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استهالك أسهن الشرمة ادلساهوة
-دراسة هقارنة-)*(-

الباحث عالء سعُذ قاسن

د .أَسر عصام داؤد

هذرش القانىى التجارٌ

ملُة احلقىق /جاهعة ادلىصل
ادلستخلص
غين عٔ ايبٝإ إٔ ايػسن ١املطاُٖ ١تك ّٛعً ٢أضاع زأع املاٍ ايرٜ ٟكدَ٘
املطاُٖ ٕٛألْ٘ ميجٌ ايغُاْ ١ايٛسٝدٚ ٠ايؿعً ١ٝيدا٥ين ايػسنٚ ،١تًذأ ايػسن ١املطاُٖ ١إىل
اضتٗالى أضِٗ زأع َاهلا بػسط عدّ املطاع بجبات٘ ٚال ؾسم بني ؾ٦ات االضِٗ ؾذُٝعٗا
قابً ١يالضتٗالى ٚإٔ ايػسن ١ال تطتًٗو أضُٗٗا إال يف اؿاالت اييت هٝص ؾٗٝا إصداز أضِٗ
متتع عٛعاً عٔ االضِٗ اييت اضتًٗهت أقٝاَٗا االمسٜٚ ،١ٝعد االضتٗالى زد َعذٌ يٓضٝب
املطاِٖ يف زأع َاٍ ايػسن ١ؾٗ ٛعًُ ١ٝاضتجٓاٚ ١ٝ٥أَس دٛاش ٟوتٌُ ايكب ٍٛأ ٚايسؾض
تبعاً يًٓػاط اير ٟتك ّٛب٘ ايػسنٚ ،١ال وضٌ إال إذا ناْت َٛدٛدات ايػسن ١مما ٜطتًٗو
باالضتعُاٍ ٜٚص ٍٚمبسٚز ايصَٔ أ ٚإٔ ايػسن ١ساصً ١عً ٢اَتٝاش ٚإٔ ؼكك٘ ٜهَ ٕٛكسً ْٚا
بتشكل غسٚط َٓٗا إٔ ٜهَٓ ٕٛضٛصاً عً ٘ٝيف ايٓعاّ االضاض ٞيًػسنٚ ١إٔ قُٝت٘ تدؾع
َٔ األزباح أ َٔ ٚاالستٝاطات ايكابً ١يًتٛشٜع ،الضُٝا إٔ عالق ١املطاِٖ بايػسن ١ال تصٍٚ
ٚإٔ عغٜٛت٘ باقٚ ١ٝي٘ سل سغٛز االدتُاعات ٚايتضٜٛت ٚاالغرتاى يف االداز.٠
ايهًُات املؿتاس :١ٝايػسن ١املطاُٖ ،١زأع املاٍ ،االضتٗالى.
Abstract
It is worth mentioning that the shareholding
company is based on the capital provided by the partners
because it represents the sole and actual guarantee for the
company's creditors, The company resorted to the
consumption of its capital shares provided that it does not
affect its stability and the difference between the classes of
shares, all of which are expendable and that the company
(*) أستمم البحث في  *** 9109/6/9قبل لمشذخ في .9109/7/3
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does not consume its shares except in cases where it is
permitted The issuance of shares shall be in favor of the
shares that have consumed their nominal shares,
Consumption is an accelerated response to the share of the
shareholder in the company's capital, It is an exceptional
process and an order that is likely to be accepted or rejected
according to the activity of the company If the Company's
assets are consumed by use and will expire over time or the
Company has a concession and to achieve , it shall be
accompanied by fulfillment of conditions, including to be
stipulated in the Articles of Association of the Company and
its value paid from profits or distributable reserves, He has
the right to attend meetings, vote and participate in the
administration.
Keywords: Shareholding Company, Capital, Consumption

ادلقذهـة
،صشب٘ أمجعنيٚ ٘ آي٢ًعٚ دْا قُدٝ ض٢ًايطالّ عٚ ٠ايضالٚ اؿُد هلل زب ايعاملني
: ٞأتٜ  َا٢ً عجٓا ع١َٓا إٔ تػتٌُ َكدٜأَا بعد ازتأ
ع ايبشحٛعٛ مبٞؿٜ املدخٌ ايتعس:ًالٚأ
د٘ عاّ ملاٛ ب١ غسنٟد أٛدٚ ّاٝ يك١َايالشٚ ١عد زأع املاٍ أسد األزنإ اـاصٜ
ِٖ ميجٌ عٓضساً َٔ بني أٛٗاملطاُٖني ؾٚ ٤ يًػسنا١ بايٓطب١ بايػ١ُٖٝ٘ َٔ أًٝ عٟٛٓطٜ
ٓإ يف قدزتٗا٦ُز باالطٛ ايػع١ذٝ ْت١ اييت تدؾع بِٗ اىل االْغُاّ يًػسن١ٝايعٓاصس االضاض
ٍ زأع املا١ُٖٝيف املكابٌ تعٗس أٚ ،ً٘ت َٔ أد٦ أْػٟل ايػسض ايرٝ ؼك٢ً ع١ٝاملاي

٠دٚ احملد١ٝيٚ املطؤ١ذٝ ْت١ بايػ١ُٖٝ بأ٢ ألْٗا ؼع١ُٖ املطا١ٓني يف ايػسن٥ يًدا١بايٓطب
١ُٖ املطا١ٓني يف زأع َاٍ ايػسن٥ْعساً ألٕ اضتٗالى االضِٗ ميظ سل ايداٚ ٗاٝيًُطاِٖ ؾ
عدٜ يهٔ االضتٗالىٚ ١ ايػسن٠اٝ ايطِٗ يًُطاِٖ خالٍ س١ُٝتُجٌ بسد قٜ ْ٘ اعتباز أ٢ًع
ٗا٥ االضِٗ يًُطاُٖني قبٌ اْكغا١ُٝ زد ق١ش يًػسنٛا ألٕ االصٌ ال هٝ٥عُالً اضتجٓا
عترب عُاْاً عاَ ًاٜٚ ٕ َٓٗاٛتهٜ ٍ أضاع إٔ زأع املا٢ًٕ عٜٛٗا َٔ دًٝد َا عٜتطدٚ
ٗاًٝ ع٤الٝش هلِ االضتٛ اىل االخالٍ بٗرا ايغُإ ؾال هٟؤدٜ زدٖا اىل املطاُٖنيٚ ٗاٝٓ٥يدا

 اضتٗالى١ يرا ؾإذا َا قسزت ايػسن،ًِْٜٗٛ يد٤ؾاٚ ٕ٘ٝ ايٛسدعٜ ٍٕ َاٚٓني َٔ د٥تسى ايداٚ
ًٍٗو باالضتعُاٜ  مماٚاٍ أٚ يًص١ًدات ايكابٛدٛ امل٢ًٓضب عٜ أضُٗٗا ؾإٕ االضتٗالى
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نايطا٥سات ٚايطؿٔ َجالً ؾٝطتش ٌٝعً ٢املطاُٖني اؿض ٍٛعً ٢ق ِٝأضُِٗٗ عٓد
اْكغاٗ٥ا ؾغالً عٔ ذيو قد ته ٕٛايػسن ١ساصً ١عً ٢اَتٝاش َٔ اؿه ١َٛالضتػالٍ َسؾل
عاّ نػسنات املٝاٚ ٙايهٗسباَ ٤جالً ملدَ ٠ع ١ٓٝتؤ ٍٚبعدٖا َٛدٛدات ايػسن ١بال َكابٌ أٚ
مبكابٌ ع ٌٝ٦اىل اؾَٗ ١ام ١االَتٝاشٚ ،الضُٝا إذا مل تًذأ ايػسن ١إىل اضتٗالى أضُٗٗا يف
أثٓا ٤سٝاتٗا نإ َٔ املطتش ٌٝعً ٢املطاُٖني اؿض ٍٛعً ٢ق ِٝأضُِٗٗ عٓد اْكغاٗ٥ا.
ثاْٝاً :أَُٖٛ ١ٝعٛع ايبشح
ٜعد االضتٗالى َٔ ايعًُٝات اهلاَ ١اييت تك ّٛبٗا ايػسن ١أثٓا ٤ؾرت ٠سٝاتٗا ٚؾك ًا
يغٛابط قاْ ١ْٝٛؽتًـ باختالف طبٝعٖ ١ر ٙايعًُ ١ٝضٛا َٔ ٤سٝح طسم االضتٗالى
ٚايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا عٓد اضتٗالى ايػسن ١ألضُٗٗا ؾغالً عٔ ذيو طبٝع ١االَٛاٍ اييت
تعد قالً هلا َٚد ٣املطؤٚي ١ٝاملرتتب ١عً ٢كايؿ ١ايػسٚط اييت هب إٔ تساعٗٝا ايػسن١
عٓد اضتٗالنٗا ألضُٗٗا.
ثايجاًَ :ػهً ١ايبشح
ٜعد اضتٗالى االضِٗ َٔ املٛاعٝع اييت مل ٜعاؾٗا املػسع ايعساق ٞيف قاْ ٕٛايػسنات
املعدٍ زقِ ( )12يطٓ 2991 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ ( )46يطٓٚ ،1006 ١عً ٢ايسغِ َٔ ذيو
أثسْا إٔ ْعاجل اضتٗالى االضِٗ يف ْطام ٖرا ايبشح َطتعٓٝني بايكٛاْني قٌ املكازْ١
يًدسٚز عً ٍٛؾعاي ١ملٛعٛع اضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص.١
زابعاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشح
اعتُدْا يف دزاضتٓا هلرا ايبشح عً ٢أضًٛب ايدزاض ١املكازْ ١ألٕ املػسع ايعساق ٞيف
قاْ ٕٛايػسنات املسقِ ( )12يطٓ 2991 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛاملسقِ ( )46يطٓ 1006 ١مل ٜعاجل
اضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖ ١يف سني إٔ ايكٛاْني قٌ املكازْ ١عاؾت٘ ْٚعُت٘
بٓضٛظ قاَْٗٓ ١ْٝٛا قاْ ٕٛايػسنات املطاُٖ ١املضس ٟاملسقِ ( )259يطٓ2992 ١
املعدٍٚ ،قاْ ٕٛايػسنات االزدْ ٞاملسقِ ( )46يطٓ 1021 ١املعدٍٚ ،ايكاْ ٕٛايتذازٟ
اؾصا٥س ٟاملسقِ (94ــــــ  )09يطٓ 2994 ١املعدٍ.
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خاَطاًٖٝ :هً ١ٝايبشح
َٔ أدٌ اإلملاّ مبٛعٛع ايبشح َٔ مجٝع دٛاْب٘ مت تكط ُ٘ٝاىل ثالثَ ١باسح ٚنُا
ٜأت: ٞ
املبشح االَ : ٍٚؿٗ ّٛاضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاصٚ ١طبٝعت٘ ايكاْ١ْٝٛ
املطًب االَ : ٍٚؿٗ ّٛاضتٗالى زأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص١
املطًب ايجاْ : ٞايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛالضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص١
املبشح ايجاْ : ٞايػسٚط ٚايطسم ايٛادب َساعاتٗا عٓد اضتٗالى ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص١
ألضُٗٗا ٚاآلثاز املرتتب ١عًٗٝا
املطًب اال : ٍٚايػسٚط ايٛادب تٛاؾسٖا عٓد قٝاّ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص ١باضتٗالنٗا
ألضُٗٗا
املطًب ايجاْ : ٞايطسم اييت هب إٔ تساعٗٝا ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص ١عٓد اضتٗالنٗا
ألضُٗٗا
املطًب ايجايح  :اآلثاز املرتتب ١عً ٢قٝاّ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص ١الضتٗالنٗا ألضُٗٗا
املبشح ايجايح  :عالق ١غسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص ١ألضُٗٗا باالضتٗالى
املطًب اال : ٍٚاملكضٛد بػسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص ١ألضُٗٗا (أضِٗ اـص)١ٜٓ
املطًب ايجاَْ : ٞد ٣دٛاش غسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص ١ألضُٗٗا
اـامت : ١تتُجٌ بايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات
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ادلبحث االول

هفهىم استهالك أسهن الشرمة ادلساهوة اخلاصة وطبُعته القانىنُة
ٜعد اضتٗالى ايطِٗ عًُ ١ٝاضتجٓا ١ٝ٥ألٕ ايطِٗ ال ٜطتًٗو يطاملا إٔ ايػسن ١باق١ٝ
ٚميجٌ ايطِٗ املطاُٖ ١املاي ١ٝاملطاِٖ ٚيٝظ َٔ سك٘ إٔ ٜطرتد أضُٗ٘ َاداَت ايػسن١
قاٚ ،١ُ٥يٝظ َٔ سل ايػسن ١يطاملا أْٗا مل ؼٌ إٔ تسد يًُطاِٖ ايك ١ُٝاالمس ١ٝألضُٗ٘
َعٓ ٢ذيو سسَإ املطاِٖ َٔ أسد اؿكٛم االضاض ١ٝاملكسز ٠ي٘  ٖٛٚاؿل يف ايبكا ٤يف
ايػسن ١اىل إٔ تٓكغ ٞعًٗا ٚتضؿٝتٗا.
ٜٚكتغ ٞيبشح َؿٗ ّٛاضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖٚ ١طبٝعت٘ ايكاْ ١ْٝٛبػَٔ ٤ٞ
ايتؿض ٌٝتكطٖ ِٝرا املبشح اىل َطًبنيْ ،بشح يف املطًب االَ ٍٚؿٗ ّٛاضتٗالى أضِٗ
ايػسن ١املطاُٖٚ ،١نط املطًب ايجاْ ٞيبشح ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛالضتٗالى ايػسن١
ألضُٗٗا.
ادلطلب االول

هفهىم استهالك أسهن الشرمة ادلساهوة اخلاصة
عسف أسد ايؿكٗا ٤اضتٗالى األضِٗ ،بأْ٘ (زد ايك ١ُٝاالمس ١ٝيًُطاِٖ يف أثٓا ٤سٝا٠
ايػسنٚ ١قبٌ اْكغاٗ٥ا)(ٚ ،)2قد عسف بأْ٘ (زد ق ١ُٝاالضِٗ ملطاُٖٗٝا يف أثٓا ٤سٝاتٗا
عطب تكدٜسٖا ملضًش ١ايػسن ١يف إدسا ،)1()٘٥نُا ي ٛناْت ممتًهات ايػسن ١مما ًٜشك٘
ايٓكضإ عً ٢تٛاي ٞايصَٔ أ ٚناْت ايػسن ١ساصً ١عً ٢اَتٝاش َٔ اؿه ١َٛميٓح هلا َد٠

َع ١ٓٝتضبح بعدٖا َٛدٛدات ايػسنًَ ١هاً يًذَٗ ١ام ١االَتٝاش(.)4
ٜٚالسغ عً ٢ايتعازٜـ اييت أٚزدٖا ايؿك٘ إٔ اضتٗالى االضِٗ َا ٖ ٛإال عًُ ١ٝاضتجٓا١ٝ٥
ٚأَس دٛاش ٟوتٌُ ايكب ٍٛأ ٚايسؾض تبعاً يًٓػاط اير ٟتك ّٛب٘ ايػسنٚ ١قد ػد َٔ
( )0د .عبج األول عابجين دمحم بديهني ،مبجأ حخية تجاول األسيم في شخكات السداىسة ـ ـ ـ
دراسة فقيية مقارنة ،دار الفكخ الجامعي ،االسكشجرية ،9118 ،ص .33

( )9د .ىاني دويجار ،القانهن التجاري ،القانهن التجاري ،ط ،0مشذهرات الحمبي الحقهقية،
لبشان ،9118 ،ص .795
( )3أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السخكد القهمي لإلصجارات القانهنية ،القاىخة،
 ،9108ص .998
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ايغسٚز ٟإٔ تسد ق ١ُٝاألضِٗ يًُطاُٖني تكدٜساً ملضًشتِٗ ٚالضُٝا إٔ َٛدٛدات ايػسن١
مما قد ًٜشكٗا ايٓكضإ َع َسٚز ايصَٔ أ ٚإٔ ايػسن ١ساصً ١عً ٢اَتٝاش ممٓٛح َٔ
اؿهٚ ١َٛإٔ َٛدٛداتٗا تؤ ٍٚيف ايٓٗا ١ٜاىل اؾَٗ ١ام ١االَتٝاش تبعاً يريو تكسز ايػسن١
اضتٗالى اضُٗٗا تدزهٝاً.
أَا عٔ َؿٗ ّٛاالضتٗالى قاْْٛاً ،ؾُٔ قساْ ٠٤ضٛظ قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓاؾر
املعدٍ ٚايكٛاْني قٌ املكازْ ١مل ْالسغ تعسٜؿاً الضتٗالى االضِٗ ،ألٕ َطأي ١أٜساد
ايتعازٜـ يٝظ َٔ اختضاظ املػسع ايعساقٚ ٞاملكازٕ بٌ َٔ اختضاظ ايؿك٘ اييت ضبل
ٚإٔ مت اٜسادٖا آْؿاً.
ٚبعد إٔ عجٓا َؿٗ ّٛاضتٗالى االضِٗ ،ػدز االغاز ٠إىل إٔ ْبشح خضا٥ض٘ ٚاييت
ميهٔ إدزادٗا بايػهٌ اآلت: ٞ

()2

أٚالً :ال ٜكطع اضتٗالى ايطِٗ صً ١املطاِٖ بايػسن ١بٌ ٜه ٕٛي٘ اؿض ٍٛعً ٢ضِٗ متتع
بدالً َٔ ايطِٗ اير ٟأضتًٗو ،ألٕ االصٌ إذا اضتًٗو ايطِٗ اْكطعت نٌ عالق ١بني املطاِٖ
ٚايػسنٜٚ ،)1(١ه ٕٛؿاٌَ ضِٗ ايتُتع سض ١يف االزباح بايكدز املٓضٛظ عً ٘ٝيف ْعاّ
ايػسن.)4(١
ثاْٝاً :تعد ايػسن ١املطاُٖ ٖٞ ١املٝدإ ايٛسٝد يتطبٝل االضتٗالى ٜٓٚضب االضتٗالى عً٢
االضِٗ(.)6

( )0يقرج بأسيم التستع ىي (األسيم التي تعظى لمسداىم الحي أعيجت لو قيسة أسيسو
الشقجية في أثشاء حياة الذخكة عمى أن يبقى مالكيا مداىساً في الذخكة لو نفذ حقهق
باقي السداىسين االدارية والسالية الحين يسمكهن أسيم رأس السال عجا الحق في اقتدام
مهجهدات الذخكة بعج االنتياء من الترفية).

( )9د .دمحم فخيج العخيشي ،د .دمحم الديج الفقي ،القانهن التجاري االعسال التجارية ـ ـ التجار ـ ـ
الذخكات التجارية ،ط ،9مشذهرات الحمبي الحقهقية ،لبشان ،9109 ،ص .484

( )3د .دمحم فخيج العخيشي ،الذخكات التجارية السذخوع التجاري الجساعي بين وحجة االطار
القانهني وتعجد االشكال ،دار الجامعة الججيجة لمشذخ ،االسكشجرية ،9119 ،ص .909
( )4د .دمحم حدين إسساعيل ،الحساية القانهنية لثبات رأس السال في شخكات االمهال الدعهدية
ـ ـ دراسة مقارنة ،معيج االدارة العامة ،الخياض ،9119 ،ص .906
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ثايجاً :هب إٔ ٜتِ االضتٗالى عًٚ ٢د٘ تتشكل َع٘ املطاٚاٚ ٠ايعداي ١بني املطاُٖني ايرٜٔ

ضٛف تطتًٗو أضُِٗٗ ٚايرٜٓ ٜٔتُ ٕٛاىل طا٥ؿٚ ١اسد َٔ ٠أْٛاع االضِٗ(.)2
زابعاً :يٝظ اضتٗالى االضِٗ إدبازٜاً ألٕ ايػسن ١يٝطت َد ١ٜٓػا ٙاملطاُٖني بك١ُٝ
األضِٗ إال عٓد سٌ ايػسنٚ ،١قٝاّ ايػسن ١باضتٗالى االضِٗ يف أثٓا ٤سٝاتٗا ٚقبٌ سًٗا أَس

دٛاش ٟهلا(.)1
خاَطاً :ال ٜػهٌ اضتٗالى االضِٗ ؽؿٝغاً يسأع املاٍ ،ألٕ االضتٗالى ال وضٌ إال
ألضباب عسٚز ١ٜتتذً ٢إذا ناْت َٛدٛدات ايػسن ١مما ٜطتًٗو باالضتعُاٍ ٜٚص ٍٚمبسٚز
ايصَٔ أ ٚإٔ ايػسن ١قد سضًت عً ٢اَتٝاش ممٓٛح َٔ اؿهٚ ١َٛإٔ َٛدٛداتٗا تؤ ٍٚيف

ايٓٗا ١ٜاىل اؾَٗ ١ام ١االَتٝاش يرا تكسز ايػسن ١اضتٗالى اضُٗٗا تدزهٝاً اضتجٓا.)4(ً٤
ادلطلب الثانٍ

الطبُعة القانىنُة الستهالك الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها
ثاز ددٍ يف ايؿك٘ س ٍٛايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛالضتٗالى االضِٗ َٔٚ ،املكسز إٔ االضتٗالى ال
ٜعد زداً ؾاْب َٔ زأع املاٍ اىل بعض املطاُٖني ؾٗ ٛال وضٌ إال َٔ االزباح ٜٚعٌ
زأع املاٍ ضًُٝاً ألْ٘ ايغُإ ايعاّ يًدآ٥نيٜٚ ،س ٣أسد ايؿكٗا ٤إٔ االضتٗالى إمنا ٖٛ
تٛشٜع يٓضٝب اضتجٓا َٔ ٞ٥أزباح ايػسن ١عً ٢املطاُٖني عٝح ىتط نٌ َطاِٖ ظص٤
يف االزباح َعادي ١ملطاُٖت٘ يف زأع املاٍ َع بكا ٤سضت٘ ممجً ١يف زأع املاٍ َٚعسع١
ألخطاز املػسٚع ستْٗ ٢ا ١ٜايػسنٜٚ ،)6(١ؤخر عًٖ ٢را ايسأ ٟإٔ ايػسن ١ال هٛش هلا إٖداز
َبدأ املطاٚا ٠بني املطاُٖني إٔ ؽط ايبعض ظص ٤اضتجٓا َٔ ٞ٥ايسبح ٖرا إىل إٔ َا
وضٌ عً ٘ٝاملطاِٖ ال ٜعد زعاً خايضاً ٚإال اقتغ ٢ذيو إٔ ٜه ٕٛي٘ عٓد ْٗا ١ٜايػسن١
( )0معن عبج الخحيم عبج العديد جهيحان ،الشظام القانهني لتخفيض رأس مال شخكات
االمهال الخاصة ـ ـ دراسة مقارنة ،أطخوحة دكتهراه مقجمة الى مجمذ كمية القانهن في

جامعة السهصل ،9115 ،ص .70

( )9أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .998
( )3د .دمحم أحسج سهيمم ،الهجيد في الذخكات التجارية في ضهء نظام الذخكات الدعهدي
الججيج ،ط ،0دار الشذخ الجولي لمشذخ والتهزيع ،الخياض ،9107 ،ص .919
( )4أ.د مرظفى كسال طو ،السرجر الدابق ،ص .930
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اضرتداع سض ١مماثً ١ؿض ١باق ٞاملطاُٖني اير ٜٔمل تطتًٗو أضُِٗٗ يف سني إٔ ضِٗ

ايتُتع اير ٟوضٌ عً ٘ٝال ى ٍٛي٘ ض ٣ٛسكٛقاً أدْٜٚ ،)2(٢س ٣زأ ٟآخس إٔ اضتٗالى
االضِٗ ٖ ٛزد َعذٌ يٓضٝب املطاِٖ يف زأع َاٍ ايػسنٖٚ ،)1(١را ايساْ ٟتؿل َع٘ الٕ
االصٌ ال هٛش زد ْضٝب املطاِٖ يف ايػسن ١أثٓا ٤سٝاتٗا ألٕ ايسد َكٝد بطبٝع ١ايٓػاط
اير ٟمتازض٘ ايػسن ١املطاُٖ ١مما ٜدؾعٗا اضتجٓا ً٤اىل زد ق ١ُٝاالضِٗ قبٌ اْكغا ٤أدٌ
ايػسنٚ ،١ذٖب زأ ٟأخس يف ايؿك٘ إىل إٔ اضتٗالى االضِٗ ٖ ٛؽؿٝض َطترت يسأع َاٍ
ايػسن ١املطاُٖ ١اؽر صٛز ٠تٛشٜع إعايف يألزباح ٚكايـ يٛادب ايػسن ١يف احملاؾع١
عً ٢أَٛاهلا( ،)4لد إٔ ٖرا ايسأ ٟيٝظ ددٜساً بايضٛاب الٕ ٖٓاى ؾازقاً بني عًُٝيت
اضتٗالى االضِٗ ٚؽؿٝض زأع املاٍ ألٕ يف االضتٗالى تكتطع ايػسن ١دص٤اً َٔ أزباسٗا
ٚتدؾع٘ اىل املطاُٖني ٚال ٜرتتب عً ٢ذيو ؽؿٝض يف زأع املاٍ ،يف سني إٔ ايتدؿٝض
ٖ ٛتعد ٌٜيسأع َاٍ ايػسن ١ضٛا ٤يف عكدٖا أ ٚيف ْعاَٗا ٖٚرا وتاز اىل قساز َٔ اهل١٦ٝ
ايعاَ ١يًػسن.١
ادلبحث الثانٍ

شروط وطرق استهالك الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها
واالثار ادلرتتبة علً رلل

ٜعد االضتٗالى عُالً اضتجٓاٝ٥اً َٔ سٝح االصٌ ٚإٔ ايػسن ١ال تًذأ اي ٘ٝايػسن ١إال
َساعا ٠يطبٝعْ ١ػاطٗا ٚيهٜ ٞه ٕٛاالضتٗالى َٓتذاً هب إٔ ٜكرتٕ بػسٚط ٚطسم ٜٓبػٞ
عً ٢ايػسن ١اتباعٗا عٓد قٝاَٗا باضتٗالى أضُٗٗا َٚا ٜٓتر عٓٗا َٔ آثاز(ٚ ،)6يبشح
( )0د .عمي حدن يهنذ ،الذخكات التجارية ـ ـ الذخكات ذات السدؤولية السحجودة وشخكات
السداىسة والتهصية باألسيم ،مظبعة أبشاء ولبة حدان ،القاىخة ،0991 ،ص  536وما
بعجىا.
( )9د .أبه زيج رضهان ،شخكات السداىسة والقظاع العام ،دار الفكخ العخبي ،القاىخة،
 ،0983ص .091

( )3د .دمحم حدين إسساعيل ،السرجر الدابق ،ص .993

( )4د .عبج الباقي دمحم الفكي ،شخاء الذخكة ألسيسيا في القانهن االماراتي ،بحث مشذهر في

مجمة جامعة الذارقة لمعمهم الذخعية والقانهنية ،م  ،09ع  ،9كانهن االول،9109 ،

ص.055
)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

101

ايػسٚط ٚايطسم اييت هب عً ٢ايػسن ١املطاُٖ ١إٔ تساعٗٝا عٓد اضتٗالنٗا ألضُٗٗا
تكط ِٝاملبشح اىل ثالثَ ١طايبْ ،بشح يف املطًب اال ٍٚغسٚط اضتٗالى ايػسن ١املطاُٖ١
اـاص ١ألضُٗٗاٚ ،ىط املطًب ايجاْ ٞيبشح طسم اضتٗالى ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص١
ألضُٗٗاٜٚ ،رتنص املطًب ايجايح عً ٢اآلثاز املرتتب ١عً ٢اضتٗالى ايػسن ١املطاُٖ ١اـاص١
ألضُٗٗا.
ادلطلب االول

شروط استهالك الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها
ٜٓضب االضتٗالى عً ٢االضِٗ ٚإٔ ايػسن ١املطاُٖ ١اـاصٚ ٖٞ ١سدٖا َٝدإ تطبٝل
اضتٗالى االضِٗ َت ٢تٛاؾست ايػسٚط ايكاْ ١ْٝٛيالضتٗالى ألْ٘ ال ؾسم بني ؾ٦ات االضِٗ
ؾذُٝعٗا قابً ١يالضتٗالى(ٚ ،)2يبشح ٖر ٙايػسٚط بػ َٔ ٤ٞايتؿضٜ ٌٝكتغ ٞتٓاٚهلا عً٢
ٚؾل ايٓكاط اآلت:١ٝ
أٚالً :هب إٔ ٜه ٕٛاالضتٗالى َٓضٛصاً عً ٘ٝيف ايٓعاّ األضاع يًػسن١
ال هٛش اضتٗالى أضِٗ ايػسن ١إال إذا نإ َٓضٛصاً عً ٘ٝيف ْعاَٗا األضاع يف أثٓا٤
قٝاَٗا ٚقبٌ اْكغاَ ٤دتٗا ستٜ ٢ه ٕٛاملطاُٖ ٕٛعً ٢بَٓ َ٘ٓ ١ٓٝر بدا ١ٜاألَس ٚعدّ
اإلخالٍ مببدأ املطاٚا ٠بني املطاُٖني(.)1
ٚيهٔ ايتطاؤٍ ايرٜ ٟجاز ٌٖ تطتطٝع اهل ١٦ٝايعاَ ١يف ايػسن ١املطاُٖ ١إٔ تتدر قسازًا
بتعد ٌٜايٓعاّ االضاع السكاً ٚايٓط عً ٢اضتٗالى االضِٗ إذا مل ٜهٔ قد ْط عً ٘ٝيف
ْعاَٗا األضاع ابتدا ً ٤؟
اختًـ ايؿك٘ يف ذيو ،ذٖب داْب َٔ ايؿك٘ بايك ٍٛإٔ االضتٗالى عًُ ١ٝاضتجٓا١ٝ٥
ٜػرتط يهٜ ٞكع صشٝشاً إٔ ٜهَٓ ٕٛضٛصاً عً ٘ٝيف ْعاّ ايػسن ١ابتدا ،ً٤ؾإٕ مل ٜٓط
عً ٘ٝهٛش يًٗ ١٦ٝايعاَ ١إٔ تكسز االضتٗالى عٔ طسٜل تعد ٌٜايٓعاّ األضاع يًػسن١

السكاً(ٚ ،)4ذٖب زأ ٟآخس ال هٛش يًٗ ١٦ٝايعاَ ٖٞٚ ١اييت متتًو سل تعدْ ٌٜعاّ ايػسن ١إٔ
( )0د .دمحم حدين إسساعيل ،السرجر الدابق ،ص .906

( )9د .فيرل بن مشرهر الفاضل ،د .صالح بن عهض البمهي ،الهسيط في قانهن الذخكات
الدعهدي ،ط  ،0مكتبة السمك فيج الهطشية لمشذخ ،الدعهدية ،9106 ،ص .098
( )3د .دمحم فخيج العخيشي ،د .دمحم الديج الفقي ،السرجر الدابق ،ص .484
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تكسز اضتٗالى االضِٗ إذا مل ٜهٔ َٓضٛصاً عًَٓ ٘ٝر ايبدا ١ٜألْ٘ مل ٜدخٌ يف اعتباز
املطاُٖني عٓد االنتتابٜٚ ،رتتب عً ٢إدخاي٘ عًْ ٢عاّ ايػسن ١اختالف طازئ يف َعاًَ١
املطاُٖني ال ٜسق ٢إىل اسرتاّ َبدأ املطاٚا ٠ب ِٗٓٝبايطسٜك ١اييت اطُأْٛا ايٗٝا عٓد دخٛهلِ
يف ايػسن َٔ ٖٞٚ ١االَٛز االضاض ١ٝاييت ال تطتطٝع اهل ١٦ٝايعاَ ١إٔ تتعسض هلا(.)2
ٜٚالسغ عًَٛ ٢قـ ايؿك٘ ،بإٔ ايسأ ٟاال ٍٚايكا ٌ٥هٛش قٝاّ اهل ١٦ٝايعاَ ١يف ايػسن١
املطاُٖ ١بٛصؿٗا صاسب ١ايكساز يف تعدْ ٌٜعاّ ايػسن ١إٔ تكسز تعد ٌٜايٓعاّ األضاع
بإدزاز اضتٗالى األضِٗ السكاً ددٜس بايتأٜٝد ،ألْ٘ مل ٜسد يف ايكٛاْني اييت أداشت االضتٗالى
َٗٓٚا قاْ ٕٛايػسنات املطاُٖ ١املضس ٟيف املادٚ )45( ٠املاد َٔ )226( ٠ايال٥ش١
ايتٓؿٝر ١ٜيًكاْْ ٕٛؿط٘ٚ ،املاد َٔ )109( ٠ايكاْ ٕٛايتذاز ٟاؾصا٥س ٟعً ٢سعس تعدٌٜ
ْعاّ ايػسنٚ ١إدزاز اضتٗالى االضِٗ بٌ دا ٤ايٓط َطًكاً باغرتاط ايٓط عً ٘ٝيف ايٓعاّ
األضاع يًػسن ١ضٛا ٤ابتدا ً٤أ ٚالسكاً عٓد تعدَ ،ًٜ٘عٓ ٢ذيو إذا زأت اهل ١٦ٝايعاَ ١املطٛؽ
الضتٗالى االضِٗ هٛش هلا تعد ًٜ٘السكاً.
ثاْٝاً :هب إٔ تدؾع ق ١ُٝاألضِٗ املطتًٗه َٔ ١األزباح أ َٔ ٚاالستٝاطات ايكابً ١يًتٛشٜع
ٜتِ اضتٗالى االضِٗ َٔ ازباح ايػسن ١بعد اضتكطاع املضازٜـ ايعاَٚ ١االستٝاطٞ
ايكاْ ،ْٞٛؾال اضتٗالى إٕ مل ؼكل ايػسن ١ازباساً أ ٚؼتؿغ باستٝاط ٞاختٝاز ٟقابٌ

يًتٛشٜع(ٚ ،)1الضُٝا قبٌ إٔ تك ّٛايػسن ١بتٛشٜع االزباح عً ٢املطاُٖني ؾٗٝا تكّٛ
بتشض ٌٝاالزباح ايضاؾٚ ،١ٝست ٢ؼضٌ ٖر ٙاالزباح تك ّٛايػسن ١بطسح املضازٜـ ايعاَ١
مجٝعٗا ٚتهايٝـ ايػسنٚ ١االستٝاط ٞايكاَْ ،ْٞٛعٓ ٢ذيو إٔ اضتٗالى االضِٗ ٜكع عً٢
االزباح االمجاي َٔ ١ٝد ٕٚاالزباح ايضاؾٜٚ ،١ٝكضد باألزباح االمجاي ١ٝبأْٗا (ايصٜاد٠
اؿكٝك ١ٝاييت تٓتر بعد إعداد ايٛثا٥ل املاي ١ٝيًػسنٚ ١املعد ٠عًٚ ٢ؾل األص ٍٛايعًُ١ٝ
ٚاحملاضب ١ٝاملتعازف عًٗٝا ٚاملؤٜدَ َٔ ٠ساقب اؿطابات ،أ ٖٞ ٟاالزباح اييت تتُجٌ

بايصٜاد ٠اؿاصً ١يف ق ِٝأص ٍٛايػسن ١بعد طسح اـض ،)4()ّٛؾغالً عٔ ذيو إٔ اضتٗالى
االضِٗ ٜكع عً ٢االستٝاط ٞاالختٝاز ٟايكابٌ يًتٛشٜع ايرٜ ٟتِ ته ٜ٘ٓٛبٓا ٤عً ٢اقرتاح َٔ
( )0د .عمي حدن يهنذ ،السرجر الدابق ،ص .539
( )9د .دمحم حدين إسساعيل ،السرجر الدابق ،ص .908
( )3فيان يهسف نهري ،الشظام القانهني لمخبح في الذخكة السداىسة ـ ـ دراسة مقارنة ،رسالة
ماجدتيخ مقجمة الى كمية القانهن في جامعة السهصل ،9119 ،ص .96

)Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )12العدد ( ، )57السنة ()12

102

فًظ االدازٚ ٠مبٛاؾك ١اهل ١٦ٝايعاَٚ ١إٔ املربز َٔ إْػا ٘٥إَا يتػطْ ١ٝؿكات تٛاد٘ ايػسن١
خالٍ سٝاتٗا أ ٚإٔ املطٛؽ ٜه َٔ ٕٛأدٌ اضتٗالى ايػسن ١ألضُٗٗا َٔ خالي٘( ،)2ؾغ ًال
عٔ ذيو ال هٛش االضتٗالى َٔ االستٝاط ٞايكاْ ْٞٛألْ٘ ميجٌ يف ْعس ايدآ٥ني عُاِْٗ غأْ٘
غإٔ زأع املاٍ متاَاً ٚإمنا ٜتِ االضتٗالى َٔ االزباح أ َٔ ٚاالستٝاط ٞاالختٝازٚ ٟإال نإ
يدا٥ين ايػسن ١دعَ ٣ٛباغس ٠قبٌ املطاُٖني يًُطايب ١بكَ ١ُٝا ٚشع هلِ َكابٌ اضتٗالى
األضِٗ(.)1
ثايجاً :هب إٔ تتٛقـ عًُ ١ٝاالضتٗالى إذا مل ؼكل ايػسن ١يف ايطٓ ١املاي ١ٝزعاً ٚمل ٜهٔ
يدٜٗا استٝاط ٞقابٌ يًتٛشٜع.
ىدّ ٖرا ايػسط اىل سد بعٝد ثبات زأع املاٍ ٚعدّ املطاع ب٘ إذ ال ٜتأثسإ بعًُ١ٝ
اضتٗالى ايػسن ١يسأع َاهلا ،ؾُتَ ٢ا اْعدَت االزباح أ ٚاالستٝاطات ايكابً ١يًتٛشٜع نإ
يصاَاً عً ٢ايػسن ١إٔ تٛقـ عًُ ١ٝاالضتٗالى ألْ٘ يف ساٍ قٝاَٗا بريو إذ ٜعد تضسؾٗا خسقاً
يجبات زأع املاٍ ٚضٝػهٌ ذيو ؽؿٝغاً ي٘ َٔ د ٕٚاالستهاّ يًػسٚط ايكاْ ١ْٝٛاملطًٛب١
يف ذيو األَس ٚايرٜ ٟعط ٞاؿل يدا٥ين ايػسن ١اىل َطايب ١املطاِٖ اير ٟقبض أضُٗ٘ بسدٖا
اىل ايػسن ١ألٕ ذيو ٜػهٌ َطاضاً عكٛقِٗ(.)4
زابعاً :هب إٔ متتًو ايػسن ١االضباب ٚايدٚاؾع اؿكٝك ١ٝيكٝاَٗا باضتٗالى االضِٗ
َعٓ ٢ذيو إٔ ؾ ٤ٛايػسن ١اىل اضتٗالى زأمساهلا ال ٜه ٕٛإال ألضباب قددٚ ٠عسٚز١ٜ
ٚالضُٝا يف ايػسنات املطاُٖ ١اييت ًٜشل ممتًهاتٗا ايٓكضإ عً ٢تٛاي ٞايصَٔ نػسنات
املٓادِ ٚاحملادس َجالً أ ٚناْت ايػسن ١ساصً ١عً ٢اَتٝاش َٔ اؿهٚ ١َٛإٔ ٖرا االَتٝاش
ممٓٛح ملدَ ٠عٚ ١ٓٝباْتٗا ٤املد ٠املُٓٛس ١تؤ ٍٚاملٛدٛدات اىل اؾَٗ ١ام ١االَتٝاش بال
َكابٌ أ ٚمبكابٌ قً ٌٝمما تغطس ايػسن ١أثٓا.٤
( )0معظاهلل راضية ،االداء االعتيادي لذخكة السداىسة ،رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية
الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة قاصجي مخباح ورقمة ،الجدائخ ،9105 ،ص .07

( )9د .سسيحة القميهبي ،الذخكات التجارية ،ط ،5دار الشيزة العخبية ،القاىخة،9100 ،
ص717

( )3بهسحابة حميسة ،التشظيم القانهني الستيالك وتخفيض رأس مال الذخكة السداىسة،
رسالة ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة سظيف ،الجدائخ،

 ،9107ص .75
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سٝاتٗا ٚقبٌ اْكغاٗ٥ا إٔ تسد يًُطاِٖ ايك ١ُٝاألمس ١ٝملا ميتًه٘ َٔ أضُٗ٘ ؾٗٝا(.)2
ادلطلب الثانٍ

طرق استهالك الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها
ٜتِ اضتٗالى زأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ١بطسٜكتني ٚسطب َاوددْ ٙعاّ ايػسن ،١االٚىل
بسد دص َٔ ٤ايك ١ُٝاالمس ١ٝيألضِٗ اييت ٜتِ اختٝازٖا ضٜٓٛاً بطسٜل ايكسع ١ستْٗ ٢اَ ١ٜد٠
ايػسن ،١أَا ايجاْ ١ٝؾٝتِ زد دص َٔ ٤ايك ١ُٝاالمس ١ٝؾُٝع االضِٗ ضٜٓٛاً عٝح ٜتِ
االضتٗالى ايهً ٞعً ٢املد ٣ايصَين اير ٟوددْ ٙعاّ ايػسنٚ ،)1(١عً ٢ايٓش ٛاآلت: ٞ
أٚالً :زد دص َٔ ٤ايك ١ُٝاالمس ١ٝيألضِٗ اييت ٜتِ اختٝازٖا ضٜٓٛاً بطسٜل ايكسع ١ستْٗ ٢ا١ٜ
َد ٠ايػسن١
ذٖب أسد ايؿكٗا ٤إىل إٔ اضتٗالى االضِٗ بطسٜك ١ايكسع ١ؾٗٝا َٔ املجايب مبا ىٌ مببدأ
املطاٚا ٠بني املطاُٖني بٛصؿ٘ أسد ٣عٓاصس ْ ١ٝاملػازنٚ ،١قد تؤدٖ ٟر ٙايطسٜك ١اىل
إؿام ايغسز بأصشاب االضِٗ اييت مل تطتًٗو يف اؿاي ١اييت تكع ؾٗٝا ايػسن ١غطا٥س
متٓعٗا َٔ االضتُساز يف عًُ ١ٝاالضتٗالى ،ألْ٘ يف ٖر ٙاؿايٜ ١ؿكد ٖؤال ٤سضضِٗ يف زأع
َاٍ ايػسن ١يف سني إٔ اٚي٦و اير ٜٔاضتًٗهت أضُِٗٗ ال ٜتشًُ ٕٛغ٦ٝاً َٔ ٖر ٙاـطاز٠
يه ِْٗٛقد سضًٛا َكدَاً عً ٢ق ١ُٝاالضِٗ ،ؾغالً عٔ ذيو ميهٔ االدعا ٤ببطالٕ ٖرٙ
ايطسٜك ١يف ساي ١إصاب ١ايػسن ١باـطاز ٠بٛصؿٗا َٓطٚ ١ٜٛبضٛزَ ٠كٓع ١عً ٢غسط

األضد( )4ايرٜٗ ٟدّ أسد االزنإ املٛعٛع ١ٝاـاص ١يًػسن ٖٛٚ ١زنٔ اقتطاّ االزباح
ٚاـطا٥س بايتطاٚ ،)6(ٟٚيتؿادٖ ٟر ٙاملداطس ٜس ٣أسد ايؿكٗا ٤أْ٘ هب إٔ ٜتغُٔ ْعاّ
ايػسن ١يف ساي ١اضتٗالى االضِٗ بطسٜل ايكسع ١ؽضٝط ْطب َٔ ١ٜٛ٦َ ١ايسبح ايطٟٓٛ
( )0د .دمحم مرظفى عبج الرادق ،الذخكات التجارية في ضهء قانهن الذخكات السرخي
ونظام الذخكات الدعهدي الججيج ،ط ،0دار الفكخ والقانهن ،القاىخة ،9108 ،ص.991

( )9د .عاشهر عبج الجهاد عبج الحسيج ،الذخكات التجارية ،ط  ،9دار الشيزة العخبية،
القاىخة ،9103 ،ص.571

( )3يقرج بذخط االسج ىه (الذخط الحي يتزسن إخالالً بسبجأ التداوي والتهازن بين الذخكاء
في تهزيع الخبح والخدائخ).

( )4د .دمحم فخيج العخيشي ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص.900
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ايضايف يألضِٗ اييت مل تطتًٗو يتٛشع عً ِٗٝباألٚي ١ٜٛعً ٢أضِٗ ايتُتع ٚيف ساي ١اْكغا٤
ايػسن ١قبٌ متاّ االضتٗالى إذ ٜه ٕٛألصشاب االضِٗ اييت مل تطتًٗو االٚي ١ٜٛيف اؿضٍٛ
عًَ ٢ا ٜعادٍ ايك ١ُٝاالمس ١ٝيًطِٗ َٔ َٛدٛدات ايػسنٚ .)2(١لد يف ٖرا ايسأ ٟداد٠
ايضٛاب ألْ٘ ضٝشكل املطاٚا ٠بني املطاُٖني عً ٢اعتباز إٔ ق ١ُٝاالضِٗ اييت اضتًٗهت
بطسٜل ايكسع ١قد ؾكدت ْطب ١اضتشكاقٗا َٔ تٛشٜعات االزباح ايطٓ ١ٜٛمما ٜتٝح يًُطاُٖني
االخس ٜٔاير ٜٔمل تطتًٗو ق ١ُٝأضُِٗٗ بإٔ وضًٛا عً ٢سكٛقِٗ َٔ َٛدٛدات ايػسن١
قبٌ اْكغاٗ٥ا.
أَا عٔ َٛقـ ايكٛاْني قٌ املكازْ ،١أداش املػسع املضس ٟيف ايال٥ش ١ايتٓؿٝر ١ٜيكإْٛ
ايػسنات املطاُٖ ١إٔ ٜتِ االضتٗالى بطسٜل ايكسع.)1(١
ٚػدز االغاز ٠اىل أْ٘(.)4

يكد سعس املػسع اؾصا٥س ٟاضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖ ١بطسٜك ١ضشب ايكسع ١ألْٗا
ؽٌ مببدأ املطاٚا ٠ؾُٝا بني املطاُٖني مما قد ٜؤد ٟاىل إؿام ايغسز بأصشاب االضِٗ

اييت مل تطتًٗو(.)6
ثاْٝاً :زد دص َٔ ٤ايك ١ُٝاالمس ١ٝيالضِٗ مجٝعٗا ضٜٓٛاً إذ ٜتِ االضتٗالى ايهً ٞعً ٢املد٣
ايصَين اير ٟوددْ ٙعاّ ايػسن١
ذٖب داْب َٔ ايؿك٘ إىل إٔ اضتٗالى ايػسن ١ألضُٗٗا بطسٜك ١زد دص َٔ ٤ق ١ُٝاألضِٗ
يالضِٗ مجٝعٗا ؾُٝع االضِٗ ضٜٓٛاً أنجس ؼكٝكاً يًُطاٚا َٔ ٠طسٜك ١ايكسع ،١إذ ٜتِ

( )0د .سسيحة القميهبي ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .718

( )9نرت السادة (/005أ) من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989السعجلة لقانهن
الذخكات السداىسة السرخي عمى أنو (يتم استيالك االسيم حدب ما يحجده الشظام رد

الكيسة االسسية لألسيم التي يتم اختيارىا سشهياً بظخيق القخعة حتى نياية مجة الذخكة).
( )3لم يعالج السذخع االردني في قانهن الذخكات لدشة  9107استيالك االسيم وىحا ما يجل
عمى عجم جهازه أسهة بالسذخع العخاقي.

( )4نرت السادة ( 705مكخر  )46من القانهن التجاري الجدائخي رقم (93ـ ـ ـ  )18لدشة
 0993السعجل عمى أنو (يحظخ استيالك االسيم عن طخيق سحب القخعة تعج كل
مجاولة تتخح خخقاً ليحا السشع باطمة).
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االضتٗالى عًٚ ٢د٘ املطاٚا ٠بايٓطب ١يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع األضِٗ

ْٚتؿل َع ايؿك٘ إٔ

طسٜك ١ايٛؾا ٤بسد دص َٔ ٤ق ١ُٝاالضِٗ ضٜٓٛاً ط ١ًٝسٝا ٠ايػسنٚ ١قبٌ سًٗا ؾٗٝا َٔ ايعداي١
باملكازَْ ١ع طسٜك ١ايكسعٚ ١يعٌ اؿهُ َٔ ١ذيو ٖ ٛؼكٝل املطاٚا ٠بني املطاُٖني إذ
ضٝتشكل االضتٗالى ٚاالدا ٤مبطاٚاٚ ٠اسد ٠ستٚ ٢يَٝٓ ٛت ايػسن ١غطا٥س يطاملا إٔ
االضتٗالى قد مت تدزهٝاً عً ٢املد ٣ايصَين بضٛزَ ٠تطا.١ٜٚ
يف ٖرا احملٌ ٜٚجاز ايتطاؤٍ اآلت ٌٖ ٞإٔ اضتٗالى االضِٗ مجٝعٗا ناًَ ١بأ ١ٜطسٜكَٔ ١
طسم االضتٗالى ضٛا ٤بطسٜك ١ايكسع ١أ ٚاالضتٗالى بطسٜك ١ايسد اؾص ٞ٥ايتدزه ٞمما ٜؤدٟ
اىل إ ته ٕٛايػسن ١بػري زاع َاٍ ؟
ٚيإلداب ١عًٖ ٢را ايتطاؤٍ ميهٔ ايك ٍٛإٔ اضتٗالى االضِٗ مجٝعٗا ال ٜعين إٔ ايػسن١
تضبح َٔ غري زأع َاٍ ٚتؿكد عٓضساً َُٗاً َٔ عٓاصس ٚدٛدٖا ٚإمنا ٜبك ٢يف ايٛاقع زأع
املاٍ االمس ٞثابتاً ال ٜٓكط ألٕ اضتٗالى االضِٗ ٜتِ َٔ االزباح أ َٔ ٚاالستٝاطٞ
.
االختٝاز ٟايكابٌ يًتٛشٜع
أَا عٔ َٛقـ املػسع ايعساق َٔ ٞطسم االضتٗالى ،مل ٜعاجل املػسع ايعساقٖ ٞرٙ
ايطسم ألْ٘ مل ٜٓط عً ٢اضتٗالى االضِٗ يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓاؾر يرا ْدعٛ
َػسعٓا ايعساق ٞاىل تٓع ِٝاضتٗالى االضِٗ بٓضٛظ قاْ ١ْٝٛيف قاْ ٕٛايػسنات املعدٍ
أض ٠ٛبايكٛاْني قٌ املكازْ ١اييت أداشت اضتٗالى االضِٗ يف ايػسنات املطاُٖ ١قدد٠
ايٓػاط َع األخر بطسٜك ١االضتٗالى اؾص ٞ٥ايتدزه ٞألْٗا ؼكل ايعدايٚ ١املطاٚا ٠بني
املطاُٖني بعٝداً عٔ املطاع بجبات زأع املاٍ يطاملا أْ٘ ٜكتطع َٔ االزباح االمجاي ١ٝأٚ
َٔ االستٝاط ٞاالختٝازٚ ٟايٓط عً ٢إٔ اضتٗالى االضِٗ ال وضٌ إال ألضباب عسٚز١ٜ
تتذً ٢إذا ناْت َٛدٛدات ايػسن ١مما ٜطتًٗو باالضتعُاٍ ٜٚص ٍٚمبسٚز ايصَٔٚ ،تتذً٢
أٜغاً إذا ناْت ايػسن ١سضًت عً ٢اَتٝاش ٚباْكغا ٤املد ٠املُٓٛس ١يالَتٝاش مل تطتًٗو
أضُٗٗا ؾإْ٘ ٜضعب عً ٢ايػسن ١زد ق ١ُٝاالضِٗ يًُطاُٖني يرا تًذأ ايػسن ١اىل االضتٗالى
ايتدزه ٞبسد ق ١ُٝاالضِٗ عاَاً بعد عاّ ست ٢إذا َا اْكغت َد ٠االَتٝاش ؾإٕ ايػسن ١زدت
ق ١ُٝاالضِٗ يًُطاُٖني مجٝعاً.

( )0د .عاشهر عبج الجهاد عبج الحسيج ،السرجر الدابق ،ص  ،571د .دمحم فخيج العخيشي،
د .دمحم الديج الفقي ،السرجر الدابق.483 ،
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أَا عٔ َٛقـ ايكٛاْني قٌ املكازْ ١أداش املػسع املضس ٟيف ايال٥ش ١ايتٓؿٝر ١ٜيكإْٛ
ايػسنات املطاُٖ ١املعدٍ إٔ ٜتِ اضتٗالى االضِٗ ايتدزه ٞبطسٜك ١زد دص َٔ ٤ق١ُٝ
االضِٗ األضِٗ مجٝعٗا ضٜٓٛاً عً ٢املد ٣ايصَين احملدد ٚعًٚ ٢ؾل ايٓعاّ األضاع
يًػسن.)2(١
ٚأداش املػسع اؾصا٥س ٖٛ ٟاآلخس اضتٗالى االضِٗ بطسٜك ١ايسد اؾص ٞ٥تدزهٝاً بايسد
املتطا ٟٚعٔ نٌ ضِٗ  َٔٚايضٓـ ْؿط٘ ٚال ٜرتتب عٓ٘ ؽؿٝض زأع املاٍ(.)1
ادلطلب الثالث

آثار استهالك أسهن الشرمة ادلساهوة اخلاصة
ال ٜرتتب عً ٢اضتٗالى ايطِٗ اْكطاع عالق ١املطاِٖ بايػسن ١ؾال تص ٍٚعغٜٛت٘ يف
ايػسن ١بٌ تعٌ ايعالق ١بني املطاِٖ ٚايػسن ١قا ١ُ٥بعد االضتٗالى بٛصؿ٘ غسٜهاً ٜٚه ٕٛي٘
سكٛق٘ ايًضٝك ١بايطِٗ ناؾ ١نشغٛز ادتُاعات اهل ١٦ٝايعاَٚ ١ايتضٜٛت عً ٢قسازاتٗا
ٚسك٘ يف االزباح اييت تعادٍ األضِٗ اييت ميتًهٗا ْٚضٝب٘ يف ؾا٥ض ايتضؿ ١ٝإال إٔ سك٘ يف
االزباح ٚيف ؾا٥ض ايتضؿ ١ٝاقٌ َٔ أصشاب أضِٗ زاع املاٍ عُالً بكٛاعد تٛشٜع االزباح
بني أصشاب أضِٗ زاع املاٍ ٚاصشاب االضِٗ املطتًٗهٚ ،١ول يًُطاِٖ اير ٟاضتًٗهت
أضُٗ٘ االغرتاى يف إداز ٠ايػسنٖٚ ١را اؿل َٔ ايٓعاّ ايعاّ ؾال هٛش سسَاْ٘ َٔ االداز٠
عذ ١اضرتداد ق ١ُٝايطِٗ األمسٚ ١ٝال هٛش إٔ ٜٓط يف ايٓعاّ األضاع يًػسن ١عً٢
سسَاْ٘ َٔ ٖرا اؿل( ،)4ؾغالً عٔ ذيو ؾإٕ املطاِٖ اير ٟتطتًٗو أضُٗ٘ ميٓح أضِٗ متتع
نُكابٌ يالضِٗ اييت مت اضتٗالنٗا(ٜٚ ،)6كضد بأضِٗ ايتُتع ٖ( ٞاألضِٗ اييت تعطٞ
يًُطاِٖ اير ٟأعٝدت ي٘ ق ١ُٝأضُٗ٘ ايٓكد ١ٜيف أثٓا ٤سٝا ٠ايػسن ،١عً ٢إٔ ٜبكَ ٢ايهٗا

( )0نرت السادة (/005ب) من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989السعجلة لقانهن
الذخكات السداىسة السرخي السعجل عمى أنو (رد جدء من الكيسة االسسية لجسيع االسيم

سشهياً بحيث يتم االستيالك الكمي عمى السجى الدمشي الحي يحجده نظام الذخكة).
( )9السادة ( )719من القانهن التجاري الجدائخي السخقم (93ـ ـ ـ  )18لدشة  0993السعجل.
( )3د .دمحم مرظفى عبج الرادق ،السرجر الدابق ،ص .997
( )4د .دمحم حدين اسساعيل ،السرجر الدابق ،ص .991
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َطاُٖاً يف ايػسن ١ي٘ ْؿظ سكٛم باق ٞاملطاُٖني االدازٚ ١ٜاملاي ١ٝاير ٜٔميًه ٕٛأضِٗ
زأع املاٍ عدا اؿل يف اقتطاّ َٛدٛدات ايػسن ١بعد االْتٗا َٔ ٤ايتضؿ.)2(١ٝ
ٜٚبدَ ٚطٛؽ إصداز أضِٗ ايتُتع ٚاعشاً عٓدَا تؤضظ ايػسنَ ١ػسٚع ىػَ ٢ع٘
تعسض زأع َاهلا يًٗالى َجٌ اضتػالٍ َٓذِ يرا ؾإٕ ايػسن ١تطبل االسداخ ٚتعٝد أقٝاّ
االضِٗ يًُطاُٖني أثٓا ٤سٝاتٗاٜٚ ،بدَ ٚطٛغاً تأضٝظ غسن ١بٓا ٤عً ٢اَتٝاش متٓش٘
ايدٚي ١يًػسن ١يف إدازَ ٠سؾل عاّ خدَ ٞملدَ ٠عَ ١ٓٝجالً َسؾل املا ٤أ ٚايهٗسبا ٤أ ٚايطهو
اؿدٜد عً ٢إٔ تعٝد ايػسنَٛ ١دٛدات املػسٚع يًدٚي ١ناًَ ١بعد اْتٗاَ ٤د ٠االَتٝاش(.)1
أَا عٔ َٛقـ املػسع ايعساق َٔ ٞأضِٗ ايتُتع يف قاْ ٕٛايػسنات ايٓاؾر املعدٍ ،ؾًِ

ٜسد هلا ذنس  ٖٛٚدي ٌٝعً ٢عدّ دٛاش إصدازٖاٚ ،يهٔ ْكرتح عً ٢املػسع ايعساق ٞإدزادٗا
ٚالضُٝا إذا ناْت ايػسن ١تطتجُس اَتٝاشاً أَ ٚسؾكاً عاَاً يه ٞتتُهٔ ايػسن َٔ ١االضتٗالى
ايتدزه ٞألضُٗٗا ٚمتٓح أضِٗ متتع بدالً َٔ االضِٗ املطتًٗه ١ألٕ اؿهَُ َٔ ١كرتسٓا
إٔ وضٌ املطاُٖ ٕٛعً ٢سضضِٗ َٔ زأع َاٍ ايػسن ١قبٌ اْكغاَ ٤د ٠االَتٝاش
املُٓٛح هلا ٚإال ضٛف تؤ ٍٚأَٛاٍ ايػسن ١اىل اؾَٗ ١ام ١االَتٝاش.
أَا عٔ َٛقـ ايكٛاْني قٌ املكازْ َٔ ١أضِٗ ايتُتع ،ؾكد أداش املػسع املضسٟ
إصداز أضِٗ متتع ٚيهٓ٘ اغرتط إصداز ٖر ٙاالضِٗ ؾكط بايٓطب ١يًػسنات اييت ٜٓط
ْعاَٗا عً ٢اضتٗالى أضُٗٗا قبٌ اْكغا ٤أدٌ ايػسن ١يتعًل ْػاط ايػسن ١بايتصاّ
اضتػالٍ َٛزد َٔ َٛازد ايجس ٠ٚايطبٝع ١ٝأَ ٚسؾل َٔ املساؾل ايعاَ ١ممٓٛح هلا خالٍ َد٠
قدٚدٚ ٠قد ٜص ٍٚبعد َدَ ٠ع.)4(١ٓٝ

( )0بهسحابة حميسة ،السرجر الدابق ،ص .43
( )9عباس مخزوك فميح العبيجي ،االكتتاب في رأس مال الذخكة السداىسة ،دار الثقافة
والشذخ والتهزيع ،االردن0998 ،
ص .07

( )3السادة ( )35من قانهن الذخكة السداىسة السرخي السخقم ( )059لدشة  0980السعجل
والسادة ( )007من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989السعجلة لقانهن الذخكات
السداىسة السرخي السعجل.
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أَا املػسع االزدْ ٞؾٗ ٛاألخس أداش إصداز أضِٗ ايتُتع (أضِٗ االضرتداد) يف ايػسن١

املطاُٖ ١اـاص )2(١د ٕٚايػسن ١املطاُٖ ١ايعاَٚ ١عً ٢ايٛشٜس إصداز ايتعًُٝات ايالشَ١
اييت ؼدد غسٚط إصداز ٖرا ايٓٛع َٔ االضِٗ ٚساالت اضرتدادٖا.
ٚأداش املػسع اؾصا٥س ٟأٜغاً إصداز أضِٗ ايتُتع ٚعسؾٗا باْٗا (االضِٗ اييت مت تعٜٛض
َبًػٗا االمس ٞاىل املطاِٖ عٔ طسٜل اضتٗالى املدض ّٛإَا َٔ االزباح أ ٚاالستٝاطات،
ٚميجٌ ٖرا االضتٗالى دؾعاً َطبكاً يًُطاِٖ عٔ سضت٘ يف تضؿ ١ٝايػسن ١يف املطتكبٌ)(. )1
ْٚطتٓتر َٔ ذيو إٔ أضِٗ ايتُتع (األضِٗ املطتًٗه ٖٞ )١ايبد ٌٜألضِٗ زأع املاٍ غري
املطتًٗه ١اييت تعط ٞؿاًَٗا ْؿظ اؿكٛم اييت ٜتُتع بٗا أصشاب أضِٗ زأع املاٍ َٓٗا
املايٚ ١ٝاالداز ١ٜعدا اؿل يف اقتطاّ َٛدٛدات ايػسن ١بعد االْتٗا َٔ ٤ايتضؿ ،١ٝؾغالً عٔ
ذيو إٔ ٖر ٙاالضِٗ ال ميهٔ إصدازٖا إال يف سايَ ١ا إذا نإ َػسٚع ايػسن ١ىػَ ٢ع٘
تعسض زأع َاهلا يًٗالى أ ٚتؤضظ غسن ١بٓا ٤عً ٢اَتٝاش متٓش٘ ايدٚي ١يًػسنٚ ١باْتٗا٤
َدت٘ تؤَٛ ٍٚدٛدات ايػسن ١يًذَٗ ١ام ١االَتٝاش عً ٢إٔ ٜتِ اضتٗالى االضِٗ بطسٜك ١ايسد
اؾص ٞ٥باضتكطاع دص َٔ ٤االزباح االمجاي ١ٝأ َٔ ٚاالستٝاط ٞاالختٝاز ٟملا هلر ٙايطسٜك١
َٔ ؼكٝل املطاٚا ٠بني املطاُٖني بدالً َٔ طسٜك ١ايكسع ١اييت ال ؼكل ايعداي ١يًُطاِٖ
ٚالضُٝا إذ متٓ ٢ايػسن ١غطا٥س.
ٚبعد اضتعساض آثاز االضتٗالى عً ٢أضِٗ ايػسن ١املطاُٖٜ ،١جاز تطاؤٍ عٔ َد٣
تأثري اضتٗالى االضِٗ عً ٢ثبات زأع املاٍ ٚعدّ املطاع ب٘؟
ٚيإلداب ١عً ٢ذيو ،ميهٔ ايك ٍٛإٔ االضتٗالى ال ٜعين زد املاٍ اير ٟقدَ٘ املطاِٖ
يًػسن ١ألٕ زأع املاٍ ٜعترب ايغُإ ايعاّ يدا٥ين ايػسن ١ؾال ميهٔ زد ٙيًُطاُٖني يريو
ميتٓع إٔ وضٌ االضتٗالى َٔ زأع املاٍ إعُاالً ملبدأ ثبات زأع املاٍ ٚعدّ دٛاش
املطاع ب٘(ٜٚ ،)4بَٓ ٢بدأ عدّ املطاع بسأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ١عً ٢زنٝصتني أٚهلا
عدّ دٛاش تٛشٜع أ ٟدص َٔ ٤املطاُٖات عً ٢املطاُٖني َٔ ايػسن ١قبٌ امالهلا أٚ
اْتٗا ٤ايػسض اير ٟدا٤ت ألدً٘ ٚتضؿٝتٗا ،أَا ايجاْ ١ٝؾُؿادٖا عدّ دٛاش تٛشٜع أزباح
( )0السادة (/68ب) من قانهن الذخكات االردني رقم ( )34لدشة  9107السعجل.

( )9السادة ( 705مكخر  )45من القانهن التجاري الجدائخي أضيفت بالسخسهم التذخيعي
السخقم ( 93ـ ـ  )18في .0993/4/95
( )3د .دمحم فخيج العخيشي ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .901
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عً ٢املطاُٖني َت ٢تهبدت ايػسن ١غطا٥س تطببت يف تدٖٛز سايتٗا املايٚ ١ٝمل تتُهٔ

َٔ أدا ٤ايتصاَاتٗا ايٓكد ١ٜيف َٛاعٝدٖا(ٚ ، )2بايٓعس اىل عًُ ١ٝاالضتٗالى باعتبازٖا زداً يًك١ُٝ
االمس ١ٝيًطِٗ اىل املطاِٖ قبٌ اْكغا ٤ايػسنٚ ١سًٗا ٚإٔ االضتٗالى ٜعد اضتجٓأَ ً٤
االصٌ املتُجٌ يف َبدأ عدّ املطاع ،مما ٜدؾعٓا اىل ايتطاؤٍ ٌٖ االضتٗالى ميجٌ سكاً

االضتجٓا ٤عً ٢ثبات زأع املاٍ َٚبدأ عدّ املطاع أ ٚأْ٘ بعٝد نٌ ايبعد عٓ٘ ؟
إٕ االضتٗالى يف ظاٖسٜ ٙعد اضرتداعاً يك ١ُٝايطِٗ يًُطاِٖ خالٍ سٝا ٠ايػسنٚ ١قبٌ

اْكغاٗ٥ا( )1ؾٗ ٛأَس ٜتعازض َٔ سٝح االصٌ َع ثبات زأع املاٍ ٚػاٚشاً عًَ ٢بدأ
املطاع ب٘ ،ألٕ االصٌ ايطِٗ ال ٜطتًٗو يطاملا إٔ ايػسن ١باق ،١ٝإال إٔ سكٝك ١األَس
عهظ ذيو ألٕ االضتٗالى ٜعترب عًُ ١ٝاضتجٓا َٔ ١ٝ٥االصٌ ٚإٔ ايػسن ١ال تًذأ اي ٘ٝإال
ألضباب عسٚز ١ٜتتعًل سضساً بطبٝع ١ايٓػاط ايتذاز ٟاير ٟمتازض٘ ايػسن ١املطاُٖٚ ١إذا
ناْت َٛدٛداتٗا مما تطتًٗو باالضتعُاٍ ٚتص ٍٚمبسٚز ايصَٔ أ ٚإذا ناْت ايػسن ١ساصً١
عً ٢اَتٝاش سه َٞٛملدَ ٠عٚ ١ٓٝتؤ ٍٚبعدٖا َٛدٛدات ايػسن ١بال َكابٌ اىل اؾَٗ ١ام١

االَتٝاش(ٚ ،)4يف تطبٝل سهِ املاد َٔ )45( ٠قاْ ٕٛايػسنات املطاُٖ ١املضس ٟاملعدٍ
(ٜتِ اضتٗالى االضِٗ مبٛدب ْط خاظ يف ْعاّ ايػسنٚ ١تدؾع ق ١ُٝاالضِٗ املطتًٗهَٔ ١
االزباح أ ٚاالستٝاطٝات ايكابً ١يًتٛشٜع)(.)6

ٚسضس املػسع اؾصا٥س ٖٛ ٟاآلخس عًُ ١ٝاالضتٗالى يف املادَ 125( ٠هسز َٔ )65
ايكاْ ٕٛايتذازْٚ ٟط عً ٢إٔ (اضتٗالى املدضٜ ّٛتِ َٔ ايؿٛا٥د أ َٔ ٚاالستٝاطات
ٚميجٌ ٖرا االضتٗالى دؾعاً َطبكاً يًُطاِٖ عٔ سضت٘ يف تضؿ ١ٝايػسن ١يف املطتكبٌ).
ٜطتٓتر َٔ َٛقـ املػسع املضسٚ ٟاؾصا٥س ٟإٔ االضتٗالى ال ٜعين االقتطاع َٔ زأع
املاٍ  َٔٚثِ ؾٗ ٛال ٜعد خسٚداً عٔ ثبات زأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ١أ ٚػاٚشاً عًَ ٢بدأ
املطاع ب٘ٚ ،يطاملا إٔ ايكٛاْني قٌ املكازْ ١سضست ٚقٛع٘ عً ٢االزباح أ ٚعً٢
االستٝاطات ايكابً ١يًتٛشٜع َعٓ ٢ذيو إٔ ٜتِ االضتٗالى عًٚ ٢د٘ تتشكل املطاٚاٚ ٠ايعداي١
( )0بهسحابة حميسة ،السرجر الدابق ،ص .40

( )9معن عبج الخحيم عبج العديد جهيحان ،السرجر الدابق ،ص .66
( )3أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .998

( )4السادة ( )004من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989لقانهن الذخكات
السداىسة السرخي السعجل.
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بني املطاُٖني اير ٜٔضٛف تطتًٗو أضُِٗٗ ٜٓٚتُ ٕٛاىل طا٥ؿٚ ١اسد ،٠ؾغالً عٔ ذيو
محا ١ٜسكٛم ايدآ٥ني َٔ سٝح بٝإ اجملاٍ ايرٜٓ ٟضب عً ٘ٝاالضتٗالى أال  ٖٛٚاالزباح
.
ٚيٝظ زأع املاٍ
ادلبحث الثالث

عالقة شراء الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها باالستهالك
تعد عًُ ١ٝغسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١ألضُٗٗا َٔ املٛعٛعات اييت أثازت نجرياً َٔ
ايٓكاش يف ايؿك٘ ملا تٓط ٟٛعًٖ ٘ٝر ٙايعًُ َٔ ١ٝإهابٝات ٚضًبٝات تتًدط يف املٓاؾع
ٚاملطاٚئ ايكاْٚ ١ْٝٛاالقتضاد ١ٜايٓامج ١عٓٗا بايٓطب ١يدا٥ين ايػسنٚ ١املطاُٖني ؾٗٝا
ست ٢بايٓطب ١يًػسنْ ١ؿطٗا ٚتتؿاٚت أُٖٝتٗا ٚخطٛزتٗا عطب َا تسَ ٞاي ٘ٝايػسنَٔ ١
ٚزا ٤غساٗ٥ا ألضُٗٗا ٚايػسض املساد ؼكٝك٘ َٔ ٖر ٙايعًُٚ ،١ٝإذا ناْت بعض قٛاْني
ايػسنات قد أداشتٗا ناملضسٚ ٟاالزدْٚ ٞيهٔ مل ػصٖا إال بػسٚط ٚعٛابط تغُٔ عدّ
امساف ايػسن ١عٔ غسعٗا اؿكٝك ،)2(ٞيرا هب عدّ اـًط بني غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا
ٚبني اضتٗالى األضِٗ ألٕ نال ايعًُٝتني اضتجٓاٝ٥تني متاَا ٚذيو بدي ٌٝاختالف نٌ عًُ١ٝ

َٚا ٜرتتب عًٗٝا َٔ تبعات(َٗٓ ،)1ا َا ٜتعًل بعالق ١املطاِٖ ػا ٙايػسنَٗٓٚ ١ا َا ٜتعًل
بايػا ١ٜاملتٛخا َٔ ٠ايػسن ١يًعًُٝتني نًتُٗٝا.
ٚيتؿض ٌٝأنجس ٜكتغ ٞتكطٖ ِٝرا املبشح اىل َطًبنيٜٚ ،كتغ ٞيبشح املطًب االٍٚ
املكضٛد بػسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا (أضِٗ اـصٚ ،)١ٜٓنط املطًب ايجاْ ٞضٝرتنص يبشح
َد ٣دٛاش غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓاؾر املعدٍ ٚايكٛاْني
املكازْ.١

( )0أ.د أكخم ياممكي ،قانهن الذخكات ـ ـ دراسة مقارنة ،ط ،0جامعة جييان االىمية ،اربيل،
 ،9109ص .977
( )9بهسحابة حميسة ،السرجر الدابق ،ص .59
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ادلطلب االول

ادلقصىد بشراء الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها أأسهن اخلسَةة
عسف أسد ايؿكٗا ٤غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا بأْ٘ (عكد بٝع ؼضٌ مبكتغا ٙايػسن ١عً٢
االضِٗ املباع ١بطعسٖا يف ضٛم االٚزام املايٚ ،١ٝمبذسد إمتاّ ايبٝع ال ٜه ٕٛيًبا٥ع
(املطاِٖ) اؿل يف اؿض ٍٛعً ٢أضِٗ متتع ٚذيو الْكطاع صًت٘ نًٝاً بايػسن ١مبذسد بٝع
أضُٗ٘ هلا)(ٚ ،)2قد عسف آخس غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ،بأْٗا (عًُ ١ٝاضتجٓا ١ٝ٥قد تٓطٟٛ
عً ٢ؽؿٝض َطترت يسأع املاٍ د ٕٚإتباع االدسا٤ات ايكاْٜ ،)1()١ْٝٛالسغ عً ٢ايتعازٜـ
اييت أٚزدٖا ايؿك٘ إٔ االضِٗ اييت تػرتٜٗا ايػسن ١ابتداٜ ً٤طًل عًٗٝا أضِٗ اـصٜٚ )4(١ٜٓتِ

غساٗ٥ا بايطعس ايطا٥د يف ضٛم االٚزام املاي ١ٝإَا بطسٜك ١ايػسا ٤خالٍ ايطٛم املاي ٞأٚ
بطسٜك ١املٓاقضٚ ١نالُٖا َٔ ايطسم اييت تٓتٗذٗا ايػسن ١املطاُٖ ١يًكٝاّ بػسا ٤أضُٗٗا.
أَا ؾُٝا ىط االضباب اييت تدع ٛايػسن ١يػسا ٤أضُٗٗا ؾٝذد أسد ايؿكٗا ٤إٔ ٖٓاى

مج ١أضباب ػعٌ َٔ ايػسن ١تًذأ اىل غسا ٤أضُٗٗا ٚتتذًٖ ٢ر ٙاالضباب باآلت: )6(ٞ
أٚال :اضتدداّ ايؿا٥ض ايٓكد ٟاملتاح يد ٣ايػسن ١اييت ال تتٛؾس أَاَٗا ؾسظ الضتجُاز.ٙ

ثاْٝاً :تطتددّ بدٜالً إلدسا ٤ايتٛشٜعات يف ساي ١تٛقع االداز ٠إٔ ٜه ٕٛهلا تأثري إهاب ٞيف
أضعاز أضِٗ ايػسن ١يف ضٛم االٚزام املاي.١ٝ
ثايجاً :تطتددّ ـًل ضٛم يًطِٗ أ ٚـًل طًب إعايف عً ٢أضِٗ ايػسن ١أ ٚيتدع ِٝضعس
ايطٛم اؿاي ٞألضِٗ ايػسن ١املتداٚيٚ ١تًذأ ايػسنات اىل ٖر ٙاآلي ١ٝيف ساي ١انؿاض
أضعاز أضُٗٗا ألضباب ال تستبط بأدا ٤ايػسن ١ذاتٗا.

( )0د .دمحم فخيج العخيشي ،د .دمحم الديج الفقي ،السرجر الدابق ،ص .485
( )9أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .953

( )3عخفت السادة ( )07/0من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )987لدشة  9106لقانهن

الذخكات الكهيتي رقم ( )0لدشة  9106السعجل أسيم الخديشة ،وىي (األسيم التي تقهم
الذخكة بذخائيا وإعادة بيعيا واستخجاميا عمى أسيسيا السرجرة والتي يتم تجاوليا ببهرصة

االوراق السالية في حجود الشدبة السقخرة).
( )4د .عبجالباقي دمحم الفكي ،السرجر الدابق ،ص  059وما بعجىا.
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زابعاً :يصٜاد ٠زع ١ٝايطِٗ َٔ خالٍ ؽؿٝض َغاعـ ايسع ١ٝمما هعٌ ضعس ايطِٗ ذات
داذبَ ١ٝع ١ٓٝيًُطتجُسٚ ٜٔشٜادْ ٠طب ١ايتٛشٜعات سٝح ٜصداد أزباح املطاُٖني ايباقٝني يف
ايػسن ١أ ٟزع ١ٝايطِٗ.
خاَطاًٜ :طاِٖ غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا يف إثسا ٤املطاُٖني عٔ طسٜل شٜاد ٠تٛشٜعات األزباح
يتٛشٜع االزباح احملكك ١عً ٢عدد أقٌ َٔ االضِٗ ايكا.١ُ٥
ضادضاً :تطتددّ يف ساي ١تٛشٜع االزباح يف غهٌ أضِٗ فاْ ١ٝباضتدداّ أضِٗ اـص١ٜٓ
املتاس ١يدٜٗا عٓد ايتٛشٜع.
أَا بايٓطب ١يًعالق ١بني املطاِٖ ٚايػسن َٔ ١سٝح اضتٗالى االضِٗ  َٔٚسٝح غسا٤
ايػسن ١ألضُٗٗا ،ؾبايٓطب ١الضتٗالى االضِٗ ؾإٕ ايعالق ١ؾُٝا بني املطاِٖ  ٚايػسن ١ال
تٓكطع إذ وضٌ املطاِٖ عً ٢أضِٗ متتع ؽٛي٘ ذات اؿكٛم اييت ؽٛهلا أضِٗ زأع
املاٍ ؾُٝا عدا بعض االضتجٓا٤ات اـاص ١اييت ضبل ذنسٖا آْؿاً إذ ال تٓكطع صًت٘
بايػسن ١طٛاٍ َد ٠بكاٗ٥ا ٚال ٜرتتب عً ٢اضتٗالى االضِٗ ؽؿٝض زأع املاٍ ،أَا بايٓطب١
يعالق ١املطاِٖ بايػسن ١عٓد غساٗ٥ا ألضُٗٗا ؾأْ٘ مبذسد ايبٝع ال ٜه ٕٛيًُطاِٖ اؿل يف
اؿض ٍٛعً ٢اضِٗ متتع الْكطاع صًت٘ نًٝاً بايػسنٜٚ ١ؿكد املطاِٖ صؿت٘ نُطاِٖ ؾٗٝا
َٚا ٜتبعٗا َٔ سكٛم ي٘(.)2
أَا ؾُٝا ٜتعًل بتدؿٝض زأع املاٍ ،ؾطبل ٚإٔ ذنسْا إٔ اضتٗالى االضِٗ ال ٜرتتب
عً ٘ٝؽؿٝغاً يسأع املاٍ ألٕ االقتطاع ايتدزه ٞالضتٗالى االضِٗ ٜتِ إَا َٔ االزباح أٚ
َٔ االستٝاط ٞاالختٝاز ٟيرا ؾٗ ٛال ٜؤثس عً ٢ثبات زاع املاٍ ٚال املطاع ب٘ ،غالف
غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا إذ ال هٛش يًػسن ١إٔ تهَ ٕٛطاُٖ ١يٓؿطٗا ٚقد تٓطٖ ٟٛرٙ
ايعًُ ١ٝعً ٢ؽؿٝض َطترت يسأع املاٍ َٔ د ٕٚإتباع االدسا٤ات ايكاْ ١ْٝٛؾٗرا ٜكٛدْا
يًُطاع بجبات زاع املاٍ ٚبدٚزٜ ٙػهٌ خسقاً ي٘(.)1

( )0د .دمحم فخيج العخيشي ،السرجر الدابق ،ص .903
( )9أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .953
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ادلطلب الثانٍ

هذي جىاز شراء الشرمة ادلساهوة اخلاصة ألسهوها
مل ٜسد يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓاؾر ْضٛصاً تعاجل عًُ ١ٝغسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا
َعٓ ٢ذيو أْ٘ مل ميٓعٗا أ ٚوعسٖا بضسٜح ايٓط ،يرا َٔ املُهٔ تٓاٚهلا بايٓط عًٗٝا
بتعد ٌٜقاْ ٕٛايػسنات أض ٠ٛبايكٛاْني قٌ املكازْ ١عًٚ ٢ؾل ايغٛابط ذاتٗا املعٍُٛ
بٗا.
أَا َٛقـ ايكٛاْني قٌ املكازْ َٔ ١غسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١ألضُٗٗا ،سٝح اختًؿت
َٛاقـ ايكٛاْني بني إداش ٠غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ٚؾل غسٚط ٚعٛابط نُا يف قإْٛ
ايػسنات املطاُٖ ١املضسٚ ،ٟقاْ ٕٛايػسنات االزدْ َٔ َِٗٓٚ ،ٞسعسٖا نايكإْٛ
ايتذاز ٟاؾصا٥سٚ ٟيهٔ َع ذيو ؾكد أٚزد املػسع اؾصا٥س ٟاضتجٓا َٔ ً٤االصٌ.
أداش املػسع املضس ٟيًػسن ١املطاُٖ ١غسا ٤أضُٗٗا ْٚضت املاد )69( ٠املعدي١
بايكاْ ٕٛزقِ ( )6يطٓ 1029 ١عً ٢أْ٘ (ال هٛش إٔ ؼضٌ ايػسن ١بأ ٟطسٜك ١عً ٢داْب
َٔ اضُٗٗا هاٚش ( َٔ )%20إمجاي ٞاالضِٗ املضدزٚ ،٠هب عً ٢ايػسن ١يف ساي ١سضٛهلا
عً ٢داْب َٔ االضِٗ يف اؿدٚد املػاز ايٗٝا إخطاز اهل ١٦ٝبريو يف َٛعد ال هاٚش ثالث١
أٜاّ عٌُ ٜٚتعني عًٗٝا إٔ تتضسف ؾٗٝا يًػري يف َد ٠ال ػاٚش ضٓ َٔ ١تازٜذ سضٛهلا
عًٗٝا ٚإال ٚدب عًٗٝا إْكاظ زأع َاهلا مبكداز ايك ١ُٝاالمس ١ٝيتًو االضِٗ ٚؾكاً يإلدسا٤ات
اييت ؼددٖا ايال٥ش ١ايتٓؿٝر ١ٜهلرا ايكاْٚ ،ٕٛهٛش يًػسن ١غسا ٤بعض أضُٗٗا يتٛشٜعٗا
عً ٢ايعاًَني بٗا نذصْ َٔ ٤ضٝبِٗ يف االزباح).
ٜؿِٗ َٔ َغُ ٕٛايٓط إٔ دٛاش غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا يف قاْ ٕٛايػسنات املطاُٖ١
املضس ٟاملعدٍ يٝظ َطًكاً بٌ تسد عً ٘ٝايكٛٝد اآلت: ١ٝ
أٚالً :ال هٛش إٔ ؼضٌ ايػسن ١بأ ١ٜطسٜك ١عً ٢داْب َٔ أضُٗٗا هاٚش (َٔ )%20
إمجاي ٞاالضِٗ املضدزٚ ٠هب عً ٢ايػسن ١يف ساي ١سضٛهلا عً ٢داْب َٔ أضُٗٗا
إخطاز اهل ١٦ٝايعاَ ١بريو يف َٛعد ال ٜتذاٚش ثالث ١أٜاّ عٌُ ٜٚتعني عًٗٝا إٔ تتضسف يف
ٖر ٙاالضِٗ يًػري يف َد ٠أقضاٖا ضٓ َٔ ١تازٜذ سضٛهلا عًٗٝاٚ ،إال ٚدب عًٗٝا إْكاظ
زأع َاهلا مبكداز ايك ١ُٝاالمس ١ٝيتًو االضِٗٚ ،إذا تكاعطت ايػسن ١عٔ ايكٝاّ بإْكاظ
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زأع َاهلا تٛيت اهل ١٦ٝاؽاذ إدسا٤ات إْكاظ زأع َاٍ ايػسن ١بعد َغ ٞثالثني َٜٛاً َٔ
تازٜذ إْرازٖا.
ثاْٝاً :هٛش يًػسن ١غسا ٤أضُٗٗا يف ساٍ عدّ ايتضسف ؾٗٝا يًػري بتدؿٝض زأع املاٍ
مبكداز ايك ١ُٝاالمس ١ٝيتًو االضِٗ بػسط إتباع االدسا٤ات املكسز ٠أ ٟبضدٚز قساز َٔ
اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسن ١مبٛاؾك ١االغًب ١ٝاملطًٛب ١يتعد ٌٜايٓعاّ(ٚ )2بػسط إيػا ٤االضِٗ

املػرتات َٓعاً جملًظ االداز َٔ ٠اضتدداَٗا يف ايتضٜٛت عً ٢مَ ٛعني(.)1

ثايجاً :هٛش يًػسن ١غسا ٤بعض أضُٗٗا يتٛشٜعٗا عً ٢ايعاًَني بٗا بٛصؿٗا دص٤اً َٔ
ْضٝبِٗ يف االزباح(ٜٗٚ ،)4دف ٖرا ايكٝد اىل تػذٝع املطاُٖ ١ايعُاي ١ٝيف زأع َاٍ ايػسن.١

ٜٚتعني َٔ ايٓاس ١ٝاإلدساَ ١ٝ٥تَ ٢ا سضًت ايػسن ١عً ٢داْب َٔ أضُٗٗا ٚدب عًٗٝا
إخطاز اهل ١٦ٝايعاَ ١يطٛم املاٍ بريو ٜتعني عًٗٝا عٓد إعداد قٛاُٗ٥ا املايٚ ١ٝيف ساالت
االؾضاح مجٝعٗا اييت تٓػسٖا أ ٚتعًٓٗا إٔ تبني َا سضًت عً َٔ ٘ٝأضُٗٗا ْٚطبت٘ اىل
زأع املاٍ املضدز ٚتازٜذ سضٛهلا عً.)6(٘ٝ
ٚيف ٖرا املكاّ ٜجاز ايتطاؤٍ اآلتَ ٞا َد ٣إَهاْ ١ٝانتطاب ايػسن ١صؿ ١املطاِٖ خالٍ
ؾرت ٠استؿاظٗا باألضِٗ  ٌٖٚهٛش يًػسن ١إٔ تطتعٌُ اؿكٛم املستبط ١باألضِٗ ؟
يإلداب ١عً ٢ذيو ٜس ٣داْب َٔ ايؿك٘ إٔ ايػسن ١عٓد غساٗ٥ا ألضُٗٗا ؾإْٗا ال تهتطب
صؿ ١املطاِٖ خالٍ ؾرت ٠استؿاظٗا بٗاٚ ،ال هٛش هلا إٔ تطتعٌُ اؿكٛم املستبط ١بٗرٙ
االضِٗ ،ؾًٝظ هلا إٔ ؼضٌ عًْ ٢ضٝب يف االزباح اييت تٛشعٗا ايػسن ،١ؾغالً عٔ ذيو
تطتبعد أضِٗ اـص َٔ ١ٜٓايٓضاب ايالشّ يضش ١اْعكاد اهل ١٦ٝايعاَٚ ١ال ٜه ٕٛهلا صٛت
( )0السادة (/049أ) من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989لقانهن الذخكات
السداىسة السرخي.

( )9السادة ( )000من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989لقانهن الذخكات
السداىسة السرخي السعجل.

( )3السادة (/049ب) من الالئحة التشفيحية السخقسة ( )96لدشة  0989لقانهن الذخكات
السداىسة السرخي السعجل.

( )4أ.د مرظفى كسال طو ،وائل أنهر بشجق ،أصهل القانهن التجاري ،السرجر الدابق ،ص
.695
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َعدٚد يف َداٚالتٗا(ٖ )2را ايسأ ٟيًؿك٘ ددٜس بايتأٜٝد ألْ٘ ال ٜضح يًػسن ١إٔ تطتعٌُ
اؿكٛم املستبط ١بأضِٗ اـص ١ٜٓيعدّ انتطابٗا صؿ ١املطاِٖ ٚإٔ غساٖ٤ا هلا ٜعد طازً ٥ا
يرا ؾالبد عًٗٝا ايتضسف بٗا عُٔ املد ٠احملدد ٠هلا اضتٓاداً اىل ْط املاد )69( ٠املعدي١
أْؿاً ٚإال ٚدب عًٗٝا ؽؿٝض زأع َاهلا.
ٚأداش املػسع االزدْ ٞغسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ٚبٝعٗا ٚؾل أسهاّ قاْ ٕٛاالٚزام املاي١ٝ

ٚاالْعُٚ ١ايتعًُٝات ايضادز ٠مبٛدب٘(ٜٚ ،)1السغ عًَٛ ٢قـ املػسع االزدْ ٞأْ٘ أداش
غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ٚيهٔ مل ٜٓعِ أسهاَٗا يف قاْ ٕٛايػسنات بٌ أساٍ تٓعُٗٝا ألسهاّ

قاْ ٕٛاالٚزام املاي ١ٝاالزدْٚ )4(ٞتعًُٝات ٖ ١٦ٝاالٚزام املاي ١ٝبػإٔ غسا ٤ايػسن١
املطاُٖ ١يالضِٗ ايضادز ٠عٓٗا (أضِٗ اـص )١ٜٓيطٓٚ ،1026 ١تتُجٌ ٖر ٙايتعًُٝات
بايػهٌ اآلت: ٞ
أٚال :هب عً ٢ايػسن ١اييت تسغب بػسا ٤أضُٗٗا تكد ِٜطًب خط ٞهل ١٦ٝاالٚزام املاي١ٝ
َٛعشاً ؾ ٘ٝقساز فًظ إداز ٠ايػسن ١بايتٛص ١ٝيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًػسن ١بٓ ١ٝغساٗ٥ا
ألضُٗٗا(ٜٚ )6ضدز قساز ٖ ١٦ٝاالٚزام املاي ١ٝباملٛاؾك ١أ ٚايسؾض خالٍ ( َٔ ّٜٛ )12تازٜذ
تكد ِٜايطًب َطتهُالً يهاؾ ١ايػسٚط ٚاملتطًبات ٜٚتِ االؾضاح عٓ٘ خالٍ ( )6أٜاّ َٔ
تازٜذ تبًػٗا باملٛاؾك ١عً ٢طًبٗا ٚاالعالٕ يف صشٝؿتني َٜٝٛتني قًٝتني َستني عً ٢االقٌ
ٜٚتغُٔ االعالٕ َٛاؾك ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسنٚ ١تازٜذ ايبد ٤بعًُ ١ٝايػساٚ ٤غسنات ايٛضاط١
اييت ضٝتِ ايتٓؿٝر َٔ خالهلاَ ،ع ايتكٝٝد ععس ايػسن ١ايبد ٤بتٓؿٝر عًُ ١ٝايػسا ٤قبٌ
َسٚز ضبع ١أٜاّ عٌُ َٔ تازٜذ أخس إعالٕ(.)5

( )0أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص  ،955د .دمحم فخيج
العخيشي ،السرجر الدابق ،ص .905

( )9السادة (/98ه) من قانهن الذخكات السداىسة االردني السخقم ( )34لدشة 9107
السعجل.

( )3السادة (/6أ) من قانهن االوراق السالية االردني رقم ( )08لدشة .9107
( )4السادة ( )3من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
( )5السادة (/5ب/ج) من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
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ثاْٝاًٜ :ػرتط يف عًُ ١ٝغسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ،اال ٜتذاٚش عدد االضِٗ املساد غساؤٖا ()%20
َٔ عدد االضِٗ املهتتب بٗا يًػسنٚ ١إٔ ال ٜصٜد املبًؼ املدضط يػسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا
عٔ االزباح املدٚز ٠املتشككٚ ١االستٝاطٝات االخس ٣عدا االستٝاط ٞايكاْٚ ْٞٛال ٜتِ متٌٜٛ
غسا ٤أضِٗ اـص ١ٜٓباالقرتاض ٚإٔ ال ٜه ٕٛيد ٣ايػسن ١إضٓاد قسض قا.)2(١ُ٥
ثايجاً :ال تتُتع أضِٗ اـص ١ٜٓبأ ١ٜسكٛم يف االزباح اييت تٛشعٗا ايػسن ١عً ٢املطاُٖني
ٚتطتجٓ َٔ ٢املػازنٚ ١ايتضٜٛت يف ادتُاعات اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسنٚ ١ايتُج ٌٝيف فًظ
االداز.)1(٠
زابعاً :هب عً ٢ايػسن ١إٔ ال ؼتؿغ بأضِٗ اـص ١ٜٓأنجس َٔ ضت ١أغٗس َٔ تازٜذ آخس
عًُ ١ٝغساٚ ٤ال تصٜد عٔ مثاْ ١ٝعػس غٗساً َٔ ْؿظ ايتازٜذ(.)4
خاَطاً :ال هٛش يًػسن ١إصداز أ ٟأٚزام َاي ١ٝددٜد ٠خالٍ َد ٠استؿاظٗا بأضِٗ
اـص.)6(١ٜٓ

ضادضاً :يف ساي ١عدّ بٝع أضِٗ اـص ١ٜٓخالٍ املد ٠احملدد ٠أْؿاً ٚألضباب َطٛغ ١إٔ تكسز
ايػسن ١أَا ؽؿٝض زأع َاهلا بسصٝد أضِٗ اـص ١ٜٓعًٚ ٢ؾل االدسا٤ات املٓضٛظ عًٗٝا
يف قاْ ٕٛايػسنات خالٍ غٗس َٔ اْتٗاٖ ٤ر ٙايؿرت ٠أ ٚايتٛشٜع عًَ ٢طاُٖ ٞايػسن ١تٓصٜالً
َٔ االزباح املدٚز ٠أ ٚاالستٝاط ٞاالختٝاز ٟتهؿ ٞيتٛشٜع االضِٗ املكسز ٠عً ٢غسط إٔ
ٜهٚ ٕٛعع ضٛٝي ١ايػسنٜ ١طُح َٔ د ٕٚاالعساز عكٛم دا٥ين ايػسن ١إذ ٜتِ اؿضٍٛ
عً ٢إقساز َٔ فًظ إداز ٠ايػسن ١بريو(.)5

ضابعاً :وعس عً ٢ايػسن ١إٔ تٓؿر أ ٟعًُ ١ٝغساٚ ٤بٝع ألضُٗٗا خالٍ ايؿرت َٔ ٠تازٜذ
َضادقَ ١دقل اؿطابات عً ٢ايبٝاْات املاي ١ٝايطٓ ١ٜٛست ٢تازٜذ إقسازٖا ٚاملضادق١
(.)4
عًٗٝا َٔ اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسن١
( )0السادة ( )4من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
( )9السادة ( )8من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
( )3السادة ( )9من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
( )4السادة ( )01من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
( )5السادة ( )03من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
( )6السادة (/08أ) من تعميسات ىيئة االوراق السالية االردني لدشة .9104
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ٚسعس املػسع اؾصا٥س ٟغسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ٚيهٔ اؿعس مل ٜأتَ ٞطًكاً ؾكد أٚزد
اضتجٓا ً٤هٛش ؾ ٘ٝيًٗ ١٦ٝايعاَ ١يًػسن ١إذا قسزت ؽؿٝض زأع املاٍ غري املطٛؽ غطا٥س
إٔ تطُح جملًظ إداز ٠ايػسن ١بػسا ٤عدد َعني َٔ االضِٗ بكضد إبطاهلا(.)2
ٜالسغ عًَٛ ٢قـ املػسع اؾصا٥س ٟأْ٘ َٔ سٝح االصٌ سعس عً ٢ايػسن ١املطاُٖ١
غسا ٤أضُٗٗا باعتباز أْ٘ ال هٛش يًػسن ١إٔ ؼٌ بضؿتٗا نُطاِٖ خالٍ ؾرت ٠استؿاظٗا
بٗا أ ٚإٔ تهَ ٕٛطاُٖ ١يٓؿطٗا ٖٚرا َا ال هٛش قاْْٛاًٚ ،يهٔ َع ذيو ؾإٕ املػسع
اؾصا٥س ٟذٖب اىل إهاد اضتجٓا َٔ ٤قاعد ٠اؿعس ٚأداش يًٗ ١٦ٝايعاَ ١يف ايػسن ١املطاُٖ١
بٓا ً٤عً ٢طًب َٔ فًظ إداز ٠ايػسن ١إذا زأت إٔ ٖٓاى عسٚز ٠يتدؿٝض زأع َاهلا غري
املربز غطا٥س مما ٜعط ٞاؿل جملًظ إداز ٠ايػسن ١أ ٚفًظ املدٜس ٜٔبػسا ٤األضِٗ
ٚيهٔ قٝد قضد ايػسا ٤إلبطاٍ االضِٗ َٓعاً جملًظ االداز َٔ ٠اضتدداَٗا يف ايتضٜٛت عً٢
مَ ٛعني يف اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسن ،)1(١ؾغالً عٔ ذيو املػسع اؾصا٥س ٟأٚزد اضتجٓا ً٤آخس
بايٓطب ١يًػسنات اييت أضُٗٗا َكبٛي ١يف ايتطعري ٠يبٛزص ١االٚزام املاي ١ٝميهٓٗا غسا٤
أضُٗٗا اـاص ١يف ايبٛزص ١يتٓع ِٝضعس ايطِٗ(ٚ ،)4يهٔ هب عً ٢اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسن ١إٔ
ته ٕٛقد أعطت تسخٝط يًػسن ١اييت تسٜد غسا ٤أضُٗٗا اـاص ١يف ايبٛزصٚ ١إٔ ؼدد
ايطعس االقض ٢يًػساٚ ٤ايطعس االدْ ٢يًبٝعٚ ،ايعدد االقض َٔ ٢االضِٗ ايٛادب سٝاشتٗا
ٚاالدٌ اير ٟهب خالي٘ اؿٝاشٚ ،٠هٛش يًطًط ١املهًؿ ١بتٓع ِٝعًُٝات ايبٛزص١
َٚساقبتٗا يف ضٛم املاٍ إٔ تطًب َٔ ايػسن ١اييت تسٜد غسا ٤أضُٗٗا اـاص ١يف ايبٛزص١
نٌ ايتٛعٝشات ٚايتربٜسات اييت تساٖا عسٚزٚ ١ٜإذا مل تتِ االضتذاب ١هلر ٙايطًبات نإ
عً ٢ايطًط ١املهًؿ ١بتٓع ِٝعًُٝات ايبٛزصَٚ ١ساقبتٗا إٔ تتدر نٌ االدسا٤ات ملٓع تٓؿٝر
االٚاَس اييت تضدزٖا ٖر ٙايػسنات بضؿَ ١باغس ٠أ ٚغري َباغس.)6(٠

( )0السادة ( )704من القانهن التجاري الجدائخي السخقم (93ـ ـ ـ  )18لدشة  0993السعجل.
( )9بهسحابة حميسة ،السرجر الدابق ،ص .58

( )3السادة ( )705من القانهن التجاري الجدائخي السخقم (93ـ ـ ـ  )18لدشة  0993السعجل.
( )4غساتي عادل ،قخومي إبتدام ،الشظام القانهني لخأس مال الذخكة السداىسة ،رسالة
ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقهق والعمهم الدياسية ،جامعة دمحم بهقخة بهمخداس ،الجدائخ،
 ،9104ص .76
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بعد عح دٛاش غسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١ألضُٗٗا َٛٚقـ ايكاْ ٕٛايعساقٚ ٞايكٛاْني
املكازْٚ ١ايتأزدح َا بني اؾٛاش بػسٚط ٚعٛابط ٚبني اؿعس َع إٜساد بعض االضتجٓا٤ات
َٔ قاعد ٠اؿعسٜ ،جاز تطاؤٍ َا ٖ ٛأثس غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا عً ٢ثبات زأع َاٍ
ايػسن ١املطاَُٖٚ ١بدأ عدّ املطاع ب٘ ؟
يإلداب ١عً ٢ذيو ،إٔ غسا ٤ايػسن ١املطاُٖ ١ألضُٗٗا َٔ سٝح األصٌ قعٛزاً ،ألْ٘ ال
هٛش يًػسن ١إٔ تهَ ٕٛطاُٖ ١يٓؿطٗاٚ ،تٓطٖ ٟٛر ٙايعًُ ١ٝعً ٢ؽؿٝض َطترت يسأع
َاٍ ايػسن ١املطاُٖ َٔ ١د ٕٚإتباع االدسا٤ات ايكاْٚ ،)2(١ْٝٛايصَت ايكٛاْني قٌ املكازْ١
ايػسن ١املطاُٖ ١اييت تسٜد غسا ٤أضُٗٗا إٔ ٜهٖٓ ٕٛاى عسٚزٚ ٠إٔ ٖر ٙايغسٚز ٠إَا إٔ
ٜه ٕٛقضد غسا ٤االضِٗ يػسض إعاد ٠بٝعٗا خالٍ املد ٠املكسز ٠قاْْٛاً أ ٚإٔ تًتصّ ايػسن١
بإْكاظ زاع َاهلا مبكداز ايك ١ُٝاالمس ١ٝيتًو االضِٗ املػرتات ٖرا َٔ داْب َٔٚ ،داْب
آخس إٔ ته ٕٛايغسٚز َٔ ٠غسا ٤االضِٗ يػسض ؽؿٝض زأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ١غري
املربز غطا٥س ٚذيو مبٛاؾك ١اهل ١٦ٝايعاَ ١يًػسنٚ ١إٔ ٜه ٕٛايكضد َٔ ايػسا ٖٛ ٤إلبطاٍ
تًو االضِٗ املػرتات ؾإذا ؼكل ذيو ٚأتبعت ايػسن ١املطاُٖ ١اـطٛات املكبٛي ١قاْْٛاً
ؾإٕ ذيو ال ٜؤثس عً ٢ثبات زأع املاٍ ٚال ٜعد َطاضاً ب٘ ٚلد ؾ ٘ٝداد ٠ايضٛاب.
اخلامتـة
أٚال :ايٓتا٥ر
 .2إٕ االضتٗالى ال ٜعين زد املاٍ اير ٟقدَ٘ املطاِٖ يًػسن ١ألٕ زأع املاٍ ٜعترب
ايغُإ ايعاّ يدا٥ين ايػسن ١ؾال ميهٔ زد ٙيًُطاُٖني يريو ميتٓع إٔ وضٌ
االضتٗالى َٔ زأع املاٍ إعُاالً ملبدأ ثبات زأع املاٍ ٚعدّ دٛاش املطاع يريو إٔ
اضتٗالى ايطِٗ ٜعد عًُ ١ٝاضتجٓا ١ٝ٥ألٕ ايطِٗ ال ٜطتًٗو يطاملا إٔ ايػسن ١باقٚ ١ٝإٔ
ايطِٗ ميجٌ سض ١املطاِٖ ٚيٝظ َٔ سك٘ إٔ ٜطرتد سضت٘ َاداَت ايػسن ١قا،١ُ٥
نُا أْ٘ يٝظ َٔ سل ايػسن ١يطاملا أْٗا مل ؼٌ إٔ تسد يًُطاِٖ ايك ١ُٝاالمس١ٝ
ألضُٗ٘ َعٓ ٢ذيو سسَإ املطاِٖ َٔ أسد اؿكٛم االضاض ١ٝاملكسز ٠ي٘  ٖٛٚاؿل يف
ايبكا ٤يف ايػسن ١اىل إٔ تٓكغ ٞعًٗا ٚتضؿٝتٗا.

( )0أ.د مرظفى كسال طو ،الذخكات التجارية ،السرجر الدابق ،ص .953
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 .1إٕ االضتٗالى أَس دٛاش ٟوتٌُ ايكب ٍٛأ ٚايسؾض تبعاً يًٓػاط اير ٟتك ّٛب٘ ايػسن١
ٚقد ػد َٔ ايغسٚز ٟإٔ تسد ق ١ُٝاألضِٗ يًُطاُٖني تكدٜساً ملضًشتِٗ خاص ً١إٔ
َٛدٛدات ايػسن ١مما قد ًٜشكٗا ايٓكضإ َع َسٚز ايصَٔ أ ٚإٔ ايػسن ١ساصً ١عً٢
اَتٝاش ممٓٛح َٔ قبٌ اؿهٚ ١َٛإٔ َٛدٛداتٗا تؤ ٍٚيف ايٓٗا ١ٜاىل اؾَٗ ١ام ١االَتٝاش
تبعاً يريو تكسز ايػسن ١اضتٗالى اضُٗٗا تدزهٝاً.
 .4إٕ اضتٗالى االضِٗ ٖ ٛزد َعذٌ يٓضٝب املطاِٖ يف زأع َاٍ ايػسن.١
 .6إٕ ايػسن ١املطاُٖٚ ٖٞ ١سدٖا َٝدإ تطبٝل اضتٗالى االضِٗ َت ٢تٛاؾست ايػسٚط
ايكاْ ١ْٝٛيالضتٗالى ألْ٘ ال ؾسم بني ؾ٦ات االضِٗ ؾذُٝعٗا قابً ١يالضتٗالى.
 .5إٕ االضتٗالى هب إٔ ٜهَٓ ٕٛضٛصاً عً ٘ٝيف ايٓعاّ االضاض ٞيًػسنٚ ١هب إٔ تدؾع
ق ١ُٝاألضِٗ املطتًٗه َٔ ١األزباح أ َٔ ٚاالستٝاطات ايكابً ١يًتٛشٜع ٚنريو هب إٔ
تتٛقـ عًُ ١ٝاالضتٗالى إذا مل ؼكل ايػسن ١يف ايطٓ ١املاي ١ٝزعاً ٚمل ٜهٔ يدٜٗا
استٝاط ٞقابٌ يًتٛشٜع ؾغ ًال عٔ ذيو أْ٘ هب إٔ متتًو ايػسن ١االضباب ٚايدٚاؾع
اؿكٝك ١ٝيكٝاَٗا باضتٗالى االضِٗ.
 .4إٕ اضتٗالى االضِٗ ٜتِ بإسد ٣ايطسٜكتني سطب َا وددْ ٙعاّ ايػسن ،١إَا طسٜك ١زد
دص َٔ ٤ايك ١ُٝاالمس ١ٝيألضِٗ اييت ٜتِ اختٝازٖا ضٜٓٛاً بطسٜل ايكسع ١ستْٗ ٢اَ ١ٜد٠
ايػسن ،١أ ٚطسٜك ١زد دص َٔ ٤ايك ١ُٝاالمس ١ٝؾُٝع االضِٗ ضٜٓٛاً عٝح ٜتِ االضتٗالى
ايهً ٞعً ٢املد ٣ايصَين اير ٟوددْ ٙعاّ ايػسن.١
 .1إٕ اضتٗالى أضِٗ ايػسن ١املطاُٖ ١بطسٜك ١ايكسع ١ؾٗٝا َٔ املجايب مما ىٌ مببدأ
املطاٚا ٠بني املطاُٖني باعتباز ٙأسد عٓاصس ْ ١ٝاملػازنٚ ١قد تؤدٖ ٟر ٙايطسٜك ١اىل
إؿام ايغسز بأصشاب االضِٗ اييت مل تطتًٗو خاص ١يف اؿاي ١اييت متٓ ٢ؾٗٝا ايػسن١
غطا٥س متٓعٗا َٔ االضتُساز يف عًُ ١ٝاالضتٗالى ،ألْ٘ يف ٖر ٙاؿايٜ ١ؿكد ٖؤال٤
سضضِٗ يف زأع َاٍ ايػسن ١يف سني إٔ اٚي٦و اير ٜٔاضتًٗهت أضُِٗٗ ال ٜتشًُٕٛ
غ٦ٝاً َٔ ٖر ٙاـطاز ٠يه ِْٗٛقد سضًٛا َكدَاً عً ٢ق ١ُٝاالضِٗٚ ،قد سعسٖا املػسع
اؾصا٥س ٟصساس ١يف املادَ 125( ٠هسز  َٔ )64ايكاْ ٕٛايتذاز ٟاؾصا٥س ٟاملعدٍ.
 .9إٕ اضتٗالى ايػسن ١ألضُٗٗا بطسٜك ١زد دص َٔ ٤ق ١ُٝاألضِٗ ؾُٝع االضِٗ ضٜٓٛاً أنجس
ؼكٝكاً يًُطاٚا َٔ ٠طسٜك ١ايكسع ١بني املطاُٖني ،الضُٝا إٔ االضتٗالى ٜتِ بعٝداً عٔ
املطاع بجبات زأع املاٍ يطاملا أْ٘ ٜكتطع َٔ االزباح االمجاي ١ٝأ َٔ ٚاالستٝاطٞ
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االختٝاز ٟؾغالً عٔ ذيو أْ٘ ٚؾكاً هلر ٙايطسٜكٜ ١تِ االضتٗالى ٚاألدا ٤عًٚ ٢د٘
املطاٚا ٠بايٓطب ١يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع األضِٗ.
 .9ال ٜرتتب عً ٢اضتٗالى ايطِٗ اْكطاع عالق ١املطاِٖ بايػسن ١ؾال تص ٍٚعغٜٛت٘ يف
ايػسن ١بٌ تبك ٢قا ١ُ٥بعد االضتٗالى ٜٚبك ٢املطاِٖ نػسٜو ٜٚه ٕٛي٘ ناؾ ١سكٛق٘
ايًضٝك ١بايطِٗ نشغٛز االدتُاعات ٚايتضٜٛت ٚسك٘ يف االزباح ْٚضٝب٘ يف ؾا٥ض
ايتضؿٚ ١ٝسك٘ يف االغرتاى يف إداز ٠ايػسن ١ؾغالً عٔ ذيو إٕ املطاِٖ اير ٟتطتًٗو
أضُٗ٘ ٜعط ٢ي٘ ضِٗ متتع نُكابٌ يالضِٗ اييت مت اضتٗالنٗا ،إال إٔ ٖر ٙاالضِٗ ال
ميهٔ إصدازٖا إال يف سايَ ١ا إذا نإ َػسٚع ايػسن ١ىػَ ٢ع٘ تعسض زأع َاهلا
يًٗالى أ ٚتؤضظ غسن ١بٓا ٤عً ٢اَتٝاش متٓش٘ ايدٚي ١يًػسنٚ ١باْتٗاَ ٤دت٘ تؤٍٚ
َٛدٛدات ايػسن ١يًذَٗ ١ام ١االَتٝاش.
 .20هب عدّ اـًط بني غسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا ٚبني اضتٗالى األضِٗ سٝح ال ٜضح ذيو
ألٕ نال ايعًُٝتني اضتجٓاٝ٥تني متاَا ٚذيو بدي ٌٝاختالف نٌ عًَُٚ ١ٝا ٜرتتب عًٗٝا

َٔ تبعاتَٗٓ ،ا َا ٜتعًل بعالق ١املطاِٖ ػا ٙايػسنَٗٓٚ ١ا َٚا ٜتعًل بايػا١ٜ
املتٛخا َٔ ٠ايػسن ١يهًتا ايعًُٝتني.
 .22إٕ االضِٗ اييت تػرتٜٗا ايػسن ١املطاُٖٜ ١طًل عًٗٝا أضِٗ اـصٜٚ ١ٜٓتِ غساؤٖا
بايطعس ايطا٥د يف ضٛم االٚزام املاي ١ٝإَا بطسٜك ١ايػسا ٤خالٍ ايطٛم املاي ٞأ ٚبطسٜك١
املٓاقضٚ ١نالُٖا ٜعتربإ َٔ ايطسم اييت تٓتٗذٗا غسن ١املطاُٖ ١يًكٝاّ بػسا٤
أضُٗٗا ٚمبذسد بٝع املطاِٖ ألضُٗ٘ يًػسن ١مل ٜبل يًُطاِٖ اؿل يف اؿض ٍٛعً٢
أضِٗ متتع ٚذيو الْكطاع صًت٘ بايػسنٚ ،١بايٓطب ١يًػسن ١يٝظ هلر ٙاالضِٗ اؿل يف
تٛشٜع االزباح أ ٚاؿل يف ايتضٜٛت خالٍ ؾرتًَ ٠ه ١ٝايػسن ١هلا.
ثاْٝاً :ايتٛصٝات
 .2مل ٜعاجل املػسع ايعساق ٞيف قاْ ٕٛايػسنات ايٓاؾر املعدٍ َٛعٛع اضتٗالى االضِٗ
أض ٠ٛايكٛاْني قٌ املكازْ ١اييت أداشت٘ يف ايػسن ١املطاُٖ ١قدد ٠ايٓػاط ،يرا ْدعٛ
َػسعٓا ايعساق ٞاىل تٓع ِٝاضتٗالى االضِٗ خاص ١يًػسنات املطاُٖ ١قدد ٠ايٓػاط
ايتذاز ٟأض ٠ٛبايكٛاْني قٌ املكازَْ ١ع اعتُاد طسٜك ١االضتٗالى اؾص ٞ٥ايتدزهٞ
يك ١ُٝأالضِٗ ألْٗا ؼكل ايعدايٚ ١املطاٚا ٠بني املطاُٖني بعٝداً عٔ املطاع بجبات
زأع املاٍ يطاملا أْ٘ ٜكتطع َٔ االزباح االمجاي ١ٝأ َٔ ٚاالستٝاط ٞاالختٝازٚ ٟإٔ
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االضتٗالى ال وضٌ إال ألضباب عسٚز ١ٜتتذً ٢إذا ناْت َٛدٛدات ايػسن ١مما ٜطتًٗو
باالضتعُاٍ ٜٚص ٍٚمبسٚز ايصَٔٚ ،إذا ناْت ايػسن ١ساصً ١عً ٢اَتٝاش ٚباْكغا ٤املد٠
املُٓٛس ١يالَتٝاش ٚمل تطتًٗو أضُٗٗا ؾإْ٘ ٜضعب عً ٢ايػسن ١زد ق ١ُٝاالضِٗ
يًُطاُٖني يريو تًذأ ايػسن ١اىل االضتٗالى ايتدزه ٞبسد ق ١ُٝاالضِٗ عاَاً بعد عاّ
ست ٢إذا َا اْكغت َد ٠االَتٝاش ؾإٕ ايػسن ١زدت ق ١ُٝاالضِٗ ؾُٝع املطاُٖني.
 .1مل ٜسد يف قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞايٓاؾر املعدٍ ذنس ألضِٗ ايتُتع ٚيهٔ بايسغِ َٔ عدّ
ايٓط عًٗٝا ال ٜعين سعسٖا ،يرا لد َٔ املُهٔ دٛاشٖا ْٚكرتح عً ٢املػسع ايعساقٞ
إدزادٗا خاص ١يف ساي ١إذا ناْت ايػسن ١تطتجُس اَتٝاشاً أَ ٚسؾكاً عاَاً ٚيه ٞتتُهٔ
ايػسن َٔ ١االضتٗالى ايتدزه ٞألضُٗٗا متٓح يًُطاُٖني أضِٗ متتع بدالً َٔ االضِٗ
املطتًٗه ١ألٕ اؿهَُ َٔ ١كرتسٓا إٔ وضٌ املطاُٖ ٕٛعً ٢سضضِٗ َٔ زأع َاٍ
ايػسن ١قبٌ اْكغاَ ٤د ٠االَتٝاش املُٓٛح هلا ٚإال ضٛف تؤ ٍٚأَٛاٍ ايػسن ١اىل اؾٗ١
َام ١االَتٝاش.
ادلصـادر
أٚالً :ايهتب ايكاْ١ْٝٛ
 .2د .أب ٛشٜد زعٛإ ،غسنات املطاُٖٚ ١ايكطاع ايعاّ ،داز ايؿهس ايعسب ،ٞايكاٖس2994 ،٠
 .1أ.د أنسّ ٜاًَه ،ٞقاْ ٕٛايػسنات ــــ دزاضَ ١كازْ ،١ط ،2داَع ١دٗٝإ االًٖ ،١ٝازب،ٌٝ
.1021
 .4د .مسٝش ١ايكًٛٝب ،ٞايػسنات ايتذاز ،١ٜط ،5داز ايٓٗغ ١ايعسب ،١ٝايكاٖس.1022 ،٠
 .6د .عبد األ ٍٚعابد ٜٔقُد بطَ ،ْٞٛٝبدأ سس ١ٜتدا ٍٚاألضِٗ يف غسنات املطاُٖ ١ـــــ
دزاض ١ؾكَٗ ١ٝكازْ ،١داز ايؿهس اؾاَع ،ٞاالضهٓدز.1009 ،١ٜ
 .5د .عاغٛز عبد اؾٛاد عبد اؿُٝد ،ايػسنات ايتذاز ،١ٜط  ،1داز ايٓٗغ ١ايعسب،١ٝ
ايكاٖس.1024 ، ٠
 .4د .عً ٞسطٔ ْٜٛظ ،ايػسنات ايتذاز ١ٜـــ ايػسنات ذات املطؤٚي ١ٝاحملدٚدٚ ٠غسنات
املطاُٖٚ ١ايتٛص ١ٝباألضَِٗ ،طبع ١أبٓاٖٚ ٤ب ١سطإ ،ايكاٖس.2990 ،٠
 .1عباع َسشٚى ؾًٝح ايعبٝد ،ٟاالنتتاب يف زأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ،١داز ايجكاؾ١
ٚايٓػس ٚايتٛشٜع ،االزدٕ.2999 ،
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 . 9د .ؾٝضٌ بٔ َٓضٛز ايؿاعٌ ،د .صاحل بٔ عٛض ايبً ،ٟٛايٛضٝط يف قاْ ٕٛايػسنات
ايطعٛد ،ٟطَ ، 2هتب ١املًو ؾٗد ايٛطٓ ١ٝيًٓػس ،ايطعٛد.1024 ،١ٜ
 .9د .قُد أمحد ض ،ًِٜٛايٛدٝص يف ايػسنات ايتذاز ١ٜيف عْ ٤ٛعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ
اؾدٜد ،ط ،2داز ايٓػس ايدٚي ٞيًٓػس ٚايتٛشٜع ،ايسٜاض.1021 ،
 .20د .قُد ؾسٜد ايعسٜين ،د .قُد ايطٝد ايؿك ،ٞايكاْ ٕٛايتذاز ٟاالعُاٍ ايتذاز ١ٜــــ
ايػسنات ايتذاز ،١ٜطَٓ ،1ػٛزات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝيبٓإ.1021 ،
 .22د .قُد سطني إمساع ،ٌٝاؿُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛيجبات زأع املاٍ يف غسنات االَٛاٍ
ايطعٛد ١ٜــــ دزاضَ ١كازَْ ،١عٗد االداز ٠ايعاَ ،١ايسٜاض.1001 ،
 .21د .قُد ؾسٜد ايعسٜين ،ايػسنات ايتذاز ١ٜاملػسٚع ايتذاز ٟاؾُاع ٞبني ٚسد ٠االطاز
ايكاْٚ ْٞٛتعدد االغهاٍ ،داز اؾاَع ١اؾدٜد ٠يًٓػس ،االضهٓدز.1009 ،١ٜ
 .24أ.د َضطؿ ٢نُاٍ ط٘ ،ايػسنات ايتذاز ،١ٜاملسنص ايك َٞٛيإلصدازات ايكاْ،١ْٝٛ
ايكاٖس.1029 ،٠
 .26د .قُد َضطؿ ٢عبد ايضادم ،ايػسنات ايتذاز ١ٜيف ع ٤ٛقاْ ٕٛايػسنات املضسٟ
ْٚعاّ ايػسنات ايطعٛد ٟاؾدٜد ،ط ،2داز ايؿهس ٚايكاْ ،ٕٛايكاٖس.1029 ،٠
 .25دٖ.اْ ٞدٜٚداز ،ايكاْ ٕٛايتذاز ،ٟايكاْ ٕٛايتذاز ،ٟطَٓ ،2ػٛزات اؿًيب اؿكٛق،١ٝ
يبٓإ.1009 ،
ثاْٝاً :ايسضاٚ ٌ٥االطازٜح اؾاَع١ٝ
 .24بٛضشاب ١سً ،١ُٝايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛالضتٗالى ٚؽؿٝض زأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ،١
زضايَ ١ادطتري َكدَ ١اىل نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١ضطٝـ ،اؾصا٥س،
.1021
 .21غُات ٞعادٍ ،قس َٞٚإبتطاّ ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيسأع َاٍ ايػسن ١املطاُٖ ،١زضاي١
َادطتري َكدَ ١اىل نً ١ٝاؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١قُد بٛقس ٠بَٛسداع،
اؾصا٥س.1026 ،
 .29ؾٝإ ٜٛضـ ْٛز ،ٟايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيًسبح يف ايػسن ١املطاُٖ ١ــــ دزاضَ ١كازْ،١
زضايَ ١ادطتري َكدَ ١اىل نً ١ٝايكاْ ٕٛيف داَع ١املٛصٌ.1001 ،
َ .29عطاهلل زاع ،١ٝاالدا ٤االعتٝاد ٟيػسن ١املطاُٖ ،١زضايَ ١ادطتري َكدَ ١اىل نً١ٝ
اؿكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ،١ٝداَع ١قاصدَ ٟسباح ٚزقً ،١اؾصا٥س.1025 ،
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َ .10عٔ عبد ايسس ِٝعبد ايعصٜص دٛوإ ،ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛيتدؿٝض زأع َاٍ غسنات
االَٛاٍ اـاص ١ــــ دزاضَ ١كازْ ،١أطسٚس ١دنتٛزاَ ٙكدَ ١اىل فًظ نً ١ٝايكاْ ٕٛيف
داَع ١املٛصٌ.1005 ،
ثايجاً :ايبشٛخ ايكاْ١ْٝٛ
 .12د .عبد ايباق ٞقُد ايؿه ،ٞغسا ٤ايػسن ١ألضُٗٗا يف ايكاْ ٕٛاالَازات ،ٞعح َٓػٛز
يف فً ١داَع ١ايػازق ١يًعً ّٛايػسعٚ ١ٝايكاْ ،21 ّ ،١ْٝٛع  ،1ناْ ٕٛاال.1021 ،ٍٚ
زابعاً :ايكٛاْني
 .11قاْ ٕٛايػسنات ايعساق ٞاملسقِ ( )12يطٓ 2991 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ ( )46يطٓ١
.1006
 .14قاْ ٕٛايػسنات املطاُٖ ١املضس ٟاملسقِ ( )259يطٓ 2992 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ
( )6يطٓ.1029 ١
 .16قاْ ٕٛايػسنات االزدْ ٞاملسقِ ( )11يطٓ 2991 ١املعدٍ بايكاْ ٕٛزقِ ( )46يطٓ١
.1021
 .15ايكاْ ٕٛايتذاز ٟاؾصا٥س ٟاملسقِ (94ـــــ  )09يطٓ 2994 ١املعدٍ.
خاَطاً :ايًٛا٥ح ٚايتعًُٝات
 .14ايال٥ش ١ايتٓؿٝر ١ٜاملسقُ )94( ١يطٓ 2991 ١يكاْ ٕٛايػسنات املطاُٖ ١املضسٟ
املعدٍ.
 .11ايال٥ش ١ايتٓؿٝر ١ٜاملسقُ )119( ١يطٓ 1024 ١يكاْ ٕٛايػسنات ايهٜٛيت املسقِ ()2
يطٓ 1024 ١املعدٍ.
 .19تعًُٝات ٖ ١٦ٝاالٚزام املاي ١ٝاالزدْ ٞيطٓ.1026 ١
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