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                           ادلطرخلص
حيع٢ زاع املاٍ يف غسنات املطا١ُٖ بأ١ُٖٝ نبري٠ ْعسًا يدٚزٙ يف ذبكٝل اٖداف 
ايػسن١ ٚتٛظٝف٘ يف تطٝري غ٪ْٚٗا، يرا ظبد تعافس ازبٗٛد بني امل٪ضطني ٚاملهتتبني يف 

يتشكٝل تًو ايػا١ٜ، ٚتعد َػازن١ ايعاًَني يف ًَه١ٝ زأع َاٍ غسنات  دبُٝع ا٫َٛاٍ اي٬ش١َ
املطا١ُٖ َٔ ايٛضا٥ٌ اييت اعتُدتٗا ايكٛاْني املكاز١ْ يتٛضٝع ايٓطام ايػدصٞ يًًُه١ٝ 
بٛصفٗا ٚض١ًٝ فعاي١ يتشكٝل َػازن١ ايعاًَني يف ًَه١ٝ زأع املاٍ اضتجٓا٤ً َٔ ايكٛاعد 

ست ًَه١ٝ زاع املاٍ ع٢ً املطاُٖني فٝٗا، ٜٚسدع ذيو ايتكًٝد١ٜ يتًُو ا٫ضِٗ اييت قص
٭١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ بات ٜ٪دٜ٘ عُاٍ ايػسن١ يف تطٝري اعُاٍ ايػسن١ ٚذبكٝل اٖدافٗا بايػهٌ 
ايرٟ اقتط٢ َٓشِٗ اضِٗ ٚفل ضٛابط ضبدد٠ قاًْْٛا تجًُٝٓا زبٗٛدِٖ يف اداز٠ غ٪ٕٚ 

  .ايػسن١
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 .، ذبفٝص ايعاًَني، غسن١ املطا١١ُٖ ايعاًَني، َػازنايهًُات املفتاس١ٝ: اضِٗ ايتشفٝص

Abstract 

The capital in joint-stock companies is of great 

importance due to its role in achieving the company’s goals 

and employing it in the conduct of its affairs. Therefore, we 

find concerted efforts between the founders and subscribers 

in collecting the necessary funds to achieve this goal. The 

personal scope of ownership as an effective means to 

achieve the participation of workers in the ownership of the 

capital, as an exception to the traditional rules of ownership 

of shares, which restricted the ownership of capital to its 

shareholders. Legally defined, in appreciation of their efforts 

in managing the company’s affairs. 

Key words:  Stimulus shares, employee’s participation, 

employee stimulus, joint-stock company. 

 حـادلقذه
 ا٫ٚ. ايتعسٜف مبٛضٛع ايبشح :

ٜعد ْعاّ " ذبفٝص ايعاًَني " اٚ " اثاب١ ايعاًَني " َٔ ا٫ْع١ُ اييت تتطُٔ َػازن١      
ايعاًَني مبًه١ٝ ايػسن١ َٔ خ٬ٍ َطاُٖتِٗ بساع َاٍ ايػسن١ عٔ طسٜل أضِٗ متٓح ٚفل 

ٚتػذعِٝٗ ع٢ً برٍ املصٜد َٔ  ضٛابط قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ تجًُٝٓا يدٚزِٖ يف اداز٠ ايػسن١
 .ازبٗٛد يف ضبٌٝ ذبكٝل َصًش١ ايػسن١

فاذا ناْت ايكاعد٠ ايتكًٝد١ٜ يتهٜٛٔ زاع َاٍ ايػسن١ تتُجٌ بتكدِٜ اسبصص ايٓكد١ٜ اٚ      
ايع١ٝٓٝ " يف بعض ا٫سٝإ " ضٛا٤ َٔ قبٌ امل٪ضطني اٚ املهتتبني ا٫ إ ٖرا ٫ ميٓع َٔ 

١ٝ ايػسن١ نُطاُٖني دٕٚ اتباع ايطسم ايتكًٝد١ٜ يتًُو َػازن١ اغداص اخسٜٔ يف ًَه
 .ا٭ضِٗ اضتجٓا٤ َٔ ايكٛاعد ايعا١َ اييت تٓعِ ًَه١ٝ ا٭ضِٗ

ِ ٜٓبػٞ إ ٫ ٜكتصس ع٢ً َٓشِٗ "ا٫دٛز اذ إٔ زعا١ٜ ايعاًَني بايػسن١ ٚتطٜٛس َٗازاتٗ    
يػعٛز يدِٜٗ باِْٗ " ايػٗس١ٜ فشطب بٌ ٜٓبػٞ تفعٌٝ َػازنتِٗ بايػسن١ ٚت١ُٝٓ اٚاسبٛافص
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غسنا٤ سكٝكٝني فٝٗا َٔ خ٬ٍ تٝطري َطاُٖتِٗ يف ًَه١ٝ ايػسن١ مبٓشِٗ أضِٗ َع١ٓٝ 
 .فٝهٕٛ ايعاٌَ بايػسن١ َطاًُٖا يف ايٛقت ذات٘ بساع َاهلا

ٚربطع أضِٗ ايتشفٝص يٓعاّ خاص تتُٝص ب٘ عٔ ا٭ضِٗ ا٫خس٣ ٚمبا ٜٓطذِ َع      
اصداز ا٭ضِٗ اٚ َٔ سٝح ادسا٤ات املًه١ٝ فط٬ طبٝعتٗا اشباص١ ضٛا٤ َٔ سٝح طسٜك١ 

 .عٔ ْطام اسبكٛم ٚا٫يتصاَات اييت ترتتب ع٢ً ذيو
ٚقد ْعُت ايكٛاْني املكاز١ْ َا ٜعسف بأضِٗ ايتشفٝص اييت متٓح يًعاًَني بايػسن١،      

ٚاساطتٗا بطٛابط خاص١ تطُٔ َػازن١ ايعاًَني مبًه١ٝ ايػسن١ َٔ د١ٗ ٚذبفغ سكٛم 
 ذات ٚايػسنات با٭ضِٗ ٚايتٛص١ٝ املطا١ُٖ غسنات َٔ د١ٗ اخس٣، نكإْٛ املطاُٖني
املعدٍ، ٚقإْٛ ايػسنات ايتذاز١ٜ  1981 يط١ٓ 159 زقِ احملدٚد٠ املصسٟ املط٦ٛي١ٝ

يط١ٓ  21، ٚمل ظبد يف ثٓاٜا قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ زقِ 2015يط١ٓ  2ا٫َازاتٞ زقِ 
تشفٝص مما ٜكتطٞ ايسدٛع يًكٛاعد ايعا١َ يف ْصٛص خاص١ تٓعِ اضِٗ اي (1)املعد1997ٍ

 .قإْٛ ايػسنات يبٝإ َد٣ اَها١ْٝ َٓح ا٫ضِٗ يًعاًَني بايػسنات َٔ عدَ٘
 تهُٔ اضباب اختٝاز املٛضٛع با٫تٞ :ثاْٝا. اضباب اختٝاز َٛضٛع ايبشح : 

اد . ا١ُٖٝ ايدٚز ايرٟ بات ٜ٪دٜ٘ ايعاًَني يف غسنات املطا١ُٖ اشباص١ مما ٜكتطٞ اجي1
 .ايٛضا٥ٌ اييت تهفٌ َػازنتِٗ ايفع١ًٝ يف غ٪ٕٚ ايػسن١ نُطاُٖني فٝٗا

. بٝإ ا٫يٝات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا تطبٝل ْعاّ ايتشفٝص بٛصف٘ َٔ ا٫ْع١ُ اييت 2
ٚددت يف ضبٌٝ اْصاف غسحي١ ١َُٗ يف ايػسن١ اييت ٜكع عًٝٗا عب٧ تطٝري اعُاهلا 

 .ٚاداز٠ غ٪ْٚٗا ٚذبكٝل َصاسبٗا
تكِٝٝ ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني بايػسنات املطا١ُٖ َٔ خ٬ٍ بٝإ ا١ُٖٝ ذيو بايٓطب١ يهٌ  .3

 .َٔ ايػسن١ ٚايعاًَني
 ثايجا. َٓٗر ايبشح :

اعتُد ايبشح ع٢ً ا٫ضًٛب ايتشًًٝٞ املكازٕ َٔ خ٬ٍ عسض َٛقف ايكٛاْني اييت       
املعدٍ ٥٫ٚشت٘ ١1981 ( يط159ْٓعُت اضِٗ ايتشفٝص نكإْٛ ايػسنات املصسٟ زقِ )

                                                      

( لدشة 64الشافح بسؾجب االمخ ) 2997( لدشة 02تؼ تعجيل قانؾن الذخكات رقؼ ) (2)
الرادر عؽ سمظة االئتالف السؤقتة )السشحمة( ومؽ ثؼ تعجيمو بسؾجب القانؾن  0224

 في( 4554) بالعجد العخاقية الؾقائع جخيجة في روالسشذؾ  0229 لدشة( 27) رقؼ
(9/9/0229). 
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َع بٝإ َٛقف قإْٛ  2015( يط١ٓ 2ايتٓفٝر١ٜ ٚقإْٛ ايػسنات ايتذاز١ٜ ا٫َازاتٞ زقِ )
  .املعدٍ 1997( يط١ٓ 21ايػسنات ايعساقٞ زقِ )
  زابعا. َػه١ً ايبشح :

تهُٔ َػه١ً ايبشح بإ ايكٛاعد ايتكًٝد١ٜ يتًُو ا٫ضِٗ ٫ تتٝح يًعاًَني َػازنتِٗ يف      
ع َاٍ ايػسن١ مما اقتط٢ ايبشح عٔ ٚضا٥ٌ ٚايٝات قا١ْْٝٛ بد١ًٜ ٜتِ ع٢ً اضاضٗا َٓح زا

ا٫ضِٗ يًعاًَني بطسم َس١ْ َٚٝطس٠ ْطبًٝا نبدٌٜ يًكٛاعد ايتكًٝد١ٜ يتًُو ا٫ضِٗ يف غسنات 
 .املطا١ُٖ

 خاَطا. تطا٫٩ت ايبشح :
 ٖٞ َٚا ؟ ايتشفٝص باضِٗ املكصٛد: ابسشٖا  ايتطا٫٩ت ٜتطُٔ ايبشح صبُٛع١ َٔ     

 اييت ايكا١ْْٝٛ ٚا٫دسا٤ات ؟ ايتشفٝص اضِٗ اصداز طسم ٖٞ َا ؟ بٗا تتُتع اييت ا١ُٖٝ٫
 ٚا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب ع٢ً ذيو ؟ ؟ ايتشفٝص اضِٗ اصداز عٓد تتبع

 ضادضا. ٖدف ايبشح :
 َٔ خ٬ٍ  ا١ُٖاملط غسنات َاٍ زاع ًَه١ٝ يف ايعاًَني َػازن١ ٜٗدف ايبشح اىل تفعٌٝ    

 املػازن١ ٚذبكٝل يف زاع املاٍ قاعد٠ املطا١ُٖ تٛضٝع َع١ٓٝ، بٗدف قا١ْْٝٛ ٚضا٥ٌ
 ايػسن١ َٔ يهٌ املٓفع١ ٚذبكٝل اعُاهلا ت١ُٝٓ ٜهفٌ مبا ايػسن١ بػ٪ٕٚ ايفع١ًٝ

 .ضٛا٤ سد ع٢ً َٚطتددَٝٗا
 ضابعا. خط١ ايبشح :

ّٛ اضِٗ ايتشفٝص َٔ خ٬ٍ َطًبني مت تكطِٝ ايبشح ملبشجني، املبشح ا٫ٍٚ يبٝإ َفٗ    
ا٫ٍٚ يًتعسٜف باضِٗ ايتشفٝص ٚايجاْٞ ٭١ُٖٝ اضِٗ ايتشفٝص، اَا املبشح ايجاْٞ خيصص 
ا٫سهاّ ايكا١ْْٝٛ ٫ضِٗ ايتشفٝص ٜٚتطُٔ َطًبني، ا٫ٍٚ يبٝإ طسم اصداز اضِٗ ايتشفٝص 

 .اَا ايجاْٞ يعسض إدسا٤ات اصداز اضِٗ ايتشفٝص ٚاثازٙ ايكا١ْْٝٛ
 ثح  االل ادل

 هفهوم أضهن الرحفيس
إٕ ذبدٜد َفّٗٛ اضِٗ ايتشفٝص ٜتطًب تعسٜف ايتشفٝص ابتدا٤ً َٚٔ ثِ اضتعساض ا١ُٖٝ٫      

اييت ت٪دٜٗا ٖرٙ ا٫ضِٗ يف اجملاٍ ايتذازٟ، ٜٚكتطٞ ذيو تكطِٝ املبشح اىل َطًبني، 
 : ٚبايتفصٌٝ ا٫ت١ٝٞ اضِٗ ايتشفٝص ا٫ٍٚ يتعسٜف اضِٗ ايتشفٝص اَا املطًب ايجاْٞ ٭ُٖ
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 ادلطلة االل 
 ذعريف اضهن الرحفيس

عباز٠ عٔ نٌ قٍٛ اٚ فعٌ اٚ اغاز٠ تدفع ا٫ْطإ اىل سف ايتشفٝص بٛد٘ عاّ باْ٘ "ٜع     
 .(1)"ٛى افطٌ اٚ تعٌُ ع٢ً اضتُساٙ فٝ٘ضً
ا صبُٛع١ ايعٛاٌَ اييت تٗٝ٪ٖا ا٫داز٠ يًعاًَني بتشسٜو قدزاتِٗ ا٫ْطا١ْٝ ممٚعسف باْ٘ "   

ٜصٜد نفا٠٤ ادا٥ِٗ ٭عُاهلِ ع٢ً عبٛ انرب ٚافطٌ بايػهٌ ايرٟ حيكل اغباع ساداتِٗ 
 (2)ٚغاٜاتِٗ ٚمبا حيكل اٖداف املٓع١ُ "

ٜٚعسف ايتشفٝص اٜطا" صبُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ اييت تدفع ايفسد ٫ختٝاز ايتصسف املٓاضب  
 .(3)يتشكٝل اهلدف "

ع١ َٔ ا٫يٝات ايكا١ْْٝٛ اييت تطُح يًعاًَني اٚ صبُٛا اضِٗ ايتشفٝص فكد عسفت باْٗا "اَ    
املدٜسٜٔ بايػسن١ َٔ متًو دص٤ َٔ اضِٗ ايػسن١ ٚذيو بػسض اثابتِٗ عُا قدَٛٙ يًػسن١ 

 .(4)"د َٔ ازبٗد َطتكب٬ شبد١َ ايػسن١َٔ خدَات اٚ ذبفٝصِٖ يبرٍ َصٜ
 اييت ايػسنات يف اضِٗ ًَه١ٝ ايعاًَني ملٓح َصُِ عباز٠ عٔ بسْاَرٚعسفت اٜطا باْ٘ "   

 .(5)"نُهافا٠ زبٗٛدِٖ يف ايػسن١ بٗا ٜعًُٕٛ

                                                      

ص  )0220 |مشرؾر حديؽ، سيكؾلؾجية االدارة العامة، )مكتبة غخيب، القاىخة د.  (2)
64 . 

السجمج | 0224الدشة "| الحؾافد واثخىا في تحديؽ الكفاية االنتاجية |"فاطسة درو ممؾح  (0)
 .87ص  | الجامعة ، كمية العمؼ الجامعة  مجمة كمية العمؼ| ( 2( ، العجد )6)

)3  ( R. Wayne Dean Mondy, Joseph J. Martocchio, Human Resource 

Management ( Global Edition Pearson | 2016). 

 بالذخكات لمعامميؽ واالثابة التحفيد نغؼ دليل الباقي، عبج سامي. د و يذ حازم. د (4)
 | السالية، القاىخة لمخقابة العامة الييئة )مشذؾرات لسرخية،ا ةصبالبؾر  والستجاولة السقيجة
 .9 ص (0222

متاحااااة عماااا  فااااي صااااحيفة البيااااان االماراتيااااة ميااااا كشااااد، اساااايؼ التحفيااااد، )مقالااااة مشذااااؾرة  (5)
 ينالسؾقع االلكتخو 

 https://www.albayan.ae/economy/2010-12-22-1.599280  
 .(07/7/0202تاريخ الديارة     

https://www.albayan.ae/economy/2010-12-22-1.599280
https://www.albayan.ae/economy/2010-12-22-1.599280
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ٚع٢ً املطت٣ٛ ايتػسٜعٞ، فًِ تتطُٔ ايكٛاْني ضبٌ املكاز١ْ ْصٛصًا خاص١ يتعسٜف      
اضِٗ ايتشفٝص اْط٬قا َٔ قاعد٠ عدّ اختصاص املػسع بإٜساد ايتعازٜف، اذ  اقتصس دٚزٖا 

شفٝص ٚاإلدسا٤ات اييت ٜتعني اتباعٗا  يف ٖرا ع٢ً تٓعِٝ ا٫يٝات اشباص١ مبٓح اضِٗ ايت
 .اجملاٍ

ٚبعد اضتعساض ايتعازٜف اييت قدَت يف صباٍ ايتشفٝص بػهٌ عاّ ٚاضِٗ ايتشفٝص بػهٌ      
اضِٗ امس١ٝ متٓح َٔ ايػسن١ يًعاًَني مبدتًف خاص ميهٔ تعسٜف اضِٗ ايتشفٝص باْٗا "

ٚٚفكًا إلدسا٤ات قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ عٓاِٜٚٓٗ ٚ ٚظا٥فِٗ بػهٌ صباْٞ اٚ بػسٚط تفط١ًٝٝ 
 ."تجًُٝٓا زبٗٛدِٖ يف تطٝري اعُاٍ ايػسن١ ٚتطٜٛس ادا٤ٖا
 ادلطلة الثاني

 اهويح اضهن الرحفيس
غٗد ايكطاع ايتذازٟ تطٛزًا نبريًا يف ايعكٛد ا٫خري٠ ضٛا٤ َٔ سٝح اتباع َبدأ سس١ٜ      

ٚغري ذيو مما نإ ي٘ ا٫ثس ا٫نرب  ايتذاز٠ اٚ تػذٝع ا٫ضتجُاز ٚتفعٌٝ ايتعا٬َت ا٫يهرت١ْٝٚ
يف تطٜٛس ايطٝاضات ا٫قتصاد١ٜ اييت تٓتٗذٗا ايدٍٚ َٚا اضتبع ذيو َٔ ضسٚز٠ اجياد ا٫طس 

 .ايكا١ْْٝٛ املٓاضب١ اٚ تطٜٛسٖا مبا ٜهفٌ ذبكٝل اثازٖا اإلجياب١ٝ
تطٛزت  ٚمل تهٔ ا٫داز٠  مبعصٍ عٔ تًو ايتػٝريات اييت اتطِ بٗا ايكطاع ايتذازٟ، بٌ    

َٓاٖر ايعٌُ ا٫دازٟ يهٞ تٓطذِ َع ايتطٛزات اييت سدثت يف اجملاٍ ايتذازٟ بػهٌ عاّ 
ٚايػسنات اشباص١ بػهٌ خاص، ٚتعد ضٝاض١ٝ ذبفٝص ايعاًَني َٔ ابسش ايٛضا٥ٌ 
املطتشدث١ اييت تٓتٗذٗا ازبٗات ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫داز٠ يػسض تطٜٛس ادا٤ ايػسن١ ٚتٓػٝط 

 .(1)املٓػٛد٠ ايرٟ ٜٓبػٞ ذبكٝك٘ يف صباٍ ايعٌُ ا٫دازٟ اعُاهلا بٛصفٗا ايػا١ٜ
ايرٟ  _ايعاًَني  _إ ضٝاض١ٝ ذبفٝص ايعاًَني تعد دص٤ َٔ محا١ٜ ذٟٚ املصاحل     

، (2)تعتُدٙ ازبٗات ايكا١ُ٥ ع٢ً اداز٠ ايػسنات ٚبٛصفٗا َٔ َتطًبات سٛن١ُ ايػسنات

                                                      

 |0222الدشة  "|اساليب التحفيد في مجارس الفكخ االداري  |" حديؽ رحيؼ عديد د. (2)
 .002ص  |جامعة واسط مجمة واسط لمعمؾم االندانية، | ( 00العجد )

 دار السداىسة، ) كاتشخ  حؾكسة الغخياني، باهلل السعترؼ. يشغخ في تفريل ذلػ : د (0)
 ويشغخ ايزا : (0228 |الججيجة، االسكشجرية  الجامعة

principles and annotation an corporate governance, (OECD Publishing 

| 2017).  
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ِ ايٛظٝف١ٝ ٚسجِٗ ع٢ً ا٫ٖتُاّ بٗدف ت١ُٝٓ بٛاعح ايعٌُ يد٣ ايعاًَني ٚشٜاد٠ قدزاتٗ
بػ٪ٕٚ ايعٌُ ٚدعِ َبادزات ايعٌُ ازبُاعٞ ٚتػذٝعِٗ ع٢ً ا٫قرتاح ٚا٫ضٗاّ يف صٓع 
ايكسازات ا٫داز١ٜ بٛصفِٗ دص٤ اضاع َٔ امل٪ضط١ اييت ٜعًُٕٛ فٝٗا اْط٬قا َٔ إ 

ِ ايتشفٝص ميجٌ" املدخٌ ايرٟ ٜطتٗدف تسغٝب ا٫فساد يف ادا٤ عٌُ َعني اٚ ذبسٜهٗ
 . (1)يًتصسف بايػهٌ املسغٛب ٚبرٍ اسطٔ َا ميهٔ فعً٘ "

ٜٚتُتع ْعاّ ذبفٝص يًعاًَني يف غسنات املطا١ُٖ اشباص١ بأ١ُٖٝ خاص١ َٔ خ٬ٍ      
املصاٜا اييت تتشكل يًػسن١ َٔ د١ٗ ٚيًعاًَني فٝٗا َٔ د١ٗ اخس٣ ٚص٫ٛ يتكِٝٝ ْعاّ 

 ذبفٝص ايعاًَني ٚضٓػري اىل ذيو َٔ خ٬ٍ ا٫تٞ : 
 الفرع االل 

 هسايا اضهن الرحفيس للشركح 
إ َٓح ايػسن١ اضِٗ يًعاًَني يدٜٗا ٜطِٗ يف ذبكٝل ْتا٥ر اجياب١ٝ ربص ايػسن١ ذاتٗا،      

٭ْٗا تعين نٌ َا َٔ غأْ٘ ايتأثري يف ذبكٝل اٖداف ايػسن١ بٓذاح َٚٔ ثِ فٗٞ تستبط 
ِٜ اسبٛافص ٖٛ ذبكٝل ٖدف بايطسٚز٠ بتشكٝل اٖداف ايػسن١ اْط٬قا َٔ ايباعح ع٢ً تكد

  .(2)ايػسن١ ايرٟ ٜتُجٌ با٭زباح
اْٗا ٫ تٗتِ باملٛازد ايبػس١ٜ َٚٔ خ٬ٍ ايسدٛع اىل ْعس١ٜ اداز٠ املٛازد ايبػس١ٜ ظبد ب    

" بٌ ٜتِ ايتعاٌَ َعٗا نأسد املٛازد اييت تطِٗ يف "نأفساد عاًَني داخٌ املٓع١ُ فشطب
س ايبػسٟ ٜعد اسد زنا٥ص ايع١ًُٝ ا٫ْتاد١ٝ ٚعٓصس ذبكٝل َٝص٠ تٓافط١ٝ هلا، ٫ٕ ايعٓص

 .(3)داعِ يًسنا٥ص ا٫خس٣ اييت تطع٢ ايػسن١ يتشكٝكٗا
ٚحيكل ْعاّ ايتشفٝص شٜاد٠ يف ْتاز ا٫عُاٍ ضٛا٤ َٔ سٝح نُٝات ا٫ْتاز ٚاشبدَات اٚ     

ع٢ً  دٛدتٗا  اٚ ْطام املبٝعات ٭ْ٘ ٜكٛد اىل اغباع سادات ايعاًَني مما ٜٓعهظ اجيابا

                                                      

الثؾاب والعقاب واثارىسا عم  اداء السؾعف  |" كؾثخ حازم و د. صعب ناجي  د. (2)
الجامعة  |مجمة الكمية االسالمية الجامعة  |( 8العجد ) |0229الدشة  "| واالدارة

  .294ص  |االسالمية 
    .  .20 مرجر سابق، ص الباقي، عبج سامي. د و يذ حازم. د (0)

)3  ( Carolina Machado, J. Paulo Davim, Organizational Behaviour and 

Human Resource Management (Springer International Publishing | 

2018) p. 19.   
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ادا٤ِٖ ايٛظٝفٞ، ٜٚطِٗ يف ايٛقت ذات٘ بتشكٝل ايتٓافظ بني ايػسنات ذاتٗا يػسض تٛفري 
افطٌ اسبٛافص يًعاًَني يف ضبٌٝ اضتكطاب ايهفا٤ات ٚتُٓٝتٗا ٚتطٜٛس ادا٤ٖا َٚٔ ثِ 
تػذٝع ذٟٚ املٗازات ع٢ً ْكٌ خرباتِٗ يًعاًَني ا٫خسٜٔ مما ٜصٜد َٔ فسص ايت١ُٝٓ 

 . (1)ن١ٚايتدزٜب داخٌ ايػس
فط٬ عٔ ذيو فإ ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني ٜطِٗ يف ذبذِٝ ايفطاد ا٫دازٟ ٚاملايٞ داخٌ     

ايػسن١ ٫ٕ اغباع سادات ايعاًَني ٚتكدِٜ ايدعِ املايٞ حيٍٛ دٕٚ قٝاَِٗ باضتػ٬ٍ 
 .(2)ٚظا٥فِٗ ٚذبكٝل َصًشتِٗ ع٢ً سطاب َصًش١ ايػسن١
 الفرع الثاني

 هسايا اضهن الرحفيس للعاهلني
تهُٔ َصاٜا اضِٗ ايتشفٝص يًعاًَني بايػسنات َٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر اإلجياب١ٝ اييت تستبط     

بايعاًَني بايػسن١، ٜٚأتٞ يف َكد١َ ذيو دصبِٗ بػهٌ فعًٞ َع ايػسن١ اييت ٜعًُٕٛ بٗا، 
فًِ ٜعد دٚزِٖ َكتصسًا ع٢ً ادا٤ اعُاهلِ بصفتِٗ عاًَني بايػسن١ ٚاسبصٍٛ ع٢ً ا٫دٛز 

، َٚٔ ثِ ٜتِ ايتعاٌَ َعِٗ (3)" فعًٝني بايػسن١ ذاتٗاشٛ غسنا٤ "َطاُٖنيٌ اضفشطب، ب
 .(4)" َع نٌ َا متٓش٘ صف١ املًه١ٝ َٔ سكٛم ٚ ايتصاَات"نُايو ي٬ضِٗ

إ ذبٍٛ صف١ ايعاٌَ بايػسن١ اىل َطاِٖ فٝٗا َٔ خ٬ٍ ْعاّ ايتشفٝص تٛيد ايػعٛز     
ا٫زباح اييت ذبككٗا ايػسن١ تعٛد باملٓفع١ يدِٜٗ بإ ٖدف ايػسن١ ٖٛ ذات٘ ٖدفِٗ اٜطا ٚإ 

                                                      

( ص 0222| احسج ماىخ، ادارة السؾارد البذخية، ) الجار الجامعية، االسكشجرية د.  (2)
027. 

 .295كؾثخ حازم و د. صعب ناجي، مرجر سابق، ص  د.. د (0)
    .20 ص مرجر سابق، الباقي، عبج سامي. د و يذ حازم. د (2)
حفيد يؤدي ال  اكتدابو صفة ان تسمػ العامل لالسيؼ بالذخكة مؽ خالل نغام الت (4)

السداىؼ ومؽ ثؼ يتستع بالحقؾق التي تتختب عم  تمػ الرفة مع االخح بشغخ االعتبار 
بعض القيؾد التي تفخض بيحا السجال اندجامًا مع خرؾصية اسيؼ التحفيد وسشؾضح 

 .االثار التي تتختب عم  اسيؼ التحفيد في السظمب الثاني مؽ السبحث القادم
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عًِٝٗ اٜطا بصفتِٗ َطاُٖني فٝٗا فتتٛسد اٖداف ايػسن١ َع اٖدافِٗ باسبصٍٛ ع٢ً 
 .(1)ا٫زباح

ٜٚطِٗ ايتشفٝص يف ذبكٝل ايسضا ايٛظٝفٞ يد٣ ايعاًَني بايػسن١ ٜٚعٌُ ع٢ً اغباع     
، فط٬ عٔ ذيو (2)ٚا٫قتصادٟ ساداتِٗ ايطسٚز١ٜ ٚذبكٝل ا٫ضتكساز ا٫دتُاعٞ ٚايٓفطٞ

فإ َٓح ا٫ضِٗ يًعاًَني ٜطِٗ يف تسنٝص دٗٛدِٖ ٚ تطٜٛس قدزاتِٗ ٚذبكٝل ا٫بتهاز ٚتفعٌٝ 
ايعٌُ ازبُاعٞ ٚتسضٝذ فهس٠ اْتُا٥ِٗ اٚ ازتباطِٗ بايػسن١ َٚٔ ثِ اسبفاظ ع٢ً عاًَٞ 

ٚعدٖا ٚض١ًٝ ايػسن١ ٫ضُٝا َٔ ايعسٚض اييت تكدّ هلِ َٔ ايػسنات املٓافط١ ا٫خس٣ 
 .(3)فعاي١ ٫ضتكطاب ايعاًَني ا٫نفا٤

، ذبكل اضِٗ ايتشفٝص َٓافع َػرتن١ يهٌ َٔ ايػسن١ ٚايعاًَني ع٢ً ْطتٓتر مما تكدّ     
سد ضٛا٤، اذ تطِٗ يف تٛسٝد دٗٛدُٖا يف ت١ُٝٓ اعُاٍ ايػسن١ ٚتطٜٛسٖا يف ضٝبٌ ذبكٝل 

يف ًَه١ٝ زأع َاٍ ايػسن١ َٚٔ ثِ يف ا٫زباح، فط٬ عٔ دٚزٖا يف تفعٌٝ َػازن١ ايعاًَني 
 .ادازتٗا ٚص٫ٛ يتطبٝل ملباد٨ اسبٛن١ُ ايسغٝد٠ يًػسن١
 الفرع الثال 

 ذقيين نظام حتفيس العاهلني
بعد بٝإ ا١ُٖٝ اضِٗ ايتشفٝص يهٌ َٔ ايػسن١ ٚايعاًَني ع٢ً سد ضٛا٤ ٫بد َٔ تكِٝٝ      

تسافل تطبٝك٘ َٚٔ ثِ ذبدٜد ازبد٣ٚ ْعاّ ايتشفٝص ٚذبدٜد ايطًبٝات اٚ املداطس اييت قد 
 :ٝك٘ ٚع٢ً ايٓشٛ ا٫تَٞٔ تطب

                                                      

)1  ( Julie Beardwell, Amanda Thompson, Human resource 

management ( Pearson Education | 2017) P.43.  

الدشة  "|عالقة التحفيد بسدتؾى اداء العامميؽ|". بمقايج ابخاهيؼ ود. بؾري شؾقي  د (0)
 |جامعة حديبة بؽ بؾ عمي مجمة اقتراديات شسال افخيقيا، | ( 27العجد ) |0202
 .057ص 

ل نديسة، اثخ التحفيد في تحديؽ اداء العامميؽ في السؤسدة، رسالة ماجدتيخ،) كمية قال (2)
( 0228 |العمؾم االقترادية والتجارية وعمؾم التدييخ، جامعة عبج الحسيج بؽ باديذ 

 .9_8ص 
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ضبكت ا٫غاز٠ اىل ا١ُٖٝ تطبٝل ا٫ٚ. املداطس اييت تسافل تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني : 
ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني َٚع ذيو فإ تطبٝل ْعاّ ايتشفٝص ٫ ٜهاد خيًٛ َٔ بعض طباطس اييت 

 قد تستبط ب٘ َٚٔ ابسشٖا : 
باَت٬ى عدد َعني َٔ ا٫ضِٗ   _ ايػسن١ عُاٍ _ح يف١٦ َع١ٓٝ َٔ ا٫غداص ايطُا .1

مبصاٜا تفط١ًٝٝ عٔ غريِٖ َٔ املطاُٖني ايرٜٔ ٜفرتض إ ٜتُتعٛا حبل ا٫فط١ًٝ 
بػسا٤ ا٫ضِٗ ٚبػهٌ اضتجٓا٥ٞ مما قد خيٌ باسبكٛم ا٫ضاض١ٝ اييت ٜفرتض إ ٜتُتع 

 . بٗا َطاُٖٞ ايػسن١
يًعاًَني ٜ٪دٟ اىل اسداخ تػٝري دٖٛسٟ يف َسنصِٖ ايكاْْٛٞ  إ َٓح اضِٗ يًتشفٝص .2

سٝح تكرتٕ ًَه١ٝ ا٫ضِٗ باملػازن١ بإداز٠ غ٪ٕٚ ايػسن١ اذ ٜهٕٛ ايعاٌَ يف ايٛقت 
ذات٘ َطاُٖا يف زاع َاٍ ايػسن١ مما قد ٜ٪دٟ اىل اجياد ْٛع َٔ تعازض املصاحل بني 

 .(1)تَ٘سنصِٖ نُطاِٖ َٚسنصِٖ نعاٌَ يف ايػسن١ بايٛقت ذا
قد ٜطتػٌ عُاٍ ايػسن١ َسنصِٖ ايٛظٝفٞ َٔ خ٬ٍ ا٫ط٬ع ع٢ً ايبٝاْات اشباص١   .3

يًػسن١ َٚسنصٖا املايٞ َٚٔ ثِ تطدريٖا يتشكٝل َٓافع ذات١ٝ دٕٚ غريِٖ َٔ 
املطاُٖني نكٝاَِٗ ببٝع اضُِٗٗ اذ تبني هلِ بإ مث١ اضطساب اٚ تدٖٛز ضًٝشل 

 .(2)باملسنص املايٞ يًػسن١
: ع٢ً ايسغِ َٔ املداطس اييت تستبط باضِٗ  ٣ٚ تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَنيثاْٝا. دد

ايتشفٝص ا٫ اْٗا ٫ تعين اط٬قا عدّ دد٣ٚ َٓح اضِٗ يعاًَني ْعسا يٮ١ُٖٝ اييت ٜتطِ بٗا 
ْعاّ ايتشفٝص ٖرا َٔ د١ٗ، َٚٔ د١ٗ اخس٣ فإ َٓح اضِٗ ايتشفٝص ٫خيٌ باسبكٛم 

بك٢ قا١ُ٥ دٕٚ اٟ َطاع مبسنصِٖ ايكاْْٛٞ نُطاُٖني ا٫ضاض١ٝ يًُطاِٖ يهٕٛ سكٛق٘ ت
                                                      

الدشة  "|تعارض السرالح في الذخكات|" يشغخ في تفريل ذلػ : د. عمي غانؼ ايؾب  (2)
مجمة جامعة االنبار لمعمؾم القانؾنية والدياسية،  |(2العجد ) (،22السجمج ) |0202

   .278_ 264ص | جامعة االنبار 
الدشة  "|ماهية شخاء الذخكة ألسيسيا في سؾق االوراق السالية|" سساح حديؽ عمي  (0)

 | جامعة بابل، اإلندانية لمعمؾم بابل جامعة مجمة| ( 4العجد ) (،08) السجمج"|  0202
 .258ص 
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ٚايكٍٛ بتشكل تعازض َصاحل اَس ضبٌ ْعس ٫ٕ َطاُٖٞ ايػسن١ ٚادازٜٗا ًَتصَني مبٓع 
سا٫ت تعازض املصاحل فط٬ عٔ اسبل با٫ط٬ع ع٢ً بٝاْات ايػسن١ َهفٍٛ يًُطاُٖني 

ايرٟ ٜطًعٕٛ حبهِ عًُِٗ  ناف١ بٛصف٘ َٔ اسبكٛم ا٫ضاض١ٝ ٫ٚ ٜكتصس ع٢ً عُاٍ ايػسن١
ع٢ً بٝاْات ايػسن١ بٛصفِٗ َٗٓٝني ًَتصَني باحملافع١ عًٝٗا ٚمما ٜكٛدْا يف ْٗا١ٜ املطاف 
اىل تػًٝب ازباْب ا٫جيابٞ يٓعاّ ذبفٝص ايعاًَني َٔ خ٬ٍ ايٓعس إلمجايٞ املٓافع املتشكك١ 

 .ٚضبدٚد١ٜ املداطس اييت تهتٓف تطبٝك٘
 ادلثح  الثاني

 نونيح الضهن الرحفيساالحكام القا
ربطع اضِٗ ايتشفٝص ٭سهاّ قا١ْْٝٛ خاص١ تٓعِ طسم اصدازٖا ٚا٫دسا٤ات اييت ٜتعني     

ع٢ً ايػسن١ اتباعٗا يف ٖرا اجملاٍ، ٚيػسض ا٫ساط١ بٗرٙ املطا٥ٌ مت تكطِٝ املبشح اىل 
 َطًبني ٚبايتفصٌٝ ا٫تٞ :

 ادلطلة االل 
 طرق اصذار اضهن الرحفيس

فٝص نػريٖا َٔ اضِٗ غسن١ املطا١ُٖ ناضِٗ ايطُإ أٚ اضِٗ امل٪ضطني اضِٗ ايتش    
، ٚتتبع ايػسن١ يف طسٜك١ اصداز ٖرٙ (1)متٓح يف١٦ َع١ٓٝ َٔ ا٫غداص يػاٜات طبتًف١

ا٫ضِٗ طسٜكتني ا٫ٚىل قٝاّ ايػسن١ بإعاد٠ غسا٤ اضُٗٗا ٚربصٝصٗا يًعاًَني ٚايجا١ْٝ 
 د٠ ربصص يتشفٝص ايعاًَني ٚبايتفصٌٝ ا٫تٞ :شٜاد٠ زاع َاٍ ايػسن١ بإصداز اضِٗ ددٜ

 
 
 
 

                                                      

اسيؼ الزسان ىي التي يشبغي عم  عزؾ مجمذ ادارة الذخكة السداىسة تسمكيا كذخط  (2)
لحرؾلو عم  العزؾية اما اسيؼ السؤسديؽ فيي التي تسشح لسؤسدي شخكة السداىسة 

 د. اكخم ياممكي،، يشغخ في تفريل انؾاع االسيؼ: تثسيشا لجيؾدىؼ في تأسيذ الذخكة
 .006_022ص ( 0227 |ذخ والتؾزيع، عسان )دار الثقافة لمش القانؾن التجاري،
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 الفرع االل 
 قيام الشركح تإعادج شراء اضهوها

عكد بٝع ذبصٌ مبكتطاٙ ايػسن١ ع٢ً ا٫ضِٗ املباع١ بكصد بإعاد٠ غسا٤ ا٫ضِٗ "     
بطعسٖا يف ضٛم ا٫ٚزام املاي١ٝ ٚمبذسد امتاّ ايبٝع ٫ ٜهٕٛ يًبا٥ع اسبل باسبصٍٛ ع٢ً 

 .(1)"ًٝا بايػسن١ مبذسد بٝع اضُٗ٘ هلا٫ْكطاع صًت٘ ن اضِٗ متتع
ٚمبٛدب ٖرٙ ايطسٜك١ تكّٛ ايػسن١ بإعاد٠ غسا٤ ا٫ضِٗ املطسٚس١ يف ايتداٍٚ ايتذازٟ     

قٝاّ ايػسن١ بػسا٤ اضِٗ اشبص١ٜٓ ٚاييت تعسف باْٗا "ٚتٓدزز ٖرٙ ايطسٜك١ ضُٔ ْطام 
 .(2)يطا٥د يف ايطٛم"داْب َٔ ا٫ضِٗ اييت ضبل هلا اصدازٖا ٚبطعسٖا ا

ٚتًذأ غسن١ املطا١ُٖ يػسا٤ اضُٗٗا يتشكٝل اغساض عد٠ نتدفٝض زاع َاٍ ايػسن١ أٚ    
دعِ املٛقف املايٞ ي٬ضِٗ ٚتعصٜص ا٫ضتجُاز يف ضٛم املاٍ أٚ اسبًٝٛي١ دٕٚ اْتكاٍ ا٫ضِٗ 

شفٝص اىل اغداص غري َسغٛب مبػازنتِٗ يف ايػسن١ فط٬ عٔ اضتدداَٗا يتطبٝل ْعاّ ايت
يًعاًَني بايػسن١ ضٛا٤ مبكابٌ َعني اٚ بػهٌ صباْٞ بكصد تػذٝعِٗ اٚ ملهافاتِٗ ع٢ً َا 

 .(3)ٜبريْٛ٘ َٔ دٗد يف ضبٌٝ اظباش اعُاٍ ايػسن١
 تتطُٓ٘ َٔ ملا ٚع١ًُٝ غسا٤ ايػسن١ ٭ضُٗٗا تعد َٔ ا٫عُاٍ ا٫ضتجٓا١ٝ٥ ٚايػا٥ه١    

 عٓٗا ايٓامج١ ٚا٫قتصاد١ٜ ايكا١ْْٝٛ ٨ٚاملطاٚ باملٓافع تتُجٌ ٚضًب١ٝ إجياب١ٝ دٛاْب
 يًػسن١ بايٓطب١ ٚست٢ فٝٗا ا٭خس٣ املصاحل ٚاصشاب ٚاملطاُٖني ايػسن١ يدا٥ين بايٓطب١
 تًذأ اييت ٚايطسٜك١ َٓٗا ايػسن١ تطتٗدف٘ َا حبطب ٚخطٛزتٗا أُٖٝتٗا اذ تتفاٚت ذاتٗا،

                                                      

دمحم الديج الفقي، القانؾن التجاري، )مشذؾرات الحمبي د.  دمحم فخيج العخيشي و د.  (2)
 .485( ص 0222 |الحقؾقية، بيخوت 

|  ، القاىخةدار الشيزة العخبية، )الذخكات التجارية د. عمي سيج قاسؼ، قانؾن االعسال، (0)
  .222ص ( 0222

الدشة  "|اإلماراتي القانؾن  في ألسيسيا الذخكة شخاء |"عبج الباقي دمحم الفكي د.  (2)
مجمة جامعة الذارقة لمعمؾم الذخعية والقانؾنية،  |( 0(، العجد )20السجمج ) |0225

 .252_250ص  |جامعة الذارقة 
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 ا٫دسا٤ات اتباع دَٕٚٔ  ايػسن١ َاٍ زأع متظ طباطس اذ تتطُٔ ،(1)ذبكٝكٗا يف ايٝٗا
 يف ا٫ضِٗ تًو تٛظٝف يف اشبػ١ٝ عٔ فط٬ ايػسن١ َاٍ زأع ثبات ملبدأ املٓع١ُ ايكا١ْْٝٛ

 ٚاملتعاًَني املطاُٖني تطًٌٝ ثِ َٚٔ ايتداٍٚ يف املٓٗاز٠ ي٬ضِٗ دعِ اٚ املطازب١ اعُاٍ
عات بني َٔ ، ٚترتتب ع٢ً ذيو اخت٬ف َٓٗر ايتػسٜ(2)املايٞ َسنصٖا سكٝك١ عٔ ايػسن١ َع

حيعسٖا َٓعًا يًطًبٝات اييت تستبط بٗا ٚبني َٔ جيٝصٖا ٚفل ضٛابط َع١ٓٝ تهفٌ محا١ٜ 
   .ايػسن١ ٚاصشاب املصاحل

ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜجاز بٗرا ايصدد ، ٌٖ اداشت ايكٛاْني ضبٌ املكاز١ْ قٝاّ ايػسن١ بإعاد٠ 
 غسا٤ أضُٗٗا ٚربصٝصٗا يًعاًَني فٝٗا ؟

 1981 يط١ٓ (159) ( املعدي١ َٔ قإْٛ ايػسنات املصسٟ زق48ِفكد اداشت املاد٠ )     
يًػسن١ املطا١ُٖ غسا٤ اضُٗٗا يػسض ربصٝصٗا يًعاًَني نذص٤ َٔ ْصٝبِٗ يف ا٫زباح اذ 

 يف ْصٝبِٗ َٔ نذص٤ بٗا ايعاًَني ع٢ً يتٛشعٗا اضُٗٗا بعض غسا٤ يًػسن١ ٚجيٛشْصت " 
 .(3)"ا٫زباح

يط١ٓ  96/ب( املعدي١ َٔ اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ زقِ 149اد٠ )فط٬ عٔ ذيو فكد اغازت امل     
سا٫ت غسا٤ يكإْٛ غسنات املصسٟ سبا٫ت غسا٤ ايػسن١ ٭ضُٗٗا اذ ْصت " 1982

١ اٚ ذبفٝص ايعاًَني أٚ اذا نإ ايػسا٤ بكصد تٓفٝر اسد اْع١ُ اثاب ..... ب.٭ضُٗٗاايػسن١ 
 .(4)"املدٜسٜٔ

                                                      

 : د. اكخم ياممكي، قانؾن الذخكات، )الحاكخة لمظباعة والشذخ،يشغخ في تفريل ذلػ (2)
؛ د. مرظف  كسال طو، الذخكات التجارية، )السخكد القؾمي  077( ص 0220| عسان

 .052( ص 0228 |لإلصجارات القانؾنية، القاىخة 
( 0227 ، االسكندرية |ةدار الجامعة الججيج، )د. دمحم فخيج العخيشي، الذخكات التجارية (0)

 .296ص 
 2998لدشة  2بسؾجب القانؾن رقؼ  ( مؽ قانؾن الذخكات السرخي 48تؼ تعجيل السادة ) (2)

 .28/2/2998مكخر في  2السشذؾر في الجخيجة الخسسية بالعجد 
( مؽ الالئحة التشفيحية لقانؾن 250( و)252/ب( و)248تؼ تعجيل نرؾص السؾاد ) (4)

والسشذؾر في  0225لدشة  080الذخكات السرخي بسؾجب السادة االول  مؽ القخار
 =فزال عؽ اضافة مادتان ججيجتان 22/8/0225في  298الجخيجة الخسسية بالعجد 
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( 2زقِ )قإْٛ ايػسنات ايتذاز١ٜ َٔ ( 219عُت املاد٠ )اَا املػسع ا٫َازاتٞ، فكد ْ     
. ٫ جيٛش يًػسن١ إٔ تستٗٔ أضُٗٗا أٚ 1سل ايػسن١ بػسا٤ اضُٗٗا اذ ْصت "  2015يط١ٓ 

إٔ تػرتٟ تًو ا٭ضِٗ إ٫ إذا نإ ايػسا٤ يتدفٝض زأع املاٍ أٚ ٫ضت٬ٗى ا٭ضِٗ، 
. 2ايع١َُٝٛ ٫ٚ ْصٝب يف ا٭زباح ٚعٓدٖا ٫ ٜهٕٛ يتًو ا٭ضِٗ صٛت يف َدا٫ٚت ازبُع١ٝ 

( َٔ ٖرٙ املاد٠ جيٛش يًػسن١ اييت َطٞ ع٢ً تأضٝطٗا نػسن١ 1اضتجٓا٤ َٔ سهِ ايبٓد )
 ا٭ضِٗ َٔ%( 10َطا١ُٖ عا١َ ضٓتني َايٝتني ع٢ً ا٭قٌ غسا٤ ْطب١ َٔ أضُٗٗا ٫ دباٚش )

 َٔ قساز بٗا ٜصدزاييت  ٚاإلدسا٤ات يًػسٚط ٚفكًا بٝعٗا إعاد٠ بكصد َاهلا يسأع املُج١ً
 ..".اهل١٦ٝ إداز٠ صبًظ

 ْٚطتٓتر َٔ خ٬ٍ ايٓص املتكدّ ا٫تٞ:
. جيٛش ايػسن١  غسا٤ اضُٗٗا اذا نإ ايػسا٤ يػسض ربفٝض زاع َاٍ ايػسن١ أٚ ا٫ٚ

  .٫ضت٬ٗى ا٫ضِٗ
اذا نإ ايػسا٤ يػسض اعاد٠ بٝع ا٫ضِٗ ع٢ً إ ٜكتصس  اضُٗٗا ايػسن١ غسا٤ . جيٛشثاْٝا

%  10ػسن١ املطا١ُٖ ايعا١َ سصسا اييت َط٢ ع٢ً تأضٝطٗا ضٓتني ٚمبا ٫ ٜتذاٚش ذيو باي
َٔ ا٫ضِٗ امله١ْٛ يساع املاٍ يػسض ٚفكا يًطٛابط اييت حيددٖا صبًظ اداز٠ ١٦ٖٝ اضٛام 

 .املاٍ
يػسض تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني يعدّ ٚدٛد ْص  . ٫ جيٛش يًػسن١ غسا٤ اضُٗٗاثايجا

 .قاْْٛٞ جيٝص ذيو
ٚخبصٛص َٛقف املػسع ايعساقٞ، فًِ ٜتطُٔ قإْٛ ايػسنات املعدٍ اٚ ايكإْٛ       

ْصا قاًْْٛٝا جيٝص بػهٌ صسٜح  2004( يط١ٓ 74امل٪قت ٭ضٛام ا٫ٚزام املاي١ٝ زقِ )
يًػسن١ املطا١ُٖ اشباص١ غسا٤ أضُٗٗا مما حيٍٛ دٕٚ قٝاّ ايػسن١ بػسا٤ اضُٗٗا نكاعد٠ 

، (1)ا١ٜ َٔ ايػسا٤ بطُٓٗا ربصٝصٗا يًعاًَني فٝٗا ٖرا َٔ د١ٗعا١َ ٚبصسف ايٓعس عٔ ايػ
                                                                                                                              

مكخر( ال  الالئحة التشفيحية بسؾجب السادة الثانية مؽ  250مكخر( و) 252بخقؼ )=
 .القخار ذاتو والسذار اليو اعاله

اجاز السذخع العخاقي لمسرارف الخاصة القيام بذخاء اسيسيا بذخط الحرؾل عم   (2)
( مؽ قانؾن السرارف 26ويأتي ذلػ استشادًا لشص السادة )مؾافقة البشػ السخكدي العخاقي 

 ىه أسيسو يذتري  أن مررف ألي يجهز ال... .التي نرت " 0224( لدشة 94رقؼ )
  ." السركزي  البشك بسهافقة إال
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َٚٔ د١ٗ اخس٣ فإٕ ٖرٙ ايطسٜك١ ْعُت ٚاقستٗا ايكٛاْني ضبٌ املكاز١ْ اضتجٓا٤ً َٔ ا٫صٌ 
ايعاّ ايرٟ ٜٓعِ تداٍٚ ا٫ضِٗ ٚأساطتٗا بطٛابط خاص١ يًشًٝٛي١ دٕٚ ا٫ستٝاٍ اٚ ايت٬عب 

 . ٚا٫ضساز بايػسن١ اٚ اصشاب املصاحل
ٚبعد اضتعساض َٛقف ايكٛاْني ضبٌ املكاز١ْ، ٜتبني بإ املػسع املصسٟ اداش      

ٚبػهٌ صسٜح يًػسن١ املطا١ُٖ قٝاَٗا بػسا٤ اضُٗٗا يػسض ربصٝصٗا يًعاًَني فٝٗا، 
اَا املػسع ا٫َازاتٞ فع٢ً ايسغِ َٔ تٓعُٝ٘ يع١ًُٝ غسا٤ ايػسن١ ٭ضُٗٗا ا٫ اْ٘ مل ٜٛزد 

ص ا٫ضِٗ اييت ٜتِ غسا٤ٖا يػسض ذبفٝص ايعاًَني، اَا املػسع ْصا خاصا جيٝص ربصٝ
ايعساقٞ فًِ ٜتطُٔ قإْٛ ايػسنات املعدٍ ْصا جيٝص يًػسن١ غسا٤ اضُٗٗا بٛد٘ عاّ 

 .َٚٔ ثِ ٜتعرز ع٢ً ايػسن١ اعتُاد ٖرٙ ايطسٜك١ يػسض ذبفٝص ايعاًَني فٝٗا
 الفرع الثاني

 زيادج راش ها  الشركح تإصذار اضهن جذيذج 
قد تًذأ غسن١ املطا١ُٖ اشباص١ اىل شٜاد٠ زأع َاهلا َٔ خ٬ٍ اصداز اضِٗ ددٜد٠      

ٚاضتدداَٗا نٛض١ًٝ قا١ْْٝٛ يتطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني، اذ تًذأ غسن١ املطا١ُٖ يصٜاد٠ 
زاع َاهلا املصدز مبكداز َعني َٚٔ ثِ ربصٝص ا٫ضِٗ اييت تٓتر عٔ ايصٜاد٠ يػسض 

 .(1)ٛابط ضبدد٠َٓشٗا يًعاًَني ٚفل ض
( املعدي١ َٔ اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ ايػسنات املصسٟ اصداز 152ٚقد اداشت املاد٠ )    

 أٚ ايعاًَني ذبفٝص أٚ إثاب١ تهٕٛ إٔ جيٛشاضِٗ ددٜد٠ يػسض ذبفٝص ايعاًَني اذ ْصت "
 ٚذيو ضٛا٤ ناْت ٖرٙ ا٫ضِٗ سص١ًٝ اصدازات ددٜد٠ أٚ اصدازات.... .خ٬ٍ َٔ املدٜسٜٔ

 ."قا١ُ٥ سصًت عًٝٗا ايػسن١
ٚمبٛدب ٖرٙ ايطسٜك١ فإٔ َٓح ا٫ضِٗ يًعاًَني ميس مبسسًتني، ا٫ٚىل قٝاّ ايػسن١     

بصٜاد٠ زأع َاهلا املصدز باتباع ْعاّ ا٫نتتاب غري ايعاّ )املػًل( ٚفكا يٮسهاّ ايكا١ْْٝٛ 
، اَا املسس١ً (2)يتٓفٝر١ٜاملٓع١ُ يصٜاد٠ زاع َاٍ املصدز ايٛازد٠ بكإْٛ ايػسنات ٥٫ٚشت٘ ا

ايجا١ْٝ فتتطُٔ ربصٝص ا٫ضِٗ اييت ْتذت عٔ شٜاد٠ زأع املاٍ املصدز يتشفٝص 

                                                      

  .22، ص مرجر سابقد. سامي عبج الباقي، د. حازم يذ و  (2)
، لتجارية )دار الشيزة العخبية: د. سسيحة القميؾبي، الذخكات اريل ذلػيشغخ في تف (0)

 .(0222| القاىخة
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ايعاًَني ٚفكا يٮسهاّ اييت سددٖا ْعاّ ايػسن١ ا٫ضاضٞ ٚايكساز اشباص بتطبٝل ْعاّ 
  .ذبفٝص ايعاًَني

نات ايتذازٜاا١ ( َاأ قااإْٛ ايػااس226/1اَااا املػااسع ا٫َااازاتٞ، فكااد ْصاات املاااد٠ )      
( َٔ ٖرا ايكإْٛ، جيٛش يًػسن١ مبٛدب قاساز  199،  198،  197، 195)د اضتجٓا٤ َٔ أسهاّ املٛا"

 ."خاص إٔ تصٜد زأمساهلا يتطبٝل بسْاَر ذبفٝص َٛظفٞ ايػسن١ بتًُو أضِٗ فٝٗا
ٜٚتطح َٔ ايٓص املتكدّ بإَها١ْٝ قٝاّ ايػسن١ شٜاد٠ زأع َاهلا بإصداز اضِٗ       

تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني بايػسن١ بتًُو اضِٗ فٝٗا اضتجٓا٤ً َٔ ا٭سهاّ ددٜد٠ ي
 .(1)ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يصٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١

/ا٫ٚ( َٔ قإْٛ ايػسنات 54ٚخبصٛص َٛقف املػسع ايعساقٞ، فكد اداشت املاد٠ )     
َٔ خ٬ٍ قساز  (2)املعدٍ شٜاد٠ زأع َاٍ غسن١ املطا١ُٖ اشباص١ اذا نإ َدفٛعا بايهاٌَ

 .(3)ٜصدز عٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ بعد تعدٌٜ عكد ايػسن١ َٚٔ ثِ اصداز اضِٗ ددٜد٠
١ ( َٔ قإْٛ ايػسنات املعدٍ يًطسم اييت َٔ خ٬هلا ٜتِ تػط55ٝٚقد اغازت املاد٠ )    

ي١٦ًٝٗ ايعا١َ يف ايػسن١ املطا١ُٖ ٚاحملدٚد٠  تػط١ٝ شٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ اذ ْصت "
 . "(4)ع املاٍ بإسد٣ ايطسم ا٫ت١ٝ : ا٫ٚ : اصداز اضِٗ ددٜد٠ تطدد اقٝاَٗا ْكداشٜاد٠ زا

                                                      

 .255_252الفكي، مرجر سابق، ص  دمحم الباقي عبج. د  (2)
 إذا رأسساليا زيادة لمذركة"  العخاقي السعجل الذخكات قانؾن  مؽ( اوال/54) نرت السادة (0)

   ."بكاممو مدفهعا كان
يجب ان تكهن زيادة راس السعجل " العخاقي  الذخكات قانؾن  مؽ( ثانيا/54) نرت السادة (2)

السال في الذركات السداىسة وفي الذركات محدودة السدؤولية وفقا لقرار تتخذه 
 "  الجسعية العسهمية لمذركة بتعديل عقد الذركة واصدار اسيم جديدة

ويجؾز ايزا زيادة راس مال الذخكة مؽ خالل تحؾيل جدء مؽ الفائض الستخاكؼ او  (4)
الحتياطي االساس ال  اسيؼ تؾزع عم  السداىسيؽ فزال عؽ احتجاز عالوات اصجار ا

جدء مؽ ارباح الذخكة كاحتياطي واضافتو ال  راس مال واصجار اسيؼ ججيجة يعادل ىحا 
االحتياطي وتؾزيعو عم  السداىسيؽ بشدبة مداىسة كل مشيؼ ال  راس السال؛  يشغخ في 

يادة رأس مال الذخكة السداىسة )دار تفريل ذلػ: نغؼ حشا رؤوف، الشغام القانؾني لد 
 .62_42( ص 0222|  الثقافة لمشذخ والتؾزيع، عسان
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ٌٖ جيٛش يػسن١ املطا١ُٖ ربصٝص ا٫ضِٗ ايٓادب١ عٔ ٚايط٪اٍ ايرٟ ٜطسح بٗرا اجملاٍ " 
 .؟ " يتشفٝص ايعاًَني بايػسن١  _ا٫صداز ازبدٜد  _شٜاد٠ زأع املاٍ 

اّ ذبفٝص ايعاًَني قسزت٘ ايكٛاْني املكاز١ْ ناضتجٓا٤ َٔ ٫بد َٔ إ ْػري ابتدا٤ً بإ ْع     
ايكٛاعد املٓع١ُ يتًُو ا٫ضِٗ َٚٔ ثِ ٫ جيٛش ايًذ٤ٛ ايٝ٘ ا٫ يف ساي١ ايٓص عًٝ٘ ٖرا َٔ 

/ا٫ٚ( َٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ اٚدبت طسح ا٫ضِٗ 56د١ٗ، َٚٔ د١ٗ اخس٣ فإ املاد٠ )
ا َٔ تازٜذ اخطاز ايػسن١ مبٛافك١ املطذٌ ع٢ً ( 30َٜٛازبدٜد٠ ي٬نتتاب ايعاّ خ٬ٍ )

، (1)شٜاد٠ زأع املاٍ َع ا٫غاز٠ اىل تطبٝل اسهاّ ا٫نتتاب ا٫ص١ًٝ ع٢ً ا٫ضِٗ ازبدٜد٠
/ا٫ٚ( قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ 56ٚمبا إ ا٫نتتاب با٭ضِٗ ٜهٕٛ عاَا اضتٓادًا يًُاد٠ )

 30اب ايعاّ خ٬ٍ طا١ُٖ ي٬نتتجيب طسح ا٫ضِٗ ازبدٜد٠ يف ايػسن١ املٚاييت ْصت "
 ..".َٜٛا

ٜٚرتتب ع٢ً ذيو اعتباز ا٫نتتاب َتاسا يًهاف١ ٜٚهٕٛ يعُّٛ ا٫فساد ممٔ تتٛافس فِٝٗ     
ايطٛابط طًب ا٫نتتاب َع َٓح َطاُٖٞ ايػسن١ سل ا٫فط١ًٝ با٫نتتاب با٭ضِٗ 

د٠ زاع َاٍ ايػسن١ ، َٚٔ ثِ ٫ ميهٔ ربصٝص ا٫ضِٗ ازبدٜد٠ ايٓادب١ عٔ شٜا(2)ازبدٜد٠
يتشفٝص ايعاًَني يعدّ ٚدٛد ْص قاْْٛٞ ٜكطٞ بتدصٝص ا٫ضِٗ ازبدٜد٠ يًعاًَني سٝح 
ٜتِ ايتعاٌَ َعِٗ نأفساد عادٜني دٕٚ َٓشِٗ ا١ٜ اَتٝاشات خاص١ اض٠ٛ حبل ا٫فط١ًٝ 
املُٓٛح ملطاُٖٞ ايػسن١، ٚيف ٖرا اجملاٍ ظبد بطسٚز٠ َٓح ايػسن١ سل شٜاد٠ زأع َاهلا 

ز اضِٗ ددٜد٠ ربصص يًعاًَني نذص٤ َٔ ْعاّ ايتشفٝص َٔ دٕٚ املسٚز بإدسا٤ات بإصدا
ا٫نتتاب ايعاّ َع ا٫خر بعني ا٫عتباز ضسٚز٠ صدٚز قساز َٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ بادتُاع غري 
عادٟ )ْصاب خاص يًشطٛز ٚايتصٜٛت( بٓا٤ ع٢ً اقرتاح َٔ صبًظ ا٫داز٠ ايرٟ حيدد 

 .ًَنيضٛابط تٛشٜع ا٫ضِٗ ع٢ً ايعا
، إ َٓح ا٫ضِٗ يًعاًَني نذص٤ َٔ ْعاّ ايتشفٝص ٜتِ بكٝاّ ايػسن١ ْطتٓتر مما تكدّ    

بػسا٤ اضُٗٗا ٚربصٝصٗا يًعاًَني أٚ زب٥ٛٗا يصٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ بإصداز اضِٗ 
ددٜد٠ ٚربصٝصٗا يًعاًَني، ٚقد ْعِ نٌ َٔ قإْٛ ايػسنات املصسٟ ٚا٫َازاتٞ ع١ًُٝ 

ُٗا ٚشٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ بإصداز اضِٗ ددٜد٠ خب٬ف قإْٛ غسا٤ ايػسن١ ٭ضٗ
                                                      

 ./اوال( مؽ قانؾن الذخكات السعجل 56يشغخ: السادة ) (2)
لكل مداىم حق االفزمية /ثالثا( مؽ قانؾن الذخكات العخاقي السعجل " 56تشص السادة ) (0)

 .... ".مع عدد االسيم التي يسمكيافي شراء االسيم بدعر االكتتاب بعدد يتشاسب 
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ايػسنات ايعساقٞ املعدٍ ايرٟ مل ٜٓعِ ع١ًُٝ غسا٤ ايػسن١ ٭ضُٗٗا َٔ د١ٗ َع عدّ نفا١ٜ 
ايكٛاعد ايعا١َ املٓع١ُ يصٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ يف متهني ايعاًَني َٔ متًو اضِٗ فٝٗا 

  .و َٔ د١ٗ اخس٣شبطٛعٗا يطٛابط خاص١ ذبٍٛ دٕٚ ذبكٝل ذي
 ادلطلة الثاني

 اجراءاخ اصذار اضهن الرحفيس لاثاره القانونيح
ربطع اضِٗ ايتشفٝص يٓعاّ ادسا٥ٞ خاص بٗا ٜٓعِ ا٫يٝات اييت تتبع بإصدازٖا َٔ     

خ٬ٍ َكرتح َٔ صبًظ اداز٠ ايػسن١ ٚقساز َٔ اهل١٦ٝ ايعا١َ يًػسن١ َٚصادق١ ازبٗات 
ع٢ً تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني اثاز قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ، املدتص١، فط٬ عٔ ذيو ٜرتتب 

 ٚضٓٛضح نٌ َٔ ذى َٔ خ٬ٍ ايفسٚع ا٫ت١ٝ : 
 الفرع االل 

 ذقذين هقرتح هن جملص ادارج الشركح
ٜتٛىل صبًظ اداز٠ غسن١ املطا١ُٖ تكدِٜ َكرتح ٫عتُاد ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني َٚٔ ثِ      

ٜتطُٔ املكرتح بٝاْات َٚعًَٛات تفص١ًٝٝ عٔ  عسض٘ ع٢ً ازبُع١ٝ ايعا١َ يًػسن١ ع٢ً إ
بسْاَر ذبفٝص ايعاًَني، ٜٚٓبػٞ إ ٜتطُٔ َكرتح صبًظ ا٫داز٠ ٚاشباص بربْاَر ايتشفٝص 

 :  (1)املطا٥ٌ ا٫ت١ٝ
بٝإ عدد ا٫ضِٗ اييت ٜتِ ربصٝصٗا يربْاَر ذبفٝص ايعاًَني َع ذبدٜد طسٜك١ اصداز  ا٫ٚ.

 .اٚ بػسٚط َٝطس٠ ْطبًٝاا٫ضِٗ ٚضٛا٤ ناْت بػهٌ صباْٞ 
ذبدٜد ايػسٚط ايٛادب تٛافسٖا يف املطتفٝدٜٔ َٔ ْعاّ ايتشفٝص ٚفكا ملعاٜري  ثاْٝا.

َٛضٛع١ٝ تطتٓد ع٢ً عٓاصس َع١ٓٝ نطٓٛات اشبد١َ، ايدزد١ ايٛظٝف١ٝ، ايهفا٠٤ ٚايتكِٝٝ 
 .ايطٟٓٛ ٚغريٖا مبا ٜطُٔ ذبكٝل ايعداي١ يف تٛشٜع ا٫ضِٗ

يت ترتتب ع٢ً َٓح تًو ا٫ضِٗ ضٛا٤ باسبكٛم اييت تكسز ٭صشابٗا اٚ ذبدٜد ا٫ثاز اي ثايجا.
 .املد٠ اييت ٜٓبػٞ يًعاًَني ممازض١ سكِٗ بايػسا٤ ٚا٫سٛاٍ ايطاز١٥ اييت تًشل بايعاًَني

. تكدِٜ تكسٜس َايٞ َطتكٌ ٜبني اثس تطبٝل بسْاَر ايتشفٝص ع٢ً سكٛم املطاُٖني، زابعا
   . ًٜشل اثاز ضاز٠ حب١ًُ ا٫ض٫ِٕٗ ذبفٝص ايعاًَني ٜٓبػٞ إ ٫

                                                      

 .26، ص مرجر سابقد. حازم يذ و د. سامي عبج الباقي،  (2)
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َهسز( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ ايػسنات املصسٟ َا  151ٚقد تطُٓت املاد٠ )       
ٚع٢ً ٜفٝد بٛدٛب قٝاّ صبًظ ا٫داز٠ بتكدِٜ َكرتح ٫عتُاد اسد اْع١ُ ايتشفٝص اذ ْصت "

 ..". .ب١صبًظ ا٫داز٠ إ ٜسفل باقرتاس٘ اختٝاز اٚ تطبٝل اسد اْع١ُ ا٫ثا
( 226ٚع٢ً ايٓشٛ ذات٘ ضاز املػسع ا٫َازاتٞ، اذ ْصت ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ )        

ذبفٝص  بسْاَر ايع١َُٝٛ ازبُع١ٝ ع٢ً ايػسن١ إداز٠ صبًظ ٜعسضَٔ قإْٛ ايػسنات ع٢ً "
 ". فٝٗا أضِٗ بتًُو ايػسن١ َٛظفٞ

 الفرع الثاني
 هوافقح اجلوعيح العاهح للشركح 

ازبُع١ٝ ايعا١َ صاسب١ ا٫ختصاص ا٫صٌٝ يف اقساز املكرتسات املكد١َ َٔ  تعد      
صبًظ ا٫داز٠ بٛصفٗا متجٌ ايكاعد٠ ايس٥ٝط١ يتُجٌٝ َطاُٖٞ ايػسن١، يرا ظبد سسص 

اخت٬ف ايكٛاْني املكاز١ْ ع٢ً تٓعِٝ ا٫ي١ٝ املتبع١ ي٬ْعكاد ٚيًتصٜٛت ٚايرٟ خيتًف ب
املطا٥ٌ املعسٚض١ ٚفُٝا اذا ناْت َٔ اختصاص ازبُع١ٝ ايعاد١ٜ اٚ غري ايعاد١ٜ ٚاييت 

 .(1)تطتدعٞ ْصاب خاصا ي٬دتُاع ٚايتصٜٛت
َهسز( َٔ اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ ايػسنات املصسٟ تطبٝل  151ٚقد خٛيت املاد٠ )     

 قسازات ٚتصدز(2) ايعاد١ٜ يًػسن١ْعاّ يتشفٝص ايعاًَني بكساز تصدزٙ ازبُع١ٝ ايعا١َ غري
 .(3)ا٫دتُاع يف املُج١ً ا٭ضِٗ ثًجٞ بأغًب١ٝ ايعاد١ٜ غري ايعا١َ ازبُع١ٝ

( َٔ قإْٛ ايػسنات ايتذاز١ٜ ا٫َازاتٞ اىل ضسٚز٠ صدٚز 226فُٝا اغازت املاد٠ )     
ن١ جيٛش يًػسقساز خاص َٔ ايػسن١ يػسض تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني َٔ خ٬ٍ ايٓص "

َع  ...".ايػسن١ َٛظفٞ ذبفٝص بسْاَر يتطبٝل زأمساهلا تصٜد إٔ خاص قساز مبٛدب

                                                      

، يشغخ في تفريل ذلػ : د. حديؽ تؾفيق فيض هللا، مدتججات قانؾن الذخكات العخاقي (2)
 .022_290ص ( 0226  ، اربيل |مكتب التفديخ لمشذخ واالعالن )

يكهن تطبيق " لقانؾن الذخكات السرخي ئحة التشفيحية مكخر( مؽ الال 252تشص السادة ) (0)
أي من انظسة اثابة او تحفيز العاممين او السديرين بقرار تردره الجسعية العامة غير 

  ....... ".العادية لمذركة
( مؽ الئحتو 009/0/ج( مؽ قانؾن الذخكات السرخي السعجل والسادة )72السادة ) (2)

 .التشفيحية
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٬َسع١ إ قسازات ازبُع١ٝ ايعا١َ يًػسن١ تصدز بأغًب١ٝ ا٫ضِٗ املُج١ً يف ا٫دتُاع اٚ اٟ 
 .(1)اغًب١ٝ انرب حيددٖا ْعاّ ايػسن١ ا٫ضاضٞ

باملٛافك١ ع٢ً َٓح اضِٗ يًعاًَني  ٚتًتصّ ايػسن١ بعد صدٚز قساز َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ     
ٚفكا يًُكرتح املكدّ َٔ صبًظ ا٫داز٠ بإخطاز ازب١ٗ املدتص١ يف ١٦ٖٝ ضٛم املاٍ يف َصس 
مبا مت ارباذٙ َٔ ادسا٤ات ربص َٓح ا٫ضِٗ يًعاًَني َع ضباضس صبًظ ا٫داز٠ ٚازبُع١ٝ 

ٚ ابدا٤ امل٬سعات اييت ايع١َُٝٛ ٚمناذز ايعكٛد املرب١َ بٗرا ايصدد، ٚي١٦ًٝٗ املصادق١ ا
تساٖا َٓاضب١ خ٬ٍ غٗس ٚاسد َٔ تازٜذ تطًُٗا يهاف١ ا٫ٚيٝات املتعًك١ باضِٗ ايتشفٝص، 
ٚجيب ع٢ً صبًظ ا٫داز٠ إ ٜطُٔ تكسٜسٙ ايطٟٓٛ املعسٚض ع٢ً ازبُع١ٝ ايعا١َ يًػسن١ 

١٦ٖٝ ضٛم  َا مت تٓفٝرٙ َٔ ادسا٤ات َٚد٣ ا٫يتصاّ بايكٛاعد احملدد٠ َٔ ايػسن١ ٚتٛدٝٗات
 ايعكٛد َٚسادع١ ايُٓاذز إعداد املاٍ يطٛم ايعا١َ َع ٬َسع١ ٚدٛب قٝاّ اهل١٦ٝ (2)املاٍ

 .(3)مبٓاضب١ تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني إبساَٗا اييت مت
ٚقد َٓح قإْٛ ايػسنات ايتذاز١ٜ ا٫َازاتٞ صبًظ اداز٠ ١٦ٖٝ ضٛم املاٍ ٚايطًع     

طبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني تطبٝكا يٓص املاد٠ ص٬س١ٝ إصداز ٜتطُٔ غسٚط ٚاي١ٝ ت
 تطبٝل ٚآي١ٝ غسٚط ٜتطُٔ قسازًا اهل١٦ٝ إداز٠ صبًظ ٜصدز/زابعا( ٚاييت ْصت "223)

 ."َٛظفٞ ايػسنات بتًُو اضِٗ فٝٗا ذبفٝص بسْاَر
ربطع اضِٗ ايتشفٝص إلدسا٤ات خاص١ تٓعِ َٓشٗا يًعاًَني ٚاييت  ْطتٓتر مما تكدّ،    

طسٜك١ ا٫صداز، ٜتطُٔ عسضا غا٬َ ملٓح ا٫ضِٗ ) َكرتح َٔ صبًظ ا٫داز٠تتُجٌ بتكدِٜ 
طام اسبكٛم ٚا٫يتصاَات املكابٌ املادٟ، ايف٦ات املػُٛي١، سذِ ا٫ضِٗ املطُٛح متًهٗا، ْ

( َٚٔ ثِ صدٚز قساز باملٛافك١ َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًػسن١ بادتُاع غري عادٟ ٚغري ذيو
قاب١ٝ املدتص١ ٚتٗدف ا٫دسا٤ات اىل اجياد ْٛع َٔ اسبُا١ٜ َٚٔ ثِ َصادق١ ازبٗات ايس

 .كا١ْْٝٛ يًػسن١ ٚاملتعاًَني َعٗااي
 
 

                                                      

 .مؽ قانؾن الذخكات التجارية االماراتي( 288السادة ) (2)
 .السرخي  الذخكات لقانؾن  التشفيحية مكخر( مؽ الالئحة 252الفقخة )سابعا( مؽ السادة ) (0)
لدشة  94مكخر( مؽ قانؾن الذخكات السرخي والسزافة بسؾجب القانؾن رقؼ  48السادة ) (2)

 02/6/0225مكخر في  04والسشذؾر في الجخيجة الخسسية بالعجد  0225
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 الفرع الثال 
 االثار الري ذرتذة على اضهن الرحفيس

ٜرتتب ع٢ً تطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني صبُٛع١ َٔ ا٫ثاز ايكا١ْْٝٛ اييت تعًل بٓطام      
ايتشفٝص ناسبل يف ايتصٜٛت ٚايتصسف با٭ضِٗ  اسبكٛم اييت ٜتُتع بٗا َايهٞ اضِٗ

 ٚاسبصٍٛ ع٢ً ا٫زباح ٚبايتفصٌٝ ا٫تٞ:
ٜعد سل ايتصسف با٭ضِٗ َٔ اسبكٛم ا٫ضاض١ٝ اييت ٜتُتع ا٫ٚ. اسبل بايتصسف با٭ضِٗ : 

بٗا املطاِٖ يف غسنات املطا١ُٖ َع ٬َسع١ بعض ايكٝٛد اييت تفسض ع٢ً بعض اْٛاع 
( املعدي١ َٔ اي٥٬ش١ ايتٓفٝر١ٜ يكإْٛ 152، ٚقد اغازت املاد٠ )(1)ا٫ضِٗ ناضِٗ امل٪ضطٝني

ايػسنات املصسٟ بازتباط اضِٗ ايتشفٝص بفرت٠ سعس ٫ جيٛش خ٬هلا ايتصسف بٗا ع٢ً إ 
ذبدد تًو ايفرت٠ مبٛدب قساز َٔ ازبُع١ٝ ايعا١َ غري ايعاد١ٜ ٚفكا يف٦ات ايعُاٍ ٚفُٝا اذا 

ٝا اٚ بػهٌ صباْٞ، ٚيف ساٍ اضتكاي١ َايو اضِٗ ايتشفٝص ناْت ممٓٛس١ بػسٚط َٝطس٠ ْطب
 أٚ املتبكٞ ايجُٔ باقٞ ضداد بني اشبٝاز ي٘ ٜهٕٛ ايجُٔ ناٌَ ضداد َٔ ايعٌُ بايػسن١ قبٌ

 ا٫ضتكاي١ قبٍٛ ٚقت ايطِٗ ق١ُٝ أضاع ع٢ً ضبطًٛبا ا٭ضِٗ مثٔ َٔ ضددٙ َا اضرتداد
 .ا٫ضتكاي١ تازٜذ َٔ عٌُ أٜاّ ضبع١ خ٬ٍ ٚذيو

تهفٌ ايكٛاعد ايعا١َ يف قٛاْني ايػسنات يًُطاُٖني ثاْٝا.  اسبل باسبصٍٛ ع٢ً ا٫زباح : 
اسبل باسبصٍٛ ع٢ً ا٫زباح ٚسطب َطا١ُٖ نٌ َِٓٗ يف زاع َاٍ ايػسن١، ٜٚجبت ٖرا 
اسبل اٜطا ملايهٞ اضِٗ ايتشفٝص اذ ٜهٕٛ هلِ سل اسبصٍٛ ع٢ً ا٫زباح َٔ ايػسن١ ع٢ً إ 

، ٜٚٗدف ٖرا ايكٝد اىل اسبًٝٛي١ (2)ا ٜعادٍ ْطب١ َا ضددٙ َٔ مثٔ ا٫ضِٗذبدد ْطب١ ايسبح مب
دٕٚ سصٍٛ َايهٞ اضِٗ ايتشفٝص ع٢ً ازباح ْعري اضِٗ غري َدفٛع مثٓٗا بػهٌ ناٌَ مما 

 .ًٜشل ضسزًا باملطاُٖني ا٫خسٜٔ
يف ٜعد اسبل بايتصٜٛت َٔ اسبكٛم ا٫ضاض١ٝ اييت ٜتُتع املطاِٖ  ثايجا. اسبل بايتصٜٛت :

غسنات املطا١ُٖ، ٚا٫صٌ ميازع َايهٞ اضِٗ ايتشفٝص سك٘ بايتصٜٛت بايػهٌ ايرٟ 

                                                      

 .( مؽ قانؾن الذخكات العخاقي السعجل64السادة ) (2)
 لحامل ... يكهن ." السرخي  الذخكات لقانؾن  التشفيحية الالئحة مؽ( 250) السادة تشص (0)

 سدده ما ندبة يعادل بسا األرباح تهزيعات من ندبة عمى الحرهل فى الحق الديم
  ."...األسيم ثسن من
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ٜتٓاضب َع عدد ا٫ضِٗ اييت ميتًهٗا َع ٬َسع١ ايكٝٛد اييت ذبددٖا يًػسن١ ٚاييت تتطًب 
ْعاّ خاص يًتصٜٛت خبصٛص اضِٗ ايتشفٝص بٛصفٗا اضِٗ غري َدفٛع مثٓٗا بػهٌ 

  .(1)ناٌَ
، ربطع اضِٗ ايتشفٝص يكٝٛد قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ تتعًل حبل املطاِٖ ّْطتٓتر مما تكد     

بايتصسف بأضُٗ٘ ٚاسبصٍٛ ع٢ً ا٫زباح ٚاملػازن١ بايتصٜٛت اْط٬قا َٔ خصٛص١ٝ 
ْعاّ ايتشفٝص َٔ د١ٗ ٚيهْٛٗا اضِٗ غري َطدد مثٓٗا بػهٌ ناٌَ َٔ د١ٗ اخس٣ ٚبايػهٌ 

 .ايرٟ حيكل َصًش١ ايػسن١ ٚاملتعاًَني َعٗا
ٚيف ٖرا اجملاٍ ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل تفعٌٝ َػازن١ ايعاًَني يف زأع َاٍ غسنات       

( َٔ قإْٛ ايػسنات 56املطا١ُٖ اشباص١ َٔ خ٬ٍ اضاف١ فكس٠ )خاَطا( اىل املاد٠ )
 ايٓافر يتهٕٛ بايػهٌ ا٫تٞ :

اد١ٜ جيٛش يػسن١ املطا١ُٖ اشباص١ مبٛدب قساز تصدزٙ ازبُع١ٝ ايعا١َ غري ايع خاَطا :
شٜاد٠ زأع َاهلا بإصداز اضِٗ ددٜد٠ َٔ دٕٚ انتتاب عاّ ٚبدٕٚ عسض اضِٗ ع٢ً 
املطاُٖني املٛدٛدٜٔ يتطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني بايػسن١ بتًُو اضِٗ فٝٗا بػسط 

 اضتٝفا٤ ا٫تٞ :
ٜعسض صبًظ اداز٠ ايػسن١ ع٢ً ازبُع١ٝ ايعا١َ َكرتح ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني َتطُٓا  .1

يف٦ات املطتٗدف١ ٚايٝات ايطداد ٚايكٝٛد اييت تسد ع٢ً ا٫ضِٗ ٚطسٜك١ عدد ا٫ضِٗ ٚا
تكِٝٝ ا٫ضِٗ ٚغري ذيو َٔ املطا٥ٌ ايتفص١ًٝٝ ع٢ً إ تكرتٕ بدزاض١ دد٣ٚ اقتصاد١ٜ 

 .َٔ تطبٝل ْعاّ ايتشفٝص ٚايطُاْات اييت تهفٌ سل ايػسن١
ني ايرٟ اقست٘ ٫ جيٛش يس٥ٝظ ٚاعطا٤ صبًظ ا٫داز٠ ا٫غرتاى بٓعاّ ذبفٝص ايعاًَ .2

 .ايػسن١
تًتصّ ايػسن١ بإخطاز ازبٗات املدتص١ يف ضٛم ايعسام يٮٚزام املاي١ٝ مبا اربرت٘ َٔ  .3

ادسا٤ات يتطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني بطُٓٗا ايعكٛد اييت ابسَتٗا يػسض ابدا٤ 
 .َٜٛا َٔ تازٜذ ا٫ضت٬ّ ٬َ30سعاتٗا ٚخ٬ٍ 

 
                                                      

 .السرخي  الذخكات لقانؾن  التشفيحية الالئحة ( السعجلة مؽ250السادة ) (2)
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 حـاخلامت
 ْدزز ابسشٖا ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝاتجملُٛع١ َٔ مت ايتٛصٌ بعد ا٫ْتٗا٤ َٔ ايبشح        

 : بايتفصٌٝ ادْاٙ
 ا٫ٚ. ايٓتا٥ر :

تعسف اضِٗ ايتشفٝص باْٗا " اضِٗ امس١ٝ متٓح َٔ ايػسن١ يًعاًَني مبدتًف عٓاِٜٚٓٗ ٚ  .1
ٚظا٥فِٗ بػهٌ صباْٞ اٚ بػسٚط تفط١ًٝٝ ٚٚفكًا إلدسا٤ات قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ تجًُٝٓا 

 .ُاٍ ايػسن١ ٚتطٜٛس ادا٤ٖا "زبٗٛدِٖ يف تطٝري اع
 تطِٗ اذ ضٛا٤، سد ع٢ً ٚايعاًَني ايػسن١ َٔ يهٌ َػرتن١ َٓافع ايتشفٝص اضِٗ ذبكل .2

 فط٬ ا٫زباح، ذبكٝل ضٝبٌ يف ٚتطٜٛسٖا ايػسن١ اعُاٍ ت١ُٝٓ يف دٗٛدُٖا تٛسٝد يف
 ادازتٗا يف ثِ َٚٔ ايػسن١ َاٍ زأع ًَه١ٝ يف ايعاًَني َػازن١ تفعٌٝ يف دٚزٖا عٔ

 .يًػسن١ ايسغٝد٠ اسبٛن١ُ ملباد٨ يتطبٝل ٚص٫ٛ
إ َٓح ا٫ضِٗ يًعاًَني نذص٤ َٔ ْعاّ ايتشفٝص ٜتِ بكٝاّ ايػسن١ بػسا٤ اضُٗٗا  .3

ٚربصٝصٗا يًعاًَني أٚ زب٥ٛٗا يصٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ بإصداز اضِٗ ددٜد٠ 
 ٚربصٝصٗا يًعاًَني، ٚقد ْعِ نٌ َٔ قإْٛ ايػسنات املصسٟ ٚا٫َازاتٞ ع١ًُٝ
غسا٤ ايػسن١ ٭ضُٗٗا ٚشٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ بإصداز اضِٗ ددٜد٠ خب٬ف قإْٛ 
ايػسنات ايعساقٞ املعدٍ ايرٟ مل ٜٓعِ ع١ًُٝ غسا٤ ايػسن١ ٭ضُٗٗا َٔ د١ٗ َع عدّ 
نفا١ٜ ايكٛاعد ايعا١َ املٓع١ُ يصٜاد٠ زأع َاٍ ايػسن١ يف متهني ايعاًَني َٔ متًو اضِٗ 

   .ذبٍٛ دٕٚ ذبكٝل ذيو َٔ د١ٗ اخس٣فٝٗا شبطٛعٗا يطٛابط خاص١ 
ربطع اضِٗ ايتشفٝص إلدسا٤ات خاص١ تٓعِ َٓشٗا يًعاًَني ٚاييت تتُجٌ بتكدِٜ َكرتح  .4

َٔ صبًظ ا٫داز٠ ٜتطُٔ عسضا غا٬َ ملٓح ا٫ضِٗ ) طسٜك١ ا٫صداز، املكابٌ املادٟ، 
ٚغري ذيو (  ايف٦ات املػُٛي١، سذِ ا٫ضِٗ املطُٛح متًهٗا، ْطام اسبكٛم ٚا٫يتصاَات

َٚٔ ثِ صدٚز قساز باملٛافك١ َٔ ازبُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًػسن١ َٚصادق١ ازبٗات ايسقاب١ٝ 
 .املدتص١

ربطع اضِٗ ايتشفٝص يكٝٛد قا١ْْٝٛ َع١ٓٝ تتعًل حبل املطاِٖ بايتصسف بأضُٗ٘  .5
ٚاسبصٍٛ ع٢ً ا٫زباح ٚاملػازن١ بايتصٜٛت اْط٬قا َٔ خصٛص١ٝ ْعاّ ايتشفٝص َٔ 
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ضِٗ غري َطدد مثٓٗا بػهٌ ناٌَ َٔ د١ٗ اخس٣ ٚبايػهٌ ايرٟ حيكل د١ٗ ٚيهْٛٗا ا
 .َصًش١ ايػسن١ ٚاملتعاًَني َعٗا

 : ثاْٝا. ايتٛصٝات
ْدعٛ املػسع ايعساقٞ اىل تفعٌٝ َػازن١ ايعاًَني يف زأع َاٍ غسنات املطا١ُٖ      

فر يتهٕٛ ( َٔ قإْٛ ايػسنات ايٓا56اشباص١ َٔ خ٬ٍ اضاف١ فكس٠ )خاَطا( اىل املاد٠ )
 بايػهٌ ا٫تٞ :

: جيٛش يػسن١ املطا١ُٖ اشباص١ مبٛدب قساز تصدزٙ ازبُع١ٝ ايعا١َ غري ايعاد١ٜ خاَطا
شٜاد٠ زأع َاهلا بإصداز اضِٗ ددٜد٠ َٔ دٕٚ انتتاب عاّ ٚبدٕٚ عسض اضِٗ ع٢ً 
املطاُٖني املٛدٛدٜٔ يتطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني بايػسن١ بتًُو اضِٗ فٝٗا بػسط 

 ا٫تٞ : اضتٝفا٤
ٜعسض صبًظ اداز٠ ايػسن١ ع٢ً ازبُع١ٝ ايعا١َ َكرتح ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني َتطُٓا  .1

عدد ا٫ضِٗ ٚايف٦ات املطتٗدف١ ٚايٝات ايطداد ٚايكٝٛد اييت تسد ع٢ً ا٫ضِٗ ٚطسٜك١ 
تكِٝٝ ا٫ضِٗ ٚغري ذيو َٔ املطا٥ٌ ايتفص١ًٝٝ ع٢ً إ تكرتٕ بدزاض١ دد٣ٚ اقتصاد١ٜ 

 .شفٝص ٚايطُاْات اييت تهفٌ سل ايػسن١َٔ تطبٝل ْعاّ ايت
٫ جيٛش يس٥ٝظ ٚاعطا٤ صبًظ ا٫داز٠ ا٫غرتاى بٓعاّ ذبفٝص ايعاًَني ايرٟ اقست٘  .2

 .ايػسن١
تًتصّ ايػسن١ بإخطاز ازبٗات املدتص١ يف ضٛم ايعسام يٮٚزام املاي١ٝ مبا اربرت٘ َٔ  .3

تٗا يػسض ابدا٤ ادسا٤ات يتطبٝل ْعاّ ذبفٝص ايعاًَني بطُٓٗا ايعكٛد اييت ابسَ
 .َٜٛا َٔ تازٜذ ا٫ضت٬ّ ٬َ30سعاتٗا ٚخ٬ٍ 
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