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التحكؿ نحك المصارؼ اإلسالمية عممية تقع عمكما عمى المصارؼ التقميدية،  إف
ه اعتبػار كتستمـز قياـ المصرؼ بالمتطمبات القانكنية التي يفرضيا عميػو قػانكف الشػركات ب

شػػركة، كىػػذه المتطمبػػات ىػػي فػػي الحقيقػػة مجمكعػػة مػػف اإلجػػرا ات القانكنيػػة التػػي يجػػ  
بيػػا لضػػرض إتمػػاـ عمميػػة التحػػكؿ، فعنػػدما يػػرـك المصػػرؼ التقميػػدم تضيػػر نشػػاطو  اإليفػػا 

ذلػػؾ يتطمػػ  منػػو الحصػػكؿ عمػػى قػػرار مػػف الييئػػة فػػإف  نحػػك قطػػاع المصػػارؼ اإلسػػالمية
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قانكنيػػة  أسػػبا كىػػذا القػػرار يقػػـك عمػػى مجمكعػػة  ،العامػػة يسػػم  لػػو بػػإجرا  ىػػذا التحػػكؿ
اللػو، كيمعػ  تحديػد الشػكؿ القػانكني لمشػركة ية مقبكلة ال يمكف أف تتـ إال مف خاقتصادك 

القػرار كفػي معرفػة المسػتمزمات التػي حػددىا  اتخاذدكران كبيرا في تحديد الجية التي تممؾ 
المشػػرع، عميػػو سػػػنعالا فػػي ىػػذا البحػػػث أكال الشػػكؿ القػػانكني لممصػػػرؼ كالييئػػات داخػػػؿ 

ا البحػػػػث المصػػػرؼ كالجيػػػػة المختصػػػة بإصػػػػدار قػػػرار التحػػػػكؿ  ػػػـ ننػػػػاقش فػػػي ختػػػػاـ ىػػػذ
 المستمزمات كاإلجرا ات التي أكجبيا قانكف الشركات لم ؿ ىذا القرار الميـ. 

 المبحث األكؿ: الشكؿ القانكني لممصرؼ
 الجيات التي تممؾ القرار داخؿ المصرؼ المبحث ال اني:

 المبحث ال الث: مستمزمات صدكر قرار التحكؿ

 املجحث األول
 انشكم انقبنىني نهمصرف 

ائد في القكانيف المنظمػة لممصػارؼ الخاصػة عمكمػا إسػالمية كانػت الشكؿ السإف 
، فالمصػارؼ بصػكرة عامػة سػكا  أكانػت كطنيػة (1)أـ تقميدية ىػك شػكؿ الشػركة المسػاىمة

أـ أجنبيػػة ال يمكػػػف ليػػػا أف تمػػػارس عمميػػػا بػػػدكف تتخػػػذ مػػػف الشػػػكؿ المقػػػرر الػػػذم يكجبػػػو 
نػػػكاع شػػػركات األمػػػكاؿ ينقسػػػـ القػػػانكف، ىػػػذا كتعػػػرؼ الشػػػركة المسػػػاىمة عمػػػى أنيػػػا أحػػػد أ

أسيـ متساكية القيمة كقابمة لمتداكؿ كال يسأؿ المساىـ فييا إال في حدكد ما إلى  رأسماليا
 اكتت  فيو مف أسيـ. 

/أ مػف قػانكف البنػؾ المركػزم كالجيػاز 23/1فقد حدد المشرع المصرم في المادة  
ىمة مصػرية حيػث سػاالمصرفي كالنقد الشكؿ القػانكني لممصػرؼ عمػى إف يكػكف شػركة م

                                                           

خ ت على  ساى أ سا مصارىى لع مصيةمالىك مصة هيلىك ةىىا ةىةخك ع يىك  قاىىن ال ى   اى  ها مص ىىة( (1

( يىىق اىى  ها مصارىى لع 1مً إصىى   ىىم مصاىى     ماىىا   مصايىى    1991( صسىى ك 22مصي يىىك  ا مصىىةا   

ومصق صىك تايةفىا مصارىالة ت ومصاىا  ى م على     ي ىا  2004( صسى ك 94مصيةماا  ا مصةا   

خلاىىىك يرىىىةع ةقرىىى ً فةاىىى   ةيلرىىى ً سو  رىىىةفة ً تامااىىى  ةىىىلم مصمىىى  ها صا  ةىىىة  ماعاىىى   

صسىى ك  22صىىش ةىىةخك ل هيلىىك ي  ىى   وةىىش اىى  ها مص ىىةخ ت مصة هيلىىك مصاىىةا  مصارىىةةلك تاىى  ةىىا  

1991 .  
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تػػيي يػػتـ تسػػجيؿ أم منشػػاة ترغػػ  فػػي مزاكلػػة أعمػػاؿ البنػػكؾ فػػي نصػػت المػػادة عمػػى اآ
سػػػجؿ خػػػاص يعػػػد ليػػػذا الضػػػرض لػػػدل البنػػػؾ المركػػػزم بعػػػد مكافقػػػة مجمػػػس إدارتػػػو كطبقػػػا 

أف يتخػػػذ احػػػد األشػػػكاؿ التاليػػػة)أ( شػػػركة مسػػػاىمة مصػػػرية، جميػػػع  -1لمشػػػركط التاليػػػة: 
كدت المحكمة الدستكرية العميا في مصر ىذا المبػدأ فػي حيػث أسيميا اسميةي، ىذا كقد أ

جػػػا  فػػػي طيػػػات احػػػد قراراتيػػػا مػػػا يػػػأتيي إف النظػػػاـ المصػػػرفي فػػػي مصػػػر تتػػػكاله أصػػػالن 
شػػػركات مسػػػاىمة تعتبػػػر مػػػف أشػػػخاص القػػػانكف الخػػػاص كتباشػػػر نشػػػاطيا كفقػػػان لقكاعػػػد 

المصرم بإنشا  فركع  المصارؼ األجنبية فقد سم  المشرعإلى  ، أما بالنسبة(1) القانكفي
فػػػي مصػػػر بشػػػرط أف تكػػػكف خاضػػػعة لرقابػػػة السػػػمطة النقديػػػة فػػػي الدكلػػػة التػػػي يقػػػع فييػػػا 

 .(3)مركزىا الرئيسي دكف إف يشترط عمييا أف تككف منشئة عمى شكؿ شركة مساىمة
المشرع األردني فقد جا  بمكقؼ مشابو لمكقؼ المشرع المصرم إلى  أما بالنسبة 

خػػذ المصػرؼ شػػكؿ المصػػرؼ شػركة مسػػاىمة غيػر انػػو أضػػاؼ مػف حيػػث اشػتراطو أف يت
شػػرطا أخػػر أال كىػػك أف تكػػكف الشػػركة شػػركة مسػػاىمة عامػػة إال إذا كػػاف المصػػرؼ فرعػػا 

مػػػف  6/1، حيػػػث نصػػػت المػػػادة (4)شػػػركة معفػػػاةأك  ،(2)شػػػركة تابعػػػةأك  لمصػػػرؼ أجنبػػػي
نػػؾ أف األردنػػي عمػػى مػػا يػػأتيي يشػػترط لتػػرخيص الب 3222لسػػنة  32قػػانكف البنػػكؾ رقػػـ 

                                                           

، ي ى ل سصلىم يىق ا ى  9/5/1991، اى  ها  اىاهلا،  ى لفل مصةلسىك 19( مصسى ك 41لا  مصماىلك   ((1

مصاسا  ل لجب ع   مصة ل  اىلل ، ةىةأ سل ى   اى  ها مص  ىش مصاةخىجا ومصةمى ف مصارىةةا ومص مى  

ومصالئةك مصا فللفك،  مل سته مصاة  صلا  عىك تى صمة ، مصمى ةة ،  2003صس ك  88  مصر  ل ت صم  ها لا

 . 226، 2004، 1ط

 2003صسى ك  88/ج يق ا  ها مص  ش مصاةخجا ومصةم ف مصارةةا ومص مى  لاى  32/1 ماا مصا    ( (2

لم مصارةا ت ال ا   فا   سةل  سا ي      ةغب ةا يجموصك سعا   مص  هك ةا اة  يى   فيى  صمى

سا فاقىل ملى   -1مصغةض صى   مص  ىش مصاةخىجا تيى  يهمةمىك يةلىت إ مل ىم وط مى  صل ىةوط مصا صلىك  

 ماة    مصا صلك 

ةةع  ص  ش سج  ا فااان يةخجه مصةئلسا تة سلك ييل ك وفقان صةا تىك اىلاك  م فىك ةىا مص وصىك مصاىا -ج

 فمن ةلم  يةخجة  مصةئلسا

مص ةخك مصا تيىك على  س مى    2003صس ك 28ل  ا  ا مصةا  ( يق ا  ها مص  هك ما2عةةت مصا      ((3

ةا مص ةخك مصاا فالش ةلم  ةقم سو يةاهعىك سةىق    ةايمى  يرىلةك وملى  ، يى  ال فمى  عىق 

% يىىق لساىىا صم  سو فالىىش ةىىلم مص ىىقم سو ةىىهال  يرىىلةك ةلمىى   سىىال علىى  إ مل مىى  سو علىى  5

 ال اام  مصي يك  .

مصايى   مص ىةخك  2001صسى ك  22اى  ها مص ىةخ ت مال  ىا لاى   ةمة   س( يىق 211عةةت مصا     (4 

مصايف   عل  س م    ةةخك يس ةاك ع يك سو ةةخك  هصلك ت اام  سو ةةخك ية و   ت اام   سة  

 ةا مصاال ك و جمو  سعا صم  ي لجم  وفا ع إص  ماام  ع  ل  ةةخك ييف  ( . 
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. الشػػػػركة 3. فػػػػرع البنػػػػؾ االجنبػػػػي1يكػػػػكف شػػػػركة مسػػػػاىمة عامػػػػة كيسػػػػت نى مػػػػف ذلػػػػؾ: 
 . الشركة المعفاةي. 2التابعة
المشػػرع اإلمػػاراتي فقػػد جػػا  بمكقػػؼ متطػػابؽ مػػع مكقػػؼ المشػػرع إلػػى  أمػػا بالنسػػبة 

مػػػػع  (1)المصػػػػرؼ شػػػكؿ الشػػػػركة المسػػػاىمة العامػػػػة اتخػػػاذكجػػػػك  إلػػػى  األردنػػػي بالنسػػػػبة
المصػػارؼ األجنبيػػة العاممػػة فػػي دكلػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة مػػف شػػرط اسػػت نا  فػػركع 

مػػف قػػانكف البنػػؾ المركػػزم  97/1شػػكؿ الشػػركة المسػػاىمة العامػػة، حيػػث نصػػت المػػادة 
عمػػػى  1722لسػػػنة  12كالنظػػػاـ النقػػػدم كتنظػػػيـ المينػػػة المصػػػرفية اإلمػػػاراتي ذم الػػػرقـ 

صػػػارؼ التجاريػػػة شػػػكؿ شػػػركات األتيييجػػػ  أف تتخػػػذ المنشػػػات التػػػي تمػػػارس أعمػػػاؿ الم
 أحكاـالمرسـك الصادر بتأسيسيا بذلؾ، كيست نى مف أك  مساىمة عامة يأذف ليا القانكف

 الفقرة السابقة فركع المصارؼ األجنبية العاممة في الدكلةي. 
 42المشرع العراقي فمـ يكرد في قانكف المصارؼ اإلسالمية رقـ إلى  أما بالنسبة 
/ انيػػا منػػو قػػد 1الشػػكؿ القػػانكني لممصػػرؼ، كلكػػف المػػادة  أم شػػي  يخػػص 3212لسػػنة 

المعػدؿ كالػى لقػانكف 1779لسػنة  31قػانكف الشػركات العراقػي رقػـ إلى  أحالت المكضكع
 74المعػػػػدؿ كقػػػػػانكف المصػػػػػارؼ العراقػػػػػي رقػػػػػـ 1779لسػػػػػنة  33الشػػػػركات العامػػػػػة رقػػػػػـ 

ف الشػركات قػانك  حكػاـكذلؾ بقكليا ي يجكز تأسػيس مصػرؼ إسػالمي كفقػا أل 3224لسنة
كقػانكف المصػارؼ  1779لسػنة  33كقػانكف الشػركات العامػة رقػـ  1779لسنة  31رقـ 
 3224لسنة  74قانكف المصرؼ العراقي رقـ إلى  ...ي، كبالرجكع 3224لسنة  74رقـ 

نجػػػد أف ىػػػػذا القػػػػانكف لػػػـ يتضػػػػمف فػػػػي طياتػػػو أم نػػػػص صػػػػري  يحػػػدد الشػػػػكؿ القػػػػانكني 
قانكف الشركات رقػـ إلى  قد أخضعت المصارؼ منو 4/2لممصرؼ، غير أف المادة رقـ 

كذلؾ بقكليػا ي ال يجػكز إصػدار التػراخيص إال لمشػركات التػي تأسسػت  1779لسنة  31
إلػى  القػكانيف العراقيػة كسػجمت كفقػا ليػا...ي، كبػالرجكعإلػى  ااسػتنادم ك اعتبػار بشكؿ كياف 

المعدؿ لـ  1779ة لسن 31قانكف الشركات العراقي نجد أف قانكف الشركات العراقي رقـ 
يتضػمف أم نػػص يحػػدد الشػكؿ القػػانكني لممصػػرؼ عمػى عكػػس مكقفػػو قبػؿ تعػػديؿ قػػانكف 

                                                           

ق مال  ىىا ومايىى لم ا خىى  ةىىةخك ف ااىىب ةلمىى  فمرىى  ت ص ىىةخك مصاسىى ةاك مصي يىىك وةمىى  صلمىى  ه ل( (1

 مصاهاسها ت ص سب مصامةل  ةا مصم  ها وطةأ ت اا ماام  صالخاا ب مصي  . 
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حيػػث كانػػت المػػادة  3224لسػػنة  64الشػػركات بمكجػػ  أمػػر سػػمطة االئػػتالؼ ذم الػػرقـ 
، (1)/ انيػا مػف قػانكف الشػركات تكجػ  عمػى المصػارؼ أف تتخػذ شػكؿ شػركة مسػاىمة12

الػنص يتحمػؿ اإلطػالؽ ممػا يعنػي إمكانيػة تأسػيس فػإف  أما بعد التعػديؿ قػانكف الشػركات
 حتى مشركع فردم. أك  مصرؼ في ضؿ شركة تضامنية

ىػػذا كقػػد فسػػر بعػػض البػػاح يف مكقػػؼ المشػػرع مػػف التعػػديؿ الحاصػػؿ عمػػى المػػادة  
مػن  مركنػة اكبػر إلػى  العاشرة مف قانكف الشركات العراقي بأنػو ربمػا كػاف المشػرع ييػدؼ

ية مف خالؿ قتصادسع في نشاطيا لتمع  دكر اكبر في الحياة االإلقامة المصارؼ كالتك 
إم نكع أخػر أك  فس  المجاؿ لصضار المست مريف في تأسيس شركات قد تككف تضامنية

تأسػػيس إلػػى  يكػػكف لممسػػاىميف فييػػا الحػػؽ فػػي تأسػػيس مصػػرؼ مػػف خالليػػا دكف المجػػك 
 .(3)شركة مساىمة كما يتبع ذلؾ مف مصاع 

مكانيػػة تطبيقػػو مػػف الناحيػػة عمػػى الػػرغـ مػػف كجاىػػ  ة الػػرأم مػػف الناحيػػة النظريػػة كات
القانكنيػػػة إال إف الباحػػػث يػػػرل أف شػػػكؿ الشػػػركة المسػػػاىمة ىػػػك الخيػػػار األم ػػػؿ كالشػػػكؿ 
القانكني الذم يج  أف يفرض بمكجػ  القػانكف عمػى المصػارؼ سػكا  كانػت إسػالمية أـ 

مػػف أنػػكاع الشػػركات التػػي تقميديػػة كذلػػؾ كػػكف الشػػركة المسػػاىمة أك ػػر مالئمػػة مػػف غيرىػػا 
تسػػػاعد عمػػػى دفػػػع عجمػػػة التنميػػػة الصػػػحيحة فػػػي البمػػػد عػػػف طريػػػؽ قابميػػػة ىػػػذا النػػػكع مػػػف 

أك  الشػػركات فػػي تجميػػع رؤكس األمػػكاؿ الضػػخمة سػػكا  كػػاف مػػف قبػػؿ كبػػار المسػػت مريف
عف طريؽ أصحا  المدخرات الصضيرة الذيف يرغبكف باسػت مار أمػكاليـ فػي ىػذا القطػاع 

ال يج  إغفالو أف الشركات المساىمة ىي ابرز أنكاع شػركات األمػكاؿ  الميـ، ىذا كمما
كمػػػػا إنيػػػػا تعػػػػد احػػػػد أقػػػػكل أنػػػػكاع الشػػػػركات التػػػػي تحػػػػافظ عمػػػػى تػػػػكفير األمػػػػاف القػػػػانكني 
لممسػػػػاىميف فييػػػػا ككنيػػػػا تتميػػػػز بػػػػدقتيا المتناىيػػػػة فػػػػي تحديػػػػد العالقػػػػات القانكنيػػػػة مػػػػابيف 

لػػػذلؾ يكصػػػي الباحػػػث المشػػػرع العراقػػػي المسػػػاىميف كالشػػػركة كمػػػابيف المسػػػاىميف كالضيػػػر 
                                                           

مصايى   على  يى  فى  ا   1991صسى ك  21ث  ل  يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا لاى   /10 ماا مصا     ((1

 -1ةىى   ةىىةخك يسىى ةاك   فةىىب علىى  مص ىىةخ ت مصاىىا  اىى لأ سا يىىق مص  ىى ط ت مصا صلىىك سا  اقىىل 

 مالااثا ل مصا صا  . -2مصا يلق وإع    مصا يلق 

، 1 . لسلق  هةلىش ةىلهللا  ، يسىاة مت اى  ها مص ىةخ ت مصيةماىا، مصافسىلة صل  ىة وماعىالا، ط ((2

 . 15 ،  2006-ه1421
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 1779لسػػنة  31بضػػركرة تعػػديؿ المػػادة العاشػػرة مػػف قػػانكف الشػػركات العراقػػي ذم الػػرقـ 
المعدؿ لتتضمف النص الصري  عمى إف تتخذ المصارؼ سكا  كانت إسالمية أـ تقميدية 

يجػ  عمػى الشػركات التػي تمػارس أيػا مػف  :تيشكؿ الشركة المساىمة لصب  بالشكؿ اآ
عػادة  -المصػارؼ ، -لنشاطات اآتية إف تتخػذ شػكؿ الشػركات المسػاىمة: أا التػاميف كات

 االست مار المالي. -التاميف، ج
مف  19ىذا كمف الجدير بالذكر أف بعض الباح يف يطرح فكرة مفادىا أف المادة  

قػػػد تضػػػمنت أشػػػارة ضػػػمنية عمػػػى إف  3224لسػػػنة  74قػػػانكف المصػػػارؼ العراقػػػي رقػػػـ 
كػػف أف تتخػػذ غيػػر شػػكؿ الشػػركة المسػػاىمة إذ تػػنظـ ىػػذه المػػادة مجمػػس المصػػارؼ ال يم

عمػػػى األتػػػي  19/3فػػػي المصػػػرؼ كالمسػػػؤكلية الممقػػػاة عميػػػو حيػػػث تػػػنص المػػػادة  دارةاإل
فػي  دارةعػددا ال يقػؿ عػف خمسػة أعضػا ، كيعػيف أعضػا  مجمػس اإل إدارةييضـ مجمس 

..ي، كمػػا كتقضػػي الفقػػرة .اتاالجتمػاع العمػػكمي لحممػػة األسػػيـ لفتػػرة ال تتجػػاكز أربػػع سػػنك 
األعمػاؿ ككضػع  إدارةمسػؤكال عػف  دارةمف نفس المادة عمى مػا يػأتي ييكػكف مجمػس اإل1

سياسػات المصػرؼ...ي مػػف خػالؿ الػػتمعف فػي ىػذيف النصػػيف يطػرح أنصػػار ىػذا االتجػػاه 
فػػػي  إدارةالفكػػػرة التػػػي تقػػػكؿ انػػػو مػػػف غيػػػر الممكػػػف الجمػػػع مػػػابيف إلزاميػػػة كجػػػكد مجمػػػس 

شػػركة محػػدكدة أك  كليتو كالسػػماح بتأسػػيس بنػػكؾ عمػػى شػػركات أشػػخاصالمصػػرؼ كمسػػؤ 
 .(1)المسؤكلية
ىذا كيتفؽ الباحث مع ىذا الرأم مبدئيا غيػر أف الػذم يجػ  اإلشػارة إليػو ىػك إف  

إف المشػػػرع قػػػد ألػػػـز إلػػػى  مػػػف قػػػانكف المصػػػارؼ لػػػـ تضػػػع حػػػدا قاطعػػػا 19نػػػص المػػػادة 
غيػر  دارةكجػكد مجمػس اإلإلػى  إلشػارةشكؿ الشركة المساىمة، فمجرد ا اتخاذالمصارؼ ب

كافي لتحديد الشكؿ القانكني لممصرؼ إذ ربما أراد المشرع إف يبيف في ىذه المادة شػكؿ 
المصػػػرؼ كمسػػػؤكليتو فػػػي حػػػاؿ كػػػاف المصػػػرؼ مؤسػػػس عمػػػى شػػػكؿ شػػػركة  إدارةمجمػػػس 

ضػافة فقػرة ىػذه المػادة مػف  19مساىمة، لذلؾ يكصي الباحػث بػأف يعػاد ترتيػ  المػادة  كات

                                                           

، 2013،  . فمصىىك اىىيل  فةلىى ، مص قىى   مصمىى  ه ا ص  ىىهك مالاىىاثا ل،  مل مص اىىب مصم  ه لىىك، مصمىى ةة ( (1

 11 . 
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المصارؼ بصفة عامػة  اتخاذكف المصارؼ العراقي تشير إشارة صريحة عمى كجك  قان
 سكا  كانت إسالمية أـ تقميدية شكؿ الشركة المساىمة. 

مف خالؿ ما تقدـ يظير لنا جمينا أف الشكؿ القانكني السائد في القكانيف المقارنة  
عمػى فإنػو  لعراقيلممصارؼ ىك شكؿ الشركة المساىمة، إما فيما يخص مكقؼ المشرع ا

قػػد أجػػاز ممارسػػة النشػػاط  3224لسػػنة  74مػػف أف قػػانكف المصػػارؼ العراقػػي رقػػـ  الػػرغـ
مػػػف 4/2المػػػادة إلػػػى  ااسػػػتناديػػػة اعتبار المصػػػرفي لمشػػػركات التػػػي تأسسػػػت بشػػػكؿ ىيئػػػة 

كجػػك  أف يتخػػذ المصػػرؼ شػػكؿ الشػػركة إلػػى  القػػانكف المػػذككر كالػػذم لػػـ يشػػر صػػراحة
عممي قد استقر عمى عػدـ قبػكؿ طمػ  تأسػيس مصػرؼ أال إذا المساىمة، إال إف الكاقع ال

، إال (1)كانت الشخص المتقدـ لمممارسة النشاط المصرؼ يحمؿ صفة الشػركة المسػاىمة
إف اإلطػػالؽ الػػػكارد فػػي قػػػانكف المصػػارؼ ككمػػػا اشػػرنا إليػػػو أنفػػا يسػػػم  بتقػػديـ م ػػػؿ ىػػػذا 

دة المسػؤكلية كىػذا الشػركة المحػدك أك  الطمػ  مػف خػالؿ شػركات أخػرل كشػركة التضػامف
عي  ينبضي مف المشرع تداركو مف خػالؿ تخصػيص نػص فػي قػانكف المصػارؼ يفػرض 
مػػػػف خاللػػػػو ممارسػػػػة النشػػػػاطات المصػػػػرفية مػػػػف قبػػػػؿ الشػػػػركات المسػػػػاىمة عمػػػػى سػػػػبيؿ 

 الحصر.

 املجحث انثبني
 اجلهبد انزي متهك انقرار داخم املصرف

فػػػإف  لمبحػػػث السػػػابؽ،المصػػػرؼ شػػػركة مسػػػاىمة، كمػػػا اشػػػرنا إليػػػو فػػػي ا اعتبػػػارب 
كالمػػػػدير  دارةاالختصاصػػػػات فيػػػػو تتػػػػكزع بػػػػيف عػػػػدة جيػػػػات فالييئػػػػة العامػػػػة كمجمػػػػس اإل

المفكض كؿ ىؤال  ىـ جيات تقع عمى عاتقيـ جز  مف مسؤكلية كضع السياسػة العامػة 
دارتيا، كلضرض معرفة الجية التي يقع عمييا  قػرار التحػكؿ يتكجػ  عمينػا  اتخاذالشركة كات

 ال ة مطال  لنبيف المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ كؿ كاحد مف إلى  مبحثأف نقسـ ىذا ال
                                                           

مصار ل ي فة اس  مص لما ت مصم  ه لك ةىا ي فةفىك ةىي ك مصرىلةةك ومالئااى ا ةىا مص  ىش مصاةخىجا  ((1

ص  ل ،  11ةا  ا   مصس عك  11/3/2016مصيةماا يال  مصام تلك مصاا آجةمة  ييم مص  لث تا لفل 

ل ةىىا يةلىىك خللىىك صلاجفىى  ف قىىة  . ةىى لوه إتىىةمةل  ج اىى ، نىىل ل مصا ىى  ا ومصايىى  ا، تةىىث ي  ىىه

 . 15،   2012(، خ  ها مصث  ا 4(، مصي   14ج ييك مص مةفق، مصاةل   -مصةمهه
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قرار تحكؿ المصػرؼ  اتخاذىؤال  بشي  مف التفصيؿ كمعرفة مف ىي الجية التي تممؾ 
 مصرؼ إسالمي. إلى  التقميدم

 املطهت األول
 (1)اهليئخ انعبمخ

لمصػػرؼ تتكػػكف الييئػػة العامػػة فػػي المصػػرؼ )الشػػركة المسػػاىمة( مػػف مسػػاىمي ا 
كافػػة، إذ ي بػػت ليػػـ الحػػؽ جميعػػا فػػي الحضػػكر كالتصػػكيت عمػػى فػػي االجتماعػػات التػػي 
تعقػػدىا الييئػػة العامػػة بصػػرؼ النظػػر عػػف قيمػػة األسػػيـ التػػي يمتمكيػػا كػػؿ مسػػاىـ مػػنيـ، 

 1779لسػػػنة  31( مػػػف قػػػانكف الشػػػركات العراقػػػي ذم الػػػرقـ 22كبػػػذلؾ تقضػػػي المػػػادة )
 مف جميع أعضا  الشركةي. المعدؿ بقكلياي تتككف الييئة العامة

كتعد الييئة العامػة أعمػى سػمطة فػي المصػرؼ ألنيػا تم ػؿ حممػة األسػيـ فيػو كليػا 
، سكا  عمى (3)اختصاصات كصالحيات كبيرة ككاسعة كعمى كفؽ ما ينص عميو القانكف

كمراقبػي حسػابات  دارةتعػيف أعضػا  مجمػس اإلأك  صعيد ممارسػة الػدكر الرقػابي لمشػركة
القػرارات التػي تكػكف عمػى قػدر مػف األىميػة فػي حيػاة الشػركة  اتخػاذفػي فضال عف حقيا 

 دمجيا مػع شػركة أخػرلأك  تخفيضوأك  زيادة رأس الماؿأك  كتعديؿ عقد تأسيس الشركة
، ىػذا كاف (2)تحكيميا كغير ذلؾ مف القػرارات عمػى كفػؽ النصػا  الػذم يحػدده القػانكفأك 

 الييئة العامة في الكاقع عمى عدة أنكاع ىي:
أكالن: الييئة العامػة التأسيسػية: كىػي التػي تنعقػد بعػد صػدكر شػيادة التأسػيس كبمػا 

، كتخػػػتص ىػػػذه الييئػػػة بمراقبػػػة أعمػػػاؿ التأسػػػيس كتقػػػيـ (4)ال يتجػػػاكز مػػػدة ال ال ػػػيف يكمػػػان 

                                                           

مصاسىىالك  فسىىم  مصاىىا ماىىاق يم  مصا ىىةل  2001صسىى ك  22سعااىى  اىى  ها مص ىىةخ ت مال  ىىا لاىى   (1)

، ةىىا لىىلق سطلىىش مصا ىىةل مصارىىةا ةىىا 1991صسىى ك  21مصيةماىىا ةىىا اىى  ها مص ىىةخ ت  ا مصىىةا  

ما  مصةايلك مصي يك، سي  ت ص سى ك إصى  اى  ها  1981صس ك  159ةخ ت مصارةا  ا مصةا  ا  ها مص 

 ةم  مااق   يرالل مصةايلك مصياهيلك . 2015صس ك  2مص ةخ ت ماي لم ا  ا مصةا  

 . 211،   2015، 1 . صالا ج ة خهي  ا، مص ةخ ت مصاة لفك، ي ا ك مصس مهلا، ط ((2

ا غى    سفىهب، ماثى ل مصم  ه لىك صاةىه  مص ىةخ ت مصي ئللىك إصى  ةىةخ ت (  .  سل ك إتةمةل  لاه وعلى(3

 . 20،   2010(، 44(، مصي   12يس ةاك، تةث ي  هل ةا يةلك مصةمة فق صلةمهه، مصاةل   

 . 214 . صالا ج ة خهي  ا، ير ل ا تش،    (4)
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األكؿ، كتختفػي ىػذه الييئػة بعػد إكمػاؿ أعماليػا،  دارةالحصػص العينيػة كتعػيف مجمػس اإل
 . (1)مناقشة أعماؿ المؤسسييف فيي ىيئة مرحمية تختفي بعد

 انيان: الييئة العامة العادية: كتخػتص ىػذه الييئػة بػأمكر ك يػرة حػددتيا عمػى سػبيؿ 
( مف قانكف الشركات العراقػي النافػذ، فيػي تخػتص بانتخػا  أعضػا  123الم اؿ المادة )

قرار الميزانية كحسا  اإلرباح كالخسائر كتكزيع اإلرباح  دارةمجمس اإل كمناقشة كعزليـ كات
قػػػرار الخطػػػة السػػػنكية المقترحػػػة كتعػػػيف مراقػػػ  حسػػػابات كتحديػػػد أجػػػكره كتحديػػػد مكافػػػأة  كات

ضػػػافة إقػػػرار تقريػػػر مجمػػػس اإل دارةرئػػػيس كأعضػػػا  مجمػػػس اإل عػػػف نتػػػائا أعمػػػاؿ  دارةكات
 . (3)الشركة، ىذا كتنعقد ىذه الجمعية مرة كاحدة في السنة عمى األقؿ

كىػػي تعػػد صػػكرة أخػػرل لمشػػاركة المسػػاىـ فػػي الييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة:   ال ػػان:
الشػػركة، بيػػد إف ىػػذه الييئػػة ال تجتمػػع إال عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بمسػػائؿ كجكانػػ  خطيػػرة 

أم أمػػر أك  تعػػديؿ نظاميػػا األساسػػيأك  تحكيميػػاأك  لمشػػركة، كتصػػفية الشػػركة كانػػدماجيا
ييئػة، ىػذا خطير يحدده القانكف كيجعمو مف ضػمف األمػكر التػي يجػ  أف تنظرىػا ىػذه ال

 حكػػاـكقكاعػػد تضػػاير األ حكػػاـكيتميػػز اجتمػػاع الييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة بأنػػو يخضػػع أل
الييئػػة العامػػة غيػػر العاديػػة  أحكػػاـكالقكاعػػد التػػي تخضػػع ليػػا الييئػػة العامػػة االعتياديػػة، ف

الييئػة العامػة العاديػة مػف حيػث شػركط االنعقػاد كالتصػكيت كاألغمبيػة  أحكاـتختمؼ عف 
 . (2)لترجي  القرارات المتخذة كاختصاصاتياالمطمكبة 

 املطهت انثبني
 دارحجمهس اإل

عمػػػى انػػػو ىيئػػػة تتػػػألؼ عػػػدد مػػػف األشػػػخاص محػػػدد  دارةيمكػػػف تعريػػػؼ مجمػػػس اإل
الشػػػػػػركة فػػػػػي حػػػػػػدكد  إدارةقانكنػػػػػان مػػػػػف الػػػػػػذيف تتػػػػػكافر فػػػػػييـ الشػػػػػػركط القانكنيػػػػػة يتكلػػػػػكف 

                                                           

إصى  يةلىت ج ييىك  يهف  لسق يةا  مصاهمص ك،  ةه  مص ةخ ت مصاة لفك، لاى صك ي جسىالة يم يىك ((1

 . 66  ،  1991-ه1411خللك مصم  ها، -تغ م 

 . 214 . صالا ج ة خهي  ا، ير ل ا تش،   ((2

 . 66يهف  لسق يةا  مصاهمص ك، ير ل ا تش،   ( (3
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الشػػػركة العقػػػؿ المػػػدبر  دارةإ، كيعػػػد مجمػػػس (1)اختصاصػػػاتيـ كتحػػػت رقابػػػة الييئػػػة العامػػػة
دارةالػػذم يتػػكلى كتسػػير ك  القػػرارات الالزمػػة لتحقيػػؽ الضػػرض الػػذم  اتخػػاذشػػؤكف الشػػركة ك  ات

، ىػػػذا كتم ػػػؿ الييئػػػة العامػػػة السػػػمطة العميػػػا فػػػي (3)تحقيقػػػوإلػػػى  قامػػػت مػػػف اجمػػػو كتسػػػعى
 السػػمطة الفعميػػة كذلػػؾ لعػػدـ إمكانيػػة انعقػػاد الييئػػة دارةالشػػركة فػػي حػػيف يم ػػؿ مجمػػس اإل

العامػػػة بصػػػكرة مسػػػتمرة كذلػػػؾ ألتسػػػاع عػػػدد مسػػػاىمييا عمػػػى النحػػػك الػػػذم يتعػػػذر معػػػو 
 إدارةممارسػػة أعمػػاؿ الرقابػػة كاإلشػػراؼ عمػػى الشػػركة، األمػػر الػػذم يسػػتمـز إناطػػة ميمػػة 

جيػة أخػرل تكػكف أك ػر فاعميػة كقػدرة عمػى ممارسػة األعمػاؿ الالزمػة لتسػير إلػى  الشػركة
 . (2)لعامة كتحت مراقبتيـنشاط الشركة بالنيابة عف الييئة ا

فػي إطػار  إدارةىذا كقد نصت القكانيف محؿ المقارنة عمى ضركرة تشػكيؿ مجمػس 
 الشػػػػػػػػركة المسػػػػػػػػاىمة حصػػػػػػػػران دكف غيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػركات، حيػػػػػػػػث يمػػػػػػػػارس المجمػػػػػػػػس
االختصاصػػػات المنكطػػػة بػػػو بمكجػػػ  القػػػانكف، كيػػػتـ اختيػػػار أعضػػػا  المجمػػػس مػػػف قبػػػؿ 

اىميف فػػي الشػػركة، كعػػادة مػػا تشػػترط القػػكانيف تػػكفر الييئػػة العامػػة لمشػػركة مػػف بػػيف المسػػ
شػػركط معينػػة فػػي عضػػك المجمػػس م ػػؿ تمتعػػو باألىميػػة القانكنيػػة، ككجػػك  تممكػػو لعػػػدد 
معػػيف مػػف األسػػيـ كضػػركرة تمتعػػو بجنسػػية الدكلػػة التػػي تأسسػػت فييػػا الشػػركة كالػػى غيػػر 

 . (4)ذلؾ مف الشركط
تباينػت القػكانيف المقارنػة فػي  الشػركة، فقػد إدارةأما عف مدة العضكية في مجمػس  

ىػػذا المجػػاؿ، ففػػي الكقػػت الػػذم يحػػدد كػػؿ مػػف قػػانكف الشػػركات العراقػػي كاإلمػػاراتي مػػدة 
العضػػكية ب ال ػػة سػػنكات قابمػػة لمتجديػػد مػػرة كاحػػدة نجػػد أف قػػانكف الشػػركات المصػػرم قػػد 

                                                           

، يةلت إ مل  مص ةخك مصق صك، لا صك ي جسالة يم يك إصى  يةلىت ع صلك فه ت ع   مصةلل  مص ت غ (1)

 . 9،   2003ه، خللك مصةمه-ج ييك مصاهص 

ع  أ ع   ا  ياك ة ن  مصمة  غهصا، لا فك ساللك مصاس ةالق ةىا مص ىةخ ت مصاسى ةاك ةىا اى  ها  (2)

-مص ةخ ت مصيةماا  لماك ا  ه لك يم ل ك،لا صك ي جسالة يم يك إصى  يةلىت مصة ييىك مصاسارىةفك

 . 111 ،  2015-ه1436خللك مصم  ها، 

 . 22-21سفهب، ير ل ا تش،    .  سل ك إتةمةل  لاه وعلا غ     (3)

 1991صسىى ك  21يىىق اىى  ها مص ىىةخ ت مصيةماىىا  ا مصىىةا  106، 105، 104م قىىة إصىى  مصاىىهم  ( (4

يىىق  143ومصاىهم   1991صسىى ك  22يىق اىى  ها مص ىةخ ت مال  ىىا  ا مصىةا   133، 132ومصاىهم  

ا  ا مصىةا  يىق اى  ها مص ىةخ ت مصارىة11و 2015صس ك  2ا  ها مص ةخ ت ماي لم ا  ا مصةا  

 . 1981صس ك  159
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قػػانكف الشػػركات إلػػى  حػػددىا ب ال ػػة سػػنكات دكف بيػػاف مكقفػػو مػػف التجديػػد، إمػػا بالنسػػبة
 . (1)األردني فقد حددىا بأربعة سنكات دكف بياف مكقفو مف التجديد أيضا

ىػي  دارةمف خػالؿ مػا تقػدـ يظيػر لنػا كبصػكرة جميػة أف اختصاصػات مجمػس اإل 
الشػػركة كتسػػير أمكرىػػا كذلػػؾ لصػػعكبة  إدارةاختصاصػػات تنفذيػػو بحتػػة حيػػث يقػػـك بميػػاـ 

 الشركة مف قبؿ الييئة العامة لمشركة. إدارة

 انثبنثاملطهت 
 املدير املفىض

فػػي الشػػركة المسػػاىمة أمػػر محػػؿ اتفػػاؽ مػػابيف القػػكانيف  دارةيعػػد تعػػيف مجمػػس اإل 
المقارنة، إال إف قانكف الشركات العراقي انفرد عف القكانيف األخرل كذلؾ باشتراطو تعػيف 
مػػديران مفكضػػان لمشػػركة المسػػاىمة، كبػػذلؾ يصػػب  عػػدد الييئػػات التػػي تتكػػكف منيػػا الشػػركة 

 دارةاىمة كفقػػػا لمقػػػانكف العراقػػػي  ال ػػػة ىيئػػػات أال كىػػػي الييئػػػة العامػػػة كمجمػػػس اإلالمسػػػ
 كالمدير المفكض. 

كقػػد أ ػػار المركػػز القػػانكني لممػػدير المفػػكض فػػي الشػػركة المسػػاىمة خػػالؼ مػػابيف  
القكؿ انو مف غير المجدم كجكد حمقة زائدة في ىيئػات إلى  الباح يف، إذ يذى  بعضيـ

خمػؽ إلػى  مدير المفكض لمشركة كاف كجكد م ؿ ىػذا المنصػ  يػؤدمالشركة تتم ؿ في ال
تػػػداخؿ االختصاصػػػات، فضػػػال عػػػف تعػػػذر إقامػػػة إلػػػى  تعدديػػػة إداريػػػة قػػػد تػػػؤدم بالنتيجػػػة

المسػؤكلية بحكػـ تكزعيػا بػيف جيػات عػدة، فضػال عػف ذلػؾ أف كجػكد م ػؿ ىػذا المنصػ  
جػز  مػف أربػاح الشػػركة تحميػؿ الشػركة لنفقػات زائػػدة يمكػف أف تكػكف إلػى  يػؤدم بالنتيجػة

 . (3)التي تحصؿ عمييا
م ػػؿ ىػػذا المنصػػ  ال  إلضػػا ىػػذا كقػػد رد بعػػض البػػاح يف عمػػى ذلػػؾ بػػالقكؿ بػػأف  

إلػػػى  يجػػػدم نفعػػػا مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة كذلػػػؾ الف إناطػػػة اختصاصػػػات المػػػدير المفػػػكض
                                                           

ةىةخ ت  11ةىةخ ت إيى لم ا ومصاى     143/ث صثى  ةىةخ ت عةماىا ومصاى    106م قة إص  مصاهم   (1)

 س ةةخ ت سل  ا./132يرةا ومصا    

 . ت ا  يةا  ص صل و . ع   ا سلا  وصا، مصم  ها مصاةى لا، مص ىةخ ت مصاة لفىك، يا يىك ج ييىك ( (2

 . 261،   1989تغ م ، 
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بصػػػػكرة يكميػػػػة لتصػػػػريؼ شػػػػؤكف  دارةيقضػػػػي بتكاجػػػػد أعضػػػػا  مجمػػػػس اإل دارةمجمػػػػس اإل
إلػػى  قػػد ال يكػػكف ليػػـ الكقػػت الكػػافي لمقيػػاـ بيػذا األمػػر كالػػذم قػػد يػػؤدم بالنتيجػػةالشػركة ك 

أك ػػر لمقيػػاـ بأعمػػاؿ المػػدير المفػػكض األمػػر الػػذم يكػػكف أسػػكأ ممػػا لػػك أك  تفػػكيض عضػػك
ممػا  دارةأبقينا عمى منص  المدير المفكض، فضال عف زيػادة أعبػا  أعضػا  مجمػس اإل

 . (1)ـزيادة باألجكر المقررة ليإلى  يدفعيـ
إلػػى  ىػػك األقػػر األكؿ مػػف خػػالؿ دراسػػة كػػال المػػكقفيف يجػػد الباحػػث إف االتجػػاه  

فػي الشػركة المسػاىمة ىػـ أشػخاص منتخبػكف  دارةالصكا  كذلؾ الف أعضا  مجمػس اإل
 دارةالشػركة فكيػؼ يمكػف لشػخص منتخػػ  إل إدارةمػف قبػؿ الييئػة العامػة لمشػركة لضػرض 
رسػة عممػو الػػذم انتخػ  ألجمػو، إمػػا فيمػا يقػاؿ عػػف الشػركة كال يمتمػؾ الكقػت الكػػافي لمما

فيػػذا الكػػالـ غيػػر دقيػػؽ، إذ إف  دارةتحميػػؿ الشػػركة لنفقػػات إضػػافية ألعضػػا  مجمػػس اإل
ىـ إداريػػكف تنفيػػذيكف منتخبػػيف مػػف قبػػؿ اعتبػػار يتقاضػػكف أجػػكر ب دارةأعضػػا  مجمػػس اإل

مارسػو نشػاطاتيـ الييئة العامة لمشػركة فكيػؼ يمكػف ليػؤال  إف يطػالبكف بػأجكر إضػافية ل
 الشركة. إدارةالمفركضة عمييـ كالمتم مة ب

بتعػػيف المػػدير المفػػكض كتحديػػد أجػػكره كاختصاصػػو  دارةىػػذا كيخػػتص مجمػػس اإل 
كصػػالحيتو، كيجػػكز أف يكػػكف المػػدير المفػػكض مػػف خػػارج مسػػاىمي الشػػركة مػػع األخػػذ 

حيػػث عػػدـ  القيػػكد التػػي يفرضػػيا القػػانكف عنػػد تعػػيف المػػدير المفػػكض مػػف عتبػػاربنظػػر اال
الشػػركة المسػػاىمة كمنصػػ  المػػدير المفػػكض  إدارةرئاسػػة مجمػػس أك  الجمػػع مػػابيف نيابػػة

 . (3)فييا ككذلؾ عدـ ازدكاجية منص  مدير مفكض في أك ر مف شركة مساىمة

                                                           

خ يى  ع ى  مصةسىىلق مص لى موا، مص ىىةخ ت مصاة لفىك ةىا مصمىى  ها مصيةماىا، ياىى تن ج ييىك مصاهصىى ،  ((1

1990  ،199 . 

ف ها ص   ةةخك ي فة يفىهض  -يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا عل  ي  ف  ا  سوالً  121  م مصا     (2)

ق و ةىى   يىق سعاىى ئم  سو يىىق مصغلىىة يىق  وا مصق ىىة  وماليارىى   ةىىا يةى     ىى ط مص ىىةخك فيىىل

ميار ص  م وصالللام وسجهله وي  ة  م يق يةلت ما مل  ةا مص ىةخك مصاسى ةاك ومصمل ىك مصي يىك 

 ةا مص ةخ ت ماية .

ال فةىىهف مصةاىىن تىىلق لئ اىىك سو  ل تىىك لئ اىىك يةلىىت إ مل  مص ىىةخك مصاسىى ةاك وي رىىب مصاىى فة  -ث  لىى ً 

 ةةخك يس ةاك ومل  .مصافهض ةلم  وال فةهف صل قم سا ف ها ي فةمً يفهن  اخثة يق 
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ىيكميػػة الشػػركة المسػػاىمة يظيػػر لنػػا كبصػػكرة كاضػػحة إلػػى  مػػف خػػالؿ استعرضػػنا 
قػػرار  اتخػػاذكة ىػػي الجيػػة المختصػػة بمكضػػكع الجمعيػػة العامػػة لمشػػر أك  أف الييئػػة العامػػة

التحػػكؿ نحػػك المصػػارؼ اإلسػػالمية كتعػػديؿ الضػػرض األساسػػي لمشػػركة )المصػػرؼ( مػػػف 
ممارسة النشاط المصرفي اإلسػالمي، كعمػى ىػذا إلى  ممارسة النشاط المصرفي التقميدم

نناقش فػػػي المطمػػػ  القػػػادـ المسػػػتمزمات التػػػي حػػػددىا القػػػانكف لضػػػرض إتمػػػاـ سػػػاألسػػػاس 
 كضكع التحكؿ.م

 املجحث انثبنث
 مسزهزمبد انزحىل 

 مف المستمزمات األساسية لتحكؿ نشاط المصػرؼ مػف قطػاع المصػارؼ التقميديػة 
قػػػرار مػػػف الييئػػػة العامػػػة لممصػػػرؼ يقضػػػي  اتخػػػاذقطػػػاع المصػػػارؼ اإلسػػػالمية ىػػػك إلػػػى 

بػػالتحكؿ نحػػكؿ قطػػاع المصػػارؼ اإلسػػالمية كتعػػديؿ بنػػد فػػي عقػػد تأسػػيس الشػػركة التػػي 
شئ بمكجبيػا المصػرؼ إال كىػك غػرض الشركة)المصػرؼ( مػف غرضػيا الػذم تأسسػت أن

الضػػرض الجديػػد القػػائـ إلػػى  بمكجبػػو كالقػػائـ عمػػى فكػػرة تقػػديـ الخػػدمات المصػػرفية التقميديػػة
 عمى فكرة تقديـ الخدمات المصرفية المتكافقة مع الشريعة اإلسالمية.

كقانكف الشركات األردني النافذ ىذا كيككؿ كؿ مف قانكف الشركات العراقي النافذ  
مصػػرؼ إسػػالمي كتعػػديؿ غػػرض المصػػرؼ إلػػى  إصػػدار قػػرار تحػػكؿ المصػػرؼ التقميػػدم

قػانكف الشػركات إلػى  ، أمػا بالنسػبة(1)الييئة العامة في اجتماع غيػر عػادمإلى  األساسي
الجمعيػػة العامػػة غيػػر العاديػػة، كىػػذا فػػي الحقيقػػة إلػػى  يككػػؿ المسػػألةفإنػػو  المصػػرم النافػػذ

ك فػػرؽ شػػكمي كلػػيس الجػػكىرم كذلػػؾ الخػػتالؼ المسػػميات فقػػط إذ أف المكاضػػيع التػػي ىػػ
تنػػاقش فػػي اجتمػػاع الييئػػة العامػػة فػػي اجتمػػاع غيػػر عػػادم كمكاضػػيع اجتماعػػات الييئػػة 

                                                           

 ال فاقىل  تاى  فى  ا 1991صسى ك  21ث  ل  يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا  ا مصةا  /98(  ماا مصا    (1

اىىةمل تايىى ف  عمىى  ةىىةخك يسىى ةاك سو اىىةمل تجفىى    سو  مللىى  لسأ ي صمىى  سو تلىىن سخثىىة يىىق  رىىا 

يىىق اىى  ها  115 ويةه  مىى  ةىىا صىىفمك  قىىةج عىىق إطىى ل سعا صمىى  مالعال  فىىك ، خاىى  و ىى م مصاىى   

 قىىام مصمل ىىك مصي يىىك صل ىىةخك  -علىى  يىى  فىى  ا  س 1991صسىى ك  22مص ىىةخ ت مال  ىىا  ا مصىىةا  

مصمىىةملمت  م قىى  مصاسىى ةاك مصي يىىك ةىىا مجاا عمىى  غلىىة مصيىى  ا مص قىىة ةىىا ي  ا ىىك مايىىهل مصا صلىىك و

 مصا  ا ك ت   م    ي ف  عم  مص ةخك و ق يم  ماا اا.



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

44 

العامة غيػر العاديػة متشػابو، حيػث يطمػؽ المشػرع المصػرم تسػمية الجمعيػة العامػة غيػر 
كػػػكف مكضػػػكعو مػػػف غيػػػر المكاضػػػيع التػػػي العاديػػػة عمػػػى كػػػؿ اجتمػػػاع لمجمعيػػػة العامػػػة ي

 62المػادة إلػى  ااسػتناد، كذلػؾ (1)مف قانكف الشركات المصرم النافذ  62حددتيا المادة 
المشػػرع اإلمػػاراتي فنجػػد أنػػو لػػـ إلػػى  ، أمػػا بالنسػػبة(3)مػػف قػػانكف الشػػركات المصػػرم النافػػذ

تعػػديؿ عقػػػد يكافػػؽ التشػػػريعات محػػؿ المقارنػػػة كذلػػؾ بعػػػدـ إسػػناده صػػػدكر قػػرار التحػػػكؿ ك 
 الجمعيػػة العمكميػػة فػػي اجتمػػاع غيػػر عػػادم، كأنمػػا أنػػاط المكضػػكعإلػػى  الشػػركة األصػػمي

الجمعيػػػة العمكميػػػة دكف تحديػػػد نػػػكع االجتمػػػاع عاديػػػان أـ غيػػػر عػػػادم حيػػػث تقضػػػي إلػػػى 
بمػػا يػػأتي يمػػع مراعػػاة  3212لسػػنة  3مػػف قػػانكف الشػػركات اإلمػػاراتي رقػػـ  122المػػادة 
ت الصػادرة بمكجبػو كالنظػاـ األساسػي لمشػركة تخػتص الجمعيػة ىذا القانكف كالقرارا أحكاـ

العمكميػػػة بػػػالنظر فػػػي جميػػػع المسػػػائؿ المتعمقػػػة بالشػػػركةي، كىػػػذا المكقػػػؼ محػػػؿ انتقػػػاد إذ 
يفتػػرض مػػف المشػػرع اإلمػػاراتي أف يحػػذك حػػذك التشػػريعات المقارنػػة بػػإفراده نػػص ضػػػمف 

ضكع تعػديؿ عقػد الشػركة النصكص التي عالا بمكجبيا الجمعية العمكمية يناقش فيو مك 
 كيحدد فيو أيضا الجية المختصة بإجرا  المكضكع. 

ىنػػاؾ عػػدد مػػف الخطػػكات التػػي يجػػ  أف تتخػػذ فػػإف  القػػرار اتخػػاذىػػذا كلكػػي يػػتـ 
 كسنناقش ىذه الخطكات كؿ كحدة في مقصد منفصؿ. 

 

 

                                                           

على  ما ىا   يىن يةمعى    1981صسى ك  159ا مص ىةخ ت مصارىةا لاى  يق ا  ه 63  م مصا     ((1

 سل    ةلم مصم  ها و ق   مص ةخك  قام مصةايلك مصي يك مصي  فك تا  ف  ا 

 م اق ب سعا   يةلت ما مل  وعجصم .

 يةما ك سعا   يةلت ما مل  ومص قة ةا إيالئم يق مصاسهوصلك .

 مصقس ئة.مصار  اك عل  مصالجم لك ولس ب مالت أ و

 مصار  اك عل   مةفة يةلت ما مل  عق    ط مص ةخك.

 مصاهمةمك عل   هففن مالت أ.

% يىىق لسأ مصاىى   5خىى  يىى  فىىة  يةلىىت ما مل  سو مصةمىىك مصاقارىىك سو مصاسىى ةالق مصىىلفق فال ىىها 

 عةنم عل  مصةايلك مصي يك خا   قام ت   ي  ف م عللم مصم  ها و ق   مص ةخك.

يق ا  ها مص ةخ ت مصارةا عل  ي  ف  ا   قام مصةايلىك مصي يىك غلىة مصي  فىك  68(   م مصا    (2

 تاي ف   ق   مص ةخك... 



 )مستل((مقارنة دراسة) الشركات قانون في إسالميةإلى  التقليدية المصارف لتحول التشريعية التدابير 
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 املطهت األول
 رىجيه اندعىح نالجزمبع 

يػػو الػػدعكة لالجتمػػاع الخػػاص نظػػـ قػػكانيف الشػػركات محػػؿ المقارنػػة مكضػػكع تكج 
مصػرؼ إسػػالمي كتعػديؿ غػرض المصػػرؼ، حيػث بينػػت إلػى  بتحػكؿ المصػرؼ التقميػػدم

 ىذه المادة الجيات التي تممؾ الحؽ بتكجيو الدعكة ككما يأتي:
 .(1)بقرار مف المجمس دارةرئيس مجمس اإل -1
بنػػػػا ن عمػػػػى طمػػػػػ  المسػػػػاىميف، لكػػػػػف الػػػػذم يجػػػػػ  اإلشػػػػارة إليػػػػػو ىػػػػك أف نسػػػػػبة  -3

 انيػان مػػف /29يف محػؿ اخػػتالؼ بػيف التشػػريعات محػؿ المقارنػة، فالمػػادة المسػاىم
مػػف قػػانكف الشػػركات المصػػرم النافػػذ  92قػػانكف الشػػركات العراقػػي النافػػذ كالمػػادة 

أ مػف /193المػادة إلػى  %مف رأس ماؿ الشػركة ،أمػا بالنسػبة 12حددتيا بنسبة 
ا المػػػػادة % فػػػػي حػػػػيف حػػػػددتي32قػػػػانكف الشػػػػركات األردنػػػػي فقػػػػد حػػػػددتيا نسػػػػبة 

% مػػػػف قيمػػػػة رأس المػػػػاؿ، 32مػػػػف قػػػػانكف الشػػػػركات اإلمػػػػاراتي بنسػػػػبة  196/3
كيالحظ أف ىذه النسبة ىي تعتبر جز  مف الحماية المقررة بنص القانكف لحممة 
األسػػيـ، فكػػؿ مػػا قمػػت ىػػذه النسػػبة تكػػكف انعكاسػػا لحجػػـ الحمايػػة القانكنيػػة التػػي 

 ي ػار ىنػا ىػك أف تقميػؿ النسػبة يكلييا المشرع لحممة األسيـ، لكف الذم يج  أف
% تعػػد نسػػبة قميمػػة جػػدا، لػػذلؾ يػػرل الباحػػث أف 2نسػػبة صػػضيرة جػػدان كنسػػبة إلػػى 

النسبة التي اخذ بيا المشرع العراقي ىي نسبة معقكلة يمكف مػف خالليػا ضػماف 
 مستكل حماية جيد ألقمية حممة األسيـ في الشركة المساىمة.

 . (3)ساباتمف مراق  الحأك  المسجؿ بمبادرة منو -2

                                                           

يىق اى  ها مص ىةخ ت مصارىةا  61ث  ل ً يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا ومصاى    /81م قة إص  مصا    ( (1

مص ىىةخ ت  يىىق اىى  ها 114/1س يىىق اىى  ها مص ىىةخ ت مال  ىىا مص  ةىىل ومصاىى   /112مص  ةىىل ومصاىى    

 ماي لم ا مص  ةل.

يق ا  ها مص ةخ ت ماي لم ا  115ث صث ً يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا ومصا    /81مصا    م قة إص   (2 

س يق ا  ها مص ةخ ت مال  ا مص  ةل غلة إا مصا ةل سل  ا ا  سعا  مصاةماب مصةىش /112ومصا    

% يىىق لسأ يىى   15لق فال ىىها تاهجلىىم مصىى عه  ةىىةفاك سا ف ىىها ي ىىفهع  تالىىب يىىق يسىى ةا
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حضكر االجتماع الييئػة العامػة بنشػر إعػالف فػي النشػرة كفػي إلى  كتككف الدعكة 
صػػحيفتيف يػػكميتيف كفػػي سػػكؽ بضػػداد لػػةكراؽ الماليػػة، كيجػػ  أف تتضػػمف الػػدعكة مكػػاف 
االجتماع كمكعده عمى أف تكػكف المػدة مػا بػيف تكجيػو الػدعكة مكعػد االنعقػاد ال تقػؿ عػف 

، (1)أكال مػف قػانكف الشػركات العراقػي النافػػذ/22المػادة إلػػى  خمسػة عشػر يكمػا كذلػؾ كفقػان 
عػػف تكجيػػو الػػدعكة لعقػػد الجمعيػػة العمكميػػة فػػي  دارةكفػػي حػػاؿ تخمػػؼ رئػػيس مجمػػس اإل

التػػاريا المقػػرر النعقػػػاده قانكنػػان، يقػػػكـ المسػػجؿ بتحديػػػد تػػاريا كمكػػػاف االجتمػػاع كتكجيػػػو 
عػػػالف ينشػػػره فػػػي النشػػػرة كفػػػي المسػػػاىميف فػػػي الشػػػركة عػػػف طريػػػؽ إإلػػػى  الػػػدعكة مباشػػػرة

، ىػػذا كيشػػترط قػػانكف الشػػركات (3)صػػحيفتيف يػػكميتيف كفػػي سػػكؽ بضػػداد لػػةكراؽ الماليػػة
العراقي النافذ أرفاؽ جدكؿ األعماؿ الذم تجتمع عميو الييئة العامة لمناقشػتو فػي الػدعكة 

اقتػراح المكجو لةعضا ، كال يجكز تجاكز مكاضيع االجتماع المعػدة سػمفا إال بنػا ن عمػى 
، (2)% مػػػف رأس مػػػاؿ الشػػػركة كمكافقػػػة أغمبيػػػة األصػػػكات المم مػػػة باالجتمػػػاع12مم مػػػي 

                                                                                                                                                      

مص ةخك، ةلم وص  فااةه مصا ةل مصارةا إص  يهنهل  عه  مصةايلك مصي يك غلة مصي  فك صال يم   

 عق طةفش يسة  مص ةخ ت. 

سوالً يىىق اىى  ها مص ىىةخ ت مصيةماىىا مص  ةىىل علىى    ةىىا مص ىىةخك مصاسىى ةاك،   ىىها /88 ىى م مصاىى    ( (1

ت  ىة إعىالا تمى  ةىا مص  ىة  وةىا صىةلفالق فىهيلالق وةىا مص عه  صةاىهل مجااى ل مصمل ىك مصي يىك 

اىىهه اىى  ه ا صىىاولمه مصا صلىىك، و  ىىها مصىى عه  ةىىا مص ىىةخ ت مايىىة  ت اىىب يسىىةلك  ةاىى  إصىى  

ماعا   عل  ع  وف م  مصاث اك ةا اىة  ماعاى   سو تا لىلغم  ةىا يةخىج إ مل  مص ىةخك، على  سا 

 15اى   تىلق  ى لفل مصى عه  ويهعى  مالجااى ل عىق فة   ي  ا مالجاا ل ويهع ه، عل  سا ال  مى  مص

يىق اى  ها مص ىةخ ت مايى لم ا مص  ةىل وصى   112ياسك ع ة فىه  ، وتى فت مال ى   جى  ت مصاى    

 فاااق ا  ها مص ةخ ت مال  ا ومصارةا سا ةا  فقم مصاهنهل.

ه مص ىىةخك ث  لىى ً يىىق اىى  ها مص ىىةخ ت مصيةماىىا مص  ةىىل علىى   إ م  قلىىا يهاسىى/88 ىى م مصاىى    ( (2

مصاس ةاك سو لئلت يةلىت إ مل ىم سو مصاى فة مصافىهض صل ىةخ ت مايىة  عىق  هجلىم مصى عه  صيمى  

مجاا ل صلةايلك مصياهيلك ةا مصاى لفل مصامىةل ال يمى  ه ا  ه ى ق، فمىه  مصاسىة  تاة فى  ي ى ا و ى لفل 

ا ف  ةه ةا مالجاا ل و هجلم مص عه  ي  ةة  إص  ماعا   ةا مص ةخ ت مصاس ةاك عق طةفش إعال

يىق اى  ها  10مص  ة  وةا صةلفالق فهيلالق وةا اهه اى  ه ا صىاولمه مصا صلىك ، و ى م مصاى    

. .. وإ م صى  فمى  مصاةلىت تى عه  مصةايلىك يىال  ةىمة يىق  مى ف  1مص ةخ ت مصارىةا مص  ةىل على   

 . مصالب خ ا صلا ص لق سا فام يهم صلةمك ما ملفك مصاقارك مصاا  اهص   هجلم مص عه  

يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا مص  ةل عل    خ   عه  صلمل ك مصي يك فةب سا  اااق  89  م مصا     ((3

ج والً ت عا   مالجاا ل، وال فةهف  ة وفه سث    مالجاا ل إال ت  ً  عل  مااةمأ ياثلا ي ال فم  عىق 

ت الجااى ل... ، % ع ة يىق مصا ئىك يىق لسأ يى   مص ىةخك، ويهمةمىك سغل لىك ماصىهمت مصااثلىك 10

يق ا  ها مص ةخ ت مصارةا على   ال فةىهف صلةايلىك مصي يىك مصا موصىك ةىا غلىة  11و  م مصا    

مصاسىى ئ  مصا لجىىك ةىىا جىى و  ماعاىى   ويىىن  صىىش ف ىىها صلةايلىىك مصي يىىك لىىش مصا موصىىك ةىىا مصهاىى ئن 

م ا مص  ةىل يىق اى  ها مص ىةخ ت مايى ل 180مصقالة  مصاا   ا ا مث ى   مالجااى ل ،و  ى م مصاى    
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مػف قػانكف الشػركات العراقػي النافػذ عمػى انػو يتعقػد اجتماعػات الييئػة  72كتقضي المادة 
في أم مكاف أخر فػي العػراؽ إذا اقتضػت الضػركرة أك  العامة في المقر الرئيسي لمشركة

أدنػػى قػػدر مػػف اإلزعػػاج لممػػالكيفي، كيؤخػػذ عمػػى ىػػذه المػػادة لػػى إ ذلػػؾ، طالمػػا يػػؤدم ذلػػؾ
أنيػػػا حػػػددت مكػػػاف اجتمػػػاع الييئػػػة العامػػػة بػػػالمقر الرئيسػػػي لمشػػػركة حيػػػث كػػػاف األفضػػػؿ 

الشػػػػركة، كمػػػػا كيالحػػػػظ عمػػػػى ىػػػػذه المػػػػادة الركاكػػػػة فػػػػي الصػػػػياغة  إدارةاسػػػػتخداـ مركػػػػز 
ذه المػادة الييئػة الحػؽ القانكنية لتحديد مكاف االجتماعات عند الضركرة، حيث أعطت ىػ

في عقد اجتماعيا في مكاف أخر غير المقر الػرئيس لمشػركة  ػـ جػا ت بعبػارة فػي نيايػة 
المادة تنص عمى أدنى قػدر مػف اإلزعػاج لممػالكيف، حيػث ال يفيػـ مػف المػادة أيػف الػرابط 
المضكم في المعنى بيف إمكانية عقد االجتماع خػارج المقػر الرئيسػي لمشػركة كعبػارة أدنػى 
قدر مػف اإلزعػاج لممػالكيف، لػذلؾ يكصػي الباحػث بضػركرة حػؿ التنػاقض فػي ىػذه المػادة 

عادة صياغتيا مف جديد بالشكؿ كالمضمكف الذم يكفؿ الترابط في المعنى  . (1)كات
ىذا كمػف الجػدير بالػذكر أف قػانكف الشػركات العراقػي النافػذ يجيػز لمعضػك تككيػؿ  

اجتماعات الييئة العامة لمشركة، كما يجيز الضير في الحضكر كالمناقشة كالتصكيت في 
القػػانكف لمعضػػك إنابػػة غيػػره مػػف األعضػػا  ليػػذا الضػػرض، كتحػػدد التعميمػػات الصػػادرة عػػف 

 .(3)مسجؿ الشركات شكؿ سند اإلنابة كمحتكياتو ككيفو إعداده
أمػػػا فيمػػػا يخػػػص نسػػػ  التم يػػػؿ فػػػي اجتماعػػػات الييئػػػة العامػػػة، فقػػػد كانػػػت الفقػػػرة  

( مف قانكف الشركات العراقي النافذ قبؿ التعديؿ الحاصػؿ بمكجػ  71دة )) ال ان( مف الما
ال تسػػػػم  لمعضػػػػك مػػػػف غيػػػػر القطػػػػاع  3224لسػػػػنة  64أمػػػػر سػػػػمطة االئػػػػتالؼ المػػػػرقـ 

                                                                                                                                                      

. 2. ... ال فةىهف صلةايلىك مصياهيلىك مصا موصىك ةىا غلىة مصاسى ئ  مصا لجىك تةى و  ماعاى  .1عل   

( يىىق ةىىله مصاىى    ف ىىها صلةايلىىك مصياهيلىىك لىىش مصا موصىىك ةىىا مصهاىى ئن 1ماىىاث    يىىق سل ىى   مص  ىى   

%( يىق لسأ 10 مصقالة  مصاا    ا سث    مالجاا ل، وإ م طل ت مصمل ك سو ع   مصاسى ةالق فاثى  

 114ي   مص ةخك عل  ماا  و صش ا   مص    ةا ي  ا ىك سعاى   مصةايلىك مصياهيلىك  و ى م مصاى    

يىىق اىى  ها مص ىىةخ ت مال  ىىا مص  ةىىل علىى   فةىىب سا فااىىاق  عىىه  مصمل ىىك مصي يىىك صالجااىى ل غلىىة 

 يى ف  عمى   مصي  ا مصاهمنلن مصاا الا  عةنم  وي  ا ام  ت الجاا ل، وإ م  ااق ج و  ماعاى  

   الت مص ةخك و ق يم  ماا اا ةلةب إلة ه مصاي فالت مصاماةلك ين مص عه  صالجاا ل. 

 . 2004صس ك  64ع صت ةله مصا    تاهجب سية الاك مالئاالع مصاةا  ( (1

يق ا  ها مص ةخ ت مال  ىا  119يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا مص  ةل ومصا     91م قة إص  مصا    ( (2

 .مص  ةل 
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% مػػػف رأس مػػػاؿ الشػػػركة 12االشػػػتراكي أف يم ػػػؿ فػػػي الييئػػػة العامػػػة بنسػػػبة تزيػػػد عػػػف 
لخاصػػػػة، إال إف %مػػػػف رأس مػػػػاؿ الشػػػػركة المسػػػػاىمة ا32المسػػػػاىمة المختمطػػػػة كعمػػػػى 

كىػذا  71التعديؿ الصادر عف أمر سمطة االئتالؼ قد عمؽ ىذه الفقرة ) ال ان( مف المػادة 
يعنػػي أف لةعضػػا  كلػػك مػػف غيػػر قطػػاع الدكلػػة)القطاع االشػػتراكي سػػابقان( أف يم ػػؿ فػػي 

إنابػػة بػػأم نسػػبة مػػف رأس المػػاؿ مػػف دكف أك  ككالػػةأك  اجتماعػػات الييئػػة العامػػة أصػػالة
 مختمطة. أك  كانت الشركة مساىمة خاصة تحديد سكا 

 املطهت انثبني
 اننصبة انقبنىني املطهىة نالجزمبع 

/أكال النصػػا  المطمػػك  لعقػػد اجتمػػاع الييئػػة العامػػة فػػي الشػػركة 73تبػػيف المػػادة  
إسػػػالمي، إلػػػى  قػػػرار تحػػػكؿ نشػػػاط المصػػػرؼ التقميػػػدم اتخػػػاذالمسػػػاىمة الخػػػاص لضػػػرض 

حقػػػػؽ بحضػػػػكر أعضػػػػا  يممكػػػػكف أك ريػػػػة األسػػػػيـ كتقضػػػػي ىػػػػذه المػػػػادة بػػػػأف النصػػػػا  يت
المكتت  بيػا كالمسػددة أقسػاطيا المسػتحقة، كىػذا يعنػي أف النصػا  المطمػك  فػي قػانكف 

فػإف  الشركات العراقي النافذ ىك )النصؼ+ سيـ كاحػد(، كفػي حػاؿ عػدـ إكمػاؿ النصػا 
الي كذلػؾ االجتماع يؤجؿ ليعقد في نفس المكػاف كفػي نفػس اليػـك التػالي مػف األسػبكع التػ

األكؿ  انيان النصا  نفسو المطمك  لالجتمػاع /73كفقا لنفس المادة، ىذا كتشترط المادة 
إال كىك حضكر أعضا  يممككف أك رية األسيـ المكتت  بيا كالمسددة أقساطيا فػي حػاؿ 

 تأجيؿ االجتماع لعدـ اكتماؿ النصا . 
قػانكف الشػػركات  مػف 92/3المشػػرع المصػرم فقػد نظمػت المػػادة إلػى  أمػا بالنسػبة 

مكضػػكع النصػػا  الكاجػػ  تػػكفره لالجتمػػاع، حيػػث بينػػت ىػػذه المػػادة أف اجتمػػاع الجمعيػػة 
إلػػى  قػػرار تحػػكؿ المصػػرؼ التقميػػدم اتخػػاذالعامػػة غيػػر العاديػػة، الػػذم يكػػكف مكضػػكعو 

مصرؼ إسالمي، ال يككف صػحيحان إال إذا حضػره مسػاىمكف يم مػكف نصػؼ رأس المػاؿ 
اجتمػاع  ػاني إلػى  يصػارفإنػو األكؿ الحد األدنى في االجتماع عمى األقؿ فإذا لـ يتكفر 

كيعتبر االجتماع ال اني صػحيحان إذا األكؿ يعقد خالؿ مدة ال ال يف يـك التالية لالجتماع 
 % مف مجمكع رأس ماؿ الشركة. 32حضره عدد مف المساىميف يم مكف نسبة 
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الجمعيػػة العامػػة غيػػر ىػػذا كقػػد نظػػـ المشػػرع األردنػػي النصػػا  القػػانكني الجتمػػاع  
إسػػالمي أم تعػػديؿ غػػرض إلػػى  العػػادم كالػػذم يخػػص تحػػكؿ نشػػاط المصػػرؼ التقميػػدم

أ مػػػػف قػػػػانكف الشػػػػركات النافػػػػذ حيػػػػث بينػػػػت ىػػػػذه المػػػػادة أف /192المصػػػػرؼ فػػػػي المػػػػادة 
النصا  المطمك  ىك حضكر مساىميف يم مكف أك ر مف نصؼ أسيـ الشػركة المكتتػ  

لمػػػذككر بعػػد مضػػي سػػاعة عمػػى المكعػػد المحػػػدد بيػػا، كفػػي حػػاؿ عػػدـ تحقػػؽ النصػػا  ا
يػػـك أخػػر يعقػػد خػػالؿ عشػػرة أيػػاـ مػػف تػػاريا االجتمػػاع إلػػى  تأجيػػؿ االجتمػػاعإلػػى  فيصػػار
فػي صػحيفتيف محميتػيف  دارةكيعمف عف مكعػد االجتمػاع مػف قبػؿ رئػيس مجمػس اإلاألكؿ 

ساىميف يكميتيف قبؿ مكعد االجتماع ب ال ة أياـ، ىذا كيعتبر النصا  متحقؽ بحضكر م
%( مف أسيـ الشركة المكتت  بيا عمػى األقػؿ، كفػي حػاؿ عػدـ تحقػؽ 42يم مكف نسبة )

االجتمػػػاع يعتبػػػر الغيػػػا ميمػػػا كػػػاف سػػػب  فػػػإف  النصػػػا  المطمػػػك  فػػػي االجتمػػػاع ال ػػػاني
 الدعكة إليو.

المشػػرع اإلمػاراتي فقػػد نظػـ مكضػػكع النصػا  القػػانكني الجتمػػاع إلػى  أمػا بالنسػػبة 
مف قانكف الشركات النافذ، حيث بينت ىذه المادة انو  122المادة  الجمعية العمكمية في

 يشػترط لتحقػؽ النصػا  القػانكني الجتمػػاع الجمعيػة العمكميػة حضػكر مسػاىميف يممكػػكف
%مػػػف رأس مػػػاؿ الشػػػركة، فػػػإذا لػػػـ يتػػػكفر النسػػػبة المطمكبػػػة كجبػػػت 22يم مػػػكف نسػػػبة أك 

عػف خمسػة أيػاـ كال تزيػد عػف  عقد اجتماع  اني يعقد بعػد مضػي مػدة ال تقػؿإلى  الدعكة
 كيككف صحيحا بأم نسبة حضكر. األكؿ خمسة عشر يـك مف تاريا االجتماع 

مف خػالؿ عػرض مكاقػؼ التشػريعات القانكنيػة محػؿ المقارنػة نجػد أف التشػريعات  
ىػػك حضػػكر مسػػاىميف يم مػػكف نسػػبة األكؿ متفقػػة عمػػى أف النصػػا  القػػانكني لالجتمػػاع 

%+ سيـ كاحد(، في حػيف االخػتالؼ ىػك 22لشركة أم )أك ر مف رأس ماؿ اأك  22%
النصا  القانكني لالجتماع ال اني حيث يتطم  قانكف الشػركات العراقػي تحقػؽ النصػا  

%+سيـ كاحد(، بينما نرل 22أم )األكؿ االجتماع إلى  نفس النصا  المطمك  بالنسبة
نسػػػبة  %مػػف32أف قػػانكف الشػػػركات المصػػرم يتطمػػػ  حضػػكر مسػػػاىميف يم مػػكف نسػػػبة 

المشػػػرع األردنػػػي فنػػػراه يتطمػػػ  حضػػػكر مسػػػاىميف إلػػػى  رأس مػػػاؿ الشػػػركة، أمػػػا بالنسػػػبة
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% مف رأس ماؿ الشػركة فػي حػيف أف قػانكف الشػركات اإلمػاراتي يعتبػر 42يم مكف نسبة 
 االجتماع صحيحا ميما كانت نسبة الحضكر في االجتماع ال اني. 

قػػؼ المشػػرع العراقػػي ىػػك مػػف خػػالؿ مقارنػػة جميػػع مكاقػػؼ التشػػريعات نجػػد أف مك  
حمايػػػة حقػػػكؽ إلػػى  أفضػػؿ مكاقػػػؼ التشػػريعات كذلػػػؾ ألنػػو يسػػػعى مػػف خػػػالؿ مكقفػػو ىػػػذا

 انيػػػا مػػػف قػػػانكف الشػػػركات /29المسػػػاىميف جميعػػػا دكف تميػػػز، فصػػػي  أف المشػػػرع فػػػي 
% مػػػف رأس مػػػاؿ الشػػػركة حػػػؽ 12العراقػػػي قػػػد أعطػػػى المسػػػاىميف الػػػذيف يم مػػػكف نسػػػبة 

 ية العامة لالجتماع غير العادم كىي نسبة تعتبر منخفضػةتكجيو الدعكة لالنعقاد الجمع
قميمػة لكػف ذلػؾ يبػرر عمػى أف المشػرع أراد بػذلؾ أف يعطػي المسػاىمكف الػذم يممكػكف أك 

ىػػػذه النسػػػبة الحػػػؽ بسػػػماع صػػػكتيا داخػػػؿ الشػػػركة غيػػػر إف نسػػػبة النصػػػا  الػػػالـز لعقػػػد 
و إجػػازة قػػرار مػػف اجتمػػاع الييئػػة العامػػة فػػي اجتمػػاع غيػػر عػػادم كالػػذم قػػد يػػتمخض عنػػ

القػػرارات اليامػػة التػػي تتخػػذىا الجمعيػػة العامػػة فػػي اجتمػػاع غيػػر عػػادم كػػأف يكػػكف دمػػا 
تضيػػر غرضػػيا األساسػػي كالػػى غيرىػػا مػػف أك  تعػػديؿ عقػػد الشػػركةأك  تحكيميػػاأك  الشػػركة

المكاضيع يج  أف يحظى بدعـ أغمبية المساىميف في الشركة كذلؾ مف خالؿ اشتراطو 
%+ سػػػيـ كاحػػػد( مػػػف مجمػػػكع رأس مػػػاؿ الشػػػركة 22كف نسػػػبة )حضػػػكر مسػػػاىميف يم مػػػ
 قرار ميـ يخص مستقبؿ الشركة ككؿ.  اتخاذلالطالع كالمناقشة في 

 املطهت انثبنث
 انزصىيذ عهى قرار انزحىل

 إدارةحػػػؽ المسػػػاىـ فػػػي التصػػػكيت أحػػػد الحقػػػكؽ الفرديػػػة األك ػػػر أىميػػػة فػػػي  يعػػػد 
ات الجمعيػػة العامػػة، ىػػذا كيم ػػؿ ىػػذا الشػػركة كالػػذم يسػػم  لػػو بالمشػػاركة فػػي صػػنع قػػرار 

، كيشػػترط لمتصػػكيت عمػػى قػػرار (1)الحػػؽ نسػػبة األسػػيـ التػػي يممكيػػا المسػػاىـ فػػي الشػػركة
تحكؿ المصػرؼ التقميػدم إسػالمي، ككمػا اشػرنا إليػو أنفػا، تحقػؽ النصػا  القػانكني الػذم 

نصػػا  يتطمبػػو قػػانكف الشػػركات بشػػأف اجتمػػاع الييئػػة العامػػة غيػػر العػػادم، فػػإذا تحقػػؽ ال

                                                           

عا   يةا  سيلق مصسل  ليا ا، لا فك مصاس ة  ةا ةةخك يس ةاك،  مل مص اب مصم  ه لك، مصمى ةة ، ( (1

2008   ،13 . 
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يج  عندئذ مناقشة القرار كالتصكيت عميػو، كتنصػ  المناقشػة عمػى قػرار فإنو  المطمك 
التحكؿ نحك المصارؼ اإلسالمية حكؿ دكافع لمتحكؿ نحك المصػارؼ اإلسػالمية كاآ ػار 

التصػكيت عمػى القػرار إلػى  يصػارفإنػو  المترتبة عمػى قػرار التحػكؿ، كعنػد غمػؽ المناقشػة
لتصػػكيت عمػػى القػػرار بصػػكرة سػػرية فػػي حػػاؿ تقػػديـ طمػػ  مػػف بصػػكرة عمنيػػة كقػػد يكػػكف ا

 ،(1)% مف األسػيـ المم مػة فػي االجتمػاع12عدد مف المساىميف يم مكف ما ال يقؿ عمى 
كتحس  األصكات عمى أساس أف لكؿ مساىـ في الشركة عدد مف األصكات يساكم مػا 

 المصرؼ التقميدم، ىذا كيتـ التصكيت عمى قرار تحكؿ (3)يممكو مف األسيـ في الشركة
 انيػػا مػػف قػػانكف الشػػركات العراقػػي النافػػذ بأك ريػػة /72مصػػرؼ إسػػالمي كفقػػا لممػػادة إلػػى 

األسػػيـ المكتتػػ  بيػػا كالمسػػددة أقسػػاطيا المسػػتحقة، ممػػا يعنػػي انػػو يشػػترط لصػػدكر قػػرار 
مصػرؼ إسػػالمي كتعػديؿ غػرض المصػرؼ األصػمي كفقػػا إلػى  تحػكؿ المصػرؼ التقميػدم

قي النافذ حصكؿ قرار التحكؿ عمى تأييد أغمبية األسيـ المم مة في لقانكف الشركات العرا
% + سػػػيـ كاحػػػد(، كيتفػػػؽ مكقػػػؼ 22اجتمػػػاع الييئػػػة العامػػػة غيػػػر العػػػادم أم بمعنػػػى )

المشػػرع اإلمػػاراتي مػػع مكقػػػؼ المشػػرع العراقػػي فػػػي ىػػذه الناحيػػة مػػػف حيػػث المبػػدأ حيػػػث 
عمػػػى انػػػو يتصػػػدر قػػػرارات مػػػف قػػػانكف الشػػػركات اإلمػػػاراتي النافػػػذ  122/1تػػػنص المػػػادة 

أيػػة أغمبيػػة أك  الجمعيػػة العامػػة العمكميػػة لمشػػركة بأغمبيػػة األسػػيـ المم مػػة فػػي االجتمػػاع
اكبػػػر يحػػػددىا النظػػػاـ األساسػػػيي، مػػػف خػػػالؿ ىػػػذا الػػػنص نجػػػد أف المشػػػرع اإلمػػػاراتي قػػػد 
يتطػػابؽ مػػع مكقػػؼ المشػػرع العراقػػي مػػف حيػػث المبػػدأ كذلػػؾ مػػف حيػػث اشػػتراطو حصػػكؿ 

%+ سػػػيـ كاحػػد( مػػف نسػػبة األسػػيـ المم مػػة فػػػي 22صػػرؼ عمػػى نسػػبة )قػػرار تحػػكؿ الم
اجتماع الجمعية العمكمية، غير إف الذم يج  اإلشارة إليو ىك أف المشػرع اإلمػاراتي قػد 
أعطػػى اسػػت نا  فػػي ىػػذه المػػادة يجيػػز مػػف خاللػػو لمنظػػاـ األساسػػي لمشػػركة أف يحػػدد مػػف 

انكف كال نجػد م ػؿ ىػذا االسػت نا  خالليا نسبة أعمى مف النسبة المنصكص عمييا في القػ
 في نصكص قانكف الشركات العراقي النافذ.

                                                           

 سوال يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا. /98م قة إص  مصا    ( (1

 سوال يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا./91م قة إص  مصا     (2  
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كػػال المشػػرعيف يطمبػػاف حصػػكؿ فػػإف  المشػػرع المصػػرم كاألردنػػيإلػػى  أمػػا بالنسػػبة 
مصػػرؼ إسػػالمي كتعػػديؿ الضػػرض األساسػػي لمشػػركة إلػػى  قػػرار تحػػكؿ المصػػرؼ التقميػػدم

 ع الجمعيػة العامػة غيػر العمكميػة)المصرؼ( عمى  ال ة أرباع األسيـ المم مة في اجتمػا
% مػف أسػيـ المسػاىميف الحاضػريف 92اجتماع الييئة العامة غيػر العػادم أم نسػبة أك 

مف قانكف الشركات المصرم النافذ عمى ما يػأتي ي  92/2لالجتماع حيث تقضي المادة 
ع إال تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغمبية  م ي األسيـ المم مة في االجتما

تضيػػر أك  حػػؿ الشػػركة قبػػؿ الميعػػادأك  خفضػػوأك  إذا كػػاف القػػرار يتعمػػؽ بزيػػادة رأس المػػاؿ
إدماجيا فيشػترط لصػحة القػرار فػي ىػذه األحػكاؿ أف يصػدر بأغمبيػة أك  الضرض األصمي

  مػػػف قػػػانكف /192 ال ػػػة أربػػػاع األسػػػيـ المم مػػػة فػػػي االجتمػػػاعي، فيمػػػا تقضػػػي المػػػادة 
مى ي تصدر القػرارات فػي االجتمػاع غيػر العػادم لمييئػة العامػة الشركات األردني النافذ ع

 %( مف مجمكع األسيـ المم مة في االجتماع. 92بأك رية )
مػػػف خػػػالؿ مػػػا تقػػػدـ يظيػػػر لنػػػا أف كػػػال مػػػف المشػػػرع العراقػػػي كاإلمػػػاراتي يتطمػػػ   

لصػػػدكر قػػػرار التحػػػكؿ كتعػػػديؿ عقػػػد الشػػػركة األساسػػػي مػػػف خػػػالؿ تضيػػػر غػػػرض الشػػػركة 
%+سػػيـ 22ار عمػػى أغمبيػػة األسػػيـ المم مػػة فػػي االجتمػػاع أم نسػػبة )حصػػكؿ ىكػػذا قػػر 

كاحػػد( مػػا لػػـ يتطمػػ  العقػػد األساسػػي لمشػػركة نسػػبة أكبػػر كفقػػا لمقػػانكف اإلمػػاراتي، بينمػػا 
إلػػى  يتطمػػ  قػػانكف الشػػركات المصػػرم كاألردنػػي حصػػكؿ قػػرار تحػػكؿ المصػػرؼ التقميػػدم

تضيػػػر الضػػػرض األساسػػػي مصػػػرؼ إسػػػالمي كتعػػػديؿ العقػػػد األساسػػػي لمشػػػركة مػػػف خػػػالؿ 
 % مف نسبة األسيـ المم مة في االجتماع. 92لمشركة عمى نسبة 

قػػرار التحػػكؿ تعػػديؿ بعػػض الفقػػرات فػػي العقػػد األساسػػي  اتخػػاذىػػذا كيترتػػ  عمػػى 
 لمشركة )المصرؼ( لكي تتال ـ مع الكضع الجديد لممصرؼ ككما يمي: 

ر التحػكؿ ليصػب  قػرا اتخػاذيعػدؿ فػي العػادة اسػـ المصػرؼ بعػد  :اسـ المصػرؼ -1
متكافؽ مع الكضع الجديد لممصرؼ كخيػر م ػاؿ عمػى ذلػؾ تعػديؿ اسػـ مصػرؼ 

إلػػى  الشػػارقة الػػكطني الػػذم يعتبػػر أكؿ مصػػرؼ فػػي العػػالـ يتحػػكؿ بصػػكرة كميػػة
ليصب  اسمو مصرؼ الشارقة  3223قطاع المصرؼ اإلسالمية كذلؾ في عاـ 
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لعػػراؽ ليصػػب  مصػػرؼ ، كتعػػديؿ مصػػرؼ الرافػػديف فػػرع العابػػد فػػي ا(1)اإلسػػالمي
 . (3)الرافديف فرع العابد اإلسالمي

غػػرض المصػػرؼ: يعػػد غػػرض المصػػرؼ )الشػػركة( احػػد أبػػرز البنػػكد التػػي يجػػ   -3
قػػرار التحػػكؿ ليصػػب  الضػػرض متفػػؽ مػػع قػػرار التحػػكؿ نحػػك  اتخػػاذأف تعػػدؿ بعػػد 

 .(2)المصرفية اإلسالمية
يسػػػعى ىػػػدؼ المصػػػرؼ مػػػف التحػػػكؿ: كالػػػذم يؤكػػػد مػػػف خاللػػػو األىػػػداؼ التػػػي  -2

تحقيقيػػػػػا، كتتنػػػػػكع األىػػػػػداؼ فػػػػػي العػػػػػادة مػػػػػابيف أىػػػػػداؼ دينيػػػػػة إلػػػػػى  المصػػػػػرؼ
ية كخدميػػػػة تتم ػػػػؿ فػػػػي تمبيػػػػة احتياجػػػػات عمػػػػال  المصػػػػرؼ لمخػػػػدمات اقتصػػػػادك 

 المصرفية اإلسالمية.
كيجػػػػ  أف يكػػػػكف المصػػػػرؼ متكافػػػػؽ مػػػػع غػػػػرض المصػػػػرؼ  :نشػػػػاط المصػػػػرؼ -4

ؿ أال كىػػي تقػػديـ تحقيقيػا مػػف خػػالؿ التحػػك إلػػى  األساسػي كاألىػػداؼ التػػي يسػػعى
 الخدمات المصرفية المتكافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

يجػػ  اإليفػػا  بمتطمبػػات فإنػػو  قػػرار التحػػكؿ تخػػاذرأس مػػاؿ المصػػرؼ: نتيجػػة ال -2
كفايػػة راس المػػاؿ كالتػػي عػػادة تحػػدد مػػف قبػػؿ البنػػؾ المركػػزم فػػي البمػػد كسػػنناقش 

 ىذا المكضكع عند مناقشة متطمبات البنؾ المركزم لمتحكؿ. 

                                                           

 ى لفل  www.sib.ae/ar/homeا يا أ على  مصىةمت  مصاهان مصةااا صارةع مص  لاك مااالي( 1(

 يس ً . 9.45مصس عك  24/4/2016مصجف ل  

 ي ف ك مصفلهجك . -فمن ةلم مصفةل ةا ية ةقك مال   ل ((2

 .ث صث  يق ا  ها مص ةخ ت مصيةماا مص  ةل/13م قة مصا     (3)

http://www.sib.ae/ar/home%20%20تاريخ%20الزيارة%2024/4/2016
http://www.sib.ae/ar/home%20%20تاريخ%20الزيارة%2024/4/2016
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 الخاتمة
تعػػػد التػػػدابير التشػػػريعية الخاصػػػة بتضيػػػر نشػػػاط الشػػػركة )المصػػػرؼ( المنصػػػكص 
عمييػػا فػػي قػػانكف الشػػركات األسػػاس القػػانكني الػػذم يجػػ  أف يبنػػى عميػػو لنجػػاح عمميػػة 

إسػػالمي إلػػى  إسػػالمي، فعمميػػة تحػػكؿ المصػػرؼ التقميػػدمإلػػى  تحػػكؿ المصػػرؼ التقميػػدم
إلػػى  كة )المصػػرؼ( مػػف النشػػاط التقميػػدمىػػي عمميػػة تقػػـك مػػف خػػالؿ تضيػػر نشػػاط الشػػر 

عمميػة تحػكؿ المصػرؼ التقميػدم ال يمكػف أف تػتـ مػف دكف فػإف  النشاط اإلسالمي، عميػو
عمييػػػػا قػػػػكانيف الشػػػػركات فػػػػي البمػػػػداف محػػػػؿ اإليفػػػػا  بالمتطمبػػػػات القانكنيػػػػة التػػػػي نصػػػػت 

 عدد مف النتائا ىي: إلى  ىذا كمف خالؿ ىذا البحث يمكف التكصؿ ،المقارنة
: يعد شكؿ الشركة المساىمة ىك الشكؿ القانكني الكحيد الذم يمكف لممصرؼ أكالن 
التقميػػدم ممارسػػة عممػػو مػػف خاللػػو، حيػػث يتمتػػع ىػػذا النػػكع مػػف الشػػركات أك  اإلسػػالمي

بعػدد كبيػػر مػػف المزايػا القانكنيػػة التػػي تجعػؿ منػػو النمػػكذج األفضػؿ لممصػػرؼ اإلسػػالمي، 
ردت نصػػكص صػػريحة تجعػػؿ مػػف ىػػذا النػػكع مػػف أغمػػ  قػػكانيف المقارنػػة قػػد أك فػػإف  عميػػو

الشػػركات النػػكع الكحيػػد الػػذم لمشػػكؿ القػػانكني لممصػػارؼ بصػػكرة عامػػة، فكػػؿ مػػف قػػانكف 
الشػػػػػركات المصػػػػػرم كاألردنػػػػػي كاإلمػػػػػاراتي قػػػػػد أكرد نصػػػػػكص صػػػػػريحة تػػػػػنص عمػػػػػى أف 

التقميديػػػػة ال يمكػػػػف أف تؤسػػػػس إال مػػػػف خػػػػالؿ ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف أك  المصػػػػارؼ اإلسػػػػالمية
المشػػرع لػػـ يػػػنص فػػإف  أمػػا فيمػػا يخػػص مكقػػؼ المشػػرع العراقػػػي مػػف المسػػالةالشػػركات، 

صػػراحة عمػػى أف تكػػكف الشػػركة المسػػاىمة ىػػي الشػػكؿ الرئيسػػي لممصػػرؼ إال إف الكاقػػع 
تقميػػػدم إال إذا أك  العممػػػي يقػػػكؿ بأنػػػو ال يسػػػم  ال شػػػخص أف يؤسػػػس مصػػػرؼ إسػػػالمي

كرة إضػافة نػص فػي الباحػث يكصػي بضػر فػإف  كاف شركة مساىمة، ىذا كعمػى أم حػاؿ
قانكف الشركات يجعؿ مف شكؿ الشركة المساىمة الشكؿ الكحيد لممصارؼ بصكرة عامة 

يجػ  عمػى الشػركات التػي تمػارس ) سكا  كانت تقميدية أـ إسػالمية كيقتػرح الػنص التػالي
التػػاميف  -المصػػارؼ  -أيػػا مػػف النشػػاطات اآتيػػة إف تتخػػذ شػػكؿ الشػػركات المسػػاىمة: أ

عادة التاميف ج  االست مار المالي(. -كات
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الجمعيػػػػة العامػػػػة لممصػػػػرؼ ىػػػػي الييئػػػػة أك   انيػػػػان: تعػػػػد الييئػػػػة العامػػػػة لممصػػػػرؼ
إسػالمي، حيػث أشػػار إلػػى  صػاحبة االختصػاص بصػدكر قػػرار تحػكؿ المصػرؼ التقميػدم

إف قػػػرار التحػػػكؿ يجػػػ  أف إلػػػى  كػػػؿ مػػػف قػػػانكف الشػػػركات العراقػػػي كالمصػػػرم كاألردنػػػي
فػػػي اجتمػػػاع غيػػػر عػػػادم، فػػػي حػػػيف أف المشػػػرع  يصػػػدر عػػػف الييئػػػة العامػػػة لممصػػػرؼ

إف الجمعيػػػة العمكميػػػة لممسػػػاىميف ىػػػي الييئػػػة صػػػاحبة إلػػػى  اإلمػػػاراتي جػػػا  بػػػنص عػػػاـ
االختصػػاص دكف بيػػاف نػػكع االجتمػػاع الػػذم يمكػػف أف ينػػتا عنػػو قػػرار التحػػكؿ ىػػؿ ىػػك 

 عادم أـ غير عادم. 
لقػػانكني لالجتمػػاع  ال ػػان: تعػػد التشػػريعات محػػؿ المقارنػػة متفقػػة عمػػى أف النصػػا  ا

أك ػػػر مػػػف رأس مػػػاؿ الشػػػركة أم أك  %22ىػػػك حضػػػكر مسػػػاىميف يم مػػػكف نسػػػبة األكؿ 
%+ سيـ كاحد(، في حيف االختالؼ ىػك النصػا  القػانكني لالجتمػاع ال ػاني حيػث 22)

االجتمػػاع إلػػى  يتطمػػ  قػػانكف الشػػركات العراقػػي تحقػػؽ نفػػس النصػػا  المطمػػك  بالنسػػبة
نمػا نػرل أف قػانكف الشػركات المصػرم يتطمػ  حضػكر %+سيـ كاحد(، بي22أم )األكؿ 

المشػػػرع إلػػػى  %مػػػف نسػػػبة رأس مػػػاؿ الشػػػركة، أمػػػا بالنسػػػبة32مسػػػاىميف يم مػػػكف نسػػػبة 
% مػػف رأس مػػاؿ الشػػركة فػػي 42األردنػػي فنػػراه يتطمػػ  حضػػكر مسػػاىميف يم مػػكف نسػػبة 

 حيف أف قانكف الشركات اإلماراتي يعتبػر االجتمػاع صػحيحا ميمػا كانػت نسػبة الحضػكر
 في االجتماع ال اني. 

كذلؾ ألنو يسعى مػف  ؛كيعد مكقؼ المشرع العراقي ىك أفضؿ مكاقؼ التشريعات 
حماية حقكؽ المساىميف جميعا دكف تميز، فصػي  أف المشػرع فػي إلى  خالؿ مكقفو ىذا

% 12 انيػػا مػػف قػػانكف الشػػركات العراقػػي قػػد أعطػػى المسػػاىميف الػػذيف يم مػػكف نسػػبة /29
حؽ تكجيو الدعكة لالنعقاد الجمعيػة العامػة لالجتمػاع غيػر العػادم  مف رأس ماؿ الشركة

قميمة لكف ذلؾ يبرر عمى أف المشػرع أراد بػذلؾ أف يعطػي أك  كىي نسبة تعتبر منخفضة
 المساىمكف الذم يممككف ىذه النسبة الحؽ بسماع صكتيا داخؿ الشركة. 

ار التحػػكؿ كتعػػديؿ رابعػػان: يتطمػػ  كػػال مػػف المشػػرع العراقػػي كاإلمػػاراتي لصػػدكر قػػر 
عقػػد الشػػركة األساسػػي مػػف خػػالؿ تضيػػر غػػرض الشػػركة حصػػكؿ ىكػػذا قػػرار عمػػى أغمبيػػة 
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%+سيـ كاحد( ما لـ يتطم  العقػد األساسػي 22األسيـ المم مة في االجتماع أم نسبة )
لمشػػػػركة نسػػػػبة أكبػػػػر كفقػػػػا لمقػػػػانكف اإلمػػػػاراتي، بينمػػػػا يتطمػػػػ  قػػػػانكف الشػػػػركات المصػػػػرم 

مصػػػرؼ إسػػػالمي كتعػػػديؿ العقػػػد إلػػػى  حػػػكؿ المصػػػرؼ التقميػػػدمكاألردنػػػي حصػػػكؿ قػػػرار ت
% مػف نسػبة 92ضير الضرض األساسػي لمشػركة عمػى نسػبة األساسي لمشركة مف خالؿ ت
 األسيـ المم مة في االجتماع. 
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 www.sib.ae/ar/home  

http://www.sib.ae/ar/home
http://www.sib.ae/ar/home
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 :المــــلخــــص
إسػالمية كاحػدان مػف المكاضػيع الميمػة إلػى  يعد مكضكع تحكؿ المصػارؼ التقميديػة

التػػي ت يػػر اىتمػػاـ المختصػػيف فػػي قطػػاع المصػػارؼ سػػكا  كػػانكا بػػاح يف أـ متعػػامميف مػػع 
المصػػرؼ يجػػ  حصػػكؿ فإنػػو  المصػػرؼ أـ مسػػاىميف فيػػو. كلضػػرض انجػػاز ىػػذا التحػػكؿ

أف المصػػرؼ شػػركة،  اعتبػػارعمػػى قػػرار مػػف الجمعيػػة العامػػة لممسػػاىميف فػػي المصػػرؼ، ب
إسػػالمي، غيػػر أف إلػػى  يجيػػز لمقػػائميف عمػػى المصػػرؼ تحكيػػؿ نشػػاط المصػػرؼ التقميػػدم

الػػذم يجػػ  اإلشػػارة إليػػو ىػػك الشػػكؿ القػػانكني لممصػػرؼ كالنسػػبة الالزمػػة كالجيػػة صػػاحبة 
 زمات صػػدكر م ػػؿ ىػػذا القػػرار تختمػػؼ مػػف قػػانكفاالختصػػاص لصػػدكر قػػرار كيػػذا كمسػػتم

أخػػر. فشػػكؿ الشػػركة المسػػاىمة يعػػد ىػػك الشػػكؿ القػػانكني السػػائد لممصػػرؼ كالجمعيػػة إلػػى 
العامػػة لممسػػاىميف تعػػد ىػػي الجيػػة المختصػػة فػػي إصػػدار ىػػذا القػػرار كأغمبيػػة األصػػكات 

  الحاضرة في االجتماع ىي األغمبية الالزمة لصدكر ىذا القرار.
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ABSTRACT: 

The subject of transforming typical bank to Islamic bank is 

considered as one of the most important subjects that raises the 

attention of the specialists in banks sector whether they are 

researchers or clients or shareholders. For such a purpose, there is 

a special decision should be obtained. However, there is a matter 

should be referred to which is the legal framework, percentage 

and procedure required to get such a decision, such requirements 

are different from jurisdiction to another. In any case, joint stock 

company is the legal shape of the bank and the general assembly 

of the company issues such decision and special majority of votes 

is required to pass such a decision. 

 


