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          املسبهوت شركبث يف املبليت غري املسبهن حقوق

 (هقبرًت دراست)

   

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

تقػػػػػػشـ عات ػػػػػػرش ال عاءقارقػػػػػػل عاكقػػػػػػام عاقػػػػػػاقهقم ا  ػػػػػػر ل عاء ػػػػػػا ءل ه قػػػػػػا ا ء ػػػػػػا شـ 
 ػػؿ  عختصػػا عادشءقرعطشػػل  ػػم عةدعرل هأ ػػ  ع ػػاس ت ػػدد عالشرػػال  ػػم عا ػػر ل هت دشػػد 

عالشرػػل عا اءػػلش ا  ػػر ل ءلءػل تقرشػػر عا شا ػػل عا اءػػل )اجء شػػل عا اءػل عإاػػ     لػػدل  شرػل 
ءج ػػػس عةدعرل ءلءػػػل عةدعرل عا   شػػػل  إاػػػ   كشقءػػػا عه  ػػػل ا  ػػػر ل هعارةاكػػػل أ ػػػ  ق ػػػاطلا 

 لا.عغرعضعاالزءل ات قشؽ  أءاؿهعاقشاـ ك ا ل عأل
 ػر ل  ػم م أ   ءا تقدـ  إقه ش هف ا ء ػا ـ إءػا عاء ػار ل عا   شػل  ػم إدعرل عااهكق
 م ءج س عةدعرل  عه  م طرشؽ ءكا ػرل عارةاكػل أ ػ  إدعرل عا ػر ل  ع  ه أضه عقتخاكطرشؽ 

هعاتصػػػهشل أ ػػػ   ال عاجء شػػػل عا اءػػػل )عالشرػػػل عا اءػػػلشعجتءاأػػػءػػػف خػػػالؿ عاء ػػػار ل  ػػػم 
ءج ػػس عةدعرل تخت ػػؼ  عأءػػاؿعاء ػػا ـ  ػػم  ع ػػترعؾهاءػػا  اقػػل طكش ػػل  عاقػػرعرعل عاءتخػػذل 

عاجء شػػػل عا اءػػػل  شػػػل شترتػػػي أ ػػػ  أء ػػػه  ػػػم ءج ػػػس  عأءػػػاؿ  ػػػمع ػػػترع ه أػػػف طكش ػػػل 
كشقءػػػػا شق ػػػػم ا ء ػػػػا ـ طار ػػػػل ءػػػػف عا قػػػػهؽ  ء ػػػػاهاشالهعا عالدعرل ءجءهأػػػػل ءػػػػف عا قػػػػهؽ 

قت  ـ  ػػم ت ػػؾ عا قػػهؽ ءػػف  ػػأ شػػه  عاجء شػػل عا اءػػل  عأءػػاؿ ػػم ع ػػترع ه عاءتءشػػزل جػػرعم 
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 العامة.حقوق المساهم في الجمعية  المبحث األول:
 حقوق المساهم في مجمس االدارة. المبحث الثاني:

 اختياره:أواًل: أهمية موضوع البحث وأسباب 
 عختشاره  شءا شمتم:ت ءف ع ءشل ءهضهع عاك ل هع كاي 

ت ػػػػد عا ػػػػػر ال عاء ػػػػػا ءل ءػػػػػف ع ػػػػػـ  ػػػػػر ال عألءػػػػػهعؿ عاتػػػػػم تلءػػػػػشف أ ػػػػػ  عاق ػػػػػاط  .1
اػػذع شتط ػػي إ  ػػاـ  عاءااشػػل ي عا ػػدشل ا ػػدهؿ هتػػا ر أ ػػ   شاقلػػا هعق ػػجتلا ةتصػادعال

 لا هعا د ءف ق هذ ا اء اركل عهجه عا  اد عةدعري.عأءااتقظشـ إدعرتلا هعارةاكل أ   
 هذاؾ ءف خالؿ إشضاح عاقصه  عاقاقهقشل  م عات رش ال عاءقارقل.

شل هعاتجارشػػل عا اصػػ ل  ػػم عا ػػرعؽ كصػػػهرل ةتصػػادعاتطػػهرعل عاقاقهقشػػل هعا شا ػػشل هعال .2
 عةتصػاد   هجه عاخصه   هءقلا تقظشـ عا ػر ال ه ػؽ ء لػـه ة شـ أإه م  أاءل 

هكػػػرهز ق ػػػاط عا ػػػر ال عاتجارشػػػل  عاءػػػاؿ عألجقكػػػم  ع ػػػت ءارعا ػػػهؽ عا ػػػر هت ػػػجش  
زشػػادل إةكػػاؿ إاػػ   ي  عألءػػر عاػػذي شػػاديةتصػػادعال ق تػػاحكصػػهرل هعضػػ ل ه شا ػػشل عال

قػاخ عاءالرػـ عاء ا ءشف أ   عاتم شس عا ر ال عاء ا ءل هكااتاام ضرهرل تلشرػل عاء
 اتش شر تم شس ت ؾ عا ر ال .

هذاػؾ ا ػدـ  ضرهرل ت رشؼ عاء ا ـ  م عا ر ل عاء ا ءل ك قهةه ه ش شل ءءار تلا  .3
 شػػل شترتػػي أ ػػ  عة ءػػاؿ  ػػذه  هأػػم عا  شػػر ءػػف عاء ػػا ءشف كم ءشػػل  ػػذه عا قػػهؽ 

 عا قهؽ ع دعر  ءاشل عاءقررل اه كااقاقهف.
هأػػػػػدـ   اشػػػػػل ةهعأػػػػػد عاتق شدشػػػػػل  ػػػػػم  ضػػػػػ ؼ عاطػػػػػاك  عات اةػػػػػدي ا  ػػػػػر ل عاء ػػػػػا ءل .4

 عات ػػػرش ال اتػػػمءشف عا ءاشػػػل عاالزءػػػل ا قػػػهؽ عاء ػػػا ءشف رغػػػـ ع ءشتػػػه ت ػػػؾ  قػػػهؽ 
 ػػدخ ل عات ػػرش ال عا دش ػػل اتقظشءلػػا كقهعأػػد  ءػػرل ه ػػددل  ػػم عاهةػػل ق  ػػه ه ػػارؿ 

  ءاشتلا كقصه  صرش ل.
 :ثانيًا: أهداف البحث

 :ت قشؽ عأل دعؼ عاتااشلإا   ش     ذع عاك ل 
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ءػف خػالؿ  ته شر عا ءاشػل عاقاقهقشػل عاالزءػل ا  قػهؽ عاء ػا ـ  ػم عا ػر ل عاء ػا ءل  .1
عأضػػػام ءج ػػػس إدعرل عا ػػػر ل عاء ػػػا ءل  ء ػػػاهاشالت ػػػ شط عاضػػػهم أ ػػػ  هعجكػػػال ه 

 لا.عأءااهعالشرال عةدعرشل هعاتر شز أ   عارةاكل أ   
م لـ  ػػػعأضػػػام ءج ػػػس إدعرل عا ػػػر ال عاء ػػػا ءل هء ػػػرهاشت ء ػػػاهاشالكشػػػاف ءلػػػاـ ه  .2

كشػػػرل ءػػػف  شػػػل عقػػػه شءػػػس  قػػػهؽ  ػػػرش ل   هاشل عاقاقهقشػػػل ا عا ءػػػؿ كاا ه ءػػػل هعاء ػػػ
 زدشاد عةةكاؿ أ  .ععاءجتء  هعاتم تزدعد ء  

 :البحث اختيارثالثًا: أسباب 
 :عاك ل عختشارءف كشف ع اي  

ظلهر عزءال ءااشل  م عا ر ال عا ااءشل قتشجػل ا  ػاد عةدعرل عاقارءػل أ شلػا  هة ػل  .1
 لشار عا ر ال.عقإا   ءف عألزءال عدل    ل 

ـ ت  شػػؿ دهر رةػػاكم ا ء ػػا ءشف هت ػػرش لـ ك قػػهةلـ عأل ا ػػشل هتػػهأشتلـ كم ءشػػل دهر ػػ .2
 هعدعرلػػاهكااتػػاام شػػتـ عالرتقػػام كء ػػته  عالدعرل   عارةػػاكم  ػػم عا  ػػاظ أ ػػ  ءصػػاا لـ

عاءلػػػاـ عاءه  ػػػل الشرػػػال عةدعرشػػػل هعا كػػػل  ع ػػػت ءاؿك ػػػ ؿ ءتءشػػػز ه ػػػد ءػػػف إ ػػػامل 
قتشجػل عات ػرد  ت ادي عدعرل عا ر ل   ي ءصاا لـ عا خصػشل ه  اا قهؽ عاء ا ءشفك

ك كارل ُعخر  قتشجل عاتم ت رضه ع تقار   هعالشءقل اءااؾ عالشرال  م عةدعرل ا  ر ال
 لا.عأءااعةدعرل ا ءءار ل عا  شءل  م عارةاكل هعة رعؼ أ   

 :رابعًا: خطة البحث
ُعخػػر  كجاقػػي  قهةػػه غشػػر عاءااشػػل هشط ػػؽ  ا   قهةػػا ء ػػا ـ  ػػم عا ػػر ال عاء ػػا ءل  .ع 

 أ شه  قهؽ ءااشل ألقلا ت  ؿ اه قصشكه ءف عألركاح عا ر ل هعاتصرؼ كاأل لـ.
شقتصر أ   درع ػل  قػهؽ عاء ػا ـ غشػر عاءااشػل هعاتػم  عف عاك ل إا   قهد عة ارل .ي 

هأ ػػ    قػػلقػػهعقشف عاءقار تتءتػػ  كم ءشػػل قظرشػػل هعا ء شػػل  كشػػرل  ػػم عاقػػاقهف عا رعةػػم هعا
ت ػػرش ال كقصػػه  صػػرش ل إال عف عاهعةػػ   عغ كشػػلعاػػرغـ ءػػف إةػػرعر ت ػػؾ  ءاشػػل  ػػم 

عاء ا ءشف أف ءكا رل   طاتلـ  م عةدعرل هذاؾ  عءتقاععا ءؿ ش  ؼ هجهد ظا رل 
لـ  ػػػػم ع ػػػػترع ال عاجء شػػػػل عا اءػػػػل ا  ػػػػر ل هأػػػػدـ عجتءاأػػػػكػػػػتخ  لـ أػػػػف  ضػػػػهر 
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ءف عاتش ػشرعل عاتػم  أ   عارغـف ةك لا ءدعهالتلا هعاتصهشل أ   عاقرعرعل عاءتخذل ء
أػػزهؼ عاء ػػا ءشف  ػػم عاء ػػار ل ك  ااشػػل  ػػم إاػػ   ءق لػػا عاء ػػرع ا ء ػػا ـ هكػػااقظر

عه  ءدعهالل عاجء شل عا اءل أل كاي تت  ؽ إءا كجلؿ ءقلـ كءػا شجػري دعخػؿ عا ػر ل
  هقظػػػػرع ألف عأػػػػدعد ش1)إ جػػػػاءلـ أػػػػف ةشػػػػاـ كػػػػدهر رةػػػػاكم   ػػػػاؿ تػػػػرعل عه ك ػػػػدـ عال
لـ عجتءػاأهكااتاام شت ػذر  ع  ت هف  كشر  ءشف  م عا ر ل عاء ا ءل  ه غااكا ءاعاء ا 

عا   شػػػل الػػػذه عا ػػػر ل اءج ػػػس عةدعرل  كػػػاةدعرل ػػػم  تػػػرعل دهرشػػػل ءتقاركػػػل  قػػػد ألػػػد 
عاررش ػػػشل عاءق ػػػذل  عألدعلعاءلػػػشءف أ ػػػ  ق ػػػاطال عا ػػػر ل هعاػػػرعس عاء  ػػػر  شلػػػا ه ػػػه 

ءءػػػا عد  كمأضػػػاره  ػػػم عا ػػػقهعل  لػػػا هشتءتػػػ  ك ػػػ طال هصػػػال شال هع ػػػ ل أءااأل
عاءلػػػاـ هعاء ػػػرهاشال عاءه  ػػػل عاػػػشلـ هعا كػػػل ك قػػػهؽ  ع ػػػت ءاؿإ ػػػامل إاػػػ   عاءاضػػػشل

أػػػف عاةاشػػػل عاء ػػػددل ءػػػا  هعق ػػػرع لـعاء ػػػا ءشف هتقػػػدشـ ءصػػػاا لـ عا خصػػػشل أ ػػػشلـ 
 ػػإف  قػػهؽ ء ػػا ـ غشػػر عاءااشػػل  ػػم  ػػر ل عاء ػػا ءل جػػدشرل كت ػػ شط عاضػػهم   تقػػدـ

 عاءقظءل الا. ةهعقشفأ شه هكشاف ع  اـ 
 :خامسًا: موضوع البحث

ا ةاقهقشػا ه قلشػا ع تءاءػع ار ءهضػهع  ءاشػل  قػهؽ عاء ػا ـ  ػم  ػر ل عاء ػا ءل  
هذاؾ كلدؼ  ءاشل ت ؾ  قػهؽ ءػف جػرعم   عاءقارقل قهعقشفهةضارشا  م عاقاقهف عا رعةم هعا

 عاتصر ال عالشرال عةدعرشل عاخاطرل كاا ر ل.
ا خطل  ا  ءك  شف ه قإا   ءف جهعقكه  ا ل  قد تـ تق شءهاإل اطل كءهضهع عاك ل 

 :عآلتشل
  قهؽ عاء ا ـ غشر عاءااشل  م عاجء شل عا اءل. عاءك ل عألهؿ:
  ؽ عال ترعؾ  م عجتءاع)عاجء شل عا اءلش. عاءط ي عألهؿ:
 ط ي دأهل عالشرل عا اءل االق قاد. عا رع عألهؿ:
 ءل. ضهر عجتءاأال عالشرل عا ا عا رع عا اقم:

                                                           

 ػػػادي ته ػػػؿ  دهر ءرعةكػػػم عا  ػػػاكال ا ءاشػػػل عاء ػػػا ءشف  ػػػم  ػػػر ال عاء ػػػا ءل  دعر عاقلضػػػل  ش1)
 .9-8  2113عا ركشل  عاقا رل 
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  قهؽ عاء ا ءشف عا اضرشف الجتءاع عاجء شل عا اءل. عاءط ي عا اقم:
 عال ترعؾ  م عاءدعهالل هع تجهعي عأضام ءج س عةدعرل عا رع عألهؿ:
 عاتصهشل. عا رع عا اقم:

  قهؽ عاء ا ـ عةدعرشل  م ءج س عةدعرل. عاءك ل عا اقم:
  قهؽ عا ضهشل  م عاءج س عةدعرل. عاءط ي عألهؿ:

  ؽ عاتر شح ا ضهشل ءج س عةدعرل. رع عألهؿ:عا 
 عا قهؽ عاءترتكل أ   عا ضهشل  م ءج س عةدعرل. عا رع عا اقم:

 ءص  ل عا ر ل. ع ترعـ ؽ عاء ا ـ  م ضءاف  عاءط ي عا اقم:
 عاهعجكال عاقاقهقشل. عا رع عألهؿ:
 عاهعجكال عالت اةشل. عا رع عا اقم:

 املبحث األول
 بليت يف اجلوعيت العبهت)اهليئت العبهت(حقوق املسبهن غري امل

اؼ ءػف جءشػ  عأضػام متتػت د عالشرل عا اءل ا  ر ل  م عا  طل عا  شا  شلػا ه ػم  
هكءا عف عاء ا ءهف  ـ عصػ اي   ش1)عا ر ل عي عقلا تضـ جءش  عاء ا ءشف  م عا ر ل

    شػػػػل تقػػػػرر الػػػػـ غااكشػػػػلش2)عا ػػػػمف عألهؿ  ػػػػم عا ػػػػر ل  هتتػػػػم ر ءصػػػػاا لـ كق ػػػػاطاتلا
هت ػهف الػـ عا  ءػل عاقلارشػل ق قاد  عات رش ال  ؽ  م تقدشـ ط ي كدأهل عالشرل عا اءل اال

 ضػػال أػػف ذاػػؾ شتػػدعرس عاء ػػا ءهف  ػػم جء شػػل    ػػم تصػػرشؼ  ػػاهف هءرعةكػػل إدعرتلػػا
 عالشرل عا اءلش ع هعؿ عا ر ل هءصشر ا.)عا اءل 
 ػم ءط كػشف قك ل  م  قػهؽ عاء ػا ـ عةدعرشػل  ػم عاجء شػل عا اءػل  هأ   ذاؾ  

 هذاؾ أ   عاق ه عآلتم:

                                                           

 ش ءف ةاقهف عا ر ال عا رعةم.77عاءادل ) ش1)
 .17 ادي ته ؿ  ءصدر  اكؽ    ش2)
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 )الجمعية العامة( اجتماعفي  شتراكالمطمب االول: حق اال
 الجمعية العامة() جتماعالمطمب الثاني: حقوق المساهمين الحاضرين ال

 املطلب االول
 حق االشرتاك يف اجتوبعبث اهليئت العبهت للشركت

ر ل أػػف طرشػػؽ ءكا ػػرته عالشرػػل عا اءػػل ا  ػػ عجتءػػاععاء ػػا ـ  ػػم  ع ػػترعؾشت قػػؽ  
ا ؽ عا ضهر  شلا  هعم  اف عا ضهر عصاال عـ قشاكل  ه ذاؾ ءف خػالؿ عاء ػار ل  ػم 

هاءػػػا  اقػػػل   عأضػػػام ءج ػػػس عالدعرل ع ػػػتجهعيءػػػدعهالل عالشرػػػل عا اءػػػل هتقػػػدشـ عال ػػػر ل ه 
اءجءهأل ءف عاء ا ءشف تءت ؾ ق كل ء شقل عه  غااكشل عات رش ال عاءقارقل تقرر ا ء ا ـ

اػػذع شت ػػشف أ شقػػا ق قػػاد  ءػػاؿ عا ػػر ل  ػػؽ تقػػدشـ ط ػػي اػػدأهل عالشرػػل عا اءػػل اال ءػػف رعس
 عجتءػػػاعكشػػػاف  ػػػؽ عاء ػػػا ـ  ػػػم  ضػػػهر إاػػ    ػػػـ ققتقػػػؿ ك ػػػد ذاػػػؾ ك ػػل  ػػػذع عألءػػػر عهال  

 شق ـ  ذع عاءط ي أ   عا  ؿ عآلتم: عاجء شل عا اءل  هأ شه 
 الفرع األول: طمب دعوة الهيئة العامة لالنعقاد

  جتءػاععات رش ال عاءقارقل أ    ػؽ ط ػي دأػهل عالشرػل عا اءػل اال ع دل غااكشل 
ذاػػؾ أ ػػ   هعق  ػػاسال  جتءاأػػهذاػػؾ اضػػءاف عاء ػػار ل عا  ااػػل ا ء ػػا ءشف  ػػم  ػػذه عال

ءج ػػس إاػػ   ألػػدل غااكشػػل عات ػػرش ال عاءقارقػػل  ش1) اع ػػتءرعر ءصػػ  ل عا ػػر ل هتطهر ػػا ه 
أػػدـ ةشػػاـ   تءػػاؿ  ها قلػػا ت  ػػكل الش2)ق قػػادإدعرل عا ػػر ل ءلءػػل دأػػهل عالشرػػل عا اءػػل اال

عاءج س إدعرل كتهجشػه عاػدأهل   قػررل اجلػال عخػر  إء اقشػل عاقشػاـ كلػذه عاءلءػل  ءرعةػي 

                                                           

  2116 شض عهلل  ء تجدعل ةػاقهف عا ػر ال عا رعةػم  دعر عات  ػشر ا ق ػر  عركشػؿ     شف ته شؽ ش1)
  هاطشػؼ جكػػر  هءػاقم هأ ػػم  ػاظـ عار ش ػػم  عاقػاقهف عاتجػػاري  ء تكػل عا ػػقلهري  كةػػدعد  213 
 364. 

 59ءػف ةػاقهف  ػر ال عالءػهعؿ رةػـ  1ش عا قرل 61ءف ةاقهف عا ر ال عا رعةم هعاءادل ) 79عاءادل  ش2)
ش ءػػػف ةػػػاقهف 198ش ءػػػف ةػػػاقهف عا ػػػر ال عالءػػػارعتم  هعقظػػػر عاءػػػادل )119  هعاءػػػادل )1981ل ا ػػػق

 عا ر ال عاك رشقم.
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  هأػػدد ءػػف عاء ػػا ءشف شء ػػؿ ق ػػكل ء شقػػل ءػػف ش1)عا  ػػاكال  هعاجلػػل عالدعرشػػل عاءختصػػل
 .ش2)رعس عاءاؿ عا ر ل

ي كػدأهل عاجء شػل عا اءػل هعاذي شلءقا  م  ذع عاصػدد  ػه ك ػل إء اقشػل تقػدشـ ط ػ
ا ء ػػا ءشف ءػػف ةكػػؿ أػػدد ءػػف عاء ػػا ءشف عا ػػر ل : ه ػػقتطرؽ أل  ػػاـ  ػػذع عا ػػؽ أ ػػ  

 :عاق ه عآلتم
 الجمعية التأسيسية انعقاد: حق طمب أوالً 
تق قد عاجء شل عاتم ش شل كقام أ   ط ي ءف شء ؿ عا ػر ل  ػم ت ػؾ عاءر  ػل ه ػـ  

 اف أدد ع ػلءه   ا  عاجء شل عش عجتءاع ه الا ـ ها ؿ ء تتي  ؽ  ضهرعه  عاءا  هف
عاجء شػػل  ضػػهر أػدد ءػػف عاء ػػا ءشف شء ػػؿ قصػػؼ رعس عاءػػاؿ  عجتءػػاعهش ػترط اصػػ ل 

 مغ كشػػػػػلهت ػػػػػهف عاقػػػػػرعرعل عاصػػػػػادرل أػػػػػف عاجء شػػػػػل عاتم ش ػػػػػشل ك ش3)عاءصػػػػػدر أ ػػػػػ  عألةػػػػػؿ
هذاؾ خػالؿ  ػلر ءػف   كااء تتكشف اتقامأءهءشل تم ش شل االعه  عألصهعل عاءقررل أل لـ

إال عف عاء ػرع عا رعةػم اػـ   عاءهأػد عاء ػدد ا ء ػار ل عه عقتلػام رشخ ة ؿ كػاي عال تتػايتا
ش ااج  اال أدـ ةشػاـ عاءا  ػشف كتهجشػه عاػدأهل خػالؿ عاءهأػد عاء ػدد  ا  ةاقهقش ا  شض  قص

ام أ   ذاؾ  إقه اشس  ءل ضػرهرل هكق  ش4)شترتي أ   أدـ تهجشللا  م ذاؾ عاءهأد هءا
ألف عاةػرض ءػف  ػذه عاجء شػل  ػػه  ؛ ػذه عاجء شػل عق قػادط ػي  أطػام عاء ػا ءشف  ػؽة

 ػذه  عق قػاد ػر  أ ػ  هكااتاام  إف ءا  م عا ر ل  ـ عألع ت ءاؿ عجرعمعل عاتم شس 
 عاجء شل هخاصل إقلا ال تق قد ءرل هع دل  م  شال عا ر ل.

                                                           

 ش عاءصري.3ش عا قرل )61ش ءف ةاقهف عا ر ال عا رعةم هعاءادل )79عقظر عا قرل  اا ا ءف عاءادل ) ش1)
ش ءػف ةػاقهف عا ػر ال عالءػهعؿ 61ش ءػف ةػاقهف عا ػر ال هتقاكػؿ عاءػادل )76عا قرل  اا ا ءف عاءادل ) ش2)

هعاتم قصل أ   عف )ش ػـز ءج ػس عالدعرل كػدأهل عاجء شػل عا اءػل  1981ش ا قل 59عاءصري رةـ )
 % ءف رعس ءاؿ عا ر ل أ   عالةؿش5ا ء ا ءشف إذع ط ي ذاؾ 

 رشػد عا رشقػم  عا ػر ال عاتجارشػػل  عاء ػرهع عاتجػاري عاجءػاأم كػشف ه ػدل عةطػار عاقػاقهقم هت ػػدد  ش3)
 .173   2116أل  اؿ  دعر عاجاء ل عاجدشدل  ع

 رشد عا رشقم هجالؿ ه ام عاكدري ء ءدشف هء ءد عا شد عا قػم  ءكػادا عاقػاقهف عاتجػاري درع ػل  ػم  ش4)
 .272   1998عألدهعل عاقاقهقشل  دعر عاجاء ل عاجدشدل ا ق ر  عال  قدرشل  
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 الجمعية العامة العادية انعقادحق طمب  :اً ثاني
دشل أل  اـ تةاشر ت ؾ عاتم تخض  الػا عاجء شػل تخض  عاجء شل عا اءل غشر عا ا 

جتءاع هعاتصهشل هقصاي ص ل عال جتءاععالإا   عا اءل عا ادشل  هعم ءف  شل عادأهل
ال  عءػػػا كػػػاةم ع  ػػػاـ عاجء شػػػل عا اءػػػل عا ادشػػػل  إقلػػػا تطكػػػؽ أ ػػػ  عاجء شػػػل ختصاصػػػهعال

هر  ػػػػػم  ضػػػػػ ا  ءشف  قػػػػػهةػػػػػد ءق ػػػػػل ك ػػػػػض عات ػػػػػرش ال اء ػػػػػ   ش1)عا اءػػػػػل غشػػػػػر عا ادشػػػػػل
قصػػاي  ع ػػترعطعاػػق   ػػم قظػػاـ عا ػػر ل أ ػػ   شقػػ  كػػاطال  إذ   عالشرػػل عا اءػػل العجتءاأػػ

ء شف ءف عأل لـ اتء شف عاء ػا ـ ءػف  ضػهر عاج  ػال كةػض عاقظػر ءػف أػدد عأل ػلـ 
 .ش2)عاتم شءت  لا

أ   عارغـ ءف عف ةاقهف عا ر ال عاقا ذ اـ شتكق  عات رةل عاءهجهدل  م عات رش ال 
قءػػػا عخػػػذ عجتءاأال عالشرػػػل عا اءػػػل عا ادشػػػل ه تءاأػػػعجعاتػػػم تءشػػػز كػػػشف  اتلػػػا غشػػػر عا ادشػػػل هع 

ءػػػف ةػػػاقهف عا ػػػر ال عاجلػػػال عاتػػػم  87كشقػػػل عاءػػػادل   ش3)كػػػك ض ءظػػػا ر  ػػػذه عات رةػػػل 
عالشرػل عا اءػػل ه ػم:ال عهال ءا  ػػم عا ػر ل...   اقشػػا:  جتءػػاعتءت ػؾ  ػؽ تهجشػػه عاػدأهل ال

كقػػػػػام أ ػػػػػ  ط ػػػػػي ءرعةػػػػػي عه  رل ءقػػػػػه: عاء ػػػػػجؿ كءكػػػػػادا  ررػػػػػشس ءج ػػػػػس عةدعرل...   اا ػػػػػ
 ػػه ءج ػػس عةدعرل  ق قػػادهعاػػذي شء ػػؾ دأػػهل عاجء شػػل عا اءػػل غشػػر عا ادشػػل اال  عا  ػػاكالال

% ءف رعس 11كقام أ   ط ي ءقدـ ءف أدد ءف عاء ا ءشف شء  هف عه  ءف ت قام ق  ه
د ع ػعه  عاءاؿ عاءد هع أ   عألةؿ أل كاي جدشل هك رط إشدعع ع لءلـ  م ءر ػز عا ػر ل

                                                           

  2111  عاء تكػػل عاقاقهقشػػل  كةػػدعد  2 ػػارهؽ عكػػرع شـ جا ػػـ  عاءػػهجز  ػػم عا ػػر ال عاتجارشػػل  ط ش1)
هءلقد إكرع شـ أ م عاجكهري  عقدءاج عا ػر ال  ػم عاقػاقهف عا رعةػم  درع ػل ءقارقػل  118-114 

 .92-89   1996ر اال ءاج تشر    شل عاقاقهف   جاء ل عاءهصؿ  
 1981قل ش ا ػ159ش ءػف ةػاقهف عا ػر ال عألءػهعؿ عاءصػري رةػـ )71عقظر عا قرل )عش ءف عاءػادل ) ش2)

 ش ءف الر ل عاتق شذشل .33هعاءادل )
ءف عاقاقهف عا ر ال عا رعةم أ   عف ال إذع عةتصػر جػدهؿ 92 شل قصل عا قرل عا اقشل ءف عاءادل  ش3)

عألأءػػاؿ أ ػػ  ت ػػدشؿ أقػػد عا ػػر ل عه زشػػادل عه تخ ػػشض رع ػػءاالا عه إةااػػل ررػػشس عه أضػػه ءج ػػس 
ع  ػػػر ءهجهدعتلػػػا  ػػػم صػػػ قل ت قػػػد خػػػارج عأءاالػػػا إدعرتلػػػا عه دءجلػػػا عه ت هش لػػػا عه كشػػػ  قصػػػؼ عه 

 عالأتشادشل....ال
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ش ـز عاء ا ءشف ككشاف  هأ   عشل  اؿ  إف ةاقهف عا ر ال عا رعةم ال  ش1)عاكقهؾ عاء تءدل
هاقػد هضػ    ش2)ع كاي عاط ي خال ا ا قاقهف عاءصري شتط ي صرع ل كشاف  ذه عأل ػكاي

شتجػاهز خء ػل   ػم ءش ػاد ال ق قػادءل ل ألأضام ءج س عةدعرل ادأهل عاجء شل عا اءػل ال
 ءػػا  ش3)ق قػػادهصػػهؿ ط ػػي عاء ػػا ءشف كػػدأهل عاجء شػػل عا اءػػل ال ءػػف تػػارشخ ا  أ ػػر شهءػػ

هضػػػػ  ء ػػػػرع ءخرجػػػػا ات  ػػػػا ءج ػػػػس عالدعرل أػػػػف ت كشػػػػل عاػػػػدأهل خػػػػالؿ عاءل ػػػػل عاءػػػػذ هرل 
عاػهزعرل عاءختصػل إاػ   كاال تةقام أف ءج س عالدعرل  م  ذه عاء مال هتهجشه ط ي جدشػد

عةتق ػػػػػل كجدشػػػػػل  ػػػػػذه  إذع عاتػػػػػم تػػػػػدرس جدشػػػػػل ع ػػػػػكاي عاػػػػػدأهل هتقػػػػػهـ كػػػػػدأهل عاجء شػػػػػل
 .ش4)عال كاي

 الجمعية العامة بصورة استثنائية جتماعحق دعوة ال ثالثا:
ش د  ؽ دأهل عاجء شل عا اءل عا ادشل كهع طل عاء ا ءشف  ػم  ػذه عا ااػل كء اكػل  

ه ػػش ل هةارشػػل ت جػػم عاشلػػا عألة شػػل عاء ػػا ءشف دعخػػؿ عا ػػر ل ا   ػػاظ أ ػػ  ءصػػ  تلـ أقػػد 
اتلـ هاتء ػػػشف عاء ػػا ءشف ءػػػف عارةاكػػل هعال ػػػرعؼ أ ػػ  عاقػػػارءشف ا ػػ ط غ كشػػػلعأل ع ػػت ءاؿ

اءج ػػس عالدعرل كػػؿ  ا  جهعزشػػ ع  أ ػػ  عدعرل عا ػػر ل هدأػػهل عاجء شػػل  ػػم  ػػذه عا ااػػل اػػشس عءػػر 
 عاطػارا ال عق قػاد ءػا عف  ش5)عاءهجه عاشػه ءػف عاء ػا ءشف ق قادشت شف أ شه ت كشل ط ي عال

 .ش6)غشر أادي عق قادع  ش هف 

                                                           

 93ءقه ءف ةاقهف عةكدعع هعاقشػد عاءر ػزي اػاهرعؽ عاءااشػل عاءصػري رةػـ  2عا قرل  25تقاكؿ عاءادل  ش1)
 .2111ا قل 

 عاءصري. 1981ا قل  159ءف ةاقهف  2ه1عا قرل  61عاءادل  ش2)
ءػف ةػاقهف عا ػر ال عا ػهري هشقاك لػا 2عا قػرل  165ظػر عاءػادل  ػم عات ػرش ال عا ركشػل عاءقارقػل: عق ش3)

 ءف ةاقهف عا ر ال عالءارعتم. 121عاءادل 
  عاجء شػػػال عا اءػػػل ا ء ػػػا ءشف  ػػػم عا ػػػر ل 12عاشػػػاس قاصػػػشؼ  ءه ػػػهأل عا ػػػر ال عاتجارشػػػل  ج ش4)

 .2  1  عا قرل 11   2111  1عاء ا ءل  ءق هرعل عا  كم عا قهةشل  ط
 .275   2113  3ط دعر عاقلضل عا ركشل  عا ر ال عاتجارشل  م د.  شف عاءا  ش5)
ه ػػػر ال ذعل  كاأل ػػػلـد.أ ػػػم   ػػػف شػػػهقس  عا ػػػر ال عاتجارشػػػل   ػػػر ال عاء ػػػا ءل هعاتهصػػػشل  ش6)

 .485   1991عاء اهاشل عاء دهدل  ءطك ل ه كل   اف  عاقا رل  
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 ي: حضور اجتماع الجمعية العامةالفرع الثان
شجػهز كػمي  هال  ال عاجء شػل عا اءػلعجتءاأػا ؿ ء ا ـ  م عا ػر ل  ػؽ  ضػهر  

 ػػػ ؿ  رءػػػاف عاء ػػػا ـ أػػػف ءءار ػػػل  قػػػه  ػػػم عا ضػػػهر  شػػػل عقػػػه ش تكػػػر ءػػػف عا قػػػهؽ 
ش جػػي أقػػه  عت ػػاؽهعي   شجػػهز ءخاا تلػػا عأل ا ػػشل ا ء ػػا ـ هعاءت  قػػل كااقظػػاـ عا ػػاـ  ػػال

 م عا ر ل  ا  ألقه ع د عا قهؽ عاتم ش تءد ا كهص ه  رش   ل ش تكر كاطال  عا قهؽ عاءذ هر 
شجػهز عاتقػازؿ أقػه ءػااـ    ؽ عا ضهر  ؽ اصػشؽ كااء ػا ـ هءػالـز اء  شتػه ا  ػلـ  ػال

ءػف عات صػشؿ أ ػ  عاق ػه  ك ػممهأل ءشل  ذع عا ػؽ  ق رضػلا   شتقازؿ أف ء  شل عا لـ
 عاتاام:

عه  ال عالشرل عا اءل ا ػؿ ء ػا ـ دهف ةشػدجتءاأع ؽ عاء ا ـ  م عاء ار ل  :أوالً 
ال عالشرػػل عا اءل)عاجء شػػل عا اءػػلشهذاؾ اضػػءاف عجتءاأػػ ػػؽ عاء ػػار ل ه ضػػهر    ػػرط

ا  ر ل إال عقػه شػر   ءج س عةدعرل هتء قه ءف ء ر ل عا شا ل عا اءل عأءاؿعارةاكل أ   
 شػادي ذاػؾ عـ الشهجد ءاق  ءف تقظشـ هتققششف  ؽ عاء ا ـ  م عا ضػهر ءػاد عاك ض ال

 عا رءاف عا  م ا ء ا ـ ءف ءءار ل  قه  م:إا  
 حضور المساهمين-1
ال عالشرػػل عا اءػػل ا  ػػر ل عاه ػػش ل عال ا ػػشل عاتػػم عجتءاأػػش ػػد  ضػػهر عاء ػػا ـ  

 عأءػػػاؿتء قػػػه ءػػػف عاء ػػػار ل  ػػػم تقرشػػػر عا شا ػػػل عا اءػػػل ا  ػػػر ل هضػػػءاف عارةاكػػػل أ ػػػ  
 ش ػػػتهي  ػػػم ذاػػػؾ   ش2)ل تت ػػػهف ءػػػف عاء ػػػا ءشفكءػػػا عف عاجء شػػػل عا اءػػػ  ش1)ءج ػػػس عالدعرل

 هع ػلـ رعس عاءػاؿ  ا اء لػاعه  عألءػرعه  هعال لـ عال ءشل   ء ل عال لـ عا شقشل هعاققدشل

                                                           

  2118هرعل عا  كػم عا قهةشػل  رع شـ  ا ـ   قهؽ عاء ا ـ  ػم عا ػر ل عاء ػا ءل  ءق ػإك ارهؽ  ش1)
 175. 

   2112ع ػػػػـر شػػػػػاء  م  عاقػػػػاقهف عا ػػػػػر ال  درع ػػػػػل ءقارقػػػػل  ءق ػػػػػهرعل جاء ػػػػل جلػػػػػاف  عركشػػػػػؿ   ش2)
عا ػػػػر ال عاتجارشػػػػل  دعر عاقلضػػػػل عا ركشػػػػل  عاقػػػػا رل      ػػػػذاؾ د. ػػػػءش ل عاق شػػػػهكم 331-331 

2118   574-575. 
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كخالؼ عصػ اي  صػ  عاتم ػشس  ػال ش ػؽ   ش1)عاءءتازلعه  هعأل لـ عا ادشل  عاتءت عه 
ت هشف رعس عاءاؿ ال عاجء شل عا اءل ألقه جلل تم شس ال تدخؿ  م عجتءاأالـ  ضهر 

هشال ػظ عف ةػػاقهف   ش2) ػػم عالركػاح  قػػط  ػترعؾاػػذع  لػم تخػػهؿ صػا كلا  ػػؽ عال  عا ػر ل
ال عالشرػل عا اءػل هعقءػا شجشػز عجتءاأش ترط  ضهر عاء ا ـ كق  ه  عا ر ال عا رعةم ال

 .ش3)الجتءاأاه عف شختار ءف شء  ه  م  ضهر  ذه عال
 تقيد حق الحضور-2
 كشػػػرل ءػػف عاء ػػػا ءشف هشت ػػػذر  شلػػػا  ع  اتػػم تضػػػـ عأػػػدعدتهجػػي عا ػػػر ال عا كػػػر  ع 

 ع  ق   م قظاءلا ةصر عا ضهر أ   عاذشف شءت  هف أدد  اتلاجتءاأ ضهر عاجءش  ال
 ع ػػت ءاؿش ػػهؿ دهف  هشػػر  عاػػك ض عف  ػػذع عا ػػرط جػػارز ءػػادعـ ال  ش4)ءػػف عأل ػػلـ ا  ء شقػػ

كشػػػقلـ  ت ػػػاؽعال كا ػػػتطاأتلـ ػػػم عاجء شػػػل طااءػػػا عقػػػه   ػػػترعؾصػػػةار عاء ػػػا ءشف ا ػػػؽ عال
اتػػػماشؼ هت ػػػ شؿ عا ػػػدد عاءط ػػػهي هشء  ػػػهع أػػػف طرشػػػؽ ع ػػػد ـ ا قشاكػػػل أػػػقلـ  ػػػم  ضػػػهر 

 ف ػػػضشر ءف عةتصار عا ضهر أ   ء  ءصااح عاء ا ءشف ءت اكه هال  عاجء شل عا اءل

                                                           

عاءصػري  1981ا ػقل  159ءف ةاقهف  59 لا عاءادل ءف ةاقهف عا ر ال عا رعةم هتقاك 52عاءادل  ش1)
 كمف)ا ؿ ء ا ـ عا ؽ  م  ضهر عاجء شل عا اءل ا ء ا ءشف كطرشؽ عألصاال عه عاقشاكلش

 .239   1983د. عكه زشد رضهعف   ر ال عاء ا ءل هعاقطاع عا اـ  دعر عا  ر عا ركم   ش2)
)شجهز ا  ضه ته شؿ عاةشر كه اال ءصدةل ءف عاقاقهف عا ر ال عا رعةم شق  أ   عقه 83عاءادل  ش3)

ا  ضػػهر هعاءقاة ػػل هعاتصػػهشل  ػػم عجتءاأػػال عالشرػػل عا اءػػل ا  ػػر ل  ءػػا شجػػهز اػػه عقاكػػل غشػػر ءػػف 
 عألأضام الذع عاةرضش.

قظاـ عا ر ال عا  هدي  شل عجاز تقشد  ضػهر  ػم عاجء شػال عا اءػل كقهأشلػا هذاػؾ كهضػ   ػد  ش4)
ؽ اػػه  ضػػهر ا ػػؿ ء ػػا ـ ش ػػهز أ ػػ  أ ػػرشف  ػػلءا   ػػم  ر عف عدقػػ  اا ػػلـ عاتػػم شءت  لػػا ءػػف ش ػػ

أ   عقه  83ش ضر  ذه عاجء شال هاه ق  قظاـ عا ر ل أ   غشر ذاؾشكشقءا إذ ق   م عاءادل 
رعل عغ ػػي عات ػػرش ال عا ركشػػل عف تقشػػد  ػػذع عا ػػػؽ ش ػػد  رءاقػػا ا ء ػػا ءشف عاػػذشف ال شء  ػػهف عا ػػػد 

ضؿ عالأترعؼ ك ؽ عا ضهر اجءش  عاء ا ءشف عشا  اف عالدق  عاالـز ا  ضهر هشرهف عقه ءف عال 
 أدد عال لـ عاتم شءت  هقلا  ؿ ءقلـ  قهعقشف ءصر هعا رعؽ ه هرشا هاكقاف هعالءارعلش
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 .ش1)ء شقا ءف عأل لـ ع  شء ؾ أدد
 إثبات صفة المساهم :اً ثاني
ال عالشرػػػل عجتءاأػػػ  اػػػه  ضػػػهر شت ػػػشف أ ػػػ  عاء ػػػا ـ ع كػػػال صػػػ ته  تػػػ  شت ػػػق 

عا اءل هع كال  ذه عاص ل  ه عءر ش شر هال ت شر عدق  ص هكل  م عات رش ال عاتم تمخذ 
هعا  ءػػػل ءػػػف ذاػػػؾ  ػػػه   ػػػف تقظػػػشـ  ش2)كقظػػػاـ عأل ػػػلـ عال ػػػءشل هءقلػػػا عاقػػػاقهف عا رعةػػػم

ه ال عاجء شل عا اءل )عالشرل عا اءػلشهع ر ذاػؾ أ ػ  ع كػال عاء ػا ـ صػ ته هء  شتػعجتءاأ
ال هتجقػػي هتق شػػؿ  ضػػهر ع ػػخا  اػػشس الػػـ  ػػؽ  ػػم عجتءاأػػأل ػػلـ عا ػػر ل ا ضػػهر 

 تم شر ذاؾ أ   ص ل ةرعرعل هكطالقلا.ه عجتءاأال عا ضهر ت ؾ 
 حضور المساهمين بواسطة وكيل عنهم: اً ثالث
ت ػػػذر ذاػػػؾ إذ  ها ػػػف  ال عا اءػػػل كق  ػػػهجتءاأػػػصػػػؿ  ػػػه  ضػػػهر عاء ػػػا ـ عالعأل 
شجشز اه عاء رع عف شختار ءف شء  ه  م  ضهر  ذه   عا  ر ه هع اعه  ص شل أل كاي

 ءػػا شهجػػي ته شػػؿ عاةشػػر كه ااػػل ءصػػدةل ا  ضػػهر هعاءقاة ػػل هعاتصػػهشل  ش3)الجتءاأػػعال
                                                           

.ه ػذاؾ د.ر ػاي 493   1968د.خااد عا اهي   رح ةاقهف عا ر ال  كدهف دعر ق ر  كةػدعد   ش1)
عاء ػػػػا ءل  ػػػػم ضػػػػهم  رعم عا قػػػػه هع  ػػػػاـ عاجء شػػػػال عا ءهءشػػػػل هدهر ػػػػا  ػػػػم عدعرل  ػػػػر ال  ء ءػػػػهد 

هد. ػػارهؽ عكػػرع شـ جا ػػـ   قػػهؽ عاء ػػا ـ  13   2111عاقضػام  دعر عاقلضػػل عا ركشػػل  عاقػػا رل  
 .177   2112  2 م  ر ل عاء ا ءل  ءق هرعل عا  كم عا قهةشل  ط

عاءػادل عالهاػ  ءػف  ءػف عاقػاقهف عا ػر ال عا رعةػم هشقاك لػا عا قػرل عهال ءػف 86عا قرل  اا ػا ءػف عاءػادل  ش2)
  )عصػػػدعر ع ػػػلـ ا اء لػػػا الػػػا جءشػػػ  عا قػػػهؽ عاتػػػم 1992ا ػػػقل  95ةػػػاقهف  ػػػهؽ رعي عاءػػػاؿ رةػػػـ 

اا ػػلـ عال ػػءشل أػػدع  ػػؽ تصػػهشل هكقػػام أ شػػه ءشػػز كػػشف عا ػػر ال عاءقشػػدل  ػػم عاكهرصػػل هعاتػػم اػػـ 
 تهدع ع لءلا  م عاكهرصل هع ر ذاؾ أ   ع كال ص ل عاء ا ـش.

اقهف عا ػر ال عا رعةػم هعاتػم تػق  أ ػ  عقػه)شجهز ا  ضػه ته شػؿ عاةشػر كه ااػل ءف عاق 83عاءادل  ش3)
ءصدةل ا  ضهر هعاءقاة ػل هعاتصػهشل  ػم عجتءاأػال عالشرػل عا اءػل ا  ػر ل  ءػا شجػهز عقاكػل غشػر 

هعاءػادل  1981ا قل  159ءف عاقاقهف عاءصري رةـ  59ءف عألأضام الذع عاةرضشهتقاك لا عاءادل 
ءف ةػاقهف تجػارل  181ءف قظاـ عا ر ال عا  هدي هعاءادل  84 شذشل  هعاءادل ءف الر ته عاتق 218

ءػػػف ةػػػاقهف عا ػػػر ال عالءػػػارعتم  126ءػػػف ةػػػاقهف عا ػػػر ال عا ػػػهري هعاءػػػادل  178عا كقػػػاقم هعاءػػػادل 
 ءف ةاقهف عا ر ال عاك رشقم.213هعاءادل 
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هاػـ   ع عاةػرض ءػا شجػهز عقاكػل غشػره ءػف عالأضػام الػذ  ش1)ال عالشرػل عا اءػلعجتءاأػ م 
ي أضهع عخػرع كهرةػل ش ترط  م عقاكل عا ضه اةشره ءف عالأضام ءف  ـ شجهز اه عف شقش

عف عالقاكػػػػػل ءػػػػػف عا قػػػػػهد  اأتكػػػػػارك  كءضػػػػػءهقلا ا   تػػػػػ  عخكػػػػػار عا ػػػػػر ل  ػػػػػ ا عه  أادشػػػػػل
 .ش2)عارضارشل

 املطلب الثبًي
 حقوق املسبهوني احلبضريي الجتوبع اجلوعيت العبهت

عاء ا ءل ءف ءجءهع عاء ػا ءشف ه ػـ ءػاا ه رعس  تت هف عاجء شل عا اءل ا  ر ل 
هتقرشػػر   عالصػػشؿ  ػػم إدعرل عا ػػر ل هتصػػرشؼ عءهر ػػا تصػػا عالخه ػػم صػػا كل   عاءػػاؿ

ءػػ  ءج ػػس عالدعرل  هعذع  اقػػل عاجء شػػل عا اءػػل ا  ػػر ل أ ػػ   ال ػػترعؾكا شا ػػتلا عا اءػػل 
اتلا عجتءاأ إقه شت شف أ    ؿ ء ا ـ عف ش ر  أ    ضهر    ذع عاقدر ءف عأل ءشل

 لا.هءقاة ل عالءهر هعاءهضهأال عاتم ت رض أ شلا هعاتصهشل أ ش
عأضػػػػػام ءج ػػػػػس عالدعرل ه ػػػػػؽ  ع ػػػػػتجهعي ػػػػػم عاءػػػػػدعهالل ه   ػػػػػترعؾهش ػػػػػد  ػػػػػؽ عال

عاتصهشل ءف عا قهؽ عاجه رشل عاتم تظلر دهر عاء ا ـ  م عدعرل عا ر ل هتهجشػه د تلػا 
 قق ـ  ذع عاءط ي أ   عا  ؿ عآلتم: هأ شه 

 اعضاء مجمس اإلدارة الفرع األول: االشتراك في المداوالت واستجواب
 ػػم عاءػػػدعهالل عاتػػم تػػػتـ  ػػم عاجء شػػػل عا اءػػػل   ػػػترعؾءء  ػػه عالعه  ا ـش ػػؽ ا ء ػػػ 

ه ػذع عا ػؽ شتط ػي ضػرهرل عأػالـ  ش3)أءػاؿهءقاة ل عاءهضهأال عاءدرجػل  ػم جػدهؿ عأل
                                                           

ش ػهف ءء ػؿ عاء ػا ـ ءػف  هش ترط ك ض عات ػرش ال اصػ ل  ػذع عاته شػؿ عا ػرهط عالتشػل: عهال: عف ش1)
عاء ا ءشف    اقشا:عف ش هف عاته شؿ  اكتا كاا تاكل   اا ا:عف ال ش هف عاء ا ـ عاه شؿ أضػهع كءج ػس 

ه ػػػػػذاؾ د.صػػػػػ هل كل ػػػػػقاهي  33عالدعرل عا ػػػػػر ل. عقظػػػػػر د.عاشػػػػػاس قاصػػػػػشؼ  ءصػػػػػدر  ػػػػػاكؽ   
 .465   2117دعر عاقلضل عا ركشل  عاقا رل   عا ر ال عاتجارشل 

عاقػػاقهف عاتجاري)عا ػػر ال عاتجارشػػلش  عاء تكػػل عاقاقهقشػػل   ء ءػػد صػػااح هد.أػػدقاف ع ءػػد  د.كا ػػـ ش2)
 .226   1989كةدعد  

 .237د.عكه زشد رضهعف  ءصدر  اكؽ    ش3)
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 أءػاؿعاء ا ءشف كءضءهف جدهؿ ةكؿ ءدل ءقا ػكل اشتء قػهع ءػف عات ػرؼ أ ػ  طكش ػل عأل
عأضػػام ءج ػػس عالدعرل  ع ػػتجهعيضػػا  ءػػا ش ػػؽ اػػه عش  ش1)اءقاة ػػتلا ع  عاءدرجػػل  شػػه تءلشػػد

ك ػػػمف هتقػػػدشـ عال ػػػر ل اط ػػػي عالشضػػػا ال  جتءػػػاعأقػػػد ءقاة ػػػل عاتقػػػارشر عاءقدءػػػل  ػػػم عال
عجػػاز   ه رصػا أ ػػ   اأ شػل ء ػػار ل عاء ػا ءشف  ػػم عدعرل عا ػر ل  عاكشاقػال عاػهعردل  شلػػا

عاتػػم عاجء شػل عا اءػل هعدرعج عاء ػارؿ  عأءػاؿعاء ػرع ا ء ػا ءشف عا ػؽ  ػم عأػدعد جػدهؿ 
 شرهف ضرهرل ءقاة تلا هعتخاذ عاقرعرعل ك مقلا.

شتـ ءقاة ػتلا هءػدعهاتلا  ػ ه ه شقل شدرج  شلػا عاءهضػهأال عاتػم  أءاؿهجدهؿ عأل
 ق قػػػادعاجء شػػل عا اءػػل هشقػػـه كت دشػػػد ء تػػهعه عاجلػػل عاتػػم تػػدأه عاجء شػػل ال عجتءػػاع ػػم 

عاجء شػػػل ةكػػػؿ  ءػػػاؿأشػػػتـ عأػػػدعد جػػػدهؿ عأل  ش2)هت ػػػهف ء زءػػػل ك ػػػدـ عاءدعهاػػػل  ػػػم غشر ػػػا
 ػػا اػػذع  لػػم ضػػءاقل ا ء ػػا ءشف هذاػػؾ ألف عاءػػدعهالل  ػػهؼ تقصػػي أ ػػ  عاقضػػاشا عق قاد

عاءدرجػػػػػل  شػػػػػه هش هقػػػػػهع أ ػػػػػ  أ ػػػػػـ كااء ػػػػػارؿ عاتػػػػػم  ػػػػػهؼ شػػػػػتـ ءقاة ػػػػػتلا هعاتصػػػػػهشل 
ه ءػا إقلػػا ضػءاقل ألأضػػام ءج ػس عالدعرل ك ػػدـ ء اجػمتلـ كءقاة ػػل ءهضػهع اػػـ  ش3)أ شلػا

هشجػي   ش4)اك  ػه هعاػرد أ ػ  عال ت  ػارعل عاتػم ت ػار ك ػمقه ش ف اػدشلـ ءت ػ  ءػف عاهةػل
هعض ل كقدر عالء اف هك شدل أف عاةءهض  أءاؿعف ت هف عاء ارؿ عاهعردل  م جدهؿ عأل

 قد  ظر عاء رع أ شلا عاءدعهال  م   عاجء شل عا اءل ه ءاشل عختصاصلا هتقظشءا ا ءؿ

                                                           

ءف ةاقهف عا ر ال عا رعةم أ   عقه ) ؿ دأهل إاػ  عجتءػاع عالشرػل عا اءػل شجػي  81  عاءادل تق ش1)
اع  هال شجػػػهز  ػػم عا ػػػر ل عاء ػػا ءل  تجػػػاهزه ع قػػام عالجتءػػػاع عف شر ػػؽ كلػػػا جػػدهؿ كمأءػػػاؿ عالجتءػػ

 159ءػػف ةػػاقهف  18هشجػػهز ذاػػؾ  ػػم عا ػػر ال عألخػػر  كإجءػػاع عألأضػػامش هتقاك لػػا قػػ  عاءػػادل 
كضػػرهرل عف تتضػػءف  161عاءصػػري عءػػا ةػػاقهف عا ػػر ال عا رق ػػم  شػػق   ػػم عاءػػادل  1981ا ػػقل 

عالجتءػػاع. عال عقػػه تػػرؾ ت دشػػد عاءهضػػهأال عاتػػم  عاػػدأهل إاػػ  عجتءػػاع عالشرػػل عا اءػػل جػػدهال كمأءػػاؿ
 شتضءقلا إا  صدهر ءر ـه ش دد  ذه عألأءاؿ.

 .38د. ر اي ء ءهد  ءصدر  اكؽ    ش2)
  عاتقظػشـ عاقػاقهقم ا ء ػرهع عاتجػاري عاجءػاأم  عا ػر ال 2د.أ ػم  ػشد ةا ػـ  ةػاقهف عألأءػاؿ  ج ش3)

 .416   2115  دعر عاقلضل عا ركشل  عاقا رل  31عاتجارشل  ط
 .185د. ارهؽ عكرع شـ جا ـ   قهؽ عاء ا ـ  م عا ر ل عاء ا ءل  ءصدر  اكؽ    ش4)
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عه   ػس عالدعرل ءػف ت قػام ق  ػهعاػذي عأػده ءج أءػاؿغشر عاء ػارؿ عاءدرجػل  ػم جػدهؿ عأل
شجػػػػهز تةششػػػػر عاء ػػػػارؿ عاػػػػهعردل  ػػػػم جػػػػدهؿ  هال  ش1)كقػػػػام أ ػػػػ  ط ػػػػي ك ػػػػض عاء ػػػػا ءشف

ءهأػد  خػر ك ػكي أػدـ جتءػاع إاػ  عالضا ل  ت  هاه تـ تمجشػؿ عالعه  كاا ذؼ أءاؿعأل
هع ت قام ءءا  كؽ ت هف ا جء شل عا اءل عاءدعهال  م عاهةار  عاخطشػرل  ش2)ع تءاؿ عاقصاي

هذاػػؾ  أءػػاؿ تػػ  هاػػهاـ ت ػػف ءدرجػػل كجػػدهؿ عأل جتءػػاعتطػػرع ع قػػام عالعه  تػػم تق  ػػؼعا
 شػل عف خطػهرل  ػذه عاء ػارؿ ت ػتدأم  ػرأل عا صػؿ  ش3)تطكشقػا اقظرشػل  ػهعدل عاج  ػل

هت ػػدل  ػػم طػػهعرا   هعأءااػػ خػػر هعدرعجلػػا  ػػم جػػدهؿ  عجتءػػاع شلػػا دهف عقتظػػار أقػػد 
 رهاشل ءج س عالدعرل هت د ءكررع ا زاه.عاج  ل ع ت اؼ ءخاا ال هعخطام تت قؽ كلا ء 

هءف عاجدشر كااػذ ر عف عاجء شػل عا اءػل ت ػتطش  ه ػم عي هةػل ت ػام عاقشػاـ ك ػزؿ 
   ضػال  ش4)لػاعأءااع د عأضاره هاه اـ ش ف عألءػر ءػدرجا أ ػ  جػدهؿ عه  ءج س عالدعرل

عاجء شػػل عا اءػػل عا ػػؽ  ػػم ءقاة ػػل هءدعهاػػل  عجتءػػاع ػػإف ا ػػؿ ء ػػا ـ ش ضػػر  أػػف ذاػػؾ
عاجء شػػػػػل هءػػػػػف ذاػػػػػؾ تقرشػػػػػر ءج ػػػػػس عالدعرل  عأءػػػػػاؿعاءهضػػػػػهأال عاءدرجػػػػػل  ػػػػػم جػػػػػدهؿ 

ءػا شت  ػؼ إاػ   كاةضػا لهعاءشزعقشل ه  اي عالركاح هعاخ ارر هتقرشر ءرعةػي عا  ػاكال 
هش ػػػتهجي أ ػػػ  ءج ػػػس عالدعرل هءرعةػػػي عا  ػػػاكال ش5)ءػػػف هةػػػار  خطشػػػرل جتءػػػاعع قػػػام عال

                                                           

شجػػهز  ػػم عا ػػر ل عاء ػػا ءل تجػػاهزه ع قػػام عالجتءػػاعش هتقاك لػػا  ءػػف ةػػاقهف عا ػػر ال )هال 81عاءػػادل  ش1)
ةػاقهف ءقػه ءػف  25عا قػرل  175  هعاءػادل 1981ا ػقل  159ءف ةاقهف رةـ  71ءف عاءادل  1عا قرل 

شجػػهز عاك ػػل  ءقػػه ءػػف ةػػاقهف عا ػػر ال عالءػػارعتم عاػػق )ال 2 قػػرل  129عا ػػر ال عا ػػهري هعاءػػادل 
  ه غشر هعرد  م جدهؿ عألأءاؿ عاء  ف أقهش.  م ءا

ا ػػقل  159ءػػف الر ػػل عاتق شذشػػل اقػػاقهف  ػػر ال عالءػػهعؿ عاءصػػري رةػػـ  217ءػػف عاءػػادل  2عا قػػرل  ش2)
1981. 

عرا عاج  ػػػل ع ت ػػػاؼ ءخاا ػػػال هعخطػػػام تت قػػػؽ كلػػػا ء ػػػرهاشل ءج ػػػس ءػػػف عكػػػرز عالء  ػػػل أ ػػػ  طػػػه  ش3)
 عالدعرل 

د.ء ءػػػد أ ػػػم  ػػػهش ـ   ه ءػػػل عا ػػػر ال  ػػػم عالقظءػػػل عا ركشػػػل هعاءقارقػػػل  دعر عاقلضػػػل عا ركشػػػل   ش4)
 .338   2111عاقا رل   قل 

 .416د.أ م ةا ـ  ةاقهف عألأءاؿ  ءصدر  اكؽ    ش5)
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اكػال ءقشػدل كااقػدر عاػذي ال ش ػرض ءصػ  ل عالجاكل أ ػ  ع ػر ل عاء ػا ءشف هت ػهف عالج
عاجء شػػػل عا اءػػػل إاػػػ   عاء ػػػا ـ عف عاػػػرد غشػػػر  ػػػاؼ ع ػػػت ـ رع  ػػػإذع   ش1)عا ػػػر ل ا ضػػػرر

عاجء شل ك ال ل  عق قادهش ت ـز تقدشـ عال ر ل ةكؿ   ةرعر ا كلذع عا مف هعجي عاتق شذ هش هف
 ت ػػاـ عالعف  أ ءػػا    (2)عشػػاـ أ ػػ  عالةػػؿ اتء ػػشف ءج ػػس عالدعرل ءػػف عال ػػت دعد ا ػػرد أ شلػػا

ا جء شػػل عا اءػػل غشػػر  ػػاؼ  ػػم ظػػؿ غشػػاي عاء ػػا ءشف ه ػػم ظػػؿ أػػدـ هأػػم   شػػر ءػػف 
عا ضػػام إاػػ   هعف عالةػػرعر ا ء ػػا ـ ك ػػؽ  ػػه عا ػػؿ  عالدعرشػػل ا  ػػر ل كػػاألءهرعاء ػػا ءشف 

 ال شتخػذ ػه عا ػؿ عال ضػؿ  ػم تقػدشرقا  تػ  ه  أقد ر ض عأضام ءج ػس عالدعرل عالجاكػل
ف أكػػارل ت ػػرشض ءصػػ  ل عا ػػر ل ا ضػػرر ه ػػش ل ا تلػػري ءػػف عالجاكػػل عالدعرل ءػػ ءج ػػس

 . تجهعيعا ا شل ا  اعؿ هعال
 الفرع الثاني: التصويت

  إذ ش ػػد  ػػؽ عاتصػػهشل عاه ػػش ل عال ا ػػشل ا ء ػػا ءشف ا تػػدخؿ  ػػم  شػػال عا ػػر ل 
 ذ عف  إل هعتخػاذ عاقػرعرعل عاءت  قػل كلػاتضءف اه عاء ار ل عا  اال  م تقرشر  اهف عا ر 

 قػػهؽ عاء ػػا ـ  ػػم إدعرل عا ػػر ل هرةاكتلػػا تتػػرجـ  ػػم عاهعةػػ  كػػاا ؽ  ػػم  ضػػهر عاجء شػػل 
هقظػػرع أل ءشػػل  ػػػذع عا ػػؽ  قػػد ع رقػػا عف قتطػػػرؽ عاشػػه  ػػم  ػػذع عاءك ػػػل   هعاتصػػهشل  شلػػا

 ءف عات صشؿ ه قا ا تق شـ عآلتم: ك مم
 : طبيعة حق التصويتأوالً 
ع ػد عا قػػهؽ عا ردشػل عال  ػػر ش ػد  ػؽ عاتصػػهشل ءػف عا قػػهؽ عأل ا ػشل ا ء ػػا ـ ه  

شجػهز  هشت  ػؽ  ػذع عا ػؽ كااقظػاـ عا ػاـ  ػال  ع ءشل  م عدعرل عا ر ل هشالـز ء  شته ا  لـ
 رءػػاف عاء ػػا ـ ءقػػه كػػق  شػػدرج  ػػم قظػػاـ عا ػػر ل هعف عجػػاز عاء ػػرع عدرعج ةشػػهد أ ػػ  

 ػػػد  رءػػػاف إاػػ   شجػػػهز عف شصػػػؿ كلػػدؼ تقظػػػشـ ءءار ػػػته ها ػػف ال  ءءار ػػل  ػػػذع عا ػػػؽ
                                                           

عالءػارعتم   هش تػـز عأضػام ءج ػس عالدعرل كاالجاكػل أ ػ  عال ػر ل ءف ةاقهف عا ػر ال  131عاءادل  ش1)
 كااقدر عاذي ال ش رض ءص  ل عا ر ل ا ضرر.

د. رشد عا رشقم  عا ر ال عاتجارشل  عاء رهع عاجءاأم كشف ه دل عةطار عاقاقهقم هت دد عأل ػ اؿ   ش2)
 .323ءصدر  اكؽ   
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شت لػػد كااتصػػػهشل أ ػػ  ق ػػػه ء ػػشف  ػػػإذع عه   ػػخ   خػػػرإاػػػ   ـ ءػػف  ػػػذع عا ػػؽعاء ػػا 
هش ػهف صػ ش ا ه ػؽ عاتصػهشل عاءقصػه  أ شػه  ش1)أػد كػاطال   ت ػاؽ صؿ ء ػؿ  ػذع عال

عه كصػػػػ ل  ش2)ش ػػػػم كااتزعءاتػػػػه  ػػػػم قظػػػػاـ عا ػػػػر ل  جػػػػزعم ش ػػػػرض أ ػػػػ  عاء ػػػػا ـ عاػػػػذي ال
 ػاف عاتقػازؿ إذع  ري عا ػلـر ػض عاء ػتعه  ت  ظشل خالؿ عاهةػل عاءتػرهؾ ا  ػر ل ا قكػهؿ

هعف  ػػذع عا ػػؽ ء  ػػهؿ  ػػم غااكشػػل عات ػػرش ال   ش3)أػػف عا ػػلـ ء  ػػؽ أ ػػ  ةكػػهؿ عا ػػر ل
عاءقارقل هءقلا ةاقهف عا ر ال عا رعةم هعاتم تقرر ا ء ا ـ  ؽ عا ضهر هعاتصهشل  م 

ش ػػػػػـز عاء ػػػػػا ـ  ا  كااتصػػػػػهشل هال قجػػػػػد قصػػػػػعه  عالشرػػػػػل عا اءػػػػػل دهف عف ت زءػػػػػه كاا ضػػػػػهر
 عاتصهشل.عه  كاا ضهر
 أحكام حق التصويت :اً ثاني
 ػػإذع اػػـ   ش ػهف عكػػدعم عألصػػهعل  ػػم عاجء شػل عا اءػػل كااطرشقػػل عاتػػم ش شقلػا عاقظػػاـ 

أ ػػ   ش4)هتهع ػػؽ أ شلػا عاجء شػػلجتءػاع  ش ػدد عاقظػػاـ ذاػؾ تػػـ كااطرشقػل شقتر لػػا ررػػشس عال
 ػػاف   إذع ش5)عف عاء ػرع  ػػرض طرشقػػل ء ػػددل  ػػم عاتصػػهشل ه ػػم طرشقػػل عالةتػػرعع عا ػػري

كإةاءػػػػل دأػػػػه  عاء ػػػػرهاشل عه  ك ػػػػزالـعه  عأضػػػػام ءج ػػػػس عالدعرل اقتخػػػػايعاقػػػػرعر شت  ػػػػؽ ك
عا ػػر ام عاءػػدشر هك  ػػي عه  عا ػػرشؾعه  ط ػػي ذاػػؾ ررػػشس ءج ػػس عالدعرلإذع  عه  أ ػػشلـ

                                                           

 .463د.ص هل كلق اهي  ءصدر  اكؽ    ش1)
عاتقظػػػػشـ عاقػػػػػاقهقم ا تجػػػػارل  عاء  شػػػػل عاتجارشػػػػػل هعاصػػػػقاأشل ا  ػػػػر ال عاتجارشػػػػػل   م دهشػػػػدعر د. ػػػػاق ش2)

 .757     2118ءق هرعل عا  كم  
-عألأءػاؿ عاتجارشػل هعاتجػارل  عا ػر ال عاتجارشػل-عاقػاقهف عاتجػاري  ءقدءػل د.ءصػط    ءػاؿ طػه  ش3)

 .346   1982عاء  شل عاتجارشل هعاصقاأشل  ءق مل عاء ارؼ  عال  قدرشل  
 .515د.ء ءد أ م  هش ـ  ءصدر  اكؽ    ش4)
ي  ػػػم ععاػػػر  كإكػػػدعمشقصػػػد كاا ػػػرشل  ػػػم عالةتػػػرعع عا ػػػرشل عاق ػػػكشل هاػػػشس عاءط قػػػل إذ شػػػتـ عاتصػػػهشل  ش5)

عاكطاةػػال ش تػػي  شلػػا ع ػػـ عاء ػػا ـ هءقػػدعر عال ػػلـ عاتػػم شءت  لػػا هرعشػػه  ػػم عاقػػرعرعل عاء ػػرهض  ػػـ 
د.ء ءػػػد  ػػػءشر    ػػػف عاقتشجػػػل عاقلارشػػػل ا تصػػػهشل  عقظػػػر:تجءػػػ  عاكطاةػػػال هت ػػػرز أ ػػػ   ػػػدل كػػػؿ ت

  1989عا ػػػػرةاهي  عا ػػػػر ال عاتجارشػػػػل  ػػػػم عاقػػػػاقهف عاءصػػػػري  دعر عاقلضػػػػل عا ركشػػػػل   عاقػػػػا رل  
 214. 
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شء ػػػػػؿ أ ػػػػػر   عصػػػػػ اي  صػػػػػ  رعس عاءػػػػػاؿعه  عه أػػػػػدد ءػػػػػف عاء ػػػػػا ءشف  عال ػػػػػهعؿ
هعشػػا  ػػػاف عألءػػر  ػػإف ةػػاقهف عا ػػػر ال  ش1)ةػػؿأ ػػ  عال جتءػػػاععالصػػهعل عا اضػػرل  ػػم عال

ءػا شجشػز ءكا ػرته عا رعةم ال ش ترط ءكا رل  ؽ عاتصهشل ءػف ةكػؿ عاء ػا ـ  خصػشا هعق
إاػػ   هتلػػدؼ عأل  ػػاـ  ش شػػل ءكا ػػرل  ػػؽ عاتصػػهشل  ػػم عات ػػرش ال  ءػػف ةكػػؿ ءء ػػؿ أقػػه

ك ضػػلـ هألي  ػػكي ءػػف عه  ضػػءاف  رشػػل عاتصػػهشل هر ػػ  عا ػػرج أػػف ع ػػد عاء ػػا ءشف
 ػػكاي  ػػمف شت  ػػؽ عاقػػرعر عاءط ػػهي كااتصػػهشل ك ػػمقه كم ػػد عأل ػػخا  عاػػذشف تػػركطلـ عال

 .ش2)كااء ا ـ أالةل  خصشل تا ر  م  رشل تصهشته أ   عاقرعر
أػػف عه  عاتصػػهشل عا  قػػم هعا ػػري عاػػذي شقػػهـ كػػه عاء ػػا ـ ءكا ػػرلإاػػ   كاةضػػا ل 

شل ه ػػم عاتصػػهشل  رضػػل عاتطػػهرعل عا دش ػػل  اشػػل جدشػػدل ا تصػػه   طرشػػؽ قاركػػه عاقػػاقهقم
هذاػػػػؾ ا ػػػػالج ظػػػػا رل تةشػػػػي  شعةا ترهقػػػػمهعاتصػػػػهشل   أػػػػف ك ػػػػد )عاتصػػػػهشل كااءرع ػػػػ ل

ال عاجء شػػػػل عا اءػػػػل هاتخ شػػػػؼ ق قػػػػال  ضػػػػهر هأقػػػػد عجتءاأػػػػعاء ػػػا ءشف أػػػػف  ضػػػػهر 
عاجء شػػػال عا اءػػػل ا ػػػدـ ع تءػػػاؿ عاقصػػػاي  عق قػػػادهاتق شػػػؿ  ػػػر  أػػػدـ  عاجء شػػػال عا اءػػػل

 .ش3)عاقاقهقم
 ت المقررة لكل مساهمعدد األصوا :اً ثالث
إف عاقاأػػدل عا اءػػل  ػػم ةػػاقهف عا ػػر ال عا رعةػػم هغااكشػػل عات ػػرش ال عاءقارقػػل  ػػم  

هذاػػؾ ؛ ع  هع ػػد ا  تقا ػػي أػػدد عألصػػهعل ءػػ  أػػدد عأل ػػلـ كء قػػ  عف ا ػػؿ  ػػلـ هع ػػد صػػهت
اءكدع عاء اهعل كشف عاء ا ءشف  ش هف كذاؾ ا ء ا ـ أدد ءف عألصهعل كقدر أػدد  ا  تطكشق

                                                           

ءف ةاقهف عا ر ال  83هق  عاءادل  1981ا قل 159ءف ةاقهف  ر ال عالءهعؿ رةـ  73عاءادل  ش1)
شر عه ع د عاء ا ءشف ا  ضهر هعاتصػهشل  ػم عالشرػل عا اءػل عا رعةم عاتم تجشز ا ء ا ـ ته شؿ عاة

 ك شل  عقه ءف كاي عها  عف  ذه عا قهؽ ت كل ا ء ا ـ أقدءا شكا ر ا عصاال أف ق  ه  
. هد. ءشر كر اف رعغي  عاقظاـ عاقاقهقم ا  رض عا اـ 245د.إاشاس قاصشؼ  ءصدر  اكؽ    ش2)

 .254   2116ا رعم عأل لـ  كدهف ء اف ق ر  
 .211-198د. ارهؽ عكرع شـ جا ـ   قهؽ عاء ا ـ  م عا ر ل عاء ا ءل  ءصدر  اكؽ    ش3)
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عل اك ض عقهعع عأل ػلـ عءتشاز هء  ذاؾ  ال شهجد ءاق  ءف تقرشر  ش1)تم ش هز اعأل لـ عا
  ش ػػػهؽ أػػػدد ا هشط ػػػؽ أ ػػػ   ػػػذه عأل ػػػلـك شػػػل ش ػػػهف ألصػػػ اكلا أػػػدد ءػػػف عألصػػػهعل 

عاصهل عاءػزدهج شءق ػه عاقػاقهف  عءتشازهعف   ش2)عاءزدهجعه  عأل لـ ذعل عاصهل عاءت دد
 ءتشازل هال ت تطش  عا ر ل عاةام ء ؿ  ذع عالاجءش  عأل لـ عاتم تتهع ر  شلا  رهط ء شق

 عألصػهعل عاءت ػددل ءرعأػال اػك ض عاء ػا ءشف ه قػا اءػا شػق  أ شلػا أقػد ا عءتشػازكشقءػا 
إصدعر ع لـ أدشءػل عاصػهل كضػهعكط ء شقػل  ش4)هعجازل ك ض عات رش ال ش3)قظاءلاعه 

  ء كل ء شقل عالركاح عاصا شل عالهاهشل  م  صهؿ أ إا   كاةضا لهش هف ألص اكلا 
هعهاهشػػػل  ػػػم عا صػػػهؿ أ ػػػ  ةشءػػػل ع ػػػلءلـ ءػػػف رعس عاءػػػاؿ عا ػػػر ل أقػػػد   ءػػػف عالركػػػاح

هذاؾ ءقاكػؿ أػدـ عاء ػار ل  ػم   تص شتلا هعا صهؿ أ   ق كل ء شقل ءف قاتج عاتص شل
هقػر  عقػػه   ػقا   ػػؿ عاء ػرع عا رعةػػم   ش5)عاتصػهشل أ ػػ  عاقػرعرعل  ػػم عاجء شػال عا اءػػل

أل لـ هقػر  كصػ ل عالتجػاه عات ػرش م  ػم عا ػرعؽ هعغ ػي عاػدهؿ ك ظره إق ام ء ؿ  ذه ع
 ػ ي عاء ػا ـ ك قػه إاػ   عا ركشل عاذي ال شجشز عصدعر ء ؿ  ذه عأل لـ ألف ذاػؾ شػادي

 عخالؿ كءكدع عاء اهعل كشف عاء ا ءشف.إا   ع اس ءف  قهةه هشادي عشضا

 املبحث الثبًي
 حقوق املسبهن اإلداريت يف جملس اإلدارة

   قػػػهؽ عةدعرشػػػل  ػػػم ءج ػػػس عةدعرل ها ػػػف ش تق لػػػا   شػػػر ءػػػف عاضػػػ ؼ ا ء ػػػا ـ 
ءءػػػا ش قػػػد  ػػػذه عا قػػػهؽ   هذاػػػؾ ا ػػػدـ هأػػػم عاء ػػػا ءشف كلػػػذه عا قػػػهؽ ه ش شػػػل ءءار ػػػتلا

                                                           

  ه ػذاؾ 212د. ػارهؽ عكػرع شـ جا ػـ   قػهؽ عاء ػا ـ  ػم عا ػر ل عاء ػا ءل  ءصػدر  ػاكؽ    ش1)
 .463د.ص هل كلق اهي  ءصدر  اكؽ   

د عا رشقػػم  ءصػػدر  ػػاكؽ  .هد. رشػػ482 ػػءش ل عاق شػػهكم  عا ػػر ال عاتجارشػػل  ءصػػدر  ػػاكؽ    ش2)
 315. 

 .382   1975  2د.ءصط    ءاؿ طه  عاقاقهف عاتجاري عا كقاقم  دعر عاقلضل عا ركشل  ط ش3)
 ءف قظاـ عا ر ال عاءصري.118ءف عاءادل 2عا قرل  ش4)
 .55ء ءد أطا عهلل  ءصدر  اكؽ    ش5)
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ذاػػػؾ ع ػػػتر ار عصػػػ اي إاػػػ   عضػػػؼ  ع ءشتلػػػا  ػػػم ضػػػءاف ءهضػػػهأشل عا ػػػر ل ه ػػػ ا شتلا
 ػػػا ءشف ه قلػػػـ  ػػػم عا صػػػ  عاء ػػػشطرل هءج ػػػس عالدعرل كإدعرتلػػػا ك شػػػدع أػػػف رةاكػػػل عاء

هعف عاقاأدل عا اءل  ش1)هءصااح عاء ا ءشف عةدعرل ءءا شق  س   كا أ   ءص  ل عا ر ل
هةػد ت ػهف  ػذه عا ػ طال    م عف اءج س عالدعرل جءش  عا  طال عاخاصل كإدعرل عا ر ل

    عه أقػػد تم ػػشس عا ػػر لعه كءهجػػي قظػػاـ عا ػػر ل ش2)ء ػػددل عءػػا كءهجػػي قػػ  عاقػػاقهف
شػػػػل أقػػػػد ةشاءػػػػه ت اةج ػػػػس ءرعأػػػػال ت ػػػػؾ عاقشػػػػهد هعاضػػػػهعكط عاقاقهقشػػػػل هعالهشجػػػػي أ ػػػػ  عاء

لػػا عأءاات قشػػؽ ءصػػ  ل عا ػػر ل هكت ػػششر إاػػ   كءءار ػػل  ػػ طاته هذاػػؾ اضػػءاف عقصػػرع ه
عتلا هعال ت ػرض ع ػت ءار ه  ػف  هت قشؽ ع دع لا عاتم عق رل ءف عج لا ه ءاشل ءػدخرعتلا

 .ش3)عارةاكشلءف ةكؿ عالشرال عه  اء ار ل ءف ةكؿ عاء ا ءشف
ق ػػػت رض  قػػػهؽ عاء ػػػا ـ عالدعرشػػػل  ػػػم ءج ػػػس عالدعرل أ ػػػ  عاق ػػػه  هأ ػػػ  ذاػػػؾ 

 عاتاام:
 حقوق العضوية في مجمس اإلدارة المطمب األول:
 حق المساهم في ضمان احترام مصمحة الشركة المطمب الثاني:

 املطلب األول
 حقوق العضويت يف جملس اإلدارة

 هال ػػػػشءاا ػػػر ال أ ػػػػ  هجػػػهي عدعرل عا ػػػػر ل ع ةػػػػهعقشفت ػػػر  عاػػػػقظـ عاقاقهقشػػػل ه  
 ػػػ شا ق ػػػه تطهشر ػػػا   عا ػػػر ل عاء ػػػا ءل ءػػػف خػػػالؿ ءج ػػػس ت ػػػهف اػػػه صػػػال شل إدعرتلػػػا

ال ءج ػػػس عالدعرل عقءػػػا تق صػػػر  ػػػم عاقشػػػاـ عختصاصػػػعي عف  ػػػ طال   هزشػػػادل عركا لػػػا
  عاء تػػادل ا  ػػر ل ءػػف تصػػر ال عاقاقهقشػػل هءادشػػل ت ػػـز ات قشػػؽ غػػرض ا  ػػر ل أءػػاؿكاأل

                                                           

هد. ػػءشر كر ػػاف  31ءل   ء ءػػد أطػػا عهلل عاقػػاجـ   ءاشػػل عة شػػل ء ػػا ءشف  ػػم  ػػر ال عاء ػػا (1) 
 .557ءصدر  اكؽ   

 1981ا ػػػػقل  159ءػػػػف عاقػػػػاقهف رةػػػػـ  77ءػػػػف ةػػػػاقهف عا ػػػػر ال عا رعةػػػػم  هعاءػػػػادل  117عاءػػػػادل  ش2)
 .2115ا قل94عاءصري عاء دال كااقاقهف رةـ 

 .757د. اقم ء ءد دهشدعر  ءصدر  اكؽ    ش3)
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ءجءهأل ءف عا ػرهط عاهعجػي ته ر ػا  ػم عا ػخ  عاػذي شرغػي كػمف  قهعقشفد  ددل عاهة
ءػػف اػػه عا ػػؽ  ػػم  عقتخػػاي ءػػا تػػـ ت دشػػد   شػػل  ش1)ش ػػهف أضػػهع  ػػم ءج ػػس عدعرل عا ػػر ل

 قق ـ  ذع عاءط ي أ   عا  ؿ عآلتم: هأ شه  ش2)عاتر شح ا ضهشل ءج س عالدعرل
 ةحق الترشيح لعضوية مجمس االدار  الفرع األول:

ءػػػف  ا  ع ا ػػػش ا   قػػػ ش ػػػدا ضػػػهشل ءج ػػػس عدعرل  ػػػر ل عاء ػػػا ءل  عاتر ػػػشحإف  ػػػؽ  
ش ػػ    ا  شلشه ػػذع عا ػػؽ كػػد  عاقػػاقهف ءتػػ  تػػهع ر  شػػه  ػػرهط كشقلػػا قػػهؽ عاء ػػا ـ ش ػػت قه 

 ءف خالاه عاء ا ـ اءءار ل  قه  م إدعرل عا ر ل.
ل  قػد ع ػدل شال عادهاػعةتصػادأل ءشل  ر ال عاء ا ءل هتم شر ا عاكااغ  ػم  ع  هقظر  

 م ءج ػس عالدعرل هأػدل ةشػهد  ش3)ع  عات رش ال أ   ضرهرل تهع ر  رهط  شءف ش شف أضه 
ش ػػترط  ػػم أضػػه ءج ػػس عالدعرل عف  هال  شجػػي ءرعأاتلػػا اضػػءاف   ػػف عدعرل عا ػػر ال

إال إقه ش ترط عف ش هف أضه ءج س  ش4) قد ش هف  خصا ء قهشاا   طكش ش ا  ش هف  خص
ف ش هف أضػه ءج ػس   هع  ر أ شه ألي  كي ءف ع كاي عا جره غشر ء ج ع  عالدعرل رع د

                                                           

قػػػػ  أ ػػػػ   1981ا ػػػػقل  159ءػػػػف ةػػػػاقهف عا ػػػػر ال عاءصػػػػري رةػػػػـ  54ش ءػػػػف عاءػػػػادل 1عا قػػػػرل) ش1)
عقػػػه)اءج س عالدعرل  ػػػؿ عا ػػػ طال عاءت  قػػػل كػػػإدعرل عا ػػػر ل هعاقشػػػاـ ك ا ػػػل عألأءػػػاؿ عاالزءػػػل ات قشػػػؽ 
غرضػػػلا  هذاػػػؾ  شءػػػا أػػػدع ءػػػا ع ػػػت ق  كػػػق  خػػػا   ػػػم عاقػػػاقهف عه قظػػػاـ عا ػػػر ل ءػػػف عأءػػػاؿ عه 

ا ػ هدي ءءػا تصر ال تدخؿ  م عختصا  عاجء شل عا اءلش.هكذعل عاء ق  ذ ي قظػاـ عا ػر ال ع
أ ػػ  عف)ءػػ  ءرعأػػال عالختصاصػػال عاءقػػررل  73ذ ػػي عاشػػه عاء ػػرع عاءصػػري  ػػشف قصػػل عاءػػادل 

ا جء شػػػػل عا اءػػػػل ش ػػػػهف اءج ػػػػس عالدعرل عه ػػػػ  عا ػػػػ طال  ػػػػم عدعرل عا ػػػػر ل  ءػػػػا ش ػػػػهف  ػػػػم  ػػػػدهد 
 عختصاصه عف ش هض هع دع عه ع  ر ءف عأضاره...ش

 .973   2118د. ءش ل عاق شهكم  ءصدر  اكؽ   ش2)
عف ش ػػػهف -2عف ش ػػهف  اءػػػؿ عأل  شػػل   -1ءػػف ةػػػاقهف عا ػػر ال عا رعةػػم شػػػق  أ ػػ )116عاءػػادل  ش3)

عف ش ػػهف -3ءءقهأػػا ءػػف عدعرل عا ػػر ال كءهجػػي قػػ  ةػػاقهف عه ةػػرعر صػػادر ءػػف جلػػل ءختصػػلش.)
ءػف ةػاقهف عا ػر ال 91  91  89هعشضػا عقظػر عاءػهعد   لـش.شقؿ أف.. ءاا ا ا دد ءف عأل لـ  ال

 .1981ا قل 159عاءصري رةـ 
 .339  ءصط    ءاؿ طه  ءصدر  اكؽ  ش4)



ى707ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى(دراسةىمقارنة)ىالمساهمةىشركاتىفيىالمالوةىغورىالمساهمىحقوق

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

اء ػا ءهف عالدعرل أ   ء ته  ءف عاقزع ل هعالءاقل هعا رؼ ه  ف عاخ ؽ اشطءرف ء ػه ع
ف أضػػه كءج ػػس عدعرل هشجػػي عةػػرعر  تاكػػل كقكػػهؿ عات شػػش  ءػػا  أ ػػ    ػػف عالدعرل عا ػػر ل

ف ش ػرض أ ػ  عا ػخ  شء ػف ع هت ءف عا  ءل ءػف عالةػرعر  ػم عقػه ال   ر ل عاء ا ءل
 ضال أف ةط  دعكر عات اشؿ كادأام عا ضه  شءا ك د عقه   عأكام هء اهاشال رغـ عرعدته

 .ش1)اـ شقكؿ ذاؾ عات شف
 ءػػا ع ػػترطل غااكشػػل عات ػػرش ال  ػػشءف شقتخػػي ا ضػػهشل ءج ػػس عةدعرل عف ش ػػهف  
ألقػػػه ع ػػػر  أ ػػػ  غشػػػره أ ػػػ  رأاشػػػل ءصػػػ  تلا هأػػػدـ عات ػػػرشط ؛ ا   ػػػم عا ػػػر لء ػػػا ء
 ك قهةلا.
عا ضػػػهشل  ػػػم ءج ػػػس عدعرل ش  ػػػم تػػػهع ر  ػػرهط  ال  عءػػا كااق ػػػكل اقشػػػهد عا ضػػهشل 

قػ  أ شلػا  ش2)شهجػد ةشػهد ةاقهقشػلإذ  ءرعأال عاقشهد عاهعردل أ    ذه عا ضػهشل هعقءا شجي
 .ش3)عاقاقهف هةشهد عاقظاءشل

ي  ػم ءج ػس عةدعرل شق قػد  ػم  ػر ل عاء ػا ءل أتكار عءا أف تء شؿ عا خ  عال 
  ش ػػم عاءء ػػؿ ا  ػػر ل  ػػم ءج ػػس إدعرلكت ػػشف عا ػػخ  عاطك ختصػػا عالءج ػػس عةدعرل ا

ذع  اف ا  خ  عال عا خ  عاطكش م عاػذي شء  ػه  ػم  عختشاري  اءؿ عا رشل  م أتكار هع 
ءج ػػس عةدعرل ءادعءػػل تتػػهع ر  شػػه  ػػرهط عات شػػشف  ػػم عاءج ػػس إال عف  ػػذه عا رشػػل تػػرد 

                                                           

د. ءدي ء ءهد كارهد  عا ضهشل  م ءج س عدعرل عا ر ل عاء ا ءل  ءج ل عألز ر     ػ ل عا  ػـه  ش1)
 .461   12  عاءج د 2111عةق اقشل   قل 

 ال الشجهز عف شجء  كػشف أضػهشل ءج ػس عدعرل ع  ػر ءػف  ػر تشف ءػف  ػر -1ش ءؿ ةشهد ةاقهقشل) ش2)
عاقشػػػػهد عاخاصػػػػل -3عاقشػػػػد عاخػػػػا  اءج ػػػس عدعرل عا ػػػػر ال عاء ػػػػاكلل عه عاءقا  ػػػل  -2عاء ػػػا ءل  

عاقشػػهد عاخاصػػل كمأضػػام عالشرػػال -4كضػػءاف أػػدـ ع ػػتةالؿ أضػػه ءج ػػس عالدعرل اهظش ػػل أاءػػل  
 عاقشاكشل هعاءجااس عا  كشل عاء  شلش.

 ػرهط قظاءشػل -   كشؿ عاضػءاف  ي رط عءتالؾ أددع ءف عأل لـ عا ر ل هتقدشءه أ -هش ءؿ)ع ش3)
عخػر  ك ػرط عال تخػػااؼ عاقػاقهف عه عاقظػاـ عا ػػاـ عه عآلدعي عا اءػل هعف تلػدؼ إاػػ  ت قشػؽ ءصػػ  ل 

 عا ر لش.
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ي  ػػم ءج ػػس عةدعرل اءػػدل أتكػػار  ػػؿ عا ػػخ  عالهش ػػهف ت ػػشف ءء  ش1)أ شلػػا ك ػػض عاقشػػهد
ي  م ءج س عالدعرل هجػي عف أتكار  إذع جددل أضهشل عا خ  عال  أضهشل ءف شء  ه

 .ش2)ش شف ءء  ه أف  ؿ ءدل تتجدد أضهشته أقلا
 بة عمى العضوية في مجمس اإلدارة الفرع الثاني: الحقوق المترت

ءج ػػس  عق قػػاد  ػػؽ ط ػػي  شترتػػي أ ػػ  عا ضػػهشل  ػػم ءج ػػس عةدعرل أػػدل  قػػهؽ 
ا ػدـ هجػهد قػ  شقشػد   ال هعاء ار ل  م عاتصهشلجتءاأعالدعرل هعالقاكل  م  ضهر عال

ه ػػػم   عا ػػػر ل ةدعرلهت ػػػد  ػػػذه عا قػػػهؽ ه ػػػارؿ ه اشػػػال ش ػػػتخدءلا عا ضػػػه    ػػػذع عا ػػػؽ
 ءػػػا ش ػػػت ؽ عأضػػػام ءج ػػػس   ضػػػرهرل تقظشءشػػػل تقتضػػػشلا عاءصػػػ  ل  ػػػم إدعرل عا ػػػر ل

 عاتم شقهءهف كلا  م تق شذ ءلءاتلـ  م عدعرل عا ر ل. أءاؿعةدعرل عجرع أف عأل
 هاذع ق ت رض  ذه عا قهؽ أ   عاق ه عآلتم:

 مجمس اإلدارة انعقادحق طمب  :أوالً 
عق قػػاد ءج ػػس عةدعرل ه ضػػهر ط ػػي   ش ػػؽ ألي ء ػػا ـ   ػػي عاقػػاقهف عا رعةػػم 
ق ػاط عا ػر ل ءػف  ال ءج ػس عةدعرل ء ػمال ضػرهرشل اتش ػشرعجتءاأهت د   ش3)اتهعجتءاأ

 هعدعرشل ه قشل هتخطشطشل.  جلال ءااشل
ءج ػػػس  عجتءػػػاععدقػػػ  ا ػػػدد ءػػػرعل  ع   ػػػد  ش1)عهجكػػػل عات ػػػرش ال عاءقارقػػػل عا دش ػػػل 

عاءج ػػػس  ػػػم ءش ػػػاد ء ػػػدد  عجتءػػػاععالدعرل خػػػالؿ عا ػػػقل عاءااشػػػل   قػػػد هجػػػهد إاػػػزعـ ش قػػػد 
 .ش2)أ   ع ءؿ هجه ضءاف ةشاـ عاءج س كهعجكاتهإا   هكص ل دهرشل هءقتظءل شادي  ذع

                                                           

 شجػي عف ش ػهف ءء ػؿ عا ػخ  عالأتكػاري  ػم عاءج ػس  خصػا  خػر غشػر -هت ػءؿ  ػذه عاقشػهد ع ش1)
ا ػخ  عالأتكػاري ع ػد عأضػام ءج ػس هال شجهز عف شختار ع-ءء  ه  م عاجء شل عا اءل ا  ر ل.ي

هاشس ا  خ  عاطكش م عف شء ؿ -إدعرل  ر ل عاء ا ءل عاتم ش ا ـ  شلا ءء ال  اه  م عاءج س .ج
 خصػػشف عأتكػػارششف  ػػم ءج ػػس عدعرل هع ػػدلش ء ػػار عاشػػه أقػػد د.صػػ هل كلق ػػاهي  ءصػػدر  ػػاكؽ  

 .938.هد. ءش ل عاق شهكم  ءصدر  اكؽ   518 
 .939-938ءصدر  اكؽ    د. ءش ل عاق شهكم  ش2)
 .2116د.اطشؼ جكر  هءاقم  عا ر ال عاتجارشل  جاء ل عاء تقصرشل   ش3)
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شجتءػ   شػه عاءج ػس كصػ ل دهرشػل  ع  ء دد ع  إال عف عاء رع عا رعةم اـ ش رض ءهأد 
كػػؿ تػػرؾ عألءػػر اتقػػدشر ررػػشس عاءج ػػس عالدعرل   ءػػا  جتءػػاعا ػػدد ءػػرعل عال ع  هاػػـ شضػػ   ػػد
 .ش3)ذاؾإا   دأل عا اجل

 يت عمى القرارات في مجمس اإلدارةحق المناقشة والتصو  :اً ثاني
ادهر عأضام ءج س عالدعرل  م عدعرل عا ر ل  إف ا ؿ أضه  ػؽ ءقاة ػل  ت  شال   

عاءج ػػس هاػػه  ػػم  ػػكشؿ ذاػػؾ  ػػؽ  عأءػػاؿهءدعهاػػل عاءهضػػهأال عاءطره ػػل أ ػػ  جػػدهؿ 
ه ػذع ءػا   أ   ه ارؽ عا ر ل هع رعر ا هط ي عاكشاقال عاالزءل ءف عدعرل عا ػر ل عالطالع

    عاقرعرعل عاءج س.شضءف عا  ا شل هعاء ر ل عاالزءل اتصهشل أضه أ
هعف   ذاػػؾ ررػػشس عاءج ػػس هعا ضػػه عاءقتػػدي  ػػم ها ػػؿ أضػػه صػػهل هع ػػد كءػػا 

ت ػػاهي عصػػهعل عأضػػام ءج ػػس عالدعرل تتػػشح الػػـ جء شػػا عا رشػػل  ػػم عاءدعهاػػل هعاءقاة ػػل 
 هعاتصهشل ه ءا ش قؽ ءكدع عاء اهعل كشف عاء ا ءشف.

 ػػػم  عجتءػػػاعتػػػـ ءدعهالتػػػه هءقاة ػػػته هعاتصػػػهشل أ شػػػه خػػػالؿ   شػػػل عف تػػػدهشف ءػػػا 
عأتقاؿ ءا عدا  كه ءف ءقاة ل  شضءف عه  عاء ضر شضءف أدـ تزهشر تصهشل عا ضه

 عا ضه كذاؾ تصهشته عاذي عدا  كه.
 

                                                                                                                                                      

)شجػي  2111  ا قل29ءف عاقاقهف عا ر ال عا هري عاجدشد رةـ 157ءف عاءادل  4 قصل عا قرل  ش1)
ل  قػر  155عف التقؿ عالجتءاأال عاءج س أف ءرل هع دل أ   عألةؿ  ؿ  ال ل ع لرال هقصل عاءادل

شقػػؿ أػػدد عجتءاأػػال ءج ػػس  )شجػػي عف ال 1997ا ػػقل  22ءػػف عاقػػاقهف عا ػػر ال عألردقػػم رةػػـ  2
 عالدعرل  ر ل عاء ا ءل عا اءل أف  تل عجتءاأال خالؿ عا قل عاءااشل ا  ر ل...ش

ءف ةاقهف عا ر ال أ   عقه)أ   ررشس هعأضػام ءج ػس عالدعرل عف شكػذاهع ءػف  121تق  عاءادل  ش2)
شر ءصػػااح ءػػا شكذاهقػػه  ػػم تػػدكشر ءصػػاا لـ عاخاصػػل هعدعرتلػػا عدعرل  ػػ شءل هةاقهقشػػل عا قاشػػل  ػػم تػػدك

شقزاػػهع  ػػم ذاػػؾ أػػف أقاشػػل عا ػػخ  عاء تػػاد ءػػف عء ػػاالـ  ه ػػـ ء ػػاهاهف عءػػاـ عالشرػػل  أ ػػ  عف ال
 عا اءل أف عي أءؿ شقهءهف كه كص تلـ  ذهش

ةاقهف  ر ال عألءهعؿ عاءصري رةـ  ءف 81ءف ةاقهف عا ر ال عا رعةم هشقاك لا عاءادل  86عاءادل  ش3)
 .1981ا قل 159
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 املطلب الثبًي
 حق املسبهن يف ضوبى احرتام هصلحت الشركت

عا ػػر ل ءػػف خػػالؿ ت رضػػل عاقػػهعقشف ا ػػؽ عاء ػػا ـ  ػػم ضػػءاف ع تػػرعـ ءصػػ  ل  
إاػػ   أ ػػ  أػػاتؽ عأضػػام ءج ػػس عةدعرل اضػػءاف عقصػػرع لـ عالاتزعءػػال ػػرض عا دشػػد ءػػف 

أػػػػف عي أءػػػػؿ  هعاقػػػػمي-هكااتػػػػاام ت قشػػػػؽ صػػػػااح عاء ػػػػا ءشف-ت قشػػػػؽ ءصػػػػ  ل عا ػػػػر ل
ش شر  لشل  ذع عات ارض أالهل أ   تػه شر عات ػرغ عاػالـز عه  شت ارض ء   ذه عاءص  ل

 ألدعم ءلءتلـ.
عاتػػػػم شقػػػػـه كلػػػػا عأضػػػػام ءج ػػػػس عالدعرل أ ػػػػ  عا ػػػػر ل  أءػػػػاؿعأل شخت ػػػػؼ تػػػػم شر 

 ػرأشف إاػ   هأ   ضهم ذاؾ قق ـ  ذع عاءط ي  هظره لا أءاؿكاختالؼ طكش ل  ذه عأل
 أ   عاق ه عآلتم:

 الفرع األول: الواجبات القانونية
 ر  عات رش ال عاءقارقل أ   هضػ  عا دشػد ءػف عاضػهعكط هعاهعجكػال عاتػم شقػ   

أ ػػػ  عأضػػػام ءج ػػػس عةدعرل  ػػػر ال عاء ػػػا ءل اضػػػءاف ت قشػػػؽ صػػػااح  أػػػيم تق شػػػذ ا
 .ش1)عا ر ل
هش تـز عأضام ءج س عةدعرل شكػذؿ أقاشػل عارجػؿ عاء تػاد  ػم عدعرل عا ػر ل هتء ػؿ  

عي عف شكذاهع ءف عا قاشل  م تػدكشر ءصػااح  ش2)شجهز عاقزهؿ أقه  ذه عا قاشل  د عدق  ال
 .ش3)عاخاصل هعدعرتلا عدعرل   شءل هةاقهقشل عا ر ل ءا شكذاهقه  م تدكشر ءصاا لـ

 ق رض  ذه عاهعجكال أ   عاق ه عاتاام: ه 
 

                                                           

ا ػػقل  159ءػػف ةػػاقهف  ػر ال عالءػػهعؿ رةػػـ  95ءػػف ةػػاقهف عا ػػر ال عا رعةػم هعاءػػادل  121عاءػادل  ش1)
 ءف قظاـ عا ر ال عا  هدي. 73  هعاءادل 1981

 334   2116  دعر عاقلضل عا ركشل  2د.ء ءهد ءختار ع ءد شرشري  عاء اءالل عاتجارشل  ط ش2)
 .245د.اطشؼ جكر  هءاقم  عا ر ال عاتجارشل  ءصدر  اكؽ    ش3)
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 عن االقراض االمتناع :أوالً 
 ظػػػهر أ ػػػ  عأضػػػام ءج ػػػس عالدعرل ػػػه ء  أػػػااج ةػػػاقهف عا ػػػر ال ءهضػػػهع ءػػػا 
عاءقارقػل عاتػػم أااءتػػه ك ػ ؿ ع  ػػر هضػه ا هت صػػشال  ءػػا  قػػهعقشفأ ػػ  خػالؼ عا ...ك ػ ؿ

ف   هءػا ش ػ ر أقػه ءػش1)أػف عةةػرعض عالءتقػاععاتزعءال عاءقارقل ك مف هرد  م قصه  
عي أضػه  شػه عه  شجػهز عاػررشس ءج ػس عةدعرل ال  إذ هكطالقػه أدـ ء رهأشل عاتصػرؼ

ا  اكلا عه  غشر ءكا رل  م عا قهد عاتم شكـر ء  عا ر لعه  عف ش هف اه ءص  ل ءكا رل
 شػػل   ؽ أ شػػه عاػػك ض كتجػػاهز عا ػػ طله ػػه ءػػا عط ػػ  ش2)إال تػػرخش  أػػف عالشرػػل عا اءػػل

 .ش3)كلا عالاتزعـشخااؼ أضه عاءج س عاقهعأد عاتقظشءشل شت شف أ شه 
 االلتزام بحفظ السر :اً ثاني
ش ظػػػر أ ػػػ  عأضػػػام ءج ػػػس عدعرل  ػػػر ل عاء ػػػا ءل أ ػػػ  عأل ػػػخا  عاء   ػػػشف  
عه  عي ء ا ـ  م  ر ل عاء ا ءلإا   أ   عي ءهظؼ ش ءؿ  شلا عف ش  معه  كتء ش لا
كشاقػػال تت  ػػؽ كاا ػػر ل هت ػػد ذعل طكش ػػل  ػػرشل كااق ػػكل الػػا عه  ء  هءػػالإاػػ   غشػػرهإاػػ  

ةشاءػػه كػػمي أءػػؿ الػػا ه شلػػا هذاػػؾ عه  ه ػػاف ةػػد  صػػؿ أ شلػػا ك  ػػـ ءقصػػكل  ػػم عا ػػر ل

                                                           

ءػػف الر تػػه عاتق شذشػػل  219هعاءػػادل  1981ا ػػقل  159ءػػف ةػػاقهف  ػػر ال عالءػػهعؿ رةػػـ  96عاءػػادل  ش1)
هعاتم تق  أ  )عف عا ر ل اـ تقدـ ةرضا ققدشا ءػف عي قػهع  ػاف الي ءػف عأضػام ءج ػس عدعرتلػا 

دشرشف ك  ػي عال ػهعؿ عه عف تضػءف عي ةػرض ش قػده ع ػد ـ ءػ  عاةشػرش عه عا رشؾ عه عا ػر ام عاءػ
ءف ةاقهف عاتجػارل عا كقػاقم هعاتػم تػق  أ ػ  عقػه)ت ـر أ ػ   158ءف عاءادل  6  5هشقاكؿ عا قرتشف 

عأضػام ءج ػػس عالدعرل  ػم عا ػػر ل ءػااـ ش هقػػهع ءػػف عال ػخا  عاء قػػهششف عف تت صػ هع ءػػف عا ػػر ل 
ءػػف ةػػاقهف عا ػػػر ال  139أ ػػػ    ػػاي جػػار ء  ػػهؼش.هعاءادل كاشػػل طرشقػػل  اقػػل أ ػػ  ةػػرض عه

ءػػف ةػاقهف عا ػػر ال عا ػهري رةػػـ  152ءػػف قظػاـ عا ػػر ال عا ػ هدي  هعاءػادل 71عالردقػم  هعاءػادل 
 .2111ا قل 29

 .245د.اطشؼ جكر  هءاقم  ء اهاشل عأضام ءج س عالدعرل    ش2)
ج س عدعرل  ػر ل عاء ػا ءل  ء تكػل عاقػاقهف د. لد أكد عهلل عاخضشر  عاء اهاشل عاءدقشل ألأضام ء ش3)

 .81-81   2112هعالةتصاد  عارشاض  
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اػػـ شػػهرد  ش1)ت ػػل طار ػػل عا ػػزؿ هعاءطااكػػل كػػاات هشض أػػف عألضػػرعر عاتػػم ا قػػل كاا ػػر ل
عاقػػاقهف شءقػػ   شػػه أضػػه ءج ػػس عةدعرل ءػػف ع ػػتةالؿ  ػػم  ا  صػػرش  ا  عاء ػػرع عا رعةػػم قصػػ

ء ػؿ  ػذع عاػق  عاءقػرر  ػم عات ػرش ال عاءقارقػل  ال شػرعدتػدخؿ عاء ػرع  ءقصكل ه كػذع اػه
اءا ش صؿ  م عرض عاهعة  ءف ع تةالؿ ا ءقاصي  تتهة  عاضرر عاذي ةد ش  ؽ  ا  ت ادش

 .ش2)ءف  ذع عال تةالؿ هء ا ءشلاعا ر ل 
 افسة الشركةمتناع عن مناًا: ثالث
عاقاقهقشل شترتي أ شه عه  عف عي عخالؿ كاالاتزعءال عأضام ءج س عةدعرل عا قدشل 

عاجزعرشػػل )اتطػػاهالـش اػػذاؾ عاقػػاقهف  ػػم تقظشءلػػا  ءاشػػل عه  عف تػػقلض عاء ػػاهاشل عاءدقشػػل
هءف عاء  ـه عف ء اهاشل عأضام ءج ػس عةدعرل ةػد ت ػهف ءق ػردل ت  ػؽ   اذه  عاءصااح

تصػرؼ إاػ   هشرجػ  عاضػرر  كػشف عأضػام عاءج ػس أءػاؿعف تـ تهزشػ  عأل  ك شقه ع  أضه 
 اف عاتصرؼ جءاأشػا  ش ػمؿ أقػه إذع  عءاأءاؿ  ع د عألأضام عاءخهؿ   ي تق شـ عأل

عا ػػػر ل ءطااكػػػا كػػػاات هشض أػػػف هش ػػػهف   عأضػػػام ءج ػػػس عةدعرل ءجتء ػػػشف هءتضػػػاءقشف
رل عف ش صػؿ أ ػ  عذف هات ادي  ذه عاء اهاشل شت شف أ ػ  أضػه ءج ػس عةدع  عاضرر

 ءف عاجء شل عا اءل ك شل ش ءح اه كءكا رل ق اط عا ر ل.
 واجبات االتفاقيةالفرع الثاني: ال

إف عات اءػػػؿ عاتجػػػاري عاشػػػهءم ا  ػػػر ال ش ػػػرض أ ػػػ  عا ػػػر ل هعجكػػػال ةػػػد ش ػػػهف  
عا قػػػهد عاتػػػم تكرءلػػػػا عا ػػػر ال ءػػػ  عاجلػػػال عةدعرشػػػل  ش ػػػػهف  ا  ءق ػػػم ا عا قػػػد هخصهصػػػ

 ضػػال أػػف ذاػػؾ شجػػهز عف ت ػػرض ك ػػض   عدل عا ػػذعف ش ػػددعف ت ػػؾ عاهعجكػػالهعةر  ت ػػاؽعال

                                                           

 .84   2113أااشل شهقس أكد عار شـ عادكاغ ءج س عدعرل عا ر ل عاء ا ءل   ع. ش1)
ع ءد  ءد عار هد  ءج س عالدعرل  م ظؿ تق   عادهر عارةاكم ا ء ا ءشف  م عا ر ل عاء ػا ءل   ش2)

 .671   2114عارعك  هعا ك هف  ءطك ل عا  شل عا قهؽ  جاء ل عاقا رل  ءج ل عاقاقهف  عا دد 
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عاتػػم تػػدخؿ ع ا ػػا  ػػم  أءػػاؿف جءشػػ  عألعذ إ  ش1)عاهعجكػػال  ػػم عاقظػػاـ عأل ػػاس ا  ػػر ل
 ت هف قا ذل إال ك د ءصادةل عاجء شل عا اءل أ شلا. ال    طال ءج س عةدعرل

قػهؽ عةدعرشػل تتػشح اػه ه م ختاـ  ذع عا صؿ شتضح عف ا ء ا ـ ءجءهأل ءف عا  
هعف ءءار ل عاء ػا ـ الػذه عا قػهؽ   عاء ار ل عا   شل  م عدعرل عا ر ل هتصرشؼ  اهقلا

 أ   عاهجه عاءط هي شضءف اه عا صهؿ أ   ع ضؿ عألركاح.
إال عقػػػػػه شجػػػػػي تػػػػػه شر  اشػػػػػال ةاقهقشػػػػػل ا ءاشػػػػػل  ػػػػػذه عا قػػػػػهؽ اضػػػػػءاف ءءار ػػػػػل  

 لا.ع ت ءااعاء ا ءشف الا هأدـ إأاةتلـ أقد 

                                                           

.هءصط    ءاؿ هصؼ  ءصدر  ػاكؽ  91ع.أااشل شهقس أكد عار شـ عادكاغ  ءصدر  اكؽ    ش1)
 36. 
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 الخاتمة
 االستنتاجات:

قظػرع  أل ءشػل  ػػر ال عاء ػا ءل هتم شر ػػا عاكػااغ  ػػم عةتصػادشال عاػػدهؿ شجػي عف تتػػهع ر  -1
أػػدل  ػػرهط  ػػشءف ش ػػشف أضػػهع   ػػم ءج ػػس عةدعرل هذاػػؾ اضػػءاف عةدعرل عا  ػػقل ات ػػؾ 

 عا ر ال.
شترتي أ   إ ءػاؿ ءءار ػل عاء ػا ـ ا قهةػه غشػر عاءااشػل  ػم  ػر ل عاء ػا ءل  ع ػدعر  -2

 ا ءاشل عاءقررل اه كااقاقهف  ضال  أف إ دعر  ءاشل عا قهؽ عاءااشل  شلا.ع
عف  قػػػهؽ عاء ػػػا ـ  ػػػم إدعرل عا ػػػر ل هرةاكتلػػػا تتػػػرجـ  ػػػم عاهعةػػػ  كػػػاا ؽ  ػػػم  ضػػػهر  -3

عاجء شػػػل عا اءػػػل هعاتصػػػهشل أ ػػػ  ةرعرعتلػػػا  قظػػػرع  أل ءشػػػل  ػػػذه عا قػػػهؽ عجػػػاز عاء ػػػرع 
 عاته شؿ  شلا ضءف  رهط ء شقل.

 ءشف أف  ضهر عجتءاأال عاجء شل عا اءل هأدـ تهع ر عاخكػرل هعا  ػـ عف غشاي عاء ا -4
عا ػا م اػػد  عغ ػػي عاء ػػا ءشف  تػ  شتء قػػهع ءػػف ءءار ػػل دهر ػـ عارةػػاكم عد  ذاػػؾ  ػػم 
قلاشل عاءطاؼ إا  ض ؼ عادهر عاذي تادشه عاجء شػل عا اءػل عءػاـ ءج ػس عةدعرل عاػذي 

 عصكح شء ؿ عةدعرل عا   شل  م عا ر ل.
ل  قػػػػهؽ عاء ػػػػا ـ  ػػػم  ػػػػر ال عاء ػػػػا ءل ت ت ػػػػي ع ءشػػػل كااةػػػػل  ػػػػم هةتقػػػػا إف  ءاشػػػ  -5

عا اضػػػر  كاأتكػػػاره  ػػػرع ءػػػف  ػػػرهع  ءاشػػػل عال ػػػت ءار   ػػػذه عا ءاشػػػل عاتػػػم تكػػػذؿ ألجػػػؿ 
عاهصػػهؿ إاشلػػا ءجلػػهدعل  كشػػرل عةتصػػادشا هةاقهقشػػا  كػػااقظر ألزءػػل عا قػػل عاتػػم عصػػك ل 

ال هعاءا  ػػال عاءااشػػػل  هذاػػػؾ تءشػػز عا الةػػػل كػػشف عاء ػػػا ءشف هعاءػػػدخرشف هكػػشف عا ػػػر 
ك ػػكي عألزءػػال عالةتصػػادشل هعا ضػػارح عاءااشػػل عاتػػم ا قػػل كاا دشػػد ءػػف  ػػذه عا ػػر ال 
هعاءا  ػػػال  عاتػػػم  اقػػػل قتشجتلػػػا عف عتجلػػػل عات ػػػرش ال هكجػػػرعل  كشػػػرل إاػػػ  ءرعج ػػػل 
ه ػػػارؿ  ءاشػػػل عاء ػػػا ءشف هعاءػػػدخرشف كتقهشتلػػػا هدأءلػػػا  هعا ءػػػؿ أ ػػػ  تء شػػػقلـ ءػػػف 

 ػػم  شػػال عا ػػر ل هءءار ػػل دهر ػػـ  ػػم عارةاكػػل أ شلػػا  كءػػا ش قػػؽ  ءاشػػل عاتػػدخؿ ع  ػػر 
 ءصاا لـ هءصااح عا ر ل .

هخالصػػل عاقػػهؿ  ػػإف عاته ػػ   ػػم قطػػاؽ  ػػؽ عالطػػالع  ػػه عألرجػػح ه ػػقدقا  ػػم ذاػػؾ   -6
ت ػػػرش ال عاقػػػهعقشف عاءقارقػػػل عاتػػػم تمخػػػذ كػػػااء لـه عاهع ػػػ  الػػػذع عا ػػػؽ  قػػػاقهف عا ػػػر ال 
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 1967 ذعر  ش23)عاء ػػػدؿ هعاءر ػػػـه ذي عاػػػرةـ  1966تءػػػهز  24عا رق ػػػم ذي عاػػػرةـ 
دأـ  ؽ عاء ا ـ  م عالطالع هذاؾ ءػف خػالؿ عاته ػ   ػم ءقػدعر عاء  هءػال هقهألػا 
هعاتػػػم ت ػػػـز كػػػدهر ا عدعرل عا ػػػر ل كػػػاطالع عاء ػػػا ـ أ شلػػػا  هةػػػد ق ػػػا عاء ػػػرع عاءصػػػري 

عاتق شذشػػل ءق ػػ  عاء ػػرع عا رق ػػم  ػػم ةػػاقهف عا ػػر ال عاءصػػري عاقا ػػذ هتػػرؾ االر تػػه 
ت دشػػد ءػػا شجػػهز ا ء ػػا ءشف عا  ػػـ كػػه ه ش شػػل ع ػػتخدعـ  ػػذع عا ػػؽ هأ ػػ  عاػػرغـ ءػػف عف 
ةػػػاقهف عا ػػػػر ال عا رعةػػػػم ه ػػػذع عالردقػػػػم ه ػػػػذع عا كقػػػاقم عخػػػػذهع كاالتجا ػػػػال عات ػػػػرش شل 
عا دش ػػل ءػػف خػػالؿ إةػػرعر  ػػذع عا ػػؽ هءق ػػه ا ء ػػا ـ  ػػم عا ػػر ل عاء ػػا ءل إال عقػػه ءػػا 

 عقلا اـ تتها  تقظشءا دةشقا هءكا رع هء ددع الذع عا ؽ. أ    ذه عاقهعقشف شمخذ
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دعر عاقلضػػل    ه ءػػل عا ػػر ال  ػػم عألقظءػػل عا ركشػػل هعاءقارقػػل  ء ءػػد أ ػػم  ػػهش ـ .29

 .2111  عاقا رل  عا ركشل
  دعر عاقلضػػػػل عا ركشػػػػل  2ط  عاء ػػػػاءالل عاتجارشػػػػل  شرشػػػػري ع ءػػػػدء ءػػػػهد ءختػػػػار  .31

2116. 
 .1975  ط  عاقلضل عا ركشلدعر   عاقاقهف عاتجاري عا كقاقم  ءصط    ءاؿ طه .31
عا ػر ال   عاتجارشػل هعاتجػار أءػاؿعأل) ءقدءل  عاقاقهف عاتجاري  ءصط    ءاؿ طه .32
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عاء  شػػل عاتجارشػػل   عاتقظػػشـ عاقػػاقهقم ا تجػػارل  عاقػػاقهف عاتجػػاري   ػػاقم ء ءػػد دهشػػدعر .33

 .2118  ءق هرعل عا  كم عا قهةشل  ا  ر ال عاتجارشل هعاصقاأشل
عاء اهاشل عأضام ءج س عدعرل  ر ال عاء ا ءل  م    كا كقل دخشؿ عهلل عاءرشك  .34

 .2116  عارشاض  دعر عا  ر هعاقاقهف  إطار  ه ءل عا ر ال
 :المجالت والدورياتثانيًا: 

م ا ء ػػػا ءشف  ػػػم ءج ػػػس عةدعرل  ػػػم ظػػؿ تق ػػػ  عاػػػدهر عارةػػػاك   ءػػػد عار ػػػهد ع ءػػد .1
  ءطك ػػل عا  شػػل عا قػػهؽ  عا ػػدد عارعكػػ  هعا ػػك هف  ءج ػػل عاقػػاقهف  عا ػػر ل عاء ػػا ءل

 .2114  جاء ل عاقا رل
  ءج ػل عألز ػر  عا ضػهشل  ػم ءج ػس عدعرل عا ػر ل عاء ػا ءل   ءػدي ء ءػهد كػارهد .2

 .2111  12عاءج د      ل عا  ـه عةق اقشل
  درع ػػل ءقارقػػل   ػػر ال  ػػم عاقػػاقهف عا رعةػػمعقػػدءاج عا  ءلقػػد عكػػرع شـ أ ػػم عاجكػػهري .3

 .1996  جاء ل ءهصؿ  ر اال ءاج تشر
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 :ـمخــــصــالمـ
تقاهال  ذه عادرع ل ءهضهع  قهؽ عاء ا ـ غشر عاءااشل  م  ر ل عاء ا ءل  م 

ءف خالؿ أرض ت ؾ عا قهؽ عاتم تت  ؽ كءصااح  رش  عا رعةم هعات رش ال عاءقارقلعات 
  اذاؾ  اف طكش شا عف تتشح الـ ةهعقشف عا ر ال ا هتم ر  شلاكل عاء ا ءشف هتتم ر

 م تصرشؼ  اهقلا هءرعةكل عدعرتلا  م جء شل  عاقلارشلعا رصل كمف ت هف الـ عا  ءل 
 أاءل  شتدعرس عاء ا ءهف  م  ذه عاجء شل ع هعؿ عا ر ل هءصشر ا .

ءكا رته شت قؽ ع ترعؾ عاء ا ـ  م عجتءاع عاجء شل عا اءل ا  ر ل أف طرشؽ 
قشاكل ه  ذاؾ خالؿ عاء ار ل  م  هعضهر  شلا  هعم  اف عا ضهر عصااه ا ؽ عا 

ءدعهالل عاجء شل عا اءل هتقدشـ عال ر ل هع تجهعي عأضام ءج س عالدعرل هءف خالؿ 
عاتصهشل عاذي ش د عاه ش ل عال ا شل عاتم تضءف ا ء ا ـ عاء ار ل عا  اال  م تقرشر 

 رعل عاءت  قل كلا . اهف عا ر ل هعتخاذ عاقرع
 اف ء هر  ذه عادرع ل عال ا م  ه كشاف ع ءشل عا قهؽ غشر عاءااشل ا ء ا ءشف 

اض ؼ عاذي ش شط كلذه عا قهؽ هأدـ  قظرع  هعاهةهؼ أ   ءا شتلا ه ش شل ءءار تلا 
 . أل ءشتلاهأم عا  شر ءف عاء ا ءشف 

  عاءقارقػػػػل   ءػػػػع ا ػػػػا  هةػػػػد ع ػػػػتقدل  ػػػػذه عادرع ػػػػل أ ػػػػ  ةػػػػاقهف  ػػػػر ال عا رعةػػػػم 
كػػااقهعقشف عالخػػر  ءػػف عجػػؿ عال ػػترقاس كم  ار ػػا عاءت  قػػل كااءهضػػهع هذاػػؾ اء ر ػػل ءػػد  

 ءػاؿ ءءار ػل عاء ػا ـ ا قهةػه إذ شترتػي أ ػ  إعا ءاشل عاقاقهقشل الذه عا قػهؽ  عاتقظشـ ه 
 غشر عاءااشل  ع دعر عا ءاشل عاءقررل اه كااقاقهف.
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ABSTRACT : 

This study dealt with the topic of the non-financial 

shareholder's rights in the joint stock company in the Iraqi 

legislation and the comparative legislations, by presenting those 

rights which concern the interests of the shareholders and affect 

them and affected them, so it was natural for them to have the 

laws of companies the opportunity to have the final word in 

managing their affairs in general association, the shareholders of 

this association consider the conditions and fate of the company. 

The participation of the shareholder in the general 

Association meeting of the company should be achieved through 

the right to attend the meeting, whether it is an genuine 

attendance, as well as participating in the deliberations of the 

general association, presenting questions and questioning the 

members of the board of directors and through voting which is the 

main means to ensure the shareholder to participate actively in 

decisions relating with it . 

The main focus of this study was to demonstrate the 

importance of the non-financial rights of the shareholders and to 

determine what they are and how to exercise them in view of the 

weakness surrounding these rights and the lack of awareness of 

several shareholders of their importance. 

This study it was based on the Basic Law of Iraqi 

Companies, with comparison with other  laws, in order to take 

support of its ideas related to the topic, in order to determine the 

extent of regulation and legal protection of these rights. The 

negligence of the shareholder's exercise of his non-financial rights 

will result in the loss of the protection prescribed by law. 

 


