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                           املستخلص
ٖا ايػسنات ايكابط١ ٚتأثرياتٗا ع٢ً ٪ٜتٓاٍٚ أْٛاع ايع٬قات اييت تٓػ ٖرا ايبشح

تٓػأ َٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ املتعًك١ ػاٙ ايػري يف ظٌ ايع٬قات اييت 
ع٢ً طبٝع١  ي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ عٓٗا بٓا٤ّٚعُاهلا، ٚتتشدد املط٪ازض١ ايػسن١ ايكابط١ ٭مم

ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ بني ايػسنات ايكابط١ ٖٚ٪٤٫ املتطسزٜٔ َٔ غري املطاُٖني، أٚ ع٬ق١ 
ايػسن١ ايكابط١ بايػسنات ايتابع١ ٚاملطرئٜ اإلدازٜني، ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح يف أْ٘ ٜعاجل 

، َٔ خ٬ٍ دزاض١ 2019ٛضٛع ضُٔ ْصٛص قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات يط١ٓ ٖرا امل
ايفسضٝات ايٛاقع١ٝ اييت ؼدخ يف ٖرا اجملاٍ، ٚقاٚي١ تطبٝل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ع٢ً تًو 
ايفسضٝات. ٚاتبع ايباسح املٓٗر ايتشًًٝٞ بايدزد١ ا٭ضاع عٓد تٓاٚي٘ ملٛقف ايكإْٛ 

كازٕ يف بع  اؿا٫ت، ٚقل خط١ تطِ أزبع١ َباسح ايعساقٞ ٚنريو ٜطتددّ املٓٗر امل
 تطبكٗا املكد١َ ٚتٓتٗٞ باـامت١ اييت ـصت قٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚ ايتٛصٝات.
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 .، املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، تعدٌٜ قإْٛ ايػسناتايكابط١ ايػسناتايهًُات املفتاس١ٝ: 
Abstract 

This research looks at the type of relationships of 

holding companies and their effects on the company’s civil 

liability. The focus will be on the liability resulting from the 

violation or damage to the rights of others referring to the 

relationships that arise from the practices of the holding 

company of its business, or the relationship of the holding 

company with subsidiaries and administrative managers. 

This research is important since it addresses the issue within 

the amended Company Act of 2019. For the methodology of 

this research, an analytical approach will be adopted to 

analyse the position of Iraqi law along with a  comparative 

method. The paper comprises four sections in addition to the 

introduction and conclusions in which the most important 

results and recommendations are summarized. 

Key words: Holding Companies, Civil Liability, subsidiary 

companies, Iraqi   Company Act. 

 تـاملقذه
يف فاٍ تعد َٔ ا٭غداص ايكا١ْْٝٛ اييت متازع ْػاطٗا ايػسنات ايكابط١ 

ايتذاز٠ ٚا٭عُاٍ، ٖٚٞ َٔ ايتٓعُٝات اييت تٛقس ايفسص يًػسنات ع٢ً ايتٓاقظ قط٬ عٔ 
انتطاب اـربات ا٭دٓب١ٝ َٔ خ٬ٍ اغساى زأمساٍ ا٭دٓيب يف ايػسنات املطا١ُٖ 

 ايكابط١ َتػه١ً َٔ غسنات ٚط١ٝٓ ٚأخس٣ أدٓب١ٝ،عٓدَا تهٕٛ ايػسن١  ٚاحملدٚد٠
اؿصٍٛ ع٢ً ايتكٓٝات ٚايتهٓٛيٛدٝا املعاصس٠، ٚقد ساٍٚ املػسع ايعساقٞ ٜتط٢ٓ هلا ٚ

اضتشداخ ٚتٓعِٝ تًو  2019( يط17١َٓٔ خ٬ٍ قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات ايٓاقر زقِ )
ِٝ ٚتطًٝط ايط٤ٛ عًٝ٘، ختٝاز داْب َٔ ٖرا ايتٓعاايػسنات، ٖٚرا َا دقع ايباسح اىل 
َتعدد٠ ٖٚٞ  يًع٬قات اييت تتٛيد يف ايػسن١ ايكابط١ ٖٚٛ ايبشح عٔ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ

يف بع  ا٭سٝإ، ٚازتباط ذيو باملط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ ػاٙ ايػري  َٚتػعب١اؾٛاْب 
ملد١ْٝ ايكابط١ ٚاملط٪ٚي١ٝ ا ١ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ يف ايػسنطبٝع١ ؼت عٓٛإ: ) ٚذيو

 (.-دزاض١ ؼ١ًًٝٝ- يف ايكإْٛ ايعساقٞايٓاغ١٦ عٓٗا ػاٙ ايػري 
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 :ٚتطا٫٩ت٘ أ٫ٚ/ إغهاي١ٝ ايبشح

اإلغهاي١ٝ ايس٥ٝط١ٝ هلرا املٛضٛع تتُجٌ يف تعدد ايع٬قات اييت تٓػ٦ٗا ايػسن١ 
ايكابط١ ٚتعكدٖا عٝح ٜدم َع٘ يف بع  ا٭سٝإ ؼدٜد ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُط٪ٚي١ٝ 

١ٝ ايٓاغ١٦ ػاٙ ايػري، خصٛصا إٔ ٖرا ايتٓعِٝ َطتشدخ يف ايكإْٛ ايعساقٞ، عًٝ٘ املدْ
يف ٖرا ايصدد سٝح َٔ ايتطا٫٩ت  فُٛع١قإٕ ٖرا ايبشح ٜهٕٛ قاٚي١ يإلداب١ ع٢ً 

تأثرياتٗا ع٢ً َا ٖٞ ٚ ؟ايكابط١ ١ٗا ايػسن٦ايع٬قات اييت تٓػ ايباسح: َا ٖٞ ٜتطا٤ٍ
ٚنٝف تهٕٛ تًو املط٪ٚي١ٝ يف ظٌ ، ايٓاغ١٦ ػاٙ ايػري١ املد١ْٝ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يًُط٪ٚيٝ

ٌٖٚ ٖٓاى تٓعِٝ خاص يف قإْٛ ايػسنات ٜعاجل َجٌ ٖرٙ ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ؟ تًو 
املطا٥ٌ؟ ٌٖٚ ميهٔ تطبٝل ايكٛاعد ايعا١َ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ سٍٛ تًو ايع٬قات 

ٌٖ تفٞ تًو ايكٛاعد بتػط١ٝ مجٝع اؾٛاْب ٚ عٓد ٚدٛد ايفساغ ايتػسٜعٞ يف ٖرا ايصدد؟
 املتعًك١ بٗرٙ ايع٬قات ٚاملط٪ٚي١ٝ ايٓاغ١٦ ػاٙ ايػري؟

 / أ١ُٖٝ ايبشح:اْٝاث

َطتشدخ ضُٔ ٜتعًل بتٓعِٝ قاْْٛٞ تأتٞ أ١ُٖٝ ايبشح يف أْ٘ ٜعاجل َٛضٛعا 
 ٖٚٞ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ، 2019( يط١ٓ 17قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ زقِ )

َٔ خ٬ٍ دزاض١ ايفسضٝات ايٛاقع١ٝ ايٓاغ١٦ ضُٔ ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ يف ايػسن١ ايكابط١ 
اييت ؼدخ يف ٖرا اجملاٍ، ٚقاٚي١ تطبٝل ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ع٢ً تًو ايفسضٝات، َٚعسق١ 

ايكابط١ ػاٙ سكٛم  ١َتٗا ٚتػطٝتٗا يتًو ا٫ْتٗانات اييت ؼصٌ َٔ قبٌ ايػسن٤َد٣ ٬َ
  ٖا.تطسز ٚأايػري 

 / أٖداف ايبشح:يجاثا

عُاهلا قد تهٕٛ َتعدد٠ ايع٬قات اييت تٓػأ َٔ ممازض١ ايػسن١ ايكابط١ ٭
أخس٣  اتٚع٬ق، قُٓٗا َا تتعًل بايػسن١ نػدص َعٟٓٛ ٚع٬قتٗا باملدٜسٜٔ قٝٗا ا٭ٚد٘
َع غري املطاُٖني  ايتابع١ ٚع٬قات أخس٣ايػسنات بني ايػسن١ املطٝطس٠ ٚ أ َاتٓػ

ْتٝذ١ َا تكّٛ ب٘ ايػسن١ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ػاٙ ايػري، ٝٗا يف بع  ا٭سٝإ ٚترتتب عً
اإلداب١ عٔ اىل ٖرا ايبشح  ٜٗدفصدز عٓٗا َٔ اَتٓاع عٔ عٌُ، عًٝ٘ َٜٔ أعُاٍ َٚا 
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فُٛع ايتطا٫٩ت ايٛازد٠ يف ٖرا ايصدد، ٚؼًٌٝ تًو ايع٬قات ٚبٝإ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ 
 . عٓٗا ػاٙ ايػري يًُط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦

 زابعا/ َٓٗذ١ٝ ايبشح:

حياٍٚ ٖرا ايبشح دزاض١ ٖرا املٛضٛع ٚقل املٓٗر ايتشًًٝٞ بايدزد١ ا٭ضاع 
َٔ  ػاٙ ايػريٛقف ايكإْٛ ايعساقٞ ايرٟ ٜتٓاٍٚ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ ملعٓد تٓاٚي٘ 

 املكاز١ْ يف بع  قبٌ ايػسنات ايكابط١، ٚنريو ٜطتددّ املٓٗر املكازٕ عٓد اؿاد١ اىل
 ،املطا٥ٌ، إضاق١ اىل ؼًٌٝ ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ ايعساق١ٝ يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ املعدٍ

 . ػاٙ ايػري ايكابط١ ١ًػسني املد١ْٝ ط٪ٚي١ٝاملضتذابتٗا ملتطًبات تٓعِٝ اٚبٝإ َد٣ 

 خاَطا/ خط١ ايبشح:

 ١ ٚقل اٯتٞ:خط١ ايبشح تطِ أزبع١ َباسح تطبكٗا املكد١َ ٚتٓتٗٞ باـامت

  .يف قإْٛ ايػسنات ايعساقَٞفّٗٛ ايػسن١ ايكابط١     /املبشح ا٭ٍٚ

 ع٢ً طبٝع١أثسٖا قٝٗا ٚ با٭دٗص٠ اإلداز١ٜع٬ق١ ايػسن١ ايكابط١     /املبشح ايجاْٞٚ
 .املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ػاٙ ايػري

ثسٖا ع٢ً طبٝع١ ع٬ق١ ايػسن١ ايكابط١ بايػسنات ايتابع١ ٚأقٝتٓاٍٚ      / املبشح ايجايح
 . املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ ػاٙ ايػري

  .يًػسن١ ايكابط١ ػاٙ ايػري ايتكصري١ٜ ايػدص١ٝاملط٪ٚي١ٝ ٜتعًل ب    / املبشح ايسابعٚ
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 املبحث األّل
 القببضت يف قبًْى الشركبث العراقيهفِْم الشركت 

دا اىل قإْٛ ٜتٓاٍٚ ايبشح يف املطًب ا٭ٍٚ َفّٗٛ ايػسن١ ايكابط١ اضتٓا
ايػسنات ايعساقٞ ٜٚأتٞ يف املطًب ايجاْٞ يٝبني ايتُٝٝص بٝٓ٘ ٚبني املفاِٖٝ ا٭خس٣ 

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:اييت تػتب٘ ب٘ 

 املطلب األّل
 القببضت يف قبًْى الشركبث العراقي تالتعريف ببلشرك

 أ٫ٚ/ تعسٜف ايػسن١ ايكابط١ يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ:

 (1)(Holding Companyايكابط١ أٚ غسن١ ٖٛيدْو )مت اضتشداخ ايػسن١ 
( 2)2019( يط١ٓ 17قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ زقِ ) يفاضتٓادا اىل ايتعدٌٜ ا٭خري 

ٕ: ))ايػسن١ ايكابط١ ٖٞ إَهسز/ا٫ٚ:أ( بايكٍٛ 7سٝح ْعِ أسهاَٗا ٚعسقٗا يف املاد٠ )
طا١ُٖ اٚ قدٚد٠ تدع٢ ايػسنات غسن١ َطا١ُٖ اٚ قدٚد٠ تطٝطس ع٢ً غسن١ اٚ غسنات َ

إ تتًُو أنجس َٔ ْصف زأع َاٍ ايػسن١ إضاق١ اىل ايطٝطس٠  -1ايتابع١ بإسد٣ اؿايتني: 
إ تهٕٛ هلا ايطٝطس٠ ع٢ً فًظ إدازتٗا يف ايػسنات املطا١ُٖ((. ٜٚبدٚ  -2ع٢ً إدازتٗا. 

فُٛع١ َٔ ايٓص اٯْف إٔ صف١ ايكابط١ أتت َٔ نٕٛ إسد٣ ايػسنات َطٝطس٠ ع٢ً 
أخس٣ َٔ ايػسنات تط٢ُ بايػسنات ايتابع١، ٚتعٛد ا٭صٍٛ ايًػ١ٜٛ هلا اىل ايعباز٠ 

قَبَ َ(  َٔ ايفعٌ )يف ايعسب١ٝ عباز٠ ايـ"قب "، ٖٚٛ  اٜٚكابًٗ (3)(to holdا٫ْهًٝص١ٜ )

                                                      

 (1) See: A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English, 6th Ed.4th imressions, (Oxford University Press/ 

2001), P.619. 

( لدشة 02الذخكات رقؼ )قانؾن تعجيل قانؾن  0223( لدشة 21يشغخ: بشؾد القانؾن رقؼ ) (0)
 .3/3/0223، في 1551، مشذؾر في الؾقائع العخاقية، العجد2331

(3) See: A. S. Hornby, Op. Cit, P.619. 
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"٤ٍِٞ ٍُّع قِٞ غَ ٤ٍِٞ ََْأُخٍٛذ، َٚتَذَ ُّ ع٢ًََ غَ  ١بـ"ايػسنٚع٢ً ٖرا مسٝت يف ايعسب١ٝ . (1)"َُٜد
 ايكابط١".

، قٗٞ (2)ٚمبا إٔ ايػسنات ايكابط١ قد تهٕٛ يف غهٌ غسن١ َطا١ُٖ أٚ قدٚد٠  
ْٛع َٔ ايٓػاط ميازع َٔ قبٌ ايػسنات،  ٞايػسنات بٌ ٖأْٛاع يٝطت ْٛعا َطتك٬ َٔ 

ميٓح ايكإْٛ ع٢ً أضاض٘ غدص١ٝ قا١ْْٝٛ َطتك١ً، ٚكتًف١ عٔ َتُٝص سٝح ٚيهٓ٘ ْػاط 
ايػسن١ ٜتأضظ َفّٗٛ ٚ .(3)١ْْٝٛ املع١ٜٛٓ املُٓٛس١ يًػسنات ايتابع١ هلاايػدص١ٝ ايكا
ع٢ً ؼًٌٝ ٚاقعٞ يع٬ق١ ايطٝطس٠ اييت تسبط بني ٖرٙ ايػسن١ ٚايػسنات ايتابع١ ايكابط١ 

هلا، ضٛا٤ ْػأت ٖرٙ ايع٬ق١ َٔ خ٬ٍ ًَه١ٝ ايػسن١ ايكابط١ ٭غًب١ٝ زأمساٍ ايػسن١ 

                                                      

ىـ( معجؼ مقاييذ ٥35أحسج بؽ فارس بؽ زكخيا القدويشي الخازي، أبؾ الحديؽ )الستؾفى:  (2)
م(، 2313 -ىـ 2٥33لفكخ/ ، تحقيق: عبج الدالم دمحم ىارون، )الشاشخ: دار ا5المغة، ج

 .52ص
يشغخ لمتفريل: د. فاروق إبخاهيؼ جاسؼ، السؾجد في الذخكات التجارية، )بغجاد: السكتبة  (0)

  .02٥-55(، ص0221القانؾنية، 
رحان عبجهللا دمحم وكميدار عبجهللا دمحم، التشغيؼ القانؾني لمذخكة القابزة في القانؾن  (٥)

، )مجمة االجتياد لمجراسات 0223( لدشة 21رقؼ )العخاقي في عل قانؾن التعجيل 
، ٥23-032(، ص ص0202(، الدشة 2(، العجد، )22القانؾنية واالقترادية، السجمج: )

. التيامي معترؼ عدالجيؽ دمحم أحسج، طبيعة العالقة ٥21-٥2٥باالشارة الى ص
ؾداني لدشة القانؾنية بيؽ الذخكة القابزة والذخكة التابعة وفقا لقانؾن الذخكات الد

م، بحث تكسيمي لشيل الساجدتيخ، مقجم الى الجراسات العميا، )كمية القانؾن، جامعة 0225
. لبعيخ نديبة، الشغام القانؾني لمذخكة القابزة، محكخة 05(، ص0221الشيميؽ، 

ماجدتيخ مقجمة الى كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، قدؼ الحقؾق، في قانؾن األعسال، 
 .00(، ص0223زخ بدكخة،)جامعة دمحم خي
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١ٜ ؽٍٛ ايػسن١ ايكابط١ ضًط١ ايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١ ع٢ً ايتابع١، أٚ َٔ خ٬ٍ زابط١ عكد
 . (1)ٚقكا يًكإْٛ ايعساقٞ ايرٟ ٜطُح بريو ايػسن١ ايتابع١

ٌٖ ميهٔ يػسن١ ايػدص ايٛاسد ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ إٔ  ٤ٍْتطا ٚيهٔ
( َٔ قإْٛ ايػسنات 266تّهٕٛ ايػسن١ ايكابط١؟ ٜس٣ ايفك٘ يف ٖرا اؾاْب يف ظٌ املاد٠ )

، إٔ تهٜٛٔ (3)ٚنريو يف ظٌ ايتعدٌٜ اؾدٜد يكإْٛ ايػسنات ايعساقٞ (2)از١ٜ اإلَازاتٞايتذ
ايػسن١ ايكابط١ ٫ ٜتطل َع غسن١ ايػدص ايٛاسد، ٭ٕ اضتجُازات ايػسن١ ايكابط١ ٚتعدد 

. غري إٔ ايكإْٛ ايهٜٛيت ذنس إَها١ْٝ تهٜٛٔ (4)ايػسنات ايتابع١ اييت تستبط بٗا تٛسٞ بريو
كابط١ َٔ قبٌ غسن١ ايػدص ايٛاسد ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠ ٚبريو قطع تهٜٛٔ ايػسن١ اي

. ٚيهٔ ايكإْٛ ايعساقٞ يٝظ بايٛضٛح ايٛازد يف قإْٛ (5)ايػو بايٝكني سٍٛ ٖرٙ املطأي١
( ٠َهسز7ايػسنات ايهٜٛيت ا٫ آْا ْس٣ بإٔ َصطًح "أٚ قدٚد٠" ايٛازد يف املاد٠ )

٪ٚي١ٝ احملدٚد٠، زغِ أْٗا يف سد ذاتٗا ساي١ ٜطتٛعب غسن١ ايػدص ايٛاسد ذات املط

                                                      

بخاق عبجهللا مظخ، الذخكة القابزة دراسة في ضؾء القؾانيؽ السقارنة، )مجمة الكؾفة،  (2)
، 015-052(، ص ص0220(، 2(، السجمج )21القانؾن والعمؾم الدياسية، العجد )

 . 050شارة الى ص باإل
، 0225( لدشة 0) قانؾن الذخكات التجارية لجولة االمارات العخبية الستحجة، رقؼ (0)

 (.0225-٥-٥2)السشذؾر بالجخيجة الخسسية بتاريخ 
 .٥2٥-٥22رحان عبجهللا دمحم وكؾليدار عبجهللا دمحم، مرجر سابق، ص (٥)
يشغخ: أحسج دمحم عبجهللا الكشجري، الجؾانب القانؾنية السشغسة لعالقة الذخكة القابزة  (1)

ؾن اإلماراتي والقانؾن الكؾيتي والقانؾن بالذخكات التابعة ليا )دراسة مقارنة بيؽ القان
األمخيكي(، أطخوحة مقجمة الى )جامعة اإلمارات العخبية الستحجة الستكسال الحرؾل 

 .22(، ص0222عمى الساجدتيخ في القانؾن الخاص، 
حيث جاء فييا:  0225( لدشة 2( مؽ قانؾن الذخكات الكؾيتي رقؼ )011تشغخ السادة ) (5)

الذخكة ذات  -0شخكة مداىسة،  -2زة أحج األشكال التالية: "تتخح الذخكة القاب
السدؤولية السحجودة، شخكة الذخص الؾاحج". )مشذؾر في الجخيجة الخسسية الكؾيت اليؾم، 

-ىـ 21٥1ربيع اآلخخ 00الدشة الثانية والدتؾن، االثشيؽ  201٥ممحق العجد
 م(.2/0/0225
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اضتجٓا١ٝ٥ ؽايف ايكٝاع، ا٫ إٔ ٖرا ٫ ٜربز تكٝٝد ايعباز٠ ايٛازد٠ يف املاد٠ املرنٛز٠ آْفا 
  َٓصٛص عًٝ٘ يف ايكإْٛ. دٕٚ ٚدٛد قٝد

َهسز٠( اٯْف ذنسٖا يف تعدٌٜ قإْٛ  7تٛضٝشات املاد٠ )ع٢ً أ١ٜ ساٍ قإٕ 
عًٝ٘ ميهٔ يف ض٤ٛ تًو ببٝإ امل٬َح ايعا١َ يًػسنات ايكابط١  ١ايعساقٞ نفًٝ ايػسنات

غسن١ َطا١ُٖ أٚ قدٚد٠ تطٝطس ع٢ً غسنات أخس٣ َطا١ُٖ ايتٛضٝشات تعسٜفٗا بأْٗا: )
تابع١ هلا َٔ ايٓٛاسٞ َٔ خ٬ٍ تأضٝطٗا أٚ متًو ْطب١ َٔ أضُٗٗا قتهٕٛ  أٚ قدٚد٠

ف ؼدٜد عٓاصس ايػسن١ ايكابط١ ٚمتٝٝصٖا ٚميهٔ َٔ خ٬ٍ ٖرا ايتعسٜ. (ا٫داز١ٜ ٚاملاي١ٝ
 .(1)عٔ غريٖا َٔ املفاِٖٝ اييت تػتب٘ بٗا ٚاييت ضٓرنس أبسشٖا قُٝا ٜأتٞ

 ثاْٝا/ عٓاصس ايػسن١ ايكابط١:

 ُٖٚا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ايكابط١ عٓصسٜٔ ن١ٜتبني مما ضبل إٔ يًػس

ازع ْػاطا ٚدٛد عدد َٔ ايػسنات تتُتع نٌ َٓٗا بػدص١ٝ قا١ْْٝٛ َطتك١ً، ٚمت .1
 صٓاعٝا أٚ ػازٜا َعٝٓا. 

                                                      

عشاصخ شكمية وإجخائية تشفيحية تتعمق وقج ذكخ التعجيل السحكؾر في ثشايا نرؾصو  (2)
بالذخكات القابزة وتؾقف نذاطيا، وتشغيؼ العزؾية في مجالذ إدارتيا مسا يعظي 
السعشييؽ إمكانية الديخ وفقيا في جؾانب معيشة ويتبيؽ مؽ خالل ىحا البحث أن التعجيل 

انؾن رقؼ تشغخ: بشؾد الق غيخ واف بتشغيؼ جسيع الجؾانب الستعمقة بالذخكات القابزة.
، )مشذؾر في 2331( لدشة 02قانؾن تعجيل قانؾن الذخكات رقؼ ) 0223( لدشة 21)

(. وإخالص حسيج حسدة جؾراني، 3/3/0223، في 1551الؾقائع العخاقية، العجد
، )مجمة 0223لدشة  21الذخكات القابزة وفق تعجيل قانؾن الذخكات العخاقي رقؼ 

( ص ص 0202(،2( الجدء، )1( العجد)1)( السجمج 1جامعة تكخيت لمحقؾق الدشة )
. وحدؽ عمؾان لفتة، الزؾابط القانؾنية لمذخكة 2٥5الى ص باإلشارة، 223-212

(، 2القابزة )دراسة مقارنة(، )مجمة ميدان لمجراسات القانؾنية السقارنة، السجمج )
( باالشارة 202-55، ص ص0223-22-2، تاريخ الشذخ0202(، سشة الشذخ2العجد،)
 .22الى ص
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ٖرٙ اجملُٛع١ َٔ ايػسنات يطٝطس٠ إداز١ٜ أٚ َاي١ٝ متازضٗا غسن١ أخس٣  خطٛع .2
عًٝٗا َٔ خ٬ٍ ايع٬قات ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتصاد١ٜ اييت تستبط بٗا عٝح تبدٚ ٚنأْٗا 

  .غسن١ ٚاسد٠
ايٛاقع١ٝ خاضع١  قايػسنات ايتابع١ ٚإٕ ناْت َطتك١ً قاْْٛٝا ا٫ اْٗا َٔ ايٓاس١ٝ

يف ايػسنات  ػرتطٜٚ .(1)يطٝطس٠ َباغس٠ أٚ غب٘ َباغس٠ متازضٗا ايػسن١ ايكابط١
عتبازٖا غسن١ قابط١، ٖٚرا ااملطا١ُٖ إٔ تهٕٛ هلا ايطٝطس٠ ع٢ً فًظ إدازتٗا يٝتط٢ٓ 

( اٯْف ذنسٙ، مما ٜعين إٔ ايػسن١ ٫ ٠َهسز 7َا ٜتبني َٔ ايتعسٜف ايٛازد يف املاد٠ )
إضاق١ ايػسنات احملدٚد٠، بط١ ا٫ اذا اَتًهت ْصف زأمساٍ ايػسن١ أٚ أنجس يف تهٕٛ قا

إٔ تهٕٛ هلا ايطٝطس٠ ايٛاقع١ٝ  هفٜٞ بُٝٓا يف ايػسنات املطا١ُٖاىل ايطٝطس٠ ع٢ً إدازتٗا، 
 .ع٢ً قسازات فًظ إداز٠ ايػسن١

 املطلب الثبًي
 القببضت ّالشركبث األخرٓ املشببِت تالتوييس بني الشرك

بسش أْٛاع ايػسنات اييت تتػاب٘ َع ايػسنات ايكابط١ أ يف ٖرٙ ايٓكط١ اىل ْػري
 ٚغسنات ا٫ضتجُاز املايٞ: ،ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝاتٚ ،ٖٚٞ ايػسنات ا٭ّ

 ا٭ّ: ١ايكابط١ ٚايػسن ١/ ايػسنأ٫ٚ
ٖٓاى َٔ ٜس٣ بإٔ َصطًح ايػسن١ ا٭ّ أٚضع َٔ َصطًح ايػسن١ ايكابط١ سٝح 

، ٭ٕ (2)١ ٖٞ غسن١ أّ بُٝٓا يٝطت نٌ غسن١ أّ ٖٞ غسن١ قابط١إٔ نٌ غسن١ قابط
تططًع بٓػاط ػازٟ أٚ صٓاعٞ خاص بٗا، ٚإمنا متازع ذيو َٔ  ايػسنات ايكابط١ ٫

 ١خ٬ٍ غسناتٗا ايتابع١، يتتفسغ ٖٞ إلداز٠ ٖرٙ ايػسنات ٚتٛدٝ٘ أْػطتٗا، قايػسن
زام َاي١ٝ متجٌ َطاُٖاتٗا يف ايكابط١ تكتصس يف ْػاطاتٗا ع٢ً متًو ٚإداز٠ قفع١ أٚ

. ٚع٢ً ٖرا ا٭ضاع ميٝص ايفك٘ اؿدٜح يف قسْطا بني (3)غسنات أخس٣ بكصد ايطٝطس٠ عًٝٗا

                                                      

 .050يشغخ: بخاق عبجهللا مظخ، مرجر سابق، ص (2)
 .2٥يشغخ: حدؽ عمؾان لفتة، مرجر سابق، ص (0)
د. فخج سميسان حسؾدة، الذخكة القابزة أداة قانؾنية إلدارة مجسؾعة الذخكات، )مجمة  (٥)

(، 0البحؾث القانؾنية، ترجر عؽ كمية القانؾن، جامعة مرخاتة الدشة الثانية، العجد )
 .21٥الى ص باإلشارة، 022-212م(، ص0221 أكتؾبخ
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َفّٗٛ ايػسن١ ايكابط١ ٚايػسن١ ا٭ّ، قايػسن١ ا٭ّ تططًع بدٚز َايٞ نايػسنات ايكابط١ 
نات ٚبدٚز صٓاعٞ أٜطا نطا٥س ايػسنات ا٭خس٣، قٗٞ ػُع ؼت ضٝطستٗا عد٠ غس

قتصاد١ٜ َتطابك١ أٚ َتػاب١ٗ أٚ َتها١ًَ، ٖٚٞ َا تط٢ُ بايػسن١ امتازع أْػط١ 
، يف ايٛقت ايرٟ ؼتفغ قٝ٘ غدصٝا مبصاٚي١ ْػاطٗا ا٭صًٞ ايصٓاعٞ أٚ (1)ايٛيٝد٠
حيتاز اىل املطابك١ داَدا ايػسن١ ايكابط١ يٝظ منٛذدٝا  َفّٗٛ . ٜٚبدٚ يٓا إٔ(2)اـدَٞ

َٔ دٚي١ اىل أخس٣، عًٝ٘ قكد ٜهٕٛ َرتادقا يف بع   سهاَ٘أ تًفؽبٌ ٖٛ َفّٗٛ َسٕ 
َع٘، قا٭َس  ًاهٕٛ كتًفٜ، ٚقد اخت٬ف ايتط١ُٝ بُٝٓٗاا٭ْع١ُ َع َفّٗٛ ايػسن١ ا٭ّ زغِ 

ََُٚعًّٛ أْ٘: صط٬ح َتعًل با٫  صط٬ح". ١ يف ا٫ػاسَّ"٫ 
ف ايػسن١ ايكابط١ ( املتعًك١ بأٖدا٠َهسز 7قعٓد ايٓعس يف ايفكس٠ ثاًْٝا َٔ املاد٠ )

 دعِ إىل ايكابط١ ايػسن١ ٚؼدٜد اختصاصاتٗا لد أْٗا تٓص ع٢ً أْ٘: ))تٗدف
 إطاز يف املٓكٛي١ ٚغري املٓكٛي١ ا٭َٛاٍ متًو -أ :ٜأتٞ مبا ايكٝاّ ٚهلا ايٛطين ا٫قتصاد
ايػسنات  إداز٠ يف املػازن١ أٚ ٚإدازتٗا هلا ايتابع١ ايػسنات تأضٝظ -ب. ايػسن١ ْػاط
 .املاي١ٝ ٚا٭ٚزام ٚايطٓدات ا٭ضِٗ يف أَٛاهلا اضتجُاز -ز .قٝٗا تطاِٖ اييت س٣ا٭خ
 ا٫خرتاع بسا٤ات متًو -ٙ .هلا ايتابع١ يًػسنات ٚايتٌُٜٛ ٚايهفا٫ت ايكسٚض تكدِٜ -د

                                                      

الذخكة الؾليجة كانت ىي األخخى مجار ججل كبيخ عمى صعيج الفقو، كسا تبشت القؾانيؽ  (2)
ومشيؼ مؽ ركد في تعخيفو عمى اليجف مؽ إنذائيا  الؾطشية معاييخ متبايشة لتحجيجىا

التي تذارك في ومشيؼ مؽ يعتسج عمى معيار التأسيذ حيث يعخفيا بأنيا: ))الذخكة 
تأسيديا شخكة أخخى بغخض الديظخة عمييا((. بيشسا اعتسج آخخون عمى معيار الديظخة 
حيث يعخفؾنيا بالقؾل ىي: ))الذخكة التي تؾجج واقعيا في حالة تبعية كمية أو جدئية 
لذخكة أو مجسؾعة شخكات أيا كانت أداة التبعية وأيا كانت وسيمة تحققيا((. بالخغؼ مؽ 

تالف فيؾجج إجساع بيؽ الفقياء عمى تبشي معيار الديظخة كسعيار مسيد في ىحا االخ
تعخيف الذخكة الؾليجة، وىحه الديظخة التي غالبا ما يكؾن مرجرىا تسمػ الذخكة األم 
ندبة كبيخة مؽ رأس مال الذخكة الؾليجة. يشغخ: بؾبخ طخ نعيسة، الذخرية القانؾنية 

ؾن الجولي العام، محكخة مقجمة لشيل الساجدتيخ في لمذخكات الستعجدة الجشديات في القان
قدشظيشة،  -القانؾن العام، الى كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، )جامعة االخؾة مشتؾري 

 .51(، ص0222-0222الجدائخ، 
 .21٥د. فخج سميسان حسؾدة، مرجر سابق، ص (0)
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 ٚتأدريٖا ٚاضتػ٬هلا املع١ٜٛٓ اؿكٛم ٚغريٖا َٔ ا٫َتٝاش ٚسكٛم ايتذاز١ٜ ٚايع٬َات
أٚ غريٖا((. قعٓدَا ْعِ املػسع ايعساقٞ َجٌ ٖرٙ ايػسنات ٚقل  هلا ايتابع١ يًػسنات

ايتعدٌٜ اؾدٜد ناْت إزادت٘ تٓصسف اىل ا٫ضتفاد٠ َٔ اـربات ا٭دٓب١ٝ ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا 
ْٚعسا ٭ُٖٝتٗا يف ٚاقع ايتذاز٠ ٚا٭عُاٍ يف ايٛقت اؿاضس  .(1)يف فاٍ ا٭عُاٍ ٚايتٓاقظ
 طاِٖٜقتصاد ايٛطين نُا ًٜٚعب دٚزٙ نأدا٠ دعِ نبري٠ ي٬، (2)قإٕ ٚدٛد َجٌ ٖرا ايتٓعِٝ

. نُا ٚإٔ ايفكس٠ ايجايج١ َٔ ْفظ (3)بعد٠ أغهاٍ يف دقع عذ١ً ايتطٛز ا٫قتصادٟ يًبًد
َا ٜػري اىل عدّ إَها١ْٝ  ااملاد٠ ذنست ا٭َٛز احملعٛز٠ ع٢ً ايػسن١ ٚيهٔ يٝظ قٝٗ

، ٖٚرا َا ٜٛسٞ ظٛاش ممازض١ ْتاد١ٝاإلَباغس٠ ايػسن١ ايكابط١ يًٓػاطات ايصٓاع١ٝ أٚ 
تًو ايٓػاطات َٔ قبًٗا يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ، ٜٚتأند ٖرا ا٭َس عٓدَا ػد ايفكس٠ 

 يف املرنٛز٠ يٮسهاّ ايكابط١ ايػسن١ خاَطا َٔ ْفظ املاد٠ تٓص ع٢ً أْ٘: ))ؽطع
 ٜٛدد مل َا اؽرت٘ ايرٟ ايػسن١ يٓٛع ٚقكًا ٧٩٩١ ( يط21١ٓزقِ ) ايػسنات قإْٛ
ذيو((. ٖٚرا ٜعين، بٓعسْا، إٔ ايػسنات ايكابط١ يف  غ٬ف ٜكطٞ ٖرا ايكإْٛ يف ْص

غريٖا ٚبريو  ٚأ اإلْتاد١ٝايكإْٛ ايعساقٞ ميهٓٗا َباغس٠ أْٛاع ايٓػاطات ايصٓاع١ٝ أٚ 
 ا٭ّ. ١تهٕٛ َرتادق١ ع٢ً ٖرا ايٓشٛ َٔ سٝح املفّٗٛ َع ايػسن

 َتعدد٠ اؾٓطٝات: ايكابط١ ٚايػسنات ١ايػسن/ ثاْٝا
ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٖٞ عباز٠ عٔ ػُع اقتصادٟ بني عد٠ غسنات ؼٌُ 
نٌ َٓٗا دٓط١ٝ دٚي١ كتًف١، ٚيهٓٗا تستبط قُٝا بٝٓٗا عٔ طسٜل املطا١ُٖ املػرتن١ يف 

. َٔ ٖرا ٜتبني إ ايػسنات َتعدد٠ (4)قتصادٜا ٚاسداازأع املاٍ عٝح تصبح نٝاْا 

                                                      

 .0223( لدشة 21يشغخ االسباب السؾجبة لتعجيل قانؾن الذخكات رقؼ ) (2)
 .22يشغخ: حدؽ عمؾان لفتة، مرجر سابق، ص (0)
هللا . أحسج دمحم عبج035يشغخ: رحان عبجهللا دمحم وكميدار عبجهللا دمحم، مرجر سابق، ص (٥)

خالص حسيج حسدة جؾراني، مرجر سابق، ا. و 02الكشجري، مرجر سابق، ص
 .2٥1ص

ة القابزة مع الذخكات التابعة يشغخ: د. أحسج محسؾد السداعجة، العالقة القانؾنية لمذخك (1)
ؾم جتساعية واإلندانية، أ/ قدؼ العملمجراسات االليا )دراسة مقارنة(، )األكاديسية 

 =شارة الى، باإل200-223، ص(0221(، جؾان20قترادية والقانؾنية، العجد)اال
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دص١ٝ قا١ْْٝٛ ٚاسد٠ غ٬ف ايػسن١ ايكابط١ اييت تكطِ اىل غسنات اؾٓطٝات هلا غ
تهٕٛ عابس٠ يًشدٚد ٭ْٗا تتهٕٛ َٔ دٓطٝات َتعدد٠،  أْٗا َطٝطس٠ ٚغسنات تابع١، نُا

بُٝٓا ايػسن١ ايكابط١ يٝطت بايطسٚز٠ إٔ تهٕٛ َتذاٚش٠ ؿدٚد ايبًد ايٛاسد. عًٝ٘ قإٕ 
ا١ْْٝٛ يف عد٠ دٍٚ، بُٝٓا ايػسن١ ايكابط١ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ؼهُٗا أْع١ُ ق

عٓدَا تهٕٛ ايػسن١ ايكابط١ َتػه١ً َٔ غسنات  تهٕٛ خاضع١ يكإْٛ دٚي١ ٚاسد٠ قكط
ٚط١ٝٓ صسق١، ٚيهٔ يف ايفسضٝات اييت تهٕٛ ايػسن١ ايكابط١ َتػه١ً َٔ غسنات ٚط١ٝٓ 

عدد٠ اؾٓطٝات ٚأخس٣ أدٓب١ٝ قُٔ احملتٌُ إٔ تتػاب٘ ايػسن١ ايكابط١ َع ايػسنات املت
 . (1)يف ٖرا اؾاْب

 ثايجا/ ايػسن١ ايكابط١ ٚغسنات ا٫ضتجُاز املايٞ:

/ أ٫ٚ( َٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ املعدٍ ع٢ً إٔ: ))غسن١ 9تٓص املاد٠ )
غسن١ ٜهٕٛ ْػاطٗا ا٫ضاع تٛدٝ٘ املدخسات مٛ ايتٛظٝف  –ا٫ضتجُاز املايٞ

َٔ اضِٗ ٚضٓدات ٚسٛا٫ت خص١ٜٓ ٚيف ٚدا٥ع ثابت١((. ٚا٫ضتجُاز يف ا٫ٚزام املاي١ٝ ايعساق١ٝ 
ٖٚٞ  .(2)غساض قإْٛ ايبٓو املسنصٟ ايعساقٖٞٚٞ تعترب َٔ امل٪ضطات املاي١ٝ ايٛضٝط١ ٭

ع٢ً ْطب١ َٔ زأمساٍ  (3)ايكابط١ يف أُْٗا تع٬ُٕ ع٢ً ا٫ضتشٛاذ ١تتػاب٘ َع ايػسن
ت ايكابط١ تطع٢ اىل ايطٝطس٠ ٟ بُٝٓٗا ٖٛ إٔ ايػسناغسنات أخس٣، ٚيهٔ ايفسم اؾٖٛس

ظاْب ا٫ضتشٛاذ بُٝٓا غسنات ا٫ضتجُاز ٫ تُٗٗا ايطٝطس٠ ٫ٚ تطع٢ ايٝٗا بٌ قكط َا 

                                                                                                                              

. التيامي 031. رحان عبجهللا دمحم وكؾليدار عبجهللا دمحم، مرجر سابق، ص22٥ص=
 .٥2دالجيؽ دمحم أحسج، مرجر سابق، صمعترؼ ع

رحان عبجهللا دمحم وكؾليدار عبجهللا دمحم، السرجر نفدو، الرفحة نفديا. لبعيخ نديبة،  (2)
 .02مرجر سابق، ص

 / ثانيا( مؽ قانؾن الذخكات العخاقي السعجل.3السادة ) (0)
العامخي، السفيؾم  عبجيشغخ لمتفريل: أ. د. عمي فؾزي ابخاهيؼ السؾسؾي، وأنجلذ حامج  (٥)

ستحؾاذ، )مجمة العمؾم القانؾنية، كمية القانؾن، جامعة بغجاد، العجد الخاص القانؾني لال
 .022-210(، ص ص 0222الخابع )بحؾث التجريدييؽ مع طمبة الجراسات(، 
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. يريو ػد غسنات (1)َتًهتٗااَت٬ى أضِٗ ايػسنات اييت اُٜٗٗا ٖٛ ايسبح ايٓاتر عٔ 
أنرب قدز  ا٫ضتجُاز متتًو أضُٗا يف غسنات كتًف١ ا٭غساض بٗدف تٜٓٛع املداطس يتٛقري

َٔ ا٭َإ يًُطاُٖني يف زأمساهلا نُا إٔ َا متتًه٘ َٔ أضِٗ يف ز٩ٚع أَٛاٍ ايػسنات 
َت٬ى ْطب١ نبري٠ َٔ أضِٗ غسن١ َع١ٓٝ دي٬ٝ ا، قكد ٜهٕٛ (2)ا٭خس٣ ٫ ٜهٕٛ بٓطب١ عاي١ٝ

ع٢ً أْٗا تٟٓٛ ايطٝطس٠ عًٝٗا َٚٔ ٖٓا قد تتشٍٛ غسن١ ا٫ضتجُاز اىل غسن١ قابط١، ٚيهٔ 
 .(3)َت٬ى َكتصسا ع٢ً عدد قًٌٝ َٓٗا قٗٓا ْعٌ أَاّ ٚدٛد غسن١ ا٫ضتجُازنإ ا٫ إذا

 املبحث الثبًي
علٔ طبيعت  أثرُبفيِب ّ ببألجِسة اإلداريتعالقت الشركت القببضت 

 املسؤّليت املذًيت جتبٍ الغري

يف  ا٭دٗص٠ اإلداز١ٜ ْبشح ٖرا املٛضٛع يف َطًبني املطًب ا٭ٍٚ ٜهٕٛ عٔ
ٜهٕٛ عٔ املسنص ايكاْْٛٞ يٮدٗص٠  املطًب ايجاْٞا ٚايكابط١ ٚايتصاَاتٗ ١ايػسن
  ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: ٚأثسٙ ع٢ً املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ػاٙ ايػري يف ايػسن١ ايكابط١اإلداز١ٜ 

 املطلب األّل
 بالقببضت ّالتساهبتِ تيف الشرك األجِسة اإلداريت

ايكابط١ ٫بد هلا  ١بٗا ايػسن تُتعتْعسا ـصٛص١ٝ قهس٠ ايػدص١ٝ املع١ٜٛٓ اييت 
، ٚيعٌ اؾص٤ ا٭نرب َٔ ٖرٙ (4)إٔ تطتعني يف تطٝري إدازتٗا ٚمتجًٝٗا بأغداص طبٝع١ٝ

ٜطًل عًٝ٘ يف ايكإْٛ ايعساقٞ تط١ُٝ "فًظ اإلداز٠" يف ايػسنات  ٜت٫ٛٙ دٗاش امل١ُٗ

                                                      

. رحان عبجهللا دمحم وكؾليدار 205خالص حسيج حسدة جؾراني، مرجر سابق، صا (2)
 . 032بق، صعبجهللا دمحم، مرجر سا

 .2٥يشغخ: حدؽ عمؾان لفتة، مرجر سابق، ص  (0)
 .220د. أحسج محسؾد السداعجة، مرجر سابق، ص (٥)
 .222د. أحسج محسؾد السداعجة، السرجر نفدو، ص (1)
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يف  "املفٛض املدٜس"، أٚ (1)يف بع  ا٭ْع١ُ ايكا١ْْٝٛ "فًظ املدٜسٜٔ"أٚ  ،املطا١ُٖ
ايػسنات احملدٚد٠، ٜٚكع ع٢ً ز٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ ا٫داز٠ ايتصاّ قاْْٛٞ ببرٍ ايعٓا١ٜ يف 

، ٭ٕ اإلداز٠ ايفع١ًٝ َعٗٛد٠ ايِٝٗ قِٗ ايرٜٔ ٜباغسٕٚ إداز٠ (2)تدبري َصاحل ايػسن١ ايكابط١
َٔ قإْٛ  (120، سٝح تٓص املاد٠ )(3)عد ا٭دا٠ ايتٓفٝر١ٜ يًػسن١ٜايػسن١، قُذًظ اإلداز٠ 
: ))ع٢ً ز٥ٝظ ٚاعطا٤ فًظ ا٫داز٠ إ ٜبريٛا (4)ايٓاقر ع٢ً أْ٘ ايػسنات ايعساقٞ املعدٍ

َٔ ايعٓا١ٜ يف تدبري َصاحل ايػسن١ َا ٜبريْٛ٘ يف تدبري َصاؿِٗ اـاص١ ٚادازتٗا اداز٠ 
ض١ًُٝ ٚقا١ْْٝٛ ع٢ً إ ٫ ٜٓصيٛا يف ذيو عٔ عٓا١ٜ ايػدص املعتاد َٔ اَجاهلِ، ِٖٚ 

٪ٚيٕٛ اَاّ اهل١٦ٝ ايعا١َ عٔ اٟ عٌُ ٜكَٕٛٛ ب٘ بصفتِٗ ٖرٙ((. َٚٔ خ٬ٍ ٖرا ايٓص َط
ٔ ز٥ٝظ ٚأعطا٤ اجملًظ املدايف١ يًكإْٛ، عٜتشدد ْطام املط٪ٚي١ٝ باملدايفات ايصادز٠ 
ٚنريو اؿاٍ بايٓطب١ يًُدٜس املفٛض يف ، (5)أٚ عكد ايػسن١، أٚ قسازات اهل١٦ٝ ايعا١َ

ص٬سٝات فًظ اإلداز٠ أغًب ٕ املدٜس املفٛض يف ٖرٙ ايػسنات ي٘ ايػسنات احملدٚد٠ ٭
( َٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ املعدٍ سٝح تٓص 123يف غسنات املطا١ُٖ بد٫ي١ املاد٠ )

                                                      

يالحظ أن البعض مؽ القؾانيؽ تعتسج أسمؾبا ججيجا في إدارة الذخكات السداىسة وىؾ ما  (2)
ظخيقة في تدييخ الذخكة تيجف الى الفرل بيؽ إدارة يدسى بسجمذ السجيخيؽ وىحه ال

الذخكة والسخاقبة، وقج عخف ىحا األسمؾب في الشغام األلساني ثؼ تبشاه السذخع الفخندي 
والججيخ  وطبقو عمى بعض الذخكات التي أصبحت ذات أىسية مؽ الشاحية االقترادية،

إلدارة. يشغخ لمتفريل: دمحم بالحكخ أنيا مؽ حيث طبيعة السدؤولية مذابية لشغام مجمذ ا
ماضي، إدارة شخكة السداىسة، محكخة مكسمة لشيل الساجدتيخ تخرص قانؾن األعسال، 

-0225السديمة، -)كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، قدؼ الحقؾق، جامعة دمحم بؾضياف
 .05(، ص0225

، محكخة لشيل يشغخ: أمال بمسؾلؾد، السدؤولية السجنية لمسديخيؽ في شخكات السداىسة (0)
الساجدتيخ في قانؾن األعسال، مقجمة الى قدؼ الحقؾق، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، 

 .51(، ص0225-0221(،0)جامعة دمحم األميؽ دباغيؽ سظيف )
 .211يشغخ: د. فاروق ابخاهيؼ جاسؼ، مرجر سابق، ص (٥)
ع العخاقية، العجد: ، )مشذؾر في الؾقائ2331( السعجل لدشة 02قانؾن الذخكات رقؼ ) (1)

 (.2331-23-03،  بتاريخ:٥523
 .232يشغخ: د. فاروق ابخاهيؼ جاسؼ، مرجر سابق، ص (5)
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املفٛض مجٝع ا٫عُاٍ اي٬ش١َ إلداز٠ ايػسن١ ٚتطٝري  ٜتٛىل املدٜس -ا٫ٚع٢ً أْ٘: ))
٠ ي٘ َٔ اؾ١ٗ اييت عٝٓت٘ ٚٚقل ْػاطٗا ضُٔ ا٫ختصاصات ٚايص٬سٝات احملدد

َع َساعا٠ اسهاّ ايبٓد ا٫ٚ َٔ ٖرٙ املاد٠، ٜهٕٛ يًُدٜس املفٛض يف  -ثاْٝا .تٛدٝٗاتٗا
ايػسن١ احملدٚد٠ ٚايتطا١َٝٓ ٚاملػسٚع ايفسدٟ اختصاصات فًظ ا٫داز٠ ْفطٗا يف 

دضا َٔ ايػسن١ املطا١ُٖ املٓصٛص عًٝٗا يف ايبٓٛد ثاْٝا ٚثايجا ٚزابعا ٚخاَطا ٚضا
( َٔ 120َٔ ٖرا ايكإْٛ((. نُا ٖٚٛ خاضع يف أعُاي٘ ملا دا٤ يف املاد٠ ) 117املاد٠ 

ٚيهٔ َاذا يٛ سصٌ اإلضساز بايػري َٔ قبًِٗ؟ ٌٖ ٜعد  قإْٛ ايػسنات ايطايف ايرنس.
ٖ٪٤٫ غدصٝا َط٪ٚيٕٛ عٔ اْتٗاى سكٛم ايػري ٚتطسزِٖ أّ إٔ ايػسن١ ايكابط١ ٖٞ 

٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ اإلداز٠ يف إسد٣ ايػسنات ايتابع١ باإلضساز املط٪ٚي١؟ ٚإذا قاّ ز
بايػري قٌٗ تهٕٛ ايػسن١ ايكابط١ َط٪ٚي١ أّ إٔ املط٪ٚي١ٝ تكتصس ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ 

يإلداب١ ع٢ً ٖرٙ ايتطا٫٩ت عًٝٓا أ٫ٚ إٔ ْعسف بإٔ ايػسن١ ايكابط١ باعتبازٖا قكط؟ 
أعطا٤ فًظ اإلداز٠ اْتداب ا اؿل يف صاسب١ ْطب١ َٔ أضِٗ ايػسنات ايتابع١ قٗٞ هل

ب( َٔ قإْٛ -َهسز٠/ ثايجا 7مبكداز ْطب١ أضُٗٗا يف ايػسن١ ايتابع١ اضتٓادا اىل املاد٠ )
تكّٛ ايػسن١ ايكابط١ بتعٝني تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ سٝح تٓص ع٢ً أْ٘: ))

ا ا٫غرتاى يف اْتداب ممجًٝٗا يف فًظ إداز٠ ايػسن١ ايتابع١ بٓطب١ َطاُٖتٗا، ٫ٚ حيل هل
 املسنص ايكاْْٛٞعًٝ٘ يف ضبٌٝ َعسق١ اإلداب١ عًٝٓا إٔ ْبشح يف  ((.بك١ٝ اعطا٤ اجملًظ

  ، ٖٚٛ َا ْكّٛ ب٘ يف املطًب اٯتٞ:٭عطا٤ فًظ اإلداز٠ يف ايػسن١ املطا١ُٖ
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 املطلب الثبًي
 ّأثرٍ علٔ يف الشركت القببضتاملركس القبًًْي لألجِسة اإلداريت 

 املسؤّليت املذًيت جتبٍ الغري

 ايفك٘ ايكاْْٛٞ يف ٖرا ايصدد ٜرنس ْعسٜتني ُٖٚا:

 بايػسن١ ايكابط١: ا٭دٗص٠ اإلداز١ٜأ٫ٚ/ ْعس١ٜ ايعط١ٜٛ يف ؼدٜد ع٬ق١ 

بإٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ِٖ دص٤ َٔ نٝإ ايػسن١،  تس٣ (1)"ْعس١ٜ ايعط١ٜٛ"
اإلداز٠ يف ايػسن١ املطا١ُٖ تعد نأْٗا عًٝ٘ قإٕ ا٭عُاٍ اييت تصدز عٔ أعطا٤ فًظ 

صادز٠ عٔ ايػسن١، ٚيٝطت ع٬ق١ تعاقد١ٜ بٌ ٖٞ ع٬ق١ تٓع١ُٝٝ خاضع١ يًكإْٛ سٝح 
أِْٗ مبجاب١ أعطا٤ يف ٖٝهٌ ايػسن١، قايتصسف املستهب َٔ طسف عطٛ َٔ أعطا٤ 
يٞ اجملًظ نأْ٘ صادز عٔ أعطا٤ اجملًظ نًِٗ، أٟ عٔ اجملًظ ن١٦ٝٗ اعتباز١ٜ، ٚبايتا

. ٚقد تعسضت ٖرٙ ايٓعس١ٜ اىل اْتكادات (2)قإٕ تصسقات ا٭عطا٤ مجٝعا تٓطب اىل اجملًظ
اْتكادات أُٖٗا إٔ اعتباز فًظ اإلداز٠ نهٝإ يف ايػسن١ ٜتٓاق٢ َع ايص٬سٝات املدٛي١ 
ي٘، نُا أْ٘ ٜعًل ٚدٛد ايػسن١ ع٢ً تعٝني َٔ ميجًْٛٗا بايسغِ َٔ إَها١ْٝ ٚدٛد ايػسن١ 

                                                      

يشغخ: سامخ سييل حجازيؽ، السدؤولية السجنية لخئيذ وأعزاء مجمذ اإلدارة في  (2)
الذخكات السداىسة الخاصة في عل قانؾن الذخكات األردني، رسالة قجمت لشيل 

(، 022٥انؾن الخاص، )كمية الحقؾق، جامعة الذخق األوسط،الساجدتيخ في الق
 .5٥-50ص

يشغخ: بحسي البخكة دمحم، السدؤولية السجنية ألعزاء مجمذ اإلدارة في شخكة السداىسة  (0)
في التذخيع الجدائخي، محكخة لشيل الساجدتيخ، في القانؾن الخاص، مقجمة الى قدؼ 

)الجامعة اإلفخيقية العقيج أحسج دراية أدرار، الحقؾق، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، 
. سامخ سييل حجازيؽ، مرجر سابق، 22(، ص0221 -0225الجسيؾرية الجدائخية، 

 .5٥-50ص
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. عًٝ٘ قكد ظٗست ْعس١ٜ أخس٣ ٖٚٞ َا (1)ضٝطٗا بٝإ ممجًٝٗادٕٚ إٔ ٜتطُٔ عكد تأ
 تط٢ُ بـ"ْعس١ٜ ايٛناي١".

 بايػسن١ ايكابط١ ا٭دٗص٠ اإلداز١ٜثاْٝا/ ْعس١ٜ ايٛناي١ يف ؼدٜد ع٬ق١ 

تس٣ ٖرٙ ايٓعس١ٜ إٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ِٖ ٚن٤٬ عٔ ايػسن١ ٚتطبل بػإٔ   
أٚ ٖ٪٤٫ ٚايػري أسهاّ عكد ايٛناي١ يف ايكإْٛ  ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ قُٝا بني ٖ٪٤٫ ٚايػسن١

املدْٞ، ٚبايتايٞ قإٕ تصسقات أعطا٤ فًظ اإلداز٠ تٓصسف يًػسن١، ضٛا٤ أناْت سكٛقا 
اضتٓادا اىل ٚبايتايٞ قإٕ فًظ اإلداز٠  ،أّ ٚادبات، ٭ٕ أعطا٤ اجملًظ ٜعًُٕٛ ؿطابٗا

ٙ ايٓعس١ٜ باعتباز إٔ املٛنٌ ٜعرب . ٚقد اْتكدت ٖر(2)٫ ٜتشٌُ أ١ٜ َط٪ٚي١ٖٝرٙ ايٓعس١ٜ 
عٔ إزاد٠ َٛنً٘، أَا بايٓطب١ ملدٜس ٚأعطا٤ فًظ اإلداز٠ يف ايػسن١ املطا١ُٖ قإِْٗ 
ٜعربٕٚ عٔ إزادتِٗ. ٚيف ٖرا اإلطاز ٜس٣ اػاٙ ثايح إٔ طبٝع١ َط٪ٚي١ٝ أعطا٤ فًظ 

. (3)ْٛع خاص اإلداز٠ قه١َٛ بايعكد ٚايعط١ٜٛ َعا ٚبايتايٞ قإٕ ٚنايتِٗ ٖٞ ٚناي١ َٔ
ٖٚٞ اييت ؼهِ ايع٬ق١ بني أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٚايػسن١، أَا قُٝا ٜتعًل مبط٪ٚي١ٝ 

قتهٕٛ تكصري١ٜ ع٢ً ا٭غًب خصٛصا عٓدَا ٫ ٜهٕٛ  ايػريأعطا٤ فًظ اإلداز٠ ػاٙ 
ٜتٛقع َٓ٘  . ٚيهٔ ٖرا ٫ ٜعين إٔ فًظ اإلداز٠ أٚ املدٜس املفٛض ٫(4)ٖٓاى عكد ٜسبطِٗ

                                                      

 يشغخ: بحسي البخكة دمحم، السرجر نفدو، الرفحة نفديا. (2)
يشغخ: بحسي البخكة دمحم، السرجر نفدو، الرفحة نفديا. سامخ سييل حجازيؽ، مرجر  (0)

 .51ق، صساب
يشغخ: د. ابخاهيؼ ىداع سميؼ، مدؤولية مجمذ اإلدارة في الذخكات السداىسة، )مجمة  (٥)

. بحسي 1٥1شارة الى ص، باإل112-1٥0، ص(٥، ج12الجامعة العخاقية، العجد 
البخكة دمحم، السرجر نفدو، الرفحة نفديا. و حسجي محسؾد بارود، العزؾية في مجمذ 

ة في البشاء التقميجي و الحجيث لذخكة السداىسة في ضؾء ساإدارة شخكة السداىسة )در 
( 20قؾاعج الحؾكسة(، )مجمة جامعة األزىخ بغدة، سمدمة العمؾم االندانية، السجمج )

. سامخ سييل حجازيؽ، 151شارة الى ص. باإل522-111ص ص(، 0222(  0العجد)
 السرجر نفدو، الرفحة نفديا.

. سامخ سييل حجازيؽ، السرجر نفدو، 20نفدو، ص يشغخ: بحسي البخكة دمحم، السرجر (1)
 وما بعجىا. 55ص
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ايػري يف إطاز املط٪ٚي١ٝ ايتعاقد١ٜ قع٢ً ضبٌٝ املجاٍ قد حيدخ يف إطاز قإْٛ ب اإلضساز
ضتدداّ ايعُاٍ إٔ ٜٓتٗو فًظ اإلداز٠ أٚ املدٜس املفٛض ايكٛاعد املتعًك١ اايعٌُ عٓد 
 .(1)عكٛقِٗ

 املبحث الثبلث
عالقت الشركت القببضت ببلشركبث التببعت ّأثرُب علٔ طبيعت 

 لٌبشئت جتبٍ الغرياملسؤّليت املذًيت ا
ٜتٓاٍٚ ٖرا املبشح َعاٜري ع٬ق١ ايتبع١ٝ بني ايػسن١ ايكابط١ ٚايػسنات 

َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١ ػاٙ ايتابع١ يف املطًب ا٭ٍٚ يٝتط٢ٓ بعد ذيو ايبشح عٔ 
ع٢ً يف املطًب ايجاْٞ ٚذيو  ايػري ع٢ً أضاع َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أعُاٍ تابعٝ٘

 ايٓشٛ اٯتٞ:

 ّلاملطلب األ
 التببعتالشركبث القببضت ّ تهعبيري عالقت التبعيت بني الشرك

% َٔ زأمساٍ غسن١ أخس٣ ٚقل ايتعدٌٜ اؾدٜد 50إذا ساشت غسن١ َا أنجس َٔ 
يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ قإْٗا تهٕٛ صاسب١ ا٭غًب١ٝ املطًك١ يف اهل١٦ٝ ايعا١َ، ٚبايتايٞ 

غري إٔ متًو ٖرٙ ايٓطب١ ب١ يًػسنات احملدٚد٠ بايٓط قإٕ ايػسن١ ايجا١ْٝ تعد تابع١ يٮٚىل
َٔ قإْٛ ايػسنات  ٠(َهسز 7)قد ٜهٕٛ َتعرزا يف ايػسنات املطا١ُٖ يريو ػد املاد٠ 

ايعساقٞ املعدٍ تتػاض٢ عٔ تًو ايٓطب١، ٚتهتفٞ بايطٝطس٠ ع٢ً فًظ إداز٠ ايػسن١، قُٔ 
 ٭ٕ% 50ضِٗ يٓطب١ ايطٝطس٠ ع٢ً ٖرا اجملًظ زغِ عدّ ٚصٍٛ ا٭ لاملُهٔ إٔ تتشك

                                                      

يشغخ لمتفريل: د. عبجالسجيج الحكيؼ وآخخون، الؾجيد في نغخية االلتدام في القانؾن  (2)
-0221، في مرادر االلتدام، )القاىخة: العاتػ لرشاعة الكتاب، 2السجني العخاقي، ج

 .0٥0-000(، ص 0222
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داز٠ ايػسن١ بكدز إعِٓٝٗ تقد تتٛشع بني صػاز املطاُٖني ايرٜٔ ٫ عهِ طبٝعتٗا أضُٗٗا 
  .(1)َا ٜعِٓٝٗ ايسبح ايطٟٓٛ َٓٗا، نُا ٫ٚ تعِٓٝٗ اهل١٦ٝ ايعا١َ
هُٗا َد٣ ضٝطس٠ ا٭ٚىل حي (2)ايع٬ق١ اييت بني ايػسن١ ايكابط١ ٚايػسن١ ايتابع١

عتُد ع٢ً َا متًه٘ ايػسن١ ايكابط١ َٔ أضِٗ يف ز٩ٚع أَٛاٍ تًو ع٢ً ايجا١ْٝ، ٖٚٛ ٜ
ايػسنات ايتابع١، ٖٚٛ َا ميهٓٗا َٔ ايطٝطس٠ ع٢ً ايػسنات ايتابع١ عٝح تعٌُ ايػسنات 

ٚتعد ٖرٙ ، (3)ٚقل خط١ عٌُ غا١ًَ تطعٗا ايػسن١ ايكابط١ يتشكٝل املصٜد َٔ ا٭زباح
ٗا تطٝطس ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ هلا، ٖٚرٙ ايط١ُ َٔ أبسش مسات ايػسن١ ايكابط١ سٝح أْ

% مما 50 عٔ ايطٝطس٠ ْاػ١ عٔ متًهٗا يٓطب١ نبري٠ َٔ زأمساٍ ايػسن١ ايتابع١ مبا ٜصٜد
َٔ قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ ( / أ٫ٚ/أَهسز7٠) خيٛهلا ايطٝطس٠ ٚا٫داز٠ ٖٚرا َا ٜتبني َٔ املاد٠

ايٓطب١ املُهٔ هلا اؿصٍٛ عًٝٗا يف ايػسنات احملدٚد٠ أٚ  ،2019( يط١ٓ 17ايػسنات زقِ )
سٝح إٔ ْػاط ايػسن١ ايكابط١ ٫ ٜكتصس  َٔ أضِٗ ايػسن١ ايتابع١ يف ايػسنات املطا١ُٖ.

ع٢ً تٛظٝف أَٛاهلا يف ايػسن١ ايتابع١ ٚإمنا جيب إٔ تهٕٛ ٖٓاى ١ُٖٓٝ ع٢ً قدزات ايػسن١ 
از١ٜ ٚٚضع اـط١ ايتابع١ نإٔ تكّٛ ايػسن١ ايكابط١ بتشدٜد ايطٝاض١ املاي١ٝ ٚا٫ضتجُ

                                                      

الزؾابط القانؾنية لتجسع الذخكات التجارية في التذخيع الجدائخي، يشغخ: عساني ىذام،  (2)
محكخة لشيل الساجدتيخ في القانؾن الخاص، كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، )جامعة العقيج 

 .٥2(، ص0202-0223آكمي محشج أولحاج، 
تتسيد  والججيخ بالحكخ أن ىشاك اختالفا بيؽ الذخكة التابعة وفخوع الذخكات، فاألولى (0)

بالذخرية القانؾنية السدتقمة بيشسا فخوع الذخكات ليدت ليا مثل ىحه الذخرية 
السدتقمة، وأنيا ال تذكل هياكل قانؾنية مدتقمة، غيخ أنيا تتستع بالمخكدية بديظة لجواعي 
سيخ الشذاط فقط، كسا أن محاسبة الذخكة الفخعية تخجع مباشخة ضسؽ محاسبة الذخكة 

( لدشة 0( مؽ الشغام رقؼ )20خة. يشغخ عمى سبيل السثال السادة )الخئيدية برفة مباش
، بتاريخ 11٥2نغام فخوع الذخكات األجشبية، )مشذؾر في الؾقائع العخاقية، العجد  0221

 (. ويشغخ: عساني ىاشؼ، السرجر نفدو، الرفحة نفديا.0225/ 2٥/٥
 .٥٥يشغخ: عساني ىاشؼ، السرجر نفدو، ص (٥)
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. ٬ٜٚسغ إٔ ايػسن١ ايتابع١ زغِ (1)ا٫ْتاد١ٝ، ٚؼدٜد أضٛام ايتصدٜس ٚايطٝاضات ا٫خس٣
ايطٝطس٠ اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ اييت متًهٗا ايػسن١ ايكابط١ عًٝٗا قإٕ ايػسن١ ايتابع١ تبك٢ 

دص١ٝ ْفصاٍ تاّ بني ايػاقتفع١ بايػدص١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚاير١َ املاي١ٝ املطتك١ً، قٗٓاى 
ًػسن١ ايتابع١، ٚيهٔ زغِ ذيو قإٕ خاص١ٝ ي ٚايػدص١ٝ املع١ٜٛٓاملع١ٜٛٓ يًػسن١ ايكابط١ 

ٚايطٝطس٠ اييت ؼع٢ بٗا ايػسن١ ايكابط١ تعد َٔ أِٖ اـٛاص اييت ؼدد  ا٫ضتشٛاذ
طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ بني ايػسن١ ايكابط١ ٚايػسن١ ايتابع١ هلا، ق٫ًٛ ٖرٙ اهل١ُٓٝ ملا 

. نُا ٚإٔ (2)ايػسن١ بايكابط١ ٖٚرٙ ايطٝطس٠ تعٗس يف اؾاْبني املايٞ ٚاإلدازٟ مسٝت تًو
ايػسنات ايكابط١ تعٌُ ع٢ً شٜاد٠ أزباسٗا َٔ خ٬ٍ تطبٝل خط١ عٌُ َٛسد٠ ع٢ً مجٝع 
 ،غسناتٗا ايتابع١، َٔ خ٬ٍ إداز٠ ايػسن١ ايتابع١ ٚايسقاب١ اإلداز١ٜ اييت متازضٗا عًٝٗا

داز١ٜ اييت ميهٔ ٚصفٗا باملسنص١ٜ بتدخٌ ايػسن١ ايكابط١ يف إداز٠ ٚتتذطد ٖرٙ ايع٬ق١ اإل
ٚنريو يف عدّ دٛاش متًو ايػسنات ايػسنات ايتابع١، ٚايسقاب١ اإلداز١ٜ اييت متازضٗا عًٝٗا، 

يًٛقٛف بػهٌ ناٌَ ع٢ً َطُٕٛ ٖرٙ ايع٬ق١  دص٤ا َٔ زأمساٍ ايػسن١ ايكابط١ايتابع١ 
٭ٕ ايطُاح بريو قد جيعٌ طبٝع١ ايع٬ق١ َعهٛض١،  ايجا/أ(.ث ٠َهسز7ٚقل املاد٠ ) ،اإلداز١ٜ

قبد٫ َٔ إٔ تهٕٛ ايػسن١ ايتابع١ خاضع١ يطٝطس٠ ايػسن١ ايكابط١ قإٕ ايػسن١ ايتابع١ قد 
تهٕٛ ٖٞ امل١ُٓٝٗ عهِ اَت٬نٗا دص٤ا َٔ زأمساٍ ايػسن١ ايكابط١، ٖٚرا ٜٓاق  َفّٗٛ 

 ايػسن١ ايكابط١.
ق١ يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ مل تبني اٯيٝات ايٓصٛص ذات ايع٬مبا إٔ ٚ

از اييت ؼدثٗا ايػسن١ ي١ ايػسن١ ايكابط١ عٔ ا٭ضس٤ايكا١ْْٝٛ اييت َٔ خ٬هلا ميهٔ َطا
 عًٝ٘ ،(3)ايتابع١ أٚ ز٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ اإلداز٠ ٚاييت ترتتب عًٝٗا املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ

ملدْٞ ايعساقٞ يف ٖرا ايصدد؟ ( َٔ ايكإْٛ ا219عٔ إَها١ْٝ تطبٝل املاد٠ ) ٤ٍْتطا
 داب١ تهٕٛ َٛضٛع املطًب اٯتٞ:ٚا٫

                                                      

خشجان، األساس القانؾني لسدؤولية الذخكة القابزة في عل أحكام  شحى عبجالجبار (2)
، 123-115، ص ص(٥(، ج11التذخيع العخاقي، )مجمة الجامعة العخاقية، العجد )

 .٥5. أحسج دمحم عبجهللا الكشجري، مرجر سابق، ص112شارة الى صباإل
ر خشجان، . شحى عبجالجبا222أحسج محسؾد السداعجة، مرجر سابق، ص  يشغخ: د. (0)

 .٥2السرجر نفدو، الرفحة نفديا. عساني ىاشؼ، مرجر سابق، ص
 .٥23-٥22رحان عبجهللا دمحم وكؾليدار عبجهللا دمحم، مرجر سابق،  ص (٥)
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 املطلب الثبًي
 هسؤّليت الشركت القببضت جتبٍ الغري علٔ أسبش هسؤّليت 

 املتبْع عي أعوبل تببعيَ
ا٭صٌ إٔ تصسف أٟ غسن١ ضٛا٤ أناْت َطٝطس٠ أٚ تابع١ ٜكِٝ بػهٌ َٓفسد 

ايػسنات ايكابط١ ٫ تعترب أٚتَٛاتٝهٝا َط٪ٚي١ مبٛدب املعاٜري ايكا١ْْٝٛ ذات ايع٬ق١. ق
قاْْٛا عٔ ا٭قعاٍ أٚ ا٫َتٓاعات اييت تكّٛ بٗا ايػسن١ ايتابع١، يرا قإٕ تدخٌ ايػسن١ 

َٚػازنتٗا يف ايع١ًُٝ ٖٛ ايرٟ ٜ٪دٟ اىل تستب املط٪ٚي١ٝ عًٝٗا نُا ٚأْٗا تهٕٛ ايكابط١ 
بساَٗا، أٚ تدخًت قٝٗا ٚتعاًَت َط٪ٚي١ عٔ ايتصاَات ايػسن١ ايتابع١ إذا ضاُٖت يف إ

قع٬ق١ ايطٝطس٠ ٫ ٜرتتب عًٝٗا متدٜد املط٪ٚي١ٝ ا٫ إذا  َدٜسا قاْْٛٝا أٚ قعًٝاباعتبازٖا 
 . (1)كٝك١ٝ يًػسن١ ايتابع١اؿضتك٬ي١ٝ ا٫ْتر عٓٗا ايػا٤ 

( اييت ضبكت ا٫غاز٠ ايٝٗا َٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ ٠َهسز 7ٚمبا إٔ املاد٠ )
َٔ قبٌ ايػسن١ ايكابط١ ع٢ً ايػسنات ايتابع١، قٗرا  اإلداز١ٜبٝإ ٚدٛد ايطٝطس٠ صسحي١ يف 

اىل املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ٜعين أْٗا تهٕٛ َط٪ٚي١ ػاٙ َا ٜصدز َٔ قسازات أٚ أقعاٍ ت٪دٟ 
أٚ َٔ قبٌ يًػسن١ ايكابط١ ضٛا٤ أناْت َٔ قبٌ ز٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ اإلداز٠  ػاٙ ايػري

َٔ قإْٛ  (2)(313طًع ع٢ً َٛقف ايكٛاْني املكاز١ْ ناملاد٠ )ٚاملايػسنات ايتابع١، 
املعا٬َت املد١ْٝ اإلَازاتٞ جيد إٔ ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ تهٕٛ ٚقل غسٚط ٚ دٚمنا تعازض َع 
ٚقكا َبدأ املط٪ٚي١ٝ ايػدص١ٝ، سٝح تتِ َطا٤ي١ ايػسن١ ايكابط١ عٔ قعٌ ايػسن١ ايتابع١ 

                                                      

 .51عساني ىاشؼ، مرجر سابق، ص (2)
ال يدأل أحج عؽ فعل غيخه ومع ذلػ فممقاضي بشاء عمى  -2حيث تشص عمى أنو: )) (0)

ى مبخرًا أن يمدم أيًا مؽ اآلتي ذكخىؼ حدب األحؾال بأداء الزسان طمب السزخور إذا رأ
مؽ وجب عميو قانؾنًا أو اتفاقًا رقابة شخص في  -أ السحكؾم عمى مؽ أوقع الزخر:

حاجة إلى الخقابة بدبب قرخه أو حالتو العقمية أو الجدسية إال إذا أثبت أنو قام بؾاجب 
 -ب ؾ قام بيحا الؾاجب بسا يشبغي مؽ العشاية.الخقابة أو أن الزخر كان البج واقعًا ول

مؽ كانت لو عمى مؽ وقع مشو اإلضخار سمظة فعمية في رقابتو وتؾجييو ولؾ لؼ يكؽ حخا 
في اختياره إذا كان الفعل الزار قج صجر مؽ التابع في حال تأدية وعيفتو أو 

 .ولسؽ أدى الزسان أن يخجع بسا دفع عمى السحكؾم عميو بو(( -0 بدببيا.



 -دراسة تحميمية -طبيعة العالقات القانؾنية في الذخكة القابزة والسدؤولية السجنية الشاشئة عشيا تجاه الغيخ في القانؾن العخاقي

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

22 

سٝح تتِ َطا٤ي١ ايػدص عٔ قعٌ غريٙ  ٭سهاّ َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أعُاٍ تابعٝ٘
َباد٨ ٚزدت يف املاد٠ اٯْف١ ايرنس، ٚاملبدأ ا٭ٍٚ ٖٛ إٔ تًو  عدٚد َع١ٓٝ ؼهُٗا ث٬ث١

املط٪ٚي١ٝ دٛاش١ٜ يًكاضٞ، سٝح تهٕٛ ي٘ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ يف قبٍٛ ايدع٣ٛ أٚ زدٖا، 
ايكا١ْْٝٛ يًػري املدٜٔ  ٚاملبدأ ايجاْٞ ٖٛ أْٗا َط٪ٚي١ٝ تأ١َٝٓٝ تكّٛ ع٢ً قهس٠ ايهفاي١

أص٬ بايدٜٔ، ٚاملبدأ ايجايح حيدد بأْٗا َط٪ٚي١ٝ استٝاط١ٝ، أٟ إ ا٭صٌ إٔ ٜتِ ؼصٌٝ 
ايتعٜٛ  َٔ احملهّٛ عًٝ٘، أَا اذا تعرز اؿصٍٛ ع٢ً ايتعٜٛ  َٔ احملهّٛ عًٝ٘ ب٘، 

اب١ ايتابع ايطًط١ ايفع١ًٝ يف زق _ايػسن١ ايكابط١ _إضاق١ اىل غسٚط ٖٚٞ إٔ ٜهٕٛ يًُتبٛع 
ٚ تٛدٝٗ٘ ٚ يٛ مل ٜهٔ سسا يف اختٝازٙ، ٚ إٔ ٜهٕٛ ايفعٌ ايطاز قد صدز َٔ ايتابع يف ساٍ 

. ٚمبا إٔ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ مل ٜٓعِ ٖرا اؾاْب قإٕ (1)تأد١ٜ ٚظٝفت٘ أٚ بطببٗا
د٠ جيب ا٫يتفات ايٝٗا ٚاييت تكابٌ املا( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٖٞ اييت 219املاد٠ )
 ٝكٗاتطب( َٔ قإْٛ املعا٬َت املد١ْٝ اإلَازاتٞ اٯْف ذنسٖا ملعسق١ َد٣ اَها١ْٝ 313)

اؿه١َٛ ٚايبًدٜات -1يف ٖرا اـصٛص ٖٚٞ تٓص ع٢ً إٔ: )) ١ايعاَ ايكاعد٠ اباعتبازٖ
ٚامل٪ضطات ا٫خس٣ اييت تكّٛ غد١َ عا١َ ٚنٌ غدص ٜطتػٌ اسد امل٪ضطات ايصٓاع١ٝ 

عٔ ايطسز ايرٟ حيدث٘ َطتددَِٖٛ، اذا نإ ايطسز ْاغ٦ا عٔ تعد اٚ ايتذاز١ٜ َط٪ٚيٕٛ 
ٜٚطتطٝع املددّٚ إ ٜتدًص َٔ املط٪ٚي١ٝ اذا -2 .ٚقع َِٓٗ اثٓا٤ قٝاَِٗ غدَاتِٗ

ٕ ايطسز نإ ٫بد ٚاقعا ست٢ يٛ أٚ أاثبت اْ٘ برٍ َا ٜٓبػٞ َٔ ايعٓا١ٜ ملٓع ٚقٛع ايطسز 
ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ مل ٜطع قاعد٠ عا١َ َٔ إٔ  (2)ايبع  ٬ٜٚسغ  برٍ ٖرٙ ايعٓا١ٜ((.

 ِخ٬ٍ ٖرا ايٓص تكسز َط٪ٚي١ٝ املتبٛعني مجٝعا عٔ ا٭قعاٍ ايطاز٠ ايصادز٠ َٔ تابعٝٗ
َت٢ تٛاقست غسٚطٗا؛ ٭ٕ ايٓص املرنٛز ذنس امل٪ضطات ايصٓاع١ٝ ٚايتذاز١ٜ؛ عًٝ٘ ق٬ 

٪ضطات يٝطت صٓاع١ٝ أٚ ٜتشٌُ ٖرٙ املط٪ٚي١ٝ ا٭قساد أٚ ايػسنات ايرٜٔ ٜطتػًٕٛ َ
َ٪ضطات. ٚإٕ َازضٛا ْػاطا صٓاعٝا أٚ  ٦ٕٜٛٓػ ػاز١ٜ. نُا ٫ ٜتشًُٗا ا٭قساد ايرٜٔ ٫

ايٓص جيب إٔ تهٕٛ إَا صٓاع١ٝ أٚ  اػازٜا أٚ غريٙ. عًٝ٘ قإٕ ايػسنات اييت ٜػًُٗ
                                                      

 .50يشغخ: أحسج دمحم عبجهللا الكشجري، مرجر سابق، ص (2)
لتدام في القانؾن السجني العخاقي، آخخون، الؾجيد في نغخية االد. عبجالسجيج الحكيؼ و  (0)

-٥52(، ص0221/0222، بيخوت: شخكة العاتػ، )بغجاد: السكتبة القانؾنية، 2ج
ت، )بغجاد: السكتبة القانؾنية، لتداما، الشغخية العامة لالد. حدؽ عمي الحنؾن   .٥52

 .03٥(، ص2315
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 ايٓص، ٖٚرا قد ٜ٪دٟ اىل ايتُٝٝص بني ايػسنات قُٝا ٜتعًل اػاز١ٜ يهٞ ٜٓطبل بػأْٗ
مبط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أعُاٍ تابعٝ٘. ٜٚطتٓتر َٔ ايٓص ايطابل قُٝا ٜتعًل بع٬قات ايعٌُ 

أٚ أثٓا٤  ١ع ٚاقعا أثٓا٤ قٝاَ٘ غد١َ َتبٛعإٔ ايٓص املرنٛز ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ خطأ ايتاب
تأد١ٜ ايتابع يٛظٝفت٘. ٚبريو ٫ ٜهٕٛ املتبٛع َط٪٫ٚ عٔ ا٭خطا٤ اييت ٜستهبٗا ايتابع 

 ف١ أٚ َٓاضبتٗا. بطبب ايٛظٝ

أَا قُٝا ٜتعًل بايتابع قكد ٜهٕٛ ايتابع غسن١ متازع أعُاهلا ؼت إغساف، 
ٚتٛدٝ٘، ٚزقاب١ غسن١ أخس٣ َتبٛع١. ٚقد حيدخ ذيو عٓدَا تهٕٛ ا٭خري٠ غسٜه١ يف 

غرتت أضِٗ غسنات قا١ُ٥ بايٓطب١ اييت متهٓٗا َٔ ايطٝطس٠ اتأضٝظ ايػسنات ايتابع١، أٚ 
اؿا٫ت اييت متهٔ ايػسن١ املتبٛع١ َٔ ايطٝطس٠ ع٢ً ايػسنات ا٭خس٣.  عًٝٗا، ٚغريٖا َٔ

ٍ عٔ َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ سٍٛ إَها١ْٝ إٔ ٜهٕٛ ايتابع غسن١. يف ٖرٙ ٤ٖٓا ْتطا
ػاٖني سٝح ٜرٖب ايبع  بأْ٘ َٔ ااؿاي١ قد ػد ايفك٘ َٓكطُا سٍٛ ٖرٙ املطأي١ اىل 

عٔ ا٭ضساز اييت ؼدثٗا غسناتٗا ايتابع١ با٫ضتٓاد اىل ي١ ايػسن١ املتبٛع١ ٤املُهٔ َطا
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ، بُٝٓا ٜرٖب زأٟ آخس اىل إٔ ٖرا ايٓص ٫ ٜٓطبل ٩٧٩ْص املاد٠ )

ٜبدٚ أْ٘ . (1)ع٢ً َط٪ٚي١ٝ ايػسنات املتبٛع١ عٔ اـطأ ايرٟ ٜصدز عٔ غسناتٗا ايتابع١
ٖٚرا َا ميّهٔ َٔ ايكٍٛ إٔ ا٭َس ٜعتُد ع٢ً يٝظ ٖٓاى إغاز٠ اىل ٖرا ا٭َس يف ثٓاٜا ايٓص، 

تفطري ايكطا٤ املدتص، ٚايتشكل َٔ املعاٜري املٛدٛد٠ هلرا ايػسض، ٚيٝظ ٖٓاى، 
عتباز ايػسن١ تابع١؛ ٭ْٗا غدص ٚايكإْٛ نُا ٖٛ َعًّٛ ابٓعسْا، َا ميٓع ايكاضٞ َٔ 

ٍٛ: ))... بفعٌ أع٬ٙ سٝح ٜك 21خطاب َٛد٘ اىل ا٭غداص. ٚ ٜعٗس ذيو َٔ ْص املاد٠ 
َٔ ِٖ ؼت زعاٜت٘ أٚ زقابت٘ أٚ ضٝطست٘ َٔ ا٭غداص أٚ ا٭تباع...((. قٗرا ايٓص ٜصًح 

ايػسن١ تابع١ يف ايكإْٛ ايعساقٞ عَُٛا؛ ٭ٕ عباز٠  عتبازا٭ٕ ْسدح َع٘ ايكٍٛ بإَها١ْٝ 
 ا٭غداص ٚ ا٭تباع دا٤ت َطًك١ َٔ غري قٝد.

                                                      

يشغخ: د. زبيخ مرظفى حديؽ و داستان دمحم عديد، األساس القانؾني لسدؤولية القائؼ  (2)
بالعسميات الشفظية عؽ أعسال تابعو، دراسة تحميمية مقارنة، )السجمة العمسية لجامعة 

-022(، ص ص0222 نؾن األول(، كا0(، العجد )0الدميسانية، السجمج ) -جييان
 .022شارة الى صباإل 005
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ذا ؼككت َط٪ٚي١ٝ ايتابع، ٭ٕ إ٫ إ١ عًُا إٔ َط٪ٚي١ٝ املتبٛع ٫ تهٕٛ قا٥ُ
َط٪ٚي١ٝ املتبٛع إمنا ٖٞ َط٪ٚي١ٝ تبع١ٝ. سٝح إٔ َط٪ٚي١ٝ املتبٛع تدٚز َع َط٪ٚي١ٝ 

. ٖٚٞ َط٪ٚي١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً خطأ يف ايتٛدٝ٘ ٚايسقاب١، قإٕ املدعٞ (1)ايتابع ٚدٛدا ٚعدَا
، ٚيٝظ (2)ايطٝطس٠املتطسز عًٝ٘ إٔ ٜجبت إٔ ايفعٌ ايطاز ٜستبط مبُازض١ ايسقاب١ أٚ 

بايطسٚز٠ إٔ ٜجبت خطأ املتبٛع؛ ٭ٕ َط٪ٚيٝت٘ َفرتض١ عهِ ايكإْٛ، بٌ قكط عًٝ٘ إٔ 
ٜجبت خطأ ايتابع. ٜٚفرتض إٔ املتبٛع قد قصس يف تٛدٝ٘ تابع٘، أٚ يف زقابت٘ ست٢ ٚقع 
 َٓ٘ ٖرا اـطأ. ٚقد دعٌ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ قس١ٜٓ اـطأ املفرتض َٔ داْب املتبٛع

املتبٛع يف ظٌ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ٜطتطٝع إٔ ، ققس١ٜٓ بطٝط١ تكبٌ إثبات ايعهظ
ٜتدًص َٔ املط٪ٚي١ٝ إذا أثبت أْ٘ برٍ َا ٜٓبػٞ َٔ ايعٓا١ٜ ملٓع ٚقٛع ايطسز، أٟ بٓفٞ 
قس١ٜٓ اـطأ املفرتض َٔ داْب٘. نُا ٚجيٛش يًُتبٛع إٔ ٜٓفٞ ع٬ق١ ايطبب١ٝ بني خط٦٘ 

رٟ ؿل املصاب، بإٔ ٜجبت إٔ ايطسز اؿاصٌ ٚقع قطا٤ ٚقدزا، أٚ املفسٚض ٚايطسز اي
بك٠ٛ قاٖس٠، أٚ بفعٌ ايػري، أٚ غطأ املصاب، قإذا اْتفت ع٬ق١ ايطبب١ٝ مل تتشكل 

، ٖٚٓا زمبا تطتطٝع ايػسن١ ايكابط١ ايتدًص َٔ املط٪ٚي١ٝ (3)َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١
أَاّ ايػري يف اؿصٍٛ ع٢ً سك٘ يف تًو  ٜهٕٛ عا٥كا ٖٚرا قد باعتبازٖا غدصا َتبٛعا،

اؿا٫ت. نُا ٚ أْ٘ ٜهٕٛ ْصا قاصسا عٔ استٛا٤ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ؾُٝع أْٛاع ايػسنات 
٭ٕ ايٓص ٜكتصس ع٢ً ايػسنات ايصٓاع١ٝ أٚ ايتذاز١ٜ، يف ايٛقت ايرٟ تعد ايػسنات 

                                                      

عقيل غالب حديؽ البعاج، أساس رجؾع الستبؾع عمى تابعو دراسة مقارنة، )دار الكتب  (2)
 02ص (،0202والجراسات العخبية،

، و د. عبجالسجيج 023يشغخ لمتفريل: د. حدؽ عمي الحنؾن، السرجر الدابق، ص (0)
و يؾنذ صالح الجيؽ السختار، مدؤولية ، ٥50الحكيؼ وآخخون، السرجر الدابق، ص

الستبؾع عؽ أعسال تابعو في القانؾن اإلنكميدي: دراسة تحميمية مقارنة بالقانؾنيؽ العخاقي 
، 0، العجد 21واإلماراتي، )مجمة جامعة الذارقة لمعمؾم الذخعية والقانؾنية، السجمج 

، 2. و د. نبيل ابخاهيؼ سعج، ج200، ص2٥3-221م(، ص ص0221ديدسبخ
مرادر االلتدام، في القانؾن المبشاني والتذخيعات العخبية، )بيخوت: دار الشيزة 

 .٥22-٥21(، ص2332العخبية،
عقيل غالب حديؽ البعاج،  .031يشغخ: د. حدؽ عمي الحنؾن، السرجر نفدو، ص (٥)

 .52مرجر سابق،  ص
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ايػسن١ ايكابط١ ايكابط١ ٖٞ غسنات أَٛاٍ أضاضا، عًٝ٘ قإٕ َعاؾ١ ٖرٙ ايع٬ق١ بني 
ٚايػسنات ايتابع١ بٓصٛص خاص١ تهٕٛ يف صاحل ايػري ايرٟ قد ٜتطسز َٔ أعُاٍ 
ٚممازضات تًو ايػسنات ْٚكرتح يف ضبٌٝ ذيو إضاق١ ْص اىل قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ 

يًُطسٚز ايسدٛع ع٢ً ايػسن١ ايكابط١ يف غإٔ ا٭ضساز اييت  -1ايٓاقر بايصٝػ١ اٯت١ٝ: )
 -١2 ايتابع١ اييت تعٌُ ؼت زقابتٗا ٚاغساقٗا دص٥ٝا نإ أٚ نًٝا، ٚ ؼدخ بفعٌ ايػسن

 يًػسن١ ايكابط١ ايسدٛع ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ مبا دقعت٘(. 

ٚيهٔ ٌٖ ٜصح ٖرا ا٭َس يف قسض١ٝ عٌُ ايػسن١ ايتابع١ ؼت تأثري ضٝطس٠ 
يػدص١ٝ اايتكصري١ٜ ايػسن١ ايكابط١ ٚتٛدٝٗاتٗا ٚضٝاضاتٗا؟ ٌٖ ميهٔ قٝاّ املط٪ٚي١ٝ 

َا ضٓتٓاٚي٘ يف  زتهاب ايفعٌ َٔ قبٌ ايػسن١ ايتابع١؟ ٖرااع٢ً ايػسن١ ايكابط١ زغِ 
 اٯتٞ: بشحامل

 املبحث الرابع
 للشركت القببضت جتبٍ الغري التقصرييت الشخصيتاملسؤّليت 

ايتكصري١ٜ  ط٪ٚي١َٝٛقف ايفك٘ ايكاْْٛٞ َٔ امليف املطًب ا٭ٍٚ ْتٓاٍٚ 
َٛقف ايكإْٛ ايعساقٞ َٔ  ٚيف املطًب ايجاْٞ، ػاٙ ايػريايكابط١  ١ًػسنايػدص١ٝ ي

 ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ: َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١ ايتكصري١ٜ ايػدص١ٝ ػاٙ ايػري

 املطلب األّل
 تشركالتقصرييت الشخصيت لل سؤّليتهْقف الفقَ القبًًْي هي امل

  القببضت جتبٍ الغري
ايكابط١ سٝح  ١ايػدص١ٝ يًػسن ١ايتكصريٜ تطسم ايفك٘ ايكاْْٛٞ اىل املط٪ٚي١ٝ

ذنس يف ٖرا ايصدد ْعس١ٜ اجملُٛع١ ٚاييت َفادٖا إٔ ايػسن١ ايكابط١ تهٕٛ َط٪ٚي١ عٔ 
، ٚذيو دٕٚ ًاٚاسد ًاا٭ضساز اييت ؼدثٗا يًػري باعتباز ايػسنتني ايكابط١ ٚايتابع١ غدص

ٜهْٛإ مبٓصي١ ا٭خر با٫عتباز َطأي١ ايػدص١ٝ ا٫عتباز١ٜ املطتك١ً يهٌ َُٓٗا، قُٗا 
ايػسنا٤ يف غسن١ ٚاسد٠، ٚتتُجٌ ٖرٙ ايػسن١ يف اجملُٛع١ املٓط١ٜٛ ؼتٗا، يريو ٫ تصح 
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يف قسض١ٝ عٌُ ايػسن١ ايتابع١ ؼت ضٝطس٠ ٚتٛدٝٗات ٚضٝاضات ايػسن١ ايكابط١ 
 .(1)َعاًَتُٗا بػهٌ َٓفصٌ زغِ ٚدٛد غدص١ٝ َطتك١ً َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًػسنتني

خس ٜس٣ ٚدٛب متتع ايػسن١ ايتابع١ بػدص١ٝ َع١ٜٛٓ بهٌ اٯثاز ٖٚٓاى اػاٙ آ 
ضببا يكٝاّ ٚسد٠ قا١ْْٝٛ بُٝٓٗا ايكابط١ اييت ترتتب ع٢ً ذيو ٫ٚ ٜسٕٚ ضٝطس٠ ايػسن١ 

ع٢ً أضاع إٔ ا٫ضتك٬ٍ ايكاْْٛٞ يًػدص١ٝ املع١ٜٛٓ ٖٛ اْفصاٍ ا٭غداص املطاُٖني 
قٗرا ٫ ٜعين ايػا٤ ايػدص١ٝ ايكا١ْْٝٛ  ست٢ ٚإٕ اَتًهت ايػسن١ ايكابط١ أغًب١ٝ ا٭ضِٗ

ع٢ً تُٗٝؼ  ي١ ايػسن١ ايكابط١ ئ تهٕٛ بٓا٤٤ّقُطا .(2)املطتك١ً يهٌ َٔ ايػسنتني
ايػدص١ٝ ا٫عتباز١ٜ اـاص١ بٗا أٚ بايػسن١ ايتابع١ هلا بٌ ضتهٕٛ َٔ خ٬ٍ اضتدعا٤ 

سنتني ايكابط١ ٚايتابع١ ْعس١ٜ اجملُٛع١ ٚاييت ئ ٜهٕٛ هلا ٚدٛد أٚ اعتباز ا٫ اذا ناْت ايػ
. ٚبايتايٞ قإٕ املط٪ٚي١ٝ (3)ن٬ُٖا َا شايتا تتُتعإ بػدص١ٝ اعتباز١ٜ َطتك١ً عٔ ا٭خس٣
تتٓٛع بتٓٛع اؿا٫ت  ٖٚٞ املد١ْٝ ايٓاغ١٦ يف ٖرٙ اؿاي١ تهٕٛ غدص١ٝ ٚيٝطت تبع١ٝ،

ممج١ً مبذًظ  قكد تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ غدص١ٝ قسد١ٜ أٚ تطا١َٝٓ. قايػسن١ ايكابط١
ايػسن١ ٚعٔ نٌ خطأ إدازٟ  يعكدعٔ نٌ كايف١ يًكٛاْني أٚ  (4)داز٠ َط٪ٚي١ ػاٙ ايػرياإل

، ٜٚبدٚ إٔ ايطٝطس٠ املاي١ٝ ٖٞ اييت ؽٍٛ ايػسن١ ايكابط١ (5)ٜتطبب بايطسز يًػري
ايطٝطس٠ اإلداز١ٜ، ق٬ ٜتصٛز إٔ تطِٗ غسن١ قابط١ بٓطب١ ض١ًٝ٦ يف زأمساٍ إسد٣ 

ٓطب١ املٓصٛص عًٝٗا يف ايكإْٛ ٫عتباز ايػسن١ قابط١ ايػسنات عٝح ٫ تتذاٚش اي
تسق٢ اىل املطت٣ٛ ايرٟ  ٚا٭خس٣ تابع١ ٚتهٕٛ هلا ايطٝطس٠ اإلداز١ٜ قُطاُٖتٗا املاي١ٝ ٫

. ٜٚعًل ايبع  ع٢ً ٖرا ا٫ػاٙ (6)ضت٦جاز بايطٝطس٠ اإلداز١ٜ ع٢ً ايػسن١ ايتابع١خيٛهلا ا٫
                                                      

 .55يشغخ: التيامي معترؼ عدالجيؽ دمحم أحسج، مرجر سابق، ص (2)
خ لمتفريل: زايخ عجودة وصؾامة صحخا، مدؤولية مجمذ إدارة شخكة السداىسة، يشغ (0)

محكخة لشيل الساجدتيخ في القانؾن الخاص، مقجمة الى كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية، 
. أمال بمسؾلؾد، مرجر سابق، 2(، ص 0202-بجاية -)جامعة عبجالخحسؽ ميخة

 .21ص
 .55مرجر سابق، ص يشغخ: أحسج دمحم عبجهللا الكشجري،  (٥)
 وما بعجىا. 2٥يشغخ لمتفريل : سامخ سييل حجازيؽ، مرجر سابق، ص (1)
 وما بعجىا. 11يشغخ لمتفريل، أمال بمسؾلؾد، مرجر سابق، ص  (5)
 10أحسج دمحم عبجهللا الكشجري، مرجر سابق، ص (5)
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ثكٌ يف  آد ضٝطستٗا ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ أصبح هلبأْ٘ غري ٚاقعٞ ٭ٕ ايػسن١ ايكابط١ ع
، ٭ٕ اضتك٬ٍ ايػدص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسن١ ايتابع١ اضتك٬ٍ ١هٕٛ َط٪ٚيتايػسن١ ايتابع١ ٚ
ٚاقعٝا، ٭ٕ ايػسن١ ايكابط١ تدٜس َػسٚعا اقتصادٜا َتها٬َ  اضتك٫٬ قاْْٛٞ ٚيهٓ٘ يٝظ

ا بفسض ضٝطستٗا اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ ُٗٝٔ عًٝ٘ ايػسن١ ايكابط١ عٝح ٜطُح هلتيف ايٛاقع 
نتطابٗا يٓطب١ اايتابع١ إضاق١ اىل إٔ  يًػسن١ ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ ٚتهتطب صف١ املدٜس

نبري٠ َٔ أضِٗ ايػسن١ ايتابع١ ميهٓٗا َٔ تعٝني أعطا٤ فًظ ا٫داز٠ أٚ عصهلِ َٚٔ ثِ 
 كطا٤ املصسٟ ٬ٜٚٚسغ ايبع  ٚدٛد تطبٝكات يً. (1)ايطٝطس٠ ع٢ً قسازات ذيو اجملًظ

ايفسْطٞ يف ٖرا ا٫ػاٙ سٝح ترٖب اىل إٔ ايػسن١ ايكابط١ َط٪ٚي١ عٔ دٜٕٛ ايػسن١ 
ايتابع١ اضتٓادا اىل َا ٜط٢ُ بـ "١ُٖٓٝ ضٝد املػسٚع" سٝح تُٗٝٔ ايػسن١ ايكابط١ عٔ 
طسٜل َدٜسٖا املعني يف ايػسن١ ايتابع١ ٚاملُٗٝٔ ع٢ً َكدزات ٖرٙ ايػسن١ ٜٚتصسف قٝٗا ٚ 

 يف إسد٣ قسازاتٗا بإٔ (3). سٝح قطت قه١ُ ايطني ايفسْط١ٝ(2)َػسٚع٘ اـاص نأْٗا
ايطٝطس٠ اإلداز١ٜ اييت متازضٗا ايػسن١ ايكابط١ ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ َباغس٠، أٚ عٔ طسٜل 
ٚضٝط جيعٌ َدٜسٟ ايػسن١ ايتابع١ عٓد ممازض١ ْػاطِٗ خيطعٕٛ يطٝطس٠ فًظ إداز٠ 

ايتابع١ ٚ نأْٗا ٚاد١ٗ يًػسن١ ايكابط١، ٚمبا إٔ ايػسن١  ايػسن١ ايكابط١، قتبدٚ ايػسن١
ايكابط١ متتًو َععِ زأمساٍ ايػسن١ ايتابع١ قتبدٚ ايرَِ املاي١ٝ هلُا كتًط١، ٚتبدٚ 

إٔ اؿهِ ٜطتٓد اىل  (4)املٝصا١ْٝ بأزباسٗا ٚخطا٥سٖا ٚاسد٠ يف ايػسنتني. ٚجيد ايبع 
تكطٞ بإٔ "نٌ إضساز بايػري ًٜصّ قاعً٘  ايكاعد٠ ايعا١َ يف املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ اييت

                                                      

 .51يشغخ: التيامي معترؼ عدالجيؽ دمحم أحسج، مرجر سابق، ص (2)
 شخكاتيا عمى القابزة الذخكة لديظخة القانؾنية ام حسجي الشعيسي، األوجويشغخ: بد (0)

، )مجمة جامعة 0225 لدشة 0 رقؼ الججيج اإلماراتي الذخكات ضؾء قانؾن  في التابعة
م( 0202 ىـ/يؾنيؾ2112(، شؾال2(، العجد)21الذارقة لمعمؾم القانؾنية، السجمج)

 . 031شارة الى صباإل ٥20-01٥ص
 بدام حسجي الشعيسي، السرجر نفدو، الرفحة نفديا.  نقال عؽ  (٥)
 نقال عؽ  بدام حسجي الشعيسي، السرجر نفدو، الرفحة نفديا.  (1)
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. قُذًظ اإلداز٠ ٜعترب عهِ ايٛنٌٝ بأدس عٔ املطاُٖني، قعًٝ٘ إٔ (1)بطُإ ايطسز"
ٜبرٍ عٓا١ٜ ايسدٌ املعتاد يف إداز٠ غ٪ٕٚ ايػسن١ ٚ أعُاهلا؛ يرا تعترب إداز٠ ايػسن١ ايتابع١ 

ع ايػسن١ ايكابط١ زقاب١ َٔ قبٌ غسناتٗا ايكابط١ ا٭ضًٛب ا٭نجس قاع١ًٝ سٝح متاز
. (2)ايطٝطس٠ َٔ خ٬ٍ ضٝطستٗا ع٢ً فًظ إداز٠ ايػسن١ ايتابع١ مبا قٝ٘ ز٥ٝظ اجملًظ

عًٝ٘ قإٕ ايػسن١ ايكابط١ تهٕٛ ٖٞ املدٜس ايكاْْٛٞ أٚ ايفعًٞ يػسناتٗا ايتابع١. ٚاييت ع٢ً 
باعتبازٖا  يكٝاّ َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١. ٚ(3)أضاضٗا تكّٛ تًو املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ

 يًػسن١ ايتابع١ غسٚط َٓٗا:َدٜسا 

 قاْْٛٝا أٚ قعًٝا يًػسن١ ايتابع١:َدٜسا أ٫ٚ/ إٔ تهٕٛ ايػسن١ ايكابط١ 

بػهٌ  اإلداز١ٜقد تهٕٛ ممازض١ ايطٝطس٠ ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ َٔ خ٬ٍ ا٭دٗص٠ 
اؿاي١ يف فًظ اإلداز٠ يف ٖرٙ  ايػسن١ ايكابط١ ممج١ً بعطٛ أٚ أعطا٤َباغس نإٔ تهٕٛ 

ذا َازضت ضًطات اإلداز٠ بػهٌ قعًٞ، أٟ إقاْْٛٝا، أَا  َدٜساتهٕٛ ايػسن١ ايكابط١ 
َازضت أعُا٫ إجياب١ٝ تتعًل باإلداز٠ باضتك٬ي١ٝ ٚسس١ٜ، قٗٞ ٚإٕ مل تهٔ َع١ٓٝ قاْْٛا يف 

باعتبازٖا َدٜسا قعًٝا أٚ  أدٗص٠ اإلداز٠ تهٕٛ َط٪ٚي١ عٔ ْتا٥ر أعُاهلا ػاٙ ايػري
 .(4)ظاٖسا

 ثاْٝا/ ازتهاب ايػسن١ ايكابط١ خطأ أٚ تعطفا يف اإلداز٠:

٫ تكّٛ َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ باعتبازٖا َدٜسا يًػسن١ مبذسد تدخًٗا يف إداز٠ ايػسن١ 
ٗرا ايتدخٌ ٫ ٜهفٞ ٚسدٙ، ٜٚبك٢ ا٭صٌ اضتك٬ٍ ايػدص١ٝ املع١ٜٛٓ يًػسنات ق ،ايتابع١

                                                      

 2325 لدشة (5رقؼ ) ( مؽ قانؾن السعامالت السجنية اإلماراتي قانؾن 020تشغخ السادة ) (2)
الدشة 252 د العج بذأن إصجار قانؾن السعامالت السجنية )مشذؾر في الجخيجة الخسسية

 (.2325-20-03 بتاريخ   الخامدة عذخ

( مؽ قانؾن الذخكات االماراتي الشافح. و بدام حسجي الشعيسي، 051تشغخ السادة ) (0)
 .035السرجر الدابق، ص

 نقال عؽ  بدام حسجي الشعيسي، السرجر نفدو، الرفحة نفديا.  (٥)
 .55عساني ىاشؼ، مرجر سابق، ص (1)
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إٔ تستهب خطًأ أٚ تعطفا يف اإلداز٠  ا٭عطا٤، قًهٞ تكّٛ َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١ جيب
ف تًخر باؿطبإ إٔ ْطام خطأ املدٜس خيٜ٪دٟ اىل تطسز ايػسن١ ايتابع١ َايٝا، َع ا٭

باخت٬ف صفت٘، قإذا نإ َدٜسا قعًٝا ٜطأٍ عٔ ا٭عُاٍ ا٫جياب١ٝ قكط، أَا املدٜس 
تُج١ً بايطٗٛ ايكاْْٛٞ قٝهٕٛ َط٪٫ٚ عٔ أعُاٍ اإلداز٠ اإلجياب١ٝ ٚنريو ايطًب١ٝ امل
عٔ تعطفٗا  ٍأٚاإلُٖاٍ. نُا ٚإٔ ايػسن١ ايكابط١ ضٛا٤ أناْت َدٜسا قعًٝا أٚ قاْْٛٝا تط

إذٕ قإٕ ايفعٌ ايطاز ايرٟ ٜصدز عٔ ايػسن١ ٜٓطب اىل  .(1)أثٓا٤ ممازضتٗا ملٗاّ اإلداز٠
ايػدص املعٟٓٛ، مما ٜعين إٔ ايػدص املعٟٓٛ ي٘ اإلَها١ْٝ ايكا١ْْٝٛ يف إٔ ٜتشٌُ 

ط٪ٚي١ٝ عٔ ا٭عُاٍ ايػدص١ٝ، ٚتٓطبل بػأْ٘ ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ اييت أغسْا ايٝٗا بصدد امل
. ع٢ً إٔ ٜكدز اـطأ يف ٖرٙ اؿاي١ مبساعا٠ عٓصسٙ املادٟ (2)ٖرا ايٓٛع َٔ املط٪ٚي١ٝ

، "ايسدٌ املعتاد"قكط، أٟ عٓصس اإلخ٬ٍ بايٛادب ايكاْْٛٞ، أٚ ا٫مساف عٔ ضًٛى 
صس ايٓفطٞ يًدطأ، ٖٚٛ اإلدزاى أٚ ايتُٝٝص، ٜٚهفٞ يتشدٜد َا إذا ٚبصسف ايٓعس عٔ ايعٓ

نإ ايػدص املعٟٓٛ قد أخطأ إٔ ٜكاع تصسق٘ اىل تصسف غدص َعٟٓٛ فسد يف 
مسف عٔ ٖرا املكٝاع املادٟ. نإ ٖٓاى اايعسٚف اـازد١ٝ اييت تصسف قٝٗا، قإذا 

ع ايػسن١ ع٢ً املدٜس املفٛض . ٖٚرا ٫ ميٓع َٔ إَها١ْٝ زدٛ(3)خطأ، ٚؼككت املط٪ٚي١ٝ
يف ايػسن١ احملدٚد٠ أٚ أعطا٤ فًظ ا٫داز٠ يف ايػسنات املطا١ُٖ يتعٜٛطٗا عٔ ا٭ضساز 

. ٚيهٔ ايػسن١ تبك٢ َط٪ٚي١ عٔ ا٭ضساز ايٓاػ١ عٔ قسازات (4)اييت ؿكتٗا بطبب تصسقات٘

                                                      

الدىخة كاطع سمظان و أ. م.  رجر نفدو، الرفحة نفديا. و اسخاء عبجعساني ىاشؼ، الس (2)
د. حدؽ فزالة مؾسى، تظبيقات نغخية الؾضع الغاىخ في القانؾن التجاري، )مجمة 

، 215-222(، ص 0202، لدشة 2جد/ الع00كمية الحقؾق، جامعة الشيخيؽ، السجمج 
 .0٥2-0٥1. و زكخي ايسان، السرجر نفدو، ص2٥٥شارة الى صباإل

يشغخ: قاسي عبجهللا ىشج، مدؤولية مجيخ الذخكة ذات السدؤولية السحجودة، محكخة لشيل  (0)
 .01(، ص0220، 2-الساجدتيخ مقجمة الى كمية الحقؾق، )جامعة الجدائخ

يشغخ لمتفريل: د. عبجالخزاق أحسج الدشيؾري، الؾسيط في شخح القانؾن السجني الججيج،  (٥)
عام، )بيخوت لبشان: دار إحياء التخاث العخبي، سشة الظبع،  ، نغخية االلتدام بؾجو2ج

 . 222-225بال(، ص
 .01يشغخ: قاسي عبجهللا ىشج، مرجر سابق، ص (1)
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يف تٓفٝر ٚادباتِٗ  ناملدٜس املفٛض أٚ فًظ إداز٠ ايػسن١ اذا برٍ ٖ٪٤٫ ا٭دٗص٠ اإلداز١ٜ
 . (1)عٓا١ٜ ايسدٌ املعتاد ٚايتصَٛا سدٚد ضًطاتِٗ

نُا ٚميهٔ إٔ ٜطأٍ املدٜس املفٛض أٚ أٟ عطٛ َٔ أعطا٤ فًظ اإلداز٠ ػاٙ 
ايػري بصف١ غدص١ٝ ٚذيو عٓدَا ٜجبت ايػري إٔ املدٜس ازتهب خطأ َٓفص٬ عٔ َٗاَ٘ 

ضٝتطبب باؿام ضسز بايػري، أٚ ٜفرتض  ايػسن١ عٓدَا ٜهٕٛ ع٢ً عًِ بأْ٘ بإداز٠املتعًك١ 
عًُ٘ بريو، نُا ٜٚػرتط إٔ ٜهٕٛ َٔ اؾطا١َ عٝح ٫ ٜهٕٛ ٜطريا، ٫ٚ ٜتعًل باملُازض١ 

ضساز بايػري غسط تٛقس غسٚط . ٖٚٞ َتصٛز٠ يف مجٝع سا٫ت اإل(2)اإلداز٠ايعاد١ٜ ملٗاّ 
 ٚعٓاصس املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ. 

ٝإ َط٪ٚي١ٝ تطا١َٝٓ خصٛصا عٓدَا ٜتِ قد تهٕٛ املط٪ٚي١ٝ يف بع  ا٭سٚ
ػاٙ ايػري أٚ ْتٝذ١ كايف١ ايكٛاْني ٚايتػسٜعات اثٓا٤  ازتهاب اـطأ ػاٙ ايػسن١ أٚ

ممازض١ املٗاّ أٚ تطٝري غ٪ٕٚ اإلداز٠ أٚ بطبب ايتصسقات اـاط١٦ يف تطبٝل ايكٛاعد 
ٕ ٜصدز ايكساز ايتػسٜع١ٝ ٚايتٓع١ُٝٝ اـاص١ َت٢ نإ ايطسز ْتٝذ١ خطأ َػرتى، نأ

اـاط٧ مبٛاقك١ مجٝع ا٭عطا٤ يف فًظ اإلداز٠، أَا إذا صدز ايكساز اـاط٧ مبٛاقك١ 
ا٭عطا٤ ايرٜٔ ٚاقكٛا ع٢ً ايكساز، أَا يف ساي١ ا٭ق١ًٝ ا٫ أغًب١ٝ ا٭عطا٤ ق٬ ٜطأٍ عٓ٘ 

ربّ املعازض١ ق٬ تطأٍ عٓ٘ اذا أثبت ايعطٛ أْ٘ مل ٜػازى يف اؽاذ ايكساز أٚ ايتصسف امل
يف كايفت٘ ا٭سهاّ ايتػسٜع١ٝ، أٚ أثبت اعرتاض٘ يف قطس اؾًط١ ع٢ً ايكساز اـاص أٚ 

ْكطاع ايف اؾًط١ يعرز َػسٚع، نُسض أٚ  قدّ اضتكايت٘ َع بٝإ أضبابٗا، أٚ أثبت غٝاب٘
، قفٞ ٖرٙ اؿاي١ تٓتفٞ (3)املٛاص٬ت اٚ ايطفس اىل خازز ايبًد مب١ُٗ ؿطاب ايػسن١ َج٬

  ي١ٝ ايتطا١َٝٓ.املط٪ٚ

 

 
                                                      

 .1٥2يشغخ: د. ابخاهيؼ ىداع سميؼ، مرجر سابق، ص (2)
 .01يشغخ: قاسي عبجهللا ىشج، مرجر سابق، ص (0)
. قاسي عبجهللا 20-22ص  يشغخ: زايخ عجودة وصؾامة صحخا، مرجر سابق، ص (٥)

 ىشج، السرجر نفدو، الرفحة نفديا.
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 املطلب الثبًي
هْقف القبًْى العراقي هي هسؤّليت الشركت القببضت التقصرييت 

 الشخصيت جتبٍ الغري
مبا إٔ ايػسن١ ايكابط١ تطٝطس ع٢ً إداز٠ ايػسنات ايتابع١ َٔ خ٬ٍ املػازن١ يف 

طبٝعٞ ٜهٕٛ َٔ ايهلا  َدٜسا أٚ َ٪ضطا اعط١ٜٛ فًظ إداز٠ ايػسن١ ايتابع١ أٚ باعتبازٖ
إٔ تهٕٛ َط٪ٚي١ عٔ أعُاهلا اضتٓادا اىل ايكٛاعد ايعا١َ يف ايكإْٛ املدْٞ املتعًل 
باملط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ٚايكاعد٠ ايعا١َ اييت ٜطتٓد ايٝٗا ايفك٘ يف ايكإْٛ اإلَازاتٞ ايٛازد يف 

اقٞ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعس204( اييت ضبكت اإلغاز٠ ايٝ٘ لدٖا يف املاد٠ )282املاد٠ )
" ٚيهٔ َٚٔ ايتعٜٛ  ٜطتٛدب ... ريايػ بٜٝص تعد نٌأٜطا ٚايرٟ َفادٙ إٔ: "

امل٪ند إٔ املط٪ٚي١ٝ يف ٖرٙ اؿاي١ تهٕٛ يف سدٚد ْطب١ َػازنتٗا يف إداز٠ ايػسن١ ايتابع١ 
-َهسز٠/ ثاْٝا7ٚاييت تعتُد ع٢ً ْطب١ زأمساهلا قٝٗا، ٭ٕ ايكإْٛ َٔ خ٬ٍ ْص املاد٠ )

ٜٓص ع٢ً أْ٘:  2019( يط١ٓ 17قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ زقِ ) ب( َٔ قإْٛ تعدٌٜ
تأضٝظ  -))تٗدف ايػسن١ ايكابط١ اىل دعِ ا٫قتصاد ايٛطين ٚهلا ايكٝاّ مبا ٜأتٞ: ب

ايػسنات ايتابع١ هلا ٚإدازتٗا أٚ املػازن١ يف إداز٠ ايػسنات ا٭خس٣ اييت تطاِٖ قٝٗا(( نُا 
ب( سٝح -َهسز٠( أٜطا يف ايفكس٠ )ثايجا7ىل املاد٠ )ٚهلا إٔ تكّٛ بتعٝني ممجًٝٗا اضتٓادا ا

تٓص ع٢ً إٔ: ))تكّٛ ايػسن١ ايكابط١ بتعٝني ممجًٝٗا يف فًظ اداز٠ ايػسن١ ايتابع١ 
حيل هلا  بٓطب١ َطاُٖتٗا، ٫ٚ حيل هلا ا٫غرتاى يف اْتداب بك١ٝ ا٭عطا٤((. قعباز٠ "٫ٚ

ميهٓٗا ايتدخٌ يف  ا٫غرتاى يف اْتداب بك١ٝ ا٭عطا٤" ٜطتٓتر َٓ٘ إٔ ايػسن١ ايكابط١ ٫
اْتداب ا٭عطا٤ اٯخسٜٔ ايرٜٔ ٜتكسز اْتدابِٗ يف اؾٗات ا٭خس٣ ٚذيو اسرتاَا إلزادتِٗ ٚ 

اؿا٫ت اييت ت٪دٟ اىل قٝاّ تًو دز٤ا هل١ُٓٝ ايػسن١ ايكابط١ دٕٚ ٚد٘ قاْْٛٞ. قُٔ 
مما ٜٓتر  (1)ط٪ٚي١ٝ ٖٞ ازتهاب ايػسن١ ايكابط١ ـطأ أٚ تعطف يف إداز٠ ايػسن١ ايتابع١امل
( َٔ قإْٛ ايػسنات املعدٍ ايٓاقر، 120ٚذيو اضتٓادا اىل َا دا٤ يف املاد٠ )، (2)ضسازإعٓ٘ 

                                                      

 .113شحى عبجالجبار خشجان، مرجر سابق، ص (2)
فكخة تعدف الذخكة القابزة في إدارة الذخكة التابعة تجج أساسيا في نغخية التعدف في  (0)

( مؽ القانؾن السجني العخاقي، ويقرج بو خخوج 1استعسال الحق الؾاردة في السادة )
 =صاحب الحق عؽ نظاق استعسال حقو بظخيقة مديئة مسا يمحق ضخرا بالغيخ، ألن
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سا٫ت تسق٢ قٝٗا ايػسن١ ايكابط١ َٔ فسد زقٝب أٚ َٛد٘ يًػسن١ ايتابع١ متجٌ ٖٚٞ 
ايكاْْٛٞ َدٜسا يًػسن١ ايتابع١، أٚ دص٤ا َٔ اؾٗاش ا٫دازٟ املتُجٌ مبذًظ  يٝصبح تهٝٝفٗا

ايػدص١ٝ يًػسن١ ايكابط١ ػاٙ ايػري ٚإٕ  ايتكصري١ٜٖٓا ْهٕٛ أَاّ املط٪ٚي١ٝ ا٫داز٠ 
ايػسن١ تًتصّ ٭ٕ ناْت ايػسن١ ايتابع١ ٖٞ اييت باغست ايعٌُ أٚ ا٫َتٓاع ايرٟ أضس بايػري، 

اٍ فًظ اإلداز٠ ػاٙ ايػري سطٔ اي١ٝٓ، قإذا ػاٚش أعطا٤ فًظ بٓتا٥ر تصسقات ٚأعُ
 اإلداز٠ سدٚد ايطًطات املدٛي١ هلِ أٚ نإ تصسقِٗ غري قاْْٛٞ قًًػسن١ إٔ تسدع ع٢ً

بايتعٜٛ  إذ تٓفر تصسقات أعطا٤ فًظ اإلداز٠ عل ايػسن١ ػاٙ املدط٦ني  ٗا٥أعطا
  .(1)ايػري سطٔ اي١ٝٓ

 يكإْٛ ايػسنات ايعساقٞ مل ٜتطسم اىل ْعس١ٜ املدٜس ٚزغِ إٔ ايتعدٌٜ ا٭خري
يتكسٜس َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١ ػاٙ ايػري عٔ ايفعًٞ اييت اضتٓدت ايٝٗا احملانِ ايفسْط١ٝ 

أعُاٍ املدٜس خسٚدا ع٢ً َكتط٢ ايكٛاعد ايعا١َ ٚاييت تعترب أضاضا ؿُا١ٜ املتعاًَني َع 
. َٚت٢ نإ ْعاّ (2)ٗا ايعداي١ ٚاملصًش١ ايعا١َايػسنات ٚبػسٚط قدد٠ ٚيف سا٫ت اقتطت

ايػسن١ قد خٍٛ املدٜس ايطًطات ايعاٖس٠ مما أد٣ اىل خدٜع١ ايػري سطٔ اي١ٝٓ املتعاٌَ 
َع٘. ٚمبا إٔ ايكطا٤ ايفسْطٞ نُا ٜبدٚ اعتُد ع٢ً ْعس١ٜ ايٛضع ايعاٖس قُٔ املُهٔ 

١٦ عٔ ايكسازات ايصادز٠ َٓٗا ملعاؾ١ ا٫غهايٝات املتعًك١ باملط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ايٓاغ
                                                                                                                              

استعسال الحق ليذ مظمقا بل مقيجًا بالغخض االجتساعي واالقترادي السقخر لو مخاعاة =
آلنفة الحكخ ( ا1لمسرمحة العامة أو الخاصة، وىي تتسثل في حاالت محكؾرة في السادة )

 عميو وجب جائد غيخ استعساالً  حقو عسلاست مؽ -2حيث تشص عمى أنو: ))
 بيحا يقرج لؼ اذا – أ:اآلتية االحؾال في جائد غيخ الحق استعسال ويربح -0.الزسان

 االستعسال يخمي ىحا التي السرالح كانت اذا – ب .بالغيخ االضخار سؾى  االستعسال
 ضخر مؽ الغيخ يريب ما مع مظمقاً  تتشاسب ال بحيث االىسية تحقيقيا قميمة الى

 مذخوعة((. غيخ تحقيقيا الى ىحا االستعسال يخمي التي السرالح كانت اذا – ج .بدببيا
 .122يشغخ: شحى عبجالجبار خشجان، مرجر سابق، ص (2)
الدىخة كاطع سمظان و أ.م. د. حدؽ فزالة مؾسى، السرجر  اسخاء عبج يشغخ لمتفريل (0)

ميؽ مع الذخكات التجارية، رسالة . و زكخي ايسان، حساية الغيخ الستعام2٥٥الدابق، ص
تمسدان، كمية  -مقجمة لشيل شيادة الجكتؾراه في القانؾن الخاص، )جامعة ابي بكخ بالقايج

 .0٥2-0٥1(، ص0221-0225الحقؾق و العمؾم الدياسية، 
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. ٭ٕ ْعس١ٜ املدٜس ايفعًٞ أٚ (1)ا٫عتُاد ع٢ً ْعس١ٜ ايٛضع ايعاٖس يف ايكإْٛ ايعساقٞ أٜطا
ايعاٖسٟ تعتُد ع٢ً ظٗٛز غدص مبعٗس قاْْٛٞ ٚ قٝاَ٘ بايتعاقد َع ايػري ايرٟ ٜعتكد إٔ 

تٝذ١ تطبٝل ٖرٙ َٔ تعاٌَ َع٘ ميًو نٌ ايطًطات ايكا١ْْٝٛ إلداز٠ ايػسن١، قتهٕٛ ْ
ايٓعس١ٜ اعتباز نٌ َا قاّ ب٘ ٖرا ايػدص َٔ تصسقات صشٝش١ نأْٗا صادز٠ َٔ غدص 
ميتًو صف١ املدٜس ايكاْْٛٞ يًػسن١، قٝتِ ايتطش١ٝ باؿكٝك١ ايكا١ْْٝٛ يف ضبٌٝ محا١ٜ 

. ٚيهٔ ا٭ٚىل باملػسع ايعساقٞ إٔ ًٜتفت (2)ايػري، ايرٟ ٜكع عًٝ٘ عب٤ إثبات ايٛضع ايعاٖس
َعاؾ١ ٖرٙ اؿاي١ َٔ خ٬ٍ ْص ٜٛزدٙ يف قإْٛ ايػسنات حيدد َٔ خ٬ي٘ َط٪ٚي١ٝ  اىل

تتشٌُ -1املدٜس ايفعًٞ أٚ ايعاٖس ْٚطاق٘ ْٚكرتح إٔ ٜهٕٛ ايٓص ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ: ) 
ايػسن١ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ املرتتب١ عٔ أٟ عٌُ أٚ اَتٓاع ٜصدز عٔ عطٛ أٚ ز٥ٝظ فًظ 

تتشٌُ ايػسن١ أٜطا تًو  -2تددّ أٜا ناْت ايتط١ُٝ. أٚ َدٜس أٚ أٟ َٛظف أٚ َط
املط٪ٚي١ٝ ايٛازد٠ يف ايفكس٠ أ٫ٚ عٔ أٚي٦و ايرٜٔ ميازضٕٛ أعُاهلِ بػهٌ قعًٞ أٚ ظاٖسٟ 

ٜٚٛسٞ َعٗسِٖ بإٔ هلِ ايص٬سٝات املكسز٠ هلِ قاْْٛا يف ممازض١ تًو  ا٫َتٓاعات عدا
نأْٗا صادز٠ َٔ غدص ميتًو  نٌ َا قاّ ب٘ ٖ٪٤٫ َٔ تصسقات صشٝش١ -3ا٭عُاٍ. 

ع٢ً املتطسز اثبات ايٛضع ايعاٖس ٚأْ٘ مل ٜهٔ ع٢ً عًِ  -4ايصف١ ايكا١ْْٝٛ يف ايػسن١، 
 بصفتِٗ(. 

ٚاملتفشص يكإْٛ ايػسنات ايعساقٞ ٫ جيد ْصا عاَا ٜتعًل باملط٪ٚي١ٝ  
 ٖٞ ت ايكابط١، ٫ٚاٗا ايػسن٦ايتطا١َٝٓ عٔ ا٭ضساز ايٛاقع١ ضُٔ ايع٬قات اييت تٓػ

يف ايكإْٛ  َٛدٛد٠ بايٓطب١ يًػسنات املطا١ُٖ أٚ احملدٚد٠، ٖٚرا ٜعين إٔ املط٪ٚي١ٝ
 بٓا٤ّ تبك٢ غري تطا١َٝٓ ٭ٕ املط٪ٚي١ٝ ٫ تهٕٛ تطا١َٝٓ ا٫ بٓص يف ايكإْٛ أٚ ايعساقٞ

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ، ٜٚبدٚ يٓا إٔ سا٫ت 320ع٢ً اتفام ٚذيو اضتٓادا اىل املاد٠ )
ميهٔ تطبٝل ْص املاد٠  ػاٙ ايػري ايكابط١ ١ط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ املرتتب١ ع٢ً ايػسنامل
 املط٪ٚيٕٛ تعدد اذا -1( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ بصددٖا سٝح تكطٞ بأْ٘: ))217)
 نيب صٝٝدٕٚ مت ايطسز بتعٜٛ َِٗ ايتصا يف نيَتطآَ ناْٛا َػسٚع ريغ عٌُ عٔ

                                                      

الدىخة كاطع سمظان و أ.م. د. حدؽ فزالة مؾسى، السرجر نفدو،  اسخاء عبج (2)
 .2٥٥ص

 .051زكخي ايسان، السرجر الدابق، صلمتفريل:  يشغخ (0)
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 َٔ نٌ ع٢ً بأنًُ٘ ايتعٜٛ  دقع َٔ ٜٚسدع -2ٚاملتطبب.  ٚايػسٜو ا٫صًٞ ايفاعٌ
 َٔ ٚقع ايرٟ ايتعدٟ قدز دطا١َ ٚع٢ً عطب ا٫سٛاٍ احمله١ُ ؼددٙ بٝبٓص نيايباق
ِٝٗ عً ايتٛشٜع ٜهٕٛ ١ٝاملط٪ٚي يف ِٗنٌ َٓ قطط ؼدٜد طسٜٝت مل ٕإق ِ،َٓٗ نٌ

ا ٜتعًل بايتطاٟٚ((. عًٝ٘ ٚيف غٝاب ْص خاص قُٝا ٜتعًل باملط٪ٚي١ٝ ايتطا١َٝٓ قُٝ
، ع٢ً احمله١ُ ايسدٛع اىل ٖرا ايٓص ػاٙ ايػري باملط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يًػسنات ايكابط١

يتكسٜس ايتطأَ بني املط٪ٚيني يف ايتصاّ ايػسن١ ايكابط١ املطٝطس٠ أٚ ايتابع١، أٚ ست٢ 
ٚيهٔ ٜبك٢ ا٭َس . (1)فًظ اإلداز٠ ٚاملدٜس املفٛض عٓد تٛاقس ايػسٚط ايكا١ْْٝٛ إلعُاي٘

 ِ ايرٟ ي٘ تأثري نبري ع٢ً سصٍٛ املتطسز َٔ ايتعٜٛ  ٖٚٛ إَها١ْٝ اإلثبات.املٗ

قايكاعد٠ ايعا١َ يف ا٫ثبات ٖٞ إٔ املط٪ٚي١ٝ ايٓامج١ عٔ ايفعٌ ايػدصٞ ٜكع ع٢ً 
خت٬ف بني املط٪ٚي١ٝ عٔ ايفعٌ ايػدصٞ سد ٚدٛٙ ا٫أعاتل املدعٞ املتطسز. ٖٚرا ٖٛ 

ٖرا ايٓٛع َٔ املط٪ٚي١ٝ ٜبدٚ دقٝكا. ٚنجريا َا  خس٣ قٛضع املتطسز يفٚاملط٪ٚيٝات ا٭
دي١ ايهاق١ٝ يٝجبت َط٪ٚي١ٝ ٕ ٜطتذُع ا٭أٜهٕٛ صعبا اذ يٝظ َٔ ايٝطري ع٢ً املتطسز 

ضساز، ٫ ٭ْ٘ غري َط٪ٍٚ بٌ خصُ٘. ٚنجريا َا ٜفًت املدع٢ عًٝ٘ َٔ ؼٌُ َط٪ٚي١ٝ اإل
  .(2)٭ٕ املطسٚز مل ٜتُهٔ َٔ اقا١َ ايديٌٝ ع٢ً َط٪ٚيٝت٘

 

 

 

 

 
                                                      

 يشغخ: د. حدؽ عمي الحنؾن، الشغخية العامة لاللتدامات، بغجاد: السكتبة القانؾنية، (2)
 .035، ص2315

، مشذؾر في الؾقائع العخاقية، العجد: 2313( لدشة 221يشغخ: قانؾن االثبات رقؼ ) (0)
 .2313-23-2٥، بتاريخ:0102
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 تـاخلبمت
 قُٝا ٜأتٞ: ْٛزدٖااييت  ايتٛصٝاتيف اـتاّ تٛصٌ ٖرا ايبشح اىل فُٛع١ َٔ ايٓتا٥ر ٚ

 أ٫ٚ/ ايٓتا٥ر

غسن١ َطا١ُٖ أٚ قدٚد٠ تطٝطس ع٢ً غسنات ميهٔ تعسٜف ايػسن١ ايكابط١ بأْٗا: ) .1
تابع١ َٔ خ٬ٍ تأضٝطٗا أٚ متًو ْطب١ َٔ أضُٗٗا قتهٕٛ  أخس٣ َطا١ُٖ أٚ قدٚد٠

 .(داز١ٜ ٚاملاي١ٝا َٔ ايٓٛاسٞ اإلهل
خيتًف عٔ ايػسنات َتعدد٠ اؾٓطٝات ٚغسنات ا٫ضتجُاز  َفّٗٛ ايػسن١ ايكابط١ .2

َفّٗٛ َسٕ  إٔ يًػسنات ايكابط١ املاي١ٝ، أَا قُٝا ٜتعًل بايػسن١ ا٭ّ قُٝهٔ ايكٍٛ
عًٝ٘ قكد ٜهٕٛ َرتادقا يف بع  ا٭ْع١ُ َع  اىل سد َا خيتًف َٔ دٚي١ اىل أخس٣
 ايػسن١ ايكابط١، ٚقد تهٕٛ كتًف١ َعٗا ا٫ضِ ٖٛ َفّٗٛ ايػسن١ ا٭ّ زغِ نٕٛ

 .صط٬حَتعًل با٫بايٓٗا١ٜ  ٫خت٬ف، قاعطب ا٭سٛاٍ
طتٛعب غسن١ ايػدص ايٛاسد ذات املط٪ٚي١ٝ ت( ٠َهسز7املاد٠ )َطُٕٛ ْس٣ بإٔ  .3

٫ إٔ ٖرا ٫ إ، زغِ أْٗا يف سد ذاتٗا ساي١ اضتجٓا١ٝ٥ ؽايف ايكٝاع، أٜطا احملدٚد٠
ايٛازد٠ يف املاد٠ املرنٛز٠ آْفا دٕٚ ٚدٛد قٝد َٓصٛص عًٝ٘ يف  اتٜربز تكٝٝد ايعباز

 ايكإْٛ.

َا ٜػري اىل  اا٭َٛز احملعٛز٠ ع٢ً ايػسن١ ٚيهٔ يٝظ قَٝٗهسز٠(  7املاد٠ )ذنست  .4
، ٖٚرا َا ٜٛسٞ اإلْتاد١ٝعدّ إَها١ْٝ َباغس٠ ايػسن١ ايكابط١ يًٓػاطات ايصٓاع١ٝ أٚ 

 يف قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ ايػسن١ ايكابط١ ظٛاش ممازض١ تًو ايٓػاطات َٔ قبٌ
 املعدٍ ايٓاقر.

ػاٙ غري املطاُٖني قد تهٕٛ يف سدٚد  أعُاٍ ا٭دٗص٠ اإلداز١ٜٔ عا٭ضساز ايٓاغ١٦  .5
، ٖٚٞ دٗات ذات طبٝع١ خاص١، املط٪ٚي١ٝ ايتعاقد١ٜ أٚ ايتكصري١ٜ عطب ا٭سٛاٍ

 . ايػسن١ ايكابط١ ٚايتابع١ ٖٞ أْٗا ٚناي١ َٔ ْٛع خاصقايع٬ق١ بٝٓٗا ٚ بني
قسغِ عدّ ايع٬ق١ بني ايػسن١ ايكابط١ ٚايػسنات ايتابع١ ٖٞ ع٬ق١ تابع باملتبٛع  .6

ا٫ ، ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساق219ٞاملاد٠ ) إغاز٠ اىل ٖرا ا٭َس يف ثٓاٜا ْصٚدٛد 
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، ٚايتشكل َٔ املعاٜري املٛدٛد٠ ٜعتُد ع٢ً تفطري ايكطا٤ املدتصنُا ٜبدٚ ا٭َس إٔ 
ٚيهٔ  عتباز ايػسن١ تابع١اهلرا ايػسض، ٚيٝظ ٖٓاى، بٓعسْا، َا ميٓع ايكاضٞ َٔ 
 خيًٛ َٔ صعٛبات. تطبٝل ٖرٙ املاد٠ بصدد َط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١ ٫

املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ املرتتب١ ع٢ً ايػسن١ ايكابط١ قد تهٕٛ غدص١ٝ ٚيٝطت تبع١ٝ،  .7
تتٓٛع بتٓٛع اؿا٫ت إذ  ٖٚٞ ،عُاٍ باعتبازٖا َدٜسا يًػسن١ ايتابع١عٓدَا تباغس ا٭

 أٚ تطا١َٝٓ عطب ا٭سٛاٍ.  ،َٔ املُهٔ إٔ تهٕٛ َط٪ٚي١ٝ غدص١ٝ قسد١ٜ

تتشٌُ ايػسن١ ايكابط١ َط٪ٚي١ٝ أعُاٍ ايػسن١ ايتابع١ باعتبازٖا َدٜسا قاْْٛٝا أٚ  .8
ز َطاُٖتٗا يف إدازتٗا ٚذيو قعًٝا ػاٙ ايػري يف ساٍ تٛقس غسٚطٗا ٚيف سدٚد َكدا

اضتٓادا اىل قٛاعد املط٪ٚي١ٝ ايتكصري١ٜ يف ايكإْٛ املدْٞ ْٚعس١ٜ ايٛضع ايعاٖس قُٝا 
 ٜتعًل بصف١ املدٜس ايفعًٞ.

 ثاْٝا/ ايتٛصٝات 

يف ضبٌٝ اشاي١ بع  ايصعٛبات سٍٛ ٖرا املٛضٛع ٚاضتٓادا اىل َا تٛصًٓا ايٝ٘ 
 أتٞ:َٔ ْتا٥ر ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ مبا ٜ

يف ضبٌٝ تٓعِٝ ع٬ق١ ايػسن١ ايكابط١ بايػسنات ايتابع١ ْكرتح إضاق١ ْص اىل قإْٛ  .1
يًُطسٚز ايسدٛع ع٢ً ايػسن١ ايكابط١  -1ايػسنات ايعساقٞ ايٓاقر بايصٝػ١ اٯت١ٝ: )

يف غإٔ ا٭ضساز اييت ؼدخ بفعٌ ايػسن١ ايتابع١ اييت تعٌُ ؼت زقابتٗا ٚإغساقٗا 
 يًػسن١ ايكابط١ ايسدٛع ع٢ً ايػسن١ ايتابع١ مبا دقعت٘(.  -2دص٥ٝا نإ أٚ نًٝا، ٚ 

تٓعِٝ ساي١ املدٜس أٚ ايعطٛ أٚ ايس٥ٝظ ايفعًٞ أٚ ايعاٖس، ٚذيو  يتطٌٗٝ محا١ٜ سكٛم  .2
تتشٌُ ايػسن١ املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ -1) ايػري، ْٚكرتح إٔ ٜهٕٛ ايٓص ع٢ً ايٛد٘ اٯتٞ:

ٚ ز٥ٝظ فًظ أٚ َدٜس أٚ أٟ املرتتب١ عٔ أٟ عٌُ أٚ اَتٓاع ٜصدز عٔ عطٛ أ
تتشٌُ ايػسن١ أٜطا تًو املط٪ٚي١ٝ ايٛازد٠  -2َٛظف أٚ َطتددّ أٜا ناْت ايتط١ُٝ. 

يف ايفكس٠ أ٫ٚ عٔ أٚي٦و ايرٜٔ ميازضٕٛ أعُاهلِ بػهٌ قعًٞ أٚ ظاٖسٟ، عدا 
ا٫َتٓاعات، ٜٚٛسٞ َعٗسِٖ بإٔ هلِ ايص٬سٝات املكسز٠ هلِ قاْْٛا يف ممازض١ تًو 

نٌ َا قاّ ب٘ ٖ٪٤٫ َٔ تصسقات صشٝش١ نأْٗا صادز٠ َٔ غدص  -3 ا٭عُاٍ،
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ع٢ً املتطسز اثبات ايٛضع ايعاٖس ٚأْ٘ مل ٜهٔ  -4، ميتًو ايصف١ ايكا١ْْٝٛ يف ايػسن١
 ع٢ً عًِ بصفتِٗ(. 

The Author declare That there is no conflict of interest 

 بدرـاملص
 : ايكٛاَٝظ ٚ املعادِأ٫ٚ
ٖـ( َعذِ ٥٩٣زع بٔ شنسٜا٤ ايكصٜٚين ايساشٟ، أبٛ اؿطني )املتٛق٢: أمحد بٔ قا .1

ٖـ ٧٥٩٩، ؼكٝل: عبد ايط٬ّ قُد ٖازٕٚ، ايٓاغس: داز ايفهس، 5َكاٜٝظ ايًػ١، ز
- ٧٩١٩.ّ 

2. A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English, 6
th

 Ed.4
th
 imressions, Oxford 

University Press, 2001, 

 : ايهتب ايكا١ْْٝٛثاْٝا

 .1976سطٔ عًٞ ايرْٕٛ، ايٓعس١ٜ ايعا١َ ي٬يتصاَات، بػداد: املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، .1
، ْعس١ٜ 1عبدايسشام أمحد ايطٓٗٛزٟ، ايٛضٝط يف غسح ايكإْٛ املدْٞ اؾدٜد، ز .2

 ٬. ا٫يتصاّ بٛد٘ عاّ، بريٚت يبٓإ: داز إسٝا٤ ايرتاخ ايعسبٞ، ض١ٓ ايطبع، ب
، 1عبداجملٝد اؿهِٝ ٚ آخسٕٚ، ايٛدٝص يف ْعس١ٜ ا٫يتصاّ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ، ز .3

 .2018-2017يف َصادز ا٫يتصاّ، ايكاٖس٠: ايعاتو يصٓاع١ ايهتاب، 
عكٌٝ غايب سطني ايبعاز، أضاع زدٛع املتبٛع ع٢ً تابع٘ دزاض١ َكاز١ْ، داز ايهتب  .4

 . 2020ٚ ايدزاضات ايعسب١ٝ،
 .2017بساِٖٝ داضِ، املٛدص يف ايػسنات ايتذاز١ٜ، بػداد: املهتب١ ايكا١ْْٝٛ، قازٚم إ .5
، َصادز ا٫يتصاّ، يف ايكإْٛ ايًبٓاْٞ ٚايتػسٜعات ايعسب١ٝ، 1د. ْبٌٝ ابساِٖٝ ضعد، ز .6

 .388-387، ص1998بريٚت: داز ايٓٗط١ ايعسب١ٝ،
 ثايجا/ ايسضا٥ٌ ٚا٭طازٜح اؾاَع١ٝ

فًظ اإلداز٠ يف ايػسنات املطا١ُٖ، ف١ً اؾاَع١  ابساِٖٝ ٖصاع ضًِٝ، َط٪ٚي١ٝ .1
 .441-432، ص3، ز48ايعساق١ٝ، ايعدد 



 -دراسة تحميمية -طبيعة العالقات القانؾنية في الذخكة القابزة والسدؤولية السجنية الشاشئة عشيا تجاه الغيخ في القانؾن العخاقي

Alrafidain Of Law, Vol. (23), No. (81), Year (25) 

08 

أمحد قُد عبداهلل ايهٓدزٟ، اؾٛاْب ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يع٬ق١ ايػسن١ ايكابط١  .2
بايػسنات ايتابع١ هلا )دزاض١ َكاز١ْ بني ايكإْٛ اإلَازاتٞ ٚايكإْٛ ايهٜٛيت ٚايكإْٛ 

َكد١َ اىل داَع١ اإلَازات  ،املادطتري يف ايكإْٛ اـاص ي١ٌٝٓ ا٭َسٜهٞ(، أطسٚس
 .2018ايعسب١ٝ املتشد٠، 

يٌٓٝ أَاٍ بًُٛيٛد، املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يًُطرئٜ يف غسنات املطا١ُٖ، َرنس٠  .3
املادطتري يف قإْٛ ا٭عُاٍ، َكد١َ اىل قطِ اؿكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم ٚ ايعًّٛ 

 .2015-2014(،2غني ضطٝف )ايطٝاض١ٝ، داَع١ قُد ا٭َني دبا
عُٞ ايربن١ قُد، املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ ٭عطا٤ فًظ اإلداز٠ يف غسن١ املطا١ُٖ يف  .4

ايكإْٛ اـاص، َكد١َ اىل قطِ  يفايتػسٜع اؾصا٥سٟ، َرنس٠ يٌٓٝ املادطتري، 
اؿكٛم، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، اؾاَع١ اإلقسٜك١ٝ ايعكٝد أمحد دزا١ٜ أدزاز، 

 .2017 -2016ُٗٛز١ٜ اؾصا٥س١ٜ، اؾ
بٛبس طذ ْع١ُٝ، ايػدص١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًػسنات املتعدد٠ اؾٓطٝات يف ايكإْٛ ايدٚيٞ  .5

ايعاّ، َرنس٠ َكد١َ يٌٓٝ املادطتري يف ايكإْٛ ايعاّ، اىل ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ 
 ،2011-2010قطٓط١ٓٝ، اؾصا٥س،  -ايطٝاض١ٝ، داَع١ ا٫خ٠ٛ َٓتٛزٟ

عصايدٜٔ قُد أمحد، طبٝع١ ايع٬ق١ ايكا١ْْٝٛ بني ايػسن١ ايكابط١  ايتٗاَٞ َعتصِ .6
ّ، عح تهًُٝٞ يٌٓٝ 2015ٚايػسن١ ايتابع١ ٚقكا يكإْٛ ايػسنات ايطٛداْٞ يط١ٓ 

 .2017املادطتري، َكدّ اىل داَع١ ايًٓٝني، ن١ًٝ ايدزاضات ايعًٝا، ن١ًٝ ايكإْٛ، 
غسن١ املطا١ُٖ، َرنس٠ يٌٓٝ شاٜس عدٚد٠ ٚصٛا١َ صشسا، َط٪ٚي١ٝ فًظ إداز٠  .7

ايكإْٛ اـاص، ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١  يف يف اؿكٛم، ريطتداملا
 .2020-ظا١ٜ -عبدايسمحٔ َري٠

ضاَس ضٌٗٝ سذاشٜٔ، املط٪ٚي١ٝ املد١ْٝ يس٥ٝظ ٚأعطا٤ فًظ اإلداز٠ يف ايػسنات  .8
قطِ ايكإْٛ اىل ت املطا١ُٖ اـاص١ يف ظٌ قإْٛ ايػسنات ا٭زدْٞ، زضاي١ قدَ

اـاص، ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايػسم ا٭ٚضط اضتهُا٫ ملتطًبات اؿصٍٛ ع٢ً 
 .2013املادطتري يف ايكإْٛ اـاص،
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عُاْٞ ٖػاّ، ايطٛابط ايكا١ْْٝٛ يتذُع ايػسنات ايتذاز١ٜ يف ايتػسٜع اؾصا٥سٟ، َرنس٠  .9
ـاص، ن١ًٝ اؿكٛم  يف ايكإْٛ اـاص، قطِ ايكإْٛ اريطتدضُٔ َتطًبات ٌْٝ املا
 .2020-2019داَع١ ايعكٝد آنًٞ قٓد أٚؿاز،  ،ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ

يٌٓٝ قاضٞ عبداهلل ٖٓد، َط٪ٚي١ٝ َدٜس ايػسن١ ذات املط٪ٚي١ٝ احملدٚد٠، َرنس٠  .10
 .27، ص2012، 1-املادطتري، َكد١َ اىل ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ اؾصا٥س

 َكد١َ اىل ن١ًٝ ريطتدايٌٓٝ امل، َرنس٠ يبعري ْطٝب١، ايٓعاّ ايكاْْٛٞ يًػسن١ ايكابط١ .11
 .2019اؿكٛم ٚ ايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، قطِ اؿكٛم، داَع١ قُد خٝطس بطهس٠،

شنسٟ اميإ، محا١ٜ ايػري املتعاًَني َع ايػسنات ايتذاز١ٜ، زضاي١ َكد١َ يٌٓٝ غٗاد٠  .12
ايعًّٛ تًُطإ، ن١ًٝ اؿكٛم ٚ  -ايدنتٛزاٙ يف ايكإْٛ اـاص، داَع١ ابٞ بهس بايكاٜد

 .2017-2016ايطٝاض١ٝ، 
قإْٛ ا٭عُاٍ،  يف ريطتدقُد َاضٞ، إداز٠ غسن١ املطا١ُٖ، َرنس٠ َه١ًُ يٌٓٝ املا .13

 -ن١ًٝ اؿكٛم ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، قطِ اؿكٛم، داَع١ قُد بٛضٝاف
 .2016-2015املط١ًٝ،

 زابعا/ ايبشٛخ ٚاملكا٫ت يف اجمل٬ت ا٭نادمي١ٝ
ق١ ايكا١ْْٝٛ يًػسن١ ايكابط١ َع ايػسنات ايتابع١ هلا أمحد قُٛد املطاعد٠، ايع٬ .1

١ٝ ٚ اإلْطا١ْٝ، أ/قطِ ايعًّٛ دتُاعَكاز١ْ(، ا٭نادمي١ٝ يًدزاضات ا٫)دزاض١ 
 .2014، دٛا12ٕقتصاد١ٜ ٚ ايكا١ْْٝٛ، ايعدد ا٫
خ٬ص محٝد محص٠ دٛزاْٞ، ايػسنات ايكابط١ ٚقل تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات ايعساقٞ ا .2

( 4( ايعدد)4( اجملًد )4، ف١ً داَع١ تهسٜت يًشكٛم ايط١ٓ )2019يط١ٓ  17زقِ 
 . 148-119( ص ص 2020( )1اؾص٤، )

ايصٖس٠ ناطع ضًطإ ٚ أ.ّ. د. سطٔ قطاي١ َٛض٢، تطبٝكات ْعس١ٜ  اضسا٤ عبد .3
/ 22ايٛضع ايعاٖس يف ايكإْٛ ايتذازٟ، ف١ً ن١ًٝ اؿكٛم، داَع١ ايٓٗسٜٔ، اجملًد 

 .145-118، ص 2020، يط١ٓ 1ايعدد
بسام عبداهلل َطس، ايػسن١ ايكابط١ دزاض١ يف ض٤ٛ ايكٛاْني املكاز١ْ، ف١ً ايهٛق١،  .4

 . 276-258ص ص 2012، 1، اجملًد 14ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، ايعدد 
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سطٔ عًٛإ يفت١، ايطٛابط ايكا١ْْٝٛ يًػسن١ ايكابط١ )دزاض١ َكاز١ْ(، ف١ً َٝطإ  .5
-1، تازٜذ ايٓػس 2020، ض١ٓ ايٓػس1، ايعدد،1جملًد ا يًدزاضات ايكا١ْْٝٛ املكاز١ْ،

 .120-66، ص ص11-2019
محدٟ قُٛد بازٚد، ايعط١ٜٛ يف فًظ إداز٠ غسن١ املطا١ُٖ )دزض١ يف ايبٓا٤  .6

ايتكًٝدٟ ٚ اؿدٜح يػسن١ املطا١ُٖ يف ض٤ٛ قٛاعد اؿٛن١ُ(، ف١ً داَع١ ا٭شٖس 
 . 508-447، ص ص2ايعدد ،12، اجملًد 2010بػص٠، ضًط١ً ايعًّٛ ا٫ْطا١ْٝ 

زسإ عبداهلل قُد ٚ نًٝصاز عبداهلل قُد، ايتٓعِٝ ايكاْْٛٞ يًػسن١ ايكابط١ يف  .7
، ف١ً ا٫دتٗاد يًدزاضات 2019( يط١ٓ 17ايكإْٛ ايعساقٞ يف ظٌ قإْٛ ايتعدٌٜ زقِ )

 . 319-291، ص ص2021، ايط١ٓ 1، ايعدد، 10ايكا١ْْٝٛ ٚا٫قتصاد١ٜ، اجملًد: 
باز خٓدإ، ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ملط٪ٚي١ٝ ايػسن١ ايكابط١ يف ظٌ أسهاّ غر٣ عبداؾ .8

 ، 489-475، ص ص3، ز47ايتػسٜع ايعساقٞ، ف١ً اؾاَع١ ايعساق١ٝ، ايعدد 
ايعاَسٟ، املفّٗٛ ايكاْْٛٞ  عبدعًٞ قٛشٟ ابساِٖٝ املٛضٟٛ، ٚأْديظ ساَد  .9

اد، ايعدد اـاص ايسابع ضتشٛاذ، ف١ً ايعًّٛ ايكا١ْْٝٛ، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػدي٬
 . 208-172، ص ص 2018)عٛخ ايتدزٜطٝني َع طًب١ ايدزاضات(، 

قسز ضًُٝإ محٛد٠، ايػسن١ ايكابط١ أدا٠ قا١ْْٝٛ إلداز٠ فُٛع١ ايػسنات، ف١ً  .10
، 2ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ، تصدز عٔ ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ َصسات١ ايط١ٓ ايجا١ْٝ، ايعدد 

 .201-171ّ، ص2014أنتٛبس 
ْظ ص٬ح ايدٜٔ املدتاز، َط٪ٚي١ٝ املتبٛع عٔ أعُاٍ تابع٘ يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ: ٜٛ .11

دزاض١ ؼ١ًًٝٝ َكاز١ْ بايكاْْٛني ايعساقٞ ٚاإلَازاتٞ، ف١ً داَع١ ايػازق١ يًعًّٛ 
 . 139-107ّ، ص ص2017، دٜطُرب2، ايعدد 14ايػسع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ، اجملًد 

 خاَطا/ ايكٛاْني 

، 2728، َٓػٛز يف ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ، ايعدد: 1979( يط١ٓ 107قإْٛ ا٫ثبات زقِ ) .1
 .1979-09-03بتازٜذ:

، َٓػٛز يف ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ، ايعدد: 1997( املعدٍ يط١ٓ 21قإْٛ ايػسنات زقِ ) .2
 .1997-09-29،  بتازٜذ:3689
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، 1997( يط١ٓ 21قإْٛ تعدٌٜ قإْٛ ايػسنات زقِ ) 2019( يط١ٓ 17ايكإْٛ زقِ ) .3
  9/9/2019، يف 4554 ايٛقا٥ع ايعساق١ٝ، ايعددَٓػٛز يف

بػإٔ إصداز قإْٛ املعا٬َت  1985 يط١ٓ 5 قإْٛ املعا٬َت املد١ْٝ ا٫َازاتٞ قإْٛ .4
 .1985-12-29 بتازٜذ   ايط١ٓ اـاَط١ عػس158 ايعدد  املد١ْٝ اؾسٜد٠ ايسمس١ٝ
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