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 دراسة مقارنة يف القانونالسعودي  – تعددة اجلنسياتأحكام تكوين الشركات م
  

 عبد اهلل بٔ عبدا يسمحٔ بٔ عبد ايعصٜص ايرتٜهٞد. 

أضتاذ ايكإْٛ ايتذازٟ ٚايبشسٟ املطاعد باملعٗد ايعايٞ يًكطا٤ 

 ظاَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلض١َٝ٬ ايطعٛد١ٜ

aalturiki@hotmail.com 
 

 املًدص

1 

اؿُد هلل زب ايعاملني ٚايص٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً أغسف املسضًني، ضٝدْا 

 قُد ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ أمجعني

 أَا بعد: 

 أسهاّ تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٜٗدف ٖرا ايبشح اىل َعسؾ١ 

 َكاز١ْ يف ايكإْٛ ايطعٛدٟ. دزاض١ -

ٌ ايبشح ع٢ً  َكد١َ ذنست ؾٝٗا أ١ُٖٝ املٛضٛع ٚاملٓٗر املتبع ٚقد اغتُ

 يف ٖرٙ ايدزاض١ ٚؾصًني  :                   

طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات تٓاٚيت يف ايؿصٌ ا٭ٍٚ  : 

 . ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ

خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚيف ايؿصٌ ايجاْٞ  تٓاٚيت ؾٝ٘ 

 .ٞ ٚممٝصاتٗا ٚعٝٛبٗاٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛ

ثِ ختُت ايبشح غامت١ بٝٓت ؾٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗا 

 يف ايبشح  ، ثِ أِٖ املصادز ٚاملسادع . 
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 :املكد١َ

ٜػٗد ايعامل املعاصس َسس١ً ؼٍٛ اقتصاد١ٜ نبري٠ ٫ تعتد باؿٛادص ايطٝاض١ٝ ٚاؾػساؾ١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ 

ٚا٫قتصاد١ٜ  ،  ؾاستٝادات املطتًٗهني سيت يٛ اختًؿت ثكاؾاتِٗ ٚاسد٠ ٚأضٛام دٍٚ ايعامل تكازبت يتػهٌ 

ت اؿاد٘  إيٞ ٚدٛد َ٪ضطات نبري٠  يتٛاد٘  ايتشدٜات ٚايتٗدٜدات ضٛم عاملٞ نبري ، ٚبايتايٞ ناْ

 ايعدٜد٠ اييت أؾسشتٗا َتػريات نجري٠ يف عامل ضسٜع ايتػري.

ؾأَاّ ٖػاغ١ ب١ٝٓ امل٪ضطات ا٫قتصاد١ٜ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ اييت ٫ تطتطٝع َٛاد١ٗ ٖرٙ ايتشدٜات ، ٖٛ َا أدٟ 

رٙ ايبدا٥ٌ تطتٗدف ضد ؾذ٠ٛ َع١ٓٝ أٚ إٔ تًو ايبدا٥ٌ تٗدف ٫ضتدداّ بدا٥ٌ إضرتاتٝذ١ٝ  ضٛا٤ ناْت ٖ

يع٬ز دٛاْب ايطعـ أٚ تكّٛ باضتػ٬ٍ عٓاصس ايك٠ٛ، ٚيعٌ َٔ أِٖ ٖرٙ ايبدا٥ٌ ْػ٤ٛ ايتشايـ ا٫ضرتاتٝذٞ 

بني ايػسنات ايرٟ أعترب نشٌ أضاضٞ ٜطاعد ٚ ٜطاِٖ يف منٛ ٚ تطٛز امل٪ضطات ا٫قتصاد١ٜ  بد٫ َٔ دٛد 

 ملٓاؾط١ بٝٓٗا .ايصساع ٚ ا

َٚع شٜاد٠ تٛد٘ ايػسنات مٛ ؼطني ٚضعٗا ايتٓاؾطٞ خ٬ٍ ا٭عٛاّ املاض١ٝ تطاعؿت اتؿاقٝات ايتشايـ 

املرب١َ بني امل٪ضطات، ٚظٗست ظ٤٬ عًٞ ايطاس١ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ،  ؾؿٞ ظٌ ؼسٜس ايتذاز٠ 

ٝل آيٝات ايطٛم ، ظٗست ايػسنات ايع٬ُق١ َتعدد٠ ايدٚي١ٝ ٚاْؿتاح ا٭ضٛام أَاّ املٓتذات ايعامل١ٝ، ٚتطب

 . 1اؾٓطٝات

إذ أْ٘ ٚيف َٛاد١ٗ ايتشدٜات ٚاملتػريات اؾدٜد٠ مل تعد املٓعُات ا٫قتصاد١ٜ تطتطٝع إٔ تعتُد ع٢ً ا٫ْؿساد 

ٚاشدٜاد بكدزاتٗا ضٛا٤ اإلْتاد١ٝ أٚايتطٜٛك١ٝ ، ٚذيو ٫شدٜاد سد٠ املٓاؾط١ ٚاشدٜاد عدد امل٪ضطات ا٫قتصاد١ٜ 

ّٓع يف عدد َٔ ايدٍٚ يٝتِ  ْػاطٗا ، خاص١ يف اجملاٍ ايصٓاعٞ إذ إٔ  أدصا٤ املٓتر ايٛاسد َٔ املُهٔ إٔ ُتص

ايتذُٝع يف امل٪ضط١ ا٭ّ ، ٚنرا يتعدد ا٫ضٛام ٚاْتػازٖا يف ايعامل ، مل ٜعد بإَهاْٗا ا٫عتُاد ع٢ً قدزاتٗا 

٪دٟ إىل خسٚدٗا َٔ ايطٛم ، ٖٚٛ َا أدٟ إيٞ ايًذ٤ٛ إيٞ ايرات١ٝ ؾكط ، خاص١ ٚإٔ املٓاؾط١ ايػدٜد٠ قد ت

ٚتػهٌ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات يف ايعصس اؿدٜح ايك٠ٛ احملسن١ ػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ٜٔ ايتهٛ

يًٓعاّ ا٫قتصادٟ ايدٚيٞ ؾٗٞ ق٠ٛ ٖا١ً٥ يف ا٫قتصاد ايعاملٞ ، ٖٚٞ ظاٖس٠ اقتصاد١ٜ ١َُٗ يف فاٍ ايع٬قات 

١ ت٪ثس يف ا٫سداخ ا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ يف ايعامل ، ٚمتازع ايػسنات َتعدد٠ ايدٚيٝ

ايعٛمل١ اييت اؾٓطٝات عًُٗا َٔ خ٬ٍ غبه١ نبري٠ َٔ اهلٝانٌ ايتٓع١ُٝٝ ٚتعد احملسى ايس٥ٝظ يعاٖس٠ 

 ملعدٍ ايُٓٛ ٚايت١ُٝٓ يف كتًـ دٍٚ ايعامل. متجٌ امل٪غس ايس٥ٝظ

                                                           
 7، ص  1982ات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ،داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ، ايكاٖس٠ ، ض١َ٬ سطني ، ايتٓعِٝ ايدٚيٞ يًػسن ٢يف َطُٕٛ ذيو ٜسادع ، د/ َصطؿ 1

 َٚا بعدٖا .
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نات َتعدد٠ اؾٓطٝات بأ١ُٖٝ نبري٠ عًٞ صعٝد نٌ َٔ ايطٝاض١ ٚا٫قتصاد ، نُا ٚحيع٢ ْػاط ايػس

أٖتُت ب٘ تكازٜس ايعدٜد َٔ املٓعُات ايدٚي١ٝ ، ع٢ً زأضٗا تكسٜس َ٪متس ا٭َِ املتشد٠ يًتذاز٠ ٚايت١ُٝٓ 

UNCTAD  ٞيكا٢ْْٛ ْٚعسا هلرٙ ا٭١ُٖٝ أزدْا إ ْؿسد  ؾ٢ ٖرا ايبشح يًٓعاّ اسٍٛ ا٫ضتجُاز ايعامل

يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚايكا٤ ايط٤ٛ عًٝٗا  َٔ سٝح ايتعسٜـ بٗا ٚباغهاهلا ايكا١ْْٝٛ ٚخصا٥صٗا 

 ٚطسم تهٜٛٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚ ا٭ضاع ايكاْْٛٞ هلا .

 :خط١ ايبشح

 ايؿصٌ ايتُٗٝد٣ : َؿّٗٛ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات 

  َا١ٖٝ ايػسن١  :ا٭ٍٚاملبشح 

 ا٭ٍٚ  : تعسٜـ ايػسن١ املطًب

 املطًب  ايجاْٞ : أْٛاع ايػسنات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ اؾدٜد

 َا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ايجا٢ْ  :

 تعسٜـ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ملطًب ا٭ٍٚ  :ا

 أ١ُٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات املطًب ايجاْٞ  :

 سنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ طسم تهٜٛٔ ايػ ايؿصٌ ا٭ٍٚ :

 طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ا٫ٍٚ :

 املطًب ا٭ٍٚ:  ا٭ْدَاز ايدٚيٞ 

 املطًب ايجاْٞ: تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠  ٚايػسنات ايكابط١

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يعاٖس٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ايجا٢ْ :

 ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ .املطًب ا٭ٍٚ: 

 املطًب ايجاْٞ: ايٓعسٜات اؿدٜج١ .

 ايؿصٌ ايجاْٞ : خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ ٚممٝصاتٗا ٚعٝٛبٗا

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ :ا٭ٍٚاملبشح 

 املطًب ا٭ٍٚ:  خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

 ْٞ: ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝاتاملطًب ايجا

 ممٝصات ٚعٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات املبشح ايجا٢ْ :

 املطًب ا٭ٍٚ: ممٝصات ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.

 املطًب ايجاْٞ: عٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

 قا١ُ٥ املسادع ٚ اـامت١
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 ايؿصٌ ايتُٗٝد٣

 تَؿّٗٛ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝا

ضبل ٚإ ذنسْا إٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات أصبشت َٔ ا٭١ُٖٝ َٚٔ ايك٠ٛ ايت٢ اضتطاعت بٗا إٔ 

تتشهِ ؾ٢ اقتصادٜات ايدٍٚ بٌ َٚكدزاتٗا َٚٔ تًو ا٭ضايٝب ٢ٖ ايٓعاّ ايكا٢ْْٛ هلا اير٣ أصبح َٔ ايك٠ٛ 

ايبشح ٖٚٛ عكد  إٔ ٜصبح خطسا ع٢ً ايكٛاْني ايٛط١ٝٓ ٚيه٢ ْطتطٝع إٔ ًْك٢ ايط٤ٛ ع٢ً َٛضٛع

ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ؾ٬بد َٔ تعسٜـ َا١ٖٝ ايػسن١ يف املبشح ا٭ٍٚ ، َٚا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ 

 اؾٓطٝات ٖٚٛ َٛضٛع املبشح ايجا٢ْ.

 :ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتاىل

  : َا١ٖٝ ايػسن١  ا٭ٍٚاملبشح 

 املبشح ايجا٢ْ  : َا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

 ٍٚاملبشح ا٭

 َا١ٖٝ ايػسن١

٫ تعترب ؾهس٠ ايػسن١ ٚيٝد٠ ايعصس اؿايٞ ؾٗٞ قدمية١ قةدّ اإلْطةا١ْٝ  َٚةا َةست بة٘ َةٔ سطةازات كتًؿة١ ،          

ٚلد َعامل ايػسن١ يف ايتػسٜعات ايكدمي١ َجٌ ايبابًٝني ٚقٛاْني محٛزابٞ ، ثِ دةا٤ت اؿطةاز٠ اإلضة١َٝ٬    

اسجني أمجعةٛا عًة٢ إٔ َبةاد٨ ٚأضةظ غةسنات ايتٛصة١ٝ       غايب١ٝ ايب ٕإ ؾأٖتُت نجريّا بايػسنات ٚأْٛاعٗا بٌ

تةةأثست ايػةةسنات بةةايتطٛزات اإلقتصةةاد١ٜ ٚخاصةة١ يف   َطةةتُدٙ َةةٔ ايػةةسٜع١ اإلضةة١َٝ٬ ، ٚيف ايعصةةس اؿةةدٜح 

ٚايعػسٜٔ سٝةح نةإ َةٔ ْتةاز ذيةو ظٗةٛز ايػةسنات ايهةبري٠ ايةيت تٗةدف اىل           ذبداٜات ايكسْني ايتاضع عػس 

 ٩1ٚع ا٭َٛاٍ .املطازب١ َٔ خ٬ٍ اضتػ٬ٍ ز

 ٚضٛف ْتعسض يف ٖرا املبشح ملا١ٖٝ ايػسن١ يف املطًبني ايتايٝني :

 .املطًب ا٭ٍٚ  : تعسٜـ ايػسن١

 .املطًب  ايجاْٞ : أْٛاع ايػسنات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ اؾدٜد

 

 

 

 

 

                                                           

 ،   َا١ٖٝ ايػسن١ 
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 املطًب ا٭ٍٚ

 تعسٜـ ايػسن١

 :أ٫ٚ : تعسٜـ ايػسن١ يػ١ 

غسى غسنّا ٚغسن١، ٚغسنت بُٝٓٗا يف املاٍ ٚأغسنت٘،  تعسف ايػسن١ يف ايًػ١ أْٗا َطتُد٠ َٔ َصدز

 .1دعًت٘ غسٜه١

 2نُا ٜكاٍ يػ١ : غسنت٘ ٚغازنت٘ ٚتػازنٛا ٚأغسنت٘ ٚمجع ايػسٜو غسنا٤ 

: بهطس ايػني ٚضهٕٛ ايسا٤، أٚ بؿتح ايػني ٚنطس ايسا٤ ٚضهْٛٗا ٖٞ ا٫خت٬ط ، ضٛا٤ أنإ بعكد ٚايػسن١

 3ٕ يف ا٭َٛاٍ أّ يف غريٖا.أّ بػري عكد، ٚضٛا٤ أنا

ًُِح}قاٍ اهلل تعاىل:   ِِ ُغَسَنا٤ُ ِؾٞ ايجُّ ُٗ ِٔ َذِيَو َؾ َِ ُْٛا َأِنَجَس  ِٕ َنا ِِ ِؾٞ }، ٚقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعايٞ:  4{َؾِإ ُٗ ََٚغاِزِن

َٚاَ٭٫ِٚد  ٍِ َٛا َِ ُٗ}، ٚقاٍ ضبشاْ٘ ٚتعايٞ  5 {اَ٭ َِٝبِػٞ َبِعُط ًََطا٤ِ َي َٔ اِيُد َِ َّ َنِجرّيا  ٢ًَ َبِعٍضَِٚإ ،  ٚقاٍ  6{ِِ َع

َِِسٟ}ضبشاْ٘ ٚتعايٞ :  ُ٘ ِؾٞ َأ  .7{ََٚأِغِسِن

ٚيف اؿدٜح ايكدضٞ ايرٟ أخسد٘ أبٛ داٚد ٚاؿانِ ٚصشش٘ عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً 

٘ خسدت اهلل عًٝ٘ ٚضًِ ؾُٝا ٜسٜٚ٘ عٔ زب٘ عّص ٚدٌ: "أْا ثايح ايػسٜهني َا مل خئ أسدُٖا صاسب٘، ؾإذا خاْ

َٔ بُٝٓٗا" ، َٚع٢ٓ اؿدٜح: أْا َعُٗا باؿؿغ ٚاإلعا١ْ، ؾأَدُٖا باملع١ْٛ يف أَٛاهلُا، ٚأْصٍ ايربن١ يف 

 8ػازتُٗا، ؾإذا ٚقعت بُٝٓٗا اـٝا١ْ زؾعت ايربن١ ٚاإلعا١ْ عُٓٗا، ٖٚٛ َع٢ٓ خسدت َٔ بُٝٓٗا. 

 :ثاْٝا : تعسٜـ ايػسن١ ؾكٗاّ 

مبكتطاٙ غدصإ أٚ أنجس بإٔ ٜطِٗ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع ٜطتٗدف  بأْٗا عكد ًٜتصّ عسؾت ايػسن١ ؾكّٗا

 . 9ايسبح ، بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍ أٚ عٌُ ٫قتطاّ َا قد ٜٓػأ عٔ املػسٚع  َٔ زبح أٚ خطاز٠

                                                           
 .311ّ، ص1977ٖة=1397، داز املعازف، ايكاٖس٠، 2املصباح املٓري يًُكسٟ ايؿَٝٛٞ، َاد٠ )غسى(، ؼكٝل عبد ايععِٝ ايػٓاٟٚ، ط 1

 451ّ ، ص  1992ٙ /  1413يؿاظ ايكسإٓ ، ايطبع١ ا٭ٚيٞ ، ؼكٝل / صؿٛإ عدْإ ، داز ايكًِ ، بريٚت ، أصؿٗاْٞ ، َؿسدات ا٭ايع١َ٬ ايساغب  2

 َٚابعدٖا .

  

 12ضٛز٠ ايٓطا٤: اٯ١ٜ  4

  64ضٛز٠ اإلضسا٤: اٯ١ٜ  5

 ، ٚاـًطا٤: ايػسنا٤. 24ص: اٯ١ٜ ضٛز٠  6

23 ضٛز٠ ط٘: اٯ١ٜ 7

  

. 135ّ ، ص  1994ٙ /  1414د/ قُد سطٔ اؾرب ، ايكإْٛ ايتذازٟ ايطعٛدٟ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ ، ايداز ايٛط١ٝٓ اؾدٜد٠ ، ايسٜاض ،  9
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نُا عسؾت ايػسن١ ايتذاز١ٜ أٜطا بأْٗا ٖٞ عكد ًٜتصّ مبكتطاٙ غدصإ أٚ أنجس بإٔ ٜػرتنٛا يف َػسٚع 

قتطاّ إلِٓٗ سص١ يف زأع املاٍ تهٕٛ إَا سكٛم َاد١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ ٚإَا خدَات ، ٜطتٗدف ايسبح ، ؾٝكدّ نٌ َ

 1أٟ زبح أٚ خطاز٠ تٓتر عٔ املػسٚع .

 ثايجا : تعسٜـ ايػسن١ قاْْٛا :

 : تعسٜـ ايػسن١ يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ: -1

إ أٚ أنجس بإٔ بأْٗا "عكد ًٜتصّ مبكتطاٙ غدص ّعسؾت املاد٠ ايجا١ْٝ َٔ ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد

ٜطاِٖ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع ٜطتٗدف ايسبح بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍ أٚ عٌُ أٚ َُٓٗا َعا ٫قتطاّ َا ٜٓػأ عٔ 

 .ٖرا املػسٚع َٔ زبح أٚ خطاز٠" 

 :تعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ املصسٟ -2

طاٙ ًٜتصّ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ املصسٟ بأْٗا عكد مبكت505عسف ايكإْٛ املصسٟ ايػسن١ يف ْص املاد٠ )

اٚ َٔ عٌُ إلقتطاّ َا قد  ؾ٢ َػسٚع َاىل بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍغدصإ اٚ انجس بإ ٜطاِٖ نٌ َِٓٗ 

 2ٜٓػأ عٔ ٖرا املػسٚع َٔ زبح اٚ خطازٙ

 :تعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ ا٫زدْٞ -3

عكد ًٜتصّ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ا٭زدْٞ بأْٗا ايػسن١ 582عسف ايكإْٛ ا٫زدْٞ ايػسن١ يف ْص املاد٠ )

مبكتطاٙ غدصإ أٚ أنجس بإ ٜطاِٖ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع َايٞ بتكدِٜ سصت٘ َٔ َاٍ أٚ َٔ عٌُ 

  ٫3ضتجُاز ذيو املػسٚع ٚاقتطاّ َا قد ٜٓػأ عٓ٘ َٔ زبح أٚ خطاز٠  .

 :تعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ اؾصا٥سٟ -4

اؾصا٥سٟ بأْٗا : ايػسن١ عكد  َٔ ايكإْٛ املدْٞ 416عسف ايكإْٛ اؾصا٥سٟ ايػسن١ يف ْص املاد٠ 

مبكتطاٙ ًٜتصّ غدصإ طبٝعٝإ أٚ اعتبازٜإ أٚ أنجس ع٢ً املطا١ُٖ يف ْػاط َػرتى بتكدِٜ سص١ َٔ 
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عٌُ أٚ َاٍ أٚ ْكد، بٗدف اقتطاّ ايسبح ايرٟ قد ٜٓتر أٚ ؼكٝل اقتصاد أٚ بًٛؽ ٖدف اقتصادٟ ذٟ َٓؿع١ 

 1َػرتن١ .

 :2ٟتعسٜـ ايػسن١ يف ايكإْٛ ايكطس -5

بأْٗا ايػسن١ ايتذاز١ٜ عكد  ١َٔ قإْٛ ايػسنات ايكطسٜ 2عسف ايكإْٛ ايكطسٟ ايػسن١ يف ْص املاد٠ 

ُٜطِٗ نٌ َِٓٗ يف َػسٚع  ًٜتصّ مبكتطاٙ غدصإ اٚ انجس َٔ ا٫غداص ايطبٝعٝني اٚ املعٜٓٛني بإٔ 

 زبح اٚ خطاز٠.ٜطتٗدف ايسبح ٚذيو بتكدِٜ سص١ َٔ َاٍ اٚ عٌُ ٚاقتطاّ َا ٜٓػأ عٔ املػسٚع َٔ 

 املطًب  ايجاْٞ

 أْٛاع ايػسنات يف ايٓعاّ ايطعٛدٟ اؾدٜد

تعسض قإْٛ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد ٭ْٛاع ايػسنات ، ٚميهٔ تكطِٝ أْٛاع ايػسنات إيٞ قطُني 

ز٥ٝطني ُٖا: غسنات ا٭غداص، ٚغسنات ا٭َٛاٍ، باإلضاؾ١ إىل غسن١ ػُع بني غسنات ا٭غداص 

 ٭ْٛاع عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : اْٚتعسض يتًو ٚغسنات ا٭َٛاٍ ، 

 أ٫ٚ : غسنات ا٭غداص 

تكّٛ غسنات ا٭غداص ع٢ً ا٫عتباز ايػدصٞ ٚايجك١ املتبادي١ بني ايػسٜهني، ٚترتتب ع٢ً ذيو ايٓتا٥ر 

 اٯت١ٝ: 

 إٔ ايػًط يف غدص ايػسٜو ٜب٢ٓ عًٝ٘ بط٬ّْا ْطبٝاَّ.

 باقٞ ايػسنا٫.٤ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜتصسف يف سصت٘ َٔ غري زضا 

إٔ ايػسن١ تٓتٗٞ مبٛت أسد ايػسنا٤، أٚ اؿذس عًٝ٘ أٚ إؾ٬ض٘. ٚذيو ٭ٕ ايػسنا٤ ٚثكٛا يف غدص 

 َعني ؾ٬ تتعد٣ ايجك١ إىل غريٙ.

 غسن١ احملاص١.ٚغسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١، ٚٚتػٌُ غسنات ا٭غداص: غسن١ ايتطأَ، 

 غسن١ ايتطأَ: -أ 

" بأْٗا " غسن١ بني أغداص َٔ ذٟٚ ايصؿ١ ايطبٝع١ٝ ٜهْٕٛٛ ؾٝٗا ٠17 "عسؾٗا ايٓعاّ ايطعٛدٟ نُا يف املاد

يف مجٝع أَٛاهلِ ٚبايتطأَ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ ٚايتصَاتٗا ٜٚهتطب ايػسٜو ؾٝٗا صؿ١  َط٦ٛٚيني غدصّٝا

ايتادس " ٜٚطابل ٖرا ايتعسٜـ عٓاصس غسن١ ايتطأَ يف نجري َٔ تػسٜعات ايعامل اؿدٜج١ ؾٝطابل 
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يتذازٟ أَ ايكإْٛ  22-20ٞ، ٚايتعسٜـ املصسٟ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص نُا يف َادتٞ ايتعسٜـ ايؿسْط

 (.1املصسٟ)

ٜٚهتطب نٌ غسٜو ؾٝٗا صؿ١ ايتادس، ٚتعٕٓٛ ايػسن١ باضِ ايػسنا٤، أٚ باضِ بعطِٗ، ٚحيهُِٗ عكد 

سض ع َاٍ نٌ غسٜو، ٚتٛشٜع ايسبح ٚاـطاز٠. ٚؾأحيدد أغساض ايػسن١، َٚدتٗا، ٚأمسا٤ ايػسنا٤، ٚز

أدس يًكا٥ِ باإلداز٠، أٚ َٓش٘ شٜاد٠ يف ايسبح، ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾاملسدع بِٝٓٗ ٖٛ ايعكد املربّ عٓد إْػا٤ 

 (2ايػسن١.)

 غسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١:  -ب 

َٓ٘ بأْٗا  نيطٝط١ يف املاد٠ ايجا١َٓ ٚايج٬ثعسف ايكإْٛ ايتذازٟ ايطعٛدٟ غسن١ ايتٛص١ٝ ايب 

٤ ؾسٜل ٜطِ عًٞ ا٭قٌ غسٜهّا َتطآَا َٚط٪٫ّٚ يف مجٝع أَٛاي٘ عٔ غسن١ تتهٕٛ َٔ ؾسٜكني َٔ ايػسنا

دٜٕٛ ايػسن١ ٚايتصاَاتٗا ، ٚؾسٜل أخس ؾسٜل ٜطِ عًٞ ا٭قٌ غسٜهّا َٛصٝا ٫ ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ عٔ دٜٕٛ 

 ايػسن١ ٚايتصاَاتٗا إ٫ يف سدٚد سصت٘ يف زأع املاٍ ايػسن١ ٫ٜٚهتطب ايػسٜو املٛصٞ صؿ١ ايتادس.

 –هٔ ايكٍٛ بإٔ غسن١ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١ تتهٕٛ َٔ ْٛعني َٔ ايػسنا٤ ايٓٛع ا٭ٍٚ َتطأَ ٚبايتايٞ مي

ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ يف مجٝع أَٛاي٘ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ ، ٚهلِ ْؿظ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ايرٟ   –ٚيٛ غسٜهّا ٚاسدّا 

تعٕٓٛ ايػسن١ يًػسنات يف غسن١ ايتطأَ ، ؾٝهتطبٕٛ بايتايٞ صؿ١ ايتادس، ٚهلِ سل إداز٠ ايػسن١، ٚ

 بامسِٗ أٚ اسدِٖ .

ٜهٕٛ َط٪٫ّٚ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ بكدز سصت٘ يف زأع  –ٜطِ ع٢ً ا٭قٌ غسٜهّا ٚاسدّا  -ٚايٓٛع ايجاْٞ َٛصٞ 

( ايرٟ قدَ٘ نٌ َِٓٗ ، ٫ٜٚهطبٕٛ صؿ١ ايتادس، ٚيٝظ هلِ سل يف إداز٠ ايػسن١، ٫ٚ تعٕٓٛ 3املاٍ ، )

ات ست٢ ٜكؿٛا ع٢ً َسنص ايػسن١ ، ٚتٛشٜع ا٭زباع ٚاـطا٥س ٜهٕٛ بامسِٗ ، ٚيهٔ هلِ اؿل يف طًب ايبٝاْ

مبكٝط٢ ايعكد احملسز بِٝٓٗ عٓد تأضٝظ ايػسن١ َع ٬َسع١ إٔ ايؿسٜل املٛصٞ ٫ ٜتشٌُ َٔ اـطاز٠ إ٫ 

 يف سدٚد زأع َاي٘ ؾكط .

 غسن١ احملاص١: -ز

بأْٗا غسن١ تطترت عٔ ني يج١ ٚا٭زبعيف املاد٠ ايجا ذازٟ ايطعٛدٟ اؾدٜد غسن١ احملاص١عسف ايكإْٛ ايت

 ايػري ٫ٚ تتُتع بػدص١ٝ اعتباز١ٜ ٫ٚ ؽطع إلدسا٤ ايػٗس ٫ٚ تكٝد يف ايطذٌ ايتذازٟ .

 ٚميهٔ بايتايٞ ؼدٜد خصا٥ص ٖرا ايٓٛع َٔ ايػسنات ناٯتٞ : 

                                                           
 .289ص  -َسدع ضابل  -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا1ْٕٛ)

.301َسدع ضابل ص  –ؾك٘ املعا٬َت دزاض١ َكاز١ْ   ( قُد عًٞ ايؿك٢،2)

 .293َسدع ضابل ص  -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا2ْٕٛ)
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ٜكطُٕٛ ٖٞ غسن١ َ٪قت١ بني بعض ا٭ؾساد إللاش ع١ًُٝ َع١ٓٝ ، ٚبعد اْتٗا٥ٗا تٓتٗٞ ايػسن١ ، ٚ -

 (1ا٭زباح ٚاـطا٥س سطب ايعكد احملسز بِٝٓٗ.)

ٖرٙ ايػسن١ َطترت٠ عٔ ايػري ، ٫ٚ ؽطع إلدسا٤ ايػٗس ، ٚيٝظ هلا اضِ ، ٫ٚ تتُتع بػدص١ٝ اعتباز١ٜ،  -

 أٟ يٝظ هلا نٝإ قاْْٛٞ بايٓطب١ إىل ايػري، ٜٚكتصس أثسٖا ع٢ً أطساؾٗا نطا٥س ايعكٛد.

 تؿام بني املتعاقدٜٔ ع٢ً ا٫غرتاى يف ايصؿك١ اييت تكّٛ بٗا ٖرٙ ايػسن١.ٜهتؿ٢ ؾٝٗا بتشدٜد عكد ا٫ -

زأع َاٍ ٖرٙ ايػسن١ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ مجٝع ايػسنا٤ ، ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ أسدِٖ ، ٚبعد تصؿ١ٝ  -

 ايػسن١ تٛشع ا٭زباح أٚ اـطا٥س عطب ايعكد املربّ بِٝٓٗ.

 ثاْٝا : غسنات ا٭َٛاٍ:

٢ً ا٫عتباز املايٞ، ؾ٬ ٜعتد ؾٝٗا بػدص١ٝ ايػسٜو بٌ ايعرب٠ ؾٝٗا مبا ٜكدَ٘ نٌ تكّٛ غسنات ا٭َٛاٍ ع

 غسٜو َٔ َاٍ.

ؾٗٞ تكّٛ أضاضّا ع٢ً سػد ا٭َٛاٍ يًكٝاّ باملػسٚعات ايهبري٠ ٫ٚ تكّٛ ع٢ً ا٫عتباز ايػدصٞ نُا يف 

 (2غسنات ا٭غداص.)

دٕٚ اؿاد١ إىل َٛاؾك١ ايػسنا٤، َٚٔ خصا٥ص ٖرٙ ايػسن١: أْ٘ جيٛش يًػسٜو إٔ ٜتصسف يف سصت٘ 

نُا إٔ ٚؾا٠ أسد ايػسنا٤ أٚ اؿذس عًٝ٘ أٚ إعطازٙ أٚ إؾ٬ض٘ ٫ ٜرتتب عًٝ٘ سٌ ايػسن١ ، ٚتط٢ُ 

اؿصص يف زأع َاٍ ٖرٙ ايػسن١ با٭ضِٗ، ٜٚط٢ُ ايػسنا٤ ؾٝٗا باملطاُٖني، ٖٚ٪٤٫ املطاُٖٕٛ يٝطٛا 

 ق١ُٝ أضُِٗٗ. ػازّا ٫ٚ ٜطأيٕٛ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ إ٫ يف سدٚد

 ٚتػٌُ ٖرٙ ايػسنات:

 ايػسنات ايكابط١ -3ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠   -2غسن١ املطا١ُٖ  -1

 ْٚتعسض هلا عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

بأْٗا: غسن١ زأع ني دٜد يف املاد٠ ايجا١ْٝ ٚاـُطعسؾٗا ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾ غسن١ املطا١ُٖ: -1

ايك١ُٝ ٚقاب١ً يًتداٍٚ ٚتهٕٛ ايػسن١ ٚسدٖا َط٪ٚي١ عٔ ايدٜٕٛ ٚا٫يتصَات َاهلا َكطِ إىل أضِٗ َتطا١ٜٚ 

 املرتتب١ عًٞ ممازض١ ْػاطٗا .

ٜٚدٜس ٖرٙ ايػسن١ فًظ إداز٠ ٜعٝٓ٘ امل٪ضطٕٛ إىل إٔ تٓعكد اؾُع١ٝ ايع١َُٝٛ يًُطاُٖني عكب تأضٝظ 

عط١ٜٛ ا٭عطا٤ سطب املد٠ ٚايهٝؿ١ٝ ايػسن١ ٚبد٤ عًُٗا ، ؾتكّٛ باعتُاد ٖرا اجملًظ أٚ تػٝريٙ ، أٚ ؼدد 

 عٓد تأضظ ايػسن١.

                                                           
 304َسدع ضابل ص –( قُد عًٞ ايؿك٢:  ؾك٘ املعا٬َت دزاض١ َكاز١ْ 1)

 244َسدع ضابل ص -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا2ْٕٛ)
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ٚيٝظ يًػسن١ عٓٛإ ٜتأيـ َٔ أمسا٤ ايػسنا٤ ٚإمنا ٜهٕٛ هلا اضِ ػازٟ ٜٓب٧ عٔ ايػسض َٔ 

 (1تهٜٛٓٗا.)

 ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ : -2

ٕٛ  بعد املا١٥ بأْٗا: عسؾٗا ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد يف ايؿكس٠ ا٭ٚيٞ َٔ  املاد٠ اؿاد١ٜ ٚاـُط

غسن١ ٫ ٜصٜد عدد ايػسنا٤ ؾ٣ٝٗا عٔ مخطني غسٜها ٚتعد ذَتٗا َطتكًٗا عٔ اير١َ املاي١ٝ يهٌ غسٜو 

ٚتهٕٛ ايػسن١ ٚسدٖا َط٪ٚي١ عٔ ايدٜٕٛ ٚا٫يتصاَات املرتتب١ عًٝٗا ٫ٚ ٜهٕٛ املايو هلا اٚ ايػسٜو ؾطٝٗا 

 َط٪٫ٚ عٔ تًو ايدٜٕٛ ٚا٫يتصاَات .

ٜكطِ زأع َاٍ ايػسن١ إىل سصص َتطا١ٜٚ ايك١ُٝ ٫ٚ ٜهٕٛ ايػسٜو ؾٝٗا َط٪٫ّٚ إ٫  ٚبايتايٞ 

 (.2بكدز سصت٘ َٔ زأع املاٍ، ٫ٚ ٜصٜد عدد ايػسنا٤ يف ٖرٙ ايػسن١ عٔ مخطني)

ٚايٛاقع إٔ ٖرٙ ايػسن١ خًٝط َٔ غسنات ا٭غداص ٚغسنات ا٭َٛاٍ ، ؾٗٞ تػب٘ غسنات ا٭غداص َٔ 

 ٜصٜد عٔ مخطني غسٜهّا، ٫ٚ جيٛش تأضٝطٗا عٔ طسٜل ا٫نتتاب ايعاّ ، ٫ٚ ٜصدز سٝح إٕ عدد غسنا٥ٗا ٫

 هلا أضِٗ أٚ ضٓدات قاب١ً يًتداٍٚ.

ٚتػب٘ ٖرٙ ايػسن١ غسن١ ايتطأَ إىل سد نبري ٭ٕ ايػسنا٤ يف ٖرٙ ايػسن١ ٫ ٜطأيٕٛ عٔ دٜٕٛ 

 ايػسن١ إ٫ يف سدٚد زأع املاٍ، ٚذيو خيايـ غسن١ ايتطأَ.

ذيو أٚددت ا٭ْع١ُ ٖرا ايٓٛع َٔ ايػسنات ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ ٫ْصساف ايٓاع عٔ غسنات  َٚٔ أدٌ

 (3ايتطأَ خٛؾّا َٔ خطسٖا، ٜٚٛشع ايسبح يف ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ سطب عكد تأضٝظ ايػسن١)

ملاد٠ ايجا١ْٝ عسؾٗا ْعاّ ايػسنات ايطعٛدٟ اؾدٜد يف ايؿكس٠ ا٭ٚيٞ َٔ  ا: ايػسنات ايكابط١  -3

ٚايجُإْٛ بعد املا١٥ بأْٗا: غسن١ َطا١ُٖ أٚ ذات َط٪ٚي١ٝ قدٚد٠ تٗدف إيٞ ايطٝطس٠ عًٞ غسنات أخسٟ 

َطا١ُٖ أٚ ذات َط٪ٚي١ٝ قدٚد٠ تدعٞ ايػسنات ايتابع١  ٚذيو باَت٬ى أنجس َٔ ْصـ زأع َاٍ تًو 

 ايػسنات أٚ بايطٝطس٠عًٞ تػهٌٝ فًظ إدازاتٗا .

 4يػسنات عد٠ غسٚط ٜٚػرتط يف تًو ا

 : إٔ تهٕٛ غسن١ ػاز١ٜ ؾٗٞ  يٝطت ْٛعا ددٜدا َٔ غسنات ا٫غداص ٚغسنات ا٫َٛاٍ. ايػسط ا٫ٍٚ 

                                                           
 بتصسف 296، َباد٨ ايكإْٛ أبٛ ايعٝٓني ، ص 304( ؾك٘ املعا٬َت ، ص1)

.309( َباد٨ ايكإْٛ ، ص3)

  310َسدع ضابل ص -( قُد إبساِٖٝ أبٛ ايعٝٓني: َباد٨ ايكا3ْٕٛ)

 15صة 1990امساعٌٝ قُد سطني ايػسن١ ايكابطةة١ ٚع٬قتٗا بايػسن١ ايتابعةةة١ يف َػسٚع قإْٛ ايػسنات ا٫زدْٞ ٚايكإْٛ املكازٕ عُإ  4

 َٚا بعدٖا
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: إٔ تٛدد غسن١ تابعةةةة١  ؾايػسن١ ايكابط١ غسن١ متتًو اغًب١ٝ زأمساٍ يف غسنات  ايػسط ايجاْٞ 

 اخس٣ بٗدف ايطٝطس٠ عًٝٗا ٚتٛدٝة٘ ْػاطٗا . 

طس٠ ايػسن١ ايكابط١ ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ ،  ؾٝذب إ ٜهٕٛ ٖٓايو ضٝطس٠ ع٢ً قدزات ضٝ ايػسط ايجايح :

 ايػسن١ ايتابع١ نإٔ تكّٛ ايػسن١ ايكابط١ بتشدٜد ايطٝاض١ٝ املاي١ٝ ٚا٫ضتجُاز١ٜ هلا . 

اضتك٬ٍ ايػسنةة١ ايتابع١  ، ؾٝذب إ ٜهٕٛ ٖٓايو اْؿصاٍ تاّ بني ايػدص١ٝ ا٫عتباز١ٜ  ايػسط ايسابع : 

 ٚايكا١ْْٝٛ يًػسنةة١ ايتابع١ عٔ ايػسن١ ايكابط١ .

 املبشح ايجا٢ْ

 َا١ٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

إٔ َٔ أِٖ ايعٛاٖس ايكا١ْْٝٛ ٚا٭قتصاد١ٜ بٌ ٚايطٝاض١ٝ ، يف عامل َابعد اؿسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ ، ٖٞ 

٠ اؾٓط١ٝ ظاٖس٠ قا١ْْٝٛ ددٜد٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ . ؾُٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ تػهٌ ايػسنات َتعدد

، تتعد٣ املؿاِٖٝ ايكا١ْْٝٛ ايتكًٝد١ٜ ٚتتذاٚشٖا ، ٚتجري َٔ ايكطاٜا ٚاملػانٌ َا تعذص ا٭دٚات ايؿ١ٝٓ 

املطتشدث١ عٔ ا٭ساط١ ب٘ . ؾايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٞ غسنات دٚي١ٝ ايٓػاط ، ٚهلا نٝإ ٜتعد٣ 

، يف سني إ ايكإْٛ َاشاٍ ٚضٝبك٢ يٛقت طٌٜٛ اقًُٝٝا ٚقَٛٝا . اؿدٚد ا٭ق١ًُٝٝ يًدٍٚ اييت تعٌُ ؾٝٗا 

ٚا٫ساط١ باملػانٌ  ٚذيو ٜعين عذص املؿاِٖٝ ٚا٭دٚات ايكا١ْْٝٛ املطتكس٠ عٔ اضتٝعاب ٖرٙ ايعاٖس٠

 (1تجريٖا) املدتًؿ١ اييت

 املطًب ا٭ٍٚ  : تعسٜـ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

 ملتعدد٠ اؾٓطٝاتاملطًب ايجاْٞ  : أ١ُٖٝ ايػسنات ا

 املطًب ا٭ٍٚ

 تعسٜـ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

 تعددت ايتعسٜؿات يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ْٚتعسض هلا عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ :

عسؾٗا أسد ايؿكٗا٤ بأْٗا ) غسن١ ترتنب َٔ فُٛع١ ٚسدات ؾسع١ٝ تستبط باملسنص ا٭صًٞ بع٬قات  -1

 ( ،2د١ٜ عا١َ ٚتتٛىل ا٫ضتجُاز يف َٓاطل دػساؾ١ٝ َتعدد٠ ()قا١ْْٝٛ ٚؽطع إلضرتاتٝذ١ٝ اقتصا

ٚعسؾٗا آخس بأْٗا ) ػُع اقتصادٟ بني عد٠ غسنات تتُتع ظٓطٝات دٍٚ كتًؿ١ ٚتستبط ؾُٝا بٝٓٗا  -2

 عٔ طسٜل املطا١ُٖ يف زأع املاٍ بكصد ؼكٝل ٖدف اقتصادٟ َعني (. 

                                                           
.35-25، ص1977( قُد صبشٞ ا٫تسبٞ ، َدخٌ إىل دزاض١ ايػسنات ا٫ستهاز١ٜ املتعدد٠ اؾٓطٝات، داز ايجٛز٠ يًصشاؾ١ ٚايٓػس، بػداد ، 1)

 25-(  د . قطٔ غؿٝل  ، املسدع ايطابل ، ص 2)
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َصاْع ، َٓادِ ،  –طٝطس ع٢ً َٛدٛدات ٚأصٍٛ نُا عسؾٗا آخسٕٚ  بأْٗا نٌ َػسٚع ميتًو اٚ ٜ -3

َهاتب ٚاضتػازات َٚا غابٗٗا يف دٚيتني أٚ أنجس ، ٚميتد ْػاط ٖرٙ ايػسنات يف ناؾ١ َؿاصٌ اؿٝا٠ 

 (1ا٫قتصاد١ٜ يف اجملاٍ ايصٓاعٞ ٚايتذازٟ ٚاملايٞ.)

ذات عًُٝات تصٓٝع  نُا ٜعسؾٗا بعض َٔ ايؿك١  بأْٗا َػازٜع ق١ًًٝ ايعدد ع٬ُق١ يف سذُٗا ، ٖٚٞ -4

َباغس٠ يف دٍٚ كتًؿ١ ٚذات ٖٝهٌ عاملٞ يف تعدد ٚتػعب إْتادٗا َٚٓاطكٗا اإلداز١ٜ ، ٚتػطٞ ؾعايٝتٗا 

 (2اإلْتاد١ٝ بطًع كتًؿ١ َٚٓاطل دػساؾ١ٝ َتبا١ٜٓ.)

ٚقد عسف أسد احملًًني ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات بأْٗا ايػسنات اييت هلا اضتجُازات يف ضت١ أٚ  -5

%( َٔ مجٝع ايػسنات ا٭دٓب١ٝ 80َٔ ايدٍٚ ا٭دٓب١ٝ ٚٚدد إٔ َجٌ ٖرٙ ايػسنات متجٌ َا ْطبت٘ ) أنجس

 (3ايتابع١ يًػسنات ا٫َسٜه١ٝ ايطد١ُ .)

أَا ايتعسٜـ ايعًُٞ ٚايبطٝط يًػسن١ املتعدد٠ اؾٓطٝات ، ؾٗٛ ايرٟ ٜػري إىل أْٗا تًو ايػسن١  -6

ٖا١َ َٔ إْتادٗا ايهبري ايطًعٞ ٚاـدَٞ خازز دٚهلا ا٫ص١ًٝ ،  اييت متتد ؾسٚعٗا إىل عد٠ دٍٚ ٚؼكل ْطب١

ٚذيو َٔ خ٬ٍ اضرتاتٝذ١ٝ عامل١ٝ َٛسد٠ ، ٚتتطِ باضتدداَٗا ٭سدخ املٓذصات ايتهٓٛيٛد١ٝ ، ٚتداز بصٛز٠ 

 (4َسنص١ٜ يف َٛطٓٗا ا٫صًٞ.)

ادٟ ٜصاٍٚ ايتذاز٠ بأْٗا نٝإ اقتص UNCATADٜٚعسؾٗا َ٪متس ا٭َِ املتشد٠ يًتذاز٠ ٚايت١ُٝٓ  -7

ٚاإلْتاز عرب ايكازات ٚي٘ يف دٚيتني أٚنجس غسنات ٚيٝد٠ أٚ ؾسٚع تتشهِ ؾٝٗا ايػسن١ ا٫ّ بصٛز٠ ؾعاي١ 

 (5ٚؽطط يهٌ قسازاتٗا ؽطٝطا غا٬َ.)

عسف اجملًظ ا٫قتصاد٣ ٚا٫دتُاع٢ ايتابع يٮَِ املتشد٠ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات " بأْٗا تًو  -8

تًو ٚضا٥ٌ ا٫ْتاز ، ٚتطٝطس عًٝٗا ٚتباغس ْػاطٗا ضٛا٤ ؾ٢ فاٍ ا٫ْتاز اٚ املبٝعات اٚ املٓػا٠ ايت٢ مت

 اـدَات ؾ٢ دٚيتني اٚ انجس " .

                                                           
 .35-25، ص1977ٝات، داز ايجٛز٠ يًصشاؾ١ ٚايٓػس ،بػداد ، ( قُد صبشٞ ا٫تسبٞ ، َدخٌ إىل دزاض١ ايػسنات ا٫ستهاز١ٜ املتعدد٠ اؾٓط1)

املتعدد٠ اؾٓطٝات، تسمج١ عؿٝـ ايسشاش، َ٪ضط١ ا٫عاخ  دٚز ايػسنات -( َاٜهٌ تاْصز ٚأخسٕٚ ، َٔ ا٫قتصاد ايكَٛٞ إىل ا٫قتصاد ايه2ْٞٛ)

 . 123،  1981 ايعسب١ٝ ، بريٚت ،

 114، ص  1987تصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ، تسمج١ خايد قاضِ ، داز ايهتاب ا٭زدْٞ ، عُاّ ( دٕٛ إدملإ ضبريٚ، ضٝاضات ايع٬قات ا٫ق3)

 ،1988( ، 1( ، ايعدد )41ايعاملٞ ، ايٓػس٠ ا٫قتصاد١ٜ ، بٓو َصس ، ايط١ٓ) ( ٢َٓ قاضِ ، ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ٚاُٖٝتٗا يف ا٫قتصاد1)

. 54-53ص

، تسمج١ ؾاحل عبد اؾباز ، ضًط١ً عامل املعسؾ١ ، َطابع  ١ : ا٫قتصاد ايعاملٞ ٚإَهاْات ايتشهِ( بٍٛ ٖريضت، ٚغساٖاّ طَٛطٕٛ، َا ايعٛمل5)

 120ص.2001 ايطٝاض١ ، ايهٜٛت،
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نُا اْتٗت ايًذ١ٓ اؿه١َٝٛ املهًؿ١ بإعداد َطٛد٠ َٝجام ضًٛى دٚيٞ يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات يف إطاز  -9

يػسنات َ٪داٙ إٔ ايػسن١  َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٞ ) تًو اييت َٓع١ُ ا٭َِ املتشد٠  اىل ٚضع تعسٜـ عاّ يتًو ا

تػتٌُ ع٢ً نٝاْات تعٌُ يف دٚيتني أٚ أنجس بصسف ايٓعس عٔ غهًٗا ايكاْْٛٞ ٚفاٍ ايٓػاط ايرٟ تعٌُ ؾٝ٘ ، 

ٚإٔ تعٌُ ٖرٙ ايهٝاْات يف ظٌ ْعاّ ٫ؽاذ ايكساز ٜطُح بٛضع ضٝاضات َتذاْط١ ٚاضرتاتٝذ١ٝ  َػرتن١ َٔ 

أٚ أنجس َٔ َسانص اؽاذ ايكساز ، ٚإٔ تستبط ٖرٙ ايهٝاْات ؾُٝا بٝٓٗا عٔ طسٜل املًه١ٝ أٚ غريٖا َٔ خ٬ٍ َسنص 

ايسٚابط ا٭خس٣ عٝح ميهٔ يٛاسد٠ َٓٗا أٚ أنجس ممازض١ تأثري ؾعاٍ ع٢ً اْػط١ ايهٝاْات  ا٭خس٣ ٚبصؿ١ خاص١ 

 (1املطا١ُٖ باملعسؾ١ ٚاملٛازد ٚاملط٪ٚيٝات َع اٯخسٜٔ)

 يجاْٞاملطًب ا

 أ١ُٖٝ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات

بدا٠٤ ْػري ايٞ إ "ايػسن٘ َؿّٗٛ قاْْٛٞ ٚيٝظ َؿَٗٛا اقتصادٜا"... ٫ٜٚٛدد َؿّٗٛ دقٝل، ٜعرب عٔ ٖرا 

ايٓٛع َٔ ايػسنات، سٝح ٜطًل عًٝٗا ايعدٜد َٔ  املصطًشات املدتًؿ٘ َجٌ ايػسن٘ املتعدد٠ اٚ املتعد١ٜ 

( ، ٚازتبط ايٓعس اىل "ٖرٙ 2سن٘ ايعابس٠ ا٭ٚطإ  أٚ غريٖا َٔ املطُٝات )اؾٓطٝات أٚ ايكَٛٝات أٚ ايػ

ايػسنات تازخيٝا با٭ضاع ا٭ٜدٜٛيٛدٞ يًدٚي٘ ٚتأثست مبؿاِٖٝ اؿكب٘ ا٭ضتعُازٜ٘، ٚاييت متٗد يتشٌٜٛ 

 ( 3املػسٚع ا٭قتصادٟ ا٭ضتجُازٟ ملػسٚع ضٝاضٞ اضتعُازٟ يبًد َا.)

د٠ اؾٓطٝات َٔ ايٓاس١ٝ ا٭قتصاد١ٜ  يف أْٗا تطٝطس ضٝطس٠ نا١ًَ ع٢ً ايطٛم ٚتعد أ١ُٖٝ ايػسنات املتعد 

ايعامل١ٝ ٚيتأثريٖا عًٞ ايٓػاطات ا٫قتصادٟ ايدٚيٞ ؾكد أٖتُت بٗا ا٭َِ املتشد٠ بٗا ٚأْػ٦ت َسنص ا٭َِ 

  .4ّ  1974املتشد٠ يػ٦ٕٛ اغسنات عرب ايٛط١ٝٓ يف عاّ 

                                                           
 .  128ّ ص  1995( انتٛبس  632ايكابط١ نٛضًٝ٘ يكٝاَ٘ ، ف١ً َصس املعاصس٠ ايعدد )  -1

١ٝ َٚطتكبًٗا يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ َع اإلغاز٠ اىل َصس ، زضاي١ دنتٛزاٙ ، ن١ًٝ د . قُد عبدٙ ضعٝد امساعٌٝ ، ايػسنات املتعدد٠ اؾٓط – 4

 . 33، ص :  1986اؿكٛم داَع١ عني مشظ ، 

 

 
–2006َطبع١ داز ايسٚاد املصدٖس٠ يًطباع١ ٚايتٛشٜع احملدٚد٠ /  –داز بػداد –ايع٬قات ا٭قتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ –( يًُصٜد زادع َ٪يـ د.صاحل ٜاضس 2)

  317ص

 . 109ص –ايتٌُٜٛ ايدٚيٞ  –د. ضسَد نٛنب اؾٌُٝ  (3)

قاّ اجملًظ ا٫قتصاد٢ ٚا٫دتُاع٢ ايتابع ي٬َِ املتشد٠ باْػا٤ ؾ١ٓ خاص١ بايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٫عداد  1913/57مبٛدب ايكساز زقِ 4

سٖا ايطٝاض١ٝ ٚا٫قتصاد١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ د/دٕٛ تصٛز تٓعِٝ ضًٛى ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتطٜٛس ْعاّ َتهاٌَ يًُعًَٛات عٓٗا ٚعح اث

 .698ٙ ، ص 1407ٖدضٕٛ َٚازى ٖسْدز ، ايطبع١ ايعسب١ٝ  ، تسمج١ د/ط٘ َٓصٛز ٚد/ قُد عبد ايصبٛز ، داز املسٜذ  ، ايسٜاض ، 
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  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

َتعدد٠ اؾٓطٝات يف تعاظِ ْطب١ ا٫عُاٍ ايدٚي١ٝ َكاز١ْ  نُا تتذطد َعاٜري ايتهاٌَ يف ايػسنات

با٭عُاٍ ايك١َٝٛ يًػسن١ ا٭ّ ، مما حيكل دزد١ َستؿع١ َٔ تٓاضل ايطٝاضات داخٌ ٖر٠ ايػسنات ٚتأثريٖا 

 ( .1عًٞ ا٫قتصاد ايعاملٞ  )

 ٚميهٔ ؼدٜد بعض أ١ُٖٝ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٚدؾٗا مٛ ؼكٝل اٯتٞ:

 ٛم ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ عٔ طسٜل اهلدّ ٚاإلضعاف املطتُس يًكٝٛد ايتعسٜؿ١ٝ ٚايه١ُٝ ايك١َٝٛ .تٛسٝد ض •

 تٛسٝد ضٛم املاٍ ٚا٥٫تُإ ايدٚيٞ . •

 (2تٛسٝد ضٛم ايتهٓٛيٛدٝا ايدٚيٞ َٔ خ٬ٍ سسن١ ق١َٝٛ مٛ ايتُٓٝط .) •

 ايؿصٌ ا٭ٍٚ

 تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚايٓعسٜات املؿطس٠ هلا
نٝؿ١ٝ تهٜٛٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات َٔ أِٖ املٛضٛعات اييت تطسح ْؿطٗا يف دزاضتٓا ، ؾهإ ٜتعني  تعد

تبٝإ ايطسم اييت ٜتِ بٗا تهٜٛٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ، نُا ٜتعني عًٝٓا أٜطا ٚمٔ يف فاٍ ايبشح 

 ضٛعني يف املبشجني ايتايٝني : تهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚضٓتعسض هلرٜٔ املٛيًايتعسض 

 طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات  -املبشح ا٫ٍٚ:

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات -املبشح ايجا٢ْ :

 املبشح ا٫ٍٚ

 طسم تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

ٜتِ تهٜٛٓٗا عٔ طسٜل تتعدد ا٭دٚات ٚا٭ضايٝب ايكا١ْْٝٛ يتهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ؾكد 

ا٭ْدَاز ايدٚيٞ أٚ عٔ طسٜل تهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ ددٜد٠ يف دٍٚ كتًؿ١ ، أٚ يف ايٓٗا١ٜ عٔ طسٜل ايطٝطس٠ 

َٔ ٖر٠ ايطسم يف املطًبني ٬ّ ْٚطتعسض نٖٞ ايػسنات ايكابط١ ، ع٢ً غسنات قا١ُ٥ يف دٍٚ َتعدد٠ ٚ

 -ايتايٝني : 

 املطًب ا٭ٍٚ:  ا٭ْدَاز ايدٚيٞ  

 . ب ايجاْٞ: تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠  ٚايػسنات ايكابط١املطً

 

                                                           
 -فًظ ايتدطٝط -تعإٚ ايدٚيْٞٛشاد عبد ايسمحٔ اهلٝيت ، ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٚدٚزٖا يف ا٫قتصاد ايعاملٞ، ٚزق١ عٌُ، بإداز٠ اي 1

 250ّ.ص2008ايدٚس١  –قطس 

 1986قُد ايطٝد ضعٝد ٚاخسٕٚ ،سٛاز ايػُاٍ ٚاؾٓٛب ٚأش١َ تكطِٝ ايعٌُ ايدٚيٞ ٚايػسنات املتعدد٠ اؾٓط١ٝ ، داز ايػباب يًٓػس ، ايهٜٛت ،  2

 . 120، ص 
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 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 املطًب ا٭ٍٚ

 ا٭ْدَاز ايدٚيٞ

ٜعسف ا٭ْدَاز ايدٚيٞ قاْْٛا بأْ٘ )) ؾٓا٤ غسن١ أٚ أنجس يف غسن١ أخس٣ ، أٚ ؾٓا٤ غسنتني أٚ أنجس ٚقٝاّ 

 ( 1غسن١ ددٜد٠ تٓتكٌ ايٝٗا ذَِ ايػسنات اييت ؾٓٝت((.)

ا٭ْدَاز ميهٔ إٔ ٜتِ بأسد٣ طسٜكتني ، ا٭ٚىل ٖٞ بطسٜل ايطِ سٝح تؿ٢ٓ  ٜٚتبني َٔ ٖرا ايتعسٜـ إٔ

( ، ٚايجا١ْٝ ٖٞ 2غسن١ أٚ أنجس يف غسن١ قا١ُ٥ ، مبع٢ٓ إٔ اسد٣ ايػسنات تعٌ قا١ُ٥ ٚتبتًع ا٭خس٣)

ا٭ْدَاز بطسٜك١ املصز سٝح تؿ٢ٓ ايػسنات اييت ٜتِ ادَادٗا ٚتٓػأ غسن١ ددٜد٠ تٓتكٌ ايٝٗا ذَِ 

 . 3ايجا١ْٝ ايػسن١ 

ٜٚعد ا٭ْدَاز ٖٛ ايطسٜل ا٭نجس غٝٛعا يف ايعامل ايسأمسايٞ ْعسا ٫زتؿاع تهايٝـ ع١ًُٝ ا٭ْدَاز بطسٜك١ 

 س٬ٍ ناؾ١ ايػسنات اييت ٜتِ دفٗا ٚتهٜٛٔ غسن١ ددٜد٠ .إاملصز ، سٝح تكتطٞ ٖرٙ ايطسٜك١ 

ْدَاز ايداخًٞ ، ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ بني ٜٚٓكطِ ا٭ْدَاز إيٞ اْدَاز داخًٞ ٚ اْدَاز دٚيٞ يًػسنات ، ٚا٫

غسنتني أٚ أنجس َٔ دٓط١ٝ ٚاسد٠ ، ٜٚعد ا٫ْدَاز ايداخًٞ ٖٛ اسد ا٭دٚات ايكا١ْْٝٛ اييت تطتددَٗا 

ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات يًكطا٤ ع٢ً َٓاؾطٝٗا يف ايدٍٚ املطٝؿ١ ، ٚ٭سهاّ ضٝطستٗا ع٢ً ايطٛم 

 ايداخًٞ يف ٖرا ايدٍٚ.  

ؾٓط١ٝ ٖٞ  غسنات تتُتع ظٓط١ٝ دٚي١  أٚ دٍٚ َع١ٓٝ ، َٚٔ املُهٔ إٔ ٜكع ا٫ْدَاز ؾايػسنات َتعدد٠ ا

بني اسد٣ ايػسنات ايٛيٝد٠  ايداخ١ً يف فُٛع١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚاييت تعٌُ يف بًد َا ٚتتُتع 

خًٝا ٭ْ٘ ظٓطٝت٘ ، ٚبني اسد٣ ايػسنات ايٛط١ٝٓ يف ْؿظ ٖرا ايبًد، َٚجٌ ٖرا ا٭ْدَاز ٜعترب اْدَادا دا

 ٜتِ بني غسنتني َٔ دٓط١ٝ ٚاسد٠ .

أَا ا٫ْدَاز دٚيٞ يًػسنات ٖٚٛ ايرٟ ٜتِ بني غسنتني كتًؿيت اؾٓط١ٝ ، ٚميهٔ اعتبازٙ أدا٠ يتهٜٛٔ 

ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ، بايسغِ َٔ نْٛ٘ ْادز َا ٜتِ ع٢ً ايصعٝد ايعًُٞ ٫صطداَ٘ بايعدٜد َٔ 

 ٕٚ امتاَ٘  تتُجٌ يف عدّ ٚدٛد قٛاعد َٛسد٠ ؼهِ عًُٝات ا٭ْدَاز ايدٚيٞ ايصعٛبات ايكا١ْْٝٛ اييت تعٛم د

ٚبايتايٞ ؾُٔ ايطسٚزٟ ايسدٛع اىل قٛاعد تٓاشع ايكٛاْني يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص يتشدٜد ايٓعاّ ايكاْْٛٞ 

 ايرٟ حيهِ عًُٝات ا٭ْدَاز ايدٚيٞ . 

 

 

                                                           
 664(  د . قطٔ غؿٝل : املسدع ايطابل  ، ص 1)

 668: املسدع ايطابل  ، ص ( د . قطٔ غؿٝل 2)

. 28د. قُٛد ايػسقاٟٚ ، املػسٚع َتعدد ايكَٛٝات ، ص  3
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 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 املطًب ايجاْٞ

 كابط١تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠  ٚايػسنات اي

 أ٫ٚ : تهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ نطسٜل يتهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات  : 

نُا ضبل ٚإٔ بٝٓا إٔ تهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات  ٖٛ ا٭نجس غٝٛعا ، إ٫ أْ٘ ْٚعسا يًصعٛبات 

يػسنات ايكا١ْْٝٛ ٚايطٝاض١ٝ اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ ا٭ْدَاز ايدٚيٞ ؾ٬ميهٔ اعتبازٙ ا٭دا٠ ايٛسٝد٠ يتهٜٛٔ ا

َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚبايتايٞ تؿطٌ ايػسنات ايعامل١ٝ اضتدداّ أضايٝب قا١ْْٝٛ كتًؿ١ يإلْتكاٍ اىل ايعامل١ٝ 

 ، ٚأِٖ ٖرٙ ا٭ضايٝب ٖٛ تهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ ددٜد٠ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ . 

ايكإْٛ ايتذازٟ ، ٫ٜٚػهٌ تهٜٛٔ ايػسنات ايٛيٝد٠ ع٢ً املطت٣ٛ ايعاملٞ أٟ صعٛب١ سكٝك١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعس 

إذ إٔ تهٜٛٔ ايػسنات يف ٖرا اجملاٍ ٜتطًب تٛاؾس غسطني أضاضٝني ؾكط ُٖا إٔ ٜهٕٛ يًػسن١ ا٭ّ اؿل يف 

متًو أضِٗ غسن١ أخس٣ ٚذيو ٚؾكا يكاْْٛٗا ايداخًٞ ٚقد اػٗت َععِ ايكٛاْني ايٛضع١ٝ املعاصس٠ إيٞ 

ضِٗ بعطٗا ايبعض ، ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ املُهٔ متًو اإلقساز عل ايػسنات بصؿتٗا أغداص قا١ْْٝٛ يف متًو أ

( ، ٖٚٛ أٜطا َا 1ايػسن١ ايٛيٝد٠ بٓطب١ تطُح بايطٝطس٠ عًٝ٘ ٚذيو  ٚؾكا ٭سهاّ قإْٛ ايدٚي١ املطٝؿ١)

سسصت َععِ ايتػسٜعات ايتذاز١ٜ عًٞ إشاي١ أٟ عٛا٥ل دد١ٜ ؼٍٛ دٕٚ ايطٝطس٠ املاي١ٝ يػسن١ ع٢ً غسن١ 

 أخس٣.

 كابط١ نطسٜل يتهٜٛٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات:ثاْٝا :  ايػسنات اي

ايػسن١ اييت متًو َٔ ا٭ضِٗ َا ٜهؿٞ يًتصٜٛت يف ٚاسد٠ أٚ تًو ميهٔ تعسٜـ ايػسن١ ايكابط١، بأْٗا 

 َٛضٛع هلا غسن١ ، نُا تعسف بأْٗا أنجس َٔ ايػسنات ا٭خس٣ بػسض ايطٝطس٠ ع٢ً تًو ايػسنات.

 2عًٝٗا ايطٝطس٠ بػ١ٝ ا٫خس٣ ايػسنات يف املػازنات اداز٠ اخر يف ٜهُٔ ٚادازٟ َايٞ سصسٟ

نُا تعسف ايػسن١ ايكابط١ بأْٗا: "نٌ غسن١ َطا١ُٖ ٜٓشصس َٛضٛع ْػاطٗا ببعض ا٭عُاٍ اييت ٜٓص 

عًٝٗا ايكإْٛ، دٕٚ إٔ ٜطتطٝع ػاٚشٖا إىل غريٖا َٔ ا٭عُاٍ، أٚ إٔ تتٛد٘، َباغس٠، بٓػاط ػازٟ أٚ صٓاعٞ 

بٌ تتدصص يف ايدزع ٚايتدطٝط ٚايتٛدٝ٘، َٔ أدٌ تطٜٛس ٚتكدّ ٚاضطساد ع١ًُٝ  يًتعاٌَ َع اؾُٗٛز،

 3ا٫ضتجُاز، يػسن١ تابع١ َتدصص١ يف عًُٝات ايتٓؿٝر."

                                                           
103(  د. سطاّ عٝط٢  ، املسدع ايطابل ، ص 1)

  27، ص1992َادد َصحيِ ة غسن١ اهلٛيدْؼ ،  َٓػٛزات اؿًيب اؿكٛق١ٝ ، بريٚت،  2

 .34د. ايٝاع ْاصٝـ، املسدع ايطابل، ص  3
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ػسن١ اي ٖٚٞ تًو  :1ا٭ٚيٞ تعسف بايػسن١ ايٓك١ٝ  ُٗاايتُٝٝص بٝٓٚيًػسن١ ايكابط١ ْٛعإ ميهٔ 

اييت تكّٛ ػسن١ اي تًو ٖٚٞ ايتػػ١ًٝٝ ايكابط١ ايجا١ْٝ ٚتعسف بايػسن١َٛدٛد٠ ؾكط هلرا ايػسض ، ٚ

 ػازن١ يف ا٭عُاٍ ايتذاز١ٜ َٔ تًكا٤ ْؿطٗا.بامل

يهٔ أسٝاْا قد تهٕٛ َػازن١ ق١ًًٝ يف  2 تًو ايػسن١ ايكابط١ عاد٠ أغًب١ٝ ا٭ضِٗ يف ايػسن١ ايتابع١ٚمت 

املتبك١ٝ َٓتػس٠ ع٢ً ْطام ًَه١ٝ ا٭ضِٗ ناؾ١ٝ إلعطا٤ ضٝطس٠ يًػسن١ ايكابط١ )اذا ناْت ًَه١ٝ ا٭ضِٗ 

  ٚاضع(.
ٖرٙ  ٤ٛؾ أُٖٗاتهٜٛٔ غسنات ٚيٝد٠ ددٜد٠ ، سيت ٜتِ ايػسنات ايكابط١ إضرتاتٝذٝات كتًؿ١  ٚتتدر

 ايػسنات اىل ايطٝطس٠ ع٢ً غسنات أخس٣ قا١ُ٥ بايؿعٌ ، ٚؼًٜٛٗا اىل غسنات تابع١ هلا.

ٝطس٠ ع٢ً غريٖا َٔ ايػسنات ايكا١ُ٥ بايؿعٌ اىل ايطايكابط١ َُٚٗا ناْت ا٭ضباب اييت تدؾع ايػسنات  

ىل ا٭ضت٤٬ٝ ع٠ٛٓ ع٢ً ايػسن١ ، ٜٚطًل إإ تًذأ  يف تتُجٌ ايطسٜك١ ا٭ٚىل ،إ تطًو اسد طسٜكني  ؾُٝهٔ

 ع٢ً ٖرٙ ايطسٜك١ بايؿك٘ ايؿسْطٞ ايطٝطس٠ بطسٜل ا٭ْك٬ب . 

ايػهٛى بايٓطب١ بطسع١ ٚدٕٚ إثاز٠ ضِٗ ا٫ٖرٙ ايطسٜك١ ٫بد َٔ تٛؾس غسطني ا٭ٍٚ : إ ٜتِ غسا٤  ٚتطًتصّ

 يًُطاُٖني . 

غسا٤ ا٭ضِٗ بطسٜك١ ٫ت٪دٟ اىل ازتؿاع اضعازٖا يف ايطٛم املايٞ نجريا ، ست٢ ٫تصداد إٔ ٜتِ ايجاْٞ : ٚ

 .ايتهًؿ١ املاي١ٝ يع١ًُٝ ا٫ضت٤٬ٝ

ايرٜٔ  ُٛع١ املطاُٖنيا٭تؿام َع فب ٛد٣ايطٝطس٠ ع٢ً ايػسن١ بايطسٜل اي يف ايطسٜك١ ايجا١ْٝ ٚتتُجٌ 

 طبكا يًؿك٘  ع٢ً ْكٌ ايطٝطس٠ ايٝٗا ، ٖٚٛ َاٜطًل عًٝ٘ تعبري سٛاي١ ايطٝطس٠ تِٗضٝطس ٜكَٕٛٛ بؿسض

 .  ايؿسْطٞ

 

 

 

 

 

 

                                                           
 38ضابل ة ص َادد َصحيِ ة َسدع 1

تٓتر ايػسن١ ايتابع١ ٖٞ ايػسن١ اييت ؽطع يًطٝطس٠ املاي١ٝ املباغس٠ اٚغرياملباغس٠ املطتُس٠ ٚاملطتكةس٠ يػسن١ اخس٣ َطتك١ً عٓٗا قاْْٛا ٚ 2

تابعةةة١ يف ايطٝطس٠ املاي١ٝ َٔ متًو ْطب١ َ٪ثس٠ َٔ زامساٍ ايػسن١ ،  د/ امساعٌٝ قُد سطني ايػسن١ ايكابطةة١ ٚع٬قتٗا بايػسن١ اي

22ة ص 1990َػسٚع قإْٛ ايػسنات ا٫زدْٞ ٚايكإْٛ املكازٕ عُإ 
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 املبشح ايجا٢ْ

 ايٓعسٜات املؿطس٠ يعاٖس٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

ٓطٝات ٚدزاض١ عٛاٌَ اْتػازٖا ساٍٚ ايعدٜد َٔ ايؿكٗا٤ ٚضع ْعسٜات يتؿِٗ ظاٖس٠ ايػسنات َتعدد٠ اؾ

ٚضبب٘ ، ٚتٓٛعت ايٓعسٜات بني ْعسٜات تكًٝد١ٜ  ضعت يتؿطري تًو ايعاٖس٠ اييت بدأت تٓتػس بهجاؾ١ عًٞ 

ايطاس١ ايدٚي١ٝ ، نُا ضعت ايٓعسٜات اؿدٜج١ يٛضع تؿطري يتو ايعاٖس٠ ، ٚضٛف ْكّٛ بعسض نٌ َٔ 

 ٖر٠ ايٓعسٜات عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : 

 ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ . املطًب ا٭ٍٚ:

 املطًب ايجاْٞ: ايٓعسٜات اؿدٜج١ .

 املطًب ا٭ٍٚ

 ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ

تعددت ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ اييت تٓاٚيت ظاٖس٠ ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس ٚاجملطد٠ ٚميهٔ امجاهلا يف 

 ايٓعسٜات ايتاي١ٝ:

 :أ٫ٚ:ايٓعس١ٜ ايتكًٝد١ٜ

ع املاٍ ي٬ضتجُاز املباغس ٚذيو بايكٝاع ع٢ً سسن١ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ساٚيت ٖر٠  ايٓعس١ٜ تؿطري سسن١ زأ

  1ٚاملاٍ . 

ٚقد ٚادٗت ٖر٠ ايٓعس١ٜ  اْتكادات متجًت يف إٔ ْعس١ٜ ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٫ تكدّ تؿطريا قددا ي٬ضتجُاز 

ؿا يطبٝع١ املباغس بٌ اؾرتضت عدّ قاب١ًٝ عٛاٌَ اإلْتاز ي٬ْتكاٍ َٔ بًد يبًد آخس ، ٜٚعد ذيو كاي

ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس ايرٟ  ميجٌ اْتكا٫ يعٛاٌَ اإلْتاز إذ ٜتِ ايتبادٍ ايدٚيٞ داخٌ ايػسنات َتعدد٠ 

  2اؾٓطٝات أنجس مما ٜتِ خازدٗا ْتٝذ١ ايطبٝع١ ا٫ستهاز١ٜ يًطٛم .

اغس٠ تٛدد يف ايدٍٚ نُا ٜ٪خر عًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ تٓاقطٗا َع ايٛااقع ٭ٕ اؾص٤ ا٭نرب َٔ ا٫ضتجُازات املب

 ايسأمساي١ٝ املتكد١َ .

 ثاْٝا : ايٓعس١ٜ ايطٜٛد١ٜ
ٖهػس ٚأٚيني سٝح سا٫ٚ ٚضع تؿِٗ هلر٠ ايٓعس١ٜ ٚقسزا  إٔ ضبب  ٜنيايطٜٛد نيتٓطب ٖرٙ ايٓعس١ٜ إيٞ ايعامل

ٗا، ٚايرٟ قٝاّ ايتذاز٠ اـازد١ٝ ٜعٛد إىل ايتؿاٚت بني ايدٍٚ يف َد٣ ٚؾس٠ عٓاصس اإلْتاز املدتًؿ١ يف نٌ َٓ

ٜ٪دٟ بطبٝعت٘ إىل سدٚخ اخت٬ف يف مثٔ عٓاصس اإلْتاز ٚبايتايٞ سدٚخ اخت٬ف  يف مثٔ املٓتذات ، ٖٚٛ َا 

                                                           
، ٜٓاٜس ٚأبسٌٜ  416 -415، ايعددإ  80د . مسٝش١ ايطٝد ؾٛشٟ ، ظاٖس٠ ايػسنات دٚي١ٝ ايٓػاط ٚايدٍٚ ايٓا١َٝ ، ف١ً َصس املعاصس٠، ايط١ٓ  1

 َٚا بعدٖا .143ّ ، ص  1989

.25(، ص 1986ت عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ، )ايهٜٛت، ضًط١ً عامل املعسؾ١، قُد ايطٝد ضعٝد،  ايػسنا 2
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ٜ٪دٟ يًتبادٍ ايدٚيٞ يًُٓتذات مما ٜعد طسٜك١ غري َباغس٠ يتبادٍ يعٓاصس اإلْتاز املتٛاؾس٠ يف كتًـ 

 .1ايدٍٚ 

ٛع١ٝ يعٓاصس اإلْتاز ، ٚنرا اضتدداَٗا يُٓٛذز ٜتهٕٛ َٔ ٚ ٜ٪خر عًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ َجٌ إغؿاهلا يًؿسٚم ايٓ

 َتػرئٜ ؾكط ُٖا ايعٌُ ٚزأع املاٍ .

 ثايجا : ْعس١ٜ زأع املاٍ

أعتُدت ٖرٙ ايٓعس١ٜ يف تؿطريٖا ع٢ً عاٌَ ٚاسد َٔ عٛاٌَ اإلْتاز ٖٚٛ زأع املاٍ ايٓكدٟ ٖٚٛ ايك١ُٝ ايٓكد١ٜ 

ؾامل٪ضط١  ُ٪ضط١ ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ تؿطريٖا هلٝهٌ ْػاطات امل٪ضط١يًطٓدات اييت متجٌ ًَه١ٝ زأع املاٍ ايتكين يً

تكّٛ با٫ضتجُاز ؿد َعني سيت تصبح تهًؿ١ ايٛسد٠ اإلضاؾ١ٝ َٔ زأع املاٍ أٟ ايتهًؿ١ اؿد١ٜ َطا١ٜٚ يًسبح 

دًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ ا٫ضتجُاز املباغس يدٜ٘ أٖداف أخس٣ ٫ ميهٔ ايت ٢ٚ ٜ٪خر عً  2احملكل َٔ ايدخٌ اؿدٟ .

 عٓٗا ٫ٚ ٜطع٢ إىل تععِٝ املسدٚد ؾكط .

 املطًب ايجاْٞ
 ايٓعسٜات اؿدٜج١

ٚدٗت إيٞ ايٓعسٜات ايتكًٝد١ٜ ٚساٚيت تؿطري ظاٖس٠ قٝاّ  ٢دٜج١ يتؿادٟ ا٫ْتكادات ايتت اؿايٓعسٜاٚيت سا

 ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ، ٚذيو َٔ خ٬ٍ ايتعسض ٭ِٖ ٖر٠ ايٓعسٜات عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : 

 أ٫ٚ:  ْعس١ٜ دٚز٠ سٝا٠ املٓتر

"زميٕٛ ؾسْٕٛ" ٚايرٟ ضعٞ يتؿطري أضباب اْتػاز ظاٖس٠ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ يف   تسدع ٖرٙ ايٓعس١ٜ إىل

ايدٍٚ ايٓا١َٝ بصؿ١ خاص١ ٚايدٍٚ املتكد١َ بصؿ١ عا١َ، ٚساٍٚ ٚضع بعض احملؿصات اييت ػعٌ ايػسنات 

، ٚقسزت ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ ايطًع١ متس بج٬ث١ َساسٌ َٔ 3٭دٓب١ٝ َتعدد٠ اؾٓطٝات تكدّ ع٢ً ا٫ضتجُازات ا

 ايتطٛز ٖٚٞ:

َسس١ً ايُٓٛ : ٚتتُتع ايػسنات اييت قاَت با٫نتػاف يف ٖرٙ املسس١ً مبٝص٠ استهاز١ٜ ، إذ إٔ املٓتر يف ٖر٠ =1

  4ملٓتراملسس١ً  حيكل شٜاد٠ ضسٜع١ يف ايتذدٜدات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٜٚصداد ايطًب يف ايطٛم ع٢ً ذيو ا

                                                           
 .56(، ص1998شٜٓب سطني عٛض اهلل،  ا٫قتصاد ايدٚيٞ: ْعس٠ عا١َ ع٢ً بعض ايكطاٜا، )بريٚت، ايداز اؾاَع١ٝ يًطباع١ ٚايٓػس،  1

.16(، ص1998-1997)داَع١ اؾصا٥س زضاي١ َادطتري غري َٓػٛز٠ «، ١ٝ:ساي١ اؾصا٥سا٫ضتجُاز ا٭دٓيب املباغس يف ايدٍٚ ايٓاَ»ؾازع ؾطٌٝ،   2

 406شٜٓب سطني عٛض اهلل، َسدع ضابل، ص 3

 406شٜٓب سطني عٛض اهلل، َسدع ضابل، ص 4
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َسس١ً املٓتر ايٓاضر: ميس املٓتر بعد ذيو مبسس١ً ْطٛز ٜصاسبٗا ايعدٜد َٔ ايتطٛزات َجٌ شٜاد٠ ايتطًعات -2

يدٟ املطتًٗهني مٛ َطتٜٛات زاق١ٝ َٔ اؾٛد٠ ، ق١ً املداطس اييت تصاسب عًُٝات اإلْتاز ٚايتطٜٛل ، اضتكساز 

 .  1ا ناْت عًٝ٘ايطسم ٚايٛضا٥ٌ ايؿ١ٝٓ املطتدد١َ يف اإلْتاز عُ

َسس١ً ايُٓط١ٝ:ٚ يف ٖرٙ املسس١ً تٓتػس ايتهٓٛيٛدٝا ٚتصبح َعسٚؾ١ ٚتكّٛ ايػسنات بتشٌٜٛ اإلْتاز َٔ ٖر٠ -3

ايطًع١ ايٞ اـازز، ٭ْ٘ أصبح َتدٚاٍ َعًّٛ يدٟ ايعدٜد َٔ ايػسنات ، ٚتصبح ايدٍٚ املتكد١َ اييت قاَت باْتاد٘ 

 .  2ا٫خرتاع ذيو املٓتر ، ٚايعٌُ عًٞ إْتاز َٓتر ددٜد يتبدأ ايدٚز٠ ددٜد٠ يف غري ساد٘ اي١ٝ  ٚتكّٛ ببٝع بسا٠٤ 

ٚ ٜ٪خر عًٞ ٖرٙ ايٓعس١ٜ أْٗا  مل تكدّ تؿطريا ٭ضباب قٝاّ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات با٫ضتجُاز املباغس بد٫ 

 .  3َٔ عكٛد ايرتاخٝص يف ايدٍٚ املطٝؿ١، بٌ قاَت بتؿطري ايطًٛى ا٫ستهازٟ يًػسنات ؾكط 

 :ثاْٝا: ْعس١ٜ عدّ نُاٍ ايطٛم

تكّٛ ٖر٠ ايٓعس١ٜ عًٞ اؾرتاض ٜتُجٌ يف  غٝاب املٓاؾط١ ايها١ًَ يف أضٛام ايدٍٚ ايٓا١َٝ َع ْكص ايعسض ؾٝٗا، 

نُا تؿرتض  إٔ ايػسنات ايٛط١ٝٓ يف ايدٍٚ املطٝؿ١ ٫ ميهٓٗا َٔ َٓاؾط١ ايػسنات ا٭دٓب١ٝ يف اجملا٫ت 

ت نبري٠ يد٣ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات باملكاز١ْ بايػسنات ايٛط١ٝٓ يف تًو ايدٍٚ ا٫قتصاد١ٜ ٚ إٔ ٚدٛد قدزا

    4قداّ عًٞ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝاإلاملطٝؿ١ ٖٛ َا ٜدؾع ٖرٙ ايػسنات مٛ 

ٖرٙ ايٓعس١ٜ اؾرتاض إدزاى ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات يهاؾ١ ؾسص ا٫ضتجُاز ا٭دٓيب يف اـازز ٖٚرا  ٢ٚ ٜ٪خر عً

 ا٫ؾرتاض ٜعد اؾرتاض غري سكٝك٢ ٫ٚ ٜتؿل ٚايٛاقع ايعًُٞ .

 :5ثايجا: ْعس١ٜ اؿُا١ٜ 

باسٗا إذا اضتطاعت محا١ٜ تكّٛ ٖر٠  ايٓعس١ٜ ع٢ً أضاع إٔ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ميهٔ إٔ تكّٛ بتععِٝ أز

ايهجري َٔ ا٭ْػط١ اـاص١ اييت تكّٛ بٗا َجٌ عًُٝات ايبشٛخ ٚايتطٜٛس ٚا٫بتهازات ٚؼاٍٚ ايػسن١ َتعدد٠ 

                                                           
 96، ص ّ  2000ضاَٞ عؿٝؿٞ سامت، دزاضات ؾ٢ ا٫قتصاد ايدٚيٞ، ايداز املصس١ٜ ايًبٓا١ْٝ، ايكاٖس٠، ؾرباٜس 1

 92ٝؿ٢ سامت، َسدع ضابل ،  صضا٢َ عؿ 2

 .58، ص ّ 1989عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ،  ْعسٜات ايتدٌٜٚ ٚدد٣ٚ ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ، )اإلضهٓدز١ٜ، َ٪ضط١ غباب اؾاَع١،  3

 .48عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ، املسدع ايطابل ، ص  4

ستؿاظ  با٫بتهازات اؿدٜج١ يف فا٫ت اإلْتاز أٚ ايتطٜٛل أٚ املكصٛد باؿُا١ٜ اإلدسا٤ات اييت تتدرٖا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات يطُإ ا٫ 5

ز ٚذيو ٭طٍٛ ؾرت٠ ممه١ٓ غريٖا ٚعدّ اْتػازٖا  إىل أضٛام ايدٍٚ املطٝؿ١ َٔ خ٬ٍ طسٜل أخس غري ا٫ضتجُاز املباغس أٚ عكٛد ايرتاخٝص ٚاإلْتا

ٜتِ إدبازٖا ع٢ً ايتعاٌَ َعٗا عٔ طسٜل  ٢ٍٚ ايٓا١َٝ املطٝؿ١ ستاإلدسا٤ات اؿه١َٝٛ بايد ٢تتُهٔ ٖرٙ ايػسنات َٔ ايتػًب عً ٢ٚذيو ست

 ا٫ضتجُاز املباغس يًػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.
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اؾٓطٝات ا٫ستؿاظ بأسد ا٭صٍٛ  ناملعسؾ١ أٚاـرب٠ اييت ؼكل هلا ايتُٝص املطًل بد٫ َٔ تصدٜسٙ أٚ بٝع٘ 

 .   1ملطٝؿ١ يًػسنات ا٭خس٣ يف ايدٍٚ ايٓا١َٝ ا

تًو  ٣خري٠ ٚإ نإ زغب١ ا٫ضتجُاز يدايباسح إٔ ايٓعس١ٜ ا٭خري٠ ٖٞ ا٭قسب يًٛاقع ٜٚتؿل َع ايٓعس١ٜ ا٭ ٣ٜٚس

 ضاؾ١ إيٞ زغبتٗا يف ا٫ستؿاظ  ٚا٫ضت٦جاز باملٓتر . باإلايػسنات أٜطا ٖٞ احملسى ا٫ضاضٞ 

 ايؿصٌ ايجاْٞ

 يكاْْٛٞ ٚممٝصاتٗا ٚعٝٛبٗاخصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ا

إلخت٬ف طبٝع١ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ؾإْ٘ خيتًـ َع٘ بايتبع١ٝ خصا٥ص تًو ايػسنات غصا٥ص 

متٝصٖا عٔ غريٖا َٔ ايػسنات ، ٚبايسغِ َٔ متتع  تًو ايػسنات مبُٝصات نجري٠ إ٫ أْ٘ ٜٛدد هلا ايعدٜد َٔ 

 ني :ايطًبٝات ٖٚٛ َا ضٓٓاقػ٘ يف املبشجني ايتايٝ

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ -املبشح ا٫ٍٚ :

 ممٝصات ٚعٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات -املبشح ايجا٢ْ :

 املبشح ا٭ٍٚ

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ

ملا هلا َٔ  ٔ ايػسنات ْعسّانُا ضبل ايكٍٛ إٔ يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات خصا٥ص عدٜد٠ متٝصٖا عٔ غريٖا َ

 ٢أَانٔ ايٓػاط ، ٚضًٓكٞ ايط٤ٛ عً ٚدٛد اتطاع ْػاط تًو ايػسنات ٚتعدٜٗا يٓطام ا٭ق١ًُٝٝ ٚتعدد

 خصا٥ص تًو ايػسنات ٚتهٝٝؿٗا ايكاْْٛٞ يف املطًبٝني ايتايٝني :

 املطًب ا٭ٍٚ:  خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

 سنات َتعدد٠ اؾٓطٝاتاملطًب ايجاْٞ: ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػ

 

 

 

 

 

                                                           
 .54عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ، َسدع ضابل، ص  1
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 املطًب ا٭ٍٚ

 خصا٥ص ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

ٚميهٔ ايتعسض ٭ِٖ  ايػسنات بك١ٝ عٔ بايعدٜد َٔ اـصا٥ص اييت متٝصٖا اؾٓطٝات املتعدد٠ ايػسنات تتُٝص

 :ٖر٠ اـصا٥ص عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ 

 ايطابع املٛسد يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ . -أ٫ٚ: 

ا٫ضاض١ٝ اييت تتُٝص بٗا ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ،  اتايطُ َٔ اؾٓط١ٝ َتعدد٠ يًػسن١ داملٛس ايطابعرب تعٜ

تعترب هٌ َٔ ايػسن١ ا٭ّ ٚؾسٚعٗا املٓتػس٠ يف اـازز تهٕٛ ؾايتصسف ،  ٚٛسد٠ اؽاذ ايكساز ي ؾ٬ ميهٔ إْهاز ٚدٛد

 َسنص ٚدٛد يف اؾٓط١ٝ تتبًٛز عدد٠َت ايػسن١ ٚسد٠ ١ ، ٚبايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ إَٔتهاًَ ٠ٚاسدٚسد٠ يف ا٭صٌ 

 اـازز يف ٚايؿسٚع  ايٛسدات اىل ا٭ّ ٜٚٛد٘ َٔ ايػسن١ ، يًػسن١ ايعا١َ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ ؾٝ٘ تسضِ ٚاسد ز٥ٝطٞ

(1 . ) 

   اؾٓط١ٝ َتعدد٠ يًػسن١ ايتعددٟ ثاْٝا : ايطابع

 تتُتع ايػسنات اييت َٔ ١فُٛع َٔ َه١ْٛ ؾٗٞ اؾٓط١ٝ َتعدد٠ يًػسنات ايجا١ْٝ اـاص١ٝ ٚتعترب تًو

 . كتًؿ١ دٍٚ يف يٛدٛدٖا َتعدد٠ ٚط١ٝٓ يكٛاْني ٚؾكا تػهًٝٗا ٜٚتِ املطتك١ً ايكا١ْْٝٛ بايػدص١ٝ

ايطابع املٛسد يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ا٭قتصاد١ٜ بني بايتٓاقض دٌ أٖتُاَِٗ زداٍ ايكإْٛ ًٜكٞ ٚ

    2 ٚطابعٗا ايتعددٟ َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ

ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ ٖٞ َٔ خًل ايكإْٛ ايٛطين ٚايدٚيٞ ٚاـاص١ٝ املُٝص٠ هلا ا٫ستؿاظ بايٛسد٠ يف اطاز ؾ

 .تعددٟ َسٕ ٫ميهٔ ا٫بكا٤ عًٝ٘ إ٫ بٛاضط١ ايتعإٚ ايدٚيٞ املتبادٍ بني نٌ َٔ ايكإْٛ ايٛطين ٚايكإْٛ ايدٚيٞ 

  :يٓػاطٗا اؾػساؾ١ٝ املطاس١ أتطاع -ثايجا:

عد َٔ أِٖ اـصا٥ص اييت تتُتع بٗا تًو ايػسنات ٖٞ قٝاَٗا بسضِ اضرتاتٝذٝاتٗا عًٞ املطتٟٛ ايدٚيٞ ، ت

ٚتكّٛ مبٛدب ٖر٠ ا٫ضرتاتٝذٝات بتشدٜد ايهُٝات املطًٛب١ َٓ٘ عاملٝا ، نُا ؼدد أٜطا ا٫َددات املطًٛب١ اييت 

                                                           
املسدع  1992س، ( ايدنتٛز٠ . ْصري٠ ضعدٟ  بٛمجع١ ،: عكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف فاٍ ايتبادٍ ايدٚيٞ، دٜٛإ املطبٛعات اؾاَع١ٝ، اؾصا1٥)

  45 –ايطابل ، ص 

ايدٚيٞ ، زضاي١ دنتٛزاٙ ،  2د.ابساِٖٝ قادّ ، ايػسٚط املكٝد٠ ؾةٞ عكةٛد ْكةٌ ايتهْٛٛيٛدٝةا ٚدٚزٖةا ؾةٞ تهةسٜظ ايتبعٝة١ ايتهٓٛيٛدٝة١ عًة٢ املةطت٣ٛ  2

. 46- 45ص 2002ن١ًٝ اؿكٛم ، داَع١ عني مشظ 
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أٚيٜٛات٘ ٚاضتجُازات٘ ٚبدٕٚ ايٓعس يدٚي١ املكس ، إذ إٔ  تهؿٝ٘ باحملاؾع١ عًٞ اضتجُازات٘ عًٞ املطتٟٛ ايدٚيٞ َٚساعا٠

 ٖدف ايسبح املطًٛب يتًو ايػسنات ٖٛ َٔ ي٘ ا٭ٚي١ٜٛ .

 :رب ٚتعاظِ سذِ تًو ايػسناتن -زابعّا

 َكاز١ْ اؾٓط١ٝ َتعدد٠ ايػسنات سذِ ٚضدا١َ نرب ايػسنات ٖٛ يتًو املُٝص٠ اـصا٥ص أِٖ ٜعد أسد

خصا٥ص ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓط١ٝ تتُجٌ يف ا٭ْتػاز  ٚبايتايٞ ؾإٕ ، ا٭ّ يًدٍٚ س٣أخ قتصاد١ٜإ عذِ أٟ َػازٜع

 (1ًدٍٚ ايٓا١َٝ. )ي ع٢ً ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٚتٛدٝ٘ ا٫ضتجُاز تٗاايدٍٚ املتكد١َ ٚقدز ٬َٝٚدٖا يف

 :اٯت١ٝ يًُ٪غسات بايسدٛع  ذيو ع٢ً ا٫ضتد٫ٍ ٚميهٔ

ايػسنات  ٖرٙ بٗا تتُتع اييت ا٫قتصاد١ٜ ايك٠ٛ ٜتبني َد٣ امل٪غس بايٓعس هلرا :اإلمجايٞ يًػسن١  ايدخٌ -أ 

 . ايدٚيٞ ا٫قتصاد بايٓطب١ تتدر اييت ايكسازات َٔ ايعدٜد يف َٔ املُهٔ إٔ ت٪ثس دعًٗا ٚاييت

 املعرب٠ امل٪غسات أِٖ َٔ اؾٓطٝات املتعدد٠ يًػسنات ايط١ٜٛٓ املبٝعات سذِ ٜعترب:  املبٝعات يًػسن١ سذِ -ب

 اؾٓط١ٝ املتعدد٠ ايػسنات َبٝعات سذِ شداد  سٝح ، ايػسنات ٖرٙ دا١َض عٔ

َصدزا أضاضٝا يٓكٌ املعسؾ١ ايؿ١ٝٓ ،  تعترب ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝاتإذ إٔ  ايتؿٛم ٚايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ: -ز

 2. ًدٍٚ ايٓا١َٝيتهٓٛيٛدٞ ايتكدّ ايتدزٜب ٚتٛؾري ايعُاي١ املتدصص١ ، ا٭َس ايرٟ ٜطِٗ يف بٚذيو 

طُٔ ٚضعا استهازٜا يتع٢ً ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا  ضٝطستٗاك٠ٛ ايػسنات َتعد٠ اؾٓط١ٝ تهُٔ يف إسهاّ ؾ

مبا ٖٛ ايرٟ ميهٓٗا َٔ أضتػ٬ٍ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا ٟ ستهازٚذيو ايٛضع ا٫،  نبري٠٘ يف ؼكٝل ا٭زباح يضتػ٫٬

 ،  (3)ٜتٛاؾل َع اضتُساز ايٛضع ا٫ستهازٟ هلا 

 َٔ املُهٔ إٔ اييت اـطاز٠ تعٜٛض َٔ تتُهٔ يهٞ ا٫قتصاد١ٜ أْػطتٗا يف خًل ايتٓٛع ناتنُا عًُت ايػس

 ١ًُٝ عيًتشهِ يف ؾُٝا بٝٓٗا  إجيادٙتطع٢ تًو ايػسنات إىل ، ؾايتشهِ ا٫قصادٟ اييت  َعني تًشل بسبح ْػاط

 (4يطٝطس٠ ع٢ً ا٭ضعاز .)ا سهاّإلٚايتطٜٛل ، ٚؾكا يس٩ٜتٗا 

 :  اإلضرتاتٝذ١ٝ ايؿاتايتش إقا١َ -خاَطا:

                                                           
، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يعكٛد ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا يف فاٍ ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص، زضاي١ دنتٛزاٙ ن١ًٝ  د . ٜٛضـ  عبد اهلادٟ خًٌٝ ا٭نبابٞ 1

 72- 70اؿكٛم داَع١ ايصقاشٜل  ، ص 

. 29، ص ّ 2003عُس صكس ، ايعٛمل١ ٚقطاٜا اقتصاد١ٜ َعاصس٠ ، ايداز اؾاَع١ٝ ، ايكاٖس٠ ،  2

 . 53، ص2000 يتهٓٛيٛد١ٝ َٚطتكبٌ ا٫قتصاد ايعسبٞ ، َطابع أدٜتاز ، نايٝازٟ ، إٜطايٝا ،ٚا ( ْٛشاد عبد ايسمحٔ اهلٝيت، ايجٛز٠ ايع3١ًُٝ)

ػازب عامل١ٝ ،  –ا٫قتصادٜني َع ايرتنٝص ع٢ً ايكطاع املصسيف  ( عبد ايهسِٜ دابس غٓذاز ، دزاض١ ؼ١ًًٝٝ يعاٖستٞ ايتًُو ٚ ا٫ْدَاز4)

 .85، صّ  2005ػداد ، دنتٛزاٙ ، َكد١َ يًذاَع١ املطتٓصس١ٜ ، ب أطسٚس١
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 ؼايؿات إقا١َ إىل دا٥ُّا تطع٢ ؾٗٞ اؾٓطٝات َتعدد٠ يًػسنات اهلا١َ ايطُات َٔ ٚتعترب ٖر٠ اـاص١ٝ

 . ٚايتطٜٛك١ٝ ايتٓاؾط١ٝ قدزاتٗا ٚتعصٜص املػرتن١ ا٫قتصاد١ٜ يتشكل َصاؿٗا بٝٓٗا ؾُٝا إضرتاتٝذ١ٝ

 املطًب ايجا٢ْ

 اؾٓطٝاتايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ يًػسنات َتعدد٠ 

بدا٠٤ ٫بد إٔ ْػري إيٞ ٚدٛد صعٛبات عدٜد٠ تكًٌ َٔ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايصشٝح يتًو ايػسنات ، ٚغا١ٜ ذيو 

 .1سداث١ ذيو املٛضٛع  ٚق١ً ايدزاضات ايكا١ْْٝٛ اييت تتدصص يف دزاض١ يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات 

ن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات استٝاد٘ إيٞ دزاض١ نُا  ٜعد َٔ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ايتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايصشٝح يًػس

غا١ًَ يًعدٜد َٔ ؾسٚع ايكإْٛ ايعاّ نايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ايتذازٟ ٚغريٖا َٔ ايكٛاْني اييت تػرتى يف ٚضع  

أْ٘ بايٓطب١ يًدٍٚ اييت تطبل ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ َجٌ  ٢يًػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ْاٖٝو عًامل٬َح ايس٥ٝط١ٝ 

 ١ٝ ايطعٛد١ٜ ٜتعني دزاض١ ايػسٜع١ اإلض١َٝ٬ ٚتأثريٖا عًٞ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات .املًُه١ ايعسب

نُا  ٜعد َٔ ايصعٛبات أٜطا ػاٚش عٌُ ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات اؿدٚد ا٭ق١ًُٝٝ يًدٍٚ إذ أْٗا تعد غسنات 

 2عامل١ٝ ٚدٚي١ٝ .

هٔ ايكٍٛ أْٗا ؽطع يًعدٜد َٔ ايكٛاْني أَا بايٓطب١ يًتهٝٝـ ايكاْْٛٞ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ؾإْ٘ مي

ايدٚي١ٝ َجٌ ايكٛاْني اـاص١ بايدٚي١ املطٝؿ١ ٜٚصدز بتًو ايدٍٚ ايكٛاْني املٓع١ُ هلا ٚعاد٠ َا تطُٞ بكٛاْني 

ؽطع  ّاإْػا٥ٗا ٚتهٜٛٓٗا ٚعًُٗا ، ٚأخريا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ ، نُا ؽطع يكإْٛ ايدٚي١ ا٭ّ اييت ؼهِ 

 ذاز١ٜ ايجٓا١ٝ٥ أٚ املتعدد٠ .ي٬تؿاقٝات ايت

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 49د. سطاّ عٝطٞ ، ايػسنات َتعدد٠ ايكَٛٝات ، ص  1

. 40د. سطاّ عٝطٞ ، ايػسنات َتعدد٠ ايكَٛٝات ، املسدع ايطابل ، ص  2
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 املبشح ايجا٢ْ

 ممٝصات ٚعٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ايعدٜد َٔ املُٝصات اييت دعًٗا ظاٖس٠ دٚي١ٝ أْتػست ٚاشدادت ٚأصبح ايًذ٤ٛ ايٝٗا 

إ٫ أْ٘ ٜٛدد يتًو ايػسنات أٜطا  ٚض١ًٝ اقتصاد١ٜ ٖا١َ با٫ضاؾ١ إيٞ ؼكٝكٗا يًعدٜد َٔ املُٝصات ا٭خسٟ ،

دٛاْب ضًب١ٝ ٚعٝٛب ٜتعني إيكا٤ ايط٤ٛ عًٝٗا ٭ْٗا ٫ تكٌ أ١ُٖٝ عٔ املُٝصات اييت تتُتع بٗا ، ٚضٓتعسض يتًو 

 املُٝصات ٚايعٝٛب عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ : 

 املطًب ا٭ٍٚ: ممٝصات ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.

 ٓطٝاتاملطًب ايجاْٞ: عٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾ

 املطًب ا٭ٍٚ

 ممٝصات ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات.

 :ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا  -1

تعسف ايتهٓٛيٛدٝا باْٗا فُٛع١ املعازف ٚاملٗازات ٚاـربات اؾدٜد٠ اييت ميهٔ ؼًٜٛٗا إىل طسف إْتاز أٚ 

 .1إْتاد١ٝ  اضتعُاهلا يف إْتاز ضًع ٚخدَات ٚتطٜٛكٗا ٚتٛشٜعٗا، أٚ اضتدداَٗا يف تٛيٝد ٖٝانٌ تٓع١ُٝٝ

ٚتًعب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات دٚزا ٖاَا ؾ٢ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اىل ايدٍٚ ايٓا١َٝ اَا ؾ٢ صٛز٠ َٛزد٠ يًطًع 

 ايساع َاي١ٝ اٚ ؾ٢ صٛز٠ َطتجُس٠ اٚ ؾ٢ صٛز٠ َكد١َ يًتهٓٛيٛدٝا

 :ؼطني َطت٣ٛ ايدخٌ -2 

١ املطٝؿٛ ٚظهرا ايٛدٛز ايت٢ تكّٛ بطدادٖا تعٌُ ايطسا٥ب ايت٢ تكّٛ بادا٥ٗا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ايدٚي

 .ايعُاٍ ع٢ً ؼطني َطت٣ٛ ايدخٌ بصؿ١ عاَ٘ يًدٍٚ ايٓا١َٝ 

 :تعدد اغهاٍ ا٫ضتجُاز -3

ْعسا ٫خت٬ف اختٝازات ايدٚي١ املطٝؿ١ ٚاستٝادتٗا ٚذيو ٫خت٬ف ؾ٢ دزد١ ايتكدّ ايع٢ًُ ٚا٫قتصاد٣ بني 

ايػسن١ َتعدد٠ اؾٓطٝات ٫خت٬ف سذِ ايػسن١ ٚاٖدؾٗا  ايدٍٚ املطجٝؿ١  ٚنريو ٫خت٬ف اختٝازات

                                                           
ايعًّٛ ايتطري، ْٛؾٌٝ سدٜد ، تهٓٛيٛدٝا اإلْرتْت ٚ تأٌٖٝ امل٪ضط١ يإلْدَاز يف اإلقتصاد ايعاملٞ، زضاي١  دنتٛزا٤ ، ن١ًٝ ايعًّٛ اإلقتصاد١ٜ ٚ 1

َٚا بعدٖا. 51، ص  2006/2007داَع١ اؾصا٥س، 
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ٚاخت٬ف ايصٓاعات ٚايٓػاط ايت٢ تكّٛ بٗا ٚاخت٬ف ايطُٓات ايت٢ تكدَٗا اؿهَٛات ضٛا٤ اؿه١َٛ ا٫ّ اٚ 

 1اؿه١َٛ املطٝؿ١

 :ؽؿٝـ عب٤ ايدٜٕٛ ا٫دٓب١ٝ  -4

ٜ٪دٟ إيٞ تػذٝع ا٫ضتجُاز ٚاؿصٍٛ  تعٌُ ايدٍٚ املطٝؿ١ ع٢ً تػذٝع عٌُ ايػسنات َتعددٙ اؾٓطٝات مما

 . 2عًٞ ع٬ُت أدٓب١ٝ تطاعد عًٞ اؿد َٔ أعبا٤ ايدٍٚ املطٝؿ١

تطاِٖ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات ؾ٢ تػػٌٝ ايعُاي٘ احمل١ًٝ ٚػسبٗا ٚزؾع َٔ تػػٌٝ ايعُاي٘ احمل١ًٝ  -5

س٣ اير٣ مت تدزٜب١ ٚتأًٖٝ٘  يد٣ ايدٚي٘  نؿا٠٤ ايعُاٍ احملًٝني ٜٚٓتر عٔ ذيو ٚدٛد عدد نبري َٔ زأع املاٍ ايبػ

 3املطٝؿ١ 

 :داز١ٜإلتطٜٛس ايت١ُٝٓ ا -6

ا٫داز١ٜ  اتتطتطٝع ٖرٙ ايػسنات تطٜٛس اـرب ٚ 4متٝص غسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات بٛدٛد نادز اداز٣ َتُٝص

 يدٍٚ  .داز١ٜ ؾ٢ اإليًدٍٚ  ملا متًه٘ َٔ قدزات تدزٜب١ٝ عايٝ٘ مما ٜ٪د٣ اىل تطٜٛس ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ ا

 املطًب ايجاْٞ

 عٝٛب ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات

زغِ املُٝصات اييت ؼككٗا ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚاييت ضبل اإلغاز٠ ايٝٗا ، إ٫ أْ٘ ٜٛدد بعض ايعٝٛب  ميهٔ 

 ايٓشٛ ايتايٞ : ٢ػسنات ْٚطتعسض أِٖ ٖر٠ ايعٝٛب عًاْهازٖا يف تًو اي

 :ؾصاح عٔ ا٭ضساز ايتذاز١ٜإلعدّ ا -1

ٚإٕ ناْت ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات تعٌُ عًٞ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا إ٫ إٔ تًو ايتهٓٛيٛدٝا تعٌ دا٥ُا َكٓٓ٘ 

ا٭عاخ  ٢كٝٛد عًضٛام ايدٚي١ٝ ٚنرا اي٭ؼت غسٚط تؿسضٗا تًو ايػسنات نايكٝٛد مبٓع ايتدٚاٍ يف ا

                                                           
 َٚا بعدٖا  15ّ ، ص  1989عبد ايط٬ّ أبٛ قشـ، ايطٝاضات ٚا٭غهاٍ املدتًؿ١ ي٬ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ ، َ٪ضط١ غباب اؾاَع١ ، اإلضهٓدز١ٜ ،  1

 . 622ٙ ،ص 1415٘ عبداهلل َٓصٛزٚاخسٕٚ ، داز املسٜذ ، ايسٜاض ،  َايهّٛ دباش ٚاخسّٚ، اقتصادٜات ايت١ُٝٓ،ايطابع١ ايسابع١ ،تعسٜب د/ ط 2

ٙ 1407دٕٛ ٖدضٔ َٚازى ٖسْدز، ايع٬قات ا٫قتصاد١ٜ ايدٚي١ٝ ، تسمجت د/ ط٘ عبداهلل َٓصٛز ٚ د/ قُد عبدايصبٛز ، داز املسٜذ ، ايسٜاض ،   3

 733،ص 

 614َايهّٛ دباش ٚاخسّٚ، اقتصادٜات ايت١ُٝٓ،، َسدع ضابل، ،ص  4
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عًٞ  طس٠اضتُسازٖا بايطٝٚايتطٜٛس ٚغريٖا َٔ ايكٝٛد اييت تكّٛ تًو ايػسنات بؿسضٗا يتطُٔ بكا٤ 

 1ايتهٓٛيٛدٝا .

 :ايتأثري عًٞ ايصٓاعات احمل١ًٝ -2

ايطٛم احمل١ًٝ ٜٚعترب أِٖ ٖر٠ ا٭ضايٝب ٖٛ  ٠ اؾٓطٝات أضايٝب عد٠ يًدخٍٛ إىلتٓتٗر ايػسنات املتعدد

ٚضسع١  ٚايرٟ عاد٠ َا تًذأ ايٝ٘ تًو ايػسنات ٭ضباب نجري٠ َٓٗا اؿد َٔ املٓاؾط١ ايداخ١ًٝ 2ا٫ضت٤٬ٝ 

 ايدخٍٛ يًطٛم احمل١ًٝ ٚاؿد َٔ ايتهًؿ١ ايباٖط١ ي٬ضتجُاز .

ايصٓاع١ احمل١ًٝ نُا إٔ تًو ايػسنات عاد٠ َا متٌٝ إيٞ اضترياد ٢ً إيٞ أضساز نبري٠ ع ع ا٫ضت٤٬ٜٝٚ٪دٟ َٛضٛ

دؾع  ١ًٝ ، ٖٚٛ َآَتذات ايتصٓٝع َٔ اـازز زغِ تٛاؾسٖا بايطٛم احملًٞ ٖٚٛ َا ٜ٪دٟ إيٞ ا٭ضساز بايصٓاعات احمل

 3ايبعض بتػبٝ٘ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات باؾطِ ايػسٜب داخٌ ا٫قتصاد ايداخًٞ .

  :ايتأثري عًٞ املٛازد ا٫قتصاد١ٜ  -3

ايطٝطس٠ عًٞ بعض َصادز ايدخٌ يًدٍٚ املطٝؿ١ ، ٜٚعد َٔ  ٢ػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات تعٌُ ع٫ًغو إٔ اي

ًو ييت تكّٛ بإزضاي٘ تدٜس ، ٚتهُٔ أِٖ َٛازد ايتصدٜس يف صٓاع١ ا٭ضتدساز ٚاأِٖ تًو املٛازد ٖٞ َٛازد ايتص

ايدٚي١ ا٭ّ بأضعاز شٖٝد٠ ٖٚٛ َا ٜ٪دٟ بايتبع١ٝ َع٘ إيٞ ايتأثري عًٞ املٛازد ا٫قتصاد١ٜ يًدٍٚ  ايػسنات إىل

 .4املطٝؿ١ 

 :ايتأثري عًٞ ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ  -4

تعدد٠ اؾٓطٝات تأثري ضًيب عًٞ ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ ٚحيدخ ذيو يف يف بعض ا٭سٝإ لد أْ٘ ٜهٕٛ يًػسنات َ

ساي١ َا إذا قاَت تًو ايػسنات بتشٌٜٛ أزباسٗا إيٞ ايدٚي١ ا٭ّ ؾُٝا ٜعسف بايتشٌٜٛ ايعهطٞ يإلضتجُاز ٖٚٛ َا 

 5ٜ٪ثس بايطًب عًٞ تٛاؾس ايع١ًُ ا٭دٓب١ٝ يف ايدٚي١ املطٝؿ١ .

                                                           
، َع دزاض١ خاص١ يتذسب١  1980 – 1950د. عاطـ سطٔ ايٓكًٞ ، دٚز ايػسنات َتعدد٠ اؾٓط١ٝ يف ْكٌ ايتهٓٛيٛدٞ يًدٍٚ ايٓا١َٝ يًؿرت٠ َٔ  1

١ ، اؾص٤ املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ يف ايٓكٌ ، ف١ً دزاضات ضعٛد١ٜ ، َعٗد ايدزاضات ايدبًَٛاض١ٝ ٚشاز٠ اـازد١ٝ يف املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛدٜ

 271ٙ  ، ص  1407ايجاْٞ ، 

. 173ٙ ، ايهٜٛت ،  ص  1407، صؿس  107د. قُد ايطٝد ضعٝد ، ايػسنات عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ ،ضًط١ً عامل املعسؾ١ زقِ  2

ايط١ٓ  67ايصٓاعٞ يف اـًٝر ايعسبٞ ، ايعدد د. ؾ٪اد عبدايًطٝـ ايدَٝدٞ ، عكٛد ايتهٓٛيٛدٝا بدٚي١ ايبشسٜٔ ، ْعس٠ ؼ١ًًٝٝ ، ف١ً ايتعإٚ  3

 34ّ ،  ايدٚس١ ، قطس،  ص1997ٜٓاٜس  17

 .144د. قُد ايطٝد ضعٝد ، ايػسنات عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ ، َسدع ضابل ، ص  4

173د. قُد ايطٝد ضعٝد ، ايػسنات عابس٠ ايك١َٝٛ َٚطتكبٌ ايعاٖس٠ ايك١َٝٛ ، َسدع ضابل ، ص  5
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 :اـامت١

تطٛز ا٫قتصاد ايعاملٞ ٚظٗٛز َا ٜط٢ُ با٫قتصاد اؿس، ظٗست َػازٜع ع٬ُق١  ْطتدًص مما تكدّ أْ٘، ٚبطبب

عاد١ إىل تهت٬ت َاي١ٝ ٚاقتصاد١ٜ ضد١ُ إلداز٠ َجٌ ٖرٙ املػازٜع، ٚمل تعد إَهاْات ايػسنات ايه٬ضٝه١ٝ، 

ايعا١َ، أٚ اـاص١،  نػسن١ ايتطأَ، أٚ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠، أٚ ايتٛص١ٝ ايبطٝط١، أٚ با٭ضِٗ، أٚ املطا١ُٖ

قادز٠ ع٢ً َجٌ ٖرٙ املػازٜع. ٚاملػه١ً ا٭خس٣ ٖٞ إٔ َٓتذات تًو املػازٜع ترتنب َٔ أنجس َٔ َاد٠ ٜهٌُ 

بعطٗا ايبعض، ؾايػسن١ اييت تٓتر املػسٚبات ايػاش١ٜ عاد١ إىل أٚاْٞ شداد١ٝ أٚ َعد١ْٝ يتعب١٦ َٓتذاتٗا، عًُّا 

 ْعاَٗا ا٭ضاضٞ. ٫ٚ حيل هلا ممازض١ أنجس َٔ ْػاط، يريو ؾهست بإٔ ايػسن١ قدد٠ بٓػاط ٚاسد َجبت يف

ٖرٙ ايػسنات بإْػا٤ غسنات تابع١ هلا نُا إٔ ٖرٙ ايػسنات يدٜٗا ايسغب١ يف ايطٝطس٠ ع٢ً ايطٛم ٚعدّ دخٍٛ 

غسنات َٓاؾط١ هلا ٖٚرا َا عصش يد٣ ٖرٙ ايػسنات ؾهس٠ إْػا٤ غسنات نرب٣ ؽطع يػسن١ اّ ٢ٖ غسن١ 

كس اٚ غسنات عرب ايٛط١ٝٓ نُا ميهٔ تطُٝتٗا ، سٝح تٛدد غسن١ أّ تطٝطس ع٢ً فُٛع١ َٔ ايػسنات دٚي١ امل

 ايتابع١ مبٛدب آي١ٝ َع١ٓٝ حيددٖا ايكإْٛ ..

 ٚقد تٛصٌ ايبشح إىل ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ايتاي١ٝ:

ُػسع ؿداث١ ٖرا ايٓٛع َٔ ق١ً املٛاد املدصص١ يف قإْٛ ايػسنات يًدٍٚ ايعسب١ٝ، ٚإْٓا ْعطٞ ايعرز يً  أ٫ّٚ :

 ايػسنات ٚ٭ْٗا ؼت ا٫ختباز سايّٝا.

 نُٞ ْٚٛعٞ ع٢ً ٖرٙ املٛاد ع٢ً ٚإْ٘، ٚمبسٚز ايٛقت ٚتٛؾس ايهتابات ٚا٭سهاّ ايكطا١ٝ٥ ايهاؾ١ٝ، ضٛف ٜطسأ تػٝري 

 َا ٜطتذد ٫سكّا.

ميٓع َٔ دخٍٛ ٖرٙ ايػسنات إىل َٛقـ ايدٍٚ َٔ ايػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات غري َٛسد، ؾبعض ايدٍٚ  ثاّْٝا:

أزاضٝٗا; ٭ْ٘ ٜس٣ ؾٝٗا عاٌَ ضٝطس٠ ع٢ً اقتصادٙ، ٚقد ٜٛد٘ ٖرا ا٫قتصاد َٔ قبٌ ايػسن١ ا٭ّ ايها١ٓ٥ يف دٚي١ 

أخس٣، مبا خيدّ َصاحل تًو ايدٚي١ . نُا إٔ ضٝطس٠ تًو ايػسنات ع٢ً َؿاصٌ ا٫قتصاد، ٚبتٛدٝ٘ َٔ 

 ؾط١ َػسٚع١ .ايػسن١ ا٭ّ، قد حيٍٛ دٕٚ سصٍٛ َٓا

إ٫ إٕ بعض ٖرٙ ايدٍٚ تس٣ ؾٝٗا إسد٣ ٚضا٥ٌ تػذٝع ا٫ضتجُاز يف بًدٖا، َٚٔ ٖرٙ ايدٍٚ ا٭زدٕ، إ٫ أْ٘ دعًٗا 

 تعٌُ ٚؾل ضٛابط َع١ٓٝ، َٔ سٝح ايتهٜٛٔ، َٚٔ سٝح اجملا٫ت اييت متازع ؾٝٗا ْػاطٗا .

ٝطس٠ ع٢ً ايػسنات ايتابع١ املتٛادد٠ يف إٕ ايػسن١ ا٭ّ يف ايػسن١ املتعدد٠ اؾٓطٝات اتبعت عد٠ طسم يًط

 ايدٍٚ ا٭خس٣، نا٫ْدَاز أٚ املطا١ُٖ بٓطب١ نبري٠  يف زأمساهلا، أٚ تأضٝظ غسنات ددٜد٠ .
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إ٫ إٔ املػه١ً ايهبري٠ اييت تٛادٗٗا ايػسن١ ا٭ّ يف تعاًَٗا َع ايػسنات ايٛيٝد٠ نُط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ا٭ّ عٔ 

ٛسد٠ جملُٛع١ ٖرٙ ايػسنات، ٜصطدّ مبػه١ً تٓاشع ايكٛاْني، ٚاخت٬ف دٜٕٛ ٖرٙ ايػسنات ٚعٌُ َٝصا١ْٝ َ

 قٛاْني ٖرٙ ايدٍٚ صسا١َ ٚتطا٬ّٖ.

يريو ْس٣ ضسٚز٠ ٚضع قٛاعد دٚي١ٝ تٓعِ عٌُ ٖرٙ ايػسنات، ٚؼاؾغ ع٢ً سكٛم ايدٍٚ ايٓا١َٝ ٚمحاٜتٗا َٔ 

 ١ُٖٓٝ ايدٍٚ ايهرب٣ بٛاضط١ ٖرٙ ايػسنات .

ايتؿسق١ بني ايػسن١ ايكابط١ ٚغسن١ ا٫ضتجُاز، ٚذيو ٭ٕ املػسِّع قد ْص ع٢ً إٔ  ذٖب ايبعض إىل عدّ ثايجّا:

 204غاٜات ايػسن١ ايكابط١ ٖٛ اضتجُاز أَٛاهلا يف ا٭ضِٗ ٚايطٓدات ٚا٭ٚزام املاي١ٝ إ٫ إْٓا خايؿٓا ذيو; ٭ٕ املاد٠ 

َاٍ ايػسن١ أٚ ايػسنات  َٔ قإْٛ ايػسنات قد اغرتطت إٔ متًو ايػسن١ ا٭ّ أنجس َٔ ْصـ زأع 1/أ /

 ايتابع١ يهٞ ْهٕٛ أَاّ غسن١ قابط١، يف سني مل ٜػرتط ايكإْٛ ذيو بايٓطب١ يػسن١ ا٫ضتجُاز

اضاضٝات ْعا١َ ايكا٢ْْٛ ٚقهِ ٜعُِ ع٢ً نٌ ايػسنات َتعدد٠  ٢إ ٜتِ تٛسٝد منٛذز دٚىل ثابت ؾ نُا ْس٣

ُات املع١ٝٓ بريو بٗدف ٚدٛد دٛاْب قا١ْْٝٛ ًَص١َ اؾٓط١ٝ ؼت اتؿام اطاز٣ باغساف ا٫َِ املتشد٠ ٚاملٓع

يًػسن١ ا٫ّ ٚايدٍٚ ايت٢ بٗا ايػسنات ايٛيٝد٠ اٚ املٓدف١ عٝح إ طًب ايػسن١ ا٫ّ املكدّ اىل دٚي١ َع١ٓٝ 

ٚقبٍٛ طًب ايػسن١ َٔ تًو ايدٚي١ مبٛدب١ ٜتِ تؿعٌٝ ايُٓٛذز ٚايتؿاق١ٝ بطسٜك١ اي١ٝ ٚتصبح ًَص١َ يًذاْبني 

٫طاز ايت٢ بتِ ايتعاٌَ َٔ خ٬ي١ دٕٚ اؿاد١ اىل َؿاٚضات ٚتٓاشع قٛاْني بطسٜك١ عك١ُٝ ؾ٢ ظٌ ايتٓاشع ٚتعترب ا

 بني املٓعُات ايدٚي١ٝ ٚضٝاد٠ ايدٍٚ.

نُا ْس٣ اْ٘ ٫بد َٔ اْػا٤ قه١ُ َٓاشعات اضتجُاز دٚي١ٝ ٚعسب١ٝ ؾ٢ نٌ قاز٠ َسنص هلا يًؿصٌ ؾ٢ َٓاشعات 

 ٓاشع ايكٛاْني. ا٫ضتجُاز ايدٚي١ٝ ؾ٢ ساي١ ت

 :قا١ُ٥ املسادع

 عًة٢ ايتهٓٛيٛدٝة١ ايتبعٝة١ تهةسٜظ ؾةٞ ٚدٚزٖةا ايتهْٛٛيٛدٝةا ْكةٌ عكةٛد ؾةٞ املكٝد٠ ايػسٚط ، قادّ ابساِٖٝ.د -1

 2002 مشظ عني داَع١ ، اؿكٛم ن١ًٝ ، دنتٛزاٙ زضاي١ ، ايدٚيٞ 2 املةطت٣ٛ

  1982 ، ايكاٖس٠ ، ايٓٗط١ ايعسب١ٝ ،داز اؾٓط١ٝ َتعدد٠ تيًػسنا ايدٚيٞ ايتٓعِٝ ، سطني ض١َ٬ َصطؿٞ/ د -2

 ايدٚيٞ ايكإْٛ فاٍ يف ايتهٓٛيٛدٝا ْكٌ يعكٛد ايكاْْٛٞ ايٓعاّ ، ا٭نبابٞ خًٌٝ اهلادٟ عبد  ٜٛضـ.  د -3

   ايصقاشٜل داَع١ اؿكٛم ن١ًٝ دنتٛزاٙ زضاي١ اـاص،

 1977ّ -ٖة 1397 ايكاٖس٠، املعازف، داز ،2ط  َٞ،ايؿٝٛ يًُكسٟ املٓري املصباح ايػٓاٟٚ، ايععِٝ عبد -4
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 2003 ، ايكاٖس٠ ، اؾاَع١ٝ ايداز ، َعاصس٠ اقتصاد١ٜ ٚقطاٜا ايعٛمل١ ، صكس عُس -5

 ، نايٝازٟ ، أدٜتاز َطابع ، ايعسبٞ ا٫قتصاد َٚطتكبٌ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ايع١ًُٝ ايجٛز٠ اهلٝيت، ايسمحٔ عبد ْٛشاد -6

 ،2000 ، إٜطايٝا

 ن١ًٝ ، دنتٛزا٤  زضاي١ ايعاملٞ، اإلقتصاد يف يإلْدَاز امل٪ضط١ تأٌٖٝ ٚ اإلْرتْت تهٓٛيٛدٝا ، سدٜد ْٛؾٌٝ -7

 2006/2007 اؾصا٥س، داَع١ ايتطري، ايعًّٛ ٚ اإلقتصاد١ٜ ايعًّٛ

 ايكطاع ع٢ً ايرتنٝص َع ا٫قتصادٜني ا٫ْدَاز ٚ ايتًُو يعاٖستٞ ؼ١ًًٝٝ دزاض١ ، غٓذاز دابس ايهسِٜ عبد -8

 2005 ، بػداد ، املطتٓصس١ٜ يًذاَع١ َكد١َ ، دنتٛزاٙ أطسٚس١ ، عامل١ٝ ػازب – ملصسيفا

 ، ايكًِ داز ، عدْإ صؿٛإ/  ؼكٝل ، ا٭ٚيٞ ايطبع١ ، ايكسإٓ ايؿاظ َؿسدات ، ا٫صؿٗاْٞ ايساغب ايع١َ٬ -9

 ّ 1992/  ٙ 1413 ، بريٚت

 1414 ، ايسٜاض ، اؾدٜد٠ ايٛط١ٝٓ ايداز ، ايجا١ْٝ ايطبع١ ، ايطعٛدٟ ايتذازٟ ايكإْٛ ، اؾرب سطٔ قُد/ د -10

ٙ  /199 ّ ، 

 ا٫زدْٞ ايػسنات قإْٛ َػسٚع يف ايتابعةةة١ بايػسن١ ٚع٬قتٗا ايكابطةة١ ايػسن١ سطني قُد امساعٌٝ -11

 ة1990 عُإ املكازٕ ٚايكإْٛ

 يًصشاؾ١ ايجٛز٠ داز اؾٓطٝات، عدد٠املت ا٫ستهاز١ٜ ايػسنات دزاض١ إىل َدخٌ ، ا٫تسبٞ صبشٞ قُد -12

 ،1977 ، بػداد ٚايٓػس،

 تسمج١ اؾٓطٝات، املتعدد٠ ايػسنات دٚز -ايهْٛٞ ا٫قتصاد إىل ايكَٛٞ ا٫قتصاد َٔ ، ٚأخسٕٚ تاْصز َاٜهٌ -13

 1981 ، بريٚت ، ايعسب١ٝ ا٫عاخ َ٪ضط١ ايسشاش، عؿٝـ

 ٚايػسنات( ٖٛيدْؼ) ايكابط١ ايػسنات) ايجايح ص٤اؾ ايتذاز١ٜ، ايػسنات َٛضٛع١ ْاصٝـ، ايٝاع. د -14

 ،2008 اـاَط١ ايطبع١ يبٓإ،-بريٚت اؿًيب، َهتب١ ،((غٛز اٚف) يبٓإ خازز ْػاطٗا احملصٛز

 ّ. 2001- 1422 ايسٜاض - املسٜذ َكاز١ْ ، داز دزاض١ املعا٬َت ايؿكٞ ، ؾك٘ عجُإ عًٞ قُد - 15

 ، ايكاٖس٠ ، ايكاٖس٠ داَع١ َطبع١ ، ايكا١ْْٝٛ ايٓاس١ٝ َٔ املتعدد٠ ايكَٛٝات ذٚ املػسٚعات ،  غؿٝل قطٔ.  د -16

1998 

 1987 عُاّ ، ا٭زدْٞ ايهتاب داز ، قاضِ خايد تسمج١ ، ايدٚي١ٝ ا٫قتصاد١ٜ ايع٬قات ضٝاضات ضبريٚ، إدملإ دٕٛ -17



 

26 
 

  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 ، َصس بٓو ، ا٫قتصاد١ٜ ايٓػس٠ ، ايعاملٞ ا٫قتصاد يف ٚاُٖٝتٗا اؾٓطٝات املتعدد٠ ايػسنات ، قاضِ ٢َٓ -18

 ،1988 ،( 1) ايعدد ،( 41)ايط١ٓ

 ، اؾباز عبد ؾاحل تسمج١ ، ايتشهِ ٚإَهاْات ايعاملٞ ا٫قتصاد:  ايعٛمل١ َا طَٛطٕٛ، ٚغساٖاّ ٖريضت، بٍٛ -19

 2001 ايهٜٛت، ، ايطٝاض١ َطابع ، املعسؾ١ عامل ضًط١ً

 ، 80 ايط١ٓ املعاصس٠، َصس ف١ً ، ايٓا١َٝ ٚايدٍٚ ايٓػاط دٚي١ٝ ايػسنات ظاٖس٠ ، ؾٛشٟ ايطٝد مسٝش١.  د -20

 ّ 1989 ٚأبسٌٜ ٜٓاٜس ، 416 -415 ايعددإ

 اىل اإلغاز٠ َع ايٓا١َٝ ايدٍٚ يف َٚطتكبًٗا اؾٓط١ٝ املتعدد٠ ايػسنات ، امساعٌٝ ضعٝد عبدٙ قُد.  د -21

 ، 1986 ، مشظ عني داَع١ اؿكٛم ن١ًٝ ، دنتٛزاٙ زضاي١ ، َصس

 َادطتري زضاي١ اؾصا٥س داَع١، )«اؾصا٥س ساي١:ايٓا١َٝ ايدٍٚ يف املباغس ا٭دٓيب ا٫ضتجُاز،  »ؾطٌٝ ؾازع -22

 (،1998-1997 َٓػٛز٠ غري

 ٚايتٛشٜع يًطباع١ املصدٖس٠ ايسٚاد داز َطبع١ – بػداد داز– ايدٚي١ٝ ا٭قتصاد١ٜ ايع٬قات– ٜاضس صاحل.د -23

 2006/  احملدٚد٠

 ،  املسٜذ داز ، ايصبٛز عبد قُد/ ٚد َٓصٛز ط٘/د تسمج١ ،  ايعسب١ٝ ايطبع١ ، ٖسْدز َٚازى ضٕٖٛد دٕٛ/د -24

 1407ٙ ، ايسٜاض

 املعسؾ١، عامل ضًط١ً، ايهٜٛت) ايك١َٝٛ، ايعاٖس٠ َٚطتكبٌ ايك١َٝٛ عابس٠ ايػسنات،  ضعٝد ايطٝد قُد -25

1986،) 

 ،2000ؾرباٜس ايكاٖس٠، ايًبٓا١ْٝ، املصس١ٜ ايداز ايدٚيٞ، ا٫قتصاد ؾ٢ دزاضات سامت، عؿٝؿٞ ضاَٞ -26

 املطبٛعات دٜٛإ ايدٚيٞ، ايتبادٍ فاٍ يف ايتهٓٛيٛدٝا ْكٌ عكٛد: ، بٛمجع١  ضعدٟ ْصري٠.  ايدنتٛز٠ -27

 1992 اؾصا٥س، اؾاَع١ٝ،

 يًطباع١ َع١ٝاؾا ايداز بريٚت،، )ايكطاٜا بعض ع٢ً عا١َ ْعس٠: ايدٚيٞ ا٫قتصاد،  اهلل عٛض سطني شٜٓب -28

 (،1998، ٚايٓػس

 ايتعإٚ بإداز٠، عٌُ ٚزق١، ايعاملٞ ا٫قتصاد يف ٚدٚزٖا اؾٓط١ٝ َتعدد٠ ايػسنات،  اهلٝيت ايسمحٔ عبد ْٛشاد -29

 .2008ّ ايدٚس١ – قطس -ايتدطٝط فًظ -ايدٚيٞ
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 اؾٓط١ٝ املتعدد٠ تٚايػسنا ايدٚيٞ ايعٌُ تكطِٝ ٚأش١َ ٚاؾٓٛب ايػُاٍ ،سٛاز ٚاخسٕٚ ضعٝد ايطٝد قُد -30

 1986 ، ايهٜٛت ، يًٓػس ايػباب داز ،

 ايصٓاعٞ ايتعإٚ ف١ً ، ؼ١ًًٝٝ ْعس٠ ، ايبشسٜٔ بدٚي١ ايتهٓٛيٛدٝا عكٛد ، ايدَٝدٞ عبدايًطٝـ ؾ٪اد. د -31

 قطس ، ايدٚس١  ، 1997ّ ٜٓاٜس 17 ايط١ٓ 67 ايعدد ، ايعسبٞ اـًٝر يف

 1992 بريٚت، ، اؿكٛق١ٝ اؿًيب ػٛزاتَٓ  ، اهلٛيدْؼ غسن١ ة َصحيِ َادد -32

 (1989، اؾاَع١ غباب َ٪ضط١، اإلضهٓدز١ٜ) ا٭دٓب١ٝ، ا٫ضتجُازات ٚدد٣ٚ ايتدٌٜٚ ْعسٜات،  قشـ أبٛ ايط٬ّ عبد

 ، اؾاَع١ غباب َ٪ضط١ ، ا٭دٓب١ٝ ي٬ضتجُازات املدتًؿ١ ٚا٭غهاٍ ايطٝاضات، قشـ أبٛ ايط٬ّ عبد -33

 1989 ، اإلضهٓدز١ٜ

 ، املسٜذ داز ، َٓصٛزٚاخسٕٚ عبداهلل ط٘/ د ،تعسٜب ايسابع١ ايت١ُٝٓ،ايطابع١ اقتصادٜات ٚاخسّٚ، دباش َايهّٛ -34

 1415ٙ  ، ايسٜاض

 ، 107 زقِ املعسؾ١ عامل ،ضًط١ً ايك١َٝٛ ايعاٖس٠ َٚطتكبٌ ايك١َٝٛ عابس٠ ايػسنات ، ضعٝد ايطٝد قُد.  -35

 ايهٜٛت ، ٙ 1407 صؿس

 قُد/ د ٚ َٓصٛز عبداهلل ط٘/ د تسمجت ، ايدٚي١ٝ ا٫قتصاد١ٜ ايع٬قات ٖسْدز، َٚازى ٖدضٔ دٕٛ -36

 1407ٙ  ، ايسٜاض ، املسٜذ داز ، عبدايصبٛز

 1950 َٔ يًؿرت٠ ايٓا١َٝ يًدٍٚ ايتهٓٛيٛدٞ ْكٌ يف اؾٓط١ٝ َتعدد٠ ايػسنات دٚز ، ايٓكًٞ سطٔ عاطـ. د -37

 ايدزاضات َعٗد ، ضعٛد١ٜ دزاضات ف١ً ، ايٓكٌ يف ايطعٛد١ٜ ب١ٝايعس املًُه١ يتذسب١ خاص١ دزاض١ َع ، 1980 –

   ٙ 1407 ، ايجاْٞ اؾص٤ ، ايطعٛد١ٜ ايعسب١ٝ املًُه١ يف اـازد١ٝ ٚشاز٠ ايدبًَٛاض١ٝ

 ثاْٝا : املسادع ا٫يهرت١ْٝٚ :

 

 

http://www.almohasb1.com/2011/09/company.html
http://www.almohasb1.com/2011/09/company.html
http://ma4.6te.net/FikahAslamy/Books/Books_Shrkat2.htm
http://ma4.6te.net/FikahAslamy/Books/Books_Shrkat2.htm
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http://www.chamberoman.com/arabic/doing_occi_investorsguide.asp
http://www.chamberoman.com/arabic/doing_occi_investorsguide.asp
http://konouz.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7+_5_42_8_4327_ar.html
http://konouz.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7+_5_42_8_4327_ar.html
http://konouz.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7+_5_42_8_4327_ar.html
http://konouz.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7+_5_42_8_4327_ar.html
http://konouz.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7+_5_42_8_4327_ar.html
http://konouz.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7+_5_42_8_4327_ar.html
http://www.amawi.info/?p=256
http://www.amawi.info/?p=256
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5206298
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5206298


 

31 
 

  2016يونيو  –العدد السابع يناير                   جامعت الناصرمجلت 

 عبد اهلل بن عبدا لرحمن بن عبد العزيز التريكيد.   
 

 مقارنتدراست  – حكام تكوين الشركاث متعددة الجنسياثأ
 

 
  


