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المستخمص

تتشعب صور تضارب المصالح كثي ار في اطار القانون الخاص وقد يرتبط مع

 اال انه والتزاما في،مجاالت قانونية مختلفة ومشتركة والسيما في اطار القانون العام
عنوان الدراسة نجد من المهم ان نتقيد في صور تضارب المصالح في العبلقات الناشئة

، واألغيار، وأهمهم المساهمون فيها،اه َمة
َ الم َس
ُ بين اصحاب الحقوق على شركة
وللدراسة في هذا الموضوع أهمية كبيرة والسيما ان كثير من مشكبلت الشركات التجارية
ناشئة عن تضارب المصالح فيها وعدم وجود حلول ناجعة لصورها التي سنحاول في

. هذا البحث بيان بعض صورها

.  الغير في الشركة، شركة المساهمة، تضارب المصالح:الكممات المفتاحية
Abstract
The forms of conflict of interest diverge greatly within the
framework of private law and may be related to different and
common legal fields, especially within the framework of public
law. And Gentiles, and the study on this subject is of great
importance, especially since many of the problems of commercial
companies arise from conflicts of interest in them and the lack of
effective solutions to their images, which we will try in this
research to clarify some of their images.
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أوال -المقدمةةة :ان تضااارب المصااالح يعنااي الحالااة التااي ياادخي فيهااا المسااؤولين عاان
ادارة الشا ااركة او المسا اايطرين علا ااى شا ااؤونها فعليا ااا فا ااي موق ا ا

ال سا ااب المباشا اار او غيا اار

المباشاار علااى حساااب مصااالح الشااركة عاان طريااا اخبللهاام بواجباااتهم القانونيااة واالتفاقيااة

تجاهه ااا م ومم ااا يج ااب ذك اار هن ااا ان جانب ااا مهم ااا م اان الب اااحثين يا ارحط تض ااارب المص ااالح
باسااتغبلل المسااؤولين عاان ادارة الشااركة للمعلومااات الداخليااةم إذ يعاارح تضااارب المصااالح

في هذا االطار بأنه ذلك الوضع الذي يضع فيه المسؤولون عان ادارة الشاركة مصاالحهم
فااي موقا

متضااارب مااع بعااض واجباااتهم تجااا الشااركة م إذ يقااوم هاؤال بحكاام ساايطرتهم

على المعلومات الداخلية باستغبللها لمنافعهم الخاصة او لمصلحة غيرهم في الوقت الذي
كان يجب عليهم وفقا لواجباتهم االتفاقية والقانونية بتحقيقها للشركة ،حيث يؤكد من ذهاب

بهذا التعري

انها من اهم تطبيقات تضارب المصاالح  ،ومان قبياي تلاك المعلوماات وجاود

صاافقة او مصاالحة او م ازياادة او مناقصااة او ب ا ار ة اخت اراع وأي صاافقة مرححااة يق ا
المسؤولون عن ادارة الشركة التي ستخضع الستغبللهم

عليهااا

وان صااور تضااارب المصااالح تتعاادد الااى عاادة أوجااه  ،فمنهااا مااا يكااون بااين الجهااات

المسؤولة عن ادارة الشركة مع واجباتهم تجاهها ،ومنهاا ماا يتعلاا بتضاارب المصاالح باين

اشااخاص الهيئااات الرقابيااة الااذين قااد يتواطااؤون مااع المسااؤولين عاان ادارة الشااركة او الغياار
لتحقيا مصالح فئوية على حساب الشركة ،اال ان دراستنا فاي هاذا البحاث ستقتصار علاى

بي ااان المص ااالح المتض ااارحة الت ااي تفرزه ااا الحق ااوق الت ااي اقرته ااا قا اوانين الش ااركات واعترف اات
بموجبه ااا له ا ام بمص ااالح مختلفا ااة ،اال ان اخ ااتبلح م ار ا اازهم القانوني ااة م اان جه ااة ومركا اازهم

المسيطر على الشركة من جهة اخرى يجعي من عبلقاتهم مجااال خصابا لمشاكلة تضاارب

المصااالح ،وان أول مااا يمكاان بحثااه هنااا هااو صااورة حتضااارب مصااالح اصااحاب الحقااوق
داخااي الشااركةح وساانركز البحااث بخصوصااها فااي اشااكالية مصااالح االغلبيااة التااي تشااكي
المركااز المساايطر فااي الشااركة مقارنااة بأقليااة المساااهمين التااي تتطلااب حمااايتهم والساايما فااي

اطار الشركات القابضة التي تمتلك ما يزيد عن ( )%15من اسهمها .
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وثاني ما سنحاول دراسته هو تضارب مصلحة الغير مع مصالحة المسااهمين ،والاذي

سنبين فيه أمو ار عدة منها مصالح عمال الشركة التي يفترض بحثهاا فاي الفقارة االولاى اال
اننا اقترحنا دراستها في هذ الفقرة نظ ار لرؤية المشرع المختلفة في حمايتهم القانونية ،ومن

جهة اخرى سنبين صاورة تضاارب مصاالح الادائنين والمجتماع ماع مصالحة المسااهمين وال
سيما فيما يخص حماية ضمانهم العام المتمثي برأس المال .

ثانيةةةا -أهميةةةة الدةاسةةةة :ان بي ااان ص ااور تض ااارب المص ااالح وتمييزه ااا ع اان غيره ااا م اان
المشااكبلت القانونيااة التااي يفرزهااا التعامااي فااي شااركات المساااهمة لااه أثاار مهاام وماان أوجااه

عدة ،منها على النظام القانوني الذي يحكم شركات المساهمة حيث انه سوح يثير موق

المشاارع ماان معالجااة صااور تضااارب المصااالح محااي الد ارسااة ونجاعااة الحلااول التااي قاادمها

المشاارع لهااا ،ومنهااا مااا يتعلااا بااأقبلم الفقااه التااي شااح علينااا ان نجااد فيهااا د ارسااات معمقااة
لمشااكلة تض ااارب المص ااالح فااي ش ااركة المس اااهمة م ول ااذلك نجااد ض اارورة ان تلق ااى مش ااكلة
تضارب المصالح في شركة المساهمة دراسات قانونية مستفيضة لما لها من أثر مهام فاي

الواقع القانوني التجاري وال سيما في اطار الشركات التجارية .

ثالثا -مشكمة الدةاسة :ان تضارب المصاالح فاي شاركة المسااهمة علاى عادة صاور ،تاارة
يكااون بااين هيئااات الشااركة نفسااها ،وتااارة أخاارى يكااون بااين الشااركة والغياار ،اال ان مشااكلة

الد ارساة تنصااب علااى تضاارب المصااالح بااين اصاحاب الحقااوق علااى شاركة المساااهمة ماان
حيث مركزهم القانوني وأوجه تضارب المصالح فيما بينهم .

ةابعا  -منهجية البحث :استندت الدراسة في اعداد هذا البحث إلى قواعد المنهج العلمي
التحليلي من خبلل عرض مفصي لنصوص التشريعات  -موضع المقارنة -ونخص

بالذكر قانون الشركات العراقي رقم ( )15لسنة ( 5553المعدل) ،وقد اعتمدنا في ذلك
على المقارنة بشكي مباشر مع قانون الشركات االنكليزي لسنة  1002الذي تميز بتنظيم
واجبات مباشرة للمسؤولين عن ادارة الشركة لتجنب تضارب المصالح وتنظيم المسؤولية

المترتبة عنها اضافة الى رأي الفقه االنكليزي والتطبيقات القضائية في اطار هذ الدراسة

ةابعا – خطة البحث :سنقسم دراسة موضوع حتضارب المصالح بين أصحاب الحقوق
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على الشركةح الى مطلبين ،نخصص االول لدراسة تضارب مصالح اصحاب الحقوق

داخي الشركة ،ونبين في الثاني تضارب مصالح الغير مع المساهمين .
المطمب االول

تضاةب مصالح اصحاب الحقوق داخل الشةكة
ااه َمة مان خاابلل
الم َس َ
يتحادد مفهااوم األقلياة مان الناحياة القانونياة فااي نطاااق شااركات ُ
أرس اامالها فهااو -المساااهم او المساااهمون -الااذين يمتل ااون فااي رأس مااال الشااركة مااا يقااي
عن  ،%10ويتحدد مفهومها بشكي ادق بالنظر لعدد االسهم العامة الحاضرة فاي اجتمااع
الهيئ ااة العام ااة أي أغلبي ااة المس اااهمين الحاضا ارين ف ااي اجتم اااع الهيئ ااة العام ااة ف ااي ش ااركة

اه َمة (.)5
الم َس َ
ُ
وفااي اطااار صااور تضااارب المصااالح ،فلاام تضااع التشاريعات موضااع المقارنااة اسااا ة
اغلبي ااة المس اااهمين او المس اايطرين عل ااى الهيئ ااة العام ااة ،وال يعتب اار بالنتيج ااة ذل ااك ض اامن
تصاورها باي يعتبار ضامن موضاوع التعسا

فااي اساتخدام الحاا ،ولقاد انتهيناا فاي المبحااث

االول من هذا الفصي ،ان الحا مصلحة يحميها القانون ،فالقانون يحمي مصالحة االقلياة
كما يحمي مصلحة االغلبية ،ومن المعروح ان مصلحة هؤال تختلا

بااختبلح رغبااتهم

فاألغلبية تسعى لتطوير عمي الشركة وعدم توزياع ارحااح انياة ،اماا االقلياة فتساعى لتحقياا
مااردودات انيااة قصاايرة الماادى ،يااذهب الباحااث إلااى اعتبااار ذلااك تضااارحا فااي المصااالح ألن
كبل من الطرفين لاه مصالحة تختلا
القضائية منعت التعس

عان االخارى والسايما ان كثيا ار مان القاوانين والقا اررات

في استعمال سلطة االغلبية كما سنرى(.)1

وقااد اختلفاات توجهااات الفقهااين البلتينااي واالنكلياازي لتحديااد انتهاااك او ماادى االسااا ة

لمصااالح االقليااة ماان قبااي االغلبيااة ،اذ ينااتهج االتجااا البلتينااي نهجااا مقياادا إليجاااد انتهاااك
( )1د .ػٍ ٟفٛص ٞاٌّٛع : ٞٛؽّب٠خ االلٍ١خ ِٓ اٌمشاساد اٌزؼغف١خ ف ٟلبٔ ْٛاٌششوبد اٌؼشال،ٟ
ِغٍخ اٌؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ ـ عبِؼخ ثغذاد ،1111 ،اٌّغٍذ  ،12االطذاس  ،1ص. 111
(٠ٚ )1ز٘ت عبٔت ِٓ اٌجبؽض ٓ١إٌ ٝاْ االعبط اٌمبٌٔ ٟٔٛؾّب٠خ االلٍ١خ ٠ىّٓ ف ٟلٛاػذ اٌؼذاٌخ
ٚاالٔظبفِٚ ،جذأ رىبفؤ اٌفشص ٚاٌشفبف١خ ٚرشغ١غ طغبس اٌّغزضّشٌ ٓ٠زؾم١ك اٌزٛاصْ ف ٟاٌّظبٌؼ
ف ٟوً ِفبطً اٌششوخٕ٠ ،ظش ف ٟرٌه  :دمحم ِظطف ٝػجذ اٌظبدق ِشع : ٟؽّب٠خ الٍ١خ اٌّغبّ٘ ٓ١فٟ
اٌغّؼ١خ اٌؼبِخ ٌششوبد اٌّغبّ٘خ ،اٌّغٍخ اٌّظش٠خ ٌٍذساعبد اٌمبٔ١ٔٛخ ٚااللزظبد٠خ اٌّؾىّخ ،اٌؼذد
اٌشاثغِ ،ظش ،1112 ،ص 913
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مصالح االقلية من قبي االغلبية وتتطلب المحا م التي تأخاذ باالتجاا البلتيناي ان يصايب

الضاارر المصاالحة الجماعيااة للشااركة وتعتمااد فااي ذلااك اعتمااادا كااامبل علااى نظريااة التعسا

في استعمال الحا الواردة في القاانون المادني للقاوانين المدنياة المقارناة (التاي تأخاذ باالنهج
البلتيني كفرنسا والعراق ومصار ولبناان) ،وحتاى يتحقاا وصا

االضارار بمصاالح االقلياة

م اان قب ااي االغلبي ااة فأن ااه يج ااب ان يك ااون التص ااويت ال ااذي اض اار باالقلي ااة يتع ااارض م ااع
حالمصا االحة الجماعياااة للشا ااركة ح ولا ااذلك يجاااب وفق ااا للقضا ااا البلتينا ااي ان تتحقا ااا شا اارو
التعس

فاي اساتعمال الحاا للحكام بتعسا

االغلبياة فاي قا ارراتهم ،ويجاب أال يضار القارار

بهم (االغلبية) فحسب ،بي يجب ان يتعارض أيضا مع مصالح الشركة ،ويذهب الباحثون

في القانون االنكليزي إلى ان إثبات ذلك االمر قد يكون صعبا كقرار عدم توزيع األرحاح
(تطااوي ار لعمااي الشااركة) علااى ساابيي المثااال ،ألنااه ال خاابلح علااى ان ذلااك القارار يزيااد ماان
حقوق الشركة وفي كونه ال يتضارب مع مصالحها

()5

ولقد برر االتجا البلتيني لخلا نوع من االنسجام بين كي من فكرة اإلجماع وقانون

األغلبيا ااة ،إذ ان عقا ااود الشا ااركة حساااب تا ااوجههم تقسا اام إلا ااى فئت ااين االولا ااى عقا ااود اتحا اااد

المصا ااالح ،والثانياااة عقاااود تضا ااارب المصا ااالح ،وال يسا ااتقيم قا ااانون األغلبيا ااة إال ما ااع الفئا ااة
األولااى ،وماان هااذا المنطلااا ف ا ن المساااهم فااي الشااركة مضااطر لقبااول ق ا اررات األغلبيااة ال
بسبب اإلجبار أو اإل ار  ،إنما على أسااس التنظايم المسابا لفكارة الشاركة لتحقياا مصاالح

جميااع المساااهمين ( ,)1اال ان ال ارأي المتقاادم يعتريااه كثياار ماان المبلحظااات اهمهااا اخااتبلح
وجهااات نظاار مجمااوع المساااهمين فااي اليااة توزيااع االرحاااح وتوساايع نشااا الشااركة وزيااادة
االحتياطي وتقدير مرتبات المسؤولين عن االدارة وغيرها كما تقدم البحث في النقد الموجه

لنظرية مصلحة المساهمين في تحديد مصلحة الشركة.

)(1
CONAC, Pierre-Henri. The Shareholders’ Duty Not to Abuse
Rights. Published in Shareholders’ Duties, Hanne S. Birkmose (ed.), Kluwer
Law International, 2017, p366 .
( )1د عبٌُ ػجذاٌشؽّٓ غّ١غ :اٌطج١ؼخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌؼمذ رأع١ظ ششوخ اٌّغبّ٘خ ٚأصشٖ ػٍ ٝطغبس
اٌّغبّ٘ ٓ١ف ٟاٌمبٔ ْٛاٌجؾش ،ٟٕ٠دساعخ ِمبسٔخِ ،غٍخ اٌؼٍ َٛاٌمبٔ١ٔٛخ ٚاٌششػ١خ ،وٍ١خ اٌمبٔ- ْٛ
عبِؼخ اٌضا٠ٚخ ،اٌجؾش ،ٓ٠اٌؼذد اٌغبثغ ،1112 ،ص . 111
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أمااا فيمااا يتعلااا باالتجااا االنكلياازي فلاام يكاان بعياادا عاان حمايااة اقليااة المساااهمين وان

كااان يشااجع علااى تنظاايم تلااك الحمايااة فااي نظاام حوكمااة الشااركة ذاتهااا ،ولعااي أباارز تجليااات
تلك الحماية تتمثي في نصوص قانون الشركات االنكليزي لسنة  1002في القسم الخاص

لحماية األعضا من اإلجحااح غيار المشاروع المنصاوص عليهاا فاي الماواد مان (999-

 )994التي تقر بالحماية ألي مساهم من خبلل اللجو إلاى القضاا متاى تجلاى لاه وجاود
تعسا

أغلبيااة مااال ي االسااهم فاي قا ارراتهم التااي سااتؤثر علاى مصااالحهم فااي الشااركة ،وماان

بتعس ا

االغلبيااة فااي ق ارراتهااا س اوا كااان االض ارار لمصاالحة الشااركة ام لمصاالحة بعااض

جه ااة ثاني ااة ف ااان نص ااوص الما اواد ( )264-260ف ااي الق ااانون ذات ااه تق اار لؤلقلي ااة االدع ااا
الشركا (.)5

ويؤك ااد شا اراح الق ااانون االنكلي اازي ع اادم وج ااود واج ااب ائتم اااني عل ااى االغلبي ااة اال ان

القضااا االنكلياازي فااي الممل ااة المتحاادة يتطلااب شاارطا واحاادا فقااط ماان أجااي تحميااي أغلبيااة

المساهمين المسؤولية عن انتهاك حقوق ومصالح االقلية ،ويتمثي ذلاك الشار بعادم جاواز
تص ا اارح االغلبي ا ااة ف ا ااي قا ا ا ارراتهم بطريق ا ااة مخالف ا ااة لحس ا اان الني ا ااة ( ،)1إذ يج ا ااوز ألي م ا اان
المساهمين في الشركة التقدم بطلب إلى المحكمة للحصول علاى أمار بموجاب ماا ورد فاي

النصوص القانونية المتقدمة في قانون الشركات االنكليزي ،علاى أسااس أن قا اررات اغلبياة
(1) See: Companies Act 2006, , c. 994-999 , Petition by company member .
Article 994 states that:-1 - A member of a company may apply to the court
by petition for an order under this Part on the ground(a) that the company’s
affairs are being or have been conducted in a manner that is unfairly
prejudicial to the interests of members generally or of some part of its
members (including at least himself), or (b) that an actual or proposed act or
omission of the company (including an act or omission on its behalf) is or
would be so prejudicial. )1(The provisions of this Part apply to a person who
is not a member of a company but to whom shares in the company have been
transferred ortransmitted by operation of law as they apply to a member of a
)) …company
(ٚ )1رشرجؾ ِؼبٌغخ ِٛػٛع اٌجؾش ثشىً سئ١ظ ِغ ِجذأ ؽغٓ إٌ١خ ،ألْ ِب٘١زٗ ال رخشط ػٓ وٗٔٛ
ِشاػبح االشخبص اٌٍّزضِخ ثّشاػبح ِظبٌؼ ٚرٛلؼبد اٌطشف اٌّمبثً ثّب ٠ؼّٓ ٔضا٘خ اٌّؼبِالد
اٌمبٔ١ٔٛخ ٚرّضِ ً١ظبٌؼ اؽشاف اٌؼاللخ اٌزؼبلذ٠خ ثئخالص ٚثشىً ِزٛاصْٕ٠ ،ظش د .ػجذ هللا ثٓ ػجذ
اٌشؽّٓ اٌزش٠ى : ٟأصش ِجذأ ؽغٓ إٌ١خ ف ٟاٌؼمٛد اٌزغبس٠خِ ،غٍخ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌششػ١خ ،اٌؼذد
اٌضبٌش ٚاٌغز، ْٛاٌغؼٛد٠خ٘1391 ،ـ ،ص.23
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المساااهمين فااي الشااركة تاام اتخاذهااا بطريقااة تمااس بمصااالح األعضااا االقليااة بمااا يخااال

العدالة واالنصاح ،ويتحمي أغلبية المساهمين واجبا تجا المساهمين االقلية بعدم ممارسة
الساايطرة بطريقااة قااد تتضااارب مااع مصااالحهم ،ويتحمااي أغلبيااة المساااهمين مسااؤولية إسااا ة
استخدام سلطتهم في التصويت

()5

ويمك اان الق ااول إن مح ااا م الممل ااة المتح اادة أي اادت إل ااى ح ااد كبي اار س االطة تص ااويت

األغلبية تبعا لواقع الحال الذي يملي لهم كافة حقوقهم تجا ما يمتل ون من اسهم م وعلى
ال اارغم م اان اقا ارار الق ااانون االنكلي اازي ح ااا اثب ااات تعسا ا

األغلبي ااة ف ااي اس ااتعمال س ااطلتهم

المتقدمة في التصويت في النصوص المتقدم ذكرها في قانون الشركات االنكليزي ،اال انه
وحسب الدراسات االنكليزية ف ن نسبة تعس

االغلبية ال يقارن بنسابة اساا ة االئتماان مان

قبااي مااديري الشااركات اطبلقااا ،فماان النااادر ان يااتم اسااتخدام التماااس التحيااز غياار العااادل

ااه َمة ألن س االطة االغلبي ااة دائم ااا م ااا تس ااعى
الم َس ا َ
للمس اااهمين األقلي ااة ف ااي س ااياق الش ااركات ُ
لتحقيااا مصااالح الجمياع حسااب رأيهاام ،وأن التفسااير القضااائي ل ا حالتحيااز غياار العااادلح فااي
نص ااوص ق ااانون الش ااركات االنكلي اازي ف ااي الم ااادة  ،559ق ااد جع ااي تطبيق ااه أ ث اار ارتباط ااا

اه َمة ( ،)1ومن نافلة القول نذكر ان معالجتها ساتتم عان طرياا الياات
الم َس َ
بالشركات غير ُ
مختلفة اهمها الحوكمة(.)3
اال ان مااا يمكاان التركيااز عليااه هنااا ه ااو مجموعااة المشااكبلت القانونيااة التااي يفرزه ااا

تضارب مصالح كي من االغلبية واالقلية داخي الشركة ،واذا كان الفقاه االنكليازي المشاار
اليه سابقا قد اشار إلى صعوبة وضع قواعد قانونياة اشاد لمحاسابة االغلبياة نظا ار لمركازهم
القااانوني وحجاام اسااتثماراتهم داخااي الشااركة م فماان المهاام ان نقااول ان وضااع قواعااد قانونيااة

(1) CONAC, Pierre-Henri, op. cit, 369
(2) REESE JR, William A.; WEISBACH, Michael S. Protection of minority
shareholder interests, cross-listings in the United States, and subsequent
equity offerings. Journal of financial economics, 2002, 66.1:p 78
(ٕ٠ )9ظش ف ٟرٌه  :د .اؽّذ ػٍ ٟخؼش  :ؽٛوّخ اٌششوبد ،داس اٌفىش اٌغبِؼ ،ٟاالعىٕذس٠خ -
 ،1111ص . 111-111
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

566

مجلظىكلوظىالقانونىللطلومىالقانونوظىوالسواسوظ/المجلد ى(/)11الطددى(/)04الطامى()2422ى

عاماة لمعالجاة مشاكبلت ساايطرة االغلبياة ال يعاد عيبااا تشاريعيا بقادر مااا يمثاي مان معالجااة

ناجعة لحقوق االقلية .

واذا كان الواقع االقتصادي االنكليزي المستقر قد أفرز حالاة مان االساتقرار والتاوازن

الفعل ااي ب ااين االقلي ااة واالغلبي ااة ف اااألمر ل اايس كم ااا يب اادو بالنس اابة للقا اوانين موض ااع المقارن ااة
االخاارى نظ ا ار للمشااكبلت االقتصااادية والتجاريااة والقانونيااة المتعااددة ،إذ ان اتاحااة الق اوانين
للمس ااتثمرين للس اايطرة عل ااى مق اادرات الش ااركة س اايؤدي إل ااى تس االطهم عل ااى االغلبي ااة بش ااكي

مباش اار او غي اار مباش اار ،وال س اايما ان اغل ااب الق ااوانين المقارن ااة تش ااتر مل ي ااة م اان يبغ ااي
الترشيح لعضوية ورئاسة مجلس االدارة مقادا ار معيناا مان االساهم العتباارات متعاددة اهمهاا
تشااجيع ه اؤال علااى االهتمااام بمصااالح الشااركة التااي سااتعود علاايهم نساابة كبي ارة منهااا ،واذا

كااان االماار ال يخلااو ماان االيجابيااة اال انااه ساايفرز مشااكبلت قانونيااة كبيارة اهمهااا ساايطرتهم
علااى مقاادرات الشااركة ومحاباااة أساارهم او اصاادقائهم ماان حيااث م ار اازهم ومرتباااتهم وسااو

مراقبتهم وغير ذلك على حساب مصلحة االقلية بي على مصلحة الشركة برمتها وما ذكر

في واقعة انرون سابقة البحث لخير دليي على ما نقول
وان االماار ال يق ا

()5

.

عنااد هااذا الحااد اذ ان افت اراض الباااحثون فااي القااانون االنكلياازي

التعاماي بسياساة واقااع الحاال بالنساابة لم ار از االغلبياة القانونيااة ال يتفاا مااع مبااد العدالااة

واالنصاح التي يقوم عليها النظام االنكليزي ،فهي من العدالاة معاملاة صاغار المساتثمرين

بمعامبلت تعسفية بحيث يكون االذعان لصيقا بجميع عبلقااتهم ماع االغلبياة التاي تفارض

سايطرتها بحكام واقاع حاال ماا يمتل اون مان اساهم ل يمكان القاول باأن القاانون االنكليازي لام
يرد من خبلل تنظيمه لعبلقة االغلبية باألقلية واالقتصار على ما ورد من نصوص المواد

المذكورة اعبل اال اعطا مساحة واساعة لانظم حوكماة الشاركات المساتندة التفاقياات دولياة

والساايما مباااد منظمااة التعاااون االقتصااادي والتنميااة ،وتاارك تلااك المسااائي إلااى تلااك الاانظم
الداخلية للشركة وباشراح مباشر من دوائر تساجيي الشاركات واساواق الماال ،باي ان جانباا

(ٕ٠ )1ظش ف ٟششؽ رٍّه ػذد ِؼ ِٓ ٓ١االعٔ : ُٙض اٌّبدح  /112أٚال ِٓ 9 /لبٔ ْٛاٌششوبد
اٌؼشالٌ ٟغٕخ ( 1331اٌّؼذي) ؛ ٠ ٌُٚشش اٌٙ١ب لبٔ ْٛاٌزغبسح اٌجش٠خ اٌٍجٕبٔ ٟاٌّؼذي وّب ٘ ٛاٌؾبي
ثبٌٕغجخ ٌمبٔ ْٛاٌششوبد االِبسارٌ ٟغٕخ  ِٓٚ ، ،1112اٌغذ٠ش ثبٌزوش اْ اٌّششع اٌّظش ٞوبْ لذ
ٔض ػٍٙ١ب ف ٟلبٔ ْٛاٌششوبد ٌغٕخ  1311؛ اال أٗ لبَ ثئٌغبئٙب ثّٛعت اٌمبٔ ْٛسلُ ٌ 33غٕخ 1112
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من الفقه البلتيني يذهب إلى ان فكرة حماية االقلية تعود إلى متبنيات الفكر االنكليزي من

خاابلل نظااام الحوكمااة الااذي يقااوم علااى حمايااة المساااهمين وموازنااة مصااالحهم ( ،)5ويمكاان
القول بكفاية النصوص القانونية االنكليزية لحماية كاي مان يادعي مان المسااهمين تعرضاه

إلى تعس

االغلبية.

وماان بااين المشااكبلت القانونيااة التااي تحااول دون تنظاايم تضااارب مصااالح االقليااة

االغلبية هو صعوبة اثبات تعس

االغلبياة اصاحاب الحاا فاي اتخااذ القارار طبقاا للقواعاد

العامة في التصويت بي وفاي كوناه وسايلة لتعسا

اقلياة المسااهمين

()1

ويمكان القاول هناا

بااأن هيئااات واس اواق رأس المااال االنكليزيااة اوجاادت مااا يسا اامى ب اا( نظااام الماابلذ االماان –
) safe harbour

()3

ويقضااي هااذا النظااام االماان باتخاااذ مجموعااة ماان االج ا ار ات

القانونيااة التااي ت فااي ردع اي تعس ا

ماان قبااي االقليااة باسااتعمال حقوقهااا تجااا االغلبيااة،

وتمنع االف ار بمطالبة مقاضاة االغلبية او مجلس االدارة وعرقلة عملها القانوني واالداري
وكفيي بموازنة مصالح كبل الطرفين وتجنب تضارحهما( ,)9أما بالنسبة لموق

بقية القوانين

المقارنة من معالجة حماية االقلية من تضاارب مصاالحها ماع االغلبياة ،فقاد نصات الماادة

 3 /5ماان قااانون الشااركات الع ارقااي علااى ان هاادح القااانون هااو ((حمايااة حاااملي االسااهم
ماان تضااارب المصااالح وماان سااو تصاارح مسااؤولي الشااركة ومااال ي اغلبيااة االسااهم فيهااا

والمسيطرين على شؤونها فعليا )) .

دٚ .عذ ٞعٍّبْ ؽبؽ : َٛدٚس اٌّظٍؾخ اٌغّبػ١خ ف ٟؽّب٠خ اٌششوبد اٌزغبس٠خ – دساعخ
()1
ِمبسٔخِٕ ،شٛساد اٌؾٍجٌ ،ٟجٕبْ ،ؽ ، 1111 ،1ص . 12 -13
(2) CONAC, Pierre-Henri.: op.cit , p366-367.
(3) For more details on the" safe harbour", see : COX, James D. Managing
and Monitoring Conflicts of Interest: Empowering the Outside Directors with
Independent Counsel. Vill. L. Rev., 2003, 48: p.1081 . MCCOY, Noel, et al.
Safe harbour: legal update: Understanding the'better outcome test'in s 588GA
of the corporations act. Australian Restructuring Insolvency & Turnaround
Association Journal, 2019, 31.3: p. 18-19 , FILIPPIN, Lisa, et al. Legal
& update: Eligibility for safe harbour. Australian Restructuring Insolvency
Turnaround Association Journal, 2019, 31.2: p. 27 – 28
( )3د .دمحم ػٍ ٟع : ٍُ٠ٛؽٛوّخ اٌششوبد ف ٟاالٔظّخ اٌؼشث١خ ٚاٌّمبسٔخ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،
ِظش -اٌمب٘شح ،َ1111 ،ص.13
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والاانص المتقاادم يشااير بصااورة واضااحة إلااى حمايااة مصااالح االقليااة بوصاافها الطاارح

الضااعي

قبااال اغلبيااة مااال ي االسااهم الااذين لهاام ساالطة واسااعة بالتصااويت التخاااذ جميااع

الق اررات التي يرونها مناسبة لمصالحهم ،وسنحاول في الفصول القادمة االجابة عان مادى
كفاية النص المتقدم لتحقا مسؤولية االغلبية عند تعسفهم باتخاذ ق اررات مضرة باألقلية .

امااا قااانون الشااركات المصااري لساانة  5545فقااد اورد نصااا لاام نجااد لااه مكانااا فااي

تشريعنا العراقي ،اذا نصت المادة  32منه على انه (( مع عدم االخبلل بحقوق الغيار

حسنى النية يقع بااطبل كاي قارار يصادر مان الجمعياة العاماة بالمخالفاة ألحكاام القاانون او
نظااام الشااركة وكااذلك يجااوز ابطااال كااي قارار يصاادر لصااالح فئااة معينااة ماان المساااهمين او

لئلض ا ارار بها اام .او لجلا ااب نفا ااع خا اااص ألعضا ااا مجلا ااس االدارة او غيا اارهم دون اعتبا ااار

لمصاالحة الشااركة  ,)...وقااد وجاادنا سااابقا ان قااانون الشااركات االنكلياازي لساانة  1002قااد
اورد نصا مشابها من حيث المضمون لما أقر المشرع المصري في النص المتقدم ،االمار
الذي يرتب حماية ا بر لمصلحة أقلية المساهمين ،ومن الجدير بالذكر االشارة إلى تماثاي

ال اانص المتق اادم م ااع م ااا ورد ف ااي ن ااص الم ااادة  530م اان ق ااانون الش ااركات االم اااراتي لس اانة

 ,1051اال انااه وقبااي ختااام البحااث فااي صااورة تضااارب مصااالح اصااحاب الحقااوق داخااي

الشركة من المهم ان نشاير إلاى احاد صاورها االخارى التاي تتمثاي بحالاة الشاركة القابضاة،
فما المقصود بالشركة القابضةل وما مدى تأثيرها على نشو تضارب في المصالح ل

تعارح الشاركة القابضاة بأنهاا شاركة تمتلاك اساهما فاي شاركة او عادة شاركات اخاارى

تسمى بالشركات التابعة ،وتتمتع بالقدر ال افي بممارسة السيطرة على ادارة الشركة بتقرير

من يتولى إدارة الشركات التابعة وكيفية تسيير امورها وآلية ادارتها

()5

.

( )1د .أؽّذ ؽّٛد اٌّغبػذح :اٌؼاللخ اٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍششوخ اٌمبثؼخ ِغ اٌششوبد اٌزبثؼخ ٌٙب (دساعخ
ِمبسٔخ ( ،األوبد١ّ٠خ ٌٍذساعبد االعزّبػ١خ ٚاإلٔغبٔ١خ  /لغُ اٌؼٍ َٛااللزظبد٠خ  ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ،اٌؼذد 11
  . 1113ص ٚ ،111لذ اخزٍف اٌفمٗ فِ ٟب٘١خ اٌّظٍؾخ ف ٟرٍه ششوبد ،فّٕ٠ ِٓ ُٙش ٜأٙبرشرىض فِ ٟظٍؾخ عّ١غ اٌّغبّ٘ ٓ١ف ٟرٍه اٌششوبد٠ٚ ،ز٘ت اخش ْٚإٌ ٝأٙب رىّٓ فِ ٟظٍؾخ
اٌششوخ اٌمبثؼخ٠ٚ ،ز٘ت فش٠ك صبٌش إٌ ٝاٌمٛي ثأٔٙب رىّٓ فِ ٟظٍؾخ عّبػ١خ ٌىً اطؾبة اٌّظبٌؼ،
ٌٍّض٠ذ ؽٛي ِب٘١خ إٌظش٠بد اٌفم١ٙخ اٌّزؼٍمخ ثّظٍؾخ ِغّٛػخ اٌششوبد ٕ٠ظش  :دمحم ؽبِ ٟاٌذ: ٓ٠
اٌّظٍؾخ االعزّبػ١خ ِٚغّٛػخ اٌششوبدِٕ ،شٛساد ِغٍخ اٌؾمٛق – عٍغٍخ اٌّؼبسف اٌمبٔ١ٔٛخ
ٚاٌمؼبئ١خ ،اٌّغشة ،1112 ،ص. 111-112
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ومن طرق ت وين هذ المؤسساات المالياة هاو نظاام حانادماج الشاركاتح الاذي تقاوم

بموجبه احدى الشركات بش ار اسهم شركة ثانية ويطلا عليه باالستحواذ الذي يمكان مان

خبلل ااه للش ااركات المس ااتحوذة ال ااتحكم ف ااي أ ث اار م اان  610م اان حق ااوق مل ي ااة الش ااركات

التابعة ،بينما يتم دمج شركتين على األقاي ماع بعضاهما فاي عملياة انادماج لتشاكيي شاركة
جديادة وشخصاية معنوياة مساتقلة وقياي أن عملياات االساتحواذ شاكلت أ ثار مان  631ماان

فشااي الشااركات المدرجااة فااي الممل ااة المتحاادة خاابلل الفت ارتين  5520-5594و-5519

 5520بسبب سو تنظيم العبلقات المترتبة على االستحواذ على اسهم الشركات (.)5

وي ا ااذهب جان ا ااب م ا اان الب ا اااحثين إل ا ااى ان كثيا ا ا ار م ا اان االخفاق ا ااات المتعلق ا ااة بالش ا ااركات

المصا ارفية كانااات بسااابب تا اابمر الشا ااركات القابض ااة إلفشاااال كثيا اار م اان الشا ااركات التابعاااة
المتعثرة ،وليس ببعيد عن أن ذلك تسبب في فشي التنظيم المصارفي فاي الوالياات المتحادة

واخفاقات البنوك في فترة ال سااد ال بيار لتلاك الشاركات الناشائة عان حارب المنافساة غيار

المشروعة بين الشركات التجارية ،وغالبا ما تقترن نظرية المنافسة المفرطة هذ  ،بمشاكلة

حتضااارب المصااالحح التااي أدت إلااى انخ ا ار الشااركات القابضااة فااي أنشااطة األوراق الماليااة

والى اتخاذ البنوك ق اررات ائتمانية غير سليمة من أجي التبلعب بأسعار األسهم والتخلص

من الشركات التابعاة بصاورة نهائياة ،كماا تبارز مشاكلة تضاارب المصاالح مان جهاة اخارى

في قيام الشركة القابضاة التاي تمتلاك أساهما كبيارة فاي شاركات مصارفية او متواطئاة معهاا
باالقتراض من تلك البنوك بغية اغراق الشركة التابعة بالفوائد من جهة ،وتحقيا قدر كبير

من االرحاح والفوائد على حساب الشركة التابعة من جهة اخرى

()1

.

ويمكاان ان تشاابه الشااركة القابضااة هنااا بالااذئب الجااائع التااي تعمااي علااى افتاراض

أن الش ااركات القابض ااة س ااوح تفت اارس وتل ااتهم الش ااركات التابع ااة له ااا م اان خ اابلل مركزه ااا

المساايطر عليهااام ممااا يتطلااب إشارافا دقيقااا علااى جميااع عملياتهااا ،وتقااوم هااذ الفكارة علااى
(1) LIN, LIN. MERGER AND ACQUISITION: DEFINITIONS, MOTIVES,
AND MARKET RESPONSES. Encyclopedia of Finance ,p. 541.
(2) FISCHEL, Daniel R.; ROSENFIELD, Andrew M.; STILLMAN, Robert
S. The regulation of banks and bank holding companies. Va. L. Rev., 1987,
73:p. 301 , 337
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مشكلة التضارب المحتمي للمصالح التي تناولناها سابقا ،وتركز على االستغبلل المحتمي
للبنك من قبي الشركة القابضة لتحقيا مصالح شخصية او مصالح اطراح ثالثاة ،ويارتبط

ذلك ايضا بنظرية حالمخاطر المحتملةح التي تشمي مخاطر تضارب المصالح المحتملة .

ويمكن أن تتلخص تلك المخاطر ب ا ( )5إمكانية الحصول على نصاائح متحيازة

للعم ا اابل إلف ا ااادة عملي ا ااات الش ا ااركة القابض ا ااة عل ا ااى حس ا اااب مص ا ااالح الش ا ااركة التابع ا ااة م

()1التحا ااويبلت غيا اار االقتصا ااادية ،مثا ااي القا ااروض المص ا ارفية للشا ااركات التابعا ااة للشا ااركة
القابضة المضطرحةم( )3الممارسات غير المشروعة والتواطؤ بين للشركة القابضاة والغيار
لئلضرار بعمبل الشركة التابعاة كماا فاي رفاع اساعار منتجاات الشاركة التابعاة لتعثرهاا باين

المنافسين المرتبطين بالشركة القابضة بشكي او ببخر(.)5

ويورد الفقاه تطبيقاات كثيارة لئلضارار بمصالحة اقلياة المسااهمين لتحقياا مصاالح

االغلبيااة ،منهااا ان تمتلااك شااركة انتاااج غالبيااة االسااهم فااي شااركة اخاارى وتسااتغي ساالطتها
إلبرام عقد بين الشركتين لتقوم بعدها بتوريد المنتجات إلى تلك الشركة مقابي اسعار ترتفع

عن االسعار السائدة في السوق مما ترتاب علاى ذلاك مشاكبلت مالياة للشاركة التابعاة التاي

اشااترت تلااك المنتجااات بأسااعار غياار معقولااة وترتااب علااى ذلااك تعثرهااا بااين بقيااة الشااركات
ومن ثم ت ون االقلية الخاسر الوحيد في هذ المعادلة

()1

.

ومن المهم ان نشير إلى قانون تعديي قانون الشركات العراقي لسنة  5553ذي العادد

 53لساانة  1055الااذي نظاام فيااه عمااي الشااركات القابضااة والتابعااة واضاااح فااي مجموعااة

من االحكام القانونية التي لم يألفها القانون قبي التعديي .
المطمب الثاني

تضاةب مصالح الغية مع المساهمين
ااه َمة إل ااى انه ااا ال
الم َس ا َ
انتهااى البح ااث ف ااي مفهااوم المص االحة ف ااي اط ااار شااركة ُ
تقتصر على المساهمين بي انها تتضمن مجموعة اخرى من اصحاب المصالح المختلفة،
(1) GOUVIN, Eric J. Of hungry wolves and horizontal conflicts: Rethinking
the justifications for bank holding company liability. U. Ill. L. Rev., 1999,
p966 .
( )1د .ػٍ ٟفٛص ٞاٌّٛعِ : ٞٛظذس عبثك ،ص . 111
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وال ساايما مصاالحة العاااملين فيهااا ومصاالحة دائنيهااا ،والمجتمااع والبيئااة ويمكاان الق ااول ان

مصاالحة المجتمااع والبيئااة تتحقااا بتاوازن جميااع تلااك المصااالح اضااافة إلااى اسااهام الشااركة
باابعض االنشااطة االجتماعيااة  ،اضااافة إلااى مصااالح الزحااائن م كقيااام الهيئااة العامااة للشااركة
باتخ اااذ قا ا اررات م اان ش ااأنها االضا ارار بمص ااالح حمل ااة الس ااندات والع اااملين والمتع اااملين م ااع

الشاركة اضااافة إلاى المجتمااع ،وهااو محاور الد ارسااة فااي هاذا الفاارع ماان خابلل بيااان مصااالح
هؤال تجا الشركة وكيفية تضارحها مع المصالح االخرى كما يأتي

أوال  :العةةاممون ةةي الشةةةكة  :يعاارح العاااملون فااي الشااركة بااأنهم (( كااي ماان تسااتخدمه
الشااركة للقي ااام بنشاااطاتها م اان اداريااين كالمس ااؤولين عاان ادارة الش ااركة ومااديرين ومراقب ااي
الحسابات وأي اداري فيها وعاملي الخدمات وغيرهم ممن يلحقهم هذا الوص ))

()5

.

وبقدر تعلا الموضوع بكونه من صاور تضاارب المصاالح ياذهب كثيار مان البااحثين

في الشركات إلى (( ان عماي هاؤال يارتبط بشاكي مباشار بتضاارب المصاالح ،ساوا كاانوا

سببا وعامبل لنشو تضارب المصالح ام كانوا متضررين من وقوعه))

()1

.

فمن المهم أن يتجنب جميع موظفي الشركة األنشاطة الشخصاية والمصاالح المالياة

التااي ق ااد تتض ااارب مااع مس ااؤولياتهم تج ااا الشااركة ويج ااب أال يس ااعى موظفااو الش ااركة إل ااى
تحقيا مكاسب ألنفسهم أو لآلخرين من خبلل إسا ة استخدام وظائفهم (.)3

أمااا الشااركة فهااي االخاارى ملزمااة بتحقيااا مصااالح عامليهااا ،اال ان مصااالح هاؤال ال

يمكاان أن تساابا مصااالح المساااهمين مااا لاام يكاان ذلااك ضااروريا للتأ ااد ماان أن الشااركة تفااي
بالتزاماتهااا تجااا موظفيهااا بموجااب ق اوانين العمااي أو ق اوانين الصااحة والساابلمة المهنيااة أو
الصناعية وغيرها من القوانين التي تحماي مصاالح العااملين فاي الشاركة ،فقاد قادم القضاا
( )1د .ػّبس ؽج١ت عٍٛٙي  :إٌظبَ اٌمبٌٔ ٟٔٛؾٛوّخ اٌششوبدِٕ ،شٛساد ص ٓ٠اٌؾمٛل١خ ،ث١شٚد،
 ،1111ص. 121
(2)(2) JOHNSON, Lyman. Having the Fiduciary Duty Talk: Model Advice
for Corporate Officers (and Other Senior Agents). The Business Lawyer,
2007, p151.
(3) FREEMAN, R. Edward; VELAMURI, S. Ramakrishna. A new approach
to CSR: Company stakeholder responsibility. In: Corporate social
responsibility. Palgrave Macmillan, London, 2006. p..224
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االنكليازي فاي قضاايا متعاددة مصالحة الشاركة علاى مصاالح العااملين فيهاا كماا فاي قضاية
 Parke v Daily News Ltdفقد أمرت المحكمة الشركة ب نها خدماة المساؤولين عان
االدارة الذين تصرفوا بشكي غير صحيح بعد إعطا أولوية مصالح العاملين على مصالح

المساهمين

()5

وفااي الممل ااة المتحاادة وحتااى عااام  1002تاانص المااادة  305ماان قااانون الشااركات

لعام  5541على أن حيجاب علاى المساؤولين علاى االدارة م ارعااة مصاالح ماوظفي الشاركة
بش ااكي ع ااام وك ااذلك مص ااالح أعض ااائهاح ( ،)1وف ااي ع ااام  1002ش اارعت الممل ااة المتح اادة

ق ااانون الش ااركات وق ااد نص اات الم ااادة  531عل ااى ان ااه ( )5يف اارض واجب ااا عل ااى الم اادير

التصرح بالطريقة التي يراها ،بحسن نياة ليعازز نجااح الشاركة ومصاالح جمياع أعضااؤها،
وان ينظ اار إل ااى (أ) العواق ااب المحتمل ااة ألي ق اارار عل ااى الم اادى الطوي ااي( ،ب) مص ااالح

موظفي الشاركة  ,)3( ...وياذهب القضاا االنكليازي فاي قضاية ( Darvall v Tile Co.
 ) 1987 -Ltdوقب ااي اقا ارار ال اانص المتق اادم ،عل ااى ض اارورة موازن ااة جمي ااع المص ااالح

المرتبطاة بالشااركة وال ساايما مصااالح موظفيهااا وان كانات مصاالحة المساااهمين فيهااا تحظااى
بأهمي ااة قص ااوى باعتب ااارهم اص ااحاب ح ااا مباش اار تج ااا مل ي ااة االس ااهم ،اذ يتطل ااب م اان
المساااهمين النظاار إلااى أن أي تعظاايم لثااروة المساااهمين علااى الماادى الطويااي يجااب ان ال
يااؤدي إلااى االض ارار بأصااحاب المصااالح فيهااا إذا أدى هااذا األخياار إلااى اسااتيا المااوردين

والموظفين والمجتمع ،ويتطلب من المساهمين منح درجة من السخا ألصاحاب المصاالح

األخاارى ,امااا فيمااا يخااص المشاارع الع ارقااي فقااد نصاات المااادة االولااى ماان قااانون الشااركات
على ان من بين اهدافه ححماية الدائنين من االحتيالح فهاي يشامي الانص المتقادم العااملين

في الشركة ل ام انه يقتصار علاى مان تادين لهام الشاركة بقاروض مالياة علاى شاكي دياون
عادية او سندات دين ل ويمكن القول ان ما ورد من اطبلق النص لصفة الدائنين بوصفه

عنوانااا عامااا لجميااع الاادائنين الااذي يقتضااي ان ياادخي العاااملون فااي مضاامونه ،اال انااه ال
)(1
'MARSHALL, Shelley; RAMSAY, Ian. Stakeholders and directors
duties: Law, theory and evidence. UNSWLJ, 2012, 35: p15-16
(2) Article 309 than Companies Act 1985, UK Public General Acts .
(3) sArticle 172 than Companies Act 2006, ,UK Public General Act .
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مباارر لفااتح المجااال لبلجتهاااد فااي هااذا االطااار وال ساايما اذا مااا اقتاادى المشاارع الع ارقااي بمااا

ورد فاي ناص الماادة  531مان قاانون الشاركات االنكليازي المشاار اليهاا ساابقا ،فمان المهاام
ان يذكر المشرع العراقي ويوضاح مفهوماا عاماا ألصاحاب المصاالح فاي الشاركة كماا تقادم

في بحث مصلحة الشركة سابقا.
ويما يخص موق

المشرع المصري فقد أورد نصوصا كثير بشأن تجنب اي تضاارب

في المصالح مرتبط بعاملي الشركات ،منها ما قد تضمنته المادة  12من قانون الشاركات
في ((عدم اعتبار ما يصدر مان احاد موظفيهاا او الاوكبل عنهاا ماا لام يكان مرخصاا باه

صاراحة او ضاامنا ماان الجمعيااة العامااة او مجلااس االدارة او ماان يفوضااه ماان اعضااائه فااي

االدارة بحسب االحاوال وماع ذلاك يكاون للغيار حسان النياة ان يتمساك فاي مواجهاة الشاركة
بأي تصرح يجريه احد موظفي الشركة او وكبلئها اذا قدمته احدى الجهات المشاار اليهاا

على انه يملك سلطة التصرح نيابة عنها واعتمد الغير على ذلك في تعامله مع الشركة))

( ،)5وحهااذا الاانص قااد وازن بااين تحقيااا مصاالحة الشااركة ماان جهااة ومصاالحة العاااملين ف اي
الشركة من جهة اخرى متى ما كانوا حسني النية .

وف ااي االط ااار ذات ااه فق ااد اق اار المش اارع االم اااراتي موازن ااة مص ااالح الع اااملين ف ااي الش ااركة

ومصااالحها وال ساايما عناادما نصاات المااادة  112ماان قااانون الشااركات لساانة  1051علااى

ضاارورة تحفيااز العاااملين فااي الشااركة بتملااك أسااهمها باألولويااة علااى الغياار واسااتثنا ماان

القواعااد العامااة بزيااادة رأس المااال ماان خاابلل ق ارار خاااص بزيااادة أرساامالها لتطبيااا برنااامج
تحفي ااز م ااوظفي الش ااركة ،ويع اارض مجل ااس إدارة الش ااركة عل ااى الجمعي ااة العمومي ااة برن ااامج

تحفيااز مااوظفي الشااركة ،ال يجااوز ألعضااا مجلااس اإلدارة المشاااركة فااي برنااامج تحفي ااز
م ااوظفي الش ااركة بتمل ااك أس ااهم فيه ااا ،ويص اادر مجل ااس اإلدارة قا ا ار ار يتض اامن ش اارو وآلي ااة
تطبيا برنامج تحفيز موظفي الشركات بتملك أسهم فيها (.)1

( ٛ٘ٚ )1راد ِؼّ ْٛاٌّبدح  ِٓ 19لبٔ ْٛاٌششوبد االِبسارٌ ٟغٕخ . 1112
(ٚ )1لذ ػشفذ اٌّبدح اال ِٓ ٌٝٚلشاس سئ١ظ ِغٍظ إداسح ٘١ئخ االٚساق اٌّبٌ١خ االِبسار١خ سلُ
(/91س) ٌغٕخ  1111اٌّزؼٍك ثؼٛاثؾ ؽٛوّخ اٌششوبد اٌّغبّ٘خ ِٚؼب١٠ش االٔؼجبؽ اٌّؤعغٟ
،أطؾبة اٌّظبٌؼ ثأٔٙب  :وً شخض ٌٗ ِظٍؾخ ِغ اٌششوخ ِضً اٌّغبّ٘ٚ ،ٓ١اٌؼـبٍِٚ ،ٓ١اٌذائٕ،ٓ١
ٚاٌؼّالءٚ ،اٌّٛسدٚ ،ٓ٠اٌّغزضّش ٓ٠اٌّؾزٍّ.ٓ١
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وللاانص المتقاادم اهميااة كبي ارة فااي اسااتيعاب العاااملين فااي الشااركة لتملااك اسااهم فيهااا

وياادعم صااغار المسااتثمرين ماان جهااة اخاارى ،ويبعاادهم عاان التفكياار فااي اسااتغبلل م اواقعهم
االدارية لتحقيا مصالحهم الفئوية او مصالح الغير غلى حساب مصلحة الشركة وبالتاالي

يجناابهم تضااارب المصااالح ،وقبااي االنتهااا ماان الفقارة المتقدمااة ،حااري بنااا ان نتسااا ل عاان

مدى وجود ما يمنع ان يكون العااملون فاي الشاركة مسااهمين فاي شاركات أخارى وال سايما

فااي أمااا ن مااؤثرة ل لاام نجااد نصوصااا مباش ارة فااي ق اوانين الشااركات المقارنااة تاانظم االماار
المتقدم ،اال ان وجود قواعد عامة في القانون االنكليازي لتنظايم تضاارب المصاالح قاد تفياد
فا ااي منا ااع ذلا ااك وال سا اايما عنا ااد تطبيا ااا المبا اااد العاما ااة للقا ااانون وال سا اايما مبا اااد العا اادل
واالنصاح ،اذ ان االمر المتقدم يشكي عامبل مؤث ار لوجود تضارب المصاالح باين الم ار از
القانونية المختلفاة للشاخص مادار التسااؤل المتقادم ،ومان ذلاك نقتارح علاى المشارع الع ارقاي

اه َمة(.)5
الم َس َ
ان ينظم واجبات عامة موحدة لمنع تضارب المصالح في شركة ُ

ثانيةةةا  :مصةةةالح الةةةدا نين  :توصااي البحااث سااابقا إل ااى ان اخاابلل المسااؤولين ع اان ادارة
الشااركة بواجباااتهم هااو ماان اهاام عوامااي ظهااور تضااارب المصااالح ،وقااد توصااي فااي الوقاات
ذاته إلى ان مصالح الشركة ال تقتصر على المساهمين فقط ،بي يارتبط بهاا مجموعاة مان
اصحاب المصالح ومن بينهم دائني الشركة ،التي تلجأ الشركة اليهم اذا ما رغبت بتوسايع

نشاطها او لحاجتها ألي سيولة نقدية ،فما هي اوجاه تضاارب المصاالح فيماا بيانهم وحاين

ااه َمة م ألنهام
الم َس َ
الشركة ل يعد الدائنون بشكي عام من أهم أصحاب المصالح في شركة ُ
االداة االساسااية لتمويااي الشااركات بعااد رأس المااال فقااد تحتاااج الشااركة إلااى توساايع نشاااطها

ماان دون ساالوك طريااا زيااادة رأس المااال ،ف ا ن الوساايلة المناساابة لهااا هااي االقت اراض ماان
( )1اال أٗ ّ٠ىٓ االعزفبدح ِٓ ٔض اٌّبدح  ِٓ 113لبٔ ْٛاٌششوبد اٌّظشٌ ٞغٕخ  1311اٌزٟ
رٕض ػٍ ٝأٗ :
(( ال ٠غٛص اٌغّغ ث ٓ١ػًّ اٌّشالت ٚاالشزشان ف ٟرأع١ظ اٌششوخ ا ٚػؼ٠ٛخ ِغٍظ اداسرٙب اٚ
االشزغبي ثظفخ دائّخ ثأ ٞػًّ فٕ ٝا ٚاداس ٜا ٚاعزشبس ٞفٙ١ب ٚال ٠غٛص وزٌه اْ ٠ى ْٛاٌّشالت
شش٠ىب أل ٜشخض ٠جبشش ٔشبؽٙب ِّب ٔض ػٍ ٗ١ف ٟاٌفمشح اٌغبثمخ ا ٚاْ ٠ىِٛ ْٛظفب ٌذ ٗ٠ا ِٓ ٚرٜٚ
لشثبٖ ؽز ٝاٌذسعخ اٌشاثؼخ ٠ٚ.مغ ثبؽال وً رؼ٠ ٓ١١زُ ػٍ ٝخالف االؽىبَ إٌّظٛص ػٍٙ١ب ف٘ ٟزٖ
اٌّبدح )) ٚ .اْ إٌّغ ا ٌّزمذَ ٠ؼذ ِٓ اُ٘ ٚعبئً رغٕت ا ٞرؼبسة ف ٟاٌّظبٌؼ ث ٓ١اٌّشاوض اٌمبٔ١ٔٛخ
اٌّخزٍفخ .
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المصااارح وهااو دياان عااادي تجااا الشااركة ،وقااد تساالك الشااركة طريقااا اخاار إذا مااا احتاجاات
ساايولة كبي ارة إلااى طريااا قااانوني اخاار ماان خاابلل طاارح سااندات عامااة اساامية قابلااة للتااداول
وغياار قابلااة للتجزئااة إلااى الجمهااور بشاارو مماثلااة ويمثااي هااذا السااند حااا مديونيااة لحاملااه

تجا الشركة ( ،)5ويعرح دائناو الشاركة باأنهم كاي مان لاه حاا علاى ذماة الشاركة المالياة،
ساوا كااانوا دائنااين عاااديين او اصااحاب امتياااز او حملااة سااندات او مااوردين او عماابل او

راهنين وما شابههم (.)1

ويمكاان القااول ان الباحااث ال يحاااول هنااا البحااث عاان ا ليااة المناساابة لمعالجااة

ووضع حلول لتضارب المصالح بين الدائنين والمسااهمين بقادر ماا نبغاي عارض المشاكلة

كصااورة ماان صااور تضااارب المصااالح علااى ان نتاارك وضااع الحلااول إلااى الفصاالين الثاااني
والثالث من الدراسة .

ان تضااارب المصااالح فااي هااذا االطااار يباادأ ماان فرضاايات عاادة اهمهااا ماادى وجااود
ضمان ٍ
كاح للدائنين حتى يكتتب كي منهم في سندات القرض ،فماذا لو أخي المساهمون
بهذا الضمان كأن يقوموا بتخفيض رأس المال بحجة تحقيا مصلحة الشركة ل

يتفااا فقهااا قااانون الشااركات علااى انااه للاادائنين مصااالح مباش ارة واساسااية تجااا رأس

مال الشركة وان اي افعال من شأنها ان تاؤدي إلاى زعزعاة هاذ المصاالح َحرياة باالنقض،
وعلااى هااذا االساااس اذا مااا تضااارحت مصااالح المساااهمين الااذين يبغااون تخفاايض رأس مااال
الشركة مع مصالح الدائنين في اطاار الحفااع علاى ضامانهم الساتيفا الادين فا ن االولوياة

فا ااي قبا ااول او رفا ااض ذلا ااك للا اادائنين وعلا ااى الهيا ااأة العاما ااة للمسا اااهمين ان تسا ااعى لموازنا ااة

المصالح عن طريا تقديم ضمانات كافية تقنع الدائنين وببليات مختلفة(.)3

()1دٌ .ط١ف عجش وِٛبٔ : ٟاٌششوبد اٌزغبس٠خ – دساعخ لبٔ١ٔٛخ ِمبسٔخ – اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ،
ثغذاد 1112 ،ص111-112
( )1د .ػّبس ؽج١ت عٍٛٙي ِ :ظذس عبثك ،ص . 121
()9د .اٌ١بط ٔبط١ف ِٛ :عٛػخ اٌششوبد اٌزغبس٠خ ،اٌغضء االٚي ،االؽىبَ اٌؼبِخ ٌٍششوبد ،ؽمٛق
إٌشش ٌٍّؤٌفٌ ،جٕبْ ،ؽ 1111 ،9ص939؛ د .عّ١ؾخ اٌمٍٛ١ث : ٟاٌششوبد اٌزغبس٠خ ،داس إٌٙؼخ
اٌؼشث١خ ،ؽ ،1111 ،2ص.331؛ ثبعُ دمحم طبٌؼ  :اٌمبٔ ْٛاٌزغبس ،ٞاٌششوبد اٌزغبس٠خِ ،ىزجخ
اٌغٕٛٙس، ٞثغذاد ،الد ،ص 111؛ٌٍّٚ ،ض٠ذ ا٠ؼب ػٓ ػّبٔبد اطؾبة اٌؾمٛق ػٍ ٝاٌششوخ ٕ٠ظش
 :دمحم ِظطف ٝػجذ اٌظبدق ِشعِ : ٟظذس عبثك ،ص . 311-932
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وماان جهااة ليساات ببعياادة عاان الفرضااية االولااى تتعااارض مصااالح الطارفين مارة اخاارى

عنااد قاارب افاابلس الشااركة وهااو مااا يصااطلح عليااه فااي الفقااه التجاااري ( بفتارة الريبااة ) وهااي
المدة الواقعاة باين توقا

الشاركة عان الادفع وحاين صادور حكام االفابلس ،فقاد تعماد هيئاات

الشركة خبلل هذ الفترة إلى اصدار ق اررات من شأنها التصرح فاي ضامان الادائنين العاام

تصارفا ضااا ار او مخاابل بمباادأ المساااواة وموازنااة مصااالحهما ماان خاابلل تهريااب االم اوال او
توزيااع ارحاااح صااورية او زيااادة مكافاابت المسااؤولين عاان االدارة أو محاباااة بعااض الاادائنين

عل ااى حس اااب االخ اار ( ,)5ويا ارحط الب اااحثين ف ااي ق ااانون الش ااركات االنكلي اازي لس اانة 5541
(الملغااى) وجااود تضااارب المصااالح بااين الاادائنين والمساااهمين وحااين اسااتمرار تعثاار الشااركة

وانهيارها نحو االفابلس ،إذ كلماا ارتفعات نسابة دياون الشاركة مقارناة بحقوقهاا ازدادت حادة
تضااارب المصااالح بينهمااا ،كمااا ان طبيعااة اخااتبلح مصااالح كااي ماان الاادائنين والمساااهمين

اه َمة ياؤدي بطبيعتاه إلاى مثاي هاذا التضاارب فالادائنون يساعون إلاى تحقياا
الم َس َ
في شركة ُ
فوائد ثابتة ومواعيد محددة على العكس مان المسااهمين الاذين يساعون إلاى غاياات مختلفاة
منه ااا تحقي ااا االرح اااح وتعظ اايم ما اوارد الشا اركة وغيره ااا(،)1ومم ااا س اابا يتب ااين إن تض ااارب

المصالح بين الدائنين ذوي الحقوق الثابتة وأصحاب األساهم يتعلاا بمخااطر مختلفاة منهاا
سياساا ااة وكيفيا ا ااة االسا ا ااتثمار ،إذ يفضا ا ااي المسا ا اااهمون متابعا ا ااة مشا ا اااريع عاليا ا ااة (محفوفا ا ااة
بالمخاطر) ،على خبلح دائني الشركة الذين يحاولون المحافظة على سير اعمال الشركة

(ٌٍّ )1ض٠ذ ٕ٠ظش  :د .ػض٠ض اٌؼى : ٍٟ١اٌٛع١ض ف ٟششػ لبٔ ْٛاٌزغبسح اٌغذ٠ذ (اؽىبَ االفالط)،
ِطجؼخ داس اٌغالَ –ثغذاد ،1319 ،ص 12؛ أ .وبًِ ػجذ اٌؾغ ٓ١اٌجٍذا ،ٞٚسٚاء ٔٛ٠ظ دمحم إٌغبس :
اٌزؼش٠ف ثؾك اٌّغبُ٘ ف ٟاٌششوخ اٌّغبّ٘خِ ،غٍخ اٌشافذٌٍ ٓ٠ؾمٛق ،اٌغٕخ اٌضبِٕخ ،ع  ،11اٌؼشاق –
 ،1119ص.29
'(2) AJLOUNI, Leith. Directors' duties and the protection of creditors
interest: an examination of directors' duties to creditors of financially
'troubled companies with the view of expanding the scope of directors
fiduciary duties to include the interests of creditors of c. 2002. PhD Thesis.
; University of Reading, p87-88
دٌ .ط١ف عجش وِٛبِٔ : ٟظذس عبثك ،ص . 111-112
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من دون مخاطر لضمان دينهم ( ,)5وفيما يخص موقا

التشاريعات المقارناة مان ذلاك فقاد

كان قانون الشركات االنكليزي لسنة  1002الوحيد من بين قوانين الشركات المقارنة الذي
عااد هااذ الحالااة ماان أوجااه تضااارب المصااالح ،وقااد اخضااع المسااؤولين عاان ادارة الشااركة
حللواجااب االئتمااانيح للمحافظااة علااى حقااوق الاادائنين ،إذ تاانص المااادة  3/531علااى أنااه

((يخضااع الواجااب الااذي يفرضااه هااذا القساام إلااى أي تش اريع أو حكاام قااانوني يتطلااب ماان
المديرين في ظروح معينة التفكير أو التصرح في مصلحة دائني الشركة))(.)1

ويمك اان الق ااول ان لمث ااي ه ااذا الحك اام الق ااانوني اهمي ااة كبي اارة بالنس اابة لحماي ااة مص ااالح

الدائنين ،اذ يمثاي قاعادة عاماة لجمياع التصارفات والوقاائع التاي يتعارض لهاا هاؤال  ،وكاان

ماان المؤمااي ان ناارى مثااي هااذ الواجبااات العامااة داخااي قااانون الشااركات الع ارقااي النافااذ،
إضاافة إلااى أناه يؤكااد اعتبااار الحالاة المعروضااة مان أوجااه تضااارب المصاالح فااي الشااركة،

ولم تنص القوانين المقارنة على كون تلاك الحالاة مان ضامن اوجاه تضاارب المصاالح ،اال
ان المنط ااا الق ااانوني يقتض ااي اعتباره ااا م اان ض اامن اوجهه ااا اذا م ااا اس ااتفدنا م اان تعريف ااات

تضااارب المصااالح فااي شااركة الساااهمة المبحااوث سااابقا الااذي يقتضااي ان ياادخي التضااارب

في اطارها .

وقاد اشاار المشارع الع ارقااي إلاى مجموعاة ماان تلاك الصاور اهمهااا ماا ورد فاي نااص

المادة  /9ثالثا من قانون الشركات النافذ التي تنص على انه (( ثالثا ال يجاوز لماال ي
راس المال في شركة ما ممارسة سالطاتهم فاي الشاركة للتصاويت او لممارساة اي سالطات

اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شانها -1 ،تعريض

حقوق الادائنين للخطار نتيجاة ساحب أرسامال الشاركة او نقاي اصاولها عنادما يكاون اعساار

الشركة وشيك الوقوع ،او عندما يحظر القانون ذلك)) ،وقد اشار فاي نصاوص اخارى إلاى
( )1ػّش فالػ اٌؼط : ٓ١ػّبٔبد اٌزخف١غ ف ٟسأط ِبي اٌششوخ اٌّغبّ٘خ اٌؼبِخ ِٛٚلف اٌفمٗ
االعالِِٕٙ ٟب – دساعخ رؾٍ١ٍ١خ ِمبسٔخِ ،غٍخ اٌجؾٛس ٚاٌذساعبد اٌششػ١خِ ،ظ  ،1ع  ،12االسدْ –
 ،1119ص. 112-119
(2)See : Article 172/3 than Companies Act 2006 Which states: (( (3) The
duty imposed by this section has effect subject to any enactment or rule of
law requiring directors, in certain circumstances, to consider or act in the
))interests of creditors of the company.
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ضاارورة م ارعاااة مصااالح الاادائنين أي قا اررات ماان شااأنها تعااريض مصااالحهم فااي رأس مالهااا

للخطر والسيما فيما يخص قرار تخفيض رأس مال الشركة(.)5

اما قانون الشركات المصاري فقاد نظام هاو االخار مجموعاة مان النصاوص القانونياة

التي تشير إلى تضارب المصالح بين هيئات الشاركة المختلفاة وحاين الادائنين ،إذ تضامنت

المادة ( )93من قانون الشاركات المصاري لسانة  5545المعادل علاى اناه ال يجاوز توزياع

االرحاااح اذا ترتااب علااى ذلااك منااع الشااركة ماان ادا التزاماتهااا النقديااة فااي مواعياادها ويكااون
لدائني الشركة ان يطلبوا من المحكمة المختصة ابطال أي قارار صاادر بالمخالفاة ألحكاام

الفقرة السابقة ويكون اعضا مجلس االدارة الاذين وافقاوا علاى التوزياع مساؤولين بالتضاامن
قبا ااي الا اادائنين فا ااي حا اادود مقا اادار االرحا اااح التا ااي ابطا ااي توزيعها ااا كما ااا يجا ااوز الرجا ااوع إلا ااى
المساهمين الذين علموا بأن التوزياع قاد تام بالمخالفاة لهاذ الماادة فاي حادود مقادار االرحااح

التي قبضوها ،وتظهر مدى حماية المشارع ل يفياة توزياع االرحااح للمسااهمين علاى حسااب
مصااالح الاادائنين فااي اسااتيفا حقااوقهم تجااا الشااركة ،كمااا نااص فااي المااادة  11ماان علااى
ت ااوين جماعااة لحملااة سااندات القاارض غرضااها حمايااة المصاالحة العامااة لجميااع اعضااائها

تجااا الشااركة ويكااون لهااا ممثااي قااانوني يشااتر فيااه ان ال تتضااارب مصااالحه مااع مصااالح

الجماعااة او ت ااون لااه عبلقااة مباش ارة او غياار مباش ارة مااع الشااركة ويحااا لممثااي الجماعااة
الحضور في اجتماع الهيئة العامة في الشركة بعد دعوتهم بنفس شرو دعوة المسااهمين

اال انه ال يحا لهم التصويت فيها ،وهو عين ما ذهب اليه المشرع اللبناني ( ،)1ولم يانظم

المشاارع االماااراتي مااا يقابااي النصااوص المااذكورة اال ان اه تاارك فااي المااادة  139ماان قااانون

الشركات لسنة  1051الحرية ال املة التفاقيات الشاركة التاي طارح بموجبهاا تلاك الساندات

لتاانظم حقااوق كااي ماان الشااركة والاادائنين للسااندات الخاصااة التااي ال تطاارح ال تتاااب عااام,
اال انه يمكن القول بعدم كفاية وجود نصوص متناثرة تنظم وقائع مختلفاة ال يمكان حصار

(ٕ٠ )1ظش ػٍ ٝعج ً١اٌّضبي اٌّٛاد ِٓ ( ِٓ ) 31 ،22،23لبٔ ْٛاٌششوبد اٌؼشالٌ ٟغٕخ 1331
(اٌّؼذي )
ٚلذ اشبسد اٌّٛاد ( ِٓ ( 648 - 646لبٔ ْٛاٌششوبد االٔىٍ١ضٌ ٞغٕخ  1112إٌِ ٝب ٠شبثٗ
إٌظٛص اٌمبٔ١ٔٛخ اٌؼشال١خ اٌّزؼٍمخ ثزخف١غ سأط اٌّبي .
(ٕ٠ )1ظش  :اٌّٛاد  ِٓ 131 ،192 ،112لبٔ ْٛاٌزغبسح اٌٍجٕبٔ ٟاٌّؼذي ثّٛعت لبٔ1113/112 ْٛ
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م ااداها المس ااتقبلي مقارن ااة بوج ااود واج ااب ع ااام يف اارض عل ااى المس ااؤولين ع اان ادارة الش ااركة

بحماية مصالح الدائنين .

ثالثةةا  :مصةةمحة المجتمةةع :ان للمل يااة الخاصااة وظيفااة اجتماعيااة سااامية فااي الوقاات الااذي
ت ون فيه معظم القوانين االحترام والصيانة ،ففي الوقت الذي تعد فيه حقا ذاتيا للمالاك اال
انهاا تتضاامن حقااا اجتماعيااا ينطلااا ماان مساااهمة الماابلك بالت ازمااات اختلا

الزاميتها لبلرتفاع بشؤون المجتمع

()5

الفقااه فااي ماادى

وال نحاول هناا البحاث فاي اناواع المل ياة فاي القاانون

والفق ااه بق اادر م ااا نري ااد رح ااط م اادى وج ااود تض ااارب ب ااين مص ااالح المجتم ااع وح ااين المص ااالح

الخاصااة لاادى مااال ي االسااهم ،فقااد يتسااا ل الاابعض عاان ماادى وجااود عبلقااة بااين صااور
ااه َمة والمجتمااع ل ان الغايااة التااي يسااعى اليهااا مااال و
الم َسا َ
تضااارب المصااالح فااي شااركة ُ
االسهم تتمثي في تحقيا ا بر قدر ممكن من االرحاح وتعظيم ماوارد الشاركة ،ولايس خافياا
مااا لتلااك الغايااة ماان اصااي قااانوني يقااوم علااى اسااس فرديااة بحتااة ،وبساابب االزمااات الماليااة
المت ررة وال اوارث البيئياة والصاحية المتواصالة اقترحات مجموعاات مان منظماات المجتماع

الماادني وبعااض ماان الشااركات المسااؤولة مجتمعيااا ( ،)1وان للمجتمااع مصاالحة عليااا يجااب
تحقيقها من خابلل تعااون جمياع الشاركات بغاض النظار عان انشاطتها ،اذ يعتقاد هاؤال ان

الشااركات تمتلااك القاادرة ومسااؤولة عاان احااداث تغيي اار ايجااابي دائاام فااي العااالم ماان خ اابلل
تعاونها مع منظمات المجتمع المدني لخبلص المجتمع من اي كاوارث

بالمس ااؤولية االجتماعي ااة للش ااركات

الدراسة .

()9

()3

وهاو ماا يعارح

الت ااي س اانحاول معالجته ااا ض اامن الفص ااي الثال ااث م اان

( )1دِٕ .زس ػجذ اٌؾغ ٓ١اٌفؼً  :اٌٛظ١فخ االعزّبػ١خ ٌٍٍّى١خ اٌخبطخ ف ٟاٌشش٠ؼخ االعالِ١خ
ٚاٌمبٔ ْٛاٌؼشال ،ٟداس اٌؾش٠خ ٌٍطجبػخ ،ثغذاد ،1311 ،ص. 129-121
( )1أعّبء اثٓ ٠ٚشاد ِ :ظذس عبثك ،ص. 21
( )9دِ .ذؽذ دمحم اث ٛإٌظش  :اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد ٚإٌّظّبد ،اٌّغّٛػخ اٌؼشث١خ
ٌٍزذس٠ت ٚإٌشش ،1112 ،ص.11
( )3رؼشف اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد ثأٔٙب  ((:اعزغبثخ اداسح اٌششوبد إٌ ٝاٌزغ١١ش ف ٟرٛلؼبد
اٌّغزٍٙىٚ ٓ١اال٘زّبَ اٌؼبَ ثبٌّغزّغ ٚاالعزّشاس ثبٔغبصاد اٌّغبّ٘بد اٌفش٠ذح ٌالٔشطخ اٌزغبس٠خ
اٌٙبدفخ إٌ ٝخ ٍك اٌضشٚح االلزظبد٠خ )) اشبس اٌ ٗ١د.ػجذ هللا ػجذ االِ١ش اٌؼٍٛاْ ،د.ػجذ هللا رشو ٟؽّذ
اٌؼ١بي:اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد رغبٖ اٌّغزّغ اٌذاخً فٙ١بِ ،غٍخ سعبٌخ ٌؾمٛق ،عبِؼخ وشثالء،
اٌغٕخ اٌضبِٕخ ،اٌؼذد االٚي ،1112 ،ص.113
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وي ا ارحط بعا ااض البا اااحثين مشا ااكلة تضا ااارب المصا ااالح هنا ااا ما اان خا اابلل ت ارجا ااع الفكا اار

االشت ار ي وتلطي

فكرة الرأسمالية ،اذ يذهبون إلاى ان وظيفاة الشاركات بادأت تتطاور مان

مؤسسات رححياة بحتاة إلاى مؤسساات رححياة ذات وظيفاة اجتماعياة التاي ظهارت كضارورة

لتاوازن المصااالح المتضااارحة المتجساادة برححيااة الشااركة ماان جهااة وضاارورة م ارعاااة مصاالحة

المجتمااع ماان جهااة اخاارى

()5

كمااا ان البحااث فااي مضااار تضااارب المصااالح قااد توصااي إلااى

وجااود اثااار ساالبية لااه علااى المجتمااع بأساارم اذ تخلا

ظاااهرة تضااارب المصااالح مجموعااة

كبيارة ماان االثااار الساالبية علااى االسااتثمار واالقتصاااد الااوطني وال ساايما مااا يتعلااا بحصااول

ازمات مالية محلية او اقليمية او دولية وحسب توسع نشا الشركة المالي

()1

.

ااه َمة هااو
الم َسا َ
واذا كااان الهاادح االساسااي الااذي يبحااث عنااه المساااهمون فااي شااركة ُ
تحقيا ا بر قدر من االرحاح وتعظيم مركزها المالي بغاض النظار عان ماا تخلفاه مان اثاار

س االبية تج ااا المح اايط ال ااذي تعم ااي في ااه م فا ا ن التح ااديات العالمي ااة للش ااركات التجاري ااة أث ااار

اهداح ومصالح اخرى ينبغي ان تنصرح ارادة الشركة إلاى تحقيقهاا وفاا مانهج اجتمااعي
وحيئي واخبلقي لتحقيا مصلحة الجماعة(.)3

وعلى هذا االساس يجب موازنة المصالح المتضاارحة باين مان يرياد تحقياا االرحااح

وتوساايع نشاااطاته بعياادا عاان محيطااه المجتمعااي ،وحااين ماان يسااعى إلااى تقييااد تلااك المل يااة

المطلقة من خبلل تركيز حقاوق عاماة الشاعب فيهاا ،ساوا مان خابلل نصاوص قانونياة او

من خبلل وسائي اخرى .
وباالنتقااال إلااى موق ا

التش اريعات المقارنااة ماان صااورة تضااارب المصااالح اعاابل  ،فلاام

يكن المشرع االنكليزي بعيدا عان تنظيمهاا فاي اطاار واجباات المساؤولين عان ادارة الشاركة
( )1دٔ .ظبَ عجبس ؽبٌت ،ؽ١جخ ؽج١ت ظب٘ش :اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد االعٕج١خ رؾذ ِظٍخ
االرفبلبد اإلؽبس٠خ اٌذ١ٌٚخ :دساعخ رؾٍ١ٍ١خِ ،غٍخ ِشوض اٌّغزٕظش٠خ ٌٍذساعبد اٌؼشث١خ ،اٌّغٍذ ،23
ثغذاد ،1111 ،ص 123
(2) GROVE, Hugh, et al. op.cit : p.431. HOWSON, Nicholas Calcina. op.cit
, p46 , LO, Andrew W. op.cit . p2, 32 , 36 , RÖTHELI, Tobias F. op.cit,
39.2: p9.
( )9د .أِ ٓ١فشٚخ ،ٟعبِ١خ وٛايِّ ،بسعبد اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ف ٟاٌجٕٛن اٌزغبس٠خِ ،غٍخ
االعزشار١غ١خ ٚاٌزّٕ١خ ،اٌّغٍذ  ،1اٌؼذد ِ 12ىشس ،االسدْ ،د٠غّجش  ،1111ص . 199
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، لتحقيا ااا مصا ااالحها التا ااي يجا ااب ان تشا ااتمي بالضا اارورة علا ااى تحقيا ااا مصا ااالح المجتما ااع
وضرورة مراعاة مديرها التركيز على تعزيز نجاح تحقيا مصالح الشركة من خبلل تحقيا
.

)5(

)) ... المجتمع والبيئة... (( مصالح

وهو ماا يؤكاد انتقاال نظارة المشارع االنكليازي مان الرؤياة الفردياة الصارفة إلاى رؤياة

فردية لها لمسات مجتمعية انطبلقا من ارتبا الشركة بنجاح وتطاور المجتماع ودورهاا فاي
.

)1(

االصعدة

النهوض به على مختل

 من القانون ذاته ضرورة مراجعة اعمال الشركة1 / 953 كما تضمنت المادة

المعسرة إلى الحد الضروري الذي يكفي فهم مدى تطور ادائها وموقفها المالي وحيان

االتجاهات والعوامي لرئيسية التي من المحتمي أن تؤثر على التنمية المستقبلية وجمع

معلومات حول المسائي البيئية بما في ذلك تأثير عمي الشركة على البيئة وكي ما يتعلا
.)3( )) بالقضايا االجتماعية والمجتمعية

ولاام نجااد فااي قااانون الشااركات الع ارقااي وفااي قااانون التجااارة اللبناااني نصااوص قانونيااة

 فاي الوقات الاذي نجاد فاي قاانون الشاركات،تنظم دور الشركة في تحقيا مصالح المجتماع
: ٗٔ اٍٝ ػ1112  ٌغٕخٞض١ٍْ اٌششوبد االٔىٛٔ ِٓ لب111 ) رٕض اٌّبدح1(
Companies Act 2006, , UK Public General Acts. Which states:
(( 172 Duty to promote the success of the company (1) A director of a
company must act in the way he considers, in good faith, would be most
likely to promote the success of the company for the benefit of its members
as a whole, and in doing so have regard (amongst other matters) to— : .. (d)
the impact of the company’s operations on the community and the
environment, ...)) .
(2) LEW, Nicholas; RAMSAY, Ian. Corporate law reform and delisting in
Australia. U of Melbourne Legal Studies Research Paper, 2006, p19
(3) Companies Act 2006, , UK Public General Acts. Which states:
))417 Contents of directors’ report: business review : In the case of a
quoted company the business review must, to the extent necessary for an
understanding of the development, performance or position of the company’s
business, include— (a) the main trends and factors likely to affect the future
development, performance and position of the company’s business; and (b)
information about— (i) environmental matters (including the impact of the
company’s business on the environment), (ii) the company’s employees, and
(iii) social and community issue ))
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المصري ما يشير إلى ذلاك ،فقاد نصات الماادة الماادة  505مان قاانون الشاركات المصاري
اه َمة ان تقدم أي تبرع من أي نوع إلى حزب سياسي واال
الم َس َ
على انه ((ال يجوز لشركة ُ
كان التبرع باطبل ،وال يجوز ان تتبرع الشركة في سانة مالياة بماا يجااوز  %3مان متوساط
ص ااافى ارحاحه ااا خ اابلل الس اانوات الخم ااس الس ااابقة عل ااى ه ااذ الس اانة ،اال ان يك ااون التب اارع

لؤلغا اراض االجتماعي ااة الخاص ااة بالع اااملين او لجها اة حكومي ااة او اح اادى الهيئ ااات العاما اة،
ويشااتر لصااحة التباارع علااى أي حااال صاادور قارار ماان مجلااس االدارة بنااا علااى تاارخيص

عااام ماان الجمعيااة العامااة متااى جاااوزت قيمتااه ال ا

جنيااه)) ،ان فااي الاانص المتقاادم اشااارة

واضااحة إلااى الاادور االجتماااعي الااذي تلعبااه الشااركة للنهااوض واالرتقااا فااي المجتمااع الااذي
تعمي فيه وتشجيعها على القيام بأي ادوار تصي بها إلى هذا الهدح .

اما قانون الشركات االماراتي لسنة  ،1051فقد أورد مان ضامن أولوياتاه فاي إنجااز

اهااداح القااانون ( تحقيااا مصااالح المجتمااع) ( ،)5وقااد نصاات المااادة  191منااه علااى ((

المساؤولية المجتمعياة للشاركات يجاوز للشاركة بعاد انقضاا سانتين مااليتين مان تااري

تأسيسها وتحقيقها أرحاحا ،بموجب قرار خاص أن تقدم مساهمات طوعية ،ويجب أال تزيد

علاى ) ( 2 %مان متوساط األرحااح الصاافية للشاركة خابلل السانتين المااليتين الساابقتين

اه َمة الطوعية ،ويتعين م ارعااة ماا ياأتي.1 :أن ت اون هاذ
الم َس َ
للسنة التي تقدم فيها تلك ُ
المسااهمات الطوعياة فاي أغاراض خدماة المجتماع  .2أن ياذكر بشاكي واضاح الجهاة
المستفيدة من هذ المساهمات الطوعية في تقرير مدقا الحسابات وميزانية الشركة)).

ويمكن القول ان لمثي هكذا تنظيم قانوني أث ار كبي ار في حث ودعام وتحفياز الشاركات

على دورها المؤثر فاي المجتماع والنهاوض واالرتقاا بمكوناتاه المختلفاة وساد الثغارات التاي
يمكن ان يتعرض لها.

وماان نافلااة القااول أن نشااير إلااى دور التازام الشااركات االخبلقااي نجااو تحقيااا مصاالحة

المجتماع ماان تقلياي الخسااائر البشارية والمادياة التااي خلفهااا وباا كورونااا (لعااام  ،)1010اذ

اسااهمت كبريااات الشااركات االنكليزيااة فااي دعاام صااندوق الدولااة لمحارحااة الوبااا ماان خاابلل

(ٕ٠ )1ظش اٌّبدح ( ِٓ )1لبٔ ْٛاٌششوبد االِبسارٌ ٟغٕخ . 1112
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مبالغ ضخمة جدا ( ،)5اما في العراق فقد أعلن البنك المركازي الع ارقاي وفاي إطاار الجهاود
الرامية إلى در خطر فايروس كورونا عن جمع ما قيمته ( 99ملياار ديناار ع ارقاي) لغاياة

ي ااوم الثبلث ااا  1010 / 3 / 19ال ااذي س اايوظ

بالدرج ااة األس اااس ألغا اراض س ااد ال اانقص

بااأجهزة التاانفس االصااطناعي (اإلنعاااش التنفسااي) ،وكااذلك ألغ اراض إج ا ار ات الوقايااة ماان

انتشار الوبا

الخاتمة :

()1

.

وبعد االنتها من دراسة موضاوع صاور تضاارب مصاالح اصاحاب الحقاوق علاى شاركة

المساااهمة ،نجااد أن هنالااك صااورتان مهمتااان لهااا فااي هااذا االطااار

االولااى تضااارب

مصااالح المساااهمين أنفسااهم والثانيااة تضااارب مصااالح الشااركة مااع الغياار ،ول ااي حالااة
منهماا مخااطر كبيارة يمكان معالجتهااا بمجموعاة مان الوسااائي ،أهمهاا تقنااين مبااد حوكمااة

الشااركات والرقابااة علااى ماادى الت ازام الشااركة بهااذ القواعااد وفاارض ج ا از ات قانونيااة علااى

مخالفتها ،فا ن للحوكماة دور كبيار فاي معالجاة مثاي هاذ الصاور ،ونجاد أيضاا أن القاانون
االنكليزي لم يكن بعيدا عن ذلك وقد كان يشجع على تنظيم الحماياة مان صاور تضاارب
المصالح مدار هذ الدراسة في نظم حوكماة الشاركة ذاتهاا ،اضاافة الاى أن أبارز تجلياات

تلك الحماية تتمثي في نصوص قانون الشركات االنكليزي لسنة  1002في القسم الخاص
لحماية األعضا من اإلجحااح غيار المشاروع المنصاوص عليهاا فاي الماواد مان (999-

 )994التي تقر بالحماية ألي مساهم من خبلل اللجو إلاى القضاا متاى تجلاى لاه وجاود
تعسا

أغلبيااة مااال ي االسااهم فاي قا ارراتهم التااي سااتؤثر علاى مصااالحهم فااي الشااركة ،وماان

بتعس ا

االغلبيااة فااي ق ارراتهااا س اوا كااان االض ارار لمصاالحة الشااركة ام لمصاالحة بعااض

جه ااة ثاني ااة ف ااان نص ااوص الما اواد ( )264-260ف ااي الق ااانون ذات ااه تق اار لؤلقلي ااة االدع ااا

الشركا  ،ومن خبلل هذ الدراسة لم نجد أيضا أن قانون الشركات العراقي جا بنصاوص

(ٛ٠ )1عف اٌمجالْ  :وٛسٔٚب ٚاٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خِ ،مبٌخ ِٕشٛسح ف ٟعش٠ذح اٌش٠بع اٌغؼٛد٠خ،
ِزبؽخ ػٍ ٝاٌشاثؾ االر http://www.alriyadh.com/1811405ٟف1111/3/11 ٟ
( )1اٌّٛلغ االٌىزش ٟٔٚاٌشعٌٍّ ٟجٕه اٌّشوض ٞاٌؼشالhttps://cbi.iq/news/view/1469 ،ٟ
ربس٠خ اٌض٠بسح 1111/3/1
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قانونيااة تاانظم دور الشااركة فااي تحقيااا مصااالح المجتمااع بصااورة مباش ارة ممااا ناادعو الااى

تنظيمها .

ونجد أيضا أن من بين المشكبلت القانونية التي تحاول دون تنظايم تضاارب مصاالح

االقلية االغلبية هو صاعوبة اثباات تعسا

االغلبياة اصاحاب الحاا فاي اتخااذ القارار طبقاا

للقواعد العامة في التصويت بي وفي كونه وسيلة لتعسا

اقلياة المسااهمين ويمكان القاول

هنا بأن هيئات واسواق رأس الماال االنكليزياة اوجادت ماا يس اامى باا( نظاام المابلذ االمان –
 ) safe harbourويقضاي هاذا النظاام االمان باتخااذ مجموعاة مان االجا ار ات القانونياة

التي ت في ردع اي تعس

من قبي االقلية باستعمال حقوقها تجا االغلبية ،وتمنع االف ار

بمطالبة مقاضاة االغلبية او مجلس االدارة وعرقلة عملها القانوني واالداري وكفيي بموازنة
مصالح كبل الطرفين وتجنب تضارحهما.
المصادر :
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 .11د .ػٍ ٟفٛص ٞاٌّٛع : ٞٛؽّب٠خ االلٍ١خ ِٓ اٌمشاساد اٌزؼغف١خ ف ٟلبٔ ْٛاٌششوبد اٌؼشالِ ،ٟغٍخ
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 .11د.ػجذ هللا ػجذ االِ١ش اٌؼٍٛاْ ،د .ػجذ هللا رشو ٟؽّذ اٌؼ١بي  :اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ٌٍششوبد رغبٖ
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،دٚش١ث، خ١لٛٓ اٌؾم٠ساد صٛ ِٕش،وّخ اٌششوبدٛ ٌؾٟٔٛٔ إٌظبَ اٌمب: يٍٛٙت ع١ ػّبس ؽج. د.19
. 1111
، اٌششوخ اٌّغبّ٘خٟف ثؾك اٌّغبُ٘ ف٠ اٌزؼش: ٔظ دمحم إٌغبسٛ٠ اءٚ س،ٞٚٓ اٌجٍذا١ وبًِ ػجذ اٌؾغ. أ.13
1119 –  اٌؼشاق،11  ع، اٌغٕخ اٌضبِٕخ،قٛٓ ٌٍؾم٠ِغٍخ اٌشافذ
، ثغذاد،خ٠خ ِمبسٔخ – اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش١ٔٛٔخ – دساعخ لب٠ اٌششوبد اٌزغبس: ِٟٔبٛف عجش و١ ٌط. د.12
1112
- ِظش،خ١ؼخ اٌؼشثٌٕٙ داس ا،اٌّمبسٔخٚ خ١ االٔظّخ اٌؼشثٟوّخ اٌششوبد فٛ ؽ: ٍُ٠ٛ عٍٟ دمحم ػ. د.12
.َ1111 ،اٌمب٘شح
ت٠خ ٌٍزذس١ػخ اٌؼشثّٛ اٌّغ،إٌّظّبدٚ خ ٌٍششوبد١خ االعزّبػ١ٌٚ اٌّغؤ:  إٌظشٛ ِذؽذ دمحم اث. د.11
. 1112 ،إٌششٚ
ْٛٔاٌمبٚ خ١ِؼخ االعال٠ اٌششٟخ اٌخبطخ ف١خ ٌٍٍّى١فخ االعزّبػ١ظٌٛ ا: ًٓ اٌفؼ١ ِٕزس ػجذ اٌؾغ. د.11
. 1311 ، ثغذاد،خ ٌٍطجبػخ٠ داس اٌؾش،ٟاٌؼشال
خ رؾذ ِظٍخ١خ ٌٍششوبد االعٕج١خ االعزّبػ١ٌٚ اٌّغؤ:ت ظب٘ش١جخ ؽج١ ؽ، ٔظبَ عجبس ؽبٌت. د.13
،23 اٌّغٍذ، خ١خ ٌٍذساعبد اٌؼشث٠ ِغٍخ ِشوض اٌّغزٕظش،خ١ٍ١ٍ دساعخ رؾ:خ١ٌٚخ اٌذ٠االرفبلبد اإلؽبس
. 1111 ،ثغذاد
،خ – دساعخ ِمبسٔخ٠خ اٌششوبد اٌزغبس٠ ؽّبٟخ ف١س اٌّظٍؾخ اٌغّبػٚ د: َٛ عٍّبْ ؽبؽٞعذٚ . د.11
. 1111 ،1 ؽ،ْ ٌجٕب،ٟساد اٌؾٍجِٕٛش
ق – عٍغٍخٛساد ِغٍخ اٌؾمٛ ِٕش،ػخ اٌششوبدِّٛغٚ خ١ اٌّظٍؾخ االعزّبػ: ٓ٠ اٌذِٟ دمحم ؽب.11
. 1112 ، اٌّغشة،خ١اٌمؼبئٚ خ١ٔٛٔاٌّؼبسف اٌمب
،خ اٌؼبِخ ٌششوبد اٌّغبّ٘خ١ اٌغّؼٟٓ ف١ّ٘خ اٌّغب١ٍخ ال٠ ؽّب: ٟ ػجذ اٌظبدق ِشعٝ دمحم ِظطف.11
. 1112 ، ِظش، اٌؼذد اٌشاثغ،خ اٌّؾىّخ٠االلزظبدٚ خ١ٔٛٔخ ٌٍذساعبد اٌمب٠اٌّغٍخ اٌّظش
: القوانين العربية
) (اٌّؼذي1331  ٌغٕخْٟ اٌششوبد اٌؼشالٛٔ لب.19
1311  ٌغٕخْٞ اٌششوبد اٌّظشٛٔ لب.13
1112  ٌغٕخْٟ اٌششوبد االِبسارٛٔ لب.12
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