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 الولخص:

َهدف إلىً رؾيُىا الىرثؼب  ثىد تو رزىىار لهىب  الشركخ ثىصفهب مشروع إقزصبدٌ

مغمىعخ من العىامل لزؾيُا هذا الهدفب ولعل اٍ ميىدمزهب إمزككهىب إدا ح تاد رجىرح 

وكفبءحب رمب س عملهب وايبً لإلرزصبصبد الممنىؽخ لهبب لذا اإو وضع قىاعد ربصىخ 

مىىن  ثىىإدا ح الشىىركبد كبحىىذ مؾىىى  إهزمىىب  اليىىىاحُن المعزلفىىخب إت وضىىعذ مغمىعىىخ

اليىاعد اليبحىحُخ الزٍ ركفل إدا ح الشركخ ثصى ح سلُمخب ورؾباع علً ؽيىى  الشىركخ 

 والشركبء علً ؽد سىاء.

قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ ثىضىىع قىاعىىد قبحىحُىىخ رىىنة  إدا ح الشىىركخب  ليىىد إهىىز 

ورصص لهب الجبة الراثع منهب َهدف ثؾضنب الً ريىىَ  قىاعىد إدا ح الشىركبد الىىا دح 

ب لغىر  رؾدَىد توعىه اليصىى  اىٍ 2991لسنخ  12اٍ قبحىو الشركبد العراقٍ  ق  

 زشرَعُخ.رلك اليىاعدب ومزطلجبد النهى  ثهب اٍ ظل الزطى اد ال

 : الهُئخ العبمخب اإلدا ح الزنفُذَخب مغلس اإلدا حب المدَر المفى .الكلوبد الوفزبحيخ
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ABSTRACT: 

 The company as economic enterprise aims to get profit. It 

must have a set of factors to achieve this goal, and in the 

forefront of having an experienced and efficient management. 

Foremost among them is having an experienced and efficient 

management, performs its functions in accordance with the 

powers conferred upon it. 

Different laws have focused on management of the 

company rules. They have developed a set of legal rules, to 

ensure proper management of the company and It protects its 

rights and partners alike. 

The Iraqi Companies Law has been concerned with the 

development of legal rules governing the management of the 

company in the section IV of it. Our research aims to evaluate 

these rules, to identifying deficiencies of it, and determination of 

the requirements for their development. 

Key words: General Assembly, Board of Directors, Executive 

Director. 
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 :الوقذهخ

 

 أوالً: هىضىع الجحش:

الشىىركخ ثىصىىفهب مشىىروع إقزصىىبدٌ قىىب   علىىً عمىىع تمىىىا  الشىىركبء لغىىر  

رىظُفهب اٍ حشبط معىُنب وثمىب َعىىد علىً الشىركبء ثبلفب ىدحب رسىعً إلىً إسىزضمب  رلىك 

األمىا  اٍ مشب َع إقزصبدَخ َكجىر تو َصىغر ؽغمهىب وايىبً لنىىع هىذك الشىركخ وؽغى  

  تس مبلهب لزؾيُا الرثؼ.

ك الىىىىر ُس لنشىىىىبط الشىىىىركخب كىحىىىىه األداح الزىىىىٍ وإتا كىىىىبو  تس المىىىىب  المؾىىىىر

رسزعدمهب لزؾيُا تغراضىهب وايىبً لمغىب  النشىبط الىذٌ رمب سىهب إ  إو حغىبػ تو اشىل 

الشركخ   َعزمد ايظ علً مب رمزلكه من  تس مب ب إحمب علً طرَيىخ رىظُفىهب لىذا اىبو 

اىبو إرجىبع  تسلىة إدا ح هذك الشركخ قد َكىىو لىه الىدو  الؾبسى  اىٍ حغبؽهىبب ومىن صى 

إدا ح الشركخ ألسبلُت مزطى ح اٍ اإلدا حب مىن أىهحه تو َىنعكس إَغبثىبً علىً الشىركخ 

 وَؾمٍ ؽيى  ومصبلؼ الشركبء.

ليىىد وضىىع قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ مغمىعىىخ مىىن اليىاعىىد اليبحىحُىىخ الزىىٍ رىىنة  

تؽكىب  إدا ح الشىىركبد ثمعزلىىن عىاحجهىىبب إت ريىىى  قىاعىىد إدا ح الشىىركبد علىىً رى َىىع 

الصكؽُبد وا رزصبصبد ثُن عىدد مىن الغهىبدب ثمىب َكفىل عىد  رركدهىب ثُىد عهىخ 

 معُنخب وَضمن ممب سخ  قبثخ اعبلخ لؾمبَخ مصبلؼ الشركبء ودا نٍ الشركخ.

ليد إرزب  المشرع العراقٍ تو َضع قىاعد مىؽدح إلدا ح عمُىع تحىىاع الشىركبد 

صبصىىبد معُنىىخب ومىىدَر ريىىى  علىىً وعىىىد هُئىىخ عبمىىخ ثإرز -عىىدا الشىىركخ الجسىىُطخ-

مفى ب ص  َضبف الً مب ريد  مغلس اإلدا ح اٍ الشركخ المسبهمخ الزٍ ردا  من قجىل 

 صكس عهبد.  
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 صبًيبً: هشكلخ الجحش:

ب مدَغىىىبً ثىىىُن حةىىىبمُن 2991لسىىىنخ  12َمضىىىل قىىىبحىو الشىىىركبد العراقىىىٍ  قىىى  

وثعىد رجنىٍ  اقزصبدَُن معزلفُنب إت صد  هذا اليبحىو اٍ ظل حةب  اقزصبدٌ مركدٌب

ب ر  رعدَلىه ثمىعىت امىر سىلطخ ا  ىزكف المرقزىخ  قى  1002اقزصبد السى  اٍ العب  

ب وحىىزظ عىىن تلىىك عُىثىىبً اىىٍ الصىىُبغخ الزشىىرَعُخ لليىىبحىو ثبلمغمىىلب 1003لسىىنخ  53

وعلً وعه العصىى  قىاعىد اإلدا حب اضىكً عىن المكؽةىبد الىىا دح علىً اليىبحىو 

 قجل الزعدَل.

وثىىبلرغ  مىىن وعىىىد مؾىىبو د لسىىن قىىبحىو أىىركبد عدَىىد َىاكىىت الزطىىى اد 

الزشرَعُخب إ  إحه ل  َري النى  لؾىد اِوب وثىد ً عىن تلىك صىد  رعىدَل عدَىد ليىبحىو 

ب وؽزىىً هىىذا الزعىىدَل لىى  َؾىىبو  1029لسىىنخ  21الشىىركبد العراقىىٍ ثبليىىبحىو  قىى  

  الكىباٍب ولى  َزضىمن تؽكبمىبً إصكػ عُىة اليبحىوب ول  َى  قىاعىد اإلدا ح اإلهزمىب

 عىهرَخ ثشهحهب.

 

 صبلضبً: هذف الجحش:

 َهدف ثؾضنب هذا إلً عدد من األهداف وهٍ: 

ثُبو توعه اليصى  اٍ الصىُبغخ الزشىرَعُخ ليىاعىد إدا ح الشىركبد اىٍ ظىل  -2

 قبحىو الشركبد العراقٍ المعد .

 لزشرَعُخ.رؾدَد مزطلجبد النهى  ثيىاعد إدا ح الشركبد وايبً للزطى اد ا -1

 راثعبً: هٌهغيخ الجحش: 

سىف حعزمد اٍ ثؾضنىب علىً المىنهظ الزؾلُلىٍ الميىب وب مىن رىك  د اسىخ قىاعىد 

 2991لسىنخ  12اإلدا ح الىا دح اٍ الجىبة الراثىع مىن قىبحىو الشىركبد العراقىٍ  قى  

 المعد ب ورؾلُلهب لغر  ريُُمهب وثُبو مكؽةبرنب ثشهحهب.
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ومن تعل تلك سنعزمد اَضبً علً المنهظ الميب وب انيب و مب ريىد  ثبألؽكىب  الزىٍ 

ب وحةىىب  الشىىركبد 1024لسىىنخ  1رضىىمنهب كىىل مىىن قىىبحىو الشىىركبد ا مىىب ارٍ  قىى  

ب 1029لسىىىنخ  21ب وقىىىبحىو الشىىىركبد العمىىىبحٍ  قىىى 1024لسىىىنخ  2السىىىعىدٌ  قىىى  

ً ؽداصخ صدو  هذك اليىاحُن وثذلك وَرعع ارزُب حب إلً هذك اليىاحُن مؾكً للميب حخ إل

 اهٍ رمضل تؽدس اإلرغبهبد الزشرَعُخ.

 خبهسبً: خطخ الجحش:

ردا  الشركبد اٍ قبحىو الشركبد العراقٍب من قجل عهزىُن همىب الهُئىخ العبمىخب  

والمدَر المفى ب والشركبد الزٍ ردا  من قجل هبرُن الهُئزُن همب )أركخ الزضىبمنب 

ُخ ثمىىىب اىىىٍ تلىىىك أىىىركخ الشىىىعص الىاؽىىىدب والمشىىىروع والشىىىركخ مؾىىىدودح المسىىىرول

الفردٌ(ب وَضبف إلً هبرُن الغهزُن مغلس اإلدا ح اٍ الشركخ المسبهمخ الزٍ رنفىرد 

 عن ثيُخ الشركبد ثىعىد مغلس إدا ح اضكً عن الهُئخ العبمخ والمدَر المفى .

ومىىن صىى  او ريىىىىَ  قىاعىىد إدا ح الشىىىركبد َزطلىىت تو حيسىى  هىىىذا الجؾىىش الىىىً   

مجؾضُنب حعصص األو  لزيىَ  قىاعد إدا ح الشركخ المزعليخ ثهُئزهب العبمىخب وحعىر  

اىىٍ الضىىبحٍ لزيىىىَ  قىاعىىد إدا ح الشىىركخ المزعليىىخ ثإدا رهىىب الزنفُذَىىخ المزمضلىىخ ثمغلىىس 

 المفى .اإلدا ح اٍ الشركخ المسبهمخ والمدَر 
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Iالوجحش األول . 

 رقىين قىاعذ إدارح الشزكخ الوزعلقخ ثهيئزهب العبهخ

 

اىىٍ الجىىدء  ثىىد لنىىب مىىن الزنىَىىهب إو اليىىىاحُن مؾىىل الميب حىىخ حةمىىذ تؽكىىب  الهُئىىخ 

العبمخ اٍ الشركخ المسىبهمخ ايىظب وَعىىد تلىك إلىً إو رلىك اليىىاحُن حةمىذ إدا ح كىل 

بد األأعب  ل  رنص علً وعىد هُئخ عبمخب إحمىب أركخ ثشكل مسزيلب وثصدد أرك

رز  اإلدا ح ثبلطرَيخ المؾددح اٍ العيىد تو النةىب  األسبسىٍ مىن قجىل عمُىع الشىركبء تو 

ثعضىىه  تو رعىىُن مىىدَر واؽىىدب ورىىز  الرقبثىىخ مىىن قجىىل عمُىىع الشىىركبء علىىً رصىىرابد 

المدَر تو المدَرَن.
 (2) 

مؾىىدودح المسىىرولُخ رىىدا  مىىن قجىىل تمىب ثصىىدد أىىركبد األمىىىا  انغىىد إو الشىىركخ 

عهزىىبو همىىب الغمعُىىخ العمىمُىىخ تو عمعُىىخ الشىىركبء
 (1)

ب اضىىكً عىىن مىىدَر تو تكضىىر َىىز  

إرزُب ك من ثُن الشركبء تو من غُره ب َعُن من قجل الشركبء اٍ عيد الشركخ تو اىٍ 

عيىىد مسىىزيل اىىٍ ارفىىب   ؽىىاب كمىىب َمكىىن تو َىىز  رشىىكُل مغلىىس مىىدَرَنب وَؾىىدد عيىىد 

تو قرا  الشركبء طرَيخ ا غلجُخ الك مخ إلرعبت اليرا اد. الشركخ
 (2)

   

ورز  إدا ح الشركخ المسىبهمخ وايىبً لهىذك اليىىاحُن مىن قجىل الهُئىخ العبمىخ ومغلىس 

اإلدا حب وثذلك اإو ؽدَضنب عن الهُئخ العبمخ اٍ اليىىاحُن الميب حىخ سىىف َنصىت علىً 

 .الشركخ المسبهمخ دوو غُرهب لألسجبة المزيدمخ

                                                           

(
2

(   رمزب  األؽكب  المير  اٍ اليبحىو الميب و ثشهو أركبد األأعب  ثطجُعزهب المكملخب وثذلك َكىىو للشىركبء 

( مىن 51) احةىرب المىبدحعلً مب َعبلفهىبب مىن رىك  وضىع قىاعىد رفصىُلُخ إلدا ح اىٍ عيىد الشىركخب  اإلرفب 

( من حةب  الشىركبد السىعىدٌب 11( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍب والمبدح )34قبحىو الشركبد العمبحٍ و)

ب وأىركبد األأىعب ب النةرَخ العبمىخ للشىركبد 2الشركبد الزغب َخب طد. سمُؾخ اليلُىثٍب واحةر كذلكب 

ومب ثعىدهب. واحةىرب د. سىبمٍ عجىد الجىبقٍ تثىى صىبلؼب  151(ب   2991)اليبهرح: دا  النهضخ العرثُخب2ط

 240(ب  1022)اليبهرح: ثك دا  حشرب  الشركبد الزغب َخ

(
1

( مىىن حةىىب  251( مىىن قىىبحىو الشىىركبد ا مىىب ارٍ و )91( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العمىىبحٍ و)112( المىىبدح )

 د السعىدٌالشركب

(
2

( مىىن قىىبحىو 152( مىىن قىىبحىو الشىىركبد ا مىىب ارٍ و)12( مىىن حةىىب  الشىىركبد السىىعىدٌ و)253( المىىبدح )

 الشركبد العمبحٍ.
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وحغىىد او قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ قىىد عمىىد الىىً رنةىىُ  عمىىل الغهىىبد المكلفىىخ 

ثب دا ح مزنبو ً المسب ل الزٍ رنة  عىبدح اىٍ النةىب  ا سبسىٍ للشىركخ الىذٌ الغىبك منىذ 

ب2912لسىنخ 25صدو  قبحىو الشىركبد السىبثا  قى  
 (3 )

وعلىً تَىخ ؽىب  اىإو ريىىَ   

و العراقىٍ َزطلىت ريسىُ  هىذا المجؾىش إلىً صكصىخ تؽكب  الهُئخ العبمخ للشركخ اٍ اليبحى

مطبلت حعر  اُهب مكؽةبرنبب ثشهو إرزصبصبرهب اٍ المطلت ا و ب وثشهو قىاعىد 

الىىدعىح لإلعزمىىبع وحصىىبة احعيىىبدك اىىٍ المطلىىت الضىىبحٍب وحعىىر  اىىٍ المطلىىت الضبلىىش 

 للؾضى  تصبلخ او وكبلخ لإلعزمبع وحصبة الزصىَذ.  

Iالوطلت األول   .أ 

 هالحظبد في إخزصبصبد الهيئخ العبهخ للشزكخ

رعد الهُئخ العبمخ ؽست رعجُر المشرع العراقٍ تعلىً هُئىخ اىٍ الشىركخب ورزىىلً 

ريرَىىر كىىل مىىب َعىىىد لمصىىلؾزهب 
(4)

ب وتو  مىىب َكؽىىع علىىً معبلغىىخ المشىىرع العراقىىٍ 

َسىمُهب لمىضىع الهُئخ العبمخ للشركخب هى وعىد عُت اٍ الصُبغخ الزشرَعُخ ازىب ح 

الهُئخ العبمخب ورب ح )الغمعُخ العمىمُخ(
 (5)

 ب وهذا تمر َغت معبلغزه.

إو للهُئىىخ العبمىىخ للشىىركخ عىىدد مىىن اإلرزصبصىىبد رمب سىىهب مىىن رىىك  إصىىدا   

اليىىرا اد الزىىٍ رزعىىذ اىىٍ إعزمبعبرهىىبب كمىىب رشىىُر اليىىىاحُن والفيىىه الىىً صكصىىخ تحىىىاع 

سُسىىٍ واإلعزمىىبع العىىبدٌ )السىىنىٌ( إلعزمبعىىبد الهُئىىخ العبمىىخب وهىىٍ اإلعزمىىبع الزه

واإلعزمبع غُر العبدٌب واٍ الؾيُيخ اهو مب ريد    َعد تحىاعبً لإلعزمبعبد ابإلعزمبع 

واؽد لكن طجُعخ المىاضُع الزٍ رنبقش ورزعذ اُهب اليرا اد ضىمن إرزصىب  الهُئىخ 

العبمخ هٍ الزٍ رعزلن.
 (1)

   

                                                           

(
3

)ثغىىىىداد: مركىىىىد الجؾىىىىىس  ومضىىىىبمُنهقىىىىبحىو الشىىىىركبدب تهدااىىىىه وتسسىىىىه ( احةىىىىرب مىاىىىىا ؽسىىىىن  ضىىىىبب 

 .222(ب  2914اليبحىحُخب

(
4

 .العراقٍ( من قبحىو الشركبد 201( المبدح )

(
5

 .قبحىو الشركبد العراقٍمن  (92ب 91/صبحُبًب 11ب 15( احةر المىاد )

(
1

)عمىىىبو: دا  الضيباىىىخ للنشىىىر  4ط الشىىىركبد الزغب َىىىخ األؽكىىىب  العبمىىىخ والعبصىىىخب( د. اىىىى ٌ مؾمىىىد سىىىبمٍب 

 .313(ب   1020والزى َعب
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ُئىىخ العبمىىخ ثعىىد رهسىىُس الشىىركخ َعىىد اإلعزمىىبع الزهسُسىىٍ تو  إعزمىىبع رعيىىدك اله 

ورنةر الهُئخ العبمخ اٍ عدد من المسب ل الزٍ َغت إرعبت قرا  ثشهحهب.
 (1)

 

إت َغىىىت تو رعىىىد لغنىىىخ المرسسىىىُن ريرَىىىراً َزضىىىمن عمُىىىع مراؽىىىل الزهسىىىُس 

واإلعراءاد الزٍ ر  إرعبتهب مرايبً ثه الىصب ا والمسزنداد والزٍ ررَد الجُبحبد الىىا دح 

يدا  األسه  الزٍ إكززت ثهب المرسسىو وغُره  من المكززجُنب مع وصُيىخ اُهب و ثُبو م

إَداع قُمخ األسه  اٍ تؽد المصىب فب وَىز  رىدقُا مىب ريىد  للزهكىد مىن مىاايىخ مىب عىبء 

ثبلزيرَر ألؽكب  اليبحىو وعيد الشركخب كمب َز  منبقشخ رصرابد المرسسُن رىك  مىدح 

الزهسُس وعمُىع العيىىد الزىٍ تثرمىهىبب  الزهسُسب وعلً وعه العصى  ردقُا حفيبد

% من األسه  ا عزرا  علً النفيبد.10وَمكن لؾبملٍ 
(9)

  

الزهسُسٍ إحهب رهدف إلً  والمكؽع علً إرزصبصبد الهُئخ العبمخ اٍ اإلعزمبع

الرقبثخ علً مرؽلخ مب قجل رهسُس الشركخب ورعُُن الغهبد الك مخ ليُب  الشركخ ثجدء 

مداولىىخ حشىىبطهبب لىىذا حغىىد إو اليىىىاحُن الميب حىىخ لىى  رىىنة  هىىذا اإلعزمىىبع عنىىد رنةُمهىىب 

ألؽكىىب  إعزمبعىىبد الهُئىىخ العبمىىخب واحمىىب رصصىىذ لىىه تؽكبمىىبً منفصىىلخ ضىىمن تؽكىىب  

سبالزهسُ
(20)

وحةمذ تؽكب  اإلعزمبع العبدٌ وغُىر العىبدٌ ثصىى ح منفىردح ومىؽىدح  

ضىىمن تؽكىىب  إدا ح الشىىركبدب ثعىىكف المشىىرع العراقىىٍ الىىذٌ حىىص علىىً تؽكىىب  هىىذا 

اإلعزمبع ضمن تؽكب  إدا ح الشركخ الىا دح اٍ الجبة الراثع من قبحىو الشركبدب
(22)

 

                                                           

(
1

 لمعزلفخ هٍ:(  ومن ته  ارزصبصبد ا عزمبع الزهسُسٍ الزٍ رشُر الُهب اليىاحُن ا

رصىرابد المرسسىُن رىك  مىدح الزهسىُس.  -1منبقشخ ريرَر المرسسُن عن إعراءاد الزهسُس وحفيبرهىب.  -2

المصىبدقخ  -4رعُُن مدقيٍ الؾسبثبد للشىركخب ورؾدَىد ترعىبثه .  -3إحزعبة تعضبء مغلس اإلدا ح.  -2

سبسىُبد صىطفً كمىب  طىهب تعلً ريرَر األسه  تو الؾصص العُنُخ. لمدَىد مىن الزفبصىُل احةىرب د. م
 .312(ب  1005ب )ثُرود: منشى اد الؾلجٍ الؾيىقُخب اليبحىو الزغب ٌ

(
9

 .241و 214( د. اى ٌ مؾمد سبمٍب المصد  السبثا  

(
20

( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ. واحةىرب د. 222( من قبحىو الشركبد العمبحٍب والمبدح )201( احةر المبدح )

. واحةرب د. 101(ب   2992)اليبهرح: دا  النهضخ العرثُخب2ب ط1الشركبد الزغب َخب طسمُؾخ اليلُىثٍب 

 .321(ب  1000)اليبهرحب النسر الذهجٍ للطجبعخ والنشرب الشركبد الزغب َختؽمد مؾمد مؾر ب 

(
22

 /تو ً( من قبحىو الشركبد العراقٍ.201/تو ً( والمبدح)11( احةر المبدح )
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ع الزهسُسىىٍ عىىبءد ثنصىىى  اضىىكً عىىن او إرزصبصىىبد الهُئىىخ العبمىىخ اىىٍ اإلعزمىىب

مزنبصرح   رغطٍ عمُع اإلرزصبصبد.
(21)

   

اىىٍ ؽىىُن رعىىزص الهُئىىخ العبمىىخ ثإعزمبعهىىب العىىبدٌ )السىىنىٌ(ب ثإرزصبصىىبد 

معزلفخ منهب مب َزعلا ثبلمسب ل اإلدا َخب والرقبثُخب والمبلُخ والزعطُطُخ.
 (22) 

  َمكىىن  تمىىب اإلعزمىىبع غُىىر العىىبدٌ اُعصىىص لمنبقشىىخ المسىىب ل الطب  ىىخ الزىىٍ

العىبدٌ لمنبقشىزهبب تو إو اليىبحىو َشىزرط تو رىز  منبقشىزهب اىٍ  مىعد اإلعزمىبع إحزةب 

إعزمبع غُر عبدٌ. 
(23)

   

وثبلعىدح الً قبحىو الشركبد العراقٍب حغد احىه حةى  إرزصبصىبد الهُئىخ العبمىخ 

( منىىهب والمكؽىىع علىىً صىىُبغخ هىىذك المىىبدح تحهىىب   رمُىىد ثىىُن تحىىىاع 201اىىٍ المىىبدح )

عزمبعبد علً النؾىى المزيىد  اىٍ اليىىاحُن الميب حىخب وإو اإلرزصبصىبد المىذكى ح اإل

اٍ هذك المبدح رزى ع ثُن إرزصبصبد الهُئخ العبمخ الزهسُسُخ والهُئخ العبمىخ العبدَىخب
 

(24)
كمىىىىب احهىىىىب لىىىى  رغطىىىىٍ ا وعىىىىه المعزلفىىىىخ إلرزصبصىىىىبد الهُئىىىىخ العبمىىىىخب اهىىىىذك  

 ب تكرد اٍ حصى  مزنبصرح.اإلرزصبصبد تمب ل  رذكر اصكً تو احه

( حصىىذ علىىً او َعىىر  ريرَىىر 3/صبحُىىبً/19اعلىىً سىىجُل المضىىب  حغىىد او المىىبدح )

لغنخ ريدَر األسه  العُنُخ اٍ اإلعزمبع الزهسُسٍب وهى حص مجه ب املى  َجىُن المشىرع 

معنً مصطلؼ )َعر (ب والغر  من عر  ريرَر رلك اللغنخب ومبهٍ اِصب  الزىٍ 

بلؾك  إو لىى  َلىىا ريرَىىر اللغنىىخ قجىىى  األعضىىبء اىىٍ اإلعزمىىبع رزررىىت علىىً تلىىك ب ومىى

الزهسُسٍ ب ومب هى الضبثظ الذٌ َمكن اإلعزمبد علُه  عزجب  الزيدَر مجبلغىبً اُىه لكىٍ 

                                                           

(
21

 ( من قبحىو الشركبد العراقٍ.3و 2/صبحُبً / 19( والمبدح )/تو ً 201( احةر المبدح)

(
22

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ. 211( من قبحىو الشركبد العمبحٍب وكذلك المبدح )211( المبدح )

(
23

الزصىىرف اىىٍ مىعىىىداد  -1رعىىدَل العيىىد تو النةىىب  ا سبسىىٍ للشىىركخ.  -2( ورزمضىىل هىىذك المسىىب ل ثمىىب َىىهرٍ: 

 َىىبدح  تس المىىب  تو رعفُضىىه.  -4ؽىىل الشىىركخ تو رصىىفُزهب.  -3ؾىىى  الشىىركخ تو احىىدمبعهب. ر -2الشىىركخ.  

 ( من قبحىو الشركبد العمبح215ٍاحةر المبدح )

(
24

 .224( مىاا ؽسن  ضبب المصد  السبثاب  
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َزسىىنً مسىىب لخ المرسسىىُن ب
 (25)

( لىى  رزضىىمن إرزصىىب  الهُئىىخ 201سىىُمب إو المىىبدح )

العبمخ للشركخ ثمنبقشخ ريرَر لغنخ ريدَر األسه .
  
 

وكذلك الؾب  ثشهو إرزصبصبد الغمعُخ غُر العبدَىخ إت رى  الىنص علُهىب ضىمن 

/صبحُىىىبً(ب ولىىى  رىىىنص علىىىً 91تؽكىىىب  ركىىىىَن الهُئىىىخ العبمىىىخ وإعزمبعبرهىىىب اىىىٍ المىىىبدح )

إرزصبصبد ترري ثشهو تحىاع معُنخ من الشركبدب علً سجُل المضب  الفيرح )سبثعبً( 

خ ثمنبقشىىخ ا قزراؽىىبد العبصىىخ ( ريضىىٍ ثإرزصىىب  الهُئىىخ العبمىى201مىىن المىىبدح )

ثىىب قزرا  والىىرهن والكفبلىىخ اىىٍ الشىىركخ المؾىىدودح والزضىىبمنُخب ولىى  َجىىُن الغهىىخ 

المعزصخ ثشهو ثيُخ الشركبد.
 (21)

  

كمب َكؽع او رنةىُ  قىبحىو الشىركبد العراقىٍ إلرزصبصىبد الهُئىخ العبمىخب قىد 

المؾىىدودحب وهىىى مىىب إهىىز  ثبلد عىىخ األسىىبس ثبلشىىركخ المسىىبهمخ وثد عىىخ تقىىل الشىىركخ 

إحعكس علً ثيُىخ الشىركبد الزىٍ رى  إهمىب  كضُىر مىن اليىاعىد الزىٍ رضىمنزهب اليىىاحُن 

 ومن هذك اليىاعد: الميب حخب

إرزصىىىب  عمبعىىىخ الشىىىركبء )الهُئىىىخ العبمىىىخ( ثبلمىاايىىىخ علىىىً الزصىىىرابد  -2

اِرُخ:
(21)

   

إعىراء  -د  اللغىىء إلىً الزؾكىُ  -كفبلخ الشركخ للغُر  ط -الزجرع     ة -ت

 الزهمُن

إرزصب  عمبعخ الشركبء ثإعب ح ممب سخ الشرَك لؾسبثه تو لؾسبة الغُر  -1

حشىىبط ممبصىىل لنشىىبط الشىىركخب تو او َكىىىو مىىدَراً تو عضىىىاً مغلىىس اإلدا ح 

لشركخ رنباسهب.
 (29)

   

                                                           

(
25

 .312( احةرب مصطفً كمب  طهب المصد  السبثاب  

(
21

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.243بحٍب والمبدح )( أركبد من قبحىو الشركبد العم214( احةر المبدح )

(
21

ب المصىد  2( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ. واحةرب د. سمُؾخ اليلُىىثٍب الشىركبد الزغب َىخب ط39( المبدح )

 .220. د. اؽمد مؾمد مؾر ب المصد  السبثاب  119السبثاب  

(
29

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.40( و)35( المبدربو )
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تمىىب ثصىىدد أىىىركبد الشىىعص الىاؽىىىد )المشىىروع الفىىىردٌب والشىىركخ مؾىىىدودح 

(ب ايىد رصىص لهىب المشىرع العراقىٍ حىص وؽُىد المسرولُخ المكىحخ من أعص واؽد

مفبدكب ؽلىى  مبلىك المشىروع تو الشىركخ مؾىل الهُئىخ العبمىخب ورسىرٌ علُهىب األؽكىب  

المنصى  علُهىب اىٍ هىذا اليىبحىو ثبسىزضنبء اإلعزمبعىبدب تٌ او إرزصبصىبد الهُئىخ 

العبمخ َمب س مبلك المشروع تو أىركخ الشىعص الىاؽىد إرزصبصىبد الهُئىخ العبمىخ. 

 لنب علً مب ريد  مكؽةزُن همب:و

  حغد مجر  للؾدَش عىن إرزصبصىبد مبلىك المشىروع الفىردٌ ثىصىفه َمضىل  -2

الهُئىىخ العبمىىخب سىىُمب إو هىىذا المشىىروع وايىىبً لليىىبحىو العراقىىٍ   َمزلىىك تمىىخ 

مبلُخ مسزيلخ عن تمخ المبلىكب إت َىعىد رىدارل ثىُن دَىىو المشىروع الفىردٌ 

ا األرُىىىر الرعىىىىع الُىىىه مجبأىىىرح دوو إحىىىذا .والمبلىىىك إت َمكىىىن لىىىدا نٍ هىىىذ
 

(10)
ومن عهخ ترري إو لمبلك المشروع الفردٌ إدا ره ثنفسهب وثذلك َكىىو 

مبلك المشروع الهُئخ العبمخ والمدَر المفى  اٍ آو واؽىدب امىب الىداعٍ إتاً 

للؾىىىدَش عىىىن هُئىىىخ عبمىىىخ وإرزصبصىىىبرهبب إتا كبحىىىذ اإلدا ح سزنؾصىىىراٍ 

عُُن مدَر مفى .أعص واؽدب إ  إتا قر  ر
 (12)

  
 

تمىىب ثشىىهو الشىىركخ مؾىىدودح المسىىرولُخ المكىحىىخ مىىن أىىعص واؽىىد َكىىىو مبلكىىبً  -1

ب حغىد إو ألسه  الشىركخ ثمفىردكب وَمضىل الهُئىخ العبمىخ وَمىب س إرزصبصىبرهب

المشرع العراقٍ قد تغفل النص علً األؽكب  الزٍ من أهحهب ؽمبَخ دا نىٍ هىذك 

الشركخ سُمب مع المسرولُخ المؾدودح للمبلكب ومن اليىاعد الزٍ قُدد ثمىعجهب 

اليىاحُن الميب حخ إرزصبصبد المبلك هٍ منع مبلك الشركخ من الزعبمل معهىبب 

                                                           

(
10

 /صبحُبً( من قبحىو الشركبد العراقٍ.21احةر المبدح )( 

(
12

ب 220(ب  1001)ثغىداد: المكزجىخ اليبحىحُىخب الشركبد الزغب َخ( د. ثبس  مؾمد صبلؼب د. عدحبو اؽمد ولٍب 

 .25(ب  1005)ثغداد: ثك دا  حشرب  الشركبد الزغب َخب د اسخ قبحىحُخ ميب حخد. لطُن عجر كىمبحٍب 
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الغُىىر اىىٍ ؽىىدود حشىىبطهبب ولكىىل تٌ إ  واىىا اليىاعىىد الزىىٍ رزعبمىىل ثهىىب مىىع 

مصلؾخ او َطلت اثطب  كل رصرف عري َعبلن هذا المنع.
 (11) 

كمب َمنع علً المبلك او َيى  ثزصفُخ الشركخ تو وقىن حشىبطهب قجىل إحزهىبء مدرىه 

 .تو رؾيُا غرضهبب وإ  كبو مسرو ً عن الزدامبد الشركخ من تمىاله العبصخ

Iالوطلت الضبًي  .ة 

 العبهخ لإلعزوبع وًصبة إًعقبدٍدعىح الهيئخ 

رىىز  الىىدعىح إلىىً إعزمىىبع الهُئىىخ العبمىىخ مىىن قجىىل عهىىبد مزعىىددح وؽسىىت حىىىع 

اإلعزمبع الذٌ رز  الدعىح الُهب إت رز  الدعىح إلعزمبع الهُئخ العبمخ الزهسُسىُخ مىن قجىل 

الميب حىخ لغنخ المرسسُن ثعد مدح معُنخ من غلىا اإلكززىبةب وهىذك المىدح وايىبً لليىىاحُن 

 َى . 34 – 24رزراوػ ثُن 

( َىى  مىن 34( من حةب  الشركبد الزغب َخ السعىدٌ مىدح )51إت ؽددد المبدح )

( مىن 222/2رب َخ غلا ا كززبة للدعىح إلً الغمعُخ الزهسُسُخب ثُنمب ؽددد المىبدح )

( َى  مىن رىب َخ غلىا ا كززىبة للىدعىح 24قبحىو الشركبد ا مب ارٍ مدح   رزغبو  )

لهذك الغمعُخب اٍ ؽُن ررك قبحىو الشركبد العمبحٍ مىعد الدعىح للغمعُىخ الزهسُسىُخ 

للىقذ الذٌ رؾددك حشرح اإلصدا .
 (12) 

وعلً تَخ ؽب  إتا ل  َي  المرسسُن تو لغنخ الزهسىُس ثبلىدعىح اىٍ المىدح المؾىددح 

قبحىحبًب اإو علً الغهخ المعزصخ رىعُه الدعىح إلحعيبد علً حفيخ الشركخ.
 (13)

   

/ تو ً( منىه مىدح صكصىُن َىمىبً 11تمب قبحىو الشركبد العراقٍ ايد ؽىددد المىبدح )

مىىن رىىب َخ صىىدو  أىىهبدح رهسىىُس الشىىركخ للىىدعىح إلىىً اإلعزمىىبع الزهسىىُس مىىن قجىىل 

 مرسسٍ الشركخ. 

                                                           

(
11

. واحةرب د. اُصىل الشىيُرادب 225من الزفبصُلب احةرب د. تؽمد مؾمد مؾر ب المصد  السبثاب   ( لمدَد

 210(ب   1025) عمبو: ثك دا  حشرب 2أركخ الشعص الىاؽد تٌ المسرولُخ المؾدودحب ط

(
12

 (.201احةر المبدح )( 

(
13

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.222/1احةر المبدح ) ( 
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وحكؽع إو المشرع العراقىٍ قىد وقىع اىٍ رلىل ثىُن عنىدمب إعزمىد رىب َخ صىدو  

لمىدح الزىٍ َغىت ركلهىب الىدعىح لإلعزمىبع الزهسُسىٍب أهبدح الزهسىُس تسبسىبً لؾسىبة ا

وابره إو أهبدح رهسىُس رصىد  للشىركخ المسىبهمخ ايىظب تمىب ثيُىخ تحىىاع الشىركبد اىك 

( من قىبحىو الشىركبد الزىٍ حصىذ علىً 29رصد  لهب مضل هذك الشهبدح ثد لخ المبدح )

مىىن رىىب َخ  )... وَعلىىن المسىىغل مىاايزىىه علىىً الطلىىت تو  اضىىه لىىه رىىك  عشىىرح تَىىب 

رسىىلمه الطلىىتب اُمىىب عىىدا الشىىركبد المسىىبهمخب رصىىد  أىىهبدح رهسىىُس الشىىركخ عنىىد 

 صدو  قرا  المىاايخ علً رهسُسهب(.

وثذلك   رصد  أهبدح رهسُس للشركخ إ  الشركخ المسبهمخب تمىب ثيُىخ الشىركبد 

َيزصر ا مر علً إعكو المسغل قجى  طلت الزهسُس.
 (14)

   

رنبقضبً آرر الً مب ريد  ثصدو  قبحىو رعىدَل قىبحىو  ص  تضبف المشرع العراقٍ

( احفىىخ 29ب والزنىىبقه هىىذك المىىرح ثىىُن المىىبدح )1029لسىىنخ  21الشىىركبد الغدَىىد  قىى  

( المعدلخب إت ارضذ األرُرح عيىثخ علً كل مىن َمىب س حشىبط 124الذكرب والمبدح )

ب "دوو ثإس  أركخ مسىبهمخ تو أىركخ مؾىدودح تو أىركخ رضىبمنُخ تو مشىروع اىردٌ

إسزؾصب  أهبدح رهسُس"ب اٍ ؽُن إو األرُرح   رصد  إ  للشركبد المسبهمخ واا 

 (.  29حص المبدح )

/صبحُبً( األصر المزررت علً رعلن مرسسى الشىركخ عىن الىدعىح 11ورؾدد المبدح )

لإلعزمىىبع الزهسُسىىٍ ثىىهو رىلىىذ المسىىغل الىىدعىح لهىىذا اإلعزمىىبع مىىع رؾدَىىد  مبحىىه 

دعىىىح تعضىىبء الشىىركخ المسىىبهمخ عىىن طرَىىا اعىىكو َنشىىر اىىٍ  ومكبحىىهب علىىً تو رىىز 

النشرح واٍ صؾُفزُن َىمُزُن واٍ سى  ثغداد لألو ا  المبلُخ.
 (15)

 

                                                           

(
14

 .11كىمبحٍب المصد  السبثاب  لطُن عجر  ( د.

(
15

ر  إَيبف العمل ثسى  ثغداد لألو ا  المبلُخب وؽل ومؾله سى  العرا  لألو ا  المبلُىخ ثمىعىت تمىر سىلطخ ( 

 .1003لسنخ  13ا  زكف المرقزخ  ق  
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وَجدو لنب إو المشرع العراقٍ سلك ثهذا الصىدد سىلك مؾمىىدب وَزفىا مىع مىقىن 

الزشىىىرَعبد الميب حىىىخب إ  إحنىىىب حىىىري إو مىىىن األاضىىىل تو رؾىىىدد مىىىدح معُنىىىخ لمسىىىغل 

 د للدعىح إلً اإلعزمبع   تو َزرك ا مر لزيدَرك.الشركب

وارزلفىذ اليىىاحُن الميب حىىخ اىٍ الشىىعص الىذٌ َزىرتس الهُئىىخ العبمىخ الزهسُسىىُخب 

امنهىىب مىىن قىىر د تو َزرتسىىهب تؽىىد تعضىىبء اللغنىىخ الزهسُسىىُخب
 (11 )

ومنهىىب مىىن اعطىىً 

للهُئخ العبمخ تو رنزعت الر ُس من ثُن المرسسُنب
 (11 )

جىدت اإلحزعىبة ومنهب من ارذ ثم

تَضبً لكنه ل  َشزرط تو َكىو الر ُس المنزعت من المرسسُن.
 (19)

 

/ تو ً( قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ تو َكىىىو   ىىُس 94اىىٍ ؽىىُن تقىىرد المىىبدح )

تو لغنىىىخ المرسسىىُن اىىٍ الشىىركخ المسىىىبهمخ والمىىدَر المفىىى  اىىىٍ  مغلىىس اإلدا ح

إحزعبة   ُسبً للهُئىخب وإو الؾكى  الشركبد األرري   ُسبً إلعزمبع الهُئخ العبمخ ؽزً 

 هذا الؾك  َسرٌ علً عمُع تحىاع اإلعزمبعبد ثمب اُهب اإلعزمبع الزهسُسٍ.

والىاقع إو الؾك  الىذٌ عىبءد ثىه المىبدح اعىكك َضُىر اللىجس والغمىى ب ثعىد تو  

رطرقذ إلً   بسخ الهُئخ العبمخ عمىمبًب ومب َهمنب هنب من الىذٌ َزىرتس الهُئىخ العبمىخ 

ألو هىذا المغلىس لى  َنزعىت ثعىدب اُجيىً  سُسُخب اإتا إسزجعدحب   ُس مغلس اإلدا حالزه

لنب   ُس لغنىخ المرسسىُن والمىدَر المفىى ب اهمىب   ىُس لغنىخ المرسسىُن اىك َمكىن 

رصىىى ك إ  إتا كبحىىذ الشىىركخ مسىىبهمخب وهىىذا مىىب َركىىدك حىىص المىىبدح آحفىىخ الىىذكرب ومىىب 

 (.2/صبلضب/25رركدك المبدح )

عىىدا الشىىركخ  –ر المفىىى ب اىىإو مىىن َعُنىىه هىىٍ الهُئىىخ العبمىىخ تارهىىب تمىىب المىىدَ

المسبهمخب
 (20 )

وَجيىً السىرا  الىذٌ َجؾىش عىن اعبثىخب مىن الىذٌ َىرتس الهُئىخ العبمىخ 

الزهسُسُخ اٍ الشركبد األرري عدا المسبهمخ  اٍ ظل عد  وعىد مدَر مفىى  عنىد 

                                                           

(
11

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.209) ( احةر المبدح

(
11

  ارٍ.( من قبحىو الشركبد ا مب222/3) المبدحاحةر ( 

(
19

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ.91/2) المبدحاحةر ( 

(
20

 /تو ( من قبحىو الشركبد العراقٍ.212) ( احةر المبدح
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  َزضىىمن مىىب َسىىمؼ  عيىىد اإلعزمىىبع الزهسُسىىٍب سىىُمب إو قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ

 للشركبء تو َعُنىا مدَراً مفىضبً اٍ عيد الشركخ علً النؾى الذٌ سنجُنه  ؽيبً.

إو اإلعبثخ عن هذا السرا  رؾزىبط إلىً رىدرل رشىرَعٍ اىٍ ضىىء احعىدا  الىنصب 

/تو ً( ثهو َرتس الهُئىخ العبمىخ الزهسُسىُخ أىعص َىز  94وحيزرػ تو َز  رعدَل المبدح )

 ألعضبء اٍ اإلعزمبع الزهسُسٍ.إحزعبثه من ثُن ا

تمب اإلعزمبع العبدٌ )السنىٌ(ب اإو الغهخ الزٍ رىدعى الُىه اىٍ اليىىاحُن الميب حىخ 

هٍ مغلس اإلدا حب الىذٌ َغىت تو َىدعى الهُئىخ العبمىخ إلعزمىبع مىرح اىٍ السىنخ علىً 

األقلب علً تو رز  الدعىح رك  مدح معُنخ من السنخ الزبلُخ ؽددرهب هذك اليىاحُن
 (22)

. 

( من قبحىو الشركبد العراقٍ مجدت مفبدكب تو رغزمع 15اٍ ؽُن وضعذ المبدح )

الهُئخ العبمخ اٍ الشركخ المسبهمخ مىرح واؽىدح علىً األقىل كىل سىنخب وكىل سىزخ تأىهر 

 ثبلنسجخ للهُئبد العبمخ اٍ ثيُخ تحىاع الشركبد.

 ولنب علً مب ريد  مكؽةزُن همب:

( مىعىىىداً مؾىىىدداً لعيىىىد اإلعزمىىىبع السىىىنىٌ اسىىىىح 15عىىىد  رؾدَىىىد المىىىبدح ) -2

ثبلزشرَعبد الميب حخب وكل مب اٍ األمر قىر د تو َعيىد مىرح تو مىررُن اىٍ 

السنخ ؽست حىع الشركخب ومىن عبحىت آرىر إتا كىبو عىد  الىدعىح لإلعزمىبع 

ٍ المىبدح اٍ الزب َخ المؾدد ثيبحىو َلد  المسغل ثبلدعىح إلُه واا مب و د اى

/صبحُبً(ب اإو اعمب  هذا النص َزطلت رؾدَد رب َخ عيد اإلعزمىبعب سىُمب 11)

 إو اليبحىو ل  َؾدد رب َخ معُن له. 

تمىب المكؽةىىخ الضبحُىىخ اززعلىىا ثبلغهىىخ الزىٍ رىىدعى إلىىً عيىىد اإلعزمىىبعب ابلمىىبدح  -1

( كمىىب تسىىلفنب ؽىىددد الغهىىبد الزىىٍ رىىدعى إلىىً إعزمبعىىبد الهُئىىخ العبمىىخ 11)

بً دوو رؾدَىىد للغهىىخ الزىىٍ رىىدعى لكىىل حىىىع مىىن تحىىىاع اإلعزمبعىىبدب عمىمىى

                                                           

(
22

( مىن 11وايىبً للمىبدح ) الزبلُخ  حزهبء السنخ المبلُخ(  والمدح الزٍ َغت ركلهب الدعىح لكعزمبع هٍ السزخ تأهر 

( َىمىبً مىن رىب َخ احزهىبء السىنخ المبلُىخ اىٍ قىبحىو الشىركبد العمىبحٍ المىبدح 90ب و )حةب  الشركبد السعىدٌ

   (. 212/2( تأهر الزبلُخ  حزهبء السنخ المبلُخ اٍ ظل قبحىو الشركبد ا مب ارٍ المبدح )3(ب و )211)



 

 

                                                                                                                                                                                                      

2020-العدد االول  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

وثبسزضنبء هذك المبدح َجدو لنب إو الغهخ المعزصخ للىدعىح لهىذا اإلعزمىبع هىٍ 

)  ُس مغلىس اإلدا ح ثيىرا  مىن المغلىس اىٍ الشىركخ المسىبهمخب والمىدَر 

المفىىى  ثبلنسىىجخ للشىىركبد األرىىريب تو تعضىىبء َملكىىىو مىىب   َيىىل عىىن 

 من  تس المب (.% 20

والذٌ َهمنب هىى مسىلك المشىرع العراقىٍ اىٍ ريُُىدك دعىىح مغلىس اإلدا ح للهُئىخ 

العبمخ السنىَخ ثيرا  من المغلس تارهب وهى مب حعزيد عد  ضىرو رهب تلىك إو اليىبحىو 

الد  الشركخ المسىبهمخ ثعيىد إعزمىبع مىرح واؽىدح اىٍ األقىل كىل سىنخب ومىن صى    حغىد 

 لُه إلً قرا  َصد  عن مغلس اإلدا ح. مجر  لزعلُا الدعىح ا

واسزنبداً إلً مب إلً مب ريد ب اإحنب حري تو َعيىد اإلعزمىبع العىبدٌ السىنىٌ للهُئىخ 

العبمخ ثدعىح من قجىل   ىُس مغلىس اإلدا ح تو المىدَر المفىى ب ؽسىت حىىع الشىركخ 

 رك  صكصخ تأهر من حهبَخ السنخ المبلُخ.

ؾُىش إو هىذا اإلعزمىبع   َنعيىد إ  للنةىر اىٍ تمب ثشهو اإلعزمبع غُر العىبدٌب ا

المسب ل المهمخ الزٍ ريع رب ط صكؽُبد الهُئخ العبمخ اٍ اإلعزمبع العىبدٌب كزعىدَل 

عيد الشركخ تو إحدمبعهب تو رؾىلهبب لىذا اىإو هىذا اإلعزمىبع َزمُىد ثطبثعىه ا سىزضنب ٍب 

والزىٍ قىد   رزؾيىا طُلىخ  اهى   رةهر الؾبعخ الُه إ  عند رىار األسجبة المىعجخ لىهب

 ؽُبح الشركخ لعد  ؽبعخ األرُرح الُه.

اىىإو رؾييىىذ تؽىىد األسىىجبة المىعجىىخ لإلعزمىىبع غُىىر العىىبدٌب وعىىت دعىىىح الهُئىىخ 

العبمىىخ الُىىهب تمىىب الغهىىخ الزىىٍ رىىدعى إلىىً اإلعزمىىبع غُىىر العىىبدٌب اهىىٍ مغلىىس اإلدا ح 

سىجبة الزىٍ رزطلىت ارعىبت والذٌ َغت علُه تو َدعى الهُئخ العبمخ مزً رؾييىذ تؽىد األ

 قرا  ثشهحهب من قجل الهُئخ العبمخ. 

وَكؽع إو اليىاحُن الميب حخ ل  رؾدد المدح الزٍ َغت ركلهب دعىح الهُئىخ العبمىخ 

لإلعزمبع غُر العىبدٌب ورركىذ األمىر إلىً ريىدَر مغلىس اإلدا ح الىذٌ علُىه تو َجىبد  
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ثنفسه إلً رلىك الىدعىحب
 (21)

زعلىا ثدَىبدح  تس مىب  الشىركخ تو ثبسىزضنبء ؽبلىخ واؽىدح ر 

رعفُضىىه ثسىىجت رسىىب ح الشىىركخب إت رلىىد  اليىىىاحُن الميب حىىخ مغلىىس اإلدا ح إتا ثلغىىذ 

رسب ر الشركخ ثنسجخ معُنخ ثضرو ح دعىح الهُئخ العبمخ غُر العبدَخ رك  مدح معُنىخ 

 رعبت اليرا  المنبست ثشهو إمب  َبدح  تس مب  الشركخ تو رعفُضه.
(22)

   

د قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ علىىً حؾىىى صىىرَؼ الغهىىخ الزىىٍ رىىدعى إلىىً ولىى  َؾىىد

اإلعزمبع غُر العبدٌب مع عد  رمُُدك ثُن اإلعزمبعُنب لذا حري إو الغهىخ الزىٍ رىدعى 

/صبحُىبًب 11إلً هذا اإلعزمبع هٍ تارهب الزٍ ردعى إلً اإلعزمبع العبدٌ سُمب إو المبدح )

 ُر العبدٌ. صبلضبً(   رمُد ثُن اإلعزمبع العبدٌ وغ

لكن َكؽع علً قبحىو الشىركبد العراقىٍ إحىه لى  َؾىدد مىدح معُنىخ َغىت ركلهىب 

دعىح الهُئخ العبمخ غُر العبدَخ اٍ ؽب  لؾيذ الشركخ رسب حب وكل مب اٍ األمىر ثهحىه 

%( من  تس مبلهب َؾت علُهب تمىب  َىبدح تو 14الد  الشركخ اٍ ؽب  ثلغذ العسب ح )

صُخ ثبلزصفُخ دوو رؾدَد مدح.رعفُه  تس المب  تو الزى
 (23)

   

وحىىري إو مىىب ريىىد  َشىىكل حيصىىبً رشىىرَعُبً اىىٍ قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍب وَمضىىل 

رهدَد لمصبلؼ الشركبء سُمب اٍ أركبد األمىا ب من سىء رصرف مسرولٍ الشىركخ 

واليب مُن علً إدا رهبب لذا َغت إلدا  مغلس اإلدا ح اىٍ الشىركخ المسىبهمخب والمىدَر 

اٍ الشركبد ا رري ثضرو ح دعىح الهُئخ العبمخ رك  مدح منبسىجخ  رعىبت المفى  

اليرا  الك  ب وثمب َؾفع كُبو الشىركخ وَؾىباع علىً ؽيىى  الشىركبء والىدا نُن علىً 

 ؽد سىاء.

( ثفيررُهىىبب قىىد رضىىمنذ ؽكمىىُن معزلفىىُنب األو  َزعلىىا 15كمىىب حغىىد إو المىىبدح )

%( اىىهكضر مىىن  تس مبلهىىبب وهنىىب َغىىت علىىً الشىىركخ اأىىعب  40ثجلىىىا العسىىب ح )

( َىمبً من رب َخ صجىد العسب ح اٍ مُداحُزهبب والضبحٍ َزعلىا 50المسغل ثذلك رك  )

                                                           

(
21

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.212) المبدحاحةر ( 

(
22

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.231شركبد السعىدٌب واحةر كذلك المبدح )( من حةب  ال240) المبدحاحةر ( 

(
23

 /صبحُبً(.15المبدح )( 
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شىىرع مىىن الشىىركخ اأىىعب  مسىىغل %( اىىهكضر وهنىىب لىى  َزطلىىت الم14ثجلىىىا العسىىب ح )

الشىىىركبد ثىىىذلكب وإحمىىىب الدمهىىىب ثبرعىىىبت تؽىىىد صىىىكس قىىىرا اد ) َىىىبدح  تس المىىىب  تو 

 رعفُضهب تو الزىصُخ ثزصفُخ الشركخ(.

%(ب 14وحعزيد إو عد  إلدا  الشركخ ثإأعب  المسغل عند ثلىا حسىجخ العسىب ح )

هى تؽد الغهىبد الزىٍ  َكىو المشرع العراقٍ قد تغفل مسهلخ مهمخ رزمضلب ثهو المسغل

/صبحُىبً( 15/صبلضبً( الى إأزرطذ المىبدح )11َمكنهب دعىح الهُئخ العبمخ واا حص المبدح )

اأعب  المسىغلب لكىبو لألرُىر تو َىدعى الهُئىخ العبمىخ اىٍ ؽبلىخ ركجىد الشىركخ لعسىب ح 

%( عند رهرر إدا ح الشركخ عىن اليُىب  ثىذلك ومىن صى    َجيىً تمبمنىب سىىي 14رفى  )

 مبد علً مراقت الؾسبثبد للطلت من المسغل لزلك الدعىح.اإلعز

تمب النصبة المطلىة لعيد إعزمبع الهُئخ العبمخب انكؽع إو المشرع العراقٍ قد 

تغفل النص علً النصبة المطلىة ثبلعيد اإلعزمبع الزهسُسٍب األمر الذٌ داع عبحىت 

زمىبع العىبدٌب ثبعزجىب  من الفيه إلً الزسىَخ ثُن حصبة هذا اإلعزمبع مىع حصىبة اإلع

إو اإلعزمبع غُىر العىبدٌ وضىع لىه قىبحىو الشىركبد حصىبثبً ربصىبً قىد عىبءد ؽب رىه 

علً سجُل الؾصر.
 (24) 

ولىىى رىعهنىىب حؾىىى اليىىىىاحُن الميب حىىخ حغىىدهب قىىد ؽىىىددد لهىىذا اإلعزمىىبع حصىىىبثبً 

 معصىصبً حةراً ألهمُزه سُمب إحه َزنبو  مسىب ل مهمىخ سىىاء مىب َزعلىا ثبلرقبثىخ علىً

 رصرابد المرسسُنب تو رعُُن هُئبد إدا ح الشركخ.

واىىٍ هىىذا السىىُب  حغىىد إو قىىبحىو الشىىركبد العمىىبحٍ قىىد ؽىىدد حصىىبة اإلعزمىىبع 

%( مىن  تس مىب  الشىركخ اىٍ األقىلب 54الزهسُسٍ ثؾضى  مسبهمُن َمضلىو حسجخ )

( َىى  23واٍ ؽبلخ عد  رىار النصبة اعكك رز  الدعىح إلً إعزمبع آرىر رىك  مىدح )

من رىب َخ اإلعزمىبع األو  وَكىىو اإلعزمىبع صىؾُؾبً مهمىب كىبو عىدد األسىه  الممضلىخ 

                                                           

(
24

 .112( د. لطُن عجر كىمبحٍب المصد  السبثاب  
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اُىىهب علىىً تو رىىز  الىىدعىح لإلعزمىىبع الضىىبحٍ ثبلنشىىر وايىىبً ألؽكىىب  اليىىبحىوب قجىىل مىعىىد 

( تَب  اٍ األقل.1اإلعزمبع الغدَد ثـ )
 (25)

   

اىىٍ ؽىىُن َزطلىىت قىىبحىو الشىىركبد ا مىىب ارٍ ؽضىىى  مسىىبهمُن َمضلىىىو حسىىجخ 

% اٍ األقىل مىن  تس مىب  الشىركخب اىإو لى  َزىىار النصىبة امعىل اإلعزمىبعب إلىً 40

( َىمىبً مىن 24( تَىب  و  ردَىد عىن )4إعزمبع صىبو  َنعيىد ثعىد مضىٍ مىدح   ريىل عىن )

رب َخ اإلعزمبع األو ب وَزؾيا النصبة ثؾضى  تٌ حسجخ من المسبهمُن.
 (21)

  

زراط ؽضىى  مسىبهمُن َشىكلىو وَزفا حةب  الشركبد السعىدٌ مع مب ريد  ثإأى

مب   َيل عن حصن  تس المب  واٍ ؽبلخ عىد  رؾيىا النصىبةب رىز  الىدعىح إلعزمىبع 

( َى  اٍ ا قل من رىعُه الدعىح.24صبو  َعيد ثعد )
 (21)

   

وحري ضرو ح تو َىلٍ المشرع العراقٍ اإلعزمبع الزهسُسٍ اهزمبمبً تكجىرب مىن 

حةىىراً ألهمُزىىه وكىحىىه َعىىد حيطىىخ الشىىروع  رىىك  سىىن تؽكىىب  رنةىىُ  عىاحجىىه المعزلفىىخ

 للشركخ ورزىقن علُه ثدء الشركخ لممب سخ حشبطهب الذٌ حشهد من اعله.

وثشهو النصبة المؾدد لإلعزمىبع العىبدٌ اىٍ اليىىاحُن الميب حىخب انغىد إو حةىب   

الشركبد السعىدٌ قد ؽددك ثؾضى  مسىبهمىو َمضلىىو  ثىع  تس مىب  الشىركخ علىً 

زرط النةب  األسبسٍ للشركخ حسجخ تعلً ثشرط تو   رزغىبو  النصىن.األقلب مب ل  َش
 

اإو ل  َزؾيا النصبةب اُز  عيد إعزمبع صبو  َعيد رك  الضكصىُن َىى  الزبلُىخ لإلعزمىبع 

السبثاب وَعد النصبة مزؾييبً اٍ هذا اإلعزمبع تَبً كبحذ حسجخ األسه  الممضلخ اُه.
 (29) 

العمىىبحٍب مىىع رؾدَىىد حسىىجخ تعلىىً لإلعزمىىبع وثىىذاد الؾكىى  ترىىذ قىىبحىو الشىىركبد 

األو  ثإأىزراط ؽضىى  تعضىبء َمضلىىو حصىن تسىه   تس المىب  اىٍ األقىلب ورؾدَىىد 

                                                           

(
25

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.209( المبدح )

(
21

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.222( المبدح )

(
21

 سعىدٌ.( من حةب  الشركبد ال51( المبدح )

(
29

 (. 92/2( المبدح )
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( تَىىب  علىىً األكضىىر مىىن الزىىب َخ المؾىىدد 1مىعىىد اإلعزمىىبع الضىىبحٍ ثمىىب   َدَىىد عىىن )

لإلعزمبع األو .
 (30) 

نغىىد إو قىىبحىو وثشىهو النصىىبة الىىك   لإلعزمىىبع العىىبدٌ اىىٍ اليىىبحىو العراقىىٍب ا

الشىىركبد قىىد ؽىىددك ثؾضىىى  تعضىىبء َمزلكىىىو تكضرَىىخ األسىىه  المكززىىت ثهىىب والمسىىددح 

اقسىىبطهب اىىٍ الشىىركخ المسىىبهمخب واكضرَىىخ األسىىه  المداىعىىخ اىىٍ الشىىركخ المؾىىدودح 

وتكضرَخ الؾصص اٍ الشركخ الزضبمنُخ.
 (32)

   

 مىىن وكىىبو علىىً المشىىرع العراقىىٍ رؾدَىىد حسىىجخ معُنىىخ َزؾيىىا ثهىىب النصىىبة ثىىد ً 

اسزعدا  مصطلؼ )األكضرَخ( الذٌ قد َضُر اللجس والغمى ب اكمىب إو األكضرَىخ رزؾيىا 

% اإحهب اَضبً رزؾيا ثهعلً من هذك النسجخب ومىن عبحىت آرىر حكؽىع 40ثمب َدَد عن 

إأىىزراط رؾيىىا النصىىبة لإلعزمىىبع العىىبدٌ اىىٍ الشىىركخ المسىىبهمخ ثؾضىىى  تعضىىبء 

والمسىىددح اقسىىبطهب(ب اىىٍ ؽىىُن إو ؽكىى  المىىبدح َملكىىىو تكضرَىىخ األسىىه  )المكززىىت ثهىىب 

/صبحُىىبً( مىىن اليىىبحىو والمزمضلىىخ ثغىىىا  ريسىىُظ قُمىىخ األسىىه  المكززىىت ثهىىب قىىد علىىا 31)

(ب لىذا مىن ثىبة تولىً تو َىز  ؽىذف عجىب ح )والمسىددح 53/1003ثمىعت األمر  قى  )

 /تو ً(.91اقسبطهب( من المبدح )

ع إلىً الُىى  حفسىه اىٍ ا سىجىع الزىبلٍ اإو ل  َكزمل النصبة اُز  رهعُل اإلعزمب 

واىىٍ المكىىبو تارىىهب وَعىىد النصىىبة مكىىزمكً إتا ؽضىىر اإلعزمىىبع تعضىىبء َمضلىىىو حسىىجخ 

%( مىىن عىىدد األسىىه  تو الؾصىىص. كمىىب َمكىىن للشىىركخ تو رطلىىت مىىن المسىىغل 14)

الزغبضىىٍ عىىن رطجُىىا النسىىجخ األرُىىرح كؾىىد تدحىىً للنصىىبةب مزىىً وعىىدد وايىىبً لغىىدو  

وظروف ترريب إو الؾد األدحً المطلىة لن َفُىد مصىبلؼ المىبلكُنب تعمب  اإلعزمبع 

 مع امكبحُخ تو رشزرط الشركخ أروط تكضر صراؽخ لزؾيُا النصبة.

                                                           

(
30

( مىىن قىىبحىو الشىىركبد ا مىىب ارٍ. 212( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العمىىبحٍب واحةىىر كىىذلك المىىبدح )212( المىىبدح )

ب) ثُىىىىىرود: منشىىىىىى اد الؾلجىىىىىٍ 21مىسىىىىىىعخ الشىىىىىركبد الزغب َىىىىىخب طواحةىىىىىرب د.الُىىىىىبس حبصىىىىىُنب 

 ومبثعدهب. 123(ب  1020الؾيىقُخب

(
32

 ىو الشركبد العراقٍ./تو ً( من قبح91( المبدح )
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%( كؾد تدحً لؾضى  اإلعزمبع َضُر مشىكلخ ترىريب 14وحري إو رؾدَد حسجخ )

امب الؾكى  اىٍ ؽبلىخ عىد  رؾيىا هىذك النسىجخ اىٍ اإلعزمىبع الضىبحٍب ومىع سىكىد قىبحىو 

 الشركبد عن وضع ؽل لهذك المشكلخب اإو األمر َزطلت ردركً رشرَعُبً. 

كمب إو النص علً منؼ الشركخ الؾا اٍ الطلت من مسىغل الشىركبد الزغبضىٍ 

من هىٍ الغهىخ الزىٍ رطلىت تلىك هىل هىٍ  عن النسجخ اعككب َضُر عدح رسبؤ د. تهمهب

الهُئخ العبمىخ ت  مغلىس إدا ح الشىركخ المسىبهمخ ت  المىدَر المفىى   ومزىً َىز  ريىدَ  

هىىذا الطلىىت  رىىك  اإلعزمىىبع الضىىبحٍب ت  َغىىت عيىىد إعزمىىبع صبلىىش َيىىد  اُىىه  ومىىب هىىٍ 

( /تو ً 91الؾب د الزٍ َغى  الزغبضٍ عن رطجُا رلك النسجخ  سىُمب إو حىص المىبدح )

قد عبء ثعجىب ح غبمضىخ )ثنىبء علىً عىدو  تعمىب  اإلعزمىبع وظىروف ترىري(ب وكىبو 

األاضل تو َز  رؾدَد الؾب د الزٍ َمكن من ركلهب للمسىغل المىاايىخ علىً الزغبضىٍ 

 عن رطجُا النسجُخ الدحُب للنصبة لؾمبَخ ؽيى  المسبهمُن.

ة لإلعزمىبع تمب حصبة اإلعزمبع غُر العبدٌ اُزؾيىا ثؾضىى  النصىبة المطلىى

/صبحُىىبً( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍب ممىىب َعنىىٍ إو 92األو  ؽسىىت منطىىى  المىىبدح )

المشرع العراقٍ قد رطلت ؽضى  تعضبء َملكىو تكضرَخ األسه  تو الؾصص ؽسىت 

 األؽىا .

/تو ً( 91إو هىىذا الؾكىى  َمكىىن تو َىعىىه تاد ا حزيىىبد الىىىا د علىىً حىىص المىىبدح )

ثضىرو ح رؾدَىد حسىىجخ معُنىخ علىً وعىىه العصىى  كمىب إحىىه لى  َجىُن مىىب الؾكى  إتا لىى  

َزىار النصبة المطلىة )األكضرَخ(ب مع رطى ح ا سجبة المىعجخ لعيد هىذا اإلعزمىبع 

 وتهمُخ اليرا اد المزعذح اُه.

ٌ ترذد ثه اليىاحُن الميب حخ ثشهو حصبة هىذا اإلعزمىبع اىُكؽع إحهىب والؾل الذ

إأزرطذ حسجخ تعلً لزؾيا النصبة من رلك المير ح لإلعزمبع العىبدٌب واعىب د اىٍ 

الىقذ تاره عيد إعزمبع صىبو  رىك  مىدح معُنىخ عنىد عىد  رؾيىا النصىبةب مىع رعفىُه 

 النسجخ المطلىثخ اٍ اإلعزمبع الضبحٍ.



 

 

                                                                                                                                                                                                      

2020-العدد االول  -جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والسياسية اجمللد العاشر  

P- ISSN:2075-2024 E-ISSN: 2706-5804 

لشركبد السعىدٌ ثعد  صؾخ إعزمبع الغمعُىخ العبمىخ غُىر العبدَىخ إت تقر حةب  ا

إ  مع ؽضى  مسبهمىو َمضلىىو حصىن  تس المىب  اىٍ األقىلب مىب لى  َشىزرط النةىب  

ا سبسىىٍ للشىىركخ حسىىجخ تعلىىً ثشىىرط تو   رزغىىبو  الضلضىىُن اىىإو لىى  َزؾيىىا النصىىبة 

المدح المؾىددح لإلعزمىبع الك  ب وعهذ الدعىح إلعزمبع صبو  َعيد ثعد سبعخ من إحزهبء 

األو ب وَكىو هىذا اإلعزمىبع صىؾُؾبً إتا ؽضىرك مسىبهمىو َمضلىىو  ثىع  تس المىب  

علً األقل. اإو لى  َزؾيىا النصىبة الضىبحٍ لإلعزمىبع الضىبحٍب وعهىذ الىدعىح إلعزمىبع 

( َىمبً من رب َخ اإلعزمبع الضىبحٍب وَكىىو اإلعزمىبع صىؾُؾبً تَىبً 20صبلش َعيد رك  )

األسه  الممضلخ اٍ اإلعزمبع.  كبحذ عدد
(31)

   

%( حصىبثبً لإلعزمىبع غُىر العىبدٌب 14وَشزرط قبحىو الشركبد العمبحٍ حسىجخ )

( تَىب  علىً األكضىر مىن 1اإو ل  َزؾيا النصبة المطلىةب ص  عيد إعزمبع صىبو  رىك  )

رب َخ اإلعزمبع األو ب وَكىو اإلعزمبع صؾُؾبً ثؾضى  تعضىبء َمزلكىىو تكضىر مىن 

س المب .حصن  ت
 (32) 

Iالوطلت الضبلش .  .ط 

 قىاعذ حضىر اإلعزوبعبد والزصىيذ على القزاراد

  َزيُد ؽضى  مبلكٍ األسه  تو ؽصص الشىركخ إلىً إعزمبعىبد الهُئىخ العبمىخ 

ثضىىىرو ح إمىىىزكك ميىىىدا  معىىىُن مىىىن رلىىىك األسىىىه  تو الؾصىىىصب تلىىىك إو ؽضىىىى  

هىىى مىىن الؾيىىى  ا سبسىىُخ لكباىىخ تعضىىبء الشىىركخب اهىىى الىسىىُلخ الزىىٍ  اإلعزمبعىىبد

َسزطُع من ركلهب ممب سخ ؽيىقه اإلدا َخ والرقبثُخ اٍ الشركخ.
 (33)

 

                                                           

(
31

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ.2و1و93/2( المبدح)

(
32

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.211( المبدح )

(
33

(ب 1001ب) ثُرود: منشى اد الؾلجٍ الؾيىقُىخب ؽيى  المسبه  اٍ الشركخ المسبهمخ( اب و  اثراهُ  عبس ب 

 214. 
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إ  إو ؽضى  عمُع الشركبء قد َكىو تمراً مسزؾُكً سىُمب اىٍ أىركبد األمىىا  

إحمىب اكزفىذ وهذا مىب َفسىر عىد  إأىزراط اليىىاحُن المعزلفىخ ؽضىى  عمُىع الشىركبءب و

ثزؾدَد حسجخ معُنخ من ؽبملٍ األسه  تو الؾصص لزؾيا حصبة اإلعزمبع.
 (34)

 

وإتا كبو األصل الؾضى  الشعصٍ للشرَك إلً إعزمبعىبد الهُئىخ العبمىخب اىإو 

رعذ  ؽضى ه  تؽُبحبً اوعد معه طرَيخ ترري رسمؼ له ثبلمشب كخ وتلىك عىن طرَىا 

 بد.رىكُل تو احبثخ غُرك لؾضى  رلك اإلعزمبع

( منىىهب 92وهىىذا مىىب تقىىرك قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ وحةىى  تؽكبمىىه اىىٍ المىىبدح )

وَكؽىىع علىىً صىىُبغخ حىىص الفيىىرح األولىىً مىىن هىىذك المىىبدحب إحهىىب رمُىىد ثىىُن الىكبلىىخ 

واإلحبثىىخب اىىبألولً ركىىىو ثزىكُىىل الغُىىر ثمىعىىت وكبلىىخ مصىىدقه للؾضىىى  والمنبقشىىخ 

ىو اإلحبثخ ثزىكُىل عضىى آرىر مىن والزصىَذ حُبثخ عن العضى )المىكل(ب اٍ ؽُن رك

األعضبء لهذا الغر ب وهنىب   َشىزرط تو ركىىو اإلحبثىخ مصىدقخ مىن الكبرىت العىد ب 

وإحمب ركىو ثمىعت سند رؾىدد هُئىخ األو ا  المبلُىخ أىكله ومؾزىَبرىه وكُفُىخ اعىدادك. 

(35) 

وَغت تو رىدع الىكب د واإلحبثبد لدي هُئخ ا و ا  المبلُخ قجل صكصىخ تَىب  اىٍ 

ا قل من مىعد اإلعزمبعب وركىو الىكبلخ تو اإلحبثخ َكىو حباذاً لإلعزمبع المؾىدد ايىظب 

إت َنزهُبو ثعيد اإلعزمبع واحزهبءكب وَسزلد  عمل رىكُل آرر لإلعزمبعبد األرىري إو 

كذا إو هذك الىكبلخ رسرٌ إلعزمبع واؽد ايىظ وايىبً لغىدو   غت األصُل اٍ تلكب وه

األعمب  المؾددحب اإو ر  رهعُل هذا اإلعزمبع ثيُذ الىكبلخ حباذح لإلعزمبع الضبحٍ.
 (31) 

                                                           

(
34

 .250ب المصد  السبثاب  1( د. سمُؾخ اليلُىثٍب الشركبد الزغب َخب ط

(
35

. واحةرب اب و  اثراهُ  1029لسنخ  21/صبحُبً( من قبحىو الشركبد العراقٍ المعدلخ ثبليبحىو  ق  92( المبدح )

 .212عبس ب المصد  السبثاب  

(
31

 .1029لسنخ  21/صبلضبً( من قبحىو الشركبد العراقٍ المعدلخ ثبليبحىو  ق  92( المبدح )
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و  حغىىد مجىىر اً مينعىىبً لزمُُىىد المشىىرع العراقىىٍ ثىىُن الىكبلىىخ واإلحبثىىخب اىىبتا كىىبو 

اىك ضىرو ح لهىذا الزمُُىدب  لعضى الشركخ الؾا اٍ َىكل غُىرك ؽضىى  اإلعزمبعىبد

 سُمب إو الىكُل سىاء كبو عضىاً آرر تو من الغُر سىف َكىو له تاد الصكؽُبد.

)قىىبحىو رعىىدَل قىىبحىو 1029لسىىنخ 21ومىىن عبحىىت آرىىر قىىد ععىىل اليىىبحىو  قىى  

الشركبد( هُئخ األو ا  المبلُخ الغهخ المعزصخ ثزؾدَد سند اإلحبثخ ومؾزىَبرىه وركىىو 

هٍ الغهخ الزٍ رىدع عندهب اإلحبثىبد والىكىب د قجىل اإلعزمىبع مسرولخ عن صؾزهب و

لغر  ردقُيهبب ثعد تو كبو مسىغل الشىركبد هىى الغهىخ المعزصىخ ثزؾدَىد أىكل سىند 

اإلحبثخ ومؾزىَبرهب وكبحذ إدا ح الشركخ هٍ المسرولخ عن رىدقُا الىكىب د واإلحبثىبد 

الذٌ عبء ثه الزعدَل األرُىر الزٍ َغت تو رىدع عندهب قجل اإلعزمبعب وحري إو الؾك  

ليبحىو الشركبد غُر دقُا و  َمكن قجىله إ  إتا كبحذ الشركخ مسىبهمخب امىب الىداعٍ 

إلقؾب  هُئخ األو ا  المبلُخ ثمسب ل رب ط إرزصبصىهب وتهىدااهبب سىُمب إو مىب َزىداو  

اٍ هذا السى  هٍ األو ا  المبلُخ الصبد ح عن الشركبد المسبهمخ ايىظ دوو غُرهىب 

من الشركبد.
(31)

     

ورير اليىاحُن الميب حخ ؽا الشىرَك ثزىكُىل غُىركب   ثىل إو ثعضىهب قىد عىد هىذا 

الؾا من النةب  العب ب اك َغى  ريُُد هذا الؾا ولى حص النةب  األسبس للشركخ علً 

عد  إمكبحُخ الزىكُل.
 (39) 

آرىرب  وَكؽع علً هذك اليىاحُن إحهب تعب د الزىكُل سىىاء كىبو الىكُىل عضىىاً 

تو من الغُر ووضعذ لكك الؾبلزُن ؽكمىبً واؽىدب ثعىكف اليىبحىو العراقىٍ الىذٌ مُىد 

ثُن الىكُل الشرَك والىكُل من الغُر. كمب وضعذ ثعه الشروط اٍ الىكُل حغملهىب 

 ثبِرٍ:

                                                           

(
31

 )اليبحىو المىقذ ألسىا  ا و ا  المبلُخ(.1003لسنخ  13( من ا مر  ق  5/5( واليس  )1/5)( احةر اليس  

(
39

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ. 15/2( احةر المبدح )
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تو   َكىو من تعضبء مغلس اإلدا حب -2
 (40)

وحعزيىد إو هىدف هىذا الشىرط هىى  

إلدا ح ثبرعىىبت اليىىرا اد علىىً مسىىزىي مغلىىس رفىىبدٌ إحفىىراد تعضىىبء مغلىىس ا

 اإلدا ح والهُئخ العبمخ.

تو   َزغبو  حسىجخ معُنىخ مىن تسىه  الشىركخ ثصىفزه وكىُكًب اىإتا كىبو ثإمكىبو  -1

الىكُل تو َزليً وكب د من تكضر من عضىب اإو هذك اليىىاحُن الدمزىه ثىإو   

الىكبلىخ ثبطلىخ. %( مىن تسىه  الشىركخب وإ  كبحىذ4رزغبو  حسجخ من َمضله  )
 

(42) 

( قجل رعلُيهىبب إت 2/صبلضبً/92و ثمب حغد مىقفبً ممبصكً للمشرع العراقٍ اٍ المبدح )

منعىىذ العضىىى الشىىركخ المسىىبهمخ مىىن غُىىر قطىىبع الدولىىخ تو َمضىىل اىىٍ إعزمىىبع الهُئىىخ 

%( مىىىن  تس مىىىب  الشىىىركخ 20العبمىىىخ تصىىىبلخ تو وكبلىىىخ تو إحبثىىىخ حسىىىجخ ردَىىىد عىىىن )

 ٍ الشركخ المسبهمخ العبصخ.%( ا10المعزلطخ و)

وَكؽع علً حص هىذك الفيىرح المعليىخب إحهىب اقزصىرد علىً الىكُىل العضىى مىن 

اليطىىبع العىىب  و  رشىىمل الىكُىىل مىىن غُىىر األعضىىبءب كمىىب إحهىىب وقعىىذ اىىٍ رنىىبقه 

ثبلنص علىً صىفخ الىكُىل )وكبلىخ تو إحبثىخ( اىٍ ؽىُن إو الىكبلىخ ركىىو لغُىر العضىىب 

و د اٍ صىد  الفيىرح تارهىب )  َغىى  للعضىى( اىٍ ؽىُن إو ا مر الذٌ َزنبقه مع مب

 /تو ً(.92الىكبلخ ركىو لغُر العضى ثد لخ المبدح )

كمب َررذ علُهب إحهب وضعذ حسىجخ معُنىخ لمىب َملكىه العضىى تصىبلخ وحُبثىخ وهىذا 

%( مىىىن  تس مىىىب  الشىىىركخ المسىىىبهمخ 20َسىىىززجع اليىىىى  إو مىىىن َملىىىك تكضىىىر مىىىن )

 ركخ المسبهمخ العبصخ   َمكن إحبثزه.%( للش10المعزلطخ تو )

                                                           

(
40

(ب وحةىب  الشىركبد السىعىدٌ 211/2( وهذا الشرط قد وضعه كل من قبحىو الشركبد ا مىب ارٍ اىٍ المىبدح )

(. واحةىىرب د. الُىىبس حبصىىُنب مىسىىىعخ 259ركبد العمىىبحٍ اىىٍ المىىبدح )(ب وقىىبحىو الشىى15/1اىىٍ المىىبدح )

 .20ب المصد  السبثاب   21الشركبد الزغب َخب ط

(
42

( مىىن قىىبحىو الشىىركبد ا مىىب ارٍب 211( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العمىىبحٍب وكىىذلك المىىبدح )251( احةىىر المىىبدح )

 ومب ثعدهب. 31واحةرب د.الُبس حبصُنب المصد  السبثاب   
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ورزعذ قرا اد الهُئخ العبمخ ثبلزصىَذ علُهبب إت َمزلك كل عضىى تصىىاربً ثعىدد 

مىب َملكىىه مىن تسىىه  اىٍ أىىركبد األمىىا ب وثميىىدا  حسىجخ ؽصىىخ كىل أىىرَك اىىٍ  تس 

المىىب  اىىٍ الشىىركخ الزضىىبمنُخ.
(41) 

وَكىىىو الزصىىىَذ علىىً اليىىرا اد علنُىىبًب إ  اىىٍ 

المسىىب ل الزىىٍ رزعلىىا ثإحزعىىبة وإقبلىىخ تعضىىبء مغلىىس اإلدا ح اىىٍ الشىىركخ المسىىبهمخ 

والمدَر المفى  اٍ الشركبد األرريب تو ثنبء علً طلت تعضبء َؾملىو مب   َيىل 

%( من األسه  تو الؾصص الممضلخ اٍ اإلعزمبع.20عن )
 (42)

   

لشىركبد العراقىٍب رزعىذ اليىرا اد ثهغلجُىخ األصىىاد الممضلىخ اىٍ ووايبً ليبحىو ا

اإلعزمىىبع العىىبدٌب مىىب لىى  َزطلىىت عيىىد الشىىركخ حسىىجخ تعلىىًب تمىىب اليىىرا اد المزعليىىخ 

ثبإلعزمبع غُر العبدٌ للهُئخ العبمخ ايد رطلىت اليىبحىو تصىىاد اغلجُىخ مىبلكٍ األسىه  

وتصىاد اغلجُىخ مىبلكٍ األسىه   المكززت ثهب والمسددح اقسبطهب اٍ الشركخ المسبهمخب

المسددح اىٍ رىب َخ الىدعىح لإلعزمىبع اىٍ الشىركخ المؾىدودحب وثبإلعزمىبع اىٍ الشىركخ 

الزضبمنُخ.
 (43)

 

وحعزيد إو إأزراط اغلجُخ األسه  المكززىت لهىب اىٍ الشىركخ المسىبهمخ والمؾىدودح 

الهُئىخ العبمىخ غُىر العبدَىخ  تو اإلعمبع اٍ الشركخ الزضبمنُخ لصىؾخ قىرا اد إعزمىبع

مؾىىل حةىىرب وتلىىك إو حصىىبة عيىىد هىىذا اإلعزمىىبع هىىى ؽضىىى  تكضرَىىخ تصىىؾبة  تس 

%( من األسه  المكززت ثهب تو الؾصص ؽست األؽىىا ب ومىن صى  اإحىه 42المب  تٌ )

  َمكىىىن إرعىىىبت تٌ قىىىرا  إ  ثإعمىىىبع الؾبضىىىرَن مىىىن المسىىىبهمُنب وهىىىذا تمىىىر غُىىىر 

لخ تكجىىر اىىٍ الشىىركخ الزضىىبمنُخ الزىىٍ رطلىىت اليىىبحىو مزصىىى  الؾصىىى ب ورجىىدو المشىىك

اعمبع الشركبء اُهبب اإتا إحعيد حصىبة اإلعزمىبع غُىر العىبدٌ لهىذك الشىركخ ثؾضىى  

%( مىن الؾصىصب اكُىن َزؾيىا حصىبة الزصىىَذ   ومىب 42أركبء َمضلىىو حسىجخ )

  اب ىىدح مضىىل هىىذا اإلعزمىىبع إتا كىىبو الؾبضىىرَن اُىىه   َمكىىنه  إرعىىبت قىىرا  واىىا عىىدو

                                                           

(
41

 ( من قبحىو الشركبد العراقٍ.91احةر المبدح )( 

(
42

 /تو ً( من قبحىو الشركبد العراقٍ.91( المبدح )

(
43

 /صبحُبً(.91( المبدح )
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األعمب ب إو مب ريد    أك ثؾبعخ إلىً رىدرل رشىرَعٍ ثراىع النسىجخ المطلىثىخ لصىؾخ 

 هذا اإلعزمبع لنسجخ تعلً.

وحغد إو اليىاحُن الميب حىخ وإو إأىزرطذ صىدو  قىرا اد الهُئىخ العبمىخ العبدَىخ 

ثهغلجُىىخ األسىىه  الممضلىىخ اىىٍ اإلعزمىىبعب
 (44)

إ  تحهىىب حةمىىذ الزصىىىَذ علىىً قىىرا اد  

مخ غُر العبدَخ ثشكل تكضر دقخب إت رطلجذ رصىَذ حسجخ معُنىخ مىن اصىىاد الهُئخ العب

الؾبضىىرَن اىىٍ اإلعزمىىبعب ولىىُس مىىن مغمىىىع عمُىىع الشىىركبءب إت إأىىزرط اليىىبحىو 

( منهب اصدا  قىرا اد الغمعُىخ ثهغلجُىخ صكصىخ ا ثىبع األسىه  213العمبحٍ اٍ المبدح )

 بد السعىدٌ حسجخ الضلضُن. ( من حةب  الشرك93/3اٍ اإلعزمبعب ورطلجذ المبدح )

ورؾضىىر اليىىىاحُن الميب حىىخ علىىً تعضىىبء مغلىىس اإلدا ح )ثصىىفزه  مسىىبهمُن( 

الزصىَذ علً قىرا اد الهُئىخ العبمىخ المزعليىخ ثهى ب اىك َغىى  لعضىى مغلىس اإلدا ح 

الزصىىىَذ علىىً قىىرا اد الهُئىىخ العبمىىخ العبصىىخ ثىىإثراء تمزىىه مىىن المسىىرولُخ المزررجىىخ 

إلدا حب تو الزىىٍ لهىى  اُهىىب مصىىلؾخ أعصىىُخ مجبأىىرح تو غُىىر علىىً عملىىه اىىٍ مغلىىس ا

مجبأرح. 
(45)

 

وحعزيد إو هذا الؾك  عىدَر ثبلزهَُىدب تلىك إو الهُئىخ العبمىخ اىٍ األؽىىا  المزيدمىخ 

إحمىىب رمىىب س وظُفزهىىب الرقبثُىىخ علىىً مغلىىس اإلدا ح ومىىن صىى  لىىُس مىىن المنبسىىت قجىىى  

لعبمىخ والزصىىَذ علىً قرا ارهىب اأزراك تعضبء مغلس اإلدا ح اٍ منبقشىبد الهُئىخ ا

 الزٍ رزعلا ثه .

و  حغد حةُراً للؾك  المزيد  اٍ اليبحىو العراقىٍ  غى  اهمُزىهب وكىل مىب مىعىىد 

اٍ هذا الشهو هىى منىع عضىى مغلىس اإلدا ح الزصىىَذ علىً قىرا اد مغلىس اإلدا ح 

                                                           

(
44

( مىن حةىب  الشىركبد السىعىدٌب والمىبدح 92/2( مىن قىبحىو الشىركبد العمىبحٍب والمىبدح )212( احةر المبدح )

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.211)

(
45

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ.94/1( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍب وكذلك المبدح )215/1مبدح )( احةر ال
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ؾخ الزٍ ركىو لىه اُىه مصىلؾخ مجبأىرح تو غُىر مجبأىرح إ  ثعىد الزصىرَؼ ثهىذك المصىل

والؾصى  علً مىاايخ تعضبء مغلس اإلدا ح.
 (41)

   

وحري إو مب ريد    َىار الؾمبَخ الكباُخ ا اء ردارل المصلؾخ الشعصُخ لعضىى 

مغلىىس اإلدا ح مىىىع مصىىىلؾخ الشىىىركخب إت إو ثإمكبحىىىه الؾصىىىى  علىىىً مىاايىىىخ اغلجُىىىخ 

قىرىه  تعضبء مغلس اإلدا حب اإو اصُىر المىضىىع اىٍ إعزمىبع الهُئىخ العبمىخب اسىزعمل

 الزصىَزُخ للزصىَذ لمصلؾزه.

II.    الوجحش الضبًي 

 رقىين أحكبم اإلدارح الزٌفيذيخ للشزكخ

وايبً ليبحىو الشركبد العراقٍب اإو كل من مغلس اإلدا ح والمدَر المفى  همىب 

الغهزبو اللزبو رزىلُبو اإلدا ح الزنفُذَىخ للشىركخ المسىبهمخ ايىظب اىٍ ؽىُن َيىى  المىدَر 

المسرولُخ اٍ ثيُخ تحىاع الشركبدب لذا اىإو وعىىد هُئىخ عبمىخ ومغلىس المفى  ثهذك 

إدا ح ومدَر مفىى  َيزصىر علىً الشىركخ المسىبهمخب الزىٍ رىعىد اُهىب صىكس هُئىبدب 

 واٍ الميبثل ردا  ثيُخ تحىاع الشركبد من قجل الهُئخ العبمخ والمدَر المفى .

قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍب  واسىزنبداً إلىىً مىىب ريىىد  ورمبأىىُبً مىىع الىنهظ الىىذٌ إرجعىىه

سُكىو ؽدَضنب عىن مغلىس اإلدا ح اىٍ الشىركخ المسىبهمخ ايىظب والمىدَر المفىى  اىٍ 

الشركبد عمىمبً. وتلك اٍ مطلجُن حعصص األو  لزيىَ  تؽكب  مغلس إدا ح الشىركخ 

 المسبهمخب وحزنبو  اٍ الضبحٍ تؽكب  المدَر المفى  للشركخ.

IIالوطلت األول    .أ 

 أحكبم هغلس إدارح الشزكخ الوسبهوخ رقىين

الشركخ المسبهمخ اٍ قبحىو الشركبد العراقٍ ركىو إمب أركخ مسبهمخ ربصىخب 

تٌ َكىو  تس مبلهب مملىك ثبلكبمىل لليطىبع العىب ب تو أىركخ مسىبهمخ معزلطىخب إت 

                                                           

(
41

 /صبحُبً(.229( المبدح )
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َكىو  تس مبلهب مملىك لليطبع العب  تو اليطبع العب ب عنىدمب مىب َملىك هىذا ا رُىر 

%( من  تس المب 14  ريل عن )ثنسجخ 
(41)

. 

َزكىو مغلس اإلدا ح اٍ الشركخ المسبهمخ المعزلطخ من سجعخ تعضبء اصلُُنب 

اصنبو منه  َمضلىو اليطبع العب  َعُنىو ثيرا  مىن الىى َر تو وكُىل الىى َر المعىزصب 

ورمسىىخ تعضىىبء َمضلىىىىو اليطىىبع العىىىب  َمعُىىنه  تعضىىبء الغمعُىىىخ العمىمُىىخ. اىىىإتا 

( تعضىىبءب 2% مىىن  تس المىىب  اُمضلىىه )40سىىجخ مسىىبهمخ اليطىىبع العىىب  رغىىبو د ح

( تعضىبءب3وَمضل اليطىبع العىب  )
 (49 )

اىٍ ؽىُن   َيىل مغلىس اإلدا ح اىٍ الشىركخ 

( تعضىىبءب َنزعىىجه  تعضىىبء 9( تعضىىبء و  َدَىىد عىىن )4المسىىبهمخ العبصىىخ عىىن )

الغمعُخ العمىمُخ للشركخ.
 (50)

 

ء مغلىىس اإلدا ح ثؾىىد تعلىىً وتدحىىًب مىىع ليىىد ؽىىدد المشىىرع العراقىىٍ عىىدد تعضىىب

إثبؽخ تو َؾدد عيد الشركخ عىدد تعضىبء مغلىس اإلدا حب ضىمن الؾىدود الىدحُب والعلُىب 

المؾددحب وهى مب َزفا مع مسلك اليىاحُن الميب حخ.
 (52) 

إ  إحىىه كىىبو علىىً المشىىرع العراقىىٍ وهىىى َضىىع ؽىىد تدحىىٍ وتعلىىً لعىىدد تعضىىبء 

العىىدد ورىىراً لمىىب لىىه مىىن تصىىر اىىٍ ارعىىبت اليىىرا اد مغلىىس اإلدا حب تو َشىىزرط تو َكىىىو 

دارىىل مغلىىس اإلدا حب وَمنىىع ؽىىب د رسىىبوٌ ا صىىىاد عنىىد ارعىىبت اليىىرا ادب وثمىىب 

 َردٌ إلً عد  رعطُل عمل مغلس اإلدا ح عند ارزكف وعهبد حةر األعضبء اُه.

واٍ عبحت آرر َشزرط قبحىو الشركبد العراقٍ تو َكىو عضىى مغلىس اإلدا ح 

(ب الزىٍ إأىزرطذ تو َكىىو 205/2وهى مب َمكىن اسىزنزبعه مىن حىص المىبدح ) مسبهمبً 

عضىىى مغلىىس اإلدا ح مبلكىىبً لمىىب   َيىىل عىىن الفىىٍ سىىه ب ومىىن صىى    َسىىمؼ المشىىرع 

                                                           

(
41

 /تو ً(.1احةر المبدح )( 

(
49

 / او ً( من قبحىو الشركبد العراقٍ.202المبدح )( 

(
50

 /او ً( من قبحىو الشركبد العراقٍ. 203المبدح )( 

(
52

( مىىن حةىىب  الشىىركبد السىىعىدٌب 51/او ً/سىىبثعبً( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العراقىٍ. والمىىبدح )22احةىر المىىبدح )( 

 ( مىن قىبحىو الشىركبد ا مىب ارٍ. واحةىرب د.232/2( من قبحىو الشركبد العمبحٍب والمىبدح )219والمبدح )

 .23(ب   1001ىقُخبثُرود: منشى اد الؾلجٍ الؾي)20مىسىعخ الشركبد الزغب َخب طالُبس حبصُنب 
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العراقٍ إحزعبة عضى مغلس إدا ح من الغُرب وإتا كبو الفيه قد عجر عن هىذا الشىرط 

منزعت للشركخ.ثهسه  الضمبو كىحهب رردٌ إلً ضمبو و ء العضى ال
 (51)

 

ا  إحنىىب حىىري رىىكف مىىب ريىىد ب اىىك ثىىد مىىن السىىمبػ إلحزعىىبة تعضىىبء مىىن غُىىر 

المسبهمُن الذَن َزمزعىو ثبلعجرح الزٍ قد رؾزىبط الُهىب إدا ح الشىركخ وهىى مىب سىمؾذ 

ثىىه اليىىىاحُن الميب حىىخب عنىىدمب اعىىب د تو َكىىىو إحزعىىبة تعضىىبء مغلىىس اإلدا ح مىىن 

العجرحب وقد ؽددد حسجخ األعضبء من غُر المسبهمُن  المسبهمُن تو غُره  من توٌ

  َدَد عن حسجخ معُنخ.
 (52)

  

وحري إو الؾك  تعكك عدَر ثبألرذ ثهب ألحه َىىار إلدا ح الشىركخ الكفىبءاد الزىٍ 

رؾزبعهىب وثمىب َىىنعكس إَغبثُىبً علىىً إدا رهىبب و ثمىب َعزىىر  الىجعه كُىىن حىدرل اىىٍ 

هب والذٌ قىد   َؾىر  علىً إدا رهىب ثبلشىكل مغلس إدا ح الشركخ من لُس مسبهمبً اُ

المطلىىىةب وعىاثنىىب علىىً تلىىك إو هىىذا السىىرا  وا د ؽزىىً وإو كىىبو العضىىى المنزعىىت 

مسىىبهمبًب امىىب الضىىمبو الىىذٌ َيدمىىه امزككىىه إلفىىٍ سىىه  اىىٍ الشىىركخ الزىىٍ َزكىىىو  تس 

مىن مبلهب من مكَُن األسه ب واٍ عمُع ا ؽىا  إو هنىبك مىن الىسىب ل الرقبثُىخ الزىٍ 

 أهحهب ضجظ سلىك العضى المنزعت والذٌ ؽصل علً صيخ المسبهمُن.

كمىىب َكؽىىع إو قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ لىى  َشىىزرط الزرأىىُؼ لعضىىىَخ مغلىىس 

/او ً( منهب الزٍ رنص علً قجى  المسىبه  201اإلدا ح وهذا مب َفه  من رك  المبدح )

َمكىىن تو َىىز  دوو ررأىىُؼ مىىن المسىىبه ب اىىإتا احزعىىت  للعضىىىَخب ثمعنىىً إو اإلحزعىىبة

لعضىَخ مغلس اإلدا حب كبو له تو َعزذ  عن قجىى  العضىىَخ ثإأىعب  المغلىس رىك  

سجعخ تَب  مىن رىب َخ إحزعبثىه إو كىبو ؽبضىراً اىٍ إعزمىبع الهُئىخ العبمىخب ومىن رىب َخ 

 رجلُغه إو كبو غب جبً.

                                                           

(
51

 .121( د. لطُن عجر كىمبحٍب المصد  السبثاب  

(
52

( من قبحىو الشركبد العمىبحٍب والمىبدح 210( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍب والمبدح )233/1احةر المبدح )( 

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ. 51/1)
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 ح مؾل حةرب وتلىك ألهمُىخ الىدو  وحعزيد إو عد  إأزراط الزرأُؼ لمغلس اإلدا

الذٌ َمب سه هذا المغلس اٍ إدا ح الشركخ المسبهمخ وايبً لإلرزصبصبد الزٍ منؾهىب 

له المشرعب ومن ص  إو مىن َنزعىت لهىذا المغلىس َغىت تو رزىىار لدَىه الرغجىخ الغدَىخ 

للمشب كخ اٍ المغلىسب وتو َعجىر ثنفسىه عىن رلىك الرغجىخ. وعلُىه تو َيىد  حفسىه لجيُىخ 

لمسبهمُن لُكىحىا علً إطكع وثُنخ عند إحزعبة مىن َمىضله  اىٍ مغلىس اإلدا حب كمىب ا

إو إأىىزراط الزرأىىؼ مىىن أىىهحه تو َزغىىبو  مشىىكلخ عىىد   غجىىخ المسىىبه  المنزعىىت اىىٍ 

 ا حضمب  لمغلس اإلدا ح.

لىىذا حىىري تو َىىز  إأىىزراط الزرأىىُؼ لعضىىىَخ المغلىىسب وهىىى الؾكىى  الىىذٌ ارىىذ ثىىه 

مب إأزرطذ الزرأؼ لعضىَخ مغلس اإلدا حب وؽةرد رعُىُن تو اليىاحُن الميب حخ عند

إحزعبة اٌ أعص ا  ثعد إقىرا  كزىبثٍ ثيجىى  الزرأىؼ علىً تو َزضىمن هىذا اإلقىرا  

إاصبػ المرأؼ عن اٌ عمل َمب سه اٍ الشركبد ا رري.
 (53)

  

وإت إو قبحىو الشركبد العراقٍ إأزرط اٍ عضى مغلىس اإلدا ح تو َكىىو غُىر 

دا ح الشىركبد ثمىعىت قىبحىو تو قىرا  صىبد  مىن عهىخ معزصىخب اضىك  ممنىع من إ

عىىن إحىىه   َغىىى  لىىه تو َكىىىو عضىىىاً اىىٍ مغلىىس إدا ح أىىركخ ارىىري رمىىب س تاد 

النشبط ا  ثعد الؾصى  علً اتو مسىجا مىن الهُئىخ العبمىخب
 (54)

اهىذا كلىه َزطلىت مىن  

علُىه عضىىاً اىٍ المرأؼ ا اصبػ عنه قجل تو َعر  علىً الهُئىخ العبمىخ للزصىىَذ 

 مغلس اإلدا حب وهذا   َكىو ا  إتا عجر المرأؼ عن  غجزه اٍ الزرأُؼ اثزداًء.

اىٍ عضىى مغلىس تو َكىىو مزمزعىبً  وحغد إو قبحىو الشركبد العراقٍ قد إأزرط

ثبألهلُخ اليبحىحُىخب وهىى مىب َعنىٍ ا كزفىبء ثىهو َكىىو عضىى مغلىس اإلدا ح ثبلغىبً سىن 

الرأد ثزمىب  السىنخ الضبمنىخ عشىر مىن العمىر ومزمزعىبً ثيىىاك العيلُىخب وهىى مىقىن مؾىل 

 حةرب واألولً تو َز   اع سن المرأؼ لضمبو تو رزىار اٍ المرأؼ العجىرح والد اَىخ

                                                           

(
53

( مىن قىبحىو الشىركبد العمىبحٍب والمىبدح 210( من قىبحىو الشىركبد ا مىب ارٍب والمىبدح )231المبدح )( احةر 

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ.251/1)

(
54

 (.220(ب والمبدح )205/1احةر المبدح )( 
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الكباُخ إلدا ح الشركخ وثمب َضمن رؾيُا تغراضهب والمؾباةخ علىً مصىبلؼ الشىركخ 

والمسبهمُن
 (55)

 سنخ. 14ب لذا حغد من المنبست تو َمؾدد سن المرأؼ ثمب َيل عن 

وَغىىىى  لعضىىىى مغلىىىس اإلدا ح اإلسىىىزيبلخ مىىىن منصىىىجهب وقىىىد اسىىىزلدمذ المىىىبدح 

اإلسىزيبلخ رؾرَرَىخب و  رعىد حباىذح /صبحُبً( من قبحىو الشركبد العراقٍ تو ركىىو 201)

ا  مىىن رىىب َخ قجىلهىىب مىىن قجىىل مغلىىس اإلدا حب وَمكىىن للعضىىى المسىىزيُل تو َسىىؾت 

 اإلسزيبلخ قجل قجىلهب من قجل المغلس.

إو هذك المبدح ل  رىضؼ ؽك  سكىد المغلىس مىن قجىى  اإلسىزيبلخ وهىل َعىد هىذا 

يبلخب اهىىل َجيىىً العضىىى السىىكىد قجىىى ً لهىىب  ولىى  رمجىىُن ؽكىى   اىىه المغلىىس لإلسىىز

 المسزيُل عضىاً اٍ مغلس اإلدا ح  غ  إ ادره  

لذا كبو علً المشرع العراقىٍ تو َعزجىر اإلسىزيبلخ حباىذح مىن رىب َخ ريىدَمهب دوو 

اإلحزةىىب  لؾىىُن مىاايىىخ المغلىىسب تلىىك إو عضىىى مغلىىس اإلدا ح مىىب هىىى إ  وكُىىل عىىن 

ذ َشبء.الشركخب وثذلك َسزطُع الزنب   عن وكبلزه اٍ إٌ وق
 
 

ليىىد تقىىر قىىبحىو الشىىركبد العمىىبحٍ ؽىىا عضىىى مغلىىس اإلدا ح اىىٍ ريىىدَ  اسىىزيبلزه 

رؾرَرَبً عن طرَا ارطب  مغلس اإلدا حب ورعد اإلسىزيبلخ حباىذح مىن رىب َخ ا رطىب .
 

(51)
 

وإتا كبحىىذ اليىىىاحُن رمغمىىع علىىً اسىىزؾيب  تعضىىبء مغلىىس اإلدا ح مكباىىهح عىىن 

الشىركخب ا  إحهىب قىد حةمىذ طرَيىخ مىنؼ المكباىهح ا عمب  الزٍ َيىمىىو ثهىب اىٍ إدا ح 

 غجخ منهب اٍ ؽمبَىخ المسىبهمُن مىن مجبلغىخ تعضىبء مغلىس اإلدا ح ثزيىدَر مكباىهره .
 

(51)
 

                                                           

(
55

 .129د. ثبس  مؾمد صبلؼب د. عدحبو اؽمد ولٍب المصد  السبثاب    احةر( 

(
51

الُىبس حبصىُنب مىسىىعخ الشىركبد الزغب َىخب  ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ. واحةىرب د.100احةر المبدح )( 

 .210ب المصد  السبثاب  20ط

(
51

 .135د. ثبس  مؾمد صبلؼب د. عدحبو اؽمد ولٍب المصد  السبثاب   ( 
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/ربسىىعبً( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ مىىنؼ المكباىىهد 201ليىىد ععلىىذ المىىبدح )

مكباهح ثمىب ألعضبء مغلس اإلدا ح من إرزصبصبد الهُئخ العبمخ للشركخب الزٍ رؾدد ال

 َزنبست مع الغهد المجذو  من قجله  اٍ إحغب  المهب  ورؾيُا العطظ وا  ثبػ.

وحغد إو المشرع العراقٍ ل  َضع معُب اً منضجطبً َمكن ا سزنبد الُىه اىٍ ريىدَر 

مكباىىهح تعضىىبء مغلىىس اإلدا ح وقىىد َمسىىبء اسىىزعدامه لمىىنؼ مكباىىهد مجىىبل  ثهىىب ازضىىر  

و قد َسىزعد  لمىنؼ مكباىهد قلُلىخ   رزنبسىت مىع الغهىد مصلؾخ الشركخ والمسبهمُنب ت

المجىىذو  مىىن قجىىل مغلىىس اإلدا حب ممىىب َلؾىىا الضىىر  ثهىى ب واىىٍ كىىك الؾىىبلزُن اىىإو مىىب 

َرعؼ إؽىداهمب علىً اِرىر مىدي رىهصُر مغلىس اإلدا ح علىً الهُئىخ العبمىخ ودو ك اىٍ 

عضىىى  صىىنع قرا ارهىىب. سىىُمب إو المشىىرع العراقىىٍ لىى  َزضىىمن حصىىبً َؾضىىر رصىىىَذ

مغلس اإلدا ح اٍ الهُئخ العبمخ علً اليرا اد الزٍ رزعلا ثهب صى  إو المشىرع العراقىٍ 

لىى  َؾىىدد الميصىىىد ثبأل ثىىبػ الزىىٍ رزعىىذ ميُبسىىبً لزؾدَىىد المكباىىهحب هىىل هىىٍ ا  ثىىبػ 

 ا عمبلُخ ا  الصباٍ.

ليد وضعذ اليىىاحُن الميب حىخ مغمىعىخ مىن األسىس
 (59)

الزىٍ رؾىدد اىٍ ضىى هب  

مغلىس اإلدا ح ورزضىمن هىذك األسىس مىن رىك  إسىزيراء النصىى  مىب مكباهح عضى 

 َهرٍ: 

َؾىدد حةىىب  الشىىركخ طرَيىخ مكباىىهح تعضىىبء مغلىس اإلدا حب علىىً تو   َدَىىد  -1

%( مىىن صىىباٍ 20عىىن حسىىجخ معُنىىخب ؽىىددرهب اليىىىاحُن ثمىىب   َدَىىد عىىن )

ا  ثبػ ثعد رص  ا ؽزُبطٍ.
 (10)

  

مزنبسىىجبً مىىع الغلسىىبد الزىىٍ َؾضىىرهب عضىىى  تو َكىىىو اسىىزؾيب  المكباىىهد -2

 مغلس اإلدا ح.

                                                           

(
59

ب د. مصطفً كمب  242ب المصد  السبثاب  20( احةرب د. الُبس حبصُنب مىسىعخ الشركبد الزغب َخب ط

 .359طهب المصد  السبثاب  

(
10

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.259/2( من حةب  الشركبد السعىدٌب وكذلك المبدح )15/1المبدح )احةر ( 
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ثعىىه اليىىىاحُن رشىىزرط عىىد  صىىرف المكباىىهحب ا  ثعىىد رى َىىع ا ثىىبػ علىىً  -3

%( مىن  تس مىب  الشىركخ. ورشىزرط عىد  رغىبو  4المسبهمُن   ريل عىن )

مجل  المكباهح اٍ عمُع ا ؽىا  مجلغبً معُنبً.
(12)

 

ٍ وقعىىذ علىىً الشىىركخ حزُغىىخ ثعىىه اليىىىاحُن ريضىىٍ ثعصىى  الغرامىىبد الزىى -4

معبلفخ مغلس اإلدا ح لليبحىو تو حةب  الشركخ من مجل  المكباهح.
 (11)

  

( من قبحىو الشىركبد 221َمب س مغلس اإلدا ح إرزصبصه الزٍ ثُنزهب المبدح )

العراقٍب اثزىداًء مىن اإلعزمىبع األو  الىذٌ َغىت تو َعيىد رىك  سىجعخ تَىب  مىن رىب َخ 

قزراع السىرٌ   ىُس المغلىس وحب جىه لمىدح سىنخ قبثلىخ للزغدَىد.ركىَنهب َنزعت اُىه ثىب 
 

(12)
   

ورنزهٍ ثعد مرو  صكصخ سنىاد من اإلعزمىبع األو ب إت رنزهىٍ عضىىَخ تعضىبء 

مغلىىس اإلدا ح المنزعجىىُنب و  َمكىىن  ٌ مىىنه  ا ؽزفىىبظ ثعضىىىَزه إ  إتا ارىى  رغدَىىد 

َمكىىن ا رفىىب  علىىً  َبدرهىىب إحزعبثىىه. تلىىك إو هىىذك المىىدح مؾىىددح ثمىعىىت اليىىبحىو و  

لمعبلفخ تلك النةب  العب .
 (13)

  

ورك  المدح المذكى ح علً مغلس اإلدا ح تو َغزمع كل أىهرَن اىٍ ا قىل ثنىبًء 

علىىً دعىىىح   ىىُس المغلىىس تو اٌ عضىىى مىىن تعضىىبء المغلىىسب وَنعيىىد اإلعزمىىبع 

َنب وَىرعؼ ثؾضى  ا غلجُخ اٍ ؽُن رزعذ اليرا اد ثبألكضرَخ المطليخ لعدد الؾبضىر

الغبحت الذٌ اُه الر ُس إو رسبود األصىاد.
 (14)

   

وعلً تعضبء مغلس اإلدا ح تو َجذلىا مىن العنبَىخ اىٍ إدا ح الشىركخ مىب َجذلىحىه 

اٍ إدا ح مصبلؾه  علً تو   ريل عىن عنبَىخ الشىعص المعزىبدب وا  كىبحىا مسىرولُن 

                                                           

(
12

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ.2و 1/ 15المبدح )( 

(
11

 ( من قبحىو الشركبد ا مب ارٍ.259/1المبدح )( 

(
12

 ( من قبحىو الشركبد العراقٍ.222المبدح )( 

(
13

: مطجعىخ )ثغىدادالشىركبد الزغب َىخ اىٍ اليىبحىو العراقىٍ تؽمد إثراهُ  الجسب ب  د./صبلضبً(. واحةرب 205المبدح ( 

 .212  (ب 2951العبحٍب 

(
14

 ( من قبحىو الشركبد العراقٍ.223ب 222ب 221احةرب المىاد )( 
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قىد اعزجىر المشىرع العمىبحٍ تمب  الهُئخ العبمخ عن ا ضرا  الزٍ رلؾا ثبلشركخ. هذا و

عد  ثذ  عنبَخ الشعص الؾرَص رطهً.
 (15)

  

( من قبحىو الشىركبد العراقىٍ مسىرولُخ تعضىبء مغلىس 229ليد حةمذ المبدح )

اإلدا حب والمزهمىىل لهىىذك المىىبدح َغىىد إحهىىب عىىبءد ثىىنص عىىب  َيضىىٍ ثمسىىرولُخ تعضىىبء 

هىىىبب ومىىىب إتا كبحىىىذ مغلىىس اإلدا ح دوو تو رجىىىُن تؽكىىىب  هىىىذك المسىىىرولُخ وا عفىىىبء من

 رضبمنُخ. ممب َسزىعت الرعىع إلً اليىاعد العبمخ اٍ هذا الشهو.

كمىىب َكؽىىع إو اليىىبحىو العراقىىٍ لىى  َزضىىمن تؽكبمىىبً رزعلىىا ثمسىىرولُخ تعضىىبء 

مغلس اإلدا ح رغبك المسبهمُن. وكذلك الؾىب  ثشىهو مسىرولُخ تعضىبء مغلىس اإلدا ح 

  المزضر  سىي الرعىع إلً اليىاعىد العبمىخ قجل الغُر. واٍ كك الؾبلزُن   َجيً تمب

 إلسعباه اٍ هذا الشهو. 

اىىٍ ؽىىُن حةمىىذ اليىىىاحُن الميب حىىخ هىىذك المسىىب ل ثدقىىخب وَمكىىن إعمىىب  األؽكىىب  

 المزعليخ ثمسرولُخ تعضبء مغلس اإلدا ح علً النؾى اِرٍ: 

إقرا  المسرولُخ الزضبمنُخ ألعضبء مغلس اإلدا ح رغبك الشركخ والمسبهمُن  -1

والغُىىرب عىىن األضىىرا  الزىىٍ رنشىىه حزُغىىخ العطىىه اىىٍ إدا ح الشىىركخ تو معبلفىىخ 

اليبحىوب اضكً عن اعمب  الغش واسبءح اسزعمب  السلطخ.
 (11)

 

  َمسه  عضى مغلس اإلدا ح عن الضىر  الىذٌ َنىزظ عىن قىرا  صىبد  عىن   -2

مغلىىس اإلدا ح مزىىً اصجىىذ اعزراضىىه اىىٍ مؾضىىر اإلعزمىىبعب وهىىذا َسىىززجع 

عضبء المصىىرُن علىً اليىرا  دوو المعزرضىُنب و  َعفىً مىن ثمسرولُخ األ

                                                           

(
15

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.105المبدح )( 

(
11

( مىن حةىب  الشىركبد السىعىدٌب والمىبدح 11) ( من قىبحىو الشىركبد ا مىب ارٍب والمىبدح251احةرب المبدح )( 

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.105)
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المسرولُخ اَضبً علً العضى الغب ت عن ؽضى  اإلعزمبعب إ  إتا تصجىذ عىد  

علمه ثبليرا ب تو عد  رمكنه من اإلعزرا  ثعد العل  ثه.
 (11)

   

لكل مسبه  الؾا اٍ  اع دعىي علً مغلس اإلدا ح للمطبلجخ ثبلزعىَه عىن  -3

الضىىر  الىىذٌ لؾيىىه حزُغىىخ رطىىه مغلىىس اإلدا حب تمىىب األضىىرا  الزىىٍ رلؾىىا 

ثبلشركخ اك َمكن  اع دعىي إ  ثيرا  من الهُئخ العبمخ للشركخب الزىٍ ريىر  

كخ تو  اع دعىي المسرولُخب وركلىن أعصىبً ثىذلكب واىٍ ؽبلىخ إحيضىبء الشىر

ااكسىىهبب اُكىىىو  اىىع الىىدعىي مىىن إرزصىىب  تمىىُن الزفلُسىىخ تو المصىىفٍب 

وَغىىى  إسىىزضنبًء للمسىىبه   اىىع دعىىىي الشىىركخب عنىىد عىىد  قُىىب  الهُئىىخ العبمىىخ 

ثذلكب علً تو َجل  الشركخ عدمه  اع الدعىي.
 (19)

  

IIالوطلت الضبًي    .ة 

 الوذيز الوفىض للشزكخ

ٍ رضطلع ثىإدا ح الشىركبد عمىمىبًب ثعىد تو َعد المدَر المفى  تؽد الغهبد الز

ععل قبحىو الشركبد العراقٍ وعىىدك اىٍ كىل أىركخ امىراً   مىبًب ثإأىزراط تو َكىىو 

لكل أركخ مدَر مفى  من ثُن تعضب هب تو مىن الغُىرب َزىىلً رصىرَن أىروحهب اىٍ 

ؽدود حشبطهبب واٍ ؽدود السلطبد الممنىؽخ له.
 (10)

 

َعىىىُن المىىىدَر المفىىىى  مىىىن قجىىىل مغلىىىس اإلدا ح اىىىٍ الشىىىركخ المسىىىبهمخب تمىىىب 

الشركبد األرري اُغرٌ رعُُنىه مىن قجىل الهُئىخ العبمىخب وَشىزرط تو َكىىو مىن توٌ 

العجىىىرح واإلرزصىىىب  اىىىٍ مغىىىب  حشىىىبط الشىىىركخب
 (12)

إت رؾىىىدد الغهىىىخ الزىىىٍ عُنزىىىه  

                                                           

(
11

( من قبحىو الشىركبد ا مىب ارٍ. واحةىرب د. 251/1( من حةب  الشركبد السعىدٌب والمبدح )1/2/2المبدح )( 

 .215ب وكذلكب د. اؽمد إثراهُ  الجسب ب المصد  السبثاب  312اى ٌ مؾمد سبمٍب المصد  السبثاب  

(
19

( مىىىن قىىىبحىو الشىىىركبد 255و 254( مىىىن حةىىىب  الشىىىركبد السىىىعىدٌب والمىىىبدح )10و 19( احةىىىرب المىىىبدح )

 ا مب ارٍ.

(
10

: مدَرَخ دا  الكزت للطجبعخ )المىصلالشركبد الزغب َخ اٍ اليبحىو العراقٍ ( د. كبمل عجد الؾسُن الجلداوٌب 

 .295و 11(ب   2990والنشرب 

(
12

 بحىو الشركبد العراقٍ.من ق /او ً(212( المبدح )
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  الك مىىىخ إلدا ح صىىكؽُبره وإرزصبصىىبرهب وثىىىذلك َكىىىو لىىىه اليُىىب  ثغمُىىىع األعمىىب

 الشركخ اٍ ضىء رلك الصكؽُبد تو اإلرزصبصبد.

اإو كبو مدَراً مفىضبً لشركخ مؾدودح المسرولُخ تو أركخ رضبمنُخ تو مشىروع 

اردٌب كبو له اضكً عمب ريد  الصكؽُبد الزٍ َزمزع ثهىب مغلىس اإلدا ح اىٍ الشىركخ 

و اثعىىبً وربمسىىبً وسبدسىىبً( مىىن المسىىبهمخ المنصىىى  علُهىىب اىىٍ الفيىىراد )صبحُىىبً وصبلضىىبً 

 (.221المبدح )

وتو  مىىىب َمكىىىن مكؽةزىىىه إحفىىىراد قىىىبحىو الشىىىركبد العراقىىىٍ عىىىن ثيُىىىخ قىىىىاحُن 

الشىىركبد الميب حىىخب ثضىىرو ح رعُىىُن مىىدَر مفىىى  لكىىل أىىركخ دوو رمُُىىدب وهىىى مىىب 

َعبلن اليىىاحُن الميب حىخ الزىٍ لى  رسىزلد  وعىىدك اىٍ الشىركخ المسىبهمخ كمىب لى  رىنة  

ه اىىىٍ قىاعىىىد إدا رهىىىبب وازؾىىىذ المغىىىب  تمىىىب  الشىىىركبء اىىىٍ األحىىىىاع األرىىىري إؽكبمىىى

للشركبد اٍ ارزُب  طرَيخ اإلدا حب ثمب اُهب إرزُب  اإلدا ح الغمبعُخب كمب إو األؽكب  

 الزٍ عبء ثهب المشرع العراقٍ هٍ تؽكب  ميزضجخب و  رغطٍ عمُع الغىاحت.

هىب قىد وضىعذ حةبمىبً ربصىبً إلدا ح ولى  ععنب إلىً اليىىاحُن الميب حىخب لىعىدحب إح

أىىركبد األأىىعب ب والمجىىدت العىىب  الىىذٌ ريىىرك هىىى إو اإلدا ح ركىىىو لغمُىىع الشىىركبء 

المزضىىبمنُنب
 (11)

إ  إحىىه َغىىى  رعُىىُن مىىدَر تو اكضىىر مىىن الشىىركبء تو مىىن الغُىىرب اىىٍ  

وصىىب ا الزهسىىُس تو اىىٍ عيىىد  ؽىىاب اىىإو رعىىددوا امكىىن رؾدَىىد إرزصىىب  كىىل مىىنه ب 

و ثعه اليىاحُن رير ثإمكبحُخ تو َيى  كل مىنه  ثهعمىب  اإلدا ح مىع امكبحُىخ وثعكاه اإ

اعزىىرا  ثيُىىخ المىىدَرَن علىىً العمىىل قجىىل رمبمىىهب
(12)

وَيىىر الىىجعه اِرىىر ثىىبإلدا ح  

                                                           

(
11

( 11( من قبحىو الشركبد ا مىب ارٍب والمىبدح )34( من قبحىو الشركبد العمبحٍب والمبدح )51( احةر المبدح )

 من حةب  الشركبد السعىدٌ.

(
12

 ( من حةب  الشركبد السعىدٌ.11( المبدح )
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الغمبعُىىىخ للمىىىدَرَن عنىىىد عىىىد  رؾدَىىىد إرزصىىىب  كىىىل مىىىنه ب إت   ركىىىىو اليىىىرا اد 

لزهسُس.صؾُؾخ إ  ثزؾيا النسجخ المنصى  علُهب اٍ وصب ا ا
(13)

 

تمب الشركخ مؾدودح المسرولُخب اإحهب ردا  من قجل مدَر تو تكضر مىن الشىركبء تو 

غُىىره ب َىىز  رعُنىىه اىىٍ عيىىد رهسىىُس الشىىركخ تو اىىٍ عيىىد  ؽىىاب وَمكىىن للشىىركبء إو 

َرسسىا مغلس مدَرَن اٍ ؽبلخ رعدده .
 (14)

   

راقىٍ ثىُن إو مسهلخ وعىد مدَر مفى  للشركخ كبحذ مؾكً للنيىب  اىٍ الفيىه الع

مرَد ومعب  ب إت َدعى عبحت من الفيه
 (15)

إلً الغبء منصت المىدَر المفىى  سىُمب  

اىىٍ الشىىركخ المسىىبهمخ وا كزفىىبء ثمغلىىس اإلدا حب تلىىك إو الزعددَىىخ اىىٍ الغهىىبد الزىىٍ 

ردَر الشركخ من أهحهب تو رمكن الزدارل اٍ اإلرزصبصبدب وَنىزظ عنهىب عىد  إمكبحُىخ 

اإلدا ح ثسجت رى عهب علً تطراف مزعددحب كمب إحهب رىردٌ رؾدَد المسرولُخ عن سىء 

 إلً الرورُن وثظء العمل.

اضكً عن إو الزعدد َردٌ إلً أُىع ا أكبلُخ لىدي مغلىس اإلدا ح وداعهى  إلىً 

رؾمُل المدَر المفى  مسرولُبره ب َضىبف إلىً مىب ريىد  ا عجىبء المبلُىخ النبرغىخ عىن 

بدح منهب اىٍ حشىبط الشىركخ تو رى َعهىب ا ثبؽىبً ركلُن مدَر مفى  والزٍ َمكن ا سزف

للمسبهمُن اُهب.
 
 

اٍ الميبثل: َذهت إرغىبك آرىر
 (11)

عكىس تلىك وَجىر  وعىىد مىدَر مفىى  ثعىد   

رفرا تعضىبء و  ىُس مغلىس اإلدا حب وإو إحبطىه مهىب  المىدَر المفىى  لهى  َيزضىٍ 

ده  األرىىر رىاعىده  ثشىىكل َىىىمٍ لألعمىب  الرورُنُىىخب وقىىد َنىزظ عىىن تلىىك رفىىَه تؽىى

إرزصبصبرهب ومن ص  اإو عضى تو عضىاو من مغلس اإلدا ح َيىمبو ثبإلدا ح.
 
 

                                                           

(
13

ركبد ا مىب ارٍ. واحةىرب د. سىبمٍ ( مىن قىبحىو الشى41( من قبحىو الشركبد العمىبحٍب والمىبدح )51( المبدح )

 .241عجد الجبقٍ اثى صبلؼب المصد  السبثاب  

(
14

( مىن حةىب  الشىركبد السىعىدٌب والمىبدح 253( مىن قىبحىو الشىركبد ا مىب ارٍب والمىبدح )12( احةر المىبدح )

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.152)

(
15

 .152مؾمد صبلؼب د. عدحبو اؽمد ولٍب المصد  السبثاب   ( د. ثبس 

(
11

 .299( د. كبمل عجد الؾسُن الجلداوٌب المصد  السبثاب  
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وحؾىن ثىدو حب حىىري تو َىز  الزمُُىىد ثىُن أىىركبد األمىىا  واألأىىعب ب اىك حغىىد 

ضرو ح إللدا  أركبد األمىا  سىُمب المسىبهمخ منهىب ثزعُىُن مىدَر مفىى  وإعزجىب ك 

ا ح ثىصىىفه مغلسىىبً منزعجىىبً َمضىىل الغهىىخ ضىىمن عهىىبد اإلدا ح الزنفُذَىىخب امغلىىس اإلد

الزنفُذَىىخ للشىىركخ األقىىد  علىىً رؾدَىىد طرَيىىخ إدا رهىىب ثمىىب اىىٍ تلىىك رصىىرَن ا مىىى  

الُىمُخ كىحه علً إطكع علً سُبسبد الشىركخ وقرا ارهىبب لىذا َغىت تو َزىرك األمىر 

لهىذا المغلىىس لُؾىدد مىىدي ؽبعىخ الشىىركخ لزعُىُن مىىدَر مفىى ب تو تو َعزىىب  رفىىىَه 

مغلس اإلدا ح اٍ رمشُخ ا مى  الُىمُخ ثإعزجب ك ممضكً للشركخ.   ُس
  

تمىىب ثشىىهو المىىدَر المفىىى  اىىٍ أىىركبد األأىىعب ب انىىري تو َزىىرك للشىىركبء 

تحفسىىه  رؾدَىىد طرَيىىخ إدا ح الشىىركخ تمىىب ثصىىى ح عمبعُىىخب تو ثزى َىىع اإلرزصبصىىبد 

هىىذك  ثُىىنه ب تو ثزعىىُن أىىعص تو تكضىىر كمىىدَر للشىىركخب وهىىى مىىب َعكىىس رصىصىىُخ

الشىىركبدب وؽغىى  المسىىرولُخ المليىىبح علىىً عىىبرا الشىىركبءب لىىذا كىىبو تولىىً تو َعطىىُه  

المشىرع مروحىخ اىىٍ إدا ح أىركزه  مىىب دامىىا َزؾملىىىو المسىرولُخ عىىن اعمبلهىب ثصىىفخ 

أعصُخ ورضبمنُخ وغُر مؾدودح. 
(11)

 

َغىىرٌ رعُىىُن المىىدَر المفىىى  مىىن قجىىل مغلىىس اإلدا ح اىىٍ الشىىركخ المسىىبهمخب  

العبمخ للشىركبد ا رىريب وهىذا َعنىٍ إو قىبحىو الشىركبد العراقىٍ قىد تغلىا والهُئخ 

الجىىبة تمىىب  رعُىىُن المىىدَر المفىىى  اثزىىداًءب تلىىك إو مغلىىس اإلدا ح تو الهُئىىخ العبمىىخ   

ركىو مىعىدح إ  ثعد رهسُس الشركخب وهنب اَضبً قد رىرط المشىرع العراقىٍ عمىب هىى 

 د تو َعىىُن مىىدَر الشىىركخ اثزىىداًء اىىٍ النةىىب  مسىىزير اىىٍ اليىىىاحُن الميب حىىخب الزىىٍ اعىىب

 ا سبسٍ للشركخب تو ثبرفب   ؽا ثعد رهسُسهب.

وحعزيىىىد إو مىقىىىن المشىىىرع العراقىىىٍ غُىىىر عىىىدَر ثبلزهَُىىىدب سىىىُمب اىىىٍ أىىىركبد 

األأىىعب  الزىىٍ َمىىب س المىىدَر المفىىى  صىىكؽُبد واسىىعخ وَكىىىو اُهىىب لإلعزجىىب  

َر المفى  اٍ عيد الشركخ مىن أىهحه تو الشعصٍ دو اً هبمبًب إو السمبػ ثزعُُن المد

                                                           

(
11

 ( من قبحىو الشركبد العراقٍ. 24( احةر المبدح )
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َغعىىل عمُىىع الشىىركبء علىىً ثُنىىخ مىىن امىىره ب سىىُمب إو حغىىبػ تو اشىىل إدا ح الشىىركخ 

َنصرف الُه  حةراً لمسىرولُزه  الشعصىُخ والزضىبمنُخ وغُىر المؾىدودحب اضىكً عىن 

إو وعىد تعضبء غُر ميزنعُن ثبلمدَر المفىى  مىن أىهحه تو َفىزؼ ثىبة العىكف ثىُن 

ب وَرصر علً اداء الشركخب ولى سمؼ ثزعُُن المدَر المفىى  اىٍ عيىد لشىركخ الشركبء

  مكن رغنت اؽزمب  العكف.

والمىىدَر المفىىى  للشىىركخ   َكىىىو إ  أعصىىبً واؽىىداًب اىىك َىعىىد اىىٍ قىىبحىو 

الشركبد العراقٍ مب َسمؼ ثهو َكىو للشركخ تكضر من مدَر مفى  واؽىدب وثىذلك رى  

شعص واؽدب هىذا مىب َمكىن إسىزنزبعه مىن النصىى  ؽصر منصت المدَر المفى  ث

النبظمخ للمدَر المفى  الزٍ رزكل  عن مدَر مفى  ارد.
(19)

 

كمب َمكن تو حرأر رلكً اٍ الصُبغخ الزشرَعُخ َزمضىل اىٍ إو المشىرع العراقىٍ 

قد تكىر إرزصىب  مغلىس إدا ح الشىركخ المسىبهمخ ثزعُىُن المىدَر المفىى  ثبعزجىب ك 

/تو ً(221المغلىىس الىىىا دح اىىٍ المىىبدح ) تؽىىد إرزصبصىىبد
 

/ 212اضىىكً عىىن المىىبدح )

او ً(ب إ  تحىه لىى  َىذكر إرزصىىب  الهُئىخ العبمىىخ ثزعُنىه اىىٍ الشىركبد ا رىىري ضىىمن 

(ب وكىىل مىىب مىعىىىد ثهىىذا الصىىدد 201إرزصبصىىبد الهُئىىخ العبمىىخ الىىىا دح اىىٍ المىىبدح )

بً.إأزراط تو َكىو الزصىَذ علً اعفبء المدَر المفى  سرَ
(90)

 

/او ً( مىىىن قىىىبحىو الشىىىركبد 212و ة معزىىىر  علىىىً مىىىب ريىىىد  ثىىىإو المىىىبدح )

العراقٍب قد حصذ علً إرزصب  الهُئخ العبمىخ ثزعُىُن المىدَر المفىى ب ومىن صى    

(ب وعىاثنىب علىىً 201داعىٍ لزكىرا  تكىرك ضىمن اإلرزصبصىىبد الىىا دح اىٍ المىبدح )

الشىركخ المسىبهمخ ثزعُُنىهب  تلكب إو تاد ا مىر َنطجىا علىً إرزصىب  مغلىس إدا ح

/او ً( َكفىٍب المىبتا رى  ركىرا  تكىر هىذا اإلرزصىب  مىع 212ابتا كىبو حىص المىبدح )

 (.221إرزصبصبد مغلس اإلدا ح الىا دح اٍ المبدح )

                                                           

(
19

 / او ً( من قبحىو الشركبد العراقٍ.212( و)211/او ( و)212( احةر علً سجُل المضب  المىاد )

(
90

 / او ً(.91( المبدح )
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إتا كىىبو قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ   َسىىمؼ ثزعىىدد المىىدَر المفىىى ب وهىىى رىعىىه 

ب 1029( لسىنخ 21حىو الشىركبد  قى  )( من قبحىو رعىدَل قىب5مؾمىدب إ  إو المبدح )

قىد اعىب د للشىركخ رعُىىُن حب جىبً للمىدَر المفىىى  َعىُن ثىذاد الطرَيىىخ الزىٍ َعىُن اُهىىب 

 األرُرب وَمب س صكؽُبره عند غُبثه.  

وكنب حهمل من قبحىو رعدَل قبحىو الشركبد تو َضىُن تؽكبمىبً عدَىدح مىن أىهحهب 

لنةىىىر اىىىٍ األؽكىىىب  المزعليىىىخ ثبلمىىىدَر اإل ريىىىبء ثيىاعىىىد إدا ح الشىىىركبدب وتو َعُىىىد ا

ثعىىد   وعىىىد مجىىر    -كمىىب ثُنىىب سىىبثيبً  -المفىىى ب سىىُمب إو هنىىبك ارغىىبك ايهىىٍ  َىىري 

إللدا  الشركخ ثزعُىُن مىدَر مفىى  ب وعلىً وعىه العصىى  اىٍ الشىركخ المسىبهمخ 

الزىىٍ رىىدا  مىىن قجىىل  الهُئىىخ العبمىىخ ومغلىىس اإلدا ح ب وتو َزىىرك رؾدَىىد طرَيىىخ اإلدا ح 

كبء اىىٍ ثيُىىخ تحىىىاع الشىىركبدب اضىىكً عىىن المجىىر اد الزىىٍ سىىجا تكرهىىبب   تو للشىىر

َضُن عهخ إدا ح عدَدح كل وظُفزهب تو رؾل مؾل المدَر المفىى  عنىد غُبثىه ب ممىب 

 َؾمل الشركخ تعجبء عدَدح.

ولعىىل ممىىب َزجىىبد  إلىىً الىىذهن مىىدي امكبحُىىخ تو َكىىىو المىىدَر المفىىى  أعصىىبً 

صبً طجُعُبًب ثعدمب ل  َجُن قبحىو الشىركبد العراقىٍ تلىكب معنىَبً ت  َغت تو َكىو أع

ممىىب داىىع عبحىىت الىىجعه إلىىً اليىىى  ثىعىىىة تو َكىىىو أعصىىبً طجُعُىىبً معلىىكً تلىىك ثىىهو 

اإلدا ح   رسزيُ  مبل  رنبط ثشعص طجُعٍ.
 (92)

 

/او ً( مىب َرَىد مىب ريىد ب   212إ  إحنب   حغد اٍ الشروط الزىٍ رطلجزهىب المىبدح )

ك الشىىروط والمزمضلىىخ ثىىبلعجرح واإلرزصىىب ب َمكىىن تو رزىىىار اىىٍ الشىىعص ثىىل إو رلىى

 الطجُعٍ والمعنىٌ علً ؽد سىاء.

                                                           

(
92

 11( د. كبمل عجد الؾسُن الجلداوٌب المصد  السبثاب   
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وكبو علً المشرع العراقٍ تو َؾذو ؽذو اليىاحُن الميب حخ الزٍ إأىزرطذ وثمىب 

  َدع مغب ً للشك ثىعىة تو َكىىو المىدَر المفىى  لشىركبد األأىعب  والشىركخ 

المؾدودح أعصبً طجُعُبً.
 (91)

  

وَذهت  تٌ ايهٍ
 (92)

 -ثصدد رعُُن المىدَر المفىى  اىٍ الشىركخ الزضىبمنُخ – 

إلً إو اٍ ؽبلخ عد  رعُُن مدَر مفى  للشركخب اىإو اإلدا ح ركىىو لغمُىع الشىركبءب 

ألو
 

 اعمب  الشركخ الزضبمنُخ رز  رؾذ اس  الشركخ الذٌ َنصرف إلً الشركبء. 

العراقىٍ َيضىٍ ثىبإلدا ح الغمبعُىخب   وثدو حب ل  حغد حصبً اٍ قبحىو الشىركبد 

اىىٍ أىىركبد األأىىعب  و  اىىٍ أىىركبد األمىىىا  مىىن ثىىبة اولىىًب تلىىك إو مىىب َجىىر  

اإلدا ح الغمبعُىىخ اىىٍ أىىركبد األأىىعب  هىىى المسىىرولُخ الشعصىىُخ وغُىىر المؾىىدودح 

للشركبءب اكُىن الؾىب  اىٍ أىركبد األمىىا   ومىب الؾىل اىٍ ؽبلىخ عىد  رعُىُن المىدَر 

حه   َمكن رصى  إمكبحُخ اإلدا ح الغمبعُخ اىٍ هىذك الشىركبدب ؽزىً المفى ب سُمب إ

 وإو سلمنب ثذلك عد ً حةراً للعدد الكجُر للمسبهمُن.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
91

 ( من قبحىو الشركبد العمبحٍ.252و 51( المبدح )

(
92

 .222( د. لطُن عجر كىمبحٍب المصد  السبثاب   
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 الخبروـــــــــخ

ثعد تو إحزهُنب من إسزعرا  وريىَ  تؽكىب  إدا ح الشىركبد اىٍ قىبحىو الشىركبد 

من النزب ظ والزىصُبد الزىٍ رى  العراقٍب  ثد لنب من وقفخ حسزعر  من ركلهب ثعضبً 

 الزىصل الُهب رك  الجؾشب إلً تو َز  سن قبحىو أركبد عدَد.

 

 أوالً: الٌزبئظ:

ليىىد حةىى  المشىىرع العراقىىٍ إدا ح الشىىركبد ثصىىى ح عبمىىخ ولىى  َفىىرد تؽكبمىىبً  -2

ربصخ لكل حىع من تحىىاع الشىركبدب وهىذا مىب ععلىه َمكضىر مىن ا سىزضنبءاد 

ابره النص علً ؽك  ثعه المسب ل المهمخ ثشىهو من عهخب ومن عهخ ترري 

 إدا ح تحىاع معُنخ من الشركبد.

وعىىدحب إو اليىىىاحُن الميب حىىخ ريىىُ  و حىىبً إلدا ح الشىىركبء اىىٍ إدا ح أىىركزه   -1

ورعطٍ له  الؾرَخ اٍ رنةُ  ثعه المسىب ل اىٍ عيىد تو حةىب  الشىركخب وإو 

تو حةبمهىب الىدو  هذك الؾرَخ رزسع اٍ أركبد األأعب  الزٍ َكىو لعيىدهب 

األسىىىبس اىىىٍ وضىىىع قىاعىىىد اإلدا حب وتو النصىىىى  اليبحىحُىىىخ مىىىب هىىىٍ إ  

حصى  مكملخ تو مفسرح لإل ادح. واٍ الميبثل   حغد المشرع العراقىٍ َيىُ  

و حبً إل ادح الشركبء اٍ هذا الشهو وهذا مب َكؽع من رك  النصى  الزٍ 

 كبد.رنبولذ اإلدا ح اٍ الجبة الراثع من قبحىو الشر

حة  قبحىو الشركبد العراقٍ إعزمبعبد الهُئخ العبمخ للشركخ ثصىى ح عبمىخ  -2

( دوو رمُُىىىد ثىىىُن تحىىىىاع اإلعزمبعىىىبدب ثعىىىكف اليىىىىاحُن 201اىىىٍ المىىىبدح )

الميب حىىخ الزىىٍ حةمىىذ إرزصبصىىبد الهُئىىخ العبمىىخ وايىىبً لنىىىع اإلعزمىىبعب وقىىد 

  رررت علً تلكب إغفب  ثعىه اإلرزصبصىبدب وتكىر ا رىري اىٍ حصىى

 مزنبصرح ضمن مىاضُع ارري اٍ اليبحىو تاره.
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وعدحب إو قبحىو الشركبد العراقٍ قد وقع اٍ رلل ثىُن عنىدمب إعزمىد رىب َخ   -3

صىىدو  أىىهبدح الزهسىىُس تسبسىىبً لؾسىىبة المىىدح الزىىٍ َغىىت ركلهىىب الىىدعىح 

لإلعزمبع الزهسُسٍب مع عد  صىدو  رلىك الشىهبدح إ  اىٍ للشىركخ المسىبهمخ 

/او ً( المعدلىخ 124(ب والزٍ رزنبقه مىع حىص المىبدح )29وايبً لنص المبدح )

 .1029لسنخ  21ثبليبحىو  ق  

/ تو ً( مىىن قىىبحىو الشىىركبد 94)كمىىب وعىىدحب إو هنىىبك رلىىل ثىىُن اىىٍ المىىبدح  -4

العراقىىىٍب الزىىىٍ ؽىىىددد   ىىىُس إعزمىىىبع الهُئىىىخ العبمىىىخ ثمىىىب اُهىىىب اإلعزمىىىبع 

والمىدَر المفىى  الزهسُسٍب ثر ُس لغنخ المرسسُن اٍ الشىركخ المسىبهمخب 

اٍ ثيُخ تحىاع الشركبدب وابرهب إو المدَر المفى  اٍ ثيُخ تحىىاع الشىركبد 

 َعُن من قجل الهُئخ العبمخ تارهبب وهذا مب أكل مصبد ح علً المطلىة.

ل  َضع قبحىو الشركبد العراقٍ ره َعبً مؾدداً لدعىح الهُئخ العبمىخ للشىركخ   -5

العبدٌ وعدحب إو ردرل مسغل الشىركبد لىدعىح  لإلعزمبعب وثصدد اإلعزمبع

الهُئىىخ العبمىىخ لإلعزمىىبع َزطلىىت تو َكىىىو مىعىىد هىىذا اإلعزمىىبع معلىمىىبً ثىىبو 

رؾدد مدح  منُخ َغت ركلهب الدعىح الُهب وَكىو ثإحزهب هب لمسىغل الشىركبد 

الزدرل. وكذلك الؾب  ثشهو الدعىح لإلعزمبع غُر العبدٌ عندمب رجلى  رسىب ح 

%( مىىن  تس مبلهىىبب إت لىى  َضىىع المشىىرع العراقىىٍ مىعىىداً مىىن 14الشىىركخ )

 رب َخ رؾيا العسب ح لدعىح الهُئخ العبمخ إلرعبت اليرا  المنبست.

إتا كبو قبحىو الشركبد العراقٍ قد تعىب  للشىرَك رىكُىل غُىرك اىٍ ؽضىى   -1

إعزمبعىىبد الهُئىىخ العبمىىخب إ  إحىىه مُىىد ثىىُن ثىىُن رىكُىىل الغُىىر الىىذٌ َغىىت تو 

خ مصدقخب ورىكُل )إحبثخ( عضى آرىر ثمىعىت سىند َؾىدد مسىغل َكىو ثىكبل

الشركبد أكله مؾزىَبره وكُفُخ إعدادكب وهىى رمُُىد وعىدحب عىد  ضىرو رهب 

كمىىب لىى  ريىىرك تٌ مىىن اليىىىاحُن الميب حىىخب واألولىىً تو َضىىع المشىىرع العراقىىٍ 
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ضمبحبد رؾى  دوو إحفراد قلخ قلُلخ من األعضبء ثبرعبت اليرا اد اٍ الهُئخ 

 عبمخ دوو امزككه  السُطرح علً الهُئخ العبمخ.ال

لىىىى  َشىىىىزرط المشىىىىرع العراقىىىىٍ الزرأىىىىُؼ لعضىىىىىَخ مغلىىىىس إدا ح الشىىىىركخ  -1

/او ً( الزىٍ رزعلىا 201المسبهمخب وهذا مب َمكن إسزنزبعه من رىك  المىبدح )

ثيجىىى  المسىىبه  المنزعىىت للعضىىىَخب وهىىى تمىىر غُىىر عىىدَر ثبلزهَُىىد سىىُمب إو 

اإلدا ح ملد  ثىهو َفصىؼ قجىل إحزعبثىه عىن تٌ عمىل المرأؼ لعضىَخ مغلس 

َمب سىىه اىىٍ أىىركخ ترىىري رمىىب س تاد النشىىبط. كمىىب وعىىدحب إحىىه علىىا حفىىبت 

إسىىزيبلخ عضىىى مغلىىس اإلدا ح علىىً مىاايىىخ المغلىىس تارىىهب ولىى  َجىىُن ؽكىى  

 سكىد مغلس اإلدا حب كذلك ل  َجُن ؽك   اه مغلس اإلدا ح لإلسزيبلخ.

ب اً منضجطبً ثشهو ريدَر مكباهح تعضىبء مغلىس ل  َضع المشرع العراقٍ معُ -9

اإلدا حب األمر الذٌ قد َز  إسزعدامه ثصى ح غُىر صىؾُؾخب ممىب َىردٌ إلىً 

الؾىىب  الضىىر  ثبلشىىركخ والمسىىبهمُن إتا رىى  المجبلغىىخ اىىٍ ريىىدَرهبب تو تو   

رزنبست مىع الغهىد المجىذو  مىن قجىل تعضىبء المغلىس ممىب َىردٌ إلىً الؾىب  

 الضر  ثه .

  المشرع العراقٍ مسرولُخ تعضبء مغلس اإلدا ح ثصى ح عبمىخب إت ليد حة -20

ل  َضع تؽكب  ربصخ ورفصُلُخ ثبلمسرولُخ إسىح ثبليىاحُن الميب حخب كمب لى  

َزضىىمن تؽكبمىىبً ثشىىهو مسىىرولُخ تعضىىبء مغلىىس اإلدا ح رغىىبك المسىىبهمُنب 

 ومسرولُزه  رغبك الغُر.

تؽىىد عهىىبد اإلدا ح وؽىىدد عىىد قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍ المىىدَر المفىىى      -22

طرَيىىخ رعُنىىه وإرزصبصىىهب ومىىن صىى  َغىىت تو ريىىى  كىىل أىىركخ ثزعُىىُن مىىدَر 

مفى  لهبب وثىذلك اىإو المشىرع العراقىٍ لى  َزىرك مغىب ً للشىركبء إلرزُىب  

طرَيىىخ إدا ح أىىركزه ب  سىىُمب عنىىدمب َكىحىىىا مسىىرولُن عىىن تعمبلهىىب ثصىىفخ 

ب  لمغلىس إدا ح الشىركخ أعصُخ وغُر مؾدودحب اضكً عن إحه ل  َعظ المغ
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المسبهمخ ألو َير  مب إتا كبحذ هنبك الؾبعخ الىً رعُُنىه مىن عدمىهب ثىبلرغ  

من إحه َزىلً المهب  اإلدا َخ والمبلُخ والزعطُطُخ والزنةُمُىخ الك مىخ لسىُر 

 حشبط الشركخب والمسرو  عن رنفُذ قرا اد الهُئخ العبمخ. 

 صبًيبً: الزىصيبد:

وضع قىاعد ربصخ لإلدا ح ثكل حىع من احىاع الشركبدب ثمب َضمن مراعبح  -2

رصىصىُخ كىل أىركخب مىىع إعطىبء الؾرَىخ إل ادح الشىىركبء اىٍ رنةىُ  ثعىىه 

المسب ل سُمب اٍ أركبد األأعب ب ثىضع قىاعد مكملخ تو مفسىرح لىإل ادح 

 َمكن الرعىع الُهب عند عد  وعىد ارفب  ثشهحهب. 

الهُئخ العبمخ للشركخب ثزنةىُ  رلىك اإلرزصبصىبد  اعبدح صُبغخ إرزصبصبد -1

وايىىبً لإلعزمىىبع الىىذٌ َغىىت او رزعىىذ اُىىهب سىىىاء كىىبو إعزمبعىىبً عبدَىىبً ت  غُىىر 

عبدٌب مع ضرو ح رنةىُ  اإلعزمىبع الزهسُسىٍ ضىمن تؽكىب  رهسىُس الشىركخ 

كىىىو إو الغىىر  مىىن اإلعزمىىبع هىىى الرقبثىىخ علىىً مرؽلىىخ الزهسىىُسب وركىىىَن 

 للشركخ.اإلدا ح الزنفُذَخ 

وضع تؽكب  رفصُلُخ ثشىهو الشىركخ مؾىدودح المسىرولُخ المكىحىخ مىن أىعص  -2

واؽدب ومن هذك اليىاعد منع الشركخ مىن الزعبمىل مىع مبلكهىب إ  واىا اليىاعىد 

الزٍ رزعبمل ثهب مع الغُر وا  كبو مسرو ً أعصُبًب ومنع قُبمىه ثزصىفُزهب تو 

وإ  كىىبو مسىىرو ً عىىن  وقىىن حشىىبطهب قجىىل إحزهىىبء مىىدرهب تو رؾيُىىا غرضىىهبب

 الزدامبد الشركخ من تمىاله العبصخ.

/تو ً( مىىن قىىبحىو الشىىركبد العراقىىٍب والىىنص علىىً   بسىىخ 94رعىىدَل المىىبدح ) -3

اإلعزمبع الزهسُسٍ للشركبد عدا المسبهمخب من قجىل أىعص َىز  إحزعبثىه اىٍ 

ر تاد اإلعزمبعب تو ععل الر بسخ ألكجر األعضبء سىنبًب تو مبلىك النسىجخ األكضى

 من  تس المب .
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( مىىىن قىىىبحىو الشىىىركبدب إأىىىزراط او رىىىز  الىىىدعىح 15حيزىىىرػ رعىىىدَل المىىىبدح ) -4

إلعزمبع الهُئخ العبمخ العبدَخ)السنىَخ( رىك  مىدح   رزغىبو  صكصىخ تأىهر مىن 

احزهبء السنخ المبلُخب وتلك لضمبو ممب سخ  قبثخ اعبلخ علً رصرابد مغلىس 

 لمنزهُخ.اإلدا ح تو المدَر المفى  رك  السنخ ا

/صبحُىىبً(ب وإلىىدا  الشىىركخ ثىىدعىح الهُئىىخ العبمىىخ غُىىر العبدَىىخ 15رعىىدَل المىىبدح ) -5

لإلعزمبع رك  مدح   ردَد عن أهر من رب َخ رؾيىا العسىب  لغىر  إرعىبت 

اليىىرا  المنبسىىتب تمىىب ثدَىىبدح  تس المىىب  تو رعفُضىىهب تو الزىصىىُخ ثزصىىفُخ 

 الشركخ.

إعزمبعبد الهُئىخ العبمىخ اىٍ قىبحىو  إعبدح النةر اٍ تؽكب  الىكبلخ اٍ ؽضى  -1

 الشركبد العراقٍ وحيزرػ ثهذا الشهو مب َهرٍ:

عد  الضرو ح للزمُُد ثُن رىكُل الغُر تو رىكُل تؽد األعضىبءب ووضىع  - أ

قىاعد مىؽدح لهمبب وحىري تو َىز  الزىكُىل ثمىعىت رفىىَه كزىبثٍ َىىدع 

صىؾزهب اٍ مير  الشركخ قجل مدح منبسىجخ مىن عيىد اإلعزمىبع للزهكىد مىن 

اىىك مجىىر  إلأىىزراط تو َكىىىو رىكُىىل الغُىىر ثمىعىىت وكبلىىخ مصىىدقخ مىىن 

 الكبرت العد ب حةراً لمب رؾزبط الُه من وقذ وعهد.

وضىع أىىرط َيضىىٍ ثعىىد  عىىىا  رىكُىىل عضىىى مغلىىس اإلدا ح تو المىىدَر  - ة

وتلىىك لزؾيُىىا الزىىىا و ثىىُن سىىلطبد الهُئىىخ العبمىىخ ومغلىىس  بالمفىىى 

د  الزىىدارل ثُنهمىىب ثمىىب َىىردٌ إلىىً اإلدا ح والمىىدَر المفىىى  وضىىمبو عىى

إحفىىراد ائىىخ قلُلىىخ مىىن األأىىعب  ثزيرَىىر مصىىُر الشىىركخب وثمىىب َضىىمن 

 ممب سخ  قبثخ اعبلخ علً مغلس اإلدا ح والمدَر المفى .

إأزراط حسجخ معُنخ مىن  تس المىب ب   َمكىن ألٌ أىعص تو َزغبو هىب  - د

 ادب إت ثصفزه وكُكًب وتلك لضىمبو عىد  إحفىراد تٌ عضىى ثبرعىبت اليىرا

َمكن تو َز  إسزغك  الىكىب د وسىُلخ لشىراء األصىىاد مىن قجىل ثعىه 
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األعضبء ؽزً َزمكنىا من إرعبت اليرا اد ثمىب َعىد  مصىبلؾه ب وحيزىرػ 

 %( من  تس مب  الشركخ.4تو ركىو النسجخ )

إعىىبدح النةىىر اىىٍ تؽكىىب  العضىىىَخ اىىٍ مغلىىس إدا ح الشىىركخ المسىىبهمخ علىىً  -1

 النؾى اِرٍ:

َكىو عدد تعضبء المغلس وررَبً ضىمن الؾىدود العلُىب والىدحُب إأزراط او  - أ

 المير ح.

رؾدَىىىد السىىىن اليىىىبحىحٍ لعضىىىى مغلىىىس اإلدا ح وعىىىد  اإلكزفىىىبء ثإمزككىىىه   - ة

األهلُخ اليبحىحُىخب وتلىك لضىمبو تو َكىىو لدَىه العجىرح والكفىبءح لممب سىخ 

عمله علً تكمل وعىهب وحيزىرػ تو   َيىل سىن عضىى مغلىس اإلدا ح عىن 

 سنخ. (14)

تو َعجىىر المرأىىؼ عىىن  غجزىىه للزرأىىُؼ لعضىىىَخ مغلىىس إدا ح الشىىركخ   - د

 رؾرَرَبً.

السمبػ ثإحزعبة تعضبء اٍ مغلس اإلدا ح من الغُىر ثنسىجخ معُنىخب وهىى   - س

ىىن الشىىركخ مىىن اإلسىىزعبحخ ثىىذوٌ العجىىرح واإلرزصىىب  مىىن غُىىر  ك  مىىب َمم 

 المسبهمُن.

ريىدَمهب رؾرَرَىبًب  رنةُ  إسزيبلخ عضى مغلس اإلدا حب من رىك  إأىزراط - ط

علً تو ركىو حباذح من رب َخ إأعب  المغلسب وعىد  رعلُيهىب علىً مىاايىخ 

 األرُر.   

حيزرػ وضع مغمىعخ من األسس الزٍ َمكىن اإلسىزنبد الُهىب اىٍ رؾدَىد مكباىهح  -9

تعضىىبء مغلىىس اإلدا حب ومىىن ثُنهىىب عىىد  عىىىا  تو رزغىىبو  مكباىىهح تعضىىبء 

بػب وتو ركىىو المكباىهح مزنبسىجخ مىع عىدد مغلس اإلدا ح حسجخ معُنخ مىن األ ثى
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اإلعزمبعب
93

د الزٍ َؾضرهب العضىب وتو   َز  مىنؼ المكباىهح إ  ثعىد رى َىع 

 حسجخ معُنخ من األ ثبػ علً المسبهمُن. 

الغبء ا ؽكب  العبصخ ثبلمدَر المفى  للشركخب ورىرك رعُىُن مىدَر مفىى   -20

قىاعىىد ربصىىخ إلدا ح للشىىركخ مىىن عدمىىه لعيىىد الشىىركخب وحيزىىرػ او َىىز  رجنىىٍ 

أركبد األأعب  رشكل قىاعد مفسرح لإل ادحب ثإقرا  مجدت مفىبدك تو اإلدا ح 

ركىو لغمُع الشركبء المزضبمنُنب مىبل  َيىر وا اىٍ عيىد الشىركخ او اىٍ عيىد 

 ؽاب رعُُن مدَر تو تكضىر مىن الشىركبء تو الغُىرب مىع رعُىُن إرزصىب  كىل 

 منه  او رعددوا.

ح الشىىركخ المؾىىدودح مىىن قجىىل مىىدَر تو تكضىىر مىىن كمىىب حيزىىرػ او َىىز  إدا 

 الشركبء تو غُره ب َؾدد اٍ عيد الشركخ تو اٍ عيد مسزيلب اإو رعددوا كىبو

 للشركبء تو َرسسىا مغلس مدَرَن.

 الوصـــبدر 

 أوالً: الكزت:

. النةرَىىىخ العبمىىىخ للشىىىركبد 2د. سىىىمُؾخ اليلُىىىىثٍ. الشىىىركبد الزغب َىىىخ. ط -2

 .2991رح: دا  النهضخ العرثُخب . اليبه2وأركبد األأعب . ط

د. سىىبمٍ عجىىد الجىىبقٍ تثىىى صىىبلؼ. الشىىركبد الزغب َىىخ. اليىىبهرح: ثىىك دا  حشىىرب  -1

1022. 

. 4د. اىىى ٌ مؾمىىد سىىبمٍ. الشىىركبد الزغب َىىخ األؽكىىب  العبمىىخ والعبصىىخ. ط -2

 .1020عمبو: دا  الضيباخ للنشر والزى َعب 

د. مصطفً كمب  طه. تسبسُبد اليبحىو الزغىب ٌ. ثُىرود: منشىى اد الؾلجىٍ  -3

 .1005الؾيىقُخب 
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. اليىىىبهرح: دا  النهضىىىخ 2. ط1د. سىىىمُؾخ اليلُىىىىثٍ. الشىىىركبد الزغب َىىىخ. ط -4

 .2992العرثُخب 

د. تؽمىىد مؾمىىد مؾىىر . الشىىركبد الزغب َىىخ. اليىىبهرح: النسىىر الىىذهجٍ للطجبعىىخ  -5

 .1000والنشرب 

بلؼ. د. عدحبو اؽمد ولٍ. الشىركبد الزغب َىخ. ثغىداد: المكزجىخ د. ثبس  مؾمد ص -1

 .1001اليبحىحُخب 

د. لطُن عجر كىمبحٍ. الشركبد الزغب َخ. د اسىخ قبحىحُىخ ميب حىخ. ثغىداد: ثىك  -1

 .1005دا  حشرب 

. 2د. اُصىىل الشىىيُراد. أىىركخ الشىىعص الىاؽىىد تٌ المسىىرولُخ المؾىىدودح. ط -9

 .1025عمبو: ثك دا  حشرب 

. ثُىىرود: منشىىى اد 21. مىسىىىعخ الشىىركبد الزغب َىىخ. طحبصىىُن الُىىبس د. -20

 .1020الؾلجٍ الؾيىقُخب 

اىىىب و  اثىىىراهُ  عبسىىى . ؽيىىىى  المسىىىبه  اىىىٍ الشىىىركخ المسىىىبهمخ. ثُىىىرود:  -22

 .1001منشى اد الؾلجٍ الؾيىقُخب 
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