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 مستلخص 
مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة من عدد من األعضاء األصليين من المساهمين والعمال وعدد يماثلهم من األعضاء االحتياط.    يتشكل

، ونزوال  فتنظيم المركز القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة يقع تحت والية نظرية العقد ونظرية المنظمة فهما متنازعتين لتنظيم هذا المركز القانوني
ين الفكرتين طرحت الفكرة التوفيقية. فمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة تتوزع بين المسؤولية العقدية في حالة اإلخالل بالتزام يتضمنه عند هات

 عقد الشركة ، والمسؤولية التقصيرية في حالة إخالل بالتزام ينظمه قانون الشركات.
Abstract  

 The Board of directore in the Joint Stock Company shall consist of a number of the original members of the 

shareholders, and  the workers. It also shall be represented by the reserve members. The organization of the 

legal status of the members of the Board of Directors falls under  of the theory of the contract and  

Organization theory they are competing to organize this legal center of this company. The liability of the 

members of the Board of Directors is divided between contractual liability in the event of breach of an 

obligation contained in the company's contract, and tort in the event of breach of an obligation regulated by 

the Companies Law   

 املقدمة
تتميز الشررررررررررررركة المسرررررررررررراهمة باابع تتدري فيه هيمات اإلدارة. فالهيمة العامة تضررررررررررررم ةميع المسرررررررررررراهمين وتتميز كونها أعل  هيمة ولها          

ها تنظيم السرياةرة العليا للشرركة وعل  الرمم من أنها تمأل أعل  هيمة في الشرركة إال إن مجلس اإلدارة اخذ عل   اختصراصرات نظمها القانون ول
بالهيمة    عاتقه السررررياةررررة التنفيذية للشررررركة فتول  إدارة ذررررؤونها وتنفيذ قرارات الهيمة العامة للشررررركة. وقد تعاهم دورم ليكون هو المهيمن مما حدا

ن يبق  لها إال االةرم بننها الهيمة العليا نظرا لكون المسراهم ال يهمه من أمور الشرركة ةروو حصروله عل  ما يرتد به السرهم العامة ان تتراةع ول
من ارباح إضرررافة ال  كون ةيمة األةرررهم تتسرررم بالضرررللة وةرررهولة التداول فضرررال عن تباعد وتشرررتت مواقع المسررراهمين مما أثقل عليهم حضرررور  

الشرررركة.إن األةرررا  الذد اعتمدم القانون في بناء إدارة الشرررركة المسررراهمة هو االعتماد عل  م دأ الجما ية ألهمية االةتماعات ومناقشرررة أمور 
قات القرارات التي يتخذها والتي تتسررررررررررررم بالواقهية لأرب النهوب بن باء الشررررررررررررركة وملي بالمام بكل ةوانة العملية اإلدارية والفنية وحت  العال

لعضررو منفردا ةررلاة للقيام باإلدارة وال حت  رميس مجلس اإلدارة ولذلي ت رز أهمية هذم اإلدارة الجما ية عن اإلدارات العامة مع الأير، فليس ل
 الفردية التي تدار بها الشركات األخرو فيمار  المجلس مهامه باةناد السلاة الواةعة عند تنفيذ القرارات.

ن نظام الوكالء الذين كانوا يفوضرون اإلدارة. فيختارون واحدا من بينهم لمباذررة اإلعمال إن مجلس اإلدارة وليد متاور ع  أهمية البحث -أوال 
ما ية وعرب ما أنجزم عل  الهيمة العامة إلقرارم.إال إن من األةررررس العامة في بناء إدارة الشررررركة المسرررراهمة هو االعتماد عل  م دأ اإلدارة الج

ذا النوع من ذرركات األموال التي لها مسرا  ك ير باالقتصراد الوطني ان تديرها الهيمة العامة لكن ونظام التدري في اإلدارة، فاألصرل إن إدارة ه
 لضرررررررخامة عدد المسررررررراهمين فقد عهدت القوانين ال  مجلس اإلدارة، باإلدارة الفعلية والذد يمأل قلة مختارة من المسررررررراهمين تتول  إدارة نشررررررراط

عامة وصرعوبة تحقي  اةتماعاتهم المنتظمة فقد نظمت املة القوانين تشركيل مجلس اإلدارة مرا ية الشرركة لتعذر االتصرال بكل أعضراء الهيمة ال
ونظرا ألهمية هذا الموضرررررروع في وقتنا الحاضررررررر لكونه من   في ملي تصررررررورات اتجاهاتها الفكرية في مجال بناء اقتصررررررادها وةررررررياةررررررتها العامة.

 في العراق من ق ل فقد ارتنينا إن نبحث في هذا الموضوع . ومن الناحية القانونية العمليةتعرف من الناحية الموضوعات الحديأة التي لم 
النافذ فيما يخص مجلس ادارة الشررركة المسرراهمة الخاصررة من   1997لسررنة   21هو تقويم قانون الشررركات العراقي رقم  اهلدف من البحث-ثانيا 

 قضامية واآلراء الفقهية في الموضوع.خالل إةراء مقارنة ببعض القوانين ومعرفة القرارات ال
ةرنتناول بالبحث مسرؤولية مجلس اإلدارة في الشرركات المسراهمة من خالل المنهو الوصرفي التحليلي في دراةرتنا  لهذا :    منهجية البحث-ثالثا

 م أةاةًا.1997( لسنة 21الموضوع متخذين من قانون الشركات العراقي  رقم)
 عل  النحو االتي:و ةوف تكون خاة دراةتنا للموضوع من مبحأين  خطة البحث -رابعا 

 تعريف مجلس اإلدارة وعدد أعضامه المبحث األول:
 تعريف مجلس اإلدارة  المطلب األول:
 عدد أعضاء مجلس اإلدارة  المطلب الثاني:
 المركز القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة ومميزات المسؤولية  المبحث الثاني :
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 المركز القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة  ول :المطلب األ 
 مميزات مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة  المطلب الثاني:

 االةتنتاةات والمقترحات : الخاتمة
 تعريف جملس اإلدارة وعدد أعضائه املبحث األول

نظرا ألهمية مجلس اإلدارة في الشررركة المسرراهمة الخاصررة ،والذد يتوق  نشرراط الشررركة ونجاحها عل  ملي العدد المعين من األعضرراء          
 الذين يتولون مهام اإلدارة، لذلي فقد نص القانون عل  تشرررركيل مجلس اإلدارة من عدد محدد من األعضرررراء يعود بمزايا معينة للشررررركة فمن تلي

في اإلدارة فضررررررال عن تسررررررمية عدد من األعضرررررراء   لد من يمأل المسرررررراهمين من ةهة رأ  المال وعدد أخر من العمال الذد يمأل العماإلعدا
 االحتياط تحسبا من انقضاء عضوية عدد معين من أعضاء مجلس اإلدارة ولتوضيح ملي فقد ارتنينا تقسيم هذا المبحث ال  المال ين اآلتيين:

 ف مجلس اإلدارة المالة األول : تعري
 المالة الأاني: عدد أعضاء مجلس اإلدارة  

 تعريف جملس إدارة الشركة املساهمة املطلب األول
خل  القرانون العراقي والقوانين المقرارنرة من تعريف معين ومحردد لمجلس اإلدارة. فرايراد التعرارف ليس من مسررررررررررررررؤوليرة المشرررررررررررررررع برل هي        

( بننه )الهيمة التي لها الدور    1ف فقهاء القانون لمجلس إدارة الشررررركة، فقد عرفه  بعضررررهم)يعرب لبعض تعار  مسررررؤولية الفقه مالبا وفيما ينتي
أو  الحيود في إدارة الشرررركة وفي تسرررير إعمالها وهو يتكون من أعضررراء يتخذون القرارات الالزمة إلدارة الشرررركة بنمل ية األصررروات ويتم تعيينهم

امة من المسرررررراهمين(. وي دو من هذا التعريف إن مجلس اإلدارة هو الهيمة الوحيدة في أدارة الشررررررركة متناةرررررريا دور انتخابهم من ق ل الهيمات الع
() هو الهينة التي تهمين عل     3)هو العقل المفكر والمدبر لشررررؤون الشررررركة ( .وعرفه ةانة أخر من الفقه)   ،(2الهيمة العامة. وعرفه البعض )

السريادة الفعلية فيها ويقوم بالدور الرميس في إدارة الشرركة (.  أن هذا التعريف ركز عل  وهيفة مجلس اإلدارة ولم   نشراط الشرركة المسراهمة وله
لسررنة   21يوضررح مصرردر السررلاة فكان المجلس هو المتنفذ دون قيود. فان التعريف الذد أةدم مناةرربا ومتوافقا مع قانون الشررركات العراقي رقم  

و عردد من األذررررررررررررررخرا  محردد قرانونرا من الرذين تتوافر فيهم الشررررررررررررررروط القرانونيرة يتولون إدارة الشررررررررررررررركرة في حردود  ان مجلس اإلدارة ه  ،1997
 اختصاصاتهم وتحت رقابة الهيمة العامة.

 عدد أعضاء جملس إدارة املطلب الثاني
للشررررررركة وألةل الوصررررررول إل  عدد هذا التشرررررركيل فقد نظم لقد حظيت قوانين الشررررررركات عموما بتنظيم مجلس اإلدارة ليتول  اإلدارة الفعلية       

القانون تحديد ملي العدد الذد يمأل رأ  المال من ةهة والعمل في بعض األنظمة من ةهة أخرو فضرررال عن تحديد عدد معين من األعضررراء 
 االحتياط وعليه فقد ارتنينا تقسيم هذا المالة إل  الفروع اآلتية:

 األصليين الذين يمثلون المساهمين الفرع االول : عدد األعضاء 
 الفرع الثاني: عدد األعضاء األصلين الذين يمثلون العاملين 

  الفرع الثالث : األعضاء االحتياط
يتشكل مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة من عدد من األعضاء األصلين   :  الفرع االول: عدد األعضاء األصليين الذين يمثلون المساهمين

  وادن   النافذ . وحدد عدد األعضررراء بحدين أعل   1997لسرررنة  21خمسرررة وال يزيد عن تسرررعة كما في قانون الشرررركات العراقي الرقم  ال يقل عن  
ذررررانه في ملي ذرررران قانون الشررررركات الفرنسرررري حيث حدد عدد أعضرررراء مجلس اإلدارة الذين تنتخ هم الهيمة العامة اليقل عن ثالثة وال يزيد عن  

(. لكي يتناةرررة مع حجم الشرررركة ووفقا لما يحددم عقد الشرررركة. فالشرررركة المسررراهمة الخاصرررة تدار عن طري  مجلس إدارة مكون من  4ةررربعة )
(،  وطبقرا لنظرام 5ثالثرة أعضرررررررررررررراء عل  األقرل واختل  في الحرد األعل  فلم يتحردد بحرد معين فيمكن أن يصررررررررررررررل إل  ثالثين في حرالرة االنردمراي)

( كما أرادم المشرررررع لما له من مردودات ايجابية لكي يحول دون اةررررتمأار 6ود العليا والدنيا لعدد أعضرررراء مجلس اإلدارة)الشررررركة. ان تحديد الحد
  العدد القليل من األعضرررراء بادارة الشررررركة والتحكم بها وان القدر المعقول والكافي لعدد أعضرررراء المجلس في الشررررركة المسرررراهمة لكي يحول دون 

ولكي ال تتبعأر أمور اإلدارة بين عدة أذرررررخا  ومن ثم تعرقل  ،(7د إل  ضرررررع  الشرررررعور بالمسرررررؤولية وعدم االنسرررررجام) زيادة العدد الذد يؤد
اإلدارة األول الذين   كما إن كأرة عدد أعضرررراء مجلس اإلدارة يتسرررر ة في زيادة نفقات الشررررركة.  أما انتخا  أعضرررراء مجلس  ،(8إعمال الشررررركة)
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ين حيث تجتمع الهيمة العامة التنةرررريسررررية وتنتخة  يالعراقي  فيتم بناء عل  دعوة الهيمة العامة من ق ل المؤةررررسرررر ن يمألون المسرررراهمين في القانو 
 ألول وبالعدد الذد يحددم عقد الشركة. أعضاء مجلس اإلدارة ا

(بعد إن كانت اإلدارة حكرًا عل    9ل  بين العمل ورأ  المال )للقد نشررررررات املة النظم إل  الت:ثانيا .عدد األعضاااااء الذين يمثلون العاملين  
نصررررررر  الأاني من القرن العشررررررررين في مجلس اإلدارة.حيث صررررررردرت بعد ال  أصرررررررحا  روو  األموال فاتجهت اإلدارة الحديأة إل  تمأيل العمال

وكذلي  صردرت تشرريعات مشرابهه في الدول الرأةرمالية مأل فرنسرا حيث أقرت   االذرتراييةتشرريعات تضرمن إذررال العاملين في اإلدارة في الدول  
للعاملين الح  في اإلرباح إذرال العاملين في إدارة الشركة المساهمة . فضال عن أةلو  أخر يدع  نظام الشركات مات المساهمة العمالية إم  

عل   1997لسنة  21بوصفهم مساهمين، ولكن تراةعا معينا قصر هذا النشاط عن تمأيل العاملين ، فقد نص قانون الشركات العراقي النافذ رقم  
ولم يفرق القانون بين الشرركة المسراهمة    104ق ل ان تعدل م / ي الشرركة بواقع عضروين يختارهما االتحاد العام لنقابات العمالفتمأيل العاملين 

الخاصرررررررة أو المختلاة من حيث العدد وهل هم من فمة العمال أم اإلداريين علما إن قانون الشرررررررركات العراقي السررررررراب   قد فصرررررررل العمال عن  
راقي اةرتأن  تمأيل العمال في ذرركات ال نول واالةرتأمار (. علما إن القانون الع11)1964(. وتمتد فكرة العاملين في العراق إل  ةرنة  10ميرهم)
(. ن المشررع العراقي الذد نص في قانون الشرركات عل  تمأيل العاملين في إدارة الشرركة المسراهمة الخاصرة بعدد ثابت ال يتأير مع 12المالي)

الأابت تفاوتا فاما ما قورن بالحد األدن  من عدد أعضرررررررررراء بواقع ممألين العمال فيحدث هذا التمأيل   9و5الحدين األعل  واألدن  وهما الرقمان  
وإما أةرينا المقارنة مع الحد األعل     X100  =40% 2/5ةرررتكون النسررربة المموية الممألة من العمال بالحد األدن   5مجلس اإلدارة البالغ عددم  

واألدن  ألعضاء مجلس اإلدارة مقارنة بالرقم الأابت    حيث يالحظ ان هنال فارقا ملموةا بين الحدين األعل   2/9X100=22%فستكون النسبة  
قد تحوط لمأل هذم الحالة عندما نص عل  انه   1966لسررنةالفرنسرري الشررركات  لتمأيل العاملين حيث يصررل إل  النصرر  تقريبا علما بنن قانون 

البد المشررررررع العراقي إن يترل تحديد العدد  فنن ممألي العمال ةررررريقل عددهم ليصرررررل إل  الواحد فكان   3عندما يصرررررل إل  الحد األدن  وهو رقم
 يتناةة مع حجم العمل وعدد األعضاء الكلي دون تقييد فيكون العدد بالحد األدن  واحدا وبالحد األعل  اثنين.

  1997لسرنة   21رقمقد يعترد احد أعضراء األصرليين مانع عن االةرتمرار في العضروية ، لذا نص قانون الشرركات : ثالثا : األعضااء االحتياط
 عل  اختيار أعضراء احتياط في الوقت الذد يتم فيه اختيار األعضراء األصرليين ويختارون بالنسربة المقررة لءعضراء األصرليين الذين يختارون 

صررررن  العضررررو االحتياط عل  وف  تسررررلسررررل األةررررماء في قاممة االحتياط من   14حيث يسررررتدعي المجلس   13من الهيمة العامة وممألين العمال
ممألي العمل الذد حصرررررل الشرررررامر فيه ويدعو رميس المجلس الحامز عل  أيأر األصررررروات من األعضررررراء االحتياط من صرررررن  ممألي الهيمة 

وعالو القانون حالة الشرامر الحاصل  :    العامة وصرالحية رميس المجلس كذلي إما كان أليأر من عضرو أصروات متسراوية يختار الرميس احدهم
فيدعو رميس المجلس الهيمة   (15)القااع الخا  في مجلس اإلدارة ولم يكن عدد األعضرراء االحتياط كافيا لملا الشرروامر  في العضرروية من فمة

العامة النتخا  أعضراء أصرليين إليمال النقص في عضروية المجلس بعد إدخال االحتياط وانتخا  أعضراء احتياط بدال منهم خالل ةرتين يوما 
لس اإلدارة في الشرررركة  المسررراهمة الخاصرررة نصررر  عدد أعضرررامه في وقت واحد اعت ر منحال و دعوة الهيمة وإما فقد مج  من حصرررول الشرررامر.

العامة لالةتماع خالل ثالثين يوما من تاريخ الفقدان النتخا  مجلس ةديد.وقد الحظ بعض الفقهاء أن اختيار عدد من األعضرراء مسرراو للعدد  
يادة وكان يمكن إن يكتفي بعدد واحد لكل فمة ويسرتبعد ان تنتهي عضروية ةميع األعضراء المجلس الذد حددته الشرركة احتياطا فيه نوع من الز 

قد أذررررار إل  حالة ما إما حصررررل نقص إل  النصرررر  في وقت   1997لسررررنة  21مرة واحدة . ومما يالحظ ان قانون الشررررركات العراقي النافذ رقم
فرالقرانون قرد تخل    ،تمراع خالل ثالثين يومرا من تراريخ الفقردان النتخرا  مجلس ةرديردواحرد اعت ر المجلس منحال ووةرة دعوة الهيمرة العرامرة لالة

عن إذرررأال العضررروية الشرررامرة باألعضررراء االحتياط وعندما يفقد مجلس اإلدارة في الشرررركة المسررراهمة الخاصرررة نصررر  أعضرررامه في وقت واحد  
في الشرررررررركة المسررررررراهمة الخاصرررررررة نصررررررر  العدد كنعضررررررراء احتياط ف ثالأا كاألتي) يكون لمجلس اإلدارة   104م   أفكان من األفضرررررررل إن تقر 

د ويختارون بنفس الاريقة والنسررة المقررة ألعضرراء األصررليين ( أما الحالة التي يكون فيها أعضرراء مجلس اإلدارة اقل من العدد المسررموح به أ
ينبأي ان يجتمعا فورا مع الهيمة العامة االعتيادية من عندمذ ال يمكن االختيار ففي هذم الحالة فان العضرررررروين المتبقين   3عندما يكون اقل من 

دة اةل انجاز بعض اإلعمال السرررررررررريعة التي يتال ها المجلس. ان موق  القانون العراقي النافذ أةدر بالتنييد كونه قد اختصرررررررررر اإلةراءات الزام
( قد نوع صرررررررالحيات 16ابات ونجد إن القانون العراقي)  التي تتالة الموافقات من الهيمة العامة التي ةررررررر   وان حصرررررررل عليها في بدابة االنتخ

دعوة عضررو االحتياط فتكون من صررالحية المجلس إما كان عضررو االحتياط يمأل العاملين ومن صررالحية رميس مجلس اإلدارة إما كان عضررو  
اضررررلة في اختيار احد العضرررروين االحتياط يمأل القااع الخا  المسرررراهمين . وأضرررراف القانون كذلي صررررالحية أخرو لرميس المجلس هي المف
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رميس المجلس في المفاضرررررلة من األول  أن يفضرررررل بينهما  المتسررررراوية أصرررررواتهم ولكن لم يشرررررر القانون ال  الاريقة التي يمكن ان يعتمد عليها
  التقليدد لم يفضرررل القرعة.من حيث مجلس اإلدارة  إن كليهما يعتمدان عل  أةرررلو  اإلدارة الجما ية في تدبير ذرررؤون الشرررركة ولكن األةرررلو 

. كما بين اإلدارة والمراةبة عل  عكس األةررلو  الحديث فانه اقر م دأ الفصررل. وان كال األةررلوبين يبقيان عل  الهيمة العامة ومراق ي الحسررابات
جلس اإلدارة في إن اختيار األعضررررراء لمجلس اإلدارة في األةرررررلو  التقليدد يقتصرررررر عل  المسررررراهمين وعل  أةرررررلو  االنتحا  مالبا. إم إن م

األةرررلو  الحديث يتول  مجلس المراةبة وتعيين أعضررراء مجلس اإلدارة باريقة االختيار من المسررراهمين أو من خاري المسررراهمين ولكن يشرررترل  
إن    يملكون أةرهم الضرمان ويعين مجلس المراةبة من بين األعضراء اإلدارة رميسرا. ويمكنأذرخا  أيفاء من مير المسراهمين حت  وان كانوا ال

دارة يتول  مهمة اإلدارة العامة إما حدد ملي في النظام األةررراةررري وهذا ما اعتمد عليه في األةرررلو  التقليدد.وكال األةرررلوبين يمنحان مجلس اإل
الصررررالحيات والسررررلاات الواةررررعة باةررررم الشررررركة في حدود مرضررررها فضررررال عن الصررررالحيات لوضررررع ةدول اإلعمال وإعداد التقارير عن نشرررراط 

 الشركة.
 

 املركز القانوني ألعضاء جملس اإلدارة ومميزات املسؤولية املبحث الثاني
إن ارتكا  أد خان من أعضرراء مجلس اإلدارة يسرر ة ضررررًا للأير ينهض مسررؤوليتهم المدنية والجزامية ولمسررؤولية أعضرراء مجلس اإلدارة      

مميزات خاصررررة ، وق ل إن نوضررررح هذم المميزات البد لنا من الوقوف أوال عل  المركز القانوني ألعضرررراء مجلس اإلدارة، لذا ةاء هذا المبحث 
 ن، وكما ينتي :عل  مال ي

 المالة األول: المركز القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة 
 المالة الأاني : مميزات مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة 

 املركز القانوني ألعضاء جملس اإلدارة املطلب األول
يسرررررتقي عناصررررررم من المفهوم التقليدد  تعد الشرررررركة المسررررراهمة النمومي األمأل لشرررررركات األموال ولها تنظيم متكامل مو ط يهية ةما ية       

ي الشرررررامع إلدارة الشرررررركات المسررررراهمة حيث تندمو فيه المراةبة وال تظهر بشررررركل مسرررررتقل وهذا الذد اعتمدت عليه املة القوانين كالقانون العراق
يعلمونه أنهم مسرؤولين عن ديون الشرركة بمقدار  ( . فمسرؤولية المسراهمين في الشرركات المسراهمة محدودة وأيأر ما 17وبعض القوانين المقارنة.)

تهم الحرة وق لها عليهم رادالقيمة االةررررررمية  لءةررررررهم كونها تقوم عل  االعتبار المالي دون الشررررررخصرررررري وان أعضرررررراء مجلس اإلدارة ع روا عن إ
اإلدارة.تتنازع المركز القانوني ألعضررراء المسررراهمون ونظمها القانون فتشررركل عل  أيديهم مجلس اإلدارة فماهو المركز القانوني ألعضررراء مجلس 

ركة مجلس اإلدارة نظرية العقد والمنظمة للشرررركة المسررراهمة فيترتة عل  األخذ بالنظرية التعاقدية باعتبار أعضررراء مجلس اإلدارة مرتباين بالشررر
الشررررررررررررررركرة برنيرة رابارة عقرديرة برل هو يرتب  برابارة  بعقرد الوكرالرة .امرا لو أخرذنرا برالنظريرة التنظيميرة القرانونيرة فران مجلس اإلدارة اليعت ر مرتبارا بر

قانونية بوصرررفه هيمة أو عضررروا في الشرررركة ال وكيال عنها ولما كان األخذ بند من النظريتين ال يمكن تحديد المركز القانوني ألعضررراء مجلس 
ن ضرررم الفكرتين وهذا ما ةرررنتناوله في النقاط اإلدارة وإليضررراح العالقة بينه وبين الشرررركة لكون ط يعة الشرررركة المسررراهمة عقدا ومنظمة فال بد م

 اآلتية: 
 أوال: الفكرة العقدية 

 القانونية ةثانيا: الفكر 
 ثالأا: الفكرة التوفيقية 
بموةة هذم الفكرة يكون االعتماد عل  أةررررررا  إن الشررررررركة عقد وهذا العقد هو الذد ينظم تنةرررررريس الشررررررركة عل  أةررررررا   أوال: الفكرة العقدية 

رضررررامي في نظر القانون وبموةبه يلتزم ذررررخصرررران أو أيأر بان يسرررراهم كل منهم في مشررررروع  اقتصررررادد بتقديم حصررررة من المال أو من عمل 
.وترتكز هذم الفكرة عل  إنكار حقيقة الشررررخص المعنود التي ابتدعها القانون وركز عل  إةراءات (18القتسررررام ما ينشررررا عن الربح أو الخسررررارة )

صرردر تنةرريسررها .إن أصررل ان أاق الفكرة العقدية ةاء من م دأ ةررلاان اإلرادة الذد يمأل احد تا يقات القانون الا يعي عل  اعتبار إن اإلرادة م
واةرررتخدم قانون الشرررركات الفرنسررري ( 20  لفظ العقد بقوله )يعد المؤةرررسرررون عقد الشرررركة موقعا منهم ()إل  ي(. وأذرررار القانون العراق19االلتزامات)

من قانون التجارة الفرنسرري عل     19(ونصررت المادة  21الوكالة العقدية في أيأر من موضررع وهي الراةحة فقها وقضرراء في فرنسررا)  1966لسررنة  
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قوانين الخاصرررة بالتجارة واتفاق اإلطراف.   فالشرررركة المسررراهمة تجد أةررراةرررها في العقد عل   إن عقد الشرررركة يخضرررع ألحكام القانون المدني وال
 وف  ذروطه كما إن قانون الشركات الفرنسي يشير إل  إدارة الشركة المساهمة بوةاطة وكالء يختارهم المساهمون .

هيمة العامة بادارة الشررررررركة فقد تم انتخا  عدد معين بموةة بالنظر إل  تعذر ةيام ةميع المسرررررراهمين الممألين بال اإلدارةماهية صاااافة م ل  
الن أعضرررراء مجلس اإلدارة هم وكالء عن الشررررركة التي يتولون إداراتها   ،القانون يقومون نيابة عن الجميع بتندية مهام أوكلتها الهيمة العامة لهم

وكالء يتم اختيارهم من المسراهمين. إن القانون العراقي لم يوضرح ما القانون الفرنسري فعد أعضراء مجلس اإلدارة اوليس وكالء عن المسراهمين. 
صفة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة المساهمة بالوكالء عل  خالف القوانين المقارنة ولكن أوضح بشكل صريح صفة مراقة الحسابات بننه 

في مراةبة حسراباتها وتدةيقها فاما طبقنا هذم الصرفة عل    (عندما يسرال عن صرحة ال يانات الواردة في تقريرم بوصرفه وكيال عن الشرركة22وكيل)
أعضررراء مجلس اإلدارة فننهما ماابقان من حيث التنظيم القانوني ولكن يختلفان في االختيار.ام إن مصررردر اختيار أعضررراء مجلس اإلدارة ينتي  

القول ان هنال عددا من اعضرررررررراء مجلس االدارة منهم باالنتخا  من ق ل المسرررررررراهمين والمراقة يعين عن الهيمة العامة ولكن يمكن اةررررررررتدرال ب
بات العاملون يمكن تمأيلهم باريقة مخالفة لالنتخا  فاةد ان ما ينا   من الصرررفة القانونية التي صررررح بها القانون العراقي عل  مراقة الحسرررا

الة كذلي خاصررررة وان قانون الشررررركات التجارية يونه وكيال ينا   عل  صررررفة اعضرررراء مجلس االدارة في القانون العراقي بانهم موو صررررفة الوك
 .التي ترب  اعضاء مجلس االدارة  االة   اذار ال  صفة التعاقدية

لقد ضرررررراقت الفكرة العقدية خاصررررررة عند الدعوة ال  توفير التوازن بين الفرد والمجتمع الةررررررتجابة حاةات المجتمع لذلي  :  ثانيًا : الفكرة القانونية
.وما الشررركة وتنظيمها القانوني اال نصررو   مرة لحماية االقتصرراد الوطني. وماايتسررا  الشررخصررية واإلمعانههرت العقود الموةهة كعقد النقل 

( وان الهيمة العامة لها ةررررلااتها 23خيال ومجاز وان اةررررتااعت التملي والتقاضرررري فان ملي يعد لبة من القانون) المعنوية من ق ل الشررررركة اال
وبدأ يحتو بها عل  الأير بعد حصررررولها عل  قانونيتها واصرررربح لها  (.24منحها لها القانون حت  نظام العزل لمجلس االدارة في أد وقت تشرررراء)

(، فنصرررررررررربح لها كل الحقوق عدا ما يكون مالزما لصررررررررررفة الشررررررررررخص الا يعي وملي في الحدود التي يقررها 25الذمة واالهلية وح  التقاضرررررررررري)
لكل اعمالها وان مسرررؤولية الشرررخص المعنود هي مسرررؤولية العضرررو ولكن بواقع قانوني منظم بما يتالبه  ( ومجلس االدارة هو المنفذ  26القانون)

ملمو  وان التصررررفات التي يباذررررها العضرررو كانما يباذررررها الشرررخص المعنود ماته دون    نجاح الأرب الذد يبأي تحقيقه وليس كواقع حسررري
( قد نص  28(.ان القانون العراقي)27نيابة فمجلس االدارة تجسرريد للشررركة واعضرراوم ليسرروا وكالء عنها وانما مسررؤولية الشررركة ذررخصررية ومباذرررة)

التي يجة ان يتضمنها العقد فكنن العقد وثيقة بيانات ودور القانون دور الوصايا   عل  تسمية عقد الشركة ولكن اوةة توفير ةملة من ال يانات
من ةيمة العقد يتصررررررررررررر  ملي العقد   %10ومن الشرررررررررررررواهد كذلي بانه لم يال  الصرررررررررررررالحية للهيمة العامة عندما نص عل  ان أد م ن يتجاوز 

عد مرتباا باد راباة تعاقدية مع الشرركة بل راباة قانونية وان وكالة (.عليه فان بعض الفقه اذرار ال  ان عضرو مجلس االدارة الي29بالباالن)
مجلس االدارة عن الشررررركة هي وكالة قانونية لذا تكون مسررررؤوليته تجام الشررررركة والمسرررراهم والأير مسررررؤولية تقصرررريرية والتزامات اعضرررراء مجلس 

القانون اآلمرة فضررررراًل عن وةو  الحصرررررول عل  امن حكومي االدارة يفرضرررررها عليهم القانون.يما ان ههور الشرررررخص المعنود هو احد مكنات  
لتنةريس الشرركة وان اعفاء أد ذرخص من اعضراء الشرركة بموةة قانون خا  اليجعلها هي معفاة ايضرا الن ذرخصريتها المعنوية مسرتقلة عن  

وكيل عن مجموع المسرررررررررراهمين وليس الأير.عليه فان مجلس االدارة ومن خالل مهمته التنفيذية يعت ر عضرررررررررروا وليس طرفا مع المسرررررررررراهم وهو 
المسرررراهم الفرد والشررررركة هي التي تحاةرررربه وما التضررررامن ومسررررؤولية مجلس االدارة اال تصررررور واضررررح عل  عدم كفاية الفكرة العقدية وان خان 

دارة عل  ةررررلاته المجلس يتحدد بموةة القواعد العامة للمسررررؤولية التقصرررريرية وكذلي الحال في المسررررؤولية الجنامية ويحصررررل عضررررو مجلس اال
وهذا ما يتالءم مع الا يعة التنظيمية لهذا الح  .فلكي تسررررررتايع الشررررررركة ان تحق  مرضررررررها فانها تسررررررنل عقديا وبما يتف  عليه من نشرررررراطاتها  

لم نجد فكرة  وطرق االنتخا  ونقل ملكية االةررهم واالمور المالية .ف ،وقانونيا بما ينص عليه من واةبات كتسرريير االعمالبموةة مهام التنةرريس
 العقد هي المنفردة وانما الحظنا ان القانون قد وةد كذلي لتنظيم امور الشركة  مما حدا بالفقه اةتخدام الفكرة التوفيقية.

االعتبار  هذا  لقد اةررررتمر تكييف نظام الشررررركة عل  اةررررا  الفكرة العقدية لمدة كانت العالقات الشررررخصررررية قاممة عل : ثالثا : الفكرة التوفيقية
نوع من المصرالح الفردية كسرياةرة عامة .ولما ةرادت الدعوة ال  اعتبارالمصرالح الوطنية والعامة مما دعا القانون ال  فتح ابوا  تنظيمية لهذا الو 

ءت الفكرة الشررررررررررركات . ولما كانت المقارنة ألتجاهين ال يتالممان مع الواقع مما دعا الفقه ال  ان يوف  بين الفكرتين لاللتقاء وليس للتفري  فجا
متكامل لتنظيم هذا النوع  التوفيقية لتتوصل ال  وص  خا  بها لا يعة مسؤولية مجلس االدارة خاصة وبعد ان ههر عجز في اعااء تفسير

من الشررررررررركات فظهر التداخل بين الفكرتين واد تفسررررررررير اليخري عن نااقهما.ان تحديد موضرررررررروع ط يعة الشررررررررركة محل الخالف المذكور حدا  
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ينظر ال  الشررررررركة من ط يعة مزدوةة بوصررررررفها عقدًا وقانونًا معًا وعل  اةررررررا  ان مجلس االدارة يعت ر وكيال عن الشررررررركة ولكنه   بالبعض ان
ان هذا الرأد قد زاوي بين ،   (. فهي نظام قانوني وفي الوقت نفسرررررررررررره هي عقد وان كانت الصررررررررررررفة القانونية هي الأالبة30وكيل من نوع خا )
االول عل  الأاني ووضرررررع بالحسررررربان ان الوكالة العامة اليمكن ان تنا   عليهم فسرررررار مع بعض الفقه لنعت وكالتهم من القانون والعقد ورةح  

نوع خا  ويعلل السرر ة لا يعة موكلتهم او مسررتخدمتهم المعقدة كشررخص معنود. ان الشررركة يحكمها ةررلاانان، عقد الشررركة وقانونها وهذا ال 
وخالصررة القول انه لوال إرادات اطراف الشررركة لما تكون عقدها ولوال نشرروء عقدها لما اعترف بها القانون  .وفيقيةيجوز فال بد من عقد الفكرة الت

( ولوال هذم الشررررخصررررية لما كانت الحاةة ال  تمأيلها في المجتمع فنظمت 31ولوال اعتراف القانون بهذا التشرررركيل لما ولدت الشررررخصررررية المعنوية)
بموةة القانون ومن تسررميات الشررخصررية المعنوية اطلقت عل  الشررركات ومنها المسرراهمة الخاصررة حيث توقفنا امام هذم العقدة الشررامكة لتنويل 

حال فنظمها وةعل صررررروتها عاليا ال يقيدم اال هو وما دام هو كذلي وتخريو هذم المشررررركلة وتشررررر أنا بالهدف لتحقيقه فقد تدخل القانون ليحسرررررم ال
يم ما فان ما صرررررررح في كل ملي هو الخضررررررروع المر القانون فامام الفكرة القانونية فان  لية الشرررررررركة تنظم بموة ها وامام الفكرة العقدية فانها تنظ

والتنظيم القانوني  . عند هاتين الفكرتين خرةت الفكرة التوفيقية اتفقت عليه اطراف التنةررررريس وما يحاةرررررة بموة ها كذلي حت  التصررررر ية ونزوال
وملي بان اةررررررتولد العقد لتنظيم الشررررررخص المعنود   تقليددالمجتمع نظمه القانون ذررررررانه في ملي ذررررررنن الخروي من منزق العقد الفوليد الحاةات  

(.  32ر عقد الشررررررركة من العقود النظامية وليس من العقود الذاتية)ياثر له كما هو العقود الشرررررركلية واإلمعان حيت توارت إرادات اإلطراف فاعت 
ما األركان الخاصرررررررة فهي مير عقد الشرررررررركة إنما هي وةود كيان قانوني احيث ان العقد التقليدد من اركانه العامة مشرررررررترل مع عقد الشرررررررركة  

ة بوصرفها كيانا قانونيا مسرتقال عن العقد ابتأ  القانون هدفا  هو التدارل المتاور لا يعة الشررك تقليددمسرتقل عن الشرركاء فالتاور عن العقد ال
ة  لخدمة المجتمع المجموع اةررتنهض من الواقع وليس خدمة إطراف العقد لعدم كفاية التنظيم التعاقدد لحكم نشرراط الشررركة عل  عالقتها الداخلي 

فاألمر يدق في انه البد من النظرة التوفيقية ليتواية وةود الشرركة  وأنشراتها المختلفة عل  أةرا  نظرية العقد فوةد التاور في الفكرة القانونية 
نون مع تاور المجتمع فتأيرت ط يعة الوكالة العامة االتفاةية ال  الوكالة من نوع خا  فالشرررررررررررركة بموةة الفكرة األول  اقر  إل  مجافاة القا

علينا إال ان نقول كما قال البعض من الفقه ان لكل من الفكرتين مكانتهما  واما عولنا عل  القانون فكنننا أمفلنا العقد وهذا ما ال نرضررررررررررررررام. فما
ا الفاعلة من حياة الشرركة فكما يسرتحيل علينا إن نتصرور ال دء باإلةراءات التنةريسرية دون إرادة صرريحة مع ر عنها بوضروح يسرتحيل علينا أيضر

رتها منعا لمحاوالت االحتيال والأش وحفاها عل  االقتصاد الوطني. ان  تصور اةتمرار حياة دون ضواب  تكبح ةماح مؤةسيها ومن يتول  إدا
خالل مسرؤولية أعضراء مجلس اإلدارة تتوزع بين مسرؤولية العقدية في حالة االخالل بالتزام ينظمه عقد الشرركة والمسرؤولية التقصررية في حالة اإل

عل  ذرريء فانما يدل عل  ان الشررركة يحكمها ةررلاانان عقد الشررركة وقانونها بالتزام ينظمه القانون الشررركات فان دل هذا ال  االرتباط الجدلي  
 وف  الفكرة التوفيقية الخضاع احدهما الخر. 

 مميزات املسؤولية املدنية ألعضاء جملس اإلدارة املطلب الثاني
لم تسرت ين مميزات مسرؤولية اعضراء مجلس االدارة بشركل واضرح يمكن االةرتدالل عليهما من خالل نصرو  المواد التي نظمتها ةرواء في        

( ولكن دون ان يتناول 33نظم هذم المسؤولية بمادة واحدة)1997لسنة   21القواعد العامة او في قانون الشركات.ان قانون الشركات العراقي رقم  
سررررؤولية تضررررامنية ام فردية وهل ان ابراء الهيمة مت هذم المسررررؤولية واةرررربابها مما اةررررتوةة الرةوع ال  القواعد العامة ل يان هل ان هذم المميزا

ها العامة يعفي من المسرؤولية وما هي االةربا  التي تؤدد اليها.ان مسرؤولية اعضراء مجلس االدارة قد تكون مسرؤولية عقدية اما كان االةرا  في
اًل بالتزام قانوني وتنهض هذم المسررررؤولية اما توافرت العالقة السرررر  ية بين خان اعضرررراء مجلس االدارة مجتمعين او منفردين والضرررررر الذد اخال

ع االطالالحقه ملي الخان باالخرين كما ان اعضراء مجلس االدارة ال تاالهم هذم المسرؤولية ما داموا ملتزمين ب ذل العناية المالوبةا ابتداء من 
( الذد يجة ان يتضررمن ال يانات الوافية عن ةميع اعمال التنةرريس واةراءاته ونفقاته فان هذا المهمة وان كانت من 34عل  تقرير المؤةررسرريين)

وقد يتسررر ة    .(35اختصرررا  الهيمة العامة التنةررريسرررية ولكنها تاال المجلس الذد تعهد  اليه الهيمة العامة بادارة الشرررركة بعد التنةررريس مباذررررة)
اعمال التنةرريس التضررامنية ضررررا ويمكن ان تقام دعوو المسررؤولية ضررد اعضرراء مجلس االدارة الن المالو  من مجلس االدارة ان يتحق  من 

ذرررخصررري فيما يتعل  بتعهدات الشرررركة وبسررر ة  ،ومع كل ملي فان اعضررراء مجلس االدارة ال يلتزمون باد التزام تاةررريس الشرررركة مير القانوني 
هام  المجلس انما الشررركة باعتبارها ذررخصررا معنويا بوصررفها االصرريل الذد بوذرررت هذم االعمال لحسررابه فتؤول ال  الشررركة  ةيامهم بمهام وو 

ون  تصرررفات مجلس االدارة الصررحيحة اما التزموا باداء واةباتهم المناطة بهم بموةة القانون او عقد الشررركة فال تأقل اذررخاصررهم ما داموا يعمل
(. فالشرركة تلتزم اما تمت لحسرابها تلي االعمال  فاعمال النيابة عن الشرركةال يسرنلون عنها ذرخصريا اما لم يتجاوزوا ، 36في حدود صرالحياتهم)
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باحا واما بذل اعضررراء مجلس االدارة في تنفيذ واةباتهم عناية الرةل المعتاد والتزموا حدود ةرررلااتهم فال مسرررؤولية عليهم ةرررواء حققت الشرررركة ار 
وتلتزم الشرركة كذلي بنتامو تصررفات مجلس االدارة ، تجام الأير حسرن النية اما تجاوزوا صرالحياتهم او كان تصررفهم مير او منيت بخسرامر . 

(. ويرو البعض انه يوةد 37قانوني فالشرررررررركة ترةع عل  اعضرررررررامها بالتعويض بعد ان تنفذ تصررررررررفاتهم بح  الشرررررررركة تجام الأير حسرررررررن النية)
التي توةرة النص او االتفراق عل  التضررررررررررررررامن وملري في مسررررررررررررررنلتين اولهمرا التجراريرة وثرانيهمرا في المسررررررررررررررامرل اةررررررررررررررتأنراءان يردان عل  القراعردة 

(  ونااقها تعدد المسرؤولين عن عمل مير مشرروع كانوا متضرامنين عن التزامهم بتعويض الضررر دون تمييز بين الفاعل االصرلي  38التقصريرية)
ية اعضراء مجلس االدارة اما بمخالفة القانون او مخالفة النظام االةراةري او خان االدارة. ولما ( . وقد تتنت  اةربا  مسرؤول39والشرريي المتسر ة)

  يان وصر  المسرؤولية نابعا من اةراةرها القانوني او العقدد فقد توصر  هذم االةربا  كذلي  باةربا  المسرؤولية التقصريرية باعتبار انها ناذرمة 
(  ذرررننه في ملي القوانين المقارنة ةملة من 40نابعه عن مخالفة العقد. لقد نظم القانون العراقي)عن مخالفة قاعدة في القانون ومسرررؤولية عقدية  

الوهام  التي يجة ان تنهض بها ادارة الشررركة بواةرراة مجلس ادارتها وعليه فان عدم تنفيذ المجلس لهذم الوهام  او التعسرر  في اةررتعمالها 
ة منها عدم دعوة الهيمة العامة بالشرركل المقرر او االذررترال في ذررركات منافسررة او مماثلة او عدم  يرتة عليه المسررؤولية واالمألة عل  ملي كأير 

(  او عدم االلتزام بتنظيم االمور المالية والمحاةررر ية   41اعداد التقارير والحسرررابات في المدة المحددة او عدم تقديم ال يانات التي يال ها المفتش)
ةة انظمة داخلية خاصرررررة يعدها مجلس ادارة الشرررررركة .  ومن اةررررربا  المسرررررؤولية كذلي مخالفة قرارات الهيمة واالدارية للشرررررركة المسررررراهمة بمو 

(  وتقيلهم وتناقش تقارير مجلس االدارة وحسرررررررراباته واقرار  42العامة كونها اعل  هيمة فهي تنتخة لعضرررررررروية مجلس االدارة ممألي المسرررررررراهمين)
اياية واقرار نسررربة االرباح الواةة توزيعها وتحديد نسررربة االحتياطي ويكون مجلس االدارة مسرررؤوال ق لها الخاة السرررنوية المقترحة والموازنة التخ

.  وكذلي من اةررربا  المسرررؤولية الخان في االدارة ومخالفة القانون فالخان في االدارة يتضرررمن ةميع اةررربا  المسرررؤولية فهو الشررررط 43تبعا لذلي
سررررؤولية ويوعزها ال  النظرية العضرررروية والتي تكون دامما مسررررؤولية تقصرررريرية وهي المواق  التي تشرررركل العام الذد يأني عن تقسرررريم اةرررربا  الم

لس اخالال بواةة العناية المعتادة في ادارة الشررركة التي اوة ها القانون .اما الأش فانه يفسررد كل ذرريء فله مفهوم واةررع ومسررؤولية اعضرراء مج
ة والمساهمين والأير وعموما فان اةبا  المسؤولية ال يمكن حصرها بمسميات معينة فقد تكون ال   االدارة عن ةميع حاالت الأش اتجام الشرك

 ةانة المسرررؤولية المدنية المسرررؤولية الجزامية وان أد اهمال في العناية المالوبة من الشرررخص المعتاد توةة المسرررؤولية وكما يشرررير اليه بعض
 الفقه كما اذرنا حت  عن الخان البسي  . 

 امتةاخل
من دراةررتنا التي انصرر ت في هذا البحث عل  موضرروع مجلس ادارة الشررركة المسرراهمة توصررلنا ال  ةملة من النتامو  والتوصرريات   بعد االنتهاء
 وكما ينتي :

 ئج:النتا -اوال:
ت اما القانون الفرنسررررري ان المشررررررع العراقي قد حدد عدد اعضررررراء مجلس االدارة بحدين اعل  وادن  وعدد ثابت لممألي العاملين برقم ثاب  .1

 فقد خفض عدد العاملين في حالة انخفاب عدد اعضاء مجلس االدارة.
من خالل دراةرة القانون العراقي ت ين ان اختصراصرات وصرالحيات رميس واعضراء مجلس االدارة واةرعة ةدًا مما يضرع  من دور الهيمة  .2

 العامة عل  الرمم من اعتبارها اعل  ةلاة في الشركة .
 ت:التوصيا  -ثانيًا:

نين والحرد االدن  واحردًا لكي يتنراةررررررررررررررة مع الحردود العليرا  النص عل  تمأيرل العراملين بحرد اعل  وحرد ادن  واقترح ان يكون الحرد االعل  اث . 1
والحدود الدنيا العضرررررراء مجلس االدارة وان يتم االختيار باريقة التنقي  وملي بحصررررررول المرذررررررح عل  اعل  النقاط التي تؤهله للحصررررررول عل   

 منصة عضو مجلس االدارة .
ية السيمة التي تؤدد ال  الخسامر الجسيمة فمن االفضل حل ادارة الشركة  في حالة عدم معالجة حالة تردد اوضاع الشركة المالية واالدار  . 2

 وتشكيل لجنة مؤقتة من مود الخ رة واالختصا  الدارة الشركة لحين انتخا  مجلس ادارة ةديد من ق ل الهيمة العامة .
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