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ملخص:

عليها،  الواردة  والقيود  امل�ضاهمة  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  �ضلطات  يف  البحث  ا�ضتهدف 
تعلَّق  ما  �ضواء  ال�رشكة،  ن�ضاط  ت�ضيري  يف  وا�ضعة  �ضلطات  من  املجل�ص  به  يتمتع  ما  اإظهار 
منه باأعمال الإدارة اأو الت�رشف، كل ذلك يف حدود ما تق�ضي به ن�ضو�ص القانون الآمرة 
ولقد  للم�ضاهمني،  العامة  اجلمعية  وقرارات  لغر�ضها  اإ�ضافة  لل�رشكة،  الأ�ضا�ضي  والنظام 
اأنه على الرغم من هذه القيود التي حتد من تلك ال�ضلطات، فاإنها ما زالت  اأظهرت الدرا�ضة 

مت�ضعة الأمر، الذي ي�ضتوجب م�ضاعفة التدخل الت�رشيعي للحد منها. 
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Abstract: 
This research examines the power of the Board of Directors of Joint 

Stock Company and the restrictions placed on it. It explains the broad 
authority given to the Board in the management of the company’s internal and 
external activities, all within the limits allowed by the provisions of the law, 
the company’s by-law, and in accordance with the objectives of the general 
assembly of shareholders. The study reveals that in spite of these limitations 
placed on these authorities they are still broad. This shows that legislative 
interference to decrease such power is still needed.
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حمتويات الدراسة: 

مقدمة:

املبحث األول- السلطات العامة جمللس اإلدارة:
املطلب الأول- الأعمال التي تدخل �ضمن نطاق ال�ضلطات العامة ملجل�ص الإدارة. Ú 

املطلب الثاين- الأعمال التي تخرج عن نطاق �ضلطات جمل�ص الإدارة. Ú 

املطلب الثالث- �ضلطات جمل�ص الإدارة من واقع نظام ال�رشكة. Ú 

املطلب الرابع- �ضلطة رئي�ص جمل�ص الإدارة يف متثيل ال�رشكة يف مواجهة الغري. Ú 

ال�رشكات  قانون  يف  الإدارة  جمل�ص  واأع�ضاء  رئي�ص  �ضلطات  اخلام�ص-  املطلب  Ú 
الفرن�ضي.

اأول- جمل�ص الإدارة التقليدي:  - 

ثانيا- جمل�ص الإدارة احلديث:  - 

املبحث الثاني- السلطات اخلاصة جمللس اإلدارة والواجبات املفروضة عليه:
املطلب الأول: الواجبات املتنوعة ملجل�س الإدارة. ● 

بذل عناية الرجل املعتاد. Ú 

التدقيق يف �ضحة تاأ�ضي�ص ال�رشكة. Ú 

القيام بالن�رش القانوين. Ú 

دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد. Ú 

تقدمي الإقرار اخلطي. Ú 

انتخاب رئي�ضا ملجل�ص الإدارة ونائبا له. Ú 

مراقبة املحا�ضبة. Ú 

اإعداد تقرير باملركز املايل لل�رشكة. Ú 

اإعداد ك�ضف مف�ضل لطالع امل�ضاهمني. Ú 

طلب الثاين: العقود املحظورة على جمل�س الإدارة اأو اخلا�سعة لرتخي�س  امل ●
م�سبق. 
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ة جمل�ص الإدارة يف التربع:  Ú اأول- �ضلط
ثانيا- العقود املحظورة على جمل�ص الإدارة:  Ú 

ثالثا- العقود اخلا�ضعة لرتخي�ص م�ضبق:  Ú 

املطلب الثالث: الو�سع يف قانون ال�رصكات الفرن�سي. ● 

اأول- يف جمل�ص الإدارة التقليدي:  Ú 

ثانيا- يف جمل�ص الإدارة احلديث:  Ú 

املبحث الثالث- القيود الواردة على سلطات جملس اإلدارة: 

املطلب الأول: القيود القانونية الواردة على �سلطات جمل�س الإدارة. ● 

املطلب الثاين: القيود النظامية الواردة على �سلطات جمل�س الإدارة. ● 

املطلب الثالث: القيود املتعلقة بغر�س ال�رصكة. ● 

املطلب الرابع: القيود املتعلقة بقرارات اجلمعية العامة. ● 

اخلامتة. 

قائمة املراجع.

مقدمة:
ال�رشكة،  اإدارة  تتوىل  التي  الرئي�ضة  الهيئة  هو  امل�ضاهمة،  �رشكة  اإدارة  جمل�ص 
القانونية للجمعية العامة  العليا وال�ضيادة  ال�ضلطة  وتهيمن على ن�ضاطها، حتى واإن كانت 
للم�ضاهمني)1(، فاإن ال�ضلطة الفعلية هي ملجل�ص الإدارة، حيث يتوىل يف احلقيقة ت�ضيري دفة 
ال�رشكة )2(، ذلك اأن �ضلطة اجلمعية العامة للم�ضاهمني نظرية ولي�ضت فعلية )3( ، حيث ي�ضعب 
عليها من الناحية العملية متابعة الن�ضاط اليومي لل�رشكة، واتخاذ القرارات الالزمة التي 
ت�ضتهدف ت�ضيري اأمورها ب�ضفة معتادة، نظراً لعزوف عدد كبري من امل�ضاهمني عن متابعة 
ن�ضاط ال�رشكة، وبالتايل امل�ضاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بها، ب�ضبب تزايد �رشاء اأ�ضهم 
ب�ضفة  اجلمعيات  تلك  اإ�ضعاف  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  عليها،  وامل�ضاربة  امل�ضاهمة  �رشكات 
اإ�رشافهم  عامة )4(، ف�ضال عن عدم اكرتاث امل�ضاهمني بح�ضور اجتماعاتها، ومن ثم تعذر 
ورقابتهم على �ضوؤون ال�رشكة ب�ضفة فعالة، فاإذا ما نظرنا اإىل داخل �رشكة امل�ضاهمة نف�ضها، 
ند اأن غالبية امل�ضاهمني ميلك الواحد منهم قدراً �ضئياًل من الأ�ضهم، ومن ثم فهو ل ُيعنى 
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عادة بالرقابة والإ�رشاف على ن�ضاط جمل�ص الإدارة، اإ�ضافة اإىل عدم درايته باأنظمة ال�رشكة 
العبث بحقوق امل�ضاهمني والهتمام  الإدارة على  اأع�ضاء جمل�ص  ون�ضاطها، كل هذا يغري 
مب�ضاحلهم ال�ضخ�ضية )5( . من اأجل ذلك قام امل�رشع يف كثري من الدول، بتنظيم هذا النوع 
من ال�رشكات بقواعد اآمرة، رعاية للم�ضالح املتعار�ضة فيها، حيث عمل على متكني اجلمعية 
العمومية للم�ضاهمني من مبا�رشة رقابتها على جمل�ص الإدارة، وت�ضدد يف م�ضئوليتهم، ثم 
تنظيم عملية التفتي�ص على ال�رشكات )6( . ولقد عمل امل�رشع على تدرج الهيئات التي تتوىل 
اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، وتق�ضيم ال�ضلطات فيما بينها بهدف حتقيق التوازن بني هذه الهيئات، 
الهيئات  املحظور على  اخلا�ضة، ونطاق عملها  �ضلطتها ومهماتها  لكل منها  يكون  بحيث 
الأخرى اأن تعتدي عليه، فال يجوز لهيئة اأن حتل حمل اأخرى، ما دام ذلك ميثل خرقًا لن�ص 

�رشيح يف القانون، اأو يف نظام ال�رشكة )7( . 
وعلى ذلك اأ�ضبح ملجل�ص الإدارة، بو�ضفه ال�ضلطة التنفيذية يف ال�رشكة، كامل ال�ضلطات 
لإدارتها وت�ضيري اأعمالها حتقيقًا لأغرا�ضها التي قامت من اأجل حتقيقها، فله �ضلطة القيام 
�ضواء كانت من  الإدارة،  الأغرا�ص، والتي تقت�ضيها ح�ضن  التي حتقق تلك  الأعمال  بجميع 
الأعمال املتعلقة بالإدارة اأم بالت�رشف. غري اأن هناك قيوداً حتد من �ضلطات جمل�ص الإدارة، 
�ضواء وردت يف القانون اأو يف نظام ال�رشكة ذاته، اأو مما ت�ضمنتها قرارات اجلمعية العامة 

يف حدود اخت�ضا�ضها )8( . 
ويرجع اختيارنا ملو�ضوع البحث حول �ضلطات جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، بهدف 
ت�رشيعات  موازنة  عليها،  الواردة  والقيود  الإدارة  جمل�ص  ل�ضلطات  �ضاملة  درا�ضة  تقدمي 
زال  ما  ال�ضلطات  هذه  لأن  الفرن�ضي؛  للقانون  اإ�ضافة   ،  )9( العربية  الدول  لبع�ص  ال�رشكات 
اأن  وبخا�ضة  للم�ضاهمني،  العامة  اجلمعية  �ضلطات  مع  تداخلها  ب�ضبب  الغمو�ص،  يكتنفها 
م�رشوع قانون ال�رشكات الفل�ضطيني مل ين�ص على جميع �ضلطات جمل�ص الإدارة وحدودها، 
لذا فاإن هذه الدرا�ضة قد ي�ضتفاد منها اإذا ما اأعيد النظر يف ن�ضو�ص امل�رشوع قبل اإقراره من 
اجلهات املخت�ضة )10( . وعلى ذلك يخرج عن نطاق الدرا�ضة، جتاوز جمل�ص الإدارة ل�ضلطاته 

وم�ضئوليته عن تلك التجاوزات )11( .

خطة البحث: 
�ضلطات عامة وخا�ضة،  تتمثل يف  امل�ضاهمة،  اإدارة �رشكة  �ضلطات جمل�ص  ملا كانت 
هذا بجانب ما قد يرد على تلك ال�ضلطات من قيود حتد منها، لذا تقت�ضي الدرا�ضة تق�ضيمها 
اإىل مباحث ثالثة، نعر�ص يف املبحث الأول لل�ضلطات العامة ملجل�ص الإدارة، ثم نعر�ص يف 
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املبحث الثاين ل�ضلطاته اخلا�ضة والواجبات املفرو�ضة عليه، اأما يف املبحث الثالث والأخري 
فنعر�ص للقيود الواردة على تلك ال�ضلطات، وذلك تباعًا، على النحو الآتي: 

املبحث األول:

السلطات العامة جمللس اإلدارة:

ملجل�ص الإدارة �ضلطات عامة وا�ضعة يف اإدارة ال�رشكة، فله ال�ضالحية الكاملة يف اإنفاذ 
مقررات اجلمعية العامة، والقيام بجميع الأعمال التي ي�ضتوجبها �ضري امل�رشوع على الوجه 
املاألوف، والتي ل تعد من قبيل الأعمال اليومية، ولي�ص لهذه ال�ضلطات من حد اأو حتفظات اإل 
ما هو مقرر يف القانون اأو نظام ال�رشكة. ويالَحظ يف القوانني املختلفة اأنها حتدد �ضلطات 
جمل�ص الإدارة ب�ضيغة عامة، تاركة تف�ضيالتها اإىل نظام ال�رشكة بح�ضب الغر�ص الذي قامت 
من اأجل حتقيقه، لتجنب كل تردد اأو ت�ضاوؤل يثار ب�ضاأنها. واحلكمة من ذلك، تكمن يف منح 
جمل�ص الإدارة بع�ص ال�ضالحيات التي تفوق ال�ضالحيات الإدارية، كاأعمال البيع اأو التاأمني 
على عقارات ال�رشكة، اأو اإجراء عقود امل�ضاحلة اأو التحكيم اأو التنازل، هذا من جهة. ومن 
التي تعود  الإدارية  ال�ضالحيات  �ضقف  التقليل من  اأخرى، تكمن احلكمة من ذلك يف  جهة 

للمجل�ص قانونًا )12( . 
ولقد اأكدت قوانني ال�رشكات العربية هذا النظر، فن�ضت �رشاحًة على �ضلطات جمل�ص 
الإدارة )13( ، وكذلك فعل م�رشوع قانون التجارة الفل�ضطيني، حني ق�ضى باأن ملجل�ص اإدارة 
ال�رشكة امل�ضاهمة اأو مديرها العام ال�ضالحيات الكاملة يف اإدارة ال�رشكة يف احلدود التي 
ما  عدا  ال�رشكة  غر�ص  يقت�ضيها  التي  والت�رشفات  بالأعمال  القيام  وله  نظامها،  يبينها 
يتقيد بتوجيهات اجلمعية  اأن  العامة، وعليه  للجمعية  ال�رشكة  اأو نظام  القانون  به  احتفظ 
العامة وقراراتها )14( . ونّبني فيما ياأتي الأعمال التي تدخل �ضمن نطاق ال�ضلطات العامة 
جمل�ص  ل�ضلطات  وكذلك  ال�ضلطات،  تلك  نطاق  عن  تخرج  التي  الأعمال  ثم  الإدارة،  ملجل�ص 
الإدارة من واقع نظام ال�رشكة، وكذلك اأي�ضًا �ضلطة رئي�ص جمل�ص الإدارة يف متثيل ال�رشكة 
قانون  يف  الإدارة  جمل�ص  واأع�ضاء  رئي�ص  �ضلطات  اإىل  بالإ�ضافة  هذا  الغري،  مواجهة  يف 

ال�رشكات الفرن�ضي. وذلك يف مطالب خم�ضة، على النحو الآتي: 
املطلب الأول: ◄ 

الأعمال الداخلة �سمن نطاق �سلطات جمل�س الإدارة:
يت�ضح من ن�ص املادة )1/207( من امل�رشوع، ومن ن�ص املادة )156( من قانون 
الإدارة يتمتع  اأن جمل�ص  الفقه،  ا�ضتقر عليه  )22( ل�ضنة 1997، ومما  الأردين رقم  ال�رشكات 
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بال�ضالحيات العامة الآتية: 
تنفيذ  امل�ضاهمة  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  يتوىل  العامة:  اجلمعية  قرارات  تنفيذ  اأول-  ♦ 
جميع القرارات ال�ضادرة من اجلمعية العامة، وقد تاأتي هذه القرارات مبينة طريقة تنفيذها، 
وقد تقت�رش اجلمعية العامة على اإ�ضدار القرارات دون اأن تبني كيفية تنفيذها. وهنا يقوم 
املجل�ص بالتنفيذ بطرقه وو�ضائله اخلا�ضة، كما هو ال�ضاأن يف احلالة التي تقرر فيها اجلمعية 
وطرقه)15(.  التوزيع  �رشوط  بتحديد  املجل�ص  يقوم  احلالة  هذه  ففي  الأرباح،  توزيع  مبداأ 
الت�ضدي لأي عمل من  العامة  اأجاز للجمعية  ال�ضابقة  الن�ضو�ص  باأن امل�رشع يف  ويالحظ 
لها  يكون  كما  ن�ضابه،  اكتمال  عدم  ب�ضبب  فيه  البت  عن  املجل�ص  عجز  اإذا  الإدارة  اأعمال 
اأو اأن ت�ضدر تو�ضيات ب�ضاأن الأعمال التي تدخل يف  اأن ت�ضادق على اأي عمل ي�ضدر منه، 

اخت�ضا�ص املجل�ص )16( .
ثانيا- القيام بجميع الأعمال الالزمة لتحقيق اأغرا�ص ال�رشكة: وهي ت�ضم جميع  ♦ 
الأعمال املعتادة التي ي�ضتوجبها �ضري م�رشوع ال�رشكة على الوجه املاألوف، وت�ضمل جميع 
الدعاوى  ورفع  الإيجارات،  وعقد  الالزمة،  الحتياطية  التدابري  كاتخاذ  الإدارة،  اأعمال 

املتعلقة باملوا�ضيع الداخلة يف اخت�ضا�ضه، وتعيني املوظفني، وما اإىل ذلك من اأعمال. 
التي تدخل  الت�رشف  اأعمال  ت�ضمل اخت�ضا�ضات املجل�ص يف هذا املجال بع�ص  كما 
يف غر�ص ال�رشكة، ك�رشاء الب�ضائع وبيعها، وكذلك �رشاء العقارات الالزمة وبيعها، اإذا كان 
الإدارة  جمل�ص  �ضالحيات  �ضمن  ويدخل  ال�رشكة.  غايات  مو�ضوع  �ضمن  يدخل  كله  ذلك 
اأي�ضًا، توظيف جزء من اأرباح ال�رشكة يف �رشاء الأوراق املالية، والعمالت الأجنبية، ومنح 
�ضبيل  الت�رشفات يف  اأن جتري هذه  اأو �ضخ�ضية، �رشيطة  تاأمينات عينية  القرو�ص مقابل 

امل�ضلحة العامة لل�رشكة )17( . 
املطلب الثاين: ◄ 

الأعمال اخلارجة عن نطاق ال�سلطات العامة ملجل�س الإدارة:
يخرج عن نطاق ال�ضلطات العامة ملجل�ص الإدارة ال�ضالحيات الآتية: 

اليومية،  الأعمال  لها �ضفة  تكون  التي  الأعمال  تدخل  ل  اليومية:  الأعمال  اأول-  ♦ 
ويق�ضد  العام.  املدير  اخت�ضا�ضات  من  هي  بل  الإدارة،  ملجل�ص  العامة  ال�ضلطات  �ضمن 
بالأعمال اليومية، الأعمال التي لها �ضفة مزدوجة، فهي من جهة توؤدي مبا�رشة لتحقيق 
اأغرا�ص ال�رشكة، ومن جهة اأخرى نظراً ل�رشعة اإبرامها وتنفيذها وتكرارها، ت�ضتدعي معاملة 
عاجلة ل ت�ضتقيم والرجوع ب�ضاأنها ملجل�ص الإدارة، وانتظار مداولته وقراراته، ومن اأمثلتها 
التجارية  الأوراق  واإ�ضدار  وبيعها  الب�ضائع  و�رشاء  وف�ضلهم  العاديني  العاملني  تعيني 
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الإجراءات  واتخاذ  املرا�ضالت  وتوقيع  و�ضحبها  البنوك  يف  الأموال  واإيداع  وتظهريها 
التحفظية وامل�ضتعجلة كافة )18( .

ة ولآجال طويلة واندماج ال�رشكات: كما تخرج من نطاق  ثانيا- القرو�ص املهمَّ ♦ 
يف  لتدخل  ال�رشكات،  واندماج  طويلة  ولآجال  ة  املهمَّ القرو�ص  الإدارة  جمل�ص  �ضلطات 
�ضلطات اجلمعية العامة، وي�ضاف اإليها تعيني كبار املوظفني. ولكن قد يعطي نظام ال�رشكة 

ملجل�ص الإدارة �ضالحيات القيام بهذه الأعمال.
ثالثا- ت�ضييق وتو�ضيعها وتفوي�ضها �ضلطات جمل�ص الإدارة: ويخرج عن اخت�ضا�ص  ♦ 
جمل�ص الإدارة، كل الأعمال التي تدخل قانونًا اأو نظامًا يف �ضلطات اجلمعية العامة، اأو يف 
�ضلطات رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو املدير العام. كاأن ين�ص نظام ال�رشكة مثاًل، على اأن بيع اأحد 
عقارات ال�رشكة، داخل اأ�ضا�ضًا يف �ضالحيات جمل�ص الإدارة، غري اأن ذلك البيع ل يعد نافذاً 

اإل بعد م�ضادقة اجلمعية العامة.
ول يحق لنظام ال�رشكة، اأن يعدل يف التنظيم الت�ضل�ضلي بني هيئات ال�رشكة، فيعطي 
املدير العام �ضلطات تفوق �ضلطات جمل�ص الإدارة، اأو يعطي هذا الأخري �ضلطات تفوق �ضلطات 
املقررة  الأ�ضا�ضية  ال�ضلطات  يلغي  اأن  للنظام  يجوز  ل  نف�ضه  الوقت  ويف  العامة.  اجلمعية 

ملجل�ص الإدارة، فين�ص على اأن دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد ل تعد من اخت�ضا�ضه.
ببع�ص  فيفو�ضه  الإدارة،  جمل�ص  �ضلطات  من  يو�ضع  اأن  ال�رشكة  لنظام  يجوز  ولكن 
انتزاع  اإىل  ذلك  يوؤدي  األ  �رشيطة  اأ�ضا�ضًا،  �ضلطاته  تفوق  التي  الإ�ضافية  ال�ضالحيات 
العامة  كاجلمعية  ال�رشكة،  يف  اأخرى  لهيئات  القانون  بح�ضب  اأ�ضاًل  املقررة  ال�ضالحيات 

العادية وغري العادية، وعلى ذلك ل يجوز له تعديل نظام ال�رشكة.
ويف املقابل يجوز ملجل�ص الإدارة تفوي�ص بع�ص �ضالحياته لرئي�ص املجل�ص، �رشيطة 
جميع  يف  الن�رش  ويلزم  التجاري.  ال�ضجل  يف  ُين�رش  واأن  وحمدودة،  ق�ضرية  ملدة  يكون  اأن 
الأحوال التي يتم فيها ت�ضييق �ضلطات جمل�ص الإدارة اأو تو�ضيعها، ومن ثم ل يعدَّ ذلك نافذاً 

يف حق الغري اإل من تاريخ الن�رش )19( .
املطلب الثالث: ◄ 

�سلطات جمل�س الإدارة من واقع نظام ال�رصكة:
الإدارة  جمل�ص  �ضلطات  الغالب  يف  يحدد  ال�رشكة  نظام  اأن  كيف  يت�ضح  تقدم  مما 
ال�رشكة ي�ضتمل على الأحكام  اأن نظام  الن�ص عليها، على اعتبار  واخت�ضا�ضاته ول يهمل 
حال  يف  باأنه  يت�ضح  كما   ،  )20( ال�رشكة  لإدارة  املوؤ�ض�ضون  عليها  يتفق  التي  التف�ضيلية 
اإىل اخت�ضا�ضات املجل�ص و�ضلطاته، وهو فر�ص نادر عماًل، فاإن  الإ�ضارة  النظام من  خلّو 



288

سلطات مجلس إدارة شركة املساهمة والقيود الواردة عليها 

د. حمدي بارود)دراسة مقارنة(

املحددة،  لأغرا�ضها  وفقًا  ال�رشكة  اإدارة  تقت�ضيها  التي  الأعمال  بجميع  يقوم  اأن  للمجل�ص 
وترتيبًا على ذلك فاملرجع يف تعيني �ضلطة جمل�ص الإدارة هو نظام ال�رشكة، فاإما اأن يطلق 
النظام �ضلطة املجل�ص ويجعلها �ضاملة جلميع الت�رشفات التي يقت�ضيها غر�ص ال�رشكة اإل 
ما يحتفظ به �رشاحة للجمعية العامة، واإما اأن يقيد هذه ال�ضلطة ويح�رش دائرتها يف اأعمال 
معينة ي�رشدها على �ضبيل احل�رش )21( . واإذا مل يت�ضمن نظام ال�رشكة بيانًا ب�ضلطات جمل�ص 
الإدارة، فاملرجع يف حتديدها الغر�ص الذي قامت ال�رشكة من اأجل حتقيقه واملحدد يف عقد 
تاأ�ضي�ضها، وعندئذ يجوز له مبا�رشة جميع الأعمال التي يقت�ضيها حتقيق ذلك الغر�ص )22(.

وخال�ضة القول اأن ملجل�ص اإدارة ال�رشكة ال�ضلطات الالزمة كافة لكي يعمل يف �ضبيل 
حتقيق اأهدافها التي وردت يف عقد تاأ�ضي�ضها ونظامها، ول يحد من �ضلطاته �ضوى ما جاء 
يف النظام واأحكام القانون وقرارات اجلمعية العامة لل�رشكة، وما يدخل �ضمن اخت�ضا�ضات 
هذه الأخرية )23( . ذلك اأن �ضلطات جمل�ص الإدارة حمددة مبا هو من�ضو�ص عليه يف القانون، 
فال يجوز له اأن يقوم بالأعمال التي تخرج عن غر�ص ال�رشكة كاإبراء بع�ص املكتتبني من 
الوفاء بالتزاماتهم. ولي�ص للمجل�ص اأن يقوم بالأعمال التي ن�ص القانون على اخت�ضا�ص 

اجلمعية العامة بها كاإ�ضدار ال�ضندات، اأو عزل اأحد اأع�ضاء املجل�ص )24( .
اأو نظام  القانون  فاإن �ضلطات املجل�ص حمددة بالقيود املن�ضو�ص عليها يف  واأخرياً 
اإبرام بع�ص العقود  اأن النظام قد يحظر عليه  ال�رشكة_كما �ضرنى يف املبحث الثالث_ذلك 
دون موافقة اجلمعية العامة وقد يحظر عليه اإنفاق م�رشوفات تتجاوز ن�ضبة معينة من راأ�ص 

مال ال�رشكة )25( . 
املطلب الرابع: ◄ 

�سلطة رئي�س جمل�س الإدارة يف متثيل ال�رصكة:
الأ�ضل اأن يعرتف ب�ضلطة متثيل ال�رشكة يف مواجهة الغري لكل اأع�ضاء جمل�ص الإدارة 
�ضواء كانوا جمتمعني اأم منفردين )26( ، ولكن امل�رشع خرج عن هذا الأ�ضل وقرر لرئي�ص جمل�ص 
الإدارة �ضلطة متثيل ال�رشكة يف مواجهة الغري، فهو يعد رئي�ضًا لل�رشكة وممثلها لدى الغري 
واأمام جميع اجلهات، ومن ثم فهو ميار�ص ال�ضالحيات املخولة له كافة لتحقيق غر�ضها 
مبوجب اأحكام القانون واللوائح ال�ضادرة والأنظمة الأخرى املعمول بها يف ال�رشكة، كما 
يتوىل تنفيذ القرارات ال�ضادرة عن املجل�ص كافة بالتعاون مع اجلهاز التنفيذي يف ال�رشكة. 
لذا يجب اأن يكون رئي�ص جمل�ص الإدارة متفرغًا لأعمال ال�رشكة، ويحدد جمل�ص الإدارة يف 

ات وال�ضالحيات التي يحق له ممار�ضتها بو�ضوح )27( . هذه احلالة املهمَّ
تلك  الإدارة ل تختلف عن  لرئي�ص جمل�ص  امل�رشع  التي منحها  ال�ضلطات  اأن  ويالحظ 
التي يتمتع بها املجل�ص، با�ضتثناء �ضلطة الرئي�ص يف متثيل ال�رشكة. وتاأ�ضي�ضًا على ذلك يرى 
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بع�ص الفقه بحق اأن رئي�ص جمل�ص الإدارة ل يعد مناف�ضًا فيما يتمتع به من �ضلطات ملجل�ص 
الإدارة الذي ميلك تعيني رئي�ضه )28( . كما يالحظ اأي�ضًا اأن رئي�ص جمل�ص الإدارة واإن كان 
ميثل ال�رشكة يف عالقتها مع الغري، فاإن الإدارة الداخلية ي�ضطلع بها جمل�ص الإدارة)29( . 
واإذا كان كل منهما يتمتع ب�ضلطة اتخاذ القرارات التي تتطلبها اإدارة ال�رشكة، فاإن جمل�ص 
الإدارة من الناحية العملية ل يعد الع�ضو الرئي�ص لالإدارة، واإمنا يقت�رش دوره على الرقابة 
على اأعمال رئي�ص جمل�ص الإدارة الذي يتخذ املبادرة، اأما املجل�ص فال يتدخل اإل يف القرارات 
الإ�ضرتاتيجية. ومع ذلك ي�ضتطيع جمل�ص الإدارة اأن ميلي اإرادته على رئي�ص املجل�ص، ويخ�ضعه 

لرقابته نظراً ملا ميلكه من �ضلطة يف عزل رئي�ضه اإذا جتاوز �ضلطاته )30( .
املطلب اخلام�س: ◄ 

�سلطات رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة يف القانون الفرن�سي:
امل�ضاهمة،  �رشكة  لإدارة  املزدوجة  ال�ضيغة  نظام  يتبنى  الفرن�ضي  امل�رشع  كان  ملا 
بهدف الو�ضول لإدارة فعالة لل�رشكة عن طريق التمييز بني اإدارة ال�رشكة والرقابة عليها، 
حيث يقوم النظام التقليدي لإدارة �رشكة امل�ضاهمة على وجود جهاز واحد وهو جمل�ص اإدارة 
النظام احلديث يقوم على الوجود املزدوج  الرقابة عليها. بينما  ال�رشكة، وي�ضطلع مبهمة 
لع�ضوين متجاورين اأحدهما ي�ضمى جمل�ص الإدارة اأو القيادة، والثاين ي�ضمى جمل�ص الرقابة 
اأو املراقبة )31( . ولعل هذا هو ال�ضبب الذي جعلنا نفرد مطلبًا م�ضتقاًل للقانون الفرن�ضي، لذا 

�ضنقوم ببيان �ضلطات رئي�ص واأع�ضاء جمل�ص الإدارة يف كال املجل�ضني: 
اأول- جمل�ص الإدارة التقليدي: لقد كانت املادة )98( ♦ من قانون ال�رشكات الفرن�ضي 
ال�ضادر يف 24يوليو لعام 1966، حت�رش �ضلطات جمل�ص الإدارة يف البناء التقليدي ل�رشكات 
امل�ضاهمة يف اأعمال الإدارة فقط، ثم اأ�ضبح جمل�ص الإدارة يتمتع ب�ضلطات وا�ضعة يف اإدارة 
ال�رشكة دون متييز بني اأعمال الإدارة واأعمال الت�رشف، وذلك وفقا لقانون 12يوليو ل�ضنة 
1967، الذي األغى كلمة الإدارة واأحل حملها الت�رشف. اأما رئي�ص جمل�ص الإدارة في�ضطلع 
باخت�ضا�ضات جمل�ص الإدارة ذاتها )32( ، بذلك يت�ضح اأن امل�رشع الفرن�ضي قد حدد �ضلطات 
رئي�ص جمل�ص الإدارة بطريقة مماثلة ل�ضلطات جمل�ص الإدارة، فكل منهما يتمتع ب�ضلطة اتخاذ 
القرارات التي تقت�ضيها الإدارة العامة لل�رشكة. غري اأن الواقع العملي ي�ضري عك�ص ذلك)33( . 

ل�رشكات  احلديث  البناء  الإدارة يف  يتمتع جمل�ص  احلديث:  الإدارة  ثانيا- جمل�ص  ♦ 
امل�ضاهمة بال�ضلطات ذاتها التي يتمتع بها جمل�ص الإدارة التقليدي، ذلك اأن امل�رشع الفرن�ضي 
اأن  غري   .  )34( التقليدي  للمجل�ص  �ضلطات  من  مقرر  هو  ما  اإىل  ال�ضلطات  هذه  ب�ضاأن  اأحال 
املجل�ص احلديث يتمتع ف�ضاًل عن �ضلطات املجل�ص التقليدي ب�ضلطة التوجيه العام التي كانت 
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املقررة  ال�ضلطات  املجل�ص. وهناك بع�ص  رئي�ص  اخت�ضا�ص  التقليدي من  املجل�ص  يف ظل 
للمجل�ص التقليدي اآلت يف ظل البناء احلديث اإىل جمل�ص املراقبة، واأ�ضبحت يف حاجة اإىل 
لل�رشكة  العام  التوجيه  املتمثلة يف  التقليدي  املجل�ص  رئي�ص  مهام  اأن  كما  منه،  ترخي�ص 
اأمام الغري، قد انتقلت يف البناء احلديث اإىل جمل�ص الإدارة ورئي�ضه، واإذا اقت�رش  ومتثيلها 
جمل�ص الإدارة احلديث على �ضخ�ص واحد )املدير العام الوحيد( فيبا�رش هذا الأخري كل هذه 

ال�ضلطات وحده )35( .
وباملقارنة مع الت�رشيعات العربية امل�ضار اإليها، نرى باأنها واإن مل تقم بتحديد �ضلطات 
رئي�ص جمل�ص الإدارة على وجه الدقة كما فعل امل�رشع الفرن�ضي، با�ضتثناء متثيل ال�رشكة 
التحديد.  لتتوىل ذلك  ال�ضاأن  ال�رشكة ولوائحها يف هذا  اإىل نظام  اأحالت  فاإنها  الغري،  اأمام 
وعليه ل يوجد يف ظل تلك الت�رشيعات ذلك الغمو�ص الذي ي�ضوب العالقة بني جمل�ص الإدارة 

ورئي�ضه يف القانون الفرن�ضي الذي حدد اخت�ضا�ضات كل منهما بطريقة متماثلة.

املبحث الثاني:

السلطات اخلاصة جمللس اإلدارة والواجبات املفروضة عليه:

بالإدارة  واملتعلقة  امل�ضاهمة،  �رشكة  اإدارة  ملجل�ص  العامة  ال�ضلطات  اإىل  بالإ�ضافة 
والت�رشف با�ضم وحل�ضاب ال�رشكة، ت�ضمنت الت�رشيعات املختلفة ن�ضو�ضًا متفرقة تق�ضي 
اإدارة ال�رشكة  مبنح جمل�ص الإدارة �ضلطات خا�ضة، وتفر�ص عليه واجبات متعلقة ب�ضالمة 
ع�ضو  كل  على  الوكالة  اأحكام  تفر�ضها  واجبات  هناك  اأن  كما  اأغرا�ضها،  حتقيق  ل�ضمان 
اأو  من اأع�ضاء جمل�ص الإدارة )36( ، هذا بالإ�ضافة اإىل العقود املحرمة على جمل�ص الإدارة 
ال�ضلطات والواجبات يف مطالب ثالثة، نخ�ض�ص  اخلا�ضعة لرتخي�ص م�ضبق. و�ضنبني تلك 
جمل�ص  على  املحظورة  فللعقود  الثاين  املطلب  اأما  الإدارة،  جمل�ص  لواجبات  الأول  املطلب 
الإدارة اأو اخلا�ضعة لرتخي�ص م�ضبق، ويف املطلب الثالث والأخري نبني الو�ضع يف القانون 

الفرن�ضي. وذلك تباعًا على النحو الآتي: 
املطلب الأول: ◄ 

الواجبات املتنوعة ملجل�س الإدارة:
اأع�ضاء  من  ع�ضو  كل  كبذل   ،  )37( متعددة  واجبات  الإدارة  جمل�ص  عاتق  على  يقع 
املجل�ص عناية الرجل املعتاد يف اناز مهمته، والتدقيق يف �ضحة تاأ�ضي�ص ال�رشكة والقيام 
وانتخاب  الإقرار اخلطي،  تقدمي  لالنعقاد، وكذلك  العامة  القانوين ودعوة اجلمعية  بالن�رش 
رئي�ص ملجل�ص الإدارة ونائب له ومراقبة املحا�ضبة، واإعداد تقرير باملركز املايل لل�رشكة، 
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هذا بالإ�ضافة اإىل اإعداد ك�ضف مف�ضل لطالع امل�ضاهمني. وبيان ذلك فيما ياأتي: 
بذل عناية الرجل املعتاد: يتوجب على كل ع�ضو من اأع�ضاء جمل�ص الإدارة اأن يبذل  ♦ 
يف اإناز مهمته عناية الرجل املعتاد )38( ؛ حر�ضًا على م�ضالح ال�رشكة. وذلك تاأ�ضي�ضًا على 
كون جمل�ص الإدارة يعد وكياًل عن ال�رشكة، واإن كانت هذه الوكالة من نوع خا�ص، ولأن 

الع�ضو يعد وكياًل عن ال�رشكة باأجر، ومن ثم تطبق عليه اأحكام الوكالة )39( . 
اإن  الأوائل  الإدارة  اأع�ضاء جمل�ص  ال�رشكة: حيث ي�ضاأل  التدقيق يف �ضحة تاأ�ضي�ص  ♦ 
تاأ�ض�ضت ال�رشكة على وجه خمالف للقانون، لأن من واجبهم التحقق من �ضحة التاأ�ضي�ص، 

واأن ي�ضعوا اإىل ت�ضحيح الو�ضع املعيب عند القت�ضاء )40( . 
لل�رشكة  العامة  امليزانية  ين�رش  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  القانوين:  بالن�رش  القيام  ♦ 
وح�ضاب اأرباحها وخ�ضائرها، وخال�ضة وافية عن التقرير ال�ضنوي للمجل�ص، وتقرير مدققي 
ح�ضابات ال�رشكة يف اإحدى ال�ضحف املحلية قبل اجتماع اجلمعية العامة بثالثني يومًا على 
الأقل، كي يتمكن امل�ضاهمون من الطالع على امليزانية العامة وح�ضاب الأرباح واخل�ضائر، 
وخال�ضة التقرير ال�ضنوي، وتقرير مدققي احل�ضابات كي يتمكنوا من مناق�ضة ذلك يف اجتماع 
اإذا كان نظام ال�رشكة ي�ضمح بذلك الكتفاء  اجلمعية العامة )41( . ويجيز امل�رشع امل�رشي 
باإر�ضال ن�ضخة من الأوراق امل�ضار اإليها اإىل كل م�ضاهم بطريق الربيد املو�ضى عليه، اأو باأي 
طريقة اأخرى حتددها الالئحة التنفيذية ومواعيد اإر�ضالها )42( .ونرى باأن هذا احلكم جدير 

بالتباع يف امل�رشوع.
دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد: )اجتماع اجلمعية العامة العادي(: على جمل�ص  ♦ 
الأخرية  الثالثة  الأ�ضهر  خالل  عادي  لجتماع  لل�رشكة  العامة  اجلمعية  يدعو  اأن  الإدارة 
اأن يوجه الدعوة اإىل كل  اإدارة جديد )43( . وعلى جمل�ص الإدارة  من مدته لنتخاب جمل�ص 
باأية  اأو  بالربيد  الدعوة  تر�ضل  العامة، حيث  اجلمعية  اجتماع  ال�رشكة حل�ضور  م�ضاهم يف 
و�ضيلة ات�ضال اأخرى قبل خم�ضة ع�رش يومًا على الأقل من التاريخ املقرر لعقد الجتماع، 
جدول  بالدعوة  ويرفق  بال�ضتالم.  التوقيع  مقابل  للم�ضاهم  باليد  الدعوة  ت�ضليم  ويجوز 
اأعمال اجلمعية العامة وتقرير جمل�ص الإدارة وميزانية ال�رشكة ال�ضنوية العامة وح�ضاباتها 
اخلتامية وتقرير مدققي احل�ضابات والبيانات الإي�ضاحية )44( . كما يتوجب على املجل�ص 
اأن يعلن عن املوعد املحدد لذلك الجتماع يف �ضحيفتني يوميتني وملرة واحدة على الأقل 
وذلك قبل مدة ل تزيد على خم�ضة ع�رش يومًا من ذلك املوعد، واأن يعلن املجل�ص عن ذلك 
ملرة واحدة يف و�ضائل الإعالم املرئية وامل�ضموعة قبل ثالثة اأيام على الأكرث من التاريخ 

املحدد لالجتماع )45( .
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اجتماع اجلمعية العامة غري العادي: وعلى جمل�ص الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة 
لل�رشكة لجتماع غري عادي، بناء على طلب خطي يقدم اإىل املجل�ص من م�ضاهمني ميلكون 
ما ل يقل عن ربع اأ�ضهم ال�رشكة املكتتب بها، اأو بطلب خطي من مدققي احل�ضابات، اأو بناء 
على طلب مراقب ال�رشكات اإذا طلب منه ذلك م�ضاهمون ميلكون اأ�ضالة ما ل يقل عن )%10( 
من اأ�ضهم ال�رشكة املكتتب بها. ويجب اأن يقوم املجل�ص بدعوة اجلمعية لالنعقاد خالل مدة 

ل تتجاوز خم�ضة ع�رش يومًا من تاريخ تقدمي الطلب اإليه )46( . 
الإقرار اخلطي: حر�ضًا على م�ضلحة ال�رشكة وال�رشكاء فيها، وخ�ضية من ا�ضتغالل  ♦ 
رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�رشكة واأع�ضائها مواقعهم وال�ضتفادة منها على ح�ضاب ال�رشكة، اأوجب 
امل�رشع على هوؤلء اأن يقدموا اإقراراً خطيًا اإىل جمل�ص الإدارة يف اجتماعه الأول يبني فيه 
ما ميلكه هو وزوجته واأولده الق�رش من اأ�ضهم يف ال�رشكة، وكذلك اأ�ضماء ال�رشكات الأخرى 
التي ميلكون فيها ح�ض�ضًا اأو اأ�ضهمًا، كما يتوجب اأن يقدم اإىل جمل�ص الإدارة اأي تغيري يطراأ 
على هذه البيانات خالل خم�ضة ع�رش يوما من تاريخ وقوع التغيري. كما يجب على جمل�ص 
الإدارة اأن يزود مراقب ال�رشكات بن�ضخ عن تلك البيانات، وكل تغيري يطراأ عليها خالل �ضبعة 

اأيام من تقدميها، اأو تقدمي اأي تغيري طراأ عليها )47( . 
انتخاب رئي�ص ملجل�ص الإدارة ونائب له: على جمل�ص اإدارة ال�رشكة اأن ينتخب من  ♦ 
بني اأع�ضائه بالقرتاع ال�رشي خالل �ضبعة اأيام من تاريخ انتخابه رئي�ضًا ونائبًا له يقوم 
مبهمات الرئي�ص و�ضالحياته عند غيابه، كما ينتخب من بني اأع�ضائه واحداً اأو اأكرث يكون له 
اأو لهم حق التوقيع عن ال�رشكة منفردين اأو جمتمعني وفقًا ملا يقرره املجل�ص يف هذا ال�ضاأن، 
ويف حدود ال�ضالحيات التي يفو�ضها اإليهم، وعلى املجل�ص اأن يزود مراقب ال�رشكات، بن�ضخ 

عن قراراته تلك خالل �ضبعة اأيام من �ضدورها )48( . 
انتخاب ع�ضو جمل�ص اإدارة ب�ضفة موؤقتة: ي�ضطلع جمل�ص الإدارة مبهمة ملء ال�ضغور  ♦ 
يف ع�ضويته، فاإذا �ضغر مركز ع�ضو جمل�ص الإدارة لأي �ضبب، فعلى املجل�ص اأن ينتخب من 
يخلفه من امل�ضاهمني احلائزين على موؤهالت الع�ضوية. ويتبع هذا الإجراء كلما �ضغر مركز 
يف جمل�ص الإدارة، ولكن يبقى تعيني الع�ضو الذي انتخبه املجل�ص موؤقتًا اإىل حني عر�ضه 

على اجلمعية العامة لإقراره يف اأول اجتماع لها )49( .
مراقبة املحا�ضبة:  ♦ 

يجب على جمل�ص الإدارة اأن يعد خالل مدة ل تزيد على ثالثة اأ�ضهر من انتهاء ال�ضنة  - 
املالية لل�رشكة، احل�ضابات والبيانات الآتية لعر�ضها على اجلمعية العامة:

امليزانية ال�ضنوية العامة لل�رشكة وبيان الأرباح واخل�ضائر وبيان التدفقات النقدية  Ú 
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والإي�ضاحات حولها مقارنة مع ال�ضنة املالية ال�ضابقة على اأن تكون م�ضدقة جميعها من 
مدققي ح�ضابات ال�رشكة.

التقرير ال�ضنوي ملجل�ص الإدارة عن اأعمال ال�رشكة خالل ال�ضنة املا�ضية وتوقعاته  Ú 
لل�ضنة القادمة.

ويجب على جمل�ص الإدارة اأن يزود املراقب بن�ضخ عن احل�ضابات والبيانات امل�ضار  - 
واحد  عن  تقل  ل  مبدة  لل�رشكة  العامة  اجلمعية  لجتماع  املحدد  املوعد  قبل  اأعاله  اإليها 

وع�رشين يومًا )50( .
اإعداد تقرير باملركز املايل لل�رشكة: يجب على جمل�ص الإدارة اأن ُيعدَّ تقريراً يبني  ♦ 
فيه املركز املايل لل�رشكة ونتائج اأعمالها كل �ضتة اأ�ضهر، ويجب اأن يكون التقرير م�ضدقًا 
التقرير خالل  اأن يزود املراقب بن�ضخة من  الإدارة، وعلى املجل�ص  عليه من رئي�ص جمل�ص 
�ضتني يومًا من انتهاء فرتة ال�ضهور ال�ضتة )51( . والعلة من وراء هذا الطلب التمكني من معرفة 
الو�ضع املايل لل�رشكة ونتائج اأعمالها كل �ضتة اأ�ضهر واإطالع املراقب على ذلك )52( . ووفقًا 
الأرباح  وح�ضاب  امليزانية  يعد  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  يجب  امل�رشي،  ال�رشكات  لقانون 
ال�ضنة املالية، وعن مركزها املايل يف ختام  ال�رشكة خالل  واخل�ضائر، وتقريراً عن ن�ضاط 
اأ�ضهر على الأكرث من  ال�ضنة ذاتها، وذلك يف موعد ي�ضمح بعقد اجلمعية العامة خالل �ضتة 

تاريخ انتهائها )53( .
اإعداد ك�ضف مف�ضل لطالع امل�ضاهمني:  ♦ 

على جمل�ص الإدارة اأن ي�ضع يف مركز ال�رشكة الرئي�ص، قبل �ضبعة اأيام على الأقل  - 
يت�ضمن  امل�ضاهمني،  لإطالع  مف�ضاًل  ك�ضفًا  العامة،  اجلمعية  لجتماع  املحدد  املوعد  من 

د املراقب بن�ضخة منها:  البيانات الآتية ويزوَّ
جميع املبالغ التي ح�ضل عليها كل من رئي�ص واأع�ضاء جمل�ص الإدارة من ال�رشكة  Ú 

خالل ال�ضنة املالية من اأجور واأتعاب ورواتب وعالوات ومكافاآت وغريها.
املزايا التي يتمتع بها كل من رئي�ص جمل�ص الإدارة واأع�ضائه من ال�رشكة كامل�ضكن  Ú 

املجاين وال�ضيارات وغريها. 
املالية  ال�ضنة  خالل  واأع�ضائه  الإدارة  جمل�ص  رئي�ص  من  لكل  دفعت  التي  املبالغ  Ú 

كنفقات �ضفر وانتقال.
التي               واجلهات  مف�ضلة  املالية  ال�ضنة  خالل  ال�رشكة  دفعتها  التي  التربعات  Ú 

دفعت لها.
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ويعد كل من رئي�ص جمل�ص اإدارة ال�رشكة واأع�ضائه م�ضوؤولني عن تنفيذ ذلك، وعن  - 
�ضحة البيانات التي تقدم مبوجبها لطالع امل�ضاهمني عليها )54( .

ول�ضمان احليادية يف تقدير تلك املكافاآت )55( ، اأو�ضت مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات 
ت�ضمل يف  للمكافاآت،  اأع�ضائه جلنة  بني  من  الإدارة  ي�ضكل جمل�ص  باأن   ،  )56( فل�ضطني  يف 
اأع�ضاء  من  الآخرون  ويكون  امل�ضتقلني،  الأع�ضاء  من  الأقل  على  واحداً  ع�ضواً  ع�ضويتها 
و�ضع  يف  الإدارة  جمل�ص  اللجنة  هذه  وت�ضاعد  ال�رشكة.  يف  للعمل  املتفرغني  غري  املجل�ص 
ويوازن  منهم،  كل  اأداء  حجم  يراعي  مبا  البارزين،  للم�ضئولني  وكذلك  ملكافاآتهم،  �ضيا�ضة 
ين�ضجم  اأخرى، ومبا  ال�رشكة وامل�ضاهمني من ناحية  بني م�ضاحلهم من ناحية، وم�ضالح 
اأن  ويجب  ال�ضوق،  يف  نف�ضه  القطاع  يف  العاملة  ال�رشكات  قبل  من  املمنوحة  واملكافاآت 
تعر�ص تلك املكافاآت على اجلمعية العامة لتخاذ القرار املنا�ضب ب�ضاأنها، ويجب اأن يح�رش 
رئي�ص هذه اللجنة اجتماع اجلمعية لالإجابة على ا�ضتف�ضارات امل�ضاهمني بهذا اخل�ضو�ص 
اأع�ضاء جمل�ص  التي يح�ضل عليها  اإظهار جمموع املكافاآت  اأوجبت املدونة،  . وكذلك   )57(

الإدارة يف التقرير ال�ضنوي، �ضواء اأكانت تلك املكافاآت ب�ضورة مبا�رشة، كالرواتب والأتعاب، 
املادي  املقابل  حتديد  املدونة  وحتبذ  وال�ضمانات،  كالقرو�ص  مبا�رشة،  غري  ب�ضورة  اأم 
العينية  واملزايا  والبدلت  املكافاآت  ذلك  يف  مبا  اإدارة،  جمل�ص  ع�ضو  كل  يتقا�ضاه  الذي 
واأية عنا�رش اأخرى ذات طبيعة مالية، على اأن يكون اجلانب الأكرب من هذا املقابل املادي 
لالأع�ضاء مرتبطًا بحجم م�ضوؤوليات كل واحد منهم وواجباته، وباأداء ال�رشكة على املديني 
الطويل واملتو�ضط. كما حتبذ املدونة عر�ص �ضيا�ضة املقابل املادي لأع�ضاء املجل�ص على 

اجتماع اجلمعية العامة لإقراره )58( .
املطلب الثاين: ◄ 

العقود املحظورة على جمل�س الإدارة اأو اخلا�سعة لرتخي�س م�سبق:
على  احل�ضول  من  اأو  الأعمال،  ببع�ص  املجل�ص  قيام  حظر  من  احلكمة  تكمن  بدايًة، 
ترخي�ص م�ضبق ب�ضاأنها، يف تاأمني قيام اأع�ضاء املجل�ص بوظائفهم بتجرد ونزاهة، ومنعًا 
لل�ضبهات التي ميكن اأن يتعر�ص لها هوؤلء )59( . ولكن قبل اخلو�ص يف تف�ضيل هذه الأعمال 

نود التعر�ص اإىل �ضلطة جمل�ص الإدارة يف التربع، وذلك على النحو الآتي: 
اأنه يتوجب على جمل�ص الإدارة  اإىل  اأ�رشنا  اأول- �ضلطة جمل�ص الإدارة يف التربع:  ♦ 
اأيام على الأقل من املوعد املحدد لجتماع  اأن ي�ضع يف مركز ال�رشكة الرئي�ص قبل �ضبعة 
يت�ضمن  منه  بن�ضخة  املراقب  امل�ضاهمني،ويزود  لإطالع  مف�ضاًل  ك�ضفًا  العامة،  اجلمعية 
التربعات التي دفعتها ال�رشكة خالل ال�ضنة املالية مف�ضلة، واجلهات التي دفعت لها )60( . 
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هذا بالإ�ضافة اإىل ما ق�ضت به الفقرة الثانية من املادة )256( من امل�رشوع، التي توجب 
على ال�رشكة اأن تخ�ض�ص )1%( على الأقل من اأرباحها ال�ضنوية ال�ضافية للم�رشوعات ذات 
النفع العام. وذلك رغبة من امل�رشوع يف م�ضاهمة ال�رشكات يف امل�ضاريع ذات النفع العام 
اأو دعمها )61( . يت�ضح من الن�ضني امل�ضار اإليهما متتع جمل�ص الإدارة ب�ضلطة التربع، �رشيطة 
اأن يبني مبلغ التربع بالتف�ضيل، وحتديد اجلهة التي دفع لها، حتى يتمكن كل م�ضاهم من 
معرفة ما دفع من اأموال ال�رشكة، فاإذا ما ُوجدت مبالغة يف مبلغ التربع، فيمكن له اإثارة ذلك 
يف اجتماع اجلمعية العامة، وذلك يوؤدي اإىل اإحكام رقابة اجلهات املخت�ضة على تربعات 
اأنه ل يجوز التربع يف  ال�رشكة، وبذلك يتم التاأكد من غاية جمل�ص الإدارة من ذلك. ونرى 
جميع الأحوال من اأموال ال�رشكة فيما يتجاوز الأعمال اخلريية التي يجري العرف بها )62(. 
ال�رشكات امل�رشي، فقيد من  اأما يف قانون  الفل�ضطيني،  ال�رشكات  هذا يف م�رشوع قانون 
�رشكة  على  حتظر  التي   )101( املادة  لن�ص  وفقًا  وذلك  التربع،  يف  الإدارة  جمل�ص  �ضلطة 
اأي نوع اإىل حزب �ضيا�ضي واإل كان التربع باطاًل، واأجاز  اأن تقدم اأي تربع من  امل�ضاهمة 
الن�ص فيما عدا ذلك التربع يف �ضنة مالية يف حدود )7%( من متو�ضط �ضايف اأرباح ال�ضنوات 
اخلم�ص ال�ضابقة، كما اأجاز الن�ص جتاوز تلك الن�ضبة متى كان التربع لالأغرا�ص الجتماعية 
اخلا�ضة بالعاملني اأو جلهة حكومية، اأو اإحدى الهيئات العامة. وي�ضرتط ل�ضحة التربع يف 
جميع الأحوال �ضدور قرار من جمل�ص الإدارة بناء على ترخي�ص عام من اجلمعية العامة 
متى جتاوزت قيمة التربع األف جنيه م�رشي، وتاأ�ضي�ضًا على ذلك يرى بع�ص الفقه امل�رشي 
باأنه ل يجوز ملجل�ص الإدارة التنازل عن دين ثابت يف ذمة مدين ال�رشكة م�ضتحق الأداء 
وغري متنازع فيه دون اأي مقابل من جانب املدين؛ لأن ذلك يعد من قبيل الإبراء من الدين، 
وهو عمل تربعي ل ميلك جمل�ص الإدارة اإجراءه اأو اإجازته، واإل كان عمله باطاًل طبقًا لن�ص 
اأو  الأ�ضهم  يف  املكتتبني  بع�ص  اإبراء  يف  ال�ضاأن  هو  كما   ،  )63( القانون  من   )161( املادة 

ال�ضندات من اللتزام باأداء قيمتها )64( .
ثانيا- العقود املحظورة على جمل�ص الإدارة: ل يجوز لل�رشكة اأن تقدم قر�ضًا نقديًا  ♦ 
من اأي نوع كان اإىل رئي�ص جمل�ص اإدارتها واأع�ضائه، اأو اأن ت�ضمن اأي قر�ص يعقده اأحدهم مع 
الغري، وتكمن علة احلكم يف اأنه اإذا كانت لأي منهم ال�ضمانات الكافية، فبمقدوره احل�ضول 
على الئتمان من غري طريق ال�رشكة، واإذا مل تتوافر له هذه ال�ضمانات فلي�ص من املرغوب 
فيه اأن يح�ضل من ال�رشكة على ائتمان ل ميكنه اأن يح�ضل عليه من م�ضدر اآخر، وميتد هذا 
احلظر لي�ضمل اأ�ضول رئي�ص واأع�ضاء جمل�ص الإدارة وفروعهم واأزواجهم. ولكن ي�ضتثنى من 
تفتح  اأو  تقر�ص هوؤلء  اأن  لها  فيجوز  )الئتمان(  املالية  وال�رشكات  امل�ضارف  احلظر  هذا 
لهم اعتماداً، اأو ت�ضمن لهم القرو�ص التي يعقدوها مع الغري، متى اتبعت يف ذلك الأو�ضاع 
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وال�رشوط التي تتبعها بالن�ضبة جلمهور العمالء، وذلك لأن هذه الأعمال تعد يف هذه احلالة 
عادية ماألوفة تندرج يف ن�ضاط ال�رشكة وتدخل �ضمن اأغرا�ضها، وترتيبًا على ذلك يعد باطاًل 
كل عقد ُيربم خالف ذلك )65( . وهناك من الفقه من يرى بحق اأن هذا احلكم الأخري ل يعد 
ا�ضتثناء من حظر اإقرا�ص ال�رشكة لع�ضو جمل�ص اإدارتها اأو �ضمانه، ذلك اأن ال�رشكة عندما 
تقوم مبثل هذه الأعمال اإمنا تطبق املعايري وال�رشوط التي تلتزم باتباعها عند اإقرا�ص، اأو 

�ضمان قرو�ص اأي من عمالئها الآخرين )66( .
ت�ضع  اأن  ال�رشكة  تلزم  امل�رشي،  ال�رشكات  قانون  من   )3/96( املادة  باأن  ويالحظ 
حتت ت�رشف امل�ضاهمني –لطالعهم اخلا�ص وقبل انعقاد اجلمعية العامة العادية بخم�ضة 
اأو  اأو العتمادات  القرو�ص  اأن  الأقل- بيانًا من مراقبي احل�ضابات يقررون فيه  اأيام على 
بالتباع، وكان  باأحكامها، وهو حكم جدير  اإخالل  اإليها قد متت دون  امل�ضار  ال�ضمانات 
لإطالع  املف�ضل  بالك�ضف  واخلا�ضة  �ضابقا،  اإليها  امل�ضار   )195( املادة  تت�ضمنه  اأن  يجب 
امل�ضاهمني، الذي يجب على جمل�ص الإدارة اأن ي�ضعه يف مركز ال�رشكة الرئي�ص قبل �ضبعة 

اأيام على الأقل من املوعد املحدد لجتماع اجلمعية العامة.
وكذلك احلال يف قانون التجارة اللبناين، يحظر على اأع�ضاء جمل�ص الإدارة يف ال�رشكة 
على  كانت،  طريقة  باأية  ال�رشكة  من  يح�ضلوا  اأن  املعنويني،  الأ�ضخا�ص  من  يكونوا  مل  ما 
قر�ص اأو على ح�ضاب جاٍر مك�ضوف مل�ضلحتهم، اأو على كفالة اأو تكفل بالإ�ضناد التجارية 
جتاه الغري. وكذلك فاإن هذا احلظر ل يطبق يف حالة امل�ضارف، اإذا كانت العمليات امل�ضار 
اإليها ت�ضكل عمليات عادية لن�ضاط هذه امل�ضارف )67( . ولعل اأهم ما يالحظ على هذا الن�ص 
اأنه ق�رش احلظر على الأ�ضخا�ص الطبيعيني، ولكن عندما يكون ع�ضو جمل�ص الإدارة ممثاًل 
لل�ضخ�ص املعنوي، فال ي�رشي املنع املذكور بالن�ضبة له. ولعل احلكمة من ذلك تكمن يف اأن 
امل�ضالح اخلا�ضة بال�ضخ�ص املعنوي، تختلف عنها بالن�ضبة لل�ضخ�ص الطبيعي، ومن جهة 
اإىل  توؤدي  اأن  �ضاأنها  من  وتنظيمية،  قانونية  لرقابة  يخ�ضع  املعنوي  ال�ضخ�ص  اأن  اأخرى، 
ممار�ضة ن�ضاطه بطريقة اأقرب اإىل التجرد )68( . ونحن بدورنا ل نتفق مع هذا التربير، ونرى 
اأن علة احلظر موجودة يف حالتي ال�ضخ�ص املعنوي كما هو ال�ضاأن يف ال�ضخ�ص الطبيعي، 
كما اأن هذا الأخري يكون ممثاًل دائمًا لل�ضخ�ص املعنوي يف جمل�ص اإدارة ال�رشكة، ول يت�ضور 

اأن يكون الو�ضع غري ذلك.
ثالثا- العقود اخلا�ضعة لرتخي�ص م�ضبق: هناك من الت�رشيعات ما يخ�ضع لرتخي�ص  ♦ 
اجلمعية العامة امل�ضبق، كما هو ال�ضاأن يف قانون ال�رشكات امل�رشي )69( وقانون التجارة 
التفاق  �ضواء كان هذا  الإدارة،  اأع�ضاء جمل�ص  واأحد  ال�رشكة  اتفاق بني  ، كل   )70( اللبناين 
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جاريًا ب�ضورة مبا�رشة اأم غري مبا�رشة، اأم حتت �ضتار �ضخ�ص ثالث. وي�ضتثنى من ذلك العقود 
العادية التي يكون مو�ضوعها عمليات بني ال�رشكة وزبائنها. كما يخ�ضع للرتخي�ص امل�ضبق 
ذاته من اجلمعية، كل اتفاق بني ال�رشكة وموؤ�ض�ضة اأخرى، اإذا كان اأحد اأع�ضاء جمل�ص الإدارة 
مالكًا لهذه املوؤ�ض�ضة، اأو �رشيكًا مت�ضامنًا فيها، اأو مديراً لها اأو ع�ضواً يف جمل�ص اإدارتها. 
حيث يتوجب على الع�ضو الذي تتوافر فيه اإحدى هذه احلالت، اأن يعلم جمل�ص الإدارة بذلك، 
العامة حول  للجمعية  تقرير خا�ص  بتقدمي  احل�ضابات  املجل�ص ومدققي  يقوم كل من  كي 
التفاقات املنوي اإجراءها، فتتخذ اجلمعية العامة قرارها على �ضوء هذين التقريرين، ول 
تكون التفاقات املرخ�ص بها قابلة للطعن اإل يف حال التحايل. ويجب جتديد الرتخي�ص 

كل �ضنة، اإذا كان يخت�ص بعقود ذات طبيعة متتابعة طويلة الأجل.
اأخرى ل تتطلب الرتخي�ص امل�ضبق من اجلمعية العامة، بل من  بينما ند ت�رشيعات 
جمل�ص اإدارة ال�رشكة ذاته، كما هو �ضاأن قانون ال�رشكات رقم )18( ل�ضنة 1929، املعمول 
به يف قطاع غزة )71( ، وم�رشوع قانون ال�رشكات الفل�ضطيني )72( ، وكذلك قانون ال�رشكات 

الأردين رقم )22( ل�ضنة 1997 )73( .
اأي�ضًا، ووفق ما ق�ضت به املادة )2/199- 5( من امل�رشوع،  الت�رشيعات  ففي هذه 
اأو لأي  العام  للمدير  اأو  ال�رشكة  اإدارة  اأو لأع�ضاء جمل�ص  لرئي�ص  اأن يكون  اأنه ل يجوز  من 
موظف يعمل يف ال�رشكة م�ضلحة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة يف العقود وامل�ضاريع التي تعقد 
مع ال�رشكة اأو حل�ضابها. وي�ضتثنى من ذلك اأعمال املقاولت والتعهدات واملناق�ضات العامة 
كان  فاإذا  امل�ضاواة،  قدم  على  العرو�ص  ال�ضرتاك يف  املتناف�ضني  فيها جلميع  ي�ضمح  التي 
العر�ص الأن�ضب مقدمًا من اأحدهم، فيجب اأن يوافق ثلثا اأع�ضاء جمل�ص الإدارة على عر�ضه 
دون اأن يكون له حق ح�ضور جل�ضة املداولة يف املو�ضوع املتعلق به، وجتدد تلك املوافقة 
اإذا كانت تلك العقود ذات طبيعة دورية متجددة. وكل من يخالف ذلك يعزل من وظيفته اأو 

من�ضبه يف ال�رشكة. 
ونحن بدورنا ننتقد م�ضلك تلك الت�رشيعات التي جعلت الرتخي�ص امل�ضبق من اخت�ضا�ص 
جمل�ص الإدارة، وكان الأوىل حتقيقًا للحيادية اأن يكون ذلك من اخت�ضا�ص اجلمعية العامة. 
ويعطى الرتخي�ص مبدئيًا، من قبل اجلمعية العامة العادية، ومن باب اأوىل ميكن اإعطاوؤه 
اأن يكون الرتخي�ص خا�ضًا بعقد معني، وبع�ضو  من قبل جمعية عامة غري عادية، ويجب 
جمل�ص اإدارة معني اأي�ضًا، وعليه ل يجوز اأن يكون الرتخي�ص عامًا بكل العقود، كما ل يجوز 
اأن يكون عامًا جلميع اأع�ضاء جمل�ص الإدارة، وكذلك يجب اأن يكون الرتخي�ص �رشيحًا، واإل 
جمل�ص  ع�ضو  بني  العقد  كان  ال�ضابقة،  للمحددات  وفقًا  الرتخي�ص  اأُعطي  واإذا  باطاًل.  كان 
اإذا رف�ضت  اأما  التحايل.  اأو  الغ�ص  اإل لعلة  الطعن فيه  الإدارة وال�رشكة �ضحيحًا، ول يجوز 
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ال�رشكة اإعطاء الرتخي�ص، فال يجوز اإبرام العقد، واإذا اأبرم دون احل�ضول على ذلك الرتخي�ص 
كان باطاًل )74( .

املطلب الثالث: ◄ 
الو�سع يف قانون ال�رصكات الفرن�سي:

�ضنبني ال�ضلطات اخلا�ضة ملجل�ص الإدارة والواجبات املفرو�ضة عليه، اأول يف جمل�ص 
الإدارة التقليدي، ثم يف املجل�ص احلديث. وذلك على النحو الآتي: 

اأول- يف جمل�ص الإدارة التقليدي: يخ�ضع جمل�ص الإدارة يف البناء التقليدي ل�رشكات  ♦ 
امل�ضاهمة يف قانون ال�رشكات الفرن�ضي ال�ضادر يف 24 يوليو لعام 1966، للواجبات ذاتها 
كانت  واإن  العربية،  الت�رشيعات  يف  عنها  حتدثنا  اأن  �ضبق  التي  ذاتها  بال�ضلطات  ويتمتع 
تختلف يف بع�ص التف�ضيالت الب�ضيطة. كما �ضيت�ضح من خالل ا�ضتعرا�ص ال�ضلطات الآتية: 

ال�رشكات  قانون  من   ) - 158( املادة  لن�ص  طبقًا  لالنعقاد:  العامة  اجلمعية  دعوة 
جمل�ص  اخت�ضا�ص  من  عادية،  غري  اأم  عادية  �ضواء  العامة  اجلمعية  دعوة  تكون  الفرن�ضي، 

الإدارة.
اإعداد امليزانية ال�ضنوية: يجب على جمل�ص الإدارة اأن يعد امليزانية وح�ضاب الأرباح  - 
ال�ضنة املالية، وعن مركزها املايل يف ختام  ال�رشكة خالل  واخل�ضائر، وتقريراً عن ن�ضاط 
اأ�ضهر على الأكرث من  ال�ضنة ذاتها، وذلك يف موعد ي�ضمح بعقد اجلمعية العامة خالل �ضتة 

تاريخ انتهائها )75( .
الأرباح  وح�ضاب  امليزانية  ين�رش  اأن  الإدارة  جمل�ص  على  ويجب  امليزانية:  ن�رش  - 
واخل�ضائر وخال�ضة وافية عن تقرير املجل�ص بهذا اخل�ضو�ص، كما يجب اأن يت�ضمن الن�رش 

الن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�ضابات قبل اجتماع اجلمعية العامة )76( .
تعيني رئي�ص جمل�ص الإدارة وعزله: يخت�ص جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة بتعيني  - 
للرئي�ص يحل حمله حال غيابه  اأن يعني نائبًا  له  الإدارة وعزله، كما يجوز  رئي�ص جمل�ص 
)77( . كما يجوز ملجل�ص الإدارة اأن يعني مديراً عامًا لل�رشكة يتوىل رئا�ضة اجلهاز التنفيذي 

بها، ويحدد املجل�ص �ضالحياته، ويجوز عزله بقرار من املجل�ص بناء على اقرتاح من رئي�ص 
املجل�ص )78( .

و جمل�ص اإدارة ب�ضفة موؤقتة: يف حال خلو من�ضب ع�ضو جمل�ص الإدارة  تعيني ع�ض -
يقوم جمل�ص الإدارة بتعيني من يحل حمله ب�ضفة موؤقتة حتى تنعقد اجلمعية العامة )79( . 
كما ميلك جمل�ص الإدارة تفوي�ص اأحد اأع�ضائه اأو جلنة من بني اأع�ضائه يف القيام بعمل معني 
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اأو اأكرث، اأو الإ�رشاف على وجه من وجوه ن�ضاط ال�رشكة، اأو يف ممار�ضة بع�ص ال�ضالحيات 
املنوطة باملجل�ص )80( )81( .

�ضلطة املجل�ص يف الرتخي�ص مبنح الكفالت و�ضمان الغري: يتمتع جمل�ص الإدارة  - 
عامة  ب�ضفة  ال�ضمانات  اأو  الحتياطية  ال�ضمانات  اأو  الكفالت  مبنح  الرتخي�ص  ب�ضلطة 
با�ضم ال�رشكة للغري )82( ، ويجب اأن يتم ذلك وفقًا ملا قرره القانون )83( ، وذلك على خالف 
يخ�ضع  اأنه  يتبني  بهذا  واملالية.  امل�رشفية  الأعمال  يف  ن�ضاطها  ينح�رش  التي  ال�رشكات 
اأو  اأو �ضمان با�ضم ال�رشكة ل�ضمان تعهدات  اإعطاء كفالة  اأو  لرتخي�ص جمل�ص الإدارة منح 
التزامات الغري، اأما ال�ضمان اأو الكفالة ال�ضادرة با�ضم ال�رشكة �ضمانا للوفاء بالتزاماتها، 
اأع�ضاء جمل�ص الإدارة، فال تخ�ضع  اأو حتى تلك التي ت�ضمن الوفاء بديون تقع على عاتق 
لرتخي�ص �ضابق من املجل�ص. ذلك اأن امل�رشع الفرن�ضي قد حظر على ال�رشكة اأن متنح اأع�ضاء 
جمل�ص الإدارة قرو�ضًا اأو كفالة اأو �ضمانًاً من اأي نوع للوفاء بديون، اأو تعهدات اأي ع�ضو من 

اأع�ضاء جمل�ص الإدارة يف مواجهة الغري )84( . 
ولقد حدد امل�رشع الفرن�ضي ال�رشوط التي يجب توافرها يف الرتخي�ص مبنح الكفالة، 
اأو ال�ضمان ال�ضادر من جمل�ص اإدارة ال�رشكة )85( ، والتي تتمثل يف كون الرتخي�ص حمدداً 
مببلغ معني )86( ، ووجوب اأن يكون الرتخي�ص �ضابقا على منح ال�ضمان )87( ، واأخرياً يجب 

اأن يكون حمدد املدة ب�ضنة كحد اأق�ضى )88( .
ثانيا- يف جمل�ص الإدارة احلديث: كما هو ال�ضاأن يف املجل�ص ال�ضابق، فاإن جمل�ص  ♦ 
يف  امل�ضاهمني  جتاه  عدة  بالتزامات  يلتزم  امل�ضاهمة  ل�رشكة  احلديث  البناء  يف  الإدارة 
اإقرار  مبنا�ضبة  املختلفة  التقارير  وعمل  وباحل�ضابات،  باجلرد  بيان  حترير  منها  ال�رشكة، 
هذا  اأ�ضهم.  اإىل  للتحويل  القابلة  ال�ضندات  واإ�ضدار  ال�رشكة،  راأ�ضمال  وزيادة  احل�ضابات 
اإعالم  الإدارة بخ�ضو�ص  تقع على عاتق جمل�ص  التي  الواجبات  اإىل طائفة من  بالإ�ضافة 
امل�ضاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة، كتزويدهم بامل�ضتندات الالزمة لتمكينهم من احلكم 
على اإدارة ال�رشكة )89(، ويجب على جمل�ص الإدارة اأن يجيب الجتماع املذكور عن ت�ضاوؤلت 

امل�ضاهمني املتعلقة بهذه امل�ضتندات )90( .
اأما فيما يتعلق بالتعاقدات بني اأع�ضاء جمل�ص الإدارة احلديث اأو الرقابة وال�رشكة، فقد 
نظم امل�رشع الفرن�ضي تلك التعاقدات )91( ، وهي الأحكام نف�ضه التي تطبق على التعاقدات 
التي  الإجراءات  تلك  وتتلخ�ص  التقليدي،  الإدارة  جمل�ص  واأع�ضاء  ال�رشكة  بني  تربم  التي 
جمل�ص  من  ترخي�ص  على  احل�ضول  يف  ال�رشكة،  مع  الإدارة  جمل�ص  تعاقدات  لها  تخ�ضع 
املراقبة، وتقرير من مراقبي احل�ضابات وت�ضويت من اجلمعية العامة. وعلى ذلك فكل تعاقد 
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اأو املراقبة فيها يقت�ضي احل�ضول على ترخي�ص  الإدارة  اأع�ضاء جمل�ص  ال�رشكة واأحد  بني 
مبدئي من جمل�ص املراقبة يف ال�رشكة، ي�ضتوي يف ذلك اأن يكون �ضاحب ال�ضاأن يف التفاق 
تلك  اأن  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  اآخر.  �ضخ�ص  بوا�ضطة  يتعاقد  اأو  مبا�رش  غري  اأو  مبا�رشاً  طرفًا 
القواعد امل�ضار اإليها ل تنطبق على التعاقدات التي تتم بني ال�رشكة واأع�ضاء املجل�ضني اإذا 
كما   .  )92( ب�رشوط عامة عادية  تتم  والتي  للتجارة،  اجلارية  العمليات  تن�ضب على  كانت 
اأع�ضاء جمل�ص الإدارة والرقابة مبا�رشة  اأن امل�رشع الفرن�ضي حظر على  اإىل  جتدر الإ�ضارة 
تدير  التي  احلالت  وكذلك  العتبارية،  الأ�ضخا�ص  با�ضتثناء  وذلك  الت�رشفات،  من  طائفة 
فيها ال�رشكة موؤ�ض�ضة م�رشفية اأو مالية، ومن هذه الت�رشفات املحظورة القرو�ص والكفالت 

وفتح احل�ضابات اجلارية )93( . 

املبحث الثالث:

القيود الواردة على سلطات جملس اإلدارة:

لقد اأ�ضبح ملجل�ص الإدارة، بو�ضفه ال�ضلطة التنفيذية يف ال�رشكة، كل ال�ضلطات الالزمة 
لإدارتها وت�ضيري اأعمالها حتقيقًا لأغرا�ضها التي قامت من اأجل حتقيقها، فله �ضلطة القيام 
من  كانت  �ضواء  الإدارة،  يقت�ضيها ح�ضن  والتي  الأغرا�ص  تلك  التي حتقق  الأعمال  بجميع 
الأعمال املتعلقة بالإدارة اأم بالت�رشف. غري اأن هناك قيوداً حتد من �ضلطات جمل�ص الإدارة، 
�ضواء وردت يف القانون اأم يف نظام ال�رشكة ذاته، اأو قد يقت�ضيها غر�ص ال�رشكة، اأو تت�ضمنها 
قرارات اجلمعية العامة يف حدود اخت�ضا�ضها. وتاأ�ضي�ضًا على ذلك تكون �ضلطة جمل�ص الإدارة 
مقيدة اأوًل بن�ضو�ص القانون، فال يجوز له خمالفة القواعد الآمرة فيه. كما ل يجوز ملجل�ص 
الإدارة التعدي على اخت�ضا�ضات اجلمعية العامة، فال يجوز له اتخاذ قرار باإ�ضدار ال�ضندات، 
اأو اتخاذ قرار بتعديل نظام ال�رشكة. كذلك ل يجوز ملجل�ص الإدارة اأن يتجاوز الأعمال التي 
ن�ص القانون على اخت�ضا�ص رئي�ص جمل�ص الإدارة اأو املدير العام بها، وهي الأعمال التي 
العاملني  وا�ضتخدام  وبيعها،  الب�ضائع  �رشاء  مثل  وتنفيذها  اإبرامها  يف  ال�رشعة  تقت�ضي 
العاديني، واإ�ضدار الأوراق التجارية اأو تظهريها واإيداع الأموال لدى البنوك اأو �ضحبها منها 
وتوقيع املرا�ضالت، وبوجه عام اتخاذ التدابري امل�ضتعجلة والتحفظية. وتتقيد �ضلطة جمل�ص 
الإدارة اأي�ضًا باأحكام نظام ال�رشكة، فال يجوز له جتاوز النظام اأو التعدي عليه، وكثرياً ما 
يت�ضمن النظام قيوداً على �ضلطة جمل�ص الإدارة، واملثال على ذلك عدم جواز القرتا�ص مبا 
مفو�ضي  راأي  على  احل�ضول  بدون  اأو  العامة،  اجلمعية  موافقة  بدون  حمدداً  مبلغًا  يجاوز 
مو�ضوع  اأي  ال�رشكة،  غر�ص  بحدود  اأي�ضًا  الإدارة  جمل�ص  يلتزم  ذلك  اإىل  اإ�ضافة  املراقبة. 

ن�ضاطها، فال يجوز له القيام باأعمال ل تدخل يف غر�ضها.
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وعلى ذلك �ضنق�ضم درا�ضتنا يف هذا املبحث اإىل مطالب اأربعة، نتناول يف املطلب الأول 
القيود  الثاين  الإدارة، ثم نتناول يف املطلب  الواردة على �ضلطات جمل�ص  القانونية  القيود 
املتعلقة بغر�ص  لقيود  الثالث  الإدارة، ويف املطلب  �ضلطات جمل�ص  الواردة على  النظامية 

ال�رشكة، اأما يف املطلب الرابع والأخري فنتناول القيود املتعلقة بقرارات اجلمعية العامة.
املطلب الأول: ◄ 

القيود القانونية الواردة على �سلطات جمل�س الإدارة:
به،  القيام  عليه  فيمتنع  معني،  بعمل  القيام  الإدارة  جمل�ص  على  القانون  يحظر  قد 
العامة  اجلمعية  اخت�ضا�ص  من  القانون  جعله  بعمل  يقوم  اأن  الإدارة  ملجل�ص  يجوز  فال 
اأو تخفي�ضه،  اأخذ موافقتها قبل القيام به، كزيادة راأ�ضمال ال�رشكة  اأو يتطلب  للم�ضاهمني، 
قابلة  �ضندات  اإ�ضدار  طريق  عن  القرتا�ص  اأو  نظامها،  اأو  ال�رشكة  تاأ�ضي�ص  عقد  تعديل  اأو 
للتحويل اإىل اأ�ضهم. ومن القيود التي ترد على �ضلطات جمل�ص الإدارة بحكم القانون اأي�ضا اأن 
امل�رشع ل يجيز للمجل�ص اإبرام عقود اأو �ضفقات مع ال�رشكة اأو حل�ضابها يكون فيها م�ضلحة 
لرئي�ص جمل�ص الإدارة اأو لأحد اأع�ضاء هذا املجل�ص. وعلى ذلك فت�رشيعات ال�رشكات تت�ضمن 
ن�ضو�ضا تقيد من �ضلطات جمل�ص الإدارة )94( ، ومن هذه الن�ضو�ص ما يحظر على جمل�ص 
الإدارة القيام ببع�ص الأعمال، ومنها ما ي�ضتوجب اتخاذ اإجراءات معينة قبل الت�رشف اأو 
اتخاذ قرار ما �ضاأن مو�ضوع معني. ومنها ما يعطي اخت�ضا�ضات معينة اإىل اجلمعية العامة، 
ومن ثم ل يجوز ملجل�ص الإدارة ممار�ضتها )95( . وعليه فكل ما مل يجعله النظام اأو القانون 
من اخت�ضا�ص اجلمعية العامة يعد داخاًل �ضمن �ضلطات جمل�ص الإدارة، تاأ�ضي�ضًا على كون 
جمل�ص الإدارة لي�ص جمرد وكيل عادي عن ال�رشكة، بل هو الأداة الرئي�ضة للتعبري عن اإرادتها، 
وما ي�ضدر عنه من ت�رشفات يعد وكاأنه �ضادر عن ال�رشكة نف�ضها )96( . ولقد ق�ضت حمكمة 
النق�ص امل�رشية باأنه- واإن كان نظام ال�رشكة ين�ص »على اأن ملجل�ص الإدارة اأو�ضع �ضلطة 
يف اإدارة �ضئونها، يجب على هذه ال�ضلطة األ تتجاوز الغر�ص الذي اأُن�ضئت ال�رشكة من اأجله، 
كما اأنها تخ�ضع للقيود املقررة يف القواعد الآمرة الواردة يف القانون« )97( . ولعل احلكمة 
امل�ضاهمني لوجود  بنا، يف حماية م�ضلحة  القانونية تكمن، كما مر  القيود  من وراء هذه 
وذلك   .  )98( ال�رشكة  وم�ضلحة  ال�ضخ�ضية  الإدارة  جمل�ص  اأع�ضاء  م�ضلحة  بني  التعار�ص 
بالنظر لعزوف عدد كبري من امل�ضاهمني عن متابعة ن�ضاط ال�رشكة وبالتايل امل�ضاركة يف 
وامل�ضاربة  امل�ضاهمة  �رشكات  اأ�ضهم  �رشاء  تزايد  اأدى  حيث  بها،  املتعلقة  القرارات  اتخاذ 
عليها اإىل اإ�ضعاف اجلمعيات ب�ضفة عامة )99( ، ف�ضاًل عن عدم اكرتاث امل�ضاهمني بح�ضور 
اجتماعاتها، ومن ثم تعذر اإ�رشافهم ورقابتهم على �ضوؤون ال�رشكة ب�ضفة فعالة. لكل ذلك نرى 
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�رشورة م�ضاعفة التدخل الت�رشيعي يف هذا ال�ضدد، كما هو ال�ضاأن يف القواعد الت�رشيعية 
الآمرة واخلا�ضة بحماية اأقلية امل�ضاهمني يف �رشكات امل�ضاهمة. 

املطلب الثاين: ◄ 
القيود النظامية الواردة على �سلطات جمل�س الإدارة:

وقد ترد القيود على �ضلطات جمل�ص الإدارة من نظام ال�رشكة ذاته، وهي القيود التي 
تعرف بالقيود النظامية اأو التفاقية. كاأن ين�ص يف نظام ال�رشكة على اأن بيع اأحد عقارات 
ال�رشكة اأو اإجراء م�ضاحلة اأو حتكيم، ل يعد داخاًل اأ�ضا�ضًا يف �ضلطة جمل�ص الإدارة، اإل اأن هذا 
الن�ص ل يعد نافذاً اإل بعد م�ضادقة اجلمعية العمومية )100( . نظراً لأهمية تلك الت�رشفات 
�ضواء بالن�ضبة لقيمتها اأو لطبيعتها. وقد ياأتي القيد يف نظام ال�رشكة يف �ضيغة خمتلفة، كاأن 
ين�ص نظام ال�رشكة على اأن جمل�ص الإدارة ل ميلك اإبرام ت�رشفات معينة اإل بعد احل�ضول 
اأن  الأوىل  احلالة  يف  يالحظ   .  )101( للم�ضاهمني  العامة  اجلمعية  من  �ضابق  ترخي�ص  على 
الن�ص نف�ضه ل يعد نافذاً اإل بعد م�ضادقة اجلمعية العمومية، بينما يف احلالة الثانية القيام 

بالت�رشف يحتاج لرتخي�ص �ضابق من اجلمعية العامة للم�ضاهمني.
غري اأنه ل يحق لنظام ال�رشكة، كما �ضبق واأن اأ�رشنا لذلك يف مو�ضع اآخر، اأن يعدل يف 
التنظيم القانوين بني هيئات ال�رشكة، فيعطي مدير عام ال�رشكة �ضالحيات تفوق �ضالحيات 
ل  العامة. وكذلك  تفوق �ضالحيات اجلمعية  املجل�ص �ضالحيات  اأو يعطي  الإدارة،  جمل�ص 
دعوة  اأن  على  فين�ص  الإدارة،  ملجل�ص  املقررة  ال�ضلطات  ي�ضادر  اأن  ال�رشكة  لنظام  يجوز 

اجلمعية العامة لالنعقاد لي�ضت من اخت�ضا�ضه.
كما يجوز لنظام ال�رشكة اأن ي�ضيق من �ضلطات جمل�ص الإدارة، يجوز له اأن يو�ضع منها، 
فيفو�ضه ببع�ص ال�ضالحيات التي تفوق �ضلطاته الأ�ضلية، �رشيطة اأن ل يوؤدي هذا التو�ضع 
اإىل انتزاع �ضالحيات مقررة قانونًا لهيئات اأخرى يف ال�رشكة، كاجلمعية العامة العادية 
وغري العادية، فال يجوز له اإعطاء املجل�ص احلق يف تعديل نظام ال�رشكة. ولكن ميكن للنظام 
اأن مينحه �ضلطة عقد القرو�ص لآجال طويلة وبيع العقارات ورهنها. وكذلك يجوز للنظام اأن 
يعطي ملجل�ص الإدارة احلق يف تفوي�ص بع�ص �ضالحياته لرئي�ص املجل�ص اأو للمدير العام، 
ملدة ق�ضرية وحمدودة، على اأن يخ�ضع هذا التفوي�ص للن�رش كغريه من القيود)102( . والأ�ضل 
األ ت�ضل اإىل حد �ضحب �ضلطات جمل�ص الإدارة  اأن هذه القيود م�رشوعة و�ضحيحة، �رشيطة 
من اإدارة ال�رشكة، وجتعل من امل�ضاهم، �ضاحب ال�ضيطرة على اجلمعية العامة، املدير الفعلي 

لل�رشكة )103( .
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والت�رشفات التي يجريها جمل�ص الإدارة تكون ملزمة لل�رشكة يف مواجهة الغري الذي 
تعامل مع ال�رشكة بح�ضن نية، ويعد الغري الذي تعامل مع ال�رشكة ح�ضن النية ما مل تثبت 
ال�رشكة عك�ص ذلك، حيث ل يلزم الغري بالتحقق من وجود قيد على �ضالحيات جمل�ص الإدارة 
اإلزام ال�رشكة مبوجب نظامها، لذا ل يجوز لل�رشكة اأن حتتج على الغري  اأو على �ضلطته يف 
دام  القانونية ما  الإدارة  �ضلطة جمل�ص  ال�رشكة على  الواردة يف نظام  النية بالقيود  ح�ضن 
الت�رشف يف حدود الإدارة املعتادة التي تدخل يف غر�ص ال�رشكة، فاإنه يكون ملزما لها 
يف  حتتج  اأن  لل�رشكة  يجوز  ل  كما  النظامية.  الإدارة  جمل�ص  ل�ضلطة  باملجاوزة  �ضدر  ولو 
مواجهة الغري ح�ضن النية بكون الإجراءات املقررة يف نظام ال�رشكة مل تتبع ب�ضاأن الت�رشف 
اأو باأن جمل�ص الإدارة اأو بع�ص اأع�ضائه مل يعينوا على الوجه الذي ن�ص عليه نظام ال�رشكة 
اأو القانون، طاملا كان الت�رشف يف حدود الإدارة املعتادة التي تدخل يف غر�ص ال�رشكة. 
غري اأنه يجوز الحتجاج بالقيود الواردة على �ضلطة جمل�ص الإدارة يف مواجهة الغري �ضيئ 

النية، متى اأثبتت ال�رشكة اأنه كان عاملًا بها )104( . 
املطلب الثالث: ◄ 

القيود املتعلقة بغر�س ال�رصكة:
راأينا اأن ملجل�ص الإدارة كل ال�ضالحيات املتعلقة باإدارة ال�رشكة كلها، والقيام بالأعمال 
والت�رشفات الالزمة كافة لتحقيق غر�ضها يف احلدود التي يبينها نظامها الأ�ضا�ضي. ويلتزم 
جمل�ص الإدارة يف ذلك بحدود غر�ص ال�رشكة، فال يجوز له القيام باأعمال ل تدخل يف غر�ص 
ال�رشكة، واملثال على ذلك بيع املحل التجاري الذي تزاول ال�رشكة ن�ضاطها من خالله، اأو 
التربع من اأموال ال�رشكة فيما يجاوز الأعمال اخلريية التي يجري العرف بها، اأو اإبراء بع�ص 
املكتتبني يف الأ�ضهم اأو ال�ضندات من اللتزام باأداء قيمتها، اأو تقدمي كفالة ال�رشكة للغري )105( 
. وعلى ذلك ميكن القول اإن جمل�ص الإدارة ميلك �ضلطة الت�رشف يف اأموال ال�رشكة باعتباره 
من اأعمال الإدارة العادية التي يقت�ضيها حتقيق غر�ص ال�رشكة، اإل اأن هناك ت�رشفات تثري 
ال�رشكة،  الإدارة، ومنها الت�رشف يف موجودات  خالفًا حول اعتبارها من �ضلطات جمل�ص 

وحوالة الأ�ضهم التي متلكها ال�رشكة يف �رشكات اأخرى )106( .
اأول- الت�رشف يف موجودات ال�رشكة: بداية، ن�ضتطيع اجلزم باأن جمل�ص الإدارة ل  ♦ 
اأن هذا الت�رشف يعد من قبيل بيع  ميلك �ضلطة الت�رشف يف موجودات ال�رشكة كلية، ذلك 
ال�رشكة، وهو من �ضميم �ضلطة اجلمعية العامة غري العادية لل�رشكة )107( . كما اأن العرتاف 
ملجل�ص الإدارة بهذا الت�رشف، من �ضاأنه اإعطاوؤه احلق يف تعديل نظام ال�رشكة الأ�ضلي، وهو 
اإ�ضافة  فقط  لها  يجوز  التي  لل�رشكة،  العادية  العامة غري  للجمعية  به حتى  يعرتف  ما مل 
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اأغرا�ص مكملة اأو مرتبطة اأو قريبة من الغر�ص الأ�ضلي. اأما �ضلطة املجل�ص على الرغم من 
ات�ضاعها، فتكاد تنح�رش يف حدود ذلك الغر�ص. 

وفيما يتعلق مبوقف الفقه من ت�رشف جمل�ص الإدارة يف موجودات ال�رشكة، فيقرتح 
اأو عقار. فاإذا كان الت�رشف وارداً على  كثري منهم التمييز بني حمل البيع، هل هو منقول 
اأما  الت�رشف.  �ضلطة ذلك  الإدارة  التجاري، فلمجل�ص  الت�رشف يف املحل  منقول با�ضتثناء 
اإذا كان الت�رشف يرد على عقار، فال ميلك جمل�ص الإدارة ذلك، نظراً لأهمية العقار بالن�ضبة 
مل  الراأي  هذا  ولكن  العامة.  اجلمعية  اخت�ضا�ص  من  الت�رشف  هذا  يبقى  ثم  ومن  لل�رشكة، 
تبنيه  يجب  الذي  املعيار  اأن  على  تاأ�ضي�ضًا  وذلك  اأي�ضا،  الق�ضاء  يوؤيده  ومل  النقد  من  ي�ضلم 
هو �رشورة اأو عدم �رشورة املال حمل الت�رشف لقيام ال�رشكة بتحقيق غر�ضها �ضواء كان 
منقوًل اأم عقاراً. والق�ضاء يقرر بطالن الت�رشف يف موجودات ال�رشكة اإذا كان من �ضاأن هذا 

الت�رشف اإعاقة ن�ضاط ال�رشكة، وعدم اإمكانية حتقيق غر�ضها )108( .
يت�ضمن  ما  غالبًا  اأخرى:  �رشكات  ال�رشكة يف  التي متلكها  الأ�ضهم  ثانيا- حوالة  ♦ 
راأ�ضمال �رشكات  امل�ضاركة يف  ال�رشكة على  اأغرا�ص  الن�ص �ضمن  امل�ضاهمة،  نظام �رشكة 
اأخرى، بالإ�ضافة اإىل الأغرا�ص الأخرى. ومن هذه ال�رشكات ما يقت�رش ن�ضاطها على متلك 
الأ�ضهم يف �رشكات اأخرى، كما هو ال�ضاأن يف �رشكات ال�ضتثمار وال�رشكات القاب�ضة التي 
يقت�رش ن�ضاطها يف ا�ضتثمار اأموالهما يف اأ�ضهم �رشكات اأخرى، اإل اأن �رشكات ال�ضتثمار ل 
تهدف اإىل ال�ضيطرة على اإدارة ال�رشكات التي ت�ضاهم فيها، على خالف ال�رشكات القاب�ضة 

التي تهدف بالدرجة الأ�ضا�ضية اإىل ال�ضيطرة على اإدارة تلك ال�رشكات )109( .
امل�ضاهمة  ل�رشكة  اململوكة  الأ�ضهم  بيع  �ضلطة  الإدارة  جمل�ص  ميلك  احلالة  هذه  ويف 
كانت  اإذا  اأما  لل�رشكة.  الوحيد  الغر�ص  متثل  ل  امل�ضاركة  كانت  اإذا  الأخرى،  ال�رشكات  يف 
امل�ضاركة يف راأ�ضمال ال�رشكات الأخرى متثل الغر�ص الوحيد لل�رشكة، وكان البيع يقع على 
تلك الأ�ضهم كلها، فقد تردد البع�ص من الفقه يف منح جمل�ص اإدارة ال�رشكة القاب�ضة �ضلطة 
الإدارة بذلك احلق،  الأ�ضهم. يف حني ح�ضم بع�ضهم الآخر الأمر، واعرتف ملجل�ص  بيع هذه 
اأعمال  الأ�ضهم، وهو يعد من قبيل  الأ�ضهم يعد مثل �رشاء  تلك  اأن بيع  اعتبار  تاأ�ضي�ضا على 

الإدارة العادية يف مثل هذه ال�رشكات )110( . 
نخل�ص اإىل اأن �ضلطات جمل�ص الإدارة تتحدد مبحل ال�رشكة اأو مو�ضوع ن�ضاطها، وهذا 
التحديد يعد قيداً م�ضرتكًا على كل ال�رشكات التجارية، كما اأنه ي�ضمل جمل�ص الإدارة يف البناء 
التقليدي واحلديث ل�رشكات امل�ضاهمة يف قانون ال�رشكات الفرن�ضي. غري اأن هذا التحديد ل 
اأما يف مواجهة الغري فاإن ال�رشكة ت�ضاأل عن  اأثره اإل يف العالقات الداخلية لل�رشكة،  ينتج 
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ت�رشفات اأع�ضاء جمل�ص الإدارة حتى ولو كانت جتاوز غر�ص ال�رشكة اإل اإذا اأثبتت ال�رشكة 
اأن الغري كان يعلم بتجاوز الت�رشف غر�ص ال�رشكة، اأو مل يكن من املمكن اأن يجهل ذلك يف 
�ضوء الظروف املحيطة بالت�رشف، كما اأن جمرد ن�رش نظام ال�رشكة ل يكفي يف ذاته لإقامة 

الدليل على ذلك )111( .
املطلب الرابع: ◄ 

القيود املتعلقة ب�سلطات وقرارات اجلمعية العامة:
ل يجوز ملجل�ص الإدارة وهو ب�ضدد اإدارة ال�رشكة اأن يتجاوز �ضلطات اجلمعية العامة 
التي حددها  اخت�ضا�ضاتها  اأو غري عادية يف حدود  �ضواء كانت جمعية عادية  وقراراتها 
العامة،  التي ت�ضدر عن اجلمعية  اأن يتقيد بالقرارات  الإدارة  القانون. فيتعني على جمل�ص 
ال�رشكة،  العليا يف  ال�ضلطة  اأنها م�ضدر �ضلطاته و�ضاحبة  والتي تقيد من �ضلطاته باعتبار 
فهي التي تتوىل اختيار اأع�ضاء جمل�ص الإدارة كي يتوىل اإدارة ال�رشكة حتت رقابتها )112( .

فاإذا ما اتخذت اجلمعية العامة قرارات تقيد من �ضلطة جمل�ص الإدارة بالن�ضبة لبع�ص 
مبلغًا  العامة  اجلمعية  حتدد  كاأن  القرارات،  بتلك  اللتزام  املجل�ص  على  وجب  الت�رشفات، 
�ضلطة  حتدد  اأنها  اأو  بال�رشكة،  اخلا�ضة  الأ�ضغال  بع�ص  اإجراء  يف  جتاوزه  يجوز  ل  معينًا 
من  تطلب  اأنها  اأو  معينة  جلهة  التربع  يف  اأو  ال�رشكة  باأموال  الت�رشف  يف  الإدارة  جمل�ص 
جمل�ص الإدارة عدم التعامل اأو التعاقد مع جهة معينة. ولبد يف جميع الأحوال اأن تكون تلك 
اأو تقيد بع�ص �ضلطات جمل�ص الإدارة قد جرى  القرارات التي تتخذها اجلمعية، والتي حتد 

اتخاذها �ضمن اخت�ضا�ضاتها وب�ضكل قانوين و�ضحيح )113( .
غري اأن �ضلطة اجلمعية العامة، واإن كانت تعدَّ الهيئة العليا، فهي لي�ضت مطلقة يف تقييد 
ن�ضو�ص  من  ي�ضتمدها  التي  �ضلطاته  من  اأن جترده  لها  يجوز  فال  الإدارة،  �ضلطات جمل�ص 
القانون. لذا كان للجمعية العامة احلق يف تقييد �ضلطات جمل�ص الإدارة، واإن كان هذا احلق 
التي  اأن جترده من بع�ص �ضلطاته  القانون، فيمتنع عليها  غري مطلق، واإمنا مقيد باأحكام 
ا�ضتمدها من ن�ضو�ص القانون الآمرة، اأو ت�ضع قيوداً عليها، كاأن تعهد باإدارة ال�رشكة اإىل مدير 
تعينه هي اأو تعهد باإدارة ال�رشكة اإىل رئي�ص جمل�ص الإدارة ليتوىل ذلك ب�ضورة فردية)114( 
، على اأن حق اجلمعية العامة يف تقييد �ضلطات جمل�ص الإدارة يتوقف على املركز القانوين 
لأع�ضاء جمل�ص الإدارة. حيث يختلف النظر اإىل حقيقة املركز القانوين ملجل�ص الإدارة يف 
متثيله لل�رشكة، فالفقه التقليدي ينظر اإليه على اأنه وكيل عن ال�رشكة، غري اأن غالبية الفقهاء 
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الآن تنتقد هذا النظر، وترى اأن مركزه يختلف عن مركز الوكيل، فمجل�ص اإدارة ال�رشكة هو 
امل�ضري لكل اأعمالها والناطق با�ضمها، وينتخب من اأغلبية ال�رشكاء، فكيف يكون وكياًل عمن 
مل يوافق على انتخابه، كما اأن �ضلطاته اأو�ضع من �ضلطات ال�رشكاء، ولو كان وكياًل ملا كان 
اأنه ع�ضو جوهري يف ج�ضم  ترى  نظرية حديثة  قامت  ولذلك   .  )115( ال�ضلطات  تلك  كل  له 
ال�رشكة داخل بال�رشورة يف بنيانها وتكوينها قانونًا، ول ت�ضتطيع العمل اإل بو�ضاطته. غري 
اأن جمل�ص الإدارة، واإن مل يكن وكياًل عن ال�رشكة باملعنى ال�ضحيح، فاإنه قد تنطبق عليه 
بع�ص قواعد الوكالة بطريق القيا�ص )116( . وترتيبًا على ذلك فالت�رشيعات التي تعد جمل�ص 
الإدارة وكياًل عن اجلمعية العامة، جتيز لها اأن تقيد من �ضلطات املجل�ص، تاأ�ضي�ضًا على حق 
املوكل قي اإطالق �ضلطة الوكيل وتقييدها. اأما الت�رشيعات التي تعترب جمل�ص الإدارة ع�ضواً 
�ضلطة  تطلق  فاإنها  �ضوؤونها،  وت�رشيف  اإدارتها  وظيفته  عنها،  وكياًل  ل  ال�رشكة  ج�ضم  يف 
املجل�ص كي يقوم مبهماته بحرية وا�ضتقالل، ومن ثم فهي ل جتيز تقييد هذه ال�ضلطة �ضواء 
يف نظام ال�رشكة اأو مبقت�ضى قرار ي�ضدر من اجلمعية العامة، وعليه يعد كل قيد كاأن مل يكن 
يف مواجهة الغري حتى ولو �ُضهر نظام ال�رشكة اأو قرار اجلمعية وفقًا لأحكام القانون )117( 
. كما اأن هذا الأمر يرتبط بتحديد طبيعة ال�رشكة هل هي عقد اأو نظام )118( ، والذي انتهى 
اخلالف ب�ضاأنه اإىل الأخذ بالطبيعة املختلطة التي جتمع بني العقد والنظام، وذلك بالنظر اإىل 
الطبيعة املزدوجة لل�رشكة باعتبارها عقداً ونظامًا معًا، وفقا لهذا املعيار املزدوج حتدد 
طبيعة ال�رشكة وطبيعة العالقة التي تربطها مبجل�ص اإدارتها)119( . وعليه فاإن جمل�ص الإدارة 
يعد وكياًل عن ال�رشكة، ولكنه وكيل من نوع خا�ص )120(، غري اأن جمل�ص الإدارة- واإن كان 
ينتخب من قبل اجلمعية العامة، واأن من حق اجلمعية العامة عزل اأع�ضائه، وفق ما تق�ضي 
به القواعد العامة يف الوكالة- ل ت�ضتطيع اجلمعية العامة اأن متار�ص الأعمال التي تدخل 

يف اخت�ضا�ضه على خالف ما تق�ضي به القواعد العامة يف الوكالة )121( . 
يف النهاية نرى اأن للجمعية العامة ال�ضلطة العليا يف ال�رشكة، كما اأن جمل�ص الإدارة 
اأن تقيد  العامة  ال�رشكة، ولهذا فاإن للجمعية  اإدارته ل�ضوؤون  اأمامها عن كيفية  يعد م�ضئوًل 
بقراراتها �ضلطات جمل�ص الإدارة، ولكن لي�ص لها خمالفة قواعد القانون الآمرة، واخلا�ضة 

ب�ضلطات جمل�ص الإدارة اأو نظام ال�رشكة، اإل اإذا قررت تعديل نظام ال�رشكة )122(.
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اخلامتة:
تناولت الدرا�ضة ال�ضلطات الوا�ضعة التي يتمتع بها جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، وما 
املبحث  خ�ض�ضنا  ثالثة،  مباحث  اإىل  تق�ضيمها  الدرا�ضة  اقت�ضت  وقد  قيود،  من  منها  يحد 
الأول ل�ضلطاته العامة، ويف املبحث الثاين تناولنا �ضلطاته اخلا�ضة، اأما يف املبحث الثالث 

فا�ضتعر�ضنا القيود التي حتد من تلك ال�ضلطات.
وقد عر�ضنا يف املبحث الأول ل�ضلطات جمل�ص الإدارة العامة، وخل�ضنا اإىل اأن جمل�ص 
الإدارة يتمتع ب�ضلطات عامة وا�ضعة �ضواء يف القيام باأعمال الإدارة اأم الت�رشف، يف �ضبيل 
حتقيق الأغرا�ص التي قامت ال�رشكة من اأجلها. كما عر�ضنا لل�ضلطات التي يتمتع بها رئي�ص 
جمل�ص الإدارة، واملتمثلة يف تنفيذ قرارات املجل�ص، والتوجيه العام، اإ�ضافة لتمثيل ال�رشكة 
يف مواجهة الغري. وخل�ضنا اإىل اأن تلك ال�ضلطات التي يتمتع بها رئي�ص جمل�ص الإدارة ل جتعله 
العربية  ال�رشكات  ت�رشيعات  اأن  وراأينا  تعيينه وعزله.  الأخري  الذي ميلك  للمجل�ص  مناف�ضًا 
ال�رشكة ولوائحها يف كثري من املوا�ضع لتتوىل حتديد �ضلطات املجل�ص،  اإىل نظام  اأحالت 
وكذلك راأينا عدم وجود ذلك الغمو�ص يف العالقة بني جمل�ص الإدارة ورئي�ضه واملوجودة يف 

قانون ال�رشكات الفرن�ضي الذي حدد اخت�ضا�ضات كل منهما بطريقة مماثلة.
ثم عر�ضنا يف املبحث الثاين ل�ضلطات جمل�ص الإدارة اخلا�ضة، والواجبات املفرو�ضة 
عليه واملتعلقة ب�ضالمة اإدارة ال�رشكة ل�ضمان حتقيق اأغرا�ضها. وخل�ضنا اإىل اأنه يقع على 
الرجل  عناية  املجل�ص  اأع�ضاء  من  ع�ضو  كل  كبذل  متعددة،  واجبات  الإدارة  جمل�ص  عاتق 
القانوين،  بالن�رش  والقيام  ال�رشكة  تاأ�ضي�ص  �ضحة  يف  والتدقيق  مهمته،  اإناز  يف  املعتاد 
رئي�ص ملجل�ص  وانتخاب  الإقرار اخلطي  تقدمي  وكذلك  لالنعقاد،  العمومية  اجلمعية  ودعوة 
الإدارة ونائب له ومراقبة املحا�ضبة واإعداد تقرير باملركز املايل لل�رشكة، هذا بالإ�ضافة اإىل 
اإعداد ك�ضف مف�ضل لطالع امل�ضاهمني. ثم بينا ما اأو�ضت به مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات 
اإظهاره من  اأوجبت املدونة �رشورة  يف فل�ضطني، فيما يتعلق بلجنة املكافاآت، وكذلك ما 
جمموع املكافاآت التي يح�ضل عليها اأع�ضاء جمل�ص الإدارة يف التقرير ال�ضنوي، وما حتبذه 
املدونة من عر�ص �ضيا�ضة املقابل املادي لأع�ضاء املجل�ص على اجتماع اجلمعية العامة 
اأو اخلا�ضعة لرتخي�ص م�ضبق،  الإدارة  العقود املحظورة على جمل�ص  وا�ضتعر�ضنا  لإقراره. 
على  احل�ضول  من  اأو  الأعمال،  ببع�ص  املجل�ص  قيام  حظر  من  احلكمة  اأن  بدايًة،  وراأينا 
اأع�ضاء املجل�ص بوظائفهم بتجرد ونزاهة،  ترخي�ص م�ضبق ب�ضاأنها، تكمن يف تاأمني قيام 
الإدارة  جمل�ص  متتع  لنا  ات�ضح  حيث  هوؤلء.  لها  يتعر�ص  اأن  ميكن  التي  لل�ضبهات  ومنعًا 

ب�ضلطة التربع، �رشيطة اأن يبني مبلغ التربع بالتف�ضيل، وحتديد اجلهة التي دفع لها.
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اأن  لل�رشكة  يجوز  ل  اأنه  راأينا  الإدارة،  جمل�ص  على  املحظورة  بالعقود  يتعلق  وفيما 
اأي  اأن ت�ضمن  اأو  اإدارتها واأع�ضائه،  اإىل رئي�ص جمل�ص  اأي نوع كان  تقدم قر�ضًا نقديًا من 
اإذا كانت لأي منهم  اأنه  اأن علة هذا احلكم تكمن يف  قر�ص يعقده اأحدهم مع الغري، وراأينا 
ال�ضمانات الكافية، فبمقدوره احل�ضول على الئتمان من غري طريق ال�رشكة، واإذا مل تتوافر 
له هذه ال�ضمانات، فلي�ص من املرغوب فيه اأن يح�ضل من ال�رشكة على ائتمان ل ميكنه اأن 

يح�ضل عليه من م�ضدر اآخر.
اأما فيما يتعلق بالعقود اخلا�ضعة لرتخي�ص م�ضبق، فراأينا اأن هناك من الت�رشيعات ما 
يخ�ضع لرتخي�ص اجلمعية العامة امل�ضبق، بينما وجدنا ت�رشيعات اأخرى ل تتطلب الرتخي�ص 
امل�ضبق من اجلمعية العامة، بل من جمل�ص اإدارة ال�رشكة ذاته. ففي هذه الت�رشيعات، ي�ضتلزم 
الرتخي�ص امل�ضبق من جمل�ص الإدارة ذاته، ونحن بدورنا ننتقد م�ضلك تلك الت�رشيعات التي 
جعلت الرتخي�ص امل�ضبق من اخت�ضا�ص جمل�ص الإدارة، وكان الأوىل -حتقيقًا للحيادية- 

اأن يكون ذلك من اخت�ضا�ص اجلمعية العامة. 
عليه  املفرو�ضة  والواجبات  الإدارة  ملجل�ص  اخلا�ضة  ال�ضلطات  تلك  لنبني  وانتقلنا 
يف قانون ال�رشكات الفرن�ضي، وخل�ضنا اإىل اأن جمل�ص الإدارة �ضواء يف البناء التقليدي، اأم 
للواجبات ذاتها، املقررة يف  احلديث ل�رشكات امل�ضاهمة يخ�ضع ويتمتع بال�ضلطات ذاتها 

الت�رشيعات العربية، واإن كانت تختلف يف بع�ص التف�ضيالت الب�ضيطة. 
ويف املبحث الثالث والأخري ا�ضتعر�ضنا القيود التي حتد من �ضلطات جمل�ص الإدارة، 
�ضواء وردت يف القانون اأم يف نظام ال�رشكة ذاته، اأو قد يقت�ضيها غر�ص ال�رشكة، اأو تت�ضمنها 
قرارات اجلمعية العامة يف حدود اخت�ضا�ضها. فقد يحظر القانون على جمل�ص الإدارة القيام 
بعمل معني، فيمتنع عليه القيام به. وخل�ضنا اإىل اأن احلكمة من وراء هذه القيود القانونية 
تكمن، يف حماية م�ضلحة امل�ضاهمني لوجود التعار�ص بني م�ضلحة اأع�ضاء جمل�ص الإدارة 
متابعة  عن  امل�ضاهمني  من  كبري  عدد  لعزوف  بالنظر  وذلك  ال�رشكة.  وم�ضلحة  ال�ضخ�ضية 
ن�ضاط ال�رشكة، وبالتايل امل�ضاركة يف اتخاذ القرارات املتعلقة بها، حيث اأدى تزايد �رشاء 
اأ�ضهم �رشكات امل�ضاهمة وامل�ضاربة عليها اإىل اإ�ضعاف اجلمعيات ب�ضفة عامة، ف�ضاًل عن 
عدم اكرتاث امل�ضاهمني بح�ضور اجتماعاتها، ومن ثم تعذر اإ�رشافهم ورقابتهم على �ضوؤون 

ال�رشكة ب�ضفة فعالة. لكل ذلك نرى �رشورة م�ضاعفة التدخل الت�رشيعي يف هذا ال�ضدد. 
وقد ترد القيود على �ضلطات جمل�ص الإدارة من نظام ال�رشكة ذاته، وهي القيود التي 
�ضلطات  من  ي�ضيق  اأن  ال�رشكة  لنظام  يجوز  حيث  التفاقية.  اأو  النظامية  بالقيود  تعرف 
جمل�ص الإدارة، ويجوز له اأن يو�ضع منها، فيفو�ضه ببع�ص ال�ضالحيات التي تفوق �ضلطاته 
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الأ�ضلية، �رشيطة األ يوؤدي هذا التو�ضيع اإىل انتزاع �ضالحيات مقررة قانونًا لهيئات اأخرى 
م�رشوعة  القيود  هذه  اأن  والأ�ضل  العادية.  وغري  العادية  العامة  كاجلمعية  ال�رشكة،  يف 
و�ضحيحة، �رشيطة األ ت�ضل اإىل حد �ضحب �ضلطات جمل�ص الإدارة من اإدارة ال�رشكة، وجتعل 
والت�رشفات  لل�رشكة.  الفعلي  املدير  العامة،  اجلمعية  على  ال�ضيطرة  �ضاحب  امل�ضاهم،  من 
التي يجريها جمل�ص الإدارة، تكون ملزمة لل�رشكة يف مواجهة الغري الذي تعامل مع ال�رشكة 
بح�ضن نية، ويعد الغري الذي تعامل مع ال�رشكة ح�ضن النية ما مل تثبت ال�رشكة عك�ص ذلك، 
حيث ل يلزم الغري بالتحقق من وجود قيد على �ضالحيات جمل�ص الإدارة، اأو على �ضلطته يف 
اإلزام ال�رشكة مبوجب نظامها، لذا ل يجوز لل�رشكة اأن حتتج على الغري ح�ضن النية بالقيود 
الت�رشف يف حدود  دام  القانونية ما  الإدارة  �ضلطة جمل�ص  ال�رشكة على  الواردة يف نظام 
الإدارة املعتادة التي تدخل يف غر�ص ال�رشكة، فاإنه يكون ملزمًا لها، ولو �ضدر باملجاوزة 
ل�ضلطة جمل�ص الإدارة النظامية. كما ل يجوز لل�رشكة اأن حتتج يف مواجهة الغري ح�ضن النية 
بكون الإجراءات املقررة يف نظام ال�رشكة مل تتبع ب�ضاأن الت�رشف، اأو باأن جمل�ص الإدارة اأو 
بع�ص اأع�ضائه مل يعينوا على الوجه الذي ن�ص عليه نظام ال�رشكة اأو القانون، طاملا كان 
الت�رشف يف حدود الإدارة املعتادة التي تدخل يف غر�ص ال�رشكة. غري اأنه يجوز الحتجاج 
بالقيود الواردة على �ضلطة جمل�ص الإدارة يف مواجهة الغري �ضيئ النية، متى اأثبتت ال�رشكة 

اأنه كان عاملًا بها. 
ويلتزم جمل�ص الإدارة بحدود غر�ص ال�رشكة، فال يجوز له القيام باأعمال ل تدخل يف 
اأموال  الت�رشف يف  �ضلطة  الإدارة ميلك  اإن جمل�ص  القول  ذلك ميكن  وعلى  ال�رشكة،  غر�ص 

ال�رشكة باعتباره من اأعمال الإدارة العادية التي يقت�ضيها حتقيق غر�ص ال�رشكة.
وخل�ضنا اإىل اأن �ضلطات جمل�ص الإدارة تتحدد مبحل ال�رشكة اأو مو�ضوع ن�ضاطها، وهذا 
اأثره  ينتج  ل  التحديد  هذا  اأن  غري  التجارية،  ال�رشكات  كل  على  م�ضرتكًا  قيداً  يعد  التحديد 
اإل يف العالقات الداخلية لل�رشكة، اأما يف مواجهة الغري، فاإن ال�رشكة ت�ضاأل عن ت�رشفات 
اأع�ضاء جمل�ص الإدارة، حتى لو كانت جتاوز غر�ص ال�رشكة، اإل اإذا اأثبتت ال�رشكة اأن الغري 
ذلك يف �ضوء  اأن يجهل  املمكن  يكن من  ال�رشكة، ومل  الت�رشف غر�ص  بتجاوز  يعلم  كان 
لإقامة  ذاته  يف  يكفي  ل  ال�رشكة  نظام  ن�رش  جمرد  اأن  كما  بالت�رشف،  املحيطة  الظروف 
�ضلطات  يتجاوز  اأن  ال�رشكة  اإدارة  ب�ضدد  وهو  الإدارة  ملجل�ص  يجوز  ول  ذلك.  على  الدليل 
اجلمعية العامة وقراراتها، �ضواء كانت جمعية عادية اأم غري عادية يف حدود اخت�ضا�ضاتها 
التي حددها القانون. غري اأن �ضلطة اجلمعية العامة، واإن كانت تعد الهيئة العليا، فهي لي�ضت 
مطلقة يف تقييد �ضلطات جمل�ص الإدارة، فال يجوز لها اأن جترده من �ضلطاته التي ي�ضتمدها 

من ن�ضو�ص القانون. 
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يف النهاية راأينا اأن للجمعية العامة ال�ضلطة العليا يف ال�رشكة، كما اأن جمل�ص الإدارة 
اأن تقيد  العامة  ال�رشكة، ولهذا فاإن للجمعية  اإدارته ل�ضوؤون  اأمامها عن كيفية  يعدَّ م�ضئوًل 
الآمرة،  القانون  قواعد  خمالفة  لها  لي�ص  اجلمعية  اأن  اإل  الإدارة  جمل�ص  �ضلطات  بقراراتها 

واخلا�ضة ب�ضلطات جمل�ص الإدارة، اأو نظام ال�رشكة، اإل اإذا قررت تعديل نظام ال�رشكة.
ولعل اأهم النتائج التي اأظهرها البحث تتمثل يف: 

ما يتمتع به جمل�ص الإدارة من �ضلطات وا�ضعة، يخ�ضى معها على م�ضالح امل�ضاهمني  1 .
ومراقبة  ال�رشكة،  بن�ضاط  الهتمام  عن  منهم  كثريين  عزوف  اأمام  وبخا�ضة  ال�رشكة،  يف 

جمل�ص اإدارتها.
ال�رشكة ولوائحها، لتتوىل  اإىل نظام  اإحالة امل�رشع يف كثري من املوا�ضع املهمة  2 .

حتديد �ضلطات جمل�ص الإدارة.
هناك ت�رشيعات جعلت الرتخي�ص امل�ضبق يف بع�ص العقود من اخت�ضا�ص جمل�ص  3 .

الإدارة، وكان الأوىل اأن يكون من اخت�ضا�ص اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية.
لعل تو�ضيتنا يف نهاية البحث باتت وا�ضحة على �ضوء تلك النتائج، وتتمثل يف وجوب 
ال�ضلطات  للحد من  ال�ضدد،  الت�رشيعي يف هذا  التدخل  اجلاد على �رشورة م�ضاعفة  العمل 
�رشكات  يف  امل�ضاهمني  م�ضالح  على  حفاظًا  الإدارة،  جمل�ص  بها  ي�ضطلع  التي  الوا�ضعة 
امل�ضاهمة، وعلى وجه اخل�ضو�ص يف الأحوال التي يعزف فيها امل�ضاهمني عن متابعة اأمور 

ال�رشكة.
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اهلوامش: 

جتدر الإ�ضارة اإىل اختالف ت�رشيعات ال�رشكات حول ت�ضمية اجلمعية العامة للم�ضاهمني،  1 .
عليها  يطلق   1966 �ضنة  يوليو   24 يف  ال�ضادر  الفرن�ضي  ال�رشكات  قانون  ند  فمثال 
حاليا  به  املعمول   ،1929 ل�ضنة   )18( رقم  ال�رشكات  قانون  اأما  العمومية.  اجلمعية 
ال�رشكة عو�ضا عنها. بينما م�رشوع قانون  اأع�ضاء  يف قطاع غزة، في�ضتخدم م�ضطلح 
فيطلقان   1981 ل�ضنة   )159( رقم  امل�رشي  ال�رشكات  وقانون  الفل�ضطيني  ال�رشكات 
عليها ا�ضم اجلمعية العامة. واأخرياً ند قانون ال�رشكات الأردين �ضواء القدمي رقم )12( 
ل�ضنة 1964، اأو اجلديد رقم )22( ل�ضنة 1997، يطلق عليها الهيئة العامة. وحيث اإنه 
الناحية  من  الدللة  ذات  لها  امل�ضطلحات  تلك  واأن  خا�ضة  ال�ضطالح  يف  م�ضاحة  ل 

القانونية، لذا فاإننا �ضن�ضتخدم يف الغالب ا�ضطالح اجلمعية العامة للم�ضاهمني.
اجلديدة  اجلامعة  دار  التجارية،  ال�رشكات  التجاري،  القانون  طه،  كمال  م�ضطفى  د.  2 .

للن�رش، ط1996، �ص240.
د. عزيز العكيلي، �رشح القانون التجاري، اجلزء الرابع، ال�رشكات التجارية مكتبة دار  3 .

الثقافة للن�رش والتوزيع، الأردن، ط1998، �ص293.
د. هاين حممد دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، ال�رشكات التجارية، املوؤ�ض�ضة للدرا�ضات  4 .

والن�رش والتوزيع، ط1997، �ص556.
د. حمدي حممود بارود، اأحكام القانون التجاري الفل�ضطيني، ال�رشكات التجارية، اجلزء  5 .

الثالث، مكتبة القد�ص، الطبعة الأوىل2001/2000، غزة، �ص255. 
د. ثروت حبيب، درو�ص يف القانون التجاري، ال�رشكات التجارية، مكتبة اجلالء اجلديدة  6 .

باملن�ضورة، ط1983، �ص475.
د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، درا�ضة مقارنة  7 .

يف القانون امل�رشي والفرن�ضي، دار النه�ضة العربية، ط1999، �ص2.
املرجع  التجارية،  ال�رشكات  الرابع،  اجلزء  التجاري،  القانون  �رشح  العكيلي،  عزيز  د.  8 .

ال�ضابق، نف�ص ال�ضفحة.
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وكذلك  غزة،  قطاع  يف  حاليًا  به  املعمول   ، 9 .1929 ل�ضنة   )18( رقم  ال�رشكات  كقانون 
 )159( رقم  امل�رشي  ال�رشكات  لقانون  اإ�ضافة  الفل�ضطيني،  ال�رشكات  قانون  م�رشوع 
اأي�ضا  وكذلك   ،1997 ل�ضنة   )22( رقم  الأردين  ال�رشكات  قانون  وكذلك   ،1981 ل�ضنة 

القانون اللبناين، واأخريا القانون الفرن�ضي ال�ضادر يف 24 يوليو �ضنة 1966.
، وما زال يراوح مكانه كم�رشوع مل ير النور بعد، ب�ضبب الو�ضع  حيث اأنز عام 2004. 10
بني  ال�ضيا�ضي  النق�ضام  حالة  وب�ضبب  اأنه  اإىل  الإ�ضارة  وجتدر  كما  الراهن،  ال�ضيا�ضي 
�ضطري الوطن، اأعدت م�ضودة اأخرى �ضبه نهائية مل�رشوع قانون ال�رشكات الفل�ضطيني يف 
ال�ضفة الغربية وهي يف طريقها لالإقرار، ونحن يف درا�ضتنا هذه �ضنعتمد على امل�رشوع 

الأول فقط.
لأننا قد اأفردنا لذلك درا�ضة خا�ضة، يف بحث م�ضتقل، ويحمل عنوان: مدى التزام �رشكة  11 .

امل�ضاهمة بت�رشفات جمل�ص الإدارة الذي جتاوز حدود �ضلطاته، درا�ضة مقارنة.
د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، ال�رشكات القاب�ضة )هولدنغ( وال�رشكات  12 .

املح�ضور ن�ضاطها خارج لبنان )اأوف �ضور( ، دون نا�رش، ط2003، �ص132.
( ، والقانون  كالقانون ال�ضوري يف املادة )190( ، والقانون اللبناين يف املادة )157. 13
ال�ضعودي يف املادة )73( ، كذلك ن�ص املادة )54( من قانون ال�رشكات امل�رشي رقم 
باإدارة  املتعلقة  ال�ضلطات  كل  الإدارة  باأن»ملجل�ص  يق�ضي  الذي   ،1981 ل�ضنة   )159(
ا�ضتثني  ما  عدا  فيما  وذلك  غر�ضها،  لتحقيق  الالزمة  الأعمال  بكافة  والقيام  ال�رشكة 
بن�ص خا�ص يف القانون اأو نظام ال�رشكة من اأعمال اأو ت�رشفات تدخل يف اخت�ضا�ص 
اجلمعية العامة«. وكذلك القانون العراقي الذي ن�ص يف املادة )109( على اأن »يتوىل 
جمل�ص الإدارة املهام الإدارية واملالية والتخطيطية والتنظيمية والفنية الالزمة ل�ضري 
اإىل  اإ�ضافة  العامة«.  الهيئة  اخت�ضا�ضات  يف  داخال  منها  كان  ما  عدا  ال�رشكة  ن�ضاط 
باأنه   ،1964 لعام  القدمي  الأردين  ال�رشكات  قانون  من   )124( املادة  به  ق�ضت  ما 
ال�ضلطات وال�ضالحيات للقيام بجميع الأعمال التي تكفل �ضري العمل  »ملجل�ص الإدارة 
يف ال�رشكة وفقًا لغاياتها. ويعني نظام ال�رشكة احلدود وال�رشوط التي ي�ضمح ملجل�ص 
الإدارة ال�ضتدانة ورهن عقارات ال�رشكة واإعطاء الكفالت، وي�ضتثنى من ذلك ال�رشكات 

امل�ضاهمة التي تتعاطى الأعمال امل�رشفية«. 
( من قانون ال�رشكات  املادة )1/207( من امل�رشوع والتي تتطابق مع ن�ص املادة )156. 14

الأردين رقم )22( ل�ضنة 1997. 
، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص132. 15
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اجلديدة  اجلامعة  دار  التجارية،  ال�رشكات  التجاري،  القانون  طه،  ل  كما. 16 م�ضطفى  د. 
للن�رش، ط1996، �ص268.

، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص132. 17
، مرجع �ضابق. د. م�ضطفى كمال طه، القانون التجاري، ال�رشكات التجارية، �ص268. 18

، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص132- 134. 19
ل�ضنة   ) 20 .18( رقم  القانون  من  ال�ضاد�ضة  املادة  من  الثاين  الذيل  تف�ضيال،  ذلك  يف  انظر 
1929، من قانون ال�رشكات املطبق يف قطاع غزة، والذي و�ضع اأمنوذجا لل�ضلطات التي 

يتمتع جمل�ص اإدارة ال�رشكة بحق مبا�رشتها.
 ، ط1957. 21 القاهرة،  ن�رش،  دار  بدون  التجاري،  القانون  يف  الو�ضيط  �ضفيق،  حم�ضن  د. 

�ص483.
 ، د. عزيز العكيلي، �رشح القانون التجاري، اجلزء الرابع، ال�رشكات التجارية، �ص 294. 22

املرجع ال�ضابق.
د. فوزي حممد �ضامي، �رشح القانون التجاري، اجلزء الرابع، دار الثقافة للن�رش والتوزيع،  23 .

عمان الأردن، ط1996، �ص284.
، مرجع �ضابق. د. م�ضطفى كمال طه، القانون التجاري، ال�رشكات التجارية، �ص268. 24

، املرجع نف�ضه. �ص269. 25
النه�ضة  دار  امل�ضاهمة،  لإدارة �رشكة  قايد، حول نظام جديد  اهلل  د. حممد بهجت عبد  26 .

العربية، ط1993، �ص46. 
( من قانون  املادة )1/203- 2( من امل�رشوع والتي تتطابق مع ن�ص املادة )152. 27

ال�رشكات الأردين. 
 ، �ص39. 28 امل�ضاهمة،  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  يف  ال�ضلطة  جتاوز  طالب،  اأبو  اأمني  �ضالح  د. 

مرجع �ضابق.
، مرجع  د. حممد بهجت عبد اهلل قايد، حول نظام جديد لإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص48. 29

�ضابق. 
 ، امل�ضاهمة، �ص10. 30 اإدارة �رشكة  ال�ضلطة يف جمل�ص  اأبو طالب، جتاوز  اأمني  د. �ضالح   

مرجع �ضابق.
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انظر يف تف�ضيل ذلك، بحثا لنا بعنوان: درا�ضة حول اأحكام الع�ضوية يف جمل�ص الإدارة  31 .
احلوكمة،  معايري  مع  توافقها  ومدى  امل�ضاهمة  ل�رشكة  واحلديث  التقليدي  البناء  يف 

درا�ضة مقارنة، مقبول للن�رش يف جملة جامعة الأزهر بغزة. 
( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي التي تق�ضي  وفقا لن�ص الفقرة الأوىل من املادة )113. 32
العامة  بالإدارة  امل�ضاهمة ي�ضطلع وحتت م�ضئوليته  اإدارة �رشكة  »رئي�ص جمل�ص  باأن: 

لل�رشكة كما ميثل ال�رشكة يف عالقتها مع الغري«.
، املرجع  د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص9. 33

ال�ضابق.
( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي ال�ضادر يف  وفقا لن�ص الفقرة الأوىل من املادة )124. 34

24يوليو لعام 1966.
 ، د. حممد بهجت عبد اهلل قايد، حول نظام جديد لإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص40- 42. 35

مرجع �ضابق. 
وذلك تاأ�ضي�ضا على كون جمل�ص الإدارة يعد وكيال عن ال�رشكة، واإن كانت هذه الوكالة  36 .
اإليه  امل�ضار  الإدارة، بحثنا  القانوين ملجل�ص  املركز  تف�ضيل  انظر يف  نوع خا�ص،  من 

اأعاله، �ص33. 
�ضنقت�رش على ما ت�ضمنه  لذا  الواجبات،  العربية بتف�ضيل تلك  الت�رشيعات  حيث تزخر  37 .

امل�رشوع والقانون الأردين فقط، دون مقارنة مع الت�رشيعات العربية الأخرى. 
( من م�رشوع القانون املدين الفل�ضطيني باأنه: »على  ويف هذا ال�ضاأن تن�ص املادة )804. 38
الوكيل اأن يبذل يف تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها يف اأعماله اخلا�ضة اإذا كانت 
الوكالة بال اأجر. وعليه اأن يبذل بها عناية الرجل املعتاد اإذا كانت باأجر«. وهذا الن�ص 
يتطابق مع املادة )841( من القانون املدين الأردين، ومع املادة )704( مدين م�رشي، 
ومع املادة )670( مدين �ضوري، وتتوافق مع املادة )934( مدين عراقي، ومع املادة 

)792( من م�رشوع القانون املدين العربي املوحد.
، مرجع �ضابق. د. فوزي حممد �ضامي، �رشح القانون التجاري، اجلزء الرابع، �ص279. 39

، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص134- 135. 40
( من  املادة )193( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع ن�ص الفقرة الأوىل من املادة )65. 41

قانون ال�رشكات امل�رشي رقم )159( ل�ضنة 1981.
 . الفقرة الثانية من املادة )65( من قانون ال�رشكات امل�رشي رقم )159( ل�ضنة 1981. 42
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ولقد بينت الالئحة التنفيذية لهذا القانون الأو�ضاع والبيانات وو�ضائل الن�رش واملواعيد 
من  املواد  يف  وذلك  اإليها  امل�ضار  الإدارة  جمل�ص  والتزامات  باخت�ضا�ضات  اخلا�ضة 
اجلزء  التجارية،  ال�رشكات  القليوبي،  �ضميحة  د.  ال�ضاأن:  هذا  انظر يف   .  )221  -218(

الثاين، دار النه�ضة العربية، ط1993، �ص462.
القانون  من   ) 43 .1/132( املادة  مع  تتطابق  والتي  امل�رشوع،  من   )1/184( املادة 

الأردين.
( من القانون الأردين. املادة )196( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )144. 44
( من القانون الأردين. املادة )197( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )145. 45

ال�رشكات  قانون  من   ) 46 .161( املادة  مع  تتطابق  والتي  امل�رشوع،  من   )224( املادة 
امل�رشي رقم )159( ل�ضنة 1981. 

( من القانون الأردين. املادة )190( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )138. 47
الأردين،  القانون  من   ) 48 .137( املادة  مع  تتطابق  والتي  امل�رشوع،  من   )189( املادة 
ل�ضنة   )159( رقم  امل�رشي  ال�رشكات  قانون  من  )82و85(  املادتني  مع  وتتقارب 

..1981
( من القانون الأردين.  املادة )201( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )150. 49
( من القانون الأردين. املادة )190( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )140. 50
( من القانون الأردين. املادة )194( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )142. 51

. املذكرة الإي�ضاحية مل�رشوع قانون ال�رشكات الفل�ضطيني، �ص299. 52
. املادة )64( من قانون ال�رشكات امل�رشي رقم )159( ل�ضنة 1981. 53

( من القانون الأردين. املادة )195( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )143. 54
انظر يف ذلك بحثنا امل�ضار اإليه �ضابقا، درا�ضة حول اأحكام الع�ضوية يف جمل�ص الإدارة  55 .
احلوكمة،  معايري  مع  توافقها  ومدى  امل�ضاهمة  ل�رشكة  واحلديث  التقليدي  البناء  يف 

درا�ضة مقارنة، �ص40.
، حيث مل  وهي مدونة من اأعدتها اللجنة الوطنية للحوكمة يف ت�رشين ثاين �ضنة 2009. 56
تتعر�ص ملو�ضوع البحث اإل فيما يتعلق باملكافاآت فقط، اأما غالبية ن�ضو�ضها فتن�ضب 

على اأحكام الع�ضوية يف جمل�ص الإدارة. 
( من مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات يف فل�ضطني. املادة )34. 57
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( من مدونة قواعد حوكمة ال�رشكات يف فل�ضطني. املادة )42. 58
، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص137. 59

القانون  من   ) 60 .143( املادة  مع  تتطابق  والتي  امل�رشوع،  من   )195( املادة  وهي 
الأردين.

. املذكرة الإي�ضاحية مل�رشوع قانون ال�رشكات الفل�ضطيني، �ص389. 61
، املرجع  د. هاين حممد دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، ال�رشكات التجارية، �ص565. 62

ال�ضابق.
. م�ضار  نق�ص مدين، 21يناير 1972، جمموعة اأحكام النق�ص امل�رشية، �ص22، �ص100. 63
اإليه لدى د. م�ضطفى كمال طه، القانون التجاري، ال�رشكات التجارية، هام�ص �ضفحة 

269، مرجع �ضابق.
، مرجع  د. هاين حممد دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، ال�رشكات التجارية، �ص565. 64

�ضابق.
الأردين،  القانون  من   ) 65 .139( املادة  مع  تتطابق  والتي  امل�رشوع،  من   )191( املادة 

وتتقارب مع املادة )96( من قانون ال�رشكات امل�رشي.
، مرجع �ضابق. د. �ضميحة القليوبي، ال�رشكات التجارية، �ص459. 66

الثاين  الكتاب  ت�ضمن  والذي   ، 67 .1942 لعام  اللبناين  التجارة  قانون  من   )158( املادة 
منه اأحكام ال�رشكات التجارية وذلك يف املواد من )42( اإىل )253( ، ثم اأ�ضدر امل�رشع 
اللبناين املر�ضوم الإ�ضرتاعي رقم )9798( بتاريخ 4مايو عام 1968والذي مبوجبه مت 
تعديل �ضت وثالثني مادة من مواد قانون التجارة اخلا�ضة ب�رشكات امل�ضاهمة، وكذلك 
مت تعديل العديد من الأحكام اخلا�ضة ب�رشكات امل�ضاهمة مبوجب املر�ضوم الإ�ضرتاعي 
رقم )54( بتاريخ 16يونيو 1977. د. هاين حممد دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، 

ال�رشكات التجارية، �ص356، مرجع �ضابق.
، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص138. 68

( من قانون ال�رشكات امل�رشي. وفقا لن�ضو�ص املواد )97- 100. 69
( من قانون التجارة اللبناين. وكذلك احلال يف ن�ضو�ص املواد )158- 160. 70

( التي تق�ضي باأنه: »يجب على كل ع�ضو من اأع�ضاء جمل�ص اإدارة  وفقا لن�ص املادة )75. 71
اأكان  �ضواء  طريقة،  باأية  ال�رشكة  مع  عقده  ينوي  اأو  ُعقد  عقد  يف  م�ضلحة  له  ال�رشكة 
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اإدارة  ذلك مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، اأن ي�رشح بنوع تلك امل�ضلحة يف اجتماع جمل�ص 
ال�رشكة. ويف حالة اأي عقد ينوي عقده مع ال�رشكة، يقدم ع�ضو جمل�ص الإدارة الت�رشيح 
املن�ضو�ص عليه يف هذه املادة يف اجتماع يعقده اأع�ضاء جمل�ص الإدارة وتبحث فيه 
م�ضاألة اإجراء العقد، اأو اإذا مل يكن لع�ضو جمل�ص الإدارة بتاريخ ذلك الجتماع م�ضلحة يف 
العقد املنوي اإجراوؤه اأو اأ�ضبح ذا م�ضلحة فيه اأما يف الجتماع الذي يلي اجتماع اأع�ضاء 
جمل�ص الإدارة اأو بعد اإمتام العقد فيقدم الت�رشيح املنوه به يف الجتماع الأول لأع�ضاء 
جمل�ص الإدارة الذي يعقد بعد اأن اأ�ضبح ذي م�ضلحة يف العقد. وكل اإعالن عام بلغه اأي 
ع�ضو من اأع�ضاء جمل�ص اإدارة ال�رشكة لأع�ضاء جمل�ص الإدارة الآخرين ي�ضعرهم فيه اأنه 
ع�ضو يف �رشكة اأو حمل جتاري معلوم وينبغي اعتباره اأنه ذو م�ضلحة يف اأي عقد قد 
يعقد مع تلك ال�رشكة اأو املحل التجاري بعد تاريخ الإعالن يعترب ت�رشيحا كافيا عما 
له من امل�ضلحة يف اأي عقد مت على هذا الوجه. واإذا تخلف اأحد اأع�ضاء جمل�ص الإدارة عن 
العمل مبقت�ضى اأحكام هذه املادة يعترب اأنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها مائة 
اإدارة  اأع�ضاء جمل�ص  اأي نظام مينع  جنيه. كما واأن حكم هذه املادة ل يوؤثر يف نفاذ 

ال�رشكة من اأن يكون لهم م�ضلحة يف العقود التي تعقد معها«.
( من امل�رشوع. وفقا لن�ص املادة )2/199- 5. 72

( من قانون ال�رشكات الأردين. وفقا لن�ص املادة )148. 73
، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص140. 74

( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي. د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف  املادة )34. 75
جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص42، املرجع ال�ضابق.

( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي. املادة )34. 76
( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي. املادة )110. 77
( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي. املادة )115. 78

( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي. املادة )94. 79
( من قانون  املادة )112( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي، والتي تتطابق مع املادة )79. 80

ال�رشكات امل�رشي.
ل يجوز اأن يكون التفوي�ص عاما، واإمنا يجب اأن يكون خا�ضا بحيث ل يوؤدي اإىل حرمان  81 .
ال�ضلطة يف جمل�ص  اأبو طالب، جتاوز  اأمني  املجل�ص من ممار�ضة �ضالحياته. د. �ضالح 

اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، املرجع ال�ضابق، �ص43.
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املادة )3/98(. 82 من قانون ال�رشكات الفرن�ضي.
مار�ص  ويق�ضد بذلك ال�رشوط املن�ضو�ص عليها يف املر�ضوم بالقانون ال�ضادر يف 23. 83

�ضنة1967.
 ، د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص42- 45. 84

املرجع ال�ضابق.
. وفقا للمادة )89( من املر�ضوم الفرن�ضي ال�ضادر يف 23مار�ص �ضنة1967. 85

 ، �ص58. 86 امل�ضاهمة،  �رشكة  اإدارة  جمل�ص  يف  ال�ضلطة  جتاوز  طالب،  اأبو  اأمني  �ضالح  د. 
املرجع ال�ضابق.

. املرجع ال�ضابق نف�ضه، �ص59. 87
. املرجع نف�ضه، �ص59- 65. 88

مار�ص  89 .23 يف  ال�ضادر  الفرن�ضي  املر�ضوم  من   )135( املادة  حددته  ملا  وفقا 
�ضنة1967.

 ، د. حممد بهجت عبد اهلل قايد، حول نظام جديد لإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص52- 53. 90
مرجع �ضابق. 

�ضنة  ال�ضادر  الفرن�ضي  ال�رشكات  قانون  من   ) 91 .148( اإىل   )143( من  املواد  يف  وذلك 
.1966

. وذلك وفقا للمادة )143( من قانون ال�رشكات الفرن�ضي ال�ضادر �ضنة 1966. 92
 ، د. حممد بهجت عبد اهلل قايد، حول نظام جديد لإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص53- 56. 93

املرجع ال�ضابق. 
وجتدر الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد اإىل اأن كافة الت�رشيعات حمل الدرا�ضة تت�ضمن ن�ضو�ضا  94 .
تقيد فيها من �ضلطات جمل�ص الإدارة، مبا فيها قانون ال�رشكات الفرن�ضي �ضواء يف البناء 

التقليدي اأو احلديث ل�رشكات امل�ضاهمة.
، مرجع �ضابق. د. فوزي حممد �ضامي، �رشح القانون التجاري، اجلزء الرابع، �ص286. 95

بغداد،  نا�رش،  بدون  الأول،  اجلزء  التجاري،  القانون  مبادئ  الب�ضام،  اإبراهيم  اأحمد  د.  96 .
بدون  لعراقي،  القانون  يف  التجارية  ال�رشكات  يف  موؤلفه  وكذلك  �ص365.  ط1961، 

نا�رش، بغداد، ط1963، �ص178.
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. م�ضار اإليه يف  الطعن رقم )225( ل�ضنة )36( جل�ضة 1971/1/21، �ضنة22، �ص100. 97
الرابع، �ص286، مرجع  اجلزء  التجاري،  القانون  �ضامي، �رشح  د. فوزي حممد  موؤلف 

�ضابق.
 ، د. عزيز العكيلي، �رشح القانون التجاري، اجلزء الرابع، ال�رشكات التجارية، �ص 294. 98

املرجع ال�ضابق.
، مرجع  د. هاين حممد دويدار، التنظيم القانوين للتجارة، ال�رشكات التجارية، �ص556. 99

�ضابق.
 ، ط1970. 100 نا�رش،  بدون  امل�ضاهمة،  �رشكات  التجارية،  ال�رشكات  عيد،  ادوارد  د. 

بريوت، �ص498.
 ، د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص17. 101

املرجع ال�ضابق.
، املرجع ال�ضابق. د. اإليا�ص نا�ضيف، مو�ضوعة ال�رشكات التجارية، �ص134. 102

 ، د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص17. 103
املرجع ال�ضابق.

( من القانون الأردين. املادة )207( من امل�رشوع، والتي تتطابق مع املادة )156. 104
 ، �ص565. 105 التجارية،  ال�رشكات  للتجارة،  القانوين  التنظيم  دويدار،  حممد  هاين  د. 

مرجع �ضابق.
 ، د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص19. 106

املرجع ال�ضابق.
( من امل�رشوع. املادة )1/227. 107

انظر يف تف�ضيل ذلك يف الفقه والق�ضاء الفرن�ضيني، د. �ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز  108 .
ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص19- 27، املرجع ال�ضابق.

د. حممود �ضمري ال�رشقاوي، امل�رشوع متعدد القوميات وال�رشكة القاب�ضة كو�ضيلة  109 .
طالب،  اأبو  اأمني  �ضالح  د.  واأي�ضا:  �ص40.  ط1976،  الريا�ص،  نا�رش،  بدون  لقيامه، 
ال�رشكات القاب�ضة يف قانون قطاع الأعمال، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، 
الناحية  من  املتعددة  القوميات  ذو  امل�رشوعات  �ضفيق،  حم�ضن  د.  وكذلك:  ط1994. 
الأول  العددان  القاهرة،  بجامعة  احلقوق  كلية  والقت�ضاد،  القانون  جملة  القانونية، 

والثاين- 1978. 
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�ضالح اأمني اأبو طالب، جتاوز  انظر يف تف�ضيل ذلك يف الفقه والق�ضاء الفرن�ضيني، د. . 110
ال�ضلطة يف جمل�ص اإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص28- 37، املرجع ال�ضابق.

 ، د. حممد بهجت عبد اهلل قايد، حول نظام جديد لإدارة �رشكة امل�ضاهمة، �ص45. 111
مرجع �ضابق. 

التجارية، �ص  ال�رشكات  الرابع،  اجلزء  التجاري،  القانون  العكيلي، �رشح  عزيز  د.  112 .
295، مرجع �ضابق.
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