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                                 ادلستخلض
ايتشٍٛ ع١ًُٝ َٔ ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗا ايػسن١ أثٓا٤ سٝاتٗا، ايػا١ٜ َٓ٘، إَا 
تٛضع ْػاطٗا يٝصبح أنجس أ١ُٖٝ يف َػسٚعٗا ا٫قتصادٟ، ٚإَا إٔ تطع٢ َٔ خ٬ٍ ٖرٙ 

ؿا٫ت اييت تطتٛدب ٖرا ا٫ْكطا٤ َٚا ٜرتتب ع٢ً ٖرا ايع١ًُٝ إىل ت٬يف اْكطا٤ٖا يف ا
 ا٫ْكطا٤ َٔ تصؿ١ٝ ذَتٗا املاي١ٝ ٚاْكطا٤ غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ. 

ٚايتشٍٛ عَُٛا ي٘ َعٓٝإ؛ َع٢ٓ ضٝل َٚع٢ٓ ٚاضع. ؾاملع٢ٓ ايطٝل ٜكتصس 
ٝري َؿَٗٛ٘ ع٢ً تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١، أَا ايتشٍٛ باملع٢ٓ ايٛاضع، ؾإْ٘ ٜعين ايتػ

اؾرزٟ يًٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ؽطع ي٘ ايػسن١ ضٛا٤ صاسب ذيو ايتػٝري تػٝريًا يف غهًٗا 
 ايكاْْٛٞ أّ ٫.

ٚايتشٍٛ باملع٢ٓ ايطٝل ٜٓشصس ْطاق٘ يف قإْٛ ايػسنات، أَا ايتشٍٛ باملع٢ٓ 
ايٛاضع ؾإٕ ْطاق٘ ٫ ٜكتصس ع٢ً قإْٛ ايػسنات، ٚإمنا ىطع يكٛاْني اخس٣ خاص١ نٕٛ 

يتشٍٛ ٜصاسب٘ تػٝري يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًػسن١ املتشٛي١ سٝح ؽطع يًكإْٛ ٖرا ا
اـاص بعد إ ناْت خاضع١ يًكإْٛ ايعاّ بؿعٌ اـصخص١، ٚقد ودخ ايعهظ ؾتخطع 

 ايػسن١ يًكإْٛ ايعاّ بعد إٔ ناْت خاضع١ يًكإْٛ اـاص بؿعٌ ايتأَِٝ.
ُعٓٝني ايعاّ ٚاـاص ٜ٪دٟ إىل ٚقد تبني يٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ ايتشٍٛ ٚؾكًا يً

اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ اييت خطعت ي٘، ٚظٗٛز غسن١ ددٜد٠ ؼٌ قٌ 
 ايػسن١ ايطابك١ بصؿٗا خًؿًا عاًَا يًػسن١ ايطًـ يف سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا ناؾ١.

ٚقد اضتٓتذٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ ايتشٍٛ ٜجري ايعدٜد َٔ املػانٌ ع٢ً صعٝد 
ٚإٔ املػسع مل ٜعاجل ٖرٙ املػانٌ بٓصٛص قا١ْْٝٛ ٚاضش١، ا٭َس ايرٟ  ايٛاقع ايعًُٞ،
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زا٤ ايؿك١ٝٗ، ٖٚرا ا٫َس بدٚزٙ ٜ٪دٟ إىل اخت٬ف ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥، أد٣ ع٢ً اخت٬ف اٯ
ٚقد بٝٓا ذيو َؿص٬ً َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا إيٝٗا، ٚساٚيٓا َعاؾ١ ٖرٙ املػانٌ 

سٓا ؾٝٗا ع٢ً املػسع بع  ايٓصٛص اييت ْس٣ اْٗا تعاجل َٔ خ٬ٍ ايتٛصٝات اييت اقرت
 املػانٌ اييت ذنسْاٖا يف َكد١َ ايبشح.

 ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايتشٍٛ، ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ، ايػسن١.
Abstract 

Transference  is a process carried out by the company 

during its existence. The purpose is  either to expand its 

activity so that they might become more economically 

important or to avoid  termination and the consequences of 

the termination on financial liquidation and the legal 

personality has expired . 

Transformation has two meanings : either can be used 

in a broad or narrow sense. 

In a narrow sense, transformation refers to the change 

of the legal from of the company . But in the broader sense, 

transformation means a whole change of the legal system to 

which the company is subject , whether the change was 

accompanied by a change in its legal form or not .  

Transformation in its narrow sense, is tackled by 

company laws only. On the other hand, transformation, in its 

broader sense, is dealt by , in addition to company laws, 

specific laws because the transformation is accompanied by 

a change in the legal system of the company so it becomes 

subject to the specific law due to privatization, or to the 

general laws due to nationalization . 

It turns out that transformation, in the two senses, 

leads to terminate the moral personality of the company and 

the appearance of the a new company, which replaces the 

old company, and becomes a successor which takes all the 

obligations and privileges of the old company. 

The research concludes that transformation, in 

practice, leads to many problems , and the legislator does not 

solve these problems with clear legal texts. The research 
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presents recommendations to the legislator which may help 

solve the problems mentioned at the beginning of the 

research. 

Key words: transformation, corporate entity, company. 

 ة ـادلقذه
اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝد املسضًني ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ 

 أمجعني، أَا بعد؛ ؾطٓكطِ ٖرٙ املكد١َ ع٢ً ضت١ ؾكسات: 
 أ٫ًٚ: َدخٌ تعسٜؿٞ مبٛضٛع ايبشح:

٠ ؾعاي١ ادا بٛصؿٗااشدادت أ١ُٖٝ ايػسنات يف ايعصس اؿدٜح بػهٌ ٚاضع ًَٚشٛظ 
ٚٚض١ًٝ ؾاع١ً ٫ ٜطتٗإ بٗا يف اضتكطاب ز٩ٚع ا٭َٛاٍ يًكٝاّ  ،يتذُٝع دٗٛد ا٫ؾساد

تعهظ الاشاتٗا ع٢ً ايٛاقع ا٫قتصادٟ  –ٜعذص عٓٗا ايؿسد –مبػسٚعات اقتصاد١ٜ نبري٠ 
ٚا٫دتُاعٞ، ٚشاد َٔ ا١ُٖٝ ٖرا ايٓٛع َٔ ايهٝاْات متتعٗا بػخص١ٝ َع١ٜٛٓ َتُٝص٠ عٔ 

يًكٝاّ بايتصسؾات ايكا١ْْٝٛ املعترب٠،  صبشت ا٬ًٖأَٚسانصِٖ ايكا١ْْٝٛ ؾ ،ا٤اغخاص ايػسن
قدزتٗا ع٢ً انتطاب اؿكٛم ٚؼٌُ ا٫يتصاَات اييت تٓػأ مبٓاضب١  عًٝ٘ اشدٜادمما ٜرتتب 

قط  ايػسن١ دعًتخد١َ َػسٚعٗا ا٫قتصادٟ، ٖٚرٙ اؿكٝك١ ا٫قتصاد١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ 
ق٠ٛ اقتصاد١ٜ ٜطتدعٞ اؿؿاظ عًٝٗا  بٛصؿٗاٚاؿُا١ٜ  ،يسقاب١ٚا، اٖتُاّ املػسع بايتٛدٝ٘

ٚتٛانب  لست احملا٫ٚت ٚايتطٛزات ايتػسٜع١ٝ يف دعٌ ايػسن١ ت٬ستٚمحاٜتٗا, ؾتٛا
اييت قد  ٚاتطاعًا ملٛاد١ٗ ايتشدٜات ا٫قتصاد١ٜ ُاغًاايػخص ايطبٝعٞ يف سس١ٜ اؿسن١ اْه

املسد٠ٛ يف ايسبح  ١اٖداؾٗا ا٫قتصادٜ يف عدّ َٛاص١ً َطريتٗا أٚ ؼكٝل بًاتهٕٛ ضب
ايبػسٟ احملدٚد،  سايٛؾري، ؾاضشت سٝا٠ تًو ايها٥ٓات ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتصاد١ٜ تؿٛم ايعُ
ٌُ عًٝ٘ َٔ تمبا تػٚ ،ٚيعٌ يف نٌ ذيو ٚمبا تططًع ب٘ ٖرٙ ايػسنات َٔ َٗاّ اقتصاد١ٜ

ٖٚٛ ْٛع خاص َٔ  ،سابتدع املػسع ؾهس٠ ا٫ْكطا٤ املبتط ،َػازٜع، َٚٗاّ ٚاٜدٟ عا١ًَ
دٕٚ إ ميظ ذيو قبٌ ٚقتٗا اْكطا٤ ايػسن١ يف ٚدٛدٖا ايكاْْٛٞ إىل ا٫ْكطا٤ ٜ٪دٟ 
ٚدٛدٖا املادٟ املتُجٌ مبػسٚعٗا ا٫قتصادٟ مبا ٜػتٌُ عًٝ٘ َٔ اصٍٛ ا٫ْكطا٤ 
كٌ ذَتٗا املاي١ٝ اثس ٖرا ا٫ْكطا٤ إىل غسن١ تٓتباير١َ املاي١ٝ يًػسن١، ؾ َستبط١ٚخصّٛ 
٘ ايػسن١ ايطًـ يف َػسٚعٗا تأَٛاص١ً َا ابتديف هلا  عاًَا عدت يتهٕٛ خًؿًااخس٣ ا
 . ا٫قتصادٟ
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إٕ ٖرٙ ايع١ًُٝ اييت ت٪دٟ إىل اْكطا٤ ايػسن١ اْكطا٤ً َبتطسًا تط٢ُ ع١ًُٝ 
ؼٍٛ ايػسن١، َٚع ذيو ؾإٕ ٖرا ا٫ْكطا٤ قد ٫ ٜتشكل يف نٌ ؼٍٛ تكّٛ ب٘ ايػسن١، ٫ٕ 

 تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١، َٚا ٜصاسب٘ َٔ تػٝري اـطاب تًو ايع١ًُٝ قد ت٪دٟ إىل
ايكاْْٛٞ املٓصٛص عًٝ٘ يف قإْٛ ايػسنات، ٚتػري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ناْت ؽطع ي٘ 
إىل ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يف اطاز غهًٗا اؾدٜد، ٚقد ٜتُجٌ ايتشٍٛ يف تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

يٓعاّ قاْْٛٞ ددٜد َٓبت ايص١ً عٔ ايٓعاّ ايرٟ  يًػسن١ تػٝريًا دٖٛسًٜا هعًٗا ؽطع
ْػأت ؾٝ٘، نُا يف ؼٍٛ ايػسنات َٔ ايكطاع اـاص إىل ايكطاع ايعاّ مبٛدب ايتأَِٝ، أٚ 
ؼٍٛ ايػسنات َٔ ْعاّ ايكإْٛ ايعاّ إىل ايكإْٛ اـاص مبٛدب عًُٝات اـصخص١، 

يًػسن١، ٖٚرا اـ٬ف ْابع َٔ ٖٚرا َا ٜجري ا٫خت٬ف يف َطأي١ اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ 
 اخت٬ف ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ هلا ٚاخت٬ف ايٓعس٠ ايؿك١ٝٗ ٚايكطا١ٝ٥ اشا٥ٗا.

  ايبشح: َػه١ً: ًْٝاثا
تهُٔ َػه١ً ايبشح يف ايٓص ايتػسٜعٞ ايرٟ تبٓاٙ املػسع ايعساقٞ يف َطأي١  -1

سا٫ت اْكطا٤ ايػسن١ مبٛدب ايتشٍٛ، إذ ع٢ً ايسغِ َٔ ادزاز املػسع يًتشٍٛ ضُٔ 
( َٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ، إ٫ أْ٘ مل ٜبني ا٭ثس 147اْكطا٤ ايػسن١ يف املاد٠ )

ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜرتتب ع٢ً ٖرا ا٫ْكطا٤ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ بػهٌ ٚاضح، ٚاثس 
ذيو نً٘ ع٢ً َصري اؿكٛم ٚا٫يتصاَات اييت ْػأت يف ظٌ ايػسن١ اييت خطعت 

 يًتشٍٛ.
ؾُٝا ٜتعًل بتشٍٛ ايػسن١ ايعا١َ إىل غسن١ خاص١  ٖٓاى قصٛز تػسٜعٞ ٚاضح -2

)اـصخص١(، ٚؼٍٛ ايػسن١ اـاص١ إىل غسن١ عا١َ )ايتأَِٝ( َٔ سٝح اثس ٖرا 
ايتشٍٛ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ املتشٛي١، ٚأثس ٖرا ايتشٍٛ ع٢ً اْتكاٍ 

 اؿكٛم ٚا٫يتصاَات إىل ايػسن١ ايٓاػ١ عٔ ايتشٍٛ.
 ح: ثايجا: تطا٫٩ت ايبش

هاد ا٫دٛب١ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ٜٗتِ بإ إٕ َٛضٛع ايتشٍٛ ٚأثسٙ ع٢ً
 ا٫ض١ً٦ اييت متجٌ اغهاي١ٝ ايبشح ٚاملتُج١ً مبا ٜأتٞ:

عٓد ؼٍٛ ايػسن١ إىل غسن١ اخس٣ َا َد٣ تأثري ٖرا ايتشٍٛ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ  -3
تشٍٛ اّ ٫، ٌٖٚ تعترب يًػسن١ املتشٛي١، ؾٌٗ تٓكطٞ غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ بٗرا اي

ايػسن١ اؾدٜد٠ ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ اضتُساز يًػسن١ ايطابك١ أّ ٫، ٌٖٚ تعترب 
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ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ اؾدٜد٠ ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ اضتُساز يًػخص١ٝ املع١ٜٛٓ 
 يًػسن١ ايكدمي١ اييت خطعت يًتشٍٛ.

ع١ٜٛٓ يػخص١ٝ املإذا نإ ايتشٍٛ ضبب َٔ اضباب اْكطا٤ ايػسن١ ؾٌٗ تٓكطٞ ا -1
ًٜا ناْت طبٝع١ ٖرا ايتشٍٛ دٕٚ متٝٝص بني ايتشٍٛ يًػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ أ

ايرٟ ٜكتصس ع٢ً تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١، ٚايتشٍٛ ايرٟ ٜطاٍ ايٓعاّ 
 ايكاْْٛٞ يًػسن١.

ٌٖ ٜرتتب ع٢ً ؼٍٛ ايػسن١ إىل غسن١ اخس٣ اْتكاٍ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات إىل ايػسن١  -1
 ١ عٔ ايتشٍٛ.ايٓامج

ٌٖ تعترب ايػسن١ احملٛي١، أٟ ايٓاػ١ عٔ ايتشٍٛ، خًؿًا يًػسن١ املتشٛي١، أٟ  -4
 ايػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ، بهٌ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا.

إذا ناْت ايػسن١ ايٓاػ١ عٔ ايتشٍٛ خًؿًا يًػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ ؾُا ْٛع   -5
 ٖرٙ اـ٬ؾ١، ؾٌٗ ٖٞ خ٬ؾ١ عا١َ أّ خاص١.

ايػسن١ اؾدٜد٠ )احملٛي١( خًؿًا يًػسن١ ايكدمي١ )املتشٛي١( يف اؿكٛم  إذا ناْت -6
ٓتكٌ ايٝٗا مجٝع اؿكٛم ٚا٫يتصاَات أّ إٔ ٖٓاى َٛاْع متٓع تٚا٫يتصاَات، ؾٌٗ 

 اْتكاٍ نٌ أٚ بع  ٖرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات. 
يعا١َ ٌٖ نإ املػسع ايعساقٞ َٛؾكًا يف َعاؾ١ آثاز ايتشٍٛ، عٝح تهؿٞ ايكٛاعد ا -7

ؿٌ املػانٌ ايٓامج١ عٔ أثس ايتشٍٛ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ املتشٛي١ 
ايطابك١، ٚأثس ٖرا ايتشٍٛ ع٢ً اْتكاٍ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات إىل ايػسن١ ايٓامج١ عٔ 

تعدٌٜ ايٓصٛص ايكا١ُ٥ يهٞ تطتذٝب هلرا ايتشٍٛ اؾدٜد٠، أّ إٔ ا٭َس وتاز إىل 
 .ا٫ْتكاٍ
 بشح:زابعًا: َٓٗذ١ٝ اي

 اعتُدْا يف نتاب١ ايبشح ع٢ً ث٬خ َٓاٖر:
: سٝح دست املكاز١ْ بني نٌ َٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ ٚايكٛاْني املتعًك١ املٓٗر املكازٕ

  ب٘ ٚايكإْٛ املصسٟ ٚايكإْٛ ايؿسْطٞ ٚا٭زدْٞ.
زا٤ ايؿك١ٝٗ شح ع٢ً عسض ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ٚاٯ: ذيو مل ٜكتصس ايباملٓٗر ايتشًًٝٞ

 سهاّ ايكطا١ٝ٥، بٌ ػاٚش ذيو بايتعًٝل ٚايتشًٌٝ ٚايٓكد ٚايتكِٝٝ.ٚا٭
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املٓٗر ايتطبٝكٞ: ايرٟ ٜكّٛ با٭ضاع ع٢ً تعصٜص املٛاقـ ايتػسٜع١ٝ ٚايؿك١ٝٗ بايكسازات 
 ايكطا١ٝ٥، ٚبٝإ َد٣ تطابل املٛاقـ ايكا١ْْٝٛ ٚايؿك١ٝٗ ٚايكطا١ٝ٥ َٔ عدَ٘.

 ايبشح:خط١ خاَطًا: 
اْب ايكا١ْْٝٛ ملػه١ً ايبشح اقتطت دزاض١ ٖرا املٛضٛع َٔ أدٌ ا٫ساط١ باؾٛ

إ تهٕٛ خط١ ايبشح َكط١ُ ع٢ً َبشجني، دس٣ ؽصٝص ا٭ٍٚ يدزاض١ ايتشٍٛ يف قإْٛ 
ايػسنات ٚايكٛاْني اـاص١، ٖٚٛ َكطِ بدٚزٙ إىل َطًبني، تٓاٍٚ ا٭ٍٚ: ايتشٍٛ يف قإْٛ 

  ايػسنات، ٚخصص ايجاْٞ: يًتشٍٛ يف ايكٛاْني اـاص١.
أَا املبشح ايجاْٞ ؾكد تٓاٍٚ أثس ايتشٍٛ يف قإْٛ ايػسنات ٚايكٛاْني اـاص١، 
ٚقد قطُٓا ٖرا املبشح إىل َطًبني، تٓاٚيٓا يف ا٭ٍٚ: اثس ايتشٍٛ يف قإْٛ ايػسنات، 

 ٚخصص ايجاْٞ: ٭ثس ايتشٍٛ يف ايكٛاْني اـاص١. 
 اييت تٛصًٓا إيٝٗا. ٚأْٗٝٓا عجٓا غامت١ أٚدصْا ؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات

 ادلبحث األول
 التحول يف قاًوى الشركات والقواًني اخلاطة

ٜعترب ايتشٍٛ اسد٣ ايعًُٝات امل١ُٗ اييت تًذأ إيٝ٘ ايػرسنات يتطرٜٛس ْػراطٗا أٚ    
تٛضٝع َػرسٚعٗا أٚ يرت٬يف اْكطرا٤ٖا ٚتصرؿ١ٝ ذَتٗرا املايٝر١ عٓردَا ٜتٛدرب عًٝٗرا ٖررا           

ػرٝري ايػرهٌ ايكراْْٛٞ يًػرسن١، ٖٚررا ايتشرٍٛ ْعُتر٘        ا٫ْكطا٤، ٚايتشٍٛ إَرا إ ٜهرٕٛ بت  
ايكٛاعد ايعا١َ يف قإْٛ ايػسنات، ٚإَا إٔ ٜهٕٛ بتػٝري ايٓعراّ ايكراْْٛٞ ايررٟ ؽطرع ير٘      
ايػسن١ َٔ ايٓعراّ ايكراْْٛٞ اـراص إىل ايٓعراّ ايكراْْٛٞ ايعراّ أٚ ايعهرظ، ٖٚررا ايتشرٍٛ          

ػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ املتشٛير١،  ْعُت٘ قٛاْني خاص١. ٚهلرا ٜجاز ايتطا٩ٍ عٔ َصري اي
إٕ اإلداب١ عٔ ٖرا ايتطا٩ٍ ٜتطًب َٓا إٔ ْعسض يًتشرٍٛ يف قرإْٛ ايػرسنات ٚيًتشرٍٛ يف     
 ايكٛاْني اـاص١. ٚعًٝ٘ ؾإٕ طبٝع١ ٖرا املبشح تكتطٞ تكطُٝ٘ إىل املطًبني اٯتٝني:

 املطًب ا٭ٍٚ: ايتشٍٛ يف قإْٛ ايػسنات. 
 يكٛاْني اـاص١.املطًب ايجاْٞ: ايتشٍٛ يف ا

 
 



 (12( ، السنة )73( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

743 

 ادلطلب األول
 التحول يف قاًوى الشركات

إٕ ع١ًُٝ ايتشٍٛ اييت ْعُٗا قإْٛ ايػسنات تتُٝص عٔ ضا٥س ايعًُٝات اييت تطسأ 
ع٢ً ايػسن١ اثٓا٤ سٝاتٗا َٔ سٝح إ ايتشٍٛ ٜ٪دٟ إىل تػٝري يف ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١، 

ا قاًْْٛا إ٫ إٔ ايتشٍٛ ٫ ٜكتصس ع٢ً ٚاؽاذٖا غه٬ً َٔ ا٫غهاٍ ا٭خس٣ املٓصٛص عًٝٗ
تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١ ؾشطب، ٚإمنا قد ٜ٪دٟ اٜطًا إىل تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ 
ؽطع ي٘، ا٭َس ايرٟ هعٌ اـطاب ايكاْْٛٞ املٛد٘ يًػسن١ يف غهًٗا ايطابل غري 

ايتشٍٛ ٜجري اغهاي١ٝ تتُجٌ  اـطاب ايكاْْٛٞ املٛد٘ إيٝٗا يف غهًٗا اؾدٜد، ٚهلرا ؾإٕ ٖرا
باثس ٖرا ايتشٍٛ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١، ؾٌٗ ٜرتتب ع٢ً ٖرا ايتشٍٛ اْكطا٤ 
ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ املتشٛي١؟ أّ تبك٢ ٖرٙ ايػسن١ قتؿع١ بػخصٝتٗا املع١ٜٛٓ 

 َتذطد٠ يف ايػسن١ اؾدٜد٠؟
١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١   ٚبٓا٤ عًر٢ َرا تكردّ ؾرإٕ َعسؾر١ اثرس ايتشرٍٛ عًر٢ ايػخصر         

 ٜكتطٞ ؼدٜد َؿّٗٛ ايتشٍٛ، ٚمتٝٝصٙ عٔ غريٙ َٔ ا٭ٚضاع ايكا١ْْٝٛ املػاب١ٗ، ٖٚرٛ َرا  
 ْعسض ي٘ يف ايؿسعني اٯتٝني: 
 ايؿسع ا٭ٍٚ: تعسٜـ ايتشٍٛ.

 ايؿسع ايجاْٞ: متٝٝص ايتشٍٛ مما ٜػتب٘ ب٘. 

 الفرع األول
 تعرٌف التحول
ٍٛ غسن١ قا٥ُر١ قاْْٛرًا إىل ْرٛع اخرس َرٔ      عّسف داْب َٔ ايؿك٘ ايتشٍٛ بأْ٘: "ؼ

ا٭ْٛاع املٓصٛص عًٝٗرا يف ايكرإْٛ بعرد تعردٌٜ عكردٖا ٚاؽراذ ا٫درسا٤ات ايريت ٜتطًبٗرا          
 .(1)ايكإْٛ هلرا ايػسض"

                                                      

وتحؾيل الذخكات دراسة في التذخيع العخاقي بحث كامل عبج الحديؽ البمجاوي, دمج (3) 
؛ 114, ص3989سشة  39كمية اآلداب, العجد  –مشذؾر في مجمة آداب الخافجيؽ 

, السكتبة القانؾنية، بغجاد, 1فاروق إبخاليؼ جاسؼ, السؾجد في الذخكات التجارية, ط
 .319, ص1133
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ٚعسؾ٘ ايبع  ا٫خس بأْ٘: "تػٝري غهٌ ايػسن١ ايكاْْٛٞ ٚاؽاذٖا غه٬ً اخرس َرٔ   
 .(1)املع١ٜٛٓ"اغهاٍ ايػسنات ايتذاز١ٜ َع اضتُساز غخصٝتٗا 

٬ٜسغ ع٢ً ايتعسٜـ ا٭ٍٚ أْ٘ عسف ايتشٍٛ بايتشٍٛ، ؾٗٛ بريو عسف ايػ٤ٞ بايػر٤ٞ، ٚمل  
ٜعطٞ َؿًَٗٛا ددٜدًا ملع٢ٓ ايتشٍٛ, ؾط٬ً عٔ ذيو ؾإٕ ٖرا ايتعسٜـ ٚايتعسٜـ ايررٟ تر٬ٙ   
قد قصسا َع٢ٓ ايتشٍٛ ع٢ً ؾهس٠ تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١, ٖٚٛ برريو قرد ضرٝل َرٔ     

د َؿّٗٛ ايتشٍٛ يف اضتٝعاب ناؾ١ صٛز ايتشٍٛ اييت قد ٜتطع هلا ٖرا املؿّٗٛ, ذيرو إ  ابعا
َؿّٗٛ ايتشٍٛ عٓد بع  ايؿك٘ ميهٔ إ ٜتشكل دٕٚ تػرٝري يػرهٌ ايػرسن١, ؾُرج٬ ايكرإْٛ      

( إٔ تتشٍٛ إىل غسن١ 1أداش يًػسنات ا٫دٓب١ٝ يف املاد٠ ) 1955( يط١ٓ 315املصسٟ زقِ )
ٕ املصسٟ دٕٚ إٔ ٜتطًب ذيو تػٝري ايػرهٌ, ؾًرِ ٜعردٍ ٖٓرا ضر٣ٛ      ٚط١ٝٓ خاضع١ يًكاْٛ

 .(2)ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ؽطع ي٘ ايػسن١, أٟ بتػٝري دٓط١ٝ ايػسن١
ؼٍٛ  1966( َٔ قإْٛ ض١ٓ 5نريو لد إ ايكإْٛ ايؿسْطٞ قد اداش يف املاد٠ )

ٜر١, ٚبرريو ضرٝشدخ    ايػسن١ املد١ْٝ إىل غسن١ ػاز١ٜ باؽاذٖا اسد٣ صٛز ايػرسنات ايتذاز 
ايتػررٝري بايطبٝعرر١ ايكاْْٛٝرر١ يًػررسن١ املدْٝرر١ املتشٛيرر١, أٟ تػررٝريًا يف عٓاصررسٖا ايكاْْٛٝرر١  

 .(3)ٚخطٛعٗا إىل ْعاّ قاْْٛٞ أخس غري ايرٟ ناْت عًٝ٘
ػاٙ، ٭ْ٘ ٜعطٞ يًتشٍٛ َؿَٗٛرًا ٜكتصرس عًر٢ إٔ    ا٫ٖرا  (4)يرا اْتكد ايؿك٘ ايػايب
دِٜ ايرٟ ناْت عًٝر٘ ٚتستردٟ ايػرهٌ اؾدٜرد ايررٟ قرسزت       ؽًع ايػسن١ مبٛدب٘ ايػهٌ ايك

                                                      

ن السرخي, دار الشيزة العخبية، د. محسؾد سسيخ الذخقاوي, الذخكات التجارية في القانؾ  (3)
 .191, ص3986القاىخة, 

لمسديج مؽ التفريل يشغخ: د. صبخي مرظفى الدبػ, الشغام القانؾني لتحؾل الذخكات,  (1)
 وما بعجىا. 64, ص1131, مكتبة الؾفاء القانؾنية، القاىخة, 3دراسة مقارنة, ط

دراسة مقارنة, رسالة ماجدتيخ,  –يشغخ: مؤيج حدؽ الظؾالبو, تحؾل الذخكات التجارية  (1)
 .36, ص3997كمية القانؾن / جامعة بغجاد, 

يشغخ: د. دمحم فخيج العخيشي، القانؾن التجاري، دار السظبؾعات الجامعية، االسكشجرية،  (4)
؛ محسؾد صالح االرياني، انجماج الذخكات عاىخة مدتحجثة، دراسة  541, ص1113

؛ د. صبخي مرظفى الدبػ, 81, ص1131رية، مقارنة، دار الفكخ العخبي، االسكشج
؛ د. مخاد مشيخ فييؼ, تحؾل الذخكات تغييخ شكل الذخكة, مشذأة 64مرجر سابق, ص

 .38, ص3986السعارف، االسكشجرية, 
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ايتشٍٛ إيٝ٘, يرا ساٍٚ ٖرا اؾاْب َٔ ايؿكر٘ إٔ ٜعطرٞ َؿَٗٛرًا ٚاضرعًا يًتشرٍٛ َرٔ خر٬ٍ        
تعسٜؿ٘ بأْ٘: )تػٝري ايٓعاّ ا٭ضاضٞ َٔ درٚزٙ ايرٟ وهرِ ايػرسن١ ضرٛا٤ اقررتٕ بتػرٝري      

ٜكتصس ع٢ً تػٝري ايػهٌ، ٚإمنرا قرد    غهًٗا َٔ عدَ٘(, ٚيريو ؾإٕ َؿّٗٛ ايتشٍٛ ا٫خري ٫
ٜتذاٚش ذيرو إىل ايٓعراّ ايكراْْٛٞ يًػرسن١، ٚهلررا ؾرإٕ ايتشرٍٛ مبؿَٗٛر٘ ايٛاضرع ميهرٔ إ           
ٜطتٛعب نجريًا َٔ سا٫ت ايتػٝري اييت تتخرٖا ايػسن١ ضٛا٤ اقتصس ٖرا ايتػٝري ع٢ً تػرٝري  

ايرٟ ؽطع ي٘، َع اصرساز  ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١ أٚ ػاٚش ذيو إىل تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 
ًٜا نرإ ْرٛع   املع١ٜٛٓ يًػسن١ يف ساٍ ؼٛهلا أ ٖرا اؾاْب َٔ ايؿك٘ ع٢ً اضتُساز ايػخص١ٝ

ايتشٍٛ ايرٟ آيت إيٝ٘، ٖٚرا ٜكٛدْا إىل أٚضاع قا١ْْٝٛ تتٓاق  َع املبدأ ايرٟ تبٓراٙ ٖررا   
كرٛاْني ايريت ْعُتر٘    ػاٙ ٫ضُٝا إ ٖٓاى صٛزًا يًتشٍٛ ٚؾكًا يًُؿّٗٛ ا٫خري ٚمبٛدب ايا٫

ٜ٪دٟ يف اغًب ا٫سٝإ إىل اْكطا٤ ايػسن١ احملٛي١ نُا يف ساي١ ايتشرٍٛ إىل ايكطراع اـراص    
 ٚايتأَِٝ ٖٚرا َا ضٝتِ ايٛقٛف عًٝ٘ ٫سكًا.

ٚصٛز ايتشٍٛ ٖرٙ مجٝعًا تستهص ع٢ً قاعد٠ اضاض١ٝ تتُجٌ يف تعدٌٜ عكد ايػسن١ 
صرٝتٗا املعٜٓٛر١ يف ايكرٛاْني ايريت تأخرر      مبا ٜٓطذِ َع ٚضعٗا اؾدٜد، ٚعدّ اْكطا٤ غخ

 بؿهس٠ عدّ اْكطا٤ ايػسن١ دسا٤ ايتشٍٛ.

 الفرع الثاًً
 متٍٍس التحول مما ٌشتبه به هي أوضاع قاًوًٍة

 :ا٫ْدَاز أ٫ًٚ: متٝٝص ايتشٍٛ عٔ 
َع ايتشٍٛ يف إ ن٬ً َُٓٗا ٜسد ع٢ً غسنات قا١ُ٥ قاًْْٛا، َٚتُتع١  ا٫ْدَاز ٜتؿل 
ٜٓٛر١، ممرا ٜرتترب عًٝر٘ تعردٌٜ ْعاَٗرا, مبرا ٜر٪ثس عًر٢ سكرٛم ايػرسنا٤            بػخصٝتٗا املع

 .(1)ٚاضتُساز َػسٚع ايػسن١
ٜتطًب  ا٫ْدَاز َٔ سٝح إ  ا٫ْدَاز ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو ؾإٕ ايتشٍٛ ٜتُٝص عٔ 

إَرا بطسٜرل    ا٫ْدَاز ٚدٛد غسنتني قا٥ُتني يف ا٫قٌ ؾتٓدَر ايػسنتإ با٫تؿام, ٚوصٌ 
ايطِ ممرا ٜرتترب عًٝر٘ اْكطرا٤ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١ ايدافر١ أٚ          املصز أٚ بطسٜل

                                                      

يشغخ: حديؽ احسج الغذامي, األحكام التذخيعية لتحؾل شخكة التزامؽ دراسة مقارنة،  (3)
 .31, ص1117نية, كمية الجراسات العميا, الجامعة االرد
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، غر٬ف  (1)اؿاصرٌ َرا برني ايػرسنات     ا٫ْردَاز  سطرب ْرٛع    ا٫ْردَاز  ايػسنات ايداخ١ً ب
ؽراذ ايكرساز اير٬شّ َرع اتبراع ناؾر١ ا٫درسا٤ات        ٍ ايرٟ ٜتطًب ٚدٛد غسن١ ٚاسرد٠ ٚبا ايتشٛ

ٍ ٫ ٜتصٛز إ٫ بايٓطب١ يًػسنات ايكا١ُ٥ ست٢ يٛ ٚايػسٚط اييت ْص عًٝٗا املػسع، ؾايتشٛ
ناْت َعسض١ ي٬ْكطا٤ ؾإٕ اْكطت ؾ٬ فاٍ يتطبٝك٘ ست٢ يٛ ظًت ايػسن١ قتؿع١ خ٬ٍ 

ايرٟ ميهٔ ادسا٤ٙ َا بني ايػرسنات   ا٫ْدَاز ، بعهظ (2)ؾرت٠ ايتصؿ١ٝ بايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ
ايتايٞ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى فاٍ يًكٍٛ بٛدٛد املع١ٝٓ يف ايكٛاْني املكاز١ْ اثٓا٤ ؾرت٠ ايتصؿ١ٝ، ٚب

اتؿام ع٢ً ايتشٍٛ َع غسن١ اخس٣ ؾٗٛ تصسف قراْْٛٞ صرادز برإزاد٠ َٓؿرسد٠ َرٔ ايػرسن١       
ايساغب١ بايتشٍٛ، ؾٝتػري غهٌ ايػسن١ إىل غهٌ اخس، َٚٔ ثِ ىطع يٓعاّ قاْْٛٞ آخس غري 

ايػرسن١ ايدافر١    ٫ ٜػرتط عٓد ادسا٤ٙ خطٛع ا٫ْدَاز ايرٟ ناْت ؽطع ي٘، يف سني إٔ 
تػرري غرهٌ ايػرسن١     ا٫ْردَاز  أٚ اؾدٜد٠ يٓعاّ قراْْٛٞ ددٜرد خاصر١ إذا مل ٜرتترب عًر٢      

ايكاْْٛٞ، ٚإ ذٖب ايبع  إىل بكا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ اييت خطرعت يًتشرٍٛ دٕٚ   
لررد َررٔ ايتشررٍٛ إ٫ ضررببًا َررٔ اضررباب اْكطررا٤  ، إ٫ أْٓررا ٫(3)املطرراع باملػررسٚع ايكررا٥ِ

 ثاًْٝا: متٝٝص ايتشٍٛ عٔ ايتعدٌٜ:
ٜكصد بايتعدٌٜ ايتػٝري ايرٟ وصٌ يف اسد ايعٓاصس امله١ْٛ يًػرسن١ )َجرٌ عردد    
ايػسنا٤, َكداز زأمساٍ, َد٠ ايػسن١( ٖٚٛ تػٝري ٫ ميظ يف ايٛاقع ا٭سهاّ اييت ؽطع هلا 

عاّ ايػسن١ بايٓطب١ ايػسن١ يف سٝاتٗا ٚامل٪ثس٠ يف غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ، ٚإمنا ٖٛ تعدٌٜ يف ْ
, اَرا ايتشرٍٛ ؾٗرٛ    (4)يبع  ايعٓاصس اييت ٜػًُٗا ايتصسف املٓػ٧ يًػسن١ يٝعًِ بٗا ايػري

تػٝري يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًػخص املعٟٓٛ, ؾٗٛ يف اؿكٝك١ تػٝري يف ا٭سهاّ ايريت ؽطرع   
يػرسنا٤  هلا ايػسن١ اثٓرا٤ سٝاتٗرا, ؾٗررا ايتػرٝري ٫ ٜرٓعهظ عًر٢ ايع٬قرات ايداخًٝر١ برني ا         

ؾشطب بٌ متتد اثازٙ إىل ايع٬قات اـازد١ٝ يًػسن١ بايٓطب١ يًػري ٚبايٓطرب١ يًػرسٜو, ؾكرد    

                                                      

 .379يشغخ: د. صبخي مرظفى الدبػ, مرجر سابق, ص  (3)
 . 544يشغخ: د. دمحم فخيج العخيشي، مرجر سابق، ص (1)

يشغخ: خمجون الحسجاني، االثار القانؾنية النجماج الذخكات عمى حقؾق الجائشيؽ, دراسة (1) 
 .78, ص1133رخ, مقارنة، دار الكتب القانؾنية, دار شتات لمشذخ والبخمجيات، م

يشغخ: دمحم تؾفيق سعؾدي, تغييخ الذكل القانؾني لمذخكات ذات السدئؾلية السحجودة،  (4)
 .47, ص3988رسالة دكتؾراه، كمية الحقؾق/ جامعة القاىخة، 
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ٜ٪دٟ إىل تػٝري ناٌَ يف َسنصٙ ايكاْْٛٞ, نُا ٜبدٚ ذيو يف ؼرٍٛ غرسن١ تطرأَ إىل غرسن١     
 .(1)َطا١ُٖ َٔ سٝح َد٣ املط٪ٚي١ٝ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ بعد ايتشٍٛ

كازبًا ًَشٛظرًا برني ايتعردٌٜ ٚايتشرٍٛ خاصر١ َرٔ       ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو ؾإٕ ٖٓاى ت
سٝح ا٫ثاز اييت تتعًل بايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١, سٝح ٫ ٜرتتب ع٢ً أٟ َٔ ايعًُٝرتني  

 –يف ا٫ْع١ُ اييت ٫ تأخر باْكطا٤ ايػسن١ بايتشٍٛ  –اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ 
, ؾرايتشٍٛ َجرٌ ايتعردٌٜ قًر٘     ٚبايتايٞ ٫ ٜٓػأ عٔ ٖاتني ايعًُٝتني غخص َعٟٓٛ ددٜد

 .(2)غسن١ ٚاسد٠ قا١ُ٥ قاًْْٛا، ٚبايتايٞ ؾ٬ ٜسدإ بطبٝع١ اؿاٍ ع٢ً غسن١ َٓكط١ٝ
َٚررع ذيررو ؾررإٕ عًُٝرر١ ايتشررٍٛ عًُٝرر١ قا٥ُرر١ بررراتٗا هلررا أسهاَٗررا، ٚغررسٚطٗا،     
ٚادسا٤اتٗا اـاص١ بٗا, ٚنريو ايتعدٌٜ ي٘ أسهاَ٘ ٚادسا٤ات٘، ٚغسٚط٘ اـاص١ ب٘, ؾعٓدَا 

عًل ا٭َس بايتشٍٛ ؾإْٓا ْهٕٛ أَاّ ْعاّ ددٜد, بُٝٓرا ايتعردٌٜ ٜردخٌ يف َؿٗرّٛ تعردٌٜ      ٜت
 .(3)ْعاّ ايػسن١ ؾٗٛ اذٕ )ْعاّ َعدٍ(

 ادلطلب الثاًً
 التحول يف القواًني اخلاطة

ايتشٍٛ يف ايكٛاْني اـاص١ ٜكصد ب٘ ايتشٍٛ َا بني ايكطاعني ايعاّ ٚاـاص، ؾإَا 
ػسنات ايعا١َ إىل ايكطاع اـاص ٖٚٛ َا ٜعسف باـصخص١، إٔ ٜتِ ؼٌٜٛ املػازٜع ٚاي

ٚإَا إ ٜتِ ؼٌٜٛ ايػسنات ٚاملػازٜع اـاص١ إىل ايكطاع ايعاّ ٖٚٛ َا ٜعسف بايتأَِٝ، 
ٚتتُٝص ٖرٙ ايعًُٝات بأْٗا َٓع١ُ يف قٛاْني خاص١ بايٓطب١ يكإْٛ ايػسنات، ٚنريو ؾإٕ 

مما ٜجري خ٬ؾًا ؾكًٗٝا سٍٛ اَها١ْٝ اْكطا٤ٖا  ؾٝٗا َع٢ٓ ايتشٍٛ يف ايػهٌ يف اغًب أٚدٗٗا،
أٚ استؿاظٗا بػخصٝتٗا املع١ٜٛٓ ْتٝذ١ تػٝري ْعاَٗا ايكاْْٛٞ َٔ د١ٗ، َٚا قد ٜصاسب 
ٖرا ايتػٝري َٔ تػٝري يف غهًٗا ايكاْْٛٞ َٔ د١ٗ اخس٣، ٚعًٝ٘ ضٝتِ تٓاٍٚ َؿّٗٛ ايتشٍٛ 

اع اـاص )اـصخص١( َٔ د١ٗ اخس٣ إىل ايكطاع ايعاّ )ايتأَِٝ( َٔ د١ٗ ٚايتشٍٛ إىل ايكط
 يف ايؿسعني اٯتٝني:

                                                      

 .47يشغخ: مؤيج الظؾالبة, مرجر سابق, ص (3)
 .36يشغخ: حديؽ احسج الغذامي, مرجر سابق, ص (1)
 .18يخ فييؼ, مرجر سابق, صيشغخ: د. مخاد مش (1)
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 ايؿسع ا٭ٍٚ: ايتشٍٛ إىل ايكطاع ايعاّ ايتأَِٝ. 
 ايؿسع ايجاْٞ: ايتشٍٛ إىل ايكطاع اـاص اـصخص١.

 الفرع األول
 التحول إىل القطاع العام التأهٍن

اد٠ يف ٜعترب ايتأَِٝ ٚض١ًٝ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت تتبعٗا ايدٚي١ بٛصؿٗا صاسب١ ايطٝ
ْكٌ ًَه١ٝ املػسٚعات ٚايػسنات اـاص١ إىل املًه١ٝ ايعا١َ املتُج١ً بايدٚي١، ؾٗٞ قٝٛد تسد 

، ٜٚرتتب ع٢ً ْكٌ ًَه١ٝ ايػسنات اـاص١ إىل املًه١ٝ (1)ع٢ً سل املًه١ٝ يًُصًش١ ايعا١َ"
ٗا ايعا١َ آثاز قا١ْْٝٛ ؽتًـ باخت٬ف صٛز٠ ايتأَِٝ ايرٟ اتبعت٘ ايدٚي١ امل٪مم١ يػسنات
 اـاص١، ٖٚٓا ٜجاز ايتطا٩ٍ عٔ أثس ايتأَِٝ ع٢ً ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ امل٪مم١؟ 

ٚايتأَِٝ عًَُٛا ٜعين ْكٌ ًَه١ٝ املػسٚع َٔ ْطام املًه١ٝ اـاص١ إىل ْطام 
 املًه١ٝ ايعا١َ, ٚاضتخداَ٘ يًُصًش١ ايعا١َ ٫ يًُصًش١ اـاص١.
"ادرسا٤ ٜرساد بر٘ ْكرٌ ًَهٝر١      ٚقد عسؾت قه١ُ ايرٓك  املصرس١ٜ ايترأَِٝ بأْر٘:     

املػسٚعات اـاص١ إىل ًَهٝر١ ايدٚير١ يتصربح ًَهرًا يًذُاعر١ ؼكٝكرًا يطرسٚزات ادتُاعٝر١         
 .(2)ٚاقتصاد١ٜ ٚذيو َكابٌ تعٜٛ  اصشاب ٖرٙ املػسٚعات عٔ اؿكٛم امل٪مم١"

 ٚمبا إٔ ايتأَِٝ ٜعين ْكٌ ًَه١ٝ املػسٚع املر٪َِ َرٔ املًهٝر١ اـاصر١ إىل املًهٝر١ ايعاَر١      
, يررا ؾإْر٘ ٜتُٝرص عرٔ غرريٙ َرٔ ايرٓعِ        (3)عٝح ٜهٕٛ ٖرا املػسٚع ًَهًا ي١َ٬ أٚ اؾُاعر١ 

ا٭خس٣ اييت يٝظ َٔ عٓاصرسٖا ْكرٌ ًَهٝر١ املػرسٚع, َجرٌ تٓعرِٝ املػرسٚعات اـاصر١         
بايًٛا٥ح ٚايتػسٜعات ٫ ٜعد تأًَُٝا, ٚيٝظ َٔ قبٌٝ ايتأَِٝ اْػا٤ املػسع بٛصؿ٘ َػرسٚعًا  

ٕ ٖرا ا٫ْػا٤ ٫ ٜتطُٔ ٚدٛد َػسٚع خاص َٔ قبٌ ٚاْتكراٍ ًَهٝتر٘ بعرد    عاًَا ابتدا٤ً، ٭
                                                      

, مكتبة الؾفاء القانؾنية, االسكشجرية, 3د. مرظفى كسال طو, الذخكات التجارية, ط (3)
 .335, ص1119

، 43س 11/4/3971جمدة  16لدشة  91طعؽ محكسة الشقض السرخية رقؼ  (1)
، نقال عؽ، د. عبجالسشعؼ دسؾقي، الذخكات، مشذأة السعارف، االسكشجرية، 771ص

 .119ص ،1131
يشغخ: د. دريج محسؾد الدامخائي, االستثسار االجشبي،  السعؾقات والزسانات القانؾنية,  (1)

 . 331, ص1116مخكد دراسات الؾحجة العخبية, لبشان, 
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, نُا ٜتُٝص ايتأَِٝ بٗرٙ اـاص١ٝ عٔ نرٌ ادرسا٤ ٜهرٕٛ َرٔ     (1)ذيو يًدٚي١ َٔ خ٬ٍ ايتأَِٝ
غأْ٘ ْكٌ اداز٠ املػسٚع اـاص إىل غخص قاْْٛٞ دٕٚ إ ميظ ذيو عل املًه١ٝ اـاص١ 

تأًَُٝا ا٫ضت٤٬ٝ امل٪قت ع٢ً ايعكازات ٚاملٓك٫ٛت اثٓرا٤  يًُػسٚع أٚ ايػسن١, ٚيريو ٫ ٜعد 
اؿسٚب دٕٚ إ ميظ ٖرا ا٫ضت٤٬ٝ سل املًه١ٝ. ٜٚتُٝص ايتأَِٝ عرٔ ؾرسض اؿساضر١ عًر٢     
َػسٚع خاص أٚ تعٝني َردٜس َ٪قرت, إذ إٔ ؾرسض اؿساضر١ ادرسا٤ ٚقريت ٫ ٜٗردف إ٫ إىل        

ٚادازتٗا, ٫ٚ ٜعدٚ إ ٜهٕٛ اؿازع إ٫ احملاؾع١ ع٢ً ا٭َٛاٍ املؿسٚض١ عًٝٗا تًو اؿساض١ 
تؿعًا بٗرٙ ايصؿ١ ع٢ً ايسغِ َٔ ؾسض اؿساض١ ع٢ً ًَهٝت٘، عٔ املايو ايرٟ ٜبك٢ ق ْا٥بًا

ٜٚبك٢ ا٫خري َط٪٫ًٚ عٔ كاطس ا٫ضتػ٬ٍ ٚتبعات٘, َع ذيو ميهٔ اعتباز اؿساضر١ ا٫دازٜر١   
 .(2)تأَِٝادسا٤ً متٗٝدًٜا تًذأ إيٝ٘ ايدٚي١ قبٌ اؽاذ طسٜل اي

نريو ٜتُٝص ايتأَِٝ عٔ ْصع املًه١ٝ يًُٓؿع١ ايعا١َ, ؾرإذا نرإ ايترأَِٝ ٜتػراب٘ يف     
بع  دٛاْب٘ َع ْعاّ "ْصع املًه١ٝ يًُٓؿع١ ايعا١َ َٔ سٝح إ نرٌ َُٓٗرا ٜر٪دٟ إىل ْرصع     
املًه١ٝ اـاص١ َكابٌ تعٜٛ  َرادٟ, إ٫ إٔ ايترأَِٝ ىتًرـ عرٔ ْرصع املًهٝر١, َرٔ عرد٠         

املٛضٛع ؾايترأَِٝ ٜٓصرب عًر٢ َػرسٚع أٚ َػرسٚعات َعٝٓر١, ٫ عًر٢         ٚدٛٙ, ؾُٔ سٝح
, نُا إ ادسا٤ات ايترأَِٝ انجرس   (3)عكازات ؾشطب نُا ٖٛ عًٝ٘ ا٭َس بايٓطب١ يٓصع املًه١ٝ"

ضسع١ َٔ إدسا٤ات ْصع املًه١ٝ يًُٓؿع١ ايعا١َ, ؾط٬ً عٔ إٔ اثس ْصع املًه١ٝ يًُٓؿع١ ايعاَر١  
عر١ ًَهٝتر٘ إىل ايردَٚني ايعراّ يًدٚير١ عهرِ تكردٜسٙ يًُٓؿعر١         ٜ٪دٟ إىل دخٍٛ ايعكاز املٓصٚ

   ِ ، ؾٓرصع املًهٝر١ ٜٗردف إىل ؼكٝرل اٖرداف      (4)ايعا١َ ٖٚٛ يٝظ نريو دا٥ُرا بايٓطرب١ يًترأَٝ
ادتُاع١ٝ, بُٝٓا ايتأَِٝ ٜكّٛ بٗردف اسرداخ اصر٬ق اقتصرادٟ يًدٚير١ املطرٝؿ١ يف غايرب        

٢ ًَه١ٝ غخص١ٝ َع١ٓٝ ٚقدد٠, بُٝٓا ا٭سٛاٍ, نريو لد إ قٌ ْصع املًه١ٝ ٜٓصب عً
ايتأَِٝ دا٥ًُا ادسا٤ غري غخصٞ اهلدف َٓ٘ اضتػ٬ٍ ٚضا٥ٌ ا٫ْتاز يًصرا  ايعراّ, نرريو    

                                                      

يشغخ: د. عاطف إبخاليؼ  دمحم, ضسانات االستثسار في البالد العخبية في ضؾء أحكام  (3)
, 3997خوحة دكتؾراه،  جامعة عيؽ شسذ, السؤسدة العخبية لزسان االستثسار, اط

 .19ص
، عالؼ 3يشغخ: فتحي عبج الربؾر, االثار القانؾنية لمتأميؼ في القانؾن السرخي، ط (1)

 .35، ص3961الكتب، مرخ، 
 .317يشغخ: د. دريج محسؾد الدامخائي, مرجر سابق, ص (1)
 .316يشغخ: فتحي عبج الربؾر, مرجر سابق, ص (4)
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إ ْصع املًهٝر١ ٜرتِ مبٛدرب قرساز ادازٟ ٜصردز َطابكرًا يرٓص ايكرإْٛ، ٚعراد٠ً َرا ػعرٌ            
ٜرتِ أَرا با٫ضرتٓاد إىل     ايدضاتري ضًط١ ْصع املًه١ٝ إىل ايكٛاْني اـاص١, يف سني إ ايتأَِٝ

ْص دضتٛزٟ أٚ قإْٛ خراص هرد اضاضر٘ يف ايدضرتٛز, ٚاخرريًا ٜعتررب ايتعرٜٛ  غرسطًا         
يصش١ ادسا٤ ْصع املًه١ٝ, بُٝٓا ٖٛ يٝظ ض٣ٛ اثسًا َٔ اثراز ايترأَِٝ ٚيرٝظ غرسطًا يصرش١      

دٚي١ , ٚهلرا ؾإٕ َا ذٖب إيٝ٘ بع  ايؿك٘ يف تعًٝل َػسٚع١ٝ ايتأَِٝ ع٢ً قٝاّ اي(1)ادسا٤ات٘
بدؾع ايتعٜٛ  ٜتٓاؾ٢ يف ايٛاقع َع ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ايتأَِٝ, ؾشل ايدٚير١  
يف ترأَِٝ املػرسٚعات اـاصرر١ ٜٓبرع َرٔ ضررٝادتٗا عًر٢ اقًُٝٗرا، ٚسكٗررا يف ترأَني نٝاْٗررا        
ا٫قتصادٟ, ٖٚرا ٜعين إٔ ا٫يتصاّ بدؾع ايتعٜٛ  يٝظ زنًٓا َٔ ا٫زنإ اي٬ش١َ يًتأَِٝ بٌ 

ثسًا َرتتبًا ع٢ً قٝاّ ايتأَِٝ ؾع٬ً, ؾايتأَِٝ ٜطٌ َػسٚعًا ْٚاؾرًا عًر٢ ايرسغِ َرٔ عردّ     ٖٛ ا
 .(2)قٝاّ ايدٚي١ بدؾع ايتعٜٛطات يًُايهني

نريو ىتًـ ايتأَِٝ عٔ املصادز٠, َٔ سٝح إٔ ا٭خري٠ ٚضر١ًٝ عكابٝر١ تٛقرع يف    
عر  ا٭َرٛاٍ   َٛاد١ٗ غخص أٚ اغخاص َعٝٓني, تطتٛيٞ ايدٚي١ مبكتطاٖا ع٢ً نرٌ أٚ ب 

بًِٗ, ؾٗٞ تعترب ٚض١ًٝ ٚقا١ٝ٥ دا٤ أٟ تعٜٛ  قدٕٚ إ تًتصّ بأ املًُٛن١ هل٪٤٫ ا٭غخاص
َٔ ٚايط١َ٬ ايعا١َ, ٭ْٗرا تٗردف إىل اضرتبعاد ا٫غرٝا٤ املتشصر١ً َرٔ اؾسمير١ أٚ َٓرع         يٮ

 ٚقٛعٗا أٚ ملٛاد١ٗ ظسٚف ضٝاض١ٝ َع١ٓٝ نتذسٜد اعدا٤ ايدٚي١ َٔ ا٫َهاْٝات املادٜر١ ايريت  
يف سٛشتِٗ, ٖرا ٚإ املصرادز٠ تٓصرب عًر٢ َٓكر٫ٛت َعٝٓر١ ؾتطر٢ُ س٦ٓٝرر باملصرادز٠         

نًُٗا أٚ ع٢ً دص٤ غرا٥ع َٓٗرا ٚتطر٢ُ    تٓصب ع٢ً اير١َ املاي١ٝ يًػخص بأ اـاص١, ٚقد
, بُٝٓا ايتأَِٝ ٜٓصب ع٢ً َػازٜع, ؽصص ًَهٝتٗرا اـاصر١   (3)عٓد٥ر باملصادز٠ ايعا١َ
رتتب ع٢ً املصادز٠ قٝراّ ايدٚير١ بردؾع ايتعرٜٛ , بُٝٓرا ٜعتررب       يًُٓؿع١ ايعا١َ, ٚاخريًا ٫ ٜ

 ايتعٜٛ  اثسًا َٔ اثاز ايتأَِٝ.
 
 

 

                                                      

 .14ف إبخاليؼ  دمحم, مرجر سابق, صيشغخ: د. عاط (3)
 .11يشغخ: د. عاطف ابخاليؼ دمحم، السرجر نفدو, ص (1)
 .319يشغخ: دريج محسؾد الدامخائي، مرجر سابق, ص (1)
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 الفرع الثاًً
 التحول إىل القطاع اخلاص )اخلظخظة(

اـصخص١ ع١ًُٝ قا١ْْٝٛ تٗدف إىل ْكرٌ ًَهٝر١ املػرسٚعات أٚ ايػرسنات ايعاَر١      
، (1)يتػسٜعات اييت تع٢ٓ باملٛضرٛع يًدٚي١ إىل ايكطاع اـاص ٚؾل اضايٝب َع١ٓٝ تعتُدٖا ا

ٚاؾدٜس بايرنس إ ٚض١ًٝ ايتشٍٛ إىل ايكطاع اـاص ؽتًـ يف ايكٛاْني قٌ املكازْر١ عٓٗرا   
، سٝرح ٬ٜسرغ   1997( يطر١ٓ  22يف ايكإْٛ ايعساقٞ ٚخاص١ يف قإْٛ ايػسنات ايعا١َ زقِ )

ٜعٗا أٚ غسناتٗا ايعا١َ اييت إ ايتػسٜعات قٌ املكاز١ْ غايبًا َا تًذا إىل اعاد٠ ٖٝه١ً َػاز
٫ تتخر غهٌ ايػسنات اـاص١ ٚؽطع يف ع٬قاتٗا ٭سهاّ ايكإْٛ ايعاّ، ٚذيرو بتشًٜٛرٗا   
إىل غسنات َطا١ُٖ عا١َ ٜكطِ زأمساهلا إىل اضِٗ ممًٛن١ بايهاٌَ يًدٚي١، بعد ادسا٤ تكِٝٝ 

هرٕٛ َتٓاضربًا َرع    َٛدٛداتٗا بػ١ٝ ايٛصٍٛ إىل ايك١ُٝ اؿكٝكٝر١ هلررٙ املٛدرٛدات، يهرٞ ٜ    
 ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ىطع ي٘ ايٓػاط ايتذازٟ اـاص بٗا يٝتط٢ٓ بعد ذيرو ؼًٜٛرٗا إىل  

 .(2)سد٣ ا٭ضايٝب املتبع١ يدٜٗاايكطاع اـاص بإ

                                                      

سال العام . الخرخرة بسعشاىا الزيق تعشي تحؾل السمكية العامة باستبعاد رأس ال (3)
 -القظاع العام الى القظاع الخاص : د. دمحم احسج محخز، الشغام القانؾني لتحؾليشغخ

. اما الخرخرة بسعشاىا 5، ص1111االسكشجرية،  الخرخرة، مشذأة السعارف،
الؾاسع فتعشي "تحؾيل ممكية السذخوعات واالنذظة العامة لمقظاع الخاص، وتسكيشو مؽ 
ادارة االنذظة الحكؾمية ذات الظابع التجاري، واعظاء القظاع الخاص حخية أكبخ، 

اوسع مؽ اجل الشسؾ والسذاركة بفاعمية في االقتراد الؾطشي لمسجتسع". يشغخ: ومداحة 
، 1115د. دمحم دمحم عبجالمظيف، الشغام الجستؾري لمخرخرة، دار الشيزة العخبية، 

. ويقرج بالذخكات العامة "الؾحجة االقترادية السسؾلة ذاتيًا والسسمؾكة لمجولة 6ص
شؾية واالستقالل السالي واالداري وتعسل وفق االسذ بالكامل والتي تتستع بالذخرية السع

، 3997لدشة  11( مؽ قانؾن الذخكات العامة العخاقي رقؼ 3االقترادية" السادة )
. يا الجولة ابتجاًء وإما ان تحؾل ممكيتيا لمجولة نتيجة التأميؼ ئالذخكة العامة اما ان تشذو 

، مظبعة السعارف، 3ارية، طيشغخ:  د. طالب حدؽ مؾسى، السؾجد في الذخكات التج
 .141، ص3971بغجاد، 

يشغخ: د. محسؾد صبح، الخرخرة، ماذا، متى، لساذا، كيف، السذكالت والحمؾل،  (1)
 =، وتجعى العسمية اعاله16، ص3999، 1شذخ، القاىخة، طالبيان لمظباعة وال
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ٚػدز اإلغاز٠ إىل "إٔ ع١ًُٝ اعراد٠ ٖٝهًر١ املػرسٚعات ٚايػرسنات ايعاَر١ ٫ ٜرتترب عًٝٗرا        
ايع١َُٝٛ بٌ تبك٢ غرسنات عاَر١ ٚيهرٔ َطرا١ُٖ،      ؾكدإ تًو املػسٚعات ٚايػسنات ٚصـ

ضٝظ غسن١ ددٜد٠ ؾشطب، ٚإمنا ٖٞ َسسًر١  ١ً ٖرٙ ايػسنات ٫ ٜعين تأهاعاد٠ ٖٝ نُا إٔ
متٗٝد١ٜ يتطٌٗٝ ع١ًُٝ ؼٍٛ ايػسن١ املطا١ُٖ ايعا١َ إىل غرسن١ خاصر١، َٚرا ٜرتترب عًر٢      

١( ًر هٍٛ )أٟ اعراد٠ اهلٝ يٓامجر١ عرٔ ايتشر   ذيو َٔ آثاز قا١ْْٝٛ ١َُٗ تتُجٌ عًٍٛ ايػرسن١ ا 
 .(1)قٌ ايػسن١ ايعا١َ يف ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا"

أَا بايٓطب١ ملٛقـ املػسع ايؿسْطٞ ؾع٢ً ايرسغِ َرٔ إٔ غرسنات٘ ايعاَر١ ٜتهرٕٛ      
زأمساهلا َرٔ اضرِٗ أٟ إ ايػرهٌ ايعراّ يًػرسنات ايعاَر١ ايؿسْطر١ٝ ٖرٞ غرسن١ َطرا١ُٖ,           

ايعاَر١ إىل غرسنات خاصر١, ٚيهرٔ إذا ناْرت       ٚبايتايٞ يٝظ ٖٓاى صعٛب١ يف ؼٍٛ ايػسنات
اـصخص١ تتٓاٍٚ َ٪ضطات عا١َ ضٛا٤ ناْرت ػازٜر١ أٚ صرٓاع١ٝ, ؾًكرد اصردز املػرسع       

عاد٠ ٖٝه١ً ٖررٙ امل٪ضطرات َٓٗرا ؼٜٛرٌ َ٪ضطر١      ْطٞ ايعدٜد َٔ ايكٛاْني اـاص١ بإايؿس
ٛدرب  ( إىل غرسن١ َطرا١ُٖ متًرو ايدٚير١ زأمساهلرا بايهاَرٌ مب      SETAايتبٛؽ ٚايهربٜرت ) 
, نريو ؼٌٜٛ َ٪ضطر١ ايتذُرع ايصرٓاعٞ يتطرًِٝ ا٫زاضرٞ إىل      2/7/1980ايكإْٛ ايصادز 

ٚؼٌٜٛ َ٪ضط١ زٜٓٛ ايصٓاع١ٝ إىل غسن١  23/12/1989غسن١ َطا١ُٖ بايكإْٛ ايصادز يف 
 .(2)4/7/1990َطا١ُٖ أٜطًا بايكإْٛ ايصادز يف 

طر١ ٚغرسن١ أٚ غرسنات    ٚاعاد٠ اهلٝه١ً غايبًا َا تتِ َٔ خ٬ٍ اْػرا٤ غرسنات قاب  
تابع١، سٝح تتشٍٛ امل٪ضط١ أٚ ايػسن١ املصَع خصخصتٗا إىل غسن١ قابطر١ ٖٚرٞ غرسن١    
                                                                                                                              

و في بالتذخيػ، اما التجييخ فيؾ يتؼ باستخجام وسائل القظاع الخاص واىجاف=
؛ يشغخ كحلػ، د. 16السذخوعات العامة واداراتيا. لمتفريل انغخ السرجر نفدو، ص

أونيذ عبج السجيج، الخرخرة السفيؾم واالساليب والتحجيات والتجارب مدألة الجدائخ، 
 -بحث مشذؾر في مؤتؼ تحجيات التقشية وتحجيث االدارة في الؾطؽ العخبي، طخابمذ 

 . 114، ص1114ليبيا، 
غخ: صييب مؾسى جسال السؾمشي، الجؾانب القانؾنية لمخرخرة في التذخيع االرني يش (3)

،  3997دراسة مقارنة، رسالة ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، الجامعة االردنية، –
 .31ص

يشغخ: دمحم سالؼ، تحؾل الذخكات العامة الى شخكات خاصة دراسة مقارنة، رسالة  (1)
 .58، ص1117ة الشيخيؽ، ماجدتيخ، كمية الحقؾق، جامع
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َطا١ُٖ عا١َ تكرّٛ بايطرٝطس٠ املايٝر١ ٚا٫دازٜر١ عًر٢ غرسن١ أٚ غرسنات تردع٢ بايػرسنات          
ايتابع١، ؾتُتًو ايػرسنات ايكابطر١ مبٛدرب ٖررا ا٫ضرًٛب ايػرسن١ ايتابعر١، ٚاٜطرا تهرٕٛ          

يٓػاطات ا٭خس٣، بُٝٓا تهٕٛ ايػسن١ ايتابع١ َط٪ٚي١ عٔ ا٭عُراٍ ٚايٓرٛاسٞ   َط٪ٚي١ عٔ ا
ايؿ١ٝٓ ٚايتذاز١ٜ ٖٚٞ َط٪ٚي١ عٔ تٛدٝ٘ ايدع٠ٛ يًػرسنات اـازدٝر١ ي٬ضرتجُاز َرٔ خر٬ٍ      
ايعطررا٤ات ٚايبشررح عررٔ غررسنا٤ أٚ غررسٜو اضرررتاتٝذٞ ٜطرراِٖ بٓطررب١ َررٔ اضررِٗ ايػررسن١    

 .(1)ايتابع١
ٟ ٚيػرسض تطرٌٗٝ َُٗر١ ؼٜٛرٌ أٚ خصخصر١      يف سني لرد إٔ املػرسع املصرس   

ايػسنات ايعا١َ قد اعتُد اعاد٠ ٖٝه١ً ٚسدات ايكطاع ايعاّ املصسٟ مبٛدب قإْٛ غسنات 
، سٝح دا٤ يف املاد٠ ا٭ٚىل َٔ ٖرا ايكرإْٛ  1991( يط١ٓ 203قطاع ا٭عُاٍ املصسٟ زقِ )

ل، ٜٚكصرد بٗررا ايكطراع    غإٔ قطاع ا٭عُاٍ ايعاّ بأسهاّ ايكإْٛ املساؾ ٜعٌُ يفَا ًٜٞ: "
ايػسنات ايكابط١ ٚايػسنات ايتابع١ هلا اـاضع١ ٭سهاّ ٖرا ايكإْٛ، ٚتتخر ٖرٙ ايػسنات 

ٖررا   ًٝٗرا ؾُٝرا مل ٜرسد بػرأْ٘ ْرص خراص يف      بٓٛعٝٗا غهٌ غسنات املطا١ُٖ، ٜٚطرس٣ ع 
ايكإْٛ ٚمبا ٫ ٜتعازض َع أسهاَ٘ ْصٛص قإْٛ غرسنات املطرا١ُٖ ٚغرسنات ايتٛصر١ٝ     

٫ٚ  1981ايطر١ٓ   - 59ِ ٚايػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ احملدٚد٠ ايصادز بايكرإْٛ زقرِ   با٭ضٗ
 1983 يطر١ٓ  97تطس٣ أسهاّ قإْٛ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٚغسنات٘ ايصادز بايكرإْٛ زقرِ   

عاد٠ اهلٝه١ً ْصرت املراد٠ ايجاْٝر١ عًر٢ إٔ: "ؼرٌ      ٚنأثس إلا". ، ايػسنات املػاز إيٝٗع٢ً
 1983( يطر١ٓ  97ايكطاع ايعاّ اـاضع١ ٭سهاّ ايكإْٛ زقِ ) ايػسن١ ايكابط١ قٌ ٦ٖٝات

املػاز إيٝ٘، نُا ؼٌ ايػسن١ ايتابع١ قٌ ايػسنات اييت تػسف عًٝٗا ٖرٙ اهل٦ٝرات ٚذيرو   
اعتبازًا َٔ تازٜخ ايعٌُ بٗرا ايكإْٛ ٚدٕٚ ساد١ إىل أٟ ادسا٤ اخس". ٚسطرب ٖررا ايكرإْٛ    

اغخاص ايكإْٛ اـاص، ٚتجبت هلا غخصرٝتٗا   تعترب ايػسن١ ايكابط١ غسن١ َطا١ُٖ َٚٔ
    ٚ  املع١ٜٛٓ َٔ تازٜخ قٝدٖا يف ايطذٌ ايتذازٟ، ٜٚهٕٛ زأمساهلرا ممًٛنرًا بايهاَرٌ يًدٚير١ أ

 .(2)غخاص املع١ٜٛٓ ايعا١َيٮ

                                                      

يشغخ: اعاد حسؾد الكيدي، الخرخرة ونغاميا القانؾني، بحث مشذؾر في مجمة االمؽ  (3)
 .  116، ص  1113(، 3، العجد )9والقانؾن، سشة 

 ( مؽ قانؾن شخكات قظاع االعسال السرخي.36و31و3تشغخ: السؾاد ) (1)
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% َرٔ  51سرد٣ ايػرسنات ايكابطر١    ايتابع١ ؾٗٞ ايػرسن١ ايريت ٜهرٕٛ إل    أَا ايػسن١
ابعر١ غرهٌ غرسن١ َطرا١ُٖ، ٚتجبرت هلرا ايػخصر١ٝ        زأمساهلا ع٢ً ا٫قٌ، ٚتتخر ايػسن١ ايت

املع١ٜٛٓ َٔ تازٜخ قٝدٖا يف ايطذٌ ايتذازٟ، ٜٚكطرِ زأمساهلرا إىل اضرِٗ امسٝر١ َتطرا١ٜٚ      
، ؾط٬ً عُا تكدّ قسز املػسع املصسٟ يف قإْٛ اصرداز اي٥٬شر١ ايتٓؿٝرٜر١ يكرإْٛ     (1)ايك١ُٝ

ِ صرايف اصرٍٛ نرٌ غرسن١ َرٔ      غسنات قطاع ا٭عُاٍ يف املاد٠ اـاَط١ َٓر٘ إ ٜرتِ تكٝرٝ   
( يطر١ٓ  203ايػسنات ايكابط١ ٚايػسنات ايتابع١ اييت سًت يف ترازٜخ ايعُرٌ بايكرإْٛ زقرِ )    

( يطر١ٓ  97قٌ ٦ٖٝات ايكطراع ايعراّ ٚغرسنات٘ ايريت ناْرت خاضرع١ يًكرإْٛ زقرِ )         1991
إىل ٚؾكًا يًكٛاعد اييت تكسزٖا اؾُع١ٝ ايعا١َ يهٌ غسن١ َرٔ ٖررٙ ايػرسنات, ٚتٓتكرٌ      1983

ايػسن١ ايكابطر١ ٚايػرسنات ايتابعر١ هلرا  عطرب ا٭سرٛاٍ ناؾر١ َرا هل٦ٝرات ايكطراع ايعراّ            
 .(2)ٚغسنات٘ املًػا٠ َٔ سكٛم ٚايتصاَات ٚتطأٍ َط٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٓٗا

ٚهٛش تداٍٚ اضِٗ ايػسن١ ايتابع١ طبكًا يٮسهاّ ايكا١ْْٝٛ اـاصر١ بترداٍٚ اضرِٗ    
ايكابط١ ؾر٬ هرٛش ترداٍٚ اضرُٗٗا إ٫ ؾُٝرا برني        ايػسنات املطا١ُٖ اـاص١، أَا ايػسنات

ايػسنات ا٫عتباز١ٜ ايعا١َ، ٚبايتايٞ يٝظ َٔ املتصٛز إ تصبح ايػسن١ املررنٛز٠ خاصر١   
غ٬ف ايػسن١ ايتابع١ ؾُٔ اؾا٥ص ؼٛهلا إىل غسن١ خاص١ َٔ ذيو بٝرع اضرُٗٗا إىل ايكطراع    

 .(3)كابط١اـاص، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو انؿاض ْطب١ َػازن١ ايػسن١ اي
أَرا ؾُٝررا ٜتعًررل مبٛقررـ املػررسع ا٭زدْررٞ؛ ؾإْر٘ قررد عرراجل عًُٝرر١ اعرراد٠ ٖٝهًرر١   

، 1997( يطر١ٓ  22املػسٚعات ايعا١َ يف املاد٠ ايجا١َٓ َرٔ قرإْٛ ايػرسنات ا٭زدْرٞ زقرِ )     
سٝح دا٤ ؾٝٗا: ؼٌٜٛ امل٪ضطات ايعا١َ إىل غسنات َطا١ُٖ عا١َ،  "ع٢ً ايسغِ ممرا ٖرٛ   

 كإْٛ: َٓصٛص عًٝ٘ يف ٖرا اي
                                                      

 سال السرخي.( مؽ قانؾن شخكات قظاع االع38و36تشغخ: السؾاد ) (3)
يعتبخ قانؾن قانؾن شخكات قظاع االعسال السرخي قانؾن مخحمي، ألنو وجج لتدييل  (1)

عسميات التحؾل الى القظاع الخاص، وتيديخ السداىسة الخاصة في اسيؼ الذخكات 
العامة مسا يحقق بالشياية اىجاف تؾسيع قاعجة السمكية الخاصة، وعشجما تشتيي ىحه 

صجار ممحة إلاء واستسخارية وجؾد ىحا القانؾن، وتربح الحاجة الدياسة فال مبخر لبق
قانؾن مؾحج لمذخكات. يشغخ: محسؾد مرظفى الدعاريخ، سياسة التخاصية، دار الثقافة 

 .96، ص1114لمشذخ والتؾزيع، عسان، 
 .318يشغخ: د. دمحم احسج محخز، مرجر سابق، ص (1)
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هٛش بكساز َٔ فًظ ايٛشزا٤ بٓا٤ ع٢ً تٓطٝب ايٛشٜس ٚٚشٜس املاي١ٝ ٚايٛشٜس املختص  -أ 
ؼٌٜٛ َ٪ضط١ أٚ ضًط١ أٚ ١٦ٖٝ زمس١ٝ عا١َ أٚ َسؾل عاّ أٚ أٟ دص٤ َٓ٘ إىل غرسن١  
َطا١ُٖ عا١َ تعٌُ ٚؾل ا٫ضرظ ايتذازٜر١ ٚمتتًرو اؿهَٛر١ ناَرٌ اضرُٗٗا باضرتجٓا٤        

١٦ٝ ايعا١َ اييت اْػ٦ت مبٛدب قإْٛ خاص بٗرا, ؾٝتٛدرب   امل٪ضط١ أٚ ايطًط١ أٚ اهل
تعدٌٜ ايكإْٛ اـاص بٗا قبٌ ؼًٜٛٗا إىل غسن١ َطا١ُٖ عاَر١ مبٛدرب أسهراّ ٖررٙ     

 املاد٠.

عراد٠ تكردٜس َٛدرٛدات امل٪ضطر١ أٚ ايطرًط١ أٚ اهل٦ٝر١       ودد زأع َاٍ تًو ايػسن١ بإ -ب 
هٕٛ َٔ بني اعطا٤ ؾ١ٓ اعراد٠  املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ٚؾكًا ٭سهاّ ايكإْٛ ع٢ً إٔ ٜ

ايتكدٜس َدقل سطابات قاْْٛٞ ٚاسد ع٢ً ا٫قٌ ٚتعترب ٖرٙ املٛدٛدات اضًُٗا ْكد١ٜ يف 
 زأع َاٍ ايػسن١.

ضٝظ ٚايٓعاّ ا٭ضاضٞ يًػسن١ ٤ ؾ١ٓ خاص١ تتٛىل اعداد عكد ايتأٜعني فًظ ايٛشزا -ز 
شٜٛرٌ امل٪ضطر١ أٚ   َتطًُٓا اضًٛب بٝع ٚتداٍٚ اضُٗٗا ٚامتراّ ا٫درسا٤ات اـاصر١ بت   

ايطًط١ أٚ اهل١٦ٝ ايسمس١ٝ ايعا١َ إىل غسن١ َطا١ُٖ عا١َ ٚتطذًٝٗا بٗررٙ ايصرؿ١ ٚؾكرًا    
 ٭سهاّ ٖرا ايكإْٛ.

يد٣ ؼٌٜٛ امل٪ضط١ أٚ ايطًط١ أٚ اهل١٦ٝ ايسمس١ٝ ايعاَر١ إىل غرسن١ ٚتطرذًٝٗا بٗررٙ      -د 
مجٝرع  ايصؿ١ ٜعني فًظ ايٛشزا٤ فًظ اداز٠ هلرا ٜترٛىل تصرسٜـ غر٪ْٚٗا ٚميرازع      

 ايص٬سٝات املخٛي١ ي٘ مبٛدب ٖرا ايكإْٛ.

ؽطع ايػسن١ امل٪ضط١ ع٢ً ايٛد٘ املتكدّ يٮسهاّ ٚايػسٚط املٓصرٛص عًٝٗرا يف    -ٙ 
ٖرا ايكإْٛ ٚذيو يف اؿا٫ت ٚع٢ً املطا٥ٌ اييت تٓص عًٝٗا عكٛد تأضٝطٗا ٚاْعُتٗا 

 ا٭ضاض١ٝ ٚتٓتخب َدقل سطابات َطتكٌ هلا.

٢ ٖررا ايٛدر٘ خًؿرًا عاَرًا يًُ٪ضطر١ أٚ ايطرًط١ أٚ اهل٦ٝر١        تعترب ايػسن١ امل٪ضط١ عًر  -ٚ 
ايسمس١ٝ ايعا١َ اييت مت ؼًٜٛٗا ٚؼٌ قًٗا س٫ًًٛ قاًْْٛٝا ٚٚاقعٝرًا يف نرٌ َرا هلرا َرٔ      

 سكٛم َٚا عًٝٗا َٔ ايتصاَات".

ثِ َا يبح إ اصدز املػسع ا٭زدْٞ قاًْْٛا خاصًا ٜعسف بكإْٛ ايتخاصر١ٝ ٜعراجل   
عِ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ، ٚا٫دسا٤ات ايعًُٝر١ ـصخصر١ املػرسٚعات    َطا٥ٌ اـصخص١، ٜٚٓ

ايعا١َ ا٭زد١ْٝ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ قإْٛ ايتخاصر١ٝ مل ٜتطرُٔ أسهاَرًا تتعرازض َرع َرا       
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( َرٔ قرإْٛ ايػرسنات ا٭زدْرٞ، إ٫ أْر٘ اضراف أسهاَرًا يف ؼدٜرد         8ْصت عًٝر٘ املراد٠ )  
اضرايٝب خصخصر١ عًر٢ ضربٌٝ املجراٍ ٫      اهل٦ٝات ايكا١ُ٥ ع٢ً تٓؿٝرر ايتخاصر١ٝ، ٚؼدٜرد    

اؿصس ٚاعاد٠ ٖٝه١ً املػسٚعات ايعا١َ، نُا اغاز إىل ساي١ خ٬ؾ١ ايػسن١ املطا١ُٖ ايٓاػ١ 
 .(1)عٔ ايتشٍٛ خ٬ؾ١ قا١ْْٝٛ ٚٚاقع١ٝ يًُ٪ضط١ أٚ اهل١٦ٝ ايعا١َ اييت مت اعاد٠ ٖٝهًتٗا

٪ضطررات ضررًٛب اعرراد٠ اهلٝهًرر١ ٚخصخصرر١ عررد٠ َبأ ٚقررد اخررر املػررسع ا٭زدْررٞ
( 53ٚغسنات نأسد اضايٝب ايتشٍٛ إىل ايكطاع اـاص, َٔ خ٬ٍ قرإْٛ ا٫تصرا٫ت زقرِ )   

( َرٔ ايكرإْٛ،   1ايرٟ اند ع٢ً اْػا٤ ١٦ٖٝ يتٓعِٝ قطاع ا٫تصا٫ت يف املاد٠ ) 1995يط١ٓ 
( 87ٚع٢ً متتع اهل١٦ٝ بايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ، ٚباضتك٬ٍ َايٞ ٚادازٟ, نُرا ٚانردت املراد٠ )   

إْٛ ع٢ً إٔ تطذٌ َ٪ضط١ ا٫تصا٫ت بكساز َرٔ فًرظ ايرٛشزا٤ غرسن١ عاَر١      َٔ ْؿظ ايك
َطا١ُٖ متتًو اؿه١َٛ ناٌَ اضُٗٗا ٚأخطعٗا يكإْٛ ايػرسنات ا٭زدْرٞ, ْٚصرت املراد٠     

( ع٢ً إ تهٕٛ ١٦ٖٝ تٓعِٝ قطاع ا٫تصا٫ت اـًـ ايكراْْٛٞ مل٪ضطر١ ا٫تصرا٫ت يف    88)
 .(2)نٌ َا ٜتعًل بتٓعِٝ قطاع ا٫تصا٫ت

أَا ؾُٝا ٜتعًل بٛقـ املػسع ايعساقٞ؛ لد أْ٘ مل ٜرٛيٞ عًُٝرات أعراد٠ اهلٝهًر١     
اٖتُاًَا ٜرنس ع٢ً ايسغِ َٔ أُٖٝتٗا يف ؼٌٜٛ ايػسنات ايعاَر١ ايريت ٫ ٜكطرِ زأمساهلرا إىل     
أضرِٗ، ٚإمنررا ٜتهررٕٛ َرٔ سصرر١ عٝٓٝرر١ ٚاسرد٠ أٚ عرردٙ سصررص عٝٓٝر١ بعرردد ا٭غررخاص     

ملػسٚع، َٚرٔ ثرِ ؾإْر٘ ٚإ عراجل َطرأي١ ايتشرٍٛ إىل ايكطراع        املع١ٜٛٓ ايعا١َ املػرتن١ يف ا
( َرٔ  36اـاص بتشٌٜٛ تًرو ايػرسنات إىل غرسنات َطرا١ُٖ اضرتٓادًا إىل أسهراّ املراد٠ )       

قإْٛ ايػسنات ايعا١َ إ٫ إٕ ؼٛهلا ٚؾكًا هلرا ايٓص ٫ ميس مبسس١ً أعاد٠ اهلٝه١ً، ٚإمنا ٜتِ 
 تًط١ ٚيٝظ إىل غسن١ َطا١ُٖ عا١َ.بػهٌ َباغس إىل غسن١ َطا١ُٖ خاص١ أٚ ك

                                                      

 .66محسؾد مرظفى الدعاريخ، مرجر سابق، ص (3)
كحلػ وقعت اتفاقية تخاصية الخظؾط السمكية االردنية مؽ خالل انذاء شخكة تابعة  (1)

جاىدة لالنفرال عؽ الذخكة القابزة )االم( فتكؾن الذخكة التابعة مدؤولة عؽ كافة 
اعسال الشقل الجؾي, بيشسا تتحؾل السؤسدة االم إلى شخكة قابزة تسمػ حرة الحكؾمة 

وتكؾن مدؤولة عؽ الشذاطات األخخى الخارجة عؽ نظاق االردنية في الذخكة التابعة، 
نقل الخكاب والبزائع بعج تحؾيميا إلى شخكات تابعة. يشغخ: اعاد حسؾد الكيدي، مرجر 

 .118سابق، ص
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ْٚعسًا ٭١ُٖٝ عًُٝات اعاد٠ اهلٝه١ً يف تطٌٗٝ ؼٜٛرٌ ايػرسنات ايعاَر١ إىل غرسن١     
َطا١ُٖ، َٚا ؼكك٘ تًو ايعًُٝرات َرٔ َسْٚر١ ٚاضرع١ يف ؼٜٛرٌ أضرِٗ ايػرسنات املًُٛنر١         

كٗرا عٓرد   يًدٚي١ إىل ايكطراع اـراص، ٚؾاعًٝتٗرا يف تعردد اـٝرازات ٚا٭ضرايٝب املرساد تطبٝ       
١ َرٔ  اؿه١َٝٛ اييت تتٛىل ع١ًُٝ اـصخصر خصخص١ ايػسنات ايعا١َ، َٚا متٓش٘ يًذٗات 

ضًط١ تكدٜس١ٜ يف اختٝاز ا٫ضًٛب ايرٟ ٜتٓاضب ٚع١ًُٝ ؼٌٜٛ ايػرسن١ برايٓعس إىل أُٖٝتٗرا    
ٚقدزتٗا ا٫قتصاد١ٜ، ٚايٛقت املٓاضب يتشًٜٛٗا، ٚطسق اضُٗٗا، َٚكداز ٖررا ايطرسق، ْردعٛ    

عساقٞ إىل تبين عًُٝر١ اعراد٠ ٖٝهًر١ ايػرسنات ايعاَر١ ايعساقٝر١، َرع ا٭خرر بٓعرس          املػسع اي
 ( َٓ٘. 8ا٫عتباز َا ذٖب إيٝ٘ املػسع ا٭زدْٞ يف قإْٛ ايػسنات ا٭زدْٞ يف املاد٠ )

 ادلبحث الثاًً
 اثر التحول يف قاًوى الشركات والقواًني اخلاطة

ايرٟ ْعُ٘ قإْٛ ايػرسنات أٚ  بعد ايتعسف ع٢ً َؿّٗٛ ايتشٍٛ ضٛا٤ نإ ايتشٍٛ 
ايتشٍٛ ايرٟ ْعُت٘ ايكٛاْني اـاصر١، لرد إ ٖررا ايتشرٍٛ ٜرتترب عًٝر٘ أثرسًا َُٗرًا عًر٢          
ايػخصرر١ٝ املعٜٓٛرر١ يًػررسن١ املتشٛيرر١، ؾٗررٛ إَررا إ ٜرر٪دٟ إىل اْكطررا٤ٖا أٚ ٜرر٪دٟ إىل      

  ٔ اخرت٬ف   اضتُسازٖا، ٖٚرا ا٫خت٬ف يف اْكطا٤ ايػسن١ املتشٛي١ أٚ عدّ اْكطا٥ٗا ْرابع َر
ايكٛاْني اييت ْعُت أسهاّ ايتشٍٛ َٚٔ اخت٬ف ايؿك٘ يف ايٓعس إىل ايتشٍٛ اخت٬ؾًا اْعهطت 
آثازٙ ع٢ً ا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ٫ ضُٝا يف ايدٍٚ اييت مل ٜسد ؾٝٗا ْرص ٜػرري إىل اْكطرا٤ أٚ    

 ساط١ بأثس ؼٍٛ ايػسنات ْكطِ ٖرا املبشح إىل َطًبنيٚيإلعدّ اْكطا٤ ايػسن١ بايتشٍٛ. 
 ٚع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 املطًب ا٭ٍٚ: اثس ايتشٍٛ يف قإْٛ ايػسنات.
 املطًب ايجاْٞ: اثس ايتشٍٛ يف ايكٛاْني اـاص١.

 ادلطلب األول
 اثر التحول يف قاًوى الشركات

إٕ ؾهس٠ ايتشٍٛ يف ايؿك٘ املصسٟ ٚايؿسْطٞ تكّٛ ع٢ً َبدأ أضاضٞ وهُٗا، ٖرا 
ف إىل بكا٤ ايػسن١، ٚتؿادٟ اْكطا٤ٖا، ؾٗرٛ ٜؿررتض   املبدأ ٜتُجٌ يف إٔ ع١ًُٝ ايتشٍٛ تٗد
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عطب غاٜت٘ إىل اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػرسن١ بعرد ايتشرٍٛ، ٚعردّ اْػرا٤ غرخص       
 .(1)َعٟٓٛ ددٜد

( َرٔ قرإْٛ   5أَا بايٓطب١ ملٛقـ ايتػسٜعات َرٔ ٖررا املبردأ؛ لرد إٔ املراد٠ )     
س١، ؾطر٬ً عرٔ تربين املراد٠     قد ْصت ع٢ً ٖرا املبدأ صسا 1966ايػسنات ايؿسْطٞ يط١ٓ 

 هلرا املبدأ. 1978ٜٓاٜس يط١ٓ  4َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ بعد تعدًٜ٘ بكإْٛ  1844/3
ؾكد اخر ٖٛ اٯخس مببدأ اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ أَا املػسع ا٭زدْٞ؛ 
 .( 2)1997( يط١ٓ 22( َٔ قإْٛ ايػسنات زقِ )221احملٛي١ مبٛدب املاد٠ )

يٓطرب١ ملٛقرـ املػرسع املصرسٟ؛ ؾإْر٘ قرد ضرهت عرٔ ايرٓص عًر٢ َبردأ            أَا با
اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ احملٛي١، ٚع٢ً ايسغِ َرٔ ذيرو ؾرإٕ ٖررا املبردأ ٜكرسزٙ       
ٜٚتبٓاٙ غايب١ٝ ايؿك٘ املصسٟ، ٜٚعتربٙ اثسًا طبٝعًٝا يع١ًُٝ ايتشٍٛ، ٖٚٛ ٜطتٓد يف زأٜر٘ إىل  

ٟ  ( َٔ قإْٛ ايػرسنات 136ْص املاد٠ ) "هرٛش تػرٝري    أْر٘:  عًر٢  ْصرت ايريت   (3)املصرس
ضرِٗ اٚ ايػرسنات ذات املطر٪ٚي١ٝ احملردٚد٠ بكرساز      ػهٌ ايكراْْٛٞ يػرسنات ايتٛصر١ٝ با٭   اي

َبردأ   . ْٚعتكرد إٔ ٖررا ايرٓص ٫ ٜػرري إىل    ع١ٝ ايعاَر١ غرري ايعادٜر١ اٚ ...."   ٜصدز َٔ اؾُ
 .اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ

اضتُساز ايػخص١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١ ايريت    ايؿك٘ املصسٟ يف تبٓٝ٘ ملبدأ  ٜٚطتٓد
 إىل َعاٜري ْعسض هلا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: خطعت يًتشٍٛ

 أ٫ًٚ: املعٝاز ايتكًٝدٟ:
                                                      

 . 356يشغخ: د. مخاد مشيخ فييؼ، مرجر سابق، ص  (3)
Cozin Maurice et Viandier Alian "droit des societes" 5 edition, 

sans date . P170. 

"ال يتختب عمى تحؾيل أيو شخكة إلى أيو شخكة اخخى نذؾء  حيث تشص السادة عمى (1)
شخص اعتباري ججيج بل تبقى لمذخكة شخريتيا االعتبارية الدابقة وتحتفظ بجسيع 

وتبقى مدؤولية الذخيػ حقؾقيا وتكؾن مدئؾلو عؽ التداماتيا الدابقة عمى التحؾيل 
ية عؽ ديؾن الذخكة والتداماتيا الدابقة عمى تاريخ التحؾيل". مؾالو الذخرأالستزامؽ ب

التي  3997( لدشة 11( مؽ قانؾن الذخكات اليسشي رقؼ )171يشغخ: كحلػ السادة )
 ( مؽ قانؾن الذخكات االردني. 113جاءت مظابقة لمسادة )

 .357يشغخ: مخاد مشيخ فييؼ، السرجر الدابق، ص (1)
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ٖرا املعٝاز ٜؿسم بني ايتشٍٛ ايرٟ ٜٓص عًٝر٘ ايكرإْٛ صرساس١ً، ٖٚرٛ َرا ٜعرسف برايتشٍٛ        
ٖٚٛ َا ٜعسف بايتشٍٛ ا٫تؿاقٞ، ٚايتشٍٛ ايػرري   ايكاْْٛٞ أٚ ٜٓص عكد ايػسن١ ع٢ً دٛاشٙ،

َٓصٛص عًٝ٘ يف ايكإْٛ أٚ ايعكد، ؾؿٞ اؿاي١ ا٭ٚىل ؾإٕ ايتشٍٛ ٫ اثس ي٘ ع٢ً ايػخصر١ٝ  
املع١ٜٛٓ سٝح تعترب ايػسن١ يف غهًٗا اؾدٜد اَتداد يًػرسن١ ا٭صر١ًٝ أٟ ٜعتررب ايػرخص     

ٟ قبٌ ايتشٍٛ، ٚايكٍٛ بػرري ذيرو   ضٝظ ايػسن١ يف غهًٗا ا٭صًٞ أعٓد تأ املعٟٓٛ قد ْػأ
 ٍ ، ٚعًر٢ ايعهرظ َرٔ ذيرو،     (1)َعٓاٙ ػسٜد ايٓص َٔ نٌ ق١ُٝ قا١ْْٝٛ بايٓص ع٢ً ايتشرٛ

ؾإذا نإ ايتشٍٛ غري َصسق ب٘ قاًْْٛا أٚ اتؿاقًا ٜهرٕٛ َرٔ غرأْ٘ اْٗرا٤ ايػرسن١ يف غرهًٗا       
ٖررا املعٝراز   . ٚ(2)د٢ْ صر١ً ٠ ٫ تستبط بايػسن١ قرٌ ايتشرٍٛ برأ   ايكدِٜ ٚاْػا٤ غسن١ ددٜد

 .(3)1966نإ ضا٥دًا يد٣ ايؿك٘ ايؿسْطٞ قبٌ صدٚز قإْٛ ايػسنات يط١ٓ 
ْٚعتكد إٔ ايتُٝٝص بني ٚدٛد ايٓص أٚ عردّ ٚدرٛدٙ يًكرٍٛ باضرتُساز ايػخصر١ٝ       

املع١ٜٛٓ يًػسن١ املتشٛي١ قٍٛ قٌ ْعس، ٭ٕ ؼٍٛ ايػسن١ إىل غسن١ أخس٣ غرري درا٥ص إٕ   
ا ايتشٍٛ، َٚرٔ ثرِ ؾرإٕ ايتشرٍٛ دا٥ُرًا ٜطرتٓد إىل ْرص        مل ٜهٔ ٖٓاى ْص قاْْٛٞ هٝص ٖر

 هٝصٙ. 
ٚذٖررب داْررب َررٔ ايؿكرر٘ املصررسٟ إىل اضررتٓباط اخررر َػررسع٘ مببرردأ اضررتُساز     

 ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ َٔ خ٬ٍ عدٙ َستهصات اُٖٗا:

إٕ اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ٜ٪دٟ إىل سًٗا ٚتصؿ١ٝ أَٛاهلرا، ٚايتشرٍٛ    .1
 ٚتصؿ١ٝ أَٛاهلا.٫ ٜ٪دٟ إىل سٌ ايػسن١ 

ايكٍٛ باْكطا٤ ايػسن١ بايتشٍٛ ٜ٪دٟ إىل عدّ اَها١ْٝ طًب اغٗاز اؾ٬ع ايػرسن١   .2
 اؾدٜد٠ إذا ناْت ايدٜٕٛ تستد إىل َا قبٌ ايتشٍٛ.

٤ زضرّٛ  إذا نإ ايتشٍٛ ٜ٪دٟ إىل اْػا٤ غسن١ ددٜد٠ ؾٗرا ٜعين بايطرسٚز٠ ادرسا   .3
 ضٝظ ايػسن١.ٚاعبا٤ َاي١ٝ ترتتب ع٢ً تأ

                                                      

 .366دي مرجر سابق صيشغخ: د. دمحم تؾفيق سعؾ  (3)
 .414يشغخ: د. دمحم تؾفيق سعؾدي، مرجر سابق، ص (1)
 .356يشغخ: د. صبخي مرظفى الدبػ، مرجر سابق، ص (1)
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غراب عٝرب يف تهٜٛٓٗرا ٚمت ؼٛهلرا إىل غرهٌ اخرس ٚنرإ ٖررا ايتشرٍٛ           ٚاخريًا إذا .4
صشٝشًا ؾإْ٘ ٫ قٌ يطًب بط٬ٕ ايػسن١ بطبب ٖرا ايعٝب ٫ٕ ايػسن١ ا٭ٚىل قرد  

 .(1)اْكطت
ٖٚرا ايسأٟ ميهٔ ػاٚشٙ بايكٍٛ إٔ ايػسن١ قد اْكطت دسا٤ ايتشرٍٛ، ٚيهرٔ ٖررا    

سن١ َٚٛدٛداتٗرا. ؾطر٬ً عرٔ ذيرو ؾرإٕ      ا٫ْكطا٤ َبتطس ٫ ٜرتتب عًٝ٘ تصؿ١ٝ اصٍٛ ايػر 
، نُا إٔ ايكرٍٛ برإٔ ايتشرٍٛ ٫ ٜر٪دٟ إىل     (2)ايتشٍٛ ٫ ٜسد ع٢ً عكد غسن١ قد غاب٘ ايبط٬ٕ

اْػا٤ غسن١ ددٜد٠ يعدّ ؾسض املػرسع زضرًَٛا ٚاعبرا٤ َايٝر١ عًر٢ ايتشرٍٛ يتربٜرس ايكرٍٛ         
ٟ  املباضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ احملٛي١ ميهٔ ايرسد عًٝر٘ برإٔ      قرسز  ػرسع املصرس

عًر٢ ايرسغِ َرٔ اْكطرا٤ ايػرسن١      َرا برني ايػرسنات     ا٫ْردَاز  يف عًُٝات اعؿا٤ات ضسٜب١ٝ 
، َٚٔ ثِ ؾإٕ ا٫ؾهاز ايريت ضراقٗا ٖررا ا٫ػراٙ ٫ تصرًح يٮخرر بٗرا إٔ        (3)َبتطسًا اْكطا٤ً

 تهٕٛ َربزًا ملبدأ اضتُساز ايػسن١ احملٛي١.
اضررتُساز ايػخصرر١ٝ  مببرردأتأضررٝظ اخررر املػررسع املصررسٟ   ٚذٖررب ايرربع  إىل

( يطر١ٓ  203املع١ٜٛٓ عٓد ؼٍٛ ايػسن١ إىل ْصرٛص قرإْٛ غرسنات قطراع ا٭عُراٍ زقرِ )      
ع٢ً اعتباز إ ٖرا ايكرإْٛ ايررٟ قطر٢ بتشرٍٛ ٦ٖٝرات ايكطراع ايعراّ ٚغرسنات٘ إىل          1991

غسنات قابط١ ٚغسنات تابع١ ٫ ٜر٪دٟ إىل اْٗرا٤ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يًر٦ٝٗات ٚايػرسنات       
١ ٚاْػا٤ غخص١ٝ َع١ٜٛٓ ددٜد٠. عٝح إ اير١َ املايٝر١ ي٦ًٝٗر١ أٚ ايػرسن١ احملٛير١     احملٛي

مبا هلا أٚ عًٝٗا قد اْتكٌ إىل ايػسن١ ايكابط١ أٚ ايتابع١ دٕٚ اؽراذ أٟ ادرسا٤ ٜتعًرل بٓكرٌ     
( َٔ ايكإْٛ املرنٛز تطتُس ايردعا٣ٚ ايريت تهرٕٛ    41( ٚ )6املًه١ٝ، نريو ٚؾكًا يًُادتني )

اسد٣ ٦ٖٝات ايكطاع ايعراّ ٚغرسنات٘ ٚايريت ؼٛيرت إىل غرسن١ قابطر١ أٚ تابعر١        طسؾًا ؾٝٗا 
َٓعٛزٙ ضٛا٤ أَاّ فًظ ايدٚي١ أٚ ايتشهِٝ، ٚمل ٜطسأ عًٝٗا ا٫ْكطاع املٓصٛص عًٝ٘ يف 

اسد اـصرّٛ،   ص١ َا ٜتعًل بٛؾا٠( َٔ قإْٛ املساؾعات املد١ْٝ ٚايتذاز١ٜ ٚخا130املاد٠ )

                                                      

 .31د. عبج الفزيل دمحم احسج، مرجر سابق، صيشغخ:  (3)
يشغخ: د. دمحم مرظفى عبجالرادق، الذخكات التجارية في ضؾء التذخيعات العخبية،  (1)

؛ محسؾد صالح االرياني، مرجر 135، ص1131عخبي، السشرؾرة، دار الفكخ ال
 .544. د؛ دمحم فخيج العخيشي، مرجر سابق، ص84سابق، ص

 ( مؽ قانؾن الذخكات السرخي.314تشغخ: السادة ) (1)
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  ٛ  ٟ ؾٝٓتٗرٞ برصٚاٍ غخصرٝت٘ ا٫عتبازٜر١ ٚبايترايٞ ٜكرـ ضرري       أَا بايٓطب١ يًػرخص املعٓر
 .(1)دسا٤اتٗااـص١َٛ بكٛٙ ايكإْٛ ٫ْكطاع ا
ػاٙ قد داْب ايصٛاب يف نرجري َرٔ املرٛاطٔ، ٚميهرٔ     ا٫إٕ فٌُ َا طسس٘ ٖرا 

( َٔ قإْٛ قطراع ا٭عُراٍ   2/1ايسد ع٢ً َا ضاق٘ َٔ َربزات باٯتٞ؛ ٜؿِٗ َٔ ْص املاد٠ )
١ٝ املع١ٜٛٓ هل٦ٝرات ايكطراع ايعراّ ٚغرسنات٘ ٚإ٫ ملرا استراز ٖررا ايكرإْٛ         باْكطا٤ ايػخص

٫ضتخداّ َصرطًح )اؿًرٍٛ( ٚ )ا٫ْتكراٍ( ؾباضرتخداّ ٖررٜٔ ا٫صرط٬سني اعطر٢ صرٛز٠         
ْكطت ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ ا٭ٚىل ٚسًت قًٗا غخص١ٝ َعٜٓٛر١ ثاْٝر١   . ابٛدٛد غخصٝتني

ىل، ٖٚررا ٜعرين خ٬ؾر١ ايػرسن١ ايكابطر١      ظٗست يف ايٛقت اييت اْكطرت ؾٝر٘ ايػخصر١ٝ ا٭ٚ   
سازات ٚايػسنات ايتابع١ هلا هل٦ٝات ايكطاع ايعا١َ ٚغسنات٘. ٖٚررا َرا اندتر٘ ايعدٜرد َرٔ ايكر      

نٝرد عًر٢ إ   يٛقٛف عًٝٗا يف سٝٓ٘، ٖرا َع ايتإٔ، ٚاييت ضٝتِ اايكطا١ٝ٥ ايٛازد٠ بٗرا ايػأ
( 159قإْٛ ايػرسنات زقرِ )   ػاٙ قد ادس٣ قٝاع ساي١ ايتشٍٛ املٓصٛص عًٝٗا يفا٫ٖرا 
املصسٟ ٚاييت تعين تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١، ٚساي١ ايتشرٍٛ إىل ايكطراع    1981يط١ٓ 

قطراع ا٭عُراٍ املصرسٟ ٖٚرٛ      1991( يطر١ٓ  203اـاص املٓصٛص عًٝ٘ يف ايكإْٛ زقِ )
ْٛٞ َرٔ  قٝاع َع ايؿازم، ذيو ٭ٕ ايتشٍٛ يف ايكإْٛ ا٫خري ٜر٪دٟ إىل تػرٝري ايٓعراّ ايكراْ    

ْعاّ ايكإْٛ ايعاّ إىل ْعاّ ايكإْٛ اـاص، ؾايٓعاّ ا٫خري َٓبت ايص١ً عٔ ْعاّ ايكإْٛ 
ايعاّ، بُٝٓا لرد ايتشرٍٛ يف قرإْٛ ايػرسنات املصرسٟ ٜر٪دٟ إىل تػرٝري ايػرهٌ ايكراْْٛٞ          
يًػسن١ ٚإ زاؾل تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ؽطع ي٘ ايػسن١، ٚيهٓ٘ ٫ ىسز عٔ ايكٛاعد 

ٓع١ُ يف قإْٛ ايػسنات اٟ ٜبك٢ يف ْطام ْعاّ ايكإْٛ اـاص، ؾط٬ً عرٔ إٔ ايكرإْٛ   امل
، َٚٔ ثرِ  1981( يط١ٓ 159ٖٛ قإْٛ خاص بايٓطب١ يًكإْٛ زقِ ) 1991( يط١ٓ 203زقِ )

ؾرإٕ ايكرإْٛ ا٭خرري ٖرٛ ايكرإْٛ ا٭ضرربل عًر٢ قرإْٛ قطراع ا٭عُراٍ املصرسٟ بررايٛدٛد           
( يطرر١ٓ 159طرراع ا٭عُرراٍ املصررسٟ عًرر٢ قررإْٛ زقررِ )  ٚبايتررايٞ هررب قٝرراع قررإْٛ ق 

ٚيٝظ ايعهظ، ٚهلرا ٫ ميهٔ ا٭خرر بٗررا ايرساٟ مجًر١ً ٚتؿصر٬ًٝ ؾُٝرا ٜتعًرل مببردأ         1981
 اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ.

 
 

                                                      

 .531لمسديج مؽ التفريل يشغخ: د. صبخي مرظفى الدبػ , مرجر سابق، ص (3)
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 ثاًْٝا: املعٝاز اؿدٜح:
مت ا٭خر بٗرا املعٝاز َع اتطاع ْطام ؾهس٠ ايتشٍٛ يف ؾسْطا، َٚ٪د٣ ٖرا املعٝاز 

اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ بعد ايتشٍٛ ٜهٕٛ بايٓعس إىل  مببدأ يعرب٠ يف ا٭خرإٔ "ا
َطُٕٛ ايتشٍٛ، أٟ بايبشح ؾُٝا ودث٘ ايتشٍٛ َٔ تػرٝري يف ايػرسن١، ؾرإذا نرإ ايتشرٍٛ      
ٜكتصس ع٢ً فسد تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ دٕٚ املطاع ظٖٛس ايػسن١ ؾٗرا ايتشٍٛ ايبطٝط 

ٝرر٘ اضررتُساز ايػخصرر١ٝ املعٜٓٛرر١ يًػررسن١ احملٛيرر١، نتشررٍٛ ايػررسن١ أٚ ايعررادٟ ٜٚرتتررب عً
، أَا إذا نإ (1)ايتذاز١ٜ إىل غسن١ َد١ْٝ يف ؾسْطا إذا نإ ايٓػاط ايتذازٟ ضٝصبح َدًْٝا"

املطراع   ايتشٍٛ ٫ ٜكتصس ع٢ً فسد ايتػٝري يف ايػهٌ ايكراْْٛٞ يًػرسن١، ٚيهرٔ اَترد إىل    
ؾٗٛ اذٕ ؼٍٛ غري عادٟ، ٜٚرتتب عًٝ٘ يف ٖرٙ اؿاي١ سداخ تػٝريات ؾٝٗا ظٖٛس ايػسن١ بإ

٫قرتإ ع١ًُٝ ايتشٍٛ بكًب ا٭ٚضاع عٝح تٓتؿٞ ايص١ً بني  (2)اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ
 .(3)ايهٝإ ا٭صًٞ يًػسن١ ٚبني نٝاْٗا اؾدٜد ايرٟ ْػأ بعد ايتشٍٛ

عًر٢ اعتبرازٙ غرري    ٚتبدٚ ا١ُٖٝ ٖرا املعٝاز بايٓعس يف ا٫ثاز ايطسٜب١ٝ اييت ترتتب 
عادٟ ٭ٕ ٖرا َعٓاٙ اْكطا٤ ايػسن١، ٚبايترايٞ خطرٛعٗا يًطرسا٥ب املكرسز٠ يًتٓراشٍ عرٔ       

 .(4)اصٍٛ ايػسن١
ٚتكدٜس َا إذا نإ ايتشٍٛ عادًٜا ٜرتتب عًٝ٘ اضتُساز ايػخص١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١   
١ احملٛي١ أّ أْ٘ ؼٍٛ غري عادٟ تٓكطٞ ؾٝر٘ ايػرسن١ ٚتٓػرأ عًر٢ اثرسٙ غخصر١ٝ َعٜٓٛر       

 .(5)ددٜد٠ إمنا ىطع يطًط١ قه١ُ املٛضٛع يف تكدٜسٖا عطب نٌ ساي١ ع٢ً سد٣
ْٚعتكررد إٔ ٖرررا املعٝرراز ٜتطررِ باملسْٚرر١، ٖٚرررٙ املسْٚرر١ ميهررٔ إٔ ٜٓػررأ عٓٗررا    
صعٛبات ع١ًُٝ يف تطبٝل َؿّٗٛ ايتشٍٛ، ا٭َس ايرٟ ٜكتطٞ إهراد َستهرصات ثابتر١ ؼردد     

دٜد َا ٜعترب دٖٛسًٜا َٔ عدَ٘، يريو ؾإْٓا عاد١ إىل ْطام ٖرا املعٝاز ٜبٝٓٗا ايكإْٛ يف ؼ

                                                      

(1) Philippe Merel, driot commercial societes commrcal, Dallos, 1992, 

2 edition, p.99. 
 .318د. عبج الفزيل دمحم احسج، مرجر سابق، صيشغخ:  (1)
 .511د. صبخي مرظفى الدبػ، مرجر سابق، صيشغخ:  (1)
 .363د. مخاد مشيخ فييؼ، مرجر سابق، صيشغخ:  (4)
 .111دمحم تؾفيق سعؾدي، مرجر سابق، ص يشغخ: د. (5)
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تدخٌ املػسع يٛضع ْص قاْْٛٞ ودد يٓا َعٝازًا دقٝكرًا هرسٟ مبٛدبر٘ ايتؿسٜرل َرا برني       
عٝراز  ايتشٍٛ ايعادٟ ٚايتشٍٛ اؾٖٛسٟ. ذيو إٔ َجٌ ٖررٙ املسْٚر١ ايريت ٜتطرِ بٗرا ٖررا امل      

٬ف ا٭سهراّ َرٔ قهُر١ إىل أخرس٣،     زا٤ ايؿك١ٝٗ بػرأْ٘، ٚاخرت  ضٛف ت٪دٟ إىل اخت٬ف اٯ
ٖٚرا ا٫خت٬ف بدٚزٙ ضٛف ٜٓعهظ ع٢ً َبدا اضتكساز املعا٬َت ايررٟ ٜكرّٛ عًٝر٘ ايعُرٌ     

 ايتذازٟ.
 ثايجًا: املعٝاز ايصشٝح يًتشٍٛ:

ٖرا املعٝاز تبٓت٘ قه١ُ ايٓك  ايؿسْط١ٝ بعرد ٖذسٖرا يًُعٝراز ايطرابل، َٚعٝراز      
 يًػرسٚط ايكاْْٛٝر١ ايٛادبر١ بػر  ايٓعرس عرٔ       ايتشٍٛ ايصشٝح ٖٛ ذيرو ايتشرٍٛ املطرتٛيف   

َطررُْٛ٘ َٚررا ٜرتتررب عًٝرر٘ َررٔ تعررد٬ٜت يف ايػررسن١ ٚدٕٚ إٔ ٜرر٪ثس ذيررو عًرر٢ اضررتُساز    
ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١، ٚع٢ً َا ٜبدٚ إ اخر قهُر١ ايرٓك  ايؿسْطر١ٝ بٗررا املعٝراز      

ايريت تطرسا عًر٢    إمنا نإ ْتٝذ١ ايتٛضع يف َؿٗرّٛ ايتشرٍٛ يٝػرٌُ ناؾر١ اْرٛاع ايتػرٝريات       
ثريٖا ع٢ً غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ، َٔ ذيو تػٝري ايػسض ايرٟ ٜكسٙ ايٝرّٛ  ايػسن١ ٚاؿد َٔ تأ

قإْٛ ايػسنات باعتبازٙ َٔ قبٌٝ ايتعدٌٜ نريو َٔ اؾرا٥ص تػرٝري املكرس أٚ َسنرص ايػرسن١      
ٞ، ثري ع٢ً غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ، ٚست٢ تػري غهًٗا ايكراْْٛ تأ ضِ مل ٜعد ي٘ا٫نُا إ تػٝري 

 .(1)يف ايكإْٛ ايؿسْطٞ
ايرٟ ٜتؿرل  ٚاؾدٜس بايرنس إٔ ٖرا املعٝاز ايرٟ تبٓت٘ قه١ُ ايٓك  ايؿسْط١ٝ ٖٛ 

( َرٔ ايكرإْٛ املردْٞ ايؿسْطرٞ بعرد تعدًٜرٗا       1844/3يف املاد٠ ) َع ايٓص ع٢ً ٖرا املبدأ
َرع  ، ٚايرٟ مل تعًل تطبٝك٘ إ٫ ع٢ً صش١ ايتشٍٛ دٕٚ ازتبراط تطبٝكر٘   1978بكإْٛ ض١ٓ 
 .(2)َطُٕٛ ايتشٍٛ

ٚقد ذٖبت قه١ُ ايٓك  ايؿسْطر١ٝ يف ْرصاع ٜتعًرل بػرسن١ تطرأَ تٓراشٍ ؾٝٗرا        
ايػسنا٤ عٔ سصصِٗ، ثِ قاَت ايػسن١ بايتشٍٛ إىل غسن١ ذات َطر٪ٚي١ٝ قردٚد٠، سٝرح    
قطت ٖرٙ احمله١ُ بصش١ ايتشٍٛ ٚبايتايٞ اضتُساز ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١ اضرتٓادًا     

َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ، ٚمل تعترب احمله١ُ تػٝري ايػسنا٤ عٔ  1844/3إىل ْص املاد٠ 

                                                      

 .511صبخي مرظفى الدبػ، مرجر سابق، ص يشغخ: د. (3)
 .511السرجر نفدو، ص (1)
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طسٜل ايتٓاشٍ عٔ اؿصص دي٬ًٝ برات٘ عًر٢ اخؿرا٤ ايتصرسف يف اصرٛهلا ٚاْػرا٤ غخصرًا       
 .(1)َعًٜٓٛا ددٜدًا َاداّ ايتشٍٛ قد مت صشٝشًا ٚؾكًا يًكإْٛ

ٛصر١ٝ  نريو قطرت قهُر١ ايرٓك  ايؿسْطر١ٝ بػرإ ْرصاع سرٍٛ تٓراشٍ غرسن١ ت         
بطٝط١ عٔ قًٗا ايتذازٟ ايرٟ تأضطت يػسض اضتػ٬ي٘ ثِ قاَت ٖرٙ ايػسن١ بايتشٍٛ إىل 

 -غرٗسٜٔ ْٚرص  –غسن١ َد١ْٝ َرع تػرٝري غسضرٗا يًكٝراّ بٓػراط عكرازٟ يف ٚقرت قصرري         
َرٔ   1844/3ؾشهُت بصش١ ايتشٍٛ ٚاضرتٓدت يف اضرتُساز ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ إىل املراد٠      

 .(2)ايكإْٛ املدْٞ ايؿسْطٞ
ػاٙ اؿدٜح يف ؾسْطا ٖٛ ا٭خر مبعٝراز ايتشرٍٛ ايصرشٝح    ا٫تطح مما تكدّ إٔ ٜ

املطتٛيف يًػسٚط ايكا١ْْٝٛ، دٕٚ ايٓعس إىل َا ٜرتتب ع٢ً ايتشٍٛ َٔ تعد٬ٜت اخس٣، ٚدٕٚ 
 إ ٜ٪ثس ذيو ع٢ً اضتُساز ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ احملٛي١.
ٜرررٖب إىل إٔ ايتشررٍٛ  (3)كرر٘أَررا بايٓطررب١ يكررإْٛ ايػررسنات ايعساقررٞ؛ لررد إ ايؿ

املعردٍ ٫   1997( يطر١ٓ  21( َرٔ قرإْٛ ايػرسنات زقرِ )    147املٓصٛص عًٝ٘ يف املاد٠ )
ٜ٪دٟ إىل اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١، ٚإمنا ٖٛ اْكطا٤ َٔ سٝح ايػهٌ، َٚرٔ ثرِ   

عرٔ  ػراٙ تتُجرٌ يف نرٕٛ ايػرسن١ ايٓاػر١ أٚ ايٓامجر١       ا٫ؾإٕ ايٓتٝذ١ اييت ترتتب ع٢ً ٖرا 
ذٖرب إيٝر٘ ايؿكر٘ يف ٖررا      ايتشٍٛ ٖٞ اَتداد يًػسن١ ايطابك١، َٚع ذيو ؾإْٓا ٫ ْتؿل َرع َرا  

اـصٛص، ٚذيو ٭ْٓا إذا اَعٓا ايٓعس يف َطُٕٛ ايتشٍٛ ٚايٓتا٥ر اييت ترتتب عًٝر٘، لرد   
إ ايػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ ْتر عٓٗا غسن١ اختًؿت إىل سد بعٝد عٔ ضابكتٗا يف َععرِ  

ٛاْبٗا، ؾٓذد أْ٘ مل ٜعد ٖٓاى ٚدٛد جملُٛعر١ ايػرسنا٤ ايررٜٔ نراْٛا يف ايػرسن١      ازناْٗا ٚد
ايطابك١ بٌ اصبشٛا غسنا٤ يف ايػسن١ ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ، ٚقد ٜصاسب ذيو شٜاد٠ يف عردد  
ايػسنا٤ ٜرتتب عًٝ٘ اتطاع ْطام ايتعإٚ ؾاصبح ٜػٌُ ايػرسنا٤ يف ايػرسن١ ايٓامجر١ عرٔ     

                                                      

د. مخاد مشيخ فييؼ،  ، نقال عؽ، 3985/ 7/1حكؼ محكسة الشقض الفخندية الرادر في  (3)
 .356مرجر سابق، ص

د. مخاد مشيخ فييؼ،  ، نقال عؽ، 3984/ 7/4حكؼ محكسة الشقض الفخندية الرادر في  (1)
 .514السرجر الدابق، ص

؛ 117يشغخ: كامل عبج الحديؽ البمجاوي، دمج وتحؾيل الذخكات، مرجر سابق، ص  (1)
 .313د. فاروق ابخاليؼ جاسؼ، مرجر سابق، ص
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ٔ اْطُٛا إيٝٗا بعد ؼٛهلا، ٖٚرا بدٚزٙ ٜ٪ثس ع٢ً ١ْٝ املػازن١ ايتشٍٛ ٚايػسنا٤ اؾدد ايرٜ
سٝح مل تعد ذاتٗا اييت ناْت يد٣ ايػسنا٤ قبرٌ ايتشرٍٛ ْتٝذر١ اتطراع ٖررا ايٓطرام، ٚقرد        
ٜ٪دٟ ايتشٍٛ إىل تػٝري يف َط٪ٚي١ٝ ايػسنا٤، ٚتكطِٝ زأع املاٍ ايرٟ ميجرٌ ايرَر١ املايٝر١    

كّٛ عًٝ٘ ايػسن١ ؾُٝرا إذا نرإ ا٫عتبراز غخصرًٝا أٚ     يًػسن١، ٖٚرا ٜستبط با٫عتباز ايرٟ ت
ِ ا٫َايًٝا، ٚمما ٫ غو ؾٝر٘ إ ايػرسن١ احملٛير١ تتخرر امسرًا غرري        ت ؾٝر٘ ٚيف  ايررٟ ْػرأ   ضر

قص١ً ٖرا نً٘ لد إ ايػسن١ عٓد ؼٛهلا ؽطع يٓعاّ قراْْٛٞ آخرس غرري ايٓعراّ ايررٟ      
ٟ   تأ ٜٛدر٘ إيٝٗرا غرري ايررٟ نرإ       ضطت مبٛدب٘، ٚبايتايٞ ضٓذد إ اـطراب ايكراْْٛٞ ايرر

عًٝ٘، ؾٗٓاى تػٝريًا يف ايكٛاعد ايػه١ًٝ ٚاملٛضٛع١ٝ، َٚٔ ثِ ضٓذد أَآَا نرا٥ٔ اخرس غرري    
 ايرٟ ناْت عًٝ٘ قبٌ ايتشٍٛ.

ؾإذا َا قٌٝ إ ايػسن١ ٫ تطتٛدب اْػا٤ عكد ددٜد نٌ َا ٖٓايرو ضرٝتِ تعردٌٜ    
٤ٞ ايررٟ ٫ ميهرٔ ْهساْر٘ إٔ    ايعكد، صشٝح إ املػسع قد ْص ع٢ً ذيو ا٭َس، ٚيهرٔ ايػر  

 ايعكد يف سكٝكت٘ يٝظ ٖٛ ايرٟ َٓح ايػسن١ غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ، ٚإٕ نإ ٖررا ايعكرد ضربباً   
ْػا٤ ايػسن١ باعتبازٖا اتؿام َا بني ايػسنا٤ ي٬غررتاى يف َػرسٚع اقتصرادٟ، زغرِ ذيرو      إل

سرس٣ بر٘ إٔ   ؾإٕ ٖرا ايعكد ٫ ميٓح ايػسن١ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ، ؾإٕ نإ نريو نرإ َرٔ ا٭  
 -بايٓطب١ يًكٛاْني اييت تأخرر بػرسنات احملاصر١    -ميٓح غسنات احملاص١ تًو ايػخص١ٝ 

ٚبايتايٞ ؾرإٕ َرٔ ََرََٓح ٖررا ايهٝرإ ا٫قتصرادٟ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ ٖرٛ املػرسع بعرد إٔ            
تٛاؾست ؾٝ٘ َكَٛات ايػخص املعٟٓٛ َٔ ايٓاس١ٝ املٛضٛع١ٝ ٚايػه١ًٝ، ٚممرا ٜ٪نرد ٖررا    

سع عٓردَا ََرََٓح ايػرسن١ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ َٓشٗرا اٜاٖرا عٓردَا غرهًت          ايتصٛز إٔ املػر 
بايػهٌ ايرٟ هٝصٙ املػسع، ؾ٫ًٛ ٖرا ايػرهٌ َرا نرإ يًُػرسع إ ٜعررتف بٗرا نػرخص        
َعٟٓٛ، ٖٚرا دي٬ًٝ ع٢ً إ غهٌ ايػسن١ ٫شًَا ملٓح ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ ابتدا٤ً ٚاْتٗا٤ً ؾإذا 

تًو ايػخص١ٝ تٓتٗٞ يف ايًشع١ اييت قرسزت إ تتخًر٢    َا ؼٛيت ايػسن١ إىل غهٌ آخس ؾإٕ
 ؾٝٗا عٔ غهًٗا ايطابل.

ؾط٬ً عٔ إٔ املػسع ايعساقٞ قد دعٌ ايتشٍٛ ضببًا َٔ اضباب اْكطا٤ ايػسن١ يف 
، ٚنُرا ٖرٛ َعًرّٛ إ    ا٫ْردَاز ( َٔ قرإْٛ ايػرسنات َتصآَر١ً َٚكرتْر١ً َرع      147/4املاد٠ )
يػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ عطب ايصرٛز٠ ايريت اؽررٖا    ٜ٪دٟ ستًُا إىل اْكطا٤ ا ا٫ْدَاز 
، َع ا٭خر بٓعس ا٫عتباز إٔ ٖرا ا٫ْكطا٤ َٔ ْٛع خاص َبتطس، ؾهأمنا أزاد ا٫ْدَاز ٖرا 
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املػسع إ ٜعطٞ ي٬ْدَاز ٚايتشٍٛ ْؿظ اؿهِ، ؾإٕ مل ٜهٔ نريو يهإ ايٛادرب إٔ ٜرٓص   
 .ع٢ً َٛضٛع ايتشٍٛ يف ؾطا٤ اخس غري َٛضٛع ا٫ْكطا٤

ٚمٔ بدٚزْا ْسدح َرا ذٖرب إيٝر٘ املػرسع ايعساقرٞ يف اعتبراز ايتشرٍٛ ضرببًا َرٔ          
اضباب اْكطا٤ ايػسن١، ٚع٢ً ايسغِ َٔ تسدٝشٓا ملٛقـ املػسع ايعساقٞ يف اعتباز ايتشرٍٛ  
ضببًا َٔ اضباب اْكطا٤ ايػسن١ إ٫ أْٓا ٫ ْتؿل َع٘ يف أغؿاٍ ايرٓص صرساس١ً عًر٢ َطراي١     

ٔ ايتشٍٛ يًػسن١ احملٛي١، ٚايٓص ع٢ً َطر٪ٚي١ٝ ايػرسن١ ايٓامجر١    خ٬ؾ١ ايػسن١ ايٓامج١ ع
( َٔ 157عٔ ايتشٍٛ عٔ دٜٕٛ ٚايتصاَات ايػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ، يعدّ نؿا١ٜ املاد٠ )

قإْٛ ايػسنات اييت قطت باضتُساز َط٪ٚي١ٝ ايػسنا٤ ايتطا١َٝٓ يف ايػسن١ ايكا٥ُر١ عًر٢   
   ٛ ١ٜ تًرو املدْٜٛٝر١، ٚبرريو ٜتطرح إ ٖٓراى      ا٫عتباز ايػخصٞ زغِ ايتشٍٛ ستر٢ ٜرتِ تطر

قصٛز تػسٜعٞ ٚاضح ٫ ٜٓطذِ َع َا اْتٗذ٘ املػسع قِبٌَ ٖرا املٛضٛع )ايتشٍٛ(، ا٭َرس  
ٌٜٚ غ٬ؾر١ ايػرسن١ ايٓامجر١    خ٬ٍ ايٓص بػهٌ ٚاضح ٫ ٜكبٌ ايتأايرٟ ٜتطًب تدازن٘ َٔ 

ٚاضرتُساز َطر٪ٚي١ٝ   عٔ ايتشٍٛ يًػسن١ اييت خطعت يًتشرٍٛ يف نرٌ سكٛقٗرا ٚايتصاَاتٗرا،     
ايػسن١ اـًـ عٔ ايتصاَات ايػرسن١ ايطرًـ، ٖٚهررا ٜهرٕٛ ٖٓراى َسنرص قراْْٛٞ ٚاضرح يف         
َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايٓامج١ عرٔ ايتشرٍٛ ػراٙ ايػرسن١ ايطرابك١ يف ناؾر١ سكٛقٗرا ٚايتصاَاتٗرا         

 باعتبازٖا خًؿًا قاًْْٛٝا عاًَا هلا.
( َرٔ قرإْٛ   156ٌ املراد٠ ) ٚبٓا٤ً ع٢ً َا تكدّ ْكرتق ع٢ً املػسع ايعساقرٞ تعردٜ  

ايػسنات يتهٕٛ بايصٝػ١ اٯت١ٝ: )ٜعترب ايتشرٍٛ ْاؾررًا َرٔ ترازٜخ اخرس ْػرس يكرساز ايتشرٍٛ         
ٚايعكد املعدٍ، ٚتٓتٗٞ يف ٖرا ايتازٜخ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ احملٛي١، ٚؼٌ قًٗا َٔ 

تٗا باعتبازٖا خًؿرًا  يف ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَا تازٜخ ايعكد املعدٍ يًػسن١ ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ
 .عاًَا هلا(

 ادلطلب الثاًً
 اثر التحول يف القواًني اخلاطة

ْتٓاٍٚ يف ٖرا املطًب اثس ايتشٍٛ يف قٛاْني ايتشرٍٛ إىل ايكطراع ايعراّ )ايترأَِٝ(،     
ٚقٛاْني ايتشٍٛ إىل ايكطاع اـاص )اـصخص١(، ٭ٕ ايتشٍٛ مبٛدب ٖرٙ ايكرٛاْني ٜر٪دٟ   

ايرٟ ؽطع ي٘ ايػسن١، ؾط٬ً عٔ إٔ ٖررا ايتػرٝري قرد ٜصراسب٘      إىل تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ
تػٝري يف ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسن١. يرا تجاز َطأي١ اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسنات اييت 
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ؽطع يًتشٍٛ مبٛدب ٖرٙ ايكٛاْني، ٚيإلداب١ ع٢ً ٖرا ايتطا٩ٍ ضٓكطرِ ٖررا املطًرب إىل    
 ايؿسعني اٯتٝني:

 ٍٛ يف قٛاْني ايتشٍٛ إىل ايكطاع ايعاّ )ايتأَِٝ(.ايؿسع ا٭ٍٚ: اثس ايتش
 ايؿسع ايجاْٞ: اثس ايتشٍٛ يف قٛاْني ايتشٍٛ إىل ايكطاع اـاص )اـصخص١(.

 الفرع األول
 اثر التحول يف قواًني التحول إىل القطاع العام التأهٍن

 ١ًَٝٔ ايكٝٛد اييت تسد ع٢ً سل املًه١ٝ يًُصًش١ ايعا١َ، ٚٚضر  ٜعترب ايتأَِٝ قٝدًا
 ْكٌ ًَه١ٝ ايػسنات َٔ ايكطاع اـاص إىل ايكطاع ايعراّ،  َٔ ايٛضا٥ٌ اييت تتبعٗا ايدٚي١ يف

ؾتٓتكٌ مبٛدب٘ ًَه١ٝ ايػسنات اـاصر١ اىل املًهٝر١ ايعاَر١ ايريت متجًرٗا ايدٚير١. يررا ٜجراز         
ايتطا٩ٍ عٔ أثس ايتأَِٝ ع٢ً ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١ امل٪ممر١؛ ؾٗرٌ تٓكطرٞ ٜٚكرّٛ        

خص املعٓرٟٛ اؾدٜرد عرٔ سكرٛم     َكاَٗا غخص قاْْٛٞ ددٜد؟ َٚرا َرد٣ َطر٪ٚي١ٝ ايػر    
 ٚايتصاَات ايػسن١ امل٪مم١ اييت ْػأت قبٌ ايتأَِٝ؟

باد٨ ذٟ بد٨, ست٢ ميهٔ اإلداب١ ع٢ً ٖرا ايتطا٩ٍ, ٫ بد َٔ طسق ايصرٛز ايريت   
 ميهٔ إ ٜتِ يف اطازٖا ايتأَِٝ ٖٚٞ:

قد ٜهٕٛ ْكٌ املًهٝر١ َباغرس٠ بكصرد تصرؿ١ٝ املػرسٚع اـراص املر٪َِ        " ايصٛز٠ ا٭ٚىل:
ٝح تٓٗٞ ؾٝٗا ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ ٚترٚب يف غهٌ قراْْٛٞ ددٜرد قرد ٜهرٕٛ َ٪ضطر١ أٚ      ع

١٦ٖٝ عا١َ أٚ غسن١ َطا١ُٖ أٚ غسن١ َٔ ايػسنات املختًط١ عٝح ٫ ميهٔ اعتبراز ايػرهٌ   
, ٚبريو ؾإٕ امل٪ضطات أٚ اهل٦ٝرات ايعاَر١ ايريت ٖرٞ َرٔ      (1)اؾدٜد اَتدادًا يًػهٌ ايطابل"
ترب اغخاصًا قا١ْْٝٛ ددٜد٠ قاَت ع٢ً اْكاض ايػرسنات امل٪ممر١   اغخاص ايكإْٛ ايعاّ تع

اييت اْكطت ٚامًرت بايترأَِٝ, َرع ٬َسعر١ إٔ تصرؿ١ٝ ايػرسنات امل٪ممر١ ٫ ترتِ برٓؿظ          
ايطسٜك١ اييت تتِ ؾٝٗا تصؿ١ٝ ايػسنات بصؿ١ عا١َ، بٌ ٖٞ تصؿ١ٝ ْعس١ٜ تٗدف إىل ؼدٜد 

صرعٛب١ بػرإٔ    أٜر١  ٛز ايتأَِٝ ٫ تجري, ٖٚرٙ ايصٛز٠ َٔ ص(2)ايتعٜٛ  املطتشل يًػسنا٤
اْكطا٤ غخص١ٝ ايػسن١ أٚ املػسٚع املر٪َِ ايررٟ اخرر غره٬ً آخرس، ؾرٓٗ  بعرد ايترأَِٝ         

                                                      

 .435يشغخ: د. حدام الجيؽ عبج الغشي الرغيخ, مرجر سابق, ص (3)
 .335يشغخ: د. مرظفى كسال طو, مرجر سابق, ص (1)
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بايتايٞ تهٕٛ ايػسن١ أٚ اهل١٦ٝ يف غهًٗا اؾدٜد خًؿًا عاًَا يف ناؾ١ ، (1)غخصًا َعًٜٓٛا ددٜدًا
 ناؾ١ سكٛم ايػسن١ امل٪مم١ ٚايتصاَاتٗا.

ع املصسٟ أت٢ بصرٛز عدٜرد٠ يتطبٝرل َبردأ اـ٬ؾر١ ايعاَر١       ٚاؾدٜس بايرنس إ املػس
مبٛدب ايتأَِٝ مبٓاضب١ تأَِٝ ايػسنات اـاص١، ٫ضُٝا َا نرإ َٓٗرا يف صرٛز٠ اضررتداد     

( يطر١ٓ  185ا٫يتصاّ قبٌ اْتٗا٤ٙ، ؾُج٬ً تأَِٝ غسن١ قٓا٠ ايطٜٛظ مبٛدرب ايكرإْٛ زقرِ )   
( بٓكرٌ مجٝرع َرا يًػرسن١ َرٔ اَرٛاٍ       1، ٚؼًٜٛٗا إىل ١٦ٖٝ، سٝح قطر٢ يف املراد٠ )  1956

ٚسكٛم َٚا عًٝٗا َٔ ايتصاَات َع سٌ مجٝع اهل٦ٝات ٚايًذرإ ايكا٥ُر١ عًر٢ ادازتٗرا، نرريو      
، 1957( يطر١ٓ  107اْٗا٤ تسخٝص غسن١ َازنْٛٞ زادٜٛ ايتًػساؾٝر١ مبٛدرب ايكرإْٛ زقرِ )    

 ٚقد ُأضِظَ ٖرا ا٫ْٗا٤ ع٢ً إٔ: 

 ١.ت٪ٍٚ مجٝع َٛدٛدات ايػسن١ إىل اؿهَٛ -1
تًتررصّ اؿهَٛرر١ بأٜرر١ خصررّٛ عًرر٢ ايػررسن١، ٚيهررٔ يف سرردٚد قُٝرر١ ايتررصاّ اؿهَٛرر١    -2

مبٛدٛدات ايػسن١ اييت تكردزٖا ؾٓر١ كتصر١، ٚقرد اضرظ ايربع  ايترصاّ اؿهَٛر١         
بايتصاَات غسن١ َازنْٛٞ باؿدٚد املتكد١َ بأْ٘ اضرتخ٬ف قراْْٛٞ يف تًرو اؿردٚد ٫     

إْٛ املردْٞ، سٝرح تٓصرسف ايرَر١ املايٝر١      خ٬ؾ١ عاَر١ ٚؾكرًا يًكٛاعرد ايعاَر١ يف ايكر     
، َٚع ذيو ؾكد ذٖب ايبع  إىل إٔ َطر٪ٚي١ٝ  (2)يًػسن١ عهِ ايكإْٛ إىل ذ١َ اؿه١َٛ

ايدٚي١ عٔ ايتصاَات ايػسن١ عدٚد ق١ُٝ َٛدٛداتٗا اييت اْتكًت إيٝٗرا، هعًرٗا َتعًكر١    
يررَتني يف  مبذُٛع َعني َٔ ا٭َرٛاٍ ٖرٛ أغرب٘ برايٛازخ بػرسط اؾرسد أٚ باْؿصراٍ ا       

ايكإْٛ ايؿسْطٞ، ٚاقسب غربًٗا برايٛازخ يف ايػرسٜع١ اإلضر١َٝ٬، سٝرح ىًرـ ايرٛازخ        
 .(3)َٛزٚث٘ يف سكٛق٘ ٫ٚ تٓتكٌ إيٝ٘ ايتصاَات٘

قد ىايـ املػسع ايصٛز٠ ايطابك١ ٜٚػري إىل اضتُساز غخصر١ٝ املػرسٚع    ايصٛز٠ ايجا١ْٝ:
هٌ املػرسٚع، ٖٚٝهًر٘ ايتٓعُٝرٞ. ٚيف    امل٪َِ ايطابك١ ع٢ً ايتأَِٝ ع٢ً ايسغِ َٔ تػرٝري غر  

َتداد ايكاْْٛٞ ٚايطبٝعٞ يًػرسن١ َرا قبرٌ ايترأَِٝ،     ا٫ٖرٙ اؿاي١ تعترب تًو ايػخص١ٝ ٖٞ 
                                                      

 .387ق، صيشغخ: د. صبخي مرظفى الدبػ، مرجر ساب (3)
 .314، 98فتحي عبجالربؾر، مرجر سابق، صيشغخ:  (1)
دائخة فحص الظعؾن محكسة الشقض، نقاًل  19( لدشة 131محكخة الشيابة العامة الظعؽ ) (1)

 .315عؽ السرجر نفدو، ص



 (12( ، السنة )73( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

762 

ٚتبك٢ يف اضتُساز١ٜ سٝاٍ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات املتعًك١ بٗرا, َٚرٔ ا٫َجًر١ عًر٢ ذيرو ترأَِٝ       
خرر قبرٌ ايترأَِٝ غرهٌ     ، سٝرح نرإ ايبٓرو ٜت   1960( يطر١ٓ  40ايبٓو ا٭ًٖٞ بايكإْٛ زقِ )

غسن١ َطا١ُٖ ٚتكسز إ ٜتخر مبكتط٢ قإْٛ ايتأَِٝ غهٌ َ٪ضط١ عا١َ, َٚع ذيو ؾٛؾكرًا  
( َٔ ايكرإْٛ ايصرادز بتأَُٝر٘ ٜعرٌ ايبٓرو ا٭ًٖرٞ ٖرٛ ايبٓرو املسنرصٟ يًدٚير١،           6يًُاد٠ )

 1975( يط١ٓ 163ٜٚطتُس يف َباغس٠ ناؾ١ اختصاصات٘ املخٛي١ ي٘ مبكتط٢ ايكإْٛ زقِ )
إٔ ايبٓٛى ٚا٥٫تُإ, ٜٚطتؿاد َٔ ذيو إ املػسع أبك٢ ع٢ً غخص١ٝ ايبٓو امل٪َِ زغرِ  بػ

 .(1)تػٝري غهً٘ ايكاْْٛٞ َٔ غسن١ َطا١ُٖ إىل َ٪ضط١ عا١َ
ٖٚٞ تتِ بٓكٌ ًَه١ٝ اضِٗ املػسٚع نًٗا أٚ بعطٗا إىل ايدٚي١ إذا نرإ   أَا ايصٛز٠ ايجايج١:

ػرسن١ امل٪ممر١ دٕٚ إ وردخ تػرٝريًا يف     املػسٚع ٜتخر غرهٌ غرسن١ َطرا١ُٖ َرع بكرا٤ اي     
 غهًٗا. ٚيهٔ ٌٖ ٜرتتب ع٢ً ايتأَِٝ ٚؾل ٖرٙ ايصٛز٠ اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ؟.

ابتدا٤ً ٫ بد َٔ ايكٍٛ إٔ ايتأَِٝ اؾص٥ٞ ٫ ٜجري خ٬ؾًا غصٛص بكرا٤ ايػخصر١ٝ   
٬ف ٜجرٛز  , إ٫ إٔ اـر (2)املع١ٜٛٓ يًػسن١، سٝح تعٌ قتؿع١ بهٝاْٗا ٚغخصٝتٗا املع١ٜٛٓ

عٓدَا ٜهٕٛ ايتأَِٝ نًًٝا؛ سٝح ذٖب داْرب َرٔ ايؿكر٘ إىل إٔ ايترأَِٝ ايهًرٞ ٜرتترب عًٝر٘        
شٚاٍ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ٚظٗٛز غسن١ أخس٣ ؽتًـ يف ْعاَٗا عٔ ايٓعراّ ايكردِٜ،   
ؾٗٞ تٓتكٌ بايهاٌَ يًدٚي١ ؾتصٍٚ تبعًا يريو غخصرٝتٗا املعٜٓٛر١ بايهاَرٌ، َٚرٔ ثرِ تعرٛد       

نػهٌ غرسن١   –يدٚي١ َٔ ددٜد يف اضباؽ ايػهٌ ايكاْْٛٞ ايرٟ نإ هلا قبٌ ايتأَِٝ عًٝٗا ا
ٚبايتايٞ ؾإٕ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ امل٪مم١ َبتداٖا بعد ايتأَِٝ ٫ٚ اَتداد  –َطا١ُٖ 

هلرٙ ايػخص١ٝ يف ايؿرت٠ َرا قبرٌ ايترأَِٝ, ٫ٚ ٜػرري فرس٣ ٖررا ايتصرٛز اعررتاف املػرسع          

                                                      

، دون 3يشغخ: د. حدام الجيؽ عبجالغشي الرغيخ، الشغام القانؾني النجماج الذخكات، ط  (3)
؛ د. فتحي عبج الربؾر, مرجر سابق, 436, ص3987، القاىخة، ذكخ مكان الشذخ

. حكيقة ان السذخع السرخي لؼ يدمػ حكسًا واحجًا بذأن اآلثار التي تختب عمى 46ص
 .54-43تأميؼ الذخكات الخاصة. يشغخ: د. فتحي عبجالربؾر، السرجر الدابق، ص

 .437يشغخ: د. حدام الجيؽ عبجالغشي الرغيخ, مرجر سابق, ص (1)
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، ٚبرريو ٜعتررب ايترأَِٝ ٚؾكرًا هلررا      (1)استؿاظ٘ بػهً٘ ايكاْْٛٞ ايطابلباضتشداخ املػسٚع ٚ
 كطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ امل٪مم١ ٚسًٗا.اْػاٙ ضببًا يف ا٫

بُٝٓا ٜس٣ داْب أخرس َرٔ ايؿكر٘ إٔ ايترأَِٝ ٫ ٜرتترب عًٝر٘ ٚؾكرًا هلررٙ ايصرٛز٠          
ملعٜٓٛر١ إىل َرا بعرد    اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ امل٪ممر١, سٝرح متترد غخصرٝٗا ا    

ايتررأَِٝ, ذيررو ٭ٕ املػررسع عٓرردَا قررسز ا٫ستؿرراظ باملػررسٚع أٚ ايػررسن١ بايػررهٌ ايكرراْْٛٞ 
ايطررابل قصررد َررٔ ذيررو  ا٫ستؿرراظ برررات ايػخصرر١ٝ املعٜٓٛرر١ يًػررسن١ امل٪ممرر١ ٫ مبذررسد  
ا٫ستؿاض ايػهٌ، ٚنٌ َا طسأ ع٢ً ايػسن١ امل٪مم١ َرٔ تػرٝري ٖرٛ اَرت٬ى ايدٚير١ ؾُٝرع       

ٚ اضُٗٗا بايتأَِٝ، ٖٚرا ا٭َس ٫ ٜٓاٍ َٔ غخصٝٗا املع١ٜٛٓ، ٫ٚ ٜ٪ثس يف نٝاْٗا سصصٗا أ
، يريو تبك٢ ايػسن١ امل٪مم١ َط٪ٚي١ عٔ ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗرا ايطرابك١ عًر٢    (2)ايكاْْٛٞ

ايتأَِٝ، أٟ أْٗا يف ساي١ اضتُساز سٝاٍ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا، ٚبايتايٞ ٫ ٜتطًرب ا٭َرس ٚؾكرًا    
ػاٙ إٔ ْ٪ضظ َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ػاٙ ٖرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات ع٢ً ؾهس٠ اـ٬ؾر١،  هلرا ا٫
ْكطا٤ يتًو ايػسن١، ؾهٌ َا تػري َٔ تًو ايػسن١ ٖٛ اًٜٛي١ مل ٜصاسب ع١ًُٝ ايتأَِٝ ا ٭ْ٘

 ًَهٝتٗا يًدٚي١، أٟ تػٝري يف صؿ١ املايو َٔ غخص خاص إىل غخص عاّ.
ػراٙ سٝرح درس٣ قطرا٤ٖا عًر٢ إ:      ٫اٚقد اٜدت قه١ُ ايرٓك  املصرس١ٜ ٖررا    

ت يف ت ٚاملٓػرر بتررأَِٝ بعرر  ايػررسنا 1961( يطرر١ٓ 117"َرر٪د٣ ْصررٛص قررإْٛ زقررِ )
ْكطا٤ املػسٚع املر٪َِ مبكتطر٢ ٖررا ايكرإْٛ برٌ      يػازع مل ٜػأ اَرنست٘ ا٫ٜطاس١ٝ إٔ ا

غرساف اؾٗر١   ضرتُساز ممازضر١ ْػراط٘ َرع اخطراع٘ إل     زأ٣ ا٫بكا٤ ع٢ً غرهً٘ ايكراْْٛٞ ٚا  
ز١ٜ اييت ٜس٣ اؿاق٘ بٗا, ٖٚرا ا٫غساف ٫ ٜعين شٚاٍ غخص١ٝ املػسٚع امل٪َِ بٌ تعٌ ا٫دا

ي٘ ٖرٙ ايػخص١ٝ ا٫عتباز١ٜ اييت ناْت ي٘ قبٌ ايتأَِٝ ٚذَت٘ املاي١ٝ املطرتك١ً مبرا عطراٙ    
ٜهٕٛ عايكًا بٗا َٔ ايتصاَات، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖرا اؿهِ تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ املػسٚع َط٪ٚي١ٝ نا١ًَ 

تصاَات٘ ايطابك١ ع٢ً ايتأَِٝ نٓتٝذ١ ست١ُٝ ٫ضرتُساز غخصرٝت٘ املعٜٓٛر١، ٫ٚ    عٔ مجٝع اي
ٜػري َٔ ذيو اًٜٛي١ أضِٗ املػسٚع امل٪َِ أٚ سصص زأمساي٘ يف ايػسنات ذات املطر٪ٚي١ٝ  
احملدٚد٠ إىل ايدٚي١ َع ؼدٜد َط٦ٛيٝتٗا عرٔ ايتصاَاتر٘ ايطرابك١ يف سردٚد َرا آٍ إيٝٗرا َرٔ        

                                                      

يشغخ: د. محسؾد سسيخ الذخقاوي, شخكات القظاع الخاص ووحجات القظاع العام في  (3)
 .151, ص3971، دون ذكخ جية الشذخ، القاىخة, 3القانؾن السرخي, ط

 .336يشغخ: د. مرظفى كسال طو, مرجر سابق, ص(1) 
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ٚقرد اصربشت املايرو ايٛسٝرد      –ايتأَِٝ ذيو بإٔ َطر٪ٚي١ٝ ايدٚير١   اَٛاي٘ ٚسكٛق٘ يف تازٜخ 
٫ تعدٚ إ تهٕٛ تطبٝكًا يًكٛاعد ايعا١َ يف َط٦ٛي١ٝ املطراِٖ   –ؾُٝع ا٫ضِٗ أٚ اؿصص 

أٚ َكدّ اؿص١ ايرٟ ٫ ٜطأٍ اثٓا٤ قٝاّ ايػسن١ عٔ ايتصاَاتٗا ٚإمنا تتشدد َط٦ٛيٝت٘ عٓرد  
 .(1)قدَ٘ َٔ سصص يف زأع َاهلا" ايتصؿ١ٝ مبا ميًه٘ َٔ اضُٗٗا أٚ َا

 1964( يطر١ٓ  99نُا ٖٛ اؿاٍ يف قإْٛ تأَِٝ بعر  ايػرسنات ٚاملٓػرأ٠ زقرِ )    
ت املػاز إيٝٗا يف "ؼتؿغ ايػسنات ٚاملٓػ /أ( َٓ٘ ع٢ً إٔ: 4ايعساقٞ سٝح ْصت املاد٠ )

ػراز  املاد٠ ا٭ٚىل بػهًٗا ايكاْْٛٞ عٓد صدٚز ٖرا ايكرإْٛ ٚتطرتُس ايػرسنات املٓػرأ٠ امل    
إيٝٗا يف َصاٚي١ ْػاطٗا ٫ٚ تٓتكٌ ايتصاَاتٗا ايطابك١ إىل ايدٚير١ إ٫ يف سردٚد َرا آٍ إيٝٗرا َرٔ      

 اَٛاٍ تًو ايػسنات ٚاملٓػ ت ٚسكٛقٗا يف تازٜخ ايتأَِٝ".
ْكطرا٤ ايػرسن١   ر بؿهرس٠ ا سكٝك١ إٔ ايرٓص املتكردّ ٜرٛسٞ برإٔ املػرسع قرد أخر       

ٜرسادٙ   رٟ ناْت عًٝ٘ قبٌ ايترأَِٝ، ٚذيو ٫امل٪مم١، ٚإٕ بكت ع٢ً ْؿظ ايػهٌ ايكاْْٛٞ اي
عباز٠ اْتكاٍ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات إىل ايدٚي١ يف سردٚد َرا آٍ ايٝٗرا َرٔ أَرٛاٍ تًرو ايػرسن١،        
ٖٚرٙ ايعباز٠ تٛسٞ بإٔ ايدٚي١ أصبشت خًؿًا قاًْْٛٝا عاَرًا يًػرسن١ ايريت خطرعت يًترأَِٝ      

خ٬ف ٚؾرل ايصرٝػ١ ايريت درا٤ت بٗرا      ضرت ا٫٫ْتكاٍ ًَهٝتٗا إيٝٗا، ٬ٜٚسغ إٔ ا٭خر بؿهس٠ 
( َٔ قرإْٛ ايترأَِٝ ايعساقرٞ أغرب٘ َرا ٜهرٕٛ برايٛازخ بػرسط اؾرسد يف ايكرإْٛ           4املاد٠ )

ايؿسْطررٞ ٚانجررس غرربٗا بررايٛازخ ٚؾررل قٛاعررد ايػررسٜع١ اإلضرر١َٝ٬ سٝررح ٫ ىًررـ َٛزثرر٘ يف 
كرإْٛ باضرتُساز   ايتصاَات٘ ٫ٚ تٓتكٌ إيٝ٘ سكٛق٘ إ٫ بعد ضداد ايدٜٕٛ. َع ذيو ؾرإٕ اقرساز اي  

٫ضرتُساز يف َصاٚير١ ْػراطٗا يرٝظ إ٫ فرسد عًُٝر١ ْكرٌ        اايػسن١ بػهًٗا ايكاْْٛٞ ايطابل ٚ
 ملًه١ٝ ا٫ضِٗ َٔ املطاُٖني إىل ايدٚي١ يتهٕٛ املايو ايٛسٝد هلا. 

ْكطرا٤ ايػخصر١ٝ   كرًا يًرٓص املتكردّ ٫ ٜرتترب عًٝر٘ ا     ٚهلرا ْرس٣ إٔ ايترأَِٝ ٚؾ  
ِ   منا املع١ٜٛٓ يًػسن١ امل٪مم١، ٚإ ، ٭ٕ املػرسع  متتد غخصٝٗا املع١ٜٛٓ إىل َرا بعرد ايترأَٝ

عٓدَا قسز ا٫بكا٤ عًر٢ ايػرسن١ امل٪ممر١ بػرهًٗا ايكراْْٛٞ ايطرابل، ٚاضرتُسازٖا يف َصاٚير١         
قصررد َررٔ ذيررو ا٫ستؿرراظ برررات ايػخصرر١ٝ املعٜٓٛرر١ يًػررسن١ امل٪ممرر١ ٫ فررسد    ْػرراطٗا

                                                      

 16س 17/3/3975ق جمدة  18لدشة  419محكسة الشقض السرخية الظعؽ رقؼ  (3)
, نقال 3516ص 15س 11/31/3974ق جمدة  18لدشة  116لظعؽ رقؼ , ا157ص

 .181عؽ، عبج السشعؼ دسؾقي, مرجر سابق, ص
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َرٔ تػرٝري ٖرٛ اَرت٬ى ايدٚير١ ؾُٝرع       ا٫ستؿاض ايػهٌ، ٚنٌ َا طسأ ع٢ً ايػسن١ امل٪مم١ 
اضُٗٗا بايتأَِٝ، ٖٚرا ا٭َس ٫ ٜٓاٍ َٔ غخصٝٗا املع١ٜٛٓ، ٫ٚ ٜ٪ثس يف نٝاْٗا ايكاْْٛٞ، ٫ٚ 
ٜػررري َررٔ ٖرررا ايتصررٛز اًٜٛيرر١ أضررِٗ ايػررسن١ امل٪ممرر١ إىل ايدٚيرر١ ٚؼدٜررد َطرر٦ٛيٝتٗا عررٔ  

يف ترازٜخ ايترأَِٝ، ذيرو إٔ    ايتصاَاتٗا ايطرابك١ يف سردٚد َرا آٍ إيٝٗرا َرٔ اَٛاهلرا ٚسكٛقٗرا        
َط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ ٚقد اصبشت املايو ايٛسٝد ؾُٝع ا٫ضِٗ ٫ تعدٚ إٔ تهٕٛ تطبٝكًا يًكٛاعد 
ايعا١َ يف َط٦ٛي١ٝ املطاِٖ أٚ َكدّ اؿص١ ايرٟ ٫ ٜطأٍ اثٓا٤ قٝاّ ايػسن١ عٔ ايتصاَاتٗا، 

دَر٘ َرٔ سصرص يف    ٚإمنا تتشدد َط٦ٛيٝت٘ عٓد ايتصؿ١ٝ مبا ميًهر٘ َرٔ اضرُٗٗا أٚ مبرا ق    
قٝرراّ ايدٚيرر١ بتطرردٜد ايتعٜٛطررات اي٬شَرر١ ، ٫ٚ ٜٓرراٍ َررٔ ٖرررا ايتصررٛز أٜطررًا زأع َاهلررا

َٔ قإْٛ تأَِٝ بع  ايػسنات ٚاملٓػرأ٠   ايجا١ْٝ املاد٠يًُطاُٖني ٚايدا٥ٓني ٚؾكًا ٭سهاّ 
 .ايعساقٞ

إذا ٖٚرا ٜعين استؿاظ املػسٚع أٚ ايػسن١ امل٪مم١ بايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ، ايًرِٗ إ٫  
نإ ايكإْٛ ايرٟ صدز مبٛدب٘ ايتأَِٝ ٜتطُٔ َا ٜؿٝد ؼٌٜٛ املػسٚع املر٪َِ إىل َسؾرل   
عاّ أٚ دف٘ يف َٓػأ٠ اخس٣, ؾؿٞ ٖرٙ اؿاي١ تٓكطٞ ايػخص١ٝ املعٜٓٛر١ ْٗا٥ٝرًا ٚتٓػرأ    

، ملرا ي٬ْردَاز َرٔ أثرس عًر٢      (1)بعد ايتأَِٝ غخصر١ٝ َعٜٓٛر١ ددٜرد٠ يًُػرسٚع أٚ ايػرسن١     
ع٢ً ايتؿصٌٝ ايطابل. سٝح إ ايػسن١ ايداف١ ؼٌ  ا٫ْدَاز أٚ ايداخ١ً بايػسن١ املٓدف١ 

 .(2)قًٗا ؾُٝا هلا َٔ سكٛم َٚا عًٝٗا َٔ ايتصاَات، سٝح تهٕٛ خًؿًا هلا يف ذيو
نًررص ممررا تكرردّ بررإٔ عًُٝررات ايتررأَِٝ ٖررٞ عًُٝررات َستبطرر١ بايدٚيرر١ صرراسب١ 

    ٘ َرٔ ايٓعراّ ايكراْْٛٞ اـراص إىل      ايطٝاد٠، ٖٚٞ اييت ؼدد ايػهٌ ايررٟ ٜرتِ ايتشرٍٛ ؾٝر
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعاّ، ؾط٬ً عٔ ذيو ؾٗٞ اييت تكسز سطب قٛاْٝٓٗا اـاص١ بايتأَِٝ َرد٣  
اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ضٛا٤ نإ ايتأَِٝ ٜكتصس ع٢ً تػرٝري ايػرهٌ ايكراْْٛٞ    

تكرسز اضرتُساز    يًػسن١ أٚ ٜتذراٚش ذيرو إىل تػرٝري ايٓعراّ ايكراْْٛٞ ايررٟ ؽطرع ير٘، ٚقرد         
 ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ع٢ً ايسغِ َٔ تػٝري غهًٗا ْٚعاَٗا ايكاْْٛٞ َعًا.

                                                      

, 3987يشغخ: د. باسؼ دمحم صالح, القانؾن التجاري, القدؼ األول, دار الحكسة،  بغجاد,   (3)
 .337؛ د. مرظفى كسال طو, مرجر سابق, ص147ص

, نقال عؽ؛ عبج 3785ص 14س 31/31/3981جمدة  48لدشة  191طعؽ رقؼ  (1)
 .199السشعؼ دسؾقي, مرجر سابق, ص
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 الفرع الثاًً
 اثر التحول يف قواًني التحول إىل القطاع اخلاص )اخلظخظة(

إٕ أغًب ايدٍٚ اييت اخرت باـصخصر١ ؾرأت إىل عًُٝر١ اعراد٠ ٖٝهًر١ غرسناتٗا       
ٗٝردًا يتشٛهلرا إىل غرسنات خاصر١، ٚهلررا لرد إٔ       ايعا١َ بتشًٜٛرٗا إىل غرسنات َطرا١ُٖ مت   

املػسع ايؿسْطٞ اصدز ايعدٜد َٔ ايكٛاْني اييت تتطُٔ اعاد٠ ٖٝه١ً بع  املٓػرا٠ ايعاَر١   
ٚقررسز اْتكرراٍ سكررٛم ٚايتصاَررات    ،(1)ايصررٓاع١ٝ ٚايتذازٜرر١ ٚؼًٜٛررٗا إىل غررسنات َطررا١ُٖ  

١ املطا١ُٖ ايٓاػر١ عرٔ ٖررٙ    املػسٚعات ٚامل٪ضطات ايعا١َ عٓد اعاد٠ ٖٝهًٝتٗا إىل ايػسن
ايرٟ قطر٢ بتشٜٛرٌ امل٪ضطر١ ايعاَر١      1996/ 26/7ايع١ًُٝ نايكإْٛ ايؿسْطٞ ايصادز يف 

ي٬تصا٫ت ايؿسْط١ٝ إىل غسن١ َطا١ُٖ متًو ايدٚي١ اضُٗٗا بايهاٌَ ع٢ً ايٓشٛ ايررٟ تعتررب   
 .(2)ؾٝ٘ ايػسن١ ا٭خري٠ خًؿًا عاًَا يًُ٪ضط١ ايعا١َ

يؿسْطررٞ "إٔ اـصخصرر١ َررا ٖررٞ إ٫ تػررٝري يف ايػررهٌ  ٜٚررس٣ داْررب َررٔ ايؿكرر٘ ا
ايكاْْٛٞ يًػسن١ أٚ املٓػا٠ ايعا١َ عٔ طسٜل ؼًٜٛٗا إىل غسن١ َطا١ُٖ، ٚإٕ ع١ًُٝ ايتشٍٛ 
ٖرٙ ت٪دٟ إىل اْكطرا٤ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يًُٓػرا٠ ايعاَر١ أٚ ايػرسن١ بٛصرؿٗا غخصرًٝا         

سن١ ايٓامج١ عٔ اعاد٠ اهلٝه١ً َعًٜٓٛا عاًَا، ْٚػ٤ٛ غخص١ٝ َع١ٜٛٓ ددٜد٠ ٖٞ غخص١ٝ ايػ
 .(3)بٛصؿٗا غخص١ٝ َع١ٜٛٓ خاص١"

أَا بايٓطب١ يًُػسع املصسٟ لرد أْر٘ قرد اْرتٗر اضرًٛب اعراد٠ ٖٝهًر١ اهل٦ٝرات         
ٚايػسنات ايعا١َ، سٝح ْص ع٢ً إٔ  ؼٌ ايػسنات ايكابط١ قٌ ٖٝأت ايكطاع ايعاّ، نُا 

ت، ٚتٓتكرٌ إىل ايػرسنات   رٙ اهلٝر  يػسنات اييت تػسف عًٝٗا ٖؼٌ ايػسنات ايتابع١ قٌ ا
ايكابط١ ٚايػسنات ايتابع١ هلا، ناؾ١ َا هل٦ٝات ايكطاع ايعاّ ٚغرسنات٘ املًػرا٠ َرٔ سكرٛم،     
نُا تتشُرٌ مجٝرع ايتصاَاتٗرا ٚتطرأٍ َطر٪ٚي١ٝ ناًَر١ عٓٗرا، ٚيًػرسن١ ايكابطر١ تأضرٝظ           

١ أٚ غرررتاى َررع ا٭غررخاص املعٜٓٛرر١ ايعاَرر١ أٚ اـاصرر  ا٫غررسنات َطررا١ُٖ مبؿسدٖررا أٚ ب 
 .(4)ا٭ؾساد

                                                      

(1)  Jean phillippe; colson droit public L-G-D.J. paris 1997. P254-255. 

(2)  Jean Philippe; op.cit, p.287. 

(3)  Jean phillippe; Op. Cit, P187. 
اع األعسال العام والسادة الثانية السادة الثانية مؽ مؾاد اصجار قانؾن شخكات قظتشغخ:  (4)
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ٚيهٔ ٬ٜسغ إ َطأي١ اْكطا٤ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٚغسنات٘ مل تهٔ قٌ اتؿام يد٣ ايؿكر٘  
املصسٟ، ؾكد اختًـ بػإٔ ؼدٜد املكصٛد باؿًٍٛ ايرٟ اغاز إيٝ٘ ايٓص املتكدّ، ٚيريو 
ظٗست إىل ايطرطح ثر٬خ آزا٤، أٚهلرا ذٖرب إىل إ املكصرٛد براؿًٍٛ ٖرٛ تػرٝري يف ايػرهٌ          

 ، ٚضتٓد يف ذيو إىل ا٭ضباب اٯت١ٝ:(1)ضِ ؾكطا٫يكاْْٛٞ، أٟ يف ا

ْصت عًر٢ إٔ ٜبكر٢ اعطرا٤     1991( يط١ٓ 203( َٔ ايكإْٛ زقِ )13إٕ املاد٠ ) -3
فايظ ا٫داز٠ اؿايٕٝٛ يهٌ َٔ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٚغسنات٘ قا٥ُني ع٢ً ادازتٗا 

 ست٢ ٜتِ تػهٌٝ فايظ اداز٠ ددٜد٠.
( َٔ اي٥٬شر١ ايتٓؿٝرٜر١ يًكرإْٛ املررنٛز ْصرت عًر٢       48ملاد٠ )( ٚا2إٕ املاد٠ )  -1

ٜبك٢ زاع َاٍ تًو ايػسنات نُرا ٖرٛ دٕٚ تعردٌٜ َرٔ سٝرح َكردازٙ، ًَٚهٝتر١،        
 ْٚطب١ املطا١ُٖ ؾٝ٘.

إٕ اير١َ املاي١ٝ ي١٦ًٝٗ أٚ ايػسن١ اييت خطعت يًخصخص١ مبرا هلرا أٚ عًٝٗرا قرد      -1
 ؽاذ أٟ ادسا٤ ٜتعًل بٓكٌ املًه١ٝ.اْتكًت إىل ايػسن١ ايكابط١ أٚ ايتابع١ دٕٚ ا

إٕ قٝد ايػسن١ ايكابط١ ٚايتابع١ يف ايطذٌ ايتذازٟ إمنا ٖٛ ادسا٤ اغرتط٘ املػسع  -4
املصسٟ ٭ْٗا ناْت ٦ٖٝر١ قطراع عراّ ٚمل تهرٔ َكٝرد٠ يف ٖررا ايطرذٌ، أَرا ٚقرد          
 اصبشت غسن١ َطا١ُٖ ؾٝذب قٝدٖا يف ٖرا ايطرذٌ، ٚإٔ قٝرد ايػرسن١ ايتابعر١ يف    

غري يف ايطذٌ بايتط١ُٝ اؾدٜد٠ هلرٙ ايػرسن١.  ذازٟ ٫ ٜعين ض٣ٛ ايتأايطذٌ ايت
ٜٚتابع ٖرا اؾاْب َٔ ايؿك٘ ايكرٍٛ؛ إٔ اغررتاط املػرسع املصرسٟ هلررا ايكٝرد مل       

ذٖرب إيٝر٘ بايٓطرب١     ٜستبط بانتطاب ايػسن١ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ عًر٢ خر٬ف َرا   
يٞ ؾرإٕ تًرو املػراٜس٠ يف    ، ٚبايتا(2)يًػسن١ ايكابط١ ٚايتابع١ اييت ت٪ضظ ٭ٍٚ َس٠

اؿهِ بايٓطب١ هلررٙ ايػرسنات إمنرا ناْرت َػراٜس٠ َكصرٛد٠ َرٔ داْرب املػرسع          
يًتديٌٝ ع٢ً إ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػرسن١ ايكا٥ُر١ تطرتُس ٫ٚ تٓػرا برد٫ً َٓٗرا       

                                                      

( لدشة 111د. رضا عبج الحسيج الديج، شخح قانؾن شخكات قظاع االعسال رقؼ )يشغخ:  (3)
د. صبخي مرظفى  ؛41، ص3991، دار الثقافة الجامعية، االسكشجرية، 3993

 .531الدبػ، مرجر سابق، ص
 السرخي. 3993( لدشة111( مؽ قانؾن رقؼ )36( والسادة )3السادة )تشغخ:   (1)
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غخص١ٝ َع١ٜٛٓ ددٜد٠، يف سني إ املػسع زتب ع٢ً قٝرد ايػرسنات ايريت تٓػرا     
 نتطابٗا ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ.٭ٍٚ َس٠ يف ايطذٌ ايتذازٟ ا

( َٔ ايكإْٛ املرنٛز ت٪ندإ ع٢ً إٔ تطرتُس ايردعا٣ٚ   41( ٚاملاد٠ )6إ املاد٠ ) -5
اييت ٜهٕٛ طسؾًا ؾٝٗا ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٚغسنات٘ ٚاييت ؼٛيت إىل غسن١ قابط١ 
ٚتابع١ َٓعٛز٠ ضرٛا٤ أَراّ فًرظ ايدٚير١ أٚ ايتشهرِٝ ٚمل ٜطرسا عًٝٗرا ا٫ْكطراع         

( َررٔ قررإْٛ املساؾعررات املدْٝرر١ ٚايتذازٜرر١    130ٝرر٘ يف املرراد٠ ) املٓصررٛص عً
املصسٟ، ذيو ٫ٕ َٔ أضباب اْكطراع اـصر١َٛ، ٖرٞ ٚؾرا٠ اسرد اـصرّٛ، أَرا        
بايٓطب١ يًػخص املعٟٓٛ ؾٝٓتٗٞ بصٚاٍ غخصٝت٘ ا٫عتباز١ٜ، ؾطاملا إٔ املػسع 
ٛير١  املصسٟ يف املادتني اع٬ٙ قرسز اضرتُساز اـصر١َٛ ايريت ناْرت ايػرسن١ احمل      

طسؾًا ؾٝٗرا، ؾٗررا ٜعرين بايطرسٚز٠ عردّ شٚاٍ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يتًرو ايػرسن١          
 ٚاضتُسازٖا بايٓطب١ يًػسن١ اييت سًت قٌ ١٦ٖٝ ايكطاع ايعاّ سطب ا٭سٛاٍ.

ؼٍٛ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٚايػسنات ايتابع١ هلرا إىل  ٕ أإىل   (1)ٜٚرٖب ايساٟ ايجاْٞ
ا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ هل٦ٝات ايكطاع ايعاّ ٚايػسنات غسنات قابط١ ٚتابع١ ٜ٪دٟ إىل اْكط

ايتابع١ هلا، ٚتجبت غخص١ٝ َع١ٜٛٓ ددٜد٠ يًػسنات ايكابط١ ٚغسناتٗا ايتابع١، ابتردا٤ً َرٔ   
ٖٛ عدّ تازٜخ ايعٌُ بكإْٛ غسنات قطاع ا٭عُاٍ، ذيو إٔ املكصٛد باؿًٍٛ قٌ ايبشح 

ْْٛررًا، ٚتجبرت يًػررسن١ ايكابطرر١  ضررٝظ املٓصررٛص عًٝٗرا قا ضرسٚز٠ َساعررات ادرسا٤ات ايتأ  
ٚايػسن١ ايتابع١ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ َٔ تازٜخ ايعٌُ بكرإْٛ غرسنات قطراع ا٭عُراٍ ايعراّ      

 دٕٚ تعًٝل ذيو ع٢ً ايكٝد يف ايطذٌ ايتذازٟ، خ٬ؾًا يًػسنات اييت ت٪ضظ ابتدا٤ً. 
يف سني ٜرٖب ايرساٟ ايجايرح إىل ٚدرٛب ايتُٝٝرص َرا برني سرايتني؛ أٚهلُرا: سًرٍٛ          

يػسن١ ايكابط١ قٌ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ، ؾٗرٙ اؿًٍٛ ٫ ٜعد َٔ قبٌٝ ايتػٝري يف ايتط١ُٝ ا
بٌ ٖٛ تػٝري دٖٛسٟ يتعًك٘ بايٓعاّ ايكراْْٛٞ هل٦ٝرات ايكطراع ايعراّ ٖٚرٞ َرٔ ا٭غرخاص        

                                                      

، دورة 3993لدشة  111د. محسؾد سالؼ، قانؾن شخكات قظاع االعسال العام رقؼ يشغخ:  (3)
في بخنامج االصالح االقترادي ودور السكتب الفشي لؾزيخ قظاع االعسال العام في 

ت شخكة االعالنات الذخقية، فدو ات قظاع االعسال العام، مظبعة األترحيح مديخة شخك
. نقال عؽ: د. ميشج الجبؾري، الشغام القانؾني لمتحؾل الى 11، ص3997القاىخة، 

 .374، ص1118االردن، -، دار حامج لمشذخ والتؾزيع، عسان 3القظاع الخاص، ط
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ا٫عتباز١ٜ اييت ؽطع يًكإْٛ ايعاّ، ٚاخت٬ؾ٘ عٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اييت ؽطع ي٘ ايػسنات 
ٞ َٔ اغخاص ايكإْٛ اـاص، ٚبايتايٞ ؾإٕ اخت٬ف ٖرٜٔ ايٓعاَني ضٝطتًصّ ايكابط١ ٖٚ

اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ هل٦ٝات ايكطاع ايعاّ، ٚبايترايٞ عردّ اضرتُسازٖا. أَرا بايٓطرب١      
يًػسنات ايتابع١ ٫ ٜرتتب ع٢ً ٖرا اؿًٍٛ اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يػسن١ ايكطاع ايعراّ  

يػخص١ٝ املع١ٜٛٓ اؾدٜد٠، ذيرو ٭ٕ غرسنات ايكطراع ايعراّ ٖرٞ      ٚانتطاب ايػسن١ ايتابع١ ا
غسنات َطا١ُٖ ؾتبك٢ قتؿع١ بػهًٗا ايكاْْٛٞ ٚؽطع ؾُٝا مل ٜسد بػأْ٘ ْص يف قإْٛ 

 .(1)1981( يط١ٓ 159قطاع ا٭عُاٍ يكإْٛ ايػسنات املصسٟ زقِ )
٦ٝرات  ْٚعتكد إٔ ايسأٟ ا٭ٍٚ ايرٟ ذٖرب إىل عردّ اْكطرا٤ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ هل     

ٜعردٚ أنجرس َرٔ فرسد تػرٝري يف ايتطر١ُٝ، قرد داْرب          ايكطاع ايعراّ ٚغرسنات٘ ٚإ ا٭َرس ٫   
ايصٛاب يف عد٠ َٛاطٔ، ذيو إ ايتشٍٛ ايرٟ سصٌ هلررٙ اهل٦ٝرات مل ٜكتصرس عًر٢ فرسد      
تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ هل٦ٝات ايكطاع ايعاّ ٚصريٚزتٗا غسنات قابطر١، ٚإمنرا تبعر٘ تػرٝري     

ايكاْْٛٞ ايرٟ ؽطع ي٘ ٖرٙ اهل٦ٝات ٚغرسناتٗا ٖٚرٛ َٓبرت ايصر١ً عرٔ      دٖٛسٟ يف ايٓعاّ 
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ؼٛيت إيٝ٘، سٝح مت ايتشٍٛ َٔ ْعاّ ايكإْٛ ايعاّ إىل ْعاّ ايكإْٛ 

( 203( َٔ قإْٛ زقِ )2اـاص، ٖرا َٔ داْب، َٚٔ داْب آخس إذا اَعٓا ايٓعس يف املاد٠ )
ػرسع قرد اضرتخدّ َصرطًح اؿًرٍٛ، ٖٚررا ٜعرين سًرٍٛ         املصسٟ، لد إٔ امل 1991يط١ٓ 

غخص١ٝ َع١ٜٛٓ ددٜرد٠ يف ذات املسنرص ايكراْْٛٞ يًػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ ايريت اْكطرت بؿعرٌ         
ايتشٍٛ، ٚعًٝ٘ إذا مل ٜكصد املػسع ا٫ْكطا٤ ٫ضتعاض عٔ َصطًح ايتشٍٛ مبصطًح اخس 

ايرساٟ باضرتُساز   ٜدٍ ع٢ً تػرٝري ايتطر١ُٝ ٚيرٝظ َصرطًح اؿًرٍٛ، نُرا إٔ اضرتد٫ٍ ٖررا         
ايدعا٣ٚ اييت تهٕٛ ايػسنات ايكابط١ ٚايػسنات ايتابع١ هلا طسؾرًا ؾٝٗرا بعرد ايتشرٍٛ يردعِ      
زأٜ٘، ؾإْٓا ْس٣ إٔ ذيو ْتٝذ١ َٓطك١ٝ يؿهس٠ اؿًرٍٛ ايريت اصربشت ؾٝر٘ ايػرسن١ ايكابطر١       
 ٚايػسنات ايتابع١ خًؿًا قاْْٛٝرًا يًػرسنات ايطرابك١، ٖررٙ اـ٬ؾر١ درا٤ت ْتٝذر١ ا٫ْكطرا٤        
املبتطس يتًو اهل٦ٝات ٚغسناتٗا َٚٔ ثِ ٫ فراٍ يًكرٍٛ بٛقرـ ادرسا٤ات ايردع٣ٛ ٫ْكطراع       
اـص١َٛ، ٚاملاد٠ اييت اغاز إيٝٗا ٖرا ايساٟ إمنرا قصرد بٗرا ا٫ْكطرا٤ ايتراّ ايررٟ ٜساؾكر٘        

 ع١ًُٝ ايتصؿ١ٝ قٝاضًا ع٢ً ساي١ ايػخص ايطبٝعٞ عٓد ايٛؾا٠.

                                                      

 .313يشغخ: محسؾد مرظفى الدعاريخ، مرجر سابق، ص  (3)
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( 203ص املراد٠ ايجاْٝر١ َرٔ قرإْٛ زقرِ )     أَا بايٓطب١ يًسأٟ ايجايح؛ سكٝك١ً إٔ ْر 
مل ميٝص يف اؿًٍٛ بني ايػسن١ ايكابط١ ٚايػسن١ ايتابع١، ٚإٕ نإ ايساٟ قد ٚاؾل  1991يط١ٓ 

ايصٛاب بايٓطب١ يًتكطِٝ ايرٟ أت٢ ب٘ خاص١ ؾُٝا ٜتعًل بايػسن١ ايتابع١، ع٢ً اضاع أْٗا 
، إ٫ أْ٘ ٜتعرازض  1981يط١ٓ  (159يف ا٭صٌ غسن١ َطا١ُٖ ٚبايتايٞ ؽطع يًكإْٛ زقِ )

( َٔ قإْٛ قطاع ا٭عُاٍ اييت دعًت َٔ ْطام سًٍٛ ايػسنات ايكابطر١  2َع ْص املاد٠ )
قٌ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٜػرٌُ ؾطر٬ً عرٔ ذيرو غرسنات تًرو اهل٦ٝرات ايريت ؼرٌ قًرٗا           

 ايػسنات ايتابع١.
أْر٘ دعرٌ َرٔ     ٜٝرد، ذيرو  بايتأ ٚملا تكدّ ْس٣ إٔ َا ذٖب إيٝ٘ ايساٟ ايجاْٞ دردٜس 

ايتشٍٛ ضببًا ٫ْكطا٤ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ ٚغسنات٘ يتتشرٍٛ إىل غرسنات قابطر١ ٚغرسنات     
تابع١ هلا دٕٚ اؿاد١ إىل اتباع ادسا٤ات ايتأضٝظ املٓصرٛص عًٝٗرا قاْْٛرًا، ٚدٕٚ تعًٝرل     
ذيو ع٢ً ايكٝد يف ايطذٌ ايتذازٟ، ٖٚرا َا أندت٘ قه١ُ ايٓك  املصس١ٜ يف قرسازات عرد٠،   

قطت بإٔ: )ايٓص يف املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ َٛاد اصداز قرإْٛ غرسنات ايكطراع ا٭عُراٍ     سٝح 
عًر٢ إ ؼرٌ ايػرسنات ايكابطر١ قرٌ ٦ٖٝر١ ايكطراع ايعراّ          1991( يطر١ٓ  203ايعاّ زقرِ ) 

املػراز إيٝر٘، نُرا ؼرٌ ايػرسنات ايتابعر١        1983( يط١ٓ 97اـاضع١ ٭سهاّ قإْٛ زقِ )
ٙ اهل٦ٝات ٚذيو اعتبازًا َٔ تازٜخ ايعُرٌ بٗررا ايكرإْٛ    قٌ ايػسنات اييت تػسف عًٝٗا ٖر

ٚدٕٚ اؿاد١ إىل أٟ ادسا٤، ٚتٓتكرٌ إىل ايػرسنات ايكابطر١ ٚايػرسنات ايتابعر١ هلرا عطرب        
ا٭سٛاٍ ناؾ١ َا هل٦ٝات ايكطاع ايعاّ ٚغسنات٘ املًػا٠ َٔ سكٛم مبرا ؾٝٗرا سكرٛم ا٫ْتؿراع     

ط٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٓٗرا..." َؿرادٙ أْر٘ اعتبرازًا     ٚا٫هاز نُا تتشٌُ مجٝع ا٫يتصاَات ٚتطاٍ َ
تٓكطرٞ ٦ٖٝرات ايكطراع ايعراّ ايريت ناْرت        1991ٜٛيٝرٛ   19َٔ تازٜخ ايعٌُ بٗرٙ ايكرإْٛ  
ٚؼرٌ قًرٗا ايػرسنات ايكابطر١ سًر٫ًٛ       1983( يطر١ٓ  97خاضع١ ٭سهراّ ايكرإْٛ زقرِ )   

خ٬ؾر١ عاَر١، َٚرٔ ثرِ     قاًْْٛٝا ؾُٝا هلا َٔ سكٛم َٚا عًٝٗا َٔ ايتصاَات، ٚؽًؿٗرا يف ذيرو   
ي١ َط٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٔ مجٝع ايتصاَاتٗا قبٌ ايػري، ٚنإ ايجابت با٭ٚزام إ ١٦ٖٝ ٚتهٕٛ َط٪

ايكطاع ايعاّ يًصٓاعات املعد١ْٝ قد ضُٓت املطعرٕٛ ضردٖا ايجاْٝر١ يف ضرداد َردْٜٛٝاتٗا      
يػرسن١  ايجابت١ بايطٓدات ا٭ٚي١ٝ َٛضرٛع ايٓرصاع، ٚإذا اْكطرت ٖررٙ اهل٦ٝر١ ٚسًرت قًرٗا ا       
( يط١ٓ 203ايكابط١ يًصٓاعات املعد١ْٝ مبٛدب املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ َٛاد اصداز ايكإْٛ زقِ )

ضايـ ايبٝإ، ؾإٕ مجٝرع ايتصاَاتٗرا  تٓتكرٌ إيٝٗرا ٚتطراٍ َطر٪ٚي١ٝ ناًَر١، َٚٓٗرا          1991
ايتصاَٗا بطُإ ضداد ايطٓدات ا٫ذ١ْٝ املػاز إيٝٗا طرٛاٍ ؾررت٠ بكرا٤ غخصرٝتٗا املعٜٓٛر١      
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( يطر١ٓ  1499َا مل تٓك ، ٚملا نإ ذيو، ٚنإ صدٚز قساز فًظ ايرٛشزا٤ زقرِ )  َطتُس٠ 
ٜٓكررٌ تبعٝرر١ املطعررٕٛ ضرردٖا ايجاْٝرر١ إىل ايطاعٓرر١ َررع اضررتُساز ايػخصرر١ٝ املعٜٓٛرر١  2000

١ْ اهل١٦ٝ ايعا١َ ايصٓاع١ٝ يٝظ َٔ غرأ يًػسن١ ايكابط١ يًصٓاعات املعد١ْٝ اييت سًت قٌ 
ٙ ايػسن١ ايكابط١ اييت ناْت تتبعٗا املطعٕٛ ضدٖا ايجاْٝر١  إ تتشٌُ ايطاع١ٓ ايتصاَات ٖر

قبٌ ذيو بٌ تعٌ ٖٞ املط٪ٚي١ ٚسدٖا عٔ ا٫يتصاَرات ايريت تستبرت يف ذَتٗرا بطرداد قُٝر١       
 دازٜر١ ٚاإلغرساؾ١ٝ  املطايب١ ٚيٛ اْتكًرت تبعٝتٗرا اإل   املد١ْٜٝٛ ايجابت١ يف ايطٓدات ا٫ذ١ْٝ قٌ
طعٕٛ ؾٝ٘ ٚقد خايـ ٖررا ايٓعرس ٚزترب عًر٢ فرسد      إىل غسن١ قابط١ اخس٣، ؾإٕ اؿهِ امل

اْتكاٍ تبع١ٝ املطعٕٛ ضدٖا ايجا١ْٝ ا٫غساؾ١ٝ ٚا٫داز١ٜ إىل ايطاع١ٓ اْتكاٍ ايتصاَات ايػرسن١  
ايكابط١ اييت ناْت تتبعٗا بطُإ ضداد املد١ْٜٝٛ ايطايؿ١ ايرنس إىل ايجا١ْٝ ؾإْر٘ ٜهرٕٛ قرد    

ْكط٘ ْكطًا دص٥ًٝا يف خصٛص َا قط٢ بر٘  خايـ ايكإْٛ أٚ أخطأ يف تطبٝك٘ مبا ٜٛدب 
َٔ ايتصاّ ايطاع١ٓ بإٔ ت٪دٟ يًُطعٕٛ ضدٙ ا٭ٍٚ بايتطأَ َرع املطعرٕٛ ضردٖا ايجاْٝر١     

 .(1) َبًؼ ايدٜٔ املطايب ب٘ هلرا ايطبب دٕٚ ساد١ يبشح باقٞ اضباب ايطعٔ(
ٚيف سهِ اخس ذٖبت قه١ُ ايٓك  املصس١ٜ إىل إٔ: "ايٓص يف املاد٠ ايجا١ْٝ َرٔ  

بػإ غسنات قطاع ا٭عُاٍ ايعاّ عًر٢ إ ؼرٌ    1991( يط١ٓ 203َٛاد اصداز قإْٛ زقِ )
( يطرر١ٓ 97ايػرسن١ ايكابطرر١ قررٌ ٦ٖٝررات ايكطرراع ايعراّ اـاضررع١ ٭سهرراّ ايكررإْٛ زقررِ )  

... نُا ؼٌ ايػسنات ايتابع١ قٌ ايػسنات اييت تػسف عًٝٗا ٖرٙ اهل٦ٝرات اعتبراز   1983
ْٕٛ... ٚتٓتكٌ إىل ايػسنات ايكابط١ ٚايػسنات ايتابع١ هلا عطرب  َٔ تازٜخ ايعٌُ بٗرا ايكا

ا٭سٛاٍ ناؾ١ َا هل٦ٝات ايكطراع ايعراّ ٚغرسنات٘ املًػرا٠ َرٔ سكرٛم.. نُرا تتشُرٌ مجٝرع          
ايتصاَاتٗا ٚتطاٍ َط٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٓٗا... ٜدٍ ع٢ً إ ٦ٖٝات ايكطاع ايعاّ املٓػا٠ بايكإْٛ 

ًرٗا ايػرسنات ايكابطر١ املٓػرا٠ بايكرإْٛ زقرِ       قد ايػٝرت ٚسًرت ق  1983( يط١ٓ 97زقِ )
ٚأضش٢ يٮخري٠ ناؾر١ اؿكرٛم املكرسز٠ يرٮٚىل ٚعًٝٗرا ناؾر١ ايتصاَاتٗرا         1991( يط١ٓ 203)

باعتبازٖا اـًـ ايعاّ هلا ٚإ غسنات ايكطاع ايعاّ اييت ناْت تػسف عًٝٗرا تًرو اهل٦ٝرات    
ري٠ ناؾ١ اؿكٛم املكسز٠ يرٮٚىل  قد أيػٝت أٜطًا ٚسًت قًٗا ايػسنات ايتابع١ ٚأضش٢ يٮخ

                                                      

، نقال عؽ، د. عبج السشعؼ دسؾقي، 9/3/1117ق جمدة 71لدشة  617طعؽ رقؼ  (3)
 .799مرجر سابق ص
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ٚبرريو تهرٕٛ   ، (1) يػسنات ايكطاع ايعاّ ٚعًٝٗا ناؾ١ ايتصاَاتٗا باعتبازٖا اـًـ ايعاّ هلرا" 
غسنات ايكطاع ايعاّ قد اْكطت غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ مبٛدب قإْٛ إصداز قرإْٛ غرسنات   

، ٚبرريو ٜهرٕٛ   1991متٛش  19َٚٔ تازى٘ ٖٚٛ  1991( يط١ٓ 203قطاع ا٫عُاٍ ايعاّ زقِ )
ٖرا ايتازٜخ ٖٛ املٝعاد ايرٟ تٓكطٞ ؾٝر٘ غرسنات ايكطراع ايعراّ، ٚبرريو تهرٕٛ ايػرسنات        
ايكابط١ خًؿًا عاًَا هل٦ٝات ايكطراع ايعراّ، ٚايػرسنات ايتابعر١ خًؿرًا عاَرًا يػرسنات ايكطراع         

 ؼتاز إىل إدسا٤ اخرس، نرأدسا٤ غرٗس قرساز ايتشرٍٛ إىل ايكطراع       ايعاّ، ٖٚٞ َطأي١ ست١ُٝ ٫
اـاص، أٚ اؽاذ إدسا٤ات تأضٝظ ايػسن١ اؾدٜد٠، ٚسٝرح نرإ ايرٓص ٚاضرشًا ٚدًٝرًا يف      
ايد٫ي١ ع٢ً املساد َٓ٘، ؾ٬ فاٍ يتأًٜٚ٘ أٚ اـسٚز عًٝر٘ بردع٣ٛ اضرتٗدا٤ قصرد املػرسع      

 ٭ٕ ذيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ عٓد غُٛض ايٓص أٚ ٚدٛد يبظ ؾٝ٘. 
امل٪ضطر١ أٚ ايطرًط١ أٚ   أَا غصٛص املػرسع ا٭زدْرٞ، ؾإْر٘ قرد ادراش ؼٜٛرٌ       

اهل١٦ٝ ايسمس١ٝ ايعا١َ إىل غسن١ َطا١ُٖ عٔ طسٜل إعراد٠ ٖٝهًر١ تًرو امل٪ضطرات، ٚقطر٢      
باْكطا٤ تًو امل٪ضط١ أٚ اهل١٦ٝ َع اْتكاٍ ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا إىل ايػرسن١ املطرا١ُٖ،   
يف  ٚبايتايٞ تصبح ا٭خري٠ ٖٞ اـًرـ ايكراْْٛٞ يتًرو امل٪ضطرات أٚ اهل٦ٝرات، سٝرح درا٤       

َا ٜرأتٞ: "عًر٢ ايرسغِ َرٔ      2000( يط١ٓ 25( َٔ قإْٛ ايتخاص١ٝ ا٭زدْٞ زقِ )16املاد٠ )
د٠ يف أٟ اتؿرام َرتترب عًر٢ اعراد٠ ٖٝهًر١      ايرٛاز أسهاّ أٟ تػسٜع آخس َع َساعا٠ ايػرسٚط  

املػسٚع أٚ ادسا٤ ايتخاص١ٝ عًر٢ امل٪ضطر١ تٓتكرٌ مجٝرع سكرٛم ٚايتصاَرات املػرسٚع أٚ        
ايتخاص١ٝ ع٢ً أٟ َُٓٗا إىل اؾ١ٗ أٚ اؾٗات ايٓاػ١ َرٔ ايتخاصر١ٝ   امل٪ضط١ ايًرٜٔ دست 

ٚتصبح اـًـ ايكاْْٛٞ ٚايٛاقعٞ هلا". ٚبريو ٜعترب قإْٛ ايتخاص١ٝ ا٭زدْٞ قاًْْٛا خاصًا 
ٜٓعِ ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دسا٤ات ايع١ًُٝ ـصخص١ املػسٚعات ايعا١َ ا٭زد١ْٝ ع٢ً ايسغِ 

( َرٔ قررإْٛ  8ُٔ أسهاَرًا تعرازض َرا ْصرت عًٝر٘ املراد٠ )      َرٔ إٔ ٖررا ايكرإْٛ مل ٜتطر    
ايػرسنات ا٭زدْررٞ، إ٫ أْرر٘ اضرراف أسهاَررًا يف ؼدٜرد اهل٦ٝررات ايعاَرر١ ايكا٥ُرر١ عًرر٢ تٓؿٝررر   

 .(2)ايتخاص١ٝ ٚؼدٜد اضايٝب اـصخص١ ٚاعاد٠ اهلٝه١ً
ٞ ؾُٝا ٜتعًل مبٛقـ اَا  ( قرإْٛ تٓعرِٝ   10املراد٠ ) ؾكرد ْصرت    ؛املػسع ايًبٓراْ
خرس ورٌ   آٟ ْرص  "خ٬ؾرًا ٭ عًر٢ َرا ٜرأتٞ:     2000( يطر١ٓ  2000اـصخص١ زقرِ ) عًُٝات 

                                                      

. نقاًل عؽ، عبجالسشعؼ 34/9/1115دث جمدة  4( لدشة 6631(، )5818رقؼ )طعؽ  (3)
 .859الجسؾقي، السرجر الدابق، ص

 . 66دمحم مرظفى زعاريخ، مرجر سابق، ص (1)
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ٚ سهُرًا ٚورٌ   أٚ املعٟٓٛ ايرٟ ٜٓتكٌ إيٝ٘ املػسٚع املخصخص ؾرٛزًا  أايػخص ايطبٝعٞ 
" ٜتطرح َرٔ ٖررا ايرٓص إٔ     قٌ املػسٚع ايعاّ يف مجٝرع سكٛقر٘ َٚٛدباتر٘ ػراٙ ايػرري     

١ عررٔ اـصخصرر١ يًػررسن١ ايرريت دررس٣ خ٬ؾرر١ ايػررسن١ ايٓاػرر املػررسع ا٫زدْررٞ ْررص عًرر٢
٘ َرٔ ظراٖس ايرٓص    ٚيهرٔ ٜتطرح    .مل ودد طبٝع١ ٖرٙ اـ٬ؾ١ إ٫ أْ٘اـصخص١ عًٝٗا   أْر

 .أخر بؿهس٠ اـ٬ؾ١ ايعا١َ
أَا بايٓطب١ يًُػسع ايعساقٞ؛ ؾإْ٘ مل ٜٓص صساس١ عًر٢ اْكطرا٤ ايػرسن١ ايعاَر١     

( َرٔ  37يو َٔ ْص املراد٠ ) دسا٤ ؼٛهلا إىل غسن١ َطا١ُٖ، ٚيهٔ ميهٔ ا٫ضتد٫ٍ ع٢ً ذ
قإْٛ ايػسنات ايعا١َ ايعساقٞ اييت ْصت ع٢ً أْ٘: "تهتطب ايػسن١ املطا١ُٖ ايػخصر١ٝ  
املع١ٜٛٓ ابتدا٤ً َٔ تازٜخ اخس ْػس يكساز ايتشٍٛ"، ٖٚرا ٜعين بايطسٚز٠ اْكطا٤ ايػخص١ٝ 

ٗا املع١ٜٛٓ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ايعا١َ ْتٝذ١ ايتشٍٛ يتهتطب ايػسن١ املطا١ُٖ ايعا١َ غخصٝت
إ٫ إٔ املػرسع مل وردد بػرهٌ صرسٜح املٝعراد أٚ      يف ايٛقت ايرٟ اغازت إيٝ٘ ٖرٙ املاد٠، 

ايٛقت ايرٟ تٓكطٞ ؾٝ٘ ايػخص١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسن١ ايعاَر١ ا٭َرس ايررٟ دعر٢ ايربع  إىل        
 ٕ يف ترازٜخ اؽراذ قرساز ايتشرٍٛ َرٔ فًرظ ايرٛشزا٤، ٚإ         ايكٍٛ بإٔ ؼكل ٖرا ايٛقت ٜهرٛ

، ٬ٜسرغ إٔ  (1)ملطا١ُٖ تٓػأ غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ َٔ تازٜخ اخس ْػس يكساز ايتشٍٛايػسن١ ا
ٖرا ايساٟ قٌ ْعس ذيو أْ٘ ٜر٪دٟ إىل اهراد ؾررت٠ شَٓٝر١ َرا برني اْكطرا٤ ايػرسن١ ايعاَر١          
ْٚػ٤ٛ ايػسن١ املطا١ُٖ مما قد ٜٓذِ عٓ٘ ايكٝاّ بعًُٝات قد تػري َٔ عٓاصس اير١َ املاي١ٝ 

ناْرت ٖررٙ ايعًُٝرات تصٜرد َرٔ ايعٓاصرس ا٫هابٝر١ أٚ ايطرًب١ٝ يًرَر١          يًػسن١ ايعا١َ ضٛا٤ 
املاي١ٝ، ا٭َس ايرٟ قد ًٜشل ضسزًا بايػري، ٚخاصر١ إذا نرإ سطرٔ ايٓٝر١ ٫ ٜعًرِ باْكطرا٤       

 ايػسن١ ايعا١َ ؾٝتعاٌَ َعٗا ع٢ً اضاع أْٗا ٫شايت قا١ُ٥.
ٕ ايػرسن١ ايعاَر١   ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع َٚساعا٠ً يتًو املصًش١ ْسدح ايساٟ ايكا٥رٌ برأ  

تؿكد غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ َرٔ ترازٜخ انتطراب ايػرسن١ ايٓامجر١ عرٔ ايتشرٍٛ أٟ املطرا١ُٖ         
 .(2)غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ ٖٚٛ تازٜخ آخس ْػس يكساز ايتشٍٛ

                                                      

سخ القانؾن د. ابخاليؼ طو الفياض، الذخكات العامة، بحث مشذؾر الى مؤتيشغخ:  (3)
، نقال عؽ: دمحم 4، ص1113والتظؾر في السجتسع العخاقي، كمية الحجباء، السؾصل، 

 .96سالؼ، مرجر سابق، ص
 . 376د. ميشج الجبؾري، مرجر سابق، صيشغخ:   (1)
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ٚاؾدٜس بايرنس إٔ اْكطا٤ ايػسن١ ايعا١َ ٖٛ اْكطا٤ َبتطس ٫ تعكب٘ ع١ًُٝ تصؿ١ٝ، ٚميهٔ 
 ػسع سدد ث٬خ اضباب ٫ْكطا٤ ايػسن١ ايعا١َ ٖٚٞ:اضتد٫ٍ ع٢ً ذيو َٔ خ٬ٍ إ امل

 ( َٔ ٖرا ايكإْٛ.33اضتٓادًا إىل املاد٠ ) ا٫ْدَاز اْكطا٤ٖا بطبب  .1

 اْكطا٤ ايػسن١ بطبب ؼٛهلا إىل غسن١ َطا١ُٖ ع٢ً ايٓشٛ املػاز إيٝ٘ ؾُٝا تكدّ. .2

ٔ مساهلا اإلمسٞ ٚصردٚز قرساز َر   % َٔ زأ50ات ايعا١َ بطبب خطازتٗا اْكطا٤ ايػسن .3
فًظ ايٛشزا٤ بتصؿٝتٗا بٓرا٤ً عًر٢ دزاضر١ اقتصراد١ٜ تكردَٗا ايرٛشاز٠ املعٓٝر١ ٚؾكرًا         

( َٔ قإْٛ ايػسنات ايعا١َ، ٖٚرا ٜعين ٫ ٜتِ تصؿ١ٝ ايػسن١ إ٫ إذا َٓٝرت  14يًُاد٠ )
غطاز٠ ٚؾل ايٓطب١ احملدد٠ اع٬ٙ، ٚيف غري ذيو َٔ اضباب ا٫ْكطا٤ املرنٛز٠ اعر٬ٙ  

 تعكب٘ ع١ًُٝ تصؿ١ٝ. ؾإْ٘ اْكطا٤ َبتطس ٫

، مل ٜٓص 1995( يط١ٓ 100ؾط٬ً عٔ ذيو ؾإٕ قساز فًظ قٝاد٠ ايجٛز٠ املٓشٌ زقِ )
ع٢ً اْتكاٍ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات َٔ ايػسن١ ايعا١َ إىل ايػسن١ املطا١ُٖ اـاص١ ٚاملختًطر١،  

ٝرِٝ  /أ( عًر٢ أْر٘: "ٜرتِ تك   3/2إ٫ إ قساز فًظ قٝاد٠ ايجرٛز٠ )املٓشرٌ( ْرص يف ايؿكرس٠ )    
صاَاتٗا ٚتعتررب ايكُٝر١   َٛدٛداتٗا ٚؾل ا٭ضعاز ايطا٥د٠ َع ا٭خر بٓعس ا٫عتباز سكٛقٗا ٚايت

مساٍ ايػسن١ املطا١ُٖ"، ؾُساعا٠ ٖرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات يف ع١ًُٝ ايتكدٜس ٜدٍ املكدز٠ زأ
 ع٢ً إ ٖرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات تٓتكٌ إىل ايػسن١ املطا١ُٖ, ٚيف املؿّٗٛ املخرايـ يًرٓص  
ٜعين أْ٘ ٫ ساد١ ملساعا٠ ٖرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات طاملا أْٗا ٫ تٓتكٌ إىل ايػرسن١ ايٓامجر١   

 .(1)عٔ ايتشٍٛ )املطا١ُٖ(
مما تكدّ ْطتٓتر إٔ اْكطا٤ ايػسن١ ايعا١َ بتشٛهلا إىل غسن١ َطا١ُٖ ٜعترب اْكطرا٤ً  

       ٛ م ٚايتصاَرات  َبتطسًا، ذيو إٔ قساز فًظ قٝراد٠ ايجرٛز٠ )املٓشرٌ( ْرص عًر٢ اْتكراٍ سكر
ايػسنات ايعا١َ إىل ايػسن١ املطا١ُٖ ٖٚرا ٖٚٛ دٖٛس َؿّٗٛ ا٫ْكطا٤ املبتطس، ا٭َس ايرٟ 

 هعٌ َٔ ايػسن١ املطا١ُٖ خًؿًا عاًَا يًػسن١ ايعا١َ يف نٌ ٖرٙ اؿكٛم ٚا٫يتصاَات.
سن١ ٚاشا٤ ٖرا ايكصٛز ايتػسٜعٞ يف عدّ بٝإ ا٭ثس املرتتب ع٢ً ؼٍٛ ايػسن١ ايعا١َ إىل غر 

َطررا١ُٖ باْكطررا٤ ا٭ٚىل بػررهٌ صررسٜح، ٚاْتكرراٍ مجٝررع سكٛقٗررا ٚايتصاَاتٗررا إىل ايػررسن١   
ٜٚرٌ  يًتأ ٜردع فرا٫ً   املطا١ُٖ، ْدعٛ املػسع ايعساقرٞ إىل ايرٓص بػرهٌ صرسٜح ٚٚاضرح ٫     

ٚا٫خت٬ف ع٢ً اْكطا٤ ايػسن١ ايعا١َ دسا٤ ايتشٍٛ، ٚيتهٕٛ ايػسن١ املطرا١ُٖ املعٓٝر١ يف   

                                                      

 .315دمحم سالؼ، مرجر سابق، صيشغخ:  (3)
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ًـ ايعاّ هلا يف ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا، ٚذيو محاٜر١ ؿكرٛم ا٫طرساف    ٖرا ايكإْٛ ٖٞ اـ
 املع١ٝٓ ٚاملتعا١ًَ َع ايػسن١ ايعا١َ قبٌ ؼٛهلا. 

ٚعًٝ٘ ْكرتق ع٢ً املػسع ايعساقٞ ايٓص يف قإْٛ ايػسنات ايعا١َ ع٢ً ٖرا ا٭ثس، 
خرس ْػرس يكرساز    ْٚس٣ إ ٜهٕٛ ايٓص بايصٝػ١ اٯت١ٝ: "تٓكطٞ ايػسن١ ايعاَر١ َرٔ ترازٜخ ا   

ايتشٍٛ ٚؼٌ ايػسن١ املطا١ُٖ ايٓامج١ عٔ ايتشرٍٛ قًرٗا يف ناؾر١ سكٛقٗرا ٚايتصاَاتٗرا يف      
 ٖرا ايتازٜخ باعتبازٖا خًؿًا عاًَا يًػسن١ ايعا١َ املٓكط١ٝ".

نًص مما تكدّ إىل إٔ ايكٛاْني اييت تع٢ٓ باـصخص١ إمنا ٖرٞ قرٛاْني خاصر١    
١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ايعا١َ ايريت خطرعت يعًُٝر١    هلا ْصٛصٗا اييت قطت باْكطا٤ ايػخص

ايتشٍٛ ٚاعاد٠ ٖٝهًٝتٗا ٚاييت تكّٛ ع٢ً َبدأ تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ َٔ درٚزٙ َٔ ايٓعاّ 
ايعاّ إىل ايٓعاّ اـاص ٚيٝظ فسد تػٝريٖا إىل ايػهٌ ايكاْْٛٞ اؾدٜد ايرٟ ٜستبط إىل سد 

 سًٍٛ ايػسنات ايٓامج١ عٔ ع١ًُٝ ايتشرٍٛ  نبري بايٓعاّ ايكاْْٛٞ اؾدٜد، َٚٔ ثِ ٜ٪دٟ إىل
قٌ ايػسنات ايعاَر١ يف ناؾر١ سكٛقٗرا ٚايتصاَاتٗرا ا٭َرس ايررٟ ٜرربز ٚدرٛد ؾهرس٠ اـ٬ؾر١           

 ايكا١ْْٝٛ.
 ةـاخلامت

بعد ا٫ْتٗرا٤ عُرد اهلل ٚؾطرً٘ َرٔ نتابر١ ٖررا ايبشرح مت ايتٛصرٌ إىل مجًر١ َرٔ           
 ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْعسضٗا ع٢ً ايٓشٛ ا٫تٞ: 

 : ايٓتا٥ر: أ٫ًٚ

تبني يٓا َٔ خ٬ٍ ايبشح إٔ ايتشٍٛ ٖٛ تػٝري يف ايػرهٌ ايكراْْٛٞ يًػرسن١ ٚاؽاذٖرا      -3
غه٬ً آخس َٔ اغهاٍ ايػرسنات ايتذازٜر١ أٚ تػرٝري دررزٟ يف ايٓعراّ ايكراْْٛٞ ايررٟ        
ؽطع ي٘، ٖٚرا ايتشٍٛ ٜ٪دٟ إىل اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ايريت خطرعت   

 ي٘.
يبشح إٔ ا٭ثس املرتتب ع٢ً ايتشٍٛ ٜتُجٌ باْكطرا٤ ايػخصر١ٝ   اتطح يٓا َٔ خ٬ٍ ا -1

املعٜٓٛرر١ يًػررسن١ ايرريت خطررعت يًتشررٍٛ ٚظٗررٛز غخصرر١ٝ َعٜٓٛرر١ ددٜررد٠ يًػررسن١  
  ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ.
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تؿكد غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ َٔ ترازٜخ  تبني يٓا اٜطًا إٔ ايػسن١ اييت خطعت يًتشٍٛ   -1
ع١ٜٛٓ ٖٚٛ ترازٜخ آخرس ْػرس يكرساز     انتطاب ايػسن١ ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ غخصٝتٗا امل

 ايتشٍٛ.
اتطح يٓا أٜطًا إٔ ايػسن١ ايٓامج١ عٔ ايتشٍٛ تعد خًؿًا عاًَا يًػسن١ ايريت خطرعت    -4

يًتشٍٛ يف مجٝع سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا، ٚتطأٍ َط٪ٚي١ٝ نا١ًَ عٓٗرا قبرٌ ايػرري ْتٝذر١ً     
 سكٛم.  ٫ْكطا٤ ايػسن١ ايطًـ اْكطا٤ً َبتطسًا ٚيهٔ يف سدٚد َا آٍ ايٝٗا َٔ

إٕ ايتأَِٝ ع١ًُٝ قا١ْْٝٛ تٗردف إىل ْكرٌ ًَهٝر١ ايػرسنات ٚاملػرسٚعات اـاصر١ إىل        -5
ايكطاع ايعاّ، َٚا قد ٜصاسب ذيرو َرٔ تػرٝري يف ايٓعراّ ايكراْْٛٞ ايررٟ ؽطرع ير٘         
ايػسن١ َٔ ايٓعاّ ايكراْْٛٞ اـراص إىل ْعراّ قراْْٛٞ ايعراّ. أَرا اـصخصر١ ؾٗرٞ         

ت ٚاملػرسٚعات ايعاَر١ إىل ايكطراع اـراص، َٚرا      ع١ًُٝ تٗدف إىل ْكٌ ًَهٝر١ ايػرسنا  
اّ ايكراْْٛٞ ايعراّ   ايٓعٜصاسب ذيو َٔ تػٝري يف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ ؽطع ي٘ َٔ 

إىل ْعاّ ايكإْٛ اـاص، ٚاخت٬ف ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ٖٛ ايرٟ ٜدس  ؾهرس٠ اضرتُساز   
 ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ا٭ص١ًٝ.

ٚ   هًٍ َح يٓا َٔ خ٬ٍ ايبشرح إٔ اْتكرا  اتط -6 اًٜٛير١ أضرُٗٗا إىل   ٝر١ ايػرسنات اـاصر١ 
بايتأَِٝ هعٌ ا٭خري٠ َط٪ٚي١ عٔ ايتصاَات ايػسن١ امل٪مم١، ٚيهٓٗا َطر٪ٚي١ٝ  ايدٚي١ 

 َا آٍ إيٝٗا َٔ اَٛاٍ ٚسكٛم ايػسن١ امل٪مم١ يف تازٜخ ايتأَِٝ. تتشدد عدٚد
ْكطررا٤ ٜرتتررب عًرر٢ عًُٝرر١ اعرراد٠ اهلٝهًرر١ مبٓاضررب١ ايتشررٍٛ إىل ايكطرراع اـرراص ا    -7

ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ اييت دس٣ اعاد٠ ٖٝهًتٗا اْكطا٤ً َبتطرسًا ٭ْر٘ ٫ ٜرتترب    
ع٢ً ٖرا ا٫ْكطا٤ تصؿ١ٝ اير١َ املاي١ٝ هلرٙ ايػسن١ ؾتٓتكٌ إىل ايػرسن١ ايٓاػر١ عرٔ    
ع١ًُٝ اعاد٠ اهلٝه١ً ناؾ١ سكٛم ٚايتصاَات ايػسن١ ايريت مت اعراد٠ ٖٝهًتٗرا باعتبازٖرا     

 خًؿًا عاًَا هلا.
إٕ ايكٛاْني اييت تع٢ٓ باـصخصر١ قطرت باْكطرا٤ ايػخصر١ٝ املعٜٓٛر١ يًػرسنات        -8

ايعا١َ اييت خطعت يًتشٍٛ، ٚسًٍٛ ايػرسنات ايٓاػر١ عرٔ عًُٝر١ ايتشرٍٛ قًرٗا يف       
 ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَاتٗا ا٭َس ايرٟ ٜربز ٚدٛد ؾهس٠ اـ٬ؾ١ ايكا١ْْٝٛ.
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ػرهٌ ايررٟ ٜرتِ ايتشرٍٛ ؾٝر٘ َرٔ       إٕ ايكٛاْني اييت تع٢ٓ بايتأَِٝ ٖرٞ ايريت ؼردد اي    -9
ايٓعاّ ايكاْْٛٞ اـاص إىل ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايعاّ، ٖٚٞ اييت تكسز اْكطا٤ ايػخصر١ٝ  
املع١ٜٛٓ يًػسن١ امل٪مم١ أٚ تكسز اضتُساز غخصٝتٗا املع١ٜٛٓ ع٢ً ايرسغِ َرٔ تػرٝري    

 غهًٗا أٚ ْعاَٗا ايكاْْٛٞ أٚ ن٬ُٖا َعًا.
 ايتٛصٝات: -ثاًْٝا

اقٞ إىل ايٓص يف قإْٛ ايػسنات ع٢ً اعتباز ايكٛاعد املٓع١ُ يع١ًُٝ ْدعٛ املػسع ايعس -3
ايتشٍٛ يف ذيو ايكإْٛ قٛاعد عا١َ ٜتعني ايسدٛع إيٝٗا عٓرد اْتؿرا٤ ايرٓص يف ايكرٛاْني     

 ا٭خس٣.
ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل تبين ْعاّ ايتشٍٛ يف َؿَٗٛ٘ ايٛاضع يٝػٌُ نٌ ؼٍٛ ٜ٪دٟ  -1

ًػسن١ يف دٖٛسٙ ٚإٔ ٫ ٜكتصس ع٢ً املؿّٗٛ ايطٝل يٝهٕٛ إىل تػٝري ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ي
انجس اضتٝعابًا يًُطتذدات اييت تٛانب ايتطٛز بػإٔ ايعًُٝات اييت تكّٛ بٗا ايػرسنات  
مبا يف ذيو ايتأَِٝ ٚايتشٍٛ إىل ايكطاع اـاص، ٚاعتبراز ايػرسن١ ايٓامجر١ عرٔ ايتشرٍٛ      

اَاتٗا، إ٫ َا اضتج٢ٓ برٓص خراص يف   خًؿًا عاًَا يًػسن١ احملٛي١ يف ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتص
 ايكٛاْني اـاص١ بٗرا ايػإٔ.

ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل ايٓص بػهٌ صسٜح ع٢ً اْكطا٤ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١  -1
اييت خطعت يًتشٍٛ َٚا ٜرتتب ع٢ً ٖرا ا٫ْكطا٤ َٔ أثرس يف خ٬ؾر١ ايػرسن١ ايٓاػر١     

يررا  تٗا باعتبازٖرا خًؿرًا عاَرًا هلرا،     عٔ ايتشٍٛ يًػسن١ ايطًـ يف ناؾ١ سكٛقٗا ٚايتصاَا
( َٔ قرإْٛ ايػرسنات ايعساقرٞ يتهرٕٛ     156ْكرتق ع٢ً املػسع ايعساقٞ تعدٌٜ املاد٠ )

بايصٝػ١ اٯت١ٝ: )ٜعترب ايتشٍٛ ْاؾرًا َٔ تازٜخ اخس ْػس يكساز ايتشٍٛ ٚايعكرد املعردٍ،   
    ٗ ا َرٔ ترازٜخ   ٚتٓتٗٞ يف ٖرا ايتازٜخ ايػخص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػرسن١ احملٛير١، ٚؼرٌ قًر

تٗرا باعتبازٖرا خًؿرًا    ٔ ايتشٍٛ يف ناؾ١ سكٛقٗرا ٚايتصاَا ايعكد املعدٍ ايػسن١ ايٓامج١ ع
 .عاًَا هلا(

ْٛصٞ املػرسع ايعساقرٞ بتربين عًُٝرات اعراد٠ ٖٝهًر١ ايػرسنات ايعاَر١ عٓردَا ٜرسّٚ            -4
خصخصتٗا نُسس١ً ابتدا١ٝ٥ يتشًٜٛٗا إىل ايكطاع اـاص ممرا ٜطرٌٗ اتبراع ا٭ضرايٝب     

 يػسض ٖرا ايتشٍٛ.  ايٓادع١
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ْكرتق ع٢ً املػسع ايعساقٞ ايٓص صساس١ ع٢ً اْكطا٤ ايػسن١ ايعا١َ عٓرد ؼٛهلرا إىل    -5
غسن١ خاص١ يف ايٛقت املبني يف ايٓص املكررتق اٯترٞ: "تٓكطرٞ ايػرسن١ ايعاَر١ َرٔ       
تازٜخ اخس ْػس يكساز ايتشٍٛ، ٚؼٌ ايػسن١ املطا١ُٖ ايٓامجر١ عرٔ ايتشرٍٛ قًرٗا يف     

 .ٚايتصاَاتٗا يف ٖرا ايتازٜخ باعتبازٖا خًؿًا عاًَا يًػسن١ ايعا١َ"ناؾ١ سكٛقٗا 

 ادرـادلظ
 ايهتب ايكا١ْْٝٛ -أ٫ًٚ 
 .1987د. باضِ قُد صا , ايكإْٛ ايتذازٟ, ايكطِ ا٭ٍٚ, داز اؿه١ُ بػداد,  .1
ا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ ٫ْدَاز ايػسنات عًر٢ سكرٛم ايردا٥ٓني, دزاضر١     ، خًدٕٚ اؿُداْٞ .2

 .2011ز ايهتب ايكا١ْْٝٛ, داز غتات يًٓػس ٚايربفٝات، َصس, دا –َكاز١ْ 
املعٛقات ٚايطُاْات ايكا١ْْٝٛ,  –د. دزٜد قُٛد ايطاَسا٥ٞ, ا٫ضتجُاز ا٫دٓيب  .3

 . 2006َسنص دزاضات ايٛسد٠ ايعسب١ٝ, يبٓإ, 

( يطر١ٓ  203زقرِ )  زضا عبد اؿُٝد ايطٝد، غسق قإْٛ غسنات قطاع ا٭عُاٍد.  .4
 .1992كاؾ١ اؾاَع١ٝ، ا٫ضهٓدز١ٜ، ، داز ايج1991
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 .2012َهتب١ ايٛؾا٤ ايكا١ْْٝٛ، ايكاٖس٠, 

، َطبعرر١ املعررازف، 1د. طايرب سطررٔ َٛضرر٢، املررٛدص يف ايػررسنات ايتذازٜرر١، ط  .6
 .1973بػداد، 

 .2013املعازف، ا٫ضهٓدز١ٜ،  عبداملٓعِ دضٛقٞ، ايػسنات، َٓػأ٠ .7
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 .1972, بدٕٚ َهإ طبع، 1ايكإْٛ املصسٟ, ط

١ َكاز١ْ، داز دزاض –قُٛد صا  ا٫زٜاْٞ، اْدَاز ايػسنات ظاٖس٠ َطتشدث١ د.  .15
 .2013ا٫ضهٓدز١ٜ،  ،ايؿهس ايعسبٞ
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 .2008ا٫زدٕ،  -يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ 
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دزاضرر١  – امحررد ايػػرراَٞ, ا٭سهرراّ ايتػررسٜع١ٝ يتشررٍٛ غررسن١ ايتطررأَ سطررني .21
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امل٪ضطرر١ ايعسبٝرر١ يطررُإ ا٫ضررتجُاز, اطسٚسرر١ دنتررٛزاٙ، داَعرر١ عررني  ررظ,  
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قُد تٛؾٝل ضعٛدٟ, تػٝري ايػهٌ ايكاْْٛٞ يًػسنات ذات املط٦ٛي١ٝ احملردٚد٠،   .24
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 .1997ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداد, 

 ايبشٛخ -ثايجا
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 . 2000( يط١ٓ 25) قإْٛ ايتخاص١ٝ ا٭زدْٞ زقِ .42
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