شخيــق  78بحســت الزــادة      
 إصجار هسجات قخض  صخح في اكةةال  ام، وىحه الدخو  ىي: 
   ال يثػز إصجار هسجات القخض قبل اهةكزال الدخو  اآل ية: 

 ال الدخكة مجفػ ا الكاممو أوال: أن يكػن راس م
 مانيا: أن ال  ةثاوز مثزػع القخض راس مال الدخكة. 

 ذ اإلدارة ((مالتا: مػافقة اليحاة العامة لمدخكة  مى إصجارىا بساء  مى  ػصية مثم
 ىي: فالدخو  كزا ىػ واضح    

أن يكــػن راس مــال الدــخكة مــجفػ ا الكاممــو، وقــج جــاءت كمزــة  راس مــال( مصمقــة لــحا فيــي  سذــخف  الذــرط األول:
إلى راس الزال االهزي، ألنو ىػ األهاس، والتاية مغ ىحا الدخ  واضجة، فكيئ  ةخـسى لمدـخكة أن  صمـب الزـال 

الدــخكة االنةطــار لجــحغ  ــغ شخيــق االقةــخاض وجــدء مــغ راس مــال الدــخكة مــازال فــي ذمــة الزكةةبــحغ، ألنــو الامكــان 
اهةجقاق القخخ لةخج حاجةيا لمخحػلة السقجية، وال  ةعجا االنةطار مجة الخسة أو اقل مسيا، ونخا ا ةزاد راس الزال 

 الزكةةب الو اكتخ واقبية. 
الفقـو ان االجةزــاع الزصمـػل القـخار ىــحا  ا ويـخ فيـػ أن ال  ةثـاوز مبمــذ القـخض راس مـال الدــخكة،  :الذـرط الثــاني

اجةزـاع  ــادب ألن األمـػر الةــي  ةصمـب نذــاالا محذػصـا اهــةتساء وردت حذـخا فــي الفقـخة مانيــا مـغ الزــادة  مـخاأل
، ونـخا أن مػضـػع االقةـخاض مـغ الثزيـػر ا حاذ قخار الإصـجار هـسجات القـخض، ولع  خد مغ بحغ مػضػ ا يا 92

 ايو خصػرة  مى الدخكة والزقخضحغ يخةجخغ لػ اشةخ  القانػن أغمبية خاصة. 
 ـ إخراءاد إطذار انطُذاد  2

الزخ بصـة بجراهـة اقةذـادية  ـغ أهـبال االصـجار وأوجـو إنفـاق القـخض،  خهـل  أ ـ بعـد صـدور قـرار الهينـة العامـة
 القخار والجراهة إلى مخثل الدخكات. 
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خالصـة ،  خفم األمخ إلى وزيخ الةثارة مم  سخـحبو أب أن يكةـب ب ـ بعد أن يجد السدجل تؾافر الذروط القانؾنية
 ــغ  ــػفخ الدــخو  القانػنيــة ورأيــو فــي الصمــب، ولمــػزيخ الزػافقــة  مــى الصمــب أو رفرــو، ويبمــذ القــخار لمدــخكة فــي 

 . ( والقخار نيائي  مى ما  بجو79الجالةحغ مغ قبل الزخثل  م
االصـجار و بـجأ إجـخاءات االكةةـال بسدـخ بيـان جـ ـ يكؾن شراء الدشدات بدعؾة الجسهؾر إلى االكتتاب بالدشدات، 

ويتزــسؽ البيــان السعمؾمــات اآلتيــة التــي تكتــب فــي فــي السدــخة الةــي يذــجرىا الزخــثل وفــي صــجيفةحغ  ــػمحةحغ، 
 : إصدارهاالدشدات عشد 

   أوال ـ اهع الدخكة ورأس ماليا. 
 مانيا ـ  اري  قخار اليحاة العامة الالزػافقة  مى إصجار هسجات القخض. 

 مالتا ـ معمػمات  غ الػضم الزالي لمدخكة 
 راالعا ـ هعخ الفائجة و ػاري  اهةجقاقيا. 

 خامخا ـ ةيزة اإلصجار ومج و والنيزة االهزية لكل هسج. 
 هادها ـ شخيقة االكةةال ومج و وشخيقة الجفم. 
 هاالعا ـ مػا حج الػفاء الالنيزة االهزية لمخسج. 

 مامسا ـ التخض مغ القخض. 
 ضزانات الػفاء.  اهعا ـ 

  اشخا ـ هسجات القخض الةي أصجر يا الدخكة هاالقا. 
 حادب  دخ ـ أية بيانات ومعمػمات ضخورية ((  (. 

 قػم العزمية االكةةال لقاء  زػلةيثخب االكةةال في مذخف ي... 
  الزذــخف ويتمــق االكةةــال أمــا الانةيــاء الزــجة الزجــجدة لــو، أو الاالكةةــال الثزيــم اإلهــساد الزذــجرة، ويقــػم

 ...مق االكةةال في صجيفةحغ  ػمحةحغالاإل الن  غ غ
 ا والزبـالذ ويدود الزخثل القائزة  ةرزغ أهزاء الزكةةبحغ و ساويسيع وجسخيا يع و ـجد الخـسجات الزكةةـب بيـ

 ..الزجفػ ة مغ كل هسج.
 جكزــة ويجــق لمزكةةبــحغ الخــسجات القــخض وخــالل هــبعة أيــام مــغ  ــاري  نخــخ ا ــالن الــالتمق الصعــغ أمــام الز

ــــخئيذ لمدــــخكة فــــي دائ ــــخ ال ــــم الزق ــــجاءة الةــــي يق خ يــــا العــــجم صــــجة إجــــخاءات الزحةذــــة وىــــي مجكزــــة الب
 ...االكةةال

  ،و سطخ الزجكزة في الصعغ الذػرة مخةعثمة وقخارىا خاضم لزخاجعة مجكزة االهةاساف الذفةيا الةزححدية
 ...الةزححدب  وال يحرم القخار لمصعغ بةذجيح القخار

  االكةةال لتبػت األهبال الػاردة فـي الصعـغ، وجـب  مـى الزذـخف إ ـادة الزبـالذ الزخـجدة و ذا حكع الإلتاء
 . ل مجة ال  ديج  مى مالمحغ  ػمامغ الزكةةبحغ إلحيع خال
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ولع  ةصـخق الـسز إلـى الةعـػيس إن كـان لـو مقةرـى، ولكـغ يزكـغ هـزاع د ـػا الةعـػيس بسـاء  مـى د ـػا      
  .لزصمػل مغ الزكةةب إمبات أركانياالعامة االزخلولية الةقذحخية وفقا لمقػا ج 

ومصمــػل مــغ الدــخكة أن  ــػفي النيزــة الخــسجات فــي الزــجة الزجــجدة فــي بيــان اإلصــجار أو قبــل ذلــظ ولكــغ ال      
 . حػال أن  ةعجا الةاري  الزحكػريثػز في كل األ

انـو يزكـغ أن  خـجد  :القـرضوالسالحظ عمى األحكام التي أوردهـا قـانؾن الذـركات الخاصـة بإصـدار سـشدات      
أةيام الخسجات  مى دفعات، وىحا ما يخةجل مغ نذـػص القـانػن الذـػرة غحـخ مباشـخة، إذ ورد فـي السذـػص اكتـخ 
مغ مخة لبارات الزبمذ الزجفػع أو الـحب  ـجفم مـغ ةيزةيـا.  الزبـالذ الزخـجدة مـغ الزكةةبـحغ(  والزبـالذ الزجفػ ـة مـغ 

 (. 81، 82ةيزة الخسج(  م
وىـي   القانؾن العراقي ال يعرف إال نؾعا واحدا مؽ الدـشدات ندـتظيع أن نظمـق عميـه الدـشدات العاديـة، أن     

الخــسجات الةــي  عصــي ألصــجابيا الجــق فــي  قاضــي الفػائــج التابةــة فــي بيــان اإلصــجار فــي الزػا حــج الزجــجدة أيرــا، 
 (وحق  خمع مبالذ الخسجات  سج انةياء الزجة الزججدة لمقخض

يؽ تعـرف القـؾانيؽ أنؾاعـا مـؽ الدـشدات كسـا يذـير الفقـه إلـى أنـؾاع أخـر ، فباإلضـافة إلـى الدـشدات في حـ     
 ارود الفقه أنؾاع مؽ الدشدات هي:العادية 

 الخسجات القابمة لمةجػل إلى أهيع -1
 الخسجات ذات الزكافأة  -2
 الخسجات ذات العالوة  -3

 األرثبذ واخلطبئر 
إن ىــجف الدــخكة  ةزتــل أهاهــا الالجذــػل  مــى الــخبح ولكــغ قــج ال  ــلول ندــاشيا إلــى  جقحــق ذلــظ فقــج  زســى     

الحخـــارة، و قرـــي نيـــة الزدـــاركة،  ػزيـــم األربـــاح والحخـــائخ بـــحغ الدـــخكاء وهـــسةساول  ػزيـــم األربـــاح أوال مـــع  ػزيـــم 
 الحخائخ. 

 تىزٌع األرثبذ أوالً: 
  مى أن:  مغ قانػن الدخكات 73 سز الزادة     

    ػزع الخبح الذافي لمدخكة العج اهةيفاء جزيم االهةقصا ات القانػنية  مى الػجو اآل ي: 
%( خزخــحغ مــغ الزاــة مــغ راس الزــال 50%( خزــذ مــغ الزاــة فــي األقــل كاحةيــاشي إلدامــي حةــى  بمــذ  5أوال:  

حةيـــاشي اإللدامـــي الزـــا ال يثـــاوز الزـــجفػع، ويثـــػز القـــخار مـــغ اليحاـــة العامـــة االهـــةزخار فـــي االهـــةقصاع لجخـــال اال
 %( ماة مغ الزاة مغ راس الزال الزجفػع. 100 

 مانيا:  ػزع الباقي مغ الخبح أو جدء مسو  مى األ راء حخب أهيزيع أو حذذيع حخب األحػال(( 
 كيف يتؼ تؾزيع باقي الربح عمى األعزاء ونتشاول هذا الشص عمى نقاط:     
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ـ الخبح الذافي الحب  ػزع ىػ الخبح الحب حققةـو الدـخكة الزخـةزجة مـغ زيـادة اإل ـخادات  مـى الزذـخوفات، ووفقـا 1
الهـةحجام الزعـا حخ الزجاهــبية مخـةقصعا مسـو مــا  قـخره القـػانحغ كجذــة الرـخيبة مـتال وحذــة الرـزان االجةزــا ي 

 لمعزال. 
غ احةياشي، ويدةخ  في الزبمذ الزخةقصم أن ال يقل  ـغ % لةكػي5ـ يخةقصم مغ الخبح الذافي ما ال يقل  غ  2
% ولكغ يثػز االهةقصاع الأكتخ مغ ذلظ، وجاء األكتـخ مصمقـا  مـى أن ال يذـل األمـخ لجخمـان الزخـاىزحغ مـغ 5

حقيع في األرباح، ويكػن االهةقصاع لجخـال  كـػيغ احةيـاشي وىـػ احةيـاشي إلدامـي كزـا واضـح مـغ الـسز، ألنـو 
، ويخـةزخ اهـةقصاع السخـبة الزـحكػرة مـغ صـافي ية حخب مـا  قـخره اليحاـة العامـةحةياشيات اخةيار الاإلمكان  كػيغ ا

%( مــغ راس الزــال الزــجفػع، و خــةصيم اليحاــة العامــة أن  قــخر مػاصــمة 50األربــاح حةــى يذــل الزخــةقصم إلــى  
الهـةزخار الاالهـةقصاع إلـى %( مـغ رأس الزـال الزـجفػع، كـأن  قـخر اليحاـة العامـة ا100االهةقصاع الزا ال  ةثـاوز  

 %( ولكغ ال يثػز أن  ةعجا ذلظ. 100%( أو  90%( أو  75 
ـ  ــػزع مــا  بقــى مــغ الــخبح أو جــدء مســو الجخــب مــا  جــجده اليحاــة العامــة  مــى الزخــاىزحغ حخــب أهــيزيع، ألن  3

لظ يكــػن لكــل األهـيع مــغ نـػع واحــج فــي القـانػن العخاقــي فيـي مةخــاوية مــغ ححـث الجقــػق فـي  قاضــي األربــاح ولـح
 مخاىع مقجار مغ الخبح  ةساهب مم  جد ما يزةمكو مغ األهيع ووفق الزعادلة اآل ية: 

 الخبح لكل مخاىع  كل مخاىع= أهيع جد  ×مثزػع الخبح الزصمػل  ػزيعو 
 

 راس السال  أسهؼعدد 
 إلى أوجو اهةحجام االحةياشي فثاء السز كاآل ي:  74كزا أشارت الزادة     

يخــــةحجم االحةيــــاشي ألغــــخاض  ػهــــيم و صــــػيخ أ زــــال الدــــخكة، و جخــــحغ ضــــخوف العزــــل والعزــــال فحيــــا،   أوال: 
وبـخامج الخ ايـة االجةزاليـة،  خكة، واإلهيام في حزاية البحاةواالشةخاك في  أهيذ مدخو ات ليا  القة بسدا  الد

ا يحــجم األغــخاض الزــحكػرة، وال ولمثيــة القصاليــة الزحةذــة  ػجيــو الدــخكة نجــػ االهــةحجام األمتــل لالحةيــاشي الزــ
 يثػز  ػزيم أية أرباح مسيا. 

%( خزخحغ مغ الزاة مسو، وما زاد  مى ذلظ يكػن 50مانيا: اشفاء خخائخ الدخكة مغ االحةياشي الزا ال  ةثاوز  
 ((. الزخثل والثية القصالية الزحةذة خاضعا لزػافقة

 اطي بشقاط وعمى الذكل اآلتي: ونتشاول الشص السذكؾر الستعمق باستخدامات االحتي    
ـ االهــةحجام الــخئيذ لالحةيــاشي وىــػ احةيــاشي إلدامــي كزــا ذكخنــا لةػهــيم و صــػيخ أ زــال الدــخكة، كــأن  فــةح  1

الدخكة خصػشـا إنةاجيـة جج ـجة، إذا كانـت شـخكة صـسالية، أو  جـجث خصػشيـا القجيزـة، أو إدخـال الةقسيـة الجج تـة 
 ة. في اإلنةاج، وكل ذلظ لذالح الدخك
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ـ  جخحغ ضخوف العزل والعزال: وال  حفـى أىزيـة  جخـحغ ضـخوف العزـل والعزـال  مـى اإلنةـاج واإلنةاجيـة، كـأن  2
 مثــأ الدــخكة إلــى  خــنيئ مكــان العزــل إن كــان مكدــػفا، أو فــةح مصعــع لمعزــال يقــجم وجبــات الأهــعار محفرــة، أو 

  يحاة خصػ  نقل مالئزة. 
ة بسدـا  الدـخكة فـي إنثـاز الزدـاريم ذات العالقـة أو الزدـاركة بـخأس الزـال ـ الزداركة في الزداريم ذات العالقـ 3

 الجحث  ذبح الدخكة شخيكا في الزداريم الزحكػرة. 
 . ةـ اإلهيام في مداريم حزاية البحاة وبخامج الخ اية االجةزالي 4

و عج ىحه األمػر ذات أىزية في حياة الزثةزـم والعـاممحغ فـي الدـخكة، يقةرـي مـغ الدـخكة أن  حذـز جـدءا مـغ 
االحةياشي لزػاجيةيا، كإنداء دور حرانة ألشفال العامالت في الدخكة ومخاكد  خفحييـة مسفـخدة أو الالزدـاركة مـم 

 غحخىا مغ الػحجات االقةذادية. 
انـــو  مـــى الثيـــة القصاليـــة الزحةذـــة أن  ػجـــو الدـــخكة نجـــػ االهـــةحجام األمتـــل ـ  دـــحخ الزـــادة الزـــحكػرة إلـــى  5

لالحةياشي ونخا فـي ذلـظ  باـا  مـى الثيـة القصاليـة الزحةذـة، إذ يصمـب مسيـا مالحقـة الدـخكات و ػجحييـا نجـػ 
 . مجة العامة ومذمجة الدخكة أيرااهةحجام االحةياشي الزا يجقق الزذ

احــا مــغ االحةيــاشي حةــى لــػ وجــج لــج يا فــائس مســو، ألنــو محذــز ألغــخاض ـ ال يثــػز لمدــخكة أن  ــػزع أرب 6
 مججدة ال يثػز  ثاوزىا. 

ـ إذا كان غحخ مخزػح لمدخكة أن  ػزع أرباحا مغ االحةياشي ايثػز ليا أن  صف  خخائخىا مسو وبال مػافقة مغ  7
% مسو، ويثػز أن 50زا ال يثاوز أية جية، ولكغ  سبتي أن يكػن الزبمذ الزخةقصم مغ االحةياشي ليحا التخض ال

 لخــح مــا  ديــج  مــى ىــحه السخــبة  مــى شــخ  مػافقــة الزخــثل والثيــة القصاليــة الزحةذــة، وبــال  جج ــج ليــحه السخــبة 
 ألنيا جاءت مصمقة. 

 
 تىزٌع اخلطبئر ثبًٍَب: 

ـ ال  ػجج مدكمة في  ػزيـم الحخـائخ ألنيـا  ـػزع  مـى مثزـػع األهـيع، ويقـم  مـى الزخـاىع مبمـذ العـجد مـا يزمكـو  1
 مغ األهيع، والزعادلة في  ػزيم الخبح  صبق لةػزيم الحخارة، فقخ  كةب الحخارة بجال مغ الخبح: 

  جد األهيع الةي يزمكيا كل مخاىع=خخارة الزخاىع ×مثزػع الحخارة
 راس السال  سهؼأعدد 
وقــج  تــار  خــارل فــي ىــحا الزقــام مفــاده، ىــل مصمــػل مــغ الزخــاىع أن  ــجفم مبمــذ الحخــارة الةــي  خ بــت  ميــو      

 والثػال  مى ذلظ الالسفي، ألن الزخلولية في شـخكات الزخـاىزة مجـجدة القـجر الزخـاىزة بـخاس الزـال، و ميـو  مجـق
 . الحخارة النيزة الفعمية لمخيع

% خزخحغ مغ الزاة مغ راس الزـال،  مـى الدـخكة أن  بمـذ الزخـثل بـحلظ وخـالل 50خخارة الدخكة  ـ إذا بمتت 2
هةحغ  ػما مغ الةاري  الحب  تبت ايو الحخـارة وفقـا لزحدانيـة معـجة وفـق األصـػل الزجاهـبية، ويبمـذ الزخـثل الثيـة 
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ل لـجا الثيـة القصاليـة الزحةذـة القصالية الزحةذة الةي  جرس حالة الدخكة و قـجم  ػجحيـات ممدمـة، وال نعمـع ىـ
القجرة  مى دراهة أوضاع الدخكات الةي  مجقيا خخائخ الالجثع الزدار إليو ؟ و عصي الجمػل الزمدمة ليا ندظ في 

 ذلظ ولع نخ في نذػص القػانحغ العخبية الزقارنة ما يزامل ىحا الجور ألب جية. 
 ممدمة الأن  قػم الأحج اإلجخاءات اآل ية: % مغ راس الزال فيي 75ـ اما إذا بمتت خخارة الدخكة  3

أ ـ  حضــيس راس الزــال أو زياد ــو أو ا حــاذ أب إجــخاء نخــخ يقةــخن الزػافقــة الثيــة القصاليــة الزحةذــة، كــأن  قــخر 
 الدخكة االنجماج مم غحخىا مغ الدخكات. 

ج بحسـت ىـحه األحكـام ل ـ أن  ػصي بةذضية الدخكة  سـجما  ثـج أن القـاء الدـخكة يزتـل  باـا  ديـج فـي خخـائخىا، وقـ
 .الفقخ حيا، أوال ومانياً  76الزادة 

 إدارح انشركخ
 ةذف الدخكة الزخاىزة كزا ذكخنا الالةسطيع، فةةػزع االخةذاصات فحيا بحغ جيات  جة، اليحاة العامة الةي  خهع 

ضـم الةسفحـح كزـا هياهة الدخكة، ومثمذ اإلدارة الحب يزتل الخـمصة الةسفححيـة، الةـي  رـم مقـخرات اليحاـة العامـة مػ 
ـــة،  ـــخارات الةـــي  ةحـــحىا الخـــمصات الةسفححي ـــجقحق الزحدانيـــة والق ـــة مـــغ خـــالل    ةـــػلى مخاقـــب الجخـــاالات، ميزـــة الخقاال

 وهسةساول ىحه الثيات في مالمة مصالب: 
 اذلٍئخ انعبيخ

 عـــج اليحاــــة العامــــة أ مــــى هــــمصة فــــي الدــــخكة ألنيــــا  زتــــل مــــالكي راس الزــــال فــــي الدــــخكة وليــــا اخةذاصــــات    
 وصالحيات كبحخة، وهسةساول في فقخات الةعخيئ الاليحاة العامة واالجةزا ات الةي  عقجىا مع اخةذاصا يا. 

 
  التعريف بالهينة العامة

( مــغ قــانػن الدــخكات  مــى أن    ةكــػن اليحاــة العامــة مــغ جزيــم أ رــاء الدــخكة((، وبســاء 85 ــسز الزــادة       
 مى ىحا السز فان القانػن يصمق  خزية اليحاة العامة  مى مالكي راس الزال فـي الدـخكة، ألنـو لـع يقحـج الجرـػر 

. فاليحاة العامـة فـي األهـاس  زتـل الدخكة  مى  زمظ مقجار مغ اهيعإلى اجةزا ات اليحاة العامة والةذػيت فحيا 
مثزػع مالكي أهيع الدخكة، مم األخح الاال ةبار القحػد الةي  رعيا العس القػانحغ  مى شخ  حرػر اجةزا ـات 

 اليحاة العامة. 
 اجتساعات الهينة العامة 

السذـال القـانػني النعقـاد نةساول في االجةزا ـات  جج ـج الثيـات الةـي  ـج ػا النعقادىـا، وأنـػاع االجةزا ـات، و     
 كل مسيا، واإلناالة في حرػر االجةزاع. 

 الدعؾة لعقد االجتساع 
(   أوال: ملهخـي الدـخكة لتـخض  قـج االجةزـاع 87ـ  أ ي الج ػة مغ الزلهخحغ الالسخبة لالجةزاع الةأهيخـي  م 1

 الةأهيخي خالل مالمحغ  ػما مغ  اري  صجور شيادة الةأهيذ(( 



 و.و. اخالص خمهض اثراهٍى       انظف انثبنث قبَىٌ        انشركبد انتدبرٌخ

ة، ادلكتور لطيف جرب كوماين   (139 - 94)   املصدر الرشاكت التجاًر
 

رػر االجةزا ات خالل حياة الدخكة فةقم مغ رئـيذ مثمـذ اإلدارة أو بسـاء  مـى شمـب أ رـاء ـ أما الج ػة لج 2
 /مانيا(. 87% مغ راس مال الدخكة الزجفػع  م10في الدخكة يزمكػن ما ال يقل  غ 

الزحةذـة أو  مـب العـس الثيـات  الثيـة القصاليـةـ وقج  خد الج ػة مغ الزخثل أما الزبادرة مسو أو بساء  مـى ش 3
 قب الجخاالات(. مخا
وفــي األحــػال الةــي  ةحمــف فحيــا الثيــات الزعسيــة  ــغ د ــػة اليحاــة العامــة لالجةزــاع يقــم  مــى الزخــثل واجــب     

 ــغ  ػجيــو …/مانيــا(   إذا  حمــف الزلهخــػن أو رئــيذ مثمــذ اإلدارة فــي الدــخكة الزخــاىزة 88 ػجيــو الــج ػة  م
لزقخرة قانػنا وجب  مـى الزخـثل  ػجحييـا مباشـخة إلـى األ رـاء الج ػة لعقج اجةزاع اليحاة العامة خالل الزػا حج ا

 …((.  في الدخكة 
و ػجو الج ػة  ادة لمزخاىزحغ فـي صـجيفةحغ  ـػمحةحغ وفـي السدـخة الةـي يذـجرىا الزخـثل واال ـالن فـي هـػق     

 .اليةاألوراق الز
 أَىاع االختًبعبد وانُظبة انقبَىًَ نكم يُهب:

 ـ االجتساع التأسيدي: 1
 ىػ االجةزاع الحب يعقب صجور شيادة  أهيذ الدخكة وبزا ال  ةثاوز مالمحغ  ػما.     
ويةجقق السذال في ىحا االجةزاع إذا  ػافخ السذال الزصمػل لالجةزاع العـادب لمدـخكة رغـع أىزيـة القـخارات      

اع غحـخ العـادب الـحب  صمـب لـو الةي  ةححىا اليحاة العامة، مغ  عححغ مثمذ اإلدارة ومخاقب الجخاالات ألن االجةز
 القانػن نذاالا محذػصا، جاءت حاال و حذخا واهةتساء ال يثػز  ثاوزىا وليذ مغ بحسيا االجةزاع الةأهيخي. 

و ذا لــع  ةــػافخ فــي االجةزــاع السذــال الزسذــػص  ميــو فــي الفقــخة الخــاالقة وجــب  ػجيــو الــج ػة الجةزــاع مــان      
ويكـػن االجةزـاع التـاني صـجيجا إذا حرـخه  ـجد مـغ الدـخكاء يزتـل … ول  ػمـا مـغ االجةزـاع األ 15يعقج خالل 

 . (راس الزال الزذجر  مى األقل( ربم
 :ـ االجتساع العادي 2

( لزساقدــة األمــػر الةــي  قــم ضــزغ 86 ثةزــم اليحاــة العامــة اجةزا ــا  اديــا مــخة واحــجة فــي الخــسة فــي األقــل  م    
زساقدــة مقــجار األربــاح الةــي  قــخر  ػزيعيــا ومساقدــة  قخيــخ مخاقــب اخةذاصــا يا، والةــي  جذــل الذــػرة دوريــة، ك

 الجخاالات  غ الزحدانية. 
ويةجقـــق السذـــال فـــي ىـــحا االجةزـــاع الجرـــػر أكتخيـــة األهـــيع الزجفػ ـــة أقخـــاشيا، والزقذـــػد الاألكتخيـــة األكتخيـــة 

اع إلــى الزػ ــج نفخــو مــغ الزصمقــة ألن القــانػن لــع يجــجدىا، و ســج  ــجم  جقــق ىــحه السخــبة الزــحكػرة،  لجــل االجةزــ
، و ذا كان القانػن لـع يذـف االجةزـاع الكػنـو ر أب  جد مغ األهيعاألهبػع الةالي، ويكػن السذال مةجققا الجرػ 

  اديا أو غحخ  ادب، إنزا يفيع ذلظ مغ شبيعة األمػر الزصمػل مغ الثزبية العامة مساقدةيا. 
  ـ االجتساع الظارئ أو غير العادي  3

 يثػز أن  ثةزم اليحاة العامة وحخب الجاجة اجةزا ا غحخ  ادب وقج بحسا الثية الةي  ج ػ إليو. 
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الةــي  ــسز  مــى انــو   إذا اقةذــخ  92أمــا السذــال القــانػني ليــحا االجةزــاع فقــج أشــارت لــو الفقــخة مانيــا مــغ الزــادة 
إقالـة مثمـذ إدار يـا أو أب  رـػ ايـو  ججول األ زال  مى  عج ل  قج الدخكة أو زيادة راس ماليا أو  حضيرو أو

 ((. السخبة الزصمػبة لالجةزاع األول أو دمثيا أو  جػيميا أو  ذفحةيا ايقةري  سجئح حرػر
والسخبة الزصمػبة لالجةزاع األول في الفقخة أوال  عسي األكتخية، وقج  ػقف القانػن  سج األكتخيـة، ولـع يدـخ إلـى     

ي الزجة الةي  ج ى لالجةزاع العجىا ولع  ةعخض إلى  حضيس السخبة إلى اقل مـغ إ ادة االجةزاع مخة أخخا وما ى
إذ األكتخية  سج  جم  جققيا، وىحا  تحخ صعػبة  جم  جقق السخبة الزصمػبة، وحخب القانػن العخاقي ال  ػجج حل، 

 .البج مغ قخار  ليجه األكتخية
ةفــخيخ الزخــا خة القــانػن اإلمــارا ي الــحب يقرــي الذـــجة ونــخا األمــخ  ةصمــب االبةعــاد  ــغ الةفــخيخ واإلفــخا ، ال    

االجةزــــاع الجرــــػر أب  ــــجد فــــي االجةزــــاع التالــــث، ألن القــــخارات الزصمــــػل ا حاذىــــا خصحــــخة فــــي حيــــاة الدــــخكة 
 كةذفحةيا متال. 

 أمــا اإلفــخا  فحةزتــل الزػقــف القــانػن العخاقــي الــحب  ةصمــب األكتخيــة حذــخا، وقخيــب مســو القــانػن األردنــي الــحب    
%، ونخا الجل الػهخ  ةزتـل الزػقـف القـانػن الزذـخب ونطـام الدـخكات الخـعػدب المـح غ شمبـا حرـػر 40 ةصمب 

 % في األقل مغ أهيع الدخكة. 25
( مغ القـانػن العخاقـي الزػجـب الةعـج ل الـحب أشـخنا إليـو، ولكـغ الةعـج ل لـع يعـالج األمـخ 92وقج  جلت الزادة       

 - : لبل زاد في  عقحجه، فجخب الةعج
  الالسخــبة لالجةزــاع العــادب يدــةخ  حرــػر األكتخيــة، و ســج  ــجم  جققيــا  ــج ى الجةزــاع مــان فــي األهــبػع

% مغ األهيع، وأضاف الدكل غحخ مفيػم انو الإمكان الزخـثل 25الةالي، وال يكػن صجيجا إال الجرػر 
القــػانحغ مػضــػع فــي  % لالجةزــاع العــادب لــع نــخ مــا يزاممــو25أن  متــي ىــحا االشــةخا ، فاشــةخا  حرــػر 

 ...الزقارنة
  كزــا انــو  ــخك األمــخ لمزخــثل ليذــخف السطــخ  ــغ حذــػل السخــبة الزصمػبــة ايــو،  جكــع  ةــخك لمزخــثل قــج

 ....يصمبو أو ال يصمبو وفي ذلظ ممع لمزخاواة 
  ــع  ةعــخض الةعــج ل إلــى نذــال االجةزــاع غحــخ العــادب وبــحلظ مــغ غحــخ اليخــحخ  جققــو. بــل إن القــانػن ل

 ســـجما اشـــةخ  لذـــجة القـــخارات فـــي االجةزـــاع غحـــخ العـــادب، أن  ذـــجر  لألمـــخ صـــعػبة،العخاقـــي أضـــاف 
الأكتخية األهيع الزكػنة لخاس الزال    ذجر القخارات الحاصة بةعج ل  قج الدخكة أو زيادة راس ماليا، أو 

قة فــي  حضيرــو أو دمثيــا أو  جػيميــا أو  ذــفحةيا الأكتخيــة األهــيع الزكةةــب بيــا والزخــجد أقخــاشيا الزخــةج
/مانيـــا(، فاألغمبيـــة مصمػبـــة ال فـــي الجرـــػر فقـــخ إنزـــا فـــي الةذـــػيت  ـــل 98 م…(( الدـــخكة الزخـــاىزة 

 ...ة األهيع الزداركة في االجةزاعالقخارات أيرا، لكغ الةذػيت في القخارات العادية يكػن الأغمبي
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  صمــب القــانػن حرــػر مســجوبحغ  ــغ الزخــثل و ــغ الثيــة القصاليــة الزحةذــة وحرــػر أغمبيــة أ رــاء 
مثمذ اإلدارة الرـزسيع مزتمـػ العزـال، ومـم ذلـظ  سعقـج االجةزـاع  سـج  ـجم حرـػر الزـحكػريغ العـج مـخور 

 (. 93نذف ها ة  غ مػ ج االجةزاع  م
هـثل الدـخكات و مـى أغمبيـة أ رـاء مثمـذ اإلدارة، وقج  جلت الزادة ليقةذـخ اشـةخا  الجرـػر  مـى مزتـل      

وأالقــى  مــى صــجة انعقــاد االجةزــاع حةــى مــم  ــجم حرــػر أ رــاء مثمــذ اإلدارة العــج مرــي نذــف هــا ة  مــى 
 وقت االجةزاع الزججد، وبحلظ  خاىل القانػن  ثاه  جم حرػر أ راء مثمذ اإلدارة، 

ا ة، مـع انعقـاد اجةزـاع اليحاـة العامـة التحـخ حرــػر أب غخاالـة الـسز العخاقـي، االنةطـار نذـف هــ الفقـو خا يـو      
 مغ أ راء مثمذ اإلدارة وبال مخلولية  ةخ ب  مى أب مسيع الخبب  تحبو. 

 حزؾر االجتساعات واإلنابة 
يجــق ألب مخــاىع حخــب القــانػن العخاقــي، حرــػر اجةزا ــات اليحاــة العامــة والزدــاركة فــي الةذــػيت، لعــجم      

ق، كزــا يجــق لمزخــاىع أن  سحــب غحــخه بػكالــة أن كــان الزســال غحــخ مخــاىع فــي الدــخكة، وجــػد نــز يقحــج ىــحا الجــ
، ونخا أوال ومانيا( 91ج الزخاىزحغ  موبػرقو إناالة  عجىا الدخكة الالةسخحق مم مخثل الدخكات، إن كان الزسال أح

  .وأن إالاحة  ػكحل التحخ، وقج يكػن مرخا الالدخكة، لع  خزح القػانحغ مػضػع الزقارنة ال
 اختراصات وصالحيات الهينة العامة 

مـغ قــانػن الدـخكات الفقخا يــا العدـخ اخةذاصــات وصـالحيات اليحاــة العامـة و مــى الدــكل  102بحسـت الزــادة      
 اآل ي: 

   اليحاة العامة ىي أ مى ىحاة في الدخكة، و ةػلى  قخيخ كل ما يعػد لزذمجةيا ويكػن ليا بػجو خاص ما يأ ي: 
 أوال: مساقدة و قخار  قخيخ الزلهخحغ حػل إجخاءات  أهيذ الدخكة  سج  قج االجةزاع الةأهيخي. 

مانيا: انةحال مزتمي الزخاىزحغ مغ غحخ القصاع االشةخاكي في مثمذ إدارة الدـخكة الزحةمصـة مـغ قـبميع، ومزتمـي 
 جزيم الزخاىزحغ في مثمذ إدارة الدخكة الزخاىزة الحاصة و قالةيع. 

ومخاقـب الجخـاالات وأب  قخيـخ نخـخ  خدىـا مـغ … ا: مساقدة  قاريخ كل مغ مثمذ اإلدارة فـي الدـخكة الزخـاىزةمالت
 جية ذات  القة وا حاذ القخارات الالزمة. 

 راالعا: مساقدة الجخاالات الحةامية لمدخكة والزذادقة  محيا. 
 لمخسة الةالية في غحخ الدخكات الزخاىزة. خامخا: مساقدة و قخار الحصة الخسػية الزقةخحة والزػازنة الةحصيصية 
 هادها:  عححغ مخاقب الجخاالات و جج ج أجػره في الدخكات الحاصة. 

 هاالعا: مساقدة االقةخاحات الحاصة الاالقةخاض والخىغ والكفالة وا حاذ القخارات الدأنيا ((. 
مامسا: إقخار نخبة األرباح الػاجب  ػزيعيا  مى األ راء و جج ـج نخـبة االحةيـاشي اإللدامـي وأيـة احةياشـات أخـخا 

  خاىا مساهبة. 
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 اهعا:  جج ج مكافأة رئيذ وأ راء مثمذ اإلدارة في الدخكات الزخاىزة الزحةمصة والحاصـة الزـا  ةساهـب والثيـج 
 األرباح. الزبحول في إنثاز الزيام و جقحق الحصخ و 

 اشخا: إقخار قػا ج الحجمة في الدخكة الزخاىزة الزحةمصة الزعجة مغ مثمذ اإلدارة الالةسخحق مـم الثيـة القصاليـة 
 الزحةذة ((. 

 واالخةذاصات كزا ىػ واضح  ةعمق الاليحاة العامة في اجةزا ا يا الزةسػ ة الةأهيخي والعادب والصارئ. 
 يطؤونٍخ أعضبء رلهص اإلدارح

 ــالج قــانػن الدــخكات العخاقــي مػضــػع مخــلولية أ رــاء مثمــذ اإلدارة الذــػرة مبةخــخة  ــل خــالف      
 القػانحغ مػضػع الزقارنة الةي  الثةو الدكل اكتخ  فذيال. 

، واألولـى  ـسز  مـى انـو 120، 119فزا ورد في نذػص قانػن الدخكات العخاقي ىػ نز الزـاد حغ     
ب  رػ ايو أن  كػن لـو مذـمجة مباشـخة أو غحـخ مباشـخة فـي العقـػد   ال يثػز لخئيذ مثمذ اإلدارة أو أ

الةي  بخم مم الدخكة أو لجخابيا إال بةخخيز مغ اليحاـة العامـة، وكـل غـبغ  ـسثع  ـغ ىـحا الةعاقـج  ةثـاوز 
%  دــخ فــي الزاــة مــغ ةيزــة الزةعاقــج  ميــو يثعــل العقــج الــاشال رغــع  ــخخيز اليحاــة العامــة، ويةجزــل 10

 حب الدخكة الخببو((.  اقجه كل ضخر يذ
انـو    مـى رئـيذ وأ رـاء مثمـذ اإلدارة أن  بـحلػا مـغ العسايـة فـي  ـجبحخ مذـالح  120و سز الزادة     

الدــخكة مــا  بحلػنــو فــي  ــجبحخ مذــالجيع الحاصــة و دار يــا إدارة هــميزة وقانػنيــة  مــى أن ال  سدلــػا فــي ذلــظ 
ام اليحاة العامة  غ أب  زل يقػمػن الو الذفةيع  غ  ساية الدحز الزعةاد مغ أمتاليع، وىع مخلولػن أم

 ىحه((. 
  119ومفاد الزادة 

أن ال يكــــػن لمعقــــػد الةــــي  بخميــــا مثمــــذ اإلدارة مذــــمجة شحذــــية ألحــــج أ رــــاء الزثمــــذ، إالعــــادا      
لمدبيات، و ذا وجـجت متـل ىـحه الزذـمجة فـال يكـػن العقـج نافـحا إال بةـخخيز مـغ اليحاـة العامـة، بـل  بصـل 

 .% مغ ةيزة الزةعاقج  ميو10ةى مم وجػد الةخخيز إذا نةج  غ العقج غبغ لمدخكة  ةثاوز العقج ح
كزا أن القانػن العخاقي يزسم  مى  رـػ مثمـذ اإلدارة أن يكـػن رئيخـا أو  رـػا لزثمـذ إدارة شـخكة     

اليحاـة  أخخا  زارس نداشا مزامال لسدا  الدخكة الةـي  ةـػلى رئاهـة أو  رـػية مثمخـيا إال بةـخخيز مـغ
 /مانيا(. 110العامة ليحه الدخكة  م

مغ قانػن الدـخكات العخاقـي مـجا الجـخص الزصمـػل مـغ  رـػ مثمـذ اإلدارة  120وقج بحست الزادة      
أن  بحلـو، فػصـفةو فــي حخصـو الحــاص  مـى  زدــية أمـػره الدحذـية  مــى، ال  سـدل  ــغ حـخص الدــحز 

 ظ. الزعةاد إذا كان في  ذخيئ أمػره الدحذية دون ذل
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ولــع  دــخ القــػانحغ الةــي نةعــخض إلــى نذػصــيا لزػضــػع الجــخص وبالةــالي  ةــخك لمقػا ــج العامــة أب      
حخص الدحز الزعةـاد فـي متـل ضـخوف الدـحز الـحب يدـتل  رـػية مثمـذ اإلدارة، امـا  ـغ مخـلولية 

ذلــظ فــأن  رـػ مثمــذ اإلدارة والجــق فــي مصالبةــو الــالةعػيس أو مقاضــا و فمــع  ةصــخق ليــا القــانػن. و مــى 
الزخــلولية حخـــب القـــانػن العخاقـــي  ةقــخر شبقـــا لمقػا ـــج العامـــة فـــي مخــلولية الػكحـــل  ـــغ األ زـــال الرـــارة 

 لزػكمو ولمتحخ إذا  ثاوز حجود صالحيا و. 
كزـــا بحســــت القـــػانحغ الةــــدام الدــــخكة الأ زـــال أ رــــاء مثمـــذ اإلدارة، مــــا دامــــت  ثـــخب الاهــــع الدــــخكة      

واقعـــة ضـــزغ اخةذـــاص الزثمـــذ، أمـــا إذا  ثـــاوز اخةذاصـــا و، فةخـــأل  ولجخـــابيا  ســـجما  كـــػن األ زـــال
الدـــخكة  ثـــاه األشـــحاص حخـــسي السيــــة، ولكـــغ ال  خـــأل الدـــخكة  ـــغ أ زــــال الزثمـــذ الةـــي فحيـــا  ثــــاوز 
لمذالحيات مةى  مع الدحز بةثاوز الزثمذ و بسى قخيسة العمع  مى االشالع  مى القحػد الةي  ةرزسيا 

 نطام الدخكة. 
ا  قرــي الــو نذــػص القــػانحغ ويــخاه الفقــو، مخــلولية أ رــاء مثمــذ اإلدارة  ــغ األضــخار الةــي ومــ       

 مجــق الدــخكة أو الزخــاىزحغ أو التحـــخ، ويجــق لمدــخكة أن  ةـــػلى مصــالبةيع مــغ خـــالل قــخار  ةحــحه اليحاـــة 
األمـخ يجـق العامة  بحغ نػع الزصالبة وحثزيا و عححغ مغ  ةػالىا نياالة  ـغ الدـخكة و ذا  قا خـت  ـغ ىـحا 

ألب مخــاىع أن  ةــػلى ىــحه الزصالبــة الزػجــب د ــػا يصمــق  محيــا  د ــػا الدــخكة(، أب أن الزخــاىع ينــيع 
د ــــػا  مــــى  رــــػ فــــي مثمــــذ اإلدارة مصالبــــا بةعــــػيس األضــــخار الةــــي لجقــــت الدــــخكة مــــغ  ذــــخفا و، 

الـــحب أقـــام و سذـــخف نمـــار ىـــحه الـــج ػا إلـــى الدـــخكة مزتمـــة لزثزـــػع الزخـــاىزحغ،  مـــى أن  ـــجفم لمزخـــاىع 
الج ػا نفقات ذلظ، ويخةصيم الزخاىع أن ينيع د ػا مباشخة إذا لجقو ضـخر شحذـي كجخمانـو مـغ  ػزيـم 
األربــاح أو أب إجــخاء نخــخ، و حةمــف ىــحه الــج ػا  ــغ األولــى فــي أن نمــار األخحــخة  سذــخف إلــى الزخــاىع 

 منيع الج ػا. 
خدة  مجـق  رـػا العحسـو أن  ـع  ػزيـم األ زـال ومغ الزعمػم أن مخلولية أ راء مثمذ اإلدارة قج  كـػن مسفـ

بــحغ أ رــاء الزثمــذ، ويخجــم الرــخر إلــى  ذــخف أحــج األ رــاء الزحــػل حخــب  قخــيع األ زــال، أمــا إذا 
كــان الةذــخف جزاليــا ايخــأل  ســو أ رــاء مثمــذ اإلدارة مثةزعــحغ ومةرــامسحغ، إال إذا كــان الةذــػيت 

 .الاألغمبية ومبت الزعارضػن رأ يع حػل القخار
ومغ الزعمػم أن الزخلولية قج  كػن مجنيـة ونةيثـة مبػ يـا  عـػيس الرـخر العـج  ـػافخ أركانيـا كزـا ىـػ      

 معخوف شبقا لمقػا ج العامة في الزخلولية. 
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وقج  كػن جدائية نةيثة النيام الأحج األ زال الةي  عج جخائع يعاقب مخ كبيا كاالخةالس أو الةدويـخ أو      
لبية القػانحغ إلى  جـخيع إفدـاء أهـخار الدـخكة حةـى لمزخـاىزحغ فـي غحـخ اجةزا ـات خيانة األمانة.  دحخ غا

 اليحاة العامة. 
و زسـم القــػانحغ إقـخاض أ رــاء مثمـذ اإلدارة، أو كفــالةيع إال إذا كـان ندــا  الدـخكة اإلقــخاض وان يجذــل 

 الالدخو  الزعخوضة لمثزيم. 
 
 
 

  انرقبثخ عهى انشركبد: ادلجحث انثبيٍ
وججنا أن أحكام القانػن مدجدة في  أهيذ الدخكات  جا الدـخكة البخـيصة، إذ  ةصمـب  أهـيذ أب شـخكة مـغ       

الدـــخكات األربعـــة الةـــي وضـــعت أحكـــام القـــانػن فـــي غالبحةيـــا لةسطـــيع أوضـــا يا، صـــجور شـــيادة  أهـــيذ و ةصمـــب 
 ضخورة اخح مػافقةيا.  الديادة مػافقة الثية القصالية الزحةذة، فرال  غ مػافقة أية جية  خا الزخثل

مع جاء الةعج ل لقانػن الدخكات ليحفف إجخاءات الةأهيذ وييخخىا، فال حاجة لذجور شيادة  أهيذ الالسخبة      
لمدــــخكات الزجــــجودة والةرــــامسية، والزدــــخوع الفــــخدب، واقةذــــخت الدــــيادة  مــــى الدــــخكات الزخــــاىزة، حةــــى ىــــحه 

الزخــثل الــحب مصمــػل مســو الةجــخب  ــغ  ػافــق اإلجــخاءات مــم الدــخكات فــان الثيــات الةــي  خــأل لةأهيخــيا ىــػ 
 الدخو  القانػنية. 

وبةقـج خنا وكزــا ذكــخ فانـو إذا كــان الةحضيــئ مصمــػل ايقةرـي أن ال يذــل األمــخ إلـى  أهــيذ شــخكة مخــاىزة      
 . التحخ أن  خأل أية جية أخخا، ويقةذخ دور الزخثل  مى معخفة مجا  ػافق الصمب مم الدخو  القانػنية

و جـــخاءات  أهـــيذ الدـــخكات رقاالـــة هـــاالقة أو مخافقـــة لمةأهـــيذ، نخاىـــا  عصمـــت فةطـــل الخقاالـــة الالحقـــة ضـــخورية     
ووجػل إيالئيا أىزية أكبخ، خاصة أن الةعجيالت  مى الزػاد الحاصة الالخقاالة مججودة جـجا، ولـػ أن ىـجف الخقاالـة 

 مغ قانػن الدخكات  قري الان:  (125 قج  تحخ الذػرة جػىخية، فإذا كان اليجف حخب الزادة 
  أوال:  يــجف الخقاالــة إلــى ضــزان ةيــام الدــخكة بةصبحـــق أحكــام ىــحا القــانػن، وقــخارات الةحصــيخ الزخكــدب و ثخـــحج 

 و ػجيو نداشيا لةلدب دورىا في  زمية الةسزية. 
االعـــة  سفحـــح زة مةمانيـــا:  ةـــػلى الثيـــة القصاليـــة الزحةذـــة ذات العالقـــة الالسدـــا  الزجـــجد فـــي  قـــج الدـــخكة الزخـــاى

 (( األندصة الػاردة فحيا
كـاآل ي:    يـجف الخقاالـة إلـى ضـزان ةيـام الدـخكة بةصبحـق  أصـبح( 125فان ىجف الخقاالة العج  عج ل الزادة       

 أحكام  قجىا وىحا القانػن((. 
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الحمل الحب  خافق ومم ذلظ بةقج خنا يثب أن يكػن لمخقاالة دورا فا ال في مةاالعة ندا  الدخكات والةجخب  غ      
 زميا وهسبجب مالحطةسا أن وججت  مى السذػص الخقابية الةي  رزسيا البال الحامذ في القانػن  الخقاالة  مى 

  -ونقخع الخقاالة  مى السجػ اآل ي:  الدخكات(.
 يطتهسيبد انرقبثخ: ادلطهت األول

ن الزخـةمدمات الرـخورية لززارهـة الخقاالـة، العج أن  عخضسا لمسز الحب  بحغ ىجف الخقاالة و عج مو، نةساول اآل     
 وهسةساول ىحه الزخةمدمات في نقا : 

ل الدــيخ ، أن يعـجا خـالـ عمـى مجمــس اإلدارة فـي الذــركة السدـاهسة والســدير السفـؾض فــي الذـركات األخــر   1
  ةرزغ البيانات اآل ية:  األول مغ كل هسة قائزة

  يا إن وججت.   أوال: اهع الدخكة، و سػان مخكد إدار يا وفخو 
 مانيا: مقجار راس الزال وبيان األهيع والجذز الةي  ةكػن مسيا. 

مالتا: األقخا  الزجفػ ة مغ ةيزة األهيع في الدخكة الزخاىزة وما هجد مسيا خالل الخسة و مظ الةي لـع  خـجد رغـع 
 اهةجقاقيا. 

 راالعا: مثزػع األهيع الةي لع يعج ألصجابيا حق االحةفاظ بيا. 
 أو حذز كل مغ:  أهيعأهزاء وجسخيات وميغ و ساويغ و جد  خامخا:

: أ رــاء الدــخكة، واأل رــاء الــح غ اكةخــبػا العرــػية أو انةيــت  رــػيةيع فــي الدــخكة مــغ  ــاري  نخــخ قائزــة 1
 هسػية أو مغ  اري   خثحل الدخكة  سج إ جاد القائزة الخسػية األولى. 

الزـــج خ الزفـــػض فـــي الدـــخكات فـــي الدـــخكة الزخـــاىزة و  ـ رئـــيذ وأ رـــاء مثمـــذ اإلدارة والزـــج خ الزفـــػض 2
 ((. األخخا 
 ويةرزغ السز معمػمات مصمػل  رزحسيا في القائزة ال  جةاج إلى  ػضيح.     
 ـ إن دعؾة الهينة العامة لالجتساع لسشاقذة الحدابات الختامية يجب أن ترفق بها:  2
 ـ الجخاالات الحةامية لمخسة الخاالقة و قخيخ مخاقب الجخاالات الدأنيا.  2. ـ القائزة الخسػية 1  
 ((. مجا  سفحح الدخكة لحصةيا الخاالقةـ  قخيخ الزج خ الزفػض  غ  3

ــة السخترــة ــى السدــجل والجهــة القظاعي ــدعؾة إل ــا: فــي الذــركة السدــاهسة ترســل ال مــم البيانــات والةقــاريخ  ثاني
( مــغ البســج أوال مــغ ىــحه الزــادة، مــم  قخيــخ مثمــذ اإلدارة  ــغ مــجا  سفحــح 2 ( و1الزسذــػص  محيــا فــي الفقــخ حغ  

الدــخكة لحصةيــا لمخــسة الخــاالقة، أمــا األ رــاء ايجــق ليــع مخاجعــة الدــخكة لالشــالع  مــى القائزــة الخــسػية واهــةالم 
 نخحة مغ البيانات والةقاريخ األخخا((. 

حخب الفقخة أوال  مى الزخـثل فقـخ، وال  خهـل إلـى الثيـة وقج  جلت ىحه الزادة لةقةذخ السخحة الةي  خهل       
القصاليـــة  ثخـــحجا لمفمخـــفة الةـــي ا ةزـــجىا الةعـــج ل فـــي أالعـــاد الثيـــة القصاليـــة  ـــغ اإلشـــخاف  مـــى الدـــخكات غحـــخ 
الزخاىزة، ولكغ ال يفيع إلتاء إرهال نخحة إلى األ رـاء فـي الدـخكات غحـخ الزخـاىزة، إذ يثـب أن يكػنـػا  مـى 
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الدــخكة قبــل االجةزـــاع، و مــى مــا  بــجو أن األ رــاء الإمكـــانيع الجذــػل  مــى السخــحة مــغ الدـــخكة درايــة بػضــم 
 مباشخة. 

وقج أالقى الةعج ل  مى الفقخة التانية ححث  خهل الج ػة وليخت نخحة مسيا ألن إرهال نخحة يكػن لمعمع فقخ،      
أمـــا الـــج ػة فزـــغ اجـــل الجرـــػر إلـــى الزخـــثل والثيـــة القصاليـــة الزحةذـــة، ولكـــغ يقةذـــخ األمـــخ  مـــى الدـــخكات 

لزـادة، ويجـق أل رـاء الدـخكة الجرـػر الزخاىزة، و خهل معيا البيانات والةقاريخ الزسذػص  محيا في أوال مغ ا
 إلى الدخكة الهةالم نخحة مغ البيانات والةقاريخ مم االشالع  مى القائزة الخسػية. 

ويجق لمزخثل في جزيم الدخكات ولمثية القصالية الزحةذة أيرـا فـي الدـخكة الزخـاىزة شمـب أيـة بيانـات      
 . الةي  جلت( 128أو إيراحات أو مخةسجات مغ الدخكة  م

ومغ الزلكج أن ذلظ يقةذخ  مـى الدـخكات  ومؽ مدتمزمات الرقابة أيزا أن يكؾن لمذركة سجل لألعزاء،     
(   يكػن لكـل 129الةي  ةعجد فحيا الدخكاء، و ميو فان شخكة الزدخوع الفخدب ليذ ليا هثل لأل راء، فالزادة  

ل  ـــجون ايـــو الزعمػمـــات ار يـــا الزخـــثشـــخكة مخـــاىزة ومجـــجودة و رـــامسية هـــثل أل رـــائيا يجفـــظ فـــي مخكـــد إد
 . اآل ية((
ويجق ألب  رػ في الدخكة لع يخثل اهـزو فـي هـثل األ رـاء أو حـحف مسـو أو هـثل اهـع شـحز خصـأ      

أو إذا حذل  أخحخ أو قذػر في  خثحل مغ يخةجق ذلظ، وشصب مـغ يقةرـي أن يدـصب، وكـحلظ لكـل أ رـاء 
مةسا يـا مخاجعـة الزخـثل إللـدام الدـخكة بـحلظ، كزـا يجـق لزـغ  رـخر الدخكة مصالبة الدخكة بةذجيح القحـج و سـج ا

 (. 130الزصالبة الالةعػيس أيرا  م
(. وأل راء الدخكة حق االشالع 131وكل قحج  جون في هثل األ راء يعج صجيجا ما لع  تبت العكذ  م     

عــخض هــثالت األ رــاء  مـى هــثل األ رــاء، فـان مســم مــغ ذلـظ لــو مخاجعــة الزخـثل لةزكحســو مســو، ويثـب أن  
  مى أ راء الدخكة قبل  دخة أيام مغ 

 (. 132اجةزاع اليحاة العامة  م
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/أوال 133جاء السز بةعححغ مخاقب لمجخاالات مصمقـا الجحـث يدـزل جزيـم أنـػاع الدـخكات ححـث  ـسز الزـادة       
   حرم حخاالات الدخكة الزحةمصـة إلـى رقاالـة و ـجقحق د ـػان الخقاالـة الزاليـة امـا حخـاالات الدـخكة الحاصـة فةخاقـب 

(، وكزــا ذكخنــا فــان كمزــة الحاصــة ال …(و ــجقق مــغ قبــل مخاقــب الجخــاالات الزعــحغ مــغ قبــل اليحاــة العامــة لمدــخكة 
   مى مخاقب الجخاالات  136 سذخف إلى الزخاىزة فقخ إنزا لثزيم أنػاع الدخكات،  لكج ذلظ ما ورد في الزادة 

أن  ــجلي بخأيــو حــػل الجخــاالات الحةاميــة لمدــخكة الزخــاىزة أمــام ىحاةيــا العامــة ويثــػز ذلــظ فــي الدــخكات األخــخا 
رد فــي الزــادة حــػل إدالء الزخاقــب بخأيــو أمــام اليحاــة العامــة، فيــػ واجــب فــي الزخــاىزة فــالثػاز والػجــػل الــػا…(( 

 وجػازب في غحخىا. 
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و خراع الدخكات الزحةمصة لزخاةبة د ػان الخقاالة الزالية  ةزاشى مم أىزية ىحه الدخكات الةـي  دـارك الجولـة      
 %. 25بسخبة في راس مال الدخكة ال  قل  غ 

كات الحاصــة  عحســو اليحاــة العامــة و خــةصيم أن  عدلــو كزــا انيــا ىــي الةــي  جــجد مكافأ ــو، والخقاالــة الزخاقــب فــي الدــخ 
الةــي  زــارس مـــغ قبــل مخاقــب الجخـــاالات  عــج رقاالــة داخميـــة وان األصــل فــي مزارهـــة ىــحه الخقاالــة مـــغ قبــل اليحاـــة 

خكاء فـي األمـػر الجخـابية والزاليـة العامة، ألنيا أ مى همصة رقابية في الدخكة، وبخبب  جم  ـػافخ الحبـخة لـجا الدـ
 يذار إلى إناشة ميزة الخقاالة الزخاقب يجزل ملىالت معحسة  عحسو اليحاة العامة. 

وقج  عخض أمخ  عححغ مخاقب الجخاالات مغ قبل اليحاة العامة لالنةقاد،  أهيخا  مى أن الزخاقب هيفقج العس      
عحغ مـغ ىحاةيـا العامـة، وىـحه اليحاـة الةـي يخـيصخ  محيـا كبـار حياده، وىػ  جلي بخأيو حػل حخاالات الدخكة ألنو م

 أصجال الجذز ىي الةي  حةار اإلدارة واألخحخة مخلولة  غ إخفاق الدخكة و غ انجخافا يا الزالية. 
ولكغ ال نخا حال ليحه الزعرمة، فيي  الزية ألنـو مـغ غحـخ الزةذـػر أن يفـخض  مـى اليحاـة العامـة مخاقـب      

مخغػل ايو مغ قبميا، لحلظ  طل الةػلية و صبحق معا حخ مداولـة ميسـة الزجاهـبة ىـي الزعـػل  محيـا حخاالات غحخ 
 -اآل ي الجخب ما ذىب إليو الفقو: ويدةخ  في مخاقب الجخاالات ، في نداىة مخاقب الجخاالات

زيســة أن يكــػن حــامال لزلىــل  مزــي  بــيح لــو  ــػلي ىــحا الزسذــب، والزلىــل العمزــي الزخــزػح الــو لزداولــة ال -1
 ةزتــل الالجذــػل  مــى شــيادة مــجقق حخــاالات مــغ الزعيــج العخبــي لمزجاهــبحغ القــانػنححغ، قبــل ذلــظ فةجــت 

 مػم مخاجعة حخاالات لكسيا ألتحت.دراهة دب
أن ال  كػن لو صمة  رػية أو إدارية في الدخكة، فال يكػن شخيكا أو مػضفا أو مخةدـارا لمدـخكة، كـحلظ  -2

 أن ال  خبصو صمة قخاالة الأ راء اإلدارة في الدخكة أو مػضف فحيا و زةج ىحه القخاالة حةى الجرجة الخاالعة. 
ــاألخص حــؾل ا         ــه فــي حدــابات الذــركة وب : ىــل أن حخــاالات ألمــؾر اآلتيــةويبــدي مراقــب الحدــابات رأي

الدخكة هميزة مغ الساحية الزجاهبية وىل ىـي مصاالقـة لػاقـم حـال الدـخكة، وىـل هـزح لـو الـاإلشالع  مـى هـثالت 
والزعمػمــات الالزمــة لةكــػيغ رأيــو ومــا إذا كانــت األصــػل الزجاهــبية رو حــت و مــى وجــو الحذــػص مخــظ الــجفا خ 

 والخثالت الزجاهبية. 
( ويبـــحغ الزحالفـــات الةـــي 136صـــابق الجخـــاالات مـــم  قـــج الدـــخكة وأحكـــام قـــانػن الدـــخكات  مكـــحلظ مـــجا         

مخـــلولية مخاقـــب الجخـــاالات  137( و بـــحغ الزـــادة 136حذـــمت وىـــل أنيـــا مازالـــت قائزـــة  ســـج  ـــجقحق الجخـــاالات  م
غ رئــيذ مثمــذ الا ةبــاره وكــيال  ــغ الدــخكة فــي مخاةبــة و ــجقحق حخــاالا يا، ومعمــػم أن الجخــاالات الحةاميــة  ػقــم مــ

اإلدارة والزــج خ الزفـــػض فـــي الدــخكات الزخـــاىزة و ػقـــم فـــي الدــخكات األخـــخا مـــغ قبــل الزـــج خ الزفـــػض، ويقـــجم 
مخاقــب الجخــاالات  قخيــخا  ــغ الجخــاالات الحةاميــة مػقعــا مســو، ويخــأل كــل مــغ وقــم  مــى الجخــاالات الحةاميــة  ــغ 

 (. 138صجة البيانات الػاردة فحيا  م
كالرـخر الـحب  ـسثع  ـغ إفدـاء أهـخار  ،ضرر يمحقه عسـل مراقـب الحدـابات فـي الذـركة كسا يدال عؽ أي     

 .حيا، شبقا ألحكام القػا ج العامةالدخكة الزا  مجق الرخر ف
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يزكغ أن نعج الةفةير  مى الدخكة نػع مغ الخقاالة الحارجية، ويجق لمزخثل أن يعحغ مفةدـا أو أكتـخ لةفةـير      

 أوضاع الدخكة إذا ورد اد اء مخبب مغ إحجا الثيات اآل ية: 
 . الثية القصالية الزحةذة   أوال:

الزكةةـــب بيـــا أو مــــغ  %  دـــخ مـــغ الزاــــة فـــي األقـــل مـــغ ةيزـــة األهـــيع10مانيـــا: أ رـــاء فـــي الدـــخكة يجزمـــػن 
 حذذيا. 

  انـو لمزخـثل  141(. و رـيئ الزـادة 140مالتا:  رػ مثمذ اإلدارة والزج خ الزفػض في الدـخكات األخـخا م 
 حق  عححغ مفةر  سج الرخورة دون شمب مغ أية جية((. 

 أن ( ومظمؾب مؽ السفتش 142ويبيؽ السدجل مهام السفتش وطبيعة التقارير السظمؾب مشه إعدادها )م
ومصمـػل مـغ األخحـخ أن  خهـل نخـحة  يرفع تقريرأل عؽ السخالفة التي كمف بالتفتيش عشها إلى السدجل،

مــغ الةقخيــخ إلــى الدــخكة والــى الثيــة القصاليــة الزحةذــة. ومصمــػل مــغ جزيــم الزخــلولحغ فــي الدــخكة أن 
ى وجــو الحذــػص يقــجمػا لمزفــةر كــل العــػن لإلشــالع  مــى مــا  خيــج اإلشــالع  ميــو لةكــػيغ قسا ا ــو، و مــ

هــثالت الدــخكة والــجفا خ والزخــةسجات، والخــزاح لــو الاالهةيرــاح واهــةثػال أب مــغ مسةخــبي الدــخكة وأب 
 (. 144شحز لو  القة الالدخكة  غ األمػر الةي  حز الزػضػع الزكمف الالةفةير الدأنو  م

  أو أي عزـؾ إذا وجد السفتش مدؤولية أي مؽ أعزاء مجمس اإلدارة أو السدير السفـؾض فـي الذـركة
مػجػد حاليا أو في الخابق  غ أ زال  ػجب الزخلولية،  ميـو إالـال  الثيـات الزحةذـة  فيها أو مؾعف،

( وقج  قػم اليحاة العامة لمدخكة بةعححغ مفةر مغ ذوب االخةذاص 145لةقػم الا حاذ اإلجخاء الزساهب  م
إشــار  زمــو وشبيعــة الةقــاريخ الةـــي  لةفةــير أوضــاع الدــخكة، ويجــجد قــخار اليحاــة العامـــة بةعحــحغ الزفــةر،
 (. 142 خفعيا،  مى أن  عصى نخحة مغ قخار الةعححغ إلى مخثل الدخكات  م

وقــج وجــجنا أن الخقاالــة الحارجيــة مةزتمــة الــالةفةير مػجــػدة فــي العــس القــػانحغ مػضــػع الزقارنــة، وحةــى ىــحا      
ولجزاية الزجخخيغ مغ أصـجال األهـيع، أو البعس يقذخ الةفةير  مى الدخكات الزخاىزة ألىزية ىحه الدخكات 

  .مغ قانػن الدخكات اإلمارا ي الةفةير يقم  مى شخكات الزخاىزة والةػصية الاألهيع 318 مى شخكات األمػال م
ونخا صػال  جم  عزيع الةفةير  مى جزيم الدخكات ألن الدخكات غحخ الزخاىزة  كػن الجثع صتحخ  ادة،     

ة الالسخبة ليا، والن االنجخافات الةي  جذل فحيا و مجق الرخر الالدخكاء، أو العريع و كػن نفقات الةفةير الاىر
يكػن ليلالء الدخكاء القجرة في كدفيا، لعجدىع القمحل ولمذالت الػميقة الةي  خبخ العريع الـبعس، أمـا القـػل الـان 

 ػنيع. الرخر  مجق الجائسحغ فميلالء الجق دائزا الالمثػء إلى القراء لةػفحخ الرزان لج 
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))شركة تتألف مؽ عدد ( مغ قانػن الدخكات العخاقي في الفقخة مانيا الدخكة الزججودة الأنيا: 6 خفت الزادة       
مؽ األشخاص ال يقل عؽ شخريؽ وال يزيد عمى خسدة وعذريؽ يكتتبؾن فيها بأسهؼ ويكؾنؾن مدؤوليؽ عـؽ 
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وقـج أضـاف الةعـج ل الـحب صـجر  مـى القـانػن ديؾن الذركة بسقـدار القيسـة االسـسية لألسـهؼ التـي اكتتبـؾا بهـا(( 
))يتكؾن السذروع الفردي مـؽ شـخص طبيعـي الةعـج ل  العج 8/1نػ ا نخخ مغ الدخكات الزججودة، ححث ورد في 

 . ((مؽ شخص طبيعي أو معشؾي واحدأو الذركة السحدودة ذات السالػ الؾاحد 
 وبساء  مى ذلظ نخةصيم أن نبحغ خذائز الدخكة مخةسبصة مغ نز الزادة الزحكػرة قبل وبعج  عج ميا.    

د هل أن الذركة مؽ شـركات األشـخاص أم األمـؾال، ألن أوال: الخاصية األولى التي تقتزي التؾنف عشدها تحدي
 فيها مؽ خرائص الشؾعيؽ السذكؾريؽ  
 -:فاعتبارها مؽ شركات األشخاص يتأتى مؽ

   العــجد الزجــجود لمدــخكاء، فكزــا ورد فــي الةعخيــئ ال  ةعــجا العــجد خزخــة و دــخيغ  رــػا بــل التالــب ليــحه
الدــخكات صــفةيا العائميــة، فيــي  ةكــػن مــغ شحذـــحغ أو مالمــة  ثزعيــع القخاالــة أو الزعخفــة، كزــا أن بيـــم 

 مــى الدــخكاء األهــيع ال  ةذــف الالزخونــة الةــي  محيــا أهــيع الدــخكات الزخــاىزة، إنزــا يثــب أن  عــخض 
 اآلخخيغ قبل الةفخ   سيا لدحز مغ خارج الدخكة. 

  مغ قانػن الدـخكات  116كزا أن راس الزال ليحه الدخكات في العس القػانحغ يقخع إلى حذز، فالزادة
الزذــخب  ــسز  مــى انــو   ال يثــػز أن يقــل راس مــال الدــخكة ذات الزخــلولية الزجــجودة  ــغ الجــج الــحب 

 . …((ةيزة كل مسيا  غ مائة جسيو ة ويقخع راس الزال إلى حذز مةخاوية ال  قل بحسو الالئجة الةسفححي
 -: أما كؾن الذركة مؽ شركات األمؾال فيأتي ذلػ مؽ

  الةداما يا، كزا ورد في الةعخيئ،الزخلولية الزججودة أل راء الدخكة  غ... 
  غع مـغ انــو غحـخ مصمــق كـحلظ أن بيـم الجذــة غحـخ مقحــجة كزـا ىــػ الجـال فــي شـخكات األشــحاص  مـى الــخ

 كزا في شخكات الزخاىزة. 
 مـغ  29يراف إلى ذلظ حخب القانػن العخاقي أن راس الزال مقخع إلـى أجـداء مةخـاوية  خـزى األهـيع  م

 القانػن(. 
وبساء  مى ذلظ قج يذح القػل في أنيا نػع مغ الدخكات الزحةمصة في خػاصيا  ثزم مـغ ىـحه و مـظ، ولكـغ      

 ا حخب القانػن العخاقي  عج مغ شخكات األمػال. نخةصيم القػل إني
 ثانيا: طبيعة األشخاص السكؾنيؽ لمذركة: 

يذح أن يكػن  رػا فـي الدـخكة األشـحاص الصبيعحـػن أو الزعسحـػن، يفيـع ذلـظ حخـب القـانػن العخاقـي مـغ      
كمزـــة األشـــحاص الةـــي وردت مصمقـــة فيـــي  دـــزل نـــػ ي األشـــحاص وقـــج جـــاء فـــي الةعـــج ل صـــخاحة األشـــحاص 

 الزعسػيحغ فرال  غ الصبيعححغ. 
    خاصةثالثا: قد تكؾن الذركة حدب القانؾن العراقي مختمظة أو 

% مغ راس الزال االهزي، وبعمزسا لـع  ةكـػن شـخكة 25وىي  كػن محةمصة إذا شاركت الجولة الزا ال يقل  غ     
 الزمتي الحب كان يخزح بحلظ أيرا.  1983محةمصة مججودة مسح صجور قانػن 
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ركة ايــو الــالجثع ونــخا أن الدــخكة  كــػن محةمصــة إذا وجــجت الجولــة أىزيــة الزدــخوع وحثزــو مزــا  ــجفعيا لمزدــا    
 الحب بحسو القانػن، وال يخةنيع ىحا األمخ مم الدخكات الزججودة ذات الجثع الذتحخ  ادة. 

    رابعا: ال يحق لمذركة أن تمجأ إلى االكتتاب العام في تكؾيؽ راس السال أو لد  زيادة راس السال
مغ قانػن الدخكات انو   يكػن االكةةال  38أب أنيا ال  ةعامل مم االدخار العام، وقج جاء في نز الزادة       

العــام بــخاس الزــال فــي الدــخكة الزخــاىزة فقــخ((، و ذا كــان ىــحا الــسز يعســي فــي  ــجم إالاحــة المثــػء لالكةةــال فــي 
( مغ قانػن 54الدخكة الزججودة، إال أن القػانحغ مػضػع الزقارنة لثأت إلى الزسم الذخيح، فالفقخة ل مغ الزادة  

ي  ـــسز   ال يثـــػز لمدـــخكة ذات الزخـــلولية الزجـــجودة شـــخح حذذـــيا أو زيـــادة راس ماليـــا، أو الدـــخكات األردنـــ
 . أو إهساد قخض قابمة لمةجاول(( االقةخاض الصخيقة االكةةال وال يجق ليا إصجار أهيع

 اَتقبل األضهى يف انشركخ احملذودح
مــغ القــانػن  ــسز  29مسيــا، فالزــادة يقخــع راس الزــال فــي الدــخكة الزجــجودة إلــى اهــيع بةزمــظ كــل شــخيظ  ــجد     

 مــى أن   أوال: يقخــع راس الزــال فــي الدــخكة الزخــاىزة والزجــجودة إلــى أهــيع اهــزية نقجيــة مةخــاوية النيزــة وغحــخ 
 …(( قابمة لمةثدئة

 مى أن   النيزـة االهـزية لمخـيع د سـار واحـج، وال يثـػز إصـجاره النيزـة اهـزية أ مـى أو أدنـى  30كزا  سز الزادة 
  .)) 

ومغ ذلظ يفيع أن الزدخع  عامـل مـم راس مـال الدـخكة الزجـجودة واألجـداء الةـي  ةكـػن مسيـا الزـا يقةـخل مـغ شـخكة 
 الزخاىزة في ححغ ا ثيت الةدخيعات مػضػع الزقارنة إلى ا ةبار أجداء راس الزال  حذز(. 

أحكاميــا كزــا يــأ ي وقبــل  عــج ل اخةمــف القــانػن العخاقــي  ــغ القــػانحغ الزــحكػرة فــي انةقــال ممكيــة األهــيع وهــسةساول 
 . 64/2004القانػن الالةعج ل رقع 

 مـى الـخغع مـغ  ـجم وجػدىـا فـي الػاقـم،  ـ بيشا أن القانؾن العراقي سسح أن تكؾن الذركة السحدودة مختمظة، 1
وبســاء  ميــو ر ــب القــانػن قحــجا  مــى أهــيع القصــاع االشــةخاكي  مــى خــالف القا ــجة العامــة الةــي وردت فــي د باجــة 

  في الدخكة الزخاىزة والزججودة، لمزخاىع نقل ممكية أهيزو إلى مخاىع نخخ أو إلى التحخ مـم مخا ـاة  64الزادة 
مـا يـأ ي (( والقحــج الـحب وضـعو فــي ىـحا الزقــام غا ةـو الجـخص  مــى القـاء الذــفة الزحةمصـة لمدـخكة و ميــو فـان بيــم 

% وبالةـــالي فقـــجان الدـــخكة صـــفةيا 25اع  ــغ أهــيع القصـــاع االشـــةخاكي الـــحب  ــلدب إلـــى انحفـــاض مخـــاىزة القصـــ
 /مانيا(. 64الزحةمصة يجخمو القانػن  م

%، أب أن القصــاع االشــةخاكي إذا كــان  ةزمــظ مــا  ةثــاوز 25ويسبســي  مــى الــسز انــو يثــػز بيــم مــا زاد  مــى      
ى صـفةيا الزحةمصـة، % وبقاء الدخكة مجافطة  مـ25السخبة الزحكػرة فمو أن  بيم ما زاد  محيا مم احةفاضو بسخبة 

% إلـــى قصـــاع اشـــةخاكي نخـــخ ألن مدـــاركة 25وكـــحلظ يثـــػز بيـــم القصـــاع االشـــةخاكي أهـــيزو وحةـــى ضـــزغ حـــجود 
 القصاع االشةخاكي لع  ةتحخ. 
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ونـخا أن القحـج  ،قيدا مفروضا عمى أسهؼ السؤسديؽ بيشا أحكامه فـي الذـركة السدـاهسة 64ـ تتزسؽ السادة  2
أيرــا، ويعــج جزيــم الــح غ قــجمػا شمــب  أهــيذ الدــخكة ملهخــحغ، وال  ػجــج غحــخىع   سصبــق  مــى الدــخكات الزجــجودة

أمساء  أهيذ الدخكة، ولحلظ يخخب قحج الزسم  مى الزلهخحغ فـي ىـحه الدـخكة، أب يزةسـم نقـل ممكيـة أهـيع أ رـاء 
سة واحجة، الدخكة إال بةجقق اقخل األجمحغ: وىزا مري هسةحغ كاممةحغ  مى  أهيذ الدخكة الةي  جلت لةذبح ه

% مــغ راس الزــال االهــزي، ألن 5أو  جقحــق أربــاح قبــل ذلــظ وبزػجــب محدانيــة  مــى أن ال  قــل ىــحه األربــاح  ــغ 
السز إذا كان  ةججث  غ راس الزال الزجفػع فيػ في الدخكات الزجـجودة جزيعيـا مـجفػ ا، وال نكـخر الكـالم الـحب 

 ة. بحساه ونجغ نةساول الةذخف الاألهيع في الدخكات الزخاىز
 ـ كذلػ ال يجؾز لمسداهؼ مؽ القظاع الخاص نقل ممكية أسهسه ألسباب عدة:  3

 أ ـ إذا كانت األهيع مخىػنة أو مجثػزة لزذمجة الزخ يغ والجاجد إال إذا رفم الخىغ أو الجثد. 
 ل ـ إذا كانت شيادة األهيع مفقػدة، لجحغ إصجار شيادة بجليا. 

غ مـغ  زمـظ األهـيع فـي الدـخكات العخاةيـة،  مـى أن يكـػن الزسـم صـادرا ج ـ نقـل ممكيـة األهـيع ألشـحاص مزسـػ ح
 الزػجب قانػن أو قخار مغ جية محةذة. 

ــؾد       ــ  القي ــد ألغي ــي  3، 2، 1وق ــة األســهؼ ف ــل ممكي ــى نق ــد عم ــديل وال يؾجــد قي ــي ذكرناهــا بسؾجــب التع الت
 في الفقرة اآلتية: الذركات السحدودة إال إذا تعمق بحق السداهسيؽ اآلخريؽ وهؾ ما نؾضحه 

وبــجورنا نليـــج ىـــحا اإلجـــخاء، ألنـــو ال يزكـــغ أن  ةكــػن شـــخكة محةمصـــة مجـــجودة الزخـــلولية بةقـــج خنا ألن الدـــخكة     
الزحةمصـــة  ـــسيس  ـــادة الزدـــخوع كبحـــخ  ةصمـــب مدـــاركة واهـــعة فـــي  كـــػيغ راس الزـــال ال يخـــةػ بيا إال الدـــخكات 

ة، كـحلظ ايزـا  ةعمـق الالقحـج الزفـخوض الزخاىزة، وقـج وجـجنا أن الةعـج ل ألتـى ىـحا القحـج حةـى فـي شـخكات الزخـاىز
 مــى أهــيع الزلهخــحغ، ال نــخا مبــخرا لخــخيانو  مــى الدــخكات الزجــجودة، ألن القحــج وضــم حزايــة لمزخــاىزحغ فــي 
الدــخكات الزخــاىزة،  ســجما  ةكــػن الدــخكة وبعــجىا مباشــخة  بيــم الزلهخــػن أهــيزيع لةةــخك الدــخكة وىــي فــي بجايــة 

 بصػا بةأهيخـيا و مـى درايـة الأحػاليـا وضخوفيـا ولـحلظ اشـةخ  القـانػن القـاءىع مـم  أهيخيا التحخ األشحاص الح غ ار 
الدخكة الزجة الةي حجدىا،وال  سصبق األمخ  مى الدخكة الزججودة ألن الزلهخحغ يعـخف العرـيع الـبعس، والثزيـم 

  . مى دراية الطخوف الدخكة
يع مخىػنــة أو مجثــػزة و ســجما  كــػن شــيادة أمــا القحــج الزكــػن مــغ مثزػ ــو مــغ األحكــام،  ســجما  كــػن األهــ     

 األهيع مسفخدة أو البيم لدحز مزسػع مغ  زمظ األهيع فيي قحػد مةعمقة الاإلجخاءات ال  ةرزغ مبادئ. 
 ـ مبدأ الترجيح: أو كسا يظمق عميه في القؾانيؽ األخر  مبدأ االسترداد أو مبدأ األفزمية   4

خذــائز شــخكات األشــحاص، وبحاصــة العــجد الزجــجود لمدــخكاء، فيــي كزــا بحســا أن الدــخكة الزجــجودة فحيــا العــس 
ذكخنــا شــخكات  ائميــة فــي األغمــب األ ــع  سدــأ بــحغ  ــجد مجــجود مــغ األشــحاص  ثزعيــع القخاالــة أو الزعخفــة، لــحلظ 
يخةجخــغ أن ال يفــخض شــحز غخيــب  مــى الدــخكاء، و ميــو  ســجما  خغــب أحــج الدــخكاء فــي بيــم أهــيزو يثــب أن 

 .الزخاىزحغ اآلخخيغيعخضيا  مى 
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 (  65وقد بيؽ القانؾن العراقي أحكام الترجيح وكسا يأتي )م     
بػاهـصة الزـج خ الزفـػض رغبةـو فـي بيـم أهـيزو الةـي  أ ـ عمى الذريػ الراغب في البيع أن يبمغ الذركاء اآلخـريؽ

 بحغ  جدىا وأرقام شياد يا وما يصمبو مغ مزغ ليـا، أو مـا  ـخض  ميـو مـغ التحـخ مزسـا ليـا،  مـى أن يكـػن معـدزا 
 بةأ حج مغ شالب الدخاء. 

ا  ميـو مزسـا اقـل ولـع  ةقـجم أب مـسيع لمدـخاء أو  خضـػ  ب ـ إذا انقزى ثالثؾن يؾما عمى تبميغهؼ الرغبة فـي البيـع
مغ الزعخوض  ميو، فمو أن  بيم األهيع لمدحز مغ خارج الدخكة، ويكػن البيم الـاشال إذا أمبـت الدـخكاء انـو قـج 

 الاع الالتزغ الحب  خضو الدخكاء أو اقل مسو، مسعا لمةػاش  الحب قج يجذل بحغ البائم وشحز خارج الدخكة. 
 . ع عمى الراغبيؽ بشدبة شراكة كل مشهؼ في راس السالج ـ إذا رغب أكثر مؽ شريػ في شراء األسهؼ تؾز 

ـ وأخيـرا البـد مـؽ التشؾيـه إلـى أن البيـع الـذي يـؤدي إلـى زيـادة عـدد الذـركاء عـؽ خسدـة وعذـريؽ شـريكا ال  5
 إال إذا ا ححت الدخكة إجخاءات  جػليا إلى شخكة مخاىزة وفق أحكام الةجػل الةي  بيجيا القانػن.  يكؾن صحيحا

نتعرض إلى انتقال ممكية األسهؼ فـي هـذأل الذـركات عـؽ طريـق البيـع البـد مـؽ تؾضـيح انتقالهـا عـؽ  ونحؽ    
   طريق اإلرث

فعســـج وفـــاة الدـــخيظ  سةقـــل حذـــةو فـــي الدـــخكة إلـــى الػرمـــة الجخـــب نذـــحب كـــل مـــسيع حخـــب القخـــام الدـــخ ي،     
ويكػنــػن شــخكاء فــي الدــخكة، وال يقــف  ائقــا أمــام شــخاكةيع  ــجم اكةزــال األىميــة، ايذــح أن يكــػن شــخيكا فــي ىــحه 

، ولكـغ يقـف  ائقـا أمـام انةقـال الدخكات غحخ كامـل األىميـة، ألن مخـلولحةو مجـجودة الزقـجار الزخـاىزة بـخاس الزـال
 الجذة لمػرمة: 

، ففـي ىـحه األول: إذا انتقم  إلى وارث ال يحق له السذاركة في الذركات حدب قانؾن أو أمر مؽ جهة مخترة
الجالـة  مـى مــغ انةقمـت إليــو الجذـة أو مـغ يزتمــو أن  بيـم الجذــة خـالل  خـعحغ  ػمــا مـغ  ــاري  انةقاليـا لمــػارث، 

 /أوال(. 67ا اإلجخاء يقػم الو الزج خ الزفػض في الدخكة جبخا الصخيق الزدا جة العمسية  مو ذا امةسم  غ ىح
فـإذا الثاني: أن ال يتجاوز عدد أعزـاء الذـركة الحـد األعمـى الـذي بيشـه القـانؾن وهـؾ خسدـة وعذـريؽ شـريكا، 

رغبــة الثزيــم فــي  انةقمــت حذــة الزــػرث إلــى  ــجد مــغ الػرمــة الجحــث  ــلدب األمــخ إلــى  ثــاوز الجــج الزــحكػر مــم
االحةفــاظ الدــخاكةيع، ايقةرــي القــاء حذــة الزةــػفى واحــجة، ويزتــل الػرمــة أحــجىع فــي مػاجيــة الدــخكة، مــم  ػزيعيــا 

 بحسيع وحخب القخام الدخ ي خارج الدخكة  (. 
، يقةرـي أن يخـثل ذلـظ فـي هـثل انةقـال األهـيع الحـاص الالدـخكة، ـ إذا انتقم  األسهؼ عؽ طريق غير البيـع 6

 (. 68كػن االنةقال صجيجا إال بساء  مى حكع الات صادر  غ مجكزة محةذة  موال ي
 إدارة الدخكة الزججودة 

كزــــا الحطســــا لــــجا  ســــاول أحكــــام الدــــخكة الةرــــامسية، فــــان القــــانػن العخاقــــي  ــــالج مػضــــػع إدارة الدــــخكات      
شـخكة مـج خ مفـػض واحـج قـج يكـػن   الةرامسية والزججودة والزدخوع الفخدب(، الصخيقـة واحـجة مفادىـا أن يعـحغ لكـل

مغ بحغ الدـخكاء أو مـغ التحـخ  حةـاره اليحاـة العامـة مـغ ذوب الحبـخة واالخةذـاص  ـادة، و جـجد اليحاـة صـالحيا و 
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( و خــةصيم الثيـــة الةــي  حسةـــو إ فــاره مـــغ مسذــبو بســـاء  مــى قـــخار 121واخةذاصــا و وكـــحلظ أجــػره ومكافأ ـــو  م
 (. 122مخبب  م

مسفخدا الزػجب القانػن العخاقـي فمـع  ةعـخض إلـى  رـامغ الزـج خيغ فـي الزخـلولية  سـج  عـجدىع، ومادام الزج خ      
ومعمػم أن الزجراء إذا  عجدوا أما أن  ةػزع العزل بحـسيع ايخـأل كـل مـسيع  ـغ العزـل الـحب الةـدم الـو فـي األقـل  ثـاه 

بةقخــيع العزــل بــحغ الزــجراء، أو أن ىــحا الدـخكة، أمــا  ثــاه التحــخ قــال يخــخب ىــحا الجكــع إال إذا كــان التحــخ  مــى  مــع 
 الةقخيع قج أ مغ  (. 

ونـخا أن الةعــجد قــج  كــػن لــو ضــخورة، خاصــة  ســجما  كـػن الدــخكة كبحــخة و ــجد األ رــاء فحيــا غحــخ قمحــل، إذ      
 البج مغ  ػزيم األ زال بحغ ىحاة مجراء. 

 .ا  ةثاوز  جد الدخكاء حجا معحسادخكة  سجمكزا أن القانػن العخاقي لع  ةعخض إلى مثمذ الخقاالة الحب  كػنو ال
 انشركخ احملذودح راد انشخض انىاحذ

 29فـي  64الذـادر  ـغ هـمصة االئـةالف رقـع  1997لخسة  21 رزغ الةعج ل لقانػن الدخكات رقع      
إيثـاد نـػع جج ـج مـغ الدـخكات ىـػ الدـخكة الزجـجودة ذات الدـحز الػاحـج، فقـج أضـيئ إلـى  2004شبا  

يذ شــخكة ـ يثـػز  أهـ 2( مـغ القـانػن، والفقـخة مانيـا الةـي جــاءت الاهـةتساء   4الةعخيـئ الـػارد فـي الزـادة  
(   مانيــا: 8مجــجودة الزخــلولية مــغ قبــل مالــظ واحــج وفقــا لسذــػص ىــحا القــانػن((، كــحلظ جــاء فــي الزــادة  

 اهةتساء مغ حكع البسج  أوال( مغ ىحه الزادة يثػز 
  اـــ ايكــػن الزدــخوع الفــخدب مــغ شــحز شبيعــي واحــج أو مــغ شــخكة مجــجودة الزخــلولية يزمكيــا شـــحز 

 شبيعي أو معسػب واحج ((. 
والدـــخكة الثج ـــجة جـــاءت مـــم شـــخكة الزدـــخوع الفـــخدب كزـــا يالحـــظ، فيـــل  خـــخب  محيـــا األحكـــام الحاصـــة 
الالزدخوع الفخدب، وىػ مغ شخكات األشحاص كزا بحسا أم  خخب أحكام الدخكة الزججودة وىي مـغ شـخكات 

م الدــخكة األمــػال، وقــج بحســت السذــػص الةــي ذكخناىــا كػنيــا مجــجودة الزخــلولية لــحلظ  خــخب  محيــا أحكــا
الزججودة، إال ما  ةعمق بةعجد أ راء الدخكة، فال وجػد لمةعجد و ميو نبحغ العس األحكام الةي  خخب  مى 

 الدخكة الزججودة ومجا انصباقيا  مى ىحه الدخكة. 
( أمـا البـاقي 14وكزا جاء في نـز الزـادة   التأسيس: يعد السؤسس بيانا كسا هي حال السذروع الفردي،

ةأهــيذ فيــي كزــا أوضــجساىا هــاالقا، وندــحخ إلــى أن الجــج األدنــى لــخاس الزــال حخــب الزــادة مــغ إجــخاءات ال
 ( العج الةعج ل ال يقل  غ ممحػن د سار. 25 

قــج يكـــػن صـــاحب  إدارة الذــركة: يكـــؾن لمذـــركة السحـــدودة السكؾنـــة مـــؽ شـــخص واحـــد مـــدير مفـــؾض،
 الزفػض لمدخكة الزججودة.  الزدخوع أو مغ التحخ، و صبق األحكام الةي أوضجساىا  مى الزج خ
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، و ميـو التررف باألسهؼ: راس السال في الذركات السحدودة يقدؼ إلى أسـهؼ نيسـة الدـهؼ الؾاحـد ديشـار
يكػن مقـجار األهـيع الزقـجار راس الزـال االهـزي، ويخـةصيم صـاحب األهـيع بيعيـا الالكامـل  مـى أن  ةـػافخ 

يكػن الزالـظ لمدـخكة الزجـجودة، ويعـجل العقـج، أمـا في الزدـةخب الدـخو  الزصمػبـة لةأهـيذ الدـخكة، ألنـو هـ
إذا بيم جدء مغ األهيع ايقةري أن  ةجػل الدخكة إلى الدخكة الزججودة اال ةيادية  الزكػنة مغ  ـجد مـغ 

(، وفي حالة الػفاة أيرا  خةزخ الدخكة  مى انيا شخكة مججودة لدحز 25الدخكاء ال  ةثاوز  جدىع الـ 
ذا واحجا غحـخ مزسـػع قانػنـا مـغ  أهـيذ شـخكة، أمـا إذا  عـجد الػرمـة ايقةرـي أن واحج إذا كان الػارث شح

  ةجػل إلى الدخكة الزججودة اال ةيادية أو إلى شخكة مخاىزة الجخب األحػال. 
رهؽ وحجز األسهؼ: في السذروع الفردي وهؾ شركة أشـخاص مشـع القـانؾن رهـؽ الحرـة وكـذلػ الحجـز 

(، أمـا فـي الدـخكات الزجـجودة 71،72، ولكغ يثػز الجثد  مى األربـاح الزةجققـة  معميها إال لديؽ مستاز
ايثــػز رىــغ األهــيع ويلشــخ  مــى ذلــظ فــي هــثل خــاص لــجا الدــخكة وال  خفــم الــخىغ إال الالزػافقــة الحصيــة 
 لمزخ يغ و خثحل ذلظ، أو بساء  مى قخار حكع نيائي، وال  أمحخ لمخىغ  مى الزدخوع و مى األهيع، فقخ ال

 يثػز بيعيا إال العج فظ الخىغ. 
كــحلظ يثــػز الجثــد  مــى األهــيع فــي الدــخكة الزجــجودة الزخــلولية الززمػكــة لدــحز واحــج، ويلشــخ      

الجثد أيرا في هثل خاص لجا الدـخكة، ويةخ ـب  مـى الجثـد امةسـاع بيـم األهـيع وكـحلظ إيقـاع الجثـد 
ةزال بيم األهيع، فيحا اإلجخاء قج  لدب إلى انةياء  مى األرباح الزةجققة أيرا، أما ما  ةبم الجثد مغ اح

الدخكة إذا بيعـت لدـحز ال  خغـب فـي االهـةزخار الالدـخكة، وبـحلظ  سيـجم الجزايـة القانػنيـة لمزدـخوع الـحب 
  ةحح ىحا الدكل القانػني. 

 اَقضبء انشركبد وتظفٍتهب: انجبة انراثع
  عخض ىحا البال إلى مػضػع انقراء الدخكات مع  ذفحةيا وهسفخد فذال لكل مغ االنقراء والةذضية. 

 اَقضبء انشركبد : انفظم األول
 رـزغ قــانػن الدــخكات العخاقــي أهـباالا  امــة النقرــاء الدــخكات. ولــع  ةعـخض لألهــبال الحاصــة النقرــاء كــل    

األشحاص وهػف نةعخض لـحلظ العـج  ػضـيح الجـاالت العامـة  نػع، خاصة ما  خ بخ الاال ةبار الدحذي لدخكات
مغ القانػن والةـي  ـسز  مـى أن:    سقرـي الدـخكة الأحـج األهـبال الةاليـة وفـق  147لالنقراء الةي بحسةيا الزادة 

  أحكام ىحا القانػن:
الدـخكة  ــغ  أوال ـ  ـجم مباشـخة الدــخكة ندـاشيا رغـع مــخور هـسة  مـى  أهيخـيا، دون  ــحر مدـخوع. مانيـا ـ  ػقـف

مزارهــة ندــاشيا مــجة مةذــمة  ديــج  مــى الخــسة، دون  ــحر مدــخوع. مالتــا ـ انثــاز الدــخكة الزدــخوع الــحب  أهخــت 
%  75خامخـا ـ فقـجان الدــخكة  لةسفحـحه أو اهـةجالة  سفحـحه. راالعـا ـ انـجماج الدـخكة أو  جػليـا وفـق أحكـام القـانػن.

( مغ البسج    1ا حاذ اإلجخاء الزسذػص  ميو في الفقخة    خزخا وهبعحغ مغ الزائة مغ رأس ماليا االهزي و جم



 و.و. اخالص خمهض اثراهٍى       انظف انثبنث قبَىٌ        انشركبد انتدبرٌخ

ة، ادلكتور لطيف جرب كوماين   (139 - 111)   املصدر الرشاكت التجاًر
 

هادهـا ـ قـخار  ( مغ ىـحا القـانػن خـالل مـجة هـةحغ  ػمـا مـغ  ـاري  مبػ ـو الزػجـب الزحدانيـة.  76مانيا( مغ الزادة   
 اليحاة العامة لةذفحةيا(( 

حالـو انقرـاء الزـجة الزجـجدة ويالحظ  مى ىحا السز الحاص الانقراء الدخكات الذػرة  امة، انو لع  ةرزغ     
لسدــا  الدــخكة وكأنزــا الدــخكة  أهخــت لةبقــى، فــي حــحغ  رــزست السذــػص مػضــػع الزقارنــة، االنقرــاء الزــخ بخ 

 الانةياء الزجة. 
فيــل أن الدــخكات الزلهخــة قائزــة  مــى الةأبحــج وىــػ مــا  ةســاقس مــم كػنيــا أشحاصــا  سدــأ و عزــل و سقرــي.      

خــجال مــغ الدــخكات الةــي لــع يجــجد ليــا اجــل ال يثــػز مسعــو حةــى لــػ لــع  ــسز  ميــو ولــحلظ  ــخا الفقــو أن حــق االن
 القانػن، ألنو مخ بخ الالسطام العام. 

 :وهي 147وفيسا يأتي نتشاول الحاالت التي بيشتها السادة     
 أوال ـ عدم مزاولة الذركة نذاطها لسدة سشة وبال عذر مذروع  وشروط إيقاع الشص: 

أن الدخكة  أهخت مخةػاية الدخو  القانػنية، وصجرت بيا شـيادة  أهـيذ حخـب أحكـام القـانػن قبـل  عج مـو،  -1
 ومفاد ذلظ انو إذا  عتخ  أهيذ الدخكة لسقز في الزةصمبات و أخخ  أهيخيا لمزجة الزحكػرة، فال  سصبق السز. 

   صجور شيادة الةأهيذ. أن  كػن مجة  جم مباشخة الدخكة لسداشيا هسة كاممة مغ  اري -2
 أن يكػن  جم مباشخة السدا  بجون  حر مدخوع. ألن العحر الزدخوع يقف حائال أمام هخيان السز. -3

 و ميو يقم  مى الزج خ الزفػض. أو الدخكاء جزيعا  سج  جم  جج ج الزج خ أو مثمذ اإلدارة  صبحق ىحا السز. 
لــو مذــمجة لمزصالبـة الإنيــاء الدـخكة، و ســج  ـجم االهــةثاالة لــحلظ ونـخا أن مــغ الزالئـع  ــخك األمـخ لمدــخكاء أو مـغ 

 يزكغ المثػء إلى القراء. 
 ثانيا ـ التؾنف عؽ مزاولة الشذاط لسدة تزيد عمى الدشة وتتمخص شروط تظبيق الشص باألتي: 

ا  فةكـػن أن  ثاز الدخكة وفق الدخو  القانػنية، وفرال  ـغ ذلـظ  ـداول ندـاشيا، أمـا  سـج  ـجم مداولـة السدـ -1
  جت شائمة الفقخة أوال الةي أوضجساىا. 

أن  ةػقــف  ــغ مداولــة السدــا  لزــجة  ديــج  مــى الخــسة، وقــج جــاءت الديــادة مصمقــة ايكفــي أن  ةجقــق الــأب مــجة  -2
 كانت. 

أن يكػن االنقصاع مةذال، أب أن االنقصا ات الزةساوبة ال  ثزم لتـخض هـخيان الـسز، كـأن  ةػقـف الدـخكة  -3
لزجة خزخة شيػر و باشخ نداشيا، مع  ةػقف هةة شيػر و باشخ نداشيا وىكحا، فال يصبق السز فـي ىـحه الجالـة 

 ألن الدخو   قري أن يكػن االنقصاع مةذال. 
 الال  حر مدخوع , وال نعحج بحلظ الكالم الحب بحسا في الفقخة أوال.  وكحلظ أن يكػن االنقصاع -1

 ثالثا ـ انجاز الذركة السذروع الذي تأسد  لتشفيذأل أو استحالة تشفيذأل  ويتزسؽ الشص حالتيؽ  
انثـاز الزدـخوع الـحب  أهخـت الدـخكة لةسفحـحه، وان يكـػن ذلـظ واردا فـي  قـج  أهيخـيا ـ أب أن شـخكة  أهخـت  -1

إلنثاز مدخوع معحغ، بساء جخـخ مـتال أو  عبحـج شخيـق ويـحكخ ذلـظ فـي  قـج  أهيخـيا، أو أن غـخض الدـخكة الـحب 
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ــ ج انثــاز الزدــخوع  سةيــي التــخض الــحب يعــج احــج البيانــات الةــي يثــب أن  ةرــزسيا العقــج  ــحكخ ايــو الزدــخوع. فعس
 أندأت مغ اجمو الدخكة. 

هةجالة انثاز الزدخوع. واالهةجالة قج  كػن مادية  سجما  كػن االهةجالة راجعة لسفاد مادة الدـيء أو زواليـا، إ-2
اهـةزخار كدخكة  خةحخج الجثخ مغ احج الزقالم، وانةيـى ذلـظ. وقـج  كـػن االهـةجالة قانػنيـة،  سـجما  زسـم القـػانحغ 

الدــخكة الزداولــة  زميــا. كزــا لــػ  أهخــت شــخكة  خــةػرد المجــػم و ذــسعيا، وأصــجرت الجولــة قانػنــا احةكــخت الزػجبــو 
 ىحه الذسا ة أو اهةحخاد المجػم. 

وبانةيــاء التــخض الــحب  أهخــت الدــخكة ألجمــو  سقرــي الدــخكة القــػة القــانػن، و ذا اهــةزخت العــج ذلــظ بسدــاشيا،     
جج ــجة، انقرــت الخــاالقة و أهخــت مانيــة، ويــخا الفقــو انــو الإمكــان دائســي الدــخكاء اال ةــخاض ايعســي اهــةزخار شــخكة 

 مى  زمية االمةجاد ما لع يكغ الجـق فـي  زج ـج  زـل الدـخكة واألغمبيـة الزصمػبـة لمقـخار مدـخوشا فـي  قـجىا الـحب 
 أ مغ لمثزيم. 

 رابعا ـ اندماج الذركة أو تحؾلها وفق أحكام هذا القانؾن  
سقري الدخكة إذا انجمثت التحخىا وكحلظ إذا  جػلت إلى نػع أخخ مـغ أنـػاع الدـخكات وهـسةساول الزػضـػ حغ      

 العج  ساول حاالت االنقراء، ألن الزدخع أفخد لكل مغ الجمج والةجػل أحكاما خاصة. 
 % خسدا وسبعيؽ مؽ السائة مؽ رأس مالها االسسي:  75خامدا ـ فقدان الذركة 

فقــو ويرــخل لــحلظ متــال كــػن الدــخكة  أهخــت الهــةتالل هــفحسة أو شــائخة وىمكــت، لكــغ قــانػن يدــحخ العــس ال    
الدـخكات  ةجــجث  ــغ فقــجان، ويعســي الفقـجان إضــافة إلــى مــا هــبق، خخــارة الدـخكة جــدء مــغ رأس الزــال يذــل إلــى 

ػ  الحخـارة السخـبة حجود مالمة أرباع، مزا  ةعحر  مى الدخكة النيام التخضـيا مـم مـا  بقـى مـغ رأس الزـال. ومـم بمـ
مـغ القـانػن، كـأن  قـخر اليحاـة  76الزحكػرة، فقج أ صى القانػن لمدخكة أن  ةحح احج اإلجخاءات الةـي بحسةيـا الزـادة 

العامة زيادة رأس الزال أو  حضيرو أو أب إجخاء نخخ يقةخن القبػل الثية القصالية الزحةذة. أما إذا  جققت متل 
 إلجخاء الحب أالاحو القانػن، فةسقري الدخكة. ىحه الحخارة ولع  ةحح الدخكة ا

 سادسا ـ قرار الهينة العامة لمذركة بترفيتها  
مــغ القــانػن (.  92مـغ الزعمــػم أن القــخار فــي ىــحه الجــال يكــػن قـخارا الأغمبيــة محذػصــة شبقــا لــسز الزــادة       

حــاالت  حرــم ليــا جزيــم ىــحه ىــي حــاالت انقرــاء الدــخكات الذــػرة  امــة حخــب قــانػن الدــخكات العخاقــي وىــي 
أنـػاع الدـخكات الـال  زححـد، فـي حـحغ  ةفـاوت حـاالت االنقرـاء حخـب نـػع الدـخكة، كزـا  ػجـج حـاالت قاصـخة  مـى 

 الدخكات ذات اال ةبار الدحذي لع  ةصخق ليا القانػن. 
 والسالحغات التي نبديها حؾل حاالت انقزاء الذركة تتمخص بسا يأتي: 

. ونـخا أن ة لؼ تتعرض لها الشرـؾص العربيـة محـل السقارنـة وتركتهـا إلرادة الذـركاءالحالتيؽ األولى والثاني -1
 خك األمخ لمدخكاء في غحخ شخكات الزخاىزة أمخا مزكسسـا، ألن الدـخكات فـي التالـب  ةكـػن مـغ شـخيكحغ أو  ـجد 

دـخكاء  مـى مجـجود مـغ الدـخكاء أو شـحز واحـج ـ كزـا فـي حالـة الزدـخوع الفـخدب ـ وال يزكـغ أن يحفـي العـس ال
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اآلخــخيغ أوضــاع الدــخكة وحالــة انقرــاءىا. لكــغ األمــخ يحةمــف فــي شــخكات الزخــاىزة، فقــج  سجــجر الدــخكة نجــػ 
ــع  ةحــح أ رــاء مثمــذ اإلدارة قــخارا الجــل الدــخكة  الحخــارة الخــبب مذــاريئ الزــػضفحغ واإلدارة ومقــخات العزــل، ول

 ك األمخ لكل ذب مذمجة. و ذفحةيا، وال  مع لميحاة العامة الأوضاع الدخكة،  سجىا  ةخ 
وىـػ مـا  عخضـسا لـو ححـث ال يزكـغ أن يكـػن  أهـيذ  ،لؼ يشص القانؾن عمى انقزـاء الذـركة بانتهـاء السـدة -2

 الدخكة مخ بصا الالةأبحج، مزا يعصي حق االنخجال مغ الدخكة حةى لػ لع  خد ذلظ في العقج. 
ت االنقرــاء الزخ بصــة الالزخــاس الاال ةبــار لــع  ةعــخض إلــى حـاالانقزــاء الذــركات ذات االعتبــار الذخرــي:  -3

الدحذــي فــي ىــحه الدــخكات. وىــي شــخكات قائزــة  مــى اال ةبــار الدحذــي وأب مخــاس بيــحا اال ةبــار يرــعف 
 ائةزان الدخكة ويبعج الزةعاممحغ معيا و ميو فأن  جم معالثة ىحا األمخ يعج نقذا كبحخا. 

مـــا  رـــزسو القـــانػن حـــػل ىـــحا األمـــخ، الةصـــخق لجالـــة وفـــاة الدـــخيظ فـــي الدـــخكة الةرـــامسية أو وفـــاة صـــاحب      
الزدخوع الفخدب، وقج حخص القانػن في ىحه الجاالت  مـى الخغبـة فـي اهـةزخار الدـخكة مـم الػرمـة أو التحـخىع وىـػ 

لدـخكة الةرـامسية. ولـع  خ ـب القـانػن ( مغ القانػن الةي  ساولسا أحكاميا ضـزغ أحكـام ا70حخص جخج و الزادة _ 
 مى مػت احج الدخكاء انقراء الدخكة ولع  بحغ ما إذا كان الدخكاء ا فقػا  سج  عاقجىع حػل ما  لول إليو مذحخ 
الدـــخكة  ســـج وفـــاة الدـــخيظ، كـــحلظ فـــي حالـــة إفـــالس الدـــخيظ أو الجثـــخ  ميـــو يقـــخر القـــانػن اهـــةزخار الدـــخكة بـــحغ 

 ذة الدخيظ الزجثػر  ميو. الدخكاء اآلخخيغ و ذفى ح
و مـى مـا  بـجو ال  عـج أشارت القؾانيؽ إلى انقزاء الذركة عشدما يتركز رأس مال الذركة بيد شخص واحد   -4

متــل ىــحه الجالــة مدــكمة فــي القــانػن العخاقــي  خــةػجب االنقرــاء لػجــػد شــخكة الزدــخوع الفــخدب الةــي  ةكــػن مــغ 
 مى انـو    ال يثـػز  جـػل الدـخكة الزجـجودة أو الةرـامسية إلـى  153و سز الفقخة مانيا مغ الزادة  ،شحز واحج

مدخوع فخدب إال في حالة نقذان  ـجد أ رـائيا إلـى  رـػ واحـج.(( أب انـو فـي الدـخكةحغ الزـحكػر حغ إذا أصـبح 
 في كل مسيزا شخيظ واحج يثػز  جػل الدخكة إلى مدخوع فخدب اهةتساء، إذا رغب الدخيظ الزسفخد بحلظ. 

 Merger of companiesانشركبد  اَذيبج
االنــجماج نػ ــان: أن  ســجمج شــخكةان أو أكتــخ فــي شــخكة قائزــة، أو أن  ســجمج شــخكةان أو أكتــخ لةطيــخ نةيثــة      

 لحلظ شخكة جج جة. 
 مـى انـو:     148ويصمق الفقو  مى الجالة األولى، الرع. أمـا الجالـة التانيـة ايصمـق  محيـا الزـدج. و ـسز الزـادة 

يثػز دمج شخكة أو أكتخ الـأخخا، أو دمـج شـخكةحغ أو أكتـخ لةكـػيغ شـخكة جج ـجة (( والـجمج حالـة إراديـة النقرـاء 
 اات العامة لمدخكات الةي  خوم االنجماج. الدخكة لحلظ فأن أول شخو  حذػليا، قخار غحخ  ادب مغ اليح

وسشتشاول شروط الدمج حدب أحكام قانؾن الذركات العراقي ونقارن األحكام بسا تقررأل القؾانيؽ العربية مؾضؾع 
 هي اآلتية:  149السقارنة  والذروط كسا بيشتها السادة 

   يدـةخ  لثـػاز الـجمج بـحغ الدـخكات: أوال ـ أن  كـػن ذات ندـا  مةزامـل أو مةكامـل. مانيـا ـ أن ال  ـلدب الـجمج 
 إلى: 
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فقـجان الدـخكة الزجـجودة  -2فقجان الدخكة الزخاىزة شحذحةيا الزعسػيـة لذـالح شـخكة مجـجودة أو  رـامسية.  -1
الزخـاىزة أو الزجـجودة أو الةرـامسية أو الزدــخوع  فقـجان الدـخكة -3شحذـحةيا الزعسػيـة لذـالح شـخكة  رـامسية. 

 الفخدب شحذحةيا الزعسػية لذالح الدخكة البخيصة. 
مالتا ـ أن ال  لدب الجمج إلى زيادة  جد أ راء الدخكة الزسجمج بيـا أو الساججـة  ـغ الـجمج  مـى الجـج الزقـخر ليـا 

اقةذـــادية محالفـــة لحصـــة الةسزيـــة والقـــخارات قانػنـــا الجخـــب نػ يـــا. راالعـــا ـ أن ال  ـــلدب الـــجمج إلـــى  خ حـــب نمـــار 
 الةحصيصية(( 

فالذرط األول لمدمج أن يكؾن نذاط الذركات السظمؾب دمجهـا متسـاثال أو متكـامال كسـا فـي أوال مـؽ السـادة     
ـــع يعـــج الةزامـــل أو الةكامـــل شـــخشا النـــجماج  ،149 وقـــج ألتـــى الةعـــج ل الـــحب صـــجر لمقـــانػن ىـــحا الدـــخ ، الجحـــث ل

   .الدخكات
الزعسػيـة لدـخكة أما الذرط الثاني فيفيد بأن ال يؤدي الـدمج إلـى أن تفقـد شـركة ذات أهسيـة اكبـر شخرـيتها    

ـــانػن العخاقـــي  الزخـــاىزة، الزجـــجودة، الةرـــامسية   قـــل  سيـــا أىزيـــة وقـــج  ـــجرجت الدـــخكات فـــي أىزحةيـــا حخـــب الق
 والزدخوع الفخدب والبخيصة( 

 25أعزاء الذركة الشاتجة عؽ الدمج الحدود التـي بيشهـا القـانؾن وهـي والذرط الثالث  أن ال يتجاوز عدد     
الالسخــبة لمدــخكة الزجــجودة و دــخة أ رــاء الالسخــبة لمدــخكة الةرــامسية. وأخحــخا أن ال  ــلدب الــجمج إلــى نمــار  عزــؾا

خة. فمـع يعـج اقةذادية مساقرة لحصة الةسزية أو القخارات الةحصيصية. وقج  مق الةعج ل الحب صجر لمقانػن ىـحه الفقـ
يدةخ  في االنجماج معخفة اآلمار السا ثة  سو وما إذا كانت  ساقس الةحصيخ االقةذادب وخصة الةسزية. فـي حـحغ 
قج  لدب  زميات الجمج إلى خمق حالة احةكار أو أىجاف ضارة الالزذمجة العامة. فيل مغ الزساهب إن  متى ىحا 

خ  ثاريـة واضـجة خاصـة العـج  ـخدد الزدـخع لفةـخة ليخـت قذـحخة الدخ  في اقةذادنا الزةعتخ الـحب ال  جكزـو ضـػاال
 في ا ةزاد مبجأ اإلفالس أو الةجػل إلى اإل خار وما انعكذ همبا  مى الفػضى في العالقات الةثارية ؟ 

 أما إجراءات الدمج فتتسثل بالخظؾات التالية     
وأن   92بأغمبية خاصة كسا عرفشا ذلـػ مـؽ السـادة أوال ـ يتخذ قرار الدمج لكل هينة عامة عمى انفراد وهؾ قرار 

 عـج قبــل ا حــاذ قــخار اليحاــة العامــة دراهــة اقةذــادية وفسيـة فــي الدــخكات الزخــاىزة،  ةرــزغ أىــجاف وأهــبال الــجمج 
 / أوال (.  150 م

ة الةـي ويػضح فـي قـخارات اليحاـات العامـة لمدـخكات الزسجمثـة   اهـع ونـػع الدـخكة الةـي هـحةع الـجمج بيـا أو الدـخك
 هةةكػن مغ الجمج ورأس ماليا و جد أ رائيا ونداشيا(( 

 ثانيا ـ ترسل القرارات والدراسة إلى مدجل الذركات خالل عذرة أيام مؽ اتخاذها وإذا وجد أنها مؾافقـة لمقـانؾن،
ا يخأل الثية القصالية الزحةذة لمجذػل  مى مػافقةيا. ومصمػل مغ ىحه الثية اإلجاالة خالل خزخة  دخ  ػم

 مغ  خمزيا كةال الزخثل. 
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 بمـذ  ثالثا ـ إذا وجدت الجهة القظاعية السخترة إن الدمج مؽ شأنه إن يؤدي إلى ترتيب أثار اقترـادية ضـارة 
 / راالعا (.  150الزخثل  جم مػافقةيا  مى الجمج، ويبمذ الدخكات العجم الزػافقة   

ـــذلػ لتشذـــر ال ـــغ الذـــركات ب ـــات تبم ـــد حرـــؾل السؾافق ـــا ـ عش ـــة رابع ـــي صـــحيفة يؾمي ـــي الشذـــرة وف ـــة ف سؾافق
   /خامدا(151)م

خامدا ـ الخظؾة الالحقة أن تقؾم الذركات التي حرم  السؾافقة عمى دمجها بدعؾة هيناتها العامة خالل سـتيؽ 
مـغ  ـاري  نخـخ ندـخ لقـخار الزػافقـة  مـى الـجمج، الجةزـاع مدـةخك،  رـم خاللـو  قـجا لمدـخكة الثج ـجة الةـي  يؾما 

جمج أو  عج ل  قج الدخكة الزصمػل االنجماج بيا، ويخهل ىحا القخار إلى الزخثل لةذجيقو وندـخه فـي  طيخ مغ ال
السدـخة وفــي صــجيفة  ػميــة. ومــغ  ــاري  نخــخ ندــخ لمعقــج الزعــجل أو العقــج الثج ــج، يعةبــخ الــجمج نافــحا و سةيــي بيــحا 

عج وضم  قج جج ـج إجـازة  أهـيذ لدـخكة الةاري  الدحذية الزعسػية لمدخكات الةي انجمثت في شخكة أخخا كزا ي
 (  151جج جة مغ  اري  الزذادقة  مى العقج  م 

 (   152وأخيرا تشتقل حقؾق والتزامات الذركات السشدمجة إلى الذركة التي عهرت مؽ الدمج ) م سادسا : 
 transformation of companiesحتىل انشركبد 

في  زمية الةجػل  طل الدخكة قائزة و ـلدب غخضـيا الـحب أندـأت مـغ اجمـو لكسيـا  ةجـػل مـغ نـػع إلـى نخـخ      
 مغ الدخكات. كأن  ةجػل شخكة  رامسية إلى مججودة أو مججودة إلى مخاىزة. 

هة  ةرزغ ويكػن الةجػل القخار غحخ  ادب لميحاة العامة لمدخكة الالةجػل. وقبل القخار  مدم إن  عج الدخكة درا    
أىجاف الةجػل ومخػغا و، ويخهل القخار إلى الزخثل فـإذا وجـجه مصاالقـا لمقـانػن، يخـأل الثيـة القصاليـة الزحةذـة 

و ذا وجــجت الثيــة القصاليــة الزحةذــة مرــار الةجــػل  مــى االقةذــاد الــػشسي ، (155لمجذــػل  مــى مػافقةيــا  م
 ب  بمذ الو الدخكة. و مى خصة الةسزية  خفس الةجػل الحب  بمذ إلى الزخثل الح

أما إذا وافقت الثية القصالية الزحةذة، يذادق الزخثل  مى قخار الةجػل و مى  عج ل العقج، ويبمذ الدـخكة     
 لةسدخىا في السدخة وفي صجيفة  ػمية. ويعج الةجػل نافحا مغ  اري  نخخ ندخ. 

 كــػن مخــلولية الدــخكاء فحيــا مصمقــة  و ذا  جػلــت الدــخكة الةرــامسية إلــى مجــجودة أو مخــاىزة أب مــغ شــخكة    
و رــامسية إلــى شــخكة الزخــلولية فحيــا مجــجودة الزقــجار الزخــاىزة بــخأس الزــال يطــل الدــخكاء مخــلولحغ  ــغ الــج ػن 

 (.  157، م 156الخاالقة الذػرة مصمقة و رامسية.   م 
ةخاض أما بػفاء الج غ إن ويالحظ إن العس القػانحغ أ صت لمجائسحغ حق اال ةخاض، فحسبتي إن  ةع  خػية اال    

 كان حاال أو بةقجيع ضزان، أو حذػل  حارج بحغ الدخكاء. 
 تظفٍخ انشركبد : انفظم انثبًَ

يعقــب انقرــاء الدــخكة  ذــفحةيا. و عســي الةذــضية. إجــخاء العزميــات الرــخورية لةخــػية د ــػن الدــخكة و جػيــل      
الدـــخكاء الجخـــب أنذـــبةيع. وقــج  ـــالج القـــانػن العخاقـــي مزةمكا يــا إلـــى أمـــػال نقجيـــة، و ػزيــم مـــا  ةبقـــى مسيـــا  مــى 

 ، وسشتشاول السؾضؾع عمى شكل نقاط: مػضػع الةذضية لمدخكات  مى اخةالف أنػا يا كزا الحطسا في االنقراء
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( أوال ومانيـــا ومالتـــا 147مـــغ الزـــادة    ( تقزـــي بأنـــه إذا تحققـــ  إحـــد  حـــاالت االنقزـــاء 158أوال: الســـادة ) 
وخامخــا، يثــب إن  ذــفى الدــخكة. واهــةبعجت مــغ حكــع الزــادة أ ــاله الفقــخة راالعــا وىــي الحاصــة بــجمج الدــخكة أو 
 جػليا ألن ىحه ال يعقبيا الةذـضية والفقـخة هادهـا الةـي  قرـي بةذـضية الدـخكة بسـاء  مـى قـخار مـغ اليحاـة العامـة. 

( الةـي  بـجأ الأنـو    إذا  158ية في ذات الػقت، وقج  ذجرت ىحه الفقخة مسصػق الزادة   فيي حالة انقراء و ذض
 قخرت اليحاة العامة لمدخكة  ذفحةيا أو  جقق هبب مغ األهبال الزسذػص  محيا في البسػد ... ((. 

القــخار فــي ىــحه و ميــو فــأن الجالــة الةــي  ذــفى فحيــا الدــخكة ىــي مــا مــحكػر أ ــاله، إن يذــجر قــخار الالةذــضية و     
إذا صـجر  (. أو  جققت حالة مغ حاالت االنقراء الةي  خـةػجب الةذـضية. 92الجالة قخارا ذو أغمبية خاصة   م 

قخار الالةذضية أو  جققت حالة انقراء  خةػجب إن  عقبيا  ذضية  مى اليحاة العامة إن  قـخر الةذـضية وان  عـحغ 
 ( 2/أوال ـ 158مذفي  م 

الجـــاالت الةـــي  خـــةػجب الةذـــضية، ولـــع  ةحـــح اليحاـــة العامـــة اإلجـــخاء أو القـــخار الحـــاص ومةـــى مـــا  جققـــت إحـــجا 
الالةذــضية و عحــحغ الزذــفي  مــى الزخــثل إن  ةحــح قــخار الةذــضية  مــى إن يقــػم بةسبيــو الدــخكة لرــخورة  ذــفحةيا 

كة اال ةخاض  مى ومخت  مى ذلظ هةحغ  ػما، إال إذا وجج مبخرا إلمياليا مجة أخخا. وفي كل األحػال يجق لمدخ 
قـخار الزخــثل الالةذـضية لــجا الزجكزــة الزحةذـة خــالل مالمــحغ  ػمـا مــغ  ـاري   بمتيــا الــو، وقـخار الزجكزــة خاضــم 
لمةزححــد لــجا مجكزــة االهــةاساف الذــفةيا الةزحديــة، وال يحرــم قــخار ىــحه الزجكزــة لمصعــغ الصخيــق  ذــيح  ذــجيح 

 / مانيا (.  158القخار الةزححدب   م 
فـإذا كانـت القـخار مـغ  السخترـة عمـى الترـفية، ن يقتـرن قـرار الترـفية بسؾافقـة الجهـة القظاعيـةثانيـا ـ يجـب إ

اليحاة العامة  خهل لمزخثل وىػ يفا ح الثية الزحكػرة و ذا اصجر قخار الةذضية مسو ايقةري ان يكـػن قـج حذـل 
إذا وجـجت إن مدـخوع الدـخكة ( ويجق لمثيـة القصاليـة  160, م  159 مى مػافقة الثية القصالية قبل ذلظ   م 

 ضخورب لالقةذاد ولحصة الةسزية إن  ػصي الز ل الزدخوع. 
ثالثا ـ عشد مؾافقة الجهة القظاعية السخترـة عمـى السدـجل إن يبمـغ الذـركة بقـرار الترـفية ليشذـر فـي الشذـرة 

 وفي صحيفة يؾمية  
 ومؽ هذا الشذر تترتب عمى الترفية اآلثار اآلتية:      
 مــى إن يكةــب الثانــب اهــزيا   جــت الةذــضية( فــي جزيــم محاشبــات أو بقــاء الذخرــية السعشؾيــة لمذــركة،  -1

وبقـــاء الدحذـــية الزعسػيـــة لمدـــخكة ضـــخورب لمةذـــخف الزػجـــػدات الدـــخكة ولةكـــػن   بميتـــات أو إ النـــات الدـــخكة.
 الدخكة شخفا في الج اوا. 

 الزا ىػ ضخورب الهةكزال إجخاءات الةذضية. ها الستشؾعة، بقاء هينات الذركة ) الهينة العامة ( باجتساعات -2
(   164يعــد مجمــس اإلدارة مــشحال وتشتهــي مهســة الســدير السفــؾض مــؽ تــاريت التبميــغ بقــرار الترــفية ) م  -3

 دـــحخ القـــػانحغ الزقارنـــة إلـــى القـــاء مثمـــذ اإلدارة والزـــج خ الزفـــػض، لجـــحغ  عحـــحغ الزذـــفي والةعـــاون معـــو لةخـــمع 
 الت وومائق الدخكة. مػجػدات وهث
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و زةسـم  ـغ  خ حـب الةدامـات  ،فؾر تبمغ الذركة بقرار الترفية تتؾنـف عـؽ إحـداث أي تغييـر فـي عزـؾيتها -4
 (  (.  163جج جة، و طل  داول نداشيا الالقجر الالزم إلجخاءات الةذضية   م 

الةـي  خ بـت  مـحيع خـالل ة ال يعشي وضع الذركة تحـ  الترـفية إبـراء لمذـركاء أو السـديريؽ مـؽ السدـؤولي -5
 (.  165مزارهة ندا  الدخكة   م 

والخثالت ويعج قائزة الالج ػن يزع السرفي يدأل عمى مؾجؾدات الذركة بجردها كسا يزع يدأل عمى الؾثائق  -6
 (.  168الةي لمدخكة والةي  محيا ويتبت، ذلظ في  قخيخ يعصي نخحة مسو إلى مخثل الدخكات   م 

ولـو االجةزـاع بةمـظ الثيـة  في تشفيـذ تؾصـية الجهـة القظاعيـة السخترـة حـؾل مـرل السذـروعرابعا ـ يتؾلى السرـ
 (.  169حػل ىحا األمخ   م 

لالجةزاع الو في زمان  خامدا ـ يدعؾ السرفي كل دائؽ أو صاحب حق ومؽ خالل اإلعالن برحيفتيؽ يؾميتيؽ 
يحـل ذلـظ الجـق الـجائسحغ الخـمػك الصـخق القانػنيـة  (. وال 170ومكان يعحسيزا لةخػية الج ػن الةي  مـى الدـخكة   م 

 األخخا الزةاحة ليع، كأصجال حق الخىغ  مى العس أمػال الدخكة. 
سادسـا ـ مظمـؾب مـؽ السرـفي أن يرفـع إلـى السدـجل تقريـرا كـل ثالثـة أشـهر يبـيؽ فيـه سـير أعسـال الترـفية  

 ويجق لمزخثل أن  ج ػ الزذفي لمةجاول في ذلظ األمخ  (. 
أو  عحغ مذفي نخخ يرـع إلـى األول إذا  تدتظيع الجهة التي عيش  السرفي عزله وتعيؽ مرفي بدله،سابعا ـ 

 (.  172وجج و غحخ قادر  مى إ زام إجخاءات الةذضية.   م 
لكي يخةصيم مزارهة الةذخفات الرخورية لعزمية الةذضية  ثامشاـ السرفي وكيل عؽ الذركة وليس عؽ الذركاء،

 الاهزيا. 
 تاسـعا ـ يـدعؾ السرـفي الهينـة العامـة لمذـركة خـالل الذـهريؽ األولـيؽ مـؽ كـل سـشة ماليـة لالجتسـاع ومشاقذـة
و ذج ق الزحدانية والجخاالات ومساقدة الةقخيخ الزـالي الـحب يقجمـو مخاقـب الجخـاالات و عحـحغ مخاقـب حخـاالات لمخـسة 

 (. 173لو الرخورة.   م القادمة، ولو إن  ج ػ اليحاة العامة لالجةزاع في أب وقت  ج ػ 
 (  174عاشرا ـ عمى السرفي إن يقؾم بتدديد ديؾن الذركة عمى الؾجه األتي بعد حدؼ نفقات الترفية: ) م 

   أوال ـ الزبالذ الزخةجقة لمعاممحغ. مانيا ـ الزبـالذ الزخـةجقة لمجولـة. مالتـا ـ الزبـالذ الزخـةجقة األخـخا حخـب  خ حـب 
معمـػم إن ىـحه األولػيـات فـي  ػزيـم الـج ػن ال  بـخز إال  سـجما  كـػن أمـػال الدـخكة غحـخ امةيازىا وفق القـانػن((، و 

 كااية لخجاد د ػنيا، أما خالف ذلظ فكل الج ػن  خجد الكامميا. 
ومــغ البــج يي إن  ةقــجم نفقــات الةذــضية جزيــم الــج ػن حةــى ذات االمةيــاز مسيــا ألنــو التحــخ ىــحه اإلجــخاءات لزــا     

 جاد الج ػن.  ػافخت الزبالذ لخ
حادي عذر ـ وقد أبظل القانؾن التررفات التي مؽ شأنها تفزيل بعض الدائشيؽ عمـى غيـرهؼ أو ترتيـب امتيـاز 

، أو إ صـاء حــق رىــغ  مـى العــس أمــػال الدــخكة، إذا ار ـبخ األمــخ الــالتر، ويزةـج الــبصالن إلــى الةذــخفات لمــبعض
مالتــا ـ ححــث  قرــي /مالتــًا  175كزــا جــاء فــي م  الخــاالقة لجذــػل الةذــضية و تصــي الزــجة الخــاالقة مالمــة شــيػر
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 . (بــبصالن  قــػد الــخىغ أو الةــي  زــسح امةيــازا  مــى أمــػال الدــخكة لكسيــا  ذــح إذا كــان لمدــخكة أمــػال  فــػق د ػنيــا
كحلظ ال يخخب أب حثد يقم  مـى أمـػال الدـخكة العـج البـجء الالةذـضية، إال إذا كـان صـادرا القـخار مـغ الزجكزـة، وال 

لجثـــد  مـــى القـــخارات الذـــادرة لذـــالح دوائـــخ الجولـــة أو القصـــاع االشـــةخاكي أو العزـــال  ـــغ أجـــػرىع   م  سفـــح ىـــحا ا
 / راالعا(. 175

مقةخنـة بةقخيـخ مخاقـب  ثاني عذـر ـ عشـد انتهـاء أعسـال الترـفية يعـد السرـفي، تقريـرا ختاميـا وحدـابات ختاميـة
الجخـــاالات ويـــج ػ اليحاـــة العامـــة الجةزـــاع لمزذـــادقة  مـــى الةقخيـــخ والجخـــاالات الحةاميـــة ورأب مخاقـــب الجخـــاالات، 

 (.  176ويخهل نخحة مغ ىحا القخار ومغ الةقاريخ الزحكػرة إلى الزخثل   م 
ار الدـصب فـي السدـخة وفـي ويسدـخ قـخ  ثالـث عذـر ـ عمـى السدـجل إن يرـدر قـرارأل بذـظب الذـركة مـؽ سـجالته،

 صجيفة  ػمية وخالل  دخة أيام مغ  اري  صجور القخار. 
 إذا وجج الزخثل إن إجخاءات الةذضية  زت وفق الدخو  القانػنية.  -1
إذا اهـــةتخقت إجـــخاءات الةذـــضية مـــجة  ديـــج  مـــى خزـــذ هـــسػات مـــغ  ـــاري  صـــجور القـــخار الالةذـــضية، و بـــحغ  -2

 (. 177الةذضية.  م لمزخثل  عحر اهةكزال إجخاءات
و مـــى الزخـــثل إن  ـــػزع الزةبقـــي مـــغ أمـــػال الدـــخكة  مـــى األ رـــاء الجخـــب أهـــيزيع أو حذذـــيع وخـــالل      

مالمحغ  ػما مغ  اري   بمتو القخار شصب الدخكة ولو إن  ػزع العس ىـحه األمـػال خـالل مخحمـة الةذـضية،  مـى إن 
 (.  178ال يحل ذلظ الإجخاءات الةذضية   م 

و ذا وجج دائغ لع يخةػف حقو  بعد شظب اسؼ الذركة، ال يجؾز السظالبة بديؽ أو حق عمى الذركة، رابع عذر ـ
ولع يكغ الزذفي  مى  مع بحلظ، يجـق لمـجائغ مصالبـة أ رـاء الدـخكة الزقـجار مـا أل إلـحيع وكـل حخـب أهـيزو أو 

 سةيي الجق الانةيائيا. حذةو، ويطل ىحا الجق قائزا لزجة مالث هسػات مغ  اري  الدصب، وىي مجة هقػ   
ونــخا إن الػصــػل ليــحا الجــق مــغ الذــعػبة الزكــان فــي شــخكات الزخــاىزة فــي األقــل الــحب يذــل  ــجد الزخــاىزحغ 
فحيا إلى الزاات، و ميو نخا إن يكػن األمخ بةجج ج مذجر الحصأ في  جم الزصالبة الالـج غ، ومـغ وقـم مسـو الحصـأ 

 (.  179يكػن مخاػال  غ ذلظ الج غ.   م 
س عذر: عمى السرفي إن يحتفظ بدجالت الذركة مدة خسس سشؾات مؽ تـاريت شـظب اسـسها مـؽ سـجل خام

 (   181الذركات ) م 
  يعةبـخ  قـجيع شمـب الةذـضية وقـخار الةذـضية : / أوال 175سادس عذر ـ تزسؽ القـانؾن العراقـي نرـا مفـادأل م 

 حقػق الجائسحغ(( الزتاالة شمب إشيار إ خار الزج غ في كل ما  ةعمق الالزجافطة  مى 
ومعمــػم إن الةذــضية ليخــت إ ــالن إفــالس. ألن األخحــخ ال يقــم إال إذا  ثــد الزــج غ الةــاجخ  ــغ  خــج ج د ػنــو     

الةثاريــة، ولــيذ الالرــخورة إن  كــػن الةذــضية الخــبب خخــارة الدــخكة وبالةــالي  ثدىــا  ــغ  خــج ج د ػنيــا، إنزــا قــج 
 خغـب الدـخكاء فـي اهـةزخار الدـخكة، أو  ذفى الدـخكة وىـي مػهـخة، كزـا لـػ انقرـت الزـجة الزجـجدة إلندـائيا ولـع 
  سج انثاز العزل الحب  أهخت لو، أو  جم االنخثام بحغ أ راء الدخكة. 
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لـــحلظ فـــأن القـــػل الالزجافطـــة  مـــى حقـــػق الـــجائسحغ ايـــو قبـــػل، الخـــجاد الـــج ػن الجالـــة، وحثـــد أمـــػال أو  قـــجيع      
 .خان جزيم أحكام اإلفالس فزجل نطضزانات لمج ػن غحخ الجالة قبل  ػزيم أمػال الدخكة، أما هخي

 انجبة اخلبيص
 أَىاع خبطخ يٍ انشركبد

 نةساول في ىحا البال الدخكات العامة وفخوع الدخكات األجسبية ونفخد لكل مسيا فذال. 
 الفرل األول 
 الذركات العامة 

كات العامـة العـج إن ، وقج ىجف القـانػن إلـى  ػححـج أحكـام الدـخ 1997لخسة  22صجر قانػن لمدخكات العامة بخقع 
( مغ القانػن انو:     يجف 2كانت مػز ة في قػانحغ مةعجدة لكل شخكة قانػن يذجر بةأهيخيا. فقج جاء الالزادة  

ىــحا القــانػن إلــى  سطــيع الدــخكات العامــة،  أهيخــا و دارة و ذــضية، الأحكــام وأهــذ ماليــة و داريــة مػحــجة لبمــػ  أ مــى 
وا ةزـاد مبـجأ الجخـال االقةذـادب وكفـاءة اهـةتزار األمـػال العامـة وفا محةيـا مخةػا مغ السزـػ فـي العزـل واإلنةـاج 

 في  جقحق أىجاف الجولة ورفم مخةػيات أداء االقةذاد الػشسي. (( 
ويفيع مغ الـسز إن أىـع أىـجاف القـانػن  ػححـج األحكـام الحاصـة الالدـخكات العامـة فـي  أهيخـيا وفـي  زميـا ولـجا 

رد في األىجاف الةي نخا أىزحةيـا، ا ةزـاد مبـجأ الجخـال االقةذـادب، و صبحـق مبـجأ  ذفحةيا. كزا إن مغ بحغ ما و 
الخبح أو الحخارة  مى أندصة ىحه الدخكات لةجج ج كفاءة األداء فحيا وبالةالي أىزية القائيا أو  ذفحةيا، أما ما  جا 

 ذلظ فكانت شعارات يفةخض إن  بةعج  سيا السز القانػني. 
الدخكات العامة، فسبحغ، الةعخيئ و أهيذ الدخكة مع رأس الزال و ػزيم األربـاح والحخـائخ،  وبساء  مى ذلظ نةساول

و دارة الدخكة، ودمج الدخكة العامة و جػليا و ذفحةيا. ونفخد لكل مغ ىحه الزػضػ ات مبجتا، وىي الزػضػ ات 
، يخـــةسج  مـــى األحكـــام العامـــة الةـــي  ساوليـــا القـــانػن، و ذا كـــان الكـــالم  ـــغ الدـــخكات العامـــة قبـــل صـــجور القـــانػن 

والسذـــػص الحاصـــة القـــانػن كـــل شـــخكة وبـــاآلراء الفقييـــة فـــان األمـــخ مجكـــػم اآلن بسذـــػص قـــانػن مػحـــج لثزيـــم 
 الزعجل.  1997لخسة  22الدخكات العامة ىػ القانػن رقع 

 السبحث األول 
 التعريف بالذركة العامة وتأسيدها 

 ا مع  أهيخيا في نقصةحغ. نبحغ في ىحا الزبجث  عخيئ الدخكة وخذائذي
 أوال:  عخيئ الدخكة وخذائذيا: 

بحست الزادة األولى مغ القانػن  ػضـيجا لزذـصمجات وردت فـي القـانػن مـغ بحسيـا مذـصمح الدـخكة العامـة، ححـث 
ــة الالكامــل الةــي  ةزةــم الالدحذــية  ــة ذا يــا والززمػكــة لمجول جــاء فحيــا    الدــخكة العامــة: الػحــجة االقةذــادية الززػل

ية. (( ومغ الةعخيئ نبحغ خذائز الدـخكة العامـة الزعسػية واالهةقالل الزالي واإلدارب و عزل وفق أهذ اقةذاد
 وىي: 
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 أنيا وحجة اقةذادية:  -1
والػحجة االقةذادية، ىي الػحجات الحجمية والةثارية واإلنةاجية الةي  لهخيا الجولة و سـجما نقـػل الجولـة،  سذـخف 
الزذصمح إلى األشحاص الةاالعة ليا، فقج  لهذ مغ شحز واحج أو مغ  جد مـغ األشـحاص. وقبـل الـجخػل فـي 

 . 1997لخسة  22القانػن رقع   فاصحل الةعخيئ، نخةعخض كيئ كانت  لهذ الدخكات العامة قبل صجور
والزعــخوف إن ىــحه الدــخكات كانــت  لهــذ الزػجــب قــانػن خــاص بيــا  بــحغ حثــع رأس الزــال وغخضــيا ت ومكــان 
نداشيا ومقخىا و دار يا. و خ بخ ىحه الدخكات في مداريم ذات أىزية ححػيـة لمسدـا  االقةذـادب، كالدـخكة العامـة 

لدـــخكة العامـــة لمبخيـــج واال ذـــاالت  ( .مـــع صـــجر قـــانػن الزلهخـــات فـــي لمزـــػان  والدـــخكة العامـــة لمخـــكظ الجج ـــج وا
 هةحسات القخن الزاضي، و ػلت ىحه الزلهخات  أهيذ الدخكات الزخ بصة بيا. 

العج ـج مـغ الدـخكات  1964و جا ىا حغ الذـػر حغ لةأهـيذ الدـخكات العامـة، حػلـت قـخارات الةـأميع الذـادرة هـسة 
القصــاع العـام. كدــخكة الزحــازن العخاةيـة مــتال الدــخكة الةثاريـة العخاةيــة وغحخىــا الحاضـعة إلــى القصــاع الحـاص إلــى 

 العج ج مغ الدخكات. 
ومــغ الزعمــػم إن مخافــق ححػيــة ضمــت  االعــة لمجولــة مســح  أهــيذ الجولــة العخاةيــة فــي بجايــة  كػيسيــا فــي أوائــل القــخن 

ـــة. وفـــي الزاضـــي، فالخـــكظ والحصـــػ  الثػيـــة والزـــػان  والكيخبـــاء والبخيـــج وغح خىـــا مـــغ الزخافـــق كانـــت  االعـــة لمجول
الخةحسات والخبعحسات مغ القخن الزاضي  ػهم حثع الدخكات العامة الذجور قـانػن الزلهخـات، فحرـعت الةثـارة 
الذادرة والػاردة إلى ملهخات  االعة لمجولة، بل إن حثع هيصخة الجولة  مى الػحجات االقةذادية وصل إلـى نخـبة 

ثـارة الحارجيـة  (، و ذا كانـت ىـحه الدـخكات وهـحمة الجولـة فـي مجاربـة االحةكـار و قـجيع % مغ حثع الة99 ةثاوز 
الخمم والحجمات إلى الزػاشسحغ مغ ذوب الجخل الزججود الأهعار  ةساهب مم مجخػال يع، فأن  زل ىحه الزلهخـات 

ســت أهـــمػل االقةذـــاد ال يحمــػ مـــغ إخفاقــات و مكـــل وفخــاد، وىـــػ مــا يدـــتل الـــال الزفكــخيغ فـــي دول العــالع الةـــي  ب
الزػجو  (. فأخفقت العج ج مغ الزداريم ألهـبال  ـخ بخ الإدار يـا والعالقـة البحخوقخاشيـة بـحغ العـاممحغ وجيـات ا حـاذ 

 القخارات، وخحخ متال  مى ذلظ فدل مدارع الجولة الةي  أهخت الإمكانات كبحخة ال  ةػافخ لألفخاد  (. 
. وضـــم أحكامـــا  امـــة فـــي 1997لخـــسة  22مـــة، ىـــػ القـــانػن رقـــع وألول مـــخة يذـــجر قـــانػن مػحـــج لمدـــخكات العا

الةأهــيذ واإلدارة واألربــاح والحخــائخ واإلقــخاض واالقةــخاض وكــحلظ فــي الةذــضية وايزــا  مــي نػضــح أحكــام القــانػن: 
وكزا ورد في الزادة األولى ومغ  عخيئ الدـخكة العامـة،  ـجا كػنيـا وحـجة اقةذـادية إن  كـػن مزػلـة ذا يـا، أب أن 

زػيل نداشيا يكػن مغ إ خادا يا. ومغ الزلكج أن ىـحا القـػل ال  سصبـق إال  مـى الدـخكة أمسـاء حيا يـا أمـا فـي بـجء  
 أهيخــيا , فيــي غحــخ قــادرة  مــى  زػيــل نفخــيا، ألنيــا مــا زالــت غحــخ قائزــة أو مــا زالــت ال مــػارد لــج يا. و ميــو فأنــو 

أو  جفم مغ أشحاص  امة مزػلة ذا يا  دـةخك فـي  أهيخـيا،  أمساء الةأهيذ أما أن  جفم أمػاليا مغ خديسة الجولة،
 وهسػضح ذلظ  سج الكالم  غ رأس الزال. 
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كــحلظ  ةزةــم الدــخكة الاهــةقالل مــالي و دارب وليــا شحذــية معسػيــة، وبتحــخ ذلــظ ال  ةزةــم الالزخونــة الزصمػبــة فــي 
الدــخكة. أ صــى الثــػال لةخــارالت   زميــا. فــأمػال الدــخكة لمدــخكة وضــزان لــجائسحيا. وىــحا الػضــػح فــي أمــخ أمــػال

 لصالزا أمارت الكتحخ مغ اآلراء حػل حجود مخلولية الدخكات العامة، وىل أن مخلولحةيا مخ بصة الأمػال الجولة. 
وأخحخا  عزل الدخكة وفق األهذ االقةذـادية، ومعسـى األهـذ االقةذـادية ا ةزـاد مبـجأ الـخبح أو الحخـارة فـي  قحـيع 

قيــا أو نثاحيــا، وىــػ مبــجأ واضــح، وىــحا يقصــم الةخــةخ  مــى إخفاقــات الدــخكة الزاليــة ا ةزــادا أدارىــا وكفاء يــا و خفا
 مــى ار باشيــا الزدــاريم ححػيــة وبزمكحةيــا لمجولــة  (. ومجاهــبة الزخــلولحغ  ــغ اإلخفــاق فــي ىــحه الدــخكات. ومــغ 

ة الالدــخكات العامــة، ألنيــا أىــجاف القــانػن  ةبــحغ إن احــج األىــجاف الخئيخــة إلصــجار القــانػن  ػححــج األحكــام الحاصــ
كزــا بحســا كانــت مةبا ســة فــي  زميــا وخاصــة مــا  ةعمــق فــي أجــػر ومكافــ ت العــاممحغ فــي الدــخكات العامــة مزــا أمــار 
العج ج مغ الدكاوا الرخورة الزخاواة في ىحا الزحجان. لكي يكػن العزل في ىحه الدخكات الزخةػا  ال في الكفاءة 

جخــال االقةذــادب، أب مقــجار مــا حققةــو الدــخكة مــغ أربــاح ليطيــخ ذلــظ كفــاءة واإلنةــاج، الاال ةزــاد  مــى مبــجأ ال
ــة فــي السزــػ االقةذــادب، و ــػفحخ الخــمم  اهــةحجام األمــػال العامــة فــي الزدــاريم االقةذــادية، و جقحــق أىــجاف الجول

 والحجمات بسػلية جحجة وبأهعار  سافذ الزخةػرد متحميا وما  سةج مجميا مغ قبل القصاع الحاص. 
 نيا:  أهيذ الدخكة العامة: ما

 بــجأ  أهــيذ الدــخكة الــأن  قــجم الــػزارة الزحةذــة، الةــي  ةبعيــا الدــخكة بسدــاشيا. أو إن ندــا  الدــخكة يقــم ضــزغ 
قصا يــــا، شمبــــا إلــــى مثمــــذ الــــػزراء لةأهــــيذ الدــــخكة،  مــــى إن يكــــػن مخفقــــا الالصمــــب دراهــــة  ةرــــزغ األهــــبال 

 االقةذادية والفسية لةأهيخيا  (. 
 ةرزغ الصمب ما يأ ي:  مى إن  

    أوال ـ اهع الدخكة ومػقعيا ومخكدىا الخئيذ. 
 مانيا ـ أىجاف الدخكة ونداشيا. 

 مالتا ـ مقجار رأس مال الدخكة أو مذادر  زػيل نداشيا. 
 راالعا ـ أية معمػمات أخخا  ثجىا الػزارة ضخورية. (( 

العقج  سجما  ةعجد األشخاف الزسدأة لمدخكة، أما إذا كانت إذا وافق مثمذ الػزراء،  عج الدخكة  قجا أو بيانا. ويعج 
في أ جاد  قـج شبقـا لمزـادة  1997لخسة  21جية واحجة، فةعج بيانا، وىحا  مى غخار ما في الدخكات الحاصة رقع 

(  ســجما  ةعــجد أشخافــو، أمــا فــي حالــة الدــخكة الزسفــخدة أو شــخكة الزدــخوع الفــخدب، ححــث ال  ػجــج هــػا إرادة 13 
( مـــغ القــانػن. وفـــي الدــخكات العامـــة، فــأن  عـــجد  14حــجة إلندــاء الزدـــخوع ايعــج ملهخـــيا بيانــا شبقـــا لمزــادة   وا

أشـخاف العقـج، يعـج ـ كزـا  ـخا ذلـظ الـبعس ـ شـكميا. ألن فـي نيايـة األمـخ  كـػن الدـخكة  االعـة لدـحز واحـج، ىـػ 
 الجولة  (. 

الةــي  سدــاىا الجولــة قــج وجــج معارضــة الخــبب  ــجم  و ذا كــان إشــالق مذــصمح الدــخكة  مــى الػحــجات االقةذــادية
 زةعيا الحذائز الدخكة الحاصة الزبسية  مى العقج و عجد اإلرادات ححث يقػل الـجكةػر الاهـع دمحم صـالح    فيـحه 
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 ثاريــة واقةذــادية  unitesالدــخكات ليخــت فــي الجنيقــة   شــخكات ( حخــب الزفيــػم الةقمحــجب لمدــخكة و نزــا وحــجات
 ذيز .. ((  (. أهاهيا ذمة الةح

نقػل أن الزذصمح وجج معارضة شبقا لمسطـام القـانػني الخـائج الالسخـبة لمدـخكات قبـل صـجور قـانػني الدـخكات رقـع 
، األول الزةعمـــق الالدـــخكات الحاصـــة، والتـــاني الالدـــخكات العامـــة. ححـــث ال يعـــخف السطـــام 1997لخـــسة  22، 21

شــخكة  ةكــػن مــغ شــحز واحــج حةــى إذا كانــت الجولــة القــانػني شــخكة الدــحز الػاحــج فكــان مــغ الذــعػبة إيثــاد 
 ويصمق  محيا مذصمح شخكة. 

أالاح  كػيغ الدخكة مغ شحز واحج.  1983ومتمو القانػن الزمتي لخسة  1997لخسة  21فأن صجور القانػن رقع 
يــة والدـخكة الةــي أالاحيـا شــخكة أشــحاص  ةكـػن مــغ شــحز شبيعـي واحــج، و ةــجاخل فحيـا إلــى حــج كبحـخ الحمــة الزال

لمزدخوع مم الحمة الزالية لذاحبو، وقج صجر  عج ل  مى القانػن الزحكػر أالاح  كػيغ شخكة مججودة مغ شـحز 
واحـــج. أب أن مالـــظ الزدـــخوع   الدـــخكة ( ىـــػ شـــحز واحـــج قـــج يكـــػن ىـــحا الدـــحز شبيبيـــا أو معسػيـــا و قةذـــخ 

سخـــثع ىـــحا األمـــخ مـــم فكــــخة مخـــلولية صـــاحب الزدـــخوع  ثـــاه الةدامــــات الزدـــخوع الزـــا وضـــعو مـــغ رأس مــــال، وي
الةحذــيز الةــي اشــخنا ليــا فــي رأب الــجكةػر الاهــع دمحم صــالح. ححــث يفــخد الدــحز العــس أمػالــو لةكــػيغ مدــخوع 
اقةذـادب الدـكل شـخكة، و كـػن مخــلولية الدـخكة الزقـجار مـا خذـز مــغ رأس الزـال، ومـادام الدـحز الـحب  سدــأ 

ة شـحز معسـػب، فأنيـا يزكـغ أن  حذـز مبمتـا معحسـا فـي الدخكة مغ الززكغ أن يكػن شبيبيا أو معسػيا، والجول
لخــسة  22 كــػيغ شــخكة  االعــة لمجولــة فيــي شــخكة  امــة  حرــم لألحكــام الةــي أوردىــا قــانػن الدــخكات العامــة رقــع 

1997 . 
و ميــو فــأن اال ةــخاض  مــى  كــػيغ الدــخكة الةاالعــة لمجولــة، الزبســي  مــى صــعػبة  كــػيغ شــخكة مــغ شــحز واحــج 

 مم  عج مو.  1997لخسة  21سو قانػن الدخكات الحاصة رقع  ػلثت الزا  ةرز
األمخ األخخ،  جاخل أمػال الدخكة مم أمػال صاحب الدخكة وىي الجولة، وىحا مغ األمػر الةـي هـا جت  مـى مـا 
ا ةخا الدخكات العامة مغ إخفاق، ألن الدخكات الزةمكاة ألقت العبء فدميا  مى الزحدانية العامة. و ميو فأن ىـحه 

يقةري أن  ةججد مخلولحةيا الزقجار رأس الزال فحيا  (،  1997لخسة  22لدخكات الةي  ةكػن الزػجب قانػن رقع ا
ال  زةج إلى خارج ذلظ وبالةالي  جزحل الزحدانية العامة فدل الدخكة. وحخب السذػص الجالية ليذ فحيا مـا يقصـم 

زػلــة ذا يــا، أب أن  زميــا وأجػرىــا والديــادة فــي الكــػن مخــلولية الدــخكة مجــجودة الزقــجار رأس الزــال، صــجيح أنيــا م
رأس الزــال فحيــا  كــػن مــغ الدــخكة، إال انــو  ســج خخــارة الدــخكة يكــػن األمــخ مةخوكــا لزثمــذ الــػزراء فــي اهــةزخار 

 الدخكة أو  ذفحةيا و ذا اخةار اإلجخاء األول ايقةري ذلظ د زيا الأمػال مغ محدانية الجولة. 
كانية ال ةبار الدخكات العامة، شخكات مخاىزة، أب أن رأس الزـال فحيـا يقخـع إلـى يزكغ أن نصخح ىسا ىل مزة إم

أهــيع ويــةع  ــجاوليا فــي هــػق األوراق الزاليــة. أو جــدء مســو فــي األقــل ؟. كزــا ىــػ الجــال فــي قــانػن شــخكات قصــاع 
 الحب اشخنا إليو ألنو:  1991لخسة  203األ زال الزذخب رقع 

شــخكة الزخــاىزة، و عةبــخ مــغ أشــحاص القــانػن الحــاص ويجــجد القــخار الذــادر     أخــح الدــخكات القاالرــة شــكل 
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بةأهيخيا اهـزيا ومخكدىـا الخئيخـي ومـج يا والتـخض الـحب أندـأت مـغ اجمـو ... وأجـاز القـانػن لمدـخكة القاالرـة أن 
فخاد وكحلظ  قػم بةأهيذ شخكات مخاىزة الزفخدىا أو الاالشةخاك مم األشحاص اال ةبارية العامة أو الحاصة أو األ

شــخاء أهــيع شــخكات الزخـــاىزة أو بيعيــا أو الزخــاىزة بخأهـــزالو، وهــػا الزدــخع بـــحغ الدــخكات الحاضــعة ألحكـــام 
 ((  ( 1981لخسة 159قانػن شخكات قصاع األ زال العام وشخكات الزخاىزة الحاضعة ألحكام القانػن رقع 

دـكل حاهـع ومجـجد،  ةصمـب بةقـج خنا  كـػيغ لثـان  مى العزـػم  تحـخ ىـحا الزػضـػع  خـارالت كبحـخة واإلجاالـة  سيـا ال
مةحذذــة، ماليــة، اقةذــادية وقانػنيــة  قــػم الــاإلشالع  مــى  ثــارل اآلخــخيغ  (، لبمــػرة اإلشــار القــانػني الزالئــع 
لمزدـــاريم الةاالعـــة لمجولـــة، وشبيعـــة األمـــػال الززمػكـــة ليـــا. و مكانيـــة  جػيـــل الـــبعس مسيـــا إلـــى القصـــاع الحـــاص أو 

  مظ الةي  خ بخ  زميا الزبجأ الزسافخة و جقحق الخبح. الزحةمخ، خاصة 
( مـغ  4ويقةري أن  ةرزغ العقج أو البيان الحب  عجه الػزارة الزعسية العج مػافقـة مثمـذ الـػزراء وحخـب الزـادة   

 القانػن. 
امـة ( إلـى    أوال ـ اهع الدخكة ومػقعيا ومخكدىا الخئيذ، ويكػن االهع مخةزجا مغ نداشيا، مـم إضـافة كمزـة    

 الةخزية  (. 
 مانيا ـ أىجاف الدخكة. 
 مالتا ـ ندا  الدخكة. 

 راالعا ـ رأس مال الدخكة. 
 خامخا ـ أهزاء الثيات الزلهخة. 

 هادها ـ أية معمػمات أخخا  ثجىا الػزارة ضخورية. (( 
كزا  قػم الػزارة بةقجيع  قج الدخكة أو البيان الحب أ ج و مم مػافقـة مثمـذ الـػزراء إلـى مخـثل الدـخكات، لةخـثحل 
الدخكة. وقج بحست الزادة الحامخة الأن ىحا اإلجخاء غا ةو  ػمينية إحذائية    ألغخاض إحذـائية  ػمينيـة...(( أب 

مســـو الزػافقـــة  مـــى  أهـــيذ الدـــخكة، ألن الزػافقـــة أن التـــخض مـــغ مفا جـــة مخـــثل الدـــخكات ىـــػ ذلـــظ، ال يصمـــب 
صــجرت مــغ مثمــذ الــػزراء، إنزــا لتــخض  ػححــج الثيــة الةــي  ػمــق الزدــاريم االقةذــادية، حخــب شبيعــة ندــاشيا 
وأهزائيا وجية ممكية رأس الزال فحيا , بل أن القانػن ذىب االعج مـغ ذلـظ فـي أ صـاء  زميـة الةػمحـق العـجا قانػنيـا، 

(  مـى أن    يقـػم الزخـثل بةخــثحل  6شـيادة  أهــيذ الالدـخكة العامـة، ححـث  ـسز الزــادة   الـأن يذـجر الزخـثل 
الدخكة و صجار شيادة  أهيخيا، و قػم الػزارة بسدخ شـيادة و قـج أو بيـان الدـخكة فـي الثخيـجة الخهـزية وفـي السدـخة 

 الةي يذجرىا الزخثل. (( 
 (. 7دحذية الزعسػية  مومغ ىحا الةاري ، أب  اري  نخخ ندخ،  كةخب الدخكة ال

ونلكــج  مــى أن دور الزخــثل شــكميا، فمــيذ لــو الزػافقــة أو القبــػل، ونــخا لــػ  ــع االكةفــاء الالةخــثحل لــجا الزخــثل 
 ولمتايات   الةػمينية اإلحذائية(( وال  زةج إلى إصجار شيادة  أهيذ، الن الزخثل ال يزمظ أب دور في ذلظ. 

 ادلجحث انثبًَ 



 و.و. اخالص خمهض اثراهٍى       انظف انثبنث قبَىٌ        انشركبد انتدبرٌخ

ة، ادلكتور لطيف جرب كوماين   (139 - 123)   املصدر الرشاكت التجاًر
 

 رأش ادلبل واألرثبذ واخلطبئر 
نةكمع  غ  كػيغ رأس الزال أمساء  أهيذ الدخكة. وكزا  خفسا فـأن الدـخكة أمـا أن  ةكـػن مـغ شـحز أو أشـحاص 
 امــة غحــخ مزــػل أب مــسيع ذا يــا، أب أن أمــػال الثيــات الزكػنــة لمدــخكة مخ بصــة الالزحدانيــة العامــة لمجولــة. أو أن 

 قرــي الــأن:     8مزػلــة ذا يــا وقبــل ذلــظ نبــحغ كيــئ  ةجــجد رأس الزــال، والزــادة  كــػن الثيــات الةــي  سدــأ الدــخكة 
يجــجد رأس مــال الدــخكة الــالقخار الذــادر  ــغ مثمــذ الــػزراء الالزػافقــة  مــى  أهيخــيا. ومــغ الزلكــج أن رأس الزــال 

لةأ حــج حــجد مــغ قبــل الثيــة الزلهخــة لمدــخكة بســاء  مــى دراهــة الثــجوا الةــي أ ــجت لمزدــخوع، لكــغ األمــخ خاضــم 
 مثمذ الػزراء وبالةالي فيػ يججد مغ قبل األخحخ ت الن لو  تححخه. 

 أما كيئ  ةكػن رأس الزال في حالة كػن الزلهخحغ غحخ مزػلحغ ذا يا ؟ 
فأن رأس الزال يخجد مغ قبل الحديسة العامة، دفعة واحجة يكػن ىحا الةخج ج أو  مى دفعات  ججد مغ قبل الدخكة، 

دفعــة ومػا حــج  خــج جىا الالةسخــحق مــم وزارة الزاليــة. و ذا كــان لــجا الثيــات الزكػنــة لمدــخكة  الجحــث  بــحغ مقــجار كــل
أمـــػاال مسقػلـــة أو غحـــخ مسقػلـــة،  خيـــج  جػيميـــا لمدـــخكة فـــأن أةيـــام ىـــحه األمـــػال،  زتـــل جـــدء مـــغ رأس مـــال الدـــخكة 

 الزجفػع  (. 
 :  كػيغ رأس الزال  سجما  كػن الثيات الزكػنة لمدخكة مزػلة ذا يا

إذا كانت الدخكة مكػنة مغ أشحاص مزػلـة ذا يـا، كـأن  كـػن جيـات الةأهـيذ شـخكات  امـة  االعـة لـػزارة أو  ـجد 
/ مالتـــا ( الةـــي جـــاء فـــي أخخىـــا  9مـــغ الـــػزارات، فـــأن ىـــحه الثيـــات  خـــجد كـــل مسيـــا حذـــةيا فـــي رأس الزـــال   م 

سـي الـسز أن  حرـم الدـخكة العامـة، حةـى   ..و حرم لحات الرػاالخ الزقخرة الزػجب أحكام ىحا القانػن. (( ويع
لػ كانت مزػلة مغ أشحاص  امة مزػلة ذا يا، ألحكام القانػن ايزا  ةعمق بةػزيم اإلرباح واإلدارة والةذضية متال، 

 أب أنيا  حرم إلرادة الزدخع وفق أحكام القانػن ال إلرادة ملهخحيا. 
 زيادة رأس الزال أو  حضيرو 

ة رأس الزــال أو  حضيرــو. فــأن الــػزارة الزحةذــة  عــج دراهــة  بــحغ فحيــا أهــبال الديــادة أو إذا احةاجــت الدــخكة لديــاد
الةحضـيس وامـخ ذلــظ  مـى حقـػق الدــخكة والةداما يـا وبالةسخــحق مـم وزارة الزاليـة، و قــجم ىـحه الجراهـة مــم شمـب إلــى 

ضـيس رأس الزـال الدـخكة  قـجم / أوال  ـسز  مـى انـو:     سـج الجاجـة إلـى زيـادة أو  ح 10مثمذ الػزراء، فالزادة 
الـــػزارة شمبـــا إلـــى مثمـــذ الـــػزراء مدـــفػ ا بجراهـــة ماليـــة حـــػل مخـــػغات ذلـــظ وامـــخه  مـــى ندـــا  الدـــخكة وحقػقيـــا 

 والةداما يا الالةسخحق مم وزارة الزالية ((. 
ال  ػجــج  و ســج مػافقــة مثمــذ الــػزراء  مــى زيــادة رأس الزــال أو  حضيرــو،  سفــح الــػزارة القــخار وفــي حالــة الةحضــيس

مدكمة، رأس الزال يحفس مزا كان  ميو إلـى الجـجود الةـي بحسيـا قـخار مثمـذ الـػزراء، فـإذا كـان الةحضـيس الخـبب 
خخـــارة الدـــخكة وىـــػ احـــج أهـــبال الةحضـــيس، يحفـــس رأس الزـــال الزخـــثل والزتبـــت لـــجا الزخـــثل، أمـــا إذا كـــان 

الججود الةي بحسيا قـخار مثمـذ الـػزراء، و ذا الةحضيس الخبب زيادة رأس الزال  غ حاجة الدخكة، ايصخح الفائس ال
كانت الدخكة قج كػنت رأس ماليا مغ الحديسة العامة، يعاد الفائس إلحيا، أمـا إذا  كػنـت مـغ  ـجد مـغ األشـحاص 
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ــة ذا يــا، ايعــاد الفــائس إلــى الثيــات الةــي كػنــت الدــخكة وكــل الزقــجار مخــاىزةو بــخاس الزــال. وفــي  العامــة الززػل
 ج الدخكة أو بيانيا الزا  ةػافق مم الةحضيس. الجالةحغ يعجل  ق

/ راالعا /  11أما  سج زيادة رأس الزال فةةجقق الديادة مغ أمػال الدخكة، مغ االحةياشي الحب  كػنو الدخكة   م / 
(. وفي حالـة  ـجم إمكانيـة الدـخكة  مـى  ـػفحخ الديـادة،  ـجفم أمـا مـغ الحديسـة العامـة أو مـغ األشـحاص الززػلـة  5

 لمدخكة ويعجل العقج أو السطام  بعا لحلظ. ذا يا 
و سج اهةكزال اإلجخاءات الزحكػرة، في الةحضيس أم الديادة،  قـػم الـػزارة الـإالال  الزخـثل الالةعـج ل، ليقـػم بةخـثحمو 
وندـــخه فـــي الثخيـــجة الخهـــزية، ويفةـــخض انـــو ال يثـــػز االحةثـــاج  مـــى الدـــخكة الالديـــادة أو  مـــى الزةعـــاممحغ معيـــا 

ال مـــغ  ـــاري  السدـــخ فـــي الثخيـــجة. أب أن الرـــزان لـــجائسي الدـــخكة ىـــػ رأس الزـــال كـــامال   قبـــل أن الـــالةحضيس. إ
يحفس (، مادام قخار الةحضيس لع  سدخ الالثخيجة الخهـزية، وراس الزـال العـج الةحضـيس  سـج ندـخ القـخار. كـحلظ ال 

 يجةج الجائسػن بخاس الزال العج الديادة إال مغ  اري  ندخه أيرا. 
 الحخائخ اإلرباح و 

أفـخد القــانػن فذــال لألربــاح والحخــائخ، ىـػ الفذــل التالــث و سػانــو  األربــاح والحخـائخ( ويةػافــق ىــحا األمــخ مــم مــا 
جاء في  عخيـئ الدـخكة، الأنيـا  عزـل وفـق األهـذ االقةذـادية. فاألهـذ االقةذـادية  عسـي العزـل وفـق مبـجأ الـخبح 

 عجىا الحخارة. والحخارة , وهسةساول أوال، األرباح، مع نةساول ال
 األربــــاح 

  ساولت الزادة الجادية  دخة الفقخا يا الحزذ، مػضػع األرباح و مى الدكل اآل ي: 
أوال: بحست الفقخة   أوال ( مغ الزادة الزقذػد الاألرباح. وىػ حخب الزبادئ الزجاهبية زيادة اإل خادات  مى مثزػع 

الزذخوفات الطاىخة في حخال األربـاح والحخـائخ لمخـسة الزاليـة  السفقات. وجاء السز    ... زيادة اإل خادات  مى
لمدــخكة الزـــسطع وفـــق الةدــخيعات السافـــحة واألنطزـــة واأل ـــخاف الزجاهــبية الزعةزـــجة والزـــجقق مــغ قبـــل د ـــػان الخقاالـــة 

 الزالية والزذادق  ميو مغ قبل الثية الزحػلة قانػنا ((. 
لفخق بحغ اإل خادات والزذخوفات، فأن السز الحب بـحغ ذلـظ يقةرـي و ذا كان  جج ج األرباح والحخائخ يعخف مغ ا

 العس الةػضيح: 
أ ـ إن  سطــيع الجخــاالات فــي نيايــة الخــسة الزاليــة،  بســى  مــى    الةدــخيعات السافــحة واألنطزــة واأل ــخاف الزجاهــبية 

لعامــة، والسطــام الــحب الزعةزــجة ... (( ويقةرــي ىــحا  جج ــج األهــذ الزجاهــبة الةــي  ــسطع وفقيــا حخــاالات الدــخكة ا
 يصبق ىػ   ..نطام مجاهبي ومالي خاص  خا ى ايو قػا ج الزجاهبة الةثارية..((  (. 

ويلكج ىحا اال ثاه اقةخال الدخكات العامة، مغ الدخكات الحاصة في اهةقالليا  ـغ محدانيـة الجولـة، و كـػن أمػاليـا 
دية  ميـــو أن يعمـــع أن ائةزانـــو ىـــػ أمـــػال الدـــخكة ضـــزانا لـــجائسحيا , و مـــى مـــغ  ةعامـــل مـــم ىـــحه الػحـــجات االقةذـــا

 ومػجػدا يا فقخ. 
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ل ـ كحلظ يدحخ السز إلى  جقحق حخاالات الدخكة مغ قبل د ػان الخقاالة الزالية الحب  ةـػلى أيرـا  ـجقحق حخـاالات 
يا مغ الػحجات دوائخ الجولة والدخكات الزحةمصة. و ػلى د ػان الخقاالة الزالية  جقحق حخاالات الدخكة العامة ال يقخب

الزخ بصــة الالزحدانيــة العامــة، إنزــا  خجــم ذلــظ إلــى األىزيــة االقةذــادية ليــحه الػحــجات،  لكــج ذلــظ إخرــاع حخــاالات 
لخـــسة  21الدـــخكات الزحةمصـــة لةـــجقحق الـــج ػان الزـــحكػر  مـــى الـــخغع مـــغ خرـــػ يا ألحكـــام قـــانػن الدـــخكات رقـــع 

1997 . 
يــا أربــاح حققةيــا الدــخكة كزــا لــػ الا ــت أصــػليا الخأهــزالية مــتال، مانيــا: قــج  جذــل الدــخكة  مــى مــػارد  طيــخ وكأن

شخكة نقل  قػم ببيم العس الزخكبات الةي  خةحجميا، فيحه ال  عج أرباحا قابمة لمةػزيم وكـحلظ العػائـج الةـي  جذـل 
  محيــا الدــخكة مــغ ندــا  ال  ــجخل ضــزغ ندــاشيا العــادب، كزــا لــػ أود ــت العــس أمػاليــا الفائرــة كػدائــم مابةــة

 / مانيا (.  11وحذمت  مى فػائجىا   
% مغ كمفة السدا  الثـارب لمدـخكة أب أن مـا  ـػزع مـغ الـخبح ىـػ  30مالتا: الخبح الحب  ػزع يثب أن ال  ةثاوز 
، جزيعـو إذا كـان اقـل مـغ كمفـة السدـا  الثـارب، أمـا إذا  ثـاوز ذلـظ 11الخبح الذافي الـحب يدـحخ لـو نـز الزـادة 

ز ا ةــخاض العج ــج مــغ مزتمــي العــس الدــخكات فــال  ــػزع إال مــا  ــجخل ضــزغ السخــبة الزــحكػرة وقــج أمــار ىــحا الــس
العامــة، ألنــو احــجث  با ســا كبحــخا فــي احةخــال األربــاح القابمــة لمةػزيــم. ألن كمفــة السدــا  الثــارب مخ فعــة  ــادة فــي 
الدخكات الذسالية ومةجنية في الدخكات الحجمية، ونةيثة لحلظ فـأن األخحـخة  جقـق أرباحـا كبحـخة لكـغ مـا  ـػزع مـغ 

% مغ كمفة السدا  الثارب  كػن ضاحمة، الالزقارنـة مـم الدـخكات الذـسالية الةـي  30لحب ال  ةعجا ىحه األرباح ا
  جخل في كمفة السدا  الثارب فحيا الزػاد األولية واألجػر وىي مخ فعة  ادة. 

خبح % مــغ كمفـة السدــا  الثــارب  ـػزع الــاقي الــ 30وبعـج اهــةقصاع السخـبة الةــي  ــػزع مـغ األربــاح والةــي ال  ةثـاوز 
 الذافي  مى الػجو اآل ي: 

% كاحةيــاشي رأس مــالي  عػيرــا   .. لفخوقـات االنــجمار  مــى أن ال يعــج ذلـظ ضــزغ كمفــة السدــا   10نخـبة  -1
( خزــذ هــسػات، وبحالفــو  جـــػل  5الثــارب، وان  خــةحجم ىــحه الزبــالذ ألغــخاض الةػهــعات حذــخا خــالل مــجة   

  الزبالذ الزحكػرة إلى وزارة الزالية .((  (.
%( أربعـحغ مـغ الزائـة مـغ الزبمـذ الفـائس  40في الدـخكات العامـة الةاالعـة لمقصـاع الذـسا ي ,  لخـح نخـبة    -2

  غ الخبح القابل لمةػزيم ... و خثل في حخال االحةياشات و حذز  مى الػجو اآل ي: 
 % ( مسيا لةأىحل و صػيخ الزذانم اإلنةاجية.  90أ ـ نخبة   

 لبساء الػحجات الخكسية و صػيخ خجمات الخكغ الجالي لمعاممحغ.  % ( مسيا 10ل ـ نخبة   
جـ ـ  خةحجم الزبالذ الزةأ ية مغ السخبةحغ الزسذػص  محيزا في   أ , ل ( مغ ىحه الفقـخة لألغـخاض الزدـار إلحيـا 

فقــة مــغ ( خزــذ هــسػات قابمــة لمةزج ــج إذا اقةرــت الرـخورة بســاء  مــى اقةــخاح مــغ الــػزيخ ومػا 5فحيـا خــالل مــجة   
 مثمذ الػزراء، وبحالفو  جػل إلى وزارة الزالية. 
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( مــغ ىــحا البســج إلــى وزارة  21، 11يجــػل الزةبقــي العــج اهــةقصاع السخــبةحغ الزسذــػص  محيزــا فــي الفقــخ حغ   -3
 الزالية  (. 

فـي البسـج مالتـا ( وفي الفقخة   راالعا ( كيضيـة  ػزيـم الـخبح القابـل لمةػزيـم الزسذـػص  ميـو  11وكحلظ بحست الزادة   
 و مى الػجو اآل ي: 

 % لمحديسة العامة.  45 -1  
% حــػافد ربــح لزــػضفي الدــخكة ولمزةزحــديغ مــسيع وأل رــاء مثمــذ اإلدارة ومــػضفي مخكــد الــػزارة وفــق  33 -2

 نخب وضػاالخ يرعيا مثمذ اإلدارة وبزذادقة الػزيخ. 
 % لمبجث والةصػيخ  (.  5 -3
 معاممحغ. % لمحجمات االجةزالية ل 5 -4
 الزةبقي مسو الحةياشي رأس الزال .. ((.  -5

وأ صى القانػن الجق لزثمذ الػزراء في زيادة أو  حضيس السخب الزسذػص  محيا في البسج غ   مالتا ( و   راالعا 
 ( في ضػء الطخوف االقةذادية والسةائج الةي يفخزىا العزل الالزادة.  11( مغ الزادة   
 خخارة الدخكــــة 

 ( وكاال ي:  14، 13، 12نةساول مػضػع خخارة الدخكة الحب بحسو القانػن في الزػاد   
أوال: ـ إذا كانــت  مــى الدــخكة خخــائخ مــجورة مــغ الخــسػات الخــاالقة، مــع حققــت الدــخكة أرباحــا، ايخــةقصم مــغ الــخبح 

ةقصاع ال  ـةع إال مـم وجـػد %( مسـو إلشفـاء الحخـارة الزـحكػرة، و ميـو فـأن االهـ 25الذافي لمدخكة قبل الةػزيـم   
 الحخائخ الزجورة، أما  سج  جم وجػدىا فال يخةقصم شيء. 

% ( و ميو فانيا رقع واحج ال يثػز اهةقصاع ما  ديج  ميـو الن الـسز  25كحلظ حجد السز نخبة االهةقصاع بـ   
 لع يقل ما ال يقل  غ، وال أقل مسو ألن السز أيرا لع يقل ما ال  ةثاوز  (. 

% ( مــغ رأس الزــال االهــزي، فعمــى مثمــذ اإلدارة فــي الدــخكة، أن يعــج  25ـ إذا بمتــت خخــارة الدــخكة    مانيــا:
دراهة  غ أهبال الحخارة، وما ىي الزقةخحات الةي يثجىا مساهبة لزعالثة األمخ، و خفم ىحه الجراهة إلى الـػزارة، 

 لةةحح القخار الزساهب بحلظ  (. 
% ( مســـو وىـــحا يخـــةػ ب مـــا إذا  25س الزـــال  سبتـــي أن  بمـــذ مـــا يخـــاوب   وبزػجـــب الـــسز فـــأن الحخـــارة فـــي رأ

% ( مــغ رأهــزاليا االهــزي، ايعــج مثمــذ اإلدارة  50 ثــاوزت الحخــارة السخــبة الزــحكػرة  مــى أن ال  ذــل إلــى   
ن  قــخض دراهـة الأهـبال الحخــارة وهـبل معالثةيــا، ويخفـم الجراهـة إلــى الـػزارة لةقــخر مـا  ـخاه مساهــبا بيـحا الدــأن، كـأ

 الدخكة أو  صالبيا بديادة راس الزال أو  حضيرو شبقا لالجخاءات الةي حجدىا القانػن 
%( مـغ رأهـزاليا االهـزي، وىـحا يعسـي إذا  ثـاوزت الحخـارة ذلـظ أيرـا، فعمـى 50مالتـا ـ اذا بمتـت خخـارة الدـخكة  

ذ الػزراء، لحةحح بساء  مـى الجراهـة قـخارا الػزارة أن  عج دراهة الأهبال الحخارة، وما  قةخحو الدأنيا، و قجم إلى مثم
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أما بةذضية الدخكة، إذا وجج في القاءىا  باا  مى االقةذاد، أو يقخر اهةزخارىا إذا كان ال غسى  ـغ الحـجمات أو 
 الخمم الةي  قجميا الدخكة، مم الةػجيو الزعالثة الحخارة  (. 

 االهةتزار واالقةخاض: 
كيضيـة اهـةتزار الفـائس السقـجب لمدـخكة فـي األوجـو الةـي بحسيـا  18، 17، 16 ،15 بحغ أحكام القانػن وفق الزـػاد 

. ولــحلظ هــسبحغ أوال  القــانػن كــحلظ يجــق ليــا اإلقــخاض واالقةــخاض، أو الجذــػل  مــى األمــػال لةزــػل الــو ندــاشيا  
 االهةتزار وبعجىا نةصخق لالقةخاض: 

 أوال: االهةتزار 
ا الفائس في االهةتزار. لةػفحخ  خاكع نقجب لمدخكة يفحج في  زمية قج  ةكػن لجا الدخكة فائس نقجب، و ػضف ىح

  ػهيم نداشيا، وكحلظ  جقق الدخكة أىجافيا في  زمية االهةتزار وهسةساول األمخ بسقا : 
 خةصيم الدخكة أن  خةتزخ الفـائس السقـجب فـي الزدـاركة بةأهـيذ شـخكات مخـاىزة أو الزخـاىزة فـي أهـيزيا  -1

كة الدخكات الزحكػرة في أ زال ذات صمة الأىجاف الدخكة داخل العخاق ويزكغ أن يكػن ىحا وكحلظ  خةصيم مدار 
 السدا  خارج العخاق الزػافقة مثمذ الػزراء. ومفيػم ىحا السز: 

أ ـ قــج  دــارك الدــخكة العامــة الالفــائس السقــجب الزةــػفخ لــج يا فــي شــخكات مخــاىزة، وىــحه الزدــاركة قــج  كــػن فــي 
هــيع العـج أن  ةكــػن الدــخكة، ولـع يجــجد الــسز نـػع السدــا  الــحب  داولـو الدــخكات الةــي  خــاىع الةأهـيذ أو شــخاء األ

فحيا الدخكة العامة، وىل يدةخ  أن يكػن مغ نػع السدا  الحب  قػم الو وبزا أن السز لع يجـجد ذلـظ  بـاح لمدـخكة 
 لسدا  الدخكة العامة.  الزداركة في الدخكات الزخاىزة التحخ قحج في أن يكػن ندا  ىحه الدخكات مزامال

ل ـ مدـاركة الدـخكات الزخـاىزة فـي  سفحـح أ زـال  قـم ضـزغ غخضـيا، ويفةـخض أن  كـػن األقـجر  مـى ذلـظ ألنيـا 
 حذذت الو. وال  جةاج ىحه الزداركة في  سفحح األ زال إلى مػافقات مغ جية مادام العزـل داخـل العـخاق، ولكـغ 

ثـــب الجذـــػل  مـــى مػافقـــة مثمـــذ إذا كـــان خـــارج العـــخاق، اباإلضـــافة إلـــى اشـــةخا  أن يكـــػن ضـــزغ ندـــاشيا، ي
 / أوال (.  15الػزراء.   م 

جـ ـ  خةصيم الدخكة العامة أيرا أن  خـةتزخ الفـػائس السقجيـة لـج يا فـي الدـخكات والزلهخـات العخبيـة أو األجسبيـة 
 أب كان غخضيا ولكغ ىحا مخىػن الزػافقة مثمذ الػزراء. 
ضزغ ندا  الدخكة العامـة خـارج العـخاق، ولكـغ يقةرـي  كحلظ  خةصيم مداركة الثيات الزحكػرة في أ زال  جخل

 / مانيا (.  15أن يقةخن ىحا الزػافقة مثمذ الػزراء أيرا   م 
ولمدخكة وبتحخ مػافقة مغ مثمذ الػزراء مدـاركة الدـخكات أو الزلهخـات العخبيـة أو األجسبيـة لةسفحـح أ زـال داخـل 

 / مالتا (. 15العخاق  قم ضزغ أىجاف الدخكة  م
 خــةصيم الدــخكة أن  خــةتزخ الفــائس السقــجب لــج يا فــي ودائــم مابةــة لــجا الزذــارف العاممــة فــي العــخاق، وىــحا د ـ 

 ػمـــا ( أب هـــةة شـــيػر. وان يفـــةح فـــي الخـــثالت الزحةذـــة لمدـــخكة  180مدـــخو  الـــأن ال  ةعـــجا مـــجة الػديعـــة  
دخكة الساجزـة مـغ ندـاشيا الزعةـاد، حخال خاص  تبت ايو الفػائج العائجة مغ الػدائم الجحث ال  حةمخ مم أرباح ال
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ويكػن مغ اليخحخ في الجخاالات الحةامية معخفة كفـاءة أداء الدـخكة فـي  زميـا الـحب يقـم ضـزغ القصـاع الزحةذـة 
 / أوال (.  16الو  م

ىـــ ـ يجــق لدــخكات الةــأمحغ و  ــادة الةــأمحغ والزذــارف، أن  خــةتزخ أمػاليــا فــي كافــة اوجــو االهــةتزار  (. ويجــق 
 مانيا (.  16ػزراء أن  مجق أية جية اهةتزارية أخخا بيحا الجكع   م لزثمذ ال

 مانيا ـ اإلقخاض واالقةخاض 
يجق لمدخكة اإلقخاض. إذا كان نداشيا يخزح بحلظ. و ذا كـان القـانػن لـع  ـسطع  زميـة اإلقـخاض الأحكـام، إنزـا بـحغ 

ت كاايـة لمجفـاظ  مـى أمـػال الدـخكة، اإلالاحة في مبـجأ  ـام. ايفةـخض أن يجذـل الدـخو  مػحـجة لمثزيـم وبرـزانا
 و جم إقخاض مج خييا أو أ راء مثمذ اإلدارة فحيا الدخو  خاصة،  حةمف  غ الدخو  الزػجية لمثزيم. 

كحلظ يجق لمدخكة أن  قةخض أو أن  جذل  مـى األمـػال لةزػيـل مدـاريعيا، مـغ الزلهخـات الزاليـة الةـي  زـارس 
يــة، فيــػ مبــاح التحــخ اشــةخا  مػافقــة مــغ جيــة مــا،  مــى أن  ــةع ذلــظ  زميــات اإلقــخاض. فــإذا كــان مــغ جيــات وشس

الزػجب  قػد  بخميا الدخكة مم جيات اإلقخاض وبدخو  يثـخب اال فـاق  محيـا. و مـى أن ال  ةعـجا مبمـذ القـخض 
 % مغ رأس الزال الزجفػع لمدخكة  (. وفي ذلظ ضزان لمثيات الزقخضة. 50

ػال مـغ جيـات مـغ خـارج العـخاق، فحةصمـب األمـخ مػافقـة مثمـذ الـػزراء أما إذا كان القخض أو الجذػل  مى األم
  مى العزمية  ( .

 السبحث الثالث 
 إدارة الذركة 

ال شظ فـي أىزيـة اإلدارة فـي نثـاح الدـخكة أو إخفاقيـا. وألىزيـة الدـخكات العامـة، فـأن إدار يـا  سـا  الزثمـذ إدارة. 
مـــغ  19دارة فـــي الدـــخكة العامـــة. كزـــا بحسةيـــا الزـــادة   وقبـــل أن نبـــحغ  دـــكحمة الزثمـــذ، نػضـــح ميـــام مثمـــذ اإل

القانػن(. والبج مغ الةسػيـو إلـى غيـال اليحاـات العامـة فـي ىـحه الدـخكات. إذ ال  ػجـج شـخكاء مـغ مثزـػ يع  ةكـػن 
اليحاة العامة، الةي  خهع هياهة الدخكة في  زميا، إنزا يقـػم بيـحا الػاجـب مثمـذ اإلدارة، ولـحلظ فيـػ الـحب يرـم 

حصخ لجياة الدخكة وىػ الحب  سفحىا , و ميو فأن مثمذ اإلدارة يرم الخياهات والحصخ اإلدارية والفسية والزالية ال
ـــو أن يزـــارس حقػقـــو  ـــو يقـــػم الاألشـــخاف ومةاالعـــة  سفحـــح ىـــحه الحصـــخ , ول الالزمـــة لةجقحـــق أىـــجاف الدـــخكة. كزـــا ان

 وصالحيا و الزةعمقة الالةحصيخ والةسفحح. 
ػل مــج خ  ــام الدــخكة العــس الذــالحيات الةــي  ــخا مــغ الرــخورب مسجيــا لمزــج خ يقــػم بيــا ويجــق لمزثمــذ أن يحــ

 نياالة  غ الزثمذ الحب ال يزكغ أن يكػن في حالة انعقاد مخةزخة لزةاالعة  سفحح الحصخ الةي وضعيا. 
ذ الـػزراء أما  دكحمة الزثمذ فأنو  ةكػن مغ  خـعة أ رـاء أصـمححغ، ىـع الزـج خ العـام الـحب يعـحغ القـخار مـغ مثمـ

(، ومزانيــة مــغ األ رــاء مــػز حغ  27مــغ ذوب االخةذــاص وان يجزــل الدــيادة الثامبيــة األوليــة فــي األقــل   م 
  مى الدكل اآل ي: 
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   أوال ـ أربعـة أ رـاء يحةــارىع الـػزيخ مـغ بـحغ ررهــاء الةدـكيالت فـي الدـخكة مــغ ذوب الحبـخة واالخةذـاص فــي 
 األمػر الزةعمقة بسداشيا. 

 ػان  سةحبان مغ مسةخبي الدخكة. مانيا ـ  ر
 مالتا ـ  رػان مغ ذوب الحبخة واالخةذاص يحةارىع الػزيخ مغ خارج الدخكة وبزذادقة ىحاة الخأب. 

 .((راالعا ـ يكػن لزثمذ اإلدارة مالمة أ راء احةيا   سةحب الزسةخبػن احجىع ويعحغ الػزيخ العرػيغ اآلخخيغ. 
( أن الزثمــذ  سةحــب وفــي أول اجةزــاع لــو نائبــا لمــخئيذ مــغ بــحغ أ رــاء 20وقــج بحســت الفقــخة خامخــا مــغ الزــادة  

 الزثمذ ويجل مجل الخئيذ  سج غياالو. 
ـــا أن  ومـــغ الزعمـــػم القـــػل الأنـــو ال  ػجـــج  ـــالزم بـــحغ ممكيـــة رأس الزـــال والعرـــػية فـــي مثمـــذ اإلدارة، وقـــج الحطس

 حةيا  يذسفػن إلى مالث جيات. األ راء التزانية ومتميع اال
 األولى: ررهاء الةدكيالت في الدخكة يحةار مسيع الػزيخ أربعة. 

 التانية: مغ العاممحغ في الدخكة إذ  سةحبػن مغ بحسيع امسان. 
ونــخا لــػ يذــار إلــى انةحــال األربعــة واالمســحغ، ليكــػن الزسةحــب هــةة مــغ العــاممحغ فــي الدــخكة، وال الــأس أن يجــجد 

ع مغ قبل ررهاء الةدكيالت، لكـي ال  سفـخد الـػزيخ الاالخةيـار، خاصـة وانـو يحةـار امسـحغ مـغ الفاـة التالتـة أربعة مسي
وىـي مــغ خــارج الدـخكة،  مــى أن مػافقــة الـػزيخ مدــخوشة الــأن  قةــخن الزػافقـة ىحاــة الــخأب الـالػزارة، وقــج جــاء  جج ــج 

اممحغ الــالػزارة، أو شــخكا يا الززاممــة أو مــغ الدحذــحغ، أن يكػنــا مــغ خــارج الدــخكة مصمقــا، إذ قــج يكػنــان مــغ العــ
 خارج ذلظ. 

أما النية األحكام الحاصة الزثمـذ اإلدارة، فـأن مـجة دورة الزثمـذ مـالث هـسػات  بـجأ مـغ  ـاري  أول اجةزـاع، وىـحه 
 الزجة قابمة لمةثج ج التحخ  جج ج مخة أو أكتخ  (. 

بــج ػة مــغ رئــيذ الزثمــذ. كــحلظ يثــػز أن يثةزــم ويثةزــم الزثمــذ اجةزا ــا  اديــا واحــجا مــخة واحــجة فــي الدــيخ و 
 الزثمذ اجةزا ا اهةتسائيا بج ػة مغ رئيخو أو بساء  مى شمب مكةػل مغ امسحغ مغ أ راء الزثمذ. 

ويكػن السذال مةجققا في االجةزاع الجرـػر أغمبيـة أ رـاء الزثمـذ الرـزسيع رئـيذ الزثمـذ أو نائـب الـخئيذ , 
 و ةحح القخارات الأغمبية الجرػر، وفي حالة  خاوب األصػات  خجح الثانب الحب معو الخئيذ  (. 
الــحب حذــل ايــو و ذا شــتخت  رــػية فــي مثمــذ اإلدارة، فحــج ػ رئــيذ الزثمــذ الدــحز االحةيــا  مــغ الذــسف 

 الداغخ، ليكزل مجة دورة الزثمذ الزةبنية  (. 
وقج بحغ القانػن أن  سفح قخارات الزثمذ  ةع حال صـجورىا. أب أن القـخارات الةـي  ذـجر صـجيجة، الجةزـاع  ـػافخ 
ايــو السذــال والةذــػيت،  ذــبح واجبــة السفــاذ  ــجا مــا  ةعمــق مسيــا بــبعس األمــػر ححــث يدــةخ  لسفاذىــا مذــادقة 

 وكزا يأ ي:  25خ  محيا. وىحه جاءت حذخا في الزادة الػزي
    أوال ـ الحصخ والزػازنات الخسػية. 

 مانيا ـ الجخاالات الحةامية والةقخيخ الخسػب لمدخكة. 
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 مالتا ـ الةػهعات. 
 راالعا ـ نطع حػافد اإلنةاج و عةبخ مغ ضزغ كمفة اإلنةاج. (( 

لعامــة فــي الدــخكات الحاصــة والزحةمصــة ومــا دام ال  ػجــج فــي وىــحه األ زــال  كــػن  ــادة مــغ اخةذــاص اليحاــات ا
ىــحه الدــخكات ىحاــات  امــة، ايجــل مجميــا الــػزيخ الــحب  ةبــم الدــخكة وزار ــو. وىــحه الجــاالت األربــم مزــا ال يثــػز 

 إضافة حاالت أخخا ليا، ألنيا وردت حذخا. 
( وىــي الحاصــة الــاالقةخاض،  15الزــادة   بحســت  زميــة مذــادقة الــػزيخ  مــى القــخارات الزةعمقــة ال 26بــل أن الزــادة 

والزداركة في شخكات أو في أ زال  ـجخل ضـزغ ندـا  الدـخكة وىـي الزثزػ يـا  ـجخل ضـزغ مػضـػع الةػهـعات 
 (.  25الػاردة في الفقخة مالتا مغ الزادة أو ضزغ الحصخ والزػازنات الػاردة في الزادة   

 عــج مذــادقا  محيــا مــغ قبــل الــػزيخ إذا لــع يعةــخض  محيــا  15ة ( أن القــخارات الزةذــمة الالزــاد 26فبحســت الزــادة   
  ػما (  (، مغ  اري  ورودىا إلى مكةبة و خثحميا.  25خالل مجة   

و ذا ا ةخض الػزيخ،  عخض  مى مثمذ اإلدارة مانية وفي أول اجةزـاع يعقـجه، و ذا أصـخ الزثمـذ  مـى رأيـو  عقـج 
 ػع الحالفي، ويكػن القخار الحب يذجر الأغمبية الجرػر نيائيا  (. جمخة لمزثمذ بخئاهة الػزيخ لمسطخ في الزػض

 ادلجحث انراثع 
 ديح انشركبد انعبيخ وحتىذلب 

 قج  سجمج الدخكات مم العريا أو قج  ةجػل الدخكة العامة. لحلظ نةساول الجمج أوال مع الةجػل: 
 دمج الدخكات: 

لعامــة الدــخكة قائزــة أو  ســجمج شــخكةان أو أكتــخ لةكــػيغ قــج  بــخز الرــخورة إلــى دمــج شــخكة أو أكتــخ مــغ الدــخكات ا
 شخكة  امة جج جة، وىي صػر الجمج الزعخوفة الالرع أو الزدج. 

لزػضػع الـجمج  (. و ميـو فـأن الزـادة    34، 33، 32، 31الزػاد  1997لخسة  22وقج افخد قانػن الدخكات رقع 
أو دمج شخكةحغ  امةحغ أو أكتخ لةكػيغ شخكة  امة ( قبل  عج ميا كانت  قخر جػاز دمج شخكة  امة الأخخا  31

جج جة , وىحا األمخ مدخو  الزػافقة مثمذ الػزراء وان يكػن ندا  الدخكات مةزامال أو مةكامال. أما العـج الةعـج ل 
ــا فــي اليــامر حــل مثمــذ الجكــع مجــل مثمــذ الــػزراء، وأشمــق  مــى السدــا  الزةزامــل أو الزةكامــل     فكزــا ذكخن

أو مة لف ((. ونخا أن الزةدـاالو يعسـي الةزامـل , والةـ لف يعسـي الةكامـل وجـاء وبجخـب الةعـج ل، أن  بسدا  مةداالو
الدخكات إذا كانت  االعة ألكتخ مغ وزارة، فحسبتي أن  ػافق الػزارات الزعسية  مى  زمية الجمج، الزا في ذلظ  جج ج 

 ومػافقة الػزارة الةي هةكػن الدخكة العج الجمج  االعة ليا  (. 
( كانت  سز  مى أن  رم الػزارة دراهة الالثجوا الفسية واالقةذادية لمجمج  31كزا أن الفقخة التانية مغ الزادة   

و خفعيا إلى مثمذ الػزراء لبيان مػقفو مغ الجمج. وفي ىحا السز خمل بةقج خنا،  سجما أىزـل حالـة  عـجد الثيـات 
 الةي  عػد الدخكات الزسػب دمثيا ليا. 
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لةعج ل  مى أن يقػم الػزيخ أو الػزراء    الإ ـجاد  ـخض الـجمج (( الـحب يعسـي  قـجيع مقةـخح الـجمج، أو ولحلظ جاء ا
 قجيع الجراهة االقةذادية والفسية لثجوا الجمج مػقعا مغ الػزارات الزةعجد ـ إذا  عجدت  (. ويقجم األمخ إلى مثمـذ 

 ػما (  (.    هيكػن الجمج نافحا في  14و خالل  الجكع، فإذا صػت لثانب الجمج أو انو لع  ةحح أب إجخاء الدأن
 الجال .. ((، والػزيخ أو الػزراء محػلػن الا حاذ اإلجخاءات العزمية لمجمج. 

و سج حذػل الزػافقة،  قػم الـػزارة الزعسيـة أو الةـي هـةكػن مدـخفة  مـى الدـخكة العـج الـجمج بةعـج ل العقـج األصـمي 
ب ضــع شــخكة أو أكتــخ إلــى شــخكة قائزــة، ححــث يقــم الةعــج ل لعقــج الدــخكة لمدــخكة. إذا كــان الــجمج العزميــة الرــع، أ

القائزـة. ويــةع وضــم  قــج جج ــج إذا كــان الــجمج العزميــة الزــدج، أب ذوبــان الدــخكات الزصمــػل دمثيــا وضيــػر شــخكة 
  امة جج جة. 

الالعقـج الثج ـج، ويعـج  ( قبـل الةعـج ل الـأن  قـػم الـػزارة الـإالال  الزخـثل  ـغ  عـج ل العقـج أو 33وقج أشـارت الزـادة   
الــــجمج نافــــحا مــــغ  ــــاري  مػافقــــة مثمــــذ الــــػزراء أو مــــغ الةــــاري  الــــحب يجــــجده مثمــــذ الــــػزراء الزػافقةــــو،  و سةيي 
الدحذــية الزعسػيــة لمدــخكة الةــي انــجمثت فــي شــخكة أخــخا أو الدــخكات الةــي انــجمثت مكػنــة شــخكة جج ــجة،ويقػم 

 الزخثل الإصجار شيادة  أهيذ جج جة (( 
السز العج الةعج ل، فقج حل مثمذ الجكع مجل مثمـذ الـػزراء كزـا ذكخنـا، كزـا أن الةعـج ل لـع  ةصـخق إلـى أما في 

انقرـــاء الدحذــــية الزعسػيـــة لمدــــخكة أو الدـــخكات الزسجمثــــة، ونــــخا أن يذـــار إلــــى الـــسز الانقرــــاء الدحذــــية 
 ات العامة لجا الزخثل  (. الزعسػية لمدخكات الزحكػرة، ألنيا لع  عج قائزة وهةدصب مغ الخثل الحاص الالدخك

العــج الةعــج ل إلــى وجــػل أن  قــػم الــػزارة الةــي هــةةبعيا الدــخكة بةعــج ل العقــج بســاء  مــى  زميــة  33و رــيئ الزــادة 
الــجمج أو بػضــم  قــج جج ــج، و سةيــي حــاالت   الدــحػع لمزدــخوع أو الزدــاريم ((. ومــغ غحــخ الزفيــػم ىــحا الةعبحــخ، 

كــة  مــى الدــحػع ؟ بــل  مــى العكــذ مــغ ذلــظ، إن  زميــة الــجمج قــج  ــلدب إلــى فيــل كانــت الدــخكات الزسجمثــة مزمػ 
  عجد الثيات الزالكة لمدخكة الجامثة، العج أن كانت احادىا الزسجمثة  عػد ممكية كل مسيا لثية معحسة. 

 ويذجر مخثل الدخكات شيادة  أهيذ   إنداء ( جج جة. ويسدـخ قـخار مػافقـة مثمـذ الجكـع فـي الثخيـجة الخهـزية،
 وكحلظ في السدخة الةي يذجرىا الزخثل  (. 

 فةسةقل حقػق والةدامات الدخكات الزسجمثة إلى الدخكة السا ثة  غ الجمج  الدخكة الثج جة(  ( 
  جػل الدخكة العامــــة 

( مغ القانػن، و ميو فأن الةجـػل ال  1الدخكات العامة، نػع واحج مغ الدخكات حخب الةعخيئ الػارد في الزادة   
يكــػن مـــغ شــخكة  امـــة إلـــى شــخكة  امـــة أخـــخا، ألنيــا مةزاممـــة الأحكاميــا و ميـــو ال يزكـــغ الةجــػل إال إلـــى شـــخكة 

امة إلى شخكة مخاىزة الزػافقة مثمذ الػزراء (    يثػز  جػل الدخكة الع 35مخاىزة. وبحلظ جاء نز الزادة   
(( فــالةجػل إلــى شــخكة مخــاىزة، والدــخكات الزخــاىزة ىــي الدــخكات الزخــاىزة الزحةمصــة أو الحاصــة الةــي نطــع 

، ألنــو ال  ػجــج شــخكات مخــاىزة  امــة، أب أنيــا مزمػكــة 1997لخــسة  21أحكاميــا قــانػن الدــخكات الحاصــة رقــع 
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ة مصمقــة، لــع  قحــج الالزحةمصــة أو الحاصــة، فةدــزل الســػ حغ معــا. واألمــخ مدــخو  لمجولــة  (، وجــاءت كمزــة مخــاىز
 الزػافقة مثمذ الػزراء. 

ويجل السز بةقج خنا ما  ةخدد  غ وهائل  جػل القصاع العام، وما يصمق  ميو حخب  عج ل قانػن الدخكات العامة 
العامـة إلـى القصـاع الحـاص، الـاالخةال   بـ   قصاع الجولة ( إلى القصاع الحاص، فالسز يخةػ ب  جـػل الدـخكات

مــم قصــاع الجولــة أو التحــخه، ولكــغ ىــحا مخىــػن بػجــػد الرــخورة إلــى ذلــظ، وبزػافقــة مثمــذ الــػزراء، وبــأن يقةذــخ 
األمخ  مى الػحجات الةي  أخح شكل الدخكة العامة، أما الزلهخات أو الػحجات االقةذادية األخخا الةاالعة لمجولـة 

  ( مغ القانػن، فال يدزميا السز، لـحلظ 40دخكة العامة، ولع  مدميا نز الةجػل في الزادة الةي لع  أخح شكل ال
فـــان  جػليـــا إلـــى القصـــاع الحـــاص ال يحرـــم لألحكـــام الزـــحكػر، إنزـــا يقةرـــي األمـــخ معالثـــة خاصـــة إن وجـــجت 

 الرخورة لحلظ. 
الػزارة دراهة الاالهـبال االقةذـادية  (  عج36 مى العزػم فان أحكام الةجػل إلى القصاع الحاص وبجخب الزادة   

والفسيـــة، الةـــي  خـــةػجب الةجـــػل إلـــى شـــخكة مخـــاىزة، و بـــحغ الجراهـــة وهـــائل  قـــػيع األهـــيع الزكػنـــة لـــخأس الزـــال، 
وشخيقــة بيعيــا. و خفــم ىــحه الجراهــة إلــى مثمــذ الــػزراء، لحةحــح فــي ضــػئيا القــخار الزساهــب فــي  جــػل الدــخكة إلــى 

ػل وال يصمـــب مـــغ مثمـــذ الـــػزراء أن  بـــجب أهـــبال الـــخفس. ويجةـــاج الـــسز إلـــى شـــخكة مخـــاىزة، أم رفـــس الةجـــ
 عميزــات  بــحغ نليــة الةجــػل. مــغ ححــث  قــج خ اصــػل الدــخكة، وىــل يكةفــى الالجراهــة الةــي ا ــج يا الــػزارة وىــي جيــة 

يعزمـػن بيـا  غحخ مجا جة، ألنيا البائم لمدخكة، يفةخض أن  سا  ميزة الةقج خ الحبـخاء مدـيػد ليـع أو لمزكا ـب الةـي
 الالكفاءة والسداىة. 

ـــق  ـــق، أو  ـــغ شخي ـــال العـــام، أم اكةةـــال متم ـــق االكةة ـــاع األهـــيع  ـــغ شخي ـــع  ةجـــجد، ىـــل  ب ـــم ل ـــة البي كزـــا أن الي
 العصاءات ؟. 

كزا أن حجود حذة االجانب في الدخكات الةي  ةجػل إلى القصاع الحاص يقةري أن  بحغ، أم  طل مفةػحة كزا 
وبجخـب  مزسـا لـع  ةجـػل شـخكة  1997لخـسة  21خكات الحاصـة العـج  عـج ل القـانػن رقـع ىػ األمخ في  كـػيغ الدـ

  امة إلى شخكة مخاىزة حخب ما يخزح الو السز لسخا نلية الةجػل. 
وبعج مػافقة مثمـذ الـػزراء  مـى الةجـػل،  سبتـي  مـى الـػزارة أن  عـج  قـجا جج ـجا لمدـخكة، و قـجم العقـج الثج ـج مـم 

إلـى الزخـثل  (، و ذا كانـت الـػزارة  عـج الثيـة القصاليـة الزحةذـة لمدـخكة الا ةبـار ندـاشيا مػافقة مثمـذ الـػزراء 
يقم ضزغ ندا  الػزارة، فيي الصخف الحب الاع الدخكة أو  حمى  غ ممكيـة الدـخكة، فكيـئ  رـم العقـج، فـي حـحغ 

األقـل  ذـادق  مـى  يقةري أن  ػضم مغ الثيات الةـي  مةـدم الـو وىـي الثيـات الةـي  قةسـي أهـيع الدـخكة، أو فـي
 العقج. 

و قػم الػزارة بسدخ قخار  جػل الدخكة في الثخيجة الخهزية وفي السدخة الةـي يذـجرىا مخـثل الدـخكات. ومـغ  ـاري  
 نخخ ندخ لمةجػل  كةخب الدخكة الثج جة الدحذية الزعسػية  (. 
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الدــخكة العامــة الزجػلــة ويجــق لزثمــذ الــػزراء أن يجــجد نخــبة معحســة مــغ رأس الزــال االهــزي  حذــز لزسةخــبي 
يقةذخ االكةةال بيا  محيع. ويفةخض و دـثيعا ليـلالء أن  بـاع  مـحيع األهـيع الالةقخـيخ الةـي  جـجد إجـخاءات البيـم 

 شخيقة  خج جىا  (. 
و ذا أراد قصــاع الجولـــة الزدــاركة فـــي الدـــخكة الثج ــجة، أن  مثـــأ إلــى األحكـــام القانػنيـــة الةــي  ـــسطع ذلــظ فـــي قـــانػن 

%  25حاصة فإذا شاءت الػزارة أن  كػن الدخكة محةمصـة يثـب أن ال  قـل مدـاركة قصـاع الجولـة  ـغ الدخكات ال
 وليا أن  دارك الاقل مغ السخبة الزحكػرة و سجىا  طل الدخكة خاصة. 
 السبحث الخامس 
 ترفية الذركـــــــة 

فــي الدــخكات العامــة، إذ كــان  ســاول القــانػن األحكــام الحاصــة بةذــضية الدــخكة، وىــػ أمــخ جج ــج لــع يكــغ معخوفــا 
اال ثاه مم  جم  ذـفحةيا الر بـا  مـا  قجمـو الجاجـة الزـػاشسحغ وحيـا يع وقبـل  سـاول مػضـػع الةذـضية نبـحغ الخقاالـة 

 و جقحق حخاالات الدخكة. 
الخقاالــة: أشمــق القــانػن مذــصمح الخقاالــة الجاخميــة فــي الدــخكة،  زححــدا  ــغ الخقاالــة الةــي  قــم مــغ خارجيــا، و ذا كــان 

قانػن قج بحغ ضزغ األحكام العامة حكزا يفري الأن يذـجر الـػزيخ الزحـةز نطامـا داخميـا لمدـخكة يعـجه مثمـذ ال
:     سطـيع جػانـب مةاالعـة ندـا  الدـخكة 43اإلدارة،  ةرزغ مغ بحغ ما  ةرزسو وكزا جاء فـي خامخـا مـغ الزـادة 
إن مـغ بـحغ األحكـام العامـة الحاصـة الالخقاالـة، والخقاالة الجاخمية. (( وبحلظ هيكػن لكـل شـخكة نطاميـا الـجاخمي. إال 

أن  عج جية الخقاالة الجاخمية الةي  دكل الزػجب السطام الجاخمي الحب اشخنا إليـو،  قـاريخ شـيخية، إلـى الزـج خ العـام 
 بحغ نداشيا لمزجة الخاالقة وكدف الزحالفات و مى اإلدارة أن  ةحح اإلجخاءات الرخورية لزعالثة الزحالفـات الةـي 

ت في الةقاريخ والبج مغ أن  ةحح اإلجخاءات خالل مالمحغ  ػمـا مـغ  ـاري  ورودىـا إلـى مكةـب الزـج خ العـام  (. ورد
 ولع يعالج القانػن حالة ما إذا  حمفت اإلدارة  غ ا حاذ القخار الزساهب. 

يثــػز نقــل أو معاةبــة ( أن  ــخ بخ وحــجة الخقاالــة أو ىحاــة الخقاالــة الالزــج خ العــام لمدــخكة وال  30كزــا بحســت الزــادة   
العـــاممحغ فحيـــا إال القـــخار مـــغ مثمـــذ إدارة الدـــخكة لجزايـــة أ رـــاء ىحاـــة الخقاالـــة الجاخميـــة مـــغ الةعخـــف والسقـــل أو 
العقػبات الكحجية. وىػ إجخاء ليذ ايو الجزاية الكااية نخا لػ كان ار با  الخقاالة الالػزيخ الزحةز وال  ةع نقميع أو 

 معاقبةيع إال الزػافقةو. 
  جقحق حخاالات الدخكة العامة والخقاالة  مى نداشيا ايحرم إلى  جقحق ورقاالة د ػان الخقاالة الزالية  (.  أما

  ذضية الدخكـــة 
افخد القانػن الفذل العاشخ الزكػن مغ مادة واحـجة مصػلـة إلـى مػضـػع  ذـضية الدـخكة العامـة وهـسةساول  ػضـيح 

 ( الفقخا يا وكزا يأ ي:  39الزادة   
( مـــغ القـــانػن     قـــػم الـــػزارة  14إلـــى انـــو  ســـج  جقـــق األهـــبال الـــػاردة فـــي الزـــادة   39ال مـــغ الزـــادة أشـــارت أو 

(  دــحخ إلــى انــو إذا بمتــت  14الاهةجذــال مػافقــة مثمــذ الــػزراء  مــى  ذــضية الدــخكة. (( ومعمــػم إن الزــادة   
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عيـــا إلـــى مثمـــذ الـــػزراء ليقـــخر % مـــغ رأس الزـــال االهـــزي،  عـــج الـــػزارة دراهـــة الـــاألمخ و خف 50خخـــارة الدـــخكة 
فـــأن الجراهـــة الةـــي أ ـــج يا الـــػزارة  ةثـــو إلـــى  39اهـــةزخار الدـــخكة أو  ذـــفحةيا. أمـــا الجخـــب الفقـــخة أوال مـــغ الزـــادة 

ضخورة  ذضية الدخكة العج أن وججت  جم الفائجة مغ القائيا ومم ذلظ يطل األمخ مةخوكا إلى مثمذ الػزراء الحب 
قــخر اإلالقــاء  مــى الدــخكة مــم  جج ــج اإلجــخاءات الالزمــة لــحلظ فــإذا وافــق مثمــذ قــج يخــةثحب لصمــب الةذــضية أو ي

 الػزراء  مى  ذضية الدخكة وابمذ ذلظ إلى الػزارة فةقػم األخحخة الاإلجخاءات الةالية  (. 
قاالـة أوال ـ  دكل الػزارة لثسة  ذضية يفةخض أن  كػن مغ بحغ مػضفحيا  مـى أن  زتـل فحيـا وزارة الزاليـة ود ـػان الخ 

الزاليــة، ويبــحغ أمــخ  دــكحل المثســة اخةذاصــا يا وصــالحيا يا. و خهــل نخــحة مــغ أمــخ  دــكحل المثســة إلــى مخــثل 
 الدخكات. 

مانيــا ـ فــػر  بميــذ الدــخكة القــخار الةذــضية،  ةػقــف  ــغ  خ حــب أب الةــدام جج ــج، ويخــةزخ ندــاشيا الالقــجر الرــخورب 
 إليفاء الةداما يا. 

ةيا الزعسػية شحمة فةخة الةذضية وىػ أمـخ ضـخورب إلضـافة العـس الةذـخفات لمدـخكة مالتا ـ  جةفظ الدخكة الدحذح
 الا ةبارىا شحذا معسػيا. 

راالعا ـ  رم لثسة الةذضية  جىا  مى جزيم هـثالت وومـائق الدـخكة، و ثـخد مػجـػدات الدـخكة ـ و عـج  قخيـخا بـحلظ 
  خفعو إلى الػزارة. 

ت الدــخكة، الــأن  خةجذــل حقػقيــا و قــػم بةخــج ج د ػنيــا حخــب قــخار خامخــا ـ  قــػم المثســة بةخــػية حقــػق والةدامــا
 الةذضية. 

هادهـا ـ  عــج لثســة الةذــضية حخــاالات خةاميــة، كزــا  عــج  قخيــخا  ــغ نةــائج الةذــضية، أمــا  ســج االنةيــاء مسيــا أو فــي 
 نياية كل هسة مالية إذا اهةزخت إجخاءات الةذضية ألكتخ مغ هسة، و خفم الةقخيخ إلى الػزارة. 

هــاالعا ـ  ســج االنةيــاء مــغ الةذــضية،  عــج المثســة  قخيــخا نيائيــا الاخةةــام أ زاليــا، و خفعــو إلــى الــػزارة،  مــى أن يكــػن 
مدفػ ا بةقخيخ مغ مخاقب الجخاالات، وبالسخبة لمدخكة العامة مغ  خاقب حخاالات الدخكة ىػ د ػان الخقاالة الزاليـة، 

 (.  42كزا بحسا ذلظ وشبقا لمزادة   
ذا نلت نةيثة الةذضية إلى  خج ج د ػن الدخكة مم القاء العس أمػال الدخكة، فةعاد إلـى الحديسـة العامـة إذا مامسا ـ إ

كانت الدخكة مزػلة في بجاية  أهيخـيا مسيـا، أمـا إذا كانـت مزػلـة مـغ أشـحاص  امـة مزػلـة ذا يـا، ايعـاد الزةبقـي 
 ليحه األشحاص كل حخب ما دفعو في رأس الزال  سج الةأهيذ. 

 اهـعا ـ يجـق لمـػزيخ أن يثـخب مسـاقالت لزػجـػدات الدـخكة، النيزةيـا الةقج خيـة الةـي أ ـجت أمسـاء وضـم دراهـة  ـغ 
 الدخكة، ألن ىحه الزػجػدات قج  كػن ذات فائجة لدخكات قائزة  داول العزل الحب كانت  داولو الدخكة الزذفاة. 

 اري  صجور أمخ  دكحل لثسة الةذضية، أما إذا وجـج  اشخا ـ  سبتي أن ال  ةثاوز مجة الةذضية مالث هسػات. مغ 
 أن الةذضية لع  جخع الالزجة الزحكػرة، يعخض األمخ  مى مثمذ الػزراء ال حاذ القخار الزساهب. 
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حــادب  دــخ ـ إذا وجــجت الــػزارة أن أ زــال الةذــضية  زــت وفــق أحكــام القــانػن  بمــذ الزخــثل بــحلظ، ليذــجر قــخارا 
ات العامــة لجيــو، ويسدــخ األمــخ فــي الثخيــجة الخهــزية وفــي السدــخة الةــي يذــجرىا. الدــصب الدــخكة مــغ هــثل الدــخك

ويفةــخض أن  سةيــي الدحذــية الزعسػيــة لمدــخكة مــغ نخــخ ندــخ، ولــػ أن الزــادة لــع  دــخ ليــحا األمــخ، ألن الدــخكة 
 شصبت مغ هثل الدخكات  (. 

 انفظم انثبًَ 
 فروع انشركبد األخُجٍخ ويكبتت انتًثٍم انتدبري 

ندـا  العج ـج مـغ الدـخكات خـارج حـجود الجولـة الةـي  جزـل الدـخكة جسخـحةيا، الخـبب ا خـاع ندـاشيا ولحبخا يـا  يزةج
الةـي ال غســى  سيـا فــي اإلنةــاج وفـي الحــجمات، وألن غالبيـة الــجول  دــثم االهـةتزار األجسبــي الا ةبـاره احــج وهــائل 

 ندا  يأخح شكل الدخكات أو فخو يا. السزػ االقةذادب والعمزي , ويعةزج االهةتزار األجسبي  ادة  مى 
ويأخــح السدــا  الةثــارب األجسبــي فــي خــارج حــجود الجولــة الةــي  ػجــج فحيــا مخكــد ذلــظ السدــا  إشــكاال  ــجة فقــج  سدــأ 

العــج  عج مــو، وقــانػن  1997لخــسة  21شــخكات فــي البمــج األخــخ  ــداول ايــو ندــاشيا، وبجخــب القــانػن العخاقــي رقــع 
(، يجق لألشحاص الصبيبية أو الزعسػية إنداء  2003لخسة  39الزػجب   األمخ رقع االهةتزار األجسبي الذادر 

شخكات في العـخاق الزػجـب أحكـام القـانػنحغ الزـحكػريغ، وفـي ىـحه الجالـة نكـػن أمـام شـخكة  خاةيـة أندـات الزػجـب 
الخـاالقة، حةـى لــػ القـانػن العخاقـي وجسخــحةيا  خاةيـة، و حرـم ألحكــام الدـخكات الةـي  ساولســا أحكاميـا فـي الفذــػل 

كان جزيم الزلهخحغ مغ غحخ الثسخية العخاةية، و ميو ال  ػجج مدكمة شبقا ألحكام ىحا الفذـل الالسخـبة لمدـخكات 
 الةي  لهذ في العخاق ألجانب. 

ويدزل ىحا األمخ أيرا الدخكات الزقبػضة الةاالعة لدخكة قاالرـة حةـى لـػ كانـت فـي دولـة أخـخا فالدـخكة الةاالعـة 
 سدأ الزػجب القانػن العخاقي و حرم ألحكامو أيرا. في العخاق  

إذن الزدكمة في فخوع الدخكات األجسبية، أو الزكا ب الةي  سداىا الكيانات أو الدخكات األجسبية في العخاق. وىحه 
 قج  كػن فخ ا لدخكة أجسبية أو مكةب  زتحل  ثارب لدخكة أو كيان أجسبي. 

العسػان    خثحل فخوع ومكا ب الةزتحل الةثارب لمدخكات  2004في  149وصجرت  عميزات مغ وزارة الةثارة رقع 
يزحــد بحسيزــا ونالحــظ القــانػن  1989لخــسة  5األجسبيــة(( يطيــخ مسيــا الزخــاواة بــحغ االمســحغ وقــج كــان السطــام رقــع 

ب الزعجل يزحـد بـحغ االمسـحغ، فـاألولى  زـارس ندـاشا  ثاريـا فـي مذـخ، أمـا مكا ـ 1981لخسة  159الزذخب رقع 
 الةزتحل الةثارب فال  زارس نداشا  ثاريا، إنزا  قةذخ مياميا  مى دراهة الخػق، و مكانيات اإلنةاج  ادة  (. 

وكــحلظ قــانػن  1989لخــسة  5وفرــال  ــغ الةعميزــات الزــحكػرة  ػجــج نطــام  خــثحل فــخوع الدــخكات األجسبيــة رقــع 
وأب  عميزــات  89لخــسة  5ليــة أن السطــام رقــع مــغ الةعميزــات الجا 4وجــاء فــي الفقــخة  2003لخــسة  39االهــةتزار 

صـجرت الزػجبــو  ةعـارض مــم ىـحه الةعميزــات  عـج الغيــة  (.  مـى العزــػم هـسةساول الزػضــػع فـي ضــػء الةعميزــات 
 وقانػن االهةتزار.  1989لخسة  5الجالية ونطام الدخكات رقع 
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و فـةح مكةـب  زتحـل  ثـارب فـأن األمـخ ولكي  زارس الدخكات األجسبية نداشا مغ خالل فخوع ليا في دولة أخخا أ
( مــغ القخــع التــاني مــغ الةعميزــات الــأن    الكحسػنــات الةثاريــة األجسبيــة الةــي  1 ةصمــب اإلجــازة. وقــج بحســت الفقــخة   

 خغب في  أهيذ كحسػنات لززارهة العزل في العخاق  حرم لمةخثحل لجا مخثل الدخكات فـي وزارة الةثـارة وفقـا 
ارية ما لع  خةتسى الزػجب قػانحغ وانطزـة  خاةيـة الرـزسيا اوامـخ هـمصة االئـةالف الزلقةـة و مـى ليحه الةعميزات الػز 

 الدخكات األجسبية الزةعاقجة لمعزل في العخاق أن  حرم لمةخثحل الزػجب ىحه الةعميزات الػزارية((. 
 و ميو يدةخ  

 ل الدخكات في وزارة الةثارة. أ ـ في الدخكات الةي  خغب أن  سد  ليا فخوع أو مكا ب أن  خثل لجا مخث
ل ـ يثـػز اهـةتساء العـس الكيانـات مـغ الةخـثحل الزػجـب القـػانحغ العخاةيـة واوامـخ هـمصة االئـةالف، أب أن العـس 
الكيانات يثػز أن  خةتسى مغ وجػل الةخثحل لجا مخثل الدخكات، ويبجو أن ىحا االهةتساء خاص الالدخكات أو 

الزخ بصة الالقػات الزخمجة أو الالثيات األمسية. ونـخا لـػ اقةذـخ األمـخ  مـى األندصة ذات الصبيعة الخخية، كحلظ 
القــػانحغ العخاةيــة التحــخ أوامــخ هــمصة االئــةالف ألنيــا ملقةــة مــع إن وجــجت الرــخورة لالهــةتزار ايقةرــي أن يكــػن 

 الزػجب القػانحغ العخاةية. 
الجولـة أو قصـاع الجولـة أو الزحـةمخ والحـاص ألن جـ ـ الثيات الزةعاقجة لمعزل في العخاق، والةعاقج يكػن مم دوائخ 

 العزل في العخاق جاء الذػرة مصمقة    الزةعاقجة لمعزل في العخاق((. 
ال  خـزح الفـةح الفـخوع أو الزكا ـب إال لمثيـات الزةعاقـجة مـم   القصـاع  1989لخـسة  5وقج كانت قػا ج السطام رقـع 

ذـــج الفــخع الدــخكة أو لمزلهخـــة االقةذــادية األجسبيـــة مــا يثـــاز / أوال  ـــسز  مــى أن    يق 1االشــةخاكي ( فالزــادة 
الزػجــب ىــحا السطــام مــغ فــخوع الدــخكات أو ملهخــات أجسبيــة  زــارس ندــاشا دائزــا فــي العــخاق الزػجــب معاىــجة أو 
ا فاق أو  قج مم الجولة أو مةعاقجة لةسفحح مدـخوع معـحغ مـم دوائـخ الجولـة أو القصـاع االشـةخاكي أو شـخكات القصـاع 

ةمخ أو اال جـادات أو الثزبيــات الةعاونيـة أو الدـخكات الزخــاىزة الحاصـة الةـي ال يقــل رأهـزاليا االهـزي  ــغ الزحـ
 ممحػن د سار وذلظ العج مػافقة الثية القصالية الزحةذة. (( 

وكزا الحطسا الزػجب نز الةعميزات الثج جة فأن ىحه االشةخاشات  متـى وأب شـخكة أو كيـان أجسبـي  خغـب مداولـة 
 أو السدا  في العخاق أو الزةعاقجة مم أب جية في العخاق، يجق ليا الةخثحل لجا مخثل الدخكات.  العزل

أمــا شــخو  مــسح اإلجــازة حخــب الةعميزــات فيــي ال  ديــج  مــى شــخو  إندــاء الدــخكات ألشــحاص أجانــب فــي العــخاق 
لعخاق ما لع يكغ مزسػ ـا ححث األمخ مباح ألب شحز شبيعي أو معسػب أن  سدأ أو يدارك في إنداء شخكة في ا

الزػجب قخار حكع مكةخبا الجرجة القصبية أو الزػجب أمخ صادر  غ جية محةذة أو الزػجب نز قانػني    مـا 
لع يكغ مزسػ ا مغ متل ىحه العرػية الزػجب القانػن أو نةيثة قخار صادر  غ مجكزة محةذة أو جية حكػمية 

 الةعج ل.  / أوال ( مغ قانػن الدخكات العج 12محػلة ((   م 
( الأنــو   يثــب  مــى مخــثل الدــخكات أن 6بــل أن الةعميزــات الذــادرة  ــغ وزارة الةثــارة  قــخر فــي القخــع التالــث   

( أيــام  زــل مــغ  ــػم  قــجيع الصمــب مــغ قبــل الدــخكات الزقجمــة.  10 ػافــق  مــى أو  ــخفس أب شمــب ضــزغ مــجة  
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ــا ىــحا األمــخ  ويثــػز لزخــثل الدــخكات أن  ــخفس فقــخ الصمبــات غحــخ الزةػافقــة مــم الةعميزــات الػزاريــة(( ولــػ قارن
، لػججنا الفـخق الكبحـخ بحسيزـا 1989لخسة  5الزيخخ مم ما كان يقخره السطام الحاص الفخوع الدخكات األجسبية رقع 

وبحلظ فأن ما ورد في السطام يعج الغيا اهةسادا إلى مـا  قـخره الةعميزـات الثج ـجة ـ إذا كانـت الةعميزـات  متـي السطـام 
ا بحسا ـ فالسطام يقذخ الزػافقـة  مـى الدـخكات أو الكيانـات الزةعاقـجة مـم دوائـخ الجولـة أو القصـاع االشـةخاكي إلـى كز

( الةي ذكخنا نذيا. ويقةري مػافقة الثية القصاليـة الزحةذـة كـحلظ  1نخخ ما ورد وبسز الفقخة أوال مغ مادة   
و السطــام أو الةعميزــات اهةجذــال مػافقةيــا  مــى إجــازة  ةــػلى الزخــثل    مفا جــة أيــة جيــة أخــخا  ػجــب القــانػن أ

/ مانيــا ويذــجر الزخــثل مػافقةــو أو رفرــو لمصمــب خــالل هــةحغ  ػمــا مــغ  ــاري   قجيزــو،  5الفــخع أو الزكةــب(( م 
/ مالتـــا( فـــي حـــحغ وجـــجنا أن 5ويجـــق لـــػزيخ الةثـــارة بســـاء  مـــى شمـــب الزخـــثل  زج ـــج الزـــجة مالمـــحغ  ػمـــا أخـــخا  م

 لزػافقة أو الخفس خالل  دخة أيام فقخ. الزخثل ممدم الا
 الػمائق الةي  قجم لمجذػل  مى اإلجازة 

 . 1989لخسة  5مغ السطام رقع  4وهسبحغ نز الزادة 
    مـــى الدـــخكة أو الزلهخـــة االقةذـــادية األجسبيـــة الحاضـــعة لالجـــازة الفـــةح فـــخع أو مكةـــب  يحاـــة الػمـــائق الةاليـــة 

 مذجقة مغ الثيات الزحةذة: 
 نخحةان مغ االهةزارة الحاصة الصمب اإلجازة. أوال ـ 

 مانيا ـ نخحةان مغ  قج الةأهيذ والسطام األهاهي لمدخكة أو الزلهخة االم أو ما يقػم مقاميا 
 مالتا ـ نخحةان مغ شيادة  خثحل نافحة لمدخكة أو الزلهخة صادرة في البمج الحب اندأت ايو. 

راالعــا ـ قائزــة الأهــزاء أ رــاء مثمــذ إدارة الدــخكة أو الزلهخــة وجسخــية كــل مــسيع واهــزاء األشــحاص الزحــػلحغ 
 الالةػةيم  سيا. 

خامخـا ـ نخـحةان مـغ  حػيـل الزـج خ الزكمـف الـادارة الفـخع فـي العـخاق والزنـيع ايـو فعـال صـادرة مـغ إدارة الدـخكة أو 
 الزلهخة 

يـة لمدـخكة أو الزلهخـة مـم نخـحةحغ مـغ  قخيـخ مثمـذ اإلدارة الزخفـق أو هادهـا ـ نخـحةان مـغ نخـخ حخـاالات خةام
 الزمجق بيحه الجخاالات. 

 هاالعا ـ نخحةان مغ وميقة مقاشعة اهخائحل وذلظ الالسخبة لمدخكات الحاضعة لإلجازة الفةح فخع فقخ. 
لةعاقـج مـم بيـان  ـاري  ابةـجاء مامسا ـ كةال  أ حج مغ دوائخ الجولـة والقصـاع االشـةخاكي الزةعاقـج معيـا  ػضـح شبيعـة ا

 وانةياء العقج ومبمتة اإلجزالي وفةخة الذيانة إن وججت وذلظ الالسخبة لمدخكات الحاضعة لإلجازة الفةح فخع فقخ. 
  اهعا ـ أية وميقة أخخا يصمبيا مخثل الدخكات. .. ((. 

أما مةصمبات فـةح فـخع لمدـخكة األجسبيـة فـي العـخاق الزػجـب الةعميزـات األخحـخة الذـادرة  ـغ وزارة الةثـارة. العـج مـأل 
االهةزار حغ الحاصةحغ الصمب اإلجازة ويقةري أن،  ةرزغ الصمب معمػمات  غ الدخكة أو الكيان األجسبـي الـحب 

  خغب أن يفةح فخ ا لو وكاال ي: 
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    أ ـ االهع القانػني 
 ل ـ االهع الةثارب 

 جـ ـ شبيعة السدا  الةثارب 
 د ـ  سػان السدا  الةثارب في العخاق 

 ىـ ـ رقع اليا ف، فاكذ محل، والبخيج االلكةخوني في العخاق في حالة  ػفخىا. 
 3وكحل خجمات لأل زال القانػنية في العـخاق.  – 2الزج خ الخهزي في العخاق.  -1و ـ اهع و سػان ورقع ىا ف   

 الزػضف الزحػل الالةزتحل أمام مخثل الدخكات .. و مى التالمة اإلقامة في العخاق (.  –
 ز ـ الثػال   بسعع أو ال ( ايزا كان ندا  الكيان الزدمم  أهيخو لو  القة: 

ع،   أ ـ امـةالك العقـارات ل ـ اهـةحخاج الزذـادر الصبيبيـة أو العزميـات األهاهـية ج ـ قصـاع البيـم الـالزفخد د ـ االهـ
ـــة الزخـــثل  ـــل الحـــجمات لأل زـــال القانػني ـــج االلكةخونـــي الحـــاص بػكح ـــل، البخي  ســـػان العزـــل، اليـــا ف، الفـــاكذ مح

 والزخلول الةسفححب الخئيخي أو   ما يعادلو( في مػشغ إنداء الزلهخة (. 
 ح ـ والى الزجا الززكغ: 

 مقجار رأس الزال الزحػل أو الزخثل   مم  جج ج العزمة السقجية (.  -1
 الجخال الزالي الذافي آلخخ فةخة مالية   مم  جج ج الةاري  والعزمة(.  -2
 % ( أو أكتخ أو ما يعادليا.  10أهزاء و ساويغ أب مالكحغ يزمكػن    -3

   ـ بيان  جم االخبار الكاذل مػقعة الالسياالة  غ الكيان الةثارب األجسبي الزخاد  خثحمو لجا مخثل الدخكات(( 
 خفق مم الصمب مخةسجات  غ الكيان الةثارب األجسبي ومغ بحسيا كحلظ يقةري أن  

 أ ـ شيادة  خثحل الكيان صادرة مغ الثية الزحػلة. 
ل ـ نخحة مغ  قج  أهيذ الدخكة أو ما يعادل ذلظ،  سجما ال يكػن الكيان شخكة متال وأن  كػن السخـحة معةزـجة 

 . مغ الثية الزحػلة في الجولة الةي فحيا الزػقم األصمي
جــ ـ    رهـالة الذـيتة رهـزية متبـت فحيـا معمػمـات  ـغ الدـخكة مػقعـة مـغ قبـل الدـحز الزخـاػل فـي الدـخكة أو 
مج خىا  حػل  خثحل الكيان الةثارب في العخاق والزػافقة  مى اهةالم الةبميتات في العخاق و جج ـج الزـج خ الخهـزي 

 لزػضف الزحػل الالةزتحل أمام مخثل الدخكات .. (( في العخاق ووكحل الحجمات لأل زال القانػنية في العخاق وا
 د ـ حخاالات الخسة األخحخة لمدخكة أو الكيان. 

ىــ ـ إذا كانـت الدـخكة أو الكيــان  حصـخ لمبيــم الزفـخد فـي العــخاق، يثـب أن  ــػدع لـجا احـج الزذــارف العاممـة فــي 
 مائة الف( دوالر في حخال ال يزسح فػائج.  100000العخاق مبمذ   

ع نخــحة مــغ جــػاز الخــفخ الالسخــبة لمدــحز األجسبــي وىػيــة األحــػال الزجنيــة الالسخــبة لمعخاقــي و مــى الزخــثل و قــجي
الزػافقة  مى الصمب خـالل  دـخة أيـام مـغ  خـمزو إذا لـع يثـج ايـو مـا  ةعـارض مـم الةعميزـات الذـادرة  ـغ الـػزارة، 

 وبعكخو لو أن  خفس الصمب. 
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جــازة الةــي  خــثل لــجا مخــثل الدــخكات. و حرــم الفــخوع أو الزكا ــب ويذــبح كيانــا قانػنيــا مــغ  ــاري  صــجور اإل
و كـػن الزعمػمـات مفةػحـة أمـام اشـالع الثزيـػر العـج إدخاليـا مـم البيانـات الةـي  عةزـجىا وزارة  لمقراء العخاقي  (.

 الةثارة. وكحلظ  حرم لقػانحغ الرخيبة السافحة في العخاق. 
و حالف ما ورد فـي الةعميزـات األخحـخة  عـج الغيـة ولـيذ  1989لخسة  5 ومعمػم أن الدخو  الػاردة في السطام رقع

لمفخع جسخية إنزا  ةبم جسخية األم فيػ جدء مسيا، و سجمج أمػالو الأمػاليا، ولـػ انـو يثـب أن  ـسطع حخـاالات لسدـا  
خكة األم و حرـم الفخع، ولكغ إذا أصبح الفخع مج سا فأن أمػالو ضامسة لج ػنو و سج  جم كفا ةيا يزكـغ مصالبـة الدـ

حـجود الزصالبــة لســػع الدــخكة ولـحلظ يخةجخــغ أن  كــػن أمــػال الفـخع أو ضــزانا و كاايــة لخــجاد مـا  ةخ ــب بحمةــو مــغ 
( مـغ 10د ػن و حرم حخاالات الفخع إلى الةسطيع مغ قبل مخاقب حخاالات  خاقي ورقاالة د ـػان الخقاالـة الزاليـة  م 

 ( .5السطام رقع  
 

 


