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المسؤولیة المدنیة ألعضاء مجلس 
  اإلدارة

١٣    

  ـــــــــــــــــــــ
دراسـة / مجلـس ادارة الـشركة المـساهمة الخاصـة" بحث مستل من رسالة الماجستیر الموسـومة (*)

   .٣/٧/٢٠٠٣انون ، جامعة الموصل في مقدمة من كلیة الق، " مقارنة
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ي ألعضاء مجلس اإلدارة وممیزات المركز القانون
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  المطلب األول
  المركز القانوني ألعضاء مجلس اإلدارة
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 ـــــــــــــــــــــ
   من قانون الشركات العراقي ٤/م) ١(
. لقد خفف القانون الفرنسي في اجراءات الترخیص عند طلب التأسیس وخفف من الشكلیة د) ٢(

  .١٠ ص١٩٩٧، بیروت ٤لتجاري ج شرح القانون ا–فوزي محمد سامي 
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 ـــــــــــــــــــــ
 مجلة العدالة – اثر مبدأ سلطان االرادة في تكوین الشركات المساهمة –محمد علي یوسف ) ١(

  .١٧٠ ص– ١٦٨ من ص ٢٠٠٠سنة – ٢ السنة ١تصدر عن وزارة العدل العراقیة ع
  .  من قانون الشركات العراقي٢٩/ و م١٧/ وكذلك م١٣/م) ٢(
  .ت االردني من قانون الشركا٩٢/م) ٢(
.  ، وكذلك د٣٦ ،ص ١٩٥١مصطفى كمال وصفي، مسؤولیة مجلس اإلدارة ، مصر، ) ٤(

 ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٤فوزي محمد سامي شرح القانون التجاري ج
  .١١، ص١٩٩٧بیروت، 

  . ١٩٦٦ من القانون المدني الفرنسي نون الشركات لسنة ١٠٨/م ) ٥(
  .ون الشركات الفرنسي من قان١٩٣/م) ٦(
  .٢٠فوزي محمد سامي، المصدر نفسه اعاله، ص. د) ٧(
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 ـــــــــــــــــــــ
محمد علي یوسف، اثر مبدأ سلطان االراده في تكوین الشركات المساهمة ، مجلة العدالة ) ١(

  .١٧٠ص– ١٦٨ ، من ص٢٠٠٠ ، العراق ، ١ط
لعالي والبحث العلمي ، فائق الشماع ، القانون التجاري ، وزارة التعلیم ا. اكرم یاملكي ود. د) ٢(

  .٢٤٨، ص١٩٨٠بغداد 
ان االستناد هذا له جذور تاریخیة في القانون االنكلیزي عندما كانت الشركات تنظم بعقد ) ٣(

دون الشخصیة المعنویة وجعل اموال الشركة على ذمة امین وبعد بزوغ الشخصیة المعنویة 
  .١٤٣ ص٥ش، ع مصدر سابق، هام–وصفت االدارة بالوكیل، موفق حسن رضا 

باسم محمد صالح وعدنان .  اشار الیه د١٤/٦/١٩٥٥قرار محكمة استئناف القاهرة من ) ٤(
  .٢٤٨ولي مصدر سابق ص
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 ـــــــــــــــــــــ
، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،االردن ، ٤عزیز العكیلي، القانون التجاري ، ج . د) ١(

  .٢٩٦،ص١٩٩٨
   من قانون الشركات الفرنسي ١٩٣/ م ) ٢(
  . من قانون الشركات العراقي١٣٧/م) ٣(
  . من قانون الشركات التجاریة االسبق١٥٠/م) ٤(
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 ـــــــــــــــــــــ
  .٣٧ مصدر سابق ص–مصطفى كمال وصفي ) ١(
  .٢٥فوزي محمد شرح القانون التجاري مصدر سابق ص. د) ٢(
 الشركات المشتركة طبیعتها واحكامها في القانون المصري –محمد شوقي شاهین . د) ٣(

  .٢١ سنة طبع او نشر، صوالمقارن له،دون
محمد صالح بك، توحید القوانین ومصادرها الشركة المساهمة تأسیسها وتركیبها، بحث ) ٤(

، ١٩٤٤، مطبعة االعتماد، مصر، ٧ و ٦منشور في مجلة القانون واالقتصاد، العددان 
  .٣٤ص
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 ـــــــــــــــــــــ

  .١٧٠ مصدر سابق ص–محمد علي یوسف ) ١(
نویة بین الحقیقة والخیال، بحث منشور في مجلة  مفهوم الشخصیة المع–ابو زید رضوان ) ٢(

  .١٣ ص١٩٧٠سنة ) مصر(  مطبعة عین شمس١العلوم القانونیة واالقتصادیة ع
 مصر – المكتب العربي الحدیث الزقازیق – الوجیز في القانون التجاري –سعید یحیى . د) ٣(

  .٣٠١ بند ١٩٨٠سنة 
  . ف و من القانون المدني العراقي٤٧/م) ٤(
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  . القانون المدني العراقي٤٨ / م) ١(
 وزارة – وتعدیالته ١٩٧٠ تموز ١٦ الدستور المؤقت الصادر في – أ ١٦ و ١٦وز١٢/م) ٢(

  . قسم االعالم القانوني–العدل 
  .٢٨٥، ص١٩١ مصدر سابق ص– شرح القانون التجاري –عزیز العكیلي . د) ٣(
  .١٧حقیقة والخیال، ص مفهوم الشخصیة المعنویة بین ال–ابو زید رضوان . د) ٤(
  .١٧ المصدر نفسه اعاله، ص–ابو زید رضوان . د) ٥(
 ١٩٦٣ القاهرة سنة –دار النهضة العربیة –القانون التجاري –علي جمال الدین عوض. د) ٦(

  .٣٥٤ص
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 ـــــــــــــــــــــ
  . من قانون الشركات العراقي١٣/ م ) ١(
  . من قانون الشركات العراقي١١٩/م ) ٢(
 اطلعت على استمارات ١/٤/٢٠٠٢فة تجارة الموصل بتاریخ لدى زیارة الباحثة الى غر) ٣(

تحتوي على مجموعة من البیانات یتوافر فیها مفردات وضعت سلفا لكي یتم قبول تأسیس 
  .الشركة

 ،مطبعة الناهي ، بغداد ٢ الوجیز في شرح القانون التجاري العراقي ، ج–اكرم یاملكي . د) ٤(
  .٢٢١ ص ١٩٧٢

  .٣٦صدر سابق، صمصطفى كمال وصفي، م) ٥(
عباس مرزوق فلیح العبیدي،  االكتتاب في رأس مال الشركة المساهمة،مكتبة دار الثقافة ) ٦(

  .٢٦، ص١٩٩٨للنشر والتوزیع، االردن،
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 ـــــــــــــــــــــ
  .١٤،ص١رمزي احمد ماضي، المبادئ القانونیة الصادرة عن محكمة التمیز االردنیة، ط) ١(

)٢ (  Maudce Cozian , Alain Viand ?? –Droit Des Socites Edition 3 1992 p. 213 
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 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٢٢ و ٢٢١اكرم یاملكي، مصدر سابق، ص . د) ١(
استاذنا كامل عبد الحسین البلداوي، الشركات التجاریة من القانون العربي مصدر ) ٢(

  .٢٤٧باسم محمد صالح وعدنان ولي العزاوي، ص.  وكذلك د١٨٧سابق،ص
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 ـــــــــــــــــــــ

  .١٤٥موفق حسن رضا، مصدر سابق، ص) ١(
 ١٩٦٧حمد ابراهیم البسام، الشركات التجاریة في القانون العراقي،مطبعة العاني ، بغداد،ا) ٢(

  .٢٨٦ص
  .٥١٣، ص١٩٥٥علي العریف، شرح القانون التجاري المصري،مطبعة مخیمر،القاهرة . د) ٣(
  .٣٥٦ مصدر سابق ص–احمد ابراهیم البسام ) ٤(
  .٢٣٢ مصدر سابق ص– ٦شكري السباعي ج) ٥(
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 ـــــــــــــــــــــ

 قانون الشركات التجاریة في دولة االمارات مصدر سابق، سنة – یوسف غنایمحسین.د) ١(
  .٤٠٨ ص١٩٨٧

الشخصیة والقدرة الذاتیة في ممارسة عمل معین في اناة وصبر ) المهارة(نقصد بالفن ) ٢(
فیرتكز على المواهب واالبداع فالفن یرمز الى ما یجب ان یكون وعلم القانون على ما هو 

ارة ونجاحها تتوقف على امكانیات العنصر البشري والجهود واالخالص كائن علیه فاالد
والتفاني وما االدارة اال توجیه للجهد البشري من اجل تحقیق هدف معین ولهذا تكون الحاجة 

 اصول االدارة العامة الدار الجامعیة –عبد الغني بسیوني عبد اهللا . الى مجلس االدارة، د
  .٣٢ ص– ١٨بیروت من ص

محمد .  مذكور وعند د٢٦٠– ٢٤١ ص ١٩٥٤ فرنسا – ١ ج– قانون التجارة –مل ها) ٣(
  .١٠  ص(1) هامش-  مصدر سابق –شوقي شاهین 
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 ـــــــــــــــــــــ
  .١٥٧ بند ٢٢٠ – ٢١٦ من ص ٥عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في القانون المدني ج. د) ١(
  .١٨ص– ١٦محمد شوقي شاهین، مصدر سابق من ص ) ٢(
مشروعات الخاصة للرقابة حمایة للصالح العام وفي كل التفاصیل لقد اخضعت القوانین ال) ٤(

سلیمان محمد الطماوي ، . مشار الیه لدى د/ ومنها كیفیة تعیین اعضاء مجالس اداراتها 
  . ٤٣م، ص١٩٨٧، مطبعة عین شمس، مصر، ٧مبادئ علم االدارة العام ، ط

  .٢٢٢اكرم یاملكي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  . ٢٨ق فلیح العبیدي، مصدر سابق ، صعباس مرزو. د) ٢(
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  المطلب الثاني
  ممیزات المسؤولیة المدنیة ألعضاء مجلس اإلدارة 
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 ـــــــــــــــــــــ
رئیس واعضاء (( على انه )١٢٠( من قانون الشركات العراقي، حیث نصت المادة ١٢٠/م) ١(

مجلس االدارة ان یبذلوا من العنایة في تدبیر مصالح ما یبذلونه في تدبیر مصالحهم الخاصة 
نایة الشخص المعتاد الشركة واداراتها ادارة سلیمة وقانونیة على ان ال ینزلوا في ذلك عن ع

  )).من امثالهم مهم مسؤولون امام الهیئة العامة عن اي عمل یقومون به بصفتهم هذه
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 ـــــــــــــــــــــ
 عمار عامر –ان طبیعة مسؤولیة المؤسسین قد تكون شخصیة او تضامنیة بحسب االحوال ) ١(

. د مسؤولیة مؤسسي الشركة المساهمة الخاصة، رسالة ماجستیر باشراف –ناجي الصالحي 
  ١٠٣ ص ٢٠٠٠مجید العنبكي جامعة بغداد كانون الثاني 

 القانون التجاري مباديء – رشاد العطار – مصطفى حسین سلمان –علیان الشریف ) ٢(
  .١٥٧ ص ٢٠٠٠ االردن –دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة –ومفاهیم 

  .٤٣مصطفى كمال وصفي، مصدر سابق ص) ٣(
اال اذا قضت المحكمة ببطالن الشركة واكتسب الحكم الدرجة وال تنشأ هذه المسؤولیة ) ٤(

  .٧٢القطعیة، نعموم سیوقي، المحامي ، مصدر سابق، ص
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 ـــــــــــــــــــــ
 الدائرة – مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقض –احمد سمیر ابو شادي ) ١(

 دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ص – ١٩٦٦ – ١٩٦١المدنیة في خمس سنوات 
 المباديء التي قررتها محكمة النقض – قضاء النقض التجاري –، وكذلك احمد حسني ٥٩١

  .٣١في خمسین عام منشأة المعارف االسكندریة ص
مصر – دار الفكر العربي-  القاهرة–محمود مختار احمد بربري، قانون المعامالت التجاریة ) ٢(

  .٤٩٠ص
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 ـــــــــــــــــــــ
 ص ١٩٦٩مطبعة االرشاد ، بغداد ،مرتضى ناصر نصر اهللا ، الشركات التجاریة ، ) ١(

٢٥٠.  
، ص ١٩٦٨ دار القصة العربیة القاهرة، – الوجیز في القانون التجاري –محسن شفیق . د) ٢(

٥٩٩.  
 – دار النهضة العربي –محمود سمیر شرقاوي الشركات التجاریة في القانون المصري . د) ٣(

  .٤٩٩ مصدر سابق ص– ومحمود مختار احمد بربري ٣٤١القاهرة ص 
  .٢٧٩،مصدر سابق،القانون التجاري،فوزي محمد سامي.د) ٥(
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 ـــــــــــــــــــــ
  .  من قانون الشركات االردني١٥٦/ م) ١(
  .٤٨١ الشركات التجاریة ، مصدر سابق ص–فوزي محمد سامي . د) ٢(
  .١٩٥٧ من القانون المغلي سنة ٢٨١/ م ) ٣(
ة القضاء العراقي ، نعموم سیوفي ، مسؤولیة أعضاء مجلس االدارة ، بحث مقدم الى مجل) ٤(

  .٦٢ ، ص١٩٦٠العدد األول ، 
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 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٢٦شكري حبیب شكري ومیشیل میكاال، مصدر سابق،ص) ١(
  .٢٤٣ مصدر سابق ص–اكرم یاملكي . د) ٢(
  .٣٨ المصدر السابق ص–اكرم یاملكي . د) ٣(
  .٧مصدر سابق ص- المحامي –نعوم سیوقي ) ٤(
  .١٨٩ مصدر سابق ص–احمد ابراهیم البسام ) ٥(
 رسالة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون جامعة – االلتزام التضامني –نواف حازم خالد ) ٦(

  .٣٢ ص١٩٩٩الموصل سنة 
  . من القانون المدني العراقي٢١٧/م) ٧(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٣٤

 (1)







(2)







 

(3)



 



(4)

 (5)


 ـــــــــــــــــــــ

   فقرة أ من قانون الشركات االردني ١٥٧/ م) ١(
   ف ب من قانون الشركات االردني ١٥٧/ م) ٢(
 ١ ط– عمر الباشا مبادىء القانون التجاري –ریاض الحلبي  – فائق شقیر –علیان الشریف ) ٣(

  . ١٦٥ ص ٢٠٠٠ دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة سنة –
  . من القانون المدني الفرنسي١٣٨٢/م) ٤(
  . من قانون الشركات الفرنسي٢٤٦/م) ٥(



==============================  

٣٥  



(1) 

(2)

 

 

 

(3)

(4) 







 



(1)

 ـــــــــــــــــــــ
  .١٩٦٧ المعدل لسنة ١٩٦٦ من قانون الشركات الفرنسي ٢٤٤/م) ١(
، ومعیار التمییز بینهما هي المصلحة المشتركة في التضامن ٧ مصدر سابق ، صنعوم سیوفي ،) ٢(

الكامل وعدم وجودها في التضامن الناقص وبدأ الفقه الحدیث یتلمس فكرة التضامم محمد سلیمان 
 ٢٠٠٠ لسنة ١٢و ١١االحمد وهیثم مصاروة والمسؤولیة التضامنیة مجلة نقابة المحامین العددان 

ًن اساس التضامم یكون مقاربا باالساس بالتضامم على الرغم من ان لكل مهما  علما با٣٦٦٩ص 
  .٢٤ – ٢٢نواف حازم خالد مصدر سابق من ص.نطاقه الخاص د

  . من القانون المدني الفرنسي١٢٠٢/م) ٣(
  . من القانون المدني العراقي٣٢٠/م ) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٣٦



 

(2)









(3)





 



(4)



                                                                                                    
  .تقصد بالقانون هو الشركات والقانون المدني) ١(
من قانون الشركات ) ١٤٥ الى ١٤٠( قانون الشركات العراقي والقانون التجاري  من١١٧/م) ٢(

  .االردني
  . من قانون الشركات العراقي١٤٤/م) ٣(
   من قانون الشركات العراقي١ /١٠٤/ م ) ٤(



==============================  

٣٧  



(1) 













(2) 



(3)





(4) 

 

  المبحث الثاني 
  حــاالت المسؤولیـــة  

 ـــــــــــــــــــــ
  . من قانون الشركات العراقي١٢٠/م ) ١(
  ١ هامش٤٤تالیروروبلو ورد عند مصطفى كمال وصفي، مصدر سابق ص) ٢(
  .وسنتناول هذا السبب في المسؤولیة الجزائیة العضاء مجلس االدارة الحقا) ٣(
  .٢٤٣ مصدر سابق ص–اكرم یا ملكي . د) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٣٨

 









 

 

 

 

 

 

 

 

  ب األول المطل
  مسؤولیة مجلس اإلدارة قبل الشركة

 



(1)



 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٤٧باسم محمد صالح،مصدر سابق ص.  و د–اكرم یا ملكي . د) ١(



==============================  

٣٩  







(1) 

 





(2)

(3) 

 (4)

(5) 

 

(6)
 ـــــــــــــــــــــ

عز الدین الدیناصوري والدكتور عبد الحمید الشواربي المسؤولویة المدنیة في ضوء الفقه ) ١(
  ١٥٩٧ الى ١٥٩٦ ص ص ١٩٨٨ القاهرة سنة – الدار الحدیث للطباعة –اء والقض

  .من قانون الشركات العراقي) ٢١(المادة ) ٢(
 ص ١٩٧٩نوري طالب، وكامل عبد الحسین البلداوي وهاشم الجزائري القانون التجاري بغداد . د) ٣(

٢٣٩.  
ابع وزارة التعلیم العالي ، استاذنا كامل عبد الحسین البلداوي،الشركات التجاریة ، مط) ٤(

  .١٨٨ ، ص١٩٩٠الموصل ، 
 كذلك عند استاذنا كامل البلداوي،المصدر نفسه ١٤٤موفق حسن رضا، المصدر السابق، ص) ٥(

  .١٨٨اعاله، ص
  .١٦٥فائق الشماع، مصدر سابق، ص. اكرم یاملكي ود. د) ٦(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٤٠







 

 







(1) 

 

(2) 

 



(3)



 

 



 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٥١مرتضى ناصر نصر اهللا، مصدر سابق ص. د) ١(
  .قانون المدني العراقي من ال٢٢٠/م ) ٢(
  . من القانون المدني العراقي٢٢١/م ) ٣(



==============================  

٤١  



(1) 

 (2)



(3) 

 





 

 

(4)

(5) (6) 

 ـــــــــــــــــــــ
اعتبر القانون المصري الشركة ملزمة باي عمل او تصرف یصدر عن الهیئة العامة او ) ١(

مجلس االدارة او احد لجانه او من ینوب عنه من اعضاءه في االدارة اثناء ممارسة اعمال 
  .االدارة على الوجه المعتاد

  . من قانون الشركات االردني١٥٧/ م ) ٢(
  .٤٦٥ مصدر سابق ص–عزیز العكیلي . د) ٣(
   ٢٢٣ابو زید رضوان، شركات المساهمة، مصدر سابق، ص) ٤(

سمیحة .     النه لیس من المعقول ان یرفع الدعوى مجلس االدارة على نفسه انظر ایضا د
  .٤٥٦، ص١٩٨٣القلیوبي، الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة ، 

  ، قانون الشركات االردني٢١٩/ قانون الشركات العراقي م ١٥٨/م ) ٥(
   شركات اردني ١٦٠/ م ) ٦(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٤٢

 

(1)





 

 (2)



 

 





(3) 

 





 ـــــــــــــــــــــ
   قانون شركات العراقي ١٠٢/ م ) ١(
  . قانون الشركات االردني١٨٥/م ) ٢(
 ، منشورات البحر المتوسط وعویدات ، ٢الیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة ، ج. د) ٣(

  .٣١٤ ،ص١٩٨٢باریس،



==============================  

٤٣  



(1) 

 (2)

(3)

(4)



 

 

(5)





 

 ـــــــــــــــــــــ
، ان اعضاء مجلس االدارة تنتهي ١٩٦٠في قرار قضائي عن محكمة القاهرة االبتدائیة سنة ) ١(

انابتهم عن الشركة بحصولهم على ابراء الهیئة العامة وهذا االبراء یصلح اخطاء االدارة 
ًبشرط اال یكون هذا القرار مخالفا للنظام او القانون او شابه غش، مصطفى رضوان مدونة 

  .١٧٠ منشأة المعارف االسكندریة ص١ه والقضاء في القانون التجاري جالفق
   من قانون الشركات االردني ١٥٧/م) ٢(
لقد اشار بعض الفقه اللبناني الى انه یمكن اجراء المصالحة والتنازل عن دعوى الشركة ) ٣(

  .٣١٤الیاس ناصیف، مصدر سابق، ص. كونها ال تتعلق بالنظام العام، د
  .ف أ من قانون الشركات االردني ١٦١/م) ٤(
  . من قانون الشركات الفرنسي٢ ف٢٤٦/ م ) ٥(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٤٤

 



(1)







(3)









(4) 

 ـــــــــــــــــــــ
 التشریع والقضاء، مصدر سابق، بدون – مصطفى رضوان – ١٩٥٢استئناف االسكندریة ) ١(

  .١٦٩سنة طبع، ص
، ٣٣٧ص ) ٦٠(سنة ) ٢(، المجموعة الرسمیة عدد ١٩٦٠/ ٣/٦محكمة القاهرة االبتدائیة ) ٢(

 منشأة المعارف ١ مدونة في الفقه والقضاء في القانون التجاري، جمصطفى رضوان،
  س. ١٧٠- ١٦٩االبتدائیة في االسكندریة، ص

 المعدل وقانون المرافعات االردني ١٩٦٩ لستنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) ٣(
  .١٩٨٨ لسنة ٢٤رقم 

 ٦٩ /٧٣ي حقوق  تمییز اردن– ٥٥ ص١٩٩٦ مصدر سابق، –رمزي احمد ماضي ) ٤(
  .١٩٦٩ سنة ٣٨٣صفحة 



==============================  

٤٥  











(1)



(2) 

 





(3)





(4)

 ـــــــــــــــــــــ
 عمان االردن – دار الصفاء للنشر والتوزیع – اساسیات في االدارة المالیة –زیاد رمضان ) ١(

  .١٥١ ص١٩٩٩
محمد خلیل الحموري، حمایة ملكیة المساهمین او الشركاء في الشركة المساهمة . د) ٢(

 عمان -١ مطبعة التوفیق ط–مقارنة  دراسة –الخصوصیة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
  .٤٤ ص١٩٨٧

  .٢٧٠ ص٦احمد شكر السباعي ج" نقابة المساهمین "اطلق علیهم في فرنسا ) ٣(
  .٥٨٨، ص١٩٧٠ بیروت سنة – الشركات التجاریة مطبعة النجوى –ادورعید ) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٤٦





 






 







(2)

(3) 



(4) 

 ـــــــــــــــــــــ
، ١حسني المصري، القانون التجاري وشركات القطاع الخاص، الكتاب الثاني، ط. د) ١(

  . ٢٧٧، ص١٩٨٦
  ٩٧، ص١٩٧٣ضیاء شیت خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، بغداد، سنة ) ٢(

  .٩٨ص–
  .١٦٩، مصطفى رضوان، مصدر سابق، ص١٥١، مجلة التشریع والقضاء ص١٩٥٣استئناف االسكندریة سنة ) ٣(
  .٢٢٥ ص– ٢٢٣، ص١٩٨٣ابو زید رضوان، مصدر سابق، ص) ٤(



==============================  

٤٧  



(1) 



(2)

(3)

 



(4)

(5)





(6) 

 ـــــــــــــــــــــ
  .المرافعات المدنیة العراقي من قانون ٧٥/م) ١(
  . شركات اردني١٦٠/ م) ٢(
   شركات اردني١٥٨ و ١٥٧/م) ٣(
  ١٩٦٧ شركات فرنسي تعدیل ٢٤٥/م ) ٤(
الموقف االردني یعلق التعویض بموضوع المطالبة اما ضرره الشخصي او ان یكون ) ٥(

  قهموضوعها لحق الشركة بشكل عام كون النص جاء مطلقا  والمطلق یجري على اطال
 ،شركات ٦احمد شكري السباعي ، الوسیط في القاون التجاري المغربي والمقارن،ج) ٦(

  .٢٦٥، ص١٩٩٣األموال،



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٤٨





(1) 

 

(2)



 

 

 

 

(3)



 



(1)(2)

 ـــــــــــــــــــــ
 من القانون اللبناني تجیز للمساهم ان یطالب بالتعویض عن الضرر الذي اصاب ١٦٨/م ) ١(

ابق مصدر س–الیاس ناصیف .د. الشركة ولكن هل یحق له المطالبة بالمصاریف التي انفقها
  ٣٦ص

  . قانون الشركات االردني١٥٧/م) ٢(
  . من القانون الشركات الفرنسي٢٤٧/ م) ٣(



==============================  

٤٩  



(3) 





 

 

 

 

 

 

  المطلب الثاني 
  مسؤولیة أعضاء مجلس اإلدارة قبل المساھمین

 (4)



–

                                                                                                    
 مدة تقادم العمل غیر المشروع بانقضاء ثالث سنوات من – من القانون المدني ٢٣٢/ م) ١(

 سنة من یوم وقوع ١٥الیوم الذي علم فیه المتضرر بحدوث الضرر وال تسمع بعد انقضاء 
  .العمل غیر المشروع

  .١٩٥٧قانون الشركات التجاریة العراقي ) ٢(
  . الملغي١٩٥٧لسنة ) ٣١(من قانون الشركات التجاریة العراقي  رقم ) ٣ ف١٥٠/ (المادة ) ٣(
  . قانون الشركات االردني١٥٧/م) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٥٠



 

 



(1)

 (2)

 (3)

(4) 

 



(5)

 ـــــــــــــــــــــ
  .٤٧٦فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، مصدر سابق ص) ١(
-٢٥٠ ص ١٩٦٩مطبعة االرشاد بغداد -  الشركات التجاریة–مرتضى ناصر نصر اهللا ) ٢(

  .٢٥١ص
ویجوز القضاء المصري للمساهم مطالبة اعضاء مجلس االدارة بالقیمة االسمیة لالسهم ) ٣(

قرار محكمة القاهرة االبتدائیة في . التي اشتراها اذا نقصت قیمتها بسبب سوء االدارة
  .٦٦٧ عبد المعین لطفي جمعة ص ١٩/١٢/١٩٥٢

 موسوعة ٦٧ عبد المعین لطفي جمعة ص٣٠/٦/١٩٥٣االسكندریة في محكمة استئناف ) ٤(
 ١٩٧٩ القاهرة –عالم الكتب . ٣القضاء في المسؤولیة المدنیة والتقصیریة والعقدیة ج

  ٦٦٧ص
محمد فرید .  د٤٧٦ الشركات التجاریة، مصدر نفسه اعاله، ص–فوزي محمد سامي . د) ٥(

  .٢١٥محمد السید الفقي، مصدر سابق  ص. جالل وفاء الدوري محمدین و د.العریني ود



==============================  

٥١  



(1) 

 



 

 



(2) 

 



(3) 

 





(4)
 ـــــــــــــــــــــ

  .٢٥٤مرتضى ناصر نصر اهللا، مصدر سابق، ص) ١(
  . من القانون المدني العراقي١٨٦/م ) ٢(
 ان للمساهم مطالبة اعضاء مجلس ١٩٥٢وجاء في قرار لمحكمة القاهرة االبتدائیة بتاریخ ) ٣(

متها بسبب سوء االدارة اشار االدارة بالقیمة االسمیة لالسهم التي اشتراها اذا انخفضت قی
، دار الجامعة الجدید للنشر االسكندریة ٥١ القانون التجاري، ص–الیها مصطفى كمال طه 

١٩٩٠.  
  .٢٥٢عدنان ولي وباسم محمد صالح، مصدر سابق، ص) ٤(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٥٢

(1)



(2)



(3)(4)











(5)





 ـــــــــــــــــــــ
  .٢٤٦– ٢٤٥محمد كامل امین ملش، مصدر سابق، ص) ١(
  .٣١٦ مصدر سابق ص–الیاس ناصیف ) ٢(
 مشار الیه لدى باسم محمد صالح ١٩٣٢م١٥/٦االستئناف المختلطة في قرار محكمة ) ٣(

  .٤٨، انور طلبة مصدر سابق ص ٢٥٣وعدنان ولي ص 
 ق مجموعة المبادئ القانونیة التي ٣٦ ٣٦ س ٢٢٥ طعن ٢١/١/١٩٧١نقض مصري ) ٤(

 انور طلبة مصدر سابق  ٦ ج١٩٨١ – ١٩٣١قررتها محكمة النقض في خمسین عام 
  ٤٨االسكندریة ص

   مدني عراقي ٢١٧/م) ٥(



==============================  

٥٣  



(1) 

 



(2) 

  المطلب الثالث
  مسؤولیة مجلس اإلدارة تجاه الغیر

 

(3)

(4) 

 

 



(5)

 ـــــــــــــــــــــ
  .٣١٢، مصدر سابق، ص-الیاس ناصیف . د) ١(
  . من قانون الشركات العراقي١٥٩/م ) ٢(
 من القانون المدني الفرنسي والتي تنص على ان قانون المتعاقدین ١١٣٤/یقابلها نص م) ٣(

  .الخاص هو رابطة ال ینتفع بها وال یضار اال اطرافها
العبودي الموقف القانوني من قاعدة عدم جواز انتفاع الغیر بالعقد جاسم لفتة سلمان . د) ٤(

  .١٤ ص١٩٩٧حقوق الطبع محفوظة للمؤلف بغداد 
المقصود بالغیر هو كل شخص طبیعي او اعتباري ذي عالقة باعضاء مجلس االدارة عدا ) ٥(

ة الشركة نفسها وبعبارة اخرى كل من له تعامل مع الشركة كدائني الشركة ضمنهم حمل



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٥٤



(1) 

 

 

 (2)





 

 

 

 



 

 

(3)

                                                                                                    
اكرم یاملكي مصدر سابق . سندات القرض وفي مقدمة االغیار المساهمون في الشركة د

  ٢٤٤ص
  . من قانون الشركات العراقي١٢/م ) ١(
 مصدر –محمد السید الفقي .جالل وفاء البدري محدین ود. محمد فرید العریني و د. د) ٢(

  .٢١٥سابق ص
  .٢٤٥ مصدر سابق ص –اكرم یاملكي . د) ٣(
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٥٥  









(1) 

 



(2)

 

 (3)







(4) 

 ـــــــــــــــــــــ
 ، ١٩٨٣مود مختار بربري ، قانون المعامالت التجاریة ، دار الفكر العربي،مصر،مح. د) ١(

  .١٠٤ص 
  .٤٩٧نهاد السباعي الموسوعة مصدر سابق ص. رزق اهللا انطاكي و د. د) ٢(
  . من القانون المدني العراقي٢٦١/ م) ٣(
اكرم یا ملكي، مصدر سابق .  ؛ د٢٥٧مرتضى ناصر نصر اهللا، مصدر سابق ص ) ٤(

  .٣٤٤ص



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  

  ٥٦
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–









(2) 





(3)



(4)





 ـــــــــــــــــــــ
  . من قانون الشركات االردني١٥٦/م) ١(
  ٢٨٠فوزي محمد سامي القانون التجاري، مصدر سابق، ص. د. م) ٢(
  . من قانون الشركات االردني١٥٧/ المادة ) ٣(
 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر –هاني محمد دویدار التنظیم القانوني للتجارة . د) ٤(

  .٥٧ ص١٩٩٧ بیروت –والتوزیع 
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٥٧  
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 ـــــــــــــــــــــ

لطیف جبر . ، د٤٧٢ مصدر سابق ص– الشركات التجاریة –فوزي محمد سامي . د) ١(
ومن الفقه من  : ١٣٨ الوجیز في شرح قانون الشركات االردني مصدر سابق ص–كوماني 

لم یكتف باعتراض عضو مجلس االدارة في محضر الجلسة على القرار الخاطيء وانما 
. مصطفى كمال طه ود. تفاء المسؤولیة عنه دینبغي تقدیمه استقالته مع بیان اسبابها الن

 منشأة –مراد منیر فهیم اساسیات القانون التجاري والقانون البحري . علي البارودي و د
  .٢١٥ ص١٩٨٣المعارف االسكندریة 

   من القانون المدني االردني٤٢٨ و ٤٢٦المادتان ) ٢(



)السنة الحادیة عشرة/٨()٢٧()٢٠٠٦=========== (  
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(1)
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 (3)






 ـــــــــــــــــــــ

  . من قانون الشركات العراقي١٣/م) ١(
ال یمكن ان یرد في نظام الشركة لكون قانون الشركات لم یتضمن ما یفید علما بان االعفاء ) ٢(

الزام الشركاء باعداد نظام الشركة ایا كان نوع الشركة المراد تأسیسها بما في ذلك الشركات 
  .المساهمة

  .١٩٦٧ من قانون الشركات الفرنسي تعدیل سنة ٢٤٤/م) ٣(
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٥٩  
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  :الخاتمة 




 

 





 ـــــــــــــــــــــ
)١(  Cass com 17 fer 1987. 

 الغیر عن العقد، الدار العلمیة الدولیة، ودار الثقافة – صبري حمد خاطر .مشار الیها لدى د
  .٢٣٦، ص٢٠٠١ االردن عمان سنة - للنشر والتوزیع 

)٢ ( Cass cir 8 Mars 1988 
  .٢٣٦صبري حمد خاطر، المصدر السابق،  ص. د
  .٤١ مصدر سابق ص٥شكري احمد السباعي ج) ٣(
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  :المصادر 
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