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 الثالث المبحث

 الشريك حصة انتقال

 اإلرث طريؽ عف الحصة انتقاؿ نتناوؿ ثـ اليبة بالبيع ويمحؽ أوال، البيع طريؽ عف الشريؾ حصة انتقاؿ نتناوؿ
 . الوصية باإلرث ويمحؽ

 : بالبيع الشريك حصة انتقال:  أوال

 انتقاؿ عمى تسري التي األحكاـ ىي فما آخر، لشخص حصتو عف يتنازؿ أف إلى الشريؾ يضطر قد
 ؟ آخر لشخص الشريؾ حصة

 الحصة انتقاؿ يعقب ألنو لمتداوؿ، قابمة(  صكوكا)  تصدر ال أنيا التضامنية، الشركات خصائص مف
 أف يصعب بحيث الشركاء بيف الوثيقة ولمعالقة الشركاء، بإجماع إال التعديؿ يتحقؽ وال الشركة، عقد تعديؿ
  .بالتداوؿ سمح إذا لمشركاء السريع التبدؿ والمعرفة، المطموبة الثقة تجاري

 اآلخريف، الشركاء إلى انتقاليا فأباح البيع، طريؽ عف الشريؾ حصة انتقاؿ عمىالمشرع العراقي  شددي
 موافقة عمى تمامو فيتوقؼ الشركاء لغير الحصة انتقاؿ أما.  الشركاء عمى جديد شريؾ فرض ذلؾ في ليس ألنو

 حصتو ممكية نقؿ لمشريؾ التضامنية الشركة في))  انو عمى تنص أوال/  36 فالمادة باإلجماع، اآلخريف الشركاء
 .. (( باإلجماع العامة الييئة بموافقة إال الغير إلى نقميا يجوز وال آخر شريؾ إلى منيا جزء أو

 الشركاء جميع ىي العامة الييئة ألف، اآلخريف، الشركاء موافقة عمى يقتصر العامة الييئة وموافقة
 . حصتو عف التفرغ يريد الذي الشريؾ إلييـ مضافا اآلخريف

.  اإلجماع يتحقؽ ال قد إذ كبير عنت فيو القبوؿ عمى اآلخريف الشركاء إجماع عمى البيع صحة وتعميؽ
 ؟ لبيعيا الشريؾ حاجة أماـ الحصة الشركاء يتمؽ ولـ حصولو عدـ عند الحؿ ىو فما

 فوردت التشريعات، معالجة أما لإلشكاؿ حال الفقو اوجد كما األمر، ىذا التشريعات بعض عالجت وقد
 .العماني الشركات قانوف مف 13 فالمادة الشركة، عقد يتضمنيا التي بالطريقة الحصة انتقاؿ بإباحتيا

 حيث ،الرديف بعقد يعرؼ بما فتتمثؿ التشديد، ىذا مف لمتخفيؼ الفقو أوجدىا التي المعالجة عف أما
 بينو العالقة ينظـ خارجي، عقد بموجب لمغير بيا المتعمقة حقوقو عف أو حصتو عف يتنازؿ أف لمشريؾ يحؽ



فصل ل  7// م الشركات قانون           ................................................/   األول الدراسي ا
 

 
3 

 عالقة عمى يؤثر ال العقد أف أي.  الشركة عف بعيدة العقد آثار تظؿ أف عمى الحصة، عنو يتمقى مف وبيف
ذا ديونيا عف اآلخريف مع ومتضامنا شخصية بصورة المطالب وىو شريكا، فيظؿ بالشركة، الشريؾ  اسمو كاف وا 
 . لو تنازؿ مف وبيف بينو العالقة ينظـ فقط العقد تغيير بال يظؿ الشركة اسـ ضمف

 البيع تحقؽ عند الحصة، عنو تمقى مف ومسؤولية المتنازؿ الشريؾ مسؤولية المقاـ ىذا في ويبرز
 حاؿ إلى ساؤؿالت واليمتد ذكرنا كما ذلؾ تبيح التي التشريعات حسب األغمبية أو العراقي القانوف حسب باإلجماع
 يسأؿ عنيا، غريب فيو الشركة بديوف لمرديؼ عالقة فال (الشريؾ) والمستردؼ (الغير المتنازؿ لو) الرديؼ

 .تاله وما االسترداؼ عقد سبؽ ما أموالو وبكؿ الديوف تمؾ عف المستردؼ

 عنو تمقى ومف( الخارج الشريؾ) الحصة عف تنازؿ مف عمى يطمؽ وبذلؾ البيع قبوؿ حاؿ نتناوؿ إذف
 ؟ منيما كؿ مسؤولية حدود ىي فما الداخؿ الشريؾ الحصة

ذا  ،الشركة تركو قبؿ المتحققة الديوف عمى تقتصر الخارج الشريؾ مسؤولية كوف عمى مجمعا الفقو كاف وا 
 في ونشره العقد بتغيير يحصؿ الذي اإلعالف بغير ألنو عنيا، واإلعالف البيع عممية الشركاء قبوؿ حتى أي

 ما وىو التنازؿ، عممية في الغير تجاه االحتجاج يمكف ال يومية وبصحيفة الشركات مسجؿ يصدرىا التي النشرة
 إال نافذا الشركة عقد تعديؿ يعتبر ال: )) أنو عمى تنص التي العراقي الشركات قانوف مف 301 المادة بو تقضي

 تمؾ عف مسؤوليتو عدـ التنازؿ عقد في ورد لو حتى الديوف ىذه عف مسؤوؿ وىو(( المسجؿ مف تصديقو بعد
 فإذا الداخؿ، الشريؾ مسؤولية تحديد حوؿ برز االختالؼ لكف الدائنيف، لضماف أضعاؼ ذلؾ في ألف ،الديوف
 تقع التي االلتزامات عف الداخؿ الشريؾ مسؤولية إلى يذىب العراقي الشركات قانوف إف نرى النصوص، تناولنا
 لدائني: ))  انو عمى تنص ثانيا/  14 فالمادة التاريخ ىذا قبؿ تحققت التي تمؾ عف يسأؿ وال الشركة دخولو بعد

 الديوف عف فيسأؿ... ((  االلتزاـ نشوء وقت فييا عضوا كاف شريؾ أي مقاضاة أو مقاضاتيا التضامنية الشركة
 حصة بتمقيو إلييا دخولو قبؿ الشركة في عضوا يكف لـ الداخؿ والشريؾ الشركة في عضويتو حاؿ تتحقؽ التي

  المتنازؿ

 دخولو بعد تحقؽ ما الشركة التزامات جميع عف الداخؿ الشريؾ مسؤولية إلى منو جانب فيذىب الفقو أما
 مؤسسة يدخؿ بأنو يعمـ أف عميو تضامف شركة يدخؿ مف أف عمى مبنية والحجة ،ذلؾ قبؿ كاف وما الشركة

 الذمـ زيادة وفي الشركة، ديوف عف والتضامنية الشخصية المسؤولية فيو ما ابرز نظاـ يحكميا اقتصادية
 قوانيف نصوص وبعض العراقي الشركات قانوف نص أف نرى ولكننا الشركة، الئتماف تعزيز الديوف عف المسؤولة
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 ما أكثر عمى الشركة مع االرتباط أثناء التعويؿ في عدالة نرى وال التوجو ىذا تسعؼ ال الحظنا كما الشركات
 . الديف تحقؽ أثناء الشركاء مسؤولية وىي عنو معمف

 معالجتو، بالمشرع حري نقص وىو الشركة، مف االنسحاب إباحة منو يفيـ ما الشركات قانوف في وليس
 شركاء أو شريؾ انضماـ أما انسحابو قبؿ المتحققة الديوف عمى قاصرة مسؤوليتو تجعؿ تبيحو التي القوانيف لكف
 واعالف العقد تعديؿ عميو المترتب االثر ألف العراقي الشركات قانوف في دونو يحوؿ ما نرى فال لمشركة، جدد
 واعمف ذلؾ قبؿ إذا إال انضمامو بعد المتحققة الديوف مف أكثر عف المنضـ الشريؾ يسأؿ وال المسجؿ لدى ذلؾ
 .حينيا حؽ لمدائنيف فيتولد عنو،

 : اإلرث طريق عن الحصة انتقال : ثانيا

 وفاة بعد قائمة التضامنية الشركة تظؿ أف القانوف فيسمح التضامنية الشركة في الوفاةالمشرع  عالج
.  األىمية معدـو إلى يمتد فيو لذا مطمقا القصر ورد وقد عنيـ، ينوب مف بموافقة القصر الشركاء ومع الشريؾ
 مف ذلؾ عمى ينبني وما.  باألىمية يتمتع ال بعضيـ أو فييا الشركاء واحد تضامنية شركة تتكوف ذلؾ عمى وبناء
 . الشركة إفالس عند إفالسو إعالف ويتحمؿ تاجرا الشريؾ يصبح أف

 أما ورثتو، مع الشركة تستمر التضامنية الشركة في الشريؾ توفى إذا))  انو عمى تنص أوال بفقرتيا 40 فالمادة
 قانوني مانع ذلؾ دوف حاؿ أو اآلخريف الشركاء سائر أو قاصرا كاف إف قانونا يمثمو مف أو الوارث عارض إذا
 ... (( . الشركة أمواؿ في مورثو نصيب إال لموراث يكوف وال الباقيف الشركاء بيف تستمر الشركة فاف

 : التالية بالشروط الشركة استمرار الشريك وفاة عند أراد فالمشرع

 . لمقصر بالنسبة يمثميـ مف موافقة أو األىمية كاممي كانوا إف الورثة أو الوارث موافقة -3

 قبوؿ بغير الورثة مع االستمرار يفرض ال ألنو الورثة، مع الشركة استمرار عمى اآلخريف الشركاء موافقة -3
 . اآلخريف الشركاء

 الحاؿ ىو كما التضامنية، الشركة في المشاركة مف ممنوعا الورثة احد يكوف كأف قانوني مانع وجود عدـ -1
 يكوف أف نرى كذلؾ ػ المشاركة دوف قانونيا حائال المشرع يعده فمـ انعداميا أو األىمية نقص أما ػ الموظؼ مع

 وضعيا مع يتالءـ بما الشركة عقد تعديؿ يجب األحواؿ كؿ وفي .32 عف الشركاء عدد زيادة قانونيا حائال
 . الشريؾ حصة انتقاؿ بعد الجديد
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 في الشركاء أحد إعسار حالة إلى المقاـ ىذا في ونتعرض. اعسار احد الشركاء في الشركة التضامنية ثالثا:
 بينت التي 40 المادة لو أشارت ما وىو انعداميا، أو أىميتو في نقص بسبب عميو الحجر أو التضامنية الشركة
 الشركة في عميو حجر أو الشريؾ عسر إذا))  انو عمى ثالثا الفقرة تنص حيث. (أوال) الفقرة في الوفاة حالو

 ... (( عميو المحجور أو المعسر الشريؾ حصة وصفيت الباقيف الشركاء بيف الشركة استمرت التضامنية

 عف بالتعبير ذلؾ يكوف إنما اآلخريف، الشركاء عمى يفرض ال الشركة، استمرار أف المؤكد ومف           
، ليا مالكا زاؿ ما الحصة صاحب أف إذ الشريؾ، لحصة انتقاؿ ال الحالة ىذه وفي،  االستمرار بقبوليـ إرادتيـ
 عميو محجور وغير الشركة في شريكا كاف ألنو عميو الحجر أو إعساره إلعالف السابقة الديوف عف مسؤوؿ وىو
 . إعساره معمف أو

 تحاشتو تجوز فيو الوفاة أو البيع طريؽ عف الحصة انتقاؿ ضمف المذكور النص إدراج في ونرى          
 الرغـ عمى الشركة انقضاء حاالت ضمف عميو الحجر أو الشريؾ إفالس فذكرت ألحكاميا نتعرض التي القوانيف

 اآلخريف، الشركاء بيف الشركة استمرار عمى يتفؽ كأف ذلؾ، غير عمى الشركة عقد في االتفاؽ جوزت أنيا مف
 يمحؽ انو البعض ويرى عنو يسأؿ مف موافقة مع الحجر حالة في موص شريؾ إلى عميو المحجور تحوؿ أو

 أمواؿ باستبعاد الدائنيف، لضماف إضعاؼ ذلؾ في ألف ،العامة السمطة مف أموالو عمى الحجر أو اإلفالس بحالة
 . الدائنيف سمطة عف الشريؾ

 عدـ إلى الحجر أو االعسار أدى إذا فردي مشروع شركة إلى التضامنية الشركة تحوؿ الشركات قانوف أباح وقد
 سنبيف كما(  21 ـ)  الشركات تحوؿ أحكاـ عمى استثناء التحوؿ وىذا الشركة، في واحد شريؾ مف أكثر بقاء
 . حينو في ذلؾ

 

 

 

 

 



فصل ل  7// م الشركات قانون           ................................................/   األول الدراسي ا
 

 
6 

 الرابع المبحث

 الشركة إدارة

 الفردي المشروع وشركة والمحدودة التضامنية الشركة إدارة موضوع العراقي، الشركات قانوف عالج
 لمشركة المفوض المدير المعالجة ىذه ضمف ويدخؿ.  333 والمادة 333 المادة ىما مادتيف في والعزؿ التعييف

 . المفوض المدير ػ الثالث الفصؿ عنواف تحت المعالجة وردت وقد.  المساىمة

 . وعزلو الشركة مدير تعين ـ أوال

 تأسيسيا، بعد الشركة في الشركاء يعني العامة الييئة واصطالح العامة الييئة مف المفوض المدير يعيف
 عمى.  واحد بشخص اإلدارة وتناط العامة، الييئة مف بقرار يتـ انو أي الشركة، لتأسيس الحؽ التعييف وكأف
 العامة القاعدة كوف عف فضال.  لمشركة مدير مف أكثر تعييف بإمكانية األخرى، التشريعات لو تشير ما خالؼ
ذا الشركاء لجميع اإلدارة تكوف أف ىي  .مدراء الشركاء فجميع مدير يعيف لـ وا 

 اعماؿ ألف فييا، الشركاء لجميع فاإلدارة.  لمشركة مدير تعييف عدـ حالة في انو نقوؿ أف نستطيع وعميو
 : المدير أف الفقو يقولو وما النصوص بو تفيد وما الشركاء إلى ينصرؼ الذي الشركة اسـ تحت تجري الشركة

 الشركاء، بيف مف اإلدارة يتولى مف تحديد أف أي ،تأسيسيا عقد في ومعيف الشركة في شريكا يكوف أف أما -3
 المركز ويتمثؿ ( أالتفاقي الشريؾ بالمدير)  الحالة ىذه في عميو ويطمؽ إرادتيـ، إلييا انصرفت التي األمور واحد

 الكائف جسـ في عضو أو وشريؾ وكيؿ فيو ،خاص نوع مف وكالتو أف إال الشركة عف وكيؿ بأنو لو القانوني
 العامة، الييئة مف جزء ألنو المدير الشريؾ فييـ بمف الشركاء بإجماع إال عزلو يصح ال وبذلؾ عنو يتوكؿ الذي
 .نفسو عزؿ عمى يصوت ال ألنو اإلجماع، يتحقؽ أف يمكف ال وعميو

 الشركة، إنشاء عقد في العراقي القانوف حسب التضامنية الشركة في المدير يعيف أف يمنع ما نرى ال و
 اإلجماع يتطمب الذي العقد بتعديؿ إال يعزؿ ال عميو وبناء التعييف العامة الييئة تقر أف عمى منو جزء ويصبح
 . منو المدير والشريؾ
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 سواء الشركة عف أجنبي انو أو الشركة عقد تعديؿ يتبعو لـ الحؽ بقرار عيف ولكف شريكا المدير كاف إذا أما
 وبالتالي العامة الييئة أعضاء مف واحدا يعد ال األجنبي ألف عزلو فيمكف الحؽ، بقرار أو التأسيس عقد في عيف
  عمى اإلجماع يتحقؽ أف الممكف مف

 : والمسؤولية الواجبات ـ ثانيا

 في المثبت غرضيا وممارسة الشركة، أىداؼ لتحقيؽ الضرورية األعماؿ جميع المفوض المدير يتولى
 . يتجاوزىا ال واف واختصاصاتو صالحياتو حدود العامة الييئة وتحدد العقد،

عداد العامة، الييئة قرارات بتنفيذ فيقـو عداد السنوية، الميزانية وا   السنوية، الخطة تنفيذ مدى عف تقرير وا 
 .  المياـ ىذه أداء عف العامة الييئة أماـ مسؤوؿ وىو.  القادمة لمسنة المتوقعة والخطة

 عمى الشخصية أموره في يبذلو ما الشركة اتجاه واجبو أداء في العناية مف يبذؿ أف المدير مف ومطموب
 يبذلو الذي كالحرص الشركة شؤوف عمى حريصا يكوف أف فالقاعدة.  المعتاد الشخص عناية عف ينزؿ ال أف

 مف المطموب الحرص يبذؿ أف منو فيطمب ميمال، الشخصي حرصو في كاف إذا أما الخاصة، شؤونو تجاه
 القانوف مف 330 المادة عمى تحيؿ التي الشركات قانوف مف 331 المادة بو أفادت ما وىو.  المعتاد الشخص
 لممدير تكوف ال أف يشترط كذلؾ.  المساىمة شركة في اإلدارة مجمس أعضاء مف المطموب بالحرص الخاصة
ذا.  المدير بصفتو الشركة لحساب يبرميا التي العقود في شخصية مصمحة  فال المصمحة ىذه مثؿ وجدت وا 
 اذا العقد جراء يتحقؽ الذي الغبف عف المدير يسأؿ الترخيص ومع.  العامة الييئة مف بترخيص إال العقد يصح
 . أيضا 331 المادة عمييا تحيؿ التي( 336المادة) قيمتو مف% 30 يساوي ما تجاوز

 باسمو أو الشركة باسـ التعاقد كاف إذا ما بيف األمر فيختمؼ المدير، يبرميا التي العقود عف المسؤولية أما
 بتنفيذ لممطالبة الشركة عمى الرجوع لمغير يحؽ وال عنيا المسؤوؿ فيو الشخصي باسمو كانت فإذا الشخصي،

 . العقود ىذه
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ذا  : األتي األمر فيحتمؿ ولحسابيا الشركة باسـ ولكف ىو يوقع الشركة، باسـ كانت وا 

 مسؤولية وال العقود ىذه عف الشركة تسأؿ وىنا.  العامة الييئة حددتيا التي صالحياتو ضمف العقد يكوف أف -3
 . إبراميا في المطموبة العناية بذؿ كاف إذا الشركة مف وال الغير مف ال المدير عمى

 أي.  الحالة ىذه في المدير عمى الرجوع الشركة وتستطيع.  لو الممنوحة الصالحيات العقد في يتجاوز أف -3
 . صالحياتو حدود فيو تجاوز ما في

 فيذا ذلؾ، في الغير تجاه مسؤوليتيا عدـ وبالتالي صالحياتو المدير تجاوز في الغير، تجاه الشركة دفع أما
 : أمريف يحتمؿ

 وفي المسجؿ يصدرىا التي بالنشرة أي العقد، فييا يعمف التي بالطريقة ومعمنة، محددة الصالحيات تكوف أف -أ
 . المدير صالحيات بحدود الغير عمـ يفترض ألنو الحالة، ىذه في الشركة تسأؿ ال وعميو.  الصحؼ

 التي العقود عف الغير تجاه مسؤولة الشركة تكوف عندىا لمغير، أعمنت قد المدير صالحيات تكوف ال أف -ب
 ذلؾ وفي.  المدير صالحيات بحدود الغير معرفة الشركة أثبتت إذا إال لصالحياتو، تجاوز وفييا المدير يبرميا

 . تجاىو الشركة تسأؿ ال وبالتالي النية حسف الغير يعد ال

.  العقود بيذه الشركة فتمـز الشخصية لمصمحتو ولكف صالحياتو حدود وضمف الشركة باسـ المدير تعاقد إذا -1
 .الشخصية المدير لمصمحة تـ العقد كوف يعمـ انو بإثبات الغير، نية سوء أثبتت إذا إال

 أما الشركة باسم الغير مع تبرم التي العقود عن ناشئة الغالب في عقدية فهي المسؤولية طبيعة أما
 جزائيا يسأل قد ولكن.  الشركة عن وكيال يعد المدير ألن.  الوكالة عقد أيضا فأساسها المدير تجاه طبيعتها

 .صالحياتو حدود يتجاوز عندما الغير وتجاه.  ذلك يرتكب عندما األمانة خيانة بجريمة الشركة، تجاه

 


